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y· • Bir istikraz Şayiası 
Ortaya Attılar ••• 

Saracoğlu Şükrü Bey Yarın Gidiyor 
Haber nldığımıza göre, eski 

borçlar meselesinin miizakeresine 
memur olan eski Maliye Vekili 
S'aracoğlu Şükrü B. yarın Parise 
hareket edecektir. Şükrü B. ya· 
nn öğleden sonra kalkan eks-
presle gidecek ve Düyunuumumiye 
tahvilah hamillerinin mümessillerile 
Jnüzakerata devam edecektir. 
Evvelce de bildirdiğimiz gibi borç· 
lar işinde en mühim nokta üze
ı:erinde itilaf hasıl olmuştur. Yeni 
müzakerat diğer bazı mühim ci
hetlerin hnlliııe matuf bulunmak
tadır. 

Öğrendiğimize göre kat'i bir 
itilaf temini için ortada bir ma
ni kalmamış gibidir. 

fakat diğer taraftan alınan 
haberlere göre, borçlar müzake
resi münasebetile Paris borsa-
sında bazı şayialar orta-
ya atılmıştır. Hiç şüphesiz 
husust maksatlarla meydana 
çıkarılan bu şayialar bulanık 
suda balık avlamak istiyen spe
külasyoncularm eseridir. Bu şayia 
ıudur: 

Pariı - Yunanistanm harici 
borçlarım t ediyeden imtina et
me j rivayeti borsaya betbinl 
vermiştir. 

Osmanlı eshamı bAmilleri bu 
vaziyet karşısıoda Ankaradan, 
uoktai nazarlarana muvafık bir 
cevap gelmesi [ihtimalini zayıf 
göriiyorlar. Bununla beraber 
borsada Türk hükümeti ta-
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Borçlar işinde bir itilaf temınl 

kuv•etle muhtemel olan 

S. Şükrü Beg 

rafından Fransız piyasasından bir 
istikraz aktediJeceğine dair bir 
şayia çıkmış ve bu şayiayı mü
tekıp yeni bir TUrk istikrazının 
mümkün olup olmıyacağı etra· 
fında münakaşalar yapılmıştır. 

Bu münakaşalarda leh ve 
aleyhte mütalea beyan edilmiş, 
fakat Türk eshamı üzerinde spe-
külasvon yapılmasını mucip 
olmuştur. Ekseriyetiu fikrine 
göre, Fransız piyasasından yeni 
bir Türk istikrazının yapılması, 
başlıyan müzakerenin alacağı 

şekle bağlıdır. 

Rusya Mektubu: 

Bu Sene 82 Milyon Rus 
Mektebe Sevkedilecek 

Sovget Rusgada bir mekt~p köşesi 
Moskova, 28 ( Hususi) - Bir J Sovyet Rusyayı ziyaret eden 

haftaya yakın bir zamandanberi Türk gaze~~cilerin biri sıfatile 
Sovyet Rusyanm misafiri bulunu· size anlatabııecek hem pek çok şey 
Yor ve Başvekil Paşanın ziyareti var, hem de fazla bir şey yok. 
Programı icabı olarak ta şimdilik Anlatılabilecek birçok şeyler 
Moskovadayız. Moskova ikameti, erasında ve bunların başında 
bir mayıs Sovyet inkılabınrn dö· meselii Sovyet hükumetinin koca 
ııiim senesi şenliklerinde hazır Rus ülkesini Sosyalize etmesi 
bulunmak iizere ik.i mayısa kadar iİbi muazzam içtimai ve ikhsadt 
devam edecek. ( Devamı 8 lnct uyfada ) 

Çok Feci 
Hakikatler 

Adana Elektrik Şirketinin 

Dosyalanndan Neler 
Çıkmadı?! .• 
-----

. A~ana ( Husust ) - Elektrik 
Şırketa yangını hakkındaki davaya 
AğırlCeza Mahkemesinde başlandı 
ve muhakemeye bütün gün de
vam o!undu. Suçlar: Kasten 
ya~gın ıkaına teşvik ve teşebbüs, 
ehh vukuf tarafından mühürlenen 
bir dolabın mührünil fekkederek 

Şirket Meclisi idare azasından 
~asih . zade Feyzi Beye ait dosya 
ıle Şırketin mahrem dosyasını 
çıkarıp almak ve yalan yere be
yanatta bulunmaktı. Maznun mev
kilerini de Şirketin işletme Mü
dürü Oberle, Ticaret Müdürll 
Blomenştayn, katip, Lavtuba 
daktilograf MatmueJ Feyscr, 
cereyan muhasabecisi F h · T h ·ı a rı, 

a sı dar Hilmi ve Hasan Hilmi 
ve tercüman Kimi Beylerle Her 
Oberlenin seyisi Ali işgal d' 
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e ıyor· 

ardı . Bunlardao yalnız Ali mevkuf 

bulunuyordu. ithamname okun· 
duktan sonra maznunJarın isticva
bına başJandı. Seyis Ali, yangını 
Oberlenin teşvikile yaptığına dair 
evvelce poliste ve istintakta ver· 
diği ifadeleri küJliyen inkir edi
yordu. Eo ziyade nazan dikkati 
celbeden, ehli vukuf raporu idi. 
Rapor iki kısmı ihtiva ediyordu. 

Birinci kısım cereyan şubesindeki 
suiistimalin ne ~uretle yapıldığını, 
ikinci kısım da şırketin bir milyon 
lira sermayeli ve zahiren başla başına 
bir Türk anonim şirketi olarak te-
şekkül ettirildiği halde hakikatte 
Berlindeki A.E.G. şirketinin bir 
şubesi demek olduğu anlaşıldığını 
ve hisse senetlerinin Türkiyede ve 
Adanada sablmıyarak Türk serma· 

yedarlar elin egeçmemesini temin 
için ne gibi fırıldaklar çevrildiğini 
gösteriyordu. 350000 liralık hisse 
ıenedatının Türk sermayedarlar 
eline geçmemesi için ne yapmalc 
lazımgclirse o suretle hareket edil
mesi bildiriliyordu. 

Rasih zade Feyzi Beye ait 
dosyada el~ geçen bir muvazaa 
mektubundan da 300000 liralık 
hisse her nekadar Feyzi Bey 
tarafından satın alanmış gibi gös
teriliyorsa da bunun bir muva-
zaadan ibaret bulunduğu anla
tılıyordu. Feyzi Beyi ilet yap
mak ıuretile bütiln hisse sene
datmı iştira eden ( A. E. G. ) , 
sermayedar kendisi olduğu halde 
Ticaret kanunumuza muhalif ola
rak sermaye üzerine bir faiz ko
nulmasına tavsiye ediyordu. Mu
hakeme pazartesiye talik edildi. 

SAl..AHADDIN 
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Istanbulda Şayanı Dik
kat Bir Rekor Kırıldı 
Meliha Hanım 

Tamam 5000 
Tilrkiyede en çok kitap, mec

mua ve gazete okuyan kimdir? 
Bu suale cevap vermek müşkül· 
dür. Bu sual karıısında kalan bir 
çok kimseler, tanınmış bazı 
mlltefekkirlerin, alimlerin ve 
tetkik sahiplerinin isimlerini 
saymağa başlarlar. Halbuki bn. 
t?n bu zevatın okuduğu kitap ve 
rısalelerin adedt şimdi haber ve
receğimiz Hanımefendinin okudu
ğu kitap ve risalelerin adedi ya· 
nında bir biç mesabesindedir. 

Filhakika İstanbul Müddeiumu
mi Muavinlerinden Meliha Kemal 
Hnnım, yeni matbuat Kanununun 
çıktığı gündenberi, yani yedi 
aydanberi beş bin adet kitap 
risale ve mecmua okumuştur: 

Yedi Ay İçinde 
Kitap Okudu 

Kitap okuma rekorunu larnm MUdel· 
umumt Muavinlulmb:den 

Meliha Hanım 

zip bir şey olmasa gerek. 

Bu hesaba göre, Meliha Hanım 
günde 33 kitap, gazete ve mec
mua okuyarak mülalea sahasan
da bir rekor kırmış oluyor. Oku
nan bu eserJerin mevzularının 
muhtelif sahalara temas etmesi, 
bazı sıkıcı ve çapraşık yazıların da 
okunması lüzumu her halde ca-

Yeni Matbuat Kanunu plAk· 
lan da " Matbua ,, dan addettiği 
için Meliha H. okuduğu bu eser
lerden başka 700 plAkın da güf.. 
telerini dinlemiştir. 

1 

Otuz Sene Evvel 
Bizi İdare Edenler 

Pek 
Son 

o iç d 

ca 

Yakında 
Postada 
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"Tarihi Evrak Nihayet Gümrükten Çıkıyor,, 
• Gazeteler • 

r 
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Bulgaristana 1ıideo evrakın müzeye götürüldüğünün resmidir. 
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1------
Günün Tarihi 

Vergi Kaçakçılığı ---~li&liiBil----------------- Kadro Harici Ka 
Yapanlar L • K k J "' T hk•k f mış, Fakat ... 

Orozdibak müesses sinin kazanç ımon aı-a çı ıgı a 1 a 1 Hilafı hakikat beyanat \' rere 
vk:rngdiı~•i·n!cizn' :~~inmi, m·ıkb~ar;:~:~: ~ kadro harici açık maaşı almakl ... M f maznun Sabık Defterdarhk mcmu 

ıöylediklerini de okuyunuz: yanname münderecatını bili tetki alındığını yazdık. Bu hususta halkın u··hı·m Bı·r Sa haya Gı·rdı·... larından Mehmet Sadık, ve hu b 

Ömu Masum Bey ( Fatih Ta ~be Yurdu tasvip eden Beşlktaş Kılancali mahal 
Hl ) lesi ihtiyar heyetinin muhakemeler 

- Kaçakçılık, milletin hazine- ne devam edilmiştir. Lüzumu muha 

aıine el uzatmak demektir. ikb- 4000 Sandık Lı·mon Mu··sadere Edı.ldı· keme kararmdaki noksanların ikma 
sadi buhranı yenmek için bükü- li için muhakeme batka bir gün 
met ve millet elele vererek çahşır bırakılmıştır. 
ve birçok fed-ıkirlıklara katlanır- Tahdit sisteminin tatbik tarihinden itibaren ı •andıklarmm vezinleri beyannamelerde yazılı vezin- Muhte!isler Bul una mı yor 
ken kaçakçılık yapmak bence ucu limanda yapılan limon kaçakçılığı hakkındaki tab- lere nazaran noksan çıkmıştır. Bu yüzden bazı Sekiz sene evvel Kadıköy Bel 
biyanete kadar gidebilen ağır bir kikat bütün ebemmıyetile ilerlemektedir. Bu mese· limon tacirlerinden iki bin liraya yakın para cezası diye.inde vukubulan ihtilas dava11 

suçtur. Bunun için Hükümet lhtı- le ile alakadar olarak Haydarpaşa gümrüğünde alınmıştır. Bütün bunlardan başka hükmen kaçak na dün Ağır Cezada devam edilmf 

hk l • kil • A iki memura işten el çektirildiği gibi İstanbul güm- addedilen dört bin sandık limon müsadere edilmiq tir. ihtilas maznunları 11 kişidir. sas ma eme erı teş . etb. ğır ,.. ıı bala bulunamamıştır. Maznunları 
aJ k d V · k k t rügw ünde de yirmi kadar memurun ifadeleri alan- ve oümrük tarafından satılıgw a çıkarılmışbr. Tahmi-cez ar oy u. ergı açırma a 6 taharrisi için muhakeme başka bh 

b G .. ..k k k 1 w k d maktadır. Mes'uliyeti tahakkuk edenlere işten el nen ( 25- 30) bin sandık limonun hükmen mu-sad-ence umru aça çı ıgı a ar "'- güne bırakılmıştır. 
fenadır. Hele bu para kazanç çektirileceği kuvvetle tahmin edilmektedir. re edilmesi lazım geldiği söylenmektedir. Limon Polisler Mah'.<emede 

Yaptığımız tahkikata göre getirtilen limonların meselesi hakkında Gümrük ve inhisarlar Vekaletine 
•ergisi olursa doğrusu insanın Musolini Ahmet namında bir k-wezinleri tahkik edilmiş, gümrükçe tartılan Jimon peyderpey malumat verilmektedir. · _... 
cana pek sıkılıyor. _ _ ___ milnlıt maznunu dövmekle maınun 

Jf- Y M D l•l ş k poliılerin muhakemesine dün Ağtr 
Enver Bey (Narlnzade apartmanı) aş eyva eve e e er Ceza mahkcme11inde devam edilmit-

- Orozdibak müessesesinden t" 

(32) bin liralık kaçak vergi tah- Harice Tayyare ile Meyva Reklam Mahalle &kkallan Yine ır. 
sil edilmiş. Bunu gazetede oku-
duğum zaman çok hayret ettim. Gönderilecek Yapılacak Pahalı Sahyorlar 
Memleketimizde milyonlar kaza- Geçenlerde bir müessese Be- Alınan hZiere göre hük.ô-

1 • • k k Harici Ticaret Ofisi yaş mey-
nan müessese enn vergı aça çı- tediyeye müracaat ederek deve mel bu ay için epeyce şeker it-
hw kalk ı k k va ihracatına ehemmiyt vermek-gma ışına arı, ço can sı a- ile reklam yapmak için müsaade haline müsaade edecektir. 
cak bir haldir. Memurlanmız tedir. Ofis, Mısır, Suriye, Filistin, istemişti. Belediye bir ilan şir· Bu ay sıraya giren ıekerferin 
vergi kontroluna daha ziyade Almanya, Avusturya, Fransa ve keline mukavele ile bağlı olduğu ekserisi tozdur. Şeker tacirlerin-
ehemmiyet vermelidirler. diğer bazı memleketlerde Türk için buna müsaade etmemiş ve den bir grup dün Ticaret mü-

ic yaş meyvalarınm sürümü ıçm Daimi Encümenin fi's:rini sormuş- dürüyetine gelerek toz şekeri 
Nwi Bey KUçüklanı (85) toptan 37 - 38; kesme şekeri de 
-Dünyayı saran iktısadi buh- mühim tedbirler alacaktır. Mey- tu. Daimi Encümen ilan resmini 

40 - 42 liradan satacaklarını biJ-
ranı atlatmak için en büyük me- vaların11z tasnif t:diiecek, amba- vermek şaı tiJe bunda bir mahzur dirmişlerdir. Toz şekerin pera-

mur ve ~çiden en küçüğüne kadar lajlar mükemmel yapılacakbr. görmediği için dün Kabataşta kende 4g • 50; kesme Şekerin 
Ocret ve maaşlarından fedakarlık ispirtosuz şampanya satan bir de 52 - 58 kuruşa satılması icap 
yaparken vergi kaçırmıya ve her- Ofis önümüzdeki aylarda Berlin müesseseye deve ile reklam yap- etmekte ise de maalesef bakkal-
hangi bir kaçakçılığa taşebbüs ve Viyanaya tayyare ile Türk ma müsaadesi vermiştir. lar kesme şekeri semtine göre 

etmek milletin hazinesinden hır- çileği gönde. ilmesini temine uğ- Feci Kaza oo -62 - 65 nzerinden ••tmak-
11ztık yapmak demektir. rqmaktadır. tadır. ... 

lıluıtafa e.:(Baball Narh bahçe ıokak 21} 

- ( Hilenin harmanı olmaz ) 
derler. Millet dişinden, brnağın· 
dan arttırarak bütçesini tanzim 
ederken Hazinenin menfaatlerine 
göz dikenlerin bu paralardan 
hayır görmiyecekleri pek tabiidir. 

Birçok Harbi Umumi zengin-
lerinin akıbetlerini hepimiz gör
dük. En tatlı ve. zevkli kazanç 
namuskirane olandır. Gayri 
meşru paradan zevk olamaz 

Buğday 
Önümüzdeki Mevsimde 

Vaziyet Fena Değil 
Alınan haberlere göre Diyar

bekir, Mardin, Eliziz mmtakala-
nnda kafi derecede yağmur 
yağdığından bu sene buğday 
mab.mlli iyi olacaktır. Yalmz 
Halepte açılan iki ispirto fabri
kası Cenup vilayetlerinden küili
yetli akdan çekmiye başladığın
dan bu vilayetlerde akdarı zeriyatı 
fazlalaşmıştır. 

Kıskançlık 
Yüzünden 
Bir Cinayet 

Cihangirde oturan amele Salih 
isminde bir şahıs, yedi aydanberi 
beraber yaşadığı metresi Saadet 
Hanımı kıskançlık yüzündan bı-

çakla tehlikeli surette yaralamıştır. 
Saadet Hanım hastahaneye kal· 
dmlırken yolda, ölmüş katil Salih 
yakalanarak Adliyeye verilmiştir. 

Yangm Meselesi 
Evvelki günkü nüshamızda 

Sultanhamamında Gülüzar mağa
zası sahibinin tevkifine dair bir 
haber vermiştik. Halbuki Rafet 
Osman Beyin müstantiğe mura
caati sadece usulüne ait bir is
tintak muamelesinden ibaret olup 
mağazanın yangınında kat'iyen 
alakası olmadığı anlaşılmıştır. 

Kendisi serbesttir. 

Bir Amele Ezilerek 
Derhal Öldü 

Ayvansarayda Kalafat yerın
de kızak üzerinde bir kayığı 
tamir etmekte olan amele lbrahim 
kayığın altmdaki payandaların 
kırılması iizerine kayığın altında 

ezilerek derhal almüştür. Amele 
Halil de ağır surette yaralanmıştır. 
Diğer amele Ahmedin de yarası 
hafiftir. Yaralılar hastaneye kal
dmlmışbr. 

Afyon 
Yükseliyor 

Dün piyasada Afyon üzerine 
hararetli muameleler olmuştur . 
Amasya, Akşehir afyonları 12 
buçuk ve Gümüş Hacıköy malla
rı da (13) liradan satılmıştır. Af
yon ihracatı ile iştigal eden bir 
müessese bugünlerde ( 15) lira
dan yüz saadık afyon alacağım 
bildirmiştir . 

Neşriyatımızı 
Teyit Eden 
Bir Vesika 

Bahçekapı hadisesi esnasında 
maktul düşen şahsın hüviyeti 
hakkında alakadar cJairelerce 
yapılan tahkikat üzerine merku
mun Estonya tebaasından Yülyüs 
Liblik namındaki şahıs olduğu 
kat'i surette taayyün etmiş oldu
ğundan bunu.o haricinde rivayet· 
lere müsteniden yapılan neşri
yat tekzip olunur efendim. 

Pollı Müdllrli 

ALI RJZA 

Darülfünun Kızlarına Sarkmtllık 
Şehrimize gelen Romanyalı 

Darülfünunlulanndan iki genç 
kıza sarkıntılık eden Sava ve 

Petro yakalanmışlardır. Hakların
da tahkikata başlanmıştır. 

