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Yeni Bir Emir 

... 
11---.....,___ ~n Tarihi 

Münasebetile 
fktısat Vekaletinin, kontenjan 
usulüne dair miihim bir em
rinden dün bahsetmiştik. Bu 
emir mucibince, her mmtakn· 
nın lhtiyacı tespit edilditl 
için ithal edilecek mallar yal· 
nız tayin olunan mıntakalara 

hasredilecektir. Bu münaıe· 

betle halkın mütaJeuını 

yar.ıyoruz: 

Sllıeyman Bey (BoğazkeMn camlııokak,51 ) 

- Eğer tahdit listelerinde 
konulan miktarlar mıntakaların 
hakiki istihlak kabiliyetlerine gö· 
re konmuşsa bu kararda isabet 
edilmiş demektir. 

Fakat mıntakaların ihtiyaçlarl4' 
Dl tayin ve tesbit etmek çok 
müşkül bir iştir. .. 
Sadretfn Bey (Kısıklı, Abdtl~affar Efendi 

• lşkUnde) 

- lkbsat Vekaletinin bu tami
mini muvafık gördüm. Yalnız şu-

rasını habrlatmak isterim. lstanbul 
Türkiyenin mühim merkezlerine 

m .. l gönderir. Onun için, lstan
bula, 1stanbulun ihtiyacından fazla 

kontejan verilmeli ki, buradan 
daha müsait şeraitle, diğer vila· 
yetlere eşya ve mal göndermek 
mümkün olsun. 

Jf-

Fer1dun Nazif Bey ( Beya1:1t, L&lell ) 

- Evvela lstanbulun ihtiya
cah temin olunmah, sonra taşraya 
mal göndermelidir. Vekaletin bu 
noktai nazarım spekülasyonun 
önüne geçecek bir tedbir olarak 
1rörüyorum. 

Oto Andrlyaıli B. (Komisyoncu ve 
tacir) 

- lstanbul Türkiyenin yüzde 
altmış, yüzde yetmiş kadar itha
latını yapmaktadır. Bunlar tabia
tile sırf İstanbul hudutlan içinde 
sarfedilecek mallar değildir. 

lstanbulun en büyük kuvv~ti 
taşraya mal gönderebilmesi ve 
yalnız Avrupa ve Asya arastnda 
ticari bir köprü olmasıdır. Binaen
aleyh, lstaobul kontejanı fazla 
verilmeli ki başka mıntakalara 
mal göndermek zarureti hasıl ol
masın. Çünkü, taşra doğrudan 
doğruya sipariş yaptığı takdirde, 
hu siparişler küçük olacağı için 
~ok yüksek fiate mal olacakbr. 

Kazalar Sıkla'tl 
Şoför Halil Efendinin idare

lindeki 2392 numaralı otomobil 
ile Hüseyin Sabri Efendinin ida
resindeki 589 numarab hususi 
otomobil Osmanbeyde müsademe 
ederek her ikisinin de ön taraf
tan parçalanmıştır. Şoförler ile 
otomobildeki müşterilere birşey 
olmamışbr • 

. 

BELEDiYE OE 
Memurlar 
Ucuzluğa 
Kavuşugor 

Belediye İkbsat Miidürlüğti 
tarafından Belediye memurları 
için yapılacak kooperatif nizam
namesinin hazırlandığını yazmış
tık. Nizamname yarın daimi en· 
cümene tevdi edilecektir. Koo
peratife şimdilik Şehir Meclisi 
azalarile Belelediye memurları 
aza olabileceklerdir. Kooperati
fin hisse ~senetlerinin bedeli bir 
liradır. Nizamnameye göre, koo
peratife aza olabilecek memur-
Jann beş hisse senedi birden 
almaları şarthr. Şimdilik koope-
ratifin iptidai sermayesi ( 1200) 
liradır. Umumi heyetin kararile 
bilahere diğer devlet memurları 
da kooperatife hissedar kaydedile
ceklerdir. Kooperatif evveli bir 
lokanta açacak, sonra da bir sahş 
mağazası tesis edecektir. 

Tuhaf Şey! 
Bir Kadın Jilet ile Komşu
sunun Damarlannı Kesti 

Fatihte Ahhmediye caddesin
de oturan Dokumacı Osman Efen
dinin zevcesi Rabime Hanım 
komşusu ismet Hanımın jilet ile 
sol kolunun damarlarını kesmiştir. 
İsmet Hanım hastaneye kaldınl
mı~ Rabimc H. yakalanmışbr. 

Nafdedilen ahluim1ar 
lstanbul hapishanesi fazla ka· 

labalık olduğu için bazı mah-
lciimların diğer hapi,:,hanelere na· 
killerine karar verilm.ş, elli mah
kum Edirne, Tekirdağ ve Çanak
kaleye gönderilmişti. Dün de 
muhtelif ceıalı 15 mabk<iim Üs· 
küdar tevkifhanesine nakledil
miştir. 

Hem Borçlu Hem Atacakh 
Menahem Efendi isminde bir 

%at, Galata merkeıine müracaat
la kendisine borçlu olan Salamon 
ve Arif Efendi'erin kendisini 
ölümle tehdit ederek zorla eJli 
lira daha istediklerini iddia et
miştir. 

Haraç istemiş 
Mahut sabıkalılardan Galatalı 

Arap Abdülkadir Madam Katiııa· 
yı ölümle tehdit ederek haraç 
para istemiş, Abdülkadir, araya 
girmek istiyen) SerTer isminde 
birini öldürmek için hücum eder
ken yakalanmışhr. 

l Ağaç ] KAÇAKÇILIK 
---·---

Üsküdardal 5,500 Sıkı Tedbirlerin 
Fidan Dikildi Semereleri 
Bu sene Üsküdar kaymakam

lığı İhsaniye ve Karhk bayırına 
{ 15580 ) muhtelif fidan dikmiştir. 
Bu ağaçların ( 1700 ) ü çınar, 
( 700 ) ü çam, ( 250 } si mazı, 
( 150 ) si erguvan, ( 50 ) si selvi, 
( 500 ) ü • gladieya, ( 3000 ) ü 
dişbudak, ( 1100 ) ü acar, ( 800 )ü 
pavli, ( 3200 ) ü akasya, ( 250 ) si 
karaağaç ( 300 ) kavak, ( 200 ) Ü 

söğüt, ( 200 ) ü tefne, ( 5 ) i ma
nolya ( 100 ) ·· gü~dür. Ayrıca 
Selimiye kışlasının deniz sahiline 
de bin kadar çınar ağacı dikil-
miştir. Bu fidanlarm muntazam 
ve fenni bir surette sulanması 
için de su tesisatı yapılmıştır. 

Üsküdar Ziraat Memuru Behçet 
Beyin dün Belediye riyasetine 
verdiği bir rapora nazaran dikilen 
akasya, çınar, mazı, selvi ve ergu· 
van ağaçlarının tamamen tuttuğu, 
dişbudaklarm ancak yüzde beş 
nisbetinde bir zayiat verdiği, yal· 
n z çınarlar hakkında şimdiden 
kat'i hir şey söylenememesine 
rağmen bunlardaki zayiatın da 
yüzde Beşi geçmiyeceği bildiril· 
miştir. Su tesisatın da munta
zam bir surette1 çahşbğı rapor· 
da zikredilmiştir. 

Sarıyerden Trabyaya kadar 
u~aoan yolun her iki tarafına 
dikilen bütün lidanLır tamam n 
tutmuş ve yeşillenmiştir. 

Hayırh Hizmetçi 
Bakırköyünde incirli cadde

sinde oturan Pakize Hanımın 

hizmetçisi Suıan, hanımmın ipek
li eJbiseleriııi, mantosunu, ipekli 
çoraplarıw, iskarpinlerini üstüne 
giyinmiş! ve evde ufak tefek ne 
varsa alıp saVU§muşlur. 

Vanhşhk 01muş1 
Setim isminde biri Galatada 

Madam Katinanın evine gırerek 
öte biri çalarken yakalanmıştır. 
Selim karakolda şunlan söyle-
miştir: 

- Ben kendi evime gınp 
yatmıya haudanıyordum, yanlış
lıkla başka eve girdiğimi şimdi 
anlıyorum. ------
Makine 
• 

lsligorlar 
Ba:ıı Ticaret od.alan lkbsat 

V ekatetine müracaat ederelc Rus
yadan gelecek otan makinelt:rin 
kendi mmtakalarına tahsisini is-
temişlerdir. Öğrendiğimiz~ göre, 
bu makinelerin nerelere ve hangi 
vilayetlere verileceği henüz belli 
de&rildir. Hükumet bu makineleri 
muvafık gördüğü mıntakalara 
'tal1sis edecektir. 

Görülüyor 
Gümrük başmüfettişliği liman

da kaçakçılığın önüne geçmek 
için esaslı tertibat almış ve bu 
tertibatın tatbikatını kontrol et
miye başlamıştır. Polis müdüri· 
yeti ikinci şubesi de mahalle ih
tiyar heyetlerinin yardımile ka· 
çakçllık yapılabilecek mahalleri 
tarassut alhna almıştır. Gümrük 
ve polis rnüdüriyetlerinin aldıklan 
tedbirler neticesi olarak bir bu· 
çuk aydanberi şehrimizde mühim 
denilecek derecede kaçakçilik 
hadi esi tesbit edilmemiştir. 

Katasım Yarmış 
Fen erde oturan Mehmet is

minde biri ayni evde oturan 
Has.ln T ahsini demirle başından 
yaralamıştır. ----

Gümrüklerde 
Müfettişler Mıntakalarına 

Hareket Ettiler 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 

gümrük işlerinin layık olduğu 
ehemmiyetle teftişi için teftiş 
hakkmda mıntaka usulünü kabul 
etmiştir. Bunun üzerine müfettiş
lerden Tevfik Bey Trabzona, 
Tahsin Fazıl Bey Karsa; Lfıtfi 
Bey Samsuna; Şemsettin Bey 
Mersine, Rüştü Bey Cenup hu
duduna memur edilmişlerdir. Bu 
müfettişlerden hepsi dün mınta· 
kalarma hareket etmişlerdir. 

Liman Kooperatifi 
Şehrimi:zde ilk defa teşkil 

edilen Liman İstihlak Kooperatifi 
bir hazirandan itibaren umuma 
açılacaktır. Ayni günde koopera· 
tif namile bir mecmua da çıka
caktır. 

Maarif Vekili Geldi 
Maarif Vekili Esat Bey dün 

akşam trenile Ankaradan hareket 
etmiş v~ bu sabah şehrimize gel
miştir. Vekil Bey istasyonda şeh
rimiz Maarif erkanı tarafından 
istikbal edilmiştir. 

Beşiktaş Kaymakamlığı 
Ortaköydeki Fer'iye tütün 

deposu Beşiktq kazası Kayma
kamlığına tahsis edilmek üzere 
Tütün İnhisar idaresinden iste
nilmiştir. Kaymakamlık ve bütün 
Beşiktaş mahkemeleri bu binaya 
taşınacakhr. 

Yeni Amerika 
Sefirinin İntibaları 

Yeni Amerika Sefiri Mister Şerli 
Cenapları Ankaradan Istanbula dön• 
müştür. Sefir, Türk inkılap ve kur-

• tulut hareketi İl'! Amerika kurtulut 
hareketi arasında müşabehet gör• 
dütGoü ve bu suretle Türk Cümhu• 
riyetinin bu fevkalade inkişaf v• 
terakki devrinde Türkiyede bulun• 
makla ilbam!ar duyduğunu söyle• 
nıektedir. 

GümUş Paralar 
Devlet Bankası birer lira kıym .. 

tinde gümüş para ihracı için hazır• 
lıklara başlamıştır. Paranm bir tara• 
fında Gazi Hz. nin resmi l; u1una· 
caktır. 

Tuz Ve Barut Bütçeleri 
Ankara, 26 - Tuz ve Barut in• 

hi•arlarının bütçe! ~ri MecJis ruzn;ı• 
mCAİne alınmıştır. Barut inhisarında, 
kuaya maruz olanların sigorta edil• 
meferi için bütçeye üç bin lira 
lı:onmu~tur. 

lstanbula Boykot 
lzruir, 26 - Şehrimiz manifatu• 

racılan toplanarak, lstanbul manif a• 
turacılarının iz mir kontenjanını ka .. 
patmalarından doğan zararları glS• 
rüşmüşlerdir. Neticede gümrük ko• 
misyoncularının, lstanbul manifatu• 
racıları namına gelen malları çekme
meleri ve onlar namına ıipariş alma• 
maları kararlaştırıldığı gibi, saliht• 
yettar makamlara da müracaat edil• 
mittir. 

Hindistanda Bir Yangm 
Petaver, 26 (A.A) - Müthiş bir 

yangın Sar Sadda mıntakasında bfl. 
ne yakın mesken ve mağuayı harap 
etmiftİr. itfaiye uzun ıaatler uğrat• 
tıktan ıonra yangına bakim olmıya 
muvaffak olmuştur. 

Cevat Beyin Cenazesi 
Varıova 25 (A.A) - Türkiye Bil• 

yiik Elçisi Cevat Beyin naşı, JO ma• 
yısta hususi trenle lstanbula gönde• 
rilecektir. 

Tayyarecilerin Kongresij 
Roma, 23 - Atlas denizini 

uçarak aşan tayyareciler kongre• 

sine iştirake gelirken tayyareleri 
kapaklanarak vefat edes "Maca• 
ristan için adalet,, isimli tayyare 
rakiplerinin ailelerine İtalya htl• 
lrumeti 150 bin liret göndermiştir. 

idman Şenliği 
Bugün saat onda Kadıköydo 

Fener stadında, bütün orta tahsil 
talebesinin iştirakile idman şen
liklerinin icrasına başlanmışbr. 
Şenliği binlerce kişi seyretmiştir. 

Türkiye 
• 

ikinci Vatanım! 
AYualurya sefiri 1\1. Ogust KralıJI 

•İyasİ hayattan çekildiğini yazm11-
tık. Ankarada hültümete veda ettik• 
teaı aonra şehrimize gelen M. Ogud 
Kral memleketimizde bulunduğu gün
lerin hat rasını ebediyyen unutamıya• 
cağını söylemiş ve "Türkiye: ikiııd 

••tanımdır" demiştir. 

Son f>ostanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Hırsız 

1 Hasan B. - Aman bizim 1 2 - Ç ok şükür, lierlffil n ere- ı 3 - Ne o Hasmı 
evi hırsız soymuş, eşyaları götü- ı ye girdiğini göTdüm. Şimdi ben da ne işin var? 
rüyor. Çabuk arkasından koşayım. de içeri dalayım! 

BeyJ Büra· ı 4 - Birader., se:l bizim eşyaları 1 
nakl etme din mi? B n d e S'l na }Ardı-
ma ge 1d m, mevsim yaz mevsimi ya! 
Sayfiyeye çık•yoruz. 

1 

a - ıı ... 



Hergün 
Bütçe 
~00 Milyona 
indirilebilir? 
-------- Cevdet Salih 

-3-
h .. İkinci makalede isimlerini yaz· 
il flıtıız iktısadi unsurların tarifeleri, 
:k~leri ve istihsal fiatleri arasın· 
le ,1 mutabakatsılıkbr ki memle-
etkın iktısadi ahengini ihlAl et· 

ine te ve iktısdi buhranın deva
llUna sebep olmaktadır. 

Bu mutabakatsızlık nedir? 
~İYeceksiniz. Mutabakatsızlik şu· 
ur ki, gerek vergiler, ger~k 

lllu~telif unsurlaran tarif el eri, 
ftsırnleri, ücretleri, fiatleri; hep 
~litarekeyi müteakıp yilkselmiş 
0 an istihsal fiatlerimize göre 
:,anzirn edilmiş olması ve hergün 

Unun çogv alması, fakat hiç ten· 
a:'l 1 olunmamasıdır. 

Meseli buğday (20) kuruş, 
~on (45) lira, tiftik ( 270) 
uruş ve diğer mallarımı-

:: fiatleri kep böyle yüksek iken 
vylü için ( 60 ) kuruşa şeker, 

(35
1

) kuruşa gaz almak, ( 10) lira 
~ parası vermek, bir paket 
.'"

04lllllil ( 6 ) kuruşa almak, fahiş 
:~kliye ücretleri, fahiş banka 
ltllizleri vermek kolay, hem çok 
olaydı.Çünkü köyln için bir okka 

rlcer (3) okka buğday demekti. 
b 1~ ) lira yol parası ( 50 ) okka 
~rday demekti. Fakat şimdi 

bır okka şeker için ( 30 ) okka 
~~iday satması, borcunu ve 
llizini vermek için mahsulünn 
~eğil, çok ağır fedakarlıklara 
"•tlanması lizımdır. 
\1 itte mutabakatsızlık budur. 

e hakikati itiraf etmek lizım
felirse diyelim ki,I başlangıçta 
Yllni istihsal maddelerinin fiati 
[iiksek iken vaziyet köylünün 
ııthine, hükumetin ve ikbsadi 
ijlliaaurlar ile maaşlı insanların aley
ı "~ iclL Bu da bir mutabakatsızlık 
dı. Fakat ne de olsa köylü te· 
~akkiye başlıyacağı için bunu 
epimiz de hoş görüyorduk. 

1 . ~iğer tarafta~, mah.sul ?at
erının yiikselmesı üzenne, ıktı
lldi unsurlar, fiatleri, ücretleri, 
;:kimleri, tarifeleri yavaş yavaş 

ıeltmiye, her sene yeniden "r•ar yapmıya başladılar. Me
he i ( 70 ) para olan Kadıköy 
(lattı .(22) kuruşa kadar çıktı. 
ı,·2) lıra olan leyli mektep ücreti 
kırkç misli artarak 500 liraya 
d ad~r çıktı.F akat(Cezir) ve (Med) 
d en~len hadise, yalnız Marmara 
enızinde değil, hayatın her 

llfbasında, bilhassa ikbsadi ba
)atın her kısmında ve her cüz' -
:~de mevcut ve her an tebed-
ule maruzdur. 

lktısadi hayatm, bu nazik, 
fakat bütün umumi hayata mil· 
easir, sari ve müteaddi olan te
~~vvücünü görmek ve sezmek 
~ın büyük bir iktısadi hassasi· 
.k_t, derin bir görüş lazımdı ki, 
~· baadt unsurların ücretleri, re· 

1 •~leri, tarifeleri ile istihsal fiat
"er1 arasında daimi bir tevazün 
't e tenazur olsun, hiçbir tehalüf 

e ~ebayün olmasın. 
ra lıt~ o zaman, dünyanın (buh· 
•lt1ı ıı) dıye şikiyet ettiği hadise 
ar azdı.Benim (Memleket unsurları 
11:•nda. iktısadi mut~bakat· 
bldı k ) dıye anladığım ( Jktısacli 
'llıla ran vergilerin ve iktısadi 
Çokİr~ann tarife ve resimlerinin 
Ierj ugu veya azlığı değil, vergi· 
rea·n ve. bu unsurların tarife ve 
dak!Jllerıle istihsal fiatleri arasın· 

1 tahalüf ve tebayündür. 
teı, İşte buhran, bu tehalüf ve 
dird~iinden oluyor. Bunu kaldır
Zel ıgunız gün, cennet gibi g ü
\'e k\'İtanunızda buhran kalmaz 

B a aınaz. 
Bunu kaldırmak mllmkün mil? 

oldu ven dünyanın (Alemi imkan) 
etJr.iı3'1na kaniim, yapbğım uzun 
lllii b erle vardığım netice tamamen 
t.rcİ, e~ ve mümkllndür. Bu atitun-

unu ispata çalııacajım. 

SON POSTA 

1 Son Postanın Resimli Makalesi 

i - Sizi emin bir yere koysalar, 
bütün ihtiyaçlarınızı temin etseler, 
ve gürültüsüz, pahrbıız bir hayat 
geçirmenizi mümkiln kılsalar, ne 
yaparsınız? Atıl, miakln, tembel ve 
tufeyli bir adam olursunuz. Huzur, 
insanı mahveden bir mikroptur. 

