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• 
vyet Rus yanın ikazı 

Ja 
T 

nlar, Mütemadiyen Hudutta 
like Hu_sule Getiriyorlar, Diyor 

Moskova 20 (Hususi) - Prav· 
· da yazıyor Sovyet Rusyaya karşı 
· Fransız L · il nı Harbiyesinin tah· 
· rikile hazırlanmakta olan tecavllz 
hareketi hakkında, yeniden, şu 
ıu ,ılumat almmıştır: 

Fransız jenerali Brey bir 
miiddettenberi Romanya ordu ve 
cephane fabrikalarım ve askeri 
teşkilab ·teftiş etmektedir. 

Fransız donanmasına meoıup 
Jan Dark gemisinin Köstenceye 
gidı-:rek Romen deniz kuvvetleri· 
le temasa geçmek istemesi de 
bu teftiş hareketile yakından 
aHilcadardtr. 

Japon kuvvetlerinin Mançurl· 
. de miitemadi surette ileri hare· 
kette bulunmaları, Sovyet hududile 
her tarafta sıkı bir temas pey• 
da ederek bir kıvılcım sıçratmak 
iıstemeleriain açık bir tezahn
riiclür. 

Fakat Mançuri mukabil isyan 
nareketi, Ltihe ve Tziyan şehirleri

ni kı,tamcılarm eline geçirmiştir. 

~neral Yu-T2i-Şan ordusu pe· . ... 
rişan edilnıi 

p · bir kıyamcı or-
"*'aaııu mıntaka-

ar. aı zaptet.miştir. 

Garbi Mançuri, tamamen kı
yamcıların elindedir. Japonlar, 
mütema~iyen hudutta tehlikeler 
ika ediyorlar. 

il::;;;.: 

Japon Donanma Amirah 
Değişiyor 

Tokyo 21 (Hususi) - Katle· 

Amlral OsUma 

dilen Bqvekil lnukayin ölilmOnde 
faal bir rol oynıyan genç hah· 
riye zabitlerinin bu hareketinden 
dolayı, yüksek mehafilde derin 
bir tesir hükümfermadır. Donan• 
ma amirali Osimanın bu müna
sebetle değiştirilmesi mevzu• 
bahistir. 

İzmir Rıhtım Şirketi 2,5 
Milyon Aşırmış 

Senelerce hazineyi soyan lzmlr Rıhtım Şirketi üstellk 
bir de arsa suilstlmall yapmış 

lzmir 20 (Hususi) - Rıhtmı ( 776) bin lirası Yunanlılarm 
~irketindeki suiistimal muhake- İzrniri işgal senelerine ait 
nıesine ayın yirmi altısmda devanı rıhtım vergisidir ki şir· 
edilecektir. Mahkeme bu karışık ket bu parayı Yunanlılardan 
hadisenin c 1 kanununa nazaran aldığı halde defterlerine kayıt 
suç te k'ı , ti dHşilrmemiştir. Halbuki hl' para-

ş ı ~oen noı~ arını araş-

tırmaktadır. Fakat hükumet ta· nın yüzde ikisi hükumete aittir. 
f Ayrıca şirket bir takım depolar 

ra ından şirkette tetkikat yapan 
h yaptıracağını ileri sürerek (300) 
~yet hülcumet lehine iki buçuk bin Altın franklık mevhum 

milyon lira kadar bir alacak ta- bir sermaye göstermiş, fakat 
hakıcuk ettirmiştir. Öğrenil- bu depoları yaptırmadığı halde 
diğine göre bu mühim paradan (Devamı 8 inci 1&yfada ) 

................................................................ 

Belgratta Çok Vahim 
Kargaşalıklar Oluyor 
Roma, 20 ( /tl.A. )- Zargap

tan ıazetelere bildirildi~e göre 
bu tehir civarmda hudut hattı 
düodenberi kapahlmışbr. Bu 
yüzden Yugoslavya arazisi ile 
her türlü münakalit inkıtaa 
uğramıştır. 

lsrarla ortada dolaşan bir şa
yiaya göre bu tedbir son 
gttnlerde Belgrat'ta vukubulduğu 
rivayet edilen vahim k1ı rgaşalık

lar neticesinde ittihaz edilmiştir . 
(Son Poata: Avrupa gazeteleri bu 

hareketlerin Cümburiyet taraftarlan• 
nın .:ınri olduğunu yazıyorlar.) 

Bir AtletizmRekoru 
----

Yüksek Atlama Birinciliği 
lzmire Mi lstanbula Mı Ait? 

İzmir (Hususi) - İzmir atlet· 
lerinden Cihat Beyin (1) metre 
85 santimetre atlamak suretile 

lzmlr AtleUzm HeyeU Reisi 
HUseyln Fikri Bey 

yeni bir Türkiye yüksek atlama 
rekoru tesis etmesi, geçen haf ta 
Fener stadanda Galatasaraylı 
Haydar Beyin 1, 81,5 metre at• 
lamak suretile tesis ettiği reko· 
run Türkiye rekoru olarak ilan 
edilmesini tesirsiz bırakmışhr. 
Çünki IZmir, Atletizm F ederasyo-
nuna mUracaatle hakkının tasdi
kini istemiştir. Diğer taraftan 
İzmir atletizm Heyeti Reisi Hüse
yin Fikri Beyde hana şunları 
söylemiştir: 

" - Cihat Bey tarafından 
ihdas edilen yeni yüksek atlama 
rekoru, hiçbir tevil ve şüphe ge· 
tirmiyecek kadar vazihtir. Heye
timizin nezareti altında yapılan 
bu müsabakalar resmi mahiyeti 
haizdir. Milli Takım Antrenörü 
olan Her Abrahanıs, Cihadın ih
das ettiği rekoru bizzat tespit et
miş ve heyetimiz bunu tasdik 
ederek keyfiyeti bir raporla atle
tizm heyetine bildirmiştir. ,, 

Son Posta: Filvaki bu husus
taki müracaat mektubu gelmiştir. 
Atletizm Federasyonunca tetkik 
edilmektedir. 

( Diln şeb rimizde ve I:ımirde mü
him ve zengin müıabakalar yapıldı. 
Tafsilat ~ugünki ıpor uyfam1zdadar.) 

1 HaZine Mühim Vergi 
Uğradi Zararlarııla 

Feragatle Çalışılmasına Rağmen Zarar
ların Önü Dokuz Ay Sonra Alınabildi 

İstanbulda kaza teşkilatının 
tatbikinden sonra İstanbul Mali· 
yesinin sıklet merkezini nefsinde 

topJ.yan Beyoğlu Maliyesi, mühim 
bir sarsmtı geçirmiştir. Maamafib 

dokuz aylık hummalı bir gayret· 
ten sonra bu işler yoluna kon· 

muş bulunuyor. Şimdi Beyoğlu 
Defterdarı Ali Riza Beyin riyaset 
ettiği 13 komisyon, vergi işlerini 

t~sbit ediyor. Bunlarm hedefi, 
vergilerin müruru zamana uğra· 

tılmamalarıdır. Fakat tetkik neti
cesinde şimdiye kadar 94 vergi· 

nin müruru zamana uğradığı gö
rülmüş ve hazinece bunlardan 
sarfınazar edilmesi icap etmiştir. 

Bunların içinde yUz binlerce 
liralık vergi bulunduğu da söyl~ 
niyor. Fakat intizama giren vazi· 

• • 
sızın 

Beyo§lu DetterdaM 
All Rıza Bey 

yet, arbk, bu gibi sarsmblara 
meydan vcrmiyecek bir ıekle 
bağlanmıştır. 

---~se et
Marifet _...._. __ ..-...;::.,.___~_ 

Gemlik, (Hususi) - Kasabamızaa üç gün evvel garip bir hldise 
olmuştur : Henüz hüviyeti meçhul birisi, sokakta bulduğu biı kipek 
leşini Belediye Reisinin oturduğu evin duvarına asmıf, MFUfmuıtun 
Köpek leşi biraz sonra görülerek duvardan kalcbrdmı4 ;r hr 
Bu milnasebetsiz hareketin faili henüz anlaşılama ''' 

Al lar 
Amerikada Bulunan 
Alhnımız 721 Kilodur 
Devlet Bankası hesabına 

Amerikadan yeniden bir miktar 
altın getirildiğini yazmıştık. Al· 
bnların birkaç gün içinde şehri
mize geleceği öğrenilmektedir. 
Haber aldığımıza göre banka 
hesabına gelen bu altınlar 
1,056,960 lira kıymetinde olup 
(751) kilodur. 

Müşterek İş ~J 
lhracahn Tezyidi için 

Çareler Aranıyor 
lstanbul Tica.tet Müdliriyetf. 

ibracatm tezyidi ve itbalô.tm tan• 
Zlmi için zahire borsalar., ticaret 
odaları ve Harici Ticaret Ofisi 
arasmda müşterek çalışma tarz· 
ları bulunması fikrindedir. Bu 
maksadın temini için telkikat yapıl
maktadır. Tetkikat neticesi 1 t hazj. 
randa toplanacak olan mıntaka 
fkhsat kongresine arzedilecektir. 

Yunanisfana Taze Balık Götürmek için Gelen 
Hususi Sandıkları Gümrük içeri Sokmamıştır. 

• Gar.eteler -

- İstanbUI limancısı efendi! Ne var, ne. yok, almıya geldik, haydi 
çıkar şu ihracat mallarını! 

- Dur bakahm, bir listeyi görelim. 
- Yok azizim, sen kontenjan liıteıino yazalı değilıiu. Soldan ıert 

martl 
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Yardım Sandıkları 
Ve Memurlar 

Belediye memurları yeni bir 
yardım 1andığt teşkiline karar 
Yerdiler. Bu 11andık ölen me
murların teçhiz ve tekfini ile 
alakadar olacak. ayni zamanda 
geride kalan ailesine yardım 
edecek. Bu busu.ta halkın 

mütaleaamı yazıyoruz : 
Akif Bey - EyUp iskele caddesi 23 • 

- ( Damlıya damlıya göl olur) 
darbımeselimiz büyük bir haki .. 
kati söyler. Ak akçanın kara 
gün ıçın olduğunu da takdir 
etmemiz lazımdır. Belediye me
murları aralarında bir sandık 
teşkiline karar vermişler. Her ay 
yirmişer kuruş vereceklermiş. Bu 
suretle toplanan paralar meslek
taşlarından birisi vefat edince 
derhal ailelerine verilecekmiş. 
insani ve temiz bir gaye ile ku· 
rulmak istenen bu sandığın bü-
tün dairelerde taammüm ettiğini 
görmek pek zevkli bir temennidir. 

* Necmettin Bey • Beyoğlu Mis sokak 16 • 

-Ölüm herkes için mukadder
dir. Şimdi kazanç1ar pek azal
mıştır. Hele az maaşlı memur
Janmızın beş on kuruş arttırıp 
ta şuraya koymaları imkam 
yoktur. Belediye memu~farmın 
kuracakları sandığı çok beğen
dim. Arkadaşlarmdan birisi vefat 
ederse derhal o gün ailesine 
teçhiz ve tekfin parası adile (400) 
lira vereceklermiş. Bu para ile 
ölen memurun cenazesi kaldsnlır. 
Sonra maaş bağlanma merasimi 
bitinceye kadar da bu paranın 
artan kısmı ile o aile birkaç ay 
geçinir. Şahsen para biriktirmi· 
ye imkan bulamıyanlar için bu 
aandık usulü şayanı tavsiyedir. 

* $efı"k İhN• 8. ( Sirkeci Menrret Otell ) 

- Cenazeleri ortada kalmış 
"ltekaitler, küçük memurlar, 

f 
s.- p ve nlimler yok değil

fiları gördük ve işittik. 
-uf' ve iktısat gibi para 

biriktirmek te lüzumlu bir iştir. 
Fakat esasen az maaş alan 
memurlanmız ıçın maalesef 
buna maddeten imkan yoktur. Fa· 
kat bir memur ayda yirmi kuruşu, 
eve seve verebilir. ve onun bütçe
sini sarsmaz, bilakis bu para bir 
ölüm felaketi geçiren meglekdaş
larının ailelerini terfih edebilir. 
Belediye memurlarmm teşebbüsü
nü çok beyendim. Aferin Belediye 
memurlarına •.• 

it 
Murat 8. (Diş doktoru Sirkeci Sancak

tar 11okak) 
- Bizde birçok yardım san

dıkları teşkil edilmiştir. Fakat 
bunların birçokları maksatların
dan uzaklaşmışlard ı r. 

Belediye memurlarının yapa
caklan cenaze parası sandığı 
iyi bir esasla haz·rlanmıştır.Böyle 
bir sandığı her daire memurlarm 
hatla hususi müesseselerde çalı· 
şanlar bile yapmalıdırlar. 

Yaralanan Bir Kadın 
Galatada oturan Kadri ve Şöh

ret isminde iki şahıs Bahtiyar is
minde bir kadını yaralamışl ardır. 

iMTiHAN 
• 

llkmektep 
• 
imtihanları 
Sıkı Olacak 

Haber aldığımıza göre Maarif 
Vekaleti bu sene ilkmektep im
tihanlarının yakından takip edil
me.sini Maarif Müdürlüğüne bil
dirmiştir. Bu emir üzerine ilk 
tedrisat müfettişleti bir içtima 
yapmışlar ve alınacak vaziyeti 
görüşmüşlerdir. Öğrendiğimize 
göre her müfettiş kendi mınta
kasındaki mekteplerin imtihan-
larını sıkı bir surette takip ve 
kontrol edecektir. Bu suretle 
dersini bilmiyen ve çalışmamış 
olan talebelerin sınıf geçmelerine 
İmkan bırakılmıyacaktır. 

AH lktısat Meclisinde 
Ali İktısat Meclisi azalığına 

intihap edilen F ortun zade Mu-
rat, Suphi, Rifat Kamil Beylerin 
temsil müddetleri bittği için, 
Meclisin zahirecilik, banlncılık ve 
madenci1ik mümessillikleri ıçın 
16 haziranda yeniden intihap 
yapılacakbr. ----

Tefecilerin SahfekaMdarı 
Şimdiye kadar hükumetten 

müsaade alan faizci sarrafların 
bu husustaki nizamnameye riayet 
etmedikleri ve halktan aldıkları 

faiz miktarını sakladıkları anlaşılmış 
tır. Bunların hepsi tecziye edilmek 
veya diikkanları kapatılmak üzer~ 
isimleri vilayete bildirilmiştir. 

MUreftede Pef t ol 
Amerikalılar Müre~ede tekrar 

petrol aramak için hazırhklarda 
bulunmakta dırlar. 

Tenekecilik 
Yerli Fabrikalar Müşkül 

Mevkide Kaldılar 
Evvelce, mamul tenekelerden 

alınan gümrük resmi, levha te
nekelerden alman resimden fazla 
olduğu için Türkiyede birçok 
teneke fabrikaları teessüs etmiş
t . Halbuki, yeni tarifede mamul 

tenekelerin resmi indirildiği için 
teneke kutular hariçten doğru
dan doğruya gelmektedir Bu va
ziyet teneke sanayiimizi müşkül 
bir vaziyete düşürmüş, birçok 
amelelerin işsiz kalması tehlikesi 
baş göstermiştir. Tenekeciler ta· 
rifenin arttırılması için iktısat 
Vekaletine müracaat etmişlerdir. 

Karismı Vurmuş 
Şehremininde oturan Esat ismin .. 

de biri geçimsizlik yüzünden zevcesi 
Hacer Hnnımı bıçakla yaraiamıştır. 

J Ecnebi Limanlara 
Vapur Seferleri 

Vapurcular Ciddi Teşeb
büslere Girişmek İstiyor 

Bazı miJli vapur kumpanyala· 
rı alakadar dairelere müracaat 
ederek, ihracat mallarımızı ecne· 
bi limanlarma Türk vapurlerile 
nakledebileceklerini söylemişler, 
yalnız gönderecekleri mallan 
Türk vapurlanna verecekleri 
hakkında tacirlerin teminat gös-
termelerini istemiş!erdir. Öğren· 
diğimize göre bu kumpanyalara 
bu şekilde teminat verilememek
le beraber, ecnebi memleketlere 
Türk vapurlarile sefer yapılması 
ve T ürk mallarının yine Türk 
vapurlarile nakledilmesi çok arzu 
edilmektedir. Son günlei·de ec
nebi vapur kumpanyalarmm bir· 
k sım ihracat eşyamızın nakil 
ücretini yüzde o tuz beş nispetin
de artırmaları ve bu parayı da 

bir lngiliz lirası ( 1030) kuruş üzerin
len hesap ederek muamele yapma
arı şiddetle nazarı dikkate alınmış-
tır. İhracatımızı bu gibi biçimsiz 
vaziyetlerden kurtarmak ıçm 
milli vapurculuğun iııkişafından 
başka müessir bir çare tasav
vur edilmemektedir. Bu hususta 
iktısat Vekaletine malümat ver&· 
lecektir. 

