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MADA BÜYÜK MERA~M 
ostluk 

a. 
Eserlerini Aziz 
uhafaza Ediyoruz 

ve Paş nın Mühim Sözleri 
BaşvekEI Paşa ile Hariciye Veklllnl ltalyaya 

gcPren Tcvere vapuru dUn akfam ( Brendlzl ) 
fü ... mna muvasalat ve hususi trenle Romaya 
hareket etmişlerdir. Bu sabah erkenden Roma
da büyük tezahuratla karfılanmıf oluyorlar. Bu 
hnsusta Brendlzlden şu telgraf çekilmektedir: 

"-Roma ziyaretinin gayesi, iki millet ara• 
sındaki dodluğun bir tezahürü ve dirijanlarla 
yakından görüşmektir. Faşizmin büyük reisinitı 
tahakkuk ettirdiği muva//akigetleri ıörmek 
bana zevk verir. 

Brendlzl 24 - Heyetimiz burada çok parlak 
ve hararetli bir surette karşdanmışbr. Binlerce 
faşist, Gaziyi ve M. Musollnlyl alkı,llyorlar. 

Çarşamba gUnU saat dokuz buçukta Romada 
bulunacaOız. ismet Pş. ve Hariciye Veklll garda 
bizzat M. Musollm tarafmdan istikbal edilecek, 
Ku·al Hz. tarafmdan bir ö§le ziyafeti verilecek
tir. Romada dört gUn kalacaOız. Hazlramn bl· 
rinde lstaubulda bulunacaiız. 

M. Musolininin hatırasını Lozandanberl saTc
larim. iki memleketin dostlak münaıebatında 
idarecilerin karşılıklı itimadı en bügük amil
dir. italgan-Türk dostluğa bu tet:l'übegi geçirdi. 
Siyasetimizin bir lmsusigeti var: Teessüs eden 
her dostlak bizimdir: aziz olarak muhafaza 
olunur. Türk-ltalgan dostluğu ha zilınigetl• tttlif 
edilebiligo,.. 

Noktai nuzarlarda tam bir mutabakat va.ı." 
Tf!flere vapuru, 24 ( Telsizle) - Başoek;/ 

· İsm11t Pı. Roma sııJgahatl hakkında şıı beya
natla balunmuştar: 

Breıı~iz~den ucan !D!J.gareler hegetimizi açık
lardan ıstıkbal etmıştır. Taggore filoları va
purumuz etrafında açmakladırlar. 

Bir Kaza 
Bedia Muvahhit Hanım 

Attan Düştü, Hafifçe 
Yaralandı 

Bedia Hamm, Seyahate 
çıkarken 

Urfa 2 2 ( Hususi ) - Darn1-
ht1ıdayi heyetinin Diyarbekire 
hareketinden evvel bir at gezin• 
tisine çıkan Bedia Muvahhit 
Hanımla artist Kemal Bey hay· 
Vanların ürkmesi üzerine beygir
lerden düşmüşler, el ve ayakla· 
rından yaralanmışlardır. 

Yaraları hafiftir. Her ikisine 
dt-. derhal müdavat yapılmıştır. 

Fazlı Bey Gitti 
Birinci Umumi Müfettişlik Baş

ınUşaviri ve sa.bık Vali Muavini 
Fazlı Bey dün İzmire gitmiş, 
rıhtımda kendini seven kalabalık 
bir kütle tarafından teşyi olun
Buştur. Po~is Müdürü AH Rıza 
bey de Vah Muavinliği vazifesine 
aşlamıştır. 

Muval<kat Bütçe 
Ankara, 24 - Bir aylık mu

;akkat bütçe Maliye Vekaleti 
• arafından 14 milyon lira olarak 
hazırlanmıştır. 

Şarkta Kuraklık 
Bazı Köyler, Ot Yetiş
mediğinden 1Jaşka Tarafa 

Naklettiler 
Mardin 23 (Hususi) - Civar· 

daki Harran kazası kamilen, Si -
rüş, Viranşehir kazaları ile diğ ı.. 

1 
bir kısım köylerin mezruah kıs
men ~urakhktan kurumuştur. 
Hatta hayvanların yemesi için de 
ot yetişmemiştir 

Bu havali köylüleri Siverek, 
Diyarbekir taraflarma doğru hay• 
vanlarile beraber nakletmekte
dirler. Bu köylnler, köylerini 
muvakkaten terketmişlerdir. 

Geçenlerde de Suriyedeki bir 
kısım köylüler yine otsuzluk yü· 
zünden bizim araziye nakletmiş
lerdi. 

Devlet Matbaası 
Nakil Kararı, Şimdilik 

Geri Kaldı 
Ankara 24 ( Hususi ) - Mat• 

baalann tevhidi hakkmdaki layi
ha Meclise gelmiştir. Tevhit 
kat'iyet kararı kespetmi~tir. An· 
cak umumi nakJiyatm lstanbul· 
dan yapılması ve Maliye kırtasiye 
ambanmn İstanbulda bulunması 
burada yeni bina inşası Devlet 
M:ıtbasındaki levaz,mın buraya 
nakli tasarruf hasebile yüksek 
bir yekun tutacağından Devlet 
Matbaasımn Ankaraya nakli 
şimdilik kalmışbr. Ancak fstan· 
bulda bulunan Demiryolları, in
hisar idareleri ve bazı küçük 
matbaaların levazımah burada 
tesis edilecek pavyonlara yerleş· 
tirilecek lstanbuldaki Devlet 
Matbaası da bir şube olarak 
bırakılacaktır. 

Şimendifer Ve 
Vapur 

Haydarpaşa Banllyö hattınm 
ve vapur seferlerinin yeni yaz· 
ilk tarifeleri t2 inci sayfadadır. 

Size bUIUn yaz mevsiminde 
llzım ~lacaktır. Kesip sakla
y1nız. 

Hı/katin 
Bir Garibesi 
İki Başlı Bir Dana Doğdu, 
Uğursuz Diye Kesildi 

Silrüç, 20 (Hususi) - Re!) 
ni gönderdiğim bu iki kafalı 
inek yavrusu, civar köylerin bi· 
rinde doğmuştur. İki ayn baş, 
boyun noktasında bitişik olmakla 
beraber teşekkül itibarile tamdır. 
Fakat köylül~r, bu doğumu uğur
suz addetmış, hayvanı doğar 
doğmaz kesmişlerdir. 

Gazi Köprüsü 
Gazi köprüsünün ihale şartna· 

meleri daimi encU.men tarafından 
tetkik edilmektedir. Projeler 
Mühendis matbaasmda hazırlan• 
maktadır. Daimi en~ümen, şart· 
name hazırlandıktan tonra derhal 
münakasa ilan edilecektir. 

Seyyar Memurlar 
iktisat , Vekaleti Ticaret Mü· 

düriyetlerile Ticaret Sanayi Oda· 
larına mühim bir tamim gönder
miştir. Vekalet bu tamiminde 
ticari ikametgah tesis etmemiş 
olan seyyar memurların Ticaret 
Odalarına kaydedilemiyeceklerini 
ve ancak bunlardan kayt ücreti 
ile kazanç vergısı üzerinden 
yüzde iki oda resmi aJmabile
ceğini bildirmiştir. 

Amerika, Lindbergle 
eraber Matem Tutuyor 

Alkaponeyt mahkOm eden 
Hlklm Yllkerson 

NeyYork (Hususi) - KOçOk 
Lindbergin akıbeti biitlln Ameri
kayı derin bir yeis ve teessüre 
dü~ürdüğü kadar o nisbette de 
hiddetlendiriyor. 

Alkaponeyt haydut yeUftlren 
Koloslmo 

Hemen her memleketini ıeYen 
Amerikalı, bu faciayı ifliyenlere 
ve 72 giin sonra çocuğun cese
dini bir köpek leşi gibi sokağa 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Deniz Üstünde Geçen 
Kanlı Bir Macera 

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

lzmir, 23 (Hususi) ,- Bundan bir buçuk sene evvel Çandarb 
açıklarında Osman kaptana ait Burhaniye motöründe çok feci ve 
tüyler ürpertici bir cinayet irtlkap edilmiş; iki Bergamalı tüccar ve 
bir kaptan tabanca kurşunu ile öldürülmüştü. Cinayetin saikı para 
hırsı idi. Çok insafsızca hareket eden katiller cürümlerini işledik· 
ten sonra maktüUere ait cesetleri çuvallara doldurmuşlar ve Çan
darlı açıklarında denizin enginlerine atmışlardı. 

Uzun müddettenberi şehrimiz Ağır Cezasında cereyan etmekte 
olan bu mühim cinayet davası büyük bir esrar perdesile örtülü i<li. 
Hadisenin hakiki mahiyeti bir türlil meydana çıkmıyordu. 

(Devamı 11 incl aayfada) 

1 Mevsim icabı Olacak! 

J - Deniz kıyısmda, bavatlar, bir sevda yuvası... Fiati 200 liP .. 
2 - Çok yüksek bir yerde, yemiş ağaçlarile birlikte zarif kötk •• 

300 lira .. 
3 - Kahvaltılık taze yumurtası da dahil 350 lira ... 
4 - Mobilyaaı ile kiraya verilecektir. 400 lira L 
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İngiltere liükiime- .ı-ıı:-.~~~-~~--~-----~--~----... Bahçıvanlık Sergisi 
tinin Gazi Hz. ne YE N İ K A N UN Fırtına U C U Z L U K Yarın Açılıyor 

Hediyesi -- Bahçıvanlık Ye tavukçu!uk &e-gisl 
~apu l G . ..b d·ıı . v• B d l'' . yarın Hat on dörtte Istanbul \·Hiiyet 

lngilter Hükumeti, Gazi Hz. De rcu ar ayrımu a J erın n..ıra e e ıerı konatı bahçesinde nçılacaktır. 
bir kitap hediye etti. Bu kitap, C" {" k •ı• J T •ı • D •• • Ser~ye iştirak edenlere para ve 
Çanakkale harbine aittir. Bir in- tJOn ve l uen emennı erı ... 1 uşmıge madalya mükafntları verilecektir. 
ıiliz jenerali tarafından yazılmıı· Ti 11 D Mü1&bakay her çeşit çiçek y tişti-
br. Bu gü.ıel cemile ve doıtJuk LVI. emnun eğil GayrimübadiUer arasında Başladı raaler, limonluk yapanlar, fidanlık 
nişanui hakkında bakınız krırile- __ çıkan şiddetli ihtilaf bir fırbna __ ıtahipleri, meyva yetiştir~nler, ebze-

rimiz ne düşünüyorlar: Vapurculuk İnhisarı hakkın· halinde seyrini takip letmektedir. iktısat Vekaleti mesken ki- dlu, tohum yetiştirenler, bahçe 
Ali B. - Nurosmıınlycdc Mengen• •o- daki kanun projesinin Meclise Söylendiğine göre, bugünkü ida- ralarile yakından alikadar olmı- plan'arı tertip edenler, nebati tablo 

kıfandla 34.ı- H b" verildiğini dün ya%mıştılc. Dün re heyeti gayrimübadillere ait ya başlamıştır. Vekıı.letin bu ve heykel yapnn,ar iştirak ~tmiştir. 
- ngı tere ar ıye nezaretinin 1 d" ·ı .. . b" h . . 1 k k cı Ayni zamanda tavukçuluk • ' rgisin• 

b. . 1 d d _ Ç kk 1 {en ısı e gori.ışen ır mu arrırı- em a in, bir şir ete devrini hü- hususta ne gı"bi bir karar alacag-ı ... 
ır Jenea e yaz ır ıgı ana a e mize milli vapur kumpanyaları kA kl"f . B kl f muhtelif tavuk ırkları yetiştirenler, 

H b. h kk d k" k" b G . umete te ı etmıştir. u te i i h .. nu .. z bellı" deg-ı"ldı'r. Yalnız. - . l ar ı a ın a ı ıta ın azı sahiplerinden Alemdar .... de Atı· · b fi d .... • guvercm er, ötücü ve .. üslü kuşlar .- ısa etsiz gören muhali er er-
Hazrellerine hediye edildiğini Bey şunları söylemiştir. aldığımn; malumata göre, Vekalet yetiştirenler, tavşan, kedi, köpek 
okudum. Kadirşinas muharririni ''- Projeyi gazetelerde oku- ~:tf f:a_a~~~ere~~çy:~;~tir~v:ı!::; şehrimi%deki alakadar daireler- naerakhları dla idştirakJ etmiştir. 
Jkışlamamak mümklin değildir. dum. Bu şekil içinde bizi tatmin Ali Bey bir muharririmİ%e şun- den 926, 927, 928, 929, 930 ve Mektep er 3 mtihanlar 

Bir dehayı, bir fazileti, doğ- eden hiçlir cihet goremiyorum. ları söylemış" tir : 931 senelerindeki kira bedelleri- i Orta mektep ve liı;;elerin bnkalo .. 
Eg-er proie, milli firmaları tatmin b b d .ı.· b" fi · ·h ı dngu- muhitin teslim etmesi tabii " " _ Arada ikilik vardır t!e ni ve u e eller arasındaki r:ıya ,a ı aını arının ımtı an arına 
edecek şekilde tadilata uaramaz ... h · d "t"b b ı k 

görülebilir. Fakat bir fazilet ve k hal d b- bu da cemiyet azaları arasında- farkı tenezzül ve tereffüü bir azıran an 1 1 aren aş anaca tır. 
ve anun in e çıkarsa vapur- l h 1. d • t . . Mektep idareleri programları hanr-

debamn eski düşmanlar tarafın- larımızı satıp vapurculuktan ç.e- dır. Biz bu işin gayrimes'ul cetve a m e ıs emıştır. lamaktadır. 
dan itiraf edilmesi onun yük ek- kileceğiz." ellerde ve meseli cemiyet aza- Diğer taraftan aldığımız ma- Diğer ııanıflnrın kanaat notlarını 
Jiğinin payansıilığıoı ve büyüklü- Bununla beraber vapurcular, !arının elinde değil, hükumet lümata göre, bu sene lstanbulda muallim meclisleri tayin etmi 0 

ğllnü göstermesi itibarile çok Millet Meclisinden, kendilerini elinde bulunmasını ve bir devlet pek çok inşaat yapılmıştır. Ev ve baılamışlardır. 
mühimdir. memnun edecek şekilde bir ka- işi addedilerek hallini istiyoruz. apartıman ~ aptıranlar daha ziya- Bir Palto HlrSIZI Tutuldu 

Zat 1_1 "ki L-·ı . d- rar çıkacağı ümidini beslemekte- Gayrimübadillerin istihkakı otuz de doktor, ı·nşaat k .. Jfalar• piya- . d b 8 en K a ı er, ıaz;ı etı, uş- dirler. Öğrendiğimize göre va- ~ ., Avram ısmin e iri ostanbaşın-
manların ahadet ettikleri bir- pt rcular, muayyen vapurlar için milyon lirayı mütecavizdir ve bu sada tutunamıyan tüccarlardır. da ltalyan mektebine girerek tale· 
eydir diye tarif etmiş1erdi. Ne muayyen hatlar tayin edilir ve para devletin bir borcudur. Fa- Son zamanlarda büyük apar- belere ait üç paltoyu çalarak kaç· 

doğru Öz. 
tarifeler de bir esas dahı"lı"nde kat, hükumete de bu aralık yük b k" l dU .. -u h ld b" mışbr. Bir müddet sonra yakalanan 

olmak istemediö-imiz ı<·rn cu man ıra arı ştug a e, ır , * tanzim olunur:sa memleket var.ur- teklı'flerı" yapıyoruo·z ·. " ~ türlü düşmiyen mutavassıt ev ve Avramm evinde çaldığı paltolardan 
Mustafa Azmi Bey (Muallim 23 cO ek- culuğu için daha hayırlı bir in- k J 1 ikisi bulunmuştur. Yapılan tahkikat 

tepte) k f b 1 - Bu emvalin tamamen ap<:rtıman iralarmm da ey fi neticesinde bir"ok mekteplere hl• işa zemini azırlanmış olacağı d " 
- Dllnyada hakikati görmek ve mUtaleasını ileri sürüyorlar. Ziraat veya Emlalt Bankalarından nihayetine doğru bir miktar il- bahane ile girerek talebelerin pal· 

göstermek kadar büyük bir fa- birine devri. Devredilecek bu em- şeceği tahmin edilmektedir. tolannı çaldığı anlaşılmıııtır. 
ıilet yoktur. ÜÇ Aylıklar val istihkakı karşılamazsa, noksanı C A b . Bir Yangın Çıktı 

Hele bu hakikati bir düşma- __ ikmal etmek için hükumetin, fi- enaze f8 aSJ Alemdarda Katipsinan mahalle· 
nm görmesi ve itiraf etmesi şah· Bütçe Çıkmadığı İçin rarilere, etablilere ve milli emla· -- sinde Refia Hanımın evinden yangın 
f'serdir. Çanakkale Ha.bini yazan ke ait malları bi%e devretmesi Belediye Üç Tane Cenaze çıkmıf, kısmen yandığı halde yetişen 

Biraz Gecikecek fk · dey' f d d JilİZ, Gazinin ve onun idare 1 rm ız. A b y t it aiye tarafın a sön ürülmüştür. 
ettiği ordunun meziyetlerini iti- 932 bütçesi - henüz Millet 2 - Bonoların faizli, vadeli ra ası ap ırıyor Şilt ıaçı 
af d. G • B k b" olmasını ve asgari beş senede Mezarlıklar Müdürlüg-ü yeni-

' e ıyor, Hıye " üyli ır Meclisinin tasdikınden geçmediği ödenmesini istiyoruz. Geçen hafta berabere kalım Sil-
i a da ·ı b' dü .&..(" den üç cenaze arabası daha ı · f t 1 ı ·ı rnm n n, ası ır şman, i.l ı- gibi muvakkat bütçe de kabul 3 - Mü%ayedelere iştirak ka- eymanıye - s an >u spor şı t maçı 
cenap bir dost ,, diyor. edilmediği için Defterdarlık ye- biliyetini haiz olmıyan bonoların yaptırmıya karar vermiş ve pro- cama ııünü saat beşte Fenerbahçt 

Bu itirnf ayni zamanda mu- tim, dul ve mütekaitlerin üç ay- derhal tesviyesi. jelerini lıazırJatm ışbr. Bu arab · ıtadında yapılacaktır. Hakem Nurl 
harririnin de asaletini ve haki- Jık maaşlarının tediye edileceği 4 - Üç bin liraya kadar olan lar yayh ve fayton biçiminde Beydir. 
katbinliğini gösteriyor. Her düş- günleri ilan edememiştir. A ncak istihkakların meskenlerle takas olacak, etrafına büyük camlar Giireş iisabakaları 
man böyle insaflı ve hakikati Maliye V ckaletiııden tediye emri ve noksanının naklen ödenmesi. konacağı için cenaze hariçten Cuma günü 11 de güreşmek üze• 
görecek bir seviyede olsa dün- alındıktan sonra maaş günleri 5 - Öç bin liradan fazla gürünebilecektir. Arabaların fize- re aşağıdaki güreşçiler Beyoğlu H. F(, 
yada halledilmiyecek hiçbir m~- gazetelerle ilan edilecektir. Bu- Gayrimübadil emvalinin müzaye- rinde çiçekler arasında bir de biaaaına davet edil ı1ektedirler. Şe· 

ele kalmaz. b ki de ile satılması. hilal bulunacaktır. Arabalar be- ref, Esnt, Bedri, Hikmet, Necip, M. 
nunla hera er üç aylı ann biraz * tahkır etmesi muhteme!dir. 6 - Bu emvalin bedelleri lediyenin Balattaki imalathane- AH, Servet.. Yaşar, Münir, Refik, j 