2 - Biltfln İnsanlar böyle bir 
hayata mazhar olsalardı, ne olacak
tı? Ne yeni keşifler, ne yeni ibti· 
ralar, ne de yeni icatlar görebile
cektik. insanlar ehli hayvanlardan 
farklı olmıyacaklardı. 

• Atalet • J 

3 Hayatın lezzeti, muhat bulun· 
duğu tehl ikel erded ı r. Tehli'<e insanı 
çevik, cesur yapar. Miicadeleye sev
keder. Hayattan zevk almamızı temin 
eder, Tehlikeden kaçanlar korkak 
ve tenperverlerdir; tehlikeyi arı· 
yanlar yarahcı kimselerdir. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

Yanlış Ve Bozuk Hesaplar! 
• 

Mecliste Tütün inhisarı Bütçesi Gö
rüşülürken 

Ankara, 27 (Hususi) - Mil
let Meclisin dOnkii celsesinde 
Tntnn inhisarı bütçesi tetkik edi· 
lirken hararetli milnakaşalar oldu. 
Dün evveli bir aylak muvakkat 
bütçe 14 milyon olarak kabul 
edildi, sonra muvazene vergisine 
geçildi. Hüsnü Bey ( İzmir ) isti.sna
lann (40) liradan tesbitini istedi. 

Maliye Vekili masraf bntçesi 
çok sıkışık olduğu için buna 
imkan bulunmadığını söyledi ve 
teklif reddedildi. Sonra Ordu 
Meb'usu Hamdi Beyin, Ünye 
Kaymakammın Uç kişiyi haksız 
yere tevkif ettirdiğini bildiren 
takririne geçildi. 

Dahiliye Vekili mevkuflann 
silah atmak cürmile tevkif edil· 
diğini ve tahkikat yapılmakta 
olduğunu bildirdi. Bundan sonra 
da Tütün inhisarı bütçesine ge• 
çildi ve şu şekilde milnakaşalar 
yapıldı; Kamil Bey ( lzmir ) Bazı 
yerlerde halk, tütün piyasası 
açılacak diye sabahlara kadar 
inhisar idareleri kapılannda bek· 
lemiştir. 150 kuruştan açılan pi-

Şiddetli Tenkitler Yapıldı 
yasa bir glinde 20 kuruşa düş
müştür. inhisar idaresi piyasayı 
tahrik etmeli, mahsulün yetiştiril
mesi ile Ziraat ve satılması ile lktısat 
VekAletleri alakadar olmalıdır. 

Refik Şevket Bey - Harice 
yapılan mamul tütün sabşınm 
tezyidi için alınan tedbirler ne
lerdir? Kaçakçılık Kanunu tütiln 
sarfiyatını çoğaltmış mıdır? 

Hüsnil Bey (lzmir) - inhisar 
idaresinde ticaret fikri yoktur. 
İşler intizamsızdır. Çok satmak 
yolunu niçin tutmuyoruz? 

Ahmet Ihsan Bey, devlet ser
mayeaile işliyen büyilk müessese
lerin çok kabahatli olduğunu, bu 
sermayelerin çapucak eridiğini 
söyledi. Sonra Bütçe encümeni 
reisi bazı izahat verdi. Müteakı
ben Rasih Bey şu şekilde tenkit
lere q-irişti: 

-Ambarlaran altı senedenberi 
tasfiye edilmemesi İnhisar İdare
sini haklı gösteremez. Ambarlar
da milyonlar değerinde toz tütün 
vardır. Demek ki inhisar İdaresi 
varidat diye bize mütedavil ser• 

maye 1ini vermiş. Böyle milesse
senin hesabı, kitabı düzgündür, 
denemez. 

Bizim başlıca kusurumuz mu· 
rakabesizliktir. Ambarlarda kim
bilir ne facialar var? Harice tütftn 
satışı meselesile VekAletler ciddi 
surette uğraşmamışhr. Satışımız 
evvelce yüzde 80 di. Şimdi yüzde 
20 ye düştü. Cavadan pirinç 
alacağımıza Mısıra tUtiin verip 
pirinç alalım. 

Ziya Gevher Bey - Bu mft.. 
essesenin aleyhinde söylenecek 
sözlere haftalar ve aylar kAfi 
gelmez. Mes'uUer derhal tecziye 
edilmeli ve inhisar Vekili bize 
söz vermelidir. Umumi bir teftiş 
lAzımdar. Parasını Meclis verir. 

Besim Atalay B. - Tahkikat 
lazımdır. 

Müteakıben İnhisarlar vekili 
Ali Rana B. izahat vererek he
saplann bozuk olmadığını, yalmz 
geciktiğini, tahkikat yapılacağını 
söyledi ve sonra da bütçe aynen 
kabul edildi. 

Ziyafette M. Musolini Çok 
Heyecanlı Bir Nutuk Irat Etti 

Roma 27 - ( A.A.) - Dün 
İşmet Paşa şerefine verilen ziya· 
fette M. Musolini, atideki nutku 
irat etmiştir: 

11 Sizin Romada bulunmanız, yal· 
naz memleketimizin memleke· 
tinize karşı beslemekte ol· 
duğu muhabbet ve teveccüh 
hislerini yüksek sesle bir kere 
kere daha teyit etmeme değil, 
ayni zamanda Gazi Mustafa Ke· 
mal Hazretlerinin sevk ve idare· 
si altında yeni ve miireffeh bir 
hayata kavuşmuş olan genç 
Türk devletinin doğmasını ve 
tedrici surette inkişaf etmesini 
Faşist hükumetin nekadar büyük 
bir itimat ile takip etmiş oldu
ğunu beyan ve ilin etmeme 
vesile vermiştir. 

Vakayiden istimbat olunan 
müsbet hakikatlerle iki memle-

leketin hissiyatı arasındaki mü
maselet iki hükümetin iki milleti 
biribirine baba ziyade yaklaştır
mak, iktısadi münasebetlerini 
inkişafa mazhar etmek ve 
direktiflerini telif suretile onlara 
bilhassa Şarki Akdenizde sulh 
ve sükun teminatı bahşey-

Buhran Bitti 
Atina 26 (A.A) - Yeni ka

bine M.Papanastasyonun riyasetin· 
de teşekkill etmiştir. Yeni kabi· 
nenin bugün öğleden sonra tah
lifi icra olunacaktır. M. Papa
nastasyo Hariciye ve Milli Müdafaa 
nezaretlerini de deruhde etmek
tedir. Varvaresos Maliye nezare
tinde kalmıştır. Kabinede 8 nazır 
ve beş müsteşar vardır. 

1 lem ek vadisindeki f aaliyetlerinl 
tes'it etmekten başka bir netice 
veremezdi. 

Siyaset sahasındaki dostane 
teşriki mesaimize hakim olmuş 
olan daimi mütekabil c..ı ılaşma 
zihniyeti ve bu mesai saye· 
sinde elde etmiş olduğumuz 
mes'ut neticeler bizi bu yolda 
sebat etmiye sevketmektedir. 

Bu sebepten dolayı dün Türk
ltalyan dostluk ve hakemlik mua· 
bedenamesini bazı tadilat ile 5 
sene daha temdit eden protokola 
imzamızı koyduk." 

Nutkun sonunda M. Musolini 
kadehini Gazi Hz. nin, Başvekil 
Paşanın ve Türkiye Ciimhuriye· 
tinin saadeti temennisile kal
dırmıştır. 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
Dünya buhranını klmae inkar etmiyor. Fakat buh

nnın umumi surette halli için ortaya atılan fikir ve 
mütalealar da insanın aklını perişan etmekten hali kal· 
mıyor. Dün gelen telgraflara nazaran lngiliz Mesai 
Fırkası, buhranın k8künden izalesi için fU üç tarb çok 

1 - Borçlar işinin halli, 2 - Münferit himaye 
uıulilnün lirası ve Uzak Şarkta muhtemC'!I bir Rua-Ja· 
pon muharebesinin şimdiden önüne geçilmesi. 

Bu ıartluı okuduktan ıonra, buhranın önüne ııeçi
lebileceğine arbk: Uizumlu görmektedir: 

ISTE/f, /NAN. ısr•a INANMAI 

f 
Sözün 

'\ 
Kısası 

- ----
Atlünderecalımızın çoklu
ğundan Dercedilememiş

tir. 

-------------··························-··········-···--···········---
Hezeyan 

Tan Gazetesi Ke
pazeliğe Başladı 

Birkaç gün evvel haber ver
miştik: fngiltere Hiikümeti Gazi 
Hz. ne Çanakkalenin kahramanca 
müdafaası hatırası olmak üzere, 
bir kitap hediye etmişti. Bu ki
tapta Büyük Gazi hakkında, kah
raman bir kumandan Alicenap bir 
düşman, gibi çok sitayişkirane 
ve tazim hissi ifade eden cümle
ler kullanılmaktadır. 

Fakat Pariste çıkan mabut 
Tan gazetesi bu hediyeyi vesile 
yaparak çok garip ve çirkin bir 
tarz~a neşriyatta bulunmaktadır. 

Ötedenberi ne gibi maksat
larla neşriyat yapbğl esasen 
malum olan bu gazetenin 24 
mayıs nlishasmda şu cnmlelere 
tesadüf ettik. "lngiltere Hiika
metinin ıu cemilckirane tezahnrll 
Büyük Harpten sonra Mustafa 
Kemal tarafından lngiltere ve 
müttefikleri aleyhine açılan 
amansız mlicadeleyi habrlı-
yanları hiç şüphesiz hayre-
te düşürecektir. O zamanlar An
karada, Tnrkiye için bir lngilb 
mandası istiyen lstanbul Hlik6-
metine karşı isyan etmiş bir ihti
lal hüldimeti vardı. Diğer taraf
tan ise Türkiyenin Garp menfa-
atlerine karşı takip ettiği hare
ket tarzı, bu çok heyecanlı 
sevinci haklı göstermiyor.,, 

Bu çirkin ve kepazece sabr
lar, tamamen hususi maksatlarla 
neşriyat yapan bu gazetenin, 
Türkiyeyi bili bir müstemleke 
gibi görmek istediğini açıkça 
gösteriyor. 
Şunu bilhassa işaret edelim iti, 

bu satırlarda, İngilizlerin bu bak· 
giıyane ve cemilekirane muame-
le ve dostluklarını çekemi· 
yenlerin karaşık ve bayağı 

izleri görülüyor. lngilzlerin 
gösterdiği mertlik karşısında bu 
derece düşmek ve kepazeleşmek 
ancak Tan gibi kAğıt parçaları· 

nın yapacağı çirkinliklerdir. Bu 
kahpece neşriyat önilnde Frans· 
sefirinin izahat vermesini isteme 
elbette ki hakkimızdır. 

Mühendis Mektebi 
Bütçe Encümeni Mühim 

Meselelere Tamas Etti 
Ankara, 26 - Bntçe Encft

meni Yiiksek Mühendis Mektebi· 
nin 932 senesine ait bütçe liyi
hasile Barem projesi üzerindeki 
tetkikatını bitirmiştir. 

Müessesenin inkişafını temin 
için Barem cetveline, .. yirmi mll· 
derris muavinliği konulmuştur. 

Cetvelin talim heyeti kısmmdaı 
ikinci dereceden bir, ilçüncll 
dereceden üç, dördiincft derece
den beş, beşioci dereceden alb 
müderrislik ve betinci dere
ceden beş, altıncıdan on, 
yedinciden on, oıı birinciden 
beş muallimlik olduğu gibi, yedin· 
ci dereceden beş müderris ve 
muallim muavinliği ile, sekizinci 
dereceden on beş milder.ris ve 
muallim muavinliği vardır. 

Ancak bu münasebetle, DariU
fünun ve yüksek muallim mek· 
tebine verilmiş olan şahsiyet 
hllkmiye meselesine de temaı 
etmiş, esaslı varidat membalan 
temin edilmeden verilen hükmi 
şabıiyetlerin faydalı olamıyaca
ğını ve bu sabada istical edildi
ğini mevzubaba etmiştir. 
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Gençler için I_ 
Hayatınızın 
En Büyük 
Kararı 

Hayat, düz bir yol değildir. 
Birçok uçurumlar, tehlikeli pati· 
katarla doludur. Her tehlike 
önünde durup karar vermiye ve 
hayahmızm istikametini tesbite 
mecbur oluruz. Hayatta herkes, 
bir defa olsun böyle mühim ka· 
rarlar vermek mecburiyetinde 
kalmıştır. 

İngiliz gazetelerinden biri, lngi· 
liz büyüklerinden bazılarına mü· 
racaat ederek, hayatmızda verdi
ğiniz en mühim karar nedir?,, 
suvalini sormuş ve aldığı cevap
ları neşretmiştir. 

Bu cevaplardan bazılanm kay· 
dediyorum: 

Bernar Shawe diyor ki: 
"Ben hayatımda mühim karar· 

lar vermiş değilim. Gelen fırsat· 
Jardan istifade etmekle iktifa 
ettim. Benim otomatik mücadelem, 
dünya ile tabiatim arsında bir 
ahenk tesisidir. ,, 

• Meşhur Amerikan romancısı 
Sinclair Leuris diyor ki: 

11 !ş hayatım itibarile verdi
ğim en mühim karar, bir mec-
muada şunu bunu yaz1p hayatı· 
mı kazanmaktansa, bütün vakti
mi roman yazmıya hasriçin 
verdiğim karardır. O vakit bu 
kararımı verirken, bu yeni te
şebbüşümün muvaffakıyetle ne· 
ticeleneceğine emin değildim. Bu 
kararımı vermek için nefsimle 
mücadele etmedim. Bunu çoktan 
istiyordum. 

Fakat bir türlü karar veremi· 
yordum. Çok sefalet çekmiştim. 
Mecmuada yazdığım hikayeler 
de para getirmiyordu. Halbuki 
mecmuada yazdığım diğer yazı· 
lar sayesinde geçinip gidiyordum. 
Arkadaşlanm_ın teşvikilc bu ka· 
ran verdim. ilk yazdığım roman· 
öyle muvaffak oldu ki, beni 
ebediyyen fakırdan ve sefaletten 
kurtardı. ,. 

Rabindranath Tagor diyor ki: 
" Hayatımda en mühim it

hamlar, ya beklenmiyen bir ha· 
diseden veyahut yaratıcı faali
yetlerden gelmiştir. ,, 

. * 
lngiliz müellif ve filozofu Bert· 

rand Russel diyor ki: 
"Hayatım iki mühim.kısımdan 

ibarettir. Biri 1914 tarihine kadar 
geçen kısım, diğeri o tarihten 
sonraki kısım. Birinci devrede 11 
yaşında iken Ruclidi okuyordum. 
Orada okuduğum şeyler, beni 
rıyaziye ile meşgul olmıya sev
ketti. Hayatınım 25 senesini bu 
işe verdim. 

ikinci devreye, harbin ilk 
günlerinde verdiğim kararla geç
tim. Hükümetçe alınan ve alına
cak olan bütün tedbirleri tenkide 
ve hükumete muhalefete karar 
verdim. Bu karar, beni harbin 
ikbsadi, içtimai, siyasi sebeplerini 
tahlile ve tetkike sevketti. Ve 
yeni birçok hakikatler öğrenme
me sebep oldu. Bu yüzden haya· 
hm değişti.,, 

Bazan bir karar bütun haya· 
bmızı değiştirebilir. Dönüm nok
talarında vereceğiniz kararlarda 
müteyaklnz olmak gerektir. 

Naki 

Bir Haftalık 
• 

ihracat 
14 Mayıstan 20 Mayısa kadar 

İzmir limanmdan muhtelif ecnebi 
memleketlere ihraç edilen emti
anın miktarı kilo olarak şöyle 
tespit edilmiştir: 

33399 kilo deri, 3750 fıstık
içi, , 12594 üzlim, 424640 pala· 
mut, J J 7 4 afyon, 3358 yün ve 
jplik, 81190 adet yumurta, 3570 
kilo vaJcks, 7178 kilo halı, 83926 
küspe, 2095 tütün, 700 mazı, 275 
sadeyağ, 30044 meyankökü, 183~ 
kirez, 6404 kilim, 82108 kepek, 
5169 pamu1c, 1024 balrnumu. 3360 
defne }3 rağı. 

SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERi Tarihi Fıkra 

._.._.ım;mım._ __ -.ı __ ..:. ... a.. ________ --.s __________ _.Arkadaş 

Şarkta Akıl Hastalığı N~!!:~1~.:,it Müdürlüğ~ 
son haftalarda tasfiyeciliğe kerrııİ 

El A • d k• Eıı• Y t ki Ak I H t verdi. Muvakkat olarak ilan "' azız e 1 1 a a ı 1 as ane- fakat hayatiyeti her sene tecd~ 
olunan kanuni bir maddeden it 

de 1• r Tek B 0 ş Yer K a I m a d 1 tifade ederek birçok muallimletl 
tasfiyeye tabi tuttu. Rivayete 

• s 
Elaziz, (Husu· 

si) - Son gün· 
lerde bu hava· 
lide akıl hasta
larmm adedi 
nazarı dikkate 
çarpacak dere· 
cede çoğalmış· 
tır. Civar vila
yetlerden bura· 
ya sık sık akıl 
hastası gönderi· 
Jiyor. Elli yatak· 
tan ibaret olan 

zamlı bir şekil 
1 almıştır. Şimdi 

• f yirmi beş bek
çiden mürekkep 
olan bu teşkilat 
şehrimizde gece 
ve gündüz muay· 
yen birlprogram 
dahilinde vazife 
görüyor. 

lf.. Son gün· 
lerde kağıt para 
fiati, madeni para· 
ya nazaran ol· 
dokça yükselmiş· 

tir. Bir kğıt 
lira (44) gUmllş 
kuruş mukabili 
alınıp satılıyor. 

şehrimizdeki akıl 
hastalıkları has· 

tanesi tamamen 
dolmuş, bir tek 
boş yatak kalma
mıştır. c.ıAzlzde muntazam tefklllta raptedllen bekçiler Altın ise (400) 

Bu sebeple Maraştan gönde- görülen masai eserleri cidden kuruşa ted~rik edilmektedir. 
rilen üç hastanın iadesine mec· 
buriyet hasıl olmuştur. Yalnız 

şurasını da kaydedeyim ki, has· 
tane idaresi ve doktorlar has· 

talara karşı ciddi bir ihtimam 
gösteriyorlar. Bu şifa yurdunda 

Yetmişlik /(öylü 
Rüşvet Verirken 
Yakalandı 

Silifke ( Hususi } - Buraya 
merbut Burunucu köyünde oturan 
Mehmet ağa isminde yetmişlik 
bir ihtiyar, evinde mühim mik· 
tarda kaçak eşya yakalandığı 
için Adana ihtisas Mahkemesine 
gönderilmek üzere jandarma 
nezaretine verilmişti. Fakat Meh· 
met ağa, kendisini kurtarmak 
için mıntaka takip Amiri Kenan 
Beye elli lira rüşvet teklif etmiş
tir. Kenan Bey hadiseyi derhal 
Jandarma kumandnnlığına ve Ad· 
}iyeye haber vermiştir. Müddei· 
umumi Mustafa Tekin Bey ha· 
<liseyi tam manasile tesbit için 
bir cürmü meşhut tertip 
etmiş ve Kenan Beyin evinde 
karyola albna bir komiser mua· 
vini ve bir de polis gizlenmiştir. 
Mehmet ağa on dakika sonra 
bir çavuş refakatinde gelerek 
Kenan Beye otuz beş lira vermiş 
ve on beş lirası için de köyden 
kuzu 'göndereceğini söylemiştir. 

Tam bu sırada polis memur
ları karyola altından çıkarak cür
mümeşhudu tespi\,.r etmişlerdir. 
Mehmet Ağa Adana İhtisas Mah- · 
kemesine gönderilmiştir. 

Bundan başka sabıkalı ka
çakçılardan Tarsuslu Beşir uzun 
süren bir takipten sonra 
yakalanmış, bazı yerlere sakla
dığı ~ıgara kağıtları meydana 
çılcarılmıştır. Kunduracı Halil 
lbrabim ustanın evinde de on bir 
bin yaprak kaçak kağıt bulun· 
muş, mahkemeye verilmiştir. 

