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Dünyayı Velveleye Veren l 
Bir Alman Muvaffakıyeti 1914te Türk Kabinesinin 
Şarki Prusyadan Atbkları Bir Mermiyi Ekseriyeti lngiliz Dostu 

Norveçin Merkezine Düşürdüler idi. Fakat T alit Bey ... 
Oalo 2 (Hu· 

IUsi) - 31 Marb 
bir Nisana rap
~deo gecede 
fen Aleminde mü
~im bir inkalip 
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Yapacak kadar 
ehemmiyetli bir 
tecrilbe yapdmış· 
tar. O gece Şarki 
Prusyada Marur
Y• bataklıklann· 
dan Berta ismin
deki uzun men· 
lilli 42 lik topla 
bir mermi abl· 
llltfb. 

. . . 
.ıfl, A, eE~ · ···;_·~ ~ ~ 

... iV "4 '"' '- l t.\ \ ., 
Norveçte çakan YAjl,ovA 

Tidenı Teg ga- a===:=======-=-=--•------... 
ıetesioin Berlin 
lhuhabiri o geee 

42 ilk topla ablan merminin kallettlll me..,.yl .......... ........ 
Japdacak tecrübeyi pı:etesine 
telırafla bildiı mlştL Atılacak 
.. rmi, Atlas Okyanusunu geçe

Amerikada T ern6 adasına 
ekti. Q saat ~ oa 

~ çeyrek geçe Oalo ıehrl 
içerinde bir hacerl semavinin 
Plnldadığa görünmilftilr. Ayni 
laatte heyetşinu M. Ştörmek 
telefonla kıralın sarayına davet 
tdilmifti. Büytık bir meraklı küt· 
lesi kıralın aaraymıo parkı etra• 
fına toplanmıştı. 

Oraya düşüp toprağa saplanan 
lıaceri semavinin etrafına polis 
kimseyi bırakmıyordu. Heran iş
tial korkusu vardı. Topraktan 
buhar, toz ve duman sütunları 
YGkseliyordu. ln~e bir tetkikden 
lcıDre bu cismin bir haceri sema· 
'tİ olmayub, iki metro tuliin-~ 
de llstüvani bir mermi olduğu 
-ıa..ıımıttı. Heyetşinaa bu
"uıa Okyanusu geçecek olan 
-ermi olduğunu derhal anlamııb 
~ mütecessis nazarlar bu 
IGnıüt renkteki üstüvane llzerin
cle toplanmışb. Muayene netice
Iİllde üstüvanenin çok sert bir 
~deden imal edildiği ve bOyOk 

ş 

ı 

Almanlann kullandtklarını iddia 
ettlklerl 42 ilk toplardan biri 

bir ıilratle hava içinden geçerken 
hisıl olan hararete mukavemet 
ıasterdiği tesbit edilmiştir. 

(DeYamı 11 inci aayfada) 

r Aşi 
·ne Ye 

Mardin, 3 (Hususi) - Son günlerde Nusaybin ve Cizre kazalan 
:-andaki 140 metrelik hudut mmtakasmdaki köylerimize yayıhp 
~YUilerimizin mezruat ve mahsulat.na tecavüzler yapan Şammar is· 

~ildeki Arap aşireti hudutlarımızdan tardedilmiştir. Bu Araplarla 
Yliileriıniz arasında yapılan müsademelerde 3 Türk ölmüştür. 
Mardin vilayeti ile Dirzor Fransız Delege muavinliği arasında ya· 

:dan muhabere neticesinde Fransızlar ask~r kuvvetlerile aşireti, Suri
' Ve Irak istikametine tardetmişt1r. 

b Pttllsademede öldürülen Türklerin katilleri aranmaktadır. Fransızlar 
u Türklerin kan bedellerinin tazmin edileceğini söylemektedirler. 

l>ir Mardin Valisi Rifat Talat Beyle Dirzor Delege muavini arasanda 
~ ;llddet evvel yapılan müllkatlarm semeresi görülmiye başlamıt-
11 .. ~ u suretle hudutlarımızda miltekabil emniyet havasa IÜD geçtikçe 
~•le . uvvetle eamiyo bqlam11br. 

CEMAL 

1-================--
Başvekil Paşa 
Ankarada 

Başvekil Pqa ft Hariciye 
Vekili Tevfik R8ştl Bey dOn 
Ankaraya azimet etmişlerdir. Baş
vekil Pap dlha sabah on 
bire kadar Perapalasta kalmıı 
sonra Sakarya motörile Adaya 
ıeçerek biraderi Rıza Beyi ziya• 
ret etmiş, müteakıben tekrar 
lstanbula dönerek tavukçuluk ser
gisini ıezmiflerdir. 

Baıvekil Pqa alqam tısttı 
Haydarpqaya geçaıiştir. Tevfik 
R&ttü Bey de dOn iğle yemeif
ni Tokatbyanda yemif ve ak
pma kadar iıtirahat etmiftir. 
Hariciye Vekili alqam Gzeri 
bette kalkan vapurla Haydarpa
pya geçmiştir. Başvekil Paıa 
ve Hariciye Vekili Ankaraya 
hareketlerinde 19hrimizde bu
lunan meb'uslar, villyet ve 
belediye erklıu tarafından teş· 
yi} edilmitfer • iatasiyonu dol
..._ llll1r te.._claa affnşlan-
mıtlarchr. 

Ayni trenle fırka umumi 
kitibi Recep, Afyon meb'usu Ali 
ve Erzincan meb'usu Seffet Bey· 
ler de Ankaraya gitmişlerdir. 

Başvekil Paşa hükumet m~r
ke1imizde büyük merasimle kar
şdanacakbr. 

• 
lzmirdeki 
Cinayet 

lzmir ( Hususi ) - Üç gün 
evvel şehrimizde bir cinayet oldu. 
Bunu o zaman kısaca bildirdim. 
Mütemmim tahkikabma göre, hi· 
dise şu şekilde cereyan etmiştir: 

~, a{' al te'."%i Saffet Efendi 
Keç(ci erd( ld d' kk inında üç 
arkadaşile bı iç' i alemi tertip 
etm · f. Rakı .ofrasa Bf n da bir de 
kadın varmıı. v~kit gece yar111D1 
~eçtikten, yani llBl'boşluk epey 

KaUI Ihsan 
ilerledikten sonra maktul Saffet 
Efendi terzi ihsanın üzerine hü· 
~um etmiş. Bundan hiddete gelen 
Ihsan da bıçağım çekerek Saffet 
Efendiyi yaralamışbr. Yarala Saf· 
f et Efendi hastaneye götürDIUr· 
ken yolda &lmilştür. Katilin res· 
mini ı&nderiyorum. Adnan 

Çanakkaleye ilk ihraç lef8bbU.U 

lnwiltere harbiye nezareti tarafından neıredllip Gazl Ha. neı MBUyllll 
lllr kumandan, aall bir dUfman ve 8Ucenap bir doat ...... 
tine TUrldye CUmhurlyetl Relal Gazi Muataf8 Kemal Hz. ne 
H•fmetlO lnglltere Kıralının HUkOmetl tmraflndan takdim 
kılınmı,tar.,. lthafile hediye oluaaa eaerin dercine dllnden itıbaren 

başlamış bulunuyoruz. Büyük harbin Çanakkale cepbenne ait olup 

~ok mlihim safhaları ihtiva eden bu eserin ilk imamlarını din yu
mıtbk. Ba .. n de mGtealop fuıllarıaa deYam ediyorum 

Almanlar Türklerin ıDpbesini lngilizin prktaki ntlfuzuna 

takviye edecek vasıtalara baş kırmıya ça)lfb. Bütiin dOoya 

vurmaktan çekinmediler. Tiirklerin aleyhinde atq püskilr-
1875 senesine kadar Almanlar dilğll sıralarda Almanlar aea bile 

Tnrk işlerine karşı lakayt idiler. çıkarmıyorlardı. Türk ordusuna 

Üste, Fransayı biraz daha tazyik ıslah etmek üzere TDrkiyeye a-
emelile, kendisine garpte serbes· bitler gönderdi. Ttirk zabitlerinin 

lii hareket verilmek şartile, Rus- Berlinde tahsil etmelerini temin 
yanın İstanbulu almak hususun· etti. lngiliz • lran itilafı Türkiyedo 
daki emellerini tervice yanaşb. şüpheleri kuvvetlendirince Alman-

Fakat bu teklif reddedilince Al· yanın İstanbul sefiri bu vaziyetten 

manya, genişlemek için garbe istifade etmeyi ihmal etmedi, 

değil, şarka dönmek lazım geldi- lngiliz dostluğunu mahvetmek 

ğini anladı ve lran körferine ka· için çevrilmed k taş bırakılmada. 
dar uzanmak arzusile ilk def'a Alman Hariciye nezareti lstan· 
lstanbula ehemmiyet vermiye bula en kıymetli aefirlerini gön-

bqlada. deriyordo. Alman Sefiri Bieben-
0 vakitten itibaran sessizce, tein kadar memleketine bllyllr 

fakat muntazaman ve muttariden (Devamı 9 uncu aayfada) 

lstanbulda Günde 6,000 Kilo Süt Çıkıgor, Fakat 
Sarf edilen 16 Bin Okkadır. - Gaaeteler -

Ne sihirdir, ne keramet, el çabu nıarifeL 



alkzn • 
esı 

V re Müca ele
s· nde İlk Eser 

Verem Mücadele Cemiyeti 
llk mühim eserini vücuda 
getirdi. Hal için 'kurdu u 

anatoryum İ§e ba~tadı. Ce
miyeti, bu hayırh h"zmctinden 
dolayı tebrik ederken hallun 
bu husu taki his ve fikirlerine 
de tercüman oluyoruz: 

fbrahlm B. - Sirkeci, Karadcnl:ı. oteli -

- Verem mücadelesi, müca
delelerin en alevlisidir. Verem 
Mücadele Cemiyetini, Erenköyün
de açbğı sanatoryomdan dolayı 
tebrik ederim. Türk milletini sağ
lamlaştırmak için sıtma, verem, 
frengi ve diğer hastalıklara karşı 
kuvvetli mücadeleler yapılmalıdır. 

* Sabit Bey (Ardahanlı taclr Karadenl:r. 
otelinde-

- Hastahklarla mücadele her 
Türkte itiyat haline gelmelidir. 
Fakirlik ve sefaletin doğurduğu 
veremle mücadele yalnız hastalı
ğa tutulanları tedavi etmekle 
olmaz. Halkın hastalığa tutulma
ması için neler yapılması icap et
tiğini halka iyice öğretmelidir. 
Hastalıklarla mücadele, milli kud
ret ve kuvveti arttıracağı için ale
lumum hastalıklarla mücadele 
teşkilatı yapılmalı ve yorulmadan 
mücadele edilmelidir. 

fır 

TGrkln tL 31 inci mektep muallimlerinden 

- Hastalıklarla mücadele tak
dire şayandır. Yalnız, ben bu 
meselede daha ziyade şunu dü
~ilnüyorum: 

Hastalık görüldükten sonra 
miicadeleye mecbur olmaktansa, 
hastalıkların meydan almaması için 
tedbirler düşünülmelidir. Bunun 
için de vasi mikyasta irşat la
zımdır. verem, frengi, sıtma, 
kuşpalazı, tifo nedir, nelerden 
has1l olur, bunlara ne suretle 
yakalanılır? Bunlar halka öğre
tilmelidir. .. 

uııtafa Bey • Sultanahmct Akbıyık 56 • 

- Verem içtimai bir hasta
laktır, l.cmen her yerde olduğu 

ibi Türkiyede de tahribat yap
maktadır. Bu tahribatın önünü 
almak için mevcut mücadele teş
kilatı, dispanserler, sanatoryomlar, 
k fi değildir. Mücadele şiddetlen
dirilmelidir. Her türk verem mU
cadele cemiyetine girerek bir 
vazife almahdır. Cemiyet .azaları, 
mekteplerde, sinemalarda, umumi 
mahallerde sık sık konferanslar 
vererek halkı bu hastalığa karşı 
uyamk bulundurmalıdır. 

Şeker 
Bu Ay için lstanbula 80 

Vagon Ayrıldı 
Bu ay için İstanbula (80) vagon 

ıeker verilmiştir. Bu seksen va
gonun on vagonu Edirneye gön-
derilecektir. Haydarpaşa, fzmit, 
Gemlik, Mudanya, Bandırma, 
Çanakkale, Gelibolu, Tekirdağı 
için verilen miktar yirmi vagon
dur. Bu yirmi vagonun beş va· 
gonu İzmit gümrüğüne ayrılmıştır. 

1 
on Postanın 

1: Komşu - Hasan B ·y, şu 
arşıdan giden dama iyi bak. 

