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Çünki Yapılacak Zam Maksadı Temin 
Etmez Ve Köylü Bir Şey Kazanmaz 

-
Bultlag meselesi bir silo meselesi lcadar 6ir 

nnkli11• mes•l•sidirde 

Köylünün eline fazla para J 
reçirmek ve bu suretle istihsal 
kabiliyetini artırmak için ileri sll
rlUen fikirlerden dlln bahsettik. 
Umumiyetle ortaya ablan ve 
" buğday meselesi " ismi verilen 
bu teklifleri şu suretle telhis 
mUmkündtir• 

1 - Hükümetin .zararına fi
atleriıı tahdidi 

2 - ihracata prim verilmesi 
3 - Ekmek fiatlerinin 12 

kuruıa çıkarılması 
4 - Eıya fiatlarmın ucuzla-

tılması. 
5 - İstihsalib tamim için 

plAnlı bir devlet teşkilAb vl\cude 
getirilmesi. 

Bu beı tekliften bugün en 

( Devanıı 10 uncu •ayfada ) 

Çin Meselesi Bir Yılan 
Hikayesi Oldu 

Şanghay, 7 - Japon umumi karargAhı tarafından bir beyanna• 
me neşrolunmuştur.Buna nazaren cephelerde sükun büküm ıürmektedir. 
Muharebe meydanları tehlikeli harp aletlerinden tathir edilmekte 
olup, mesai hitam bulduktan sonra, halkın buralara gitmesine mil
aaade edilecektir. Şenju telsiz telgraf merkezine birşey olmamışbr. 
Operatörleri kaçtığından, Çin polislerinin nezareti altında operatörler 
bulunarak işletilecektir. 

( Devamı 8 lnci aayf ada ) 

Bir Boksör Bir Pehli
vana Meydan Okuyor 
Fransız boksöril Marten Fran- ı 

kiden bir mektup aldık. Dövil· 

ıünün tekniği ile kısa zamanda 
ehemmiyetli bir mevki edinen 

Franki, bu mektubu ile Adapa
zarlı Cemal pehlivana meydan 

okuyor ve mektubunun intişarı 
tarihinden itibaren kendisile boks 

yapmak üzere karşılaşmıya amade 
olduğunu söylilyor. 

Franki bilhassa diyor ki: 

Aramızdaki ağırlık farkından 
dolayı pek te nizami olmıyan bu 

teklifimin spor mehafilinde gü· 
rllltülü bir akis bırakacağını 

zannediyorum. Bu suretle şan

sımı tecrübeye teşebbüs ederken 

Cemal pehlivanın kuvvet saha
smda bir Ustat olmasına muka-

bil on bir senedenberi üzerinde 
çahştığım sihirli boks ringinin de 

hazan sürprizler hazırlıyabilece
iini muhterem balknnıza ifÖster• 

Boksör Mart•n Frankl 

mek isterim. lhlaskir selamla
rınun kabulünü rica ederim. 

MARTEN FRANK( 

Şu halde söz ve fül timdi 

Cemal pehlivanın demektir. 

.............. --..-............ _. ................. .-

Düşman Sözü --Fransız Gazeteleri Yine 
iftiralara Başladılar 
Pariı 7 ( Huıuıi ) - Saracot 

hı Şükrll Beyin burada Dnyunu 
Umumiye haınilleri ile bir itilaf 
yapmak için giriştiği müzakere· 
ler, muhtelif Franıız gazetelerine 
birtakım yalan, yanhf, fakat 
her halde kasti mahsuaa lıtinat 
eden neşriyat yaptırıyor. Enfor
muyon Finanıiye bu nevi netri
yata tercilman olanlardan biri
dir. Bu ııazete, Türk bütçesinde 
yapılacağı ılSylenen tasarrufun 
bir manevra olduğ'uou, Türkiye• 
nln bir lıtikras yapmıya teşebbüs 
ettiği ıaman bu gibi ıslahat 
kararlarına ait fayialar çıkarmak 
adeti oldutunu yazıyor. 

Son Postaı Mütevazin bfitçe 
Ha11na istinat eden yeni btıtçe· 
nin rakamları, fGphe yok ki, bu 
netriyab yapanların botuna git
miyor ve bu nari fena propagan
dalar yapıyorlar. Maksat, aadece 
dütmanlıkhr. 

• Düyunu l\:uvahide ıon gün-
lerde (61,10) Uraya kadar çıkmıt1 
dün de (S7) buçuk lirada kapan• 
mııtır. 

Brigan Nasıl 
Bir Adamdı? 

Paris, 7 - Sabık Hariciye 
Nazırı M. Briyan vefat etmiştir? 
Kendisi zaten 
hasta idi. Koş
reldeki sayfi· 
yesinden Parise 
tedavi ıçm 
gelmişti. Ken· 
disinde kalp 
hastabğı vardı. 

Parise gelir 
gelmez hasta
lanmı~ ve hu-
talığı hergüo 
biraz daha artmışbr. 

Son Posta ı Bugünkll Tar
diyö kabinesinden evvel iktidar 
mevkiinde bulunan Laval kabi
nesinin Hariciye Nazırı olan M. 
Briyan, Çin .. Japon meselesinde 
hükumetle anlaşamamıf, Hariciye 

( Devamı 10 uncu 1ayfada ) 

Rü.şvet Verirken •• 
Cürmü Meşhut Halinde Tu
tulan Adam Mahkum Oldu 

Salihli 1 (Hususi) - Jandar
ma karakol kumandanı Tahsin 
Efendiye 10 lira rUşvet [teklif 
ederken cürmU meşhut halinde 
tutulan Ali oğlu İsmail imindeki 
adam Uç ay hapse mahkum ol
muştur. 

Yeni Komünistlik Maznunları 
Komllnistlik faaliyetinde bu· 

lundukları için dün zabıta tara· 
fından üç kişi daha zan altma 
almmışbr. 

idare ltlert telefona: laıtub.& - 20203 Fiab 5 kuru, 

Esrar Sandığı ile 
Tutulan Kaçakçı 

Bu Son Partiden Kazanacağı Para 
İle Evlenmiye Karar Vermişti 

Dün kısaca 
haber verdik: 

Evvelsi gl\.o 
akıam saat se
kizde lskende• 
riyeyo gidecek 
olan İtalyan va
puruna konmak 
üzere getirilen 

bir sandık içinde 
(75) torba kaçak 
eırar yakalandı. 

Galata polis 
merkezi kaçak· 
çılar hakkındaki 

tahkikabnı biti .. 
rerek dün sabah 

suçlularla bera· 
ber Cemal Be-

.. . 
yin sahip olduğu 
(2123) numaralı 
otomobili ve şo

Esrar dola sandık· adllgeden gilmrül• 
nakledilirken 

förü F ebmi Efendiyi mevcuden 
Adliyedeki ihtisas mahkemesi 
mllddeiumumiliğine verdi. ( 9 ) 
numarala mahkeme bu işi gllm
rilkle alakadar görerek suçlulan 

esrar ve otomobille beraber 
• gümrllkteki sekiı: numaralı ihtisaı 

mahkemesine gllndermiştir. 
( Devamı 8 inci aa1fada t 

Kadın Kaçtı, Ba a 
Oğul Da Katil O 
Evrenye 7 ( Hususi ) - Abana nahiyesinin Aya köyünden Davut 

lıminde bir adamın iki karısı vardır. Birinci karısı kendisine fena 
muamele yapıldığını iddia ederek, Ahmet isminde birisinin yanına 
kaçmışbr. Davut karısına haber göndererek eve gelmesini söylemiı .. 
se de kadın aldırış etmemiştir. Bunun Uzerine Davut, karısım kaçıran 
~itmede tesadüf etmiş ve üzerine saldırmıştır. Fakat Ahmet daha 
kuvvetli olduğu için Davudu yere yuvarlamışbr. Bu esnada Davudun 
oğlu, babasını bu vaziyette görünce .aldırmasını çakarmış ve Ahme
din kafasına ~lanca kuvvetile indirmittir. Fazla kan zayi eden Ahmet 
hemen ölmüştür. Her ikisinin ismi de Oavut olan bu baba ile oğul 
tevkif edilerek Adliyeye teslim edilmişle.-dlr. 

YUNUS NADi 

Yakında O da Olur 

Şehir Meclisi azasından biri İstanbulun berıeyi tamam, hiç-
bir kuıuru yok, yalnız Amerikada olduğu gibi bir havai pmendiferi 
eksik 1 



re1iet eden tren daftltlilerl Y ..a
ka,e ıltlfeak • JW. 
....,. siclileeektir. 
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Hergün 

Bugday 
Meselesinin 
Asıl Tedavisi 

..__, ____ Cevdet Hamdi 

Bir senedenberl fikirleri itıal 
eden batday me•ele.i, •on l'Dn
lerde tekrar canlandı. Dün, bu 
münasebetle bu •iitunda miill
bazalarımızı yazdıtımız ribl ay
rıca, kı•mı mah•u•umuzda da all
kadarların verdikleri malGmab 
kaydediyoruz. Bu münHebetle 
Birinci Sanayi KonrrHI Ankara 
MGmeHlli Cevdet Beyden bir 
mektup aldılc. Bu mektup, daha 
evvel bqka bir gazeteye l'ande• 
rilmit ve her nedenH dercedil
memittir. Butday mesele.ini bir 
diter cepheden tetkik eden bu 
yazıya neıretmekte fayda bulduk& 
Baş yazıcı Beyefendi, 
Gazetenizde buğday siyaseti 

namı albnda birçok makaleler, 
mütalealar, edebi, fenni kalem 
mü~akaları yapıldığını g6rdllm 
ve okudum. Bunun neticesi IZlra
at Bankaaınca ztlrraın buğdayla• 
rına borç mukabili alması takar
rftr ettirildi. iyi bir fikrin iyi bir 
neticesi. Acaba bu kabul ve 
mubayaa tanı allrraımızın yilzOnO 
bibakkin glildilrmiye kili gele -
cek mi? Bu tarza tedavi hastalığı 
izale edecek mi? Zannetmiyorum. 
Geçenlerde bir zlirra ağzından 
ıazetenizde inti,ar eden bir iki 
mektupta bu tedbirin fayda ver
miyeceğl yaztlı idi. Hakikaten 
bu tedbir yüzUnden Ziraat Ban• 
kasının zarar g&rmesi muhtemel
dir. Binaenaleyh netice hiç. Çiin- ' 
ki hastalığın diyagnostiği konarak 
tedavi çarelerine teveunl edilme
yip hutabj'ın gelifi gtlzel Yerilen 
ilaçlarla iyile,mesine intizar edil-
1Dektedir. Bundan başka yazılmıt 
asara, mlltehassısları tarafından 
konulmuı diyapoatildere iltifat 
edilmiyor. 

Geçen 1930 senesinde Anka· 
rada içtima eden Birinci Sanayi 
Kongresinde bu hutalığın diyag
nostiii konulmUf tedavisi diier 
'ellere bırakılmlf iclL Orada yapı
lan tetkikat ve memleketin muh
telif mahal ve meanbalarındaa 
toplanan malümat nzerine hasta
lık fiat •elsabfta delil, bujdayın 
tarzı ihzannda olduğu g&rillmllt 
•• tespit edilmiftir. Kongre mu· 
karrerabna ait kitabm 210 uncu 
[Ayfasında Değirmenciler Eacll-
meninin raporu vardır. Bunun 
birinci fıkrasını aynen naklediyo-
rum: 

.. Zürraın iatilısal eylediği me
vaddı iptidaiyeden madut bulu
nan buğday mahaullinlin cins ve 
nevi itibarile waha ile beraber 
latandarizuiyonun temini zamnan
da köylünün elinde bulunan allt 
ve edevab ziraiyenin asri ve fen
ni bir bale ifrağının alakadar 
bankalar vautasile icrası hususu
nun temini ve butdaylann behe
mehal harman makineleri vuıta
ıile toz ve topraktan ari ve 
mablüt bulunmamasmm temini 
'.Azamdır. Bu auretle ihzar ve Abf 
mahalline sevk ve takdim· edilecek 
temiz ve giizel mahsullerimizin 
muayyen ve aabit tiplere göre 
bir örnek hazırlanacak olur ise 
flı.!rek hariçte Ye gerekse dahilde 
ımlişteri bulmak hem sebil ve 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Para 
ıeydir. 

kazanmak iyi bir 1 2 - Fakat para kazanmak 
bizatihi iyi bir ıey değildir. in
sanı iyiliğe de k6tülüğe de sU
rllkliyebilir. 

Para 

3 - Kazanalan parayı sarfet
mesini bilmek gerektir. Bunu bil
miyenler paranın iyi tarafından 
istifade edemiyorlar, demektir. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

İş Kanunu Liyihası Millet 
Meclisine Verildi 

Amelenin Haklan Ve Vazifeleri Nedir? 
Ankara, 8 (Husuai) - Bir miiddet enel hazır

lanan İf kanunu llyihası üzerinde lkbat Veklletl 
tarafından son tetkikler yapılmaf ve llyiha • ~n 
teklini iktisap ederek Millet Meclisine g&nderilmlftir. 

Meclis Encümenleri yakmda IAyihayı tetkik 
etmiye başlıyacak, mliteakıben Meclia umumi he
yetinde mlizakere olunarak kanuniyet iktisap 
edecektir. 

için ayn ayrı maddeler vardır. llÇilerin mesai saati, 
amele sigortalan, tazminat, ıebe olan kadın işçile
rin huml vuiyetleri, yevmiyeler, yeni İf llyihuile 
tamamen halledilmektedir. Bilhaua amele sigorta
lan için IAyihada, en aon url prenaiplere istinat 
eden hllkDmler mlnderiçtir. 

Uyiha, amelenin hukuku ve iktlaadl vaziyeti 
hakkında en asri htıkümleri ihtiva etmektedir. 
Uzun tetkikat neticesinde tesbit olunan maddeler, 
Ttlrk amelesinin, Türk sanayiini inkiıafa g&tilrecek 
bir uzuv olabilmesi için IAzım ıelen blitün esaslan 
ihtiva etmektedir. 

Yeni llyihaya a&re fabrika " imalltbaneler 
amelenin 11hbl vaziyetine izamı itina •a.terecektir. 
Kadın ifçilerin ldiçllk çocuklarının balUmı, fabrika
lana 11hht vaziyetleri, amelenin ve İf verenlenn mll
tekabil mOnuebetleri hakkında yeni llyiha ayn 
ayn maddeleri ihtiva etmektedir. 

Llyihanın meclisi umumi heyetinde mllzakereai 
emumda İktısat Vekilinin etraflı •• mllhim izahat 
vereceği haber almmaktadır. Yeni llyihada kadın, erkek Ye çocuk İfçiler 

Japonya Karannı Verdi: Şartlar Kabul 
Edilmezse Harp Tekrar Başlıyacak! 

Londra, 8 (D. Husual)- Şana
haydan en aon gelen haberlere 
ı&re, çok ıergin ve sinirli bir 
haft hliküm sllrmlye bqlallllfbr. 
Mltemadiyen ıelen Japon tak
Yİye kuvvetleri cepheye HYke
dilmekte ve cephe tabkimabna 

Memur Maaşlan 
Tenkihat Yapılmaması 

Tekarrür Etmiıtir 

ehemmiyet verilmektedir. 
Diler taraftan Çin kunetlerl 

de teYkulcİf harekata hararet 
vermiflerdir. Yeniden tensik olu
nu Çin mofrezeleri Şanpay 

civannda kuvvetli bir cephe tet
klline gayret ga.teriyorlar. 

Briganın 

Ölümü 
Münasebetile Ankara, 8 (Hususi) - Far

kadaki Mali komisyon mesaisini 
bitirmek &zeredir. Komisyon Ankara, 8 JHuıuıi) - Hari-
buğday meseleaile de ehemmiyetli ciye Vekileti ekili Şnkrl Kaya 
surette meşgul olmuttur. Bey, M. Briyanıa alnmn mllnaıe-

Memur maaşlanndan tenkihat betile ( Hlkimiyeti Milliye ) de 
yapılmaması takarrlir etmiftir. bir makale n~tm~tir. 
Belki ileride tekaüdiye kesilip Şlikril Kaya Bey M. Briyanın 
kesilmemesi hakkında ayn bir alümünden miitevellit teeulrlerini 
karar verilebilir. hulisa etmekte azap ve mllfkilit 

Devlete ait matbaaların tev- çektiğini yazdıktan sonra maka-
bidi de dGtiinlllmlif, lnhiaarlara leaini f6yle bitirmektedir : 
ticari bir -kil verilmesi de ileri " Dünyanı• aadir •ıaklarınclaa 

r biri olan Brianın a8nd0tl ,.Onde 
aibiilmüştür · lrüıelln •e yGk•din ltılu olan TGrk 

Varidat bütçesinin (150) mil- vatuperHrlerl IJriaaaa Haeler ve 
yon üzerinden tesbiti mukarrerdir. ..neler ıGren iktidar deninde daha 

Diğer taraftan mali ve iktı- iyi. daha çok iyi neticeler alanmadıtan-
aadl meselelerin mllzakereai i,.in dan meruetlal ıu•turmabdar. Ben 

r ltu noktada• hareket ediyorum. . 
yakında vekiller heyeti Gazi BGtün dlnyanın zulGm .,.. akıl-
Hz. nin riyasetinde bir içtima •ıahkla kendini kaybettlti ,.Onler-
aktedecektir. de Fransız Millet Mecli•lnde 89 ••· 

Şangbayda .ıvil Çinliler, Ja
ponların hakaret ve taarruzlarma 

boyun eğmek vaziyetinde bulunuyor
lar. Çinliler, Japon prtlarmı red
dettikleri talCdirde yeniden mDt
hit bir muharebere intizar etmek 
llzım ıeliyor. JaponyllDlll ıon 
karan bu merkezdedir. 

~ Kazanç Vergisi 
Serbest Meslek Sahiplerin
den Nasıl Vergi Alınacak? 

Ankara, 7 - Meclis lkbsat 
Encürneni yeni kazanç vergisi 
liyibasmı tetkik etmiştir. Serbest 
meslek aahiplerinden iki tnrlll 
vergi alınacakbr. 

Bu gibiler bir yaztbanelerinia 
gayri safi iradı tızerinden, bir de 
bulundukları tehirlerin dereceleri 
8zerinden vergiye tabi tutulacak
lardır. Vergi niabeti umumiyetle
ylizde bqtir. 

lldı Brlanın dzlerlnl ifltiyorum ı 
Kemalistlere, .. Brll'and • diyorlar, 
bls, b3yle adamlara nt.npener 
denllditlni blllyoraa. 