NECDET 

Konya Beı berleri 
Konya Berberler Cemiyeti 

cuma günleri biitün berber dük· 
kanlarının kapalı kalmasına karar 
verm:ştir. Bu karar üç haftadan· 
beri tatbik edilmektedir. 

iftihar edilecek derecededir. 

Jf. Şehrimizde bekçi teşkila

tına muntazam bir mahiyet ve· 
riJmiştir. Bütün bekçilere yekne-

sak bir kıyafet verilmiş, hizmet 

ve kontrol meselesi daha inti-

iC Havalar bugünlerde iyi 
gidiyor. Bu sene vilayetimiz da

hilinde mahsul vaziyeti umumi· 
yet itibarile memnuniyeti mucip 

bir derecededir. 
M. G. 

ir Yol Parçasının Sebep 
Olduğu Büyük Zararlar 

Çankm (Hu· 
susi )- Ankara· 
nın Ravlu na
hiyesi önünden 
geçmekte olan 
Çankırı • Ankara 
şosasının bu na· 
hiyeye civar olan 
kısmı tamire 
muhtaç bir hale 
gelmiştir. Bizim 
vilayet için çok 
mühim olan bu 
şosanın bu kısmı 

yağmurlu günlerde 
bataklığına dönüyor. 

Ravlu nahiyesinin uzaktan görUnUşU 
bir çamur mm bugüne kadar bozuk bir 

O derecede ki, yağış günlerin
de kamyonlar buradan bin müş
külatla geçiyorlar. Ayni zamanda 
burndan geçen otomobil ve kam· 
yonlardan yüzde sekseninin ma· 
kası kmldığı için şoförlerin za· 
rarı çok fazladır. 

Çok az bir masraf ve himmet-
le tamiri mümkün olan bu kıs· 

halde bırakılması doğrusu çok 
can sıkacak bir meseledir. Na
hiye müdürünün gözü önünde 
bulunan bu bozuk manzaranın 
bir an evvel izale edileceğini 
ümit etmek istiyoruz. 50 metro 
kadar olan bu kısmın tamiri, 
köylünün teşviki sayesinde bir 
gün meselesidir. 

K. K. 

~~----------.... ···----------~~~ 
İz mirde 

Y amanla;-Kampı İyi Bir 
Şekilde Açılacak 

İzmir ( Hususi ) - Yamanlar 
kampı bu sene 10 haziranda 
açılacaktır. Kamptan Karagöl 
istikametine çam ormanları içinde 
biraz daha yol açılacaktır. 

Hilaliahmerin Eskişehir depo
sundan kamp için çadır gönderil· 
miştiı·. Verem Mücadele Cemiye· 
ti de 10 ar kişilik ahşap baraka
lar inşa ettirmiştir. Elektrik ve 
telefon tesisatına başlanmıştır. 

Kampla izmir arasında irtibat 
temini için muntazam kamyon 
postaları tertip olunacaktır. 

Yamanlarda muhasebei husu· 

1 
siye tarafından da 40 bin liraya 
bir otel inşa ettirilecektir. 

1 Edirnede 
Köy Muallimleri Arasında 

Tasfiye Başladı 
Son günlerde Edirne mınta

kasında köy muallimleri içinde 
ehliyetsizliği ve liyakatsizliği g6-
rillenlerin tasfiyesine başlanmıştır. 
Bu sene içinde yüzü mütecaviz 
köy muallimlerinin tasfiye edile
ceği söylenmektedir. 

ft1eyva Kooperatifi 
Mersinde meyva ve sebze 

yetiştiren köylüler arasında bir 
satış pooperatifi teşkil edilmiştir. 

Yağmur ihtiyacı 
Konya, (Hususi) - Bu sene 

vilayetimiz.in bazı taraflarmda 
yağmur çok az yağmıştır. Bu 
sebeple bu havalideki mahsulle
rin yağmur ihtiyacı çok fazladır. 

göre bu sene muallim mekteple' 
rim!zden çıkacak muallimlerin 
yeni mektepler yapılmak suretUe 
yerleştirilmelerine imkan yoktur· 
Bu genç unsurların - ellerindeki 
yepyeni şabndetnamelere rağrueıı' 
açıkta bırakılmalan da doğrıl 
değildir. Binaenaleyh eskilerdeJI 
bir kısmanın • mektep mezunıl 
dahi iseler • başarılması müşkııl 
bir imtihandan geçirilmek suretilt 
açığa çıkarılmaları ve yerlerine 
yenilerinin getirilmesi muvafık 
görülmüştür. 

Bu suretle kendisine yol vt' 

rilen m uallimlerden biri vapur ~ 
lonunda arkadaşına şu sözterı 
s6ylnyordu : 

- Müteessir olmadım deseJll 
yalan, fakat meyus değilim. Hr 
nüz kırk yaşındayım, sağlarnı111' 
Elim, ayağım tutuyor. Nasıl ol-. 
bir baltaya sap olurum. Be01 

üzen, hangi işe girişeceğimi kr 
rarlaştıramayışımdır. Muallimlik 
hayatında: birçok kitap tedari~ 
etmiştim. Onları satacağım. Bit 
yatakla bir yorgan alıkoyup ust 
taraf eşyamı da mezada vere
ceğim. Umarım ki elime birka9 
yüz Jira geçe. Geçer amma bıl 
parayı nasıl işleteceğim?.. Bak' 
kallara bnkıyorum, top attıklnrın• 
saylüyorlar. Kasaplara gidiyorum, 
iflastan dem vuruyorlar, terzilere 
uğruyorum, buhran içinde kıvra .. 
nıyorlar. Bu vaziyette şaşırıp 

kaldım. Ne yapayım, nasıl bir İf 
tutayım? 

Arkadaş tereddütsüz cevaP 
verdi: 

- Zarar getirmesine imkan 
olmıya'l tek bir ticaret vas tati 
vardır: Meyhanecilik! Çünki par• 
azaldıkça sıkıntı ve düşiinct 

çoğalır, onlar çoğalınca içkiyt t 

inhimak ziyadeleşir. Sen de güzel 
bir dükkan aç, şişeleri sıralllı 

kadehleri diz, papelleri destelt' 
miye koyul!... 

- Ayıp değil mi, bir mua~ 
lime meyhanecilik yakışır mı? 

- Böyle bir siteme uğranıs .. 
mak için tezgah başına Kııcl1 

Ruhi ile Müftü Ekmelin bitef 
uydurma resimlerini asarsın. 

- Bunlar da kim? 
- Tasfiye seni sersemletrnif: 

bilgilerini unutturmş. Kadı Rub• 
ile Müftü Ekmel, İkinci Selim ıtr 
manında meyhanecilik yapan h<Y 
ca efendilerdir. Kadılıkla müftU~ 
lükten günde elli akçe almaktaO"' 
sa meyhanecilik yapıp hergii" 
yüz akçe kazanmayı tercih ettiJd 
ve.... Karun kadar zengin o}d&J" 
larf.. 

- ......... . 

Masallah ! 
lımir ( H~usi ) 1.Jikill 

kredi kooperatifi reisi Faik Be
yin, ortaklann paralannı zim111e: 
tine geçirdiği anlaşılmış, kendi51 

mahkemeye verilmiş ve tütii11' 
lerine de haciz konmuştur. 

llk Arpa Mahsulü 
Adana (Hususi)- Bu seneııiO 

ilk arpa mahsulü piyasaya çıl< .. 
mışbr. Okkası iiç buçuk kur~f 
üzerinden muamele görmekted.it• 
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Siyaset Alemi B A R İ C: 1 TELGRAFLAR 

fapongada 
Vaziyet 

Ceneral Şirakava Öldü 
Alman Meclisinde Misli Görülmemiş 

Şangbay, 26 Suikaste 
uğrıyarak ağır surette yaralanan 
Ye iki gündenberi hayatla ölüm 
arasında bulunan Ceneral Şira· 
ka\·a dün akşam vefat etmitlir. 

Bir Yumruk Kavgası Oldu 

Tokyo, 26 - Ceneral Senjüro 
Hayoşi kabineye girmek teklifini 
reddettiği için katledilen M. lno
kay kabinesinde Harbiye Nazıra 
bulunan Ceneral Araki mevkünde 
kalacaktır. Kendisi, vazifesini mu
hafaza etmiye muvafakat etmiştir. 

Şarki 
Prusganın 
Tahkimi 

Königsberg , 26 - Şarkı 
Prusvanın harici bir tecavüze 
\arşı mlidafaasım temin etmek 
İçin geçen sene, tetkik edilen 
proje bu defa tatbik olunacaktır. 
Bu projeye göre husui bazı mii· 
easeseler, g6nüllü işçiler kullana
rak Şarki Prusyada tabyalar ve 
müstahkem mevkiler yapacak
lardir. 

Yeni Fransız 
Kabinesine 
Doğru 

Paris, 26 - M. Heriyo ıu.
yaliıt fırkasının sağ cenahina 
mensup meb•uılarla uzun mllza
kerelerde bulunmuttur. 

Pöti Jurnal gazetesi bu müza
kerelerde, kabine teşkili için M. 
Heriyonun muhatatlarına mucibi 
feref b~zı tekliflerde bulunduj'unu 
laaber vermektedir. 

Teşriki mesai, Radikal Sosya
liat f}rkasının icra komitesi tara· 
fından tertip olunan esas dahi
linde yapılacaktır. 

Bu itibarla sosyalistlerin 
timdi bu programın kendilerince 
tatbik kabıliyeti hakkında fikirle-
rini söylemeleri lazım gelmekte
dir. Eğer sosyalistler kabineye 
airmezlerse, M. Heriyo tamamen 
radikal bir kabine te~kil edecek
tir. Bu, mevcut şayialar cilmle
Iİndendir. Bu münasebetle bazı 
mütalealar serdeden Maten 'gaze
tesi, munbasıran radikal bir ka· 
bine teşkil ediJdiği takdirde M. 
Heriyonun BaşvekileUe Hariciye
Jİ, M. Penlövenin Harbiye, Şo
tanın{!Dabiliye Nezaretini deruhde 
edecekleri fikrini ileri sürüyor, 
ayni gazeteye gare M. Heriyo 
3 hazirandan itibaren kabine teş· 
kiline memurdur. 7 Haziranda ise 
IDeclis huzuruna yeni kabinesile 
cakabileceğini söylemiştir. 

Prusya 
Diyetinde 
Bir Dövüş 

Berlin 26 - Prusya Diyet 
Meclisi, dün lkind celsesini •k· 
detmiştir. Bu celse esnumda çok 
müessif hidiseler olmUfhu'. Se
bebi tudur: 

Komünist meb'uslar, Tahdidi 
T eslihat Konferansında, SoYyet 

. Rusyamn noktai nuannı takviye 
etmesi için Almanya nezdinde 
Prusyanm teşebbU. icra etmeaini 
istemif, bunun için takrir 'Vermit
lerdir. Ayni zamanda, tahdidi 
teslihat meselesi, memnuniyeti 
mucip bir şekilde halledilmediği 
takdirde Almanyamn Cemiyeti 
Ak~amdan çekilmesini istemişler
dir. Sonra meclis reisinin intiha
bına başlanmış, milliyetperver 
azadan Kerrel intihap olunmuştur. 

Bu sırada bir münakaşa çık· 
mış, milliyetperver bir meb'us 
komünistlere .. Katiller " diye 
bağırmıştır. 

Bu sözlere, bir komünist 
'lcb 'us .. Katiller sizin tarahnız· 
dadır " cevabile mukabele etmiş 
ve fırtma kopmu~tur. 

Milliyetperver meb'mlar, ko
münistlerin üzerine hokka, İl
kemle eJlerine ne geçmişse fır
lattıktan sonra umumi bir hücuma 
geçmiş ye dehşetli bir yumruk 
dayağına girişmişlerdir. Yüzden 
fazla milliyetperver meb'usun 
iştirak etliği bu kavga önünden, 
adetleri az olan komünistler 
ancak kaçmak suretile kurtul
muşlardır, birçokları yaralanlDlJ
tır. İçlerinden llç tanesinin yarası 
ağırdır ve sedye ile hastaneye 
kaldırılmışlardır. 

Kavga muhitinin içinde kalan 
sosyalist meb'uslar da dayak ye
miş, bir tanesi de hastaneye yatı
rılmıştır. Bu zat kendisini bilmi· 
yordu. Kavgadan sonra meclisin 
manzarası bir y.-gın yerini andı· 
rıyordu. Komünistlerin kaçhkları 
kapı önüne birçok eşya yığılmıstı. 
Her taraf lambalarla hokkalarla 
-:lolmuştu.Kavgadan sonra ikinci bi· 
defa karşılaşan hasımlar bir 
daha düvüşe tutuşmak vaziyetine 
gelmişlerse de bunun önüne geçil
miştir. 
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. . Çocuğun ruhu da belki yllzü ı başını bir tarafa eğip derin bir 
libı ebediyen solmuştu. uykuya daldı. 

Gittiği yerlerin farkında ol- Önünden geçen bir takım kim· 
IDadan yilrtlyor, yağmur yağdığı selerin ayak sesleri onu uyandır-
lıaıde bütün gUn yanında taşıdığı makla yerinden kalkıp yeniden 
te.nısiyesini açmak hahrına gel· sokakları dolaşmıya başladı. Zih-
lbıyordu. nine· yeni bir ciyadet gelmişti. 

b
. Urnumı bahçeye geldi_ii zaman O gün geçen bütün hidiseleri 
ır kane · .. . d büyük bir vuzuhla hatırladı. Sol-

y v penın uzerıne otur u. ı · b •- d a muş bir gü içın eş Kron ver iği 
itnur gittikçe şiddetini arttır-

ın l çocuk gözünün 6nüne geldi, bir 
•ı ı. Makinemsı' bı'r hareketle k l'kl d fe yığın ba ır mete ı er arasın a 

" nıt' s~yesini açtı. Bütün mevcudi- bu bUyük gümüş parayı bulması 
,e ını yenilm b" k • • k k k d 
11 k ez ır uy u ıhtıya- kim bilir küçü çap mı ne a ar 

apladı, dimağ'ını U)'Ufturdu, aevindirmit olacakta. 

J 

c Rasgada, /UlrtiJrliJ ihtimal" karıı geçit re•lmleri w lıaz11 lı • •nr 
f okyo 27 - Japon kabinesini teşkile memur edilen Kore vaıısi 

Amiral Minoril Saitonun işe baılar başlamaz aldığı tedbirler, Japon
yanın, icabında hayati menfaatleri için her hangi bir devletle karşı
laşmaktan çekinmiyeceğini göstermektedir. Cenubi Mançurideld umumi 
karargahın şimale nakledilmesi bu tedbirlerden biri sayılabilir ve bu 
karar, yeni hükiimet reisi tarafından almmıtbr. Bu zatin iş başına 
getirilmesi. orduya karşı bir nevi tarziye addolunur. Çünki ordu, 
evvelki kabinenin çok mutedil bulduğu hareketlerinden dilgir olmuş 
ve onu cesaretsizlikle itham etmişti. 

Yunanistanda İngilterede 
Teşekkül Asabiyet Var Kabine 

Etti 
Atina, 26 - Rabanastasyo, 

evvelki gece M. Venizelosla gö
rüşmüş, Parlementonun Venize· 
losu takviye edeceğini temin et
miştir. Papanastasyo Nazırların 

listesini bugü Zaimise verecektir. 
Atina, 26 - Yeni kabine 

teşekkül etmiştir· Papanastasyo, 
Caşvekalet, Hariciye ve Millt 
Mudaf aa Nezareti erini deruhte 
etmiştir. M. Varvarokizöf Maliye 
Nezaretinde knlmıştır. 

Sonra öteki çocuklar herhal
de şimdi, yağmurun şiddetinden 
arabalığ1n içerisine sığınmışlardı; 
ve orada bilyalarile oyunlanna 
devam ediyorlardı. On yaşındaki 
bedbaht küçük ihtiyar acaba 
hala onları seyrediyor mu idi? 
Kim bilir, onu da sevindirecek 
birçok ümitleri vardı. 

Kuytu bir avlunun \icra bir 
köşesinde sefilane bir odada 
bir fırıldağı, bir bebeği vardı. 
İhtimal onun da hayattan alacağı 
bir nasibi, bir kamı vardı . J}elki 
de solmuş ruhunda bir ümit şu
lcsi yanmakta idi. 

O esnada önünde ince ve za
rif bir kadın belirdi. Yüreği sar
salarak durdu. HayJr, bu kadını 
tanı~ıyordu. O, yao sokak-

Londra 26 - bütçe müzakere 
edilirken M. Çorçil bOtçenin 
fiçftncü kıraatini tamamlamak 
için bir gtin sabahtan akşama 

kadar içtima edilmesini iste
miş, buna M. Baldvin cevap 
vererek devrenin sonundan evvel 

bütçenin uzunl boylu tetkik edilme
sine vakit bulunduğunu s&ylemiş 
ve demiştir ki: 

"Vaziyetin son zan.anda fena· 
laşması, bazı mehafilde fazla 
asabi tezahürün bulunulmasma 

larm birinden çıkarak, aağ
naklı bir yağmur yağmasına 
rağmen şemsiyesiz yilrilyordu. 
Y ohan ona yetişip, bakarak geç· 
ti. Ne güzel ve ne nario bir ha
mmdıf Genç kız fena halde ısla
nıyordu; soğuktan nezleye tutul
ması mubakkakta. Bununla bera
ber gencin ona yaklaşmıya cesa
reti yoktu. Kadının feIAketine 
iştirak etmiş olmak için kendi de 
şemsiyesini kapatb. lEve döndü
ğü zaman vakit iece yansını 
geçmişti ..• 

Masanın üzerinde kendisine 
hitaben gönderilmiş bir mektup 
buldu. Seyerlcr tarafından birkıı) 
gün sonra verilecek müsamereye 
mahsus bir davetiye. Orada ta· 
nıdık kimseler ve hususile .. Şato 
sahibinin kerimesi Viktorya bu-

Gönül işleri 

Kari/erimin 
Suallerine 
Cevaplarım 

" Çalıştığım dairede henden 
başka kız )'Ok. Herkesin gözü 
benim üzerimde. Kulaktan kulağa 
hakkımda birçok dedikodular yap
tıklarını işitiyorum. Onlann bu 
hareketi beni üzü}or. Bunun 
önüne nasıl geçeyim? ,, 

Nedamet 
Ciddi ve vakur durmakla. 

BCSyle bir vaziyette bulunan bir 
kız, bir gün olsun ağırbaşlılığını 
elden bırakmamıya mecburdur. 
Bir gftn neşeli bir hareketiniz 
auitefsir edilebilir. Herkae br
ıı ayni muameleyi yap.IDIZ. Kim
aeye iltifat ghtermeyiniz. 

• " Üç sencdenberi ayni ınek· 
tepteyiz. İki aydanberi konuşu
yoruz. Gözlerimizle biribirinıize 
karşı llkayt olmadığımızı anla
tıyoruz. Buna rağmen beni ğö
rünce bucak bucak kaçıyor. Bu 
muammayı lıalledeıni) orum. ,, 

Ankara: A. R. R. V. 
Halledemiyecek ne var yav· 

rum? Kız bu hareketile hatasını 
anladığını Ye senden uzakla~mak 
istediğini ihsas ediyor. Benim sa
na taftiyem fQClur: Dalıa ~uk-
sunuz. Mektep ııralarında kendi
nizi aşka kapbrmaymız. 

* " Bir insan bir kız için mes-
leğini terk.eder mi? Ederse doğru 
olur mu? Necati 

Afkımz kir edici devrede ise 
bu fedakirlıjı yapabilirsiniz. 
Fakat ıözünöz açıldığı zaman 
muhakkak pişman olursunuz. Ka-
dın feda edilebilir, fakat UZUD 

seneler elde edilen bir meslek 
terke dilemez. .. 

"Çok genç bir kadınım. Ev· 
lenmek gayesindeyim. Fakat hiç 
kimseyi sevemiyorum. Bende 
sevme kabiliyeti de yok diyonım. 
Boounla beraber düşünlyonım. 
Ac~ birçok erkekler k .. 

dınlara artık ezberlenmit ciim
Jeleri aarfettilderinden ve ben bu 
sözlere itimat edemiyeceğimden 
mi sevemiyorum? Hammteyze siz 
ne dersini% 1 Sözlerinden ve gö.
terdikleri sevgiden emin olabil
sem belki bilibare de se~rim. 
Nasıl inanayım? 

