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· nya Siyaset Alemi, Sulhün Muha
f a a Edilemiyeceği Kanaatindedir 

--·------
NeVl,fOrk, 18 ( Hususi ) _ Beynelmilel siyaset mevzii kalabllece§ini zannedenler pek azdır. 

aıemlnde mevcut kanaatler, mUfrit mehafllln te· Çilnkl beynelmilel siyaset havası o kadar bo
:!~lle Japonyamn er, geç Mançurlde bir harbe zuk ve mlltetlerin lktısadl mUşkUlleri başkasmm 

urUklcnecegi merkezindedir. Bunun delllf Ja- hesabma yenmek emelleri 0 kadar kuvvetlldlr 
ponyamn mllU emelferlnl tahakkuk ettirmek için 
bugUn en mUsaH bir vazleette bulunduljuna bu ki böyle bir sllAh patlayışı, umumi bir yayhm 
m ehafilin kani bulunmasıdır. ateşin açllmasma sebebiyet verecektir. Bu harp 

Ötedanberl Slblryanm sahll eyaletlerinde Rusya daha evvel patlak verebllirdi. Fakat Sovyet Rus. 
ile ihtilaf halinde bulunan bahkçıhk menfaatle- yanm hazırlanmıya vakit bulması ah1kadarları 
rinden dofiması muhtemel olan böyle bir harbin teenni He harekete sevketmektedlr. « 

İzmirdeki İnfilakın Mahiyeti Nedir? 1 

Yukarda : H•m•I kadiri• Ne•lm oııu H•ytm. 
Afalıda : 'offlr Ahmell• Kazım IEfendller, 

~zmir, (Hususi) - Bir, iki gtın evvel haber verdiğim barut infilAkı:) 
hadısesinin, tahkikat safhasa btıy6k bir ehemmiyet almaktadır. Barut• 
ları taşıyan hamal hAdise etrafmda ıu malumat& vermektedir: 

" - HAdise gi;.... barutları taşıyordum. Ufak paket dağılmıı ol• 
duğundao barutlar ... bir kesmı dökülmüştü. Barutları toplarken bir 
ses: "Onlar öyle toplanmaz, bir kibrit çakın.,, diye bağırdı. Bu es· 
nada hüviyeti anlaşılamıyan bir adam bir kibrit yakarak barutlaran 
üzerine attı. Ayıldığım zaman ben kendimi hastahanede buldum.,, 

Hamalın ve diğer iki şahidin bunu teyit eden ifadelerine rağmen 
bu hidise karanhkbr. Diğer bir habere göre, böyle bir kibrit atma 
hndiseıi olmamış; yalnız bir yanık sigaranın barutların üzerine düş• 
mesi üzerine infilak olmuştur. Yangın esnasrnda yanan dnkkinlar, 
şapkacı flyas Ef. , Mustafa Kazım Ef. ve elbiseci Mark o Koh en Ef. 
lere aittir. Bu dükkanlardan biri sigortasız, diğerleri sigortalıdır. 

Gayrimübadiller ı 
Bu Seferki Kongre Çok 

Hararetli Olacak 
Gayrimübadiller Cemiyetinin 

timdiki idare heyeti ile, avukat 

Yanyalı Ali Beyin taraftarları 
arasında ihtilaf çıktığı yazılmıştı. 

Muhalifler, bonoların, icar bedel
leri karşılak tutularak faizli va· 

' 
deli ve nama muharrer olmasını 
ve elden çıkarılmıyan bonoların 
yenilerile tebdilini istemektedirler. 

idare heyeti ihtilafın halJi için 

ADNAN 

Gazi Hz. 
Samsuna Ayak Bastığı 

Gün Tes'it Ediliyor 

Samsun, 19 ( Hususi ) _ Bu
gün şehrimizde Büyük Gaıinin 
Anadoluya ilk ayak bastığı gü
niin yıldönümü tes'it f'diJecektir. 
Gazi Hz. Milli Mü ade)e için 
Anadoluya şehrimizden çıkmıştı, 

23 - 25 mayısta Halk Evinde bir 
kongre akdetmiye karar vermiş
tir. Kongre çok hararetli ola· 
caktır. 

Bir Eroin Ve Esrarkeş 
Deposu Keşfedildi 

. Polia memurları dün gece Taksimde sabıkalı Arnavut Refetın 
evınde taha · t d ki · · d . . rrıya yapmışlardır. Kapıyı açma ı arı ıçın pencere en 
gıren polisler evi aramışlar, neticede (47) paket eroin, (17) gram 
esrar ve bir yıgı-n d d'- 1 l · · B 
1 d b 

a ıger uyuşturucu madde er e e geçmıştır. un· 
ar an aıka ay • . b' h M b K' k H . nı evın ır odasında esrar içen Ya ya, e met, 

1~.:· llseyın, Zeynel, Necati ve yine Mehmet isminde yedi kiti 
)': Ü 3~~1ftll'. A:rnavut Refet ton birkaç ay içinde eroİD kaçakçabja 
f z DUGU mllteaddit defalar takibata ujramıfta. 

BuS!Ün .. 

Sayfa 
·••··························································· 

işten el çekmiş bir hırsızın 

hatıraları : 

Edgar Pip Dirildi 
• 

Parisin Lfl\•r ı ljze::ıİ nde Mısır 
eserlerine tahsis 
edilen dairede 
bir hadi e - Ülü 
dirilir mi, dirilm~z ~~ ... I! 
mi?-Dikkat ediniz 
mumya canlam-
yor? - Rejan el-

maı;ı meydanda 

BUGÜN 

rnk 
" 

iç sayfamızda okuyacak ve 
seveceksiniz 

Dünkü Maç 

Limanımızdaki Franan jan 
Dark gemisi ıporcularile Galata• 
saray 8. Takımı arasında dün 
ıtadyomda bir futbol mlsaba• 
kuı yapıldı ve Galataaaray ((3-0) 
ıalip geldi. Resimde L. Meh
IDedİ ilk ıoll atarken ılr&yor
~ 

idare ftlerl telefoıı11: f.tubıal - 2020J Fiab 5 kurut 

Amer.ika, Kaçakçı Al-
• 

kaponeyi itham Ediyor 
Muhabirimiz Turan B. Lindberg Hadise• 
sine Dair Şayanı Dikkat Tafsilat Veriyor 

Nevyork, 17 (Hususi) - Tay· 
yareci Lindhergin kaçırılan çocu
ğu hadisesi, Amerikada milli bir 
his ve izzeti nefis meselesi ol· 
muştur. Çocuğun meşhur kaçakçı 
Alkapone tarafından kaçırbldığı· 
na dair umumi bir kanaat var· 
dır. Alkapone, alkol kaçakçıhğı 
yüzünden milyoner olmuş bir 
adamdır. 

Yine bu kaçakçılık yilzUnden 
bir cinayette alakası bulunduğu 
iddia olunarak tevkif olunmUf, 

hapse atılmışb. Muhakemesi g& 
rUlüyordu. Hakkmdaki zanlar 
kuvvetli idi. 

Alkapone mabkOmiyetten kur-
tulamıyacağım anladı. Bu akıbet
ten yakayı sıyırmak için Ameri
kaya öyle bir hizmet yapmak 
istedi ki hem bütün mazisini 
temizlesin, hem de hapiıten 

kurtulsun. 
Alkapone Lindbergin çocu

ğunu kaçırtmayı düşündü. Bu 
düşüncesini muvafık gördü, derhal 
fiil mevkiine koydu. Sonra 400 
bin dolar kefalet parası vererek 
hapisten çıkarılmasını istedi. Ço· 
cuğu bulacağım, bulduktan son· 
ra da tekrar hapse döneceğini 
söylüyordu. Hükumet, bu teklifi 
kabul etmedi. 

Bu arada çocuk ölü olarak 
bulundu. Babası, onu, muhtelif 

Alk•pone 
nif&Delerlnden tanıdı. Ceıet, la .. 
men tahrip edilmişti. 

Baba11 ile cesedin kUfllat
maıı çok hazin oldu. Undbe.,. 
tahrip edilen kısımların da ken
disine g6sterilmeıini İtltedi. Kimse 
bu manzaraya tahammül edemedL 
Cesedi saklıyan örtü açıldı ve 
herkes dışarı çıktı. 

Az sonra cenaze bir arabaya 
kondu, babası da Polis Mildürtı 
ile beraber bir otomobile binerek 
mezarlığa gittiler. Bu müddet 
zarfında Lindberg tek bir kelime 
söylemedi. 

(Devamı 12 inci ıayfada) 

Komşuluk Hakkı 1 

Bakkal - Yahu, bir okka diye gönderdiğin et üç yüz elli dir
bem ıelcli. 

Kuap - Dirhemleri komıu istedi. Ben de demin ıenden aidatım 
bir okka pkn tarttım L •. 



• 

. 5ayfa SON t'OSTA Mayıs 
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[Ha ıkın se~lf - A B i ' L A B A R ;~ B L E B 
Yeni Adli Teşkilat 1-..:zı~~~~~ı -=----·---~-------

Karşısında ·S 1 H HAT Kuduz j YEN i Ş i R KET 
l.dli teşkilatta tadilat yapılıyor • ---- 1 -

ve münferit hakimlikler memle- Tstanbulun Bütün Köpekler Vapurcular 
1tet dahilinde tamim olunuyor. l~ 
Ayrıca istinaf mahkemeleri de ı 7 • • J• tJaA f Edilecek LJ B • d teşkil ediliyor, yeni teşkilat v azıyetı nep lr en 
~;:::~nadd~r :halkımızın fikirleri lgi Görüldü Son günlerde kuduz hadise- Ankaraga G İffi 

Hayri Bey (Fatih, Sofular mahallul, lerinin çoğalması üzerine Bele-
Orta çeşme caddul, Kurşuncu çıkma:u 9) - - - diye. köpeklerin imhası hususun-

j f , Yapılan bir tetkik neticesin· 
- stina mahKemelerinin tek· d b 1 h daki tedbirin şidddlendirilmesine e istan u un sı hi vaziyeti ge-

rar teşkilini faydalı görüyorum. 1 • b I d h karar vermiş ve ·dün bütün çen sene ere nıs et e a a ıyı 
Çünkü, bugünkü vaziyette Tem- olduğu görülmüştür. Çiçek, kızıl Belediye şubelerine bu hususta 
yiz mahkemesinin işi çoktur. Bu gibi hadiseler hiç yoktur. emirler verilmiştir. Belediye dok-
işi biraz hafifletmek ve davaların Yalnız hariçten gelen bazı torları zehirli etler hazırlıyacak-
aüratle intacını temin etmek her kimselerde kızamık hastalığı gö- r lar, başı boş köpelder gece ve 
halde şayanı arzudur. rülmektedir. Münferit tifo vak'a- gündüz imha edilecektir. 

* )arının miktarı da ayda on beşi Talimatnameye göre sahipli 
Ali Zihni Bey ( Edremııte., Karagöz geçmemektedir. Tifo vak'ası gö-

zadc Aş ğıçarşıda 23 ) köpeklerin ağızlıklı olarak soka-
- Ağır Ceza Mahkemelerinin rülen yerlerde aşı tatbik edil- ğa çıkarılması lazım geldığinden 

mekteair. bugünkü işleri hakikaten çoktur. belediye bu hususta lcöpek sa-
Bu mahkemeler hem davalara, Muntazam lağım teşkilatı ve hiplerinin nazarı dikkatini celp 

temiz içecek suyu bulunmayan 
hem de Sulh mahkemelerinin için bir de ilan neşredecektir. 

her şehirde bu kadar tifo hadi-
aalahiyet ihtilaflarına bakmak- sesi olması pek tabii görülmek- Sokaklarda göriılen ağızlıksn 
tadırlar. Eğer büyük merkezler- tedir. bütün köpekler öldüriih:cektir. 
de, düşünüldüğü gibi ikişer ağır Belediye Sıhhat işleri Müdür- Kanunusaniden beri İstanbdda 
ceza teşkil edilirse işlerin süratle lüğü Hfo mikrobunun yegane na- 4400 köpek öldürülmüştiir. 
yürütülmesi temin edilmiş olur. kil vasıtası olan tere, maydanoz, 

• marul, salatalık ve dereotu gibi 
Rami Bey (Dördüncll Vakıf hıında Be- mevsim yeşilliklerinin temiz ve 

. /edfyc Veklli) 
- "Adli ıslahata ve teşkilata bol su ile yıkanmadan yenilme-

nlesı. l1akkında halka bı"r beyan
tiddetle ihtiyaç vardır. Bilhassa 
fstanbulda. name neşrine karar vermiştir. 

Ayraca lağım sularile sulanan 
Bunun için de mahkemelerin bostanlardaki bu gibi sebzeler 

adedini büyük merkezlerde tek- de imha edilmektedir. Hatta 
sir etmek lazımdır. Bütçe zarureti Vilayete bu gibi sebzelerin 
olduğu için müşkülat varsa mev- tamamen imha edilmesi hak-
cut mahkemeleri hakimi münferi- kında bir teldif yapılmışsa da 
de tahvil ediverince Jstanbulda bu takdirde bu gibi şeylerin ha-
altı tane ticaret, altı tane ahka- riçten ithaline lüzum görüleceği 
mı şahsiyeye bakan Hukuk ve gibi bostaııcılarm da mütezarrır 
dokuz tane de Hukuk mahkemesi olacakları nazarı itibara alınarak 
teşekkül ediverir. Bu da çok el- bu teklif redde i miş ve sıkı bir 
zemdir. konlroJ esası kabul edilmiştir. 

Çünki davalar, işlerin çok
luğundan ve mahkemelerin az
lığından biızarure uzak celselere 
talik edilmektedir. Bu, ticaret 
aleminde çok mühim bir mese
ledir. Ve bugünkü buhranın ya
rısına sebeptir. icra ve iflas ka
nunu süratle tadil edilir ve sür
atle de adli teşkilat yapllıp işler 

süratle biterse buhran kalkar • ., 

Bir Af Kararı 
Menemen Divanı Harbi tara

~ndan (2,5) seneye mahkfim ed~ 
lip lstanbul hapishanesinde bu
lunan Ali Ulvi Efendinin hastalı
ğın dan dolayı kalan müddeti 
affedilmiş ve dün kendisi serbest 
bırakılmıştır. 

Karısmı Pataklamış 
Kasımpaşada oturan Davit 

isminde biri karısı Rozayı sokak
ta görünce fena halde dövmüş
tUr. Davit, araya girmek istiyen 
karısının arkadaşı Ojeniyi de 
dövmüş ve yakalanmıştır. 

Tasfiye 
Ticaret Ve Sanayi Ban

kasında Son Vaziyet 
Tasfiye halinde bulunan Tica

ret ve Sanayi bankasmda mev
duat sahipleri, bankanın bir an 
evvel tasfiye edilmesini bekle
mekte ve paralarının istirdadı 
için sabırsızlık göstermektedirler. 

Bankanın tasfiye işlerine me
mur edilen Ziraat Bankası Mü
dürü Ahsen B. tasfiye işinin son 
safhası hakkında şunları söyle-
mektedir: 

''- Ticaret ve Sanayi Ban-
kasının Bank dö Jenev'e bir 
milyon 600 bin lira borcu var
dır. 400 bin lsviçre frangı ver
mek suretile bu borcu ödeyece
ğiz. Bu hususta banka ile muta
bık kaldık. Bankanın Barut 
lnhisarmdaki alacağımda tahsil 
ettiğimiz takdirde mevduat sa
hiplerinin paralarının iadesine 
başlanacaktır.,, 

Tütün 
Konferansı 

Balkan tütün konferansı, içti
malarma devam etmektedir. 

Dünyanın Şark tütünlerine 
olan ihtiyacı yüz milyon kilo 
olduğu için, tahdit şekJj seksen 
milyon üzerine kabul edildiği 

takdirde üç memlekette mevcut 
stoklar her sene yirmi milyon 
kadar sürülmek suretile sarfe
dilecektir. 

htiKar ucade esi 
Ticaret Müdüriyeti, piyasada, 

bazı mallar üzerine yapılan spe
külasyon ışını yakından takip 
etmektedir. 1htikar yapanlar cler
hal adliyeye verileceklerdir. 

Bir ihtilas Maznunu 
Vilayet gazetesi idare memuru 

Malik Bey 857 liralık bir ihtilas 
cürmile Ağır ceza mahkemesine 
sevkedilmiştir. 

Gül Yağcılığımız 
Gül mevsimi geldi. Mem

leketin servet kaynakların
dan biri olan gül yağcılığı· 
mızın inkişafına müteallik 
kıymetli bir tetkik silsilesini 
yarandan itibaren haftada bir 
defa neşre başlayacağız. 

Gül yağcılaramızın muvaffakı
yet ve menfaatlerini hedef tutan 
bu tetkikler maruf ıtriyatçıları
mı:ıdan Ekrem Bey tarafından 
uzun mesai ve tecrübeler neti· 

cesinde vücuda getirilmiştir. 

Hükumetin deniz nakliyecili
ğini inhisar altına almak iste• 
diğini ve bu iş için bir şirket 

1 teşkili hakkında bir layiha hazır-
. landığını haber verdik. Meseleyi 
yakından takip için Ankaraya 
giden vapurcular heyetinden bu
raya gelen yeni bir haber üzerine 
buradaki vapurcular dün saat 
onda Vapurcular Birliğinde top· 
lanarak görüşmüşler ve teşebbüs
lerde bulunmak üzere hep birden 
Ankaraya gitmiye karar vermiş
lerdir. Deniz nakliyeciliğinde bir 
anonim şirket mevzubahs olunca, 
vapurcular lktısat Vekaletine 
müracaat etmişler ve şirkete k~ 
yacaklara vapur bedellerinin nıs
fının para, msfının da hisse se· 
nedi olarak verilmesini istemiş
lerdi. Gelen haberlere göre bu 
teklif kabul edilmemiştir. Hükô
metin, muhtelif sebeplerden dola
yı Türkiye limanları arasındaki de
niz nakliyeciliğini şimendiferler gibi 
bir devlet işi addedeceği ve 
miinhasıran devlet inhisarma alı
nacağı anlaşılmıştır. Teşkil edi
lecek bir fen heyeti hususi va
kurların metanet ve sefer kabiliye
tini tespit ettikten sonra bu vapur
lara bir kıymet takdir edilecektir. 

Hususi firmalar, arzu ettikleri 
takdirde, iki ay zarfında vapur
larını bu kıymet üı.erinden inhisar 
idaresine vereceklerdir. Mevcut 
haberler bu vapurlara mukabil 
hisse senedi verileceği merkzindc 
ise de bu nokta henüz kafi şe
kilde tavazzuh etmemiştir. 

Gümrükte 
Müfettişlerden Bir Kısmı 

Terfi Ettiler · 
Gümrük Müfettişleri arasında 

terfiler yapılm1ştır. Birinci smıf 
Müfettiş Vefik Bey başmüfettiş
liğe, ikinci smıf miifettişlerden 

Şemsettin, Veli Cemil Beyler 
birinci sınıfa, müfettişlerden Re
şat ve Lfıtfi Beykr ikinci sınıf 
müfettişliğe, müfettiş muavinle
rinden Cevat, Pertev ve Rüştü 
Beyler de müfettişliğe terfi et· 
mişlerdir. 

Takas Heyeti 
Takas mukaveleleri akdetmek 

üzere Avrupaya giden heyet bu 
ayın nihayetine doğru Türkiye
ye dönecektir. 

Bir Sahtekarhk 
Osman isminde biri altın 

suyuna batırılmış iki R"Ümüş 
mecidiyeyi altın diye sür
mek isterken yakalanmıştır. 

Günün Tarihi 

Gece İki 
Yandı 

Dün 
Depo 

Dün gece Gnlatada Necatib•Y 
caddeıinde bir yangın çıkmış, bir 
şarap, bir de tütün deposu yanmıt• 
tır. Yangın cadde üzerinde ( 151 ) 
numaralı laak Ef. nin şarap depo· 
auoda çıkmış, alevler birdenbire 
üatte bulunan tütün dt.posuna ıirayel 
etmittir. itfaiyenin bütün rayr etin• 
rağmen yangını vaktinde söndürmek 
mümkün olamc.mış, iki depo tama· 
men yanmışbr. Yangının nasıl çık· 
tığı henüz anlaşılamamıştır. Şarap 

deposu ( 10) bin liraya sigortalıdır· 
Yangın esnasında iki itfaiye neferi 
duman teı;irile bay ti mı ş, has ta hane>' 
rönderilmişlerdir. 

Rusyadaki Tetkil<at 
Moskova, 18 - Tetkikatlarını ta· 

mik için Başvekil ismet Paşanuı 
avdetlerinden sonra Sovyet Rusyada 
kalmış olan muhtelif Türk rr.ütehıw 
sısları Moskova, ivanovo ve Vosnes· 
ıenıık'teki müesseseleri ziyaret et· 
mişlerdir. Tetkikat bırkaç gün daha 
devam edecektir. 

Datalcadaki ihtilas 
77 bin lira ihtilas cürmile maznun 

Çatalca muhasebecisi Şevket Beyi• 
veznedı.r Ali Rıza ve murakıp Şevki 
Beylerin muhakemelerine dün A~ıt 

Cezada başlanmış, muhakeme tetki
kat için talik edilmişlır. 

Neşriyat Davaları 
Müntehir kibrıl kırah Krögerin 

reımini koyduğu için 4 Cumhuriyet ) 
gazeteııi aleyhine açılan dava bera· 
etle neticelenmiştir. (Haber) gazeteııi 
aleyhine de, hakkındaki !Jir beraet 
kararını katiyet kesbetmeden yaz:• 
dıiı iddiaııile yeni bir dava açıJ .. 
mıştır. 

Güres Mllsabakaları 
' Haliç İdman Yurdu tarafından 

bir güreş müsabakası tertip edildi• 
ğini yazmıştık. Müsabakalar bu 
aktam değil, yarın Maksimde yapı"' 
lacaktır. Birçok pehlivanların iştiralı 
edeceği bu mnaabakalar •eçme ıek .. 
Jinde olacak, kazan n ar Balkan 
turnuvanına iştirak edecektir. 

Bandırmaya Giden Sporcular 
Fatih İdman Yurdu futbolcu

ları bugün Bandırmaya giderek 
yarın orada Gençleı Birliği takı
mile bir maç yapacaktır. 

Atletizm Bayramı 
3 haziran cuma günü icrası mu

karrer büyük atletizm bayramının 
ıeçme müsabakaları yarın sabah aat 
dokuzda Hebekte Kolıej sahasmda 
yapılacaktı... Hakt•mlerıe atletlerin 
muayyen vakitte hazır bulunmaları 
bildirilmektedir. 

Vahabm IKlübü N:aglOp 
Paris, 17 ( A. A.) - lngiltereniP 

Moterüvel şehti takıınile Fran:ıız Rasinıı 
kulübü arasındaki maçta Fransız 

takımı sıfıra karşı beş sayı ile mat· 
lüp olmuştur. 

Fakirler İçin 
Müsamere 

Bu gece ve yarın Vali konağında 
Fakir çocuklar 'erefine müsamereler 
verilecektir. Müsamerelerin ıon ha .. 
urhğı dün yapılmıştır. Kibar hanım• 
lar tarafından hazırlanan bu milsa• 
mercler şimdiye kadar görülmemiş 
şekilde eğlenceli geçecekt r. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Moda Belası 

1 • Yolcu - Hasan Bey 1 Ne 1 
kOfUyorıun yahu f •• 

2. - Bu yaştan sonra spor
culuk damarlann mı kabardı. şinden kovalıyor r 

1 
3. - Galiba alacaklılar 

p•· ı 4.- Anlaşıldı. Eve geç kalmış 
olacaksın. Karının dayağından 
korkuyorıunl.. 

5. - Hasan Bey - Lafa tutma 
birader. Bizim karıya bir şapka 
aldım. Modası geç neden e•• 
yetiıtirmek istiyorum l 
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Hergün 
Sovyel 
Rusgada 
Neler Gördüm ? 

•-------- Sdlın 
-5-

Ragıp 

Moskova, 7 - Sovyet Rusya
da bir sosyalist ve komünist 
cemiyeti kurmak maksadile giri
şilen teşebbüsün şimdiye kadar 
vadığı, vara bildiği neticeleri 
görüp anlıyabildiğim şekilde, bu 
ıütıınlarda teşrih ctmiye çalıştım. 

Bugünkii yazımla da bu teşeb· 
büse niçin Rusyadan başka bir 
memleketin tecrübe sahası olma
dığım, yine kendi anlayışıma 
gör\; izah etmiye uğraşacağım: 

Bence, komünist ihtilalinin 
Rusyadan başka bir yerde pat
lak vermemi olması, onun hu
susi vaziyetinden ileri gelmiştir. 