SON POSTA Hazira~ 4 ~ 
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Günün Tarihi 

~~~~~~~~~31!!I!!~~~~~~=:c:::::~~~~c:!:li1Ell Ecnebi e tep e in 
E R 1 Tütün Inh ·sarının 1 Kontro ü 

Yenı· Bu·· tçesı· Haber aldığımıza göre, memleket 

Fazla Müşteri 
Alanlar 
Ceza Veriyor 

Bir~ hnftadanberi otobllsler, 
Zabıtai Belediye Memurları tara
fından sıkı bir şekilde murakabe 
edilmektedir. 

Fazla yolcu taşıyan otobüs
lerden para cezası ahnmaktadır. 
Kendilerile görüşen bir muharri
riroize otobüsçüler şunlan söyle
mişlerdir: 

- " Biz fazla fnllşteri almak 
istemediğimiz halde, akşam Üzer
leri e\'lerine dönen yolcular zorla 
otobüse giriyorlar, çıkartamıyo
ruz. Neticede ceza veriyoruz. Bu 
cezalar için mahkemeye müra
caat ettik. Fakat tutulan zabıt 

varakalarının aksini ispat etmrık 
bize düşüyür. Halbuki bu husuqta 
delil gösteremediğimiz için m /.h
keme cezalan tasdik edifor. 
Hususi olarak Belediyeye rr/jra
caat ede1ek derdimizi anlata
cağız . ., 

Otobüsçülerin bu şikayeti 
karşısında alakadar Belediye me
murları, cezadan kurtulmak için 
nizamlara riayet liizımgeldiğini 
söylemektedirler. 

üzelerde 
Bir Senede On Bir Bin 

Talebe Tetkikat Yaptı 
1931 HaL.iranından l 932 Ma

yıs nihayetine kadar müzelerimizi 

ziyaret eden talebenin miktara 
on bir bin küsurdur. 

7 T [ k f • dahilindeki ecnebi mektepleri önÜ'" 
UCUZ U 1. ÇlR müzdeki ders senesi başından itiba• 

yeni Bütçede Harcirah ren daha sıkı bir şekilde teftiş ~· 

J 
Adetleri murakabe edilecek, dini propagao· 

çin 140 Bin Liralık dalara kat'iyyen meydan verilmiyecek• 

T h • V ç. "" lf 1 k tir. Hususi ve ecnebi mektepler için 
a sısat ardır oga ııaca yeni bir talimatname yapılacağı h•· 

ber verilmektedir. 
Tütün inhisar idaresinin 932 Belediye memurlarının ucuz H lk 8"1 · · S h · 

bütçesi geçen hafta içinde Millet eşya tedarik edebilmesi maksa- a 1 QIS' eyya atı 
Meclisinde müzakere edı'lmı'ş, uzun d' B I d b. k Halk Bilgisi Derneği tarnfındaıı ıle e ediyc tarafın an ır oo- t t· d"I B ı k · tk'k 
ve hararetli münakaşalerdan son· er ıp e 

1 
"" a 

1 esır te 1 seyya· 
peratif teşkiline karar verildiğini hati hazırlıkları ikmal edilmiştir. 

ra lrnbul olunmuştu, O zaman Heyet bu ny zarfında hareket ede• 
bu hususta bazı malim at vermiş, ya:ımıştak. Haber aldığımıza göre cektir. Heyete Konservatuvar MO-
varidatm 25 buçuk mi'yon, mas- Belediye, halkın da ucuz eşya te- dürü Yusuf Ziya, Dernek Umuın 
raf kısmının da ( 5,312,903) darikini 'enin çarelerini düşün- Katibi Hnlit ve Hikmet Turhnn Bey-
lira oldug" unu yazmıştık. . b l t H b ld .. Jer ittirak edeceklerdir. Heyet Balı" 

mıye aş amış ır. a er a ıgı- kesir havalisinde b"r ay tetkıkatt• 

Yeni sene Tütün bütçesinin rr.ıza göre bu çarelerin en başm- bulunacaktır. 
bUtün teferrüatı hakkında bugün da pazar yerleri gelmektedir. Be- Tarih Tetkifderi 
bu sütunda bazı izahat vermeyi 
faydalı buluyoruz. Bütçeye mer- lediye, pazar yerlerinin çoğaltıl- Fransa Arkeologlarından M. 
but bulunan C cetvelinde merkez masım, ucuzluk için en muvafık A. Lomonye ile Profesör Rober bir 

b 
kaç gündcnberi şehrimizde bulull" 

ve mülhakat memurlarının mu- İr çare olarak telakki etmekte- maktedarlar. Bu iki zat Aydın v• 
fassal bir kadrosu vardır. Bu dir. Bu hususta Belediyenin ala- Mağnisada eski Yunan ve Rom• 
cetvele nazaran Tütün lnhisarın· kadar dairesi tetkikat yapmakta- medeniyetine ait bazı tarihi eserleri tetkik edeceklerdir. 
da bu maliye senesi zarfında dır. Y akmda yeni pazar yerleri-
tamam 3953 memur ve müstah- nin nerelerde kurulması lazım.. Ekmel<çililc l{ongresi 
dem vazife görecektir. 17 haziranda, Rı•mada beynelmilel 

Umum Müdiire ( 550 ) lira, geleceği tespit edilecektir. bir Ekmekçilik Kongresi toplanacak .. 
· · d (350) ı· ·· GU ·ık M f il" 1 · tır. Kongreye, her memlekettert muavmıne e ıra ucret llirt il 0 iŞ erı olduğu gibi Türkiyeden de ekmek 

tahsis edilmiştir. Yeni biitçenin Gümrük ve İnhisarlar Veka- nümuneleri gönderilmiştir. Kongre 

~:h~~I!~ 1::~ki~fa~ f~~~!:l:":a 1 ~~ letiniıı Merkez Teftiş Heyeti bü- :~::':ıcf~nayiinl tetkik ve münakat• 

k d 22 b . l" l l rosu yakında teşekkül edecektir. y ısım a ın ıra rnnu muş- H 011İ rınuşteriler A k k ı k eyet ( 33 ) müfettişten ibaret nı 
tur. yrıca aça çı 1 müca· l k Prııgdaki Ticaret Evlerinden ba• 
delesinde faaliyeti görülenlere de 0 aca ve Teftiş Heyeti Riyase- zıları Harici Ticaret Ofisine müraea•• 
65 bin lira ikramiye verilecektir. tine, elyevm Meyeti Teftişiye Ri- · ederek Türkıyeden koyun ve keçi 

Bütçeye 932 senesi zarfında yaseti vazifesini vekaleten ifa derisi almak istediklerini bildirmlf' 
takip edilen davaların masrafı eden Muammer Bey tayin edi- ferdi. 
olarak 80 bin, fenni tecrübeler lecektir. Erenköy Sanatoryomu 
ve tütün hastalıklarile mücadele A K ı· J Verem mücadele Cemiyeti tara• 
için :)6 bin, kaçakçılık mücade· rgO e ime er rafından Erenköyünde halk için te" 

sis edilen sanatoryom dün merasimi• 
lesi için 20 bin, kazazede amele Ü ----- küşat edilmiştir. Verem Mücadel• 
ve çocuk yuvalarma yardım için ç Bin Kelimelik yeni Cemiyetini, ha]k için vücuda şetir 
25 bin lira tahsisat konulmuştur. Bir Kitap Hazırlandı ~~~~~~ şifa eserinden dolayı tebrik 

Yeni tütün bütçesinin bir de 
(Yardımlar) unvanla fasla vardır Halk Birliği Derneği tarafın- Darllşşafaka {ongresi 
l<i bu fasılda Islahı Hayvanat dan üç senedenberi hazırlanmak- Cem·yeti Tedrisiyci Isliimiye dOıı 

C · · 10 b' 1 ta olan " argo tabirleri " kitabı senelik kongresini yapmış, Darüşt•'" 
emıyetıne ın, sergi ere işti- fakıınm idari ve mali vaziyetini glJ.t 

rak ve propaganda için 18 bin tamamlanmıştır. Kitap Uç hin ke rü,müştür. 
muhtelif hayır müesseselerine limeden ibarettir. Bu sahada Çiçek Sergisi l{apandı 

d · · d b. l" t h · şimdiye kadar bir Rus müstcşriki yar ım ıçın e 10 ıra a sısat Tavukçuluk ve çiçekçilik sergili Diğer taraftan geçen seneye 
nispetle bu sene ecnebi seyyah

ların miktarı bir hayli azalmıştır. 

Yapılan bir istatistiğe göre, bu 

miktar yüzde 70 nisbetinde düş

mUştür. Bunun sebebi, dünya 

buhranının birçok zenginleri mu

tazarrır etmesi ve şehrimize az 
seyyah gelmesidir. 

ilave edilmiştir. 600 ve bir Alman müsteşrıki de dün akşam kapanmıştır. Dün ı;ergid• 

r 
---- 300 kadar Türkçe argo tabirleri hararetli &ataş olmuş, yüzlerce kiti 

Ekmek iafİ toplamış ve Türk "folklor" saha- sergiyi gezmiştir. 
sına ithal etmişlerdi. Fakat yeni Yeşil Hilalciler 

Dayak Yiyen Bir Koca 
Bey oğlunda oturan Y orgi is

minde biri sokaktan geçmekte 
iken tesadüf ettiği ve bir buçuk 
senedenberi ayrı yaşamakta olan 
zevcesi Sotiriya ve baldızı Eleni 
tarafından fena halde dövülmüştür. 

Eve Taarruz Etmiş 
Yalovalı Sadık isminde biri 

K~lyoncuda oturan Merzuka Ha· 
mmm evme taarruz etmiş, yaka· 
lanmlşhr. 

esimli Hikayesi: 

2 - Ona meşhur de3l.ir kıran 
pehlivan derler. 

Pahalıdır/ hazirlanan kitap bunların çolc Dün içki düşmanları güzel bit 
fevknıdedir. Kitabm sonuna da deniz tenezzühü tertip ettiler. Hct 

istanbul Belediyesi, ekmek 
fiatini düşürmek için esaslı şekil
de tetkikat yapmaktadır. Bu tet
kikat bir müddet daha devam 
edecektir. Ekmek fiatinin pahala 
olduğunu söyliyerek bu hussta 
Belediye Meclisinde hararetli mü
nakaşalara sebebiyet veren Galip 
Bahtiyar Bey dün kendisile görü
şen bir muharririmize, ekmekle
rin pahah satıldığını ve meseleyi, 
Meclis açıldığı zonıan tekrar 
mevzu bahsetmek üzere tetkik 
ettiğini söyemiştir. 

Çalarken Yakalanmış 
Yankesici Mustafa Taksimde 

tramvayda Bahtiyar efendi ismin
de bir zatın cüzdanını çalarken 
yakalanmışbr. 

bir kısım Türkçe dua ve beddu- tenezzüht .. içki masalau un kur ulma•ı 
alar ilave edilmiştir. adettir. Fakat içki düşmanları dilolrı 

Zeytinyağı Meselesi 
lstanbul Ticaret Odası, zeY.tin

yağmm borsaya kabulü için lkta
sat Vekaleti nezdinde teşebbüs
lerde bulunacaktır. Bazı kimselıe
rin karışık zeytinyaği satmaları
nın önüne geçmek için zeytinya-
ğının muhakkak borsaya alınması 
lazımgeldiği ileri sürülüyor. 

Kadın Kavgası 
Pangaltıda oturan :Kerime ve 

Leyla Hammlar bir dedikodu 
yüzünden komşuları olan Mak .. 
bule Hanımı fena halde döv
müşlardir. 

içkıai~, güzel bir gün geçirdiler. B 
bol limonntn ve nyran içtiler. 

Fazh Bey Gelıli 
Sabık Vali Muavini Fazla Bey Jı

mirden ~ehrimize gelmiştir. Fnzh P. 
yeni vazifesi olan Un umi MüfettişWk 
Mülkiye Başmüşavirl ığine başlıırna1' 
üzere yakında Diyarbekire ~idecektit• 

Muallimlerin 
Tasfiyesi 

Bu sene lstanbul muallimleri ar•
aında acizleri dolayısile tasfiye edi-
lecek olan muallimlerin isimleri 
tesbit edilmiştir. KendiJerinin mal'" 
dur olmamaları için, &on defa, rn•
lumatı umumiyeden yoklnmal•r• 
yapılmıştır. Kal'i kararı ıvıaar.f Vr 
kilet.i verecektir. 

Pazar· Ola Hasan Bey e Kadınla 

500 

~ - 1 ir yı rn uğu tamam 500 
okka gdiyormu • 

4 - l ıulas ı korkmaz, }ılmaz, 
ürkmez bir adamdır. 

1 

5: Hıı an B. - Biz öyle! ni ç~: 
gördük koı ışul Bunlar evde h. 11 ~bl 
karşısında süt dökmüş kodı g 
dururlar. 



~4 Haziran 

Hergiın 
Nereye - -
Dogru 
Gidiyoruz? 

' 

--------- Selim Raııp 
1 

GUrültüsUnün şiddeti hili ku· 
b~klarımızda uğulduyor: Almanya, 
. ırkaç ay evvel riyaseti cumhur 
ıntihabını yaptı. Ortada birkaç 
takip bulunmakla beraber hakiki 
\'e ciddi mücadele, o ve bugünün 
i~libi Mareşal Hindenburgla dU· 
nun mağlübu, fakat bugünün yine 
Ralibi olan Hitler arasında cere
:an etti. Hitler, ifratı ve bir 
~rkayı temsil ediyor, ihtiyar 
.areşal ise itidali teç!im eder 
Röründüğn için on, on bet fırka· 
~ın rnUzaheretini haiz bulunuyor· 
k u, neticede, kemiyet galebeyi 
azandı, fakat nekadar müşkülat 

ŞP~hasma ve ne az rey farkile!. 
1tndi, vaziyet berakistir ve 
~areşal Mindenburgu Hitlerle 
'Yni safta görür gibi oluyoruz. 

* d Bjr.müdde tenberi Leh - Alman hu· 
~dundan pek te hoşa gitmiyecek ha
~ rlcr geliyor. Burada, Versay Mua-
tdeıinin ihdaa ettiği bir koridor 
~t ki doğruyu söylemek lôzımgelirae, 
~· ltıan vatanının harimine sokulmuş 
ır karna vaziyetindedir. Bu koridor, 

'Y • ~ rıı ınmanda Şarkt Prusyayı da Al-
t •nyadan ayırıyor, koridorun mün· 
~hası Dançig şehri ve hinterlanttan 
~.ltcttir. Şr.hir Cemiyeti Akvamın 

11?ıa}·esindedir. 
.ı\ Mnstakil bir meclisi vardır. 
Yrıca Cemiyeti Akvamın tayin 

ttti.ği bir komisyon, umumt vazi· 
~etın nazımlığı vazifesini görür. 

ançig, Versay Muahedesi ya
t1lır.ken liman sahibi olmıyan 
jbıstan için bir transit merkezi l lllak üzere tesis edildiği için, 
ehistanm da bu şehirde bir 

ltıurakıbi vardır. Fakat halk 
.\imandır , harı Almandır , 
~~ Dançig Almandır. Amma Le
t'shta.n, asırlarca evvel burada 
e hakimiyeti cari olduğu için 

b~lb konferansından ona, böyle 
~ ır Vaziyet verdirmek iltimasına 
0Parmıştır. Şimdi de, yanı ba

~.1tıda Gdinya isimli yeni bir 
11tıan kurmuş, Dançiği çUrütmi· 
~~ çalışıyor, Almanlar ise, bu 
tllUtemadi tecavüzlere diş bili
l'orlar. 

}' lieran infillk etmiye mühey· 
ta bir barut fıçısile yanyana du-

"11 bir ateşin manzarası ... 
lf. 

~tı Çin ile Japonya, Japonya ile Man
le ~·· Rusya ile japonyanın vaziyet

tı rnaın 1 . m. 
,.111 Çıne patlayıcı maddeler doldu-
hit lltuş bir kazanın insana her an 
t•tafelaket getirecek gibi duran man
ş, k.•ını düşünüp hatırlamak, Uzak 
~l;i~~ 'Vaziyetini fikren canlandırmıya 
d- l ır. 0:-adan da hayır yok, orası 

(lveban halinde. 

s .. 
hi, 0 •lra etrafa bakınız. Her millet, 
~Glt~QtküUe pençeleıiyor ve bu müş
~alı Pençeleşmek mecburiyetinde 
dih''"•n. mes'uliyetini uzak, yakın, 
~~l r bır milletin gizli, açık, hare· 

'"da biliyor. 

lJ .. 
htdi~~tni veziyete şöyle bir göır 
diy

0
, dıkten sonra nereye doj'ru gi

~ıı~ı llt? •ualini sormakta şimdi beni 
4 bulrnnı mısınız? 

't~b İ~ınirin Borcu 
si Vıl Sahiplerinin Endişe-

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi • Şöhret Ve Servet • 

ı - Servet, insana birçok düıman ya· ı 2 - Ş&hret, tnaanı baıkalarının mıllı 1 3 - Ş8hret ve servet iyi ıeydlr, fakat 
utan, herkea tarafından p anaakla röate· yapar. Meıhur bir adam kendine sahip ifratı d11lma tehUkelldir. Bu tehllkclerl göse 
rllmek telıllkeılnl tevlit eden bir imlldlr. deflldlr. alıyouanııı:, şöhret ve 1ervetl lstlyeblllr-
unl"ln, hil.rlyetlne aahlp deilldlr. ı •iniz:. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Yunanistanda M. Venizelos 
Tekrar Başvekil Oluyor 

~~~~--~-----

Yeni Kabine Dün İstif asını Verdi 
Atına 4 (Hususi) - Papanastasyu kabinesi 

bugUn öğleden sonra meb'usan mecllslnde 
beyannamesini okumuftur. M. Venlzelos bun
dan sonra Irat ettlöl nutukta ekseriyet fırkasmın 
kabineye muzaheret göstermlyeceölnl ihsas ettf-

ğtnden kabine hemen mecliste istifasını vermlf· 
Ur. Bir Kondllis . kabinesinin tefekkUIU lhtlmalln· 
den bahsedilmekte ise de son dakikada vazi
yet tekrar M. Venizelosun ı, bafına geçece
jlnl göstermektedir. 

ransad Ye • 
1 Kabine 

------- -
Radikal Sosyalistlerin Lideri Yeni 

Kabineyi T eşkile Memur Edildi 
Paris, 4 (A. A.) - Reisicüm

hur M. Löbrön, biribirini müte
akıp Ayan ve Meb'usan Reislerini 
kabul etmiştir. 

Paris. 4 M. Löbrön, M. Her
yoyu yeni kabineyi teşkile me
mur etmiştir. M. Heryo, bu va
zifeyi kabul etmiştir. 

Mumaileyh radikal sosyalist· 
lerin parlAmento grupunun akdetmiş 
olduğu içtimam hitamında bu gece 
dostlarile siyasi bir takım zevatı 
kabul edeceğini beyan etmiştir. 

Paris, 4 (A.A.) - Kabinenin 
bu gece teşekkül etmiş olacağı 
tahmin edilmektedir. 

-~--------- - - ----- ----

M. Heryo, Ayan ve Meb'usan 
Reisleri ile M. Tardiyö ve M. 
Bartuyu ziyaret etmiştir. 

Mumaileyh müteakıben radi
kal sosyalist meb 'uslarla görOş
mUş ve bilihare ikametgahında 
M. Steg, M, Şotan, M. Pol Bon· 
kur, M. Penlöve, M. Daladye ve 
M. Alber Sarroyu kabul etmiştir. 

Türk Dostluğu Yunan Milli Politi-
kasının Hakiki Ve En Ciddi Temelidir 

Sabık Yunan Başvekili M. 
Venizelos Türk • Yunan siyasi 
münasebatından ve bilhassa iki 
memleket arasındaki dostluktan 
bahsederken şunları söylemiştir: 

"Bu iki memleket arasında sı
kı bir dostluk yapmak fikrini çok 
eskiden, daha Lauranne konferan
sı esnasında ismet Paşa ile be-

Millet Meclisinde 
Tatilden Evvel Mühim 
Kanunlar Görüşülecek 

Ankara, 4 ( Husu~t )- Millet 
Meclisi bugün toplanacak, icra 
ve iflas Kanununun mütebaki 
maddeleri görüşülecektir.Bu hafta 
içinde Türkiyede ecnebilere yasak 
edilecek olan mesleklere ait 
kanun layihası da heyeti umu
miyeye sevkedilecektir. Bütçe 
encümeni Vekaletlerin bütçeleri 

üzerindeki tetkikatına devam etmek
tedir. Meclis, tatil devresine girmve 

den evvel bütçe kanunları e-
bazı mühim kanun projeleri 
behemehal müzakere edilmiş 
olacaktır. 

raber düşünmüş, biribirimize 

açmıştık. Bu öyle bir devir idi 

ki, bu fikri memleketimizde 

efkarı umumiyeye arz için bü-

1 
yük cesaret isterdi. Biz bu 

cesareti kendi nefsimizde bulduk 

ve fikrimizi yürüttük. memleket-

Fransada 
Yeni Reisler 

Paris 3 - ( A.A. ) - Ayan 
maliye encümeni Reisi radikal 
sosyalist M. Hennesi 228 reyle 
Ayan reisliğine intihap edilmiştir. 
intihaba 245 aza iştirak etmiştir. 

Paris, 3 ( A.A.) - M. Buis· 
son Meb'usan Meclisi Reisliğine 
tekrar intihap edilmiştir. 

Paris1 4 (A. A.) - Radikal 
Sosyalistlerden. M. Mille ile M. 
D.ılimye ve merkez fırkasından 
M. Monsel ile M. Pate reis vekil
likle ı ine intihap edilmişlerdir. 

!erimize en iyi bir hizmet yaptı• 

ğımıza kaniiz. İsmet Paşanın 
da böyle düşündüğüne kaniim. 

Şimdi, bizde iktidar makamı· 

na kim gelirse gelsin, Türk dost• 

luğu hiçbir arızaya uğramaz. Milli 

polikamızın bir temeli oldu. ,, 

Zonguldakta 
Meçhul Şerirler Şiddetle 

Takip Ediliyor 
Zonguldak, 3 ( Hususi ) -

Ereğli ~irketinin Gelik ocağına 
iki kavas tarafından götürülürken 
meçhul şerirler tarafından soyulan 
paranın 40 bin lira olduğu anla
şıldı. Şerirler henüz ele geçmiş 
değillerdir. Fakat birkaç kişi zan 
altına alındı. BiltUn zabıta teşki
latı haydutları takibe memur edildi. 

Ayrıca bir jandarma müfre
zesi haydutların izi üzerinde yü
rüyor. Sahil boyunda da motörle 
taharriyat yapılıyor. Haydutlar 
hadise mahallinde üç bin liralık 
bronz para bır.ıkmışlardır. ~e Sebep Görülmüyor 

:ki ~~İr Belediyesi İş Bankasına r 
tdiye ~on borçludur. Fakat be· 
borç ~1~ bu seneki bütçesine bu 
Bunun ıç~n ~arşıhk konmamıştır. 
tahvil· uıerıne bu istikraza ait 
ltıiişle~d· olanlar tereddüde düş-

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 

I ır. 

~1iidtu Bankası İstanbul şubesi 
~ elediy . Muammer Bey İzmir 

Bir kariimiz yazıyor : 

" iyi tavuk ve çiçek yeti11tirenlerl teşvik için bir 
çiçekçilik ve tavukçuluk •ergisi açıldı. Bu sergiye 

Sorabilir miyim, benim gib1 vatan ve millete hizmet 
edecek yedi sekiz evlat yetiştirenler böyle bir müka
fata layık değil miJirler? Bizim çocuklartmızın çiçek 
ve tavuk kadar da kıymeti yok mudur?n 

Galatada Çeşmemeydanında Hacıiima iştirak edenlerden iyi tavuk ve çiçek yetiştirenlere 

mükifat, rradalya ve saire verileceği ilan edildi. 

iSTER /NAN, iSTER 
çıkmazında 10 numarada MÜNEVVER 

iNAN Al 

Sayfa 3 

r 
Kısası •• •• ... ozun 

Dost Sözü 
Acıdır 
Derler! 

A. E. 

Bir mektup aldım: Hakkımda 
teveccüh gösteren bir kariim 
geçen hafta çıkan bir yazımı 
beğenmiş, fakat tenkide uğrayanın 
düşmanlığını kazanmamdan kork· 
muı, neşrini doğru bulmamış, 

bana ihtiyat tavsiye ediyor, ayni 
zamanda da Garp memleketlerin· 
de çok münteşir bir hikAyeyi ha· 
tırlatıyor ve diyor ki: 

" insanların azim bir ekseri· 
yeti, kendilerine sıkıntı verecek 
ıeylerden bahsedilmesini sevmez· 
ler ve zannederler ki, sıkıntı ha· 
kikati halde sizden gelmektedir 
ve bu hareketinizi hiç affetmezler. 

"Benim bir dostum vardı, evi• 
nin çatı11 günden gilne harap 
oluyordu, nazarı dikkatini cel
bettim. Tamir etmezsen gllnlln 
birinde yıkılacaktır, dedim. Kızdı, 
darıldı. Fakat çok geçmeden 
çatısı hakikaten yıkıldı. Görenler 
söylüyorlar. O akşam mahalle 
kahvesine çıkmıı, benden bahset· 
miş: 

- Allah cezasını versin, timdi 
mutlaka memnundur, diye bağır
mış. 

Bu tarzda yar insanlar 
kendilerine sıkıntı v -· -·• bahisle
ri açanlardan nekadar hoşlan· 
mazlarsa, bilakis : 

- Şom ağızlılara ehemmiyet 
vermeyiniz, diyenleri de o nis· 
bette fazla severler. Onlara çay, 
kahve veya... bir mevki ikram 
ederler. Çünki gözlerinin üzerin· 
de siyah bir perde ile yaıamak 
arzusundadırlar. 

Benim dostum da ölünciye 
kadar böyle, gözünde siyah bir 
perde ile yaşadı, ve hiçbir zaman 
hakikati öğrenmek istemedi. 

Bu vaziyetin, varislerini mem• 
nun bıraktığını zannetmeyiniz, 
evi harap, toprağı ekimsiz buldu· 
lar paraya gelince: Poh pohçular
onu çoktan yeyip bitirmişlerdi." 

Kariime hak verdim: Hahlka· 
ten insanların bir kısmı haki
kati sevmezler, söyliyene kızar• 
lar, düşman kesilirler. Bu 6te· 
denberi malômdur ve: 

- Doğru söyliyenl dokuz 
köyden kovarlar şeklinde bir 
darbımesel ile lisanımıza da gir· 
miştir. Bununla beraber gayet 
umumi menfaat olunca hakikati 
söylemek insanlık vazifesidir! 

Sözün kısası: Dost iseniz, teh-
likeyi göze alarak hakikati yine 
söyleyiniz, fena hareket karşısın• 
da susmak, yapanı teşci etmektir 
ve ancak düşmanlann harcıdır. 

Amma diyeceksiniz ki: bu 
takdirde dokuz köyden de ko
vulmak vardır.. E .. maalesef oraıı 
öyle! 

Topkapılı 
Mehmet Bey 
Çok Feci Bir Kazadan 

Sonra Vefat Etti 
İstanbul Şehir Meclisi azasın· 

dan Topkapılı Hakim zade Meh• 
met Bey evinde, parlamış bir 
benzin ocağını söndürmek ister· 
ken muhtelif yerlerinden yanmış 
ve hastaneye kaldırılmıştır. 

Yapılan ihtimamlı tedavilere 
rağmen Mehmet Bey kurtarıla· 
mamış, dün vefat etmiştir. Cena• 
zesi bugün kaldırılarak Merkez 
efendiye defnedilecektir. 