Brianın ebediyen g5zilnil kapa
dıta burGnde Türk ntanpeneri •e 
Tlrkiyenia harici •lyHetlnde m .. 'ul 
elarak benim izin Sıl habrladıtna 
budur; arkadaıım n hOkimet ıefim 
l.met Patanın da hatırladıfl budur. " 

hem de sabcılann menfaatini ba- r---·-------------------------------------..... 
didir.,.ı /STER iNAN, İSTER iNANMA ! 

Yine 211 rinci bayfuanda 3 
fıkrada: Butday fiatlerinln tahdidi için ekmete zam yapıl

muanı teklif edealer, bundan en ziyade kaylGnün 
Utlfade eclebllecetlnl, k6ylla6n istihsal ve i•tlhllk 
kabtllyetlnln tezayGt ed•c•tlnl iddia ediyorlar. 

Halbuki kBylGnila lıtlhllk ettiti ıeyler, petrol, 

bAJma, tuhafiye eaa•ı a-ibi maddelerla flatlerl müte
madiyen ibtikin andırır bir tarıda ylbeldilrçe, kly· 
IGnGn ı.tihllk kabiliyetinin artabilecefiae, Ye ekmek 
fiatinin artma•ından ldSylünln eline bet oa para ıe
çebilecetlne, artık; 

iSTER iNAN, iSTER iNAN.MAi 

Sözün Kısası 

Rulı Hastası 
Kime 
Derler? 

.._ _______ P. S. __J 

Fahreddin Kerim Bey bize 
tekrAr bir mektup ghderdi ve 
gerek kendiainin, gerekse Akıl 
Hıfzıısıbhua Cemiyetinin alelü
mum sinirlileri deiil, yalnız ruh 
hastalannı katettiğini bildirdi. 

Fakat muhterem doktorun 
bu mektubu, en esub noktayı 
aydınlatmaktan yine uzaktır: 
Acaba ruh hastası kime derler ? 

Bize cevap veren Mazhar 0.
man, Şükrii Hlzam, Kooos Bey
ler, fazla karakterize olmut 
birkaç akıl ve sinir hatalığı is
tisna edilirae, ruh hastalarına 

kolay kolay tqhis konamıyacatı. 
fikrindedirler. 

Tamamile ruhi sebeplerden 
gelme bazı hastalıklar vardır ki, 
amili maraza uzviyette bulmak 
mümkün dejildir; biinyede 
hasıl olan uıvl tagayyllr-
ler, hutalap mebebini detU, 
neticesini tetkil ederler: Bnyllr 
aıklar ytlzlhlden ruhta ve alnir 
cümlesinde çakan ibtillller bu 
zllmredendir. Bir qk hastallDID 
geçirdiği buhranlar, pddetli sinir 
nöbetler~ saravl bayg.nhklar, la
teri çarpınmalan, tamamile ruhi 
sebeplerden dojmacLr; vllcutta 
bir zehirlenmenin, beyinde bir 
yaranm, midede •• bar
saklarda bir boıuklup, ya-
hut ta kalp hareketlerini idare 
eden .. pneumo-ıaabique ,, abd
rinde bir illetin aerl değildir. 
Bunun gibi deliliğe yakin sinir 
ihtililleri yapan ruhi amil· 
ler pek çoktur. Aşkta ve yal
nız kalmak korkusu gibi 
fobilerde izcliYaç mlkemmel 
bir tedavi yerine aeçer. Keza 
bu tiirlil ruh haatalannın çoculr 
yapmaları da faydalıdır, çllnk' 
hedefaiz ve batabot kalan ihti
rulanna bir pye, bir ideal tayla 
•dilmit olur. 

Fahreddin Kerim Beyia ruh 
bastuı tabirinden kasti nedir ? 

Akıl Ha&auıbhuı Cemi-
yeti, bize mllkemmel, tam 
ye mllnak•ı• eclilmiyecek 
derecede mlapet, kat'ı bir tasnif 
cetveli vererek blltlha ruh lıuta
lannı muanen •nıflara ve kat .. 
gorilere ayarabllir mi ? itte buna 
ağrenmek ve tenen&r etmek 
istiyorum. Cevabını hill bekle
diğim aua1, mahalle imamınm 

mübüründeld yaztclan daha kısa· 
dır : Rulı hutua kime derler ? 

Kaçakçı imam 
Bir imamın Evinde Kaçak 

Eşya Yakalandı 

Fenerde Abdisubap mahalle
sinde imam Ati efendinin evinde 
612 defter kaçak tiran kQıcla 
ile yanmtar okkabk 10 paket 
tütün bulunm'lflur. imam efendi
nin ıevcesile kaynanUUUD kaçak 
tfttnn içtikleri de anlaplmııtır. 

Norveçte Kabine Buhram 
Oslo, 7 - Baıvekil M. Kola

tad'ın vefab dolayasile kabine 
istifa etmiıtir. 

Temyiz Azahğı 
Ankaradan bildirildiğine gi

re, lstanbul Birinci Ticaret Mah
kemesi Reiai Şemaettin B. Temyia 
Mahkemni ualajlaa tayia eclil-

"Buğdaylanmizm elyevm tip 
&zerine tamamen ihraç edilmesi 
lllOmkOn olamayacapdan zabire
•izin bir kısmı ••• " deniyor. 

( 0.Ya•ı 11 lactl Myf acla) "--------~--------------------------------~l mittir· 
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[ Tarıhi Fıkra l 
Dördüncü 
Muradın 
Tütün Düşmanlığı 

Dürdüncü Murat kararlarını 
tatbik etmekte seleflerinden çok 
daha ileri giden ıeçmişin kanlı 
bir tacidarıdır. Hem memlekette 
meydan alan israfı ~nlemek, hem 
de ahlaksızlık tohumunun en zi
yade intişar ve inkişafına müsait 
addettiği kahveleri top yekun 
ortadan kaldırmak maksadile 
hili şöhretini muhafaza eden 
mahut iradesini istar etmişti. Bu 
iradeye göre kahve Ye tütün iç
mek yasaktı. Ortalığı saran es-
rar iptilAsına da bu suretle ıet 
çekeceğini zannediyordu. 

Dördüncü Muradı bilhassa 
bu kararı vermiye ıevkeden se
bebin başlıcası ise yeniçeri orta
larının birer esrarhane manzarası 
alan vaziyeti, maraz kökleımeden 
düzeltmekti. Emrinin yerine ge
tirilmesini bizzat takip ediyor, 
geceleri kıy af et değiştirerek 

berglln bir başka irine altın..la 
l.taibul sokaklarım teftiı ı•zi
yorclu. Ona, bir glD pejm6rde 
l»ir derYif kıyafeti albnda, abtır
aun latanbula yeni ayak baımıf 
acemi bir yeniçeri yanqmau ha-
linde görenler o miskin tanile 
bir padişah olabileceğini kat'iyen 
hatırlarına bile getirmiyorlardı. 

Dördüncil Murat, hergftn al-
,lığı raporlarla emirlerinin harfi 
laarfine yerine getirildiğinden 
baberar ediliyordu. Fakat o, 
buua kani değildi. 

Şehrin ücra köıelerindeki yer 
alb kahvelerine kadar iradesinin 
nüfuz edebileceğini zannetmiyordu. 
Mütemadiyen teWılerine ıermi 
weriyordu. Bir akşam Etmeydanı 
..aemtine uğramıştı. Bu taraf, Ye-
n içeri ortalarına da yakındı. Yol 
üstü şüphelendiği bir kahveye 
dalıverdi. Kahvehanenin milıteri
lere mahsus kısmında kimsecik
ler yoktu. Arkada, dükkanın 
aihayetine doğru olan kmnına 
-Ue genit bir perde gerilmlft:i. 

O, bu tüpheli perdenin bal
ntlendirdiği içerlek kısma göz
leriDi dikmit, kahvecinin ae içe
ceğine dair aorduğu suallere hep 
" hayır ,. la cevap veriyordu. 
Nargile, çay, şerbet teklifleriııi 
reddetti. Onun bu müstağni ha-
linden pek te bir şey anlayamı
yan kahvecinin içinde şüphe ile 
kanşık bir dehşet dalgası yilk
ıelmiye başlamıştı. Korkak, titrek 
bir ıesle sordu: 

- Baba adm ne? 
- Murat 1 
- Hanhğı da var mı? 
Derviş baba tereddütsüz ce

Yap verdi: 
- Evet. 
Kahveci, başına atır bir çe

kiç darbesi indirilmiş ürkek ve 
azgın bir boğa gibi olduğu yer· 
de sendeledi, elinin biri, dipteki 
perdeye dokunda, ihtilaçlı bir 
hareketle perdeyi açtı. 

içeride , gözgözü görmez 
tfitün ve esrar dumanları arasın
da insan olabileceklerine bin bir 
tabit istiyen bir kalabahk kayna
tıyordu. Bu kalabalığa yüzünü 
çeviren kahveci inler gibi seslendi: 

- Buyurun cenaze namazına! 
Ve sonra bir kalıp gibi yere 

yuvarlandı. 
Korkusundan ölmüştü. 

}f)f. 

Doktor istiyoruz 
Mürefte ( Hususi ) -Nahiye

mizin merbut olduğa kaza aylar
danberi doktorsuzdur. Sıhhat Ve
kaletinin buraya bir hükumet 
doktoru tayin etmesi şiddetle te
menni olunuyor. Doktorsuzluk 
JÜzüDden bilhassa köylüler sı
kmb çekiyorlar. 

SON POSTA 

• 
T A 

• 
Halk için Çalışanlar 

Gemlik Hililiahmer Şubesi Nasıl 
Çalışıyor, Ne işler Görüyor ? 

lirası şubenin i
dare masrafı ola
rak ayrılmakta 
geriye kalan 
( 426 ) lira iıe 
safi varidat ola
rak Ankarada 
umumi merkeze 

gön de ril mektedir. 
Kazamız Hill-

liahmer şubesi
nin geçen faali
yet ıenesi içinde 
yapbğı en mtlı-
pet itlerden biri 
fakir çocuklan 

Gemlik (Hu· 
susi) - Kazamız 
Hililiabmer şu• 
besinin ıenelik 
kongresi yapıldı. 
Kongreye kay
makam Ferit B. 
riyaset etti. iç
tima eınasında 
hararetli müna
kaşalar oldu. Ne
ticede yeni ida
re heyeti azası 
intihap edildi. 
Yeni heyet, eski 
idare heyetinin 
hemen hemen 
aynıdır. Yalnız 
geçen sene içti
malara devam 

Gemlllc Hilalialımerinin gardımile $Ünnet •dilen çocuklar 
ıftnnet ettirmesi
dir. Bu münaıe
betledir ki kaza-

edemiyenlerin yerine yenileri se
çildi. 

Tespit edilen bütçeye göre 
fUbenin senelik varidab ( 710 ) 
liradır. Bu para şu suretle top
lanmaktadır : 

Zonguldakta 
Sihhi İmdat 
Teşkilatı 

Zonguldak (Hususi)- Belediye 
tarafından limanda bir sıhhi im
dat teşkilatı vücude getirilmiştir . 
Bu teşekkül heniiz küçük ve ip· 
tidai olmasına rağmen faydalı i,
ler görmek istidadındadır. Bir 
mbhat memuruna verilen bu va
zifenin eauı limanda Ç4lıpn tah
mil ve tahliye amelesine acele 
yardımdır. Herhangi bir kaı.a 
neticesinde yaralanan ameleye ilk 
tedavi tatbik edilmekte, lüzum 
görüldüğü takdirde ha.taneye 
yatırılmaktadır. 

Müreftede 
Denizden Balık Yerine 

Kereste Avlanıyor 

Mürefte, (Hususi) - Geçen
lerde esen fiddetli bir rüzgAr 
fizerine aahillerimizden geçen bir 
vapur tehlikeli bir vaziyete düş
müş ve mühim miktardaki ke
reste hamulesinden bir kısmını 
denize atmak mecburiyetinde 
kalmıştı. Bu keresteler birkaç 
gün sonra dalgaların tesirile ta· 
mamen sahillerimize gelmiş ve 
halk bunları toplayarak gllmrtık 
ide.resine teslim etmiftir. 

At Koşuları 
f zmirde ilkbahar Yarış
lanna Hazırlık Başladı 

lzmir ( Hususi ) - Şehrimizde 
ilkbahar at koşuları için hazırlık
lara başlanılmıştır. Koşular 23 
martta başlıyacak ve dört hafta 
devam edecektir. Görünüşe göre 
bu sene yarışlar fazla bir alAka
ya mazhar olacakbr. Daha şim
diden Bursa, latanbul ve diğer 
yerlerden yarııa iştirak maksadi
le Arap ve İngiliz atlan getir
tilmiştir. Bucadaki yanş yerinde 
atlara talim yapbrılıyor. 

150 lira izi taahhndatı, 100 
diğer yardımlar, 60 çiçek günü 
hasılab, 501 müsamere hasılab 

230 ıefkat pulları, 50 iane kutu
ları hasılab ve 50 lira da muhte
lif teberrular. Bu varidattan 284 

mız çocuklanndan -47 fakir yanu 
bundan bir mfiddet evvel, büttln 

masrafı Hililiahmere ait olmak 
üzere sünnet ettirilmiştir. 