Böyle, onune gelen maniaları 
ilip süpürecek kudrette bir ih

tilalin vukua gelebilmesi için, ev
vela büyük bir işçi kütlesinin vii
cudu lazımdı. Sonra bu amelenin ı 

1?0 dcrece tazyik görmesi, her türlü 
ınsanhk hakkmdan mahrum bu-
lunması icapediyordu. Daha 
sonra, köylü sınıfının, içinde 
yaşadığı bayat şeraiti var"h. 
Köylü, hemen hiçbir su-
retle üzerinde çahşhğı toprağa 
•ahip olamıyordu. Bu vaziyet, bu 
ağar tazyika maruz kütlelerde, 
her an infilak etmiye müheyya 
bir dinamitin işlialiyet kabili
)'eliııi husule getirmişti. 

Memleketi idare eden Çarlar 
ve onların etrafını almış olan 
asılzadeler, halkın bu ıstırabına 
ehemmiyet vermiyorlardı. Vaze· 
dilen terhip ve tedhiş tedbirleri 
ile. kalpl~rde doğan acı his· 
lerııı fi"ıl h ı· . k 1.:. d . w• a ıne ın 1 up e emı-

b~c~gı zehabı adeta kendilerinde 
lr ıman haline gelmişti. 

•. Bütüu kudret sarayın elinde 
ıdı. Onunla millet arasında va
sata mevkiiııde bulunanlar, ha-
kiki vaziyeti bu makama akset
tirnıemeyi hususi bir vazife 
bilmişlerdi. ÇUnkü, keyfi idare 
devam ettiği müddetçe kendileri
ne ayırdıkları menfaat membala
rmdan istedikleri şekilde istifade 
edip gideceklerdi. 

[Son Postanın Resimli Maka~e_s_i ____ Mı_e_de_n_ı _A_d_am_•_l 

l. - İnsan, daima muh ti ile mü
cadele ve kavga halindedir. 

1 

2. - iptidai insanlar, avcı olduk- , 
ları ve kC'lndi ırıdalarını tabiatten 
çıkarmak iç in uğr.iştıklarından ccıur 
ve müteşebbis olurlar. 

3. - Halbuki medeni insan, hcr
gilnkü hayatı içinde mücadele kabi· 
liyetini kaybeder, ıin irlcnir, haıt. olur. 

Medeni iıuanlı.rın çoğunun ruhen 
Ye hissen hasta o1malar1oın hik
meti budur. 

• 
SON TEl"'G. '.A.F HABERLERi 

• y . -
uyor 

a ika osy arekete Geçtiler 
Pariz, t 9 (Hususi) Gazetelerde dahili siyasi 

vaziyete ve bilhassa kabine me.;eJesine dair imakar 
yazılara tesadüf ediliyor. İstihbarat gazetelerinde 
bu hususta muhtelif tahminler der piş edilmektedir. 
Sol cenah gazeteleri müstakbel kabine hakkında 
henüz neşriyata haşlamış değildir. Bununla beıaber 
siyasi havanın bulutlarla örtülü olduğu ileri sürülüyor. 

dermeyan edilmekle beraber bu fırkanın nüfuzuna 
tabi bir sol cenah temerküz kabinesinin yakanda 
iktidar mevkiini ele alması çok muhtemeldir. M. 
Heriyonun Rcisicümhur ile vulnıbulan mUlakatma 
ehemmiyet verilmektedir. 

Radikal Sosyalist partisinin kabine meselesin
deki roln ve maksadı hakkmda muhtelif tahminler 

Paris, 19 (A. A.} - Cümhur Reisi M. Löbrön, 
kendisile bir mülakat talebinde bulunmuş olan 
Radikal Sosyalist Partisi Reisi ve Liyon meb'usu 
M. Heriyoyu kabul etmiştir. 

Yeni MuvaZene Vergisi 
iyiha. on ŞeklınT Aldı, Hazirandan 

itibaren Tatbik Edilecek 
Ankara, 19 (Hususi) - Yeni J 

Müvazene Vergisi Layihasının 
esasları tamamlandı. Bu esaslara 

göre bütün resmi ve hususi müesse-
selerde çalışanlara verilecek maaş, 

ilcret yevmiye, hakkı huzur ve diğer 
hizmet mukabili paralarla tazmi
nat, ikramiye ve saire ile şirket 
ve müesseselerin idare meclis!eri 
azalarına hisse senedi veya t&b
viliit mukabili olmaksızın verile-

Karışık Adam 

cek temettü ve ilcramiyeler 
vazene vergisine tabidir. 

mu· \ aldığı para 20 lirayı geçmiyenler 
bu vergiye tabi değildir. Müvazene 
vergisi kazanç ve buhran vergileri Yol masrafları, zaruri mas

raflar, muayyen müddetli ve· 
kalet ve temsil ücretleri hariç 
<ılmak üzere diğer akitler mu· 
kabili 'erilen paralarla kaza· 
fardan dolayı mahkeme ka .. 
rarı ile veya sullıen ödenen 
tazminat, zaraı veya muvakkat 
işlerde çalışan işçilerle bir ayda - -
Bir İnhidam 

kesildikten sonra geriye kalan 
miktar üzerinden hesap edilecektir. 

Maliye Encümeni bu verginin 
bir sene, bütçe encümeni ise iki 

1 
sene müddetle meri olmasını is• 
temektedir. Layiha yakında mec .. 
liste müzakere edilerek haziran· 
dan itibaren meri olacakhr. 

İntiharlar - -

Onlarm bu vurdum duymazlı
ğı, tabiaten his ve hayale büyük 
bir meyil duyan Rus halkında 
derin bır aksülamel hasıl edi
yordu. Geniş İşçi ve köylü küt- Lindbergin Çocuğu Me-
lelerinin yaşadığı mıntakatar, için selesinin Son Safhası 

Felaketi Matbuat Kanununun 38inci 
Maddesi Değişti --

için ihtilal kaynağı haline Trenton, 19 (A. A.) - "Nev 42 Amele Toprak Albnda 
gelmişlerdi. Umumi harbin sonla- Jersey., Kürtis son cinai hadise- Can Çekişiyor 
rma dog-ru hasıl olan bozgun ise, terde methaldar olan mücrim· 19 

l h kk d k ı Valparezo ( A.A.} - Las miJletio irade ve arzusunun bü- er a ın a asten ya an 
haberler vermek töhmetile tev- Raykas tünelinde bir inhidam 

yük bir şiddetle tezahür etmesi- kif edilmiş ve isticvap altına vukua gelmiş ve 42 amele toprak 
ne vesile verdi. Bu tezahür, belki alanmıştır. ı t 

altındal ka mış ır. 
böyle bir ifrata varmıyabilirdi. Kürtis'in muvakkaten serbest Bu amelenin kurtarılmaları 
Fakat tam o sırada Rusyaya bırakılabihnesi İ\:İ!l vermesi lazım-

ı k ~ k f u .. midi yok gibidir. Amele And ayak basan Lenin gibi, ondan ge en na h e alet mıktan 
evvel yerleşip maksatlarma göre 10 bin dolar olar tesbit olun- dağları üzerindeki hatta yapıl· 
lizımge1en tahrikatı yapmıya muştur. makta olan tiinelin inşaatında 

ff k l ( Bu adam Lindbergin çocuğunu çahşıyorlardı 
muva a o an Troçki ve arka- öldürenleri ihbar edecctt:ni •öylemi,, 9 ( 
d 1 "b" E>' Santiago, 1 A. A. ) - Las aş arı gı ı iradeli unsurların sonra sözlerini inkar etmişti. ) 
meydana çıkmaları, işin rengini Ziya Paşa ihtifali Raykas tünelinin inhidamı esna· 
değiştirdi. Rusyada, daha mutedil Adana, 19 (Hususi)- Merhum smda toprak altında kalmış olan 
ve cümhuriyet esasına müstenit bir şair Ziya Paşa için dün Lisede amelenin henüz hayatta olup ol· 
idarenin teessiis etmesi beklenir- bir ihtifal tertip olundu ve mezarı madıkları bilinmemektedir. Tah· 

Ankara, 19 ( Hususi )- Mat· 
buat Kanununun intihar hldise
lerioe müteallik olan 38 inci 
maddesinin tefsiri hakkında Hak· 
kı Tarık Bey tarafından verilen 
takrir dün Adliye ve Dahiliye 
Encümenlerinden mürekkep muh· 
telit encümende tetkik edilerek 
maddenin tadiline karar verildi. 
Y enj maddeye nazaran dahilde 
ve hariçteki intihar bAdiselerinin 
yazdması mahalJin en büyük za· 
bata amirinin müsaadesine bağ
hd1r. Bir gazetenin aldığı mllsa· 
ade bütün gazetelere şamildir. 

Resim derci memnudur. Hapis 
ve para cezaları hafif cezaya kal· 
bedilmiştir. Eski maddeye göre 
verilen mahkumiyet kararları af· 

ken böyle bir idareye vücut ve- ziyaret edildi. lis eme liyesi tacil edilmektedir. 
renlerin zafa ve bunlarm reısı ~::::::;~~~==~;,,;::~=:;:=;::::=;~~~==~:=;::;;;~:;;::;;::=:==:~:=::::::::~~==~~~~==~~ 
Kerenskinin korkaklığı, aczi, ko- r ı·s TER . ı·s TER INA NMA ·' ' 

fedilecektir. 

~ünist idaresini doğurdu ve ade- /NA N ı 
dı ancak on bini bulan ekalH 
kalil bir kütle, milyonlarca in· 
sana arzu ve kanaatiniJ kabul 
~t~irdi. Bu, onun kılıcının hakkı 
ıdı. 

• Sovyet Rusyada ko .. . t . • • munıs 
parhsının şimbi tam "ık" .1 ı mayon 
azası vardır. Bir rivayete .. gore, 

( Devamı 12 inci sayfada ) 

Gazeteler yarıyor: sindeki mukabili harc.:ınmış, buna 
.. Belediye halka 1,030,000 Jira borçludur. Ve bu· inşaat ihale edilmiştir. 

mahsuben bazı 

günkü bütçede bunun karşılığı mevcut değildir. 
11 Mesele şudur: 
" Geçen sene Belediye bütçesinde oktru\'B resmi 

i00,000 lira fazlasile tah:ınin edilmiş masraf bütçesine 

" Geçen sene bu parayı ödeyemiyen Belediye 
muhasebesi bu sene mezkur meblağı yeni bütçeye 
koymuştur. 

de mukabili konulmuştur. 
" Yapılan tahsilattan aonra bu muhayyel 700,(X)() buna imkin olmadığ'ını görerek 

lira noksan çıkmıştır. Fakat bu paranın masraf hane· çıkarmıştır. • 

iSTER /NAN, iSTER iNAN.MAi 

"Fakat Bütçe Encümeni uzun tetkikat neticesinde 
konan tahsisatı 

L------------------------------------------------------~ı 

Sözün 
Bir 
Rekor 
Kırabiliriz! 

Kısası 

•----------------A. ~ ---Ticaret ~dasına fİmdiden 
muvaffakıyet dilerim: Başarılması 
cidden güç, büyük emek sarfma 
mütevakkıf, mühim bir iş karşı
sında kalmak üzeredir. Bunun 
için kim bilir kaç gün çalışacak, 
kaç defa uınumi içtima aktede
cek, kaç mütehas~ısın fikrini ala
caktır?. 

Elbette işitmişsinizdir: 
" Roma belediyesi bir ekmek 

sergisi açmıya karar vermiş. Her 
memlekette yenen ekmeklerden 
birer nümune getirtecek, teşhir 
edecekmiş . ., 

Tahmin ediyorum: Roma be
Jediyesinin ricası İstanbul bele
diyesinden geçerek Ticaret Odası· 
nn neredeyse gelecektir, belkide 
gelmiştir. Şimdi Ticaret Odası 
hiç şüphe yok fevkalade günlero 
mahsus bilyük içtimalanndan bi· 
rini aktedecek ve düşünecektir: 

- Acaba ne yapmah? 
Filhakika mesele mllhimdir: 
lt.alyada bir türlıÜ ekmek çı· 

kar, hnlkm zengini de, fakiri de 
bunu yer. 

Bizde de pren ip itibarile bu, 
böyledir, fakat hiçbir fırımnki 

öbürününküne uymaz: içlerin~ Av• 
rupada bile az tesadüf edilecek 
derecede iyisi bulunduğu gibi 
"Hybeliada,. da kine benziyenleri 
de vardır ve Ticaret Odasını 
düşündürecek olan nokta da 
budur. 

Vakıa İstanbulun iyi laommış 
fırınlarından bir tane ekmek 
alarak gönderip belki Romalılara 
fstanbullulera ll'IPlB ettirmek mfim• 
kUndür, nitekim "Heybeliada,,dal!. 
bir ekmek alarak Romalılan 
"Heybeliada,, halkına acındırmak 
mUmkün olduğu gibi l Evet, her 
iki hareket te yapılabilw. Fakat 
her ikisi de 'doğru olmaz. Çnnkn 
bu iki nevi fırın arasinda kimbi· 
lir daha kaç ceşit fırın vardır ? 

Kendi hesabıma ben Ticaret 
Odasında aza olsaydun Roma 
belediyesine şöyle bir mektup 
yazılmasam teklif ederdim ı 

c Muhterem efendim, 
1 tanbulda 42 fırın vardır. Dfn~cn

alc~ h 42 co it ekmek ~ıkar. Bu ck:
ıııokl eriu fiatlori Lirdir, halit.nlarınuı 
da yokdiğoriııin ayni oldukıtırı iddia. 
edilm ektedir. Fakat her fırının lıava· 
snıclan, suyundan ' o belki de usu
HlndE>n dolayı hihikmoti hilda, ek· 
ınckleriııin şekilleri vo lezzetleri yek· 
di~crinden ~ll'l'ıdır. Bu itibarla size 
1 tanbulda çıkan 12 ~eşit ekmekten 
do lıirer nilmunc gönderiyoruz. Hür· 
ınotlorimizin lrnlmHlrıh rica cdcıriz > 
cl !'rdiın . 

Sözün kısası; Romalılara "deı.• 
mek lstanbulda 42 'lırın, 42 çeşit 
ekmek ve 42 çeşit mnşteri var
mış, acaba bütün Türkiyedeld 
ekmek çeşidinin adedi kaçtır? .. 
Dedirtir, parmak ısırtır, bu saha· 
daki zenginliğimizi ıı&stererelc 
rekor kırardım. ----

Mısır Kredi Fonsiyesi 
Kahire 18 - Yü2de 3 faiı 

ve ikramiyeli Mısır Kredi fonsiye 
tahvillerinin 17 mayıs 932 tarihli 
keşideıinde : 

1886 seneıi tahvillerinden 
350,707 numaralı tahvil 50,{)()(), 
1003 nenesi tahvillerinden 623,251 
numaralı tavil 50.000, 1911 se
nesi tahvillerinden 84.299 numa· 
ralı tahvil 50.000 f.rarlk kazan
mışlardır. 

Sovyet SPfaretinde 
Ankara, 19 ( Hususi ) 

Sovyet Maslahatgüzarı tarıfmdan 
Başvekil Paşa, Tevfik Rüştü B. 
ve refakatlerinde Moskovaya gi· 
den zevat şerefine dün Sovyet 
sefarethanesinde bir çay ziyafeti 
verilmiştir. 

Vekiller Heyetinde 
Ankara, 19 - Vekiller he

yeti bu akşam toplanarak Başve
kil Paşanın hareketi dotvısile 
müstacel madde!eri müzflkere 
edecektir. Bu meyantla Vapur 
&. hisar Şirketi teşkili IAyihası 
c:ıa vardır. 
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Yok Ki .. 
Bılir bilmez, her bahse kara· 

şan ve ikidebir manalı manasız ' 
cevherler yumurtlayan cahil, cahil 
olduğu kadar müteazz m birisini, 
bütün lstanbulun sevdiği güzide 
bir avukatımıza göstermişler. 

Müteaız•m herif, çalımlı bir 
eda ile, elini arkasına götürmüş, 

bir şeyler anlatıyormuş. 
Sormuşlar: 

- Söz söylerken, niçin hep 
böyle elini arkasına dayar acaba? 

Hoş sohpet avukat g~lmüş: 
- Ne olacak, demiş. Amudu 

fıkari.,ile it gören adam! Herifte 
kafa yek ki elini baş.na göiü· sfo!. 

Söylamem Am'na Söylenirün ! 
Hususi bir müessesenin mü-

dürü , & eçcn!erde yanında 
· ~alı!1t rdığı katiplerden birine 
hiddetlenmiş. Açmıı ağz nı, 

yummut gözünü... Söylemedik 
81z bırakmamış. Adamcağızın 
yüzüne karşı savrulan bütün 
laakaretlere tahammül etmesi 
6teki arkadaşlannm canım sıkm ş, 
müdür, dıtarı çıktıktan scııra: 

- Canım, demifler, ıenin 
.;zm, dilin yok mu idi? 

Birkaç söz de sen söyleseydh!.. 
Senelerin Yerdiği tecrübe ile 

arasında nbırlı görünmeği bilen 
raşlt memur: 

- Siz bakmayan.. demiş, ben 
Jlylemrm amma kendi kendime 
.öylenirimf Söylediklerimi ona 
duyurmaktan ne çıkar? 

Kepeksiz Un Çuvah Gördün Mü? 
Bazı kimselerin saçları çok 

kepekli olur. Nüktedan bir ihti
yara gP.çen gün, b'r yerde; genç
lerden biri: 

- Aman, beybaba, demiş, 

Bir Portakal Cenneti 
Sultanhisar Nahiyesi Memleketin En 
Güzel Ve Şirin Köşelerinden Biridir 

Su 1 tanhisar, 
(Hususi) - Gü
zel (Son Posta) 
m e mleketimizin 
bütün köşelerini 
okuyucalarına ta
nıttırıyor. Fakat 

.Jze çok bol
dur. Kasabanın 
etrafı mis koku
lu gül bahçelerile 
müzeyyenc!İr.Na
hiyemizin geli-
lecek ve eğlence 
ile vakit geçiri-
lecek yerleri de 
çoktur. 

Memleketin 
ileri gelenleri 
tarafından vücu
de getirilmekte 
olan ( Pireba
yır ) parkı pek 

şimdiye kadar 
bizim şirin na
hiyemizden bah
setmek fırsatı 
ele geçmedi.Ben 
de bu mektu
bumla güzel 
(Sultanhisar) ı ta
nıtmıya -çalııaca

iım. Aydın vi
layetinin feyizli auftanhl••r Nehlpslnln umumf görUnU•U bo.ştur. Bifbusa 

civar kiylere 
nahiyelerinden biri olan bizim 1 
kasabamız bir portakal cennetidir. 

Bu mevsimde tren nabiyemize 
yaklaf1rken yo'cular, baygın por
takal kokularile mest<: lurlar. 
Ruhlara neıe ve ferahlık veren 
bu ıhr kokusu nabiyemizin hudu
dundan çıkalmc ya kadar devam 
eder. Burada halkın maişetini 
temin eden başlıca mahsulat por
takal, incir ve zeytindir. 

Geçe:ı sene hükiim süren 
soğuklardan dolayı ağaçların bir 
kısmı kurudu. Fakat bizim hal
kımız çok ça!ışkan olduğu için 

Edirnede 

büyük bir gayret hamlesile bun· 
ları yeniden yeliştirmiye uğra· 
ııyor. Tahminlere göre bu 
sene portakal mahsulü çok meb
zul olacaktır. Zeytin ve incir 
mahsullerimiz de bizi memnun 
edecek derecededir. 

Nlhiyemizde hayat oldukça 
ucuzdur. Cuma iünl~ri burada 
pazar kurulduğu için civar köy· 
ler ahalisi buraya gelerek alış· 
veriş ya, arlar. Pazarda 25 tane 
yumurta bir mecidiyeye satıl•yor. 

Kaymak gibi güzel tereyağı· 
nm okkası (80) kuruştur. Burada 

To!<atta 

1 
ve ovaya hAkim olması dolayı· 
aile tabiatin bütün zenginliklerini 
doya doya buradan seyretmek 
mümklindür. Akpmlan temiz bir 
bava içinde burada tatlı vakitler 
ıeçiriyoruz. 

SAFFET VECDi 

Hayat Ucuzluğu 
Soma (Hususi) - Barada ha

yat çok ucuzdur. Bugün çarpm
ba ve kasabamı:ıan pazarı olmak 
mllnasebetile halk k6ylüden te-
reyağını 60, zeytinyağını 40 ku
ruşa ve yumurtanın tanesini 40 
paraya almı.ştır. 

H1dıre11ez 
taçların zda ne çok kepek \ar! 

ihtiyar, siyahları ben gibi 
kalmış ak saçlarım ,;östererek: 

- ilahi çocuk... demiş, •en 
kepeksiz un çuvah gördün mü? .. 

Bir Boğulma 
Faciası 

• 
Bütün Ailelerin lştirakile 

Ver Ateşine Yanayım! 
Traın\•ay caddesinde buluştu· 

lar. Birisi, elinde bir siga .. a, öte· 
kine yaklaşt : 

- Sigaran yanıyor mu ? 
- Yanıyor! 
- Ver, öyle ise ateşine ya-

nayım .•. 
Derhal sigaras m çekti ı 
- Olmaz! 
- Neden? 
- Anlatay:m: Geçende tanı-

dıklardan birile senin gibi böyle 
yolda karşılaştık. O da tıpkı se
ain gibi " Ver, ateşine yanayım!" 
demişti. Meğerse beş lira borç 
iatiyecekmiş. B~ş bulunduk, verdik. 
Senin aulıyacağın o benim ate
time. yanacağı yerde ben onun 
ateşine yandım! Bir daha mı? 
Tövbe! ... 

Bilirim lnanmıyacaksmL 
Kalender bir arkada, tanırım. 

uünii•ün yarısı meyhanede geçer. 
içkinin cinsini aramaz, içilecek 
aanıam düşünmez: Rakı, votka, 
tarap, koayak.. Ne bulursa, ne 
vakit bulursa ve nerede bulursa 
İçer. 

Mayilerden arası iyi olmadığı 
Ja!n•z bir su vardır. G~çen gün 
"baktım elinde bir bardak su, 
yudum yudum ıçıyor. 

Sordum: 
- Hazret, nedir o içtiğin? 
Güldü: 
- Sudur desem bilirim inan

mıyacaksın.. Sen rakıdır, desen 
ona Ja ben inanmayacağım .. 

Türk Dili Sekiz Yaşında 
Bahkesirde çıkan ( Tiirk Dili ) 

refikimiz sekizinci senesini idrak 
etmittir. Tebrik eder, muvaf
fakıyetler dileri"'. 

Edirne (Hususi) -·Burada 
feci bir kaza oldu. Tafsilatını 
bildiri yorum: 

Kunduracı Zekeriya Efendi!lin 
oğlu yedi yaşında Nihat ile 
Mehmet çavuşun 6 yaşındaki 
çocuğu izzet beraberce Tunca 
kenarına oyun oynamıya gitmiş
lerdir. 

Nihat bir aralık nehir kena-
rında duran bir balıkçı kayığına 
atlamış ve arkadaşı izzeti de 
kolundan tutarak kayığa çekmek 
istemiştir. Fakat tam bu sırada 
kayık sallanmış, muvazenelerini 
kaybeden iki çocuk nehre yuvar
lanm.şlardır. Nihadın cesedi iki 
gün sonra birkaç kilometre aşa
ğıda bir ağaca takılı olduğu 
halde bulunmuıtur. 

İzmirde 
Bir Banka Memuru Kaç 

Gündür Ortada Yok 
lzmir Ziraat Bankası memur

larından Niyazi Efendinin teıay
yüp ettiği lzmir zabıtasına haber 
verilmiştir. 

Niyazi Ffendi Mersinden lzmir 
Ziraat bankası namma gelen 15 
balya pamuk ipliğinden dört 
balyasını gümrükten. çıkarmıt 
mütebakisini gümrükte bırakanı, 
ve sc nra kendisinden haber alı-
namamıthr. 

lzmirin Borçları 
lzmir Belediyesi ıeçen ıene

ler zarhnda 1, Bankasından iki 
milyon lira borç almııtı. lzmir 
Belediyesinin y~ni sene biit~Iİ 
bu borcun taksitlerini ödemiye 
ıayrimüsait bulunduiu için tim· 
dilik yalnız faizlerin 6denmeaine 
karar Y.erilmiftir. 

Güzel Bir Gün Geçirildi 

Tok•tl• Hıdırellez gUnU sal satası 

Tokat ( Hususi ) - Hıdırellez 
günü, şehrimizde müstesna eğ

lenceler arasında çok güzel geç· 
ti. Sekizinci kolordu istihkim ve 
nakliye taburlan efrat ve zabit
leri, halka nllmune olacak eğlen-
celer arasında bu güzel gtlnü 
tes'it ettiler. 

SabaWiyin erkenden zabitleri
miz ailelerile birlikte Talimhane 
çayırlarında toplanmaya bqladı-
lar. Kadınlı, erkekli bir kalabahk 
yemyeıil çayır üzerinde kOme 
kilme toplandılar. Öğleye doğru 
miisabakalar tertip edildi. Evveli 
süratli çadır kurma müsabakası 
yapıldı. Bunu balat çekme ve 
pile atma müsabakaları takip 
etti. 

