
927 de Birçok Vergi 
müruru Zamana Uğramış 

Yoksa · Neler O 

Macar Milli B Takımının 
Listesi Geldi 

iki Maç Yapacak Olan Takımın Dokuz 
Oyuncusu Beynelmileldir 

? .. 
lzmir Rıhbm Şirketindeki 
suiistimal avasına dün 

devma edildi 

"'"•••Lir ..,.,.. ..,,,, .. 
rf• pi f ll/Jctd etlflOp-

lar eerdil 11•"""*-•ni• 
6iitilla 111/•illbı 

Kır-' Faysal 
lnuıA Davet Edileli 

...... 11 - Irak Kuü 
,.,.. .... lfPret ...... .. 
ş.ı. ...... ,.,.._ 
bW ••fs*· 

Troçki Yoldaş Filim 
Aktörlüğü De Yapmışb 
Holivut Muhabirimiz, Troçkinin bk Ve 

Son Filmine Ait Habrayı Gönderdi 

Karakeçi Aşireti Rei-
•• 

sini Oldürdüler 

1 JCnl ,.,... nfelcatWe ... 
Yeki Nm P• De ... , erki- 1 inkisarı HaJllll I 
n•wle• ~ ••t balaacluia •====:;:::t:::::=::;::;;;::::::=:ı :::• =====d 
laalde••t.ıa•;8ai'clattu ha- r 
Met eclecektlr· Ba ........ 
,....... ........ J•Pllacakbr. 

. J(urnaz Çırak ...,..,,.. ,.a,. "',_,,,,_ ,.,.,_., .,_ 111111 ı.a-. 
..,. """"' .,..,,111111 Hır•zm Petinden Kopu 

bir laak• intihap .. tattllecelhll Ve Yakaladı Bayramın ikinci n cllrdlacl 
llnt.ri Tllrk Milll Takımile Tak
ti1ade iki maç yapacak olan 
Macar B Milli Takımı baklanda 
"•c r Federaı1oaundaa mektup 
telm'ftir. 

Macarlar bu mektuplanada 
rk Milli takımıle karşa1qacak 

tak rulanmn Beyn lmilel oyuncu
lar Ye t kumn tarzım bilclir
•it rdlr. 

t.facarlann aararla istedi eri 
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(Halkın Se~I 
Harp Yerine Sulh 

Nezaretleri 
Bir A\•rupalı Hanımefendi ıel
mit- Sulh propaganda.ı yapı· 
yor. l•mİ Madam Ocfujer. Harp 
nezaretlerinin sulh ne:ıareUeri-
ne tahvili emelinde. Dün bu 
Hanımın f kirleri ~trafında 

baıtt karilerimize sorduğumuz 
auallere fU cevapları aldık ı 

Seyfi Bey ( Ku u kapt CGngönaeı _.. 
allui 34) 

- Harbi kaldırmak fikri çok 
tatil ve yumuşak bir hayaldir. 
Bu hayal de çok yumuşak ve şef-

• 
KAÇAKÇILIK 

Garip Kıya/ etli 
Bir Tagfa 
Yakalandı 

Llmammıza gelen Adnan va
punmda bir kaçat<çılık hidisesi 
o.lmuştur. Tahkikatımız:. göre T~ 
mel ismindeki vapur tayfası va

purda elbisesinin altına ipekli 
katli kadm kalplerinden doğmuş· 
tur. Bunun için de şehrimize De
fujer isminde bir madam gelmiş, 
propağanda papıyormuş. Her dü
fiince ve içtihat gibi buna da 
hürmet ederim. 

Fakat bayat mlUemadi bir 
cidalde, cidalsiz hayat ve bina
enaleyh beşeriyet tasavvur edile
mez. Rekabetsiz, heyecansız, ihti
rassız dümdüz dünyanın tadı da 
çıkmaL Bence uğraşılacak ve yı
k lacak müe sese (harp) değil, 
laaksaz.lıktar. 

ı 
kumaşlar sarmış, bu kıyafetle 
dişan çıkmak istemiıtir. 

Fakat bu şişkin vaziyet na
ı.an dikkati celbettiği için T e
melin üzeri aranmış ve kumaş
lar meydana çıkanlmışbr. Ken-

.. 
Sallh 8. ( Sultanahmet Alem•.,. cad• 

4iat25) 
- Bir işte kadın parmağa 

aez.mek bizim ötedenberi teşe'üm 
Atiğimiz bir iştir. Kadın parmağı 
giren her iş bozulur deriL Harp 
işlerine de nihayet kadınlar par
mak koymuşlar. inşallah insaolan 
biribirine boğazlatan şu harp 
dahiyesi de bu kadınların parmaği
Je bozulur da beşeriyet refahaerer. 

'* Mehmet A:ıer Bey - Tozkoparae 34 • 

- Harbi kaldırmak imkan
mzdır. insan deoileo mahlü· 
kun et ve kammn içinde as1rlarm 
biriktirdiği ve ırsİ)et dediğimiz bir 
kuvvet vardır ki bunu kavga 
kelimesile ifade edebilir. 

.ıt 
Ha•an Ferit B. (Sirkeci S.n< aktar eo-

bk 21) 
- Beynelmilel polis, ayan 

meclisi ve dünyanın birleşmesi çok 
güzel ve cazip bir hayaldir. Ka
dının fendi erkeği yendiği gibi 
inşaallah harbi de yener vo orta· 
dan kaldınr. 

Yurt Talebesi 
Efkarı Umumiyeye Dert

lerini Anlatıyorlar 
Tıp Talebe Yurdundan ihraç 

edilen kirkaç efendi, dün matba
amıza gelerek bize, efkan umu
miyeye arzedilmek üzere bazı 
temenniyatta bulundular. Bu efen-
dilerin beyanına göre kendileri
nin Tıp Talebe Yurdunun maddi 
Yaıiyeti ile alakalara yoktur. Yal· 
nız, içinde yaşadıkları as·rla yurt
larda tatbik edilen terbiye sis
teminin değişmesini faydalı bu
luyorlar. istiyorlar ki bugUniin 
gençliği, bugünün ihtiyacile mü
tenasip bir terbiye sistemine 
nail edilsin. Efkarı umumi
yeye arzetmek istedikleri sadece 
bundan ibarettir. 

disi de gümrük ihtisas mahke
mesine verilmiştir. 

Diğer taraffJan öğrendiğimize 
göre başmüfettiş Vefik, ithalat 
müdürü Arif ve müfettiı moavini 
Pertev Beyler dün Servibumu 
ile Omur yerind~ki gaz depolarmı 
teftiş etmişlerdir. 

Bayram Satışı 
Diğer Senelere Nisbetle 

Hayli Noksandır 
Kısmet olursa cumartesi gü

nll Kurban Bayramını idrak ed~ 
ceğiL Bu münasebetle çarşı ve 
pazarlarda alış veriş vaziyetini 
tetkik ettik. Aldığımız netice 
şudur: 

Bu ıcne geçen bayrama naza· 
ran kunduracılıkta yüzde 70, 
hazır elbisecilikte 75 çanta, göm
lek ve diğer tuhafiye eşyasında 
yDzde 30, manifaturacılıkta 30, 
terzilikte yüzde yetmiş beş aq· 
tış n~L;sanı vardır. 

Spor 
Bu Cuma Yapılacak 

Muhtelif Maçlar 
Bu cuma yapılacak birinci lik 

maçları şunlard r : 
Eyup - Kasımpaşa ( 9,45 ) , 

Beykoz • Sülaymaniye ( 11,30 ) , 
İstanbulspor - Vefa Kumkapı 
saat (13,15). 

Kadıköyde Beylerbeyi - Hilal 
saat (1 l} de. 

Voleybol 
Galatasaray lokalinde: Kasım

paşa • Galatasaray ıaal 18,30 
ve mükafat tevzii. 

Konferans 
Bugün saat on yedide, Fed~ 

rasyon Merkezinde Mili Takım 
Antrenörü tarafından futbol na
u.riyeleri hakkında bir konferans 
verilecektir. Milli Takım azaları 
davet edilmektedir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

ı il 
Seyrisefainde 
Maaş Meselesi 

Aylıklar Yaz Mevsiminde 
Tamamen Verilecekmiş 

Seyrisefainin Kalamış ve Hey· 
beli vapurları tayfalanndan 16 
kişinin işlerinden çıkanldaklanoı 

dün yazmıştık. 
Dün temas ettiğimiz bir ame

le grupu, henüz şubat maaşları· 
nm bir kısmanı aldıklarını söyle
mişlerdir. Bir amele de, 72 gün
lük istihkakı oidoğu halde şim
diye kadar ancak 5 lira aldığını 
söylemiştir!. 

Diğer taraftan Seyrisefain iş
letme Müdürü Burbanettin Bey, 
fabrikalarda ameleden başka 
yakın ve uzak seferlerde 2{)(X) 

işçi bulunduğunu, bunlardan tay
falara 30, ateşçilere 35 lira nc
ret verildiğini söylemiştir. 

Seyrisefain Miidür muavım 

Tahir B. de şu malümatı ver· 
miF-

.. - Bir maaş yüz bin liradır. 
Para olursa gemi gemi maaş ve
riyoruz. Dün köprüdekilere şubat 
maaşlannm bakiyesini verdik. 
Buhran malum, idarenin az ha
sılat yaptığa bir mevsimdeyiz. 
Kalamış ve Heybelideki hare
ket bir grev değil, birkaç kişinin 
lüzumsuz bir nümayişidir. İdare
nin borcu vardır amma izam edi
lecek derecede değildir. Önümüz 
yaz, işler çoğalacak, varidat ar
tacak ve o vakit hem amelenin 
hem memurların matluplarını ve
receğiL., 

Kolu Kırtf miş 
Sen Benuva mektebine giden 

Mehmet is:ninde bir çocuk mek
tebin bahçesinde oynarken par
maklıktan düşmüş ve kolu kml
mışbr. 

Azgm Bir Beygir 
Şehremininde Beytullah Ağa

nın beygiri ahırdan kaçmış, so
k.akta 4 yaşında Kadriye İsminde 
bir kıza çarpmış ve yaralamıştır. 

Garip Bir 
Yan1<esicilik 

KAHVE 
•Bugün 
Kahveye De. 
Narh Konacak 

Ticaret Müdürü Muhsin Bey 
dün, kahve tacirlerile temas ede
rek kahvenin piyasada ne kadar 

~ 
fiatlc satılması muvafık olacağı · 
etrafında görüşmüştür. Bugün de 
bu mevzu etrafında görüşülecek, 
ve nihai karar alınacaktır. 

Ticaret Müdürü, kahvenin 
normal fiatini evvelce 115 kuruş 
olarak tayin etmişti. Tüccarlar 
tahdit sistemi dolayısile yeni bir 
takım masraflar yapbklarım aöy-
liyerek kahvenin (14().145) kuruş 
arasında satılması muvafık olaca
ğmı söylemişlerdir. 

Şeker üzerine konan fiat 
dün kat'i şeklini almıştır. Ya
kmhk uzaklık ve nefaset naz.an 
dikkate alınarak kDp şekerler 
( 52 · 57 ) , toz şekerler ise ( 50-
51 ) kuı uşa sat lacaktır. 

Ölen Papas 
Bu Meseleden Çıkan 
Davaya Dün Bakıldı 
Papa Eftim Efendi kilisesine 

mensup Papa Tiryanda isminde 
bir pc1.pas beş ay evvel Balıklı 
hastahanesinde ölmüş, cesedin 
Balaklı mez.arlığma defnine müsa
ade edilmemiş, bunun fizerin de 
kanşık hadiseler olmuştu. 

Nihayet bir gün Papa Eftim 
Ef. Polis Hamdi Ef. He birlikte 
mezarlağa gitmiş, fakat :ne:ıarlık 
bekçileri Bekir ve Abdullah 
Ef. ler poJise karşı gelmişlerdir. 
Polis Hamdi Ef. nin bu hadise 
üzerine açtığı davaya birinci 
cezada başlanmış, Papa Eftim Ef. 

ı le diğt:r şahitler dioleomiştir.Baska 
şahitler için dava talik edilmiştir. 

Gizli ilaç 
Eski Eczacılardan Bazıları 

Mahkemeye Verildi 
Haber ald ğimlza göre, alaka

dar daire şehrimizde gizli surette 
ilaç yapıldığım haber almış ve 
tahkikata girişmiştir. Bu şekilde 
gizli çalışanlar, eczahar.e erin 
tahdidi kararından sonra dükkin
Jan kapatılan bazı eczacılardır. 
Bunlardan bir kaçanın reçete ka-
bul ederek ilaç yaptıkları sabit 
olmuş ve bunlar mahkemeye 
verilmiştir. 

Otelcilık haektebi 

Günün Tarihi 

Yeni Meb'us 
Namzetleri 

A.nkaradan gelen haherl.-re -: 
fırka tarafından münhal '°'~;, 
meb'u•luğuna esi..i Kütahya me~~ 
Nari Ye Urfaya Şair Mehmet P"'" 
Be1lerln namzctlıkleri konuımu..-' 
intihap cuma günü yapalacaktir. 

Dahiliye Vekili 
Ankara, 12 - Bayram t•~ 

münasebetile Dahiliye VeP 
latanbula gidecektir. 

Kimyacılarm Cemiyeti 
DarGtfünun K mya Şubesi ~ 

beled Halk Evinde toplaıt ";J 
Talebe Cemiyeti tea.ai etrafı 
röriitmü,lcrdir. 

Maresal Gitti 
Mareşal Pılaüdski öğleden e~ 

mheleri gezdikten sonroa aaat y•-;; 
da Romanya vapurıle Köstell 
hareket etmiştir. 

Rüstemiye Vapuru 
Rüatemiyc npuru dün lin.anı~ 

gelmltllr. lç ndc kaçak havyar ~ 
olmadıta burada l a araşbrılac~ 

llk lhtikar Davası 
Ticaret Müdürlüğü Komiat:rle~ 

dea Bah•i Beyin ıhtu~ar yaptağı 12 
aaile ıun'i aza nrı. il Kofedia FJ-., 
aleyhine dava açhğrnı yazm•~' 
Onaya dün ikinci Cezada ba~, 
mıfbr. Maznun ih. ı ar yapma~ 
söylemiş, d <ı va ta İK edi miştir. 
dava halit tarafınd.rn açılan ilk 1 

lılr davaaadar. 

İhtikar 
Kahve Tacinerinin ~ 

hakemesi D n Y apılda 
Din Sultaoahınet birinci -~ 

ceza mcılıkc .•. e .. mJ k "hvc ihlik~tl" 
dan maz.rıun R .. f el, Yann, 
SamoeJ, Andir y .. ı , Moiz, T~ 
Eakinazi ve Y .,,;ı g f. lerin nıu 
mcalne baş:anma~tar. Hunlardaıt 

luımı tacir değıı, ı.omısyoncu old 
larına aöyleınişıcrdir. ı .uhakeme .:M 
kikat için 26 oıaana alik edıJııor 

Muammer R l ş t Bey Gell 
Darülfünun E ninı Muammer~ 

Bey dün ViyanadJn atrdet ~ 
müdenia ve tale l.ıeJerile doı ~ 
dan mürekkep ltesıf bır kütle t 
fından kartJlanmışt r. 

Ticaret l ü~taşarı 
BayrAmı şehrımızde geçir~ 

üzere Ticaret Müs .e~an Hüsnu t' 
dün Ankaradan şehr .m .ze gehnİf 

lnhisarlarda Tasfiye 
inhisar kadro ve bütçelerinİP 

zırhtı bitınek üzer d ir. Son le 
mucibince t asfiyeye bayramd.ın 

ra başlanalacaktır. 

Muhittin B. 

ş~~~i ::.!;.1. ~I ~· •"itıl . J 
belediyeye ait mub cl.f İ-iıcri ~~ 
takip için Ankaraya gitmif, 
baba davasını d.ı betec!iye 1 
kuanmifb. Muhittin B. bu •• 
trenle febrimize gelm ,ur. 

Sabıkalı Niyazi isminde bir ~ 

yankesici diin Mahmutpaşada ga· 
rip bir yankesicilik yapmıştır. 
Mahmutpaşanın kalabahğı arasan· 
da kucağında çocuğile yürümek· 
te olan Saadet Hanımın çocuğu
nun. omuzundaki altın ve mavi 
boncuk, Niyazinin gözüne ilişmiş, 
sabıkah yankıesici bunu sökmiyc 
u~raşırken yakalanm·ştır. 

Turing Külüp bir otelcilik • . 
mektebi tesisi için alikadarlar 
nezdinde teşebbilslerde bulun-
mıva karar vermi~tir. 

~ Pazar Ola Hasan Bey Ve Binbir Marifetli Alam 

1 : Şarlatan Oişini:z. mi ağnyor, 1 
ağzınızda çürük bir kök mü kalda ? 

2 : Şarlatan - Eskimiş bir kuronun l 
ıstırabına mı ta\.ıammül edemiyorlWlllZ ? 

3 : Şarlatan - Hiç korkmayınız, ya- , 
nıma_ yaklaşınız. gık dedirtmeden söker 
abram! 

4: Hasan Bey - Pazar ola kel~ 
t~nci başı. Sen tam Terkos kumpan:ı~, 
wn tabUldan olacak adamıwşs10 vali• 



H • r gün f Son PostanınResim.li Makalesi -tc Hata Mukadderdir -tt 1 

Mündericatımızın çoklu
lundan Dercedilememiş-

Cenubi 
Amerikada 
Felaket Saatleri 

Santiyago, 12 - Yanar dal
ların indifaı devam ediyor. Şeb· 
İ'İl•q her tarafında ıiddetli zelzele-
er halka dehşet veriyor ve ahali 

heyecan içimle kaçıııyor. Her 
taraf ktlJ ve duman yı11nlan al· 
bnda kaybolmuştur. 