Hüseyin B. -Tepebatı Tozkoparan M- senede ödenmek Uzere nakten sinde yaptırılacaktır. Ayrıca bir Abbu, Ragıp, Saim, Yustıf A:ıl n, 
- Gaziye takdim edilen eser Bahk fabrikası Açılanuyor ve taksitle de atılması. ce lüks cenaze otomobili alın- Şefik, Nuri, Faik, Mehmet, Beşir, 

c ki bir tabiri ile tam bir (intakı Gelibolu Ticaret Odası Geii- 7 - Gayrimübadil
1 

oblmıynn- mıştır. Him et, Mustafa n Neci mi Beyler. 
hakttr) Ben ngili%ce bilsem bu larm aldıkları emva edelini Fenerbahçede çt"ıma boluda bir konserve fabrikası ı kitabı Türkçeye tercüme eder yalnız nakten ödiyebilme eri. Yogwuı·tçunun Terazı"sı· Fenerbab .. e Müessialer Heyeti 

açılması için hükumet nezdinde 8 G • ub d"l ol 1 " ve adına da ( Hakikat söylüyor ) - aynm a 1 an arın d b cuma. aünü saat bir buçukta Fener• teşebbüslerde bulunmuştu. Ba- ald ki al b d lini lnı Bıgrap iımin c iri Beyotlunda e-derdim. 1 an emv e e ya % bab- klübü:ıdcki içtimaa dav 
1 k 1 k t·t- - G ı·b l d b" k d' 1 l b 1 1 yoğurt satmakta olan ~ehmet Ata- ..-

Bir Heykel 
Bulundu 

ı çı t ens ı usu e ı o u a ır en ı nam anna yazı ı ono ar a edilmektedirler. 
balık konserve fabrikası aç.ılamı- ödiyebilmeleri ve noksanını der- nın teruisini çalarak k çarkeo ya-

yacağı fikrinde olduğu iç"n Geli- hal nakten olarak tesviye ede- .• :~.~~-~.~::.~~: .............................. _ ••.. 
bolunun bu arzusu is'af edile- bilmeleri. 
memiştir. 9 - Gayrimübadillere ait ları tahakkuk ettirememiş, üç 

sene boş vakit geçirmiştir. Ye
niden bir heyet seçerek bu te
mennileri hiikumet nezdinde bn
lün me\•cudiyetimizle tahakkuk 

• 
lzmir 
Bataklıkları 

Dün Sirkecide kanalizasyon 
hafriyatile meşgul olan ameleler 
tarafından topraklarm derinliğin
de kabartma bir heykel bulun• 
muştur. Belediye bunu haber 
lınca derhal Müzeye haber ver

miştir. Heykelin tarihi kıymeti 
olduğu öğrenilmektedir. Müze 
idaresi bu kıymetli eseri teslim 
almıştır. 

emval bedelat icaresinin temin 
Jktısadi Komşuluk edeceği faiz nisbetine göre her 

Türk - Yunan, Türk - Bulgar mübadile istihkakına mukabil 
iktısadi mfinasebetlerinin inkişa- verilecek senevi faizin derhal ve 
fına yarıyacak esaslar Ü%erinde peşinen tediyesi. 

10 - Gayrinıübadil emvali 
tetkikat yapan iki komsiyon mü%ayedelerine, ayni kayit ve 
mesaisine devam etmektedir. şartlarla emvali iadeye tabi mü-
Komsiyon Türk tacirlerinin, Yu- badillerin dahi iştirak edebil-
nanistanda olan alacaklarile de meleri. 
meşgul olmaktadır. Şimdiki idare heyeti bu esas· 

1 
Son Postanın Resimli Hikayesi: 

1 : Hasan Bey Çocuklar 
bakkınızı helal edin, ben artık 
ölüyorum. 

5,000 
LİRf\ 

2 - ismimin hayır ile yade
dilmesi için fıkaraya 5000 lira 
dağıtılsın! ... 

2,000,000 

Lİ~ 

3 - Sonra Istanbula rıhtım 
yapılsın, sokaklar sulansın, istiye-

ne kahve, şeker verilsin. Onun için 
de iki milyon bırakıyorum. 

, ettirmiye çalışacağız.,, 
Gayrimübadiller bugün 6ğle

den sonra üçte Darülfünun kon· 
ferans salonunda toplanacaklardır. 
fçtimaın yine fırtınalı münaka~a
larla geçeceği anlaşılıyor. 

lzmir, 24 (A.A.)- Foça kaz.asını 
büyflk bir sahayı işgal eden Aykırıe 
çay namındaki bataklık sularının 
köylülerin yardımile açılan kannllara 
Gediz nehrine akıtılmasına muv f. 
fakı yet hasıl olmuştur. 

Bu 1;uretle bataklık civarında 

bulunan köyler halkı senelerden
beri kendilerini müteessir eden sıtma 
afetinde.o kurtulmuş olacaklardır. 

Pazar Ola Hasan Bey Ve Vasiyeti 

4 : Annesi - Oğlum, bol 
keseden vasiyet edip günaha 
girme. Bu para1ar nerede? Bari 
yerini de haber ver. 

5 : Hasan Bey - Para, filan 
yok anne. Fakat olsa idi böyle 

yapardım, diye siz.e cömertliğimi 
gösteriyorum. 



rg 
"1/ünJerecat;,.,ızın çoklu
gundan Dercedilememiş
tir. ------------------
SON DAKiKA: 

Başvekil Paşa 
Bari Şehrinde Şark Pa

nayirini Ziyaret Etti 
Bari, 25 (A.A) - BaşvekAlete 

rnahsus hususi bir katarla diln 
Brendiziden gelen İsmet Paşa, 
r evfik Rüştü Bey refakatlerinde 
ltalyanın Ankara büyük elçisi ve 
Türkiyenin Roma maslahatgüzarı 
\re maiyetleri erkanı bulunduğu 

halde istasyona vasıl olmuşlar ve 
Lurada vali ile askeri ve mlilkt 
hükumet ve faşist fırkası er· 
kanı taraflarından selamlanmışlar· 
dır.Başvekil Paşa şehri gezdikten 
ıonra Şark panayırana gitmişler, 
ıonra valinin ıereflerine verdiği 
ıiyafette bulunduktan sonra hü-
kumet erkinı ve muazzam 
bir halk kütlesi tarafından 
hararetle selAmlanmak suretile 
teşyi edilerek saat 22130 da 
Romaya müteveccihen h.ıreket 
eylemişlerdir. 

Bir infi!Ak Faciası 
Liyon, 25 ( A.A. ) - Fotoğraf 

filmi imal eden bir fabrika· 
da infilak vuku bulmuş ve 
antrepo harap olarak 2 amelenin 
ölümünU ve 5 inin yaralanmasını 
\ntaç etmiştir. 

Balkan 
Haftası 

Balkan Haftası tezahüratı mil· 
llasebetile şehrimize gelen Balkan 
devletleri murahhasları dün hu· 
ıusi bir vapurla Boğaziçinde bir 
t~nezzUh yapmışlar, Beykoz fab
rıkalarını ve diğer yerleri gez· 
mişlerdir. Misafirler bugün Mü· 
ıeleri gezecekler, akşam Zahire 
Borsasında şereflerine bir çay 
verilecektir. Yarın Balkan Haf
tasının son günü olduğu için 
büyük merasi n yapılacaktır. 

Eski Saraylar Satılıyor 
Ortaköydeki eski Naime Sul

tan yalısi (40) bin liraya satılmış· 
br. .f-!ii~~met, Çağhyan Kasrının 
t~mırı ıçın. d~rt yllz bin lira tah
tısat vermıştır. 

T'ügler Ürperten 
Bir Facia 

. ~akırköyde yapılan Doğum 
Evının yağmur oluklarını yap-
makta olan teneked 18 yaş· 
farında Menteş elektrik hava 
hattına temas ve cereyana kapı• 
larak çatıdan aşağı düşmüştür. 

Sukut neticesinde vücudü hur· 
dahaş olan Menteş derhal öl· 
lllüştUr. 

Rasim Ali Bey 
Geçen senelerde Tıp F akUI· 

~si~den .ihraç edilen muallim 
asım Alı Bey hakkındaki ihraç 

kararını maarif V ekileti tasdik 
etmiştir. 

Bir Vapur Yandı 
Zonguldaktan bildiriliyor: 
lbrailde aldığı kereste yükü 

İlf' it l a yaya gitmekte olan Mar-
Yano • • d k" y 
k .. ısmın e ı unan vapuru 
önıur alın k · · v d v lid a ıçın ugra ıgı Erey-

e tutuşmuştur. 18 kişilik mU· 
~ettebatı Aydın motörü tarafından 
urı antmaştır. Hamulesi tamamen 

J•ıHnıtbr. 

[&'n Postanın Resimli Makalesi 

1 - Mimar Sinan Süleymaniye 1 2 - Fakat dün Süleymaniyeyi 1 
camiini yaptığı zaman 80 yaşında yapabilen bizler, bugOn bathca milli 
idi. Yaptığı eser, beynelmilel bir abidelerimizi yapmak için baricin 
şaheser sayılabilir. yardımına müracaat mecburiyetinde 

kalıyoruz. 

• Hedefimiz • 

3 - Geçen zaman içinde neler 
kaybettiğimizi, bu küçük mukayese 
bize sarahatle göıterebilir. Hedef, 
işte bu mesafeyi biran evvel aşmak 
olmalıdır. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 
• 
Inhisarlarda Tensikat 

Yeni Bütçe Yarın Mecliste Görüşülecek 
Ve Ay Başında Tatbikata Geçilecek 

-Ankara, 25 - Tntnn lnhisa· memurin kadrosu muvakkat mahi-
rınm 932 bütçesi varidat 25 yette olacak, asıl tensikat, inhi· 
buçuk ve masraf beş buçuk mil- sarların tevhidinden sonra yapıla-
yon olarak tesbit edilmiştir. Yeni cakhr. Açıkta kalanlar tekrar 
bütçe Meclisin perşembe içtima· Devlet ve Belediye müessesele-
ında gö. üşülecektir. rine tayin edildikleri takdirde 

Bütçede eksperlere mubayaa aldıklara tazminatın bir kısmım 
için verilen mükafatlar kaldırıl· geri verceklerdir. 
mı§, yalnız fazla gayret gösteren Müskirat lnhisarının 932 büt· 
mubamminler için bin lira kon· çesi de kat'i şeklini almıştır. Mas-
muştur. Tütün lnhisarınm 932 raf 1,720,939 ve varidat 7,009,700 

1 

liradır. 
Tütün inhisarı kadrosu ay ba

şında tatbik edilecek, fakat açık· 
ta kalacak memurlara daha ev
vel tebligat yapılacaktır. 

idarenin bazı kısımlarmda 
şimdiden kadro tebligahna baş
lanmıştır. Aybaşında 200 kadar 
memur açıkta kalacaktır. Müski· 
rat kadrosu da ay başında teb
liğ edilecektir. 

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

A un an ıyası ranı 
-

Milli Birlik Kabinesi Teşekkül Edemedi 
Atina, 24 (Hususi) - Kıral taraftarı Çaldaris 

fırkası, kabine mes'uliyetinin, bir milli birlik hnku-
Papanastasyu'nun bir temerküz kabinesi şeklinde 
teşkilinden başka çare görülmüyor. M. Venizelos, 
fırkasile birlikte böyle bir şekle mllzaharet 
edecektir. Yeni kabinenin, bilhassa komıu memle

ketlerle münasebette bugüne kadar tebellür eden 
eski siyasetten katiyyen aynlmıyacağı temin olunuyor. 

meti tarafından deruhde edilmesi etrafmdaki teşeb
büslere muvafakat etmediği için Milli ittihat hilkii
meti teşkili ademi imkAn ile neticelenmektedir. Bu 
itibarla yeni kabineyi, Cümhuriyetçiler Birliği Reisi 

İzmir Rıhtımı 
Suiistimal Muhakemesine 
Dün De Devam Edildi 

lzmir 25 ( Hususi ) - Rıhtım 
Şirketi suiistimali muhakemesine 
dün devam edildi. Evveli ehli 
vukuf raporu okundu. Bunda 
Rıhtım Şirketinin birçok yolsuz 
hareketler ryaptığı, varidatın 
defterlere çok eksik yazıldı
ğı, Ernest müstear namına 68 
bin lira verildiği beyan edi
liyordu. Maznunlar bu raporu 
beğenmediler ve Nafia V eki
linin de dahil olduğu on beş 
kişilik bir müdafaa ,ahidi lis
tesi vererek yeniden bir ehli 
vukuf raporu tanzimini istediler. 
ikinci celsede masraf puslaları 
okundu. Kağıtlardaki imzalan 
maznunlar tanıyamadılar. 

M. Gifre müteveffa pederinin 
birçok kimselere ve kendisine 
salAhiyet verdiğini, fakat kendi
sinin beş para almadığını söyle
di. Bunun üzerine kendisine 30 

Türkiye Ve 
Fransa -------

(Tan) gazetesi yazıyor: 
Türkiye namına hareket eden 

Ziraat Vekaleti Müsteşan Atıf 
Bey, Fransa hnkumetile, iki mem· 
leket arasında ihraç edilecek 
emtia için bir takas mukavelesi 
imzalamışbr. 

Bu itilaf, son günlerde Türki
yenin tatbik ettiği ve bilhassa 
Fransa ticaretini fazla haleldar 
eden kontenjan usulünden doğan 
müşki&Man ortadan kalkmasına 
sebep olacaktır. 

bin franklık bir pusla gösteril
di. M. Gifre bu para ile Marsil
yaya gidip gelmiı. Müddeiumumi 
Marsilyaya 100 lira ile azimet ve 
avdet mllmklln olduğunu s6yledi. 
Bundan sonra bazı şüpheli mu
haberat evrakı okundu ve mu
hakeme gelecek salıya kaldı. 

Fransa Buhranı 
M. Heryo iktidar Mevkiini 

Teslim Alıyor 
Paris, 25 (A.A.) - Baıvekil 

M. Tardiyö, Maliye Nazırı M. 
FJAnden dün akşam Cümhur rei
sinin muvacehesinde radikal sos
yalistlerin lideri M. Heryo ile 
görlişmüşlerdir. 

Bu mülikat hakkında neıre
dilen resmi bir tebliğde, nazırla
rın M. Heryonun huzurunda 
Cümhur Reisi M. LöbriSne 
başlıca mali ve beynelmilel mese
leler hakkında izahat verdikleri 
bu işlere ait dosyalan da M. 
Heryoya verecekleri bildirilmek· 
tedir. 

Maamafih M. Löbrannn ak· 
ıam M. Heryoyu davet etmekle 
kendisini bilkuvve müstakbel 
kabine reisliğine tayin eylemiş 
olduğu neticesini iıtibraç etmek 
te nabemevsim olmıyacaktır. 

Efsaneler 
Mücadeleyi Nasıl 
Yapmalıyız ? 

A.P:. _J 
lzmir muhabirimizin anlatbğı-

na göre: 
" Yedi tane Arap kadım 

11 Dana ,, bayramını tes'it etmek 
istemişler, fakat bu hareketleri 
kanuna muvafık değilmiş, tutul
muılar, mahkemeye verilmişler." 

iki şıktan biri: 
Ya bu bayram çok müteam-

mim birşeydir, cehalet eseri ben 
bilmiyorum, yahut ta kimsenin 
bildiği birşey değildir, lzmir mu
habiri miz biraz tafsilat verme
mekle hata etmiştir . 

Evet, dana bayramı nedir? 
Bilmiyorum. Fakat nasıl tes'it 
edilir? Gözümlln önünde canlamr 
gibi oluyor: 

Mutlaka kocaman gözlerile 
aptal aptal etrafına bakan se
vimli bir mahlük bulunur, varsa 
boynuzları yoksa alnı, hrnakları 
altın yaldızla süslenir. 

Boynuna, Ylicudllnlln etrafına 
renkli kordeleler takılır, çiçekler 
iliştirilir. Sonra karşısına geçile
rek, elde davul, zurna, def 
hora tepilir. Yahut def çalın
maz, manası bilinmiyen Arapça 
birkaç cümle ile dua edilir. 

* HidiH bundan ibaret detfl : iz. 
mirde Arap kadınları " Dana ,, bay• 
ramanı tes'it ederlerken Iran budu· 
dunda bilmem hangi kGrt k8yünün 
bir kadına da kundaktaki çocutunu, 
feyiz bulur ümidile bir ıeyhin atının 
ayakları altına atmıf. Çocuk parça· 
lanmıf, ölmilf. Kadın, dinde mevcut 
olmıyan bilmem ne akidesinin salild 
imiş! 

Fakat ne dersiniz? Ben bu "Danan 
bayramının ne olduğunu bilmediğim 
gibi, kürt köyünde mevcut, dinde 
namevcut olan akidedin ne olduğunu 
da ötrencmedim. Mr.tbaada sordum. 
Bizim arkadaıların hepsi de aıatı 
yukarı benim gibi, ayni derecede 
cahil l 

* Hakiki dini bırakarak. kendilerini 
hurafeye kaptıranların rörecekleri 
cezaya gelince : 

Bizim tahrir müdürüne sor· 
dum. O, bilhassa tevkifhanede 
nasıl yaşandığına öğrendikten 
sonra, Matbuat kanununu baştan
başa ezberlemiştir. Beyenmediği 
bir yazı oldu mu, yırtıp sepete 
atarken: 

- Bir hafta. Uç ay, bir se
ne, idam, diye söylenir, insam 
ürperten bir cümle söyler. Siı 
saatlerce dllfliomüş, emek ve
ri p yazmışsımzdır, canınız sıkılır. 
Tesadüfen bu sıkıntınızı bir itiru 
cilmlesi ile izhara kalkıştınız mı, 
derhal yırtılan kağıda tevafuk 
edecek bir maddeyi okuyuverir. 

Evet bizim tahrir müdürüne 
sordum: Kendisine tealluk etme
diği için bilemedi. Kanunu aça· 
rak karıştırdı, nihayet: 

- Muvakkat hapis, diye ce
vap verdi. 

Müddeti Ne olursa olsun fena 
değil, haklarıdır. 20 inci asırda 
15 inci asır hayatı yaşamanın ne 
demek old.ığunu öğrensinler. 
Maamafib benim hatırıma baıka 
bir şey geldi: 

Bu iyin yapanlan tutsalar, 
lstanbula getinele, bir tiyatro 
sahnesine çıkarıp : 

- Yapın bakalım burada 1 
deseler •.• 

Hem biz bu Ayinlerin ne de-
mek olduklarını öğrenerek ceha
letten kurtulsak, biraz da eğlen
sek, hem de bu adamlar kepaze 

r 
/STER /NAN, İSTER 

' olduklarını g6rcrek hareketlerini 

lktısadi buhrandan v" para1ızhktan aık aık bah
aediliyor. Fakat yine bu arada öyle rarip haberler 
almıyor ki, hayret etmemek mümkün detil. Mardin 
muhabirimizin gönderdiği şu kıaa haber de bu gara• 
betlerden bir nümuoc olabilir: 

"'Darülbedayi heyeti iki ıDndenberi Diyarbekirde 
bulunrnakta ve temailler vermektedir. Tiyatro heves· 
kira olan bazı kimseler Darülbedayiin oynadıtı eser· 
leri acyretmek için buradan Diyarbekire l'İtmitlerdir . ., 

/STER iNAN, /STER INANllAI 

tekrardan vazgeçseler, acaba 
nasıl olur? 

Sözün kısasa: Hurafe ile halkı 
aldatmak istiyenlere karıı ka
nunda madde bulunması iyi, çok 
iyi, fakat bu m.ıddeoin tatbikine 
hiçbir uman mahal kalmama11 
için mektepleri çoıaltmak daha 
çok iyi değil mi? 