Kambiyo Meselesi 
Şehrimizde alakadar makamlara 

gelen malumata a-öre Yunanıstan 
yeni bir kambiyo kanunu çıkarmış~ 
br. Bu kanunun dördüncü maddeal 
Türk tüccarlarını ehemmiyetle all
kadar etmektedir. 

Bu kanundan evvelki zamaıı.-ı ait 
olup kambiyo ahnmamak yüzünden 
tediye edilmemiş olan ticaret bor'• 
lan, her alta ayda yüzde onu veril• 
melı auretile ödenecektir. Ayrıca 
ltballt ticaretinde hakiki ue nıüabet 
ihtiyaçlara göre kambiyo verilecektir. 

Beyoğlunda Gülbahçe aazinoaun• 
da biribirlerine tabanca atarke!' 
Hulüai Bey i•minde birisinin yar•• 
laomaama sebebiyet vermekle anaz .. 
nun Tahmil Tabliye amelebaşm Ce
mal ile otelci Abmedin muhakem .. 
lerfne başlaam19br. 

Yankesici Karı Koca 
Hatice isminde bir kadın koca• 

sile birlikte 20 inci mektep hade• 
mesi Şakir Ağanın 11 lirasını çalar• 
ken yakalanmışlardır. Yankeaici kan 
koca Adliyeye verilmiştir. 

Bebekte Bulunan Ceset 
Kimmiş ? 

Birkaç giJn evvel Bebekte bulu
nan ceset teşhis edilmiştir. Cesedin, 
Kılkıt muhacirlerinden Hüseyin oğlu 
Hüanüye ait oJdutu. ve boğularak 
öldüfil anlaşılmııtar. 

Zahir-e Piyasası 
Dün Anadoludan lstanbula 54 

vagon buğday gelmiş ve ekstıralas 
alt ı kuruş üzerinden satı ~mıştır. 

Buğday piyasası gevşektir. 
Dün piyasada oğlak tiftiği 67,5 
ve yapağı 49 kuruştan satılmıştır. 

Memnu SilAh Taşıyanlar 
Beyoğlu ve Taksim merkez

leri evvelki gece şüpheli kahve
lerde silah aramışlardır. Üzer
lerinde silah çıkan şahıslar 
Adliyeye verilmişlerdir. Silahlar 
müsadere edilmiştir. 

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

1 : Yolcu - Aman Haaan Bey, geç- 1 2 - KanaJizasyon çukuruna mı düt- J J - Yoksa evde dahiliye nazırından 1 4 : Ha.c;an Bey - Yok canım. Kırk 
mit olsun. Ne oldu 1 tün ? dayak mı yedin ? yılda bir hovardalık edip otomobile bindim. 



Hergün 
- - -

Mündericatımızın çokb· 
ğundan Dercedilememiş
tir. 

--. .... ._... ........................... ".-........ ... 
Türkiye 
Ve/ta/ya 

. Dostluğu 
Başvekil Paşa Rusyadan 
Dönünce Romaya Gidecek 

Roma, 4 - Hariciye Num 

i
M. Grandi Meb'usan Mecliainde 
talya11111 harici siyaseti bakkm
da uzun ve milhim bir nahak 
14ylemiştir. 

M. Grandi ba arada T&rk • 
ltaıyu doıtlafuaa temal etmif 
._ ismet Paşanın Romayı .ziyaret 
edecetüü bildirmiştir. M. Gran
di bta .... c1a Adalar itillfın
daa da bahsederek iki millet 
•181ndald mlinuebetleria çok 
•ıniml bir dOllluk manzaruı 
ıa.termekte oldağıınu bildirmit
tir. M. Grandi Başvekil papaın 
Roma aeyahatindea fU suretle 
lllalQmat vermiıtir: 

.. y almz bu aym US inden 
IOnra T&rldye Bqvekili lainet 
Pqa Ue Hariciye Vekili Temk 
R1tt11 Beyfendinia pek laymetll 
lniafiılerimiz olacaklanm fimdi
dea size haber nrmlde bahti
Janm. 

Buradaki lkamotleR _. .... 
laer iki memleketlll ....,... • itr. ..... .............. :ı::-ı .... 
_. ptli; ••fr aakati 
..., denm edeceğiz.,. 

/la Senenin 
En Mühim 
Müsabakası 

Bugla Tabim ıtadyomanda 
ltu senenin en ailhim futbol 
müsabakasını seyredeceğiz. Mü-
1abaka, iki phir arasanda temsili 
•abiyette olduju içindir M 
ehemmiyetine iıaret etmek 1A
lım1_eliyor. 

D6n ıabab tehrimiıe gelen 
lzmirli gençler bug6n &ğleden 
aonra lstanbul takımının kartısın• 
da mevki alacaklardır. lzmirliler 
lcendileriain galibiyetlerinden ol-
dukça emin girilniiyorlar. Lira· 
lun netice naııl çakacak ? 

Ellinci YddlnOmO 
h 

Memleketia en etki CilDWtik 
ocua olan Selim Sam Be,m 

laedeaa terbiyeli bayabaın ellind 
leneai mlaaaebetile bugiia Erkek 
Muallim mektebinde bir ıeref 
•Gsamereai verilecektir. 

Hıdırellez 
Bu Sabah Birçok Aileler 

Kırlara Döküldü 
Buglln eaki 23 Nisan, yani 

lfıdırellezdir. Hıdırellezde ha-
~ •çak olursa o sene yaz mev
a nıi ujurlu ve gOzel gidermiş. 
~ki ıenelerin yadigAn olan Hıdı· 
'..:ıleı mnnasebetile bugiin bir 
~~k ailelM kırlara dlklilmUşler• 
ır. 

Yemek sepetlerini bazırbyantar 
rbableyin erkenden yollara da
lilnıGfler, Kllğıthaneye ve sair 

' llleıırelere gitmiflerdir. Bu arada 
11111fterek tutulan kamyonlara ve 

' .,.abalara da teaadnf ediliyordu. 

Hasna Bey Ankarade 
l&taa lnhiaan mlldllr ...tdli 

lloa111 Be, clllD Ankuaya sit
llliatir. 

Bu iç dev, uykudan u7anabll1eler, bizi bulunclapmuı vaziyetten kurtarabilirler. Bu iç t•J fimdlye kadar her 
pyi 1aptı. Şimdi dilttiltimilz muvakkat buhran, oaların uykuya dalmq ıibi olduklar.anı l'l•teriyor. Bu it deYI 
uyandmraak, tekrar eaki ztncleıl •• kuvvetimlıl ka:aanabillrl1o 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

Millet Meclisinde Dün Şid
detli Münakaşalar Oldu 

iki idam Kararı Tasdik Edildi 
ADkara, 8 ( Huaall ) - Mil- ' Yahşi k8yünden Vanlı Osman 1 ve Mustafa (Çorum) Beyler cevap 

let Meclili dla hararetli mllzake- otlu Bekir ile Eskişehirin Çifteler vererek reddettiler. Refik Şevket 
relere aahoe oldu. ilk münakaşa- nahiyesinden Zulbay ojlu Osman Bey de birkaç ldfi yilzlhıden bi-
lar, ~iva~ı Muhasebat kararla- isminde iki kiti idi. Bunlar hak· ttln bir heyetin ittiham edilemi-
nna aıt hır noktanın tefsiri için kandaki idam kararlan tutik yecf'ğini bildirdi. 
açılan müzakere ile başladı. edildi. Miiteakıben Sıhhiye VekiH 

Refik Şevket B. (Manisa )Di- Bunu mtıteakıp Tıp Faklllte· Refik Bey~ bu ittihamlan redde-
va~ k!l1"arla~ı~ın Mec}iste tefsir sinden yeni mezun itanlara ait derek bütlhı millet muvacehe-
edilemıyecejilii llylcli. lla!lp __._, .tlsaı alnde il-'-- keli leria 
VekHi cev~p ~•wertlt tfAiiııt·..ı.Pı mlbıa- 7-• m:ıı .. 
edilen karatıll en.ı.e.~;..,_ 'ta·: hakkında cimi,._. ı,ı ~;•JI•• , 
rafmdaa ittihu olundujunu. Sıhhat Vek e ır sual IOl'Uldu. meal IAmmıelclllfae".tptei •• P 
Btıtçe EncOmenl Reisi de ayni Vekil Bey 400 kazadan 0 çak v.S,atl etrafı.,ı.111 i~ 
fikirde bulunduğunu söyledi. ylizl1nde hlldlmet cloktoru, dit ç cevap nrerek • ae.n ki: • o, 

Mazhar Miifil Bey tefsirin lerinde de belediye doktor.: _.... ene! ,... ·bu klnlda, 
kanunu yapan tarafından icr83ı bulundujuau .ayJecli. Vekil ee1 çocuk yeflya~ ~da •ek'9-
1Azımgeldiiini anlattı. Mtltealu- Tıp Talebe Yurdundaki blcliseniD tin ~emleketimıı içiacleld tetld-
ben tefsir tezkeresinin bir fıkra- inzıbatl malaiyette oldujunu da =:,il• .t°:t.:~ ı;r..-
ıı kabul, diier fıkrası tayyedildi. ilAve etti. b ~ • t anht b ;;. 
Sonra traktar ıahiplerine tazmi- Bu 111ada Barsa Meb'uau mu 8 

Defl'IJ& Y eaap 
nat için Ziraat Banka11 tara- RllftD B. doktorlara hGcuın ede- la ~pal:ıt:f ti Be (B ) •tt1-
fındaa açılan O~ . milyonluk rek b~nlarm kazanf V~li Yer- hama::. büflD d:kto::' ~mi 
kredi mtlaasebetile lktlMt Vekili mek ııtemedil&rlal. t.bmbulda ohiaaclıtmı, doktorlarımıam ynk-
bir suale cevap verdL Bundan binden fasla doktor bulunduğu Hk feCJaklrLklarua takdir etti-
10nra muhtelif Ağır Ceza Mah- halde k•a1•nD doktonuıiuktaa pi .ayledi. · 
kemeleri tarafından ittihaz olu- lnmandıj'IDI, ~~= nllfuaa Bunu aılltealap ...__ Jaeye-
nup Temyizin tasdikine ildi- giSre tenii lini,çoc:ak ti amumi,..ı lserWeld •tlslke-
na eden llllm cezalan etra- llhlıııUalD ~ r..ı. ol- re Wfi 'e::!' ......._ 
fmda glrllfllldll. Ôlilm ceza· datuna llylecll. ~ .,. Waiacl mi-
... mah8m olanlar, Bodrumun Bu htlcama .._.., B. (AJdm) ~ .fk..ı-11111chı. 

Yeni Bir Mukavele flnlıisarlara. 
Ankara 1 -ı ı.tern telgraf .. . 1 

kumpaaya.u. müa'•ldt mukavele- Mutelıassıs,ar 
Dİll fulıi ve J•Dİ bir tirketle bir G . • I ,_ 
mabvele aldi haldQadalri Jjyiha etırııeCIJ1' 
rumameye •Lnmıfbr. Cwıtesi Ankara, S ( HOIUll )-Hlka-
pl ıkGfllmai ihtimali Yardır. met inbiuı; ic:l8rtıleriai ~cart. ve 

tam manuile um.dl bır zıbai-
ftalyada Sovyat Heyeti 1et1e idare etdfek karan.. ver-
Turino 5 (A. A.) - 80 L: ... L miıtir. Ba karar* t~a İlllıiaar 

• k b. So • ......- idareleriacle lartalfyecilik asgari 
den mUrek ep ır vyet ticaret mertebeye indirilecektir. Aynca 
heyeti Turinodaki makine ve de- leria iyi bir pkilde tedviri için 
mir sanayii fabrikaJarını ziyaret hariçten mltehUlll ecnebi ge-
etmiştir. Bu heyet akıam Dzeri tirllecektlr. 
Milboya gitmiıtir. lobi.ar idarelerinin tevhidi 

J Takas Komisıonu Layihası 
Ankara 5 - Taku 'omilyo

nu tetkili JIJibuı btltçe eaclhafı. 
Dinde tetkik edilerek heJetl 
umumi7eye acwkedOmiftir. 

Zeplin Brazı1yadi 
P.,.....hour 1 (A:A~ Gnff 

Zeppliil l»aloaa _, 2 de ler. 
namboarp welmlftir. 
hakkındaki layiha Millet Mecli
sine •vkedilmİftir. UJibaam ka
bultlndea ıonra bütlln inhisar 
idareleri bir umum mlldOrDn ida
resinde çahıacaktir. Fakat her 

ialüıann esas faaliyeti ayn olacakbr. 

İSTER iNAN, /STER iNANMA/ 
Kahve ye felcW lthaHnln hGlcGmet tıarafmüa 

ı.blaar altaoa ahaae.ata rivayetleri •ar. Bu rivayeti 
ltiten kahve ve tekeı ticcarlan derlaal fe.,adı kopar
clalar, ba iki maddenin l'd• iht'yaçlanmısdan ahlata
••• tak11ı usulile ithalf mlmkln olmadıjlnı, Aten 
enelce yap tan tecrübeni• menfi netin -.rcll.tinl 

.a,lecliler. 
Fakat teker n lrdYealn ıacta ....W•I ol•ata•• 

llJU,eıaler, ba madcleler IUrfnde ,.,tdd.... flatllrar
clan dola,.. mahkem.,. dltmlt W..•1•lar. 

Ba t•alt alb11ıcla teker ._, lcalaft teccanaaa it• 
..... tald mltalealaraaıa .. .....,._ ai1akf 

iSTER LNAI(. iSTER INANMAI 

Sözün Kısası 1 
Yalova 
Rekabete 
Girişti 

.._ _______ A. E. -

( Yalova ) ISelediye Reisinin 
artık korkusu kalmadı. Batna 
muvaffakıyet ihtimallerini avcu
nun içinde topl•Dllf bir adam 
cesareti ile illa ediyor: 

-Maksadımız Adalar ile reka 
bet etmek ft latanbulan Adalara 

tiden halılunı YaJovaya çekmektir. 
Bunda muvaffak olaca;.mıza 
emin olabilininiz, diyor. 

* lnanınm: Gıcır ııcır parhyu 
bir iskele, albn aan11,.renginde nlP. 
kadar ince bir kum, mlkemmel 
bir plAj, aonra yepyeni otomo-
bHler, otobililler, ulalt bir 
ıose, yemyefİI bir ormaa, 
her derde deva gelen bir kaphca, 
yeni yeni oteller, fazla olarak ta 
bol bir para. .. .., 

lnanınm: ( Yalova ) nm hl
t6ıı bu muvaffakıyet ihtimal-
lerine kal'fl bizim biçafe 
adaları1D11m nesi qr? Sa. 
dersiniz. membaı kurumUfbu', 
yenili açılamaz. Tozdan bojuldulıs 
dersbıiz. Su yoktur, caddeler 
sulan•mu. Çamlar lawayor, d• 
siniz. Evkaf Be ihtillf çabnttar, 
eıula bir tedavi tatbik edilemlil. 

Halla para JOktu, hiçbir 
teJ yapılamaz. .. 

lnamnm: Bu yokluklar ~ 
11nda o varhklarla (Y alon) fie-
lediyeai munffak olacakbr. Fakat 
buna llylerken babnllia ptdil 
(Yalova) mn MHln h annaffa. 
kıyet lhtimaleriai lmifleteeela 
tabii bir eksili vardır: Adalara, 
pat pat ile de olsa, nihayet 
bir buçuk saatte gidebiliyoraa. 
Halbuki Y alovaya &itmek lsha 
~ 
...... her .. jfillp ...... 
ban,etlacle -. •1r ada• 
için lnma tah•mmll edilemez. 
Blnatteal91 ( Yalova ) "8tlla n
atalanaa nim• mlmklla delll 
acW.rile Nbbet -..... •• .. v.-.,..._."t$ 
R~T!f!ıs~::;.r;~11r1 d 
Bey ile arası pek iyidir; ne yapıp 
yapıp Seyrisefain mlcllriyee 
tine lıtanbulclaa Yol ovaya ,.. 
nm -tt• afclebDecelf bir torpi
to aldırtma-. ........... a 
klprl4ea .,. ... 
~ WrpateatW..ettır 
.... Pek ....... diri Hatte 
... tur. llrat temin etme.I 
.. bir laJ1are ..... ·bUe hatan plebilir. 

lf. 
Skin km•: Latif. bertaraf, 

Y alovanın mavaffalayetiai ben 49 
illerim taama cici .......... ela 
futa laakaaclanlaiimak .... . 

Oddlian 
Yeni Ve Genç 
umandan/arı 
Harbiye Mektebinin bü ~ 

tabıil devresini 290 ı~ lauftlı. 
faldyetle bitirmit. bu mlhaae&etle 
don diploma tem ......ım1 ya
pılmııtır. 11...-.. tehrlmizde 
\)ulunao bltlba -.kert llmera •• 
erkin, Oiodu ~~iti Sait Pata 
Ye ~:f ıe~t~r~k etm şıeıdir. 

Yem zabitlerımıze merasimle 
diplomaları verilmiş, hepsi yemin 
etmiflerdir. Sonra Taksim abide
~· birçeleak ko~. ffar
bıye mektebindea .,...... kadu 
22738 zabit diploma almllfır. 

Kırüçalar Hı. 
Selarimizcle balmn Roman,a 

Ye fatoala.,a Kıralipleri fh. 
dibi A~11 ziyaret etmittir. 
B- demlzeleri pzecelderdlr. 



4 Sayfa 

Kulagımıza Çalınanlar 

Binbirdirek ... 
İstanbul cihetindeki ev kira

larının pahalıhğmdan bahsedilı· 
yordu. Arkadaşlardan biri deı l 
yandı: 

- Aybaşı gelmiyor mu, sıf m 
tüketiyorum. Az para da de> il 
canım.. Tamam altmış beş lira J. 
Elektriği suyu da başka.. H~:n 
kaç oda bilir misiniz? Üç buçuk 
oda .. 

Sorduk: 
- Nerede oturuyo .. sun? 
Boynunu büktü: 
- Binbirdirekte 1.. 
Arkadaşlardan biri atıldı: 
- Azizim, sen bu para ile 

Binbirdirekte değil, bin bir direk 
lal ünde oturuyorum de!.. 

Zehir Olsun .. 
Dehşetli cıgara tiryakisidir 

amma, yanında paket taşımaz. 

Ve iki lif arasında hemen, atılır: 
- Haydi, çok konuştuk. Ver 

bir cıgara.. 
Bu agara arsızlığını, o deı·e

ceye vardırdı ki son günleı·de 
tanıdıkları, onu görünce uzaktan 
JU çizmiye başladılar. Geçen gün 
beni yolda yakaladL lstemesi.1e 
meydan vermeden hemen bir 
cigara uzattım. Fosurdatarak içer
ken sordum: 

- Cıgara otlakçılığınd. n 

memnunsun değil mi ? 
Elile g6ğsünü gösterdi: 
- Dokunuyor azizim. 

