
Mühim Bir Sahtekirlık A KKA 
Gümrük idaresi Müfettişleri Japon Türkiye, Bütün 
Sergisinin Vaziyetini Tetkik Ediyorlar Ve Kudretini Çanakkale 

[Bugün Boğazına Yığmışb 

Kuvvet 

~~~~----~~~~ 
Haber aldığımıza göre, Gümrük ve İnhisar Müfettişleri mahiyeti 

itiba,.ile mühim bir .. kaçakçılık ve saiıtekirlık iddiası etrafında tahki· 
kata girişmişlerdir. Oğrendiğimize göre, mesele şudur: 

Karaköydeki Japon sergisi, hi\kiimete bir beyanname vererek 
sergiyi antrepo halinde kullanacağım bildirmiştir. Bu suretle Japon• 
Yadan gelen mallar gümrük memurlarının kontrolü altında sergiye 
alınmakta, ithal ve ihraç hareketleri daima tesbit edilmektedir. Fakat 
nıüfettişler sergi ile alakadar bir memurun bazı faaliyetinden şüphe 
etmişlerd~r. Bu şahsın ibraz ettiği makbuzlarda birtakım silinti ve 
kazmtılar görütmü~, bunların yerine antrepodan çıkan eşyayı çok 
gösteren rakamlar yazılmıştır. Makbuzların ikisinde yapılan silintilerle 
.gümrük ve sergi idaresi müştereken binlerce lira zarara sokulmuş, 
diğer birisinde ise yalmz sergiyi mutazarrır eden silintiler yapılmışhr. 
Bu hareketler, müfettişleri Japon antreposunun umumi vaziyetini 
tetkik ve tahkika mechur etmiştir. 

Tophan~de Bir Facia 
--- - --c ---- -

Dün Gebe Bir Kadının Karnına 
Keskin Bir Kundura Bıçağı Saplandı 

- - --· ----
Dün Tophanede bir facia olmuş, gebe bir kadının karnına keskin 

hir kunduracı bıçağı saplanmıştır. Tahkikatımıza göre bidise şu 
tekilde vukubulmuştur: Tophanede Kadirler yokuşunda oturan Şa.hder 
H. dün evde bir sandık karıştırmak isterkerı fazlaca iğilmiş, bu sırada 
•andığın üzerinde bulunan bir kundura bıçağı kadının karnina 
ıaplanmıştar. Kadıncağız gebe olduğu için hastahaneye kaldmlmışbr. 
Yarası tehlikelidir. 

Üç Senelik 
asıl Tanzim 

Program 
"dilmeli? 

Mensucat Sanayii"' İle İhracat İşine 
Ehemmiyet Verilmesi İsteniyor 

F 
.. 

--- ""'"'"?-~ • < <" .[ 

TUrk pamuğu programda birinci dereceyi işgal etmelidir 

h Başvekil Paşanın son seya-
atleri neticesinde Sovyet Rusya •e İtalya hlikômetlerinin bize 

açtı~ları (52) milyon lira kıy
~etı?deki kredinin mühim bir 

:.snııle memleketimizde bazı bü
Y~k sanayi tesis edileceği anla
ş, rnaktadır. 

Dün de Ankara haberi olarak 
~azdığımız veçhile, hükumet bu 
b"aksadın husulü için üç senelik 
kır rnesai programı hazırlamak 
ataı·ını vermiştir. 

8 d Biz bu haber etrafında piya
t~ a . tahkikat yaptık ve şu ne-

eyı aldık : 

r>r Memleketimiz için bir iktısat 
dır0gtanuna şiddetle ihtiyaç var
sa.~ .~u programda mensucat 
llle(~~~ı birinci dereceyi işgal et
ithal ır. Her sene hariçten 
~şy ettiğimiz pamuklu mensuc:at 1 
oltll ak nıiJyonlarca liraya baliğ 

a tadır. Meseli lngilteredeo 

her sene 8 milyon liralık yün ve 
pamuk mensucat alıyoruz. Diğer 
bir devletten senede 11 milyon 
liralılc pamuklu hazır eşya ve 
pamuk ipliği ithal ediyoruz. 

Pamuklu ve yünlü mensucat
tan sonra en mühim ithalat mad· 
desi her nevi demir ve çeliktir. 
Almanya dan senede ( 9) milyon 
lira kadar, Fransadan 2,780,094 
liralık çelik ve demir ithal 
etmekteyiz. 

İktısadi programda, ihracat 
eşyamız da nazarı dikkate alın
malı ve bu işi takviye edecek 
sanayi vücude getirilmelidir. 
Mesela incirlerimizin kurtlarını 
öldürmek için Vakum cihazları, 
İzmir, Adana, Mersin ve hatta 
lstanbulda buğday ve arpa te
mizleme fabrikaları, elevatörler, 
tiftik, yapağı yıkama tesisata 
vücude getirilmelidir. 

Bütün Maaşlar· 
Verilecek 

Defterdarlık düne kadar kad· 
rolarmda değişiklik olmadığını 
tevsik eden Adliye, Ziraat, Mali· 
ye Dahiliye, Jandarma polis ve 
müzelerin haziran maaşlarını 
tamamen vermiştir. Bugün de 
kadrolarını bildiren Nafıa, Maa• 
rif, Tapu Kadastro ve kütüpha· 
neler memurlarının maaşlar1 ve· 
rilecektir. 

Ankarada Darülfü
nun Tesisi Fikirleri 

Kuvvetleniyor 
"' . ~·· ·~.· .• 

t ·. ,. 
'>?. '• 

Profestir M. Maış 

Tetkikatına ait raporu Maarif 
Vekaletine veren nıütehassas Pro
fe~ör M. Malş'i~w;A!1karadan şehri
mıze avdet eUıgını yazmıştik. 

Öğrendiğimize göre Profesör 
Malş, Türk Darülfünununu umu
miyet itibarile beğenmekte, yal· 
nız bazı vesait noksanlığına na· 
zarı dikkati celbetmektedir. 

Profesör, bilhassa lise tahsili
nin ve liselerdeki ecnebi lisanı 
tedrisatının kuvvetlendirilmesi 
fikrindedir. 

Söylendiğine nazaran Anka· 
rada bir Darülfünun tesisi etra
fında kuvvetli bir cereyan vard.ır. 
Ve bu temaylil. gün geçtikçe 
kuvvetlenmektedır. fstanbuldaki 
yüksek mekteplerin bir kısmının 
Ankaraya nakledilmesi tasavvur· 
ları bu cereyanın birinci adımını 
teşkil etmektedir. 

Bir Sukut 
Pangaltıda Kuyumcu sokağın· 

da bir aparbman inşaabnda çalı
şan amele Ahmet üçüncü kattaki 
iskeleden düşerek tehlikeli su
rette yaralanmıştır. 

Mütekaidin 
Yetim Ve Dul 
Maaşları 
Maaşlar önUmUzdekl cu

martesi gUnU verllecektlr. 
Tediye llsteslnl 11 inci say

famızda okuyunuz. 

BUyUk harpte Çanakkalanln mDdafaa sahnesinden 
İngiltere HOkftmeti tarafından Gazi müsaadesi olmaksızın, Amiral 

Bz. ne hediye edilen eserin tercümesi. Suşon 27 teşrinievvel gecesi 
Yazan: Ceneral Oglander Karadenize çıkb. 29 sabahı er-

- 6 -
Zaten Enver Paşanın emrile sn.. kenden Odeaa ve diğer sahil şe-

veyş kanalında bitarafliğa muhalif birlerine taarruzlar yapb. Bir iki 
ufak tefek hareketler yapıl• Rus gambotu batırdı. 
mıştı. Fakat İngilterenin tüken- işte olan olmuştu. Türkiye de 
mez bir sabrı vardı ve bu harbe giriyordu. 30 teşrinievvel-
tahrikita aldırış etmiyordu. İn· de Rus sefiri pasaportunu aldı. 
giltereyi harbe sürüklemek müm· Onu Fransız ve İngiliz refikleri 
kün değildi. O halde Karadeniz takip ettiler. Nihayet Fransa ve 
Rus Donanmasına hücum ederek lngiltere, Müslüman tebaalarının 
itilAf devletlerile Türkiye arasın· dini hislerini rencide etmeksizin 
da bir harp ihdası mümkündü. Türkiye ile harbe girebilirlerdi. 

Enverden başka, diğerlerinin (Devamı 8 inci sayfada) 

Kontenjan Listesinde Mü
him BirTad·ı Yapıldı 

Ankara, 8 (Hususi) - Mevsuk olarak haber verildiğine göre, 
kontenjan Jistesinden hariç hırakıJmış olan tülbent ve mermeşahi 
ithali için bir kararname hazırlanmıştır. Yeni kararnameye göre 
yirmi bin kiio mermerşahi ve tülbent ithal edilecektir. Kararname 
Vekiller Heyetinde t etkik edilmiş ve ali t asdika c:rzolunmuştur. 

En lyi Çare! 1 
----~------------------~-----------------------------'-

-· 

J 

- Bu ne müthiş sıcakl Serinlemek için bir çare bulamadım. 
- Azizim, ben bizim Hanımın terzi faturasını görünce dona 

kaldım. İsteısen sen de bakkalın hesabını gözden geçirivert 
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f Halkın Sesi 
' 1 

______ , 1 
Günün Tarihi 

Eğlence Yerlerinde 
İhtikar 

Yakıcı sıcaklarda berke. eğlen
ce yerlerinde serin bir gün ge· 
çirmek istiyor. Fakat ate pa• 
h &ın olduğu için halk temiz 
yerlerden mahrum kalıyor. Bu 
bu usta görüştüğümüz kim ete
rin mütalenlarmı okuyunuz: 

OTO l Ayaspaşa -1 MUAYENE 
Tarihi Evrak Hala 

Gümrükte 
iki buçuk aydanberi Gümrukle 

Müze idaresi arasında devam cdeP 

Fehmi Bey "'Bayuit Koska 
ahallcsl 31,, 

- Bu sene kış pek 
iddetli oldu. İlkbaharın 

görmeden cehennemi 
bastırdı. 

uzun ve 
yüzünü 
sıcaklar 

İşinin, gücünün başında buram 
buram ter döken işçi ve memur 
vöyle cuma tatilinden istifade 
ederek çoluğunu çocuğunu alıp 
kendisini bir mesireye atıyor. Fa
kat en ucuz bir mesire gazino-
unda kahve (25), dondurma elli 
kuruşa •• 

Gazinoculann bu insafsızca 

ihtikarlarile mücadele etmek pek 
lüzumlu bir iştir • .. 

ecmc.ttln Bey u Alm lıı:apl 7. 

- Mesireciler durup durup 
turnayı gözünden vurmak istiyor
lar. Sıcaklar bütün şiddetile baş· 
ladı. Sayfiyeye gidemiyenler ak
şamlan şöyle bir mesire ve eğ
lence bahçesinde bir sahilde bir 
lrnhve içmek için ailesile gitse 
evinin bi.r haftalık masrafını ver· 
mek icap ediyor. Belediye bun
lann fiatleri:ıi kontrol etmeli ve 
makul bir hadde indirilmelidir. 

* l{emal Bey • Kumkapı araç l.hak 73· 

:- Kazançlar çok az. Herkes 
m"sıreye, sayfiyeye çıkamadı. 
Her semtin güzel sahilleri, mesi
releri madrabazlarm eline geç
n~is. Bir hasır için yüz kuruş 
a'ıyorlar. Ha ırın kirası bedelin
den fazla. Kahve, çay, dondur
ma fiatleri de elliden aşağı değil 
Belediye bu mesirelerdeki meş· 

"ubata derhal bir narh koymalı
dır. Çünki bu iş halkın sıhhatile 

lakadardır. 

Tekirdaglıtarm Temennisi 
Tekirdağı Ticaret Odası, Te· 

kirdağında, iskele ynnmda bir 
gümrük binası inşasını istemiştir. 
Bu temenni lktısat Vekaletine 
bildirilmiştir. Fakat Gümrükler 
Umum Müdürlüğü bütçesinin in-
aat faslında tahsisat olmadığın

dan binanın inşa edilemiyeceği 

• 
işletme 
Nizamnamesi 
Yapılıyor --

Vekiller Heyetinin bir kararile 
f tanbulda otobüs işletme imtiyazı 
Belediyeye verilmişti. Bu kararda 
gümrük ve saire gibi mali muafi
yetten mlistefit olamamak ve 
başka bir şirkete devredememek 
kayitleri de vardır. 

Şimdi Belediye kararname 
mucibince i )etme talimatnamesini 
hazırlamak üzere Nafıa Vekaletile 
temas halinde bulunmaktadır. 

Binaenaleyh yaz ldığı gibi 
Belediye otobüs imtiyazını tram· 
vay şirketine veyahut herhangi 
bir mali grupa devretmek saliibi· 
yetini haiz değildir. Ankara be· 
lediyesine verilen imtiyaz da Is· 
tanbul belediyesine verilen imti
zın aynidir. Yalnız Ankara bele-
diyesi bu imtiyazı ba ka bir 
şirkete devretmek salahiyetini 
almak için teşebbüslerde bulun
muştur. Ankara belediyesine bu 
salahiyet verilirse İstanbul bele
diyesi de bundan istifade edecek 
ve otobür.: işletme imtiyazını on· 
dan sonra başka bir şirkete 
devredecektir. 

··çük Esnaf 

Yeni Bir Mütevelli 
Daha Çıktı 

Belediyeye geçmesi lazım gel
c:iği iddia olunan Ayaspaşa m~ 
zarhğının Halepli Kevakibi zade 
torunlarından bazılarının tasarru· 
funa geçtiği için belediyenin bir 
dava açtığmı yazmıştık. (1271) 
tarihindenberi ölü gömülmiyen 
bu beş parça mezarlıktan bir 
kısmım Almanya hükumeti 59 
sene evvel sefarethane yapmak 
için satın almak istemiş ve hü
kumete müracaat etmiştir. 

{7 Recep 1291) tarihli bir fer· 
mania mezarlığın bir kısmı arşını 
bir albn liraya Alman sef aretha· 
nesine atılmış ve burada yalmz 
( mezar kazıcılık ) alakası kalan 
mütevellilerin de mezarlıklara ölü 
gömülmediği için bu haklarının 
sukut ettiği bildirilmiş ve kendi
lerine birer miktar para verilmişti. 
El'an Bayazıdı Veli vakfı namına 
Alman sefarethanesi her sene 
Evkafa (JO) altın lira mukataa 
vergisi vermektedir. 

Son davalar dolayısile Kadir 
Efendi isminde bir zat çıkarak 
kendisinin de mezarkazıcıhk hakkı 
bulunduğunu ve o vakit verilen 
ikramiyenin bugün Ayaspaşaa te
sahup edenler tarafından tama· 
men alınarak kendisin~ haber 
verilmediğini ileri sürmüş ve 
şimdi mütevellilik iddiasında bu
lananlar aleyhinde bir dava aç· 
mıştır. 

Belediye İle 
Evkafın 
Yeni Davaları 

Evkaf idaresi belediyeden 
istediği 56 bin lira mukataa ver
gisine haciz koymuş ve almıştır. 
Daha da 30 bin lira kadar bir 
para istemektedir. Bu mukataa 
vergileri arasında, şimdi yol 
haline getirilmiş olan yerler de 
dahildir. Belediye tarafmdan 

On Ayda 
11008 Kişi 
Muayene Oldu 

Belediye Sıhhiye Müdürlüğiin· 
de dört mütehassıs doktordan 
müteşekkil ihtisas komisyonu 
geçen sene ağustosta işe başla
mış ye mayıs nihayetine kadar 
10 ay içinde 11008 hizmetçi, 
aşçı, dadı, mürebbiye, arabacı, 
b~kçi kapıcı, kaptan, çarkçı, san· 
dalcı, hamal ve itfaiyeyi muaye· 
ne etmiştr. Ağustosta 1109 ey
lülde 1628 teşrinievvelde 1146 
teşrinisanide 1382, kanunuevvel· 
de 86 J, kanunusanide 630, şu
batta 468, martta 924, nisanda 
792, mayısta 1070, kişi muaye· 
neden geçmişlerdir. Şubattan iti· 
haren şoförlerin muayenesi baş
lamış ve şimdiye kadar 1105 
şoför muayene edilmiştir. Bun
lardan dört şoför göz!erinden 
hasta olduğu için, birisinde de 
frengi bulunduğundan dolayı san· 
atten menedilmişlerdir. 1stanbul
da daha muayene edilecek dört 
bin şoför \'ardır. Bunların da her· 
gün yirmisi muayeneye tabi tu· 
tulmaktadır. 

İki Müdürl .. k 
Ecnebi işçilerin Miktarını 

Tespit Ediyor 

Türkiyede ecnebilere yasak 
edilen işler ve mesleklere ait 
kanun layihası iki gün evvel Mil
let Meclisinde kabul edildi. Ka
nun henüz şehrimize tebliğ edil· 
memiştir. Fakat öğrendiğimize 
göre lslanbul Ticaret ve Sanayi 
mOdnrlükleri yeni kanun etrafında 
şimdiden tetkikata başlamışlar· 
dır. 

Bu iki müdürlük cemiyetler
de, fabrikalarda ve diğer mü· 
esseselerde çalışan ecnebi iş· 
çilerin hüviyet ve miktarını te.s· 
pit ettirmektedir. 

Diğer taraftan, uzun müddet 
memleketimizde iş gören bazı 
ecnebil~rin Türk tabiiyetine ge~
mek istedikleri öğrenilmektedir. 

tarihi evrakın a-Gmrükten çıkarıf mall 
meseleai etrafında badi• olan ihtillf 
bala ~ir ~etice~o bağlanamamı:,tır. 

Muze ıdaresı evrakın biran evvel 
g~mr.ilkten alınması [için mütemadi 
bır ıararJa nıüracaatlerine devanı 
ettiği halde 'gümrük idaresi lcanunt 
mazeretler ileri ıürmektedir. Gümrük 
idaresine göre, bu evrak evvelce aatı• 
~a~ adamdan para ile alınmış olduğU 
ıçıa mutlaka kontenjan listesine nn• 
zaran hareket etmelt lizımgeliyormutl 

Fener Yangını Tahkikatı 
fenerbahçe Kulübü binasının iki 

gün evvel yandığını yazmışbk. Yan• 
glnın sebepleri ve hadisede bir 
kasit olup olmadığı inceden incey 
b~hkik edilmektedir. Öğrendiğimize: 
gore, eaki kulüp binasının yerin 
tekrar güzel bir beton bina inşası 
düşünülmektedir. 

Sinop aarif iUdUrlUgU 
Kayseri Maarif Müdürlüğünden 

naklen Sinop Maarif müdürlüğün 
tayin edilen Hulusi Bey bugün vad• 
fesi başına hareket etmiştir. 

Fabrika için Tetkikat 
iki ltalyan gwııpu · Türkiyede 

boya ve demir fabrikas1 ve döküm• 
