
lar, 
dir 

ta1r.tlNe balar 
celdetdir. 

TUtUn Kadrosu 
TltDn lnbiaan Umum Mldlrl 

HllDtı B. din Ankaradan gelmif, 
lclareaia yeal bltçe Ye kadrolan
m da ıetir•ifti1· T8tlla inhita· 
radaıa ttlDclilik 178 memar açık
ta kaim•.._.. Mllkirat lnbi1a
nadan da bir miktar memur 
kadro hiiftCI kal-aldii. Kadrolar 
nihayet JmD ..... kadar ta
mamen tebllt edilmif olacakbr. 
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Halk1111 Guniin Tarihi 
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Türk - Bulgar 
Münasebab 

talnm emlikin ıu Yeya ba ellerin 
Yazıyeinde utradıtı haber alanı• 
ror. Ve hldiseler saldapyor. Bir 
De•i emUk kaçakçılıta •aazaruı 
aueden bu UcliMler &aüade hal· 
kın diltihıüıft nedir? Diln de bunu 
tespit ettik: 
Ş..MttiD B. • Tabla GlmlpuJ11 

-d~71-

Ükid• bazineoin; blikilmetin 
malı Adeta sevap tellkki edilir· 
8Iİf ki "Çaldımsa miri mal. çal· 
dun,, diyerek bırsızhklarile ideta 
llOnllrlermiş. Bu sakim şekil 
Jlk•ipıf, eiii devirle beraber 
ılmillmDttUr. 

Hazinenin mahna uzanan eller 
derhal kırılır. Maalesef son za· 
manlarda hazinenin ve Evkafın 
mallanna gaz koyanlar çoğal· 
~tır. Ayaspaşa. SOrp Agop me
arhldan, Dılamur mesiresi, Sol· 
tanabmet kemerleri birer suretle 
ptulmak isteniyor. SultaPahmet 
cetmesinin tunçlan, medresesi· 
Din kUl'funlan qırılmıf. .. 

Fewd B. Oaldldu lhnnlye 3Z 

- HOktim 1t ve millet, biltçe
m.tn tanzimi için faaliyetle çala· 
fll', birçok fedakirlıklan gaze 
aldmrken milletin tek bir kuru
pna ıaz dikmek cinayetlerin en 
pniidir. 

Şimdi de Belediyenin, Evkafın 
ft Müzenin emllkini Ye eserleri
ni çalmak moda olmaya bqladı. 
Bu adamların cezaları da cilrllm
lerinin azameti kadar biiyiik 
olmahdır. Suçluları adaletin pen· 
painde ıarmek isterim. 

* Kutal L • Salbı•ahmet Firma 34 • 

Bu hafta gUetelerde tamam 
lekiz hldise girdüm. Hazinenin 
ft belediyenin binaJanna, arazi
liııe teaahtlp edealer çoğalmııtar. 
Zahir bu da ikt11&di buhranın 
fena bir aeticeai olacak. Hırsızhk 
lladcli sabada feu bir pydir. 
la b.....mk milletin malından yıt
pahraa daha katmerli bir suç olur. 

Arkadıfımızı Dün Gömdük 
Cllmlıuriyet refikimizin mu

Urrirlerind• Aglh Beyin vefa-. 
tmı teeulrle haber verdik. Mer
•mua cenazesi. dtln btlt6D ı.: 
seted arkadqlaruun iftirakile 
Kmltopraktaki eYinden kaldaral
IDllt namazı Kızıltoprak camiınde 
lalmdfktan sonra, Karacaahmet 
Laadiye mezarlığına defnedilmittir. 
Matbuat Cemiyeti ve Cilmhuriyet 
psetesi namına merhumun meza• 
naa birer çelenk konmuştur. 

Aaib. iç aydanberi ciğ.erle
rladen hasta bulunmakta idi. Son 
plerde dili tutulmuş fakat 
ıaurwuı kaybetmemitti. Evvelki 
akşam ıaat yedide aramızdan 
ebediyen ayrıldı gitti. 

Daha ıenç denecek bir yaşta 
arkasmda bıraktığı annesine, 
laemfirelİDe ve kardeşine ve di
ler ıazeteci arkadatlanna en 
umiml taziyetlerimizi beyan 
ederiz. 

Kongre 
• 

Yeni ihtilaflar 
Doğuruyor 

Beyn~lmilel Mason kttngresi 
yakında litanbulda toplanacakbr. 
T6rk masonluğunu temsil ettiği ka· 
naatinde olan Türkiye meşriki 
azamı kongre için hazırlıklara 
başlamıştır. 

Diğer taraftan haber aldığı-
mıza göre, yeni teşe~ill eden 
büyilk azim mahfeli erkanı eski 
masonlardan mllrekkep ola,ı Türk 
yükseltme; cemiyetinin Tlirkiye 
masonluğu namına kongreye iştirak 
eaemiyeceğini iddia etmekte ~ 
Tnrk Musoluğonu temsil edebil· 
mek salihiyetinin Yüksek Azim 
Mahfelinde olduğunu ileri siir· 
mektedirler. Bu salahiyet mese· 
lesi Tilrk Yükseltme Cemiyeti 
ile, Ynksek Azim Mahfeli ara• 
sındıki ihtilifı derinleştirmiştir. 

En Güzel Kadın 
A vnıpanın en güzel kadım 

olmakla maruf Madam Lina Ka
valyeri ıehrimire gelmiştir. 

Ecnebi Dövizi 
Vaktinde Haber Vermi
yenler Tecziye Edilecek 

Türk parasını koruma karar
namelerine göre, herkes elinde 
bulunan ecnebi divizini 16 ma· 
Jl&lan itibaren Devlet Banka
sına bildirmeğe başlamışbr. Şim
diye kadar birçok müesseseler 
d6vizlerini bankaya bildirmişler
dir. JI mayq akpmına kadar 
bildirilmiyen ecnebi d6vizlerin 
meydana çıkarılmua için tedbir
ler almmıfbr. 

Kitap Hırsızlığı 
Muhtelif tarihlerde Vakit mat• 

baasından iki bin kadar kitap 
çalan Y orgi isminde birisi yaka· 
lanllllf, kitapların miilıim bir kıs
mı mOaadere edilmiştir. 

Liman ŞirkeU Kooperaffinin 
Yeni Satış Magaza11 

Liman şirketinin tesis ettiği 
Kooperatifin yeni satış mağazası 
bir haziran çarşamba günü açıla· 
eaktır. Açılış marasimi saat 14 
ten 20 ye kedar devam edecek· 
tir. 

Ecnebi Mütehassıslar 
Fabrika ve müesseselerde ça• 

)1f8n ecnebi mütehassıslar hakkın· 
da tetkikat yapılmaktadır. Ça
hşbrdiklan ecnebi müteltauıslar 
kadar Türk muavin istihdam et• 
miyen müesseseler hakkında ta• 
kibat yapılacaktır. 

Bu Sene Mahsul 
Az Olacak 

Bu sene lstanbulon ziraat va• 
ziyeti ablan tohumun tamamen 
bitmesi itibarile çok iyidir. Fa· 
kat keyfiyet itibarile memnuniyeti 
mucip olan bu vaziyet, kemiyet 
itibarile çok aşağıdır, 

Bu sene biltün ziraat mıntaka· 
larında ekim vaziyeti geçen seneye 
nazaran yüzde yirmi beş noksan· 
dır. Bunda buğday ve arpanm 
geçen sene para etmemesinin 
tesiri olduğu gibi trakt6rlere ve
rilen maafiyetin kaldırılmasının 
da büyük rolii vardır. Noksan• 
lık billlasıa büyük çiftliklerde 
ıarlUmektedir. 

Hayvanla ekin eken küçük 
çiftçiler eski nisbeti oldukça mu
haf aza edebilmişlerdir. Bununla 
beraber yaz. ve kq mütemadi 
mücadele neticesinde faı·eler ta• 
mamen itlAf edilmiş gibidir. Yal· 
nız Silivri mıntakasında bulaşık 
bazi yerler kalmıştır. 

Farelerin tiikenmesinde tiddetli 
kışın ve karın da büy&k tesiri 
olmuştur. Son gü.nler ele Yalova• 
da çekirge çıkmışbr. Esasen mll
cadele tertibab alındığı için der
hal sürfelerin imhası için müca
deleye geçilmiştir. 

Megva Bolluğu 
Şeker fiatini 
Dii.şürüyor 

Piyasaya geJeo haberlere gö· 
re, Avrupada toz şekerin fiatleri 
yüzde on nispetinde dlişmüştür. 
lstanbul Gü:nrüğiine okkası alb 
kuruş doksan santime mal ol· 
maktadır. Toz şeker fiatinin bu 
kadar diişUiğti hiç görillmemiştir. 

Şeker ithalAtının serbest ola
cağa haberleri üzerine lstanbula 
transit olarak bin vagon ıeker 
getirilmiştir. Bugllnlerde beş y6z 
vagon kadar daha şeker gelece-
ği söylenmektedir. 

Meyva bolluğundan ve cihan 
piyasasanın düşmesinden dolayı 
piyasada şeker fiatinin bu aylar 
zarfında bir miktar dtlşeceği 
saylenmektedir. 

Balkan 
Tütün Ofisi 

Halkan tütnn Ofisi teşkili kat'i 
ıekilde takarrür ettiği takdirde 
Bulgar, Türk, Yunan bllkilmetle
ri tiltün ihracatından kilo başına 
yanın santim lsviçre frangı rii
aum alacaklardır. Bu rilsum (180) 
bin lira kadar tutmaktadır. Bu 
para Ofisin ihtiyaçlarına ve teş
kilAtana sarfedilecektir. 

Sultanahmet 
ıVeselesı 
Mahkemede 

Sultanahmet camiinin dlf ka· 
pıuna muttasıl tarihi kemerlerle 
kapmın üstilndeki dairelere bi· 
riıi tarafmdan tasarruf iddia edi
lerek yıkbnldıiuıı yazmışbk. 
Evkaf ve mtl ıe idarelerinin yap
hrdığı tetkikat neticelenmiştir. 

Evkaf kayıtlarında burasımn 
sahldığına dair bir itaret bulu
namamaşbr. Evkaf Fen Heyeti de 
burasının camiye ait olduğunu 
teabit etmiştir. Burasına tasarruf 
iddia edenler elyevm hali tasfi
yede bulunan Ayyıldız çimento 
fabrikasının mllmessilleri Manga• 
saryan Ye Mırmır oğlu Ef. terdir. 

Bunlar tirkete izafetle bura• 
sım Kefel zade Yusuf Ef. iamin
de birisine ferağ etmek istemif" 
lerdir. Evkaf idaresi tlçtlncll hu
kuk mahkemesina mllracaat ede
rek men'i mildabale karan iste· 
miştir. 

Maarif 
Yakında Umumi Bir 

Teftiş Yapılacak 

Maarif Vekaleti Teftiş Heyeti 
Reisi Rıdvan Nafiz Beyin bugün 
latanbula gelmesine intizar olun
maktadır. Radvaa BaLa l»J' aelir 
gelmez, Maarif Umumi Müfettiş· 
Jeri bir toplanb yaparak mmta• 
kalarını tespit ve derhal tayin 
olunduklan vilayetlere giderek 
muallimlerin muvaffakıyet dere
celerini ölçeceklerdir. 

Nizamname Noterde 
Belediyenin kendi memurlan 

için haz11ladığı kooperatif nizam
namesi dDn noterlikte tesçil edil· 
miıtir. Bugiln tastik için lktısat 
Vekil etine gönderilecektir. 

Belediye Bütçesi 
Şehir Meclisi tarafından ka

bul edilen Belediyenin ( 932 ) 
biitçesi lastik için bu2'bı Dahi .. 
liye Vekiletine g8nderilmittir. 

Vapurculann Arzusu 
Yeni Vapur Şirketi Liyihası mO· 

nasebeble milli vapurculardan bir 
heyet tekrar Aakaraya gidecektir. 

Macarların Sergisi 
Macar san'atkirların reıim ıer• 

giıi burün umuma kilfat edilecektir. 

F erıt Bey Geldi 
V artova Sefirlitine tayla edilen 

Sabık Londra Seflrl Ferit Bey bu 
sabah tehrimize gelmiıtlr. 

Sofya 29 (A.A) - Meb'u111n Mec
lisinde Bafvekil va Hariciye Nazın 
M. Muıanof harici siya•ete temaı 
ederek demiştir ki: 

•eulraristanın harfct •lyaıetl 
hakklnda fırkalu ara11nda hiçbir 
fikir lbtilAfı yoktur. Küç&k Hulrariı· 
tan blyük emellu pefhıde kotmu• 
yor. Bulgar iatanın batlıca temayAlil 
kolllfularile lfostane rabıtalar teai• 
etmektir.,, 

M. Muşanof Bulgariıdanla TOrkl• 
ye arasındaki mtlnasebet lzerlade 
bilba11a t~vakkuf ederek demittir kla 

11 Türkiye Hariciye nazırının Ro
madan Avdetini milteakip muhtelit 
komiıyonda elyevm milzakere edll
mekt. olan bütün meselelerin kat'I 
ıarett;e halledflecetine kaniim. 

11Tittiln konferansı ve Balkan Tica
ret Odannın tesiıi, Balkan aulhl 
lehU.. olarak slyul •• haral ıaba
larda yeni rabıtaların vlcuda setl
rilmesi yolundaki meıainln emare-
leridir. Türk • Balpr mlnuebab 
çuk samimi bir dostlukla metbudur. 
Her vestlede TGrk HlkGmetl blu 
f •ydalı olabilecek her t8J1 bflylk bir 
haHul~ yapmıttır.,, 

Ba clmleler Mecliıte tiddetll ft 
.areldl alklflarla karfllaQmlfbr. 

Otobüs Tezkereleri 
1 Hazirandan itlbaran otobfllerla 

ruhsatnameleri tecdit ve ıeraitl haia 
almayan otobiialerin ifletilıneal m .. 
ne dilecek lir. 

Telefon Ş~rketi Davası 
Vaid olan ibdar Qzerine hakkında 

tahkikat yapılmakta olan Telefon 
ıirketi, ikinci Ceza Mabkemeılne 
tevdi edilmiıtir. Yakında muhak .. 
mesine batlanacaktır. 

Bir Kız Erkek Oldu 
Balıkesirde on bet yqlanada 

Huibe iıminde bir kıza ufak bir 
•DMllyat yapalmlft .-.k old ... 
anlaşılmış ve ismi Hikmet konmuıtur. 

Bu yeni erkek ikinci bir ameliyat 
için ıehrlmize plmlıtir. 

Bahktan Zehirlenmif ler 
lzmirde demirci Mutafa Efendi 

aile•İ uıkumru balata yiiaiiadea ... 
birlenmitler, hepsi kurtanlmlflar, 
yalnız Fuuz ismindeki ,ocuk BlmGttGr. 

idam Kararı 
Ankara, 29 - Ankaranm A,.lı 

zenginlerinden Fahrettln Ef. 11 lldl
renlerden Kımızla Baronan idam 
kararını Temyiz Mabkemeal tudlk 
etmiıtir. 

llkmakteplerdı 
8Gtfla lllmaekteplerde sah ıflDI 

yeni bir usulle umumi bir yoklama 
yapılacak ve talebenin bir aenede 
ne atrendiğl te•pit edilecektir. 

Haliçte 
Bir Facia 

Yeni Postahane camii .e.nlnl 
ffaJdg Ye otlu Necati Efeaclalerle 
kan11 Samiye, baldıa Sa1me, komıu
ları Gizide Hanımlar dün ak,am 
bir sandalla Kitıtbaneden relirlerken 
Fran11z bandıralı bir iıtimpot, aaa
dalı parçalamıt ve hepai cleni&e cla
külmGtJerdir. 

Fakat derhal 1etifilerek hepal 
kartanlmıft Jalnıı Saime Hanımla 
Hakkı Efendi çok fada ıa yuttuldan 
lçla hastaneye yatınlmıtlardır. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Ve Zenginliğin Ç~ 

1 
2 - Artık zengin olmıya ka· l 3 - Şlyle deste deste para-1 4 - Clzdanımı #mele isti- ( 5 : Hasan Bey - Komşu, çok 

rar verdim. ana bir akd lire- lan bir araya ıetirmek- yoram. g&zel slY.lily.omuı amma, bu seaia 
i,...Jelbll

0 

lir
0 dedijia lapUab lbür ıelltte-
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lrlünderecatzmızzn çoklu
gundan Dercedilememiş-

tir. 

·-------------------.............................. -.... · .. ···············-··· 
Bir Hava Faciası 

Moro Ve Gulet Ölü 
Bulundu 

Roma 29 - İçinde tayyareci 
Gulet ile beraber bir yolcu, bir 
kadın ve pilot Moro bulunan tay
rareyi, İtalyan tayyareleri Roma
nın 100 kilometre civarında, yer
de ankaz halinde bulmuşlardır. 
Derhal lazım gelen yardım ve
aait gönderilmiştir. 

Tayyarenin, şiddetli bir fır· 
bna neticesinde kapaklandığı 
zannı hakimdir. ~Tayyare kapak .. 
!andıktan sonra ateş almış ve 
içindekiler kömür olmuştur. Ka
dının cesedi 20 metre iler de, 
elbiseleri bazı ağaç dallarında 
bulunmuştur. Moro, Gulet sivil 
tayyarecilerin en mümtazların
dandı. Birçok hava seferleri 
yapmışlardı. 

Bir Spor Seyahati 
Ankara, 29 (Hususi) - Muhafız 

Gilcü binicileri ve bisikletçileri 
1 haziranda memleket dahilinde 
eyahate çıkacacaklardır. Biniciler 

Garbi Anadoluda Balıkesire ka· 
dar; bisikletçiler de Şarki Ana· 
doluda Diyarbekire kadar gide
ceklerdir. 