M. HAYRET 

Memlekette Kış Günleri 
~~~~~~~ 

Şarki Anadoluda Kış 
Çok Şiddetli Geçti 

Bu seneki kış mevsiminin en 
şiddetli günlerini geçen şubat 
ayında geçirdik. Bu hususta Zira
at Vekaleti meteoroloji enstitüsü 
geçen şubat ayında bütün mem
leketin maruz kaldığı kış vaziyeti 
hakkında etraflı bir rapor ha.fır
lamıştır. Bu rapora göre, bu sene-
nin şubat ayı geçen senenin şu
bat ayına nisbetle (Şarki Anado-
lu müstesna} daha soğuk geçmit· 
tir. Mesela: Geçen sene şubat aym-
da Ankaranın en düşük suhuneti 
sıfınn altında 5 derece olmuıken 
bu sene şubat ayında yine tah
tessıfır 24 derece kaydedilmiştir. 
Buna mukabil geçen sene ıubat 
ayında Şarki Anadolunun en dn-
şük derecesi nakıs 36 ile Karsta 
kaydedilmişken bu sene aynı 
mevkiden en düşük derece nakıs 
32 olmuştur. 

Geçen sene ıubat ayında ' sa
hillerde hemen sıfırdan aşağı 
dereceler kaydedilmemişken bu 
ıene f evkalide olarak sıfırdan 
aşağı dereceler kaydedilmiıtir. 
Mesel&: lzmirde - 8, Antalya 
- 4, Rizede - 6 dereceler 
kaydedilmiştir. 

Şubat ayının en soğuk gthı
leri ayın altıncı, yedinci sekizin-
ci gtlnlerile on dart, on beı, 
yirmi birinci, yirmi ikinci ve 
yirmi üçüncü gBnleridir. 

Fakat yine ıubatta gündflz 
suhunetlerinin Trakyada aym 9 
uncu ve onuncu günleri dikkate 
şavan bir surette yükseldiği ıö
rülüyor. 

MeaelA : Ayan onuncu günU 
Lüleburgazda 15, lstanbulda 12, 
Yalovada 14 derece kaydedilmiş
tir. Aynı bal Ege mıntakasında 
da vakidir. Yalnız bir iki gün 
daha ıonra : MeıelA ayın 12 inci 
günO lzmitte 13, Kepsutta 15, 
Çanakkalede 15, Burıada 17, 
Manisada 20, lzmirde 19, Deniz
lide 20 dereceler kaydolunmuıtur. 

Orta Anadoluda ayın ylk
ıek suhunetlerini keza ayın 1 J, 
14, 15, 16 IDCI 1üaleriade bul-

maktayız. Mesala: Eskişehir 17 
Kütahyada 15, Ankarada 15: 
Uşakta 15, Konyada 19, Çorum· 
da 15 dereceleri kaydetmiş bu-
lunuyoruz. Cenubi Anadoluda en 
yüksek giindilz auhunetleri ayın 
ortalarına tesadüf ediyor. Antal
ya 20, Adanada 23, Dörtyolda 
24 derece kaydedilmiştir. 

Karadeniz sahil mıntakaSlDln 
en yüksek dereceleri de ayni 
günlere isabet ediyor. Rizede 21, 
Trabzonda 23, Giresuııda 22, 
Samsunda 12 dereceler kaydedil
miştir. 

Yağmur vaziyetine gelince· 
Yağış itibarile de tubat ayı dik~ 
kati calip bir vazittedir. Yağış 
yer yer ve gün gün yağmur 
ve kar şeklinde vaki olmuıtur. 
Fakat hiç kar görmiyen veya 
pek az kar gören yerler vardır. 

Trakyada: Yağış daha ziyade 
kar şeklinde vald olmuş ve ayın 
ön dördündenberi toprak daima 
az çok kalın bir kar tabakasile 
örtiilü kalmışbr. latanbul bava
liıinde ayın ilk haftaaı yağıpız 
geçmiş, fakat albncı gününden 
dokuzuncu güne kadar faaalalı 
kar düşmüştür. Bir iki gün fuda 
veren kar ayın yirmi ikisine 
kadar kAh eriyerek, kih taze
lenerek devam etmit ve yirmi 
üçüne doğru tekrar ezilerek ta
zelenmiştir. 

Eie mıntakasında: Bilhassa 
ıimal kısımlannda ayın onbeşine 
kadar muhtelif günlerinde kar 
görmüş, hatta lzmitte kar 25 
santimetreyi bulmuştu. 

Orta Anadoluda: Ayın on bir, 
on iki ve on dördtıncll günleri OD 

yediden yirminci güne kadar is-
tisna edilirse mütebaki günler 
hep karlı geçtiği kabul olunabilir. 

Cenubi Anadoluda: Antalya
da bir gtın, Dartyolda yine bir 
giln toprak kar görmüıtnr. 
Diyaribekirin ve Malatyanın karlı 
günleri de ayın ilk haftası içinde 
olmak lzere [birkaç güne mftn• 
buırdır. 

Şarki AaacWatla: Bütii• ay 

Mart 8 

Şark Aleminde 

Vahşi Bir Baba 
Üvey 
Kılır 

Kızını 
ıtırKesmi 

Bağdat, (Hususi) - Burad~ 
hafta başında tüyler iirpertici 
bir cinayet oldu. Öyle bir cina• 
yet ki vahşi insanların tarihi bile 
b6yle bir facia kaydetmemiştir. 
Burada çarşıda çuhacılık eden 
Hacı Hüseyin isminde bir tacir 
vardır. 

Bunun da ( 14) yaşında Fah• 
riye isminde bir kızı vardır. 
Kıun annesi öldüğü için Hacı 
Hüseyin Efendi başka bir kadın .. 
la evlenmiştir. Fakat bu üvey 
ana kızını istememiş, her gün 
babasına fit vermiş. Nihayet bit 
gln Fahriyenin bazı münasebet .. 
ıizliklerde bulunduğu, tanımadığı 
gençlerle konuştuğunu babasına 
haber vermiş. 

Babası : "Ya 1 Buda mı batı• 
ma geldi ? Ben ona gösteririm.,, 
demif ve gece el ayak çekildik• 
ten aonra kuyunun ipini alarall 
lmm boğazına geçirmİf ve ta• 
Yudaki limba çengeline asarak 
llc:liinnllftür. 

Soara bu cinayeti gizlemeli 
İçİa de mutfaktan aabr ve bıçak• 
lan getiı erek evveli kızının ka• 
fu1D1 kesmiş, sonra ellerini, ayak• 
lannı, bacaklarını ve bütün vil .. 
cudunu ayrı ayn parçaladıktan 
sonra torbalara koymuş. Kızın 

kafasını Hayme~ah mahallesinde• 
ki bir kuyuya, büyllk parçalarını 
( Reşidiye ) nehrine, bacaklannı 
da bir torba içinde istasiyon cı .. 
vanndaki bir kuyuya atmıştır. 

Birkaç gün sonra da kızının 

evden çıkıp kaçtığını polise ha• 
ber Yermiştir. Nihayet nehirde 
cesedin parçaları bulunmuş ve 
polis tahkikatında babası tara· 
hodan öldürüldüğü tesbit edil· 
miftir. Kızın oğlan kardeşi de 
bu cinayeti babasımn işlediğini 
ı6ylemiştir. Hacı Hüseyin Ef. 
eneli cürmünü inkir etmisse de 
nihayet itiraf etmiş ve "Namu• 
aumu kirletti de ondan öldür• 
d&m,, demiştir. 

A 

Çekirge Af eti . . 
Mı11r Baştanbaşa İstili 

Tehlikesine Maruzdur 

Hayfa (Hususi) - Necit çe
kirgesi denilen ve Erden cihetin• 
den Flistine geçen çekirgeler 
lliltlıİf tahribat yapmaktadır. 
Şimdi çekirgeler Mısıra doğru 
akm etmektedir. Mısır hükumeti 
çekirgenin bütün Mısın istila et• 
memesi için hudutta tedbirler 
almıye başlamıştır. Suriye ve 
Flistinin çekirge yüzünden zararı 
pek mühimdir. 

Suriyede Vaziyet 
Berut (Hususi) - Mali ve ik• 

bsadi vaziyet bütün Surl ede 
endİfe uyandırıcı bir şekildedir. 
Birçok tacirler iflas etmişler, bir 
çokları da protestolara maruz 
kahmflardır. 

lzmirde Bir Muhtekir 
lmıir ( Hl susi ) - Ticaret 

Mtıdtırlüğü tarafından Musevi 
komi.yonculaı dan birinin ihtikar 
neticesi müb"m bir para kazandı
ğı tespit edilmiştir. Bu tüccar 
Milddeiumumiliğe verilmiştir. 

klmilen tazelenen kar altında 

kalmıthr, 
Karadeniz mıntakasında: Sahil 

mmtakası ayın onundan oıı liçüne 
. ye on ıekizindcn yirmi ikisine 

kadar olan günler istisna edilirse 
hep karlı geçmiştir. 



8 Mart SON POSTA Sayfa 5 
= 

• 
BARI i T A LA Gönül İşleri r Siyaset Atemi 11 

Almanya da 
intihap Kavgası 
Şiddetlendi 

..... ~----.-:!!!l:Nllil.-mm:ı ... -. .... ~~mmSlmll ..... __ _.. ............. [(,zzmz Okutmalı 
Okut-

Berlio, 7 - Milliyetperver 
fırkanın, siyasi propagandalarını 
yapmak maksadile bir sinema 
müessesesini satın almak tasavvu
runda bulunduğu slSylenmektedir. 
Hitler, Hidenburgun namzetliği 
lehinde bir propaganda filmi 
çeviren Münihli bir şirketin his
selerinden (250) bin marklık 
hisse almak için müzakerede 
bulunduğu söyleniyor. Bu film 
iİmdi bütün Alman sinemalarında 
ıösteriliyor. 

Bu hadiseler Almanyada rel
siclimhur intihabatmm çok faal 
bir devreye girdiğine işa
rettir. Sabah erkenden bütün 

avlere propaganda risaleleri dağıhl
mıya başlanmıştır. Şehrin muh
telif noktalarında ralrip gruplar 
arasında müsademe ve arbede
ler çıkm1şbr. 

Bir milliyetperver tabanca ile 
öldürUlmüştür. 180 kişi tevkif 
edilmiş, birçok kimseler yaralan
mıştır. Sabahleyin birçok moto
sikletliler sokakları dolaşarak 
"Hindenburga rey veriniz, Hitle
ri mağlup ediniz" diye bağır .. 
mışlardır. 

Sah gilnll komünistler, sonra 
milliyetperverler umum1 nümayiş
ler yapacaklardır. Tunç cephe 
isimli Cumhuriyetçi teşkilit mu
azzam bir alay tertip etmiştir. 
Kolonyada bir nuhık alSyliyen 
P rens Ogiist Giyon dö Prilı 

Hindenburg aleyhinde oiddetli 
ıözler söylemiştir. 

Bizzat Mareşal da bu hafta 
radyo ilo neşredilecek bir nutuk 
soyliyecektir. 

Tahdidi Teslihat 
Konferansı 
Bitmigecek Gibi 

Çenevre 7 - Tahdidi T esli
hat Konferansı, iki şubatta baş
ladığına göre beşinci haftasını 
idr tk ediyor, demektir. 

Konferans, paskalya tatilleri 
mi.ınasebetile marbn on doku· 
zundnn nisanın dördüne kadar 
talil yapacaktır. Bu itibarla iş 
görebilmesi için önünde 15 günü 
vardır. 

Fakat asıl tahdidi teslibat 
hal.kındaki müza~ere, konferansın 
m~"lğili arasında bulunan ve 
bitmek, Uikenmek bilmiyen dere
cedeki mesaili intizama ıokmak 
içln tehir edilmiştir. 

Hlikdmetler tarafından yapı

laa teşebbBıler o kadar çoktur 

Almanyada İntihap Mücadeleler·. 
T esli hat Konferansı Bitmiyecek Gibi 

~ . . 
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Yukarda Çin, Japonya ya bir &ulb projeıi veriyor, Japonya tetkika koyuluyor, fırı;attan bilistifade Çin, Japon} a· 
nın bqına matrakı indiriyor. Bu ıefer Japonya, Çine bir sulh projesi veriyor, o okurken bu sefer de Japonya 
onun •nıesine iniyor, Çin, Japon ihtilihnan en lnsa izah şekli budur. 

it alga 
Ve Malta 

Roma, 7 - Maltada, ltalyan 
lisanının resmi lisan olmaktan 
çıkarılmasına teşebbüs edilmesin
den doğan hadiseleri ltalyan 
matbuab dikkatle takip etmek
tedirler. Bu gazetelere göre İtal
yanın Maltada gözil yoktur. 
Fakat kendi ırkından olan bir 
camianın mukadderatile de alA· 
kadar olmaktan fariğ olamaz:. 
Mahkeme ve mekteplerden İtal
yancanın kaldırılması İngiliz sat
vetini arthrmıyacaktır. 

Finlandiyada Telgraf Ve 
Telefon Sansörtı 

Helsingfors, 1 - Son vukuat 
münasebetile konan tlgraf ve 
telefon sansörll kaldırılmıştır. 

ki, murahhas heyetler birçok ta
dil teklifleri, mukabil projeler ve 
hatta diğer birtakım yeni tek· 
lifler karşısında bulunmaktadır
lar. Bu maksatla umumi katiplik 
ve mazbata muharrirliği bir ve-
sika vücuda getirmişlerdir. 

M. Tardiyö'nün salı sabahı 
( bugün ) Cenevreye gelmesi 
beklendiğinden mukavele proje
sinin ilk maddesine ait müzake
renin alaka uyandırması çok 
muhtemeldir. 

• 
irfanda 
İntihabatı 

Düblen 7 - İrlanda intihabı· 
nın kat'i neticesi anla ılmışhr. 
Bu netice şudur. 

Cümhuriyetçiler; 72 azalık 
Hllkümet Fırkası, 55 ,, 
Ameleler ,, 9 ,, 
Müstakiller ,, 15 ,, 

Almanyada Yani Bir F1rka 
Berlin, 1 - Milli mesleA'l 

fedarasyon namile Vürtembergte 
yeni bir siyasi fırka te ekkül 
etmiştir. Bu fırka bütün Alman
yaya teşmil edilecektir. Mensup
ları sanayi ve hirfet erbabı 
olacaktır. 

Romada Mesken Pahahhğı 
Roma 7 - Mesken bedelle· 

rinin azaltılması lehinde bütün 
şehir ve köylerde ıiddetli bir 
mücadele yapılmaktadır. Çünki 
kiralar halihazırda çok yllksek
tir. Bu yüzden Roma da (30) bin 
boş mesken vardır. 

lngilterenin Paris Sefirliği 
Paris 7 - Londrada deveran 

eden şayialara nazaran Cemiyeti 
Akvam Umumi Kitipliğinden 
çekilmesi mukarrer olan Sir Erik 
Drlimmondun Pariı sefaretine 
tayin edileceği söyleniyor. 

Alman-Amerikan 
Dostluğu 

Berlin, 7 - Alman - Amerika 
teşekkülü münasebetile Afman 
hükumeti, Alman ordu ve do
nanmasının mümessilleri ve Ame
rlka sefiri hazır bulunduğu halde 
tesit edilmiştir. 

Hindistanzn 
• 
lktısadi Vaziyeti 

Yeni Delhi 7 - Teşrii Mecli· 
lise :ı.rerilen bütçe, bu sene ve 
gelecek sene için bütçe açığının 
( 8.625.000 ) İngiliz lirası olacağı· 
m tespit etmiştir. Hindistan 
ihracatı, cihan vaziyeti doiayısile 
ynrıya inmiştir. Masarif dört 
milyon raddesinde azaltılmıştır. 
l .ı bütç\; açığında ( 10.512.500) 
lirahk dahili istikrazın senelik 
taksiti de dahildir. 

TAKViM:= 
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SO • Şcvva1 • 1350 24 ·Şubat· aanl • 1541 

Vakit Ezant V. tt 

GDnq 12, 16 6. H 

Öfte 6. 17 12.. .25 

lir.indi 9. sı ıs. 19 

Vokll I"'··· r· ti 
Aktam 12. - ıs. 8 
Yataı ı. 30
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EDEBi TEFRIKAMIZ: 51 ============ sevgim olduğunu s6ylemek ve 
bana karşı bakıızlık yapmama
sını rica etmek iç.in yaklaştım. 
Ben esasen klfi derecede zavallı 
bir insandım. 

bileceği başka bir şey bulamaz 
mısınız ? 

A ç L 1 B. 
MUellifi: Knut Hanısıııt Mütercimi: P. S. 

Y eteğimin olmadığını görür 
korkusile, ceketimi açmak için 
arkamı döndüm ve yazımı cebim
den çıkardım. 

- Bu, dedim, Korrejyö hak
kın :la küçilk bir tetkik. Maalesef 
bunun ya.ı:ılııı .•• 

Elimden kağıtları aldı ve göz 
gezdirmiye başladı. Yiizilnü bana 
ÇC\ 

0

rdi. 
İşte, b6ylece, yakından bakın

ca ilk gençliğimde bile ismini 
duyduğum ve gazetesi, ilstümde 
•enclercc tesir yapan adamı gö-

rüyordum. Saçları kıvırcık ve gü
zel siyah gözleri biraz endişeli; 
arada bir burnundan ıoluma Ade
ti var. Kelimeleri her düştUğü 
yere daima kanlı rahneler açan 
bu müthiş adamda lskoçyalı 
bir protestan papazmdan da
ha tesirli bır hal vardı. 
Bu adama karşı garip bir 

hayranlık ve korku hissi duydum. 
Gözlerimden yaş gelmek üzere 
idi ve iradem haricinde olarak, 

bana timdiye kadar öğrettiği 
şeylerden dolayı ne derin bir 

Gözlerini kaldırdı ve yazımı 
dilşilnerek, yavaşça katladı. Ret 
cevabını vermesini kolaylaştırmak 
için elimi biraz uzattım: 

- Hayır, tabii, ite yaramaz 
değil mi? 

Ve meseleyi hafif tarafından 
aldığımı zannettirmek için gü
lümsedim. 

Cevap verdi : 

- Neşrettiğimiz yazılar çok 
amiyane olmalı. Nasıl bir halka 
hitap ettiğimizi biliyorsunuz. Yazı-

mzı biraz sadeleştiremez misiniz? 
Y abut berlcesin daha iyi anlıya-

Bana kartı gösterdiii riayete 
hayret ediyorum. Anlıyorum ki 
makalem reddedildi, fakat bun
dan daha zarif bir ret cevabı 
temenni edemezdim Uzun müd
det kendisini tutmamak için ce
'fap verdim: 

- Oh, elbette, bulabilirim. 
Kapıya doğru dönüyordum. 

Hım. Bu makale için kendisine 
