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İKiNCİ TABI• Tayyare Piyankosunun Keşidesi Hitam Buldu. Kazanan 
•Numaraları Liitfen 11 inci Sayfamızda Okuyunuz. 

Çocuk Bulunuyor 
Lindbergin Çocuğunu Kaçıranlar Tes
hit Edildi. Amerika Polisi iz Üzerinde 

Nevyork 12 - Uac:lbeqba 
çocuğunu kaçıranlann kimler olı
duğu nihayet meydua çıkanl
mışhr. Bunu meydana çıkaran 
zat, Nev Jeneyde btlyllk bir 
polis içtimaına nezaret ettikten 
ıonra Şikagoya avdet eden 

ilkago Polis Miidlbiyeti çocuk kaçı
rıcılar mütehassısı Villiam Kuıok· 
tur. Bu zata g&re Undberpa 
çocuğunu kaçıranlar, Şikago 
Çocuk Kaçırıcı çetesine menıup 
alb kişidir. Bunlar sabıkalıdırlar 
ve dört defa tevkif edilmişlerdir. 

Bu sabıkalılardan uıl fail iki
ıidir. Fakat, diğer iki erkek ve 
iki kadınla birlikte bu İfİ yap
mıılardır. 

Hırsızlar iç haftadanberi 
Lindbergin evine civar bir 
yerde ikamet ederek tetkikat 
yapmışlar ve miiteakiben malam 
kaçırma bAdiseai vukubulmuttur. 
Zabıta Şikagoda şiddetli bir 
takip hareketine başlamııbr. 
f;'aillerin izleri bulunmak üzeredir. 

Amerika efkin umumiyesi müt· 
hiş bir heyecan ile kaynamakta· 
dır . Bir aralık kendisinden şllphe 
edilen, fakat Lindberg ailesi ta
rafından hakkında hüsnll ıeha· 
det olunan miirebbiye (Betti 
Gov)un bu hadisede kat'iyen ali
kası bulunmadığı, bilakis ço
cuğa derin bir muhabbetle mer
but olduğu anlaşılmıştır. 

Lindbergin çocağanan 
mürebbiyesi lskoçgalı 

Betti Goo 

Japon Askerleri Geri 
Çekilmiye Başladı 

Harekitı luublge salaatındakl delapt manzCU'tılarından 
Londra, 12 ( D. Hususi ) - harbiye nezaretinin, Jeneral 

Ş.nghaydan son dakikada iş' ar Uvedanan kumandası albnda olan 
ediliyor: Çin hükümeti, Çin-Japon dokuzuncu fırka ile Jenerlll. 
~~Ih müzakeresine başlanılması Skiemomoto'nun kumandası al-
lçın mutlak surette Japon asker- tında bulunan muhtelif livayı 
~iri?in geri çekilmesi hakkında geri çekmiye karar vermiş oldu-
~ er~ sürdüğü şartta ısrar etmek- ğu rivayet edilmektedir. 
edır. (Üçüncü sayfadaki tafıillb Ult(ıen 

Şangbay,. 12 (A.A) - Japon okuyuauz.) 

Ankara Cinayeti 
Polis Katilleri Y akalamıya 

Muvaffak Oldu 
Eevelki gece Ankarada bir 

cinayet oldu, bir kan ve kocayı 
feci pkilde CSldtırdnler. Son da
kikada gelen haberlere göre 
cinayeti yapan Kımız, Erzurumlu 
Klmil, Baron ve Dursun iamindeki 
katiller yakalanmıılardır. Klmil 
ile Baron latanbula kaçmışlar 
fakat lzmitte yakalaıumştır. Ci
nayetin tafsillb Gçlbıcll aayfadadır. 

Nuri Bey 
Remzi Beyin Utak pker 

fabrikuı Mlldtlrltlğlbıe tayini 
tlzerine Gaziantep Meb'ulukla· 
nndan biri ın6nhal kalmııhr. 
Verilen mal6mata göre Halk 
Fırkaa. eski Kitahya ffieb'uu 
Nuri Beyin ba mlnhal meb'asluğa 
namzetliğine kararvermiıtir. 

{10) uncu aayfamızda okuyunuz: 

Cenup Denizlerinde 
Bir Sergüzeşt 

ALTIN PEŞiNDE .. 
Üç Serseri, 

Üç Milyoner 
{ 6 ) ıncı sayfada okuyunuz: 

Hayattan Ahnmış Bir Vak'a 

Hindistan da 
lngilizlerin Bütün Gayret

leri Hep Boşa Çıkıyor 
Bombay, 12 (A.A) - Hlılru

metin, Gandi taraftarhiı hareke
tini bir ay zarfında hitama erdir
mek nmidi bop çikmııtır. Kon
gre içtimaı yasak ve milli ha· 
reket reislerinden birçoğu mah· 
pus olduğu halde milli hareketin 
faaliyeti devalll etmektedir. Bil· 
tiln hareketler ti altından yapıl
maktadır. --SamS' .. ~ada 

Gizli Bir Komünist Şebeke
si Meydana Çıkarıldı 
Samsun 11 (Huıuai) - Burada 

gizli bir surette bir komllnist 
ıebekesinin faaliyette bulunduğu 
anlqılmıfbr. Bu ıebekeye mensup 
d6rt kişi tevkif edilmiştir:. Bunla-
1'JD, son zamanda İzmir, lstanbul, 
Edirne ve Kırltlarel" n le tutulan 
komllnistlerle ne derece allka ve 
rabıtalan olduğu tespit edilmiye 
çalışılmaktadır. Bunlarm diğer 
ar~larının da yakında ele 
ıeçcneai llmit olunuyor. 

Üç ihtira 
Türk 

Rifat Bey iıminde bir zat hil
ldlmete milracaat ederek icadet
tiği il~ itiraınm tescilini istemif, 
Milli lkbsat ve tasarruf Cemiyeti 
reisi Danit Beye de mllracaat 
ederek yerli malı olmak u.fatile 
yakında imAI edeceği bu makine
lerin memlekete tamimini rica 
etmiştir. 

Makinelerden biri: Otomobil· 
lerin sllr' atini tanzim edecektir. 
Bu makine belediye tarafından 
mnhnrlenerek otomobillere yer
leıtirildiği takdirde 35-40 kilomet· 
reden fazla sür'at yapılamamasını 
temin edecek, bu suretle tehir 
dahilinde otomobil kazalarının 
CSnüne geçebilecektir. 

Diğf:ri: Bllyük aparbmanlarcla 
ve apartıman haline kalbedilen 
evlerde yangın çıkbğı takdirde 
Dıt katlarda bulunan balla der-
hal kurtarabilecek otomatik bir 
uansördllr. 

Oçtıncll alet ise : Paraşutların 

Yapan Bir 
Genci 

Mıılıterl Ri/d &g 

havada ylzde y&z açılmalarına 
temin edecektir. Bu ıuretle tar
yareciler kaza vukuunda bu alet 
sayesinde kendilerini 6lllmden 
kurtaracaklardır. 

Bir Rüya Yüzünden Bir 
Adam Çılgına Döndü 

Evrenye 10 (Hususi) - Burada çok garip bir hadiae cereyan 
etti. Şekli ıudur: 

Evrenyenin Ayvaz köyiinde Y azıcıoğlu Ahmet Efendi evinde 
uyurken bir rllya g6rmtl§, rüyuında yanına iki kişi gelerek kendisineı 

- Sabırlı ve metin ol, sen yannki salı akıamı 61eceksin!.. 
Demişler. · 
Bu gibi şeylere derin bir itikadı olan Ahmet Efendi bu hadise

den son derece müteessir olmuştur. Zavallı adam bir idam mahku
mu gibi bitkin ve yan ölll bir halde kasabaya geldi ve: 

- Ben bu akşam ölüyorum!.. diye bütün tamdıldarile giSz yaşlan 
ve hıçkırıklar arasında helillaşmıya başladı. Biçare adamın bu haline 
birçok kimseler kahkahalarla güldüler. Bazı ihtiyarlar: 

- E.. Cenabı bak tarafından kendisine mailim olmuıl.. Diye iıl 
ciddiye almıya kalktılar. Kasabadaki birçok meraklı halk ıalı akfamı 
Ahmet Efendinin evinde toplanarak rüyanın tahakkuk edip etmiye
ceğini gözlerile görmek istediler. Akşam yaklqtıkça, zavallı Ahmet 
Efendi sehpa albnda öliimii bekliyen bir idam mahkimu gibi, yan 
aın bir halde, &elliz sadasız yatağında yabyor, etrafındaki halk ta 
sabınızlıkla adamın bqına gelecek fellketi bekliyordu. 

(Devamı 8 inci aayfada ) 

Un Çuvalları Ve Fare 
, 

Efklrı umumiye - Kql Kııl Kıtl Kıtl 
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Geri Eski Evrak 
Gelirken 

Bull'ariatana •idea mu.,,oaıu 
Mjerladeki tariW weaihe1e-
dan bİI' kıımının iade edlle
eetiai Maliye Veldıt ne ... 
bUdirdL ilk defa ( Son Poata ) 
ta.rafındaa ortaya atılan Ye 

flcldetle naza1'1 dllclrate kon· 
lan hu mcaele hıkk•nda p 
mütaleaları topladık: 

lı1uatafa Zeki Bey ( 11..ıilm U lacD 
mektep} 

- Tarihi klğıtl• w e.wsler 
dedelerimizin bize bırakbldan 
kıymetli hatıralardır. Fakat •ir 
gün bunların paçaua fiaU.clen 
az bir fiatle satıldığına ıahit ol· 
duk. Gazetenizin ebelDIDİyetll Ye 
ıayam fiikran aqaljab lz.t.e 
bunlardan ( 5.1 ) çnalmm We 
edileceğini resmi ajudan IPI· 
melde müteselli oluyor-. Fakat 
bu iade edilecek nnk ptılan 

evrakın ancak onda biridir. Çla
ki utdan nrak twmam ildta' 
yilz okkahk ( 200 ) balp hl. 

Jt 
lla6a Kt.11 a. eset ..... ••h•Rıll IS) 

- Balpriatancl.. p:ri ...... 
cak emakm l»lyllı Wr ..,._ 
meli pktar. Çlnlri • 'er tamif 
edildi. Balprlarm taiWae ,.,.. 
yacak kıymetli p11rçalar ayrıldı. 
Bunlar oreda kaldı. Bize ikinci 
derecede ehe•miyelll elanlar 
iade ediliyor. Fakat b. hal ime 
bir ibret dersi oluraa laea ona da 
mlitqekkirim. 

• 
rtknt B. ( .. ,otlu Ce '' ' '* 11 ) 

- Eski nrakınm bizim için 
m•dcl Ye mane~ı laymeti olan 
birer hazinedir. Baalarm ae 
pahasına olurıa obun tamlf 
edilmeü llzımdır. llaarif V ekl
letl blltçuine tah..ı.,t koyarak 
bir an enel çftrilmekten kurtar
m.aladır. Bmalara W'fec:lilecek pa
la bop &itmez ve icabında buı 
kıymetli ve mükerrer parplar 
Avnıpa ve Amerika mkeleıiM 
ıatılmak IUfetilo yapalaa ma8afm 
(100) misli elde edilebilir. -.. 

... ,. ... 7 '8uh..-.. .. FJr.. Af•) 
- Herifin biriai uyurken bt

Jljmm ftzerinden bir •~an ıeç- -
mİf. Otlu kend.isiae .ayleyince 
herif fevkalAde telAp dQşmllt
Mnteeair ol.111 ve .mayet de
miş ki ; • Oilum fareaia , ... 

ğiadea korkmam ··- 701 Glnr 
diye korbnm. " BaJıaristua 
.. blan enak iade edileceklerden 
çok fada idi. İade ecli1ecekı. 
elden geçmiş ve dlldbdi ..,&eri 
kalmışbr. Fakat artık bu kadiıaa
fln-lak tekearir et.iyecektir. 
~imdih1' bu da bir kuançbr. 

Kereste 
Ve Çimento 
• 
Ilıtikôrı Mı? 

Bir kısım tacirlerimizin bize 
verdikleri maJ6mata ,are, memle
kette, bir kı11m intaat qyuı pa· 
lıafh sablmaktadır. Tahdit karar
namesinin neırinden evvel mem
lekete idhal edilm epey Roman
ya mah if len111İf kerestelerin met· 
re mikabi 32 liraya aabhrken 
kerute ithali menedildiklen ıon· 
ra ywli bat kerute fiatlan 35, 
ve hatta «> llra1a kadar fırla
IDlflU'. 

Çimento fiatlanna gelince; 
yerli çimcotunan tonu bugftn 28 
liraya satılmaktadır. Halbuki yerli 
çimentolar 18-20 liraya aabldığı 
takdirde pek ~el idare edile
bileceği muhakkak g5rftlmektedir. 
Esasen yerli çimento pahalı ıa· 
bldıiı hakkında htıkdmete de 
ihbarat yapdmıfbr. 

Borç Faizi 
Emlak Bankası Yeni Ka
. ran Tatbik Ediyor 

EmlAk ve Eytam bankua fa
izinİD indirildiğini evvelce J'llZIDlf· 
tık. Banka, borç faiz komıiyonu
aa yftzde on buçuk &zerinden 
heaap etmiye batlamışbr. Bu 
karar t marttan itiberen borç 
alanlarla heuplan muntazam olan 
blitlln borçlular hakkında mute
bea"dir. Fakat hesaplarım muay
yen mtıddetıe. içinde dnzeıteaı
c:le bu karardu i.tifade edecek
lerdir. 

Usküdar 
TramfJagları 
Hissedarlar Ay Sonunda 

içtima Aktedecekler 

Oıkiidar Tramvaylan Şirketi 
Umumi Heyeti bu ayın aonuncu 
gihal toplanacak, bir senelik 
f aali7eti 16zden geçirecektir. 
idare Heyeti yeai ıene faaliye
tine esaa olmak nzere bazı ka
rarlar vermiştir. Bu arada. Bele
diye ile Evkaf arasında çıkan 
ihtilAfın halline ait olarak yapL
lan itilAfnamenin tatbikı için 
Umumi Heyetten salAhiyet talep 
edilecektir. 

Bir Daire Ankaraya Gidiyor 
Verilen malimeta göre Glim

ıtılı Umum Mtıdilrlnğilıılln latan
bulda bulunan Hukuk kalemi 
yakında Ankaraya nakledilecektir. 

ı .. Yerli Mal, Ucuz Fiat 

Uç Bonmarşe Ve Büyük 
Bir Şirket Tesis Ediliyor 

Y erlimallann daha ucuz· a
tılması ve geniş mikyasta iıtihlik 
edilebilmesi makıadile bonmarıe
ler a~ılmak tetebb&One girişil
diğini evvelce haber vermiştik. 

Tahkikatımız& göre bu teşeb
btıa hayli ilerlemiş ve oldukça 
taraftar toplaID1fbr. Şimdiki hal
de alikadarlar tarafından hazır
lıklara başlarulmıt bwunulmak
tadır. Hazırlıklar bitirildikten 
ıonra l.tanbul, Beyoğlu ve Ka
dık6y semtlerinde olmak llzere 
Oç bonmarşe tesiı edilecektir. 

Bonmarşeler için btiyük ma· 
ğazalar kiralanacak, buralarda 
her tiitl8 yerli mamullb teşhir 
edilerek satışa arzolunacaktır. 
Fiatlerin mfimkiln olduğu kadar 
ucuzluğu esas prensip olarak 
derpiş edilmektedir. Bu suretle 
hem muhtemel ihtikir teşebbils
lerinin önilne geçilmft olacak, 
hem de faıla miktarda mal aabfa 

Kok Kömürü 

1 
temin edilecektir. 

Diğer taraftan haber aldıta
mıza 1röre, ıelırimbdeki fabrika· 
alar da ba lm1a1ta mühim Wr 
teşebbüse gİrifmiye karar vermlf
lerdir. Bir k111m fabrikacılar, 
munhaııraa J•li ...ıı ybp. 
ufraşmak ftzere hllyllk hir .... 
ket yapmak hususunda mlizake
rede bulmaayorlar. Milzakerelu 
bir itilAf ile neticelendiği takdir
de ıirket derhal harekete geçe
cek, memleketia la. tarahHa 
yerli mala labp için faa1İ)91t• 
buhmacaktar. Ba lefel>bls ilerle
dikten IODl'a 'bir de Yerli ilah 
Ben1ra11 açwlnw• clltBallnıekteclr. 

Bmalardaa bqka han tellirler 
tarafmclaa l.tanbaıdaki 8"1rNllr 
makamlara m&racut edilenk 
daimi yerli mah ..peri teliı 
edilmek arm ohmcluiuao bit6-
mifler, yanhm Ye ikaz taJelade 
bulunmutlardu. 