15,000 
Şehrimizde Bu Kadar 

Mütekait Vardır 
Şehrimizde en çok tel<aüt 

maaşı veren d.aire Fatih Malmü
dürlüğüdür. lstanbulda bu[unan 
(15) bin zat maaş cüzdanının 
(6) bini Fatih Malmüdürlüğündc 
kayıtlıdır. Bunun için gerek maaş 
yoklamalarında ve gerek maaş 
dağıtılmasında birçok şikayetler 
yapıhyordu. Bunu nazarı itibara 
alan Defterdarlık, Maliye Veka
letine burada ayrıca bir Masraf 
Muhasipliği ihdasını teklif etmişti. 
Maliye Vekaleti bu teklifi kabul 
etmiş ve Yenişehir Malnıüdilrü 
Ragıp Beyi Muhasipliğe tayin 
ederek dün emrini Defterdarbğa 
tebliğ etmiştir. 

Tavuklar - -Sokakta Dolaşanların Sa-
niplerinden Ceza Alınacak 

Belediye sokakların temizliği 
hususunda yeni bir tedbir almıya 
karar vermi~tir. Yapılan bir tet
kike göre sokak ve caddelerdeki 
pisliklerin, daha .ziyade tavuk, 
kaz, hindi gibi hayvanlar n sokak
larda dolaşmalarından ileri gel
diği anlaşılm ıştır. Bu sebep)e hu 
gibi hayvanlar1n sokaklarda do· 
laşmalarmın yasak ed ilmesine ka
rar verilmiştir. Alakadar beledi
ye memurları sokaklara bırak lan 
hayvanları yakalıyacaklar ve sa
hiplerinden para cezası alacak
lardır. 

J TEŞViKi SANAYi 
Yeni Layiha 
Ne Şekilde 
Hazırlanmalı? 

Hükümetin yeni bir Teşviki 

Sanayi Kanunu projesi hazırla· 
dığı evvelce yazılmışh. Kendile· 
rile görüştügümüz bazı iktısat
çı larımız şimdiki Teşviki Sanayi 
Kanununun bir kısım sanayie çok 
fazla kazanç temin· ettiği üze
rinde durmuşlar ve bize şunları 
söyl emişlerdir: 

" - Yeni proje, sanayii teş· 
vikte ehemmi mühimme tercih 
eder şekilde hazırlanmalıdır. 
Mesela, bugün bizde lüks çorap 
ve çikolata sanayii yüzde yüz 
kazanç temin edecek kadar teş· 
vik görmektedir. 

"Çikolata sanayiine gelince, 
bunlar da iptid~ maddelerini me
sela, çekirdeği, kakao yağını ve 
saireyi hariçten getiriyorlar. Bun· 
lann da memlekete faydası mah
luttur. Müsakkafat, kazanç ve 
bazı hususlarda muamele ve 
Gümrük vergilerinden maaf olan 
bu gibi sanayiio teşvikine yeni 
bir istikamet verilmelidir. Birinci 
derecede himaye edeceğimiz sa
nayie gelince; şüphesiz mensu
cat sanayii ile, maden sanayiidir. 

"Mensucat itibarile her sene (30) 
milyon liralık ithalatımız vardır. 
Memleketimiz krom ve kükürt 
madenleri ile dolu olduğu halde 
(HJ18) denberi krom sabasıoda 

Yunanistan bize rekabet etmek
tedir. Kükürtü de ltalyadan 
getirtiyoruz. Bu itibarla Yeni • Teşviki Sanayi kanunu üze· 
rinde çok işlenmelidir." 

Bir Şirket 
Şosa Yapmak için Burada 

Yerleşiyormuş 
Bir lngiliz grupu, Türkiyede 

şosa, ve bina inşaati işlerile meş-
gul olmak üzere hazirhklara baş
lamıştır. 

Sermayesi şimdilik beş milyon 
İngiliz lirası olan şirketin Devlet 
ve eşhas taahhütlere alacağı 

ve gittikçe işini genişleteceği söy-
• lenmektedir. Grupun salahiyettar 

mümessilleri bazı anlaşmalar için 
hükümetle de temas edeceklerdir. 

Tür~iye Ve Bulgaristan 
Bir lngiliz sermayedarı hüku

mete müracaat ederek Türkiye 
ile Bulgaristan arasındaki ticaret 
münasebabnı arttırmak ve her 
iki memleket ihracat eşyasım 
teşhir etmek üzere lstanbulda 
müze ve meşher tesisine müsaa· 
de istemiştir. Bu müracaat tet• 
kik edilmektedir. 

Sefirler Gazi 
Hz.nin Huzurunda 

Ankara, 21 - Gazi Hz. dün 
Amerika ve Litvanya ısefirlerini ka· 
bul ettiler. Sefir cenapları Reisicüm
bur Hz. ne itimatnamele~ini takdim 
ettiler ve nıutat nutuk.ar teali 
olundu. 

114 Lira Lazım 
lzmir Ticaret Odası tetkiknt yap

mıt ve bir ailenin b r ay ık maişeti 
için ayda l 14 lira lazım olduğu ne
ticesine varmıştır. 

Tenezziih Ve Mitsamereler 
Dün şehrimizde b rçok mektep

lerde tenezzü!! ve müsa ereler ter
t:,,, edilnıişt"r. Mülki ye rı t•lüe bi lale· 
b .:ai dün mezunlar şerefin e bir 
tenezzüb tertip etmiş ve Be} kozıı 
gidilerek çok eğlenceli b r gün geçi
rilmiştir. Vefa ortamektebi ile Kabataı 
lisesi de birer veda müsameresi 
vermişlerdir. Müaamerel"r çok ne zih 
ve mükemmel olmuştu ... 

Bunlardan başka F ·yziati liseıi 
tarahndan da bir müsa n re verilmiş, 
bütün kısımların iştira ile tem il 
edilen eserler ve ter iy<>vi oyunlar 
çok beğenilmiş ve alkış a"l mıştır. 

Robart l<oll 1j 
Bebekteki Robert Ko ılejde dün 

bir sergi açılmıştır. ~~·rgide talebe 
tarafından bir rı enede yapılan maki
ne eserleri teşhir edilme dedir. 

fdam Talepleri 
Barbn Ağır ::eza mahkemesincfi 

Rüştü ve Arif isminde iki şakavet 
maınunu muhakeme t"d lmektedir. 
Son celsede Müddeiumu ni maznun• 
laran idamını istemişf r. 

Kuduz mu? 
Şehremininde oturan Adile Ha· 

nım i•minde bir kadın dedikodu 
yüı:ünılen komşusu Fatma Hanıml 
aaırmıtbr. 

Yeni Bir a&~b.nılı1' 
Gümrük Müfettişİ~ri tarafm .. 

dan yapılan tahkikat neticesind~ 
maruf bir limon tacirinin geniş 
mikyasta limon kaçakçılığı yap
tığı kanaatine varılın şt r. Mese-
lenin yakında İhtısas Mahkeme
sine- intikal edeceği tahmin 
olunuyor. 

Vapurcularm lti r zları 
Milli vapur kumpanya 'arı sahip• 

terinden birçoğu, yeni t e şkil edile· 
cek olan vapurculuk inhiso.rı şirke

tine iştirak etmiyecekler rn i alakadar 
makamlara bildirmişler d 'r. Elyevm 
muhtelif kumpanyalara mensup olup 
Türk bayrağını taşıyan vapurların 
ade~i 141 dir. 

Balkan 
Haftası 

Balkan Konferansında kabul edi· 
len Balkan Haftası me mleketimizde 
bugünden itibaren b:ış amaktadır. 
Bugün şehrimi:ıe gelecek olan diğer 
Sa kan (murahhasların ı n iştiraki erile 
Şehrimizde Balkan T caret oda
aının küşat resmi yapılacak, hafta
nın diğer günleri de muhtelif teza
hürat ile geçecektir. Bu merasime 
Hukuk Fakültesi Reisi Tahir Bey 
riyaset edecektir. 

Son J>ostanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Turfanda Megva 

1: Hasan B. - Komıu, o ci- 1 
cili bicili mahfazanın içinde ne 'far? 

2 - Nişanlına ~ltıa yüzük, l 3 - Gelinlik 
kilpe, 

kızına l 

ı 
4 SÜ tı"k v 1 1 5: Komıu - Ne ıeı:er HaaH Beyi HH-e mas - nne 1 ÇO<:Uguna 8 • ta yavruma çilek ~liLUrüyorum. Tanesin 1 • 

tlD madalya iDi ıöt&rilyornn? aeklı kur1119a aldun. lılıUbar~k, tuıfanda •9"" 
.. puia•t.0.. pahalaL 

1 
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Her gün 
Başkaları 

·Ne 

Digor? ..... .._ __________ ___ 
Geniş Bir iktisadi Plan 
1'Geniş bir iktısadi plan" 

ıerlevhasile, Nevyork Valisi tara· 
fından neşredilen bir makaleden: 

"Memleketi büyük bir korku 
istila ettiğini inkara lüzum yok. 
Normal zamanlar bizi gevşekliğe 
ıevkediyor. Memnun ve tembel 
oluyoruz. Sonra bir buhran ge· 
lince, korkunun tehditkar elini 
görüyoruz. Bu korku bütün mem· 
lekete yayıhyor. O vakit hepimiz 
gözümüzü V aşingtona, hükumete 
çeviriyoruz. 

F arzediniz ki, eviniz, bütün 
nıemleketi sarsan bir hareketi 
arz neticesinde hasara uğramış· 
br. Eğer evinizin hem temeli 
yıkılmış, hem damı çökmüşse, 
damı tamir etmeden evvel temeli 
düzeltmiye mecbursunuz. Evi ta
tnamen inşaya kudretimiz yoksa, 
dammı yaptırır, yağmur ve rüz· 
2ardan masun kalacak kadar 
tamirat ile iktifa ederiz. 

İşte bugün buhran karşısında 
düşündüğümüz müstacel it yalnız 
buifor. Eğer makul bir surette 
bir plin yapar, binamızı az çok 
sağlam bir temele istinat ettire· 
bilirsek, iktısadi ve içtimai ha
yatımıza daha emin bir inkişaf 
sahası açmış oluruz. Ben, yalnız 

bu devir için değil, uzun bir 
zaman için planlı bir iktısat 
isti yorum." 

* Servet Ve Tasarruf 
Amerikan milyonerlerinden 

Çelik Kırah Mr. Schwab irat 
etliği bir nutukta diyor ki: 

"Ben ç ~ngin bir adamdım. 
Hayatımda para meselesinin beni 
bir gün olup düşündüreceğini 
hiç hatmma getirmemiştim. 

"Fakat bugün Amerikada 
Zengin kalmamıştır. Zenginler 
bastıkları yerin sağlam olup ol· 
ınadığmı bilmiyorlar. Bu memle
ketin tanıdığı büyük zenginler 
ortadan kayboldular ve servet 
liahipleri, paraları kalıp kalmadı· 
ğını anlamak üzere çantalarına 
bakmaktan korkuyorlar. 

"İşte bugün hakikat budur, 
ve bu haki!rnt beni korkutmıya 
haşlamışhr. Elimizdeki servetin 
yarın bir kıymeti olup olmıyaca
ğını bilmiyorum, biimiyoruz. 

.. ".~~?ün in mes'ut adamı, gü
nu gunune yaşıyan, borç nedir 
bilmiyen kimselerdir. Bunlara biz 
belki fakir diyoruz. Fakat bu
günün zengin ve mes'ut adam
ları onlardır. Büyük işlerin ba
şında bulunanların sıkıntilan ve 
üziiııtülE~ri de büyiiktür.,, 

~"iyasi 
Gerginlik 
Fransada İktidar Mevkii 
İçin Münakaşalar Başladı 

Paris, 2 ! (Hususi) - Kanunu 
Esasi muc hince yeni meb'usan 
meclisinin 8 haziranda içtimaı ve 
Şinıdiı<i kabinenin de o tarihe 
kadar iktidar mevkiini muhafaza 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi • Fert Ve Cemiyet • 
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Sözün Kısas 

Mündericatımızın çoklu
/undan Dercedilememiş
tir . 

••••..-..•-•••••••N•• ...... -• ... waaaswı.-aM•••••••.-... 

Kontenjan 
Yeni Listeden Kahve Ve 

Şeker ihraç Edildi 
1 - Dünyada büyük şeyler, hep 2 - Hiçbir fert kendi•i için ya- , 3 - Büyük adamlar, tarihe i•im- Ankara, 20 - Yeni konten-

ba,kaJar1 için yapılan i9lerden dot· şamaz. Cemiyet büyük bir makinedir. )erini kaydettirenl~r, bilerek veya jan listesi yarın resmi gazetede 
muştur. Edison elektrik Jimbuım, Biz bu makinenin birer par,.aııyız. bilmiyerek başkaları ı·ç·ın çalışanlar • · d k b • ıntışar e ece tir. Listede ariı 
gramofonu, Beli telefonu kendileri ve cemiyet için fedak#.rlık yapan· k l kah k k " no ta ar ve ve şe erin ta asa 
için icat etmemi;ferdir. )ardır. 

~=--=-~==---======--=-==--=----~-~=-=-;:·--;.: tabi tutulmak şartile kontenjan ~ il\ haricine bırakılmasıdır. 
Yeni liste şudur : 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Japonyada Yeni 
Cinayetler Tertip 

Siy as"" 
Edildi 

----

Faşistler İktidar Mevkiine Geçecek 
Tokyo 20 - ( A.A. ) - Yen iden birtakım sui

kastler yapmak üzere fesat tertibatı kurdukları 
anlaşılan tethiş taraftarlarım yakalamak için zabı· 
tanın büyük mikyasta bir takip ve mücadele 
hareketine hazır!andığı söylenmektedir. 

Tokyo, 20 ( A. A. ) - Faşist hareketinin ba
şına geçmiş olan Kokuhonşa ismindeki milli cemi· 
yetin reisi Baron Hiranumenin yarm lmperator ta
rafından davet edilerek kabine teşkiline memur 
edilmesi çok muhtemeldir. 

Şimdiye kadar yapılan suikastler faillerinin 
biribirile sıkı surette temasta ve mesai iştirakinde 
bulunan tethiş taraftarı üç muhtelif gruba mensup 
oldukları rivayet edilmektedir. 

Tokyo, 20 ( A. A. ) - M. Suzuki, MuhafazakAr 
fırka riyasetine intihabı dolayısile irat etmiş olduğu 
nutukta bilhassa milli müdafaanın takviyesini ve 
Japon diplomasi usullerinin ıslahını iltizam etmiştir. 