Yunan Kabinesi Meb'usan 
Huzurunda 

Atina, 29 - Yeni kabine 
önUmüzdeki cuma günü Meb'usan 
Meclisi huzuruna çıkacaktır. 

Bir Cinayet işlendi 
Arapcamiinde amele Hasan, 

bir para meselesinden arkadaşı 
Ômeri bir bıçakla tehlikeli su-
rette yaralamıştır. Ömer hasta· 

ianeye kaldırılmış, Hasan yakalan
mıştır. 

Mütehassıslar Döndüler 
Trabzon, 29 (A.A) - Rusya

daki tetkik heyetimiz bugün 
Batumdan şehrimize gelmiştir. 

Otobüste Bir Kaza 
DUn Bakırköyünden gelen 

bir otobflste yolculardan lsmail 
ltmlnde bir amele kolunu pen
cereden çıkarmış, zavallının kolu 
bir ağaca çarparak iki yerinden 
kmlmıştır. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi Kooperatif • 

ı - Bir elin takırtıaı ititilmiz, 

J 

2 - Tek kitinin b&faramadıtı 1 
iti, birkaç kişi elbirliğile daha kolay 
Ye daha aüratle yapabilirler. 

3 - Kooperatifler• onun için 
ehemmiyet verirler. Kooperatif bir 
ferdin yapmudıQ'ı iti bir cem atin 
yapması demektir. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

na Hücum! 
Edebiyat Şubesi i Kaldırmalı, Hukuk 

• 
F akü es· i Mülkiye le Birleştirmelı ! 

Ankara, 30 (Hususi) - Dün 
Mecliste Darülfünun bütçesi ve 
diğer bazı layihalar müzakere 
ve kabul edildi. Darülfünun büt-
çesi görüşülürken sorulan bir sual 
Uzerine bütçe encümeni mazbata 
muharriri Kemal Zaim Bey bazı 
izahat verdi ve barem meselesi· 
nin tetkiki Encümenin salahiyeti 
haricinde olduğunu söyledi. Ayni 
zamanda kendisinin şahsen labo
ratuarlı miiderrislere fazla maaş 
verilmesine taraftar olmadığını 
beyan etti. 

Darülfünun baremi Maarif ve
kAletile Müessese arasında halle
dilecektir. Sonra Necip Asım Bey 
Darülfünunun idare şeklini ten· 
kit ederek müderris tayininde 
iltimaslar yapıldığını söyledi ve 
Hukuk ile Mülkiye mektebinin 
tevhidini istedi. 

Fransada 
Arasında 

1 
Erzincan meb'usu Abdülhak B. 

münhallere kimse tayin edilme· 
mesi kararı karşısında bu ders
leri kimin okutacağını sordu. 

Emin Bey (Eskişehir) talebeyi 
hakiki hayata alıştırmak için 
bir kUrsU ihdas edilecek mi, sua
lini sordu, Ahmet İh1an Bey, 
on bin talebe yetiştiren ve 150 
kitap yazan Besim Ömer Paşa
dan takdirle bahsederek bu 
zatın şimdi 30 lira maaşla 
t ekaüt edildiğini söyliyerek 
kendisine karşı kadrişinaslık gös· 
terilmesini istedi. Naci Paşa Av
rupa ile niçin talebe mübadelesi 
y;.. pılmadığmı, Ziya Gevher Bey 
darülfünun mezunlarını teşvik 
edecek ahkam konulması lazım· 
geldiğini söyledi. 

Emin Bey (Eskişehir) Edebiyat • 

1 
şubelerinin lüzumsuzluğunu ileri 
sürdü. 

Mazhar Müfit Bey cevap ve
rerek bazı insanların çapa ile, 
Darülfünun gençlerinin de kafa 
ile çalışan zümre olduğunu söy· 
ledi. Sonra Maarif Vekili ten
kitlere cevap vererek tedris 
usullerini anlattı, elyevm darül· 
fünunda.(3) bin talebe bulunduğu
nu söyledi ve rnüteakıben Darül
fllnunnn 932 biltçesi 929,276 lira 
olarak kabul edildi. 

Bundan sonra takas komis· 
yonu ve bir ticari mukavele 
bürosu tesisi layihaları ile 
Tükriye- Amerika ikamet, Türki· 
ye- Irak muahedeleri tasvip edil· 
di. Bu arada dahili ist ihlak, mu• 
amele ve bina vergilerine yapıla
cak zamlara ait kanun layihala
rı da müzakere ve kabul olundu. 

Sosyalistler 
Bulunamıyor 

Liyon, 30 (A.A.) M. Heryo, dün kongrede irat 
ettiği nutukta ezcümle dahili ve harici müşküller 
arasında yarınki hükumetin 11emnüselamet ve terki 
teslihit,, akidesinin tatbikile telhis edilebilecek bir 
aulh aşkmın hükmü altında bulunacağmı söylemiştir. 

gresinde söz söyliyen M. Heryo, 1924 senesinden 
daha müşkül olacağı anlaşılan bu devre için sabık 
muhariplerin emniyet ve itimadını haiz bulunmuş 
olduğundan dolayı memnuniyetini beyan eylemiştir. 

Mumaileyh demiştir ki: Paris 30 ( A. A. ) - Sosyalist Kongresinde, 
Kurşun Hırsızları Radikal • Sosyalistlerle yeni hükumetin teessüsüne 

Taksimde Niko Efendinin in· iştirakin leh ve aleyhinde noktai nazarlar serde-

"Sabık muharipler iki bOylik fikri müdafaa e
diyorlar: Memlekete sadakat ve tesanüt zihniyeti. 
Ben de onlan müdafaa ediyorum. Beşeriyetin iyili
ği, menfaati için birlikte çalışalım, fakat terakkiya-pat yerinden kurıun ve musluk dilmiştir. Kongre havası arada sırada asabi ve 

çalınmışbr. Şüph üzerine amele dalgalı gibi idi. Nihayet hiçbir karara müncer ol-
Artin, Kirkor ve Haydar yaka- makstzın celse yarına talik edilmiştir. 
lanmııhr. Liyon, 30 ( A.A. )- Dün sabık muharipler kon·. 

tı beşeriyenin vatan fikrinin ilgasile tahakkuk ede· 
miyeceğini de unutmıynlım.,, 

Asker!. MUze~.e Yakalanan .Hırsız Seyrise"ain 
Dunkü nushamızda Müzede J t J Cinnet IMadritte 

Umumi Grev 
Bir Anne Çocuk- Başladı 

bir hırsızın saklandığı masa al- Bütçesinde 
bnda cürmü meşhut halinde ya• 
kalandı~ı~ı, ~ık ve temiz bir su· Açık Var 
rette gıyınmış olan bu adamın 
isminin Adanalı Ali olduğunu 
yazmıştık. 

Maznun hakkında tahkikata 
başlanmıştır. Ali hadiseyi ta
mamile itiraf etmiştir. Hırsız 
Askeri Müzede yakalanmışbr. 
Milli ve kıymetli eserlerimizi 
muhafaza eden bekçilerin bu 
uyanıklığı cidden şayanı takdir. 

M. Venizelo 
Gazetecilik 
Yapacak 

Atina 30 (A.A.) - M. Veni· 
1:elos "Milletin Sesi,, gazetesinde 
dün intisar eden bir makalesinde 
lozanda~ avdet eder etmez he-

Ankara, 30 (Hususi) - Seyri
sef ain bütçesi bugün Mecliste 
müzakere edilecektir. İdarenin 

Madrit, 30 (A.A) - Dahiliye 
larını Bogv azladı nazırının grev wteşebbus~n~n a~im 

kalmış oldugunu bıldırmesıne 

yeni sene varidat bütçesi geçen 
seneye nazaran 1, 787 ,213 lira 
noksan olarak 3,371 ,937 lira üze
rinden tespit edilmiştir. Masraf 
kısmı ise 4, 723,000 liradır. Açık 
miktarı bir milyondan fazladır. 

- ---
Gand, 30 (A.A.) - İşçi ka

dınlardan birisi, zevcinin evde 

bulunmadığı bir sırada ani bir 
cinnet buhranına tutularak 4-10 
yaşları arasındaki 3 erkek evladi· 
nı ustura ile boğazlamıştır. 

İSTER iNAN, İSTER 

rağmen, müfrit sindikalistler bu 
sabah yalnız hUkumet merkezini 
müteessir edecek umumi bir 
grev ilan etmişlerdir. 

Askeri kıtalar tramvayların iş
lemesini ve umumi hizmetlerin 
hüsnii cereyanını temin eyliye· 
cektir. 

iNANMA! 
Şehrimiz ecnebi mekteplerinden birinde muallimlik 

eden bir Türk muallim, sınıha talebeye tek6.mül ve 
Darvin nazariyesini izah etmiş. Talebe, mualllmin bu 
izahını papn&lardnn birine nakletmiş. Bunun Uzerine 
mektep idaresi Maarif idaresine, muallimin, hilkat 
nazariyesini inkar ederek talebeye Darvln nazariyeıini 
öğ'rettitinden dolayı şikayet etmi&. 

Biz çocuklnrımmn tabiat hakkındaki telekkilerinin 
hristlyan an'an.elerincı g6rc izah edilmesine artık 
müsaade edemeyiz, 

Bu vak'aya bakarak ecnebilerin tarih tedri atanda 
takip ettikleri gayeyi anladığına ve çocuklarımızın 
bu gibi mekteplerde idlal edilmekte o]madığma, 

artıJ.. 

men gazetecilik yapmıya başlıya- l J s TER I NAN. Is TER I NAN M AI 
cağını bildirmektedir. ·-----------------------------------------~ 

r 

Seyrise/ainin 
Tasfiyesinden 
Sonra ... 

Sayfa ol 

A. E. -
lktısat Vekaleti büyük deniz 

nakliyatını inhisar altına almaya 
karar verdı. Sızan malumata 
göre: 

- • 3,o milyon lira crına), ıl P 

bir şi rket yapılacak, gerek Seyri Pfa
i ııi n , gerek hususi kuınpanyalarm i :ı t' 
yarı yan vapurları kı) metleri tal,dir 
edilerek lıu şirkoto lınfilcdilt <·Pi , 
sahipler ine birer his o senedi verilı· 
cek, razı olınıyanların ''apurları hı 

dut haricine ç ıkarılacak ~:o Sc~ ri"• 
fain :ıdece şehir h:ıtlarıııın nakli) .•• 
tını temine nıcmur odilccckroiı. 

l\arara. taraftar olanların kann:ıtiı e 
göre: 

' ' Bu sayede seni ıslah ,.,1i-
1N•ck, modern bir d enizcilik ~ aı ı-

Jacaktır. ,, 

1c 
Mümkündür. Fakat ben bu 

inhisar kelimesini işittiğim zaman 
tuzu, barutu, tütünü, şekeri, pet
rolü ve müskiratı hatırladığrn"! ı 

itiraf ederim. Yalnız temin edi· 
yorlar ki: fiatler artmıyacak, 

seyahat imkanı ortadan kalkmı
yacaktır. 

Bütün bunlar iyi. Fakat yeni 
şirketin teşekkülünü müteakıp şu 
dört sahnenin canlanacağı da 
muhaklrnktır: 

Birinci Tablo 
Seyrisefain Müdürü Sadullah 

Bey pencerelerinin perdeleri Mar
maradan gelen rüzgarla titriy n 
geniş çalışma odasında .... idarenin 
büyük vapurlarile birlikte 5,5 
milyon liraya varan borçlarını da 
devretmiş, varidatı çok, masrafı 

az yeni bir müessesenin başında 
kalmış, karşısmdaki arkadaşına 
oruyor: 

- No dcrsınf z? 
- Cidden harikul!\d" btr fı r' 

Eğ'er siz buldunuzs:ı tebrik ederim. 
ikinci Tablo 

Yeni şirketin müdürü daha 
ilk glinde gaile içinde.... 2,5 mil
yon lira sermayenin hükfimetc 
isabet eden 1,5 milyon lirasının 
getireceği temettü ile Seyrisefa
inden hükumete intikal eden 5,5 
milyon lira borcu ödiyecektir. 
r1üşavirine soruyor: 

Bu borcu nckadnr z:ımnnda ııdı

yebiliriz? 
- Yüzde on kfl.r yıı.par n.k otuz lıc t 

eencdo, yapamazsak daha uzuıı hır 

zamanda! .. 
OçUncU Tablo 

Seyrisefainin alacaklıları Be}· 
oğlunda istiklal caddesinde büyük 
bir kumaş ticarethanesinin üst 
katında toplanmışlardır. Reis 
Şemun Barbut Efendidir, soruyor: 

- Ne dersiniz bu işe? 
içtimada hazır bulunanların 

bir şey söylemiye takatlan yok. 
Herkes içinden, torununun cidden 
bahtiyar olduğunu düşünmekte
dir. Çlinkü 35 sene sonra ha:ıır 

bir sermayeye konacakbr. 
DördUcU Tablo 

Vapurları yeni şirkete alınını· 
yan kumpanyaların müdürleri Sir· 
kecide eski bir hanın bliyük bir 
odasında geniş bir haritanın ö
nünde..... reisleri vaziyeti hulasa 
ediyor: 

E,·et, vapurla.rıı • .ıılt bir . re 
topladık, büylik bir filo y.lptık, 91 eli 
bunları hudut h:ıricino çıkara ı. 

Fakat nereye götürmel"yi'- ~ 
Azadan biri: 
- Okyan u ta Salomou adal. ı ia 

vapurların eskiliğine ~en iliğine l 
mazlarmış, Y:ımyamlnrl. tüUin 'e 
mercan ti('aroti do cpey\;c rlı 11 

diyorlar, ne dersiniz'( 
)f 

Söziln kısası: Dünyada mlitte• 
fikan beğenilmiş şey yoktur, her 
gülün de bir dikeni vardır derim. 



4 Sayfa 

Kulağunıza Çalınanlar 

Hangi 
Deriden 
Hoşlanıyor 

Balkan Tütün Kongresi Aza• 
ları, geçen gün Heykoz dibagat 
ve kundura fabrikalarım ziyaret 
ettiler. Murahhaslara refakat 
eden gazetecilerden biri, fabri
kanın kapısından girerken ciğer
lerini şişirerek: 

- Ooohl dedi, ben bu k~ 
kuyu pek severim iştel 

Sorduk: 
- Ne kokusu bu? 

- Deri kokusu... Bayıbrım 
bu deri kokusuna .•• 

Genç bir arkadaş atıldı: 

- Ben de severim deri ko· 
kusunu... Yalnız aramızda bir 
fark var. Sen hayvan derisinden 
hQş1amyorsun! 

- Ya sen? 
içini çekerek cevap verdi: 

- Ben, dişi insan derisinden 
hoşlanmm, azizim ..• 

Arpası Fazla Gelmiş ... 
Bir kahvehanede tanamadığım 

iki genç konuşuyorlardı. Birisi 
saati sordu: 

- Altıya on varl cevabını 
alınca. 

- Ooo.. dedi, senin saatin 
arpası fazla gelmiş •.• 

Arkadaşı: 
- Evet, dedi, biraz ileridir. 

Demin birahaneden çıkarken 
rastgele kurmuştum! 

Arkadaşı güldü: 
- O halde saatin arpası değil 

aenin arpa suyu fazla gelmiş!.. 

Kazancılar Çarşısı 
Radyo ahizesinin başında sa· 

bırsızlatan misafirlerine şöyle 
kulakların pasını silecek hoşça 
birşey dinletmek istiyordu. Düy
meyi sağa sola çevirirken sevinç
le bağırdı. 

- Hah, buldum 1 
Sordular. 
- Bulduğun yer, neresi? 
- Viyana ..• 
Tam bu sırada, kulakları tı .... 

mahyan bir gürültü başladı. San
ki yüzlerce çekiç bir anda hoparlö
riin Ostnne eniyordu. 

Misafirlerden birisi güldil: 
- Ayol bulduğun yer Viyana 

değil, bizim Beyazıttaki kazan
cılar çarşısı .•• 

Tahtah Köy •.• 
Sağlam yapılı temiz giyinmiş, 

yOzilnden sıhhat akar bir adam, 
yanındaki soluk, lekeli, elbiseli, 
laasta benizli gence, tramvayda 
anlatıyordu: 

- Çocuklar, bir sayfiyeye 
· Jidelim diye tutturdular. Y eşilkö-

yti istiyorlar. 

- Ala!.. Hiç durma gitJ 
Öteki sordu: 

- Senin bir yere niyetin 
yok mu? 

Perişan kıyafetli, cılız adam 
cevap verdi: 

- Var amma, daha zamanı 
değil 1 

- Niyetin ne tarafa ? Yoksa 
ıen de Yeşil köye mi? 

Acı acı güldü : 
- Galiba, bu gidişle Tahtalı 

köye .. 

Veznedar Mısıra Kaçmışl 
Mühim miktarda para ibtilb 

etmekle maznun Aydın Ticaret 
Ye:rnedarı O man Beyin Mıaıra 
"•çlıiı anlaşılmıştır. 
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Edirnede İpekçilik Bir Şampiyon 

Halkta ipek Böceği Yetiştirmek Hu
susunda Büyük Bir Arzu Uyanmıştır 

Edirne (Husu· 
st) - Vilayeti· 

miz dahilindo 
ipekçiliğin inki· 

şafı maksadile 
girişilen mesai 
inkişaf etmektee 
dir. Evvelce şeh· 

rimizde bir ipek
çilik ve böcek
çilik mektebi 

Tatilden son
ra tekrar iki 
aylık bir ders 
devresi açıla· 

caktır. 

