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r 
ı Halkın Sesi ı 

İngilterede Amele 
Mesai Saatları 

Jngiltere hükumeti amelenin 
,, IHtİDİ yedi buçuk 1&at 
olaı ak tesbite karar yermiş
tir. Bu karara ıebep munta
ıam ve muayyen mesai ile 
daha fazla randman alınaca
fınıo sabit olma11dır. Bu hu
ıuata temas ettiğimiz kimıe
lerin nıütalealarını yazıyoruz: 

....ı Be7 (Eminönü Balıkpa:ıan 32 t 
- işçi mesaisinden tam ve 

azami bir r~mdınıan alabilmek 
için mesai tarzının ve saatlerinin 
tespit edilmesi çok lazımdır. Bu
nun için İş Kanununun biran ev
Yel çıkarılmasını çok lüzumlu bu
luyorum. işçinin ve sermayedarın 
hakiki vaziyetlerini tespit edecek 
olan bu kanunun tatbikinden 
sonra eminim ki çok istifade 
edilecektir. 

Murat bey • Dlt doktoru Sirkeci San
caktar sokak 5 -

- iş Kanunu henüz kabul 
edilmediği halde ban ciddi mü-
eaeseler daha şimdiden günde 
1tekiz saat çalışma usulünü tatbi-
ka başlamışlardır. Bunlar saat 
on iki olunca mağazalannı Ye 

fabrikalannı kapıyorlar, tam iki
de tekrar faaliyete geçiyorlar. 
İşçiye yapbklan bu kolaylık mu
kabilindede işçiden tam iş istiyor
lar. iş zamanında içilecek cıgaranın 
bile adedini tespit etmişler. Her 
lürlü teshilitı gören işçiler de 
anflarye zihniyetini kafalanndan 
atnrak mal sahibi gibi çalışıyor
lar. Bunun bütün iş hayatımızda 

tatbikıni gördüğümüz gün işler 
bambaşka bir tekamül arzede
rcktir. ... 

Aomat b -O kDdar lbıııuaf)'o 25--
- Şehrimizde mesela F ort 

müessesesi çalışma saatk.cini teS:
pit etmiştir. iş zamanında kahYe 
içmek, mola vermek, hatta bil
mediği bir şeyi ustadan sormak 
tamamen menedilmiştir. İnsanlar 
bir makine gibi çalışıyorlar. Bu 
suretle hem amele günde az ça
hşmıs, çok iş görmüş oluyor 
hem de kendilerine istir hat için 
fnzla vakit bulmuş oluyorlar. Ça-
lışmamızdan azami istifade için 
her mllessesenin böyle olması 
pyanı temennidir. 

fır 
Etem be7 - Kumkapı lbrahimpafa çık· 

aaııı l -
- Memur ve işçiler bir tez· 

gahtarlık vaziyetinden çıkarak 
malsahibi gibi çalışmalarını temin 
için iş saatlan gibi mütekabil bak 
" vazifelerin de tespiti lazımdır. 

Milli Ve Metruk Emlak 
Milli Emlakin Kaza MalmU

dOrlüklerine devri muamelesi 
bitmek üzeredir. Bu muameleler 
bittikten sonra milli ve metruk 
emlak mensup oldukları Mülmü
dürlükleri tarafından idare edi-
lecektir, 
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REKABET 
Çorap Fiatleri 
Günden Güne 
Ucuzluyor 

Şehrimizdeki çorap fabrikala
rının adedi epeyce fazlalaşmıştır. 
Haber aldığımıza göre yakında 
iki büyük çorap fabrikası daha 
açılacaktır. Şimdiki halde bu 
fabrikaların makineleri yerleşti
rilmektedir. Fabrikaların bu su
retle çoğalması çorap fiatleri 
üzerinde bir muvazene husule 
getirdiği söylenilmektedir. Bu iki 
fabrika da işlemiye başladıktan 
sonra çorap fiatlerinin bir mik
tar daha ucu):}ıyacağı haber 
verilmektedir. 

Yerli Malı 
Resmi Ve imtiyazlı Müesse
seler Yerli Malı Kullanacak 

Belediye dün bütün kayma
kamlıklara ve belediye şubelerine 
mühim bir tamim göndermiştir. 
Bu tamime göre, Teşviki Sanayi 
Kanununun on üçüncü maddest 
mucibince idarei hususiyeler, be
lediyeler ve bunlara ait mües
seselerle imtiyazlı şirketler ve bu 
kanundan istifade eden diğer mü
esseseler ihtiyaçlarına göre alacak
ları her çeşit maddelerden mem
leket dahilinde imal veya istihsal 
edilmeyip hariçten ithal edilen 
ayni maddelerin göreceği işi gö
rebilecek kabiliyette olanların 
fiatJ eri yitzde; on da faı:la olsa 
yerli malının tercih edilmesi mec
buri olacaktır. 

Sanatoryom 
Şimdiden Hasta Kabul 

Edilmiye Başlanıldı 
Verem Mücadele Cemiyetinin 

Erenköyünde tesis ettiği Sanator
yomun küşat resmi 3 haziranda 
yapılacakbr. Maamafih, şimdiden 
(8) hasta kabul edilmiş ve bun
laruı tedavisine başlanmıştır. 

Cemiyet, mutavassıt halkın 
Sanatoryomdan istifade etmesi için 
yatak bedelini yevmiye 275 kurnş 
olarak tesbit etmiştir. 

Lokantalarda 
Ekmek Satışı 

Belediye iktısat Müdürlüğü 
lokantalarda ekmek ve francala
nın narh üzerinden satılması hak
kında daimi encümene bir teklif 
yapmıştır. Bu teklif daimi encü-
1J1ence cumartesi günü konuşu

larak bir karar verilecektir. 

Tahlisiye İdaresi 
Mütekaitleri 

Aylığı Üç Yüz Kuruşa 
Kadar Olanlara On Sene

likleri Verilecek 
T ablisi ye Umum Müdürlüğüniln 

932 senesi bütçesi birkaç gün 
evvel Millet Meclisinde kabul ve 
lastik edilmiştir. idarenin yeni 
sene bütçesine ait kanunun ye
dinci maddesine göre idareden 
aylık alan mütekait, yetim ve 
dullardan aylığı üç yüz kuruşa 
kadar olanların on seneliği birden 
verilerek alakalan kesilecektir. 
Bu hüküm hem elyevm maaş 
alanlara, hem de bundan sonra 
kendilerine maaş tahsis edilecek 
olan mütekait, yetim ve dullara 
şamildir. Erkek çocukların aylık
ları 19 yaşına, kızların da yirmi 
beş yaşına kadar hesap edilecek
tir. Yalnız yirmi beş yaşını biti- ı 
ren kızlara iki senelik maaşları 
verilerek alakaları kesilecektir. 

Memurların Yol Paraları 
Şehir dahilinde ve haricinde 

muvakkat memuriyetle gönderile
cek nııcmurlarm ya_ptıklan zaruri 
masrafJano ne s_uretle tediye. 
edileceği hakkında Belediyece 
bir şüphe haul olmuş ve Defter
darlıktan sorulmuştur. Defterdar
lık verdiği cevapta bu gibi me
murların evvelemirde işe gitme
den evvel bir beyanname verme
leri lazımgeldiğini bildirmiştir. 

Üç Aylıklar 
Muvakket Bütçe Meselesi 
Tereddüde Sebep Oldu 

Haziran ayına mahsus olarak 
hazırlanan bir aylık muvakkat 
bütçe Büyük Millet Meclisinden 
henüz çıkmadığı için Defterdarlık 
dul, yetim ve mütekaitlerin maaş 
günlerini illn edememiştir. Maliye 
Vekiletinden tebligat yapılır ya
pılmaz ilin edilecektir. Zat maaşı 
alanlar arasında muvakkat büt
çenin bir aylık olduğu naz.rı iti
re alınarak üç aylıklann da bir 
aylık kısımlarının verilip diğer iki 
aylığın umumi bütçenin tasdi
kinden sonra verileceği hakkında 
bir tereddiit hasıl olmuştur. Ma
amafih üç aylıkların tam hazira
nın birinci günü verilebilmesi bir 
az mü=nkün gerülmemektedir. 

Birleştirilen 
Yatı Mektepleri 

Vilayet Umumi Meclisinin 
kararile İstanbul Şehir Yab Mel<
teplerinden İnönü ve Dumlupınar 
Mektepleri te\•bit edilmiştir. Al
dığımız bir habere göre, bu tevhit 
bazı makamlar tarafından muva
fık görülmemiştir. Senelerdenberi 
teessüs ederek birçok fakir ço
cukların tahsil ve terbiyesine 
yarıyan Şehir Yab Mekteplerinin, 
adetlerini azaltmak değil, çoğalt
mak lizımgcldiği etrafında fikir .. 
ler serdedilmektedir. 

HALK EVi 
Şubelerde 
Faaliyete 
Girişildi 

---
lstanbul Halk Evinin, k8y-

cülük ve spor şubeleri müstesna 
olmak üzere diğer şubeleri ta
mamen teşekkül etmiş ve komi
teler nizamnamelerini yaparak 
idare heyetine tasdik ettirmişler
dir. Köydilük ve spor şubeleri 
de yakında teşekkül e~erek 
faaliyete geçecektir. Gençlik 
arasında lstanbul Halk Evine 
büyük bir teveccüh vardır. Kay
dedilenlerin miktarı bini geçmiş
tir. Kayit talepleri hergün art
maktadır. Evin kütüphane şube-
sinde şimdiye kadar neşredilmiş 
olan kitaplardan mürekkep güzel 
bir kütüphane tesis edilmiştir. 

Üsküdarda 
Kaza Dahilinde Umran 

Faaliyeti ilerliyor 
Üsküdar Kaymakarolığı bütün 

kiıle.rin telefonla me keze bat
lanmasını temin ettiği için şimdi 
Üsküdar kazası dahilinde telefo
nu olmıyan hiçbir köy kalmamış
tır. Dudullu köyünde de bir 
nümune bağı yaphnlmış ve höy· 
lünün idaresine terkedilmiştir. 
lmrobor mezarlığı kaldırılarak 
burada güzel bir meydan açıl
nuştır. Çakmak bayırında her 
iki karakolu alabilecek kargir bir 
bina yapbnlmışbr. Bu bina bazı 
hayırperver zevatın yardımile 
yapıldığı için kaymakamlık beş 
para sarfetmemittir. Çamhcadaki 
Millet bahçesine de su getirti· 
lecektir. 

Oktruva 
Kaçakçılık Mücadelesi 
Neticesinde Varidat Arttı 

Gümrük müfettişlerile, Bele
diyenin alakadar müesseseleri 
oktruva kaçakçılığile sıkı bir şe-
kilde mücadele etmiye başlamış
tır. El biletlerile getirilen ticaret 
eşyaları takip edilerek bunlann 
oktruvası aalnmaktadır. Tahdit 
sisteminin tatbikinden dolayı Be
lediye bu sene ancak dokuz yilz
bin lira oktruva alabileceğini 
tahmin ebnişkell" varidat bir mil
yon lirayı geçmiştir. 

Esnaf 
Bankası 

Esnaf Bankası umumi heyeti 
bu hafta toplanacaktı. Bazı se
beplerden dolayı bu toplantı 
iiçüncü defa olarak tehir edilmiş
tir. Belediye bankaya yardım 
etmek ve onu yaşatmak fikrin
dedir. Esnaf Cemiyetleri taavün 
sandıklarile banka arasında bir 
irtibat çaresi aranmaktadır. 

Yalancı 
lerin 

Dilenci
Kavgası 

Enelki sabah Tünelin başınd• 
iki dilenci araıındcı rekabet yüzün• 
den bir kavga olmuştur: 

Yalancı klSr dilencilerden Tahir, 
dün 1abab erkenden Tünel kapısının 
iç tarafında dilenmiye başlamışbr. 
Biraz ıonra yalancı topal dilendler• 
den Yusuf ta ayni yere gelip otur
muıtur. Tahir meslckdaşma: 

- Arkadaı •en üst kapıya git. 
ikimiz de burada oturursak vallahi 
metelik alamayız 1 demiştir. Yusuf, 
T~birin ıöz.lerine ehemmiyet verme· 
mış, bunun üzerine Tabir hiddet
lenerek: 

- Başımı belaya sokma, şuradan 
defol git demiştir 1 Yusuf yine aldı
nş etmemiş, iki di ıenci arasında 
büyük kavga çıkmıştır. Güçlü kuv-
vetli hir adam ola.n Tahir, Yusufu 
yere yatırarak iyiden iyiye dövmüş, 
ve cebinden çıkardığı çakı ile Yu· 
ıufu başından yaralaum:hr. Yuıuf 

hastaneye kaldırılmış, Tahir yaka· 
lanmışbr. 

Memleketin Tütün Vaziyetı 
Muğla, 26 - 1"ütunlerin çapasına 

baılanmışbr. Geçen seneye nazaran 
bu sene tütün çok az dikilmiş, fakat 
zeriyat için tütüne en elverişli saha
lar seçilmiştir. Tütünün bu sene fev• 
kafide iyi yetiştirilmesine ehemmiyet 
nrilmektedir. 

tcra Ve tflas 
Ankara, 26 ( Hususi ) - Mil· 

Jet Meclisi cumartesi giiniindeo 
itibaren İcra ve iflas layihasının 
mOzakeresine başlıyacaktır. 

Adliyeye Varilen Kitaplar 
Matbuat Kanunu mucibince 

Müddeiumumiliğe verilen kitaplar 
tetkik dairesinin tefrik ettiği kı~ 
ıımlarda muhafaza edilmektedir. 
Müddeiumum1lik, bu gibi eserle-

rin Matbuat kanununun tayin ettiğf 
müddet bittikten sonra bu gibi 
eserlerin Adliye Kütüphanesine 
konularak istifade ed"lmesi <iü
şünm~ktedir. 

Askeri Mekteplerde 
Askeri Lise ve Ortamektep

lere yeni sene için alınacak ta• 
leberin miktarı tesbit edilmiştir. 
Bu sene lise kısımlarına 500 
kadar, Ortamekteplere de azami 
300 talebe kabul edilecektir. 
Kayit muamelesi 1 Haziranden 
itibaren başlıyacakhr. 

Satılan Mezarlıklar 
Belediye, eski ve metruk me

zarlıkları satılığa çıkarmıştır. Bu 
meyanda Beşiktaş tramvay cad
desindeki mezarlık arsası da 
satılacaktır. Bu arsaya 2190 lira 
kıymet takdir edilmiştir. 

Mekteplerde 
Tatbikat 

lstanbul Maarif Müdüriyeti bu 
sene ilkmekteplere birçok tedri• 
sat malzemesi almak karannda
dır. Mekteplerin ihtiyacı tespit 
edilmiştir. Bu malzemeler temmuz 
içinde alınmış olacak ve mektep
lere tevzi edilecektir. Bu suretle 
talebemizin dersleri tücrübeli bir 
surette görmeleri temin oluna
cakbr. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Muzip Komşusu 1 L--------------------.; 

J: Kc, u - Hasan Bey, belediye 
do ktorn fena halde hasta olduğu
nuzu söyledi de ziyarete geldim. 

la nn B. - Teşekkür ederim, 
eksik olma. 1 

2: Komşu - Hasan Bey! Zalr- , 
met olmazsa senden bir ricam 
var. Kabul eder misin? 

Hasan Bey - Elbette komşu 
Söyle arzun nedir? 

3: Komşu - R lunetli betbama 

mektup göndereceğim. Onu 

rica etmiye geldim. 

4< Hasan B. - Ha bak komşu, 

bunun için pek söz veremem. 

Komşu - Neden, Hasan Bey? 

5: Hasan B. - Çünki cehennem 

tarafından gcçmiyeceğim. Mek

tubu bir başkasile gönder. 
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H rgun 

]aponyadan-
Barut Kokusu 
Geliyor 

S - Japonyadan harp koku· 
s~ .geliyor, diyorlar. Siz ne der· 
sınız? 

1
· C - Ajans haberlerine bakı
ırsa öyle. 

S - Siz ihtimal vermıyor 
rnusunuz? 
b ~ - Bu sualin cevabı okadar 
asıt değil. 

S - eden? 
. C - Çünki bu sualin içinde 

hırçok sualler daha vardır ki sıra 
ıJ·~e- onların cevabını vermek 
azundır. 

S - Mesela? 
C - Mesela Japon Başveki· 

lini kimler ve ne için öldürdUJer? 
Yeni teşekkül eden Japon kabi
nesi harbetmek istiyor mu? Ja
Ponyanın mali vaziyeti buna mü· 
sait mi? Ve sair, ve saire .. 

S - O halde birinci sualden 
~aşhyalım. Japon Başvekilini kim· 
er ve niçin üldürdüler? 

C - Japonyada bütiln fırka
lardan kuvvetli bir militarist ziim· 
te vardır. Bunlar ordunun başın
dadırlar. Çok defa hükumetten 
kuvvetlidirler. Bu defa Mançuri 
le bilhassa Şanghay macerasının 
Yarıda bırakılmasından memnun 
olmadalar. Evvela hükümeti aske
ri harekate devame mecbur et
ltlek istediler. Başvekil muvafakat 
etmedi, bunun bir Rus • Japon 
farbini doğurabileceğini söyledi. 
htiyatlı ve tedrici hareket etme-

yi tavsiye etti. Sözlerini dinlete-

dnıeyince Başvekm ortadan kal
ırmıya karar verdiler. İşte 

katil hadisesinin içyüzU budur. 
S - Şimdi iktidar mevkiine 

bunlar mı geldiler ? 
C - Evet. Kıral, istibdadı, 

diktatörlüğü, istilA emellerile 
lnaruf Kore Valisi Amiral Saito 

Y.u Başvekil yaptı. Bu zat milya· 
rıst elindedir ve onlarla birli', tir. 

d 
S - O halde harp yakin 

emektir. 
C - Karar vermekte acele 

ctmiyelim. Evvela diğer :suallerin 
de cevaplarım verelim. 

Japonya zaten böyle bir harp 
için hazırlanıyordu. Fakat eski Ja· 
Pon Hükfüneti bazırliğmı tamam· 
l~madıkça harp ihdasından çeki· 
nıyordu, 

S - Niçin çekiniyordu. 
.c - ÇUnki Japonyanın mali 

\tazıyeti çok fena idi. Şanghay 
İeferi Japonyaya 90 milyon do
ara mal olmuştu. Bu masraf 
bütçede mühim bir açık vücuda 
ietirmişti. Son senelerde japon
Yanın itha Iatı yüzde 30, ihracata 
Yüzde 32 nispetinde düşmüştü. 
Dahili istihsalat yarı yarıya 
azatmışb. istihsalin azalmesı işsiz· 
leriıı miktarını çoğaltmıştı. Japon
Yada 3 milyon işsiz vardı. Bilhas· 
•a köylünün istihsali para etmez 
dlrnuştu. Pirinç fiati diiştilğü hal-

e satılamıyordu. Mali bir buh· 
N-0 Japonyayı altüst edebilirdi. 
b ıtekim Japon parası sukuta 
aşlamıştı. 

1 
S - Şimdi iktidar mevkiine re enler bu vaziyeti görmüyor 

arrnı? 

f C - Görüyürlar. Fakat on
~ evvela harp sayesinde elde 

c ecekleri ganimetlerle, işgal 
~dkcekleri sahalara mal sat-

a la ve saire ile bu buh-
tanın önü ki . . u" mı't ed' ne geçece erım 
teı:~~rlar. Sonra halkı harple 

ıt ederek buhranı unuttur
mak · t' 1 ~ 15 ıyor ar. Fakat en ziyade 
n~syknın günden güne kuvvetle
har~d yarın yenilmez bir kuvvet 
k k e karşılarına çıkmasından 

Ot uyorlar. Buna imkan bırak-
ltlanıak . . b' 
tc .h ıçın ıran evvel harbi 

t<:ı ediyorlar. 

