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R us - Japon İhtilifı / lngiliz Sefiri Sir Jorj 

G B
. H S h H 

1
. . k(lerkın Bjr Mektubu 

Mançuri, eniş ır arp a ası a ını H· d. t d ş· d. K d M ht 8. 
K 

ın ıs an a ım ıye a ar u ar ır 

Aldı,Her An Bir Hadiseden orkuluyor Hükiimet Niçin Teşekkül Edememiştir 
..................................... ._,....................... Hindistanda. vukua g·clen hadiseler ı Moskova, (Hususi) - Mançu· 

ride, kıyam erbabının elindeki 
nııntaka üzerinde uçan Japon 
tayyareJeri Jeneral Li • Hay • 
Şunin Mangun istasyonu civarın• 
da bulunan karargahını bombar
dıman etmişlerdir. 

Bomb-ardıman esnasında kıra· 
im muavini Li-Suy·Çan maktul 
düşmüştür. 

Gelen habet!er, Mançuride 
vaziyetin gittikçe fenalaştığım 
bildirmektedir. Buraya, yeni Ja· 
pon takviye kuvvetleri gelmesine 
rağmen daha fazlasman da gön· 
derilmesi bekleniyor. 

Bir Çin lan Darkl 
Nankin (Hususi) - Röyter mu

habirinin verdiği haberlere göre, 
Japon kuvvetleri, kısa zamanda 
başına binlerce taraftar toplmıya 
muvaffak olan Çinli bir kadının 
faaliyetinden şikayetçidirler ve 
onu ele geçirmek için ellerin· 
den gelen gayreti serfediyorlar. 

Muhabirin verdiği malumata 

Japon Başvf'kll Vek!letine getirilen 
Baron Takahaşl 

göre, bu kız, Rusyada darülfü· 
nun tahsilini ikmal etmiş, Çin-Jı· 
pon ihalafı patlak verdiği zaman 
Viladivostoka gelmiş, bir müddet 
orada kalmış, sonra Mançuriye 
geçmiştir. 

(Devmı il inci sayfada) 

• Ve • ze os Birdenb ·re 
Niçin İstifa Etti? 

Yeni Kabineyi 
T araftarlan 

Tekrar Cümhuriyet 
Teşkil Edecektir 

ıwt. Venizelosun riyasetinde 
bulundugu Yunan kabinesi istifa 
etti. 

Anadotu Ajansının dün gece 
yans• tebliğ ettiği haber bundan 
ibarettir. 

Fakat gelen hUSllsi haberlere 
nazaran Meb'usan Meclisinde 
dolgun bir ekseriyete istinat 
eden Venizelos Kabinesinin . ti· 
fası basit bir meseleden ibaret 
değildir. Yunanistamn mali vazi· 
yeti müşkül bir mahiyet arzet~ 
miye başladığı güudenberi mem· 
leket buhranla bir safhaya gir· 
mişti. 

Bu müşkül saf hada M. Veni· 
zelos, meleketi mali siyaset nok· 
tasından müttehit göstermek için 
çok uğraşmış, fakat muhalefet 
partisinin çıkardığı engellerle 
karşılaşmıştır. 

Bugünkü istifanın esas sebe
bini bunda aramak lazımdır. Son 
vaziyete dair Atinadan aldığımtz 
haberleri yazıyoruz: 

Atina, 22 (Hususi) - M. Ve· 
nizelos kabinesinin istifası matbu· 
at tarafmdan muhtelif şekillerde 
tefsir edilmektedir. 

Meb'us intihabatının yaklaş
nıası, istifanın müstacel bir şekil 
almasına sebep olduğu tarzında 
nıütalealar dermeyan ediliyor. Yeni 
intihabat esnasında idare şekli 
meselesinin muhalefet tarafından 
nıevzuu bahsedilip edilmiyeceği 
halckında M. Venizelosun kısa bir 
zaman evvel sorduğu suallere 
tnuhalefet partisinin cevap ver· 
wemesi ve matbuat kanunu layiha· 

BaşYekAlet hakkında ismi ileri •ÜrDlen 
Jeneral Kondllls 

sının şiddetli protesto ve tenkit· 
lere maruz kalması da istifayı 
tacil eden sebepler arasında 

zikrolunuyor. 
Reisicümhur M. Zaimis M. 

Venizelosu istifadan vazgeçirt· 
meye çok uğraşmış, fakat Veni• 
zelos ısrar etmiştir. 

Alina, 22 (Hususi) - M. Ve· 
nizelosun tekrar kabine riyase· 
tinde kalması için muhtelif ihti· 
maller derpiş olunuyor. Ezcümle 
Kanunu Esasi mucibince Meclisin 
feshi ile eylülde yapılması mu
karrer intihabatın tacili, yine 
Meclisin feshile renksiz bir kabine 
teşkili ve intihababn eylülde icrası 
gibi şekiller mevzuu bahsediliyor. 

(Devamı 3 ilncü sayfada> 

Jap ngada 
Harp lstigenlerl 

mUnascbotile "Son Posta,, da. muhte
lif haber ve yazılar intişar etti ve 
ediyor. Bunlardan bir tanesi, İngiliz Se

firi Sir ,Jorj Klerk Cenaplarını miitocssir 
etmiş. IIem kendi noktai nazarından 
hakikati teıı.pit, bom do lng·iltorcııiıı 
Ilindi::ıtan siyasetini Son Posta karile
rine tarif etmek maksatlilo l.ıir mektup 

-il- ~öndcrıniştir. lla.ksaclımız hadiseleri 
Londra, 22 (Hususi)- Uzak ııeşir ve illn olduğuna. göre Sefir 

Şarka dair son gelen haber Ceııaıılarının bu mektubunu da aynen 
heyecan vermekten uzak de· dorcctmcyi vazife biliyoruz: 
ilidir. Siyası mehafllln ehem- " Muhterem efendim, 
miyelle karşıladığı bu haber- 30 Nisan tarihli uson Posta,, 
tere giire, Japonyada harp gazetesinde İngilizler Hintlileri 
taraftarı bir kabinenin lkUdar nasıl avutup aldatıyorlar,, başlığı 
mevkllne gelmesi için ortada altında bir makale nazarı dik· 
bariz bir mUşkUIAt eseri Ja. katimi celbetti. Mezkur makale 
pon faşlsUerı taraf.ndan glrl· lngiltere hükumetinin Hindistan· 
,uen mUcadelenln neticesine daki hakiki siyaseti bakkmda 
heyecanla intizar edlliyor. bu memleketin karilerini hataya 

L-----------·-.....JJ sevkedebileceği için beni müte-
i k • essir eder. 
ıpe lŞ Malumu alileri olduğu veçhile 

A ld lngiltere hükumeti, müstakbel 
Ç l l Hindistan hükumeti için elyevm 

DUn lpeklş maAazası açlldıktan 
sonra bir alış, verı, sahnesi 

" İpekiş ,, in Beyoğlu mağa· 
zası dün saat beş buçukta açıl· 
mıştır. Mağazada şimdilik yalnız 
ipek kravat ve ipek kumaşlar 
sablacakbr. Bu aylar zarfında 
f stanbul semtinde ve Ankaradd 
da birer mağaza açılacakhr. 

Büyük ve mümtaz bir kalaba• 
lık dünkn küşat resminde bu· 
lunmuştur. 

Hayret! 
Krögerin Kasasın
da Türk Bonoları 

Berlinde çıkan Berliner Tagb· 
lat gazetesinde şayanı hayret 
bir haber okunmuştur. Bu Alman 
gazetesi, müntehir kibrit kırab 
Krögerin kasasında 17 buçuk 
milyon dolar kıymetinde Türk 
hazine bon~!arı bulunduğunu yaz· 
maktadır. Olümünden sonra çok 
karışık bir adam olduğu anlaşı· 
lan kibrit kıralının kasasında 
ev-.relce başka hükumetlere ait 
sahte bonolar da bulunmuştu. 
Bize ait olduğu yazılan bu bo· 
noların hakiki mahiyeti henüz 
meçhul olduğuna göre ciddi bir 
tahkik lazım gelmektedir. 

hazırlanmakta olan yeni kanunu 
esasının siyasi şeraitine dair 
bir itilaf husule getirmek için 
Hindular ile Hinclistandaki İslam· 
laran duçar oldukları müşkülat. 

Sefir Slr JorJ Klerk CenaplaM 
izale etmek maksadile muvakkat 
bir plan tertip ve tanzim etmeyi 
deruhte e)lemiştir. 

( Devarnı 9 uncu aayfada • 

Foça Sahillerinde Bir Ka· 
çakçı Motörü Yakalandı 

İzmir, ( Hususi ) - Evvelki gece Foça açıklarında birkaç Yunan 
motörünün dolaştığı ve batık avladığı mahalli zabıtası tarafmdan t:!sbit 
edilmiştir. Foça Limaamda bulunmakta olan rüsumatm kaçakçı 
motörlerinden biri zabıtanın da iştirakile derhal avl:mmakta olan 
Yunan motör!erinin üzerine gitmiş, motörJer kaçmıya başlamışlar. 
Fakat içlerinde (Svangelistre) ismindeki motör av aletlerini toplarken 
yakalanmıştır. Yakalanan motörün kaptanı, diğer motörlerle firar 
etmiştir. Ele geçenler dört tayfadır. Motör Foça limanına getirilmiş; 
içindeki (350} kilo balık satılmak üzere İzmire gönderilmiştır. Adlt 
takibata başlanmıştır. Adnan 

aş e i Pş. Ve • 
ncıy 

kili Ro a • 

Bafvekll Paşayı gtitUren Tevere vapuru 

Başvekil Paşa ile refikaları Roma sefirliğine tayin olunan 
Hf., Hariciye vekili ve refikaları fzmir meb'usu Vasıf Bey de 
ile kerimeleri bu sabah Ankara· vardır. Te1.74!re vapuru doğru 
dan şehrimize gelmişlerdir. Baş· Breııdiziye hareket etmektedir. 
vekil Paşa Haydarpaşa istasyo· Seya!ıat on iki gün sürecek, 
nunda hükiımet erkanı tarafından Romacia d:rt gün kahnacaktır. 
karşılanmış fı ve askeri müfreze- lf. 
de selam resmini ifa etmiştir.~ Başvekil Paşa Ankaradan 

Başvekil Paşa, Hariciye Vekili hareketinde vekiller, meb'uslar, 
ve kendilerine refakat edecek hükumet erkanı tarafmd•m te~yi 
zevat doğruca, Roma seyahatine edilmiş, Gazi Nz. de teşyie gel· 
tahsis olunan Tevere vapuruna mişler ve Etimes'ut istasyonuna 
geçmişlerdir. Bu zevat arasında kadar trende kalmışlardır. 
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Halkın Sesi 1 _, 

BoğucuBirHalAlan 
Beynelmilel Hava 

Uzak Şarktan mütemadiyen harp 
tehlikesine dair haberler geliyor 
ve bir nevi ümitsizlik ve ıstırap 
hava11 yaratıyor. Bu havayı tenef
füs eden insanlar arasında vatan· 
daşlarımız da var. Dün, bu va
tandaşlara, bu hidiaeler kar,ıaın
da fikirlerini sorduk. Bize dedi· 
ler ki: 
Klfif B. • Oıküdar Bağlarbatı 70 • 

- Umumi harpten gözleri 
yılan devletler insanları bir daha 
böyle bir harp badiresine sürük
lememek için düşündüler. taşın

dılar. Bir Cemiyeti Akvam kur
dular. Bu cemiyet sözde sulhün 
-YIJmesine çalışacak, barbettir
miyecekti. 

Fakat geçen sene bu cemi
yetin azasından Japonya ayni 
cemiyette iskemlesi bulunan Çine 
çulJandı; şimdi de Rus hududunda 
hazırlıklar yapıyormuş. Cemiyeti 
Akvam bütün bunlara karşı elleri 
kollan bağlı bir vaziyet takın· 
maktan başka bir şey yapamıyor. 
Demek ki o yaldızlı sözler, par
lak proğramlar hep lafmış. 

* Ali Haydar Bey- Topkapı Merkes efenr' 
aahallest 5 -

(Hazır ol cenge eğer ister isen 
tulhüselih)vecizesi ezeli bir hakika
te tercüman oluyor. Bu hakikat 
karşısında Cemiyeti Akvam da 
iflas etmiştir. Güya bu cemiyet 
harbi kanun harici yapmış ve 
dünyada yalnız sulbü idame için 
çalışacağını söylemişti. Japonlar 
Rus ve Çin hududunda cayır cayır 
hazırlanıyorlar. Harp ilan etme
di diye b1şvekilletini öldürüyor
lar. Acaba Cemiyeti Akvam 
bunlara da sulh hazırlığı mı diyo . 

• Şerif B. -Emlnönil Balıkpazarı 123 -

- Gazeteler yine pek heye
canlı haberler veriyorlar. Dünya
yı karışık gösterıyorlar. Japonya· 
da harp isteriz diye siyasi 
cinayetler oluyor. Rusya hudutla
nnda Japonlar tahşidat yapıyor 
ve dünyayı ikaz ediyor. Sırbis
tanda hudutlar kapanıyor. Bunlar 
pek iyi bir alamet değilfiir. 

Allah encamını hayırlı eylesin. 

Mal Memurları arasmda 
Bazı mal memurları arasında

ki değişikliklere devam edilmek
tedir. Dün de Eminönü tahsil 
memuru Burhan ettin Bey Fatih 
icra memurluğuna, Fatih icra 
memuru Mehmet Bey de Eminönü 
tahsil memurluklarına nakledil
mişlerdir. 

Şefik B. Şehrimizde 
Maliye Vekaleti Temyiz Ko· 

misyonu Reisi sabık İstanbul 
defterdan Şefik B. mezuniyetle 
dün İstaubula gelmiştir. 

• 

iHRACAT J Depo 1 KOOPERATiF 
Yunanistana 
Nekadar Mal 
(Göndereceğiz 

ı Yunanistan hükümeti ithalltı 
tahdit etmiş ve 15 mayıstan 15 
teşrinisaniye kadar altı ayhk bir 
liste neşretmiştir. Türk ihracat 
mallarından tuzlu balık, hububat, 
maden kömürü, yapağı ithalatı 
serbest bırakılmıştır. Yunanistana 
yaptığımız mühim ihracat malla
rından huğa, sığır. ökü7, inek 
ithalatı miktarı (17 ,500), ehli kuş· 
lar ( 55,000 ), pamuk iplikleri 
\92.000) ve pamuk (5) milyon kilo 
olarak tayin ve tahdit edilmiştir. 

Diğer taraftan bazı Japon fir· 
maları Harici Ticaret Ofisine 
müracaat ederek Türkiyeden pa
lamut, sigara, meyan kökü, pamuk 
almak istediklerini bildirmişlerdir. 

Yeni Tedbirler 
Belediye Bozuk Ve Hamur 

Ekmek Sattırmıyacak 

fstanbul belediyesi bozuk ve 
hamur ekmek satılmaması ıçm 
esaslı tedlıirler almıştır. Bozuk 
ekmek satan fırmcılarm sıkı bir 
şekilde takip edilmesi için Be!e-
diye memurlarına kat'i emirler 
verildiği gibi Belediye iktısat mü
diriyeti de un satışını tamamen bor
sadan geçirtmiye başlamıştır. 

Borsada karışık un satılamı
yacağı için ekmekler bu suretle 
de kontrol edilmiş oluyor. 

Ayrıca her değirmen, istihsal 
ettiği un mıktarı hakkında Bele
diyeye malumat vermiye mecbur 
tutulmuştur. ----

ihtisas Mah cemesinda 
Dün (8) inci İhisas Mahkeme

sinde çakmak ve çakmak taşı 
kaçakçılığından suçlu olan Gav
rilin muhakemesine deyam edi'
miştir. Ü2.erinde (200) kaçak 
çakmak taşı ile (5) çakmak çı
kan Gavril bir ay hapse ve (100) 
liraya mahkum olmuştur. 

Dostuna Dayak Atmış 
Sabıkalı Yankesici sıçan Sa

lahattin kendisine para verme
diği için Galatada oturan dostu 
Senihayı fena halde dövmüştür. 

Fınd1k Ve Bademlerimiz 
Piyasaya gelen telgraflara gö

re Macaristan hükümeti, fındık, 
badem ithalatına hususi müsaade-
ye tabi tutmuştur. 

Tavas MalmüdürlügU 
Üsküdar kazası muhasebe 

katibi Ali Bey Tavas Malmüdür
lüğüne tayin edilmiştir. 

Büyük Bir Gaz Nizamname 
Deposu Yapılıyor Ve Sermaye 

Ruslar Bogaziçinde büyfik bir 
gaz deposu ile bir tasfiye fabri· 
kası açmıya kat'iyen karar ver
mişler ve bu kararlarım İstanbul 
Belediyesine bildirerek müsaade 
almışlsud : r. 

Vali Muhiddin. Fen işleri 
Müdürü Ziya, İktısat Müdürü 
Süreyya Asım Beyler evvelki gün 
Boğaziçine giderek fabrikanın 
yeri hakkında tetkilrntta bulun
muşlardır. Ruslar buraya ham 
petrol getirerek burada petrol 
müştekatı istihsal edeceklerdir. 
Fabrika Yakm Şark gaz sarfiyatı 
için bir merkez mahiyetinde ola
caktır. 

Avusturya Sefiri Dönüyor 
Kendi talebile tekaüde sev

kedilen Avusturya sefiri M.Ogüst 
Kral bugünlerde vedanamesini 
Reisicümhur Hazretlerine takdim 
ederek memleketine dönecektir. 
Kendisine. bükümeti tarafından 

hizmetlerine mukabil yıldızlı altm 
iftihar medalyası verilmiştir. 

Kahve 
Ve Şeker 

Şeker ve kahvenin kontenıan 
listesi harici bırakıldığını haber 
verdik. Bu haber piyasaya çok 
iyi tesir etmiştir. Şimdiki halde 
kesme şeker 4 J buçuk liraya sa
t ılmaktadır. Takas mukabili şe
ker ithal edildiği takdirde piya
sanın bir kat daha düşeceği söy
lenmektedir. 

Komşusuna Dayak Atmış 
T opanede oturan Fatma Ha

nım bir dedikodu yüzünden kom· 
şusu Şükriye Hanıma sokak or
tasında dayak atmıştır. 

Kocası Tehdit Etmiş 
Madam Eli zabet isminde bir 

kadın karakola müracaat ederek 
zevci berber Ahilya tarafından 
ölü nle tehdit edildiğini söylemiştir. 

~ i 
jHilaliahmer 
Haftası -·-23 Mayıstan başlamak Uze-
re mayısm son gUnüne kadar 

lstanbul hililiahmer haftasıdır. 

Bu hayır teşekkUIUne Aza 

1 

olmak, ona en bliyUk yardımı 
yapmış. olmak demektir. 

L .J 

Hazırlandı 
Belediyenin kendi memurlan 

arasında bir kooperatif yapaca• 
ğım yazmışbk. Beledi~ e lkbsat 
Müdürlüğü, kooperatifin nizam· 
namesini hazırlamıştır.Nizamname 
tasdik edildiktP.n sonra koopera· 
tif evveli bir lokanta açacaktır. 
Sonra da Liman şirketininki gibi 
gıda maddeleri satış mağazası 
tesis edilecektir. Kooperatifin 
şimdilik sermayesi (1200) liradır. 
Bilihara memurların iştirakile bu 
sermaye arttırıJacakbr. Gerek 
lokantadan ve gerekse satış ma· 
ğazasmdan memurlardan başka 
halk ta istifade edebilecektir. 

Mahkumlar 
Dün Bir Kafile Şehrimizden 

Edirneye Gönderildi 
fstanbul Hapishanesi fazla ka

labalıktır. Mahkumların adedi 
{802) yi bulmuştur. Üç gün evvel 
Çanakkale ve Tekirdağına onar 
mahkum gönderilmişti. 

Dün akşamki trenle de Edir
ney (30) mahküm gönderilmiştir. 
(50) mahkum da Üsküdar hapis· 
hanesine nakledilecektir. Nakle-
dilen mahkumların hepsi ağır 
eczalı ve ekserisi (24) ve (15) 
sene mabkümudur. Edirneye 
gönderilenler arasında Peygam· 
bere açık mektup neşreden ve 
casusluktan beş seneye mahkum 
edilen Tevfik te vardır. 

Kazanç Mütehassıslığı 
Yüksek Ticaret Mektebi Mü· 

dürü Hüsnü Bey ilaveten Defter-
darlık Kazanç Vergisi Mütehas
sıslığma tayin edilmiştir. Hüsnü 
Bey bugünden itibaren yeni va· 
zifesine başlıyacaktır. 

Kaçak Konyak 
Malatyalı Osman isminde biri 

Taksimde kaçaka konyak satar
ken yakalanmıştar. 