Bu devreden 
sonra imtihanlar 

yapılacak, muvaf· 
fakıyet kazanan• 

lara birer şeha· 

detname verile-
tesis edildiğini cektir. 
haber vermiştim. Müessesenin 
Mektepte Nisa· yegane gayesi 
nın on beşinden böcekçilik ve i· 
itibaren tedri· pekçiliği asri ve 
sata başlanıl- fenni usullere rap-
mışiır. Edirne lpekçlllk mektebinin muamm ve talebeleri tetmektir. Bu 

Bu mektebin tesis ve küşadı, hatta mektep talebeleri bile sayede, böcek yetiştiren köylüler 
ıehrimizde hemen herkeste bö- vardır. daha fazla mahsul alabilecekler-
cek yetiştirmek hususunda ciddi Hariçte vazifeleri olanların dir. 
bir arzu uyanmasına sebep mektebe devamını temin için Şunu da kaydedeyim ki halk-
olmuştur. Şimdi herkes böcek ders zamanı ona göre tertip ta uyanan bu arzu sayesinde bu 
beslemekle meşguldür. Birçok edilmiştir. Dersler sabahleyin sene vilayetimizde külliyetli mik· 
kimseler mektebe kaydedilmişler saat yediden sekize kadar olmak tarda koza istihsal olunacaktır. 
ve derslere devama başlamışlar- Uzere bir saattir. Edirneliler ipek istihsal etmek 
dır. Bunlar arasında her meslek- ilkbahar devresi haziranın on hususunda birinci dereceye geç· 
ten talebelere tesadüf ediliyor. beşinde bitecek, müteakiben Uç mek için büyük bir gayret 
Çiftçi, memur, kadın, muallim ve ay tatil yapılacaktır. gösteriyorlar. M. 

Bitliste Bağcılar 
. Müşkülattan 

Hiçbir istifade f(urtuldu 
Edilemiyen Bir Su 

Bitlis, (Hususi) - Şehrimizin 
mahall\! ve çarşıları arasında 
akan Bitlis çaymdan bugüne ka
dar henüz layıkile istifade edile
mediğini esefle görüyoruz. Tabi· 
atin bu lütfundan yalnız birkaç 
değirmen istifade etmektedir. 
Hepsinden vazgeçtik. Fak at 
hiç olmazsa tozlu günlerde bu 
su ile sokaklar sulanaqaaz mı ve 
biz bu sayede mikroptan kurtu
lamaz mıyız. * Son günlerde şehrimizde 
sebze hayli bollanmıştır. Fakat 
fiatler şimdilik pahalıdır. * Burada karlar kalktıktan 
sonra mebzul miktarda sarfedilen 
ohşun isminde bir yemiş vardır. 
Bu yemiş harareti gidermek hu
susunda esrarlı bir hassaya ma· 
liktir. Diyarbekir vesair şehirlere 
ihracat bile yapılıyor. * Muş Valisi Ferruh Bey, 
refakatinde vılayet erkanından 
bazıları olduğu halde teftiş için 
şehrimize gelmiştir. Vali Bey 
teftişini bitirdikten sonra Mutki· 
ye baraket etmiştir. 

(NIV AZI YILMAZ 

Ak hisarda 
Bankalar Biraz Daha 
Cömert Davranmalıdır 

tzmir ( Hususi ) - Akhisarda 
bankalar tütün zürrama ikrazatta 
bulunmaya karar ~vermiştir. Ban· 
kalardan verilen malümata göre; 
beher dönüm başına 250 kuruş 
borç verilecektir. Fakat bu mik· 
tar para, köylünün en basit ihti
yaçlarını bile temin edemiyf'..:ek 
kadar az görülmektedir. Esasen l 
bu ıene Akhisarıo tütün rE"1~ltesi 

'·eni ihtiram Nhlbl Şevket Bey atelyealnde 

f zmir (Hususi) - Ak hisarda 
Balıkesirli Şevket Bey namında 
bir zat yağcılarımızı çok bakın· 
dı.m alakadar eden mühim bir 
keşifte bulundu. Bağlara göktaşı 
atmak için kullanılan tulumba1ar 
için bir hava tıpası imal etti. Bu 
tulumba tıpaları büyük ~nasrnflar 
ihtiyarı mukabilinde şimdiye ka
dar Avrupadan temin ediliyor ve 
bozulunca tulumbalar bir işe ya· 
ramıyordu. Şevket Beyin yaptığı 
tıpalar 75 kuruşa temin edilmek
tedir. Şevket Bey bu ihtiramı 
Ziraat Vekaletine bildirmiştir. 

ADNAN 

--~ 

1.200.000 kilodur. Bu miktar geçen 
senenin üçte biridir. 

Geçen senenin satılmayan tü· 
tUnlcri ambara atılmıya başlan· 
mıştır. Akhisarda lcöylü tütiin 
tarlalarına arpa ve buğday ek
miştir. Eğer arpa ve buğday para 
ederse, Akhisar.o yüzü biraz 
iUlmüş olacaktır. 

Ko yada 
Tömbeki Ziraati 
Tahdit Edilecek 

·~ onya, (Hususi) - Vilayeti
mizin bazı taraflarında ötedenberi 
tömbeki zeriyatı yapılmaktadır. 
Fakat matluba muvafık tömbeki 
yetiştirilmediği takdirde bu zeri
yat talidit edilecektir. Belediye 
bu hususta bir tamim neşrederek 
alAkadar çiftçileri ikaz etmiş, iyi 
tömbeki yetiştirilmesine gayret 
edilmesi aksi takdirde mezkur 
havalide tömbeki zeriyatma niha· 
yet verileceği bildirilmiştir. Bu 
hususta bir sene müddet konul
muştur. 

Edirne Defterdarlığı 
Edirne ( Hususi ) - Münhal 

bulunan Vilayet defterdarlığına 
Kocaeli Vilayeti Defterdarı Nafiz 
Bey tayin olunmuştur. 

Buz Fabrikası 
Akhisar ( Hususi ) - Burada 

bir buz fabrikası tesis edildi. Bu 
fabrika dün halka meccanen buz 
tevzi etmiştir. 

Akhisarda buz ihtiyacı şim· 
diye kadar Manisadan temin 
edilmekte idi. 

Trakyada 
Yağmursuzluk Yüzünden 

Ekinler Boysuz Kaldı 
Lüleburgaz ( Hususi ) - Bu 

sene Trakyada kış ve yaz mez· 

ruatı, geçen seneye nispetle 
daha azdır. Bilhassa ekinlerin 

boysuz kalması gelecek kış mev· 
siminde saman sıkıntısı doğura
cağı için köylüler şimdiden dü· 
şünmiye başlamışldrdır. 

Bu vaziyet yağmursuzluk yü• 

Yenildi 
Nevyork, 28 - Sabık orta 

siklet cihan şampiyonu Mikey 
Valker, 10 ravuntluk bir boka 
maçında, meşhur ağır siklet Bask 
şampiyonu Paolino Üsküdünü 
mağlup etmiştir. 

lf. 
Tommi Pol, 15 ravuntta is-

panyalı Conni Penali yenmiş ve 
cihan tüy siklet şampiyonu ilin 
edilmiştir. 

Yüzme Yarışı 
Paris 28 - Fraasız yüzücO 

Taris 1000 metrelik serbest yüz· 
me mesafesini 12dakika 57 saniye 
3-5 te katederek diinya rekorunu 
kırmıştır. Bu rekor, İsveçli • Arn 
Borga aitti. 

Daves Tenis Kupası 
Fladefiya, 28 - Daves kupa· 

sı için yapılan Şimali Amerika 
mıntakavi tenis tasfiye maçı fi
nalini Avusturyala Hopmanı yenen 
Amerikalı Çaylds kazanmıştır. 

Avrupa Tenis Müsabakası 
Paris, 28 - Fransa beynel

milel tenis müsabakasının neti
cesi şunlardır : 

Tek erkekler birinci turda ı 
Sato (Japon), Boş {Fransız)a galip. 

Çift kadınlar dömi Final Mi· 
sis .Mudy ile mis Rayan ( Amee 
rikan ) Belçikalı madmazel Sigarb 
mağlüp etmişlerdir. 

Çift erkekler çeyrek final, 
Biiinyonla Koşe ( Fransız) Avus• 
turyah Matejka ile Ertensi yen• 
mişlerdir. 

Çifte muhtelitler - Çeyrek 
final; Misis Mudy Vils ile Sydney 
Vad (Amerikelı), Fransız Mat• 
mazel Adamofla BossüyU yen
mişlerdir. 

Ziraat Vaziyeti 
Konya, (Hususi) - Ziraat 

Müdüriyetinin tetkikatma nazaran 
vilayetimiz dahilinde ağaçlarda 
tartıl, bu sene geçen seneye 
nazaran azdır. Mevcut olan tır
tılları imha iç.in kafi tiltün bu
lunmadığından halka toz illç 

dağıtılmaktadır. Şimdiye kadar 
tevzi edilen ilaç otuz kiloyu 
geçmiştir. Konya civarındaki 
ağaçların meyvaları UşUmUş, yük· 
sek mahallerde!ci meyvalar kur
tulmuştur. 

Kahve Buhram 
Lüleburgaz, (Hususi) - Bu 

havalide kahve sıkıntısı vardır. 
J 1 O kuruş üzerinden narh kon
masına rağmen dükkanlarda kafı. 
ve bulmak mümkün olamıyor. 
Bir kısım dükkanlarda ise narh· 
tan çok fazlaya kahve satılıyor. 

Altın 
Arıganlar 

Edirne, (Hususi) - YUıde 
ellisi kendilerine verilmek şartile 
hükumetten burada Yanıkkışla 
mevkiinde altm hafriyatı müsaade· 
si alan Bulgarlar on gündenberi 
mesailerine başlamış bulunuyor
lar. Bu altmların Balkan harbinde 
gömüldüğü ve yüz yirmi okka 
olduğu söylenmektedir. 
c:::========================~ 
zünden tabaddüs etmiştir. Fakat 
son günlerde mmtakanın her 
tarafına mebzul miktarda yağ
mur düşmüştür. Bu yağmur yaz 
mahsulUne faydalı olmuştur. 
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anvada ir eye luyor .. 
ne Berlin 29 - Dün gece Berli· 
d l\'det eden Reisicümhur Hin-
~bburg, Başvekil M. Brüningi 
de ~~ e.trniştir. Alman siyasetin
Qıtıl~k ınkılap yapacak olan bu 
ti k a~a çok ehemmiyet veril
o~ tkdır. Bu mülakat neticesi ea:a Başvekil müşkül bir mü-

ma Mahiyeti Pek Anlaşılmıyor 

~1/leye girecektir. Gayri müte
'1U 18 

.. teşrii bir ekseriyetle en 
Ler~kuı şerait içinde iki seneden
~ 1 ~1?1anyayı idare eden M. 
fl:ıdBrunıng, en müşkül zamanla
Ilı a kendisini hudutsuz bir iti· 
~tla takviye eden Hindf;nbur
~ n rnuzaheretinden artık mah-
ltt. llln bulunmaktadır. Reisicümhur 
~l tUningten kat'iyyen ayrılmak 
llc~~ernektedir. F aknt Başvekilin 
~d·ı 'CÜrnbur tarafından izhar 
~en arzulara geniş mikyasta 
Ilı ~at etmeden iktidar mevkiini 
dı~ afaza edemiyeceği de aşikar
Lıı' Adi ve tabii zamanlarında 
ille ~~yet belki vahamet göster
il! l ı. Fakat mühim beynelmilel 
fıtenlelerin müzakeresi arif esinde 
fıı tüning dahili ve harici nü-
dctu· tam olmadıkça Lozana gi
~ 1111Yeceği kanaatindedir. Eğer 
~e Gröner istifaya ve Dahiliye 
lt ~~retini terke icbar edilme
-~ 1

•. M. Brüning' de sağ cenah 
\aı erıyetine milracaate mecbur 
~k~asaydı vaziyet böyle olmıya
tct 1 Çfinki Almanyada mes'uli
teis· ~ükümetten ziyade devlet 

•nııı Uzerinde teksif edilmiştir. 

Neşredilen Tebliğ 
dc11~erlin, 29 - Mareşal Hin
~ urgun öğle üzeri M. Brü-
'U:le. yaphğı mülakattan sonra 
lb:_ ~ki resmi tebliğ neşredil
""'ilir· 

' 
& "Mareşal Hindenburg, bugün 
llc~hekm kabul etmiştir. Muma
·ttı/ 1 Rcisicumhurq. vaziyeti umu-

Ye hakkında izahat vermiştir. 
en ~Clşvekil, yarın tekrar Reisi
~~ Ur tarafından kabul edile
Ct~l'~e izahatına devam ede· 
l' ır.,, 

h1ıtı'htııin edilıiiğino göre reisicüm
,~~ll a başvekil arasındaki mülA 
~Uııu neticesinden ancak pazartesi 
'· tııalumat alınabilecektir. 

'•····· ............................................... _. 

~ TAKViM==. 
PAZARTESi aı tu 

" · 30 ltlAYIS • 932 hııır 25 

~ h1 A.rabt 1 Rumi 
"hanem - ı~ı 17-Mayı•·Hne- 13"8 

~it.it - -(lti""- Eı:ant vasati Vakit Eıaot va sa ti 
A l:ltt 8 
\Jllt 59 4, 32 Akşam 12. - 19. 32 

l1tıı:ıdı 4. 39 12. il Yatsı ı. SS 21 30 

Hitlercilerin 
Nümayişleri 
Bir Tehlikedir 

Berlin 29 - Alman gazeteleri 
Bitler taraftarlarının son nüma-
yişlerini büyiik birer tehlike 
şeklinde gösteren Fransız gaze
telerini hayalperesUikte itham 
etmektedirler. F orvert gazetesi, 
Alman hükumetinin vaziyetinin 
vahamet kespetmesini men için 
Dançig' deki Hitlerciler üzerine 
icrayı nüfuz etmenin artık bir 
vazife olduğunu, aksi takdirde 
cihan muvacehesinde müthiş bir 
mesuliyet alhnda kalınacağını 
yazmaktadır. 

M. tleriyonUn Makale 1 
Paris 29 - M, Heriyo bir 

makale neşretmiştir. Makalede, 
Hitler dalgasının Dançigteki fa
aliyetinin endişe vermekte oldu· 
ğunu, efkarı umumiyenin Lehista
na karşı asabileştirilmekte bulun
duğunu, günün birinde mabut 
" Koridor "a karşı bir harekete 
teşebbüs edilmek isteniyormuş 

gibi bir vaziyet alındığını yaz
maktadır. Makale şöyle nihayet 
bulmaktadır : 

" Bu vaziyet karşısında yeni 
Fransız ekseriyeti itidal ve aklı 
selimin delillerini göstermiye ve 
kendisini hayal ve kuruntuya 
kaphrmamıya, tefrikalarla zayıf 
diişmemiye uğraşacakbr. ,, 

Yeni Japon 
Kabinesinin 
Siyaseti 

Vaşington, 29 - Yeni Japon 
kabinesinin de eskisinin ayni harici 

siyaseti takip edeceği hakkındaki 
resmi tebliğ üzerine gazeteler 
mütalenlar yazmaktadırlar. 

lngiltere, Fransa, ve ltalya 
hükum~tlerinin " Çin - Japon ., 
itilafını tetkik etmeleri hakkındaki 
Japon teklifi mevzuubahs olmak
tadır. Amerika Hariciye nezareti, 
konferansa Çin hiilcumeti davet 
edilmediği takdirde, Amerikanın 
Çin haklcında toplanacak konfe
ransa iştirak etmiyeceğini bildir-
mektedir. 

Şlrakavanm Cenazesi 

Şanghay, 28 - Bir suikast 
neticesinde öldürülen Jeneral 
Şirakavamn cenazesini nakleden 
kruvazör buraya gelmiştir. 

Ölen Çin Askerlerinin Ruhu için 
Şanglıay, 29 - Çin - jopon 

harbinde ölen Çin askerlerinin ~ 16. il imsak 6. 45 2 18 

~l:)E:tıı TEFRIKAMIZ: 2s:=:::::::========== 
~ T 
~Muharriri: Knut Hamsun Nal<leden: H. Ş. .. .. a· 

~!!tiıı ır akşam vakti.. Rakit ve l 
~61 k ~' erimiş kurşundan bir 
~t'tn ~ ar durgun, salıildf! leylak
t'ttıdan oııcelerinden ve yaprakla
~haa •ııan latif kokularla hava 
'1 &el · · ldj ki rnışta. Etraf okadar ses-
~lldaı Lı koyun ta öbür ucundaki 
d 11llard ••t h b tl)tıln a 0 en orozun se!.İ 
lriııd;or: Bahçedeki yollardan 

~§ ol~n ~i yaşına henfiz bas
d lle, Yal ıktorya beyaz kostU· 

tr, )'ilk nız başına dolaşmakta· 
:lıın Üze!i~ boyile, gül fidanla- 1 
'rılar1, d n_ tn uzaklardan or- ı 

ag arı seyredebiliyor. 

Bu yeşil bahçede o, beyaz 
bir periyi andmyor. Bu esnada 
Herdeki yoldan ayale sesleri du
yuluyor. Genç kız yeşillikler 
arasına gömülmiiş pavyona ka
dar ilerliyor, ve dirseklerini bah
çenin duvarına dayayıp dışarıya 
bakıyor. Yolun üzerinden gelen 
adam şapkasını çıkarıp yerlere 
kadar eğiliyor. Genç kız bu 
meçhul yolcunun selamma bir 
baş eğilmesile mukabele ediyor. 
Erkek etrafını gözetleyip tama
mile yalnız olduklarından emin 
oluyor. 

Bu adnmlar, Japon trnmvay ve tOnel amelesidir. Ocretleri kesilmek 
istendiği için grev . yapmışlar. Fakat vesaiti nakliyenin, işlctildiiini gö
rünce şu tetbiri almışlar: Arabalara binmek ve içinden çıkmamak. O 
suretle ki, halktan hiçbir yolcu bu vesaittcn ist;fadc edememiş ve grev• 
ciler bu kurnazhldariyle tesebbüslerinde muvaffak olmuşlardır. 

