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• Meclisi Bütçe Münaka • 
•• 

şal rına Başlamak Uzeredir Bizim İçin Meçhul 

ON BiR A Masraf 171,112,705-Varidat 171,118,8001 
Ankara, 25 (Hususi) - Yeni 

.sene bütçesinin bütün esas1an 
hazırlımdL Varidat ve masraf kı· 
sımları ayn ayn tespit edildi. M. 
Meclisi yakında yeni bütçe üze· 
rinde müzakere ve münakaşalara 
başlayacaktır. Şimdiki halde büt
çe encümeni yeni bütçe layiha
sını tetkik için hazır1anmaktadır. 

Yeni bütçenin masraf faslı 
yekunu ( 171, 112,705 ), varidat 
yekunu ise ( 17 J, 118,800 ) lira 
olarak tespit edilmiştir. Masraf, 
devlet müesseselerine şu suretle 
ayr1lmışbr: 

Millet Meclisi 2,467,000, Riyaseti
cümhur 324,452, Divanı Muhasebat 
550,0'20, Başveka!et 962,409, Şurayı 
Devlet 200,724, istatistik 41,958, Di· 
yan et işleri 607, 196, Maliye 9,596,412, 
Düyunu umumiye 54,744,501, Tapu 
997,000, Dahiliye 3,735,926, Emniyet 
itleri 3,939,000, Jandarma 8,384,000, 
Hariciye 2,600,000, Sıhhat 3,501,884, 
Adliye 7,620,670, Maarif 9, 132,940, 
Nafia IO OO'l,593, lktısat 1,258,610, 
Ziraat 4,0T4,500, Gümrük ve inhisar• 
lar ( inhisar idareleri dahil değildir ) 
123,893, Muhafaza 2,556,134, Güm• 
rükler l,661,656, Milli Müdafaa kara 
32,167,315, Hava 943,000, Deniz 
3,005,560, Askeri fabrikalar 2,954,300, 

"ltarita 547,265, Posta velgraf 4,~§,820 
lir dır. 

Varidat kısmına gelince: Büt
çe lAyihasında Maliye Vekaletine 
kısa vadeli avans ve hesabı ca-

Bütçe Encümeni Reisi 
Hasan Fehmi Beg 

riler küşadına, alta aya kadar 
vadeli bonolar ihracına mez:.ıni· 
yet verilmektedir. Hazinede 
mevcut esham ve tahvilat kar
şılık gösterilmek üzere te
min olunacak kredilerle uzun 
vadeli devlet tahvilleri sabn al
mıya Maliye Vekileti mezhndur. 
Bilumum aylıklı memur ve mu
allimler, vukubulacak münhallere 
tayinlerinde muhassasat farkları 
altı ay müddetle verilmez. 

Başvekil Paşa Ve Maiyeti 
Odesa Yolunda ... 

Heyetle Giden .. ~r~.a~~şımı~ S~yahat 
intibalarını Gunugunune Bıldırecek 

Başvekil Paşanın dün Rasga.qa /ıareketleri intiba/arından 
· Başvekit ismet Paşa ile Ha· zevat kalabalık bir halk . kütlesi 

riciye Vekili Tevfik Rüştil Bey tarafından rıhtımda teşyı edil-
ve Rusya seyahatine iştirak ede- mişlerdir. 
cek olan diğer zevat dün saat Başvekil Paşaya hükumet er-
altıda Gruzia vapurile Odesaya kanın<la:1 birço~ ~evat, gazetecil~r 
müteveccihen hareket etmişlerdir. ve meb :.ıslar ıştırak etmektedır. 
Başvekil Paşa ve maiyetindeki ( Devaml 8 inci aayfada ) 

__ .................. -.................. ._ ....•... --
3000 Sandık Limon 

Kaçırılmış 
Tahkikat ilerledikçe Mühim 

Şeyler Çıkıyor 
Limon kaçakçılığı hakkında 

glimrük müfettişleri j tarafından 
yapılmakta olan tahkikat ilerle
mekte ve mühim safhalar arzet
mektedir. Piyasada mühim mev• 
kii bulunan bir ticarethane ta· 
rafından şehrimize gümrük 
resmi verilmeden { 3000 ) 
sandık kadar limon kaçırıldığı 
bildirilmektedir. Bu kaçakçılıkla 
bazı mes'ul kimselerin de alaka· 
dar olduğu, bunların da mahke
meye verileceği haber alınmak
tadır. Bu mühim hAdisenin bir
kaç gfin içinde inkişaf etmesi 
beklenmektedir. 

Alafranga 
Ve Alaturf<,a 

Komşumuz Sovyet Rusya. on senede buton 
dünyayı hayrete düşüren, harikalar memleketidiJo. 

Yukardaki rakamlar harpten evvel ve So.
yetler zamanında mekteplere devam eden talebe 
miktarını göstermektedir. Yalnız bu rakamlar 

bize yapılan harikalardan birini göstenniye 
kifidir. 

Yakından tanımak ihtiyacile Rusya)'I ziyarete 
giden heyetimizin raporlannı, ark&daşumzın 
mektuplanni beklemeden Rusyayı tetkik eden
lerin gördüklerini yakında bu ılltunlarda ılz de 
okuyacaksınız. 

1 Bir ihtiyarı Vurdular, Son-
•• 

Almm..,, ada yüksek musiki 
tahsil eden Celile Eniı Hanım 
cuma gilnll ilk teganni konserini 
vermiştL Bu milnasebetle kendi
sini ziyaret eden bir muharriri· 
mize Celile Hanım alafranga ve 
alaturka musiki mevzuları etrafın
da şayanı dikkat sözler söylemiş
tir. Lôtfen sekizinci sayf a1J11zda 
okuyunuz. -----
Kadirlide 
Bir Cinauet 

Adana, (Husnsf) - Kadirlide 
esbak Malmüdilril Sait Beyin 
yeğeni şoför muavini Ratip, Ka· 
za Varidat Katibi Ahmet Ef. yi 
tabanca ile öldürmüştür. Katil 
maznunu Adliyeye verilmiştir. 

Erzurumda Çocuk Bayramı 
Erzurum, 24 (Hususi) - 13 

nisan Çocuk Bayramı burada 
çok canlı tezahüratla geçmiştir. 
Erkek Muallim Mektebinde bir 
Çocuk Müsameresi tertip edilmiı 
ve şiddetle alkışlanmışbr. 

SIDDIK 

ra Vuranı Da Oldürdüler 
Osmaniye 23 (Hususi) - Darendeli Emrullah Efendi oğlu Alinin 

son zamanda Ali isminde diğer bir delikanlı ile arkadaşlık yapmasını 
hoş görmüyor, o gençle düşüp kalkmamasını oğluna tembih ediyor. 