CEMiLE 
Beğlik söz siSyliyen erkekle 

samimi konuşan Aşıkı biribirinden 
ayırmak okadar güç değildir. 
Size itimat ve emniyet telkin 
etmiyen erkeğin sözünde sami
miyet yok demektir. 

HANIMTEYZE ··--·········--········-· --·-....... ___.. ...... .-. 
bak vermez. " 

Sonra hük6met namına, albn 
fiatı normal bir pkil almadıkça 
hliküaıetin albn mikyasma cl&a
miyeceği beyan olunuu11tur. 

lunacaktı. 

Bir iskemlenin üzerine yore 
gunluktan çöktn; birkaç aut son
ra soğuktan titriyerek uyan
dı. Uyku seraemliğile vilcudll 
yıpranmış bir balde ve o 
günkü vak'aların kendiainde 
uyandırdığı yeis ve nevmidi ile 
davete red cevabı vernıiye karar 
verdi. 

Yazdığı mektubu kutuya at
mak üzere ' dışarı çıkmıya hazır
landı. Birdenbire o akşam Vik
toryanın davetli olduğu hatırına 
geldi. Ya! Demek Viktorya bunu 
bildiği halde, kendisine bundan 
bahsetmemiş idi. Orada birtakım 
yabancı kimselerin ortasında kendi 
sine rastgelmekten korkmuftu. 

(Arkua ••• 
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Bir istihsal Bahsi 

Gül 
Yağcı lığımız 

Tak tir Nasıl Yapılmalı? 
-5-

lkinci Taktir 
Depoda biriken birinci taktir 

mahsulünün sathındaki gülyağ

ları toplandıktan sonra, dikkatle 
temizlenmiş, 100 kiloluk bir imbi
te yalnız 8 şişe, yani 8 litre 
miktarı konur, tekrar taktir edi
lir. ikinci taktir birineidcn daha 
yavaş cereyan etmelidir. Bu defa 
takriben yanın litre (yaş) ayırmak 
kAfidir. 

Müteakıben onar litrelik 2 
ıife göbek malısulü alınır. Bu
nun birindsi yağ, ikincisi gül 
auyu tiŞe5idir. Göbek bitince 
ateş çekilir, kazan açılır, ıçıne 
iptida lüzumu kadar soğuk su 
konur, ondan sonra 1 O kilo gül 
ilAve edilerek yeniden birinci 

(taktire başlanmıı olur. Soğuk su
run gülden evvel inbiğe konmasına 

bilhassa dikkat edilmelidir. 
ikinci taktirin ilk şişesi serin 

bir mahalde nekadar dinlendiril
dikten sonra yağı alınırsa rand
man okadar fazla olur. Fakat 
bu müddet 12 saati geçmemeli 
Ye ağzı sıkıca kapalı olmalı. 

Yağı alınan su ikinci taktire 
tahsis olunur. 

Her partiden çıkan yağlar 
muayene edilmeden diğerine ka
bştırılmamalıdır. 

işte iptidai vesaitle temin olu
nabilecek muyaffakıyet amilleri 
bundan ibarettir. Tekrar edelim 
ki asri cihazlarla tekemmül etmiş 
taktirhaneler viicuda getirilme
dikçe cihan piyasasında kendi
mize bir mevki temin edemeyiz. 

Randman 
Milstahsillirimizin lf adelerine 

16re İspartada 12 okka gülden 
bir miskal yağ istihsal ediliyor. 
Bir miskal 4,81 gram ; 208 
miskal da bir kilo tutar. 

Bu hesapça biz 3 kilo 118 
aram glllden 1 gram yağ almak· 
tayız. Halbuki Bulgaristan 4 ki
lodan 1 gram alıyor. Fransaya 
ıelince 12,5 kilodan ancak 1 
gram listihsal edebiliyor ki 
bizim randmanın d6rtte biri de
mektir. 

Aradaki azim farkın sebeple
rini kullanılan güllerin cinsinde 
Ye iklimlerin feyzinde arama· 
hyız. Franaada yetiştirilen giiller 
(Raaa Tentifolia) familyasından· 
dır. Bulgaristan glllleri iki cinstir, 
biri (Rasa Alba) diğeri (Rasa Da 
mascena) dır. Isparta gülleri de 
ulen Bulgaristan gülleri famil
Jasına mensuptur. 

Fransadaki istihsal usulünün 
de tesiri vardır. Onlar taktirde 
muhtelif safhalar takip eder, mut· 
lak aafiyette esansı istihsal ile be
raber milıtakkatından da azami 
iatifadeler temin eyler: Diğer 
taraftan az randmana mukabil 
esanslarının kıymeti fazladır. Me
ıelA en iyi Bulgar esansı 
7000 frank ederse Fransız gı11 
esansı 19000 franga satılır. 

Fransa bütün tabii çiçek 
eıanslarının iıtihsal merkezi bu
lunmaktadır. Gül istihsalitına da 
çok ehemmiyet veriyorlar. Son 
zamanlar da Cezayir, Tunus
ta glll ziraatini ilerletmiye gayret 
diyorlar. 

Maamafih bfttnn dilnyaya mtı
teahhitlik ettiklerinden kendi 
alilyaj'ları ihtiyaçJanna kifayet 
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p ariste Avustralyalı Bir Milyarderin 
Dört Yüz Bin Lirasını Dolandırdılar 
Şimdi Mister Ceymisin Fikrine Göre Dünyada En 
Tehlikeli Şey Tanı

madığınız Adamla 

Konuşmak 

Paris, 24 Mayıs - Ceymiı 
Vatsan adını taşıyan 65 yaıla
rında zengin bir Avustralyalı 
Uç beş gün evvel biraz gezmek 
ve görmek arzusile buraya gel· 
mişti. El'an da buradadır. Fakat 
Fransız payıtahbndan ayrıldığı 
zaman 6mrünün sonuna kadar 
unutamıyacağı acı bir habra 
götürecektir. Filhakika burada 
fam ( 400,000 ) Türk lir:-sı 

kaybetmiştir. Hem de dolandırıl
mak suretile! Mister Ceymis 
Vatsonun düştüğü tuzağı kur
nazca tertip edilmiş bir oyun 
zannetmeyiniz. Bilakis kabaca 
düşünülmüş bir dolandırıcıhktır. 
O derece basittir ki, hayatını 
ticarette "geçirmiş bir adamın 
bukadar basit bir oyuna nasıl 
kapıldığına şaşmamak kabil 
değildir. 

Bir Kahve Muhaveresi ... 

Fransız zabıtası hadiseden 
biızat Avusturyalının müracaati 
ile haberdar olmuştur. Bu zat 
demiştir ki: 

- Parise geldiğimin ertesi 
günü Madlen ceddesinde çal
gılı, şarkılı, eğlenceli bir kah
vede oturarak daııseden çift
lere bakıyordum. Yanımdaki 
masada oturan 35 yaşlarında bir 
zat ile bilmem ne münasebetle 
muhavereye girişmiştik. Adam 
tertemiz giyinmişti, kibar bir 
zate benziyordu, mükemmel bir 
lngilizce konuştuğu için muha
veremiz nzadı. 

Kendisini bana Kanadien Pasi· 
fik demiryolları mildürünün oğlu 
Ceymis Kots olarak tamttı. 

Hot sohbet bir zatti, muhata
bını teshir edecek bir şirinliği 
vardı. Dost olduk, o da Parise 
yeni gelmişti. Fakat endiği otel
den memnun değildi. Bana nere
de misafir olduğumu sordu iza
hahat aldı: 

- O halde ben de sizin otele 
geleyim! dedi. Ve hemen o 
akıam benim yattığım otelde 
bir oda tuttu. 

Artık milnasebetJerimiz ada
makılh ilerlemişti. Hep J>eraber 
geziyor, beraber yiyip içiyorduk. 
Tanıştığımızdan liç gün sonra yine 
yekdiğerimize ilk defa olarak 
tesadüf ettiğimiz kahvede oturu
yorduk ki, yabancı bir adam ar· 
kadaşımı selimladı, hatta yanma 
ıelerek elini sıktı. Konuştular. 

OçUncU Sime Sahnede 

Yeni gelen adam takriben 50 
yaşlarında vardı, zarif, uzun 

etmiyor. Bunun içindir ki Fransa 
gUI esanslarına ağır gümrük res
mi koymamııtır. Çünki bir taraf
tan alıyor, diğer taraftan da 
ihraç ediyor. 

ŞükOfe falırikası mOessi i 

Alınıf!!l Ekrem 

Perlaln Madlen kahvesinde -

boylu birisi idi. Bana Amerika 
bangerlerinden Jamersen olarak 
takdim edildi. Davet ettik. Otur
du, ve derhal ticaretten bahse· 
dildi. 

İddiasına göre bu yeni tamş~ 
tığım adam Amerika maliye mah
felinde mühim bir mevkie ma
likti, Nevyork borscsmda fiatleri 
indirip çıkaracak derecede kuv
vetli bir mevkii vardı, Parisc de 
mühim bir borsa muamelesi için 
gelmişti, bu işin çok karlı bir şey 
olduğunu söylüyordu. Neticede: 

- İsterseniz siz de iştirak 
edebiliı siniz, dedi. 

Bu cümle Kots ile bana ayni 
zamanda hitap edilmişti, cevap 
vermedim, fakat .baktım ki adam 
sermaye istememektedir. Kots 
ta mütemayil göriinmektedir: 

Olabilir, dedim. 

ltk Tuzak •• 

Ertesi gün Kots ile birlikte 
Rivoli oteline giderek Jamersonu 
gördük. Bahsettiği borsa oyunu 
oynanmıştı, muvaffakıyetle neti
celenmişti. Adam başına (10,000) 
frank kar getirmişti. çıkardı: 

- Buyurunuz 
diyerek bize onııt 

teslim etti. 

hisselerinizi, 
bin franga 

Fakat Kots parayı almadı, 
müteakıp muamelede kullanması 
için (Jamerson) a buakb. 

ilk neticenin parlaklığı karşı· 
sında ben de arkadaşımın hare
ketini taklit ettim. 

Hikayeyi dinli}ren polis me· 
muru bu noktada muhatabının 
sözilnü keserek: 

- Hata etmişsiniz, dedi. Pa
rayı alacak ve Allaha ısmarladık 
diyerek ayrılacaktınız, bakınız o 
vakit ne yapacaklardı? 

- Evet öyle. Maalesef düşü
nemedim. Her ne ise devam 
edeyim· 

Şiiphesiz bana itimat vermek 
için yapılmış olan bu ilk ve ka
palı muameleyi bu dc:f a benim 
zararıma ikinci bir muamelenin 
takip edeceğini hatırıma getir
memiştim. 

ikinci Tuzak .. 

Aradan bir iki gün geçince 
Jamersen bana ve (Kots)a, mühim 
bir teklifte bulundu: lngiliz ve 
İspanyol paraları ilzerinde bir 
oyuna girişecekti. Çok kirlı bir 

işti. Fakat adam hatına (40), bin 
İngiliz lirası sermayeye ihtiyaç 
vardı. Kots tereddüt etmeksizin? 

- PekalA, dedi. 

Hen de ona kapıldım. Fakat 
yanımda bu kadar para yoktu. 
Londradaki bankaya bir telgraf 
çekerek getirttim ve ertesi gün 
bankanın Paris şubesine giderek 
tahsil ettim. 

Cebimde para ile otele henüz 
dönmüştüm ki Jamerson geldi, 
onun da cebinde ( 40 ) bin İngi
liz lirası vardı. 

- Kolsa gelince o parasanı 
bir bankaya tevdi etmiş, ilmUha
berlerini bana verdi, istediğim 
zaman gidip alabilirim, dedi ve 
ilmühaberi de gösterdikten sonra 
ilave etti: 

- Pariste cepte para ile do
laımak tehlikelidir, biz de 6yle 
yapmalıyız. 

Bu sırada Kots ; geldi, gerek 
Jemersonun ve gerek benim, pa
ralarımızı bankaya götürüp yatır
ması için ona teslim ettik. Çıkıp 
~itti, bir müddet sonra biz de lo
kantaya gitmek tizere otelden 
ayrıldık. Tam Rivoli otelinin ana
ne gelmiştik ki, Amerikalı: 

- Ben bir dakika içeri girip 
pardesUmü alayım, dedi. inerek 
otele girdi. Ben beş dakika, on 
dakika, yarım saat bekledikten 
sonra meraka düştüm, inerek 
otele girdim. Sordum ve öğren• 
dim ki Amerikalı odasını daha o 
sabah bırakmış ve biraz evvel 
namına gelmiş mektup olup ol
madığına anlamak üzere gelmiı 
ve öbür kapıdan çı!<mış. 

Son Perde 
Beni telaş aldı. Kendi oteli

me koşarak Kolsu sordum ve 
öğrendim ki bu herif~ te otelden 
ayrılmış .• 

Avustralyalı bu hikayeyi an-
lattıktan sonra sormuş: 

- Şimdi ne olacak? 
Polis memuru teminat vermiş: 
- Dolandırıcıları ağlebi ihti· 

mal bulabiliri~. fakat paranızın 
tamamını istirdat etmek llmlldine 
veda etmeniz llzım. Yemişler ve
saklamışlardır, maamafih belki 
bir kısmını alabiliriz. 

• Zabıta Avustralyalıdan aldığı 
malumata istinaden tetkikata 
giritmiş ve her iki dolandırıcının 
da hüviyetlerini tespit etmiştir. 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

[ Dilnkii nilslıadan devam J 
Birer adet muhtıra defterl 

alacaklar: 
Kasımpaşa. Ziııcirlikuyuda nuınara 

77 Jalo Ayten, Eskiwehir 1sta yon ku· 
mandam oğlu Orhan Nuri, Galata. mu• 
eevi mektebi bciinci sınıftan 873 Şa-

lom. Sıvas Nafıa Mühendisi Agabey oğl~ 
Cemil, Balıkesir Hacı lshak mahallesl 
Mustafapaıa sokak 8 Firdevs, Oagaloğ
lu Süreyya Bey apartımaııında Nejaı 
Nuri, Galata Musevi moktolıi talobe
ıindeıı Si~anto llalkon, Da' utpaf& 
Ortame~tebı talebesinden 227 Necdet, 
Pertevıııyal lisesi birinci sınıııftan 62 
Etem, Cerra.hpaşa Cami sokak 14 Ha.· 
rika HUsntı, Pertevniyal lisesi dörclUn• · 
cU sınıftan 194 Orhan, Samsun Şehir 

telefon memurlarından Şadiye, Adana or1 
tamektebi ikinci sınıftan 82 Hasan, lzmil 
Reıadiye Göztcpo Tramvay caddesi 
1018 Mediha ltaııan, Çemborlitao Orta
mektebi birinci sınıftan 134 Semib 
Bey vo Hanımlar. 

Kart alacaklar: 

Davutpaıa Ortamektebi talebesin• 
d.en. 260 Cahit, Pertevniyal lisesi bl· 
rmcı sınıftan 2'l8 Fikret Veysi lstan
bul Erkek lisesi talebesinden 764 M 
Tarık, Davutpaşa Ortamektebi talebe: 
sinden 90 Namık Kemal lstanbul 
48 zinci mektep dördiincil ~mıftan 164 
Nihat, Gaziosmanpaıa Ortamoktebl 
ikinci sııııftan 391 Mehmet Ankara 
ön Cebeci numara 156/157 Mob'use, 
Silifke Eminönü mektebi talebesinden 
88 Neriman, İstanbul lstikltll lisesi 
talobesindon 302 Faik, lstaubul Tatbi
kat mektebi talebesinden 103 Ji'ikret, 
Maltepe Askeri lisesi talebfü,inden 2 
llalil, Salihli Esnaf ve Ahali Bankası 
mom urların dan Nadire, Uzuııköpril 
Mimar Hayrettin mektebi talebesinden 
24 Mnido, Salihli Altınordu 1Ikınektobi 
dördüncii sınıftan 419 Ilnnıdi, Balıke
sir lHikflınet caddesinde Yeniberber 
İbrahim 'asıtasile 1sınail, 'l'okirdağı 
Vali konağı eh arın da Dıraıııalı Ah· 
mot B. hanesinde Enise, lJzunköprU 
Miınarlıayrettiıı mektebi ikinci sııııf>o 
tan 9 Emine, lstanbul Pertcvııiyal 
lisesi iııinci sınıftan 98 Nejat, Uzun· 
köprü Bakkal Ali Ef. kardeşi lJmcr, 
Ankara 1nkılttp ilkmektcbi dördiiııott 
emıftan 228 Galip, Ankara bcıinci 
icra katibi Salih Turgut, Gazi Osman 
paıa Ortaınektebi ikinci sınıftan 401 
Kenan, Ada.na. Erkek lisesi UçtiııcU 
smıftau 127 Hikmet, lsparta orta.mek• 
tebi ilçUncU sııııftan 81 Şiikrü, Gelen• 
bovi Ortaınoktebi ikinci sınıftan 99 
Ahmet, Uzunköprü Mimarhayretthı 
moktobi dördüncil sınıftan 201 Mel&• 
hat, Adana Seyhan mektebi betinoi 
emıftan 149 Muhittin, Çorlu Şecaattin 
Ukmektobi talebesinden 844 Sami, 
Ankara Erkek lisesi ikinci sınıftan 
49 Kenan, Üsküdar 21 inci ilkmcktep 
Uçiinc(i sınıftan 595 lsmail, Eyilp 
Ortamektebi birinci sııııftaıı 203 Ba• 
battin, Çankın Tutun inhisarında 
Kadri B. oğlu izzet, Adana posta ku• 
tusu 29 SalAhattin, Adana lnkılAp 
ilkıncktebi talebesinden 408 KAmil, 
Keıan Zafer mektebi bctinci sınıftan 
69 Hüsoyin, Davutpaıa Ortanıcktebf 
tamektcbi talebesinden 98 Sabri, Şitll 
Alıidei hilrriyet caddesi 147 Bahtiyar, 
Ankara Erkek ortamektelıi ikinol 
eımfüın 878 Doğan Adana NaınıK Ke
mal mektebi bcıinci sınıftan 35 Silley• 
nıan, Jstanbul 11 inci mektep tıctınclt 
f!ınıftau 60 Saime, Betiktaı Şcıılikde· 
<lo Aziziye cadtlesi 3 Neriman, Aydın 
Ortaınoktcbi ikinci sınıftan Şahap, 
l>:wutpa,a Ortaınektebi talebesinden 
215 HO~eyin, lstanbuJ lı Bankası me-. 
mnrl:mııdan Halim Sabit, Kandilli 
Dormaıı sokak 1 Burbancttiıı, !Adana 
Ortam ek tobi talebesinden 119 Şevki, 
1etanbul .fakek lisesi birinci s1111ftan 
853 Bcclri, Karaman Gazi Paşa mekte
bi talebesinden 161 Lfıtfi, Salilıli lb
san Bes kızı Emel, Bursa Ortamektebi 
ikinci sınıftaıı 445 Mehmet Emin, 
Adana Seylıaıı mektebi betiııci sınıf
tan 23G M. Hanefi, Beyoğlu 13 flneU 
rnekt"l' i)(l,iııci sınıftan 177 Nihat, Sı· 
'as Hafız He cep mektebi birinci sınıf
tan 208 CclAI, Adana Namık Kemal 
mektebi be9irıci sınıftan 102 Karabekir, 
('arıakkalo Ortamektebi ü~ilncil sınıf
tan 17!1 Muzaffer Galip, ödeıııiş CUm· 
huritct mektebi bcıinci sınıftan ~uzan, 
ÜskUdar 15 şinci mektep dörd!lncU 
ııımftaıı Mel!\.hat Şevki, Sıvas Y <'niha
yat sinemasında Ahmet Efendi oğlu 
Suzi, Edirne Keresteci Sa.Iamon Efen
di oglu Rifat Bahar, Ankara Gazi llk 
Erl,ck mektebi üçüncil ınnart:uı 191 
Muzaffer, Hursa Gazi Paşa caddesi 104 
]J. Bıı ri, Gazioısmanpawa Ortam ek tebi 
talebe inden Osman Halil, Merzifon 
Çay sokak numara 10 Şükran, Merzi
fon Kara Mustafapafa mektebi dördUn
cil sınıftan 74 Muzaffer, Kısıkh 13 Un· 
cü mektep talebesinden Aral Sadi Bey 
ve llanım(ar. 
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"Son Posta,, haftada iki defa ainema 

1ay1fas1 yapar. Bu sayfalarda dünyanın 

en yeni sinema 

bayatı ve sinema 

haberleri, artistlerin 

ileın i ndekl un at 

• 
SiNEMA 

"Son Poha" HoUvutta hususi muhabiri 

bulunan regane Türk· gazetesidir. Ho

liYut muhabirimiz, her hafta bize mektup 

gönderir Ye sinema alemioia lçyilzünü 

cercyanlarJndan ba111edilir. anlatır. 