Belediye Ebeleri 
Belediyenin Fabrika Aç- Gece Ve gündüz Çajınlan 
mak Tasavvuru Ciddileşiyor Yere Gidecekler 

Belediyenin bir kok kömürü Belediye ebeleri fİmdiJe b-
fabrikuı yapbrmak istediğini ~ M~&zleri meal _.... 
haber · tik. K ndiail &6- ı.. çajmlclddarı z•mez 

b~uh • ~ . Be 1
8d. dopmJara l(idiyorl..., gecelln 

ıen ır m amrımız e e ıye dairede bulunmadıklan için 1111-
Reiı Muavini Hamit Bey bu hu- racaatluı iuf etmiyorlardı. S. 
susta denıiştir ki: biye V eklleti din Belecliywıye 

" - Böyle bir tasavvurumuu yapbp bir teblij'de blttla S.. 
var. Fakat henllz karar vermiş diye .ebel~ ıece ~. ~ 
değiliz. Tahdittea aonra memle· meuı mti g~elrR'DD ~--
k . . k k knm:ı....n. . . len yere lkrebiz olarak ptme-
etımıze o \Uu az gmyor. lerini bildirmiftir. Belelediye ha 

lstanbuldaki .gazha:ıel.er bu . sen~ tebliği blitBn Belediye tubeleriae 
kok kömürü Jetiştiremedilden ve ebelere tamim etmiştir. 
için kamnr buhranı oldu. Bizim 
öğrendiğimize göre, bir fabrika 
( 70 ), ( 80) bin lira ile yapılabile
cektir. Böyle bir fabrika tesis 
olunursa Belediyeye ait bUtün 
m6esseselerin kok kömür ihtiyac• 
ları fazlasile temin edileceği ..gibi 
piyasada da sablabilecekür. Diğer 
taraftan bu suretle memlekette 
ko\.. kömftr6 kullanmak taammllm 
edeceği için ormanlarımız da mu
hafaza edilmiş olacakbr." .• 

OarOIAcezede .. 
Darülacezenin buı pavyonla

rımo tamirine karar verilmittir. 
Tamir esaslı surette yapılacak, 
bir kısım döşemeler çiniye tahvil 
edilecektir. 

Traş Makineleri 
Bir Müteşebbis Burada Bir 

Fabrika AçacaklDlf 
Bir mütqebbia Hiiklmete 

miracaatle Tlirkiyecle bir 1nıf 
makiaeleri fahrikua açmak ...._ 
diğini bildirmit .. ruhut iatemit
tir. Mftteşebbil, makineleri ucn
latacağuıı temin etmektedir. 

Muhiddin Bey Geliyor 
· Şehrimize gelen ıon malOmata 
göre elyevm Ankarada bulunan 
Vali Muhiddin Bey bu akpm 
Ankaradan hareket edecek, yana 
,ehrimizde bulunacakhr. 

ı ı 
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1 k tünün Tarihi 

Talebe Birliği 
ihya Ediliyor 

--

MDll Tirle Talebe Birliğ nin lh· 
Jtlt ltt. dokuz fakülte ve yükıell 
melıtep murahhaalar1, dün HaJk E• 
• toplanm1flar, ilk aukanerats 
ltttha etmlflerdlr. Hakuk murahbu
lar111._ Kadri btraJaim Beyin ri1a
Ht._. ,.pılan içtimada, Ditçi w 
Ecn• Mekteplerinin de bfrliftte kendl 
maralalaaalarile temsiline •e niı.am• 
nameaia tadili için bir komiıyon 

t•fldll•• karar verilmittir. <~eleeell 
n.e Jln• l.ir toplantı yapılarak 
.Ut••••• etrafında ıörüfülecektir. 

Adliyeye Verildiler 
Bara., 8 - Zabıta, phrin 111uh

Wlf .. 1wtllerinde NÇ latünde ine• 
pld.... pltlrerelr plip re~enlen 
datıt- 24 kadını teabit dmiş n 
,apllaa tüldkatta bunlarıD batıl bfı 
ltillalla t•beaıı bayır ltlemek auretlle 
l'rlp hutrhflnın i:r:alealne çahşbkları 
aalafllJDJtbr. Kadınların hepsi bak• 
inada tanılm olunan zabıt •arakHı 
atW,.,. •wilmi4tir. 

Buğday Meselesi 
Bir Sindika Tesisi Çok 

Muhtemeldir 
A.karadu aelen haberlere ı•• 

hatclaı mueluinin halll için Milli 
Baablann lttiraldle bir •incffb 
tetldl tek m.ulatemeldlr. Fakat flat
lue ... yapılman muvafık r&-11-
memlftlr. Eaaaen bu aene köyUlnb 
.U.de batday kalmamışbr. Abnae .. 
~ler seJecelr mene tatbik edll .. ..... 

Mister Grov 
A..lkaaın Tokyo eefirlitlae 

tayla ehuıan Miat. Grov terefiM 
el• Amerikan Kolonisi tarafından 
bir Jlfyaht nrilmiştir. Sefir c ... P" 
lan JUi• Amerikaya hareket ed .. 
•ektir. 

Ziraat Bankası 
.... Bank-..mn Ziraat Veuı.

ti•• raptedilmeaJ hakkında bir eere
yaa MtJa.auıttr. 

Bir Tayin 
Bar.. defterdarı Memduh S.1 

M.U,. Vek"eti Muntazam Borçlar 
~ ....... tayin edilmiftir. 

Erzurumun Kurtul~u 
Ola Erzunımda tebrin km

bt111t pü münaaabetile Wr 
tuit mewasimi yapıJmqbr. 

Tutun Sataşı 
AYDıtaryaya takas esası nz.. 

rine tattın miıbayauı için müza
kerat cereyan etmektedir . 

Haliç Şirketi 
Haliç Şirketi IWlll bir müddet 

enel vaziyetinin fenalığından 
bahwtınlt. Belediyeye her sene 
verdiif Yerginin, vaziyeti düzel• 
tinciy• kadar ahnmamasım ileri 
ıllrm6ftll. ,Şirketin bu iddiasmı 
tetkik eden komisyon mesai ra .. 
ponmu Yermiştir. Öğrendiğimize 
ıan raporda şirketin vaziyetiain 
çok fena olmadığı, belediye 
verıilinln bir miktar indirilmesiyle 
flrketin yqı1acalı Heri sUrnl· 
mektedlr. Belediye bu hususta 
beni& bir karar vermemiştir. :::===========================::::::==:;::::;__ ______________________________________ __ 

t Son Posta'nın Resimli Hilcagesi: Pazar Ola Hasan Beg Ve Hayvanlar ' 

J: Eşek - Hasan Bey, o kadar key
fim yerinde ki, sormaJ 

1 
2: Hasan Bey - Havalar açtı, zah- 1 3: Eşek - Değil, HMAn Bey, bi~m 1 4: !fek - Ekmeği pahalılaştırmak 

met azaldı da ondan mı? insanlardan fazla itibarımız var. habrdaİt pÇİJOI' ela arpaya clokwNumyw.,J 

il 
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Hergün 
lktısadi Buhranın 
Sebebi 
Bugdagdır 

(1930) senesindenberi memle
ketimizin, geçen senelere nazaran 
llıühim bir iktısadt buhran içinde 
bulunduğuna şüphe yoktur. Bu 
buhranın en mühim delili hükü-
llıetin ( 1931 ) senesi bütçesini 
( 220) milyondan ( 145) milyona 
indirecek derecede noksan varidat 

t
elde eldeceğini hesap etmesidir. 
ki sene evvele nazaran bu kadar 
ıaoksan varidat tahminine hllkO
lbeti aevkeden Amil iktisadi bub· 
randan başka bir ıey değildir. 
Acaba bu buhranın •ebebi nedir? 
Dünyadaki ikbsadl buhran mı 1 

Doya buhranının mDbim ol· 
duğuna ıDphe yoktur. Fakat biz 
bu buhrandan fniçin mOteeııiriz? 
(1930) senesinde ihracat eıyamıı 
:Yekun itibarile meseli ( 1929 ) 
lenesinden daha mı az kıymetle 
aatılmııtır ? Hayır. ihracatımıza 
r~lince, bu da ualmışbr. Tnr-
lciyenin buhranb ieçen ( 1930 ) 
ıeneıi tarihinde belki ilk defa 
olarak ihracabn lthaJlttaa fazla 
olan mes'ut bir HDuiydL Pa· 
ramız lae kıymetini 10n tene 
daha iyi muhafaza ~ etmlftir. 
Zahiri bütün rakamlar, 't'e neti
celer memleket ikhsadl yaziyeti
llİn, hiç olmaua ( 1929 ) aeneain· 
den fena olmadığım 16stermek• 
tedir. 

Buna rağmen varidalln azal
tnası her tarafta iısizlik Ye 
•ıkıntının çoğalmaaı, mtinha81ru 
yahut en başlıca amil olarak, 
buğday fiatlerindeki mllhim te
nezzlllden Defet etmiıtir. 

Tilrkiye ziraatinin elUIDl 
buğday ( daha esaslı tabir ile 
ekmek imaline yarıyan hububat) 
teşkil eder. Memleketimizin ek· 
ineklik hububat iaühaalib MDeYI 
(1) milyon (700) bin toa tahmm 
edilmektedir. 

lstanbul piyasasında bufdar
ların vasati satıı fiatleri mDtare
keden ıonra kiloıu her sene (13) 
kuruştan yukan idi. Halbuki 
( 1930 ) senesindeki tenezdldea 
lonra buğday fiah (6) kuf1Jfla• 
llfağı dtlfmüıtnr ki, tenezdll ııit
peti (% 55) dir. Eğer bu tenez• 
tlll btıtnn eıya için umumi ol· 
laydı memlekette bolluğa dotru 
gidilmek ve bayat pahalılıj'lnl 
azaltmak itibarile tesiri mllspet 
olabilirdl Halbuki bu tenezznl 
buğday ve nihayet Türk k6ylll 
lıtihsalit eşyasma inhisar etmiıtir. 

Diier eıya, kiralar, nak· 
Uye ilcretleri bu btıyllk te· 
llezznl karşısında ya pek cllı'I 
dGşkilnlllkler g&termiıtir •e-
1• sabit kalmlfbr. Fiatlerde 
bir bozukluğa mucip olan bu 
vaziyet, ikbsadt nizamı bozmUf, 
lbemleketin ekseriyet halkını 
teşkil eden bir 81DJfı hakiki bir 
llkanbya, batta ifllaa ıürüklemiı· 
tir. Fiat tenezzillO bllt6n çiftçi· 
lerimizi müteessir etmekle bera· 
ber, iıtihsallerinin mOhim bir 
kısmını ıatmıya mecbur olan ve 
lbtitenem ziraat yapmayan mın· 
lakalarda buhran daha mne .. ır 
olmuıtur. 

( lktaHd1 Dnletçlllk • AHMET HAMDI t 

Bir Kadının 
Cinayeti 
• Karagilmriikte oturan Şefika 
••ıninde bir kadın, oğlu aleyhinde 
lbahkemede şahitlik yapan ZühtO 
Efendi isminde bir adamın batı· 
lla bir demir indirmiş, adamcajız 
tehlikeli surette yaralanmıştır. 

Bir Kaçakçı Yakalandı 
d Mehmet isminde birisi kCSprl

en geçerken, ıırtmdaki çuval 
aranmlf, yanmpr kiloluk 43 
Paket kaçak tütlln yakalanmitbr. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi lf. Muvaffakıyetin Manası >f.. 

1 - Herke• hayatta muvaffak I 2 - fakat muvaffakıyetten an· ı 3 - Halbuki hal-iki muvaffakıyet 
olmak iıter. Gençlljla • blyBk ladıtımıa .. y ya H"et nya ıöh· bu detild:r. Senet ve töhret muvaf-
mefkGreai manffakıyettlr. rettir. Kı•kaadıtımıa munffakıyet· fakıyetin aldatıcı tarafıdır. Hakikt 

)er bunlardır. muvaffakıyet yaııyabilmektlr. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Çin -Japon Sulh Müzakeresi 
Bir Türlü Başlıyamadı 

Rusya 100 Bin Asker T ahşit Etti 
Moskova, 11 (Hususi) - lzvestiya 

gazetesi, Vladivostof ve o havalide tah
ıit olunan Rus askeri miktannın (100) 
bini geçtiğini, buna rapen asker sev
kıyabnın bili devam ebnekte olduiunu 
haber vermektedir. 

Moskon 11 (A.A.)- Şanıbaydan bildlrildiifne 
ılr• Japon taarruzu 20 milyon lnai}iz lirua kıy
metinde emval ve emJAkin mahvolmasına aebep 

olmuştur. 700 bin Çinli harp mıntakasından kaç
mıya mecbur olm~tur. Bir milyon amele ifaizdir. 
Oç haftadanberi Honkloda cesetler yakılmaktadır. 

Paris, 11 ( A.A ) - Şanpydaa Ra,ter Aju-
11na bildiriliyon 

Çin hük6meti Japon teraltini havi notaya 't'er
diği cevapta. Japonya ile mlizakerata ıirifmiye 
hazar olduğunu bildirmekle beraber bu mll.zakere-

1 
lerin aacak muhuamata kat'ı bir nihayet ve
rilmesi Ye Japon kuvvetlerinin bilikayda ıart 
ıeri alınmua meaelelerine mllnbuu kalmuım pıt 

koımaktadır. 
Cenene, 12 (A.A) - Umumi komisyonuu dlln

ktl celaeal esnuında Japon murahhaaı M. Sato 
Japonyanın, vaziyetin dostane bir tarzda halli içla 
mnzakereye amade olduğunu beyu eylemiftir. 

Mumalleyhin iıbu beyanatından aonra umumi 
koınUyoa karar projesini reye koymUf 't'e Çin De 
Japonya mO.teına olmak llzere mOtefikan kabuJ 
•tmiftir. 

Şanghay, 12 ( A. A.) - Çin - Japon mllzake
relerinin hemen açılması için görthıllrde hiçbir iı: 
yoktar. Anlqıldılma göre tenviri icap eda birkq 
nokta daha kallDlfbr. 

Japonlar, Japon askerlerinin geri alınması yo
lundaki Cin taleplerinin hakiki manasının ne olda
nu soruyorlar. 

Ankarada Bir Cinayet 
Katiller Para için Zengin Bir Kan 
Ve Kocayı Parçalayıp Öldürdüler 
Ankara, 12 ( Hu8Ull )- Otla 

rece tebrimizde bir cinayet ol
muftur. Didik mahallesinde otu
ran F abreddin isminde bir zengin 
ve kansı, bir kaç ıerir tarafın
dan balta darbelerile Ye fed bir 
tekilde parçalanarak 6ldürülmür 
lerdir. Cinayetin para için ya· 
pıldığı anlqılmıştır. 

Polis tahkikabna ılre ıerirler 
aabaha k&l'fl eve pmifler, ev· 
Yell alt katta yatan atağın lze
rİD• ylbiimllfler, zanllıyı adam· 
akıllı döverek bayıltlDlflar, aonra 
yukarı katta kara ve kocanın yat· 
bil odaya çıkmıtlar, ikiıini de 
&ldllrmüşlerdir. Evin içi karma· 

kantık bir haldedir. Katiller 
btıynk bir kua ile bir 
çekmeceyi kıramamıılarclır. E.-

LinJbergin 
Çocuğu 
Hala Bulunamadı 

Ne't'Jork. 12 (A.A) - Lind
berı·in eocutu hakkında pekaz 
malimat ....cbr. Kat'I Ye sarih 
hiçbir maltmat elde edilmemİf 
olmaaına rajmea •niyetin inki· 
talının kunei karibeye gelmiı 
olup olmadığı sorulmaktadır. 

Herhalde, 11 aenelik bapiı 

ceza11nı çekmekte olan kaçakçı 

den ne çalclaldan heniz tea
bit edilememiştir. Fakat mnhlm 
miktarda mücevher gGttlrdllkleri 
aannedilmektecHr. Cinayetten bir 
mOddet 90ara ayılan utak sllrllne 
ıilriine kolDfUlara ıitmit Ye 
fadaya ihbar etmiftir. Upğın 
verdi;i malftmata ıöre bu mütlılt 
cinayet. bir mlddet enel e't'i 
tamir eden maruıoz 't'e llYacı· 
lar tarafından iflenilmlttir. Polis 
katillerin izleri kerindedir. 

-------------------------Alca poneDİD çocajıın bulunmua 
için yapılan taharriyata iftirak 
talebife vermlt olduta iatida 
adliye netareUne tevdi edilmit 
bulunduğundan merkumun tabll
yeaine intizar edilmek IAzımdır. 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Hüsmen/erin 
Üstüne 
Egi/inizl 

'------------------P.~-
Perşembe günkll .. Son Posta,. 

da föyle bir haber okudum: 
"Karaalat; kögil,,de otura11 

Hüsmen isminde 6ir fakir, 
dört ıünd•nberi gig•eeksiz w 
aç kalmıştır. Ba kö/ld• Hil.
meni11 oazlg.tinde bıılanan 
tlalıa bazı ld ... eler 11ardır. B .. 
ledig• bu 11uigettekl fakirleri• 
aldkadar olmalıdır. Tilccar:dan 
KIJzım E/. delt!letll• at; kala11 
ad«ma elcmelc "" •rzalc, ilcl 
lira da panı wrilml,tir. - M. 
Nuri., 

Acaba T&rkiyenin her k6ytın. 
de böyle birkaç Htıamen yok 
mu 1 Olmamuım temenni edelim. 
Fakat bizim ba kwıa dileğimis, 
hakikatte bir zerrenin yerini 
değiıtirmekten Acizdir, hiçbir 
Hüsmeni doyurmaz. 