--------

Boşa ıyor 
Büyük Tacirler Ve Zenginler Kaçıyor 

Bom bay, 2 l (A. A.)- Bugün 1 umumi bir topçu alayı ile bir 1 bir kafile bir tramvaya hücum 
Mecusilerle Müslümanlar arasın?~ süvari bölüğü .. istemiştir. İhtiyat etmiş, yolcular arasındaki Mecu-
çıkan kargaşalıklardan 3 kışı efradından murekkep olan her silere taarruzda bulunmuş ve 
ölmüş, 40 kişi yaralanmıştır: iki kuvvet iğtişaşları tenkil etmek- bunlardan birini bıçakla ağır 

Evvelce yaralananlardan 12 te olan hü~umet kıtaatını takvi- surette yaralamıştır. 
kişi ölmiiştür. Ekserisi Hintli ye edecektır. . Bu vak'a üzerine şehirde he-

d Bom bay, 20 (A. A.) - Y enı I t k ·dd tli tüccar olmak üzere 20 000 eo b d 1 .. .. d 15 k d yecan ve ga eyan e rar şı e • ar e e er yuzun en a ar b' b 
fazla kimse bir haftadanberi telef ve mecruh vardır. Maamafih ır surette aşlamıştır. 
Bombay'ı terketmiştir. İşler feke sükunet teessüs etmiş gibidir. Zabıta memurları şimdiye ka· 
uğramıştır. Bombay, 20 ( A. A.) - Bu- dar şüpheli şahıslardan 1200 ki-

Bombay, 20 ( A.A. ) - Valii gün müslümanlardan mürekkep şiyi tevkif etmiştir. 
~~--~---~ 

Felaket 
Toprak Altında Kalanlar

dan Artık Ümit Yok 
Valparezo, 21 - ( A.A.) -

İmdatçılar 40 kadar amelenin 
enkaz altında kalmış olduğu 
tünelin bir kısmına kadar 
varmışlarsa da tünel su al· 
tında kalını'? olduğundan bü
tün l<azazedelerin mahvolmuş 
olmasından korkuluyor. 

Bunların arasında Danimarkalı 
bir mühendis vardır. Biitün ümit
ler kesilmiştir. 

Yunanist::ında lirev 
Atina, 21 (A. A.) - Posta, 

telgraf ve telefon grevi devam 
etmektedir. Hazine tahsilat me· 
murları da grevcilere iltihak 
etmişlerdir. 

Amele intizar vaziyetini muha
faza etmetedir. 

İtalya 
Ziyareti -

Başvekil Paşa Yarın 
Şehrimizdedir 

Ankara, 2 J ( Hususi ) - Ro
mayı ziyareti mukarrer olan Baş
vekil Paşa ve Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Bey bu akşam 
ekspresle İstanbula hareket ede
ceklerdir. 

Takas Heyeti 
Fransa Ticaret Nazırile 

Bir Mülakat Yaptı 
Paris, 20 (A.A.)-Ticaret Na· 

zırı M. Rollen, Paristen geçmekte 
olan Atıf \."e Cemal Beylerden 
mürekkep Türk takas heyetile 
halihaıırdaki kontenjan tah
didatının iki memleketin tica· 
ri münasebatına olan tesirleri 
hakkında görüşmüştür. Türkiye 
ile Fransa arasındaki mübadele 
rejiminin takas usulüne müstenit 
yeni esaslar üzerine bina edile· 
bileceği ümit edilmektedir. 

Par u l<abinesi istifa Etti 
Lima 21 - ( A.A. ) - Kabi

ne 5 hafta kadar devam ettikten 
sonra istifa ~tmiştir. 

Tarife Ne. Temmuz Ağuatos Eylül 
10 5 o o 
23 (A) 112 240 
23 (1). 25 ve 29 numarala (A) 

listesindedir. 
30, 39,35, 286, 31, 32 numa

ralar ( B ) listesindedir. 
33 ( A ) numaralı ( E ) listesin· 

dedir. 
43, 44, 45, 46, 47 ( A ), 48, 

48 ( A ) 49 ( 8 ), 51 ( A ), 54 ( A) 
listesindedir. 

54 (A 2) 200, 378, 53, 64 A 
(A) listesindedir. 

64 A(l) 30, 30, 30, 64 (1) 4, 
2, 5, 65 A 5, 209, 130 

65 ( 1) Tem muz, 844 Ağustos, 
498 Eylül 510 

65 A, 66 A, 66 B (A) liste
sindedir. 

66 ( 1) (E) listesindedir. 
66 B, 66 A, 7, 68, 69, 71 

( J) (A) listesindedir. 
72 A J O, 72 ( 1) (B) listesin

dedir. 
72 1-1, 43241, 56500, 1'661, 
72,5 (B) listesindedir. 
72 - 1 - 3, 4 ı 000, 36988, 

69332, 73 - 1 • 1, 73 l - 2 ( A ) 
listesindedir. 75 ( 1 ) 50, 
89 ( H ) listesindedir. 

93, 4, 13, 9, 97 A, 97 B, 98 
A B C D, 99 numaralı ( A) 
listesindedir. 

Amerika 
Avrupaya 
Altın Satıyor 

Nevyork, 21 - ( A. A.) -
Dün Avrupaya, bilhassa Fransa. 
ve F elemenge gönderilmek üze
re 37 milyon 829 bin dolAr kıy& 
metinde altın yola çıkarılmıştır. 

Bu miktar 1932 senesinde 
bir günde yapılan altın sevkiyat 
meyanında bir rekor teşkil etmek 
tedir. 

Azgın Bir At 
Sokakta Kaçarken 
Çocukları Yaraladı 

Marangoz Ihsan İsminde bi· 
rinin bindiği at bir aralık ürkerek 
kaçmaya başlamış, Ihsan yero 
düşerek yaralanmıştır. 

Başı boş olarak kaçmakta olan 
at Baruthane caddesinde 5 yat
larında Saadet isminde bir kıza 
ve 2 yaşında ~Şükrü isminde bir 
çocuğa çarparak yaralamışbr, 

etrn.esi lazımgelmektedir, Fakat 
Yenı hakimiyeti ele alacağı 
tarihe tekaddüm eden günlerde 
çok mül~-n beynelmilel siyasi 

Seyyahate iştirakleri mukarrer 
olan diğer zevat ta Başvekil Paşa 
ile birlikte şehrimizden ayrıla· 
caklardır. Diğer zevat ise lstan· 
buldan refakat edecektir. Hey'· 
et yarın İstanbula muvasa 
lat edecek ve Haydarpaşadan 
doğrudan doğruya T evere vapu
runa binilecektir. Vapur yarm 
hareket edecektir. Afyon meb'u· 
su Ali, Mahmut, Falih Rıfkı, 
Saffet, Mehmet Asım, Yunus 
Nadi, Yakup Kadri, Ruşen 
Eşref, Reşit Galip ve Anka-

ra valisi Nevzat Beyler de 
Başveldl Paşaya refakat ede
ceklerdir. Seyahat on iki gün 
kadar sürecektir. ?1:seleler1ti müzakeresi yapılacağı ( Beşinci sayfamızda tafsilit vardır ) . 

•çın şimdiki kabinenin istifası r.,------------·------------------------------

Cesaretli 
Bir Kadın 

~:~~~~t talepler dermeyan edil- j ·s TER İNAN, İs TER I NAN M A I 
Maten gazetesi yeni mecliste 

t~barüz edecek ekseriyete göre 
şımdiden bir kabine teşkili etra
fında mübim bir teklif ortaya 
atmaktad r. Herhalde siyasi vazi
yet QOk gergindir. 

Afrikada uzun bir tetkik seyahati yapa_n müstemlekesinde yaşıyan bu kadınlar, çikolata 
Mister Attaya isminde bir profesör dün şdehrı• renginde olduklara halde çok cazip ve hayret 
mize gelmişt·r. Bu Amerikalı ilim a amı• d"I k k d - 1 . M" A b k d 1 
nın ıözlerine bakılırsa di.inyanm en güzel ka- e _ ı ec~ • a ar -g~ze ~ış. ıster ltaya u a ın .aran 
dınları Afrikada hulunuyormuş. Fransamn Ankor ıuzellığinden buyuk bır hayranhkla babıetmcktcdu. 

t NAN. IS E iNAN Al 

Amerikadan Avrupaya 
Tay yare İle Geliyor 
Harburgras "Tero Növ,, 21 

(A.A) - Kadın tayyareci Amel· 
ya Erhart Parise gitmek üzere 
yalmz başına havalanmıştır. 

Mumaileyha saat 14 le bura
da yere inmişti. 
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1 1 
1 Bir İntiba 1 
1 1 
Ayağımızı 
Yorganımıza Göre 
Uzatmayı Bilelim 

Bazı tesadüfler bir araya gel
di, son aylar içinde üç ecnebi 
memleketini ziyaret ettim. Mesle
ki alakamı uyandıran mevzular 
haricinde bilhassa dikkatimi cel
beden fU oldu: 

Umumi bir iktısatkarlık. 
O memleketlerin tasarruf yo-

lundaki gayreti ve bizim, onlar
dan kat kat fazla muktesidane 
yaşamıya ihtiyacımız olduğu hal
de, buna pek le aldırış etmeyişi-

miz, beni ufak bir mukayese 
yapmıya mecbur etti. Bu ınuka-

yeıenin neticesi aleyhimizde çı· 
karsa, samimiyetime bağışlansın: 

Ziyaret ettiğim ecnebi mem
leketler şunlardır: Yunanistan, 
İtalya, Rusya. 

Bu sonuncu memleketi, bizim
le olan rejim farkından dolayı 
kale almıyacağım ve yalnız Yu-
nanistanla ltalya misalini göz 
önünde tutacağım: 

Yunanlılar, umumi bayatta, 
Türk halkınm adetlerine pek 
yabancı değildirler. Yaşayıf şe
killeri, az, çok Tnrk halkının 
yaşayıııoı andanr. Fakat pek 
mahdut bir zümre müstesna 
olmak ilzere bu halk çok muk
tesittir. 

Atina gibi büyük bir merkez-
de, gece saat dokuzdan ıonra 

ıokaklarda serazat gezen kadın 
göremezsiniz. Gördükleriniz, aile 
ve erkeklerile beraber ya bir 
sinema veya tiyatroya giden 
veya böyle bir yerden dönen 
kimselerdir. 

Bar gibi eğlence yerlerinde 
bile ın)lsraf haddi muayyendir. 
!, P-aatlerinde, çalışma çağında 
bulunan sürü, sürO, gençler so
kaklarda dolaşmaz. Hele bun
ların hiçbiri pantalon paçasının 

şukadar santim bol olmasına ve 
boyunbağının şu renk ve bu 
hadmde bulunmasına ehemmiyet 
vermez. Temiz gezer, fakat züppe 
değildir. 

Kadınlarım ise, beliemehal 
Paris modasına uyacağım diye 
pazar günkü kıyafetile her zaman 
sokakta görmezsiniz Hallerinde, 
giyinişlerinde gözü çekmek iddi
ası bulunmıyan bir tavazu vardır. 

İtalyan halkının yaşayışı da 
Yunanistan sekenesinin tasarruf
kat vaziyetine uygundur. 

Ayakkabıları, yeni tezgahtan 
çıkmış gibi her zaman pırıl pırıl 
parlamuz. Kadınlarında, moda 
alakadarhğı, ancak vakit ve hal· 
)eri müsait olanlarda görülür. 

Kimse geceleyin peynirle sucu-
ğu bağrına basıp boğazından 
kestiği para ile mantosuna kürk 
yaphrmak sevdasına düşmez. 

Evvela sıhhatini, sonra alayişini 

kale alır. Faknt buna imkan 
bulabilirse ... 

işte onlardan bizi bilhassa 
ayıran ve bir bakışta göze çar
pan sathi farklar. 

s. 

Çankırı Muallim Muavinleri 
Çankırı ( Hususi ) - Maarif 

Vekaletinin emri üzerine vilaye
timizde mevcut muallim muavin
lerinin imtihanlan yapıldı kaza
nanlar muallimlığe terfi edecek
lerdir. 

BitHste Ucuzluk 
Bitlis, ( Hususi ) - Burada 

şayam dikkan derecede bir 
ucuzluk vardır. Bir okka peynir 
15, on yumurta beş kuruşadır. 
Yoğurt ve ı;ilt bedava gibidir. 

SON POSTA 

Büyük Şehirlerimizin Tarihi 
Bugünkü Yeşil "Van,, 
Kumandanının ismini 

Bir Türk 
Taşımaktadır 

Van ( Hususi ) - Bu mektu
bumda şehrimizin tarihini yaza
cağımı. Van ve havalisi Milattan 
( 1300) sene evvel Hititlerin ahfa
dı olan Haldilerin idaresinde idi. 

Haldiler o zaman Toşba de
nilen ( Van ) tehrini merkez it

tihaz etmişlerdi. Bu suretle Va
nan kadim banisi olmak şerefi 
Türklere aittir. Sonraları Asu
riler şimale doğru akm ede
rek iki kavim arasında kanlı 

muharebeler olmuş, lranlıların da 
miidahalesile Haldiler şimale çe-

kilmek mecburiyetinde kalmışlar
dır. Asur hükümdarı ikinci Salma
nasar şimdi avam arasmda Tilki 

tepesi denilen T oşba şehrini 
heğenm~miş ve dört kilometre 
ıimalde asıl Van şehrini yaptır

mış, ayrıca bugün bile metanetini 
muhafaza eden kaleyi inşa ettir-

r 

miştir. Bu kaleye Semiramisin 

ismine izafeten ( Şah Meryem ) 
ismi verilmiştir. 

Semiramis, şehre otuz beş l 
kilometre mesafedeki Şamram 
suyunu da kanallar vasıtasile Va-

Van Clvarmdakl Ahlatta 
" Dede Maksut" TUrbesl 

(Foto: 1 uran - Ethem) 

na getirtmiş, bu suretle şehrin 

ihyasına çalışılmıştır. O zamanlar 
kal enin içi oyulmak suretile mes
kenler yapılmış, Ayrıca büyük 
binalar inşa edilmiştir. 
--------

1 

' 

Kalenin zeminine doğru kireç 
ve taşla bir katran kuyusu ya
pılmıştır. Bu kuyuda elyevm 
katran emmareleri vardır. Asur 
hükümdarlarından Asur Pampalın 
zamanında şimalden hücum eden 
kavimlerle uzun müddet kanla 
muharebeler yapmış, fakat mağ
lüp olmuştur. 

Bir müddet ıonra, yani Mi
littan 538 sene evvel Van, İran 
hükllmdarı Keyhuarevin eline 
geçmiştir. Bu suretle Van şehri 
l>irçok zamanlar !ranilerin idare
sinde kalmıştır. 

lranlıların Kiyaniyan sülalesi
nin son devirlerinde şehir (Van) 
isminde bir kumandan tarafından 
tevsi ve tezyin olunmuş ve bu 
kumandan şehre kendi ismini 
vermiştir. Fakat (Van) ismine 
Türk tarihinde de birkaç isme 
tesadüf edilmektedir. 

Bu itibarla(Van) isminin benzer 
Türkçe elması kuvvetle muhte
meldir. Şu halde bugünkü yeşil 
Vanımız mazide de kahraman bir 
Türk tarafından ıslah edilmiş 
demektir. 

VAMIH FAiK 

. 
Kudurmuş 
Bir Kedinin 

j Ankarada Spor Hareketleri 

Her Hafta Heyecanlı 
Futbol Maçları Yapılıyor 

Maceraları 
Bitlis, (Hususi) - Şehrimizde 

kuduz bir kedinin bazı kimseleri 
ısırdığını telgrafla bildirmiştim. 
Kedi bu işi yaptıktan sonra or
tadan kaybolmuş ve bugüne ka
dar bulunamamıştır. Evvela Çal
dıran Şube Reisini ısıran bu kedi, 
orada hemen yakalanmış ve bir 
kafese konarak Daülkelp tedavi
hanesine gönderilmek üzere bu
raya getirilmiştir. Fakat şehrimize 
bir saat mesafede her nasılsa 
kafesten kurtulup kaçmış ve et
rafa saldırmıya başlamıştır. Ni
hayet iki kişiyi ısırdıktan sonra 
ortadan savuşmuştur. Kedi çok 
güzel ve sevimli bir Van kedisi
dir. Bir gözü sarı, bir görü de 
mavidir. 