~ - O halde? 
- O halde cevabını ıen •er. 

SON POSTA 

1 Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Mis Amely Rathart isminde 

genç bir Amerikalı kadın tek başına 

Okyanusu tayyare ile 16 saatte ~eçtı. 

2 - iki genç lngiliz alimi, ınil
yonlarca kilovat elektrik şerareleri 
içinde hayatlarım tehlikye koyarak 
atomu parçaladılar ve insaniyete 
elektrikten daha muazzam yeni bir 
kuvvet hediye ettiler. 

., 
• iki Misal • ı 

3 - işte milJetJer böyle yükse· 
lirler. San'at, fen Te ilim aleminde 
bu ayarda adamlar yetiştirmek en 
büyük gayeıniıi teşkil etmeli ve bu 
misaller gençler için birer nümune 
ohnalıdır. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

Suriye Şehirlerinde Büyük 
Bir Korku Hüküm Sürüyor 
Vataniler Taarruza Geçmek Üzeredir 

----- --- --- - - ---
Adana, 28 (Hususi) - Halep ve Şamdan yakin adamlarından üç kişi, ikisi hükumet avlu-

akseden haberler çok heyecanlıdır. Halepte Suphi sunda olmak üzere öldürülmüşlerdir. Suphi Ber~ 
Bereketin adamlarına karşı yapılan sui kast, va- ketle büyük memurlar korku içindedir. Suphi B~ 
tanilerin yakında mühim bir harekete girişecek- reketin evi ş!mdi 40. kişilik bir müfreze tarafından 
lerine delil olmak üzere gösteriliyor. Berut hava- muhafa_za e_dılme~te~•~: . . 
l' · de de eni hadiseler vuku bulduğu, birka Vah, mutea~d~t olum .tehd_ıdı mek.tupları almış 
ısın Y • • • ç ve bu hemen ıstıfa etmış ıse de ıstıfası Fran-
kişinin öldüğü haber verılmektedır .. Halep şehrınde r sızlar tarafında kabul olunmamışbr. Halk, korku 
büyük bir korku hüküm sürmektedır. ve endişe içinde bulunmaktadır. Yakında çok mü-

Halep, 27 ( A. A. ) - Vali Suphi Bereketin hiın hadiseler vukubulacağına ihtimal verilmektedir. 

Sosyalistler l 
Karar Verdi 

Paris 28 (A. ı\.) - Sen Sos
yalist federasyonu, hüküm et f .r
kaları ile bilitilaf tesbit edilecek 
olan bir takım şartlarla hükumete 
iştirak lehinde bir takrir kabul 

etmiştir.İştirak aleyhindeki takrir ile 
parlamento tarafından sıkı bir 
kontrol yapılması şartile hüku
mete iştirak lehindeki takrir red
dedilmiştir. 

Fransızlar 
Afrikanın Boş kısmını 

İşgal Ediyor 
Rabat 28 ( A.A. ) - Fransız 

kıtaab Tanut Bunhur vadisini 
işgal etmiştir. Kıyamcılarla hafif 
bir müsademe olmuştur. 

Boğulan Tayfalar 
New-York 28 - ( A.A.) 

Kazazede Grecian vapuru müret
tebatından 3 kişinin cesetleri 
bulunmuştur. Aynı vapur müret
tebatından daha birçoklarmm 
noksan olduğu zannolunuyor. 

Avam l<amarasmda 
Londra, 27 ( A.A. ) - Avam 

kamarası, Pazar günleri tiyatro 
ve sinemaların açılmasma müte. 
allik olan kanun Jayihasım 61 re~ 
ye karşı 237 rey ile kabul etmiş· 
tir. 

Roma da 
Başvekil Paşa 
Ziyafet Verdi 
Roma, 28 (A.A) - Başvekil 

Paşa dün akşam Türkiye büyük 
elçiliğinde M. Mussolini şerefine 
bir ziyafet vermişlerdir. 

Ziyafetten sonra parlak bir 
kabul resmi yapılmıştır. 

Emsalsiz 
Kumandan 

lngiUz g:u:etelerinin yazdığına 
göre, Gazi Hz. ne lngiltere Hüku
meti tarafından hed iye edilen u Ça
nakkale tarihi ,, ismindeki kitabın 
bir yerinde Büyük Gazi'den şu 
tarzda bahsedilmektedir: 

.. Tek bir kumandan tara
fmdan sarfedllen gayretin, ay
rı ayrı Uç defa, yalmz bir har· 
bin veyahut bUtün harek~h 
harbiyenin neticesi Uzerine 
değil, bir milletin mukadderatl 
üzerine bu derece mUesslr 
olduğu görülmemiştir.,, 

Bir Felaket 
Bombay, 28 (A.A) - Kal

küta civarında helezoni bir ha
reketle yüz kilometre genişJiğin· 
de bir saha üzerine çöken müt
hiş bir silkon neticesinde 11 kişi 
ölmüştür. Maddi hasarat çok 
ehemmiyetlidir. 

r 
İSTER İNAN, İSTER 

J T(asıf Beyin 
ltimatnamesi 

Ankara, 27 ( A. A. ) - lzmir 
Meb'usu Vasıf Beyin münhal 
bulunan Roma Büyük Elçiliğine 
tayini hakkındaki istimzacına 
ftalya hükumeti memnuniyetle 
muvafakat ettiğini bildirmişti•·. 

Elyevm Romada bulunan 
Vasıf Beye itimatnamesi gönde· 
rilmişlir. 

Ferit Bey 
Dün Londradan Ankaraya 

Hareket Etti 
Londra 27 - Varşova sefare

tine tayin edilen Ferit Bey dün 
kıral Jorj Hz. ve prens dö Gal 
tarafmdan kabul edilmiş, Ferit 
Bey kendilerine arzı veda et
miştir. 

Ferit ~Bey, bugün Ankaraya 
hareket etmiştir. istasyonda kıral 
tarafmdan gönderilen teşrifat 
müdürü, nazırlar, bütün diğer 
sefirler ve dostları teşyie gelmiş
lerdi. Ferit Bey şerefine dün Ha· 
riciye nezaretinde de bir veda 
ziyafeti verilmiştir. 

Bir Zelzele 
Sidney 27 - ( A.A. ) - Ra· 

sathane, takriben 1500 mil me
safede vuk.Ja gelen bir zelzeleyi 
kaydetmiştir. 

Belediye kuduzla mücadele için köpekleri öldürtü
yor. Bu mücadeleden herkes memnundur. 

Fakat dün bir dostumuz b\ze şu vak'ayı anlath: 
''Kadıköyde bir dostun gü.tel bir köpeği vardır. 

Evden dışarı çıktığı yoktur. Geçen gün köpek misa· 
firlerden birinin elini hafifçe berdemiş. Tabii ibtiya· 
ten, belediyeye haber verilmiş. Derhal eve iki polis 
gelmiş. Köpeği istemişler. Sahibi köpeğin evden çıka
rılmasının mahzurlu olduğunu, yolda bir başkasını 
111rabileceğini, mümkünse baytarın eve gelmesini 

söylemiş. Muvafakat etmemişler. "Öyieyse alın götü• 
rün" demiş. Korkmuşlar. Kendisi köpeği alıp evvela 
karakola, oradan da belediyeye götürmüş. Fakat köpe
ği halkın arasma sokmakta mahzur görmemişler. 
Bereket versin köpekte kuduz olmadığını anlamışlar 
ve bırakmışlar.,, 

/STER iNAN. l 

Fakat kuduz olması muhtemel bir köpeğin sokak• 
larda ve halk arasında dolaşmasına müsaade etmek 
tehlikesinde likaydi gösterildiğine a-öre. mücadelenin 
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r ' 
Dingil Kırıldıktan Sonra 
Yol Gösteren 
Çok Olur 

·---------- A. E. 
İzmir ve İstanbul Ticaret Oda-

ları arasında mühim bir münaka
şa: Birincisinin iddiasına göre ü~ 
çocuğu olan orta halli bir ailenin 
geçinmesi için ayda u 114,, liraya 
ihtiyaç vardır. ikincisinin iddiası
na göre ise bu miktar u 137,, fi. 
radır. 

Acaba hangisi doğru? 
Suale kısaca cevap vererek, 

"her ikisi de .. ,, demek mümkün· 
dür, unutmıyalım: 

' 

İzmir, bağrı yamk ve elleri 
nasırlı Türk kadınının tarlada veya 
Kordon boyunda kocasının ya· 
n!nda didinerek para ,kazandığı 
bır memlekettir, bittabi muktesit
tir . 

fstanbul ise, Anadoludan ç~ 
kilen altıııların Saray pencere· 
)erinden avuçla abldıği yerdir, 
nekadar olsa içinde maziden 
kalma bir hava esmektedir. iki 
şehir arasında uf ak tefek farkları 
tabit görmeliyiz. 

• Fakat latife bertaraf: Acaba 
bu 114 veya J 37 lirayı her ay 
bulan ailelerin adedi kaç tan~ 
dir, dersiniz? 

Kendi hesa hıma aklımda hiç· 
bir rakam yok! İzmir ve İstanbul 
Ticaret Odaları bu miktarı da bir 
yerden bulup çıkanverseler cid· 
den memnun olacağım. Maamafih 
benim izmir ve 1stanbul Ticaret 
Odalarından beklediğim daha 
mühim bir hizmet var: 

Bu efendiler mademk~ kaç lira 
ile geçinilebileceğini biliyorlar. 
Mutlaka bu paranın nasıl teda.., 
rik edilebileceğine de vakıftırlar. 
E~asen bunu bulunduklan mevkjlere 

geçmeleri ile de ispat etmişlerCJir. 
O haJde bu sabada bize de yoJ 
göstermelerini beklemek hakkı· 
mızdır. 

Sözün kısası: Kaç liraya ihti
yacımız olduğunu aşağı yukarı 
hepimiz hesap edebiliriz. Mesele 
bu paranın nasıl tedarik edilebi
leceğini bilmektedir. 

Şakilerin MuhaKemesi 
Adana, 27 (A.A) - Ağrı· 

dağı şakilerinden firar halinde 
buluna~ 37 maznun yakalanarak 
şehrimize getirilmiştir. Maznun
ların evrakı Ağırceza mahkeme
sine tevdi olunmuştur. Haziranm 
başında muhakemelerine başla
nacakbr. 

Maarif Vekili Gitti 
Dün sabah gelen Maarif V ~ 

kili Esat Bey idman şenliklerile 
atlı müsabakalarda bulunduktan 
sonra dün akşam Ankaraya dön
müştür. 

Bir Facia 
Abdullah isminde bir genç, 

Göksuda yıkanırken, cereyana 
kapılmış ve boğulmuştur. Cesedi, 
arandığı halde bulunamamıştır. 

Aleni Teşekkür 
Sevgili babamız Metroviçell 

Hüseyin Hacı Eyüp E(endinin 
25-5-932 çarşamba günfi vukuu 
vefatı dolayısile gerek cenaze 
merasimine lütfen iştirak, gerek 
telgraf ve mektup ve gerekse 
bizzat beyanı taziyette bulunarak 
yaralarımıza iştirak eden ehibba 
ve evviddaya ayrı ayrı cevap ver
miye sızlıyan kalplerimiz mini 
olduğundan bu husustaki samimi 
teşekkürlerimizin alenen iblağı 
hususunda ceridei feridenizin ta· 
vassutunu rica ederiz. 

Metroviçeli Hüseyin Efendi 
aile efradı namına 
Mahdumları Şeriki 

AdapHarh 
Şakir, Behçet, EyUp, Tevfik faili 
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( Söz Aramızda J 
Hayat 
Hal}al 
Değildir 

Aile kurmanm esas •e ıart
larmı, zannediyorum ki, bu sü• 
tunlarda bir hayli mevzubahs 
ettim. Kadmın evlenirken, erke· 
ğin bir yuva kurarken eşini nasıl 
seçmesi lazımgeldiğini, iki ta· 
rafta aranacak vasıflar üze· 
rinde ısrarla durarak anlat-
mıya çalıştım. Karilerimden 
birçoklarının, uzun tetebbü ve 
tecrübt: mahsulü olan bu yazılar· 
dan istifade etmit olduklarım 

6mit etmek isterim. 
Evlenmek, hayatımızm sonuna 

kadar b\r nevi fikir, his ve men· 
faat şiı-keti kurmak demektir. 
Hayat arkadaşımızda arıyacağı

mız ilk iki şarta ilaveten bir 
liçüncü şart ta beğenmek ve be
ienilmek meselesidir. 

Bu üç şarbn bir araya gel
diği izdivaçlara ideal izdivaç de
mek lizımdır. Çünki hissen ve 
fikren anlapbilen, anlqabilmek 
için de mümasil terbiye ve tahsil 
ıörmÜf, duygulan ndişterekleş
miş olan insanlann bir araya 
ıeldiği nadir ahnlde görül
•iiftür. 

Şu halde, yapalacak şey, bu 
ıayeye doğru mümkün olduğu 
kadar yaklaşmaya çalışmakbr. 
Ta ki eYlenmenin sonu aa bir 
iDkisar olmasın. 

~ 
Bir zamanlar Tnrk gazete· 

leri dedikodu yapan bir hadise
den nzun, uzun bahsettiler. 

Bir delikanlı, aeYiftiği lir kız· 
la eYlenmek istiyordu. Kızın ai-
lesi fU veya bu diis6nce ile bu 
isdivaca mini oluyordu. Kızla er
kek bu muhalefete rağmen karar
lannda ısrar ettiler. Genç m, bir 
... babasının evinden esrarengiz 
ıurette kayboldu. Herkes telişa 
d6flü, mesele az daha mahke
melere akıedecekti, derken iki 
1eviten çift ar .. nda anlaşma 
bini oldu, nikah dairesinin yo· 
laau tuttu. · 

Şimdi ifitiyorum ki bu derece 
romantik bir tekilde bqlıyan bu 
macera hazin bir talik daftlllla 
mlbıcer olmak iizere bulunuyor. 
Sebebini bile sormadım. ÇOnkU 
tahmin etmek kolaydır : 

Ya para sıkıntısı, yahut ta 
fikir anlaşamamazlığı. Şimdi bir, 
&mitle dolu geçen o eski maziyi, 
bir de bugünkü husranlı vaziyeti 
gözöntıne getiriniz. Hakikatin 
acılığını bir daha görmliş ola
caksınız. Fakat düştinmelisiniz ki 
bayat hayal değildir, sadece ha
"ikatlerden ibarettir. 

Kaçakçılar 
Bir lt'l~haf aza .IVJeınuru

muzu Şehit Ettiler 
Dörtyol ( Hususi ) - Geçen 

perıembe akpmı bir kaçakçı 
kafilesi huduttan geçmek istemiş, 
fakat mubafızlarımızın ateşi önlln
de kaçmıya mecbur olmuşlardır. 

Ancak geceleyin pusuda ka
pkçılan bekliyen Muhafaza Me
murlarından Antakyalı Mehmet 
•e Kastamonulu Recep Ef. ler 
ui bir ta'\rruza uğramışlar ab-. 
lan kurtunlar neticesinde Mehmet 
Ef. derhıd ölmüş, Recep Ef. de 
ağır yaralı olarak hastaneye 
kaldınlmışbr. 

Şerirler tiddetle takip edili-
1orlar. Bunlardan birkaçı yaka· 
lanmıtbı 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi Edebiyat Bahsi 

.._ ________________________________________ _./(endi 

Menemen Köylüsü Çalışıyor 
Fakat ~ahire Ve Tütün Para Etmediği 

için Bağcılığa Kuvvet Verdi 
Menemeo(Hu-

!USİ) - Kazamız 

mahsulitının ge· 
çen seneye naza
ran mebzul ol
duğu anlaşılmak

t a d ır. G e ç e n 
sene üzüm istih
sal mevsimi bi
dayet 1 erin d e, 
bağlarda mahsul 
iyi görünmekte 
iken bilahare ıu-
hür eden pro
nozporoz ve kö
m&r hastalıkları 
bağları fena hal
de müteessir et Menemenin umumi görUnUfU 

miş, eski senelerde beher dönüm J cılara, Kooperatifler ve Ziraat 
bağdan dört, beş çuval üznm Bankası kükürt, göztaşı tevzi et• 
alan bağcılar 80 - 90 okka bile ı mektedir. Bu sene, şimdiki görü-
kuru üzüm alamamışlardı. Böyle nüşe bakılırsa 18. 20 bin çuval 
olmakla beraber Menemen bağ kuru üzüm tahmin edilmekte 
mıntakaaı dahilinde yedi bin çu· 

olup şimdiki halde hiçbir hastavala yakin kuru üzüm istihsal 
lık görünmemektedir. 

edilmiştir. 

Rençperlerin ekserisi bağcı 
olduğundan, az mahsul almaları 

dolayısile bağlanna ilaç ve diğer 
masrafları için yaptıktan borçla· 
rmı 6deyememişler, neticede mu
tazarrır olmuşlarda. Bağlarına uiz 
olan hastalıktan zarar garca bağ- • 

Bitliste 
Taze Balığın Ok
kası 6 Kuruşa 
Bitlis ( Husuat ) - Burada 

fimdi balık bolluğu başladı. 
Mnkemmel taze balığın okkasını 
altı kuruşa alıp yiyoruz. Şimdi 
herkes etten ziyade babk istihlak 
ediyor. 

lf. Güzeldere spor kulübü 
Vanda bir maç yapmak üzere 
oraya hareket ed~ceklerdir. Ga
lip geleceklerini ümit ediyorlar. 

"'° Yapılan tetkikata göre 
mıntakamızda zabıta vukuatı bu 
sene, geçen seneye nazaran yüz· 
de seksen beş· derecesinde azal
mıştır. Ufak tefek bazı kaçakçı
lık bidiseleri oluyor. 

'f. Burada öküz arabalarına 
haddinden fazla yük yükleyorlar. 
Bazı köylerde köylülerin öküzlere 
bindikleri göriilmektedir. 

NIY AZI YILMAZ 

Erdekte 
Birçok Mübadil Evleri 

Bomboş Duruyor 
Bandırma (Hususi) - Yuna· 

nistan ile mübadele edilen yer
lerden biriai de Erdeğin Marmara 
nahiyesine tibi Palatya, Ekinlik, 
Rutya, Paşalinıanı ve saire kar
yeleridir. Bu köylerden Palatyada 
350 ve) Ekinlikte ise 400-450 ka
dar bot ev vardır. Bu evlerler• 
den bir kısmı bakımsızlık yüzün
den harap, olmuşlardır. 

Palat} adaki evlerden on ta· 
nesi kadar meskun ve mütebaki
si ise gayrimeskun bulun111akta
dır. Ekinlik köyü ise Palatya da 
ol<luğu gibi pek az, meskun •e 

Hububat fiatierinin düşkün-
lüğünü gören zürra, zeriyata 
ehemmiyet vermiyerek geçen 
seneye nazaran yüzde kırk nok· 
sanile ekin ekmişlerdirdir. Geçen 
sene istihsal edilen tütünlerin 
bir lnsm1na yüz otm kuruşa ka· 

Digarbekirde 
Çiçekçilik 
Müsabakası 

Diyarbekir (Hususi) - Şeb· 
rimiz Halk evinde bir çiçek mü· 
sabuuı yapılmışbr. Bir hafta· 
danberi herkes yetiştirdikleri 
saksı çiçeklerini Halk evine ge
tirmişlerdi. Bu müsabakaya her
kes alaka göstermekte idi. Ta 
sabahtan itibaren halk hücuma 
başlamış olduğundan müsabaka 
saati olan on altıya kadar bal
kın ve mektep' çocuklannın te· 
hncünü menetmek ve çiçeklerin 
bozulmamasını temin için Halk 
evinin kapısına polis ikamesine 
mecburiyet hasıl olmuştur. Saat 
on altıda halk ve memurin Halk 
evine geldiler. Buna kolordu 
bandosu da iştirak etmişti. Halk 
evi bahçesi binbir çeşit çiçek· 
lerle dolmuş ve gayet gtızel is· 
tifler yapılmıştı. Bu müsabaka 
bir saat kadar devam etmiş, bu
nu müteakıp halk dağalmıtbr. 