Mardinde 
iki Buçuk Milyon Çekirge 

Öldürüldü 

Mardin, (Husust) - Son ya
tan bereketli yağmurlar ıehri
miz ve havalisindeki mahsulitı 
tamamen kuraklık tehlikesinden 
kurtarılmışbr. 

Bundan başka evlerdeki ıu 
kuyuları ve sarnıçlar da dolmuş, 
ıusuzluk korkusu kalmamıştır. 

iyi yetişen mahsulAtın çekirge 
Afetinden korunması için vilAye
tlmiz çekirge milcadele hayeti 
faaliyete geçmiştir. Şimdiye ka

dar 2,689,094 kilo silrf e itllf 
edilmiştir. 

Kızıltepe, Derik, Merkez, Nu
aaybin, ve Cizre kazalarında in
ficar eden sürfeler klmilen imha 
edilmiştir. Midyat, Gercü ı kaza
larında da sütfelerin bir haftaya 
kadar imha edileceği haber alın-
mıştır. 

CEMAL 

Kiraz Bayramı 
Bandırma {Hususi) - Erdek 

mıntakasmdaki kirazlar l<emale 
ermiştir. Bu sebeple 27 Mayıs 
önümüzdeki Curırn günü Erdekte 
büyük bir kiraz bayramı yapıla
caktır. Esasen bu bayram her 
sene icra edilmektedir. Halk 
§imdiden hazırlıklar yapıyor. 

Altı Bin 
Nüfuslu 
Bir Nahiye 

CEMAL 

Kadıköy (Hususi) - fzmlr vi
layetine tAbi olan nahiyemiz nil· 
fus kalabalığı itibarile birinci 
dereceyi almaktadır. Büytikçe bir 
kasaba cesametinde olan nahiye
miz Garbi Anadoluda bir ıanayi 
merkezidir. 

Burada birçok mensucat tez
gihları vardır. Bu tezgAblarda 
yazlık ve kışlık gömlek kumaş
ları, elbiselikler, karyola takım· 
lan, yatak ve yorgan çartafları, 
perdelikler dokunur ve memleke· 
tin her tarafına ihraç edilir. 

Belediye Reisi Hamdi Bey 
nahi}ıemizi güzelleştirmek husu
sunda faaliyet aarfetmektedir. 
Son zamanlarda çarşı genişletil
miş ve birçok yerlere ağaçlar 
dikilmiştir. Nahiyemiz gittik~e 
terakki etmektedir. 

M. ZEKi 

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

Bir Cinayetin 
Muhakemesi 

Çankm (Husust) - Demirci 

köyünden Kadir namında birisi 
vergiye olan borcunu verecek 

parası olmadıiJndan borcuna mu· 
kabil evinden tavuğunu verdiği 
için kansiyle arasında bir kavga 
çıkrnışbr. 

Tahsildara yardım için bir
likte gezen o köyden Veli ile 
Mehmet bu kavgaya karışarak 
Kadirin karısının başını yardık
larından dolayı Veli yedi ay ve 
Mehmet bir ay hapse mahôm 
edilmişlerdir. 

K. K. 

JEdirf!ede 
Bir inhidam 

Edirne ( Hususi ) - İstanbul 
caddesi Uzerinde bulunan Hafız 
Sait Efendiye ait evin tavanı 
ansmn yıkılmıştır. fnhidamın 
ilk sarsmtılarını g&ren yolcular 
haykırarak evdekileri ika! etmek 
istemişler, fakat bu a1rada ta•an 
birdenbire bilyilk bir gürül~U 
ile çökmüştür. Bereket versın 
evde oturanlar o sırada tarlaya 
gittikleri için nüfus %ayiatı ol-
mamıştır. 

Gönende Meddah 
Gönen ( Hususi ) - Birkaç 

gündenberi Meddah Süruri sine
ma binasmda Monoloj' ve hiki-

Salihli Cinayeti 
Salihli, (Hususi) - Geçenler· 

de kahveci Hamdi Ef. yi öldüren 
Ali muhakeme: edilınek lizere 
me~kufen Manisa Ağırceza mah-
kemesine gönderilmiştir. Kendisi
ne tabanca verdiği iddia olunan 
Şadiye H. isminde bir kadın da 
Maniaaya götürülmüştür. 

Talebe Konseri 
Konservatuvar talebesi önn

mtizdeki cuma günü Galatasaray 
lisesinde bir konser verecekler
dir. Bu konser için bir program 
hazırlanmıştır. 

yeler söyliyerek Gönenlilere iyi 
vakit geçirtmekte ve kahkahalara 
garketmektedir. 



Siyaset Alemi BABİC:I Gönül işleri 

Fransada ............................................................... Anneler 
• 

iktidar Mevkii 
Meselesi 

Paris 24 - Bugüa Reiaicllm
burun huzurunda akteclilecek 
~ " Heriyo - TardiJI - fıa.ı-; 
den " mülikab hakkında pzet~ 

M. Musolini Faşistlere Hitap Ediyo~ 
"Düsturumuz Kitap Ve Tüfek,, tir 

\er şu miitaleayı aerdetmektedirler. 
Lö Jurnal gazetesi, iktidar 

IDevkii ~alAbiyetlerinia devri 
itinin müşkiilita ujramadan ya• 
pdacağını, M. Heriyonun son 
beyatman Fransanın Harici siya
setinin değişmiyecejini g&ter
diğini yazmaktadır. Eko DG Paris 
ıazetesi, M. Heriyonun kabineyi 
lcilen teşkile davet edilmiyece-

Roma 24 - Fqist inlallbınm onunca ıenQI demy .. 
si mtinasebetile, M. Musolini fqist gençliğine hitaben 
bir nutuk aiylemiftir. M. Muaoli•i DUt)maUD aonaacla 
sağ eline bir tllfek, eol eline de bir kitap alarak : 

- "Bandan ıonra dBsturumuz tllfek ve kitap olacak· 

iiai, Radikal Sosyalistlerin kon• 
ıresine intizar edileceğini yaz· 
lliaktadar. 

Dumerin 
Katilinin Üç 
Karisı Varmış I 

Paris, 24 - Fransız Reisi
climburu M. Dumerin katili Ger· 
ırulof, dünldl isticvabında kendi
sini ithama kifi gelecek der«r 
cede harim beyanatta bulunmuş
tur. Katil, ilk üç karısının dıra
bomalannı sefibane bir surette 
)emiş. 

Son zamanlarda şuradan bu 
l'lldan tedarik ettiği paralarla 
aeçinmiye bqlamışbt. Ehliyetsiz 
~ liyakatsiz bir doktor olan ve 
Çekoslovakya Adliyesi tarafından 
dolandırıcılıkla adli takibata 
IDaraz bulunaa Gorgulof, ç.kos-
lovakyayı. terketmek mecburiye
tinde kalmıf ve Fransaya jfel-
mftti. Kazak lvan ismi · ~ki 

..,,,. .. L katili 9'l l senesinde Ros-
tov civarında gCSrdilğGnil söyle
nıekte idi. Fakat kendisine ıas
terilen muhtelif fotoğraflan teş
lüa edemediğinden, pbadeti ca-
libi dikkat gGrBlmektedir. 

Japon Kabinesi 
Ve Yuvarlak 
Masa 

Tokyo 24 - Kabineyi tqkile 
•mur amiral Sayto tarafından 
btrineye almmuı teklif edilen 
a.-V akatmnun bu teklifi red
ettiği, yeni kahineyl Minıey' o 
farkas•nm tabiye edeceği aöylen
•ektedir. 

Londra 24 - Amiral Sayto 
llUD iktidar mevkiine gelmesi 
barada iyi kaqılan1D1ftar. 

Tokyoda toplanacak yuvarlak 
IDua konferan11 hakkında bura
tla Japon mehafiline mal6mat 
reimemiftir. Maamafih Şanghay 
Çh... Japon itiWmdan sonra böyle 
bir konferans aktine intizar 
eclilnıektedir. 

brn ın;.,;p. 
ltaı,.. Bapelcitinin bu sö deri

nin ..... , elbette ld tamamen 
mecuiclir. M. llmolini, bu söz
lerile Yatanı mlclafaa için hem 
her tehlikeye karp koymıy., 
hem de ilim ve fen ..tıu.nda 
yetişmiye ve olmııa çalışacağn, 

demek istemiftir. 

Amerika Ve 
Tamirat 
Konferansı 

Londıa 25 - lngiliz muralı
baslan tamirat konferammda 
ileri siirecelderi noktai nazar 
hakkında çok ketum davran-
maktadırlar. Hutabğa nekahet 
devresinde bulunan M. Mak Do-

nald miit~madi surette phpnakta 
ve bu meselenin her noktamda 
ariz ve amile tetkik etmekteclir. 

lngilizler, cihan bullranıam ı 
esaS1ndald mlfldlllerle ainfma-
nın tam zamanı olduğu kanaatin
de buluaduklanndan tamirat m~ 
selesine ait milzakerelere çok 
ehemmiyet vermektedirler. 

Aktedilecek nakit konferan· 
sma Amerika iftirak edecekse 
de, konferansın Lounda toplaa
mamasım, borçlarla tamirat me
selelerinin rumamesinden çıka· 
n1ma11nı istemektedir. lngiitere 
Amerikanın bu mllmaneabnı yen• 
miye çalışmaktadır. 

Mısır Tayyare Fırkası 
L6 Burje, 24 - Binbap 

Stok'un kumandasında bulunan 
Mısır tayyare fırkası dibı buraya 
gelmiştir. • 

Toprak Albndaki Amele 
Juban Burj, 24 - Robenson 

Dep madeninde toprak albnc:la 
kalan ameleden yedisi brtarıl-
mlf, beşi ilmüftllr. lliısi hill 
aranmaktadır. 

= TAKViM= 
ÇAR,AMBA 
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Arabt fütmi 

Vakit Ezaa1 vasat! 
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-5!4 i:555555 Muharriri: Knrıt Ham•un Nakleden: H. Ş. 
- Si1 pliba peder ve val- 1 Bu sözleri söyliyerek, bir bat 

deaiz haklnnda henden malmnat ı iymesile uzaklqtı. 
.ı.ak iatlyor1U1111Z. Dojrusunu Yohan, olduiu yerde donmuı 
ilteraeniz, onlar baklanda bil· gibi, kızın uzaklqmasına baktı. 
diiiaı bir ıey yok. Fakat afiyet· Sonra tiyatrodan çıktı. Ve vaktini 
te olduldanndan eminim. Sizin öldilrmek için sokakları dolat" 
~li ızdan onlara selim s6y· mıya başladı. 
y~ 

·· --~·..... Tiyatrolar kapanıyordu. Saat 
ki - T etekklr ederim. Demek· ona doğru Yoban musahibin . 
teld~~~mazel yalanda tefrİf ede- evi &ıilnde bekliyordu. Viktor-

ad - ~vet, buılalerde avdet ya birazdan gelecek, ve delikanla 

M. Muso/in,. 

Nutkunu 

Söylerken 

Erlıart Amerika 
ile /ngilteregi 
Yaklaştırmış! 

Londra, 24 - Londra gaze• 
teciler enstitlll& Amerikanın 
Londra Se6ri M. Mellon terefine 
bir ziyafet vermiftir. Ziyafette 
Sir Jon Simoa. kaclm tayyareci 
Mis Erbart ve aıaruf zavat hazar 
bulanlDUflar. Sir Jon Simon, 
Amerika - !ngiltere harici müna· 
sabatını izah ettikten sonra 
kadın tayyareci Erhartın İngil
tere ile Amerikanın biribirine 

çok y:ıkm olduğunu ispat ettiğini 
söylemif tir. 

Bir Keşif Arifesinde 
BrGksel 24 - Profesör Pikart 

haziran nihayetinde semanın 
Strasfer mıntıkasında yeni bir 
keşif uçması yapmak &zere, Zft.. 
rihte havalaoacakbr. 

Acaba olduğu yerde bekle
mek milnasip olacak mıydı? Hayır, 
g6rünmemeği tercih etti: başını 
çevirmeksizin sokağın öbiir ucuna 
doğru uzaklaştı. Araba kapısan:n 
açılıp kapandığını. tekerleklerin 
yuvarlandığını, sonra evin kapısı
mn güriiltü ile kapandığını duy
du. Bundan IODra gerisin geriye 
geldi. 

Bir saat kadar, maksatsız ve 
dalgın, evin 3nilnde dolaşb. Kendi
sinin de bilmediği meçhul bir şey 
bekliyor zannolunurdu. Tam o 

ande evin kapısı açılıp Viktorya, 
b8fl açık ve ommlaranda bir 
atkı ile meydana çıkb. Sıkılgan 
ve mütereddit bir gOlümseyişle eeefimi limit ediyorum. Detir- arabasımn kapısmı açarak yerle-:;:vo b&rmetlerinid arzede- re kadar eğilecekti. lanrdu: 

Yarım •ut sonra, ıeldiler. - Derin cllşiiucelere dalmış 

/ngiliz 
imparatorluğu 
Konferansı 

Londra, 24 - Kanaclaam 
Ottava şehrinde toplanacak olan 
İngiliz imparatorluğu konferaDll
nm toplanma tarihinin yaldaftığa 
şu günlerde, lngim dominyonla
rından gelen haberler ilk glhıle· 
rin nikbinliği yerine endipli bir 
hava yaratmıştır. 

imparatorluk bajlarmı sailam· 
laştırmak teşebbüatbıti takip eden 
lngiltere eski mllstemlekelerine 
birtakım tekliflerde bulunmut
tur. Bu suretle lngilterenin fecla
klrhk yolunda pek ileri gittiji 
söylenmektedir. 

Deniz aşın memleketler pek 
ehemmiyetsiz birtakım me
nafi arzederek bu fedaklrhia 
zayıf bir mukabelede bulunmat
lardar. Bu şeraitle ingilterenin 
serbesti mübadele akidesini 
feda etmif olduğu muazzam 

olarak buralarda dolqıyonunaz? 
- Hayır hiçbir şey diitln· 

düğüm yok. Sadece geziniyordum. 
- Aşağı yukan gidip geldi

ğinizi pencereden gördüm, ve ... 
Fakat benim burada durmaklı
ğım doğru olmayacak. 

- Viktorya, geldiğinize çok 
teşekkür ederim. Biraz evvel 
ümitsizdim. Fakat şimdi ke
derlerimden eser kalmadı. Ti
yatroda sizi selAmladığım için 
beni affediniz. Bug&n sizi 
sormak için musahip Beyin evine 
kadar geldiğimi de itiraf .ediyo· 
rum. Makul pir sebep .olmaksızın 
sizi girmek istemiştim.. Y almz 
sizin ne fikirde olduğunuzu iğ· 
renmek emelinde idim. 

-Şimdiye kadar bunu öirenmit 

Günü 
MaylllD birinci günl Amerl

kacla anneler aiball İmİf. O glba 
şehirlerde meruim Japahr, mek
tep çocuklan aokularda n&ma
Jiller yapar, aımelere hllrmet 
TaİfelİDi habrlabrl........ o g6a 
her eYlat amaeaine bir baket çi
çek hediye edermif. 

Sojak. hissiz, paracı zannet
tltimiz Amerikahlann bu ince 
an'aneleri beni çok mlltehassaı 
etti. 

Bize biitlln hayabm veı-en, 
hizi bllytlten annenin evlitlana
dan beklediği şey, nihayet bayle 
bir mimlet ve ılkran hissidir. 

Halbuki kaçımız anaemiıe 
karp bu borcumuzu ademeyi, 
ODU memnun etmeyi babrlanz. 
Ekserimiz ODU bir yilk gibi bip-. 
em için de fazla bir vücut gibi 
belleris. 

Aane glbal1n6 milli bir gla 
olarak kabul etmek iyi bir şey 
olurdu. Fakat bunu temin ede
miyonak, kendi kendimize bir 
anne gtlnll yapamaz mıyız. Evde 
annemiz için bir hllrmet gtinl 
tesis edemez miyiz? 

Bayle bir an'ane yeni yetifen 
nesil tızerinde ne mllessir bir ter
biye vazifesi gCSrllr. 

Annelerimize hürmet etmesini 
bilmek kili deiif, annemize ba 
borcumuzu ödemek te lbımcbr. 
Ve hana onu memaua edecek 
bir pldlcle ifa edebilm.k prtbr. ,,. 

Ankarada Sadi Beye: 
Sevgilinizi kaçırmak fikrini doğn 

bulmuyorum. Mademki kaz m.dea 
batkamna varmak Di1etinde 
delildir• Babua ODU Zofta evloa
diremez. Bu ifte muvaffalayetia 
sırra sabırdadır. Sabredebilineai& 
er geç sevgilinize kavupbi6rsiniz. 

* - Necmi, Sahire ile evlen-
miyor, biliyor mw? 

- Neye, halbuki ben ilk 
liıüfte kıza lfık oldağaau zan-
nebnİflİm. 

- bk r&riitte ayle idi, fakat 
ikinci girlfte. •• 

* Kadın - (Eve geç plerek) 
Kocacığun, kaybolarum 41ye 
llzilldOn mil? 

Erkek - Hiç te bu kadar 
nikbin değıTım. 

HANIMTEVZE 

imparatorluk bloku plhınm ne 
tekil alacağı meçlıuldlr. 

lngiliz ve deni& apn memle
ketlerin gıda Ye ipüdal madcWer 
müstahaillerinin menfaatim pcl
detle ~ bllJGk ilatillf.. 
lar doğmaktacbr. Bu meleleaia 
halline ınplae ve tereclc:llltle 
intizar edilmektedir. 

olmab•nız. Geçenlerde klfi de
recede söylemiştim. Arbk haki
kati görmemezh"k edemeulaiL 

- Fakat bittin bunlara rağ· 
men elin teredd&tlerimi izale 
edemiyorum. 

- Arbk bu mesele hakkında 
koauo-phm, Yohan. D&ştındBk
lerime vakd buhmuyorsunaz. Size 
çok, haddinden çok fazla ıeyler 
söyledim, şimdi de size beyhude 
yere ıstırap vermek istemem .• 
Evet sizi seviyorum.Geçen gln size 
söylediklerim yalan c:lejildir. Şim
di de sözlerimde samimiyim. Fa
kat bizi biribirimizden ayım 
o kadar çok lebepler var kil.. 

Siıi çok seviyorum. Hiç kim-
• ile aiziDle ko-.urkeo duy
dujam sevki biuetmiyorum. 

( Arkua • .., 



6 S•yfa 

Bir istihsal Bahsi 

Gül 
Yağcılzğzmız 

-3-
Gülyağcdığımızın inkişafı ne

ye mütevakkıf olduğunu evvelki 
makalelerimde izah etmiştim. 

Her tekamül bir zaman ile 
mukayyet olduğuna göre bunla
rın bir ande husulünü tahayyül 
edecek değiliz. Biz şimdi terakki 
sahasmda ilk yapılacak şeyi , 
bahusus şu ikbsadi buhran içiı. · 
de ne yapılabileceğini tetkik 
edelim: 

1 - İmbikler üzerinde ba1it 
ve faydalı tadilat yapılabilir. 

2 - Taktir esnasında almacak 
tetbirlerle nefasetine yardım 
edilir. 

Bunun için evveli taktir ame
liyesinin nasıl cereyan ettiğini 
görelimı 

Isparta ve havalisinde kulla
nılan imbiklerin hazineleri 100 -
150 kilo hacminde, müteharrik, 
Adi birer çamaşır kazanı gibidir. 
Doğrudan doğruya ateşle temas 
eder. Binaenaleyh içine konulan 
güllerin dibine yapışarak yanık· 
lık tevlit etmesi muhakkaktar. Bu 
mahzuru defetmek için beheme
hal kazan diplerine bakırdan, 
müteharrik, ıskara tertibat. ya
pı)malıdı r. 