vakit kaybettirdiğim için beni 
mazur görmeliydi. Eğiliyorum ve 
elimi kapının topuzuna koyuyo-
rum. 

- İhtiyacınız varsa, dedi, 
daima küçük bir peşin para ala
bilirsiniz. Sonra yazmızla öder
siniz. 

Mıyım, 
mamalı Mıyım? 

Bir genç kız anasından aldı· 
ğım şu mektubu, kız çocuğu olan 
bütün ailelerin dikkatle okuma· 
larmı tavsiye ederim. Bu hanım 
diyor ki: 

~' Kızım bu senebqmda 18 
ya ına girdi. Fransız mektebinde 

okuyordu. Az çok lisan &ğrendi. 
Okuduğunu anbyacak kadar da 
malumab var. Bu kadarını kiff 
görerek çocuğu hu seneden iti
baren mektepten çekmek istiyo
ruz. Bu fikir etrafınds ailembı 

arasında fakirlerde ittifak yolt. 
Bey okutmak tarafian, ben d .. 
ğilim. Eşdost da benim fikrimde. 
"Okuyanlan görüyoruz, diyorlar, 
işte 1ıukuktan çıkan kızlar. Avg.. 
kat oldular, hakim oldular amma. 
evlenemediler. 

İşte Tıbbiyeden çıkan kız .. 
lar, turaya buraya memur 
oldular amma, bir ey yapama .. 
dılar. Bütün yllksek tahsil gör
müş kızlar beklr kalmıya mah• 
küm. Bir kızın yeri evidir. Ev., 
lenemiyen kız:ı ne yapalım ? ,, 

" Bu fikir bana d<>tnı g~ 
rünüyor. Fakat lazımın bayat ve 
istikbali meselesi menubahs. 
Bir defa da sizin fikrinizi alm•1-
istedim. ,, 

Bu hanımın derdi, b anut 
olan bütiln kadınların derdidir. 

Filhakika kaz çocuk bira 
okuyunca mağnır oluyor, botkAm 
oluyor~ erkek beyenmiyor, gftç 
evleniyor. 

Fakat bunu umumi bir kaJde. 
olarak kabul etmek doğru mu• 
dur. Darülfünundan, kolejden, 
liselerden çıkıp evlenen kızlar 
ekseriyeti teşkil ediyorlar. Fazla 
olarak bunlann pek mes'ut yuva· 
kurduklarını söylüyorlar. O hal
de her okuyan kızın mut1ak6 
evde katması llram gelmez. 

Fazla olarak okuyan kız her· 
gün hayahm kazanmak imklnına 
malik olan müstakil bir şahsi· 

yettir. Bu, onun için bir imtJ. 
yazdır ki, diğer kızlarda bulun• 
maz. Bugünlln gençleri evlene
cekleri zaman elbette tahsili ye
rinde bir kızı cahil bir kıza ter
cih ederler. Cahil bir kıan bu· 
tabileccği koca ile, okumuş kızın 
bulacağı koca biribirinden çok 
farkhdır ve elbet okumuı kızın 
lehinedir. 

Binaenaleyh kızımza okulunu• 
ve hayata hazırlayınız, evlenmiye 
değil. 

HANlMTEYZE 

Benim yazı yazmıya mukte
dir olmadığımı iyice görmUştü. 
ikramı beni biraz knçnk dnşnru-
yordu ve cevap verdim: ' 

- Hayır, teıekkür ederim, 
bir müddet daha kendimi idare 
edebilirim. Maamafih size ,ok 
teşekkür ederim, Atlahasmarladık. 

Kommandör, derhal yaı:ıba
nesine dönerek : 

- Güle gllle, dedi. 

Ne olursa olsun bana layık 
olmadığım bir nezaketle mua
mele etmişti ve bundan dolayı 

kendisine minnettardım; bunu 
unutmayacaktım. Beni tama
mile tatmin eden bir yazı 
yazmadan evvel kendisini 
görmemeji 4liflinüyordum. Bu 

~ .... t!W' 

• 
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HAYDUTLAR KIRALI 
Birinci Sahne 

IHSAN EFENDi - BURHAN 

(Perde açddıt• saman, lhNn Efendinin 
.. tanbuldild eYialn temiıl bir 1atak odan 
slrlalJor. lhun Efeacll, 8Ulm dereceabacle, 
butadır. <>tfu Burhan 1anıbaıma oturmuıtur. 
lhaaa Ef. otluaa •aaiyyet eder ı ] 

IHSAN EFENDi 

<>tl6m t.. Kapatıyorum dOnyaya ıözlerlml, 

Sana vasiyetimdir, dinle bu 16zlerimi: 

Çabtap biriktirdim iki bin sarı lira, 
Sana miras kalıyor timdi bittin bu paraf 
F alult ince kulak ver babanın aon pendine: 

bıti1at akçe ayır bin albnı kendine, 

Oat yanım eD kanii bir etkiyaya ver ki, 
Ba parayla haydutluk yapmu bir daha 

.,..- belldf 

BURHAN 

... ...... .. .. , ........ , sliJl ı] 

T .. ltla An altım lıaJduda • vena.O? 

.,.,. ,,.,,..,,,.,.,,,,. .ı,,,.1c ,,,., .. ,. .,.,, 
llrdlU. tm eltıı11 n 6ii•llc ,.lci•• wrl 

IHSAN EFENDi 

Ha,lr lfl .. ek lpı clmutlik tleterm.U ı 
D., .... AMdolada kula katiller • ......., 
1 ı'• ..... IWlrlr, bn..a.. IOJ .... I 
K..._... ftrlp tabanca1a, kırbaca, ..... ,..... ............... 
Nice uap .. .._ ita ,..._ Joba1 ........ 
Nice, erleri ..... ,.., bdmlar dal lı•••'fl 

• u,tlatlar ... ....., ........ b.pk, 
o.laa ....ı.mdea. lla•lt aebdu ocak! v....._ ,.. •. ltir laaydada eter -
T•ttata feu 1oldaa ıeriy• cllacllrDnea, 
imla el ki p.nia - hllJlk l»fr Mftba, • •••6im •YAP laatta ...... lauahal 
...... u,nu..ıe&a olmak istenen e;er, 
llatlalra bin a1tnu • blylk pkiye veri •• 

ikinci Sahne 
BURHAN - ÇAKIRCAU 

1 ... a D. llmlftilr. Otlu Burhan, ........ 
8111111 ..,...,.tini tatmak için lnrakmıt ol4ata 
-"••• •ın albmaı yanına ihtiyat akfe81 
elarak abkor. Mltehakl hin altım da, en 
..,... .. ldye •el'llMk ben, Aaaclolada HJ• 

.. h pbr. O zamanlar Aaa•o.... ....ur 
•Çalmeah. etrafı •araea kumlftlr ... ..._ tla 
.. ,.,.... oaa llyık oldutunu anlaJUak 
-c.lnreah. 11 "'81mıya muHffak olar. 
K•..-ları) 

BURHAN 

(Çalnrea ..... lnlade, ellerlal lra•uftarup, .,..ta n...rı) 
Ap. I. Alb ay enel, babam cllnyadu 

sftti, 

Fakat pnu, lllrkea, bana ftliyet .ui: 
•s-. ben veriyorum bug&D tamam bin lira 
Memlekette • bGyGk bir taldJi ait, ara, 

• 
MANZUM KOMEDi 

(Vak'a aaltanat •• t•riat mahke•elerlnin lalklm ıürdltl ltir de•ircle ı•çer. ] 

EŞHAS 

KONYA KADISI • • • Mürteci, mlrtekip, r '-l:ız t:.lr kada. 

IHSAN EFENDi. • • • Zenıin, namuılu bir ihtiyar. 

BURHAN. • • • • • • • U..aa Ef. nln otlu 

ÇAK IRCALI ••••• • MalOm ve methur laaydut. 

( Jandarmalar, 

Bir kuruıuna kadar, bu parayı ona ver ••• ,, 

Alta aydır dolaştım nekadar villyetler, 

ytlce dağ bqlannda harap, oldum, 
yoruldum 1 

T annya tiikür oı.un, aibayet aizi bulduml 
(Para keaeıdnl uzatarak:) 

l.tedi;iniz aibi, bununla yeyin, için, 
Fakat, tlvbeklr olup, hanazlıktaa vaııe~I 

ÇAKIRCALI 
(Uzun l»lr mGddet dütOndtlktm ıonraı) 

EYl&t 1 •• Sen saf çocukaua.. Dinle benim 
lidmD: 

Dlbıyada, bin ıihıalala, kara ettim yldm&, 
Ben ahirette babana fakat mahcup kalamam 

Benden btlytik hınız var, bu parayı alamam! 

Kimdir? Diye aoranan bu qkiyanın aclı, 

Sana Atlık vereyim: Konyaya oldu kadı l 
Bu sanklı haydutun ıeytanclar lı kardeıi, 

Billlhi, hırsızlıkta, onun bulunma etil 

iki metelik için, babasını parçalar, 
Kaclmlarm alztlnden a&rmeyi bile plar 1 
Bahamn ıon 161Dnll yapmak istersen eğer, 

Elindeki parayı Konya Kadıauıa Yer 1 •• 

BURHAN 
Alam 1., Kurbaa olayım.. Ben Kadıya 

ne derim, 

Bir laocaya parayı aual teklif ederim ? .. 
ÇAKIRCAU 

......... ı1a1uakı) 

9' korbla 1.. O mendebur aaafora eok 
MYS, 

Bltla bu iti ulat.. Soma, pena111ea, ftl'I 
Ş.1et uaa verine paralan priye, 
• t11a,.c1a ıezerim ben ele •bJıpeJİm .. " 

Diye, 

'*"ifinu •i6i, 6•11-111 •igi11, ip• 
F,,,_,, tiılNlrb •I• Aır.ulıldM 

PUMllll 

( Pata•ı11lduını rlıtuerek:) 

BayaiJma keHrim, k•n piti, klklndea I •• 
( Bur•anıa ıırhnı ok111ank: ) 

Ha,cli, yavrum f.. Kenaa ..,1 Yola koyal 
butlndul •• 

Üçüncü Sahne 
BURHAN - KONYA KADISI 

(Karla Wr kat tlnO. B•rllaa K•1•1• 
Yl•I olur. Biran enel IJu ı•tlden lautal-

Mahkeme KAtibf ) 

mak için, kadıya koıar. Çiçek bozuğu, çipil 
l'lzlil, ince, keçi ıakalh "Konya Kadı11n 
miaderde batdq kurmuf, rahle a.ttınde du· 
ran kitabı kanfbrarak, hlklm Yermekle 
mql'uldür. Da•alann hitam baldatu •e mah
kemeain botaldıfa ltlr llrada, Burhan Kadıya 
Jaklapr ı) 

BURHAN 

Kadıfencli 1.. Beni ele biru dinleJin laele, 
Size anlatacafım çok mllüm bir meaele: 
Babam, 6rttlllyorken ebediyen sizleri, 
Bana vasiyet edip liylecli fU lllzleri : 

Ba luırlı lc11 •hii11d• •ili.-tleri .,,,.. 
B• fHU•ıı 11la1ım.. B.Jc /•icat ilr ,.,.,.,,. ..,,, 
11Çahpp biriktirdim Od ilin an lira, 
SU. miru kalıyor timdi bitin bu paraf 
Fakat ince kulak ftl' babama - peacliae: 
batiyat akça ayır, bin altmı keadiae. 
Oat yuuu en kanii bir etkİJ&J& ver ki. 
Ba para ile laaydutlak yapmu bir dalaa 

belki!. .. " 
Sklal yapmak için. ben de ltirkaç ay 

yonld..., 

En blJlk haydut. •• eli,. Çalmalı,. balchml 
Almada 11beaden bl,alr bir bu•m vardır ... ,. 

KONYA KADISI 
Diye.. 

O .. Bl,Gk harsaz ,. ldmmit ? 
BURHAN 

Sizi etti ta•aiye 1 •• 

KONYA KADISI 

Gidi, hayaaıı herif 1.. Onu bilirin zaten L. 

( Bir müddet durup dlflnlr, MU• Wr .. J 
ketfetmlt ,ıw, 15ıüa• tlevam eder;) 

Gel eYlldım 1.. Herkae iyilik ederim bea; 
Haran aramak için daidaa clap dol .... , 
Bu karh kıt pnllnde villyetlerl ..... 1 
Bu paraya alayım... Bak, fakat Wr prb• 

Yar: 

(lhrJı.aaı peacer•ln 7uana .. türip, Wr 
8 fuktaa ltlr uhta kadar uzayan, GıtG kula 
lrlOll araslyi lltererek ı 

Kaqadald ılrdllb bitin daifar, ovalar, 
Hepm benim malımd1r... Oatlerindelri kan 
Sana Atmaş olurum; alanm paralan 1 •. 
Çlnlıi ben mukabilm para kainat edemem, 
Y arua, ruzu mahpre bea ı&nalala 

pdemem 1 .... 

( 8arhaa, IHI alam Nbma Wr .... ıur 
ılrmea. Bir aa e•nl •ul1eU 1erlae ıetir
mek i~in rau olur. Mahkeme kltlbi p.alu, 
mülalrll lrir •abftleaame taul• ... r. 
Ko11Ja lratfwaın ıon• ....... uulllafa ı.
riatleld Jltın J•tm karları n ... a Mba 
alaHll, itfa alhm •erip ....... ) 1 

Dördüncü Sahne 
BURHAN - KONYA KADISI 

(Yolları kimilen icar kapladija ipn ker• 
Hn banket etmez. Burhan da ilanda kalır. 
Fakat onbet ,On ıonra, anaımn jutlarmalar 
ıeUp, Burhaaı mahkemeye ılrlklerler. Katlı 
plrblddet Burhana bafmr:) 

KONV A KADISI 

Herif 1.. Tahammültlmtl arbk klldbıdea 
Jıkbn, 

Sen, kayıusuz başıma, yoksa beli mı çıkba? .. 

BURHAN 

Satkua bir llaltle 

Amanf Kadı efendif. Ben ne J8pbm ? Ne 
oldu? •• 

KONYA KADISI 

Dlrt ıhle bekliyOl'UIDı Tam oa it-. tlal 
halda. 

len mukavelemize fakat aldırmayonua ı 
Aruimden mahna neden lıaldınmyonua?-. 

( Burm Pflna&ft laakar. Bu11u• laerlae 
1ra4ı rerta•n farla11p, ...... ,..._..._ 
yuına drllder. EHie ......_, lpnt eti .. 
nk Hrar; 
Bu dallarla, ovalar, llyle, ki•inclir ? .... 

BURHAN 

KONYA KADISI 
y. a.t8acleld karlar ? ..• 

BURHAN 

Sbin 1.. 

Onlar da bendenizin ! .. 

KONYA KADISI 

Ôyle iae mahnı ahp, flltlr •• Efendi 1 
Mtlllılml tabliye et •• Arbk ubnm ttlkendlL 

(Neye atradıpu tatıran •ıçare delikanlı, 
••ulula ukerln blle hml.U7emf19C9t1 kar
lua bakarak, kadının •Jataa• kapanır: ) 

BURHAN 

Bana merlaamet edia; Kam Efendi! Amaa1 
Yu meftİmille kadar, lteld91ba birkat 

umul 

KONYA KADISI 

DUa da ak lllyllyor •• Hele a..lua 18 pile l 
Jaclarmalarl .. Atmm ea ._.. ..... 1 , .................. ,........... ... .... 
,_,., -..,_ ...... .... lı,,._ kHI 
......................... hitap .... ) 

Deh tla •• .ö•li .. r •• Hele Nlcı• p ,,iJ 
J•ndarm•lor/. Alınız ııı leri/I IHıpi-1 

Gece. ,Onclk dua et o akdla babana: 
ihtiyat akçesini eğer verinen bana, 
Seni azat ederim •• Bardan plap pdersia: 
Batka k1utuhq yolıtar •• T elrlilime .., t1en111?. 

(Burhan çareels laa ... ıaaa, lhtlJat ak~ 
olarak aJU'ltlfa diter ltla albat - Çalar~ 
ya tat ÇJkaran bu unldı ha1d•• .erer•• 
.. , •••• , ı) 

BURHAN 
Bildim; necin bu kadar ...--,parahsnll 
Yahu!.. Sea, kadı cl9ID. haydutlar k ıralıaaal• 

PERDE iNER 
llOCF.STf. llOll&N 
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Bilir 
Misiniz 

Niçin? 

Yazın Sinekler 
Nereden Gelirler? 

Kış nekadar uzun sürerse 
sürsün, bu sinek yumurtaları 
tehlikeye maruz değildirler. 

lık bahar gelip te sıcak baş
layınca, yumurtanın içindeki si
nek büyümeğe başlar. Zamanı 

gelince, yumurtasını kırıp çıkan 
piliç gibi, sinek te zarfı yırtar ve 
dışarı çıkar. Yumurtadan çıkan 
sinek, kanatları kurur kurumaz 
uçabilir. 

Sinekler daha yumurta içinde 
iken büyüyeceği kadar büyür. 
Havada hazan küçük büyük si
nekler görürsünüz. Bu küçük si
nekleri yavru zannetmeyiniz. Si
nek yavruluk devri geçirmez. 

Yumurtadan çıktığı zaman n• 
kadarsa, uçunca da o kadar ka· 
hr. O gördUniiz kilçük ıinekler, 
ayrı cins bir sinektir. 

Ördek Suda 

Niçin Islanmaz? 

Mütemadiyen suda yüzen bir 
ördeğin ıslanmadığmı iddia et· 

mek size garip görünebilir. Hal

buki bunun birçok sebepleri 
vardır. 

Evvela ördeğin tüyleri gayet 

sık ve yumuşaktır. Bu tüyler 

o kadar sıktır ki ördek suya gir

diği zaman, su tüylerin altına gi
remez. Bu seyede ördeğin vücu
du ıslanmaz ve üşümez. 

İkinci sebep te şudur. Örde

ğin kuyruk tarafında ağzı olan bir 

1Udde vardır. Bu guddenin va
zifesi yağ çıkarmaktır. Bu gud• 
denin çıkardığı yağ ördeğin tüy· 

lerine yayılır. Onları hem yum
şatır, hem de yağlar. Halbuki yağ 
ile su birbirine kanımaz. Ör
değin biitUn tüylerini kaı>layan 

bu yal suyun tüyleri ıslatmasına 
mini olur. işte bunun içindir ı,.i 
au ördeği ıılatmaz. 

Tırnaklarımız 

Neye Yarar? 

Vücudumuıun herhangi bir 
uzvu neye yarar diye sorduğumuz 
zaman,bu uzuvun mutlaka bir fay
dası olduğunu hatırlamalıyız.Bazı 

hayvanlara bazı uzuvlar faydasız 
iken, diğer bazılarına faydalı 

olabilir. Mesela toprağı kazarak 
kendisine yiyecek arayan hay
vanlar için ayaklarının ucundaki 

sivri tırnaklar ne kadar fayda
lıdır. 

Bizim de tırnaklarımızın bize 
faydası vardır. Çünki bu brnak-

laı· sayesinde parmaklarımızın 
uçları daha katı oluyor, ve biz 

eşyayi daha kolaylıkla tutabili
yoruz. 

Saçlarımız 
Neye Yarar? 

Saçlar da, tırnaklar gibi, fay
dası kolay görünen şeylerden 
değildir. B:?ş~mızdaki saç neye 
yarar?Başımızdan maada vücudu
muzda da kıl var. Bu kılların 
faydası nedi ... 

Saç \ '..! kıl vücudumuzu soğuk 

SON POSTA 

İNANILMIYACAK 

.f· ' 
1 

.~ıV Bu adam 1899 tarihin

...,., de 75 kuruı;a aldığı 
gömleği 33 ren• kul
lanmıştır. 

Brezilyada örümcekler 
e11gerek yılıını rerJu. 

{) 

~ 
( 

Theodor F. Nor
ton Hartfort iımin
de bir otomobil 