Halkan bedii zevkıni teşvik 
makaadile Halk Evleri burada 
bu gibi vesilelerle halkı çiçekçi
liğe teıvik etmektedir. Hatta bu 
sene vilayet fidanlığından da 
halka meccanen (3200) adet dut, 
(586) aşılı Malatya kaysısı, (200) 
yine aşalı teftali, ( 140) dişbudak, 
(215) akasya, ( 50) gladiçya, (1 O) 
katalpa olmak Ozere (4878) adet 
fidan, meraklı bahçe sahiplerine 
ve resmi müesseselere meccanen 
tevzi edilmiştir. 

SABRI 

mütebakisi gayrimeskiindur. 
Hükumet muhacirini bu güzel 

havadar, ve ~irin köylere iskAn 
etaıiş olıa böylelikle çürityilp 
giden bu şirin evleri hem vikaye 
ve hem de bu güzel lcöylerin 

dar fiat verilmiş 
ıse de ancak 
bir kısmı sabla
bilmiştir. Sablsın 

ttttün.lerin para
sı bir müddet 
ıoora sahipleri· 
ne tediye edile
bilmiştir. Geriye 
kalan tOtünler 

inhisar ambarların
da bulunmakta
dar. Ba%ı muba
yaa memurlan on 
kurp kadar fiat 
vermekte Ye az 
miktarda almak-
tadır?ar. Zlirra, 

bugün ellerinde bulunan tlitüale
rini hakiki fiatlerile değil, her 
ne pahasına olursa olsun satmak 
istediği halde müşteri bulamamak
tadır. Bir müddet evvel Tütün 

Lıhisarının mubatyaatta bulunaca· 
ğı haberi tütüncüleri sevindirmiş 
ise de bundan bir netice ÇJkma

mııtır. Tütünlerini satamıyan tü
tüncüler bugün yeni dikecekleri 
ve diktikJeri tütünlerini işletebil
mek için kredi bulmak hususun
da zorluk çekmektedir. Bu sene 
dikiş azdır. 

Ali Hldi 

Ç~nkında 
Yolsuzluk Yapanlar 
Mahkemeye Verildi 

Çankm, ( Hususi ) - Çerkeş 
Maliyesinde 927 senesinde bazı 
yolsuzluklardan dolayı haklarmda 
tahkikat yapılarak mahkemeye 
verilen Çerkeş sabık Malmüdürü 
Cemal, Sandık emı~ı Lütfi 
•e Muhasebe katibi Emin Bey
lerden, Cemal Bey hakkında 
evvelce men'i muhakeme ka
rara verildiği aibi şimdi de 
CC&11lur• Ağır Ceza Mahkemesin
de görülmekte olan davanın ne-
ticesinde isnat olunan cürümlerle 
L~t~.i ~~~in de alakası olmadığı 
gornldugunden onun da beraatine 
ve Emin Beyin ise sahte senet 
tanzim etmek ve zimmetine 1400 
lira geçirmek suçundan 1 sene 
2 ay ve 13 gün ağır hapse ko
nulmasına karar verilmiştir. Ka
rar Emin Bey tarafmdan temyiz 
edilmiştir ... 

Bundan başka Ilgaz Tapu Me
muru Ziya Bey vazifesini suii.ti
mal etmek ve reisi bulunduğu 
Hililiahmer şubesinin paralannı 
zimmetine geçirmek cürümlerile 
mahkemeye verilmiştir. Muhake
mesine şehrimiz Ağır Ceza Mah· 
kemesinde mevkufen bakılmakta• 
dır. ilk muhakeme celıeıinde 
bazı r ,ahitler dinlenilmiş, mllda
faa yapılmak tizere dava bqka 
bir gfine barakalmışbr. 

K.K 

se3sizliğini gidermiş olur. Palatya 
köyUniln şimal kısmı kimilen 
mermer taş ocaklarile dolu oldu
pndan bu kısım taşçılığa, cenup 
kısmı ise hayvan yetiştirmiye cok 
müsaittir. 

Zevkime 
Göre 

Yeni Mersin gazetesini maat
teessüf biç görmüyorum; onUJI 
15 mayıs tarihli nüshasında ben
den bahseden •e sadece "Yıldıııt 
imıalı bir yazı bulunduğunu Adr 
nada çıkan Türk Sözü gazetesİll' 
de okudum. Yıldız benim hiçbir 
şeyi beğenmemek ve yalnız k~ıı

di zevkime göre hüküm vermek 
huyumdan şikayet ediyormuş. 

Bana bu sitem ilk defa ola• 
rak edilmiyor, onun için Yıldız'• 
cevap vereceğim. Zaten bu it• 
evveli o başlasa idi yine cevap 
verirdim. 

Hiçbir şeyi beğenmediğimi d• 
nereden ÇJkarıyorlar bilmem? Be
nim beğendiğim birçok şairler, 
kitaplar vardır. Sadece bugünkiP 
Jerden misal göstereyim: 

Ahmet Hqim'in, Necip Fazıl'• 
ın, NAztm Hikmet'in, Yahya Ke"" 
malia fiirlerini severim •e çoğun11 
ezbere bilir, miltemadiyen oku
rum. Şüküfe Nihal Hanımıll 
Bülbül isimli şiirinde dart mısr• 
vardır: .. Bahar! ah o hain, o 
serin bahar! • Ne çabuk erdill 
bir yaz gecesine? - Bülbüllim! bll 
olgun, durgun sıcaklar· ilham ver 
mez oldu yanık sesine .. ,, Bunlarl 
okuduğum vakit içimde bir hay• 
ranlık rluydum ve güzelliklerilıl 
anlamıyanlarla kavga ettim. Y • f 
Yıldız, ben beğendiğim yBZllardaJI 
hoşlanmıyanlarla kavga ederim ; 
onları okadar beğenirim... Niçin 
benden hiçbir şeyi beğenmeS 
diye bahsediyorsunuz 1 Sevdiğim, 
hoşlandığım yazılar da olmasaydı 
seoelerdenberi edebiyatla uğra ır 
mıydım? 

Yalnız kendi zevkime göre 
hüküm verdiğime gelince; bu 
hususta Yıldız'ın yerden göi• 
kadar hakkı var. Evet, öyle 
oluyor. Amma herkes yalmz keadi 
zevkine göre bnkam verir• 
Benim de, harici ilemle temal 
için .. havası hams " ımdan ve 
alchğım ihsasları terkip için bit 
tek beynimden batka bir şeyilll 
yok. Falan eserin güzel, f alaJI 
eserin çirkin olduğuna dair bana 
hiçbir f evkattabil kuvvetten bit 
ipret vaki olmuyor. Eserin kar-
şısmda ben yapayalnızım, demek 
ki yalnıı kendime göre hftkülll 
verebilirim. Söylediklerim doğrıl 
mu, yanlış m•, bunu ancak bütOll 
zayıf eserleri ortadan kaldınP 
ancak iyilerini •tklıyan zamall 
tayin edecektir. 

Herhangi bir eser hakkında 
yazdıklarımın sırf kendi zevkimi 
gösterdiğini itiraf ediyorum; fa
kat ben de kalkıp herkesi ya•nıs 
beğendiğim eserleri okuyup öbiil"' 
l~rine el sürmekten menetmiyo
rum ki! Y ıldaz, ben sile 
bir şey söyleyim mi? "Ken-
dinden bahsetmek gururdan ge"" 
lir,, diyenlere inanmayın; biliki• 
asal tevazu odur. Kendimizdeo, 
harici ilemin bizde bıraktığı "' 
kendi .. Havası bama" ımızdall 
geçip kendi beynimizde mezcol
duldan için yine ancak bizi g6r 
teren akislerinden başka nedell 
bahsedebiliriz ki? Hiç kimse ken
disinden kurtulmaz. 

Kim olduğunuzu bilmiyorulllı 
Yıldız. Belki genç, belki bendell 
de ihtiyarsınız: hatta belki kadı11, 
belki erkeksiniz. Size ders ver
miye kalkmıyorum; yalnız bit 
tavsiyem var, isterseniz itibara 
almazsımz: verdikleri hükümlerill 
kendi zevk ve anlayışlarında~ 
bqka bir şeye de istinat ettiğin• 
s6yliyenler kendilerini de aldatr 
yorlar, sizi de. 
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Gönül işleri 

• ]orj Filippar 
Faciasında Kasit 
Mi Var? 

-._mm:m _________ _...mam~-~~--------• /ş Adamının 
Jorj Filippar Gemisinin Bir Kaste Ve 

Paris 28 - Kolombodan ge· 
lirken Aden civarmda, Gar
dafUvi feneri önlerinde ani 
bir yangın felaketine kurban gi
den ve yolcularından 40 - 50 si 
Yanarak ve boğularak ölen Jorj 
FUippar gt:misinin tahkikatı, bir
~ şayanı hayret safhalar arz· 
•tmiye başlamıştır. 

Kurban Gitmesinden Korkuluyor 
Lindbergin 
Oğlu Meselesi 

f jHindislanda 
Garip Bir Ölüm 

Gerek kaptandan gelen ilk 
rapor, gerek vapurun hareketin
dan evvel ve hareketi mütealsıp 
Jolda geçen hidiseler, bu tahki
lcabn çok derinleşmesi icap etti
tini gösteriyor. 

Jorj Filippar, Fransanın Sen 
'Nazer tezgihlarında yapıldıktan 
IOnra bu seyahatini ilk defa 
Yapıyordu. Geminin hareketinden 
bir hafta evvel Marsilya zabıta
ıına imzasız bir mektup veril
lllitti. Bu mektupta, gemmm 
hlr suikaste uğraması ihtimali 
bildiriliyordu. Zabıta uzun boylu 
tahkikat yapb ve bir netice elde 
edemedi. Bir hafta sonra da 
Yapur, d6nmemek mukadder olan 
lelerine bqlacL. 

Fakat yolda hiçbir fevkalade 
hldise olmadı. Yalnız, yangın 
Yakuundan bir hafta evve~ ihti
yatsız olarak aç.ldığı takdirde 
ıthiiltü yapıp zabıtan heyetini 
ikaz etmek için ambarlara konan 
lil tertibata. bir gece evvel 
çalmaya bqlıımifbr. 

ikinci kaptanla birinci müla
ıim, derhal işaretin geldiği am
bara koşcıuşlarsa da hiçbir fev
la.tadelik görememişlerdir. 

Ayni bidise, yangın gecesin
de tekerrllr etmiftir. Ateş çıkıp ta 
jolculardan bir kadın tarafından 
lcaptana haber verildiği zaman, 
icaptan derhal kumandan mevki
iae fırlamlf ve orada ikinci kap
taala birinci mülizimi bulmuştur. 

Bunlar, kendisine, bir hafta 
evvelki zil bidisesinin bir saat 
evvel tekerrür ettiğini ve yatak
larından fırlayarak zil çalan am
hara koıtuklan halde fevkalide 
bir hidiaeye tesadüf edemedik
lerini saylemişlerdir. 

Billhare yangın süratle iler
liycrek ıemiyi brtarma ihtimali 
IÖrülemeyince kaptan, telsiz va
lltasile imdat makamına kaim 
olan S. O. S. işaretini verdir-
1Di.t.: ., ... r. 

Fakat şayanı hayrettir ki, tel
.. • telıraf istasyonu, bu işareti 

• 
Ve Bir iddia Daha 

Nevyork 28 (Hususi) - Ga· 
zetelerden biri kftçilk Lindbergi 
çalarak öldilrenleri uzun uzadıya 
tel'in ettikten sonra ortaya yeni ı 
bir iddia abyor. Bu iddiaya göre; 
"Katilleri uzakta aramaya lüzum 
yoktur. Onlann kim olduktan da 
maliimdur. Katiller beyaz Jek
sonlardır. 

Jekson isminde bir zencı 
60 sene evvel şimdi Lindbergin 
maliklneai bulunan HopeU civa• 
rında yerleşmiştir. 

Jeksonun ıuradan buradan 
topladığı muhtelif kandan insan· 
lar, bu civarda yerleımiş ve 
istedikleri gibi yaşamıya başla• 
mışlardır. Çünkn hükumet bu 
civara ehemmiyet vermemiştir. 

içki yasağı çıktıktan sonra 
beyaz Jeksonlar gizli gizli 
ıarap yaparak satmıtlar ve 
kısa bir zamanda son derece 
zengin ·olmutlardır. Lindberg Ho
pelle yerleştikten sonra zabıta 
vatan kahramanının muhafazası 
için buralarda llzımgelen tertibatı 
aldı Ye tabii Jeksonların ıarap 
kaçakçılığı da meydana çıkb. 
jeksoolar bunun üzerine Lind
berge düşman oldular ondan 
intikam almak, ve onu o civar· 
dan kaçırmak için berpyi 
yapmıya karar verdiler. Niha
yet kilçllk Lindbergi kaçır
dılar ve alçakçasına öldürdüler. 
KOçtik Liodbergin katilleri beyaz 
Jeksonlardan başka kimse de
ğildir." 

ancak sekiz defa verebilmiş, 
sonra makine işlememiştir. Bunun 
üzerine istimdada devam edilmek 
için yedek motöre mftracaat edil
miş, fakat yedek motörün de iş
lemediği gfü·lllmüşttir. 

Biribirini takip eden bu şayanı 
hayret aksilikler, işte bir kasit 
olduğunu g6stermektedir. Maamafib, 
tabkikabn neticesi bunu meydana 
çıkaracaktır. Şimdiye kadar g6ril
fllen yolcular, böyle bir kaste 
ihtimal vermediklerini söylemekte 
ittifak ediyorlar. 

EDEBi TEFRiKAMIZ: 23=:=:==:555555::.:: 
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Bu mtillhaza &zerine elindeki 1 
•elrtubana yırbp bir yenisini 

hzdt; ba sefer daveti maal· 
llleaınuniye kabul ettiğini 
laiıdirdi. Mektubu yazarken içinden 
'-lan bir hiddetle eli titremekte 
leli. Evet davete neye gitmesin, 
il eden ıaklansmdı f. 
la. Kalbinde coşkun bir teheyyüç, 
•ddetıe karışık bir sürur hisse-

dıyordu. Sanki zamanın seyrini 
~I etmek istiyormuş gibi, bir 
le •nılede takvimden birkaç yaprak 

b~ardı. Saadetini daha iyi tada
ilm k .• 

•ek . ıçm oturup piposunu iç-
ıstedi. Fakat piposu tıkan-=; ~nu temizlemek ıçın bir 
bır ilet ararken duvar aa-

atinin akrebinden bqka biqey 
bulamadı; onu söküp pipoyu 
temizlemiye uğrqtı. Bu gayrita
bii hareket ona bir parça sükün 

verdi ve kendi kendine gülmiye 
bir sebep teşkil etti. Fakat oda-

da karılacak daha batka şeyler de 
vardı. 

Vakit geçiyordu. Uyku ihti
yacını yenemiyerek üzerindeki ıs· 

lak elbisesi ile yatağına uzanıp 
uyuya kaldı. 

Uyandığı zaman gün epeyce 
ilerlemişti. Yağmur eran bütün 
şiddetile devam ediyor ve dam
lalar kaldırımı kamçıhyordu. 

Kafasında birçok münasebet· 
siı fikirler çalkanıyor, biribirine 

Babaaı DJIDUH Avrupayı dol ıarak taraf, 
taraf doatluk mua!ıedel~rl yapan 

lbnlssuudun oAlu Emir Faysal 
[Şimdi Varıovadacbr) 

Kröger 
Şirketi 

Rezaleti 
Stokholm, 28 - Kröger şır

ketile allkadar iki mliessesenin 
Amerikacla ifiislan itin edilmit
tir. Avnca Kröger Şirketinin 
mUdilrll ile Krögerin mahremi 
esran ve mesai arkadaşı Sjoes
troem de tevkif edilmiştir. Şirket 
müdürlerinden bir diğeri daha 
tevkif olunmuştur. 

Eczacıbk Ve KökçUIUk 
Paris 27 - ( A.A.) - Eczacı 

talebe umumi birliği k&kçlileri 
eczacı ad ve tellkki etmiye 
miitemayil kanun projesi aleyhin
deki bialerini izhar için 2 gOn 
müddetle bir protesto grevi yap
maya karar vermişlerdir. 

alikası olmayan birtakım acayip 
ruyalar bir gün evvelki vak'alarla 
karışıyordu. Fak at artık harareti 
geçmiş, asabiyeti sükun · bulmuş
tu. Ruhuna ferah 1 -verici serin 
bir havanın yayıldığını farkediyor· 
du. Blitiin geceyi sanki buoalbcı bir 
ormanda geçirmit ve timdi sanki 
sahilleri g6lgelikli bir g61ftn ke
narında bulunuyordu. 

Kapı vuruldu. Müvezzi eline 
:bir mektup sıkıştırdı. Açıp oku

du, fakat birdenbire maoasım 
anlamakta zahmet çekti. Viktor
ya, bir küçük pusJasile, onu ıe
yerlerdeki milsamererede giSrmek 
ist~diğini bildiriyordu. Ona dlln 
bunu söylemeyi unutmuştu. O 
akşam kendisine ilerde takip 

edeceği battı hareketi izah ede
cek, ve arbk kendisini düşiinmek
ten vazgeçmesını ve meseleyi 
bir erkeğe layık olacak tarzda 
aoğuk kant.lakla muhak•me etme-

Meselesi 
Londra 28 ( Hususi ) - Hin

distanda Bombay civarındA mu
allimlik eden ve karısını son 
derece seven Ceymis isminde bir 
tahıs, kasten ölüme sebebiyet 
vermek cürmile mahkemeye ve
rilmiştir. 

Bu çok garip dava Hindistan
da büyük bir alaka uyandır
mıttır. Ceymis birgün evine gel
miş, karısile gece yansına kadar 
oturup yazı yazmıştır. Sabahle-

yin evinden çıkarken hiçbir ıey
den haberi olmadığı halde zabıta 
memurları tarafından katil cllr
mile tevkif edilmiıtir. 

Ceymis'in tevkifinin sebebi fU 
imi,: 

Bir Hintli satıcı, Ceymis'in 
evine g irmif, o esnada evde ka
rısı varmış. Kadın bu Hintliye 
koeasmdan gizli bazı kumaş 
sipariı ettiği için Hintliyi oda
daki dolabın içine saklamıya 
mecbur kalllllfbr. Ceymis gece 
yarısından sonraya kadar çalq-
tığından Hintli dolaptan bir türlll 
çıkamamış ve dolabın içinde 
havasızlıktan ölmüştür. 

Hintlinin eve girdiğini ve 
çıkamadığını gören yerli komf1llar 
zabıtaya haber vermişlerdir. Bu 
garip hldise bu suretle meydana 
çıkmqtır. 

