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usyanın Romanyayı ithamı Meşhur ~~brit 
Yedi Sene içinde iki Misline Çıkan Kendini Oldürmemişl 

Kıralı 

O d K• • j • H ) ? I Çok Garip Bir Tesadüf, Müthiş Bir 
r U ımın çın azır anıyor• Rezaleti Meydana Cıkanyor Gibi •• 

Moakova. 22 
Hu.r) -

Pravda ıueted 
yazıyor: Fraıısa
nm yapbjı istik• 
razJa,Ja harbiye 
ve bahriye bilt
çelerini 1925 se
nesine ni.sbetle 
iki misline çıka
ran Romanyanın 
halinde yakın bir 
harbe hazırla

nıyor hissini ve
ren hllmmalı bir 
faaliyet giSze çar
pıyor. Besarab
yada, yeniden 
bir takım askeri -
demir yollar ya• • pılmışbr ve eJAn ~ 
da yapılmakta- ~ 
dır. Yine bu mın
takadaki telgraf 
Ye telefon hat-
lar1 bir lrlmc:elr •- 6 a;ıaı andıracak a.sara ıga •alailinde, Din!J_eper. ~elıri lc111ıaınll• 
ıekil ve vaziyete Romen nobetçısı 

ulmuştur. Yeniden birçok ı edilmiıür. 19'l6 senesinde Romea ,,.,_ 11t..,-.... tem. ~ ordusunun mevcudu 162 bia kiti 
miştir. ln,Wı Ye Frauız • ..,.... iken, 930 Mn..mde ba ..._ 
ycdarlannın para yarclıma Ue 218 hin kiflJ• çakanlmıfbr. 
K&stence limanı mllkemwMI bir SiWah ordudaa farla olmay• 
hale getirilmiştir. FranlQ!a ŞU,- n bir Devi fatiat aiatemiıü aa-
d v -1f ç k--· --'- cbnD Veyniçi tqkilAbmn UUI 

e r - ıvuzo, e uaaOTia&)'aDID ile ( 250 ) bini bulm tu 
lrkoda fabrikalan, Romanya hl- Bunun haricinde 'Ç~k Ma-
ktlmcti hesabına 3 mily~r ley hafızlar, Mihael Arlaujel Birlik· 
kıymetinde harp malzemeaı yap- (erinin azua da on binlere bali 
mışhr. BOkreş ve civanncla da, olmaktadır. 1 
Jıarp malzemesi yapan bir takım Pravda : Bnttba ba faaliyeti, 
lmalitbaneler tesis edilmiftir. Romanyanm yakın bir atide 

Bunlardan bqka iki tane de harbe ablmak iatemeainin en 
büyilk tayyare fabrikua inp kidemJi bir delili addediyor. 

Çocuk Haftası Dün Neşeli 
Bir Geçitle Başladı 

' Al., •• 

DIJn Hagria- linsintl• çocaklar ogıın •llencelerinde 
Din, Bllyllk Millet Meclisinin teplerin tertip ettikleri m&ame-

ilk açal111 tarihine mllladifti. Aynı relerle başladı ve sonra tehirde 
ıamaada çocu~ baftamnm ilk g8- gOzel bir geç!t feami yapdarak 
•l1dl.. Çocuklar, kendDerine tab- devam. etti. Haftamn buıtıne ve 
ıia edilen aenenin bu yedi glnllDO salıya ısabe! ede~ p~~ama aa-
ttrlG ejlaac:elerle ıeçiriyorlar. nelere tab111 edilmiftir. Bada 

Çecalr Jaaftm, her yerde Doktor Ali Ş&krll, Nlı gllnD de 
olduju fİbi ............ illrmek· ( De•.- 11 inel •JfUa , 

Mühim Bir 
T-aııvvur 

Muhtelif Hayır Cemiyet· 
lerinin Blrleftirilmesi 

Düşiinülüyor 

Ankara a ( Hud1 ) - HllA
lialımer cemiyetinia umumi kon
J!eıl ıeMeek laafta toplanacakbr. 
Verilen maltlmata 1are. konıre
de muhtelli mantablarm azaları 
tarafından nalhia blr teklifte 
bulunulacakbr. Ba teklif. ayni 
mabat ve a)'ld emelle çabımak· 
ta olan bam mle•..Ivinin 
birlettirilmai6. 

Bu mlllüaı teklifin koaarenin 
en mOhim ~ mevmlarm
dan biri it muhakkaktır. 
Birleıtirilmel( laJclah tellkkl 
edilen mGeaaeaeler. esctbale. Hi
llliahm .. .ı-le m.-1o1 Etfal cemi
yetleridir. 

Para Kavgası 
Bir Adanı Pa.• Yüzünden 

Yejeaini ~ 
Enelld ,_. Klçlikpuarcla 

bir cinayet .,,. Fahri iaminde 
b:..ı..: w 

&rla& yeı_ 

Rahmet&. 
mı tabuca ile 
tehlikeli ... 
rette yarala
Dllfbr. 

Cafer n 
Fahri isminde 
iki kardet Ka
çllkpazarda A· 
yuma kapıda
ki biueli dlk- U.UU...ı. Kürama 
kAnWuu ut- Falırl 
matlar, Cafer biaeli olan 1200, 
Fahri ele D Ura,. alautJardu'. 
Aym var• -•leri Fat
ma h••ma m ola evi rehinden 
kurtarmak icia pva ilam ol
m111t .Caf•, ~ içia Fabri1• 
400 lira ftl'IDlf ve ev rehinden 
kurta~. Akpm eve d6n· 
dllkleri nm• F abri annesini ve 
C~feri llllml• tehdit ede
rek para iatemiıtir. Cafer 
ancak JUi lira verebileceğiıİi 
llylemiftir. 

Fahri buna razı olmamıt. iyice 
aarhoı olduktan aonra Caferia 
evine gelmif, uykuda olan Caferi 
aramifbr. Kapıyı Caferin oğlu 
Hakkı ile damadı açm11, F abri 
ba emada tabancaaıoı çekip bo
pltmııbr. Kurıan orada bulunan 
Rahmet Hanımın kalçasına isabet 
etmif. kadıacaiız ağır ıurette 
yaralanmıı ve tlaseki baıtaneıi· 
IUll kaldanlllUfbr. Fahri yakalan-

Jfbr. 

· Eskitehirde F ırbn 
Eakifehii 23 ( HUIUll ) - iki 

ıthıdenb.,a milli ılrtllmemlt bir 
aojuk c:lalpaına maruz buhma
J.Ol'pl. Bu arada tiddetli bir de 
..... yel fartuwı çıktı ve bazı 
evlerin daYUlan yılulda. 
,· . IAHATTIN 

Allebl llatimal Kibrll lcıralına yapılan 611 .. in 
•alde 6lr igi11 olmDflıır 

Pariate, geçende jntjhar eden olmapar. Kibrit kırah ,.mm ba 
Kibrit kıralmın inühar etmeyip, kumpanyadaa kencliaiae •••-
yerine bir bqkuım ıamdOrdflill olarak yapbrdıjı cisaraclu içerdi. 
ve kendisinin hlll yapmakta Baıka biç kimse ba clprayı 19'9 
bulunduğu rivayeti işaa edilmiştir. mediif için, böyle bir liparit 

Bu rivayet her tarafta btıytık derhal %ilıialerde ıllphe uyandır-
bir heyecan UJ:......... ve Pa- mııbr. 
riaten telefonla li•Tr.4katl atr-- ~·· olclup 
mek ı.temiti...U.. mm ajilu 

• DMiaede imkla 1old.. 
Rivayetin pkmuma aebep, Yalmz llllmdU .,.... ••• 

bir İnaiJis kumpaDJUllllD Somat- ,area ineç Konaoloaa, bpaca 
radu yalmz Kroıeria lmllanc:bia ve abıta blyle bir ihtimale iaıkla 
asaralar llzerine ...... alm.. olmadıfau dylemlflerdir. 

Başvekil Paşa Bu Sabah 
Şehrimize Geldi 

Bqvekil lımet Pqa Ue Hariciye VekiU Tevfik Rlttl Be, cl8a 
akoam Ankaradan hareket etmqler, bu ubalı tebrimize selmltlerdir. 
Rusya seyahatine ifüralderi mukarrer zevat ta ayni trenle piaidfJ_; 
dir. Bqvekil Pqaya Aakarada hararetli bir teni meruiml yapalmıt. 
bizzat Gazi Hz. Ankara iatuyonuncbi Bqvekil Papyı tefJI etmifler
dir. Bafvekil Pqa ile refakatindekileri Ruayaya 16tGreeek olaa 
Grmiya vapura Uananımadan ba •ktam hareket edecektir. Mihmaa
chlr tayin oedilen Sovyet Kolordu Kumandanlanndan F oldn ile mU. 
yeti vapurda bulunmaktadır. Vapurun hareket saati bugtıa t•bit 
edilecektir. 

1 Anlagış?_G_ö_r.e_._. ---~~--'' 

- Hani senin veaik•n babalık? 
- Kerem et er..ı.... lqOae lt.,aa wbell mulek vbtıbmclanım. 
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Çocuk Bayramında ... ~~:mm-----=---------------1 ' Plan efesi 
Dün, ~c?.!~~.~ Mdncl y E N i p A R K 1 Çöp! 1 H A M 4 [ [ r k M. 6~n:;:n~u;:;ıi~:r Sır 
pnü idi. Gezen, eğlenen Ye bay- - -- • f · d 

B k Ç Dı.kiJı• Taş ÇöpJu••k T • .ç• T • zmu en gelen Mimar M. YaoHn 
r•m yapan yawulann din, •ual ey OZ ayzrznı ı erJ 1 .L•Çln Belediye Rciııi Muhiddin Beyle lstan• 
vakit geçirdiklerini, bayrıımlar.ın· bul p"na hakkında prÜfmiiştiU. 

dan ruemnua olup olmadıklannı Belediye Gibi Olmuş Talimatname it. Yaaaen planın kime yapbrılaea-
yine kendilerinden sorduk. Şo ee- tı aualine, bunun bir sır olduğunu 

•apları nrdfJer: Satın Alıyor Sultanah;;;e- t -parkındaki Diki- Liazır 'andı lcimaeye &öylenmiyeceğini, latanbulu~ 17. 4 Lj plAna !:azırlanınak için liman, c:imen-
Yaşıa F.fcndl ( 20 el mektep 237 ) }' taşl 1 1 d 0 f ~ - - - ı arm ve yı an ı sütunun et· .' er Ye diğer meselelerin halli ıı. 
- Mektep bizi otomobil ala· Defterdarlık, Emlak Bankası· rafındaki bo lul<lar son zaman· 1 Haber aldığımıza göre Bele- ıım ~ldiğini söylem iştir. M. Yan-

yına seçmediği için Taksimden na hüküm et hissesi olarak lstan- larda röp tenekesi haline gelmiş- diye lktısat müdürlüguy - tarafın- ıden yarın Berline gid--cek, belediyv 
"' avet ettiği zaman tekrar buraya 

Fatihe kadar gelen otomobillere bulda bulunan metrük arazı ve tir. Buralarda çöpler ve sardalye dan hamallar için hazırlanan ,.elecektir. 

binemedik. Amma biz de Gülhane emlaki devretmektedir. Bu me- kutuları yığınlar teşkil etmektedir. yeni talimatname bu hafta 
parkma gittik, çocuk bahçesinde yanda Beykoz çayırı da bankaya O civarda bulunan bazı ev- içinde Şehir meclisi daimi encil· 
eğlendik sabahleyin, babam ( 10 ) verilmiştir. Banka bu emlak ve lerden geceleri buı·atara çöp meninde tetkik edilecek ve suretle 
kuruş vermişti. Onunlatda badem araziyi satarak hül--ümet namına tenekelerinin döküldüğü anlaşıl- meclise sevkolunacaktır. Talimat• 
çağlası aldım. Yano da mektebi- hisse kaydetmektedir. mıştır. Haber aldığımıza göre, name ıehir Meclisinde kabul 
miz tatil yine Gülhane parkına Banka Beykoz çayırını da ayrı Belediye Bahçeler Müdürlüğü edildikten sonra derbaJ tatbi-
gideceğiz. ayrı kısımlara ayırarak satlığa buralarda temizlik } aptıracakhr. knta geçilecektir. 

• çıkarmıya karar vermiştir. Öte- Bundan sonra çöp atanlardan, Yeni talimatnameye göre, 
Puran Hanam • Kınakapı J:nı. Darlı d b · b• · '-- b h U • k J } ht lif Mdttebl _ en en ı:- mesıre oıan u çayı- Belediye niz.:ımnamesi mucibince ama ar ve ıs e e er mu e 

-Bu kış derslerimiz pek çoktu. 
Pek fazla yorulmuştum. Geçen 
hafta Kurban bayramı vardı, 
dün de cuma idi. Bugün de COm
huriyet ve çocuk bayramı, doya 
doya gezip to:ıacağız.. Bugün 
otomobille Taksimden Fatihe 
kadar arkadaşlarımla bir gC%inti 
yaphk. Yann da Kızıltoprağa 

lfldeceğiz. 

Hlkmd Efendi (15 inci mektep 156) 

- Dün arkadaşımla beraber 
Himayei Etfal kutusu aldık. Za
ten cemiyet bize elbise ayakka
bı vermişti. Gece sabaha kadar 
sevincimden uyumadım. Erken
den kalkbm. Kutuyu yarısına 
kadar doldurduk. Hem cemiyete 
yardım ettik, hem de akşama 
kadar her ıemtin tram vaylanna 
bedava bindik. Bu sene bayram
lar hep bir araya geldiği ıçın 

çocuklar çok sevindi. .. 
Sabahattin Ef. (Yirminci mektep 186) 

- Ben sahncağı çok severim. 
Kimbili~ helki elbisem gjiıel de
ğil diye l>eni alaya ıeçmediler. 

Otomobile binemedik. Sabahleyin 
annem (10) kuruı verdj.. Simit, 
yemiş aldım. Şimdiye kadar Gül· 
hane parkmc\a salıncağa bindim. 
Kom bahçesinde oynadım. Şim-

di de eve gidiyorum. ' 

Bir Hırsız Şebekesi 
Kadıköy polis merkezi Kadı· 

k8y ve civannda birçok hırsız· 
lıkların faili olan İbrahim ve ona 
yataklık eden Yusuf isminde 
birini yakalamııtır. Mesruk eşya· 
ların mühim bir kısmı meydana 
çıkanlmışhr. 

nn bu şekilde hususi ellere geç- para cezası alınacaktır. sın Hara ayrılacaktır. Aynca ha· 
mesmı doğru bulm yan şehir mallık ta derecelere taksim edi· 
meclisi, çayınn satın alınmaat için O i obÜsçÜ[er lecektir. 
Beledi} eye salahiyet vermiştir. Mesleğe yeni giren bir hamal 

Belediye bu çayırı satın ala- [( unl/Janga evvela küçük iskelelerde işe baş-
cak ve. eskisi gibi halkın tenezzü- 'I/' 1 p lamak suretile muayyen bir müd· 
b&ne tahsis edecektir. Haber apa CQl<l.tQr det staj görecek, sonra daha b~ 
ycrildiğine göre çayır satm al n- Şehrimizde otobüs işletenler- yük ve kazançlı iskelelere tayin 
dıktan sonra bir kısmı park hali- den bir kısmı belediyeye müra- edilmek suretile meslekte terfi 
ne getirilecektir. caat ederek şa; nnı dikknt bir edilecektir. 

Eskisi Gibi 
Bayram için Buraya Ge

lenlerin Hepsi Döndü 
Bayram günlerinde Bcyoğlun

daki eğlence yerleri dolup boşa· 
hyor, beş alt. sene evvelki man-
zarayı arzediyordu. Bayram 
geçtı1den ve eğlenmek üzere 
şehrimize gelenler memleketlerillf! 
avdet ettikten sonra eğlence 
yerleri yine eski boş ve loş 
manzarasını almıştır. Buhran bil
hassa bu yerlerde çok hissedil
mektedir. 

Milti Marş 
Heı memlekette olduğu gibi biz

.tc de. halk için bir cümhuriyct ma~
ft baurlanmuına kat'ar vel'ilmf,tir. 

Ihlamur 
Yüz Kuruştan 400 Kuruşa 

Kadar Yükseldi 

Son günlerde piyasada ıhla

mur fiatleri, tahminin fevkinde 
olarak müthiş surette yükselmiş

tir. Evvelce okkası perakende 

(100) kuruşa satılan ıhlamur bu
gün üç misli yükselmiştir. Şimdi 

ı 
bir okkta ~1.cımur (400) kuruşa 
sabim~. Bugün piy · ~ada 
ıhlamur liiç kalmamış gibidir, 

ıddif yapmışlardJJ. Bu krsmu 
dahil olan otobüsçüler seferlerin 
tanzimi iç.in aralannda kumpan
yaya benzer bir teşekkül vücude 
getirmek istediklerini belediyeye 
bildirmişlerdir. Bu te~ ekkül vü
cut bulduğu takdirde şof 5rlcr ve 
biletçiler bir elden tayin edile· 
cekler ve seferler de bir elden 
idare olunacaktır. Ayni zamanda 
'kazaların önüne geçilmesi husu
sunda tedbir alınacaktır. Belediye 
hu teklifi tetkik etmektedir. 

İki Hasta 
Dün Bakırköy Hastaha

nesine Gönderildi 
Dün tebrimize Edirneden Mehme 

isminde bir akıl hastası getirilmiştir. 
Bu adamcağız son zamanlarda 
delirmiş ve tehlikeli bir hal al-
mışbr. Aynca Beykozda da Os
ınan isminde bir adamcağız. has-
talanmış ve jandarmalarla buraya 
getirilmiştir. Bunlar .dün akşam 
Bakırköy Bimarhanesıne gönde
rilmişlerdir. -----

lstanbulun Zirai Vaziyeti 
İstanbul Ziraat Müdürü Tahsin 

Bey fsta:ıbulun zirai vaziyeti 
hakkında bir eser hazırlamıştır. 
Ziraat Odası tarafından tasvip 
edilen bu eserin basılmasına 
başlanmıştır. 

ihtil<~r 
-

Pan;:,ıyon Ücretleri Bir 
Türlü Ucuzlamıyor 

Son senelerde e• ve apartıman 
kiraları hissedilecek derecede 
ucuzladığı halde, Beyoğlundaki 
pansiyonlar yine eski fiatlerini 
mahafua etmektedir. Pansiyon 
kiraları kırk elli lira ile yirmi 
lira arasındadır. 15 liralık odalar 
oturulacak halde değildir. Bele
diyenin bu pansiyon ihtikirilc de 
mücarle 'c ct::nesi lizımdir . 

Bilhassa bekar talebeler bu 
ihtikardan çok zarar görmekte
dirler. 

Fidanlık 

Büyük Dereye Elli Bin 
Fidan Dikildi 

Büyükderede tc is edilen Be
lediye fidanlığına yapbrdacak 
ahır ve laboratuvarlann inşası 

bir müteahhide ihale edilmiştir. 

inşaata bu hafta içinde başlanct
caktır. Şimdiye kadar fidanlığa 

( 50 ) bin kadar cins meyva fidan· 
ları . dikilmiştir. Fidanlık yaz 
günlerinde halkın ziyaret ve tet· 
kikine açılacakbr. 