Gümüş 
Avdet 
Ediyor 

--

Mu? 
Vaşington 29 - Gümüş me

selesi, Cemabiri Müttehidenin 
meşgul olduğu meselelerin en 
mühimmidir. Gümüşün tekrar kıy-
metlell'nesi ve bunun beynelmilel 
bir mahiyet alması muhtemeldir. 
Amerika, gumuş madenlerine 
malik olduğundan bu meselede 
yakından alakadar olmaktadır. 

Ayni zamanda Federal Rezerv 
Bankın muhalefetine rağmen, 
kongrenin büyük bir kısmı karşı-
lıksız para çıkarmıya mütemayil 
bulunmaktadır. Ayandan M. 
Borah Cemahiri Müttehidenin 
borçlarından 140 nıılyarının al
altm borç olduğum söylemiş ve 
eğer nakti tedavülü ziyadeleşti
mczsek vaziyet tahammül edilmi-
yecclc bir şel<il alacaktır, demiş· 
tir. M.Borah, çifte madeni para
ya nvdet edilmesi aleyhindedir. 

Gümüşiln 925 deki kıymetini 
ytniden iktisap etmesinin müm
kün olacağını söylemektedir. 
Gümiiş an'anevi nakit olarak 
tamd ğından Hint ve Çin gibi 
birçok milletlerin iştir kabiliyetini 
iade edecektir. Bu suretle Asya 
beynemi)el ticaretin bir kısn11m 
istihlak edecektir. 

ruhunu taziz için dün Hoşovcla 
bir ayin yapılmıştır. Jcneral 
Çan kay çek merasimde hazır bu
lunmuştur. 

·Birkaç adıındn bahçenin duva
rına yaklaşıyor. Bunun Ü7erine 
genç kız irkilerek geriye çekili
yor ve elini kaldırarak 

- Hayır, hayır, yaklaşmayuıız, 
diye lıaykırıyor. Erkek genç 
kıza soruyor: Vilctoryal Şebi, de 
bana söylediğiniz doğru mu idi? 
Artık sizi dii ji' nmck benim ıçın 
memnu mudur? fkim ~ı.in de bir
leşmemiz mümkün olmıyacak mı? .. 
Genç kız cevap veriyor: 

- Eveti bunları bildiğiniz halde 
buraya gelip Lenden ne istiyo;
sunuz? .. 

Artık tamamile biribirlerine 
yaklaşmışlardı. yalnız aralarmdaki 
duvar birleşmelerine mani oluyor. 
Erkek sözüne lfovam ediyor ; 

- Ne mi istiyorum, gôrmüyor 
musunuz 1 Ben yalmz sizi gör· 

Avusturganın 
Vaziyeti Ve İta/
yanın Tavassutu 

Roma 29 - ltalya hükumeti 
Paris, Londra ve Berlindeki mü-
messillerine talimat vererek Avus
turyanın mali vaziyeti hakkında 

bu hükumet ricalinin nazarı dik
katini celbetmelerini emretmiştir. 

Cemiyeti Akvam meclisinin 
geçen celsesinde içtimaı düşünü· 
len Cemiyeti Akvam Maliye ko
mitesinin biran evvel toplanması 

hususunda bu hükumetlere iblağı 
da emredilmektedir. 

lngHtareda Feyezan 
Londra 29 - Son yağan yağ· 

murlar üzerine, Nattingam, Lin-
kolnşir, Y orkşir kontluklarmdaki 
birçok nehirler taşmıştır. 

Arazi su altında kalmıştır. 
Trent nehri iki yerde seddi yık
mıştır. iki gün evvel feyezandan 
kaçan 500 aile henüz evlerine 
avdet edememişlerdir. Daha fena 
neticelarden korkulmaktadır. 

Bir Köıfez 
Göl Haline Kondu 

Aınisterdam 29 - Züyderze 
körfezinin iki tarafını biribidne 
bağlıyan seddin inşası bitmiştir. 
Şimal denizinden ayrılan bu kısma 
bundan sonra ljsel gölü dene
cektir. Bu körfezin kurutulması 
için bir plan yapılmıştır. Bu 
plan tahakkuk ederse Felemenk 
arazisi bir hayli genişliyecektir. 

mek, birkaç dakika bile olsun 
yanınızda kalmak istiyorum. Sizi 
son defa olmak üzere görmek 
arzusundayım .. Genç kız susuyor. 
Birkaç dakika süküt içinde ge
çiyor.. Bunu müteakıp genç 
adam: 

- Geceniz hayır olsun, diye
rek yerlere kadar eğiliyor. Genç 
kız: 

- Geceniz hayır olsun, mu
lcabelesinde bulunuyor. Ve deli
kanlı arkasına bakmadan oradan 
uzakla~ıyor. 

Yohan birdenbire kendini 
toplıynrak : 

- Ab ! Ya ölmek üzere olan 
o adanı ne oldu ? diyordu ve 
elindeki kiıi~ıdı buruşturup soba
ya atıyor. Bunun g·bi yakılacak 
daha birçok kağlt vardı. Bunla-

Birisini 
Severseniz! 

Feyyaz isminde bir kariimden 
çok dikknte ıayan bir mektup 
aldım. 

Bu g~nç lsi:iklal harbine işti
rak etmiş. Birçok yararl ıldan 
görülmüş. Harpten sonra iyi 
mevkilere getirilmiş. Mesle2'ine 
aşkla sarılmış. Nihayet maluma
tını arttırmak için Budapeşteye 

gitmiş, bir müddet iyi çalışmış, 

sonra sefahate düşmüş. Birkaç 
ay oranın sefahat hayatında 
yuvarlandıktan sonrn tekrar 
memlekete dönmüş. Bunu İzmir 
civarında bir şehre göndermişler. 
Fakat artık ne meslebine eski 
aşkı ne işine eski ihtimamı kal
mış. Derbeder ve perişan olmuş 
ve bir gün şehre gelen kantocu 
kızlardan birine aşık olmuş. Am
ma ne aşk? Bakınız burasını na
sıl anlatıyor. 

" Bir saniye içinde sevdim, 
ömrümiln sonuna kadar sevmiye 
karar verdim. O dakikadan 
itibaren herşeyi unuttum. Aşkıma 
herşeyi, namusumu, mevkimi, şe· 
refimi feda ettim. 15 gün içinde 
yapmadığım kalmadı. Gilnler ol
du okkalarla rakı içtim. Bu ka· 
dını unutmak için neye baş vur
dumsa muvaffak olamadım. İşte be 
sene oluyor, hayahm onun elinde 
bir oyuncaktır. Onu kurtarmak, 
namuslu bir kadın gibi yaşatmak 
için çalışbm, muvaffak olamadım. 
Şimdi hala beni aldatıyor, ben
den ayrı yaşamak istiyor, benden 
uzaklaşmıya çalışıyor, fakat ben 
ondan ayrılmıya katlanamıyorum. 
Çünkü yaşayamıyacağımı zanne
diyorum. Beni lekeliyen , beni 
sefalet ve sefahate düşüren bu 
kadına ne yapayım?" 

Benim yerimde siz olsaydınız 
bu gence ne cevap verirdiniz 
bilmem. Bu kadar şiddetle seven 
aşkı için her rezaleti göze alan 
bir Aşıka ne tavsiye edilebilir? 
Bununla beraber vazifemi yap
miya çalaşacaiım. 

Oğlum, görünüyor ki marazi 
bir aşka tutulmuşsun. Sevmek 
ihtiyacını yanlış bir kadında tat .. 
min etmek istemişsin. 

Sen o kadını değil, o kadın· 
da aşkı sevmişsin. Bunu baş~a-

aında da bulabilirsin. Sana, senin 
aşkın kadar kuvvetli aşkla mu
kabele edebilecek bir kadın bu
labilirsen, hem sen kurtulmuı 
olursun, hem onu da serbest bı
rakmış olursun. Bilmem anlata
bildim mi? 

HANIMTYEZE 

rm hepsi coşkun bir muhayyile
nin rabıtasız sünubatını ihtiva 
ediyordu. Fakat o, şimdi, ötede, 
yolun üzerinde bıraktığı, ve genç 
kızı nazikane selamlayıp uzakJa
şan asil ve derbeder genci~ hi· 
kayesini yazmıya devam edıyor ... .. 

Yeniden birçok haftalar, ay
lar geçti. ilkbahar gelmiş, karlar, 
buzlar erimişti. Serbest kalan su
ların çağıltısı etrafı duldurmakta 
idi. Artık kn langıçlar da gelmiş· 
lerdi. Şehrin ilersindeki orman 
yeni doğan hayatın velvelesile 
uğuldamıya başlamıştı. İçersinde 
türlü hayvancıklar sevinçle zıplı· 
yorlar, meçhul dillerle konuşan 
kuşlnnn cıvılhlhları ortalığı çm
lahyordu. Yerden taze ve keskin 
bir koku yükseliyordu. 

l Arkası \ ar J 
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""' .. Sen Pocta,, haftada iki defa ıinema 

.. yduı 7apar. Bu 

en reni •İnema 

Hyfalarda dünyama 

haber !eri, artistletin 

1.eyab " ıiaema ileınindeki sanat 

cereyanlarından bahsedilir. 

"Son Po.ta,. HoUvutta hususi muhabiri 

bul11nan yewane Türk g:ızete-.· dir. Ho

livut muhabirimiz, her haft:\ l,i1e mektup 

rönderir " sinema ileminin içyüzünü 

anlat1r. 

., 

Billi Dov Nasıl Doğdu IŞar!onu'!... j Vahşiler Diyarında !'1'iif: 
'· Begendıgı Kız 

Ve Nasıl Parladı ••v~:?~d. t:~~,a~:n bt·ı:~.~ hiş Bir Sinema Harikası 

GUzel Bllllnln gazetemiz• gönderdlll lmzall reaml 

Holivut (Hususi) - Billi Dov 
hiç ılipbesiz dünyanın en güzel 
ve en tatlı bakışlı yıldızıdır. 

Güzel Billi Nevyorkta doğ· 
muştur. Hakiki ismi Mis . Lilyan 
Bohni idi. Büyük annesi ve ba
bası lsviçreden Amerikaya gel-
mişler ve Amerikan tlbüyetine 
ıeçmişlerdi. 

Çocukluğundanberi ailesi onu 
BiUi diye çağırmakta idi. 

Bir glln mektep tatilinde Billi, 
arkadaşlarile bir parkın kum 
bahçesinde oynarken bir gaze
teci oynıyan çocuklara yaklaşı

yor ve onların resimlerini çeki
yor. Fakat bu aralık yaramaz 
bir kız Bitlinin gözlerine kum 
abyor ve Billi ağlamıya başlıyor. 
Gazeteci iğiliyor ve mendilile 
Dillinin yllzünil siliyor, ona; "Bak 
HD Dov gibisin" diyor. lngilizce
de Dov glivercindir. işte bu hA
diseden sonra Billinin ismi "Billi 
Dov" olarak kabul ediliyor. 

Gilzel Billi 16 yaşında iken 
New - Y orkta meşhur Zigfield 
varyete tiyatrosunda dans etmiye 
başlıyor. Sinemacının birisi Billi
nin sesine ve ayaklarına dikkat 
ediyor ve onu stüdyoya çağıra
rak angaje ediyor. Bunun üzeri
ne Billi 1921 senesinde trene 
binip doğru Holivuda gidiyor.Ora
da llç ayın içinde yıldız oluyor. 

ilk filmi Tom Miksle çeviri· 
yor. ikinici filmini Duglas Fer· 
banksla oynuyor. Bu filmin ismi 
Sibay Korsandır. Billi bu filimde 
gayet muvaffak olup binlerce 
dolar kazanıyor. 

Bmi Do-r g2'yet gen .• H.tik ve 
ile.ık kanla bir yJdızdır. Yanına 

varır varmaz Adeta tatlılığını 
hissedersiniz. 

Holivutta az çok her artistin 
gizli olarak kullandığı şey vardır. 
Billinin de gizli şeyi kokusudur • 

• 
Billi kullandığı kokuya gayet 

dikkat etmektedir. Artistin bir 
sözü vardır: Bir kadının karak
teri kuUandığı kokudan derhal 
anlaşılır. 

Her ay Dillinin Paristekl 
esans mütehassısı kendisi için 
hususi surette hazırlanmlf koku
yu gönderir. BiJii beş buçuk sene 
zarfında hergün kullandığı bu 
kokunun sırnnı, ilmini hiçbir 
arkadaşına söylememiştir. Gtızel 

yıldız kullandığı kokunun reçe
tesini on bin dolara ıatın almış· 

br. Her kadın onun kokusunu 
kıskanmaktadır. 

Billi, çocuklan gayet 1ever. 
Arasıra Holivudun parklannda 
onu görebilirsiniz. Çocuk araba-
larının başında durarak onlan 
sever. Noel gecesi BiUinin bir 
adeti vardır. Otomobil dolusu 
hediyeler alır ve onları fakir 
mahallelere giderek çocuklara 
dağıtır. 

Holivudun en kibirsiz yıldızı 
Billidir. Billi memleketimizden 
birkaç bin mektup almış ve ekse
risine cevap vermiştir. 

Bitli gazetemiz vasıtasile Tür
kiyede bulunan perestişkArlarına, 

kendisine karşı gösterdikleri mu-
qabbetten çok teşekkilr ediyor ve 
selimlar gönderiyor. Artistin ga· 
zetemiz için imzaladığı fotoğrafı 

gönden yorum. 
TUl'U 

1 • ~ -lımiş, ve beraberinde götür
mu~lü. Bu kız Mis Rita Pulton
dur ve son filimlerde Şarlo ile 
beraber oynamıştır. 

Mis Pulton Şarlo ile birlikte 
dünyayı dolaşmıştır. Şarlo Roma
da onun için bir senaryo yazmış
tır. Bu filim bir Rus artistinin 
hayabna aittir. Filmi çevirmek 
üzere kız Londraya dönmüştür. 
Filmin çevrilmesine intizaren bir 
bando idare etmektedir. 

En Yeni 
Yıldızlar 

Burada gördllğiinllz yıldızlar 
sinemanın en genç emektarlan
dır. Fakat kabiliyetleri sayesinde 
çabucak parlayan bu genç artist
ler ilk filimlerini çevirmişlerdir. 
Yukarıda gördüğünilz genç kız 
bir Fransız yıldızıdır. Polet Dübo 
ismindeki bu güzel kız çok tak
dir ediliyor. Ortada gördüğünüz 
genç kız Lehistan stüdyolarında 
yeni parlamıya başlamıştır. ismi 
DanUta Azistir. Aşağıda da Lil
yan Harreyin yeni arkadqı olan 
en genç Alman artistlerinden 
Volf Olbah • Rettiyi görll1onuaua. 

Holivut ( Hususi ) - Sinema 
makinelerile vahşi memleketlere 
gidip filim çevirmek son zaman
larda bir moda oldu denilebilir. 

Bundan bir müddet evvel 
"Tarzan" isminde vahşi ve gayet 
enteresan bir filim yapılmıştı. Bu 
filim vahşilerin arasında çevrildi 
ve bir milyondan fazla para sar
fedildi. 

"T arzan" oka dar beğenildi ki 
bu sefer bundan elli bin sene ev· 
vel yaşayan "Neanderthal" isimli 
adamları keşfetmek için Dr. Vi-
tington isminde bir profesör si· 
nemacılarla Avustralyanın göbe
ğine kadar gibip filim çevirdi. 

Filim alınırken birkaç defa 
vahşi hayvanlarla ve hatta birkaç 
defa da vahşi adamlarla mücade
le edildi. 

Gnnnn birinde sinemacılar 
bir vahşi köyllne girdiler. 

KöyDn ortasında zenci gibi 
çırılçıplak olan beyaz bir kadın 
gördiiler. Bu kadının mavi gözle
ri ve sarı saçı vardı. Ateş yanan 
ocağın başında yeni vur\llmuı 
bir zllrafanın bir parçasını kızar
tiyordu. 

Beyaz kadın beyaz erkekleri 
görllr görmez yerinden fırladı ve 
onlann yanma koşup lngilizce 
anlatb: 

" Ben sizin gibi beyaz renkli 
bir insanım. Benim kocam kap
tandı. Miitiş bir fırtınaya tutul
duk ve gemimiz kayalara çarpa
rak battı. Herkes boğuldu. T e-

1 
sadüf eseri olarak y1tlnıı 
ben kurtuldum. Vahşiler beni 
kurtardılar. Beni peri zan· 
nettikleri için beni önce hapis 
ettiler. Fakat sonra köyün büylik 
adamları düello yaptılar. Herkeı 
biribirini vurdu ve kazanan adam 
beni kansı olarak aldL Elbiseleri 
zaptettiler. Şimdi vahşi bayramla• 
rında kocam benim entarimi gi
yerek dolaşıyor. Elbiselerim me
deniyetten kalma son hatıradır. 
Şimdi bava burada okadar sıcak
ki incecik bir gömlek bile giy
meğe lüzum yok. Her zaman 
çıplak dolaşıyorum. Burada her
keste benim gibidir." 

Bu hiç işitilmemiı haberi si
nemacılar duyar duymaz bllyilk 
bir filim çevirmiye karar verdiler. 

Filim, Avustralyanın karma
karışık ormanları arasında bin 
müşkilatla çevrildi ve baş roll 
'+ızat bu kadm çevireli. Filme 

· ·rı Saçlı Esir) ismi verilmiştir. 
C · n bittikten sonra sinemacalar 

Jını tekrar memleketine p 
tJrmek istediler. Fakat hayreti 
kadın o vahşi memleketinden bir 
türlü aynlamadı razı olmadı Ye 
şu cevabı verdi; 

" Hayır, ben burada kalaca
ğım. Medeniyete gitmek istemem. 
Sinema, tiyatro, otomobil sizin 
olsun. Ben burada bu kapkara 
adamlara alıştım.,, 

Filim bitirildikten sonra ıine

macılar kadına birçok hediyeler 
verdikten sonra geri döndlller. 