Zabıta memurları Cey.misi 
tevkif ettikten aonra evde tahar· 

riyat yapllllflar ve Hintlinin ce
sedini dolabın içinde bwmqlar-

dır. Ceymisin kansı, hem koca
sının tevkifinden hem de bir 

adamın ölftmllne sebebiyet ver
diği için ağlamakta ve komşula
nn iddia ettiği gibi ortada bir 

fenalık olmadığını iddia etmektedir. 

Mütemadiyen Grev t 
Sevil, 27 (A. '9) - Milli me

sai konfederasyonuna mensup 
bina iDf88t ve camcılık amaleleri 

grev yapmışlardır. 

sini rica edecekti. Bir de kljtdın 
adiliği için ondan mazeret dili
yordu. 

Şebire gidip yemeğini yedi, 
Ye eYe avdetle .eyerlere lıitaben 
yeni bir ret ceYabı yudL O 
akpm müsamereye gidemiye
cekti. Onları bqka bir gln zi· 
yaret edecekti. 

Çocuk va11taaile mektubu 
g6nderdi. 

Sonbahar gelmiş, Viktorya 
ptosuna dinmüttü. Küç&k so
kak evvelkisi gibi iki sıra 

evler arasında, ıuızhk içinde 
uyukluyordu. 

Y ohanın odasında geceleri 
daima lamba yamyordu. Llmba 
alqam yıldazlaran doğmasile bir
likte yanar ve sabahleyin ancak 
şafak ağarırken sönerdi. O, mu
azzam eaerine c()fkun .,ir faali
yetle çalttmakta devam ediyordu. 

[ Arka.aa Tal' j 

• 
işçinin 

Aradığı Kadın 
Muhterem Hanımtiyzemiz .. 
Son Postayı elime aJır almaz 

ilk evvel nazarlanm, senin, dai
ma kadını iltizam eden yazılarına 
dikiliyor .. Anayı himaye hususu~ 
daki derin görüşlerini takdir 
ediyorum .. Yalınız 17-5-932 tarih 
ve 649 numaralı nüshada işçiler 
hakkındaki makaleniz beni biraz 
müteessir elti. 

Ben de bir işçiyim. Hem de 
kafamı, kalemimi, ve maddi kuv
vetlerimi birleştirerek çabşan bir 
ifÇi. .• 

Fenni terakkiyi hergün bir 
hatve daha teklmllle doğru yak
laıbran amiller içinde en evvel 
o kirli işçi elleri gelir zannederim. 

Ben işçilerin fevait ve faza
ilini değil makaledeki birkaç 
c6mlenize clmlenize cevap ve
receğim. .• 

it adamı kanauun keac:li8İDd• 
aptal olm• .. nı iater diyonanm.. 
Bu pek yanlıfbr. 

" Ben 29 yqmda bekAr bir 
itçiyim. Bir sene evvel latanbalda 
bir kızla nifanlandım. Daha 
lçlnc8 ayda bu kızın bana ar
kadaş olamayacağım anladım.. 
Çtlokii eski an' anenin k61me 
lonnhlanm henllz zihinlerinden 
silmiyen ebeveyni ; kıdaruu ela. 
kocasına mutlak bir istitaatle 
tapacak bir terbiye Iİstemilo 
yetifmif. 

Halbuki ben kazda bunun aksi 
olarak her cihetle kendime uy
gun bir arkadq ruhu aradım. 
Bir köle bir hizmetçi değil... 
Binaenaleyh yazdUllldaki gibi 
- kendimden aptal. kendimdea 
çok kabiliyetsiz - olan bir im 
bana ancak bir hizmetçi olabilir. 

"Akşama kadar maiıet kay
gusile didinen bizler evimize git
titimiz zaman her saretle bizim 
elemlerimize, aaacletimize, mef.. 
kUremize ortak olabilecek bir 
refika isteriz.. 

"Hayabo tnrlü acılarile g6riif 
ve duygulan olgunlqan 6ir İf 
adamının yanında karısı, manen 
daha ziyade bir mevki sahibidir •• 

.. Bir patron yanında çahşan 
bir kızı kendisinden daha seki 
g&mek iatemiyebilir, bunun aile 

ile bir mlbaasebeti olmasa gerektir. 
"Biraz tetkik buyrulana bus&n 

en az danlb ve talaJdar İKİ eY
Wer arasındadır. Acaba bu İf 
adamlannın karılarının hepsi mi 
aptal ve kabiliyetsizdirler. 

"Biz iıçiyiz ve hayatta hem 
tahsil ve hem de tecrübe ile yetifi
riz.. Bir kusurumuz varsa o da: 

Karılanmazın bir kulda ıibi 
süse ve hayale diifklln olmuana 
istemeyiz. \fa,tdi ve manevi tam 
manasile bir arkadq tipi bulun
masını ve o nabu isteriz. Baylk 
hlnnetler Hammteyzemiz. 

T ...................... 
Y•t•Jaa karllerlalsd .. 

A. H. 

Kariimin yanıldıjt bir nokta 
var: it adamı ile itçiyi biribirin
den ayırmıyor. it adant• bafka, 
itçi bqkadır. Elbette ikiaiain 
kadın hakkındaki dllf8aceleri bir 
olamaz. 

HANIMTEYZE 

-- TAKViM== 
CUMARTE&I 

31 GG. • 28 M \ 'ı b • 932 hmr 23 

Ar lıı Rumi 

21 Mullen'em • 135 15 MaJd•Mnı· IJ.11 

Vakit Ezani vaaad Vakit Ezani ıraaatt 

Gl1net 9 40 4. 33 Ak,am 12. - 19. 30 
Öile 4. 41 12. il Yataı 1 S7 21 27 

tklndi ~ 39 16. 1 lmaa'k 6 51 2 21 
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Bir İstihsal Bahsi 1 -Dünyada Olup Bitenler 
Gül 
Yağlarımı 

• 
Bir lspanyol Kadını Falcının 

Nasıl Satabiliriz? 
-6-

Tavsiyesini Dinlemediğine Pişman! . -
Gülyağlanmızı değerile sata· 

bilmek okadar mühim bir mese· 
Jedir ki, onu hallettiğimiz gün her· 
türlü terakki ve inkişaf imkan· 
ları kendiliğinden husule gele· 
cektir. 

"Parise 
Gitmeyiniz, ! 1 

Giderseniz Bu 
Memlekete 
Kocasız, Dul 

Olarak 
Geleceğinize 

Emin 
Olunuz.,, 

Bu hususta rekiplerimizin vazi
yetini tetkik etmek bizim için 
pek faideli olur. Bulgaristanda 
( Baçorof ), ( lvan Kidof ), ( Papaz 
oğlu ), markalarım cihana tanıt· 
mış müesseselerdir. 

Aşağıya resmini derceylediği· 
miz ambalaj 87 senelik bir kıde· 
me malik olan Baçorofa aittir. 
Diğerleri de oldukça eskidir, hep
ainin kendilerine mahsus marka 
ve ambalajları vardır. 

Bulgar müeııseaeJerinden birinin rül
ynğı ambalajı. Bunların 100, 250, 500 
ve 1000 gramlık boyları vardır. 

İleri gelen Bulgar müessesele· 
rinin Fransa, lngiltere, Almanya 
ve Amerikada birer şubeleri, ya· 
but birer ajan depoziterleri mev· 
cuttur. Bunların nezdinde Bulgar 
gül esanslarmdan daima istok 
bulunur. Herhangi bir müessese 
dilediği zaman, dilediği miktarı 

alabilir. Bütün simsarlar ıtriyat 
imalAthanelerini dolaşır, Bulgar 
mnstahsalatını satar. 

Paris, 24 ( Mayıs ) - Paris J 
Cinayet mahkemesi yaz tatiline 
girmeden evvel, elinde kalan 
davalardan bir tanesini daha 
intaç etti: 

Bu defa jüri heyetinin buzu· 
runa çıkan Mani\ella Martinez 
isminde bir fspanyol kadımdır. 

Manüella Matinez 1928 sene· 
' ainde para kazanmak üzere ko

cası Vensan ile birlikte Parise 
gelmiş, fakat birçok İspanyol 
kadınları gibi vehham ve milves· 
vis olduğu ıçın memleketten 
ayrılmadan evvel bir falcıya mil· 
racaat etmiş, ondan: 

- Buraya yalnız olarak dö
neceksiniz, cevabını almıştır. 

Buna rağmen Manüella Martinez 
nasıl oldu da bu seyahate ce· 
saret etti, bilinemez. Fnkat şim· 
di falcının: 

- Gitme kızım, pişman olur· 
sun, tavsiyesini dinlemediğine 

müteessiftir, mütemadiyen ağla
maktadır. 

Filhakika falcının kehaneti 
tahakkuk etmiş, kadının kocası 
ölmüştür, hem de karısının kur
şunile .. 

Mahkeme Salonunda ••• 

Manüella -
kat'iyyen ! 

Oh Reis Bey. 

Reis - Enıttenizin iddiasana 
göre zevciniz daima bir azap 
içinde yaşıyordu. Fakat ben 
Francesko ile aranızda gay· 
rimeşru herhangi bir müna· 
&ebet bulunduğunu iddia edecek 
değilim; elimde hiçbir delil yok
tur. Fakat zevcinizi kıskançlığa 
sevkedecek sebep te gayrimev· 
cut değildi. 

* Apartımanlarınm bir odasını 
genç bir adama kiraya vermenin 
neticesi olarak karı ile kocanın 

arası okadar açılmıştı ki, Ven· 
san bir gün karısını kovmuştu, 

kadın başka bir makallede 
küçük bir odaya çekilmişti. 
Fakat sabık kiracısı olan genç 
ile konuşmakta devam ediyodu: 

Reis - Bu 
muydunuz? 

Manüella 

gencı 

As lal 

i' 

. 
sevmıyor 

Vensan karısını kovduktan 
sonra bu hareketine pişman ol· 
muştu, hergün o kUçük odaya 

Fransada esanslar Franko 
domisil, yani bilumum rüsum ve 
masarif satıcı tarafmdan veril· 
mek lizc!re fabrika teslimi satın 

ahmr. 

Manüella mahkeme solonuna 
dul ve matemli bir kadının mutat 
kıyafeti ile çıktı, arkasında düz 
siyah bir elbise, başında düz si· 
yab çiçeksiz bir şapka vardı. 

Reis hadiseyi hulasa etmiye 
başladı: 

İngiliz Amelesi 
Memnun 

Gariptir; gülyağlarımızm satışı 
hakkında fikirlerini istimzaç et· 
tiğim mühim müesseselerden biri 
cevabmda şöyle diyor: 

"Mademki muayyen marka 
Ye &mbalajınız ve hususi satıı 
teşldlihnız yoktur, Bulgar mües
nkrinden birinin acentesine 
müracaat ediniz. Onlar malınızı 
kendilerininkine katıştırarak aa· 
tarlar.,, 

Hakikaten bugünkü satışları
mız da bundan başka bir suretle 
değildir. lstanbulda yerleşmiş 
birkaç komisyonerin maliyetindeu 
aşağı fiatlel topladığı gülyağla
rımız memaliki ecnebiyede Bulgar 
esansı namı altında satılıyor. 

Bulgar rakiplerimiz reklam 
hususunda da temayüz etmekte
dirler. Yerli ve Avrupa meslek 
mecmualarının her nüshasında 

mühim sayfalar işgal eder
ler, imalathanelerinin vesaitini, 
teşkilatım güsteren resimli fe\'· 
kalade nefis broşfirler,I mükem· 
mel istatistikler neşretmek sure
tile reklamın bütün inceliklerini 
tatbik etmeyi çok iyi bilirler. 

Şu halde biz ne yapalım? 
Onu da gelecek makalede 

düşünürüz. 

Şiikiırı' f:ıhrik:ı.:ı ırıiiı•1'sisi 

Ahmet Ekrem 

Reis - Zevciniz sert ve haşin 
· bir adamdı. 

Manüella - Oh, evet, Reis 
BeyJ 

Reis - ilave edeyim. Çabuk 
kıur, bağmr, çağırırdı. 

ManUelli - Oh, evet, Reis 
Bey 1 

Kadın hem cevap veriyor, 
hem de hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. 

Reis - Ölenin kabahatlerini 
kısaca saydım. Şimdi size sora· 
cağım; Vicdanınızın üzerinde 
kendi kendinizi muahaze edecek 
herhangi bir hareketin ağırlığını 
hissetmiyor musunuz? 

Bu dakikaya kadar çok 
ahenkli bir sesle tatlı ve mükem· 
mel bir Fransızca konuşmakta 
olan Manüella birdenbire bu ya· 
hancı lisanı anlamaz oldu. Fakat 
bereket versin mahkeme her 
ihtimale karşı bir tercüman ge· 
tirtmişti, onun tavassutuna müra
caat edildi. Reis hadiseyi hulasa 
ediyordu: 

- Tuttuğunuz apartımanm 
bir odasını F rancesko isminde 
on sekiz yaşında bir hemşebrinize 
kiraya vermiştiniz, çok yaşlı olan 
zevciniz bilahare bu hareketine 
pişman oldu,I kendisini bu genç· 
le aldatmakta oldugunuıa zabip 
oluyordu. 

Değil 
Londra, 27 ( A. A. ) - Ma· 

denciler Milli Federasyonu ile 
Parlamentodaki meb'usları kö
mürlere ait kanun layihası muh
teviyatından memnun değildirler. 

Federasyon azaları, bu kanun 
projesini kömür madenleri sahip
lerine herşeyi bahşettiğini ve 
madenciler hiçbir şeyi vermedi· 
ğini söylüyorlar. 

Ücretlerin himayesine ait ah· 
kAmın terkedilmesi bilhassa ten
kit edilmektedir. 

Yaman Bir 
Otomobil 
Dalaveresi 

Paris ( Hususi ) Fransaya 
hariçten ithal edilen otomobiller· 
den yüksek mikyasta gilmrnk 
resmi [almmaktadır. Yalnız sey· 
yahların hususi otomobilleri 
gümrilk resmine tabi değildir. 
Kanunun bu müsamahasından 
istifade etmek istiyen dört beş 
açık göz, Fransaya yüzlerce oto
mobil sokmıya muvaffak olmuş· 
tur. Bu kaçakçıların arasında bir· 
kaç ~llmrilk Amiri de vardu. 

• 

,, 

ı 
geliyor, yalvarıyor, onu tekrar 
mUşte-rek hayata dönmesini iıti
yordu. 

Reis - HAdise günü zevciniz 
o kUçük odada yine sizi ziyarete 
geliyormuş, yolda Franceskaya 
rasgelmiş, abşmışlar, dövüşmüş
ler. Bu mücadelede zevciniz mağ
lüp olmuş, büsbütün hiddetli imif, 
sizi tehdit etmiş, dinlememiş
smız, çıkıp gitmiş, fakat bir 
müddet sonra yanında enişteniz 

ile çocuğunuz olduğu ~alde geri 
gelmiş, bu defa yalvarıyormuf, 
siz yine dinlememişsiniz? 

Reis bir saniye sustuktan 
sonra heyecanlı bir sesle devam 
etti : 

- Gitmiş, 'yine gelmiş, bitkin 
bir haldeymiş, mütemadiyen yal
varıyormuş, çok ıstırap çektiği 
belli imiş.. Eminim ki bu zavallı 
ndamm hayatına nihayet veren 
kurşun ona, sizden ayrılışı kadar 
acı gelmemiştir. 

Manüella mUtemadiyen ağlı· 

yordu. 
Hadisenin arkası basittir. Zev· 

cin ıonuncu ziyaretinde aralarında 
kavga çıkmış, Manüellanın iddi· 
asına göre zevci ne yaptığım 

lbilmez bir halde imiş, bir aralık 
sağ elini pantolonun arka cebine 
sokmuş: 

- Seni öldüreceğim, diye ba
ğırmışf 

Mantıella zevcinin tehditlerinden 
korktuğu için ihtiyatan bir ro
Yelver almıf, her vakit yanında 
bulunduruyormuş, zevcımn bu 
hareketini görünce daha evvel 
davranmıı. 

Manüella - Ne yapbğımı bil
miyorum, korkudan çıldırmıı 
gibiydim, rovelverimi çıkardım, 
tetiğini çektim. 

Reis - Zevciniz kurşunu yer· 
yemez bir defa bulunduğu yerde 
dönerek yere yığ1lmıf, siz de 
roververini çeker gibi bir hare· 
ket yaptığını söylüyorsunuz, bal· 
buki üzeri arandığı zaman bir 
bıçktan başka silah bulunmamıı .. 

Bu hadise cereyan ederken 
bütün bu kavgalara sebep olan 
genç Francesko da orada 
imiş, sizin arkanızda perişan 

bir manzara arzeden yata· 

ğın üzerinde oturuyormuş, 
itiraf edersiniz ki ölen siz olsay· 
dınız) bu manzara zevcinizin le
hinde büyük bir mazeret teşkil 

edecekti. 

Bu isticvabı müteakıp şahitler 
dinlendi, hepsi de zevcin çok 
asabi olduğunu söylediler. Jüri 
heyeti kadını meşru müdafaa 
halinde gördü. Beraatine karar 
verdi. 

Kari A-!ektuplarz 

Karanlık 
Bir Sokak 

Biz Kadıköyde Mısırlıoğlun
daki ilkmektebin arkasında otu• 
ruyoruz. Mektebin yanında bir 
karakol vardır. Bu .karakoldan 
sapan sok~k ve meydan gecelerC 
karanlık içindedir. Burada hır
sızlığın çoğaldığını işittikçe 
celeri sokağa çıkmıya bile cesa· 
ret edemiyoruz. 

Kadıköyün en çok işlek yer· 
lerinden birini teşkil eden bu 
kHşenin karanltkta bırakılması 
reva mıdır? Kadıköy Kayma .. 
kamının nazarı dikkatini celbet• 
menizi rica ederiz. 

Doktor: FiKRET 

Bir Şikayet 
Bulgaristanda Popovuye me ... 

but Örencik köyünde 150 Türk 
50 Bulgar hanesi vardır. Köyde 
ıu, çok azdır. Tek bir pınar 
vardır. Bu pınardan su almak 
iıtiyen Selim Vislof efen• 
di bir tecavüze maruz kal-
mış ve inıaf sızca yaralan• 
mıştır. Ayni zamanda garaz .. 
kirlar, uzak mesafede olup iıU. 
fade edilebilecek diğer kuyu ve 
Pınarlara da domuz yağı dökerek 
köyü kerbeliya döndürmilşlerdir. 
Bu malumatı orada çıkan Rehber 
gazetesinde okudum ve müteeı• 
ıir oldum. 

Beşiktaı Bayatpaurı 
Şektp Bulm, Sayyat 

Cevaplarımız 

Yankesici imzasile mektup 
göderen zate: 

Onun aslı ne ona aittir ne de 
öbürüne.. Hükmünüzü te_Jmil 
edebilirsiniz. ikisinin membaı da 
aynidir 1 

Nazillide Dava Vekili Etem 
Beye; 

iltifatınıza teşekkürler ederiz 
efendim. 

Haaan imzalı mektup sahibine; 
Mektubunuz alakadar maka• 

ma gönderilmiştir efendim. 
Daimi kariniz imzalı mektup 

sahibine; 

Çorum hapishanesindeki Dam 
Ağalığı meselesini, Adliye Veka.. 
leline veya Çorum Mtıddeiumu
miliğine bir mektupla ihbar edinb. 

lhti}at Miilizimi Yozgatlı o ... 
mat o zade Fehmi Beye: 

Alakanıza teşekkllr ederiz • 
Maalesef dercedemiyeceğiz. 

İzmir elbise ticarethanesi 
Mustafa Nuri Efendiye: 

Noktai nazarınızda haklısını• 
Şahsi mahiyette olduğundan mek• 
tubunuzu neşredemiyeceğiz. 