Kasımpaşada Bir Cinayet 
Kasımpaşada pazar yerinde 

Şükrü, Hasan, Mehmet; aralSJrmda 
çıkan kavga neticesinde biribirle
rini bıçakla tehlikeli surette ya• 

~ efiı oldsı~e Maliye VekA1etinin 
lıhıntnad~nu, tereddüde lüzum 

•gına söylemiştir. ------------------------------------------! ralamıılardır. 



: 1 Ev Doktoru 

Elma Püresi 
Çok İyi Bir 
• 
ilaçtır 

1 

Eskilerin kullandıkları birta· 
kım lliç ve doktorluada tatbik 
ettikleri bazı usuller vardır ki, 1&· 

mania modern tababete maloluyor. 
Çünki eskiden tesirleri göriilaıiif, 
bap de faydalı olduklan an-
lqılmlftır. Bunlardan bir tanesi 
elmadır. 

Doğruyu söyJ~mek lhımg~ 
line, elma, halk ara11nda 6teden
heri birçok ıifah busalan bu
lmunalda maruftu. 

On dokuzuncu asar doktorlan, 
amumiyetle elma prubunu m&
llyim tutucu ve hararet kesici 
bir iliç olarak kullanırlardı. 

Fakat bugün, bu gllzel mey· 
•anın barsak hastalıklarını teda· 
vide büyllk bir rol oynadaiı an
Jqdmlfbl. 

Anterite tutulan bir hasta 
için elmadan ıu IUl'etle iatifade 
edilebilir: 

Çok olmuf elmalan soyduk· 
tan ıonra çekirdek ve g6bek 
kısmına çıkarınız. Geri kalan 
etli kısmı dikkatle rendeleyiniz. 
Koyu kırmızı renkte bir nevi püre 
olur. Hastanın yaı ve iştehasına 
göre bu pl\reyi yediriniz. 

Maamafih bir .had tayin etmif 
olmak için kaydedelim ki, bu 
püreden 10 yaşındaki bir çocuk 
ıiinde 500, büyük bir ioun da 
1500 gram yiyebilir. Fakat bu 
miktsn 24 saatte 5 6vüne taksim 
etmek llzımdır. 

yeni dopn çocukluda blaal 
olmuı anteritler de bu usul ile 
tedavi edilmektedir. Bu tecrübeyi 
ilk yapanlardanbiri doktor Mo
rodur. Doktor Moro bu püreye 
aakarinli bir miktar hafif çay 
illve ederek çocuk 1U1&dığı za
man bunu vermiftir. Fakat sa· 
karin kullanmallDln 1ebebi teker 
Umlflndan yapılm11 tekerin bar
ak baıtabldanna zararlı olma-
11dır. 

Bu tedaYiyi iki gün tatbik 
ettikten sonra üçiincll giln süt 
9e nişaatah mamalar vermiş, d6r
dlncll ılln de tabii surette ço
cuğu gıdalandırmlfbr. 

Elmamn bu şifalı hassası bil
huaa ihtiva ettiii ıu maddele,.. 
elen ileri geliyor: 

Tanen, h•mw teffab ( Asit 
malik ), ve banak rabat..dalda
"88 mlaait ıelea bir vitamin. 
Bu mevaddJn fifa ba•ılan ne 
oluna olaun, umumiJetle çiy elma 
yemek her halde çok faydalı bir 
ıeydir ve biç kimse bu meyvadan 
zarar görC.:üğfinil iddia edemez. 
Bilhassa ağaçtan yeni kupanlmıı 
elanları tercih edilmelidir. 

TUtlll Depolarmda 
Gemlik ( Hususi ) - Şehri· 

ll'izde t6Uln inhisarı depoların
da bugün 3000 denk kadar iyi 
cins tütOn vardır. Aynca kaçak
çılardan müsadere edilen bir 
hayli kaçak tütün vardır ki buu. 
lar hevenk hAlinde olduğu için 
çiiriimek &zeredir. Allkadarların 
nazan dikkatini celbederim. 

Sov,atlarin Mubayaatı 
lzmir ( Hususi ) - Sovyet itti

batlar. İzmir Ticaret Mümessili 
lzmirden 45000 kilo mazı satın 
alarak Rusyaya sevketruiştir. PAü
meas"llik ayni zamanda 340 bin 
kilo da paııılamut bülisas muba
yaa et iştir. Bunlar da yakında 

Ru a a sAvkedi'ecektir. 

SON POSTA 

EMLEKET HABER ER Edebiyat 

........................... ._ ................................ .-I<.okusuz 

Muntazam Bütçeli Köyler 
Manisa Viliyeti Dahilinde Her Köyün 

Masraf Ve Varidat Bütçesi Vardır 
Mania (Hu

ıuai)- Viliyeti
mizde klSylerin 
idareai hususun· 
da mühim bir · 
adım atılmıştır. 

Ba faali1etin ne
ticesi olarak bil· 
t&n k6yler ayn 
ayn birer idare 
merkezi halini al· 
mışlar, hepsi için 

cededir. Alelide 
zabıta vak'ala
nndan ba~ ka hiç-

bir mObim hidise 
olmamıfbr. Sıhhi 
vaziyet itibarile 
viliyet dahilinde 
en ziyade aj-
nlfilaa hatalık 
lltma hastah~ 
dar. Bu biçimsiz 
illetle programla 
bir mtlcadele de
vam etmektedir. masraf ye oridat 

biitçeleri tanzim Zirai vaziy~ 
te gelince ; bu 

edilmiftir.Bundan aene viJlyetimizin 
başka Yi1'yetimiz· ekin ve mah-
de yol siyasetine .ı ftzİJetİ ol-
de ciddi bir Manl-nın tarihi •bldelerlnden Mur•dlye c.m11 dukça iyidir. O. 
ehemmiyet veriliyor. Bu cümleden kazalar arumda otomobil yolları gtlne kadar tutulan istatiıtiklere 
olarak bütiln köylerin hem biri- İnfası hususunda da gayret aarfe- nazaran bu ıene geçen HDeye 
birine, hem merbut olduklara diliyor. Şimdiden bazı kaza mer- nazaran daha fazla mahsul abna-
kaza merkezlerine ve dolayısile kezleri otomobil yollan ile bağ- caktır. Bağlaran vaziyeti de şi~ 
vilayet merkezine yeni ve düz· lanmıştır. dilik iyidir. Haaarat, neticeye 
gün yollara batlanmamna büyfik Viliyet dahilinde asayif vazi. tesir etmiyecek derece de azdır. 
bir gayretle çalışı1ıyor. Ayrıca yeti mükemmel denilecek der~ H.M. 

Gemlikte ılf avgar 1 
ihraç Eden 

SıtmaMücadelesine Bir Nahiyemiz. · 
Eh • t V •ıd• lncUi ( Hususi ) - Size şu kı

emmıye en ı sa mektubumla küçük ''e şirin 
Gemlik ( Hus&ısi ) - Şehri- kua~!'mızı tanltaca~m. Bi~i~ 

mizde sivrisinek mncadelesi ( lncilı ) kasabası bakıkaten ıncı 
başlamıştır. Sıtmanan anası olan l!bi "güd&ekil'kve ~vidmleidbir.luSnanabildkeu_n 

"k yırmı a a ıçer u -
bu muzır haşerabn mı ropla~ çllk kasal amız Adapazanna bağ-
tamamen itllf etmek makıadile lıdır. Burada iki bin nüfus bann-
ıebrimizde mevcut biitün sulara maktadır. Beş sene evvel başla-
müessir ilAçlar ablmaktadır. Ay· nan Adapararı • incili yolu her 
nca halk kendisine ait olan sala- ne~n~ bugüne ~dar !~ ma-

b f d t · ı naaile ıkmal edilememıştir. Bu 
rı. on et gftn zar m a emız e· sebeple kış mevsiminde yolsuz-
mıye mecbur tutulmuştur. luktan çok aakınb çekiyoruz. Baş-

)#. Kasabamazcla elyevm en lıca ihracabmız odun, kerste, ma-
ucuz şey kirazdır. Burada en ili sır ve havyardır. Kasabamız el-
kirazan okkası dört kuruştur. yevm nahiye mer~e~idir. Fakat 
G ü ü h • · d Dahiliye Vekiletmın burasını 

eçen cum~ ~ n şe rımı.z e kaza merkezi yaıımayı tasavvur 
mtikemmel bır ktraz bayramı ıcra tt•w · · 6 - oerek seviniyoruz. 
d"ld" e ıgmı gre e ı 11 N. 

• Kasahamııda feci bir kaza 35 Memur Açığa Çıkacak 
oldu. Ahmet isminde bir genç ı~mir ( Hususi ) - Belediye 
otomobille buraya en-lirken yere bütçesi henüz Vilayet tarafından 

e- tasdik edilmemiştir. Verilen ma-
düşen kasketini almak için atla- lüm ıta göre bütçenin tasdikından 
mış, fakat muvazenesini gaybe- onra 35 memur açığa çıkarıla-
derek vücudunun muhtelif "yerle- .. 1 • 
rinden ağır surette yaralanmış- tııİIİİİıİlıııİll _________ , 

tar. Ahmet, tedavi için Bursaya HerflÜn dir Sual 
Vefikpqa hastanesine ıönde .. 
rilmiftir. 

&iL 

Sükna Bedeli 
Maarif idaresi Tekrar 
Teşebbüste Bulunacak 

Hazirandan itibaren muallim
lere stilma bedeli verilmiyeceğini 
evvelce yamnştik. Öğrendiğimize 
göre, maarif idaresi muallimlere 
aülma bedeli verilmesi için tek· 
rar teşebbüslerde buluacakhr. 
Maarif Vekileti de muallimlere 
sükna bedeli verilmesini iltizam 
etmektedir. 

Bir Şeririn Cür'eti 
Mut (Hususi) - GeÇenlerde 

hapishaneden çıkan sah.kah ka .. 
sap Ahmet, geceyarısı büyük 
bir kasap bıçağıle etrafına hücum 
ederek birini öldürmek istemiştir. 
Fakat yetişen zabıta memurl•ı 
kendisini derhal yakalamışlardır. 

Siz 
Olsaydınız/ 

UautulmUf, nı~Wıden za
man geçmiı küç&k ve masum 
bir günahınız var· Bu mr ifta 
edilse, eviniz yıkılabilir, tanı
daklar nezdinde itibarınız bo
zula bilir. 

Bu sır, bir abliksıı.m eline 
geçmiştir. Sizi tehdit ediyor 
"Ya 1000 lira veriniz, yahut 
sarrmw ifta edeceğim" diyor. 

Siz olsanız ne yaparsın1z? 
Parayı mı verirsiniz, yoksa 
tehlikeyi göze alarak bu 
adamla mücadeleye mi · Jiri
şirsiniz? 

? • 
Sabıkalı Ahmet Adliyeye verilmiotir. ____________ .. 

Edirnede 
Belediye Etlere 

Narh Koydu 
Edime, ( Hususi ) - Belediye 

et sataşmda pabahlığın ve bilhu
sa muhtemel ibtikinn önOne fİm· 
diden geçmiı olmak dtit6ncesile 
etlere narh koymıya karar ver
miştir. Birkaç gündenberi bu ka
rarın tatbikine bqlamllDIŞbr. 
Narh mucibince koyun eti 40 ku
ruşa satılmaktadır. Fakat ıehri
miz kasaplaı ı Belediyenin teapit 
ettiği bu fiatlerden memnım kal
mamıştır. Bu sebeple bir kı11m 
kasaplar yevmi ihtiyaçtan daha 
a~ et kesmektedir. Bu vaziyet 
kartısında Belediye iktısadl ted
birler almak suretile miicadele 
harekethıe geçmiye karar vermit
tir. icap ederse lBelediye birkaç 
kasap dükkana açacak, ucuz et 
satışı bu suretle temin edilmİf 
olacakhr. 

Af yon Ziraati 
Malatya ( Huıusi ) - Bu 1ene 

VilAyetimiz dahilinde afyon mah-
1UIO geçen seneye nazaran daha 
azdır. Diğer mahsuller de yağmur
auzluktan mnteessir olmuştur. 

Aliiyede --
Küçük Bir Kayıkla Devri
ilem Seyahatine Çıkanlar 

Aliiye ( Hususi ) - KDçBk bir 
kayıkla devrillem ıeyabatine çı
kan Uç Alman limanamıza uğra
mıştır. Halmis isminde bir erkek-
le karısı ve diğer bir erkekten 
ibaret olan bu kafile Almanyada 
bindikleri bu küçük kayıkla n~ 
birlerden geçmişler, Karadeniz· 
den, Marmara ve Adarar deni
zinden buraya kadar gelmişler
dir. Bu üç Alman buradan Mer
sine gittiler. Mersinden c: ~ ' • · 

takip suretile lskenderi · 
oraelan Site boğ:ı11 • 
Hamburg limanın. .. ış. 

il. ASiii 

Gül 
Yaprağı 

Yazan: Narııllalı 
Bir arkadaşın Davut im 

Defl'ettİjİ Atmo•/•r, beai 
leudiren birçok feyleri oı ... ....:ı1111 
ye kBçiicllklüğibıe rağmea, 
ruu, lizerinde bir parça 
clarmaia değer bir kitap. Bil 
altı •yfahk kitabı çıkaran 
...... akranlannı, yarın da 
k•diaden klçnklerini 
topbyabilecek meziyetler 
riyor. 

En çok botuma ıiden 
zamanımızın göze ilk çarpan 
sıflanna ehemmiyet verme 
Fakat bunu fazla ileri götil 
modaya uymamak için harici 
me de hiç itibar etmiyor. 
bmın ismini Atmosfer koym 
sadece bir yenilik hevesi, bası 
barrirlerde görülen frenkçe 
me iptiliaamn bir aksi zanınelll', 
yin; Wmle eser arasında bu 
dar mutabakate, ismin mu 
r.in makaadını bu kadar iyi 
terebilmesine az tesadüf ol 
Davut, yalmz kendi için a 
Dam, bize etrafımızd 
den başka bir bava, 
" nalı iklimi " ni teklif 
yor. Eşyaya tibi olmuyor, o 
kendi adesesinde aörüyor. .. 
mosfer,, kelimesini 11havayı il 

mi" diye değil, "içimde y 
kendi yarattığın llem,, diye 
cllme edin. 

Davut, benzerine bugtbl 
ren raatıeldijimiz gençler 
-.,.., okudutea _..e 
istiyor, okadar ki "şefkat,, 
"pfekat,, diyor. Konuttuju 
bi cletil, Mil' atlchtı
lisan ile yazmak iatiyor. F 
onda, böyle olmanın iyili 
gibi, fenalaldanm da gar&y 
AbnNfer'de tür var, fakat 
cak kitapların verdiği fİİr· 

Bir insan zamanından iki 
iti ayrılır: Ya sadece eakiyi 
me ederek veya ancak pek 
kimaenin ıezebildiği yeniyi 
liyerek. Davut eskiyi idame 
yor. Şiirleri de, nesirleri de, 
kitabın sayfalan aramda k 
soluk pembe bir gül yapr 
anchnyor. Fakat bu gtıl 
rağının hiçbir ltn yok. 
ten nasıl olabilirdi? Şair 
anı aiacı ise her •taç 
ancak taze çiçek yetif • 
insan nki yaratamaz, yeni 1 
tır, bir tazelik devri geçirdi 
ortaya çıkan kurumuş çiçek 
hakkak ki sun'idir, ıtra ola 

Davut diyor ki: "Gibıet 
yizlbılin kubbesinde iken d 
ya aydınlatan çok kanetli 
projektlrden başka 
delildir. Madeni bir 
Fakat ufka yaklaşbğl 
mandar ki; munis ol 
ibdakir ve san'atklr 
renkleri aynhyor, lif lif it 
müpbemleşiyor, lıdbleler 

yor, ye sertlik kayboluyor.~ 
itte Davut' an istediii: 

den, yaratıcı 6ğleden kaçaP 
pma gitmek. inhitat (d6d ~ 
edebiyab. iyi ı&z, gtıneflo ~ 
mi hararet zamamnda, la ~ 
inaam aldatan bir kisve .e ~ 
saatlerde etyanın bakikatİOI 
re bilendir, ti iriye tini ,ezell 
sezdirendir. 

Davut'un ruh iklimine fi 
ok hoş renkler, şekiller a 

... siniz; fakat orada çok d.-....... .n 

o, çünkü bir afyon kokOS 
Hem bu seyahat sırf ıeYk 
olacak, İDADi zenginlettirlli' 



4 Haziran 

r--------~~~~~ L Siyaset Alemi 

M. • erzyo 
İti at 
• 

isti gece 
Paris, 3 ( A.A. ) - M. H ri

Yonun kabinesini süratle teşkil 
etnı 0 1 A 

~ sı ve sa ı günü Ayan ve 
l b'u an Meclisleri huzuruna 

çık sı muhtemeldir. 
ı ecliste is izah takrirleri üze

rine hemen müzakereler başlaya
caktır. 

· Heriyo Lozıınn azimetinden 
~v l eb'usla dan açıkça itimat 
1 tiyec ktir. 

1 i at tak iri kabul edildikten 
:oura meclis temmuz ayı bidaye
ıne ) 3dar içtimalarını tatil ede

cektir. 
M. Şotan, M. Daladye, M. 

~arro, ve M. Penlövenin yeni 
l(abineye dahil olmalarına mu-

F:
hakkak nazarile bakılmaktadır. 
,.ansız 

Amerikan 
• 
itilaf namesi 

Paris, 3 (A.A.)- Salahiyettar 
ltıehafil, Fransa ile Amerika ara-
•1ndnki muvakkat ticaret itilaf
llarnesinin Amerikadan Fransayn 
Yapılan ithalatın kontenjantema
llına munhasır balunduğunu be-
Yan etmektedir. 

Bu itiJafname zahiren yekci
hettir ve aktini zaruri kılan nok-
ta da Amerikada kontenjantman 
llsulünü takip etmediği halde 
Fransanın bu usulü daimi surette 
tatbik etmesidir. 

Paristeki Amerika Ticaret 
Odası, bu itilafnamenin Fransız 
le Amerikan menfaatinin iyi an
llşnıasına doğru büyük bir hatve 
0.lduğu vt iki memleket arasmda 
lıcaretin inkişafını teshil eylediği 
lnütaleasmdadır. 

Yeni Ayan Reisi 
Paris, 3 ( A. A. ) - Ayan 

koridorlarında Maliye EncUmeni 
~tisi M. Jannenio Ayan Reisli· 
line yeğane namzet olacağı ve 
~emen hemen ittifak ile intihap 
0lunacağı söylenmektedir. 

Hindistanda idam MahkOmları 
Bomlfay 3 (Hususi) - Ren

ıoda son defa vuku bulan karga-
t~lıkl arda 70 Hintli idama mah· 

Urn edilmiştir. 

---- TAKViM ==. 
CUMARTESi 

~O Cun - 4 BAZtH \N • 932 hı:rır 30 

Ara.bt Rumt 
22 .. uharrem • 1351 22·Mayıı·ııenı• 130 

Vakit E.u;at nuti 

ktıım 12. - 19. 36 
Yatmı 2 00 21 36 

lmuk 6 ~ 2 13 

• 
1 

Beyne milel 
• 
ktısat 
onferaıısı 
Cenvre, 3 ( A. A. ) - Ce

miyeti Akvam mehafili, beynel
milel bir iktısat konfor nsmın 
içtiınaa daveti projesini müsait 
bir suretle karşılamaktadırlar. 

Fakat koııferansın içtima ma· 
halli ve tarihi hakkında umumt 
bir itilaf hasıl olmamıştır. 

Birçok kimselerin Londranın 

intihap edilmesini, M. Makdonal
dın mezkur konferansı Cemiyeti 
Akvamın hertürlü müdahalesin
den azade bulundurmak tasav
vurunun neticesi olduğunu beyan 
etmektedirler . 

Mançuride 
Çin - Japon 
Müsademe/eri 

Harbin, 3 - Jeneral Van -
T e - Lin'in kumandasındaki asi 
kuvvetler Cenubi Mançuri de
miryollarını tehdit ettiklerinden 
nakl"yat Mukden - Por Artur ta
rikif e :·apılmaktadır. 

Harbin'in şimalinde Hulam 
civarında Japon kuvvetleri ile 
asiler arasında müthiş muhare
beler başlamışltr. Asiler ıniihim 

zayiatla mütemadiyen ricat et
mektedirler. Mançuri Hükumet 
kuvvetleri arasında isyanlar gün 
geçtikçe çoğalmaktadır. 