Havalar Çok Soğuk 
Zira~t Vekaletinde n alınan malCı· 

mata ıorc son günlc:rde memleketin 
her tarafında nıülhi~ soğuklar hüküm 
aGrmektedir. Dün gece Ankarada 
hararet derecesi ıııfınn altında 7 ola
rak tespit edil miştir. 

iki Sa ıkalı 
Serkomisere Rüşvet Ve

rirken Yaka landılar 
Tramvaylarda yankesicilik ya

pan mahut iki snbıkah vardır. 
Bunlar sıçan Salahaddin iJe kürt 
Abdullahtır. Birkaç gün evvel 
yeni bir )ankesiciiik yaparken 
yakalanan bu iki kafadar, 
mahkemeye gönderilmemeleri için 
Beyoğlu Merkezi serkomiıeri 
Y apr Beye 20 lira rüşvet vu
miye dir' et ettikleri sırada cürmtı 
metbut halin da yak !anmışlardır. 

Dünkü Vangm 
Dtla Ciğ!eden aonra Sirkecide 

Nabetbane aokıığtııda 26 aumarab 
eYden yanım çıkmı , ev tamamen 
yanmıtt yanandaki 28 numaralı evin 
de bir odaaı yanmıştır. 

Ankaradaki Maç 
Ankaraya giden Fenerbahçe ta

kımı dün orada Muhnfızgücü fi• 
ildaei maçını yapmış, netice ( O • O ) 
olarak bitmiştir. Fenerli er bu mabaJa 

fehrimlze dönmüşlerdir. 

Mükerrer Yangın Tahkikatı 
Sultanbamamındaki Gülüzar ma• 

tau•ınm _ biribiri arkasına iki defa 
yandıf1nı, nihayet evvelki geu kGI 
oldwtanu yuzma,bk. Mapza ,,. 
Gatlndelci att~lye ( 20 ) bin liraya 
ılıortah olduğundan tahkikat yapıl
maktadar. 

Darülfünun Divamnda 
Darülfünun Divanı Rasim Ali B. 

mHeluini yeniden tetk k etmektedir. 
Divandaki Tıp Fakültesi azaları iııti
fa etmiflerdir. 

Sel anik Muhteliti 
Yunani.ııtanın Sel iinik muhtelit 

takımı çarşamba g nü buraya ge1e
ce~ cuma günü Feoerbahçe ile illıı 
maçım, pazar g ünüde Galntasarııyla 

ikinci müsabakasını yapacaktır. 

Lim 1 Fiatları 
Limon fiaatları pahalı vaziye· 

tini muhafaza etmektedir. Evvel
ce 6 liraya olan bir sandık limon 
bu g6n 12 liradır. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Son Maç 

1 - Hasan Bey, Dün maça 

• kadar yoruldum ki.. 
,aittim, 1 

( 

2 - Bacaklanma kara sular 

Sinirlerim fırtınaya tutuldu. 

iııdi. 

• • 

_ __..___l l _____ _____, 

1 

3 - Yorgunluk!- pestile döndüm. , 4 - Hasan Bey: - Korkarım aen o .. 

Ayılıp bayJldmı. oyun oynadml 

- Ha}'lr Has.sn Bey bize ablan gol-
leri seyrettim. • 
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Hergün 

Mündericaiımızın çoklu
ğundan Dercedilememiş

tir. -

SON POSTA 

r 
1 Son Postanın Resimli Makalesi ~ Hakikat -+c J 

............................................................... 
Kütahya dan 
Balık esire 
İlk Tren 
Küşat Resmi Büyük Te

zahurata Vesile Verdi 

Kntahya, 23 ( Husust) -
Ankaradan kalkan hususi tren 
sabaha karşı 4 te buraya geldi. 
Trene buradan Kütahya Valisi, 
belediye reisi ve inşaat ınülıen· 
dislerl iltihak ettiler. ikide Ba-
lıkesirdeyiz. ADIL 

Balakesi, 24 ( Hususi ) - Kll
tahyadan Balıkesire kadar mes'ut 
bir yolculuk yapbk. Bütün ista
siyonlarda mektepli köy çocuk· 
ıarı, kadın ve ihtiyarlar bizi bay· 
raklarla selamladılar. 

Tam saat ikide trenimiz Balı· 
kesir muvasalat etti ve küşat 
mahallinden elli metre uzakta 
durdu. Küşat mahalli bü· 
yük bir merasim alayile ihata 
edilmişti. Muzika terennümleri, 
fabrika ve lokomotif düdülderi 
arasında Millet Meclisi Reisi Ki
ıım Paşa merasim takma gerilen 
lcurdelayı kcstt Bu suretle hat 
işlenmiye açıldı. 

Saat 4 de fırka tarafından 
çay ziyafeti, akşam da belediye 
tarafından ziyafet verildi. Gece 
fener alayı yapıldı. 

Balıkesir, 24 ( Hususi)- Yeni 
hatta 37 tünel ve 24 köprü var
dır. 553 kilometro uzunluğunda 
olup 4 buçuk senede ikmal olun• 
muş ve 24 buçuk milyon lira 
sarf edilmiştir. 

Samsun 23 (A.A.) - Samsun-
Sıvas hattının di.in sabah yedide 
Yıldız istasyonunda birleştiği, 
Nafia vekıli tarafından meclis 
reisi paşaya tebliğ edilmiştir. 

Dörtyo da anasız 
Bir Cinayet 
----~ 

Osmaniye 23 (Hususi) - Dört• 
yolun Çaylı köyünde düğünden dö
nen Ocaklı köyü muhtarı Mehmet 
Efendi, davul çalan çingeneyi 
evine getiriyor, maaile davul 
çaldırıp eğlenirlerken ayni köyden 
Hasan Çavuş, Koca Alımet ve 
Salih, Mehmet Efendinin evi~~ 
hlicum ediyorlar, oğlu Bekırı 

l - Herkes hakikati görmek J 2 - Herkesin ışığı başka ba,ka 
için kendi ışığını yakar, ve bu ayn kuvvetler ve renklerde olduğu 
ışığın yardımile hakikati görmiye için herkes hakikati başka türlü 
çalışır. . görür. 

3 - Hakikat bir deAil, birkaç 
tilrlüdür. Herkese göre hakikat baş• 

kadır. Bütün kavgalarıo, anlaşama
mazlıkların da sebebi budur. 

======================================================================================r 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Amanya, arp Borça 1 ın 
•• 
Uzerine Sünger yor 

• 
Fransa, Hayret Ve Dehşet içindedir 

Berlin, 23 (A. A.) - Maliye Nazın M. Ditrih 
şu beyanatta bulunmuştur: 

"Almanya harbin kafi surette tasfiyesi uğ
runda çalışıp uğraşacaktır. 

tamirat borçlarına dair söylediği sözler burada 
hayret ve dehşetle karşılanmıştır. 

Alakadar mehafil Fransanın, miltekabilen imza 
ve tasdik edilmiş olan mukavelelerle tasrih ve 
tavzih olunan haklarından zerre kadar fedakArhk 
yapmıycağını söylemektedir. Diğer bazı mehafil 
bugün için bu sözlerin bir nümayiş olmak mahiye
tinden ileri geçemiyeceği fikrini izhar etmektedir. 

Hoover mcratoryomu 1 temmuzda nihayet bul
maktadır. Bu tarihten sonra Almanya artık tediyatta 
bulunmıyacaktır. ,, 

Paris, 24 ( Hususi ) - Alman Maliye Nazırının 

M. Meclisinde 
Yeni Kanunlar Bugün 

Meclise Verilecek · 
Ankara, 23 - Heyeti Vekile 

beşe kadar yeni vergi kanunları 

ü~erinde tetkikata devzm etti. 
Kanunları kabul etti. Yeni ka
nunlar yarın Meclise verilecektir. 

Anl<arada Merasim 
Ankara, 24 (Hususi) - Milli 

hakimiyet ilanının yıl dönümü 
münasebetile dün şehrimiz Halk 
Evinde merasim ve tezahürat 
yapıldı. Memleketin her tarafında 
tesit meı·asimi yapıldığına dair 
haberler gelmektedir. 

M. Çcmbarlayn Hasta 
Londra, 23 (A. A.) - M. 

Nevil Çemberlayn düçar olduğu 

nekris h<ıstalığının tesirile oda
sından dışarı çıkmamaktadır. 

1 Yunanistan 
Para Bulmuş 

Alina, 23 (Hususi) - Yuna
ııistanın Londra sefaretinden 
gelen bir habere göre evvelce 
Yunanistana borç para veren 
gurup yeniden (2) miJycn İngiliz 
lirası vermeyi kabul etmiştir. Bu 
para ile eski borç taksitlerinin 
tediyesi mümkün olacaktır 

Borçlar 
Müzakeresi 

Ankara, 23 .- Saraç oğlu 
Şükrü Bey hamıller mümessille· 
rile temas etmek üzere iki güne 
kadar Parise hareket edecektir. 

Almanyadtt intihabat 
Oldenbourg, 24 (A. A) - 01-

denborg' un yeni diyet meclisi 
intihabah tarihi 29 mayıs olarak 
tesbit edilmiştir. 

l Silah Tahdidi 
Devlet Adamları Ümit
leı·inden Bahsediyorlar 

Cenevre 24 ( A.A) - Cemi· 
yeti Akvam nezdine memur edi
len Gazeteciler Birliği tarafından 
verilen öğle yemeğinde müteaddit 
devlet adamları nutuklar irat 
etmişler ve M. Makdonald, de
miştir ki: "İngiltere terki teslihat 
konferansına iştirak eylemekle 
yalnız milletleri ezen mali ylikil 

, tahfif etmeği istihdaf etmiyor,fakat 
ayni zamanda cihan sulbü me
selesine de hizmet etmek istiyor." 

Konferanstan babseden İtalya 
Hariciye Nazırı şunları söylemiştir: 

"Yavaş gidiyor, fakat yürü· 
yor. Esaslı olan da budur.,, 

Sovyetler hariciye komiseri 
M. Litvinof, konferansın muvaf· 
fakiyeti hakkındaki ümitlerini 
izhar etmiştir. 

Yumru Ve Tabanca! ağır surette yaralaciıktan sonra 
davulcu çingeneyi de öldllrüyorlar. 
Bekir hastahanede ölmüştür. ka· 
tiller aranıyor. 

Üç Erkek 
Bir Kadın 

1 Karısını Arıyaıi Bir Koca, Başka Bir 
Erkeğin Taarruzuna Uğradı 

Kurtuluşta Bir Bahçevanın 
Evine Taarruz Etmişler 

Dün Bakırköyünde çok garip 
bir hadise olmuştur. Tabkikatımıza 

zevcesi Naime Hanımın Rüsu· 
mat muhafaza memurlarından 

Mümtaz Ef. ile cıvardaki bot bir 
arsada yanyana oturup konuş· 
makta olduklarını görmüştür. 

Dün zabataya şöyle bir ihbar 
Yapılmıştır: 

göre, Bakırköyünde oturan kahveci 
Şaban efendi dün evine gelmiş 
zevcesını bulamayınca aramıya 

başlamıştır. 
Şaban Efendi biraz sonra, 

Şaban efendi bunların yanla· 
rma yaklaştığı sırada Mnmtaz 

Eyüpte oturan Mehmet Ali, 
liakkı, Veli isminde Uç erkekle 
Nisa isminde bir kadın dün 
Kurtuluşta bahçevan Bekir Ef. nin ( 
C\ ine gelmişlerdir. 

Bu sırada Bekir Ef. evde 
Yokmuş ve annesi Nesrin Hanım 
basta yatıyormuş. Üç erkekle 
bir kadın tabancalara sarılmışlar, 
Ve tehdide başlamışlardır. 

İSTER İNAN, İSTER 

efendi derhal ayağa fırlıyarak 

üzerine hücum etmiş ve kahve
cınm ağz na bir yumruk sal
lamıştır.Mümtaz Efendi bu yumruk
tan sonra tabancasını da çekerek 
Şaban Efendiyi ölümle tehdit 
etmiş ve yakalanmışbr. 

İNANMA! 
G teci arkadaşlardan biri nekahet devrini " Kiralık apartıma'l, kiralık hane, kirahk dilkkin, 
l~~~dan yürüyerek geçiriyormuş. Bu ve.ile ile kiralık camekan, kiralık kat, kiralık oda, kiralık aua, 

is~:~bulu dolaımı,, gördüklerini kayd~derken diyor~i: kiralık ardiye, klrahk depo, kiralık fabrika, ldrahk 
u Bu yorulmadan yaplıtım ıreııntılerde latanbu.un voli yeri, kirahk pl&j, kiralık, kiralık, kiralık. •• Lev-
hü t aflarına kadar gittim. Gördüm ki, latanbul, • • 

en ctayard.1 1 Ed. ka ıdan Anado,u Kava.ıı.ına balan okadar çok ki, insan bu levhaları a-armedıj'ı 
.Sişli<leo e MU eye, ırne p • a 
k d he kiralıktır. :ıaman yadırgıyor.,, 

Sayfa 3 

özün Kısası 

Futbol için 
Bir Seyircinin Buldutu 
Dahiyane Fikir! .. 

A. E. 

Milli futbol takımımız Macar• 
farla ikinci defa olarak oynadı, 
ikinci defa olarak yenildi. Sebe
bini mutlaka işitmişsinizdir. Fa· 
kat sizi temin ederim, işittiğiniz 
mutlaka 'yanlıştır. Size hakikaU 
ben söyliyeyim: 

Bir buçuk saat müddeti• 
mütemadiyen "ah, of,, çeken 
binlerce halkın arasında ben d~ 
vardım, gözlerimi dört açarak 
bakbm ve gördüm ki: 

1 - Zekinin sol ayağına, 
2 - Salihaddinin sağ ayağın• 
3 - Fikretin göğsfl üzerine, 
4 - Bütün diğer oyunculann 

da burunları dibine top hiç gel• 
medi, hep Macar)arm kafaların• 
da veya ayaklarında do)a.şb. 
Oyuncularımız gırtlaklarını yır
tarcasına bağırdılar, çağırdılar. 
fakat top insan değildi, kulaklan 
yoktu, işitmedi , inat etti , 
gelmedi. Bu, cidden bUyük bir 
nezaketsizlikti. Gelmemekte ısraı 
eden topun ayağına kadar gidi
lecek, yalvarılacak, tutup zorl~ 
getirilecek değildi. 

* Birinci devrenin hıtamında 
Zeki arkadaşlarını toplıyarak va• 
ziyeti münakaşa etti: 

- Aman buna bir çaref dedL 
Muhavere önümde cereyan ediyord, 

can kulağile dinledim. Oyuncu• 
lardan kimisi sağ için sol 
içe, sol için sağ içe getir.iJ. 
mesini tavsiye ediyor, kimi• 
si bütün ileri hattın geriye 
getirilmesini ve gol yapmak va• 
zifesinin beklel'e bırakılmasıDl en 
faydah görüyordu. Fakat mnza• 
kereye benim gibi hariçten şahit 
olan bir seyirci söze karıştı. 

- İşin daha basiti var, dedL 
Macarlara rica ediniz, kalecilerini, 
beklerini ve muavinlerini oynat-
masınlar. Bu takdirde yalnız ileri 
hatları ile karşı karşıya kahr ve 
mutlaka kazanmz. 

Bu tavsiye oyuncularımıza 
mülayim gelmişti. Fakat Macar
lara daha evvel söylenmediği, 
geç kalındığı için tatbik edile
medi. Düdük çaldı, oyunculanmıa 
yine eski halde sabaya çıktılar 
ve yine gırtlaklarını yırtarak to-
pu çağırmıya devam ettiler, top 
yine inat etti, Macarların ayağın· 
dan ayrılmadı. 

Nihayet ikinci devre de bitti 
ve oyun mağlubiyetimizle netice
lenmiş oldu. 

Görüyorsunuz ya bu neticede 
oyuncularımızın en küçiik bir ka· 
bahatleri bile yoktur. Ortada 
başlıca iki mes'uliyet vardır: 

Birincisi inat edip bizimkile
rin ayağına gelmemiı olan top
tadır. 

ikincisi de bulduğu dahiyane 
fikri oyunun ilk devresinden evvel 
söylememiş olan seyircidedir. 

Sözün Kısası: Olan oldu. Bun
dan sonra yapılacak şey ıudurı 

Getirtilecek olan ecnebi ta• 
kımlarının kalecisiz, mOdafisiz ve 
mua,•insiz olarak getirilmelerini 
temin etmek. Göreceksiniz, o 
zaman ve bittabi birinci sınıf 
takımlar olmamak şartile Avru• 
pah oyuncuları mutlaka yeneriz! 

Vatana Hiyanet 
Berlin, 24 (A. A.) - Alman• 

ya Baş Müddeiumumisi, Berlln 
meb'usu M. Goebels aleyhinde 
hiyaneti vataniye cilrmünden do· 
layı takibat icrasını talep etmiştir. 

Kama Ve Heroin 
Harbiyede Altın bakkalda 

kiiçllk Rafetin kahvesinde bir 
kama ve dostu Safiye Hamının Bu sırada Bekir Efendinin 

:Zevcesi Ülfet Hanımdan cebren 
(520) lira alarak l<açmışlardır. 
Polis, tahkikat yapmaktadır. · 

J 
üzerinde bir paket Heroin bulun• 

L..----------------------------------------------~--------------------· muştu~ 
a ar p /STER iNAN, iSTER iNANMA/ 



t. 

Umran ve lktısat Şakası 

İstanbul 
Taşınıyor! ..• 

Boş limaom dolu mtidürU 
Hamdi Bey yine coflu. Bir saat 
içinde diyledikleria.in hali.sası 

ıuaur; 
"Karaköy köprüsU, 1stanbulwı 

Ud:Madi faaliyetine karıp duran 
demirden bir kaledir. Buna kal
tllrwah, \Jftlcapam k6prüsü· 
illa yambapaa biliftirmelidir. 
So11ra efendim, nedir o Sirkeci 
l.taayonu ?.. Onu da temelin· 
den söküp Y enikapıya götürmeli. 
Hele ta Marmara... Onun müthiş 
cllllgafanndan bıktık arlık. Biz 
dedelerimiz pi yaşayamayız. Bu 
Ulgalara bir nihayet vermek 
lhypdv. Y azıa Adaya giderken 
- lod• eamiye prsüo. 
Deniz ütilnde mahwoluyoru. 
IWn dlL rahahmm dütünelim. 
.. ,... lair clalp loran bu bela
,. da temizler. Yenikapıdan Hay· 
cfarpqaya bllylik bir dalsa kıran 
_.haca fırtına fellketinden de 
ı..ıtuı ... " 

Fakat daha Wtmedi. Hamdi 
Beyin en mükemmel temennisi 
p: 

-fstanbula modern bir liman 
,apmahyu. Ve illl fela.. ••• itte 
bizim ihtiyar limama genç. ku
mandM» bıı fikirdedir. Yani la
tmbuha taşamak. Fakat vakit dar 
eldağu idn Hamdi Bey listeyi 
tamam edememiş. Acaiıa daha 
neler söyliyecekti? Alt tarafını 
Mz anfatabm: 

SON POSTA 

HABERLERİ 

Diyarbekirde Sıhhat 
• 
işleri 

Sıtma, Fuhuş Ve Zührevi Hastalık 
M~~delelerine Ehemmiyet Veriliyor. 