Bundan sonra yumurta, yUz 
metre aOr' at, çuval ve iine yarış
ları icra edildi. M&nbakaları 
aeyreden ylzletce kiti kahkahalar 
ara11nda hat bir tin ıeçirmif 
oldular. Smkla ylkaek atlama ...,.k ... cla .......... EleHi 

4,80 metre atladı. Hafikli Hilaeyin 
Efendi gülle milsabakasında 17 ,40 
metre atarak birinci geldi. Uzun 
atlama müsabakasında Hasan Ef. 
5,80 metre ~atlamak auretile bi
rinciliii kazandı. Müsabakalar 
çok biddi bir ıekilde yapaldı. 

Hiç 
Bir 

S. BEDi 

Yüzünden 
Cinayet 

Bandırma (Huıusi) - Ahmet 
ve Mustafa isminde iki çocuk 
oyun yüzünden kavgaya tutut· 
muılar, kavgayı yatıthrmak üzere 
Abmedin ablası Fatma araya 
ıirmitlir. Bu sarada Muıtaf anın 
babaeı Hüseyin ata da gelerek 
meseleye müdahale etmi.ştir. 

Bir aralık F atmanın aiır bir 
aöz ı6ylediiini işiten Hiiıeyin, 
belindeki bıçağı çıkararak F at• 
mayı iki yHinden feci tekilde 
yaralamııtır. Hüseyia yakalan
•lfbr. 

''Kızılcık 
Dalları,, 

Yazan: Nurullalr Ata 
Kızılcık ağacı gördüğümll 

pek hatırlamıyorum; fakat yemi• 
şini çiy de, reçel, şurup, murabba 
halinde de pek sevdiğim bu ağaç, 
yeşil yaprakları arasında kırmızı 

noktaları ile, kim bilir ne giizeldirl 
Yeni romanının ismini Kizılcık dal· 
ları (1) koyduğu için Rqat Nııri 
Beye müteşekkirim; bende- tabiati 
pek sevmediğim halde - o ağacı 
görmek hevesini uyandırdı. Gö
rünce belki sukutu hayale uğra• 
rım... işte ben tabiati bunun için 
sevmem ya! 

Romanın ismi ile bir mlina• 
sebeti yok; muharrir, zannederim, 
evveli " Kızılcık sopası " demek 
istemiş, sonra bu ismi pirane 
bulmamış ve tairane olan yanlııı 
tercih emiş. 

Hani bazı insanlar vardtr, 
berkesin keyfine hizmet eden 
kadınlara tercftmei hlllerlni söy• 
letmek isterler, sonra onlann an
latbğı ve hemen hemea daima 
acıklı vak'alan dinleyip atlar, 
hiç olmazsa o k ss ulan bir bine 
çıkartmak iıterler ; itte o kimse
ler ( Kızılcılc tlalları ) na sev&.
ceklerdir. 

Rept Nuri Bey de Aakaranın 
bayaia bir tiyatrosunda kantoya 
çıkan Mücelll Suzan Hamma bu 
hale niçin c16ttüpnl sormuş, 
o da anlatıyor: Anadolulu . Giil• 
süm isminde bir kızcağızmıı, 
babası anası ölmü,, kenclisindea 
küçük bir ~rkek kardefile yetim 
kalmış; amcası ikisini dtı: lstan
bula getirmif, kızı bir kapıya 
vermiş. 

GOlsüm o kapıda, efendile
rinin ı... i..,_,.lar olmaktan 
ziyade iradesizlikleri, ·1Jlrtakım 
sınıf itikatlanna bağla olmalan 
yüzünden haylı ıstırap çekiyor, 
dayak yiyor, nihayet bir gün 
kaçıyor. 

Hikayeyi hülisa ederken asıl 
tertibe riayet etmedim; roman
da, Gülsümün nihayet MücellA 
isminde bir kantocu oldu
ğunu en sonda öğreniyoruz. 
Fakat muharririn bir şey gösteı·-
mek, " düşen bir kadana gülme
mek, öfkelenmemek " lizımgeldi
ğini, bunun bir takım içtimai hak· 
sızlıklardan, yolsuzlu~ardan doğ· 
duğunu göstermek istediği mu
hakkak. Ben bunun için " neti
ce " yi başa aldım, bu suretle 
asıl mevzu daha iyi mey
dana çıkıyor. 

Reşat Nuri Beyin, Gülsümün 
kantoculuğa döşmesine ıöster
diği sebepler belki klfi ıörille
cektir ; br.ni ikna edemedi. 
Zaten roman o kadar dağınık 
ki dikkatimiz Gtilsüm'&n etra• 
fanda toplanamıyor. Muhit tu· 
viri de, içinde biç füphesiz 
hakiki hayattan alınlDlf birçok 
parçalar buhınmasına rağmen 
belki bir "t~rlcip" olmaclıiı için 
gayetle itibari ıözüküyor. San'a
tin asal kudreti, realiteden de 
daha doğru gözükecek yalanlar 
uydurmaktadır; Retat Nuri Beyin 
romamnda böyle, sfizülmiif bir ha
kikat olduğu için gözüken bayatta 
misline raslayamıyacağımız hir 
yalan vak'a göremedim. Bu ' ı
tapta insan bir san'at havası 
duyamıyor; san'atin olmadığı yer-
de bayat ta yoktur. Çllnkn göz· 
lerimizle gördilğümüz zaman bizi 
fevkallde heyecana dllşl1recek 
v.ı~'aların bile biklyeıi ancak 
pek ku•vetli bir san'at ı&zü ile 
bize o heyecanı verebilir. Bu 
roman n e,hası o kadar hakikat
ten mahn:m ki çoğunun la.mi da· 
ha roman bitmeden habrdan ça-

kıyor~· ----~~-
'f) kuai.i• A. ha&iL kltaphaneıL 



Siyaset 
A 

Alemi RİC:I TELGRAFLAR 

Yanan Gemiden 200 Yolcu 

,-Gönül İşleri 
Beş · 
Erkek 

Yanan Geminin 
200 Yolcusu 
Kayboldu 

. Aden 18 - Yanan Jorj Fi
lıpar vapurunun felaketzedelerin· 
den 420 sini gemisine alan Sovyet 
vapuru, bu felaketzf!deleri Fran· 
1tız vapuruna nakletmiştir. Fransız 
vapuru Sibatiye vasıl olmuştur. 

Hindistanda Kargaşalık 
Gaip. 

Berdevam Konuşuyor tardı! Geçen gün vapurun lüka 

Dumerin Katili 1 

Londra 18 - Kontraktor 
vapurunun kaotanı faciayı telsizle 
ıu şekiJde anlatmaktadır: Yan
~~kta olan Filipari saat Jte gör
S um ve saat 6 da yanına gittim. 

Mütemadiyen 
Ağlıyor 

ovyet Kaia vapuru da facia 
lllahallinde idi. Yüzlerce insan 
&eminin kıç ve baş tarafında 
s~nd~I. indirmiye uğraşıyordu. 
1 ahJısıye sandalları felaketze
deleri mütemadiyen Sovyet vapu· 
kuna taşıyordu. Yangın lüks bir 
aınarada bir elektrik kontağı 

n:ticesinde zuhflr etmiştir. Rüz- ı 
gar . yangını arttırmıştı. Benim 
f ~~ıtnde 129, Maskud gemisinde 
dı G Sovr~t gemisinde 420kişi var-

. M ern!yı en son kaptan terketti. 

Paris, 18 - M. Dumerin katili 
Gorgulof dün yeniden isticvap 
edilmiştir. Sovyetlere karşı harp 
etmek istemiyen Fransızlardan 
intikam almak istediğini tekrar· 
lamıştır. Katilin bavulunda bulu
nan yeşil bayrak kendisine gös• 
terilince şaşırmış ve ağlamaya 
başlamıştır. Ruhiyat mütehassıs· 
ları katilin vaziyetini tetkik ede
ceklerdir. 

Yeni Reisicumhur un Tebrikleri 
Paris, 18 - M. Löbrön }·arın 

sabah heyeti süferanın tebrikle
rini kabul edecektir • 

d arsılya 18 - Aden civarın· 
sı:Ja~an 21 bin tonluk Jan Filipar 
F ta ısı yolcuları arasında maruf 
bul~\nstı gazetecisi Alber Londr da 

uy ordu 
Alber L · d . 1 esnas d on r, Şanghay ışga i 

)'et hık a orada bulunmuş, vazi
~ok a kında Fransız gazetelerine 
yazm şayanı dikkat mektuplar 
lan ıştır. Fakat geminin kurtarı· 
de .Yol~uları için neşredilen liste-

Arnı görülmemiştir . 
k den 18 - Yanan geminin 
\'~r.~arılan yolcuları tarafından 

rı ~n malumata göre yangın, 
R~ınıde bir balo verildiği sırada 
ç~ tmışhr. Bu sirada imdat çanı 
rddetle rçalmışsaida yolcular bu 
fareti çok geç duymuşlardır. 

ıa 111 denize indirilen tahlisiye 

80~ a •Makipleri, ancak beş saat 
ru r~a afksdut isimli İngiliz vapu-
y ra ln an k t l ' olcular ur arı m1şlardır. 
oldukları 'bfr~:t_•k esnasında şahit 
nelerini anlat k ahranıanlık sah
fih yolcuları m~. ta~ırlar. Mamaa
llet vard n .sozlerınde mübaye
gınla b ır.b Çünkü bazıları, yan
Panik era ver vapurda büyük bir 
ları . çıktaganı söylüyorlar. Bazı
auk ~ ısU yolcuların büyük bir 
lcay~nd. e hareket ettiklerini 
İttifakı ıyorlar. Maamafih umumun 
da İ çocukların kurtarılmasın
ieİe~? cu, tayfa, herkesin elinden 

y 1 I yaptığıdır. 
200 J:.c?lardan kurtarılamıyan 

ışı, kamaralarında kalan 
j;? etrafları alevlerle sar lan 
ımselerdir T hı· . . • . k · a ısıye gemılerı, 

nıço 1 
uzaklardan, gemi yolcularinm 

a ışe 4 b" rı ır mahiyet arzeden 
•nda ve gürültülerini duymuşlardır. 

Aden 18 - Yangının s~bebi 
anlaşılmıştır. Bu, elektrik tesisa
tında bir kısa devre (kur sirküvi) 
~asıl olmasından ileri gelmiştir. 

u sırada birçok yolcular balo 
elbisesi giymiş olduklarmdan 
tahlisiye sandallarında hastalan· 
nııslard:r. 

1apÔnlar Bir Şehir işgal Ettiler 
_Harbin 18 - Japonlar, Man

çurı kıyamcılarının başlıca hare-
ket mevzileri olan jlan şehrini 
İşgal etmişlerdir. 

Hindistanda 
Kargaşalık 
Berdevam 

Kalküta, 18 - Sabahleyin 
Mecusilerle Müslümanlar arasında 
arbedeler olmuştur. Polis Komi
ser Muavini ve bir İngiliz, birçok 
polisler yaralanmıştır. Mecusiler 
bir Müslüman alayını taşa tut· 
muşlar ve arbede bu şekilde 
başlamışbr. 

Bombrıy, 18 - Bombay valisi, 
polis amiri ile şehirdeki karga
şalık mıntakasmı gezmiştir. Şe
hirde nisb"i bir sükun hüküm 
sürmektedir. 

Bombay, 19 - lrlanda kıra
liyet askerleri, dükkanlara yağma 
ve Müslümanları tehdit eden hal
ka karşı ateş açmıştır. 

Londra, 18 - Gazeteler, son 
hidisatın Hindistanm lngiliz vesa
yetine muhtaç olduğunu bir da
ha teyit ettiğini yazmaktadır. 
Bazt gazeteler icabında müdaha
leye amade fazla İngiliz askeri 
bulundurulmasını tavsiye etmek
tedirler. 

Kargaşalıklar Tekrar Başladı 
Bombay 18 - Kargaşalaklar 

yeniden yeniden başlamış, şimdi
ye kadar dört kişi telef olmuş, 

60 kişi yaralanmıştır. 

Beynelmilel 
Tayyareciler 
Kongresi 

Roma 18 - Burada toplana· 
cak olan Atlas Okyanusları 
kongresinde Musoliııinin nutkuna 
ilk defa Okyanusu geçmiye mu· 
vuffak olan İngiliz tayyarecisi 
Bravo cevap verecektir. Atlas 
Okyanusu tayyarecilerinin yekunu 
102' ye baliğ olmuştur. İtalya 
Tayyare Kulübü 99 davetiye gön
dermiş, h~psine de cevap almış
tır. Hava işleri Nazırı l!ongrede 
Lindbergin bulunmamasına tees
süf etmektedir. 

EDEBi TEFRİKAMIZ: 14:::::=::=::======== 
VİKTOBYA 

=::=::==:=:=:=: Muharriri: Knut Hamsun Nakleden: H. Ş. 

Viktorya bütün k d h a anlardan da- 1 
~ güzel ve daha muhteşem-

dır '. ve ben onu tanıyorum. Ha-
yalı mde daima sizi anar . · ı V"kt d' , sıze, 

ı ory.a, .. ıye bitap ederdim ... 
Halbukı dunyada size n ·ı l 

k b" aı o amı-
yaca ır tek adam varsa d 
bendim. Fakat sizin yal o a 

d' . nız mev-
cu ıyetmizi bilmek bana yeterdi! 
Ah! Bu, benim için az bir saadet 

miydi?.. Sizin orada yaşadığınızı, 
ve belki de bazt vakitler düşün
celerinize beni de karıştırdığnızı .. 
Oh! Biliyorum, siz beni düşün
müyordunuz. Fakat ben akşam
ları odamda otururken böyle ta· 
hayyül etmekle teselli bulurdum. 
Ve bu hayali mes'udiyetle gözle
rim önünde sanki gökyüzü açılardı. 
Sizin için şiirler yazıyor, bütün 

~umerln katili, cinayeti işledikten sonra tevkifhaneye götürülüyor 

İrliinda Ve ıAlmangada 
lngiltere Siyasi 
Münasebeti Vaziyet 

Dublin 18 - İrlanda muhtar 
hükiim.eti sabık başvekil M. Gos· 
grav ıdare ettiği muhalefet fır
kasının . da bazı tadilat yapılmak 
şartiJe lngiltere-İrlanda muahede· 
sinin ifasını anu ettiğini söyle· 
miştir. Mumaileyh, M. dö Vale
ranın firkasmı, idari iktısadiyat 
ve intizam aleyhinde tedbirler 
ittihaz ve demokrasiye muhalif 
hareket etmekle itham etmek· 
tedir. 

800 Komünist Tevkif Edildi 
Hamburg 18 - Hamburg ko· 

münist gençliğinin fer ip ettiği 
tenezziihte 80J komünist tevkif 
edilmiştir. 'f evkifin sebebi, ko· 
münistlerin kamyonları kızıl bay• 
raldarla donatmalarıdır. 

Ze,zefe 
Amisterdam, 18 Seleb 

adalarında mühim bir zelzele 
olmuş, yollar, köprüler ve evler 
harap olmuştur. 14 kişi ölmüştür. 
Yüzlerce yaralı vardır. 

Cemiyeti Akvamın Taziyesi 
Cenevre 18 - Cemiyeti Ak· 

vam Meclisi, Japon Başvekilinin 
katlinden dolayı Japon Hükürneti
ni taziye etmiştir. Başvekil, Ha
riciye Nazırı Yoşizavanın da kayın 
pederi idi. 

Matilde Bir Tayfun 
Matilt 18 - Joloda çıkan bir 

tayfun neticesinde 150 kişi ölmüş, 
30 bin kişi de açıkta ~a mıştır. 

Nazırın Tayyaresı Oüstu 
Tolon, 18 - Milli MGdafaa 

Nazırını Korsikaya götürmekte 
olan deniz tayyaresi denize düş-
ruüştiir. Nazır bir kruvazöre 
alınmıştır. 

Tayyarelerin Mtisabakası 
Berlin IS - BeyııelmHel 

turizm tayyareleri müsabakası bu 
sene Almrı.nyada 21 • 28 ağustos· 
ta yapılacaktır. ~ memleketin 67 
tayyarecisi iştıra~ edecektir. 
32 si Alman, 12 sı Fransız, 8 zi 
ltalyan, 7 si Çek~sl~vakya, 6 Sl 

Lehli, 2 si isviçrelıdır. 

paramı vererek çiçek satın 
alıyor, onları vazolara yerleştiri
yordum. bütün şiirlerim size itti· 
hafen yazılmıştır. Başka memba
lardan ilham alarak yazdığım 
şiirler pek azd•r ve onları kimse 
okumamtştır. 

Fakat siz belki de şimdiye 
kadar neşrolunan şiirlerimi oku
madınız. İşte şimdi büyük bir 
esere başladım .. Ah yarabbi! Size 
karşı ne çok minnettarım, beni 
tamamile tahakkümünüz altına al-

dınız, ve bu, benim için yegane 
saadettir. Gündüzleri ve gec:eleri 
her gördüğüm ve işittiğini şey 

Berlin 18 - M. Grönerin 
Harbiye Nezaretinden istifası 
üzerine başlıyan siyasi hercilmerç 
henüz bitmemiştir. Siyasi mehafil 
M. · Brüning kabinesinde tadilat 
yapılmasmı. Milli Müdafaa Neza
retine M. Raderin getirilmesini 
istemektedir. Müdafaa Nezaretine 
çelik miğfer teşkilatmm reislerin
den Seldin de geleceği söylenil·· 
mektedir. M. Gröner halefinin 
intihabı büyük bir alaka ile bek
lenmektedir. 

Bir Kilise Yandı 
Şiyeti, 18 - Dün gece Şi· 

yeti kiJisesinde bir yangın çık
mışhr. 200 bin liretlik bir hasar 
vardır. 

Bir Seyyar Mikrophane 
Londra 18 - Japon bayrağı

m hamil Riyo dö Janeyro Marü 
vapuru japonyadan 1200 muha
cirle Cenubi Aferikada Dürban 
şehrine uğramıştır. Gemide tifo
dan, kızddan, zatürreeden hasta 
40 yolcu vardır. Ayrıca üç te ölU 
olduğu gürülmliştür. Gemi, sey
yar bir hastalık membaı halindedir. 

Kafkasyada Seylap 
Moskova 18 - Tiflis civarın· 

da yağan mUthiş yağmurlardan 
dolayı dağla.-dan ovalara co~kun 
seller akmaktadır. Bu yüzden 
Dıbup civarında bir köprti hasa
ra uğramış, Kura nehrinde birçok 
yolcu taşıyan bir sal sürüklen
miştir. Bir kısım yolcular boğul· 
muştur. 
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bana sizin mevcudiyetinizi hatır· 
latır .. İsminizi odamın tavanına yaz
dım, yatağıma yatarken onu gö· 
rürüm. Fakat harfleri okadar küçük 
yazmışımdır ki, odamı temizliyen 

hizmetçi kız onları göremiyor. O 
ismi ancak ben goruyorum, ve 
bundan ne büyük bir zevk 
duyuyorum ... 

Genç kız, biraz yan tarafa 
döndü. Göğsünden katlanmış bir 
kağıt çıkardı, ve sinesini heye
candan kabartan bir _iç çekmesile: 

- işte, bunu gazeteden kes
miş ve saklamıştım. Onu ezbere de 
okuyabilirim. Her akpm onu 

kamarasında hef erkek bir masa 
etrafında toplanmış kendi arala· 
rmda konuşuyorlardı. Bunlardan 
biri tüccardı. Kazancı fena de· 
ğildi. Fakat tahsili azdı. Buhnn
dan da müteessirdi. Mtitevassıt 
bir ailenin çocufı1 idi. Terbiyesi 
şöyle böyle idi. 

İkincisi tıbbiyeden çıkmış, dok· 
tor olmıya hazırlanan bir gençti. 
Ecnebi lisanı biliyordu. Elinde 
hir kitap vardı. Okumıya, fikir 

'rİne meraklı görünüyordu. Fa· 
· · hir aile çocuğu olduğu anla

vrdu. Fakat istikbalini parlak 
l i;,Orüyordu. Kendine göre mu-
1 hayyel bir alem için hazırlanı· 

yordu. 
Üçüncüsü, züppe bir mirasyedi 

idi. Güzel ve şık giyinmişti. Fa• 
vorileri vardı. Tırnakları ma· 
nikiirlll idi. Dudaklar Duglas 
F erbanks modası bıyıklarını ört· 
müştü. Mütemadiyen kadından 

ve muvaffakıyetlerinden bahsedi
yordu. Buhran onu hiç alakadar 
eder görllnmüyordu. 

Dördüncüsü bir memurdu. 
Beşincisi bir şairdi. 
Bu beş arkadaş, kadından,aşk· 

tan ve evlenmekten bahsediyor
lardı. Beşinin de fikri biribirine 
uymuyordu. Beşinin de kadın, aşk 
ve izdivaç hakkındaki düşüncele
ri başka başka idi. 

karilerimi alakadar edeceğini 
zannettiğim bu muhtelif görüş· 
lerin herbirini bir gün bu sütun
da izah ve tahlil edeceğim. 

Yarın "Tüccar; kadın, aşk 
ve izdivaç hakkında ne düşünü· 
yordu? ,, 

* A. Nazmi Beye : 
Size nişanlamak istedikleri 

kızla oişanlanımz. Sevdiğiniz kızı 
bir daha görüp görmiyeceğiniz, 
gördükten sonra tekrar sevip 
sevmiyeceğiniz, onun sizi unutup 
unutmıyacağı meçhuldür. Onun 
için ailenizin tavsiye ettiği kız iyi 
ise tereddüt etmeyiniz. 

* Kadıköyde Sabri Beye : 
Babanızın verdiği izahattan 

ne için şüphe ediyorsunuz? Onu 
yalan söylemiye sevkedecek sebep 
mi vardır? Aksit akdirde çocuğu
nun selametinden başka bir şey 
düşUnmemesi Iazımgelen bir ba· 
banın size söylediklerini ikaz ma
biyyetinde telakki ederek ona 
göre hareket etmeniz muvaftk 
olur sanırım. 

HANIMTEYZE 

Arjantinde Petrol Yangmı 
Buenos Ayres 18- Dokuz işçi 

petrol kuyularına ateş vermiş ve 
tevkif edilmişlerdir. Diğer bazı 
Petrol kuyulara sahasında da bir 
bomba bulunmuştur. ilk kasti 
yapan Lehli bir ameledir. 

' 
okurum. Babam ilk defa bana bu• 
nu gösterdiği zaman, okumak 

üzere, pencereye yaklaşmıştım. 

Gazeteyi elimde evirip çevirerek: 

-Nerede, göremiyorum, diye 
babama sormuştum. Halbuki şii

rinizi hemen bulmuş ve okuma
ğa başlamıştım. O anda okadar 
mesuttum ki ... 

Genç k· t. n taze göğsUnden 
gazete parçasına bayıltıcı bir ko
ku yayılmıştı. Kız kağıdı açtı, ve 
gence ilk yazdığı şiirlerden birini 
gösterdi: 

[ Arkıı.ın var] 
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Kari ~lektupları 

~lkmektep 
f enezzühleri Ve 
Bir Düşünce 

Mayıs ayı içinde bütün mek
teplilerin bayram yapması hem 
bir teamül, hem de talimatname 
ahkimındandır. Bütün talebele
rin bir arada kırlara gidip te
miz bir hava içinde neşeli ve 
hoş dakikalar geçirmesi ııhhl ve 
terbiyevi noktai nazardan çok 
faidelidir. 

Ancak, bu geziııtilerin tertip 
edileceği günler ve gezinti yapı· 
lacak yerler hakkında mektep 
heyeti talimiyesinin çok şuurlu 
ve hassas davranması llzımdır. 
Yağmurlu ve bozuk bi~· havada 
yüzlerce ana kuzusunu aaatlerce 

uzaktaki yerlere götnrmek, bir 
eğlence değil, çocuklar namına 

yapalmıf bir ifkenceden bqka 
bir iCY değildir. 

Bilhassa şehrimiz, çok geniı 
ve mesiresi bol bir yerdir. Her 

mektebin civarında tenezzüh ya
pılacak yerler pek mebzul oldu-

ğuna göre gezinti için buraları 
intihap etmek çok münasip olur. 

Bilhassa, mayıs ayı daima yağ· 
mur tehdidi altında bulunduğu 

için bu gezinti yerlerinde yüz· 
lerce çocuğa icabında sığınabile

cek bir yer de tedarik etmeli
dirler. 

Dün Kısıklıda oturan bir aile 
babası matbaamıza müracaatla 
uzun uzadıya dert yandı. O ci

vardaki 14 üncü mektep, bütün 
çocuklara otobüse doldurarak ta 

Taşdelen suyuna kadar gitmişler. 
Çocuklar akşam geç vakte kadar 

orada kalmışlar, yağmur altında 
ıslanmışlar .• Zavallı çocuk velileri 

de geç vakte kadar türlü endiıe 
ve azap içinde mektebin kapi· 
sında çocuklarını bekleyip dur· 
muılar •. 