Buenoa-Ayreı 12 - HDkümet 
Nendaja civarındaki kiSylerin 
8oooo kitilik ahalisini tahliye 
için tetbir almıştır, dDpn knlle
rin miktara 30JO tondan fazlaclır. 

1 - Hata mukadderdir, derler. , 2 - Hatasıı 
Hataııs it olmaz, ID•an olan bata hımak hatad 
lıler. Bütln ba darlnmesellerfn • 8D 
manaaı, her lih ••ta ıarurl oldufunu klfi değildir. 
~ıterlr. 

1f JBP•IJ& ça· ı 3 - Hata yapmaktan korkanlar, 
kurtulmak için hiçbir it• teıebbüı edemez ve hiçbir 

it yapamHlar. Hatadaa korkanlar 
akim adamlardır. 

SON TELGRAF HABERLERİ 
difa~:n~Jıli~~si1~!v~A;lv; zı~i Rıhtım Suı·ı·stı·malı· oluyor. Kes f toz bulutları arası• 
dan gllneş ışığı sızmıya başladı. Maz-
~w:~tü~~ d·k:yıltnlanna o unlarından HeSap istendi 

Zaro Aga 
Asırdide th~iyann öldüğü ŞirketteÇifteMuhasebe Tatbik Edilmiş 

Haberlerı Asılsızdır 
lzmir, (Hususi) - Rıhbm Şir- nazan dikkatQıi celbedinc Gif. almadığını, almıt ise makbuz Bir Macar gazetesinin Zaro 

Ağanın 6ldüğ6ne dair bir haber 
JUmurtladığıoı yazmıf, fakat bu
na inanmadığımızı aiSylemİflİlr. 
Lro Ağanın konturab yalanda 
l,itecek ve aaırdide ihtiyar Lon· 
dradan meuı)eketimire dinecektir. 

Y ızgıtla Fırl• Tahriltab 
Yosıat 12 (A.A.) 24 uattan

Mri deYam eclea fu1ma m&blm 
......,. klrpe kuzu telef ve 
.. JYa apçlannı tahrip etmiftir. 

atma eanuında bl\tlln dllkkh
lar kapanmış, bayat durmuttur. 

M. TardiyönUn TeşekkUrO 
Cenevre 12 - M. Tardiyl, 

Talıclidl teslihat konferaumcla 
Ilı IU'UIDI kendisine terketti-
f:den dolayı Türk murahbu 

yeti reiaioe teşekklir etmiftir. 

Suriyede Suikast 
• ~yrut 12 - Sabık hllktimet 

f!:•aı olup son intihapta mutedil
• J:_jkaaının başında bulunan 
.:_ S epteo Meb'us intihap edi-

h uphi Berekit Paşaya bir 
~kı •llikast yapmak istemiftir. 
icat a~ İ:.ticesiz kalmışbr. Refa· 
lbu ın a ı iki kişiyi yaralamaya 

vaffak olmuş, kendisi de ağır 
:~tte. yaralanmıştır. Miltecavizin 

•Yeti 6mits'zdir. 

:ir Cinayetin Neticesi 
Ar al atta T anaş n rueybaneainde 
J.t ap Kemali öldürmekle maznun 

1:ttafanın muhakemesi bitmif, ...b buçuk sene ağır hapse 
lcnaı olmuştur. 

Beraet Karan 
leh Sabık Adalar belediye muha• 

keti suiistimali muhakemesine renin avukatı ayağa kalkb ve olacağını söyledi. Ukin bu pa-
diin sabahtan akşama kadar de· hakaret edildiğini ı6yledi. Ziya Bey ralan aldığına dair bir mektup 
vam edil li. Salon hıncahınç dolu bu iddiaY.a derhal cevap verdi: vardı. Buna karp Franko Ef. 
idi. Sabah celsesi saat bire ka- "- iddia makamı kunetli Gifreye olan borcundan bahsetti. 
dar fasıla•• olarak a8rc:llL Eneli delillere iatinat ediyor. Hakaret öğleden aonraki celsede 
maznunlardan, M. Jorclaa sorguya mevzubaha olamaz. • Fransız Bankuı Mofettifi M. 
~ Diğer maznun ''aad Franko Bartelini ve Doyçe Oryant Bank 

Bu zat Rıhbm if!erinde Pİi- Ef. dün çok asabi ye çok titizdL ikind müdilril SalihattiD Bey, 
mit oldufu ~de daıma mfiphem Franko Efendi tirketia Emin Rahbm Veznedari Kasar, Maliye 
ee.v~plar • venyordu. , Ernest ia- Beye itimat ebneaine muhalefet müfettiti Esat '!:t

1
ve diler zevat 

mını~ Emın Beye aıt olup ol- g6sterdiğini ve bu ~den Gifre hukuku amme ·eli olarak clin-
madıgı suvaline k81'fı da pişkin- ile arasında ihtilaf çıkbtaaı sa,- lendiler. Sallbattin BeJ aktife 
c~ , c~v:ıplar verdi. Bunda bil- ledi. iddia makamı fnn.ko Efen- sulh hakimliği tarafından ıirket 
dijinı ı6!1emeyen bir adaQI tavrı dinin rllıvet meae.leal Ue allkuı ile mllteveffa Gifre arumdaki 
vardı. Dıfer maznun Gifre iae olflujwıu 161',':'6 ve delille- buaplan tetkike memur edilcli-
ıorulaa aualleri daima • ı..,.. • rlDI •>'dl.. ~.; .... Franko ~. fakat kua Ye mum def. 
kelimeailo kaqdadı. Ba&a.raclu EfeacU ~ " fdclia maka- terlerliôa keaclWae ~ 
kendiline ve kendisinden haba· amn1n mazııuman ~ hakaret mecliiinl alyleclL Fakat Llt ~ 
sana yazdan esrarengiz ifadeli edemiyecejiui, kencliaiDia beraet ifades ok mBbi'.DclL Dedi ki: 
mektuplan habrlamad~ say- edecefini .a,fedi. "Şirkette Çifte mulaaaebe aaaltl 
leyince hayret ettik. iddia ma- Evrak arasında Franko Efen- tatbik edilmiıtir. Hangar beaap-
kammda oturan M&ddeiumuml diye iki defada yedi bin lan umumi varidat arumda ... 
muavini Ziya Bey, maznunun lira verildijine dair veaikalar terilmiftir. Te1Jlliye varidata ı.e 
hareketine karşı hikimlerln vardı. Franko Efeadi bu paralan ıirketin nefsine hurodllmlftir. 

Uzak Şarkta Heyecan 
Beyaz Rus Askerleri Faaliyete Geçtiler 

Moskova, 12 ( A.A ) - Har- takım tethişçileriD tevkifi etra• rip için bazı hazırlıklar yapıldı-
bindeki beyaz Rus askerleri Sov- fında gilr&ltüler koparmakta ve ~~n~ haber a.lan muh?fızlar .kap-

etlerle Çin ve jr{on makamlan Sungari demiryolu k&prlistınn, r~nun. muhtelıf yerlerınde bırkaç 
y • • • · • d"f J • IAthan ı · • t L . dinamıt billmuılardır. arasında gergınlı ıbdUI IÇlll '!men. 1 er er ım~ ~ enm au- Suikastçılar, bekçilerin kendi· 
faaliyetk-rini artırmışlardır. np lçm alınan gııdl tertipler hak- )erine yaklaşt kları sırada üzer-

Harbindeki beyaz Rus gaze- kında heyecanlı haberler neşret- lerine ateş ederek firar etmişler-
telerile Japonlann Rua liaanile mektedirler. • dir. Sovyet tebaasından bir bekçi 
çıkarttıtı gazeteler sazde Rusya· Hakikatte 0~P bıtea pyler 6lm~!tür. ~ui~astçıJar heniiz ele 
dan gelip derdest olunan bir şunlardır: Sungarı köprllstlnll talı- geçırılmemıştir. 

Bu Nasıl iş! Yahudi /ttilıatlı 
lzmir, 1a .(.H~;;;. > - ı.ta: Reisi Zehirlendi 

bulda pker IÇID 58 kuruf narh • 

Rusya Seyahati 

Sö:Mı 

Segrisefain 
Müdürüne Açık 
klektup ----------A.a.-.. Muhterem Beyefendi, 

Din ıabah gazetelerde oku
dum: 

ldarei aliyenizde bulunan n
purlardan bazılanma atqçilerl 
grev yapmıtlan 

" - Bizim maaŞlmıı aycha 
23 ile 30 lira arasındadır. B• 
kadar u bir para ile çalqta
i·mız halde bunu da llç aydaa
beri alamıyoruz. Artık canımıza 
tak etti, bundan 10nra par .. 
mızı vermezseniz çalıfmayacajm, 
demişler. 

Siz burada buJuumadıfın .. 
için hadiseyi duymamlf8Jnız, fa-
kat maiyetinizde bulunanlar deı
hal haberdar olmuılar. Bqk• 
amele bulmuşlar ve vapurlana 
15-20 dakika teahhurla hareket
lerini temin etmiıler. Sonra da 
bu ameleyi polise teslim etmlr
ler. 

Tebrik ederim, vazifelerini 
tamamen yapllllffar. Esasen be.,. 
ce amele baıtan başa bak11zdır. 
Bir defa Dç aydanberi aylık al
madıkları iddiasına inanmıyorum. 
Seyrisefain gibi bntlln vapurlanna 
birer kıı bahçesi yapbran, hatta 
gazetecilere her aene bayramcha 
gezinti için meccanen bir vapur 
tahaia eden bir idare, adedi bu 
vapurda bet albyı geçmiyen at8f'" 
çilerinia aylıklanni veremiyecelc 
derecede fakir dllşmllf olamu. 

Fakat efendim, iddialan ele+ 
ru olsa bile amele JİD• h•k ... 
dm Bunua için itleriai bıralam
yacaldarch, bele lizi, melwnt 
umar aramda ~ rahatm et• 
miyec~lderdL Bence, onlana ya
pacaklan buit bir lı wardu 

Vapurlarm hareketi eaa•nda 
kimini.._., ...... ,.... 
ile .,oıca ...._. Pvek JoJcit. 
lara hitaben bir •tule .,..,.. 
celdercli: 

- lümmefendil•, Beyefen
cliler, 

Oç aydanberl •Jlak alamadık, 
vuiyetimid takdir ectenını.. 
fakat mlfkll bir zamanda ldareJI 
de rahatmı etmek latemiyon& 
Binaenaleyh lt\tfedinfz, kerem 
edipiz. Biraz evvel gişeye verdi-
ğiniz bilet paruının yarı11 kadar 
bir parayı da, bir defaya mahaua 
olarak, bize veriniz. Bu suretle 
hem rahat rahat ve gecikmeden 
gideceğiniz yere gitmif, hem de 
bizi sıkıntıdan kurtarmıı oluıı
sunuzl,, 

Diyeceklerdi. 
Eminim blltün yolcular da ba 

ricayı kabul edeceklerdi ve orta
da hAdise kalmamaı olacakta. 

Sözün kısası : Beyefedi ha 
işte amele tamamen lıalmz •• 
Ve siz de yerden ı8fe kadir 
haklUınızl 

Lind6ergin 
Çocuğunun eciai Cevat Bey hakkqaclald 

~hakeme nihayet balmut ve 
._:at Beyin mea'i muhakemesiae 

ar Verilmiştir. 

konulduğunu ljrenclik, Halbuki Dllrbaa 12 - Filısthün ihya-
burada ıekerin okkua 47 kurut- 11na ltızumlu olan paralan topla-
tur. Kahveye pliace, piyasada mak &zere Cenubi Afrika,.. gi-

Ankara, 13 (Huauaf)- Bape
kil Pqa Ruaya seyahatini K.rım 
iımindeki Sovyet vapmile yapa• 
caktır. Seyahate mlltehuaaalar da 
ipak ederek Rusyada tetkikat 
yapacaldardar. 

izi Üzerinde 
1'ı <ll"ısını 

llrdu 
a! •tilıde Arpacı hanında oturan 
Jt. &ala Sallhaddia, ıevcui Huriye 
1r..:~•111~ 111Duzunua yaralamıı Ye 
~ tluriye Hanımın yar8'1 

clar~ı.:t,~ ve lıutalıaneye kal-

bir. dirhem kahve yoktur. den Siyoniatlerin rem doktor 
• • • Vayseman, 50 bin lnıW. Uraa 

19 Kısı Oamzdı Boğuldu tane toplamtr. mu... o1m...-
Maimlo 12 - K&çlk bir ıe- tur. 30 arkact.pua _d_a "lttlrakUe 

mi Flipiııde, Y •tu adalan aça tereline YUilen ~fr ziyafette 
~ altüst ohnllft 25 kifiden birdenbire ıelairl••llllftlr. TedaYi 
oa dokum ortadan bybolmUfblr. edlllyOr. 

/ STER / NA N. / STER 

.---
Malatyada Şiddetli Bir Zelzele 

Malatya. 12 (A.A) - Din 
aabableyia -t 9 da oldakca 
fiddetli bir zelaele olmuttur. 
Zarat yoktur. 

iNANMA/ 
Arapldrdea • VehW • l•sulle p11h1or ı 
Tahsil lfl•lıil takip " teltlt etmek lpa .... , 

...... ,..... t14en TaMll lleman Rau Ser. a•detl•• 

Abta ... Ha1Gk •• mlca.tr lılylwi11de do1Afl1•eafe 
HIJllt w,Gne ....... Birıok halk 1ca..,.ıaa111a 91\• 
........ S. •ada lloDa Slle1man ı..a.cle biri, teJla 
....... abala •J•it•• Uk defa ap..ı. ......... nail 
ollnk .... ..... ...... • ..... k.. .,... • ....... ıs 
,.,. ,.nrlan19:1t n bqaadu hM laa14e 1aralaa•1 .. 

.. 1a1c11M7f aalatb ı 
Harput lmamefeatll .._elde ....., .., ... etaU.. 

naclU wn.ie Baskllla MUfU' .... ,..... '9er1Mat 

fi'i4~ t& , •• 

Nevyork. 12 - Koaaettlb 
k ... buanaa Griavlt a.bumcla 
bir farua ..Wl.Wml •Yeell. 
mlllteril...._ bir bdmm -. 
mek ahrk• ... .,alan nefl'9Cll. 
len Lindberr• 111t bir banbot 
~ faliat bilahare keaclW 
to~ para11 alıp aaYUftah-
• .,. kite bqınCla be=lcHn. 
bir otomobUe binip auldafb 
llylemiftir. Polla ba .. 
kadım aramaktaclar. 

Undbertla çoca~ an,.. 
iç kfticlea 'iri olan M. Ka.&, 
çoc:uiu .... ..- içla tlttiil N.., 
folktaa laenk dinme~. A~ 
........ k ••malai& lflilalr ..... DMPD.._....,.... .. ............... .................... 
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Edebigat Bahsi 
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Roman 
Yazan: Nurullah Ata 

ister güzel bir günün heye
canrndan kalma gölgeler, ister 
"uçuk benizli Erinniler" (1) ol
ıun, hatıralar bir tüilü yakamızı 
bırakmıyor. Hele emellerin, ümit
lerin enkazından vakit vakit 
yükselip bizi saran o }'arı sitem
kar, yarı af dile} ici seslerin uyan
dırdığı hüznü kim ifade edebilir? 

Bugünlerde Yakup Kadri'nin 
Erenlerin bağzndan'ını tekrar 
okumadım, Abdülhak Sinasi de 

· Aptullah Zühtü hakkındaki bir 
yazısını Hakimiyeti Mılliye'de 
ikinci defa olarak neşrettirmek
ten başk edebi bir tezahürde 
bu'.unmadı. Ruşen Eşref ise hayla 
zamandanberi susuyor, Hayır, 
beni böyle lirik bir nesirle ma
zıyı anmıya sevkeden o üç 
ınuharrirden hiçbiri değil, Falih 
Jtıfkımn bir gazeteci arkadaşa 
aöy!ediği bir cümledir: 

.. Bir zamanlar şair, $onra da 
romancı olmak istedim." 

Bugün sadece bir gazeteci 
veya blr münekkit olmıya kat
lanmıt olanJanmızın çoğu, Falih 
Rıflanın bu sözünde kendilerini 
bulabilir. Meseli ben de evveJA 
bir pir, sonralan bir romancı 
olmak istedim. 

Evveli bir şair olmak iste
dim... Niçin ? iyi bilmiyorum. 
Daha yedi sekiz sene evvel 
dünyanın en büyük kudreti say-

. dığım şairliğe bugün erişebilmem 
kabil olsa, reddederim demiyo
rum, fakat biç şüphesiz ki eskisi 
kadar gurur ve sevinç duymam. 

•.•• Sonra da romancı olmak 
istedim. Romancılık ile onun 
kardeşi olan tiyatro muharridiği, 
artık erişmekten ümidimi kes
miş olmama rağmen bana bala 
bir insan oğlu için en şerefli 
gözüken gayedir. Herkeste bulu
nan hisleri, ihtirasları tahlil 
etmek, fakat bu tahlili ilmin 
kuru ifadesi yerine terkibin 
"hafızanin en öz derisine İ7.İ.ni 
çizen,, lisana ile anlatmak.. Bun
dan daha güzel belki bir tek şey 
Yardır ki o da, dünyada belki eşi 
hulunmıyacak insanlar tasavnır edip 
onlara beşerin bir arzusunu temsil 
etmek kudretini verebilmektir. 