Dıyarbekar, edebilirim ki W. 
( Hususi) - Bu· zim haıtalıaae 
gilaı Diyubekl· diier 'rilAyetler-
rin ııhhi vazi· de bulunan ND-
yeti için umumi- mmıe hutaba-
yet itibarile iyi neleri.den daha 
kelimesini kulla· mlikemm eldir • 
aabi.iriz. Fakat Hastahanede ye-
yaz mevsiminde di mllte1aaı11• Yar· 
bm-acla lltm• .ı_ u __ a._ı_ 

Ull" • .-...IAlıM' t.ma· 
hastalığı başg&ı· 
terir. Bunun 
içindir ki ııhhat 
dairen pdidea 
liZlmgelen tecl- D 
birleri ittihaz iga,.belcir Nümune lıadaıwslnin in cepheden ıörin&;,rı 

etmekle men-oldur. Ba mene baza iıl• ele yok dejildir. vam ediliyor. 
aıtma ile eAaıb şekilde mlicaclele MeaelA dllkldolarda abla Esasen tellrimizcle fu1uıt ye 
icrası takarrilr etmİ§tİr. yoprtlar yanıktır, ııbhate ma• zührevi hastalık mUcadeleaine 

Bütün eanaf belediye tarafın· zanat verea tuhaf kokulan ....,. ~·k ehemmiyet .eriliyor. Her 
dnn muayene edilerek ellerine dır. Umumi hali çok az oldugw u ha ııhbat vesikaa1 verilmektedir. zaman stalılr aşılamalan mub-

içm ban kuytu yerler geçilemi· temel bulunan ldSt6 kadınların 
mühlik ıeçid hastalıklarla malül yecek. bir vaziyettedir. Bilhassa 
elanlarm esnafhk yapmak sureti- halk arasmda dolqmamaları 
le balkın ııbhatını tehlikeye dü- y oğurtpazarınm ü!ltfindeki luarap maksadile ciddi tedbirler alın-
ıürmelerine meydan verilmiyor. mahal çok çirkin bir manzara mıştır. Diğer taraftan buradaki 
Bazı kabvelt-ri istisna ederesek anediyor. kuduz müesseıesi de faydalı 
diğer dükkanler oldukça temiz- r Burada iftihar edilebilecek ıekilde çalışmakta, yüzlerce va· 
dir. Bu arada yeni belediye rei· müesseseler arasında Nümuue tandaıı öliimden kurtarmaktadır. 
simizin ebem:niyetle uğraşacağı hastahanesi en başta gelir. iddia Sabri 

·----~-

Memlekete para lhrm. Hariç
ten celbedilecek seyyahlar bura
Cfa milyonlar bırakabilir. Bu su-
retle ticari mtıvazeaemiz kı1ta Domuzla 
ıftnde kendine g~lebilir. Fakat • Heyecan lçiiıde Tes'it 

Edilen Bir Yıldönümü 
ll~nun için o kadar fazla. düşün·. Mücadele lçin 
mıye hacet yoktur. Aakerı m6zeyı 
otd'uğµ gibi kardanp Marmaranın Sürek Avı 
aöbeğioc oturtmalı. K~ışıdan ge· A tJ ( HusuaJ ) _ Ba .. lara 
len seyyah vapurları lımana ka- rmu u g 
d · .. · d · orta büyük zararlar veren yaban do-
...1~: ııre~egı~e enız san· muzlarile mücadele için bir silrek 
_. muıcnın yanına yana- • dilm. . K b 
I" ve aeyyahlarııı tahmil ve avıh~ertip 1 e b ııür. d astaO andoın 

. • ma ır avcı arı u av a • 
tahliyesa. kolaylakla miaıkiin ol.ar. b' k k ve bir geyıik 
A 

___ t .• • L_ .. bul muz, arço moçu 
JU01Ya camıınıa. 1H1gua ~ ~ldürmBşlerdir. Bupn de yapıla· 

tluga yerde dar.muma artık lii- cak olan ikinci bir sürek avına 
sum yoktur. Bunu tla mimber lzmirin birçok meıhur -..vcılau 
ft miluabile birlikte Yqilköy da iştirak edecektir. ' 
«Snlerine çekip götürmeliyiz. Kar· 
lıdan 'geren ıeyyah vapurlarının 
gözü önüne bundan dalla canlı 
bir reklam konulabilir mi? 

Stadyum~ stadyuml diye ba
pıp duruyoruz,. Koakoca Cinci 
meydan•dan ietifa.de etmiyoruz. 
Onu da ondan kald1mN1la ve 
Boğaziçinin en merkezi bir 
aoktasaaa getirip yerleştU.me-

liyiz. Hu ıene yüzler ce ecne
bi. takum ıeliyor. Bunlar. va
purdu kolayca çalrarınak ve 
yUklalelr içi11 bW1daa daha pr~
til umt an Ağlıtı, hem efen
tlim., M keca ada, ~ıın abi 
etteyanfanna mani olur. 

Bu suretle bofazımızda da 
aeyriaefer kolaylaşmlf, hatta ço
plmaf olur. 

Hamdi B. da8a ~ anlata
eakb. Fmkat sGnlerdeaberi ışık-
11& we dummmz kalan MM.ara 
llhldarmda bir çatana gödktii. 
Hamdi Bey: 

- Haydi YUife batana! cliye 
. "•iararak yeriadaa fırladı. .... 

lzmL de Stadyom 
İzmir ( Hususi ) - Alsaacalt 

•par sahas•mn genişletilmesi ka
rarlatmı,,tır. Yakında faaliyete 
başlanacaktır. 

Köy Bankası 
Adananın Bir Köyünde 

Banka Tesis Edilecek 
Adıına(Hususi) - Buraya iki 

saat messafede Gerdanli isminde 
bir köy vardır. Ufak bir kasaba 
manzarasını andıran bu iri köy 
150 evli ve 1000 nüfusludur. Bu 
bia kifiden 100 kadan 80 ile 
ylz yqlart aruıada dır. 

Bunu söylemekten maksadım 
bu köy halkllllll nekadar sıhhat· 
li olduğunu gWermektir. Kay 
balkı çiftçilikle uğraşır. Fakat 
içlerinde demirci, marangoz gibi 
...·at .alıiplui de vudır. ilı 

Enelce yalnız buğday ve pa· 
.ak ekerlerdi. Şimdi bai Ye 
bHçe yetiftirmek huıuaunda da 
faaliyete pçmitlerdir. Son za
manlarda (800) d6ntha kadar bal 
" bahçe viicuda getirilmiştir. 
Geçenlerde bu kay halkı Vitlye-
te müracaat ederek k51leri•de 
bir Kooperatif Bankaaı tesis edi~ 
mesini istemitlerdir. Villy~t bu 
müracaati tetkik etmektedir • 

Mua"imlerın S!yahati 
lzmir, ( Hususi ) - ~mi~ 

muallimleri 12 mayısta ÖHemiş, 
Tire ve Bayındıra bir ıeyahat 
yapacaklarJar. .• 

Vanın lcartuluş gıldönümii meıuiminden bir intiba 

Van, ( HUSWll ) - Gilzel weh· 
rimizin zulüm, ifkence ve felA
ketten kurtuldup mea'ut gilne 
tesadüf eden 2 nisanda burada 
bUyllk teait merasimi Ye tezahn
ratı yapddığmt teJıafla bildir· 
miftim. 

Vanlılar 2 Dİi .. 334 taihin
de ywtlanmn istilA Ye ıullm
den kurtulma•nı ~ aautamaz· 
lar. Vatanpener V a-111• ba 
mukaddu pO lnıaihae bclar 
tes'it edememiflerdi. Falrat Vali 
Mitat Bey Tiril taıilüae yazdan 
bu kurtulq atınDntta haytık te
zahllrat ile tea'idİDİ temin etmif
tir. Bu abeple 2- nisan stıaa 
burada emsalsiz tezahurat yapıl-

. dL Halk. kendi milli •• •a
balll oyualarile bu tezablrata 
sevinçler uasanda iştirak ettiler. 

Ylllyet ve Belediye dairele-! 
rinde, i;u aziz yıldönümü müna· 
lletietile kabul residder.i iera edil
di. Geceleyin de fener alayı ye 

ıenlikler yapıldı. Ayrıca Halle 
Evi aalonunda "Vanın kurtulllfll. 
ıaminde bir piyes temail eclildL 
Mektep Mndnrn Mllştak Beyin 
yazdığı eaer copun allntlarla 
kaqdanmafbr. 

Torbalıda 
Bir Cinai/et 

v. '· 

fzmir, (Huıuai) - Torbaluwa 
Arapçı k&yiDdea Fatma 1.minde 
bir ıenç kaz yedi yen'nden yara
lanarak 81dtır61m0ştn. Y ecli ay
daaberi ortadu kaybolmuı ola9 
katil Ali yakalanmııtır. 

Bataklıklar Kurutuluyor 
lzmir ( Huauıl ) - Şehitler 

caddeıiodeki bataklıklum kuru
tulmaslna baflanmııbr. Banlana 
15 gtıo lçilHle kurutulacaj'ı zan
nedilmektedir. 

1 . Ett, Doktoru 

1 

lzmirde 
Enosis Takımı Orada Da 

Maç Yapacak 
lmıır (Husuu1- Maymn ba

plda F enerbahçe ile bir maç 
yapmak lizere lstanbula ıelecelı 
olan YunanWann Enom takımı 

eeJuimize de uğrıyacak. burada 
iki maç yapacaktır. Bara.la AJb
norda ye lmmapor talumlarile 
karıılaıacaktır. 

Mardinde Bayram 
11arain, 23 (Hususi) - HAki· 

miyeti Mil!iye ve Çocuk Bayramı 
bugtm diğer senelere nisbetl• 
·daha parlak bir tekilde tes'it 
edildi. Mektepliler süalü otomo· 
billerle ıehir dabiliodo ıezintiler 
yapblu. 
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Cenevrede 
Silahlar Meselesi 

Cenene 23 - Amerika Hari
ciye Nazın M. Stimaon, terki 
teslihat Umumi Konferanaının 
toplanmasından evvel heyeti 
umumiye Reiai M. Himallll davet 
ederek Çia • Ja on ibtillf11ua 
safbaaı haklaada malOmat •er
melini rica etmiftir. 

Amerika Cemiyeti Akvama o yor: 
Annesine 

Esir 

Çin - Japon Meselesi Ne Halde? Genç 
Hanımteyzel 

"23 ya,ındayım. B'rçolc kızlarla 
tanıttım n bi kaç oı a sev · •• 
aevildim. Tam mes'ut bir yuv ku,.. 
mıya hazırlan rkea annemin mGdaha• 
lesi kurulmak üzere olan o yuv arı 
yıktı. Ve ındıklerımd n beni yar
maya aebep oldu. GardutG eıkı g6r
gG Gzeriae b'raı fazlaca muta 11p 
o an bu kadın nazar nda qk, aevlt
ırek çok ayıp ve çok fena olarak 
16rülüyor ... 

Umumi Komisyonda, lngdls, 
Hariciye Nama bir proje ftl'IDir 
tir. Bu proje, Cemiyeti Abam 
emrine mbataldl bir kuVYet fttllle
yi teklif edea F ranaaa proje9ial 
tadil etmektedir. 

Ayrıca taurua .ıtıhlanma 
neler oldufaam tayinine alt tek· 
Ufi de kabul etmiştir. 

Begnelmilel 
Ekmek Sergisi 

Roma. 23 - Büllln cltlayacla 
4mal edileD ekmeklerin malatelif 
cİIU ve .. ldllerini tanıtmak yek
cliierile mukayea etmek maksa· 
clile 19-JO haziran gOalell ara••da Romadaki Trajan pua• 
nada bir beyaelmilel ekmek ıer
ıfal açılacaktır. Şimdidea Avru
paam Şark n ıimalindea çefit
ler plmiye baflamışbr. Afrika, 
Amerika ve nak ıarktaa tlnde
rilea dij'er nevilerin de ıeJmek 
ti zere oldujıı bildirilmektedir. 
Bıı nDmuneler muhafualarım 
temin edebilecek olan huaml bir 
muameleye tabi tatulacaldarcLr. 

Par is 
Borsasında 

Parla, 23 - Evvelki rtınktl 
b._adan ıonra piyua cuma 
aann daha pyam memnuiyet 
Lir vaziyet ,._termfttir. Celae 
bicla1etinde tok tutamla ola 
tdmajlllit biraz sonra lrapemıa 
dotra kalkuunak prtile W.... 
dilecek derecede inhN .._. 

Marsilgada 
I
Mançuri 

Bir Şakavet Japon/aşıyor 
Manilp, 13 - .t prir, bir Tokyo 23 - Yeni Mançuri 

poetahaep taarruz etmiflerdlr. hllka111eti, Japon hllk8meti me-
• murlanndaft dart abn Şan-

PCNdalauenia muhtemel bar Şunıta mtlhim memuriyetlere 
taarruza utn,acaimclaa haber tayin edildiklerini bildirmektedir. 
dar olan aabıta mezklr biaa11 Bu tayinlerle Ja~. Mançari-

de Dahiliye, Hariciye, Maliye 
tarauut etmekte .. içenle de a nezaretlerile polis iclareaai elle-
polİI aaklanmıı bulunmakta lclL rine pçiruaft ola1orlar. 

Dla akşam 
poıtabanenin ka· 
panmua uatin
de 4 flpbell 
....... poata ... 
atlerial ıllterea 
kitaba tetkikte 

muunaa de••• 
ettilderiadea po-
liller fiddetle 
hareket karanm 
vermifler fakat 
prlrler, bO,ak 
çaptaki tabaa
calaruu poliale
ria ........ bo
pltmıfiardlr. 

Mabltelelerl 
emaamda kife
lerin bazla cam-
larından mntee .. 
Iİr olan zabıta 

m e mu rlarından 

birisi 6lmOı ve BG\çe projHI laımea tanba, inam .. •• tenkit edilen 
diterleri de O- 111611& Me~l,. Naın Nlflll ç._,,,rlagıa 
lllm derece.mele ,.,..........._ ~ 
şerirlerden lkW otomobllle firar 4'tlr 
etmifler, halle tarafmclaa takip Havzasında 
·- cllfer Od ......... birili etadftir. 

Fran11& elhamı eberlpt iti-
barile mutedil tereffller ka1det
mekte halbuki beynemilel .Um 
ademi intizam eıerleri ,Wer
mektedir. Fran11z rantlan u ha· 
.reketlidir. Nukut sailamchr. 

1akalanm11tar. Surebruck 23 - Sarre .. Y-

A 
. 1 All maden ameleleri eendikalan 

merı'kada. amelelerin terhisi •e bir takım 

= TAKViM=:. 
[PAZAR/ 

»Ola - 24. Nİlall • 93ı ICMaa ı 
Arabi 

S • Zdlılece • 1• ll·Nlnr .... 1 

-

1 • l • '- madenlerin kapanmuandan dola-
IŞSlZ lK )'I Franaa hllkOmetine proteltoda 

Nevyork 23 - Sharl pollti, bulunmuttur• 
S.lecliye ininde toplanan 400 Banlar Franaanın Sam hav-
kom&niat nOmaylfcl &zerine hl- z.. klmllrleri mObayaaunı tezyit 
cam etmiye mecbur olmuftur. 10 etmeaiai latemiftir. 

kadar poUı ,....W.llllf, n&ma
yifc:ller datalmlfbr. Buna mftmam 
bir takım arbedeler ele F1Adeüi=-
1acla wkua ıelmiftlr. 

Bitin Cemahiri M&ttehide 
topraklarındaki ipizlerin llbrabını 
tebvin makaadile toplanılan para 

bu ip klfi l'elmemektedir. 32 
teblrde yapılan tahkikat, bir 
buhran vukuuaun yalnnlafbğuu 
ıaıtermektedir. Vardım paruı bir 
mayısta bitecektir. Bu takdirde 
bir takım kanşıklıklana çakmuı 
ihtimali yardır. 

IDEBI TEF&KAMIZ: 94 =========== 
A ç L 1 K 

bütan lurçıohklanna sOkiitla mu• 
lcabele ediyordum. 

Bu aralak iıkambil oynayan
lardan bin; 

M&ellifi: Knat Ha••• Mltercimiı P S. 

Doğrum ben böyle inlaDlar 
flrmedim. Cebinde metelik oJ. 
madan ıokaktu doadotra buraya 
ıeliyorlar, aoara ev halkınan 
içine karqıyorlar. Dec:llmya. 
artık elverir. Haydi, burada ifl 
olmıyanlar aokatal AnlacLms mı, 
ben evimde llk6net istiyorum! 

Bir teJ ılylemedim, atzımı 
bile açmadım. Fakat kapmm ya
nma dinerek yerime oturdam ve 
pabrbyı dlnlemiye kopldum. 
Hep birden llylllyorlarclı. Hatta 
hlcliaenin aud bafladapa anlat 
mak iltiyea çocuklarla labmet· 
~ de ite bnfauflarch. 

Benim apmı açmamaklıjlm 
"' ''• ba ,arlltl elbet laltwk· 

ti. bitebllircU. Şllpbe yok ki ba 
imanlar ka91U111 eo;ıuna kadar 
gitml1eceklercli. Fakat, fakat 
benim aizımı açmamaklıtam pr
tilef Zaten apamı açsam da ae 
.ayllyebHirdim? DıfUI da belki 
laf yoktu. Fakat hava yine 
.pktu, fada olarak karan· 
bk ta çlkllyordu. Bu uman 

muaa•n &zerine 111mruta indire
rek bapılacak zaman mı icH? 
HaJll' badalahta llzum 1okta. 
Ve alla clurdam. Ve hemen he-
m• IOkata ablmakbtama rat
men nelen a,rdmadım. 8alap 
llkaJdl ile kaplanmıt bir gide 
clanra uab Ha1ntl .laanm re1111lne 
bakapr n ew aalıibl kadınıa 

- Madam eğer kurtulmak 
iatedifiniı: phıa ben iaem, bun
dan kolay bir teY yoktur, dedi, 
ayap kalkb. Ôbllr OJUDCU ela 
yerindea dotnddu. 

Fakat eY aahibi her ilmi
ae de: 

- Hayar, Hni kaatetmemJ.
tim. cevab• nrdi, De leDi, ae 
de .,kadquu 1 icap edene kimi 
kutettijiml ,a.terebilirim.. Eter 
icap ~. Aalıyor m..._..? 

Kulk clmleler llylliyor ••• Ve 
iteni kutettiiiai ılltenaek içla 
akleriai bep bana dildyorda. 
Fakat bea kelldi k..dluaeı 

- Slkltt Diyordum. E•et, 
••et daima ...,...k llzımcLr. 

ICaclaa ... apktaa ..... 

litmeldiilml llrlemlftl. ıaw•·· 

IAlmanganm 
Fransayı 

ithamı 
Berlin 23 - Alman Matbuah 

ee ... evrede, tahdidi tes'' at etra· 
fanda yapılan mDzakerelerle çok 
meşgul olmaktadır. Bunlardan 
Lokal Ançayker, Fransanın, tab· 
didi teılihat meselesini tamirat 

·tine bağlamak İltemesind~n tik Ayet 
ederek kOçllk devletlerin yardımı 

Şımdiye kadar annemin bGtOa 
taaHuplanna boyun efdimı ıırf oa• 
Ozmemek için aovgıhlerlml feda 
ederken bu fedakArbtımın, çekdtfm 
ızbrabın teaelliaial geceleri ıas 1..
larımla dilendlrn. O benim atlad .. 
tım1, ne kadar bGyGk ızbraplar ~k· 
titiml bilmiyordu. Ona ı8ylemlyor
dum. Benim 16nlüme, .. adetime 
mani olan bütün gün ve ıeceleriml 
hiiıün ve ıöz yqlan içinde reçlrt.a 
bu kadına yavaı yanı kine benaw 
bir t y bea ed'm. 

ile konferansı alutmete uğratmak 
İlteme' le itham etmektedir. Bu 
ıueteye ıöre Amerika Hariciye 
Nazan il. Stimıon, Fransa ıle 
~tereye yeni bir proje ver
mittfr. Bu projede, Almanya f. 
llhlannı tenzil etmif olarak g6a
terilmektedir. 