Tllrkiyeden bqka, dthıyama 
her tarafında milyonlarca ipis 
var; fakat bmdarın arumda kat 
tane Hlamea buJmak mlmkfln. 
dnr? Her millet açhp kup 
harp açıyor ve eski letkilAtuaa 
yenilerini illn ediyor. Açhlda 
ölüm aruuaa p.cek .,.. aç T&rk 
midelerine bir 11cak çorba 
indirecek tqklllt bizde JOk
tur. BDyllk bir merhametle titrle 
yen parmatımı bu hllamenlere 
doğru uzabyorum ve açlığın b• 
upsan heykelini Jahm lıDkOmete 
detil, blUtln toklara ı&ateriyonım. 
Bir tOccar KIDm Efendinin Od 
liraaı, koca bir memleket mese
lesini halletmek ı&yle danun, bir 
tek zayaJb)'I bile doyuramaz. 

Ey muhtekirler, ey kaçakçılar, 
ey Ttırk ekmeğine kadar el uza. 
tanlar, ey HDede 45 ipek çorap, 
7 5 fanila •• daha bilmem ne 
giymekle qtlnea flldar, pantalon
larmızın iltllltı bozulmaktan biraa 
çckinmeueııiz, lQtfen f6yle bir 
yerde yatan Hlllmeııba llatflne 
eğilir miainiı ? Onun inlltilerlDI 
Ye dit 11cırblaruu duyacakB1nı1. 
Bu aea. l(lnlba en hakiki mual-
kisidir. * 

Anlcarllll• C. Ş. s.. wg• 
HGllı,,,./•111ll•• - Faruk Nafta 
Beyin " HlkimlyeU Milliye .. de 
çıkan "Bir Huta,. ıerleYhalı ya
zısı, beni değil, Nunıllah Ata 
Beyi katediyor. Şahaıma klllll 
Takt olan tecaYllzlere karta lıi.-
settlğiniz t....arlere nllıayebla 
teşelddır Ye buradaki endipnida 
de varit olmadıjuu temin ederim. 

İcra İşleri 
Mecliı Adliye Encümeni 
Layihayı Tetkik Ediyor 

Ankaradu bUclirUclltlne fire 
icra ve lflla Kaaaaa llyibua 
Adliye Encllmenl tarafından tet
kik edilmektedir. Yeni IAyllıa,. 
göre icra clairOli olmıyaa yer
lerde bu yuifeyi mahkeme bar 
kAtipleri ifa edecektir. Her kua 
merkezinde ayn bir iflla daireli 
olacak, fakat icra iflla iflerl bir 
dairede birlOfllrilebUecektir. icra 
itirazlannın temyİI mercileri, 

r 
İSTER iNAN, /STER iNANMA! 

mahkeme reisleri, •ter varaa 
mllstakil icra blkimleridir. 

"\ Ba:ı;ı itirazlar Ticaret Mahke-
melerinde temyiz edilecektir. icra 
Memurlan kusurlarının zararlarım 
tazmin edecekler, akrabalarının 
iılerini gl>rmiyeceklerdir. 

Kaçakçıblı kanunu çıkmadan n lhtl•aı mahkeme- ı •Ohim •okta. hazine bıraızlarsnın kanundan HYellcl 
leri faaliyete baılamadan enel yakalanan kaçakçıla- •e •onrakl milı:tarldır. Şu halde tiddetli bir kanundan 
rın miktan çok aıda. Fakat kanun çıkbktan •onra dyade tlddetli bir takip ve •eri bir muhakeme daha 
batlanan tlddetll takip hareketi nwticHlnde her,OD ~üımlr neticeler Yeriyor. 
birçok kaçakçı meydana çıkarıhyor ve lhti•a• mabke· Vulyet Ye hakikat meydanda olduktan ıonra ( ta• 
melerinde •Or'atle yapılan muhakeme netice•lnde der• kip ) Ye ( ıllr'at ) aayeıinde daha birçok mOtkOllerin 
isal mahkGm oluyorlar. Burada dikkat edilecek eD halledilebllecetine, 

iSTER iNAN, iSTER iNAN.MAi 

Bir Amele Yaralandı 
Şiıli tramvay deposunda Mu .. 

tafa isminde bir amele elektrikle 
bir varil tamir ederken varil 
patlamış, Mustafa başmdan teh
likeli surette yarala:ımışhr. 
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r Faydalı Ralcamlar 1 MEMLEKET 
• 

HABERLERi Söz Aramız 

Memlekette 
Maarif 
Hareketleri 

-------~-------------.. Bugünkü Ne~ 
Cebelibereket Belediyesi~==~~ 

. 
ın 

Derhal Harekete Geçmelidir istatistik Umum Mldlrlltl 
tarafından memleketteki atifua 
hareketlerine dair birçok ...ıer 
nqredllmektedir. 8a aerl• ara-
1111da Maarif llareketlerlne alt 
•,&larclaa makayueli rak•mlan 
paya aaklediyormı Şehrin Temizliğe Çok ihtiyacı Var 

8'l4 MDaincle memleketi-
ml.zdeJd bkmekteplmn .dedi 
( 5952 ) idL Arada ıeçea alb 
1ene wfmda bu miktara ,..Ue
ri llAYe edilmiş " ~ •'eneıfnde 
lk mektep •iktan ( 887Z ) ade-
•e ballt ofmattmı. 

Talebe adedine plince 124 
den 1enulnde Dk mekteplere 
•enm eden talebenin miktarı 
(384,316) adedile fWvilmekteclir. 
Fakat 9'l9-9.10 den ..... emmncla 
ilk mektepl .. 47NG talelt ..._ 
ftlll ....... 

il Df='•. l'U ... .. .... 
lllmelmplerde lltDD msftın 
... •t..,.da. .Aradaa .... 
....... wfmcla ... o ....... 
~. mlbla bir ...... k ., .. 
••it weUO......mde .. .lk· 
tu Ul221 adedine cık••fbr. 

Orta tedriaata pliDce ı l'l4 
-..iade memleketteki Orta
•ekteplerle ljıelade ft tliv 
erta tM.o ...... • .. 
t.plerde 28001 talebe den eka..... 

l30 ........... mektep-
... (34510) talebe llnam etmı,. 
•· Falrat .ta tedıW mekt.p
llriade .... ekellc• ka,-W-.... 

124 --d· ....tekelle 114 

Cebeli ...... 
(Huaual) - & 
kiden dermeçat-
•a. ot ve .... 
laklardan ,..,.. 
lan .. •Ho.do 
lu evcllderde 
harman C.hefl. 
bereket laalka ... ,.,.~ 
.... - h• ilall
yaca klft olu 
evlerde ebmr 
yor. V• lrom
tı. memleket 
baltanai, J ... ..... •-ta .. w111,.t1 .... c.lıelll.nblbı .... , .,, Htnl 
lemektedir. Sıtma dlyan ola-1 bataldıldann kmutulmau için 
rak tamUD ba tirba beldeye Jb faaliyete geçilecektir. Bu mretle 
barqtararak ıelen memarlar bu- halkımız 11tma afetinden ve pİI 
rada yerletti)dea IODra bir r bataklıklardan kurbılacakbr. Be-
daJıa aynlmak latemlyorlar. Her lediyeye gelince; harada beledi· 
memur kencllae afak bahçeli bir ye ve beldi ftZifeler tamamile 
n yapbrmlfbr. Buraya •camha- ihmal edilmit fibidir. Bütnn ıe-
riyet Mahallem. denilmektedir. bir, Hldz ıu llmbuile tenvir 
Şa ela var ki, Karaçay ve Zorkoa edilmektedir. Belediye mehtaplı 
Y a1la RJ11 libaldar yaparak ıecelerde ba Hkiz feneri de 
tehlrden ppaekte, ı&Uer "ba- 7akmamaktachi. 
talrlıldv wtlcada getirmekte, ya- Bu itibar ile teJırimiz biraz 
.. halk lltmadan el'amaa çek- talisizdir. Şehrimiz her ttırlü u-
mektedir. Fakat Sdıhiye Vekl- lahat ve terakkiye çok müsaittir • 
ı.tl ._.,. Wr mllaeadla s&a• Eter Beledi1e Heyeti dddt _.. 
rerek hu &atakhldarm bir kro- rette harekete ıelecek olursa 
imini alchrmlfbr. Verilm malt- laalkın Jllzüalba rtıleceğine hiç 
mata ılr• yalmacla ba laaftlideld fllphe edilmeaia. Yollara gelince; 

.. taW mektebi ...... l30 1 
-ı•d• ... miktar ... ı.. .. zmı·rde 1 Yerli Mallara 
'" ...... tmnitt1r. E' , R ""b a. ............. ...,_ld cazıa ag et 
• ..ıebtte maarif lmeket1.... Amerikahlar Köy- Göstermeliyiz 
lea ıene1e ıenitlemektedirJllllaaıaa .. ı ·· k K A 
• .. om t.ı..il t.1e1aı••· .... cu u ursu çıyor 
... miktarda ...... ....a.kette . ._. -....mm tladea - lulir(Hmll)-~ 
fulal .... •-• bir delil .-.k Aıaerlba Kollejl -pcle bir 
..Lterilebilir tavukçuluk kana açdcbpa& idi-
•- . clirmiflim. Lna ....,. bdar 

Millet Mekteplerine ıellDce; birçok klyll JOC111dan bJdedB-
8'l9 .-eaiade Millet Mekt.ple- miftir. 
riade kadın Ye erkek 902927 ldti 
elmm11fbn'. Ba miktar 939 ...
linde -488051 adedine Ye 8.11 
aeneande ile 187182 adecliae 
iDmiftir. 

Şeker Buhranı 

Aclaada 90ll ..... de ltatlı-
1aa pker IMdara-. Merrİllclm 
bir ..... .... pclrila..ı 
....- k....en ı..ru..ittir· 

Mersinde 
Fakir Mektepli Yavrulara 

Yardım Ediliyor 

Mersinde fakir mektepB p
culdara yardım için bir himaye 
heyeti tqkil edilmittir. He1et 

ıeçen Şeker Bayrmada 7tizler. 
ce yetim çocuğa ,eni elbire 
•crmr•· suretile amdirmiftir. 
Heye,, halkın muavenet ve mil· 
zaher tine mazhar olmaktadır. 
Daha g~ni~ mikyasta yardım ya· 
pılabilmesi için heyet tarafından 
bu yolda bir balo verilecek. bu
nun hasılatile fakir mekteplil• 
ıevindirilecektir. 

Çok me...k olarak ehle etti
ilm malAweta slre. M bna 
tem eden, merbd Attma o1aa 
Nit l.t FondeJfÜI mlhaaMidir. 
Ba m6eareHPi• lzmirdeld ml
•...W. Miatw Alle1 nuuada 
bir Amerikalachr. Tavakçalak 
kanımdan ..,. Wr de ka,cnllk 
lnum açılmak 1we tee•bbllte 
ltalanulmQflw • 

Mileue•n•• mlmeuiB Miat• 
AtleJ iN .. _ temin iPii pr-
pmba 8'lnll Atinaya ıfdecektlr. 
Kayctılllk kana tard.....Liuaa 
b.ir Amerik .... ktebl ___. 
laruulaa 11..tafa Omu Be, ... 
.... Mr ~ tayin eclilmlftlr. 
Mattafa Ömer Bey de prpmba 
rGnll Atinaya gidecek; mlleu .. 
ıenin merkezlaclu talimat ala
caktır. 

Aferin lzmlr Bıladiıaslnal 
lımir ( Hususi ) - Elektrikll 

Tramvay Şirketinden haddi latia· 
biıindea fazla yolcu tqıdıtıac:lan 
belediye tarafından 50 lira naktl 
ceza almmıtb. Şirketin bu hare
keti tekerrllr ettiiind• GO Ura 
daha aaktl caa •hnm•tbr· 

Geçenlerde pae ha dbmlar
cla Balıluıairde açdu 1vll mallar 
..,.pinden bahlederku orada 
çok ıtızel yerli ppkalar yapan bir 
1&11'atklr hakkmda da mal6mat 
•ermiftik. Tlrldp tiftik cemiyeti 
tarafından aaktl mllkafat De tal· 
tif " takdir olunu bu 1a11'atkl· 
na bufln biuat yaptıiı ıapkalarla 
birlikte bir reamini nqrediyo
rm. GOIDm otlu Mehmet AH 
Efendi lamindeki ha f&pka ima· 
lltçıu bize ,&nderdlii uzun bir 
mektupta halkın nibetindea 
fllkranla bah .. tmekte, ba ratbet 
artblı takdirde bllyllr ıapka 
unayii dotacatam, ini ıuretle 
de barice muhtaç olmaktan kur
tulacatımaa fibl ihracat bile 
ıapabileceiimbi pımaktacLr. 

Yilayetirniz.in d6rt 
kuaaı dahilin
deki yollar olduk
ça muntazamdır. 
Fakat bu yollar 
tamir edilecek 
oluru daha ml
kemmel bir laal 
alabilir. Son a
manlarda ı* 
rimizde blıbç 
lunazlık hlcli
- olmUfbu'. 
Ezclmle ll-tikW 
mektebi talebe-
ıİDİD 7ardım ... 
daiJnia içindeki 
panlar, Adlly .. 

dt Ağır ceza odalannın halı " 
k'limleri, Ortamektep lıfldlrtl 
Ferit ve Maarif Mlldllrll Nuif 
Beylerin bavul Ye elbiaeleri •nl· 

mıttır.SOa zamanlarda Ac:lliyeaiD iti 
artm11tır. Birçok bçakçıhk ma· 
nunlan yakalanarak Adliyeye ..-

1 

rilmiftir. Kaçakçılık takibabu 
bizim taraflarda çok ehemmiyet 
verilmektedir. 

Şehrimizde 816 eY nrclır. 

NGfua miktan 49Cıl kifldir. Ba 
aene 16 bin portakal Ye 1800 
limon fidanı dikilmiftir. 

Geçen mevaim iatihaa.l ecli'
ttıttınler tamamen inhisar ldan-
ıine teslim edilmit. fakat muba
yaa muamelesi heniz ikmal ohm-
mamııbr. D. U. 

Konyada 
Bir Esrar Kaçak

çısı Yakalandı 
Konyada TOD stmlerde •l

laim bir kaçakçtlak hldise&i te9pit 
edilmiftir. Vak• a ıudur: 

Buraanm Orhan Gazi kazuı
u bağlı Narlıca k&yüuda 
Muatafa oğlu 314 dotumlu Riu 
ilminde bir ıabat, aekiz ldlfe 
ıeytinin içerisine 17 kilo kaçak 
etrar saklamı1- fimendiferle 
Konyaya ıetirmiştir. 

KaçakçınlD foyuı burada 
meydana çıkmııtır. Zeytin klfe
leri içindeki 17 kilo e11ar derhal 
mllaadere edilerek, Riza evraldle 

• adliyeye verilmiftir. 

lzmirda Bir Cinayet 
lmür, (Huaml) L- Tilkillkte 

HatUllİJe CUli ..Ujıada ı.ci 
Wr c1aa,-.ım...-. u ..... 
madaaheri.,....,.... ~ 
lik bal-n uabaa Hun le 
uabaa Fmt ile ban ...... 
8ulpD arabaalar .q.. •itle
ri Hlderkea eald ....ıe1u1 ..., 
ıelemlye bqlamlflar " aralarmda 
hlr kavra çakaufbr. Jfaaa bap
lım çekerek FuacL bet alta 
Jerindea yaralamqbr. Faaclm 
ceaedi memleket bastan-.. 
pbnlmıfbr. 

Adanada Bir Dispanser 
Adanada !,ir ftnm di1p ..... 

rl lnp11na enelce karar ftrll
miftl. Diapanaerin latuana ı-.... 
laallllfbr. Yakında ikmal ecllle
cektir. 

- Geçen günkü ıııi t 

miydi?. 
- Ben hiç beğenme .. 

mz aonu güzddi. Jv 
bitiyordu.. 

* - Şa romanı okıı 
.iye ederim.. Övle gı 
güzel ki: Bir haftadır be 
mftn yaşı dinmi or, he 
hem ağlıyorum .. 

* 

l fı!Ülel 

. Yal
nkolik 

- Okuduğua belen~ ıüzel 
bqey mi? .• 

- Gnlllnç, neşeli fili birşey• 
- Ôyle ise geç.. Ben hüziinll 

ıeyleri severim .. 

- • • • • in kitaplarmı sever 
.W.1 • 

- ••• m kitaplarını mı? •• Bir 
clela .. ı.. aldandım da elilll 
aW-. Hiç 1emaiyorum. Ba~it.hafif 

l lfJJler .. lDRm ağlatmıyan, hzmiyem 
ıeylerde derinlik olamaz .. 

Bir gencin 
rlnden: 

* 
batıra defte-

•Boğuluyorum, boğazım kurr 
7or,pzlerim karanyor,ba!I d6nt
yor. Önümde bir çukur.. Aydır 
hk iatemiyorum.. Işık tözleri 
1akayor. lıb ..• 

q. IMmlan .a,Jiyea ve vuaD 

l'çen nesil olsaydı irı ılmiye 
dejmezdi.. Fakat! ••. 

Bellcit Halilff 

Adanada 
Gizli Emlak 

Admacla ıon zamanlarda p 
emllk ihbarlan yapılm ~tır. Ba 
Dabulara ı&re bazı kims<' r ae
nelerclenberi hükumete ; a o!an 
metrik evlerde oturm '' ·' l adar. 
Bu aizli emlak araaanda il üyilk 
kıymeti· haiz tarla ve ç likler 
hU. olduja ileri sürülm dir. 