Fakat Ali babasının sözünil dinlemiyor. iki AliJer, kolkola çarşıda 
~olaşırken Emrullah Efendi rastlıyor. Hiddetleniyor, oğlunun arkada• 
şına ağır sözler söylüyor. MuhatabJ, buna tahammül edemiyor, taban• 
casile Emrullah Efendiye ateş ediyor, bacağından yaralıyor, öbür Ali 
de babasının vurulduğunu görünce tabancasım çekiyor, arkadaşım 
öldürüyor. O sırada Cebelibereket valisi Ziya Bey çarşıdan geçerken 
hAdiseyi görüyor, maktul ile beraber katil ile yaralı babası adliyeye 
teslim ediliyorlar. 

~~~--------.-.+O+<------------~~ 

Harp Borçları f Turfanda 

/ p~:!gı:~f~':;.f !! L.. 11 Ç~~~~2s ~~1!.f 0~ .... ;. dan Borah'ın yakın dostu M. iJk Çilek mahsulü Bayındırde 
Levinson, tamirat bedellerinin 1 Yahya Kerim Beyin bahçesinden 
tenzilini ve beynelmüttefikin harp toplandı ve buraya getirildi. Tur-
borçlarının iptalini istihdaf eden fanda olarak İstanbula sevkedf· 
bir proje tevdi etmiştir. lecektir. 

iki Cami Arasında .. 1 

Sokaktaki tahsildar 1 Evdeki tahsildar 



2 Sayfa --- -- ---- ---

[Halkın Se si 

İşçileı·iıı Mesai 
Müddeti .. 

lı K"nunu l:enü2 Mi!Jet Mecliain· 
efen çıkmadı. Fakat layihada 
t ekiz. uat iiıeriııdcn t~ııpit eailen 
yevmi me.ai müddetine ba:ıı i• 
eahipleti itiraz ediyorlar, bunu 
aJ buluyorlarmış. Dün temna 
~ ttiğfo1iı. kinıscfe,. bize fUnluı 

a.öyled ' le:r: 
Hlkn1nt ll<'y (Nltaııc:ı Sarsak mıthalle.1 S) 

- Dünya iktısadiyatını tutan, 
medeni eserleri yükselten hep 
çahşau kollardır. Bu koJlara din
lenmek fırsatını vermek te en tabii 
haklardan birisidir. Bir. İş Kanu
nu layihasında günde sekiz saat 
çalışma esasını kabul etmişizdir. 
Bunu madenlerimizi işleten ecne
bi sermayedarlar az buluyorlar
mıs. Hiç sekiz saat olurmu, biç 
olmazsa amele on saat çalışma!. 
in.iş. Havasız, ziyasız köstebek 
gibi sekiz saat çalışmanın ne de
mek olduğunu bunlar düşüumü
yorlar galiba. Bence bu kanun 
b iran e11vel çıkmalıdır. 

41 
Rana Bey ( Ahırkapı 38) • 

- Bütün dünya iktasadi buh
randan şikayetçi. işsizlerin adedi 
artıyor. iş sahipleri buhrandan 
kaybettiklerini ameleyi fazla ça
lıştırmak suretiJe kazanmak isti
yorlar, bizde bilhassa trikotaj fab 
rikalarında 14, 16 saat çalışan 
~avalh kızlar vardır. Her halde 
it saati tahdit edilmelidir. .. 

Hafıs Ktunil ~,. ( Şehudcb:ışı Emin 
Nur eddin mahalle~t 5 ) 

- Kömür madenleri işleten
ler yeni iş kanunu layihasındaki 
çalışma saatlerini H buluyorlar
mış. Verdikleri azami 80 • 90 
kuruş yevmiye ile 12 saatlik iş 
istiyorlarmış. Buna sadece insaf
•ızlak denir. 

Biraz daha ileri giderek Türk 
neslinin sıhhatine ve hayatına 
bir suikast bile denebilir. Ma-
denlerimizde çalışan amelenin 
çahşma saatleri yeni layihada 
pek güzel tesbit edilmiştir. Kanun 
bir an evvel çıksa ne iyi olur. 

* Nlyau Bcıy (llcyko:r. Yalı k6y 73) 

- Benim işittiğime göre i~ 
kanunu layihası hazırlanırken ame-
lenin ve sermayedarların müteka
bil menfoatferi nazan itibara alın-
m1ştır. Yalnız layihada bir ciheti 
ben biraz noksan buluyorum. 

Bugün bizde amele yevmi 12 
ile 14 saat arasında çalışıyor. 
Yarm mesai saati (8) e indirilince 
amelenin ücreti de kesilecek. 
Kanun kabul edilirken Amelenin 
bugünkü yevmiyesinin kesilme· 
11\esine ait bir madde konmalıdır. 

Kalp Sektesinden Ol.tın 
Cibalide oturan Dimitri, dün 

Fındıkhdan geçerken birdenbire 
clüımiq ve ölmüştür. Ceset mor
ga kaldınlmışbr. 

MOZELER 
S on Günlerdt: 
Varidat 
Çoğa/dl 

Son zumanl:ırda Askeri miiıc
yi ziyaret eden rnc raldıların ade
di gitti1,çe artmaktadır. Halk 
bilh:t .. ~ :ı eski h:1 rplere ait silah 
ve k ) afetleri nıcrnkla seyretmek
tedir. Nitekim g eçe\1 b;ıyram 

, günleri müzeleri ziynre t eden
lerin miktarı büyük bir yel·una 
baliğ olmuştur. Tutulan bir cetve
le göre b"lyramm dört :ıfüıünde 

yalnız askeri miizeyi ( 22 ) bin 
merakh ziyaret etmiştir. Bu su-
retle bir günde ( 600 ) lira 
kadar hasılat olmuştur. 

Ziyaret ücreti ( 10) kuruştur. 
Millkiye müzelerini de birçok kişi · 

ler ziyaret etmiştir. Ayni zaman
da birçok aeyyab ta 2.İyaretçiler 

arasındad r. 

Ayasofyada 
Duvarlardaki Mozayiklerin 

Açıln1asına Baş' anıldı 

Ayasofya caıniiniıı mozaikle
rini meydana çık11,rmak maksadi
le harekete p, eçildiğini haber 
vermistik. Öğrendiğimize göre 
il<i gündenberi, eski badanalar 
altında kaJan mozaiklerin meyda
na çıkarılmasına başl .. nılmıştır. 
. Bu işle bidayelte meşF,UI olan 
ltalj·an mozayik mütehassısları 
M. Ben ven ati ve Gra~ orinc iki 
ay müdc'e tle mesailerinde devam 
edecekleı ve hepsini meydana 
çıkaracaklar<l r. 

Kasa liı rsı zları 
Müstantik Dün Tevkif 

Müzekkeresi Kesti 
Şehrimit.de resmi ve h ususi 

birkaç müessesenin para kasala
rını soyan on kadar kasa hırsı

zının yakalanmalarına ait tafail fi
ta vermiştik. 

Hepsi de ecnebi olan bu kasa 
hırsızları dün Adliyede Beşinci 
istintak dairesinde isticvap edil
mişlerdir. lsticvaptan sonra hak
larında tevkif müzekkeresi kesil
miştir. Muhakemeleri mevkuf ola
rak yapılacaktır. - ----

iktisat Müsteşarı 
Şehrimizde bulunan lktısat 

Vekileti Mfisteşarı Hüsnü Bey 
diln Ankaraya avdc:t etmiştir. 

Son Postanın R esimli Hikayesi : 

SON POSTA 

j Ekmek 
Şehir Meclisin de 
Fırtına Koparacak 

Şehir Meclisi Azasından Galip 
Bahtiyar Bey, 80D günlerde ek-
meğin pahalı satılmasının aebebini 

bir takrirle Belediye Riyasetinden 
sormuştu. 

Belediyenin tetkikab, yeni se
ne mahsulünün idrak edilmeme
sinin bu pah:ılılığa sebep oldu
ğunu göstermektedir. GaJip Bah
tiyar Bey <liin fikrinde israr 
ederek, buğday fiatlerinin normal 
olmasına rağmen ekmeğin pahalı 
satılmasının doğru olmadığım, 
meselenin şiddetle tetkika muh
tnç bulunduğunu söylemiştir. 

Bu fikre diğer bazı azalar da 
iştirak etmiştir. El<mck meselesi
nin önümüzdeki çarşamba günü 