/ngilterenin 
P.ara Vaziyeti 
Ve Amele Siyaseti 

Londra, 23, - Bütçe mO
zakere edilirken M. Çorçil siz 
almlf ve aabık amele blikOmeti
aia para Iİyaaetindeld çocukluk 
ve bafifliiinl kaydetmlf ve qya 
fiatinin 1928 seneai aeviyeaine 
ptirilmell için Amerika ile sıkı 
bir tetriki mesai tavsiyesinde bu
lumuttur. 

Yani Yunan Maliye Nazın 
Atlna, 23 - Yunanistan baa

kua laabk mtlpYirl Atlaa O.. ·--· ............. .. dduatçdardu M. Varb ........ ma-
u,. aaaarbtma tayin edllmiftir. 
Y eai nuar din yemin etmi.ttr. 

Hindistan da 
Teokifat 

Y ea1 Delhl, 23 - Konırenla 
28 UICI deneai için reia illtihap 
eclilen Malaviya Delhiye girmek 
mlmaaaatine itaat etmeditinclen 
teftlf edUmiftlr. 

Ayal zamanda diba tevkif 
edilea Madam Neda Wr Hde 
hap19 mahklm edilmlftir. 

Almanyada Yeni Teıkifler 
BerUa, 23 - Zabıta pbrln 

fimallade mle1H8 auyonal ._.. 
yaliat merkezinde yeniden tabar
ri1at yapDUft 56 kişiyi tevkif ve 
bir takım liWılar mllsadere et-

bu dakikada fazla prura 
l&mmıua bir ineti nehe 
mahal yokta. Heyecana kapdau
yalam, diyordum. Hep Hazreti 
ı..... rumiDe balayordam. Ne de 
prlp uçlan Yardı. Y emyefll 
alrlnlyorda, ba dakikada ka· 
~daa yekcliferlne balla bir 
itlrl fikir reçtl: Hasreti t..clan 
retD reap. Yetil renkten de la
cilia bir llreaine ıeçtim. Ba aa-
ncle • haJat yekdlterinl kucak· 
111• otlara benzer., deallcljial 
batarlaclam, ....... kıpmet ... 
alini, daha IODra da YUajaliada 
... ı&'dllitlm abaaosclaa ,... 
,.. ... bir bl.. acana cftltla-
cllm. .. 

BtHla banlar bclım• beal 
IOkap atmak .._. oldap bir 
claldkada lraraaabnpk bfuaclaa 
pelJorcla. 

Kaclam 
- "1tmlrorll cllJ• balar•· 

Öyle ,._ Bir anne, anne lkea 
ew-lidının nadetine mani olur n 
onu kendi elUe ııbraba, 181 yaıt .. 
rıaa atarıa benim mutber olmıy., 
ona kartı bir kin beılemlye bakkam 
rok muydu? 

Bu kere de kocaı adan ay ıllDlf 
bir bdınla tanıttım. Pek temiz " 
Jlkaek bir kalbe malik olan bu U
dını da sevdim. Hialerim'ı, duyıula• 
rım z, fikirlerimi! mutabık kaldı. Ve 
izdivaca karar nrdlk. Öyle ki kar .. 
eatımıı JUYaaın tam bir IUdet ,.. 
•ua olmaaı için her ikimi• elial8e 
clH aeJen fedaklrbtı yapmaktaa 
pkinmfyeceflz, n bu kadınla da ... 
lenlr1em mes'ut olaeatum annedl
yoram. Zan detll buna tamamU. 
kullm. Çinici aevdltlm kadın mea'tlt 
•deblleeek ve Hvebileeek. mukabl
llade ele nvilecek bir ruhtadır. 

Hallaeld annem bu bdlvaca •• 
......... Şhacll ............... 
•lllerflt .. kaclaaı ma f.cla • ..,._, 
,-.. -•mi hela eclvek .. b
.... ••ı...Jim mi?. 

IZMtrı 1. 
Bir .... amıeaine h8rmet 

......... bbet ptetllle8ial ..... 
ram. Fakat evlenmek cara- pl
mif. J11Ya kurmaya karar ~ 
bir erkejla anneaine ba kadar 
elİr olmuam anlamam. 

Refit laen, keadl kararmo 
kendia Yerinin. Anoenhı ita ite 
karışmıp bakla yoktur. Saclece 
a&cenebillr. Fakat bu ıtıceame ele 
asan llrmez. Er seç .ıfecler, 
banpr. 

:...:. m., ..... 

HANDll'E'YZI 

Tokyo 23 - Çinde, Fukyea 
vlllyeti dahilinde bir komlnllt 
bnknmetin tefekklll ettijl haber 
veriliyor. 

Size evi terketmelllinlz, diyorum. 
Aüadı ... mı timdi? Ama AJ.. 
lalaam mmeclerim ki ba aclala 
delicllr. Ha1cli di1oram mel Çok 
k•uttald 

Kapıya bala1orclam. Fabt 
kallap sitmek içia delil. .... 
deiill Aklama plıaaca bir dl-
ı&nce ıelmlttL Eter kapuua ke
riade bir ...ı.tar oluyda çeftre. 
c:ek, .... ablmakta kartal ... 
için k•d'ml ele onlarla birlikte 
hapledecektlm. Fakat lrapuam 
latlllde anahtar yokta. AJap 
blkbm. Arblc hiçbir lmlt kal
IMmıfb. 

Birdenbire kocaıınm .... U.. 
clmmlclae kantta. H•JNtle Jerim
de darclam. Garip p,t V•ktlle 

beni tehdit •tmit olaa ba adam 
timdi beal mtlclafaa edl,orcla. 

-Sokataıece .._ ..._ 
................ deci. 

(AwU. ..... 
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Çocuk 
Kampları 

Dünyanın her tarahnda çocuk 
koruma teşekkülleri, çocuklar 
için yazın kamplar kurarlar. Bu, 
çocuğun organizmasım kışın sert 
ve insafsiz darbelerine karşı ko
rumak içindir. Yazlığa çıkmak 
kat'i bir ihtiyaçtır. 

Bizde de yaylalara, bağlara 
çıkılır. Lakin bunu ancak yapa· 
bilenler, yapıyorlar. Çocuk· 
larımızın belki de yüzd sekseni 
bu imkandan mahrur yoksul• 
lardır. 

Türkiyede çocuk kampları, 
kelimenin tam mnnasile bir za· 
ruret halindedir. Cünki bizde re• 
fah, mücerret manasile mahdut 
insalann nail olduğu bir saadet
tir. Yoksul çocuk sayısı, insanı 
korkutacak miktardadır. Bunların 
bakımı hiçbir nevi sıhhi icaba 
temas etmiyen bir bakımdır. 
Kara kış bu yavruların iistüne 
niikibet gibi çöker. , 

Sosyal yardım teşkilltımn 
daimi himayesine muhtaç olan 
bu çocukların fena yetişme

lerine mani olacak tedbirlerimiz 
de eksiktir. Bu çocukları ya.ı 
kamplanna göndermek bu cihet· 
ten de elzemdir. 

Çocuklar birlikte geçirecek
leri kır hayabndan, her itibarla 
ı.tifade edeceklerdir. Muayyen 
hir teıkillt halinde yürütülecek 
olan bu iş, birkaç sene ıonra, 
bugün ıokaklanmızı dolduran ve 
evlerimizde melankolik bir eda 
ile mınldanıp duran sıska çocuk· 
lann yerine dinç yavrular mey• 
dana çıkarmış olacaktır. 

Dilnya çocuk koruma tqek· 
killerinin belki en genci olan. 
l»uaunla beraber sayısız zorluk· 
ları yenmekte ve müessir bir 
faaliyet ıahasının boşluğunu dol· 
durmakta yDkıek bir liyakat gös
teren "Türkiye Himayei Etfal 
Cemiyeti,, çocuk kampları itine 
henilz baılayamamıştır. Bunun 
ıebebi, biç fllphe yok, elindeki 
maddi vasıtaların en milbrem 
çocuk ibtiyaçlan için bile az 
relmesidir. 

Halbuki bu işe derhal 
başlamak lazımdır T eşebil-
ıü ve tahakkuk ettirmek 
için icap eden maddi vasıtaları 
Himayei ttfal teşkilitmdan bek
lemek doğru değildir. Fikrimce, 
Himayei Etfal çocuk kamplara 
itini organize etmeli, bunun ida
resi için lazım olan para ve mal
zemeyi bUtün milli müesseseler, 
bayır cemiyetleri, hatta hususi 

teıekküller temin eylemelidir. 
Himayei Etfal, önümüzdeki Çocuk 
Haftası münasebetile bu teşeb· 
bU.e girişebilir. Planları yapar ve 
bu memleket işini birlikte bapr
mıya biltUn mlleueseleri davet 
eder. 

Meseli: Etıbba odası, kampa 
fidecek çocukları muayene ede
rek ihtiyaçlarına göre gidecekleri 
kampları tayin eder. Bankalar, 
muhtelif mali ve iktısadi müeue· 
ıeler işin para tarafını birlikte 
temin ederler. Devlet demir yol
ları çocukların kamp mıntakalan
na nakillerini llzerlerine alırlar. 
HilAliahmer seyyar eczaneleri ve 
revirleri vücude getirir. 

Ankara çocuklarını düıünür· 
ken, gözlerimin &nlhıe, ıu anda 
Dgaz ve Yabanova dağlarında 
tepelerinden tepelere ve lnebolu 
•hilJerde kayalardan uzak dal-

, Ak V ''T k l G•• l . Bir Doktordan ' ıntı,, eya ut a ,, un erıne Şikô.get 
G •• D "' • • CC Ak G 1 • Ölen çocuğumuzu uıulen be ore egışır. ınb, ya e ınce.. lediy~ doktoruna muayene ettir 

' memız lizımdı. Doktor Bey lüt· 

Sirkecige tiden yolan dönemeç gerinde sıralanmıılardı 

- Ayna gibi olmazsa para - Bu behram (buhran ola· madı; başını mağrurane kaldıra-
yok!... cak diyorlar, haniya, çok piktır rak: 

- LustrisL Haniya parlat - bize dokunmadı. Bakıyorsun, - Şurada bir aynam da varl 
yoruz efendim... ayakta yamalı pabuç... Geliyor Diye ı&sterdikten ıonra davam 

Sirkeciye giden yolun d6ne· boyatıyor. etti! 
meç yerinde sıralanmışlardı. Ayak Beş kuruşla, ayıbını kapıyor. - Bizim hemşeriler, bunun 
listü kundura boyatmak hoşuma ZUğürt mUşteriler, bize eskiciliği için bana çok IAf atarlar. 
gitmediği halde, bir tanesine doğ .. Q de öğretti. Bazi milşteri geliyor "Tahir işi bUylitt\i .. Aynalı do· 
ru yürüdilm. Sarı ve siyah lekelerle ki, kunduranın bütün çivileri çık· lapta başını tanyor 

0 
derler. Ayıp 

parmaklnrı acayip bir renk alan mıf. Alıyoruz çekici ele, çiviliyo- değil ya .. Temizliği çok ıeverim .• 
esmer bir delikanlı hemen fırça- ruz. Yahut bir tarafı patlamış, Bu zamana kadar, kundura· 
lara yapıştı. koyuyoruz bir yama .. Yeni ayak- ların boyanması bitmişti. Fakat 

Kendisini lAfa tutmak için kabı boya istemez. onu biraz daha söyletmek isterim: 
bir bahane ariyordum. Dedim ki: Boya vursan da tutmaz. Eski· - Günde kaç kurut kaıana• 

_ Elini biraz çabuk tut.. dikçe boyayı çeker. Şimdi yüzde biliyorsun ? 
işim acele .. , doksan mftşterinin kunduraları - Belli olmaz. Günü bilir. 

Başını kaldırdı; hafifçe arap eski olduğu için iki günde bir, Bazı gün, akınb olur. Ba11 glln· 
şivesine kaçan bir sesle : biıe koşarlar. Behram (buhran) ler tutkal olur .. 

- Ben anladı ki siz acaJa bundan dolayı boyacılara vurmadı· - Akıntı nedir, tutkal nedir? 
Burada tavrı birden değişti: 

istiyor.. B d d . - Akıntı.. Yağmurlu havaya 
Merak ettim: - eyim, e i, sız gazete deriz. Yağmur yağarken herkes 
_ fşı"m acele ld v okursunuL Boyalar yüz paraya d 1. . k. k d b t I 

o ugunu ner- inecekmif, doğru mu? e ı mı ı un ura oya sın •• 
den anla dm? _ Haberim yokf dedim. Böyle zamanlarda akşama kadar 

Beyaz, inci gibi dişlerini gös- inanmış gibi görünmedi: çekmeceye on kuruş bile girmez. 
terek gülümsedi: _ Ben de hemşerilerden duy- - Ya, tutkal ? .. 

- Biz müşteriyi uzaktan ge- dum. Aslı çıkarsa fena.. zati - Tutkal müşterinin çoklu--
lirken nasıl müşteridir, bilirizl kazancımız, kundura başına yilz ğudur. Her gelen, yapJ..fır, kahr. 

- Ya?!.. para .. onu da elimizden alırlarsa Böyle malarda nöbet bile bekli-
- Siz, köşeyi döndüğünib:, ne olur? yenler olur. Hava çok iyi 

trambaya· binecek gibi yürildlln6z, O sırada dikkat ettim: Bizim olmalı. Güneş, ıyıce ortalığı 
ıonra, tekrar geldiniz.. Ben gördll, boyacının yepyeni bir ıandı~ ısıtmalı.. Tozlar, yerlerde şöyle 
anladı.. İtareti çaktı.. vardı. Boya şişeleri, fırçaları, bir karıı kabarmalı ki, işimis 

- Acayip? işaretiniz de •ar çuhadan, kadifeden kundura par- rastgitsin .. 
demek.. latmıya mahıuı müteaddit Ha.. Bir de akıntıdan sonra 

Fırçaları tahtaya vurarak tıkır- bezleri titiz bir itina ile yer- hava açbğı günler işler biraı. 
dattı: leıtirilmişti. Ve blitUn bu iyi gider. Kuru havada da ça-

- İşte bizim işaret bu... tertibatı kem gözlere karşı mu- murlu kundura ile gezilmez ya. •• 
Boyalı elinin parmakları ara- bafaza eden bir tek mavi bon- - Kaç boyacı varsınız ls-

aında tuttuğu simit parçasını ağ· cuk, sandığın kenarında ıallam- tanbulda? 
zına götiirilrken, benden öztır yordu. - Onu hiç sorma!. 
diledi : Bu dikkatim gözünden kaç- - Neden? 

- Kusura bakma, Beyim !.. 
Bu ıaatc kadar, ekmek yemedim. 

- işlerden memnunsun de
mek ... 

- Allah beraket versin.. iyi-
yiz bugünlerde ... 

Ve Mühim bir sır ifşa ederı 
gibi sesini alçaltarak anlattı: 

ialara ıen sesleri akıeden bir 
çok çocuk ıeliyor. Bir vak'a 
kartısında imişim gibi bir ıevin· 
cin ürperişleri içime doluyor. 
Sonra daha uzaklara dalıyorum. 
Şimdi dağımk gibi duran gelir 
kaynaklarım mükemmel bir orga
niyasyonun elinde toplanmq aö
rüyorum. Vatanın çocukJannı bu 
tesis yarına sıhhatle, kuvvetle, 
neşe ve olğunlukla teslim ediyor. 
Bayle bir hayalin hakikat olması 
için nemiri versek mutlaka azdar, 

Ankara: Sinanollu 

SON POSTA 
IY nmf, Siyaıi, Hava:fi ı 

gazeteıl 

ve Hı!.ı 

idare: latanbul: Eaki Zaptiye 
Çatalçeımo •Oka,tı 25 

Telef ın jatanbul • 20203 
l·o ta kutıı•us l.tanbul • 741 

T dl"ra& latanbul SON POSTA 

ABONE 
TÜRKiYE 

-1400 Kr. 

750 " 
400 .. 
150 .. 

1 Sene 
6 Ay 
3 ,, 

1 " 

Fi A Tl 
ECNEBl 

2700 Kr. 
1400 .• 

800 " 
500 it 

Gelen evrü prl verilme.&. 
lı&nlardan mea'uliyet abamu 

Cevap lçba mektuplara 6 kuruılulr 
pul llbe•l lbımd1r. 

Aclnı cletitttrilmeıl (20) kurıattıar. 

- Bir şeker sandığı eline 
geçiren boyacıyım diye meydana 

çıkıyor. Saymakla bitmez ki .. Sa
de Sirkecide belki otuz boyacı 
varız. Biltün lstanbulda Oç d6rt 
ylb. boyacı olmahl.. 

O sırada, parıl parıl yanan 
sandığının cazibesine kapdmıı 
iki müşteri öteki boyacılan b11a• 
karak onun yamna geldiler. 

Nazarım değmesin diye he
men mavi boncuğa baktım. 
Yolda kendi kendime düşünil· 
yorum: 

- Kundura boyacıları, bele
diyeye muayyen bir para ödemi· 
yorlarsa haksızlık ediyorlar. Bir 
kundura boyac111 için meaelA fU 
Ebuuuut caddesi, yaz, lut ne 
sağlam, ne emin bir varidat 
membaıdırl .• 

fen evimize kadar gelemediler. 
Çocuğun valdesi, ciğer paresini 
kucağına alarak doktor Beyin 
nezdine kadar götürdil. Doktor 
Bey bir atfı nazardan sonra 
defnine ruhsat yermişlerdir. 
ÔID bir çocuğun Silivrikapı• 
dan Şehreminine kadar ku· 
cakta götürülmesi zaten mü· 
teessir olan aileyi kan ağlatmış· 
br. Bu kabil muameleye diğer 
ailelerin de maruz kalmamalarını 
temin için nazarı dikkati celbet 
menizi rica ederim. 

Slllvrlkapıda Velet Karabaş mahal· 
lulnlo lklncl muhtarı 

M. SITKI 

Kumarh Tulumba Taths1 
Bazı gazete matbalarının önüne 

toplanan tulumba tatlıcıları, fakir 
Jazete mllvezzilerioi kumara teş

Tik etmekte, ellerindeki torbadan 
bunlara numara çektirmektedir. 
BlltUn sermayeleri beş on kurut· 
tan ibaret olan ve çoğu çoluk 
çocuk sahibi bulunan bu zavallılaı 
ellerindeki paraları bu adamlara 
kaptırmaktadırlar. Polisin nazarı 
dikkatini celbederiz. 

KullerJnlıde11 

sm<t 

Bir Bilet Meselesi 
Arifiyeden Adapa.ıarına gl .. 

decektim. istasiyona Tam gekll• 
ğim zaman gişeler kapanmııti. 
Tren hareket etmek flzere idi. 
Bu esnada trene bindim. Kon
duktöre, bilet almıya yetişeme
diğimi, ihbarlı olarak seyahat 
edeceğimi s6yledim. 

ihbariye llcreü olan 24 kurUfU 
Yerdim. Kabul etmedi cezalı 
olarak 38 kuruş 19tedf. 15 dakf .. 
ka ıonra Adapazanna geldik. 
istasyon MDdllrü yoktu. Memur 

efendi 38 kuruşu vermediğim 
takdirde beni polise vereceğini 
116yledi. Ben de verdim. Bu hare
ket hakkında merdinin nazarı 

dikkatini celbetmenizi rica ede
rim. 