haneler tesisi için tetkikatta bulun• 
dukl rı gibi, bir Franıız heyeti do 
yünlü kumaş fabrikası açmnk için 
tetkikat yapmaktadır. 

Biribirlerini Dövmüşler 
Karagümrükte cami sokağında 

oturan Seher ve Nadire Hanımlar 

bir kıskançlık yüzünden ıokak orta• 
ında biribirlerinl fenıı l>alde döv• 
müşlerdir. 

Kadınlar Birliğinde 
Kadınlar Birliğinin senelik 

kongresi cuma günü ynpılacak, 
mühim meseleler mevzu babı 
edilecektir. 

Konserva uvar ınas 
Haber aldığımıza göre konserva· 

tuvar Müdüriyeti yeni konservatuvar 
binası içi.n tekrar Belediyeye müra
caat etmıştir. Belediye şimdiye ka'" 
dar bütçenin müsaitsizliği yüzünden 
konıervtuvar binası için tahsisat 
ayırmamakta idi •• 

Diğer taraftan, kon1:ervatuvar hali 
!:azırdaki binada talebelerini hakki• 
le tedris ettirememekten şikayetçi
dir. Söylendiğine göre ilk fır atta 
fen Fakültesinin yanındaki arsaya 
bir konservatuvar binası ya~ıl.acaktat• 

Hazırlık 
Maçları 

latanbul Futbol Heyetinden ı 
Ankarada yapılacak muhtelitleı 

turnuvasına hazırlanmak Qzere Qf&-anlaşılmıştır. 

u
••stah demı•n Pahahlı'K şı·kAyeıı· ğıd& yazıla oyuncuların Cuma gün a. aat 16,30 da Takıim Stadyomund 

lstanbula kaşar ve teneke pey· hazır bulunmaları rica olunur: 

İş/eri niri gönderen tacirler lktısat Ve- ret,FC:.':.':~b~:~".:~12R~~.~iyazi, Filr 

Evkaf idaresi aleyhine, bu vergi
lerin iadesi hakkında bir dava 
ikame edilmiştir. 

Deri Ve Hububat uşterileri kaletine müracaat ederek lstan- Galataaaraydan; Nıh t, Mitat, 

Belediye müstahdemin büro· Yeni Bir Tesebbll~ Bazı Çekoslovak müesseseleri bul buzhanelerinin peynirlerden Burhan, Avni, Kemal Faruki, Meb· 
sunda düne kadar 3800 müstah- ' yüksek ücret aldıklarını bildir· met Salim, Suphi, Celil, Şefik, Ke-

d 
.
1 

d'I . . Ş b Öğrendiğimize göre, bazı Harici Ticaret Ofisine müracaat . 1 d. V '-~ mal Şefik, Rebii. 
cm tescı e ı mıştır. u e cu- T b sl d k T k d d . 1 k mış er ır. e.uilet, alakadar mU· lstanbulspordan: Selahattin, Sa-
m:ırtesi, pazartesi, perşmbe gün· ürk müteşeb i eri ecnebi grup- e ere ür iye en erı a ma esse elere meselenin tetkikini 'h Az' R t Al' 
lcri öğleden sonra hamalların, Inrla anlaşnrak Türkiyede iki istediklerini bildirmişlerdir. Bun- emretmiştir. Bu şikayetler tabak· mı Beşik~~ştae;:a Hüs~Ô, Osman, Hak'" 
~ aı.ar, salı, çarşamba günleri de şeker fabrikası açmak için te- dan ba ka memleketimizden hu- kuk edecek olursa buzbanelerin lu, Eşref, Şeref, Feyzi, Hayati. 

bd ı · · } ·ı l şebbüslerde bulunmıya başla- bubat almak için Filistinden bir- · f. tl · · ··k ı ·kl · Vefadan: Sami, Süleyman. müsta em erın ış en e meşgu peynır ıa erını yu se ttı erı Süleymaniyeden: Ruhi, Nuri, Nec-
olmaktadır. mışlardır. çok müracaatler vardır. anlaşılacaktır. d t B ı 
~~;:::::;::::;:~;::;::;::;::::::;::;:::;::=:;~~~======~====::::::=:=::::::::::~~::::;::::;::::;:::=:=::=:::==:;:::;:::=:=:~:::;~:;::=:::;::=:::;:::;:;::::=:::::;:;::::;~~e~:e~y~e~r~.=::;::::::;~:::::::;;::::=:;=:~ 

1 
Resimli Htkô.yesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Eğlence İhtikarı 

1 : Yolcu- Geçen cuma ço-1 
luğu, çocu w u aldım, 

2 - Şöyle hep beraber 
pwa atladık, 

va· ı 3 - Boğaziçiode bir kır kah· ı 
vesinde temiz bir h~va aldık, 

1 
4 - F aknt keşki almaz olay

dım. Bin kere pişman oldum. 

N olddr 
5: Hasan Bey - e 

ha ına bir bela mı geldi? BeY• 
Yolcu - Hayır Hasan be 

bir hava almak tamam on 
liraya maloldu. 



Haziran 

H ergtin 

ıtiinderecat;,ızın çoklu
lundan Dercedilememiş
tir. 

= 

İsmet ~aşa 
bunkü lzahab Müttefikan 

Tasvip Edildi 
~ Ankara, 8 ( Hususi ) - Halk 
.. ~ Meclis Grupu dlln 6ğle
~ •onra en mnbim içtimaların
..... birini aktetti. içtimada B..
telciı Pap a6z alarak son Roma 

, ~ahalinin neticelerini anlatmıt
""· Verilen mal6mata göre Baı· 
'•kil Paşa bilhaua ikbsadl 
'tıiyetten uzun uzadıya bah
~tıniı, etraflı malümat vermiıtir. 
• ırka azaları ismet Pqanın bu 
lılbatanı mükemmel bulmuşlar, 
Jtrek bu beyanatı, gerekse hü
~lbetin siyasetini alkışlarla 
:'!llttefikan tasvip etmişlerdir. 
"16z~re -8jrt saat kadar 
~rınüştür. içtimada eski Adliye 
.,~kili Mahmut Esat Beyin 
"qgonluk hakkında hükumetin 
ile fikird~ olduğuna dair verdiği 
'-krir de okunmuş, fakat müza• 
keresi talik edilmiştir. Mahmut 
taat Bey ikinci bir takrir daha 
ternıiştir. Bunda hükumetin müs· 
'-bsil için ne gibi tedbirler al· 
daiını sormaktadır. 

Boğulanlar Çogahyor 
le Kasımpaşada oturan Hasan 
ıı..Yin tuğla harmanı amelesinden 
dlU&eyin Durmuş, yıkanmak için 
•nize girmiş, fakat yüzmek bil-

lillediğ;nden boğulmuıtur. Cesedi 
unamamııtır. 

Ankarada Bir Hırsızhk 
eaJr~karadan bildirildiğine gire 
~ .... 1 Maliye Vekili Saracoğl~ 
YQl(rG Beyin çocuklarının yedı 
leııelik dadısı Şerife kadın 
~!'elki glln evde kimse yokken 
lrçok mDcevberat ve 1200 lira 

'-larak kaçmıf, fakat biraz sonra 
)•kalanlDlfbr. Kadın cürmünü 
itiraf etmiştir. 

Müzelerde Faaliyet 
~Müzeler idaresinin Almanya· 
il getirttiği mütehassıs profesör 
~ger vazifesine başlamııbr. M. 
~ut:er mevcut eserleri tetkik ve 

nıf edecektir. 

Deniz Lisesinde 
I> ~ııümüzdeki ders senesi için 
.hllız Lisesine hariçten talabe 

lllllasıııa karar verilmiştir. 

GayrimUbadiller Toplamyor 
"'-Gayrimübadiller kongresi bu· 
lo öğleden sonra Halk Evinde 
~anacaktır. Bugünkü içtimada 
h t heyeti senelik faaliyet ra· 
~ tunu okuyacak, yeni idare 
ty,ti ıeçilecetkir. 

Buğday 
~ '"t Yükselmesini Gayri-

tabii Bulanlar Var 
~İrdSon . günlerde buğday fiatleri 
~ .. tnhıre yükselmiştir. Yükselme 
d"k'Ctıi, eski fiate nazaran ol· 
~~a fazladır. Evvelce beş, altı 
d0ı_ 1 arasında olan buğday dün 

ltUz k 
doıud uruştan satılmıştır. Ana· 
"'-icta aıı hergün mOhim miktarda 
hlcnd Y geldiğ.J halde fiatlerin bu 
··)'ti~ rukselmesini alakadarlar 
ti.;, hır buluyorlar. Söylendi-
'-lcaı!,are, Anadoluda bazı mm· 
•~en 1~ yağmursuz kaldığını 
~Yı hır kısım tacirler stok yap-
flatt-. dlişOnnıüşler, bu sebeple 

1'lkselmiştir. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Mefhur a6zdür. Vezirin biri 
bir Hferde maflGbl1et haberi almıf. 

8ok mlteeaairmlt- Atçıaa içeri airmit
ıDn ne yemek yapaeafını ıormuf. 

Vezir ıDlmDf, "Ya,abblm demif, bir 
,an olaun bu adamıa kafaaını bana 
•enenin 

2 - CahH adanalar, mea'ut olur· 
lar. Uzata ıirmezler. DDn1a11 bil· 
mezler. Muhitleri •• ufuklara mahdut 
oldutu için dertleri •e elemleri de 
mahduttur. 

- Saadet • 

3 - Fakat onların saadeti, iyi 
aalenen bir inetin, yahut iyi bakı· 
lan bir kedinin saadetinden farklı 

detildir. 
86yle aaaietten iae bedbaht ya· 

.. mak ey lldar. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Büyük Bir Yangın 
-

Dün Adanada Müthiş Bir Y.angın 
Çıkh, Zarar 90 Bin Liradır 

Adana 8 (Hususi) - Dün ikindiye doğru şeh· 
rimizde bir yangın çıktı. Maddi zarar doksan bin 
lira tahmin ediliyor. 

evkafına ait yedi dükkan yandı. Alakadarlar maddi 
zararı doksan bin lira olarak tahmin ediyorlar. 

J). u. 
Adana, 8 ( Hususi ) - Dün öğleden sonra bu

rada müthiş bir yangın oldu. 
Yangın Hükumet konağı civarmdaki bir fırın~an 

çıktı. Alevler ıüratle intişar ederek Ramazan oglu 

Yangının daha fazla genişlememesi için çok 
uğraşıldı. Nüfus zayıata yoktur. Yangının bir kaza 
neticesinde çıktığı, yanan binaların sigortasız ol
duğu söylenmektedir. Tahkikat yapılıyor. 

SALAHADDiN 

Fransa Meclisinde Gürültüler 
Eski Başvekil M. 

Kabineye Şiddetle 
T ardiyö Yeni 

Hücum Ediyor 
Paris, 8 (A.A.)- Meclis umu· 

mi siyasete ait istizah takrirleri· 
nin müzakeresine başlamış ve 
bilhassa komünistlerden M. Dorio 
ile M. Peri ve Alsasla muhtariyet 
taraftarı M. Mişel Valteri dinle
miıtir. M. Loren Eynak, sol cenah 
radikallerinin ve M. Blum 
sosyalistlerin hükumete itimat 
beyan edeceklerini, çilnkli hilkU
metin sol! cenah fırkalarınm 
zaferini temsil etmekte bulundu· 
ğunu ve bu zaferi temsilde de· 
vam ettiği müddetçe bu itimadın 
kendisinden deriğ edilmiyeceğini 
beyan etmiştir. 

Eski ekseriyet tarafından 21-
kıılanan ve ıol cenah müntehası 

Barut irtişası 
Muhtelit Encümen Hasan 

Beyden izahat Alacak 
Ankara, 7 - Barut irtişası 

meselesini tetkik edecek olan 
Meclis Muhtelit Komisyonu yann 
Yunus Nadi Beyin riyasetinde 
ilk içtimaını yapacaktır. 

irtişa davasına ait evrak 
muhtelit encümene verilmiştir. 
Encümen Meclis Reis Vekili Ha· 
san Beyden bazı izahat istiye
cektir. icap ettiği takdirde diğer 
alakadarlar da çağırılacak, me
sai on günde bitirilecektir. 

tarafından sözleri sık ıık inkılaa 
uğratılan M. Tardiyö Radikalle
rin 14 senedenberi sağ cenah 
ile sol cenah arasındaki temev• 
viiçlerini habrlatmış ve sosyalist· 
)eri her iktidar mevkiine gel· 
dikçe kendi prensiplerini inkir 
ederek memleketi iflasa sevke· 
den birtakım mali prensipler 
tertip etmiı olmakla muaheze 
etmiştir. 

Mumaileyh, 1926 ile 1932 
senesi arasında takip edilmiş 

olan siyasetin sulhil tensik siyaseti 
olduğunu ilive etmiş ve Yung 
plinı ile Paris misakının imza 
edilmi' olduğunu hatırlatmıştır. 

M. Tardiyö, netice olarak M. 

Mıihafıf Gücü 
Bisikletçileri 

Dinar, 7 ( A. A. ) - Muhafız 
Gücü bisikletçileri sakat 9 da 
Dinara geldiler. Gençler tarafın· 
dan karşılandılar. Sporcular ağır 
yüklerile saatte 30 kilometre 
yapıyorlar. Yarın yürüyüşlerine 
devam edeceklerdir. 

lzmir Oefterdarhgı 
lzmir, 8 ( Hususi ) - Viliye

timiz Defterdarı lstanbulda başka 
bir vazifeye nakledilmiş, yerine 
Maliye varidat Müdürlerinden 
Keı.ar. B. tayin olunmuştur. 

/STER iNAN, /STER 

Herio'ya ıunları söylemİftir: 
"4 ay evvel mOdafaa etmiş 

olduğum noktai nazarı mlldafaa 
ediniz, eğer böyle yapacak olur
sanız maruz kalmış olduğum hak
sız hllcümlara rağmen, [doıtla
nmdan size rnUzaheret etmelerini 
istiyeceğim. 

(Sağ ve Merkezden alkıılar ) 
M. Heryo hlicumlara cevap 

vermiş ve demiştir ki; "Ben, 
ödeyemiyeceği birtakım borçlara 
giren kimselerden değilim. Y aloız 
memleketimiz ve ona nasıl hiz-
met edeceğimi dGfüneceğim. 
Neticede kabineye 110 müstenkif 
ve 1 15 muhalif reye k8J'fı 348 
reyle itimat beyan etmiştir, 

Kaçakçılık 
Şarkta Bir Sürü Koyun 

Müsadere Edildi 
Van, 8 (Hususi) - Birtakım 

kaçakçılar tarafından hududu
D'uzdan içeriye külliyetli miktarda 
koyun kaçırılmak istenilmiftir. 
Fakat meseleyi haber atan rü
sumat muhafaza memurları der
hal harekete gelerek kaçakçıları 
takip etmiye koyulmuşlardır. Bu 
takip neticesinde ( 296 ) kaçak 
koyun müsadere edilmiştir. Ha· 
dise ihtisas mahkemesi Müddei
umumisi Muzaffer B. tarafından 
tahkik ediliyor. 

VAMIK 

iNANMA/ 
Adana razeteleri yazıyor : aemiz otu 2 • 5, aotan 2 kuruttur. 
Şehrimizde aebze ve meyYa fiatleri ıayledin Bir okka itibarile; kayıaı 30, zerdali 17,5 • 20, kiraz 
"Bir okka itibarile; çalı fasulyım 5, Radoı faaulyaaı 20, vişne 25, erik 5 • 20, elma 7,5 • 15 kuruştur. 

10, barbun)a 20, taze patates 5, doınatea 200, sanm· Hıyar üç taneden on taneye kadar büyüklütüne 

••k ıs . 20, kabatm 1İS TE Rkkuİ N XN: rn, ıs"f Ei kuru'filA''iliJA·f 

Sayfa 3 

Sözün K ası 

Emin Ali Beyin 
Kazları 

Nakli Mekan Etti! -----------A.E.-
" Heybeliada ., bu sene ba.-

lıca hususiyetlerinden birini kay
betti: 

Geçen yallarda iskeleye ayak 
baıtıni(mı, sizi ıllt beyaz bir ıllrl 
kaz kartılardL Bunlar, onar, yirml
ıer mOfrezelere ayrılırlar, içlerin
den bir kıımmı deniz kenarında 
nöbetçi bırakbkdan sonra üıt 
tarafı adanın etrafında tur yap
maya çıkarlardı. Nereye gitseniz 
onlan g&rürdlbıllz. Nerede otur
aanız vakvaklarım ititirdiniz! 

Bunları herkes bilirdi, ıeYer
di, karıılarında hllrmet ve tazim 
hini duyardı, g&rilr g&rmeı: 

- Emin Ali Beyin kazlan 
geliyor! DerdL 

Filhakika bu, drtl.. drll 
kazlar belediye meclisi azasından 
Emin Ali Beyindi. Kaç tane idi? •.• 
bilmiyorum, bir türlü sayamadım. 
Fakat hiçbir zaman eksilmiş 
görünmezlerdi. Bilakis lmUte
madiyen artarlardı. Anlaşılan 
sahibi, kazın etini deği~ tilyilnft 
severdi, üretmekten zevk duyarda. 

Fakat Emin Ali Bey bu sene 
Büyükadaya taşındı ve bittabi 
kazlarım da beraber götürdn, bu 
harektile de Heybeliyi sessiz ve 
hususiyetsiz bırakmış oldu. 

* Maamafib Heybelinin zaran 
bundan ibaret değildir: Bu da
kikada iıtinatglhını da kaybet
mit bir vaziyettedir! 

Dnıonunoz bir defaı Susuz 
kalırdık, Emin Ali Beye koşardık 
Toza boğulurduk, Emin Ali Beye 
koıarclak. Vapur ıeferlerinl ekeik 
bulurduk, yine ona bq wrurdak. 

Emin Ali Bey de, Belediyeye 
bir depo yapbrtır, Seyrisefainia 
vapurlarile ıu taşıbr. itfaiyenin 
arazözleri ile caddeleri au1abr. 
Sadullah Beyin emrile seferleri 
düzeltirdi. V akıl ekmeğin iyilq
mesinin bir türlü çaresini bula
mazdı amma, zaran yok, bunu da 
lıtanbuldan getirir rahat Ye 
mes'ut yaşardık. 

lf. 
Dahası var: Emin Au Beyin 

eYİ Büyllkadaya bakan üç soka
ğın birleştiği noktadaydı ve bu 
sokakların ortasında bOyDk bir 
lüks llmbuı vanardı. Aksiliğe 
bakımz: Emin Ali Bey gider git-
mez limba s&ndii ve Heybelinin 
bu güzel semti karanlılı."ta kaldL 

Bazıları, llmbanın hemen o
günlerde Emin Ali Beyin arka· 
sandan Büyükadaya g6nderildiğini 
söylediler. Fakat bu, doğru de
ğildir: Bilyilkadada elektrik vardır. 
Lüks lambasına lüzum yoktur! 
Hakikat şudur: 

Lamba bozulmuş, yapılmasa 

için tamirciye verilmiştir. Vakıl 
iki aydanberi tamircide durmak-
tadır. Fakat ne yaparsımz, bo
zukluğu mühimdir. Yapılmua 
biraz tetkike Ye tamika muh
taçtır. 

Sözün kısası: Emin Ali B. 
gitti. Heybeli halkının hali fa
mandır. 

Belediye Gülhane 
Parkını Kiraya 

Verecek 
Sabah gazetelerinden biri Be

lediyenin Gnlhane parkı ile Sa· 
rayburnu gazinosunu uzun müd
det için kiraya vereceğini yaz· 