Parmakları Kesildi 
Fındıklıda tramvaydan atla

mak isteyen Nuri Bey isminde 
bir zat muvazenesini kaybederek 
düşmüş ve elinin üç parmağı ke
silmiştir. 

Buğday Ve Tiftik 
Dün Anadoludan şehrimize 

(101) vagon buğday gelmiş ve 
altı kuruşa kadar satılmıştır. Dün 
piyasada 35 • 40 kuruş arasında 
59 balya tiftik satılmıştır. 

Günün Tarihi 

Varşova Sefirimiz 
Vefat Etti 

Ankara, 21 ( A. A.) - Varşo._ 
bGyük elçiliğinden Roma büyük el" 
çiliğine tayin edilmiş olan Cevat B. 
bugün Varşovada vefat etmiştir. 
Cevat Beyin vefatı haberi hükümet 
ve Ankara mehafilinde büyük bir 
teesaür ve teessüfle karşılanmıştır. 

Varşova. 21 ( A. A. ) - Türkiye 
Büyük elçisi Cevat Bey uzun bir 
rahat•ızlıktan sonra bugün Varto· 
vada vefat etmiştir. 

Hariciye Vekılimizin 
Japonyayı Taziyeti 

Ankara 21- Hariciye Veki!i Tev· 
fik Rüştü Bey, Japon Başvekili M. 
lnukayin katli münasebetile Japon 
Hariciye nezaretine bir taziyet teı. 
graf1 göndermiştir. Japon Hari ciye 
nazın umimi teşekkür ihtiaaılannı 

ihtiva eden bir telgrafla ceva~ 
vermiştir. 

Bulgar Gazetecileri 
Yakında şehrimize Bulgar gue· 

tecilerinden mürekkep bir heyet ve 
bir Bulgar operet hey .!tl gelecektir. 

l 

Balkan Haftası 
Tilrkiye Balkan haftası bugün• 

den itibaren başlamıştır. Bütün Bat." 
kan murahhasları şehrimi:ı:e gelmit• 
(erdir. Hafta 26 mayısa kadar teza• 
hilrat içinde geçecektir. 

Oainler Vakaleti 
Türk Dalnler Vekaletine, Dain

Jer Vekili Zekai Bey tekrar intihap 
olunmuştur. 

Polis MüdilrlUğU 
İstanbul Polis Müdürlüğüne Ba• 

kırköy Kaymakamı Fehmi Bey tayin 
edilmiştir. 

Yeni Kanunlar 
Ankara 21 - Millet Meclisi takas 

komisyonu teşkili hakkındaki layiha 
ile ihtiyat zabitlerine ait layihayı 
kabul etmiştir. Son kanun ile orta 
mektep ve bu drecede i mektepler 
mezunlara kısa hizmete tabi of mıya• 
cak, yalnız lise ve yüksek mektepler 
mezunları zabit olacaktır. 

idam Firarisi 
i.ımir, 21 - idam m:ıhkumu Ah• 

met Bergama hapishanesinden kaç• 
mıştır. Ayrıca Bodrum hapishane-
sinden de ağır cezalara rr.ahkQm 
otuz kişi duvarı delerek kaçmışlardır. 

Maisel Meselesi 
' Şehrimiz Ticaret Odası Üç. ço,. 

cuklu ve orta halli bir ailenin Istan
bulda ayda 137 lira ile l'eçinebile• 
cefıi neticesine varmıştır. 

Konya Val·isi 
Konya valisi izzet Bey dün kon• 

yada vefat etmiştir. 

Bir Define 
Bulundu 

Sililıtarağa yoıunda falışan Be .. 
tediye amelesinden Cela1, Abdullah, 
:Ahmet, Ali Osman, Sef~r ve İbrah im 
yolu kazarlarken bir çömlek bulmuş-
lardır. Çömleğin iç"ndı!n üzerindeki 
armaaından Bizan• devr'ne ait oldu• 
ğu anlaşılan ve mecidiye cesametin• 
de üç gümüş sikke, Üzerler inde 
Sultan Selim, Sultan Süleyman ) azılı 
iki ufak altın, Sultan Se.im zamanı• 
na ait 849 adet gümüş çıkmıştır. 

Bulunan meskukat bugün müzeler 
idaresine gönderilm işti r. 

\~_S_o_n_R_o_s_f_an_ı_n_R_e_s_im_l_i _Hı_ik_a_y_e_s_i_ ._· _________ R_a_z_a __ r_O_la_R_a_s_a_n_B_e_y __ v;_e_~_a_n_g_ın_l_a_r___. 

1: Komşu - Ayol Hasan Bey, 
bu devirde herkes beton ev yapbrı
y:>r, •en bu k8hne eye demirden 
dunr çevirtiyouua. 1 

2 - Galiba Çin - Japon l 
harbi seni de korkuttu. Ne olur, 
ne olmaz. •• 

3 - Yoksa Amerikada lia· ı 
çırılan Lindbergin oğlunun akıbeti 
seni vehme mi düşürdü ? 

4 - Zannedersem 
hücumuna karşı kale 
getirmek niyetindesin. 

alacaklı l 
vücude 

S: Hasan Bey - Ne yaparaıD 

komşu... Yanganlar ııklaştı. Tcrkoı 

boruları kupkuru. Bundan baaka 
çare bulamadım L, 
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Hergün 
100 ,\tf i/yon 
liralık 

Bütçe! 
ı-------- Cevdet Sallh 

172 milyonluk bütçe ( 100 ) 
nıilyon liraya tenzil olunabilir. 
Ayni zamanda: 

1 Devletin iktısadi ve 
nıali prensiplerine ve teşkillbna 
halel vermemek, 

2 - Hiçbir memuru kadro 
haricine çıkarmamak ve maişetini 
ihlal etmemek, 

3 - Elyevm bütçede mevcut 
bıdemata umumiyeyi tenkis et· 
memek, 

4 - Hiçbir ferdin ve züm· 
renin menfaatine dokunmamak, 

5 - Elhasıl bugünkü istatü• 
koyu tamamen muhafaza etmek, 

6 - Bazı mükellefiyetleri 
kaldırmak şartile (100) milyon 
lirahk bir bütçe ile memleketin 
idaresi, yani memurların maişeti 
ve bütçe ile düşünülen işlerin 
tamamen yapılması mümkündür. 
Biz bunu bütçedekı maddeler 
lizerine rakamlarla ispat edece· 
ğiz ve çok temenni ederiz ki 
fikrimizin gerek isabetini tasdik 
\•e gerek ak~ini iddia eden hü-
kümet adamları, Millet Meclisi 
Meb'usları, Darülfünun müderris· 
leri, iktısalçılarımız, bize ra· 
kam ve madde üzerine cevap 
versinler, biz de cevap yazalım. 
Bu suretle hakikati örten bulut· 
lar kaldırılarak güneşin tatlı ve 
hayat veren nuru güzel memle· 
ketimizin bütün ufuklarinı aydın
latsın! 

lf 
Bu nasıl mümkün olur? Muci

te asrmda mıyız? diyeceksiniz. 
Hayır, mucize asrında değiliz. 

Rakam, hesap, manbk ve ha· 
kikat asrmdayız. 

Aşağıdaki sualin cevabını ver· 
diğimiz ve hallettiğimiz zaman, 
100 milyon liralık bir bütçenin 
~ihnkün olduğuna, ve memleketi 
ıundikinden pekala idue ede· 
ceğine, hükumet ve halk 
için para sıkıntısı kalmıyacağına 
tamamen kanaat getirmek milm· 
kün oiacaktır. 

Sual şudur: 
Harpten evvel (yani 19 sene 

evvel) 400 kuruş olan bir maaşı 
harbin icabata olarak yavaş ya· 
vaş (50-60) liraya kadar çıkardık. 

Mesela bir polis maaşı (400) 
kuruş iken (52) liraya kadar çıktı. 

(15-25) lira olan kaymakam 
maaşı (130-165) liraya kadu çıktı. 

N_eden çıktı? Çünkü hayat 
hergun pahalılaştı, maişet mas· 
rafları yükseldi diyeceksiniz. 

Pekala, bu doğrudur. Fakat 
harp biteli bu kadar sene oldu. 
Hayat ucuzlamadı mı? Maişet 
masrafları hiç inmedi mi? Ve hayat 
daha ucuzlatılamaz mı? Maişet 
masrafları daha indirilemez mi? 

Çünkü hayat, kendi kendine 
pahalılaşmadı. Maişet masrafları 
durup dururken yükselmedi. 

Şu halde hayatı ucuzlatırsak, 
nıaişet masraflarını indirirsek, 
nıuhtelif vek51etf ere ait masraf· 
la~, da o nispetlere indirmek 
nıumkün olmaz mı? 

İşte şimdi meselenin can 
1tlacak noktasına geldik : 

Masrafları indirebilmek için 
tayat şartlarım ucuzlatmak müm· 

On olur mu? sualinin cevabını 
Vermek lazımdır. 

Bu suale yarın cevap vereceğim. 

Yugoslavyada 
Nümayişl~rden Sefaretin 

SON POSTA 

[Son Postanın Resimli Mak-:Zlesi 

1 - Adamın birini, muzlpllk olsun 
diye, arkadaşları bir sandalyeye bağla· 
mışlar, Ayaklarını sıcak auya koymuşlar, 
topuklarını keseceklerini söylemişler. Gözil 
önündo bir ustura çıkarmışlar. Arkadan 
bir feyler yapmışlar. Ayaklarımn kana
mağa hatladığı :u ve böyle kanı aka aka 
öleceğini aöylemişler. Adamcağız korku• 
dan ölUvermiş. 

2 - Yolda giderken yolcular· 
dan biri ormandan geçmiye cesaret 
edememiş. Arkadatlarından ayrılmış. 

Sonra yollarda kaybolmuş. Ve vahti 
hayyanlar tarafından parçalanmış. 

, 
• Korkunun Neticesi • ı 

3 - Korkudan ölen in1anlar aa değil• 

dir. Halbuki insan yenilmeıi mii1kül ma· 
nlalarla karşılaştığı :zaman dönüp ölmek-

tense, mücadele etmeği göz• alına, kur
tulması ihtimali daha çoktur. Yalıu:ı bu 

ihtimal bizi ileri ablmıya sevk içlo Ufidir. 

• SON TELGRAF HABE7lLERI 

Almanya - Fransa Münase
batına Dair Ateşli Sözler! 
Fransa, Hulyaya Kapılmamalı, Deniyor 

. BerJi~ .z.ı - (A.A) - Volf 1 mün~~ebetlerinin ~-e~cut olduğu-
a1ansı bıldırıyor: nu gostermek kafadır. işte .Şt-

Pariste çıkan illüstrasyon mec· ı rt.gman da bunu yapmıştır. 
muasının neşredeceği Ştrezmanın Mumaileyh bu iki siyaset 
hatıralarına M. Puankarenin arasında sıkı bir münasebet 
yazdığı mukaddemeden bahseden göstermiştir . Şterezmanın sa· 
Korrespondans Diplomatik gaze· bık veliahta gönderdiği mek· 
tesi diyor ki: tup, ayni fikrin ifadesidir. Ancak 

M. Puankare'nin tenkitlerini bu mektubu olduğu gibi okumak 
çürütmek tçin miJJi ve beynelmi- ve M. Puankarenin göstermek 
lel siyasetler arasında prensip istediği şekilde mütalea etmemek 

' 

lazımdır. Fransa, Almanyanın his· 
siyah hakkında kat'iyyen latif 
hulyalara kapılmamalıdır. Fa
kat Almanyayı M. Puankarenin 
iddia ettiği şekilde de mütalea 
etmemelidir. Almanya her zaman 
sulhu istemektedir. Ancak Al· 
manyaoın istediği sulh, hukuk mil· 
savatına ve hürriyete istinat eden 