~~=====================~·::==-~===-=-o:====================================================================-=======================ı 

RamonNovaroGemilerde K~a~'! Bov 
Sozunden 

E velin Brent Resmini Ve 
Selimlarını Gönderdi Ateşçilik Yapıyor Döndü 

lıml etrafında bir hayli dedi
kodulara sebebiyet verdikten 
sonra sahneden çekilen güzel 1 
yıldız K.lara Bov nihayet evlendi 
ve bu suretle dedikodudan kur-

Hiç hayret etmeyiniz. Ramon Novaro ıu dakikada btiyUk bir 
S•ıninhı ateşçiliğini yapıyor. Kızgın alevler karşısında saatlerce ter 
döken Novaro bu suretle yeni filmini yaratıyor. lBurada gördtiğtınüz 
ıenıici kıyafetli Ramon, en son filminde çok eziyetli bir rol almıştır. 
Fakat bilir misiniz, bu ölmiyen yıldız bu suretle tamam iki milyon 
clollr, yani bizim haramızla dört milyon lira kazanmış oluyor. Ramo
llun bu yeni filmi bitmek üzeredir. Biten kısımlarının provalarında 
Ranıonun, üzerine aldığı rolll btiyük bir muvaffakıyetle temsil ettiği 
16yleniyor. 

Rişar Bartelmes 
Bu Maruf Yıldız Şimdi 
Yarım Ücretle Çalışıyor 

Gnzel bir erkek tipi canlan
claran maruf yıldız Rişar Bartel
lbesi hepimiz tanıyoruz. Kim bi
lir ıimdiye kadar kaç tane fil
llıİni seyrettik. Bir zamanlar el 
6atibıde tutulan bu güzel erkek 
iktıaadi buhran yüzünden eski iti
barını kaybetmiştir. Ayni ..zaman
da eski kudretini muhafaza ede
llıiyen Bartelmes bugUn çok müı· 
idil bir mevkide kalmıştır. Bu ae
heple daha az bir ücretle çalış· 
llıak mecburiyetini duymuştur. 
b• Eski mukavelesi geçenlerde 
kıtarn bulan Bertelmes ayni 
d urnpanya ile yeni bir mukavele 

aba imzalamıştır.Ancak bu sefer 
eak' • . ısıne nazaran yarı yarıya ek· 
•ık bir llcret alacakbr. Meseli 
••ki filimlerini 200 bin dolira 
r.•ni bizim paramızla 400 bi~ 
~·~·. ~eviren yıldız timdi her 
t nu •çın IOO bin dolar alacak· 
ır. Yeni imza ettigw i mukavele 

lbu 'b· cı ınce bir senede Uç filim 
Çevirecektir. 

Yeni Rasputin 
A. ~;ruf . Ah~an . rejisöleı inden 
is . ota tımdı Panste (Ra8putin) 
çelh~de sesli ve sözlü bir filim 
ı_.dvırrnektedir. Bu filim çok cı-
•ı en d . laatt Is e ıessız olarak çevrilmiş, 

• lanbulda da göslerilcni~ti. 

Joan Blondel 
Çok Çalışıyor 

Bugün sinema dlinyası bllyük 
bir bu.hran içindedir. Yıldız çok, 
fakat İf yok. Çevrilen filimlerin 

• tuldu. Kendisini tekrar ıinema 
atüdyosuna çağıran bütiln ıinema 

direktörleri bu kırmızı saçlı yıl
dızdan ancak ret cevabı aldılar. 
Güzel Klara en nihayet gezete
lere fÖyle bir ilAn bile Termiye 
mecbur oldu: 

" Arbk filim çevirmiyeceğim. 
Genç kocamla mes'ut bir hayat 
yaşamıya başladık. Bundan sonra 
bir eY kadını olmak iıtiyorum. 
Beni ıinem1t ıtlldyosuna çağıran
lar beyhude yere uğrqıyorlar. 
Kat'i kararımı vermiş bulunuyo
rum. Sinemaya dönmiyeceğim." 

Fakat şair aözllne nasil ki 
inanmak IAzım değilse, artist 
ıözilne de inanmamalıyız. Çnnkl 
gtızel ve şuh yıldız biltlln bu gtı
riiltillerine rağmen tekrar filim 
çevirmiye karar vermiştir. 

Büyük kumpanyalardan biri ay
lardanberi Klaranın peşini kol
lamış, nihayet kendisile her filim 
için ( 150 ) bin dolar vermek 
üzere bir mukavele imzalamışbr. 
Fakat ortada yeni bir müşkill 
vardır. Klara, uzun süren istira
hat ve evlilik günlerinde oldukça 
şişmanlamıştır. Şimdi filim çevir
mek için tekrar zayıflamıya 
mecbur olacaktır. 

Şimdiden işe başlayan Klara 
kendisini zayıflatmaları için nç 
doktor tutmuştur. Hergün dört 
saat zayıflık idmanı yapmaktadır. 

Luiza Dümon 

1 

GUzel yıldız Evelin Brentln geçenlerde de bir resmini takdim 
etmittik. Burada gördllğilnüz resmi bize bizzat güzel Evelin gönder
miştir. Altındaki imzayı kendi cici elile atan bu temiz yüzlü yıldız, 
Holivut muhabirimiz vaııtasile Son Posta okuyucularına selamlannı 
da gönderiyor. Size derhal bir de mlljde verelim: Evelin yakında 
yeni bir filim çevirmiye baılıyacakbr. Bu filminde bir darülfünun 
talebesi rolO oynıyacak olan bu tirin yıldız, mektep sırasında bqbyan 
bir aşk macerasını hayatın en karanlık aafbalanna kadar g&tnrecek, 
sonra feci bir ihanet karşısında kalacaktır. 

71 Yaşında.Olan B~ ihtiyar }orı· Bankro/t 
Artıst Ôldu 

Vaktile oynadığı ( lbsena) Ye Balık Avlıyor 
( Zuderman ) piyeslerile bliHln 

Bitpazan 
Sinema Stüdyoları Tıpkı 

Bir Bonmarşe Gibidir 
diinyada tanılan maruf Alman 
aktrisi Luiza Dilmon 71 y~şında 
olduğu halde DOsseldorf tehrin· 
de vefat etmiştir. 

Luiza Dümon 1004 tarihinde 
Düsseldorfta dramatik bir tiyatro 
yaptırmış , ve ölünciye kadar bu 
tiyatroyu idare etmiştir. 

Kapanan 
Sinemalar 

Amerikada aon bir ıene zar
fında ikbsadl buhran yüzünden 
kapanan siaemaların adedi (452) 
adedine baliğ olmuştur. Bu gi
dişle yaz mevsiminde yeniden 
( 150 ) sinemanın kepanacaj1 
söylenmektedir. 

Kapanan ainemalardan birço
ğu cambaı airki haline ifrağ 
edilmiştir. Fakat Amerikada cam
baz kumpanyalanna da pek oka· 
dar itibar g6sterilmemektedir. 
Bunlardan bir kıımında bar sa
lonu yapmıtlardır. 

birçoğu, mUıteriıizlik yiızllnden 
depolarda duruyor. 

Fakat bu mlithit buhrana 
rağmen bazı yıldızlar durmadan 
çalışıyorlar. it kıtlığında ça
lıtan ve bol bol para kazanan 
yJldızlar arasında Joan Blandel 
de vardır. 

/ 

Holivutun en cüsseli artistle
rinden biri de Jorj Bankrofttur. 
Bu iri yarı erkek son zamanlar-

Filim çevrilen ıtüdyolar bpkı 
bir bitpazarına benzemektedir. 
Orada, dUnya Uzerinde bulunan 
her ıey vardır. Vapur, tren, ya· 
nardağlar, harp gemileri, seksen 
beş katlı apartmanlar, top tüfek 
bulisa her ıey stüdyolarda mev• 
cuttur. Fakat bütün bu saydığı
mız şeyler hakiki · cesamette de
lil, oyuncak büyüklllğündedir. 

Bu oyuncaklar sinema maki
neleri aayesinde koıkocaman olur 
ve beyaz perde üzerinde bizi he
yecana getirir. Meseli sinemada 
gördüğilnUz müthiş fırtınalar, de
niz dalgaları hep stUdyonun için
de yapılır ve koca denizlerdeki 
dağ gibi dalgalar da ancak bir 
çanak sudan başka bir ıey de
ğildir. Bunlar hep fen hilesi aa
yesinde yapılmaktadır. 

700 Rejisör 
Holivutta bulunan 700 rejisör• 

den halihazırda ancak 100 tanesi 
çalışmakta, diğerleri bomboş 
oturmaktadır. 

da balık tutmak iptilasına tutul
muştur. Şimdi tatil zamanlarını 
dere ve göl kenarlannda veyahut 
Kaliforniyanın kumlu sahillerinde 
geçirmekte, hergüsa bol bol balık 
tutmaktadır. 
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Paşa Nasıl Bir 
Mecit Avdet Ederken Fransa Sefareti Erkanı Sultan 

Tarafından Çılgınca Alkışlanıyor ve Teşyi Ediliyordu! 
Malıarriri ._ 

Her Hakkı Mahfuzdur 

-16-

Hükümdar ile Sadaret mev• 
kiinin arasındaki muvazeneyi 
muhafaza etmekte, hiçbir Sadra· 
zam, Ali Paşa kadar muvaffak 
olamamııbr... Uzunca boyla, ku
ru ve solgun çehreli, seyrek sa• 
kalları arasından çene kemikleri 
görünen bu zat, ilk bakııta, hiç 
bir mana ifade etmiyen alelade 
bir adama benzerdi. 

Fakat onun yaradılışında öyle 
asil bir azamet vardı ki karşı· 

mndakinin zorla hürmetini celbe
derdi. Oturması, kalkması, kapı· 
dan girip çıkması, söz söylerken 
bir ta ffl mahsus alması Adeta 
ölçülü ve uzun müddet prova 
edilmiş hareketlere benzerdi. 
Böyle olmakla beraber, gayet 
tezcanlı ve titiz bir adamdı. 
Merasime son derece riayetkirdı. 
Muayyen zamanlardan başka, 
hllnkar kendisini saraya çağırdığı 
vakit uzun uzun nazlanır, saraya 
gitmez; gitse bile, iradei seniyeyi 
teahhura uğrattığından dolayı 

özür dilemiye lüzum görmezdi. 
Reşit Paşanın irfan ve siyaset 

mektebinde yetişen Ali Paşanın, 
ne kadar kıymetli bir vezir ola
cağım bizzat Sultan Mecit keş· 
fetmişti. Sultan Mecit, kaffei me· 
salibi seniyesinin rü'yetini Re
ıit Paşanın uhdesine tevdi 
ederek kendisini vekili mutlak 
tayin ettikten sonra, o devirde 
hariciye müsteşarı olan Ali Ef. 
hakkında da şu hatlı hümayunu 
göndermişti : 

( Benim veziri meali aemirim 
diğer hattı hümayunumda be
yan olunduğu veçhile hariciye 
nezareti, liyakati müsellemesine 
mebni Ali Efendiye tevcih 
kılınn ış ve memuriyetinin ehem· 
miyetine, Efendii müşarünileyhin 
haysiyeti zatiyesi dahi munzam 
olduğundan kendisine rütbei bala 
verilmiş ve olveçhile babıilimize 
göndrilmiş olmağla memuriyetini 
ilin eyliyesin) 

Bu Hatb hllmayunda Ali 
Efendinin haysiyeti zatiyesinden 
babsec.lilmesi, bu zatın daha sad
razam olmadan evvel bile ne 
derecede nazarı dikkati celbettiği
ııi göst"rmiye kafidir. 

Esasen Sultan Mecit, zeki ve 
hassas bir adamdı. Sultan Mah
mudun, kaba ve haşin bir siya
setle kaybettiği muvaffakıyetleri, 

Sultan Mecit büyük bir hilmiyet ve 
lezal.etle kazanıyor, gerek tebaası
na ve gerek ecnebilere karşı hoş 
görünmekten ayrıca bir zevk alı
yordu. Bir taraftan Reşit paşanın 
himmetile bir Devlet ricali sınıfı 
yetiştirirken, diğer taraf an da te-
ceddüt safahatını bizzat açıyor, Os
manlı padişahlar nın sahte gurur 
Ye azametl...rini terkederek derin 
bir nezaketle lstanbuldaki sefir
lerin vP Avrupah diplomatların 

· kalbini kazanıyordu. 
1 -H biraz tecavftz etmiş 

Suttan AbdUlmecll 

olmakla beraber, o devrin bazı 
hususiyetlerini gösteren bir iki 
hldiseyi burada zikretmeyi fay• 
dalı buluyoruL) 

( Kınm muharebesi ) şid-
detle devam ediyordu. Har• 
be filen iştirak eden Prens 
Naplion bir aralık hHtalanarak 
lstanbula gelmişti. Sultan Mecit, 
hasta prense doktorlar ve ilaçlar 
yolluyor; ona misafirperverliğin 
bütün vazifesini yapmıya çalı

şıyordu. 
Bir cuma gUnü selamlık res

minden sonra Fransa Sefareti 
Baştercumam M. Şefer, acilen 
huzura kabul ediJmesini istedi ve 
huzura çıkar çıkmaz, Sultan Me· 
cide, lngerman zaferini tepşir 
etti. Abdülmecit, bu müjdeden 
fevkalade mesrur olarak Prens 
Napliona selam gönderdi ve 
Prensi ziyaret için sefarethaneye 
geleceğini söyledi. 

Şefer, koşa koşa sefarete 
döndü. Meserretler içinde bu ha
beri verdi. Gerek Prens ve ge
rek sefaret erkanı şaşırdılar. 
Hayretler içinde kaldılar. Bir 
Osmanlı padişahının bir sefaret
haneye gelmesi, görülmüş ve 
işitilmiş ve hatta akıl ve hayal
den geçirilmiş bir şey değildi. 

Sefarethanede büyük bir te
laş başlamıştı. Hükümdarı, layık 
olduğu veçhile istikbal ve izaz 
edebilecek bir hazırlık lazımdL 

Sefaret erlc:Anı biribirine giriyor, 
herkes hazırlıkla nıeşgl oluyordu. 

Sefaret baıtercümanı, tekrar 
aaraya koştu : 

- Zab haşmetpenahiye karıı 
icap eden istikbal ve ikramı 
yapmak esasen mümkün değil. 
Hiç olmazsa biraz hazırlık yapa
bilmek için iki saat kadar azi
meti şahane tehir buyurulsun. 
Muayyen olan saatte, Sultan Me
cit yanına seryaveri Ethem Paşa· 

yı aldı. Mutevazı bir maiyette ve 
gayriresmi suretle sefarethaneye 
gitti. Tercüman M. Şef erin de-

lalet" le Prens Naplionla görüştil. 
Harp hakkında ona sualler sordlL 

Aldığı cevaplardan memnun oldu. 
Bu mülakat, iki saat kadar sür· 

dükten sonra, Sultan Mecit av
det ederken, sefaret erkinı ta• 

1 

rafından çılrıncasına alkıtfam
yordu. 

* Bü bldiae, F ranaada blylk 
bir htısnll tesir yapmıtb• 

Bir müddet sonra latanbulda, 
bllyllk mikyasta hazırlıklar bq
ladı. lmperator Naplion Abdtll
mecidf ziyaret etmek için latan
bula ielecek ve İstanbuldan da 
Kırıma geçerek müttefik ordunun 
kumandasını bizzat deruhde ede
cek ve artık Si vastopol önllnde 
uzayıp giden harbe, kat'ı bir 
nihayet verecekti. 

Halk ve hükumet, hazırlık· 
larla meşguldü. lmperatorun 
ikametgahı vesairesi hakkında 
yapılacak tertibata bakmak 
için (Naplion) un saray müdllril 
miralay (Bevil) latanbula gelmiş, 
(Mösyö Şcfer) in deliletile Ab
dülmecidin huzuruna kabul edil
mişti. 

Abdülmecit, nezaket ve feda
kArlığın azami haddini gösteriyor, 
Osmanlı hukukunu müdafaa et• 
mek için Sivastopol istihkamları 
önünde kan döken Fransızlara, 
haklı bir cemile göstermek mak· 
sadile kendi ikamet ettiği .ara
yın bir kısmını; İmperatorla lm
peratoriçenin ikametine tahaİI 

etmek istiyordu. 
( Arkaıı var) 

,----·~· ·~ ....... ·-·- .... == RADYO -_ ~~ 
27 Mayıs Cuma 

l.tanbul - (1200 metre) 18 gramo
fon, 1915 Vedia Rıza Hanım, 20,5 gra· 
mofon, 21 İnci H nıın, 22 tango or-

ke trnsı. f 
Bükreş - ( 394 metro ) 19,40 gramo-

fon ı>I!kl "rı ilo Barbier do Sevill 
operası. 

Belgrat - (429 metre) 20 konferans, 
20,5 gramofon, 21,15 Viyanadan nak
len Mahlcrin 7 numaralı aenfonisi. 

Roma {441 metro) 20,50 gramofon, 
21,4ri Şuber konseri. 

Prağ - ( 488 metre ) 20,0:S Halk 
bilgileri, 21,05 Trio, 21,80 Pariaten 
naklen Avrupa konseri. 

Viyana - ( 517 ınotre ) 20,5 Caz 
,arkıları, 21,15 Mablerin yedinci sen
fonisi, 23 akşam konseri. 

Peşte ( 550 metre ) 21,40 Mozdı 
konseri. 

Varşova ( 1411 met.re) 20,35 gra-
mofoıı, 20,15 radyo gazetesi, 21 musi
kili musahacb, 21 ,45 senfoni. 

28 Mayıs Cumartesi 
latanbul (1200 metre) 18 Gramo· ., 

fon, H>,5 Dariıttali w heyeti tarafından 
konser, 20,ü gramofon ile opera parça
l:m,21 D:ıruttalim heyeti tarafından 

kon er, 2:2 orkestra. 
Bükreş ( 894 metre ) 20 bir ti-

yatro parçası, 20,5 Viyana musikisi, 
21 ltom:ı.tı) a musikisi. 

Be1grad - (4~ metro) 20,30 Balk 
goccsi 22,10 Fransız lıcstokllrları 23120 
('ig-an orke tra. 

Roma ( 441 metre) 21,45 Barbier 
uö So' ill operoti. 

Prat - ( 488 metre ) 20 gazete 
halıerleri, musahabe, 20,40 BrDnodan 
nakil, 21,30 Kuvartct. 

Viyana ( 517 metre) 21 Operet 
parçaları, 22,20 dans havaları. 

Peşte - ( 550 metre ) 20,45 Sa.lon 
orkestrası, 22 01>0ret parçaları. 

Varıova - (1411 metro) 20 gazete 
haberleri vo gramofon ptllkları, 21 
mus~kili musahabe 21,15 hafit !'\uıdkt. 