Birinci Taktir: 
100 kilo lok bir kazana ( 1 O) 

kilo Giil (yeşil keslerile birlikte) 
konuyor, (90) kilo su ilave edi
liyor. Odun yakılarak taktire 
başlanıyor. İlk gelen mahsulden 
onar kiloluk iki şişesi , yani, 20 
litresi ayrılıp bir depoya konu
yor. Bu esnada ocaktaki ateşler 
çekiliyor, kazan sökülüyor, muh
teviyatının geri kalanı süzgeçli 
bir havuza boşaltılıyor. 

Süzgeçte biriken gül cibresi 
ıtılıyor, havuzda kalan sıcak su ile 
yine kazan dolduruluyor. Buna 
baş)angıçta olduğu gibi 10 kilo 
gül ilave edilerek tekrar taktire 
başlanıyor. Yine ilk gelen yirmi 
kiloluk mahsul depoya, evvelki 
kazanm ilk mahsulüne katıla· 
yor. Ameliye, böylece devam 
edip ~idiyor. Her kazanın 
taktir müddeti bir saatir. Taktir 
başlangıcında (baş) almmıyor. 

Tekerrür eden taktirler neti· 
cesinde depoya biriktirilen ilk 
mahsuller 100 kiloya baliğ o1un4 

ca 24 saat dinlendiriliyor. 

ikinci Taktir: 
Bu müddet zarfında r depo 

muhteviyatının üstünde ince bir 
zar halinde teşekkül eden ve 
çiy yağ denilen esans tabakası 
toplanılarak bir şişeye alındıktan 
sonra depo muhteviyatı kazana 
konuyor, ikinci taktire başlanıyor. 

ilk ağızda gelen 10 kiloluk 
bir şişe mahsule yağ şişe.si tabir 
edilir. Bundan sonra gelen ikinci 
tişe 10 kiloluk mahsul de asıl 
gülsuyudur. 

Sonra kazan açılıyor, boşal
tılmaksızın içine 1 O kilo gül ko4 

nuyor, doluncıya kadar su ilave 
edilerek başlangıçtaki ilk taktir 
ameliyesi tekrar edilmiş oluyor. 

GiUyağımn Alınması 
ikinci taktirden alman ilk 1 O 

kiloluk mahsul daha imbikten 
şişeye akarken gülyağları damla, 
damla tezahür etmiye, şişe muh
teviyata arttıkça yağ miktarı da 
bir tabaka halini almıya başlar. 
Mayi şişenin boğazına gelince 
bittabi yağ da o noktada toplan
mış olur. Bunu bir şırınga ile 
alarlar. 

Bu usuldeki noksanları geJe
c•k yazıda tetkik ederiz. 

~Ukftfe fabrlka11 müessisi 
Ahmet Ekrem 

SON POSTA 

Güvercinler Arasında! •• 
• 

Güvercinler A.şk işinde Hercai-
nıeşreptirler, Bir Dalda Durmazlar, 

Onlarda Sadakat Aramayın ! .. 

Mayıs ?) 

Kari A1ektuplarz 

Bagtarlarla 
Doktorların 
Bir Mukayesesi! 

Kuzu fiatleri neden yüksek
tir, bilir misiniz?. En bazik pro-
fesar doktorların bir insanı 
beş liraya muayene ettikleri 
şu asırda, Mezbaha kesilen beher 
kuzuyu 70 kuruşa muayene etmek• 
tedir. BugUn bana 258 kuzu 
geldi, mezbaha 180 lira 62 ku· 
ruş Baytar muayenesi ücreti aldı. 
bu, dünyanın hangi tarafında gU. 
rülmilştilr. Masraf bu kadarla 
kalsa, iyi. Bir kuzu başına, Çorlu 
mezbaha rüsumu, nakliye ücreti, 
navlun, İstanbul mezbahası mu .. 
ayene Ucreti, oktruva, hamal ve 
nakliye, kasaplar şirketine nakil 
llcreti olarak 150 kuruş veriyorua. 

Bir kuzu dört okka geldiğine 
g6re okka başına 37, kuruş r~ 
rim vermiye mecbur oluyoruz. Bu 
vaziyette ihtiyacab zaruriyeden 
dolayı eti pahalı aatmıya mecbur 

·;: kalıyoruz. 

Size bu yazımda lstanbulun 
otuz beş senelik bir güvercin 
merakhsım tanıtacağım: Bu zat 
Babıali caddesinde " Çil Horoz,, 
müessesesinin sahibi Refik Hıfzı 
Beydir. Etrafımızda, kanar• 
yalar öti.tşüyor, tavuklar gıdaklı· 
yor, güvercinler dem çekiyor 
ve hiz Refik Hıfzı Beyle k'lnU• 
şuyoruz: 

- Güvercin merakı, bana 
nereden mi geldi? Onu, pek 
hatırlamıyorum! Cünki henüz on 
iki yaşında ya var, ya yoktum. 
Güvercin beslemiye başladım. Bu 
merak, bende gitgide bir iptila 
bir aşk haline geldi. Öyle bir 
aşk ki, otuz beş senedenberi 
hararetini hergiin biraz daha 
arttırarak devam ediyor. 

Benim, bütün gençlik sene
lerim, güvercin kafesleri önünde 
geçti. Onlarla inceden inceye 
meşgul olurum. Yiyeceklerini ver· 
mek, uyku zamanlarını tanzim et· 
mek yUrüyüşlerini, o~uruşlarını, 

uçuşlarını seyretmek, bütün bun4 

lar benim için ayrı ayrı nvkine 
doyum olmıyan meşguliyetlerdir. 

OUnyamn En iyi Güvercinleri 
Şurasmı söyleyim ki, dünyanın 

en nadide cins güvercinleri bizim 
memleketimizde yetişir. Avrupa· 
lılar, yerli güvercinlerimizi kendi 
muhitlerine uydurarak birer 
isim takarlar. Mesela, Alman 
taklacısı dedikleri güvercin 
Bursada yetişen bir cinstir. 

Fransada Kravate tüniyen· 
blan ismi verilen güvercinin de 
menşei yine Bursadır. Bu cins 
güvercinler, gaga]armın buğday 
tanesi kadar küçük olmasile di4 

ğerlerinden ayırt edilirler. Endam 
ve zarafet itibarile Ayintap ve 
Maraş havalisinde yetişen güver
cinler, bütü dünyada tek olarak 
anılırlar. 

lzmir Giiveı·cinleri 
lzmirin Selçuk nahiyesinde 

çıkan Hünkari cinsi, bundan alt-
mış sene evvel İngiltere, Alman
ya ve F:ransaya dağılarak oralar
da Satinet, Blondinet gibi isimler 
altında bugün çifti 50-60 liraya 
kadar satılmaktadır. 

Bugün için bizdeki güvercin
cilik yalnız ki1mes S?Üvercini ye-

. tiştirmiye inhisar ediyor. Posta 
güvercinlerinin harptaki hizmet-
lerini tekrara hacet yok. Yalnız, 
maalesef, posta güvercini yetiş· 
tirmek için halkta ciddi bir alika 

görülmüyor. Bu alakasızlığın başlıca 
selıebi yırtıcı kuşlardır. Uçan bir 
güvercin, daima tehlikede sayılır. 
Zavalhların havada sayısız düş
manları vardır. 

Güvercinlerde Radyo Hassası! 
Refik Hıfzı B. sordu: 
- Siz Güvercinlerde radyo 

hassası bulunduğunu bilir misiniz? 
- Hayır! 
- Öyle ise anlatayım: Gü 4 

vercinler gayet hassas mahluk
lardır. Buluttan nem kaparlar. 
Yüzlerce, batta binlerce kilomet
re mesafeyi katederek hiç şaşır· 
madan salıverildikleri yere avdet 
ederler. 

Denilebilir ki hava dalgala
rı, onlara bir nevi rehberlik 
vazifesi görür. Hiçbir pusla, 
istikameti tayin hususund:ı bir 
güvercin kadar isabet gösteremez! 

GUvercin Askı! 
' Refik Hıfzı Beyden güvercin-

ler hakkında ne soracak olsanız, 
hemen cevabı hazır. Benim öte
denberi merak ettiğim nokta, 
güvercinlerdeki muhabbet ve 
sevgi hassasıdır. Güvercinler de 
kumrular gibi çiftlerine sadık 

1 
mıdırlar, yoksa hercaimeşrep 
midirler? 

Refik Hıfzı Bey bu müşkülmü 
halletmekle kalmadı, güv~rcinle
rin hususiyetJerine dair bilmedi-
ğim bazı şeyleri de bana öğretti. 
O söyledi ben yazıyorum: 

- Güvercin, yuvasına ve 
eşine çok sadakat gösterir. Fa
kat... Fakat bir tek eşle kanaat 
f!tmez. Bu nasıl olur, diyeceksiniz. 

Bakınız nasıl oluyor: Güver
cin, yavrularına ana olmak için 
intihap ettiği eşinden başkasını 
yuvaya almıyor. 

Fakat dışarda, bazı haylaz 
erkekler gibi çapkınlık yaparlar. 
Onlar ne hercaidirler bilseniz .• 

Muteverrim GUvercinler 
- Tatla tatlı dem çekerken 

gördüğünUz bu maaluklar, sık 
sık hasta düşerler. Kanat hasta
lığı. der tutulur, mafsal has
talığı der, yakalanırlar. Ben, 
güvercinlerin sade iyi gün dostu 
değilim. 

İlk iıim hastalanan güvercini 
derhal tecrit etmektir. Sonra, 
icap ettiği zaman ameliyatla, 
lüzum hasıl oldukça ilaçJa hasta
hğm tedavisine çalışırım. Güver
cinler de tıpkı insanlar gibi 
verem olurlar, difteri olurlar, 
daha böyle çeşit çeşit hastalıklar. 

Güvercinler ne yer ? Bakınız, 
bu da mühim bir meseledir. Ben 
kuşlarıma, bir nevi yem vermem. 
Mısır, darı, buğday, pirinç, kuş4 
yeıni, burçak ve arpayı karıştı
rarak bir yem hulasası tertip 
eder, güvercinlere bundan yedi
ririm. Her sene tüy dökümü 
zamanları hayvanlar, kabiz olurlar. 
Gelsin ingiliztuzu ile ketentohu· 
mu!.. Güvercincilik kolay iş mi ya? 
Herbiri ayrı ayrı bakıma muh
taçtır. Dört sene evvel. 150 gü
vercinim difteriden ölmiiştü. sür' 
atle aşı yaparalc ötekileri kur· 
tardım. 

Bu yüzden haftalarca gözüme 
uyku girmediği zamanlar olmuş-

tur. 
Güvercinlerin • ömrünü soru• 

yorsun uz. Bir Güvercin 104 15 se
ne yaşar. Fakat 3 yaşından son
ra vereceği züriyetten pek ha-
yır gelmez. 

GUvercin Merakmm Sebebi? 
- Bir şey daha sorayım, 

8ahkpazar1 
IBRAHIM 

GUlhane MUsameresi 
Glllhane tıbbi müsamerelerinin 

onbirincisl pazar gllnll Gülhane 
konferans salonunda yapılmıştır. 

Nisaiye muavini Dr. ŞükrU 
B. tarafından (Rahimde melasta• 
tik kanser), Dr. ihsan B. tarafın· 
edan koffi usulii ameliyesi ile iyf .. 
leşmiş bir mesane çktopisi, 'daht
liye muavini Dr. Ziya B. tara• 
fından mesani mihbeli bir fistlile, 
hariciye muavini Dr. Nevzat B. 
tarafından kolon tefemmümü Dr. 
Fahri B. tarafından adisson has-

talığı vak' aları takdim edilmiı. 
Muallim Zeki Faik Bey tarafın· 
suyun klorlanması için orduda 
istimale lAyik sade bir 
usul, Muallim Burhanettin Osman 
B. tarafından "glUsidemi usulleri 
ve glisemi mesahası,, hakkmda 
iki tebliğ yapılmıştır: Münakaşa· 
lara Muallim Abdülkadir, L\ıtfl, 
Esat, Kemal, Hüsamettin, Nazım 
Şakir Beylerle Dr. Şükrü B. 
iştirak etmişlerdir. 

size.. Güvercinlerde sizi bukadar 
meşgul edecek nasıl bir cazibe 
bulursunuz? 

Bu sualime gnldll : 
- Sadece merak! •• Fakat pek 

sebepsiz de değil. Her güverçin, 
başlıbaşına birer tetkik mevzuq.. 
dur. Meseli, Anadolunun Mardi· 
ni tabir ettikleri bir güvercini 
vardır ki, adeta mevlevi dervlıl 
gibi döner. Siz olun da temaıa• 
sından zevkalmaym. Mardini gtl• 
vercini merdiveni, doğru dtlrUıt 
inemez. Mutlaka her basamakta 
bir takla atacak! 

Meşhur GUvercinlar ... 
Refik Hıfzı Bey, bana b'f 

arada birçok güvercin cinsleri 
saydı. Habnmda kalabilenleri 
yazıyorum: sarı ala, nuhudi ala, 
bursah, kanarye, zavrak, misket, 
pal, güllü ala, balon ... 

Hele bu balon cinsleri içinde 
göğüslerini portakal büyüklü· 
ğünde şişirenler varmış. 

Refik Hıfzı Beyin izahatı bi· 
tip tükenecek gibi görünmli· 
yordu. Bir aralık: 

- Maşallah, dedim, siz adeta 
güvercin mütehassısı olmuşsunuz! 

Haklı bir gururla : 
- Eh... dedi, memlekett~ 

güvercin yetiştirmekteki ihtisasım 
aşağı yukarı tanınmıştır da .. 
Güvercin ırkmın ıslahı için 3~ 
senedenberi sarfettiğim gayret 
boşa gitmedi.. Hükumetten bu
nun için aldığım madalyanın şe• 
refi hana yetişir r •• 



Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

INANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

Bu gemi 1926 tarihinde 
Norveçten yola çıkmış 78 
günde Okyanusu geçerek 
Amerikaya Gitmistir. 

Almanyada bir 
mahkemesi reısı o· 
lan Karpzov 46 sene· 
de 30 bin idam ka· 

rarı vermiştir. Bütün idamlarda 
da hazır bulunmuş, fakat köpe· 
gmın ölümüne dayanamıyarak 
ölmüştür. 

Muvaffak Oluş
larını Hastalığa 
Medyun Olanlar 

Hayatanıızda hastalığın mühim 
rol oynadığının farkında mısınız? 
Bugün beynelmilel şöhret kazan
mış büyük adamların çoğu mu
vaffakıyetlerini haslaiıklarına 

ınedyundurlar. 
İşte size bir kaç isim ve bir .. 

kaç misal: 
fngilizlerin H .. G Welles isminde 

meşhur bir muharrirleri vardır. 
Yazdığı eserler yüz binlerce sa
tılar. Bu adam evvelce bir per
decinin yanında çalışırmış. Bir 
gün müzmin bir ciğer bastalı
ima tutulmuş. Hastahaneye yat
maya mecbur olmuş. Fakat pa
rasız olduğu için, tedavi Ucretini 
temin etmek üzere yazı yazlp 
gazetelere göndermiye başlamış. 
Bu sayede şöhret kazanmış ve 
İngilterenin en büyük muharrir
lerinden biri olmuştur. 

Garp edebiyatında hastalıkları 
ytizUnden muvaffak ve meşhur 
olmuş isimler pek çoktur. Bunlar 
arasında Ruskin, Karlyle, Ste
vensonu zikredebiliriz. Bu adam
lar bütün hayatlartnı hastalıklar 
içinde geçirmişlerdir. 

Napoleon bile muvaf fak•yet
lerini o vakit hazımsızlık sanılan 
ıonra kanser olduğu anlaşılan 
hastalığa atfeder. Napoleon ka
rısına yazdığı bir mektupta: 14 Ni
hayet muvaffakıyetimin sırrını 
keşfettim: lçimi yiyen şu hastalık .. 
Ona galebe çaldığım gün, önüme 
çıkacak hiçbir mani beni yıldı
ramaı:.,, 

Kazalar da bazı büyUk adam
ların mukadderatını tayinde mü
him rol oynamıştır. Mesela İngi
lizlerin meşhur devlet ricalinden 
Sııowden muvaffakıyetini bir 
kazaya borçludur. Snowden bir 
bisiklet kazasına uğramış, ayağı 
kırılmıştı. Bu yüzden iki sene 
h.asta yattı. Hastalığı müddetince 
sıyasi iktısada ait eserler okudu 
ve meşhur bir devlet adamı oldu. 

Sinek İnsandan 
f<uvvetli Midir? 

Bu sualden murat ettiğimiz 
rnana şudur: Sinek boyuna nis· 
P
5

etJ
1
e insandan kuvvetli midir? 

ua b" l oy e anlaşılınca verilecek 
d~kap (evet) tir. Bu cevabı ver· 
d~nten s~nra şunu söyleyeJim ki 

yada ınsan, bedeni kuvvetile 

BİLİR 
Palıklar Donmuş 

Havuzlarda Nasıl 
Yaşarlar? 

Bir havuzun donması demek, 
üzerinin buz tutması demektir. 
Buzun altında yine su bulunur. 
Hatta elimize bir değnek alır, 
buzu kırarak buz ta.bakasının 
nekadar kalın olduğunu anlamı-
ya çalışırız. 

Buz tutmuş bir havuzda ya· 
şıyan balıklar, buzun altındaki 
suda yaşıyo lar demektiı·. Balık 
havuzun dibinde kendisine kafi 
gelecek kadar su bulabilir. Fa
kat iistü buzla örtlilü bir havuz
da havayı nereden bulur? Asıl 
mesele buradadır. Havuz donma
dığı zaman su ile hava temasta-
dır. Bu temas sayesinde su ba
lıklar için lazım olan müvellidül-
humuzay1 alır. Fakat havuz buz 
tuttuğu zaman hu ameliye duruı·. 
Bazan buz kenarlarındaki yarık
lardan hava girebilir. Bazan bu· 
zun bir tarafında bir delik oJa
bilir. Fakat en mühim ihtimal 
havuzun alt tarafına bir taraftan 
su a'{ma:ııdır. Bu taze su, bera• 
berinde balıkların yaşayabileceği 
miktarda müvellidülhumuza da 
getirir. Eğer bütün bu ihtimalJer 
mevcut değilse o vakit balık 
havasızlıktan boğulur. 

alıkların Hisleri 
ı/ar Mıdır? 

Elbette vardır. Mikroptan in
sana kadar bütün canh şeylerin 
bir ç~ş:t hissi vardır. Canlı 
mahlukların birşey hissetmeleri 
ve hissettikleri şeye cevap ver
meleri canlılığın en basit alime· 
tidir. Yalnız bu hissin derecesi 
hayvana göre değişir. Onun için 
bir bahğm hissi olmadığım söy
lem ek yanlış olduğu gibi, bizim 
gibi hissettiğini iddia etmek te 
hatadır. 

Mesela bahk bir bebek gibi 
görür. Balığın işitme, koklama, 
tatma hisleri de vardır. Yalnız 
unutmamalıdır ki balığın beyni 
çok küçüktür. Onun için hisleri 
de çok kuvvetli değildir. 

değil, kafası ile, dimağı ile, ma
hareti ile yaşar. Muhtelif hayvan
larm vücutleri ve beyinleri ile 
insanın vücut ve beynini tartar· 
sak, o vakit beynin nasıl gittikçe 
ehemmiyet kazandığını görürüz. 
Yalnız sinek değil, bütUn hay
vanlar adale kuvveti itibarile in· 
sana faiktirler. Fakat insan bü
tün hayvanlara hakimdir, çünkü 
dimağan onlardan ileridir. 