Neşeli geçmesi icap eden bu 
günleri, çocuklar ve çocuk velileri 
için bir azap vesilesi haline ıe
tirmemek çok iyi olur~ 

Süngercilik 
Marn1aradan Sünger istih

sali İçin Bir Müracaat 

lstanbul Ticaret Odasının 
lstanbulu sünger ihracat merkezi 
haline getirmek istediğini yaz
mııtık. Türk müteşebbislerinden 
bir grup, TOrk süngerciliğinin in
kişafı için, Marmaradan sünger 
çıkartmak istediğini lktısat Veki
letine bildirmiştir. 

Müsaade verildiği takdirde 
müteşebbisler derhal harekete 
geçerek Marmaradan sünger is
tihsal etmiye başlıyacaklardır. 

Yeni Neşri_qat 

Gol Çıkll 
Eski futbolcularımızdan Refik 

Osman Beyin çıkartbğı (Gol) 
mecmuasının 12 inci sayısı intişar 
etmiştir. 

Holivut Çıktr 
Memleketimizin yegane sine

ma mecmuası olan Holivutun 
14 ünci.i nüshası Avrupa spor 
havadislerini havi olarak intişar 
etmiş ir. 

SO_N JOSTA 

- ' 
1 

Şark Alemi 

Suriye 
Ve 

......__._~ Lübnan 

SON POSTA KAN ADADA 
---------

Dünyanın En Muazzam Şimendifer· 
Fabrikalarını Gezerken Neler Gördüm? 

.,.. 
Burada Asgari Yevmiye 10 Liradır. Amele Balolarda, 

Fabrikanın 
Var! 

Sinemalarda Ve Banyolarda Eğlenmektedir. 
Nikah Ve Evlenme Daireleri De 

..,,., 
........ 

DUnyanın en bUyUk fimendHer fabrlkasmda lokomotifler yapılırken 

Kanada-Montreal (Hususi mu- ı 
habirimizden) - Bu mektubum· 

da (Son Posta) karilerine, dOn· 
yanın en büyük şimendifer fabri-

kasını ve buradaki amelenin ça· 
lışma tarzım canlandırmıya uğ-

raşacağım. "Kanadiyan Pasifik., 
şirketi bana Angus Şavp ismin· 

deki büyük fabrikasını gezdirir
ken hayret içinde kaldım. Fil-

hakika bu fabrika Almanya, 

Fransa ve lngilterede gördüğüm 
emsali ile kıyas kabul etmiyecek 
bir vaziyette idi. 

Kanadiyan Pasifik şirketinde 

80 bin memur çalsşmaktadır. 

Kumpanya senede 16 milyon 

yolcu taşımaktadır. Biiyük şehir

lerde kumpanyanın hususi otel
leri vardır. Tren yolculuğunda 

yorulanlar bu oteJlere inip üç 
ıün istirahat etmek hakkına 

maliktirler. 

Angus Şavp fabrikası 5 kilo
metre saba üzerindedir. Burada 

8 bin amFle çalışmaktadır. En 

ehemmiyetsiz işçi günde bizim 

paramızla 10 lira almaktadır. 

Burada ameleye fazla ehemıniyet 

~verilmektedir. Bu fabrikada çalı

şan amelenin küçük bir ıehri 

vardır. Bu şehir kasapları, bak· 

kafüm, eczahanelerile amelenin 

bütün ihtiyacını tatmin etmek

tedir. Şehirde işçi çocuklarına 

mahsus muazzam bir mektep 
vardır. 

Fal r kanın yanında bizim 
Taksim stadyomundaıı biraz kü-

• 

çük mükemmel bir bina vardır. 
Bu binada her cumartesi geceıi 

neşeli amele baloları verilmek

tedir. Amele, binanın yüzme, 

ıpor ve sinema dairelerinden is

tifade etmektedirler. Amele haf

tada iki gece ailesile sinemaya 

gitmekte ve burada sesli filimler 

seyretmektedir. Fabrikanın elli 

kişiden mürekkep olan hususi 

itfaiyesi gece gündüz müteyakkız 
bir vaziyette beklemektedir. 

Fabrikanın hususi mühendis 

mektebinde bugün 415 efendi 

okurııaktadır. Müessesenin bizim 

Taksim stadyomile kıyas edile

miyecek kadar güzel bir stadyo· 

mu, iyi antrene edilmiş bir futbol 

takıml vardır. Şirketin hususi bir 

evlenme odası da vardır. Bu oda

da bir papas daimi surette bek
lemekte ve müracaatçıların niklh
larını kıymaktadır. 

Şirket, iktısadi ııkıntmm müş· 
külitını ortadan kaldırmak için 

amelelerinin evlenme masraflarını 
kendisi ödemektedir. Amele boş 

saatlerini yazın deniz banyolarında, 
kışın buz sporlarında geçirmek

tedir. Fabri!<a, amelesine ıenede 
18 milyon dolar vermektedir. Şir· 

ket amelenin en küçiik sıhhi, me· 
deni ihtiyacını ih nal etmeden tat
min eder. Her amelenin hayatı 

her türlü kazaya karşı sigorta
lı dır. 

Fabrikayı ancak dört saatte 
dolaşabildim. Her taraftan vagon 

dolusu mal ve mevaddı iptidaiye 

girmekte ve bunlar diğer taraf
tan mamul ıekilde çıkmaktadır. 

Kumpanya her şeyini kendisi 
imal etmektedir. 

Vagon zeminlerini 
için hususi bir hah 

döşemek 

fabrikası, 

pencereler için bir cam fabrikası 
vardır. Bütün makineler elek

trikle otomatikman işlemekte, 
tahtalar kendi kendine kesilip 
boyanmaktadır. 

Fabrikanın lokomotif şubesi 
çok şayanı dikkattir. Ayni daki-

kada 72 lokomotif birden tamir 
edilmektedir. Bu . dairede 750 
amele çalışmaktadır. Bu ameleler 
sabahları fabrikaya tertemiz gir-

mekte, akşamlan kuzguni bir 
arap vaziyetinde çıkmaktadırlar. 

Yüzlerce motör ve makinenin dai
mi ve muttarit gürültüsü insana 
bir harp meydanı hissi veriyordu. 

Amele çalışıp demirleri biri
birine yapıştırırken, çelikleri ka-

laylarken yüzlerine son sistem 
maskeler takmatadırlar. EJlerin
de elektrikle itliyen desterelerle 
muazzam demir parçalarını pey· 
nir gibi kıtır kıtır doğramakta• 
dırlar. 

Bu fabrikada yüksek demir
yolu mühendisleri çalışmaktadır. 
Mühendisler dünyanın en büyük 
ve en kuvvetli lokomotifini yap-

maya muvaffak olmuşlardır. 8,000 
ismindeki bu lokomotif, kömür 
yerine kaba yağ yakmaktadır. 
Resimde gördüğünüz lokomotifin 
arkasındaki depo kömür değil, 
yağ deposudur. 

Amerikanın en uzun tüneli de 

Berut, 16 - Bir ajans habe

rinin yanlış_ olarak verdiği bazı 

malümat Suriye vaziyetinin başka 

telakkilere meydan verebilece

gını düşünerek beni hadisatı 
tasrihe sevketti: 

Verilen haberde Suriye ka· 
nunu Esasisinin iptal edildiği 

bildirliyor ki bu, doğru de

ğildir. İptal edilen Kanunu 

Esasi, Lübnan Cümhuriyetine ait

tir. Bunun sebebi şudur: 

iki defa Lübnan Cumhur reis· 
liğine intihap edilen ve son clefa 

Fransız Fevkalade Komiserinin 

kararı ile tekrar münferit hlkinı 

ilAn olunan Şarl Debbas'ın müd

deti bu ay sonunda bitmek IA· 
zımdı. Bu adam, F ransaya olan 
meyli ile maruftur. 

Üçüncü defa cümhur reisi 

İntihap edilmesi Marunilerin düş
wnlağını davet edecekti. 
1 

Çünki Şarl Debhas Orto
dokstur. Marmiler, Cumhur Riya-

setini elde etmek istediklerinden, 
bu cemaate mensup avukat Emil 

Ede ile Şeyh Beşaretül Huri'de 

namzetliklerini lrnymu l"rdı. Bir

kaç ay evvel yapılan nüfus tahri

ri ise, Lübnaııda Müslüman eksC"" 

riyetinin mevcudiyetini göst rmiŞ' 
ti. Bu hal, tahminlerin hilafı bir 
şeydi. 

Bu ise komiserliğin işine gel· 
miyordu. Kanunu Esasi mucibince 

ayın onunda kendiliğinden topla· 

narak yeni cümhur reisini intihap 

edecek olan Meb'usan Meclisini 

bu hareketten menetmek la

zımdı. Zira meclisin meyli, 

bir mftslüman reisi intihap etmek

ti. Fevkalade komiser, bu vaziyet 

karşısında, bir emirle Lübnan Kır 

nunu Esasisini iskat etti. Bu keyfi 
karar, haklı olarak, halk arasın· 

da galeyan husule getirmiştir. 
Fransız komiserliği, hristiyan ve 

Fransaya kat'i" surette bağlı bir 
gözle baktığı Lübnanın bu ıtaat-

sizliğini, buradaki müslüman 

ekseriyetini kaldırmak suretile 

cezalandırmak fikrindedir. 

Bunun için de, eskiden oldu

ğu gibi, aglebi ihtimal LUbnanıP 

bir kısmı Suriyeye i\hak edile· 

cektir. 

Fakat herşey, Fransada te

şekkül edecek olan yeni hüklr 

metin vaziyetine bağlıdır, eğer 
bu bükümet, sola mütemayil bir 

hUkümet olursa, Suriye biraı 
nefes alacaktır. Aksi takdirde 

yeni hadiseleri beklemek lazım-
dır. )Jf. 

bu şirkete aittir. 6 mil uzunlu· 
ğundaki bu tilnel 1915 senesinde 

8 milyon dolar sarfile vilcude 
getirilmiştir. Şitkctin ayrıca A "/" 
rupaya sefer yapan üç hususi 
vapuru vardır. Büyük sanayiiO 
azametini ve çalışma tarzının mil" 
kemmeliyetini tetkik etmeme fır'" 
sat veren Mr. Gilbert v.:şevi)'CI 
teşekkür ederek .-yrıldım. 

Turan 



OCUK SAYFASI 
Kllçtlk Hlklye 

Kara Sambo 
Bir zamanlar Sombo isminde 

k?çük bir zenci çocuğu vardı. 
Bır gün Sambonun annesi Kara 
Samboya kırmızı bir ceketle 
mc:vi bir pantolun dikti, babas; 
Cumho da pazardan yeşil bir
şemsiye ile, kırmızı püsküllü mor 
bir çift pabuç aldı. 

Sambo bütün bu yeni şey
lerini giydi, öğleden sonra orma
na doğru gezmiye gitti: 

Ormanın içinde gezinirken 
karşısma bir kaplan çıktı .. 

Kaplan Sambo 'yu görünce "Kü
çük Kara Sambo canım seni 
Yemek istiyor,, dedi. Sambo ne 
bap~ın " Aman kuzum kaplan, 

.... u yeme, sana kırmızı ceketimi 
Ver evim ." 

v :· Peki bu sefer seni yemiye
~e'ı~ amma kırmızı ceketini mut

a ıaterim.,, Zavallı Sambo kır
ınız, ceketini kaplana uzatb. 

Kaplan ceketi omuzlarının 
:Stn;e attı . ., Şimdi ormanda 
dfyn en güzel kaplan yoktur .. ., 
K e ıBylenerek uzaklaştı. Küçük 

ara Saınb d . . . 
b 1 d 

o a yme gezmmıye 
aşa ı Bu f b k bir k · se er karşısına aş a 

Sa b aplan Ç•ktı " Küçük Kara 

)' rn ° canım seni yemek isti
or,, dedi. 

Aınao kuzum Kaplan ağabey, 
!:P'!la, eğer beni yemezsen sana 

avı pantolunumu veririm. 
.. Peki, bu sefer seni yemiYec ... 
egun, amma mavi pantolununu 

IDutlaka bana vereceksin .. Sambo 
Kavi pantolununu kaplana uzattı. 

aplan: "Oh timdi ormanda 
b~nden güzel kaplan yok" diye 
boylenerek uzaklaştı. Kara Sam-

0 ~· gene gezinmiyc başladı. 
k 

1 
u sefer de gene başka bir 

b:~aana =aeldi. Kaplan Sam
Sambo g nce: .. KOçük Kara 

• canım seni k . . 
yor dedi .. A yeme ıstı-
lan ;ğabey. b m~n kuzum Kap
kırmızı fi k .. 1 ~nı yeme, sana 
rım1 ve P. 5 ulu mor pabuçla-

reyım. 
.. p k" b 

ce v · e 1 u sefer seni yemiye-
ba~ım, amma pabuçlarını mutlaka 
paha vermeli~in" Zavallı Sambo 
lan uçlannı kaplana uzattı. Kap
.. otah~çl"!~I kulaklarına taktı. 
b d' ıımdı, bütün ormanda df n en gfizel kaplan yok.. " 
S ye b söylenerek uzaklaştı. 
a~ 0 • da yine ormanda 

~ezınmıve başladı. Bu defa da 
k a~bon ın karşısma gene bir 
bap an ç ktı: .. Küçilk Kara Sam-
d 0 d. c~n m seni yemek istiyor,, 

e ı. Aman kuzum kaplan ağa
bey ye e, sana yeşil şemsiyemi 
Vereyim. Ben onu senin kuyruğu
na bağlarım. 

"Pe <İ bu defa seni yemiye
ceğim arna, yeşil temıiyeni mut• 
laka kuv-uğuma bağlamabsm." 

Sambo ıemsiyeyi kaplanın 
kuyruf' na bağladıktan sonra 
Kaplan "oh şimdi hütün ormanda 
benden gilzel kaplan yok ., diye 
aöylenerek uzaklaştı. Zavallı Kara 
Sambo da ailıyarak çırçıplak 
eve doğru aitmiye başladı. 
Daha ben~ iki ilç adım atmıştı. 
Gırrrrr dıye bir gtırültü iıitti, 
hem de gürültü gittikçe yaklqı
yord~. ~ambo eyvah, kaplanlarm 
hepsa Lırden beni yemiye geli· 
yorlar J a1iba diye söylendi. Za
vallı Sambo ne yapacağını şa
şırdı. Hemen koştu bir burma 
ağacınm arkasına saklandı. 
kaplanl~r .. En güzel benim •• , 
Hayır aeo değilsin, benim diye 
k~vga ederek yaklaştılar. En 
nıhayet, hepsi öyle kızdılar ki 
Sambonun elbiselerini bir ta f' 
tt •~ b" "b" ra a a haf ın ırlerini br- ı 

111a amıyte 
ısırmıya başladılar. • 

B6yl kavga ede ede ta 
Sambon n saklı ol~ugv u .. 

-t agaca 
kadar eldiler. Sambo onlar 

NASIL NEZLE OLURUZ? 

- Yolda yağ

mura tutulur, sır

sıklam oluruz. 

2 Sınıfta yaş 

elbise ile oturur, 

üşürüz. 

3 -Eve c:önün
ce başımız ağrır, 

burnumuz akar. 

4 - Biraz za
yıf,:;ak ) atağa dü-

5 - lslandığınız 
7aman çorapları

nızı ve elbiseleri
n" zi kurutunuz. Yaş 
çorap ve kundura 
ile gezmeyiniz. 

~erız. 

Avustralgada 
Olsaydınız! 

Bu Haftaki Bilmecemiz 
Siz birisine mektup yazmak 

istediğiniz zaman ne yaparsınız. 

Bir kağıt kalem alır, istedikle
rinizi ) azar, postaya verip gön
derirsiniz. 

Halbuki Avustralyada yerli
ler arasında olsa} dımz, böyle 
bir mektup yazamazdınız. Çünkü 
okuyup yazmak bilmezler. Bir 
yere bir haber göndermek iste
dikleri zaman bll4 
nu Arnavut çe
telesi gibi bir 
deynek üzerine 
ipreller yapa
rak yazarlar. 

Resmimiz, koşan bir eşek resmidir. Fakat ressamımız bunu kesip 
altı parça yapmıştır. Siz bu parçaları birleştirip koşan eşeği yapınız. 
Parçaları bir kartona yapıştırınız. Sonra bize gönderiniz. Resmi tam 
yapanlardan 150 kişiye güzel hediyeler vereceğiz. 

Meyvaların Dili 

Bu resimde, bu suretle ya
zılmış bir iki mektup nümunesi 
g6rüyorsunuz. Deyneğin kenar-
larında gördüğiinüı oyuntular, 
kesintiler bir manayı ifadıt eder. 
Fakat birinin yaptığı işareti 

ötekinin anlamasına imkan yok
tur. Onun için bu deynekleri bir 
adama verirler, onunla gönderirler. 
O adam bu deyneğe bakarak 
söylenilenleri batarlar ve haber 
ve::rir. 

Yerli çocuklar bunu oyun 
olarak oynarlar. isterseniz siz 
de tecrübe ediyiz. Hayli eğlen
miş olununuz. 

ÜZÜM 
fsrail kavmi beni 
Can evimden severdi. 
Kanımdan şarap yapıp 
Dudağına sürerdi. .. 
Y abudanın gününde 
Gölgeme sığındılar. 
Doğduğuna petimau 
Aleme kırgındılar. 

• Yemyeşil çardaklarım 
Hepsini de gizledi. 
Bana "lsrail kavmi" 
"Uğurlu meyval,, dedi. 

Emin Recep 

Yabani Çilek 
Hür dağları severim 
Dikenleri evimdir. 
Bin sekiz yüz kırkta ben 
Sandım dünya benimdir. .. 
Amerika halkım 
lsta cezbettim o giln. 
Uzun zaman sevinçten 
Yaptırar dernek düğün; 

* Hele gençler oynarken 
Gökleri inlettiler •• 
Beni "Çilek sultanı,. 
Diye ilin ettiler •• 

Emin Recep 

HARP GÜRÜLTÜSÜ 

Bir muharebede toplar, siliblar. bombalar patladığı za~a.n hasıl olan gürültüyü anlamak isle'° misiniz'? 
işte size bir yol g&teriyorum. Bir metre uzunluğunda b!r ıp alınız. Bunun bir ucunda bir çocuk başına 
geçecek surette bir halka yapınız. Diğer ucuna da bır kurşun kalem girecek kadar küçük bir hılka 
yapınız. Sonra. ipin bir ucunu bir ark~dqınızın .batına geçiriniz, elleri resimde olduğu gibi, kulakları 
kapyacak şekılde başa konacaktır. ~tekı ucuna ~·~ kurşun . kalemi geçiriniz. Sonra ipi gerip parmakla 
vutunuz. Arkadaşınızın harp sahnesı seyreder gıbı kuvveth gürültüler işiteceğini göreceksiniz. Bu 
oyunu tecrübe ediniz. ok eyleneceksiniz. 

görmeden hemen başka bir dayanamadı, çıktL '
1
Bu güzel 

ağacın arkasına kaçtı. Kaplan· elbiseleri niçin yerlere atbnıı. 
lar birbirlerini kovalayarak ağa- Eter istemiyorsanız, bari tekrar 
cm etrafında d6nmiye başla- alayım,. dedi. 
dalar, hepsi önündeki kapla~ın Kaplanlar Gırrrrr, diye bağır-
kuyruğunu yakalamış onu yemıye dılar, amma cevap vermediler. 
uğraşıyordu. Sambo saklandığı Çünkü hiçbiri ağıındaki kuyruğu 
yerden onlara baktı, nihayet bırakmak istemiyordu. Küçük 

Kara Sambo bir daha sordu. 
Kaplanlar yine yalnız Gırrrrr, 
diye bağırdılar. 

Küçük Sambo da elbiseleri 
yerden topladı. Kaplanlar öyle 
kızdılar 6yle kızdılar ki. Fakat 
bir türlO kuyrukları bırakamıyor
lardı. Ôfkelerincjen daha çabuk 

Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

5 may11 932 tarihli nüshamızda 
neırolunan bilmecedeki (Saklı kaz)ı 
bulanlardan hediye alacakların isim
lerini atatıya yazıyoruz. 

Hediye alacaklardan lstanbulda 
bulunan karilerimizin Pazartesi, per
şembe giinleri öğleden sonra bizzat 
idaremize ge:erek hediyelerini alma
ları lizımdır. 

Ya!nı:r. la~rada bu1unan karileri• 
mizin lıediyeleri posta ile adresleri· 
ne gö,der lir. 

Birer dolma kurşun kalemi 
alacaklar: 

h.ıl t 11 ın ·ı ııH kt p <lonhıncO 
ı ııft.ırı .ı. > 17.zPt. H \.zıt :\Hıncı 

ırıl·I lı p tı~ıırıı u ım ırtrn Muazzez Hiise-
ııı, J tarılıul Kız Or1am ktcui talebe

"' ııh·ıı ..!'J.) Mu.dl l, J kuılıul 1 tıklat 
li • ı ı.ı11.:ı." ıııdı ıı • 02 ı .ıik, t ı.uıuuı 
14 uıırıl ıı ı•ld(•lıı dorıl hıcft ııııftan 
181 t alıattin, lstaıılıul ı,ız Ortamokte
bi talel u iııdf·ıı ~ıGU .Muzaffer, lstaul.ıul 
I.rk< k ~lıı.tlliııı Tathikat kı ııııml.ı 103 
1 ikrı·t. ı~ı~ııılııı1 42 iııei ıııektPp ikinci 
sıııırt.ııı 4 lsa, lstanlıul 1:? inci ıııek-
ft_p licfıııri sınıftan : 1 1 .ıhrl)C Ulip, 
l>.ı\ utı aıı ı llrt:ıııı ktnlıi t.alclıc inden 
:ı ı:-ı \lı Ht>) H' llanıuıl.n. 

Muhtıra defteri alacaklar: 

J)İ\.ıı )ıılu ııııııara 113 A. Kemal, 
ı,,ı,ııılıııl 4t !incu ıııı kt<'p lıctiıwi sı
ıııfırrd 111 :1Glı Mel.th:ıt, Ankara Y('!ni
ll"lıır :M.-nıuriıı EvlP.ri, M<>murin Ma 
lı.ıllesi 7 Tugnıl, Da\ utııaıa orhtmek
tı uı t:ılpuc iıı len 122 i\ccıncttiıı. An-
1,ar.ı Lrkek Li <-' i lıiriııri ~mırtaıı 121 
• pı·.ıtı. lslnııl ut ı:rkek Li:;csi uı;uncll 
ırıırtaıı 1282 Jrr.uı, r\.d.ına liso ikinci 
ııııf ıalebl' i11ı1(•11 131) Nuri, Gôztepe 

f',tifOI akJ,Lrt J0 Jlikırıct ~aİp , J fanbU( 
4;; aııci mekteı> talelıosiudcn 37 ('etin 
ı,a) .ı, \nkar.t Erkek Ort.ııııcktclıi bi
rırıcı ııııft.uı .!03 Orlı.rn ley ,.o ba
ı ıı ıl.ır. 

Albüm alacaklar: 
-

hıııir HeşaÜİ) o <. i~<-'k sokn0111da 
1 lfıldafaaı Hukuk ı cktcbl tal b in

dı ıı Kılınr rı, HaıN 111 Hı hir 'l'elefon ıne 

ııı u rl.trınd.111 :-;,ıdİJ c 1 t:uı lml l"z ~ 
t:ııııcktc hi t l<.'lıc iı ıh ıı .. 7 Ztıl ı) de· 
Hız.ı. B") koz Poloıırı ko) 1lkıııcktep 

t ılelıl iııUl'll t haz ııır, krsııı Ç .uıka
' t likı •kt{ l ı t Ll<.'I ıııd ·ıı fi03 J zct, 
1 ıtırı c l lu .ı ııı k. "ı 1 akk:ıl ll on 
\ ıla ılo t rzi Lıza, ~ l tııbcrlit ~ Ev
k r 8ok:t1!'ında .J;; I< ntn n N<"lihcı Ad. na 
Ali l'\e ili ı zahaııı ııılt ~:uli H im, 
\d uı:ı 'J u· ırct ıııek it lıı ık inci ıuıftan 

. 1 il ıkın{ 1. lstaıılıul :--, • lık ) urdııııda 
Bı drİ\ ı• Jl.1111111 'c Hl·\ lı·r. 