fabrikatörüniln im
•aıı. 

Sigara içen 
blr köpel< 

ŞEYLER 

lıviçrenin lıviçre göl
lerinde beş yüz sene 
muhafaza ettiği do
nanmasmdan bir iki 
nümune. 

Bu fki Malaya adaları 
yerlisi 19 ıaat 37 daki
kada 100 kilometre me
ıafeyi kotarak kattet• 
mişlerdir. 

Delirmenin 
çeceklerini 

•• 
Ününe Ge-
Söylüyorlar 

Başkalarının 

Sözleri 

Cinneti Tevlit Eden Mikrobu Bulmuşlar 
Ve Tedaviye Muvaffak Olmuşlar 

lngllterede kirr."·tkerler, timar-

hanelere lüzum bırakmıyacak 

yeni bir keşifte bulunmuşlardır. 

Şimdiye kadar ölülerin beyin
leri üzerinde mikroskopla yapılan 

tetkikler, bir delinin beyniie, 

sıhhatli bir adamın dimağı ara

sında bir fark bulunmadığını 

gösteriyordu. Gayritabii olması 

lazımgelen bu muamma, nihayet 
profesör Bancroft isminde biri 

tarafından halledilmiştir. 

Profesör Bancrof vücuttaki 

lüzuci maddeler üzerinde tetki-

ı:= 

ve sıcaktan korumak için tabi-
atin yaptığı bir himaye vasıta-

sıdu. Nitekim soğuk memleket

lerde yaşıyan insanlar fazla kıllı 
olurlar. 

İlk insanlara bakılırsa, çok 
kıllı oldukları görülür. Elbisenin 

henüz olmadığı zamanlarda bu 

kılların faydasını bir dUşünilnüz. 

Buglln medeni insanlar bin bir 
çeşit elbise giyiyorlar. Onun için 

bize artık kıl o kadar faydalı 

görünmez. Fakat hayvanlara dik

kat ederseniz saç ve kılın fay

dasını kolaylıkla anlarsınız. 

katile meşhurdur. Cinnetin de bu 

lüzuct maddelerden ileri geldiği 

zannedilmektedir. Herhangi uyu

tucu bir ilaçla şuurunu kaybeden 

adamın birtakım hayallere daldığı 

rnalümdur. Bu tezahürat, cinnet 

alaimine pek benzer. Kokain, 

kloroform, afyon küul gibi bu 
tesiri vücuda getiren maddeler 

vücudun lüzuci maddelerinin şe

raitine tabidir. 

Bu nazariyeden yürilyerek şu 

neticeye varmışlardır. Bir insa

nın dimaği vaziyeti beynine 

değil, vücudundaki lüzuci mad

delere tabidir. Eğer bu mad

deler, dimağdaki lüzuci kısmı 

mütevazin bir halde bulundurur

sa, dimağ normal, aksi takdirde 

gayritabii şekil alır. 

Binaenaleyh bu lüzuci mad

deler üzerindeki kontrol kudreti 

bir adamın delirmesine mani ol

mak kabiliyetini verir. 

Eğer bu keşif ileri götürüliir

se, pek yakında cinnetin önüne 

geçmek mümkün olacak ve b· 

marhanelere ihtiyaç kalmıyacakbr. 

Mühim bir işe başladığımız 
zaman ondan bahsetmek zamanı 

geçmiştir, o işi bitirdiğimiz za

man ise arbk ondan bahsetmiye 

lüzum kalmamıştışbr. 

* Bugün parayı bankada tut-
makla sarfetmek arasında fark 

kalmamıştır. 

* Mevaffak olmak için başlamak 
lAzımdır. 

Kanaatimce kadın bugün bin 
lira etmez. 

* 
Lise mezunları, lisan mese

lesinde bir nesil geride sayılır. 

* Bütün Avrupa, harpten evvel

ki gibi, çirkin bir diplomasi oyu· 

nuna başlamıştır. 

* Kapitalizm, halkın hendesi 

olmaktan çıkarak küçük bir ekal

liyetin esiri olmuştur. 

* Sulhperverliğin kötülüğfi fU-

radadır ki, sulhün kendisinden 

:ıiyade vasıtalanna ehemmiyet 

verilmesini intaç eder. 

Savfa 7 

Ölümden 
Korkmayınız, Ha
yatı Uzatmanın Y o

lunu Buluyorlar 

Ne Tarihte, Ne De Hayatta 
Misline Tesadüf Edilmiyen 

Bir Hapishane 

.. Uzun bir hayata mazhar ol
mak mümkündür. Ölmiye lüzum 
yoktur. Kem briç Darülfünunu 

Laboratuvarlarında ensacı canlı 

bir halde muhafaza etmenin nr

rını keşfetmiş bulunuyorlar. Ta

vuk ve sair hayvanların nüveleri

ni yaşatabiliyorlar. Yarın insanın 

hayatını da uzatmanın çaresini 
bulacaklar. ,, 

Bu sözleri biz söylemiyoruz. 
lngilterenin en meşhur fizik ilimi 

Sir Oliver Loclge söylüyor ve 
devam ediyor : 

"Hüceyreleri besleyip yaşat

manın mümkün olduğu tecrübe 

ile sabit olmuştur. Uzvun mutla

ka ölmek zaruretinde bulunduğu 

kanaati artık kalınamı~tır. Filvaki 

vücudumuz bir miktar zehir 

akıtıyor, azamızı zehirliyor. Fa
kat bu zehir çıkarılır, vi.icudu

muz temiz tutulursa, ölmek için 

sebep yoktur.,, 

Sari 
Hastalıklar 

"Uzun yaşamak için birinci 
şart etrafımızda hayatımızı teh· 

dit eden tehlikelerin önünü al

makbr. Bunların başında sari 

hastalıklar vardtr. 

Sari hastalıklar, onlar iste~ 

mediğimiz yerlerde inkişaf eder· 

ler. Evvelce düşmanlarımız vahşi 

hayvanlardı. Şimdi mikroplardır. 

Bunlarla mücadele yolları da 

keıfedilmi~ bulunduğu içint in

ıanların ölümden korkmalanna 

bir ıebep kalmamqbr. .. 
Mezarı 

Hapishane 
yapmışlar 

Doğru yanlaı, günahı yazanın 

boynuna. Bir Amerikalı muhar• 

rir Mançuriyi gezmiı te, oradaki 
hatıratını anlabrken, şu garip 
fıkrayı yazıyor : 

"Tarihte çok korkunç hapis .. 

haneler okudum. Fakat Urıa 

şehrinde gördüğiim manzarayı 

ne tarihte, ne de hayatımda gör· 

medim, beni hapishane diye bir 

yere g6türdUler. Penceresiz, ka

ranlık türbemsi bir yere girdik. 

Burada yanlarda ayrıca kapılar 

vardı. Bunlardan birisini açblar. 

Karanlık bir küçlik hücre, içinde 

bir tabut, tabutun içinde bize 
bakan iki glSz. Meğer bu adam 

mahkummuş, ve bu hücre onun 
mahpusu imiş. Hayatını da bu 
kilitli tabut içinde geçirmiye 

mecburmuş. Mahkum kalkamtyor 

oturamıyar, bazılannın da boyun

lannda zincir Tardır. Gıdalan 

tabutun deliğinden atıhyor.,. 



8 Sayfa 

( Bat tarnfı 1 inci sayfada ) 
Şanghay 7 - Çin, muhasa

matın tatili hakkında Japonya 
tarnfmdan ileri sürülen şartlan 
kabul etmiyeceğini dün resmen 
bildirmiştir, Hariciye Nazırı Mu
avini Şanghaydaki siyasi mümes
silleri ziyaret ederek, Japonya, 
Çin ve Japon kuvvetlerinin müte-

an 

kabilen ve ayni zamanda çekil
mesine muvafakat etmedikçe 
müzaker~l icrası husunun mevzu 
bahsolamıyacağını söylemiştir. 

Mançurideki Uydurma Hükumet 
Mukden 7 - Sabık impara

tor Poo-Yi, yeni Maçnri hükü
m etinin niyabetini imparator 
unvaniJe kabul etmiştir. 

Japonyayı Kızdır amaı 
• 

imiş 
Paris 7 - Taymis gazetesi, 

başmakalesinde Cemiyeti Akva-
mın Çin - Japon ihtilafına müda
halesinden bahsetmektedir. Tay-
mis hulasaten diyor ki: 

"Cemiyeti Akvam, çetin bir 
tecrübe yapmaktadır. İhtilAf ken· 
disine tevdi edildiğinden bunu 
yapması mecburidir. Cemiyeti 
Akvam, Çinin, japonyanın mua-
hedeler ahkiimile malik olduğu 
hukuku tanımamasını, bir boy
kotaj teşkilatı yapılmasını, Nnn
kin hnkflmetinin şuriş içinde 
olan bir memlekette mes'uliyeti 
üzerine almaktan aciz bulunma-
sını hesaba katmak mecburiye
tindedir. japonyanın da binat 
ihkakı hak için askeri vesaite 
müracaat atmesi de hatalı bir ' 
hareketti. 

Eğer ihtilAf Avrupada olsa 
idi Cemiyeti Akvam· evvelce 
yapbğı gibi müdahale eder ne
tice büsbiltiln başka olurdu. 
Cemİ}'eti Akvam misakına riayet 
etmek lazımdır. Şimdiye kadar 
mevzii kalmış bir ihtilafa umumt 
bir mahiyet vermekten çekin
melidir. 

Müeyyidelerin tatbiki bu itibarla 
mühim tehlikeler duğracaktır: 
Di~er vesaite müracaat etme
den, japonyada aksülameller tevlit 
etmesi muhtemel olan tedbirler 

ittihazı lehinde bulunmanın siyaıl 
bir hata olacağı fikrindeyiz.,, 

Japonlar Yeniden Asker 
Çıkardılar 

Londre 7 - Takriben 14 bin 
kişiden mUrekkep bir Japon 
fırkası Vosung' da karaya çıka
rılmıştır. 

Londra 7 - llerdekl Japon 
kıt'alanna kolaylıkla erzak yetiş-
tirebilmek için Naziyang-Vosung 
demiryolunu Japonlar tamir et
mektedirler. 

Çinin adafaa Kararı 
Şanghay 7 - Şapeyin tehli

keli mermilerden temizlenen kıs
mındaki yaralı Çinlilere yardım 

etmek üzere Japonlar, Rokfeller 
ve Cemiyeti Akvama yardım 
heyetlerinin bu mıntakaya girme
lerine mtisaade etmişlerdir. Milli 
Çin hilkiimeti, hukuku hilkümra
nisini müdafaa için her tiirlil 
vasıtaya müracaate karar ver
miştir. 

Japonyada ali Panik 
Londra 7 - Beşi cem'an (30) 

milyon Yen sermayeli yedi Ja
pon bankası geçen hafta mua
melelerini tatil etmişlerdir. 

Garbi Japon bankaları bunla
ra ( 100 ) milyon Yen kredi 
açmışlardır. Bu vaziyetten tellişa 
düşen kimseler bankalardaki pa
ralarını geri çekmektedirler. 

TOrk tarihinin ş nlı ve şerefli bir harp zaferini tarih kayt 
ahfada an:ederken bu terefll cidalin, bu kanlı hıırbln bey 

surette röriinmcslne bi"ytik bir hldlı• ... 

Şehzadebaşı i LA ve İ İ sinemalarında 
DUn gündüz ve gece iraesine müştereken başlanılan 

Muıuınm v muhteşem aeıll n ıöı.lil hı p filmi tlmdlye kadar latnnbulda 
mi il görDlmcml9 bUyUk rağbet ve nlln,larn maıhar oldu. Türk a1kerlerlnln 

aralanlar gibi hUcu lan karŞ1 ınd;a h lk deta gııl yana gelmlfti. 

Dün gündüz ve gece yer bulao•ayıp avdet mecburiyetinde 
' kalan muhterem müşterilerimile beyanı itizar ederiz. 

Matineler : 2,30 - 4,30 suvare 9,30 da 

YARASA-FLEDERMAUS 
MEILHAC ve HALEVY'nin meşhur opereti 

YARASA-FLEDERMAUS 
Mükemmel ve cazip tabloları havidir 

YARASA-FLEDERMAUS 
Başdöndürilcfi valslerile sizi mest edeceldir 

YARASA-FLEDERMAUS 
Sizi zevk ve neşe memleketine dönecektir 

YARASA-FLEDERMAUS 
Pek çok şarkılarile 

YARASA - FLEDERMAUS 
Tamamile bir lüks filmidir 

YARASA - FLEDERMAUS 
Sinemanın unutulmaz bir h.ildiıcsi olacaktır 

YARASA LA CHAVVE SOURIS 

Fransızcası A R T 1 S T 1 K Sinemasında 
YARASA - FLEDERMAUOS 

Almancası O P E R A Sinemasında 
Yarın akşamdan itibaren ıraesıne 

A L K A Z A R ve Ş 1 K Sinemalarında 
Muvaffakıyetle devam etmekte olan 

• 
16 TA BUL SO KL 
nam milli filmin bugün son günüdiir. Film harice gideceğinden 
görmiyenlerin son günUnden istifade etmeleri tavsiye olunur. 

SON POSTA 

• 
E rar Sandığı ile 
Tutulan Kaçakçı 

( Başta rafı 1 inci Hyfa da ) 

Kaçakçının Sözleri 
Kaçakçı, Kuledibinde Karanfil 

sokağında on numaralı aparb
manın beşinci dairesinde oturan 
Yunan tebaasından Panayotla 
arkadaşı yine Yunanlı lstefo
nidistir. 

Dün bir muharririmiz Pana• 
yot1a görü§müştür. Panayot geniı 
bir soğuk kanlılıkla ve pişkin 
bir eda ile şunları anlatmıştır: 

" - Şu buhranlı zamanda 
Türkiyeye para girmesini çok arzu 
ederim. Çünki esrar bu toprak· 
larda yetişir. Bunun için bir senc-
denberi İskenderiyede Ebulfettah 
Mehmet Ali Ef. ile tanışıyorum. 
Ben buradan ecnebi ve Seyrise
fain vapurlarile kendisine esrar 
gönderirim, o orada sarfeder. 
Şimdiye kadar ben on parti 
yapbm. Esrarı buraya gelen Bur
salı ve Y nlovalı köylnlerden ok· 
ka okka topluyorum. Okkasını 
( t 5) le (20) liraya alınm. Bu defa 
da (28) okka topladım. Y orgi 
isminde tanıdığım bir arkadaşım 
pasaport yaptırdı. Dlln sabah 
hareket eden İtalya vapurile ha-
reket edecek ve bunları da be
raberinde götürecekti. Kemal B. 
isminde bir Gümrllk memurile 
de 60 liraya pazarlık yapınışhm. 
Bu malı vapura koyacaktı. 

Salona geldiğim zaman san-
dığı otomobilden indirdim. Fakat 
memuru or ... da göremeyince tek
rar sandığı otomobile aldım. Dö
nerken yolda yakaladılar. Benimle 
beraber yakalanan lstefonidis 
Efendi arkadaşımdır. Kendisine 
bir otomobil çağırttım. Esrardan 
haberi yuktur. Şoförde sandığın 
içinde ne bulunduğunu bilmiyor
du. Allahtan korktuğum için 
bunlara iftira edemem. Ne oldise 
bizim bin liraya oldu. Şimdi ni-
şanlıyım. Bu bin lirayı alır al
maz düğün yapacakbm. Fakat 
kısmet değilmiş. Ben bu işte 
hir kaçakçılık görmüyorum. Bila
' ds memleketin toprak gibi es
r rını paraya çeviriyorum . ., 

Panayotun nişanlısı lngiliz te
beasındau Jüli de unları söyledi: 

" - Ben kendisine arbk bu 
işlerden vazgeç, evlenelim diyor
dum. Fakat o gizlice yine kaçak
çılıkta devam etti. Bu ay bu para 
ile düğün yapacaktık. Ne yapa
lım Allah yine verir. " 

Panayot, pasaport alan Yor
ginin vapura binip binmediğini 
bilmemektedir. 

Kambiyo 

Fransız Frangı 

İngiliz lirası 
Dolar 

frangı 

Kuron Ç. 
Şiling A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Çervonets 

Tahvilat 

Dahili 
Muvahhide 
Demiryolu 

12 03 00 
49 00 ()() 
o 47 45 
9 15 00 
3 39 95 

37 15 00 
02 45 18 
63 50 00 

J 17 75 
15 84 05 
4 15 00 
6 17 20 
1 99 00 
4 16 05 
4 16 00 

79 J 37 00 
26 65 50 

1- -
Kapanış 

00 

Borsa Harici 
==-= 
Altın 

Mecidiye 
Banknot 

9 28 
49 00 

2 32 
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200 Gazeteci, Lindbergin Evini Muha
sara Etmiş B·r Halde Haber Bekliyor 

.Meılıar tayyareci Lindherg, 

kaçırılan çocıık ve karı•ı 

(Kadın milyoner Morrov'un ku:ıdtr.) 

Birlcaç gündenberi meşhur 

ta; ıarcci Lindbergin 
kaçırdıkları hakkında 
okuduğumuz haberleri 
yan malumat gelmiştir. 

çocuğunu 

hayretle 
tamamlı-

Amerika gibi, dünyanın en 
ileri gitmiş bir memleketinde, 
vukubulan bu garip hadise şöyle 
cereyan etmiştir : 

Lindbarg inzivayı Se er 
Lindberg, ziyaretçilerin, gaze

tecilerin iz'acatından kurtulmuş 

olmak için şehir haricinde bir 
orman yanında (IO) odalı küçük 
bir köşkte oturur. Bu köşkün 
tayyare inebilecek geniş bir mey
danı vardır. Lindberg ve karısı 

ekseriyetle tayyare ile gidip ge
lirlerdi. 

HAdisenin Keşfi 
Geçende bir gün Lindberg 

ve karısı saat yedi raddelerinde 
çocuğu odasında uyuttuktan son
ra altlrnta yemek odasına iniyor
lar. Saat onda yukarı çıktık
ları zaman çocuğun yatakta 
olmadığı, iki pencrenin de ardına 
kadar açık olduğunu görüyorlar. 
Pencereden bakınca yere düşmüş 
bir merdiven görüyorlar. Derhal 
telefonla polise malumat veri
yorlar. Polis gelinciye kadar 
bahçede ve civarda taharriyat ya
pıyorlar. Çamurlar üzerinde bi
ri erkek digcri kadına ait iki 
kişinin ayak izlerini buluyorlar. 
izleri takip ederek orman ya
nındaki yola kadar geliyor ve 
orada izi kaybediyorlar. 

Her Taraf Tarassutta 
Bu sırada polis te gelmiı, bulu

nuyor. Hırsızların bir otomobille 
kaçtığını anlıyorlar. Derhal her 