- Neden dokunuyor, tütün-
lerin cinai deiiştiği için mi ? 

Goldü: 
- Yok Azizim. Ondan değil r 
- Ya, neden? 
- Vallahi, bilmem amma, 

ftlb-ken içlerinden •zehir olsun!., 
diJorlu galiba 1 •• 

Otomobilomani 1 
Otomobile yaslanıp keyif çat

muını pek seven bir arkadaşı
mız vardır. !smini ıöyleaem, 
belki yazılarından siz de tanır· 
llDIL Bu zat, ayni zamanda 
un'atklrdır, ve biitün aan'atkif.. 
lar gibi - söz aramızda - zBğilrt
sedir. Yalnız, ne yapıp napar, 
akpmlan otomobile verecek 
yetmit kuruşu mutlaka bir yer
den tedarik eder. Onun otomo
bilsiz, bir gün evine döndUğünU 
hatırlamıyorum. 

En büyilk hasmı tramvaya 
binenlerdir. 

Dün, bir aralık Sirkecideki 
gramofon mağazaları önünde 
prkı dinleyenlerden kendisine 
bahsettim: 

- Hatta dedim, dün akşam, 
tramvaya binerken güzel bir şar
la işittim. Kadının tatlı aesi var
dı. Tramvay kalkmasaydı, sonuna 
kadar lezzetle dinliycektim. 

Mağrurane gülümsedi: 
- Gördün mli otomobilin fa· 

ıiletini?. Ben, her akşam arabamı 
bir gramofon mağazası önllnde 
durdurtur, beğendiğim tarkıyı 
rahatça dinlerim! •• 

Artık dayanamadım: 
- Peki amma, dedim, on ak

pm otomobile verdiğin para ile 
bir gramofon alıp evinde çalsan 
daha iyi olmaz mı? 

Doktor lhtiyae1 
Havza ( Hususi ) - Kasaba

mızda son zamanlarda doktor ih
tiyacı kendini hissettirmektedir. 
Gerçi kasabamızda bir hükümet 
doktoru vardır. Fakat bu tek 
doktor ihtiyaca klfi ge1memek
•·diJ'. 

SON POSTA 

MEMLEKET HABERLERİ 

Trabzonun ihtiyaçları 

Orada Kadın Ve Erkek, Biribirinden 
• 

Tamamen Ayrı iki Dünyadır 
Trabzon ( Hu- bazı tehirleri-

susi) - Şehrimi· mizle mukayese 
zin güzelliğini edecek olursak, 
ve cazibesini in- Trabzon kadm-
kAr etmek, öyle larına tahsil bu-
aamyorum ki, ıusunda d:ıha az 
nankörlük olur. numara vermek 
Fakat burada mecburjyeti lıisıl 
tabii güzellikten olacaktır. Trab-
baş \ bir ıey zon kadu1lığmm 

görmek, bugün eğlencesi, kom-
için mümkün ~ şuluk mnnaaebe-

lamıyor. Burada tinden ileri geçe-
belki her ıey mez. 
vardır. Ancak Erkeklere ge-
meden1 ihtiyaç- Trabzon iskelesinin biT t1apu1 gunu manzarası lince; Buradaki 
lar.mlZI tatmin edecek tesisat· ayrı muhitler hazırlamıştır. Şunu erkekler ıçın eğlence namına 
tan şimdilik mahrum bulunuyoruz. da haber vereyim ki buraya ka- kahve ve kulüpten başka hiçbir 

Trabzonumuz, Türkiyenin belli dmların tahsil seviyelerini yük- vasıta yoktur. Memlekette tam 
başh vilayet merkezlerindendir. seltecek derecede bir irfan mü- manasile temiz, güzel bir gazino 
Böyle olduğu halde hayat ve eğ- essesi lazımdır. Böyle bir mües- yoktur. Şehir civarında gayet 
lence şart ve imkanları pek na· sese vücuda getirildiği takdirde zengin mesire mahalleri bulundu-
dirdir. Bu arada kadın ve erkek memleket irfanına ve bilhassa ğu halde maalesef bunlardan 
ayrıhğmı da zikretmek isterim. kadınbğa çok büyük bir hizmet henüz istifade edilemiyor. Bil-
Bizim memlek~tte kadm ve erkek edilmiş olacakhr. bassa Soğuksu sayfiyesinde 
biribirinden tamamen ayrı iki dün· Çünkü Trabzon kadınhy. ı zümrüt gibi çamlıklar bakımsız-
ya vaziyetindedir. Bu ayr11ık ne· bugün tahsil noktasındcn lık yüzünden ıstırap çekmektedir. 
tice itibaril~ kadın ve erkeğe ayrı biraz gerı kalmışbr. Diğer K. R. 

Vanda 
Halk Evi Çok 

Çalışıyor 
Van, ( Hususi ) - Şehrimizde 

memleketimizin tarihi ve mazisi 
hakkmda birçok konferanslar ve
rilmektedir. Haftada iki üç kon
ferans verilerek halk irşat edil
mektedir. 

Vali Bey memleketin mazisi 
hakkında kOrsüde söz s6ylerkcn 
ıehrimizin istikbali hakkında da 
nasıl ve ne t~kilde çalışmak li
zımgeldini de ilave etmişlerdir. 

Maarif MOdllrO Mevlüt Bey mem· 
leketin tarihi hakkında uzun kon
feranslarma devam etmektedir. 
Ortamektep Müdürü Müştak Bey 
edebi ve içtimai konferansları ı 
memleket gençliğine zevkle di ı
letmektedir. 

Kaçakçılıkla mücadele hak-
kında verilen konferanslar kaçak
çılığın fenalığını ve memlekette 
yaptıgı tahribata halka tamamen 
6ğretmiş ve ahali lherinde iyi 
tesirler blsıl etmiştir. Konferans 
gOnleri Halk Evi müsamere salo-
nu hıncahanç memleket gençliği 
ve memleket halkı ile doluyor. 

Şehrimizde faaliyete geçen 
lhtısas Mahkemesi büyük gay· 
retle çalışmaktadır. Mahkemede 
öyle gayret sarfediliyor ki pek 
yakında memleketimiz kaçak· 
çılığın terrinden ve fenalıkların
dan tamamen kurtulacaktır. Şeb· 
rin her tarafında kaçak eşya 
taharriyatma başlanmıştır. 

VAMIK FAiK 

intihap Dairesinde 
Aksaray (Hususi) - Müsta

kil Meb'usumuz Riza Bey 
dün şehrimize geldi. Halkla ya
kından temasta bulunmakta ve 
Aksarayın mUbrem ihtiyaçlarile 
alakadar olmaktad1r. 

Akhisarda 
Çok Garip 
Bir Hadise 

Akhisarda bulunan ve evli 
bir kadın olan artia Suzan H. 
birdenbire ortadan kaybolmuştur. 
Hafız Ahmet Beyle evvelce Ak· 
hisara giden ve tayyare sinema
sında konser veren Suzan H. lstan· 
bula avdet etmiş, bir müddet 
sonra tekrar zevci Recai Beyle 
Akhisara gelmiştir. Hanendelik 
ve artistlik yapan bu Hanım, 

Akbisarda bir köfteci dükkinı 
açmıştı. Sonra dükkanı kapatarak 
zevcile Turan gazinosunda bu
lunmakta idi. iki gün evvel Su
zan Hanım mücevherlerini ve 
zevcini terkederek ortadan kay
bolmuştur. 

Fakat taharriyat neticesinde 
Suzan H. köylü kadın kıyafetin
de bulunmuştur. 

Bandırmada 
Küçük Bir Çocuk Kuyuya 

Düşüp E oğuldu 

Bandırma (Hususi) - Dün 
Kasabamızın Livadya mevkiinde 
bulunan dedesine yemek g6t0r
mekte olan balıkçı Recep ağanın 
12 yaş~arındaki oğlu Hikmetiii, 
oynamakta olduğu bir kamış o 
civarda bulunan bir kuyuya diiş· 
müş ve çocuk kamışı almak için 
kuyuya indiği vakit ayakları kay
mış ve Hikmet çocuk kuyuya 
yuvarlanıp boğu1muştur. 

Adanada Ağaç Faaliyeti 
Adana \.A.)- Memlekette 

ağaç yetiştirilmesini teşvik mak
sadile Adana Ziraat Mektebi 
tarafından zürrjla ve ziraat mU
essesabna meyvalı ve meyvasız 
olarak meccanen 28000 ağaç 

tevzi edilmi~tir. 

Tirede 
Güzel Bir Gün 

Geçirildi 
Tire (Hususi)- Geçen sene 

ilkbaharda olduğu gibi bu sene 
de Aydın kumpanyası tarafmdan 
lzmirden Tireye tenezzüh trenleri 
tertip edilmişti. 

Sabableyio lzmirden biri 6 da 
diğeri altı buçukta hareket eden 
iki tenezzüh treninde 1800 den 
fazla İzmirli vardı. Misafirlerimiz 
bando muzika ile istikbal edil
diler. istirahatlerinin temini için 
belediye tarafından lizımgelen 
tedbirler alındı. Cuma olmasına 
rağmen dükkanların açılmasına 
müsaade idildi. 

Bu münasebetle Aydın kum
panyası Spor Klübü ile Tire id
man yurdu takımı bir maç yapa
rak bire karşı 3 sayı ile Tireliler 
galip gelmişlerdir. 

İstasyon ciyaranda mahşeri bir 
kalabahk vardı. Halk, kovanından 
boşanmıt arılar gibi kaymyordu. 
O kadar ki timendifer lokomotifi 
manevra yapmak için insan ldltle
lerini yaramaz oldu. Mesire yer
lerinde oturacak yer bulunmuyor
du. Hlilisa Tireliler o giln miis· 
tesna bir bayram yapblar. 

RECAi 

KömUr Haline Gelen Beygirler 
Adana ( Hususi ) - Hililiab

mer Cemiyeti önünde kopan bir 
elektrik teline takılan bir araba
nın iki hayvanı hemen k6mür 
haline gelmiştir. 

Bereketli Yağmurlar 
Aksaray. (Hususi) - iki gOn

denberi gayet bereketli yağmur
lar. yağmaktadır. Geçende yağan 
dolu bizi bu sene meyvadan 
mahrum b1rakmıt gibidir. Ağaç· 
lar kısmen çiçeklerini dökmüş. 
kısmen de soğuklardan müteessir 
olmuştur. 

Mayıa & 
~---

iv! iişa hede/er 

Paşa 
Kazım 

Yanlış yazılmış değildir. işi 
miye alıştığımız gibi paşa isil11'\ 
den sonra gelmiyor. Paşa Kazı.
Ankara muhitinde çok tanınmır 
tır. Kendisi Devlet Demiryollır 
nnda müfettiş olduğu için şimerr 
difercilerce pek maruftur. Paşa 
Kazım, Çanakkalelidir. lnkıJabıt 
bidayetindenberi Ankaradadır 

Sıhhati yerindedir ve bundaJI 
dolayı da fevkalade neşelidir· 
Kısaya yakın orta boylu, mü
llhham, yüzü dolgun ve kır 
mızadır • Duru§.ları, bakışları. 
sesi ve hareketleri pek kell" 
dine mah .. ustur, paşa varidit· 
Her lisam taklidile konuşur •ti 
kendisini lanımıyanlar bu lisanıJ 
ciddiyetine inanırlar. Harek6ti 
tecessüslerini celbeder. Sadası 9f 

alayları işitenlerin hoşlarına gider 
Pqa Kazım hakkında zam., 

zaman gazetelerde yazılar 9f 
fıkralar yazılmış, resmi basılma~ 
Hiddetinde, iltifatında hususi şe
killeri vardır. Etrafındakileri t 
essüre düşürecek derecede c • d
diyetle ağlar ve birdenbire ' ~r 
geçerek kahkaha ile güler 'f'\ 
güldürür. Paşa Kazım, fotoğraf! 
çektirirken, sıfatile mntenasi~ 
taV1r ve vaziyeti er alır. 

Bilhassa ilmi fikir ve mütalea-1 
lan 11fatanın isminden evvel ge 
mesile mütenasiptir. Kendisile yap 

lan bir.musahabede söylediği so~ 
)er ve fikirlerden bir nümuue 
yuayoruz. Paşa ile bu mbhi 
musahabe Balıkesir lıatbnın re 
ldipdında yemek vagonundl'l 

emek esnasında g~mlftlr. 1 
- Gıda meselci mlihimn e 

esbak Dreybüs meselesile alik 
dardır. Çnnki bu muzafnııileylr! 
ler dolayısile maddei imtiaaliyen~ 
makarini hakikatine temayül e 
mit demektir. 

Amerikanın hattı mUdafa 
bir dereceye kadar aynen ispa 
hllviyet edebilmiştir. Uodberg· 
çocuğunun kürei arz huzurund 
dünya yüzüne vüruduna intizere 
htlkm&nli iapata kalkıpa madd 
leri, rekabet tefsir etmifür. 

Bununla beraber İf o rak 
betin tefsirini de ezmiştir "' 
ezecektir. Çünkü bahir manaf' 
ralarla havai fişek, harcırahı 
mazbata, yeşil zeytin, fanil .. 
kakao gibi esasatı spor hayat 
na ablan ecramı semaviye ar 
sında hiçbir yıldız kevakibin 
tesa:.lif edilmesine imkinbahş o 

mamıştır. 

Paşa Kizım arasıra bu gibi il 
mevzularla etrafındakileri hayret 
dlifllrmektedir. Paşa Kazımı 
bin bir menakıbi vardır. 
tanesi: 

Bir gün vazifesi 
fimendiferle seyahat 
büyüklerden bir lu , 
iltifat ederf:k on .1 .ılış 
miştir. Paşa bunu cebine 
duldan sonra yürüyilş muvazene 
bozulmuş ve paramn olduğu t 
rafa doğru meylederek gitmi 
ve bu suretle dolaşmıya başl 
mıtbr. Bu muvazenesizliğin s 
bebi sorulduğu zaman: 

- Bu tarafta para var. A" 
basıyor da ondan. Cevabını ve 
miı ve müvazene için maka 
tarafa da ayni miktarda paran 
konulmasını anlatmak istemişti' 
Fakat mÜ\'aıeneoin kendiıın 
ifham etmek iıtedıği bu teki d 
baıka suretle de mümklio oldu 
kendisine derhal anlatı n ıtlıf 
Yani parası cebinden alınıı• ıt 

HALiL L ıfl 
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M. Tardigönün 
Heyecanlı Ve 
Ateşli Nutku 

\ . - \ . . -._ ______________________ _. ......... ._ ............ _. .. [(arilerimin 

Başvekili intihap Dolayısile Suallerine Fransız 
Mühim B k ,... J d Cevaplarım ir Nutu ~öy e i A. K rilmuzlu karie: Paris 5 - l cinci intıhap dev• 

resine iki gün ka!dığmdan, siya• 
ıt münaka,alar azami haddi-
ni bulmuştur. Fırkalar taraf. 
tarlarım mllcadeleye davet et
me.kte ve mücadele için tertibat 
almaktadır. Duvarlardaki afişler 
davetleri çekilen namzetlerin 
isimlerini ihtiva etmektedir. 

Çin-Japon ı 
İtila/namesi 

Bu kadar şiddetle ıeYc:Uğinbı 
birisine aşkınızı itiraf edememek 
feci bir ıey.. Bu ıevdadan kur
tulmak için o muhitten uzaklat
mak. o kimse ile miinasebeti 
kesmek liznn. 

Dün akşam binlerce Fransız, 
M. Tardiyönün Fransanın her kö· 
ıesine bitap eden nutkunu dinle
miştir. M. Tardiyö henüz odasın· 
dan çıkmamış, s6zleriııi odasında 
ı&ylemiş, nutuk telsizle her tarafa 
neşredilmiştir. 

M. Tardiy8, pazar gllnkü in
tihabahn vereceği tesellibahş 
manevi bir istikrardan bahisetmiş, 
bu iıtikrann hem insanlarda, 
bem fikirlerde, hem de fırkala· 
nn vaziyetinde bAsıl olduğunu 

t&ylemittir. 
M. T ardiya llAveten demiştir 

ld: 
- Pazar gOnkü intihabat ne• 

ticeai hakkında birinci devre in· 
tihabab bir teminat ol~akla be
raber bunun mahiyeti nisbidir. 
Sosyalistler karşımıza geçerek 
alenen bayraklarım açtılar. 

Şimendiferleri ve sigortaları 
devletleştirmek iatiyen. Almao
r• ve lnptereyi ınahveden .. 
prtalann tepıil ve tevsüni · arzu 
eden soayaliatler, gerek menfa
atlannan muaveneti, gerek kendi 
nsıtalarile programlannı ta· 
bakkuk ettirmiye azmetmiş.tir. 

Bu bayrağın arkasından yalnız 
memleketleri ve kendileri için 
intihar hırsı besliyen kimseler 
rfdecektir. Öaümüzdeki teFil 
devrenin istikameti radikal sos
yalistlerin hareketine baglıdır. 

intihabat mücldelesinin ilk 
haftalannda eski sol cenah itti
hadı tecrübelerini bildiğimiz için 
onların eski daliletlerine düşmi
yeceklerini zannetmiştik. Ogün· 
denberi onlar lisanlarını değiştir
diler. Radikal Sosyalistler, Soe
pliatlerle birleşerek " cümhuri· 
reli mildaf aa " ismi verilen sol 
cenah ittihadını tahakkuk ettir· 
aıeğe azmetmişlerdir. 

Acaba M. Herriyoun idare 
etmekte olduğu muazzam belde 
için tehlikeli görmekte olduğu 
bu ittihat, memlekete nafi ola· 
cak mıdır? .... 

• 
Resmenlmzalandı 

Londra 5 - İngiliz ve Fransız 
elçileri ile Çin başmurahhası 
tarafından imza edilmiş olan 
itilAfnameJ i, birkaç gün enel 
taarru:ıa u • ·ı Çin murahhasa 
da imza1amıştlr. ltilifnameyi 
Japon murahhası da yattığ• bu
tanede imzalamışbr. 

Şangbay 5 - imzalanan mU. 
tareke iülifnamesi, geç~ klnu
nusanide başhyan mobasamata 
resmen nihayet vermektedir. 

Yangın Devam Ediyor 
Ponalber, 1 - 3 niaandan

beri devam eden odun depoea 
yangını bili deYam etmektedir. 
1000 kişinin ~masına rağmen 
henüz sönmemiştir. Zatar bi.r 
buçuk milyon dolardır. 

ispanyada Zelzele 
Santander 5 - Debenzodasal 

kasabasında yeni bir zelzele ol· 
muştur. Ahali korku içindedir. 