maktadır. Belediye bu hususta 
Avrupa gazetelerine ilin vere
~ekbr. Bu it İçin bir proje bazır
laıımıthr. 



4 Sayfa 

1 Ziraat Haberleri 

Konyalılar 
Yağmur 
Bekliyor 

K onyada ( Babalık) gazetesi 
yazıyor: 

Ziraat mlldiriyetinin tetkikatı• 
aa nazaran Konya ve civarında ku
rakhk hükümf ermadır. Fak at 
mülhakatta mezruatın Taziyeti 
iyidir. 

Bize haber verildiğine göre 
iska sahas na dahil köyler mez
ruatının va7.İyeti normaldir. 

Bu mıntakadan hariç olan 
yerlerde ise ekinler büyüyeme
miştir. Şu günlerde yağmur diif
mezse mahsul beklemenin doiru 
olmıyacağı kaydedilmektedir. 

Karamanda 
Karaman ( Hususi ) - Nefsi 

kasaba dahil olduğu halde he
men diyebilirim ki bütün köyler
de yirmi beş gllndenberi kurak• 
lak hüküm aürmektedir. Yakıcı 
•e bayıltıcı sıcaklardan kuraklık 
Mtgöstermiştir. 

Şu gilnlerde yağmur olmazsa 
meuuat zarar görecektir. 

11.K. 

·Tirede Yazhk Zeriyat 
Tire kazasının yazlık zeriyat 

miktan föyle tespit edilmiştir: 
11000 d6nüm tütiln, 16000 

kendir, 700 sisam, 4000 akdar•, 
3500 mıaırdarı, 400 kumdarı, 

1200 nohut, 5000 pamuk, 1800 
börülce, 2500 burçak, l 000 dö
nllm fasulye. 

Manisada Bagcıhk 
Manisa, (Hususi) - Viliye• 

timiz clahilinde bugOnlerde en 
çok uğrafdan ziraat sahası bağ

altkhr. BütOn bağ aahipleri ıim
cliki halde mevsim icabı bağları• 
am bqında uğrqtp duruyorlar. 
Ba Mile üzllm rekoltesinin mem
mniyeti mucip bir tekilde ola• 
cajl tahmin ediliyor. 

VilAyetimizde ziraat koopera
tifleri de kurulmak nzeredir. Bir 
taraftan Ziraat Bankasının yard .. 
miyle bir kooperatif kurulurken 
diğer taraftan da meb'm Osman 
Bey buna benzer ikinci bir teşek
lrll daha vtlcude getirmektedir. 

Aydında 
Sıtma 
Mücadelesi 

Aydan 5 ( Hususi ) - Aydın 
S.tma Mllcadele Heyeti, evHlki 
gOn Sıtma MOcadele Reisi Mah
mut Sabit Beyin riyasetinde bir 
içtima yapmıştır. 

Sıhhiye Vekileti, kadroda 
tensikat karan verdiği için mer
kezde mevcut iki Sıhhiye Mika· 
dele Şefliğinden biri IAivedil
mif tir. 

Koçarlıdaki ıube aıtma tabi
bi Şadi Bey de mlinhal bulunan 
Torbalı, Tepeköy kısmına nakle
dilmiflir. Münhal kalan yerlerin 
Yazifesini diğer arkadaılan de
ruhte etmişlerdir. 

Etem Vauaf 

Kaçakçıhk Mücadelesi 
Adaoada on ay zarfında 227 5 

kilo tiıtl\n ve sigara kAğıdı ka
çakçılığı olmuş ve bunlardan 
25300 kilo tütünle 25667000 yap
rak sigara kağıdı yakalanmııtır. 

Adanada Spor 
Adanada geçen cuma yapılan 

ilk maçlarında Mersin ldmaa 
Yurdu ile Adana idman Yurdu 
t - 1 berabere kalmıılardır. 

SON. POSTA 

Denizlide ısındırgıda 
Eczane 

Meyvacılığa Ehem- Ar· • v kt ? . V .
1
. ıvıçın .1 o ur 

mıyet eri ıyor Sındırgı ( Hususi ) - Kaza-
mızm mühim dertlerinden biri de 

Denizli, 6 ( A. A.) - Yaba- · ) d ni ağaçlardan bu sene elli bini eczanesız iği ir. Halk kinin teda-
rik etmek hususunda müşkUlita 

meyvaya aşılanmıştır. Ayni za-
manda meyva ağaçlarına irız uğruyor. Ziraat Bankasının ge-
olan .. Oponomot ,, hastahğı ile lirttiği dev!et kininleri köylünün 
mücadeleye başlanmışbr. Bu ıene çok işine yarıyordu. Üç dört 
meyva ve tızüm mahsulü çok aydan beri onlar da ortadan kay-
iyidir.Kiraz ve erik beş kukuruıa boldu. Bakkallardaki idi, şekerli 
aablmaktadır. kininlerden başkasını bulmanın 

1f. iki senedeberi yapılan de- imkanı yok. 
vamla bir mücadele neticesinde Bir seueye yakm bir zaman-
viliyet dahilinde tarla farelerile <lır ki postahanemizde kartpostal 
çekirgeler imha edilmiştir. bulunmuyor. Üç sahrlık bir mu-

Trabzonda Karahumma habere için bile kapata mektup 
Trabzonda çakan (Yeni Yol) göndermek mecburiyeti hasıl 

gazetesi, son zamanlarda o bava- oluyor. Meseleyi Posta Müdüri-
lide zuhur eden karahumma has· yetinden sorduk: Umumi Müdür-
talığına tutulanlann yekununun bir lük bize kartpostal göndermiyor, 
haftada kırk adedine baliğ oldu- denildi. Diğer postabanelere yol· 
ğunu yazıyor. landığı halde buraya gönderilme-

Ce handa me•İnin sebebini anlıyamadık. 

. . y . Halı ihracı 
Şerir Bır Kaçakçı Bır Takip 17 B . ,,.._ bb .. 

1't'emurunu Vurdu ve ır .1 eşe us 
lzmir, ( Hususi ) - Belçikanın 

mühim hah tüccarlanndan bir Adana (Hususi) - Ceybanın 
Hamitbeybucağı köyünden azıla 
bir kaçakçı, tütnn kolcularından 
Mehmet Efendiyi balta ile ağar 
surette yaralamıştır. Mehmet Ef. 
bu teririn evinde tütnn aramak 
istemiş, fakat kaçakçı derhal ta· 
arruz etmiştir. Mehmet Efendinin 
yarası çok tehlikelidir. Şerir herif 
yakalanmıştır. 

Yanda Bir Doğun Merasimi 
Van, (Hususi) - Şehrimizde 

mes'ut bir düğün merasimi ya-
pıldı. Rasat Müdürü yüzbaşı Şefik 
Beyin kerimesi Münire Hanımla 

topçu mülazimi Faik Beyin ni
kahlan kıyıldı. Bu münasebetle 
parlak ve gllzel merasim yapıldı. 
Merasimde vali Mithat, hudut 
kumandam tıiedim Beylerle Ad· 
liye heyeti ve diğer memuriıı 
haz r bulundular, yeni evlileri 
tebrik ettiler. 

zat dün tehrimize gelerek hah 
ihracatı yapmak üzere Ticaret 
Odasile temasa geçmiştir. Bu zat 
memleketimizden liç ay içinde 4 
miiyon liralık balı alacak, buna 
mukabil tüccarlarımızın talep 
edeceği maldan verecektir. 

Bu takas muamelesi Odaca 
çok ehemmiyetli görüldüğtinden 
keyfiyet lktısat Vekaletine bildi
rilmiştir. Bu zat şehrimizde kendi 
muamelatını takip etmek üzere 
bir vekil tayin etmiştir. 

Eskişehirde Lik Maçları 
Eskişehir (Hususi)- Bu hafta 

yapılan lik maçlarında Tayyare 
idman Yurdu ile Tayyare Mektebi 
arasındaki maç yarıda kaldı. hk 
devrede Mektep takımı bir gol 
atmıştı. Bundan sonra Eskişehir 
idman Yurdu ile ltık map )fak 
takımının 1 • 2 ıalibiyetilo neti-
celendi. 

• 

Nec. 

j Havzada 
Köy Kanunu Tat
bikatına Geçildi 

Havza, (Hususi) - Bugüne 
kadar f, eciken köy kanunu Kay• 
makam Abdülkadir Beyin gay
retile bütün köylerde tatbik edil
miye başlandı. Kaymakam Bey 
biltün köyleri dolaşarak k6y yol· 
larınm yapılmaıma, köyleri mer
keze bağlıyan telefon tesisatuwı 
genişletilmesine çahşmaktaclar. 
Aynca kaymakamın beraberinde 
gezen baytar ve ziraat memur
ları da köylünün ihtiyaçlarmı 
tesbit etmektedir. Bu ibtiyaçlann 
günü gününe izalesine çalışılmak
tadır. Şimdi en büynk temenni· 
miz ağırceza mahkemesinin Köp
rüden buraya nakli ve bir de 
ortamektep tesisidir. 

M. KAZIM 

Adana da 
Bir Adamı Kanlarının 
Yanında Öldürdüler 
Adananın Karsınb nahiyesinde 

feci bir cinayet olmuştur. Nahi-
yenin Çarkpare k6y6nde oturan 
616m cezasına mahkum Ane 
ismindeki kadının eski doatu 
Kasım oğlu Hasan, ayni köyden 
üç karılı Oaman isminde bir 
adamcağızı gece yarası tilfekle 
öldürmüştür. 

Hasan bir müddet evvel ka-
rısını boşamış ve bu kadını Os
man almıştır. Buna muğber olan 
Hasan bu feci cinayeti irtikAp 
etmiştir. 

Bahkesirde Spor 
Balıkeair, (Hususi) - Mıntaka 

tik maçlarına cuma gftnü devam 
edilmiştir. Kolordu idman Birliği 
ile idman Gücü, idman Birliği 
ile de idman Yurdu karıılaımış
tır. Birlik· Yurt maçı beraber
likle, GQç • Kolordu maçı da 
Kolordunun ıalibiyeti ile bit· 
miştir. 

~it Rakamlar 

929 seııesindeberi yiyecek. 
İçecek, giyeceki aydınlatuıa -
yakma fiatlerinde, umumİ· suretlt 
bir tenezzül vardır. Bu düşüklili" 
neticesinde umumi hayat nitbr 
tea .ıcuzlamaktadır. 

Yalnız, İstanbul Ticaret o4I' 
maın yaptığı istatistiğe göre -
senesinde bugüne kadar 11111"4' 

vusıt halka mahsus ev, apaıl' 
man kiralarında ve giyecek f# 
yasında hiçbir tebeddül garal' 
memektedir. Hazırlanan istatlr 
tik cetvelindeki rakamları buraf' 
yazıyoruz: 

1914 senesi itibar edildili'! 
göre yiyecek ve içecek fiat1-' 
9'l9 enesinde yüzde 1555 fırladllt 
ve bu fırlayış 930 da 1292 gJI , . 
senesinde 1114 ve bu seoellİ' 
martuıda da 1092 ye dOşmiiflilt• 

Yakma ve aydınlatma fiatı-' 
de 1914 senesine nazaran ı9JI 
da yilzde 1382 ye çıkmış ve 11111 

çıkıt yavaş, yavaş bu seoeOI' 
martında 1211 e inmiştir. 

Giyecek eşyası da 1914 • 
nazaran 929 senesinde 1342 o1' 
betine yükselmiştir ve dart seot' 
denberi ayni yükseklik dev.
etmektedir. Ev kiralan da 19'Jf 
danberi bir türlü inmemiştir. 

Bizim piyasada eşya Uzeriocll 
yapbğımız tahkikata göre, yiy.
cek, içecek fiatlerinde bir inıı>' 
olıluğu gibi giyecek eşyaııo• 
da hissedilen bir tenezzill vardıt• 
Memeli: Geçen aene 
30 kuruşa satılan nu u 
sene 20 - 22 kurup, 15 - ıe 
kurup satılan fasulyeler 7 .. ll 
kUl'Uf8, 36 kuruta olan Hindil' 
pirinci 34, 80-100 kuruşa 18tdl' 
torik balağı 60-70, 6(). 70 kurofi 
ublan ltıfer 30 kurup. 40 k..,.. 
p sahlan makarna 22 kurtlfl 
aabldığı gibi, tereyağı, zeytİDY* 
tuhafiye ve manifatura et'"' 
fiatleriode de yüzde on bettt" 
yüzde 20 ye kadar bir tened.' 
vardır. 

Evvelce 25 liraya ublan ..,.,: 
zar elbiseler 21, sekiz liraya , 

lan fapkalar şimdi 5 liraya -"' 
maktadır. lliç fiatlerinde WI 
geçen seneye nazaran bu '
bir dOşüklük yoktur. 

Ticaret Odasınm istatistiti'!! 
göre, ilç çocuklu mutavassıt ~ 
aile 914 senesinde ayda ı ı ti 
kurutla yaşıyabildiği halde, b' 
enenin martında bu ailenin ~ 
çinmfti için bir ayda yllz '1'-

dokuz lira otuz alb kurut it 
zımdar. 

Görünmez 
Bir Kaza 

Adana (Hususi) - Şebriod" 
de feci bir kaza olmuıtur. tl,,
kurbll mahallesinde oturan· ıf~ 
met Ef. isminde birisi evde ço-_, 
çocuğile yemek yerken bir k dl' 
musallat olmuş, sofra baŞJP tat• 
kUeri taciz etıniye başlaoılf ... 
Bu vaziyete fena halde k~ 
Mehmet Ef. sofrada ~ul bit' 
kebap şişini kedinin tızerıofak.C 
tlin kuvvetile fırlatmıtbr. bir" 
şifin istikameti değiımit ve dar' 
ötede mışıl mışıl uyuyao ~ 
yqında çocuğu Ahmedio b ttf 
uplanmıştır. Çocuk ajar aut• 
yaralanmııtır. 
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A Iemi ll !siyaset 

Almanya Büyiik 
Bir Mücadeleye 
lf azırlanıgor 
. Berlin 7 - Yeni Rayihştağ 
ıntihabatı 31 Temmuzda yapıla
caktır. Fırkalar intihap mücade· 
lesine ait hazırlıkJaı ım süratle 
ikmal etmektedirler. Bilhassa 
Nazisler fevkalade faaliyet sar
fetmektedirler. Merkez fırkasının 
içtim ında M. Brüning'in sukutu 
•ebeplcri açıkça izah edilecektir. 

Dün Hıristiyan Sindikalar 
aeisleri hükumete karşı hakiki 
bir ilanı harp beyannamesi neş· 
·etnıiştir. M. Kaas diyor ki: ihtimal 
Alman milletinin bu yeni gale· 
Yan devresine okadar acil ihti
Yacı } oktu, bir hastayı humma· 
dan kurtarmak mütemadiyen 
termometro ile onun hararetini 
llıuayene etmekle olmaz. 

İntihap mücadelesi, son dere· 
Cede şiddetli olacaktır. Gerek sağ 
cenah, gerek sol cenah bu müca· 
deleyi kat'ı mücadele addetmek
tedir. Hitler fırkası, nasyonal Al
IJ:ıanları sürüklemek suretile bil-

Yeni 
y 

Fra 

LG A 

a 
sız 

iya i Vaziy 
Hükiimetini 

a ış yor 
Siyaseti 

lAlman 
Kabinesinin 
Yeni Nazırları 

Berlin 7 - içtimai Sigortalar 
idaresi Reisi M. Şaffer mesai ne
zaretine getirilmiş, tayin emima
mesini ReisicUmhur imzalamışbr. 
Londra sefiri Fon Nayrat Hari
ciye nezaretine getirilmiştir. Mu
maileyh veda ederek Londradan 
aynlmııtır. 

l 

İatifaaı etrafında tayialar ~kaa 
YuJroalivya Baınkill 

M.. Marınkovlç 

hassa köylerde çok sert birtakım A 
\'asıto!ar kullanacak ve hükumetin Almanyada şiddetli bir idare VUSfUrganln 
bayati tahdidatına rağmen birçok için faaliyet• ıreçen yeni 11 la[ı"" C'zkınf lSl 
ltıuntazam teşkilat ve kuvvetle- Alman Batvekill lYl. ,j ıJ 1 
rinden istifade edecektir. Fon Papan ı T 

Sosyalistler düne kadar par- ( Umumt Hıırpte Amerlkada "e M oratoryom 
(" 'I k d Ataşcmllterken alınmıt bir reaml) 
anıento inceliklerini pek o a ar Viyana 7 _ Mali ve iktııadi lc11vrıyamıyan amele kütlelerini F J 

daha kolaylıkla idare ve tahrik ranSQaQ mehafil, Avusturyamn mali vazı· 
'~ba kütleleri kemiren komünistlere yetinin ihyası için Cenevrede ya· 
qrşı kendilerini daha ziyade su- Fırkalar pılmakta olan müzakerelerin De· 
bulctle müdafaa edebileceklerdir. ticesine sabırsızJılda intizar et-

Merkez fırkası, intihap müca· Ve Hükumet Yeni Al 1 a'l kabincainin en naflı mektedir. Bir gazete, bu içtima· 
d izasınd ın Hariciye Nazırı d ·· b t b" ti. l d w elesini muhtelif usullerle ve Paris 2 _ Muhtelif siynst an mus e ır ne ce a ınma ıgı 
tlistikı'yetle ı'dere edecektı"r. Fon Höyrat takdirde harici borçların tediye-

teşekkülJer, yeni hükumetin siya- B ı -'-
Orta fırkaların intihabatta alkan lerine ait moratoryomun ge CCt!K 

seti umumiyesi karşısında alacak· t · ·· ·· k d T' d" oynıyacaklan rol, tali mahiyette cumar e.sı gunune a ar ı an e ı· 
olacaktır. ları vaziyeti mllnakaşa etmek G ÜmrÜk İttihadı leceğini yazmaktadır. 

Hiı iimetin ise, sol cenah üzere bu ak!lnm toplanacaldardır. Veni Ze1and Grevi 
.. l . B · 1• Münakaşalarda büyük gürültüler Ef ifi J 
.,azete erinın " onapartıste,, a· ra tnua Vellinr-ton, 7 - Madencilerin ~L k ld ki b" h-k · olınıyacağı anlaş lmaktadır. rinlta t.:ı 

uına ta mış o u arı ar u u- B l C b4 S b" • umumı· orevi gece yarısı basılıya· «bet • • ı · sos;:alistler bile, Hcriyoyu Lozan- e grat, 1 - enu ı ır ıstan • h ... ıçin garıp te o sa rcsmı nam· ın bankalar ve ticari birlikler calctır. 180 maden kapanacak ve 
tedi bulunmıyacaktır. da lazımgelen nüfuz ve hakimi- mümessilleri dün Üsküpte içtima 60 bin amele işsiz kalacakbr. 

Bunun da sebebi, g~yet basit- yeti iktisaptan menedebilecek bir etmişler ve hükümetin Yunanis· F I< b" .. 
tir: çu··nkı' şimdiye kadar böyle tezanürde bulunmıyacaklardır. d b. Veni ransız a ınesmm tanla Yugoslavya arasın a ır 
bir namzet bulamamıştır. Namzet B gümrük ittihadı imkanını tabak· Takip Edeceği Siyaset 
olabilecek yalnız Nazisler vardır. 1 rÜning kuk ettirmesini talep eden bir Paris, 7 - Yeni hükumetin 
Onlarla da bükümet arasındaki i h l takrir sureti kabul eylemişlerdir. beyannamesi parlamento huzu-
itilAf henüz meşkiiktür. Hüküme· 1.f am ara Böyle bir ittihat, mümessil- runda okunmuştur. Bunda yeni 