Boya kalemi alacaklar: 

l'<·rlfl\ ııh ııl Liı;ı• 1 lıirıııcı sııııf t.a
lı Lf ıııdı n t.2 lhrahıı ı h-ılıalaf J r-kek 
ı: t i lıiriıı<'İ ıııırt:uı 1073 Cıhat, Ar
ıı:avııtkoy l'c\ zı.ıtı Li < ı yedin<'İ 11-

ııırı ııı .U8 Necdet, Ot'leııbevi ortaınck
lı hı oıı sııııftan Şoıııı.ı, Oalata :ien-
1 ı ııı" .ı ıııı·ktt l ı ikiıı<·ı ııııft:ın !l Ci
ıt Arif, l'l·rh•\ ııh·:ıl l.ı rı;i hiriııci sınıf 
ı.ılPhe~iııdrn :13:1 Ml'lııııct, J ı, nimi 
Xi ıııci ilkıın·ktqı 1.ıll·I umıduı 304 
:\lıı lafa. D:H ıılp.ış.ı Ortaınektflbi tale
lıpRİııdeıı !10 N.ıınık hcııı.ll, Maltepe 
\ 1,ı rı Lı l'"I t.ılı>hı si111l il 2'J04 Halil, 
l'ı rlt:' ııİ.) .ıl 1.ısı si dıırtlıııu·u sınıftan 
424 \ız:ıffcr, g.ızı Oımıanp.ıta Ort.uııok
tolıı taloLcı;indcıı ı4U Nt cıııettin, Be-
) •ı:ı: ı t altıncı mektep tah.•lıc•sinden 413 
B ıkı) c, D:n ulpaş:t Ort tıııl'ktcbi talo
llc indcıı !18 l'i.ılıri. l\f, lll'pe Askeri Li
sı t t ll<'iı<'"'İIHll'tı 2.'.;2 ı ~I. J:kr<•ııı. l\f,ıh 
lı ııe \ hrı Lı ı•si t.ılı lıl iıırlt•ıl 2Hj() 
tıuıtr ·Be\ v Jl:ıuııııl:ır. 

· (Arkası var) 

dönmiye, biribirlerine daha çok 
hücum etmiye bqladılar. 

O kadar çabuk dönüyorlardı 
ki ayakları görünmüyordu. Dö.,. 
mekten nihayet hepsinin başları 
döndü, baygın yere düştüler. Kll
çilk Sambo hemen koştu, baba
sına haber verdi. 

Babası ormana gitti, kapla.,. 
lar.n derisini yüzdü. Pazarda 
sattı. 

Küçük Kara Samboya annesi 
yine bir kırmızı ceketle mavi 
pantolun dikti. Babası da ona 
bir tane daha yeşil ş msiye, bir 
çift kırmızı püsküllü mor pabuç 
aldı. 



( SON POTA) kadınlan ve genç kıılart 
(SON POSTA) da Hanımteyze bütün 

gençlerin kalp ve atk iflerinde en •lmimi dert 
ortağıdır. Ailenize, dostlarınıza söyliyemediğiniz 

aşk dertlerinizi Hanımteyzeye yazınız, Hanım

teyze ya her günkü sütunda veya huııuıi mek
tupla cevap verir. Hanımteyzenin fikirleri, birçok 
gençleri büyük müşküllerden kurtanyor. 

K AD 1 N 
aJAkadar eden meVTitlara her şeyden faslı 
ehemmiyet vermektedir. 

Şimden sonra haftada bir defa Kadın saf" 
famız olacak ve bu sayfada şunlar bulunacaktır 

Güzellik meseleleri, son modalar, çocıığıl" 
nuzun terbiyesi, evinizin güzelliği, ev iıleri, 
el işleri ve saire ..• Dertlerinizi Hanımtegzeye Yazınız 

Ev 
Neler 

Her 
Kadını 

Bilmelidir? 1 

Aşağıdaki malumatı kesip 
saklayınız. Bir gün olur bu ma
lumatın size çok faydası dokunur. 

Kırılan Çiçeği 
Doğrultunuz 

Şimdi ilkbahar, evinizi çiçekle 
süslemek istersiniz. Fakat hazan 
bakarsınız, bir çiçek kırıhp boy
nunu biiküverir. Çiçeği atmayınız. 
Kırılan yerine dikkatle zamklı 
bir bez yapıştırınız çiçek eski 
ıeklini ve güzelliiini muhafaza 
eder. 

lf 

Teneke Tepsileri 
Pas/atmamak için 

Teneke tepsilerinizi paslatma• 
mak için evvll yağlaymız. Sonra 
fırına sokunuz. Paslanmış teneke 
tepsi veya kaplarınız varsa, on
ları da asitborikli su ile yıkayınız. 

Halt Üzerine 
Mürekkep Dökülürse 

Halı üzerine mürekkep dökü
lür veya mürekkep lekesi goru
lürse, bunu sirke ile temizleyiniz. 
Sonra üzerine sünger kağıdı ko
yup kurutunuz. İcap ederse bu 
ameliyeyi bir iki defa tekrar 
ediniz. 

lf. 

At! asa Üzerindeki 
Meyva Lekeleri 

Masa örtüsü üzerine mevya 
ıuyu dökülürse, derhal üzerine 
tuz dökünüz. leke yapmasına 
mini olur .. 

* Aynayı 
Güneşte Tutmayın? 

Aynaları güneşte tutmayınız, 

Ye aynalı dolaplarınızı odanın 

güneşli yerine koymayınız. Gü
neş arkasındaki sıvalan eritir ve 
aynanın güzelliğini bozar. 

Yanığna 
Karşı 

* 

Bir yerınız yandığı zaman 
derhal oraya yumurtanın beyazını 
sürünüz. Derhal hararetini alır 
ve yara yapmasına mani olur. 

Sıçanları 
Kaçırnıak için 

Sıçanlar nane kokusundan 
hoşlanmazlar. Sıçan deliklerine 
arada sırada nane ruhu damlab
mz, az zamanda farelerden kur
tulursunuz. 

* Leke Temizlerken 

Tuz Lazım 

ince ve zarif eşya üzerinde 
husule gelen lekeyi alkolle te
mizlerken, içine biraz da tuz ka
tınız. lekenin etrafında husule 
gelen çizgi zail olur. 

Yaz Elbise eri 

I 

' fi/ 

1 

Yarım kostüm tayyör hiçi~ 

minde hafif ve zarif bir elbise. 

~ ~~ek~::,:~~l:~:ak-1 
kında bir fikir vermek için bu 
sayfadaki resimleri tetkik ediniz: 1 

A - Kahverengi hasırdan-
dır. Sarı gülden garnitürü vardır. 

B - Beje. Yeşil kadifeden 
çiçek ve garnitürleri vardır. 

O- Siyah hasır. Beyaz siyah nok
talı kordelesi ve ince peçesi vardır. 

E - Kahverengi hasır. Kah
verengi satenden kordelesi vardır. 

G-Şapka ile boyun atkısı zavi
ye teşkil edecek surette kesilmiştir. 

J - Kahverengi hasır. Yan
da pembe gülleri vardır. 

K - Sarı ve beyaz hasır, 
san ve siyah kordelesi vardır. 

L - Açık yeşil fantezi şapka. 
Satenden kordelesi vardır. 

M - Fantezi kırmızı ve siyah 
hasır. Kırmızı ve siyah kadife 
kordelesi vardır. 

Güzellik Dersi 

Ağzımızı Nasıl 
Güzelleştirebiliriz? 

-
Ağız gözlerden daha ziyade 

manalıdır. Ağzımzm ifadesine 
dıh.kat ediniz. 

Ağzımızın şeklini ve ifadesini 
değiştirmek elimizdedir. Dudak
ları çok ince olanlar iş yaparken 
ağızlarını sıkmaktan çekinmeli
dirler. İnce dudaklılar arada sı
rada ağızlarını şişirmelidirler. 

Dudaklarınız kalınsa, daima 
ağzınızı kapah ve dudaklarınızı 
sıkı tutmyıa alışınız. Y aloız bunu 
yaparken ifrata varıp varmadı
ğınızı anlamak için aynaya bakı
nız, kendinizi gülünç yapmayınız. 

Dudaklarımı ince ise, arada 
sırada çekip iğneleyiniz. Bu sa
yede -dudaklarınız hem kızarır, 
hem de daha laze görünür. 

Dudaklar, kırm.z sürmeksizin 
kızartmak için, içine biraz limon 
suyu karıştmlmış gliserin kulla
nınız. 

Dudaklara kırmız sürmek ince 
bir san'attir. Bunu öğrenmeksizin 
tatbik etmek, ekseriya fena ne-
tice verir. 

Bunlarz 
Yapmayınız 

Evde kabiliyetsizliklerinizi gös
termeyiniz. Sofrada yanık, veya 
fena pişmiş bir yemeğe ancak 
yeni kocalar tahammül edebilirler. 

* Kocanıza karşı insafsız olma-
yınız. Evde onun da söz hakkı 
vardır. 

~ 
Evde neşenızı gizlemeyiniz. 

Erkek her şeyden ziyade neşeli 
kadını sever. 

ll--
Kocanızın alakadar olduğu 

şeylere lakayt kalmay1mz. Ona 
her vakit iyi bir müşavir olduğu
nuzu gösteriniz. 

lf. 
Kocanızı başkaları yanında 

tenkit etmeyiniz. 

* Kıskançhk göstermeyiniz. Zin-

Yaz Elbisesi 

Genç kızlar için zarif bir yaz 
elbisesi. 

cirle tutulmak istenen koca daha 
çabuk elden kaçar. 

1 
Her 

Çocuk Annesi 
Neler Bilmelidiı 

~"ocuğa Bol 
Meyva Veriniz 

Kış nihayet bitti. Şimdi ınt 
va mevsımı başlıyor. Çocu~ 
tabiaten meyvayı çok sever! 
fakat ya çok yerler, ya hamk 
yerler, hasta olurlar. 

Bunun önüne geçmek, '' 
zamanda çocuğunun bol mef 
yemesini temin etmek her an~ 
nio vazifesidir. 

Taze meyvada vitamin ., 
dır. Vücutteki hamızları tehli~ 
siz bir hale getirir. 

Çocuğa nişastalı, unlu tatlı 
•. yedirmektense, meyva verJ11 

elbette muraccahtır. 
Çocuğa her sabah yemekl 

evvel mutlaka meyva yediriniı 

Çocuğun 
Yattığı Oda 

lf. 

Biz çocuğumuzun yattığı oıl 
y:ı ehemmiyet vermeyiz. Ekse~ 
evin en güzel odalarını kendiıt11 

seçer, onları fena odalarda ) 
tırırız. 

Şuurlu bir anne evin en çtl 
gfineş gören odasını çocuklar• 
tahsis eder. Çocuğun odası b 
güneş almalıdır. Eşya gayet bıı~ 
ve sade olmalıdır. 

Çocu~n odasına ağır per~ 
ler asmamalı, tül perdeleri tel"" 
etmelidir. 

Ufak Tefek 
Kazalar 

Çocuk bulunan her evde bV 
çok ufak tefek kazalar olur. f.J 
anne bu kazalara karş' alına'' 
tedbirleri bilmiye mecburdur. 

Mesela yemek yerken birde 
bire boğazına su veya ekıt1t 
kaçar. <_:ocuk çok ufaksa deri> 
öne doğru yatmp arkasma b 
fifçe vurmak kafidir. Eğer b 
kafi gelmezse çocuğu baş aş' 
çeviriniz ve hafifçe masaj yapıl1 

Bazan çocuk yerken giller < 
konuşur. Farkına varmıyarak b 
ğazma büyük bir lokma ka.çj 
Boğulur gibi olur. Bu takdır 
en iyi tedbir küçük parmağı b' 
ğazma sokmak ve bir elle boğ' 

~ k • 8~ 
zına aşagı yu arı masaJ yapnı 
tır. Bu kafi gelmezse ço~uğu ae 
alınız ve arkasına vurunuz. 

Bazan çocuklar düğme, çl 
kirdek, yahut başka bir şey yut 
bilir. Bu okadar mühim bir me~ 
le değildir. Telaşa düşmemek 1 
zımdır. Bu yutulan şey kendiliğif 
den çıkar. Bunun için müshil vef 
miye doktora gitmiye ihtiy9 

yoktur. Y almz böyle birşey yLI: 
tuktan sonra iki gün çocuğa ~t 
;;nek yağ, sütlaç, yoğurt gı 

şeylerden başka bir şey verf11' . . 
ymız. 

c::=:==================-:::::? 
Kahve Ve 
Çay Lekeleri ., 

Kahve, çay ve kakao lekeS~ 
çıkarmak için gliserin kullan•~ 
Leke taze ise hafifçe ovma ~ 
zail olur. Eger leke eski ise, g 
serinde bir müddet tutunuz. 



Haftada iki 
SP 

Defa Spor 
OR s Per~embe v;- Cumartesi GUnleri 

Çıkacak Spor Sayfalarımızı 
Olcuyunuz ... 

Galatasaray - F enerbahçe 

• e a ı ım 

k Çarpışacak 
Bu ay içinde mühim projeler 

vardı. Başta Selanik muhteliti 
olmak üzere sıra ile· Enosis Yu
nan takımı, İngilizl~rin Vestha
mmı ve daha sonra Fransızların 
Racingini görecektik. 

Selanik muhteliti ile beraber 
gelmek istiyen seyircilerin pasa
portları vaktinde yapılamadığı 
için onlar gelemiyeceklerini bil
dirdiler. 

Selanik muhtelitini takiben 
Enosis Yunan takımı da ayni şeyi 
bahane ederek gelmedi. lngiliz 
pröfesyonellerile de pazarlıkta 
mutabık kalınamadığı için onla
rın da gelip gelmiyecekleri şüp
heli bir vaziyete düştii. 

Fener bahçe ile Galatasaraylı· 
ların tertip etmek istedikleri bu 
maçlar yukarda yazdığımız sebep· 
lerle yapılamadığı için faaliyete 
geçeceğini ümit ettiğimiz haftalar 
boş kaldı. 

Fener - Galatasaray m::ıçmın 
ne şartlar dahilinde yapıldığı ma· 
lümdur. Fener bahçe stadyomunun 
küşat resmine tesadnf eden cuma 
günü Enosis klübile Fenerliler 
oymyacaklardı. Yunan klübünün 
gelmiyeceği anlasılınca Fener· 
bahçeliler Galatasaraya müracaat 
ederek bir maç istediler. 

Galatasaraylılar bu teklifi 
memnuniyetle kabul etmişlerdi. 
Yalnız evvelki hafta Kadıköyün
dc yapılan o maç kabul edilir
t~n Galatasaraylılar tarafından 
ır şart koşulmuştu. O şart ilk 

maçtan sonra gelmesi beklenen 
~~nebi. takımları gelmediği tak
ırde ıkinci maçm Taksimde ya-

1 pılması idi. 
Bu hafta ve gelecek haf ta 

içinde beklenen ecnebilerden 
henüz bir haber çıkmadığı-
na nazaran 27 mayısa tesadüf 
eden cuma günü Galatasarayla 
F enerbahçenin bir daha karşılaş
ması imzalanan şartlar iktızasın· 
dandır. Kadıköyündeki birinci 
maçta mağlüp olan F enerbah· 
çeliler bu ikinci maçı daha hü· 
yük bir arzu ile beklemektedirler. 

Yalnız imzalanarak teati edi
len taahhüt mektubuna nazaran 
bu seferki maçın Taksim Sta~
yomunda oynanması lazımdır. 
Halbuki Taksim Stadyomunun 
bazı teferruatı ikmal edilmedikçe 
belediyenin orada maç yapıl-
masına müsaade etmiyeceği 
temin edilmektedir. Bu vaziyet 
karşısında ikinci Fener - Galata· 
saray maçının nerede yapılacağı 
henüz malüm değildir. 

Gelecek haftaya kadar, yani 
on gün zarf mda, Belediyenin iste
diği tertibat ikmal edilebilirse 
maçın Stadyomda yapılması müm
kün olacaktır. Taksim Stadyomu
nun vaziyeti bu halde olduğu için 
yarın oynanacak İstanbulspor - Sü-
1eymaniye şilt ""maçı da Kadıkö
yünde yapılacaktır. 

Ankarada Spor 
Ankara, 19 (Hususi) - Yarın 

burada lik maçlarına devam edi
lecek, Çaukaya • Altınordu ta
kımları oynıyacaktır. 

Tehlikeli Bir Hüner 
Sporlarda haddizatında mev

~ut olan hey~canla iktifa etmek 
ıstemiyen Amerikalılar her sene 
yeni yeni şeyler icat ediyorlar. 
Bu ıene de yüksekten suya dal
malarda çok güç ve çok tehlike· 
li ( ikiz atlama ) modasını çıkaran 
Amerikalılar alışılmış ve tabiileş· 
nıiş yilzme atlamalarına bu suret-

le yeni bir heyecaı;ı çeşnısı ver• 
mişlerdir. Bu moda lngiltereye de 
sirayet etmiştir. 

Amerikanın bazı yerlerindeki 
belediyeler hu tehlikeli atlama
lara mani olmak istemişlerse de 
sporcuların müşterek protestoları 
karşısında sükuta mecbur olmuş· 
)ardır. 

• 

p o 
f • 

!Bütün lngiliz 
Kız/arz 
Güzelleşecek 

----
Amerikan kadınlarının vücu

dundaki tenasübü kıskanan İngi
liz kadınları vücut güzelliğinin 
ancak harek~ti bedeniye ile elde 
edildiğini anladılar. 

Onun için İngiliz kızları da ı 

1 
Amerikalılar gibi grup grup hu· 

. susi cimnastikler yapmıya baş
ladılar. 

Köylere varıncıya kadar sivil 
teşkilitın nezareti altında icra 
edilen bu harekatı bedeniye nil-

mayişlerine lngiliz rntitehassısları 
da fevkalade ehemmiyet veri· 
yoılar. 

Terbiyei bedeniye mütehasıs
lar1 İngiliz kızlarının da Ameri· 
kahlar gibi bir tipte ve bir usul 
tahtında yetişmeleri için muh
telif jimnastik harekatı içinden 
kadın vücutlarına en elverişlilerini 
seçerek bir metot haline koy-

On metre Yüksekten ikiz ~laN•k suya dalanla_. 
• 

' 

muşlardır. 
Mekteplerdeki spor teşkill-

R 
Gazetemiz şhnden aonra pertemb• •• cumar

tul günleri olmak üzere haftada iki ıpor ıayf uı 
neşredeccklir. 

Perşembe günkü por uyfasında dünya ıpor 
hareketlerin!, memleket ıpor hAdbelerlnt 
okuyacaksınız. 

Cumartcıi sayfa11nda· Cuma günkil maçlann 
tafılllltını bulacaksınız. 

Teniste Davis Kupası 

ransız ar Ş mp·yon ğu 
Bu Sene De Alabilecek 

~ 

Oavis kupası maçlarmda Amerikahlarm ümitlerini bağladıkları 
dehşetli takım idman yaparken 

Dünyanın en mühim tenis l~te vermediler. 1 ~27 sene-
turnuvalarından olan Davis ku- sınden 1930 senesıne kadar 
pası maçları başladı. Dünya ü.ç sene son müsabakalar• Ame-
şampiyonluğunun mevzubahs ol· S:!kalılarla ~~a~s_ızl~r .. oynadılar. 
duğu bu müsabakalar muhtelif l!ç sene bırıbırı ustune Ame• 
milletler arasında yapılıyor. rıkan takı~ını .. yenen F ransızl~r 

İlk müsabakalarda İtalyanlar geçen senekı musabakalarda dun• 
Mısırlıları ( 3- 2 ) mağlup ettiler. ya şampiyonl~ğ':1nu güçlükle mu· 
Yine ayni devrenin müsabakala- haf~~a ~debıldıle~. Geçen sene 
rmda Avusturya takımı Çekleri l?gılızlerın çıkardı~!. ta~ı.m Aı:ne-

endi. Danimarkalılar da Yugo- rıkalıları da yendıgı ıçm nıhat 
~lavları mağlup ettiler. müsabaka Fransızlarla lngilizler 

Davis kupasına Amerika, Ja- arasında olmuştu. . 
ponya ve Avrupahlar da iştirak Frans~z şampıyonları bu 
ettikleri için maçların dömifinali ~~n müsabakaları kazanma~ 
mahiyetinde olanları semt semt ıçın son gayretle . çarpışmış-
yapılmaktadır. Bu suretle Avru- lardı. F~~nsız şa!llpıyonu ~o: 
palılar kendi aralarında yai>lık- rotra.~ ~ngılız. şampıyonu Perr! r1 
)arı müsabakalarla en kuvvetli yendı~ı vakıt bayıl.mışb. lngıhz 
takımı seçmiş oluyorlar. ş~mpıyonunu da tenıs sahasından 

Amerikalılar da kendi mmta- gıtrne odası~~ .. ka~.ar a~kad.aşl~rı 
kalanna dahil olanlarla seçildik- sır~larmda . goturmuşlerdı. İln mıl-
ten sonra son müsabakaları yap- l~tın şampıyonu ~a. so~. ga~retle-
mak Uzere Fransaya geliyorlar. rıle, her şeylerını tuketınceye 
Nihai müsabakalar Pariste yapı- kadar oynaınışlar~ı. . v 

tarak dünya şampiyonluğuna la- Ge5e.1! se~ek~ • şampıyonlugu 
yık olan millet ayrılmış oluyor. pek buyuk muşkulatla mu~afa~a 

Davis kupası maçlarının nizam- eden F ransız~a~m bu senekı tenıs 
namesi mucibince son müsabaka- takımları aynı ınsanlardan teşekkUı 
lar bir sene evvelki galip milletin ediyor. Halbuki A~erikalıl?r ve 
toprağınchı oynanmaktadır. Fransa Avustraly~lılar ycnı şampıyon_-
1927 senesindenberi kupa birin- l~rla Davts kupası maçlarına gı· 
ciliğini muhafaza etmektedir. Bu rıyorlar. Gaç;~ sene Fransızları 
sebepten 1927 senesinden beri sı.kış!ıran ~ngılı~ tak~mı da teh-
Davis kupası finalleri Pariste dıtkar n~tıcelerı beklıyor.. . 
oynanıyor. 

Fransızlar Amerikalıları Fla
delfiyadaki müsabakada ka
zanmışlardı. O gündenberi be-
şincil seue olduğu halde dün
ya şampiyonluğunn hiçbir mil-

tının nezareti altında bulunanıı
yan kızlar için de serbest nıual
limler tayin edilerek mekteplere 
devam etmiyenler için de bu 
gilzellik metodunun tatbikı kabil 
olmaktadır. 

Bütün İngiltere kızlarını sefer
ber hale getiren büyük hamle
Jerile altı yedi sene zarfında in
giliz kızlarının da Amerikalılar 
gib mevzun ve mütenasip vüctla· 
ra malik olacaktan tahmin edil
mektedir. Resimlerde genç kızla
rın çaltşmalanm görüyorsunu1. 

Amerıkan takımının ıkı par· 
lak yıldızı olan Sidney W ood ile 
Mangin Parise muvasalat etmiş
lerdir. Trenden indikleri giin hiç 
hir tarafı gezmeden doğrucrı id
man sahasıııa koşan Amerik:ılı
ların hazırlık için gösterdikleri 
ciddiyet Fransızları diişündiirmiye 

başlamıştır. Bakalım Fransız takımı 
l u altıncı seneyi de diinya şampiyon~ 

olarak idrak edebilecek mi. 

Eskisehirde Futbol 
Eskişehi; ( Hususi ) - Şimen· 

difer ve Türk'ışığı klüpleri ara
sında yapılan maçta Şimendifer 
takımı ( 1 - O ) galip oeldi. 

Herkes, Eskişehir ldmanyurdu 
ile T ayyarc :dman yurdu arasındakj 
maçı büyük bir alaka ile takip 

1 etti. Maç Tayyare İdman yurdunul 
ga1ibiyetilc ( 1 - O ) neticelendi • 



Haftada Bir Defa 
- Bu Sayfada: 

Muallim Sayfası Her Hafta MUALL .İM Yeni terbiye cereyanları - Büyük ter
biyecilerin hayati - Türkiyede yeni 
nuariyelerin tatbikatı - Muallimlerin 

Perşembe Günleri 
Neşredilir. 

Mektep 
Sergileri 
Hakkında 

Her serıe nihayetinde ilkmek
tepler, çocukların yaptıkları el
işlerindeo bir sergi tertip ederler. 
Bu sergiler, çocuk velileri tara• 
fmdan ziyaret olunur. Bizde 
mektep ve çocuk işlerine alaka 
gösteren kimselr pek az olduğu 
için, sırf merak sevkiJe bu sergileri 
ziyaret edenler az olur. Halbuki 
mektep sergiJerinin yalnız çocuk· 
lan sevindirmek, muallimleri teş
vik etmek gibi bir faidesı yoktur. 
ISu sergiler, ziyaret edenlere, 
memleket çocuklarının zeka ve 
kabiliyetleri hakkında bir fikir de 
verir. 

Çocuklarımızın bir sene zar
fında yaphkları elişleri, öyle is-
tihfafa görülecek şeyler değil· 
dir. içlerinde cidden gizli deha-
ları keşfettirecek kadar kıymetli 
ıeyler vardır. Bunları alıcı gö-
2üyle seyredenler, çocuklarımızın 
ne kadar ince ruhlu, nazik, zekalı 
ve sanatkar olduklarını anlarlar. 