Bir Newtoo'un, bir Bertbelot 
nun kıymetlerini, insan ciDsine 
ferci verdiklerini kim inkir 
edebilir ki 1 Onların değil, 
bir Edisonun bite ismini işttiğim 
zaman içimde bOyük bir bftrmet 
hissinin kabardığıDI duyuyorum. 
Fakat arzın cazibesini keşfetmek, 
kimya ilmini kurmak, içindeki 
telleri ateşle bembeyaz olacak 
kadar kızan lambayı yapabilmek; 
mahlükların en mllmtazı belki 
değilse de yine bizim için ala
kaya en pyaru olan insanı 
anlamak, hem de ıözle görün• 
miyen taraflannı birer birer 
çözüp yeniden kurmak yanında 
nedir ki ? .. Romancının gayesi 
Allaha rekabet etmektir • ., Alimin 
gayesi ise nihayet Allahm mak
utlarını, adt11tlerini keşfetmektir. 

Bütün büyük İ.f)erin başl.ca 
vasfı, Amerikayı keşfe çıkmak 
gibi, kolay g6zükmektir. Roman 
ve tiyatro yazmak ta biltün fikir 
işleri içinde en kolay gözükeni
dir; çiinki blltün cins işler gibi, 
pçlüğünil belli etmez. Onlarda 
l>aşlangıçla muvaffakıyet ( rağbet 
görmek demiyorum ) arasmda, 
aşılacak yalçın kayalar değil, 
kınlmadan geçilecek cam perdeler 
vardır. Bu cam perdeler gözün 
aldanmasına da aebep olur, 
arkalarındaki muvaffakıyeti bu 
yana inikis ettirirler. Nice kim
sele•· de hayale vardıkları zaman, 

hedefe erdiklerini sanıp övünürler. 
San'at, sun'i bir alem yarat

mak demekse roman san'atin en 
yüksek mertebesidir. 

Şair olamadım, romancı ola
madım. Birincisine yanmıyorum, 
fakat ikincisi seneler geçtikçe 
daha ziyade içimi kanatıyor. 

NURULLAH ATA -----
( 1 ) fuinniler, Yunan esatirinde 

c!~met, vicdan az.aba perileridir. 

İktısat ! 

~-----------------------~----------------------11uhranın 
Buhranı Duymıyanlar 

Adana Hapishanesindeki Fabrika 
Geceleri Bile Çalışıyor 

Adana ( Husu- ise de henDz ce-
sl) -Adana ha- vap gelmemiştir. 
pishanesinin kun- San'athane kazan-
duracılık, marau- cından bizmet-
gozluk ve çorap- lerine mukabil 
çıJık şubelerin• ikramiye verilen 
den mürekkep, memurlar hapis· 
oldukça zengin hane mevcudu-
ve memleket nun ve muame-
için çok faydalı litının fazlalığına 
bir imalathanesi binaen istiraJıat-
vardır. lmalatha- lerini terkederek 
ne Müdür Hilmi geceleri geç vak-
Beyin teşebbü- te kadar be-
sile 930 sene- up ve muame-
sinde açılmış. ••terle uğr1lfll"'9 
1140 lira nakit Ad lı . h • d k. /ı b "k 1 k k larken bu meıga-
se.rmaye ile işe ana apıs anesın • ı a ,. anı11 çor,1pçı ı ısmı lelerine mukabil 

başlamıştır. Elyevın çorapha· güodlizl6 çalışmaktadır. hiç mesabesinde olan ikramiye-
nede 7 çorap malcinesi hali faa- Bu faaliyet neticesidir ki işci lerinin kesilmesi şüphesiz ki buıı-
fiyette olup 38 mabküm çalış- ve memur hiİseleri çıktıkten lann şevkini kıracak ve dolayısile 
maktadır. Marangozhanede 5 sonra safi kazançtan imalathane- belki de san'athnnenin işleri aza-
tezgahta 17 kişi işlemektedir. nin bugünkü sermayesi dört bin lacakbr. 

Kunduracılık şubesinde kun- lirayı tecavüz etmektedir. Mev• iş hayatının mabknmlann ruh 
, duracılığa ait 5 tezgah, ayni cut nizamname mucibince ima• ve ahlakı üzerinde ne mllessir 
ıubeye merbut iki tezgahlı bir lathanede çalışan mahkümler bir terbiye ve tedavi olacağını 
de yemenicilik kısmı vardır. Bu- imal ettikleri eşyanın hakiki izaha hacet yoktur. Seferberlikte 
radada t9 kişi çalışmaktadır. kıymeti üzerinden yüzde 25 işçilik açılıp iki sene kadar devam 
Ayrıca bu teşkilatın muhasibi, aldıktan sonra hasıl olan kardan etmiş qlan hapisane imaJithane-
katibi, ambar ve satış memurları yüzde kırkı memurlara, mütebakisi sinden 0 zaman birçok usta ye-
Yardar. imalathanenin işleri gayet de sermayeye ayrılmaktadır. tişmiş ve bugün piyasada bun-
temiz ve· sağlam olduğu için Fakat geçende memurlara lann hepsi, kazancına meşru 
çok rağbet görmektedir. Di- verilen bu ikramiyelerin kanuni yollarda arıyan müstahsil ve 
tanda iş bulam1yan san'atkar- olup olmadığında tereddüt ~il- müsmir bir unsur haline geçmiş· 
lar olduğu halde hapishane miş ve bu cihetten keyfiyet lerdir. 
işten başıni kaldırmıyarak geceli Adliye Vekaletinden sorulmuş SALAHA'ITIN 

Kıbrısa 
Giden 
Sporcular 

Adana ( Hususi ) - Maç yap
mak nzere Kıbnsa gidecek olan 
sporculanmız bayramdan iki gün 
evvel hareket edeceklerdir. Se
yahat edecek sporcu kafilesi 20 
kişiden ibarettir. Kıbnsa giden 
Çukurova takımı mıntakamııın 

en kuvvetli oyunculanndan mü
rekkeptir. 

Muğla da 
Bu Sene 90 Bin Dönüm 

Buğday Ekildi 
Muğla 11 - ( A.A. )-Muğla 

ve Bodrum kazalannın güz zer-
riyab fUdor: 77870 dönüm arpa, 
00724 dönüm b·Jğday, 23.130 
~avdar, 1250 danüm JUlaf, 6242 
döo6m bakla, 14254 döniim bur-
~ak, 2082 dönüm mercimek, 1330 
dönlim nohut. 

Çankırıda Orman 
Çankuı, 11 (A.A) - Şehri

miz fimal kWDJDda tesis edilecek 
ormanlık için hazırlıklar bitmiıtir. 
Bugiin ağıaç bayramı •ardır. 

Menenjit Hastahgt 
Adana, ( Hususi ) - F ey.ziye 

köyünde 12 yaşında Mustafa is
minde bir çocukta menenjit baa
tahğı g&ri\lmüştnr. 

Muğla Belediya 8Utçesi 
Muğla, 1 1 ( A.A) - Belediye 

Meclisi 932 bütçesini 79,~3 l lira 
olarak kabul ve tasdik etmiştir. 

Kütahya Hattı Açı1ıyor 
Ankara, 12 (Hususi) - Balı

kesir - Kütahya şimendiferi 23 
nisanda büyük merasimle işlet
miye e.çılacakbr. Kütat resmini 

ı · Geyvede Kanlı Bir Cinayet 

Bir Eğlence Dönüşü Bir 
Delikanlı Yere Serildi 
Geyve ( Hususi ) - Burada 

cuma akşamı feci bir cinayet 
olmuştur. Yapbğım tahkikata g~ 
re cinayet fU tekilde icra edil
miştir: 

Orta mahallede oturan mer
hum Bayatlı Abdullah Ağanın 
Şehap isminde 23 yaşında bir 
oğlu vardır. Cuma günü biraz 
rakı içen Şebap Efendi, birkaç 
arkadaşile birlikte otomobile bin· 
miş, eğlenmek üzere çay kena
rına gitmi~lerdir. 

Fakat otomobil yolda gider-
ken Şevkinin Mustafa ismindeki 
meşhur 1abıkalı bunlann yolunu 
kesmek istemit ve " dur} " diye 
bağırmıfbr. Şoför ubıkalanın 
ıözilne kulak asmamıı ve yoluna 
devam etmiıtir. Şahap Ef. ve 
arkadaflan çay kenarında akpma 
kadar eğlenmişler, akşam nstü yine 
beraberce buraya dönmüşlerdir. 

Z'onguldakta 
Bir Maden Ocağında 
Feci Bir Kaza Oldu 
Zonguldak ( Hususi ) - Bura-

da 69 numaralı maden ocağında 
bir kişinin ölümü ve bir kişinin 
do yaralanmasile neticelenen bir 
facia olmuştur. Facianın ıebebi, 
vincin baıında bulunan dolu bir 
arabanın ansızın kurtulmiıı ol· 
masıdar. 

Meclis Reiıi KAz11p_ P~~.a yapa
caktar. 

l 

Fakat arkalarından takip eden 
sabıkalı Mustafa, kendisinin oto
mobile alınmamasından muğber 
olduğu için Şehap Efendinin ya
nına gelmiı Ye ileri geri 16ylen• 
miye başlamışbr. Bu ınıretle ara
da müthiş bir ağız kavgaat bar 
ladığı suadt Nbıkah Mustafa 
evvela bıçağını çekmiş, fakat 
etraftakilerin müdahaleaile biçaji 
elinden ahnmışbr. 

Büsbütün köpüren azgın aa
bıkah Boşo tabancasına çekmif, 
Şahap Ef. nin Ü.zerine yiirüm&f 
ve ateş etmiıtir. Çıkan kUl"fUn• 
lardan birisi Şahap Ef. nin tam 
kalbine isabet etmit ve delikanlı 
derhal can vererek yere yatJ
mııtır. Katil Mustafa hemen firar 
etmiştir. Fakat ertesi gtin Terziler 
köyünde yakalanarak buraya ge
tirilmiı ve Adliyeye teslim edil
miştir. 

12 Bin Lira 
Bir Şirketten Bu Kadar 

Ceza Alınacak 
Kntabya - Balıkesir hattmı 

inşa eden Ynlyüs Berger Şirketi 
Kütahyada 12 bin lira para ce
zaı.na mahkum olmuştur. 

Kütahya Ticaret Odam, kanun 
mucibince şirketin odaya kaydı 
lizım geldiğini söylemiş, ıirket bu 
talebi kabul etmediği için mesele 
mahkemeye verilmiştir. Mahkeme, 
şirketi 12 bin liraya mabk6m 
etmiftir. 

Yaşattıkları 

Ve Öldürdük/eril 
lktısadi buhran ne aksi ıeYı 

bilseniz. Sabahleyin yakan, a1r 
pmleyin titreten biçimsiz bir 
harareti, bahtiyarlan okşayan, bed
bahtları ısıran kötü bir tabi•~ 
Yal'. 

Ben, biz ve eminim ki siJ 
buhrandan yaka silkiyorsuouı 
Bizim ve hepimiı.in gözüne yılaJI 
gibi görünen ikhsadi buhran' 
yüz binde bir de o1sa, seven v'1 
mıdır acaba? Buhran sizi ff 
bizi hırpalıyor, mahvediyor. fi' 
kat kazandırdığı bahliyarl'1 
yok mudur?. 

Sualler çok garip değil ıtJl? 
ÔJüde can ne gezer, diyecekti' 
Diz. Hakkınız var. Fakat bir lır 
gi.li.z • Alimi, son nefesini verd 
bir adamın içinde yirmi dart 
hatta kırk saat daha bayat esef. 
bulunduğunu ispat etmiştir. 8' 
davanın doğruluğuna bugün bü~ 
htıviyetile inanan fen, bizden dt 
i.oan salabeti istiyor. Bu feı 
harikasına inandıktan sonra " O' 

lamaz ,, , " yoktur " menfileriı" 
kullanacağımız zaman biraz dalı' 
dOşünceli ve daha insaflı olahJll 
Eğer şu kısa izah sabrlarııı1 
dikkatle okudumızsa yukarıda1'1 
suallerin cevapları zihninize yak 
!aşmıştır. Sıkılmayınız, korkmada 
söyleyiniz. Hatta bağırmanıı 
mini ol~n da yoktur. Deyiniz lci: 

lktısadi buhranın kıvrandırdıi 
lditlelerin arkasında bokkabll 
feneri yakan, bazirgan ağzı kul' 
lanan efendiJer! Artık foyan•' 
meydana çıktı . 

Fakat buna da lüzum yok. ilr 
badi buhran çok yaşadı, öldat' 
dii ve yaşattı. Ölecek ve yaşatl' 
cakl ... 

Tatlı Şey,! 
Kadınlar Harbin Ön ün' 
Nasıl Geçeceklermiş? 

Harp aleyhinde çalışanlar et' 
miyetinin şark mümessili oldui' 
nu .ayliyen Madam De Fojer At 
minde bir kadm, Cenevreye h~ 
ketindeo evvel Hariciye Ve1P'1 

Tevfik Rüştü Beyi ziyaret etdlİt' 
cemiyetin maksatlanm anlatnı9' 
Madam De F o jer bu buıusta b" 
yanatta bulunarak harbi dllrf 
y&zlnden kaldırmak iatiycnler!' 
dlfftncelerini anlatmaş, ha~ 
feliket olduğunu, beynehniJV 
ibtillfların beynelmilel mahkelll' 
lerde halledilmesini, harbe seblf 
olanlar ceza görmelerini, kanaıf 
lann birleştirilmesini Harici1' 
DeZUetleri yerine her me,.,11' 
ketin Sulh nezaretleri ~ 
dam llıımgeldiğini, bu işle~ 
kontrolu için de her millette' 
mtirekkep bir polis teşlciljll 
vtlcude getirilmesini söylemiştit· 

Bozukluk Tamir Edildi 
Çankın, 11 (A.A) - Çan~ 

Irmak hattında heyelin netic~ 
't'lllma gelen boz'llkluk tamir cd 
mif ve dün ilk tren geçmiştir. 

ALENl TEŞEKKÜR v 
Grip ihtiliitı netice•İ çok aj/ır ~--

zatürreeye ayni zamanda m6pteUi Jr 
valide, hem§İre ve eniş temi muh11

61 
kak bir ölümden kurtaran Kndık J~ 
Dispanıeıinin p ek değerli t11b ,ı 
Kutarlak zade mulıterem Ahı:,, 
Nabi Beyefendiye alenen teşekk ,. 
serek heetaJar ve kcr~k kendi n~
ma blr Yaıife telakk ederim. ı1' 

Beyoğ'lu Havaga:r.l Şit~ 
llahuobedaia fE'rHl 
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f Siga~et Alemi jl 

Tahdidi Teslihat 
Kon/ eriı.nsında 
Müzakereler 

BARİC:İ TELGRAFLAR 

Cenevre 12 - Terki tesli· 
hat konferansı dün umumi ko-
misyon halinde toplanmış, 3 
baftahk tatilden sonra tekrar 
plışmağa ba,lamıştır. M.1 Hen• 
derson, itilaf yarılacak noktalan 
ıaymış, ve komsiyonun artık 
müspet meselelerle uğraşacak 
Yaziyete geldiğini, teknik müş
knlihn balledilemiyeceğini söyle
•iftir. 

Amerika murabhaSJ M. Jibson 
konferansa. bir karar sureti ver
miştir. Bunda emnil se!Ameti 
Bılil eden taarruz silihlanndan 
tanklar, seyyar ağır toplar ve 
sebirli gazlerin ilgası, ve devlet• 
lerin harp halinde bu ailihlarnı 
kullanmama)'I taahhüt etmelerini 
latemiıtir. 

isviçre murahhası M. Motta, 
lngiliz murabbası Sir Jon Simon, 
Amerika teklifine iştirak etmek· 
tedirler. lngiliz Hariciye Nazm 
bu teklifin kabul edilmesi için 
bOtüo hllkümetlerin bunu kabul 
etmesi lizım geldiğini, bu husus· 
ta lngilterenin timdiden himaye• 
alnl ibzal edeceğini, siSylemiştir. 

Alman murahhası M. Nadolni 
8lllhların sade tahdidini değil, 
temilini de istemiş ve Jibsoo 
teklifinin ltalyan teklifile birlikte 
müzakeresi icap ettiğini bildim~ 
tir. M. T udiyi, bu teklifin Fransa· 
Dan bütiln umimiyetini kazand ğını 
fakat Fransız teklifinin daha ile
ri giderek ağır zırhlılar, bom· 
b:'fd~an tayyareleri ve tahtelba· 
hırlerı de ihtiva ettiğini ıöyle
nıiştir. 

M. Tardiy6 M. Sir Jon Simo
nun fikrine iştirak etliğini söy· 
lemektedir. 

lngilterenin 
lrlandagı 
Tehdidi 

Londra, 12 - Kıralıa nda
kat yemini me5elesinde JngiUere
Din lrlandaya verdiği cevap net· 
redilmiıtir. Cevap ta, " Muhtar 
devlet, son senelerde ehemmiyetli 
meşruti tadilata iştirak ve yardım 
etmiştir. Büyllk Britanyanıa lut· 
funa kar11 sadakati ve ana va
tana ola:ı merbutiyeti tam vo 
kAmil bir tekilde izhar etmiyen 
lrlandanın tamamiyeti hakkında 

hir limit beslenemez,, denilmek· 
tedir. 
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Birdenbire aşağıda Hkakta, 
iki çocup kavgaya tutuş· 
tuldaranı g6rdüm. Bunlar iki 
eilaodı. Birisini tanıyordum. 
Otel sahibi kadının cğluydu, ne 
13ylediklerini işitmek Uzere pen .. 
ceremi açbm. Birdenbirıs pence
remin albnda bir çocuk ordusu 
toplandı. Arzu ile gözlerile yuka· 
nya bakıyorlardı. Ne bekliyorlar
dı 1 Bir şey ablmasım mı ? Sol· 
GıUf çiçek, kemik, cı ~ara izmari-
ti, oyuncak yapılabilecek her 
hangi bir ıey mi ? Ptacereme 
balcıyorlardı. 