Rakkasın, A ile B arasında dev
retmek için aarfettiği uman C ile 

D arasında aarfeltiği zamandan 
fazla mıdır. (Cevap haftaya) 

MİSİNİZ NİÇİN? 
-----

1 
Süt Kaynayınca Niçin 
Kabarıp Taşar? 

Mayi haHnde her hangi bir
şey kaynatıldığı zaman o mayi
in bir kısmı buhar ve gaz haline 
geçer. Bu gaz mayiden daha 
hafiftir. Onun için kabarcıklar 
halinde nıayiiıı sathına çıkar. 
Bu kabarcıklar bazan mayiin di
binde hasıl olur, sonra yukan 
çıkar ve satha varınca patlar biz 
bunu gördüfrii:nüz zaman suyun 
kaynadığım anlar.z. 

Su knynattığımız zaman bu 
habbeciklerm yukarıya çıkıp pat
lamasına hiçbir mani yoktur. 
Onun için suda bu habbecikler 
satha kadar çıkmakla beraber 
orada patlar ve kaybolur. Bina
enaleyh su kaynadığı zaman ka
barıp taşmaz. Fakat siıt içinde 
birçok şeyler vardır. Bunların 
bir kısmı kaynar, bir kısmı kay
namaz. Sütte kaymyan şey su• 
dur. Halbuki sütte bulunan diğer 
bazı şeyler südün i.izerinde top
lanır ve orada bir kaymak vü
cuda getirir. Südün içinde su 
habbecikleri yukara çıkbğı zaman 
bu kaymak tabakasının altında 
kalıp hapsolurlar. O vakit sıcak 
hava balonu nasıl yukarı kaldı· 
rırsa~ bu habbecikler de südün 
üzerindeki tabakayı yukarı kal· 

İNANILMIY ACAK 

Tavuk Yumurtadan Piliç 
Çıkacağını Bilir Mi? 

Biliriz ki hayvanlar sevki ta
bii ile haı·eket ederler. Bir hayvan 
hareketinin ne netice vereceğini 
cvvcldP.n tahmin edemez. 

Hayvan bir şeyi yaparken, 
onu niçin yaptığını bilmez. Fa
kat bazan bir hayvan, birçok 
defalar yaptığı tecrübeden son
ra, bazı muayyen hareketlerin 
bazı muayyen neticeler verdiğini 
öğrenebilir. 

Mesela bir köpek ne vakit 
kabahat işlediğini tecrübe ede
bilir. Bu böyle · olmakla beraber, 
bir tavuğun, ister bir defa, ister 
iki defa ister yirmi defa tec
rübe etmiş olsun, yumurtadan 
piliç çıkacağın bilmesi varit de
gildir. Tavuğun sevki tabiiye 
uyarak yaptığı şey sadece yumur
taların üzerine oturmaktır. Amma 
bu oturmanm neticesinde yumur-

tadan piliç çıkacağından o hiç 
haberdar değildir. 

c::.====================~===' 
dırırlar. İşte südlin kabarması 
budur. Fakat südU karıştırırsak 
hab beciklerin yukarı çıkmağa 
başlamalarma meydan vereceği
miz için, südün kabarmasına da 
mini oluruz. 

TESADÜFLERDEN 1 

Amerika Reisicümhuru Mister Hover verdiği bir bahçe eğlence• 
sinde umumi harbe iştirak ederek ayaklarını kaybeden eski askere 
diyor ki: 

- Delikanlı, bırakalım Avrupa kendi başının çaresine baksın. 
Malül asker şu cevabı veriyor. 
- Bunu daha evvel söyliyemez miydiniz? 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuahnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Hlndistanda pehlivanları evliya 
yapıyorlar. Bu resim Sadık is
minde son zamanda evliya ya
ı:nlan bir pehlivana aittir. 

Sizi 
Hayrete Düşürecek 
Bazı Garip Vak'alar 

Holindada yumurtalara öy· 
le markalar kc,rlar ki, pazarlar
da sab)mıyanları ayırıp tekrar 
sahibine iade etmek mümkiln· 
dür. 

* Cenubi Afrikada Üzerlerinde 
altı aylık yünleri de olduğu halde 
bir koyunu 25 kuruşa satarlar. 

* Meşhur bir doktor sigara 
için şu sözleri söylemiştir. 

" Sigara sinirleri gevşetir. 
Bu tesiri yapan her şey 
hastalık zuhuruna mani olur. O
nun için sigara içmek faydalıdır. 

* İngilterede domuzları köyler• 
den pazarlara tayyare ile nakle
derler. 

* Silizyaya san kar yağmıştır. 
Alimler bunun çöllerdtn kalkmış 
kumların tesirile olduğunu söylü
yorlar. 

~ 

Danimarkada asıl isim yanına 
takılan her aile ismi vergiye 
tabidir. 

)f. 
Ameliyatta bıçak yerine Elek· 

tro-termik iğne kullanmıya bat· 
lamışlardır. Bu iğne ile ' yapılan 
ameliyatlardan kan akmamak• 
tadır. 

T ırnaklarımızdaki Beyaz)ar 
Nereden Hasıl Olur? 

Bizim tırnaklarımız hayvanla
rın boynuzuna benzer. Tırnak, 
saç, ve derimizi vücuda getiren 

maddeden hasıl olur, fakat bun
ların ikisinden de farklıdır, ve 

daha ziyade boynuza benzer. 
Tırnağın dibindeki derinin hü-
ceyresi bu tırnağı vücuda geti· 
rir. Tırnağın teşekkülü bu hil· 

ceyrelerin sıhhatte olmasma bağ· 
lıdır. Eğer bir insanm cildi sıh
hatte değilse o vakit tırnaklar 
bundan müteessir olur. Yahut 
herhangi bir sebepten dolayı 
kanımlZ bozulmuş, yahut ıehir
lenmişse o vakit hrnaklarımıı.da 
beyaz lekeler görünür. Bazan 
bütün parmaklarımız böyle beyaz 
lekelerle dolar. O vakit sıhhati• 
mize itina etmek lazım gelir. 



8 Sayfa SON POSTA 
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Veli Paşa Paris Sefaretinden Ayrılırken Fransa Hükumeti 
Kendisine Lejiyon Donör Nişanı Veriyordu, Bu Manidardı! 

Malıarrlri ~ ' . 

Her Hakkı Mahfuzdur 

-14-

Bir memur için, maq mikta
nnan azlığa veyahut mUflll d&t 
beş ayda bir defa alınmuı, hiç
bir zaman haizi ehemmiyet de
ğildi. Osmanla imparatorluğu 
memt rin sicillAhnda, acmdan 
ölen bir memura tesadtif edil
memişti. Ayda kırk kurut maaşa 
ıehip olan, fakat bunu da ancak 
dört beş ayda bir defa alan me
murlarm arasında, ailesini geniş 
bir refah içinde yaşatan 

ve hatta • g6zünll dört açarsa -
irat ve akar sahibi olanlar bile 
az değildi. Bit da bir nevi hik
meti hfikiimetti ve hiçbir kontrol 
kuvveti b" prensibi iblile lüzum 
görmezdi 

Bu bal, Osmanlı ülkesinde, 
ezeli bir kanun gibi temadi edi
yor.. bu devam ettikçe, hal· 
kın terakki ve inkişaf kudreti 
ıönüyor.. buna mukabil, hükü
met kudretini elinde tutanların 
ihtiras ve tahakküm hisleri kuv· 
vetleniyordu. 

Asırlardanberi bqından ko
kan balık, artık kuyruğuna ka
dar tefeutlh etmişti. 

ismi takdir ile geçen bUyUk 
Re•H Pa,a 

ruzatta bulunmuş ,. 
iradesini istihsal etmişl·. 

derhal 

Hem de nasıl?.. Kendi mah
tumu Mabeyni Humayun ka
tiplerinden Mehmet Cemil Beyin 

Paris sefiri kebirliğine tayin 
edildiğini bildiren bir ilave de 
olmak şartile ... 

Veli Paşanın, u maruzat 
dolayısile azli ve ayni zamanda 
Cemil Beyin de Paris sefirJiğine 
tayini, hazinei evrak kuyudatile 
sabittir. Ancak, bu mesele, Re
şit Paşanın arzusile mi yoksa, 
padişabm karihasından doğan 
bir ilham neticesile mi olduğu 
biraz karanlıktır. 

iş bu kadarla kalsa; ve yalmz 
Veli Paşanm azlile ve yerine Re
Şit Paşa 7.ade Mehmet Cemil 
Beyin nasbı ile kapansa idi bel-

ki de dedikodusu bu tarihe 
kadar intikal etmezdi. Fakat 
bu hidiaeyi öyle bir hldise 
takip ediyor ki işte orada Reşit 
paıa esmayı üstüne ınçratıyor, 
ve o muhteıem bUyüklüğUnün 
yanında, pek Amiyane bir küçük· 
lük gösteriyor. 

Hidiseye gelince: Veli paşıa 
aılolunduktan sonra lstanbula 
avdet etmek için hazırlamr• 
ken Fransa Hariciye nezare· 
tinin müsteşarı geliyor, ken-

dısine Hariciye nazırı Duroin 
Dö Lôi tarafından bir mektupla 
bir .de nişan getiriyor. Mektupta; 
Parıs sefaretinde bulunduğu mild· 
det zarfında icra ettiği hidematı 
memduhadan bahsedildikten son· 
ra bunun bir hatırası olmak üzere 
kendisine Lejyon Donör nişanının 
Gran kordonu verildiğini ve ertesi 
gece (Elize) sarayında şerefine 
verilecek muhteşem ziyafette 
bu nişanı hAmil olarak icabet 
ettiği takdirde bütnn dostlarını 
memnun ve müftehir edeceği 
yazıhyor. 

Şaka değil.. (Lejyon Donör) 
nişanının (Gran kordonu) ... Yani 
birçok büyük zevatın mütehassir 
olup ta ancak uzaktan yutkun
dukları bir ıan ve şeref kılideai 
Sonra, burada ince bir Fransız 
nezaketi de var. Bu da zaten 
haksız yere azledilen Paşanın kal
bindeki ıstırabı tahfif etmekle 
beraber bir de (hilkümetin, senin 
kıymetini bilmedi. Fakat biz, seni 
takdir ediyoruz ) manasını ihtiva 
eden diplomatik bir cemile ... 

( Arkaaı var) 

Tanzimat! •• Diye ortaya atalan 
Ye uırlardanberi zalim ve cebbar 
hüklimdarlann keyfi idaresine 
nihayet verdirerek balkı refah 
ve saadete kaVUfbırmıya phpn
lar bile o kokmut balığın bir 
kılçığına teıkil ediyorlardı. 

~--------------... ·----------~--~-
(Büyllk Reşit Paşa ..• ) Bu isim 

Osmanlı tarihinde ebetpayan bir 
nam bırakmıtbr. Bilhassa harici 
aiyasetteki isabet ve muvaffakı
yetleri, ona Bismark kadar şeref
li bir mevki kazandırmıştır. Fa
kat.. Maalesef o da kendisini 
hasis cereyanlara kaptırmaktan 
kurtaramamıştır. 

(Makam) yahut (sandalya) 
kavgası yllzllnden (Ali Paşa) 
ile çıkardıta ibtilifa hoı gö
rüvermek mOmknndtir. Fakat.. 
o devirde Paris sefiri ke
biri olan Veli yettin Rif at Paşayı 
padiıaha jurnal etmesi, bu bü
yfik adama yaloımıyacak kadar 
bUyük bir k&çiildOktür. Rivayete 
nazaran Reıit Paşa, mabeyn ka
tipleri meyaomda bulunan oğlu 
Cemil Beyi Paris sefaretine tayin 
etmek için Veli Paşayı azletmiye 
karar vermiı. Halbuki bunu 
daha evvel haber alan ve Veli 
Paşaya teveccOhil olan (Napoleon) 
araya girmiş, Veli Paşanın az•i~ .. 
mini olmak istemiı. Fakat Rt: 
paşa fikrinde israr ve Fransa 
hükUmetioi de ikna etmiş. Nihayet: 

"Paris Sefiri Devletlii Veli 
Paşa H11zretlerinin artık sefaret
te uyumıyarak Fraosada kendi
ıini himaye daiyesinde buluna ı· 
larm dahi bu bapta bir şey 
diyemiyeceği anlaştldığından mü
prileyhin sefaretten azlolunarak 
• yerine bir mftnasip zat intihap 
""' i~tizan olunmak lb:ere - Bursa 
' ta1iai,, hakkında ma-

RADYO-
25 Mayıs Çarşamba 

latanbul (1200 lll<'tro t~ gramo-
fon, t!l,5 Cennet Hanım, ~~:ınri \sıın 

B<'y, 20,5 opua par~al,m, 21 Be la) i 
ıt1 iki heyeti t. rafıııd.rn alatn rl,a aı, 

22 eazlıaııt. 

Bükref - ( i.194 metro ~O Yi) oıııscl 
rı rak.ıtiııde şarkı, 20,5 konfC'r.111~. 20 4;, 

1 ıh nııo ilo Be cthovcııin 78 "r· 1111111,L· 

r.ılı urıatı, 21.13 kem ııı kon eri. 

Belırat 42H m tre ) 20 \lııı.uı('a 

ders, 2o,:; ('igan orke!ltrası, 51 AlilU 
l'ırp şarkıları, 2::!,10 ak11auı konseri. 

Roma ( 441 metro 21 g-r .uıı<ıfoıı, 
J,on er, 21,t:"ı doktorun t.ı, İ) (•leri, 
.!1,45 Puccini konseri. 

Prat 488 metre :W g.ız<:to 
lııılıcrlui, 20,-0 bir operanın il\ crturü, 
2 l,3:> P«ııg Alman tiyatrosundan naklen 
~.lloda bir o\ un isimli komeui . 

Viyana ( 517 me~re ) rn,:;.; l>c.ıs-

f o\ ı;kiniu •Karıunaz af birader1n mah-
1-eıncsl hu-ıurunda • ismindeki 1ıiycs 
20,40 8traviskinin eserleri. 

Pette (550 metre' 19,40 orkt•stra, 
21 8tutyoda temsil. 

VarfOH (1411 metre) 20,:ı:; kon
ferans, gfamofon, 21,1;; Kora heyeti 
tu.rafıııdan 9arkılar. 

26 Mayıs Perşembe 
lıtanbul (1200 metre 18 (.r. 1110· 

fon, 19,5 studyo heyeti, lbşriye Ha· 
ııım, 20,5 konferans, 21 Belkıs Haııııo, 
2~ orkestra. 

Bükret 394 metro 20 M.ıJ:urı 

Limon) a tarafınd şarkı ~.-iJ !;cııroni, 

:?t konferaıı11, 21,15 konser. 
qe1grad - 429 metr ~O J l'r.uı-

sızca aoubavere, 20,5 grawofon, 21 
dok~run ta\ iyeleri, 21,30 konıu•r. 

Roma ( 441 metre ) 21 gramofon, 
ajana bal.ıcrleri, 21,45 ıenfont. 

• 

Klemansonun Heykeli 
. Paris 24 - Şanzelize cadde
sıne nakledildiği zamandanberi 
üzerinde bir örtü bulunan Jorj 
Klemansonun heykelinin llze
rindeki örtD merasim yapıl· 
madan indirilmiştir. Klemansonun 
birçok dostları bu hususi mera· 
simde hazır bulunmuşlardır. 

ispanyada Bulunan Bombalar 
Madrit 24 - Sevil vilayetin

de yeniden 3 bomba bulunm~-
tur. Şimdiye: kadar bulunan gizli 
bombaların yekünu 349 a baliğ 
olmuttur. 

Kürtiyus Moskovada 
Moakova, 24 - Sabık Alman 

hariciye nazırı M. KOrtliyus bu
raya gelmiftir. 

Filistindeki Musevi Yurdu 
Vaşington 24 - Amerika Si

yonist teıkilib Reisi Dr. Naum 
Okolon şerefine verilen bir resmi 
kabulde Filistiode bir Musevi 
yurdu tesisi kararlaımışhr. 

Prat ( 488 metre ) :n,o:> Kıra! 
t.idip isırıind<'ki komedi, t<'rıısilden 
;ıonra konser. 

Viyana ( 517 motre) 21 haftanın 
dedikoduları, 21,!l5 konser. 

P~,te ( 550 metre ) 20 musikili 
musahabe 20,5 oı>eradan nakil. 

Varıova ( 1411 metre) 20,~5 gra
mofon, 21,15 hafif konser, 22,10 l.ıir 
•P ra t'arçası. 

Seüm Sırrı Beyin Konferansı 
~elim Sırrı Boy perşembe ak9amı 

radroda. lıcdon tcrbiyoşi nasıl bir 
mana ifade eder? llevzulu yetmiıinci 

konferansım verecektir. Bu konferans, 
cimnastik ,enlikleri arifesinde alA.ka 
uynudıracaktır. 

lngiliz Kıraliçası Çok 
Mu haf aza kir Kadındır 

Huzuruna 
Hiçbir 

Kısa Etekli Elbise Giymiş 
Kadını Kabul Etmez 

Asıl İııgiliz a · 
ilelerinio cemiyet 

hayahna girme 

çağına ıelmqı 

olan kızlarını kı· 
rahçaya takdim 

etmeden evvel 
hususi ve umu-

mi içtimalara çı
karmamaları a• 

sırlardanberi ria· 
yet edilen kuv
vetli bir anane 
icabındandır. 

Bu milnasebet• 
le senede iki 
defa sarayda bir 

resmi kabul ter

tip edilir ve kı• 
ral ile kıraliça 

tarafından o yıl 

içinde cemiyet 
hayabna dahil 
olacak olan ha
mm kızlar ka· 
bul edilir. 

Merasim pek sade, fakat o 1 lngiliz Al'1lymda yapılan kabul 
nisbette de azametlidir. Hanım resimlerinin bu seneye ait olan 
kızlar annelerinin •eya saraya sonuncum geçen hafta yapılmıflır. 
daha evvel takdim edilmif olan Yukanya dercettiğimiz resim 
en yakın akrabalanndan bir ha· takdim edilecek olan hanım 
namın refakatinde olarak suvare kızların heyecanlı intizarlanndan 
elbisesi ile saraya gelirler. Sıra birkaç sahnedir. 

ile intizar odalanna alınırlar. Son· 91:==:=::==:=•-----
ra yine sıra ile kabul salonuna 
,gltllrillllrler. 

Kabul salonunda kıral ' ile 
kıraliça yüksekçe birer koltuğa 
yanyana oturmUf(ardır. Arkala• 
rında ve yanlarında bir mustati
lin ilç dd'ı şeklinde bütiln saray 
erkinı vardır. 

Sırası gelen hanım kız teşri· 
fat mQdürll tarafından ismi söy· 
lenerek salona ithal edilir. 
Hanım kız karala eğilerek, kıra
liçaya diz çökerek tazimlerini 
arzeder ve bir iki kelime ile 
tltifat görerek çekilir. 
Hanım kazları müteakıp takdim 

sırası saraya henOz takdim edilme· 
miş olan hanımlara ye onu mOtea· 
kıp te ecnebilere gelir. Ecnebileri 
takdim eden kimse sefirler beye· 
tinin en kıdemlisinin zevcesidir. 

Loodra halkı ıçm sarayda 
yapılan bu kabul resmi bilyük 
bir eğlencedir. İşi olmıyanlar da
ha erkenden sarayın i>nilnde top· 
lanarak gelen otomobillerin içm· 
deki muhteşem tuvaletli hamm 
kızları seyrederler. 

Şurasını da kaydedelim ki 
hanım kızlarm takdim merasimi 
esnasında t:ışıdıldarı tuvaletle&' 
ne kadar zarıf ve ne kadar mub
teıem olmak m&mkllnse o ka
dar zarif ve o kadar muhte
şemdir. Fakat ayni zamanda da 
uzun etekli ve klisiktir. Filha
kika kıraliça tuvalette fazla ce· 
surane yeni ihtiraları sevmez. 
Klisik merasim elbiselerinin ta
raftarı dır. Mubafazakirhğı iltizam 
eder. O derecede ki bir ara
bk kesik saçlı hanım kızların 
saraya kabul edilmmeleri bile 
mevzabahs olmuıtur. 