Radikal So•yalistlerin intihap 
mlcac:leleainin bidayetinde söyle
mİf olduklan mOdebbirane sözler 
miintahiplere itminan bahşetmif
tir. Halbuki ilk devre geçtikten 
sonra radikal sosyalistler, eski 
tavırlarını bırakmışlardır. 

Çünki şimdi intihap edilenle
rin vilcuda getirmek mecburiye
tinde bulunduklan teşekkOlleri 
önllmflzdekl ay zarfında intihap 
edilenlerin vtlcuda getirmesi mec
buriyeti vardır. 

intihap kartel~ parlamento 
karteli olarak devam etmiye te
mayül edecektir. Tabiate mugayir 
olan bu menfur halita vü ::uda 
gelince buhran tam bir surette 
tahakkuk etmesini men' e beşeri 
istitaat te kifi gelemez. 

Yeniden 1924 senesi bayabm 
yapmak istiyor musunuz? Fran
samn istikbalinden 4 sene mtıd
detle enternasyonalin eline diif
mesini arzu ediyor musunuz? 

Nutuklar, yapılan işl~den zi
yade, mllttefıkleri kuşkulandınr. 

Sermayeler gizlenir, vergiler 
taaddOt eder, borç artar, para-
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y ohan, ötekinin kızı sahilden ı bir mOddet dOt0nd8; onlarla 
epeyce uzak bir yere kadar g6- birlikte gitmek nekadar boı 
tnrnşüne baktı. Ve kızın ona te- olacakb. Sandalı karaya ç~-
tekkOr ettiiini duydu. mekle onun için bir tehlike lqal-

Bundan ıonra Oto arkaya mıyordu. Fakat belki de sandal 
d&nerek: fazla ağırdı?.. Hayır, o hiç te 

_ Bana bak, sen sandalı ağır değildi .. Y ohan güçlü ellerile 
bekliyeceksin, dedi... Şeyi sandalı karaya oturtmuştu. 

Bu çocuğun ismi idi? Arkadaşların gilll\şerek uzak· 
Viktorya; laştıklara duyuluyordu. Adam 
_ y ohan! cevabım verdi ve ıen de biraz sonra onlan tekrar 

aoııra ilAve etti: g&recekti. Fakat onlar istemit 
_ Tabii 0 undalı bekliye- olsalardı onu da birlikte götli· 

rebiJirlerdi. O, yuvaların olduğu 

cekÇocuk iekelede kaldı. Öte- yeri, gagaları henüz tüylenmif 
kiler, kollannda yumurta sepet- yarbcı kuş yavrularının banndık· 
lerile, adama içerlerine dojru lan kovuklan biliyordu. Bir defa· 
yUrümeje bafladalar. Yohan 11nda o. urif kllrklü bir umur 

Cene•rede toplaaan Tahdidi Te.Hhat Koaferan11nın bl)'lk meclisi 
içtimalara tatil editclL Slmdllik mGtebauıalardan mGrekkep encGmenler 
faaliyette bulunuyor. Bu reaim muhtelif nailletlerla baımurabba•lara 
Cene•redea ayrdırk• abnmıtbr. 

Büyük Bir 
Sergi 
Açıldı 

Paris 4 - Versay kapısı ser
gisinde v·icude getirilen 24 6ııcli 
Paris pa y ırı M. Rolin tarafın
dan ktişat edilmiştir. Panayıra 
35 mille ti temsil eden 7800 şah ıs 

ve müessesel iştirak etmiştir, pana
yır bir şehir manzarası ar zetmek
tedir. Postası , telefonu , muha
bere ve ku-aa t salonları vardır. 
-- =:::t 
nın kıymeti dfiter, memleketin 
beynelmile nOfuzu eksilir , kabine-
ler de iskambil kağıtlarından ya
pılmış şatolar gibi düşer. 

Radikallerin rüesas? bizi din
lemekten imtina edec~k olursa 
ben de müntahiplere, Fransız 
milletine hitap ederim. 

yaşamakta olduğumuz zama
nın tecrübelerle ve bilhassa ev• 
velce tecrilbe edilmiş olan busu· 
sata yeniden lei:riibeye tabam
mllltl yoktur. 

Cihan, hiçbir milletin kendi 
vaziyetinden emin olmaS1na im· 
kin bırakmaya~lc tekilde sar· 
sılmıthr. 

Hakem sizlersiniz. Sizin gamı-
811 karşısında hiçbir kartel tutu
namaz. Eğer bu karteli ifa et
mek isterlerse onu reyinizle kınm.z. 

bile görmüttO. 
Sandala yeniden denize in

dirdi. Adanın öteki sahiline doğru 
ktlrek çekmiye başladı. Henüz 
biraz yol almıştı ki birdenbire 
gençlerden birinin sert sert hay
kırdığını duydu 

- Geriye d&al Olduğun yerde 
kall Kuşları 6rkütiiyorsunl 

- Size umurun bulunduğu 
yeri g6stermek istiyordu; iste.-. 
niz 111anlarıa deliklerini dumanla 
tüssftleyip onları kaçıralım. Bunun 
için size kibrit te getirdim. 

CeYap veren olmadı. Bunun 
üzerine çocuk geldiği yere dön
dü ve sandalı karaya aldı. 

. .. Evet, o bOyOdüğil zaman 
kıraldan bir ada ıatın alacak. 
içerisine yabancdarın girmesini 
menedeeekti. Sahilleri muhafaza 
için onun bir muhafız gemisi bile 
olacakta. Bir gUn esirleri gelip 

ona diyecelderdi: Haşmetmeapf 
Bir ıemi kayalara çarparak 

(Bir Hitlerci 
Beledige Azasını 
Öldürdü 

Vart0va. 5 - Dançig arazi· 
sindeki Nituje'de, Hitlercilerin 
askeri tetkilatı reisi M. Rundzins
ki. Belediye Meclisi azasından M. 
Grunu tabanca ile öldOrmüıtür. 
Zabıta bu caniyei iltica ettiği 

otelde yakalamıştır. Bu otele 
Hintlercilerin, bilhassa Rayiş· 
tağ azasından birisinin bulun· 
duğu anJqıJmaktadır. Bu hAdiae 
Dançig mehafiliude büytik bir 
gale} an uyandlJ'mıştır. Bu maha
fil Hintlerilerin silah tqımalan 

menedilmediği takdirde bu kabll 
hAdiselerin önüne geçilemiyeceği 
kanaatindedir. 

Müfrit Milliyetperverterin 
Muvaffakıyetı 

Berlin5 - Şarki Prusya Zira• 
at odası reis)iğine Müfrit milliyet• 
perverlerden bir zat intihap edil
miştir. Bu vaziyet Müfrit milliyet
~rverin Ziraat mehaffiline de 
nilfuz ettiklerini g6stermc:ktedir. 

Paris 5 - M. Heriyo bu sa• 
bah Liyona gidecek, orada Bala
tajda kalan radikal aoaya• 
list namzetlerine müzaheret için 
tertip edilen içtimada bulunacakbr. 

parçalandı, içerisindeki gençler 
boğulmak üzeredirler. O, likay
dane: Boğulsunlar, cevabını ve
recekti. -Fakat haşmetmeapl Onlar 
can kurtaran yok mu, diye INğa· 
nyorlar, elin onlan kurtarmak 
kabildir, içlerinde, beyaz1arlgiyin
mif bir de genç kız var. O u
man o eert bir aesle emredecekti: 

- Çabuk. onları kurtann 1 .. 
Bundan birçok seneler sonra o, 
f'llonun çocuklannı gördüğü ıa· 
man, Viktorya bayabna kurtar· 
dığmdan dolayı onun ayaklanna 
kapanacaktı. Fakat o: 

- Teşekküre hacet yok. Ben 
vazifemi yaptım. Memleketimin 
her tarafını gezmekte serbestsi• 
nız, diyecek ve onlara ıatosunu 
açacak, altın tabaklarda yemek 
yedirecek, şereflerine Oç yDz 

tane esmer renkli cariye bütün 
gece dans edecekti. 

Fakat iki kardet geriye 
d6omek üzere hazırlandıkları u-

Fakat anlabşınıza göre buna 
imkln yok. Şu halde bir çaresini 
bulup aşkınızı ihsas etmektea 

· bqka çıkar yol göremiyorum. 

• Ankarada R. N. Beye ı 
" Karım mütemadiyen çıp

laklığından tikiyet eder. 
Benim görüşüme ve yapbğım 

masrah göre hiç te çıplak de
ğildir. F•kat dert anlatamıyorum, 
ne yapayım?" 

Bir kadının giyirame h11'81na 
hudut yoktur. O daima kendi
sinden güzel giyinenleri gördükçe 
kı.kanır ve u giyindiğine inanır. 
Onu bu baataLktan kurtarmak 
için, keudisiııe fena nümune ola• 
cak ıenain muhitlerle temaaaaa 
meydan vermemelidir. 

* lzmirde Cevdet Beye : 
"Se.gilim çok baasaa olduta 

için mi nedir, herşeyden alınıyor. 
Ben tabiaten çok şakad bir ada
mım. Litife edip gülmekten bot
lanınm. Fakat o her litifeyl 
ciddiye alınıp müteessir oluyor, 
batta bazan ağl yor. Ona litife
nin Jltife olduğunu naad anla 
tayam?" 

Bir mllddet IAtife yapmıyarak 
sonra da onu buna tedricen •lıt
tırarak. 

* Zahide Hanıma: 
Bir kadm bir erkekten ma

kabelel bilmWI yaparak intikam 
alamaz. Erkek aldatıyorsa terlu,. 
dilir, fakat ondan intikam almıJI' 
kalkıtılmaz. ÇOnkn bu intikam 
hareketi onu değil yine ıizi ya
ralar. Dikkat ediniz bu defa da 
namuıuıaJzdan olursunuz. 
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Hıdırelleı 

man Viktoryamn g6nl8 oradan 
aynlmaya istemiyecek, hıçkararak 
onan ayaklarına kapanacaktı 
• ÇtlnkO genç kız onu sevecekti
Oh 1 Latfen benim burada kal
mama müsaade ediniz, beni reci· 
detmeyiniz, Hqmetmeap, ben de 
ıizin cariyeniz olayam, diyecekti.. 

Bu hulyalann verdiği heye
canla kalbi çarparak, adaya do
laşmıya çıktı. Evet, ıato sahi· 
binin çocuklanm kurtarmalaydı •. 
Kim bilir, belki bu ande onlar 
yollanm 18fll'1Dltlardı? ihtimal ki 
Viktorya iki kayanın arasına 11· 

kıp.rak beyhude yere oradan 
kurtulmıya çabalıyordu. Ona 
kurtarmak için kolunu uzatmam 
kifi gelecekti. 

Çocuklar hiirmetle Juhanm 
avdetini bekliyorlardı. Deoaek ki 
o sandalı yalnız bırakmıttı. 

Oto çıkaşti:} 
- Sandalı bırakıp tittitba 

için mes'ulsün. 



Kari Mektupları 

Beyoğlunda 
Oturan 
Yolcular 

Beyoğlanda Bursa sokağında 
oturuyorum. Sabahları Beyazıttaki 
işime gitmek üzere tramvay te· 
vakkuf mahal ine geliyorum. 

Burada tramvaylar biribirini 
takip ediyor, fakat bu tramvay· 

lann hemen hepsi Tunel, Emin· 
önU, Karaköy ve Sirkeciden iba· 

rettir. Yarım saat bekledikte\1 
sonra birinci mevki Fatih • Har• 

biye veya Maçka • Beyazıt arabası 
süzüle süzüle geliyor. 

Geliyor amma Beyazıttan yu• 
karı semte gidecek yol~ulann da 
beklemekten canları çıkıyor bu 

yüzden her sabah işime geç ka
lıyorum. Tramvay şirketi Beyoğlu 

cihetinde oturan müşterile· 
rinin Eminönünden, Sirkeciden 

daha yukarıya Beyazıda, Fatihe 
gideceklerini de unutmamalıdır. 

Bu hususta nazarı dikkat 
ceJbetmenizi rica ederim. 

Kari iniz 
IHSAN 

l{ahve Dalaveresi 
Piyadaki kahve ibtikan me· 

ıelesi malüm. Bir türlü de halledi· 
Jemiyor. Biz küçük esnaf, konten• 
jandan çıkan kahveler iki büyük 
tacire munhasır kalmaı yüzünden 
dükkanimızda kahve bulundur· 
mak için 1 IO kuruşluk kahveyi 
180-200 kuruşa alıyoruz. Hükü
met bu hususu herhalde halle
decektir. Alman kahve kendi 
çuvallarında olmadığı gibi maim 
kime ait olduğu anlaşalmasın diye 
fatura bile vermiyorlar. .. 
Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

Birer kart alacaklar: 

Edirne Karaağaç 11kırıekttıp tale· 
besinden 55 Nezihe Mustafa, Aydın 7 
EylQl mektebi tıçOncıı sınıftan !371 
.Mehmet, lstanl.ıul Ytiksck Ticaret m~k
tebi talebesinden 1115 Etem, Yozgat 
Gazi Pnşa m<'ktcbi tal<'bcsindcıı Jale 
Gönül, Portcvııiyal lise::.i dörcliincn 
ınnıfüm 194 Orhan Yaşar. İstanbul 
Birinci llkmcktc>p beşinci ımııftaıı 2 
Scrmot, Pcrtevııiyal li::ıe i lıirinci sı
mft.un 264 M. Şo\ k(ıt, İstanbul Erkek 
lise i talebesinden 558 Coıııil Kaclri, 
Kabataş Erkek lisesi birind sınıftan 
l 073 Oihııt, İstanbul lnkılap lisesi 
üçUncil sınıftan Hmı.him Kfuııil, Eyilp 
Ortıırn cktcbi t'llobcsinden 221 Cemal 
Nihat, lstaıı bul grkck lisesi talobcsin
don G!4 Mehmet, V cfa Ortamcktcbi 
ıkinci s.ıııırtarı 742 Muzaffer, Kadıköy 
Erkek lisc::.i birinci sınıftan Ferda, 
Gcloııh(l\'İ Ort:unektclıi son sııııfan 303 
lhs:ın, lst:ıııbul 40 uncu mektep dör
dUneü sınırtan 72 Kemal, Beyoğlu 
13 tinci! m<'ktop talebe indm Fikret 
Sıtkı, 1 taııhul 'fHzilik ıncktebj ikin
ci sınıftan 82 Nt•raettiıı, lstanbul Er
kek liseı:;i l>iriıı c i sınıftan 477 Asaf 
Gal:ıta arny JİRC'<;i talebc·f:indon 1147 
Osman Naci, Gclcnlıovi Ortamcktcbi 
ta.lcbosiııdcn 2.iı .i\I u ta fa, Davu tpa~:t 
Ortamoktohi talcoe. indoıı 2t.3 Hilfıc
l'in, Bakırköy Kartaltope Huşeıı Bey 
sokak 10 J\liinire, lstanbul P crtovniyal 
Ji esi birinci sınıftan 228 Fikret Vasfi, 
Jstanbul Erkek lisesi birinci sınıftan 
9040 Muııtafa Komal, Kc~an Zafor mek
tebi talebe inden 100 Muhiddin, Ada
na Ciimhuriyct mektebi beşinri sımf
um 856 CP.mal, Adana lisesi birinci 
ımııfüın 101 CeHllettin, Edirne Kara· 
ağaç llkıntıktobi beşinci sııııftan 183 
llcdiye Muzaffer, Konya. Erkek lisesi 
ikinci ımft.aıı 652 Hasfp, Mersin Or-
t ıuc'klı'p ıall'lıe1>İtııloıı :;:?:; l\fiı,tt. 

GARiP ve TUHAF 
1 

e 

Mister H.aboertonun kendisi gibi cambazlık yapan kızları 
Bugün bizde tek tük tesadüf 

edililiyor. Fakat dünyanın hemen 
hemen bütün memleketlerinde 
seyyar cambaz kumpanyaları 
vardır. Cambazlık husunda en 
ileri giden iki milletten biri İn
gilizler, diğeri de Fransızlardır. 

Bu iki memlekette cambnzh
ğm eski bir tarihi vardır. Bugün 
sinema, tiyatro ve spor gibi bir· 
çok eğlenceler olduğu halde 
cambazlığa karşı halkın göster· 
diği rağbet hiç eksilmemiştir. 
Bilakis günden güne artmaktadır. 

Size bu sayfada lngilterenin 
bugün meşhur olan cambaz kum
panyalarından birini anlatacağız. 

Bizim memleketten başka her 
ıene düyanm hemen bütün şehir! 
lerini geıen bu kumpanyamn 
çok garip maceraları vardır. 
Esasen kumpanyanın teşekkül tarzı 
bile size garip gelecektir. 

Bu kumpanyanın müdürü ve 
diğer mensuplan hep bir ailenin 
efradından ibarettir. Kumpanya
nın reis ve müdürlüğünü ya
pan Mister Habberton ayni 
zamanda kumpanya efradının 
babasıdır. Mister Habberton dün· 
yanın en mahir ve milkemmel 
cambazlarından biridir. Bugün yaş
lı olmasına rağmen ip ve at üzerin
de, seyircileri hayrette bırakacak 
numarDlar icat eder. Kumpanya
nın diğer efradı arasında Mister 
Habbertonun karısı Madam Hab
berton da mükemmel bir cam
bazdır. Bu ihtiyar kadm bil
hassa cambaz ve marifetli köpek 
yetiştirmek hususunda 1büyük bir 
maharet sahibidir. Madam Habber
ton bugüne kadar tamam 1850 
tane mahir ve terbiyeli köpek 
yetiştirmiştir. 

Yukardaki büyük resimde 
beygirlerin yamııda duran iki 
genç kaz da bu karı ve kocanın 
öz kızlarıdır. Bu kızlar at 
cambazlığJ hususunda eşlerine 
Dünya üzerinde pek nadir tesa
düf edilen mahluklardır. Her iki 
kız ayrı ayrı elli beygiri tek ba· 
şına idare ettikleri gibi en tehli
keli at oyunlarile seyircileri 
heyecan içinde bırakufar. Kunı-

Kumpanyanın diler e/radında11 birkaçı 
panyanın diğer efradı Mister eder. Ona manialar atlatır, hen• 
Ha bbertonun ya torunu, yahut deklerden aıçratır, hatta danı 
çocuğu veya yeğenleridir. bile ettirir. Şunu da söyliyelim 

Yukarıda da söylediğimiz gibi ki bu nadide mahltlk bugün (180) 
bir aile efradından mürekkc bin lngiliz lirasına ıigorta etti· 

180bin lngiliz lirası kıgmctfodeki 
meşhur köpek 

koskoca bir cambaz kumpanyası. 
Küçük resimde gördüğünüz 

ufacık köpek dünyanın en ma
haretli cokeylerinden biridir. 