Elişi sergileri, muallimler için 
de, bir nevi iftihar membaıdır. 
Muallim. bir senelik çalışma ve 
çırpınmalannın müşahhas ifadesini 
bu sergilerde teşhir etmiş olurlar. 
Sergilerde görülen çocuk eserleri, 
muallimlerin tedris ve terbiye 
hususundeki kabiliyet ve iktidar· 
larına da pek celli bir delildir. 
Onun için muallimlerimiz, sergi
lerini tezyin hususunda ellerinden 
geleni esirgemezler. 

Her sene açılan bu sergiler 
mümkün olduğu kadar çok kim· 
ıe taraf odan ziyaret olunursa, 
muallimlere ve talebeye daha zi· 
yade şevk medarı olur; çUnki 
bu suretle muhtelif mektep ser• 
gilerini aynı zamanda görmüş 

olanlann mukayesesine meydan 
kalır. Bu mukayesenin yapılaca• 
ğmı takdir eden muallim, hiçbir 
arkadaşından geri kalmam.ayı ister; 
ona göre çalışır. Unutmıyalım ki 
balkın rağbeti, muallimin şevkini 
kamçılar. 

Binaenaleyh bu seneki mek· 
tep sergilerinin halkımız tarafın
dan biiyük bir rağbetle karşılan
masını vakit bulup sergilerin ge
zilmesini temenni etmekten kendi· 
mizi alamayız. 

Alkolism ile Mücadele 
İçki iptilası gittikçe artıyor. 

İstanbulun eskiden hiçbir mey· 
hanesi olmıyan yerlerinde adım 
başında bir küçük meyhane açıldı. 
Hepsi iş yap ı yor. 

Buralarda içki içenler, pek te 
ayak ta { mı değil. lçlerindd aile 
reisleri, çocuk babaları var. Bun· 
lar, meyhanelerden saUana salla-
tıa çık yor, evlerine gidiyorl&r. 
Hu babal ~rı g ören çocuklar nasıl 
yeti ~ir? Mektepte aldıkları ter· 
ı;,iye ne fayda verir? 

Baba -ırı bu sarhoşluktan vaz
geçırm hulasa içki ile müessir 
bir mü -lelede bulunmak için 

1 
hiçbir ·y yapıldığı görülmü-
fOr. 1 etin bünye üzerindeki 

:tahribat ı gösteren; Soirhoş aile
l eri tas · ede!\ levhalar yok. 

Y c i hilal , içki içın iyen beş 
pn kişi topluyor; senede bir 

~kongre; > İr t enezzüh yapıyor ve 
}<endisi ! n bu rniiıı asebetlerle 

! ·'1ahsett ;.or. Halbuki daha se-

E
ereli,. tha tesirli b ir mücade
y~ !Jır e, hususile bu mücade-

1çm ·ktepl~re yardım etse 
ile olu Par ısı yoksa, hiisnü 

c. aı iyeti de mi yok? 

SAYFASI dertleri - Yeni tecrübeler vesaire. 

----------------------------1 

} İngiliz Mekteplerinde Görüleıi Şeyler IRusgada 
ı . . Yüksek 

Mektebin kooperatifinden çocuklar 

ah' verlf yapıyorlar 

Mektep kütüphanesinde Talebe 
çall,ırken 

İngiliz ilkmektepleri, teşkilat ve tesisat itibarile ı 
dünyanın en mükemmel mektepleri sayılabilir. Her 
mektebin bir kütüphanesi vardır ki, talebeye her 
zaman açıktır. Talebe burada hem derslerini hazır· 
hyabilir, hem de bütün neşriyatı takip edebilir. 

fogiliz ilkmekteplerinde en ziyade ehemmiyet 
verilen şey, çocukların ahlaki terbiyesidir. Ameri
kanın asri mekteplerini ziyaret eden bir lngiliz 
terbiyecisinin şu sözü _şayanı dikkattir: 

- Aerikan mektepleri, teknik ve vesait itiba· 
rile dünyanın en zengin mektepleridir. Bu mektep· 
lerden çıkan çocuklar hayat için hazırlanmış olarak 
çıkarlar. Bizim mekteplerimiz teknik itibarile bu
kadar mükemmel değildirler. Fakat bizimkiler 

Her mektebin zengin bir laboratuvarı, jimnas• 
tikhanesi, istirahat odaları mevcuttur. Mektep koo
peratifi doğrudan doğruya talebenin parasile vücut 
bulmuştur. Ve yine doğrudan doğruya talebe tara· 
fından idare edilir. f ngiliz yetiştirirler.,, 

Boş Vakitler 
Nasıl Geçer? 

Boş vakitler nasıl geçer? -
Biz zannederir ki ders zamanın-

,.f a ders, eğlence zamanında eğ· 
"'~e lAzımdır. Mektepte teneffüs 
zamamnı okumakla, mektepten 
sonra zamanını evde çalaşmakla 

geçiren çocuklar, sersem olurlar, 
deriz. Halbuki hiç te öyle değil. 
Eğlence, oyun gayretsiz yapılan 
şeyler midir? Bir futbol oyunu, 
azmi dimağ dilin kuvveti sarfını 
mucip oluyor? 

Dünyada çalışma gibi, eğlen
ce de bir gayret sarfını mu-
ciptir. Yalnız eğlence ve oyon, 
sevilerek, istenerek yapılır; insan 
ondan derin bir haz ve zevk 
ahr. 

işte işi böyle 2evk haline ge
tirmek lazımdır. Resmimize ba
kınız : Bu çocuk, çalışıyor değil 
mi? Dershanede mi, Jaburatüvar-
da mı, evde mi? Nerede olursa 
olsun, ehemmiyeti yok. Bu çocuk 
boş vaktini bu eğlenceye hasret
miş; bir balığın üzerinda tetkik
ler yapıyor; bununle eğleniyor. 
Belki biraz sonra, çıkar, dolaşır. 
hava alır, beden hareketleri ya
par; çünkü ona da ihtiyacı oldu
ğumı kendiliğinden takdir eder. 
Fakat şimdi en büyük eğlencesi 
budur. Bırakınız çalışsın, eğlen
sin. Bu zevkli saiden, ortaya ya
ralıcı bir genç, belki insaniyete 
büyiik hizmetler edecek bir alim 
çıkacak. 

Hem bu ses, nekadar ahlak 
vericidir; çünkü hasbidir. Çocuk
larımızın böyle eğlendiklerini 
görmeyi nekadar isteriz. 

J Bahçe 

Mektep bahçeleri, talebe için 
ne güzel bir çalışma ve eğlence 
yeridir.Çocuklar, buralarda adale
lerini kuvvetlendirirler, bol hava 
ve güneş alarak çiğerlerini kuv· 
vetlendirirler; eğlenirler. Sonra da 
yetiştirdikleri mahsullarden müf
tehir olurlar, sevinirler. insan, 
bir nebatı yaşatmaktan, ona ih
timam sarfederek güzel mahsul 
vermesini temin etmekten büyük 
bir zevkahr. Bahçenin çiçek ol
sun, sebze olsun, meyva olsun, 
\tereceği mab11ul, çocuğun kendi 
mahsulüdür. Ona ısınır, onu 
sever. 

Mektep bahçelerine büyük 
ehemmiyet vermelidir, çünkü on· 
ların terbiyevi kıymetleri çok hü· 

• 
işleri 

yüktür. Bahçe işine alışan ço
cuk, bahçe işlerini seven çocuk, 
onu hayatının en zevkli eğlencesi 
sayar. Bütün hayatınca bahçe
den. bahçe işlerinden ayrılmak 
istemez. İleride kitapları ve alet· 
leri üzerine düşen bir ilim dahi 
olsa, dimaği yorgunluklarmt bah· 
çe işlerile teskin etmekten geri 
durmaz. 

Resmimiz, bir mektep hah· 
çesinde çocukların nasıl kazma 
savurduklarını gösteriyor. Bu kaz· 
malarla nasırlanan elle emin olu· 
nuz ki manikürlü ellerden hiç te 
aşağı kalmaz, kalem tutmaktan, 
en güzel şiirleri yaratmaktan, en 
güzel resim yapan fırçaları kul
lanmaktan korkmaz. 

~============================ 

Fıransız Sisteminin 
Kötülüğü 

Bizim anladığımıza göre mek
tep talebesind e zihin yorgunluğu 
meselesile en çok uğraşan mem
leket Fransadır. Niçin? Bunun 
sebebi Fransızların ananeye çok 
düşkün olmaları ve esk nin yerine 
çok makul de olsa olsa yenisini 
koymakta uzun zaman tereddüt 
etmeleridir. 

Filhakika mektep programları 
fikri mesai itibarile çok doludur. 
lıkmektepler bile, yeni usullel'in 
her tarafta galebe çalmakta ol
masma rağmen. kııfayı dolduran 
maliimatından bir türlü kurtula
mıyor. Artık orta tahsil progra· 

J 
mmın ne halde bulunduğunu siz 
düşünün. 

Bizdeki programlar ek~eri· 
yetle Fransız programlerından 
tercüme ve iktibas edilmiştir. Bu 
zihni yorgunluk meselesi hemen 
hiç te nazarı dikkate alınmış 
değildir. Bizde ilkmektepler bi· 
rinci devresinde zihni yorgunluk
tan pek bahsedilemez; bu sınıf· 
larda program çocuğun ka· 
fasını kumkuma telakki eden 
zihniyetten çok uzaktır; fakat 
dördüncü ve beşinci s .nıflardan 
mürekkep olan ikinci devre için 
ayni suhulet vardır, deailemez • 

• 
• 

Mektep 
· Moskovadan yazılıyor: 

Rusyada yüksek mektep, İn· 
kişaf etmekte olan Sosyalist iktısa• 
diyahnın bütün sahalarında mut
laka lazım olan yeni fmütehassıs 
kadrolarını ihzar tarzının en mü
him halkalarından biridir. 

Rusya umumt yüksek tahsilin 
inkişafında pek ehemmiyetli neti
celer elde etmiştir. Rusyada 
394,000 talebeyi havi 500 den 
fazla yüksek mektep vardır ki 
inkıllptan evvelki Rusyanın yük-
aek tahsile devam eden talebe
ıinln tiç mislinden fazladır. Bu 
miktara, sınai] ve zirai teşebbüs
lerde çalışarak, yüksek tahsile 
devam eden on binlerce talebe
yi de il!ve etmelidir. 

Sovyet talebesinin içtimai ter• 
kibi, bu son zamanlarda tama
mile değişmiştir. Sovyet Rusyanın 
yllksek mekteplerinde işçi ve 
köylü sınıflarından talebenin mik
tarı gittikçe artmaktadır. Meseli 
1931 de İfçiler, bütün yüksek 
tahsil talebesi miktarmm yüzde 
4-5 ini, senayi ve teknik mektep· 
leri bütün talebesinin de yüzde 
64 dünü teşkil ediyordu. 

Mütemadiyen artmakta olan 
işçi fakültelerini, işçilerin ve kol· 
moz (Kollektif çiftçiler) azasmın 
yüksek mekteplere ihzarile meş· 
guldür. 1931 senesi nihayetinde 
694 işçi fakültesinde 325,000 ta· 
lehe vardı. 

Yüksek mektepler gittikçe 
Rusyamn muhtelif milliyetlerine 
mensup talebe ile dolmaktadır. 
Yüksek tahsil müesseseleri müsta• 
kil ve muhtar ittihatçı CUmhu· 
riyetlerde mütemadiyen artmak· 
tadır. 

Muhtelif şubelere ayrılan bu 
yüksek mekteplerin idaresi Maa .. 
rif komiserliklerile, asıl büyük 
Maarrif komiserliğinin umumi 
mürakabesi altında ait oldukları 
iktısadi teşkilatlara brakılmıştır. 

Bütün Sovyet yüksek mek· 
teplerinde, fabrikalarda, Devlet 
ve Kolmoz çi~liklerincle, ve di· 
ğer muhtelif müesseselerde takip 
olunan şubeye göre ameli ders
ler mecburidir. Bu mecburi ameli 
dersler, tahsiline tahsis olunan 
zamanın yilzde 40 ila 50 sini 
teşkil eder. 

İlmi tahdit sahasında ki iş
çilerin kadrolarını, fizik, riyaziye. 
tabiiyat gibi muhtelif dersler için 
muallimleri ihzar etmeye memu~ 
olan Darülfünunlar, Rusyadaki 
yüksek tahsil sisteminde hususi 
bir mevki tutarlar. 

Sovyet Darülffiouolarmda ati· 
deki şubeler çalışmaktadır: 

Fizik, riyaziye, mihanik, beyett 
mesaha ilmi (geodesique), cog
rafya, geofisik, arziyat, kimya, 
hayvanat, nebatat ve jizyotloji 
şubeleri. 

Bu şubelerdeki müderris ve 
muallim kadroları, herhangi bir 
yüksek mektepte tahsil eden ta-
lebe arasından namzet seçmek 
suretile, muhtelif ihtisaslarına 

göre ilmi tahriri müesseselerinde 
ihzar edilir. 

• ••• J • 1 • • • 1 ' ' •••• ' ...... 

Bizde ilkmekteplerio ikinci 
devre programı, bir de zihin yor
gunluğu noktai nazarından de
rince tetkik edilmek lizımgelir. 
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Vecizeler ı 
Teniler tf c r t

•ancleri ıı in firm:ı.
llnı elbi t!lerin i<:i 
ne dikcrlf'r. Eı::ıcr 
yaptıklarınııı ku
ıursuz olduguııa. 
emin oı~aJ,ırdı mu-

:_ ... J~jl DALLARI B STt KiRAZ 

hakkak dıt:trl\ a 
dikerlerdi. • 

llu,tcri ... iz ıııef.l 
ıayimit, kızııııa 
mı şteri ~ıkıııı\ or 
fakat ı \ i oldııgı; 
da yok, 'iııo h n 
beslis orıı ıı . 

Il er,C\ 111 \ 11k11· 
undan ,ııl uu lıe
tcrmit; ne olur 
birisi benim için 
lhilyoner oldu di~ e 
bir ıayia c;ıkarsa. 

- Ben atzl itten kaçııor zannetmldm • ..,.._ 
den alır hasta lmlt•lnlz, memnun olduml 

:ı Sebep Var 

lıdal de ıençti, ikisi de gBzel
A. Biriblrlerini Çocukluktan beri 
tamrlarda.. Beraber okumuşlar, 
beraber b&yftmtışler, hemen he
men ayni zamanda evlenmiıJerdi. 
Konuşurlarken biri: 

- Kuzum, dedi, neye sen 
kocamdan bahsederken beyefendi 
tli1ormn, sen de herkes gibi is
mini söylesene!.. 

- lınkina yok, ben senin ko
eana nasıl herkesin aöyledigi ismi 
IÖyliyebilirim ? .. 

- Niye?. 
- Çinici herkes ondan bah-

•derken budala Mehmet diyorlar. 

Ehemmiyatsiz 
- Terzini değiştirmene sebep 

iledir? .. 
Elııemmiyetaiz birfey 1 .. 

- Yoksa emniyet mi edemi
JOnun ? .. 

- Hayır o bana emniyet 
ec:lemiyor. 

Uyku ilacı 
- Doktor bitin ıeee uyu

ramacbm I .. 
- Bu ıece uyumamz için 

lbamıeJen illçlan hazırlarım.. 
- Demek borçlanma idemi

,. karu verdiniz 1 •• 
OlmDfler .. 

Doktor Şevket dostumdu •• 
Kendin senelerdir g&rmemiıtim. 
Bir lr•abacla çallflıimı biliyor
-.. D.i dala kaYDp11r., insan 
m1m b.,... elerler.. iki. f1Ba 
enel Beyofl•cla t.acllf ebaiJe
Jim mi.. Hemen IHribirimma he,. 
aaaa unldık.. 10rdum: 

- Artak latanbulda•n de-
lil mi? •• 

- EYetl •• 
- Bir diaba gitmiyecek miain? 
- Ha1ır, bulaadupm kau· 

- ·- .... -

Yaz gelırk n bu sene, 
Dftlları h. ı1h kira ! . 
n r tar, r doldu g ne: 
D L1 ları lıa ı kir !. 

Kı kan. k gör ıl r .• 
Toplıyahın l ra r; 
]\ı rıh 1 ir r bir r, 
D l ları La tı kiraıl. 

T. Ilı) dı, ıki b 1 fı •• 
Aı ha kiı ı r aldı?. 
'Bir oğu b.rna k hlı, 

Dallan b. tı kiras 

hadaki mllfterileri kaybettim .• 
- Sana danlchlar mı? •• __ ..__ ............. dedlrlfOl"-

L H. - Tam dlrt okka ,Uz •il dlrh81ft .... ,... 
- Nemlkl mi, kemllcelz mi? 

ı 
- Bu ubah uyandıpclan

beri bqamda bir sersemlik ••·· 
- Desene nasıl uyuclama 

~le uyandın 1 

Pay 
Kliçlik oğluma dedim ki: 
- On tane cerizin olu, bre 

dqinle yan yanya pay etseO: Alla 
kaç tane kalır? •• 

- On!.. 
- Y ansmı kardeşine verin• 

AD• beı kalmaz mı? 
- Hayır, hen onu dağer, vere 

clijim bet cevizı gen alınm, yuae 
on olur •• 

Aldatmış! 
N, Bey fena adam değildi, 

fakat çok hasisti •• B'r gUn yolda 
... ~ tNacllf ... N. Bq. 
matlüt hiclcletli idi.. 

- Azizim, dedı, kanm 
aldabyor .• 

M. Bey m&teesair oldu.. 
- Ne diyorsun, kiminle? 
- Kiminle olclaiunu -hilml-

1orumf.. Tahkik eclecejim " ikili 
de cezalannı ,arecelder. 

- Kanndan blyle feJi Mt 
ummazc'ım. 

- Evet, ben de 
fakat öğrendim. 

- imzası& bir mektup mu 
aldıa? •• 

- Hayır, pkerm okkua em 
.im kunafken benden bir okla 
teker için altmlf kurut istedi. 

Zeh"rlisi 
Bizim ahça kırdan 

toplayıp ıetirdi, temizledi, pİfİf" 
eli.. Yemekte aordum .. 

- Gllzel bir yemek olmut. 
fakat sen mantann ıe ...... 
uhiniziDi bilir miain? •• 

- BUlriml.. 
- Zelairliai naml om? .. 
- Nalll olKak, ,.. 

- Hayır hepei llclaler ••• .. latr, ..Yenlkapı" ı• eeld 11_.ı,oruz •-. ı•ne ile wtran..~ aoma 616raeniz selürli6 •• 

Vecizeler 1 
Oraf zeplin balo

auua re mini gOr
•om.. GOmrük nıe
•uru oluydım 
tekline bakıp ~ap
ıak cıgar ı katak
flhfı a)ttıltrna 
•akı d rdiın •• 

Erk etin 
Wınm 
W.aın 

~ -- kıla 
nzı~ ima~ 
Det nlse ltltan 
aeyyahların ıhl ri 
körd r .. 

HANIMEFENEI 
vtyorum Helden, 

tnan banıfnt>fendi .. 
\ ngeçmt n bu em iden• 
Dir an hanımefendi •• 

JI< r ıoıe kanıyorum, 
\ ıkım amyorum; 

:oo; , iri anaJ orum, 
t ı ınt•• banuner ndl. 

A ızim biliyorum, 
Jtte ezlliyoruQl; 
B o aisd n dilly r nı 
A an banıwefendı 

F t, lsıninis Güzin 
Koluyum emrinlıin 
ntrendlm ~8~1, sizia 
1 _... ltam•efen4U. 

TAt DEYRIRD& 

- .. .... ..,..... a1111-ı1M11uıı. 

.......... Jarut laltlrlrlmL 
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Fuat Paşa intikam Alacaktı! 
Abdullah Paşa Sandalın İçinde Ve Y averlerin Muhafazası 
Altında Fuat Paşanın Sarayının Önünden Geçiyordu! 

Muhauirl ""'° 
Her Hakkı Mahfızzdur 

-8-

Fuat Paşa, tevkifinin sebebi
m kamilen Abdullah Paşaya at
fetti ve ona ayni silahla muka
bele etti. Hayatında askerliğin 

şeref ve kutsiyetini her şey

den üstün tutan Fuat Paşa. 
Abdullah Paşa gibi omuzunda 
ferik üniforması taşıyan bir ada
mın bu gammazlığını bir tiirlü 

hazmedememişti. Onun içindir 
ki hayahn da ilk ve son defa 
olarak bir başkası aleyhinde 

Abdülbamide söz söyl<;miş. ve 
Abdullah Paşayı, kendi elile kaz· 
dığı kuyuya düşürmüştü. 

Fuat Paşa, - o zaman - Be
şiktaş sahilindeki yalısına geldiği 
vakit, bütün yalı halkını endişe 

ve ıstırap içinde buldu. Herkes 
Fuat Paşanın doğruca vapura 
gönderilerek bir tarafa nefyedi
lcceğini zannediyordu. 

Halbuki arabanın (binek taşı) 

na yanaştığını, ve içinden beşuş 
bir çehre ile Paşanın çıktığını 

görünce bütün yah halkanın yesi 
fiituru büyük bir sürura inkılap 
etti. 

Paşa, geceyi heyecanla geçir
tfi. Acaba Abdülhamit, ona gü-, 
t1eş doğarken pencerenin önünde 
~turmasını niçin tavsiye etmişti? .. 
Paşa, merakından sabaha ka
dar uyuyamadı... Nihayet, şa

fak sökmiye başladı. Beşiktaş 

isk ·lesi cihetinden de Bah
rıye Nezaretine ait dört san· 
dal gelmiye başladı. Sandal
larda, birçok askerler vardı. 

Paşa işi derhal anladı. Şu anda 
hasmına karşı ağır v:: son bir 
darbe vurmak elinde iken, bunu 
yapmadı. Derhal kafesi kapadı. 
Y almz kafesin arlrnsından baktı. 

E
irinci sandalda iki yaverin mu· 
af zası alt nda olarak Abdullah 
aşa vardı. Abdullah Paşa, sakin 

ve nadim bir halde önüne bakı· 
} or, derin derin düşünüyordu. 

Sandallar, yalının önunden 
büyük bir sekinetle geçtiler. Ve 
liman açığında demirlemiş olan 
bir ldarei mahsusa vapuruna 
doğru ilerlediler. 

* 
Fuat Paşanın saraydan çıkma 

sını mnteakıp, Abdülhamit derhal 
küçük mabcyn denilen dairei 
malısusaya geçti. Kendisini ka· 
pıda bekliyen gidiş müdürü, 
Hacı Mahmut Efendiye sordu : 

- Geldi mi o ? .. 
Mahmut Efendi istical ile ce

vap verdi: 
- Geldi şevketlim.. Fermanı 

humayununuza intizar ediyor. 

Abdülhamit, sert bir sesle 
emir verdi: 

- Çağmn bana ... 
Abdülhamit, yukarı katta bu

lunan kendi çalışma odasına çık· 
madı. Alt kattaki küçük salona 
ıirdi..Ortada duran masama ya-

1 nına bir koltuk çekti. Oturdu. ) turya sefiri geldi, Berlin Muahe-
Bir cıgara yaktı. Öfkeli öfkeli, denamesinin ahkamını tatbika 
çekmiye başladı. davet etti. Diye hergün barbar 

Aradan çok geçmedi. Yavaş bağırıyorsun .. Pekala, (matlup olan 
yavaş kapı açıldı. Fesi, kulakları- ıslahatı düşün de bana arzet) 
na geçmiş, saçı sakalına karışmış, dediğim zaman neye geri kaçı· 
elleri göğsünün üstünde kavuşmuş, yorsun?.. Ben sana demedim mi; 
iki büklüm bir halde Sait Paşa (Mahmut Nedim Paşa ile birleş., 
içeri girdi. Yerlere kadar eğilmek müzakerede bulun.. Verdiğiniz 
suretile tazim resmini ifaya mü- kararları müşterek bir müzekkere 
saraat etti. ile bana arzet..) Diye irade etme-

Abdülhamit, elindeki cıgarayı dim mi'?. 
asabi bir h;ıreketle billur bir 
cıgara tabağına bastırdı. Birden· 
bire ayağa kalktı. 

- Paşa .. Paşa ... 
Diye bağırdı. Bu, gür ve 

hiddetli seste, büyük bir fırbna
nın başlangıcını ima eden açık 
bir mana vardı... Abdülhamit, 
devam etti: 

- ( Vilayat ) umurunun ıslahı 
için ben sana bir irade gönder
miştim, neticesi ne oldu? 

Sait Paşa, korkusundan titri· 
yordu. Şimdiye kadar Abdülha
midi bu vaziyette görmemişti. 