Adapazarı Kumbafl k6,YUndea 
çiftçi Mutafa eiull•nndan 

VAHiT 

Cevaplarımız 

İzm irde Şehit F ethibey lık
mekte bi ( 4 A ) mnıfmdan 165 
lbrabim Beye : 

So;duğunuz saalo fU cevabı 
verebiliriz : 

Muhtelif fen adamlarının hesap 
larına ve iddialarına giire, arzımıs 
gtin geçtikçe ibtiyarlamakts, tabit 
servet membalan da UJrlar ıeç
tikçe azalmaktadır. 

Bu itibarla Adem babamız 
ve Havva anamızdanberi gelen 
bütün insanlar bugllne kadar 
yaşamış olsalardı, anımız bu in
sanların hiç birisini doyuramıy ... 
caktı. Ayni zamanda bu kalaba· 
lık ntıfuı belki de bugGnkü mede. 
niyetin zuhuruna mini olacakb. 

Maamafih sizin saatinizin ceva
bı çok vlsidir. Muhtelif ıekiller
de izah edilebilir. 

~ 
Ankara otomatik telefon HD 

trah Cabit Beye: 

Gönderdiğiniz mektup tenkit 
mahiyetinde değildir. Tamamile 
phst huıusab ihtiva etmektedir. 
Maaleaf 4iercedemi1eceğiz.. 



Bu Sayfa Avrupa Matbuabnda 
Haftada Birkaç Defa Ve 
Arasıra Neşrolunur. GÖRD0KLERİMİZ 

ı Bu Sayfada 
Dünya Matbuabnda Çıkan 
Merakh Hikaye, Yuı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Dünyanın D~ 
Köşesinde Görülen 

Garip Hadiseler 
Odayı lsıtan 

Duoar Klitıtları 
Yeni bir duvar klğıdı ıcat 

etmifler. Bu kiğıtla duvarlar 
kiğıtlandığı takdirde odayı ayn
ca 111tmıya ihtiyaç yek. KAjıt 
o.dayı ısıbyor. 

Bu kAğıdın tecriibesini kamara 
trenlerinde yapmıılar. Vagonlann 
tavanlarını bu kliıtla klğıtlamıt
lar. En ıopk lfllnlerde bile bu 
vagonlarda seyahat eden yolcu
lar, eoğuktan rahatsız olmamq
lardar. 

Bu kağıtların mn padadır. 
Bu kljıtlar o suretle yapılmq-
tir ki içinde 16zle ılrlbımiyen 
teller vardll'. Bu tellerden elektrik 
cere7anı geçirmek mllmktbulllr. 
Ba telleri elektrik cereyanına baj
laymca hararet vl\cude ıetirmek· 
te Ye odayı aıtmaktadıt. 

it 
Nikotinsiz 
Tütün Yetiştiriyorlar 

Hepimiz biliriz ki tBtlade ni
kotin nrcLr. Tatla leme aeıkiid 
Yeren .. &ide d:e ini nikotindir. 
Fakat ,me biliyoruz ki nikotin 
aelairli bir maddedir. Bu yilzden 
....U. tahribat yapmaktadır. 
Nikotm.a .tltlltla ,_ ze•ld 
Joktm. 

Şimdi lagilterecle tltllnb m-
lıotİllİİÜ çıkardiklan halde lezse. 
tlai muhafua etmiye ma•affak 
olmQflardar. 

1 Teallbeler .,..,JfakiJelle -
tlcelenmiftir. Bu sene vlsi mik-
yasta nlkotinaiı tMOn yetiftireı
eelderdir. 

• 
lı Bulmak için 
Reklam 

Almanyada Holandalı bir kim-
1•ıer ipi& kalmıt- ftçi istiyealere 
••uliaini tambmf olmak içila 10 bin 
•ektap baabrllllfo Soara la1Jer«P 
Je biaerek ba mekbaplan eelafr 
ilerine atmlfbr .. 

* 30 Senede 
iki Malıhus 

Lagilterede Sark iaminde bir 
ada vardır. Bura11 dtbayanm en 
IÜin 1eridir. Bu adanm ktlçlk 
laapiuaeaiae ao MDede yalms iki 
-.hpus slrmittir· 

um de balıkÇUllll biri fazla 
-hoı olmut ve aydmak içia 
.. pİlaneye konmuftu. O wkit
t•&eri hapishane boffu. iki 
laafta enel de iki renç, bir kılla 
kavsa ettikleri için, laidcletlerial 
teıdria etmek illete .. pishaneye 
...... ve iki ıtm soma taldiye 
•ditmiflerdlr. 

* Karanlıkta 
Resim Alan 
Fototra/ Maldnal 

t..uterecle brawllkta realm 
.._ Wı ,....., makinai icat 
•llDiflerdir. Bu makine ile sisli 

AMERİKA ŞAKİLERİNİN 
KADIN -ARKADAŞLARI 

'••Yılll • Markala lldacl ..... ,m.ı 
Tabliıiz Mari lımile maruf kadıa ıaki ıl Jak FPip 

Amerika ıakilerl glnUn en Bu gllzel kız dtıkklnlarcla 
mDhim mevzuu oldu. Lindbergln hırııılık yaparken yakalanmıı, ' 
çocuğundan sonra Amerikada alb ay hapiste yabluf. Hapisten Marl tevkif eclildltl 

diğer bazı zenginlerin de çocuk· çakbktan ıonra mqbur Şikaıo zaman 

lil yalnız Amerikahlano blltlhı mİf. any . hir ıh otomobiline binerken 
lanm kaçırdılar. Bu sebeple de- hırllZlanndan D Jalda 1eYif- I kaçakçıyı rahat bırakmımıflar, 

dllnyanm eazl onlara döndn. Bir ,an bir pziıaoda ranon, 7akalayıp tevkif etmiflerclir. Mari 

Amerikan· pkileri yalnız er· 11marlanan dondurmayı geç ge- o lmn ıtırnltliallnden istifade 
keklerden ibaret değildir. Bunla· tirdiği için IİDİrlenmİf, dondur· ederek kaÇIDlf. 
nn ıevgilileri, ekseriyetle şekavet mayı aldıiı aibi, yanlarında pl· Ondan sonra Mari, pkllerin 
arkadaşlarıdır. Netekim Lindber· yano ~alan piyanistin bqma at· devam ettiği bir gazino idare el-

gin oğlunu kaçıranlardan ikisinin mıtbr. Jak ta aevıiliaini memnun miye bqlam11ı- Burada bir diie-
kadın olduğu tahmin edilmek- etmiı qlmak içiıt tş~ancasıru rile sevifmi~ Fakat bu tlefa ıe11-
tedir. ~ti siW 1aeaia pnonu, hem aiJit1 ,.ııaı. ... ca oma da b.,.. 

Şibgo ıakileri arumcla •• ıumo ialdbini llcl&rmllftlr. mıf, fakat 0111111 l&b otomobllfle 
mqhur kadmlardan biri (Taliaia Oç ay aonra tüzel kız methur 18hlp olm111tur. 
MarJ) İlmini tqayan genç ve ti- kaçakçı Filip illniade bir cliferile Bap Şikal'oda bu llb oto-
zel kızdır. •vif•if. Fakat taharri memmt... mo\D içinde do)8fmaktadır. 

Bir Yaşında 
Ata Binen 
Çocuk 

At Ostbde rlrdlljibalb 101 ak 
bir ,_..daclar. Ata keadill ld .. 
etaıektedir. Bir lngilb çocuju• !ur, 
/\Jmeai iyi bir blnicidi1. Onu da 
daha ltu yqtan alııbrlDJfbr. 

Çocuk ata biodirildiii zaman 
çok mevinmekte ve bu eğlen~ 
d• Jaotlanmaktattar. 

llaYacl8. karanlıkta fotoinf c• 
mek mllmklhı ol ... aibi. mulı
telf reni bo7a ve m8"kkeplerill 
fetopafilel'İDİ çakarmaks çek y~ 
-wterlercleki ailültileri _,,.._ 
çıkarmak mümkOn olacakhr. 

f Ayakları Sayesinde 
Zengin Olan 

Kadın 

Dünyanın Dört 
Köşesinde Yapılan 

Yeni Keşifler 
Bir Saatte 
Avrupadan Amerikaga 

Blitln Almanya, iki mllhenclta 
lhı yekdiğerile :varıtarak ya1»5 
makta olduklan bir rakabetia 
tamamlanmasını bekliyor. 

Bu iki mlihendis, Berlinde iki 
ayn liboratuarda gizlice, fakat 
hummalı bir faaliyetle çalışmakta 
Ye ( Raket ) yapmaktadırlar. Bq 
( Raket ) Amıpadaa Amerikaya 
bir buçuk saatte gidecek ve p_. 
ta g6türecektir. 

Mühendislerden biri raketial 
hareket ettirmek için buut, it. 
ki de kimyvl bir ma,ı kullana
cakbr. 

ilk tecrtlbelerde aalyede 300 
kilometre meaafe bt'etmlJ• ... 
yaffak olmQflardır. 

* Bomba ile Uçacalc 
ilk insan 

Ta17arecilik tarihiacle ilk defe 
olarak tanaredea bir bomlaa 
içinde cuh bir adam Jere able
cakbr. Bomba içinde ,.. ablac• 
adam Trmam llD!ind- bir L.p. 
Hzdir. 

Ba bomba alumİDJomdan y~ 
pılm1tbr. Ucu ıeloloittir. Bu 1111 

yede içindeki adam dıpnama 
ı&rmiye muvaffak ahc•ktar. Bo. 
.. taıJrepfa ......... tiril .. 
.. .... " .... ..woa ... la -
rafa babmktar. Tanare ID• 
2000 metro ,elneliace pilot W. 
...wellya .._.ak bo•ıı _. 
... IMrabcak ........ .......,. 
.....,..... Do ...... islacft 
drali •• aulmba ilca IW alet Yll'* 
m. Tramua b11 alett.t. ltom-.. 
IOO metrere bclar laclljİlli ... 
rllr ~ o ela lferden bir 
maalvellya basarak bomba11 
ikiye açacak ve kendiai ...._. 
blacaldar. Fakat w1tut W. 
•••mu, par8f11tllal .....- ... 
1aJa lamlye batJıpcMbr .. 

Ba .. - bl,ak llsllll. 
-ttel-4,&z .......... p 
denbo......_lçiadm ........ 
dar. Fakat tecrllbeli .... .._, 
dan ela korlmachtmı llJI••• 
tedlr. 

* KO'lJbög 
N,.Jcdl 
~Teta....,11 .. ...................... 

.... berber ........ .. , • .. 
lralaNhk ...... . 

8sber ..... '* ...... 
IPd bitirir --ilk ...... .., ....... Der. 

iki Koıı\lo1 J..terladen " 
.....,aı 

- ...... Der ..... iki aillla .-tt.r. ilmi de , .. ,. .... ÇWd 
.... ddaide hiriblriala ...... 
~yetepbblaf'tmlt mn
ldhıcledir ... kendilerllll ....... 
le~. HlcliaJI 
ltlJlkbir ............... 
.................... altttft ......,. ,~: 
-~ ............... . 
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a e Si HARUN ŞİT 
72~~~~~ Yazanı 

Tarihin Esrarengiz Say la ı 
İsmail, tacirlar yeğeninin o 1 

geceyi de ıuzgınlıkla geçireceğini 
anladı, k zgm kızgm içini çekti 
ve odadan çıktı. Mesrurun ı:e· 
Lirlenmesi, Fenbf.lsın yaşaması. 
Harunun sarhoş olmast. ihtiyarı 
lcUplere bindi ·iyor'.u. 

gece arasmdıı beliren mühim bir 
fark, ıözüne çarptı. Bir gece 
ev\•el uyandığı vakit tiç halayığı 
yanında bulmuştu, şimdi onlar oda
da değillerdi. Bu, neden Heri gcli· 
yordu? .. Harun etrafına bakınca 
vaktin henüz erken olduğunu 
gördii. Gün doğmamıştı, ortalık 
koyu bir karanlık içinde idi. 
Demclt ki kızlar, kendisinin hal~ 
sızgm bulunduğu zehabiJe yanına 
gelmemişlerdi. O halde?.. Evet, 

Felemenkli Bir Mü 
hendis, urnaz ı la 
Zeııgin luver · 

Ü 
a 

Başa Dolaşh, Fa at 

r ı yor· 
Ye eni Baştan 

Bir Şey Bulamadı 

Artık ne eğlence, ne birşey 
istiyordu. Kule ) apınaktan da 
vaz geçmişti. Binaenaleyh Fen• 
has ile karıılaşır karşılaşmaz 
aurata asta: 
' - Ben yatacağım, dedi, en 

lcıılarmı yerlerine gölür. 
Ve bir mliddet Bonra haki· 

katen uyudu. Halbuki gecenin es· 
rarla saatleri henüz geliyordtL 
Okadar itinalı hareketlerine, sar• 
ıılmıyan dikkatl~rine ve ittihaz 
ettiği tedbirlere rağmen yine 
UA,çlı nebizi içmekten kur· 
tulamıyan Harun, tatlı bir 
uyuşukluk, sarhoş bir teyakkuz 
içinde ıüyalar görmeğe başln· 
mııtı. Dün gece olduğu gibi bu 
srece de Zatülhal ile arkadaşları· 
nıo bir nebze yanında kaldıkla· 
rım, sonra birer gölğe sessizliğile 
uı4klaştıklannı, kaybolduklarmı 
g~stermekle açalan rüya, kendine 
has olan seyrini takip ediyordu. 
Duvarlar yine uzaklaşıyordu, ta· 
van yine yükseliyordu, döşeme-
ler yine deri 1leşiyordu. Harun, bu 
göz knrartıca enğinlik ve derin· 
lik içinde mını minileştiğini 
zerrelcştiğini, hiçleştiğini bi,. daha 
görmüş oluyordu. O, yerinden 
kımıldayamamasına, riiyalarm elin· 
de hırpalanmasına rağmen ikinci 
ıabneyi pek Ali tasavvur ediyor
du. O sebeple gözünü sağ taraf
taki duvara dikmişti, garip bir 
iştiyak ile oradan vaki olacak 
tecelliyi bekliyordu! 

Filhakika bu tecelli de recik· 
medi, oda bOyüyDp küçüldükten 
biraz sonra duvar açıldı ve ryine 
bir hayal g&r~ndft. Hayal, bir 
gece evvelki gibi peçeli değildi. 
Tut de tqımıyordu. Yalnız bir 
tebessUme. tuh bir tebeHilme 
uralmıştı. İşte bu tebeasümiin 
ışığmı saça saça yUrUdU, Haru· 
nun yanına geldi. ilkin ayağmı, 
ıoora elini öptü. 

Daha sonra tepsiye yaklaştı, 
bir kadeh aldı, elindeki kUç.ük 
fişede bulunan bir mayii o ka· 
dehe boşalttı ve nazlı nazlı ha
lifeye okutarak başım kaldırdı, 
kadehi dudaklarına iliştirdi. 

Reşit, bir gece evvel olduğu 
gibi, damarlarma ateşten bir sel 
dolduğunu hissetti ve sessizce bir 
aayha ile inledi : 

- Oh, Zübeyde! Beni yine 
yendin! 

Bir saat sonra o, ayni hna
penin dibinde ynlnızdı ve yorgun 
başını elleri içine alarak kötü 
kötU diişUofiyordu. Karısını cür
mü meşhut veya zevki meşhut 
halinde yakalamak için oraya 
retmişti. Odayı, kölesi vasıta
ıile tarassut altmda bulunduru
yordu, içkileri bizzat murakabe 
ediyordu. Öyle iken yine kUnde
deo atılmıştı ve karısı, bir hayal 
halinde yeni bir zafer daha 
kazanmııta. 

o halde Zübeydenin de c-vden 
henüz çıknıamı~ olması mliıuktin
dü. işte bu düşünce Harunürrc· 
oidi kuvvetlendirdi, yerinden sıç· 
ratb. Ne suretle içtiğini bilme• 
diği ilaç, bugün fazla tesir 
yapmarnı~tı, yahut tesirini çabuk 
kaybetmişti. Bunu an!amalc, ken
disinde birşeyler yapmak ibtiya· 
cını kamçılıyordu. 

Haruo hırsız adımlarile oda· 
dan çıktı, kulakların. ıssaz koridorun 

Rote, damdan yazılıyor: Bu
rada işsiz kalan hir mühendis, i., 
bulmak için zekice bir usule mu· 
racaat etmiş ve teşebbüsünde 

ziyadesile muvaffalc olmuştur. Bu 
adam IO bin kadar mektup bas
tırarak bunları muhtelif şirket ve 
fabrikalara dağıtmış, bir kısmını 
da kiraladıgı bir tayyare ile 
şehrin üzerinden attırmıştır. Bu 
usul sayesinde mühendise sekiz 
bin iş teklifi yapılmış, o, bu telc
lifleı·i on gün zm f1ı1da tctlcik et· 
miş ve en elveı·işlisini kabul et
mek sure ile teşebbüsten azami 
istif de temin eylemiştir. Bundan 
başka, kendisine gelen diğer iki 
i~ tekliflerini de, işsiz vaziyette 
bulunan diğer mühendis nrlcndnş· 
farına bir nevi peştemallık mu· 
kabilinde devrederek bu yüzden 
de aynca mühim bir servet te· 
min etmiştir. 

kara boşluğuna dikti dinlemiye Nevgorkia 
koyuldu. Ne ses vardı, ne ziya. 
Koca ev, baştan başa boş gö· Borsa 
rünüyordu. O, bir lahza te- 'T' k •• J 
reddüt geçirdikten sonra yürlidU, ~ Q QY!JllU.Q l 
kendi yathğı odadaki esrarla Nevyork 23 - Borsada fint 
duvarm bulunduğu istikamette düşürmiye matuf birtakım m .. 
ilerledi. El yordamilc araya ara· nevralar lıakkmda Ayan Meclisi 
ya koridor üstünde ikinci bir tahkik komitesi fevkalade tedbir· 
kapı buldu. Burası başka bir ler almıştır. Komite bir liste 

d neşretmiştir. Bu listede esham o anm methali idi ve vaziyete gö· 
adetleriJe satıcıların isimleri var· re öbür odaya bitişik bulunmak 
dır. Bu suretle karşılılcsız satışlar 

icap ediyordu. Harun, 'kalın ce-
ve sahcılar meycl" l çıkardmıı 

vizden yapılma.., olan bu karanlık olacakhr. 
kapıya kulağım dayadı, içeriden ------
bir ses işitmiye çalaştı. Mançuri 

Kapıda hiçbir delik veya ya- Hükumetınin 
rık yokttL Anahtar için de 

ıanki bir yer aynlmamıştı. Garip Şiddeti 
O sebeple içeride ışık bulu· 

Tokyo, 23 - Çan-Çung' dan 
nup bulunmadığı belli olmı• Penıo ajansına bildiriliyor: Yeni 
yordu. Kalınhiı da gerisini ta· Mançuri hükumeti cenubi Mane 
mamen dilsizleştiriyordu, bir seı çuri demiryolu mıntakaaından 
akıetmesine imkAn bırakmıyordu. inhiraf ~yledikleri takdirde Ce-
Buna rağmen Harun, eşiğin üs· miyetl Akvamın Mançurl tahkik 
tUne diz çöktn, nefesini kıstı, komisyonuna refakat eden M. 
içeriyi sıkı bir kulak tarassudu Wellington Kao ile diğer Çinli 
ltma aldı. ıahsiyetleri tevkife karar ver

(Arkası var > 
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İSTANBUL - (1200 metre) - 18 
gramofon, 19,5 Darüttalim heyeti, 
20,5 gramofon, 21 Kemal Niyazi B. 
ile rkndn~ları. 2'2 tango orkestrası. 