Bu köpek dünyaya sanki bey
gir idare etmek "için gelmiştir. 
Bindjgi hey!!"iri istediği gibi idare 

rilmiştir. 

Geçenl~rde hasta olan bu 
köpek için Mister Habberton iki 
bin İngiliz lirası baytar ücreti 
vermiştir. 

Bu kumpanyanın, daha doğru· 
su baba, ana, ]uzlar, çocuklar, 
torunlar ve yeğenlerden mUrek
kep olan bu cambaz ailenin 
bize en garip gelen tarafı, seyyar 
olmasıdır. Bu aile lngilterenin 
küçük bir kasabasınm nüfus 
sicilline mukayyettir. 

Fakat o kasabada ve İngiltere
de senenin ancak iki ayında otu• 
rurlar. Diğer aylarda ciünyanın 
dört bir tarafını gezmekle ıneş· 
guldürler. Yani tam mana· 
sile seyyar ve göçebedir. Bu 
aile efradının dünya üzerinde 
ve bilhassa A vrupada gezip g8r
m e d;ği hiçhir yer kalın:mıışhr. 

lktısadi Haberler 

Bu/ıranın 
Sonu 
Geliyor Mu? 

İngiliz lirası. Financial Taymls 
gazetesine nazaran, Belçika milli 
bankası, Fransa ve lngiltere ba!l4 
kasile teşriki mesai ederek ister
linin tereffüüne mani olacak le· 
dabiri ittihaz edeceklerdir. 

Sabık Maliye Nazırlarından 
'Sir Robert Hom'a nazaran, ida· 
re edilen para, usulünün tatbiki 
ihtimali pek azdır. Fakat gelecek 
" Ottowa ,, konferansından bir 
imparatorluk parasının tesisi 
projesi ehemmiyetle tetkik edil· 
mesi lazım olacağı muhakkakbr. 

iktısadi buhran: Loyd Bankın 
neşrettiği son aylık mecmuanın 
bir makalesinde buhranın son 
safhasına girilmiş olduğundan 
bahsediliyordu. Muharrire nazaran 
tamirat meselesi halledildiği tak• 
dirde lngilterede buhran nihayet 
bulmuıı olacaktır. 

Ancak sanayiin mü kUIAbnı 
izale edecek bir ucuz faizli para 
devresi elzemdir. 

lngiltereye ithalit gelecek 
mayıs ayında nihayet bulacak 
ithalAt hakkındaki fevkalade ka• 
nunun yerine yeni bir kanun 
tanzimi için tayin olunan komite 
hlikümete bazı tekliflerde bulun .. 
muştur. 

Elyevm % 50 rüsuma tabi tu
tulan gayri mamul eşyadan % 20 
ve mamul eşyadan ise %30 nis· 
betinde vergi alınması teklif 
olunmaktadır. 

Tahmini erin aksine olarak, bu 
husustaki kararını hükümet ancak 
biltçe mllzakerata esnasında bil· 
direcek ve ithalat eşyalarından 
alınacak rüsum bütçeye nazaran 
tesbit olunacakbr. 

Deniz sanayiinin mamulibna 
sabit bir resim vazoluncıya ka· 
dar madeni mamulat llzerinden 
muvakkat rüsum ıılınacalcbr. 
Blltçe mlizakerab yeni rilsum 
miktannın tayinine müsait bir 
fırsat vermiş olacaktır. 

Amerikada tasarruf: Bütçeden 
200 milyon dolarlık tasarruf ya .. 
pılması teklifini hazırlamak Uzere 
iki fırka tarafından müteşekkil 
bir komisyon tayini hakkındaki 
Mr. Hoverin rprojesine demokrat .. 
lar tiddetle itiraz etmişlerdir. 

Bankalann kirlan: Amerika 
devlet bankaları tarafından neş• 
rolunan beoyannamelerden anla• 
ııldığına göre, bu senenin temel• 
tüü ilk 11ç ay zarfında yapılan 
karlardan temin edilmiştir. 

Altan harekAh: 9 Nisan 1932 
tarihinde Nevyorktan Fransaya 
10.400.000 dolarlık altın ihraç 
edilmiştir. Nevyorka ve Snn-Fran• 
sisco'ya ithal olunan altının mik· 
tarı 3.515.800 dolara kaydolun• 
muştur. Ecnebi hesabına altın 
mevduatı 915.000 dolar kıyme
tinde artmıştır. 

Hemen her büyük şehre birkaç 
defa uğramışlar, orada günlerce 
kalıp maharet göstermişlerdir. 
Mister Habberton bugUn oldukça 
zengindir. Böyle olduğu halde 
cambazlıktan vazgeçmiye bir tUrlU 
gönlü razı olmuyor. Bu ihtiyar 
kurt diyor ki: 

" - Sizim ailemiz 177 5 tarf· 
hindenberi cambazlıkla geçiniyor. 
Biz bu mesleği terkedemeyiz. 
Ailenin kökü kesilinciye kadar 
canı baz.lıktan vazgeçmiyeceğiz, 

çocuklarım ve torunlarım dn bu 
mesleğe sadık kalacaklardır . ., 
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Tarih·n 

Genç üvariler atların tnşıd1ğı J 
zinde hararetten heyecanlanıyor· 

r mıydı? Bu noktalan düşü· 
nen :ı;oldu, çünki onlar nihayet 
birer kuvvetli köle ve birer gii· 
~el halayık idiler 1 

Nihayet, iki muhalif kümeden 
biri mağlüp oldu ve Zübeyde 
emir verdi: 

- Haydi arbk gidiniz, din· 
!eniniz 1 

Onlarm, bir süvari bö1Uğil 
intiznmile, salondan aynlmalan 
llzerine &ordu : 

- Nasıl beğendiniz mi ? 
Abbase cevap verdi i 
- Güzel, batta kardeşimin 

askerlerine yaptırdığı oyunlardan 
çok güzeL Onlarda hayvanla 
insan, ayrı kan taşıdıklarını sez• 
diriyor. Sizinkilerde binen ve 
binilen ruhi mllmaselct ihsas 
ediyor. Lakin ben, süvarileri· 
nizi daha hoı buldum. 
Kızları ne kadar da erkete ben· 
zetmişsiniz l 

- Evet, onlar da benim ho· 
uma gider. Daha doğrusu ken• 

<Jilerile ihibar ederim. Çiinki ha· 
likleri benim •• onlar benim 
ınahluklanmdır. 

Sonra neşeli neşeli illve etti: 
- Bu süvariler, benim fidan 

boylulnnmdan ldlçilk bir kıt'adır. 
Burada teşrifatsız ve merasimsiz 
bir gece gcçirmiye razı olursanız 
bütun fidan boyluJanmı size gös· 
terebilirim. 

lbnilhadi, abldı ı 
- Huzumuzda teşrif at bek· 

lemek haddimiz mi? Siz Emire· 
mizsiniz, biz sadık ve büyüklü· 
ğiinüze Aşık bendeniziz. 

- Maksadımı iyi ifade ede· 
medim. Aile arasında zaten me· 
rasim olmaz. Bir ağacın dalları 
ve yaprakları ayni şeyler de· 

mektir. Uzunluklarile, kısalıklarile 
bağlı olduklan köke nisbetleri 
değişmez. Likin ben, o kelimeyi 
kullanmakla .. kayıtsız bir gece" 
kastetmek isterim. Öyle bir ge• 
ce ki nihayet bir rUya ıayılsın 
Ye onun dakikalannda teressüm 
ed«ek herşey tabii görülsün, 
sonunda unutulsunl 

Ve birdenbire hararetlendi, 
heyecanlandı: 

- Bilmem anlatabiliyor mu• 
yum? insanlar \'e hele bizim emir
ler, ernireler, bir sUrU kayıtlar, 

ıartlnr, daha doğrusu kelepçeler, 
lAlelcr, göstekler içinde omur 
geçirmiye mahkümuı. Yolda bir 
çiçek görilrUz, koldıyamayız. 

Çünki milkiyet maniası vardır, 
çiçek sahibinin tasarruf hakkına 
tecavüz etmekten korkarız. Yabut 
usarız. Bardak kullanmak mec· 

buriyelile dudakıarımızı gclişi
gilzel bir çeşmeye değdiremeyiz, 
utanırız. Bir bahçe duvarından1 

avare bir buse gibi sallanan ye• 
mişler görürüz. Elimizi uzatıp 
o olgun buseleri koparamayız, 
haksızlık sayarız, deruni Jş
tibalarımız da öyledir, bin bir 
kayda bağlıdır. Yalnız rüyada 
tam bir hürriyete malikiz. O en· 
gin hürriyet içinde hicap yoktur, 
çekinmek yoktur, mesuliyet en• 
dişesi yoktur. Çlinki insanların 
kanun kuvveti, ablak zabıtası. 
muaşeret kaidesi kavasları rüya· 
'"" diyanna nUfuz edememiştir. 

"' qe mailum arzular. o 
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gız aya arı 

serbest alemde tatmin olunabilir. 
işte ben o alemi veren geccJcrin 

meftunuyum. Rağbet ederseniz 
size de öyle bir gece takdim 
edeyim. Şu "'artla ki oraya, o 
gecenin huzuruna her türlü içti· 
mai kayıtlan unutarak gireceksi· 

niz ve rüyada yaşar gibi davrn· 
nacaksmız. Nasıl razı mıs nız? 

lbnilhrıdi, hemen muvafaka· 
tini haykırdı: 

- Maaliftihar ve m aşşükrant 
Abbase, hayli düşünd.ı, bir ta· 

kıın hesaplar yürüttü: 
- Rü alarm, dedi, istırap 

veren kı mı dn vardır. Ayni 
zamanda rüya, balkolunmaz, olu· 
namaz. O, kendil'endine doğan 
ve sönen bir ôlemdir. Sizin bize 
lutfcn göstermek istediğiniz ef. 
unlu geceden neşe yerine elem 
almamızın da ihtimali yok mu? 

- U 1 imkanı yok. Be·ıim 
yaratacağım ve kardeşlerime 

göstereceğim gecelerin koynunda 
yalnız neşe dolaşır. Elverir ki 
ıiz, içtimai köstekleri saray eşi· 
ğinde bırakabile iniz, buraya 
yeni doğmuş bir insan safiyetiJe 
veya sadeliğile giresiniz. O vakit, 
6nünüzde açılacak ufuklarıo 
çok cazip, çok müsekkir ve çok 
ilMıt olduğunu göreceksiniz. 

Abbase de meraka düşmUştil. 
Y engcsi ne gibi aletlerle ve vıısı
falnrla tabii geceler haricinde bir 
gece )'aratacaktı, bu gecenin 
esası nelere istinat edecekti, sih· 
ri nasıl olacakti? ... İştihalanm 
ve ihtiyaç)arını ruhunun derinlik· 
Jerinde kefenlemek mecburiyetini 
taşıyan genç bir kadın için bu 
me\•zu, cidden mühimdi. Abbase, 
tabiatile heyecan geçiriyordu ve 
mevut rüyaların muhayyel halla
nnı hayalen tesbit etmiye savaşı
yordu. Göz bebekleriqde bir her· 
cümerç, nihayetsiz temevvüçl~r 

vardı, renk :renk güzellikler, renk 
renk nağmeler ve renk renk sah· 
neler seziniyordu. Nihayet, o da 
muvafakat etti: 

- Hay bay, dedi, lütfunuz· 
dan istifade etmek isterim. Lakin 
bay&iyetimin himayenizde bulun· 
duğunu unutmıyarakf 

(Arkaıa var t 
. .. 

MUHIM iLAN 
TÜRK ANO~JIM ELEK

TRİK ŞiRKETi 
Şu son zamanlarda, bir takım 

dolandırıcılar, başka müşteriler
den aldıklan makbuzlar mulrnbi· 
linde, tercihen hanım müşteri

lerimize müracaat ederek para 
istediklerini ahalinin dikkatine 
arzederiz. 

Makbuzlar, mü~terilerimizin 

vazıh surette adreslerini ihtiva 
ettiğini ve memurlarımızın, her 
talepte ibrazına mecbur oldukları, 
cari sene için muteber hüviyet 
varakalarını hAmil bulunduklarını 

babrlat•nz. 
Şirket, mevzuubabs dolandm· 

caların efolinden hiçbir mes·uliyet 
kabul edemiyeceğinden, kendile
rine ibraz edilen makbuzlara 
fevkalade dikkat etpıelerini ve 
memurlarm hüviyet varakalarınm 
iraesi talebinde bulunmalarım 
müşterilerden rica ederiz. Müşt~ 
riler, şirket namına tahsilatta 
bulunmıya salAhiyetl olmayan 
kimseler karşısında bulunduklan 

zaman poli emilracaat etmelidirler. 

Ru ya Mektubu 
Bu Sene 82 Milyon Rus 
Mektebe Sevk Edilecek 

{Ba.,tarafı 1 inci sayfada) 

hndise}i bu yo!da muvaffak ola· 
bilmek için tuttuğu yol ve tatbik 
ettiği sİGtemi anlatmak bilhassa 
başta gelen bir mevzudur. Fakat 
bu meıvz ı etrafında pek çok şeyler 
ynzıls ı; !diği içm burada size kayit 
ve iznh olunabilecek şeyler niha· 
yet umumiyetin içinde bnzı hu
susiyetlere inh"c;ar edebilir. 
Geçen mektubumda, bir Sovyet 
vatand.ı~ının, memlekette tatbik 
edilen ilı:hs.,di sistem ve bunun 
bir icabı olan kooperatiflerle mü· 
nasebeti ıe dair nrzettiğim umu· 
mt birkaç misal. şimdi burad 
tekrar uzun boylu ayni girift 

izahata daha tafsilatlı olarak 
dönmeyi lüzumsuz kılncak kadar 
vazıhtı. 

Binaenaleyh, hu umumiyetten 
ayrılarak bur.ada edindi~m inti· 
baları parça parç arzctmek da· 
ha muvafık olacağı kanaatin· 
deyim: 

Bugün Pravdn ile birlikte 
Sovyetlerin başlıca gazetesi olan 
lzvestiya gazete.sini gezdik. Prav· 
da, doğrudan doğruya Sovyet 
hükümetinin, İzvesliya ise muo• 
hasıran komünist fırJ asmm gaze
tesidir. 

İktidar mevkiinde bu1unan 
hükumet, her nekadar komünist 
fırkasına istinat eder vo bükü· 
metle komünist fırkasının bir 
farkı mevcut olmnmak lazımg~ 
lirse de her neden e böyle bir 
ayrılığa lüzum görülmüştür. lzves
tiya gazetesi Sovyet inkılabından 
epey e\'Vel Leningradda tesis 
edilmiş, Sovyet inkılabı yapılır 
)'apılmaz Moskovaya nakledil· 
miştir. 

Bugünkü Müdürü M. Grunski· 
niıı verdiği izahata ve malumata 
göre, hürriyet ihtiyacını en geniş 
şeklile tatbik hırsım duyan Rus 
kütlesi, gazeteye büyük bir alaka 
göstermiş, ez zamanda büyük 
bir inkişafa mazhar olmuş ve 1925 
senesinde yedi, sekiz katlı bir 
matbaa binası inşasına başlanarak 
ı 927 de bu muazzam işi ikmal 
etmeğe muvaffak olmuştur. Ga· 
zetenin bugüntdi kari adedi 
1,200,000 dir. Geçen sene on, 
bu sene de on bir milyon 
ruble temettü temin ederek hiç· 
bir resmi ve hususi yardıma 
muhtaç olmaks!Zın bugünkü 
vşziyelini bulmuştur. lzvestiya· 
nın yeni ve muazzam bir teşeb· 
büsU daha vardır: 

Henüz nereleri olacağı tesbit 
edilmiyen 1 1 merkezde, Kamçat· 
kadan Pamir yaylalanna kadar 

vasi Rus arazisinde lzvestiyayı ayni 
gün ve saatte ayni muhteviyatla 
neşretmek. 

Bunun için gazetenin esas 
kalıpları Moskovada dökülecek 
telsiz telgraf vasıtasile bunların 
fotoğrafileri bu 1 1 merkeze dağı· 
tılacak ve oralarda makinelere 
yerleştirilen . kalıpl!lr vasıtasile 
Rus kUtlelenne aynı zamanda arzo· 
lunacaktır. Bu teknik VJ. çok fenni 
olan usule ait tecrübeler yapılmış 
ve yine bizlere verilen malümata 
göı·e pek muvaffak bir netice 
vermiştir. Bu iş için lazım olan 
11 • 12 milyon ruble temin 
edilir edilmez lzvestiya gazetesi, 
ayni gün ve ayni saatte Rusyanın 
ı ı merkezinde ayni şekilde 
neşredilecektir. Müessese erkanı, 
gazetenin bu suretle 1 O - 15 mil· 
yon bir kari kütlesini şimdiden 
temin edeceğine emindirler. Zira, 
bu seneden itibaren Sovyet Rusya, 
nüfusunun yarısı olarak teabit 
edilen ihtiyar, kadın, kız ve el"" 
kek çocuk olmak üıere 82 mil· 
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Sovyetforin ilk Rus ittihadı 
konferansı nihayet bulmuştu. 
dört nisanda bu konferansta bu· 
lunmuş olan Bolşevik murahhas
lar Lenini dinlemek üzere top· 
landılar. Lenin bunlara tezlerini 
okudu. Ilu tezlerde kardaşlıktan, 
Sovyetler Cümhuriyeti tesisinden, 
erazt sahiplerinin topraklannan 
müsaderesindcn, mahsulabn Sov· 
yet tarafından kontorolu lüzu· 
mundan bahseder. 

Marksçı, · ihtiyar Plebanof 
bunları malihulya kelimesile tav· 
sif etti. 

1 

Mi kof'un anlattığına gö11e 
birçok Bolşevikler de, bunlardan, 
bir soğuk duş te iri duydular 
olurlar. Lenin, f,rkası içinde iideta 
yalnız kaldı; Menşevikler ken
disi için deli dediler. lhtil lci 
Sosy listler hıyanet tfttiler; 
Burjuvazi AJmanyaya aablmıt 
bir paçavra naznrile baktılar. 

"hıtilil hakkında notlar., lln
vanile hıymeUi yazılar yamııı 

olan Suhanof isminde bir Men
tcvik bu tezler hakkında ıu 
müteleada bulunur: Leninin hay
retler verici nutkunu hiçbir va· 
kit unubnnkbğıma imkan yoktur ... 