Şehir Meclisinde hararetli müza
kerelere sebep olması muhtemel
dir. * Dün Anadoludan şehrimi
ze 137.5 vagon buğday gelmiştir. 
Buğday piyasada 6.5 km·uşa sa
tılmışhr. Buğda fiati perşembeye 
nazaran 20 I ara düşmüştür. 

Her Mektepte 
Bir Sergi 
Açılacak 

Bu ders senesi nıhayetinde 
hn mektepte bir sergi açJlacak
tır Sergide talebelerin bir sene 
zarfında yaptıkları işler teşhir 
edilecek ve talebeler biribirJerinin 
sergilerini lophı olarak ziyaret 
ede ~el.terdir. Beğenilen iş!er ve 
eserler taJebe kooperatifleri na
mına .satılacaktır. 

Afyon Satışı Hararetlendi 
Şehrimiı. Ticaret bo r~asında 

Afyon fızerine muamele hararet
lenmiştir. Dun (25) sanc'ı'< Afyon 
12 lira}& satılm ştır. lım rde ise 
Afyon fiatı 11-13,5 liradır. 

Adliye Tayinleri 
Adliye enciimeni bugün top

lanarak münhal daktiloluklar ve 
katipJikler için yapılan imtihan· 
larda muvaffak olanları ssra ile 
tayin edecektir. ----

Bir Kaçakçı Tutuldu 
Kenan ismlııde biri Beyazıtta 

kaçak cıgara kağıdı satarken ya
kalanmıştır. 

Top Talimi 
1stanbul Vilayetinden: 
Bu ayın 24 ünden 'l7 inci gU

nüne kadar Tuzla civarında do
nanma tarafından top ahşları 
yapılacağı ilin olunur. 

1 Zi YARET 
1Bulgaristan 
Muallimleri 
Şehrimizde 

Bulgaristan Maarif Mnsteşarı 
Darülfünun emini il~ (60) kadar 
ilim ve maarif adamından mil
tet~kt.;ı bir kafjle yann Burgaz
dan hareket edecek olan bir 
vapurla şehrimize geleceklerdir. 

Heyet arasında tarih 'YC coğ· 
rafya mütehassısları da vardır. 
Bunlar Bursaya ve Edimeye gi
derek tarihi abidelerimizi tetkik 
edeceklerdir. 

Adliye Vekili Adliyede 
Adliye Vekili Yusuf Kemal 

Bey dün Müddeiumumiliğe gele
rek Adliye işleri hakkında 
Kenan Beyden izahat almış, 
sonra da Gümrükteki (8) numaralı 
İhtisas Mahkesine giderek teftiş 
etmiştir. 

Sınıf Dönenler 
İ)ç Sene Dönenler Hak
kında Yeni Bir Karar 
Şimdiye kadar üstüste ayni 

1•ufta üç sene kalan talebeler 
mekteplerden ihraç ediliyor ve 
ı içbir mektebe kabul edilmiyor· 
!ardı. Maarif Vckal~ti bu gibi 
talebelerin tahsilden mahrum ol
mamaları için Meslek mekteplerine 
kabul edi!ebileceklerini bildirmiıtir. 

Mektepler Açtldı 
23 Nisan bayramı münasebe

tile dün tatil edilen mektepler 
bugün aç•lmış ve tedrisata tekrar 
başlanmıştır. 

Belediyede 
Gazetelerde Çıkan Şika

yetler Tetkik Edilecek 
Haber Aldığımıza göre Bele· 

diye Müdürlüğü bundan sonra 

gazeteleri günü gününe takip 
etmiye karar vermiştir. Belediye 

işleri hakkında gazetelerde çıkan 
bütün yazılar ve şikayetler her· 
gün dikkatle tetkik edilecek 
ve gazetelere bu hususta tahriri 
cevaplar verilecektir. 

Karısını Tehdit Etmiş 
Kasampaşada oturan Davit 

Efendi z.cvceai madam Rozadan 

para istemiş, vermediği için 3lüm 
le tehdit etmiştir. DaYit efendi 
yakalanmıştır. 

Günün Tarihi 

Çocuk Haftası Eğ
lenceli Geçiyor 
Bugün çocuk bafuıain ü~üncl 

thüdOr. Din ikinci günO çok fÜHl 

H •tf .. eeli ıeçmiştir. 81rçok yer
lerde mONme re ler ve balolar veril
mit tir. Bu arada Makaim aalonlarında 
çocuklar için verilen balo çol, ınu

nffakıyetJi •• etlenceJi olmuş, l il:ı· 
leree çocak bu etfencelere iştirak 
•lmittir. Ayrıca Galatasaray lisesinde 
ve tlİfer bau mekteplerde de eğlen· 
celw tertip ed ilmişt ir. 

Müşterek Temsil 
San'atkAr Raşit Rıza B. diin 

akşam Fransız tiyatrosunda Yunan 
muharrirlerinden Spiro Melaa'ın .. Bi r 

gece •e bir hayat " piyesini temsil 
etmittir. Bu temsile Yunan artistle· 
riuden Mel. Elena Halkuai de ist ı ralı 
etmiıtir. 

TUrkiye - lsveç 
lsveç hükQmetile aramızda yapı

lan hakem ve uzlaşma muahedelcr l 
lsveç Meb'usan ve Ayan Meclislerin
de taadik edilmiştir . 

Kadmlarm Kongresi 
Kadınlar birliğinin senelik 

kongresi Mayısın ilk hafta sında 
aktedilecektir. 

Zorbalık Mı Yapmışlar? 
Umon iskelesi civarmdakl unaf

tan xorl11 para aldıklan, ve vermi
yenlerl dövdükleri iddiasile Haydo 
ve karde'i Yusuf isminde iki kişi 
hakkında verilen (150) kişilik istida 

üzerine ikiıi de Atır Cezaya verilıni~
tir. Muhakemeye dün başlanmış ve 
mununlar mftllumiyetlerini iddia et
miflerdir. Mahkeme maznunları tev
kif etmlıtir. 

lstanbulun PIAnı 
Jstaabul plinının kime yaptın f a

catı henüz bir sır gibi 1aklanıyor. 
Fakat plinm M. Yansene yaplırı la
caj'ı tahmin edilmektedir. Kend isin~ 
lstanbule ait bazı har.talar verllmiştir. 

Et Narhı rı eselesi 
Geçenlerde bir komisyon ete 

narh kanmasına karar vermişti. 
Son günlerde et ffalleri artmış
tır. Fakat belediye na•ha lüzum 
görmemiştir. 

Yeni Hatta 
Seyrüsefer 

Yeni açılan B .. lı l.eslr-Kütahyn 
hattının ilk posta treni d ün Küt ah
yadan hareket etmiştir. Güzergahta 
birçok madenler vardır. Hattın açıl
ma merasimine riya et eden Mecli• 
Reiai Klzım Paşa Reiaicümhur Hz. 
ferine bir telıraf çekerek hall<ın 
tezah6rabnı •e muhabbetlerini arzct
miftlr. 

Rei.ıcümbur HL leri de küıat ha
berl•den .e hallan iihar ettiti aami
rni d•ytUlardan çok mütebaaaia ol
duklaruu bilciirmiılerdir. 

Pazar Ola Hasan Beg Ve Bakkal 

--- - -··--------

1 - Ko u: Hasan Bey, doğrusu 

Lizım batd!al ço k nazik adam. 

2 - Müştr,·iden i ara a1.rL.n gelin

lik kız gibi ınahçup oluyor. 

3 - Pozarhk ya! ... ~ kcn 

göıleri n i yere indiriyor. 

1 
u t aı•cında·. ı 4 - Hasan Bey: A biıader, gözlerini 

• 1direceğine fiatlcıi inılirse daha iyi 

o: naz mı'l 
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25 Nisan SON POSTA 

Hergün ' r Son Postanın Resimli Makal~,_i __ ~_A_k_ıl_l_çi_n _Yi_oı_B_i_rd_ir_-tc_ 
Çocuk 
Ha/iasznın 
Manası Nedir? 

ıt -
Geçen şün az çok münevver 

bir mecliste çocuk haftasmdan 
bnhsediliyordu. Evvelki senelerde 
Çocuk haftası programlarını hazır
lıyan heyetlerde çalışmış bir ha
nun da mecliste hazır bulunu