sulbtür. Almanyanın gayesi budur. 
Ştresmanm da gayesi bu idi. ,, 

~~~~~~~~~~~~~~---.~~~~~~~~~~~~~~-

Muharebe Borçları, Orta Avrupa 
Devletlerini İnhidama Sürüklüyor 
Cenevre, 22 ( A. A. ) - Ce· 

miyeti Akvam Meclisi malt ko· 
mite tarafından merkezi Avrupa 
devletlerinin vaziyeti hakkmda 
verilen raporu yeniden tetkik 
etmiştir. 

Avusturya murahhası, hüku-
metinin vaziyetini izah etmiştir. 
Bundan sonra Yunan Muraaha
sı M. Politis, Yunanistanın kendi 
dainlerile istişare etmeden evvel 
bir şey yapmıyacağmı, fakat pek 

M. Hu ver 
Cesur Kadın Tayyareciyi 

Tebrik Etti 
Vaşington, 22 ( A. A. ) -

Reisicümhur M. Huver, dün yal· 
nız başına tayyare ile Atlas de· 
nizini aşan kadın tayyareci Ma
dam Erharta gönderdiği tebrik 
telgrafın bilhassa şu sözleri ilave 
etmiştir: 

"Siz, yalnız bir azmü cesaret 
misali vermiş olmuyorsunuz; ayni 
zamanda şimdiye kadar erkekler 
tarafındana başlanılan en müşkül 
ve en tehlikeli işlerde kadınla
rın da erkeklerle müsavi bir ka
biliyette bulunduklarının misalini 
göstermiş oluyorsunuz.,, 

Tahdidi Teslihat! 
Brest, 22, (A. A.) - Alejeri 

ismindeki yeni Fransız kruv zörü 
askeri, mülki bahri erkan huzu
runda dün denize indirilmiştir. 

zaruri ihtiyaç sevkile bazı ikbsadi 
tahaffuz tedbirleri almıya, 1 mayış 
tarihinde vadeleri gelen ecnebi 
istikrazlarının tediyatına hasredi· 
len bazı mebaliğin tesviyesini 
tehire mecbur kalmıı olduğunu 
beyan etmiştir. 

Alman murahhası mali komi· 
te namına beyanatta bulunarak, 
komite tarafandan tavsiye edilmiş 
olan tedbirlerin tatbikinde isru 
eylemiş ve demiştİf ki: 

f Demiryolları 
İdaresinde 

Ankara, 21 - Devlet Demir
yolları idaresinde haziranda kadro 
harici kalacak memurların 150 si 
ücretli müstahdemler meyamnda· 
dır. 330 u idarenin fili kadrosun
daki memurlar arasındadır. 

Kadrodan çıkanlan memuri· 
yetlerin mühim bir kısmını mün
hal bulunan memuriyetler teşkil 
etmektedir. 

Tasarrufun mühim bir kısmı 
malzeme dairesinden ve bu 
dairenin Ankara, İstanbul, Konya 
Erzurum, Eskişehir - Haydar· 
paşa, Samsun mağazalarmda 
müstahdem memurlar arasından 
ve kısmen diğer servislerden 
temin edilecklir. Çıkarılacak me· 
murların kıdem ve sicilleri ve 
kendilerinden edilecek istifade 
göı önünde tutulacaktır. 

" Eğer merkezi ve şarki Av· 
rupa devletleri kendikendilerine 

yıkılmağa bırakılacak olurlarsa 

ihya eserleri hükümsüz bırakılmış 
ve umumi buhran vahimleştirilmiı 
olacakbr. ,, 

Meclis, taahhütlerini ifa için 
mUmkUn olan bütün gayretlerini 

sarfetmeleri hususunda Yunaniı· 

tan ve Avusturyaya bir beyanna• 
me tevdi eylemiştir. 

Hint Kıyamı 
Zayiat Bilançosu Ne 

Kaydediyor 
Bombay 21 - Hükumet, Per· 

şembe akşamına kadar son kıya
mın zayiat bilançosuna dair bir 
tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğe 
göre 89u bintli 48 i müslüman ol
mak üzere 138 kişi telef olmuş, 
1060 kişi yaralanmıştır. 

Ağrı Dağı 
Şakileri 

Adana 22 ( Hususi ) - Maz· 
nunlara ait evrak ve dosyaların 

muazzam bir yığın teşkil etmesi 
bunların tetkikini güçleştirdiği 
için Ağrıdağı şakileri bakkmda 
verilecek karar teehür etmiştir. 
Kararm bugün verilmesi muhte
meldir. 

SALAHATTIN 

Haberi Yokmuş r 
Yugoslav - İtalyan hududunun 

kapandığına ve Sırbistanda Cüm
huriyet ilanım talep eder halk 
nümayişleri yapıldığına dair dün 
birtakım haberler gelmiştir. Yu
gk?slav sefareti mensupları ve er-

İSTER İNAN, İSTER iNANMA! 

anı, bu hnsusta ademi maluıflat 
beyan etmektedirler. 

Adana gazetelerinde okuduk: kadar müz'iç Te ıoğuktur. Anlaııldığma nuaran 
'b bunun sebebi şudur: 

"Camilerde müezzinlik için aesi güzel adam intı a~ Ezan okumakla muvazzaf olan ban müezzin 
edilmesi esastır. Halbuki bazı camilerimizde beş vakıt efendiler bu işi vekaleten gördürmekte Ye her ezan 
eza1ı okuyanl:um sesleri ibadete davet edemiyecek için yüz para ücret vermektedirler.,, 

/STER /NAN~ IS ER INANM I 

Sayfa ..ı 

Sözün Kısa 

klünderecatımızın çoklu
ğundan Dercedilememiş
tir. 

M. Venizelos 
Niçin İstifaEtti? 

( Baı tarafı 1 inci sayfada ) 

M. Venizelosuıi, Reisicümhura 
istifasmı verirken bir temerküz 
kabinesi teşkilini tavsiye ettiği 

ve böyle bir kabineye kendisinin 
de muzaharetten çekinmiyeceğini 
ileri sürdüğünü bildirilmektedir. 

Yeni kabine reisinin kim 
olacağı hakkında henüz kat'i 
malumat yoktur. Bu hususta 
birkaç isim zikrediliyor. 

En ziyade ileri sürülen 
şahsiyetler, Cümhuriyetçiler Birliği 
Reisi M. Papanastasiyu ve sabık 
Jeneral Kondilistir. M. Papanas
tasiyu bundan evvel de Başveka· 
let yapmışhr ve Cümhuriyet re· 
jimine taassup derecesinde sada
kati vardır. 

Jenaral Kondilis ise, Janeral 
Papolası devirerek başvekAlete 
geçen ve KıraJ Kostantin idare
sine karşı pek şiddetli mücadele
ler yapmış olan bir adamdır. 

Atioa, 22 (A.A.)- Meb'usan 
Meclisinde bir nutuk irat eden 
M. Veni~elos, bir halk fırkası 
hükumetine lehtar bulunmak ar
zusunda olduğunu, fakat siyasi 
buhran esnasında skünun muhafa .. 
zasıoı temin eyliyen kanunu esa· 
siyi bizzat tadilden istinkaf etti• 
ğini beyan etmiştir. 

Devlet Bankası 
Esas Nizamnamenin Para 
ihracına Ait Maddesi 

Tadil Edildi 
Ankara 21 Cümhuriyet 

merkez bankası nizamnamei esa• 
sisinde yapılacak tadi]At hakkın
da idare mediıi şu proje)'İ ka· 
bul etmiştir: 

11Senedat iskontosuna veya 
senedat mukabili kredi ve 
avanslara tahsisen bankanan ya· 
pacağı komisyon, banka serma .. 
yesinin % 70 inin tahsilinden 
sonra yapdabilecek ve bu 
emisyon miktarı nizamnnmenin 
43 üncü maddesi mucibince 
teşekkül edecek bir komisyon 
tarafından tesbit edilecektir. 

Bir hisse senedi bedelinin% 70i 
tahsil edilmedikçe ferağ oluna
maz. Bedelinin % 70i ödenmiş 
olan hisse senedinin ferağı 
senedi devredenle alanın 
bu işe mahsus olarak tan• 
zim edecekleri beyannameler 
üzerine banka idare meclisince 
karar ittihaz edilmesine ve hisse· 
daran defterine kayıt ve tesçil 
olunmasına mütevakkıftır. 

Bu suretle hissedaran defterine 
kayıt ve tesçil edilmiyen ferağlar 

muteber değildir. Hükumetin talebi 
ve meclisi idare kararile A serisi 
hisse senedab sermayenin % 25 ine 
kadar iblağ edilebilir. Munzam 
hisseler bedelinin altm olarak 
tesviyesi mecburi olmadığı gibi 
bu hisselerin yüzlük kupür olma• 
sı da şart değildir . ., Esas nizamna• 
menin 23 üncü maddesi şulşekilde 
tadil edilmiştir: 

11 Banka İdare Meclisi lüzum 
gördüğü takdirde .. hükôme.ti~ ~u· 
vafakatile bu muddetlerı ıkışer 
misline iblağ ve üçüncü tak
sitin tediyesini lüzum gördüğtl 
tadirde tecil eder. ,, 

Heyeti umumiye yarın ( bu
gün) toplanacakbr. 

( Emisyon, tedavül mevkiine para 
ihraç etmek demektir. ) 

Seyfi Paşa Geliyor 
Ankara, 22 (Hususi) - inhi

sarlar ve Gümrük Vekaleti Muha· 
faza teşkilatı Kumandanı Seyfi 
Paşa birkaç güne kadar İstanbu
ia gidecektir. 



4 Sayfa 

Bir istihsal Bahsi 

Gül 
Yağcı lığımız 

2-
Gu1yagc1lıgımız:ı. dair ı:krom Bey 

tarafından bir tetkik silsilı·:.i hazır· 
lanmıştır. Bu silsilenin birinci yazı ı 
intişar etmiştir. BugOn ikinci makale) i 
d recdiyoruı : 

Gülyağlarımıza rağbet ve 
kıymet temini için herşeydeo 
evvel istibsalatımızı fenni usullere 
uydurmak mecburiyetindeyiz. 

Isparta ve havalisinde kulla
nılan imbikler en iptidai şekiller
dedir. Taktir usulü de fenni 
değildir. Gerçi Bulgaristanda da 
elyevm ayni şekil imhiklerie 
hemen hemen a) ni taktir usulüne 
devam eden köylüler vardır. 

Fakat bunların istihsal eyle
diği gülyağlarma A vrupada (Köy-
lü) namı verilir. Fenni istihsal 
edilen ve birer marka altında 
satılan diğer Bulgar esansları 
8 - 9 bin Fransız frangına satı

lırken ( köylü ) nevi ancak 2 - 3 
bin frank tutar. Halbnki istihsa-
lin masrafı noktai nazarandan 
aralarmda mühim bir fark ta 
yoktur. Yalnız biri sermayesiz, 
iptidai, diğeri mühim sermayeye 
muhtaç asri tesisabo mahsulüdür. 

Bulgaristanda senevi 1500 den 
3000 kiloya kadar gülyağı çıkar. 
1931 senesinde Bulgaristanın gül
yağı istihsalatı 1793 kiloya baliğ 
olmuştu. Bu miktarın 1042 kilo
sunu başlı başma buharlı, yahut 
tekemmül etmiş imbiklerlc müceh
hez müesseseler, 595 kliosunu 
müstahsiller kooperatifleri; yalnız 
156 kilosunu 8 vilayetin 143 na
hiyesindeki çiftçiler istihsal et
miştir. Demek olur ki istihsalatın 
ancak yüzde onu iptidai şekilde 
Ye müteferrik surette işlenir; 
yüzde doksana mükemmel vesaite 
malik birkaç müessese tarafm
dan istihsal edilir. 

İşte Bulgaristanın yüzünü ağar .. 
tan ve memlekete senevi bizim 
paramızla asgari 2-3 milyon lira 
kazandıran böyle müesseselerdir. 
Bu da gösteriyor ki gülyağcılığı 
bir ihtisas işi olduğunu arlık 
anlamalıyız. Bizde bir manifatu
racı tiftik, afyon da alır satar, 
sahire işi de yapar, gül yağcıh· 
j'ına da kıyam eder. 

Fakat hiçbirini de ileri götü
remez. Çünki bir insan ne kadar 
sengin ve ne kadar akıllı olursa 
olsun her biri ayn ayrı ihtisasa 
mütevakkıf olan bütün bu işleri 
teşkilatsız, tek başına idare ede
mez. Birinden kazanırsa mutlak 
ikisinden zarar eder, nihayet 
muhalif bir hava esince y kılıp 
gider. 

Bunun için iptida işlerimizi 
ayırmalı, kendimize bir meslek 
intihap etmeliyiz. Gülyağcılığı 
yapmak istiyenler say ve serma
yelerini münhasıran bu işe tahsis 
etmelidirler. Ancak bu suretle 
fenni ve mütekamil tesisata ma'ik 
ya münferit, yahut müşterek, 
asri taktirlıaneler vücude gelebilir. 

Böyle miiesseselerin azami 
safiyet ve nefasette yapacakları 
istihsalatı birer marka altında 
muayyen ve muntazam ambalajla 
cihan piyasasına arzedersek hem 
yüksek fiatler, hem de hararetli 
talipler buluruz. 

Jtriyatçı: AHMET EKREM 

Asarı Atika Kaçal<çıhğı 
Mersinden harice kaçırılmak 

istenilen tarihi kıymeti haiz bir 
lahit polis tarafından yakalan
mıştır. 

lnf lak Kurbanlara 
Geçenler~e İzmirde vukubu

lan barut iı.filakında yaralanan
lardan Koh,.n ve Rafel isminde
ki iki gen~ ölmüştür. 

idam Edildi 
Osmı.n isminrle bir köylü 

birçok kimseleri öldürmek cür
mi1e Afyonda idama mahkum 
oJ~uş ve ceza inf z edil.ui~tir. 

SON POSTA 

ME 

• 
aır Ve Vali Ziya Paşa 

Adanalılar 
Hatırasını 

"Terkibi Bent,, Sahibinin 
Tes'it Ve Taziz Ettiler 

Adana (Hu
susi) - Büyük 
şair Ziya Paşa
nın vefatının 53 
üncü yıldönümü 
olm .. k münase
betile geçen se
ne olduğu gibi 
bu sene de bütün 
münevver züm
renin ve talebe-
lerin işHrakile 
büyük bir ihtifal 
yapıldı. Şairin 

hayatından, eser- Ziya Pa•anın Adanadaki mezarı 
terinden bahso-
lundu. Hatıralar1 yadedildi, terkip 1 
ve tercii bentlerinden parça
lar okundu, daha sonra da meza
rına gidilerek çelenkler konuldu. 

Ziya Paşa yarım asırdanb~ri 
Ulucami haziresinde yatmakta 
olduğu halde bundan bir çokla· 
rımızın haberi yoktu. Şemseddin 
Sami bile kamusül alamında, şairin 
Adana valiliği esnasında hastala
narak tebdilihava için Bursaya 
gittiğini ve orada vefat ettiğini 
yazmak suretile büyük bir zühul 
göstermiştir. 

Edebiyatta olduğu kadar si
yasette ve idarede de büyük bir 
kudreti olan Ziya Paşanın Ada
nada vücuda getirdiği yenilikler, 
yaptığı hizmetler sayılamıyacak 
kadar çok ve değerlidir. Ziya paşa 
ilk defa olarak Karataş - Adana 
şosasmı açtırmış halkı feyezan 
afetinden ıiyanet için nehir ke
narlarına setler yaptırmış, batak 

bir araziyi kendi parasile sabn 
alarak kanallar açtırmak suretile 
bu mikrop yuvasını kurutmuş, 
asri mektepler açmıştır. 

Adanada ilk tiyatroyu tesis 
eden yine Ziya Paşadır. Şair 
şimdiki Polis Müdüriyeti binası· 
mn yerinde mükemmel bir tiyat
ro binası yaptırmış, burada 
Fransız edebiyatının, bizzat ken
disi tarnfından tercüme ve nak· 
ledilen en velüt eserlt:rini vazı
sahne ettirmiş, bu suretle halkın 
edebi ve bedii bir terhiye ala
rak yetişmesi hususunda da reh
berlik vazifesini ifa etmiştir. 

Bilmünasebe, Ziya Paşanın 
bugüne kadar neşredilmemiş olan 
bir hatırasını kaydedeceğim: 

Adanada bundan elli sene 
evvel ilk defa tiyatro kurup mek
tep açmış olan Paşa, tabiatile 
zamanın softa kafalarının hoşuna 
gitmemiş "Şer'i şerife muhali iş-

ler yapıyor" diye 
aleyhinde pro
pağandalar yapıl
mış, mazbatalar 
imza edilerek 
lstanbula şekva 
edilmiştir. 

Bu mazbata 
dönüp dolaşa-

rak merhuma gel
dikten sonra 

imza sahiplerini 
karşısına s1ra· 
lamış, içlerinden 
o zamana ka-

1 

dar yüzüntl 
zadeye: 

görmediği Külihi 

- Hoca, demiş. Sen beni 
şimdiye kadar şahsan gördün 
mü? 

- Hayır 
- O halde fenalığımı nere-

den biliyorsun? 
Bu suale karşı Hoca apışıp 

kalmış ve: 
- Efendim, demiş. Akşam 

namazı geçiyordu. Bana, şunu 

imza ediver diye bir kağıt getir
diler. Gözlüğüm yanımda olma
dığı için okuyamadım. Gözlüğü 
aramış olsaydım namaz vakti ge
çecekti. Benden evvel imza etmiş 
olanlara sorduktan sonra elle ge
len düğün bayram diyerek oku
madan imza ediverdim. 

Ziya Paşanın bu cevap son 
derece hoşuna gitmiş, Killahi 
zadeyi affederek diğer imza sa· 
hiplerini Adanadan muhtelif yer
lere dağıtmıştır. 

İzmirde Deniz Mevsimi Bir Kaçakçı 
Kafilesi 
Yakalandı ı Çok Erken Başladı 

Konya (Hususi) - Burada bir 
kafile ve şebeke halinde kaçak 
sigara satan birkaç kişi yaka
lanmıştır. Bunlar tuzcu Hasan, 
Mevlfıt, Tiflisli Mehmettir. Üzer
lerinde Halep markalı 11826 ka
çak sigara kağıdı yakalanmıştır. 
Hepsi ihtisas mahkemesine veril
mişlerdir. 

İzmir de 
Bono işlerinde Bir Dala

vere Meydana Çıktı 
f zmir gazetelerinde okuduğu

muza göre üç ku_.eonlu bonoların 
kayıtlar yapılırkelı- bunlardan ba
zılarının sahiplerinin şimdiye ka
dar yarıdan fazla mal aldıkları 
ve her nasılsa biç mal alamamış 
gibi kaydedilerek üç kuponlu 
bono tanzim ettirdikleri anlaşıl
mıştır. 

Vilayet tarafından bu hususta 
tetkikata başlanmıştır. Tetkikat 
neticesinde üç kuponlu bonoya 
istihkakı olmadığı tespit edilecek-
lr!ir. bir veya iki numaralı bono
ları kesilerek iptal olunacak ve 
bir heyet huzurunda yakılacaktır. 

Konyada Sıhhat işleri 
Konya, 20 (A.A) - Memle

ket hastahanesi ya'tında yeni 
yapılan binasına naklolunacaktır. 
Yatak adedi 150 ye iblağ edil· 
miştir. Hastahane için yeni cer· 
rahi aletler sipariş edildiğinden 
badema büyük ve ehemmiyetli 
ameliyat la yapılabilecektir. 

-~ 

lzmlrlilerin hararetini teskin eden sucular 

İzmir ( Hususi ) - Şehrimizin 1 tıcıları vardır. Bunların herbiri 
iklimi ifrata çok müstaittir. Daha bir nağme tutturur: 
yirmi gün evvel soğuktan palto- Şaşal suyu ... 
suz gezilemiyen lzmirde bugün Kar~kulak suyu .• 
için ceketle bile gezmek müşkül Vezır suy~ .. 
oldu. Bu dakika gölgede sühunet Osman Aga suyu .•• 
derecesi 13 tür. Gündüzün bu Yamanlar suyu. •. 

k .. ukabil ak Bu suların tadma bakarsanız ya ıcı sıcagına m , şam h . . 
saat altıdan sonra denizden es- alıs muhlıs Halkapınar suyu 
miye başlıyan meltem rüzgarı oldu~n'! anlar~ın~z. ~~asen! ııb-
şehri serinletiyor. hat üzerınde bıçbır ıyı tesır ya-

Bu sene deniz mevsimi pek pamıyan Halkapınar suyunu an-
crken başladı. 27 martta Karataş lamak için kısa bir milddet lzmir· 
ve Salhane sahillerinde denize de oturmak kafidir. !şte lzmirin 
girenlere tesadüf edildi. bu günkü yaz hali .. 

Yazın lzmirin kendine mahsus 
bir hususiyeti vardır. Yazın sıca
ğı altında kavrulan lzmirin çalı
şan sınıfı iç.in - lstanbulda oldu
ğu gibi - hararetini teskin ede
cek sucu dükkanları yoktur. Fa
kat bunun yerine seyyar ~u sa-

ADNAN 

Konyada Bir Cemiyet 
Konya, 20 ( A. A.) - " Eski 

eserler muhipler cemiyeti,, yeniden 
ihya ve idare heyeti intihap 
edilmiştir. 

Mayıs 22 

ı Ev Doktoru 

Yılancık 
Hastalığı 

Hususi mahiyeti haiz bir mik· 
rop tarahndan lderinin had bir 
surette iltihaplanmasıdır. Bu has
talık, vücudün herhangi bir 
noktasında tezahür edebilir. Fa
kat yeni doğan çocuklarda daha 
ziyade karın mmtakasında, bü· 
yüklerde ise yüz nasiyesinde sık 
görülür. 

Yılancık, umumiyetle ya arızi 