Kadıkay 

SG.-e7ya Sinemaunda 
(2G) mayıı çaqamba günü aktıunı 

saat 21';45 te Ratit Rıu tiyatrosu. 

Ceza Kanunu 
v ..... ,,... 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo 

Fransız Frangı 
f ngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
lsviçre frangı 
Leva 
Florin 
Kuron Ç. 
Şiling A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Çenonets 

Tahvilat 

Kapanıı 

00 12 06 
773 25 00 

o 60 87 
09 'ZI 00 
3 39 62 

1ı 25 05 
O'l 43 75 
57 36 75 . 

1 17 35 
16 03 25 
04 46 95 
57 85 05 
Ol 17 53 
01 99 25 
04 46 95 
79 67 os 
26 94 75 
Ol 52 14 

Kapalllf 
-====ıc:=~-~==1 ~ -

1. Dahili 93 75 
D. Muvahhide 42 26 
A. Demiryolu 00 00 

Borsa Harici 

~::diye -- - ~- 9 1: 00 

Banknot • 2 51 00 

Sovyet - lngiliz Ticareti 
Londra 24 - Sowpt ml

messillerile yapılmakta .a- ti· 
caret mlizakereı.I hakkında 
izahat veren deniz aşın Ticaret 
Nazın, lngiiterede imal edilen 
maddelerin Sovyetlere satılmamnı 
kolaY.latbrmak içia 1 milyon 800 
bin lngiliz liruma balii olaa 
bir kredi verilebileceiini 16yle
miştir. 

FEvzlA Ti USISI 
Bu l!<'neki tatil devre ini fıtanbul'tfa 

gec;irftlek mecburiyetinde bulunan mek
tep talebeleri için ArnawtkGyOnde 
her UlrlO sıhbt ve terbiyevi veaaiti cami 
olan binasında hususi tefkilü vücuda 
getirmistir. Bu t.efkilf.ttan istifPe e .. 
mek iltiyen talebeler mektep id~hıe 
mflracaat ederek lsahat alabillrl• • 



J 

Yeni Fransız ~Cümhur 
Reisi Nasıl Bir Adamdır? 
Löbrön, Meşhur 

Olmuş Eski 
Yeni Fransız 

Reisicllmhuru M. 

Klemansoya Hasım 
Bir Dostudur 

Kredi F onsige 
Tahvilleri 

17 mayıs 932 tarhinde çekilen 
yüzde llç faizli tahvillerin 599 un· 
cu keşidesinde 350107 numaralı 
tahvil 50 bin frank kazanmıştır. 

Aıatıdaki 25 numara da 
(1000) er frank amorti alacak· 
Jardar: 
7495 

47715 
85220 

104557 

14107 
57378 
90691 

17297 
74518 
96905 

Löbrön bir çiftçi 

çocuğudur. Kar· 
deşi el'an baba· 

larından kalan 
çiftlikte, ziraatle 
nıesguldür. Rei· 
ıicümbur her 

ıene tatilini kar· 

deşinin yananda 

geçirmesini se· 
ver. Orada sa· 

191472 
1 306001 

396555 

106564 
246076 
329013 

ı 14731 
276726 
347686 

26073 
79851 

100407 
164419 
299429 
371486 

pan sürmekten, 

hayvanları suya 
&ötürmekten çok 
aevkalır. M. Löbr6nUn karda,i, tarlada, biraderinin 

Lİle tahsilini CUmhur Reisi olduiu haberini okuyor 
bitirdikten sonra politekmik mek- suretle ifa et· 
tebiae girnıit olan M. L5br1Sn, miştir. Versay 
oradan birinci olarak çıkmıştır, Ahitnamesiniıı 
83kerlik hizmetini bitirdikten 

müzakeresi es· 
nasında M. Ma-

IOnra kaydolduğu ili maden ren ismindeki 
mektebinden de birinci çıkmıştır. meb'us ahitna· 

Yumi dokuz yapndanberi atıl- meyi şiddetle 
dağı aiyasi hayatında daima mu· tenkit etmişti. 
Yaffakıyetli neticeler almıştır. M. O vakit yapıla-
Löbrön ilk nazırJığmı Kayyo ka- cak intihapta 

binesinde yapmıştır. O vakit da- M. Löbrön de 
ha kırk yaşında yoktu. Ondan muhalif fırkaya 
ıonra muhtelif zamanlarda nazır 
olmUftur; Puvankare, Dumerg, 
Milran, Klemanso kabinelerinde 
nılihim nezaretler işgal etmiştir. 

1931 de M. D umeria yerine 
&yan reisi intihap edildi, ve ge· 

ne bu defa onun katlinden sonra 

feçen 11 mayısta Reisicümbur 

intihap edildi. 

M. Löbrön az söz ıöyler, 

faa~ çalışkan, mütevazı, basit 

yaşamayı seven bir adamdır. 

Umumi harpte M. Klemanso, 

kabinesini teşkil ettiği zaman, 

M. L6bröne müstemlekat neza
retini vermişti. 

M. Löbrön harbin sonuna 
kadar bu mühim vazifeyi hüsnü 

mensup olan 
Marenin liste· 
sinden nam-

zetliğini koy
moştu. Bunun 
lizerine Kle• 
manso, M. 
Löbrönil ya· 
nına çağırarak 
dedi ki: Löbr3n harpte, Topçu 

Blnbatıu k17afetlle 
-"Siyasetimi tenkit eden bir 

muhalifle, benim kabinemdJ bu· 
lunan bir nazırın ayni listede bu· 
lunmalarına müsaade edemem." 
Bu sözlerle beraber L6brönü 
istifaya davet etmişti. 