Niyazi Yılmu ----
Ercişte 

Tayyare Şubesindeki 

Suiistimal T ahkikab 
Geçenlerde Erciş Tayyare 

Cemiyeti şubesinde bir suiistimal 
vuku bulduğunu yazmıştık.Bu hu
susta Şube Riyaseti bize şu tez
kereyi göndermiştir: 

.. Şube Reisliğine intihap edi
lerek hesabatı tetkik ettiğim za
ınan şehit Yüzbaşı Kamil Beye 
ait 450 liralık bir senedin sahte 
olduğu nazarı dıkkatimi celbetti. 
Esasen şubenin eski katibi muh
telif şekilde para ibilas ettiği 
için 529 liralık bir zimmet gö
rülmüş ve müfettiş tarafından 
senede bağlanarak işten el çek
tirilmiştir. Eski idare heyetlerinin 
ve müfettişin nazarı dikkatini 
celbetmiyen bu sahte senet bit
tabi adliyeye verilmiş ve Umum 
Merkeze derhal bildirilmiştir. 
Mesele henüz müstantiğin tahki-

Kupa maçlarım kazanan Gençler Birliği takımı 
Ankara ( Hususi ) - Şehri- l genç ve ateşli uzuvların gayretile 

mizde spor hareketleri hiç eksik şayanı dikkat muvaffakıyetler 
değildir. Hemen her hafta futbol kaza~ma~tadır. 
müsabakalarına şahit oluyoruz. Nıtekını geçenlerde yapılan 
Bu suretle spor meraklıları zevk- kupa maçında çok güzel bir oyun 
li cumalar geçiriyorlar. oynıyan Gençler Birliği takımı 

.. Ank güzel bir muvaffakıyet elde et-
Bu munasebetle aranın · t• H d. R t• H ı·t As . . kk .. 

1
.. mış ır. am ı, a ıp, a ! , ım, 

yem hır spor teşe u u olan Refik, Muzrıffer, Rifat, Adil, Ali 
Gençler Birliği takımından tak~ir Rıza, Ali ve Mitat Beylerden 
ile bahsetmeden geçemiyeceğim. teşekkül eden takım Muhafız 
Gençler Birliği, h~ikaten çok Gücü takımile karşılaştı. 

Bir Ebe Mahkemede 
Adana, (Hususi) - Cebeli

bereket kabilesi Fevziye Hanım 
mahkemeye verilmiştir. Sebep, 
bir doğum esnasında zamanında 
hareket etmemesidir. 

katmdadır. Mahsulih arziye me
selesi ve suiistimalin üç bin 
liraya baliğ olması ihtimali mu
habirinizin tahmininden ibarettir. 

Böyle bir vaziyet mevcut olma
dığı gibi eski kAtibin tesbit 

edilmiş zimmeti 979 lirayı teca
vüz etmemiştir. Bilvesile teyidi 
ihtramat eylerim efendim." 

Malatyada 
Müthiş Bir Fırtına Ham 
Meyvaları Yere Serdi 
Malatya, ( Hususi ) - Son 

günlerde çıkan şiddetli bir fır· 
tına bilhassa meyva ağaçlarını 
oldukça tahrip etmiştir. Fırtına· 
dan bilhassa kayısı, erik, elma 
ve dut gibi varidat ve ihracat 
meyvalarımı:ı hayli müteessir ol· 
muştur. Ağaçlar üzerinde bulu
nan ham meyvaların mühim bir 
kısmı rüzgarın tesirile yerlere 
serilmiştir. Bazı ağaçlar da kök
lerinden koparak yıkılmışbr. Ay
rıca bazı kilçük binalar ve ba
rakalar da hasara uiramışbr. 

Mayıs 21 

1 
Tenkit 

Öz 
Türkçe 
Meselesi 

1 . 

Yazan: Nurullah At~ 
Biri konuşma, biri yazı için 

iki dilimiz olmaktan bilmem ne 
zaman kurtulacağız! Bir zaman-
l~r "~v,, deyip "hane,, yazıyorduk, 
şımdı sene deyip "yıl,, yazıyoruz. 
Aradaki fark ancak zahiridir, 
esas hiç değişmemiştir. 

Bugünkü Yunanlıların da, 
biri " romika ,,, biri " elenika,, 
diye iki dilleri olduğu malumdur. 
Onlarda da. bizde olduğu gibi, 
konuşma dıli ile yazı dilini bir-
leştirmek istiyen bir cereyan 
nr. Bu cereyanın reislerin
den Jean Psichari, ölUmünden 
birkaç ay evvel Fransızca Mer 
curede France mecmuasında çı
kan bir' yazısında: "Elenikanm 
idamesine taraftar olanlar Ana
doludan, bilhassa İzmirden gelen 
muharrirlerdir, çünkü yazı dilinin 
konuıma dilinden ayn olmuı 
arzusu, bir Asyalı fikridir 

" diyordu. Psicharinin bu hükmll 
doğru ise biz Asyahlıktan kur
tulamıvoruz. 

" Öz türkçe ile yazıyoruz ., 
diyenler, yazılarına dikkat eder· 

seniz görürsünüz ki, yalnız yabancı 
kelimelerden değil, kullandığımız 

halis türkçe kelimelerden de kaçı· 
yorlar. Mesela Fuat Raif Bey, yeni 
çıkan Öz dilimize doğru mecmua .. 
sındaki "Oğuzname,, yazısnıda ad
res, mukaddime kelimeleri ile be
raber başka kelimesini de atıp 
yerine uözge,, diyor. Niçin? Çün
kü onların asıl istedikleri ynlnız 
Türkçe kelime kullanmak değil, 
herkesin dilini kullanmamak, 
mebaret göstermektir. 

Zaten o mecmu ne garip 
şeyi Alelide kitap kıt'asından 
biraz büyükçe on altı say
faya tam sel<iz yazı sığdırmış. 
"Cürmii,, ile hiç mütennsip olmı
yan iddiaları da var: dilimizi 
temizlemek, yalnız araı:ça, acem
ce kelimelerden değil, Avrupa 
dillerinden aldığımız ilim ısblah
lannclan da kurtarmak. Mecmu· 
ayı çıkaran Muallim Hüseyin 
Kizım Bey, bakın ne diyor: 

" Türk diline doftru ! Niçin? 
Türk dili yok mu ? Evet, biz 
bunu ileri güdilyoruz. .• 

Hacıyağı kokan Arap sözleri; 
rasbklı, düzgünlü yosma Acem 
söz ve düşünceleri karşısında da
mak çatlatmış olaııİarımıL, bugün 
bunlar karşısında dudaklarını 
iğrençlikle bükmekten başka bir 
şey yapmıyorlar.,, 

Hüseyin K5zım Bey, mecmu
anın sonunda, Türk dilinin 
temizlenmesi hususunda kendisi
ne yardım edilmesini istiyor. Be
nim de kendisine bir hizmetim 
dokunsun: 

Yazı yazmak sadece: "hacı
yağı kokan Arap sözleri; rastıklı, 
düzgünlü yosma Acem söz ve 
düşünceleri,. gibi beylik lafları 
bir araya dizmek demek değil
dir ; yazanın yeni bir şey getir
mesi, bilhassa dilini bilmesi la
zımdır. "Biz bunu ileri güdüyo
ruz,, türğçe değildir, ya sade
ce " biz bunu güdüyon z ., 
yahut " ileri sürüyoruz ,, de ir. 
" ... dudaklarını iğrençlikle bükmek,, 
iğrenerek bfikmek demek değil· 
dir; bilakis, bundan : " dudakla
rını bükerek iğrenç oluyorlar 11 

manası çıkar. "Söz,, ün cie ma
nasını iyi düşünsün ; belki eski
den sadece " Kelime ,, demekti, 
fakat artık öyle değildir. 

Türkçeyi ıslaha kalkışma" 
için hiç olmazsa türkçeyi bilmek 
lazımdır. 

Kayseri Ticaret Odası 
Kayseri 19 (A.A) - intihabı 

tecdit edilen Kayseri ticaret ve 
sanayi odasmm yeni heyeti bu
gün mesaisine başlamıştır 
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I BABİC:I TELGBAPLAB ! Jsigaset . Alemi 

Filippar 
Felaketinin 
~.zin Neticesi 

Paris, 20 ( A.A.) - Mesajeri 
Martim Kumpanyası bu gece bir 
tebliğ neşretmiştir. 

Bu tebliğde Jorj Fi\iprar 
puru felaketinden 767 yokudaıı 
718 inin kurtarıldığı ve 49 yolcu
nun da kaybolduğu bildirilmek
tedir. 

Paris, 20 ( A.A ) - Jorj Fi
lippar vapuru kumandanı, yangın 
felaketini izah eden ilk l'esmi 
telgrafını göndermiştir. Kuman
dan bu telgrafında diyor ki: 

"Yangın Mayısın l6 ıncı günü 
sabahın saat ikisinde kamaralar
dan birinde zuhur etmiş ve 
maalesef yapılan imdatlara rağ
men süratle etrafa sirayet 
t.tmiştir. 

Telsiz teJgraf kabinesi ile yu

karı güvertedeki elektrik i~lih
saline ait makineleri muhtevi 
bulunan daire ve kaptan köprüsü 
yangının merkezinden uzak ol
makla beraber ayni zamanda alev· 
lerin tesirile yanmıştır. 

Güverte yolculan yangının 

ıüratle intişarından hayrete düş
müşler ve birçokları kama~·ala
rmda dumandan boğıdarak öl
müşlerdir. 

Bazıları denize utılmı.şlar ve 
bunlar sandallar vasıtasile kur
tarılmışlard r. 

llk evveli kadınlar ve çocuk
lar ve sonra erkekler ve tayfa
lar kutarılmışhr. 

Gemiyi en son terkeden ge-
inin kaptanıdır. Mumaileyh saat 

8 de ve gemi adeta bir ateş 
kütlesi haline gelmiş olduğu anda 
terketmiştir. 

Takriben 689 kişi kurtanl-
ıştır. 

ltalya Bahriyesi 
Roma, 20 ( A.A.) 1932 - 33 

senesine ait bahriye biitçesi 1 
milyon 300 hin liret tazla rnan-af 
derpiş etmektedir. 
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Tahvili Şemis becevza 

Atina, 21 ( A. A. ) - İtalya 
Sefiri ile Fransa Maslahatgüzarı 
ayn ayrı M. Mihalakopulosa 
müracaat etmişlerdir. Mumaileyh, 
Yunanistanm alacakhlarma karşı 
teahhütlerini hayali ihtiyaçlan ile 
kabili telif olacak şekilde ve 
vasi mikyas dahilinde ifa ede
ceğini söylemiştir. 

Greve Karşı Tedbir 
Atina, 20 ( A. A.} - Neş

redilen kararnameler, Posta -
Telgraf - Telefon grevcilerinin 
seferber edilmesi ve hemen işleri 
başına gitmiyen memurların azlini 
nahk bulunmaktadır. 

Tayyare Ve Ticaret 
Paris, 20 (Hususi) - Buraya 

civardan ve başka memlektlerden 
turfanda taze yemiş nakliyatı 

için tayyarelerden istifade edile
cektir. Bu hususla harekete ge
çilmiş ve Perpinyandan kalkan 
bir tayyare buraya taze meyva 
getirmiştir. 

Salıhk Tiyatro 
Peşte 20 - Buradaki bllyük 

Kral tiyatrosu satılığa çıkarıl
mışbr. 

EDEBi 1EFR~KAMIZ: 16============ 
VİKTORYA 

=:=:=:=:=:=::= Muharriri: K nut Hamsa.n Nakleden: H. Ş. 

Bu temenniyi size ithaf 
ederim. Ve o aode sizin uykuda 
olduğunuzu tahattur ederek sizi 
Allaha emanet ederim, sonra 
Yatağıma yatarım. Geceler böy
lece biribirini takip eder. Maa
ınafih, emin olunuz, ben sizi hiçbir 
vakit bu kadar giizel tebayyül 
etınemiştim. Artık sizi daima 
şu vaziyeti 1izde, şimdi burada 
o.turduğunuz gibi hatırlamak, 
sızden ayrıldıktan sonra bile hiç
bir şeyinizi unutmamak isterim. 

- Ya1unda oraya, köyünüze 
dönmiyecek misiniz? 

- Hay r, oraya dönmek için 
param yok. Fakat, hayır, duru• 
nuz, gelmiye gayret edeceğim, 

ı hatta hemen hareket ed~m. 
Gerçi şu anda param yok. Fakat 
ben siz.in arru ettiğiniz herşeyi 
maalmemnuniye yapmakta büyük 
bir zevk duyarım. 

Eğer orada bahçenizde do
laşıyor, baz& akşamlar gezmiye 
çıkıyorsanız belki size rastge
lirim; size bir bonjur derim; de
ğil mi? Siz beni biraz seviyor, 
ruevcudiyelime tahammül ediyor
sanız, bunu bana söyleyiniz ... 
Oh, evet, bu saadeti bana çok 
görmeyiniz... Bilmem bilir misi
niz, bir nevi hurma ağacı vardır. 
Talipot denilen bir ağaç. 
Bu ağaç yetmiş sene yaşamasma 
rağmen ömründe ancak bir defa 

Seville, ( A.A } - Santaruz 
mahallesinde içerisinde 700 bom
ba bulunan bir fabrika meydana 
çıkarılmışbr. Bu bombaların umu-

mi mesai konfederesyonunun bugün 
için ilan etmiş olduğn umumi grev
de kullamlmak üzere hazırlanmış 
olduğu zannedilmektedir. 

Madrit, 19 ( A. A.) - Ca-
diko civarmda Püerto-T e·Santa 
Maris hapishanesinde mevkuf 
bulunan makinist Rada ile arka
daşı Rauo ve diğer 23 mahpus 
kaçmışlardır. Rada bugün Elkü
erve istasyonunda yakalanmıştır. 

İspan} anın her tarafında n.ak· 
liyat servislerinde ilan edilen 
grev sükun dairesinde cereyan 
etmektedir. Nümayişler umumi-
yetle bazı yollara ve sokaklara 
çivi serpmekten yahut otobüsle
rin lastiklerini patlatmaktan iba-
ret kalmaktadır. 

Salamanakta grevciler bir 
otobüsü durdurmuşlar, yolcuları 
inmiye mecbur etmişler, ondan 
sonra otobüsü } akmışlardır. 

yeşerir. işte benim könlüm d~ 
hayatımda ilk defa olarak çiçek
leniyor... Evet, hemen parayı 
tedarik edip, oraya geleceğim ... 
r azdıklarımın hepsini, hatta yeni 
başladığım büyük eseri dt", yarın
dan tezi yok, satacağım. Ona iyi 
bir fiat veriyorlar.. Demek ki, 
benim oraya dönmekliğimi isti
yorsunuz? 

-Evet 
- Teşekkür ederim, oh, te-

şekkür ederim. Sevincimi ve 
ümitlerimi bu kadar coşkunlukla 
izhar ettiğim için beni affediniz. 
lnsanm fevkalbeşer ihtimallere 
inanması ne kadar hoş bir 
şeydir. Oh l Bugün ömrümün en 
mes'ut bir günüdür. 

Şapkasınl çıkararak yanına 

bıraktı. 

Viktorya başını çevirdi. So
kaktan bir kadm geçti. Biraz 
ilerde kolunda bir sepet taşıyan 
bir başka kadm gördü. Endişe 

Dublen, 20 ( A.A )- Serbest 
frlioda Hükumeti meb'usan mec
lisi, Kırala sadakat yemininin il
gası meselesine ait müzakerelere 
tekrar başlamış ve 69 reye karşı 
11 reyle muhaliflerin tadil tekli
fini reddetmiştir. 

Bu teklif mevzuu fngiltere-lr-
landa muahedenamesinin fili bir 
vesika olarak ipkası ve keza mu· 
ahedenamenin hukuki ahkamımn 
muhafaza edilmesi idi. Tadil tek
lifinde İrlanda parlamentosu aza
s nm Kırala sadakat yemini et
mek mecburiyr.tinde olmamalan 
hususunun muahedenin ipkası 
ile kabili telif olduğu beyan edil
mekte idi. 

M. De Valera, bu teklifin 
aleyhinde bulunmuştur. 

Dublen, 20 ( A.A. ) - Meclis 
muhaliflerin ikinci tadil teklifini 
reddettikten sonra sadakat ye-
mininin ilgasma muteallik kanun 
layibasmı 69 reye karşı 77 rey 
ile kabul etmiştir. 

Bu layiha şimdi Ayan Mecli
sine sevkolunacaktır. 

ile elini saatine götürdü. 
- Hemen gitmek mi istiyor

sunuz? Gitmeden bir şeyler 
söyleyiniz ki sesinizi işiteyim. Size 
sevgimi itiraf ettim. İstikbalim 
cevabınıza bağlıdır. Beni tamamile 
kendinize bendettiniz. Lutfen bir 
cevap veriniz. 

Vıildorya susuyordu. 
Yohan başım ona doğru eyip 

yalvarmakta devam ediyordu: 
- Yok, rica ederim, bana 

saadetimi mahvedecek bir söı: 
söylemeyiniz. 