Şiddetli Yağmu'"f · 
iki gün evvel Ba 

fiddetli yağmurlar ya r. 

yiiadea dağlardaki kari 
Ye blJıtiln dere:er taım• 
1ebeple Balıkesir ova11n ıı 
bir kasma su alhnda ka! 

Bitliste 

c.,İrde 

, bu 
ıimİf 

Bu 
ahi Dl 

ır. 

Toprak Altında Ze gin 
Hazineler Saklı<l · r 

Bitlia ( Hususi ) - 'ı ,, palan 
,._. tetkikat neticesin c bu 
ciYarcla sengin kllkllrt, t: e rol ve 
k1U'f11D madenleri mevcut olduja 
tupit edilmiştir. Esaıen esl<iden
beri ba havalide toprak altında 
çok aenrin hazineler bulunduğu 
rinpt kabilinden söylenir . Fa
kat b_,na bu rivayetler tahak
Jmlr etmit demektir. Ancak bu 
laubleler el'an toprak atında 
•alda hulunma1dadır. E r zen
ıl• atlteşebbisler bu ışlerle 
ajr ... cak olurlarsa hem 1 ı<lil~ 
ri, ıa .. de memleket ~ıilecek. 
lltifatle edecektir. 

NiYAZi YILMAZ 



'l'IL&BAFl.AR [ Sigas_et Alemi ) 

Lindbergin 
Çocuğundan 

Yine Haber Yok 
Lehistan - Romanya Askeri ittifakı. 

Newyork 11 - TaJJUecl 
Uadber.W ~cula ltlJI halana• 
mamııbr. Çocujıı kaÇll'amarla 
milnasebete giriterek fidyei ne
cat tediyeai suretile ladeai •ese
luiııi Lindberg namına mllzakere 
ve intaç wazif esini Dzerine alan 
maruf kaçakçılardu Spital• bir 
tehdit kutıaında kalmıtbr• Ba 
iti• uiraftıtı takdirde iki çocu
funun birden kaçınlacap keıadi
üe haber veıilaıittir. 

Lindbergin Çocuğtından Haber Yok 

. 
Difer taraftan hiç beklenme

,_ bir zamanda ba iki adamın 

on dart arkadaşile beraber bir 
ispirto kaçakçıhtıada aJllralan 
l>ulundup iddiuile clmlell mah
kemeye HYkedilmiflerdir. 

Malakemenia bmdan me.Wm 
muhakeme etmesi ihtimali •ardır. 
8a ihtimal tababhuk edecek 
elana (Lladbergill pacaluaua 
lMılmun .. •eaelui Wr kat daha 
•lfkillqecektir. Çecujım akılae-
11 hakkında laenla bl'I ••"••I 
ancat clejildir. 

Lehistan\ 

Romanya 
ittifakı ~ 

Bnu.. 11 - ı...... Hu
.,.,. Nam ..... Pilmdldraia 
Mı.ura gitmek naOelile Roman
J•,. uinyarak Bq•ekil iL lyor
p ile JllPblt mllAkatta •ldaim 
bam mlzakereler ,..,...... " 
.... kararlar ..,........ • Od 
.teTletiıa SoYJel Rua,.ya brp 
eı.. vaziyeti ft mlldakW hir 
laarp 'ftlku11Dda it• Ud cleYletia 

aıllfterelı askeri bir kaoet Yll
cade ıetinaal " ha bYYetia 
.... na kimia ıetirilecell mue-

Komünistlik 
Takibah 

Viyana 11 - Zabıta lpb.,. 
'6plıeli Lir adamm evinde yapb

jı tahaniyat neticesind.. nla 
albnda bilyUlc bir cephane 

deposu meydana pkarmıfbr. Ba 
dt ponua bir komOniat t .. ldlltma 
ait oldap anlqdllllfbr. Birpk 
kimseler mkif edilmiftlr. 

Talnl 11 - ütoa,acla koaal
m.t tDrikltı mamam elarak 
M komlaiat 8 aeaed• 12 __. 
,. kadar muhtelif cezalara mall
~m edilmifm. Banlar-. ıalma 
a kiti beraat •tmiftir. 

Buhran Ve 
Veresiye 
Nakliyat 

Nnyorlr. 11 - Am.am • 
Awupa aramda 1e1Jea • it1J1k 
lnmatl•tik ~ 
Kbu •• ,_,_ ~ .... 
.... uldetmiJe baflanutbr. Ba 
ıekilde Anupaya tid~ek bir 

yolcu yol masrafuua ybcle 25 Dİ 
Yerecek, diğer DIDIDI tla ayda 
,.tlzcı. • •ermek aaretDe 1c1., .. 
cektir. Bana MbeW lktl•• 
laabraacllr. • 

Fransadakl Altın Mlktan 
Parla. 11 - Hal lamrda 

Frwada balana .ıt.. •iktan 
75 •İlpr ,..... .. , ...... 

fazladll'. 

lelvbdn ba .tıııkatta meaaı..ı.. Go"zlu-klu .. 
Glduiu haber Teriliyer. 

Serbest Bırak:lan Bir Hint Udari inekler 
Bombay, (H111ml) - Me'lkuf 

bul'IUl&ll Hiat Jiderleriııd• Bital
MJ Patel Hrbee b....ıalaufbr. 
llamaileyla birkaç aGa IOlll'a Av-

rapaya ıidecektir. 
I 

Yeni Usul Bir Piyango 

Lenillırat 11 - Şimal ... 
yada ineklerla alda• ı&zlllk 

takma tecriibelerl yapdmlf " 
IJI Deliceler almqbr. Batla kit 
mO:!detince kar ft futmaya .U. 
ae ola11 ba mmtakacla IHlderia 

flzlerl ~ ....... bir laale ... 

Zeplin 
Balonunun 
Seferleri 

Frldribaaf• 11 - Graf Zep
.. 20 martta Amıpa-Ce,.ht 

Amerika araaada munam ... 
n merlerl ,..,....,. bqlıJacak
br. Zeplin ba HD• 10 ıefer 
yapacaktır. Mayıa ft ffaziru 
aylan çok 1apurla pçtiği içia 

ba mevıimde ıefer yapdmıya
cakbr. G~ aeıaeki 9000 muk
hlr luetl• 2000 ....U teul 
Mil•qtir. 

Amerikada Tanarecilarin AdaU 
Nnyork 11 - Ameribda 

13,300 diplomalı tayyareci Tarcbr. 
Baalana 532 al kaclmdar. 

Rus Limanlan Vı Yunan 
Vapurlan 

Moekon 11 - Sn,et hOke
meti itam Karadeniz llmanlarma 
Yunan nparlanma airmuiai 
menetmiştir. 

== TAKViM= 
/ CUMARTESi / 

n Ola 12 • Mart - 9.12 tcuuaı• 
itam! ........... 21+.Ht-l&lll•ISCI 

Londra. 11 - Burada JeD1 
mal bir piyango tertip edllmiıtir. 

Piyango huılatile ameleler içia 

ac:m evler inşa edilecektir. 

10rcla. Gazlnk taba mkln 11---ı--ı-- --
flzlerl ........... .. ... 
ılzlıte pbak .......... . 

EDEBi TEFRiKA.mı 55 =========== 
A ç L 1 B 

Mlelllfh «••Ha- llltwclmlı I' • .S. 
.Wuklan nldt, bqkalan bealm , .. ,...... B1J1e ı,i bnketler 
Fili mi laarelret ediyorlardı? ,.,.... .... bot ..... •• 
S.. w birbt 1111 .a,. laoftul a. dfttlsla mehlftb bea 
t.mlt Ye iti• aere,e Ya- bllttlD laa,.bncla Jlklelelaileceil 
ncağım anlamak lçia kendimle tanda itiTenniplw " o, clltla-
lalrkq adam ylr&mOftllm. Hem dDkçe bm miDDettar elacaktı, 
.. benim adım fillndı, filin pro- ıınm d6feğinde bile kalbi • 
teatan papazı. Geceniz hayrol- raala dolarak beai batırh1ac:akb. 
11111 I Gidini& ve ıünala ifleme- Oh, benim İçİll namuaklr olmak, 
JÜıİI 1 aamuakir ve afif olmak fmab 

Ben de y&riiytlp gittim. bili kaybolmamııb. Keyfim 
Mükemmel buluşumdan mem• parlakta, kendimi hakli ft cesur 

ilan olarak· ellerimi oğuşturdum. hissediyordum, ne oluna olsun· 
Ytıkse•, sesle tek bqıma konu- 1alıu& bir mWDwa olaa7da belld 

makalemi bitirirdiml Parmajımm 
ucunda yeni anahtarıma allaya• 
rak, prlular mınlduarak, llhlc 
p.larak yDrlldllm ve apk tedarik 
etmek içia bir pre anyordam. 
Batlca pre yoktu, ltalwmm1 tak
lavabmı alarak bavaıua feneri
nin albna indirmek .,. aokakta 
yazmak llzamda. BlyOk kap111 

açbm Ye kgatları• aramaya 
çıktım. 

inerken kapıyı chprdan kDitle
dim ve havagazı ıtığlnın alhna 
yerleştim. Her tarafta sakin, Tra• 
versiyer ıokafının altında bir me-

murun ağır adımlannm çınlaYlflndan 
bqka hiçbir aeı duymuyordum 
ve daha 6telerde hlr k6pek haY
layordu. Hiçbir ıey beni rahat• 
ıı~ etmiyordu, ceketimin yakasım 
kulaklarıma kadar kalclardım ve 

IBir Hikaye 
Müsabakası 

Nevyork 11 - Bir mecmua. 
bir müsabaka tertip ederek • 
ima ve ea korkunç hı1'1ye 7aza. 
na bnynk bir maklfat ndetı
miftir. Mecmuaya binlerce biklye 
gelmlf " fa biklye birinciliji 
banmıfbr; 

•Bi1' adam, korkunç bir rllya 
ve kabustan uyanda. Muumm 
lllttlndeld kibriti almak lzere 
elini uzatb. Fakat kibriti, uıat

madıtı eliııhı içinde buldu l • 

ispanyada 
Grev 

Kurtebe 11 - Umaml pn 
baflamaşbr. Bu .-e.• ekmekçi
... de iftirak eltili lçba ballua 
ekmek ibtiyaam Mkerl kıtaat te
ala etmektedi. Bir çok teYIUfat 
yapdmıfbr. 8aZI arhedeler olma,. 
.. da elıemmiyetmdir. 

Yafasın Troçkl 
Berlia 11 - Geçen alrşam 

So91et aefarethaneajnin chYarlan
.. meçltal phawl• tanfuıdaa 
bOytlk harflerle ve yağlı boya 
De •yap.an Troçld,, ibaraleri 
yazılmışbr. Zabıta tahkikat yap
maktadır. 

M, Briyanm Cenaze Merasimi 
Paria 11 - U. Briyamn ce

nue merasimi yapılacatından 
Paria Bo ...... J&ıDI (bugtin) açıl
mayacaktır. 

bBttha kırnetimle dBtthımiye 
bqlachm. Eğer bu knçnk tetki· 
kimi bitirebilmek pmııaa malik 
olmam. baıaa 1•1et laJ1Detl 
bir yarcbmı dobnacalr.b. Biru 
"' bir nokta ilerinde idim, 
,... Wt fikn pçebilmek ~ 
aezilmez bir danllm aoktuı bul· 
mak llzuadl. 

Fakat kelimel• taatın- ael
mi,ordu. Bqmdaa İtihllNB bOt8n 
yazımı tekrar okudum. Her clm
leyl yiiksek sesle okuyordum ve 
fikirlerimi toplamak benim lçİD 
lcat'iyyen imkh micincle idi. 
Orada bea çalıtll'ken, polil me
muru, bana çok yakın bir me
safede. sokağın ortaaında durdu 
•e bltt6n ilhamımı kaçırdı. Bcaim 
mükemmel bir makale Jaz-
maaadu ona Do? 

Allahım. ne J•parsam yapa
JllD, benim için. a1111sait bir vazi· 
Jette buJnnaak Dekadar imkb
mcld Orada bir saat kaldım. 
memur fitti, IOjuk hareketaia 
kalmaya mADI elllcak derecede 
fiddetlenmiye bqlıyordu. Bu zo
raki cebitteB yorulmuı Ye ceuretl 
kmlmlf bir halele kapıyı açbm n 
odama çaktım. 

Oat katta ıojuk vardı n ko
JU karanlıkta penceremi gtıçlnkle 

röıilyordum. El yordam.ile Jala
j1ım buldum, kmıduralanmı ça· 
kardım ve ellerimle ayaklanma 
•tm.k içiD oturdmn. Sonra· UZUD 

zamanclnberi ,apbpm aibi • P. 
)'İDmİt ...... Jatbm. 



• Sa,ta 

lktısadi Haberler 

Şeker Meselesin
de Hal Çaresi 
Bulunamadı 

Berlin, ( Huaual) - Bir mDd
dettuberi Brlikıelde ln'ikat et
mekte olan Beynelmile Şeker 
Konferansı 18 ıubat tarihinde 
dajılmııbr. Konferanıtan hemen 
kat'ı hiçbir netice iltilıaal 
edilmemiı fibidir. lçtimaa 
bu huaustaki mukveleyi imza· 
lamıt olan bilümum devletler, 
ezcnmle Almanya, Belçika, Cava, 
Macuistan, Peru ve Polonya 
lftirak etmiılerdir. Cava murah· 
basları tarafından iatihaallbn 
tahdidi yolunda yapılan teklifi 
konferanı kabul etmemişitir. Po
lonya mOmeuilinin, mevcut dok· 
lama kısmen imhuaua mtıtedair 
mDtaleab clalai .. yam kabul ıg.. 
rGlmemiştir. 

Konferanı tarafından Amerl
kaya bazı teklifler yapılmıpa ela 
bunlara cevap alınmadan lçtlmaa 
llihayet Yerilmiştir. 

Komeramta CaYUUn 1932--33 
lıtlhullbm 1.350.000 tona, Kllba-

am ı.. 2.300.000 tona tenzil •r
lemui talep olunmUflur. Bana 
makabil Avnıpa ıeker müatahall
lerile Penmun ihracatlanm " 15 
.Upetlnde tahdide amade olduk
lan bildirilmlftir. Mukabil taraf 

tahdldabD " aQ a lbljını late
miftir. 

Almanyada Azamı Tarife 
Almanyada • Obertarif • t... 

•iJ• edilen ,Ok.ek bir gtımrtık 
tariful kabul edilmiftlr. Almanya 

De aralannda ticaret muka•elul 
me•cut bulunmıyan memleketler-

den ıelecek olan emtia ba Jlk· 
tek tarifeye tlbl tutulacaktır. 

Y m tarife, Alman metamı tlçb
el bir de.Set muvaredabna m.-
peten claha ıayrimlaait pralte 
tlbi tutan memleketlerden yap-
lacak lthallta da tatbik olana· 
akbr. 

Ylkaek tarifeye bilba11a 
Avutralya, Kanada •• Polonya 
munridabnın tabi kıhnacaiJ 
timdlden mal6m iM de diler 
hansl memleketler emtluından 
ayni rtlsumun iıtifa oluaacatı 
billhare tespit edilecektir. 

.. Obertarif" Alman mebafilin
ce KDebi emtluı aleyhine çev-

rilmit bir ıllAh olarak değil, fa
kat ticaret mukaveleleri aktlne 
ve lktıaadi mllnuebetler tealaine 
hizmeti dokunacak bir vuata 
diye tellldd edilmektedir. Bu te
Wdrinin 11bhatini lapat yolunda, 

tarifenin kabulllnll mtltealup alA· 
kadar devletler tarafından Al-
manya ile ticari mukavele aktı 
bUSU1UDda izhar edilen anuya 
lfaret olunmaktadır. 

Filhakika yftksek tarifenin 
tatbikinden en Iİyade mllteeuir 
olacak devletlerden Polonya, Al· 
manya ile ticaret muahedesi akti 
1olunda mllzakeratta bulunmak 
lb:ere BerJin ıefirini Varşovaya 
çaiırmıtbr. Sefır hllktmetinden 
icap eden talimah alarak ma
halli memuriyetine avdet ede
cek ve Reich hOkfımetile derhal 
miiıakerata baılıyacakbr. lıtlh
barata nazaran iki devlet ara-
11nda batta elyevm ihzari ba11 
temaslarda bulıınulmaktadır. 