tarafa emirler veriyorlar. Zabıtn 
iki saat içinde bütün yolları, köp
rlileri, şimendifer istasyonlarını, 
iskeleleri, Kanada hududunu 
tutuyur. Fakat" hiçbir tarafta oto
mobilin geçtiğini görmüyorlar. 

Bunun üzerine civarda ne 
kadar ev varsa birer birer taharri 
ediyorlar. Yine bir netice alamı
yorlar. 

Esrarengiz ektup 
Hır ızlar, çocuğun yat ğı üze

rine bir not bır kıyorlar. Lind
berg bu notu şimdiye kadar 
polise vermemiş, kimseye de ifşa 
etmemiştir. Vak'anın bu tarafı 
esrarengiz kalmıştır. Yalnız Lind
bcrgin karısı, gazetelerde, çocu
ğuna ne suretle bakmaları lA.zım
geldlğl hakkında bir beyanname 

neşretmiştir. Lindberg de sükü
netini kaybetmemiştir. Fakar ka
rısı gece gündüz ağlamakta 
ve pek müteessir görünmektedir. 

Gazetecilerin Ablukası 
200 gazete muhabiri, Lindber

gin tayyare garajında yerleşmiş
tir. Bütün gazeteler muhabirleri
ni seferber haline getirmişlerdir. 
Bütün Amerikan gazeteleri fev
kalade ilAvelerle saatte bir defa 
vak'anın yeni inkişafını haber 
vermektedir. 

Son gelen telgraf şudur: 

Son Haberler 
Nevyork 1 - Lindbergin ça

lınan çocuğu henfiz bulunama
mıştır. Polis tarafından yapılan 
tahkikat muvaffakıyetsiz bir ne
tice verdiğinden Lindberg. çocuğt 
kaçıranlara yeniden müracaate 
karar vermiştir. 

Haydutlarla üzakere 
Meşhur tayyareci fidyei necat 

hakkında müzakerelerde tavassuth' 
bulunmaları için bazı haydut re
islerile temasa başlamıştır. Bunlar 
Sahi Spittale ve frving Vitz is
mi e iki hayduttur. Çocuğun 
kaçırılması diğer haydut çeteleri 
arasında infial uyandırmış, başlıca 
çete rüesası beyannameler Def· 
rederek teessürlerini beyan etmi~· 
ler ve ken~ilerinin bu hadise ile 
alakadar olmadıklarını bildirmişler
dir. Kaçıranların, çocuğu tayya
reden paraşütle hall bir r ziye 
bırakmak istediklerini, son daki· 
kada cesaret edemediklerini söy
liyen Korber ismindeki genç bir 
kadın da zabıta tarafmdan tevkif 
edilmiştir. Bu mesele dola
yısile tevkif edilen şoför Hen-
ri Jonson yeniden isticvap 
edilmiştir. ifadeleri mütenakıs 
görüldüğünden serbes bırakılma· 
mıştır. 

Meçhul Bir Vait 
Lindbergin çocuğunu kaçıran 

haydut, çocuğu 48 saate kadar 
sağ ve salim olarak iade vadinde 
bulunmuştur. Fakat bu vait nasıl 
yapılmıştır, burası meçhuldür. 

Diğer taraftan Morgan Ban
kası erkinından biri de Lindbergl 
ziyaret ederek, bankanın bütün 
taharri memurlarını çocuğun ta
harrisine memur ettiğini, söyle· 
miştiştir. Bu bankanın, husust 
hizmetlerinde kullandığı ( 600 ) 
polis memuru vardır. 

........ ..._. ......... ._... ................. ... 
ALENi TEŞEKKÜR 
Pederimin vukabulan vefata hase· 

bile cenaze merasiminde haı.ır bu
lunan, bizzat v tahriren beyanı 
taziyet llo teessürümüze iştirak eden 
ehibba ve akrabaya ayrı ayrı teşelckür 
imkana olmadığından elenen nrı.ı 
teıekkfir ederim. 

B\IGmum allc namına Şafa R.alu f•brllıt&lı 
Nıam- \fehbl 
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Her 6oüı ~ beraber, böyle bir zamanda Jiae 

-- ısı - ..... •azifesiai onat-• o.u. 
mutauin edecek Mr ,......lrhkla: 
i 

ı.ae,,- .. mlkim bir )ılcfile ••• 
................ DiJk 

-. Gllndls Abd ....... etn· 
......... .,.......... Glma, 

.Wılıca••ı• .... 

- Korkulacak •ir feY yok 
feadia. dilin aai keaarmdı 

e bademcik biza11ada mavi Wr 
aokta sirlniiJer. 0r-. ..... 

e 
v 

Mi)Glwww. 

Dedi. Abdlltıamlt: 

- Ne ,.pacap? Ba .... 
...... pkmu -1 . 

Dip tekrar IGl'da Doktor, 
Wç+ blylece bnkmaktaki 
.......... balı ettildea -
Uç .... 1r -.... Fabl AIM.a 
..... ,.._ lıir ..... •• ,. ----elti. Her .. i ele ı·ıınw tlılt., ... ...,. ....... 

ııı11 
D &ll 

Bugünün Romanı 

Aman yarabbi.. Bu yalam 1 - Olduğu gibi duruyor. Bu 
.....ı ..,._ ..... llrdenbin ak- •- kim?.. Daktilo 111111? • 
..._ plaipı"? 8iaa dala Mil - lWet, )'Mi ıel•, Daha 
hayret ediyorum ve bana n..t bir l yeni daktilo olduğunu aöylüyor 
ihtiyaç duyclujmmı d"tüncl&ilm ••ama, maşalWı çek lazlı yazıyor. 
halde bir tlrll 1eMlilli ... - Beri sen kalk ta b~ 
.,..... -..ver. 

- Le.... Hama 1J1e .ı ?.. Zili Be, bld.. ıc.piy. açta. 
Pek ili... 1 ... mlara &ljfemı,e bqladı: 

Zllfl Bey apr, ..._ ...._ - Sizin emtılar, mtık ikmal 
ketlerle m••am illi 1 .......... elm1onnuş. Bqkltip siz ver-
Uwa J•Wa"'f Wr Wiıl .... mif. Emtldarm iti biter bitmez 
... Wr k'i lla .._ .. .-: tloitaea mahkemeye çılal.acak. 

... 1\p, fhüyar h~ID lesi .işitildi 1 

De.ti w ode,. • '• lir - Aman e.ııdun pek uzun 
kl111imlrld •d • .,. .. 111& llrmelfn. 

Md 5 ' MI•, w ifs~• - Slrmez, llrmez, merak 
Mrpm aM wı:Me- .f •ye· 
~ .-da. Ewnll wr.. prba 
~ arkuındaa • .. lırlfte 
,.& Sır• t-f~ lewek)e sel•· M MI ı, pttlmı 

1 
MI. Çı 'ı ı bı Wr ~ Yllidalii )tllclllk.. arbk ___________ ..;.. ____ ; ________ ~ ... ----.... ----.. .e1.·, 1 .. f .. _.,. ..... 

1\t 1 ı....w Beled9fl•• Malan 1 JI. t P.,.eklaı p ... bila- -fle•-.ma11 pleHiii eVlAdı-. 

•• ,.. ••• h ........ u • ı ..... 
Wık .W.. Apma ........ .. ..................... 
F.at tam ~ Wa'efri 
...... ile .. •• ..,.,.... ......... _ ,... .... 

Dl,. Jaa,larcla ve.,.... blı1b.. 
llljleelı IJlr Wılr Wt.t1r ..,._ 

.-~" __ .......,. ....................... 
y•, .._.ce moamor kesili· 
yordu. Kadınefeadilerin teli.ti, 
aarayhlara sirayet etti. BiribirLeri· 
ai çipiy .. ( mabeya) kMR•rf• ....... 
Doktora lateidifer. 

HaP.lri dolder, Wr ..aa ka
m ene), ......... ie-ifti. He

.... Wef• etliler, d.llter, 
• •• • •' ••lfli. 

Her tanlı, .... ... k' .... , 
..... hir clohna·. teWif 
~".Fakat~.._ ....,,..clu. Bir taraftan mile· 
~ abnr.. .AWllllwil. 
Ur elinde apa.. cliia' .. ; •• 
..W.trik l•=bnile +- .. ,., 
Mj> •a DMıJor. 1"91t ... 
8ılp • aelmla Waat ---
~ çalieı1onl& • 

o.ktoım, Kacl 1 ., .... -
..... ıı.•uihe•• ı.11ela-, ..... ..,_ ........ , .. 
FlllUat 1111' •l•c• .. bemtir• .......... , 

- Oah ieflrıell'• 
Cevabı veriliyordu. Nibayet 

mt ,. ............. .. 
felclL Eve ıeHr gelmez ... .. ..... ,. ..... ... . .. . ,........ 

Nihayet dolaW ~ 
ela dlrt gide .... 
dellletile, adeta kottıeuıa• .._ 
rem claireaine girdi. 

AbdOlbamit. mas~ laer 
bya ve çektlli 11braba rağmen 
........ ....,,... Ye · stn elle 
bqaladı. Doktor, derhal mua 

-

-
,eneye tfrllti.. Ve : 

- Şlipheli ban noktalar g&
ılJ• ....... blljWU 

Wr defa da ( peu ) le muapae 
ecleyilİI. . Deci. Ahclllhmıl, Liru .... 
plleaek: 

. 

- Yolr.. yak.. lNua Mcet 
,-... s~ lliı .., ...,..... 

na 

---..&.------------------_... rak lıtllytl kaldırdım. Klivyeler -Öaiiimizdeld pazartesiye 
Kmltopnkta Zlhlif eıı lleltebi kiraJa 'Mlil..a M ,....,.. ._inde ,ar.-ıan.ı dolqbr- gelin. Fakat gelirken on lira da 

peqembe .... Hıı.le eôihiıelı tsere açık mGzayedeye kona Jll•. clnn. lsuen eski listem olan ptlrece•a&ıfr. Mal6m ya, pal 
Te=±==t -L-ai il ıı-.ı.... --'=-, nen llllCldef ...._-:ldcta peur, fllZI paa&. Banlar ~ 
..__. ~ ·-· -smc: ,.._.... ilam. C...df eskfsİ ..&: .1..:.:1 LI 

Ye INdnmsillddan adeta ajn.... yam ....... _.. ... .., 

AnınatYylbade Uitfiye ..ıiallesiııde 10 - 15 aumarah .... 
W...,. ftrilmelt .,. Jftııı....,. .,..,mbe flbıll ilaale edilmek bere 
llpk ml'l.,edefe k._lifbir. T..ı.at dçeai G lira 40 lwraftar, ,,. 

IDlfb. M...afib, ym oldukça ofıRap ta his ,anerelm.. Ma
dratle JazDlaJ'l baflatlı-. .. ya, bitin yaıdar, daldile 

Araa+afl6)'Glule LOllye. ....,.alleaiade 18 - -43 ppmaralı hw 
llira..P wrftmek ve 10-3-932 perşembe g&ntl ihale edilmek ilen 
.. k mtizayedeye konmu.ıtar. Teminat akçesi 4 lira 50 ......... 

Hem JUll'W, hem ele ısrı,m Be JUlfıyQI'. Bakuuz, içerde ha
tahlH ediyordum. Vakıa, itan- m otarmutr çıbf9br yazıyor. 
hr 1 ' fe115 pek hd\ a ıitme- Ela. hanlar, hep para... Gelelim 
mif1L Eftell, pei .. cin. wr lizin ftiniae hanım. ICoc:Mız. yüı.
klfede WL s.ma• ...... ı s. ...... dınm• ..... 
nazaran ba Zllfl Bey, a,le .,... 1 1• ,.. ikwaetgihı ahit olmazsa, 

ı . 

1 

1 

~ 
Amamtköyiinde Lttfiye mahallesinde 11 • f5. amaralı hane 

kiraya verilmek we 10-3-m peqembe ... ih• edilmelr isen 
•sık .._,_.,. _ • .....,. Tawn ıt- ;•• A iO ll••ı•• 

>F 
Amavatk6yimle L6tfiye ............ u • " numara iaae 

kiraya verilmek Ye J()-3..932 peıfetBM sBnlt We ecBI- ilen 
8llk mlizayedeye komaupar. Temimt akçeli 1 lira .fO karuttar. ,,. 

Arnavutklklade LllllJ• ...ıaalfesiade 24 • 49 na-.la 1naae 
Wn,. W&lmek w ICJ-3.B ,-.em&e ,anı ihale e.Hlmek .._. 
apls llil&ayede,e lr011111Uflw. T-unat akçeli 8 lira 30 kaı ..... 

,,.. 
Aıaawtki)'IPlde L6tfiı• mabalMlia.. 4 • 31 .......ıa hane 

kir~ verilmek ve lo-a.&32 ,.....mbe ı8D1 lldt mliıayede1e 
k .... uttm. Temillat akçeli 5 lira • lwa4b.w • ,,. 

Ar.nutkc;,&..re L6tfiye mahaUeainde 25 • 61 munareh hane 
imaya Yeıilmek ye 10-3-112 peqembe g8nl ihale edilmek_ lzere 
apk ...,em,e k'ftmlltar. T..-t akçesi 7 lira 20 kwuftur • 

* Arn&vulldiyDnde Lütfiye mahallesinde 9 • 11 numaralı ..._ 
kiraya verilmek v.e to;.a;.932 ;.perşembe tini ihale edilm~ ·-fa• 
açık mtlzayedeye kOnmUfhır. Teminat ak~eei 5 lira 40 ~~ .. 
~llNle Lltllye ...._.esinde f • 1 ll1llDaralı ._. 

f&iraya 'tieribaek w ~132 .,....ı.. tlJt8 Bıate edilniek tlıeia 
mpk ı ıP IJ ı•ısre in 11 •SIW.. -- akpli l lira 40 bruttur. 

~ 
ArnavutkOylnde LetfiJe mahalleau.de 64 • 37 aamaralı .... 

kiraJa v..m.k we ı. ........ ı&al ihale emtmek "
apk mDzayedeye konmupur. temiıaat akçeli 1 lira 20 bruttur-

* AnauatkiJIDde LUtfiye •tltellı.W. • • 47 mrman1r •• 
kiraya verilmek ve 10-3-932 .,....-. sW ilaale edilmek ~ __. ..._...,. 1r._...,. Temi..t a-1 lin 40 ~ • 

* ~,.... LM&,e mahafteliDcle 14 • 4S ._arala ı-. 
kiraya ..Umek ~ ıo+• ,_... sW illale edilmek lbere 
apk mtiayeleye lromnuflur. T...m.t akptl 1 lira 28 bnap.... 

* ArnavatU,lncle LMR,e ma11a1-..de 29 • fr1 numaralı hane 
ldraya weılmek ft 1..,_99! peqemlle ,anı Daale ecllmek 8-re 
açılr- mlia,.cte,. hamllftar. Te1111nat aq.i 1 •• 30 k• ..... 

• ~,,.,,_ IMlt• ••W••cl• n •il •••ıi+ ._e 

kata falan benzemiyordu. Fakat on bir ıey yapılamaz. Şimdi biz 
ba dıfandaki JDftşterilerin, ifle- tekrar tahkikata bqlı7acağız. 
rlnİ ae mretle idaM ediforda. · - Acaba ~ uar - ?. -A: ____ .._ ... 

lar benim neme illmi. Tek Sd 
Bey ayannda, cmk bir adam 
olmum da... Zllfl Be,m 
tok s&zlerlne, ap n nbtr 
laanketıeriae .,...... pek .,.. 

lala 1tir adin oflaAlı an'-ldt
JO'• Atala ;.kati, eli , ...... 
kadar da .... v.ıaa dıpnlatıt 
ffamm1 obt8I gençliilncleu Hlı
.ecfttorcla amma, flerbalde lıaJum.. 
•fam glzllne lyle rll'lbunlt 
..-.k.. 

Ben, baalan dltlD&rk• 
-clıprda birçok wler NJi5iıilJ 
hnftı.ICa,.._~ .. ~ 
&lilduil. ~ hir seaç PdJ. 
Kohmclafd çantayı, -dalyeain 
6stbe alsak: 

- Acele etmeyin Hanımlar •• 
Şimdi, biz Iİli çajınr, g&iifilrls. 

De• ve bfır 1'aMıı:IJ
- Ne o? •• Bugln ...ıteD dla

dtbı Taııar Beyi.. 
Öteki, cevaq> verdi: 
- Ne pp,aram biraier, iti 

.aktlremedik ld. •• 

- Ca um i .elaJIP flltı nelratlar 
-,aca N-1 .ı.., ftu ... 
lmbttenia altmda tletl .O .. Ol-
- ..... bir yerde yeılqeeelr.. 

( Arlıma ftl' ) 

..lllflria ftra9.leri 
Fatib. Alkeı:lik. ~rl ıu, .. 

letİDden: mı ..- tilin ikra
miye clefteriııde b,.. ohıpta 

eila ibamiyeaôai ....... .. 
maillia ile pfıit yetimlerinia 3 l• 
ı.932 ....._. kadar Fatih .,.._ 
........ mllM"ııttl etmeleri ........ 
Fevrozin 

Ra•ar • ..,. 
llı'imsele• 

Baş-.. .. 
Ainfanm 

TelaTi eder 
llideyi 

Kat'lnu ---

- Bal bdılıların iti ne oldu?. Her~ Fnro.ıinNectld ara,.aı. 

kiraya verilmek .a I0-3-182 k.,..ı,e ;tinli Dıale edllmek tieN 
tlClk mlllaye.teJe kewattar. Teminat akçesi 3 lira 80 im ... 

Teminat ~ ........ bltul etlilmez. Ya irsa-

Uye ahnarak banhya ~p ahaacalr ••"- • jıilmt t.mdimet
çe muteber tamnm11 banblarcluı ~ h • •at melrtalı. 
Ue olur. talipler pıtnam~ ,..._ıı • trab lit:_..k ~ ller gllll 
Lavazam ll&Gldijtm .ar.aat ..... ter. Mhayedeye p mek 
iciade aa5mt .-.,_ _,.. •ı.t• ile ihale günü saat on bepı 

lsaclar Daimi Enci•- ••••••an.etidir. .. 
~da lle.,ar .... llainde Koca Mustafa Pata ~ 

...._ .. Ye G1ira kıymet takdir olunan 99 il~ baDe 
eaküi mtlla,_desf Wr haftli mlddetle temdit edilmıı elmelr talip 
..... 3D liralık teminat makMz VeJlli ......... jle IQ•i• 933 
~ ıtbıii IUl OD '"" ...,, l>aisai Ülcü..... • ... .......... 
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~---------. AREBESIND E Ekmek Pahahlaşamaz 

Neden Yenildi? _,_ 
Yuuı Emil Lılll•lı 

( ~ tanla ı lael ..,,... ) 
llyacle ileri "drllea flWr ekmek 
fiatlanaa 1 kant ... yapmak 
fikridir. 

tepik •mit olacakbr. F.ıa IMai
clay barice çalnnca claMlcle kala
ma fiab k•dilifiaclea ylbele
cektir. 

Ek•la Zam 

l\. ...tıarebenin ilk Günlerinde~ Her Şeyin 
Altüst Olacağı Bir Dakika Gelmişti 

Bitin bu teklifler butday ftat
laruua hima1eli ve buiday me
Mlesinin halli için ortaya abJ.. 
IDlfbr. Filhakika blltlln mem· 
leketlerin bir iki .. necleaberi bu 
mesele ile metral oldupnu Ye 

muhtelif tedbirler aldıiam riirl
JOl'UZ. Bu memleketlerden Ro
manya, Bnlpriltan, Macarİltall 
slbi, iktuacll kudretleri eu
MD zayii olanlar YUiyetlerini 

Şimdi • llİ7acle rençta olan 
üçlincG teklif te pdar: 

Bu teklife giir• butday fiat
lerini kiyi& lehine olarak ıu m
retle yllbeltmek mlmkllndllr. 

Şimdiki vaziyette 7 karata 
yeclifimiz ekmepa okkuma 12 
kurup çıkarmakla aradaki bet 
kU1'11fluk farktan yari 1anya kay. 
il lehine 30 milyon Ye bltç• 