Her zaman, huzura girer girmoz, 
onu beşuş bir çehre ile karşılıyan 
ve karşısına oturtan Abdülhamit, 
kendisini oturtmak ve mültefit 
bulunmak şöyle dursun, birden-
bire umulmaz bir sual sormakla 
onun muvazene ve maneviyatını 

sarsmak istediği anlaşılıyordu ... 
Sait Paşa, ellerini daha sıkı 

bir surette kavuşturdu. Başını 
kaldırmıyarak ve gözlerini yerden 
ayırmıyarak mırıldanır gibi oldu. 

- Arzetmiştim, Şevketpena

hım ... 

Abdülhamit, bu cevabı işit

medi veyahut işitmek istemedi. 
Sözüne devam etti: 

H. D v ·1 "? B' k - ıç... egı mı. .. ırço 

iradelerim gibi o da, Babıalide 

h::sıraltı oldu galiba .. Paşa, paşa! 
>ana bak. Sen budala değilim. Eğer 
Ali Paşanın amcama yaptığı gibi 

sen de bana kancayı takıp ta İs· 
tediğin gibi oyun oynamak isti
yorsan çok aldanırsın.. Sen bilir· 

sin ki ben, iğnenin gözünden, 
Hindistanı seyreden bir ada
mım. Yakamı, kimsenin eline 
vermem. Ne yaptığımı, ne yap
mak istediğimi, ne yapacağımı. 

herkesten iyi bilirim. İkide bir 
de telhis göndererek (Islahat.. Is· 

lahat) diye başımın etini yi
yıyorsun.. Bugün İngiltere se-
firi Babıaliye geldi , şöyle 
söyledi... Yok, bugün Avus-

Mektep 
Müsamereleri 

Vefa Ortamektebi son sınıf 

talebesi ders senesi nihayeti mü
nasebetile dolgun programlı bir 
müsamere hazırlamıştır. Müsame
re yarın Muallim Mektebi salo
nunda verilecektir. 

Yine yarın öğleden sonra 
F eyziati Lisesinde senelik müsa
mere verilecektir. Bu müsamere 
için çok iyi )Jllışılmıt ve zengin 
bir proııram baurlandllfbr. 

(Arkası var) 

Hergün 
Sovyet 
Rusyada 
Neler Gördiim ? 

._ _______ Selim Ragıp 

(Baş tarafı 3 üncü sayfada) 
bu adet üçte bir fazlasile Uç 

milyondur. 
Ayrıca muhtelif teşekküllerin 

terbiyesi altında yetişen ve yakın· 
da cemiyet içinde rol alacak olan 
ayrıca üç milypn genç vardır. 

Komünist idaresi, iktidar mev· 
kiini alala on beş sene olmuttur. 
Su on beş sene içinde . bu fırka
nın kanaatlerini dabiJde ve ha· 
riçte yaymak noktasından elde 
ettiği muvaffakiyet azimdtr. 

Kendimizi aldatmıya lüzum 
yoktur. Çahsan kazanır ve onlar 
çalışbkları için kazanıyorlar. 

Fakat beni düşündüren, bir 
fikri sabit halinde meşgul eden 
fikir şudur: 

Komünistlerin, refah derecesi 
hayal hudutlarmı da geçmek 
üzere kurmayı düşündükleri böyle 

bir cemiyet vücut buldu, diye· 
lim. Herkes, ayni hayatı yaşıyor. 

Her adamın bir otomobili, bir 
radyosu var. Viicuda getirilen 
teşkilat, dakik bir saatın hassas 
umumiyeti gibi şaşmaz bir İnti· 
zamla yürüyiip işliyor. 

Hayatta, beklenmiyen hadise· 
lere ve heyecana yer vermeyi 
seven ve ondan aldığı teessür 
veya neşe ile hamleler yapan 

insanın böyle yeknesak bir ya
şayıştan ne derece üzüleceğini, 
ne derece sıkılacağıoı tasavvur 
edebiliyor musunuz? O halde ne 
olacaktır? 

Netice şu olabilirki, maruf 
Fransız muharriri Andre Moruva
nın da dediği veçhile, bu ideal 
cemiyetin ruh boğan ıttıradından 
kurtulmak ve hayata bir parçacık 
olsun heyecan \'ermek için Sov
yet Rusya alimleri baı başa 
verir, şuralar kurar, düşünür, 
taşınır ve nihayet tekrar: 

Hakkı mülkiyeti icat 
ve keşfederler. 

Bu tahmin, en kuvvetli fara
ziyelerden biri olmak icap 
eder. ÇUnki açlık ve 11efalet ko
münizmi doğurdu. Refah ve ser
vet de, çok defa harbe gidiyor. · 

Amerikan ameleıi, otomobi
linden olmadan, ndyoıunu sat-
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Amerika, 
kaponeyi 

Kaçakçı Al
İtham Ediyor 

Muhabirimiz Turan B. Lindberg Hadiser 
sine Dair Şayanı Dikkat Tafsilat Veriyor 

(Baştarafı l inci sayfada) 
Yalnız dişlerinin gıcırdama

sından ve çenesini sıkmasından 
ne derece derin bir teessür içinde 
olduğu anlaşılıyordu. Şimdi, bir
çok Amerikan, İngiliz ve Alman 
polis hafiyeleri, katilleri arıyor. 

Fakat herkesin kanaati, bu 
şeniayı işliyen adamın kaçakçılar 
kıralı Alkapone olduğu merke
zindedir. 

Alkapone, 1 1 senye mahküm 
edilmiştir ve artık kendisi için 
bir zindan hayatı başlamıştır. 
Tahkikat, onun bu işteki alaka
sını meydana çıkarır ve ip uçları 
hapishaneye dayanırsa vay Alka
ponenin ve cürUm şeriklerinin 
haline. 

Turan 
Müthiş Bir Rezalet 

Nevyork, 18 - Lindbergin 
çocuğu meselesi, bir rezaleti 
meydana çıkarmııtır. Lindbergin 
yakın dostu olup kaçakçılarla 
müzakereleri idare eden gemi mü
cehhizi milyoner Kilrtis, haydut
larla hiçbir zaman görüşmediğini, 
şimdiye .kadar söylediklerinin hep 
uydurma olduğunu Polis Müdürü 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapanış 

Fransız Frangı 00 12 06 
lngiliı lirası 80 00 00 
Dolar 2 12 50 
Liret 02 20 00 
Belga 1 12 ()() 

Drahmı 42 00 ()() 

lıviçro frangı 08 22 ()() 

Leva 25 ()() ()() 

Florin 35 ()() 00 
Kuron Ç. 01 25 ()() 

Şiling A. 25 00 00 
Pezata 16 ()() 00 
Mark 50 ()() 00 
Zloti 24 ()() ()() 

Peng~ 30 ()() 00 
Ley 24 ()() ()() 

Dinar 14 00 00 
Çervonets 1 00 00 ()() 

Tahvilat Kapanış 

t. Dahili 95 00 
D. Muvahhide 42 00 
A. Denıiryolu 25 90 

Borsa Harici 

Altın 1 9l3s•oo 
Mecidiye 43100 
Banknot 2 34 

Askerl;k Davetleri 
Fatih Aakerllk Şubesinden: 
1932 ıenesi için Mülga Kocamuı· 

tafapata. E;yilp, Fatih, Aıkerlik fU• 
belerinde Mukayyet olan bilumum 
ihtiyat Ümera,· Zabıtan ve memurini 
askeriyenin bir haziran 932 tarihin
den 30 haziran 932 tarihine kadar 
senelik yoklamaları 1076 numaralı 
kanuna tevfikan 'ubeye müracaatları 
ilin olunur. 

mıya mecbur kalmadan açhk nü
mayişi yapmadı. 

Bu tehlikeden sakıomak isti
yen Almanya gibi bazı memle
ketlerse her biri birer saray 
ferahhğında işçi evleri yaparak 
komUnizme karşı en tabii kalele· 
ri Yiicude getiriyorlar. Tok ada
mı sokağa indirmenin milmkOn 
olamıyacağını en iyi, o anlamıta 
beniiyor. 

Miralay Şvartskopfe gönderdiği 
bir mektupta bildirmiştir. Bu 
adamın bir sahtekar olduğu, ya
hut ta haydutların korkusundan 
böyle hareket ettiği zannediliyor. 

Bir Baska iddia 
' Diğer taraf tan Frank Parziç 

isminde bir Fransız bahriyelisi 
zabıtaya müracaat ederek bazı 
itiraflarda bulunmuştur. Bu adam, 
karısını terketmekten maznundu 
ve karısının şikayeti üzerin mah
kemeye verilmek üzere tutul
muştu. 

iddiasına göre, Lindbergin 
çocuğunu kaçıranlardan birisi de 
kendisidir. Bu işe sekiz ay evvel 
bir kaçakçı gemisinde karar ver-
mişler ve sonra kararlarını tatbik 
etmişlerdir. Çocuk aşırıldığı za
man kendiıi otomobilde bulu· 
nuyordu. 

Çocuğu çalan adam merdi
venden inerken heyecandan çocu
ğu düşürmüş ve çocuk ilk ka
çmldığı gün ölmüştür. Bu ada
mın sözleri de dikkatle tetkik 
ediliyor. Frankm iddiasına göre 
kaçakçılar altı kiıidir. 

~RADYO 

19 Mayıs Perşembe 

latanbul - (1200 met.re) 18 Gramo· 
fon, 19, Hayriye Ilanımm i9 ·ra 1 
'tadyo heyeti, 20,5 konforan , 21 

Belkıs Hanımın iştirakilo :::itadyo ho
yt'ti, 2:! orkc tra. 

Bükreı ( 39! metro ) 20,10 kon· 
srr, 21 şarkı, 22.20 konser, Paris kar
nıwalı. 

Belgrad - ( 4:.9 motro) 20,al dok
torun tavsiyeleri, ::?O,SO konser, 21 
opo.radaıı nakil. 

Roma (441 metre) 21 şarkı koıı-

rri, 21 ,45 cnfoni. 

Prag (4 6 metre) 20 gaıoto ha 
1 erleri, 20,20 ko t:r, 21,0J Sınctc 
. nloııuııdan nakil. 

Viyana (517 ııı trc) 21, 15 lla} ıt 
vo san'at mevzuu c !rafında bir konfornn , 
21.55 kon er, 23,4~ dans ba~nl:ı.rı. 

Peşte ( 550 metro) 20 lngilizc 
d rs, 20,5 pi) nno konseri, 21, 10 sc li 
fılm tc>kniki etrafında bir konfcran , 
21,15 nınhtclif op r t parçaları. 

r 
Varşova ( 1111 metro ) 20,35 

ram of on, ..!0,45 r. el) o gaz('te i. 21 ,t:> 
lınfif koıı ... cr, 23,20 cluns hn' ,ll,m. 

Berlin ( 1635 mrtro ) 20.30 hal 
koııscrl, :!1, 15 Uoctho' on kon ori. 

20 Mayıs Cuma 
1.tanbul - (J20 ınolro) 18 grmrıcı 

fon, 19,5 \ eclia Rız:ı il. 20.5 gramo
fon. 21 inci il. t:ıngo . 

Bükre' - (3!)4 metro) 20, 10 korısf'r 
21 raci~ o dnriilfiiııunu, 21, 10 gramrı· 
fon, 2~, 13 damı IHl' :ılnrı. 

Belgrat - (42H rııotre) 20 Çok lisanı 
ı..onrcranı-, mcıulokct haberleri. 21,~0 
kı ınan konseri. 22, 10 saksofon. 

Roma ( 44 t •netre ) 20,50 gra· 
rnofon, 21,45 ınulıtolif luwalar, 22,SO 
komedi. 

Prat ( 48 metro ) 20 gaıelo 
bnlıcrleri, 20,05 koııreran • 20,20 
ınusikıli komedi. 

Viyana - ( 517 ınotro) 21,15 Vat
ı erin Hicıııi opNa-.ı. Temsilden sonra 
danı:ı lı:ırnları. 

Pette (550 motre) 20,5 koııforan , 
21.5 kon or.22,45 tbns havaları. 

Var9on (1411 metre) i'.?o.3:> gra
mofon. 21 )lusikili musahabe, 21,41> 
enfoni. 

Berlin -- ( 1635 ınetre ) 20 ıfyaaf 

haberler. 20,30 Laypçikten nakleD 
Vağner geco&i. 



- Burası 
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Cen·ıv Denizlerinde Bir Seqahat Macerası 
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Altın Peşinde .• IVıuharriri 

StakpoQl 

Üç Serseri •• Üç Milyoner -62-

Gemiye bindikleri ve yola 
açıldıklan zaman kaptan ( Hul) e 
karşı hissetmekte olduğu 
kin günden güne ziyadeleşti ve 
o zaman zenci Ceki yine kendi· 
sine yardımcı almak ihtimalini 
düşündü. Tatbik edeceği plinan 
ana hatlan kafasına yavaş yavaf 
tfoğmıya başlcw:lı. 

)Kaptan Hul ile Hesaplaşmak Ve Bütün 
Definey': Yalnız Başına Sahip Olmak 

Ihtirasile Yanıyordu 
Viyarın şahsında kendisi için Lir 
yardımcı bulacağını anlamasına 
kifayet etmişti. 

Biraz zaman kazanmak için 
arkadaşlarına şurayı burayı lrnz-

dırmak suretilc küç:ik bir ko!nc
di oynadı ve nihayet (Viyar) ı 

tamamen cıl r un hissettiği zaman 
da ke~disine vak'ayı anlattı. 

Kavuçuk tacirini cezbetmek 
için bundan daha miikemmel bir 

iki bin dolar ücret alıyordu. 
Bu ücret pek çok bir şey değil· 

1 
di. Alelhusus bu parayı kazana· 
yım derken iklim müsait gelme· 
d ığinden hıhhatini harap ediyor· 
du. Farzede'iın ki bu teşebbüs 
boşa çıktı. Ne kaybedecekti, tek
rar kauı;uk ticaretine devam 
edebilirdi. Muvaffakıyet ihti-
mali halinde ise para 

Gerek ( Sıkrid ) de ve gerek 
diğerlerine anlattığı hikayede 
T ercclling gemisi enkazının ve 
bilhassa definenin hakiki yetini 
kat'h en göstermemişti, bilakis 
gerek gemi enkazının ve gerek 
definenin derede bulunduğunu 

söyL mek su etile arkadaşla· 
rına yanlış bir iz göstermiştir. 

mevzu olamazdı. Ticarethanesinin 
Hakiki yeri adaya varıncaya 

memuru sıfatilc burada senede 

sayesinde medeniyetin en ınce 

zevklerinden ö!ünciye kadar isti· 
f ade edebilirdi. 

(Arkası var) 
ka 1ar söylememek ve bu sayede 

==---

C aha ilk dakikada verdiği 
Do klor Orfarıidis ---

son dakikaya kadar vaziyetin -
hakimi kalmak kararındaydı. 1 
bu kar~ın ~s~betini ~eyah~t esn~· Zührevi ve cilt hastahklar1 mütehassısı 
smda busbutun tasdık etli, gemıde ~ Beyoğlu, Tokatlıyan karşısı No. 251. Tel. B. O. 3734 

1 
~I 

kapt:m Hulün tahkirlerine maruz 
kald;ğı zaman kendisini sadece 
azimkArbğı ile tutmuş değildi, 
sok ll:. kanlılığına saik olan baş· 
ka bir imil vardı: Mademki 
sırra yalnız başına sahipti, günün 
birinde intikam alabilirdi. O hal· 
de şimdi sabretmek lazımdı, hep 
bunu düşünüyordu. 

* Adaya vardıkları zaman yine 
bir şey söylemedi, gemiyi gölde 
bırakb, arkadaşlarını Diyak ki
yüne f;Ötürdü, orada kendisini 
sıkan adamları ·şu veya bu vasıta 
ile başından defedebileceğini 

dü. iuüyordu. Bir defa buna muvaf· 
fak oldu mu, Cekinin yardımı ile 
işin üst tarafını başarmak zor 
değildL 

Zencinin karakterini tetkik 
etmişti. Siyahiye biraz aıimkirlık 
ile istenilen her şeyin yaptırıla

·bileceğini anlamıştı, kendisinde de 
bu azimkirlık ziyadesile mevcuttu. 

Makar çok kurnaz bir adam· 
dı. Fakat maalesef çok kum .. z 
adamlar da kendilerini hayale 
ka~brmaktan kurtulamazlar. 

Dünyayı dolaşmakla geçirdi· 
ği bu en beş sene Makara on 
beş asır kadar uzun gelmişti. 
Bu müddet zarfında başından 

geçen şeyleri ,o derece unutmuş· 
tu ki, kendisinin de unutulduğunu 
zannediyordu. Kfiçük köylerde 
herhangi bir hatıranın bnyak 
ıehirlerden daha uzun zaman 
yaşadJiım bilmiyordu. 

Bunu~la beraber hafif bir 
endife hissetmekten de kendisini 
alamıyordu. Yalnız kaptan Hul 
ile kat'i aurette hesaplaşmak ve 
bütün defineye yalnız başına 
aahip olmak arzusu o kadar kuv· 
vetli idi ki ona bu müphem en· 
diıeleri unutturuyordu, tahst 
emniyet tedbirlerini ihmal etti· 
riyordu. 

Hareketinde başka bir amil 
daha vardı, o da bütün caııilere 
has o!an müşterek histi, 
Landı öldürdüğü yeri görmek 
arzusuydu. 

* Maku planını çizdiği zaman 
bu plina harfi harfine riayet etti, 
gemiyi gölde bıraktı ve arkadaş· 
)arını köye kadar götürdü. 

(Viyar) a ilk tesadüf ettiği 
zaman biraz cam sakılm•tb. Fakat 
adam ile birkaç defa konuımau 

DIERSUCAT SADTRAL Ltd Şirket 

Tel. 21128 YEDİKULE lSTANBUL Tel 21 t28 

F L O Şiplikte YÜN 

boyar 

/;üker 

PAMUK 
Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır (Mer~ eri:ıe eder) 

Yapar. 

büker 

boyar 

Pamuk 

Grizet 

lvek ve Yiin Bezleri 

GENİŞLETiR BOYAR KASARLAR ÜTÜLER 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanları 

SANTRAL TAMAMLAR. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

İstanbul Evkaf Müdü
riyetinden: 
Kıymeti muhammenesi 

Lira K. 
162 19 Tamamı takriben ( 12 ) arşın terbiinde bulunan 

Çelebi...,ğiu Alaettin mahallesinde Tahmisönü caddesin
de eski (9) yeni 13 No. lı dükkanın ( 345600 ) hisse 
itibarile (12456) hissesi. 

83 34 Tamamı (35) arşm terbiinde bulunan Tavukpazarmda 
Mollafenan m?.hallesinde yağcı hanında orta katta atik 
ve cedit (6) numarala odanın 1 • 6 hissesi. 

250 00 Temamı (J6) arşın terbiinde bulunan Tavukpazarmda 
Mollafenari mahallesinde yağcı hanının alt katında atik 
ve cedit (7) No. lı odanın nısıf hissesi. 

500 00 Tamamı (180) arşın terbiinde bulunan Balatta Hacıisa 
mahallesinde Tabtaminare caddesinde atik (234) No. lı 
maa müştemilit kirgir bir hap mağazamn 1·6 hissesi. 

Balida muharrer emlaki mahhile sablmak üzere dört hafta müd
detle ilin ve müzayedeye vazolunmUflur. Müzayedesi Mayısın otu· 
zuncu pazartesi günü saat on beştedir. Talip olmak istiyenler kıy· 
meli muhammeneoin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile 
beraber yevmi mezkiira kadar İstanbul Evkaf Müdüriyeti bina· 
sında Mahliilat kalemine müracaatları ilan olunur. 

Zafiyeti umumiye, iştiha11zhk ve kuvvetsizlik 
faied ve tesiri görillen: 

.FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede satılır 

---- ---l ___ rl_u __ s_u_··. t:- ~~•rri~ erg.: .. ~ 
Allah 

Son çan çalındığı zam.-.. ... 
birdenbire sarsıldı. Y olcul~. e 
teşyiciler arasında ağlaşanlar, 
öptışenler, gülüşenler, el sıkan· 
lar, sarılanlar ve şapka saJhyan· 
lar vardı. 

- Allahaısmarladık, 
- Gül~ güle. 

- Selam söyle!.. Sesleri lo· 
komotifin ağu ve muttarit gü· 
rültüsü arasında silikleşmiye baş· 
lamıştı... Artık makinenin gürül· 
tüsü ve hışırtısından başka bir 
şey duyulmuyordu. Katar Haydar· 
paşayı arkasında bırakıp Ankara· 
ya doğtu ilerliyordu. 

Trenin penceresinden başımı 
sarkıtmıştım, her saniye biraz 
daha uzaklaştığım ve belki haya· 
tımda bir daha göremiyeceğım 

fstanbula büyük bir husla bakı· 
yor, onun iyotlu havasını içime 
sindire sindire teneffüs ediyordum. 
Kafamda birçok mefhumlar, ha· 
tıralar, intibalar girift ve bulanık 
bir halde kaynaşıyordu. Hiçbir 
şey his halinden fikir ıekline 
inkılap edemiyordu. 

lstanbuldan ayrılmakla bütün 
bir aşinalar muhitinden, eski ve 
yeni sevgililerden, senelerdenberi 
alışbğım itiyatlardan; kadm, ku· 
mar, kadeh arkadaşlarından ve 
muhitlerinden, herkesten ve her· 
,eyden uzaklaııyordum. iıte son 
gecemi çılgın bir macera ile ge· 
çirdiğim Kızıltoprak ta arkamda 
kaldı .• 

Teessürün kafamda yap-
tığı ilk ihtilil ve sarsıntı 

yavaş yavaş hafifledi. Pen· 
cereden ayrıldım. Komparb· 
manda oturduğum zaman, yepyeni 
bir muhitte bulunduğumu ve be
nim için meçhul bir aleme doğru 
ilerlediğimi anladım. Öyle ya ... 
Ankaraya evlenmiye gidiyordum. 
Dostlarım bana çok zengin bir 
kız bulmuşlar, herşeyi hazırla· 
mışlar ve beni davet etmişlerdi. 

Karlımda bir yolcu oturuyor• 
du; şişman göbekli bir adam. 
Yüzündeki kaba hatlarından ka· 
fası işlemiyen, kıyafetinden ve 
çenesindeki kejmUrde sakalından 
basit, parmağındaki yilziik ve 
göğsündeki altın kordondan zen• 
gin bir adam olduğu anlaşılıyordu. 
Aptal aptal yüzüme bakıyor, 
benimle konuşmak için bahane 
arıyordu, böyle tiplerle konuşma· 
yı pek severim. Bunların kurnaz· 
lığını, riyakarlığını, batta içinden 
geçenleri evvelden okumak ka
bildir. Herif konuşamazsa kudu· 
racaktı, haline acıdım: 

- Ankaraya mı? diye sor· 
dum. 

Vay efendim, sen misin 110rao! 
Açtı çenesini, yumdu gözlhıü ..• 
Ankara zenginlerinden olduğunu, 
şu kadar arazisi, bu kadar fabri· 
kası bulu!!.:uğunu en basit tefer· 
rüatına kadar anlatmıya başladı. 

Yol arkadaşım, ayakkabılannı 
çıkardı, üstü kırmızı, yeşil işle
meli ylln çoraplı ayağını kıvırdı 
ve iistüne oturdu. Bir elile sa• 
kabm okşuyor, bir elite tesbib 
çekiyordu. Mütemadiyen çene 
çalıyorduk. 

Bir ara bizim kompartımana 

~arJadık 
bir genç kız girdi. Yol arkada· 
şımla konllflu ve çıkta gitti. 
Göbekli zat yüzüme bakarak: 

- Nezahat, kerime cariyeniz! 
dedi. Genç kız amma, ne kız 
Yarabbim!.. 

Kız diyince bizim aklımıza 
neşenin, şubluğun, inceliğin, ci
velekliğin, kahkahanın, aşkın bir 
timsali gelir. Hayatımda kork· 
tuğum ve önilnde irademi kay· 
bettiğim kuvvetlerden biri de 
genç kızdır. Şuh bir genç kız 
irademi, gençliğimi eritip beni 
aciz haline getirecek bir kuvvet
tir. Bu genç kız, genç yaşında 

bir hanım nineden farksızdı. O 
ne yabani ve bayağı girişti, 

o ne kıyafetti, o ne vücut tena
sübü idi Yarabbim. Bu kıpkır-

mızı yanaldan ve şişman vücu• 
dile, güneşli ve iyi gübreli bir 

toprakta yetişmiş bir domates 
hissi uyandırıyordu ! 

Yol arkadaşım durmadan din
len meden anlatıyordu. 

- Keıime cariyeniz Nezabati 
akrabalardan birinin düğftnlhıe 

getirmiştim. lstanbulda iki gön 
kaldı Nezahat te ••• 

Ne, Nezahat mi? Yarabbim, 
benim Ankarada evleneceğim 
kızın ismi de Nezahatti. Mlistak· 
bel zevcemdea ijrenmiy~ başla• 
mıştım. içime bir şilphe girmişti, 
o, bu olmasın diyordum. Hemen 
sordum: 

- Zabiliniz lsmail Htiseyin 
Bey misiniz? 