Soğuktan morarmış ytızlerinde 
f&zleri d&t açı1mııta, bununla 
beraber kavgaya tutusan iki ço--
cak birbiriDe küfür etmekte do-

1 
nm ecliyorlardt. Bu ~ atız• 
larında umacıya benzeyen koa• 
man kelimeler, korkunç sıfat• 
lı, belki de rdıbmda öğrenil· 
mit orospu ve tayfa tabirleri 
kay11&11yorda. Ve ikisi de okadar 
dalğındı ki, < lup biteni anlamak 
için sokağa fırbyan otellia NhiLi 
kadını g6rm6ycrlardı. 

Kadanın oğlu: 
- Evet. diye anlatb, boğa· 

ZJma yaplfh. uzun mllddet nefeı 
alamadım. 

Ve hırçıa bir eda ile alaya 
bqlayan klçlik çapkına dl>nerek 
hldde& kendinden geçmif bir 
halde bağırdı: 

- Defol dana bitli miskin, 
vallahl timdi ıeni... Ve 

anne, karm ile bütün sokağı 
dolduran bu kadın, alıp gBtiirmek 
için kolundan tutarak hu on ya
fllldaki çocata : 

- Sus, çeneni kapat Zanne
diyorum sen de küfrediyonun. 
Güya senelerce meyhanede kal· 
mış kadar baştan çıkmışsın, haydi 
içeriye, diyordu. 

- Hayır, girmiyeceğim. 
- Girecekainlt 
- Girmiyect.ğiml 
Yukarda pençeredeyim ve 

•nnenin hiddetinin ziyadeleştiğiui 
görOyorum. Bu feci sahne Leni 
şiddetle tehyiç ediyor, daha 
zi,ade mukawemet göstere-
miyorum, çapkına bir sanİ• 
ye odama çıkmasına bağanyoruni, 
iki defa bağınyorum, sadece bu 
sahneye bir nihayet vermek için 
bağırıyorum. Bu bafrıtımın ikinci 
defasında sesim daha kuvvetli 
çıktı, annem dandll, -.ntahayyır 
16zleriai bana doj'ra kaldırdı, ve 

birdenbire soğukkanlılığam top
la dı, ve bana bakan nazarlarana 
bir meydan okuyan mana toplan
dı. Sonra çocuğuna danchl, tid· 
detli bir 'muahezeye başladı ve 
nihayet benim işidebilecejim ka
dar yiiksek bir sesle: 

- Ne kadar hırçın olduğunu 
halka g8stermekten utanmaluın, 
dedi ve içeri girdi. 

Burada ıördilderimclea hiç 
blrşeyi kaybetmemiftim. Dı1'ka
tim son dcreceaindeyöı, teferru
atın her birini tetkik ediyordum 
ve hAdise hakkında inkişaf ettik· 
çe fikirler edinmiye ça}ıfayordum. 
Demek aklm11n yerinden OJDam&f 
olması mümkün deiiJdi. aten 
bu nasıl olabilirdi. 

Kendi kendime ylibek bir 
sesle: 

- Diale, dedim. işte epeyce 
lamall Yll' ki gaftetfe uğraşıyor-
11Ua, meraka düşüyorsun. Fakat 
artık bü.t6a bu safsatalar bitti 1 
Suba yapbian aıibi her9eJi ıör-

Gönül işleri 
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mek Ye anlamak bir delilik ese
ri micrll' ? Temin ederim, fleıal 
kendine gftldlrecebin. 

Vakıa lH., ,_;p Wr tef ela
cak amma • yap.ahın? Bir keli
me ile s6yliyeyim, tesadOfen ve 
hatta basit bir meselenin karşe-
aıuda fqınvermek herkeaiıa bqa
na relen şeylerdendir. 

Bu, hiçbir fe1' demek değildir. 
Sadece bir teadüftea ibarettir: 
Ve tekrar ecti,etam, Hni:ı hafifte 
plmeldiğim içia arada bir ini 
kadar mesafe imcak lıaldJ. Bu 
bakkal hesabına gelince, bu beı 
on dirhem tuz, biher peynir 
hikiyesinin karpında ' dünya-
nın en mükemmel hesap
çısmın bile apqıp kalınası müm-
kü1ad6, sadece pa peynir kolaı
aunwı iuam senemletmesi kAft 
di. Hayır, har- hem Jellilebile
cek bir teYia ÖIWAe koyuau. 
aıuell b111ma mikemmel blır 
tereyağıl getirilliz, halwm 
aud dcw.. it 

( Arkaaa .,... • 
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Gürültü Yapan Dilsizlerin Şimdi istedikleri, Okuyacak 
Bir Nisan Balığı 
Hikiıyesi Bir Mektebe Sahip Olmaktır 

Sağ elimle yazı yazar gibi ı j düşmez 
Venedikten bildiriliyor: Nisan 

ayı başıpda, hemen biitün ltalyan 
gazeteleri, Nevyorkt.a ölen Bottaro 
ismindeki bir ltalyandan bahse
diyorlardı, bu adam, çöpçülükle 
meşguldü ve o zaman çöpçü kıralı 
unvanını almıştı. Gazeteler, bu 
adamın öldüğünü ve 4 milyon 
dolarlık blr servet bıraktığından 
bahsediyorlardı. 

Bu haberi okuyan İtalyadaki 
mevcut Buttaro fomindeki bütün 
İtalyanlar, hemen İtalyan Harici
yesine koştular ve ölen çöpçüler 
kırahnın mirasına talip olduklarım 
bildirdiler. Çiinki ölen adamın 
kendi · akrabalan olduğunu zan
netmiflerdi. 

Bu arnda, mirasa talip çı· 
kanlar arasmda yine Buttaro 
iaıninde bir de Noter vardı. it 
o derece ciddt bir şekil almııb, 
ki İtalyan bükümeti Amerikaya 
mUracaatla bu miras meselesi
nin esasını sormuştu. Gelen ce
•ıp, bütün Buttaro isimlileri 
inkisara dOşUrmüşlilr. Çünki hi
dieenio gayri vaki olduğu bil· 
dirilmiştir. Binnetice bunun bir 
aisan balığı olduğu anlaşılmıştır. 

Pariste Otomobil Hırsızhğı 
Revaçta 

Paristen yazılıyor : Piyer is
minde bir garajcının mağazası 
füphe llzerine aranırken, burada 
çalınmıt on beş -otomobilin mev· 
cut olduğu görlllmüştür. 

Tahkikat derinleştirildiği u
man bu adamın kısa bir zaman
da 100 tane çalmmıı otomobili 
uttıiı anlaşılmıştır. 

Bu hadise ile beraber geçen 
bir ıcoenin otomobil hırsızlık is
tatistiki, muhtelif ıuretlerde Pa
riste 2000 otomobilin çalındığım 
16stermiştir. 

Fakat bu çalınan otomobillerin 
hiçbiri bulunamamıştır. Çfinki bu 
çalınan otomobillerin hemen bo
yalan değiştiriliyor ve şekillerinde 
tadi1't yapılayor. 

Hırsız Mektebini idare 
Eden Bir Kadm 

Parla 9 - Parisi~ bellibqJa 
matazalarından birinden btıyOk 

bir ipekli kumaı aşıran SOsi 
isminde bir hll'SJZ kadın yakalan-

mqbr. Bunun, alelide bir came
kAo hırsızı olduğu zannedilirken 

kısa bir tahkikat ile hadisenin 
mahiyeti tamamen değişmi~tir. 

Meğer bu, hırsızlığa sayesinde 
alb~ocuğunn müreffeh bir bayat 
y~an ve ayrıca mükemmel bir 
de hırsız mektebi idare eden 
ıayet kurnaz bir kadın olduğu 
anlaşılmıştır. Fakat idare ettiği 
mektebin bulunduğu yeri zabıta 
henüz tespit edememiştir. 

KURBAN BEDELl 
Oık6darda Selimiyede KııJa cad

desinde 36 No. da Mehmet Murat 
Bey, her ıene oldutu gibi bu sene 
ff kurban bedeli oJuak Tayyare 
Cemiyeti litanbul tubealne on iki 
lira tebenu etmiıtir. 

bir işaret yaphm. Muhatabım, Sül~yman Sırrı Beyin fikrince 
hemen cebinden bir gazete çı- dilsizlere göre dilsizler, yal· 
kararak gösterdi. Başımı tas- nız işaretlerle okuyup yazabilirler. 
dik manasm.ı hafifçe salladım. fzmirdeki mektepte kullanılan 
Eski usul bir temenna savura- dudak hareketleri ameli bir 
rak teşekkür etti. netice vermez. 

Karşılıkla oturuvoruL Fakat Çünki, anadan ağar ve dilsiz. 
tek kelime konuşmıyoruz. Oda- doğan bir çocuk, ömrü olduk-
da, bir kara tahta var. Üstüne ça bir tek kelime söyleyemez. 
tebeşirle şu satarlar yazılmış: Senelerce uğraşarak bir parça 

.. Ben, cümhuriyet hüküme· kckelemeğa muvaffak olursa ca 
tinin maarif siyasetine \•erdiği bu da maksadı temin etmez. 
ehemmiyet dolayısile okuyorum.,. lstanbuldaki dilsizleı in hiçbiri 
Duvarda muhtelif pozlarda alan- hayatından şikayetçi değildir. 
mış üç resim gözüme ilişti. Bi· Kimi marangozluk, kimi, demir-
rinde, eller aşağıda... ( yağmuT -' cilik, kimi, tütün ameleliği, kimi 
işareti), ikincisinde vücut sağa makinistlik, kimi berberlik yapı· 
doğru eğilmiş, sağ el bir şey Cemiyet Reisi Süleymarı yor. lçlerinde resmi Devlet daire-
tutar vaziyetle, sol el yuvarlak- ~ırrı Beg )eri, ve hususi müeeseselerde kl-
Iaşbrılmış ( güneş işaretti ) . yazmış. Çocuk gibi ellerini tiplik edenler bile var." 
Oçiincüsünde terliyen bir adamm çırparak se\'mıyor: Süleyman SırrJ Beyle böyle 
parmaklarını dolaştırarak alnın- - Bunlara ben yazdım .. · Na- karıılıkb mektuplaşırken ara sıra 
daki terleri silişi (Sıcak işareti).. sıl, heyendin mi? Yanlışı var mı? yanılıyor, bazı sualleri şifahen 

Sonra büyük bir lavhada .demek istiyor. soruyorum. Dilsizler Cemiyeti 
alfabenin dilsiz lisanile ifadesi: Kendilerinden ve cemiyetle- ~ rcisit hazin bir tavırla gözlerini 
A - Sıkılmış bir yumruk.. B - rinden bahseden gazeteleri top- gözlerime dikince yaptığım hatayı 
Baş parmak kaP-alı, el ayası gö- lamışlar, birer birer açıp izahat anhyorum. 
rilnüyor. C - Küçiilc parmak veriyor. Bu arada, bazı işaretler- Yalnız şu muhakkak ki dilsi-
uzatılmış, ötekiler sıkılmış O - le meramını anlatmıya çalışıyor. ler çok zeki insanlar •• Dudaklann 
Parmaklara bir daire şekli ve- - Bizden az bahsediyorsunuz! ufak bir kımıldaoışmdan mubata-
·ı · Dertlerimiz, yazmakla tükenir gi- b d k · t d' .. • · f rk rı mış... ının ne eme ıs e ıgım a 

Sağır ve Dilsizler cemiyetinde bi değil. Dilimiz yok ki; sözii- ediyorlar. 
b · k 1 · ı· b" mfiz dinlensin... Biri herkes ba-enı arşı ıyan s~vmı ı ır genç Süleyman Sırra Beye Osmanlı 
oldu. Acıklı şeyler ifade eden şandan savıyor... hükumeti zamanında Meclisi Vn-
yUzü, vakitsiz buruşuklarla dolu... Biz,böyle sessiz. sessiı konu- kela içtimalannda bulunan dilsiz 
Bana hayabndan derin derin şurken, kapı açıldı. Kibar tavırlı odacılann şimdi ne iş yapbklan-
şikayet etti: Mektep yok! Cahil bir zat, içeri girdi. m soracak oldum. Anlatb : 
k ıd k H. b. · h Yanımdaki genç, hemen elle-a 1 •••• ıç ır ışe yarar ma • - Babıali dilsizlerinden ancak 
1,. k d y ·1· ! D k · t" rini çuparak bto:nim gazeteci ol· u egı ız eme ıs ıyor. iki kişi hayattadır. Ötekiler, öJdO. 

Sonra bena duvardaki An • duğumu kendisine anlattı. Der· 
h l t t k B · t · · S .. l Geçenlerde en mecıburlari dvlu haritasını göstererek par- a anış ı : emıye reısı u ey- ., 

magmı f zmirin ve f stanbulun man Sırrı Bey! olan Sıtk1 babayı da gömdük. 
üzerinde dolaşhnyor: Benim orduğum şeylere. işit- Sıtki baba dehşetli bir mu-

- Bir tek mektep var ı.. o mediği için cevap veremiyor am- kallitti. Kimi görse taklit eder, 
da bir işe yaramıyor. lstanbulda ma, kendisi mükemmel konuşu- herkesi haline güldürürdü. iki 
ve Ankarada birer dilsiz melde- yor. Kalemi kiğıdı önüme silre- dilsiz arasında bir kavga çıka-
bi niçin açılmasın ? rek: cak olsa Sıtla baba, hemen araya 

Parmaklarını açıp kapıyarak Yazınız, cevap vereyim! girer, onları barışbnrdı .• , 
bana yaşıoı söyledi: 24 yaşında diyor. Dilsizler, toplanbyı çok se-
imiş .. Akabinde sakallı bir adam Ve ben yazıyorum, cevapla- verler. Bir araya geldikleri za• 

k k d b. 60 nnı da yine tahriren alıyorum. 
işareti yapnra ağı n ır man hususi işaretlerle sessiz 

d Süleyman Sırn Bey, diyor ki: 
rakamı yaz ı : _ Türkiyede aşağı yukan sessiz konuşmalan pek tuhaf olur. 

- Altmışlık bir ihtiyarmış ba- 9000 dilsiz varız. Bunların 500 ü Bir dilsizin diğer bir dilaize 
bası... Kendisini o besliyormuş. erkek olmak üzere ancak 750 ıi işaretle anlatamıyacağı şey yok-
ô lürse sokakta kalacakmıı... Bu- t b ld d t ıstan u a ır. ur." 
nu anlatırken göğsünU öyle bir Bundan evvel lstanbulda bir Snleyman Sırn Bey. lstanbul 
yumruklayışı var ki en taş yOrekli dilsiz mektebi vardı. Hepimiz, dilsizlerinin hem bimiıi, hem dert 
adamı mUteessir eder. o mektelfın mezunlarıyız. Eıki ortağı imiş. Hükümet dairelerinde 

Tekrar haritanın başına dö· harfleri bilmiyen dilsiz yok gibi dilsizlerin muamelelerini takip 
. nüyor. Bu sefer gösterdiği bir idi. Fakat yeni harfler kabul eder, mahkemelerde ifadei meram 

Avrupa haritasıdır; kum ıribi olunduktan onra yeniden cahil edcmiyen dilsizlere tercümanlık 
kaynıyor cUmlcsini ifade eden düştüler. yapar, geceleri de cemiyet mer• 
bir işaretle: Bütün temennilerimiz bir kezinde onlara ders verirmiş. 

- Orada çok mektepler var. nokta etrafında toplanıyor: fstau- Sırn Bey anlatıyor: 
Dilsizlere bir değil, birkaç lisan bulda bir dilsiz mektebi açılma· - Eyüpteki türbede bir bır-
öğretiliyor. Bizse cahil kahyorzl hdır. Bu, bizim hakkımızdır. Ye- sızJık yapılmışb. Kabahati, zavalh 
diye dert yamyor. tişen dilsiz ve sağırları cahil bir dilsizin üzerine attılar. Dilsiz, 

Masanın gözünden küçük bir bırakmak. maarife bu kadar " Benim haberim yok! •t diyordu. 
defter çıkararak gösteriyor: ehemmiyet veren cümhuriyet Tercümanlığı ben deruhde ettim. 
Erik, Elma, Armut, Üzüm... hükümetinin prensiplerine uygun Muhakeme neticesinde iftiraya 

Dilsizlerin De Aralarında 
Anlaşamamazlık Oluyor 
Bazıları Ayrılıp Bir Kulüp Açacaklar 

Dilsiz 9e aağırlar yeni idare heyetlerini seÇmek için geçende inti-· 
habat yaptilar. Fakat bunlardan bir kısmi İntihabata iştirak etmedi, 
ayrıldılar. · Şimdi bir kulüp yapmak fikrindedirler. Bu işe letebbüı 

KURBAN DERi VE BARSAKLA edenlerden Mehmet KAmil Efendi fikirlerini ıayle anlatıyor: 
RINI TAYYARE CEMiYETiNE ,, 

1 
• b ııt , · ~ ., Cemiyet, aenelerden beri · ortaya bir eser atamadı. Biz. daima · 

VERiNiZ. ~· 1•t• mu • , 
·-----------... . . ı •• KhıU EfHcU majdur- lraldik. 1 Şimdi ·bir kulüp teais edereliuçabıacajn.,. • • .• r 

. ' 
CemJ1ete slr pli7e.· 
ı.;~'&idıı ~ 

Yine Et 
Meselesi 

Dünkü cuma günü herkes gibi 
semtime yakın olan Mecidiy 
köyüne giderek üç okka · t aldım 
ve Şişliye geldiğim zaman orada 
bir polis efendi beni ve diğeJ' 
kimseleri karakola d vet ederelc 
Polis muavininin yanma gatürdU 
ve paketlerimizdeki eli alara 
mezbahadan aramakhğımm söy
le diler'. 