* lımir Arpa Fıranı, Mekke yo--
kuşu numara 29 da A. Ali Beye; 

Y eşilköy hava makinist mek· 
tebine bir mektup veya istida ile 
müracaat ederek mektebin duhul 
şeraitini sorunuz. Size lizımgelen 
izahatı vereceklerdir. HenOz ya
şınız müsaittir. Eğer imkan varsa 
ortamektebi hatta liseyi bitirmiye 
çalışsanız istikbaliniz için çok 
faydalı olur. Muvaffakıyet temen
nı ederiz. Selamlarımız. 

Tek Telli .(Saz Gibi 
Moskova ('Hususi) - Burada 

Ananyef ismi~de bir mühendi9 
senelerce uğraştıktan sonra yeni 
bir musiki aleti yapmıya muvaf· 
fak olmuştur. Bu alet, bütün bir 
orkestranın vazifesini y1lmzba-
1ma görmektedir. 
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--- DUnkü maçtan heyecanlı Bir enstantane· 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

En Heyecanli Müsabaka 
. -- - -

F enerbahçe, Cidden Güzel Bir Oyun-
dan Sonra ( 1 - O ) Galip Geldi 

Dün Taksim stadyomunda F e
ner - Galatasaray takımları ara
aında ikinci maç ) apıldı. Sabah
tan beri devam eden boğucu sı· 
caklık maç saati yaklaştıkça şid
detini arttırıyordu. 

Bu vaziyet hiç şüphesiz oyun 
tizerinde müessir olacaktı. 

Zaman geçtikçe hem sıcağın 
tesiri, hem de maçın dedikodusu 
atadı dolduran halkı asabileş
tiriyordu. 

Saat 5 te halkın alkışları 
arasında evveli Fener, sonra Ga
latasaray takımları sahaya çıktı
lar, herkes merakta. Takımların 
hasıl teşkil edildiğini herkes an-
lanıak istiyor. İşte Fenerden 
M. Reşat yok. Onun yerine 
lutfi geçmiş. Galatasaraydan 
Burhan geçen maçta sakat oldu
ğu için onun yerine de lstanbul
~-pordan Tevfik var. Nihayet ta· 
•ımlar aahada şu şekilde yer 
aldılar. 

Galatasaray 
~\\ ll i 

Vahi 'fe\'fik 
Mitat. Nihat Suphi 

){emal Şefik Helıii M~hııı(lt Kemal 
Fımıki < 'elfü :-:efik 

Fenerbahçe · 
Jlih;aın ttin 

Ziya Ya~ar 
Fikret i\fıızaffl•r ı 't·,·at 

Badi Lfttfi Z.eki \lfl Niyazi 

Görülüyor ki Fener taklmı 
oldukça değişik. 

. Bilhassa muavin hattında şim
dıye kadar daima muhacim ola
rak gördüğümüz Muzaffer merkez 
lbuavin mevkiinde. Fikret te solda. 

Bir zamanlar sol muavin oy
ıuyan Fikretin tekrar eski yerine 
ıetirilmesini makul ~örebiliriz. 

akat Muzafferin merkez mua-
"İnliğini, Fen erin bu maçı kazan
mış olmasına rağmen doğru bul-
~1Y<>ruz. Şayet Galatasaray muha
cınıleri 15 gün evvel Kadıköyde 
0Ynadıkları oyunun msfını oynasa
~ardı, fena oyunlarına reğmen 
;ık Partide ellerine düşen fırsat· 
far~ kaçırmamış olsalardı Muzaf
Frı merkez muavin oynatmak 

enere pahalıya mal olabilirdi. 
d ~ Bunu Fener takımının kazan
b~t ha.~h ve çok güzel galibiyeti 
Şu gostermek için yazmıyoruz. 

Yukardaki satırlar oyunun de
:arnınca gördüğiimüı: teknik bu-
usatana ait d" .. l d' uşunce er ır. 

) Şüphesiz ilk maçtan hasıl 
j edilmiş fikirle yürüttüğümüz bu 

mütalealar her mnç için mevzuu 
bahsolamaz. 

* M _ç hakem Mister Ailenin 
idaresinde 5, 1 O da Galatasaray
lıların bir hücumu ile başladı. 
Oyunun ilk" dakikalan takımlarını 
biribirini deuem~sile geçti. 

Fakat Galata'iaray çok gev-
şek oynuyor. Buna mukabil Fe
ner takımı da yapılan tadilattan 
müteveJlit bir aksaklık gösteri-
yor. Hulasa fena oynuyor. İlk par
tinin ortalarına doğru Niyazinin 
birkaç güzel sıyrılışını görüyoruz. 

Fakat bir netice vermiyor. 
Bunu Galatasaraydan Kemal Fa
rukinin ve Kemal Şefiğin kaçır
dığı gol fırsatları takip ediyor. 
Oyuna zaman zaman Galatasaray 
ve Fener hakim oluyorlar. 

Beş dakika Fener nıs•f saha
sında oynanan top seri bir akınla 
Galatasaray nısıf sahasına iniyor 
ve orada oynanmıya başlıyor. 
Partinin sonlarına doğru Galata
saraydan Tevfik yere düşüyor ve 
lcolundan sakatlanarak çıkıyor. 
Tevfiğin çıkması Galatasaray 
takımında tebeddüller doğuruyor. 
Mitat sol müdafiliğet Kemal 
Faruki sol muavinliğe yeni oyu
na giren Zarif ise sağ iç mev
kiine geçiyor. 

Bu tebeddül oyunun şeklini 
bozmuyor. Ve tarafeyn golsüz bir 
beraberlikle ilk partiyi bitiriyor. 
İkinci partinin ilk dakikaları 
tarafeynin biribirini takip eden 
neticesiz akmları ile geçiyor. 

Galatasaray hücum hathnın 
baştan aşağıya fena bir oyun 
oynamaları, Jyavaş yavaş Fener 
tazyikınin teessüsüne yardım 
ediyor. Şimdi Fenerliler daha 
canlı ve muhakkak bir gol çıkar
ın-ık azmile çahşıyorlar. 25 inci 
dakikada Fikretlen Niyaziye ve 
Niyaziden Alaya geçen top sıkı 
bir burun şutile Galatasaray ka
lesine giriyor. 

Bu gol böyle maçlarda bırak
ması zaruri olan tesiri yapıyor. 
Fener takımı golün neşesile açı· 
hyor. Galatasaray takımı da fena 
oynamıya başlıyor. 

Artık oyun Fenerlilerin hlki
miyeti altında cereyana başlıyor. 

J 
Galatasaraylılar Kemal Farukiyi 
sağ içe ve Zarifi de sol muavin
liğe geçiriyorlar. Bununla belki 
beraberlik sayılarını yapmayı 
ümit ediyorlar. 

Fakat Fen erlilerin galibiyet 
hızile oynadıkları oyun buna hiç 
müsait değil. 

Ne Fenerlilerin fazla gol 
yapmak arzuları, ne de Galata
saraym beraberliği temin ,etmek 
gayretleri hiçbir semere vermi
yor ve oyun bu suretle Fener
bahçenin 1 - O haklı ve güzel 
bir galebesile bitiyor. 

Beş Rekor Kırtldı 
Dün Bebekte Kollejin senelik 

atletizm bayramı yapıldı. Müsa· 
bakalar diğer se.ıelere nisbeten 
daha heyecanlı oldu. Bunun ne
ticesi olarak KoUejin beş rekoru 
kırıldı. 

Tenknik dereceleri yazıyoruz: 
100 metre; Neyçef il 3-10 

yeni rekor, 800 metre; Cor
ciyadis 21 1 3-5, 1 1 O metre 
manialı; Petkof 16 yeni rekor, 
400 metre; Karançopulos 53 2-5 
yeni bir rekor, 1500 metre; Ka
rançopulos 52 3-5, 200 metre; 
Neyçef 23 3-5 yeni rekor, Bayrak 
yanşı; yedinci sınıf kazandı; Yük
sek; Polyos 1 81 metre yeni rekor 
Gülle; Petkof 1 t 57 metret 
uzun; Gerganof 6, 18 metre, disk; 
Sabef 29,67 metre, üç adım; 
Polyos 13,31 metre, cirit; Mah· 
mut Nedim 43,34 metre, ımk; 
Salef 2,90. 

R 
Gazetemiz şimden sonra perşembe ve cumar

tesi günleri olm.ık üzere haftada iki ıpor aayfnı 
neşredecektir. 

Per embc günkü spor sayfasında dünya spo~ 
hareketlerini, memleket spor hAdise!erini 
okuyacaksınız. 

Cumartesi sayfasında Cuma günkü maçlann 
tafsilatını bulacaksınız. 

Atlı Müsabakalar 1 Karagümrükteki 
Dün Sip;hi - Ocağında Müsabalcalar 
]kinci Müsabakalar Yapıldı Gayrimiittefik klüpler arasın-

Dün, Sipahi Ocağının tertip 
ettiği atlı müsabakaların ikincisi 
yapılmış, müsabakalar Maarif Ve
kili Esat Beyle ikinci Ordu Mü
fettişi F ah rettin Paşanın da bu
lunduğu kesif bir seyirci kütlesi 
tarafından heyecanla takip edil
miştir. Neticeler şunlardır: 

Hanımların (A) tertibinde 
Fazilet, sivil erkeklerin (A) ter
tibinde Salahattin Sami Sabit, 
(B) tertibinde Melahat İhsan Şük
rü Hanımlar, sivil erkeklerin 
( B ) tertibinde Muallim Tahsin, 
zabitlerin ( A) ve ( C) tertibinde 
mülazim Eyüp, zabitlerin ( B ) 
tertibinde mülazim Saim Beyler 
birinciliği kazanmışlardır. 

Güreş 

Seçmeleri 
lstan bul, 27 ( A. A. ) - Gü

reş Milli Taakımı seçme müsa· 
bakaları dün Beyoğlu fırka 

idman salonunda yapılmıştır. 
Birinciler şunlardır: 

61 
66 
72 

En hafıfte; Hikmet (Anadolu) 
kiloda ; Yaşar ( V. K. ), 

it Vefik ,, • ,, Saim 
" " 

78 kiloda Nuri ( Üsküdar ), 87 
kiloda Mustafa ve Faik güreşti

] er. Hakem bu güreş hakkında 

karar veremedi. 

En ağırda: Çoban Mehmet 
( Haliç ) rakipsiz birinci gelmiş
lerdir. 

daki turnuvaya dün de Kara
gür.ıı·ük sahasında devam edil
miştir. 

İlk müsabaka Beyazıt Asri 
ile Sirkeci idman takımı spor 

arasında yapılmıştır. Neti .. 
cede Beyazıt Asri Spor 3- 1 galip 
gelmiştir. 

İkinci müsabka Ortaköy ile 
Fethiye gençler birliği arasında 
yapılmıştır. Ortaköylüler 8-0 ga
lip gelmişlerdir. 

Son müsabaka Karagümrük 
takımı ile Beyazıt Türkspor takı· 
mı arasında yapılmıştır. 

Bayazıt Türkspor takımı 15inci 
dakikada bu musabakamn yegane 
golünü yapmıştır. Devrenin ,son
larına doğru yaralanan bir oyun .. 
cuyu değiştirilmek meselesinden 
çıkan bir ihtilaf neticesinde 

J Türkspor takımı galip olduğu 
halde sahayı terketmiş \'e mağ
lup addedilmiştir. 

Bu turnuvaya gelecek hafta 
devam edilecektir. 

Şilt Dömi Finali 
Süleymaniye ile İstanbulspor 

arasındaki şilt dömi finali dün 
Kadıköy F enerbahçe stadmda 
yapılmış ve İstanbulspor 0-3 ga· 
lip gelmiştir. 

Ankara At Koşuları 
Ankara, 28 (Hususi) - Dün, 

ilkbahar at koşularının üçüncüsü 
yapılmış, ve gayet güzel olmuş .. 
tur. Tay koşusunda Zeynel Ef. 
nin Nasibi, Kızılırmak koşusunda 
Ahmet ve Fikret Beylerin Firiği, 
Sülek koşusunda Halim Beyin 
Rüchanı biriliği kazanmıştır. 

Cimnastik Şenlikleri 
Her sene yapılan Mektepliler 

Cimnastik Şenliği dün de Kadı
köyde Fener stadında yapılmış
br. Sabahleyin binlerce seyirci 
huzurunda yapılan ve çok alkış
lanan şenliğe 3000 den fazla Jiıe, 
Ortamektep ve Muallim Mektep
leri talebesi iştirak etmiştir. 

Şenlikte Maarif Vekili de ha
zır bulunmuştur. Genç talebelerin 
gösterdikleri beraberlik ve inti· 
zam, bilhassa İsveç usuliinil tat
bilc hususundaki muvaffakıyetleri 
çok takdir edilmiştir . 

Şunu da kaydedelim ki kız 
talebelerin gösterdikleri mükem-

1 

meliyet büyük takdirleri celbet· 
miştir. Resmimiz dünkü şenlikten 
bir intibadır. Genç talebelerimizi 
candan tebrik ederiz. 

İzmir, 27 ( A.A.)- Ortamek· 
tepler talebesi spor şenlikleri 

bugün Alsancak sahasında oi:" 
dukça kalahahk bir halk önllnde 
muntazam bir şekilde icra edildL 

Kız ve erkek talebenin iştirak 
ettiği resmi geçit çok milkemmel 
ve muntazam oldu. Beden hare
kAtında bütün talebenin göstel'"' 
diği muvaffakıyet halk tarafından 
takdirle karşılanmıştır. 

.. 
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Napoleon Is tan bula Gelecekti! 
İmparatoriça Öjeni, Güller Ve Erguvanlarla Malamal 

Bosfor Sahillerinde Efsanevi Bir Hayat Tasavvur Ediyordu 

Muharriri ~ 

Her Hakkı Mahfuzdur 

-17-

Fakat imperatorun saray mil· 
dürü, padişahın bu nezaketini 
ıuiistimal etmek arzu etmedi. 
Bfttim sarayları gezdi, nihayet 
Baltalimanında bulunan Ye mer
hum Reşit paşadan satın alınan 

sarayı intihap etti. Derhal sara· 
yın mobilyeleri tecdit edildi. Ha· 
ıinei hnmayunda bulunan en na· 
dide ve kıymettar eıya, saraya 
naklolundu. Bu eşya içinde, 
taaa, Birinci Murat zama• 
nanda kalan ve hatta saray 
halkmca bile henilz meçhul bullt
nan nefis ve bibedel Türk san'at 
eserleri de bulunuyordu. Bilbas· 
sa, imparatoriçP.nin karyolasına 

konulan inci işlemeli cibinliğe 
kıymet biçmek bile mümkiln ol· 
muyordu. Bütün hazırlıklar bitip 
te, sefaret erkinana gösterildiği 
zaman hepsinin parmağı ağzında 

kaldı. Hatta mulabatgllzar: 
- lıte, binbir gece masalla· 

nnı hakikate kalbeden bir sahne. 
Diye bağırdı. 
istikbal programı da hazır· 

laomqb. Seruker paşa ile Hazinei 
Hassa Nazın damat Ali Galip 
Paşa, imparatorla imparatoriçeyi 
Çanakkalede karşılayacak.. Zati 
şahane maiyetinde bütiln vüke· 
IAyı devlet olduğu halde vapuru 
humayun ile misafirlerine Saray· 
burnunda muntazır bulunacaktı. 
Fransa hllkümdan, Sarayburnu
na muvasalat eder etmez, 
blltün tabyelerden yüz bir pa· 
re top endaht olunacak, 

Donanmayi Humayun da toplar 
atarak ve askerlerini çarmıhlara 
çıkararak fevkalade merasimle 
gelenleri aelimlıyacaktı. Hali harp 
dolayıaile lstanbulda fazla asker 
bulunmadığından ancak, hassa, 
nizamiye, Mısır, Tunus askerlerin· 
den mürekkep taburlar; hüküm· 
darların anünde resmi geçit icra 
edecekti. 

lmpratoriçenin baremi huma· 
yunu ziyaret ettiği esnada, ter· 
cümanlık vazifesini görmek için 
Madam l.tepoviç isminde kibar 
bir kadın da bazırlanmıfb. 

Mösya Bevil, biltün bu hazır· 
hkları ve biltiln bu hazırlıklar 
için sarfedilcn hesapsız paraları, 

günilgftnUne imparatora yazıyor, 
bu yazılan okuyan imparatoriçe 
ise, bu efsanevi sahneleri biran 
evvel görmek için sabırsızlanı· 
yordu. 

Artık gerek Fransada ve ge
rek fstanbulda, o günlerin en 
mühim dedikodu mevzuunu 
bu seyahat meselesi teşkil 
ediyordu. lıtanbul balkı, he· 
nüz bir ecnebi hükümdarın 
ziyaretini görmedikleri için ( Na· 
poleou) u büyük bir sabırsızlıkla 
l· ·'ırdı. Fakat bu bekJeme, 

1 
sadece bir merak ve tecessüsten 
ibaret değildi. Harp dolayısile 
zaten müteessir olan lstanbul 
balkının kalbinde, sadık bir mUt· 
tefik sıfatile Fransızlara karşı 
derin bir muhabbet ve minnet 
vardı. Napoleonun, lstanbulda 
birkaç gün kaldıktan sonra harp 
aahnesine gideceği ve harbi de 
kısa bir zamanda bitirivereceği, 
imparatora karşı herkeste, şük· 
ranla malimal hisler uyandırıyor, 
herkes ona karşı azami bir hür· 
met ve muhabbet g6stermiye 
hazırlanıyordu. 

OçUncU Napoleon 

Buna mukabil, lngiltere ve 
Fransa diplomasi aleminde de 
bu seyahatin aleyhinde olmak 

üzere mühim bir cereyan vardı. 
lngilizler, (Fransa İmparatorunun 
Müttefik orduya kumanda etme• 
sini hiç istemiyorlar, Napoleonun 
kazanacağı şerefi, açıktan açığa 

kıskanıyorlardı. 

Fransız diplomatları ise, şayet 
bir mağlübiyet hasıl olursa, im· 
paratorun duçar olacağı hacaleti 
düşünüyor ve onlar da fmpara· 
torun bu seyahatini memnun bir 
nazarla görmüyorlardı. 

lstanbul seyahatinden evvel 
imparatorun Londraya giderek 
Kıraliça Viktoryayı ziyaret et· 
mesi, üç gün kaldıktan sonra 
tekrar Parise avdet olunarak 

birkaç gün sonra da lstan· 
bula hareket edilmesi t.akarrür 
etmişti. Bu program mucibince, 
lmpcrator Londraya gitti. lngil· 
tere erkanı barbiyesile temas 
etti. Harp planı hakkmda müza
kerata girişti. imparator bu mü
zakerat ile meşgul olurken, ( Ka-
ralıça Viktorya, maiyeti İmpa· 
ratoride bulunan Mareşal Vay· 
yanla gizlice haber .gönderdi. Huzu-

runa kabul etti. Viktorya, impa
ratorun Kanma azimetinin, lngiliz 
Bqkumandam üzerinde iyi bir 
tesir bisal etmiyeceğini, batta bazı 
müşklllltııı budusuna bile sebebiyet 
vereceğini izah ettikten sonra: 
onu fikrinden vazgeçirmek için: 

- imparatora bazı şeyler 
söylemiye cesaret edeceğim. 

DedL 
Esasan Mareşal Vayyan da 

bu seyahatin icrasma muhaliftL 
Kıraliçenin bu sözlerini bUyük 
bir dikkatle dinledikten sonra: 

- Cesaret ediniz Madam, ce
saret ediniz. 