tin hiçbir fırkada taraftarlara C 17 • lerce Yugoslavya harici piyasası- lıükiimetin sulhperverliğinden, 
Joktur. evap "erıyor mn sıkıntılı vaziyetini ıslah için 

yegane çare olacaktır. beynelmilel nizam ve intizamı 
.. L Hitlerin başlıca muavinlerin- Berlin 7 _ Brüning kabinesi muhafaza arzusundan babıedildik-
"9b la k k d "h · Bulgarlstanda Kabine Buhranı 

o n ve pe o a ar ı tıyat- azaları bir beyanname neşrederek Yoktur ten sonra iktısadl meselelere 
~lr davraSnmıya lüzfumk görmiFyen yeni Fon Papen kabinesinin te· Belgrat, 7, - Avala ajanıı ve bütçe işine fazla ehem-

eorge trasser, ır anın on M . k . . mı"yet verilecegw i, halk U.in P cavüzlerine cevap vermektedirler. Başvekil M. arın owıçıo se· "'r 

L 
8
Pen hükumetine hiçbir ıuretle yahatı"nı'n bı'r kabine buhranı çalışılacağı, buhrandan mü-

Gör..ül İşleri 

Jigolo 
Kime 
Derler? 

'• e\diğinı adam bir kabahat 
işledi. Mehkemede ın lıkunı oldu. 
Şimdi lıapi tedir. Çok eHJiğim 
bu adamın hapse düşmesi h ni 
çok üzdü. Şimdi çıktıktan onra 
ona karşı ne vazİ)Ct alac~ımı 
bilenıi) orum. Hapishaneye dü nıüş 
bir adamla e\ lenilebilir mi?,, 

Nuriyo 

insan her vakit kabahat işli· 
yebilir. Eğer onlan ilelebet affet• 
mezsek, bütün bayatlannda müc
rim o!malarma sebebiyet verebi
liriL Halbuki bir adam elinden 
çıkan bir kaza yüzünden hapse 
düşerse, yarın nadim ve tekrar 
cemiyete faydalı olabilir. Hapse 
düşmesi demek o adamın mut
İaka fena olması demek değildir. 

Belki de haklıdır. Belki de yap
tığı cürüm, şerefini, izzeti nefsini 
kurtarmak içindir. Belki borcunu 
ödeyemediği içindir. Hulasa hü-
küm vermeden evvel vaziyeti 
tetkik ediniz. Lüzumsuz yere sev
diğinize karşı yanlış his besleme-. . 
yımz. 

* •· Geçen gün arkada:.lnrıru bir 
erkeğe (Zigolu) diyorlardı. Ben bu 
tabirin manasını bilmirorum hrni 
tenvir edt>r mi iniz?,. 

Can a 

Jigolo, metresin tamamen ak
sidir. Yani bir adam nasıl bir 
kadını nikahsız kendisine metres 
yaparsa, hazan zengin bir kadın
da hoşuna giden bir erkekle ni· 
kahsı7. beraber )aşayabilirler. 
Bu kabil erkeklere jigolo derler. 
Bunlar evin masrafına, hayahna 
karışmazlar. Evde tufeyli vaziyet· 
tedirler. Bir erkeğin bu dereceye 
düşmesi, bugünkü cemiyet telakki· 
lerimizin ret ve takbih ettiği bir 
harekettir. 

HANJMTEYZE 

- TAKViM=:. 
ÇARŞAMBA 

80 CiUn • 8 HAZiRAN - 932 hmr 34 

Arabt 1 Rumt 
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~~a yalnız yeni bir hükiımet sıoda mali vaziyetin fenalığına dair olarak ecnebi gazetelerinde tının vaziyetin müdafaa edileceği, Kadın Tayyareci Romada 
"""tkili ile iktifa etmek değil, rağmen masarifatın 6 milyardan ı'ntı"şar eden haberlerin asıl ve mesai erbabının haklarının koru· 
ıL1_ • • i · l t k''i Roma, 7 - Kadın tayyareci '•.:at büıün Almanları filen Nazist fazla eksildiğini, 600 bin işsize esastan ari bulunduğunu ve bu ha- nacağı, ıçtıma ııgor a eş ı. -
''Pnıak icap edeceğini beyan iş bulmak üzere olduklarını izah vadisleri tekzip edebilmek mevkiin· tının tezyit edileceği izah edil· Mis Erhart'ın yarın buraya muvua• 
~· k d b'ld" k d' kt d' lat'ıne intizar edilmektedir. ·~~şt;ir~·====================::d:~et;m;e;;;t~e;;;ir;le;r;·=================~~d;e~b;u~hı;n~d~u~~;";";"=='===ı~r;m~e;;;;te;;ı~~~=;===n1=e==e==ı=r.=====================;===========================::r 
il>EBI TEFR:KAMIZ: 33 ==~===:=:=:=::==::=:==:=::= bildirdi ve bekçinin avucuna bir Refikasımn dediği gibi o şimdi salondan çıkıp gitti. 

VİKTOBTA 
gümüş para sıkıştırarak giyinmek kelimenin tam manasile bllyük Yohan olduğu yerde dona 
üzere adımlarını sıklaştırdı. bir adamdı. Kendisini tanımakla kalmıf, zihni altil.st olmllfhl. De-

Ömründe ilk defa olarak şa· müşerref oluyordu. mek ki sürpriz bu idi. Viktorya 
tonun eşiğini geçiyordu. Birinci Y obam, salonda mevcut ka- fevkalilde büyük bir lütufkarlılda 
kata çıktı. lçerden uğultu halin- dınlarla erkeklere, gCSğstı madal- kendisine bir halef takdim edi-

de bir takım .. sesler kulağına yalarla slislll Musahip Beye ve yor ve Adeta kendilerine: 
çarptı. Salon kapısındarl içeriye refikasına, civar viliyetten gelmiş - Bakın çocuklarl ilkbahar 

girerken kalbi atıyordu. bir çiftlik sahibine ve mülizim ortalığa çiç.eklendirmiş, güne, 
Henllz genç denilebilecek bir Otoya takdim ettiler. Viktorya etrafa ısıtmaya ba91amıtlır. ister-

çağda olan şato sahibesi kendi- henüz salonda göriinmemişti. seniz pencereyi açıp bahçeden 
sine doğru gelip onu mültefitane Epey bir zaman geçmifti. Bu gelen Jatif kokuları teneffüs edin. 
selamladı, ona elini uzatarak esnada Viktorya benzi solgun, Ağaçlarm arasında serçeler ge-
kendisini görmekten çok mahzuz mütereddit adımlarla ve yanında vezelik ediyorlar... Lakin rıeden 
olduğunu söyledi. Kendisini daha genç bir kızla salondan içeriye susuyor, bir şey konuşmuyor· 
şu kadarcık bir çocukken hatır· girdi. Etrafı dolaşıp hazırunu se· sunuz? 

lıyordu, şimdi o büyük bir adam lanıladıktan Ye herkesle biraz Demek istiyor ve onları biri· 
olmuştu. Şatonun sahibesi daha konuştuktan sonra. Yohanın birlerile anlaşmıya davet edi-
birçok şeylerden konuşmak istiyor· önünde durdu. Genç kız gülüm- yordu .. 
muş gibi Y ohanın elini avucu siyerek: Kamili büyük bir tabiilikle: 

iı;inde tutuyor, mütecessis göz- - işte Kamili, hu sizin için - Evet, sizinle tanışıyorum, 
lerle ona süzüyordu. iyi bir sürpriz oldu değil mi ? dedi. Bir defa beni denhde 

Şatonun sahibi de, eli öne Tabit tanıııyorsunuz? dedi, ve b~1maktan kurtarmıştınız. 
untdmlf olarak ona doğru geldi. btt ikisini bir an süzdükten sonra Arkaaı YU' 

~ 
~ Muharriri: Anut Hanısun Nakleden: H. $. 
~6ksek bir yerden bir yaylım bekçi yanına yaklaştı. Bu adam 
'.leti duyuldu. Ta kulenin tepe· Matmazel Viktorya tarafından 
::,- ~ıkmıı iki kolcu, misafirlerin gönderilmişti ve mektuba bir 
"efıne, bird&ziye tüfeklerini _evap istiyordu. 
b· d'Clrup ateş ediyorlardı. Yirmi Y ohan kalbi heyecanla çar· 
b~ el boşalttıkları zaman, ara- parak mektubu okudu . 
'•l •r saltanat kapısından şatonun Evet, Viktorya kendisini mü· 

Usuna girdiler. aamereye davet ediyordu! Sami· 
J.ı· O gün şatoda şenlik vardı. ml bir ifade ile ona, muhakkak 
b ı~afirler mutat merasimle istik· şatoya gelmesini, bu defalık da· 

11 a edilmişlerdi ve şato şerefleri- veti, reddetmemesini, ve mek-
d t donatılmıştı. Arabaların için- tubu getirene bir cevap verme· 
Pduı~·~· zabitler göze çarpıyordu. sini rica ediyordu. Hudutsuz bir 
~ 21 rn Oto da belki aralannda sevinç gencin bütün mevcudiye· 

-yuyordu. tine yayıldı, bir kan dalgası 
-._ .. ohan bulunduğu tepeden dimağma hücum etti. 
~ıya inerek evinin yolunu Mektubu getirene ~vete ica· 
"- · Bu esnada, kasketinin için- bet edeceğini ve hemen şatoya 

0ir mektup aaldıyaa bir gideceiini tqekkürlerile birlikte 



• Sayfa 

Dünya Garibeleri 

Tayyare ile 
Güvercinin 
Müsabakası 

1 

Londra (Hususi - İngilterede 
No"eç şehrindeki tayyare klnbn 
tayyare ile güvercin arasında bir 
müsabaka tertip etmiıtir. Bu mU· 
ubaka güvercinin mi, yoksa İn· 
sanın mı istikametini daha isa
betle tayin edebileceğini anlamak 
için tertip edilmiştir. 

Müsabaka şöyle yapılmıştır: 
15 senedenberi pilotluk yapan 

K. Ranin gözleri batlı oldujıı 
halde kapalı bir otomobille ..
birden 100 mil uzakta bulunan 
bir yere götürillmüşt . Ayni 
otomobille getirilen bir posta ıtı
Yercini de burada ıerbeıt bıra
kılmııtır. 

Tayyareci hiçbir aleti ve YU1-

ta11 olmadığı için istikametini 
tayiqde mUşküllt çekmiıtir. Fakat 
givercin havalanmasile beraber 
hiç pşmadan No"eç istikame
tine doğru uçmıya baılamııbr. 
Tayyareci uzun hesap ve tered
dOtJerden ıonra istikametini 
bularak uçmıya başlamıştır. 

Gnvercin saatte 60 milden 
fazla uçamadığı için, tayyareci 
ıtıvercinden 15 dakika enel 
Noneçe vasıl olmuş ve mnklfa· 
bnı almıştır. 

ilk Boşanma Kararı 
Madrit, (Hususi) - lspanyada 

ılmdiye kadar, karı koca resmen 
biribirinden boşanamazdı. Yeni 
lspanyol Kanunu Medenisi 
kan ve kocaya bu hakkı ver· 
mişti. Şimdi boşanma sebep
leri olduğu takdirde kadın ko
casım, koca da karısnı boşıya
bilmektedir • 

Kanunun tatbikinden sonra 
Uk boşanma kararını Palma Ma· 
ropka mahkemesi vermiştir. 

Garip Yağmurlar 
Londra, (Hususi) - Geçen 

mayıs ayı içinde burada çok deh
tetli yağmurlar yağınıf, bOyUk 
lauarat yapmıştır. Hesaplara g&re 
1899 aenesiodenberi bu kadar 
mlthit bir yağmur yağmamııtı. 

Bir Düello 
V arıova, (Hususi) - Cıvar• 

claki ormanlardan birinde iki 
karikatürist bir kadın yUziloden 
d&ello yapmıılardır. Her ikisi de 
ağır surette yaralanmışlar Ye 
laaatahaneye kaldmlmışlardtr. 

Serserilerin Kongresi 
Hamburg ( Hususi ) - t 5 ha· 

zlranda Hamburgta serseriler ta· 
rafından bir kongre aktedilecek
tir. Almanyada vasi bir teşkilata 
malik olan serserilerin adedi on 
binlere baliğ olmalctadır. Ham
burga sciden yollar kongreye ye
tifmek için Almanyanın her ta· 
fından yaya olarak gelmekte 
olan serseriler tarafından işgal 
edilmiş bir haldedir. 

iki Dünya Arasmda 
Tokyo ile Sanfransisko ara• 

1111da rado telefonu yapılmıı ve 
mubaberat ta başlanmııtır. 

Lehistanda Yıldırım Faciası 
Vilna şehri civarına dDşen 

bir yıldırımın isabetile 7 kiti 
6lm0tt0r. 

Kongreye Davet 
P. T. T. Teavün Cemiyetinden: 
Merkezi idaresi Beyoğlunda 

Aynalıçeşme Süruri mahallesi 
Halk Fırkası Ocağında bulunan 
( lstanbul Posta T. T. Memurlan 
T eavtln Cemiyeti ) mutat olan 
meaelik konaresini haziranın 17 ci 
cuma gtlnll aaat 14 te akteyli
yeceğinden cemiyet rnensuplar.nın 
tei'rifleri rica olunur. 

SON POSTA Haziran 8 

_Vapurlar Ve Yolcular Ara·sında •• Kari Jlektupları 

Kuzular Meliyor Horozlar M. M_eclisindeki 
t Tenkıtler 

Ôt•• T k J D •ı• Münasebetile uyor, ene e er evrı ıyor Se,~::~~::;bnı:~::D ~~~:;:. 
"Hoş Geldin Teyze!,, "Yavrum .. Ömrün, Günün Çoğolsun!,, 

Rıhtımda vapur gUnlerl bu mah,erl manzara hiç eksik olmaz 
Temel 1.. Oğul, balatu sen 

bağla r Vapur geleyir.. Saraypur
nunu döndü ha .. 

Genç, süslü bir Hanım, hay
retle rıhtımdakile.-e sordu: 

- Mudanya postası bu mu ? 
Ne kadar da küçük vapurmuı .. 

Y olcularmı karşılamaya gelen· 
ler, bire.- ikişer salondan sökün 
ettiler. Vapur, gittikçe yaklaşıyor. 
Vapur değil, Adeta hüyücek bir 
motör.. Sahildekiler, güverte
deki kalabalık arasında seçebil
dikleri yolcuları biribirine göste· 
riyorlar: 

- itte.. İşte.. lf akat Hanım ... 
Vallahi o canım.. Nah, ıurada 
elinde sepet, bize bakıyor. 

- Anne, hani eniştem?. Eniş
tem yok ... 

Arada bir küçük çıilıklar 
kopuyor. 

- Hastayı da almışlar ..• Vah 
vah vah .•. 

- Salla mendili .. Göründliler .. 
Ve uzaktan seslenişler: 
- Münire, kızım! Annen de 

beraber mi? 
- Acele etmeyin!.. Biz bu

radayız!.. 
Artık, hep birden, erkelder 

şapkalarını, kadınlar mendillerini 
sallayarak yolcuları selimlamıya 
başladılar. Vapur ağır ağır rıh· 
tama yanaştığı zaman sabırsızlık 
bir kat daha arttı. Güvertede 
iğneatsan yere düşmiyecekl 

Kuzular meliyor, horozlar 
ötüyor, zeytinyağ tenekeleri, 
tangır tungur tekerleniyor, yol
cular, müthiş bir şaşkınlığa uğ
ramış gibi, oradan oraya koşu· 
şuyor. Merdi\'eni bekliyen kim? 
Sepetini omuzlayan, kendini dar 
atıyor aşağıya ..• 

Rıhtımdaki sarmaı dolqları 

hiç sormayın : 
- Hoş geldin teyze.. Ver 

elini öpeyim! 
- Yavrum.. Ömrün günün 

çoğolsun .. 
Bu arada hamalların vapura 

hücumları da görülecek şeydi : 
- Hanım.. Bohçanı ver taşı· 

yalıml 
- iki sepet, bir sandık, dört 

knfe, alb denk •.. Bqka ne var? 
- llihi çocuk.. Bu kadar 

ynkn ıötiirebilir misin? Geçtim, 
altında ezilirsin de baııma olma· 
d,k işler aç 1 ...• 

- Hay A ilahım .. Küfeci nere
lere savuştu acap? 

Y aıı geçkin değil amma, 
kendi ( vUcubatli ) bir kadın, 
merdivenin her basamağında ayn 
makamdan bir feryat kopararak 
inmiye çabalıyor. Dört kişi elin· 
den tuttuğu halde, bir türlil adım 
atmıya cesareti yok: 

Adamcağtz piıkin; bamallan 
ıavacak kestirme çareyi buldu: 

- ikinize yüzer paradan beı 
kuruş vereyim de sevabınıza gö
tnrüverin. 

Yoğurt kAsesi ıağ elde, kiraz 
sepeti sol elde zeytinyağı dolu 
iki teneke sırtında, giderken 
belediye mememurlan çevirdiler: 

- Efendi, oktruva parası .. 
Aldırmadı. Ters yüzüne dön· 

mek istedi amma, memurlar ya· 
ıım bırakmadılar: 

- Zeytinyağları için para 
vereceksiniz! 

- Ne parası imiı o... Ben, 
bunu kendim için aldım! 

- Kimin için olursa olsun .• 
Oktruvasını vereceksiniz? Tene
ke batına on dört kuruf •.. 

Yolcu, bir lahavle aavurarak 
memurların &nO ııra yürümiye 
mecbur oldu. 

Herşey tam tekmil. Biıtün eş· 
yalar dışan çıkarılmış, yalnız, 
sivri bıyıklı genç meydanda yok. 
Annesi, san yeldirmeli bir ka· 
dıncağız f.ldır fıldır ortada dlS· 
nüyor. Nihayet, gözü, güvertede 
dolaşan sivri bıyıklı gence ilişti: 

- Amanın çocuklar •• 
tutun düşeceğimi 

- Az kalsın, yüreğime indi· 
Sıkı recektin .. Neredesin çocuk? 

- Düşmezsin hanım.. Merak 
etme!.. Bu kadar kişi nasıl ini
yor? 

Güvertedeki koca bebek; 
seslendi: 

Şişman 
tuldu: 

- Şişeyi arıyorum, şişeyi ..• 
Vapurda yanladığım şişe yokl 

hanım, bu söze tu- Kadın burnundan soludu: 

- Can cümleden aziz ayol.. 
DUnya bir tarafa ben bir tarafa .. 
Kim düşerse düşsün, ben düt· 
miyeyim de ... 

Rıbtımds vuran tutanı bilmi
yor. Eşyalar, biribiri üstüne yı· 
ğıldıkça yığıldı. Bir köylü kadın 
Harıl harıl enginar sepetini arı-

yor; 
- Elimle de koparmıştım.. Çi. 

çeği burnunda enginarJardı. Kim 
aldı götürdü ki ... 

Bir başkası, ayaklarından bağ
lı tavuklarının üstüne eğilmiş, ahn 
vah edip duruyor. 

- Horoz bayıldı:. Huriye ... 
Koş, şuradan bir bardak su bul. 