SON POSTA 

Olup .. 
I Dünyada Bitenler 

I 

"Lindberg,, Hidisesi Yalnız Değildir 
Amerika Efkln ~ 
Umumiyeıini 'I.. - Bilmiyorum 1 

A 
. ifade biter. Poliı mllfettiflerl 

ynı cllpn çıkarlarken Folib Martini 
Derecede maaw.i ( Foreat ) • d6nerek 
ı ~~-= 
ıgal Eden - Ba kadının bllttın bll-

Mühim Bir cllklerlni a6ylemeclipe eml-
Cinayet ilim. Alq.am theri ıel, huıual 

M l 
• 1urette konUf, anlamıya çalııl 

ese eıı.. • 
Bir kaç uat •onra dal-

tıçlara haber g<Snderilir, ge
lirler T• denizin dibinden 
mister (Kollen) Din cesedini 
çıkarırlar, kafaıına indirilen 
bir kllrek darba11 neticeıin· 

Milyonerin 
Ölümünde 
Kadın 

Parmağı .•• 
alMfı~ de 6ldüğil anlaıılır. Tetkl· 

kata devam edilir ye ilk ola· 

--
BugOnlerde 

Amerika efkl-
n umumiye.ini 
Uzak Şark ma-
laarebeleriadea beDd binlerce 
defa daha fazla lfpl eden 
iki menle yardır. Birinciai 
•Lindberı" la çoculunun b
çınlmuıdır. lkinciai in maruf 
milyonerlerden blrhaln ara• 
renfiz bir ıekllde ııallrllmlf 
olmasıdır. 

nk fU neticeye varılır: 
- Tek k11rek kullanan 

bir undalm uhile ıidebil-

mesl ipa üakal 
bir ... t kadar 
zamana ihtiyaç 
vardır. Eter ka

dın derhal batır
aaydı muhakkak 
katiller tutulur
lardı. 

* Ba ilk netice
yi mtlteakip lil
Tariye ıorulur: 

- Kaçinlan 
aandah ılmdiye 
kadar hiç kimıeye 
iare •tmit mi idi
niz? 

Birinci mesele •Undberı .. 
blltlln dOnyaca maral olduta 
lcln Amerikanın laududuna 
qm11tır, adeta ltir cihan 
meıelcsi olmuttur. Fakat 
ikinci mesele 6ldllrlllen mll
yoner aadece Amerikada 
tanındıtı için taf.Ulb orada 
kalmıştır. Poll. 111/•tllıl • For••,, 111 IJad••I lıdlclmler~n 

lf. ldnd• d• ••111 '" a/laue •l•uıu ..Np olıl• 
Amerikanın mllyonerlerl I~ bir - Ne btiyonanu? - Evet 1,.,,.en aene Ri·• 

randevu mahalli eddeclilen Florid - Para J -... \08 lı.miade bi baytar ile oiluna 
aalıillerinde knçnk ltlr pllj vardır. - Anyabilininb. Burada bet it · 
Daytona adım tafır, debde- param bile yoktur. ••rmlh tim .. b--ı timal herine bu adamlann 
... , tantanaıı, ptauı ile mq- _ yalan a6yliyorsun. Burada bmdur. Yu meniminde Rokfol- eYiııde taharriyat yapılır. Hidiae-

ler oraya ıtder, Fort onya ıi- para olmayabilir, fakat pııbane- den bahis ıuetelerl topladık-
der, Morpn onya ılder. Uma- de Tardır, düt bakalım &allmthel lan 16rnlllr. Şllphe bqlar. 
D&Dda yllzlerc:e bunal yat bulu- Zevcim kalkb, ild hayduttan biri Bu adamlardan birinin ıenç dl· 
aar. itte tahillbnı anlatacatımıs 'ile dıpn cıktı. Giden haydut ıeriııin ihtiyar olutu 1Dpheyi art-
facia burada, muhtet•m bir ya· ıenci idi, lbtiyan benim yanımda bnr. Mahkemeye verilirler. Fakat 
bn içinde nkua relmiftir. kalmııb. Miaia Kollen mahkemede: 

Bir Gece Faciası - Seaini pkarma, IODra 6btır - Ytızleri mukeli idi, tamya-
Bu 

1
at Kollen bminde bir dtınyayı boylanm diyordu. mıyorum. Emin değihm, der. 

mllyonerindlr ve Penıen ac:lıni 8q dakika IOlll'A ıenç hay- Tam bu aırada polis mllfettif-
tapmaktaclır. dut yalnız olaru ıeldi, ihtiyar !erinden Mister Forreat mahkeme 

Mister Kollen kırk aekia ya· sordu : reisine mllracaat ederek pbadet• 
ımda bir adamdır, iki 1ene enel - Tamam ma? te bulunmak iltediğiııi a6yler •• 
kendisinden çok ıenç bir im - Tamam f der ki: 
ile evleıımittlr, hayabnı yum bu Dıpn çıkti-
yabn içinde, kqın da Sikaıonun lar. Denizim n .. 
muazzam bir aarayında ıe- ttınde bir kllrek 
çirmektedir. Okyanus adala- ıeıi iıttim. Anla· 
nnda malik olduiıJ Hindis- ıılan undalla 
tan cevizi, mm ve kahve çiftlik· ıelmişlerdl, ficll-
leri kendi kendine ifledikleri yorlarcL. Sesimi 
için işi ıtıcO misafir kabul ve •·•d • _1_ k 
•ilence tertip etmekten ibarettir. ..,. emıyecca a-* dar uıaklqblda-

Birkaç balta evvel bir ubah nna btlkmettl-
alaca karanlıkta bu yabn yanın- tim zaman batır- llllllllıiıi 
dan geçmekte bulunan bir aan- c:lım, imdat 18le-
dalın Nhibi bir ses itidir. Bakar, dim. Eneli hiz· 
yahn ıiivariai bafırmaktadm metçi kız, 10nra 

- Rica ederim polise haber bOtiln yat mOret-
veriniz, m8hlm bir hldiae oldu. tebab ko...._.181• MibtanlUcl11 ini doıgalarla dolm.,ta 
Buraya bir mtlfettif g&ndenlnl tH" lf. - Zevcim nerede? diye ba-

Bir saat ıeçmeden Daytona jırdım. Fakat zevcim meydanda 
Poliı Müdllrll ile Poliı M8fettit- yoktu. Alıp götnrmtlflerdir, un-
leri yata gelirler. Milyonerin ka- nındaydım. Fakat çok geçmeden 
n11 Misis Kollanı bulurlar. Kadın m11rettebattan biri nzerinde kan 
yarı bayg.n yatmaktadır. Sorar· lekeleri bulunan kınk bir sandal 
lar. Kadın anlabr: kllreği getirdi. Şimdi korkuyorum. 

- Gece erkenden yatmııbk. Kadının ifadesi bitince tetki-
Bir aralık ı<Szüme bir ziya çarpb, kata bqlamıf olan meşhur polis 
uyandım. YOzlerine maske ıeçir- hafiyelerinden F elikr Martini 
mif, biri genç, biri daha yaşh ıorar: 
iki adam ellerinde rovelverle - Madam lb.erioizde birçok 
kartımızda duruyorlardı. mücevherat görilyorum. Aceba 

Kocam da uyanmışb, ıDkü- haydutlar bunları neden almadı-
netle sordu : dılar. Kadm mırıldanır. 

1 
- Hldiae gilntı amirimden 

tellkld ettiğim emir herine ak· 
pm tlzeri yata gittim. MiaİI 
Kollen ile buıual ıurette g&r&f-
tllm. Bu muhavere neticesinde 
llzerimde kalan teaire g6re Miaiı 
Kollen zevcinin &lDmtınden mil· 
teeuir değildi. Hatta memnun 
ıörOnOyordu. 

Reis: 
- Bunu istintak esnasında 

neye söylemediniz. 
- Mahkemede Misis ( Kol

len ) in maznunları tamyıp tamya• 

Kari Mektupları 

Müzede 
Tarih Hatası 
Yok .•. 

Don bir kariimlı mDzeDİD 
d6rdllncli dairesinde gtlrdOğQ Ud 
kaftanın llzerlne mevzu etiketler
den bu kaftanın Timllrlenge ait 
oldufu ıeklinde bir mana çıkar
mıı, yanhıhk olduğuna htıkmet• 
mİf, bize ıoruyordu. Aldıfnmz 
mal6mata g<Sre filhakika bu kaf· 
tanlar Timürlenge ait delildir. 
l 584 tarihinde Oçtıncll Murada 
hediye edilmiştir. Üzerindeki 
itlemelerden de 16 ıncı asra ait 
olduğu anlaşılmaktadır. Mtıze 
idaresi de etiketinde bu manayı 
kastetmiştir. Zikredilen "Timllr 
bmi maruf ( TimOrlenkl) delildir: 
Oçllncü Muradın bir muuıncbr, 

Tütün Tozu 
işe Yarar Mı 
Yaramaz Mı? 

Muhterem Son Postanın dine 
ki allahuında ( 300 ) bin kilo 
kadar tntlbı tozanaa denlı.e dl
ktlldtlğtıne dair bir JUi olmdak. 
Ayni yazıda bu tollann Anadolu 
kaylnınnnn İffne yanyacafı a 
Dkredilmektedir. Faydalı bfrte,la 
imha edilmesindeki aebebl bir 
tllrltl anhyamadık. Acaba bu 
tozlar yalnız çiftçiye mi yarar 1 
Bqka tnrlll utifade ciheti 1011 
mudur? Herhalde memleket aeı
Yetl namına tetkik edilecek blı 
menudur. Hllk6metin bu muel• 
ile de mefgul olmuı llllmclır 
kanaat.indeyb. 

Ali Hü•nii, Rııa Kmm 

Kar Makinesi icat Ettim 
Kıt meftimi için bir kar ma

ldnul ihtira ettim. Ba ihtiramla 
bllttln tramvay ıimendifer yollarl 
Ye toıeler için pek faideli neti
celer elde edileceil ıtıphemdlr. 
Bu makine karh JOllan iki met• 
re ıenişliğinde ve ıaeluen au
tlm derinlikte temizlemektedir. 

Makinenin aıunlutu d&rt met
re •e irtifaı a metredir. Elek· 
trilde tahrik edilir. 

Aydıa 0..lrJollan -ana eerrlJ_..tlt 
GALiP MUSTAFA 

Yine Terkos Derdi 
Llleli apartımanlannın ikinci 

dairesinin dördüncll kabnda otu
ruyoruz. T erkoı gtınde ancak 
3 • 4 ıaat akıyor. Haftanın 3 • -4 
gilııll hiç akmıyor, bu vaziyetten 
ne vakit kurtulacağız. 

LAlell aparbmanlannda Baba .. ldll 
KOÇOK AHMET 

Cevaplarımız 
.. Bet mektepli kariiniz" lmub 

mektup sahibine: 
Holivut muhablrimiı bu hu

ıuata yakında tahillt g6ndere
cektir. 

mıyacağım ı&rmiye talik etmeyi 
daha mlinuip buldum. 

* Maznunlar ıerbeat bırakılmq-
lardır. Vakia polis mOfettiflnin 
if adeai Misia Kollen aleyhinde
dir. Fakat bu, udece bir 
mntaleadan, bir histen ibarettir. 
Bittabi kadın da ıerbes bırakal
mııbr. Tahkikat devam etmek· 
tedir. Şimdi btitftn Amerika hal
kının düıündl\ğil tudur: 

- Acaba katil kim? 
Ve 
- Acaba bAdiıede uvcenin 

roli1 nedir? 





SON POSTA 

• HARUNÜRREŞIT • 
Yaz•nı 'f. 'f. -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Titiı kadın. la.qmetli alonlar- Yirmi i.eıer kifilik puplar, 
ılaa biriade eedire azanıp H ltlyllı •ralarm Jçhaden ayrılmak ipret 
boşluğa talıayyel edeıkn sizi oluııan yerlerde knmelendiler. 
maymuaa Uifti Ye ihtiyanıı rO- Geriye kalanlar gtızel ytızln b&-
ümsedi. Sırmalı ell>iHsİIÜll, ipekli nersizlercli. Zübeyde onları gözdea 
başlığını• içinde bu ~ice yapılı ı ıeçirerek yazifelerini tesbit etti: 
'lıayyan. .. kadar da ınuu ben- - Siz eilence ıecelerimde 
ziyordu. Bakışlan, hirçok llyah ellişer ellqer n6betle odama ge
kölelerl• bot naurlaruaclaa daha lecebüm. Y eriae tire yazife 
manalı lclL Dudaklarmda PflJU alaC'•bmm 
Wküt, aahyanlar • içia 41pmdl

cll bir teJdi. ŞlpM 7ek ld 
u ba,.... laer ..,. ..., .. , 
diyor w _,,.-. Yaha 

Ve .... ,.idama - nld •• 
tecrtlW bdandaa mant olaa 
bhyaLuma lmmra çajuvak ta
lmat wrdi: 

arapça k-••JGI'• " 1na 
9ebeple .ı.,plarm :ald ...... - ffmeadeletiaf PZIDdelerfa 
llariıe, ld .. ı. .,.. ,..,. ft rakb.eJeria Wmlerilli Wr del
~ lı'erile •wl•;• ı•hr t.re pcireıceL·i=• Ffidma bo,lu-
,__ ...,. ela aynca cedTelW ,apacak· 

Zlbey ... mz • w .. ,.-. m&. Hbeıaiz kızlar erta itine 
~ llzdlld.• - habca\lenLr. Şimdi tidiniz Ye 
........... • " ... k ..... &ela boylu-

-ıt..a ,.._ .., • • 
wm'e S.. .. M le ... •a.. -·· , .... 

Ve bayqm yanma pfu'arak 

!
atanı ı&atercli. lpretle lpae 

al alyledL Çaplu• aaJIDUD 
men etildi, rllzel melikenia 

tombul ayaklanaa dudaldanm 
JaPlfbrdl. Zübeyde bir paık 

· ıibi el prparak haylunlu 

- Ala Rqit, af.ta Retitl 
Şimdi tatlı bir meralı Ue ye 

4eria Mır ihtimam U. ltarana 
den "117ordu; el ft etek ip
li» meyi, lrlfeye celdlip .tmma,.. 
adam ppma lfaretl Yermeyi 
talim ediyordu. Uzu bir um•• 
ba marul oyanla air&fb. ıonra 
pkirdinia ramn. JU..,. celıre
lim okpda " ona yanma alarak 
eliler Alona ıeçti. bltla laala
Jlldana Mmra selmul emriDi 
nrdL 

-- "* opllan ılW fiyin
dlrip lmpadarnuz, k•dllerial 
,..... olapfette san.ek laterim. 

Halayıklar aynhrlarkea klhya
lan •eri çaj'll'dı: 

- Az kaJch unutuyordum, de
di. Nedimime de otm Jdtirak bir 
maiyet b61&ğil tqldl edilecektir. 
Yama Jm. )'UUI erkek. Kazları 
laalayıldana içindea, erkekleri ele 
köleleria .....,maa seçini& 

Dartılkarar arayın da bu ifl• 
ı&rnlllrken vezir Yalaya ela Ha
ranllnepdİla lmzm pkllllfbl 
laalifeye ..... _. il&yli7onlw 

- F ermanm11 infu oludu, 
Seyyidetltla yeni _.-.,ımaa ıit
tittiler. Hlrmetlerial " ınkra
lanm lnmuunma arndlyorlar. 

Ve mabut aalıtari ~p 
nattu 

- Bma da, lnnnul dalrele-
rlnde barakbldan bir 1adi1ln 
bizzat almıya tenezzld bu,_. 
9lalU riCM11e takdim ettiler. 

Harun, biru ppladı : 

- Ne gibi yadiıtr baralmut 
olabilir, anlamadım. 

- Knçnk bir zahmet, b• 
meclıalnn efendimize malum ol
mumı temin eder ıanınm. 

- Evet, ~delim, f1I ıizB 
ber,nun g6relim. 

Hanın ile Y abya. harem da· 
ireaiae ıeçtiler, ıan odaya dot-
ra y6riidüler. Cenç lıalife, kıta 
katil diişünüyordu. Kanmım •• 
lurçm. ne titiz " De penasız 
oldutana biliyordu. S. aebeple 
1-aktaia J•ditlna alauebetab 
bİrfe1 olm ... daa lrknyordu. 
ZllM1de, ap bir mekblp ,... 
1Dlft yahut afu ahnma knftlr. 
lerle dola bir himJ9 bıraJume 
olabilirdi. 

Harun. bu ihtimalleri dllt&
nlhlce Yahyayı yanına aldıjına 

nedamet getirdL F abt oma ıe

rl pmemeacli. Vncut bulan emri 
nldla blıtna aeticelerlae ••h•• 
mDI etmek lbm 1eli1orcl& 

San odum etiil ininde ..., 
deler 11"bl oldu. Ba 11mdeleylf. 
o odada reçea ae•dala geceleri 
habrlamaktaa Deri seJmiyordu. 

Geceki yoriGJl)uk, ıeçmif qlda
n tahattur etmesine tabiatlle 
mini idL Ancak odum içinde 
hatır Ye haJaJ. selmiyecek hİ1"9J 
16rmeklen •• Yezirin önOnde 
mahcup kalmaktan çelciniyordu. I 

( Artlul .... , 

M -ZllMyda, ... ,...,... ..... ... 
..,. .. elaemal1et nriıA Bir e.lu• la.._. 
raldua euık sardlrar• .. slllller , ........ . 
bltaa - lurka ,.,....... Mllerlu .. . 
.. ~ ... thıt .. k erlrıek kı1alettae .. 1c • ..,. -. •• d• .11.. 1ç1 1aa.. .tn......_. 
• __..., - .._ ~ • tı .. w, ... ..a. 