Bu, orada eaadüfen bulunmUf 
olan yalnız ben rafıziye dokun· 
muş, sersemletmiş değildir. Belki 
halis muhlis, imanı bütün tekmil 
bolşevikler de donakalmışlardır. 
Temin ederim ki, kimse böyle 
bir ey bckiemiyordu. Bir n 

oldu ki, tabiatin bütün afet ana• 
sırı zincirlerden boşanmış gibiydi. 
Hiç bir mania, hiç bir tereddüt, 
insani hiçbir hesap tanımıyan 
tahrip fikri salonda, meshur ve 
teslim 'duran, meftunlarının başlan 

üzerinde elle tutulabilecek bir bora 
halinde, esmiyc başladı. Bütün 
Bo!şevik samiler heyecan lçinde 
sarsılıyordu... Bu müthiş tesir yal
nız yüksek belagatten değil, onun 
işitilmemiş .• düşünülmemiş •• imkAn 
verilemez şeyleri nihayetsiz bir 
cüret ve cesaretle, adeta bir hiç
ten bahsediyormuş gibi ortaya 
atmasından ileri geliyordu. Ora• 
dan nynldığım zaman bütün bir 
gece başıma d~~ir topuz )'emiı 
gibi bir halde ıdım ... ,, 

Lenin bir tarafta " Sulhi.. " 
" Bütün kuvvet ve ikbdar Sov· 
yetlere aittirl ,, •• Toprak köylü· 
lerindirl,, tezlerini tamim ederken, 
6blir tarafta muvakkat hükumet 
harbi takip etmek, toprak mese
lelerine dair bal şekillerini mü· 
essisan meclisinin toplanmasına 
bırakmak fikrini güdüyordu. Mu· 

liukof halkın yorgunluğu=ıu, harp 
aleyhine husumetini aklına bile 
getirmiyerek Çanal<kale boğnnnı 
iJeri sörüyor, şubat ihtilalinden 
beri Rusya için harp gayelerinin 
büsbütün değişmi~ bulunduğunu 
düşünmüyordu. Muliukof muvak
kat bükümetin harbin grıyelerine 
dair beyanatı Hariciye Nazırı sı• 
fatile kendisini takyit etmediğini 
söylediği zaman. Finlandiya bassa 
alayı müsellab amele müfrezeleri 
• 20 • 21 nisan • Petrograt sokak· 
larıru dolaşarak harbi protesto 
ettiler .. 

Kerenskinin bir yazısına g6re 
M Bu hadise akabinde Sovyette 
Muliukof aleyhine boşanan kin, 
hükumetin mnneviyabndaki teşetw 
tüt ve buhranın derinliğini gös-

terdi. Bu ihti1alin ilk günündenberl 
doğan ve bilyilyen ve kabinenin 
terckkübn ile memleketteki siyasi 
kuvvetlerin terckldıbO arasındald 
farktan ileri gelen bir e l et• 
mzlik. itimatsızlık buhranı idL" 

Birkaç gtın sonra Guçkof 
Harbiye Nezaretinden çekilir, yeri
ne Keren ki geçer; Muliukof 
mlba susamıı balkın yuha avaze
leri &inde istifasını verir. Artık 
6lmiiJ, gömülmiif bir siyasetin 
ekmel mümessili olan Paleoloı 
tqkın bir hale düımnı o\arak 
F ranaız Sosyalisti erile berabet 
Parü yolunu tutar. 

( Arkası •art 

RADYO 
6 ayıs· Cuma 

l.tanbul -(1200metre) 18: Grnmo
fon, 19,5 Vedia Rıza llnnım 20,5 gra· 

mofon, 21 lnci Hanım, 22 orkestra. 

Bilkret ~ ( 304 metre) 20, konser, 
21 koııfornns, 2140 grnmofon, 22,4?S 
M. Nikulerku tarafınadıın muhteltf 
onrkılıır, 22,05 dans havalan. 

Relgrad - ( 429 metre ) 20,80 
Triyo 22,10 Yoguslft.vya. operasından 

ıınklen Arirrı operası. 
Roma -( 441 metre) 21,60 gramo· 

iorı plnkl:m, 21 momlokct ve Spor 
b.ıl rrleri, 21,45 ak;am konseri. 

Prat - ( 488 ınctre ) 20,05 Halk 
konseri, 22 Prağm Kora. heyeti, 23,20 
gramofon. 

Viyana - ( 617 motre r20,25: E ki 
danslar ve eski şarkılar, 22,10 senfoni. 

Peşte - ( 6fi0 metre ) 20 Operet, 
parçalan, 22 hafif konsor, 28 çigan 
orkestrası. 

Vnrıova (1419 metre) 20,85 gre,. 
mofon plakları, 21 musikili mu aha.be, 
21,15 senfoni, 28,50 dans havalan. 

Berlio -(1G35 metre) - 20 GUnün 
siyaset filemi, 20,15 doktorun sözleri, 
21 LOYpçigtcn naklen e ki operotler. 

7 ,ıayıs Cumartesi 

.................................. _. .................... ..... lıtanbul - (1200 nıctre) 18 gramo· 
fon, 19,5 Dnriittalim heyeti. 20,5 gra· 
mofon, 21 Darlittalim heyeti, 2-2 or
kestra. 

yon insanı mektebe sevkedel'ek 
okutacaktır. 

Bu muazzam maarif ameliye· 
sinin, okuyucu olarak bütün mem· 
lekette lzvestiyaya 1 O • 15 
milyon kari temin etmesini 
riyazi ve makul bir kat'iyetlo 
şimdiden bir emrivaki olarak 
kabul edilmektedir. 

Bu ise öyle bir fen ve bir 
azim işidir ki Uıerinde anhyarak 
bir in durulduğu .zaman insan 
ga.fletin de beraber durabileceğini 
peşinen kabul eder. 

Fakat yine düşünmek lizım· 
dır ki rejim icabı olarak haıiç· 
ten Rusyaya gazete sokulmaz ve 
lzvestiya ile Pravda halkın okuma 
ihtiyacına mukabele odcD iki 
gazetedir. 

Blikre~ - (394 metre) 20,10 konser, 
21,40 .,'Tamofon, 22 orkostra, Vilhelm 
l-01 oporn.sın ın uvertnrU. 

Belgrat - ( 429 metre) 21 Rigolot
ta operasından parçelar, 23,80 danı 

hava.tarı . 
Roma (441 metre):21,45 Operadan 

na.kil • 
Prat - (488 metre) 2125 gramofon 

plD.klı:ırı, 22 şoıı musiki. 
Viya.na - (517 ın('tre) 20,35 Piyano 

konseri, 21,15 Jndizicn piyesi, 823,6 
dans havaları. 

Peşte - (650 n tr<') 20,80 (Hıı.nd&
ler diyan) ismindeki opernt. 

Varıova - (1411 metre) 2t,15 Seı 
musiki, 23,10 Şopendcu muhtelif par 
çalar. 

Berlln -- (1635 uıotre) eı Şen gooe, 
22 ca~bant. 
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Şamil 
Çıkar 

arığının Ara dan Bir Şey 
ı Ve D .. nyariye Verdi! 

Dünyari De Kesesinin İçinden Bir Şey Çıkardı Ve •. 

Her hakkı malıfuz"ur. 

Hasan Sabbab , ağır ve ha-
1.ftvetli bir tonla seslendi: 

- Yaaa, Şamil!. 
Şamil, titriye titriye başı~ı 

k:ıldırdı. Hasan Sabbahı o vazı
yette görür görmez; 

- Seyyideııa.. Seyyidena .. 

Mevlana ... 
Diye haykırdı, tekrar secdeye 

kapandı. 
( Hasan Sabbah ) ın ağır ve 

hakim sadası, yine Şamili ça
ğırdı: 

- Ya, Şamil!.. Kalk.. buraya 
gel. .• 

Şamil, yavaş, yavaş harekete 
geldi. Titriye titriye1 dizlerinin 

tstünde sürüne sürüne ilerledi. Yü
zünü, ( Hasan Sabbah ) ın ayakla
rının üstüne koyarak inledi: 

- Seyyidena... Seyyidena ... 
Mevlana .. 

O zaman Hasan Sabbah eğil
di. Sol elile onu omuzundan 
tuttu. Önünde diz çöktüa·erek 
oturttu. Sağ kolunu, yukarı 

kaldırdı. Uzun yeninin içinde 
saklı duran küçük bir hançeri 
meydana çıkardı. iki elile tuta
rak, Şamilin dudaklanna uzattı. 

Şamil, hançere baktı. Birden
bire, mecnunane bir iman ve in
kıyat ile ellerini uzatarak (Hasan 
Sabbah) ın ellerini kavradı. Du
dakları, bu hançer üzerine ka· 
paodı. 

( Nişabur ) çarşısında ( Süley
man Dünyari ) ismindeki kumaş 
taciri, dükkanın içinde birkaç 
kadın müşteri ile alışveriş eder
ken, dükkan kapısınin öniinde 
iki adam durdu. Bunlardan biri 
(Nasır) diğeri de (Şamil) idi. 

Bunların uzak bir yoldan gel· 
diği anlaşılıyordu. Dükkanm cep
hesini ve kapısını bir müddet göz
den geçirdikten sonra, kapanın 
önünde oturan bir adamdan bu 
dükkanın kimin olduğunu sordu
tar. Sorduklar1 adam cevap 

verdi: 

_ Burası, Sdman Dünya

rinin ticaretgabıdır. 
Nasır ile Şamil, aralarmda 

gizlice kısa bir müşaverede bu
lunduktan sonra dükkana girnıiye 
karar verdiler. 

* Bu esnada, dükkandaki müş-
teriler de işlerini bitirmişler, 
çıkıyorlardı. 

Müşterilerin çıkmasını müte
akıp, yavaş yavaş dükkana gir
diler .. 

Dünyari, bozulan kumaşların 
toplanmasmı çıraklarına terkede
rek çekmecesinin başına otur
muştu .. 

Nasır ile Şamil; içeri girdiği 
zaman kemali dikkatle onlara 
baktı. Ve, ne istediklerini sordu. 

Nisır, Dünyariye doğru ile
rileyerek önünde durdu. Sağ 
ayağının ucunu sol Byağın n par
makları üzerine koyarak vücudu
nun yukarı kısmım hafifçe eğ· 

:!3 --

dikten sonra sağ elini kalbinin 
üzt.rine koydu. Başparmağı ile 
kiiçük parmağı elinin iç tarafmda 
kalmış, üç parmağı açık bir hal
de görünüyordu. Ayni zamanda 
N!sır ; hafif bir sesle ve esra
rengiz bir tavır ile : 

- Esselamü aleyküm ya dai .. 
Dedi .. 
Dünyari, adeta bir elektrik 

cereyanına temas etmiş gibi tit
redi. Fakat <lerhal vakur bir 
tavır alarak sağ elinin üç par
mağım hafifçe kaldırdı ve cevap 
verdi: 

- Aleykümüsselam ya ahi!.. 
Dünyari, hemen ayağa kalktı. 

Oturduğu sedirden indi. Dükkanın 
sağ tarafındaki küçük bir kapıyı 
açtı, içeri girdi. Nasır ile Şamile 
de kendisini takip etmelerini 
işaret etti. 

fçeri girdikleri zaman, kapı) ı 
kapattı. Ve dik bir vaziyette 
durarak her ikisini de bir daha 
gözden geçirdikten sonra sordu: 

- Nereden geliyorsunuz ? .. 
Nasır, ayni derin vaz'ı ihtiram 

ile sessizce ona geldikleri yeri 
an~attı. Şamil, başındaki kiilahını 
çıka,dı. Külahm üzerine sarılmış 

ince bir sarığı çözdü. Sarığın 
ucunda bir düğüm vardı. İtina 
ile bu düğümü de açtı. içinden 
çıkardığı bir şeyi Dünyariye 
uzatll. 

Yozan: A. R. 

Dünyari hemen elini koynuna 
soktu. Bir para kesesi çıkardı. 
Kesenin içinde küçük diğer 
bir kese vardı. Bu küçük kese
nin içinden 0 da bir şey aldı. 
Sonra büyük bir dikkat ile bu 
iki şeyi birleştirdi. O zaman, 
yarıs .ndan munlazamen kesiltn 
iki paranın birleşerek biribirini 
ikmal ettiği görüldü. 

[Bu, lsmaililerin, muhtelif · 
mahallerdeki maslahatgüzarlarına, 
gizli dai!eriııe mahsus bir işaretti. 
Har;an Snbbab tarafından gönde
rilen vazife esbabını tanıtmak 
üzere verilmiş gizli bir parula, 
biı itimat ala:neti idi. ] 

Dünyari, artık Şamil ile Na
sıra tamamen itimat etmiş oldu
ğu cihetle oPlara eğilerek yavaş 
bir sesle sordu: 

- ( Mevlana ) dan ne enur 
getirdiniz 0

f •. 

Şamil ile Nasır, ayni gizli 
tav.rlarla, Hasan Sabbah tara
fından telakki ettikleri emri, ifa 
edecekleri vazifeyi anlattılar. 

Dünyari, büyük bir dikkatle 
dinledikten sonra, doğruldu. 
Kaşlarını çatarak düşündü. Başını 
hafifçe sallı yarak: 

- Pekili.. Hüküm kadar, 
yerini bulsun. 

Dedi .. 

f Arkaaa var) 

==========-=== =---~~ -===-== 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. .. ... 
Size Tabiatinizi · Sögligelim ... 
Uşakta HÜSAMETTİN Ef. 

Müdekkik ve 
~ konuşkandır . 

Zevkı selimi 
vardır, intiza
mı sever. Ka
dın mevzuları· 

na ve heyecan 
veren macera
lara lakayt 
kalmak iste· 
mez. Vazife 

ve mes'uliyetten çekinir. 

Usul haricine çıkmaz, işinde 
temizlik gösterir. 

• ALAETTiN AHMET B. (F O· 

tuğrafının dercini istemiyor) Şen 
ve hayalperesttir. Bazen mUba
IAğaya sapar, Alay sever, elbise· 
sini dikkatle intihap ve istimal 
eder. Şıklığa özenir, kendini 
gösterici hareketlerde bulunur. 

• FROTIBA H. ; ( Fotoğrafının 
dercini istemiyor ) Samimi ve uy• 
saldır. Teşvike kapılır, ve kanar. 
Olduğu gibi görünür, hile ve 
şeytanet yapamaz. intizam ku
yudatile fazla meşgul olmaz. 

Fotoğraf Tahlil Kuponuna 1 
ı 1 inci Sayfamızda bulacaksınız. 

JALE H.: Sakin, çekingen 

• 

ıe mahçup-

l dur. Çabuk 

alınır ve sitem 

yapar. Hüsnü 

muameleden 

çok hoşlanır, 

daima neşeli 
değildir. Daha 
ziyade dert

~eşmek ister. 

FEYZi B S k .: o ulgandır. 

intizamı ve T e
miıliği sever, 

· hisi ve hayal 
mevzularına 

tamas eder, 
neşesiz değil

dir. Nikbinli
ge mOtemayil-

J <lir. 

-.. Arkadaşla-
rile fakalaşır. • 

12 Aksarayda BEDREDDİN Ef. 
(F otoğraftnın dercini istemiyor.) 
Sokulgaudır. Oyunu fazla sever, 
ve elebaşı olmak ister. Eli açık
tır. Para ve eşyasmı bor kuHa
nır, Menfaatlerinden başkalarım 
da istifade ettirmiye mütemayildir. 
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Bana gösterdiğiniz büyük 
alakaya, bütün minnet ve şük
ranlarımı ibzal etsem yine kafi 
değil. Eğer bana bundan daha 
fazla bir minnet yül<ü tahmil 
etmek istemezseniz, rica ederim, 
benim için hiç üzülmeyinh.. Sizin 
iyi bir yere yerleşfiğinizi haber 

l dığım j?İİn, en mesut günüm 
olacaldır. 

Hürmetlerimi, lütfen kabul 
buyurmanızı rica ederim muh
terem Hikmet Bey ..• 

* Bu mektubumu henüz bitir-
miştim; kapı çalındı. Hizmetçi 
kız bir mektup getirdi. Zarfm 
üzerine bakar bakmaz, Amca bey· 
den olduğunu anladım. Biraz sonra 
güldü, hemen mektubu açtım. 

Amca bey, henüz bitiremdiği 
işleri hakkında epeyce izahat 
verdikten sonra uzun uzadıya 
beni soruyor. Nerede çalıştığım
dan, yerimden memnun olup ol
madığımdan malumat istiyordu. 

Hazır masa başında bulun
duğum için sıcağı sıcağına ona 
da bir mektup yazdım. Fakat 
hakikati ondan tamamen sakla
dım. Çünki son badi'leyi yazsam, 
yine işsiz kaldığımı söylesem, her 
halde onun üzüleceğine emindim. 

Yalnız bazı tevillerle, işimden 
memnun olmadığımı söyledim. 

Bilhassa, burada manen çok 
yalnız olduğumdan bahsederek 
kendisini dört gözle beklediğimi 

ilave ettim. 

• 
Vaziyetim. yine fenalaşmıştı. 

Bittabi param yoktu. Halbuki 
masrafım, eskisine nisbetle daha 
çoktu. Aksi gibi şu aralık kar
deşlerimin de bazı mühim ihti
yaçları vardı. 

Arbk hocam (S) Hanıma git
miye de yüzüm kalmamıştı. Ge
çimsiz bir besleme gibi sık sık 
kapı değiştirmeden ben bile 
bıkıp usanmıştım. Artık ona ne
yüzle gidip te: 

- Hadi, bana yine iş bul ... 
Diyecektim ? ... 

:i Teşrlnlaanl 

Yer, demir, gök, duvar kesil
di Gazetelerdeki ilanları takip 
ettim. Hepsi de esassız şeyler. 

Hatta pek çoğu, tuzak.. Genç 
kız tuzağı . .. Bir iki kArlı iş gö
ren, yahut, kendine zararsız bir 
eğlence bulmak istiyen, muhak
kak bir daktilo arıyor. Ayda otuz 
lira, nereye gitmez?. Şöylece Be
yoğluna çıksa, iki saatte sarfedile
cek bir para. Halbuki bu para ile 
bir ay eğlenmek, şüphesiz daha 
karlı bir iş... Galiba züğürtlük 
arttıkça, tasarrufa mecbur olan 
kadm meftunlan bu yeni usulü 
keşfetmişler. Bu usul, kendi he
saplarına belki karlı olabilir.Fakat 
bu işte, bizim, zavallı daktiloların 
maddi ve manevi ne büyük zarar
lar1mız olduğunu düşüniiyorlar mı?. 

* Bugün kardeşlerim gelmişti. 

Zavallı yavrucuklar, istedikleri 
şeylerin alınmadığını görünce pek 
mahzun oldular.. Mektep idare
leri de tuhaflaştı. 

Parmak kadar çocuklara öyle 
masraf kapıları açıyorlar ki... 
Bunların velileri al'aba bu tsleni-

Yazan: Z. Şakir 

len şeyleri tedarik edebilir mi?. 
Mali vaziyeti buna müsait mi? 
Bunları hiç düşünen yok •.. 