BELGRAT - (429 metre) 19,15 
muhtelit konser, 2().40 gramofon, 21 
Verdiden muhtelif parçalar. 

ROMA - (441 metre) 20 g %ete 
haberleri, 20,30 ırramofon, 21,45 ak• 
ş:ı konseri. 

PRAG - (488 metre) J9 Orote
ker isimli operadan muhtelif parça· 
lar, sonra konser. 

ViYANA ·- (517 rnetre) 21 hRlk 
lconseri, Jozef Holurin orkestrası. 

PEŞTE - ( 550 metre) 20,20 kon• 
fcranı 21 operadan nakil. 

V ARŞOVA - ( 141f metre » 
20,25 gramofon, halk konseri. 

Fran111 Tlyatroıunda 

miştir. 

Maoçuri hilkünıeti, mevzu 
ahkama muhalif hareket edenleri 
" kargaşalık amili ve Mançuri 
devletinin hukuku hUkümra
nisini ihlAI etmeleri,, cilrmile tal-i
batı kanuniyeye maruz bulundu
racak ve en şidd~Ji cezalarla 
tecziye eyliyecektir. 

Irak 
Petrol/arı 

Londra, 23 - Irak hükumeti 
tarafından Britiş öl vevölopment 
kompaniye verilen \'e lngiliz, 
Fransız, ltalyao ve Alman men
faatlerini bir araya cemeden pet· 
rol imtiyazı Dicle nehrinin gar· 
binde takriben 3200 kilometrelik 
bir sabaya şamil olmaktadır. 

Harun k.ısa ve sıkıntı.fı bir 
mUlfihazadan sonra rumruklarmı 
11kb: 

Ra4it Rıza Tiyatrosu 
Bu akşam 21,SO da 

ilk seııelik işletme icarı dör
dün zil seneye kadar her sene 
26000 lngiliz lirası artmak şar
tile 100 bin İngiliz lirasıdır. Dör· 
düncll senede İibu icar 200,000 
lngiliz lirası olarak tespit edilmiı 
bulunmaktadır. 

- Bu, böyle olmaz! ded:, 
Zi.i~rdeyi mutlaka görmeliyim 
rs hakikati anlurıınlıyım. BiR GECE ve Ola 

Hadramutun meşhur şehirlerinden Terim 

En nz tanınan yerler, elbet-- Bu memleketin m bur şebfr--
teki en uzak olan memleketler leri de vardır, ekseri i 30 bin 
değildir. Mesel Yemen çok nlifusludur. Bu şehirler umumiyet~ 
uzak bir itlke saydamaz. Uzun sahild'edirler ve şunlardır. Teriın, 
zaman idaremiz albnda bulun· 
masma rağmen bugün, Yemende 
kaç kabile vardır, konu ma lis~ 
farı nelerdir ? Bunların det 
nasıldır? Mazbut ve mü bit surt: 
bir eserde toplamı değiliz. 

Sonra Yemenin şarkında bir 
Hadramut denilen rnmtaka var
dır ki burası da eskiden bizirn 
idaremiz alhndaydı. Fakat mem· 

leketin esaslı bir surette tetkiki 
yapılmanııştar. Hadramut timdi 
fngilizlerin murakabesi altındadır. 

F kat lngiltere in burada tek 
bir askeri yokhır. Şurada, burada 
siyasi murakabe memurları var· 

dır. Bu memlekete, ender Avru· 
palının nynğı basmıştır. Bunlarm 
bir denesi do Helfriç ismindeld 

Almandır. Bu zat, hususi 
aaade iJe musikinin csa hu ı ı 
kında tetkikat ynpmal< için Hnu-

ramutta uzun boylu tetkilı:at yap
mıttır. 

Bu zntm beyanına göre bu 
memleket, elycvın biribirino kar-
şı müstakil dört sultanlıkta idare 

edilmektedir. Fakat k&bilcler, bir 
takım Seyitlerin idaresi altmdn· 
dır ki bunl rm niifuzu, çok defa 

sultanların nüfuzundan yüksektir. 
Bu Seyitlerin cümlesi de "Ati 
Haşim,. e intisap iddiasındadırlar 
ve cetlerin·n Hazreti Hüseyin 
olduğunu iddia edel'leı. 

Alman aliminin bu nımtakada 
en şayanı dikkat gördüğü şey, 
Arap memleketlerinde binalar tek 
katlı olduğu haide Hadramultald 

binaların ekseriyeti on katlıdır. 
ve biı· nevi Amerikan binalarını 

andırmaktadır. Binalar, sanki her 
an muhasaraya maruz kalacak-

mış gibi demir kapılı ve demir 
pencerelidir. 

Bugün 

ALEMDAR 
SİNEM SINDA 

muazzam bir film 

GiZLi VAZiFE 

Makalla, Şeşer, Şiban, SejUn, 

F odda, Horeda, Hecran ve Ovrab. 

Meşhur Sabi melikesi Belkı
•ın hükümran olduğu tehir de 
buradadır. Fakat Alman llina 
bütün taharriyahna rağmen bv 

şehrin bulunduğu mevkii tayin 

edememiştir. Yine bu zatın g8r

düğü şayam dikkat manzaralar
da ı b · ri de bu mm taka halkımn 

mısır ve buğday saplarından ma• 
mul şapka giymeleri, yolda gl· 

derken başlarile reverans yapa
rak selam vermeleridir. 

Bro,.dway'ıo mııhb..ıbu 

HARRY RICHMAN 
ve dilber arhadatı 

JOAN BENNETT 
temllf&laran bir lıarlkuı olan 

2 bliyük artis WILL Y FRITCH lj Ö R M E y E N G O z LE R 

S8zlll •• •eall 9aheeer Söır:IQ, 9arkıh muıılklll ve renkli filminde 
Aynca aeo~ft teferruat alkttlanacaklardır. 

Bu kararı mınld>tmrkf\11 iki 

Mile. Elena H. alkuıl ~ 
fttlrakUe, Yunan edibi o 

Splroı Me u'm 

HAYAT 
PlrH 3 pord• 

imtiyaz geliri üzerinde Irak 
hllkftmetinin musirren talep et
mekte olduğu yüze nisbeti toofüi .. 
toda 4 tilindir. Kumpanya'. işlet· 
me icar mukavelesi 75 1enedir. 

ve BRICITE HELM tarafından 

1 

< Vertlge > 
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Ey Valide Sultan, Haris Vezir 
• 

Evlatlarını Birer, Birer Oldürtecektir 

Hasan Sabbah Sordu: Herşey Hazır Mı? 

Her hakkı mah/azrlur. 

Herkesin çehresinde bir siirur 

parlıyordu. 
Yalnız vezir, muğber ve mün

fail bir tavırla duruyor ve gözle
rini Mehtaptan ayırmıyordu. 

Ömer, vezire döndü: 
- Gidelim. Hastalrğm nsı1 

ilicuıı tertip edelim. 

Dedi. 

Vezir ile Ômer, Valde Sulta
nın 6niinde eğildiler. SelAm ver• 
diler. 

Çıkacakları .ıa.man Yezir, Meh
taba İşaret etti. Onu odadan 
beraber çıkardı. 

* Kapawn önünde veı.ir sordu: 

- Söyle... Ya, deminki söz
lerini tamamen izah eder .... iıı. 

yahut, bu sözlerindeki mes'u
liyetin cezasını kanınla, ödersin .. . 

Mehtap, Vezirin bu sert ve vı:ıl ur 
emri knr~rsında ezilir gibi oldu. 
Elini koynuna !oktu. Küçük ke
•eyi çıkardı Vezire uzattı. 

Vezir keseyi açtı. İçindpki 
kAğdı aldı. Açtı. Okumağa baş
aldı: 

Ey Valide Sultan f •• 
Gözünil aç.. Ciğerpare evJdtların 

birer birer ölüme mahkümdur. (Melik 
Şahı Selçuki) nin tacü tahtına 

ıözdiken (Vezir Nizamülmülk ), ev
litlarmı birer birer öldür ere (Sel
luk) tahtmı varisten mahrum bıra
kacak ve sonra da son darbeyi 
(Şııh Hazretleri) ne vuracaktır. 

Vezir, tabiplikten tamamen ~i
belıre olan aarhoş ve serseri bir 
fairi bu işe alet ediyor. Onun vaıı
tasile verdiği bir zehirle Şahzadenin 
6lümünü ter.ri eyliyor. Bu hakikati 
biliniz, ona göre hareket ediniz. 

Hakik l a adıktnn aonra tanıyııcagınız 
bir ahdi mcmJük 

Vezir bu mektubu okuduktan , . 
ıonra, sendeledi. Sanki clüşecektı. 

Fakat derhal kendini topladı. 
1 

Ômere döndü : 
_ Ben biraz burada kalaca-

tım... Sen git, liizımgelen ilacı 
tedarik et. 

Dedi. 
Ömer, vezıre selam vererek 

aitti. 

* Vezir, Mehtaba döndil. Elin-
den tuttu. 

- Beraber, (Şah Hazretleri) 
ne gideceğiz. Bunu, orada izah 
edeceksin. 

Dedi. Ve Mehtabı ileri 

9eVktıtti. 

* O zaman, birdenbire yan ta· 
raftaki kapı açıldı. Ellerinde ya· 
hıı kılıçlarla ikı köle fırladı. KJ.. 
hçlar havada birer daire resme
derek parladı. 

Mehtap, ellerini kaldırarak 
kendisini kilıçlarla vezirin arasına 
attı. 

Vezir, daha büyük bir hayret 
içinde kaldı. 

Mehtap, köleleri durdurduktan 
aonra, ellerinden kılıçlan aldı. 

il --

Bır köşeye attı. EHie dehlizi gös
ten·rek: 

t - Buna hacet kalma<lı.. Gi-
1 diniz. Bundan da l<irnseye hah· 

set meyiniz. 
Dedi. .. 
(Melik Şahı Selçuki ) sedirinde 

oturuyor, bir kitap okumakla 
meşgul oluyordu. 

Vezir ile Mehtap içeri girince 
kitabı kapadı. Merak ile sot·du: 

- Şehzade nasıl? .. 
Vezir, cevap verdi. 

- Cenabı ha\km lfttfu ve 
Ömer Hnyyam kulunuzun hi 1-

metıle şehzademiz kurhılmuştur ... 
A 1cak, ölürne mahkfım olan 
bmd .. aları var. 

(Melik şah) , taacciiple Bordu: 
- Kin? ... 

Vezir, acı bir tebessümle 
güldü. Mehtabı gösterdi: 

- Bunu, bu cariye izah eıde~ 

l ·cektir. : 
Dedi. 

1 Melil< Şah, gözlerini ıı;çtı. 
r Mehtaba baktı. 

- Söyle ölüme mahkiim olan 
l<imlcr<lir·? .. 

Diye bağırdı. 
Me 1tap.. liiraz daha ilerledi 

Melik Şaha takarrüp etti. 
Ve, söylemiye başladı : 

- Üç gün evveldi. ( Leyla:) 
ism · ndeki cariye ile, V alde Sul
tan Hazretlerinin odasına çıkar
ken, delıHzlerde iki köleye tesa
düf ettik. Onlar da, Valde Sultan 
Hazretlerinin odası tarafından 
geliyorlardı. Bu tesadüf bana 
garip gelmekle beraber, · büyük 

Yazan: A. R. 

bir şüphede uyandır.nadı... O 
gece Valide Sultanın y.ıtağını 

açarken bu kağıdı buldum. Ve ... :. 
Jf 

Sarayda bu hadise cereyan 
ederken ( Hasan Sabbah ) kendi 
sarayının giiller ve yaseminlerle 
müzeyyen rcvakında bir direğe 
dayanmış duruyor.. karşıdaki, 
( Melik Şah ) ın sarayım tarassut 
ediyordu. 

iki adım arkasında, tepeden 
tırnağa lcadar müsellab, korkunç 
bir adam duruvor ve emir bek .. 
liyordu. -

Hasan Sabbah, yava~ yavaş 
başım arkaya çevirdi. O adama 
sordu. 

- Tamamen hazırmısımz? .. 
( Arkası var ) 

!i_ergün Bir Rübai: 

( Cennet ) ve ( Cehennem ') i 
biç kimse görmemiştir., ey gönül... 

Hiç kimse öteki dünyaya gidip 
le tekf'ar buraya · dönmemjştir, 
ey gönül... . 

Biz öyle bir şeye ( Yani c
0

en
nete ) ümidimizi bağlıyor ive, 
öyle bir şeyden de ( Yani ~eijen
bemden ) korkuyoruz ki, ne biri
nin ve ne de diğerinin n~ namı, 
ne de nişanı vardır, ey gönül... 

Resm ·nizi Bize . .. 
Size Tabiatinizi 

Gönder iniz, 
• Sögligelim •.. 

CEMALETTiN B.; istikbal ve 

talihten ha· 
ber \'ermek 
fotoğraf tah
lillerimizde ih
tiyar ettiğimiz 
usul haricin
dedir. Hem 

bu kabil iddi
alara inanma• 
mak lhımge
lir. Bb, yal .. 

nız fotoğrafmwn ifade ettiği 

ınaaayı yumakla iktifa edeceğiz. 
Aculdfir. tehlike ~e mea'üliyet

ten içtinap eder, mücadeleden, 

1nrültUcü Ye kavgacı olmaktan 

hazzetmez. Çabuk kırılır, intizamı 

ıever, bit Ye hayal balısinJ ca• 

xip bulur. 

Fotoğraf Tahlil Kuponung 

11 inci Sayfamızda bulacaksmıL. 

HAYRİ RlF AT BEY: Sami
mi ve uysal
dır. Menfaat· 
lerini yalnız 
nefsine hasret
mez. Başkala· 
rını da istifa-

de ettirmiye 
mütemayildir. 
Teşvik ve tq· 
cie mukave· 
met etmez, 

uameleıindc müıktilpeaent dav• 
ranmaz. Tehlike ve mes'uliyetlen 
mllcteniptir. Bazan ihmalci vo 
tesadURere tlbl olur. 

Nişanlanma · 
Gazetemiz Sermürettip Mua

vini lbrahim Etern Efendinin ke
rimeli (Havran) ikinci mektep 
muallimi Huriye Hanımın, Ziraat 
Bankası Müfettiı Muavinlerindcın 
HalilBeyle nişan mera5imi Fatih't
Maliye Müfet~lerinde~ fsm~l 
Beyin hanelerinde icra ' edilm~tir. 
Tarafeyne saadet temenni ederiz. 

BİZ f M 
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Dedi. Ben bunu almamak 
istedim. Fakat, nezaketle israr 
etti. Redetmek, terbiyesizlik ola
cak. Bittabi kabul ettim... Oda
dan çıkarken meraktan çatlıyor .. 
dum: acaba bu, ne idi?.. Kori
dorda usullacık paketin kenarını 
yırttım,' baktım. Bir Kütahya va• 
zosu... Düşiindfün, bunu odaya 
beraber götürsern, oradaki müf
sitler, biisbütün kuduracaklar. Gö-
türdüm, hademeye teslim ettim. 
Akşam da aldım, eve retirdim. 
Paketi eÇbm. 'Z-aril bir Kl!tahvı 
vazoso ... 

S EylAl 

Bu sabah, ;irkete gitt;!'ım 
zaman , koridoru karmakanşık 
buldum; Birçok masal11r Ye ıan
dalyalar dışarı çıkanlmışb. Hemen 

hademelere aordum. Kalemlerde 
bazı tebeddülat yapılıyc..rmuJ. Ben 
( Raşel) ve ( Dora) ismindeki iki 
musevi kızla nyn bir odada otu
racakmışım.. Oh buna o kadar 

memnun oldum ki, derhal gidip 
Müdürü Umumiye teşekkür et
mek istedim. 

Hemen, yeni odama koıtum. 
Raşelle Darayı orada buldum. 
Mas hırı yerleştirmekle meşgul

dular. Onlar da pek seviniyor· 
)ardı. Bir kanarya gibi sarı, bir 
papar.ran gibi mükallit olan Raşel 
ellerini . çırpıyor: 

- Oh .. İyi oldu .. Ne iyi oldu .. 
Burada üçümüz başbaşa .. Boyuna 
alay ederiz. 

Diyordu. Y anhşbkla bir evrak 
filan kalmasın diye bir de esKi oda 

ma gideyim dedim. Koridoru geç

tim. Odaya yaklaşbm. Kapı açıkb. 
Suat, ellerini biribirine vuruyordu: 

- .Kaç!rdık.. Ah kaçırdık .. 
Diye mırıldamyordu. Onun 

hôyle ısbrapla kıvranmnsına ne 
kadar sevindim. İçimden; 

- Geber inşallah., Bu gidişle 
nkl nı da kaçın m d&ı, timarhane 
l:oşelerinde inliye inliye can . . 
verır m. 

Dedim. Ve bu düşkün ruhlu 
adamların yüz "nü gö memek için 
hem n geri dön Aüm. 

lf 
Bugün müdirü umumi yine bir 

kaç aşk mektubu yazdırdı. Hele 
bir tanesi hakkında dikte ettirir
ken okadar sinirlendim ki... Mü-

barek t!dam, kendisini kadınlara 
dirhem dirlıem satıyor.. Hayret 
ediyorum, acaba bunları söyler· 

ken, içimden katıla katıla giile
ceğimi tahmin etmiyor mu? .. Ne 

tülıaf adam? Herkesin mahiyetini 
, ortaya koyan, iki paralık aynadır. 

Bu aôam aynaya baktığı za
man, bir ( orangotan ) a benzi
yen çehresini görmiyor mu?. Bu 

adam, ya, Hikmet Be1 gibi, her 
kadının ltalbini sarsacak derece 
füsunkar bir çehreye malik olsa 
ne yapacak?,. 

Amaaan.. Neme lazım benim .. 
Bana ilişmesin de, ne yaparsa 
yapsın... Şimdiki halde rahatım 

çok iyi. Bu adamın her huyunu da 
iyice anladım; Onun da bana 

ka..Şı itimadı var. Yazılarımı, hiç 
müşkülAt çıkarmadari, beni uzun 
uzadıya yormadan imza ediyor. 
Onun bu te\'eccühünü gördük· 
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Romanı 

Yazan. Z. .Şakir 

leri ~ fazla işte vermiyorJar. 
Şimdiki halde, çok rahatım ves
selam ... 

* 7 E.>lül 
Bugün müdürü umumi fena 

halde ofkeii idi. Yanlış bir mu
ameleden clı>layı merkez müdü
rüne, muhasebe şefine ve daha 
birkaç katibe fena halde kızmış. 

Ben, tam bu öfkeli zamanında 
odasına girdim. Yazdığım mek· 
tuplan bırakıp çıkacak.tam. Der
hal beni durdurdu. 