Diye cevap verdi. 
Fakat hiçbir şey, Napoleonu 

fikrinden vazgf'çiremiyordu. Ba· 

buıuı lmpratoriçe Ôjenı, biran 
evvel lstanbula gitmek, güller ve 
erguvanlarla malimal olan Bos· 
for sahillerinde, tahayyül etttği 
o efsanevi bayatı biran evvel gö
rebilmek için can abyordu. 

Nihayet, Paris Sefareti Seni· 
yesi Maslahatgüzarı, Mehmet Ha· 
limi Efendi canibinden şu mek· 
tup gelmişti: 

"imparator, Londradan avdet 
etti. Şehri mayısın beşinci günü 
Kırım canibine azimet etmek 
Uzere bu taraftan hareket eyliye· 
cekleri rivayat ve tedarikah va
kadan istidlAl olunuyor. 

Bu mektuptan da anlaşılıyor· 
du ki imperatorun azmi kat'i idi. 
Ne, kıraliçe Viktoryanın cesaret 
ederek söylediği sözler, ne de 
devlet ricalinin ihsas ettiği fikir
ler, imparatorun fil<rini değişti
rememişti. 

Ancak.. Piyanori isminde bir 
ltalyan anarşistinin suikaste tasad· 
disi, İmparatorun bütün tasavvur 
ve kararlarını altüst etti. 

* Ali Paşanın, isabetli ilhamları 
sayesinde, Abdülmecit Fransa 
dostluğunu elde tutmak için hiç
bir fırsatı fevtetmiyordu, Napoleon 
da bu cihetleri çok iyi takdir 
ediyordu. Bir taraftan Ali Paıa· 
nın himmeti diğer taraftan da 
lstanbul sefirliğine tayin olunan 
Tovenelin gayretile Osmanlı 
Fransız dostluğu adeta samimi 
bir bal almıştı. 

O tarihe kadar, Osmanlı hü· 
kümdarları hiçbir devletin nişa· 
nanı kabul etmemişlerdi. Kendi· 

1 
lerine şehinşahı azam unvanını 
veren bu mağrur ve hodgAm 
adamlar, bir başka devletin nişa· 
nını kabul etmeyi, bir tür-
lil havsalalarına sığdıramıyorlar, 
kendilerini, başka bir devletin 
nişanını kabule tenezzül edemi· 
yecek derecede büyük gürü
yorlardı. 

(Tovenel), büyük bir cesaret 
gösterdi. Sureti mahsusada imal 
ettirilmiş olan murassa bir lejyon 
douör nipnını, Abdülmecide 
takdim edeceğini söyledi. Abdül· 
mecit te bu Fransız nişanını ka· 
bul etmekte biran bile tereddüt 
etmedi. 

( Arkaaı Yar) 
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Son Derece Asri Bir 
Cimnastik Mektebi 

Ankarada Yapılan Mektep, Dünyadaki 
Mümasillerile Yarışacak Ayardadır 

Ankara, 22 (Hususi) - Bu· 
rada, berkesin bildiği, fakat gör· 
meden güzelliğini takdir edemj. 
yeceği şekilde yeni yeni binalar 
ve mektepler kuruluyor. Son 
zamanda yapılan Beden Terbiyesi 
Muallim Mektebi, bu kuruluşların 
ilk safmda sayılabilir. 

"Son Posta,,nın geçen gün kay.e 
dettiği gibi bu kuruluşun suya 
dilttüğü haberi doğru değildir. 
Ankara yolculuğunu yapanlar, 
Gazi istasyonundan ayrılınca bi

raz ötede yükselen bu cazip bi· 
nayı görebilirler. Mektep, Avru· 
panm en elverişli beden terbiyesi 
mekteplerinden alınmış intibalar
la vücuda getirilmiş, birçok hu· 
susta da mümasillerinin fevkine 
çıkmıştır. Mektebin vücuda geti· 
rilmesinde bilyük amil olan kıy· 
metli beden terbiyeıi muallimle
rimizden lsveç Darülfünunu me
zunu Vildan Atir Beyi kaydetmek 
lazımdır. Gelin, bu mDesseseyi 
bu zat ile beraber gezelim. Şimdi 
söz onundur : 

- Şu gördüğünüz genif saba 
atadyom olacakbr. Bu tribünler 
seyircilere mahsustur. Kapıdan 
içeri girelim. Bu genif ve yüksek 
tavanla bir yerdir. Sola dönünce 
duvarı baştan başa kaplayan aynalı 
kısım cimnastik salonudur. Bu· 
rada bir de tenis sahasa vardır. 
30 metre uzunluğunda ve 16 
metre genişliğinde. Yüksekliği 

ise 8 metredir. Kenarlarda, ta· 
vana kadarl yilkselen cimnastik 
Aletleri... Bunlar, tavandaki çi· 
vilere takılınca saha tamamen 
boş kalmaktadır. 

Oyun esnasında aynalara za
rar gelmemek üzere kapaklar 
yapılmıştır. 

Aynanın karşısında duran 
makine, ise kışın burasını sıcak 
bava ile ısıtacak, yazın da serin
letecektir. Girdiğimiz büyük ka
pmın karşısındaki kapı ise bizi 
antreneman odalarına g6tiirür. 
Yukarı katta ise balkon ve yine 
tribUnler vardır ve cimnastiklerin 
seyredilmesine mahsustur. 

Mnessesenin idarelli Gm M .... 
allim Mektebine aittir. 

R. Gökalp 

Elleri Gibi 
Bir insan 

Ayaklarını 
Kullanabilen 

Kör, sağır, di!siz insanlan 

hususi terbiye vasıtalarile bayat· 

larını kazanabilecek bir hale ge

tiren fen, alil vücutların da el 
açarak dilenmesine razı olmuyor ; 
çolak veya topal insanan kabili
yeti derecesinde çalışmasını te• 

min edecek imkanlar bulmuştur. 
Sağ eli sakat olanlar sol ellerile 
çahşbrıhyor. Her iki eli olmıyan· 

lar için kaıiyye bir hayli gOçtUr. 
Fakat nihayet bunun da kolayı 

bulunmuştur. Bu gibi insanlar 
ayaklarile çahştmlayorlar. Meseli 

resmini gördüğünüz ıu kadın, bir 

Amerikalıdır. Bir le aza neticesin· 

de iki elini de kaybetmiştir. Hu· 
susl bir meslek mektebinde, 

-- RADYO=: 
28 Mayıs Cumartesi 

latanbul -(1200 metre) 18 Gramo· 
fon, H>,5 Darüttaliın heyeti tarafından 
konser, 20,5 gramofon ile opera parı;a· 
ları,21 DarUtta.liın heyeti tararıııdan 
konser, 22 orkestra. 

BDkret - ( 894 metro ) 20 bir ti· 
yalro parçası, 20,5 Viyaııa musikiı>i, 
21 Romanya nı•:sikisi. 

flelgrad - {4~9 metre) 20,30 Halk 
gecesi 22,10 Fransız bcstekArları 23,20 
Çigıın orkestra. 

Roma - ( 441 metro) ~1 ,45 Barlııor 
dö Se"ill operoti. 

Prat ( 488 metre ) 20 gazete 
hnl.ıcrJeri, mu alıabc, 20,40 Brünod:ı.n 
nakil, 21,30 Kuvartet. 

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

Pette - ( fü)O metre ) 20,45 !;aloo 

1 

melekelendia ilerek ayaklanna el
leri gibi kullanmıya munffak 
olmuştur. Şimdi, hem piyano 
çalabilmekte, hem bir JUi ma
kinesile yazı yazmaktadır. 

J 
orkestrası, 2'2 operet parçaları. 

Varıova - (1411 metre) 20 gazete 

lıalıorleri 'e gr:mıoroıı plakları, 21 
musikili muı.::ıhabı- 21,15 hnfif musiki. 

Sayfiye 
Arıganlar! 

lstanbulun münasip bır sttm· 

inde gazlık bir •11 istivorsanız; 

Ev sahipleri 1 
Siz de evinizi mevsimlik 

olarak kiraya verecekseniz 
SON POSTA ya hemen bir 
illn veriniz. Müıteri bulaca· 
ğınızdan emin olabilirsiniz 



Meyva Bolluğu Herkesin 
Yüzünü Güldürüyor 

Bir İngiliz 
Hükumete 

Gr pu İhracat İçin 
Bazı Teklifler Yaptı 

Kiraz. az zamanda dUkk6IMlan arabaya intikal etti 

Bu sene havalu çok mluit J Meyvacılardaa aJdığılDIZ malü-
gittiğinden meyva bol olmuştur. mata göre, bu sene ArnavutkCSy 
Tekirdağı, MUrefte, Avşa ve la- çileği 40, Ereğli 30, kirez de 
tanbul civarında kayısı; Arnavut· 15 kuruşa kadar düşecektir. 
lrly, lstinıe, Zonguldak Ereğli
ıinde çilek; Tavşancıl, Yanmca, 
Sabanca, Körfez, Haliderede ki· 

raz bolluğu halkın ve müstahsilin 
yüzünü güldürmektedir. ilk defa 
olarak piyasaya bir parti kayısı 
çıkarılmış ve iki yüz yirmi kurut 
llzerinden satılmlfbr. Bolluğun 
tesiri, fiatlerde derhal tesirini 
gastermio, geçen sene turfanda 
olarak 200 kuruşa satılan çilek, 
bu sene en fazla olarak 160 
kunta ablmaşbr. Geçea .-e 
45 kwup satılan turfanda kira 
da bu sene 35 lmrap •hl ...... 

Meyva tacirleri, hu meyva 

bolluğu karşısında harice ihracat 
yapmaya düşünmektedirler. Me
aeli: Roma, Paria, Viyana, Bedin 
gibi büylk ıehirlere tayyare ile 
çilek gönderilecektir. TDrlc ihra

cat efYUI araunda mera ve 
sebze mühim bir mevki tuttuğu 

için bir lngiliz gurupu hükumete 

müracaat ederek meyvalarımıza 

iataadardize etmek teldifincle bu
IUD1Daftur. Teklif lkbaat VelrA
letiace tetkik edilmektedir. 

Sahneden Salonlara 
intikal Eden Bir Dans 
Kankan Dansı, Kibar Mehafil 

Arasında Moda Oluyor 

Kankan dan•ı alan 

Oçüncli Napoleon zamanında 
•oda olarak berkesin batını 
d&adllrmllt bir dana vardır ki, 
adına Kankan derler. lngilider 
bu danauı F rauazlara ait oldu
iuna nıanidar surette jşaret 
~ olmak için Fransız ismini 
İllve ederler ve F rem Kankan 
tesmiye ederler. ÇOnki bu danı, 
~?k kısa etekle oynamr ve daha 
aıyade ayak hareketine ehemmi-
yet ·1· H verı ır. emen birçok 

birkaç kibar kadın 

Avrupa bar sahnelerinde g6rtl· 
len ve oralarda yapılan bu dans, 
garip bir intikal neticesi, timdi 
Avrupa aalonlanna geçmek 
istidadındadır ve adeta aalonlar
da moda haline geliyor. Birçok 
kibar kadınlar, bu dansı 6ğren· 
miye habiıkerdir. Maamafib 
ayaklann son derece 8erİ hare-
ketini icap ettirdiğinden taam
mim etmesi ihtimali azdır. Çihı
kn her kadının bu dansı oyaa
•wna imkln 16rnlmemektedir. 

S'ON POSTA 

Resminizi Bize Gönderiniz 
• * 

Si~eTabiatinizi Sögligelim. 

80 Refat Bey: AcııJ ve ataktır. 
Ağır söz kal
dırmaz, hazim
kar değildir, 

mukabeleye te
mayül eder, 

süratle mün
fail olur, fazla 
ve derin dü· 

şünmiye taraf
tar dcği ldir. 
Kendini pek 
üzüntüye kaptırmak istemez. 

• 8t Rag1p Ber. Ağır başlı ve çe-
kingendir. Me-s' 
uliyetten ve 
söz altında 
kalmaktan, ten
kitten endi§e-

lididir. adi
dircn asabi ve 

müteheyyiç olur, 
iğbirarı d& 
vamsız değil· 

dir. Mesleğin
den gayrı şeylere, dedikodulara 
müdahale etmez. lhtiyatkarana ha
reket eder. 

• 84 Ahmet S.lahattln Bey: Zeki 

• 

ve neşelidir. 

Arkadaşları na 
takılmaktan,şa
kadan hazeder, 
zekası nisbe
tinde kafa mı 
yormak iste
mez, menfa· 

atlarını yalnız 
nefsine ha,... 

retmez. 

83 s.n .. ı: Samimi ve müte· 
vazıdır. lıleri
ne riya ve şey
tanet karıştır

maz, olduğu 
gibi görünmi
ye mütemayil
dir. Sadelik-
ten hazeder, 
rahatma fazla 

düşkünlük gös
termez, mih-
net ve cefaya mütehammiJdir. 
Boğazını sever. 

• 85 SUleyman Sarrı Bey: Fot0 a-. 
rafının dercini istemiyor. Kısm:n 
mağrurdur. Kendini beğenir ve 
büyük görülmesini ister, kusurla

rının şuyundan çekinir, hususiyet· 
leri hakkında etrafa maHimat '\Cr· 

mez, oturucu ve yazıya müteallık 

muayyen \C mahdut işlerdt" mu
vaffak olur. 

• AH Fahri Bey: Fotoğrafının derci-
ni istemi}or. Şen ve hazu cevap· 

tır. Sözleri batmaz, tuhaf hikii)C· 
ler nakleder, söz altında kalmaz, 

kendisini tanıyanların muziplikle

rini davet edecek tahriklerde bu
lurnur, şakaya tahammül göı,tcrir. 

Fotofra/ Tdlll Kııponuntı 

11 inci Sayfamızda bulacaksın.&. 

ikramiye Verilecek 
lstanbul m nddeiumumiliğinden: 

G6mtişhane azalağrndan mO

tekait Sait Arif Beyin ikramiye

sini almak &zere acilen memuri--"' • • -n--.... 1.: • -.ı , ............................ . 

HARUNURREŞIT 
__ .....,..~104 Yazan:* lf -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Harun neşeli neşeli haykırdı. ı 
- Yap, zararı yok, yap! 
Hayasız Ebübaıan, 6stüne 

çıktığı kOrsiiden inerek ve boy
nundaki çmgıraklan şıngırdatarak 
halifeye yanaşb, kulağına eğildi, 
bir şeyler ılSyledi. Harun, çatak 
kaşla, bir müddet düşündü ve 
manldandı: 

- Ôyle ise dursun, münasip 
değili (1) 

Abbase, bu gizli mubave:.·eden 
istifade etmek istedi. Çok tatla 
ve çok manalı bir baklfla Caferi 
derağuş ettikten aonra ayağa 

kalktı: 
- Efendimiz, dedi, birH ba-

11m ağrıyor. Uyumak istiyorum. 
Mllsaade buyurursanız daireme 
çekileyhn. Bu suretle Ebillhasan 
da serbest kalsın, efendimizi mah
zuz etmek imkinını bulsun. 

Harun, kızkardeşinio kendi 
hatırına bOrmet~n ve eğlencenin 

yanm kalmamasını iltizamen git
mek istediğine zabip oldu, mu· 
vafakat giistermedi: 

- Acelesi yok yavrum. Soy· 
tarımız o taklidi sabaha karşı da 
yapar. Sen otur. 

- Fakat rahatsızım efendi
miz, Netenizi bozanm. 

- O başka. Hakikaten isti
rahate ibtiyaan varsa gidebilirsin. 

Sevgililerin g6zleri bir daha 
karşılaşb ve ruhi iıtiyaklar daha 
beliğ surette mübadele edildi. 
Onlar, biribirlerinin düşüncele

rini bilmiyorlardı. Yalmz aşklarını 
ve hasretlerini k&rfıbkb ifbam 
ediyorlarcla. Fakat anlaylflar baş· 
ka idi. Abbaae, sevgilisinin ba
kıflllclan "rilyuana geleceğini ,, 
mcjdeliyen bir mana seziyordu. 
Cafer de, onun gözlerinde keo
c:ldini beklediğini bildiren bir 
mefhum görüyordu. 

itte bu tuhaf anlay11lar ve 
anlaşmalar arasında Abbase kalk
tı, kardeıinio elini öptü. Caferi 
başile resmi, göıile de kalbi ola· 
rak sellmladı, salondan çıkt . 
Dairesinin metbalinde Ercivan 
bekliyordu. Siyabt köle, ince 
bacaklarmı büktürerek emlreyi 
selimlarken itimat görmllf ve 
yüz bulmuş kölelere hami olan 
cür'etle aordu:I 

- Efendimiz erken teşrif 
buyurdular. 

Abbase, bütün benliğine ha
kim olan rilya iştiyakile gülüm
sedi : 

- Bu gece kardeşimden ay
rılıyorum, kendimin oluyorum, 
Çünkü zifafa giriyorum. 

- Allah-• mes'µt etsin efen· 
elimiz. F akit damat Hazretlerini 
göremiyorum. 

Abbase, şuh bir itaret yaptı, 
kalbini gösterdi: 

- Efendiniz 
burada t 

ve 

Ercivan, lcocasım 

efendim 

yüreğinde 

(9) Eski Mısırda filhakika sarmı· 

aak, aofan ve mercime-k mabut sa
yılardı. Öküzlerin, ineklerin, kutla•ın 
Allah olarak lrabul edildikleri bir 
yer .. e bir kmm otların da ilihlatb· 
r1lmasında hiçbir garabet yoktur. 
Soylara Ebülhaaanan Karnak ve lok
aor mabetlerinde timaatlerioi ıördü
ğü garip mezabip ise Avrupalıların 
"Culte phalligue. dedikleri maaka
rahkbr. Mı•trhlar uzan asırlar, "ta
biatin istihsal kuvvetini temsil etti
ti,, kanaatıle bu mukaral ğa vücut 
v.ermitlerdi, o mezhebi terviç etmlf
lettllt 

taşıyarak gerdeğe giren tuhaf 
gelini biraz hayret ve fakat hür• 
metle tekrar seli~ladı, ayni 
duayı okudu: 

- Allah bahtiyar etsin! 
Biraz sonra Abbase dair1>::1mde 

idi. Alelacele soyunmuştu, saç
larmı omuzlarına bırakarak ve 
yarım yamalak örtünerek mükel
lef yatağına uzanmıştı, Zübeyde 
nin gönderdiği köleye emir ve• 
riyordu: 

- Haydi vazifeni yap! .. 
Kölenin aldığı talimat, rüya• 

nın görülmek devresi bqlad ktan 
sonra biraz beklemek ve saray• 
da tam bir sökün buaule gelir 
gelmez Cafet kıyafetine girip 
Abbaseyi oyalamak merkezinde 
idi. Köle bu emre göre hareket 
ederek ilkin güzel emireye bir 
kadeh sade nebiz sundu. Mütea• 
kıben efıunlu kadehi tutuşturdu 
ve bütün mumları aCSndürerelc 
kapı dibine çekildi. 

Verilen iliç, evvelce göraı. 
düğü üzere, beyni teıevvüte 
düşüren ve ~birlerde furİf uyan
dıran bir şeydi. Abbase de Zübey
denin sarayında geçirdiği buhran• 
lan tekrar hissetmiye bqlamııtf. 
Tatlı bir uyuıukluk ıeklinde 
tecelli eden bu buhran, onun 
son derece hofuna gidiyordu. 
Çünki sevgilisinin ancak bu \ azi• 
yette kendiaine mülAki olacağuu 

biliyordu. içine gömüldüğl 
yum,ak yatak, peygamberleri gq~ 
~ ötüren refrefler gibi gözünde 
seyyar bir tekil almlfb. 