Çok.. Pekçok) muztar1bım ... 
En son paramı kardeşlerime ver
dim. Hiç olmazsa ouJarı kısmen 
memnun ederek mekteplerine 
gönderdim. Şimdi de. bir iki 
güne kadar oda kirasına ver
mek icap ediyor. Bilmem ki, 
onu nereden tedarik edeceğim. 

9 Teşrlnlııani 
Dün akşam, Hikmetten şu 

mektubu almıştım: 
[Muhterem Kevser Hanım; 

Mektup yazmadığımı, ihtimal ki 
sizi ihmal ettiğime bamletmjşsi
nizdir. Halbuki bilakis, yalmz 
sizinle meşgul oldum. Vakitli va
kitsiz mektup yazarak siz:i oyala
maktansa, teşebbüslerimin neti
cesini bekledim. Bu mektubumla, 
size bugünkü muvaffakıyetimin 
hulasasım bildiriyorum. 

Sizin için ( ..•• ) idaresinde 
vazife bulmıya muvaffak oldum. 
Yarın saat on ile on bir arasında 
oraya gidiniz ve doğruca Müdüri 
Umumi Beyefendiyi görünüz. Ö} 1c 
tahmin ediyorum ki, derhal i e 
başlatacaklardır. Müdür UmlJmi e 
yalnız isminizi söylemek kftfidir. 

Fazla tafsilata hacet yoktur. 
icap eden sözler, kendisine söy
lenmiştir. Neticeden beni de 
haberdar etmenizi rica eder ve .. ) 

* Bu mektuba, okadar sevindim 
ki, gece adeta uyku uyuyamadım. 
Bravo, Hikmet.. Erkek olmasm
dan başka hiçbir ,kabahati ol
mayan bu genç, gittikçe gözüm
de bllyüyor. 

(Güzel kalpli insanlar1n yii7-
leri de güzel olur) derler. 
Halbuki, ben şimdiye kadar 
bunun aksine kani olmuş-
tum. Cavalak zade Sait Bey, pek, 
çirkin bir adam değildi. Hele 
Avni, belki de dünyamn en güzel 
erkek modellerinden biri idi. Zül
bahar Beyin çehresine gelince, en 
müşkülpesent kadınları bile mem· 
nun edebilirdi. Fakat bmılarm 
kalpleri, hiçbir zaman simaları
nın güzelliği ile aliikadar değildi. 
Bakalım, şimdiki halde Hikmet 
bunların hiçbirine benzemiyor. 
Çok korkuyorum ki, bir giın ge
lecek onun da yaldızı dökülerek 
altından paslı bir teneke çıkıve
recek. Bunun için mümkUn oJduğı 
kadar ondan uzak yaşamak, yal
nız onu hayalimde yaşatmak 

istiyorum. 

* 
Geceki düşüncelerimin en ha-

şmda şu sual vardı: 
- Acaba, yarın idart-ye ne 

kıyafette gideyim ? .. 
Şöyle, hanım hanımcık, kapalı 

örtülü bir şekilde mi ?.. Yoksa, 
biraz taşkın bir tuvaletle mi ? .. 
Yahut, serbest ve liübali bir 
sporcu kıyafetinde mi ? .. 

En son fikrimi kabul ettim ... 
Tecrübelerim bana öğreti ki, bu 
gibi ilk müracaatlarda birdenbi
re göze çarpamıyan bir kadın, 
hiçbir şeye muvaffak ola-
mıyor. Erkekleri en çok 
celbeden kıyaFet ve vaziyet le 
şüphesiz, sporcu kıyafet ve 
vaziyeti ..• 

( Arkaaı ~· .. r ) 
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Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

tın - • 

Üç Serseri •. 

Muharriri 
Stakpool 

-52-

Kaptan Hul: 
- Hemen yemek yiyelim, 

dedi. Götüreceğimiz erzakı sonra 
hazırlarız. 

Makar: 
- Oh, fazla erzak götürmiye 

lüıum, yoktur, cevabını verdi. 
Sefer uzun müddet devam ede
cek değildir. Bundan başka da 
av eti bulmak her vakit kabildir. 

- Mümkün! Fakat ben kendi 
hesabıma bu av etlerinin may• 
mundan ibaret kalmasından kor
karım. Binaenaleyh ihtiyatlı bu· 
lunmalıyız. Oh, oh, baksa ız a 
periler glizeli de arzı endam 
ediyor. 

Kaptan Hulun burada periler 
güzeli dediği, kulübesinin balko
nunda görünen ( Vigar ) dı.Ada
mm surab son günlerde ehem
miyetli surette değişmişti. Anlaşı
lan senenin ~uayyen aylannda 
yaptığı ayyaşhğın sonuna gel• 
mişti. fçkiye nihayet vermişti. 

Ve bu itibarla da kaptan (Hul)a 
pek iğrenç görünen favori sakal
tarana rağmen yüzil biraz insam
leşmişti. Bir aralık balkonundan 
~kilerek içeriye girdi, kapıdan dı
şarıya çıkbğı görüldil. Omuzunda 
bir tlifek, boynunda da bir dizi 
kurşun vardı. Çadırın önünde 
bekliyen arkadaşlara doğru yll· 
rllyordu. Çünki bu sabah birlikte 
yemek yiyeceklerdi. Fakat kaptan 
Hul misafirlerini beşuı bir sima 
Ue karşılamadı. BilAkis kaştan 
,atıkh. Adam yaklaşınca: 

- Muharebeye mi gidiyoruz, 
diye sordu. Bu tüfenkle kurşun-
lan ne yapacaksınız? 

-Bu da sual mi ya? Ne yapa• 
cağım? Hiç, sadece yanımda ta· 
şıyorum. 

- O halde mademki bir 
mak adınız yoktur, bizi memnun 
etmek isterseniz bunlan k~lübe· 
nize bırakınız. Biz bir gezintiye 
ıidiyoruz. Avlanmaya değili 

Viyar bu fikirde değildi: 
- Ben ormana gittiğim za· 

man yanıma her zaman silah 
alanın, cümlesile mukabele etti. 

Hul: 
- Olabilir, fakat ba defalık 

bu itiyattan vazgeçiniz, dedi. 
Sizin izzeti nefsinize dokunmak 
niyetinde değilim. Fakat tanıma· 
dığım silahlı adamlarla ormana 
dalmakta beni mazur görilnüz. Si-
zin dürüst, sevimli ve nazik bir 
adam olduğunuzdan eminim. Fa· 
kat ne de olsa benim için bir 
yabancısınız. Binaenaleyh son sö-
züm şudur : Bu sefer esnasında 
üıerınizde silah bulunmıyacak ! 

J Kaptan Hul Ahlakını Hiç Beğen
mediği Viyar'ın Yanına Silah Alma
sına Müsaade Etmek istemiyordu 

silahlı olduğunuzal göre bu ihti· 1 
yatı çok fazla bulurum. Maamafib 
bu bahsı burada bırakalım." 

V .oıı,,.ti pek iyi anlamıştır 
Kaptan Hulun hareketi ale
lade bir ihtiyattan ibaret değil· 
di • Bir beyaz insanın bu 
gibi hAdiselerde diğer bir 
beyaz insana karıı yapabileceği 
en bllyük bir tahkirdi. Bununla 
beraber şimdiki halde bu tahkiri 

hazmetmek mecburiyetinde ol
duğunu hissediyordu. 

Kaptan Hule gelince, o, ha• 
reketinin nezaket kaidelerine 
uyup uymıyacağını habrıoa bile 
getirmemişti, kararinı vermişti, 
tatbik ediyordu ve Viyar emre 
itaat etmeseydi, ellerini ayakla· 
rını bağlıyacak ve kendisine 
zorla rehberlik ettirecekti. 

( Arkaıı nr ) 

Fransada Mükellef Bir A
mele Mahallesi Yapılıyor 

Beı senede ikmal edilece1t:. olan amele mahallesi 
Fransada Radikal Sosyalist rar vermiştir. Bu projeyi belediye 

fırkası reisi M. Heriyot ayni za· meclisi kabul etmiştir. 
manda Liyon şehrinin belediye Projenin ana hat1an şunlardır: 
reisidir. Fransanın en mühim şe· Yüz on milyon franklık bir 

istikraz aktederek Vilöbon kasa· 
birlerinden biri olan Liyon, 

bası asri bir mahalle inşa etme· 
M. Heriyonun idaresinden çok ğe mezundur. 

memnundur. M. Heriyo yirmi Bu istikra:ı 30 senede tediye 
senedenberi şehir meclisine edilecek, inşa edilecek evler yüz 
azim bir ekseriyetle reis intihap bin kişi alabilecek, her dairenin 
olunmaktadır. banyo odası, haloriferi, suyu, 

Her sahada M. Hariyot mu· alektriği, telefonu, gazı, radyosu 
bulunacaktır. 

vaffak olmuştur. 
Mahallede bir belediye dairesi, 

Liyon dünya üzerinde ipekçi· bir mesai odası bir tiyatrosu bir 
lik hususunda büyük bir şöhret park, bir spor stadyomu olacak-
kaynmıştır. Bu defa M. Heri· tır. Bu evde oturan ameleler ufak 
yot, Liyon kasabasında bir bir kira vererek 30 sene zarfm-
amele mahallesi inşa etmiye ka- da bu evlerin sahibi olacaklardır. 

Dr. H O R H O R U N 1 4~ 
Cilt ve Zührevi hastalıkları muayenehanesi. 

~ Beyoğlu, Taksim. Zambak sokak No. 41 • 

Mayıs 6 

.----------------------------==-
HiKAYE 

Bu Sütunda Her gün 
Muharriri : Sabah -

ARIYORUM, 
BULAMIYORUM! 

Ben, her kadını severim. Bir ( sene daha sevseydim, vallahi bir 
ilim adamı, bir hayat adamı Çallı lbrahim olup çıkacaktım! 
olmak için kadın sevmek kafidir 1 
azizim. Kadın, bir Darülfünun, Azizim şimdi aklıma gelenleı 
bir ansiklopedidir vallahi... bu kadar. Daha çeşit çeşit mes· 

lekte ve tabiatte kadınlarla ta~ 
Edebiyatçı bir kadınla tanış- nıştım. İyi kötil hepsi bana bi. 

mıştım. Fuzuliden, Şeyh Galipten, şeyler öğrettiler. Gerçi benin. 
Nedimden tut ta bugünün son hiçbir tahsilim yoktur. Hiçbir 
şairlerine varıncaya kadar hepsi· şehadetnamem yoktur. Yoktur 
nin kasidelerini, gazellerini, man· amma bugün kadınlar sayesinde 
zumelerini ezberlemiye mecbur yüksek bir kültüre malikim! 
kaldım. Sevgilim bir mektep 
hocası gibi, her randevuda beni Benim mektebim kadın, ho-
imtihan eder dururdu! cam kadın, kitabım kadındır. Ben 

Sporcu bir genç kız sevdim, 
sporcu oldum. Futbol, tenis, kn
rek... Vesaire... Hepsini bilirim. 
Maç seyrederken heyecanlanır, 
yerimden fırlar, ağzımı açar ve 
bütün kuvvetimle: 

- Vuuur ... 
bağırabilirim! 

Dayaaaan! diye 

Piyano çalan bir refikam var· 
dı. Nota öğrenmiye, en meşhur 
parçaları ıslıkla çalmıya başladım. 
Sese çalıştım. Bugün icap ettikçe 
Moris Şövalye kadar neşeli şar· 
kılar okuyabilirim. Sevgilim pi
yano çalarken onun notasını ta
kip eder, notanın sayfalarım tam 
zamanında çevirebilirim! 

Geçenlerde bir Macar dan
sözil ile tanıştım. En klasik dans
lardan tut ta, en asri danslara 
kadar hepsini mükemmel surette 
oynıyabilirim. Çarliston, tango, 
fokstrot, bunlar benim için pey· 
nir ekmek yemek kadar kolay 
şeyler.. Son çıkan Rumbaya ben 
üç ay evvel öğrenmiştim! 

Daha sonra resim meraklısı 
bir kadınla ahbap oldum. Bunun
la da seviştik. Elimizde yağlı bo
ya takımları o cami senin, bu 
türbe benim dolaşır durur, bun· 
ların ka{şısında saatlerce resim 
yapardık. Eğer bu kadını bir iki 

kerşeyi onlara medyunum f 

Hukukçu bir kadından geve
zelik etmesini, dişçi bir kadından 
tüp yıkamasıııı', doktor bir ka
dından pansıman yapmasını öğ· 
rendim. Daktiloyu, manikür yap
masını, kan almasını, dudak bo
yamasını, kirpik yapıştırmasını, 
tebessüm edip diş göstermesini, 
adam kandırmasım, ümit verme
sini ve aldatmasmı hep kadın
lardan öğrendim. 

Sonra satıcı kızlardan ipek· 
liJerin envaıoı, telefoncu matma• 
zellerden küfretmesini, tütünde 
amele kızlardan cıgaranın iyisini, 
hizmetçilerden birçok evlerin 
esrarını, ecnebi çocuk mürebbi· 
leriotlen evin hanımının nasıl 
kandırıldığım birer birer öğ· 
rendim. 

Fakat azizim henüz mükemmel 
bir adam olamadım. Maalesef çok 
noksanlanm var. Henüz kadınlar· 
dan öğrenecek çok şeylerim var. 
Yemek pişirmesini ve sökük dik· 
mesini hali öğrenemedim. Hayat 
ve tesadüf b~nim önüme bu iki 
şeyi bilen bir kadın çıkarmada. 
Şimdi yemek pişirmesini bilen 
sökük dikmekten anlıyan bir 
kadın arıyorum, bulamıyorum. 

Bir senedenberi arıyorum. 
Vallahi bulamıyorum billahi bu
lamıyorum! 

( Devlet Demir Yolları ilanları ) 
Temsil ve müsamere vermek üzere asgari beş kişilik gruplar 

halinde seyahat etmek veya beş kişi ücreti vermek şartile Devlet 

OemiryoJlarında seyahat edecek tiyatro ve musiki he)etlerioe ma· 
halli belediye reisliklerinin vesikalan mukabilinde tren ücretlerin· 

den % 50 tenzilat icrasına dair D. D. • 59 numaralı bir tarife 
ihdas edilmiştir, 

Viyar tüfeğin omuzladı, geri 
dönmek ister gibi bir hareketle: 1 

- O halde bensiz gidersiniz, 
dedi. 

" J Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 
EMLAK re EYTAM BANKA~ tLANATı ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

EMLAK VE EYTAM BANKASI DiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH fakat kaptan Hul derhal 
ayağa kalktı; 

- Bir dakika, bir dakika, 
dedi. O kadar aceleye lüzum yok. 
Siz bizi sevketmeyi taahhüt 
ettiniz. Şimdi sözünüzü tutmak 
mecburiyetindesiniz. Bunu unut· 
mayınız r 

Bu dakikada Makar'm karşı· 
sındaki adama gizli bir işaret 
yapıp yapmadığım söylemek 
mümkün değildir. Fakat adam 
birdenbire fikrini değiştirerek 
hiçuir şey söylemeden evine gitti 
ve selamlarını bırakarak geri 
döndü, yemek yemek üzere ar
kaclaşlarmm yanma oturdu ve: 

- İhtiytkar olmanızı tayip 
almem, dedi. Fakat hepiniz de 
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Bir Ölünün Hatıra Deft,:;inden : 
ll•IHu-rlrl-: 

HAİNLERİN İÇ vozo __ ._"'. 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 
HAiNLER DÜŞTÜ ÇE ÇİRKINLEŞIYORLAR, 
ÇiRKiNLEŞTiKÇE BiRAZ DAHA D!?_Ş2r0!~ 

- 73 - Mekkeden bim para Hllkaaaet unun iMi .. i miraca-
- Adam lelule. cliJorda • ne- tlrdilde • • • • elilik atluma brp ..... 119terip 

,. ldllyonan. Hepiniz pitkin ıe n ıçı~ fllD •mBalaal •aizlilr, 8flk laatiplik 
adamlarlllllL Kolkola •eriniaiz. geçim dertlen yoktur. yoktv. cliyorchı. Şa,.t " f&Jel 
Dibi okuyarak rol• clldltinlnb. Beklrlar birer ban köıe- ı,ıe bir teJ , • .,..,. kallufna 
Ham mehtap ta nr, •akit,..,_ sine yaklaşblar. lalcama .uinyac:at- llylemiyo~ 
meyin. tlçe ballayml da. Lakin yo.,_ :.rll ftll-

Mekke ile Oddenin arua yet· lider, ufa n IOla mektap ,,,. Jetin içyDzllnll ..,.yamıyordu, 
mit kilometredir. Çap&ak tepele- zıp emin bir latikbal ,.kalama- Wtada bir kene mubafızhia 
rin ,. yer beaeklecliji ba yol, i• ........ ...,......... Mekkede haber rlnderip faaliyet sahnesi 
kura " pplak bir mesafe teşkil kalcbja ~ .U-U. berüer, iltiyordu 1 Halbuki .-i1et arib 
edw. Yolcalar, azun bir mlu .bir °"" ~ ade bir ldL EY abihi ıUala bir, iki 
kam çizgilini aaclaru ba hurma ile iftar lôfrur -.... fUD•nhdan başka ._cliliae _. 
laer ..,dea mahrum ıol ...... eviae plen ..ıa. aabmf. olae llm bile Yerea JC*.t& Herkes, 
de hirkaç tane • kay- Konyalı Ablclha, hayli wmay.,e oadaa kaçıyorda; ~ki 
taadlf ederler. O kayalar, ılk· malikti n bir d8kkln açıp tica- tlrk ticaretbaaeleriain utaklan. 
ten .. ea Ye lmgm kumdan ,ak· ret yapmalı kuruyordu. S.bık bu teraeri adamı kapacla ılriir 
eelea bnalba havayı bir nebze lyan, ilçe aidatı mah on içe ve- flrmez kovmak lçlll emir ........ 
lerialetecelr l6tufklr birer dudak rerek zeaıinletmek hulj..ada lardı. 
aiblcHr. Gizlerinde tane tane leli ba hllJ•J•, loymetlİI bo-
iltarap M daillarlarmda ğlr bir cabfındaki maaevi cuibelere 
....... ....... , ........ lfte lltiaat ettiriprcla. FMat, diier 
• 4-lıldıra benlild.W anet- ..._tal. ıibi. ~ 
... lciB prpuurlar. Lllda Hi- ..... • • 
cu1a, ~açlan iltl8mar etmıeil 
Wllrwe ._ Janwm• .............. 

için ... ,. 
Mrllr dlJe Yermek mecburi

,etindedirler. Şeyh Recep kafilesi 
işte bu uzun ve kuvvetli yolu 
yaya ıeçeceka.u. ~ la 
lefil ...... ...... ilılii4 
hayda ayala Clclıle,e .-.. 
eokaklara yayılclalar. o.lana fll 
Hfalettea intibah hlall ettikleri 
aaaao1 ....... 