olarak vücudün bir noktasının 
yaralanması veyahut ta cerrahi 
bir ameliyeden sonra hilsıl olur. 
Fakat son zamanda, ameliyat 
neticesi yılancık hastalığı en
derleşmiştir. 

Bu hastalık ya yılancığa tu
tulan bir adamın elbise ve 
eşyalarına, vücudüne temas 
neticesinde geçer, yahut ta 
ani olarak tezahür eyler. Eğer 
hastalık temas neticesinde geç
memişse sebebi şu olabilir: 

Streptokok cinsinden bir mik
robun burun, ağız veya deride 
yaşarken yaşadığı uzvun mu .. 
kavemetten düşmesi veyahut mik
robun hastalık tevlit etmek h:a
biliyetinin artması. 

Arazı - Hasta noktada ve ter. 
cihen yüzde kırmızı ve şarap torlu ' 
renginde bir levha hasıl olması. 

Bu kızarık kısım, vücudün Jiğer 
parça1arından daha yüksek olur, 
bir nevi geniş şişkinlik arzeder, 
ıçı su dolu kabarıldar husule 
gelebilir. Deri ateş gibi yanar, 
hasta ıstırap verici yanıklıklar 
hisseder. Hararet 39 49 dereceyi 
bulabilir. 

Hastalık sekiz günde geçe .. 
bildiği gibi tekerrür de eder vey~ 
müzminleşebilir. Yıla ıcık belirdi
ği zaman hasta kat'ı ure 
rit oluumalı, yaraları varsa .,on 
derece fenni bir surette tedavi 
edilmelidir. Bir yılancıkb ile te
mas edildikten sonra bir Jobusa 
kadın veya vücudünde herhangi 
bir surette yara hasıl olmuş 
kimseye dokunulmamalıdır. Has ... 
tanın elbise ve eşyası, odası, kat'r 
surette dezenfekte edilmelidir. 

Yılancıklı hastaya tercihau 
sulu yemek verilir, mülayim tut
turulur, hasta kısım iyodlu alkol 
iktiyol ve yüzde beş nisbetli me· 
tilen mavisile tala edilir. Kollor
gollu pomatalar da şayanı tavsi
yedir. 

Ayni zamanda Streptokok 

l 

mikroplarına karşı kullanılan sc· 
romlar tavsiye olunur. Hastalığın 

ikinci gününden beşine kadar gün• 
de hazan bir, hazan da iki defa 
50 santimetre mikab serum la
zımdır. Netice müsp t çıkmazsa 
Delbe aşısına mür caat z:-ruri 
olur. Bittabi bir dol torun t .. vsi-
yesile. )f 

Eski Bir inaye-
• 

tin Yeni izleri 
lzmir tHususi) - Geçen sene 

Çapak köyiinde Hacı Mehmet 
isminde biri ortadnn kaybolmuş• 
tu. O zaman bir cinayetten şiip
he edilmiş ve Hacı mehmedin 
üvey oğlu Hasan isticvap edilmiş 
muhakemesinin men'ine karnr 
verilmişti. Fakat son günlerde 
Hasanın üzerinde üvey babas mn 
kuşağı, saati ve ceketi görüldü
ğü için tekrar yakalanmış ve 
Hacı Mehmedi öldürdüğünii söy
lemiştir. Bunun üzerine kendisi, 
Hacı Mehmedin damadı ve geli
ni tevkif edilmişlerdir. 

Bahğa Narh ondu 
İz.mir, ( Hususi ) - Bele :.liye 

balığa narh koymuştnr. Narh 
mucibince balık 100 kuruştan 

fazlaya satılmıyacaktar. 



[Siyaset Alemi 11 
M. Herign 
Başvekil 
Oluyor Mu? 

Paris 21 - Eko dö Pari ga· 
zetesine nazaran, Radikal sosya· 
liatler lideri M. Heriyo müstakbel 
başvekil ve hariciye nazarıdır, 
M. l-leriyonun kabineyi şu şe· 
kilde teşkil etmesi muhtemeldir. 
M. Şotao, M. Daladye, M. Jer· 
ınen Marten, M. Abel Gardey 
ve Marşando. Sosyalistler kabi· 
neye iştirak etmemekle beraber 
ınüzaherette bulunacaklardır. Ra· 
dikal • sosyalist fırkası divanı, 
spsya!istler!e kabineye iştirak 
için ileri slirdükleri teklifleri ta· 
dilatla kabul edecektir. 

Briyanın fırkasında Penlöve
nin de Lkabioeye girmesi muh• 
temeldir. 

Paris 21 - Kabine meselesi 
garip bir safhada bulunuyor. Ye· 
ni meclis haziranda toplanacak· 
br. O toplandıktan sonradır ki, 
ekseriyetin arzusuna muvafık bir 
kabine teşkil olunabilece"ltir. 
Bugiinkü muvakkat kabine ise 
bu muddet zarfında mühim si· 
yasi müzakerelere girişme mec· 
buriyetindedir. Tamirat işlerini 
g~rüşecck olan Lozan konferansı 
bu cümledendir. Ayni zaman· 
da meclis mevcut olmadığı 
için iktidar mevkiinde bugün bu· 
lunan fakat intihabatta kaybeden 
kabinenin yerine bir başkasını 
getirmek te garip görünüyor. 

Çünki böyle bir hükümet 
belki yann meclis açılınca dev· 
rilecektir. Bütün hu mülahazalar· 
dan dolaya yaziyet gayet garip 
bir safhadadır. 

Yunan;standa Bir Grev 
Tesebbüsü 

' Atina 21 - Gümrilk ve mali· 
ye memurları grev teşebbüsünde 
bulunmuşlardır. Elebaşılardan 1 O 
kişi ile 30 komünist tevkif edil· 
mittir. 

Al mangada 
Siyasi 
Vaziyet 

Berlin 21 - Müfritler, Prus
Jada ve Almanyada hükümet te
merküzüne girmiye taraftar de· 
jildirler. imparatorluk kabinesin· 
de bulunan Müdafaa Nazırı M. 
Grönerin de istifası Müfritlere 
büyük bir itimat vermiştir. Bunlar 
Alman Milli Müdafaa Mehafiline 
istinat edeceklerini ve Diyet 
Meclisinin infisahile yeni intiha· 
bat yapılacağım tahmin etmek· 
tedirler. Böyle bir intihapta Ko-

-== 

BABİC:I 

Nevyork 21 - Adli makam· 
lar, Lindbergin çocuğu mesele
sine vazıyet elmiıtir. Lindberg, 
tahkikat icrasına memur mahke· 
meye verdiği 50 bin dolar fidyei 
necatın Dr. Koden tarafından 
neden tesviye edildiğini izah et· 
miştir. Nevyork Belediye Reisinin 
Lindbergin çocuğunun nasıl ka· 
çmlma safahatını ifşa etmek va· 
dinde bulunan bir mektup aldı
ğı söylenmektedir. 

Lindbergin dostu ve milyo· 
ner Kilrtisin zabıtaya cebir tah· 
tında ifade verdiğini iddia etti· 
ğini ve bu ifadesini inkir ede· 
ceği söylenmektedir. 

mnnisilerin kendilerini takviye 
ödemiytıceklerini ümit etmekte· 
dirler. Bravo Severing Kabinesi
nin bir "ş Kabinesi" olarap bir 
müddet daha mevkiini muhafaza 
edeceği zannedilmektedir. 

:-=:55552 Muharriri: K11ut Hanuun Nakleden: H. Ş. 

- Benim içeriye girmekliğim ı prkı mırıldanarak dıtarıya 
"Ynaaz ki, dedi. doğru eğiliyor. Üzerinde ce-

Genç kız zili çalıp ona doğru keti yoktur. Semaya bakı~or, 
d6adn, g6jlli tiddetle soluyordu. yağı tükenen bir kandilin alevi 

- Sizi seviyorum, aohyor gibi, yıldızlar birer birer sönü· 
lllusunuz; hayabmda yalnız sizi yorlar. Biltün bir gece kesif bir 
leYdim, dedi. saadetin zehirini içerek mestolan 

Tekmil vficudü bir hazan bu genç, bir çılgın gibi, gecenin 
Yaprağı gibi titriyordu. sükunetini ihlAI eden şarkısına 

Bu sırada vukarda kapı açıl· devam etmektedir. Bu sırada 
dı. Ve kız koşarak merdivenleri odasının kapısı çalınıyor. Gen,. 
çıktı. :r 

adam: ıiriniz, diyor ve içeriye 
ı · Mavimbrak ve mübtez bir ey· 
UJ günü .• Gece ilerliyor, sabah 
agarnııya başlıyor .•• 
b. Rüzgir kavaklara anlqı)maz 
ır takım §eyler fısıldıyor, bir 

pen\;eredea ıenç bir erkek bir 

giren adamı: bonjur, diyerek 
karşılıyor. 

Bu vakitsiz ziyaretçi yaşı 
geçkince bir zattır. Tebevvilrlln
den beti benzi atmııtır. Ortabk 
benilz iyice a;armadıia içia elin-

ı • 
GöılÜI işleri TELGRAFLAR 

·~====~~ . .-:==-=========:::=-=~================3 
de bir IAmba var. V t: bir deli 
gibi kendi kendine bir şeyler 
mırıldanıyor. Nihayet gence hi· 
taben: 

- Size son defa olarak so· 
ruyorum, Müsyii Y ohan Müller; 
yapbklarınızda bir mantık var mı 
rica ed~rim? 

- Evet, ıikayette hakhsanız. 
Bir feylcr yazıyordum. Bun!ar 
kafamda okadar kolay doğuyor· 
lardı ki bütün yazdıklarımı size 
okuyorum. Bu gece zaptolunmaz 
bir ilhamın tesiri altanda idim. 
Fakat şimdi herşey bitti. Yazımı 
bitirince pencereyi açıp biraz 
şarkı s6ylemiye başladım. 

- Beyim, siz şarkı ıö)'lemek 
değil, ideta böğ"ürüyordunuz. Hiç 
bu kadar hızlı şarkı söylendiğini 
duymamıştım. Anlıyor musunuz, 
hem henüz gecenin yansındayız. 

Yohan masanın llzerindeki 
kiğıtlardaa birkaçını ayırclJ: 

- Bakıoızl Bu kadar coıkun 

bir ilhama mazhar olduğumu biç 
babrlamıyorum. Bu bpkı bir şiın
şek gibi çakıp geçti. Bir defa, 
bir telgraf telini takip eden bir 
şimşek görmü&tüm. Tıpkı atqten 
bir perde gibt telin nz~rine seri· 
liyordu. Bu akşam benim ruhum· 
da akan şey de o şimşeği andı· 
rıyordu. Başka tlirlft yapabilir· 
miydim? .. Eminim ki yazdıklanmı 
okuduktan sonra artık bana gü· 
cenmiyecekıiniz.. Şuracıkta otur· 
muş, mütemadiyen yazıyordum. 
Sizi uyandırmamak endi,esile hiç· 
bir hareket yapmadan kağıtları 

karalıyorum... Bir an geldi ki ar· 
tık kendimi kaybettim. GISğsüm 
çatlayacak gibi olmuştu. ihtimal 
ki o esnada yerimden fırlamış, 
odanını içerisinde enine boyuna 
dolqmıt olmalıyım. Ne bileyim, 
o kadar mesudum ki 1 

Komşusu yUzUnll ekşiterek 
cevap verdi : 

- Geceleyin yaptıkl&rlAHa o 

kadar ehemmiyeti yok. Fakat .. 
saatte pencereyi açıp bayle bay
kırman affedilir ıey değil. 

- Evet, hakkınız Yar, affİI 
liyık değilim. Fakat sebebiai size 
izah ettimdi. Emsali olmıyarı bir 
gece yaşadım diyorum, size f Dün 
başıma büylik bir vak'a gelmifti. 
Yolda giderken ( T aliime) ratsla
dım. Sözlerime iyi dikkat edi
niz... Evet dBn alqam taliime, 
yıldızıma rastge-ldim. Ne demek 
istediğimi anhyabiliyor musunuz.. 
Ve oı1unla ıiriiştiikten Mlara 
ah! kendimden geçtim. Hiç ıi· 
:ıin dudaklarınızın, likırdı ede
miyccek kadar ! 1trediği vaki 
midir'? İşte ben aı iık söz söyli
yebilmekten Aciz kalmıştım. Kal· 
bimin çarpınhSI bOtftn vücudOmft 
sarsıyordu. Hei1ıen e•e koıtum. 
Şu iskemlenin Ührinde kendim· 

den gcçmi1im. Ancak "tc'"• 
oldutu .uanaa uyan•hildım. 

'Ati.. .. ~ ... 



1 Diinga Garibeleri 

Çok Tuhaf 
Bir Reklam 
Tarzı 

Geçenlerde lngilterede çok 
garip bir hidise olmuştur. Gaze· 
telerin verdiği tafsilAta göre 
Şmit isminde henüz on sekiz 
yaşında bulunan bir çocuk sa
bahleyin erkenden büyük cadde
lerden birinde koşmıya ve bağır• 
mıya başlamıştır. Çocuk acı bir 
aesle: "imdat. imdat 1 Katil varl" 
diye bağırıyor ve mütemadiyen 
koıuyordu. 

Bu acı sesleri duyanlar merak 
ve heyecan içinde çocuğu takip 
etmiye, tabii onlar da koşmıy.a 
başlamıılardır. Nihayet çocuk bü
yük bir elbise ve tuhafiye 
eşyası ıatan mağazanın önünde 
durmuı. yüksek bir yere çıka
rak etrafına toplanan bin· 
lerce kişiden mürekkep bir ka· 
labalığa ıu şekilde bir nutuk irat 
etmiştir: 

" - Bu gece bizim evimize 
bir adam girdi. annemi ve ba· 
bamı öldürdü. Katil herif bu 
mağazanın sahibidir. Bu herifi 
timdi yakalayıp polise teslim et• 
meliyiz.,. 

Bu garip sözler karşısında 
herkes hayret etmiştir. Çünkü 
mağazanın sahibi bütün İ ı l!

renin tanıdığı ve hürmet ettiği 
sengin bir adamdır. Hiç kimse 
bu .adamm böyle menfur bir ci
nayeti irtikap edeceğine ihtimal 
vermemiştir. 

Ukin o sırada mağazanın 

direktörü kalabalığın " karşısına 
çıkarak çocuk tarafından söyle
nen sözlerin aslı olmadığım, yal-
nız mağazanın çok sağlam kun
duralar imal etmeye başladığını, 
bunları ucuz fiyatle ıattığmı söy· 
lem iştir. 

Filhaki!<a buraya heyecanla 
toplanan halkın bir kısmı hiddet 
etmişse de büyük bir kısmı da bu 
yeni kunduralardan satın almıştır. 

Dünyada 
Spor 

Ferrare 18 (A.A) - halya 
bisiklet yanşı mUsabıklanndan 
liçü bu ıabah muhtelif sebepler 
dolayısiyle müsabakaya gitme
mişlerdir. 

Marşizioya ikinci devre esna· 
11nda bir motosiklet çarpmıı. Ve
çeddü ve Bianşi yolda giderken 
bir kamyona asıldıkları için dis
kalifiye edilmişlerdir. 

Roma, 9 ( A. A. ) - Bisiklet 
yarışmda F errare • Rimini mer
halesini 6 saat 42 dakika 55 sa· 
niyede kateden Guerra birinci 
ıelmiştir. Bu dördilncü merhale
nin imtidat sahası 219 kilomet· 
reden ibaret bulunuyordu. 

Di Pako ikinci, Meini üçüne&, 
Stopel d6rdüncü. Piemonteıi 
beşinci, Pesenti altıncı, Mara 
redinci, Cipriani sekizinci, Marko 
Giuntelli dokuzuncu ve Binda 
e>nuncu gelmişlerdir. 

Davis Kupası 
Roma 18 (A.A) - Davis ku

pası için yapılan İtalya-ispanya 
tenis maçının son gilnü Mayerin 
bir sukut basebile sahayı terket· 
mesi neticesi olar~k mumaileyhi 
yenen ltalyan Palmiyerinin gali· 
biyeti ile neticelenmiftir. 

İtalyan dö Stefani Juanikoyu 
yenmittir. ltalya bire karşı d6rt 
galibiyetle ispanyayı mağlup et
miştir. 

ispanya Davis kupası milaa· 
bakasından ihraç edilmif bulun
maktadır. 

Otamobil Yarışları 
Lankuter, 18 ( A. A. ) 

C Kaliforniyı ) Loe Anjeloalu oto
mobil kotvcusu Stublefild 5 ki-

AYAKKABI BORSASI! 
·Amerika ya Sathğımız 

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

Ayakkabılar 
Bizi Mahvetti! Ah.. Bu Avrupa Malları 

İşportalar içinde her renkte 
bir sürü ayakkabı... Ketenlisi, 
sandal biçimlisi, vidalası, glisesi, 
uzun burunlusu. yassı burunlusu, 
iyisi, ortası. kötüsü... Sonra, yüz
lerce, binlerce çift terlik... Kır-
mızı, yeşil, sarı. pembe.. Güllüsü. 
gülsüzü. topuklusu, topuksuzu ... 

Her işportanın başında bir 
ses: 

- Maim iyisi burada... Ter
likler altmışa! 

- Yalın kat ayakkabı ... (280)e 
bıraktık! .. 

- Haniya. çocuklar için pa
tik. .. Yüz on kuruşa patikler ..• 

Ayakkabı Borsası 
Eğer lstanbulda - Kambiyo 

borsası ile ticaret ve zahire bor
sası ve bir de hayvan borsasın
dan başka borsa olduğunu bil
miyorsanız size haber verelim ki 
Çarşıkapıda her sabah gürültülü 
bir pazar yeri manzarasını alan bir 
borsa daha vardır. Ayakkabı 
borsası!.. 

iskarpin, kundura, sandal, 
terlik. mest, pabuç, yemeni 
hasılı ayağa giyilecek ne varsa 
nevi nevi. renk renk. boy boy, 
hepsini bu borsada bulabilirsiniz. 
Ne kadar ayakkabı işcisi varsa 
şehrin dört tarafından kotup 
buraya gelir ve mallarını teşhir 
ederler. 

Sabahın çok erken bir saati 
idi. Tramvayla önünden geçer
ken caddeye kadar taşan 
bir kalabalik gözüme ilişti : 

Borsayı. bugünkü kadar ha
raretli görmemiştim. Tramvaydan 
atlıyarak aralarına kan.şhm. 

Keşki, borsanın hep öyle uzak
stan seyrine baksaydım ve iç· 
yüzilnü öğrenmek merakına dilş· 
meseydim ... 

Bu kalabalığın hiç olmazsa 
yarısını alıcı farzederek: 

- Kundura işçiliği kirla bir 
zanaat olmalı.. diye düşünürdüm. 

Meğerse. kazın ayağı öyle 
değilmiş. Zavallılar, buraya Adeta 
boy göst ermiye gelir. çok defa 

lometrelik bir mesafe dahilinde 
Kay Don tarafından tesis edilmiş 
bulunan otomobil sür' at rekorunu 
kırmıtbr. 

Stublefild 4 silindirli bir " Gil
more" otomobili ile saatte 133,918 
mil katederek evvelce tesis olu-
nu rekoru 3,5 mil farkla kır
mlf bulunmaktadır. 

Mumaileyh saatte vasati ola-
rak 147 .355 mil tahakkuk ettir
mek auretile .C silindirli blitOn 
arabalar için mevcut eski rekoru 
da geçmiştir. 

sabahtan akşama kadar gllnıeı !, 

haftalarca 1bekledikleri halde bir 
çift kundura satamadan evlerine 
dönerlermiş. 

iri yarı bir ~şçi, elimde kalem 
kağıdı görünce. hemen yanıma 
sokuldu: 

- Mal mı alacaksın efendi?. 
- Hayır!. Borsanızı şöyle bir 

gezmiye geldim. Gazeteye yaza
cağım .. 

Adamcağız. bu cevabı alınca 
kolunun albndaki kundura dolu 
sepeti fırlatıp atb: 

- Neyi yazacaksın efendi .. 
Bizim halimiz. kağıda deftere sı
ğar şey değil ki.. Şu malların 
ziyan zebil oluşuna bak bir ke
re!... Satıcı çok amma hani alıcı 
nerede? Her sabah. bunları güna
hımız gibi boynumuza vurur; ge
liriz. Mübarek müşteri, sanki 
kuyruklu yıldız... Ara ki bulasın! 

250 Kuruşa Ayakkabı 
Hasan be! Göster. şu yalın· 

kat malları.. Altı kaim las
tik, üzeri yerli vidala. biçimli bir 
çift iskarpin uzattılar: 

- Efendi, şu ayakkabının 
çiftine müşteri ne verse beyenir
sin? 250 kuruş ... Terlik mi alıyor
sun be Allahın kulu? .. 

280 ı<uruşa kendine mal olan 
iskarpini bu adam, otuz kuruş 
ziyanına nasıl versin? 

50 Kuruş Yevmiye 
Önüme bir başkası dikiliyor. 
- Efendi, gazeteye yazacak

san beni yaz.. ibreti alem içio, 
elli kurut gündelikle çalaııyorum, 
varsa taliplisi çıksın karşıtna. 

Yaşlıca bir adanı, kalfa ol mah: 

- Bu gördnklerinin hepsi 
aile sahibi... diyor. Sor bakalım, 
ne yer ne içerler? Günde on sekiz 
saat çalış .. Sonra da böyle boşuna 
taban tep .. 

Yüzü sapsarı bir genç, söze 
karışıyor: 

- iki senelik evliyim. Acaba 
bir glln, ailemin yüzünü doya 
doya görebildim mi?. Çalış bire 
çahş .. 

Bari bu kadar uğraşmıya gö
re doğru dürüst ekmek parasını 
çıkarabilsek .. 

Ah Bu Avrupa Malları! 
Terlik başına on beş kuruş 

kira raz\ olduk. Onu da veren 
yok... Ah, bu Avrupamn keten 
ayakkabıları, bizim elimizi ayağı· 
mızı iıte onlar bağladı. ,. Keten 
ayakkabıdan bahsedildiğini du
yan blltün işçiler, derhal etrafı
mı aldılar. Bir tanesi yana yakı .. 
la anlatıyor. 

- 341 senesinde lastik ayak 