- Evet efendim .. 
- Teşerrüf ettik Beyefendi. 

* Tren Eskişebre gel mitti : 
- Teşerrüf ettik lsmaH Hn

seyin Bey, Allabaısmarladık, yine 
g&rUş&riiz inşallah ! diyerek aynl
dım. Kendimi Eskişebre zor at
mışhm. Mütemadiyen sayleniyo..,. 
dum: 

- lsmail H&seyin Bey... Ne
zahat Hınım... lsmail ... 

Ertesi gün lstanbulun yolunu 
tutmuştum 1 Ve belki d&ımemek 
ilzere ayrıldığım lstanbula bir 
daha çıkmamak üzere yerlettim. 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havıuli!i ve Halk 

gaıetesi 

ld~ra: 1stanbul: Eski 7..aptiye 
Çatalçe9me sokağı 25 

Tdt• un İstanbul • 20203 

Posta kutusu: lstanbul - 141 

Telgraf: tsta.nbul SON POSTA 

ABONE FlATl 
TtlRKlYt.; gcnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 

750 • 6 Ay 1400 • 
400 • 8 " 800 • 
150 • 1 • 300 • 

Gelen evrak geri ,-eril rneı. 

Hanlardan ınes'uliyot alınmaı 

cevap için ıııektuplarıı 6 kuru9luk 
Pul ilavesi lılzııııdır. 

Adres değiştirilmesi ( 20) kuruştur. 
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işten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

Edgar Pip . Dirildi 
Luvr Sarayının Mumya Dairesinde Bir Hadise - Cin 
Ve Peri Hikayesi - Binlerce Sene Evvel Ôlmüı 

Bir Adamın Dirilmesi Mümkün Müdür? 
_,_ 

Mukaddeme 
• Zarfının üzerinde 8ante h• 
pishanesinin damgasını ta· 
şıyan bir mektup aldım, açtım, 
beyaz kağıdın altında Edgar 
Pipin imzası vardı. Bir saniye 
gözlerime inanamadım, ben 
Edgar Pipi zengin olduktan, 
evlen<likten, ismini de değiştir· 
dikten sonra artık bu hayat· 
tan çekilmiş zaımediyordum. 
Aldanmışım! 
Fakat Edgar Pip kimdir, ne
yapmı~tır'? İçinizde bazıları 
bunu belki bilu11•zlcr. Miisaa<le 
ederseniz senelerce milyoner 
hayatı yaşadıktan sonra yine 
"Sante,, hapi:ıh.mesinc dü~me
einin selıf·bini anlatmadan ev
•el mazi~iııi kı~aca naklede
yim? 
Aşağıda oku)U<'<tğınız satırlar 
hu ınak::ıcıtla yazılmış ve 
bizzat kendi::ıiniıı hatıra defte
rinden nakledilmiştir .. , 

Arnold Galopen 
)#. 

Muhterem kari l 
Aşağıda okuyacağın hadise 

hayalhanemde vücut bulmut de
ğildir, seni temin ederim. Fakat 
herşeyden evvel bana söyle; 

- Harikaya inanır mısın? 
Bu mesele etrafında okadar 

çok şey yazılmış, okadar çok 
vak'alar zikredilmiştir ki mevzu 
L'ke.anıiştir, zannolunabilir. Fa-

at hayır 1 Bu mevzuu tüketmek 
0?u tamamen tanımak ile ka· 
b~.ldir, halbuki " alem gayb " 1 

kb~tü~ teferrüatile öğrendiğini 
ım ıddia edebilir ? 

k 
Kend~ hesabıma ben ". hari

a " ya ınanırım. Amma sız de· 
yehilirsiniz ki : 

- Sebepsiz hadise olmaz ! 
Mümkündür. Fakat ben hadi

ıeyi gördüm. Sebebini araşhrma
!ah" l.üzum görmiyorum, sadece -

arıka,, diyerek geçiyorum. 
• Binaenaleyh eğer sizde bu fi. 

~!rde iseniz beni takip ediniz: 
ıwıantık ve muhakemenin karan
lı~ yollarına değil, Luvr müzesi· 
ilin dehlizlerine girecegiz. 

• Tavanda parlayan elektrik am-
pullerine rağmen koridorlar ve 

·lalonlar loştur. Her tarafta bir CSlüm 
sessizliği vardır. Fakat Milldı 
laanan yıldöniimüdür, dişanda ki· 
liselerin çanları mütemadiyen çal· 
makta ve buraya boğuk bir 
inilti halinde akşetmektedir. 

* iki nöbetci, birinin adı Barti-
ıol, öbürünün ki Lagarek, gece 
devrine devam ederek eski Mısır 
eserlerine tahsis edilen salona 
airmişlerdi. 

Batissol elinde taşıdığı ağır 

Fotoğraf J'ahlili Kuponu 

Ta.biatin i~i öğreıı mek istiyorsanız 
fotoğrafınızı 5 adet kupon ile bir

likte gönderiniz. Fotoğrafınız sıra.ya 
tabidir Ye iade edilmez. 

lsi ın, rnc!ollek 
\ nya san"at'? 

---~--~.~~---11~~~~~~-• 

Hangi suallerin 
cevabı·? 

Fotograf intiş:.ı.r 
edecek mi? 

Foto~ahn kll9eai 30 kuru9luk 
pul mukabllfnde gGnderllebUtr. 

"Muharriri: ArnDld Golopen 

fenerı mumya tabutlarından bi
risinin iizerine koydu: 

- Dışarda bayram var, halk 
çiçekle süslii sofralann başında, 
ellerinde şampanya kadehi, gece 
yarısı yemeğine hazırlanmaktadır, 
biz ise burada salondan salona 
dolaşmakla meşgulüz! Dedi. 

Arkadaşı Fenerden çıkan 
ziyanın mumya taputlan lizerinde 

büyiittüğO titrek gölgelere dalmışb. 
- Ne, yaparsın, diye cevap 

verdi. Fakat biliyor musun ne 
düşünüyorum, elmas dairesi 
muhafaza altında bulundu-
rulsun, resim dairesi muha-
faza altında bulundurulsun 
anlanm, fakat nöbetçileri her 
akşam bu mumya dairesine uğ· 
ramıya da mecbur tutmanın ma
nası nedir? Bu tabutlardan her
hangi birini çalmayı kim hatılı
yabilir? 

Seyyar fener &zerine vaze
dildiği tabutun kapağı camdı. 
Bu camın altında bir mumya 
yatıyordu. 

Logarekin gözleri, söz söyler
ken titrek gölgelerden aynldı, bu 
mumyaya dikildi ve son cümlesini 
tekrar etti: 

- Evet bu mumyaları çal
mayı kim hatırlıyabilir? Maama· 
fih.. Bu ölülerin başka ölülere 
bezemedikleri de mubakkakl hiç 
düşünüyormusun, sen veya ben 
öldükten ve gömüldükten beş 
sone sonra ne bale gelecegiz?. 
Belki kemiklerimiz bile kalmaz, 
halbuki birde şu mumyanın göz
lerine bakl 

Arkadaşı da eğilerek baktı, 
mumyanın gözleri Fen erin ışığı 
albnda kalmıştı, siyah bir gölge 
içindeydi, Bıtissol: 

- Kerata mumya! Diye söy
lendi, bayaği insana korku vere
cek, . ideta canlı gibi duruyorl 

Bırdenbire titredi, arkadaşını 
kolundan tuttu: 

- işittin mi ? 
- Galiba sokaktan şarkı ses 

leri geliyor 1 
- Hayır, bir gıcırh .• 
- Belki döşemenin bir tah· 

tası oynamıştır. 

Cümlesini ikmal etmedi, Bıı 
defa daha sarih bir gıcırtı işitil
mişti. 

Batissol tabutun üzerinden fe· 
neri aldı. 

- Kapıdan geliyor! 

liri arkadaş fenerin ziyası 
altında kapının kanatlarını mua
yeneye daldılar. Tam bu s1rada 
üçüncü bir gıcırtı işittiler, dön
düler. Yanı başlannda duvar 
dibine yaslanmış, cam kapaklı 
bir tabut vardı, içinde bir mum· 
ya ayakla duruyordu. Fenerin 
ışığı bu mumyanın üzerine ak
settiği dakikada gardiyanların 
götleri inanılmaz bir şey görd6 : 

Mumyanın dişleri gıcırdıyordu, 
biraz evvel işittikleri gıcırtı da 
bu ta'buttan çakıyordu. Batiuol 
arkad&flDID kolunu yakaladı, ha
fif eeal e kulapa mmldanclı : 

-Mumya dirUebilir mi dersin ? 

- Bilmemi Belki! •• 
Ellerinde fener titriyordu, du· 

varda perişan gölgeler yapıyordu. 
Gardiyanlar seııiı duruyor· 

tardı, fakat birdenbire tabutun 
kapağının oynadığını, derken 
açıldığını, müteakiben de siyah 
bir kolun uzandığını gördüler. 
Ellerinden fener di\ştü., karanlıkta 
kalınca kapıya doğru seyiıttiler. 

imdat 
Bu koşut Apollon koridoruna 

kadar sürdü, ancak orada dura· 
rak arkalarına baktılar. Kimıe 
yoktu, Batissol: 

- Arkamızdan geliyor mu? 
dedi? 

- Bilmem! 
- Git müdüre haber verf 
- Hay r, beraber gidelim, 

yalnız başına bana inanmaz! .. 
İki Uç c!akika sonra önde 

Müdür, arkada Bartissol ile Fo
garek tekrar bu noktadan geçer
lerken karşılarına üçüncü bir 
gardiyan ~ık.!•, .. gözler! haddinden 
fazla büyUmuştu, hah perişandı. 

Müdür: 
- Sana da ne oldu ? diye 

sordu. 
Adam söz söylemekten acizdi, 

sadece elile ölüler salonunu gös
teriyordu. Nihayet : 

- Bir gölge... Bir gölge ... 
diye mınldadnı. Ônde arkadaş· 
lanm, arkada o.. Koşuyorlard1 .. 

- Siz neredeydiniz? 
- Şurada.. Eski mücevherler 

salonunda!.. 
- Fakat neden bağırmadınız? 
Adam şaşkın bir vaziyette 

eUerini kaldırdı, müdür tekrar 
sordu: 

_ Sonra ne oldu ? 
- Bilmiyorum, fakat zanne

derim ki aşağı indiler! 
- O halde all katan nöbet· 

cileıi görmüşlerdir. 
Merdivenden sarkarak bağırdı: 
- Hartbiz, Papiyon! Buraya 

geliniz! 
Alt katın nöbetçileri gel-

diler fakak hayır hiç bir şey 
gör~emişlerdi, bu cevap iist ka· 
tın gardiyanlarını mütehayyir 
etmedi: Bir tabut açılmıştı, için· 
den bir ölü çıkmıştı, ihtimal tek· 
rar geldiği yere dönmüştü, elbette 
alt katan gardiyanlar1 bu hayali 
göremealerdi. 

Öacle mOdilr, arkada ıardi-

, ___ ~ __ .l ___ ı_s_ta_n_h_u_ı __ B_e_ıe_d_i_y_es_i __ l_ı_a_n_ıa_r_ı __ ...... l __ * __ ~I 
Beyoğlu Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Salıpazarmdaki deniz 

hamamı pazarlıkla ve dairede mevcut şartnamesi mucibince bir 
sene müddetle kiraya verileceğinden taliplerin yüzde yedi buçuk 
niapetinde banka teminat mektubu veyahut daireden verilecek 
irsaliye ile bankaya yatıracakları teminat ve lıamamın müsadif 
bulunduğa arsaya ait tasarruf veya isticar evrakı ile birlikte ihale 
günü olan 25 Mayıs 932 tarihine milsadif çarşamba günü Encii
mene mllracaat eylemeleri. 

* Beşiktaş Belediyesinden : Bebekte Cevdetpaşa caddesi sahilin
deki Deniz Hamamı mahallinin bir sene müddetle pazarlıkla 
kiraya verileceğinden talip olanlarm 25 Mayıs 932 Çarşamba günü 
saat 2 de Belediye Encümenine müracaatleri ilin olunur. 

Gül 
Yapraklarının 
cazip ve göz 
kamaştırıcı . . 

rengını 

Sim on Krenıi pudrası 

ve sabununu muntazaman 
iıtlmalile temin edebilirsi· 
niz ki ·bu suretle cildin te
mizlenmesini yumuşatması 
ve beslenmesi gibi!üç mak
sadın husulüne yardım eder. 

C:RİMI 
SlllON 

(KREM SIMON) 

ı--~~~--~-----
Çankıri vilAyetinin Çerkeş 

kazasında kiin çit devlet or· 
manmdan her sene 3308 M. 3 
çam ve 171 M. 3 köknarki ce· 
man 3479 M. 3 çam ve köknar 
eşçarının 1 O senede 34790 M. 
3 gayrimamul metre mikip 
ve çam ve köknar eşçarı beher 
gayri mamul metre mikabı ı 13 
yüz on üç kuruş muhammen 
bedeli Ozerinden talibine ihale 
edilmek lizere müzayedeye ko
nulmuştur: 

Müzayede ve ihale kapalı 
zarf usulile ve 661 • 799 No. Jı 
kanuniarın ahkamı umumiyesi 
veçhile 8 • 6 • 932 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 
15 te Çankırı vilayetinde mü· 
teşekkil Orman satış komis
yonu huzurunda icra edilece• 
ğinden taliplerin mali iktidar· 
larını gösterir Ticaret Odası 

vesikasının ve muhammen be
delden aşağı olmamak şartile 

vereceği bir senelik bedeli 
miktarının yüzde ellisi nisbe
tindeki teminatı muvakkatesini 
muhtevi teklifnamelerini ihale 
kanununun 10 urıcu maddesi 
sarahati dairesinde mezkür sa• 

· ate kadar komisyona tevdi ey
temeleri ve şartnam ve muka· 
velename aiıkimını anlamak 
istiyen taliplerin Ankarada Or
man işleri Umum Müdiirlüğft 
lstanbul ve Ankara Orman 
Müdibiyetile Çanlan Orman 
idaresine mDracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

yanlar alüler salonuna girdiler, 
burada hiçbir fevkaladelik yoktu, 
bütün mumyalar yerli yerinde 
duruyordu. 

MüdOr gardiyanların rtlya gör· 
düklerine zahip oldu, fakat ha· 
kikat ancak eski mücevherle da· 
iresine gelindiği zaman anlaşıldı: 

Salonun ortasında duran~ cam 
mahfaza kırılmış, içinden "rejan" 
adını taşıyan tarihi elmas çalınmıştı 
ve bu da, elmas dairesinin daimi 
gardiyanı koridorda koşuşma gü· 
rültüsünü duyup ta merak ve 
korku ile dışarı fırladığı zaman 
yapılmıfb. 

• itaranlıkta Hafif Bir Aydtnlık 
Evet Rejan elması çalınmlfb. 

1
---r Kirallk Otel.._ __ • 

Satılık <Ji'eı E~) ası 
Tophanede, tramvay durağı 

bitişiğinde, Boğazkesen cadde
sinde 6- 8 No. lı Anadolu merkez 
oteli ve kahvehanesi kir.ıhktır. 
İçindeki yeni eşya da satılacaktır. 

müsteciri Osman B. müracaat, 

Dr. A· KUT .. EL 
Cilt Ye r.ührevl hastalıklar teda-

vihanesi Karaköy Börekçi fınnı 

s1raamda 34 

tş OC:AÖI 
)#. Her sınıf İfsizlere lf Je 

iatiyenlere İfÇİ verilir. 
lf. iş Ocağma ortak ahnt1'. 

Babıali caddui T. 7,3495 

Kars Vilayeti dahilinde Kö
roğlu namındaki devlet orma· 
nandan on senede 7 571 O met· 
re mikip çam kerestesinin kat 
ve ihracı kapalı zarf usulile 
talip bulunmamasından naşi 1 
mayıs 932 tarihinden 1 • Hazi
ran - 932 tarihine kadar pa· 
ıarlıkla ihalesi icra edilmek 
üzere müzayedeye çıkarıldı
ğından talip olanları ıeraiti 
anlamak için lstanbul Trabzon 
Kars Orman Müdürlüklerile 
Ankarada Orman Müdüriyeti 
Umumiyesine ve yevmi mez· 
karda Kars ViJlyetinde müte
ıekkil ihale komisyonuna mü
racaatleri ilin olunur. 

İstanbul Dördücü icra Me
murluğuna: 
Beyoğlunda Hüseyinağa. ma· 

hallesinin Arabacı Emyevm Ögün 
sokağında 18 No. hanede mu· 
kiman iken elyevm ikametgah
ları meçhul Zekiye, Ehliyet 
ve Müşerref Hanımlarla Nesi-

mi Bey . 
Halida adresi yazılı haneyi 

lstanbul Emlak ve Eytam Han· 
kasma üç bin dört yüz yirmi 
üç lira küsur kurut mukabi
linde birinci derecede ipotek 
tesis eylediğiniz iıbu gayri
menkul icra ve iflAs kanunu
nun 137 inci maddesine tevfi
kan Oç gün zarfında borcu
nuzu vermediğiniz takdirde 
açık artbrma auretile paraya 
çevrileceti tebliğ makamına 
kaim olmak üzere illnen teb
liğ olunur. 

bunu temin edebilirim. Çünki 
hırsıı benimi 

Tab 'an ihtiyatkar olmakl. 
beraber size kendi kendimi tak
dim etmenin zamanı geldiğini 
zannediyorum: 

Adım Edgar Piptir. lngilizim. 
San'abm hırsızlıktır. 

Bu sahada azçok ihtisas sahi
biyim. Vakıa ismim tanınma• 
mıştır, gazete sütunlanna geç· 
memiştir, fakat yaphğım işler 
beş sene müddetle bntnn dünya 
matbuaboı mütemadiyen işgal 
etmiştir. 

Buna rağmen ş&bret sahibi 
olmayıpmtn sebebi .ise çok ba
uthr: ÇGnki fimdiyekadar hiçbir 
.akit ,akayı ele vemedim. 

(Arkası •ar} 
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GUnlUk taze yumurta, nefis taze tere- YALOVA M•JJ l B Jt çiftlikleri 
yağ, yoğurt , şişelerde (pastörize) süt 1 e ve a acı mamulatı Hasan Ecza 

Deposu 

Bu 
Hanımın 

Hakkı var! 

Çünkü 

' ı>r:ı il e 
"' 

Kavuşuyor 

,,ARTll( 
MUSTEQ(H 

~. ~ .OLAB(L{Qf Mı 
' . ba~ağr ılarında derhal 1 - 2 

Aspi ri n tableti alınız . A ğ rı I ar 

sür'atle ve muhakkak zail olur. 

TAKLİTLERDEN SAKIN INlZ J 

Sinir 
bozukluk
larından 
mütevellit 

--
~-.. Mubayaatmizı Pazarlık Ettikten Sonra cU 
...-Bakkal, kasap. lokanta, birahane, tuhafiyeci, kunduracı, 

kumaşçı, doktor, dişçi, eczacı, mahkrukat mağazazı ve sair 

HİZMET 
Şirketinden tedarik edeceğiniz bir kart sayesinde 

0
/ 0 5 ili 20 nisbetinde bir iskonto yapacaklardır. 

Bu karttn fiall ( Bir sene için muteber ) 3 liradır. 

Bütiln sene zarfında yapacağınız bil umum mubaya<1H:ı. kullana bilirs iniz. 

HİZMET 
Şirketinin vereceği kartla beraber her ne vi eşya ve malzeme satan 
takriben bin kadar mağaza ve müessesahn isimlerini yazılı bulunan 

bir de katolog takdim edilecektir. 

Galata, Voyvoda Han No. 3 Telefon B. O. 1939 
Ciddi acentalıklar aranıyor. 

Darülfünun Mubayaat 
Komisyonundan: 

Tıp Fakültesile Eczacı ve Dişçi mektepleri ve idarei merkeziye 
ile diğer faknltelerin 1 • 6 - 932 tarihinden 1 • 6 - 933 tarihine 
karlar yalmz yaş sebze ve kuru meyva alb aylık diğer bilumum 
ihtiyaçları bir senelik olarak kapalı zarf usulile münakasaya ko
nulmuştur. Fiatler mutedil görüldüğü takdirde birlikte ve yahut 
tefrik olunarak ayrı ayrı ihale edilebilecektir. Bunlardan l Haziran • ı 932 tarihine, sebze yaş ve kuru meyva, süt, yoğurt, tereyağı, 

iPEK Ş muvakkat Satış magw ~ Muhtelif kuru erzak 2 Haziran 932 
(T~ • Sadeyağı ve zeytin yağlarile sabun, et, ekmek 4 ,. " 

k •• • c • Eczai Tıbbiye ve kimiviye ve laboratuvarlar malzemesi 6 ,, ,. zaSJ0}0 uşat resmi umartesı Hayvan yemleri envaı bezler ve sair ihtiyaçlar .. ,, ., 
Odun, mangal, kok, ve envaı maden kömürü gaz ve •• •• t 5 t ı envaı · makine yağlan 9 ,, ,, gUDU Saa e yapı JyOr • idarei merkeziye ile diğerlerinin her nevı mıhrukat ve sair 
ihtiyaçlara da 11 Haziran 1932 tarihine müsadif günlerde saat 15 te 

• 

0 ihale edilecektir. Bunların her birerleri için ayrı ayrı mevcut şart• 
111ı Beyoğlu - istiklal Caddesi No. 355 name ve ihtiyaç listelerini görmek ve fazlaca malumat a1ma1c 

----- --------------..,,.------------------------ istiyenlerin mülga Harbiye Nezareti binasında Darülfünun Müba

. . .. .. 
.I' .... .. 

Halk Evi Kütüphanesi 
!at. Hal k Evi Riyasetinden ; 
l:-;tanbul Halk Evi Kiitiiphıuu~:;i 

('unıaları da dahil olduğu halde hor 
gıııı saat ( 1 ;3,5 ) t:ı.ıı ( 20 ) ye kadar 
ıı<; ık tır. Kütfiılhanc<lo ) eni cııerler bu· 
luııdıığu gipi Türkçe Ye Ecnebi dilleri 
füı münteşir ıntihiııı s:.ı.n ' at ve ilim 
uıt·cıııuaları da \"ardır. Herkes gelebilir. 

Dişlerin inci 

Gibi Muhafa

zası Yalnız 

1 haziran çarşamba gününe tehir olunmuştur. 

. ~, 1 ı ı ıı uı11111 Hr~.INIJlll l'I ıılf, 
ltl r. LlM'I N~i UI · ~ · ıllLı. ııı ııtılıı lll .,.ı.ıııllıı 111111 ~111 

FABRiKALAR TESiSATI 
( JI I' itil il il IJllllll llUI llfl'll 1111111111111~ 

· , MAKINA YEDEK EKSAMI 
111 l(ifüifilCsı~~ ifü~8iN.tt'iı'' l lll' 

" 11 uıuııruı il ı ı ını rı' • '·· 

Satıhk islim kazam - Bir hu
ı; uk uıetro uzunluğunda ve 75 sant imdi
yarııetre genişliğinde, sağlam biitiin 
toforruatı tamam ve işler bir halde 

1 

islirn kazanı dört yüz elli liraya satı
lıkt ı r. Sultanahmetto Yerebatan cadde 
14 ııunıarn· da çorap boyahanesi nde 
)lişl'I Ef,, ııcliyo ıııiiracaat. 

• 

yaat Komisyonu kitabetine ve münakasaya iştirak edeceklerin de 
bu baptaki teminatı muvakkatelerini bir gün evvel muhasebe 
veznesine yatırdıktan sonra makbuz ve teklifnamelerile birlikte 
komisyonumuza müracaatleri. 

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

Satıhk Ev 
Cihangirde Matarn l'iokağıııda 15 

No. Iı 4 odal ı ov kiralık ve sa.tı

l ı ktır. içindekilere nıiiracaat. 

Gölhane doğum ve kadm 
h .. stalıklan muallimi 

Haatalannı cumadan maada hergün 

2 den 6 ya kadar Cağaloğlunda Yere

batan caddeıinde O rhan Bey aparh· 

No. 3 te k ab ul ve ted avi eder. 
Telefon : 23294 

B o y A c 1 y A lliı:um 
yok, her eşyanı:ıı kendini:ı 

B i R s A A T zarfında 
Holiatina ıJabit boya\arllo 

BOYA Y ABILİRSiNIZ. 
Marka ve isme dikkat Her 
yer de •atılır. 

Depolan : lstanbul: Fın· 
d1klıyao han. Tuhdaryan 
Ankara: Koyunpazarında Ha
im Kreıpl. 
lzmirde : Yaffe Biradeer. 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: AH Ekrem, Selim Ragıp 
Neşriyat Müdilrü Halil Lutfi 

Kullanmakla 
Kabildir. En 

Mükemmel Diı 
Macunudur. 