Turu 

Anita Ve Son Posta 

Gtızel Anita Pajı hepimiz tanıyoruz. Birçok filimlerini lezzetle 
seyrettiğimiz bu cici kız geçenlerde bize imzalı bir resmini ve aellm
larını göndermitti. Bu sefer de gazetemizi okurken çektirdiği bir 
resmini g&ndermiştir. A.nita, "Son Posta., yı çok ~eğen1J1~ ~ ~ 
buu aiDema uyfamızı çok takdir etmiftir. 
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Şehzade 
• 
ken ... 

adril Oynıyorlar, Abdü mecit Te 
ans E en e i Seyrediyordu 

Muharriri )f. 

Her Hakkı Mahfuzdur 

-19-

1 
sız ve muvazenesiz hareket ede· 
rek kendilerini tebah etti. 

Ekseri~i de, hükümdarm elinde 
bilakayt ve şart rızayı dliye hi:.ı:-

idare istemlerini çok iyi tetkik 
etmiş ve giinün birinde salta· 
nat kendisinede mukadder olursa 
ne suretle hareket etmek liizım 
geldiğine tamamen karar vermiş· 

Abdiilmecit, beşuş bir çehre 
Ue, alkışlar arasında büyuk sa· 
lona girdi. Ecnebi sefirlerine, 
Fransız ve ln~iliz jenerallerine 
ve bilhassa bunların madamları· 
na ayrı ayrı iltifat etti. Sultan 
Mecit, salonun ortasında, ayakta 
duruyor, ve iğri kılıcına dayanı· 
yordu. Arkasınz?a, yakası ve kol· 
ları bafifçe sırma ile işlenmiş si· 
yab bir setre bulunuyordu. Koyu 
renkli fesinin ön tarafma takılmış 
olan sorgucun yakut, zilmrüt 
ve pırlantaları, cazip renklerle 
kıvılcımlanıyor, göğsünde de Lej· 
yon donör nişanının elmasları 

parlıyordu. 

Abdülmecit, kendisinde te
merküz eden yüzlerce kadm ve 
erkek gözleri karşısında sıkılmış 
gibiydi. Uçuk rengine, hafif kan 
gelmişti. Mebzul ziyalar altında 
çiçek bozukları daha bariz görü
nüyor, gözleri; derin bir sulhü 
sükun içinde, mahçup ve müte· 
reddit etrafı süzüyordu. 

Herkes, biribirini dürtüyor ve 
Abdülmecidin biraz gerisinde 
duran sefirin göğsünü gösteriyor· 
du. Şimdi sefirin göğsünde de 
Mecidi nişanının murassa bir 
kıt'ası parlıyordu. 

Resmiyetten hoşlanmıyan Ab· 
dlllmecit, başını sefire çevirdi: 

- Dansa, devam edilsin .. 
Dedi. 
Orkestra derhal bir ( kadril ) 

çalmıya ve çiftler de, dans salonu· 
na geçmiye başladı. Abdülmecit, 
oyuna İf tİrak etmedi. Dans sa· 
lonunun bir köşesine getirilen 
musanna bir koltuğa oturdu. 
Kılıcını bacaklarmın arasına aldı. 
Rengarenk kumaşlar ve mebzul 
.iyalar albnda, ıedef gibi parlı· 
yan beyaz kollara, pembe pembe 
harelenen güzel yüzlere baka baka 
miitehassis oldu. 

Bu esnada, koltuğunun ar
kasında seryaver Etem Paşa ile 
(Kızlar ağası, Tayfur Ağa) bu· 
lunuyordu. (Sadaret) payesmı 
haiz olan ve sarayın en mühim 
erkanından bulunan, uzun boylu 
narin yapılı, koyu çikolata renkli 
Tayfur Ağa, danseden çiftlere 
derin bir hayretle bakıyor, (Ha
remi Hümayun) da sımsıkı 
bir zaptu rapt altında yaşıyan 
zambak gibi terü taze saraylılarla 
bu yan çıplak (Frenk madama· 
lan) arasında, fikren kıyaslar 

yapıyordu. 

* Gerek bu uretle ve gerek 
başka vesilelerle Abdülmeci de 
parlak roller oynatan, bilhassa 
Reşit ve Ali Paşalardı. Fak at bu iki 
zata halef olan diğer (sadrazam) 
lar, bu muhterem seleflerine, ha· 
kiki birer halef olamadılar. Bazı· 
ları, hUkümdann nüfuz ve kud
retini kırmaya çahşırken, hcsa~ 

met eden aciz ve muti birer 
alet haline geldi. 

Devletin muayyen bir idare 
sistemi olmadığı için hükümdar· 
larla beraber idare tarzı da deği
şiyordu. Abdülmecit maddi ve 

manevi ıstıraplar içinde, inliye in· 
liye can vermiş.. Onu müteakip 
tahta çıkan ( Abdülaziz ) de sefa· 

hatle malamal bir hayat geçirdikten 
sonra feci bir akıbetle, ( Saltanat 
Sahnesi) ni terketmiş.. Sultan Mu-

rat ise, Seriüzzeval bir gölge gibi 
gelip geçivermiş.. En nihayet 
saltanat sırası, Abdülhamide gel· 
mişti. 

Abdülhamit, şehzadeliğinde 
çekildiği tenha köşede, sessiz ve 

sadasız bu sırayı beklerken, bil· 
tün ecdadının tarihini bu meyan• 
da bilhassa babasile amcasının 

o • 
ı 

ti. Onun için, sıra kendisine ge• 
lip te saltanat salınesine çıktığı 
vakit çok mahir bir aktör gibi 
hareket etti. 

Osmanlı imperatorluğunda, 

mükellefiyet devrinin bu son 

hükümdarı, idareyi tam manasile 
kendi fikir ve mantığı dahilinde 

yürütebilmek, bu suretle de ha· 
yat ve saltanatmı idame etmek 
için evvela kendisine uygun bir 
muhit yapmak istedi ve yapb. 

Bunu yaptıktan sonra da hüku
meti iki kısma ayırdı. Biri, resmi 
ve mes'ul idare, diğeri de şahsi 

ve gayrimes'ul idare .. 
Resmi idarenin merkezi Babı· 

ali, şahsi idarenin makarn ise, 
Yıldız sarıyı idi. 

( Arka11 Titr ) 

z 
• 
ı r u •• 

Çankırı, (Hususi) - Burada, bir hırsızlık maznunu tarafından 

kanii bir cinayet işlendi. lki kişinin ölümüne, ikisinin de yaralan
masını intaç eden bu facia, şöyle oldu: 

Gürdiyen köyünden Bayram, Mehmet Ef. isminde birinin evinden 
buğday çalmış, köy mubtar1 Osman Ef. adliyeye müracaat etmiş, 

bir arama emri almış ve bu emirle Bayramın evi aranmış, çalman 
buğday ele geçmiş. 

O sırada evinde bulunmıyan Bayram, öğle Uzeri karısından bu 
haberi alınca, tabancasını kaparak pürtehevvür sokağa fırlamış, 
camiye giden Mehmet Ef. ile Hamdi Erendiyi bir kurşunda yere 

sermiş, sonra muhtar Osman Efendiyi ve ihtiyar heyetinden Kara 
Yusuf Ağayı vurmuştur. Mehmet ve Hamdi Efendiler derhal öl· 
müşlerdir. 

Diğerlerinin yaralan hafiftir. Eski bir sabıkalı ve bir ınahküm olan 
Bayram, daha bir ay evvel bahisten çıkmıştı. Katil tutulmuştur. 

Feci Bir Kaza 
Şikago 29 - Amerikan kon

serve fabrikasile diğer büyük bir 

müessenin müdürü olan Edvart 

Şmit apartımanınm altıncı katın

dan düşmüş ve hemen 'ölmüştür. 

Rus .. Alman Mul<avelesi 
Berlin, 29 - Rus • Alman 

gümrük mukavelesi Alman hari

ciye nezareti tarafından imzalan
mıştır. Bu mukavelename 93 l de , 
aktedilen protokolun zeylidir. 

f~üth~ş Bir Facia 
Kamliridze, 29 - Bir evde10 

yaşından daha küçük üç çocukla 

babalarmm ve diğer bir kadının 

cesedi bulunmuştur. Ma~tuller 

tabanca veya tüf~kle öldürül

müşlerdir. 
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Golen evrak geri verilmez. 
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ntikal Etmiş Bazı 
Uzak Tutmıyalım .. 

Yazan: Ahmet 

Memlekette n ağır şerait artında çalışan bir rmf ta 
maden amelesldlr 

Zonguldak, ( Hususi ) - Bü
ylik Millet Meclisi bugünlerde 
bir " iş Kanunu ,, çıkarmak llze
re bulunuyor. Hususi bazı tali· 
matname ve nizamname ile 5 
eylül 337 tarihinde meriyete ko
nan ve münhasıran kömür hav· 
zasında çalışan amelenin müte
kabil hakları için yapılan bir ka
nunu istisna edersek liiyihasını 

tetkik ettiğimiz iş Kanunu, mem· 
leketin hakiki ihtiyaçları düşü
nülerek çok sıkı bir haddeden 
geçirildikten sonra çıkarılırsa, say 

ve sermayenin karşılıklı vazife 
ve menfaatlerini tam manasile ve 
en geniş salahiyetle söyliyen ve 
koruyan ilk kanun olacaktır. 

Yukarda 5 eyliil 337 tarihinde 
çıkarıldığını söylediğim " Zongul· 
dak Amele Kanunu 11 yine evvelce 
söylediğim ve isminden de an
laşılacağı gibi yalnız kömür ma
denleri amelesinin hukukuna in
hisar etmiş ve giinün acil ihti
yaçlarına cevap verecek şekilde 

hazırlanan kanun bittabi umumi 
bir ilitiyacı karşılamaktan, sAy 
erbabı ile iş sahibi arasındaki 
mütekabil hakları, karşılıklı men
faatleri lizerinde müessir ve na
zım olmaktan uzak kalmıştır. 

Zonguldak kömür amelesinin 
en mübrem ve zaruri ihtiyaçlarını 
bir an evvel temin etmek gayre 
tile, fstiklfil harbinin en had bir 
devresinde, dahili ·ve harici bin
lerce gaile ve tehlikelere rağmen 
çıkarılan bu kanun da, o gün için 
tali bir ehemmiyeti haiz veya 
teferrüat sayılan çok mühim me
vat ve esaslı noktalar ihmal edil
miştir. Bu mühmel noktalara1 

tatbikatındaki noksanlara ve ni
hayet şümulu dairesi havza hu-

dutlarına münhasır kalmasma 
rağmen bu kanun, dünyanın en 
ağır ve en elim hayat şeraiti 

altında çalışan maden amelemi
zin, o zamana kadar meçhul kal· 
mış birçok haklarını tamtmış, 

bilhassa; topraklarımızda . bir 
müstevli zihniyetle işliyen ecnebi 
sermayesinin elinde, bir ecir, bir 
esir gibi maden kuyularının ha
yat yıpratan dehlizlerine gelişi 

güzel sevkolunan milliyetperver 
Türk amelesine • tatbikatında 
tamamile muvaffak olunamamakla 
beraber • mazbut ve muntazam 
bir say şeraiti vermiştir. Ayni 
zamanda kanuna zeylolarak 
Heyeti Vekilece musaddak bir 
talimatname ile de amelenin içti
m::.i ve sıhh vaziyetle alakadai 
yardım teşekkülleri viicut bulmuş 

ve bu teşekküller sayesinde mec
ruh ve hasta ameleye ve ailele-
rine, muhtaç ailelere, vefat eden· 
Jere, amele çocuklarına, Johosa 
amele kadınlarına meccanen bak· 
mak, tedavi ve yardım etmek 
nisbt bir imkan altına girmiştir. 

-=RADYO==-
30 Mayıs Pazartesi 

lıtanbul - (1200 metre) 18 gramo
fon, 19,5 Darilttalim heyeti, 20,5 ope
ra parçaları, 21 Kemal Niyazi Bey, 22 
tango orkestrası . 

Bükreş - ( 394 metre ) 20 Salon or
kestrası, Kuvartet, 19,45 :Matmazel 
Niclson tarafından l}arKı, 20,05 akşam 
konseri. 

Belg rat - (429 metro) 20,5 ~f: kon
seri , 21 komedi, 21,40 koman ' c pl
yaııô, 22,ti S('S kon seri 23,20 akşam 
konseri. 

Roma - (441 metro) 21 gramofon, 22 
ti illi İtalyan gecesi, 2H, 10 hafif musiki. 

Proğ (488 metro) 20 Çok Milli 
şarkıları, 22 koıısor, 2i,80 piyano. 

Viyana - ( 517 metre ) 22,30 Der 
Freisclıfitz operası. 

Peşte - ( 550 metre ) 21 Yiiksek 
musiki mektebinin ses konseri. 

Varşova - ( 1411 mette) 20,35 gra
mofon, 20,45 radyo gazetesi, 21 ,25 
opera parçaları, 24 dans havaları. 

Berlin - ( 1635 metre ) 20 siyasi 

1 
haberleri. !:!0,20 yeni çıkan kitnplar, 
21 opcıradan nakil. 

31 Mayıs Salı 
J&tanbul -(1200 metre) 18 Gramo

fon, 19,5 Hafız Burhan Bey 20,5 kon
frrans 21 Hafız Burhan Bey, 22 orkestra. 

Bükrcş - ( 8!>4 motro) 20 llaııılot
ton bir parça, 20,5 konferans, 20,45 
Matmazel Zutiana tarafından ş .ı rkı, 
21,0j hafif musiki. 

Belgrad - (429 metro) 20 Çek ucrs
lori, 21 gramofon 21,20 kon"er, 22 
A) da operası. 

Roma - ( 441 metre) 21,45 muhte
lif şarkılar, 22 muhtelif konser. 

Prağ ( 488 metre ) 20 kit.ara 
konseri, 20,2j ıarl,ı konseri 21 Prag 
Musiki mektebinin tale'vo konseri, 21 
H. F. konseri. 

Viy na - ( 517 metro) 20,2;; Gü
nün habcrleir, nıusalıa.ba konfora.ne, 
22 askeri ı.oııser, 23,35 gece J,o nseri. 

Peşte - ( 550 metro ) 20, 15 Koııfe
r.t ıı ", 20, l5 salon orkestrası. 

Varşova · ( 1411 metro ) .!0,85 
~arkı konseri, 21 ınusnlı:ılw, 21 , Hi 
lınlk koıısı.ıri, 23,0::> piyano koıı ı rı 

Berlin - ( Hi35 metro) 20 Gilnlln 
lıal.ı orleri, siyaset al emi, 20,83 gr:uno
foıı, 21,15 hal~ konseri, 23,0j piyano 

Yarınki Konferans 
Js tanbul radyosunda Refik Alımcı 

Be) tar:ıfıııılnn ~arın nkş:ım sa..ı.t 20-30da 
verilecek konfornn t- ın mevzuu: Bug Un 
kil •'clC'lıiyatınıız. 

Hindistanda l<argaşahklar 
Bombay, 29 - Bir MüslU

manın Mecusiler tarafından taar
ruza uğraması üzerine yeniden 
kargaşahklar çıkmıştır. Bir kişi 
ölmüş, 30 kişi yaralannuşbr. 
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u Cö t Mahluk 
Zarfı da , ilyonlar 
~ Vilayet lrnnağı bahçesinde açı- 11 
t ~ Tavukçuluk ve Bahçecilik Ser· r 

ısa Bir Zaman 
Temin Edebilir 

~1 
)ar t\ak~am kapanacaktır. Sergi ı· ı\ 

~ a~ mikyasta bir nümune me~-
~·tınden başka bir şey olmamakla ,....,....,-~'""7 

~aber teşhir edilen kümes hay· ~~sm~.~ji' '"'~ 
tıı klı ve çiçekler, fenni iş gör
~ surelile çok feyizli neticeler 

St a?ileceğini ispat etm tedir. 
,~Rıde fenni bir mesai neticesi 
tth~ak mavi ve yeşil güller gö· 
~ ı\diğimiz gibi her nevi kümes 
~ Yvaııları da göğsümüzü iftihar

k1 bartacakderecede mükem-

97 Ömer Efendi: Aculdür. lste· ~:!:::~~::::!! 
06 Yazan: * 'f 

T ari in Esrarengiz Sayfaları diği bir feyde 
israr eder, men· · 

faatlerine kar- · 

şı hırs göste

rir, knnaatkar 

değildir. Fazla 

konuşur, 

sizlikten 
zetmez. 

ses

ha· 

• 98 ZUhtU Efendi: 

sokulgandır. İn· 
tizaııı kuyuda-
tile pek alaka-
dar olmak is· 

Çalı~kan ve 

Cafer, eşiğine ayak bastığı 
şu dairenin içinde kutsi ve gaş
yengi:ı bir hayat bulacağına kani 
idi. Bu hayat, aziz sevgilinin var· 
iığmdan doğacaktı. O sevgili ki 
güzellerin güzeli, zekilerin zekisi, 
duyguluların duygulusu ve hulasa 
eşsiz bir inci, yaratmak kudretini 
haiz bir nur idi. Onun bakışla
rından ilahi hazlar alınırdı, onun 
tebessümlerinde sönmez ve yıp
ranmaz neşeler toplanırdı. 

Lakin yine bu eşikten mezara 
da geçilmek ihtimali vardı. Çün-

1 
için gösterdiği hudutsuz müsa
mahayı tahattur edince bütun 
endişeleri silindi ve eğildi .• 

- Hoş geldiniz, safa geldiniz. 
Allah sizi bahtiyar etsin. 