kabmm kilosundan 288 kuruş 
gümrük alınıyordu. Bir ki-
lodan iki çift ayakkabı 
çıktığına göre bir çift kundura
nın 144 kuruş gümrüğü vardı. 
Sermayesi de ilstüne binince, 
kurtarmıyordu. Bu sayede, yerli 
keten ayakkabıları. dıprdan ge
lenlerden ucuza malolduğu için 
Avrupa malına rekabet edebili· 
yordu. Sonra her nedense, tekrar 
Avrupadan lastik ayakkabıları 
gelmiye başladı. Hem bu sefer, 
kilodan 288 değil, 165 kurut 
gümrük alınıyor. 

Bu vaziyet karşısında, birçok 
atelyeler, işçilerine yol vermiye 
mecbur kaldılar. Malum ya, mev· 
sim yaz.. Asıl iş. bu keten 
ayakkabıları üzerine oluyor 1 ,, 

Bana anlatbklarına göre ls
tanbulda 36,000 ayakkabı işçisi 
vardır. Bunlarm ancak dört-
te biri muntazam haftalıkla 
çalışabiliyor. Geri kalanları, 
böyle evlerinde geceli gündüzlü 
çalışarak bin müşkülitla ekmek 
parası çıkarabiliyorlar. 

Kapıdan dışarı çıkmak üzere 
iken. altı meşin tek katla ince 
bir terlik gözüme ilişti, sordum: 

Amerikaya Giden Dans 
Ayakkabıları 

- Dans ayakkabısı... dediler, 
nümune getirdik bir yaşıma daha 
girdim. Meğer, bu dans terlikleri, 
Amerikaya ihraç ediliyormuı 1 
Ancak bir gecelik 6m0rleri olan 
bu tüy gibi hafif feylerin en 
iyisini, en ucuzunu ve en kulla· 
oıtlasını bizim işçiler çıkarıyor
larmıf. 

Bir •alık ıordum: 
- Siı, burada yalnız toptan 

1 Mektep Hayatı 
Feyziati Lisesi 
Müsameresi 

Her sene hususi mektepler 
sene sonu münasebetile müsamere 
verirler. Bu son senelerde bu 
usul daha genişliyerek resmi 
mekteplere de intikal etti. f stan· 
bul Kız Ortamektebi. Vefa Li· 
sesi ve sairede olduğu gibi. 

Geçen cuma günü Arnavut• 
köyündeki F eyziati Lisesini:ı mil· 
sameresi de güzel oldu. Maarif· 
çiler. adliyeciler, gazeteciler, ve
liler salonu doldurmuştu. 

1- Güzel bir musiki ile istik· 
IAl Marşından sonra perde açıldı. 
Tem iz bir dekor içinde köy elbi· 
sesi giyinmiş kız çocukları köye 
ve toprağa merbutiyeti şiir ve 
şarkı ile ifade ettiler. Şehir ço
cukları köyü gezmiye geldiler. 
Biribirlerine şehirli ve köylü diye 
takıldılar, birleştiler, O)nadılar, 
tarkı s6ylediler. Bu oyuna 14 
çocuk iftirak etti. 

2 - iki küçOk tarafından 
dansedildi. 

3 - Peri padifabamn oğluna 
bir taş bebeği nişanladılar. Kilçftlc 
bir operet. Orijinal kıyafetler. 
25 çocuk tarafından muvaffaka~ 
yetle oynandı. 

4 - Yine dans ve oyun ve 
bedii hareketler. 

15 dakika teneffüsten sonra 
iradenin kuvveti hakkında bir 
hanım kız bir şiir okudu. iradenin 
kuvvet ve kudretini yükselten bu 
şiir, bir erkek ağzına elbette ki 
daha yakışırdı. Fakat kadınm 

bugünkü muvaffakıyetlerine işa• 
ret ettiği için. • anlaşılan, rolde 
şahsiyetin değişmesi münasip gö
rüldü. 

5 - Nihayet İncigül opereti 
oynandı. 

Cadılar. güzel sesli bir kız çocuğu. 
nu büyii ile kaçırıp bülbül yapblar. 
Periler gelip kurtardılar. Bu oyun 
fevkalade alkışlandi. 

Müsamerelerde ekseriya kala
balığı idare edememekten mUte
vellit intizamsızlık olar. Fakat bu 
müsamerede ayakta duranlar ol
masına rağmen intizamsızlık ol
madı, gerek sahne tertibat. ve 
gerek oyunlar çok iyi idare edildi. 

Çocukların kosttımleri kendi-
lerine ve oynadıkları oyuna 
yakıştmlmıt idi. Rollerinde tabii 
idiler. 

Alkışların sıklığı ve dışanma 
kalabalığa kendilerini meşgul 
etmedi. 

Oyunlar ve danslardaki husuat 
kıyafetler ve kıyafetlerle oyunlar 
arasındaki ahenk ümit edilmiye
cek derecede mu'!affakıyetli idi. 
Bu muvaffakıyetlerdeki amiller
den başhcasım 1Uphesiı aile ter
biyesinde görmek doğrudur. Ço
cuk. aile muhitinde ne görmiitH 
kolaylıkla taklidini yapabiliyor • 

Bilhassa Cin ve Peri opereti en 
küçilk yaşta çocuklar arasında 
oynanmıştı. Çocuklarm bu efsane 
ve hurafelerle bizzat meşgul olut": 
ları onların Cin ve Periler hak· 
kında terbiyevi fikirler almasına 
yardım ediyordu. Mektebin, aile 
terbiyesile hiaJl olan gi>rgü ve 
istidadı iokitaf ettinnek hususun
daki vazifelerinden F eyziati. aza· 
mi surette istifade etmiştir. 

H•lll Llit/i 

değil, biraz da perakende sabı 
yapsanız olmaz mı? 

Hemen birisi atıldı: 
· - Sen alıcıdan haber ver 

Ef endt. Toptan da •eririz, pe
rakende de... Şunlardan bir tane 
beğen al.. Konuya komıuya da 
haber ver ..• Hepsi gehinler! Ca· 
meklnlarda aekia liraya moıtu
ruını koydukları mah biz bura
da d&rt liraya bırakıyoruz .. 

*lf.. 



Bu Sayfa Dünya Matbuahnda Bu Sayfada 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuabnı Size Getirir. GÔRD0KLERİMİZ 

Dünya Matbuabnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Dünyanın Dört 
Köşesinde Görülen 

Garip Hadiseler 
Televiziyonla 
At Yarışlarını 
Seyrediyorlar 

F arzediniz ki stadyomda ya• 
ptlan büyük maçlardan birini 
oraya gitmeksizin seyretmek isti· 
yorsunuz. Bir sinemaya gidiyor
aunuz. Stadyoma kurulan bir te
leviziyon makinesi oradaki maçın 
resmini ahrken, bir taraftan da 
sizin bulunduğunuz sinemaya nak
lediyor. Bu sayede siz de stad
yomda imiş gibi maçı seyredi-
1onusuz. 

Litife ediyoruz sanmayınız. 
Geçen hafta Londradaki sinema
lardan birinde, meşhur at yarış
larını seyrettiler. Bakımz naııl. 

T eleviziyonun mucidt M. Dard 
at yanılarının yapıldığı s~ da 
tesiaat yapb. Bu tesisata altı kab
lo ile Londradaki tele~iziyon la· 
boratuvarına bağladı. Bir taraftan 
da bu liboratuardan bir sinema 
binasına altı kablo çekti. Mey
danda at yarışı başlayınca ora
daki tesisat yarışın fotoğrafını 
alıp lAboratuara nakletti. LAbo
ratuarda fotoğrafiler otomatik 
elektrik cihazlarile develope edi· 
lerek yine kablo ile sinemaya 
nakledildi. Sinemadaki perdede 
Jariflar gasterildi. 

Bu tecrilbe, bu sabada yapılan 
ilk tecrnbedir ve çok büyük 
limitler vermektedir. 

Hatta fazla olarak sinemada 
Yanı başlamadan evvel yarıta 
İftirak eden atlarm resmi geçidi 
Ye seyircileri gösterildi. Bu 
tecrtıbe 5000 liraya mal ol· 
muştur. Şimden sonra ıpor maç· 
lan da sinemalarda bu ıuretle 
ıa.terilecektir. 

Küremizin * 
Yanından geçen yıldız 

Geçenlerde Ruı ilimlerinden 
biri pmdiye kadar ı&rlllmiyen 
yepyeni bir yıldız ketf etti. Bu 
Jdc:lız, küremize en yakin olan 
,.&ela& oldup lbalde meçhul kal
-.tL Derhal bltlba rasathaneler 
ıteroakoplanm havaya diktiler. 
Bir de ne g&rstinler. Bir kuyruklu 
yıldıza benziyen bu prip ama 
mahl6ku, bizim üzerimize dotru 
cehennemi bir ıüratle gelmiyor 
mu? 

Derhal ortalığı bir telif aldı. 
Hesaplar yapıldı. Yaldızın klire
mizin atmosferi içine girmesi 
ihtimali olduju anlatıldı. Keyfi
Jet gazetelerle ilin edildi, niha· 
Jet ıeçen ıalı gllnii bu yıldız 
lraremizin enmllsferine sıynlarak 
ıeçti Kitti. Yoksa Çin - Japon 
harbi, buhran falan derken, az 
daha gllme l(İdiyorduk. Hepimize 
b&ytlk ıeçmitler olsun. 

Tayyare ile 
Jf. 

6ahrimuhiti 
iki Defa Geçecekler 

1_ .~iri erkek dijeri kadın iki 
•ıiliz tayyareci Avrupadaa 
Aanerikaya uçacak ve tekrar 
danecelderdir. Şimdiye kadar 
1.ın.1 Bahrimalaiti bir taraftan 
ite tarafa pçmek tecrlbelerl 
J"Plidaiı içhı b• iki tayyaredain 
• ......, .. blylk bir alaka UJU" 
~br. Pek 1akaada uçacü
ı..t.r. 

Avrupa Matbuatında Görülen Karikatürler: 

izzeti Nefis Meaeleal : 
- Bu gömleği alırken kör

miiydün ? Baksana bu gömlek 
bana ne kadar bOyftk. 

- Ya, küçiiJ.. alaydım da 
herkes kocamın bodur olduğunu 
anlayaydı değil mi ? 

Karilerin 
Sorduğu 

Garip Sualler 
G. zıt ler k. ril riıı dNt rtagı ve 

hcd.t\ ı lıoı .ı ılır. 1'. ri lwr ı killhn 

şaşırır. "ız 

mun : 

- Kılıbık bir kocayım. Bu 
vaziyetten bizarım. Kurtulmak 
istiyorum. Bana bir yol gösterir 
misiniz? .. 

- İstanbulda ne kadar siya· 
tikli adam vardır? 

- Bu hastalığı tedavi eden 
doktorlar kimlerdir? .. 

- Bir zenci kızile evlenmek 
istiyorum. Fakat evlendikten son
ra sokağa çıkmıya cesaret ede· 
miyeceğimi zannediyorum. Ne 
dersiniz? .. 

- latanbulda kokain bulunur 
mu? 

Nerede ıatılu? 

* - Bedbahtlık ifade eden tlç 
harfli bir kelime arıyorum. Bula
madım. Bana yardım eder misiniz? .,... 

- Abdlllbamidin bazdan 1918 
de, bazıları 1916 da öldütnon 
s&yl6yorlar. Hangisi doirudur ? 

* - Piyangodan fimdiye kadar 
bir ıey kuanmadım. Bilet almıya 
devam edeyim mi ? 

* - Piyangodan para kazanır-
sam ne yapayım ? 

Sukutu Hayal: 
- Bak oğıum, biitiin bu 

gördüklerini Allah a 1 ı günde 
halketti. 

- Bunu anlamak içi1J 
bakmak kafi. 

Dlfçlde: 
- Tabiat size öyle sağ

lam dişler vermiş ki ! 
itina etmenizi tavsiye ede-

rım. 

Doktorları Şaşırtan Bir Harika 

Etrafında Herşeyi Başaşağı 
Gören Bir Kız 

Etrafınızda herşeyi ters gör
düğünüzü tasavvur ediniz. Ne 
garip bir vaziyete düşersiniz 
değil mi? lnsanlan başaşağı yü
riir görmek faciaların en büyii
ğiidilr. 

işte İngilterede herşeyi böyle 
ters gören bir kız bulmuşlardır. 
Bu kız gazeteyi ters okuyor, ya
zıyı tersine yazıyor. Bir şeyin 
reımini yapbğl zaman başaşağı 
yapıyor. Odutndaki eşya• 
yı hep başaşağı yerleştirir, fo. 
toğrafları, vazolan hep tersine 
koyar, takvimi ters asar. 

Bu garip lazı lngilterenin en 
meşhur doktorları muayene et
mişler, hastahaneye· kaldırıp ay• 
larca tetkikat yapmışlar ve bu 
tetkiklerinin neticesini neşret
mişlerdir. 

Bu kız bp Aleminin ilk gör
dllğü garip bir hadisedir. Dok· 
torlar bunun hastalığını " yarım 
ayna yazacıll ,. diye tavaif et-
miflerdir. Yani nasıl aynada her 
şey ters görtinUrse, bu kız da 
eşyayı bir aynada göriir gibi 
g&rmektedir. Meseli bir mektup 
yazacağı zaman kiğıdın sağmdan 
başlar. Her kelimeyi tersine ya· 
zar. Meaell sev kelimesini vea 
diye yazar. Kelimeleri b6yle ters 
yaza yaza mektubuna devam 
eder. 

Rakamlarım kopye ederken 

1 

de ayni tarzda kopye eder. Cem 
ve tarh yaparken garip bir ame
liye takip eder. Meseli 253 le, 
179 u cem ettirdikleri zaman, 
kağıdı çeviriyoi' ve 32.121 diyor. 
Kendisine ters okuyup yazdığı 
söylendiği zaman, doğru yazdı· 

ğında ısrar ediyor. 

Kelimeyi hecelemesi çok boş-
tur. Meseli kendisi polis 
kelmesini hecelemesi .aylen-
diği 1aman Silop diyor. Ve 
bunu o kadar silratle söyltl-
yor ki, dinleyenleri hayrete dllştl
rüyor. 

Sonra doktorlar resim llzerin
de onu tecrübe etmek istemifler. 
Kız renkleri tanıyor. Sarıyı, kırmı
zıyı tefrik ediyor. Fakat kendisi
ne bir deniz resmi gösterildiji 
ve deniz fenerinin nerede oldu
ğu sorulduğu zaman, soldaki et-
yayı sağda, sağdaki etyayı solda 
gösteriyor. 

Doktorlar kendisine remm 
yapbrmışlar, kız biitün reıimleri 
başaıağı yapmışbr. Meseli k&
pep ayaklannı yukarda, vl
cudllnil atağda tersim etmiıtir. 

Doktorlar bu garip hastayı 
ipnotizma ile tedavi tecrübesi 
yapmışlar. Fakat bu tecrübe km 
sarsmıt ve dilinin tutulmasma 
sebep olmuştur. Kız şimdi has
tahanede tedavi edilmektedir. 

Avrupa Matbuatında Görülen Karikatürler: 

1 
Dünyanın Dört 

Köşesinde Görülen 
Garip Şeyler 

Köseler 
Memleketi 

lngilterede Boltov şehrinde 
herkes sakalsızdır. 8uradaya11· 
yanlar şimdiye kadar ustura 
kullanmıya ihtiyaç duymamışlar
dır. Saçlannı da senede bir defa 
kestirirler. Hariçten gelen me
murlar bile on bet gtınde bir 
defa sakal kestirmezler. Son 
zamanda tekrar bıyık moda11 
bqladığı halde, buradaki genç
lerin bu modaya uymalanna im
kin yoktur, çünkü hepli kasedir. 

Gülmekten 
Ölmüş 

~ 

Nevyorkta Alice isminde bir 
genç kız bir sinemada komedi 
seyrederken o kadar çok gülmilf 
ki, gillerken oldujıı yerde dl• 
ınp ölmiiıtnr. 

200 Kelime 
hilen hir Kedi 

Geçende F ransada dünyanın 
en zeki kedisi sayılan bir kedi 
ölmüştür. Bu kedi, bekir bir 
genç kızın kedisidir, bu kız, aı-
milş kedisi hakkında ıu mal\i. 
mata vermektedir: 

" Kedim beş buçuk yatında 
idi. Dostu, dftşmana tanır, hal-
den anlardı. Zekasında insın 
gibi idi.· 200 kelime bilirdi. Ba· 
zan bütün bir cümleyi anlardı. 
Dudaklanman arumda liyleaem 
bile ismini farkederdi. Beni 
lrederli g&rdüğtl zaman kucatı-
ma biner, kollanm boynuma sa
rar, beni öperdi. 

"Evde kedimle yalnız yaşar-
dım. Bir akşam bir yabancının 
taarruzuna uğradım. Kedim der
hal mlltaarnzın herine ablcL, 
onu brmalach ve beni kurtardı. 
Anladığı cümlelerden bazıları 
ıunlardı: "Mutfağa l(İt." , .. Balık 
ister misin?", "Yapma I". "Kı-
zıyorum ha I" , "Dlfan çıkma." 

Her yapbiamı takip ~eder, 
hatta bana yardım etmek illa' 
gibi g6r6ntlrd6. Beraber ye
mek yerdik. Sofrada yerini 
bilirdi. Yemekten sonra alet 
yanına çekilirdi. "Haydi yatağaın" 
derdemez kalkar, yatağlna ri-
derdi. 

* Şehir Halkını 
Uykudan Uyandıran 
Rad11.o 

Çekoalovakya radyosu IOn u 
manlarda J)\"ogramma bir numara 
illve etmiftir. Sabah uat alta 
buçukta evlerinde radyosu bu
lunanlar bir horoz aeaile 
uyanırlar. Sonra lumrlanıp rad-
yoda verilen jimna1tik deniae 
uyarak sabah idmanlannı yapar
lar. 

* Milgonerlikten 
Dülgerlige 

Amerikacla milyonerler yayq 
yavq ortadan kayboluyorlar. 
Bunlardan biri timdi dillğerlik 
yapmaktadu. 

Evvelce bllyllk İDpata mlte
ahhitlik yapıyor ve b&ylk servet 
kazanıyordu. Son zamanlarda 
servetini kaybetmif, iDfuanı der
uhte ettiii binalardan birinde 
dllıerlik yaparak bayatuu kuu
mal• baflamlfl•r. 
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Seni 
Abdülhamit Sait Feci Paşayı 

Humayununu 
Surette Tahkir Etti 

Mührü 
Muharriri )f 

Her Hakkı Mahfuzdur 

- 11 -

Uzun uzun ne okuyorsun. 
Sanki bunda ne olduğunu bilmi
yor musun? •• Yazık sana yazık ... 
Bir de ikide bir bana sadakatten 
dem vuruyorsun. Bir taraftan 
sadakatten b~hsederken, diğer 

taraftan böyle fesat cemiyetleri. 
tertip ediyorsun. Halkı, benim 
aleyhime fışkırtıyorsun. Dağıs
tanlı Mehmet F azıt Paşayı, 

Mü ür Fuat Paşayı kandır.yorsun. 
Onlar vasıtasile de benim en sa
dık muhafızlarım olan Dağıstan~ 

lılar müfrezesini baştan çıkarı
yorsun. Bunlar vasıtasile beni 
hal'etmiye kalkışıyorsun öyle mi? 

Sait Paşa, masaya dayanmış, 
itriyor, düşüp ba~ılmamak için 

ne sini cebrediyordu.Nihayet, güç
.. ukle başını kaldırdı. Baygın ve 
acıklı bir nazarla hünkara baktı. 

- Yalan efendim.. Yal arı 
şevketlim.. Vallahi, bitlahi yalan .. 

Abdülhamit, tekrar evrakı 
önüne sürdü: 

- Peki.. Bunlara n·e di) e
cek in?. Koskoca istinlak evra
kım görmüyor musun .. 

- Emin olun Şevketlim ya
lan... Bunlar, aslı fasta olmıyaıi 
ıe ler ... 

- Pek iyi .. Fuat Paşanın iti
raf tına ne diyeceksin?.. Şıml 
ben Çit köşkünden geJiyorun 

Her şeyi olduğu gibi söy
ledi. Bütün cürmünü itiraf et-
ti. Hepsini sen azdırmışsın. 

Senin yüzüoden, oııun gibi 
sadik bir adamımı kaybettim. 
Yapmadığımı bırakmadım. Derhal 
t tı tevkife aldırdım Adliyeye 
'erecegım. Alenen muhakeme 
ettireceğim. Seni de berbat ve 
perişan edeceğim. Söyle bakayım, 
riyaset ettiğin cemiyete daha 
kim!er dahildi? .. 

Artık Sait paşa da anlamıştı 
Jd, son dakikaları geliyordu. 

Biiyiik bir necat ümidile, ellc
tini tekrar kaldırdı. Sanki Aiialıı 
ıahit tutmak isliyor gibi boynunu 
l-ükerek tekrar tekrar yakardı : 

- Yemin ediyorum. efendim .. 
Vallahi yalan, billahi yalan ... 
Efendimin bana karşı ibzal ettiği 
inayetleri görenler, bunları tas:ıi 

etnıiş\er. Ne haddime benim Şev
llcttim.. Ben, böyle işlere nasıl 
cesaret edebilirim. 

- Sen mi.. Ah sen mi ·ı .. 
Senin ne mal olduğunu ben bi
lirim. ikide bir beni meclisi meh'
usanla, Kanunu Es sile tehdit 
edwrı;in. Beni telaşa diişürmck 
içm istifanı \erirsin. Her işle 
kendi lİ nazn çe .ersin Sonra da 
atanıuadao bana sadakati, bendei 
asdak1ığı kimseye vermezsin. 
Seni iki yüzlü herif seni... Tam 
elli )cedi gündür i tifanauıen 
lnümdc duruyor. Bunu kabul 
etmediğime, sakın sana muhtaç 
o1du~uma hamletme. Dünya senin 
.} hürmetine durmuyor 

l 
Geri İstedi ... 

/ 

Kanun.ı Es •ainin mutlaka (Meclisi Meb"usan) ın 
müzakere ve k:ırarne tepdillnc 

taraftar olanlardan 
Hayr.ettin Paşa 

ya?... Allah, vezirlerimin vücu
duna afiyet versin. Hangisine 
emretsem, canla başla çah-
ırlar. Senin gibi namerde muh-

taç değilim, merak etme. Artık 