Acaba bu memnuiyet, bizim 
gibi evlerindeki çocuklanmn ma• 
işeti için alınan etlere mi; yoksa 
berayi ticaret satanlara mıdır 1 
Bu memnuiyet ilanı hangi tarihli 
gazetededirt bildirmek l6tfund• 
bulunursanız minoettanmz ola
cağım. 

lsMAIL 1-'lJAT 
Son Po•t• ı Polfa memurJan si,. 

den aldıklan etleri meıbahay ga • 
dermelerlnin 8t' bebi muayene içindir. 
Etler temiz Ye 11bbl ı .. •İze tekrar 
iade edilir. Diter taraft.n Mecidi1 · 
kByünüo ıehir hududa dahlUne .W.. 
dıtı da malümdur. 

işimden Çıkartlllar 
Seyrisefain hawzlannda çaı .. 

ııyordum. Ayda ancak on dirt 
yevmiye alıyordum. Birglin k• 
rumler içinde piı bir kazanda 
çalıştım, işim bittikten ıonra 
temizlendim. Beni temiz gC>rUnce 
llç yevmiyemi kestiler. Hakkıma 
aradığım için işimden r çıkardılar. 

Seyrfme(ala banalan 1şcn ... ınd• 
201 numarah SÜLEYMAN 

Cevaplarımız 

Esklşehirde H. Ş. O B ye: 
Bildirdiğiniz mesele ıahsi mae 

biyettedir. Maalesef yaz.amıy:aca• 
ğız. AJAkadar makama ihbar 
ediniz. 

* Konya karilerimizden 
Beye: 

Fikirlerinizden 111raet 

ilerde istifade edeceğiz. 

~ 

S. Rıza 

gelince 

Beşiktaşta Şenlik dede ok.
KJnda Hakkı B~ye: 

Evlerinizin vergi miktarını tet'
pit etmek için defterdarlığa mO. 
racaat ediniz. Varidat i )eril 
uğraıan daireden malömat ala
bilir iniz. .. 

Karileriimiıden KarklareJindc 
A. Ç. Beye: anunuzu yerine ge-
tirmek isterdik. Fakat atamadalr 
Efendim • 

uğradığım meydana çılrnraralr 
beraetini temin ettim. 

Yine bir tarihte, adnmm bi
rini motörden denize ai mışlardı. 
Katil yaptığı cinayeti inklir edi
yor, dilsiz yaptı diyordu. Zavalhyı 
adli bir hataya kurban olmaktan 
kurtaran ben oldum." 

Sırrı B. bir aralık cevaplarını 
bitirince öteki dilsiz genç, ya
nıma geldi. Kulağının arkasındaki 
ameliyat yP.rini göstererek bir 
davulun patlayışını ifade eden 
işaretlerle dört yaıında iken ku
lağının z~n ps~ladığını ve bu 
yüzden aagır kaldıgını anlattı. 
Zavallı gencın son ıf&l'etleri yin• 
mektebe dair oldu: 

- Kafamızda bir şey yokl 
Okuyamıyoruz. Cahil kalıyoruz. •• 
İşitmeyen ve konuşmayan bir 
adam için okuyup yazabilmenhı 
dünyalar değer bir saadet oldu
pna ıllphe edilir mı biç?,, 

Zavallı aaiar ~e dilsizler .. . .. ' ... . 



İnanılmıyacak 
Derecede Garip 

Bazı İhtiralar 

1' elefonla Telsiz Muhabere 

Sokaklarda Makineden 

~olise istediğinizi Sorunuz 

1'elsiz Telef onla 

Muhabere Edilecek 

Şimdiye kadar telefonla kG9 
•ntınak için evinize kadar bir 
~ rerdirınek lizımdı. Ra~~o . ile 
1111e konuımak mUmkiln degaldL 

Mef)ıur muhteri ( Markoni ) 
12 lantimetreUk fevkalAde kısa 
:_-ıelerle çabp.~ yeni bir alet 
L• t etmiftir. Bu alet sayeaiade 
..:1efonda, tel olmabızın koDUf'" 
~ mlmkfia olmaktadır. Mar
~ yab Elettra' dan aalıildeki 
~nda bulunan telefonla kG9 
..... Uflar. 

1 
Markoniye ıöre bu aletle, 

ao ldlometro murabbaı bir ... 
.. dahilinde herhansf bir kim
~ telefona çağırmak ve onun
la konuımak mtımkilnd6r. ltal
Jlll muhterii ıimdi daha pnİf 
8alıaJarda konuımaya temİD iP.a 
tec:rGbelerine devam etmektedir. 

Uarkoai MDelerdeaberi ha 
•tiraı ile mefPI elmaktadır. 
Eneli ilci muayyen nokta ara-
•ncla konutmıya muvaffak olmu~, 
fakat sonra ses dalgalanna 
laaklm olmuş ve sesi istediği gibi 
ıönderebilmiftir. 

Bu ihtira aayesiade bilhassa 
Pmilerde bulunanlann ..ıaıne 
•on111malan miimkün olaealrbr. 

* :iç llıtigarlamıgan 
ır Kalp 

. Metlıur llboratuarlardan bi
ll'bade bir tavuktan çıkanlan kal
._ 21 aenedenberi ıun 'i suretle 

~ta!cLi:' ~aber veriliyor. Ara-
Jınnı bar ıene reçmiş olma-

ratamen kalp, bili ilk 
~e olduju ıibi, çarpmak
......._ Ye hiç ihtiyarlık neri 1~ 
~mektedir. 
..___il~- ha~ kalbi birtalom 
~ adalelerdeD mlrekkeptir. 
........ ~eterin yoralaWarmm ... 
~ içinde bazı zehirlerin top
~ndandır. Bu zehirler te
~ eder etıpez çakanLr ve 
~ temizlenine, kalbia adaleleri 
~az ve ihtiyarlamaz. Bu 
8-0ratuarda kalpte husule ıe
..._ zehirler temizlenmekte ve 

-...:'!? hiçbir yorgunluk ıöster-
--.. g&iilmektedir. 

' • Fen adamlan, v6cudun niçin 
.:;•rlayıp, niçin lldOğlinll her 
"- biraz daha ketfediyor. Bu
~aU hayat, bq uar evvele 
~~1 iç misli fazladır. ilerde 
ı.;... fllmeınenin çareaini bulacak-

clan tüphe edebilir miyiz? 

~0matik lf 
ro/;3 

... ~nlar._ birkaç aok.P 
~ klpde otomoltillere, 

l o~~· ıolu poU. p.terir. 
... ~ IOrd• ı..alere po

~Yap Yetir. 
Praa~. ~,.. ... 

tliai ıar..- -.ldae'cl-. bir po.._ ... ..., . ...-.... 

1 ' t 

INANILMIYACAK ŞEYLER 

f Vatikan tebrinde 
~ hiçbir çocuk dot
\~\ madıtı halde nGfuı 
' 19.ll aene1l içinde 

'üzde altmıı art~-~QI!! 
iDii~ 

\ 

Jak Qin 29 
tenedenberi 
Baaeb•ll 0,,-

nar. 

BiLiR 

Ôlmünden •onr• tac flyen h6kümdu ı &. 
hemya Dükü Wencea!an• 1000 aenealnde cU· 
mOft lfrl9 aenealnde Amerikada 1aı•1aa C.k· 
ler ta,afından kendiılne taç sanderilmiıtlr. 

M/S/N/z 

~~ 
~ 
Papaf an balıiı ıe
... getirir ve ren
rtnl değiştirir, 

NiÇiN 
r~abız Nedir? 1 Gök Yüzündeki Yıldızları Küpe Kulak için 

Hasta olmupanız veya bir Sayabilir Miyiz ? Muzır Değil Midir? 
doktorun bir hastayı nasıl mua- Acaba ıak yllzllnde kaç yal- KOpeoin kulağa faydah oJda-
yene ettiği görmüıseniz bilirsiniz dız var ? Bu sualin cevabını bu- ğunu s6yliyen kimseye raagelme-
ki, doktor parmaklarını bileöimize a-On verebiJiyorm. Bir kere aözle dik. Fakat her iyi olmayan feyin 

•' • 0 mutlaka fena olması lizam gelmez. 
koyarak birşeler dinler. O gittik- g&rillen yıldızlar var, gözle gl- Küpe için kulak delmenin göze 
ten sonra biz de parmaldanmıza rülemeyip teleskopla giirillebilen zaran olduğu zannı ya• 'ıfhr. 
bileğimize koyarak bİl'fey jfidip yıldızlar var. Mehtapsız karanlık Kilpenin biç bir zararı yoktur .• 
ifitmiyecejimizi tecrilbe ecleriJ. bir g~e g&k .. )'llz

6
1lne baktığı- Fakat iptidai qiretlerden kalma 

Fakat parmağımm tam yerine mız vakit prd&ğftm z yıldızlann bir sllsleume usulüd&r. La.ular 
koymUJm bilmeuek tabü birfey aaymmd peki~ ço!::~ayımz.il lnlar-DUD iptidailikten kurtuldukça bu kabil 
• • d • Fak .. zanne er fl e m yo alisi erden de kurtolacaldarclar. He-
lfl emeyu. at parmaıumz ye- ca yalclaz alrlyotuz. Halbuki ha- le ktıçlk yqta çoculdann lralak-
riae konmut oluna, cildQI altmda )'il'. l»iaim hulwKhaiumuz şimal lannı delmek ılnahbr. 
birfel'iı! vurduğıaou biuederiL ,.;.m k&reüclea gizle pnılen Nabzımıza Bakarak 
itte bu nru f&)' aabızdır. Ba yaldızlar MOO kadardır. Cenap Hararetimizi Nasıl 
wrutlan clinlenek clakikact. 70 ,_.,m ldlresincle ele gide bir ba Anlarlar ? 
veya 80 defa tekr41' ettiğini ti- kadar yaldız ~lllr: Gözle in-
rllr&z. Doktorun bu vurufU din- aanlann g&-ebildıklen yddızlann Nabzın vurutıle, ricudumuz• 

1 
• • • bebini anlamak için yek6nu 7647 yi bulur. Gözle daki hararet araSJnda b6yGk bir 

e)'lflDld H f6rillebileD rJduJar birinci ka- münaaebet vardır. ikisi de hemen 
aabzın nud olup ta 6yle mun- derden albno kadere kadar de beraber yGrürler. Nabzın vu-
tazam vurduğuna bilmek lbmdır. ola :larcbr. Bundan ıonra yıldıdan ruşu çoldaıına, doktor vOcuttaki 

Kalp denilen tulumbanın kanı ancak teleskopla görebiliriz ve hararetin artbğmı anlar. Ejer 
aasıl damarlara ve viicudilmllze nekadar kuvvetli teleskoplar nabızda bir fazla veya bir nok· 

D ı k ıldı unJık yoksa hararetin de deiif-
gCSnderdiğini biliyoruz. amar •· oluna o kadar ço . Y z sayanı. mediiine hükmolunur. Nabzın 
nmız kalbin g6oderdiği kam al- Bu suretle heyetşmaslar birçok vurUfu iki defa artmıı bulunursa, 
mak için genişler ve toplanır. yıldızlar sayarak .milyonlara var- hararet te o nisbette çok olar. 
Onun her toplanıp genitfemesi mıılar ve yllı mılyonu ~~lmut- Çüoki riicudun hararetini 
kalb. J'Ufİle beraberdir. işte )ardır. Yaldızlan ıay~a~ ıçın f~ artbran cbep, nabızda da teairi· 

18 vu d b" . tografya pliklanndan utifade eda- ni göster:r. Her 'bümmada, kana 
bilejimizde bu damarı..- an an lir. Gök ytııftaOn fotoğrafını çe- karışan zehirli mikrop kalbi cla-
vardır ve kalp wrdukça onda kerler ve eJde edilen resmin ha sdratle işletir. O vakit nab11n 
da damarın kabarıp indiği hisse- k8ç&cllk bir kifesini bOyOlttır vuruşu ziyadeleşir ayni zamanda 
dilir· Doktor bu damana hare- oradaki ~ldı%1an saymak ıuretile beynin viicuttaki barueti kon· 
ketine bakarak kalbin ifJeJitini tekmil plAktaki yaldızlann sayı11- trol eden kısmında da tesirini 
anlar· nı bulmut olurl.r. ghte~r ve hararet te artar. 

-==~=====;===~ib~se-=~-~==;2~-=:Bu~:cıv~· =arcl~a~:en=:=~i~ya~· ~.~.,..:=: vardaki telefon kutulanndan bi-
clikileD bu poU. ~ kanta &efededir 7 rine ,gidiniz, telefon makineaiae 
riade birkaç aepae ft • 2 - En yakin dokt. or nerede 5 kurut atanız, i9tihber•t 1Hamma 

SoracailPIZ ...._. ne ile, o " " _.... tedP .eren dljmeJe oıurur? iSteyimJ ve i8tedijini& maJi IO• 
~= .L...: ... ı cenbam ~ 5 - ••• Yoe gi~e için 1aan- run..-, clerlaal' cevap abnatnz. Te-
~-~·-~.J:..- faaldın p.. · trw.,a ....,...?ı tefoil llierkezinde ba ~abO sual-
~ ..-.-......- ~ q... --•Mc ~ lilDe ~ lere eevap Yermekle m.-1111 
~.;.,_~..,.,- ,., ......... ? .......... ~ ......... er .,... ....... nrdıır. 

İnanılmıyacak 
Derecede Garip 

Bir İki Vak'a 

' 1 

255 Sene Yaşıyan lhtiyar

Kocalann Horlamasından 

Kurtulmanın Çaresı 

225 Yaşındf1 

Bir Adam 

Biz dünyanın en yaşh adama 
Zaro ağadır ADırdılc . Fakat 
Çinde Szchuan köyünde yqa
yan Li. Chirig isminde bır ihtiyar 
Zaro •iayı genç bırakacak kadu 
yqh olduğunu iddia etmijtir. &. 
ihtiyar Çinli 255 yqında oldw
ğunu aöylemit. meaeJe reamca 
tahkik edilmiş ve doğru olcfata 
anlqa)mlf. 

Bu ihtiyar Çinli hlJI Dncle 
Ye faaldir. Hafazuı yerindedir. 
GlzlOk takmakmım olruyabY. 
mekte ve yOrDmektedir. 

ihtiyar 150 sese ev•el, 80 
ıene kadar baharat satan bir 
nevi eczacılık yapbktan aonra 
kenara çekilmiş ve rahabna bu· 
mış, 14 defa evlenmİf, bunlardan 
180 çocuiu ve torunu ohn11f. 

ihtiyar Çinlinin Myab b.-.. 
tir. Mntetabbip olc:latu için .a.e
ne inananlar da pktur. Birçok 
kimseler çok yapmanın lllTllU 

öğrenmek tizere ona ml\racaat 
etmektedir. Bu müracaatJan 
dinler, aoura ıu dört kaideJi 
tavsiye eder: 

1 - Kalbini geoit tut. 
2 - Kaplumba;a ıibi otur. 
3 - G&vercin ıibi yGrlL 
4 - Kapek gibi uyu. 

Bu d&rt n••bat tlrkçeye 
terdlme edildiği umu faDll 
anlanz: Olur olma pye Odlan" 
y&rOrken göğsün& ıer " ıen11 
nefes al, bol uyu ve ibtiyacıa 
olduğu zaman uyu. 

ihtiyara ı&reoler, ylzüatba ha
la taravetini muhafaza ettliial 
her pn uzun y8r6ylf yapbjm 
llylOyorlar. 

Klyde U bir 11ni Mkimclir. 
Batln davalar ve ••-vıalar on• 
huzuruna ıetirilir " ne kanı 
Yerine derhal kaha& oluow. 

Kocanız 

Horlar Mı? 
Geceleri kocamzın horlam .. 

mndan fiklyet ediyor musunuı? 
Ôyle iıe size, yeni bir ihtira 
haber verelim. 

Muzibin biri ndyo mikrofo
mana benzer küçtık bir mikrofon 

icat etmif. Ucuz bir fiatle bunu 
tedarik m&mlc&nmlf. Sonra 
kocamı yatıp horlamaya bat• 
lada mı, mikrofonu getirip 
onun batı ucuna koyuyorsunuz. 
Sa burada bOyiiyor ve mftthit 
,ar&lttl yapmaya batltyor. Bu 
,artllttıden kocamı llJHtyOI' •e 
utamyor • 

Amerikada horlamü ltopa
ma için tebep tetkil eder. Or9-
da kaclanlar koealanaaclan aY...1-
mak iateclilderi umea horla..., 
ı.,_ .... ç~r '8 ...wı .. 
~I·~' 



HARUNÜRREŞİT 
------ 64 Yazan: * 'f- -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Tacdarlarla etrafmdakilerin 
mnn:ısebeti do menfaat esasına 
iatinat eder. Herkesin, bOtiin 
lnsanlan:ı candan birer dostu 
bulunabilir. Fakat bükümdarlann 
hiçbir samimi adamı olamaz. 
Evlltlan bile onlara candan 
merbut değildir. Çünki babala
rının ölUmiledir ki saltanat, ken
dilerine geçecektir. Bu sebef: le 
tahtanı kaybeden hükümdarlar 
•ktuiya kimsesiz kalmıparchr. 