M. Löbrön derhal istifasını 
vererek şunu aöylemişti: 

u - Elbette ki sizin bulunma· 
dığınız bir gün gelecek, ben de 
vatanıma hizmet etmek fırsatını 
elde edeceğim.,. 

~~~~---------·-·----------~~~-

Amerikada Harika Nev' -
inden Bir Kadın Türedi 

1903 tarihli tahvillerin 378 in
ci keşidesinde de 623521 numa
ralı tahvil 50 bin frank kazan· 
mıştır. (1000) er franklık amorti 
alacak olan bu keşideye ait (25) 
tahvilin numaraları da aşağıdadır: 

41o148 4ı2966 43 t 935 444088 
448282 449482 460298 465635 
467326 522820 5.18486 54 J 312 
541703 546195 560472 57t)967 
573684 601727 604056 615539 
635452 691224 700151 7562'l2 
779575 

1911 tarihli tahvillerin 277 in· 
ci keşidesinde iae 84290 numaralı 
tahvil 50 bin frank kazanmışbr. 
Bu keşidenin (1000) er franklık 
amorti kazanan 25 tahviline ait 
numaralar da şunlardır: 
17828 20726 387 58 42756 

83109 
135362 
215717 
244014 
382636 

49099 7CY7117 80676 
103285 104683 1064.tO 
159436 188793 2048 ı 7 
224662 225760 242980 
277359 296308 319172 
389564 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

• * 
Size Tabiatinizi Söyliyelim. 

heyecan telkin 
edersiniz. 

Birinci sualinbin 
cevabı bir irade 
meselesidir. İra
desi sizden zaif 
olanlar Uzerinde 
muvaffakıyet gös
t Nebilirsi niı . 

2 - Aşkın 

her ıokil ve saf
basında heyecan 
To yekdiğerine 

nı iitalıehctler var

dır. Siz; kadının 
saıninıivet ve 

eden aşkını tercih 

3 - Edemezsiniz. ÇOnki likayt 
değilsiniz. • Ahmet Bey: Zeki ve müteteb

Mis Parri, Dudakların Kıpırdanışından, 
Her Söylenen Sözü Anlıyor 

bistir. Bir feyi 
anlamadan, men
faatlerine uygun 
bulmadan yap
maz, izzetiJncfis 
meselesinde, t:.ı.

hakkUme taham
mül edemez, ben· 
liğine kıymet ve 
ehemmiyet verir. 
Eğlenceden , ve 
zevklerden mah-

Nevyork 20 ( Hususi ) - Her 
leyin şanpiyonu Amerikada ye-
Yelifir, garabetlfrİn çeşitleri ora
da bulunur. Bunlardan biri de 
Mis Parri isminde genç bir kız
dır. Mis Parri yakında veya uzak· 
ta konuşan bir adamın söyledik
lerini dudaklann harekabndan 
anlamaktadır. Mis Parri, karşı
ıındaki adamın kendi ken-
dine dudaklarım oynatarak 
•tiylediği siSzler, kendi bilme· 
diği bir lisanla söylense bi
~ aynen kaydetmektedir, hem de 
ataaız olarak. Sesli filim çıkma
~~n evvel sinemada acakla bir 
filanı gösterilirken herkes ağlar, 
Yalnız Mis Parri kahkahalarla 
flilerdi. Bir gün Nevyork sinema
brı?dan birinde (Vahşi insanlar) 
De nıınde bir film gösterilmekte 
1 0n filmin bir noktasında aktör 
Lo eki Reyd haydutlar tarafından 
le ·r anıyor, ve ölürken geride 

a an kızı için dua etmiye başlı· 

ı 
yordu. Bu acıklı filmi seyreden
ler hıçkırıklarla ağlarken Mis 
Parri kahkahalarla gülerek çan-
tasmdan çıkardığı not def-
terine şu sözleri kaydetmiş• 
tir. ( Rejisör Jemmi bu rolü 
bir kere daha tekrarlatacak olur-
sa vallahi hakikaten sakatlana- · 
cağım veyahut öleceğim, artık 
insaf etsin, hem de yemek za· 
mana çoktan geçti, açlıktan ba
yılıyorum.) Bu sözlerin lo rol oy· 
nanırken hakikaten aktöriln say
lediği sözler olduğunu aktör 
soDl'a itiraf etmiştir. 

Mis Parri Nevyork detektif· 
lerin hocasıdır ve bu yüzden 
müthiş para kazanmaktadır. Mis 
Parrinin talebelerinden bir de· 
tektif 200 metre uzakta bir hay
dudun arkadaşına &öylediklerini 
dudakların harekatından tesbit 
etmiye muvaffak olmuş ve bu 
haydut mahkemede o sö2leri ay• 
nen söylediğini itiraf etmiştir. 

• um kalmak is
temez. HaıımkA.r değildir. Mukabelede 
dik ve tok aözl fi olur. • Neriman 

H. : Mihnet ve 
cefaya tahauı

JD ill gösterir, na
fdiren neteli olur. 
Parayı israf et
mez, kalabalık 

ve gürfiltülii 
yerlere sokul
mak istemez, hi
le ve riyayı be
ceremez. 

Fotojraf Talılil Kııponrm• 

11 inci Sayfaniızda bulacak.sın1z. 

HARUNURREŞIT 
----------- 101 Yazan : * .. -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Halk, minimini kAjıtlara yazıl· 
mış olan bu serveti toplamak 
için ( 1) onun geçeceği yollarda 
bekleşiyorlar ve onun izine secde 
ediyorlardı. Bu harekette bütün 
gönüllerin ona tapışını ve bağ· 
!anışını görmek mümkündü. 

1 
altına alarak çıkmıya başladı. 
Y almz ben ICaldım. Onlar gibi 
parayı ve tepsiyi alıp çıkamıyor
dum. Uıaklardan biri bana göz 

Gene Cafer, memleketin en 
güzel köylerine bahçelerine, hur.
malıklarına tasarruf etmişti. Ha· 
lifeden zengindi ve bu zengin
liğini hudutsuz bir semahatle 
gönül avlamakta taraftar kazan
makta kullanıyordu. Onun cö
mertlik menkıbeleri, bin bir ge·· 
ce hikiyelerİni gölgede bıraka· 
cak kadar gözü kamaşbncı ma· 
hiyetler taşıyordu. Meseli Şamlı 
"Menzir" isminde biri görd6.ğü 
ikramı, ihsanı ve iltifatı şöyle 
anlatıyor. 

" - Ben büyiik bir nimet 
ve varlık içinde b&ylldüm. Bir 
aralık işlerim bozuldu, zeniin· 
Jiğiın zail oldu. O dereceye kadar 
ki evimi satmağa mecbur oldum. 
Daha sonra müthif bir ihtiyaç 
içinde kaldım. Bazı dostlarım, 
Bermekilere ve bilhassa vezir Ca
fere ilticayi tavsiye ettiler. Ailem
le beraber şamdan aynldım, Bağ
data geldim. Çoluğumu, çocuğu· 
mu aç ve nafakasız, bir mescide 
bırakarak diğer bir mescide git
tim. Orada üstleri, başları, temiz 
bir takım adamlar g6rdUm, yan· 
larına oturdum. Ne suretle halimi 
hikaye edeceğimi dütiinüyordum. 
İhtiyacımı haykırmak zilletine 
karşı izzetinefsimi asi görüyor
dum. Bağdada geldiğime Adeta 
nedamet getiriyordum." 

" O sırada bir uıak göründü, 
o adamlan kaldırtb. Ben de bera
ber kalktım, büylik bir konağa 
girdik. Muhteşem bir bahçenin 
renk renk çiçeklerle bezenmiş bir 
köşesinde vezir oturuyordu. Et
rafı, çadırımsı örtüliı idi. Yanla
rına katıldığım adamlar, kendi· 
sini selamladılar, oturdular. Ben 
de onlara imtisal ettim. Bir sürft 
uşak geldi. EJlerinde birer am
ber kıt'asını havi altın buhurdan· 
lar vardı. Etrafı tatir eylediler. 

"Vezir, yanıbaşında oturan 
kadıya eğildi: "Amca zademin 
hemşirem Ayşe ile nikahını ak· 
tet!,, dedi. Kadı, bu emri yerine 
getirdi. Oua sırasında saçılan 

misleri, anberleri herkes yerden 
toplamaya başladı. Ben de elime 
geçeni kcynuma koydum. Müte
akıben uşaklar, ellerinde mis 
ile karış!k bin altını havi birer 
gümüş tepsi bulunduğu halde 

misafirlere yaklaşhlar. Herkes 
parayı koynuna, tepsiyi koltuğu 

(1] Bermekiler, cömertlikte türlü 
türlG usuller icat ediyorlardı. O cüm
leden olarak Y ahyanın otlu: " Filin 
aarrafa Jrit, bu kadar dinar al ,, 
maalinde ve muhte'if miktarda 
rakamları havi kendi elile bir takım 
kağıtlar yazarak gecel\?yin, yahut 
gündftz at GstOnde ıokaklari dola,ır· 
dı, bu kiğıtları atard1. Bu hareketi
nin bikm~tini aoranlara: " İhaaoımın 
yanına gelemiyen, kendi.ini tanıma· 

dığım fibi beni de tanımıyan kimse
lere bile ıamil olmasını isterim " 
derdi: Her kimin eline bu kiğıtbr· 

dan geçerae sarrafa gidiyor, havi 
olduğu mebliğı alıyordu. Bu bono
lara kırdırmamak, eksik verdirme
mek için sarrafan yanında enıin bir 
memur bulunduruluyordu.Bu memur 
tediyatı mu"akabe ediyor ve para 
alanlann ismini, hüviyetini arayıp 

aormayordu." Tertibüddüvel- S: 22 

ifareti ile bu işi yapmaklığımı 
anlattı. Parayı, tepsiyi alıp yft
rümiye başladım. Giderken telif 
gösteriyordum, bunlarm elimden 
alınmasından korkuyordum. 

"Fakat hen farkedemediğim 
halde vezir bütün bu hallerime 
dikkat etmişti. Paravananın yanı
na gelince beni geri çevirdiler. 
Paranın geri alınacağını an!ıyarak 
meyus oldum. Vezir oturmamı 

emretti, oturdum. Hal ve şanımı 
sordu. Kendisine hikiyemi arzet
tim. Teessüründen ağladı. Sonra 
kardeşi Musayı çağırtb ve ona: 

"Birader, işte sana felekzede bir 
zat. Zamanın gadrına uğramış. 

Yanına al, insaniyet vazifeni 
yapl,, dedi. 

"Musa, beni beraber aldı, bir 
hil'at giydirdi, tepsiyi yanımda 

saklamakhğımı söyledi. Bir giln, 
bir gece onun konağında gayet 
mUreffeh ve muazzez misafir ol-

dum. Ertesi gün kardeşi Abbası 
çağırttı. Ona:"Veziri azam bu zatı 

bana misafir verdi. Halbuki ben 
Emirülmüminin efendimizin saraymı. 

gitmek istiyorum. Bugün de se
nin misafirin olsun dedi. Bu 
zatın yanında da gayet parlak 
bir gün geçirdim. 

11 Artık hergün beni bir yere 
misafir ediyorlardı. Ben ise ailemi 
düşünüyordum. Fakat onlan dile 
almıya cesaret edemiyordum. 

On gün bu suretle misafirlik 
geçirildikten sonra " F azl ,, a 
götürüldüm. Onun yanında da 
bir gün, bir gece kaldım. Ertesi 

gftn bir uşak gelerek: "Kalkınız, 
çocuklarımzın yanına gidiniz ! ,, 
dedi. Kendi kendime : " Eyvah, 
tepsi ve para elimden gitti. 

Keşke ilk gündenberi yapsalardı 
da ailemden ayırmasalardı" dedim. 

Ayağa kalkbm. Uşak önümde 
gittiği halde yürümiye başladım. 

Rehberim beni konaktan dışarı 
çıkardı. Bir kat daha yeise düş-

tüm. Sonra beni gayet güzel ve 
mükemmelen döşeli bir eve soktu. 

Orada ailemi gördüm. Çoluk, 
çocuk hepsi ipekler içinde idi. 
Onlara yüz bin dirhem ile on 
bin dinar nakit verilmişti. Uşak, 

elime iki köyün tasarruf senet
lerini tutuşturdu ve: "Bn ev, 
bu mefruşat ve bu iki köy sizin
dir. Kamilen size ihsan edilmiştir, 
dedi., (*) 

Tarihe geçen bu menkıbe, 
Caferin dillerde dolaşan cömert
lik hikayelerinin en kftçüklerin
dendir. O, daha neler, neler 
yapmıyordu? Fakat Hanın, genç 
vezirin s'tltanat fe.-kinde bir 
kudret temin ettiğini bissetmi· 
yordu. iradesini değil idrakini de 
onun keskin zekasına kaptırın şb. 
Caferin gözile görüyordu, Caferin 
ağzile konuşuyordu, genç ve 
zeki dostundan istediği şey sade 
neşe ve tebessüm idi. O da 
halifeyi memnun etmek ıçın 

olanca kabiliyelile çalışıyordu. 
Hergün reni bir oyun çıka r yor· 
du, yeni bir eglence icat edi
yordu. 

(Arkası 'ar ) 

l*I Elferecii ba' deşljidde: l..'9-S:22 
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Muharriri 

Stakpool . 

Uç Serseri •. Üç Milyoner -68-

Makar miskin bir adam de
lildi. Bilikia zekiydi, kurnazdı 
Ye karakterinin noksanlanm 
tamamlıyabilseydi bnyiik bir 
adam olabilirdi. Yalnız fıtraten 
fena yaradılmıı bir adamdı. 

Tembelliğin, sarhotlutun Ye 
.. Vis., in önilne geçilebilir. Hepmi 
de kabili tashihtir. Bunlar birer 
ruh hastalığıdırlar. Ruh iyileıtik
çe, büylidükçe, temizlendikçe 
geçerler. Şifa bulurlar. Fakat 
Makarm hastalığı tohumda mev
cut bir bozukluktan ileri geliyordu. 

Fenalığı görmez, arzulan tat-] 
min edilmedi mi vahfi bir hay• 
vao ,kesiHrdi. 

* Tereddüdü ve karanızhla 
uıun siirmedi, kazmasmı kaldı
rarak ite koyuldu. 

T oprajın sathı sertti, fakat 
beı on santim kazıldıktan sonra 
yumşuyor, kazmaya bir kum yı· 
jmı gibi kolay geliyordu. 

Makar bllyllk bir intizam 
He kazılacak toprağın etra
fına evveli d&rt k6fe bir 
daire çizdi, soma bu çizilen 
kısmı on, on bet parçaya 
ayırdı ve bu iti bitirdikten 
sonra Viyarı yardıma çağırdı. 
ikisi birlikte kazmalara sanldı 
ve sessiz sadasız, kollannın biitiln 
kuvveti ile kazmaya başladılar. 

Zenci Ceki evvelA seyirci ha
lin~eydi. Fakat beı on dakika 
sonra o da işe girişti. Makar ile 
Viyardan hazan birinin hazan da 
öbürünün yerine kaim oluyordu. 
Yirmi dakika kadar bu ıekilde 
çalıştıktan sonra durdular, 
biraz nefes aldılar, 6nlerinde 
epeyce yliksek bir toprak ve 
kum yığını peyda olmqtu. 
Dinlendikten sonra kazmaları bı· 
rakarak kilreklere sanldılar. Top-2 
rağı yan tarafa attılar, tekrar 
kazmaya sarıldılar. 

Beş on dakika sonra 6nlerin
de ikinci bir toprak yıjım ylk
aeldi. Bu defaki yığın ilk defaki 
kadar fazla değildi. Binaenaleyh 
kürek ile yalnız Viyar çalııb. 
O da ilçilncü beşinci kllrelf 
ancak savurmuştu ki sert 
bir şeye dokunduğunu hissetti, 
küreğini toprağa butırdı. Dolu 
olarak kaldırdığı zaman ağzından 
bir hayret nidası çıkb, ktlreğin 

içinde çürümüş tahta parçalarile 
toprağa karışmış bir sllrll albn 
vardı ve bu alhn pu bile tut
mamıştı. 

Makar ayakta, bu manzara 
karııaında tek bir kelime .ayle-
miyor, timdi diz çiikerek elleri 
ile toprajı eşelemiye çalqan 
Viyara bakıyordu. 

On bet senedenberi arkuıncla 
kottuğu hayalin nihayet can bul-
duğunu anlamamıı gibiydL Fakat 
bu şaıkuılık denesi ancak birkaç 
dakika drdO, sonra birdenbire 
diz ç6kt0, deli gibi ifllmiye, o da 
Viyana iainl takiben toprağı 
ellerile etelemiye bqladı. Aruıra 
duruyor, toprağa kantllllf olan 
albnları toplıyor, bir eline doldu-
ruyor, Viyara g&teriyordu. 

Viyar ,ise arkad&flnın boynuna 
Arılmıfb, sevinçten çıldırmıt veya 
çocuklqmıı bir adam gibi 
onu olquyordu, hullsa çuku
run içinde muntazam İf)e
mui ar1ıaya uğra11111 iki dimajm 

Seneden beri Hasretini 
Karşısında 

Başladı 

Nihayet 15 
Çektiği 

Parıldamıya 
Alhnlar 

vflcude getirdiği bir cinnet tab
losu vardı. 

Bu sırada gökten bnyilk 
bir kut geçti. Kuşun gölgesi çu
kura isabet edince Makar 
altınları sıyanet etmek ister gibi 
ellerini uzatb, sonra başım kal· 
dırdı, kutu gördn ve nihayeti bu 
hldise onu akla ye· mantığa irca 
etmif gibi ayağa kalktı, kolu ile 
alhnı ılldi, parmaklan ile 
saçını sakalım taradı: 

- Yarısı İngiliz, yarısı Fran
sız altınıdır, dedi, fakat içinde 
biraz da Holinda altım vardır. 
Anlqdan kiirek kutulardan biri
ne dokunda. Kınlmasını mucip 
oldu. GörUliiyor ki tahta çilrll· 
mllıtDr. 

Kazarken dikkat etmeliyiz. 
Muhakkak ıimdi birkaç yiiz do-

IArhk para kaybetmişizdir. Ba
kınız şu etrafa saçılan albnlara 1 

Yere eğilerek bir İngiliz lirası 
aldı. Söylerken bu lirayı bq 
parmağı ile şehadet parmağı 

arasında tutuyordu. 
Altının cazibesine tutulmuıtu. 

Bir aralık altını pantalonuna sü
rerek parlattı. Sonra gUneıe 
tutarak parlaklığını muayene 
etti. Viyar alkolün ıitirdiği aptal 
ytızU ile Makara bakıyor ve 
gUlliyordu, nihayet: 

Toplarız, dedi. Sıkılmıya 
lilzum yok. Birkaç tanesi kay• 
bolsa l bile fakir mi dilşmilf 
oluruz ? Şimdi yapılacak şey 
albnları yelkenliye nakletmektir. 
Doğrusu sepetleri getirdiğimize 
çok iyi etmitiz 1 

( Arkası nr J 

Salihli - İzmir Futbol Maçında 
Kazandılar İzmirliler Galibiyet 

S..llhll ve lzmlr sporcuları bir arada 

SalihU ( Husul! ) - Cuma 1 ça başlandı. Bizim takım genç 
sabahı lzmirden hareket eden ve kıymetli oyunculardan teıkil 
Altay ( B ) takımı, buraya gelerek edilmişti. Oyunu 0-1 Altay takı· 
G&rbnzler Yurdu ile bir futbol mı kazandı. Neticeyi Altay ta-
maçı yapb. kımı kazanmakla beraber Salihli 

Saat 10,30 da istasyonda Sa- gençleri daha seri ve daha canlı 
Hhll gençleri Altaylılar karpladı. oynadılar. iki takımın yaptiğı sa• 
fımirli sporculara Gnrbüzler kili- mimi temas burada büyük bir 
bUnde bir çay ziyafeti verildi. allka uyandırdı. 
Öğleden sonra saat 2,30 da ma- A. 

Darülfünun Mubayaat 
Komisyonundan: 

Tıp Fakllltesile Eczacı ve Diıçi mektepleri ve idarei merkeziye 
ile cliier fakültelerin 1 • 6 • 932 tarihinden 1 • 6 - 933 tarihine 
kadar yalnız yq sebze ve kuru meyva alta aylık diğer bilumum 
ihtiyaçları bir senelik olarak kapalı zarf usulile münakasaya ko· 
nulmuttur. rıatler mutedil g6rllldllğll takdirde birlikte ve yahut 
te&ik olunarak a1r1 ayn ihale edilebilecektir. Bunlardan 1 Haziran 
932 tarihine, sebze yq ve kuru meyva, sllt, yoğurt, tereyaiı, 

Muhtelif kuru erzak 2 Haziran 932 
Sadeyaj'ı ve zeytin yağlarile aabun, et, ekmek 4 ,, ,, 
Eczai Tıbbiye Ye kimiYiye Ye llboratuvarlar malzemesi 6 ,, ,, 
Hayvan yemleri eoYaı bezler ve sair ihtiyaçlar 8 ,, ,, 
Odun, mangal, kok, ve enyaı maden k6mnrn gaz ve 
enYaı makine yağları. 9 ,. ,, 

ldarei merkeziye ile diğerlerinin her nevi mahrukat ve sair 
ihtiyaçlan da 11 Haziran 1932 tarihine mtısadif günlerde saat 15 te 
ihale edilecektir. Bunlann her birerleri için ayrı ayrı mevcut ıart
name ve ihtiyaç listelerini görmek ve fazlaca malümat almak 
istiyenlerin miilga Harbiye Nezareti binasında Darlllfünun Mliba
yaat Komisyonu kitabetine ve mllnakasaya ittirak edeceklerin de 
bu baptaki teminab muvakkatelerini bir rtın evvel muhasebe 
veznclİDe yabıdıktan IODI'& makbuz •• teklifnamelerile birlikte 
komİl)'onumua mikacaatleri. 

r 

BIKAYB 
Bu Sütunda Hergün 

'Nakili: HiJsegin Zelcl 

Bir Saatin Romanı 
DUnku Kısmm Hulasası 

Edip Kemal Bey asil bir aileye 
mensup fakat mütevazı bir servete 
malik bir avukattır. KakıköyUnde oto
mobili bozuluyor. Garajda makinist 
bir saat sonra hazır olacağını söyliiyor. 
Genç adam bu bir saati oski ve zengin 
ahbaplarının birinde geçirmeyi tasar
lıyor. Fakat bu ahbaplarla. hiç samimt 
değildir. Ziyaretlerine de gitmeı. Ev· 
de annesile kızını buluyor. lltınlar 
Edip Kemalin ziyaretini hayretle kar-
911ıyorlar. Zira, o, senelerdenberi evle
rine adım atmamııtır. Genç adam 
anlatıyor, anlatıyor. Vaktile hiçbir 
sözüne ehemmiyet vermiyen bu aile 
timdi onu dikkatle dinliyor. Fakat 
aile reisi evde yoktur. Ne zaman 
geleceği de belli değil. Bu ıer&it 
altında Rdip gitmiye hazırlanıyor. .. 

- Kendilerini göremediğim· 
den dolayı nekadar müteessir 
olduğumu ldtfen söylersiniz, 
hanımefendi ••• Olmaz mı? 

Enise hanımefendi, genç 
avukatın elini uzun uzun sıkb. 

- Peki • dedi • ziyaretinizi 
bildireceğim... Çok memnun 
olacak ... 

Ve kliçlik Hanım, ta gözleri· 
nin içine bakb : 

- Teşekkür ederiz, Edip Bey. 
Edip Bey merdivenleri kut 

gibi hafif indi. " insanlar neka· 
dar fena ! Ben Cevdet Beyleri 
soğuk buluyordum. Beni istiskal 
ettiklerini zannediyordum. Ne 
iyi insanlarmış!. .. ,, Neşeli ne-
şeli bir sigara yaktı; garajın 
yolunu tuttu. Yolda: " Son Pos
tal ,, diye bağırarak koşan bir 
gazete müvezzi gördü. Çocuğu 

durdurdu. (Bir gazete aldı. Göz· 
lerine büyük bir serlevha ilişti: 
" Meşhur beynelmilel it kıralı 
Marvello intihar etti! Cevdet ve 
Atıf Beyler tevkif edildiler . ., 

Cevdet Beyefendi, itte bunun 
için evine avdet edememişti ... 

Maamafih üç glln soma eve 
geldi ve ayni gtın Edip Kemali 
çağırdı. Çok mahzun bir hali var• 
dı. Şliphesiz teessilrden... iki eli
ni avukabn omuzlanna koydu: 

- Edipçiğim, yavrum, ·dedi
karım, bütlhı mubaverenizi aynile 
anlatb banal 

" itiyatlarını bilirim 1. Fazla 
gecikmiye~eğinden eminimr.,, de-
mişsiniz. Benim nekadar namusile 
yaşamak itiyadında bir adam 
olduğumu biliyordunuz. Hakika· 
ten de fazla gecikmedim. Üç 
gün zarfında masumiyetim ispat 
edildi. Buna derhal inanan yalnız 
siz oldunuz, yavrum.. Çok iyi 
yaptınız: Gazetede tevkifimi okur 
okumaz hemen koıtunuz. BDtlln 
ahbaplanm, doatlarım ve tani
dıklanm içinde bana bCSyle 
itimat besliyen ve ailemi, fe
liketi biuettirmeden, teselli 
eden sizden: bqka kimse çıkma• 
dı. Buna en ufak bir ehemmiyet 
bile atfetmemek llzımgeldiğini 
ispat için takalar yapmıısınız ••. 
Yalnız eve geç kaldığımı zanne
der gibi g6riinmlişs8nliz.. Neza· 
ket bu kadar olur, Edipciğim ••• 

Yemek odasına geçerlerken 
Enise Hanım: 

- Yol Renddetmek olmaz. 
Zate& biz liçllmilz, bir de IİI: d6rt 
kiıiyiz. Ailece bir yemek yiye
lim. dedi. 

Ailece? 

Eı mana? 
Rllkzan H. tebes 

yordu. 
Edip Kemal, azap içerisinde 

idi. 

Beni takdir ediyorlar, 1eri
yorlar diye düşlinDyordu. Ben 
onların indinde, boğulan bir 
insanı elinden tutup kurtaran 
bir adamım. Evet, evet. 
Kızlanm bana verecekler. Bu da 
iyi. Hem zengin hem de çok 
gUzeL Hoşlanna gidiyorum ; 
bende dünyanın bOtllıı meziyet