için de ao milyon •• temia 
edebiliriz. Bil baiday ihracatp11 
bir memleket olmaclıjımıı için 
buğdaya kıymetlendirmek ameli
yesiai bqka memleketlere .U.
betle claba kolay yapabiliriz. 

.. _ Abama imparatora muha
rebe -umda hAc:liuba iç Jl
zünl tetkik edecek yerde haki
kate kaqı ıkleriai J81Dcla ft 

•enclilİDİ budutms bir Dikbba
liiüaia içine koyverclL Ka•vetli 
bir pbaiyet olarak ........ 
istiyordu. Halbuki .......t ım.
Yett• mahrumda n kendi anam 
Ue ba hakikat arasındaki tezat, 
muharebenin feci neticeli yaldat
bkça daha fazla ,artbalyorcla. • 

ikinci "Giyom,. m ...ı.-rebe 
ean ... da aruttiil pw,.t itt. 
budur ve bu bllktlm lmparaton
au pek iyi tamy• Jeaerallarla• 
den biri tar&fmclaa Yerilmiftir. 

ilk lea'uliyetler 
lldacl GiJom ukeıt rleua

mn intihabında phMD ._'uldl. 
Milyonlarca neferclea ... kkep 
muaıum bir orduna Wan.iad 
aamuala Ye afif Jeneral -ılolt
ke" ye cebren ka&al ettlrmiftL 
Hakikatte bu ftlife iD1u bay ... 
bna bllrmetle telif edilemezdi, 
asabıa ıelik kadar lmnetli ol
masına ltlzum ,a.terirdi. Binaen
aleyh (Moltke) Dİll kin delile&. 

imparator Giyom fazla olarak 
kendi kafasından çakan taarru 
pllmm u "Moltke,. ye kabal 
ettirmlftl. O taarruz pllmm ld 
daha evvel ErkAm Harbiye 
Reili olan Jeneral • Scllliffe ,.e 
ele flltermit Ye om ela 
•ilAitlra tuvibial ...... • 
plia bl,ak .. Moltke ., llİll çok 
enel yaptijı llftkalcen plaala
nnclu farkla lclL Garp cepbell 
lehine Şark cepbeshala u,.tla
muma latllum ecllyorda. 

ilk Dakikalar ... 
Fakat ma&anheaia • ~ 

rinde lyle bir dakika plcll ld, te-
udlfln berpyi altllt edeceti 
zannoladu: Lonclrada bir Rite
fehhllm çıkmlfb. Bu suitefelahlm 
neticaincle Fnnunın latiHz ga
rantisi albnda muharebede bi
taraf kalacaiı zaDDol•mllfbL 
itte o zamandır ki ba taarruz 
plinının aekadar kıymetli olc:lu
iu ukerlikt• laiç aaı.m1yanlar 
tarafından bile anlaplch. 

lmaratorun Bir Sizi .. 
Atuatoaun birinci tllilY& 

imparator Erkim Harbiye Reili 
Jeaeral Moltke ile bu yanbt 
haber etrafmcla konDfUyOrda: 

- Ş. Wde, dedi, bitin or
du ile prlca J&ilyecejb de
mektir. 

Moltke cevap yerdi ı 
- Hqmetpenah ba. lwlrb 

hariciacledir. Bir milyoalak .... 
onla yoktu ftl' edilemez. M.,
clau ıelen .., kıJ111ebis. kar
malumpk bir İlllaD ............ 
ibaret kahr. 

imparator Mrt bir lale .aza 
kısa kelli: 

- Amcana blylk Moltke 
fimdi berhayat oı.,cL b
bqb bir ceYap YerlrclL 

Mottke ıll'U' etti ; 
- Hareklta garp cephesinde 

kunetli, prk cephe.mele ile u
yd bir taarrula .... anacaktır. 
Bu, clalaa enel derpif edilmif 

lleltb turru•ıa Garp #eplae•lnde 6llluıss• bwetll 
ol1111Uını ldl••rtl• 

olan pllnın icababndan bqka bmda fU ubrlan okuyoruz; 
tllrll hareket milmldln dejilclir. - Kalbimin parçalanmak 

Londraya Telgraf.. llzere olduğunu lıiuettim. Bir 
h _L _~ G" b oha • 1ekteye uğnyacak gibiydim. 
llDDCI •1om n ~ vereafyı Taarruzumuzun şirazeden çdanua 

::::1°p Lonclrata 1»11' telgr ihtimali tekrar bllyllmüştil. Evi· 

F __ , b d 1 ·ı me tamamen bitkin olarak diin· 
- ewu eı ap o ayıu e, d y · d JC.l .. d Od 

buı&n iiileden sonra yapılma- im. we1ım en ..... ım. ~m-
llDI emrettijim Hferberlik ha- da magmum olarak bekledım. 
zırbk plbuıa tevfikan Garbta ve . Saat on birde tekrar hqmetpe-
Şarkta iki cephe llzerinden icra nalwa nezdine çağırahncaya kadar 
edilecektir. Abi bir emrin Yeril- biçbir yere çıkamadım." 
aelli ...a.ldla detildlr· Omlt ede- Aradan ıeçea mlcldet ..-
rim ki Fransa sinirlenmiyecektir." fında Lonclradan gelen haberin 
Dedi. Yanht olduğu anlaşılllllfb. Tekrar 

Hudutta ela tahfidat icruuun Framaya kartı tahfidatta baluau-
IDIM reçilemiyorcla. Fakat tli- lacak, mukarrer plla dahQinde 
pr taraftan bu tabficlat blylk hareket edilecekti. Fakat Jeneral 
IHr tebcUt~ ediyordu. a..- "Moltke,, habrabncla diyordu ki: 
nldl Betman Holns bu telacllcll - Buna rajmea hlclilenin 
biras laafiftetmek iltecli. lmpara- kerimde bankbja telİri lileme-
tora llfledi. elim. 

Muhaverecle Blylk Erklnıhar- içimde birpy tamir kabul 
biye Reili Jeneral ( Moltke ) etmez bir tekilde kanlmafb, •m-
.t. buırdı. Fakat imparator onan niyetim ve itimadım urulmlfb.,. 
fikrini almaclan yaYel'İlle emrettis * 

.. - 16 mcı fırka Lllk1enbarı Bu, neticelİı kalan IUitefela-
lzerine Jlrlmiyecektir. hilmBn hiklyesi, bGytlk bir harbin 

Habrabnda ha ulmeyi tutir tarihçesinden daha manidardır: 
eden Jeneral 11Moltke,, niD ldta· ( Arkası •ar ) 

Briyan Nasıl Bir 
Adamdır? 

kurtarmak için An11pa itti
hadı pbl beyııelmllel bir .... 
laımıya limit bajladılar. Bunlar-
dan bazalan, meseli Balprietan, 
1930 aenuinde buhrana atlatmak 
için mu•akkat tedbirler alarak 
fazla mabaulllnl hOktlmet zar ... 
riDa ucuzca utarak dahili buğ• 
clay piyasaSIDI kurtarmaya çalq
mqbr. Fakat blttlln ba tedbirler 
munkkat ve idarei maslahat 
kabilinden teylerclir. 

Bizim ftliyetimiz ne Avrupa 
ittihadına bel batfamaya, ne ele 
anakkat tedbirlerle idarei mu
labat myueti yapmaya mlluit 
detlldir. Biz eaub tedbirler al
mak mecburiyetindeyiz. 

Tavsiye edilen tedbirleri ş&yle 
bir ıözden ıeçirelim: 

Fiat Tahdit Edilsin 
Buğday fiabm tazim için ba-

11lan töyle bir ·tedbir teklif 
ediyorlar: 

Bulgaristamn geçen sene yap
bjı tibi, hllktimet buğclay fiati 
için memlekette asgari bir fiat 
tayin eder. Gtımrllk resmi kiloda 
alb buçuk kUl'Uf olduğuna ve 
hariçte buğday piyUUJ ( 5 ) 
karattan ..... ......... .... 
re, dahili piyasa, meseli, ( 9 ) 
kurut ıibi bir asgari had tayini 
kabildir. Bu takdirde tlccar, 
bu fiatten yukan mDfteri buluna 
utmakta 1erbesttiı; fiat bu 
lwlden qajl cllfene bu uruf 
flat lzerinden hlk6met malı ... 
tia alır. 

Eğer bajday iatihulAb, iatila
llldan fula deji)ae, fiat (cibaa 
piyua11, sDmrDk resmi ) clllattl
rlne ıare 11 kurut raddellDde 
olacağmclan, o vakit blkimete 
ldmae mal utmu, ffatler ele 
dlpnu. Baiday himaye edilmif 
olur. 

ihracat Primi 

Ba telclll yapaaı.nn iltihclaf 
ettikleri ikinci gayede biltçecleld 
nokaanı kapatmak Ye devlet blt
çuini undmaktan kurtarmaktır. 
lstihllk Kabiliyetini Arbrllllk 

8aa ..w.ı,ettar DYabn _.. 
taı ... da fUchar : 

8atda1 meselesini mmtaldl 
n mlnferit bir me1ele olarak al
mak dopıı detildir. Alll meaele 
latlhlAk ..,....... fiatlan ..... 
11ndald mnuen•izllktlr. Ekmek 
fiati n. teker, petrol, tuhafiye 
eıy ua fiatleri araunda mllhim bir 
abenbizlik vardır. Ekmek fiatinl 
arbrmakl• cliier efYaDID fiatle
rini indirmek mllmkln dejlldir. 
Halbuki diier eşya11111 fiatlerl 
bu nilbette kaldıkça ekmek fta-
tini çıkarmak, k6yl11Dlbı iatibllk 
kabiliyetini arhrmaz. Yapılacak 

ıey diier efJ&DID fiatlerini indir
mek, hayab ucuzlatmakbr. AJ. 
~· -...,~~-.d~ 
mittir. 

Devlet T &fkillb 
Dijw budan butda.7 m .... 

luini memleketin en mlhba lkta-
ucll n mali muelell addettik
leri için, bu ifin hfldlltlanclml
maa, iltibullba t=='mi llm
mana ileri ı&tlyorlar. 

Tlrkiye fİmdiye kadar ..... 
daJIDI baripea ıetirtiJWda. • 
HDe fazla bafday htih•alinclen 
mmtariptir. Şu halde idilallkha 
ziyade, iltihMldekl ml•aı ....... 
Hkten muatarlptir. Binae...a.,la 
enell istihuli hıplw el•9k 
lbunclar. Banan için • a,,. bir 
devlet mak·i1m.. kurmak. 
pllnl& bir tefkjllt yapmak .. 

Buiday ihraç eden tlccarlar, ruretl Yarchr. Ve ba yapalma-
Yunaniltanda tatbik edilen ihra- clıkça buğday meseleliain, bt+iaJ 
cat primi uaulllne taraftardırlar. meaeleli baUedilmedikçe batp 

Bu tedbire g6re lalkumet ve para m•elesinln halledibae-
laarice zaranu buğday ihraç sine imkln 10ktur. 
edecek tlccara prim •ererek itte bugla buğclaJ .... e1e11 
zararlanm kapatacak ve bu suret- etrafında ileri llrlllea Rkirlerla 

------ . le buidayın harice çakmaamı hullauı f'IS· 
(~b~l~.-.~~) ı~~~~~.~n~m.~~~~~~~--~-----~~~~;~l~,~~~~~I 

Nezaretinden çekillDlfti. Bar mlld· retsıı kabul ebnıştır. Sosyalizm- ( EMLAK ve EYTAM BANKASI LANA n 
det iltirahat ettikten 10nra Pa· den ayrılması llzerine eski arka- 1-----~-----------------
rile cllnm&f, tekrar ıiyad te- daflan ona " Hain " ismini EMLAK VE EYTAM BANKASI 
mawlara bqlamlfb. vermiflerdi. 

~ ::-~ ikea Urp olau- -!rv":ınc::::el ka:a m~ iST ANBUL ŞUBESiNDEN : 
yacaktll'' Demifti. Ôlliml, belki bet, amele ıindikalan kanunla- Satılık Haneler 
oaan korktutu bu tehlikenin nm yapmak olmuttur .. Harpten 
talaakkak etmuine 1ebep ol... 10ara iıe Vatikanla iadei mlaa- Kat'i ihale: Nısıf Tabitle Sabf 
Cakbr. Kenclial Cumhuriyetçi 1ebat kaaunanu Yilcude getirmif, 
seı.,.u.tti. 1908 clanberi hemen Ta•aride Alman Hariciye Namı 1 - Beyoğ)unda Kltip Multafa Çelebi .. balleaincle 
Mw..&a iktidar meYkiine plea Streıemanla ilk FraDllZ • Alman Hoca zade 10kağında ı oda 4 80fa, mutfak, IU'DIÇ ve mlflemillb 
kab*elercle balanm.......... Ken· temuını yaplDlf, Avrupa Birlifi _,_ h - _,.... aaireyi havi 10 numar... ane. 
diline, mlfldU zamanlarda vui- fikrini ortaya abp müdafaa etmif, d 
yeti kurtaran adam, deniyordu. metlıar Briyan • Kellog muka- 2 - Haliç Fenerin e TeYkil Cafer iııuballeliDde 
(11) defa Bq•eldl olmu1e 27 veleaini vDeacla ıetirmişti. Sulh Kiremit caddesinde 4 oda 310fa ve mllftemillb uireyi .. Yİ baae. 
clefa De••ret de--L·te et-;..:. adamı n)du.X..• siiylenirdi. 

- ...... .....,.... .., .... Esuh tamire ihtiyacı olmayan Ye her tarafa lmrbiyeti bulu-
~=~. OD lçlld hariciye· Şehud•Ntı llbu hanelerin latanbal Dirdtlncl icra Dairainde 10 llart um 

•~...,.- tarihinde icra kduaacak 931 • 194 •e 3m doaya numarala mlla-
GenÇliiinde Naat ye S..tet· Rafit Rlu TiyatrOIU Jecluine iftirak edeceld.U. ulaclelerinde kalclata tak. clircle teıdl 

)'• teblrlerincle awkathk yapt- P...-lte ı•• • ..,... elci tle bedeli mlla .. 
y~r, clalaa llyade amele taraftar. O T E L L O maumiyemlse temkaa bet aene mi e re 
bil p.teriyOrcla. O amq, bir- Şkuplrla ıalaeHrl mm clereceliade lkrucla bulumllacaia illa oı ... 
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Bir Ôlıiımn H.,,,a Deftoitlllea z 

HAİNLERİN i 
·ıer, NeY apblar 

H BİRDEN 
BİR ŞEY 

~22-

Sabı~ ..,........ maiyet- .. 
lüasiytt •n hoca Zeyne
llbicllt lıa .. wbar wlerinde 
aynlt l:nlen• w lmemi
ne art s .. ,.ı.alalı JllP{~mak· 
tan bir ...ı ..,.iyetsizlik sezin
aiyonlla 1 o;ıu, Araplama 
.. el••eılll 11ava ebih ,, cümlesi 
ile, Tlrklerin de " babasının 
bura•"- dllpn6f • YeCiuai 
ile tarif ettikleri Dlmu
nelerclm .... o hodpesent, o 

hodp....t .,. o laodfilruı oilaa, 
mite• •>• homurdanarak lloca 
SabriJi ... , icinde b....,or-
du. • ... tlelikanh, 1*n 
yakda ıml.a ıiremiyecejiai 
babw ltilclirmifti. Hatta kuaa
ralana Wle kendi ıereflerile 
•ltenr •ip ı' ıclığım, vapurun 
llb aıwlled nna ..,. 1• 
-..ılı 1 "'-leiecejini turih 
.._fil Bu ç,altm• ıöateren ıeaç, 

.. t ftftl Taş 1r1t1a kop. 
pncla neferler elinclen ekmek 
• .,.. bir aclamdı. Orada her 

td il etn·.ı- ._ ... 
.-w,·;'Wr ..... mllati1D ~ 
teriyoftla. t•t,et w ltillfm 
•mmiJOli de itle b. ruhi müva
aenemlilderclir. 

Raa Teftik ile Sile,_ ~ 
... ,...,.. ........ beline 

ptl halkahmchlar, tellf • 
80rdular. 

- Ne Japbma. biqey beee
r11ilefiri• _.., 

Rısa Te..ı& cenp verdi: 
- Am1ts ,.lalaj ....... 

olcl+aa dair mevize dinledik, 
lmteneaiz Iİze tekrar edeyim. 

Mutafa Sabrinin oğlu babua
aa dlndD. 

- Çk81 paraları, bqka ça
re kalmadı! 

O 11rada kampana çalm•lfb, 
wapar demirİllİ allDIJa bafl&Dnfb. 
Terclman, blrBkte setirdiği ne-
1.teri yanına alara '!C 1ubn aa-
lcmdaa iıüy9rclu. Ambar ~
- ..... ela klmelı- atae
leri ıanmc:e şiyle durakladı, oa
lara siz s6yleyip ..,ı..eme ... 
tereddilt eder ılrllndl, fakat laa
Wma Wr PJ jahljiBıılea •emen 
letWi: 

- Aa ...., dedi, mıatayor
... .-portı.nnm pri ..... 

---· ,... .w ....... ji111,Mm lrıepW., olı ... 

"-Ambar~
nun sıhhi old .... 4air 
mevize dinledik, idefae. 
niz size tekrar eclyeim.,, 

Mustafa Sabrinin oflu 
babasma döndü: 

" - Çözül paralan, 
başka çare kalmadl.,' 

Maalllfilı WrWrile de ........ 
-..,orlardl. ilk clefa olmak 1Ure 
yolculahlanmn - dltllll
,..-. ff91'feJde ehtal.u lll»i 
1-dGflncede ele m1t1•1t ._ 
lwftli; ..W htllyalar dlzllyorlar
cla. llilltafa Sabri, Camfllaıherde 
w töwth bir kini ..,.ım
yorda. Hoca Z.pellbidia bir 
tekke pyhliii lalnıyorclu, Slley
maa Şefik, .._taı hir uk.t 
YUlfe UJ•lliyonlu. Rala Tevfik, 
DarGJRmuna namz.etleaiyorclu. 
Knrt Zeynelibiclia, Tuua , .. 

,.....k pi yakalarına yappcağln- diii aev'inden ıeapa bir izdi•aç 
ela .. korkuyorlardı? MeçW. Fa· dDtftnl)'orda. Şab.. Ata ka sıt 
kat laepml, baflarmı pjWerine ,Weriyordu Ye Şazili .._.._ 
almqlanh. Ne adalar, ne Anado- ebedi milafir ,...._,. tMufl
lu kıyısındaki sıra ara tepeler yerda. Diierleri. balıtm getire
onlann gazlerini kendi nefislerin- celi lıedaaagi bir nimete hfldll-
clell, keneli bealiklerindea ~kip leriai açak bıtuyorlanh. 
..... ,.... ( Msul Ym ) __________ ............. ~--------=-

HER G 0 N 
Buğday eselesinin 

Asıl Tedavisi 
( Baı tarafı 5 iacl •Jfa._ ) 
itte s..,.zıca Be,efeocli. Haa

tlılek bact.r. ffadahim t ...... 
yapıt.... prelerine .. 
ftllÜI ohm-alıdır. Z-unt Banka
sının mubayaacılıjı tam teclni 
deilldir, muvakbthr. Ve reJecek 
HM yoktur. Y akardaki tlaktor
lana koyduklan .,...._.. gtı

zelce tetkik ve mlltalea edilerek 
zürra:m kiri kadim tahta aaban-
lanm pallala, Jine kin kadim 
altına •im b1ıJ1ar ...,,., ... tahta
... llzeriae bir ..._ otvtarak 
elinde bap ftJa lftaJre llay