Harun, bOtün ba entrikalar
a. bihaber g&düğü rllyan a Sim
• aramakla meşgul idi. Kamile 
F enbasın evinde karşalaşmıf ol
.. ,. hanaluına sığdıramıyordu. 
Binaenaleyh araya gelir gelmez 
kendince bazı tetbirler aids. İlkin, 
sekllarına ve sadakatlerine gD
vendiği kölelerden sekiz, on ta· 
eesini seçerek bunlan .. Darül· 
karar., kunna tarassuda memu 
ettL 

Sonra çevik Ye çok lmnetli 
bir zencı olan "Mesrur., isimli 
köleyi yanma çağırarak bazı ta· 
limat verdi, daha ıonra da amca
aı lamam huzuruna getirtti; 

- F ehnua söz verdik, dedi, 
bo akşam yine gidelim, cariye-

lerin parasam verelim, bir u da 
eğlenelim, olmaz mı? 

lsmail, oraya bir daha git· 
oıek taraf tan değildi. Y egeninin 

akşamki avıklıklarından iğreıı· 
tnİf ve tırkmilştn. 

Yalnız F enhasın kendilerini 
tanıdığına kunetle ihtimal ver
diği ve bu tanılma )Üzünden 

birçok şayiaların, dedi koduların 
tekevvün etmeaini tabii bulduğu 

ipn esir tacirini zehirlemek bak
landaki kararını tatbik etmek 

latediğinden halifeye karşı muteriz 
fÖrünmedi: 

- Emir, sizindir· dedi· gide
lim. Y almz rica ederim, bu ziya· 

wıetimiz son olsun. Çiinki tamlma• 
.adan korkuyorum. 

Harun omuılannı silkti ı 
- DilD tanalmadık ki buglln 

tamalım. 

Ve mnteakıben kuru bir aesle 
nıve etti ı 

- Halkın suyunca &itmek 
mecburiyetinde miyim ? Halife 
olmak, eylenmek hakkından mah-
nım kalmak demek midir ? Ma· 
elem ki dudağımız vardır, ınJe-

ceğiz. Madem ki yOreğimiz vardır 
tftiyaklar taııyacağız. Siz, boı 
dntllnceleri bırakın da alqam 
Hraya gelial 

lsmail, tacidar yeğenini ae
llmlayıp çıktıktan biraz sonra 

Hekimbaşı Cebrail, Emirillmü
mininin ayaklarını öpüyordu. 

Harun, zeklsını ve hazakatini 
binlerce dinar mukabilinde diı
hem dirhem satan musevl be-

kimin bo kelbt tazimatını ıükfi
~tle kabul etti Ye sordu: 

- Bana sadakatin var mı? 
- Velinimetim ıüphe yok ki 

kCSlesini iyi tanırlar. Sadakatin 
mücessem bir tasviri yapılmak 
iham gelse ancak kulunuzun 
limasa tenim olunur. 

Harun güldü: 
- O resim, belki ıadakati 

temsil eder. Fakat .ada kat mef· 
bomundan da herkesi iğrendirir. 
Zira çok çirkin yüzün war. 

- Köleniz olmakla ruhumuz 
güzcllqiyor. Bizim için o hüsün 
kifil 

- Her ne ise. Çirldnliğinizin 
sıkletini ve iziyetioi kano çeki
yor. Ona acmz. Biz ancak baza• 
katinizle alakadarız. EJverir kl 
sadakatinizden füphe edip te ha· 
zakatinizden müstagni kalmıyalıml 

• Arkaaı Yar • 

=RADYO= 
13 Nisan 932 Çarşamba 

JST AN BUL - ( 1200 metre ) 18 
gramofon. 19.5 Cennet Hanımla 
Yeurl Aaım Bey, 20,5 gramofonla 
opera parçalan, 21 Bedyi mu.iki 
heyeti, 22 caıbant. 

BO'KRE.ş - ( 394 metl'e ) 19, 10 
konıer, 20,40 Madam Prager tara
fından muhtel:f prkılar, 21 kemu 
aoJo, 21,45 piyano aolo. 

BELGRAD - ( 429 metre ) ~.30 
Milli Sırp havaları. 21 Prardan oak• 
len Çek ıarkılar. 

ROMA - (441 D1etre) 20,05 gra· 
mofon, 21,45 Operadan nakiL 

PRAG - ( 488 metre ) 21,20 
mandolin ve k itara konıerl, 21,05 
Smete1 aalonundan nakil. 

ViYANA ·- ( 517 metre ) 20,25 
Granad tarkıları, 21 muslkl.lnaa 
komedyacılar, 21,13 Rruchncr senfo
niıi. 

PEŞTE - ( 550 metre ) 19,50 
Çlagan orkest·ası. 21,20 gülünç 
muıiki faaıllan, 2'l,20 (Haydea) la sa
lon bcaıteleri, 

VARŞOVA - (1411 metre) 20,~ 
r•mofon, 21, 15 farkı konseri, 21,45 
piyano konaeri, Mnakovıkiden par
çalar. 

BERLIN - ( 1635 metre ) 20 halk 
ıarlulan, 2'2,35 Nadya operHı. 

14 Nisan 932 PerşembıJ 
IST ANBUL - ( 1200 metre ) 18 

sramofon, 19,5 Hayriye Hanımın 
lştirakile aaı, 20,5 konferao., 21 
Belki• Hanımın lttlrakile su, 2'l 
orkeı'ra. 

BÜKREŞ - ( 394 metre) 20, 
aan'at ye muaild, 2'MO rnmofon. 
21 Madam Vewa ta.nfaadaa ıarka, 
21,20 senfoni. 

BELGRAO - ( 429 mdro ) 21,30 
radyo orlreatraaa, 2'l,30 konser, 23,50 
sramofon. 

ROMA - (441 metre) 21 sramo
fon, 21,45 eski opera parçalara. 

PRAG - (488 metre) 20,20 Yahudi 
•İnagogandan illhiler, 2'l atelye ti• 
yartoıundan naklen komedi, 22,45 
piyano konserL 

VJY ANA - ( 517 metre ) 20,ıtO 
... lk konseri, 23,~ Ruffon laminde 
Groteatn bir opera pa•çass. 

PEŞTE - ( 550 mett'e ) 20 ıalon 
orkestran. 21,25 Çothe ve muıll.L 

VARŞOVA - (1411 metre) 20,35 
ramofon, musikili musahabe, 21,15 
Hnfonl, 23,50 dau havaları. 

BERLIN - ( lt'3.l metre ) 21 
Vatinglondan nakil. ~1,15 fea mu•İ• 
ki, 22 halk konaerL 

BAYRAM HEDiYELERİ 

S AT i E'de 
VERESİYE 

ıott POST" 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapamş 

F rans.z F ranaıı 00 12 06 
lngiliı lirua 99 00 00 
Dolar o 47 57 
Liret 9 27 ()() 

Belga 3 39 00 
Drahmi J7 80 3, 
lsviçnı frang1 02 44 1,4 
Leva 65 eo ()() 

Florin 1 17 50 
Kuron ç. 16 06 00 
Şiling A. 3 08 66 
Pezata 6 29 ()() 

'1aıY 1 99 3,8 
Zloti 4 23 05 
Pengo 3 73 00 
Le1 00 80 33 
Dinar ()() 2i 40 
~rvonets 1 10 87 50 

TahvilAt Kapanı7 

l Dahili f11 ()() 

D. Muvabbide 50 50 
A. Demiryolu 00 ()() 

Borsa Harici 

Altın g 25 00 
Mecidiye 48 50 
Banknot 2 32 

Avustralyadı işsizlik 
Vellington I~ - ( Avustral

ya ) yüzlerce İfsiz nümayiş yap
mıt, polisler tarafından sopalarla 
dağllılmıılardsr. 

lsmail Rah:ni Beyin Vefatı 
Sabık lstanbul Merk"'z Ku· 

mandam Miralay lsmail Rahmi 
Bey kısa bir hastahğı müteakıp 
evvelki gece vefat etmiştir. Mer· 
hum, yarım asırlık bir askeri 
bayata malik olup Arnavutluk 
isyanım ten kile memur kıt'alar· 
dan birinin başında bulunmuş 
ve Balkan Harbine iıtirak et· 
miştir. Umumi harpte Çanakkale 
Ka ıal ve Kafkas muharebele· 
rinde ön safta hizmet etmiş, 
istiklal harbinin bidayetinden 
nihayetine kadar muhtelif cephe
lerde yararlıklar göstermiştir. Bir 
müddet Muamelib Zatiye Reis 
Vekilliğinde bulunmuı ve geçen 
seneye kadar da lstanbul Merkez 
Kumandanlığını ifa etmiştir. 

Cenaze merasimi buıiln icra 
edilecektir. 

Selim Sırn Beyin Konferansı 
Yannki perşembe günü akşa

mı saat sekiz buçukta Selim Sırrı 
Bey radyoda mutat kooferamma 
verecektir. 

Mevzu " Hayat mOcadeJesinde 
kimler muvaffak olabilir?" dir. 

Bir Konser 
Kolonya Yüksek Musiki Mek· 

tebinden muvaffakiyetle mezun 
olan Celile Enis Hanım ayın 
22 inci cuma günü Galataaarayda 
bir kouer verecektir. Celile H. 
bu ilk konaerinde zengin bir 
proğram tatbik edecektir. 

Tllrkiye iş Bankasmdan: 
Kurban Bayramı m6nasebetile 

Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı 
günil lstanbul ve Beyoğlu ıub .. 
!erimiz kapalı bulunacaktır. -- --·-·· 

Kadıköyünde Konser 
CGmlaıarlyet Halk Farkaaı Kadık&r 

idare Heyetladea ı 
22 Nisan 932 tarihine mOaadif 

Cuma günü ıaat on bette kaza 
merkezinde Kn:ıltoprak nahiyesi mu
• ki heyeti tarafından umuma mah• 
aua bir konıer verilecektir. Arzu 
eden aavatın Belediye civarındaki 
l.:aza 111erkeı.inl tetrifleri rica olunur. 

14 Niıan Perıembe 
Artiatlet Gecesi 

Beyoğlu EDE N 
Saionuada Ze•gl• Proır .. 

A.rd.tlerle lter.W .... ,. .... 

Troçki Yoldaş Filiın 
Aktörlüğü De Y apmışh 

C Baş tarah 1 lnci sayfada ) 
Nevyorklu. Ona mukal il Ho· 
livut çoban kulübelerinden 
müteşekkil bir köydü. 7 • 11·916 
senesi Fransa ve ispanyadan 
ayrılmıya mecbur oluduktan s onra 
Troçki yoldaş Amerilcaya hicret 
etmiye mecbur olmuştu. Nevyor
kun Bronks sewtinde oturuyordu 
ve sefalet içinde idi. Beraberinde 
iki oğlu ile zevcesi vardı. 

Bu sırada (Novy Mir) ve (F or• 
vard ) isimli Yahudi gazetelerine 
yazı yazmıya başladı. llaftada 12 
dolar alıyordu. Fakat ihtiyacına 
J,ifi gelmiyordu. Nevyorkun ( Vi· 
tograph) Film şirketine müracaat 
etti. Bu ıirketin merkezi Broklin· 

do idi. Ufak bir g1nde1iklt 
ve bir ( Movie - extra ) ..Eatiylt 
yeni çevrilmekte olan bir fi}idl' 
de ona bir rol verdiler. 

Filimin ismi Nim resmi ı~ 
cem - Mı official Vife" başlıcl 
mümessilesi de Mia Klara Ki_. 
balldi. Troçki, bu filmdeki va'İ 
fesini aonuna kadar yaptı, toaıt 
bir daha stüdyodan içeri girdll' 
di. Çünki muvaffak olamam·fil' 

24-3-917 de de Amerikadan aynldl-

Sinernada muyaffak olsa il. 
yani büyük yıldızlar mertebesill' 
yükselebilseydi, politikaya ıiı" 
mi idi? Orasmı Allah bilir • 

Tara11 

Macar Milli B Takımının 
Listesi Geldi 

( Bat tarafa 1 inci aayfada ) 

Macar Federasyonundan ge• 
len mektuba nazaran şehrimize 
gelecek Macar oyuncularının ade-
di on beştir. On biri asıl takımı 
teşkil edecek elan bu oyuncular-

dan dördO ihtiyat olarak kala
caktır. 

Macar kafilesine iki idareci 
refakat etmektedir. Bayramın 

ikinci günn sabaya çıkacak Ma· 
car takımının şu tekilde tertip 

Bir Hldiseya Dair 
( B:ıt tarafı 1 inci 1ayfamııda ) 

Ald ğumz bir tavzih mektubunda 
deniliyor ki: 

"Tarihten ilci buçuk ay evve· 
lisi ki 1 O· 1 • 932 tarihinde Mal
müdürü Cevdet Faik Beye rüşvet 
verdiğini iadia eden Jak Karako
nun ifadesi üzerine Malmildürlüğll 
dairesine gidilmiş bugün bir kim
seden para alınıp alınmadığı C. 
Faik Beyden sorulmuş, alman 
cevapta komıusu bulunan Alber
tin aene başanda Madamı vasıta· 
aile refikasından aldırmıt olduğa 
50 liıayı Albertin Susağ ırbk pa• 
zarına gitmesi üzerine kendisinin 
bu alacağını getirdiğini iddia 
eden Jaktan 50 lira aldığını söy
liyerek ibraz etmiştir. Ve akabi 
vak'ada Albertin bildirilen tekil
de borcu olduğu ve Susığırlık 
pazanna da gitmiı olduğu tespit 
edilmiştir. Hidise de bundan iba
rettir. 

Rilfvetin görülecek işleri gör
mek veya görmemek ve görülmi
yecek işleri görmek gibi bir 
maksatla alınması lizım geldiğine 
g&re o tarihte Jaka ait böyle bir 
ifin mevcut olmamua n hldise
den çok enci komisyonca neti
celenen İf ~erinde de Malmüdüril 
Ce•det Faik Beyin Hazineyi si
yaoet etmesi ayni zamanda siya· 
net edecek tariki kanunide idarei 
muamele etmesi hldisenin müret· 
tep olduğu kanaatini tevlit etmiş· 
ıe de alelusul derecattan geçiril
mesi için evrak meuayı kanuni
aindedir. 

Uzun bir mtıddettenberi dnam 
eden Adli tahkikat safabahnın 
tahassul eden tasni fikirlerine 
uygun görülmesi mumaileyh hak· 
kmda bir muameleyi idariye ve 
Adliyenin tatbikatma lüzuın g6-
rülmemesile de teeyyüt etmekte
dir efendim. " 

Kadık6y SüreYJ• Siaemaaanda 

Ratlt Rlı.a Tıyat• 
roau San'•tk"lan ....... 
Nur Baba 
Ke ·11edl 4 perde ................... 
.._..NwtB. 

edileceği de bildirilmiştir. 
Galflno X Nevııetl 

flora X Blto >< 
Beretvo• Luta X llanu " 

Fenl•HI X Karma• x Gqell Blbaaaf ~ 
a..n,t,. 

ihtiyatlar: Demco 1 X, Ra' 
gonyi X, Peter, Dormos. 

X işaretliler beynelmilel olıll~ 
oyunculardır. Bu takımda Nevıel' 
kulQbfinden dört, Kerulet kult 
blinden beş, Somogy kuf übünd,. 
iki, Kispest kulübünden dısıl 
oyuncu vardır. 

I ELttAMRA'da 

NE SEViMLi 
( h eat channant ) 

Blytlk Parlair- opentlıtla ı• frH9L 
HENRY GARAT - llEQ LEllONNIEJ 
lıtntenı Paramoı.ınt junal Ue UFA'.,. 
(MlcroKOpe) nam Umt n feaal bir fUJDL 

Pnamou"t filmldlr. 

Ş 1 K sinemada 

27 No.lı CASUS 
Cıhan artisti 

MARLENE DIETRICH .e 
VICTOR MAC LAGLEN 
tarııhndaa Fr .... aca ehl8 

llııth' .. Ra.L ..--~ 

ono 
KATE DE NAGY'nin tem§ili 
Bu akşam MELEK 

sinemasını 
lııncahmç doldurtacaklıt'• 

(La Bagadere) ile (Czardar 
/ursti.n) operetlerinin müelli/I 
K A L M A N n111 şaheserini 
ıörmelc için rrler ot/616 
luıpışıl•celctır. 

Fevkalade mıısi/d ... .-
1 muhteşem Jelc.orları ·- el 

RONNY 6lr Harikadır. ~-
bı.-te• ı Raramounl Juraa I ile • CiF -
.. ( llAYYANLA&UI IHK~ !.:. 
u.a .. ı ... ııu.a. UFA r...-



Ömer Hayyam, Nişabur Valiliğini 
• 

Veren Vezire "istemem!,, Diyordu 
o, Yakut Renkli 

Her lıaldu malıfuı/111'. 
Şimdi, Mıster Vilsonun merab 

artnufb. Bir cigara yakb. Kol
tuğa rahatça yul&nc:h. TeluW 
okumıya bafladt: 

* [Aradan seaeler, ıecmiftL 
Ba iç delibalala• Abcl01ka11111, 
( Saltan Melekfalu Selçuki) ye 
'tezir olmut ve ( Nizamllmİlff: ) 
teamİJ• ~) 

Nizasa, ftlire _.._ olu 
-.ht11ı• C -dlYaia ) da otuıuJor. 
Hlkl• et amarile m.ral ola1or-
dt $aimda. ........ hlk6met 
...... __ ... •-! ~ini!~· 
lld tarafta birer ~ ( ~) 
dunı~u. .. 