yüzüne serpelim! 

Altı kadar sepeti, omuzunda 
götllren bir yolcunun hamallar 
etrafını aldılar: 

- Efendi, zahmet etme •• Ver 
; biz taşıyalım! 

- Hay zehir zıkkım içeydinl 
Aradığı şişenin rakı şişesi 

olduğunu tahmin etmek giiç 
değildi. Nihayet, bulamayınca 
annesinin yanına döndü. 

- Otomobil lazım mı? Oto· 
mobil. .. 

- Küçük saat otomobil... 
Belden aşağısı tutmaz malfıl 

çocuğunu kucağında gDçlükle ta· 
şıyan bir kadıncağız, erkeğine 
soruyor: 

- Ne yapacağız? Ethem Ef ?. 
Ethem Efendi, her kimse, boy· 

nunu büktü: 
- Yarı yolu sen taşırsın, yarı 

yolu ben ... Para yok ki otomo
bile binelim. 

Şoför, bir başka yolcuya so
kuldu: 

- Otomobil ister mi ? 
Adamcağız omuzlarını kaldırdı: 
- Bizim yolumuz uzak değil!. 

Aksarayda oturuyoruz .• 
Sahibi kim bilir nereye ıiden 

ni okudum. Hatiplerin idareye 
karşı tenkitlerini haklı bulmadı• 
diyemem. BütDn bir TUrk ıeml
ciliğinin bu kadar ihmal edilmesi 

elbette ki umumi teessürü doğuı'Dtt 
Milyonlarca lira kıymetindeki 

gemilerimiz bakımsızlık yüzündell 
dikkatsizlik yUzilnden maalesef 
ıürat ve mukavemet vasıflarıDI 
kaybetmişlerdir. Birkaç vapur 
müstesna, diğerleri mahdut isti• 
fadeli bir hale girmiıtir. 

Bir ıene kullanılmalı tlzere 
alınan BilyOkada vapuru ıekil 
aenedenberi kullamlmaktadır. Her 
•ne azim Umir masraflan ihti
yar edilmektedir. Ankara, Gnl• 
cemal, Konya, Karadeniz npur
lan da kıymetlerini kaybetmir 
lerdir. 

Hepsi ihtiyardır. Çok fula • 
k6mtlr yakmaktadır. Bir ıeml 
aabn alınırken heyeti uaıumiyr 
ıini nazan itibara almak llzımdır. 
Teknesi ve kazanı aağlam oldujU 
halde fazla kömilr Jakan bir gr 
mının hiçbir kıymeti yoktur· 
itte Seyrisefain vapur alırken 
bunlann hiçbirini nazan itibara 
almamıştır. Bugün bir buçuk 
milyon borcu bulunan bu idare
nin timdi kat'ı bir muhasebeli 
yapılmalıdır. 

s. c. 
Tarsus Amerikan Kollejinde 

Tarsus Amerikan Kolleji ta· 
lebesinden bir Efendi, gazeteıdl• 
ze bir mektup göndererek bazı 
tikAyetlerde bulunmaktadır. HD· 
kfımet meccaniıi bulunan bir ta• 
lebeye, diğer talebelerden farkla, 
ve bir genç vOcudnn tahammUI 
edemiyeceği kadar ağır bedeni 
vazifeler tahmil edilmekte lmif. 

Fikrimizce mektep idaresi bo 
talebeye yaptırmak istedilderioİ 
açık söylemeli ve dolambaçla 
yollardan gitmemelidir. Nuarl 
dikkati celbederiz. 

bqı bot bir keçi ac:ı acı bajr 
rıyor: 

- Be e e • e.. 
Öteye beriye aaldırırken, kr 

fasile bir yumurta sepetini dr 
virmez mi? Ne kadar yumur~ 
varsa tepesi llstU rıhtımın UstllD• 
döküldü. Keçi bağırır, yumurtr 
ların sahibi bağırır. Bıyık albr 
dan blitün yolcular giller. Sin• 
mada Şarloyu filin seyretmiff 
ne hacet.. insan, akşam saat 
Uç buçukla dört arası, G,.. 
lata nhtımına gelip Mudanya .... 
purunu beklemeli ••• 

Artık görUlecek bir fey kal
mamışb. Yavaş yavq dönDyoıw 
dum. O sırada bir kadıncaid' 
telişh teliflı yanıma ıeldi: _..at 

- Adamlar.. Bizim ypr 
meydanda yokl 

Acındıracak bir tavırla _.,. 
yordu: 

- Allah nzaaı için içioiıd• 
yezidi gören var mı? 

Birisi &taldı: 
- Yezit kim hanım? 
- Kim olacak.. ÇocuğU.-.•• 
- Adı yezit mi idi? c:lr 
- Yezit olurmu.. Ben kal 

ğım zaman öyle derim... etft 
Ve " yezit oğlan... Hay ~ 

hay ••. " diye bağıra bağır• bold• 
balık arasında ı&zden kay Jl.1'-



Bu Sayfa Bu Sayfada 
Haftada Bir Defa Neşro
lur.ıur Ve Bütün Dünya 
Ma tbuahnı Size Getirir. 

İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

Dünya Matbuahnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Dünyanın 
DörtKöşesinde İna
nılmıyacak Şeyler 1 

.Gökte 
Dua 

lngilterede kilisenin biri tay
Yare ile havada dua ayetleri yaz
dırmaktadır. 

Elektrikle 
Zizaat 

Kanadada meraklı adamm 
biri bahçesindeki sebzeleri elek
trikle bilyütmektedir. Bilhassa 
salatalara elektrik cereyanı ve
rildiği zaman şayanı hayret ne
ticeler almmaktadır. 

Boyalı 
>'aglar 

>f 

lngilterede kışm çıKarılan yag
ları Karotene denilen bir madde 
ile boyamaktadırlar. Bu boya 
havuçtan çıkerıhyormuş. Kuvvetli 
Yitamini varmış ve yağa güzel 
lezzet verirmiş. 

1'elef onla 
'Musiki 

~ 

Fransada büyüle gramofon 
kumpanyalarından biri, evlere 
telefonla musiki vermektedir. Te
lefonla gramofon kumpanyasını 
açıyorsunuz. Kumpanya sizi gra
nıofon çalan odaya raptediyor. 
1ıtediğiniz müddet musiki dinli
)orsunuz. 

Japonyada 
~o/ör/er 

japonyada ıoförler sıkı bir 

Makarnaya, 3000 
&ene evvel Çinde 
meşhur bir yemekti 

Bu Çinlinin 100 oğlu 
ve 1000 loronu vardır. 

Süyülc Scddi Çin - Beterin yaptığı en büyük itlerden 
biri. Kamerden bakılsa arz üzerin Je görülebilecek yegane 
insan eseri. Bu scddi yapmak için bir milyon kişi öl
ınüşlür, halbuki on bet senede ikmal edilmiıtir. 

Ateşperest çiler ga
rip b ir mablüktur. 

Gülecek yerde a~lar 
Ağlıyacak yerde ıülcr 

Matemde olduğu zaman 
Siyah yerine b~yaz 

giyer 

Doıtunu aelamlamak 
için 

Kendi elini aıkar 

Soğuk havada yelpa.ı.e 
kullamr 

Sıcak havada çay içer 

Çincede Sulh 
kclimeıi dam 
altında bir 

domuz. 
ıeklinde 
yazılır 

Çınıle 
P 41rnlar 
deliktir. 

Öliinciye kadar 
MGtemadiyen isim 

değiştirir 

Dotdutu ıran 
I bir yatanda aayılır 

EYinin temelinden evvel 
Damını yapar 

Bilir 
Misiniz 

Niçin? 
Gübre Niçin Nebatabn 
Büyümesine Yardım Eder? 

Büyüme nedir biliyor musu
nuz ? Gerek hayvanlar, gerek 
nebatlar muhtaç oldukları gıdayı 
aldıkları takdirde muayyen bir 
müddet için muayyen derecede 
büyürler. Çocuğa veya bir hay· 
van yavrusuna muhtaç olduğu 

gıdayı vermezseniz ölür. Bunun 
gibi bir çiçeğe, bir nebata da 
muhtaç olduğu gıdayı vermezse
niz o da ölür. Gıdasına itina 
edilmiyen çocuk zayıf, hastalıklı 

ve cılız olur. Keza bir nebat ta 
iyi bakılmazsa cılız ve hastalıklı 
olur. Bunun önüne geçmek için 
gerek hayvana, gerek nebatata 
muhtaç olduğu r gıda ve havayı 
vermek llzımdır. 

Fazla olarak şunu da bilelim 
ki her uzviyet haşka tnrlil bir 
gıda ister. Her gıda her hayva
na veya her nebata yaramaz. O 
nebata veya o hayvana yarayan 
gıdayı bulmak lizımdır. Nebat 
kendisine lazım olan bu gıdayı 
ne kadar çok bulursa, o kadar 
iyi büyür. İşte gübre, nebabn 

1 aradığı gıdadır ve gübre verilin
ce nebat daha kolaylıkla ve da
ha süratle serpilip büyür. Gübre 
evvelce yaşayan hayvan ve ne
batlarm tefessüh etmiş vücutleri· 
dir. Nebat için bundan daha 
kuvvetli bir gıda mevcut değil
dir. Onun için çiftçi veya bahçı• 
van çiçeklerini veya mahsulünD 

Seddl Çini yaptıraıa llk Çin iyi büyütmek istediği zaman ,nb
lmparatoru. Bu zat tarihin kend.1- re kulJamr. 

.oe alhlrll taıtan fil, kadınlar bu fi- aile baııamasını temin için o •ak-
lin lizerine taı atarlar. Taıı üzerinde dur- te kadar yazılan b&tUn kltaplan Tren Süratle Giderken lnıtibandan geçirilir ve ancak bu 

lmtiham geçebilenlere mllıaade 
•erilir. Bu imtihanda otomobil 
muayene edilir, şoföre blitlln te
ferrtıat sorulur, ve bir tecrllbe 
Yaptırılır. Şoförlln göz, kalp gibi 
hastalıklardan beri olmaıı prlbr. 

durablllrlerae çocuk yapacaklarına lnaıaırlu. yaktırmıftır. N • 
===============..:.;======-==--==============:::ıı içın Raydan Dışarı 

* Afrikalıların 
telgrafı 

Afrika yerlileri kendi arala
tında garip bir telgraf Aleti icat 
etmişlerdir. Bu Alet ıundan iba· 
~tltir. Bir tarafta bir tambur var-

ır. Bu tambur bir iple diğer bir 
larnbura bağhdır. Bir haber ver· 
~ek lizım geldiği zaman tam:. 

Ura Adeta işaret verir gibi 
lbuvakkat, bati veya ıerl dar
beler doludur. Bu darbeler 
diler tamburda hissedilir. Bu 
~Yede uzak mesafeden biribir-
trile konuşmıya muvaffak olurlar. 

s~~ek Nasıl 
ouyür? 

Her canlı şey hayabnın mu• 
'YYen devresinde büyllr. Bu btı
t6rnenin sırrı hayatın sırrının bir 
.,••mıdır. Onun için sualin ceva
~'tlı da ancak kısmen vermek 

1 
6ınktindnr. Bir çiçeğin hangi 

) trait altında büyüyüp bllyllmi
Çitce .. ~in aöyliyebiliriz. Mesela bir 
) Çeilni bUyiiyebilmesi için hava· 
Ilı~· •uya, ziyaya, bazı madenlere 

111• 
1Yaç vardır. Eğer bu şerait te

iç~tı edilirse nebat kendi hayatı 
d~'tl lizını olan maddeleri bunlar
~ 'tl ~hr. Bu sayede biiyür. Bun
iti ~.ılersini bilmiyoruz.· Biliyoruz 

ır Kili fidanı bu maddeleri 

Muazzam Bir 
Rasat Aleti 

İngilterede yapılan yeni bir 
rasathanede, ıayanı hayret yeni 
bir alet vardır. Bu alet dart 
dUrbOnJU bir teleskoptur. Saat 
gibi otomatik bir ıurette yıldız
laran hareketlerini zapteder. 

alınca nihayet gül çiçeği verir. 

Elma ağacı elma verir. Fakat 
niçin gUl fidanından gUI çıkıyor 

da meseli leylak çıkmıyor? Bunu 
bilmiyoruz. Ayni söz blltiln diier 
nebat ve hayvanlar için de doğ· 
rudur. Her canlı mahJUkun ken
disine mahıuı bir te9elckDlü 

Almanyanın yılmaz adamı Çık~':!~n) İ•mİnd• bir ilimin 
keıfet!iği bir kanun vardır. Bu 
kanuna hareket kanunu derler. 
Bu kanuna göre hareket halinde 
bulunan bir şey, bir mini tara~ 
fından durdurulmadıkça hareke
tinde devam eder. Yllrüyen bir 
ıey doğru gittiği istikamette git
mek IA:zımgelir. O takdirde tren 
bir hat üzerinde giderken kıvrm
tılarda dönememek ve raydan 
dışarı çıkarak yoluna devam 
etmek lizım gelir. Meğerki diğer 
bir vakit onun bu hareketine 
mini olmuş bulunsun. 

Hitler nihayet iktidar mevkiine gelmek llzeredir. Bu adam Muıolini 
vari bir diuiplin içinde milyonlarca insana hlkimdir. Sini olduğu, 

hiçbir salAhiyeti olmac!ığı halde bir ordu kumandana gibi ıokaklarda 
reımigeçitler yapar, ve kendisi bir reisicilmhur gibi bu resmigeçit
lere kumanda eder. Burada onu bir resmigeçitte görüyoruz. Fakat 

bu resimde nazarı dikkate çarpan hususiyet Hitlerin kıyafetidir. 

Alman Fuitt liderinin Uzerinde bir (Empermeabl) muşamba vardır. 
Bu kıyafet, Hitlere hiçbir ıe>in işlemiyeceğine alimettir. 

vardır. Bir leylAk, bir flll veya 
bir ıambak fidanına ayni gıdayı 

veriniz. Neticede llçUnün de yine 
kendilerine mahauı ıekilde bil- 1 

yUyUp kendilerine mahsus çiçek· 
leri verdiklerini göreceksiniz. Bu 
hayatın bir ıırndır ki henüz keı
fedilmemiştir. 

Halbuki biliyoruz ki trenler 
dönemeçlerde kavisler yaparak 
yoluna devam etmektedir. Şu 
halde treni bu dolambaçlı yol
larda yUrütmek için ne yapıldı· 
ğanı bilmek lizımdır. Evveli akla
mıza tren tekerleklerinin yapıbşt 
gelir. Tren tekerlekleri dışarı 

çıkmıyacak surette yapalmıştır. 
Fakat bu kafi değildir. En mO
him tedbir, dış rayın biraz kal
kık olmasıdır. Tren yolunda dö

nemeç yerlerine dikkat ediniı. 
Raylardan birinin ötekinden daha 
yUksek olduğunu göreceksiniz. 
Hatb yapanlar trenin silratini, 

dönemecin büyUkliiğiinfi ve saireyi 
uzun uzadıya hesap ederelc ona 
göre dıt tarafta kalacak rayı 

biraz daha yUksek yaparlar. Bu 
yükseklik trenin kavsi lco!aylıkla 
dönmesine yardım eder. 





8 H&ziran SON POSTA 

a sta Bisiklet üsaba- I Resminizi Bize Gönderiniz"'ı 
1f. * ı asını Bir Türk Kazandı SizeTabiatiniziSögligelim. 

Ortada birinci gelen Enver, sa§mda ikinci Ahmet, solunda 
UçUncU lbrahim ve en solda beşinci Osman Beyler ... 

Rados, ( Hususi ) - Bu 
hafta Rados heyecanlı spor mü
sabakalarına sahne oldu. 

E\'velli Rad~s şampiyonu F.E. 
R. T. takımile Italyan Polispor
tiva de Fascio takımı arasında bir 
futbol maçı yapıldı. 

F. E.R. T takımı gayrimun
tazam oynadığından ve müsaba
kaya ehemmiyet vermediğinden 
0-4 mağlup oldu. 

Bu sırada 55 kilometrelik 
bisiklet yarışı nihayet bulmuştu. 
S. A. M. klübünden Enver, 
birinci olarak stadyoma girdi, 
alkış ve yaşa sadaları yiikseldi. 

Oldukça mühim bir teehhurla 
yine ayni klüpten Ahmet, lbrahim, 

Osman ve İtalyan jçeri girdiler. 
Enver, 55 kilometrelik bir 

mesafeyi bir saat 50 dakikada 
katetmişti. Va sa ti olarak saatte 
30 kilometre bir süratle ilerle-

mişti.Birinci, ikinci, üçüncü ve be
şinciliği bir Türkün kazanması 
hepimizin göğsünü iftiharla dol-

durdu. Altay kulübü ve Siileymaniye 
klüplerinin buraya gelmeleri 
mezubahstır. Bu haberin şüyuu 
burada çok müsait bir tesir yap-
mıştır. 

Me. Ke. 

..... ,;:,.~-.[~;,.;· ·•·.;-_ .... -t: ::.:-· . . .. ···~ ,,., . .,.:ı"_. ~w..a.J".-""..:...':.i. .,., .... ......... ~..lr__. ........ . 

EVDE SIC su 
Bugiln hemen hemen bütün evler bir su tevzi mecrasına rapto

lunmuştur. Bu, evvelce bir lüks telakki edilirdi. Halbuki her modern 
apartımanda banyo dairesi, tualet odası hatta bir veya birkaç lavabo 
vardır. Tatbikatı sür'atle çoğalmış olan sıcak su evlerde günbegün 
bir ihtiyaç bir zaruret halini alıyor. ~nun için her soğulc su pirizi 
ynnında bir sıcak su pirizi bulunmak elzemdir. 

Şimdiye kadar sıcak su lüzumu olduğu zaman hazırlanırdı. Bu 
ıuretle hem vakit kaybolur hem de mesken hıfzıssıhbasımn asri 
prensipleri itibarile evin sair yerlerinde de bulunması lazım gelen 
ıu mutfağa munhasır kalırdı. 

İnsanın ihtiyaçları gibi teknik te hatta daha geniş olarak tekem

m\llita uğramış ve yeni ihtiyaçlara tamamen tt!kabül eden cihazlar 
icat oluomuş. 

" 

Şehirde ve köylerde pek ziyade intişar eden iddiharlı elektirikli 

llQ ıııtıcı cihazı diğer cihazlar kadar idareli olduğu gibi fazla olarak 

lddiharlı elektrikli su ısıtıcı cihazı Elektrik şirketinin tatbik 
ettiği hususi tarife sayesinde su ısıtmak için sarfettigi cere
yam pek ucuza mal eder. 

Haznesinin hususi bir kaplaması sayesinde su yüksek hararet 
derecesini bütün gün muafaza eder. 

Arzu edilen miktarda sıcak su elde etmek için bir musluğu açmak 
kafidir. Bunun haricinde su ısıtıcı cihazı tamamen otomatiktir. Ne 
nezarete ne de tamire ihtiyaç göstermez. Binaenaleyh azami emniyet 
Ve sadelikle azami konfur temin eder. 

Elektrikli su ısıbcı cihazı her evde bulunması lazımgelen ideal 
bir cihazdır. 

SATI 
Elektriki su ve banyo ısıtıcı cihazlarım 

12 ag vade ile :veresiye 