bana lüzumun yok. Ver benim 
cmanetlerimi ? .. 

Koca saray, döndü, döndü 
Sait Paşanın basma geçti. 
Şimdi Abdülhamide ne cevap 
\•erecekti. Sadrazamların Mührü 
bumayunu biz.zat yanlarmda 
taşıması e ki bir teamül 
iktızas ndan olduğu halde Sa
:· Paşa, bunu -cebinde taşımı· 
~ or, çantesında bulunduruyordu. 
Çanta ise, dışarda ( Gidiş ağası ) 
Ahmet Ağanın yanında bulunu· 
~ordu. 

Sait Pa a şu anda ( Sadaret) i 
l..aybetmenin aclSlnı bile unutmuş, 
Abdülhamide ne l:e:vap vereceği
n düşüniyordu Abdülhamit, bil-
lur avizeleri titreten bir sesle 
haykırdı: 

- Sana söylüyorum.. Vct, be
nim cmanetlerimi. 

- Ferman, efendimin, şev
ketlim. (Hatemi Ali) yanımda de
ğ"l. Çantamda ... Müsaade buyu
ı ..ında alıp geleyim ... 

Abdülhamit~ olduğu yerde 
sarsıldı. Artık, bütün iradesini 
kaybetmiş gibi bir hal .aldı ve 
Sait Paşaya doğru şiddetli bir 
adım attı: 

- Ne eledin.. Ne dedin? .• 
Demek ki b~nim mührümü üs
tünde taşımıyorsun ha... Sebep, 
sebep?.. Söyle.. VaUahi seni, 
şimdi öldürürüm. 

Diye haykır.dı. Ve arka cebin
den sadef saplı, beyaz menevişli 
rovelverini çıkardı. Sait Pap.nm 
başının iistüne uzattı. 

P~, bi'sbütün bitkin bir hat 
aldı. Hütün azasilc beraber çene 
gemilderi de titiriyor ''C dişleri biri
birine çarpı) ordu. Ağzındaki dili, 
tahta gibi 1<urumuş, bir türlü 
dönmüyordu. Bereket versin, 
derhal bir yalan hatırladı. Hemen 
hümıetkın- bir tavır aldı: 

- Arzedej · m şeVketlim ••. 
Haksızsam, kanım katlian helal 
olsun., Zati şahaneleri, ( yer 
) üzünde Cenabı hakkm göl
gesi ) ve ( Nebii zi an efen
dimizin de \'ekili muhtere
mi ) dir. Mübarek ve mukaddes 
isimlerinin J aı.ılı olduğu ( Ha temi 
Ali ~ yi ne cesaretle üstümde 
taşıyabilirim. ( Hasbelbeşer unu
tarak, def'i hacet zımnında, ha· 

faya girivermek ihtimali varittir. 
Haşn. sümme h~ a böfie bir hal 
vaki bu • .ı •. dirde bunun 
mes'ulıyeti maneviye ve vicdani· 
yeı;ıinc nasıl tahammül ederim, 
Şevketlim.. Zatı Şahanelerine 

tazim ve sadakatimin en büyük 
delili olan bu mülihazam, Alla· 
başkana suitevil buyurulmasın. 
Ferman buyurun, çantayı getir· 
sinler. Ku1unuz, bende olan ema· 
neti humayununuzu takdim ede· 
yim. Ondnn sonra da zatı şaha· 
neleri, bende olan emanetuHahı 
alabilirler ... 

Sait Paşa, artık ellerini yüzü
ne kapamış, sarsıla sarSlla ağh
yordu. Abdülhamit, yavaş yavaş 

revolveri indirdi. Öfkesini yen· 
mek için bizzat kapıya ıkadar 
gitti. Sol -elile kapıyı açh. Ka
pıdan iki adım uzakta duran 
Hacı Mahmut Efendiye seslendi: 

- Git, şunun çantasını al da, 
getir. 

Dedi. Tekrar kapıyı 

Etindeki ırevolveri Sait 
doğru bir daha salladı. 
kar bir vaziyetle· 

kapadı. 

Paşaya 
Tehdit-

- Bak sana şimdiden söyle· 
yim.. Eğer mührüm çantadan 
çıkmazsa, buradan senin öliin 
çıkar. 

Diye bağırdı. 
rar arka cebine 
miyc ba tadı. 

Revolveri, tek
sokarak gezin-

( Arkası var> 
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Fransada Sivil Pilotlar 
Bayram Yaptı 

Son Yetişen Kadın Tayyareciler 
Ma~aretler Göstermiştir Büyük 

P.aris, 20 ~ Hususi ) - .Sn ıı 1 
pilotlar cemiyeti menfaatine Pa· 
riste Orli meydanında yapılan 
tayyare bayramı büyük alaka ile 
takip edildi. Bu merasime Fran
sanın bütün meşhur ve güzide 
tayyarecileri iştirak etmişti. Sabık 
Hava Nazın M. Loran Eynak 
merasime riyaset ediyordu. 

Mariz Bastlye 

Tayyareci Abriyal'in motör· 
süz tayyare ile yapbğl tec
rübeler hayretle seyredildi. Bir 
makine vasıtasile bir mermi gibi 
havaya fırlatılan bu motörsüz 
tayyare 122 metre kadar yük
seldi. On beş dakika kadar uçtu 
ve alkı~lar arasında yavaş yavaş 

yere indi. 
Bundan sonra meşhur Bleryo, 

ilk defa Manş denizini geçmiye 
muvaffak olduğu tayyare ile 
uç.uş1ar yaptı. 

Bayramın ikinci günü tayya
reci Vasar insanı hayretten şa· 

şırtan tüyler ürpertici tayyare 
cambazlıklan· yaptı. 

Hele kadın tayyareciler çok 
alkışlandı. Matmazel Mariz Hilz, 
Adriyen Bolan, Helen Buşe, 

Do - x Seferi 
Holivot 21 - Do - X Alman 

deniz tayyaresi buraya gelmiştir. 
Hargbur Gras 2 t - Do - X 

buradan hareket etmiştir. 

Okyanusu [jeçen Tayyareciler 
Marsilya 21 - Romada top· 

lanacak Okyanusu Geçen Tay
yareciler Kongresine iştirak ede
ce'k olan Fransız tayyareleri Ro
ma ya hareket etmişlerdir. 

tngitizler Ticareti Bahri ye 
Mevkilerini Kaybediyor 
Londra, 21 - İngiliz Seyri· 

sef aio kumpanyaları, ecnebi va
purların rekabeti karşaSloda, hü· 
kiımetten muavenet istemişler, 

aksi takdirde İngiliz ticareti 
bahriyesinin faikıyetiııi kaybede
ceğini söylemişlerdir. Rakipler, 
ltalyan ve Yunanlılardır. 

Kadın Tayyaresi Okyanus 
Seferinde 

Harbur Gras 21 - Amerika· 
h kadın tayyareci Mis Ame1ya 
buraya inmiştir. ----

Çember1ayn Hasta 
Londra 21 - Maliye Nıwıı 

M. Nevil Çemberlayn, Nikristen 
hasta yatmaktadır. 

Mariz Bastiye paraşütle tayyare

lerden atladılar, motör işlemedi

ği halde cambazlıklar yapblar .. 

Yunanislanda Nisbi Temsil 
Atina, 21 -Mub 'usan Meclisi, 

nisbi temsil usuliinü kabul et· 
rniştir. 

Veni Bir Fransız KruvaıörU 
Brest 21 - On bin tonluk 

Cezayir isim1i yeni Fransız kru
vazörü bugün denize indirilecek
tir. SUrati 31 mildir. Silahtan 
20,3 milimetrelik sekiz toptur. 

Gizli Bombalar Bulundu 
Barselon (İspanya, 21 - Bir 

apartımanda infilak edici mad· 
dc1erle bombatar bu1unmuı, 
aparhmanm kil'acısile, karısı tev
kif edilmiştir. 

Yeni Avusturya Kabinesi 
Viyana, 21 - Yeni kabine 

teşekkül etmiştir. Başvekllete 
Hıristiyan sosyalistlerden M. Dol
füs gelmiştir. Yeni kabinede 4 
hıristiyan sosyalist, 2 çiftçi 
vardır. 

Japonyada Bir Yangın 
Miyazaki (Japonya) Hususi -

Çıkan bir yangın neticesinde 
200 den fazla ev haıap obnut· 
tur. Telefon ve telgraf batfan 
da mahvolmuştur. Şehirde müna
kale kamilcn durmUflur. 

Mütehassıs Bir Hırsız 
Kolonya 21 - Amerika zabı· 

tasanın uzun zamandanberi ara· 
dığı meşhur kaçakçı Ernest Hey
neri tevkif edilmiştir. Bu kaçakçı 
marttanberi aranmakta idi. Ken
disi mücevherat çalmakta müte· 
hassas olan bir çetenin reisidir. 

Osina Müzesinden Bir Hırsızhk , 
Oşina Hususi ( Japonya ) -

0.şina müzesinden üç tane çok 
kıymetli heykel çalınmıştır. Bu 
heykelleri bir ecnebinin qırdığı 
zannolunmakta ise de şimdiye 
kadar hırsızı ele geçirmek 
mümkün olmanu~br. 



İngiliz 
Klerkın 

Sir JorJ 
Mektubu 
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HükUmet Niçin Teşekkül Edememiştir 

Hlndlelenın vaz1,ean1 ... ....._..,_ - Yuvarllllc .... •••ler.._ 
f 8q tarafa ı lacı Nyfada ) 16,000,000 Hristiyan Hintliler bu ve hemen ciimlelİ Hiadulerden 
lngiltere hihümeti, Hintlilerin noktada birleşmiftirler. La,iltere -6ekkep bulunan konırenin 

IEeabi mGmarese edebilmeleri hükümeti, bu dahilt meseleyi aziyeti malümdar. 
maksadile ve ınuvakkat bir za· Hintlilerin bizzat kendileri hallet· Bu ihtilalci muhalefet. ldildi-
•aa i ·~ cari olmak lzere bazı meleri ao.ktai ...._. fiddede ilti- met makinesini tesirsiz bJrakmak 
• gar1 .> ~teli feFait dAi~e- zam etmeıde la!'f'aber• Hiadietanda için ~oy~ot ilim, veı-ıi tediyeaiD" 

aiacle .........., ~iliıiülai k dil k ~ • la d den ımtına, unf ve fiddet, fesada 
Hintllle ._ ._..: teklif etmif" a te. en on .. eraDSID ın. taa o· tah .k t ...:ı_ "b. laer t&rlii 

re. eb.-k.:rk• d f layısıle mezkOr meseleyı hallet· rı ve eına 11 1 
• • .. 

tir. Bu. ..,ait, a ı i m& a aaya, k b • t• d b 1 d .. vasıtaya tevessül etti. Bu ıhtilal-
ft •• b b f me mec urıye ın e u un ugun· :a.. 

..... . ıh a~n . mu a _azasın~ ve dan bu sureti tesviyenin ancak cuyane harekete •aavemet et• 
i~Mllııllllli·yetlenn bımayesıne nuıteal- muvakkat olması lmmseldiii mek i~n bq •e buı huusl 

ir. "4tktai ~ tW,ırA.tle ......., ·~ '-~,Jıgnnb lra~ 
Halbuki blluimetiD Hiatlilere eflemektedir. BU piJM ·~ "_.. ~·B.f UJede tuD-

..._,lunm..... kaltal etmekle * mabat, HiDHDere alliayet di Hiodistanda iki tene end-
1.eraber Hindulana bir ....... mtl'nklcat teivije makamma bim kinden daha ziyade sük6net hl-
lltkfl etmekte olaa illanllan di- olmak lzere kat'i bir tesviyeyi kim ılrmektedir. Ayni zamanda 
lw eblliJeller ,- lalk6mette cletradan 4otru:ra kuvveden fiile yeni kamN aaaiyi mlbnktla olcla-
llindu faikıyetindm korkarak getirmek imklnım babfetmeldea ğu kadar en yakin Wr atide 
ayn iatihabat. tıefril meclis ve il aret bulunmaktadır. aevkil icraya koymak &pa mala-
.............. rizde fU ka- Şimdilik lagiltere hükimeti telif komivonlann mua..-ti ile 
clu ... bul...asa ve hiclemata iki muvali liyul hatb hareket kanunu edil iti ilerletilmipir. 
•..-,ede de asgari yiizde ıu takip etmektedir: Omit ederim ki bu muhtuar 
..... aemuıiyet itala eibi lmsu• 1 - r.!'8htar idare tetldlltuat maltmatla gerek zab alileri ve 
~ tabb temine abasna· tamamlamak içltı Hintlilere ke- ıerek kaymetli gazetenisi• kari· 
~- . ~p e,lemiflerclir. lııgitere llall teftcdhle ,.nı- etmek. leri, lngiltere hllldbnetİllill Hm-
~ Rindistan idaresin· ~ - ıc.~ ve W.•n kuv- distandaki siyasetini v..ı., mb-
... esul buluaduğu vakit bafvetlı fakat A~IDe l..mtk.eh_'!"_'I': taküia " Hilldistan ehalMinin • 

......._ azuını teman ey eme llDDCI -a.-ı. ___ ı::..: tat • ecl _,_ 
...... ~!'il{';'.· .=!.tr ~ zannettiği batb hareketin tahakkuku vadi- ,_ •--- mm ecca 
...... -1t1rı1!1lfiftlı.Ql~=ü~·•l1-dla. Halbuki sinde Lııiltere hllkumeti bir ih- bir mahiyette olclujuııa bu su-

Hint61erdeit edecek bir tillld muhafelet De karşılaşmışhr. retle kanaat hlsd eyliyeceksinis. 
Hindistan HDkiin~ tiarlcl Nitekim Mr. Gandhi ve diğerle· Ankara: lngiıtere Sefareti 
bir devlet taraf ndan Y~İf rinin riyaseti altıocla içtima eden aaor .. D. Clerk 
esasJar lizerine de işe bqfaaiut 
mııv•hk görWmüıtür. Bu itibar 
ile de lngiltere Hiikümeti, işbu 
e1891n muhtelif Hint cemaatleri 
tanf adan vazedilmesini teklif 
etti. 193{) da Loodrada, yuval'lak 
JDaaa konferammda bir itilafa 
•• l olunamadı. 

Murahhasların Hindistana av-
detleribde itilaf akim kaldı. Ge
'°n ıeae Loncb-ada Yuvarlak 
Mua Konferaollllda dahi bir 
itillfa muwdfak olamad lar ve 
~et bu •ene Hindisfanda ak· 

• konhranstn •UIUll ko· 
1Dilronunda da yine itilif edile
•eat~ ltbu hansı komİSJODU• 
•liwb 8-illedir ki 1.,utere 
~tmeti elyevm vaziyete mi
•~~ ..... buL•••akıacLr. 
Ul'1lla derecede mlhim olu 

Resminizi Bize 
• • Size Tabiatinizi 

Gönderiniz, 
• Sögliyelim ... 

58 Nermin "-IW; N814}h ve a ·ık 1 Hasan 81l•J111•n Etenlll: Fotoğ-
k&lplidir Çabuk rafmm dercını ııtcmiy~ Zevk ve 1&· 

arkaU. olur. fay:t dftşkftndilr Yam#ın enditesini ta-
1amımt a?lt:ada, ıımaksızın yemek, ıçınek ve eğlenmek 
!arını hey('ean ve ister Çabuk ahbap ve kafadar bulur, 
tehalükle istik· iyı kalıtlidır. (Ok vadeder delidolu 
bal ve derain1t harekr.tlerUe k~ndini sevdirir, sozleri 
eder, batc:lartnda bataıav; 
1krameı ve uy 
ul olur. Konu· 
turken bir teYi 
takip ederken 
ellerile ittira.k 
eder Pek aıktn· 

Aleni tqekktır 

Jre,&1et pdur ki, Wlmlar yeni 
k-.... Eaut de kedi himaye ve hya, ftdRtiye «eteaıez• hayalperest 

te..uteri için umumi ahklm bir salon kıı olmaktan ~tyade mota-

Tüccardan Kamondo ve Mme Alfuaınu 
vekili pederımb. lstanbul avukatlarrn 
dan Avra111 Behar Efendinin vefatı do· 
layıailo euma 1ttınü icra kılınan ce
DaM' merasiwın~ gerek blııat •e ge-

~edik~ tliier...... mesele- •azı •e ıamiml bir tabiat kızıdır. 
lill'i m8zak8(e et...tden imtma 
llhiiller6 Kallmna .,._. tan., 
•itiae.....tor~. 
1 ..... --;; ~c-. bJd.ii o1aa 
~~. berab,, ~ 
~ .......... 
..... ~ İHfie1 · ··Hütcluıer : 

rekse tahriren beyanı taziyet etmek 
ıurehle teessllrleriwize ve bizı tea· 
liJC)'e ııtap edeu ebibha YJ.l vida1a 
ayrı yr1 ffte-kkftre teen Hrihnü'l mAni 

oldtt~tndan ~endilerine pızetenız 
vaııtasıle beyana t•iklr ohuwr O......,. .._.oa 
~ ....... ""' tW.ı.iiiiilliPıtrı~il'<; 

Ve hlrdenbire ağır bir cicl
c&,et talanclı. Tam bir melike 
eda ve •clMa aldı: 

- Sakm ha! - dedi - bu gll· 
linç pyleri Alabueye açma. Du
rup darark• kaclmcağuun kal
bini iacitinia ve AliJYe haldan· 
daki tema,allerini de ona ifham 
etmif olunun. SeDİD vazifen 
susmaktır, benim vazifem de 
evimde g6rd6ğilıı riyayı hakikat 
ppmıya phfmaktırl 

Genç prens, yengelİllin elle-
riae aanldı: 

- Demek lmit edeyim! 
- Hay hay. Mekin, mettn 

'" hele aeld olanan AHyye 
lelliDdirl 

G6rdllğ6 rllyalann tam bir 
hakikat olduğunu ispat eden 
birçok delillere rajmen, lbnlll
lıadi Zlbeydenin lkleriDe iwı
IDlf 18rünmek ıatırarmda kaldl. 
AliJJeJi bıanmak, amcaw 
damat olmak ve bu ayede taht 
n taca pk-'91mak lPa bu.,. 
brara boyun eğiyordu. 

Abl.aaenin plıit oldala •lda 
manzara, bu muhaverenin ve bu 
itilafın netieeai idi. Glizel dul. 
bittabi bu anlatmayı tahmin ecle_,._........,.,1a ........... 
kendi rüya•na plıit olmadıjaa 
htıkmetti ve o inşirah ile yeoge
IİDİ, yeğenini selimladı: 

- Ya uhtil Dedi, aklımı sağa 
Çakar. 

-Ne.- ........ ••lı· 
ne oldu? 

- G6rdli'im riya, l:eynimi 
unb. Beni tenvir etmezsen o 
....... tıdan kurtulamıyacağaml 

Zlbeyde, o rlyanm ae oldu
junu sormada ve sadece lballha
clye slylediklerini tekrarlach t 

- lllç içtin ,..,_ -
Girdlild.-ia hep • ylzcleadir • 

- Peki amma g6rdlkl ... 
iaımlwy.-k kad• canla l 

- bacın en Wlylk hı=• 
edur: Ytırelderde yatan emellere 
dcut verir, ruh verir, hareket 
verir. 

- Demek ki bir ...,...._ 
uyanıyorum 1 Yetem- de aJDi 
v•aiyette JBi? 

- "8haklrllk : 
Abbase, dikkatli dikkatli 

lbnilbadinin yüzüne bakb, onun 
kliçük bir telif veya çapkmlık 
göstermediğini görünce he11eyi 
ve her şüpheyi unuttu, yenıeai
nin ellerine sanlda : 

- Kardeşim, dedi, bu rl7a
yı bir daha girmek isterim. Fa
bt kendi evimde. Kabil mi? 

- Bu, y&rej'iiadeki arzuya 
bağtL O anu beDGz geçmemişse 
ve gördBğln pylere blll meylin 
vaı"IA bura a da, kendi evinde 
de riyayı tazeliyebilirain. 

ZObeyde yalan llyllyorda. 
Çlinldl sanatkarane tertibat ile 
Aliyye ve Cafer kıyafetine _.. 
tuğu halayılda k&lenia Htka Nr 
yerde aynı rolll o,....alanaW 
kin Joktu. Fakat o alin içia Ab
bueyi savaaliıyortlu. lletde * 
ka pllnlar Ye hilelerle vuiJeti 
idare edebilecejiai omuyordu. 

Y aitim h;pilhadi, dudaklannı 

••rilU.flL Zirı Abbueain Cafen 
dOflndlğilnil ve onunla yeni bir 
rtlya yqamak istediğibl ıanlamıt
b. Z&b~liia 11ıı..n. teVllWJ 

ne kadar kuvvetli olursa o.._ e 
mlplıedeye müstenit hnanam 111-
klp atamam.qtı. Şu kadar ki, ll
k6t etmeii menfaatine muvafık 
buluyordu, bazı müphem nokt ,. 
lana aydanlanmw için de te .ıD• 
niye lilmaı varda. Ba sebeple ffi. 
daliai bozmadı, Abbase gibi he
yecan g6aterdi ve yengesine yal
varcL. 

- Ben de rüyama tekrarlamak 
llteriıa. Bu litfu esirgemeJial .. 

Allbase ·Cafer 
ZObeydenin terUbab kentli 

hesabına mllcemmeldi. Ab...,_ 
yi, bmilbadiyi ve lbnilmaliki ayn 
ayn pençesine almışlL Haranun 
gbel im kardeşi, bir riya daha 
girmek için fınl fınl yeagelilai 
tam ec&yorda. bmilhadi ile lb.
nDaalik te Darllkarar urayama 
reclildili vuiJetiae ıirmitlenli. za. 
be1cleaba Ja111Dclan aynlmıyorlaftk. 
Bu iki amca çocuklan, a1aa ..._ 
ye p61 veren pervaaelerdi, ikili 
de Aliyyeyi istiyorlardı. Fetta 
Emire, lbailhadiye g&aterdiii 
rlfaJI aynen lbnilmaliie ele aıa.
tennİflİ. Amca oğullan fimcli • 
mlfterek riyayı milşterek hal,Ja 
halinde kafalanada blpJarlardı 
- ..,... halrilrat ..... ge
çebilmeli İÇİil .. Zlbeyclenia 
,arcltadDI bekliyorlardı. 

Harmılrreıidin mpi\tqem tl 
nikbete mahk6m ola ıeki karı• 
11, yalnız birşeyden ga!Mi, Yelir 
Yalıywn .-it bir WM•lt 
..... Lr' .............. 
t- bihaiprda. Ent, -* 
Ya,.. yahm devlet W...e+ı 
elinde bıtmalda iktifa ecl• a,... 
lilerden dejildi. lkbe•e. ilatip. 
mma, nlfamaa herlwwi Wr 
•afta .... gelebilecelC taar-
,..... ....... anlamak n .,_., 
durmak içia ele ....... ~ 
ler al....._ Harum J1Rtiae 
~ dilber Denaair, ODa 