Yordu. Hazır bulunanlardan biri 
•ordu: 

- Allahaşkına şu çocuk 
haftasının manası nedir anhyor
nıu u uz? Bunu başka memleket-
ler de yapıyor mu? 

Başlar, tabii, evvelce çocuk 
haftası için çalışmış olan hanıma 
döndU. O, biraz şaşırır gibi oldu 
Ve şu kestirme cevaplar işin 
içinden çıkmıya çalıştı: 

- Doğrusunu isterseniz, ben 
de anlamadım. Çocukları sokak
larda gezdirmenin, resmt makam
lara getirmenin, bağırtıp çağırt
rnanın hikmeti ne olabilir? 

Senelerdenberi her sene ya
Pıldığı halde hiilA çocuk hafta
ıtnm anlaşılamaması beni milte
Cssir etti. 

- Müsaade ederseniz llnla
ta) ım, dedim. 

Türk çocuğu, kendisile kafi 
derecede meşgul olunmamıı bir 
lnalıliiktur. Bakımı fena idi, gı-
dası fena idi, yaşayışı fena idi, 
terbiyesi fena idi. Bütün bu fena 
~uhit ve şerait içinde yetişen 
ı Urk çocuğu .bedbin, somurtkan, 
tıeş esiz oluyordu. ~ 

Binaenaleyh evveJA çocugun 
tabi bulunduğu bu fena şeraiti 
düzeltmek Hizım. Çocuğun terbi· 
Yesini, ğıdasını, yaşayişini ıslah 
edebilmek için onları yetiştiren 
nesle bunu anlatabilmek ihtiyacı 
~ardır. 

İşte çocuk haftasmm birinci 
rııanası budur. Gazetelerimizle, 
konferanslarımızla, sokaklnrda 
tıi.inıayişlerle, radyo ile, hulasa 
her vasıta ile her anaya babaya 
Çocuğuna ehemmiyet vermesini 
tell<in ediyoruz. 

1 - Eski insanlar " Hikmet " 1 
mefhumunu oturup somurtmak, ka
hn ciltlerin üzerine abanıp kapanmak 
manasına abrJardı. 

2 - Fanteziye mail insanlar ise 
böyle bir mefhumun vücudundan bile 
bugün haberdar değildirler. 1 

3 - Medeniyet, hikmet ve haki
min manalarını değiştirmiştir. Fakat 
vücutlarm1 inkar etmez. Böyle bir 
zehap iJmin vücudunu inkir etmeldir. 

• 
ON TELGRAF HABE .~ERi 
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-Ankara, 25 ( Hususi ) - Yeni den ihrlas edilen leri meskenlere bu miktarın nısfı zammolunur. 
muvazene, tezyitleri takarrür eden muamele, nak- Muamele vergisi yüzde a]bdan ona çıkarılmıştır. 
liyat ve bina vergilerine ait layihalar M. Meclisine Dahilde yapılan şekerlerden kilo başına sekiz ku· 
gönderildi. Muvazene vergisi 1 hazirandan itibaren ruş istihlak resmi alınacaktır. Nakıl vasıtalarından 
maaşlı, ücretli bütün memurlardan, müstahdemler- alınacak vergi oturma yerlerinin adedine. motör 

ı kuvvetine ve tonilato mıktarına göre tahakkuk et• den, hususi müesseseJ_erde ça ışanlardan her ay 
yüzde on kesilecektir. istisnası yoktur. tirilecektir. DemiryolJarına muvazi şöselerde çalışan 

B. nak'ıl vasıtalarından vergi yüzde elli fazla alınacak-ma vergisine evvelce verilen vergi ile son ya· 
pılan tenzil arasındaki farlun nısfı kadar zam ya- tır. Yeni vergi layihaları hazineye ısenede ( 18 ) 
pılmıştır. _Yapılan zam yüzde 30 dan yüzde elliye milyon lira temin edecektir. 

kadardır. iki bin liraya kadar irath binalarda vergi inhisarlar Bütçesi 
nisbeti yüzde 30, on bin liraya kadar 40, daha Ankara25(Hususi)-1nhisar idarelerinin tevhidine 
fazlası için yüzde ellidir. Sahiplerinin ikamet ettik- ait layiha ile inhisar bütçesi Millet Meclisine verilmiştir. --

Hitl z ndı! 
•• r ar ev ıne 

r Sonra bedbin ve betbaht ye· 
ti en Türk çocuğuna gülmeyi ve 
neşeyi öğretmek zarureti vardır. 

Çocuk hafta .. ının ikinci ma· Berlin, 24 ( A. A. ) - Tek- melerine ihtimal verilmemektedir. Diyet Meclisi için yapılan intiha· 
nası da budur. Türk çocuğu bu mil siyasi mehafil Prusya Diyet Prusya intihabatı Rayş hükumeti· bat bitmiştir. Reyler şu manzara• 
hir hafta içinde hürdür, neşeli- intihabatı neticesini sabırsızlıkla nin siyasetini gösteremez. yı göstermektedir; 
dir ve mes'uttur. Sesi çıktığı beklemektedirler. ikinci Reisi- Çünkü, 10 nisarıda Hinden• Hitler partisi 160, sosyal de-
kadar bağırır, istediği kadar cümhur intihabata esas ola- burgun kazandığı ekseriyet Brü- mokratlar 93, nasyonalistler 30, 
güler ve bu toprak üzerin- rak alınırsa Hitler Prusya diyet ning hükümelinin takdim ettiği merkez fırkası 68, komilnistler 
d onun da giilmek hakkı oldu- intihabatında 164 rey alacaktır. harici siyasetin tasdiki mahiye· 57, milli parti 6, hükiimet partici 
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Mü"de:ricatımzzın çoklu
gundan Dercedilememiş
tir. 

............................................................. . 
iş Kanunu 

İz mirde Bir Tetkik Heyeti 
Teşkil Edildi 

lzmir, 24 (Hususi) - iş Ka .. 
nunu lAyihası etrafında tetkikat 
yapmak üzere şehrimizde bir 
komisyon intihap edilmiştir. Bu 
komisyon Cevahirci zade ŞükrO, 
Şark Sanayi Kumpanyası Umum 
Katibi Saip, Şark Halı Kumpnn· 
yası Müşaviri Feyzi, Turno Yağ 
Fabrikası Müdürü Feher, Topçu 
oğlu Nazmi, Kooperatifçi Muhid
din, Kasaba Demiryolları Kum• 
panyası Müdürü Naci, Tahmil 
Tahliye Şirketi MüdürU Doktor 
Hulusi, Elektrik Şirketinden Fah· 
rettin, M. Jiro, Sanayi ve Mesai 
Müfettişi Nazım, Oda Umum 
Katibi Mehmet Ali Beylerden 
teşekkül etmektedir. 

Heyet ilk içtimaını pazartesi 
günü yapacaktır • 

ispanyada GUrUltuler 
Valence, 25 (A.A.) - Müfrit 

sol cenah meb'uslannm propa• 
ganda içtimaı aktedilememiştir. 
El Publi gazetesine kar§ı yapı· 
lan bir nümayiş ziyafetinden 
sonra silahlar ablmış 2 kişi ya• 
ralanmıştır. 

Akşam üzeri sllkünet iade 
edilmiştir. 

GayrimUbadiller Heyet1 
Ankaradan bildirildiiine göre 

gayrimübadiller heyeti dün Mali
ye Vekili tarafından kabul edil
miştir. Bugün de MilJi EmlAk 
Müdürü RüştU, Mübadele Bq 
murahhası Şevki Beylerin iştira• 
kile bir içtima yepılacaktır. 

Bir Zafer Daha 
Nisten bildirildiğine göre beynel• 

milel at müsabakalarına iştirak 
eden zabitlerimizden Mülazım 
Saim Bey Kısmet ismindeki atile 
üçüncü Belçika suvari milkafatını 
kazanmıştır. ----
Spor 

lngiltere Kupası 
Nivkastel Takımı Arsenali 