Şark Vi.liyet!er~ 
Spor Faaliyeti 

Diyarbekirin İki Kuvvetli Kul· 
Mühim Bir Turnuvaya Giriştile 

ilk maçta 2 • a mallOp olan Yıldız takımı 
Diyarbekir (Hususi} - Spo

run Şarkta inkişafı için cidden 
çalışılıyor. Bu climleden olarak 
Diyarbekir gazetesi, buranın haf" 
lıca futbol teşekküllerini dcuda 

getiren Ay-Yıldız kulüpleri ara
sında iki maçlık bir turnuva ter
tip etti. Turnuvanın galibine 
Gazi Hazretlerinin bir blısttı 
verilecektL 

Fa•tat evvelki Cuma, iki tala
mın oyuncularından banlan hasta 
dilştüler, maç tehir edildi ve ge
çen cuma oynandı. Bnynk bir 
seyirci kntlesi önllnde oynanan 
bu maçı Ay kulübtı 2 - 5 gibi 
büynk bir farkla kazandL Fakat 

bu netice Yıldız kulUbOntıa 
aleyhinde idi. Çtınki Şar 
kuvvetli futbol teşekkülle 

biri olan Urfa takımını bu 
yenmişti Bundan da Yıldız 
bnnün idman yapmayı ih 

tiği anlaşıldı. Bugiiıı, bu 
tekrar edilecek, eğer yin 
kulübil kazanına vadedilen 
alacakbr. 

* Geçen cuma, mektepl 
man tenliğine tesadüf etti 
cuklann geçit resmi ve bera 
hareketleri son derece alkı 

Tavukçuluk Ve Çiçe] 
Sergisi Küşat Edildi 

T•vukçuluk Serglalnln kUfal resminden bir lntl._ 

lstınbul Villyet konağı bab- ı Warımn bu sergiyi tetkik o 
çesinde tertip edilen Tavukçuluk sinde hayli istifade edecek 
ve Bahçıvanhkl sergisi diln 6ğle- slSylemiye bile Unum görm&y 
den sonra büyük merasimle kGpt Bu arada gerek tertip hey 
edilmiıtir. Kliıat resmini bizzat gerekse IUgide] tavuk ve 
Vali ve Belediye Reisi Muhiddin teşhir eden çalııkan millete 
Bey yapllllf, birçok zevat hazır leri tebrik ederiz. 
balunmuıtur. Sergi çok zengin 
olarak tertip edilmiş ve çok be
ğenilmiştir. Bilhassa 150 çeşit 
gillden m6rekkep olarak teıkil 
edilen kısım takdirleri celbetmif
tir. Sergiye on kuruşluk duhuli
yelerle giriliyor. Serginin tertip 
tarzında da asri bir sistem g6ze
tilmiştir. Tavukçuluk kısmı bil
hassa görlllüp tetkik edilmiye 
liyıktır. Tavuk ve çiçek merak-

Ertuğrul Sadettin ve arkadaılan 

Şehzadebaıında MiLLET Tiyatr:>sunda 
Bu aq3m, cuma günü pndüz ve geco 
matbuatın ve münevverlerin davetli h• un• 

dllfıı BDyOk halle 

HAMLET 

Maruf Bir Amiralın Vef 
Berlin 26 - Meşhur fa 

rak muhrebesinde İngiliz d 
masım fizerine çekerek A 
donanmasına hareket fır 
vermiye memur edilen ve 
vazifesiai muvaffakıyetle y 
Amiral fon Hipper 69 y 
vefat etmiştir. 

ispanyada HAdiseler 
Lö F erral 26 ( ispanya 

Tersanenin benzin deposu 
rında kestane fiıekleri atılmı. 
Fişeklerden biri patlamış, f 
hasar yapmamıştır. Halk hey 
içindedir. 

Sevil 26 - İki kasabada 
Diden 66 bomba bulunmuşt 



Bütün Dünyayı Hayrette 
Bıı·akan San' atkirlar 

Son Zamanr1 ~ Yetişen Birkaç Çocuk, 
Musiki Alemini Altüst Etti 

Son seneler zarfında san' atin 
her şubesinde harikulade kabili
yet!er gösteren küçük san'atkir
lar türemiye başladı. Meseli, si· 
nemada büyük bir şöhret kaza
nan Ceki Kogan ve kardeşi Ro-
!>er Kogan ile küçük Ceki Ku
peri tanamıyan yok gibidir. Si
nema ile küçük bir alakası olan 
herkes bu isimleri çok iyi tanır. 

Musiki sahasmda da küçük 
san'atkarlar, maruf birer mu· 
siki artisti olmıya başladılar. 
Bun!arm muvaffakıyeti musiki 
üstatlarını bile kıskandıracak 
derecede parlaktır. Keman çalan 
meşhur Y eh udi Menuhiniyi mu
siki alemi çok iyi tanır. 

Dokuz yaş nda küçük bir kız 
olan Jaklin Rust:I de geçenlerde 
Pariste bir konser verdi. 

Tecrübeli bir artist kadar 
musiki tekniklerine vakıf olan 
bu kızcağız Viyolonsel çalmakta 
çok muvdffak oldu ve herkesi 
hayrete düşürdü. Jaklin Ruselin 
babası Fransada Lil şehrinde 
avukatbr. 

Berlinde birkaç kcnser vrren 
Ye Alman musiki muhitinde çok 
sevilmiş olan Pol Makonoviski de 
son günlerde Govo salonunda bir 
konser vermiştir. Küçük Pol is
mile şöhret bulan san'atkAt, 
Betoven, Glük ve Bah ın en 
güç parçalannan muvaffakıyetle 

çalmıştır. 

Dünya, şimdi bu küçük artist
lere h yret ediyor. .JakHn ltueel 

Fransada Futbol M~r~kı Artı~orl Olimpiyakos 
Fransız gazetelenmn verdık· 

leri haberlere göre Rasing klüp Yunan Takımı lzmire Gel-
•B lisansı" namı albnda açtığı mek için Müra t Etti" 
yarım profesyonel oyuncularına caa 
takviyeye karar vermiş ve bu Geçen aene tehrimizde Fener· 
maksatla lngilterenin Arsenal bahçe ve Galatasaray ile karşı· 
takım~ ile müzak~~eye ~iritmit!ir. laf8D Yunaniatanın Atina şampi· 

~.!1.zaker~ ıyı bır.. netı~e yonu Olimpiyakoı takımı lzmirde 
verdıgı takdırde bu kulupten bır ki Alt K. 5 K. kin ı · 
tane muhacim ile bir tane de ay ve • . . P erme 
merkez muavin getirtecektir. milra~at .~~~re~ .ıkı. ~aç yap-
Maamafih hangi oyuncuları inti· mak ıstedıgını bıldırmıştır. 
hap ettiği elin gizli tutulmakta· Yunan takımı lzmire gelmek 
dlzır •• ~alüm olduğu ilzere bizim için 4000 lira istemiştir. 

mırlı (Vebap)ta bu klilptedir 
ve merkez muhacim oynamaktadır. 
-==-=========----========= 

Vapur Tarifesi 
25 Mayıs 1392 len 

it baren 
Koprliden KadJkö 
Kadık8- yü .. den 
yüne 
ı OO(x) 
8 :t) 
7 OJ 
7 :t) 
8 10 
8 40 
9 10 
9 30 
9 55 
ıo ao 
il 00 
il 40 
12 25 
13 10 
13 55 
14 35 
15 15 
15 50 

Kl\prUye 

6 25 
7 ()() 
7 40 
8 05 
8 40 
9 10 

18 ~ 
10 35 
il 20 
il 30 
12 30 
13 05 
13 55 
14 35 
15 10 
15 M 
16 15 
17 05 
17 40 
18 05 
18 40 
19 05 
19 35 
19 45 

25 Mayıs 1932 den 
itibaren 

K8prUden Haydar• 
Ha)dar· paşadan 
paıaya KISprOye 

1 -( ) 6 35 
630 748 
700 830 
7 45 8 M 
820 940 
8 40 10 10 
9 30 10 43 
9 5.5 il 28 

10 :t) 12 38 
il 00 13 15 
il 40 14 03 
12 25 15 18 
13 IO 16 03 
13 M 16 2.1 
14 35 
15 15 
16 10 
17 05 
17 25 
17 M 
18 00 
18 45 
19 15 

17 13 
18 10 
18 48 
19 10 

16 10 
17 05 
17 25 
17 55 
18 ao 
18 45 
19 15 
19 55 
2045 
21 10 
22 15 

20 50 
21 20 
21 40 19 55 
23 30 20 45 

19 40 
19 50 
20 S5 
21 28 
21 50 
23 38 

( X) 
( , 22 15 

~) ltaretll sefer Cum .. Cumarteıl, 
( eal cıerl )'•pabr. 

... p ) ••retll aeferler Perıembe, Cu
Mar SilGleri 7apıbr. 

Askerlik Davetleri 
Beyoğlu Askerlik Şubesinde 

mukayyet bulunan bilQmum ibti· 
yat zabitan ve askeri memurla
nmn bermutat yoklamalarına 
1-6-932 tarihinden nihayetine 
kadar yapbrmak Uzere mllracaat· 
ları ilin olunur. 

SON POSTA 
ıy asi Havadis 

gazetesi 

ve Halk 

idare: Jstanbul: Eski Zaptiye 
r;atalçetme ı-okağı 2:> 

Telefon lstanbul - 20"203 

Poeta kutusu: lstanbııl - 741 

Telgraf: lstanbut SON POSTA 

ABONE 
TÜRKiYE 

FlATl 
Ecnebi 

1400 Kr. 1 $ene 2700 Kr. 
'i50 • 6 Ay 1400 • 
400 • 3 • 800 • 
100 • ı • 000 • 

Gelen Avrak geri verilıneı. 

Hanlardan mo 'uliyet alınma~ 

cevap için mektuplara 6 kuruıluk 

Pul il&vesi l zımdır. 
Adres değittirilıuesi ( 20) kuruıtur 

Resminizi Bize Gönderinizl 

SizeTabia:nizi~öyliyelim. HAR u NUR RE Ş 1 T 
.. 7_6-lz_m_l_rd_e_E_y_Up_&a_b_rl_B_._: _A_b~ ......,........,.---=;;;; 103 Yazan : * lf. 
batlı ve saygı· T •h• E • S f ) ııdır. Başkasına arı ın srarengız ay a arı 
yak olmak ve 
minnet altına 

girmek istemez, 
fazla sokulgan 
ve konuıkan de
ğildir. Samimi· 
) etinde ve arka· 
daşlığında renk· 
sizlik ) oktur. 
Ataklık yapmaz, 

töhret ve ikbale 
haris değildir, tcvazua ve kanaatkAr
hğa temaynı eder. 

• 77 lzmlrde UIYI Bey: Serbest ta· 
vırlıdır. Hurriyo· 
tini takyit eden 
usul ve mf'rasi· 
m riayetten sı· 
kılır, parayı bul· 
dukça arfa ınü· 
tema) ildir. Fiil 
vo hareketlerin· 
de tcredd Ut yok· 
tur, faıla dü
şünmez, tesadüf· 
lero tAbi olmayı 

tercih eder. Ka· 
dm, zevk ve eğlence babsıne de ll· 
kayt kalmak istemez. Gam ve keder· 
den ziyade eğlenceyi tercih eder • 78 Rahmi B. : Çalıtkandır. Liu· 
hali tavırlı de
ğildir· Şıklığı ve 
temizliği, şohret 

ve ikbali sever, 
kendisinden bah· 
sedilme ini is· 
ter, kadın, sev· 
gi, his ve heye· 
can mo,; zuları
n. big.me kal
maz Muhatabı

na kolaylıkla 

Ul sallık gö ter-
mez • 79 E,reı B. : Zeki •• totizamper· 
vordir. Hayatı 

umumiyeye ka
rııır, nefsini zevk 
vo eglenceden 
mahrum etmM, 
muha.tabıoa sı 

kıcı bir tesir 
) apınaz, gilriil· 
tUcil, kavgacı 

değildir. An-

la9mıya 

mayildir, 
mhte-

75 Meri H. : ( Fotoğrafının dercini 
istemiyor ) Silso ve elbiseye merak· 
lıdır. Moda cereyanlarını takip eder, 
kafasını faıla. yormaz, bir fOyin zeva· 
bir kısmile daha ziyade alakadar 
olur. Tuvalet masraflarından çokinm<'Z. • 74 ztzu H.: ( Fotoğrafının dercini 
i tcnıiyor ) Ağırba.tlı ve kibar yapı· 
lıdır. Kendini saydırmasını bilir, nm· 
Iı:ıtabı tızcrindo hüsna tesıre mm :tf· 
fak olur. Hoppalık ve hafiflik yap· 
maz, nasihat verir, idareci olur, fiil 
ve hareketlerinin doğruluğuna itimat 

eder. • •• 73 Mededi YelenUne: ( .Fotogra 
fının dercini istemiyor ) GOler yüzlu 
ve se~ imlidir. Alayı, ta~ayı sever, 
Gamlı ve kederli ıeylerden uzak kal· 
mak ister, menfaatlerini yalnız nefııi· 
no basretınez, pek sıkıntıya ve üzün· 
tüye gelemez, eğlence hususunda 
mıitkiilpesent değildir. Uysal olur, 
ac;lk kalplidir. • 72 Bakd Ef. ı ( FotoğT'afının der 
cini istemiyor ) Hayalperesttir. Sine
mayı ve artistleri sever, ve taklit 
eder. Oturucu ve yorucu itlerde ça· 
lıtınak isteme'&, fiil ve hareketlerini 
takyide taraftar değildir. Dilodigi gi· 
bi yatamak ister. Kendisine ehemmi· 
yeti mahsusa verir, açık değildir, ma
nalı '\·e esrarlı katmıya mü tema)' ildir. 

1 
Fotofra/ Ta/alil Kaponun• ı 

11 inci Sayfamızda bulacaksın 1. 

Caferin heyecam daha bü- ı 
yllktO. O zeki vezir, en karıtık 
ve çetin devlet meseleleri karşı
sında bile hissetmediği &zftntl\· 
lere düşmüştil. Eline sokulan 
tezkereyi belki yiiz kere oku
muştu, kelime kelime ve nokta 
nokta tetkik etmişti. NikAblısının 
yazısını tanıyordu. Taoımasa bile 
tezkerenin o "yarcan,. dan gel
diği ifadesinden belli idi. Ab
baseden başka hiçbir kadın ona 
" sevgi " den bahsedemezdi. 

Genç vezir, bu kanaatle yan
lış bir istikamete aapbktan sonra 
ayni aldanışla muhakemesine 
devam etti. Harunun bir gece 
köle Ercivana verdiği emri dü· 
şilndn. Minimini mektupta der
hatır ettirilen bu emir, hakikaten 
manalı idi. Çtinkil Emirülmüminin 
neşeli bir deminde hemtiresini 
mUtfik bakıflarla uzun uzun silz· 
dikten ıonra muhafız k&leyi 
çağırmışb, ıu sözleri söylemişti: 

- Ben Emirim, Cafer de ve
zirimdir. Llkin sarayda Emir 
ve vezir yok. Harun ve Cafer 
kardeşler. Benin girdiğim yere 
o da girer, benim yapbğım her 
şeyi o da yapar. Bunu öğren ve 
kardeşime o suretle hilrmet et. 

Cafer bu sözleri de emsali 
gibi bir iltifat addedip fazla 
ehemmiyet vermemiıti. Şimdi 
pİfmanhkla karışık bir teyakkuz 
içinde o emrin çok manalı ol
duğunu anlıyordu. 

Demek ki Harun, nikahla bi
ribirine bağlı iki ıencin hicranlı 
bir bayat ıeçirmeaioden mtlteeuir 
olmuft verdirdiği yeminden rücu 
etmeyi de muvafık bulmuştu. Er 
civana söylediği sözler, ancak bu 
IUl'etle tefair olunabilirdi. 

Cafer, günlerden beri bu lii· 
tufkirlığı idrak etmediğine, hali
fenin ulüvvü cenahından istifade
yi dlişünemediğine hayıflanıyordu. 
Ayni zamanda Abbasenin gös
terdiği Aşıkane samimiyetten he
yecana kapılıyordu. Onun gibi 
yüksek. çok yüksek bir kadın 
tarafından sevilmek ne şerefli bir 
mazhariyetti ?. Bu kıymet alellde 
bir kadının muhabbetile eauen 
kıyas edilemezdi. Şu tezkerede 
tebellür eden aevdavl samimiyet 
ise vak'adaki kıymeti bir kat 
daha yuceldiyordu. 

Abbase bir tllrlil, Cafer de 
başka tiirln dilşüncelerle Zübey
denin kurduğu ağa kendilerini 
kapbrdıktan aont'a kararlarmı 
verdiler. Güzel kadın, yengesi 
tarafından gönderilen kale elin· 
den efsunlu ilica içecek ve rüya· 
yı bekliyecekti. Cafer de, hali
fenin ancak timdi kıymetini tak
dir ettiği lfitufklr mllsaadeainden 
istifade çarelerini araştıracaktı. 

Sevgililer, mektupları aldık
ları ıDnOn gecesi Harunun 
yanında birlqtikleri vakit, 
ifte bu kararlarla mücehhez 
bulunuyorlardı. lkiainde de bariz 
bir dllştlnce. gazden kaçamıyan 
bir dalgınlık vardı. Cafer, eskisi 
gibi bol nOkteler savuramıyordu, 
ıetaret diikemiyordu. Abbase de 
zarif tebessllmlerini, billür kah
kahalannı imsak ediyor gibiydi. 

O gecenin yeniliklerinden biri 
de sevgililerin sık sık biribirlerine 
göz busesi göndermeleri idi. 
Evvelce Cafer de, Abbase de, 
b k şlarmı Emirülmümininin çeh· 
resınde teksif ederlerdi. Arala· 

rında nadiren gözleıme vaki 
olurdu. Bu gece itiyat haricine 
çıkmışlardı, tebessüm bile teati 
ediyorlardı. Buna rağmen dal
gındılar, ikisi de kararlarmı dü
şünüyorlardı. 

Halbuki Harun mücessem 
neşe idi. O gece için yeni yeni 
eğlenceler tertip ettir~ti. Bu 
eğlencelerin baf.tJlda soytarı 
"Ebülbasan" nın göstereceği mas
karalıkl.ır vardı. Herif, halifeyi 
güldürmek için herşeyi yapıyor 
ve beşeri hayasızlığın her dere
cesini iftihar ile kabul ediyordu. 
Zaten onun lakabı "Hayasız" dı 
ve bu lakaba istihkakını daima 
ispat ediyordu. 

Harunürreşidin bu hayasızı 
aaraymda bulundurmaaı, huzu
runda aöyldmesı ve birçok pa
ralarla pmartması aade gülüp 
etlenme hevesinden ve ihtiya• 
candan ileri gelmiyordu. Hanın, 
birçok tehiophlar gibi, mukallit 
ruhlu ve kıskanç yürekli idi. 

Eski halifelerden f6bret alan
ların her ıeyini taklit etmek ia
terdi. Emeviler devrinde soylan• 
ların ebmmiyeti va' dı. Eş'ap iaim• 
li maskara, yıllarca Omeyye oğul
larını güldürmüştü. Harun, işte 
bu yüzden ve Emevilerden geri 
kalmamak fikrile ( Ebülhasan ) ı 
sarayında besliyordu. Onunla bir 
arkadaş gibi ıakalaşıyordu. 

Ebülhasan o gece, dinlere 
ait monologlarla hünerperdazlığ. 
başlamıştı. bütün dinlerin zayıf 
taraflannı bularak ,Oltınç teşbih
ler ve tahliller yapıyordu. Büth 
kuvvetini ve kudretini halifelik· 
ten alan Harun, soytannın ulu
orta savurduğu herzelerden, b~ 
zeyanlardan aı\ulmıyordu. bilikiı 

bazediyordu. 
Ebülhaaaıı, bir aralık söziinl 

eski Mıaır dinlerine iotikal et
tirdi. 