sadak bir laafiıeti idi. 1.DbeJde
nin .. .,..... eıkek - bdai 
birpk ........ Yardi. • ~ 
llt, Emia• l•iniD ile ........ 
..., ......... llljildi. .. 
Hıat" mıı nap irilt .ıaw. -~ 
premm .e prenselİll Urekeuen 
tmSsut altıada idi. 

(Arkua yar) 
lc:::=::::::;;:;::===:;;=::;::;::===-.~---

Rusyada Traktör lmaJi 
Mosko•a, 21 - Sovyet Rur 

yanm Merked icra Komitesi 
senelik plioıa tatbilo ~ 
den olarak IJIDde 144 trakt~ 
yel(M JIO traktör .... ._ 
mqriffak olan Stalingrad traktf! 
fabrikU&D1 Lenin nipnile taltif. 
etmiştir. 
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Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

t eşı Muharriri 

Stakpool 

Uç Serseri •• Üç Milyoner -65-

Vakıa Kaptan Hul ayni za· 
manda da muhtemel bir ortaklı, 
fakat Makar definenin bir kıs
mmdan vazgeçmiye ikinci de· 
recede ehemmiyet veriyordu. Baş
lıca düşüncesi kaptan ( Hul ) lln 
ıahsı idi. 

~ 
Her neyse, işte şimdi kaptan 

( Hul) ün hesabını gormüştü. 

Tilman ile Hagtonu da başm· 

d an defetmişti, ortada sadece 
bir Sı krit kahyordu, o da ( Sid
ney ) de teşebbüsiin kendisine 
ge t ireceği hisseyi ömrünün so
nuna kadar bekliyebilirdi, vakti 
vardı. 

Makar bir defa bu yola giriş
rıı işken (Sikrit) e de hiçbir hisse 
vermemeyi kararlaştırdı . Sikrit 
bu teşebbüse atılan adamlarm 
defineyi ele geçirdikter. sonra, 
ellerinde kendisi gibi bir yar
dımcı olmadığı müddetçe, 
bu paradan şüphe uyandırmadan 
istifade edemiyeceklerini zanne
diyordu ve tanımadığı adamlarla 
işe girişirken de bu zanna istinat 
eaiyordu. 

Fakat Sikrit bu muhakemeyi 
yürütürken ortaya Viyar gibi bir 
adam çıkabileceğini hesap etme
mişti. 

"Viyar,, sarhoş ve ikinci sınıf 
bir memur olmasına rağmen Hc
JAnda müstamerelerinde birçok 
tanıdıklara malikti, münasebet
lerinden istifade edebilirdi. 

Makar karanlık kafasmda hem 
Viyarın bu münasebetlerinden 
iatifade etmeyi, hem de define
den hisse vermemeyi düşünüyordu. 
bir sarhoşa hiçbir zaman itimat 
•dilemez, binaenaleyh Viyarm 
ortadan kalkması lazımdı; fakat 
o zamam intizaren faydası doku
nabilirdi. 

Cekiye gelince, zenci o, işi 

bittiği zaman yani en sonra ö1e
cekti. 

Hülasa Makarın hesabına göre 
ortada bu meselenin hiçbir 
ıahidi kalmamak lazımdı. 

Makar bu düşüncelerine o 
derce dalmıştı ki zamanın yavaş 
yavaş geçtiğini farkedemiyordu. 
Uykuya dalmış gibiydi. Fakat 
nihayet ayağa kalktı, gerindi, 
dönerek ( Viyar ) a baktı. O, ağzı 
açık horlıyarak oyuyordu, Ma
kar gülümsedi. sonra kahve 
pi~irmek üzere kamyon o
yu yaktı, bunu nıüteakıp konser
ve et, bisküi ve saire çıkardt, 

sofranm üzerine koydu, en niha
yet te Viy<ırı uyandırdı. 

1_:5_0._N_P_O_S T_A-1 
Si) ası , llavadb rn Ha lk 

idare : 1::.ttı ıılıul: l~sk i Zaııtivo 
Çata lı;e.;ıno !i!Oka!!'ı ~:> . 

1'ı> l cfo ıı lstaıılıul - ::W:?O:i 

J'tı~t a kutuısu : l ı; t a ııunl - 741 

'['(')~raf: 1stan lı ıı 1 f-\OX l'O~'l' \ 

ABONE FİATİ 
'ıt nKIYI<: E cne b i 

1 lOll Kr. 1 :-eno 270'.l Kr. 

ı .i l} > U Ay 1400 • 
llJI) > a > 800 > 

Ljtı > 1 > 301} > 

c •t leıı ovnık geri ,·oril rnoz. 
. ,rnla rıfa.n ııı es'uliyet alın ıııaı 

rı \ ıp iı;iıı mcktııplar;ı G kuruşluk 

Pul ili vesi l:lıırndır. 

\ d r •s tlcği~tiri..tııı('~ i ( :30 ) kuru., tur. 

t 

l 

---'~----------~~...----~ 

"On Altı Sene EvvelGömülen Defi
nenin Der.enin Bu Sahilinde Değil, 

Obür Sahilinde .. ,, 
Viyar kolaylıkla kalkmadı, I evveli gözlerini açarak şöyle bir 

etrafına bakındı, ilk nazarda 

muhitini tanıyamadı. Ağlebi htimal 

bir saniye nerede bulunduğunu 

düşündü. Kendini toplamıya ça

lışta, nihayet bir ayağım yataktan 

dışarı çıkardı, doğruldu: 

1 
taktan inerek sofranın karş1sına 

geçti ve sordu : 
- Yencl nerede? 
-Güvertede olacak! Belki de 

mutfakta, kendisi için yiyecek 

bir şey hazırlamaktadır. Buraya 

gelip gitmesine meydan vermemek 
için kahveyi hen yaptım. 

- " Rüya görüyordum, dedi. 
Viyar kahvesini içti, karnmı 

doyurdu, ve bundan sonra: 
Ormanda kaybolmuşum, araştırı· 

yorum, bir türlü yolumu bulama• 

yorum. Galiba sıkmhdan terle

dim.,, 

- Zannederim ki şimdi ya
pılacak şey definenin gömülü ol

duğu yere giderek altınlara ge
miye taşımakbr, dedi. 

Gözlerini oğuşturdu, ve ya- ( Arkası var) 

DiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
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Dr. 
Zührevi 

Beyoğlu, • Taksim. 
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( Devlet Demir Yolları ilanları ) 
Şebekemiz üzerinde işliyen yolcu ve muhtelit trenlerin vakti 

hareketleri 25 Mayıs 932 tarihinden itibaren aşağıda gösterilen 
şekilde değiştirilecektir. Ankara - Sıvas ve Çankm kısmı üzerinde 
bir değişiklik yoktur. Fazla malumat almak isteyenlerin istasyon
lara müracaatleri ilin olunur. 

Haydarpaşa H. 
Ankara M. 
Ankara H. 
Haydarpaşa M. 

Eskişehir H. 
Ankara M. 
Ankara H. 
Eskişehir M. 

Haydarpaşa H. 

Adana M. 

Adana H. 

Haydarpaşa M. 

Fevzipaşa H. 
Malatya M. 
Malatya H. 
Firat M. 
Firat H. 
Malatya M. 
Malatya H. 
Fevzipaşa M. 

Eskişehir H. 
Kütahya M. 

tt H. 
Balıkesir M. 
Babkesir H. 
Kütahya M. 

H H. 
Eskişehir M. 

Muhlellt Tren: 
Hergün 19 25. 

" 
16 30 

Hergün 12 25. 

" 
805 

Pazartesit Pertembe 
" 50 

" " 20 32 
Cumartesi, Çarşamba 9 40 

" " 
18 10 

Muhtelit Tren 

Cuma, Pazar, Pazat·- 11 50 
tesi, Sah, Perşembe 
Cu. tesi, Pa. tesi, Salt, 21 00 
Çar. ha, Cuma 
Cuma, Cu. tesi, Pa. - 7 30 
tesi, Sal., Perşembe 
Cu. tesi, Pazar, Salı, 17 35 

Çarşamba, Cuma 

Muhtelit Tren 
Hergün 5 30 

" 14 40 
Cuma, Pa. tesi, Çar. ha t 5 1 O 

16 05 
Perşembe, Pazar, Salı 11 00 

" " " 

" " 12 14 

Anadolu Sürat: 
Hergün 18 05 .. 10 ()() 

HergUn 18 42 
,, o 35 

Toros Sür'at 
Cumartesi, tO 40 
Çarşmba 
Pazar, Per- 14 10 
şembe 

Pazar, Çar- 14 15 

şamba 
Pazartesi, 18 55 
Perşembe 

Muhtelit Tren 

P.be, Pz. , Salı 9 15 
,, " ., IO IO 

C., Pz. si, Çr. 17 00 
11 .. •• 18 13 

Hergün 13 00 
.. 22 25 

Muhtelit Tren: 

Cumartesi, Pazartesi, Perşembe 3 18 
6 15 
6 35 

il " " 
" 

,. " 
" " .. 16 32 

Cuma, Pazar, Çarşamba 

" " " 
" " " Cumartesi, Pazartesi, Perşembe 

11 00 
21 25 
21 40 
00 35 

Çocuk lıastalıkları mütchanısı 
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BİKiYI 
Bu Sütunda Hergün ____ , ____________________ ___ 

Yazan : lsm11t Hu liisi 

Merhaba Koca Sağır! 
- Affedersiniz anlayamadım. 

Tekrar eder misiniz? 
- Pardon Beyefendi: 
- Anlayamadım efendim, ku-

lağım biraz ağır işitiyor da .. 
- Pardon, pardon, pardon 

dedik ya!.. 
- Nasıl, kimden bahsedi

yorsunuz? 
Bu belaya da nerede çatmtş

tım, kazaen adamcağızın ayağı
na basıvermişim, olur ya kaza bu, 
hem o da ayağını ayağımın al
tına getirmeseydi.. Oldu birşey 

pardon deyip atlatacaktım, me
ğer sagırmış. . Ne dediğimi anlı
yor, ne de beni bırakıyordu .. 
Düşündüm, aklıma dahiyane bir 
fikir geldi; cebimden cigara pa
ketimi çıkardım .. 

Kurşun kalemle arkasına 
bir türlü işittiremediğim "Pardon,, 
kelimesini yazacak, kendisine 
okutturacaktım. 

Fakat o benden daha evvel 
davrandı, benim on beşlik pake
time mukabil cebinden, cicili 
bicili bir Sipahi Ocağı paketi 
çıkarıp açtı. Tuhaf şey, şimdi de 
ikrama konuyordum. Eh sigara, 
hem de Sipahi Ocağı insana ik
ram edilir de içilmez mi ? 

- Teşekkür ederim 1 •• 
Diyip aldım, aldım amma bi

zim 11 Pardon., kelimesi yine mu
allakta kalmışb. 

Yüzüne dikkatle baktım, kırk 
yaşlarında kadar vardı, güzel gi
yinmişti, güzelce de bir adamdı. 
Kendisini süzdüğümün farkına 
vardı. 

- Nasıl, dedi, epey de ğiş

mişim değil mi? .• 
- Affedersiniz Beyefendi, fa

kat ben sizi tanımıyorum ki .. 
- Eski günler mi?.. Ah o 

gllnlerin hatırası ne tatlıdır; bil· 
mem sizin için de öyle mi? .. 

- Hangi eski giln Beyefendi, 
hangi hatıra? Ben sizi ilk defa 
şimdi görüyorum .. 

Ne desem duymuyordu ki, 
kırk yıllık dostmuşuz gibi koluma 
girdi, beraber yürümiye başladık: 

- Nasıl, dedi, evlendiniz mi? 
- Ha, evet .. 

- Vah vah müteessir oldum! 
Ne vakit? .. 

- Aşağı yukarı sekiz sene 
oldu .. 

- Vah vah vah vah, hiç ha
berim yok. . 

Haberi olmaması tabii idi. 
Fakat yine vah vah diyordu, ev
lenmemde acınacak bir taraf 
yoktu ki .. 

- Çocuklarmıza kim bakıyor? 
- Hiç çocuğum olmarh .. 
- ZavaJlı yavrular ne olsa 

anne gibi bakmaz, mürebbiyenin 
en iyis yine nafile!.. 

Paptlıyacaktım, hangi yavru, 
hangi mürebbiye, kim bu zazallı? 

Artık utanma arlanmayı kaJ~ 
dırdım.. Sokağın ortasında 
avazım çıktığı kadar bağırdım: 

- Bırak beni be adam, işime 
gideyim, ben seni tanımıyorum, 

sözlerinden bir şey anlamıyorum, 
sen benim söylediğimin hiçbiri· 
ni anlamıyorsun .. 

-Vah vah vah, bak ne kadar 
müteessirsin, zavallı kadının ar
kasından kim bilir nekadar ağla
mışsındır? 

1 

Öldü ha, o, sülün gibi taze!. 
- Hangi sülün gibi taze 

'"ld00? o u .• 

- Hatırhyorum da arkadaş• 
!arımız arasında senin alacağın 
kadın gibi bir karıya malik olan 
kimse yoktu. 
Hepimiz sana gıpta ile bakardık. 

Töbe, töbe, ya bu herif 
çı lgındı, yahut ben çıldırıyordum. 
Sülün gibi taze, ölen karıma, ar• 
kadaşlar gıpta etmiş .•• 

isminiz Necati idi değil 
mi? .. 

Hayır canım benim ismim 
Hüseyin ... 

- Ta kendisi, Mehmet Neca· 
ti, ne diyeyim Necaticiğim; dağ 
dağa kavuşmaz, insan insana ka· 
vuşur.. bak artık gene eskisi gibi 
dost olacağız 

Olmaz olsaydık, ayağına 
basmaz olsaydım adamcağız ya• 
pıştı.. Bırakmaz yakamı, kurtula· 
mam elinden.. O gün akşama 
kadar beraberdik.. O günden 
sonra aradı, beni buldu.. Şimdi 

her günümiiz hemen hemen be
raber geçiyor, evime geldi ka· 
rımla tanıştırdım .• 

- Kız kardeşiniz size ne 
kadar da çok benziyor, inşallah 
hayırh bir kısmet çıkar da ev• 
lenclirirsiniz .. 

Dedi; teyzemi, öldll tahmin 
ettiği karımın annesi zannile 
uzun uzadıya teselJi etti. 

Hizmetçinin adı, mürebbiye 
matmazel oldu; sümüklü oğlunu 
kucağına abyor: 

- Necatimin sevgili yavrusu, 
diye öpilp öpüp kokluyor. Hele 
arada sırada : 

- Öp babanı f. 
Diye kucağıma vermiyor mu? 

Bütün cinlerim başıma çıkıyor. 
Tahammül edilir şey değil. 
Tahammül etmiyeceğim, heri• 

fi bir gün pataklayıp haddini 
bildireceğim amma ne yapayım 
ki, dün sabah: 

- Merhaba koca sağır 1.. 
lltifatile kendisini selAmla· 

marna ne cevap verse beğenir-

siniz •• 
Hiç sıkılma azizim, dedi, 

yüz liraya mı ihtiyacın var, al 
ben sana vereyim, hem ne zaman 
lazım olursa iste biç çekinme .. 

İşte bu, güzel bir teklifti. 
Bundan sonra param yok mu •• 

- Merhaba koca sağır 1 •• 
diyeceğim yüz lira derhal elime 
geçecek. Hemen ununtmadan 
tekrarlıyayım: 

- Merhaba koca sağır, mer· 
haba koca sağır. 

Bakırköy HilAliahmerinde 
Cuma günü Bakırköyde İkinci 

llkmektek salonunda bir HilAli
ahmer içtimaı olmuştur. 

lçtimaa, Cenap (Şehabeddin 
Beyin bir konferansı ile başlanmış, 
sonra talebe tarafından küçük 
bir müsamere verilmiştir. Bundan 
sonra da 27 mayıs Hilaliahmer 
günü için faal heyetler seçil· 
miştir. 

iki Davet 
Uşak Aza Mülazimi Ali Rıza 

ve Trabzon Huhuk Hakimi Ali 
Rıza Beylerin Müddeiumumiliğe 
müracaat etmeleri bildirilmek
tedir. 
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• 
işten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

Edgar Pip Dirildi 
Sinemada Bir Muhavere • Komşunun 
Cebinde Yabancı Bir El - Merdivende 
Bir T esadüf-Beklenmiyen Bir Hadise· 
Bu Aparbman Kimindir ? - Geı Şu 

Elması Parçalayım - Rövolver 
Namlusunun Önünde Bir Pazarlık 

• 
Ayyaş hizmetçi bana efen~ 1 ~etçiden aldı-

•akkında bol bol izahat verdı: gım malilmata 
- Mösyö Benoni efendilerin nazaran tam 

lraymağıdır. Hiçbir uman sert kartıma isabet 
Lir kelime saylemez, iti de eden kapı mös-
lıafif midir, hafif l Arasıra bir yö Benoninin 
t&pör&r, basaa da kanepelerin çalışma odası o-
tozuou ahrauuz. Yapılacak başka lacaktı. Süratle 
birşey yoktur. Kendisi ekseriyet- haraket etmek 
le seyahattedir. Altmış yedi ya- mecburiyetinde 
flllda olmasına rağamen didinir, olduğum ıçın 
Para kazanmaya çalışır, meml~- hemen ilerliye-
ketten memlekete dolaşır. Ken- r~k kr.pının to-
di hesabıma ben bunu biraz puzunu çevir· 
ayıp bulurum amma şikayet et· dim. Ne gör-
llıem: efendimin gaybubetinden sem beğenini-
İltifade eder, boyuna sinemaya niz·f lçereden dıtanya pro-
aiderim. Filhakika sinema bayıl· jektör gibi kuvvetli bir ziya 
dağım şeydir. Bilmem siz sevmez aksetmez mi? Gözlerim kamaştı, 
IDisiniz? ıaşırdım. Bu şaıkınlak arasında 

Alsid bu sözleri ile hiç ş6p- da kulağıma kuvvetli bir erkek 
lae etmeden bana efendisinin sesi geliyordu: 
•partımanını teslim etmiş oluyor· - Bir adım daha atarsan 
du. Şimdi mesele efendisinin kendini ölmüı bil 1 
llıeydanda olmadığı bir zamanda Baktım, karşımda kırk yaşla-
Dfağını da meşgul etmekte idi. nnda, gOçlB kuvvetJi, çok esmer 

Ertesi alqam için sinemaya bir adam vardı ve elinde de ko-
Iİtmeyi kararlaştırdık. o gtlnii caman bir ravolver, g6ğsüme 
t'e o geceyi sabırsızlıkla geçir- nişan almıştı. Geriye doğru gay· 
elim. Muayyen zamanda buluştuk riihtiyari bir adım attım. Adam: 
te sinemanın başlamasma intiza- - Kaçmıya teşebbüs edersen 
fiil gevezelik ettik. Adam bana tetiği çekerim, dedi ve bana 
farkında olmaksızm yalnız efendisi doğru ilerledi. 
laaklanda değil, fakat aparhmanı Biz, san'atimizde herşeye alış· 
hakkında da birçok malümat kınızdır. Bununla beraber kabul 
Yereli. edersiniz ki, bu sürpriz cidden 

Sinema başladığı zaman his- kuvvetliydi. Bununla beraber ken-
lettirmeksizin arkadaşımın ceple- dimi toplamıya çalıştım : 
riııi yokladım. Anahtarlarını ara- - Affedersiniz efendim, diye 
dım, fakat bulamadım, çaresiz mınldandun. M. Benoni ile bir 
kaptyı zorlamak mecburiyetinde randevumuz vardı. Kendisine bir 
İdim. Fakat bereket versin ce- İf teklif etmiştim. 
bimden bir hırsızın mühtaç Adam katıla kabla gülmiye · 
olduğu takım taklavab hiçbir başladı, fakat ben devaın ettim: 
laman eksik etmem l -M. Benoni ziyaretimden ha-

Sinemada •fnrmıu terlik,, is- berdardı ! 
mindf9 bir filim gösteriyorlardı. Adam müstehzi bir tavır ta-
Bu bir hıraazm hikiyeaiydi. Fakat landı: 
aktör sanatten yetişmiş olmadığı - Kapısıru maymuncuk ile 
için rolünde muvaffak olamıyordu, açmanızı da o mu söylemişti ? 
güniin birinde, herşey mümkün- diye sordu. 
d l" h -E ... 

ftr, eğer sinemacı ıga ata nam - Sus çapkm 1 Sen bir ziya-
hıruz rölünüo nasıl yapıldığmı retçi değil, beceriksiz bir har-
ıörürsünüz. lldalDI 

Fakat gösterilen film cidden 
llıerakh bir şeydi ve Alsid göz· 
lerini perdeye dikmiş, dikkatle 
•eyrediyordo. Bundan istifade 
ederek usulcacık savuştum. 

Sinema ile Kursel sokağı 
arasında uzun bir mesafe yoktu. 
Birkaç dakika sonra apartmanın 
aniinde bulunuyordum. Henüz 
kapalan kapanmamışb, alelade 
bir ziyaretçi gibi kapıcınm önün· 
d~n geçerek içeriye daldım. Mer
dıvene seğirttim. Birinci katın 
lahanlığına dönerken karşıma 
)aş•ıca bir hamm çıktı, galiba 
heni tab'ına muvafık buldu, dö
berek baktı, fakat ben yola de
~a~ ettim. Mösyö Benoninin da
ll'eaı 6nüne gelmiştim. Merdiven• 
:~n sarkarak bir aşağıya, 
ır de yukanya baktım: ha

yır gelip giden yoktu. Kapıyı 
!11~Ytnuncukla açmak benim 
•çın hiç te zahmetli bir feY ol
llıacL. içeriye girdim. Cebimden 
~!~k~ 'fenerini çıkardım. Geniı 
..._ koridorda qhaGuıorum. Hiz-

Hayabmda bu •beceriksiz 
" sıfatını ilk defa olarak işit-

yordum. Fakat o adam tekrar 
etti: 

- Evet, beceriksiz, bir hır
mzsın! insan b«Syle ihtiyatsızca 
kendisini kurdun ağzına atar mı? 

Ben şaşkın bir vaziyette boyuna 
M. Benoninin adını tekrar edip 
duruyordum. Herif nihayet kızdı: 

- Ne saçmal yorsun? diye 
bağırdı. Burası Benoninin evi de
ğil, sefaret katibi Kont Manzanın 
dair~idir, dedi. 

- Nasıl olur, buraaı Oçünc& 
kat değil mi? 

- Hayır aptal, fü;üncü kat 