vaa ve ikizlerini ...._. ioş
ta ık W'etile ,...ı ......... 
• ...mıe,e, •• ~ diri •J .0-
ren haım•••n• Wr iki allne iacir-
miye, malal6t •• bir cillli dijeriae .,..,.. te1a..ı... ...... bir 
einae ifrata, tat • topaktan 
...... Wrbale ...... tak· 
clnle ~aab ...,_.. temi-

!......1- L-la- n n__. 9411Jra .... r• ımıu 

laarice aıevkeclerek drnaa -Hade-
ld maballl8 .. ....... .... 
tahwil im'rana wrileltilir ..... .. , .......... 

[elen " bmada tleiirmm ifle
riade w bai'daJ mubayaaah
t-la buıl • 111 Wr •11ba;ulan 
•H lw llfr •ltila IOD fdı
nmal .,.. • ......, ..... : 

•Burama bafclay la••lab u 
oldulundan ekleıW Amerikadan 
w: A'ftlllblralpdan tedarik ola_,.. ...-n fiat detinaea 
teaüü US -...m,.. maW.,or. 
HalWd kenti •·ha•11ne ( l;IO) 
..._ urla kO)WWWf ve lnma 
mecburi olarak deiinMalere w
riJ-. Bilim ...... ,.... ...... 
atamıyoruz ? Acaba Amerika· 
daa daim .... Jiat iltecliimiz
... mi ? Bura cleifrmeadtVınm ............ ....,...,,. 
Wır tip daadll ıetlr•emem ... . 
lıl11ell (1080) ....... ,,.. 
Wr tiple - temiz ... laaiah,.-
-ro•••z. .......... ha 
···•••tıere ,..,.ı.:a ihracatta in 
pllmTM ...... lkitel ,._ Ame--
rilra ... ....... Hat ...... 
(UO>, .-erin ...... (1,19 ) 

-~~-
~kal-----hayırhdır. ,. 

Bu Akş m Rady~oda Neler 
bınlıyece ·l<siniz 

lotanbul- {1200 metre, S kilo"tl t lotanbul - {1200 metre, S kilo 
18 •r•mofon, 19,S Hafız Burhan 18 ıra.-on, "S Cennet Ha 
Beyin lftirakile ......, lf,S 1rr~ • em ... Aa• &yia ittirakile 
fon, 21 Hafız Burhan Beyin iftira· 20,S ıramofon He opera parçal• 
kile, alat•b 22 Orkutra. 21B da • .\qaMd laeyeti 22. orKea-. 

Heiı.ber• - f t16 9'1etrttt 7S kite. :iei al>erg - ( 276 metre, 75 k .. 
nt) 19,45 mandolin konacri, 20,20 vat) ae Llyıpçı ten naklen kon91f. 
Ceaubi Amerkqa ı.,..ı.n, bme4ft ıı.- Uflk flkralar, 22,lS b._ 
21,15 konser. 

Brino - ( 341 metı. 36 lWe•at ) 
20 Prardan Paldl, 21,e Milli Sırp 
tarkılan, 22 Pr"ıdaa nakil. 

MGhlaker - (360 metre, 7SJlft!iliWO 
20,0S Frankfort mu•ild ..ı.... 'n 
Dakil, 21,30 t•n muaiW. 

Baler .. - ( 594 ..-. H l&lleıat) 
20,30 pamofon, 20;.U ..... k•ıwl, 
21,0S opera. 

Belırat - ( • ....._ 2,5 kllo-
19,55 ae•le op•a ~ 20,31 
Zagrepten nakL 

Roma - ( 4ıfJ ......, 7S ldloıırat) 
20,15 pam~ 2"5 - kenMl'i. 

Praı - ( • metre, 120 kftpait 
20 Smet. maaiki ......... ~ 
21,0S Mtare konseri, ıı.• .-'a 
konseri. 

Viyana- f 517 metre, 20 ldl...t) 
20,40 Operadan naklea Dle Fleder
mau• operam. 

Peıte - (550 metre, 25 kilovat) 
19,15 ~ naklen ... .._.. 
tul operuı. 

v arıon- ( wı metre, 158 kllo
••t ) 2t ml11bı•: Yaldılların ı.a,.ta 
2'U Wr mıerf, ft,50 da• ..,,._ ..... 
-. - (1635 metre, 15 kilovat) ...................... 

22,20 ıi,...t ••'-erleri, ........... 
.. yaJarL 

raporu. 

Brlae - (341 metre, 36 kilo'V'9f) 
20 PHgtaa nakil. 

llihlaker- (360 metre, 75 k" lov.., 
2'W-. pce komedi, 21,lS Lon .... 
._ Miden aenfoni, 22.!1 Jaepp.U. 
• '•....ı. lrir konferan .. 

BGJaıet - (994 metre, l6 kilovat) 
20 n... aolo, 20,S lrmhrans, 20,CS 
pa,. ... u. .. ;. 21,lS eubant. 

Belpat - (429 metre, ZS kile
vaQ 20 ... kouerl, 20,30 kom~ 
22,25 .r..,o •keatruı. 

Rema - fM1 metre, 75 kilovat) 
ıt.ts .......... kiL 

p,._ - C- metre, 120 k"lovaft 
Alısı'n• Unkolen hakkında Wr 
.......... 21.45 piyano konseri. 

Viyana - (Sl7 metre, 20 kilova4 
20 Upçikten nakil, 21,45 konfer..., 
22,20 p.aüa •betleri Hnra orlrest... 

Pette - CSSO meln, 23 tilo•.tl 
20,15 YGkHk Muıilll MetieWnH. 
•aldL 

vaı .. wa- (1411 ...... 15i ki ... 
wat) .U.4S raciye ıaaW. 20 • .-. 
ldB masahabe, 20,15 lfinci devıl
alem, 21,30 oda ko_.rL 

..... -0655 --75 ldo..tf 
-~ nakil, 21,45 konfe. 
nna, aoma elanı haYalan. 

Dikkat: Denetaıelde eW.t-- ,...,amlana Awrll)l9Jll ait 
.a..ıu.- ...-ti A...,. Matine1 .. tm• ..... 1tir. 
......,.. .. ,,,_ tatblla .... ~da wııl~ ... uğu ·-· ....... ......... ~ 

Undbergin Yavrusu Radyoda 
Amertbcla ayili samanda n- her ...... makiııelerinin peı-

aim gllterea radyo makinele- deaincle bir çocuk ... miain ak-
rinill Amapap -- pek ima •tiiW ı•mıalııtıe w Wr seu 
amuudlettlii mal6mdur. Ameri- - Ba çocuiu bir yerde ı~ 
ka istuiycmlan bu radyolann eğ- rtlrseniz polise haber veriniz, de
lence kıymetinden başka ameU dijini ifitmektedirler. 
•ayatta bllis olcWdım eliemmi- Rad,o iatasiyomlmn Lindber-
Jeti glltermek &zere "Linci- sin zncesinden çocuğa na.ı 
lterı" in çoai1mua kaçmlmaa 1 balalmw lizımıeMijini de 61-
•ıdisesiDden iltifade etmiflerdir. ,.....,_ ft r*'1• tle çocujll 
Filhakika Hadisenin vukuu. I": ~ hitaben nasihati• 
alnden itibaren rMlp ..Wplerı ~. 

Adliyede iki TıJİI 
Osktldar MOf.ldeiummaİIİ A.

tl fzmir Mlclcleiumumi&jise .mı 
•e yerine de lstanbul Mlddıei 
amumi Muavinlerinden ....... L 
tayin edibniftir. Aclliyemida .. 
ld loymetli memuruna y~ni _. 
felerbıde de muvaffakifet te-

l"'mi Nepigat 

Fikirler 
lmairde çıkan ( Fikirler ) mee

-11ınan 77 inci n8slıua, doljla 
mlndericatla intifar etmiştir. 

Sporcu 

- yille lliırada -.... .......... .......................... 
Bu mlnMebetle ... ..... 

misal zikıederlua: itte hU hakikat karflllDda ı.--~~~~!!1!!!111! .. 
Zirrat .. k--. -· .. •tten S O N POSTA 

meDDİ ederiz. lzmiide ( Sporcu ) isminde 
yeni ltir idman mecmUU1 inti ... 
b.fla•ıfbr. Muvaffakıyet temenlli 
ederiz. 

Ve elini koynuna ........... 
GD kljat ~ 8amlar laftr 
ı ainııx • Pauer idi ve - eliD
den firarilerin eline intikal edi-
rord& 

.._ Tewflda Stıle_Jma Şefik, 
\'apm' SaraJbUl'llllllu dinerkea 
kaptana mlracaat ettiler, 
umara bileti alchlar. Hoca 
s.w • ati 111 ............ 

...,. kıyarak ailesini bmarara 
••Meal. Hoca 7.eJaelAidia ile 
tliiederi ambara inclils, Wrer 
klı9"e aamdılar. 
~. onlardan lıic biri, 

dtlrten plap glbel "'-bula 
...... ._ cı· ... c1opa .... 
.a lliİDareleriD birer mllltekim 

ICOIDf'I mllletlerden ....._ 
Wf ••t ~ufclay ihtiyacım im
- TlrldJedea te.la etmek 
•• ını• cllı•lt we hcr&be 
.olarak ilk defa (150) ton buiday 
almak h• it 

Şeraiti ewip olarak fUllG 
ileri ıUrmGf: 

Verilecek 1-icfa1 .,m tipten 
ve alauneelne mnafak elacak 
ve bedeli cibm baiclar ..,._.. 
•a tetabuk edecektir. 

Ayai tip ft • .. •eye au
Y&fak bir ..... mal vermek lm
ktlu olmaciti! aibi ~il 
batday sabf fiathniz ele mme
deria ._ pi,._..._ fazla 
olduğ&ad:ID INifuatı ... tteeulf 
kaçırmak hllıl oldu. 

Geçenlerde ......_ p 

.,...mdm••--.. At1apc 
pl,..ı.n- .-zedlıcek .... 
.......... 'flcada ıetirta. 
tDell llzıma. 111t enet •• ._ ... 
teclaft .............. . 

...,. s.a.,t ke.rtr• .w... 
...... ft Detir ... .. ....... , ..... . 

Cndet Hamdi 

Gaip Bilezik 
ABe ........ .... lclçllı ...... ._._ ,.,.._. wr .., ... ,..... 

atini KaraWJ_f lle Parmakbpı ar ... 
nnda b1hlmu1lur. BuJUsettrea 
elli ira lıi..w,fı De taltif · ..ıaaeektlr. 
&dt"'w• .. ... lld... IODra 
21955 numara1111a telefon etaaeleri91 
rlcae4eris. 

eYm\ Slyul, Bantlı • Haf& lh••---------ı pzetul 

idare • latanbuh l.td z.pttye. 
• ÇatalteflH Matı 25 

'I...._ la w ·.., 
Poata kalam lat.ahl • 741 
Telpaf: l.taabul SONPOSTA 

ABONE FIATl 
ıGIUdYE &CNDI 
1400 ıu. 1 s... 2181 Kr. 
750 " 1 Aı ı• " 
-· s .... ıso .. ı. • .. 

,..,.,,., J'MIUI Kaporırı 

T.W•...... IJıw .. k llt )"On ı ı ı ...... , ........... ,..... 
.. ... tr'a'& Poto}rafı:111 ar•ı.a 

......, - ..... edil .... 

Gelea evrak ...... ..S--. 
Miı'I Ala ~u1b9t eh=--. F ... }r.ı ...... 

C•••P ltla a.ktqplara 6 lmratla ......_ .ı ! 
pıll il&wal ........ •111=-~ht~ ... ~ ... ~."'!" ....... =.='-":'l-~~-~ ... ~ıı""". -:!!:.,. . 
defiftlrlhaeıl (20) br11tt ır. .-.wnnc1e 1ac1er eblh· • 
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Çin~ ""Jnyası 
Halis limon çiçeklerinden mustahzar 90 derece bir harikai san'athr. 

Itriyat aleminde menendi ve naziri yoktur. 
Hasan mustahzarat fabrikası mUhUrUne dikkat. Taklitlerinden sakınınız. HASAN ECZA DEPOSU 

.A~ATRAN HAKKI EKREMI 

Şarj'lı kumaş 

elbiseyi çok 
daima 

düzgün 
ve dökümlü gösterir, 
kat'iyyen buruşmaz 

Şarj'i Dünyanın birkaç 
memleketinde, birkaç 

Fabrika yapabiliyor! 
•• •• 

• ., 
Dünyanın bu üç dört 
fabrikasından biridir 

İPEKİŞ yalnız bu tesisat 
bin lira sarf etti • • •• 

ıçın yuz 

IPEKIŞ Mamulah Pek 
Yakında Piyasaya Çıkıyor. 

ve 
Damacana evlere teslim 50 kuruş, 

3 kiloluk şişeler 15 kuruştur. 

Beyoğlu Balıkpazan Tevzi mahalli: Beyoğlu Kooperatif 
bakkaliye mağazası. 

Kalyoncu Kulluk 15 numara. Telefon: Beyoğlu 338 

lstanbul Dördüncü icra Me
murluğundan; Tamamına 1500 
bin bet yüz lira takdir edilen 
Boğaziçinde Anadoluhisarmda 
Göksü caddesinde atik 1 müker• 
rer cedit 51 numaralı ma bahçe 
ahpp hanenin tamamı açık art
brmıya vazedilmiş olup 28 Mart 
932 tarihinde şartnamesi divan
haneye talik edilerek 1 l Nisan 1 
932 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 14 den 16 ya kadar 
lstanbul 4 üncü icra dairesinde 
açık arttırma suretile satılacak
hr. Arttırmaya iştirak için yüzde 
yedi teminat akçesi alınır müte
rakim vergi, belediye, vakıf ica
resi müşteriye aittir. icra ve if
lb kanununun 119. uncu madde
sine tevfikan hakları tapu sicille· 
rile ıabit olmıyan ipotekli ala
caklılarla diğer alakadnranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
larını ve hususile faiz ve masa
rife dair olan iddialarım ilin ta· 
ribinden itibaren yirmi gün için
de evrakı müsbitelerile bildirme
leri lazımdir. Aksi halde hakları 
tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından 
hariç kalırlar, alakadarların işbu 
maddei kanuniye ahkimına göre 
hareket etmeleri ve daha fazla 
malumat almak istisenlerin 931 -
557 dosya numarasile memuriye
timize müracaatları ilin olunur. 

I LAN 

BalAda açık arttırması ilin 
edilen gayrımenkulde ikinci de
recede ipotek alacaklı bulunan 
Hasan efendinin ikametgAhının 
meçhul olmasına binaen balldaki 
arttırma ilAnı mumaileyh Hasan 
efendiye ilAnen tebliğ olunur. 

G RIPE KARŞI 

EN UCUZ iLAÇ 
MARTEL Konyağıdır 
(Oç yıldızh veyahut V.S.O.P. 

Dördüncü icra Memurluğun
dan; Bir deynin temini için mah
cuz ve paraya çevrilmesi mukar· 
rer mobilye ev eşyası 15- 3-932 
tarihine mllsadif sala günü saat 
13 den 14 e kadar Pangalh 
Saksı sokak Kısmet apartmana 1 
numarala dairesinde açık arttirma 
suretile sablacktır. Talip olanla
rm mahallinde memuruna müra
caatları 931 - 919 numaralı dosye 
ile ilin olunur. 

Bono 
Alır, satar, ipotek yapar 

Emlak almak ve satmak, 
almmıı ve ahnacaklaran bono

larla bedellerini ödemek üzere han
gi mahal ve şekilde muamele 
yapılar. Bahkpazar, Makıudiye 
han No 35 u~urlu z:ade 1\1, Der
viş: Tel. 23397 Telgraf AD. 

lllMaksudiye Han uğurlu .. 

• Z AY 1 
Darülfünun Tıp Fakiiltesi Diş 

Tababeti Şubesi talebesinden 
397 numarala hüviyet cüzdanım 
kayboldu. Yenisini çıkaracağım· 
dan eskisi muteber değildir. 

HİKMET CELAL 

R O ' M A ~ 8 _E __ R _t. l:N 

P A'"R İS. . .. 
BUTUN AVRÜPA 

e~atsı; b~ Has & öl s ! ye~ 
ve..__~ u d ret. aynen 4adedekı 

.~.... • ... 4~ ,. 

sadakat ve ses temtztıQt ile ... ,..,. 
temayuz eden oto._ls~alaU 

son model 

TELEFUNKEN.340 
Radyo ahizesi sayesinde 

... ~ 
k o\ ay l l.k l a~elde edılet>tllr 

BOURLA BIRAOERLEA ve $ •• 

Hocasız Fransızca Öğrenmek usuıu 
bu kitap az zamanda 

F raosızcayı hocasız öğretir. Fiati 100 kuruştur. 

Kendi Kendine Fransızca ke~cl~0ı:;~d~~le 
konuşmak için öğreten mükAleme kitabı 75 kuruştur. 

Fransızcadan Türkçeye Mu:;,~e116~:t~u• 
havidir, emsalsiz lügat kitabıdır. 250 kuruıtur. 

Meşahiri İslam Hae~!~~;.h~~nin 
cüzdür. Ciltlisi 200 Kuruştur. 

Bu kitapların merkezi : Türk neşriyat Yurdudur. 

Ziraat V ekiletinden 
Yilksek Ziraat mektebi laboratuarları için bedeli muham

meni 3715 lira bulunan alil ve edevatı fenniye pazarlık suretile 
mubayaa olunnacaktır, 

İşbu alet ve edevatı fenniyenin listesi ve şartnamesi vekllet 
mubayaa komisyonundan ahnacaktır. Pazarlığı 13 Mart 1932 tari
hine müsadif Pazar gllnll saat on beşte icra edilecektir. Taliplerin 
ilin edilen muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu oisbetinde temi
nati muvakkateleri ile birlikte yevmi mezkftrda vekalet mubayaa 
komisyonuna müracaat eylemeleri ilin alunuor. 

CÜMHURİYET İNŞAAT TÜRK 
ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Atideki mevadın müzakere ve karara rapb için 15 mart 932 
tarihine müsadif salı günü saat 16 da şirketin merkezi idaresi 
bulunan Ankarada lşı!dar caddesindeki dairei mabsusada hissedaran 
heyeti umumiyesinin alellde içtimaı mukarrerdir. Şirket mukavele· 
namesinin 24,26 ancı maddelerine tevfikan hayeti umumiyeye duhul 
için esaleten ve vekaleten yirmi hisseye malik hissedarlann hisse 
senetlerini yevmi içtimadan on gün evveline kadar şirket veznesine 
tevdi ve mukabilinde duhuliye varakaları almaları ilin olunur. 

Ruznamei Müzakerat 
1 - Meclisi idare ve Murakıp raporlarınm kıraat ve tastikı. 
2 - 1931 senei hesabiyesine ait bilançonun tastikı ve Meclisi 

İdarenin tebriesi. 
3 - Murakıp intihabı. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt n zührevl hastalıklar mÜtC4 

hass111. Karaka1 büyük mahallebici 

an ; ad 34 

Kulak, Boğaz:, Burun Mütebaaa111 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyotlu, Mektep •okak 1 

Telefon : 24% 

Son Po•ta Matbauı 
=====~ Sahtpleri: Ali Ekrem, Selim Ra11p 

Nepl1at lılltilril ı Selim l\qap 