- Hayır, size hiçbir şey söy
lemiyeceğim. Düşündüklerimi si
ze c rada, köyümüzde, söyli
yeceğim. 

Yürümiye başladılar. 

- Vaktile hayatım kurtarmış 
olduğunuz genç kızla evlencce
ğiniı: rivayet ediliyor. O kızan 
ismi ne idi? 

- Kamilidan mı bahsetmek 
istiyorsunuz? 

Gönül İşleri 

* 
H. S. Rumuzlu karie: 
Sizin derdinize çare bulmak

tan acizim. Öyle fena bir şey 
yapmışsmız ki, tamirine imk.in 
göremiyorum. Ne evinizi bozma
nızı, n~ de başkalarmı felAkete 
siirüklemenizi tavsiye edemem. 

HANIMTEYZE 

Evet, Kamili Seyer, siz 
onunla izdivaç ediyormuşsunuz? 

- Oh, niçin bana böyle şey· 
ler soruyorsunuz? 

O henüz pek gençtir; onun 
evine birçok defalar gittimdi. 
Onların da, sizinki gibi büyük vo 
muhteşem bir şatolan var. Fakat 
kız henüz çok küçüktür. 

- On beş yaşmda vardır. 

Bazan ona rastgeldiğimde, çok. 
sevimli buluyorum. Güzel bir 
kızdır, değil mi? 

- Benonunla evJenmiyeccğim. 
- Sahimi? Oh! 
Delikanla genç kıza baktı. 

Yüziinün çizgileri gerilmişti: 
- Bana neden böyle şeyler 

söyliiyor, bir başkasından bahse
diyorsunuz? 

Vildorya ceyap vermeden 
adımlarını sıklaştırdı. Musahibin 
evine geldikleri zaman, Y ohanın 
elini tutarakt koridora doğru 
sürükledi. Genç adam yan şaş· 
kın bir bal.de: 

(Arkut. var) 



Kari ~tektupları 

Spor 
Meraklısı 

Üç Hanım 
Ankarada Y enişehirde Bedia, 

Nedime ve Saadet H. Efendilere: 
Spor yazılarımızı takip ve 

hakkımızda gösterdiğiniz tevec
ciihlere teşekkür ederiz. Türk 
analarına nümune olabilecek bir 
intizamla muhtelif sporlarla meş· 
gul olduğunuzu mektuplarınızdan 
anlıyoruz. 

Serbest güreş şubesinde mil· 
Jetlerin kadın ş n onlarının 
dereceleri kat'i olarak kestirile· 
mez. Bu hususla meşgul olan 
bir federasyon olmadığından 
dünya ve Avrupa kadın şampi• 

yonlarınm isimleri ve kıymetleri, 

müsabakaları tertip edenlerin 
neşriyatma tabi kalmaktadır. 
Maamafih alelumum giireş sporu 
kadın bünyeleri için çok ağır 
feldiğinden yalnız temaşa numa• 
raları arasında kalmıştır. 

Bizi Rahatsız Ediyorlar 
Epey bir müddettenberi. ma• 

halle bekçilerinin bağırarak yan
gm ilAn etmeleri menedildi. AU, 
musip bir karar. Mahalle bekçi
leri ancak ayda yılda bir defa 
yangın çıktığı zaman bağırırlar

dı ve bunun yine aşağı yukarı 
bir faidesi vardı. 

Fakat sokak satıcılarının in· 
celi kalınlı ::\ vazelerine ne buy
rulur! Taze sabahm alaca karanJı

ğmdan itibaren kulağımızın di
binde çın çın ötüyorlar. Uyku 

Jyutmuyorlar, bülün halk bunlardan 
bıkmış usanmış bir lhaldedir. 

Bekçiler susturuldu. Fakat 
bunlara da bir çare bulmak kabil 
değil midir? Bu işle .adar ma· 
kamın nazarı dikkatini celbetme· 
Dizi rica ederim. 

Kadıköy Vişne aokak Ro.33 
Makiniıt ZİYA 

Ala Metaksa Konyağı! 
Üç akşam evvel dükkinıma 

çapulcu 1 kıyafetinde bir ·adam 
girdi. 

- Ağabey gümrükten aşır
dığım bir Metaksa konyağı var, 
alır mısm? Dedi. Baktım yarım 
kiloluk konyak güzelce ambalaj 
yapılmış, iki liraya veriyordu. 
Doğrusu bedava diye iki lirayı 

verip aldım. Eve gelip konyağı 
açtığım zaman bunun boyanmış 

bir sudan ibaret olduğunu gör
dUm. Bunu · yazmaktan maksa· 
dım diğer vatandaşlarımın da ayni 
bilekirhğa kurban gitmemelerini 
leminden ibarettir. 

Son Poıtan hürmetkan 

Cevaplarımız 
Cafer Tayyar Beye: 
Teveccühünüze teşekkürler 

ederiz. Arzunuzun tahakkukunu 
temenni ederiz. Bütün Ansiklo
pediler ayni kelimeler ve ayni 
mevzular etrafmda aşağı yukarı 
ayni malumatı verirler. Bu itibar
la bilhassa ilmi bahislerde büyük 
bir tevafuk ve tetabuk vardır. 
Bu kabil malumatın şahsi görüş
lere ve kanaatlere göre değişmi
yeceği de malum bir keyfiyettir. 

lf 
Kırklareli A. Ş. Beye 

Şeker ihtikarı davasını çok 
muhtasar yazdığımızdan şikayet 
ediyorsunuz. Hiçbir kasit ve 
endişe ile hareket edilmemiştir. 

Matbuat Kanununun ahkamına 
riayet etmemkt ve kanunun çer
çeveri haricine çıkmak şüpbe~iz 

ki kabil deiildir. 

Berlin : Mektubu Dürıga .Garibeleri 

Bir Alman, Baronu Berlinde Cüceleri Bahasını Dertten 

yetiştiren Bir Mektep Kurtaran 

Baron Vernerin mektebindeki 

me,hur cüce Adolt ve 

Adolfon evlenme 

merasimi 

Berlin, 18 (Hususi} - Cücelik, 1 
tabiatin bazi insanlara karşı bir 
gadril addedilmek lazımdır. Öy
leya! Her insan gibi hissetmek, 
düşünmek, yemek, içmek, yine 
insan olan bir cücenin tabii hak
kıdır. Fakat böyle bir insan so
kağa çıktığı vakit bütün hemcins
lerinin merak ve tebessümlerile 
karşılanır. 

Niçin? 

Çünkii yüı.ünün hatları, onu 
olgun bir insan gibi gösterdiği 

halde boyu, vücudunun muhtelif 
azası adeta, minyatürleşmiştir. 

Büyümüş te sonradan küçülmüş 
gibi bir manzara arzeder. 

Hayvanları himaye için türlü 
müesseseler vücuda getiren insan· 

Fransızlar 
Beyaz Rusları 
• 

istemiyor 
Paris, 20 ( Hususi ) - M. 

Dumere karşı ika edilen suikast 
üzerine Fransa Hükumeti yeni 
tedbirler almak kararım vermiştir. 
Bilhassa beyaz Ruslarm F ransaya 
kabul edilmemeleri hususunda 
hükümet erkanı müttefiktir. İlk 
emir Berline gönderilmiştir. Ber
lindeki Fransız Konsolosu, Fran
saya geçmek istiyen beyaz Rus
ların pasaportlarını vıze etme· 
mektedir. 

Paris, 20 ( Hususi ) - Reisi
cümhurun Muhafız Kumandanlı

ğına Komiser Şarl Morar tayin 
edilmiştir. Şarl, Reisicümhurun 
hayatından mes'ul tutulacaktır. 

Paris 20 (A.A) - Adliye ta
bibi, Gorgouloff'un kolunda hiç
bir yara nişanesi olmadığını be
yan etmiş olduğundan Astakoff 
katilinin asıl isminin Zalatarff 
olduğuna ve kolunda bir yara 
nişauesi bulunduğuna dair olan 
şahadetinin doğru olmadığı anla
şılmıştır. 

Transatlantik Kumpanyası 
Paris, 20 ( A.A) M. Bone 

Rivc tekaüde sevkedilmiş olan 
M. Tursdm yerine umumi Trans
atlantik Kumpanyası Müdürlüğü
ne tayin edilmiştir. 

V M• f • h Bir Çocuk e ) sa_ ır an e Berlin, ( Hususi ) - Berlinin 

A Ç t 1 
kenar mahallelerinden birinde 

oturan ve uzun zamandanberi 
işsiz kaldığı için bir haylı borca 

lar, cücelere karşı dudaklarından 
düşmiyen bu tebessümlerile ne de· 
rece haksız bir~ muamele yaptıkla
rının elbette ki farkında değil
lerdir. Fakat siz kendiniz bir 
cüce olunuz. O zaman, bu halin 
doğurabileceği harareti bütün 
acılığile hissedersiniz. Kendisi 
böyle bir vaziyette olmamakla 
'beraber kalbi c;ok insani hislerle 
dolu olan bir Alman, Baron Verner, 
cüceleri cemiyetin haksız mua
melesinden kurtarmak için Ber
linde bir cüceler evi tesis etmiştir. 

Bu evde, her miilete mensup 
kadın, erkek birçok cüce toplan-
mışlardır. İçlerinde evli olanlar 
bulunduğu gibi bekarları da 
çoktur. Oturmaları, kalkmaları, 
yemek yiyişleri, müzik toplantıları, 

l 
ıuvarelerl cidden görillccek şey• 
dir. Maamafih bu zatin bu evi 
tesis etmekle mutlak bir iyilik 
yapmak fikrile hareket ettiğini 

zannetmeyiniz, o, bu evi, bir ne
vi mektep haline getirmiştir, cü-

celer, bu mektepte tahsil ve ter• 
biye görmektedirler. 

Bllhassa san'at tahsili ve 
sonra, talep vukuunda dünyanın 

muhtelif sirklerine, tiyatro ve 

filim müesseselerine sevkolun· 
maktadırlar. Alman Baronu, 
böyle iş bulan her cüceden mu

ayyen bir ücret almakta ve bu 
parayı bu evin yürümesine sar• 

fetmektedir. iki noktadan karlı 
bir iş vesselam. 

HAYRI 

Bugünkü Almanyayı Elin
de T ulanlar Kimlerdir? 
Mevcut İddialara Bakılırsa, Bunlar İki 
Jeneraldan Başka Kimse Değildir 

Berlin, ( Hususi ) - Alman

ya bir askeri diktatörlük arife
sinde bulunuyur. 

Rayşver tesmiye olunan Al
man Milli ordusunun yüksek 

rütbeli zabitleri hafi biri içtima 
aktederek Müdafaai Milliye 

Nazm olan Jeneral Grönere 
artık itimatları kalmadığmı bil-

dirdiler, ve onu istifaya mecbur 
ettiler. 

Birkaç hafta evvel Jeneral 
Grönerin Hitler hücum kıt'alarmı 

feshetmesi bu akıbeti doğurdu. 

Bu işe perde arkasında amil 
olanlar evvela Jeneral Şlayşer, 

sonra Rayşverin Başkumandanı 
Jcııeral Hammerştayndır. 

Almanyayı iyi bilenler diyor
lar ki: 

" Bugün bütün Almanya iki 

askerin elindedir. Bürüning ve 

iıatta Hitler bu işin ruhu olan 

Jeoeral Şlayşerin elinde birer 

alettirler. 

Jeneral Hammer,ıayn ve 
Ştayşer 

Jeneral Şlayşer son derecede 

zeki, fevkalade mahir bir tabi

yeci1 ~imkir ve mllteşeb bis bir 

:ıat, şöhretli bir askerdir. 

giren Rodolf isminde bir işçiyi 
düştüğü müşkül vaziyetten son 

derece zeki bir çocuk olan kızı 
10 yaşlarında Marta kurtarmıştır. 

Vilhelm isminde bir alacaklı .. 
nın sıksık gelip babasml 

sıkıştığını gören Marta, bir gün 
pencerede otururken yine Vil• 

helmin gelmekte olduğunu göre• 
rek hemen yerinden fırlamış ve 

sokak kapısmin önüne çıkarak 
babasının evde olmadığım söyl&
miştir. Vilhelmin surat astığını 
güren Marta, hemen içerden blr 
sandalye çıkararak : 

'
1Her Vilhelm oturunuz. Sizin)~ 

biraz konuşmak istiyorum ,, de .. 
miştir. Son derece canı sıkılmıt 
olan Vilhelqı gitmek istewişse cif 
Martanm ısrarı üzerine oturmıyt 
mecbur olmuştur. Vilhelm o~ 
duktan sonra Marta masum bfı 
tavırla Vilhelmin önünde dizçök"" 
tülden sonra: 

" Her VUhelm; pekala bilir, 
siniz ki babam son derece na; 
muslu bir adamdır. Bir iş bulsa 
idi çoktan size olan borcunu 
verirdi. 

Her defa siz gelip gittikten 
sonra yalmz başına odaya kapa• 

narak saatlerce ağlıyor. iş bul1 
mak için baş vurmadığı yer kal .. 

madı. Ben onun biricik kızıyıll} 

ve ben olmasa idim babacı .. 

ğım bu sıkıntılara tahammül 
etmezdi. Sizden çok rica ede-o 

rim, bana bir İf bulunuzt ça .. 
hşayım ve babamın size olan bor~ 

cunu ben ödeyim. Eğer bana 1. 
bulamiyacaksmız beni eviniz4 

hizmetçi olarak alımz. Beş sene, 
on sene ve hatta ölilnciye kadar 

babacığımın borcuna mukabil size 
hizmetçilik edeyim. Yalnız ha• 
bamı Uzmeyiniz, çlinkü o, çok 
iyi bir adamdır.,, demiştir. 

Martanın bu sözlerine kartı 
Vilbelmin taş kalbi yufkalaşmış, 

cebinden çıkardığı bir kağıt par• 
ças1Dan üzerine bir şeyler yazmıJ 

ve başka bir takım kAğıtlarla 
beraber bir zarfın içine koyduk

tan sonra Martaya uzatarak: 
" Kızım; baban eve geldiği vakit 

ıu mektubu kendisine ver. ,, di
yerek uzaklaşmıştır. 

Vilhelmin kendisine bir ce• 
vap vermeden gitmesi Martamn 

fena halde canını sıkmış, elinde 
bulunan zarfı, içerde korkudan 

titremekte olan babasına götür
müştür. Rodolf titrek ellerile 

zarfı açmış, fakat içinden kendi 
senedini ve üstelik bir de cek 

görünce şaşmıştır. lki satırdan 
ibaret olan mektupta şunlar 
yazılıdır: 

11 Azizim Rodolf, 

"Senetlerinizi size iade ediyo• 
rum. Bundan maada on bin mark• 

lık bir de cek takdim ediyorum. 
Bu para ile bir iş yapabilirsiniz. 

· Kerimeniz Martayı en büyük bir 
mektebe benim hesabıma yP-rlet· 
tirmenizi bilbaua rica . ederim.,. 
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Dünkü giireflere iştirak edenler: (Sağdan) Cemal, Himmet, Mehmet Salih pehlivanıar 

Güreş Ve Atletizm Futbol 
:::::::ıı 

Dünkü Seçmelerde Atlet- Ve Taba"!!ca 

1 1 • N • . ı . AJd J Sırbistanda Seyirciler, Gol er Yl etıce er } ar Olunc~ Piştov Sıkıyorlar 

J
. . Beşıktaş klübünün Yugos-

Haliç klübünün tertip ettiği 
güreş müsabakaları dfin Maksim 
salonunda yapıldı. Günün en 
mühim müsabakası Çoban Meh
metle Himmet arasındaki çarpış· 
ma idi. Bu gi.ireşte Çoban Mehmet 
hükmen galip addolundu. Bizce 
Çoban Mehmedin dün elde ettiği 
sayı hesabiJe galibiyet pek mü
him değildir. Çünkü Çoban Meh· 
met rakibine nazaran tecrübe 
itibarile ve eskilik noktasından 
c;ok ileridir. Hatta güreş takımile 
Olimpiyatlara da götürülmüştür. 
Nedense bidayettenberi yenicilik 
tarafı pek fazla olmayan Çoban 
Mehmet yaradılış kabiliyetini 
ciddi müsabakalarda tamamile 
ortaya koyamıyor. 