Mağlup Etti ğunu öğreoir.,, Buna rağmen sağ cenah fırkala· tindedir. 6, hıristiyan sosyalist 5, ikt sadi 
Dinliyenlerden biri atıldı: rının mutlak ekseriyeti elde et- Berlin 25 (Hususi) - Prusya parti 2, çiftçiler 2, sosyal işçi 2. Wembley 23 (A.A) - İngil· 
- Çocukları resmi makam- tere kupası için Newcastle ve 

1ara otur.tmanın manasını da an- Kzral F eysal Mülakatlar Hindistiı.nda Arsenal takımları arasında yapı• 
latır mısınız ? lacak olan futbol maçım seyretmek 

- Bugünün terbiyesi ço.cu~u f S • U'"' 6.30 V.• • içia va 'dinden daha pek çok 
hnyat içinde yetiştirmeyi amırdır. 1.rana iyasi Ricalı graşhran .n..ışı evvel 93,000 seyirci Vembley 

Onu senede bir defa memleke- En Mühim Mesele 'r k :.f Ed.l' .J• stadıııın tribünlerini doldurmuı 
lin idare makinesi başına geçir- Gidiyor - 1. ev ,, l Ul bulunuyordu. Parlak bir güneş 
ın k · k · 25 (A A) lr k Paris, 25 ( A. A. ) - B "r Yeni Delhi, 25 (A.A) _ Hn- sabanın üstüne aksediyordu. 

e , ona cemıyet ma anızma· Tahran, . - a .k H LJesapsız seyyar sabcılar 
sı • · · ·· k · · d'r F ı ·ı · t" d"' k ecnebi gazetesi Amerı a ariciye k" t t f d d"I · • nın açını gosterme ıçın ı · kralı eysa ı e maıye ı un n - ume ara ın an mene ı mış ha}•kıran Ye teganni eden mu• 
Ç b k d ~ d ~ ı ı ı nazırı M. Stimson ile M. Mak- ı k ocuk u ma ama otur ugu şam budu a Vtısı o muş ar ve o an ongrenin 47 inci lçtimaının azzam hclk kitlesinin arasında 
taman, orada çalışanların ne ağır geceyi Kermaoşahta geçirmiş- donald, M. Brüning ve M. Tar- son 4 giin zarfında 630 kişi dolaşıyorlardı. 
~es'uliyetler altında çalıştığını ferdir. Kral, şahı ziyaret ede- diyönün Cenevrede icra etmiş tevkif edilmiştir. Kı ~ J ve Kıra! çı, bu spor hl· 
Cigtenir. Makamın yalnız şeref cektir. Sah günil Tahrana muva- oldukları mülakat esnasında c::::============-=~ dis si · ı tt>m ş s1Dd' hazır bulun• 
"eren bir yer olmadığını, ayni salet etmesine intizar olunmaktadır. Huver moratoryomunun tec- iştirak etmesini meneden kat'i " 1 ~ a'at'armda bllytık 
tarııanda ağır bir mes'uliyet yükU didi projesini görüşmüş ol- talimat almış olduğunu bil- te hll t ve kıralın marp söy. 
lalıınil ettiğini tecrübesile anlamış Yeni ldhalAt Listesi duklarım yazmıştır. Fransız siyasi dirmekte bulund1 ğu lu ve bu ha- le e s ret e karşılanmışlardır. 
Qhlr. Ankara, 24 - Temmuzdan mahafili Vaşingtondan gelen tel· Jin mezkur ecnebi ga7etenin is- u başla ıgıcında Arıee 

" Çocuğun idare makinesinin itibaren _tatbik edilecek olan graflarm) Stimson'a borçlar tibbaratına tamamile muğay"r 11 1 m bul nuyordu. Fakat 
başına geçmesinin ikinci manası kontenJ· an Jisteleri hazırlanıyor. meselesine ait münakaşalara olduğunu irae eylemektedir. N w ti • ta ·11

1
1d1 az k zamanda 

da, onda büyük makamlar işgal ======================================- h ki ı '- e .. 1 ve endi mus• 
td k b k t =--~::,.=..::.---·----------------·------------------, t \~el• ve ameli oyunu sayesinde 

ece ir adam olma gayre ,- • ' z ı.rnr ~den fırsatlardan istifade 
\'e :ırzusunu uyandırmaktır. İSTER İNAN, İSTER [NAN M A / etti. Arser.alin birçok hücumları 

Fakat maalesef bu nokta h:ısm mn hatları öntinde akim 
bu seneki programdan haıfedil- 1 pılmış he de, bütçenin nıüsaadesizliği yüzünden ha1· k .•

1 
yJr..ıu. Gazete er yaııyor: .. ;;ı 

iniştir. . h b "h • ı · · tahanenin bu ıene de açılrrasına imkan görülme- u r:ncı· haftayı'mde ı·ki takım " Üsküdar cihetinın asta ane ı tıyacını ten; n açın o 
• b ı z v • il h t mektedir. 1- t e berabere kaldılar. Neticede Konyaya Hediya 

Konyadan yazılıyor: 
I Kostamonu meb'usu Velet Çc
~bi Bey 300 ciltten ft>ar~t kü

tuphanesini Koııyaya hedıye et
"•ye brar varmiştir. 

Sıhhiye Vekaletine aıt u unan eynep r.am as a-
hanesi belediyeye devrolunmuttu. Yeni sene hütçeşinin bu faslına bir lira Newcastle le karşı 2 ile galebe 

Beledivece burada icap eden tamirat kıımen ya• talulsat konmuştur. elli. 

I • T • • /NAN, /S T. A /NAN jf A J Newcastle'in gollerini Ailen 
., A A ve Arsenalin a-olünil John yap-

mıtlardır. 



Kulagımıza .V"alınanlar 
1 

en 
Takıyorsun Ya ... 

Kurban Bayramının ilk gUnU, 
Darüşşafaka namına rozet dağı· 
tılıyordu. Önüm ııra giden iki 
arkadaştan biri, rozetçiJeri gö
rünce, yançizmek istedi. Öteki 
gülerek sordu : 

- Ne kaçıyorsun hazret? •• 
Karşı kaldınmdan cevap 

'rerdi: 
- G8rmiyor musun, taka

caklar!.. 
Arkadaşı, tam yerinde bir 

]Af söyledi: 
- Sen, bergün kasaba, ek

mekçiye takıyorsun ya... Senede 
bir kere de bırak sana taksınlarl. 

Tutkunluk .. 
Bayramı Bursada geçiren bir 

ahbap anlattı: 
- Antalya vapurunda medet 

Allah bir .dalga yedik ki hiç 
ıorma... Deniz tutmıyan kimse 
kalmadı. Tavus kuyruğu salıveren 
ıa1ıverene .• GUvertede bap dlSnUp 
yıkılan yıkılana. .• 

Herkes, böyle bulantıdan 6ğilr· 
tllden bitap serilmiş yatarken 
baktım herifin biri, gözünU ka· 
clınlnra dikmiş, uzaktan terbiye· 
llzçe işaretler yapıyor. 

Hiddetimden, :füzUm bilmem 
n sıl bir hale gelmiş ki yol ar
adaşlal'ından biri merakla sordu: 

- Yoksa sende de deniz 
tutkunluğu mu başladı ? 

Yattığı yerden kfistahça işa
retlerine devam eden güverte 
yolcusunu gösterdim: 

- Tutkunluk bende değil, 
fU karşımizdaki herifte başladı 1 •• 

. Kös Dinlemiş ... 
Yumruğunu yalıyan cin ten, 

hasis, on paraya on dUğilm vu• 
ran bir zabo geçen bayram, ka· 
pısına davulcu gelmiş. Başlamış, 
mAni aöylemeğe.... Her evden, 
haline göre üç bq kuruş bahşiı 
almağa çalışan davulcu bu kapıdan 
ae ada çıkmadığını görlince 
baflllı pencereye doğru kaldıra· 
rak son bir tcker:1cme savurmuş: 

" Davulumun sesi tok, 
Bu konakta para çok, 
A benim kibar efendim, 
Elini kesene sokl." 
O sırada kapımn önünden 

geçen bir mahalleli, davulcunun 
kulağına eğilerek: 

- Hemşeri, demiş, nafile 