~ C:. l lı Hl 

IWtila aörenler tarafından .. , ... ha,..et bir fila old•tu ~., ... edile• 

SEVGİDEN SONRA 
( Aprea l'amoar ) 

AKŞAMDAN iTiBAREN BU 

GLOR YA' do 
• tekrar lraesine bqlanacakbr 

LEONCI PERRET'aia YClcude ı•wditi iMi ma~am 
matedlr mllm~HWeai: 

.. .,. .. 
GABY MORLAY •• VllCTOR FRANCFN 1 

laenOs 1'8rmemlt olanlar için mGatHna bir fıraattır. 
11i•eten: Fox h•lihuır dönva t.a•adlılerl 

--• BurOn aon gOndür. --• !11---•Şehzadebaşı ___ ll 
ALEMDAR sinemasında ın· "' · " f 
S..enia ikinci Tar1ı,. .azJL ...u LAL ve MILu 

•• f&l'lub fılml olaa 

KAÇAKÇILAR 
BurGn aoa •larak slaterllyem. 

Fır.attar iatifade edlala. 
Y an•daa itibarea 

27 No. lu CASUS 
\tlmeuileaı t MARLENE DIETRICH 

........ 
-t 21,30 ta 

YALOVA 

TORKOSO 
11..ikili komı• 

Nakillı 

L Gaip 

ii• lliltU 

~~ ~ n~ 
1 1111 1 

nı.UMlllW ......... 
Yelmede ı ICAF AT.ASI 

sine malan 
Dlhl flndüz Ye ıece latanbulua 
ber tarafından koşuşan binlere• 
ball. tarafından hıncahaaç dol
mllfha. Şimdiye kadar biı 
Maemaya ıelmiyenler bile 

ÇANAKKALE 
SeeJI mlzll .. kiki Tlrlı ._, 

1111.1111 MJN .......... Hi~blr 
fiil• ,ı • .r.,. ..... .. ..... 
......... blabalı• ...... ,11. 

fllbe ..... • .... eett-.. _ .. 
-• W. .... ı.taeWtla we8er et•-• ,.._u..,ece~. ...... ,.... ........ 

--• l.tifacle ediab __ .. 

...- Raa n1ab•• 
~··· uattı.JO• 

OTELLO ........... ........... , .... 
ZaWt o -····· .. w.-,. WriDd 80, ... •'1• • .... 

Eskişehir Viliyetinden 
Eaklfehlr • Slrtt .,..m ..--mdea l+IOO had ....... 

rosmıa kadar olan kwmda bet ytb metrol•k harap kı• .. • tuUnb 
.... iyeal 3189,75 lira bed.U kqifle 28-2-932 Taribladea 20-3-93t 
Pazar flnl ıut - b• kadar 8Çlk m•nalrmya koam111tur. 

T alipleria bedeU kqfia " 7.5 p Disbetbade teminab m•Tak
bh akçam Yeya banka mektuba Yermeleıl w ..... ba .ı. .... 
mlddetiDCe ehliyeti Nafıa Bat Mllhendislijiace maaaddak Wr F • 
Memuru Y•ya çaYUf iatibd- edeceklerine dair fea memura ..,a 
~TWt• taalabltnamalnin ye•ml ihalede ibrua lbmdır fazla m .. 
ltmat almak latiyenleria Nafıa Bat lılllheaclialitlae mClracaat 
etmeleri IDmana ilb olunr. 

Bet Jk halaytk. ltoylmna 
,an b .. maya dizildilde.ı nldt 
Zlbeyde .. tebBtd• bulmada: 

- Binr birer aelinll, .... 
aalmlD .um lplhıllll 

Toy lmlar, çok çirldıl. fakat 
~ ıık Wr crkefi adıru laay
Ym bir llbzada IUDlmflarcL. 
HammlUllWI emri lzerlu ldeta 
HYİDdil•, dudaklannda lao111ut 
bir tebeulm parlatarak ilerledi
ler, maymun beyin tuhaf bir 
çal mla uattıiı elini muattar 
buselerOe ıllatblar. HayYaa, bet 

Pariste Bir Bankaya Güpegündüz 
Hücuııi Edildi 

IBir Rüya YüzündeJJ 
Bir Adam Çılgına 

Döndü 
( Bat taraf. l lnel •yfaa ) 

yl1z buaeaia damarlarma JAJdıtı 
-.· • ile Adeta aarlaOflamlfb. 
Gizlerillıi .ozerek ..U...yor• 

Bu it Wttiktu .... 1.aberd• 
... bir ..ı.. •• .&: 

- B •Lap... mlateme, ..-. 
lda selne med" ' in elini lpe
c:ektir. a. lu •• lraa.umdm. 

Hala,.Jdar~ rllma nnrak 
melikeaia sil renkli dadaldann
du çıkan bu acayip kaamaa 
tebcil .derlerken o, bet ,.. kifi-
lik kltıeyl ıtzdea pçircB .. lç
lerlaclea ,._. ltet tuahd ayı

rmak ....... bir k6fe .. k&
meletti: 

- Sb. decll. benim makdu
dabıuuıas, fadan boylulanm11nız. 
Tıpkı fU nedimim ıibi ,iyhae
cakainiz. ( 1 J 

Mnteakı ben &bftrlerine dandn: 
- Seli ıOzel olanlar ıu ta

rafa, uı bilenler bu tarafa, rakt 
6treoeııl• de arkaya ayraliua I 

P.kh Llaı;aıt ...... Wr ., ......... 
,.,.. •• .,,.. .... : ••• ariana .. ._ .......... 121••• .... p ......... 
lpniewalryedllEill .... T_ .. _..u,.. ........................ --. " ..,. 
dtat ,..,.. olcLa: 

- Kı u •• ., , ,.-.... .,. 1tala17odardL 
Memurlar korktular, M ı..,clalm nwehwiaia tela
didl altında bir k.._ topludür. Oç1ac1 laa,-. 

· clut ise kapılan aç.ak blaa bulan dolqb. EliM 
pçea 130 bin &..ıa -·- Wirdi, ...,. ..., 
birlikte znutlalar. 

Reaimlerimizde taarrua utnJu binayı ... tur
nam mltealop tahkikata t.qlıyu polis memurlarını 
16..0yoraunuz. Hldiıeaia ıarip bir aokh•,, '4R 
Yardır ı 

K.,. .. ._._.._.. ....... ~de, 
Wr ,..il liıanm lmtumcla ,es binlerce fruldak 
........ .,...., t.kat laa1clal ba kutup lçbade 
..... 9m' ,... mpa--., bittabi par&JI ... 
•leme 1 

Zalııdaww tahldfrab lleak bltmemlftlr. 

Bir Baba Katilini• cezası 
llkret - Bola.. dYarmda Llpl ... iade 

bir ıe~ fkldetli bir mUnakqa esnuında babaai
nm a.um. bBcum etmit biçareyi odama taYllDIDda 
buhmu blytlk bir çiYiye amnı9br. 

Cinayet meydana çıkınca k8y ahalisi caniyi 
yakalam11lar, Ye •linç,. uaulile LDpDyil 61dllrdllk
ten ıonra babu1nın yam başına asmışldrdır. 

Mllddeiumuml hldiaaye YU17et etmİf. 

O rece Ahmet Efendi .. bah9 
kadar uyumada TL •• MemnuniyetN 
kaydedeyim ki 6lmedi. Zavalll 
adam 6lnmll atlattığına aeYiıımekl• 
beraber, marm kaldıia manefl 
aademeaba tesiri altındadl1'. HenDI 
korku :lu titremekte yalnıı ba,ınA 
bir yere stdememektedir. Bilha ... 
ula paleri büytık bir korkuJ9 
kapdma)da, f.-,at etmektedir • 

Y11111UNJI 

DDjlln Merasimi 
DlYW ...... ., .......... 

...W ...m HDıııill Hilal 
a., Wldeıl .. Am 11a1mn1t a 
kerimeıl Umia Hawf•• 0. 
ahak defterhane mahueheclll 
merhum HDmll Bey ude tllccaf" 
dan Nurettla Ha.na Beyin dllib 
merulml enelld rakıam Beyoi
lunda Eden ulonlannda rOzid• 
se•at humnmda icra edilm'ittir· 

BAYGINLI GA.ÇARPINTIYA 

NEVROLCEMAL 
EMSALSiZ BiR StNİR ILACtOIR 



Abdülhamit, imparator Vilhelmin 
Gelişine Turlü Manalar Veriyordu 
Abdülhamit, istikbale Abit Efendiyi Göndermişti 

llAD.I ZIYA ŞAKIR 
Her lıoldu •alı/ud• 

-257-
1 tepinlenel '17 

AltMlleemlt, bu sabah yine 
A' im de romatizma ağnlmile 
lllıb. bd upiria ...... .. ,.. Ot•• .... birteJl laıl.... 

..... Dıldlr Atıf.,. 
.......... babaecliJorda: 

- Garip cleiD ........... 
1 7 

• ...... .. AIPlılD ha-
,... - ........ w.iiJ•tl 
._Sıla 'it•.._ li••I . ...................... 
• ı•n, ...... Delde1lww ... .._ ............... ..... ............ ,.... .... .... ... 

... HalWcl o, upfrlnl, 
ı ............ mele w 

-- bir Bit okhata lcla .. ............... , ... 

1 

ı.t.abala .., .... Herllea ...... 
taraf plll'lak bir iatilmal ...... 
mine lluırl8111Jor. Al,dlllaamit te, 
Ruba Beyin refakatinde olarak 
Abit Efendiyi göndeı:iJor. Dok
tor ela hunlara refakat e--. 

• -Atrt--
Alllt F.fwdi, htilcW ....... 

ı' lı cim adet etti. Dutıuca 
....... bprak ı•cl• ..... 
.._,.._ s'lb. Abdllhe 'it 
lllltela im hlr ... ... ..,. 
llir alllaa ile ...,... Ara a -...u • ...,...._ w~ 
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Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

Altın Peşinde •• 
•• •• 
Uç Serseri. Uç Milyoner 

Muhaniriı 

Stakpool -·-

• H•ıton çoEalclafand• ( Bdo•) do 
H,lıgard Ola/ord dtu'll/lln•nantı 

lıaılar hp lngllterenln en asrı ali• 
pcalclarll• ganga1111 olcam.,t• ,, 

"Makar 
" 

1 
yapmak mDmkDue heplİDi de yap- Meaell bir aralık (Klondik) iD 
bm. Y qadım, evet efendim yqa- altm madenlerinde elime bGyük 

Hagton .. Slc:lney • ia aıawai 
parkında bir bahçe kw,_,..ia 
llzerinde uyandı, yuıbapnda 

·yatan orta yqb bir adam dUa 
evvel ıazlerini açlDlfb. Y anaa 
kmk bir tarafl karmakarqık 
aaçlarile aakalınm aramda do
laşbrarak tuvalet yapıyor •e bir 
taraftan da gilya aenelerdenberi 
tanıyormuı gibi gece komıuıuna 
hitap ediyordu. 

ileride denizden gelerek ytık· 
sek ağaçlann tepelerini yalayan 
hafif bir •İa tabaka11mn lzerinde 
mavi, pembe ve ılık bir aabah 
oluyordu. Hagton açık havada 
bu ıekilde yatmaya alııkın de
ğildi, blltDn vllcudunun lmııa 
olduğunu hissediyor, ıerlniyor, 
Ayni zamanda da yam bqmda 
aöylenen bu adamın nud bir 
mahlfik olabileceğini dllf&n&yordu. 

Ve kınk taraklı Ef. devam 
etti: 

- İtin en garip noktua ıu 
ki, şehrin İf•İz 1Gçs6z serserileri 
bu mubteıem bahçede uyuyarak 
ciğerlerini taze bava ile doldur
dukları ve teriltaze uyandıklan 
halde zenginler ba'ası kendi De
fesleri ile zehirleamİf k&pek 
kümeslerinde yatmaktadırlar. Siz 
iıterseniz bu k6mealere yatak 
odası adını verebilirsiniz. Fakat 
sakan beni yan mecnun bir adam 
zannetmeyiniz. Ben de metelik 
tuttuğum zaman blt&n buanlar 
gibi manbğm haricine pkanm. 
Bir odada yatarım, kanuau tıka 
ba!a doldururum •• IDzamunclan 
fazla sia-ara içerim. 

Y alma bua-Onlerde olduiu tlbi 
arasıradır ki, buit bayat yqa
mıya mecbur kalcbj'ım umu bu 
hayab takdir ederim Ye iDADlar 
ev yapacak yerde çadır llayab 
reçirselerdi De olurdu, ODU dl· 
ıünürtım. Bol ziya, bol ıtlnef, 
bol bava. Evet efendiler İfle 
hayatın baılıca Amilleri bunlardır. 

Harton sordw 
- Dtınyayı bir bayii dolqb

iımz anlqılıyor L 
Ôbliril tuvaletini ikmal etmifti. 

Müdekkik bir a-azle potinlerini ıöz· 
den geçiriyordu. Birisinin ucunda, 

•birinin de topuğunda birer pence
recik açılmıştL Adam bir aniye 
bu pencerecikleri b6ynltllp kl-
çülmekle eilendi ve sonra cevap 
verdi: 

- Evet biraz 6yle, yukan 
aşağıya sata aola bir hayli clo
laıtım. Ve dikkate pyan olarak ne 

dım.pek mllteceuİI olmak iıtemem bir lokma ıeçirmittim. (Şikago) 
amma bana kaç yapnda oldup ya d6nerek borsa oywılarma gi-
nuza a&yler miainiı 1 Zannederim rifince metelik bile kalmadı. 
yirmi iç olacak. lngilizsiniz, g3- Amerika payitabbndan ödllnç 
rDnllyor. lngilterede Centilmen para ile uzaklqbm, bunu mllte-
denllen sınıfa mensupsunuz. Ve akıp ta bir ada sabn aldım. 
buna raimen a-eceyi benim gibi _ Nasıl? 
bir aenerinin yanında, belki de 
cebinizde bir ıilin bile olmadan 
fU parkta geçirmek mecburiye
tinde kalıyorsunuz. 

Vallahi vaktile ben de aizin 
gibi idim ve bu ıekilde devam 
ederseniz günlln birinde siz de 
benim gibi olursunuz. 

Bir defa yüzüme bakınız: Ben 
kırk yedi yafındayım. Belki de 
kırk sekiz, çilnki hayatımda hesap
lan daima takribi olarak yaptım. 

- Daha doğrusu bir ada ki
raladım. Siz Okyanos denizini 
benim gibi bilseydiniz, bu deni
nizin adaları üzerinde yapılan 
speklllisyonları işittiğiniz zaman 
biç m6telıayyir olmazdınız. Mese
ll ( Hebrit ) adalan silsileainin 
yanıbaşında ( Ondeynek ) adası 
vardır. Buna ada demek bile 
belki doğru değildir. Denizin 
ortasında ynkıelmif bir kayadan 
ibarettir. 

Hayattan Alınmış Bir Sergüzeşt 

11Son Poıta. buran karilerin• 
memleketimizde hemen hiç tanın· 
mı1aa yeni bir lnıWz muharririni 
takdim ediyor ı Bu muharririn adı 
Stakpooldur. Huıuılyeti, bir iki 
eıerl mGıteına olmak tlzere bütan 
yaaluının mevzuuna hayattan •• 
bilha11a kendiıinln ıuditJ, ı3rdl
tl •• lttirak ettitl yerlerde ı•ç-

Bunaııla beraber ağzımda bir tek 
diı bile noksan depdir. Midem 
••ilamdır. Bir deve kutunu hu
medebilirim. Tek bir endifem 
yoktur. 

Yatıyorum. Çllnld henüz bu 
fani d&nyada her ıey beni allka
dar ediyor. 

Hayabmda llç defa zenrin 
oldum, nç defuında da 1ervetimi 
kaybettim. Fakat PariH veya 
Londraya gidip yerletmek için 
para kazanmıya çallfbiımı zan
netmeyiniz. BUy&k bir sarayı 
ve pırlantalara ıam&Jm6f ıiıman 
16bekll bir zevceyi laiçbir zaman 
ıaye olarak kabal etmedim. 
Hayır Efendi, ben parayı 
1everim, fakat münhaaıran 
kendiai için severim, mucip oldu-
tu mDcadele için severim. Fakat 
klflr maden elime geçti mi par-
maklanmın arasında kortun olar 
gider. Bakınız ıiıe a&yliyeyim : 
DOnyanın en akıl almıyacak 
aergilzeıtlerine ablarak para 
kazanmak icap etti mi ben
den talihli adam yoktur. Fakat 
bu suretle kazandıtım parayı 
ıpeknlisyon yaparak çoğaltmak 
iıtedi;im zaman da benden ta
lihsiz insan mevcut olamaz. 

mlt vak'alardaa almıt olmuıada
clır. lnrflterecle •• Amerlkada 
okadu meıhurdW' ld ı Her kitabı 
milyonlarca buıhr •• kapıfılır. 

KarlJerimlz bawGnden itibarea 
dercetmiye baıladıtımıı 1azılanaıa 
bt, kıımını okudaklan uman ba 
ratbetla pek yerinde oldutuna 
r5reeelderdir. 

lngiliz1er topçu ateıl için bir 
hedefe mlıbtaçb1ar. On sandık 
tntnn Yerererek bu adayı aahibi 
olan zenciden uhn aldılar. 