lerini buluyorlar. DeYlet lmfu 
buna demezler ml? Şayet oto
mobilim bozulup kalmuaydı, ne 
Cevdet Boy, ne Hanım Efendi, 
ne de Rükzan Hanım bana ula 
dikkat etmiyeceklerdi 1 

"Evet, ilkin... Şayet vuiyeti 
bu ıekilde bırakırsam, maneYI 
bir dolandıncıhk yapmıf olaca· 
ğım. Hiç ınphe yok ki, eter ga· 
zeteyi bir saat evvel okumut ol
saydım Cevdet Beyin muumiye
tine inanmıyacakbm... Amma it
ler böyle gitmedi ki 1 Namus
luca hareket etmek istiyorsam, 
bana kollarını açan ve kızlarını 
veren bu adamlara doğruyu iti· 
raf etmeliyim ... 

Evlerine, otomobilim bozul
duğu için geldiğimi, başka hiç
bir şeyden haberim olmadığım 
söylemeliyim... İşin doğrusu bu
dur! Bütün bir hayatı, saadeti, 
zenginliği bir yalanın üzerine 
kurmak... Bu, asla doğru olamaz!. 

"Diğer taraftan, şayet hepsini 
itiraf edersem •.. ,, 

Zavallı delikanlı, nefis yemek· 
lerin lezzetini alamadan yerken 
böyle çırpımp duruyordu. 

Bunu takip eden g6nler zar
fında da böyle çırpındı, durdu. 
Asrımızda bin bir gece muallan 
olmadığı için, bu çırpınmaktan 
çabuk vazgeçti: Kısa bir zaman
da, Cevdet Beyler tabii hallerine, 
tabii milnasebetlerine tekrar 
başladılar. 

Rükzan Hamm, kendileri kadar 
zengin diğer bir zatla evlendi Ye 
Edip Kemal, onlarla indinde, 
senede Uç defa sofranın ta öteki 
ucuna oturan ehemmiyetsiz genç 
bir adam olarak kaldı. 

SON 

SON POSTA 
Y evmt, Siyast, IMıv&dle ve Halk 

gazetesi 

idare : tst.anbuı: Elkt Zaptiye 
Cataloetm• eoblt 15 

Telefon lat.anbul - IOBOS 
Posta kutuau: latanbul - 74.1 

Telgraf: lat.anbul SON POSTA 

ABONE FlATl 
TURKİYE Ecnebi 

1400 Kr. t Sen• 

750 • 6 Ay 
400 • s • 
150 • 1 • 

2700 Kr. 
1400 • 
800 • 
800 • 

Gelen evrak geri verllmn. 
U&nlardan mes'uliyet alınmu 

cevap için mektuplara & karuılut 
Pul üt.veli lt.zımclır. 

Adres değittirilmesl ( 20) kuruıtur. 



25 Mayıs SON POSTA Sayfa 11 

f şten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: Deniz üstünde eç n 
Macera dgar ip J)iri eli 

(Baş tarah l inci 1ayfada ) 1 hadiseyi gizliyeceğini vade~miı 

Huharrlrl : 
Arnold Golapen 

-7-

Kanlı Bir 

iki Ortak Arasında - Kir 
Da Müşterektir, Zarar Da .. 
\' a Tutulursam? T eh lika 
Nerede Fazladır ? ilk 

Anlaşma - Manzana 
Muvafakat Ediyor 

- Söyleınesi kolaydır: Ya 
nıtulursam ne dersiniz·( Umuru
nuzda bile olmaz zannederim. 
Çünki elmas elinizdedir. Savuşup 
gidersiniz, fakat ben ne olurum? 

- Fazla bedbinsiniz! Bir 
defa neye tutulacaksınız? Mesele 
iyi malumat almaktadır. 

Sustuk. lkimiz de kararsaz 
•e suratlı idik. Nihayet: 

- Biz. ortağız değil mi? diye 
IÖze başladım! 

- Elbette! 
- Halbuki bir işte ortaklar-

t&n birinin bütün mesuliyeti de
luhte etmesine mukabil diğerinin 
ıeyirci kalınası doğru değildir. 

- Ben de bu fikirdeyim! 
- O balde bu akşam yapa· 

tağım ız teşebbüsün şartlarım 
tespit edebiliriz. 

Manzana yerinden kalktı: 
- Anlamadım!.. 0 Yapacağı

llıız teşebbüs ,, diyorsanz, " Ya
Pacağım teşebbüs " demek lazım! 

- Niçin? Ortak değil miyiz, 
karı da zararı da birlikte paylaş
lbıyacak mıyız? 

- Evet amma ben hırsız 
de ... I. t gı ım. 

- Doğru, yalnız bir hırsızın 
ıaldığını paylaşmakta tereddüt 
•bniyorsunuzl 

Manzana kızdı elini rövolve
rine götiirdü. 

- Beni öldürebilirsiniz, de
dim, fakat akıbetini şimdiden 
dlişünmeniz lazım! Malum ya bu 
•ilahlaran en büyük mahzurları 
•es çıkarmalarıdır. İşte tutnlmak, 
ldyotine gitmek vardır. 

Manzana elini silahtan çekti: 
- Peki, beraber gideriz, fa .. 

Irat bir şartla f 
- Ne gibi? 
- Aparlimana evvell m gi-

receksiniz 1 
- T eblikenin önde ve arka

da bulunan için farkh olduğunu 
tannetmiyorum. Binaenaleyh de
diğiniz olsun, fakat bu teşebbüsil 
Yapnııya mecbur kalışımız cid-
den fenad r. Biraz diişününüz, 
•caba dostlarınız arasında size 
~~i bin frank ikraz edecek 
•ınse yok mudur? 

Manzana sivri bir kahkaha 
leopardı: 
--

!:otoğraf l'ahlili Kuponu 

'rabiatinlzi öğrenmek istiyorsanız 
fotoğrafınızı 5 adet kupon ile bir

likte gönd eriniz. Fotoğrafınız sıraya. 
t!l.bidir ve fade edilmez. 

lsiın, meslek 
\'eya san 'at? 

1-----~~~~~ı-~~~~~-
lla.ngi sua.llorin 

cevabı? 

---~--~~~-ıı-~~~--~-g 
Fotoğ-raf intişar 

,_:decek ıui ? 

l:i Otoll,rafııı klişosi SO kuru1luk 

_Pul rnukabfliııde guııd orilobilir. 

işte sual diye buna derler, 
dedi. Eğer bana iki bin frank 
ikraz edecek bir dostum bulun
saydı şimdi ben burada bulunur 
ve zatıalilerile tanışmak ıerefini 
kazanır mı idim ? 

Bu son cümleyi zevke pek 
muvafık bulmadım. Maamafih 
üzerinde de durmadım. Bu, Man· 
zana ıüphesiz kaba bir adamdı, 
bunu bir bakışta anlamıştım. 
Ve bu herifle belki birkaç hafla 
yanyana yaşamak mecburiyetinde 
kalacağ mı düşündükçe cidden 
mütee!llsİr cluyordum. Maamafih 
heriften kurtulmak ümidini de 
bırakmış değildim. Bunun için 
müsait bir fırsata inliZJr ediyor
dum. Fakat maalesef tali son 
günde benden yüzünü çevirmişti. 

* Elimizi yüzümüzi.i yıkadıktan 

ve iyi kötü üstümüzü başımızı 

düzelttikten sonra tekrar karşı 
karşıya geçtik. Manzana: 

- Azizim Pip. elbette cebi-

llerifin bana anlattığı 
masala. göre bir 

Takitler zenginmi9 .• 

nizde biraz para •ardır değil mi? 
diye sordu. 

Cebimden çantamı çıkararak 
masanın üstüne boşalttım, Man
zaoa ateşin bir gözle hemen 
saydı. 

- 27 frank t Çok bir şey 
değil, fakat ne de olsa bizi bir 
gün yaşatır! 

Rövolverini cebine koydu, 
Kasanın kapısını bir defa daha 
muayene etti, sonra: 

- Haydi şimdi dışarı çıkarak 
karnımızı doyuralım, dedi. 

( A.r kası -:ar ) 

Yunan Amele Grevi 
Atina, 24 Demiryollar 

amelesinin grevi bitmiştir. Müna
kalat tabii ve muntazam bir hal
de yeniden başlamıştır. 

Kalay lstihsalatl Azalacak 
Lahi .24 - Burada toplanan 

Beynelmılel kalay komitesinde 
kalay istihsalalının 92lJ senesine 
nazaran üçte bir nisbetinde ten· 
zili istenilmektedir. Vaziyet tetkik 
ed~lınektedir. 

Nihayet mahkemenin son celse- ve bu vaitle yakayı kurtarmış. 
sinde, şimdiye kadar gizli kalan Cinayet işlendikten sonra ka-
hakikatler şahit ifadelerHe aydın- tiller hakikatle karşı karşıya 
landı. Mahkeme salonu, bu esrarh kalmışlar.. Elde ettikleri paraları 
davayı diniemek üzere gelenlerle taksim ettikten sonra cesetleri 
dolu id!. Tavazzuh eden bu feci çuyallara doldllra rak denize a t 'llışlar 
cinayet şu ıekilde irtikap edilmiş· Bundan sonra Osman kaptan 
tir : Ahmede talimat vermiş: 

Burhaniye motörll Gelibolu ya - Sen motörü al... İtalya sa-
gitmek üzere Bergama tüccarla- bitlerine doğru açıl.. Yusuf ta se· 
nndan Halil ve Cemal Beylerle ninle beraber gelsin. O c:ivarda 
Recep namında birini hamilen molörü imha et... Sen de İtalyan 
lzmirden hareket etmişti. adalarından birine iltica et.. Bu 

Motörde motörün sahibi Os- suretle izimizi kaybetmiş oluruz. 
man kaptandan maada makinist Osman Kaptan bundan sonra bir 
Yusuf ve Çipinoz Ahmet namın- kayığa binerek uzaklaşmış.. Fa-
da biri vardı. Bir şahidin ifade- kat Ahmette korku başlamı~. 
sine göre; Bergamalı tüccarlar Os:nan Kaptanın hAdiseyi hükü-
GeJiboluya kaçak eşya satın al• mele haber vererek bu işin içe-
mak üzere gidiyorlarmış. risinden tehlikesizce ııyrılmasın .. 

Tüccarların paralı olduğunu dan korkmuş ve motörii batıra-
anlıyan motör sahibi Osman rak başka bir kayıkla ortadan 
kaptan, Çipinoz Ahmetle gizli kaybolmuş. 
bir plan neticesinde bu paraları Deniz ortasında kalan Yusuf 
ne pahasına olursa olsun elde bir kayığa binerek İzmire gelmiş; 

. etmiye katar vermişler. Kokaryalıda sahile çıkarak 
Paraların alınması zannedil- evine gitmiş.. Bir taraftan yara .. 

diği kadar kolay olmamış. Mak- larım tedavi ettirirken diğer ta-
tul tüccarlar kaptanla Ahmedin raftan meseleyi babasına ve kar· 
bu tekliflerine mukavemet etmiş- deşine anlatmış. 
ler. Nihayet cebir istimali mec- Kanundan korkan bir genç 
buriyeti hasıl olmuş; iki şerik olan Yusufun kardeşi keyfiyeti 
katil tabanca ile Bergamalı zabıtaya haber vermiş. Ve bu 
tüccarları öldürmüşler. ıuretle mesele patlak vermiş,, 

iş bu kadarla kalmamış. Mo· Hidisenin bu suretle aydın· 
törde bulunan Recep namındaki lanmasma rağmen, muhtacı tahı-
şalns ta ayni şekilde tabanca ile kik bazı nuktaları olduğu anla-
öldürülmüş. Bu kanlı hadi,enin ıılmaktadır. Bu noktaların tenviri 
safahatmi gören makinist Yusufu zımnında mahkeme, bazı şahitier 
da ortadan kaldırmak ve cinayet dinliyecektir Ad,.an 
izlerini bu suretle yok etmek 
icap etmiş.. Makinist Yusufun 
vücudu ekzoz borularının açtığı 

Ooks Berlinde 
Berlin 24 - Dox tayyaresinin 

bugün öğleden sonra buraya in· 
mesine intizar edilmektedir. A ok L• db 1 B yaralarta dolmuş.. Yusuf, 

merı a, n erg e e- kendisine fenalık yapılmamasını, 

raberMakmTutuyor .~~iM-L~A-K~re~~-f-A~M-B-A-~-~A-S-I~~-AN-A~f-1-, 

( Ba(. tarafı 1 incl ıavfada ) 
<ı : ulara rasgefse, derhal linç 
etmiye kalkar. Muhakkak ki böy· 
le yapar, çünki Amerikalılar bu
na kasem etmişlerdfr. 

Hadisenin feci taraflarından 
biri de şudur: 

Reisicümhurun haremi Madam 
Huver kilçük Liodbergin sağ ve 
salim ailesine iade edilmesi için 
dua etmek lizere Beyaz sarayın 
kilisesine girmiş, diz çökmüş. 

Tam bu sırada felaket haberi 
kendisine bildirilmiş. Kadnıcağı
zın gözlerinden yaşlar boşı:ınmış. 
Şimdi birçok evler ve dükkaola~ 

rın pencerelerinden siyah bayrak
lar sarkıyor. Bunun manası şuiur: 
Amerikanın birinci evladı Lind· 

bergin başına gelen hadiseden 
dolayı Amerika matem tutuyor 
ve onun yesine iştirak ediyor. 

Bu faciadan dolaya Madam 

Lindberg o derece müteessir
dir ki, hamile bulunduğu çocuğu 

doğurup doğuramıyacağı endjşe 
ile düşiinülüyor. 

tak olduğudur. Yedi ay evvel 
işlediği bir cilrümden dolayı 
mevkuf bulunan Alkapone, Lind
bergin oğluna mukabil ıerbesti
sını temin edeceğini zannedi
yorc.lu. 

Fakat on bir sene hapse 
mahkum edilince intikam aldı, 
deniyor. Alkapone, meşhur Şika
golu Kolosimonun yaveri idi. 

Kolosimo rakipleri tarafından 
C>ldürüldükten sonra dağılmak 
üzere bulunan maiyetinin idare
sini Alkapone deruhde etmiştir. 
Ogün, bugün onun teşkiJatile ve 
her türlü haydutluktan çekinmi· 
yerek mlithiş bir servet temin 
etmiştir. 

Alkaponenin Atlanta hapis
hanesine nakledilmesi de bükü· 
melin, bu işte ondan şüphe et
tiğine delalet ediyor. 

Hadise, bu kadarla bitmiş 
değildir. 

Turan 

Katilleri Bulana Mükafat 
Nt:vyork, 24 - Trentondan 

Şimdi herkesin ağzında şöyle bildirildiğine göre Ayan Meclisi, 
bir rivayet dolaşıyor: Lindbergin çocuğunun katillerini 

Lindbergi aldatan ve kendisini bulacak kimseye 5000 İngiliz li-
herkese milyoner gibi tanıtan, rası mükafat vadeden kanun )A-
hakikatte bir sahtekar ve sefilden yihasını kabul etmiştir. Layiha, 
başka birşey olmıycın Kürtisin Nevjersey Meb'usan Meclisine 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Bankamııın tahtı tasarrufunda olup ahiren ifraz edilen Beyoj

lunda Teşvikiye mahallesinde Harbiye caddesinde krokisi aşağıda 
mevcut arsalardan cepheleri Harbiye caddesine müsadif 1, 9, ve 8 
parsel numaralı ~rsalar kapalı zarf usulile satılığa çıkarılmıştır. 

Teklif edilecek bedelin bette biri peşin olmak üzere müteba· 
kisi dört sene Ye dört müsavi taksitte ve senevi yüzde on buçuk 
faize tabi olmak şartile öndenilecektir. 

ihale 30 Mayıs 932 tarihine m6sadif pazartesi günO Ankara'da 
idare Meclisi huzuru ile icra edilecektir. 

(1) numaralı arsanın teminab (J.118), (8) numaralı arıanın teminata 
(1.240) ve (9) numaralı arsanın teminatı da (J.262) liradır. 

Talip olanlar mufassal şartnamemizi görmek üzere İstanbul Şu
bemize veya Merkezde Emlak ıervi21ine müracaat edebilirler. 

, ... ~ 
@ 

~ .. ... meşhur kaçakçı Alka one ile or· verilecektir. 

~~=====================-=========================================~==~=================-==a 

iL ZOZU (En Nefistir Arayı 
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IPEKIŞ Nerededir?. 
Mağazanın Yerini En iyi Tarif Edene, Beğeneceği 

En Güzel Kumaştan Bir Elbiselik 
Hedive Edilecektir. 

IPEKIŞ MUVAKKAT SATIŞ MAGAZASININ YER[: 

1 - Tünel ile Galatasaray arasındadır. 
2 - İngiliz kız mektebinin altmdadır. 
3 - Türkuvazın karşısındadır. 
4 - istiklal caddesinde 355 numaralı mağazadır. 
5 - Beyoğlunun en şık mağai..asıdır. 

• ••• ilah şeklinde de tarif edilebilir. Fakat bunlardan hic 
'S' 

birisi veciz değildir. (İPEKIŞ) in bulunduğu yer en kısa ve en 
u kelime ile yani en veciz şekilde nasıl tarif edilmeli, hiç 

bilmiyen birisine nasıl anlatılmalıdır ? 
IPEKlş Müessesesi, muvakat satış mağazasının bulunduğu 
yerin en güzel ve en kolay tarifini arıyor. Bunu en iyi tarif 
.dene mağazada beğeneceği en güzel kumaştan bir elbiselik 

ve eğer erkek İse bir gömleklik hediye edilecektir. 

Cevaplar 1 O Haziran Akşamına Kad1r iPEKtŞ 
Mağazası Müdüriyetine Gönderilmelidir. ~etir.e 

12 Haziranda llAn Edilecektir. 

- .~ .... , 
. . ·_ ': . . ,·ı'ı• 

Doktor Orfarıidis 
Zührevi ve cilt hastalıkları mütehassısı 

.... Beyoğlu, Tokatlıyan karşısı No. 251. Tel. B. O. 3734 

-
1 
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NAİM VAPUR iDARESİ 

lzmir surat Postası 
( 20 saat > 

Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her Perşembe günleri Galata 
hafta rıhtımındaa 

~:ıat tam 18 de hareketle doğru 

i Z MIR 'e 
ve Pazar günleri İzmir' den saat 
14 t/2 da hareketle fstanbul'a 
avdet eder. 

Tafsilat için Galata, Gümrük 
karş sın da Sile F ransez Han 
No. ? 2 yazıhanesine müracaat. 

Tel. B. O. 1041 

Sadık Zade Biraderler 1 
Vapurlan: l<aradeniz Postası 

UMLUPINAR 
26 Mayıs vapuru Peşembe günü 

akşamı saat 18 de Sirkeci rıh
tımından hareketle (Zonguldak, 
İnebolu, Ayancık, Samsun, Or
du, Giresun, Trabzon, Rize ve 
Hopeye azimet ve ayni iskele
lerle GörPleye uğrıyarak avdet 
edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet Hanı altında acen
talJğma miiracaat. Tel. 22 f 34 

Dr. A. KUT .EL 
Cilt n 1.ührevl butalıklar teda· 

vihanesi Karaköy Börekçi fırını 
sırasında 34 

N~ EN at< """ ... ,. :ı LEZiZ ,,,,'4.. .. ~ ISTANBULUN ~oc· a·· ·:~fil· ' ı· . ,:" EN ·, 
PS'c.~ NEFİS .:·. -r: f ~ '..: ·-:· , . . . . . "~ . s1,1Yu ·~· · . • . _ (!;, •'. ... ' · ' GA?-_OZU ·, 

BEBEK SARAYINDAKİ 
Müzayedeye 27 Mayıs Cuma gUnü dahi devam olunacaktır. 

Mozkfır sarayda. bulunan biICı.nıuın kıymetli vo müz~yyon eşy:ı 'o bilhassa kııkikt kristofl sofra, dondurma, 

şampanya ve çay takımları, Hcreko ve Lion ipokli kurıınşları, el işlemeli çarşaf vo çay takınıları. Piyano, Piya· 

nola, perdeler, ipekli Hcrc-kc )Jı ~ı r ve ı\ ccııı lı :ı.ltları, rıadidn s:rlnn t:ıkım lıır ı \·o şaire. 

1 Zümrüt Yalova Kaplıcaları 
Büyük Otel - Büyük Lokanta - Büyük Gazino 

1 Haziranda açılacakhr. 
Radyoterapi - Fizyoterapi - Elektroterapi 

- Hususi banyolar -
lstanbul'un en ıyl orkestra ve cazbandı 

yemek flatlarmda yUyUk tenzilat yapllamıştır. 
• Yemek mecburi değildir, 

l
1 

___ ~ __ .l ____ is_t_a_n_h_uı ___ B_e_ıe_d_iy_e_s_i __ iı_a_n_ıa_r_ı __ ,_..I __ *_~_,.,. 
Kadıköy Belediyesinden: Kalamış Deniz hamamı mahalli 932 se

nesi banyo mevsimi için kapalı zarf usulile J • 6- 932 çarşamba 
günü şartnamesine tevfikan saat on beşte ihale edileceğinden talip 
olanların teklif mektuplarile 50 liralık teminatı muvakkat~ makbuz 
zarflarını yevmi mezkiirda saat on dörde kadar Daire Encümenine 
tevdi etmeleri lazımdır. Şartmane hergün Daire Muhasebesinden 
öğrenilebilinir • (B) 

* 23-5- 932 pazartesi günü pazarlığı icra kılmacatı iJAn edilen 
Büyükderede tesis edilmekte olan Meyva fidanhğı için mevcut 
şartnamesi mucibince mübayaa edilecek motopomp görülen lüzum 
üzerine pazarlığı 26 • 5- 932 perşembe gününe taJik edilmiı olmakla 
talip olanlar 52,5 liralık teminat makbuz veya mektubu ile yevmn mez
kfırda saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (1) 

---------~-~ 111--r Klrallk Otel ~-.. Şık ve kibar Hanımlara Sablık Otel Eşyası 
Beyoğlund:ı 1stik1Al caddesinde Tophanede, tramvay duratı 

180 No. lu bitititinde, BotHkeaen cadde-
E S K E N A Z ~ sinde 6- 8 No. h Anadolu merkeı 

Ticarethanesi; beyaz çamatır, oteli ve kahvehanesi kiralıkbr. 
ınit;ter vo korse işlerine yeniden içindeki yeni eşya da aablacakbr. 

P · ,. müsteciri Oıman B. müracaat. başla<lığını ve arısın en son mo-
del çamaşır ve yatak örti.llerinin 
vürut ettiğini muhterem müşteril&

rinc tolHJİr f!ylor. 
Fiatler pek müsaittir 

Gülhane doğum ve kadın 
hastalıkları muallimi 

Haatalanru cumadan maada bergiin 

2 den 6 ya kadar Caf aloğlunda Yere-

1 
batan caddesinde Orhan Bey apartı• 

manı No. 3 te kabul ve tedavi eder. ı 
w + Telefon : 23294 

Dan 
Oalatada Hayvar hanında R. V. JI. 

Y :ıhni Efendi yazıhanesinde kazaen 
zayı eylediğim imza.mı havt boı k!l.ğtiiı 
bıılamadığımd:ın ve kimseye dahl 
senet ve saire ile borcum bulunmadı· 

ğından tarihi ilandan itibaren üç gOD 
zarfrnda ınfiracaat odilmosi aksi talt· 
dirde zuhO.r edecek herhangi vcsilcJ 
voya senedin hilkınU olmadığı Ticaret 
kanununa tevfikan ila.n olunur. 
Beyoğlu latıklM caddealnde 107 aumarıılı 

lıkender apartımanımn l numaraaınd• 
Ellazaryan Hayg 

Hattı Tarifesi Haydarpaşa -
25 Mayıs 1392den 25 Mayıs 1932 dell 

itibaren itibaren 
KöprUden Kadıkö· Köprüden Haydar"' 
Kadıkö· yünden 1 Ha:tdar• paşııdaıı 

lstasiyonlar 
K6pril H. 

Haydarpq• I ~ 
6 

6 
6 

Kınltoprak 7 
Feneryolu 7 

Gö:rlepe 

Erenkii1 
Su adiye 

Boa tancı 

KOçilky'alıı 

Maltepe 

Kartal 
YUDWI 

Pendik M. 

lstasiyonlar 
Pendik 

Yunus 

Kartal 
Maltepe 

KQçükyab 

Bostancı 

Su adiye 

Eren köy 

Göztcpe 

feneryola. 

Kızı.ltoprak 

Haydarpa§a 1 ~ 
K<inrü M. 

2~ Mayıs 1932 Tarihinden İtibaren Muteberdir. 

GİDİŞ KATARLARI 

DÖNÜŞ KATARLARI 
ost. Post. 
7 35 37 3 39 41 

(2) 
48 

1 ()() 

1 

2 14 

2 17 

(2) 

47 

1 - 45 ve 46 numarah trenler 1 hazirandan 31 biriuci teşrine kadar ~lerler. 2 - 41 numarala tren yalnız Perıembe ve 
Pazar günleri : 48 numaralı tren de Cuma ve Pazartesi günleri işler. 

yüne Köprllye paşaya KöprUy• 
1 OO(X) 6 25 l -(X) 6 35 
6 30 7 ()() 6 30 7 48 
7 0() 7 40 7 00 8 30 
7 30 8 05 7 45 8 55 8 10 8 40 

1 8 20 9 40 8 40 9 10 
9 10 9 35 

1 8 40 10 10 
9 30 to 00 9 30 10 43 
9 55 lO 35 9 55 il 28 

10 30 ti 20 10 30 12 38 
il ()() il 50 il 00 13 15 
[( 40 12 30 il 40 14 ro 
12 25 13 05 12 25 15 18 13 10 13 55 

13 10 16 ro 13 55 14 3.5 
14 35 15 10 13 55 16 2.1 
15 15 15 55 114 35 17 13 
15 50 16 15 15 15 ıs ıo 
16 10 17 05 16 lO 18 48 
17 05 17 40 17 05 ıo ıo 
17 25 18 05 

17 25 19 40 17 55 18 40 
18 30 19 05 . 17 55 19 50 
18 45 19 35 18 30 20 55 
19 15 19 45 18 45 21 28 
19 55 20 50 19 15 21 50 
20 45 21 20 

19 55 23 38 
21 lO 21 40 

20 45 (>< "' 22 15 23 30 
22 15 ( XX) 

( X) lşaretll sefer Cuma, Cumartesfı 
Pnartesi günleri yapılır. • 

(X X ) işaretli seferler Perşembe, Cıı 
ma, P~uar günleri yapılır. 

er Nevi MaKina 
ve F ABRIKALAR 

Müsait şeraitle verilir ve tesis 
edilir. Galata Sigorta Han 

3 ü.ncü kat 6 • 8 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim. Ral"' 
Neıriyat Müdürü Halil LOtfi 

t 