Ba ac1amı. .. fikir detit
....... .., detiftirmek, itiyat 
cleiiftirmek lmklm yoktu. Dl.
tikçe çirldnleşiyorlardı. Ve çir
ldnlqtikçe biraz daha dl1f6yor
lardı 1 

Cidde, o aç adamlana birçok 
hiklyelerini heniz diHeriade ta
pmaktadır. Meseli, akallı Rıfkı 
•• kaymakam izzet elenilen 
iki anerinlD. ~endileriae yer 
... JiJecek 'fVmlf ofAa ef'" 
reftaa ....... •• 
.... .....,erma bir 

M. Gran 
_, .. ~•iti 
Nutku 

Roma 5 - 1ıf. Grudl, meb'· 
usan Meclisinde ... bir nahak 
irat ederek, tahdidi tellihat faa
liyetini Ye lı.J,,.ı• Cenev· 
redeki noktai uzun 

.... ~wı ._ iki .lllU1K1{191:1Poı~~.ı'1:11l'l'l'fll/Of.'~~J-:l'~~:! a.J.all.ul&i,INl•~~.-a1 
letaia Yapma atladaldara Mil ffiliifjl'*'iiji •-ilialır."..ollim 
amabdaia~. Dfi• bit ~ 
llİll, ,... •erhmDeteD bbal edlt-. 
mit olclap eYclekl Sadanh ba
layapa b99ilnryerde albDIDI aJap 
...ıa;aaamıet b rakllpu da el7enr 
llefretle tahattur edilmektedir. 

Kıaaen bitmez ve tikeamea 
Amcililderile, lmmea ele .P 
dıklan yerldeld -pnaatleile 
latb'lç bir laava,_.taD W ...en
•• a Jol balap .-.pmıyanlan, 
llİll&Jet ,..., bir hamle ile bir 
..,_. dolduralcla; 1ola,...,..... 
..-ı••,. cezir laalinde serilere ,.. 
11bp .. t demlerinde yiae ahile 
J(lz pyirea mlubtafat pbi t* 
raı U..., ıcpalr/arma dllı81..,. 
lerdJ. 

Emniyet andıW Emli 
Mozayedesi 

KA T'İ KARAR İLANI 
Artta,.. ......... Heeap ller....._ U.. .-e ae il• ~ " 
IMdea .,_..i h .... e11tfflta 

2000 7380 Ereok6y Glztepe4e Mehmet Efndi .._. 
laallesinde lhJamur aoka,_. eski 3 • 3 Ye 
yeni 23 • 23 No.h alh yilz arşın arsa &zerinde 
ıemio bt kanam çini tqlık listende dlrt oda 
bir klmlrllk bir kuroab ı.a..... bldaci kat 
aalaanlak din otla ltir ..... pb katı dlrt ocla 
( uadık ocla.dtr ) Od..... ~ ~-Jerl 
clllc8hd... Ve Jk ,mal •l'flB ana .lzeriacle 
harap ahır Ye oda mutfak Ye 6' dliıllm , .. 
Jlz sek.. UflD bahçeyi UYİ bir ~ ta-
ma :nı. ( Bir balkon ve bir kuyu Ye • haftll 
varchr.) Fabu • n Mehaaet s..t B. 

-440 7313 Rumelibiaannda MoHafeaeri 8'.rdeaiDCle Boe-
taa aok&iıacla eaki. i Jtm ' ........... do .. 
aan ıekiz UflD ana llndade bir bapk kata 
karp, bir kab u .. p ahaak nz-. iki buçuk 
katta bet oda iki aofa bir tafhk Ye yirmi bet 
&l'flD ana ilerinde bir mutfak Ye bin iki J:ll 
elli doka 8l'flll bUçeJi hm bir hanenin ta-
...., Jlebmet Emin El. " Saffet H. 

ıoo 1558 1irikapada Hac.U,U .. ~de "8edea lh-
rahimata mahallea Ettıaı.p -re•"- Hekimçe
lebl •binada eald 12 •• pni 18 a.......ı. 
akmıf Uflll ana lz~ı ~ Oç btta ltir 
...... oclaa ol.U ... cllit .oda 
,. 1tk .... .. 
.. lork ...... bthpyi hawl bir ..... 
ma. kattu itib&re11 plana •ardirJ . 

1i1eu1e .,._. Fatma H. De .'Ometalala Nimet 
.. Na.ret llmffer, Meıu.t EM, llell•lt' 

Refik. Alamet Nenat Be,ler. 
ı• 7112 R ı•i•r.,.la IWklpari -•ılıria ...... ... ......... ,., .....,.. 

ana •ırfaıtle 1* ~ - -.; 
;ld. Ud mtitld tlıi ln. 
olarak ln.u.mlmaktadır~) Aynca bir oda bir 
gezinti mahalli hlr mutfak mahalli ve yedi J1a 
otuz iki al'flD bahçeyi havi bir hanenin ta-
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Ankara Sergisinde lpekiş kumaşları 

~A'////'''''''-'''''''''''''''"'··Jtl'.111.1'.l'.l'l.l'llA 
~ 
~ 1932 ilkbahar 
~ ve yaz mevsi-
~ minin ince krep modasıdır. 
1 Bir krep ki, hiç bir hanımefendi bul nunla yeni bir elbise yapmak zevkin
i den, kendini asla mahrum edemez. 
2 
Jı.1111.1.1111.1.1.1.11111.1111/lll/.l,,,,,,,,,,..,.,,,,.a 

Kumaş kenarında 

İPEKİŞ markası 
Güzellik - ve 

Sağlamlık garantisidir 
OPUS krepinde de bu marka vardır. Çünku: 

fstanbitl ve Ankara 
sahş mağazaları 

1 • \- ... f ,""4 ·~ • .... • 

Kadıköy 

21 

Mahallesi Sokağı Numarası ismi 

s 

de • • 
uhammen kıymeti 

Suadiye Bağdat 310 Niktar M.ıkakyan Ef. 450 Lira 
., Karakol 13 Fatma Azize H. 3800 ,, 

Sahrayteedit Kayışdağı 231 Mehmet Paşa veresesi 2000 ,, 
Merdivenköy lspirağa 26 İdris Ağa 1000 ,, 

" Çeşme 45 Mehınet Kazım Ağa 1400 ,, 
" Taşocağı 7 ve 9 Peruz Hanım ve. saire 750 ,. 
,. lsp irağa 4 ve 6 Nezihe Hacer Hanım ve saire IOOO ,, 

Balada gösterilen emlakin senelerdenberi vergi borçlarının tediye edihneme
sinden dolayı askıya alınarak 11 mayıs 932 tarihine ınüsadif Cumartesi g ünü 
saat on beşte MecJisi dare kat'i iha'cleşinin icra kıhnacağı ilan olunur. 

SOUPLEX ve SOUPLEXPLATİN E 

BÜYÜK 

~izi rnnmnuıı cdt>n yn~:l110 tıraş 

b ı çaklarıdır. 

En tokeırımUl Ptmiş tıraş bıçağı hu

susi lsvoç çeliğinclon rnaıııul. Adcıli 

10 kuruştan ziyadtye ıııalolnıaı, ve 

bunu da " SOUPLEXPLA TiNE ,. 
isp:ıt C'der. Her yerde satılır. 

YYAR 
PiYANGOSU 

4. cü keşide : 11 Mayıs 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: ... 

40.000 Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 10.000 Liralık 

büyük ikranıigeler ve 20.000 
Liralık bir mükafat vardır. 

Urolog 
Par;sten Diplomc 

Dr. HAI<KI RÜŞTÜ 

1 

İdrar yolu ve tenasül 1 
Birinci sınıf mfıtcha ıs 

''"; o~lu : lı;tiklal ea(lde i Xo. S2~ 
__ .. (!:den iistündcki apartıwau)~ 

lstanbul 5 inci icra Memurluğun
dan: Mahcuz ve paraya çevr ilmesine 
karar verilen ( 2592 ) plake numa
ralı büyük markalı bir ndet kapalı 
ve taı.sili otomobil 15 may11 932 
tarihine müsadif pazar günü saat 12 

den itibaren Taksim ot o mobil meyda- ·ı 
nında açık arttırma ile sa tılacağından 

talip olanların mah allinde hazır buluna· 
cak memuruna müracaatları ilin olunur. 

Kadıköy İcra Dairesi: Bir bor cun 
temini i s tifası için hapsed ilen çiçekli 
çerçeveli ayna ve ceviz boyal ı iki 
dar uzun ve b irisi geniş kezalik üç 
ayn a ile üç masa mer merinin paraya 
çevrilmesine k a rar verilmiş olduğun
dan t ellaliye ve ihale pul resimler i 
müşterisine ait olmak üzere ta lip 
olanların 16-5-932 t arihine tesadüf 
eden pazarter i günü saat 13 ten 15 
k a dar Kadıköyündo pazar mahallin
de h azır bulunacak olan memura 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

v 

GI liş oc 
Jt- Her sınıf işsizlere it ve iJti

yenlere işçi ve r ilir. 
Jfo Emli k satılır k iraya verilir 

ve akarat idare olun ur. 
* ft Ocatına ortak almır. 

Sirkeci Ankara c:addeal T. 2,3495 

•• •• gunu 
açılıyor 

ls t~ınlnıl 1 iincil] icr:ı. dairesinden: 

Nikola lı:ılı huvatıııtla ze,·cc:ıi Atl
rıa ile nıiişteı ekcnw Halıcl biııti Davit-
ten borç aldıkları ( GOO ) lira.ya mu
kabil ,·cfat'll fora/~ ı•ılcıiikleri Fenerde 
TcYkıicafcr ııııth:ıllcsi ıı do Atgoçmeı 
soknf;ında. eski ve ·oni 17 No. Jı 
hanenin altı hisse itibarile beş hissesi 
otııı g-iin milddotle ihalci ıwvoliye 
mfizayedosino konularak ( 000 ) lira 
bı1clello talibi uhdc8inde olup ihalci 
katiycsi icra kılınmak Uzro ve yüzde 
lıcş 1.aıııınile 15 giin ıııiiddetlo ınilı:ı
ycdcyıı konmuştur. 

·"ilşlemill\tı meıkiır hanenin bet 
basamak kcfaını taş meruivenli çıkıl-
dıkt:ı foykan i:ıi kafesli ı;ifte kanatlı 

kapıdan giriltlikte zemini mermer 
antreden keza fevk:ıııis i camlı çifto 
çifte camlı doğr:ı.ma kapıdan gcı;.ilerck 
zemini tahta bir sofa nzcrindo sokağa 
nazır deıııir p::ı.rıııaklıklı bir oda olup 
duvara göıııillfi camlı dolap sofada. 
mermer dolaplı musluk mahalli ve bir 
hel!t mevcuttur. Birinci kat ve zemin 
katına ahşap holeıon mordivcn olup 
birinci kata çıkılclıkta lbir sofa üze-
rine sokağa nazır şahnış cuııılıalı bir 
oua. vo ııı ukalıil cihotincle bir sandık 
odası varıl ır. Birinci kat bir sofa üze
rinde sokağa naı.ır şahmş cumbalı bir 
oda ırwrıner yalak musluklu bir hail 
vnrdır . Oçilnrli kat merdiven üstiinde 
aydınlık almak için tepe c:ımı ınev
mıt olup ınordh en başı ufak bir sa
b::ınlıktan bir kapı ile sağ taraftaki 
odaya. girilir ınczkfır odada birkaç 
raflı dol.tp 01111> mı'zkur odanrn ya
nında uiğor bir ufak sandık ouası 
,·ardır. Rahanlıkt.an ıli~ur k:ı.pı ilo ta
raçaya çıkılır tara<,'<L zemini çinko bir 
metro irtif anıtla k:lgir korkuluklu olup 
ııoyraz cilıoii yağınıırdan muhafaza 
!çin ayrıca çinko ile kapalıdır. Bi
rinci katt<tki ~ofaılan helezon ınerdi-

vencloıı zemin kııtına i ıı ilir zemini 
kırmızı ı;ini döşeli ta~lık Uıorinde bir 
kömilrliik vc ıııiiştcrek aydııııık ma
lıalliııo pcııçı• rc!-li olup taşlıktan fov-
kanisi camlı çifto kanatlı kapıdan zo
miııi kırmızı ~·ini dö;eli nnıt.fağ'a giri-
lir dcruııuııda ıııcrmcr bilylik bir ya
lak tckııo diğer ıııcrnıl'r kiiçilk yalak 
ve nıaltıı ocaklı ve sabcst kazanlı 
uf:.ı.k mahalli ve bir kiiıııilrliik vardır 

buratlan ili,'. :ıy:ık merdivenle kafesli 
camlı tek kanatlı <lcıııir kapı<l:ın so-
kağa çıkılır mezkur hanede tPrkos vo 
elııktrik tesisatı mc,·c·ut oltıp elyovm 
boştur. Haricen kfırgir dahilen ahşap 
olup mcıkfır hanenin kıymeti muhaııı
mcncsi tamamı ( 1800 ) lira olup talip 
olanlar kıyınPti muhamınonoııiıı his
seyo musip mıkt:mııııı yUzde ( 10 ) 
nispetinde pey akçclerini h:"ıınil olarak 
928 - 84G7 :\o. J ı do yo ilo 23 mayıs 
19::12 tarihiııılc saat 14 don 1G ya ka
dar lstanbul 4 Oıı('[i icra ınenrnrlu

ğ'una uıUracnat eylemeleri ilAn olunur. 

Mayıs ft 

J.,taııbul Dördliııcü Jcrn Mt>ınurlu
ğundaıı: 

Madam Hrisoııinin Haıwdaııi Sakı
ta tarnfıııclan ~enihc Hamın ıimınetin
ılek i alac:ığının lemini istifası zımnın

da mahcuz lmluııan Pendikt<ı Bat;rdat 
caddesinde k!in ınaa tarla zeytinlik 
ve Sahaıı ba~lar ııaını diğer yel değir
meni ınevkiindeki zeytinlik otuz giln 
m üddctle ihalei cw\•eliye ilfinına kon
muştur. 

Dosyasında. mevcut resmi haritada 
•A• i~arctile gösterilen Bağdat cad
desindeki nıiifre'l kısmın umum ınosa
hası on dokuz bin sokiz yiiı altmıı 
dört metre elli beş santim terbiindedir. 
Dorununıla koru halinde zeytin ağacı 

mevcut oluıl kısmen de ıhlamur, dut, 
çınar vo kavak ai;":t~~ları ve iki bina 
mevcuttur. Bu binalardan biri ytız yirmi 
yedi metro seksen santim terlıiinde 

lıir kat ahşap Lirıa olup kapısının 
önUndo mevcut caınakllnlı haricı an
trenin zomini çinidir. Dahilen dört 
oda bi r hali\ movcut olup muhacir 
Hüseyin Oğlu Miiıninin tahtı işgalin
dedir. Civarında iki kuyu vardır. 

Diğer binaya gelince bir katı klgir 
iist katı ah:,aptır. Ktgir kısımda bir 
ıntırırı er faş lı k, beı oda, zarları ve 
banyo teknesi emaye zomını çmı 
bir kurnalı hamam bir halfl. bir sofa 
iki merdiven altl mevcut olup kapısı
nııı lin iindo camckllnlı zemini kara. 
iman düşeli barict antre ve ahşap 

üst katta bir sofa. fizerinde dört oda 
ve bir sofa, bir lıalfl. mevcut olup 
mah:ıcir Hasan Efendi, Fatma, Ommi 
Hanımlar ve saircnin işgalindedir. Bir 
odadan maadasımn kapıları aynalıdır. 
liarit:ıda «B• işaret.ile gösterilen sapan 
bağları nam diğer yel değirmeninde 
erazi koru halinde zoytiıılik olup 
umum ıncsahası on bet bin sekiz yUz 
yirmi dört metre altmıt santim ter
biinuc<lir. Derunurıdo şimendnfer hattı 
t.arafuııla harap kulübo mevcuttur. 

«A> kısmının hududu: Bir tarah 
Lütfullah Doy ve hissedarları erazisl 
diğer tarafı mlifroz ve Anosti Hara
laınbos vo saireye ait mahaller; bir 
tarafı şimendüfer hattı diğer t.arah 
Bağdat caddesi ile mahduttur. Mesa.
haları bir kat k!\gir kısım 86, 70 ve 
diğer iki kat kısım 178, 25 metre ter
biindcdir. 

« B > kısmının hududu: İki tıuah 
Ci\'annki dutluğu, diğer tarafı tarik 
ve bir tarafı ıimondilfer hattı ile mah
duttur. 

MezkO.r evsaf ilo mahallinin ista.si
yona kurbiyeti ve timendUfor hattı 

üzeri ndc bul uııınaları ve tahmin olu
nan irat kabiliyetleri vo ılcrunlarında 

bina ,.o koru halinde zeytinlik bulun
ması itnbarile Bağdat caddesindeki 
cA> işaretli ın:ı.hallin kıymeti muh:ı.m

minosi altı bin iki yüz liradır. Sapan 
bağlarındaki haritada gösterilen c B • 
kısmının da kıymeti muhamminosi bin 
altı yüz elli liradır. 

Talip olaııların kıymeti muhammi
nesinin yüzde onu nispetinde pey ak
çesini müstcshil.ıen vo 312 - 10 dosya 
numarasile 9/G/1932 tarihine ınüs:ıdif 
porşcıııbo gilnii saat on dörtten on 
yediye kadar bizzat veya bilvekllle 
ınüra.caatl:ırı ve fazla ına.10.mat dosya
smdan ita edileceği lüzumu ilan olunur. 

SON POSTA 
~-----------------------· Ye\•mi, Siyasi, Havadis ve Halk 

gazetesi 

idare : lstanbııl: Eski Zaptiye 
Çatalçcşmo sokağı 25 

Telefon İstanbul - 20203 

Posta kutusu: lstanbul - 741 

'l'elgraf: Jstaıılrnl SO~ POSTA 

ABONE FIATI 
'l'ORKIYE Ecnebi 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 

750 > G Ay 1400 .,. 

400 > 3 > 800 .,. 

1!'.10 .,. 1 > 300 ,. 

Gelen evrak geri verilmez. 

llanl:mlan mes'uliyet alınmaz 

cevap için mektuplara 6 kuruşluk 

Pul ilavesi lazımdır. 
Aclres değiştirilmesi ( 20) kuruştur. 

Son Posta Matbaası 

Sahiple ri: Ali Ekr e m, Selim Ratıp 

Neıriyat Müdürü: Halil Lutfi 