Bir zaman geldi ki birçok 
kim1eler gelip Okyanosun orta-
11nda yOkselen bu kaya parçala
nna yerleştiler, içinde ıedef ve 
mercan buldular, zeniin oldular. 
Fakat timdi İf değiıti. HtlkGmet
ler bir mantar kadar kOçOk olsa 
bile denizin ortasında bot bir 
toprak buldular mı lzerine çulla
nıyorlar: 

- Buran benimdir, diyorlar. 
Her ne ise benim Atin aldı

iım ada (Yeni Hebrit) aillilelinin 
yamnclaydL Botun sathı marb 
fıtkıai ile iSrtllltl olduğu için aı 
çok kıymetliydi. Bunu bana iki 
sefer arasında karaya çıkan bir 
yelken gemisinin kaptanı bir 
meyhanede ıöylemiıti : 

- Fakat neye yarar? demişti, 
ada Avuıturalya'mndır, içinde 
marb fışk111 bulundup itidilir 
iıidilmez- derhal işgal edilecektir. 

Bu muhavere l>ileden ıonra 
saat dartte cereyan etmiıti. Ertesi 
ıtıa tam bu saatta ben bir ıin
clika tqkil etmİf ve adayı be-

Mart 11 
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Almanya Neden Yenildi? 

Nakleden: )#. - 5 - Yazan: Emil Ludvig 

İmparatorun Sekiz Hafta Hastalan
ması Lazımdır.. Çünki .. 

- • imparator kendisi için ı 
arbk tetrifat ve meruim yapıl
mamUIDI emretmiş. Mnmklhı. 
Fakat imparator bu ulıada p 
ranma tebaan hazırladığı, kendi 
kendinin etrafına çektiii bir du
vann içinde mahsur kalacakbr." 

1915 1eneainin mart ayında 
bldisat o derece ilerlemişti ki 
Amiral Tirpiç imparatorun ma
iyetinde çalıf8D cenerallardu 
birine mllracaat ederek: 

- imparatorun kumandada vah· 
deti temin etmek tlzero kumandayı 
bir mllddet içia meselA ( Hinden
burı ) a devretmesinin mllnuip 
olacağım a&yledt Mabadı bu 
dtlfllncealnl bllvuıta imparatora 
duyurmakb. Fallıakika Bahriye 
Nazırı endişe içindeydi. Bu en
dite zamu ile o derece arttı ki, 
aradan çok vakit geçmeden fU 
kat'ı sabrları yudı: 

- Bence vaziyeti ıalah için 
tek bir çare vardır. O çare de 
impaıi'a.:eran aekiz hafta veya da· 
ha fazla bir zaman için hasta
lanmıt g6rllnmesidir. Ba mftd
det zarfinda kararglbtan aynl
mah ve evvelemirde ( Bertin ) • 
d6nmelidir. 

lmpratorun vaziyeti { Kessel)i 
de endiıeye dOtllrmOftllr. Onun 
fikrine göre Bavyera Kıralına 
mllracaat etmeli, imparator neı
cllade hutalanmıı g&rnnmeai için 
tavassutta bulunmasını istemelidir. 
Benim fıkrime göre bu mümkiln 
oluna ancak imparatoriçenin 
muaveneti ile olabilir. Şimdiki 
halde g&rlinUı ıudur ki. hllytlk 
bir tebeddlll ancak bir mağlübi
)et neticesinde temin edilebilir, 
fakat o zaman da vakit geçmif 
olur." 

imparator korku ile cesaretin 
aruında mGtereddit sallanıp du
ruyordu. iktidar mevkiinden vu 
reçecek derecede dftrbiD değil
di, bununla beraber her taraftan 
berine teYcih edilen nazarlar 
karp11nda mes'uliyetten de kor
kuyordu. Hiçbir askeri meziyeti 

yoktu. Buna rağmen muazzam 
bir ordunun başına ıeçmif bulu
nuyordu. Ecdadından hiçbiri 
maruf bir kumandan değildL 
Fakat he pal de cesaretle d6T8f
mllperdi. O, bunlann aksine 
olarak cephe gerisinde hiçbir it 
g6rmeden sakin ve Atıl bekleyip 
duruyordu. 

* Meıuliyet imparatorun etra
fında yalandan mDdaheneden 
ve riyadan mlrekkep bir haft 
yaratan mahitinindlr. Ba yalan, 
bumlldahene ve bu riya tehlike 
btıylldllkce eksilmedi, billkia 
ziyadeleıtL 

lırpiç diyor ki: 
- Dtlrllatiainden tllphe edlle

mlyen bir phit, erkim harbiyeaia 
sıhhiye reisi daha geçenlerde it 
kabine reialnin de imparator ta
rafından emredilen heqeyi kiri 
karllne yaptıklarım .&ylllyorda. 
Bu mllnasebetaizliklen lki HD• 
mOddetle ben de ıahit oldum " 
" O " nun etrafında herkeala 
naad istical De sıkışarak toplan
dıklannt, İmparatoru her .. yl 
kendisinin yaptığına auıl inan
dırcbklarını ve bu sayede ıabıaları 
ne kadar btıyük faydalar temin 
ettiklerini glSrdDm: Blzanı hayab 
burada dirilmif gididir. 

imparator uyıf insanlar tara
fından bir halka albna ahnllllfbr. 
Kendisine hep zafer haber eri 
verilmekte, Bat tarafı saklanmak· 
tadır. 

)#. 
Awatıırya Erkinı Harbiye8l

nİD Alman kararıllıında bir 
mllmeuili nrdı. Kont Starrb 
adını tqıyordu. Bu zat hatıratuı
da 111 cümleleri yazmıtbr: 

- Bana Alman askerlerini 
diltman karpıında daima par
lak vaziyette g6ıteren .Iİper 
hiklyeleri anlabrlar ve cepheyi 
gezmlye çıktıtım zaman daima 
iyi tesir ile aYdet etmemi temine 
çalıtırla rdı. 

(Arkası var) 

men bir biç mukabilinde on sene 
için kiralamıt bulunuyordum. Fa
kat gemiye binip te adaya gitti-

1 
d6ıell bir odası, çamaş.rı ve 
elbiseleri vardı. Fakat kirayı 
veremiyordu. Ve yirmi dört sa· 

iimiz zaman adayı kaybolmUf 
bulduk. Meydanda ancak bir ge
mi kulesi kadar toprak kalmıtb, 
e•et azizim Okyanusta adalar hep 
volkaniktir, b6yle babp çıkarlar. 
Heme iH bana bir kibrit verir 
misiniz ? 

Cebinden bir ıaıete klitcla 
içinde bıraz t6ttın ile hlr pipo 
çıkardı, doldurdu, Haıtonua 
verdiii kibrit ile yaktı. 

Hagton YllflD8 nilbetle çok 
tecrtıbe ı&rmlt bir gençti. Rilfte 
yarcfıjı uman eline ıeçen iki 
bin albnlık bir mirası yemek İçİll 
lna-ilterenin en aail ailelerine men
aap ıençlerle birlikte de•am etti-
ii ( Oksfort ) dar&lflnanundan 
Cliplomuız olarak çıkmıt. parayı 
bir kadın ile eritmeye bqlamlf 
ve kadın atınGn birinde verem
den aınnce orte yerde yalnı• 
ve bq parasız kalmqb. Yaşa
mak için iki elinden bqka güve
necek bir kuvveti yoktu. Ne ya
pacaktı, lnııilterede yalnız iki el 
ile ıermayesiz servet kazanmak 
milmkün değildi, Avuaturalya• 
ya hicret etti ve elinde ka· 
lan aon parayı da orada at 
y&nflannda eritti. { Sidney) de 

attenberi yeniz yurtsuzdu. Bir·• 
kaç dakika harekewz durdu, 
sonra yanı bqmdakine d6ndü: 

- Adım Hagtondur. Tahmin 
ettipm lfİbİ lngilizim. Siz de 
a-aliba Amerikahsmıı ? 

ihtiyar serseri cevap verdi: 
- Hayır efendi, bende ame

rikalıhjın zerresi bile yoktur, 
ben Allahm toprağında biten 
otlan yemek için dOnyanm dart 
tarafından kOfup gelen hayvan
lann birlqmeainden haS1l olmut 
bir nesle memubum. Adım Simon 
Makardır, aaa'atam, meılekim 
kAtifliktir. YDzüme bakılınca ehem
miyetsiz bir nesne zannedilirim, 

Fakat hakikati halde dehşetli 
bir aervetin izi iizeriadeyim. Bir 
düzüne adamı milyarder yapacak 
kadar muazzam bir para sahibi 
olmak üzereyim. 

Birdenbire sustu. piposundan 
bir nefes çekti, gözleri uzaklara, 
denizin hudutsuz ufuklarına dal
mııb. Ynzn yandan bakıldığı 
zaman hırsla cesaretin birleşmİf 
bir manasını anediyordu. 

(Arka11 var) 
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Tayyare Piyangosunun K.eşidesi Bitirildi 
-

K eşidede İkramiye · Kazanan Nu-
maraları Aşağıda Okuyunuz 

On ikinci tertip Tayyare Piyangosunun ikinci keşidesine dün öğleden sonra 
DarüHünun konferans salonunda başlanmış ve bugün de devam edilerek 

elitirilmiştir. Kazanan numaraları aşağıdaki sütunlarda bulacaksınız: 

35,000 URA 
Kazanan 

19253 
l15,000 URA 

Kazanan 

45956 
0,000 URA 

Kazanan 

47489 
5785 
000 LiRA 

Kazanan 
t 20109 \ 22079 

2,500 URA 
J(azanaıılar 

7725 
:~3001 
24834 
27053 
23518 

1,500 URA . 
Kazananlar 
147616 
32280 
1233 
8101 
23193 
43102 
35046 
39162 
36920 

44639 
32103 
10104 
42989 
29'l43 

3891 
20772 
21977 
43150 
3599 

20135 
20503 
30719 
16081 
22027 
37441 
44335 
11241 
21371 
25685 
35956 
41662 
20540 
40861 
33911 
30405 
43017 
40504 
34839 
42521 
19182 
49579 

1725 
3091 

33859 
11923 
14998 
32708 
J6325 
3355 

29965 
43299 
6561 

18760 
18884 

1003 
11651 
32860 
22312 
13423 
7503 

45397 
14536 
18555 
3.5144 
13228 
45858 
6120 
3613 

22213 
17305 
7121 

49885 
19988 
33725 
24198 
34169 
37613 
15178 
14366 
42147 
17958 
14607 
28192 
15737 
4392 

39663 
46314 

637 
6138 

45481 

30 LiRA 
Kazananlar 

25953 42345 
2317 647 

24397 20875 
8440 18933 

22283 23649 
183C6 31139 

1449 49203 
47481 20506 
4554 10052 

38073 17351 
18483 11175 
35986 35157 
41156 20505 
12664 49047 
31453 3568 
7946 40444 
316 22651 

2658 41853 
49874 40999 
47365 31334 
41123 15454 
41215 2065 
38647 40501 
2502 2783 

23209 25553 
3822 11967 

28150 37330 
16484 3144 
10836 32194 
35155 14697 
39505 1146 
17122 42940 
44010 6159 
25813 2267 
7322 21641 

30816 47987 
15576 10724 
8446 35226 
8924 12519 

33901 18043 
29047 20252 
8915 31537 

16434 45828 
38577 46773 
15290 44035 
38465 7526 

4108 44427 
25712 14206 
24932 25763 
5124 25549 

42692 259 
8309 1331 

36400 1852 
13660 47910 
489'l4 15564 

725 13036 
23603 15837 
15072 18326 
25286 34201 
4028 8544 

34012 46512 
25329 39967 
31401 17768 
20983 4492 
22860 40857 
26479 39061 
10387 18033 
13314 17463 
24644 29908 
36565 38 
992• 9276 

40291 28147 
27199 34659 
33642 31020 

6137 ,9453 
23187 5746 
2118 2393 

46449 8085 
12468 30803 
43145 32034 
34777 30468 

42716 
48924 
34439 
24804 
26534 
30197 
28810 
42759 
49759 
11623 
39759 
35667 

8808 
45916 
37056 
19601 
23725 
12980 
46813 
15218 
14520 
47163 
40877 
7467 

31580 
9828 

29656 
26675 
38482 
43600 
37171 
41139 
18637 

17328 
32152 
39597 
38993 
14068 
35955 
32560 
17032 
11998 
18295 
27788 

722 
39927 
44485 
45067 
31208 
46153 
42615 
39689 
37720 
9103 
5056 

38068 
48195 
7155 

38863 
16261 
21168 

58339 
22437 
27140 

1279 
42337 

18766 
7298 

16749 
24431 

9641 
23246 
44837 
14210 
47361 
19587 
27758 
-45147 

1,000 UR 
Kazananlar 

5695 3248 
31119 38630 
34293 5604 
46198 29924 
26688 32671 
21816 28291 
31867 29564 
44498 28581 
6027 2142 

46207 

150 LiRA 
Kazananlar 

31038 
9888 

49472 
9791 

31044 
23962 
11036 

8436 
9510 
9552 

28197 
19334 
42627 
15657 
45117 
28940 
41564 

588 
7381 

28328 
29280 
38320 
20953 
45044 
21997 
15816 
22762 

374 
41363 
44802 
43222 
8524 

25528 
3.1200 
15536 
26555 
43481 
37333 
14957 
37597 
33237 
34543 
36640 
.c8887 
44777 
46389 
44489 
30809 

4992 
?:1227 
13269 
25788 

47473 
16435 
11371 
35633 
12191 
25000 
38570 
47687 
40921 
25973 
11529 
43897 
46078 
49440 
34696 
2436 

46298 
25902 
22020 
39903 
17815 
13380 

4463 
28444 
20966 
33801 
36644 
6844 

15276 
39456 

4812 
10476 
25030 
9476 

17969 
5851 

43312 
47623 
10444 
23356 

1362 
7834 

48106 
42231 

12971 
35104 
49142 
42253 
8828 

40205 
12175 

48134 
44390 

4527 
18882 
37730 
M90 

27976 
24950 
5813 

40072 
2512 

47637 
3255 

469 
19302 
46659 

10018 
40761 
47651 
18938 
39952 
3586 

11594 

5383 
14094 
20ROO 
44895 
46507 
14639 
201\59 

1685 
20752 
45274 
46652 
44937 
3551 
3092 

15343 
28957 
49480 
39673 
15609 
13470 
16390 
34422 

15771 
219S6 
26605 
33726 

40702 
9852 

10037 
4921 

44812 
10859 
34823 
49123 
27803 
7167 

-41515 
8576 

34388 
12015 
10934 

825 

11466 
25578 
3531 

45516 
47301 
27613 
42119 

-=-•ı 

Bir Ölünün Hatıra Defterinden: 
• "S -

HAiNLERiN İÇ YÜZÜ 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Yaptılar 

- 25 - Muharriri: )f.)f 

HAiNLER 
DIGINI 

CiVARDA HARP GEMiSi OLI\1A
DUYUNCA ÇOK SEViNDiLER 

Sessiz geçen dakikalarda da 
ıstıra psız değillerdi. Çünkü ya
kalanmak. zincire vurulmak, s~ 
kak sokak teşhir edilmek w 
sonra parçalanmak aalıneleri bit· 
mez bir sinema .şeridi gibi göz
lerinin önünde dönüp dolaşıyor
du. Fakat hiçbiri, dünkü ve ev· 
velki gUnkU hayata düşfinmüyor
du. Meş'um ve menfur mazileri, 
kafalannda canlanmıyordu. Hepsi, 
uçurumu görüp ürküyorlardı. 
Lakin o uçuruma nereden ve 
niçin geldiklerini hatırlamak 
istemiyorlardı. Y ttptığı cinayeti 
unutup yalnız göreceği cezadan 
nrken beyinsiz bir katil gibi geç
miş günlerden teğafill edip mu· 
hayyel sehpadan çekiniyorlardL 

Sabaha kadar bu hal devam 
etti ve gün doğar doğmaz Rıu 
Tevfik bir kamarota yanaştı, el· 
lerine, sarıldı, miskin miskin yal
vardı: 

- Kuzum, yiğitim, arslanım, 
yukarı çıkıp baksana. Görünür· 
de hiç gemi var mı? 

Kamarot, bön bön baktı: 
- Amma tuhaf, dedi, balık-

11z deniz olur mu ki gemisiz de
niz bulunsun! 

- Civanım, fikrimi anlata
madım. Ben tüccar gemisi var 
mı demiyorum, harp ıemisi so
ruyorum. 

Kamarot anladı ve Kiildü: 
- Merak etmeyin, yoktur. 

Nerede ise Midilliye geleceğiz. 
Tehlike savuşmuşturl 

Rıza Tevfikten bu müjdeyi 
alan sersemler, az kalsın elele 
verip göbek atacaklardı. Okadar 
sevinmişlerdi. Milli llnetin, o 
ebedi cezanın yakalanndan ayn· 
lamıyacağını düşünmüyorlardı, 
gülüyorlardı, biribirlerini tebrik 
ediyorlardı. 