Cafer, elini koynuna soktu, 
kıymetli bir elmas çıkardı, köle-
ye uzattı: 

- Bu gecenin bahşişidir, iyi 
kla. Sükut etmeği bilirsen her 

ece böyle bir elmas alacaksın. 
Köle, her gece gökten elim: bir 

yıldız düşeceğini müjdeliyen bu 
lütufkar sözleri şühranla karşı
ladı, yine eğildi: 

- Seyyidetena Abbascnin 
kölesi sizin de kölenizdir1 

t dir 

't Bü~ün bunlardan ayrı olarak 
tııtgide bizim nazarı dikkatimizi 
~~ f~zla celbeden şey, tavşan 
~ Şesıdir. Birçok kimseler şim
~ ~adar tavşan beslemeği bir 
ltaı olarak telakki ediyorlardı. 

111 huki bu cömert mahlükun 
,l~tıı~eket için iktısadl bir unsur 

, tcmez, rnhah
na fazla düş-

kü halife, menettiği şeyin vuku
bulduğunu sezince elbette kıza
cak ve hcrşcyi kırafaktı. O kud
retli adam, galiba Ademle Hav
vayı yanyana lrnyup ta hissiz 
bir ömür geçirmelerini isti yen 
ve bu arzusuna itaat olunmadı
ğını göriir görmez onları cennet-

- Emire nerededir ve ne 
yapıyor? 

Ercivanm beyni de tıpkı göz· 
leri gibi, elindeki yıldızın nurile, 
kamaşmıştı. Bu suale o kamaşık
lık tesirile ve biraz da Abbase
nin sözlerinden mülhem olarak, 
şu cevabı verdi: 

11Runu öğreniyoruz. 

~ ~emlekete fenni çiftçiliği so
kıı Ye senelerce bu sahada çalı
~ Ömer Lütfi Bey çok güzel tav-
~ lı· r yetiştirmiş, bunları sergide 
~it etmiştir. Bu tavşanlar 

d6 Viyen cinsindendir ve 
~ltılekette kolayca üreyebilir. 
ter Lütfi Bey tavşancılığın 

\ılll~ekete temin edeceği istifa
erı şöyle anlatıyor: 

~ 
11 

- Tavşan, kıymetini her 
~den fazla bilmemiz lazım ge-
t~ cömert ve feyizli bir hay· 
bt ~ır. Yetiştirmesi kolay ve 
~,' eınesi masrafsız olan bu hay· 

11
• teşebbüslere ve dolayısile 

b~llılekete milyonlar kazandıra
t~ t, Blö dö Viyen cinsi, kürk 
btllıak hususunda çok mühim 
~ Unsurdur. Bu arada Ankara 
\'şanını da zikredebilirim. 

Ömer LOtfl Bey ve yetiştirdiği 
tavfanlardan biri 

tavşan sürüsü elde edilmiş olur. 
"Bu hayvanm eti çok lezzetlidir. 

Fakat derisi daha kıymetlidir. 
Bugün bahçe ve kümes süsle
mekten başka bir işe yaramıyan 

bu hayvanlar, öyle ümit ediyo
yorum ki, yarın memlekette kürk 

ihtiyacını temin edecektir. Arbk 
kontejan usulü mucibince Avru
padan kürk getirtmiyeceğiz. De
rileri çok mükemmel olan bu 
tavşanlar bu vaziyet karşısında 
en mühim bir ikbsadi unsur ol
mak mevkiindedir. 

"Ankara tavşanlarmdan, tüy
leri yolunmak suretile istifade 

edilir. Diğer cinsler muayyen 
vakitte kesilmek suretile bekle
nen istifadeyi verir. Yeter ki bu 
hayvanın getireceği faydalar tak
dir edilsin ve memlekette bir tav-

fıtıd''Bir çifi tavşan bir sene zar· 
ttd a hesabı tutulamıyacak dere
t~ e çok yavru doğurur. Bu 
'il tulanu da mahsulünü hesap 
~t8ek çok kısa bir müddet 

1nda milyonlara varan bir şan derisi sanayii teeesüs etsin.,, 

Verem Cemiyetinin 
trenköy Sanatoryomu 
~~k Az Zaman Evvel Açılan Müessese 

Büyük Bir Rağbet Görmektedir 

~ Ye il toryom balkonunda, gUne banyosu alan hastalar 

güıılük göster· 
ınez; mihnet ve 

cefayn taham· 
mili etmek is-
ter, menfaatle· 
cine rnugayir .. gelcn hareketlere kar§ı 
siiratlc mukabele eder. Gürültücü 
ve miicadeleci olur. 

99 Bekir Bey: 

fak olınnk için 
alimlerin tav· 
siye ettikleri 
umumi muvaf. 
fakıyet sırla
rından istifade 
etmek laıım-

dır. Bu me
yanda tesadüf· 
leri de tasarruf 
etmek icap 

• Hayatta 

eder. (daha müteşebbis 

ve cc areti medeniyenizi! 
ye çalışınız). 

mm af-

olmağa 
tak\ İ\C-

100 M. Leman Hamm: (Foto~ra

fınm dercini istemi} or.) Karşısın· 
dakinc uymasını hilen zeki \e 
idareli bir hanımdır. Kcndi~ini 
çahuk sevdirir, buna ::ıempJ.ti"'i de 
yard1rn eder. Hayatını . daima 11C' Ş<' 
ve sürur içinde geçırmek iı;;ter, 
Istırap ve heyecan rnren mevzu. 
lara rağbet etmez, rahatını Liraz 
fazla sever ve ev işlerile yorulmak 
istemez. 

• 101 N.K. Bey: ( Fotoğrafıııın der· 
cini i temiyor.) Heyecanlı ve atak
tır. Küçük bir ~eyi büyütür, me
sele yapar, birdenbire parlar, onra 
ricat eder. İtiraz \ e tenkidf' ta· 
hammül edemez, yaptıklarının iyi 
olduğuna kanidir. Kendini beğenir 
ve başkalarına nasihat vermckte11 
ınedihten hoşlanır. Tok ::;özlüdür. 
Maahaza geniş bir knlbi vardır. 

• GözlUklU Faik Bey: Hoş olıpet 
ve arkadaşper verdir. ~lrnceyi, 
mey ve neşe filemlerım ~ever, 
bir fozln kusur hınaz, mii nma· 
haya temayül ede~, para· 
yı bolca snrfotmek ıstcr, te
sadüflere tabi olur (adam sen de) 
felsefesine sadakat gösterir. Usul 
ve merasim kuyudo.tma pek ria
yet kar değildir, çapuk parJıımnz, 
idareci olur, tevazuu altına sıkış
tırdtğı şahsiyetini, gururunu gi). 
zctir; pek tahakküme gelemez; 
hazan menfaatlerine lakayt kalır. 
Kafadarları tnrnfından sevilir, huna 
sempatisi de yardım eder. 

Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

l 1 inci Sayfamızda bulacaksın.z. 

~en kapı dışan eden Hudayı 
taklit ediyordu. Bu hareket gü· 
lünç olabiliı di. Fa kat Harunu, 
ceza tertibinde de ayni mukal-
litliğe sapmaktan kim menede
bilirdi? 

Genç vezir, müsavi kuvvette 
iki mıhladız arasında kalan çöp 
gibi ne sağa, ne sola gidebili· 
yordu. Aşk gülşenleri önünde 
idi, fakat o gülşenlerin yanıba
şında da felaket uçurumları, kor-
kunç ağızlarını açarak çirkin çir
kin çırpınıyorlardı. 

Cafer kısa olmakla beraber 
çok müz'iç çok üzücü bir müla
hazadan sonra şöyle bir silkindi. 

Adam sen de, dedi, ölüm 
zaten mukadderdir. Onu dü-
şünüp aşkımı niçin öksüz bıra• 
kayım? 

Şimdi metanetini, azametini 
takınmıştı, sağlam adımlarla he
defe doğru yürüyordu. Orada 
Harun!a karşılaşsa dönmiyecekti, 
ecel önüne dikilse titremiyecekti, 
o kadar metin ve o kadar perva-

sızdı. 
Nihayet Ercivanın önünde 

uyukladığı kapıya geldi, yavaşça 
köleyi sarstı. Abbasenin muhafızı 
bulunan siyahi, üç mumlu bir 
şamdanla ziyalanan uzun deblit 
içinde Caferin yüksek endamını 
görür görmez şaşırdı ve kekeledi: 

- Vezir! 
Cafer gülümsiyerek onun söz

lerini tamamladı: 
- Ve Emirülmüminioin eniştesi 

Seyyidetiina Abbasenin zevcil 
Ercivan, bir saat evvel ham

mımn ağzından işittiği sözleri 
hatırladı. Abbase, o gece %ifafa 
gireceğini söylemişti ve kendisi 
de damatsız bir zif afı tuhaf bu
lup istiğrap göstermişti. Şimdi o 
tuhaflılc zail oluyordu ve damat 
gerdek odasının önünde boy 
gösteriyordu. 

Siyahi köle, bir an ıçm vezırı 
alıkoymak, Emirülmümininin bu 
vakitsiz zifaftan haberdar olup 
olmadığmı araştırmak istedi. 
Sonra Abbase ile Caferin nikahlı 
olduklarını, Halifenin izni ve 
muvafakati olmadan böyle bir 
harekete cüret edemiyeceklerini 
düşündü. Hele Harunun bizzat 
kendisine söylediği sözleri, Cnfer 

Andre Moruva 

~klim er 
bnsılmıştır. t:nltö;~~ ~ücadele Cemiyetinin tısı,. ~ece süt~, ilaç, Rontk~n ve te - f 

Asla 1 ııcncdc 340 defa 

h tyo111 b ~~cude getirdiği sana- davı ucretlerıle beraber gunde has 
f cqlarn Uyuk bir rağbet görmiye talardan yalnız 275 kuruş alınmak 
~e"kaı~~~r. Müstesna bir mevkie, ta~~~· Müe.ssesenin hastalara ~öster• 
ttı·~ttırneı b. n z.1rcte, bilhassa mü- dıgı derm şefkat ve maddı ko-'k sesed ır mutfağa malik olan !aylık, az zamauda kaydettiğimiz 

Ş nı ' saba~ kahvaltısı, öğle, büyük muvaffakiyelin sırrmı teş-
Yeıneklerı, ikindi kahval- kil ediyor. 

Sporcuları Davet 
İstanbul Futbol Heyetinden: 
Altmordu, Kasımpaşa, Top

kapı, Hilal klüpleri naınma birer 
murahhasm bugün 18 de Futbol 
Heyetine müracaatları rica olunur. 

Haydar Rifat Bey ınrıı.fından 

tercüme edlldiginl söylemek muvaf· 

kıyctinin derecesini ııösterlr. 

Yeni çıkh. 

- Yatak odasındadır, sizi 
bekliyor! 

- Bana o odayı gösterinizi 
Caferin, yeminini unutarak, 

halifenin hiddetlenmesi ihtimalini 
mühimsemiyerek odaya gmşı, 
Zübeyde tarafından gönderilmiı 
olan kölenin ikinci ilacı sunduğu 
dakikaya tesadüf etti. Kadın, 
yeni bir buhranın alevleri için
de kıvranıyordlL Köle de kuytu 
bir köşeye çekilip koynun
dalci boyalarla kıllarla Cafer 
kıyafetine temessül etmiye hazır· 
lam yordu. 

Genç vezir içeri girince köle 
şaşırdı, lakin itidalini bozmadı, 
hemen selama durdu. Abbase ise 
rüyanın bütün letafetile başladı
ğını anlıyarak beklemiye koyul· 
du. Gözleri saadet haykmyordu, 
yüreği saadet okuyordu, ruhu 
saadet püskürüyordu. Yalnız dili 
söylemiyordu, vücudü alevli bir 
tazyik altmda hareketsiz duru
yordu. 

Cafer, odadaki karanlığa rağ
men Abbasenin tuhaf bir vazi• 
yette bulunduğunu sezdi. Güzel 
kadmm gözleri, iki nur tanesi gibi, 
yatağın içinde pırıldıyordu ve 
teninin beyazlığı karanlığa asıh 
bir gümüş lavha gibi gözlere 
çarpıyordu. 

Vezir yatağa doğru müştak 
bir nazar attıktan şonra köleye 
yanaştı ve sordu: 

- Burada işin ne ? 
- Seyyidetina ilaç istediler, 

onu verdim. 
- O halde çık, yerine git 

ve .; .. Sus 1 
Köle çıkar çıkmaz Abbasenin 

dizlerine kapandı ve inledi: 
- Geldim, işte ben geldim L 

( Arkası var• 

Mersinde 
Bir Ay içinde Nekadar 

Pamuk ihraç Edildi 
Geçen nisan ayı zarfında 

Mersin limanmdan Avrupaya 
258333 lira kıymetinde 911400 
kilo pamuk ihraç edilmiştir. 

Bunlardan 65048 lira kıyme-
tinde 225815 kilosu Almanyaya, 
ı '35 lira kıymetinde 201764 
ldlosu lngiltercye, 43337 lira kıy
metinde 142271 kilosu Almanya
ya, 31873 lira kıymetinde 103840 
kilosu F ransaya, 3 l 390 lira kıy
metinde 105996 kilosu Bulgaris
hıoa, 15160 lira kıymetinde 
49475 kilosu Yunanistana, 1150 
lira kıymetinde 5439 kilosu Suri
yeye ihraç edilmiştir. 

931 nisan ayı zarfında ise 
Mersin limanından 524962 lira 
kıymetinde 1446489 kilo pamuk 
ihraç edilmiştir. 

'1 

r. 



10 Sayfa SON POSTA 

Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

Atın Peşi_~de •• Muharriri 

Stakpool 

M. V enizelos Meclist 
Nasıl Hesap Verdi 

Uç Serseri .. Üç Milyoner -73-
( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

ne nasıl çekilir diyenler çoktur. 
Filvaki parlamentarizm adet 

ve teamüllerine fevkalade riayet 
edilen Yunanistan gibi bir mem· 
lekette bu vaziyeti garip gibi 
telakki eden düşünüşler büsbü
tün de haksız değildir. Fakat 
biraz tamik edilirse meselenin le
dünniyab anlaşılır. 

Yine cevap çıkmadı. Aşağıda 
derin bir sükut vardı, bu sükut 
içinde sadece sineklerin vızıltısı 

ifitiliyordu. 
Makar korkulacak bir şey 

olmadığını görünce aşağıya indi: 
Cekinin Cesedi masanın üz~

rindeydi. Fakat başı vUcüdündfn 
hemen emen ayrılmış, masa kena· 
ından aşağıya sarkıyordu. Yerde de 
bir sürü tabak, kase, bardak 
kırıntıları vardı. Bunu istisna 
ederseniz hiçbir perişanlık ve 
mücadele eseri görünmüyordu. 
Yalnız ortada öyle vahşi bir hay· 
van kokusu vardı ki Makarın 

midesini bulandırdı. 
Adam aşağıdan aydınlık ca· 

mını kaldırarak taze hava aldı 
Ye düşündü: 

Cekinin cesedini burada bu 
vaziyette bırakmak mümkün de· 
ğildi. Mutlaka dışarıya çıkarıp 

göle atmak lazımdı. 
Derhal işe koyuldu, on 

dakika kadar uğraştı. Fakat an· 
ladı ki, bu iş takatinin fevkin· 
dedir. 

Çalışa çalışa cesedi merdive
nin ayağına kadar sürüklemişti, 

timdi ayağa kaldırıp yukarıya 
dikmek liizımdı. işte du da elin
den gelmiyordu. Yine düşündü: 

Vinç veya palanga gibi bir 
ıeye ihtiyaç vardı. Fakat bu da 
olsa iki tane de adam lazımdı. 
Birinin palangayı çekmesi, öbü
rünün cesedi tutması icap ede
cekti. 

Makar yatağın kenarına otu· 
rarak tekrar düşünmiye başladı. 

Fakat şimdi cesedi değil, açıkta 

kalan altını düşünüyordu. Bu 
düşUnce bir kAbusun başlangıcı 

oldu: 
Orada nakledilmeyi bekliyen 

tonlarca albn, burada ise başı 

kesik bir ceset v~dı, yukarda 
&Dvertede de başka bir ölü yah
yordu. Şimdi bütün işleri görmek 
için yalnız bir adam mevcuttu. 

Bu adam cesetleri kaldıracak, 
clenize atacak, altınları gemiye 
taşıyacak, ıonra gemiyi gölc!en 
denize çıkaracak ve Okyanusta 
yapayalnız, yol bulmıya çalışa
caktı. 

J Makar 
Sonra 

Cesedin 
Altın 

Birini Göle Attıktan 
Sepetini Y akalıyarak 

Gemiye 
ilk şey de Viyann cesedi oldu. 
Bu ceset btrakıldığı vaziyette 
duruyordu. Fak at bir gözü ek
silmişti ve geminin üzerinde yır
tıcı bir kuş devir yapıp duru· 
yordu. 

Bu sıcak memleketlerde öl
mek demek vahşi hayvanlara 
yem teşkil etmek demekti. 

Makar bu feci sahneye bir iki 
dakika baktıktan sonra Viyarın 
cesedini suya atmıya teşebbüs 
etti. Bu son derece güç oldu. Viyar 
bir türlü gitmek istemez görünü· 
yordu: Makar bir iki defa cesedi 
gemınm güvert~ parmaklıklan 

arasından iterek göle atacak va· 
ziyete getirdi ise de ceset garip 
bir muvazene kanununa tebaiyet 
ederek tekrar güverteye düştü 
ve tek gözü ile korkunç bir 
manzara arzetti. 

Makar üçüncü defa olarak 
işe koyuldu ve nihayet muvaffak 
oldu. Ceset şimdi göle düşmüş 
ve cereyana tabi olarak gemiden 
uzaklaşmıştı. 

Makar vakti anlamak istiyerek 
saatine baktı, saat tam öğle 

zamanını gösteriyordu. 
Makar sabahtanberi ağzına 

birşey koymamıştı, fazla olarak 
ta son derece yorulmuştu. Bü
tün vücudunda tahammül edil
miyecek bir ağırlık hissediyordu. 
Dimağı da uyuşmu§ gibiydi. 