Sanki aerapta ve odasında 
değildi, cenaet vadilerine mün
tebi olan nurlu ufuklada dola• 
fıyordu. O ufuklana berbiri ay
ni serabı Caferin gtizel çehr. ainl 
taşıyordu. Fakat kendini ı e ık ren• 
semalarda dolaşbran refref ruzgil 
süratile uçtuğu halde o seraba 
ırifemiyordu. Daha doğrusu her 
ufku ı kenanna varılınca Caferi • 
h ıyali bir an sil n·yor ve yeni bir 
ufkun ta ucunda tereuüm edi
yordu. 

Abbase bu dallletli temqa 
içinde kıvranırken ve aevgilisİDİD 
serap halinden aynlıp hakiki bir 
hüviyet almuanı beklerken Ha
run da eğlencelerini temadi 
,..ttiriyordu. Hayasız Ebülhasen, 
.ılonu halayıklardan tahliye etti

rerek, eski M s rWann tabiat 
kuvveline ibadet ayinini filen 
t !msil etmit ve bu çirkin hareke
tile halifeyi kahkaha tufanı için• 
de bırakmıtb. Cafer, meclis hay• 
siyetiain bu kadar betkedilme
sinden iğreniyordu, likin sesini 
çıkarmıyordu. Zaten afaki tees• 
sürlere yüreğinde yer veremi
yordu. 

Bütün dDşuncesi Abbaseye 
munhasırdı. Onu ne suretle bula
>iJeceğini tefekkiir edip Oziilüyordu. 

Bir arabk Harun, koç dövGf
türmek istedi. Gece yarısı koç 
dövüşü!. Bu gülünç bir hevesti. 
Fakat her iradesi gibi bu emri 
de hemen infaz edildi. Koçlar 

kahyası ve pehlivan koçlar uyku
dan uyandırıldı, hayvanc gazlar 
kölelerin s rhoda taş narak salo-

na getirildi. Zava"lı koçlar hat
sız edildiklerinden dolayı küfOr 
ediyorlar gibi böğü. Ü) rl trdı 
ve ipek bahların üzeril'le l..v,.ıla-

' 

rak ) almak istiyo la•dı. 
CAuaaı \Ar) 
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Cenup Denizlerinde Bir_ Seyahat Macerası 

tın e 
- -------

e .• Muharriri 

Stakpool 

Uç Serseri •. Üç_ Milyoner -11-

Makar yalnız kaldığı zaman ı 
ıırbnı büyük bir ağaca verdi ve 
gözlerini de gemiye verdi. Zu· 
hür edebilecek herhangi bir ha-
diseyi gözden kaçırmamaya karar 
vermişti. 

Bakarken ve dinlerken bir
denbire kulaklarına başka bir ses 
geldi. Bu bir gürültü idi, bir 
tabak ve çanak kmlmasmdan 
mütevellit bir şangırtıyı andm
yordu ve yine gemiden geliyor· 
du. İlk defa olduğu gibi bu gü
rliltü de çok sürmedi, derin bir 
sessizliğe yer verdi. 

Makarm endişesi ve korkusu 
büsbütün artmıştı. Bununla bera· 
ber vaziyeti mümkün olduğu ka
dar soğukkanlılıkla muhakeme· 
den geri kalmıyordu. Bu, bilhassa 
ikinci gürültü ne idi? 

Eğer geminin içinde tabakları 
ve çanakları kırmıya başlıyan 

birisi varsa bu, yerli birisi olmı
yacakll. O halde kim olabilirdi ? 
Dikenli çalılıkta kalan arkadaş
ların da tabakları kırmakta bir 
menfaatleri yoktu. 

F arzedelim ki yerliler veya 
beyazlar Cekiyi öldürmüşlerdi, 

Gemiye Girmiye Makar Da Tehlikeli 
Buluyordu, Kur'a Çektiler. 

Kur'a Viyara Düştü 
Kur'a neticesinde gemiye git· 

me işi Viyarın hissesine düşünce 
adam bu işin peşinden takarrür 
etmi§ olmasına rağmen bir saniye 
tereddüt etti. Sonra büUln cesare
tini toplıyarak tüfeğini arkada
şına bıraktıktan sonra gemiye 
doğru yürümiye başladı. 

Artık tereddüdü tamamen 
bıramıştı, geminin yanına gelince 
bir hamlede güverteye atladı ve 
doğruca salona inen merdivenin 
başına gitti. İhtiyatla aşağıya 
baktı. Müteakıben arkasına dö-
nerek Makar'ı gözlerile aradı ve 
işaretle hiçbir şey görmediğini 
anlattı. 

Fakat bu, nasıl olabilirdi? 
Güneşlik gibi sağ elini alnının 

üzerinde tutarak aşağıya baktı, 
yine bir şey göremedi. 

Fakat bu, nasıl olabilirdi? 

Bulunduğu yerden ayrılarak 
salona ışık verip güverte camının 
bulunduğu noktaya gitti. Maale· 
sef bu cam buzlu ve çok kalın 
olduğu için aşağısının görülmesi 
mümkün değildi. 

Viyar bu ışık veren camı 
açmak istedi. Fakat maalesef 
cam ancak aşağıdan açılabilecek 
şekilde yapılmıştı. O zaman ha
tırıma geldi: Camın güverte tah
tasına yerleştiği noktada biraz 
aralık vardı. Bu aralığa bir de
mir çubuk sokmak mnmkün 
olursa cam zorlanabilirdi. 

Viyar ayağa kalkarak etra• 
fına bakmdı, ne iyi tesadüf, kil· 
peştenin kenarında bir demir 
maniveli vardı. Koşarak demir 
manivelAyı aldı, camın arasına 
soktu ve demirin dışarda kalan 
ucuna basarak camı zorlamıya 
başladı. 

( Arkası ~•u J 

fU veya bu sebeple tabakları da 
kirmışlardı, şimdi neden sessiz 
duruyorlardı? Neye herhangi bir 
harekete teşebbüs etmiyorlardı? 
Makar düşündükçe düşünüyordu. 

Caz Orkestrasına Kadın
Gemide bulunanlar tarafmdan 

kendisinin görülmemiş olması 
mümkün değildi. O halde neden 
her hangi bir taarruza uğrama· 
rnıştı? Alelhusus yalnız bulunu
yordu, silahı da yoktu! 

Makar kendi kendine bütün 
bu sualleri irat ediyor. Fakat 
cevaplarını bir türlü bulamıyordu. 
Bereket versin Viyar çok geç· 
meden gelmişti. Tüfeği de elin
deydi. 

Makar alçak sesle ikinci ha
diseyi arkadaşına anlattı: 

- Gemide mutlaka birisi 
var, dedi. Siz gittikten sonra 
bir tabak çanak yığınının 
kırılmasını andırır bir gü-
rültü çıktı. Sonra yine sessizlik 
başladı. İçimizden birinin gidip 
delikten bakması, bu esnada da 
öbürümüzün elde tüfek ile ateş 
etmiye hazır bulunması lazımdır! 

Belki yapılacak şey hakikaten 
bu idi. Fakat Viyarm işine gel· 
medi: 

- O halde sizin gidip bakma· 
nızı tercih ederim, dedi. Korkak 
değilim amma, bütün kanımın 

damarlarımda donduğunu itiraf 
ederim. Tabii bir hadise karşısın · a 
bulunmuyoruz. Bu, bana adeta 
bir cin peri hikayesi gibi geliyor. 

Gemiye gidip bakmayı Ma-
kar da tehlikeli buluyordu. 
Arkadaşına : 

Vallahi, ister cin peri 
işi, i ter insan işi olsun, kaybe
dilecek bir dakika bile vaktimiz 
yoktur. Altını gemiye götürmek, 
i.ist taraf mı da gidip buraya ge, 
tirmek lazım. Zamanımız cidden 
kıymetlidir. Ne dersiniz, bir kur'a 
çeksek? .. ,, 

Yerden bir ot kopardı. Bunu 
biri uzun diğeri kısa iki par
çaya ayırdı, bu iki parçayı da 
avucunun içinde kapattı. 

- Biiyük parçayı çeken ge
miye gidecektir, dedi. 

Viyar otların uçlarından bir 
tanesini tutarak çekti, geri 
kalan iJe mukayese ettiler. Uzun 
parça (Viyar) a d~müştü. 

lar Rağbet 
Cazbant, kadınların hiç te 1 

filen alakadar olmak istemedik-

leri bir çalgı nevidir. Tabir yanlıı 
anlaşılmasın : Kadınlar, danset· 

mek hususunda cazbanda bayı· 
lırlar. Fakat filen caz orkestra
Jarında çalışmayı sevmezler. 

Son zamanda, birçok saha· 
larda olduğu gibi, kadınların caz 
orkestralarında da çalıştıkları 

görülmiye başlamıştır. Hele bazı 
yerlerde, azası münhasıran kadın 
olan caz orkestraları bile göze 
çarpmıya başlamıştır. 

; , 

1 
ı 

<iösteriyor 

Yüksek Mektepler Mu
bayaat Komisyonundan: 

Yüksek Muallim mektebi, Mektebi Mükiye ve Üsküdar Valdeba
ğında perevantoryom müessesesinin haziran 932 ayına ait olmak 
üzere "et, ekmek, sebze ve kuru,. ihtiyacı 3 t mayıs salı günü öğ
leden evvel saat 11 de pazarlıkla mubayaa olunacaktır. Talip olan
ların pey akçalarile birlikte; Fındıklıda Yiiksek Mektepler Mubayaat 
Komiyonuna miiracaat eylemeleri. 

BüYüK TAYYARE 
PİYANGOSU 

12 inci Tertip 5. İnci keşide 11 

Haziran 1932 dedir. 

Büyük 
50.000 

ikramiye: 
Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 10.000 Liralık 
büyük ikramiyeler ve 20.000 
Liralık bir mükafat vardır. 

BIKiYE 
Bu Sütunda Hergün 

YAZAN: ismet Hulusi 

ŞAKA DERKEN 
Köprü başında tesadüf ettim, 

çirkin bir kadın değildi; hatta 
giizl de denilebilir; eğer müşkül· 
pesent olmasaydım çok güzel 
diyecektim .. 

Muntazam bir vücudu, ince 
bir beli, beyaz bir yüzü, kıvırcık 
sarı saçları.. Bütün bunlardan 
başka daima gülen iri yeşil 
gözleri vardı.. İşte ben bu göz· 
lere meftundum. 

Bilmem nasıl kendimde bir 
cesaret buldum, azarlar diye 
korkmadan, sokak ortasında re
zil olmaktan çekinmeden.. bir· 
denbire hitap ettim: 

- Hanımefendi .. 
Hanımefendi dedim amma, işte 

bu hanımefendi sCSzüniln arkasını 
getiremedim.. Bir şeyler s&ylemek 
istiyor fakat ne s6yliyeceğimi bil
miyordum .• YlizDme baktı: 

- Beyefendi .. 

TatJı tatlı, bakarken tatlı tat
lı gillmiye başladı: 

Beyefendi, bir şey mi 
söyliyecektiniz ? 

Ne Ali sual 1 demindenberi 
ben de kendime ayni suali soru· 
yor, fakat bir tUrlU cevabım 
bulamıyordum. 

- Beyefendi diliniz mi yok, 
yoksa şaka mı yapıyorsunuz ?. 

- Şaka efendim, şaka Ha
nımefendi, ben şakacı insanım dal. 

Kahkahayla gUldü, ben de 
kahkahayla güldüm.. Ne iyi şey .• 
Şakadan ahbap oluvermiştik. 

Bu şaka imdadıma yetişti, şa· 
kadan beraber yürüdük, şakadan 
koluna girdim, şakadan bir lokan
ta da karşılıklı yemek yedik; ve 
yine şakadan ertesi günü buluş

mak üzere biribirimize söz verdik •. 
Ve söz verdiğimiz saat şaka· 

dan buluıuverdik. 
Bir şaka daha yapayım dedim, 

şakadan: 
- Otomobille gezelimf.. 

Diye bir teklifte bulundum .. 
Şaka bu, ciddi değil ki: o da 

şakadan kabul etti. Bindik oto
mobile.. Otomobil açıktı; bir ba
har günü açık bir otomobilde 
insan yamnda güzel bir kadınla 
kalabalık bir caddeden geçerken 
ne hissederse ben de onu hisse
diyordum.. Güzel giyinmiş, gUzel 
bir kadınla yanyanayız, eğer şa· 
kadan bu kadına: 

- Benim ol. 
Desem emindimdi ki, o da 

şakadan; 
- Hayır!.. 
Yok, okuyucularım okadar 

korkmayınız! 

- Hayır. 

Demiyecek; muhakkak, fakat 
şakadan; 

- Peki!.. 
Di)•ecekti. Oto~obil altıncı 

dairenin yokuşunu çıkıyordu. 

- Hanımefendi f.. 
Dedim. Yüzüme baktı, ah o 

bakışı, sanki insanın kalbile şa
kalaşmak istiyen bir hali vardı. 

- Yine mi, şaka!. 
- Evet, sizir.le şakadan Da-

irenin önünde otomobilden insek, 
ve nikah memuruna gitsek .. 

- Ciddi olmamak şartile peki!. 
- Tabii tabii ciddi değil, 

takal,. 
Şaka ile toföril durdurduk, 

indik dairenin fiç kat merdiven
lerini çıktık; Nikah Memurunun 
odasına girdik .• 

- Neye geldiniz?. 

NikAh Memuru da naaıl sual 
soruyordu? 

Ben cevap verdim; 

- Neye geldiniz var mı? Şa .. 
kalaşmıya geldik .. 

-- Yani ne demek iıtiyorıu· 
nuz?. 

- Ne demek istiyeceğiz n"° 
kaManacağızl 

Yaf ... 
- Yal .• 
- Yal ... 

Üçümüzün atzından çıkaa 
hayret 

- Ya 1..: ları bir araya ıeldi 
kocaman bir 

- Y aaaaaaaaa t.. 
Oldu. 

Ben yanımdaki gözet kadına 
baktım: 

- Şaka değil mi ? 
- Şaka!.. 

Oda kalabalıktı, birçok insan 
vardı ; şakanın bu tarzına hepıl 
hayret ettiler, hayretten ağızlan 
açık kaldı. Üşenmedim, açık ka
lan ağızlarını birer birer ka
pattım .. 

Memur, deftere bir'. eyler 
yazdı, şakadan bir imza atıp çık
tık.. Merdiveni inerken, genç 
odacı arkamızdan 

- Voyvo!. 

Diye bağırdı, fakat kızmadık. 
Her halde şaka idi. Şaka, şaka, 
şaka derken kağıtlarımız asılmış, 

bir gün tayin edilmiş, bir masanın 
bir yanma iki koltuk konulmuı 
bizi bu koltuklara oturttular; 
sordular: 

- Siz evlenmiye mi geldiniz! 
Şakadan; 

- Evet 
Dedik.. Ve şakadan evlendik. .. 
Şimdi artık beraber yaşıyoruz, 

ben çok mes'udum, iyi ve uysal 
hir karım var, ne desem. 

- Pekil.. 
Diyor, ben de sadık bir ko

ca; işimden çıkınca evime gidi
yorum.. Şakalaşa, şakalaşa çok 
güzel vakit geçiriyoruz.. 

Fakat arada sırada karım şa• 
kadan birşey söylüyor. 

- Seninle şakadan bir kaYga 
edip mahkemeye gitsek, şakadan 
ayrıhversenk ne dersin? .. 

* Ben bu söze şakadan; 
- Evet 1 
Yok, okuyucularım ok adar 

korkmayın, 

- Evet 1 
Demedim. Fakat şakadan: 
- Hayır 1 
Dedim. 
- Hayır, hayır, hayır! .. 
Size de sorayım, kanın gUzel, 

iyi, aramızda kalsın, sakın başka
larına söylemeyin, parası da çok· 
muş; artık şakadan da olsa b• 
söze hiçbir zaman: 

- Evet! .. 
Diyebilir miyim? 
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işten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 

Muharriri: 
Arnold Oolopen 
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Bir Çare Bulundu - Emsali Bulunmaz Bir Adam - Eşyalar Nasıl Çıkarılacaktı -
Manzana izahat istedi. Herifin Bütün Benliğine Ha im Olmuştum- Bazan Endişeli 
Görünüyorduın - Birdenbire Apartımanın Kapısı Çalındı, Gelen Posta Müvezzii. 

- Ben bu fikirde değilimi 
- Demek bir çare buldunuz? 
- Evet! 
- Azizim Pip, siz hakikaten 

eşi bulunmaz bir adamsınız! 
- Komplimana lüzum yok. 

Maksada geçelim. Diin gece bu 
•partımamn eşyasını satmayı tek
lif ettiğiniz zaman bunun müm· 
kün olmadığını söylemiştim. Fik
rimde el'an musırım. Fakat buna 
lbukabil bu apartımanın içinde 
bulunan duvar saati, çiçeklik, 
fe er kasesi veya heykel gibi 
tıfak tefek eşyanın okutulması 
fÜç değildir. 

- Yani benim ilk fikrime 
feliyorsunuz demek oluyor? 

- Hayır, sizin ilk fikrinizin 
tatbik kabil dl!ğildi, kanape, 
)atak takımı veya yemek odası 
ribi büyük hacimde eşya kapıcı
)a görünmeden kaçmlamaz, buna 
lbukabil bahsettiğim eşyanın 
tepte taşınmasa mümkündür. 

- Olabilir, fakat müşteri 
bulacağınızdan emin misiz? 

- Evet! 
- Fakat alıcı parayı verme-

den evvel belki vesika ister! 
- Siz buralannı düşünme

)İniz, ben hepsini hallederim! 
Manzana fazla izahat istemedi. 

- Teliş etmeyiniz 1 dedim. 
Kapıyı ben açanm, siz bir yere 
saklanınız.. Meseli şu dolabın 
içine girebilirsiniz. Fakat hayır .. 
Dolap pek göz önündedir. Daha 
doğrusu odanıza çekiliniz. gelen
lerle ben konuşurum, bir yolunu 
bulup herifleri savarım, merak 

J 
etmeyiniz, sizi kurtarmak için 
elimden ne gelirse yaparım. 

Kapının zili bir defa daha ve 
daha şiddetli olarak ça!ındı. 

- Çabuk, çabuk, saklanınızl 
Dedim. 

Manzana salona koştu, orada 
yatak odasına atıldı, arkasından 
kapıyı iki defa sıkıca kilitledi. 

O zaman son derece sakin 
bir tavır ile kapıyı açtım. Gelen 
posta müvezzii idi? 

- Mösyö Manzana, diye 
sordu. 

- Benim 1 
- Size bir taahhütlü mektup 

var, liitfen şu defteri imzalar 
mısınız? 

Defteri imzaladım ve on ku-
ruş bahşiş vererek mektubu 
aldım. Müvezzi teşekkürle çekilip 
gittikten sonra kapıyı kapayarak 
yatak odasının önüne koştum: 

- Gittiler, çıkabilirsiniz, 
dedim. 

( Arkası var} 

• 
Hidiseler inkişaf Ediyor 

(Baf tarafı 1 inci uyfada ) 

ğundan, esaretten kurtulmak ve 
tam manasile istiklalini elde et· 
mek için uğraşıp didinmiye mec
burdur. 

Artık emperyalist devletlerin 
kölesi olarak yaşamak istemiyoruz. 
Bu kadar zamandır yaşadığımız 
kölelik hayatı artık kAfidir. ,, 

Moskova ( Hususi ) - Man
çurideki Japon kuvvetlerinin kıs· 
mı azamı Şimale, l ani Rus hu· 

duduna doğru sevkedilmektedir. 
Japon kumandanlığı şu tebliği 

neşretmiştir. 