tokmak sallıyorsun.. Kös dinlemi.ı 
adam, biç senin davuluna kulak 
sar mı? 

Baş Dönmesi 
Uzun zamandır boşta gezen 

bir arkadaş, geçen gün ahbap 
bir doktora, rastlar : 

- Doktor der, benim deh
ıetli başım dönüyor, ne yapayım? 

Doktor ısorar: 

- Baş dönmesi ne zaman 
ıeliyol'. Bir yere bakarken mi? 

ZUğUrt arkadaı cevap verir: 
- Hayır doktor, araaıra ia· 

tikbalimi dllfünürken .• 

Mardin de 
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ruyor 
Bir Suya ihtiyacı Var Halkın Temiz 

Aydın ( Hu- dir. Elektrik me-
ausl) - Beledi- aelcsi de, üzerinde 
ye Rei i R lf 11: ı.,.. k • ..____ gün geçirmeden 
Feyzi Beyin is- ,~- uğraşılacak bir 
tifa ettiğini ge- .. "'~.!_~~ meseledir. Tenvi-
çenlerde telgraf ...... rat elyemı gayri 
haberi olars.k M m kAfi bir vaziyet-
bildirmiştim. Bu tedir. 
istifa, alikadar· Bunlardaa baş-
lar tarafından ka daha bir 
kabul edilmemiş, çok mübrem lh-
fakat kendisine, tiyaçlar vardır. 
bir premip me- Bunlar [ muallAk· 
ıelesi ileri ıUrll· ta dururken lil-
lerek bir ay me- zumsuz mlinaka· 
EUniyet verilmiş- p vo ihtilaflarla 
tir. Şimdi ser- vakit kaybetmek 
best doktorlar· Agaında geni ıapılan Vi/8get konağı hiç doğru de· 

ye Reisligi vazifesini görmekte- . Belediye Rci liği vazifesini rini tam manasile başarabilecek 
daİı Nafiz Bey vekaleten Beledi- , değildir. 1 ğildir. Her halde Belediye l§le-

dir. hakkile başaracak ihti as sahibi bir zatin riyasete getirilmesi 
Doğrusunu söylemek IAzımge- bir zatın süratle işe başlaması ve hemen de işe başlanma i çok 

lirse aydın halkı, bu vaziyeti bir halkın en bfiyllk temennisidir. liz.ımdıi·. 
istikrarsızlık gibi telakki ediyorlar. şehir bugün bakılmıyn çok muh· lf.. Size bizim yeni vilftyet 
Bu vaziyet halkın şikayetine 8e- taç bir vaziyettedir. Sıhht ve konağının bir resmini gönderi-
bep olmaktadır. Çünki Belediye fenni ihtiyaçlar tümen ttlmendir. yorum. Şimdiki halde gUzeI bir 
için yapılacak pek ç-ok iş vardır. Mesela u meselesi öylece duruN meydan yapılması takarrur etmiş-
Zamanm kısalığı ve ihtiyacın faz· yor. Şehire · temiz bir u temini tir. Meydanın plAnı tetkik edi-
l alığı karşısıoda el'nn riyaset için geçirilecek vakit kalmamıştır. liyor. 
meselesile uğraşılması hiç doğru Halk temiz bir suy çok teşne• E. v. 

Ceyhanda 
Kulak Kesen 

Adana ( Hususi ) - Ceyhan 
mıntakasmda oturan Aydınlılar 
Aşiretinden bir genç, komşula
rından bir kızı cebren kaçırmak 
istemiş ve bu cllretinde muvaf
fak olmuştur. 

Hadiseyi duyan kızın kardeş
leri bu aşiret gencinin peşine 
dfirnüşlerdir. Fakat kızı kaçıran 
gencin arkadaşları bunlan yaka
lamış, kulaklarını kesmişlerdir. 
Ceyhnn jandarması bu ıerirleri 
iddetle takip etmektedir. 

Bir Ah aksız 
Küçü~ Bir Çocuğa Ta
sallut Cür'etini Göstermiş! _ __._ 

Balıkesirin Çağış nahiyesinin 
GBvem Çetmi köyUnde birkaç 
gün ewel çirkin bir hadise ol
muştur. Gövem Çetmi köyünden 
Nasuh oğlu Ahmet isminde biri 
ayni köyden Mehmet oğl'1 Halil 
lbrahim isminde henUz be.ı yaş
larında bir çocutun ırrına ta1al
lüt cüretini göıtermiştir. 

Nasuh oğlu Ahmet Adliyeye 
Yerilmiştir. 

Kahve 

ı • 

nını 

z r mar 
·ç·n Beğenmedi? 

Mimar Yansenin daha ucuza maledilebileceiini söyledili 
lzmirin Gazi bulvarı 

İzmir ( Hususi ) - İzmir 
şehri hakkında tetkikat yapmak 
üzere Belediyece davet edilen 
Şehircilik miltebassısı Profesör 
Yansen tetkikaboı bitirmiş ve 
hazırladığı raporunu Belediye 
Riyasetine takdim etmiştir . 

binaların bazı müteahhitler tara
fından fazla kazanç düşüncesile 
vücude getirildiğini, asrın ucuz 
inşaat asn olduğunu bildirmiftir. 

~kinler Kuraklık Tehlike- Kıt/ığı' 
aınden Tamamen Kurtuldu tzmir, ( Husuıl ) - Piyasada 

lzmir ıehrinin plAnı bundan 
altı mene evvel Fransız Şehircilik 
mUtebassısı M. Rene Danje ta· 
rafından yapılmıı ve tatbik 11ha· 
ıma konmuştu. Profeıör Yensen 
Belediyeye verdiği raporda M. 
Rene Danjenin plinını çok yanlıı 
bulduğunu, bu planm lzmirin 
gerek ikbsadi ve gerek aıhhi va
~iyetile kabili telif olmadığını 
zikretmektedir. Profesör Yansen 
lzmirin planındaki arsalar taksi· 
matını da çok hatalı bu1makta ve 
inşası henüz ikmal edilen Büyük 

M. Rene Danjenin imar p11-
nının için 20 milyon liraya )ilzam 
gCSsterilmektedir. Halbuki bir 
milyon lira blltçeli lzmir Beledi· 
yesinin bu pllnı tatbika muktedir 
olmlkhğı muhakkakbr. Belediye 
Profesör Yansen'e yeniden bir 
plAn yaptıracaktır. 

Profesör Yensen lıtanbula 
hareket etmiştir. lzmir tehir pll
mnın yanlıt olmaSJ, efkarı umu
miyede menfi bir tesir b1rak· 
mışhr. 

Mardin, 23 ( Hususi ) - Son 
umanlarda havai .1r çok yağmur· 
ıuı gidiyordu. Nerkes ekinlerin 
kuraklık tehlikesine uğnyacağını 
uınnederek korkuyordu. Fakat 
iki gün zarfında yağan yağmurlar 
bize bereket gelirdi. Artık teh
like kalmamış demelctir. Bu se
beple buğday fiatlan birdenbire 
düştü. 

CEMAL 

hiç kahve kalmamıştır. Ticaret 
Müdüriyati mayıs kontenjanı mu· 
cibince gümrükten çıkarılacak 
kahvelerin satışı için şimdiden 
tertibat almaktadır, her tarafta 
kıhve yerine nohut ikram edil
mektedir. 

lzmirda Bir Mantarcıhk 
İzmir (Hususi) - Keçecilerde 

Simavlı Selim Ağanın mantarcılık 
suretilc 1500 lirasını dolandıran 
Domuz Veli yakalanmıştır. 

.Gazi boluvarının · çok ucuza mal 
edilmesi kabil olduğu halde çok 
pahalı bir fiatla 7aptırıldığtm; 
şd?rimizde yapılmakta olan ı~ubb,eli 

Edirnede Spor 
Edirne ( Hususi ) - Erkek 

Lisesi ile san'at mektebi takım• 
ları arasında heyecanlı bir fut
bol müsabakası yapıldı. Neticede 
san'at mektebi sporcuları ( 1 -a) 
galip aeldilcr. 

--------
Atina /14eklubu 

--tı-----------------

Yunanistan 
Fedakarlığa 
Hazırlanıyor 

Atina, ( Hususi ) - lktı 
vaziyeti düzeltmek için hari 
istikraz yapılamıyacağı anla 