Himmetle Çoban Mehmet'in 
güreşinden evvel yapılan müsa
bakalar şu suretle neticelendi: 

Servet - Salim, Servet 12 da· 
kikada tuşla galip; Ahmet - Nuri, 
Ahmet 7 dakikada tuşla galip; 
Şevki - Mehmet Ali, Şevki 8 da.; 
kikada tuşla galip; Şevki - Şaban, ı 
Şevki 2 dakika 40 saniyede tuş-
la galip; Nuri - Faik, gösteriş 
müsabakası yaptılar- Cemal - Sa
lih ( Urfalı ), Cemal '14 dakikada 
tuşla galip; Çoban Mehmet-Him
met, Çoban Mehmet 20 dakika
da rakibine daha faik oyun tat
bik ettiği için sayı hesabile galip 
geldi. 

Atletizm 'Usabakaları 
Dün öğleden evvel Bebekte 

Rohert KoUej spor sahasında 
Ti.irk ve ecnebi 201 atletin işti
raki1e atletizm seçme müsaha
~aları yapılmıştır. Müsabakaların 
fınali 3 Haziranda icra oluna
caktır. 
. Dünkü seçmeler neticesinde 

finale kalanların isimlerile elde 
edilen en iyi neticeler şunlardır: 

100 metre: Semih (Galatasa
ja.}') 11 3-5, Neyçef (Rober Ko· 
tJ) 11 4-5, Papadopulos (Taksim) 
E 1 .4-5, Kaifopulos, F otyadis, 
nıs. 

200 metre: Neyçef (Rober 
~olej) 23 3-5, Mehmet Ali (Ga-
2atasaray)24 Turhan (Galata!'>aray) 

H~, Sadık, Turgut, Zovikyan, 
ıknıet. 

K 4~0 metre: Ayzmhart (Robert 

56
ole1) 55 3-5, Ragıp ( Beşiktaş ) 

.1-5, Kaya, Mahmut Zakir, Ka
ranıçopulos, Ziya, Fikret, Vasıf. 

800 metre : Hesim ( Galatasa
~ay ) 2. l O. 2-5, Salahattin (Beşik-?J) 2.11 Paraskos, Ferhat, FeF eÜı~: Kara kaş, Agop, Vasıf, 

Sipahi Ocağmdaki at 
mUsabakalarmdan 

Şemsi, Feridun Fıtret, Karago
pulos, Süleyman, Y orgiyadis, 
Panopulos. 

110 metre manialı: Tevfik, 
Betkof, Kazım Sedat, Ali Raşit. 

Yüksek atlama: Haydar (Ga
latasaray) 160, Kazım Sedat (Ro· 
bert Kollej), Leopulos, Leopulos, 
Pulyos. 

Tek adım: Madentinof (Rober 
Kolej) 5,81, Nikopulos, Papado
pulos, Saris. 

Üç adım: Gaçef, Kemal, Pet· 
:kof, Fa fa, Selim, Tevfik. 

Sırıkla yüksek: · Haydar, Ma
larangas, Möri, Fethi. 

Gülle atma; Veysi (İstanbul· 
s~or) 12, 16 .• Petkof (Rober KoJ
leJ) 11,09, Ibrahim, Naili, Burhan, 
Kasparyan, Cemal. 

Disk : Veysi ( fstanbulspor ) 
36,6 l; Naili ( Gala~asaray) 33,62; 
F rangakis, Selim, lbrabim. 

Cirit : Selim ( G. S. ) 43,46; 
Boduryan (R. B.) 39,20; Karakaş, 
Azmanidis, Ruhi Temel, Veysi. 

ML.sabakalar çok güzel ve 
muntazam olmuş, birçok heves
karlar ve spor meraklıları tara
fından seyredilmiştir. 

idman Bayramları 
Ankara, :!O ( A.A. ) - Bu

gün istiklal sahasında mektepH
lerin 5 inci idman bayramı ya· 
pılmıştır. 

Konya 20 ( A. A. ) - İdman 
şenlikleri bugün büyük bir kala
balık hıızu!'unda mintaka futbol 
sahasında icra edilmiştir. Şenliğe 
kız, erkek muaJlim mektepleriJe 
!ise talebesi iştırak e tmi~tir. 

lavya seyahatine iştirak eden bir 
arkadaşımız bize Yugoslavyanm 
futbolü ve seyircileri hakkında 
şayanı dikkat ihtisaslarını anlattı. 

Muhatabımız sözüne şöyle 
başladı: 

- Evvela şunu şöyliyeyim. 
Avrupa futholünde çoktan iflas 
eden çalımcılık Balkanlarda bile 
rağbetten düşmüştür. 

Yugoslavlar katiyen çalım 
yapmıyorla r. Kaleye en kısa en 
doğru yoldan giden oyuncu tak· 
dir ediliyor. Bir muhacim çalım 
yaptığı vakit ahali homurdanıyor. 

Yugoslavların her oyuncusu 
ferdi kabiliyet itibarile bizimki
lerle birer birer tartılsa kantarın 
topu bizim tarafa geçer. 

Yalnız sol ve sağ açıklar bizde 
nı~vcut bütün açtklardan daha 
seri, daha atletik vt daha mües
sh·dir. Esasen Yugoslavlar bütün 
hücumlarını açıklarile yapıyorlar. 

Haf hatları besleyicidir. Haf
lar ekseriyetle açıkları besli
yorlar. 

Size çok şayanı dikkat bir şey 
daha söyliyeyim. Oradaki seyir
cilerin bir kısmı tezahüratı kara
dağ tabancalarile yapıyorlar. Biz 
ilk maçta ilk golümüzü yaptığı
mız zaman tribünlerden altıpat
larların seslerini işittik ve bir an 
sarsıldık. Sonra anladık ki piştov
lar havaya sıkılıyormuş .. 

Halk hiç beklemeyi kabul 
edemiyor. 

Yugoslavlar futbolü tamamile 
mi:Jt manada görüyorlar. Spor 
teşkilatı itibarile de Yugoslav
larda diktatörlük hakimdir, di-
'yebiliriz. Oranın futbol faaliyetini 
doktor Andreviç namında çok 
sayılan ve çok ağırbaşlı olan bir 
zat idare etmektedir. 

R 
Gauteıai.z timdeıt aonra pert••be •e cumar· 

teai ,Unleri olmak mcre haftada iki spor uyfuı 
ncpedecektir. 

Per9embe günkü spor sayfasında dünya sper 
hareketlerini, memleket •por hidi•elerini 
okuyacaksı nu. 
Cumartesi sayfasında · Cuma giinkü maçların 
tafsilihnı bulacaksınız. 

• 
Izmirde ayram 

Dört Mıntakanın .. ştirakile 
Müsab al r Yapıldı 

İzmir, 20 (A. A.) - 20 ma
yıs Spor Bayramı bugün A lsan
cak spor sahasında kalabalık bir 
seyırcı kiitlesi muvacehesinde 
Balıkesir, Manisa, Uşak ve İzmir 
atlet ve futbolcülerinin iştirakile 

l 
muazzam bir surette tesit edildi. 
Saat on üçte müsabakalara 
başlandı. 

Neticeler şunlardır: ( İsimler, 
birincilik, ikincilik ve üçüncülük 
sırasile yazılnııştır.) 

GüJle atma: Niyazi ( İzmir ), 
Sabahaddin (İzmir), Selman (Ba
lıkesir), 

100 metre: Bahadır ( fzmir ) 
11,3/5, Agah ( İzmir ), Nureddin 
(Ballkesir). 

Cirit atma: Refik (İzmir) 42,42; 
Mazhar (Balıkesir) , Selman (Ba
lıkesir ). 

200 metre : Agah ( İzmir ), 
Kadri ( Balıkesir ), Ahmet ( Ba
lıkesir ). 

Disk: Sabahattin (İzmir) Sel
man (Balıkesir) Niyazi (İzmir). 

400 metre: Nurettin (Balıke
sir) 57 Ali (Balıkesir). 

Futbol 
Kadıköy Ve İstanbuldaki 
MüsabakaJarın Neticeleri 

Dün Kadıköy stadında muh
telif futbol maçları yapılmış, 
neticede İstanbulspor ile Süley
maniye takımları Şilt maçında 
( 1 - 1 ) berabere kalmışlar, Pera 
ile Şişli arasındaki müsabakayı da 
(0-7) Pera takımı kazanmıştır. 

Fener - Moda takımlan ara
sında yapdan üçüncü maçta 
Fenerliler çok hakim bir oyun 
oynamış ve ( 7 - O ) galip gel
miştir. 

Dün lstanhulda gayrimütte
fik klüpler arasında yapılan 
maçlarda Edirnekapı ile Balat 
berabere kalmış, Sakarya ile 
Hahcıoğlu arasındaki maçta Ha· 
lıcıoğlu 2-1 galip gelmiş, Kuz
guncuk takımı ise Kuşdili takı
mını 4 - 1 mağlup etmiştir. 

An karada 
Ankara, 21 ( Hususi )- Dün 

burada ilkbahar at koşularının 
ikincisi yapılmış, yarışlar güzel 
ve heyecanlı olmuştur. 

Yüksek atlama: Cihat ( İz
mir ). Sabahaddin ( İzmir ). Kad
ri ( Bal ıkesir). 

1500 metre: Kamil ( İzmir) 
4,,15, Kadri ( Balıkesir). 

Tek adım: Cihat ( lzmir) , 
Kadri ( Balıkesir ) 

5000 metre : Halim ( İzmir ) , 
· Kadri ( Balıkesir ) 

Üç adım~ Bahadır ( İzmir ), 
Kadri ( Balıkesir ), Namık(İzmir). 

4 X 100 bayrak: İzmir takımı, 
Balıkesir takımı. 

Sırıkla yüksek atlama: Kadri 
(Balıkesir), Talat (lzmir). 

4 X 400 bayrak: lzmir takımı 
Bahkesir takımi. 

Bundan sonra bütün sporcu• 
ların iştiraki le bir geçit resmi 
yapıldı, müteakıben futbol maç
larına başlandı. 

muhteliti ile 
karşılaştılar. 
4 .. l galip 

Evvela Manisa 
Balıkesir muhteliti 
Balıkesir muhteliti 
geldi. 

En nihayet İzmir ve Uşak 
muhtelit takımları çarpışmışlar 

ve neticede İzmir takımı ( 9 - 1 ) 
galip gelmiştir. 

Sipahi 
Ocağında 
At Yarışları 

Sipahi Ocağının ilkbahar ma· 
nia müsabakalarının birincisi dün 
kalabalık bir seyirci kütlesi hu· 
zurunda yapılmış, müsabakalar 
çok heyecanlı olmuttur, neticeler 
şunlardır: 

Hanımlar A tertibinde Fazilet 
H. birinci, Kumriye H. ikinci, 
sivil gençler A tertibinde 
Sabahattin Sami Sabit Bey 
birinci, küçük AJoş ikinci ve 

Hicri Bey üçüncü, hanımlar 
B. tertibinde Nedret Hanım, 

. birinci, Melahat H. ikinci gel
miştir. Hanımların da girdiği sivil 
erkekler B. tertibinde Melahat 
Ihsan Şükrü Hanım birinci, 
Orhan ~Bey ikinci, F eridu~ 
Bey üçüncü gelmiştir. Zabitan 
C. tertibinde mülAzim Eyüp 
Bey birinci, Yüzbaşı Mustafa 
Bey ikinci, zabitan A tertibinde 
Yüzbaşı Vehbi Bey birinci, Mu .. 
l~im Saim B. ikinci, Mülaziın 
Cevat B. üçüncü olmuştur. 

( 
T I~ metre: Petro Polyadis 

l( aksım ) 4,39t Garbis ( Robert 
olej ) 4,40 - 2-5, Fethi, Remzi, 

Muğla, 20 ( A. A. ) - MP.k .. 
tepliler idman bayramı bugün 
ortamektep muallim ve talebele
rinin iştirakile yapılmıştır. Be•lktaf Kulübünün Yugoalavya ile yapbliı birinci maçta iki takım bir arada 

... 

1 



Sait Paşa Yıldınmla Vurulmuşa Döndü. İhtilal Çıkarıp 
Beni Hal' etmiyecek Miydin Diye Bağınyordu 

...,.7 _ 

- Evet ıevketpenahım.. 
- Eh pekili.. Milletin iati· 

hap ettiği meb'uslar, iş görmiye 
kadir değil. Biz de ( meb'us 
tayinine) muktedir değiliz, şu va• 
ziyet karşısında yapılacak şeyi 
sen söyle bakalam ? ... 

Bu ap Ye mes'uliyetli sual 
karşısında, Sait Pqa büsbütün 
susuyor, Abd6lhamidin kendisine 
vurmak istediği ıoo darbenin 
ağırlaşmakta olduğunu bissedi· 
1ordu. 

- işte ben bu müşkiil vazi· 
yeti idare etmek için, mabeynde 
bir encllmen yapınızda Kanunu 
Esasideki (hürriyeti TUia)yi biraz 
daraltma.. {intihabı meb'usan) li
yİla••nı da Devletin hukuk ve 
menafiinl muhafazaya muktedir 
takımdan meb'us intihabanaelve
rişli bir tekilde yeniden kaleme· 
ahnaz. Demiftim. Fakat bu, senin 
İfİne gelmedL Çiinkü o zaman 
birçok akıllı adamlar çıkacaktı. 
Bugün Mahmut Nedim Paşayı, 
Etem Paşayı ve diğer baza paı.
lan rakip gözile görürken tabü 
yeni rakiplere biç tahammül 
edemiyecektin. Onun için yine 
Meclisi Meb'usanın eskisi gibi 
açdmaalDI, derme çatma meb'us• 
lan toplayarak buaiann cebale· 
tinden, glrg6sli&l6jünden istifade 
ederek laer sözünil yapbrmayı •• 
Hatta.. Hatt... Slyliyeyim ~i? .. 
Hatta.. Beni bile tahttan ıskat 
ederek Murat Efendiyi talata çı• 
karma,. ••• 

Sait Pap ,.tdırımla vurul11111-
fa clöndl. Az kallan, Jjll ljd 
yireğiae illiyOl'da. Hlakirm, ha
yiik bİI' kin ve .&etle aöJlediji 
bu eizler, arbk •tİcellilı lltftye 
'Yar-.ağull tamamen ~y--

BircleDWre, bitin UMI 

.......... ellerilli 1akarı k.w.dt, 
melil •eltil ı.ı.kiına yüzillle 
... boynu• biikerek; 

- Hqa twketpenalua.. Ha
p.. Alab, • .. gıDi bir llwlei 
........ o .... sösteı.ellin. 

Diye laağJnmra ........ 
Abdllhrrit, S.t Pap• ıe

çinlıiji .. ..,. kerim we ~ 
LI L--L-- L.:,.;, 7ecam &1' ırne ~. ~ 

.ıdmnach. 

- ff8'a -?- Dı•ıık ID, 1'i
s&.e lm1I da ,.._ .ı,te.iıe 
cew'lll: alı• .._ s.,le. 
.,.. ,.....,... - idiıl?-. 

.......... ec&si .......... 
.. ..,. ......... elw ııı-. ... 
......... ..... s*;Mtaıaak --..... tetı••• elmiyeaılr .. ,.?. 

s.it .... lilıiJ&, .... -
...... ,... 1 iwi J ' en he+ 

l'arak • ... lair wle .... 
.. yenim: 

U&-a .,... L H' ı - ....... - ·•· .. 
M 1 7 - dq ... &...,.L, . G ~ 

.aait p...,._ tw cm eıa•• 
~ ........ 

- Peklll.. Ya ben saaa. 

ı 
Abdllhamit, bu shl, blyllk 1 

bir itminanla söylüyordu. De-
mek ki elinde kuvvetli bil' delil 
bulunuyordu. Sait Paşa, arbk 
ayaklannm altındaki halmrn derin 
bir boşluğa doğru J ğını 
hissediyordu. Abdülbamil, .emen 
masaya uzandı. Oradan bir tomar 
evrak aldı. Bunu masanın ftstlhıe 
yaydı. Sait Paşayı yanına çağırdı: 

- Buraya gel.. oku bakafım 
fUDU ••• 

Diye bağ1rdı. 