Londra, 3 (Hususi) - Havas 
Ajansı bildiriyor: Bir Japon fır
kası Harbinin şimalinde bulunan 
Haylang şehrini işgal etmiştir. 
500 asi esir edilmiş, 3 tank, bir
çok top ve miteralyoz alınmıştır. 

Londra, 3 (Hususi) - Jeneral 
Manın lnt'nları Harbin demiryolu
nu takiben ricat etmektedir. 
Bir Japon livas•, Jeneral Manın 
kıt' al arına iltihak iç.in il erili yen 
asilerle bir muharebeye tutuş

tur. 
Hitlerin Kaç Gazetesi Var 

Berlin ( Hususi ) - Neşredi
len bir istatitige göre, Almnnya
da Hitler taraftarlarının yüzden 
fa7.la gündelik, 251 mecmua ve iki 
gazete acenteleri "lduğu anlaşıl

mıştır. 

M. Musolini Senaryo Yazıyor 
Roma 3 ( Hususi ) - M. Mu· 

solini maruf muharrirlerden Y o
vanino Fortsano ile birlikte bir 
senaryo yazmıya başlamıştır. Se· 
naryonun ismi Jül Sezardır. 

VİKTOBYA 
~ 
~=:5:5:=:=:= Muharriri: 1'. nııl Hamsun Nakleden: H. Ş. 

ille-.. O, bulunduğu yerden ı sonra, yeni bir eserini ikmal 
ı._ llınuıı olmalı. Orada geçirdiği eder etmez ge1eceğini yazıyordu. 
bo)•t neşeli iıniş. Fak at bu onun Verdigv i haberler çok iyi idi. 

eceği b. 
011._ ır mesele. Ben yalnız Eseri yakında bitecekti. Dhna-
lip CSııOmQzdeki ilkbaharda ge· ğında birçok yeni mevzular kay-
lalft:elrniyeceğini öğrenmek iste- naşıyordu .. 

1111• Bonauvar. Değirmenci tehalükle şatoya 
~ Bonsuvar. koştu. Yolun üzerinde Viktorya-

"- k ~1 koca onu sokak kapısı- nın ve isminin baş harflerıle iş· 
b'ttn~ a~ teşyi ettiler. Genç l<ız, lenmiş bir mendil buldu. Genç 
Gleri d 0~line eğerek, ve yolun kız bunu evvelki akşam kaybet• 
cleaa ~ elu ıu birikintileri 6zerin- miı olmalıydı. 

IJti -::ac fatoya doğru yürüdü. Matmazelin yukarda odasında 
_ _ 'il~'&ad .. _ç liln sonra değirmenci buldu" unu 16 lediler. Maamafih 

SON POSTA 

T 

Alman siyasi buhranmda 
şahslyetlerl en ziyade 

mevzubaha olan 
Uç sima 

Amerika 
Bütçesinin 
Açığz 

Vaşington 3 ( A.A. ) - 1 tem
muzda başl yacak olan yeni mali 
sene bütçesinin muvaztnesi he
nüz sağlam bir surette temin 
edilmiş değildir. Konferans halin· 
de toplanan her iki meclis, büt
çe tahminlerini tanzim etmekte
dir. 

Satı Iardan resim almmasına 
müteallik proje her il<i meclis 
tarafından reddedilmiş olduğun
dan bu proje suya düşmüş de-
mektir. 

Bu mali senenin on bir ayma 
ait bütçe açığı 2,684,950 dolardır. 

Belçikada Buhran 
Brüksel, 2 (A.A.) - Ayan 

Meclisi hükumet beyannamesi 
hal kında bir müdet müzakereden 
sonra yeni hükumete 48 muhalif 
reye karşı 7 4 reyle itimat beyan 
etmektedir. 

Arjantinde Bir Grev 
Buenos - Ayres, 3 (A. A.) -

T clefon kumpanyası müstahdem
lerinden bazısının ilan etmiş ol
dukları grev, birtakım tahribat 
yapılmakta olması dolayısile en· 
dişebahş bir şekil almıştır. 

Kumpanya bu işte komünist
lerin eli olduğunu iddia etmekte 
olup, hDkümetten yardım iste
miştir. 

hizmetçi kız vasıtasile değirmen• 
ciden zİyf,r_.rtinin sebebini sordu. 

ihtiyar adam oğlunun mektu· 
bundan hizmetçi kız.a bahsetmek· 
tense matmazeli beklemeği ter
cih etti. En nihayet matmazel 
salonun kapası 6nündc göründü. 

- Benimle görüşmek istiyor 
muşsunuz? 

Değirmenci mendili uzattı ve: 
- Y obandan da bir mektup 

aldık, dedi. 
Gayet seri ve ancak farkedi

lebilecek bir sevinç şeraresi genç 
kızın yüzilnil aydınlattı : 

- Evet, mendil benimdir, çok 
tefekkür ederim .. 

Değirmenci gittikçe alçalan 
bir sesle devam etti : 

- Arhk gelmesi yakınlaştı. 
Gen kız her zamanki m .. r 

IMı sırda 
B ·r u ese lesi 
lhtilô.fl 

Kahire 3 (Husu i) - Merke
zi Londrada bulunan Mıs rlılar 
Cemiyeti bir kararla, ' Cebeli 
evliya,. da yapılacak su depol rı

nın inşa imtiyazı ıı bir İngiliz 
grupuna vermiştir. Bu depolar n 
inşası işinin lngilizlere verilmesi
nin milli ve vatani bi çok mah
zurları bulunduğundan Mıs r mat
buatı bu kararı müşterek bir li
sanla protesto etmektedir. 

frlanda 
Muahedeyi 
Tanımıyormuş! 

Lonra, 2 (A. A.) - Müstem
lekit Nazın M. Tomas Avam 
Kamarasında sorulan bir suale 
verdiği bir cevapta Ottowa Kon
feransı hakkında Dominyonlarla 
müzakerelerde bulunduğunu, fa
kat serbest İrlanda hükfımetlerile 
bu hususta müzakere yapılma· 
dığmı, çünkü bu hükumetin ken
di mümessillerile fngiltere arasın· 
da evvelce aktedilen muahedeyi 
bugün tanımndığını söylemiştir. 

M. T omas beyanatına şu su-
retle devam etmiştir. 

" mevcut muahedelere riayet 
göstermiye hazır bulunduklarını 
ispat edinciye kadar serbest İr
landa hükfımetile yeni müzakere
lere girişmekte hiçbir fayda ol
mıyncağını takdir ediyoruz.,, 

M. Tomas, bu vaziyetin serbest 
İrlanda hükumetinin Ottawa kon
feransı haricinde bırakılacağı ma
nasını ifade edip etmediği hak
kında sorulan bir suale şu ceva· 
bı vermiştir: 

11 Serbest 1rlanda hUkümeti 
Kanada hükumetinin daveti üze· 
rine kendisine müracaat vuku
bulduğu takdirde Ottawa konfe
ransına iştirak edecektir. Biz bu 
meselenin kanuni veya meşruti 
safhalarını merak edip düşünmi· 
yelim. Sadece mevcut itilifı imza 
etmiş olan iki tarafın bu itilafa 
riayet etmek hususundaki mane• 
vi taahhütlerini göz önünde bu· 
lundurahm.,, 

Alman Simendiferlerinde 
' Telgraf Çekilecek 

Berlin, 3 ( Hususl ) - Müna· 
kalat nezareti, şimendiferle seya
hat eden yolcuların seyahat esna
sında verecekleri telgrafları va
gon kondüktörlerinin kabul etme· 
sine mUsaade etmiştir. 

- Değirmenci Ağa, Jutfeo 
yüksek sesle konuşunuz, kimden 
bahsediyonunuz? 

- Yohandan. 
- Yuhandan mı? - Ha evet, 

eh, peki sonra? 
- Yok, şey, hani .. Size bu· 

nu haber verelim demittiniz de. 
Karımla bu hususta mutabık 
kaldık. O da benimle hemfikudi. 
Geçen gün onun bu ilkbahara 
gelip ~elmiyeceğini sormuştunuz. 
Evet işte, gelecek diye yazıyor. 

- Tabii bu habere sevinmit
sinizdir. Ne vakit geliyormuş? 

- Bir ay sonra. 
- Öyle mi?.. Peki, bundan 

başka bir söyliyeceğiniz yok 
mu idi? 

- Ha ır, biz sizin sualiniz 

Sayfa ~ 

Gönül işleri 

ışanllmzn 

b Sllll 
• 

evıyorum 

ıc;ıı it· ) im.,, 

Mademki nışanlınızı sevmi" 
yorsunuz. Muhakkak bir felaketin 
önüne geç nek için derhal nışam 
bozunuz. Nışanlmızdan \'e baba
sından uzaklaş.nız. Kendinizi din 
leyiniz. Eğer duyduğunuz hist 
samimi iseniz, bir daha onlan 
görmemiye çahşımz. 

tc 
' Çalı 11tığun nıüess<.,sede me· 

mm ladan birini yapmadığını bil 
diğiın hir kabahatten dolayı i 11 te 
çıkardılar- l\lücriıni biliyorum. Fa 
kat bu adamın kızını eviyorum. 
Kızını kaybetmek korkusile bildi
ğimi Ö)lİ)emiyorum. Fakat ::sükO.· 
tıım masum bir adamın işsiz kal· 
ması nn ehebiyet veri) or. Vicdan 
azabı içinde) im.,, 

Cem il 
Yapacak şey basittir. Mesele

nin iç yüzünü kıza anlatır, onun ro 
yini alırsınız, o muvafakat ederse. 
babasma gider günahını itiraf et· 
mesini, bir adamı yok yere ek
meğinden mahrum etmenin 
doğru olmadığını söylersiniz, bu 
suretle işi tatlıya bağlamıı 
olursunuL 

* "Sevgilim mutavazı çekingen, 
kafes arkasında yaşamı ya ah~mq 
bir kızdır: Ben ise cemiyet haya• 
tına düşkün bir gencim. Sevgi
lime evlenmeyi teklif ettim. Ev
lendikten sonra münzevi bir ha· 
yat yaşamamı, kendimi tamamen 
kendisine vermemi şart koydu. 
Kabul ettim. Fakat o bu sözüm
den döneceğimi, ilerde pişman 

olacağımı ve bu sebeple korkto
gunu söylüyor." 

CENANI 

Sevda uğrunda her fedakarlık 
yapılır. Sevd:ğiniz müddetçe bu 
fedakarlığa katlanacağımza şüphe 
yoktur. istikbal neler gösterir b' 
nemez. Belki ıevgiliniı cemiyet 
bayabna alışır. Böyle vehim üzerin 
yuvanızı kurmaktan vazgeçmek 
bence hatadır. 

HANIMTEVZE 

tik.. Batka bir diyeceğimiz yok .• 
Sadece bunu söylemek istedik. 

Değirmenci yeniden sesini 
yavqlatOllfb. 

Kadm onu kapıya kadar teşyi 
etti. Dehlizde genç kızın pederine 
rastgeldilcr. Viktorya llkaydane 

sesini yükselterek: 
- Değirmenci Ağa, Y oharun 

geleceğini anlabyordu. Yohanı 
bahrlıyorsunuz değil mi beybaba? 

Değirmenci şatonun kapısın-

dan çıkarken bir daha kat'iyyen 
ve her ne pahasına olsun karısmı~ 
aklına uymıyacağını ve onun, her 
yapılan teşebbilste hususi bir 
maksadın gizli olduğu iddiasına 
inanmıyacağını ahtediyordu. Bu 
noktayı karıS1na adamakıllı anla
tacaktı. 



~ 

-'-Dü---nya_Ga_ribel_eri --r- --Dünyada. Olup Biten er 
Bir Aylık 
Hayat 
İlmühaberi! 

Bir Fransız resmt dairesin
deki bakim zihniyete dair 

Fransada mütekaidine mahsus 
maaş yoklama dairesinde ahiren 
cereyan eden hakiki vak'ayı 
Fransız devairi resmiyesindeki 
ıihniyet hakkında bir fikir edin· 
mek Uzere afağıya dercediyoruz: 

Eşhas; 

M. Rebondy - Miralay ml
tekaidi. 

M. ....... - Maaş memuru. 
Mütekait - Efendim, ben 

mlltekaidini askeriyede;n M. Re
bondiyim. Üç aylık maaşımı al· 
mıya geldim. 

Memur - Geçen ttç aylığı mı 
almıya geldiniz? 

Mütekait - Evet efendim, 
bilhassa Parise bunun için gel
dim. 

Memur - Lfttf en hayat ilmi• 
haberinizi verir misiniz? 

Mütekait - Buyurun. 
Mem\lr - ~te maaşınız. 
Mütekait - Teşekkiir ederim. 

Fakat, bundan evvelki 3 ayhfı 
dahi almadım. 

Memur - Nerede idiniz ? 
Mütekait - İtalya ve Mııırda 

ıeyahatte idim. 
Memur - Pek!li, hayat llmll· 

haberinizi veriniz. 
Miltekait - Verdim a .• 
Memur - Verdiğiniz ilmüha· 

ber mart ayına mahsustur. Üç 
ay evvelkini, yani kAnunuevvel 
tarihli ilmühaberi istiyorum. 

Mütekait - Aman efendim .• 
mart ilmühaberi herhalde kAnu
auevvel için dahi muteber sayı• 
la bilir .. 

Memur - Evet, bir bakıştan 
&yledir amma, bizim noktai na• 
ıarımıza uymaz. 

Mütekait - Çok tuhaf.. Mart 
ıonunda hayatta bulunduğuma 
nazaran, herhalde hanunuevvlde 
de hayatta olmam iktiza eder .. 

Memur - Ne malum?. 
Mütekait - ( Büyük bir sinir 

buhranı içinde ) Nasıl ne malum? 
Memur - Evet, bugün ha

yatta bulunduğunuza dair filvaki 
bir ilmühaber ibraz ediyorsunuz. 
Fakat, kinunuevvelde hayatta 
bulunduğunuza dair bize, usulen 
bir ilmühaber tevdi etmeniz li-
ıımgelir .. 

Mütekait - Zarmedersenı, siz 
işin alayındasınız .. 

Memur - Mösyö, sizinle alay 
etmiyorum. Nizamname abkimmı 
tatbik ediyorum. Bu ahkama te
baiyyet eylemediğiniz taktirde 
maalesef, maaşınızı tediye ede-
111iyeceğim. 

Mütekait - Aman çıldıraca· 
tım.. Mantık dairesinde hareket 
ediniz. 

Memur - Ben mantıksızlık 
yapmıyorum. Kanuna göre ha
reket ediyorum. Kanun si
zin kAnunuevvelde vefat edip 
Martta dirildiğinizi kabul ederse, 
bunda benim kabahatim ne? •.. 

Mütekait - T eşrinisaniden-
beri seyahatte idim. Şimdi han• 
gi daireden ilmühaber isteyim ••• 

Memur - Nereden isterseniz 
isteyiniz. Fakat mademki seya
hatte idiniz, o tarihte hangi şehir· 
de bulunuyor idi iseniz, o şehir· 
deki Fransız sefaretbanesinin ve
ya Konsoloshanesinin tasdiki li
zıındtr. 

Mütekait - Aman Allahım 
bu ne hal? .. , 

Memur -
kapanma vakti 

Mösyö, dairenin 
geldi ... Au revoir. 

O.N. 

---- - ------------------------

"Lindberg,, in Çocuğu Hidisesi 
Amerikada Mühim Bir lnkıliba 

Mı Sebep Olacak? 
~~-~~-~--·~-~~~-~ 

Yerine Faşist İdaresi ''Tröstleri Yıkınız, 
Diyen Sesler 

İkame Ediniz 

Tam bir hafta evvel Nev
y ork Herald gazetesi mühim 
bir başmakale neşretti ve bütün 
dünyanın nazarı dikkatini celbe· 
den bu başmakalede: 

- Amerika Faşizm usulünU 
kabul ve tatbik için olgun bir 
hale gelmiştir, dedi. Bu makale
nin muharririne göre: 

- "Buhran, iktısadi ve mali 
sahanın çerçevesini aşmıştır. Si· 
yasi ve içtimai mıntakaya girmiş· 
tir. Bizzat Devlet Bankasının 
gövdesi çatlamaktadır. 

Hükumet hazinesinin tröstler 
tarafından muntazaman yağma 

edilmesine, cinayetlerin cezasız 

kalmasına ve hükumetin kaçak· 
çılar karşısında acze düşmesine 

netice ve vesile veren bir idare 
şekline daha ziyade tahammül 
edilemez. 

Mülk sahipleri arasında mem
nuniyetsizlikten doğan bir ho· 
murdanma, ve vergi verenler 
aras~nda gittikçe artan bir hid
det vardır. Ve bu homurdanma 
ile hiddet birikerek, birleşerek 
bütün manevi kuvvetleri topla
maktadır. Bu kuvvet te nihayet 
coşmak derecesine gelmiştir. 

Eğer " Faşizm ,, in dini ve 

Lübnan 
Sokaklarında 
Nümayişler 

Berut ( Hususi ) - Hükumet 
bütün sigara ve tütünler için yeni 

bir bandrol vergisi tarhetmiştir. 
Her dükkSn sahibi ayın 18 ine 
kadar vergi!erini vermiye mecbur 
tutuluyorlardı. Esasen pek az bir 
satış hakkı alan bayiler bu ver· 
giye itiraz etmişlerdir. Fakat iti
razları kabul edilmediğinden ba
yiler dünden itibaren dükkanla· 

rını kapatmışlar ve şehir sokak
larında nümayiş yapmışlasdır. 

Polis mi\dahale etmiş ve ehaliden 
iki kişi yaralanmıştır. 

Yükselmiye Başlıyor,, 

Jeneral Perslng bir resim geçitte .. 

1 
ahlAkl bir tasfiye kAidesi olduğu ı 
iddiası doğru ise, Amerika faşizm 
idaresinin kabulü ve tatbiki için 
olgun bir hale gelmiştir, denile-
bilir. " 

Bu makalenin intişarından bir 
iki gün sonra Jeneral Pershingin 
sesi işitilmişti. Jeııeral da ayni 
fikri daha büyük bir vuzuh ile 
miidafaa etmektedir. Sözleri hu
Jasatan şudur: 

- Adeta harp halinde yaşı~ 
yoruz. Binaenaleyh bütün Ame~ 
rika milleti, büyük muharebe 
esnasında karşılaştığımız müthiş 
düşmanlardan daha korkunç olan 
b.asımlnra karşı uğraşmak için 
maddi ve manevi bütün kuvvetle· 
rini bir araya tophmalıdır.,, 

Bahsettiğim hasımların adedi 
dörttür. Birincisi: 

Bütün idare mal<inesinin çark-
larmı baştanbaşa istilA etmiş 
olan rüşvet, irtişa ve fesadı 
ahlaktır. 

İkincisi: Miktan liakal bir 
· milyonu bulan caniler ve kaçak-
çılar ordusudur. 

Üçüncüsü: Hükiımelin mecnu
nana hareketidir. 

Dördüncüsü: İktısat sisteminin 
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felce uğramış olmasıdır.,, 
En mühim nokta, Jeneral 

Pershing tehlikeyi göstermekle 
kalmamakta ve bütün Amerika· 
lıları canilerin hareketlerini dur
durmak için ayağa kalkmıya 
davet etmektedir. 

* Fakat Amerikada teressilm 
eden memnuniyetsizliği gösteren 
sadece New- Y ork Herald'ın ma• 
kalesi ile Persbing'm sözleri 
değildir: 

20 bin kişilik bir zabıta kuv· 
vetinin bütün hükumetten yardım 
görmesine rağmen '1Lindberg,, in 
çocuğunu öldürenleri bir türlü 
bulup çıkaramaması muhtelif şe
hirlerin polis müdüriyetleri önUn· 
de halkın toplunak nümayişler 
yapmasını mucip olmuştur ve 
serbest gazeteler de :! 

- Hükumet ve polis idaresi 
mutlaka ıslah edilmelidir, cUmle
leri ile nihayet bulan makaleler 
çıkmıya başlamıştır. 

Fakat Amerikada haydut kor
kusu okadar fazladır ki, umumi 
memnuniyetsizliğin, (belki bize 
zararı dokunur endişesile, daha 
ziyade tezahür etmesine mini ol· 
maktadır. 