Geminin Pire limanına demir
lediği gün, kamara yolcusu ser
serilerin endişeleri de zail oldu 
ve yine o gün, kamarahlarla 
ambarhlar ilk defe olarak güver• 
tede karşılaştı. lstanbuldan ay• 
rıldıkları dakikadan beri yukar1· 
dakiler, aşağıdakileri görmemiş· 

lerdi. Çüoki kamara salonundaD 
dışan çıkmak cesaretini nefisle
rinde görmemişlerdi. Ya deniz
den bir torpitonun gemiye yana
Jıp kendi~rini alacağmı veya 
ay yıldızlı bir tayyarenin - gaga
sında ölüm taşıyan pervasız 
bir kartal gibi • aşağıya süzültıp 
hepsine cezalannı tevzi edeceğini 
düşünerek kabus içinde yaşa· 
mışlardı. Aşağıdakiler ise, efendi 
takımıom §ık.lığını çekemiyen, 
çıplak ruhlu uşalı: kıskançlığına 
kapılarak onlarla temas etme
mişlerdi, etmek istememişlerdi. 
Yalnız Şaban ağanın uydurduğu 
yalan yüzünden heriflerin çeke
cekleri ıstırabı düşünüp kendi 
aralarında gülüşmüşlerdi. 

Pire limanı, hepsini 'birleştiren 
cazibeli bir menzil oldu. Yukarı 
ve aşağı kısım, yapma bir iştiyak 
ile kucaklaşıp öpüştü. lık muba .. 
vere, tabiatile, mahut korJcuya 
ait idi ve Rıza Tevfik, gün1er4 
denberi tıraş edilmiyen çen~ 
sindeki kırçıl kıllan kaşıya kaşıya 
Şaban Ağaya çıkışıyordu: 

- Nereden gördün be herif, 
nereden sezdin be herif? işin 
gücün hep kötü ıey düşünmeft 
midir? Yok yere uykumuzu boz• 
dun, huzurumuzu kaçırdın? 

O, biç gülmiyerek cevap 
verdi: 

- Ben, yapılması lıznugelen 
ıeyi düşündüm, o teskereyi yaz• 
dım. Sonra anladım ki bizim 
denize atAlmış çerçöpten farkımız 
yoktur. Maliim ya, muzahrafat 
denize dökülilr, denizden topla
nllmaz ! 

- Bu s6zleri kendi hesab>nt 
ıöylüyorsun, değil mi ? 

- Hesabıma ve he!abmıza, 
Kürt Zeynelabidin , söıe 

karışb: 
- Boı yere çene yorma}'J 

bırakalım. Sizin yapbğm,ı. dil 
kavgası, kazanla tencerenin na• 
muskarlık davasma benziyor. 
Kazan tencereye: .. Dibin kara n 

demiş. O da: "Seninki daha ka· 
ra,, cevabını vermiş. Biraz dürüst 
olalım, hepimizin ayni mevkide 
bulunduğumw:u unutmıyahm. 

(Arkası ' '"') 

50 Lira Kazananlar 
31646 
20916 
38095 
30644 
48903 
19353 
34524 
28948 
48589 
16980 
8943 

17684 
4811 

42427 
10700 
17234 
5074 
23486 
J.C139 
14184 
33191 
21672 
22399 
48390 
33276 
6525 
6498 
8550 

26433 
23699 
41037 
12057 
32057 

15135 
21021 
30158 
32263 
28442 
9079 
5376 

19235 
39215 
43199 
16103 
29451 

14232 
15903 
39151 
37252 
11977 
.33805 

934 
32679 
27319 
46974 
4329 

13724 

1324 
25072 
20236 
28024 
35285 
12383 

37684 
11t91 
14721 
32M9 
48394 
80061 
21650 
16106 
38585 
30106 
47979 
40342 

9560 
33479 
20621 
17163 
15871 
26131 
22697 
38619 
20954 
35365 
38508 
3123 

1048 
37671 

46764 
15953 
29569 

36686 1 25864 37917 22688 4)64 
18554 11717 20'l29 47286 29641 
16778 46071 15090 13636 1025 
36679 30124 40014 22854 7618 
17691 34404 84019 31562 31186 
3402 46837 42122 46732 19262 

33758 36952 2738 28435 45480 
23435 5958 26593 14321 40661 
8517 39378 ir1080 25606 31661 

12100 28860 40643 27000 18332 
47589 40891 15844 24033 42264 
13307 30363 36950 44423 :ıo746 

47904 
45946 
45441 
32481 
48730 
17069 
29631 
23115 
44182 
22209 
29069 
16838 

8073 
33817 

49830 
33830 
27145 

19451 7879 t 115 38013 
15478 46540 21618 19535 
YT6'ı:T 6563 ·aM'74 28380 

Mükafat~-
Bu ketideye ait (20) biD tirı.• 

lak miikAfat, bugün en ıon ç~llf• 
len ıu numaralar araamdf'. lP.luim 
edilmiştir: 
11978 3044 48817 2808lt 
44254 5719 408 8233\) 
23307 28098 40484 5641 
12343 2014 9518 2088(J 
12623 3409 20310 2689lJ 

Bir Bahtiya.< 
35 bin lira "uaowJ Hl2&1 

numarab bilet çarşıda lb: i . ı l"..:J 
numaralı dükkAnda M•hn•ı•:: E''1'~' > 
Ümidi lstikbaf kİie&İ taı afıtHiKQ 
aablmışhr. 
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Hasan Kolonyası Halis limon çiçeklerinden mustahzar 90 derece bir harikai san'athr. 
Itriyat ileminde menendi ve naziri yoktur. 

Hasan mustahzarat fabrikası mUhUrUne dikkat Taklitlerinden sakmmız. HASAN ECZA DEPOSU 

Güzel Hikiyeler 
İnsanı güldüren, bayıltan 

Merak •e heyecan ftnD hiklyelerin nepine bqlaacL 

Birinci hikaye 

Kafese koyan kadın 

Aşçıbaşı 
Yeni Ev Kadını 

nın 

Yemek kitabı 
Çaktı diferlerl ele peyderpey nep-edilecektir. çıktı 

Beheri yalnız beş kuruştur. Fiati yalnız beş kuruıtur. 
Sabf yeri ı Tlrk Nepiyat Yurdudur. Merkezi Tnrk Neşriyat Yurdudur. Posta kutusu 

Türk Neşriyat Yurdu p;:f:~·~:: 

lstanbul Evkaf Müdü- 1 

riyetinden: 
Ma•al.e ve lleOll 

Çemberlitq 
Mellafeneri 

...... 
M•h...ıı,. 
cadclell 

... •• CiMi 

1 Hane 

" " 5 • 
" 1 " 

" Boyaca S. 1 .. 7 ., 

" Divanyolu C. 19'l-218 Mektep mahalli 
Kadirga Bôatam Mehmetp-.a 21 Hane 
ili. 

.. .... "( .. 
" " Babıili Ulahay-

r~in 
Şehzadebap Ka
lenderhane 
Saraçhane bap 
Mimarayu 

yolmp 

• .. 
Toauııbp 
caddui 
Cami S. 

Hayclarnahe 

Uıunçutı Yavq- Mektep S. 
ça Şahin 
Bayazıt Sekban· 
başı Y akupağa 
Bahçekapı Şeh
mehmetgeylini 

Simitçi S. 

PeJDird S. 

Çakmakçılarda Tarakçılar 
medresesi ittisalinde 
BabıAll Ulahayrettin Babılli C. 
Çarşıkapı'da Kalı· Makuçılar 
çacı Hasan caaddesi 
Çarşıkapı' Kali- Tramvay 
çacı Hasan caddesi 
Bayazıt Sekban- Simitçi S. 
başı Y akupağa 
Uzunçarşı Yavaı- Mektep S. 
ça Şahin 
Çarşıda 
Çemberlitaşta 

Gelincik 
Cemberlitq 
dibinde 

23 " .19-25 .. 
7 Mihritahsultan 

. mektep mahalli 

1 4-7 Hane 

2 Taşmektep 
mahalli 

18 Hane 

7-9 
" 

22-24 D&kkla 

35 dükkin 

18-5 " 18 
" 

82 
" 

a " 
22-24 2 dükkln 

95 Dlikkin 
O Baraka dükkln 

Saraybumunda 
Seyit Hasan 
Çemberlitaıta 

Değirmenocağı 8 Oda 
camü 
Sofça hanı 
derununda 

B .. hçekapıc:la Şeyh Hidayet camii 
Mehmet pylbi altmcla 

13 
" 

1 Ardiye 

Balakpuarmda Ha- Bablıpaun C. 49 D&kkln 
cımmtafa 
Çarplrap1 Ka~ lhlrac lar C. 
Hasan 
Sirkecide Şeyb
mehmet geyllni 

Yahkatkl C. 

18 
" 

62 Mağaza 

Bahçekapıda Hobyar Y eiıipo.tane C. 44-58Dilkkin 

" " " 46-86 " 
,, ,, Hamidiye C. 21 ,, ve odalar 

Çelebioğlu AIAaddin Sultanhamamı 2-37 ,, 
Balıkpazanncla Ha- Tuzcalarda 20-3 ,, 
cımustafaaj'a 
Mabmutpapda Nuraosmaniye C. 43 ,, 
Divanyolunda Mi- Traamay C. 63 ,, 
arar Hayrettin 

" " Çarşakapıda Kali- " 
65 
80 " 

" 

.. 
" 
" 
" .. 

" 
" 
" 
.. 
,. 
" 
,1 
Al 

u .. 
" 
" • 

" ., 

,, 

" 

" 

" 
" 
,., 
" 
"' ... 
,., 
o 

2 sene 

,... 
" 

8 sene 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 

" 
" çecihuan 

Abırkapıda Seyit
basan 
Bahçekapıda 
Hobyar _ 

Lebideryade mata- ,, 
1a ve yeclekçilik 
Atirefendi klltn- 19-121 lbrahim P. mek- ,, 
paneli S. tep mahalli ve 

odalar ve arsa. 
Mahmutpaşa HacıkOçftk malıalleıinde bllyiik çorapçı 
hanı odabqıhğı ve odL " 

30 
30 
18 
20 
6 

4 
1 

18 

17 

7,5 

8 

6 

30 

4 

4 
5,5 

12 

5 

3 

1,5 
il 

1 

2 

1ao 

28 

8,5 

100 

120 
150 
60 

210 
60 

8 
10 

9 
14 

60 

100 

Balida mevkileri cinaleri yazılı olan Vakıf emllk hizalarındaki 
mllddetlerle kiraya Yerilmek lb:ere mllzayedeye konmuştur. ihale
leri Matbn 26 mcı cumarteli gtlnll saat 14 te yapılacakhr. Talip
lerin yevm ve .saati mezkira kadar Çemberlitqta Evkaf lllkllt-

ir eıeind Alant Kalemine mlraeaatl 

Dr. HORHORONI 
Cilt ve Znhrevl hutabldan muayenehanesi. 
Beyoilu, Taksim, Zambak ıokak No. 41 __.. _ _;;;;;;, __ , 

lstanbul Gümrükleri Mu
hafaza Müdürlüğünden: 

1 - Gilmrllk Muhafaza Memurlan için ( bir kasketle bir 
ceket ve pantolondan milteşekkil ) 718 talam elblae pazarlıkla 
mllnakasaya konulmuştur. 

2 - Pazarlık 3 mart 932 tarihine mOaadif pe11embe gtınn 
aaat 14 te lstanbul' da Gillftrük Muhafaza MndGrlllğilnde yapılacaktır. 

3 - Mühürlil Jizime ve kumaş parçalarile dikilmİf takım 
nilmuneleri her zaman için Mildtıriyete milracaatla gartılebilir. 

4 - Şartname ntisbalan Ankara' da Gnmrtıkler Umum Mu
hafaza Kumandanlığı kaleminden ve lıtanbul' da Gllmrtık Muhafaza 

Müdilriyetinden alnıacakbr . 
5 - Taliplerin şartnamesini alarak ve ntimunelerinl ı&rerek 

ve terik iseler vesikalarile birlikte ve % 7,5 teminatlarile beraber 
belli ün ve saatte azarlıkta bulunmalan. 

EBEVEYNINİZLE, YAVRULARINIZIN VE 
SEVDIKLERINlZIN 

Hatıralarmı daima muhafaza etmek ister misiniz? 
F O T O F R A N S E' de agrandismanlarmı 

yaptırmız. Fiatlar mutedil, iş fevkalAde san'atkaranedir. 
Elinizde mevcut en koçuk, en eski fotoğraf canlan-

dırılıp bUyUltUIUr. 
Yalnız 7 5 kuruş ganderiniz, mukabilinde REiSiCUMHUR 

Hz. nin tabii biiyüklilkte, san'atklrane bir bn.t portrelerini 
elde edeceksiniz. Türkiyenin biltlmum ricali lliyenin portrelerinin 
fiatJarı dahi aynidir 

Posta masrafı yukarki bedele dahildir. 
FOTO FRANSE, istiklal caddesi No. 

Üç Ayda Biçki ve Dikiş 
On bet ıaenedenbul mUeaaeHa 7'kleree mumalannın aanffakıyellerl "~ 

bayatta ibrH ettikleri mevki dolayulle ıur- blueder. En M• ye en kolay Frauuı 
uıuHl ile Gç ayda tuvalet, erkek, Ye kadıa tayyar H beyu talomlan teferrllatlle 
mlkemmel 8jntlı' Y& deYI'• 10nunda maarlfp muaddak pluıdetname werlr. ilama ol• 
birçok hanımlar kendi h .. aplanna mektep H ately• açauya mnaffalr olm ...... cbr. Talebe 
kayda, puarteal, çarpmba H ........... rhlwf lfled•ll 80lll'll 'J& kadar icra edllmekte6. 

24 Martta Derslere Başlanıyor. 
Gedfttpqada Batrpqa 7obfada Eaircl IC..W.ddla •kalı Vabraa Efadl ec:nn-' 

ksulı' ...... -ı.. o ...... ,. B9'ld .. ...., ............................ Auchwjil& 

Memedeki çocuklara gıda 
Doktor Ali Vahit Beyin 

YILDIZ ÇOCUK UNU 
Fazla fosforu ve vitamini vardır. Çok beller 

Depoıu: Hasan Ecza deposu 

İstanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Hademei bayratın Mart 1932 yoklama muamelAta ayna yedind 

pazartesi gtlnlinUn yirmisine kadar deYam edecektir. Alikadarlarm 
ilmnhaberlerdeki suallere ayn ayn Ye yegin yegln muvuzah •• 
musarrah cevap vermeleri ve hey'eti ihtiyariyenin unvan ye vazife-
lerini de ilive etmeleri ilin olunur. 

Zafi1etl umumiye, lttih .. ııhk •• ku•vetsizlik balibnda bGyiik 
faide Ye tesiri ı~rGlen ı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Dr.A. KUTIEL 
Cilt •• dhn•I ba•tahklar mGte
&a..... Karaklf bGylk mahalleblol 
an1S ad 54 

ILllİI BIRKll 
T .... tarihi t• 

Sermayeli Tamamen 
tediye edilmft 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi: IST AN BUL 
TÜRKİYE' deki Şubeleri: 
GALA TA lsT ANBUL. IZMIR, 
SAMSUN, ADANA, MERSiN 

YUNANiSTAN' dakl Şubeleri: 
sELANlic, ATINA,. 

KAV ALA, PiRE 
Blltmum banka muamelab. Kr.41 
melduplart. Her cin• aaldt Gurlae 
b~ ldlpcb. Huul 

kualar lean. 

Dr. Aristidi 
Emrazı zlbreviye tediYihaneli 
bWnll HM ( Sabak Karalrq) No. 1 

Ç.Cak llutahklan mlteb ..... 

Dr. SEMİRAMiS EKREM H. 
Beyolhl Mektep Hkak 

Tel.,_ B. ~ MM 

8GeREI llESAIE HASTAUllARIU 

DIUROL 
IU&All afTa , TAŞUll llK10IOI 

UllCIWll TUÔI [l)U ......... 

Gayri Mübadil 

BONO 
lan Alınır, Sablır. 
Mersin -Adana 

Civarında] bononma ıtsre mal 
almanıza her ınıretle delllet 
edilir, şimdiden tafaillt verilir. 

TOR O~LU • zty A 
Yeni po.taae karfUında BIJlk 
Kmacıy- Han No. 24 Telpaf 

adr .. ı btanbul Zl1a TOi' --r Telefon 2,2716 ..__. 

Bono 
Alır, aatar, ipotek yapar 

Emlak almak Ye utmak, 
ahamıı ft alınacakların boa .. 

!arla lııedellerlal lclemek lbere Mr 
banıl müal ft pldl"9 maamele 
c:•lar. Babkpaur, Malırw~ 

No 35 Utvla ..- iL J>.
Ylfr TeL 2!m Telpaf AD. 

.llllMakaudiye Han uturlu 

SON POSTA 
••mt. sı,.... ffayadb Ye Halis 

l'uete.1 

ld . latanbulr Eald Zaptlfe are . Çatalç .. m• aokatı 2S 

Telefoa l.tanbal • 2020S 
Posta Jaıtaw l.tanb.ı • 741 
Telsra6 l.tanbal SONPOSTA 

ABONE FlATl 
TORKIYE ECNEBi 
1400 Kr. 
750 " 
400 " 
150 • 

1 s... 
6 AJ 
1 • 

1 " 

2700 Kr. 
1400 " 
800 .. 
soo • 

Gelen nrak rorl nrllmu. 
hanlardan mu'ullyet aha•u. 

Cevap için mektuplara 6 lmrqlak 
pul IJayeıl ilamdır. 

Adrea detittlrllme•I (20) kuru1tl1'. 

SoD Poata Matbauı 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Rapp 