- Görüyor musunuz, şu sivri 
kafalı adamları .• 

Diye uzun uzadıya ıik~yette 
bulundu.. Onun bunları bana 
niçin söylediğini derhal anla· 
dam. Hem hiddetinin önilne geç· 
mek v~ hem de benden bekle
diği cevabı vermek için: 

- Doğrusunu söyleyim ef e.n
dim.. Eğer ~u iıin bqında 5İ:1 
olmasanız, şirket iflas eder. Ne
rede sizin zekclnıL.. Sizin kudreti
niz.. Sizio idareniz.. Nerede 
onlar.. . Maamafih, bir şeydir ol
muş.. Şimdi siz, bir sözle, 
bir fikirle bütün bu hataları tas
hih edebilirsiniz. 

Dedim. Bu cevap, onu sarstı 
ve bu sarsıntı ile sanki öfkesi, 
elbisesine y~pışmış birer toz 
parçast imiş gibi birdenbire dö· 
küldü. Hemen, ellerini panlalo
nunun cebine soktu. Göğ
sünü gerdi. Başını kaldırdı. 
dimdik bir vaziyet aldı ; 

- Şüphesiz .. Şüphesiz. amma, 
niçin olsun ef~dim ?.. Ya, ben 
burada olmasaydım.. Pardon, 
s.izi de işinizden alıkoydum . Ak
şama doğ~ heni bir daha gö
riinüz.. Orevuar •. 

Dedi .. Ben, geri geri çekildim. 
Odadan çıkıyordum: 

- Ha.. Pardon .. 

Diye seslendi. Durdum. Müte
bessim bir tavırla: 

- Beş dakika sonra, muha
sebe şefini görünüz. Size bir 
emrimi tebliğ edecektir. 

Diye il.ive et i. 
Kap dan çıkt m amma, bir 

taraftan, gülmemek için d dak
lanmı ıs rıyor, öbür tarftan da 
beş dakika sonra muhasebe mil
diirünün bana ne emir tebliğ 
edeceğini merak ediyordum. 

Odamda, beş dakikayı, heye
canla geçirdim. Kızlar bile bu 
hçyecanımm farkına vardılar. Ve 
sordular. Tabii bir şey söyleme
dim. Tam beş dakika sonra ha
deme geldi. Muhasebe şef inin 
beni istediğini söyledi, giltinı. 
Şefin masas•mu önünde durdum. 
Şef mütebessim bir nazarla göz
lerini yüzüme dikti: 

- Müdürü umuminin emrile 
maaşınıza on fua zam yapılmış· 
br. Tebrik ederim dedi... Ben 
derin \'e kalbi bir mescnetle 
teşekkür ~decektım. Gözlerim 
birden bire Hıkmet Beye k. ydı. 
O , ınutadının hilafına olarak 
başını kaldırmış bana bakıy • rdu. 
Bir an, gözlerimiz kar,.ı1aştı. Onun 
gözlerinden taşan alıl .. bir 1 ııme 
sanki birben bire kalbinıi sardı. 
Fakat.. Bu 7ö l rcle, müte ddit 
ve endişeli bir mana vardı. 

{ Arkası v .. r) 
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Muharriri: 
Stakpool 

Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

Altın Peşi d 
Üç Serseri .. Üç Milyoner -44-

Tilman bu mlltaleayı ıUk6· 
netle dinliyordu, fakat s5zDn tam 
bu noktasında birdenbire: 

- Vay canına! diye bağırdı. 
- Ne vnr? 
- Dün gece Makar ile Cekl 

ıandalda yattılar. Biz ise çadırda. 

" ..• Şimdi Mesele "Makar,, a t'lanını 

Bütün Ha-Anladığımızı Sezdirmeden 
reketlerini Kontrol Altına Almaktadır.,, 

Hagton: 1 
- Evet, dedi. Benim dllşün-

cenıi size anlattığım yola sevke
den de bu oldu ya l Bu iki ser· 
serinin istedikleri zaman parmak
larımızın arnsından nekadar ıli· 
huletle kayarak kaçabileceklerini 
düşündüm, Hatırlamaz mısınız ? 
Çadırın çok küçük olduğunu 
bahane ederek Ceki ile sandal· 
da yatmasını teklif eden bizzat 
Makar olmuştur. 

kimselere bahşetmiştir. Ve bu 
haslet te hayatta muvaffakıyetin 
bir dümenidir. 

Ve Hagtonu ağacın kütüğün
de oturmakta bırakarak uzaklaş
tı. Hagton düşünüyordu, ve o 
kadar derin bir surette düşünil· 
yordu ki arkasından gelen bir 
ayaksesini işitmedi. 

Tilman bir saniye sustu. Va
ziyetin bu şeklini kafasında tah
lil ile meşguldur, sonra; 

- Derhnl kaptan Hul ile mll· 
faverede bulunmalıyız, dedi. 

- Allah aşkına sakan b&yle 
bir şeye teşebbüs etmeyiniz. 

Eğer hakikate vAkıf olursa 
kaptan Huliin herşeyi altllst "~ 
ceğinden eminimi 

- Ne suretle? 
- Ne suretle olacak? Muhak-

kak bir porselen mağazasına 

girmiş azgın bir ökUı gibi 
hareket edecektir. Makar on• 
dan nekadar nefret ediyorsa 
e da Makardan o derece iğren
mektedir. Ben samimi surette 
kaniim ki l\h kar bizi bu işte al· 
dalmaktadır. Fakat yalnız başına 
defineyi saklatmaktan ziyade 
Hulün hesabını temizlemek ıçm 
aldatmaktadır. Her halde eğer 
Hul bizim bildiklerimizi bilir· 
ıe o tarzda hareket eder ki, 
Makarm üphesi uyanır ve netice 
adamın daha ziyade kurnazca 
hareket ehresini mucip olur. Bi· 
n ·naleyh Makarm hakiki plan· 
Jarını anlamrak için aptal gibi 
ıörünmeJi ve o tarzda hareket 
etmeliyiz. 

Makar definenin bulunduğu 

hakiki yeri bilen yc.gane adamdır. 
Fakat bild'ğini bize söylemiy~ 

ccktir. Çünki bu, Hulün zengin 
olmasını muci olacaktır. Bun• 
dan başka adamın hakiki 
karakterine de muhaliftir. Makar 
bukadar muazzam bir serveti 
bizlerle taksime hiçbir zaman 
razı olmamış, fakat sadece öyle 
görünmliştür. Makar hakikatte 
bir tilkiye benzer. Eğer definenin 
hissemize düşen kısmından mah
rum kalmamak istiyorsak biz de 
öyle harket etmeliyiz.,, 

Bu gibi sergüzeştlerin bariz 
-.asıflarından bir tanesi de ser· 
güzeşte iştirak eden ~adamların 
karakterlerini sivriltmesi, meydana 
çıkarmasıdır. 

Mesela Tilman evvelce( Sidney) 
de her çiçek üzerine konan 
acbauız bir kelebek gibi görU· 
nürken burada eski arkadaş· 
larını hayrete düşürecek bir 
miivazene ve eneıji eserleri gös
teriyordu. f lagton da kendisinden 
hiç beklenmiyen bir geniş ve 
derin düşlinme hasleti ibraz 
ediyordu. 

Hatta görünen, aşikar hadi•e
lcr iizcrinde bi1e sağlam ve doğ
ru bir muhakeme yürütebilmek 
kabiliyeti herkese vergi değildir. 
Tabiat bu hadeti ancak mahdut 

Tilman: 

- Vallahi belki de hakkınız 
vardır, dedi, Kaptan Hul yarı 
çılgın bir adamdır ve Makardan 

ruhunun bütün şiddetile nefret 

etmektedir. Binaenaleyh bizim 
için ona bir ıey söylememek ve 

Makarı göz hapsi altında bulun
durmak müreccahtır. 

Ben bu akşam sandalı 
gözeUerim. Sahilde sazlık ve or

man yok değildir. Tüfeğimi ala· 
rak bir kenara saklanmak işten 

bile değildir. Yarın akşam da 
nöbeti siz alırsınız. Herifi biran 

bile serbest bırakmamalıyız. Ben 
şimdiden iş başma dönüyorum.,, 

Kröger 
Rezaleti 

fstokholm , 23 - DagJigt ga· 
zetesi, birçok kimselerin zabıta 
tarafından isticvap edilmek üzre 
davet edilmiş olduklarını bildir
mektedir. 

Mezkur gazete, davet edilen 
zevat içinde dördü hakkında 
vahim meseleler müşahede edil .. 
miş olduğunu zannediyor. Ayni ga
zete, Kröger'in ölmeden bir gece 
evvel foynsmın meydana çıkarıl

mak fizere olduğunu işaa eden 
bir haberi de neşrediyor. 

Bir müzakere esnasında rüf~ 
kaya mesaisinden birisi muma
ileybten nazik bir mesele hak· 
kında bir istizahta bulunmuştur. 
Kröger kapıyı şiddetle kapayarak 
çıkmış, fakat bilahare avdetle 
yarın bu suale cevap vereceğini 
söylemiştir. Fakat mumaileyh er
tesi günü intihar etmiştir. 

ltalya - Hicaz Dostluğu 
Roma 23 - İtalya Hariciye 

Nezareti Müsteşarı ile Hicaz Kı· 
ralının oğlu Emir Feysal, 10 şu-
batta Ciddede imza edilen ltal· 
yan • Hicaz dostluk ve ticaret 
muahedelerinin musaddak metin
lerini teati etmişlerdir. 

Garip 
insanlar 

Viyana, 23 - Zabıta 29 iı
sizden ibaret olan ve Tuna nehri 
Uzerindeki · Lobau adasında bir 
mesai kolonisi tesis etmek istiyen 
eşhası tevkif etmi,tir. Birçok 
ağaç kesen bu insanlar zabıtaya 
karşı şiddetli bir mukavemet 
göstermişlerdir. 

Lindbergin 
Çocuğu Meselesi 

Hopewell, 23 - Meşhur ka· 
çakcı Alca;Jonanın Lindberg ken· 
disini hapisten tabliye ettirecek 
olursa kaybolan çocuğunu bulaca· 
ğına dair ikinci bir teklif papmıı 
olduğu New Jersey resmen it'ar 
etmektedir. 

Bu, bir gün evvel gördükleri 
genç kızdı. Diyak köyilnden 

dere keuarına 

takip ediyordu. 
inen ince izi 

Fakat ağacın kütUğünde otur
makta olan adama yaklaşınca 
durdu. Biı den bire gözlerini açh 

ve adama doğru koşmaya başla
dı. Hag ton bir dakika sonra 

kolundan tutularak çekilmek su
retile ayağa kalkmış bulunuyor-

du, genç kızla karşı karşıya idi, 
mütebayyirdi. 

( Arkası var) 

Hasret Çektiğimiz 
Kahve Memleketi 

Bugün mahrumiyetini çektiği
miz kahve, Cenubi Amerikada 
mükemmel ve muntazam bir sa
nayi haline gelmeden bütün dün· 
yanın kahve ihtiyacı Arabistan
dan temin edilirdi. Maamafih 
Arabistan kahvesi, yine diğerle
rine faikhr. Hiç olmazsa bu kah-

venin, sevkedilmeden evvel suyu 
alınmaz, Arap memleketlerinde 
kahve istihsalile meşgul olanlar, 
daha ziyade zencilerdir. Ve şu 
gördUğünilz dilber, bir kucak 
kahveyi önüne yığmış, kabukları
nı ayırmış, sevkedilmek üzere 
zembile konacak ve ağzı dikile
cek bir hale getirmekle meı
guldür. 

Okkası, o da birkaç defa 
kaynatılmış ve suyu alanmış 
olmak şartile şimdi 200 ve 220 
kuruşa satılan kahve, Arabistan
da gümfiş para ile bet kuruştur. 

Yeni neşrigat: 

Anormal Çocuk 
Yüksek Muallim Mektebi MO

dlir Muavini Naci Beyin eseridir. 
Muallimler ve mlirebbiler için 
çok kıymetli bir tetkik mevzuu
dur. Ehemmiyetle tavıiıe ederiz. 

Satiş yeri Muallim Ahmet Halit 
klltilpaneıidir. 

BİBAYI 
Bu Sütunda Hergün _, 

Muharriri: Sahalı 

Kocasını Kurtaran 
Cemal Beyle karısı Süheyll 

Hanım, Maçkada bir dostlarına 

akşam yemeğine davetli idiler. 
Gece geç vakte kadar oturdular. 
içtiler dansettiler poker oynadı· 
lar. Sabaha karşı yorgun ve bit· 
kin adımlarla apartımanın mer• 
divenlerinden iniyorlardı. 

Acaba otomobil bulabilecek 
miyiz ? diye diişllnüyorlardı. Ken· 
dilerinde şuradan şuraya bir 
adım atacak takkat bulamıyor
lardı. 

Apartımanın geniş ve hantal 
demir kapısını açtıklan zaman 
ıert bir rllzglr yüzlerini yalayıp 
geçti. Soğuk ta dehıetli idi. 

Cemil Bey, kapının önünde 
bekliyen otomobili görllnce derin 
bir: 

- Ohhh. Çekti bütiln yorgun
luğunu unutmuştu. Gecenin bu 
vaktinde otomobil bulmak, tayya
re piyaniosu kazanmak kadar 
mUhimdi. 

Bindiler. Şoföre; 

- Taksim. Dediler. 
Otomobil hırıltılarla sarsıldı. 

ve son süratle bozuk kaldırımlarda 
yuvarlanmıya başladı. 

Otomobilin sarsıntısı Cemil 
Beyi kendinden geçirmek, uyut• 
mak üı.:ere idi. Silheyll Hanım 
etrafına bakındığı zaman otomo
bilin vahti ve çıplak yollarda 
ilerlediğini gördü. Kocasını ıarsb 
ve haykırdı: 

- Nereye gidiyoruz .. 
Bir de baktılar ki, otomobil 

Büyllkdere yollarında ilerliyordu. 
Cemil Bey haydut bir şoförün 
kendilerini meçhul bir diyara 
doğru götürdüğünü anlamışb. 

Kadın çıklağlar içinde kıyameti 

koparıyor baygınlıklar geçiriyor. 
Cemil Bey şoförll tehdit etmek 
ıçın mütemadiyen bağrıyordu. 

Issız ve kimsesiz gecede bütün 
çığlıklar ve tehditler boğulup 
gidiyordu. Hiçbir şey faide ver
miyordu. Şoför batını bile çevirip 
bakmıyordu, otomobil gittikçe 
hızlanıyor, kan ve kocayı belki 
de bir ölüme götürüyordu. 

Tek ve tenha yolda otomo
bil birdenbire durdu. Şoför, Ce
mal Beyin oturduğu kapıyı açtı: 

- Buyurun burada ikiniz de 
inebilirsiniz! 

Dedi. 
Cemil Bey indi, SnheylA da 

inmiye hazırlanıyordu. Fakat şo
förün demirdenn kolu Süheyllyı 
yakalamıı ve otomobilin kapısını 
birdebire kapıyı vermiıti. Ve 
otomobil bütU hızile ilerleyip 
Cemalin gözünden kaybolmuştu. 
Cemil B. başına gelen feliketi 
şimdi anlamıştı. Hain ıofar ka· 
nıını abp kaçırmıştı. 

Kadın çığlıklar ve baygınlık· 
lar geçiriyordu. Bir parça sonra 
ıoför yavaşladı. Baıını çevirdi. 
Kadın bakıyor ve ıınbyordu. 
Başındaki kasketini ve 16zlüğll
çıkardı. 

- Stlhey11, yavrum tanıma

dın mı benil dedi. 
Snheyll birdenbire bir uyku

dan uyanıyormUf gibi ıilkindi. 
Bu ıeı ve bu ıima kendisine hiç 
yabancı gelmemişti. Şu anda 
ıof6r kıyafetinde ve şof6r mey. J 

kıinde oturan genç, SUheyllnın 
en çok sevdiği bir vilcuttu. 

Bu, Süheylamn Aşıkı idL 
Genç kadın, demindenberi iç.inde 
kıvrandığı azap ve işkenceden 
kurtulmuş, heyecanlı bir macera• 
nın başlangıcmda olduğunu anla• 
mışb. Sinirleri tutmuştu. Hiçbir 
şey sömlemiyordu. MütemadiyeD 
gülüyordu. Şoför mevkiindeki 
genç, şunları söylüyordu : 

- Hani bu akşam bulUJa· 
caktık. Bana telefon ettin. Ko
canm seyahatten vaı.:geçtiğinl 
ıöyledin. Kocanın seyahatten 
vazgeçmesi, beni berbat, perİfu 
etmişti. Biliyor musun bu akıam 
sana nekadar muhtaçtım. Glln• 
lerdenberi seni bekledikten ıonra 
bu cevabı alınca çıldırdım. 

Sizi takip ettim. Ve u.ihayet 
plAnımı kurdum. Kiraladığım tak
si ile sabaha kadar burada ayaz• 
Jadım. Ve nihayet İfte seninle 
haşhaşa kaldım. 

Süheyla hAIA gUIOyordu. 
Şoför mevkiindeki genç, oto

mobilin kapısını açb ve genç 
kadını yanına oturttu. Otomobil 
yavaş yavaş ilerliyordu. Fakat 
muvazenesiz bir surette saia, 
sola yalpa vura vura ..• 

Direksiyonun kendinden reç
miş, raşeler geçiren bir kol tara· 
fmdan idare edildiği beJJiydJ 

~ 
Karısını, elinden kaçıran ko-

ca, şaşkın şaşkın Bllyfikdere yo
lunda yürUyordu. 

iki saat ıonra SnheylA, genç 
iişıkından ayrılmış, otomobili ken· 
disine terketmesini rica etmqti. 
Süheyla tekbaşına idare ettiği 
otomobille Bilylikdere yolunda 
kocasını arıyordu. 

Bir parça sonra kocasını bir 
ağaç dibine oturmuş, ayakları 
şişmiş bir halde buldu, onu he
men otomobile aldı. Ve: 

- Başıma felaket geleceğini 
anlayınca şoförU bayılbncıya ka· 
dar dövdüm ve kurtuldum. DedL 

Cemal Bey: 
- Aferin karıcığım, geber

teydin herifi.. Diyordu 

Yeni Hat 
Balıkesir, Kütahya, Eski
şehir Arasında Seferler 

Devlet Demiryolları idaresi 
Kntahya Balıkesir hatbna ait ta· 
rifeyi tesbit etmiştir. Eıkişehirdeıa 
Balıkesire cumartesi, pazartesi, 
perşembe ve Balıkeairden Eaki
şebire de cuma, paı.:ar, çarşamba 
glinleri bir muhtalit katar lıliye
cektir. Tarife şudur: 

Eskişehirden Balıkesire 
Eskişehirden hareket . .C,20 
Kntahyaya muvasalat 7,32 

11 dan hareket 8,50 
Balakesire muvasalat 18,41 

Baltkeıirden Eıkifehire 
Bahkesirden hareket 8, 12 
Kütahyaya muvasalat 19, 14 

" dan hareket 19,50 
Eskişebire muvasalat 23,0C 

GUlhane MUsamerelerl 
Gülhanenin dokuzuncu mOaa

merelİ bugün saat ( 17) de bq
lıyacağından muhterem meslekı. 
dqlarm tqrifleri rica olunur. 
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Bir 1'!ünün Hatıra IJefterituleıc ~ 

HliNLERİ.N İÇ YÜZÜ...__~_:"' 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 

Japon 
ragat 

Kadınlarının F e
Ve Kahramanlığı 

Çocuklarma Ölüm Tavsiye Eden 
200 Ana " , hibe Oldu 

KIRAL, FİRARİLERİ HUZURUNA KABUL ETIİ, 
Japon-Çin ihtilifı, Japon 

letİllİD mili ... -llftl İIİy •. 
rımn tezahiirilıae tür vesile oldu. 
XocalU1111a "'flhede iJi harp 
etmesi için " Beni unut • diye 
melltup gönderen kadınlar, •Aile
mi&ia werefine leke IBtme" ıek· 
libde oğulJanna tavsiyede bulu
nan analar yOzden fazla görOldO. 
Fakat o kadmlar, iyi harp eclp 

ELINi UZA1·11 TEKER TEKER 
-63-

Rıza T evliğin kutsiye
tine inanmadığı bir yer
de secdelere kapanması, 
zemzem bardağını tiksi
ne, hksine içmesi görü
lecek şeydi. 