Saray Gibi 
Bir Hapishane 

Berlin 3 (Hususi)- Prusyada 
Branderburg şehrinde 8 milyon 
mark sarfile asri !bir hapishane 
yapılmıştır. Hapiskane, imparatc· 
run Unterderlinden sarayından 
daha muazzamdır. İçinde tiyatro, 
sinema, kütüpane, mütalea salo· 
nu, sigara solonu, velhasıl herşey 
mevcuttur. 

Bu hapishanede dünyanın hiç· 
bir hapishanesinde butunmıyan 
her türlü konfor vardır. Bu ha· 
pishaneye Brandenburg Sanator
yoın ismi verilmiştir: 

Bir f~uvaffakıyetsizlik 
Nevyork, 3 (A. A.) - Birkaç 

zamandan beri cihan petrol pi· 
yasasının istikrarım temin için 
müzakerelerde bulunmakta olan 

Kari A4ektupları 

Sinemada 
Sigara 
• 

içenler 
Yaz tarifesi dolayısile sinem 

lar ucuzladı. Bu suretle uc 
fiJim seyretmek kabil oldu. Fa 
kışın fiatların pahalı olduğu 
manda gördüğümüz filimleri m 
alesef göremiyoruz. Ayni zam 
da sinemanın seyircileri ve hal 
da değişti. Bu mevsimde liüb 
sinema seyircileri, sinema seyr 
derken kabak çekirdeği yemiy 
sigara içmiye başladılar. Merc' 
nin nazarı dikkatini celbetmeni 
rica ederim. 

Cihangir: Emin 

Sokaklardaki Münasebetsizlik 
Diln akşam saat ı 1 de B 

yazıttan Aksaraya doğru iniyo 
dum. Lileliden biraz aşağı 
V alde Camiine yakin cadde 
bir evin önünde yangın yeri s 
kinlerinden kadınlı erkekli b 
grup ıakalaşıp duruyorlardı. B 
esnada en yakası açılmadık mil 
tehcen nükteler ve kilfürler 
duyuluyordu. 

Buka dar galiz bir 'gUrnltny 
tahammül edemiyen ev sahi 
pencereyi açarak onları kovma 
istedi. Fakat bu gilruh bu sef 
de ev ıahibine meydan okumıy 
başladılar. Bu vaziyet aşağı 
kan her akşam bu tekilde teke 
rUr etmektedir. 

AlAkadar makamın naz 
dikkatini celbetmenizi rica ed 
rim. 

Karllerlnlzden: NecmettJ 

Cevaplar 
Adanada Kemal Beye : 
Alaturka musiki üstatları ö 

memiştir. Onlarin meşhurları m 
ıi1d~ müntesipleri arasında hAI 
yaşıyor ve pirestişini muhafaz 
ediyor. Bize büyük şaheserle 
hazırhyan bu üstatlann eski v 
gayrimatbu eserleri konservatu 
var tarafından tabedilmektedir. 

~ 
Ebedi kariiniz 

aahibine: 
TeveccUhUnUze teşekkür ed 

riz. Lindbergin çocuğunun katil 
halA bulunamamıştır. Amerik 
zabıtası bütün kuvvetile bu ka 
çakçı ve katili aramaktadır. 

~ 
Ankarada Nevin Hanıma: 
Bizde kadınların ne vakit 

meb'bus olacağı mal6m değildir, 
bUiün medeni memleketle~de ka• 
dınlar bu hakkı alabilmek içha 
uzun' ve mUsmir mOcadelele 
yap~ıılardır. Memleketimizde 
maarif kadmlar arasında son ır 
nelerde inkişafa başladı. Mal6111 
olduğu tizere kadınlara Belediy• 
intihabına iştirak ve Belediye 
aza111 intihap edilmek hakkı vr 
rildi. Bunu kadınların meb'UI 
intihabatına iıtirakleri için abJ. 
mış birinci bir adım olarak tr 
likki edebilirsiniz. 
~· · ··il 1'.' ••••• 1 llllı.'Sili l.-.ı • lalkl ır tı. ı:ıwı ı• 

Harp Borçları 
İngiltere Avam Kamara" 
sında Müzakereler Oluyor 

Londra, 3 ( A.A) - A:v~~ 
kamarasında meb'uslardan bırıı> 

1 cevap veren Hazine Nezare\ 
Maliye Müsteşarı M. Ellyo 
İngilterenin Amerikaya medyu~ 
olup moratoryoma tAbi tutulın~ 
olan borçları için yüzde 4 fa•: 
tespit edilmiş olduğunu beya 
etmiştir. ----:;:::::::::' 

konferans hiçbir tesviye suret1 
butamanıışbr. 



Haftada iki Defa Spor 
SPOR 

Perşembe ve Cumartesi Günleri 
Çıkacak Spor Sayfalarımızı 

Okuyunuz ... 

• 
1. Spor n 

o 
Zaferi e • 

1 

Bu Genç Takım Şildi De Kazandı. 
Muhafız Gücü Edirnelileri 2-5 Yendi 

M. 
lzmırde Futbol 

lzmir, 3 (A. A.) - Ankara da 
yapılacak olan müsabakalarda 
çarpışacak İzmir takımını hazır· 
lamak ve oyuncuları tespit etmek 
gayesile mıntaka kararile Karıı· 
yaka - Altay ve İzmirspor - Al
tınordudan müteşekkil iki muh
telit arasında samimi bir mUsa· 
baka yapılmıştır. Muhtelitler, 
Altay, Karşıyakasporu ve Altı
nordu da fzmirsporu takviye eder 
şekildeydi. 

Neticede oyun 3-2 
Altınordu mubtelitinin 

lzmirspor 
gaJibiyetile 

R 
Gazctcmiı: şimdcn sonra perteınbe Ye cumar• 

teııl günleri olmak üı:ue haftada iki spor sayfası 
ncşredecektlr. 

Perşembe ~ünkü ıpor sayfasında dilnya 11por 
hareketlerini, memleket spor h~diııelerlnl 
okuyacaksınız. 

Cumartcı ı;ayfasında Cuma günkü ma~lann 
tafsilatını bulacaksınız. 

ı İzmir Mi, İs!anbul Mu ? 

Yüksek Atlama Rekoru 
Dün Tekrar Kırıldı 

Son bir ay zarfında Türkiye 
yüksek atlama rekoru biribiri 
arkasına üç defa kırılmıştır. F e
nerbahçe stadyomunun kü.şat 
resmi gününde yapılan atletizm 
müsabakalarında Galatasaraylı 
Haydar Bey 181,5 santim atla-

mak suretile eski Türkiye re
koru olan 1,80 i geçmişti. 

Halbuki o zaman da işaret 
ettiğimiz gibi bu müsabakalardan 

birkaç glin evvel lznıirde 
yapılan bir müsabakada ma-

ruf atletlerimizden Cihat Bey, 
Antrenör Her Abrahamın önünde 

1,85 atlamış, Türkiye rekorunu 
Haydardan çok daha ilerde 
olarnk yeniden tesis etmişti. 

Cihadın bu neticesi Atletizm 
Federasyonu tarafından da knbul 
edilmiş ve Türkiye rekoru Ciha
dın aştığı J ,85 Uzerinde tesis 
olunmuştur. Fakat dlln Rober 
Kolejde yapılan Rtletizm müsa
bakalarında bu rekor Haydar 
tarafından iiçüncll defa olarak 
kırılmış bulunuyor. 

Atlı 

Müsabakalar 
Dun Sipahi Ocağında atla 

müsabakaların sonuncusu yapıldı. 
Bu müsabakalarda İstanbul Valisi 
Muhiddin Beyle Kolordu Kuman
dam Şükrü Naili Paşa ve diğer 
birçok zevat hazır bulunuyorlardı. 
Bu son müsabakalar ıçm beş 
kupa ve üç birincilik müldifatı 
vazedilmişti. 

1 - Halk Fırkası tarafmdan 
konulan kupayı binicilik mektebi 
zabitlerinden birinci mülazim 
Kara Cevat Bey; 

2 - İstanbul Ticaret Odası 
tarafından konulnn kupayı Muha
fız Süvari Alayından Yüzbaşı 
Mustafa Bey; 

3 - Binicilik mektebinin koy
duğu kupayı Muhafız süvari ala
yından Mülhim Eyup Bey; 

4 - İstanbul şehri kupasını 
Tilrkiye İş Bankası İstanbul Şu· 
besi Memurlarından Galatasaraylı 
llhami Bey; 

5 - Sipahi Ocağı Kupasını 
da Nedret H. kazanmıılardır. 
Birincilik mükafatlarını kazanan
lar da ıunlardır : 

1 - Sipahi Ocağı başlangıç 
müsabakası ,birinci mtıklfahnı 
Aloş Bey; 

-

1 
Haydar dün 1,86 aşmak su

retile yüksek atlama rekorunu 
tekrar lstanbula getirmiştir. 

DUnkü atletizm müsabakala· 
rmın diğer neticeleri şunlardır: 

100 metre: Birinci Semih 
11 1-5 2 inci Papadopulos. 200 

metre: 1 inci Mehmet Ali 23 2-5, 
2 inci Turhan, 400 metre: 1 inci 

Ayzmhart ~') ..J-5. 2 inci Ragıp, 
800 metre; l . . Besim 2.8, 
2inci Ziya. 150ti metre; 1 inci 
Karancopulos 4.22, 2 inci Petro
pitides, 3000 metre ; 1 inci Pana· 
kis 10.5. 3-5, 2 inci Tuohriyades, 

T ekadım - 1 inci Tevfik 6,43, 
2 inci Papadopulos. Üç adım • 
1 inci Selim 42,75, 2 inci Karakat
Güllc - 1 inci Veysi 12,61,5; 
2 inci Petkof; 110 metre manialı 
1 inci Petkof 16 1-5, 2 inci Tev
fik. Disk - J inci Veysi 37,62; 
2 inci Frangakis. 

Bayrak koşusu - Vasfi, Sadık, 
Mnrinos ve Besimden mürekkep 
olan beyaz takım 3,39, 2 - 5 de 
birinci gelmiştir. 

İstanbul 
Muhteliti 

İstanbul Futbol Heyetinden: 
Umumi kongre münasebetile 

Ankarada yapılacak mubtelitler 
turnuvasına iştirakimiz mukarrer 
olduğundan bu hususta hazırlan· 
mak ilzere kulüp ve isimleri 
aşağıda yazılı oyuncuların 5-6--932 
pazar günü saat 16,30 da bütiln 
spor eşyalarile Taksim stadyo
mundn hazır bulunmaları ehem
miyetle tebliğ olunur: 

F enerbahçeden; Zeki, Niyazi, 
fibcl,CM~, M~m~Rept. 

Galatasaraydan: Nihat, Mit· 
hat, Burhan, Avni, Kemal, Faru
ki, Mehmet, Salim, Suphi, Celil 
Şefik, Kemal Şefik, Rebii. 

İstanbnlspordan: Salahattin, 
Semih, Aziz, Reşat, Ali. 

Beşiktaştan: Hüsnü, Osman, 
Hakkı, Eşref, Şeref, Feyzi. 

Süleymaniyeden: Nuri, Ruhi, 
Necdet. 

2 - Sakarya mUsabakaaı 
birinci 111Ukifatını Fazilet Hanımı 

3 - Teşvik mllıabakaıı birin
ci mllkAfatını Müeyyet Bey kazan
mıştır. Müsabakalar çok bararetJJ 
ve binicilik için çok hayırlı ol
muıtur. 

Sipahi Ocajındakl ath mUaabakalardan bir intiba 
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et da 
Paşa, Etrafını 

Debdebe 
Çeviren Y averlerin Arası dan Geçerek 
Ve Haşmetle Makamına Gidiyordu 

Muharriri )#-. 

Her Hakkı Mahfuzdur 

·-2 .. ! -

Diye cevap verdi. 
Abdülhamidin eli, öylece kal

mıştı. Sait Paşanın bu itizarı 

tizerine biraz bozulur gibi olan 
hünkar, mühür kesesini, önündel<i 
masanın üstüne bırakıp elini 
çekerek: 

- Canım, arada geçen şe)

leri unutunuz. Bunlar olagan iş· 
lerdir. Hiçbir zaman, et tırnak· 
tan ayrılmaz.. Benim size mu\ıab
betim vardır. Sadakatinizden de 
eminim. Bu gibi meseleler, haki
kati daha kuvvetli bir şekilde 
ortaya çıkarır. Hadi, bakalım .. 
Alın, emaneti.. 

Sait Paşa daha hali önüne 
bakıyor, dudaklarının arasmdan 
anlaşılmaz sözler mırıldanıyordu. 

Abdülhamit, Sait Paşanın 
meslek ve meşrebini ve bilhassa 
böyle şeylerde nazlanma tabiatini 
pek iyi biliyordu. Bizzat, fazla 
ısrar etmiş olmamak için derhal 
nyağa kalktı. 

Şeyhülislam ile Mahmut Ne
dim Paşanın yüzüne manidar bir 
nazarla baktı. 

- Siz biraz söyleşiniz. Benim 
içerde yanm saat kadar işim var. 
Yine gelirim. 

Dedi ve yandaki salona geçti. 
Sait Paşa, Şeyhislam ve Mah· 

mut Nedim Paşa ile başbaşa 
kalmıştı. Şeyhislaından kendisine 
bir ziyan gelmiyeceğini biliyordu. 
Fakat, Mahmut Nedim Paşa<,inn 
çok çekiniyordu. Çünki bu iki 
adam biribirini hiç sevmiyordu. 

Hünkir çıkıncaya kadar hep· 
si de ayakta durduktan sonra 
tekrar oturmuşlardı. Bir iki daki· 
ka sükut ile geçti. Hiç kimse 
lakırdıya başlamak cesaretini 
gösteremiyordu. Nihayet, Mah· 
mut Nedim Paşa, derin derin 
içini çektikten sonra: 

- Çok şükür edelim ki, eski 
devirlerde dünyaya gelip, böyle 
makamlara geçmeden... hiçbir 
sorgu suale maruz kalmadan ka
falan kesiliveren vezirJeri hatır· 
ladıkça bir yeyip, bin şükret
meliyiL .• 

Mahmut Nedim Pş. • güya or
taya söylediği- bu riyakirane söz
lerle zımnen Sait Paşayı tehdit 
ederken Babıali binasının daimi 
bir kiracısı olan Sait Pa,a yine 
önüne bakıyor, için için gülüyor
du. Çünki o, velinimetiııi herkes
ten iyi tamyor, neler yapabilece
ğini ve neler yapamayacağını çok 
iyi biliyordu. 

Nitekim aradan birkaç saat 
geçtikten sonra, saray kapısının 
önüne Sait Pqanın hususi arabasile 
sadaret yaverleri ve çaYUflan 
gelmiş, bekliyordu. 

ikindi vaktine dohru Sait Pa· 
ıa yine Mührü bumayunu hami· 
len saraydan çıkıyor, gerdunei 
ıadarete biniyor, etrafı yaverler 
J::""t rnıutinlerinin dipçikleri diz-

I 

Ylldızda ,..\bdUlh. 0 dln Mabeyni Humayun dairesi 

lerine dayala çavuşlarla muhat vefası mı?.. Hayır, bunların hiç 
olarak, şakırtılı bir cıebdebe İIP. biri değildi. Çünki bunların 
Babıalide makamı sadarr.ti uz• hiçbiri, Abdiilhamidi tatmin 
masına gidiyordu. etmezdi. E, şu halde?. * Bunu anlamak için evveli, bu 

Şimdiye kadar yazdığımız ya· iki mühim ve tarihi adamm ara· 
zılar, bir başlangıçtan ibaretti... smdaki rabıtanın sırrını öğrenmek 
"Bu başlangıca, Sait Paşanm ka- lazımdır. Bizim, şu yazılarımızla 
rıştığı bir macera ile başladık. tarihe tevdi edeceğimiz fm sır, 
Bunun sebebi ise, İkinci Abdül· birçok hakikatlerin ukdesini çö-
hamit devrinde rol oynıyan zecek ve ( Otuz sene evvel 
şahsiyetler arasmda, Sait Pa- bizi idare edenler) in hakiki şah-
şanın en kudretli bir sima ol· siyetleri ile, hangi membadan 
masıdır. Bu kudret, sadaret pa- kuvvet aldıklarım gösterecektir. 
yesini ihraz edenler arasında hiç- Bunu layıkHe izah edebilmek 
bir şahsiyetle ölçülemez. Çünki için, bu iki tarihi simanın nasıl 
bu mühim ve tarihi simanm ar- karşılaştıklarını, biribirile nasıl 
kasında koca bir hükümdar, mu· anlaştıklarını ve nihayet biribirin· 
azz.am bir (Babıali) ve nihayet den ebediyen niçin ayrılamadık· 
otuz dört senelik idarenin esrar larmı anlatmak icap eder. 
ve ihtirasatı saklıdır. Arkası var 

Gerek makamı sadarette bulun
sun ve gerek mazul ve menkup 
olarak evinde otursun, Sait Paşa 
daima ( Sait Paşa) olarak yaşa
mıştır. Çünki hiçbir (veziri azam) 
onun kadar kendisini hükümda. 
rma aratmamıştır... Yulrnrda 
hikaye ettiğimiz vak'a, Abdül-
hamit ile Sait Paşanın arasın· 
daki muamele ve münase-
bete bir mıs:!ldir. Daha 
1300 tarihinde iken cereyan 
eden bu hadisede görülüyor ki, 
bir gece evvel Sait Paşanın bey
nine revolver clayıyan ve ondan 
mührünü alan Abdülhamit; ertesi 
gunu yine onu davet ediyor, 
mührünü tekrar ~eriyor, yine 
onu debdebe ve saltanatla maka· 
mı celili sadareti uzmasına gönde
riyor. 

işte bu, yalnız Sait Paşaya 
mahsus bir imtiyazdır ki, Abdül· 
hamidin ObUlün saltanatı mndde
tinde buna bu adamdan başka 
hiç.bir kimse malik olamamıştır. 

Abdülhamit, çok evhamlı bir 
hükümdardı. En küçük bir sebeP'" 
le füpbeaini celbeden bir adamı 
muhiticd!n bir kere uzaklaştır· 
dıktan aonra artık ona kat'iyyen 
yüz vermez, ve mllhim işlerin biç 
birinde istihdam etmezdi. 

Halbuki Abdnlbamidin meşhur 
olan bu prensipinde, Sait Paıa 
bir istisna teşkil ediyordu. Acaba 
bunun sebebi nedir?. Sait Paşa
nın zeklsı mı?.. İlim ve irfana 
mı?. Pek ziyade metbü sena· edi
len üslfip ve inıası mı?. Yoksa, 
hükllmdarına karıt sadakat ve 

Mürettebatı Hep 
Bir Aileye Jl,f en
·sup Yegane Gemi 

Resmini dercettiğimiz bu yel· 
kenli İsveçli bir· kadına aittir. 
İsmi de Abraham Ridbergtir. 