satar ve tesisatını yapar 

; .. . --~ ~ . '-, ..... ~----·-. 

_____________________ _J 

ı 4 H. Ç. Bey: N<'şel i ve alaycıdıı:. 
Me 'uliyet, za· 
rar ve tehlike 
<la \'Ct edici iş

lerle meşgul 

olmak istemez, 
şıkJığı ve ken
dini gösterme
ği sever, men. 

fanileri lıu&u
sunda açık
gözdür· Kafa
sını yormı) acak işlerde muvaffak 
olur. 

15 Osman Bey: Miiteşebbis ve 
girgindir. Bir 
hadise hakkın
da fikir ve mü
talea dermt'· 
yan edebilir. 
Kuvvci ikna
iycsi vardır. 

Sohbeti sık-

maz, neşeyi 

tercih eder. 
Tatlı dil ve 
giilrr yüzle i~lcrini gördürınesini 
bilir. Bii) iiklüğü ~ever ve sayıl
ma~mı ister. Paravı boJca sarfa 
mütemayildir. J 

Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

t 1 inci Sayfamızda bulacaksın ı. 

=RADYO 
8 Haziran Çarşamba 

lstanbul - ( 1200 metro ) 18 grn· 
mofon, lfl,5 Vedia Rıza ilanım, 

Ajans haberleri, saa.t ayarı, 20,5 gra
mofon ile opera parçaları, 21 MUnir 
Nurettin Bey tarafından konser, 22 
cazbant. 

Bükref - ( 894 metro ) 20 Radyo 
orkestrası, 20,5 konferans, 20,45 Ma
daın Helta tarafından şarkı, 21,10 
radyo orke trası. 

Helgrad - (429 metro) 20 Milli Sırp 
ıırkıları, 20,5 konferans, 21,30 Zağ

rcpten nakil, 23,50 Avrupada bir go
zinti. 

Roma - ( 441 metro ) 21,45 Se
vil IJerlıeri jı.irııli opera. 

Prağ - ( 488 metre ) 20 Kontrbas 
kon ori, 20,20 şarkı, 22 konser. 

Viyana - ( 517 metre ) 21 orkestra 
ile konser, füika Marani 22,35 akş:ım 
1 onsori. 

Peşte - ( 550 metre ) 20,15 Konfe
r.ms, 21,35 konser, sonra Çigan or· 
kestrası. 

Varşova - · ( 1411 metre) 20,35 
rad~ o gazetesi, 21 eski Leh şarkıları, 
21,50 solist konser. 

Berlin - ( 1G85 metro} 20 Halk 
bilgileri, 20,20 konferans, 21 Stutg;ırt· 
tan naklen konser. 

9 Haziran Perşembe 
lstanbul - (1200 metre) 18 Gramo· 

fon, 19,5 alaturka. konser, ajans halıC'r
lori, saat ayarı, 20,5 gramofon, 21 nla
turk~~ saz, 22 orkestra... 

Bükreş - ( 394 metro ) 20 :;;arkı, 
20, 15 senfoni. 

Belgrat - (429 metre} 20 Doktorun 
ta\'Si) elcri, 20,5 komedi, ~1,10 Yogus
la vya konseri. 

Ronıa -- ( 441 metro ) 21 {!'rnınofon, 
21,45 muhtl'lif koııscır. 

Prnğ - (488 metre ) 20 Prnğ' milli 
operasından naklen Dimitri isrniııdrki 
opura, 23, 15 R. j. konser. 

Viyana - ( 517 metro) 20,35 Mi sa 
Lolemnis operası. 22,30 bir perdelik 
komedi, 23,3:l akşam konseri. 

Peşte - ( 550 metre ) 20,15 Çigan 
orkestrası, 21,lj milli ti.)atroda.n nak· 
loıı komedi, 23 Çigan orkestrası. 

Varşova - (1411 metre) f?0,3j Hadyo 
gazetesi, 21 hafif konser, 23 dans ha
vaları. 

Bcrlin- ( 1635 metre ) 20 GUn!ln 
haberleri, 20,20 edebiyat bahisleri ve 
konferans, 2:?, ı OKönigsbergdeıı ııaklon 
komedi. 

HARUNURREŞİT 
115 Yazan: * lf. 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 
wa:z q+•HW -lllSIEl!IB!l!mlilm!!::J:min!l!ll&'!~i:Blı&I ............ 

Orada kimse yoktu, yalnız 
köleler bulunuyordu. Kamı aç 
olduğu için evvela yemek yedi, 
uzanıp U} umak istedi. Kulağına 
bitişik salondan bir ut sesi çarptı, 
dinledi, "Karanfil,, isimli halayığın 
terennüm ettiğini anladı ve emir 
verdi: 

- Karanfili buraya getirin. 
Kız, bir az sonra geldi, efen

disinin karşısına geçli, udunu 
ağlatmıya başladı. Harun, bütün 
o tatsız düşüncelerin zihninden 
silindiğini hissederek neşelendi. 

- Var ol, dedi, sen sarayımın 
hülbüliisün. 

Kölelerden biri - lbnürrebiin 
casusu - büyük bir cüretJe hali
feye yanaştı: 

- Emirilmüminin Hazretleri 
- dedi- Karanfile bu büyük iltifatı 
bigayrihakkm ibzal buyuruyor, 
bu beceriksiz kız, gayet iyi bel
lediği iki üç havayı güzel çala
biliyor. Eğer efendimiz hazretleri 
dışarda hazır bulunan şairlerden 
birinin şiirini dinleyip terennUm 
etmesini Karanfile irade buyurur
lar sa onun bülbüllükten derhal 
düştüğünü göreceklerdir. 

Harun, kölenin cesaretini tuhaf 
bulmakla beraber herifin diğer 
sazende ve hanende cariyelere 
tercüman olduğuna ve mesela 
Dinanir namına söz söylediğine 
zahip oldu. 

- Ya, dedi, Karanfili imtihan 
etmek mi lazım. Öğle ise Ebüla
tahiyeyi çağırın 

Fenhasın evinde, tanıdığımız 
köle Mesrur, odadan fırladı. Ebül
atahiyeyi ensesinden yakalayıp 
huzura getirdi. 

Harun, perişan kıyafetli şairin 
ne halini,.ne hatırını sordu, yalnız 
ferman buyurdu: 

- Bir şiir oku. Karanfil de 
besteleyip teğanni etsin. 

- Baş üstüne ya Emirilmü
minin. Fakat her ne zuhur ederse 
elsin, beni affedecek misiniz? 

- Tabii! 
- Burada şiir inşat etmiyeli 

çok zaman oldu. Mükafatım diğer 
şairlerden büyük olacak mı? 

- Hayhay, sen iyi ve yeni 
birşey oku! 

- Efendimiz, cür'etimi af bu
yurunuz. Nefsimi amanınıza tevdi 
ediyorum. Bir şiirde denildiği gibi 
"zindanlar, kimin emrile açılır ve 
kapanır,,? •• Burası bilinmedikçe ... 

Harun titredi. Şair, demin 
okuduğu şiirin bir parçasını tek
rar ediyordu. Demek ki o man
zumeyi biliyordu. O halde onu 
yaz.an ya kendisi idi, yahut bir 
dostu ve tanıdığı şairdi. 

Halif'J? esrarlı jurnalm hangi 
ellerden çıktığım öğrenmek kay
gusile hemen yerinden kalktı ve 
bağırdı: 

- Şairden başka herkes def
ololsunl 

Odanın boşalması üzerine E
bülatahiye; halifenin ayaklarına 
kapandı, ağlamıya koyuldu. Harun, 
bu alçaklığa ve korkaklığa acıdı, 
teminat verdi: 

- Senin için korkacak birşey 
yoktur. Sen bizim şairimizsin ve 
biz şairlere riayet ederiz. Kalk, 
konuş! 

Harun, dirseğini yastığa da
yadı, işare de oturmak için izin 
verdi. Ebülatahiye, şiltelerden biri 
iizerine dir çöktü.1 hala ağlıyordu. 

- Mekrar ediyorum şair! senin 
için korkmıya mahal yoktur. 

- Mfısterihim! 

- Bütün hakikati eksiksiz ve 
gedik~iz bana söylemek sartile 
müsterih olabilirsin. 

- Emirilmüminin beni esir
giyecektir. Lakin vezir de esirger 
mi? 

- Edepsizlik ediyorsun. Ma
dem ki seni ben himaye ediyorum, 
neden lrnrku> orsun? 

Şair içini çeti. 
- Eı:,asen Emirilmüminin gö

recek ki kendimi bu tehlikeye 
mahza hizmetleri için attım. 

- Bu sö7Jeri bırak ta söyle, 
biraz evvel okuduğun beyti kim
den öğrendin? 

- Onu öğrenmedim, 
- Senin mi? 
- Eveti 
- Peki niçin okudun? 
- Çünki dünyada kimsenin 

size ifşa edemiyeceği bir sırra 
vakıfım. 

- Bu sır nedir ? Vezirimiz 
ne yaptı, ne işledi? 

- Ne yaptığını söyliyeceğim. 
Eğer vereceğim haber hakikate 
mutabık çıkarsa hayabmı bağış

larsınız, çıkmazsa beni katletti
rirsiniz. 

- Söyle! 
Şair, Halifeye • Elulvi ,, nın 

Cafarden gördüğü muavenetle 
firar ettiğini anıttı. Ebül'itahiye 
söylerken titriyordu. Harun ise 
kayıtsız gibi görünerek gizli bir 
dikkatle onu dinliyordu. 

Şair, sözünü bitirince Halife 
sordu: 

- Sözlerinin doğruluğuna 
emın misin? 

- Emin olmasaydım hayatımı 
tehlikeye sokar mıydım •t 

Harun, nefsini zorlıynrak, 
gülümsedi: 

- Sen, sadakat gösterdin, 
bana hizmet etmek istedin. Te
şekkür ederim, mükafatını da 
verdiririm. Lakin beyhude yorul
dun ve beyhude üzüldün. Çünki 
( El'alevi )nin serbest bırakılması 
benim irademledir. 

[Arkası \ar 

Borsa Fiatleri 

Kamb.iyo Kapanış 
,-- ·--

'~ - c..= 

Fransız Frangı 00 12 06 
lngiliz lirası 776 00 00 
Doiar o 47 60 
Liret 09 28 05 
Belga 3 40 75 
Drahmi 72 95 05 
İsviçre frangı 02 43 16 
Leva 67 !4 05 
Florin 1 17 41 
Kuron Ç. 16 04 34 
Şiling A. 4 64 84 
Pezata 5 77 25 
Mark 02 00 91 
Zlcti 04 26 10 
Pengo 03 93 82 
Ley 79 93 00 
Dinar 27 63 25 
Çcrv nets f Ol 41 12 

Tahvilat ı Kapanı; 
t. Dahili 93 25 
D. Muvalıhide 44 25 
A. Demiryolu 00 on 

Borsa Harici 
-

1 

~ Alt n 
J6 I 

Mecidiye 45 00 
Banknot 

') 
51 1 00 .. 
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Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

Utı eş Muharriri 

Stakpool 

Uç Serseri .. Üç Milyoner -sı-

1 
Bu fikri digerleri de tasvip 

ettiler. Fakat tam yola koyula· 
caklan sırada kaptan Hul ortaya ' 
bir itiraz çıkardı: 

- Benim fikrime bakarsanız. 
dedi, ben bu altını burada nö
betçisiı bırakmayı doğru bulmu
yorum. Korkak ve mlivesvis de
ğilim amma altmı başı bot 
bırakmak hoşuma gitmiyor 1 

Tilmun: 

- Kim 
dedi. 

dokunur defineye ? 

Kaptan Hul: 
- Belki hiç kimse, dedi, 

fakat ne olursa olsun burasını 

boş bırakmak hoşuma gitmiyor! 
Hagton münakaşayı kısa kesti: 
- Siz gidiniz, Şaya ile ben 

burnda nöbet bekleriz! 

- O halde ben de rahat 
rah t iş görürüm. 

Ti man ile kaptan Hul sepeti 
u a rak gemiye gittiler, orad2 
kı:ıptan Hul. 

- Altınların mühim kısmını 
kamaraya koyalım, üst tarafını 
ambara yığarız; dedi. Hepsini 
birden güvertede göziimün önün· 
de bulundurmayı tercih ederim 
amma kabil değil.. 

Kaptan Hul bu cümleyi söy· 
Jiyerek salona inen merdivene 

teveccüh etti. Tilman da aşağı· 
dan Kaptan Hulün sesini işi-

tince bir saniye durdu, sonra 
~tinde tuttuğu sepeti bırakarak 

merdivene atıldı. Kaptan Hul 
aşağıda Cekinin cesedini gör• 
mUş, hayretinden dona kalmıştı. 
Tilman da bu manzarayı görüzce: 

- Aman Allah:m, diye ba
ğırmaktan kendini alamadı. Kap· 
tan Hulün ilk dakikada hissettiği 
hayret şimdi :zail olmuştu. Cese
di yakından muayene etti: 

- Kafasını koparmışlar, dedi. 
Bu işi mutlaka Makar yapmıştır. 

Size söylememiı mi idim? Tilman 
o derece şaşırmıştı ki, bir dakika 
cevap veremedi. Kaptan Hul 
devam ediyordu: 

- Fakat acaba bu işi uasıl 
yapmış? Bunu ancak Allah bitir! 
ortada kan yok, yara yok, 
adamın sadece boynunu kırmış
lar, başmı ancak derisi tutuyor. 
Fakat merdivenden düşerek bu 
hale gelmiş olması da milmkün-
dür. Maamafih ben buna fazla 
ihtimal vermem! ihtimal Makar 
bu işi çatal sakallı adamın yar
dımı ile yapmış, sonra onu da 
öldürmüştür. 

Kaptan Hul çok sakin, adeta 
bir teşrih hot·ası gibi söylüyordu. 
Nihayet: 

- Şimdiki halde yapılacak 
it cesedi mümkün olduğu kadar 

ıür'atle çıkararak denize atmaktır, 
dedi. Fakat bunun için bir pa· 

langa lazım! Direğin zincirini 
çıkararak buraya getireliml 

Bu fikri derhal tatbik ederek 
cesedi çıkardılar, göle attılar. 
Bundan sonra da altını taşımak 
için bir yelken bezi bularak de· 
finenin yolunu tuttular. 

Adalet.. 
Hgaton ile Şaya yalnız kal· 

dıklan zaman yanyana oturdu
lar. Dünyada hayatının bütün 
emellerini tahakkuk ettiren bir 
adam varsa o, mutlaka Hagton• 

-
İle Arkadaşı, Zenci 

Nerede Olduğunu 

Kaptan Hul 
Cekinin 

Nihaye Anladılar 
-·-----

dur. O derece mes'uttu. 
Yarı kazılmış olan çukuru 

genç kadına göstererek: 
- Şaya, dedi, biz buraya bu 

gördUğünllz şeyi bulmak için 
gelmiştik. Maksadımız hasıl oldu. 
Şimdi geri döneceğiz. Benimle 
beraber gelmek istemez misiniz? 

Şaya gülümsedi, annesini ıev· 
mezdi, Hagtonu gördüğü dakika
ya kadar aşkın ne olduğunu da 
bilmezdi. Delikanlıya döndü ve 
cevap makamında dudaklarını 
uzattı. Fakat birdenbire titredi, 

uzaktan bir seı iıitmiılerdl. 
seı kendilerini çağırır gibiydi. 

Ayağa kalktılar, Şaya: 

Bu 

- Bu, Sajinin ıeıidir, dedi. 
Ormana birlikte gittiğimiz zaman 
beni böyle çağmrdt. 

Şaya bu sesin titremesinden 
sahibinin müıkül bir vaziyette 
olduğuna hilkmetmişti. Ayni tarz· 
da cevap verdi, sonra: 

Gidelim, bakalım, ne var ? 
dedi. 

( Arkası yar) 

On Yaşındaki Süvari 
--- -------

Nedret Hanım istikbalin 
Meşhur Amazonudur 

Nedret Hanım beygirine mania atlallrken 
Sipahi Ocağının tertip ettiği ı 

atlı müsabakaların sonuncusu ge· 
çen cuma yapılmıı, o gün alınan 
neticeleri ertesi günü kısaca kay• 
detmiştik. Bu arada müsaba
kaya girenler arasında bulu· 
nan küçük bir binci, alile 
birlikte gösterdiği muvaffakıyet
lerle, herkesin olduğu gibi, bizim 
de nazarı dikkatimizi celbetmiştir. 

Bugün bu genç binici ile gö
rüşiip konuşmıya muvaffak olduk. 
İstikbalin, şüphesiz ki en ilerde 
bir amazonsu olmıya namzet bulu· 
nan bu Türk yavrusu henüz on 
üç yaşındadır ve ismi Nedret 
Hanımdır. Bu küçük sipahimiz 
binicilik meı·akrnı ve henüz çok 
kısa olan mazisini bize şöyle 
anlatıyor: 

" - Bende at hevesi ve bi
nicilik merakı çok küçükten baş· 
ladı. Hoş, şimdi de büyük deği· 
lim ya!. O zamanlar Çamlıcada 
oturuyorduk. En kiiçük fırsatta 
bahçeye kaçar, çok sevdiğim at· 
lara, bahçıvanlara yalvararak bi
nerdim. Sonra ağabeyimin vazi· 
fesi dolayısile, belki atı çok se• 
ven benim dualarımla atı bol bir 
yere gittik. ilk günler her akşam 
mektepten eve gitmezden evvel 
süvari zabitlerinin binişlerini, hare
ketlerini seyrederdim. 

Geçen sonbahar müsabakala· 
n benim ilk çalışma günlerimi 
teşkil etti. O zaman ehemmiyetli 
dereceler aldım. 

Atı sevmem sualine gelince .• 
Hep arkadaşlarım artist kartları 
toplarlar. Ben de güzel at kart
ları biriktirirdim. Ata binmediğim 
gün içimde bir sıkıntı başlar. 
Fakat atıma birkaç mania atla
tınca sıkıntım ve hastalığım der
hal geçer. ,, 

Küçük süvari mahcup ayni 
zamanda gülüyor. Kucaklarında 
üç haftanın birincilik ve ikincilik 
hediyeleri var. Birinci hafta ha
nımlar müsabakasının birinciliği 
ona giizel bir fotograf makinesi, 
ikinci haftanın birinciliği bir gü· 
müş kalem, erkekler ikinciliği bir 
gümüş koldüğmesi ve nihayet 
son haftanın hanımlar birinciliği 
Sipahi Ocağının büyük bir kupa
sını ve daha birçok hediyeler 
kazandırdı. 

Küçük süvari tekrar söze baş· 
lıyarak rakipleri hakkında şun· 
ları anlattı: 

- Hanımlar arasında uzun 
seneler biniciliği ile iftihar eden 
Melahat ihsan H. yegane raki
bimdi. Ben müsabakalarda reka-
bet hissetmiyordum. Fakat "spor
da rekabet meşrudur ve birinci
lik benimdir,, diyen hanım arka
daşıma karşı da içimde bu his 
uyunmadı değil. 

Müsabaka glinleri kazanmak 
için her çareye baş vurulunca 
ben de pek tabii bütün kudreti
mi sarf ettim. 

Erkeklere aelince, oolar ben· 

Haziran 8 

r 

BİKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Nakili: E&at Şef llt. --

K R l S Ti NA 
~~~~~---·~~~~~~~ 