O ELİ ÖPTÜLER! 
Hoca, bu azameti kendi hayıi
yetlerince telif edemiyorlardı.On
lar, kendi tabirlerince, "kaimen" 
isti~bal bekliyorlardı. 811 iltifah 
göremeyince bozulmuşlardı, nqe
sizleumişlerdi. Fakat büküm kıra· 
Jm üli Kendileri Jw vaziyete 
tahaıınmii1 etmek ~ ı.... 
Junuyorlardı. 

UZ98 bir me11iı~ ..,.. 
kıral yizia& misafilHre ~ 

ölmelerini tavsiye ettikleri ıevgi· 
lilerinin, çocuklarının kara haber
leriai aldtldan a .. ·taer biri 
diayadae eW, *Pi çekti, 
birer ••eırf:ra ralaibe ,_.ıdılar. 
Kzhıl! ıiMle ... diğ8illia kadınlar 
Nt llÇlarmda 1111rpte ilea oğul~ 
lan ı rı • 'mi LA w Ye bu 

Mekke, i.ı.mlar içia mllkad
des bir ,erdir. <Hara dünyevi 
bırslardaa ta.amile tecerriit 
edilerek gidilir. Bilerek ve bilmi
yerek iflenllMt giaalalana alla 
için AllaJ.a y•lv•ılmak malcMCIUe 
ihtiyar olunan dini bir seyahatta 
ihtiras tapm•lr, emel tafuuk 
menfaat kay...- t8fHDak elbette 
doğru değildir. Bu no~taya İfa
ret içiadir ki Kibe lmdudaaa 
adım ablar atılmaz soyunmak, 
ısade bir ihrama unmnak uu-
16 vazoln•PMlftur. Bu pplaklaş• 
makta laer Lasis Gatllaeeyi yii
reklerdea atmak IDaDNI m&mde
miçtir. 

Şerif Hliseyin, bir müddet 
onları ayakta bekletti, sonra sol 
taraftaki sediri göstererek türk· 
~ emir Terdi: 

- Oturunuz efendileri 
Şaban Ağa, Kürt Zeynelabi

din ve hatta Mubittinle Mustafa 
Natık, Kırahn ayağa kalkmama· 
OH gayet tabii buluyorlardı. LA
kin Mustafa Sabri ile Konyalı 

- N..d, dedi, raW mımu. 
yollB'da ••hmet çektiaiz -~ 

Hoca Salan enap .erm: 
-Ruam.~ 

herşeyi ımattuk ve mea'at oldak 
efendimiz. 

re • leıe ... ._ -.. Japon ı 
•ıaelea:illli ... ljW. .. kadın-
ı., t. d of -. .._tlanm 
~ l'ılllderi -ubra 

1panacak ve bir daha oracbn 
hiç ,ılmuyacaldarclar. Şimdi,. 
dadar bu wuretle dünyaya veda 
eden Japon kadını 200 ztı W
muıtur. 

Filozof Raa T emk miateana. 
firarilerin hemen hepsi islimi 
akidelerindeki salibetle öviiniir
lerdi, zamanın imamı Azamı ge
,. • .... Nmwa laılaak. ... , 
tutarak, tespih çebrek, ıc-... 
lara plvar giymelerini aasilmt 
edeıwlr bu icldialamu ıe..ik 
etmıiJe de ~mrdı. ıw.u
lri Mekkeye yollamrlarken eu 
ı.zıml. olam f8Ji JÇmı,...ıarc:L, 
te• ,.... elmayı becere-
miyodan:IL Kibe, hiçbirinin 
,azlinde belirmiyordu. Zem· 
zem, hiçbirinin dudaiında iştiyak 
uyandww.ra:du. itti ' "9 lai--
nin hayalini kendiaine ~luniyontu. 
Onlar, yalnız ve,...~ X..W.. 
.. bparaıcaldar1111 dlfi='J..._c:lı. 

Fakat Karal. mulaitia icap 
ettirdiği hareketleri ihm.l etmi
yecek ...._ bvi i.. Dam et· 
tiği misafirleri, Kibeye yüz sür
clia •edea laaıasuna blRli etme
.U w ..aar& zemletll içirmedee 
.. ine yldnü ptermedil.~ Rıza 
Tevfiğlo kubıiyeti11e im• etme
tliii Wr )'elde w.deltn k•p• 
lllası, Hacernlesvedi öpmesi, du
dağına uzatılan zemzem dolu bar
clağı tiksine tiksine bo~ması 
l'Örülmeğe değer uhaeLvcleadi. 
Vatanlarmd l irtidat eden av.a
weler, Mekkede dini lıtida mera
•imj geçirdikten .,... CeMlefiil. 
ınülk Hazretlerini11 ~ ~a
~.Jdılar. Kral, geniş bir ul•d• 
•endilerini ka)>ul etti. Bu sahla 
•aylı geniıti. Kapıya ka111 gelen 

..... ... - -- tek Wr 
kok.k ve o koltuğun iki tua-
'-la Wrs a.edir ward.. BCiJBcek 
bir masa ile etrafına dw1ea- Eyllp 
İşi oyuncak sandalyeler ayannda 
nıinimini hasır iskemleler istisna 
edilirse - Hicaz kıralhğının kabul 
ttalommda hqtca mefruşat yoktu. 

Kıral, işte o biricik koltuk 
tacriade otu...,.Ju.Reidlniznr 
ite barici7e aazırı, tWğ tM.a taki 
ıedirde diz çökmttılerdi. Potila
leri iskarpinleri çıkarılarak ayak· 
lanua • teşrifat nazırı tarafmdan· 
Wrer terlik giydirilmiş elall 
fİrari)er, topuldaruu pplata şap
lata salona girdikleri vakit. Hi
eaz lnrilh l.iraz lomddach, elini 
111attı. iti. ffoai. Satiri ..dnMlan 
2e,_ 'aWdıia ft mÜtMlrı- cfi.. 
ierleri o eli öptüler, ayakta emir 
iteklediler. Kral. kalkmadıfa isin 
.ftaneiye aazın lle Reidtnlizr.at 
"- Yniyetterinf hozmaldtflatdL 

Çocuk Haftası Dün Neşeli 
Bir. Geçitle Başladı 

~~~~~--- --~~~---~~ C Bat .tarafı J '-e sayfada ) l 
ICatW Ra,it Paşa Halk Evinde 
çoc.k bakı...- dair birer ka
W•m1 verecek, pazartesi Nil&· 
fer Hanım bir masal sfiyliyecek, 
J1Jeddah Talaain Bey hikaye 
söyliyecek, Baa Ali~ Hanım 
IHhtelif danslar g&terecek Ye 

'9C11klar m.Welif au••nlm ,.... 
pacaldarchr. Çmpm ba_... İle 
meme, mama ve oyun çocukl-. W -·D ea gW& 'ÇOal\ aeçb 
lecek, ~~ pn& Mehlika 
Hanım ltir masal söyliyecek, yine 
çocukl• t...,_.an ... 11telif nu
maralar yapılacak, cuma gün& da 
karBIÖzM mftkemmel irir müsa· 
men veritecektir. Cuma progra• 
mının temsil kısmı Alay k&fktin
de, sabah saat onda yapılacaktır. 

t1ttimiyeti Miftiye Bayra1111 
23 Nisan Hikimiyeti Milliye 

bayramı münasebetiJe dün Halk 
Evinde tezahürat yapdmıştD". 
Ce•det Kerim, Muzaffer, lsmail 
Muştak Beyler ve iki genç birer 

Hal&: F rrkw u.n.ı KiliW 
Kntahya lleb•u. •«# Bey de 

bu milli giain c• rcsri;diaden 
bah .... Ye ... ' 1 F demiflir iri: 

1 '1tl~, t .... eir ... . ..... '', 
fedelrlıW.,, • ) •iplik siW Wııçul 
hasletlerini Ayarlar. Ve ekseriya 
lıalcetz olaı ak milletimizin devlet 
lcurmak Ye ona itlebnek bWli
~etioi eksik ......... 21 N.ia 
hldisesi, bin tiri& mlifldıller 
arasında Tlrk millftiain kendi 
eaaletine +ayık ~e d&nyanın 
modern tellkk3erine uygun bir 
11e*4 lanq 1 P Ye de.iet m.,; 
mak kabiliyetiDİ gösterir. 

7.ayi Taıulllce••• - latanbul 
Tıcaret Mektel>iadea ald.jun orta 
ve yidcaek taadiknamelerim zayi 
olmuıtur. Yeniani alaeatnndan kıy-
metleri yoktur. 723 nu aralı 

Ômer Masum 

İngilterede 
lskoçyada Fmal ilaçlan 

Hitam Buldu 

<-daııaw Z1 (A.A) - lakoçya 
fwllNıl ..... icia ,.,.,_ final 

ma;mia R zt= w tclmarnok 
......... -.a defa almak kar-
.... .. ............... -o 
plip 1 1 ..... • ld elrip bi-
..... ._p' pznbrwla bera
bere k.._. ............... mli-

sabak.amn tekrar edilmesine 
liıum söri&.11 old.ia lsabrlar· 
• o' 1 ........ ....... Oldu 

Londra, 22 ( A A ) - Ce
nubi Afrikah 11ecor Kindale. 12 
ranntlull * aıldet beb _.. 
pnıla Alıı ..,ah • .., 971 
lıeM'bile maifUp etmi§tir. 

l.t.nbul lldnel icra Memurla. 
fUDda•: Bir alacapt temhri için 
•ıhH .. apk ..t.tnaa.a iie P•tlJ• 
-çeft'ftınesi ta'bn-lr eden Ye belediye 

11811111111anya mukayyet Overlant mar· 
b mli•tamel kapalı •t•mobl 115911 
t.illİ•e aılaadif PaZAI' aill\6 eut IMı 
Aknrayda Millet Cadden 19, 21 
mıımM"ah Şeref Garajm.. ..tıtaca• 
tmcln talip oLndann meddtr -8n 

.. mffıe •+nMi ... hı .. buiu•cak 
memarana aHlraeaatleri Uin olun•. 

Çocuk Ha.nasında kumbara alayı 

İçi neş'e ile dolu. 
Birer kumbaramız var 
Biz aşanz her yolu 
Çünki kumbaramız var 

Bayram ne kadar tatlı 
Arabamız kanatlı 
Neş' emiz iki lcatlt 
Çünki fnimbaramız var 

Sagfige 
Arıganlarl 

l.tanbulrın minaslp 6lr sena

tinile pzlılc Wr n istivorsanm; 

Ev ahipleri 1 
Si& de evinizi mevsimlik 
olarak kiraya veıecekı 

SON POSTAp !ecza bir 
ilAn veriniz. Mctşteri bulaca
juıızdaa emin olalAainia 

BAHRİSEFİT 
Felemenk Bankası 

lsT ANBUL ŞUBESi 
idare •erkezi: AMSTERDAM 

·- - ; ri 
~FL 

Tediye ectilmif llel'lllaJeaİ: 
5,mt.D F L 

lbtiyat -~ 
i,2a8,GO& F L 

G·J.ed· x..-,. ...... T ' 'ı 
4tjlu J7U..S W..w fılll ,-..ı: 

......_ Pa...._. ltfiaaWe ,,._., ad 
h• ........ : l.t. 5'I 

Bil6mum banka mua""'lb 

ElllllYET USALA8f ICARt 

l;>ojum '" kadua hw t ' t-

D m~O R 

Hüseyin Nap 
Hatalanm TOrbe karpamda 
etld MDllİlllnner binaanclaki 
muayenebıpıeainde herjla it· 
ledm-. kabat etmektedir. 
Telefm l.t. ?ai2! 

Tabi~tiıdsJ ~enm~lc lıtlyw· 
-• '9t41trahatw 4 a*t ... 
pon •Je birlikte g8nder.miL 
f et.jr.aLmz •ıra1a bW6 ve 

iade ed l neı. 

...... uaDerta 
cevabı ? 

.Fa...,.-t iMt• 

ede~ mf? 

F Ote>iı',. af n kljşeı JO brutlu ' 
pal IDllka ;,u.ae g4 n iet :teb 
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GUnlllk taze yumurta, nefis taze tere
yağ, yoğurt şişelerde (pastorize) sut Yalova Millet ve Baltacı çiftlikleri 

mamulatı Hasan Ecza 
Deposu 

Hanımefendiler, 
İPEKİŞ in bu mevsime mahsus 
nefis ipek kumaşlarından istifade 
edebilmeniz imkanı hazırlanıyor 

1 ayısta nkara'd aç~ ac k 
yer i mallar sergisi · ·

0 

·'·eakı, : 

fstanbul 

IPEKIŞ ma~a· 
açıhncıya kadar 

hanımlarımızın Avrupa 

mamulatından müsta~ni 

kalmaları icin:-

HUSUSi 

Sa ş 

Ş leri 
açılacaktır 

• 1 İİ ıı;' ı: I~ İt An 
m ·kyasta 

a a sergı 

·ştirak 

BiBi Ali R'ZA FEYZULLA 
BALIKPAZAR CADDESi: No. J TELEFON 1096 

Dr. H O R H O R U N i 

ÜK ARE 
PİYANGOSU 

4. cü keşide: 11 Mayıs 1932 dedir. 

ik "yük • ve. .... 

0.000 iradır. • 

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

D İ KKAT Doktor lsmail Slileyman 
Tebdil hava etmek isti yenlere: Röntgen ve elektrik mütchauısı 

Cağaloğlu Baha Bey apartıma-
Dört odalı, mutfak ve bahçeyi nında ikinci katta muayenehanesinde 
havi bir yalı ki ralıktır. Taliple- c\ımadan mada her gün öğleden 
rin Beylerbeyinde Abdullahağa· 1 akşama kadar hastalarını kabul ve 
da iki numaralı hanede bedeı- · tethia v~ tedavi ile memnun eder. 
t il Hü.nü Beye müracaatleri. Paıar günleri fıkarayı film ~etirmek 

-------llİllıiimlliliıİİlll-ıi şartile mec~ancn tedavi eder. 

• ne ··yük 
• e ıyor 

Yapraklarının 
cazip ve göz 
kamaştırıcı . . 

rengını 

Simon Kremi pudrası 
ve sabun unu mun taı.aman 
istimnl ı le temin edebili rsi
n:z ki bu suretle cildin te
mizlenmesini yumuşatması 
ve beslenmesi gib::üç mak- • 
sadın husulüne yardım eder. 

ME 
N 

(KREM SlMON) 

Altı lisan ve Türkçe konu
şan yazan Türk tebaasmdan 
bir madam daktilo olarak 
veya iyi bir yerde çalışmak 

istiyor. Müracaat Ankarada 
Bahkpazarmda llanat Acen-

tasına. T e!efon : 3705 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim RaQ-ıp 

Neşriyat Müdürü: Halil Lütfi 

Halis Altından Bir Yüzüğil 

Yaldızlanmış Adi Bir Yüzükle 
Kim Değişir? 

Halis altından bir yüzüğü yalnızca yaldızlanmıı 
oir yüzükle değişen insanın nekadar dar düşünceli 
olması icabeder. Buna rağmen hatti akıllı bazı 
insanlar vardır ki, bunlar aynı şeyi yapamazı>alar 
dahi ona benzer bir şekilde hareket etmektedirler. 

" Bir A S P İ R l N ,, satan olmak isteyen bazı 
inunların evlerine bunun yerine başka bir ilA9 
getirdikleri vakidir. Bunlar güç kazandıkları 
paralarını vermişler, fakat mukabilinde halis bir 
mal almamışlardır. Siz daha akıllı davranınız. Siz~ 
verilen tabletlerin üzerinde Bayer işaretinin bulun• 
masına dikkat ediniz. 

Her bir iyi ilaçta olduğu gibi ASPlRIN'in de 
birçok taklitleri mevcut olup bu taklitler meya
mnda Bayer işaretine pek benziyen işaretler taşı
)'anlan da vardır. Bunlar ASPİRİN değildir, yalma 
bir A S P 1R1 N mevcut olup o da Bayer İ'8J'etl 
altında tanınmaktadır. Herkesin tanıdığı iyi bir 
ilaç olan A S P 1 R 1 N , soğuk algınhklannda, 
gripte, baş ve vücut ağrılarında size pek çok 
defalar yardım etmiştir. Onun için kendi sıhha• 
tinizi düşünerek ASPİRİN den başka hiçbir şey 

11Jmamamağa dikkat etmeniz lazımdır. 

s A 
Gaz Ocakları 

FENNiN SON İCADI 
idareli ve dayanıklıdırlar. 

Umum deposu : Bun arı her yeı~de 
JAK Y. LEVY isteyiniz. 

Çiçek pazar, Altıparmak Han altında, İstanbul 

Ke epir Asri Hane 
Kadıköy : Osmanağada Kazasker sokağında 6/3 numarala yeni lnta 

o Jilmiş kargir 5 oda komple banyo, elektrik ve bahçeyi havi iıkeleye ve 

çuşıya yakın 5000 li ralık nsri bir ev zararına 3600 liraya verilecektir. Bir 

defa görmek bunu ispata kafidir: Galata Ada han No. 5 Tel: B. O: 38.l7 

Üçüncü Milli Sanayi Sergisine 
İştirak eden ve etmiyen sanayicilerimizira 

NAZARI DiKKATiNE 
Tnbedilmkte olan sergi rehberine reklim Yeriniz.. 

Rehberler meccanen dağıtilncakbr. 

Şerait çok ehven 

Posta kutusu N. 1 O ANKARA. 

Gazi Antep Vilayet Defterdralığrndan 
Mahallesi: 

Sokağı 

Hududu ı 

Müştemilatı: 

Eblehan 

Kilis şosası 

Şarken aynilleben Garban keza şimalen Elektrik 

Fabrikası cenuben Kilis şosası. 

Bir havlu 24 oda Fevkani zemini iki bodrom 

havlusunda bir çamaşırhane ma avlu bir bahçe. 

Kıymeti mukayyedesi : (33000) liradır. 

Muhammin kıymeti (16059) ,, 
Hudut ve evsafı yukarıda yazılı binanın kapalı zarf usulile mili• 

kiyetine haddi layık bedelle talip zuhur ederse 7 - 5 - 932 tarihine 

mÜ!adif Cumartesi günü saat 14 de ihalesi icra edilmek üzere 30 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile ve takarrür edecek bedeli sekiz 
sene müddetle ve sekiz taksitte ödenmek üzere müzayedeye 

vazedilmişti. 

Talip olanların %7,5 ııisbetinde teminatı muvakkate • akçesile 
defterdarlık kaleminde müteşekkil satış komisyonuna müracaat eylo

meleri ilin olunur. 