"Şimali Mançuride asilerin 
adedi bir hayli artmıştır. Askeri 
o tarafa sevketmekliğimizin 
sebebi haydut çetelerini ortau 
ortadan kaldırmak içindir. Buna 
muvaffak olacağımıza hiç şüphe 
yoktur.,. 

Mançuri hükümeti askerleri· 
nin mühim bir kısmı asilere ilti• 
hak etmiştir. 

M. Musolini Bugün Türk 
Heyetile Görüşecek 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ): 

suretle cevap vermiştir: 
" Resmiyet ve samimiyetin 

birbirine ksrıştığı bu hararetli 
ve samimi muhitte söz alırken 
dudaklarıma gelecek olan ilk ke-
limelerin ıatı devletleri tarafın· 
dan memleketime, Türk milleti· 
ne ve onun Büyük Reisine karşı 

izhar edilmiş olan hissiyata bara· 
retle teşelckürli mutazammın ke
limeler olması tabiidir. 

İtalyan n güzel ve kadim payi· 
tahtında hoşamedi beyan etmek 
için bulmuş olduğunuz iltifatlı 

kelimelerden dolayı gerek kendi 
namıma ve gerek Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Bey ve sair refik· 
lerim namına teşeşekkür ederim. 

Bu seyahati icraya teşebbüs 
ederken doat ve misafirperver 
bir memlekete gitmekte olduğu· 
muza kani bulunuyorduk . 

İtalyan milleti ile ltalya H6-
kiimeti ve faşist memurları tara· 
fmdan yapılan hararetli istikbal 
karşısında bu his daha ziyade 
kuvvetlenmiştir. 

Bizi ihata ve bize refakat 
eden bütün bu umumi tevecclih 
tezahüratı memleketlerimizin mli· 
tekabil münasebetlerinin istinat 
etmekte olduğu prensipleri iki 
milletin yekdiğerine karşı besle· 
mekte olduğu şuurlu ve teemmnl 
mahsulil dostluk hissinden mOl
hem olduğunu bir kere daha 
ispat eylemiştir. 

ismet Pş. müteakıben Faşist 
rejiminin gösterdiği terakki eser
lerinden bahsetmiş, Türk • İtalya 
dostluk mukavelesinin temdidi 
alelide bir iş olmayıp iki devletin 
müstakbel menfeatJerini anladıkla
rına delilet ettiğini, bu dosluğun 
Cenubu şarki Avrupasındaki mil
letler için de mes'ut bir misal 
olduğunu söylemiş ve kadehini 
İtalya milletinin refahına ve dost
luk şerefine kaldırmıştır. Ziya
fette Türk heyeti azası ve sei~-

f ret erkanı bulunmu~tur. 
Roma, 57 (A. A.) - İsmet 

Paşa ile Tevfik Riiştü Bey bugün 
"Principe Pıemonte,. analık ve 
çocuklugun himayesi enstitüsünü 
ziyaret etmişler ve müessese ta
rafında içtimai yardım hareketin
de meydana getirilen yüksek 
eserden dolayı beyanı takdirat 
eylemişlerdir. 

Başvekil Paşa bu sabah re
fakatlerinde Başvekalet Müste
ıan ve M. Grandi bulunduğu 

halde Pontine bataklıklarına git
mişler ve kurutma ve ıslah işle

rile çok yakından allkadar ol
muflar dır. 

(Tan) Ne Diyor? 
Paris, 27 ( A.A) - Havas 

Ajansı bildiriyor: 

Okadar bitik ve şaşkın bir vazi
Yette idi ki kendisine her isle
di2imi kabul ettirebilirdim. 

En küçük bir gürültü işitince 
titriyor, pencereye koşarak per
denin arasından sokağa bakıyor 
•e tesadufen apartımanın karşı
sında durmuş birisini gördü mü, 
bütün evin polis tarafından ihata 
edildiğine zahip oluyordu. 

Hu dostluk müphem ve gay-

[' ~•E•M~L•~-~~v•e~··;•;•~•A•M~•B•A~N•K•~A~S•f~İ~~A•N•A•T•l~~I rimak~b~ mubabbcl ~ 1~~üh .L • eseri olmayıp, beynelmilel rabı-
talara hakim olan zaruretlerin 

Tan gazetesi, Başvekil ismet 
Paşa ve Hariciye Vekili Tevfik 
RüştO Beyin Romayı ziyaretleri 
esnasında, Roma muhabiri mah
ausu tarafından aldıği bir telgraf=. 
neşretmektedir. 

Bu telgrafta dcnıilyor tı , 
"Bu ziyaret yeknazarda büyilk 

bir siyasi ehemmiyeti haiz görün· 
müyor. 

Bana gelince: Ben onun k'>rku
IUnu biraz hafifletmiye çalışacak 
Yerde, bilakis herşeyi izam et
lhekte ince bir zevk duyuyordum. 
Esasen bu hareket düşmanı eli 
ayağı bağlı bir halde arzuma 
terkedecek mükemmel bir tabiye 
e&eri idi. 

Söz arasında onun kadar en
dişeli görünüyor ve masumane 
bir cümle ile arasıra lutr man
tolu kadını hatırlatıyordum. 

Bir insanın kıymeti ancak 
tehlike karş sında anlaşılır. Ben 
filanzanayı ilk dakikalarda gözü 
Pek, kurnaz, zeki bir adam farz 
etnıiştim. Halbuki o, hakikati 
halde korkak bir adamdı. ica
bında hırsına veya kinine tebaan, 
Yahut ta bir hiddet esnasında 
karşısındakini öldürebilirdi, fa
~t bir tehlike karf&Sında kal
dıgı zaman biitün soğuk kan
L!ığmı kaybeder, çocuk gibi saf 
dıl kesilirdi. 

Binaenaleyh ortağımın bu 
enerji mahrumiyetinden istifade 
etnıiye karar verdim. 
h Apartııııanın içinde saat, 

eykel kıristal veya gümüş 
gibi ufak tefek eşyayı ga
:ete ka ~atlarına sarmıya baş
a k. Ta l bu sırada apartıma
~ n zi i şiddetle ötmiye başladı. 

z na birdenbire sapsarı ke
l ı: 

- Taml diye mır lclandı, 
1 ldı eri 

kHerhangi bir kararı ver
~ te~ .aciz, önümde bir bey

gıbı hareketsiz duruyordu. 

Kandillide Kiralık Hane eseri olduğundan dolayı fevka

Kandilli Vaniköy caddesinde sayfiye ittihazına da salih 1 
numaralı hane pazarlıkla ve ucuz bir bedelle kiraya verilecektir. 
Taliplerin şubemize müracaatları. (8) 

ceı &*"lt.'!111111 ___ .. _____________ _ 

DiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA: BALIKP AZAR CADDESl: No. J TELEFON 1096 

GÖR.ÜLMEMİŞ TENZİLAT 
Sultanhamamı 'nda 

BALCILAR 
MAGAZASINDA 

Mevcut Avrupa malları 

OK BABASINA 
elden çıkarılıyor. 

Bu 15 günlük 
F1rsah kaçırmayınız. 

Müddeti 1 - 16 Hazirana kadardır. 

lstanbul Belediyesi İlanları * • Köprüde Haliç cihetinde 33-12 Mo.lı dÜkkan,Teminat 13,5 lira 
" Üsküdar iskelesinde 23-66 .. .. " 13,S " 
" Huliç cihetinde 31-11 .. " " 9 " 
" " " 10-29 .. .. •• 22,5 " 
Yukarda yazılı emlak bilmüzayede kiraya verilecektir. Talip 

olanlar tafsi at almak için hergün Levazım Müdürlüğüne ve ihale 
S?Ünü olan 30-5-932 paz rtesi gunü de teminat makbuz veya mektubu 
ile s at on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (B) .. 

Fatih Belediye MUdUriyettnden: Elvanzade mahallesinin 
Hoca Yakup sokağında 36 - 1 No. b belediye malı dükkan kira· 
ya verileceğinden taliplerin 29·5-932 tarihine müsadif kazar pil 
aaat 14 de Daire Encümenine luzumu müracaatları. (8) 

lade kuvvetlidir. 
Memleketlel"imizin coğrafi va

ziyetlerine gayet iyi bir surette 
intıbak etmekte olan samimi ve 
müessir teşriki mesaimiz daha 
şimdiden iftihar etmekte haklı 
olduğumuz neticeleri vermiştir. 

Vukuatın muhik göstermiş 
olduğu bu siyaset vadisinde se
bat etmek suretindeki müşterek 
arzumuz, bal için bir istikrar ve 
istikbal için bir itimat amilidir. 

Her iki tarafın vücuda getir
miş olduğu dostluklara inzimam 
eden Türk • ltalyaaı dostluğu Tür
kiye ve İtalyanın bu memleket· 
lerle olan dostane mllnasebetleri
ni tarsino mani teşkil etmemiı 

bilakis bu münasebetlerin inkişa· 
fanı teshil eylemiştir. 

Bu dosUuk munhasıran sulbü 
istihdaf etmekte olduğundan, 

Türk ve İtalyan milletlerinin ve re
jimlerinin mütekabilen be:llemekte 
oldukları itimada istinat etmekte 
bulunduğundan her iki taraf ta 
bundan müstefit olmuttur. 

Mütekabil anlaşma ve uzlaş• 

ma siyasetimizin, anlaşılmış ol
masının neticesi yalnız deniz 
hudutlarımızın kat'i surette tesbi

Çünkü, bu uzun zamandanberi 
mevcut bir vaziyetin tabii inkişa
fıdır. Fakat bilhassa bir nokta 
vardır ki, fikren dikkati celbet
mesi lazımdır. 

Şarkta bir iktisadi hareketin 
başında bulunan İtalya, Şarki 
Asyada daha kuvvetli bir mevki 
elde etmek istiyor. Bunun tahak
kuku bu mıntakanm ikhsat ve 
siyaset nizamında büyük bir tesir 
icra edebilir.,. 

Bir Karar 
Askerlik Talimi Görenler 

Asker Sayılacak 
Cenevre 27 ( A. A ) - Terki 

Teslibat konferansının ordu mev
cutlar. encümeni, Almanya ve 
ltalyanın mümanaabna rağmen 
18 yaşına gelmiş olan ve 
askeri bir talim ve terbiye 
almakta bulunan her insanın 
memleketinin askeri mevcutlan 
meyanında hesap edileceğine 
karar vermiştir. 

FotoJra/ J alalili Kuponu 

Tabiatinizi lSğrenmek istiyor anız 
ti gibi iki memleket arasında 

fotoğrafınızı 5 adet kupon ile lıir
muallak bir halde bulunan mese-

likte g ndcrmiz. Fotoğra ınız sır a. 
lelerin tesviyesi olmamış, belki t bıdir v• iade edilmez. 

ltalya ve Ttirkiyenin mes·uı zimam- L------"':"'""-------11 
darlarma beynelmilel içtimalarda 
umumi refahı istihdaf eden 
bu gibi ameli gayeleri takip eden 
tezleri mOdafaa etmek ve diğer 
taraftan Avrupada ve bilh.,'isa 
Akdenizin şark havzasında bir 
sulh ve mukarenet siyasetini 
tahakkuk sabasına isal eyle!11ek 
imkan ve müsaadesini bahşeyle-

mittir •• 
g \ ı l rile il r 



12 Sayfa SON POSTA 

Dişlerin İnci 
Gibi Muhafa

zası Yalnız RADYOLİN Dİ 
A' rupa'dan diplomalarl:ı. musa.<lılak birinciliği vo on büyllk 
safor nişanını ihraz ettiği gihi Türk zoktLsı, 'l'Urk .::.an 'ati, 

'l'tirk sermayesi ve Tilrk aıııelesile ihzar olunuıuıtı•r 

llo SiNEK, TAIITAKURUSU, GÜVE, PiH~, Bi'I'. uHO.JlC'EK, 
ağaçlar, çiçekler ve nebatat üzerindeki tırtılları, tanıklar ,.o 
kümes kuşları ile ve sair hayvanat ilzcrincloki pireleri' c börf'k
lerl ve bilQmum haşaratı mevti obodi ile knt'in on öldiirfiliir 

ve bir daha dirilemezler. Aksini ispat cılcno 5000 lira 
taı.minat verilir. Emsaline nazaran daha ıniicı; ir, ıiah:ı iilıliı

rücU vo yarı yarıya ucuıdur. Devlet doırıiryolları, ;:;ark 
demiryolları, Soyriscfain, Hil!\linhmcr, <1Ullı:ıııo, < 'Prralıpn~n. 
Haseki hastaneleri ve sair btiytik ha tanolcrlo ~ıhlı:ıl yurtları, 

Yatı mektepleri, bfiyOk oteller, biiyiik v:ıpıır kıııııp:uıyalnrı, 

Tütün İnhisarı, Fonl kunıpanya ... ı, ve bihlıııum ırıiie..,sı•satı 
milliye vo ecnebiye FAYDA istimal etmektedir. ismine ve 

markasına dikkat edinil. Hasan Ecıa Depo 11. 

IPEKİŞ Nered dir?. 
Mağazanın Yerini En iyi Tarif Edene, Beğeneceği 

En Güzel Kumaştan Bir Elbiselik 
Hediye Edilecektir. 

IPEKIŞ MUVAKKAT SATIŞ MAGAZASININ YERi: 

l Tünel ile Galatasaray arasındadır. 
2 - lngiliz kız mektebinin altındadır. 
3 - Türkuvazın karşısındadır. 
4 - lstiklil caddesinde 355 numaralı mağazadır. 
5 - Beyoğlunun en şık mağazasıdır. 

• • • . lıih şeklinde de tarif edilebilir. Fakat bunlardan biç 
birisi veciz değildir. (İPEKİŞ) in bulunduğu yer en kısa ve en 
az kelime ile yani en veciz şekilde nasıl tarif edilmeli, hiç 

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

ve eğer erkek ise bir gömleklik hediye edilecektir. 

Cevapf ar 1 O Haziran Akşamma Kadar IPEKIŞ 
Mağazası Müdüriyetine Gönderilmelidir. Netice 

12 Haziranda ilan Edilecektir. 

• • 

Gül 
Yapraklarının . .. 
cazıp ve goz 
kamaştırıcı 

• • 
rengını 

Sim on Krenıi pudrası 

ve sabununu muntazaman 
ıtinıalile temin edebilirsi-

• n iz ki bu suretle cildin te
miz" enmesini yumuşatması 
ve beslenmesi gibi.üç mak
sadın husulüne yardım eder. 

(KREM SlMON) 

2 J - 5 - 932 tarihinde açık 

müzayede usulile müzayedeye 
konulan Nallıhan kazasının Ka· 
rakuz Devlet ormanına talip 
zuhur etmemesinden 1 - 6 - 932 
tarihine müsadif Çarşamba 
günii saat l 5 te ihalesi icra 
edilmek üzere yeniden ve tem· 
diden açık müzayede usulile 
müzayedeye konulmuştur. Ta
lipleri şeraiti sabıka veçhile 

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

Dr. A. Emanuelidis 
Zührevi hastalaklar muayenehanesi 

Sirkeci : Trabzon oteli yanında. 

Marko. G. Peissis 
lstanbıılda, Mısırçarşısının 

arkasında Altı - Parmak 
Han 2212.ı Tel. 2- 2229 

Kadın şapk:ı.:;ı malzemesinin her 
nev'i en son moda, ınat vo parlak 
hasırı. r, piko, kıl taqlak vo sniro gibi 
ıniltoııon·i çeşitler bulunın:ıktadır. 

Arzu edenlere nümune 
gönderilir. 

lstanbul ikinci icra Memurluğundan: 

Bir alacağın temini zımnında mahcuz 
ve açık arttırma suretile paraya çevrilmesi 

mut..arrer men!'ueat imaline mahsua makine 
ve yüu kurutmıya mahsus maa teferruat 

ıoba ve uir buna müteallik emval 5-6-932 

tarilılne müuıdif pazar günil uat 14 ill 
16 ya kadar Eyüpte Silihtarafa caddesinde 

kAln mensucat fabrlkasa derununda satıla
cağından talip olanlann mezkO.r gün ve 
saatte mahalli meıkürda hazır bulunacak 
memuruna müracaatleri UJin olunur. 

Doğum ve kadın haottahklan 

mütehassm 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarını Türbe karşısında 

eski Hilaliahmer binasındaki 
muayenehanesinde bergün öğ· 
leden sonra kabul etmektedir. 

Telefon lst. 22622 
. ............................................................ . 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: AH Ekrem, Selim Ragıp 

Neşriyat Müdürü Halil Lutfi 

MACUNU 
Ademi iktidar ve Zafı umumiye 

Karztt Alm:ı.n ProfosörU 

Dr. Richard W eiss'in 

VIR
0

LINE 
(Uzviyete göre erkekler için) 

FE .LİNE 
(Uzviqete göre kadınlar için) 

Mayıı 28 

Kullanmakla 
Kabildir. En 

Mükemmel Dit 
Macunudur. 

Beynelmilel gazf'telerln muhtelif neşriyatınd ıı bir hulfi.sa: Bu alelAde bir lllç değildir, 
billlkls genç ve d inç hayvanların taze hormonlarile elektrolitlerinden mllrekkep bir 
9aheserdlr. Vücutlarda seyalei havatiyeyI ihya ve gençlik kuvvetlerini iade eder. 

Resimli kitabını lııtnnbul Posta kutusu 745 ten arayınız. 

• Şehrimize yeni gelen ~~ • -·.. ..,J ·J \:_r~ 

Kızlar 
Tarafından 

BOKS 
ve lsveç usulü 

GÜREŞ 
Muıaraalan ve aynca RAUL LAKS Ye 

Ml:;ls iRiS kumpanyalı tarafından 

f pnoUzm, Manyetizm ve Telepati tecrübelerL 

Bu aktam 9 112 de yarın matine 3 te Beyoğlunda Baker mağaulan 

GARDON SALONUNDA 
Eiatler: 100 • 70 - 35 kuruştur. 

İstanbul Vilayeti 
J\.f üdürlüğünden : 

Defterdarlığı Mu hasa be 

Sakit Hükumet zamanına alt borçlara mukabil mahsubu umumi 
kanunu mucibince deyin ilmühaberi alan esbabı matluptan aldıklan 
deyin ilmühaberi muhteviyatını henüz mahsup ettirmemiş veya 
deyin ilmühaberinde bakiyyei istihkakı kalanlarla : 

926 senesi Mayıs nihayetine kadar müracaat ederek yedine 
müracaat vesikası almış ve fakat her hangi bir sebeple alacaği 
henüz deyin ilmühaberine raptedilmemiş olan esbabı matluptan 
deyin ilmühaberi alanlar deyin ilmühaberile alamıyanlar da ellerinde 
mevcut olması lazımgelen müracaat vesikası 932 mayıs gayesine 
kadar bulundukları mahal Malmüdürlüklerine ha istida müracaat 

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

-

Zafiyeti umumiye, i•tihaaızhk ve kuvvetsizlik 
faied ve tesiri görillenı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

ZümrütYalovak{aplıcaları 
Büyük Otel - Büyük Lokanta - Büyük Gazino 

1 Haz· randa açılacaktır. 
Radyoterapi - Fizyoterapi - Elektroterapi 

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

Otel ve yemek flatlarmda yUyUk tenzilat yapılamıştır. 
Yemek mecburi değildir, ;l~ii 

cı ZU ( E~ Nefistir Arayınız) 