- Eyyühelemirl - dedi - Mısır
daki tebaanız din mefhumunu çok 
anlıyan insanlardır. Sizden kork
tukları için mescide giderler, ima
ma uyup namaz kılarlar. Ukin 
eski mabutlarını da asla habrlann
dan çıkarmazlar. Ben Firavunlar 
diyarında hayli dolaştım. Mısırlı
ların allahlarım nefiı ve hatta 
leziz buldnm. Bir kere düşünün: 
Sarmısak bir allahtır, soğan ayni 
kudreti taşıyan bqka bir 
allahtır. Mercimek te öyledir. 
Mısır halkı itin bu ma-
butları ellerile ekerler, au-
larlar, yetiştirirler, biçerler ve 
kemali afiyetle yerler. K&leniz de 
birçok sofralarda bu nefis ilahe· 
leri tenaviil etmek aaadetine 
erdim. Maamafih Mısınn bence 
en yüce mabudü Karnak ve 
Lokıor mabetlerinde reaimlerini 
g6rdüğüm pehlivan erkeklerdir. 
Ne yalan a6yliyeyim: Efendimize 
soytan IDlt yoku Mıaara Allah au 
olmak iıtedijimi aonalar sarmı 
aak, aoğan ve mercimek gibi 
ilihlar araaına girmeyi he men 
reddederim. 

Lakin o mabetlerdeki resim
ler gibi bana da ibadet edi
leceğini biliraem eteğinizi öpüp, 
ayağınızı öpllp fermanızı ahrım, 
genç y şımda biraz Allahlık yap
mak isterim. Öyle Allaha can 
feda!.. Çok teessüf ederim ki 
meclisim1zde Havva yavrular var. 
Yoksa imrendigim Alla rın 
taklidini de yapar ım. 

l Arka.il \Ar j 
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Stakpool 

Serser·. Uç Milyoner -70-

Fakat taşıdıkları yüke ilaveten 
( Viyar ) ın tüfeğini ve kurşun
larını da almak mümkün olma
dığı için bunları definenin yanın• 
da bıraktılar. 

Geldikleri yolu bulmaları güç 
olmadı. Çıplak sahanın yarısını 

geçip te inişe başladıkları zaman 
önlerindeki ormanın ağaçlan ara
sındı.ın gölün parlıyan suyu göz
lerine çarptı. Biraz daha hızlı 

yürümiye koyuldular. Fakat gerek 
biraz kuvvetli çalışmanın ve ge
rek yük taşımanın verdiği yor· 
gunluk okadar fazla idi ki, ge• 
minin yanına vardıkları zaman 
gayriihtiyari olarak yere çök
tüler. 

Viyar: 
- Vay camna! Diye mırıldan

dı. Bu iş okadar uzun sürecek 
ki, bitmeden evvel bizim canımı· 
ı:ın çıkması mümkündür. Haya· 
tımda bu kadar çalıştığımı bilmi
yorum. Bakınız, ter içinde kaldım. 

Makar arkadaşına cevap ver· 
meden evvel zenciye hitap etti: 

- Ceki gemiye çık, bize bir 
testi su ile bir şişe cin ve bir de 
bardak getir! Biraz serinlemiye 
hakettik zannederim. 

Ceki sepetini sahilde bıraka
rak gemiye çıktı ve salona inen 
merdiven kapağına doğru yürümi
ye başladı. Fakat tam oraya var
dığı zaman durdu, havada gayri 
tabii bir koku ~sezmiş ~gibi bur
nunu kaldırarak etrafım kokla
mıya başladı. Bunu müteakıp 

merdivenden aşağıya daldı. 
Yalnız dört beş basamak in

memişti ki aşağıdan tutulup çe· 
kilmiş gibi birdenbire gözden 
kayboldu, ayni zamanda da yır

tıcı, acı bir ses ortalığı çınlattı. 

Sonra bir boğuşma gürültüsü 
yükseldi, fakat çok sürmeden 
bitti, sükun ve sessizlik avdet 
etti. 

Sahilde kalmış olan iki adam 
ilk sesi işittikleri dakikada aya

ğa kalkmışlardı. Neye uğradıkla
rını bilmiyorlar, dehşetle yekdi
ğerine bakışıyorlardı. 

Acaba yerlilerin ani bir bas
kımna mı uğramışlardı. Dört 

taraflarına göz gezdirdiler. Ada
nın yerli halkım, yayları ve 
okları ile bütün kabile genç

lerini karşılarında görmiye in
tizar ediyorlard1. Fakat hayır, 

hiçbir şey yoktu, ormanın yap
rağı bile titremiyordu. Ne varsa 
gemide vardı. 

Vabanm 
Biraz evvelki canhıraş sesi 

işittikleri zaman gemmın bi
raz sarsıldığım da görür gibi 
olmuşlardı, hatta şimdi onlara 
öyle geliyordu ki, gölün bir çar
şaf gibi sakin duran sathı da 
dalgalanmıştı. Fakat acaba aldan· 
mışlar mıydı? Şimdi ne gemide bir 
sar~mtı, ne de gölün suyunda bir 
dalga vardı. Her şey eskisi gi
biydi. 

Bununla beraber mutlaka ge· 
mide, esrarengiz bir hadise cereyan 
etmişti. Fakat acaba bu hadise· 
nin mahiyeti ne idi, ne olabilirdi? 

Viy•u. 
- Zannederim ki, bizim sa

bık arkadaşlarımız dikenli çalılık
tan kurtulmıya muvaffak olmuş
larchr, şimdi sremide bizi bek· 
teruektedirler. 

1 - akar ik Viyar Gemide Fevkalade 
Etmekte Bir Hadisenin Cereyan 

Olduğuna Kanaat Getirdiler 
Makar arkadaşının tahminine 

iştirak etmedi. 
- Hayır, zannetmem, dedi. 

Bu başka bir şeydir. Bilmiyorum 
amma belki yerlilerin bir tuzağı 
karşısında bulunuyoruz. 

Sapsarı kesilmişti, hakkı da 
vardı. Filhakika Cekinin sa· 
lon merdiveninin üzerinde iken 
bir kuyuya düser gibi ortadan 

kaybolması kadar düşündürüncü 
ve merak verici bir hadise tasav-

Hindisi anda 
Mecusi - Müslü
man Münaferefi 

Bombay 26 - Zuhfır eden bir 
hadise, zaten karışık olan vazi .. 
yeti büsbütün fenalaştırmıştsr, 

Son zamanlarda, umumi balı· 

çede bir kabir meydana çıkmış
tır. Bu kabrin kendilerine ait bir 
evliyayanın olduğu gerek Mecu
siler ve gerek Müslümanlar tara
fmdan iddia edilmiştir. Bunun 
üzerine hükumet, yine bu bahçe· 
den Mecusilerin iki putunu kal
dırtm1ştır. Bu hadise, birçok 
karğaşalıklar tevlit etmiş, sonra 
sükunet avdet eylemiş ve bir 
gece, Mecusiler bahçeye girerek 
bu kabri verinden kaldırmış ve 
onun yerine hükumetin kaldırttığı 
timsalleri koymuşlardır. 

Hükumet, Müslümanların gale
yanından çekinerek tekrar kabri 
yerine kaldırtmıştı. Bu defa Me
cusiler heyecana gelmiş, bu hare
keti dinlerine bir taarruz addet
miş ve valinin Müslümanları 

himaye ettiği iddiasile nümayiş

lere başlamışlardır. Polis Müdürü 
bu şayiaları tekzip etmiştir. 

Sofgada 
Musevi 
Aleyhtarlığı 

vur edilemezdi, hele biraz evvel 
işitilen o canhıraş sesin ölünciye 
kadar unutulması mümkün de .. 
ğildi. 

Makar birdenbire arkadaşına 

dönerek; 
- Çabuk, dedi, gidip tüfeği 

getiriniz. Ben burada beklerim ! 
Viyar yorgunluğuna rağmen 

koşar adımla ağaçların arasında 
nazardan kayboldu, bacaklarının 
bütün kuvvetile koşuyordu. 

[ Arkası var 1 

Fransada 
Bir Komünist 
Meb'us Mevkuf! 

Sen Nazer, · ~ · - 29 nisan-
daki intihabat lesinde ir-
ticalen bir nulL 1 ıiyen komo-
nist meb'us Gatıye çantasını bı
rakarak birdenbire kaçmıştır. 
Meb'usuu çantasında Müdafaai 
Milliyeye ait şayani dikkat istih
barat vesikaları bulunmuştur. 

Adliye, hali firarda bulunan 
ihtiyatsız komünist meb'us hak· 
kında tev.kif müzekkeresi kes
miştir, firari bulunamamıştır. 

l<omiinistlerm Tahrikatı 
Hamborg, 26 - Binlerce ko

münist bir nümayiş yapmıştır. 
Kargaşalıklar olmuş, mağazalar 
yağma edilmiş, birçok komünist
ler tevkif edilmiştir. .............................................................. 

Veba Tedbirleri 
Kanarya Adalarında Veba 

vak'aları tekerrür eylemekte oldu
ğundan mezkur Adalar muvari
datma karşı muayenei tıbbiye 
tedbiri konmuştur. 

Beşiktaş ikinci Hukuk Hakimli· 
•!inden: 19 mayıs 932 tarihinde Hin 
edildiği veçhile müteveffa Abdülha
mit karısı Fatfa Hanımrn terekesine 
ait saray eşyasının Kuruçeşmede 
Ortaköy caddes'nde 132, 119 numa· 
ralı köşkte açık arttırma suretile 
. :ıtışa cuma günlerinden maada her 
T. n saat 13 le devam olunmaktadır. 
• · e rkesi aJakadar edecek derecede 
ı adide ve nefis parçaları havi olan 

b u eşyadan satın almak istiyenlerin 
cumadan maada lıergün aaat 13 te 
11ezkür köşkte hazır bulunmaları 
üzumu ilan olunur, 

. 

Sofya, 26 - Bir şoförü öl
diirmek ve musevileri hapis ve 
tevkif etmekle maznun, Musevi 
aleyhtarı teşkilatı azasından Kal
pakçiyef aleyhine açılan - davaya 
başlanmıştır. Teşkilat azaları maz-

-------~--·---

nunları himaye etmekte, hasım 
tarafının avukatları mahkemeye 
çıktıkları takdirde ölümle tehdit 
edilmektedirler. 

Mahki!me civarı, zabıta tara
fıııdan dikkatle muhafaza edil

mektedir. 

Emir Faysal Varşuvada 
Varşova,26 - Emir Eaysal, 

Varşovaya gelmiştir. Emir Hicaz
VArşova siyasi miimessilliği ihtası 
işile meşgul olacaktır. 

Viyanada Bir Caninin 
Muhakemesi 

Viyana 26 - Şimdiye kadar 
birçok demiryolu suikastleri 
tertip eden ve ezcülme Maca
ristan ekspresini berhava eden 
Matuşkonun muhakemesine bir
çok Alman, Avusturyalı ve Al
man ruhiyat mütehassıslannın 
huzurile 15 haziranda başlıya
caktır. 

lstanbul Sekizinci icra Da
' resinden: 

Bir borçtan dolayı Paraya 
çevrilmesine karar verilen bir 
Ajur Makinesi, bir işleme ma-
kinesi beş yiin bluz, elli çift ço
rap beş kilo ibrişimm furuhtu ta-
karrür eden 30 Mayıs Pazartesi 
x ünü saat 12 den 73 e kadar 
Beyoğlunda Avrupa Pasajında 
9 numaralı dükkanda furuht edi· 
leceğinden talip olanların mahalli 
mezkür Memurıyete müracaat 
edilmesi ilan olunur. ----- - -

C:e~·, " Talık ik a t Ilak i ııılig-iıı ıl cıı : 
ı ·: 7 ııı cdıoıı ,\tfoııı 111.1 ~'a tma, tarafmı1an 

11 küyd e ıı l t' ın:ıil P!!'l u A(leııı alr>yhiııc 

aı: tıgı danıııııı ca ri tahkikn.tı sıra ıııd:t 

111iidıleial0ylıe Korıwli gazote:>ile IC'lı
ligat yapıldıp lıal\11' ıırnlık ome~ o gı+ 
1ııemi1 ulduj!uııılaıı lıi~fatl PJı gıyahon 

icrayı tahkikat ' e gıyıııı knrnrıııın 
tPhli ğ"i 1.ımnında tahkikkatııı 12-G-!)~j 

pazar ı;a:ıt ona tn.lik cdilırıi~tir. Ihıkuk 

ıı ~iilii 11111 lı:ı k~ıııclcri kan un ıııı un :ms, 
400 ve 141 inci maddeleri mucihiııce 

tclJli~ ınakamma kaim olmak üzere 
ilin olunur. 

Em iyet a dığı Em ik 
Müzayedesi 

Muhammen İkr az Merhunatın cins ve nev'ile Borçlunun 
kıymeti No mevki ve müştemilata ismi 
812 

2390 

1000 

2958 

3685 

1725 

7160 

2024 

4200 

1175 

18065 

3975 

2814 

1597 

934 

1174 

507 

9160 

128 Ü sküdarda Selmanağa mahallesinde atik Vapur 

2151 

2931 

ıs kelesi cedit Karacaabmet caddesinde atik 65 
ce dit 1 numaralı bir dükkanın nısıf hissesi. Fatma 

Hadiye ve Ayşe Hayriye H. lar 
sküdarda Sclimiye mahallesinde Hamam S. o 

es ki 14 yeni 40 No. lı bir hanenin tamamı. Makbule H, 
F atihte ManisaJJ Mehmetpaş~ !!!2haH~inde ~1:ik 
s arraf cedit Bakkal sokağında eski 5 yeni 3 
n umaralı bir hanenin tamamı. Ferdane H. ile Bekir , 

Kemal, Ziya Beyler 
sküdarda Selmanağa mahallesinde Mahkeme 3003 o 

ar kası sokağında atik 19,21,21 Mü. 23 cedit 

1 5, 17, 19.21 numaralı tahtında üç bap dükkanı 
ın uştemil bir hanenin tamamı. Zeliha Zehra, Hatice Pakize 

' H acer Mürüvvet H. larla ismail Hakkı ve Ahmet Şükrü B.ler 
4904 g· uyükadada Y ah mahallesinde Berberoğlu ve 

B alıkpazarı sokağında cedit 9,66 No. h üstünde 
bi r odayı havi bir dükkanın tamamı. Sadullah B. 

5846 Nı şantaşında Meşrutiyet mahalleeinde Hacıman-
su r sokağında eski 4 yeni 46 numaralı bir 
dü kkanın tamamı. Salim Ef. 

6285 M ollazeyrekte Mollazeyrek mahallesinde Zey .. 
kbaşı sokağında atik 10 cedit t2, 14 numa· re 

r alı bir hanenin tamamı. Fatma Seruba H. 
6500 Ü sküdarda Selimiye mahallesinde Selimiye 

ca ddesinde atik 52 cedit 58,60 numaralı bir 
b anenin tamamı Hacer H. 

6787 Sü leymaniyede Şemsettin Mollagürani mahalle-. 
sın de Camiişerif sokağında eski 1,3 yeni 5,7 
DU maralı maa arsa bir hanenin tamamı. Ahmet B. 

7475 Üs küdarda Tavaşhasanağa mahallesinde Kara· 
ca ahmet caddesinde atik 135 cedit 411 No. la 
bir hanenin tamamı. Ayşe, Handan, Emine H. lar 

8461 Er enköyünde Göztepe mahallesinde eski Göz-
te pe yeni Merdivenköy sokağında eski 1 - 3 
ye ni 35-33--36-35-2 numaralı iki yüz üç arşın 
ar sa üzerinde üç kattan ibaret olup birind 

ka tta haricen camakilnlı bir antre ile içeri 
ildikte içiçe camekinla bölünmüş bir antre gir 

üç oda bir bela bir kiler ( bu kiler mutfak 
ola rak kullanılmaktadır.) ikinci ve üçüncü kat· 

lar üçer oda ikişer küçük sofa birer heladan 
ib arettir. Birinci ve ikinci katlaran tavanlan 

ka rton pıyırlı üçüncü kat yağla boyalı birinci 
ve üçüncü katlarda üçer balkon mukabil cihette 
diu ger bir antresi vardır. Dört havuz dört kuyu 
( birinci tulumbahdır. ) Ve otuz alh dönüm 

bi n beş yUz doksan bir arşın araziyi havi bir 
kö şkün tamamı. Fatma Fahire H. ve Tahsin Paşa 

0031 Şe hzadebaşmda Eminuurettin mahallesinde 
Ma hm ut Ef. mektebi sokağında atik 1 t cedit 

25 numaralı maabahçe bir hanenin tamamı. Zeliha H. 
küdarda Hacehesnahatun mahallesinde BU-9796 Üs 

yü kyokuş sokağında eski 10 Mü. yeni 16 No. la 
bir 

9838 Ka 

hanenin tamamı. Saadet H. ve Vasfı Ef. tarafın-
dan vekili Mehmet Ef. 

ragümrükte T abeğazade mahallesinde yeni-
çeşm e sokağında eski 31 mü. yeni 109 ... 1 nu· 

ralı maabahçe bir hanenin tamamı. Ahmet Ef. ma 
9927 Üs küdarda Tavşanhasanağı mahallesinde eski 

Ba 

yen 

kk~l yeni Balcıyokuşu sokağında eski 33 
i 19 numaralı bir kan enin tamamı. Şakir Ef. 

9928 Üs küdarda Tavaşhasanağa mahallesinde Bali-

çav uş mesçidi sokağında atik 31 cedit 17 No. la 
bir kanenin tamamı. Şakir Ef. 

4175 Ke smekayada Hamamimuhiddin mahallesinde 

Ke smekaya caddesinde atik 18, 18 Mü. cedit 

32, 30 numaralı maadükkiin bir hanenin tamamı. Mehmet 
Hayri ve Ahmet Hilmi Beyler. 

4244 At 
ati 

pazarında Manisali Mehmetpaşa mahallesinde 
k yeni han ve saraf cedit Bakkal sokağında 

a tik 2 - 2 Mü. 12 - 23 - 25 - 2 • 2 Mü. 

12 - 23 • 25 - 2 • 2 Mü. 12 • 23 - 25 ve cedit 

6 - 8 • 10 numaralı tahtında dükkanı müştemil 
bir h an enin tamamı. Halil Ef. tarafmdan vekili Mehmet Ali Ef. 

Yukarda ikr az numaralan yazılı emlakin vadesi hitamında borcun 
sebile 61 gün müddetle satılığa çıkarıldığından ta
ya fazla tafsilat almak istiyenlerin Sandık satış 
caat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

ödenmemesi ha 
lip olanların ve 
amirliğine müra 

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

z 
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Beyoğlu, 

Doktor Orfarıidis 
ührevi ve cilt hastalıkları mütehassısı 1 
Tokatlıyan karşısı No. 251. Tel. B. O. 3734 ,.- 1 
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Bir Mukayese - Nazik Adam Kaba Adam. Bir Hırsız Ve Bir Katil - Ah 
Şu Elmas Cebimde Olsaydı - Herşey Bitti, Masal Dinliyorum - Efendi Sen ~ 

Bana Paradan Haber Veri - Ya:. Manzana Yakalanırsa? 1 

Fakat ıimdiki halde eaaı 
lllesele şüphesini uyandırmamakta, 
tesadiifün karşıma çıkardığı bir 
•a:dyeti tabii telakki eder görün
lllekteydi. 

Ah, elmasım cebimde olsaydı, 
"1 antipatik herifi ne btıyük 
ıevkle tuttururdum. Filhakika 
çekinmeden söyliyeyim: Manzana 
d~nilen herif nekadar antipatik 
Olmak mümkünse okadar anti· 
patikti. Bir defa hain, mürai, 
kaba bir yüzii vardı, bundan 
başka da yapılışı gibi yaradılışı 
tla kaba idi, bir hamah andın• 
Jordu. 

Bu itibarla benim gibi salon 
laayatını bilen ve doğuştan ince 
olan bir adam için refakati çe· 
kilir şey değildi. 

İpten kazıktan kurtulmuş 
adamlara tesadüf edersiniz ki, 
&zerlerinde bir medeniyet cilası 
Vardır. Ne oldukları yeknazarda 
hissedilemez. Bir centilmen bu 
aibi bir adamla hazan konuşa
bilir, hatta anlaşabilir. Fakat 
Manzana tab 'an olduğu gibi gö
rllnüş itibarile de bir hayduttu. 

Dedim ya : Bu dakikada en 
hUyük arzum bu herifi milmkün 
olduğu kadar sllratle "eğmekte" 
idi. Herif dehşetli kuvvete sa
hipti. Binaenaleyh ona kuvvetle 
değil, fakat kurnazlıkla karşı 
ko,.caktım. 