Kadımn kocası ölürken kendi
sine mUhim bir servetle beraber 

Haziran 4 

• 
iş Kanununun Son 
Hazır lar-ı Ya • -----E de evcut, Es i Ve Tecrübeye Müs-

ten · t Eserle den De İstifade Etmeliyiz 
-6- Yazan ı Ahmet 

Eski 63 numaralı ucakta faallyet manzarası 

lo Kanunu ha7ırlanmakt.a ve tet- dede zikrolunduğu üzere iki nöbet· 
kileler yapılmaktadır. Bu tetkiklere te tekmil olunmağın, bunun birincı
faydalı olabilir ümidilo Zonguldak si yaz ve kış alessabah saat "on 
muhabirimiz Ahmet Boy, epey eski 
~amanlarda havzada tatbik edilen birde,, beddolunarak dört saat 
ve eyi neticeler veren lıirçok esas- çalışmakla kazmacıyanın akşam• 
Iarı toplamıştır. c iSCN POSTA » , dan hazır etmiş oldukları kömtı-
bu vadide do nnçiz bir hizmet ya- rü ve tozu dışarı çıkaracaklan 
pabilirse miiftchir olacağı duygu· 
sile bu toplanmı, esasları der('c- misüllu kazmacıyan için çalıştık• 
diyor: ları mahalli ıı , -~ r olduğunu ocak 
Zonguldak, (Hususi) - Zon- çavuşuna haL ver iki saat 

guldak Amele Kanununun dör- istirahat ve taam, · ıt dahi 
düncü maddesine istinaden yapı· ocağın dışarıya olaıı ·i>•crini ça vu-
lan ve Vekiller Heyetinin tasdi- şun irae edeceği veçhUzere ifa 
kine iktiran eden "Amele Birliği ederek bunu takiben ikinci nöbet 
İhtiyat ve Taavün Sandığı Tali· işe mübaşeret edeceklerdir. ŞBy· 
matnamesi,, nin beşinci maddesi, le ki: Berveçhi meşruh kazmacıya 
yardım sandıklarının varidatı nm kendilerine mahsus olan 
meyanında "inzibatı teminen ikinci nöbet işi kamilen eda et· 
amele ücurabndan icra olunacak tikten sonra amele, hazır olan k& 
kıstelyevm,. leri de sayar. mürü ve tozu yine dört saat ça-

Bu talimatnamenin, ancak lışarak dışarı çıkarıp olgünlük işi 
inzibatı temin yolunda ve ke· tekmil etmiş olacakından şu 
silen paranın amele yardım san· müddeti muharrereden fazla is-
dığına yatırılması şartile cevaz tihdam~ ve iz'aç olunmıyacaklardıl' 
verdiği bu keyfiyet, yukarda istiklal mücadelesini:ı en müş• 
söylediğim gibi suitelakkiye uğ· kül ve karanlık bir devresinde, 
ratılmaktadır. Havzada en çok maden kuyularında çalışan ame· 
amele istihdam eden bir ecnebi 

lenin haklarını herşeye tercihan 
müessesesinin amele gUndeliklerin- korumak istiyen Büyük Millet 
den ıenelerdenberi yapbği "kıstel· Meclisinin neşrettiği amele ka-
yevm,, lerden bir kuruş bile, - nununun sekizinci maddesi gUn· 
bu husustaki talimatnamenin sara- delik çalışma mUddetini kat'I 
haline rağmen-amele yardım san- bir şekilde ifade etmektedir: 

dıklan hesabına yabrılmıı değildir. 
Bu acıkh bahsi de birçok vesika "- Mesaii yevmiye alelıtlak 
ve delaile istinaden başka bir sekiz saattir. Bu mnddetten 
yazımda uzun, uzadıya anlataca- fazla çalı"mıya hiçbir işçi icbar 
ğım için bu kadarcıkla iktifa edilemez l)aati mesai hari-
ediyorum. cinde tarafeynin rıza · • mu-

Dilaver Pş. kitabının " 29 ,, vafakatile iki kat ücrete ,bidir. 
T ahtezzemin mesafede nüzul ve uncu maddesi amelenin mesai 

saatini alelıtlak on saat kabul suut için geçen müddet sekiz 

ediyor ve mesai tarzını aşağıya 
aynen naklettiğim gibi, izah 
ediyor: 

" 29 - Amele yirmi dört 
saat zarfında müddeti istirahattan 
maada ancak on saat işliyeceğiu
den bu müddet dahi birinci mad-

bu yelkenliyi bırakmıştır. O da, 
nekadar fakir akrabası varsa 
nezdine çağırarak bu geminin mü
rettebatını onlardan intihap et
miıtir. 

Şimdi dünyada ayni aileye 
mensup kimselerden mUrekkep 
denizci tayfasına malik gemi 
olarap ancak ~bu yelkenli vardır. 
Bu yelkenli Avustralyadan İngil· 
tereye buğday taşımaktadır. Fa
kat kadm, sok muhafazakir ol
duğu için gemiye motör koydur
mamıştır. Bundan dolayı da Avus
tralyadan Londraya senede ancak 
Oç sefer yapabilmektedir, ve her 
aeferi takriben 121 gllD tutmak
tadır. 

saate dahildir ... 

Fakat, bu k ıııııun neşrinden 
sonra amele J ıııc on iki saat 
çahşmışbr. Kanunun, sekiz sut
tan fazla mesaiyi iki kat ücrete 
tabi tutmasına rağmen kazandık
ları para eskisini bir kuruı bile 
tecavliz etmemiş, billkiı ekıilmiş
tır. Kanunun çok açık maddesi 
karşısında alınan bu gayrikanuni 
cepheyi başka bir yazımda taf
si ·itile anlatacağım. 

Mısırda 

Kaçakçılık 
Kahire ( Husust ) - Mısır 

gümrükler idaresi kaçakçılığın 
ve bilhassa esrar, kokain gibi 
zehirleyiçi maddelerin Mısıra so
kulmasının men'i için Maliye 
VekAletine mitralyöz ve ktiçUk 
toplarla mllcehhez yeni gambot· 
lar almmasmı teklif etmiştir. Ve
kilet bu teklifi kabul etmiftir. 
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Bin Bir 
• 
ız 

istida sahibi, istidasının paraya 
tabettireceği matbaaya havalesini 
talep etmekte ve birçok matbaa 
isimleri zikrettikten sonra şu 
ricada bulunmnktadı!"; 

- Acizlerine zaruretime mebni 
az bir peşin para ile para tabet
meleri ve matbaaların tabıdan 

ıonra, basılan paradan masraf- , 
larmı almalarım tenbih etmeniz 
pek çok mütemennadır. 

Bu efendiler 6 senedenberi 
para darp ve tab' etmedikleri 
tarafımdan görOldüğünden 01er· 
bameten mahkemei aliyenize da
vetle iyiliklv bu i in kendilerine 
yaptırılması, şimdi ilerde zahmet 
çekmemek için bu sıfatı da acizle· 
rine öğretmeleri mllsterhnmdır. l u 
doğru işin yani para darp ve 
tab'mın maddelerinin bidaye : "' :. 
naf ve temyizleri müterddit defalar 
olmuş ve. kesbi kat'iyet etmiş 
hükUm ve ilamları da çıkarılmı 
ve resmi kanunlarda yazı]mışhr. 
Onun için IUzum görülürse bu işin 
icrasının hüküm ve ilamının mah
kemei nliyenizce kat'i ve kahili 
icra bir hüküm ile hiikmolunması 
m6temennadırl 

Ali Riza Bey, cezakanunundan 
•e matbuat kanunundan birçok 
maddeler zikrettikten sonra isti
dasmı ş6y1e bitirmektedir! 

" - Oiğer memur beyler ka
nunları mektebi hukukta görme

diklerinden bu vazife sizindir 
olbapta!,, demektedir. 

Ali Riza Bey iddiasında çok 
hakhdırl Bir vatandaşın para 
darpedip zengin olmasına mani 
olanlar tecziye edilmelidirler. Hem 
Ali Rizn Bey bu keşfini yapıp 
mevkii tatbika koyuncıya kadar, 
bütün bu bildiği ilimlere göz nuru 
dökmiiş ve bu parlak neticeyi 
bin bir müşkülatla elde etmi~tir ! 

Ali Rıza Bey, bizde fikri-.; te

fe~büs, fikri icat yoktur diyen
lerı de bu hareketile susturmuş 
olacaktır! 

Ali Riza Beye bu yolda mu· 
vaffakıyetler, büyük servetlP,r, 
Avrupa seyahatleri, tedavi ve 
İstirahatler temenni ederiz 1 

Ali Rıza B. ayni zamanda kü
çük bir akliye kitabı neşretmiş
tir. Bu kitapla karilerimiz için 
faideli bulduğumuz birkaç cüm
leyi aşağıya yazıyoruz : 

Zenginlik cam ile damgalı 
bakır nikel bronz ve l<ağıt ola
rak tanmmıştır. Elmas pırlanta 
yahut zor bildiğimiz adi renkli 
renksiz camlardan yapılmış kıy
rnetli taşlardan ibarettir. Altın 
bilkimya bronzdur. Bronz kalay· 
dan çıkarılan sarı bakırdır. Nikel 
de bakırın~ıı beyazıdır. Gümüş, 
kuyu sularından su gümüşü 
namile istihsal olunur. 

Asıl zenginlik damgadır, dam
ga da vesaittir. Damgadan ve 

haliidaki nıevaddan iyi akıl ve 

h'liimeyyiz olup ilmi olan ve ka

lluntara itaat eden istifade eder. 

Bazı kimseler birtakım kim· 

leleri elektrik cihazlarına al
hlışlar, anların kalpleri ile 

•••• ucuUeri ile ne arzu ederlerse 
•ndan öğreneceğiz diye ne ister
~~e anları yapmak istiyorlar ... Bazı 

•taplarda işilmemezlik yazılıdır. 

~anası akıli gayrimümeyyizlik

tir. Her anda Uzerinde hasıl ol
lrlaktadır. 

SON POSTA 

Meslek Sahibinin İnadı 

kMa keme-
• 

a 
Bu kitaptan her l(im olursa 1 

olsun bir adet edinirse müddeti 

ömründe akıl hastalığı görmez ve 

~emesine bir istida verilmi.:;;tir. 
lstidanın içindeki fikir ve cümle· 

lerin zabıt ve rapb, sahibi hak
kında iyi bir fikir vermektedir. göremez .. 

Muallim, akliye ve hikmeti 
tabiiye ve bilcümle tabii ahval 

tabibi kimyager, dava vekili Ali 
Riıa imzasif e 3 üncü bukuk mah-

İlmin her şubesinde behresi ol· 
duğu anlaşılan Ali Riza Bey, bu 

istidasında para zarp ve tab'ı 

hakkında müsaade istektedir. 

AK LE 
• • a 

Ekserıyeti ing •Ji.ı 
· di. Fa at Tala 

nesının 

Dostu 
Bey ... ·-

( Baş tarafı 1 inci sayfada) 

hizmetler etmiş bir devlet adamı 
ez bulunur. Bu zat t 8P7 de İstan
bul sefaretine tayin olundu. On 
beş sene sefarette kaldı. Türkler 
ve Türkiye hakkında derin bir 
vukufu vardı. Fakat şahsı da 
muvaffakıyetine yardım ediyordu. 
Sağlam yapılı, çetin bakışlı, 
kuvvetli bir adamdı. Türkler 
nazarında Alınan kuvvetinin bir 
timsali gibi idi. Memuriyetinin 
son zamanlarında hemen de her 
istediğini yaptırabilirdi. 

Bieberstinden sonra İstanbu
la sefir tayin edilen Baron Fon 
Wangenheim yine o çapta ve o 
ayarda bir adamdı. 1914 te Tür
kiyeyi Almanya lehine harbe 
girmiye ikna eden o oldu. 

Boğazlar Ruslara kapanınca, 
Fransaya yardım edeb"lecek Rus 
ordularının bir kısmı Kafkas 
cephesine gidecek, ingiltercnin 
Süveyş Kanalı tehdit edilebile
cekti. 

1914 Temmuzunda Tiirk ka· 
binesinin ekseriyeti İngiliz dostu 
idi. Fakat Talat Bey ve Enver 
Paşa çoktanberi Alman yardımı· 
na istinadı tercih ediyorlardı. 

Başlangıçta Talat Paşa İngil
tereyc düşman gorunmüyor· 
du. Fakat menfaatleri Türk 
menfaC'.tlerile çarpışmıyan yegane 
devletin Almanya olduğuna kani 
idi.· Enver Paşa ise, 1909 da 
yaptığı Almanya :seyahatinden 
sonra Alman dostu olarak çık

mıştı ve 1913 te Almanya ile bir 
itilaf akdine taraftardı. Alman 
sefirinin elinde bir alet olan bu 
zat o vakit 33 yaşında idi. 

Karakterinin, kanaatinin kuv
veti sayesinde 1914 te Harbiye 
Nazırı oldu ve harp başladıktan 
sonra Türkiyenin yegane kuvvetli 
adamı mevkiini kazandı. 

Almanya bu iki adamın yar
dımile 1913 te emellerine doğru 
hayli adım atmıştı. Balkan 
harbinden evvel Türk ordusu 
Fon Der Goltz Paşa tarafından 
ıslah edilmişti. Fakat onun mu
farakatinden sonra lstanbulda 
Alman askeri heyeti kalmamıştı. 
Tersane ve mühimmat fabrikala
rında mütehassıs sıfatile çalışan 
bir iki Alman z~biti vardı. Fakat 
bunların hiçbir nüfuzu yoktu. Hat· 
ta birçok kimseler, Ballcan harbi 
magliibiyetini Almanlara atfedi
yorlardı. Türkler bu Harpten 
!:onra ordularını ıslah için pek 
az şey yapmışlardı. 

İşte tanı bu sırada, Baron 
Fon Nnngenheimin tesirile Fon 
Sandersin kumandası altında Tür
kiyeye 70 kişilik bir Alman as
keri heyeti gönderildi. Bu he-
yete. ~asi salahiyet verildi: Bu 
tedbmn neticesi büyük oldu. 
Çünki üç ay içinde Almanların 
Türk ordusu üzerindeki nüfuzu 
yüksek bir dereceye vardı. 

Yine bu sıralarda Almanlar 
Türklere kendi kuvvetlerini gös~ 
terecek bir vesile buldular. İs
tan bulda lngiliz donanmasının 
ve İngiliz gemiciliğinin tesir 
büyüktü, hatta Tllrk donanması 
İngi'iderin vasayeti altında bulu· 
nuyordu. Almanlar, en yeni ve 
en mükemmel zırhlı kruvazörleri 
( Goeben ) i İstanbula günderdi· 
ler. Bu gemi, boğazlardan o za-
n_ıa_na kadar geçen harp gemile
rının en muazzamı idi. Bu ziyaret 
İngiliz donanmasının tesirini der· 
bal izaleye yardım etti. Gemi 
Alman sefaretinin önünde demir-
ledi. O gün birçok kabuller 
yapıldı. Akşam gemi baştabaşa 
elektriklerle donatıldı. 

1 
Boğ::ıza işliycn küçük vapur· 

lar zırhlının ta yanından geçiyor 
ve yolcular bu muazzam sefineyi 
hayretle seyrediyorlardı. Sulh za· 
manında tek bir geminin buka
dar büyük tesir yaptığı görül· 
memiştir. Nitekim yine bu gemi· 
nin boğazları geçmesi Türkiyeyi 
bir harbe sokmak için kafi gel
miştir. 

(Arkası \'ar) 

RADYo -
4 Haziran Cumartesı 

lstanbu 1 (J 200 metro) 18 Gramo-
fon, Hl,5 Hafız Ahmet Ri'\y hc:}cti, t:ı.-
r:ıfıııdaıı al:ı.tur~:ı. koıı ı:;cr, 20,5 diş ta· 
:)iui ~uat f ... nı:ııl Bey t.a.ra.fıncl:ın koııfc
mıı<ı, 21 H:ıfız. AhmPt Hc) t:ırarıııdaıı 
kon l'r, 22 orkestrası. 

Bükreş ( 3g4 metre ) 20 Uıdvo· 
da bir tiyatro te>ınsili, 20.4fi Hıırı~t'ıı 
ınuııikiı.ıi. · 

Ae!grad - (429 metro) 20 gr.ı.rııofoıı 
20,5 ıııus:ıhalıe ~1 akşam konseri. 22,43 
~:ı.ksifon konserı, 23,35 Avrupada bir 
grıinti. 

Roma - ( 441 metro) 20 llaue>r, 
koııftor:.ıns, 21 gramofon, 21 '4:> Piiritoıı 
isimli bir mclo dramı 

Prat - ( 488 metro ) 20 :Ma1Hlolin 
konseri, 20,40 şen gece, 23 son habcr· 
Jer, 'o damı havaları. 

Viyana - ( 517 metre) 19,35 sokak 
musikisi, 21,:?5 Jon Lanv isminde bir 
komedi, 23.15 akşam konseri. 

Peşte - · ( 550 metro ) 1 O,f> C'oııı ha
l o konsorı, 20, 1':> Macar şarkıları, 21, 15 
şf'n ın11 iki. 21 askeri bando. 

Varşova (141t metro) 20mu a-
lın br, ~rnınofon, ajans h:ıberlC'ri, ~1, 1 :> 
hafif konser, 23, t O bir ŞopC'n konseri. 

Berlin - (113:33 metre) 20 lngilizco 
lkrı>, 21 Frnnkfurtt.:ı.n naklen konıodi 
2;1,2ı) rasat r.ıporu ''e darı h:ıvaları. 

-·~- ........ ,.- ... ' i • .. ~--~ .. : ~1t ;ft.""~_ı.1'·~.- ·.: . ;_ .• o -." ~. ~:ı. "•c..'" -~--~-·, ...... ',.·~"" • .. t,. . . .. ,. .•. 

HARUNURREŞİ 
~:!!:::~~~ 111 Yaza11: * ~ 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Mütehevvir genç, ısrar etti: 

- Aliyyenin İbnülmaliğe veril
mesi rezalet değil midir? 

- Zati alilerini hoşnut etmek 
için, kız, kime verilmeli idi? 

1bnülhadi, tabiatile " Banal ,, 
diyemedi. Çünki karşısında duran 
kadına o gece bile aşkıuı temin 
etmişti, çılgın incizabı hakkında 
yeminler içmişti ve bu muhab· 
betin ebediyetine dair taahhüt· 
)ere girişmişti. Bu yepyeni batı· 

raları çiğniyerek başka bir kadın 
için temayül ve iştiyak göster
mek çok çirkin bir hareket ola
caktı. Bu sebeple genç prens 
yutkundu, yardımcı ar::ır gibi dört 
tarafa göz gezdirdi ve sonra 
kekeledi: 

- Peki amma Aliyyenin 
evlenmesi biraz da veliahtlık mese-
lesile alakadardır. 

Zübeyde, kahltabalarla gUldü: 
- Yavrum, dedi, sen haki· 

katen şaşırmışsın. Kiminle konuş
tuğunu unutuyorsun. Ne söyle
diğini ise hiç bilmiyorsun. Aliy
ycnin izdivacı neden veliahtlıkla 
alakalı olsun. Emirülmüminioin 

lehülhamt oğufü~rı var. Emin ile 
Memun, yekdiğerioi takiben 
sa\tanata geçmek üzere veliaht 
ilan edildiler. Sen, bu hakkın 
damatlara da mı teşmil edilmesini 
isti yorsun? 

lbülhadi, kıpkırmızı kesildi 
ve ne pahasına olursa olsun içini 
dökmek izbrarım yenemedi: 

- Emirülmüminin, dedi. o
ğullarını veliaht ilan ederken 
o sıfata başkalarının da ehliyeti 
olduğunu düşünmediler. Klzlarını 
evlendirir~n gafletlerini tashih 
edeceklerini umuyordum. Demek 
ki aldanmışım. Fakat aldanmak, 
miskin miskin susmayı icap 
ettirmez. 

- Ya, Amcana isyan mı ede
ceksin? 

- isyan elimden gelmez, yal-
nız şikayet edeceğim. 

- Yapma, aldanırsın dersem? 
-Maattessüf djnliyemiyeceğim! 
- Hürsün yavrum, dilediğini 

yap! 
Aşık ve maşuk, gözlerini biri

biri erinin çehresinden çevirdiler. 
Bu, behimi iştiyaklar üzerine ku
rulan gönüller itilafının bozuldu
ğuna işaretti. Erkek münfail, 
kadın münkesirdi. O infial ve 
inkisar, aşk zannolunan çürük 
münasebeti temelinden sars:nıya 

kafi geliyordu ve İbnülhadi ile 
Zübeyde, arbk biribirini u ıutmuş 

bulunuyordu. 
Biraz sonra Zübeyde maymu

nile şakalaşıyor ve hain hain gü· 
lümsiyerek mırıldanıyordu: 

- Oyun başlıyor. lbnülhadi 
saldıracak, Harun sarsılacak. Be
nim de istediğim bu idi. 

lbnülhadi de, at üstünde rüz
gar gibi sokakları geçiyor, amca
sı f smaili arıyordu. 