Düşüncelerine intizam ve 
irtibat vermiye muvaffak ola
mıyordu. 

Bu vaziyet karşısında Makar 
herşeyden evvel karnını doyur-

Çıkardı 
kırtısı aksediyor ve semada ötü
şen kuşların cıvcıvları işitiliyordu. 
Eğer Makar dikkat etseydi bu 
gürültülerden herbirinin neye 
delalet ettiğini pek iyi anlardı. 

Meseli işte şu boğuk ses, gö
le düşmüş ve akıntıya kapılarak 
buraya kadar gelmiş, geminin 
küpeştesine çarpmış bir ağaç 
parçasınııı çıkardığı sesti. Bu 
sivri kahkaha bir papağan sürü
sünün geçtiğini gösteriyordu. Son
ra su şakırtıları da cereyanın 
azaldığına ve çoğaldığına delalet 
edebilirdi. 

(Arkası var) 

Amerika da 
Yeni Bir Rekor 

mayı düşündü. Geminin mutfağı- Miler ve annesi 
na gitti. Orada Cekinin sabahtan Amerikada olimpiyat müsa-
bıraktığı artıklarla çekmenin gö· bakaları için başlanılan mesai 
zünde et, sebze ve süt konser- akıllara durgunluk verecek şekil-
veleri buldu. dedir. Yalnız şunu söyliyelim ki 

Derhal açlıkta kalmış gibi bütün Darülfünunlarda talebeler 
kutulara sarıldı, birkaç tanesini bilaistisna spor hazırlıklarile 

Başta Gelen Sebepler· 
En başta bilmelidir ki bu is· 

tifayı hazırlayan en mühim sebep, 
mali vaziyetin fenalığıdır. Devle
tin maliyesi bozuk, İngiliz lirası· 

mn ve onu takiben drahminin 
devamlı sukutu yüzünden de 
milli servetin vaziyeti bozuk. 
Tahmin ediyorlar ki ingilizin su· 
kutundan Yunan nakti serveti 
milliyesi yarıya yakın bir nispet
te 2iyaa uğramıştır. Çünki bütün 
bankaların, bütün tüccarm mua· 
melesi hep lngiliz lirası ile idi 
ve mevcut nakit te böyle idi. 
Bu mühim ziyana uğranıldıktan 
sonra drahminin o nispet üze· 
rinde durmıyarak düşmekte de· 
vam etmesi, ( hemen hemen bir 
drahmi bizim bir kuruş kıyme· 
tine yakın bir derekeye düş· 

müştür.) 

Yunan devlet ve millet mali
yatını sersemliğe uğratmıştır. 

Muhalefetin Silahı 
Bu, muhalefet için pek müessir 

bir silah olduve bir silah olmakta 
berdevamdır. Veniıelos istediği 
kadar bunun umumi buhranın 
Yunan memleketini kaplayan ka· 
ra kanadının kopardığı bir fırtı· 

na olduğunu söylesin. Muhale
fet, muvafık fırka aleyhinde va
ziyeti işliyor, işliyor ve onun 
zaranna pek fena ahkam çıkarı· 
yor. Bir taraftan da umumi 
intihabat yaklaşıyor. Bu iş, Uç 
ay gibi bir müddet zarfında mali 
vaziyetin düzelmesi ihtimali gö· 
rünmiyen kısa bir zaman sonra, 
icra edilecek. Mösyö V enizelos 
"işte ben çekildim, gelenler ne
den ıslah edemediler?,, diyebile· 
cek bir serbesti arıyordu ve hu· 
nu ancak intihabat esnasında 
hükumet haricinde bulunmakla 
bulabildi. açarak yemiye koyuldu. Hem yi- meşgul oluyorlar. Bu resimde 

yor, hem de kutuların etiketlerini gördüğOnüz gencin ismi Milerdir. Bütçenin Vaziyeti 
okuyordu, koserve ilinlarının na· Kolumbiya Darülfünununa nevam 
sıl yapıldıklarını tetkik idiyordu. eden bu genç ateşli bir sporcu- istifasından iki gün evvel 
Birkaç dakika için altınları da, dur. Geçenlerde yapılan bir kabine Meclise bütçeyi tevdi etti. 

Fakat bOtUn bu işler nasıl ya· ölüleri de önüne çıkan müşknl hazırlık müsabakasında Miler Varidat: 8,500,000,000 drahmi 
pılabilirdi? Altınların taşındığım veziyetleri de unutmuş gibiydi. bir mil mesafeyi dört dakika on Masarifat:S,500,000,000 drahmi. 
farzedelim. Cesetlerin atıldığını Sanki dilnyanın öbür ucunda gai- saniyede koşmak suretile şayanı Bizim paraya tahvil edilirse 
farzedelim, Avustralyamn sakin leden mücerret bir adam vaziye- hayret bir rekor tesis etmiştir. lngiliz lirasının ve binaenaleyh 
bir limanına gidildiğini farzede· tindeydi. Bu rekor şimdiki halde dünya onun arkasından drahminin su· 
Hm. ButOn bunlarla milşkülat Arasıra denizden bir su şı· rekorudur. kotundan evvelki, yani bundan 
bitmiş olmuyordu ki .• Hiç şüphesiz sekiz ay evvelki zamanın rayicine 
liman dairesinden gemiye memur Zafiyeti umumiye, iştihasıdık nazaran (255) milyon lira, drah· 
glecek ambarları gezecek ve al- f aied ve tesiri görülenı minin şimdiki rayicine nazaran 
tınları görecekti, bu memura ne F O S F A T L J ise 130 milyon lira. Meclise tevdi 
cevap verilebilirdi? edilen bütçede sureta bir leva· 

Altmlann akıbeti meselesi ş A R 'il' M A L T zün görülUyor, fakat hakikat 
Makarın kafası üzerinde taham- .. öyle değildir. Varidat en nikbin 
mnl edilmez bir yük ağırlığı tahminlere, masarifat ta tatbiki 
teşkil ediyordu. H u I a s a s 

1 
pek müşkuı görünen birtakım 

Senelerce sabrettikten sonra tasarruf tasavvurlarına istinat 
nihayet defineye kavuşmuştu. Fa- Kullanınız.. Her eczanede satılır ettirilmiştir. Yeni Maliye Nazırı 
kat işte bu defineden tam isti- bütçeyi Meclise tevdi ederken 
fade edeceği bir dakikada kar- ayni zamanda tevdi ettiği esbabı 
tısına hesapsız müşkülat çıkı- ı EMLAK ve EYTAM BANKASl,.1LANA Ti ı' mucibe layihasında bu sene için 
yordu. _ ~ ~ • Yunanistanın ana borç taksiti 

M~annbfa~ bu d~ikada ~--------------~-~-~6~~----· vHmek d~~ f~zhbili bile 
c1ddi bir muhakeme yurut~biie- Emlak Ve Eytam Bankası veremiyeccğini alenen bildir-

cek kabiliyette değildi. Cekinin f f b [ Ş b • d miştir. 
cesedi karşısında soğuk kanlılı- LS an U U esın en istifanın içyüzüne ait sebep-
ğını kaybediyor, fazla ifrata dü- 1 Haziran 932 tarihinden itibaren şubemiz gişeleri sabah dokuz lerin başlıcası budur. 
ıUyordu. buçuktan on ikiye, ikinci Miihim Sebep 

Mamaüfih salonda birkaç da- Ve on üç buçuktan on altıya ; ikinci mühim sebep te, fırka 
kika daha kaldıktan sonra gü· Pazar günleri dokuz buçulı.tan on ikiye kadar müşterilerimiı.in ruc:selesi olmayıp bir mcm!cket 
verteye çıktı. Orada gördüğü emirlerine açık bulundurulacaktır. ( 13 ) meselesi olan bu fena vaziyetin 

ıslahına diğer fırkalar reislt 
den istediği müşterek müzah• 
bilhassa bunlardan kıraliyet 
raftan olan Çaldaris parti 
esirgemesidir. Fırkalar, vaıiY 
bütün mes'uliyetini VenizeJ 
omuzlarında bırakmak isterP

0 

V enizelos ta bu büyük ;O 
bir kısmım omuzundan sil 
istemiştir ve nihayet vaziyet 
tifaya kadar varmıştır. 

Başka Bir Sebep Daha 
Daha sonra gelen bir se 

te hükumetin yapmak iste 
yeni Mutbuat Kanununun 
rek Mecliste, gerek matbıı 
uğradığı pek şiddetli hile\! 
olmuştur. 

Mösyö V enizelos, matbtı 
şimdiki vaziyeti memleketin 
zamı içtimaisini haleldar ede 
anarşi doğuracak felaketler 
zırlamakta olduğu fikir ve id 
smdadır. Fakat muhalefet, 
buahn serbestisini tahdit et 
Kanunu Esasiye muhalif buhl 
ve kıyameti koparıyor. 1\1 
Venizelos ta: 

-"Buyurun öyle ise, siz gt 
de başarın, deyip işin içiıı' 
çıkıyor. Fakat herhangi hükU 
gelirse gelsin, Meclisteki eks 

, yet, yani Venizelos fırkaS 

temayülatına mümaşat et 
mecburiyetinde olacaktır. Çii 
hakim ve nazım kuvvet şinıd1 

odur. 

M. Venizelos Hesap Başın 
Mösyö Venizelos, knbines 

istifasını Reisicümhure verdikt 
sonra Meclise gelmiş, .Med 
keyfiyetten haberdar etmiş 
d .. t .. B ı.,al or sene suren son aşve.-

esnasında yaptığı icraabn 
muhasebesini yapmıştır. ••y'u 
nistanı nasıl buldum, nasıl b•' 
kıyorum,, diye başlıyarak yaP 
bu muhasebei amale oaısr~ 
Mösyö Venizelos dört sene e" ~ 
mevkii iktidara geldiği ıallll 
memlekette haydutluk, Y İ 
meb'us namzedini bile dağa ~ 
dırmak derecelerine geldi al 
Yunanistanın komşularla 11> °' 
sebab berbattı. Selanik eo.d,,o 
içinde idi, Türkiyenin faildr· 
bahriyesinden endişe ediliyo~ 
Sık sık askeri müdahaleJetv 
bahsediliyordu. ~ 

Şimdi yani dört sene s0~ 
Yunanistan, hatta muhalefet ~ 
hafilinden tenkit ediJmiyen ' 
tarzda komşularile mlinaseb'J 
düzeltmiş bulunmakta, berb~ııl 
medeni bir memleketin jftı /. 
edebileceği bir emniyet ve 'J 
yişe mazhar olmakta, ordu ıl 
vazifelerine avdet etmiş b\I 
maktadır. ~ 

t3u müddet zarfında fetı~ 
son terakkiyatını havi 3161 1,; 
mektep tesis edilmiş, 1018 ~fı' 
muallim mektebi mezunu ınu 
ve 138 ana mektep hocası ~e r 
tirilmiş, çifçiye pek miiessir Cfl 
dımları dokunnn Ziraat Batı 
tesis edilmiştir. . 'bsrll 

Mösyö Venizelosun ıftı fı~ 
söyledikleri bunlardır. Maaı111l i 
Yunanistanda da, her yerde bif 

k · ve duğu p:ibi, bir ınemle etın . 0Jı9 
milletin .anc.a~J asrın ida~e~e il( 
Cümhurıyetı ıdare sayesın .... df . • • ıçt•• 
rilemek, medenıyet aılesı ... tf 
şerefli bir mevki alabilece~~i~ıl 

b ha~ 
mamen r.ınlaşılmış, u b'' 
en aşağı tabakalara kadar 
medilmişlir. 
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aris Sokaklarında Bir Gezinti - Antikacı 
Arkadaş Arasında Bir Muhavere l - Sen 

Dükkanı Nerede Bulunur? - İki 
Kimsin, Ben Kimim ? - Ceza 
Şu İş Bir Bitse ... Kanunundan Bir Bahis 1 - Ah, 

d Manzana elan ıslık çalmakta 
L tı,~nı ediyor ve bu ıslığı ile 
,~nı fena halde sinirlendiriyordu. 
lrdenbire kolunu çekerek : 

1 
.. - Arkamızdan gelen adamı 

ha ~l'dünüz_mü? diye sordum. Fa
~ ~ayır, dönmeyiniz. Bir dükka
~ k <>nünde durup ne yapacağına 
d • lllak müraccahtır. Eğer o da 
... 

11
rursa mutlaka bizi takip et

... tk ted' 
ır. 

) ~anzana sapsarı, hayır yem
~ıl kesildi, acaba? diye mırıl

da. 
Cevap vermeksizin herifi sü

tlltıedim Beş metre sonra bir 
"Oda • - camekJ:.nı 8ı. magazasmın a 

h 6nde durduk, teşhir edilen 
t P~alara bakıyormuş gibi bir 
~•~•Yet aldık. Kim biJir yüzümüz 
.~ halde olacak ki, içerden bizi 
-~en memur kızlar biribirlerine 

lererek gülmiye başladılar. 
~ Fakat arkadaşımın kızlara al

dığı yoktu, 

)e - Geçti mi, geçmedi mi? di
soruyordu. 

~ - Evet, dedim, gidiyor. Fa
~ biraz daha duralım. Ha .• 
Ct eyi döndü.. Şimdi yolumuza 

-.anı edebiliriz. Manzana an

i ~ Yan yarıya ferahlamıştı, yola 
111 dl. 8doğru devam etmek isteme-

csi '-k ~eni mua\1veç bir istikamet 
ikt. 'el ıbıne icbar etti. Bir müddet 
ecl to anııo keyfine tabi olduktan 

llra: 

~:'"':' Fakat, dedim, beni şehir 
~ •cıne doğru sürüklediğinizin 
... kında mısınız? Ufak tefek 
'""t'k q 1 a eşyayı satın alacak dük-
)okları orada bulabilsek zarar 

' fakat bulamayız! 
ef ~ - Doğrudur, fakat beni o 
aff'ı,J ~~fa doğru sürükliyen sizsiniz, 
)'~ )o Uma yapışmışsımz, çekip duru· 
~, · rsunuzl 

~~ 'a :"" Y o, azızım haksızhk et-
v "~ın~z, yavaş yavaş çekilmiye-

111.~1 bır hale geliyorsunuz! 
r -ı .._ Mümkündür, fakat siz be

orl ~ Yerimde olsaydınız ne ya-
,Jt' dınız? 

srl# 
fıb 
J 
bif 

ol'~ 
ile' 
od' 
t( 

i~-· •' 

~ - Evvel emirde kendi ye
de bulunmayı tercih ederim. 

bt :- Neden? Sizin mevkiniz 
'-e::lll_kinden daha mı iyi? Zan
~it rını biraz gayretle namuslu 
~k . adam olduğunuzu söyliye

sıniz? 

ile - Hayır, bu iddiada değilimi 
'4ı ta adı bir hırsızım, bunu 
ıı~ll~k iyi biliyorsunuz. Çnnkü 
t,kY•rnin., semeresi cebinizdedir. 
ttt._at şayet polis yakama yapı· 
~ başıma ne gelir? Olsa olsa 

ası kaybederim. 

~ .... ~İt. ~n sene de hapse gi-

~11; Hayır, mübalağa ediyor
~ ~· Olsa olsa beş sene yerimi 
'-Pat • elması benim çaldığımı 
"'lıcev~mck şartilel Unutmayınız, 
~ttab· er bende değil, sizdedir. 
~Yle 1b~es'uliyeti de size aittir. 
~ltcık ı~ vaziyette sizi yafnız 

ncagıma emin olabilirsiniz! 
~'1lb .~ziıim Pipi Siz, pis bir 

anısınizl 
-ö 1\1 yle mi buluyorsunuz? 

t nnznna 'Ik . . •n1 nd omuz sı tı, aynı 
a da: 

8onr: Bir defa işimizi halledelim 
semt" · • ~iıtnd ınıze hile uğramaya• 
an emin olabilrsinizl 

- ValJahi ben de ayni arzu
dayım. Fakat isterseniz müteka
bil komplimanlara fasıla verelim. 
Önümüzde bir antikacı var. 

Dükkanın önünden geçiyor
duk, Manzana ticaretanenin ka
pısından şöyle bir baktı ve he
men geri çekildi: 

- Hayır buraya girmiyelim ! 
Sebep? 

- Sonra söylerim .• 
- Fakat azizim, vakit öğle 

oldu, karnım da acıktı, cebimizde 
bir sürü ağırlık ile akşama kadar 
dolaşacak değilizya ..• 

- Zarar yok, ileride başka 
bir antikacı daha bulabiliriz. 

- Pekala, Fakat bir daha 
kendisile uyuşulmaz bir adam 
olduğumu söylemeyiniz! 

* Yirmi dakika sonra ıssız bir 
mahallede bir antikacı dükkanına 
giriyorduk. Ticarethanenin şişman 
göbekli bir sahibi vardı, bizi 
dükkanının kapısında görür gör
mez manidar bir gülümseme ile: 

- Anlaşılan bu efendilerin 
bana söylenecek bir teklifleri 
olmalı. Dedi. Fakat maalesef bu 
zaman iyi bir zaman değildir. 

Piyasa durgun, para kıttır. 
Manzana atıldı: 
- Olabilir. Fakat bizim sat

mak istekiğimiz eşya cidden kıy· 
metlidir? 

- Mümkün! [Fakat dedimya, 
piyasada para yoktur, iki günden
beri alış veriş etmedim. Maama
fih getirdiklerinizi bir defa güre· 
yim. Belki size para yerine ıyı 

bir nasihat verebilirim! 
Yavaş yavaş cebimizdeki 

eşyayı çıkararak masanın üzerine 
dizmiye başladık. Kurnaz tacir 
bunları birer birer ve dikkatle 
muayene ediyor, bir taraftan da 
dudak büküyordu. nihayet: 

- Efendiler, bütiln bu eşya 
kıymetsiz şeylerden ibarettir, dedi. 
Şu küçük heykel ile su barda
ğını istisna ederseniz üst tarfına 
kaç kuruş verilebileceğini tahmin 
edelim. 