değil, ikinci kati Anlaşılan ilk 
defa olarak hırsızhk yapıyorsun 
da katları şaşırdın 1 

- Evet. İlk defa •• 
Sözü uzatmıyayım aksi bir 

adamm karşısında idim, işe yeni 
başladığımı, fakat daha ilk adım
da pİfmaa olduğumu aöyliyerek 
..-.....- tehrJkt spbıtım, pa-

llubanht: 
ArnoldGtllop9n 

Geçici lllr kadın mllatesna 
olarak sahanlıkta 

kimse yaktu 

ra etmedi. Beni boyuna claşarıya 
çıkarJDJya çalışıyor, polile tealim 
edeceğini söylüyordu. 

Çaresiz kalınca büyilk bir 
oyun oynamıya karat' verdim: 

- Biraz durunuz, dedim. Ben 
zannettiğiniz gibi acemi bir hırsız 
değilim, bilakis zengin bir 
adamım. Mösyö Benoni'nin dai
resine girmek isteyişimin sebebi 
hırsızlık değildir. Büsbütün baş· 
kadır. Fakat mademki bir defa 
yıtDıldım, elinize diiştnm, hatamı 
para ile ödemek isterim: Beni 
serbest bırakınız, size beş yllz 
bin frank vereyim! 

- Deli misin? 
- Hayır, bilAkis pek alanı 1 
Adamm gözleri parladı, fa

kat inanmıyor, kendisine 
bir oyun oynayacağıma za• 
bip oluyor, elini rövolverin teti
ğinden ayırmıyordu. Sordum: 

- Razımısıntz 1 
- Peşin verirseniz eveti 
- O halde anlaşadiliriz. 

Mesele Anlaşmakta •• 
Oyun başlamışb, kabul eder

siniz ki pek nazikti. Herifin elin· 
de rövolver vardı. Keyfine tabi
dim. Bu vaziyette .nasıl kurtula
bilecektim? 

Elimde yegine müdafaa ça• 
resi dilimin ve kabiliyetimin kuv
vetinden ibaretti. Acaba sırf 
bununla, yapacağım teklifi kabul 
ettirmeye muvaffak olabilecek 
mi idim? 

- Lôtfen masanın Uzerinde 
duran iimbayı yakar mısınız? de
dim. 

Adam düğmeyi çevirdi, odaya 
kuvvetli bir ziya doldu. Masaya 
yaklaşarak cebimden.Rejan elma• 
sını çakardım, limbaya tuttum: 

- işte birkaç milyon frank 
kıymetinde bir elmas! dedim. 

Esmer adamın gözleri birer 
fincan kadar büyüdü. Anlaşılan 
kıymetli taşlar bahsinde ihtisası 
vardı. Bunu derhal gördüm. Çün· 
ki hayretle bağırmaktan kendisi
ni alamadı: 

- Bunu nereden buldunuz? 
diye sordu. 

- Orasına karışbrmayınız, 
dedim. Sahte midir, hakiki midir, 
ona bakmaz! 

- Uzaktan belli, hakikidir. 
Bu cümleyi söylerken elini 

uzatma~ fakat cjerbal elmaaa 

Sayfa 11 

• 
Rus -Japon Ihtilifı 

(Bq tarafı 1 inci ıayfada 

Y anmdıki birkaç ailihlı arka
dafile ufak tefek baskınlarla işe 
başlamış, az zamanda binlerce 
taraftar toplamış ve iatili kuvvet
lerinin bapna bir beli kesilmiş
tir. Bu kadın, fimdi, F ransızlann 
millf kahramanı kadın gibi .. Çin 
Jan Darla,. ismini almışhr. 

Beyaz Ruslarm Faaliyeti 
Moskova ( Hususi ) - Beyaz 

Rualann reislerinden Bolotikov 
ile Pavlovıkinin Tokyoya giderek 
muhtelif nilfuzlu aiyaset aca~lari
le görliştükleri ve 200 bin Beyaz 

Parasız Seyahat 

1 
Ruaun Mançuride yaşamalarına IA
zımgelen YU1talann verilmesini 

1 
istedikleri teeyyüt ediyor. Hu
dutta vaziyet ciddidir. Her an 
bir hidisenin çıkması muhtemel 
görüliiyor. 

Harbin bir askeri ıehir man
zarasanı almıştır. Sokaklarda si
perler kazılmış, barikatlar hazır
lanmafhr. 

Muhtemel HUkllmet Reisi 
Tokyo, 21 - lmperatcrun, 

milliyetperverler reisi Baron Hi
ramunayı kabine teıkiline me
mur edeceği söyleniyor. 

Birdenbire 
Etme Yolunu Zengin Olan 
Bulan Bir Amele Bir Çiftçi 

Londra, 21 ( Hususi ) - Con 
Vilson isimli lskoçyah işsiz bir 
amele memleketinde iş bulama
yınca çalışmak üzere Londraya 
gitmiye karar vermiş, fakat pa• 
rası olmadığı için bir çare dti
tlinmüş, kadın kıyafetine girmiş, 
önllne gelen kondüktar ve şo
flire iltifatta buluna buluna Lon
draya kadar bedava gelebilmiş. 
Fak at Londrada, dikkatli bir po
lis, işsiz amelenin yftrüyüşllnü 
kadın yüriiy&şüne benzetememif, 
yakalayıp karakola götiirmüş ve 
mesele meydana çakllllf, İfsİz 
amele de mahkemeye verilmiş. 

Hikim, timdi bu adamm evvelki 
hayatına dair tahkikat yapılma
sını emretmiftir. Bu tahkikat ne
ticesine göre karar verecektir. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo 

Fransız Franıı 
f ngiliz liraa1 
Dolar 
Liret 
Belgıa 
Drahmi 
İsviçre ~rangı 
Leva 
Florin 
Kuron ç. 
Şiling A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Çervonets 

Tahvilit 

L Dabill 
D. Muvahbide 
A. Demiryolu 

Borsa 

Altın 

Mecidiye 
Banknot 

Kap&Dlf 

00 12 06 
173 ()() 00 

o 47 59 
09 26 05 
3 39 17 

70 65 00 
O'l 43 17 
67 41 00 

1 17 35 
16 05 00 
04 40 75 
57 85 05 
01 99 45 
Ol 99 25 
04 23 00 
79 77 00 
28 96 05 
10 87 50 

Kapanaş 

94 50 
42 00 
00 00 

Harici 

9 36 
45 00 

2 51 00 

geri çektim o: 
- Güzel, dedi, gtizel, amma, 

bu elması hiçbir zaman satamaz
sınız 1 

- Kim demiş ? 
- Beni 
- Aldamyorsunuz, alıcısa şim-

diden bulunmuştur 1 
Muhatabım yumuşamıta ben

ziyordu. Röovelverli elini indirdi, 
silahı bırakacak zannettim. Fakat 
bırakmadı, sordum: 

- Şimdi söyleyiniz, teklifimi 
kabul ediyor musunuz, etmiyor 
musunuz? 

- Ediyorum, fakat bir prtla: 
- Nedir? 
- Elması derhal kasama ko-

yacakmnızl 
- Yal. E sonra? 
- Soma konapcatız 1 

[ Arkası var J 

Londra, 21 (Hususi) - La. 
dra civannda, Touednak köyün
den Jimı isminde bir çiftçi bah
çesini kazmakta iken toprakların 
arumda birkaç tane blyük bile
zik bulmuttur. Jims, bulduğu 
bilezikleri adi pirinçten yapalmlf 
kaymetaia şeyler zannederek bir
kaç glıı yamada aaldadıkta 
sonra aokağa atmaya karar ver
miş ; fakat kolllfUların tavsiyeli 
üzerine bunları polise teslim 
etmiştir. Polis bilezixleri müzeye 
göndermiş. MötebUSJSlar bilezik
leri tetkik ederek bunların baki· 
ki albnclan yapıhmt ve 3000 ae
nedea fazla toprak içinde kaldt
jından tarihi kıymeti haiz oldu
junu aiylemiflerdi. Müze idaresi 
bilezikleri yüksek fiatle satm 
almıya karar verdiğinden çiftçi 
Jims birdenbire milyoner olu-

·-~· •---ır-· 

Sahte 
• 

!sterlinler 
lngiltere bankas·na ait bır 

liralık ve fllinlik İngiliz evrakı 
nakdiyeaiaİD mahirane bir surette 
taklit edildiği anlaşalmışbr. Salı
tekirlann mayclana çakanlmaaı 
içµı lngiltere bükCimetince tedbir
ler alımştar. 

Askerlik Davetleri 
Beyoııu ıubesinden : 
Yalnız Ka.tnmpap mınt.akasında 

mukayyet ve mukim bulunan 838 
doğumlu yerli ve yabancılarm ilk 
yoklamalarını yaptırmak üzere Beyoğ
lu Askerlik şubesine 26 Mayıs/932 den 
6/Haziran932 tarihine kadar müracaat· 
lan lüzumu ilin olunur. 

Yeni Neşrigat ------
Hav.cılık ve Spor - Bu me& 

muanın 71 inci sa.yw çıkmıttır. 1n
sanlann kanat takarak uçmaları te
tebbüsleri, Hava hüeumlarma kartı 
ne yapmalıyız . Resimli neıriyata, 
Sovyet Rusyad& tayyarecilik, Cenc\ re
de çarpıpn noktai nazarlar, Atina 
Tayyare sergisi, idris Sabihin Stepler 
ismindeki yazısı mecmuanın &llka ile 
okunacak miindericatıdır. Bu nüshada 
otuz resim vardır. 

Fotofra/ f alılili Kupona 

Tabiatiniai öğrenmek iatiyorsanı-ı 

fotoğrafınızı 5 adet kupon ile bir
likte gönderiniz. Fotoğrafımı. sıraya 

tlbidir ve iade edilmez. 

isim, meslek ~ 
veya san'al"~ _J _____ _ 

Hangi suallerrn 1 
cevabı? 

Fotoğraf intişar 

edecek mi'! 

Fotoğrafın klitesi 30 kurutlu 

pul mukabilincle ~nderilebilır 
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T ıhtakurusu, Sinek, ve buton ha,arb bir 
saniyede imha eden ve emsaline nazaran 
daha müessir; daha DldUrDcU olan yerli malı 

FAY DA yarı yarıya daha ucuzdur. 
Emniyet Sandığı Emlik J 

Müzayedesi 
Muhammen ikraz Merbunabn cins ve nev'il• 

kıymeti No. mevki ve mfittemillb 
Borçlunun 

ismi 

l840 554 Saraçhanede Dülgerzade mahallesinde atik 
Y aşkuyu cedit Küçükmeydan sokağında atik 
72 cedit 23 numarala bir hanenin tamamı. Nuri Bey 

1640 1211 Bakırküyünde Karabiiseyin çiftliği mevkiinde 
atik 11, 11 cedit 36 numarala maatarla bir 
hanenin tamamı. Mehmet Tevfik B. 

1.SO 2513 Şehremininde Ereğli mahallesinde Camiişerif 
sokağında eski 20 Mü. ve yeni 6 numarala 
maabahçe bir hanenin tamamı. Salih Ef. 

d958 2724 Eyipte Zeynephatun mahallesinde ldriskişktı 
sokağında atik 25 - 27 - 27 Mü. 27 Mü. 27 
Mü. ve cedit M - 35 - 37 - 39 • 41 • 43 DQ

marah iki bap hane Ye iW Nmaabk ve ağılı 
9'"D8ştemil bir ahına tamuu. Salih ve Hatim B. ler. 

MU 4087 Avratpazarında KDrkçftbafl Abmetşemsettin 
maballainde Kiçllkllnga sokağında atik 144 • 
146 - 148 ve cedit 152 - 152- t numarab dük· 
klnı m&ftemil bir hanenin tamamı. Hafız Ahmet Ef. 

lılS 4239 KaragDmrDkte Haticesultan mahallesinde Ka· 
rabq caddesinde atik 84 cedit 108 - 108-1 
numaralı tahbnda bir dükkina müştemil bir 
nanenin tamamı. Recep Ağa 

T 100 5930 Üsküdarda Selimiye mahallesinde atik Kışla 
caddesi cedit Dayakadm mahallesinde atik 11 
cedit 69 numarala bir hanenin tamamı. 

Zati B. bilisale ve Abdülbaki B. 
tarafından Zati Giil H. bilvekile. 

1547 5998 Şehvafada Mollabftsrev mahallesinde Cüceçer 
mesi sokağında atik 10 cedit 20 numaralı 
maababçe bir hanenin tamamı. Güldan H. 

5810 5999 Samatyada Hacahllseyinağa mahallesinde Arap-
kuyusu sokağında atik 4 ve cedit 2 numazah 
bir hanenin tamamı. lsmail Ef. 

2100 8C8J Kumlrapıda Çadırcı Ahmetçelebi mahallesinde 
Balipaşa caddeıinde atik 69 cedit 95 numa-
rala bir hanebİD tamamı. Mm Efrosini 

6000 7958 Bakırköyünde Kartaltepe mahallesinde Avniye 
sokağında atik 5 cedit 1 numaralı mababçe bir 
hanenin tamamı. Esma Hayrinnisa H. 

881 9420 Derağmanda Tercümanyunuı mahallesinde De-
rağman caddesinde eski 27 cedit 71 numarab 
Maabahçe bir hanenin tamamı. 

8341 9463 Beyoğlunda F eriköy mahallesinde Kostantin 
ıokağında eski 57 yeni 179 numaralı bir ha· 

Halil Ef. 

nenin tamamı. Nevart H. 
1885 9550 Balipaşada Çadırcıahmçtçelebi mahallesinde 

Sandalcı sokağında eski 24 yeni 16 numaralı 
bir hanenin tamamı. Vircin ve Takuhi H. lar 

2121 9668 Cumartesipazannda Akşt.msettin mahallesinde 
Çukurçeme sokakında eski 63 yeni 83 numa• 
ralı kirgir bir hanenin tamamı Hasan Ef. 

4611 980'l Aksarayda Muratpaşa mahallesinde Topkapı 
caddesinde eski 81-81 Mü. ve yeni 87-89-87· 

87 • I numaralı iki dükkinı milftemil bir ha· 
nenin tamamı Mehmet Şevki Ef. 

uao 9741 Çarçada ffaahvn ..-.Ueliacla Çarçar cad-
dainde 2-2 mi. 2 mi. cedit 2-4 namaralı 
maadlkk .. bir hanenin tamaaaı Raa,e H. 

11870 S11'60 Çemberlltap Eminıinan mahallesinde Pertev· 
pqa sokağında eski ve yeni 4 numaralı bir 
hanenin tamaJDL Belki• H. 

181'1 977 4 F ethiyede Kitipmaalabattin mahallesinde Top-
rak sokağında eski 43 mü. ve yeni &1 numa-
rah bir hanenin tamamı. Sallbattin B. tarafından 

Dtlniye H, billvekile 
Yuarcla ikraz numaralan yazılı emllkin vadesi hitamında borcun 

lclenmemesi baaebile 61 glln mliddetle satılığa çıkanldığından ta• 
lip olanlann veya fazla tafıilAt almak istiyenlerin Sandık sabf 
amirliğine mliracaat eylemeleri llizumu ilin olunur. 

Ankara'da C 

ISTANBUL PALAS 
OTELi AÇILDI. 

Her odaaada •cak .ojak a11 telefon tealaatını kalorifer ,,. banyolu odalan, 
Ye nesaretl Umlleyi hala taruayı havi olup fnkallde )'eni 

mefrutat •• yeni bir idare albnda açılcla. 

Zayi Tatbik MHhürümü zayi et- Kulak, Bota1t Burun Miltehauıaı 
tun yenili yapıldı. llezkftr mühürflm 
ne kimseye senudim ve ibranamem Dr. Ekrem Behçet 
yoktur eğer zuhür ederse hükmü ol-
••J•eall il&u olunur~ Berotl-., lılaktep ıokak 1 

IJap&e mukim: Mehmet Yu11uf T...,_ı a. 

Sadık Zade Biraderler 
Vapurları: Karadeniz Postası 

SAKARAY 
23 Mayıs Vapuru Pazartesi gtınn 

alqamı saat 18 de Sirkeci nh· 
bmandan hareketle (Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Or
du, Giresan, Trabzon, Rizeye 
azimet ve ayni iskelelerle Gare
le, ve Ünye'ye uğrayarak avdet 
edecektir. 

Fazla tafsil it için Sirkeci 
Meymenet Hanı altında acen
tahğına miiracaat. Tel. 22134 

Çı·k- W.,etbh· Çerkef 
kazuında kiin çit deYlet or
manından her sene 3308 M. a 
çam ve 171 M. 3 k&lmarki ce
man 3479 M. 3 çam ve köknar 
eşçarınm 10 senede 34790 M. 
3 gayrimamul metre mikAp 
ve çam ve köknar eşçan beher 
gayri mamul metre mikibı 113 
yüz on Oç kuruş muhammen 
bedeli üzerinden talibine ihale 
edilmek üzere müzayedeye ko
nulmuştur: 

Müzayede ve ihale kapalı 
zarf usulile ve 661 • 799 No. h 
kanuniann ahkamı umumiyeai 
veçhile 8 - 6 - 932 tarihine 
mlisadif çarşamba giinii saat 
15 te Çankırı viliyetinde mli
teıekkil Orman sabf komis· 
yonu huzurunda icra edilece
ğinden taliplerin mali iktidar
lannı g6sterir Ticaret Ocluı 
vesikasının ve muhammen be
delden aşağı olmamak şartile 
verecegı bir senelik bedeli 
miktarmm yllzde ellisi niabe
tindeki teminatı muvakkatesini 
muhtevi teklifnamelerini ihale 
kanununun 10 UJ'ICU maddesi 
sarahati dairesinde mezkGr sa• 
ate kadar komisyona tevdi ey· 
ıemeleri ve şartnam ve muka
velename aiıkamım anlamak 
istiyen taliplerin Ankarada Or
man işleri Umum Mtıdiirlüğil 

lstanbul ve Ankara Orman 
Miidüriyetile Çankın Orman 
idaresine mliracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

Çocuğunumn mhhl. fenni bir 
terbiye almasam istiyonana 

Kadıköy 
Kinder Garten'e 
Göndermenizi Tavsi e Ederiz 

Dotum ve kadın hastabklan 

mlltehassısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Haatalanm Tlirbe 
eski HilAliahmer 
muayenehanesinde 
leden ıonra kabul 
Telefon lst. 22622 

kartısında 
binuandaki 
berıtın &ğ
etmektedir. 

CUt " .Ubre.t hastalıklar Mllteha .. a 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
lıtanbul emraıı 18hrevl1• 

di9anıerl Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu 

1 
Afyonkarahisar 

Böbrek, 
Madensuyu 

Karaciğer, 
Mide. 

hastalıklarına karşı Türkiyenin 
yegane madensuyudur 

londra Sergisinde Madalya 
kazanmıştır. 

Irak, Cava ve lngilter.ege ihracat yapan, 
şif alı hassası tanınan bir sudur. 

Umumi deposu: Y enipoıtane kartmnda 
Eskizaptiye 

caddesi No. 20 

lstanbul Belediyesi ilanları * 
Pazarlıkla Alib Tıbbiye Ahnacakbr 

Edimekapı, Beşiktaş ve Osklldar Snt ve Mektep çocuklan Balmn 
Evleri için alın•cak allh tıbbiyenin pazarlık müddeti bu kere temdit 
edilmiştir. Talip olanlar pazarlık için 23-5· 932 puartem flatl rt 
liralık teminat makbuz veya mektubu ile aat on beşe kadar Daimi 
Encümene müracaat etmeliclirl• • 

* Ketif bedeli 8794 lira 85 kuruş olan Oskndar 37 inci mektebin 
tamiri kapala zarfla mtınakasaya konmuıtur. Talip olanlar tafsillt 
almak ve keşif evrakını görmek tızere Hergihı Levazım Mlldllrlllğl
ne ve ihale giinll olan 26-5· 952 perıembe gtınll de 659,50 lirahk 
teminat makbuz veya mektubile teklif mektubunu aat on bep 
kadar Daimi Encümene vermelidirler. 

• Heyeti Umumiyeıine 6853 lira kıymet konulan Tophanede 
Karabaı mahallesinde Çubukçular caddesinde bili numaralı metruk 
mezarlık arası satılmak lizere kapalı zarfla müzayedeye konmUftur. 
Talip olanlar tafsilAt almak llzere Hergtın Levazım Müdllrlllğtlne 
ve ihale gilnil olan 28· 5· 932 pertembe glinli de 514 liralık temi
nat maakbuz veya mektabile teklif mektuplan uat OD bete bdar 
Daimi Encümene müracaat etmelidirler. 

* lstanbul Belediyesinden: icra edilmekte olan kanalizuyoa emeH-
yab dolayııile 23 mayıs 932 tarihinden itibaren BeyaDtta Çadırcılar 
caddesinin bilcümle vesaiti nakliyeye kapalı bulunacağı ilin olunur. 

TABiAT ÇiÇEKLERi, 
ÇiÇEKLERDE 

şOKOFE 
Losyonlarını 

Yarattı/ 
Bütün şOKOFE Le.-

, , yonlan, EKISTRE, par-.ru K UF E fünlerinin esası tabii 
l T R 1 y AT I çiçek esanslandır. 
N••et ltlbarlle hiçbir ecnebi 11111rkeaı •OKOFE mll....._. 
rabna ..,.nuk edemez. 81111•••• kibar malazalarde ealllr. 

PERTEV 

MÜST AHZARATI 
FABRIKASI 

iLK TÜRK MEV ADDI TIBBiYE 
VE ITRIY AT F ABRIKASJ 
USUC~ #DSTAllZAllATI.! 
İtie.hw ~..,.. ........ ,__ ~ 

T...ı.t ,...._ t:..ı. V. t. v. L 
EGlll6l Morltolttr'iıtila. (."olı Dolıe ilca /ff,__ 

P.ır Oıtlıe MllıfllfUNI•. 

Yapıncak 
ve Çavuş 

En iyi şarap yapılan 
üzümlerdendir. 

En iyi şarap 

Mürefte şarabıdır. 
Bu şarabı Galata Topçular 

No. 187 Mürefte ıarap dopo
sundan tedarik edebilirsiniz. 

Son Posta MaU...aı 

Sahipleri : Ali Ekrem, Selim Raıap 
N•iyat Mlcllrl HalU Lltfl 