Sait Paşa, titreye titreye 
masaya yaklaştı. Çiy ve mebzul 
havagazi ziyalarının albnda sa• 
tarlar, adeta biribirine kar1Ş1yor· 
du. Paşa, bütün irade ve kudre· 
tini cebretti. Büyük bir dikkatle 
satulara göz gezdirdi. Bu, bir 
istintaknamenin f ezlekesiydi.. 
Evveli, imzaya baktı. ( Cevdet 
Pqa) ile, (Mahmut Nedim) Paşa· 
lann imzasını tanıdı. 

Fakat Abdülhamit, kurnaz 

a.lr--.- ..... 
davraadt. Fezlekeyi tamamen 
okamuaaa meydan vermeden 
yine haylormıya bqladı: 

( Arkaıı var) 

Japon 
Buhranı 
Berbatlaştı 

1 
Nüfus İşleri 

Müddeiumumiler Daireleri 

Tokyo, 19 ( A. A.) - Muha· 
f azakirlar f ırkasımn lideri sabık 
Başvekil M. inekayın katli hldi· 
sesinden doğan ve berbat bir 
şekil alan hükümet buhranın bir 
neticeye bağlanmasını temine 
çalt1makta denm et~ktedU:le.r. 

M. Arakay ile M. Saslrinin 
bir adlatma elde ettiklerine dair 
olan haber mewimsi&dir. 

Mevzubaba olan meseleler ilk 
bakışta dahili menfaatleri alika· 
dar eden bir mahiyette g6rill· 
melde beraber çok esaslt bir 
ehemmiyeti haizdir. 

Yeni Nqri,9ııt 
Grek ve Romen Mllololi• -

Nüzhet Haşim :-;ina.rı oğlu Bey tarafın
dan yaıuhnış bir esel'dir. Gnk \"e Ro· 
men eeatif'iııc ait ball.isfcri "'° resim· 
leri havidir, Ankarada neşredilmittir. 

Fiat.ı 100 kurufhır. 
Ev d9'doru - Bu namda Doktor 

lsmatl Salp be~ tarafından t.ertip edil
m~ bir eserdir. l(il tüdii h.astabktan 
bahaeder. Bunların sebepleri ve asulü 
teda,·ilerini l?llst.erir1 F.iati 75kurqtur. 

Dalan Ole Y .. acı froros 
cıetriyıı.tmm ':! iıaci .s&JISUll teşkil eden 
bu kitap küçük ve ~et hikiyelerden 
mtnılleptir'. M..m.de İllti'81' etmiftir. 
Müellifi; Sermet, Ta bil Yersin matlMası 

11un1ar DJte Hlklve1er M -
Toros netriyahm 3 iincü sayısını 
teıkil ctmt, bir ldtapllr. Bitlyeleri 
havidir. Müellifi: Sermct, Tabii: )for· 
sinde, Yeni Mersııi matbaası. 

... __ _ ..,.. Efitptwe 
..,.. ......._ 2 ..... lıefldl 

............. t"P- ... .... .., ........ ,... ..... .. 
_, Peelr&ı - ..,.... ........... . 
Orta•••••• Rı r n ....... . • 1 ,.... .. ....... ,.. AıillawMa 

., ..... ;ı.a ................. . 

Allllıre • • • •• 

.. . _.. ..... 1 ... 

... ,... ant .. .... 1 , 

' 1 ... 1 ....... ...... 
.... : ..... ı d, .. ' .. . 

~ 

Teftiş Ediyor 
NOfus Kanununa göre Mld

deiumumilerio her sene nüfus 
dairelerini teftiş etmeleri mec
buridir. Nüfus kağıtları bütün 
mahkemelerde doğrudan doğru· 
ya muteber olduğu için nüfus 
tezkereleriaio doğru olup olma· 
dağı, nüfus defterlerinde silinti • 
ve '1uanb bulunup bulunmadığı 
ve nlfus kijıtlannan Yerilmesi 
için iktiza eden vesikalann dos· 
yelerinde muhafaza edilip edil
edilmediği hususunda tetkikat 
batl•DHftU'. Evelki gün miiddei 
umumi muavinlerinden birkaç. 
Karagümriik nüfm dairesini tef
tife bqlu:alflardır. 

Çocağunama alıhi, f elllli bir 
terltiye at.a..ı istiyorsanız 

Kadıköy 
Kinder Garten'e 
Göıllermaaizi Tavsi e Ederiz 

SON POSTA 
Yevmi, Si,.ul, Bar.ıdia -... Balk 

~i 

Telefoa lataabul - !O!ml 

Poeta k•WH! htaabul - 74l 

T9'gnf: t.taabat SOM POSTA 

ABONE 
TORKIYK 

FIATI 

HOO Kr. 
'158 • -. 
Ui8 • 

ı Sme 

G Ay 
s • 
t • 

Ecaebi 

!'100 ltr. 
1408 • 
800 • -. 

9ela emık pri ......... ............ ..,. ..... . 
~ ... mektaplara ...... . 

... aa..ı ıta..ıw. 
Adres delitttrllmesl { 20) kurqtur. 

Kı metten Nişan Ve~en 
Müthiş Bir J:lidise 

--........__ . 
Cenubi Amerika, Y anarda~ :.RH.~----.:. 
larından Sonra Kutuplara Döndü 

KlzapU yanardajl alev ve kat ıı,kırıl"ken 
C•nabl Amerika11111 b&y&k j 

memleketlerinden ikİIİ, ŞiB ile 1 
Brezilya, dehşetli bir kaza 
geçirdiler. Bu memleketleri lliri
biriadm AJIUD orla Ancl cJatla• 
nnın iistünde mevcut d8rt ya• 
nanlajm dini& de birden hare
kete seçti. Şiddetli bir kil .,. 
aleY yağmuru yağdumıya ....... 
ddar. Bu yaaardağlarm faa&,etl 
.,__._ k•leada. Mewat aiızlar• 
illfttea cl&t meafea düa aplda 
ve ._ ani hidise, .... de•rt• 
salma bir mahiyet aldı, IJle bir 
delafet ki kıyamet kopsa ..... 
...... bu ~ lmrWMlirdi. 

Ç8nkll 1anucJailar. laiWc 
zarlarını patlatan ve 150 • 200 
kilometreden iştilen giiriilt6-
ler çıkarıyordu. Adeta şicl
detli bir topçu atqini anclıraa 
glrlltü, derken şiddetli bir 
tarraka işitilmiş ve bütiiD etraf 
kesif bir toz ve kül yağmuru 

altında ka•••fbı'. 
Fışkıraa ldiUer, padiizii ide· 

ta gece haline solrmllfbar. Ya
nanlağlamı faaliyetindeki ıidcleti 
dalaa iyi anlatmak için bltlhı 
Ceaubt Amerikanın bu kili 1ai-
1Quraadaa biaesiııi alDUf oldu· 
;.... lra,detmek llzımdır. 

_ RADYO-
2 j Mayıs Cumartesi 

l.tanbul -(1200 m('tre) 18 Gr:uno· 

'°"' 19,:> Dariittaliııı lwyoti ta.rafından 
konser 20,!i gramofoı) ite opera pu(:ı.· 

tarı. !1 Oıtrüttafün heyet.4 ~ orkestra . 

1MUuet ( 394 metn ) 20,10 koa-
tıer, 21 radyo dariilfiiaunn , 21,40 gn
mı>foa, !2 Floadann Jıloırı Cioeartan 
opereti • 

Qel..,aıi - ( 4~ metre !0Alaul'l1-
ca ••uvere, 20,5 konfft-anıı, 21 İtı!lh 
mweikiai. 29.35 ten şarkılar, !3,15 Şo
pendeft p;vaa~ ne ba~ p~ı-. '24 
Oipn ClTttf'tlltrası. 

a-. (441 metro) 21,45 Di Viüi 
c.pera81 vo Madam Batcrlay opera.suna 
üçüncü perde&i. 

Pl'q ('86 metre) 00 gazete ba 
ı.orı.ı , e konferasn, 21 Leh ,ukıları . 
!t,5 Saksafon . 

Viyana (51i motre) 21 ,4a Orkes-
tra " eazbant, 23 Çip.n orke1Cn. 

Pepe ( 5öO metre) 2.0,30 bular, 
!1,15 Çigan ork.estrası, 22,5 kitam 
geceü, 21 Maaditin .salon Ol''kestrası . 

V•fOVA (1411 lllek'B) il) Jaaber, 
konferatıS. ıao4& auallabeai. 21,15 
prkd.ar, 23,10 Şopea konaari. 

...... ( 1Gli metn } m 1"ifla-
dtler iıfl• fagili:&oe t.llDlt 21 kt•""' 

Şehirlerde, yajan kUller 
temlzlanlrken 

Bazı noktalarda yağan kiiler 
otuz, bazı noktalarda ise 60 saa· 
timetre yüksekliği bulm111tur. 

Riyo dö Jaaeyroya di1M 
torJana ajırlağı 3000 ..._ var
IDlfbr. Maa .. fib, kıyameti ... 
dıran bu garip bldiae, iD1Uca 
zayiata sebep olma1111ıtır. 

Fakat tarladaki mahsulleri 
mahvettiği haber Yerildiji l°'I 
ArjantiJlde meb:mlen bulmıaa 
sap ve koyun glbi hayvanlara 
ait meraları kurutarak bu hay· 
vaaların telef olmı•aa sebebi,.t 
vereceği de muhakkak ı& ?''yor. 

Hidiaeden k rk sekiz a.t .... 
ra gerek bu yanar dallar n ge
rek lavların istilllma 1ljrapD sa
ha üzerinde tayyare ile bir en .. 
lio yapaa Am•u + Raif Ytllc • 
biitüa bu memleketlerin kar alıma 
gimW..iit gilN bir mauara anet
tijini bildiriyor. 

İzmir Rıhtım Şirketi 
2,5 Milyon Aşırmış 

( Bat tarafı 1 incl ., .... ) 

bikümetin lüssuiwl• waelerce 
,lb.de • fais ft -• Ilı 1t.11t. 
8-dan başka. ....... blW.
mete geçmesi lhımgelen em
ıırati metruke iotriblt lzeria· 
ele y.apbiı dalav.- İfler 
de .. ,... bayreU:ir. kdabm Şif.. 
keti lzmirin istirdadmdaa ewel 
r.-lara satbğl kıymetli ....... 
rm paralal'Dll almış, fabt h_.. 
ferağ muamelesi rapdmad• 
Rumlar luairi terketmitl.-. 
Bnmn lurille firket Ma ........ 
leler• ubaak •V' • llir J.W. 
IDlall panılan cel"ı e afmlfl-. 
Bu auretle tamamen Devlet Ha
simzrbe ait olaa iW ~ .a-

b . . .. .,t ...... _ ... __ ----------••1 dana lıa.vataa. 
t!:... •• .. ,_ ... tw<• ı•ce · 



Çıl Çi ti r Ömer Hayyamın 
Etrafında Dansedip Duruyorlar_! ... 

""' ....... ,,-.. - -
ı 
..,.. ... • yadediniz. ı ... Ewet............ it 

9e 1tatla eberi1• ela ~- Bütiin clawetlilera 
- teYfer... v.-. bir f'! - Şarap.. Şarap.-

llill W. Di1e haykırıyorlarda. 
W,atle-, :ain"lll• Hizmetçilerin tepü tepll ta-
..,,,.. .-m, .m Jlz ... .-laiı f8rap titeferi açmlayor •• 
-- i\iıjmn ortaenMla ...... btlelllere 19ot.ı.,.... tawn 

pdırcımn oğlu... billOr sadalan, •'md• 

Bu anda. salon kapılan açıl-
6. ~ ._.ta._ ..,.ıacak 
derecede ,.._. Wr ...ıe 

- Geç blma •ir 
...... o.-- 11a,,. ... 

* ............. 8llla ...... 
•11 ,. 4ota ale Birçoldan. ae 
6.er • ..,,_, ..... - .. 
....... 1111,o.-.. 

Fakat, kapanın ininde, uca 
ıli811ie bd. ............ 

cmb1orchL 

Yaaı A. & 

1 
etrafıntla cl&nmi,e ......... 

(iris), yavq ! .. kap_. ............ .., _.....,. 
-SON-

Hergün Bir Ribal : 

Omer Hayyam, etril• •• 
ll:ula =al•mel tı'I ı ı 1 dw saça
u,.... ,.... liih-Ma S h•8D 
..ıwadaki ......... an&Mte ....... 
ela. ıaı .. aen•a bir hareketle, 
prap filelerinden birini alarak 

bılelae doldurdu. Halk, birden
Wn { ÔIMI' Hayyam ) ID etrafmı 

- ... timci 9DU bibekl (Hlldn) 
lınden •lıekbp bir kadtn çe--.-.... 

de Hava V asıtalan· 

... --~ ffanam 

Ha,,.., ta=•• bir .... 

.. ılhiJi oku..,a "• .... 

( Ey benim dı ll•ı•I .. 

Ne 17 O ........ lçm 
de topluanaml. • ...... ,...... ..... 
-.-.--.. ............... Beni .. ...... ,.... 

nm VerdiğiE 

Yazan: * • 
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Tekrar yUrümiye koyuldular. 
Güneş battığı zaman Viyarın 

söylediği sahaya varmış bulunu .. 
yorlardı. Burada yemek yemek 
için kısa bir müddet durdular. 

Bu fırsattan istifade eden 
Makar: 

- Arbk serbestiz, dedi. Önü
müz açıktır, istediğimiz gibi ha· 
reket edebiliriz. Fakat bizim 
sersem arkadaşlar tuzaktan kur• 
tulmıya muvaffak olurlarsa işimiz 
i~tir. Malum ya herifler silahlıdır. 

Viyar bir saniye sükuttan 
aonra: 

- Üzüntüye mahal yok! dedi. 
Düşünmeyi ve J,ederlcnmeyi on
lara bırakmız. 

Ölünciye kadar vAkit· 
!eri vard1r, istedikleri kadar ağ• 
layıp sızlansınlar. Bütün bunlar• 
dan başka tesadilfen yolu bulup 
kurtulurlarsa bize ne demiye 
hakları var? Kayboldularsa ka· 
bahat bizim mi? 

Makar: 
- Sizi temin ederim ki, Hul 

denilen adam kabahatin kimde 
olduğunu düşünmekle vakit ge
çirmiyecektir, diye cevap verdi. 
Kendimizi mazur göstermiye ça· 

lışmak tamamen faydasızdır. Bizi 
görlir görmez ateş edeceğine 
emin olabilirsiniz. Herifi pek iyi 
btnmm. Müzakereye girişip özür 
di!emiye çalışmak lüzumsuzdur. 

1 
1 

Viyar bu endişeye iştirak 
etmiyordu: 

- Çalılıktan çıkabilirse iste· 
diğini yapsın, serbestirl Dedi. 

Ay aydınlığında tekrar yola 
çıktalar ~e gece yarısından az 
evvel dere kenarma vardılar ve 
köyün kenarmdan geçerek iskel~· 
ye indiler. Sandal el'an yerinde 
duruyordu. Fakat yanıbaşında 
bir de yerli kayığı vardı .. Bu, 
Şayanındı. 

Makar: 
- Taliimiz varmış, diye söy

lendi. Ben Sandalın çalınmış ve
ya cereyana kapılıp gitmiş olma· 
sından korkuyordum. Bu takdir· 
de işimiz alt olabilirdi. Bereket 
versin lrnrkum tahakkuk etmedi. 

Viyar da başka bir noktayı 
duşiindü; 

- Herifl .... rin dikenli çahhktan 
knrtulabHmeJerine ihtimal yoktur, 
fakat tesadüf imdatlarına yetişir 

ise bu yerli kayığından istifade 
edebilirler. Baksanıza tam üç 
kişiliktir. 

Makar; 
- Onun da çaresi var, diye· 

rck yerli kayığmı çözdü ve sonra 
ipinden tutarak kendi sandalına 

atladı, diğerleri de onu takip 
ettiler. Onde sandal, arkada 
yedekte çekilen kayık olduğu 
halde derenin ortasına doğru 
ilerlediler. 