( T.ıat memuru ), divana 
Pdf. Ni1amm lalllde ejildi. Ve; 

- ( Nifabar ) dua ıeleia bir 
•t, hamnmuza caln-.k istiyor. 

Dedi. Niua oWm ._ .......... 

Şarabı 

olayım. Bu, bana 
kAlic1fr. 

Dedi. ,,. 
Vezir, yadini 

ifa etmif. (Ömer 
Hayyam.) a. iate
tlijini ft~ Ha,,.. .. 
ler ft erı••-
Jarla aanl11111 e
•m revalancla 
oturuyor ve çalq .. 
yordu. Etrafmcla 
bqok kitaplar, 
imbikler ve ruat 
aletleri; yanında 
da klç&k ve se
defli bir rahle 
vardı. 

.. 

Yudum, 

Burada ha hadiae cereyan ecler· 
ken; ( Rey ) beldesinde v.1i olan 
( EbumOalim Menelİ ) divaada 
oturuyor. Beldenin ulemasile 
bir mDzakerede bulunuyoriltı. 

- telflr .. 
- ıu.at. .. 
..... Alda ... 

Yudum İçiyordu! 
Yaa: A. R. 

, 
Muttebem.., hiçbir kor u " 

perva rCSstermedea cevap verdi: 

BIZtM 
DAKT 

Bugünün 
11 

ffqlm-Bey, «çsktan _. .,. 
Hyordu; ben orada hir ~ _. 
lifesi alreceiUD. Ba 1o11 ffatüia 
Beyin hesabıma oymyac:aiım lçia, 
haydi vicdantmda hi.sbir ukte 
:..lmam11 018',JL Fakat.. ihtirastan 
ıazleri kızdığı zaman Jai~ bir 
huclUt dinlemiyen o erkek denilen 
mahJiklar, acaba Rclece benim 
bir ıaz lhmemle, .aadece bir 
tath tebeisimimle kanaat ecl.. 
celder mı? ... Ben hayattaki teaa. 
Werime bakıyorum da on
ları, midem .. yvulara beueti,. 
JOram. 'YiJorlar, jlyorlar; fakat 
cloJDıôrfar. CiasJretlerincl t, cla
aa Wr ~ ..... ICadanlarm 
• lafı ol•m • ,W. clolrana, 
bir tek erkekle 8dla ...... 
Fakat, hltln mlddetl -,.--. 
bir tek kadmla ,..,.. bir tek 
erkek bulmak lmklm var mıclJr?. 

Buna blaaea, HafİID Beyla 
heaabma .. lftelik etmiye mecbur 
kalacajlm erkekleri, acaba muay
yen hududa kadar yaklqtırchk
taa ıom, orada clardurmıp mu
nffak olabilecek miyim? •• Tehli
keli, hem de çok tehlikeli bir 

J ,., •• Fakat Dayı Beyden ıelel:ek 
tehlike kadar büyiik ve yalan 
dejD... 

Şimdi benim p.pacajun İf, 
evveli, şu badireden kurtulmak 
9e işaiz kalmamak. Hqiuı Beyin 
yazıhanesine pdiğim ıtın de, 

Romanı 

.. ,.,...... ---~ 
··-~~..;* ,.-,.,.,,_,.,.-. 

L 
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Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

Al ID Muhaniri: peşinde. 
~~~---------~---~~---~~---~ Stakpool 

Üç Serseri .. Üç Milyoner -36-

Zenci Ceki dört arkadqı 
tafaktan bir saat evvel uyandırdı, 
sabaha karşı hafif bir rüzgir 
çıkmış, gölün sisini dağıtmıştı. 
Kaptan Hul ile arkadaşları güver
teye çıktıkları zaman ortahğı 
ağarmaya başlamış l:uldular. 
SliratJe yemek yediler ve sandala 
hazırhyarak ufukta ilk pembe 
renkler teressüm ederken yola 
koyuldular. 

Küçük gölden dereye çıktık· 
ları zaman rüzgar biraz artmıı 
ve on]ara müsait bir istikamet 
almıştı. Nehirde yarım mil kadar 
ilerlememişlerdi ki, göneı te yük
seldi ve papağanların sesleri iti· 
tilmeye başladı. 

Dere bu saatte cidden gü
zddi, serçe kadar büyük ve 
çiçek kadar renkli kelebekler 
uçuşuyor, cins cins kuşlar ağaç
ların dallarında ötüşüyorlardı. 

Bir buçuk, belki iki mil ilerde 
nehir garbe teveccüh etmişti. 
Şimdi sol sahilde çıplak 
bir toprak görünüyordu. Yalnız 
şurada, burada tek tük ağaçlar 
göze çarpıyordu, bununla bera
ber zemin Hatb üstuvaye mah
sus kuvvetli otlarla dolu idi. 

Sağ sahil ise yine ormanlaktı, 
Belki Hazreti Adem zamanından
beri balta g&rmemif, içine girile· 
miyecek derecede ıık ağaçlarla 

dolu bir ormanlıkb. Takriben 
d6rt mil ıonra durarak aandalı 
ormanlık sahilin ataçlanndan 
birine bağladılar. 

Kaptan Hulı 
- Yorgunluktan kendimizi 

IJdürmiye liimm yok, dedi, ıan

dal yarıtına da girmedik zanne
derim, fakat aziz dostum Makar 
bize s&yle bakalım, şimdi nere
deyiz? 

- Yerlilerin köyü önfimilzde
ki dönemeci müteakıp gelecektir, 
zJnnederim. Sol sahilde, ağaçla
rın ortasından açılmış bir mey• 
dandadır. O tarzdaki yamlmakla
t• mıza ihtim~l yoktur. 

Kaptan Hul bışını salJadı: 
- Harita kafanda pek güzel 

yer tutmuşa benziyor, bütün bu 
h:k"yeyi bir başkasmdan dinledi
gini bilmemiş olsaydık, bizzat senin 
vak ıle buralara geldiğine yemin 
ed rdik; fakat her ne ise.. 

Makar cevap vermedi, fakat 
gerek Tilman ve gerek Hagton 
Makarın bu yerleri karaş kanş 
bildiğini hissediyorlardı. 

Yalnız definenin bulunmak 
üzere olduğu düşüncesi kafala· 
randa o kadar yer tutmuıtu ki, 
bu mütalea üzerinde fazla dur
mıya lfizum görmediler. 

Makar vaktile burada batan 
geminin mürettebatı arasında 
bulunmuş olsun veya olmasın, 
kendisinden şllphe edilen ıeyleri 
yapımı olsun veya olmasın 
bunun onlara ne taalluku vardı? 
Bu, munba.sıran Makar ile 
Allaha arasında kalllllf bir 

1 Derenin Dönemecini Döndükleri Za
Hiç Beklemediği Bir 
Karşısında Kaldı 

man Makar 
Manzara 

- AJtın yfiklil gemiyi bura- l 
Jara kadar getirmek için kim bi-
lir ne kadar uğraşmışlardır? 
Dedi. 

- Al Diye bir hayret ıesi 
ile bağırdı: ' 

Makar; 
- Bu, meseleyi tetkik ıçın 

kabul ettiğiniz noktai nazara 
göre değişir bir mütaleadtr, ce-
vabını verdi. Sandal ile buraya 
kadar katettiğimiz mesafe bize 
çok uzun geldi, fakat bir defa 
cereyana bakımz, sürati nihayet 
bir buçuk mili geçmez. Bir gemi için 
münasip rüzgarın, hatta rüzgir ol-
masa bile kafi derecede mürettebat 
ile bu yolu kolaylıkla katetmek 
işten bile değildir. 

Bu muhavere mevzuu canını 
sıkıyormuş gibi uzun uzadıya es
nedi, sonra da sönmüş olan pipo· 
sunu yakb. 

Bir saat kadar dinlendikten 
son~a tekrar küreklere yapıştılar, 
sahıl yakınınden giderek derenin 
dirsek teşkil ettiği noldayı geç
tiler, ozaman Makar ayaga kalka· 
rak ve sağ elini güneşlik maka
mında alnının üzerine götürerek 
ufku tetkik etti ve birdenbire: 

- Verilen izahata göre ara· 
dığımız yer barasıdır. fakat sa• 
hilde yeni bir iskele görilyorum, 
ki.. bu evvelce yoktu. 

Bu cümle arkadaşlarının üze
rinde bir soğuk su tesiri yaptı. 

O dakikaya kadar defineyi 
bulmak için Makarın vücuduna 
ne derce istinat ettiklerini ken· 
dileri de hesap etmemişlerdi. 
Halbuki şimdi Makarın sesinde 
süzdükleri hayret eseri onun 
bilgisine karıı besledikler itima· 
dm üzerinde bir soğuk rUzgAr 
gibi geçti. 

(Arkası var) 

Borsa Bayramın Dördünde Açık 
Borsa ve Osmanlı Bankası 

Komiserliğinden : Kurban Bay-

ramının 19 nisan 932 tarihine 
müaadif dördüncü salı günii yal
nız tahvillt ve senedat işleri ya• 
pılmak ilzere Borsa muamellt 
salonu açık bulundurulacaktır. 

f sta n bul GÜ m rü ki eri Mu ha
f aza Müdürlüğünden: 

1 - 34 numaralı romorkörün tekne tamiri keşifnamesl mu
cibince pazarlığa konulmuıtur . 

2 - Pazarlık 20 nisan 93!! çarşamba gilnll saat 15te icra kı· 
lmacaktar. Taliplerin % 7,5 teminatlarile birlikte Muhafaza MüdDr
diiğüne müracaatlan. 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

kartı en müessir deva SERVOiN hap· 
larıdır. Deposu, latanbulda Sirkecide 
Ali Rıza Merkez eczanesidir. Taşraya 
150 kuruş posta i e gönderilir. lzmi,... 
de lrgat l'azarındaki, Trabzonda Yeni 
Ferah eczanelerinde bulunur. 

B'lfra icra memurluğundan: 

Bafrada Kadıçeşmesi karşısında dört 
numaralı mağazada tuhafiye haffafiye 
ticaretile me gul tüccardan Nakip zade 
Avni Beyioı ma i buhran dolayısile 
tat·li faaliyet ve borçlarını tediye 
edememes.ndcn bnhs le icra ve iflas 
Kanununun 276 ancı maddesi mud· 
bince vaki olan konkordato talebi 
üzerine icra merci hakimliğince iki 
ay müddetle konkordato talebinin 
nazarı itibara ahrımnsına k:ırar ve• 
rilm'ttir. 

1 - Kanunu mezn.urun 279 uncu 
madde1l mucibince keyfiyet ilin 
olunur. 

2 - 26 nisan 1932 salı aiinü saat 
15e kadar bütün alacaklılar alacak· 
]arını bildirmlye mecburdurlar hila· 
fında hare!<et edenler konkordato 
mGzakere•inden hariç bırakılacaktır. 

3 - l4bu konkordato teklifini 
milzakere etmek için alacaklılar 

26 Mayı• 9.12 perşembe gGnü akşama 
kadar icra daire1inde hazır bulun• 
maya •• bu tarihten on gGn evvel 
Yea1kalaranı tetkik için müracaat 
edebilecekleri kanunu mezkGrun 283 
Docil maddeal muc bine• illn olunur. 

VERESİYE 
6 ilii 8 ay vade ile 

75 kuruş 

Haftalık taksitlerle 

Fantazı kostümler 
Tuhafiyeler 

Pardesüler 

Kunduralar 

Krem trençkotlar 

Ş pkalar 

Viyana çocuk elbisesi 

Hazır ve ısmarlama 

Spor manto ve tayyör 
mütehnssısı ----Makastar tarafından 

- .-... 
Her nevi yerli ve lngiliz kumaşları 
İstanbul EminönU Köprlibaşı No. 
15· 16 Karakaş elbise mağazasına 
bu ilanı kesip müracaat ediniz. 

Fotoğraf Tahlili Kuponu 

Tabiatinid 8ğrenmek iıtiyor· 

aanız fotoğrafınızı 5 adet ku. 

pon ile birlikte g8nderiniz. 

Fotoj'rafınıı sıraya tabidir •• 

iade ediımeı. şeydi Ye ağlebi ihtimal bldiae 
daima bir tilphe mahiyetinde 
kalacak ve hakikat hiçbir zaman 
anlaıılmıyacaktı. 

Defineye gelince, eğer haJd. 
kalen mevcut ise ,nnnn birinde 
ellerine dfttecekti ve bu dUflnce 
fimdild halde blltOn diğer mttta
lealara plip pliyordu. 

la la, aealelıı _ .. İlk Aşk~-; ___ ... _,. •_••'t_ • ., 

Nlbapt H.poa •k6ta 111111 
etti: 

Rus lbtilllini bazırlıyaa 
meflıur Rus ediplerinden 
Turıeniyefia ueridir. 

Haydar Rifat Beyin 
u..-dl kaleiıiale ıerea.. • ......,. 
T...,,. lritapMwl.-flatt 1ı1r ... 

Haal'I aıaallerla 
ce ... bl 1 

F'ototraf iDtipr 

edecek mi ? 

Fototrafıa ldl ... l ao bnitluk 
pel ••kaWUGde flli .... Ue1.illr. , _______ .... ______ _. 

R~yram 

Günlerinde. 
Türkiyede 

YALNIZ BiR GAZETE ÇIKAR 
Bütün Memleket Sadece 

"Hililiahmer,,i okur 
" Hilaliahmer " de çıkan ilan yüz binlerce 
halka hitap eder. Şimdiden yer tutmak için 
lstanbulda Ankara caddesinde lstanbul IIanat 
~ Odasına müracaat ediniz. Tel. 20085 

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

İs tan b u 1 G Ü m r Ü k 1 eri Mu ha-
f aza Müdürlüğünden: 

1 - 14- numaralı motörün makinesinde icra edilecek tamirat 
keşifoamesi mucibince pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 21 Nisan perşembe günü saat 14 te icra kıhna· 
caktır. Taliplerin % 7,5 teminatları ile birlikte Muhafaza Müdürlü
ğüne müracaatları. 

EMLAK ve ~ EYTAM BANK.L\SI İLANA Ti 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN: 

Satılık Çagır Otu 
Beykoz Ye Çırpıcı çayın otları bilmftzayede •blacatıadaa 

taliplerin ihaleye müsadif 7 • 5 • 1932 Cumartesi saat on altıda 
Şubemize mllracaatleri. 

İs tan bu 1 GÜ m r Ü k) eri Mu ha
f aza Müdürlüğünden: 

1 - Açık deniz motarlerine yapbrılacak pervaneler fenni k .. 
tifnamesi mucibince pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 21 Nisan 932 pertembe günll saat 14 te icra ecli
cektir. Taliplerin % 7,5 teminatlarile Muhafaza MildtırlOğilnde ham 
bulunmaları. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zührevi baatahklar mOte
bassısı. Karak81 büyiUc maballebloi 

yanıoda 34 
~~~~~---~~---·~----

fs tan bul Dördüncl icra Memur
lu~unda.n: Tamamına ( 1,500 ) lira 
takf r edilen Boğaz.ıçindft Anadolu-

Yapıncak 
ve Çavuş 

En iyi şarap yapılan 
üzümlerdendir. 

En iyi şarap 

Mürefte şarabıdır. 
Bu şarabı Galata Topçular 

No. 187 den tedarik 
edebilirsiniz. 

SON POSTA 

' 

hisarmda Göksu caddesinda atik 7 
mükerrer cedit 51 numaralı maa• 
bahçe ah:1ap hanenin tamamı açık 
arttırmaya vezedilm·ş olup 28-4-932 
tarihinde şartnamesi divan!:aneye 
t ik ed lerek 12 - 5 - 1932 tnrihine 
musndıf perşembe günü uat 14 ten 
17 ye kadar fstanbul Dördüncil icra 
dairesinde açık a ttırma suretile 
1ahlacaktır. Arttırma ikincidir. Bi
rinci art ırmada en ziyade beı yüz 
liraya müşteri çıkmıştır. Bu kere 
daha ı.iyade arltıranın ücerinde bıra
kılacaktır. Arttırmaya iştirak için 
yüzde yedi teminat akçesi alinır. 

Müterakim verıi belediye, vakıf, 
icareai müşteriye aittir. icra ve 

--- ----------------------· 

ifil• kanununun 119 uncu mad-
desine tevfikan tapu ıicillerlle 
sabit olmıyan ipotek alacakhlarla 
diter allkadaranın ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu haklarıDI ve buauaile 
faiz ve maaar ife dair olan iddiala• 
rını Uln tarihinden itibaren yirmi 
srOn içinde evrakı mGabltelerile bil· 
dirmelerl llıımdır. Akıi halde hak• 
lara tapu ıicillerlle sabit olmayanlar 
ıahf bedelinin paylatmaaından hariç 
kalırlar. Alikadarların ltbu maddel 
kaDuniye abklmına rl>re hareket 
etmeleri •e daha fazla mala.mat al• 
mak lıtlyenleriD 931 • 557 doıya 
numaraaile memuriyetimi1e mOraca• 
atlan illa ohanur. 