Bir gün yolum bir Macar 
köyllne düıtn. Bu köylln bir 
evinde bir gece misafir kaldım. 

Kristina J.. Bu güzel ıarışın 
Macar kızı bana hayabmm en 
tatlı heyecanını yqatb. Vo bu· 
gftn o, gönlümden çıkmıyan ezeli 
bir sevgi, zaman zaman kalbimi 
ısıtan bir gilneştir. Dünyanın en 
büyilk kuvvetile sevmek için ay· 
lara, senelere ne lüzum var .• 
Adem oğlu birkaç saat içinde, 
hatırası yıllarca silinmiyen kud
retle sevebilir. 

Kristina, babası ve ben otu
ruyor, tatlı tatlı konuşuyorduk. 
Kristina bir aralık: 

- Biraz erken gelseydiniz 
görürdünüz, dedi. Bugün milli 
bayramımız vardı. 

- Vah vah görmesini çok 
isterdim, Matmazel.. Artık bit· 
ti mi? 

- Hayır bitmedi. Bu gece 
Aşıklar bahçesinde eğlence var .• 
Babası gelmedi. O güu çok yorul· 
muş, halsizmiş. Aşıklar bahçesine 
Kristina ile beraber geldik.. Bu
rası geniş ve mahşeri bir kala
balıkla dolu idi. Küçük ağaçla
rın ve sarmaşıkların etrafını 
sardığı kameriyelerde genç er
kekler, gllzel Macar kızları otur• 
muşlardı. Ortada bir orkestra 
Milli Macar havaları çalıyordu .• 
Kriatina ile etrafı sarmaııkh bir 
masaya da biz oturduk. 

-Kristina .. Köyünüz ne güzel, 
hele bu bahçe çok hoşuma gitti .• 

- Evet, dedi, bayramlarda 
burası gördüğünllz gibi kalaba· 
lık olur. Başka günler ise Aşık
ların yuvasıdır. 

- Çok güzel, Kristina, sen de 
bu şirin yuvaya neşe saçan kuş
lardan biri misin? Güldü: 

- Ben buraya çok ender, 
canımın istediği zaman gelirim, 
dedi. 

Her Macar kızı gibi cana 
yakın, şen şuh Kristinanın ince 
ve zengin gllzelliğine dalarak 
saatlerce konuıtum. 

O, esatiri mabutlara sakiye
lik yapan aliheler gibi cazip bir 
eda ile önümüzdeki kadehlere 
şarap dolduruy<lrdu. 

Küçük beyaz bir elin uzattığı 
kadehi dudaklarıma götürürken: 

- Bu, memleketimizin en 
güzel şarabıdır.. diyordu. 

Dakikalardan beri en güzel 
ahenklere, hayatın en şiddetli 

hazzını veren: terennümlere ahşan 
kulaklanmın dibinde bir akar 
suyun tatlı şırıltısını, hiçbir 
faninin duymadığı bir sesi din
liyordum. 

- Biz bu şarabı yeni evJilere 
içiririz. Sevgilisi için can veren 
ölüleri bu şarapla yıkarız .. 

Susmuştu. Fakat ben onun 
sesini geniş bir mabedin duvar
larında akisler yapan, iniltileri loş 
dehlizlerde dağılarak mevcelenen 
bir keman sesi gibi elin du
yuyordum •. 

- Kristina dedim. Güzel 

den çok kuvvetli arkadaşlar. 
Y almz zannediyorum heyecan 
onları sükunetle atlatmıya mani 
oluyor. Son hafta son minide 
ben de heyecanlandım. Hem 
atımdan düştüm, hem de birinci· 
lik şehir kupasını kaçırdım.• 

Kristina!.. Siz Macar kızları ken
dinizi sevdirmesini, Ye sevdikle
rinizi dünyanan en tatlı mestiıi 
içinde yaıatmasmı biliyorsunuz. 

Gözleri pek uzaklara dalmıf, 
beni dinliyordu. Sarmaşıkların 
üzerine asılmıt kliıt fenerler· 
den döknlen kızıl bir ziya yllztı
nü pembeleştiriyor, kımıldandık· 
ça saçlarında renk renk ışıklar 
oynaşıyordu. Devam ettim' 

- Kristina, siz Macar kızlan 
uzaktan görenleri koşturan, 
yaklaştıkça uzaklaşan bir serap 
gibisiniz. Sesinizde aşkın heye
canı var. Bu, birkaç dakikalık 
bir rüya gibi geçiyor. Fakat öyle 
bir ruya ki bütün bir ömre de
ğer .. 

Dalgın gözleri bulutlardan 
kurtulmuş bir güneş gibi parladı. 
ince dudaklarında zarif bir kıv• 
rıntile güldü ve bana şarap dolu 
bir kadeh daha uzattı. 

- Biz de bu anda birkaç da
kikalık rUyayı yaşıyoruz değil 
mi? dedi. Ne yazık ki siz yarın 
gideceksiniz, bu rüya bitecek ve 
ben yine yalnız kalacağım. 

Orkestra bir Macar valsının 
finalini çalıyor, serin bir rl1zgAr 
yüzümüzü yahyordu. 

- Evet Kristina, dedim, bu 
rilya yarın bitecek ve belki bir 
daha yolum buraya düşmiyecek •• 
Fakat aana yemin ediyorum, ~ir 

gün hayatımı başka bir kadına 
bağlasam bile senin habranı kal
bimden silemiyeceğim.. Ben ha
yatımın en büyük sözünU bir ma• 
car kızına verdim .. 

Kalabalık dağılmıf, etrafımız• 
da kimse kalmamıştı. Biz de kalk· 
tık. Mehtaplı yollarda, uzaklar· 
dan gelen bir Macar ıarkııın 
<linliyerek kolkola yürüdük .. .. 

Ertesi sabah bu Macar kö
ylinden ayrılıyordum, bağ yolu
nun sonuna geldiğim zaman ge
riye baktım. Kristina, bir ağacın 
alhnda bana el sallayor, rUıgir 

sarı saçlarını dağıtıyordu. O gün 
bugün, bu ayrılışın ebedi hicranı 
her an kalbimi kanatır. 

Yeni Neşriyat 

TUrkUn TUrkUsU 
Amasyalı bestekar A. Necati 

B. (Türkün tilrküsil) ve (Atef 
olup sardılar) unvanlı iki milli 
marş bestelemiştir. 
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gazetesi 

idare . tetanbut: Eski Zaptiye 
• Çatalçe,me sokağı 25 

Telefon lstanbul • 20203 
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ABONE FlATl 
'l'0RK1YE Ecnebi 
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Mütekaidin Eytam Ve Aramil Maaş Günleri 
Eminönü Malmüdürlüğünün maaş 

günleri 
Beyazıt tediye ıubesi: Beyazıt mülga zat 

maaştan dairesinde 
Sultanahmet tediye şubesi (Mülga 
Düyunu Umumiye binasındaki gişede) 

Cumartesi 1 1-6-932 
Pazar 12 
Pazartesi 13 
Sah 14 

Çarşamba 15 
Perşembe 16 
Cumartesi 18 
Pazar 19 
Pazartesi 20 
Sah 21 

Çarşamba 22 
Perşembe 23 
Cumartesi 25 
Pazar 26 
Pazartesi 27 
Satı 28 
Çarşamba 29 
Perşembe 30 

fldncl ııfte Blrlod aite 

Mülkiye yetimleri Askeri yetimleri 

544- 599 
595- 640 
641 - 600 
691 - 740 
741 - 790 
791 - 840 
841 - 890 
891 .. 940 
941 • ita 

lımiye tekaütleri 

Mülkiye tekaütleri 
3336 - 3406 
3407 - 3476 
3177 - 3547 
3548- 3617 
~518 - 3688 
3689 - ila 

1 lımiye tekaütleri 

1191 - 1241 
1242 - 1200 
1291 - 1340 
1341 - 1390 
1391 - 1440 
1441 - 1490 
1491 - 1540 
1541 - 1590 
1591 - 1640 
1641 - ili 

Askeri tekaütleri 
5681 - 5781 
5782 - 5881 
5882 - 5981 
5982 - 6081 
6082 - 6181 
6182 - 6281 
6282 - 3381 
6382 • illi 

lklacl rtıe 
MOlkiye yetimleri 

1 - 60 
61 • 120 

121 - 180 
181 - 240 
241 - 300 
301 - 360 
361 - 420 
421 - 500 
501 - ila 

Hizmeti vataniye •• 
avanı mantları 

Mülkiye tekaüt1eri 
3001 - 3040 
3041 - 3080 
3081 - 3120 
3121 - 3200 
3201 - 3280 
3281 - 3320 
3320 - ila 

Fatih Malmüdürlüğünün 
günleri 

Birinci ııfte 

Alker yetimleri 

1 - 119 
120 - 238 
239 - 347 
348 - 466 
467 - 585 
586- 704 
705 - 823 
824- 942 
942 - 1061 

1062 - ila 

Askeri tekaiitleri 
5001 - 5080 
5081 - 5160 
5161 - 5240 
5241 - 5320 
5321 - 5400 
5401 - 5480 
5481 - 5550 
5550 - ilft 

maaş 

Kadıköy Malmüdürlüğünün 
maaş günleri 

Kadıköy hali içinde 

lktncl glfe 
llUlldJe d.ıl ve 

yeUmleri 

1 - 60 
61 - 120 

121 - 180 
181 - 240 
241 - 300 
301 - 360 
361 - 420 
421 - 480 
481 - 540 
541 - ita 

Mülkiye tekaütler( 
1500 - 1600 
1601 - 1700 
1101 - ısoo 
1801 • 1900 
1901 - ila 

ilmiye tekaütleri 
ilmiye yetimleri 
Hidematı vataniye 

Birinci rlt• 
Aıkcri dul •• 

yetimleri 

3000 - 3100 
aıoı - 3200 
3201 - 3300 
3301 - 3400 
3401 - 3500 
3501 - 3600 
3601 - 3700 
3701 - 3SOO 
3801 - 3000 
3901 - ila 

Askeri tekaütleri 
5001 - 5100 
5101 - 5200 
5201 - 5300 
5301 - 5400 
5401 - 5500 
5501 - 5600 
5601 • 5700 
5101 - ita 

Beşiktaş .Malmü-

Üsküdar Malmüdürlüğünün 
maaş günleri 

Paşakapısındaki dairei mahsu~adı 

llrtnd gişe 
MUlklye dul ve 

yetimleri 

5000 - 5060 
5061 - 5120 
5121 - 5180 
5181 - 5240 
5241 - 5300 
5301 - 5360 
5361 - 5420 
5421 - 5480 
5481 - 5540 
5541 - ila 

Birinci gişe 
Aıkert rlul vı 

yetimleri 

2000- 2140 
2141 - 2280 
2281 - 2420 
2421 - 2560 
2561 - 2700 
2701 - 2840 
2841 - 2980 
2981 - 3120 
3121 - 3260'"' 
3261 - ila 

Askeri tekaütleri Mülkiye tekaütleri 
1 - 112 4000 - 4054 

113 - 225 4051 - 4100 
226 - 337 4l01 - 4150 
338 - 449 4151 - 4200 
450 - 600 4201 - 4250 
601 - 750 4251 - 4300 
751 - ita 4301 - 4375 

ilmiye maaşatı 4376 - ıla 

Beyoğlu Malmüdürlüğünün 
maaş günleri 

Eyüp tediye •abesi Samatya tediye şubesi (Samatyada Su· Eski Fatih tediye şubesi: (Mülga Düyu-
" Eyilp maliye şubeıl U d k 

binasında lumanastırda maliye şubesi bitişiğinde) nu mumiye binasın a i şubelerde) 

. dürlüğünün maaf 
günleri 

Beşiktaş tediye şubesi 

" Beşiktaş Hııkaretlcr 
C. H. F. binasında,. 