Şimdi vaziyetin ıslahı için 
kes ortaya bir proje at 
tadır. Yüksek ve mali me 
şöyle dursun, köşe bucak ka 
le.rinde bile bu mevzu etrafı 
hararetli münakaşalar yapılma 
muhtelif noktai nazarlar i 
sllrUlmektedir. 

Memleketin iktısadi va:ziye 
ıslah etmeği, devletin mali 
kiıllerini ortadan kaldırmağı 
nanlılar milli bir borç. telakki 
mektedirler. V ntanperverlik 
galeyan halinde olan Yunanhl 
ortaya attıklan projelerden biri 
iUdur: 

1870· 1871 Alman· Fransız 
binde ailelerinin altın ve müc 
herlerini hükumet emrine v 
Fransız vatanperverlerini ta 
etmek.. Bu fikir günden g 
terakki etmektedir. Serpisko 
ve Atine metropolidinin riy 
altında bir komisyon teşkil 
teberruJarm bu komi yon t 
fmdaıı kabulü düşünülmekt~ 
Metropolit bu hususta hliküm 
temasa başlamıştır. 

Henüz komsiyon teşekkül 
mediği ve teberrüalm ş 
tesbit edilmediği halde, birç 
Yunanlılar şimdiden teberrü i 
bankalara müracaat etmekte 
ler. Fakat bankalar, bu hus 
talimat almadıklarından teber 
lan kabul etmemektedirler. Bir 
ıiıı bankanın istinkafma rağnı 
teberru ettiği altml n geri alrn 
nefsine yedirememiş, altınl 
muanm Ustünde bırakıp kaçını 

Nişanlı ve evlilerin d elle · 
dm nişan yüzüklerini tebe 
edecekleri her tarafta söyl 
1Pektedir. Yunanlılardan ba 
ecnebi cemaatlar da vaziyetle 
kadar olmaktadırlar. llk mlif 
caat edilen bir İngiliz iki } 
albn, bir Avrupalı kadın da ıfl 
cevher teberru etmiştir. 

Muhacirler de yardımda 
lunmaktadırlar. Yalnız bir mu 
cir mahallesinden birkaç t 
Osmanlı beşibirliği toplanmı 
Bunlardan başka kiliselerd 
kıymetli mücevher ve 
teberruu hakkında bir 
vardır. 

Sen Apostol kilisesi bu 
susta teberru knranm vermişt' 
Bütnn Yunanistanda 7 500 ki · 
vardır. Bu kiliselerdeki al b 
ve kıymetli eşya hediye edile 
oluna, mali müşkiliıt orta 
kalkacaktır. Fakat halkın f 
klrlık his ve heyecanı hnk .. 
kiliselere müracaatten mUst• 
bırakacak bir vaziyettedir. 

** 
Konyada 

Bu Sene Susuzluk T eh 
kesi Mi Baş Gösterecek 

Konya ovasını suhyan Be 
ıehri gölünde bu sene ge 
ıeneye nazaran su miktarı, 
metre 24 santim eksiktir. 
vamlı yağmurlar olduğu takdi 
suyun 2 metreye çıkması rP 

temeldir. 

Sakatlanan Sporcu 
lzmir (Hususi) - Apullon t.ı 

kamile yapılan maçta ayağı k~ 
lan fll.lbolcu Liilfi ıittikçe .,,. 
leımektedir. 



I" 
. Siyaset 

Almangad• 
Neticeyi 
Kim Kazanacak? 

BerUa, 24 - 31 mlyon m6n
te11İp ...... ,._,., Bavyera, 
Votem'-ı, Aahalt, Hambarr 
.,etlerlala tecdidi için intihaba• 
ta l\tink edecektir • 

......... Almanya liyuetinla 
lıltfkamel ft Yeçhesi &zerinde 
kat'ı bir telİrl olacaktır. Hitler
cileria Almanyacla iktidar mevld
lal baal ftlaitle elde edip 
eclemlrecelderl ••P arbk lmit
ı.ıa. nda etmek lküa oı. 

~- ..... ~-..... ... Oiyet 
........ Soqalist· 
ı.ı w ildi•• eden v.... ........ çok .. fakat. "'I...... Wr eberİJet• malik 
Wanmaktacbrlar, a)'lli uaaada 
Nuillerla Dipt Meclltiacle atat-

: ~~ edehihaelerl 

Sllrald .. ı Tezallllrat 
..... 14 - ,,_,. Di~ 

...... latlllabatmtla ..... 
l.,Ua IOkalrlen .,_.. Wr maa
_.. .... ,.- Her ..... kafi. 

..... laıra• ••m•• o1= ....................... 
~· N•dehrle U.lailler ................. ,..-,orc1 .. 

111 ........ , ............. 
gtrıalr •••·'ffL 
6İ..._. ... . tllMlllSifl.' ----(lrj .... 

.... t..,ia 
S..,al demokratlar 

a. renkli HJfaklarl• etrafı 101-

l1>miflercll. 

- -

, ........ llıiıli ......... .............. ,. .. 
'WiıiıliliM:\·fl!....... ı--. .. 

-.1aııı11 ................... .... 

....u.,w ... talakik komie-
SODU aamıdan olan arbd•• 
parça parça etaaiftir. 

Sabık Kayser 

------

Berlin, 24 - ~· kl
çlk bir yelkeal ile Nevyorka 
~k kere -llambur~ ayni-

Paria Z4 - il H.m,o. lldl
llabat ...,.. .. -- ..,... 
.... • .Natlmaı, ihtilll .... 
de Madam Rohan•m iclaa 
eclileceli .... llJWlll 1 
•Ey ...... ,-. 
• .. ,.... ,.....,... a .... 
.ıtumred ... ., .................... ,.. 
pahyorl" Clml..Ue batlılDlfh'. 

Racliblleria llclerl, ICartella 
a.cMtW. ......... .... •'~·~11r.~ a.L~--· ·--



H/:RCRNİN 
frt!IBRLLRRI 

NE EKERSEN ONU B i ÇER Si N! 

Korku Nedir ? ... 
Afatan, Cingöz, tavşan Ah~ { 

met ve tatar Hasan hep beraber 
kırda oturmuş konuşuyorlardı. 
Bir aralık Cingöz : 

- Dün akıam fena bir rüya 
16rdilm ; öyle korktum , öyle 
korktum ki... Dedi. Afacan ba
iırdı: 

- Budala 1.. Korku ne de-
mekmiş ?.. Değil böyle rüyadan, 
ben ömrümde hiçbir ıeyden 
korkmam!.. 

Tavşan Ahmet güldU: 
- Sen korku nedir, bilmez 

miıin ?.. Şimdi bir yılan görsen 
adlin paUar 1.. 

Afacan yine israr etti. 
- Yılandan, çiyandan hiçbir 

ıeyden çekinmem f Gösterin yan
larına kadar gideyim 1.. 

Tatar Hasan atıldı : 
- Demin bllyilk bir yılan 

f6rdiim. Şu çalının arasına girdi. 
Tatar henüz söziinU bitirme· 

mişti ki, Afacan çalılığa doğru 
koştu. Hakikaten koskoca bir 
yılan orada çöreklenmişti. Afacan 
ıerre kadar korkmadan hayvanın 
herine attldı ve onu taşla öl
dürdü. 

Bunun lizerine Tavşan Ahmet: 
- Şurada bir mezarlık var. 

Eğer kabadayı isen gece yarısı 

oraya gidip, sabaha kadar me
zarlann arasında dolaşırsın 1.. 
Dedi. Afacan kabul elti. O vece 
evden çıktı, tkaranlık selvilerin 
arasına gidip oturdu. Mezarlık 

ıssız ve korkunçtu. Rü:r:gir estik
çe selviler iki yana ıallanıyor, 
dallar çabrdıyordu. Bir baykuş ta 
bir mezar taşına konmuş, zaman 
saman ötüyordu. Afacan hemen 
yere bağdaş kurup türkü söyle· 
miye lbaşladı. Nihayet sabah 
olmuştu. Arkadaıları gelip onu 

Cingöz şehirc elma götüren 1 
köylünün yolunu bekliyordu. 

Afacanın ağa

beysi komşuya 

gidip: 

Bana bir 
kitap veriniz, 

kardeşlerime o

kuyacağım! Dedi. 
Hasis adam: 

- Kardeşle
rinizi çağırıp bu-

rada okuyunuz!. 

Dedi. 

buldular. Afacan müsabakayı 