Ballda açık arttırma•• ilin edilen 
ıayrl makalele ikinci deneede ipo
tek alacakb IMalunan Huu Ef. DID 
llcametf lluaın ••çhal olmaasaa bl· n• ltalldaW artbr•• llAaı mu ... 
UeJla Ha ... il.',. lia... lıeltlit ol•· -· , 

Yevmi, Slyaıt, Hava:Ua n H.ıllc 
gazeteıl 

idare: btanbul: E.kt Zaptiye 
Çatalçeşme ıoka}I 2S 

Telefon latanbul • 2020J 
Poıta kutuıw fatanbat • 741 

Telwrafı l.taıabul SONPOSTAI' 
E 

ABONE FlATl 
TORKIYB ECNEBi 

HOO Kr. 
750 .. 
400 .. 
151 .. 

1 Sene 
6 Ar 
s " 
ı " 

2701) Kr. 
1400 " 
80I .. 
30I " 

GeleD enak ıerl nrU111 .. 

b&nlarcla• ... ·u11,.a ah•••• 
Cevap ltiD mektuplan 6 lmratlu 

pal ua .... ı ıa..c1u. 

AdN9 tletlftltll.._. (2lt kvqtv. 

. .. . 
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HAiNLERiN iç VOzO 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Yapblar 
HER KA vbl ZAMAN, ZAMAN TARiHTEKi 

ZAFERi.ERiLE JFl1HAR EDER 
-56- Bu adamıa plünç bir 

• •••• ...,. Wr ....,. tara& ftrch, ctai Ul insi· 
a maw.e ....... .,.asa• Hace bildijiai sayıklayıp 
leli. o - Wr lapla ..._ Jrl dururdu. Para lbım ol-
•oa1lfblima• iddia ...._ a-- la 1 
•ahakkak ld ........... ıs•lr' llHlfla. Yoldaş r cep e-
ldi, bna bir ,.,.... ,.,. ,... • • ve çoraplannı kant-
Llldn lnıiliace bihnlyordat a.. Wr tirauya bqladılar.' 
Devi •yıldama • ~ı'he • 1--..,;.__,;.... ___ __.. 
•iyeli. yelaat aaı.tik bir u•ıH .a 
leli, Wliamez. Ma16111 olaa ..... -- ....................... 
hilclijiae bal w..-chr t 

itte ba sat, kllane kln.....
,.1 ....._. .. _. Kahireye 
tideeektl, ....... Lort Allebai 
Ue a&llecektl, m-k•lar , .. 
penkb " ..,_. mlltecl .ıatile 
laa. haklar W4la edip laua ....
hatler t...m edecekti. • 

BlllliJeli bir aile w klreJi 
o ..... mlfterek .. ...., ... 
lar ipll laarp. maU•Z bir 1976. 
O slWler. ,..ı •Milletim MY'I 
•• ,..... wata m ...,. ...-ı. .u,..... b...... . ..... tellk· ..... ................. ..,. ........... i..... dolara alteellr 
.. -.... Ye ........ .............. ~ .. .-..~. 
t ...... 
•••••• ... ...... il .... 

f'llWdb hiçbir harbia ebe-
l»ir husumet doturduğa ı&

rtllmemittir. Kavgayı icap ettiren 
aebepler, top •• tlfeak knft* 
tile ..... lralcLnlma. , .. 
kanet hak kazamnca pllple 
majl6p bantmak .......... lraLr. 
Mefhar yllz 1e11e malaanllelerl
aba bile netiCeli lapizlerle p,... 
11z1ana ............ olauttar. Fakat 
Uıpleria tarihe pçea liabnlan 
ftrehr. Ka1aaaa •e kaybeden 

t.nf, o babnlardu a..
••• iftihar ..,. ijbirar ...,. 
....._,_.kalamaı 

....., s.dık Sürl. o ..... c1a 
.... • net1c.ı.mı,
.. ,.. .., ... lllcbir .......... ..,.et _..,.... Eler wener 
• W1J1e Wr ziyarete tef9bblla 
etmescll. Ferzi El. w keacli gibi 
imal callil olu arkaclqlan h.
laantl bir laeti • .m ka,........
daa münım oa..tar blle ~ U..
dlla Erkim harp mfab dolayıaile 
1Cuclll Fatihi. anan• benim
IİJen bir ecnebi kumandam • O 
aWerde • el uzatmamahJdı 1 

Sadak S.ltri, .. ~ 
da ıa.tercll. ............ ... 
,.... Nal?b ...... .......................... 
.. ,. ... WI. JOlclqlan mefalet

bnimak için •ade hareket 
etmek iltiyon:ha. 

Fakat llçllncl mevki biletile 
Kahireye gidip gelmek için sek
sen kuruşa ihtiyaç •ardı ve bu 
pa:a~ ~ ortadp tedarik et· 

- llluDcb. P.,.ı .... liql_if 
Irat .... JOldi*llıina lla1lifiıi. 
tiDi (1) tUrik etti, ,_. blllaa 
cepler, çoraplar kanfbnlch, ... 
para ... temİll ...... ~ 
lilmiyetli mllmeail efendi ken_. 
uraydan dıpn cıkanlda. 

( Arlruı nr) 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

4. cü kepde: 11 Mayıs 1932 dedir. 

Büyük ikramiye. 
40.000 iradır. 

Ayrıca: 15.(}(/(), 10.fJOO Liralık 
bügii.k ikramiyeler ve 2().000 
Lirahk bir miki/at fltlrJır. 

25800 

15.000 

10,000 

• 5 

Taggare l'i:IMU---=:;..,_..;....__....,. ____ ~-

Bu Keşidede ikramı--- azanan 
Numaralan Aşağıda ulacaksı ız 

On ikinci tertip Tayyare Piyangosunun 3 üncü keficlesine evvelki güuöfled.ea 
soma Dariilfiinün konferans •lonunda baflanmlf, dliıı de de-

vam eclilmiftir. Dün kazam numaralan applaki sütunlarda bulacaksmız: 

100000 L 1 R A 40 L 1 R A 5000 L i R A 
Kazanan Kazananlar 

37878 
25000 LiRA 

.,., 
31685 37• 
20848 
iMi 

.t6344 

Kara nan : 
1478 :: 

15000 LiRA 5 

U8I 
l2402 
su 
35143 
34448 ... 
3SJ80 
7art 
1799 ... 

28145 ··-· 412U Kazanan 41843 ... -41574 4=:: 
10000 LiRA ~ S 

Kazanan mro ı ıoa 
3411 7337 

37759 = = 
3000 LiRA :: : 

32188 32168 
Kazananlar 20088 4IM4 

2941 14675 = !:: 
30104 24566 = ~::: 

1 R A 14411 :... 

Kaıananlar : : 
41303 508 382'J ıaoil aıor 
47048 27282 93'11 .,.. 28808 

47144 3086 195-77 = ·= 40964 25791 2822 
2605S 24926 8647 = = 
21097 36954 42720 239C9 '40"ll 

O IR : : 
Kamnanlar !: =.; 

33909--:--41606 45126 l85IO ~ 
9019 43074 8J31 GG , ... 

7584 47798 11081 :: = 
42248 38314 2919 mıı amaa 
38062 35313 28(rJ7 4C1172 
,_ 10627 14825 10788 83065 
38209 20181 38385 42a92 
20735 37795 8587 38288 23281 

29438 15733 37468 = = 
4744 78 16637 .t018 sn 
8919 21848 46187 llll(t 811 

461'49 35036 9096 21071 ... 
57584 30440 13652 t.tlf 8 ,.. 
42' 24658 28402 = 41814 

'3536 47758 40'l80 ..,. 38230 
12923 16963 18904 11811 47111 
25202 1584J 2382 46788 47013 
36588 22568 20775 2ff44a 35221 
47019 35473 22894 32117 ~. 
11174 31072 44561 = ıOOG 
12180 13224 37291 G2SO 11147 
11321 4525 41899 12884 31722 
46828 41609 16536 24661 32423 
25084 13814 31430 19188 11541 

2()567 36012 36566 = = 
45818 18894 19534 »t2I. -47~21 
:~lJ,129- -38810 45'31 6740 l8847 

48229 .. 
14708 ... 
l(J881 
38047 
181111 
35142 
28712 .. 
7311 

4:237 .. 
41m4 
118 
22191 
47887 
11731 
11245 
35711 
28555 
819 
.t050'1 
14143 
42898 
11211 
23955 
1102 

3K218 
48438 
28060 -· 1 

.,.. 
11211 
33812 
26773 
urn 
llU 
ffl(JI 

*78 
41388 
47114 
lll8DI 
47898 ... 
40580 
44821 
41&1 
ıuo 

ICJI• .. 
l29tl9 

1825.1 
404M 
44968 
42327 
12805 
IMTS 
23111 ... 
38551 
Mı2f 
279'D 
IÜID
ta&IS 
30718 
M51 

47188 
at 18 

47818 
26908 
23538 
28225 
2Tl8'l 
12484 
20.l15 
M054 .. 
&lU 

31810 
8850 

G488 
14711 
17288 

• ·-44527 .. 
8000 

43858 
3478 

22843 
28018 
21174 
24788 
22388 ...,. 
15542 
49148 
G853 ..-

9111 .... 
45580 .... 
41842 

1737 .... 
tllB .., 
45888 
47SJI 
ICO ... 
ita.ti 
14710 
47319 
Ul2I 
8183 ... ...., 

17111 ... 
1 

-2Zll'8 .... ... 
acuı 
G7U 
18872 
IOlll 
44lft .... 
27951 -43858 
DJ88 
43819 
20084 
42545 
'&183 
aıuı 

~131" ·: 14889 .. 
~~~~-~ı~iiiiA-~WMP"'* 

Kazananlar 

22311 
15988 

1500 L i R A 
Kazananlar 

20964 2284 41 
36990 14049 43672 
43966 46907 2308t 
14173 

60 L i R A 
Kazananlar 

850 
23700 
.c8557 
19760 
21474 ... 
421m 
23510 
13844 
381188 
5143 

200'13 

... 
f80I 

44&13 
3815 -11874 
885 ..... 

&148 
42858 
2Ba ... 
41452 

... 
11539 
41147 
137M 
14282 
24888 
8881 

10537 

_'.t:ais.11 

10644 
atm2 
a8779 
34231 
8789 

18871 
15882 
41489 
30301 
MUM 
170tU 
.48522 

"'' ... 
33899 
41086 --48f13 
b781 
271'a 
UISI 
11581 
12102 
28715 

=~ ... 
8725 

41957 
33145 
I0195 
13631 

4t130 
28558 
49128 
1891l .,. 

9098 
5261 

4b311 
49890 •• .. 
aıısı 

2004S 
30022 
31248 
UM 
~ 

22UI 
44983 
17808 
38418 .... 
om ..... 
17981 
16718 
21903 
33990 
11277 
47171 
29511 
23.159 
8503 
95M 
2714 

4427 
45801 7894 

70t8 
1'643 31321 
d429 48078 
••• 3732 
44340 

Mükafat 

39117 
23119 ... 
2CMMI 
78 .. ... 
19 

47218 
41.ta 
3326 

22ııs 
70d5 

.,., 
ag 
40fll 
1 
41 
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Hasan Kolonyası Halis limon çiçeklerinden mustahzar 90 derece bir harikai san'atbr. 
Itriyat aleminde menendi ve naziri yoktur. 

Hasan mustahzarat fabrikası mühUrüne dikkat. Taklitlerinden sakmımz. HASAN ECZA DEPOSU 

Herkes merakla Soruyor: 
"IPEKIŞ ne vakit çıkacak?,, 

..• Ve sabırsızlanıyor ! 

1 P EK i Ş İN nefis mamulatından bazı parça!ar !1 ıJankası 

methalindeki vitrinde teşhir edilmektedir. 

Herkesın hakkı vardır! 
Çünki herkes ve bilhassa İş Bankası methalindeki vitrini görenler 
iPEKIŞ mamulahnın dünyanın en iyi 'kuınaşlan ile ayni a,. ve 

hatta daha mükemmel olduğ·una eınniyet hasıl etnıişl 

Bu maksatla: 
1 - Her türlü fena rekabetlerin önüne geçmek, 
2 - Bütün çeşitlerin halka arzını temin eylemek, 
~ - Halkın aldanmasına meydan veı·memek için: 

iiı~ıı:ııüt mağazaları 
Açılmasına karar veril~iştir. 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapurlarına mahsus ilkbahar tarifesi nisamn 15 inci cu

ma sabahından itibaren tatbik edilecektir. 
Tarifeler gişelerde satılmaktadır. 

• Afyonkarahisar Madensuyu 4 

Böbrek, 
Karaciğer, 

Mide. 
hastalıklarına karşı Türkiyenin 

Yegane madensuyudur. 
Umum Yenipostane karşısında 

» cadöesi No. 20 

İs ta n b u l GÜ m r Ü k 1 e r i M u h a
f aza Müdürlüğünden: 

Pazarlığı talik edilen 17 numaralı motörün keşfi mucibince 
pazarlığı J 4 Nisan perşembe giinil saat 11 de icra edileceğinden 
taliplerin teminatlarile müracaatları. 

Ahr, satar, ipotek yapar. 

8ahkpazar. Ma!taudiyo han No. 35 
a.. .. r M. DERViŞ ..__ .. 

•• ..,. Sıhhatinizi severseniz ~-

Ş ABES O 
içiniz. Elma ve yoa}urt hulla&1Ue 1•
pıJmıı aıhht l•pfrt0tuz f&mpaayadır, 

Kabatat 179 Tel B. O. 3682 

UCUZLUGUN ÇARESi 
Lokantamız buhran dolayı· 
sile mühim tenzilat yap
mıştır. Herkese elverişli 
abone usulüne başlamıştır. 
Yemekler evlere gönderilmek• 

tedir. Nazarı dikkati celbederiz. 
Sı.ılttınahmet Narlnıı:ade lokantuı 

aaw• 
Kulak, Boğaz, Burun Mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoğlu, Mektep aokak 1 

Telefon : 2496 

, 

TELi 
FUN 
ICEN 

iyi bir 
Radyo cihaZJ 

lambararındaoJ 
anlaşıltr 
tUnkU tuakik•ted .ijlı 
netice veren bir rmclVd 
ahizesi t•bi•tiİ•ı 

TELEFUNKEN-LAMBALARI 
ile teçhiz edilmifti;t 
Telefunken her mak1 
uda hadim radro la'™ 
balart imel etmektedJ; 

1 

BOURLA BİRADERLER VE şsı 

~ . ...., Ul\1UMUN NAZARI DİKKATiNE wo 
MiMARLAR 

DEMIRYOLLAR ve tramuy 
Kumpanyalara 

OTOMOBiLCiLER 

DOGRAMACILAR 

MARANGOZLAR 
OYMACILAR 
PORT AKALCILAR 
TiYATROCULAR 

FABRiKA ve IHRACATÇILAR 

lNŞAA TLARI • . • • • için 
( Tavan bölme, duvar ve saire ) 
VAGONLAR • • için 

KAROSERILERI • . • • için 

KAPI ve PENCERELERi için 

MOBiL VELERi • • • • için 
OYMALARI • • • • • için 
Sandıklara • • • • • için 
DEKOR ve SAHNELERi için 

UMUM AMBALAJLARI • için 
( Bilha1aa üzüm ve incir •an• 
daklarana) • Ve aaire ... Ve aaire
tahtasını, gerek ucuzluğu, hafif· 
liği, temizliği n gerekse •fçilikt• 

temin ettiği büyük tasarruf hascbile kullanmaları menfaatleri iktizasındandır. 

KONT R • p LAK tahtaları için buwUne bdar Awupa'J• 
blnlerce liramı& rıtmekte iken bu 

kere bUyUk fedaklrlıkla teılı edebildlğlmla fabrika.da mevaddı lptldalyeal 

tamamlle memleketlmlt ormanlann:fan tedarikle iatihaal ettlilmi• 

KONTR-PLAK Türk 
KONTR - PLAK 

Fabrika.çı 

İstanbul Gümrükleri Muha
faza f4ü :dürlüğünden: 

1 - Gümrük Muhafazasının 36 numaralı muşunun kazan • 
boru ve sair tamirata fenni keşifnamesi mucibince pazarlığa k~ 
nulmuştu. 

2 - Taliplerin teraitini tetkik ve % 7,5 teminatlarile 21 nisan 
perşembe günü saat 14 te Müdüriyette bulunmaları. 

~~~~~~~·~~---

P erte vıi i yal Vakfından: 
Köprübaşmda Validehanında 6 • 1 No. odalar 3 sene müddeti• 

" ., hanında 20 No. mağaza 2 ,, " 
" ,. ., 17 - 16 No. " 3 " ., 

Balada muharrer emlak yirmi gün müddetle ve açık arttırma SU"' 

retile kiraya verilmek üzere müzayedededir. TaHplerin müzayede gO
oü olan Nisanın 25 ci pazartesi günü saat on altıya kadar İstanbul 
Evkaf müdürüyetinde Pertevniyal İdaresine veya encümene müracaat 

etmeleri. 

B. Orf anidi. 
Mimar, 1\.'1üteahhit / 
G:ı lata BliyUk Millet han No. 35 

~ 

1 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim RatıP 

Neşriyat Müdüril: Selim Ratıp 

Kabızlığa karşı: 
her W\çtan üstün 

. . . 

~~E~l- c; 
nebati mihhil 
haplarmı tercih 

edinls. 1 
lslanbul ve taşra 1 

ecıane ve depolarmda . 
arayınıL , 

Saçlarınızın tabii 
reng'ini ver mck 

lçia 

Saç boyasını 
a.--!L ed' • ..... . .... 