Büyük Facia 
Val('a, artık tarih safhasına 

geçmiştir. Bizim için o safhayı 
hayali rcnldere boyamak caiz 
değildir. Binaenaleyh tefrikamı
zın son kısımlarını en kuvvetli 
bir arap müverrihinin ve roman
cısının kalemine terkediyoruz. Bu 
zat, ibnülhadinin fsmaille görüş· 
mesini şu suretle anlatıyor: 

1 
lbnülba di dişlerini gıcırdatı

yordu, alnından ter dökiiyordu. 
İsmail dinliyordu. Delikanh, ba
basının vezir Y nhya tarafından 
zehirlettirilmesinden tutturarak 
hedef olduğu haksızlıkları, veli
ahtlık için çevrilen dolapları ve 
en sonunda Aliyyenin lbnülmali
ğe verildiğini anlattıktan sonra 
haykırdı: 

- Halife Harun d~ğil, Ca
ferdir. Haşimiler buna nasıl ta
hammül ediyor? 

ihtimal ki ihtiyar da delikanlı
nın fikrindeydi. Fakat onu cesa
retlendirmek, tehlikeli teşebbüs· 
lere girişmesini teşvik etmek 
istemiyordu. Bu sabeple teenni 
gösterdi: 

- Oğlum, dedi, Bermekiler 
hakkında yanlış fikrin var. Dnş
man gibi düşünme, adil bir insan 
gibi düşün. Bermekiler, bu dev
lete hiçbir kimsenin yapamadığı 

hizmetleri yaptılar. Ben Haşimi
yim. Damarlarımda halifenin da
marlarındaki kan dolaşıyor. Onun 
haysiyetini düşünmek borcum
dur. Fakat haksızlık ediyorsunuz. 
Bermekilere lüzumsuz bir adavet 
gösteriyorsunuz. Onların gayret
lerini, fedakarlıklarını unutuyor
sunuz. Yahyanın pederi ve Ca· 
ferin dedesi Halidin, hilafeti 
Emevilerden almak hususunda 
" Ebumilslim ,, e yardım etmek 
suretile sülalemizin iktidar mev· 
kiine geçmesine hizmet ettiğini 

bilmiyor musun? Bu devletin par
laklığını, azametinin esasını yine 
Bermekilerin teşkil ettiğini dil
şünmüyor musun? işte, Bağdada 
bak: Her yerde onların eserleil 
Kitapbaneleri, hastahaneleri,mah
kemeleri tesis eden, zabıtayı teş
kil ve tensik eyliyen kimlerdir, 
Bermekiler de~l mi?. Herşeyi
mizi onlara medyunuz. ilmin, fel· 
sefcnin milkimüzde bulduğu in
kişaf onlann sayesindedir. Ace· 
mio, Hindin ve Yunanın kitapla
rını onlar tercüme ettirdiler. Ta
babeti yilkselttiler, riyaziyeyi ge
nişlettiler. 

Halifenin sıhhatinden ümidi-
mızı kestiğimiz halde hekim 
"Menka,.yı celbedip hastayı iyi
leştiren kimdir? Kendi paralari)e 
tesis ettikleri hastaneyi idare 
eden doktorları dünyanın ta öbür 
ucundan bulup getiren kimdir? 
Ya kağıda ne dersin? Kağıdın 
nasıl yapılacağını ve nasıl kulla
nılacağını bize öğreten yine Ber
me kiler değil midir? Şairlerimi
zin divanlarını yazmak için cey
lan derisi kullanıyorlardı, bugün 
ellerinde kağıt var!.. Tekrar 
ederim: Bermekiler s:ıltanalın şa
nı, şerefi ve direğidir. Saltanatı 
sevdiğim için Bermekilerde se· 
verim. Sen onların hasetlerine, 
rakiplerine, düşmanlarına lrnpıl
ma. Adil ol, Muıısif ol 1 

lbniilhadi köpürdü: 
Amca, acmca, dedi; 

bana çocuk gibi muamele edi
yorsunuz. Hezyan ettiğime zahip 
oluyorsunuz. Ben Harunürreşidc 
karşı mücadele edemek. Benim 
istediğim şey ondan sonra Hila· 
fete gçnıektir. Bermegin oğlu 
sukut ederse ben halife olaca
ğım. Çünld amcamın oğu arı, 

şimdiki veliahtlar benimle boy 
ölçüşemezler' acizdirler ehi' yet• 
sizdirler. 

l Arkn!'ıt ' ~r 1 
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Sajinin muhtelif kusurları 
arasında kıymetli bir meziyeti 
vardı. Dllşün'llesini, sabretmesini 
ve mağlubiyet karşısında sakin 
kalmasını bilirdi.. Deniz ve or
man delikanhda ecdadından 
mevrus olarak kalan bu hasletle
ri zi yadeleştirmişti. 

Saji düşüne düşüne bu tu
zaktan kurtulmak için yeni bir 
çare keşfetti ve hemen diz ça. 
kerek bıçağı ile kuyunun civarını 
oymıya koyuldu. Aklına bir tilnel 
açmayı getirmiı gibiydi. Fakat 
hakikati halde kuyunun içinde 
bir tünel açmayı hatırına bile 
getirmemişti. Maksadı kuyunun 
d ibine mümkün olduğu ka· 
dar fazla toprak yığmak 
ve sonra bu toprak yığınına ba· 
sarak yükselmekti. Fakat hiç 
şüphe yok ki, kuyunun içi etra
fını epeyce görmesine müsait 
olacak derecede aydınlık olsaydı 

buna teşebbüs eylemezdi. 
Evvla bıçağının ucu ile son

ra ellerile bütün gece ve ertesi 
aabab akşama kadar uğraştı. Bu 
çalışma neticesinde ikinci gece
nin başnıd:ı kuyunun ortasında 
altmış santimlik bir irtifa teşkil 
edecek kadar toprak toplanmıştı. 
Fakat buna kafi değildi. Deli· 
kanh bu hakikati ikinci gecenin 
ilk saatlerinde anladı birdenbire 
bütün ümidini kaybetti: Burada 
ölecekti, diri diri gömülecekti. 

Saji bir defa bu kanaate var· 
dıktan sonra ahlayıp oflamıya 
koyulmadı, oturdu, sükunetle 
ölümll beklemiye başladı. 

Sajinin kendisine mahsus bir 
felsefesi vardı. Çalışmaktan yıl

oıaz, korku bilmez, gözü pek bir 
adamdı. Fakat imkansız telakki 
ettiği bir işin karşısında kaldığı 
zaman da tam bir kuvvetle dü-

lÜnürdü. İşte şimdi yaradılışmm bu 
hususiyetinden istifade ediyordü. 

Ağlamadı, inlemedi, ölmek 
lazımdı, e ne yapahm,hayatı bu 
kadardı, ölecekti. 

Çukurun içinde otururken ba
ya tının maziye karışan mes'ut 
günlerini de düşünmedi. Mademki 
bu mes'ut günlerin bir daha av· 
deti ihtimali yoktu, ohalde nesini 
düşünecekti ? 

Saji bu dakikada lastikten 
yapılmış bir bebeğe nekadar 
muhtaç değilse mavi ve güzd 
ıemaya da okadar muhtaç 
değildi: Saj i güneşi severdi, 
Çiinki onun sayesinde ısı· 

nırdı. Fakat fazla hararet bas· 
tığı zaman onu zararlı bulur· 
du. Serbestiyi severdi, çünki 
istediği yere gider, avlanırdı. 
Yemeği severdi, çünki karnı 
doyardı. Fakat şimdi bulunduğu 
yerde ne mavi semaya, ne gü
neşe, ne serbestiye, ne de yiye
ceğe, hiçbir şeye muhtaç değildi. 

Boylu boyuna uzandı ve kafa
sının işlemesi de durdu. Bu vazi
yetle nekadar kalmıştı, malum 
değil. fakat birdenbire bağırarak 
ayağa kalktı . Yeni bir kurtuluş 
ümidi doğmuştu. 

Şafak Söxerl<en .. 
Kaptan Hul ile arkadaşları 

iskeleye geldikle;i zaman tahmin 
etlikleri gibj sandalı yerinde 
bulamadılar ve Sajinin takip et· 
ettiği yoldan göltiıı fatika metini 

- --
l " İmdat ! ,, Diye Bir Ses İşitilince Her

kes Durdu. Şimdi Hep Sesin Nerden 
Geldiğini Merak Ediyordu ----·----tuttular. Ve bir milddet yUrüduk.. Şayanın tavsiyesi üzerine rehber-

ten sonra bir ses işittiler. Bu sest lik etmekte olan kafilenin başına 
- İmdat t Diye bağırıyordu. geçti. Çllnki belki Şaya müstesna 

Durdular, ne taraftan geldiğine olarak ormanda yol açmayı her· 
dikkat ettiler ve bir müddet da· kesten iyi biliyordu. 
ha yürlldükten sonra Sajinin Saji kuyudan çıkarılırken bı· 
düştnğli kuyunun önilne geldiler çağını orada unutmamıştı, ve 
ve kuyunun içindeki mahpusu şimdi beline takacak yerde tüfek 
tahlis ettiler. gibi omuzunda taşıyordu. 

Kaptan Hul kurtardıkları ada· Hagton ile Şaya kafilenin 
mı görilnce: gerisinde yürüyorlardı. Hagton 

- Vay dedi. Bu şeytan Di- bir arahk kızın elinden tutmak 
yaklardan biri! Nasıl olup ta ken· istedi, fakat o: 
di kazdığJ kuyuya düşmüş? - Saji pek tehlikelidir. Bizi 

Hagton bir şey söylemedi. birlikte görmesin, dedi. 
Şayaya bakıyordu: Filhakika Hagton gülerek: 
genç kız Sajiye yaklaşmış, onun- - Beni öldürür mü? Dersiniz 
la konuşuyordu ve biraz sonra diye sordu, fakat ibtiyatan kızın 
ne konuştuklarım beyaz adam· elini de bıraktı. 
lara söyledi : Şaya yerli delikanlıdan çok 

- Yiyecek istiyor ve bizimle korkar gibi görünüyordu. Fakat 
birlikte gelmesine müsaade edil· korkusu kendisi için değildi. 
mesini rica ediyor, dedi. Kendi· Hagtoıı'a bir zarar gelmesi ihti-
sinden kayığını çalmışlar, geri malinden endişe ediyordu. 
almak arzusundadır. Bununla beraber kafileye 

Kaptan Hulün cebinde pisküvi rehperlik eden genç Diyakın 
vardı. Delikanlıya verdi. Saji cid- arkasına bakacak vakti yok· 
den acıkmıştı. Püsküvileri hiç tu. Gözü hep intihap edeceği 

yoldaydı. Fakat o kadar çabuk 
söz söylemeden yedi, sonre dereye yürüyordu ki, arkadan gelenler 
giderek su içti. Tekrar kendisini onlara takibinde müşkülat çeki-
kurtaranların yanma geldi. Gücü yorJardı. 
kuvveti tamamen avdet etmişti. ( Arkuı var) 

Bu Sene Sayfiyelere 
Rağbet Pek Azdır · 

• • 
Bunun iki Sebebi Vardır: Buhran Ve Ev 
Sahiplerinin Makul Olmıyan Talepleri 

O semti bir hayll şenlendiren Suadiye Pliljl 

Yaz geldi. Bu mevsim, lstan· taleplerini 200 • 300 liraya kadar 
bul balkının sayfiyelere akm indirmişlardir. Fakat zaman~ geç• 
ettiği bir zamandır. Fakat umu· tiği için pek az kimse bu tenez-
miyetle bu sene sayfiyelere rağ- zülden istifade etmek istemiştir. 
bet azdır. Halkı, o havaliden soiutan diğer 

Son senelerde umumi rağbeti bir mesele de otübüs meselesidir. 
celbeden Anadolu yakasının de- Otobüsler, son zamanda tari• 
miryol güzergahı, bu sene, pek felerini artırdı'darı gibi, seferle-
az meyi! görmüştür. Bu hal, rini de büyük fasılalarla yapmıya 
halkın sayfiyeye gitmek başlamışlardır. O suretle yeni bir 
ihtiyacım duymamasından değil, inkişafla hayata giren ve yeni 
umumi buhrandandır ve rağbeti yeni binalar yapılan Suadi}'e, 
gören ev sahiplerinin fazla para bu vaziyette sönmek üıere hu· 
istemelerinden bir misal olmak lunuyor. 
üzere Suadiye ve civarının vazi· Bu inkişafın nekadar süratle 
yetini kaydedebiliriz. ilkbaharm ilerlemiş olduğuna işaret etmek 
başlangıcında, bu semte çok için şunu kaydedelim ki, evvelce 
talip olduğu halde pek az kimse burada arazinin kıymeti dönüm· 
ev tutmuştur. Çünki ev sahipleri de 300 lira iken şimdi yerine 
evveli 600 - 700 lira istemekten göre 1500- 2000 liraya kadar 
kapı açmışlar, son günlerde bu artmıştır. 

Haziran 4 
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BİKiYE 
Bu Sütunda Hergün 

-------------------------- Nakili: Hüsegin Zeki -
KIRMIZI MENEKŞE 

Bir sabah berber dUkkAnında 
siramı beklerken gazetelerin bi
rinde bir ilin gözüme çarptı: 

" Serbest ve güzel fakat ciddi 
bir genç kız; zeki, hassas, artist 
ruhlu, malumatlı bir gençle, sa
mimi ve her tUrlü menfaatlerden 
arl olmak üzere arkadaşlık tesi
sini arzu ediyor.,, 

Bu ilanın altında bir "M,. 
harfi vardı. Berber dükkanından 
çıktıktan sonra, hakkımda icap 
eden malumatı havi eğlenceli, 
boş bir mektup yazdım. Bu mek· 
tubum herhalde meçhul muhabi· 
rimin hoşuna gitmiş olacak ki 
şen ve nükteli bir cevap aldım. 
Bu cevapta herhangi bir tuzak 
yoktu. 

Artık iyice mektuplaşmaya 

başladık. Ben ona fotoğrafımı 
gönderdim. O da bana resmini 
yolladı. Ve böylece mektuplaşa 
mektuplaşa nihayet görüşmek için 
mutabık kaldık. 

Melihat H. bana şöyle bir 
mektup gönderdi : 

'
1 

• • • Yarın tamam saat üçte 
Karaköydeki tramvay istasiyonun· 
da bulununuz. Çok tabii bir bal· 
de dolaşımz. Caketinizin yakası· 
na kırmızı bir menekşe koymağı 
bilhassa ihmal etmeyiniz. Ben hiç· 
bir şey takmıyacağım. Zira sizin 
tedbirsizce bir hareketinizden 
korkuyorum. Yanımza ben gele
ceğim. Beni görür görmez uzak• 
tan takip ediniz ve ben durma• 
dan sakın yanıma sokulmayımz.,. 

• Sevincimi diişilnilnUz bir ke-
re 1... Ertesi gün saat ikide Ka· 
raköy tramvay istasiyonunda 
idim. En şık bir erkek modeli 
gibi dolaşıyordum. Sarı benizli 
zarif ve endişeli bakışlı bir zat 
yanıma sokuldu. Ağır bir sesle : 

- Erken teşrif etmişsiniz ... 
Dedi. Daha iyi. Madem ki kır

mızı menekşeyi taktmız, sizi bek
liyen şahıs emrinize amadedir ... 
Buyurunuz, otomobil sizi bek
liyor. 

Buna oldukça hayret ettim. 
- Affedersiniz -dedim - Meli· 

hat Hanım mı? 
Sarı benizli zat, istirhamkar 

bir sada ile sözümü kesti: 
- Rica ederim!.. Vazifem bura· 

da bitiyor!.. Herhangi bir suale 
cevap vermekliğim memnudur ve 
soğuk bir istihza ile ilave etti: 

- Galip ve muzaffer olJuğu· 
nuzu siz de biliyorsunuz! 

Hiçbir şey bilmiyordum. Fa· 
kat birdenbire düşündüm ki 
romanesk bir mahluk olan bu 
MelAhat Hanım, cesaretimi 
tecrübe için beni küçük bir 
imtihana sokmuş olabilirdi. Bu· 
nun için, ufak bir silkfıttan sonra 
cevap verdim: 

- Galip ve muzaffer olduğu· 
mu biliyorum. Vazifenizi ikmal 
ediniz. 

- Lutf en bininiz Beyefendi. 
Sarı benizli zat, bunu söyler

ken koskoca bir hususi otomobili 
işaret ediyordu. Sağ tarafa yer• 
leştim. Oda sol tarafıma oturdu. 
Otomobil hareket etti. 

Birdenbire beni bir telaş aldı. 

sordum: 
- Beni nereye götürüyor· 

sunuz? 
Yanımdaki zat derin derin 

içini çekti ve acı bir tebessümle: 
- Bunu siz mi soruyorsunuz? 
- Evet, ben. 
- Bankaya. Çekin sahibi 

çıkmadığı takdirde grup mü
messilinin hazır bulunmasını ta
lep etmemiş miydiniz 1 

Hayretten ağzım açık kaldı. 
Sarı benizli zat devam etti: 

- Zaten zamanı geldi. Çeki· 
nizi teslim edeceğim. 

Cebinden bir cüzdan çıkardı, 
açh. Hamiline tediye edilmek 
üzere muharrer otuz bin liralık ve 
çok tanmmış bir banka üzerine 
keşideli bir çek uzattı. 

- BütQn ıerait tamam, değil 
mi? 

O zaman anladım ki bilylik 
bir müşabehetin kurbanı idim. 
Herhalde, yanımdaki zat, yaka· 
smda kırmızı bir menekşe bulu· 
nan ve Karaköy istasyonunda 
bekliyen kendisince meçhul bir 
adamı arıyordu. işte, tamam tama 
mına Melahat Hanımın bana ver· 
diği randevu şeraiti ... ve bu adam, 
herhaııgi bir yanlışlığa sebebiyet 
vermemek için otuz bin liralık 
çekin sahibini arıyordu. Beni, 
demek ki, o adam zannetmişti. 
Otomobil durmuştu. Hemen çe
kin mukabilini almaktan başka 
bir işim kalmamıştı. 

Benim yerime siz olsaydınız 
ne yapardınız? 

• Çılgm gibi otomobilden indim. 
Hemen geçen bir tramvaya sıç· 
radım. Arkama bakmıyordum 
bile ... Saatimi çıkardım: Üçü çe) 
rek geçiyor .. ilk istasyonda indim. 
Bir taksiye atladım. Üç dakika 
sonra tekrar Karaköy istasyo
nuna geldim. 

Artık, san benizli zah dlişlln· 
miyordum. Beni bulsa, kendimi 
müdafaa etmeyi bilirdim. Şimdi 
düşündüğüm şey on sekiz dakika 
geç kalmama rağmen Mela-
hat Hanımı bulmak ümidi ... 
Saat beşe kadar bekledim. Ne 
gelen var ne giden .. işte o zaman 
ilk defa olarak korktum: Benim 
gibi kırmızı bir menekşe takmış 

olan hakiki çek sahibi benim yeri 
mi tutmuş olamaz mıydı? VakıA 
yüzü bana benzemezdi amma, 
ne de olsa resim.. Hem öyle bir 
resim ki sahibi görülmemiş ... 
Zavallı kızcağız onu, ben zannet· 
mişti. Ve belki... Evet, belki 
Melahatçığıma ne fena muame
leler edecekti. 

Dermamm kalmamıştı. Müthiş 
bir üzüntü ile eve döndüm. Ken
disine, bütün bidisey' izah ede-
rek bir mektup yazdım ... 

Kimbilir ne zannetti? Ne oldu 1 
Bir daha hiç, amma biç haber 
alamadım ... 

Sayfiye 
Arıganlar! 

/stanbulun münasip bır sem
inde yazlık bir ev istiqorsanız; 

Ev s"hipleri l 
Siz de evİ?iİZİ m~vsimlik 

olarak kiraya verecekseniz 
SON POSTA ya heıaen bir 
ilin veriniz. Müşteri bulaca
ğınızdan emin olabilirsiniz 
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işten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

Muharrtrf: 
Arnold Golopen 

-t6-

Hayhay Efendim !-Bir Müd_det Esnasında- Herif Vagondakilerle Ortak Olmuş!
Araba Nihayet Bir Otelin Oııünde Durdu - Büyük Kiiisenin Önünden Geçerken •• 

Herif aksi bir adamd·: 
- Ben yolculann uiıellerini 

toplarım, suratlarına bakmam 1 
diye cevap verdi. Bu adamdan 
herhangi bir malumat almanın 
iınkam olmadığını görünce ya
nından ayrıldım. Manzana şimdi 
bef~ine olan itimadını kaybet
"'işti. Bir çocuk gibi bütün emir
le/ me itaat ediyordu. 