* Kursel sokağına dlhıdüğümüz 
•man biraz evvelki bAdiseyi ba· 
•• iub etmek istedi : 

- " Bir vakitler zenginmİft 
muhteşem salonlarda zevk ve sa· 
fa içinde yaşarmış, bu kadın da 
metresi imiş, fakat bir borsa 
oyun.'I neticesinde servetini kay
bettiği zaman esasen müsrif 
olan bu kadına para yetiştireme
miye başlamış, nihayet mecburen 
kadmı başmdan defetmiş. Kadın 
bu defedilişe kızmış, onun aley• 
hine birçok iftiralar uyduruyor
muş. Fakat zabıtada veya adli
yede bu iftiraların saçma olduk
larını anlatmak güç değilmiş 
amma, iş gazetelue akseder, is
minin kirlenmesine sebep olur, 
diye korkuyormuş!,, 

Ben bu masalları giiya inam
yormuşum gibi dinledim, uğra· 
dığı talisizlikten dolayı adama 
acıyormuşum gibi göründüm. Fa
kat bir taraftan da Fransız zabı
tasının ve Fransız adliyesinin 
şiddetinden bahsederek adamı 
korkuttukça korkuttum. Neticede 
esasen endişesi geçmemiş olan 
herif önfimde bir kuzu kesildi. 
Artık teşebbüs ve emir verme 
ondan bana intikal etmişti. 

* Tekrar para bulmayı dtışftn-
miye koyulduk. Alelade zaman• 
larda olsaydı beni bir iki ay ra
hata kavuşturacak küçük bir 
hırsızlık yapmakta tereddüt et
mezdim. Fakat şimdi ina• 
nırsınız, bu kadar fevkalade 
iperin miiteşebbisi olan ben, 
Edgar Pip herhangi bir işe gi
rişmekten çekiniyordum. Çünki 

btltün hulyalar esasını tetkil eden 
elmas Manzauada idi. .. 

Bununla beraber Paristen 
mümkün olduğu kadar süratle 
kaçmak lizımdı. Zira bu hayvan 
Manzana muhakkak eninde so
nunda yakayı ele verecekti, 
onunla birlikte Rejan elması da 
benim için bir hayal haline gi
recekti. 

Manzana bir kanapeye uzan· 
mışb, düşünür gibiydi. Hakikati 
halde kaf asmın işlemediğine 
emindim. Korkunun tesirile o de
rece bitkindi. Nihayet : 

- Ben çareyi keşfeder gibi 
oldum, dedinı. 

Faikiyet Bana Geçiyor 
Man2ana kanapenin üzerine 

doğrularak kulak kabarttı, devam 
ettim: 

Holindaya gitmek için 
bize iki bin frank lAzımdı. Fakat 
lngiltereye gitmiye karar verdi
ğimiz için daha az bir para ile 
iktifa edebiliriz. Benim Londrada 
birkaç dostum vardır, kendilerin
den ödünç almak mümkündür. 
Binaenaleyh ıimdiki halde cebi· 
mizde üç yi\z frank bulunsa 
iyi kötü işimizi görebiliriz! 

- Zanneder misiniz? 
- Eveti 
- Fakat iki bin frangı bul-

mak nekadar giiç ise tiç yüz 
frangı bulmak ta o kadar güçtür. 

( Ar ka11 -:•r ) 

S&Yfa 11 
y • 

Ağrı isyanının idam 
Mahkômları Kimlerdir ? 

Adana ( Husuıi ) - Ağn iıyamna iştirak etmekle maznun olan
ları n kararlarını bildirmiştim. 

Bunlardan başka elyevm 250 mamun daha haklannda adaletin 
tecellisini bekliyor. İdam.! mahküm olup ta yaş meselesinden dolayı 
cezaları indirilenler müstesna, idam edilecek olan tam 31 kişidir. 
Birinin ismi miJ.desn.a, diğerlerinin hüviyetlerini kaydediyorum: 

Ercişio Macaris köyünden Reşit oğlu Timur, Akaraktan Tosun oğiu 
Mustafa, Siirdin Tello köyünden Mustafa oğlu Abdülkadir, Ercişin Süley 

m ınağa köyünden Mustafa oğlu Mirza, Ziyaretten 8aso oğlu Reıit, 
Ziyaretten Baso oğlu Mirza, Kürdenkazdan Silo oğlu Ahmet, Kürden
kazdao Şemdin oğlu Kenan, Espisinekten Haso oğlu Memu, Akızdan 
Hüseyin oğlu Ali, Süskünden Osman oğlu Bişar, Aşağı Ezikten Abmi 
oğlu Ömer, Aşağı Ezikten Hacı oğlu Cemşit, Hacıkaştan Sjleyman 
oğlu ibrahim, Kelleküpten Mahmut oğlu Halit, Y ekmalden Süleyman 
Ali, Ahızdan Hasan oğlu Reşit, Güzelden Süleyman oğlu Yusuf, 
Ahızdan Ömer oğlu Hamo, Kürdenkazdan Ali oğlu Hamit, Ahız· 
dan Mustafa oğlu Hüseyin, Hikten Kuli oğlu Cabir, Kiliseten Kolos 
oğlu Esmi, Kadiraskerden Beşir oğlu Ömer, Ezikten Haca oğlu Sait, 
Vanın Bayrik köyiinden Mustafa oğlu Süslü Abdullah, Ercişin Can
cakpurdan Mustafa oğlu Şakir, Yekmalden Ali oğlu Hoca Yusuf, 
Y ekmaldeo Silo oğlu Hasso, Ahızdan Muhyi oğlu Osman. 

Romada Siyasi Müli
Ediyor katlar Devam 

( Baı tarafı 1 inci sayfada ) 
gün at yanşlarında bulunmuştur. 

Roma, 26 - Havada yapıla
cak olan muazzam tayyare bay• 
ramı yarma talik edilmiştir. 

Roma, 25 ( A. A. ) - Türk 
nazırlarının Romaya muvasalab 
bütün gazetelerde hararetle mev• 
zubabı edilmektedir. Matbuat 
Türk - ltalyan dostluiunun se
beplerini tebarüz ettirmektedir. 
Mösyö Grandinin geçenlerde 
parlAmentodaki nutkuna ifaret 
den gazeteler İtalyan siyasetinin 
faydalı bir muvazene ve sulh 
tesis etmek olduğunu ltalyanın 
hiçbir devlet aleyhinde harekette 
menf aattar olmadığını ve Türk • 
ltalyan dostluğunun gayet tabii 
bulunduğunu yazmaktadır. 

Jiomale d'ltalia diyor ki : 
" Tilrk devlet ricali İtalyan 

nazırları arasındaki mülakat
larda T6rk • ltalyan muahede
sinin kat'ı olarak tesbit ettiği 
münasebabn mükemmel bir taz· 
da inkişaf etmekte bulunduğu• 
nun müşahedesi ve bu münase
babn daha ziyade iyileşmesi 
arzusunun izharı kadar tabii 
hiçbir şey olamaz. Bu mülakat
lar esnasında keza iki memleketi 
doğrudan doğruya alakadar eden 
ikbsadi meselelerin tetkik edil· 
mesi ve iki memleket münase
babnın bu sahada da kuvvet
lendirilmesi, mevcut dostluğun 
mantıki icabatındandır." 

HAYDARPAŞA - PENDiK 
Mayıs 1932 Tarihinden İtibaren 

HATTI TARiFESi 

Roma, 26 ( A. A. ) - Recep, 
V ud ve Ali Beylerle meb'uı 
gazeteciler, ıefir Baron Aloizi'nin 
refakatinde Ziraat Nezareti müs
teşarını ziyaret etmişler ve her
bir daire ile ayrı ayrı yakından 
alikadadar olma1< suretile Ziraat 
makineleri ıer isini gezmişlerdir. 

25 

lştasiyonlar 
K6pril iL 

ffaydarpaıı 1 ~ 
Kwltoprak 
F•eryolu 
Ol.tepe 
Erenk~ 
Sııacllye 

Boatancı 

KUçUkyah 

Maltepe 

Kartal 
Ywıua 

Pendik M. 

lstasiyonlar 
Peadlk tt. 5 v...... 5 
Kartal 5 
Maltepe 
KBçllkyah 
Bostancı 

Saadlf• 
lr•ldS:r 
Gktepe 

Fener:rol• 
Kwltoprak 

Haydarpqa 1 ~ 
Klprl M. 

6 
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Muteberdir. Gidiş Katarları 

DÖNÜŞ KATARLARI 

l - 45 ve 46 numaralı trenler 1 haziraııdan 31 biri .ci tetrine kadar işlerler. 2 - 47 numaralı tren yalnız Pertembe Ye 

Pazar günleri : 48 numarala tren de Cuma ve Pazartesi günleri işler. 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk 

gazetesi 

idare : lstanbul: Eski Zaptiye 
Çatalı;eıme soka.ğ'ı 25 

Telefon İstanbul - 20203 
Posta kutusu: İstanbul - 741 
Telgra.t: lstanbul SON PO::sTA 

ABONE FlATI 
T0RK1YE Ecnebi 

1400 K.r. ı Sene 2700 Kr. 
750 > 6 Ay 1400 -. 
400,. 8» 800· 
150 ,. 1 ,. 300 • 

Gelen evrak geri verilmez.. 
llll.nlardaıı mes'uliyet alınmaz 

cevap için mektuplara 6 kuru:Jluk 
Pul ilAvesi lA.zımdır. 

Adres değiıtirilmesi ( 20) kuru1tur. 

Fotolra/ lalılili Kupona 

Tabiatinid 6ğrenmek istiyorsanız 

J fotoğrafınızı 5 adet kupon ile bir

likte gönderiniz. Fotoğrafınız sıraya 

Ubidir ve iade edllmeı. 

lsim, meslek 
veya san'at? 

Hangi suallerin 
cevabı? 

Fotoğraf intişar 

edecek mi ? 

Fotoğrafın kli,esi 30 kuruşluk 

pul mukabilinde gönderilebil"r 

BiLECİK GAZOZU (En Nefistir Arayınız) 
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Günlük taze yumurta, nefis taze tere- YALOVA M•JJ t 8 Jt 
yağ, yoğurt, şişelerde (pastörize) süt ı e ve a acı 

çiftlikleri 
mamulah Hasan Ecza 

Deposu 

• Saadet Mustafa Hanım 
İstanbul'un enç • ftl •k p k d Her akşam gec~ y~~·

•h ·ı 1 1 ar ın a sına kadar şehramızıo nezı aı e . maruf Hanım ve Bey· 
mecmaı olan lerden mürekkep 

)llt muhteşem saz heyetine bugünden itibaren iştirak edecektir. Ayrıca mükemmel cazband ~ .. 

Kızkule Park ve 
1 Haziranda açılıvor. 41! 

Afyonkarahisar lVıadensuyu 

Böbrek, 
Karaciğer, 

Mide. 
hastalıklarına karşı Türkiyenin 

yegane madensuyudur 
Londra Sergisinde Nfadalya 

kazanmıştır. 

Irak, Cava ve İngiltereye ihracat yapan, 
şifalı hassası tanınan bir sudur. 

Umumi deposu: Ye.ıipostane karşlSlnda 
Eskizaptiye 

.. caddesi No. 20 .. ' .. ~" . .. . ·:· ~~ .. : ..-; . . ,;. .... _ -~ . 

...-----~~------------------------------------.-.-------iC 1 İstanbul Belediyesi İlanları * 
Beyoğlu Belediye Ş. MüdiirlüğUnden : Daire bahçesinde mevcut 

potrel dökme demir ve hurda demirler açık müzayede .suretile 
satılacağından taliplerin on yedi liralık banka teminat mektubu ile 

birlikte 28 Mayıs 932 tarihine müsadif Cumartesi günü saat on 
beşte Encümene müracaat etmeleri. (B.) 

* Beyo§lu Dairesinden: 
Beyoğlu esnafı 1 hazirandan 14 hazirana kadar dairede 15 

hazirandan 20 hazirana kadar Taksim esnafı zabıtai belediye mev
kiinde 20 hazirana kadar 2 • haziran 30 hazirana kadar Dolapdere 
Yenişehir zabita belediye mevkiinde 2 temmuzdan 16 temmuza ka· 
dar Pangalh polis merkezinde 17 temmuzdan 31 temmuza kadar 
Galata polis merkezinden 1 Ağu~tustdn 14 Ağustusa kadar Ka
sım paşa polis merkezinde 15 Ağustostan 25 Ağustosa kadar Has
köy polis merkezinde 26 ağustustan 31 ağustusa kadar Kabataş 
Fındıklı polis mevkiinde 

Daire hududu dahiJinde çalışan esnafın kullandıkları terazi dir· 
hem ölçülerle yukarda yazılt günlerde ve karşılarında göı.;terilen 
me•ıkilerde muayene ve damga muameleleri yapılacağından alaka· 
dar esnafın gösterilen günlerde zabıtai belediye mevkilerinde ifayı 

vezife eyliyen memuru mahsusuna müracaatla muvazinin damga
lattırılması ve muayene ettirilmesi ilan olunur. (B) 

SATILK BARSAK -
Ankara mezbahasında kesilen İnek; Koyun; Keçi ve Kuzu 

barsaklan bir sene müddetle ve açık müzayede suretile 
28 - 5 • 932 Cumartesi saat ikide toptan satılacağından taliplerin 
Ankara Kasaplar Cemiyetine müracaat . 

..... -=~lllli ............................ !Sl!l.mla1..; 

Asipin - Kenan 
Grip, soğuk algınlığının, baş, 

diş ağrılarının en birinci ilacıdır. 

İSTANBUL PALAS 
OTELİ AÇILDI 

Her odasınd:ı ı::ı<'ak vo soğuk su, telefon tesiı:atını kalorifer ve banyolu 

odal:m, İstir:ı.ha.t salonları vo ııozareti k:lırıileyi haiz taras:ıyı havi 

fovkalitlo yeni mefruşat vo yeni lıir iılaro al tında :ıçılılı. 

. 
1.zllilZ__.. Klrallk Otel "U--11 

ve 

Satılık Otel Eşyası 
Tophanede, tramvay durağı 

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

İçindeki yeni eşya da satılacaktır. 
müsteciri Osman B. müracant. 

Ademi iktidar ve 
bel gevşek iğin~ 

karşı en müessir deva SER V O I N 
haplarıdır. Deposu, fstanbulda, Sir
kecide Ali Riza Merkez eczanesidir. 
:raşraya 150 kuruş pos'a ile gönderilir. 
lzmirde Irgat pazarındaki Trabzonda 
Yeni Ferab eczane:erinde bulunur. 

Şık ve kibar Hanımlara 
Beyoglunıla lstiklfLl caddoı;inde 

IRO No. lu 
ESKENAZI 

Ticarethanesi; beyaz ('arrıaşır, 

ııı iı-;tor ve kor:ıo işlcrino yeniden 
başlatlıgıııı ve l':.ı.ris'in on son mo
del çamaşır ve yatak örtülerinin 
Ytlrut ettiğini muhtcrcın m rı~tcrilo
rino tehşir eylor. 

Fiatler pek müsaittir 

21 • 5 • 932 tarihinde açık 

müzayede usulile müzayedeye 
konulan Nallıhan kazasının Ka
rakuz Devlet ormanına talip 
zuhur etmemesinden 1 • 6 • 932 
tarihine müsadif Çarşamba 
günü saat lS te ihalesi icra 
edilmek üzere yeniden ve tem· 
diden açık müzayede usulile 
müzayedeye konulmuştur. Ta
lipleri şeraiti sabıka veçhile 

Ankara Ormanİşleri Umum 
Müdürlükü, İstanbul ve An
kara Orman Müdüriyetlerile 
Nallıhan Orman İdaresine mü· 
racaat eylemeleri ilan olunur. 

Dr. Ali Esat , 
Gülhane doğum ve kadın 

hastalıkları muallimi 
Hastalarını cumadan oıaada hergün 

2 den 6 ya kadar Cağaloğ'lunda Yere· 

batan caddesinde Orhan Bey aparb

mnnı No. 3 te kabul ve tedavi euer. 1 
Telefon : 232:1.& 

SA TILiK M 4 TBAA 
Biiyiik vo kii~.ük makineler, ınotör, 

tran:;ıııiı;yon, kitap ve gazete için nıuh· 
telif yerli vo Annpıı. yazıları, çizgi, 
ı;içok, tekne v. s. takımlarla. hali ıaa
liyctto muntazam hir matl.ıaa yolculuk 
dolavısile acele 3000 liraya ~atılıkttr. 
lstaıilrnl, Vilayet konağı lrnrşısmda 
Nüınune matl>aa~ı vasıtasile S. Tevfik. 
Boye müracaat. 

lstanbul Sekizinci icra Dairesin
den: Duhani zade lbrahim Efendinin 
Evkaf idaresine olan borcundan do· 
layı mahcuz ve pauya çevrilmesi 
mukarrer kanepeler, dolaplar, tence
reler ve saire eşya 2-6-932 tarihine 
müsadif perşembe gün il saat (13- 15) 
te Kadıköyünde Moda caddesinde 11 
numaralı hane önünde aleni müza
ile satıla cağın dan taliplerin mahal
linde satış icra memuruna müracaat
ları ilan olunur. 

1 

• • • 

EYi BiR VAUDE 
Evladının .;ihhaıini düşünen. her 

·hangi bir rahatsLzlık sebebile zair 
düşdüğfınti gören. bu münasebet·. 
le kansız kalan. iştihasLz bulunan 
çocuklarına l:Hif lezzetli ve my) 
.k~ıırnıel bir kuvvet ilacı olan 

enoferratos 
vermelidir . Her eczanede bulunur. 

iktisadi ve Smal Tesisat ve işletme TUrk 
Anonim Şirketi 

ISTANBUL • AYVANSARAY 

Milli çivi fabrikasının 

ASLAN MARKA ÇiViLERi 
Avrup:ı.daki en ınoşhur markaların fevkindedir . 

·Ucuz ve dayanıklıdır. 

Milli sanayiimizi 
Himage için tercihan lıer yerden isteyiniz. 

Telefon: Beyoğlu • 342 

,..., 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN: 

Çok Müsait Fiatlerle Kiralık 
Sayfiyeler 

Büyükadada iskele başında Rıhtım önünde 3 odalı bir bap hane. 
Kandilli - Vanıköy caddesinde vasi bahçeyi havi 6 odalı hane. 
Balada muharrer emlak pazarlıkla kiraya verileceğinden taliple-

rin hergün Bankaya müracaatleri. (9) .. 
Büyükadada Kiralık Hane 

Ve Mesire 

1 

Esas 
415 

Mevkii ve Ne?i Temieat. 
Büyükadada Karanfil mahalJesi Temenna sokak 
27 No. hane. 10 

416 Büyükada Karanfil mahallesi Şehbal sokak 
26 No. Hane. IO 

431 Büyükada Karanfil mahallesi Şehbal sokak 
42 No. hane. 

327 Büyükada Dilmesirede gazino. 
IO 
10 
5 

bilmüzayede kiraya 
saat on altıda şu-

327 Büyükada Dilmesirede baraka 
Balada yazılı emlak birer sene müddetle 

verileceğinden taliplerin 9 - 6 - 232 perşembe 
bemize müracattları. (11) 

lstanbul Sekizinci icra Dal- ı 
resinden: 

Bir borçtan dolayı paraya 
çevrilmasine karar verilen bir 
adet müstamel Singer Makinesi 
1 • 6 - 932 tarihine müsadif Cu· 
mart esi günü saat J 2 den 13 e 
kadar Beyoğlunda Avrupa pasa· 
jında 12 numaralı kunduracı dük· 
kanında satılacağı ilan olunur. 

Dr. A. KUTaEL 
Cilt ve :zührevi hastalıklar teda· 

vihanesi Karaköy Börekçi fırını 
sırasında 34 

............................................................. 
Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ragıp 

Neşriyat Müdürü Halil Lıitfi 

GAZO~CULUKTAN Eyi Ve Karlı San'~t _Yoktur! 
LUTFEN, SON KAT ALOGUMUZU iSTEYiNiZ. 

A. FAİK LIMİTET 
ŞiRKETi 

lstanbul, Sirkeci Liman Han 