Tam bu sırada ormamn ke· 
narından bir gölge s:yrıldı, fakat 
bir saniye sonra tekrar karanlığa 
saklandı, Makar ile arkadaşlan 

bu gölgeyi göremediler. Kendi 
i:;leri ile meşgul idiler. Fakat 
Makar yerli sandalını yedeğe 
alıp götürmekle bilmeksizin ikinci 
bir harp kazanmıştı. 

Vaktile öldürdüğü Con Landm 
yerli karısı tarafından tanındığım, 
ve Lajinin kendisini öldtırmiye 
memur edildiğilli bilmiyordu. 

Ormanı; İçinden Bir Gölge Göründü. 
Makar Yerli Sandalın İpini 

Keserek Onu Batırdı 

Bu dakikada yalnız gayesine 1 
erişmek üzere olduğunu düşünU· 
yordu. Kafasında başka şey 
yoktu. 

Bir mil kadar ilerledikten 
sonra Makar kürekleri bırakarak 
Cekinin ianesi ile yedekte gelen 
yerli sandalmı batırdı. Sonra tek
rar yola koyuldular ve cereyanın 

yardımı ile takriben iki saat 
sonra göle vardılar. Barrakuda 
gemisi sahilde bağlı olduğu yer
de duruyordu. Yalnız içine irili 
ufaklı birçok maymun dolmuştu. 

Fakat bereket versin hiçbir şeyi 
tahrip etmemişlerdi. Gelenleri 
görünce sabile atlayıp kaçtılar. 

Makar sandala gemiye yanaş· 

tırdı, güverteye çıktılar. O za
man Viyar artık yorgunluğa ta
hammülü kalmadığını söyliyerek 
boyluboyuna uzandı: 

- Biraz uyumalıyım, dedi. 
Dün sabahtanberi ayaktaymı. 

Artık çalışacak halim kalmac· ı. 
Pek genç olmadığımı unutmayı· 

mz. Diğer taraftan faz~.a aceleye 
de lüzum• yoktur. ObürJerinin 
hali malum. Çalılıktan çıkamaz
lar, çıksalar bile sandalları yok
tur, bizi takip edemezler. O 
halde fazla didinmiye ne lüzum 
var? 

Makar: 
_ Pekala, dedi. Size dört 

saat müsaade l Güneş doğmadan 
evvel kaldırırım. 

Kamaraya indiler, Viyar he
men lıir yatağa uzanarak horla
mıya başladı. Makar ise masanın 
önündeki sandalyeye yerleşerek 
sigarasına yaktı. 

Yanıbaşmda istediği kadar 

Yiuecek ve içecek vardı. Fakat 
hi~bir şeye dokunmadı. Bütün 
arzusu burada oturup sigarasının 
dumanları arasında hayale dal
maktan ibaretti. 

Yapıncak 
ve Çavuş 

En iyi şarap yapzlan 
üziimlerdendir. 

En iyi şarap 

Mürefte şarabıdır. 
Bu şarabı Galata Topçular 

No. 187 Mürefte şarap dopo
sundan tedarik edebi1irsiniz. 

Tam bir muvaffakıyet kazan· 
mışta. Gemi elindeydi, fazla ola· 
rak iki tane de yardımcısı vardı. 
Defineye gelince: altın halinde 
yarım milyon lngiliz lirası, sahilde, 
yakın bir yerde hazırdı. En niha .. 
yet kaptan Hul'ün hesabı da 
görülmüştü. 

Makarm kaptan Hule karşı 
hissettiği kin bu adamın karak· 
terini gösteren bir hırs halindey
di. Kaptan Hul ona kendisinin 
duçar olduğu fenalıkların nısfını 
bile yapmamıştı. Kaptan Hu
lün gemide (Makara) yaptıA'ı 

muamele bu kinin sebebini izaha 
kafidir, diyebilirsiniz. Fakat ha
kikati halde bu muamele kini 
tezyit etmişti, yoksa menşei ile 
alakadar değildi. 

Makar kaptan Hulden ( Sid
ney ) de bütün manialara. galebe 
çaldığı bir zamanda çıkageldiği 

için nefret ediyordu. Kendisi için 
yeni bir istikbalin teressüm ettiği 
bir dakikada bu görünüş fena bir 
müdahaleydi ve affedilemezdi. 

Bundan başka Makar kaptan 
Hulde kendi yapacağı hatalarm, 
hırsızlıkların, cinayetlerin ve bir 
kelime ile bütün iktidarsızlıkların 
canlı bir hatırasını görüyordu ve 
bu hatıranın gözleri önünde 
durmasına tahammül edemiyordu. 

(Arkası var) 

Sık ve kibar Hanımlara 
;> 

ncyogl11ıııla 1:-.tiklal (';ulclı•ı<itıdt· 
ısn ~o. lıı 

ESKENAZI 

'l'irnn·tlı.ıııı•" i : J.py:ı'l. ı:aııw~ır, 

ıııi"tor , «' korH• i 1 1NİllP yeniıh•n 
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rincı tolışir ı yler. 
Fiatler pek miisaittir 

SÜ- DO-RONO 
PERTEV 

TERLEMEYE MANİ OLUR. 

En sağlam ve en 

"Kurt,, markalı 
Lastik ayakkaplarını her mağazadan a, dY ınız. 
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BİKAYB l 
Bu Sütunda Hergün 

-------------------------- Muharriri: Esat Şefik -
Bugünün Aşkı 

Dostum, bana saatlerdenberi 
aşkım anlatmaya çalıştm. Senin 
zavallı çenen yoruldu, benim ku
laklarımda, kafamı patlatan uğul
tular peyda oldu. Yine bir şey 
anlamadım. Halbuki kadın, aşk 
ne kadar sade ve basittir dos· 
tum.. Ankaradan lstanbula ge· 
liyordum. Kalabalık yoktu. Ko~
partimanda yaşlıca bir zat, bır 
ben, bir de genç bir kadın vardı: 
Genç kadm güzeldi, hoştu, aynı 

zamanda mağrurdu. Eskişehire 
kadar yüzüme bile bakmıya te
nezzül etmedi. 

Ve ben kartısında bir an 
evvel ahbap olmak için sabırsız· 
lıkla yanıp tutuştum. Birkaç saat 
içinde o kadın benim için bir 
gaye ve ideal oluverdi. 

Yammızda oturan yaşlı zat 
Eskişehirde indi. Artık benim 
sevincimi görmeliydin dostum •. 
Fakat ne boşuna sevinç!. Kar
şımdaki güzel kadm elAn kendi 
aleminde ve benden f çok uzakb. 
Onu konuşturmak için beş altı 
sigara içerek bir çare düşündüm. 
Nihayet zihnimde bir fikir 
parladı. Yerimden fırladım. 
Kompartimamn camım açtam. 
Gecenin üşütücü, soğuk rüz
garı içeri doldu. Beklemiye 
başladım .. On dakika, yarım saat, 
bir saat geçti. Genç kadm ye
rinden kalktı. Asıh duran man· 

tosunu sırtına aldı, köşeye bü
züldü. Oh diye rahat bir nefes 
aldım. Nihayet üşütmüştüm •• 
Manto vücudunu ısıtmıya kafi 
gelmemiş olacak ki biraz sonra 
bir daha yerinden kalktı. Camı 

kapatmaya uğraştı. Fakat kuvveti 
yetmemişti. Birçok uğraştı~tan 
sonra yerine oturdu. Çat.lan ınce 
kaşlarının altında parbyan siyah 
gözlerile bana sert sert ba~b. 
Aldırmadım .. Dışarısını seyrettim. 
Birden: 

_ Çok soğuk var.. dedi. 
Gayetle ciddi: . . 
_ Evetefendim, dedım. Yıne 

başımı pencereye çevirdim •. 
- Bu soğuk insanı hasta 

yapar, dedi. 
- Evet Hanımefendi, dedim. 

Fazla zayıf olanlar1 belki ... 

Yüzüne bakmıyordum. O, 
herhalde mütemadiyen bana ba
kıyor ve ben belki dudaklarımda 
müstehzi bir gülüşle onu büsbü
tün kızdırıyordum. İstediğim ol· 
muştu. Onu konuşturmuşturn. 
Şimdi de naz yapmak sırası bana 
gelmişti .• 

- Ne duruyorsunuz. Camı 
kapatsanıza!.. Üşüdüğümü gör
müyor musunuz? .. 

- Görüyorum Hammfendi.~ 
Mantonuza sarılıp titremeniz ho· 
şuma gidiyor .. 

- Siz çoa kabasınız. Teessüf 
ederim. 

- Rüzgar seçlarınızı ne gü· 
zel dağıtıyor, yüzünüz1 ne hoş pem
beleşiyor, ve siz çok güzelsini': 
Hanımfendi ... 

- Rica ederim susunnz. Size 
yalvarıyorum camı kapabmz. 

Kalktım, camı kapattım.. O 
vakitler ben de kadını ve aşkı 
senin gibi düşünen bir zavallıy· 
dım doıtum.. Arbk bu kadınla 

ahpap olmuştuk. Her şeyden ko
nuşuyorduk .. İpekli elbiselerinden 
yaydan güzel bir levanta ve ka
dın kokusu başımı döndürüyor, 
beni sarhoş ediyordu. Tren latan· 
bula yaklaşıyordu. Bir arahk genç 
kadını yalnız bırakmak için dııa
rı çıkbm. Tekrar döndüğüm za· 

man o, beş on dakika devam 
eden bir tuvaletle ne kadar gOzel· 
leşmiş, göz kamaşbracak bir yıl
dız oluvermişti. Kompartımana 
girince oturdu. Ben de karşısma 
oturdum. 

- Beyefendi kadın ve qk 
hakkında fikriniz nedir ? dedi. 

Bu sual beni haylı ıaı1rtınak· 
la beraber anlathm: 

- Aşk çok tatlı ve ilaht bir 
kudrettir. En fena insanları me· 

lek yapan bir kuvvettir. dedim. 
Kadına gelince ; ben hoşuma gi· 
den sevdiğim bir kadını gllnlerce 
karşısında oturup seyretmek 
isterim. Elimi &ürüp incitmekten 
korkarım, Hanımefendi. Sözümll 
bitirir bitirmez alaylı, müstehzi 
bir kahkaha atb. 

- Siz çok zavallı bir 
adammışsınız ayol, dedi. Böyle 
düşündükçe benim gibi daha çok 

kadmları kaçmrsmız. Kadın ala
ka iater, karşısmdaki erkeğin 

candan alakası bugünki kadmtn 
ihtiyacıdır. Ona söylemeli ve onu 
konuşturmalı. 

Tren durmuştu. Küçük çan• 
tasını aldı. Komparhmandan çı
karken: 

_ Çok kabasmız, dedi. Bir 
kadını eğlendirmesini bilmiyor· 
sun uz .. 

- O güzel kadm elimden uçtu. 
Fakat beni zavalblıktan kurtardı, 

b a kadının, aşkm basitliğini 
an b ile' öğretti. O günden sonra u ı 

afet hakkındaki fikrim deiişti.. 

.... AkaGündüz.._I 
Kitap evi ve kaatçıhk 

Anafartalar cad. No. 66-71 Ankara 

Sahipleri: Bilal, Adil, Kemal 1 
Telefon. 3377, Telgraf, Ankara • Akba 

2 Nisan cumartesi günü açılı-
yor. Ankara'nın. ~n büyük 1 

kitaphanesıdır. 

Gülhane doğum ve kadın 
hastalıkları muallimi 

Hastalannı cumadan maada bergün 

2 den 6 ya kadar Cağaloğlunda Yere-

l 
batan caddesinde Orhan Bey aparlı• 

manı No. 3 te kabul ve tedavi eder. 
- Telefon : 23294 

Sayfiye 
Arıganlar! 

istanbalun münasip bır sem· 
inde yazlık bir ev istiqorsonız; 

Ev sahipleri 1 
Siz de evinizi mevsimlik 

olarak kiraya verecekseniz 
SON POSTA ya hemen bir 

ilin veriniz. Müşteri bulaca
ğımzdan emin olabilirsiniz. 
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Kansızlık, Romatizr.ıa, Sara, Kemik, Sinir, Damar, 
Verem hastalıklarına, yürümeyen, diş çıkara

çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

GÖ ÜLMEMİŞ TENZİLAT 
Sultanhamamı 'nda 

MAGAZASINDA 

evcut Avrupa malları 

BABA SIN 
elden çıkarılıyor. 

Bu 15 günlük 
Fırsatı kaçırmayınız. 

Müddeti 1 - 16 Hazirana kadardır. 

Vilayeti 
Müdürlüğünden : 

Sakit Hükumet zamanına ait borçlara mukabil mahsubu umumi 
kanunu mucibince deyin ilmühaberi alan eshabı matluptan aldıkları 
deyin ilmühaberi muhteviyatını henüz mahsup ettirmemiş veya 
de~ ilmlihaberinde bakiyyei istihkakı kalanlarla : 

926 senesi Mayıs nihayetine kadar müracaat ederek yedine 
müracaat vesikası almış ve fakat her bangı bir sebeple alacağı 
henll% deyin ilmühaberine raptedilmemiş olan esbabı matluptan 
deyin ilmühaberi alanlar deyin ilmiıhaberile alamıyanlar da ellerinde 
mevcut olması lazımgelen mürıtcaat vesikası 932 mayıs gayesine 
kadar bulundukları mahal Malmüdürlüklerine ba istida mUracaat 

ederek atiyen çıkacak talimatname mucibince hazine tahvili almak 
için ellerine birer numara pusulası almaları Mayıs 932 gayesine 
kadar müracaat etmiyenlerin alacakları da hazine lehine sakit 
olacağı ilan olunur. 

iştihasızlık ve kuvvehizlık halatında bü}·ük 
faied ve tesiri görülenr 

FOSFATLI 

Hulasası 
Kullanınız.. Her eczanede satılır 

Klrallk Otel 'W!i--•ı ve 

Satthk Otel E11ya ... ı 
Tophanede, tramvay durağı 

bitişiğinde, Boğuzkesen cadde
sinde 6- 8 No. lı Anadolu merkez 
oteli ve kahvehanesi kiralıktır. 

İçindeki yeni eşya da satılacaktır. 
milsteciri Osman B. müracaat. 

Dr. A. KUT .EL 
CUt •• zührevt hastalıklar teda· 

vihaneai Karaköy Börekçi fınnı 

•ıra mda 34 

iş CAÖI 

L
* Her sınıf itsizlere İf Je 

i.ıtiyenlere İfÇi verilir. 

* iş Ocağına ortak alınır. 
Babıali cııddeıl T. 2,3495 

Gül 
Yapraklarının . .. 
cazıp ve goz 
kamaştırıcı . . 

rengını 

Simon Kremi pudrası 
ve sabununu muntazaman 
ıtimalile temin edebiliral
niz ki bu suretle cildin te
mizlenmesini yumuşatması 
ve beslenmesi iİbi!üç mak
sadın huıulüne yardım eder. 

CRİME 
SIMON 

(KREM SIMON) 

SON POSTA 

Bu 
Hanımın 

Hakkı var! 

Çünkü 

iil15• ıı: ~ i / ' 
Kavuşuyor 

Mayıı !\ 

l ARTll( 
MlfSTEQ(H 
OLAB(L{Qf M 1 

İPEKİŞ muvakkat satış mağa
zasının küşat resmi bugün öğ

Ueden sonra saatS te yapılıyor) 
-. Beyoğlu - istiklal Caddesi No. 355 

Do klor Orf arıidis 
Zührevi ve cilt hastalıkları mütehassısı 

Beyo~lu, Tokatlıvan karşısı No. 251. Tel. B. O. 3734 1 

Son Posta Matbaası 

J Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Pag•F 
Neşriyat Müdilrü Halil Lutfi 

• Galata'da Karaköy'de büyük mahallebicinin üstünde 

~Gayet 
Ucuz 

Ço 
Ucuz 

. YÜK REKLAM SATIŞ 1 
Erkek ve Çocuklara mahsus KOSTÜMLER ve PARDESÜLER, 
Hanımlara mahsus Parls'in en son modellerine göre en modern 
kumaşlardan imal edllmlş MANTOLARIN müntahap çeşitleri 

Dişlerin f nci 

Gibi Muhafa

zası Yalnız 

TEDİYATTA TESHiLAT 
Kullanmakla 
Kabildir. En 

Mükemmel Dit 
Macunudur. 