Sokağa çıktık. İstasyon bina
ıının önünde küçük bir meydan 
\'ardı, bit kenarı arabaların ve 
otoroobillerin beklemesine tahsis 
edilmişti. Düşündüm: 

- Muhakkak herifler bir oto
lbobiJe atlıyarak şehre gitmişler
dir. Bu vaziyet karşısında biz ne 
Yapmalıyız? 

Kırk yılda bir Manzanaya iyi 
bir fikir geldi: 

- Bir arabaya binelim, şeh
rin büyük otellerini sıra ile do
laşalım. Belki nereye indiklerini 
ınlarız, dedi. 

-----
gittim. Fnkat bu ittiharnm gii· 
lunç olduguou derhal anladım. 
Elmasın yabancılarda de"ğil, fakat 
kendi elimizde bulunmasını o da 

benim kadar şiddetle istiyordu 
ve elması üç kişi ile paylaşmak 
istemiyeceği aşikardı. Herif s.sde
ce tongaya bastırıldı. 

~ 
Arabn nihayet bir otelin 

önünde durdu. Derhal inerek 
otel katibini isticvap ettim. Fa
kat bu isticvaptan hiçbir netice 
çıkmadı; Evet, az evvel otele bir· 

çok müşteri gelmişti, içlerinde 
siyahla kadınlarla yaşlı efendiler 
vardı. Fakat verilen malumata 

göre hiçbiri bizim aramakta ol
duğumuz insanlar değildi. 

Bu suretle beş oteli dolaştık. 

Fakat hiçbir netice elde edeme
dik. 

Arabacıyı sabaha kadar bit
tabi alakoyamazdık. Büyük kili
senin önünden geçerken camı 

bkırdatarak arabayı durdurdum. 
Ve borcumuzu sordum: 

- Bahşişten maada on sekiz 
frank f cevabım aldım. 

Fakat elimi ceketimin yan 
cebine attığım zaman anladım ki 
benim cüzdammın da yerinde 
yeller esmektedir. 

Yani Manzanadan elması ça
lanlar benden de cüzdanıını 
aşırmışlardır. 

Bereket versin soğuk kanlılı
ğımı muhafaza ederek arabacı
nın önünde telaşa düşmedim ve 
adamcağıza sordum: 

- Beş yüz franklık bir ban
kanotun üstünü verebilir misiniz? 

Biçare arabacı perişan nazar
larla etrafına bakındı ve: 

- Hayır, cevabını verdi. in
san cebinde beş yüz franklık u
fak para !)ezdirir mi? 

Pekala nerede bozdurabi-
liriz? 

Hiçbir yerde! 
( Arkası var ) 

Hiddetten boğuluyordum. -=============~--==--
Elimden gelseydi muhakkak ar· 
"adaşınn boğar, hıncımı alırdım. 
Şimdi kararımı vermiştim: Elması 
Lulduğum takdirde ne pahasına 
olursa olsun Manzanaya vermi
Jecektim, cebimde saklıyacak· 
bm. 

Dünyayı Velveleye Veren 
Bir Alman Muvaff akı yeti 

Bir arabaya bindik. Arabacıya 
da: 

- Birisini arıyoruz. Bizi sıra 
ile şehrin büyük otellerine götü
~ceksin, dedik. 

Arabacı; 
- Hay hay efendim, dedi, 

fakat burada birçok otel vardır. 
Hangisinden başlıyahm? 

- Birinci sınıf olanlardan 1 

* 
Araba süratle hareket etti, 

fakat derhal anlaşıldı ki iki tane 
ıaif, mecalsiz, biçare ve.. topal 
hayvan tarafmdan çekilmektedir 
•e ilk dakikada görülen sürat 
l>ir göz boyamasından ibarettir. 

Fakat bu vaziyette ne yapa• 
Lilrdik, arasıra başımı arabamn 
Penceresinden çıkarıyor, bol bir 
l>ahşiş vadi ile arabacının kır
bacını tahrik ediyordum. Amma, 
bundan da büyük bir fayda çık· 
-•Yordu. 

Hiddetle öcümü Man:r;anadan 
aldım.Kullanmadık küfür bırakma• 
~a. O, şimdi arabanın bir köşesine 
qflzülmüştü, bir insan değil, ira
cleaini ve kuvvetini kaybetmiş bir 
:bluktu. Bir et ve kemik yığını 

ı. Hiç cevap vermiyordu. 
Bir aralık herifi vagonda ta

~·~ığımız insanlarla ortak olmak
._ ıttiham edecek derecede ileri 

~toğraf J'ahlili Kuponu 

'rabiatiniıi öğrcnıno1~ istiyor:3:ı.nız 
foto~afınızı 5 adet kupon ile bir· 

likto göndPriniz . .Foto~rafınız sır.ıya 
tabidir ve iade edilmez. 

raf ir tış. r 
1 k mı f 

(Bat tarah l inci sayfada 

O gün sarayda veliahtin kı

zının vaftiz merasimi vardı. Bu 

merasime davetli olan Alman 
sefiri ve diğer zevat Kıralı taki· 
ben hadise mahalline gelmişlerdi. 

Kıralla Heyetşinas küçük bir 
konuşmadan sonra mermının 
Alman sefirine verilmesine karar 
verdiler. 

Diğer bir mütehassıs olan 
Profesör Vegar da bu hususta 
şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Bu tecrübe nazariyatla 

kabildi. Yalnız merminin saniye· 

de 1500 metro sürati iptidaiyesi 
olduğuna ve 11 dakikada Ma· 

zurya bataklıklarile Oslo arasın· 
daki 1.000 kilometrelik mesafeyi 

katettiğine göre, merminin bu 

müthiş süratle erimemesi, hu

susi bir halita ile imal edildiğini 
göstermektedir. Endaht eden to
pun namlusunun yivlerinin de 

Seyyah Meselesi 
Bu işin İyi Yürümesi için 

T enzilit Lazımdır 
Haber aldığımıza göre bu yaz 

·• 

mevsimi için Mısır, Suriye ve diğer 
bazı yerlerden şehrimize seyyah 

celbi için bazı esaslar düşünül· 
mektedir. Boğaziçindeki ve Ada· 
lardaki seyfiyelerin, gazinoların 

ve otellerin tarifelerini bir mik
tar indirmek düşünüldüğü gibi 
Seyrisefain tarifelerinde de sey

yahlara tenzilat yapılması temin 
edilecektir. Mısır ve Suriye ile 
Yalcın Şark memleketlerine T jr· 
ki yenin gezilecek ve oturulacak 
güz.el verleri hakkında broşürler 
gönderilecektir. 

Çocuk haıılalıklan mütehassısı 

1'ot • • ı·s t>ra ın kl ş sı 31.) kuruşlu" [l SE'-'ftlRAM El<REM H 
Pul ınuka.bilindo gJndorilouilir. r. ·~~ . ............ ____ .;. _____ .lj B •yotlu me 'tep ıokaj'ı Tel: 2496 

ayni madenden imal edilmiş ol

ması lazımdır.,. 

Tidens Teg gazetesi bu esna

da telefonla hemen 'Berlin muha· 
birini aramıştır.Aldığı cevapta mu

habirinin Mazurya bataklıklarında 

bulunduğunu öğrenmiş ve muha· 

birile görüşmüştür. Muhabirin 

verdiği malumata göre, Alman 

mehafili bu tecrübenin muvaffa

kıyetinden fevkalade memnundur. 

M aamafib endabt mahallinde bu

lunan Alman mütehasssısları ve 

fen adamları tecrübenin mahiyeti 
hakkında çok ketum davranmak-

tadırlar. Tahdidi teslibat arefe

sinde bu havadis çıkar çıkmaz 

Fransız efkin umumiyesi ve mil
li müdafaa erkanı fevkalade bir 

telişa düşmüştiir. 

Almanlar, şimdi bu topun 

endahb müteakıp parçalandığın1 

iddia ediyorlar, 

Yeni Neşri,qat 

Havacıhk Ye Spor -- Bu mec
m uanm 72 inci sayısı çıkmıştır. Atlas 
denizini yalnız başına geçen kadının 
resmile ıuslenmit bir kabın iç1ndeki 
yazılar: Zehirli gaz meıeleıi - Atina 
tayyare aergbine Fransa nasıl ittirak 
etti? • Gece uçuşları - Futbolda ha
rici temasların ehemmiyeti - Baro
metre tazyikleri • Spor hareketleri • 
Tayyare tubelerinin faaliyeti - Faruk 
Nafiz.in bir tiiri ve Aka Güodilı.üo bir 
hikiyeıi. 

Yefll Tire - Tirede ayda bir 
netrolunur. 18 inci numarasında Ti
renin ithalat ve ihracatından, çiftçi· 
likten, edebiyattan, hukuktan, milli 
mücadeleden tarihinden, kaıı:aya ait 
haberlerden bahııedilmektedir. Te
miz basılmışbr. kesimleri vardır. 

İklimler 
Müellifi : Andre Moruva 

Mutercimi : Haydar Rifat 

Kitnhm aslı bir Mncdo 340 defa 

b:ı.sılınıttır. 

Komisyoncular avukatlar 
doktorlar ve yazıhane sahipleri 

dikkatle okuyunuz. 
Ankara caddesinin en işlek bir yerinde kiralık daireler 

ve odalar vardır, kirası gayet ucuz ve ıeratiti gayet kolaydır. 

Milliyet karfı&mda TUrk Nefrlyat Yurduna mUraceat ediniz. 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 

Karaciğer, 

Mide. 
hastalıklanna karşı Türkiyenin 

yegane tııadensuyudur 

Londra Sergisinde Madalya 
kazanmıştır. 

Irak, Cava ve lngilterege ihracat yapan. 
şif alı hassası tanınan bir sudur. 

Umumi deposu: Yenipostane karşısanda 

Eski zaptiye 
caddesi No. 20 

İstanbul Evkaf Müdüriyeti İlanları 
Mahalle ve Mevkii 

Beyoğlu Asmahmf:sçit 
Beşiktaş Şenlikdede 

" " 
" " Aksaray Oruçgazi 

Hırkaişerif Akseki 
Çelebioğlu Alaettin 

" " 
Tahtakale Rüstempaşa 
Çarşı 

" 
" Balat Karabaş 

Şehremini Denizabtal 
Kocamustafapaşa 
Çelebioğlu Aliettin 
Mabmutpaşa Hacıköçek 
Beşiktaş Şenlikdede 
Beşiktaş Muradiye 

" " 
Celebioğlu Alaettin 

" 
,, 

w.. " 
Galata Sultanbeyazıt 
Galata Kemankeş 
Karabaş Ömeravni 

" " 
" " 

Beşiktaş Dikilitaş 

" " 
" " 

Çakmakçılar Valdehanı 
Pangaltı 
Y enibahçe Arpaemini 

Sekağı No. Cinsi 
Venedik 12-22 Hane 
Y eniyol 37 ,. 

" 4 " 
,, 41 

" KöprlllO 1 1 ,. 
Akseki camft 1-7 

" (ş Bankası karşıS1nda 2-15 ,, 
Y enicami avlusu 90-54 ,, 
Papazzade Hanı altında 12 Mağaza 
Çadırcılar 80 Dükkan 

" 48-42 " 
" 121-123 ,, 

Vapur iskelesi 13 ,, 
Topkapı 338-296 ,, 
Caddesinde 451-393 11 

Verıicami avlusu 57-1 ,, 
Kürkçühan üst kat 15 ,, 
Vapur iskelesi 21-23 ,, 

,, " 49 " 
,, ,, 47 Üç oda 

Sultanhamamı 4 Dükkin 
Y enicami avlusu [ 114-116 ,. 

" " ~102 " 
Cami 4-280 ,, 
Helvacı 4 ,. 
Dolmababçe 197-205 ., 

,, 199-207 " 
" 201-209 " 

Cami altında 4 " 

" " 6 " 
Cami ittisalinde 2-1 ,, 

1 inci kemerde 9 Oda 
Fransız mezarlığa kartıS1nda 3 Ahır 

36-38 Hane 
ve kakvehane 

Balada yazıla olan Vakıf emlak birer sene mllddetle kiraya 
verilmek üzere müzayedeye konmuştur. İhaleleri Haziramn 18 inci 
Cumartesi günü saat 15 te yapılacaktır. Taliplerin yevm ve saati 
mezkura kadar Çemberlitaş'ta Evkaf Müdüriyetinde Akaret 
Kalemine müracaatlcri. 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

12 inci Tertip 5. inci keşide 11 
Haziran 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: 
50.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 10.000 Liralık 
büyük ikramiyeler ve 20.000 
Liralık bir mükafat vardır. 



il Sayfa 

Diılerin inci 
Gibi Muhafa

zası Yalnız 

SON POSTA 

l ., • • .! • • • ,.r ) ' • • ,. • 

YILDIRIM TERZİHANESİ 
Yeni Postane sırasında Piyango Müdüriyeti karşısındaki 

mağazaya 

tüVELERİ ÖLDÜRÜNÜZ 
~okaa gGmleQlnlze varıncaya 

Wtadar bQtQn eşyanızı yerler. 

llıraız ve çapulcu olan bu haşarat bUtUn elbi· 
5,terlnlzl yer ve delik deşik eder. Güvelerin 

sene esvaplara lras ettikleri zarar 
onlarca liraya baliğ ·olur. Bunun için 
lkll davranara~ elbiselerinizi ve bllne· 
keseniıl bunlardan koruyunuz. . 

Sinek , sivrisinek ve bilcümle haşaratı 

E
'r•atıe .ve kat'I surette öldürmek için en 

min vasıta •• bOtOn. dünyaca tanınmış olan 
LIT'tir. Sarı renk ve siyah"çlzgifi teneke 
ıorindeki_tsker~resmine dikkat ediniz. 

..4 
1 

~aya~ mühürlü teneke üzerinde bu resim 
mevcut deOllse aldı§ınız mal FLiT de§lldlr. 

tlmumt Deposu: J. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul· Galata Voyvoda han 

iştihasızlık ve kuvvetsizlik 
faied ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Her eczanede 
• ' f( " ·a . . . -

EMLAK VE EYTAM BANKA
SI IST AN BUL ŞUBESİNDEN 

Kiralık Dükkan 
Esaa 
302 

434 

Mevki ve nevi 
Tahtakale Rüstempaşa mahallesi Çamaşırcı 
sokak 4 numaralı dükkan 
Yedikule Falih Sultan Mehmet mahallesi kapı 
nrkasi Demirhane caddesi 5 No. h dükkan 

Teminat 

i5 

Balada yazılı emlak bilmüzayede kiraya verileceğinden 
liplerin 13·6- 1932 Pazartesi saat onda şnbemize müracaatleri. -

--------.---=--..---------------------------------... -------İstanbul Belediyesi İlanları * 
Fatih BeEcdlye Şubesi Müdüriyetinden: Samatyada inşası mu· 

karrer olan deniz hamamının şeraiti vcçhile inşa ve icarı müzaye· 
deye vazedilmiştir. Talip olanların Haziranın 4 üncü cumartesi gü
nü saat 14 tc Daire Encfünenine ve şartnamesini görmek için de 
hergün Daireye müracaatleri. (B] 

* '' Otobüs Sahiplerine ,, 
Otobüs ruhsatnameleri değiştirilecektir. Bunun ıçm Otobüs 

sahiplerinin bir istida ile Belediyeye müracaat etmeleri Jazımdır. 
Yeni ruhsatnameler müracaat sırasına göre verileceğinden Otobüs 
sahiplerinin bugünden itibaren İstanbul Belediye Varidat Şubesine 
müracaatla bir numara puslası almaları icabeder. Tayin edilen 
mliddetin hitammdan sonra ruhsatnamesi olmıyan arabaların işi~ 
tilmesine müsaade edilmiyecektir. (8.) 

Yapraklarının . .. 
cazıp ve goz 
kamaştırıcı . . 

rengını 

Sim on Kremi pudrası 
ve sabununu muntazaman 
iatinıalile temin edebilirsi
.niz ki bu suretle cildin te• 
miz 1enmesini yumuşntıuaıı 
ve beslenmesi gib(üç mak
aadın husulüne yardım eder. 

CRİMI 
SIMON 

(KREM SIMON) 

Marko. G. Peissis 
htanbıılda, Mısırçarşı.ınnın 
arkasında Altı • Parmak 

Han 22f24 Tel. 2-2229 
Kadın şapkası malzemesinin her 
ııov'i en son moda, mat vo parlak 
hasırlar, piko, kıl taslak ve saire gibi 
rnüteııen•i çeşitler hulunrnnkta<lır. 

Arzu edenlere nümune 
gönderilir. 

Halepli MUıınctçl Başı Zııdo 

SÜNNETÇİ 
Ahmet Mahmut 

Sirkeci: Beşir Kemal - M. Cevat cc:ıahaneıl 
karşısında T. 21433. Kadıköy 6 yol ağı.a T.19 

--·-------------
- Dr. Ali Esat 

Gülhane doğum ve kadın 
hastalıkları muallimi 

Hastalarını cumadan maada hergün 
2 den 6 ya kadar Cağaloğlunda Y cro

batan caddesinde Orhan Bey apartı• 

manı No. 3 te kabul ve ted:ıvl eder. 
Telefon: 23294 

Dr. A· KUT aEL 
Cilt ve zührevl hııstalıklar teda• 

vihanesi Karaköy Börekçi fırını 
sırasında 34 

CIHANGIR'de .._. 
632 harita No. lı arsa acele sa• 
tıhktır. Yeni postane arkasında 
Basiret Hanında Ziraat Bankası 
L~vazım deposunda Bahattin 

Beye müracaat. 

Dr. A. Emanuelidis 
Zührevi hastalıklar muayenehanesi 

Sirkeci : Trabzon oteli yanında. 

Cilt .. rllhrevl hastolıklar Mnteha11111 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
l.tanbul emrazı zührevi ye 

dispanseri Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu 

kaşisında No. 71 

Klrallk Otel ::-1 
ve 

Satılık Otel Eşyası 
r ophancdc, tramvay durağı 

bitişiğinde, Boğazkesen cadde· 
sinde 6- 8 No. Jı AMdolu merkez 
oteli ve kahvehanesi kiralıktır. 
fçindekiycni eşya da satılacaktı •• 

müsteciri Osman B. müracaat 

............................................................... 
Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Setim Rarıp 
Netriyat Müdilril Halil LGtfi 

Haziran 4 

U 
Kullanmakla 
Kabildir. En 

Mükemmel Diş 
Macunudur. 

iktisadi ve Smaı Tesisat ve işletme Türk 

Anonim Şirketi 

ISTANBUl. • AYVANSARAY 

Milli • • 
çıvı fabrikasının 

ASLAN· MARKA ÇiViLERi 
Avrupadakı en meşhur nıarkalnrııı ft'vkindf'dir. 

Ucuz ve dayanıklıdır. 

Milli •• • • 
sanayıımızı 

Himaye için tercihan her yerden isteyiniz. 
Telefon: Beyoğlu - 342 

Tuz inhisarı ist. Başmüdürlüğünden: 
Çam~ltı memlebasından satılacak veyahut mürettebat ambar

larına sevkedilecek azami altmış bin ton tuzun çuvallara doldurul· 
ması ve teferruatı sairesi kapalı zarf usulile lzmir Başmüdüriyetince 
münakasaya konulmuştur. ihalesi 9 Haziran 1932 tarihinde saat 
onbeşte icra edileceğinden talip olanlar mevcut şartnameyi görmek 
üzere İstanbul Tuz inhisarı Başmüdüriyetine müracaatları ilan 
olunur. 

Ademi iktidar ve Zafı umumiye 
Karş1 Alman l'rofcsörll 

Dr. Richard Weiss'in 

ViRiLiNE 
(Uzviyete göre erkekler içir l 

FERTİLİNE 
(Uzviyete göre kadınlar için) 

Beynelmilel gu:f'telerln muhtelif neşriyatından bir huJba: Bu alellde bir lllç detfld!r, 
blllkl• genç ve dinç heyvanların taze hormonlarlle elektrolltlerlnden mllrekkep bit 
ıaheserdir. Vücutlarda acyalel hayatlyeyl ihya ve gençlik kuvvetlerini iade eder. 

Resimli kitabını f ı;tanbul Posta kutuıu 745 ten arayınız. 

-Vah, 
ikinci 

' 

vah, vah!.. O canım 

giyşinde akmıya mı 

elbise daha 
başladı? 

• • • kabahat sende! .. niçin: 

•• 

almadın?. 