Kaaımpasa tediye şube• 
ıi "Kasımpa1adn Camii• 
kebirde dıılrei mahııusa 

Beyoğlu tediye şubeal 
"Ga atn1aray L.lıeıl 
arluısındakl dairede 

Birinci gişe ik inci g[şP Birinci gişe 

Askeri yetimler Mülkiye yetimleri Askeri yetimleri 
lldncl gişe 

Mülkiye yetimleri 
Birinci gi şc 

Askeri yetimleri 
Birinci gişe 

Askeri dul yetimleri 
ikinci gışe 

Mülki) e dul yetimi eri 

Birinci gişe 

Aakeri dul ve yetimim 

Cumartesi 
Pazar 
Pazartesi 
Sala 

11-6-932 
12-6 
13-6 
14-6 

Çarşamba 15-6 
Perşembe 16-6 

Cumartesi 18-6 

Pazar 
Paıartesi 

Salı 

19·6 
20·6 

21-6 

Çarıamba 22 

Pertembe 23 
Cumartesi 2& 
Pazar 26 

1943 - 1990 
1991 • 2040 
2041 - 2090 
2()91 - 2140 

2141. 2191 
2191 • 2~40 

2241 - 2290 

2291 - 2340 
2341 - ilii 

Mülkiye yE.timleri 
7391 - 7490 

7491 - 7590 

7591 - 7690 
7691 - 7700 
1101 - ila 

7069 - 7100 
7101 - 7150 
7151 - 7200 
7201 - 7250 

7251 - 7300 
7351 - ila 

Askeri tekaütler! 
4283 - 4383 

4384- 4483 
4484 - 4583 

4584 - 4683 

4684 - 4783 

4784 - 4883 
4884. 4983 
4084 - 5050 

1147 - J 197 
1198 - 1248 
1249 - 1299 
1300 - 1350 

1351 - 1400 
1401 - 1450 

1451 - 1500 

l50l • 1550 
1551 - 1600 

1601 - 1650 

1651 • 1700 

1701 - 1750 
1751 - 1850 
1851 - ilci 

6700 - 6800 
6801 - 6900 
6901 - 7000 
1001 - ila 
Merkez mülkiye 

ye timleri 
2341 - 2377 
2378 - 2500 

Askeri tekaütleri 
3501 - 3580 

3581 • 3630 
3631 - 3730 

3731 - 3830 

3841 - 3930 

3931. 4000 
4002. 4100 
4101 - ilfi 

1 - 100 
101 - 200 
201 - 300 
301 - 400 

401 - 500 
501 • 6UO 

601 - 700 

701 - 00 
801 - 900 

901 - JOOO 

1001 - 1 IOO 
Mülkiye tekaütleri 

8201. 8300 
8301 - 8400 
8401 - 8508 

1 - 130 
131 • 260 
261 - 390 
391 • 520 

521 - 650 
651 - 780 

781 - ili 
Müliye yetimleri 

3001 - 3630 
3631 - 3770 

3761. 3890 
Asker tekaütlerl 

1601 - 1769 

1770 - 1964 
1965 - 2111 
2112 - 2285 

41)()() - 4060 
4061 - 4120 
4121 - 4180 
4181 - 4240 

4241 - 4300 

430J - 4360 

4361 - 4420 

4421 - 4490 
4481 - 4540 

4541 - ila 
Mülkiye ve ilmiye 

tekaüt eri 

6000- 6100 

6101 • 6200 
6201 - 6400 
6401 - ila 

1 - 100 
101 - 200 
201 - 300 
301 - 400 

401 - 500 
501 • na. 

MUlklye ve ilınlye 
tekaUtlerl 

2001 - 2145 

2146 - 2290 
2291 - 2435 

2436 - 25 o 

2581. 2725 

2726 - 2870 
2871 - 3070 
3071 - 3250 

Pazarte i 27 
Askeri tekaütleri 

5075 - 5111 5051 - ili 
Mülkiye teknütleri 

8579- 8679 

ilmiye tekatıt Ye 
yetimleri 

9801. 9827 850J - ila 2386 - ili 
Mülkiye tekaütleri 

5001 - 5165 
5166 - ili 

ilmiye maaşah 
6001 • ilA 

Askeri tekaütleri 
5000- 5150 3251 - ila 

Askeri tekaütlerl 
1001 - 1200 
1201 - 1400 

Salı 28 

Çarfamba 29 

Perşembe 30 

--

5112 - 5280 
5281 - 5380 

5380 - ili 

8680 - 8779 
8780- 8879 

8880- ilA 

9828. 9938 

Merke:r. mUilı iye teka· 
6tlf'rl ve avans 

8960 - ila 

- NAiM VAPUR iDARESi m: 

lzmir surat Postası Sadık Zade Biraderler 

5151 - 5300 
5301 - 5450 

1401 - ila 

A YYILDIZ 

Kiralık Depo, Dükkan, Bostan 
( 20 saat ) 

Lüks 
Vapurları: Karadeniz Postası ~ BAKKALiYE MAGAZASJ 

Esas 
2-2 
2-3 
2-4 
2-5 
2~ 
36 

161 
2 

ve Apartıman 
Mevki ve Nevi 
Galatada yolcu salonu karşısında 

" " " 
n .. " • 

" " ,, 

116 No. 
1 
2 
4 

depo 
dükkan 

" 
" 

" " " " 18 " 
Beşiktaş Kaptan lbrahim Ağn mehallesi Ihlamur 
caddesi 42 - 44 No. arsa. 
Beşiktaş Cihannüma mahnlleti 2 - 3- 4 No. bostan 
Nişantaşı Harbiye caddesi Selçuk apartımanı 
No. 2 daire. 

Teminat 
20 
20 
5 

10 
15 

25 
10 

Balada yazılı emlak bilmüzayede bir sene müddetle 
\>e.rileceğinden taliplerin 13.6.932 Pazartesi saat on altıda 
~ müracaatleri. (15) 

30 
kiraya 
Şube· 

""- TORK STÜDYOSUNDA mm 
~alaşarak artist olmak isterseniz 
h OLIVUT'uıı 10 haziran nüs
~sını alarak hemen müracaat 

ediniz. 

Halepli Sünnetçi Başı Zade 

SÜNNETÇİ 
Ahmet Mahmut 

Sirked: Beşir Kemal • M. Cevat ecıahaneaf 
kart1aıncla T. 21486. K.chkÖJ 6 701 afu T,19 

ADNAN 
vapuru 

Her Perşembe 26nlcrt Galata 
hafta rıhtımından 

Saat tam 18 de hareketle doj'ru 

I Z M 1 R'e 
ve Pazar günleri İzmir' den ıaat 
14 112 da hareketle fstanbul'a 
avdet eder. 

Tafsilat için Galata, Gümrük 
karşısında Site F ransez Han 
No. 12 yazıhanesine müracaat. 

DUMLUPINAR 
9 Haziran Vapuru Perşembe günü 

al<şamı saat 18 de Sirkeci rıh

tımından hareketle (Zonguldak, 

İnebolu, Ayancık, Samsun, Fatsa 

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize 

ve Hope ) ye azimet ve avdet 

edecektir. 

Tel. B. O. 1041 ~~· Fazla tafsilat için Sirkeci 
~ll'll-ıı:m1E111Si2!~-Em--ai.ı ıı Meymenet Hanı altında acen

Beşiktaş 2 ne: Hukuktan: 
Müteveffa Abdülhamit karısı Fat

ma Hanımın terekesine ait saray 
eşyası Kuruçeşmede Ortaköy cad· 
desinde 119 132 No. lu k8şkte bllmü. 
zayede 13 haziran 1932 pazartesi gü• 
nü saat on üç buçukta açık arttırma 
ile satılacak ve bitmediği takdirde 
milteakıp günlerde ayni aaatta ntııa 
devam oluna cak!ır. TaJip olanlar1n 
tayin olunan a-ün Ye ıaati mezkbda 

tahğına müracaat. Tel. 22134 

Kulak, Boğaz, Burun Mütehaasısı 

Dre Ekrem Behçet 
Beyoğlu, Mektep a:okak 1 Tel: 2496 

köşkte hazır bulunmaları lüzumu ilan 
oluaur. 

AHMET ve SEZAi 
İstanbul, Ketenciler 46, Tel : 23359 

Tenzilatlı fiatlarrnuz: 
Keame şeker 53 Kıışer Trakya . 
To:ı ş~kcr 41 n Ana dol 
Makarna 23 Beyaz peynir 
Z. Yağı Ayvalık 65 Pirinç Tosya 
Z. ,, Edremit 60 n Bombay 
Tra b. Jağı H• 100 .. Hlndi}e 
Urfa 11 H. 140 • Ri:ıon 
~ofra tu:ıu ıo " Çorbalık 

fotoğraf ı ahlili Kuponu 
Talıiatinizi öğrenmek istıyor ıııı 
foto[,'Tafrnızı 5 adet kupon ilo bir· 
likto ,;önderiniz. :Fotoğrafınız sıray 

tahiJir ...-e i:ıdo cdilnıoı 

1 im, meslek 
\'e~a. an'at? 

Hangi suallerin 
cevabı? 

90 
80 
50 
30 
40 
36 
35 
25 

-
Fotoğraf inti~:ı.r 

cd<'<'Ck mi ? 
·=-= 

FotogTafın klişesi 30 kurıı1l ıı< 
pul mukabilinde glin lorilo ı ~ 
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• 
lstanbul Halkının 
Nazarı Dikkatine 
Tem inatlı, asri ve fenni tertibatlı 

Halı Yıkama Fabrikası 
DGyunu Umumiye civarında Hoca Hanı caddesinde Yeşildirelc 

polis karakolu karşısında No. : 2 - 4 • 6 

Her ne\ i ve cin::; halı, kilim, cccade ' e enı ~ali nin elektrik 
tertibJtile tozla rı a~ınır. Tatlı su ve kiın)e'i maddelerle yıkamr. 
Her türlü lekeleri çıkarılır. Yıkundıktnıı soııra birkaç ~ene güve 
giremez. Gfüclerin çoğaldığı mev im gelmiştir. ihmal zararınızı 

mucip olur. Uzun tüylü halılar makine 'a::ıta::.ile traş cdiJir. 

Acı ve kuyu sularile sakın yıkatmflgınız, halılar çürür. 
Mütehassıslarımız Avrupada tecrübe görmüştür. 

Bozulan halaların badell derhal verllir. 
Mevsim haaebile muhterem müşterilerimize fevkalade tenzi)at yapılır. 

İstanbul Belediyesi İlanları 

EmlnönU Belediye Şube MUdUrlyetJnden: Sirkecide Muradiye 
caddesinde elyevm Viyana kıraathanesile şapkacı dükkanı arasında 
bulunan eski Belediye mevkiinio bulunduğu mahal icara verilmek 
üzere açık müzayedeye konulmuş ve Haziranın dokuzuncu perşem· 
ıembe günü ihalesinin icrası mukarrer bulunmuştur. Talip olanla· 
nn yevmi mczkiirda saat on beşte daire Encümenine müracaat 
eylemeleri ilan olunur. ( B ) 

Üsküdar Belediye Müdürlüğünden: Üsküdar Atlmataşmda 
Demirciler içinde 71 N o: lu dükkan açık müzayede ile kiraya 
verilecektir. Taliplerin 30 Haziran 932 perşembe günü saat 11 de 
EncUmene gelmeleri ilan olunur. ( B ) .. 

Üsküdarda iskele meydanında kain olup mahzuru izale edil
mekte olan Beylik ambarına ait enkazdan masarifi hedemiyeye 
tekabül eden miktarı 12 • 6 • 32 Pazar günü saat J 4 te satılaca• 
ğından talip olanların yevmi nıezkürda Üsküdar belediye dairesin
de mUteşekkil satış komisyonuna müracaatları. ( B) .. 

Beher metro murabbaına Uç yllz kuruş kıymet konulan Fatih 
Jangın yerinde Hoca Üveys mahallesinde l 14 üı.cü adada 284,43 
metre murabbaı Belediye malı arsa satılmak üzere kapalı zarfla 
müzayedeye konmuştur. Talip olanlar tafsilat almak için Levazım 
Mlldürlüğüne ve ihale günü olan 13 • 6 - 932 Pazartesi günü 66,5 
liralıkt eminat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi 
Encümene mUracaat etmelidirler. ( B) 

dW d U&C a r 
Caddebostanı Plaj Ve Gazinoları Açıl~ışhr 

lstanbulun en güzel bir yerindedir. Perşembe, cuma, pazar gün
leri varyete numaraları ve hergün cazbant vardır. Fiatler çok 
ucuzdur. Bir defa görmek kafidir. 

Bir pul 
İpekiş'e 

koleksiyonerı 

müracaat ediyor 

f peki~ muvakkat sataş mağazasının bulundu
tu yeri en veciz şekilde kim tarife muvaffak ola· 
cak? 

lpekiş mağazası mildüriyeti 10 haziran akşamı
na kadar gelecek mektupları kabul edecek, ertesi 
gUn bu cevaplan tasnif ettikten sonra en iyi 
tarifi 12 haziranda gazetelerle ilan edecektir. 

Binlerce kişi şimdi 12 haziran sabahını bekle
mektedir. Çlinkü bu binlerce kişinin hepsi de 
(lpekiş)in bir tarifini yapış ve bir mektupla 
mağaza mUdüriyetine göndermiş bulunuyor. Fil
hakika iki üç gUndür gelen mektupların miktan 
o kadar çoğalmıştır ki bunların çuvallar içinde ta
ıınmasına zaruret hasıl olmuştur. 

Dün çuvalla getirilen bir kısım mektupların 
vürudu esnasında garip bir de vak'a olmuştur. 
Kerimesi ile birlikte mağazada bulunan ve mu• 
bayaa ettiği bir kumaşın pakete sarılmasını bek· 
liyen yaşlıca bir zat çuvalla gelen bu mektupları 
gördükten sonra mağaza müdüriyetine müracaat 
etmiş, mektup zarfları üzerindeki pulların toptan 
mubayaasına talip olmuştur. 

Eski bir pul koleksiyo::eri olduğu bilahare an
laşılan bu zate itizar edilmiş ve bu zarfların (ipek
iş) müessesesi tarafından bir hatıra olarak sak
lanacaiı beyan edilmiştir.I 

SON POSTA Haziran 8 

Bedava bir Otomobil 
veya 

bunun bedelini alırsınız 
Ford Motor Kumpanyası Türkiyede~i 
Acentelerinin· iştirakile muhterem müşterı
lerine bir mükafat verecektir. Bu müka[gt>: . ... 

• • 
YENi 

• 
BiR oro·M.OBIL 

veya 
BUNUN BEDEL~İDİR 

Bu mükafat hiçbir ücrete tabi detililifı+ 
Buna karşılık olarak satış fiyatlarınad~ 
kat'iYen zam yapılma~ıştır.~Bu hıı_susa-:aıl 
tafsil at ve şerait Hazıran bıdayetınde ga-
zetelerle .. ilan edilmiştir. 
Bu şeraite nazaran 1 Haziran tarihi[~ 
30 Eylül tarihi arasında bir F ord otomobıi 
veya kamyonu alan her~müşterimiz ~u-mii
kô.fatı kazanmak fırsatını .elde etmış -olurı 
En yakın F ord Acentesine derhal mil· 
racaat ederek bu şayanı ha_yret müklltad 
hakkında izahat isteyiniz . 

LINCOLN f'ordSOl\ı 

AIRCRAFT 

iLDi M TERZ HANESİ 
Yeni Postane sırasında Piyango Miidüriyeti karşısındaki 

mağazaya nakletmiştir. 

Ankara Nümune Hasta-l 
e i Başt bipliğinden: 

Hastanenin bir senelik ihtiyacı olan 3500 ton kok kömilrll 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. Talip olanların yevmi 
münakasa olan 19 Haziran 932 pazar günü saat ikiden evvel 
hastanede miiteşekkil komisyona teminatlarile birlikte tekliflerini 
vermeleri lazımdır. Şartnamesini görmek istiyenlerin lstanbulda 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Miidürlüğüne ve Ankarada Hastane 
idare ve hesap memurluğuna müracaatları ilan olunur. 

Kadıköy Kuşdili Çayırmdn IO haziraıı cuma gUnü ründüz ana t ikide 

Pehlivan güreşleri 
Dramalı Hasan pehliva nla Bulgarynlı Arif pehlivan ara11nda ikinci iddialı güref. 

Bolulu Cemal pebll\·anla Bursalı lbrahlm pehlivan araaıııda -\okara 
seçme birinciliklerine hazırlık 

Başa 100 lira mUldifa t netice ayrıca ilan edilecektir 

Tuz inhisan isi. Başmüdürlüğünden: 
Çamaltı memlehasmdan satılacak veyahut mürettebat Ambar

larına sevkedilecek azami altmış bin ton tuzun çuvallara doldurul
ması ve teferruatı sairesi kapalı zarf usuJile İzmir Başmüdiriyetince 
münakasaya konulmuştur. ihalesi 9 haziran 1932 tarihinde saat 
on beşte icra edileceğinden talip o!nnların mevcut şartnameyi 
görmek üzere lstanbul Tuz inhisarı Başmüdiriyetine müracatları 
ilin olunur. 

.... Anknra'da IST AN BUL PALAS~ 

OTEL ve LOKANTASI AÇILDI 
Lozan Palas otelinin eabık binası lstanlıul Palas oteli naınile açıldı . 

Her odasında sıcak ve soğuk su, telefon tesisatı, banyolu odaları, 
istirahat eıı.lonları, fevkallde yeni mefr119at, nezareti kt\milcyi haiz 

taraça, husuıl ve reıml alyafetler kabul edilir. 

Kadıköy Haaanpafa HiliJiahmet 
Nahiye merl<ezi himayesinde 

9 hnıiran 932 Perşembe akıauıı 
Yoğurtç u Park tiyatrosunda 

fevkal1ldo mlisamere 
1 - Askeri bando ... 
2 - Muallim Nuri Beyefendi 't'e tal,.. 

beler! tarafından fahriyen konaer. 
3 - Natit Bey ve Karakaı Heyeti 

temılliyesl tarafından " iki Bacek ı>at' 
Çiçek ,, vodvil 4 perde... 

4 - Duvetola r •• Kantolar ve ıi~ 

İLAN 
Taksimde veyahut Ayar.pa: 

şada 50.000 liraya inıa edilecek 
bir aparhmana nısfiyet nzete 
iştirak etmek istiyenler Galai' 
Yüksek kaldırımda 66 No. ld 
daktilo Osman Nusret Ef. 11111-
racaat etmeleri. 

Dr. A. KUT .EL 
Cilt ve zGhrevJ hastabklaı tedr 

vihanesi Karakö1 Börekçi farııt• 
uraaında 34 

llmRr Dr. Ali Esat 
Gülhane doğum ve kadın 

hastalıkları muallimi 
Hastalannı cumadan maada ...... 
2 den 6 ya kadar Catalothaada v..
batan caddealade Orbaa S., .,...... 
mana No. 3 te kabul " tedawl edel'• 

T olefon ı 232IM ~ 

Son Posta M_... .. 

Sahipleri.ı. All Ela ..... ~ ~ 
Netrirat MM•I Hail Utfl 