Söze karışıhm. 
- Fakat bu şeker tabağı ile 

kahve ibriği gümüştür. 
- Hayır efendim, gümüş 

değil kaplamadır. 
- Ne münasebet? Altında 

damgaları var,. 
- O labilir efendim. Olabilir. 

Bogüıı neyin üzerine damga vur
muyorlar ki.. Maamafih bir daha 
bakayım! Ha... Hakkınız var, 
gümüştür, fakat düşük ayarla gü
müştür. Her ne ise mademki bir 
defa geldiniz, sizi geri çevirmek 
istemem. Eğer makul bir fiat 
söylerseniz belki uyuşabiliriz.. 

Göıümn kırpmadan: 

- Beş yüz frank istiyorum, 
dedim. 

Dükkancı tavuğun fıkırdama
smı andıran bir kahkaha kopardı: 

- Beş yüz frank mı 1 dedi. 
Fakat bir defa başlamışktn neye 
bin frank istemediniz ? Haydi 
efendiler, görüyorum ki anlaşa· 
mıyacağız. Lütfen eşyanızı top
layınız 1 

Hakil~~tcn çok beceriksiz bir 
adam olan Manzana daha aşağı 
bir rakam söylemek isterken bir l 

işaretle adamı susturdum. Ben 
bu gibi dükkancılarla birçok de
falar pazarlığa girişmiş bir ada
mım. Tecrübe ile bilirim ki ilk 
istediğiniz fiatten derhel inme
mek lazımdır. Aksi takdirde mü
nasebetsiz bir teklif karşında 
kalırsınız. Binaenaleyh eşyayı kA· 
ğıtlara sarmıya başladım. 

Dükkancı mütebessimane bizi 
seyrediyordu, nihayet: 

- Efendiler, biraı. muhake
me ediniz, dedi. Bu eşyaya beş 
yüz frank nasıl verilebilir? 

Askın suratla: 

- İyi ya, dedim, vermeyiniz, 
biz de zorla satmak arzusunda 
değiliz!.. 

Adam bir saniye sustuktan 
sonra: 

- Fakat dedi, sizi boş çevir
mek te istemiyorum, simanız 
hoşuma gitti, isterseniz iki yiiz 
elli fırank vereyim, o da hatırınız 
ıçm .. 

Kat'i bir ret cevabı vermek 
üzere iken 

Manzana hayvanı: 
- Pekala, öyle olsunf De

mez mi? 

Artık benim için yapılacak 
bir şey kalmamıştı. 

( Arkaıı var) 

Bursa da 
Talebeler Arasında iddialı 

Güreşler Yapılıyor 

Buraa San'at mektebi GDrt'fÇilerlnden 

HUseyin ve Cahll Efendiler 

Bursa (Hususi) - Burada beş 
mayıs talebe bayramında talebe
ler arasında bir güreş müsaba
kası yapılmış, evveli Lise ve 
Ziraat Mektebi güreşçileri karşı· 
laşmışlardı. Lise güreşçilerinden 
biri 12 dakikada galip gelmiş, 
diğeri ise ziraat güreşçisine mağ
lüp olmuştu. 

Bundan sonra sıra san'at 
mektebi güreşçilerine gelmişti. 
San'at Mektebi güreşçilerinden 
Cahit ve Hüseyin Efendiler mey
dana çıktılar, fakat liseliler bu 
davete icabet etmediler. 

Bilahare San'at Mektebi gü
reşçileri liselileri tekrar davet 
ettiler, fakat bu da neticesiz 
kaldı. 

San'at mektebi güreşçileri li
selilerin bu hareketini, kendile
rine güvenmiyenlerin hareketine 
müşabih telakki ediyorlar. 

L fL 

Sayfa 11 

s e Paşa İle M. Papa
a tasy Arasında Siyasi 

Bir Mülakat 
(Baş tarafı 1 inci sayfada } 

Roma. 29 - Türkiye Başve
kili ismet Pş. Hz. berabe!"lerinde 
Tevfik Rüştü B. olduğu halde 
İtalyan matbuat mümessillerini 
kabul ve beyanatta bulunmuşlar
dır. İsmet Paşa, bu seyahati· 
ne büyük ehemmiyet atfettiğini, 
bu seyahati, senelerdenberi açık 
bir dostlukla münasebette bulu
nulan büyük İtalyan milletini 
yakından tanımak ve bundan bi
listifade iki memleket münase
batının vecihlerini daha iyi tan
zim etmek çarelerini aramak için 
ihtiyar ettiğini söyliyerek demiş
tir ki: 

- Faşist rejiminin sarfettiği 
gayret ve faaliyeti görebildim. 

Yeni ltalyanın zimamdarlarile 
münasebete girdim ve bilhassa 
bütün milletin faaliyetini sevk 
ve idare eden büyük şefi tanı

dım. Gördüklerim, dost bir mem· 
lekette görülmesi istenilen ve 
arzu edilen şeylerdir. Burada 
gördüğüm herşey, memlekf ·, 
inkişafa ve saadete doğru .
vamh bir surette ve kudretle 
yürüdüğünü gösteriyor. 

Fakat benim bilhassa nazarı 
dikkatimi celbeden şey Faşist 
ltalyada beynelmillel siyaset 
sahasında nekadar açık kalpli
likle konuşulmakta olduğudur. 

Türkiye de, harici siyaset 
faslında açık konuşmasını sever. 

İşte bunun içindir ki, ltalyada 
olduğu gibi biz ayni lisanla ko
nuşulduğunu gördüğümüz vakit 
daha fazla itimatlı ve kani oluruz. 

İtalyanın bugün telaffuz ettiği 
dost sözünü, ben her gittiğim 
memlekette daima söylemişimdir. 

Bu tarz siyasetin sadeliğini 
temin ve beynelmilel sahada 
kuvvetli bir vaziyet bahşeder. 

Bu görüş ve ifade tarzı, bi
zim ltalyaya karşı olan muvaze
neli ve samimi görüşümüzün ica
bıdır.,, 

" Seyahatimin en kıymetli ne
ticesi, İtalyanın Türkiye hakkın
daki açık ve dürüst siyasetini 
müşahede etmek olmuştur. 

Oiğer taraf tan, hal yaya yap
tığımız bu seyahatle ahiren Rus
yaya olan seyahatimin hiç kimse 
aleyhine tevcih edilmemiş olduğu-
m• tekrar etmek iyi olaC'aktır. 

• Nihayet Türkiye ile İtalya 
arasında mevcut olan dostluk, 
hakem ve uzlaşma muahedesine 
telmih eden Türk Hükümet Reisi, 
bu muahedenin Türkiyenin İtal
yaya karşı olan siyasetinin yeni 
ve samimi bir delili olduğunu 
ısrarla kaydeylemiştir. 

Müşarüoiley demiştir ki: 
"Bu muahedenin müddeti 3 

sene sonra nihayet buluyordu. 
Fakat Türkiye, bu muahedenin 
3 senelik müddetinin hitamından 

sonra zımnen 5 sene daha temdi
di mümkiln olmasına rağmen, 
mer'iyetini 5 senelik bir müddet 
temdit için imzasını tecdit etmek 
istemiştir. 

Roma 29 - Türkiye Başvekili 
ve Hariciye Vekili, Romada bu
lundukları 5 'gün içinde ltalya 
Başvekili ve Hariciye na:zırile 

birçok defalar, uzun mülakatlar 
yapmışlardır. 

Samimiyet havası içinde cere· 
yan eden bu ınülakatlarda bey-

l 
maddeler mevzubahs olmuştur. 

ltalya - Türkiye ticaret müba
delelerini kolaylaştırmak, mali ve 
iktısadi bir teşriki mesaiye vücut 
vermek için en müsait planları 
tetkik etmişlerdir. Bu programı 
ıerı ve ameli bir tarzda tahak· 
kuk ettirmek üzere pek yakında 
bir Türk - İtalyan muhtelit komis
yonu ihdas edilecektir. 

Roma 29 - Halk Fırkası 
Umumi Katibi Recep Bey, Faşist 
Fırkası Umumi Katibini ziyaret 
etmiştir. Recep Bey fırka teşki
latı hnkkında izahat almış, Roma· 
nın talebe oymaklarından birisile 
genç Faşistler ekipi şeflerile 
uzun uzadıya görfü.:müştür. Faşist 
Fırkası Umumi Katibi, Recep 
Bey ve arkadaşları şerefine bir 
ziyafet vermiştir. 

Yeni Bir Mecmua 
1 Haziranda resmi küşadı 

yapılacak olan Liman Kooperatifi 
ile kooperatifçilikte bir hareket 
devresine giriliyor. Ayrıca hazi
randan itibaren " Kooperatif ,. 
namında bir de ikbsadl aylık 

mecmua neşrolunacaktır. 

Çocuk butalıklan mlltehu1111 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon B. O• 2496 

Sayfiye 
Arıganlar! 

lstanbulun münasip bır sem

inde gaz/ık bir ev istiqorsanız; 

Ev sahipleri! 
Siz de evinizi mevsimlik 

olarak kiraya verecekseniz 
SON POSTA ya hemen bir 

ilin veriniz. Müşteri bulaca
ğınızdan emin olabilirsiniz 

Kulak, Boğaz, Burun Mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoilu, Mektep sokak 1 

Telefon : 2496 

Za.) i - Sı\aS Erkek muallim mck 
tclıiııd<'n .ıldığun tasdiknamcyj kaybet
tim hükmü yoktur. 

Alpullu: Kemal Ferhat 

------------- .. 
Çocuğunuzun sıhhi, fenni bir 
terbiye almasını istiyorsanız 

Kadıköy 
Kinder Garten'e 
Göndermenizi Tavsiye Ederiz 

Fotoğraf [alı/ili Kuponu 

Tabiatiııizi llğrcnmck istiyorsanız 

fotoğrafınızı 5 adet kupon ile hlr· 
likte gönderiniz. Fotoğrafınız sıraya 

tftbidir ve iade edilmez. 

lsim, meslek 
veya san'at? 

Hangi suallerin 
<'c-.. abı? 

Foto~af intişar 

edecek mi ? 
-- k 

nelmilel siyasi ve iktısadi mese- Foto0 r. fın klı şcsi 30 1 ır ışl uk 
leierle, qoğrudan doğruya Tür- 1 pul mukabihndo gonderilebilir. 

kiye ve Italyayı alakadar ede.ı ·-------------
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Tahtakurusu, Sinek, ve botun haşaratı bir F 
saniyede imha eden ve emsaline nazaran 
daha müessir; daha öldUrUcU olan yerli mah YDA yarı yarıya daha ucuzdur. 

1 

~asttasıfe ~apcL~aca~t o.ı z, 

ElE~Tllİ ~-TIJl_IJ f1~A 

t~si~atJJ 5a~e~itlde BQ~·~u 
t"'ero.tr.t ede~i fir5iQ."t:z.2. 

IPEKIŞ Nerededir?. 
Mağazanın Yerini En İyi Tarif Edene, Beğeneceği 

En Güzel· Kumaştan Bir Elbiselik 
Hediye Edilecektir. 

IPEKIŞ MUVAKKAT SATIŞ MAGAZASININ YERl: 

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

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

bilmiyen birisine nasıl anlatılmalıdır ? 
iPEK.iş Müessesesi, muvakat satış mağazasının bulunduğu 
1erin en güzel ve en kolay tarifini arıyor. Bunu en iyi tarif 
edene mağazada beğeneceği en güzel kumaştan bir elbiselik 

Ye eğer erkek ise bir gömleklik hediye edilecektir. 

Cevaplar 1 O Haziran Akşamına Kadar IPEKfŞ 
Mağazası Müdüriyetine Gönderilmelidir. Netice 

12 Haziranda llAn Edilecektir. 

-tc 1 İstanbul Belediyesi İlanları '~ Bakırköyünde Cevizlik mahallesinde vapuriskelesi caddesinde 
ve Yeşilköyde lstanbul caddesinde vaki deniz hamamları icarı 15 
Mayıs 932 tarihinden 5 Haziran 932 tarihine kadar yirmi gün 
müddetle müzayedeye vazedilmiştir. Müzayedeye iştirak etmek 
lstiyenler bedeli sabıkının yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat 
akçesi vermiye ve ihaleyi müteakıp bu teminatı yüzde on beşe 
iblağa mecburdurlar. Talip olanların ıartnameyi görmek ve pey 
aib'mek üzere Bakirköy Belediyesine müracaatları iJin olunur. (B.) 

ı 
NAiM VAPUR İDARESi 

lzmir sürat Postası 
( 20 saat ) 

Lüks 

ADNAN 
vapuru 

&~;:. Perşembe ıru~~~~.~~t• 
Saat tam 18 de hareketle dotr11 

1 Z MI R'e 
Ye Pazar gtinleri İzmir' den saat 
14 J/2 da hareketle fstanbul'a 
avdet eder. 

TafsilAt için Galata, Gümrük 
karşrsmda Site Fransez Han 
No. 12 yazıhanesine müracaat. 

Tel. B. O. 1041 

Üsküdar Hukuk Jl&kiııılitrinden: 
Kıııltopra.kta lhlamurtla 18 No. hı 

hanede sa.kin Aielah:ı.t Hammın kocası 

Kadıköyümlo Ossannğa mahall csin<lt• 
telefon sokağında tOG No. lu lıa.nedtı 

sakin Kfı.mil Efendi aleyhine ikanH 
oylcdi~i boşanma davasından clolayı 
tarafeynin boşanmalarına dair sadır 
olan 25/Mayıs/932 tarihli ilamın bir 
sureti tebliğ cdihncıt ilzNc Kamil 

Efendiye giirıdcrilıniş i~o do ik:unetg:ıl 1 
meçhul olduğu şcrhilc biUttcl>lig iado 
edildiğinden, tebliğ makamına ka·m 
olmak iizcro mezkur il:imııı bir sur<'ti 
mahkeme divanhanesine t:ı.lik kı-

lındt~'l Han olunur. 

Marko. G. Peissis 
lstanbnlda, Mısırçarşısmın 

arkasında Altı - Parmak 

Han 22124 Tel. 2-2'l29 
Kadın fapkas• malzcmesinııı her 
nev'i en son mocla, mat ve parlak 
hasırlar, pıko, kıl taslak ve saire gibi 
mütenevvi çeşitler bulunmaktadır. 

Arzu edenlere nümune 
gönderilir. 

PERTEV Şl!rubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

SATIL!K M L\ TBAA 
IlUyUk vo ki.iç.Ok makineler, motör, 

transmisyon, kitap ve gazete için muh
telif yerli vo Avrup:ı yazıları, ~izgi, 
çiçek, tekno v. s. takımlarla hali fa.'I.· 
liyctto muntauını hir matbaa yolcu] uk 
dola.yısilo acelo 3000 liraya satılıktır. 
lstaubul, Vil!Lyot konağı karşısında 
Nümuno matba.:ısı vasıt.asilo S. Tevfik 
Beye müracaat. 

~~--~~~~~~-

KÜRK MANTOLAR 
Yaz ıııcvzisıninclo hıfz vo yeni moda 
Uzoriııe tamir olunur. Almanyad:ııı 

şchııdotnameli, R. HAMDI 
Mahmut Pa1a J<flrk.;il ifan No. ·12 

Piyango Müdür
lüğünden: 

Kapalı Buik marka yedi khi· 
lik 928 modeli müstamel bir 
otomobil satılacağından almağa 
talip olanlar görmek için tak
sim' de Senihi Bey garajına, mü-
racaat için de piyango Müdürlüğü 
muhasebeciliğine mür.acaatleri. ............................................................. , 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri ı Ali Ekrem, Selim Ragıp 
Nepipt MiWlri Halil LG~ 

. 

serı bır tesir ıta eder 

Soğuk
algınlıği 

neticesi 

l AKLI TLEROEN SAKININIZ ı 

ISRARLA 

nerba e Gazinosu 
Şehrin en kibar ve en nezih aile muhiti olan ve ı diye kadar ihmal edlJmlf 

bulnnan bahçemizde birçok kUlfct ve fedakllrılk lhtiyarlle mükemmel kapalı yet 

ve dana mahalleri yapılarak elektr:kle tenvir edilmlttir. 3 Haziran 932 den itlbaren 

lstanbulun en maruf cazbant heyetl hergilıı saat üçten gece yarıaına kadar çala

Her vakit otobüs bulunur. H11a11si mUıamereler ve nlşa11 merasimi yapıla· 

bilir, Meşrubat fiatları gaye- ehvendir. '4 

Ademi iktidar ve Zafı umumiye 
Karşı Alman Prof('sörii 

Dr. Richard W eiss'in 

VİRİLİNE 
(Uzviyete göre erkekler için) 

FERTILİNE 
( Uzvi.qete göre kudınlar için) 

Beynelmilel gaze-telerln muhtelif neşriyatından bir hulba: 811 alclllde bir llllç değildir, 
bilikia genç ve dinç hayvanların taze hormonlarile elektrolitlerinden mürekkep blt 
taheıerdir. Vücutlarda · seyalcl havatlycyi ihya ve gençlik kuvvetlerini iade eder. 

.. _.-.._ Ruimll kitabını lstanbul Posta kut11a11 745 ten arayını&. # 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 

Karaciğer, 
Mide. 

hastalıklarına karşı Türkiyenin 

• 

yegane madensuyudur 
londra Sergisinde Madalya 

kazanmıştır. 

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

Umumi deposu: Yeni postane karşısında 
Eski zaptiye 

~ caddesi No. 20 

DiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA: BALIKPAZAR CADDESi: No. 3 TELEFON to96 

• Ankara'da 

IST ANBUL PAL 
OTELİ AÇILDI 

vo banyolu 

Zührevi ve idrar yollan tedavihanesi 
yojlu, ~ Taksim. Zambak sokak No. 41. Tel: B. O. 