kaz~nmıştı. 
Çocuklar mutlaka Afacanı 

korkutmak istiyorlardı. 
Peri, cin, gulyabani masalları 

da Afacanı ürkürlmedi. 
Arkadaşları Afacanı korkuta

madıkları için, hırslarından çat· 
hyorlardı. Nihayat meseleyi, 
mahallelerinde oturan ihtiyar bir 
adama açblar. Aksakallı dede 
çocukları birer birer dinledi ve : 

- Siz Afacanı bana getiri
niz. Ben ona korkunun ne de
mek olduğunu anlatirım !. 

Afacan, Uç arkadaşile bera
ber iht iyarm evine gitti. O giln 
orada yemek yiyecekler, ve o 
zaman korkunun ne demek oldu
ğu anlaşılacaktı. Hep beraber 
aofraya dizildiler. Çorba, et, seb
ze yenildi. Nihayet ortaya iistü 
kapakla örtülmüş bir sahan gel
di ihtiyar ; 

- Oğlum, Afacan! dedi, ıu 
sabanı aç! 

Afacan sahanı açar açmaz 
0Pırrrrr ... ., diye, bir kuş uçtu 
ve boş bulunan Afacan birden
bire. 

- Ayyy r.. Diye bağırdı. 
ihtiyar o zaman. 
- işte, Afacan 1.. Dedi, 

korku budur 1 .. 

Köylü dinlenmek ıçın elma 1 
dolu çuvah köprünün kenarına 
koydu. Cingöz elmaları aktarmıya 
başladi. 

. 

Dte,llj/1 lllEM11 

~.BE~YRHRTJ 
Afacanın Tefrikası: 6 

Vapurumuz Marsilyaya vardı. 

Zaten biletlerimiz buraya kadardı. 
BütOn eşyaları Cingözlin sırhna 

Yerdim. Kendim de İngilizin bize 

b11akhğı demir kutuyu kucakla-

dım. Tamam vapurdan iniyordum 

ki, aklıma fena bir şey geldi: 

- Eyvah, Cingöz! Senin 
biletin yok. Şimdi seni polisler 
tutacak!.. Dedim. Cinr3zü bir 

YEMiŞLERi 
Bekliyelim mayısı: 
Yeriz ili kay.sı 1 
Bal dolu bir tabağa 
Mukabildir yarısı !.. 

* Dalları basar kiraz, 
Tadma doyum olmaz 1 
lmrendinse pek fazla 
Gel, sen de l<0par biraz f •• 

* Açta amma çiçekler, 
Gönlilm başka şey bekler : 
Haziranın başında 
Olur tatlı çilekler! .. 

* :;>u dalları tut, kopar ~ 
Bana biraz dut kopar 1 
İstersen can eriği, 
istersen armut kopar 1 •• 

* Nedir bahçenin hali, 
Dolmuş blltün ehali 1 
Anladım: Topluyorlar. 
Ala yarma şeftaJil.. 

* Ben yemişten vazgeçmem, 
Fakat hamını seçmem! 
Cok yemiş yerim amma, 
Ôzerine su içmem!. 

CİNGÖZÜN 
BAŞINA GELEN! 

Afacan bu hali görilnce o da ı 
torbayı delip elmaları sepetine 

doldurdu. 

telaş aldı. Gerisin geriye 
diindilk. Bir de yerde ne gö
reyim: Bir tayfa eski bir 
gemici espabını yere atmış! He
men elbiseyi alıp, pantolonun 
paçalarını kestim. Ceketi de 
mümkün olduğu kadar daraltıp, 
Afacana giydirdim : 

Küçllk bir lostrma oldu. 
Eşyalarımı yine sırtına verip, 
pervasızca dışarı çıkbk. Aklıma 
gelen, başıma gelmi~ti; polis 
bizi yakaladı. Bana: 

- Senin biletin var. Bu ço-
cuiun nerede?.. TercUman 
vasıtuile: 

- Bu çocuk ıemide çuak-

Ağabeysi A
facana o kitabı 
sokaktan aldı. 
Fakat bir glln 
hasis komşuları r 
gelip: 

- Şu merdi
veni veriniz da .. 
mı aktaracağım!. 

Dedi. O da 
şu cevabı verdi; 

- Damı ge
tirip burada ak
tannıı!. 

Ne Çıkar? 
Annesi Afacana bir paket 

Çikolata almıfb. Fakat yarısını· 
da kardeşine vermek istedi. Afa
can razı olmadı: 

- Çikolatanın hepsini bana 
ver!... Diye bağırdı. Annesi: 

- Yavrum, dedi, yarısını da 

kardeşine versen ne çıkar! 

Aç gözlil Afacan atıldı: 

- Kavga çıkar f.. 

Afacan Herşeyi Bilir ! 
Cingöz - Söyle bakalım, 

Afacan : Ateşe koyunca kıpkır
mızı olan şey nedir ? 

Afacan - Kömür f 

Cingöz - Peki, bunun gibi, 
seve seve yediğimiı bir şey daha 
söyle ki : Canlı iken siyah vo 
pişirdiğin zaman kırmıcı olsun ? .. 

Afacan - Istakoz! .• 

Cingöz - Aferin sanal •• Elim .. 
de ayle bir şey var ki, suya atar
sam kırılıyor da, Beyazıt kulesin
den yere at~am kırılmıyor? .. 

Afacan - Onu da bilmiyecek 
ne var: Klğıt! 

Ala, bir sepet 

Şimdi kaçmalı! 

dolusu elma! •. 

1 
hr. Benim eşyalarımı otele ka· 
dar taşıyacak!... Deyip, polisi at
lattık. Otele gelir gelmez Cingöz 
yine eski kıyafetini aldı. 

Cingöz mütemadiyen ısrar 

ediyor " Avrupayı gezelim ... " 
diyordu. Halbuki ben: 

- Avrupa okadar maraklı 
yer değildir. Hazır paramız 
varken Amerikaya kidelim. Orada 
görülecek şeyler çoktur! .. Diyor-
dum. Esasen, demir kutudaki ha
ritanın göstereceği yer de, Ame
rikada idi. 

Hiç sersem Cingözün sözünü 
dinler miyim. 

- Dilş önümel.. Dedim, 

HAYVANLARIN 
D 1L11 
CEYLAN 

Gözlerim pek güzeldir! 
MANDA 

Herkes diyor: Tembeldir! 
TAVŞAN 

Şimşek gibi koşarıml 
KÖSTEBEK 

Yer albnda yaşarım! 
KURBAGA 

Suda öterim: Vak! Vaki 
TAVUS 

ipek ttlylerime baki 
LEYLEK 

Yazı getirdim lize! 
KARABxTAK 

Dalıyorum denize 1 
KÖPEK 

Ben evleri beklerim 1 
ARI 

Bal dolu peteklerim ! 
KARINCA 

Çalışırım bUtnn yaz 1 
KARTAL 

Kimse böyle uçamu 1 
EŞEK 

DüşünUrüm daima 1 
KEDi 

Atlarım damdan dama 
LEYLEK 

Uzundur ayaklanml 
AT 

Yarışta birinciyim! 
KANARYA 

Ne güzel, ne ciciyimf 
BÜLBÜL 

Öterim ilkbaharda! 
ÖRDEK 

Banyo yaptım sulard•1 
ASLAN 

Sivıidir tırnaklarım! 
AYI 

Ben pek ıeverim ahlat! 
YARASA 

Gece dolaş, gündüz yat 1 
MAYMUN 

Çirkin diyorlar bana ! 
FARE 

Yine girdim kapana L 

Cingöz köylüden mükemmtl 

bir dayak yedi! 

sen benim başımı derde sok
maya mı geldin? •• 

O günden tezi yok, biletlC4 
rimi alıp, dört bacalı, üç direk· 
li koskoca " Trans Atlantik ,, 
ismini verdikleri bir vapura 
bindik. 

Buzlar adasında! 
Vapur gece yarısı hareket 

etti. Septe boğazından geçi p 
(Bahri muhibatlası) ye daldığımaa 
zaman, kendimizi sonsuz bir de
niz ortasında bulduk.. Git babam 
git .. Tamam dokuz gOn, dokuz 
gece yol aldık. 

Gelecek Hafta 

Buzlar Arasında! 



•Sen P....,, luıft• iki ftfa ._. 

•Jlf••• Japar. Bu u,falarda .th1ama 
eD yeat sinema überleı:i, artiltluln ..,.b ... .ınenaa aıemiacleld ...... 

cereyuılarınclan hahaedilir. 

Holivut Mektupları 
~ A 

Henüz Aşık Olmıyan 
Yegine Yıldız: Anita Paj 

Sinema 
Haberleri 

• 

Mari Duıan'ıa _.,.. .... 
i8mindeki IDeflıur ~ yazan 
Amerikan muharriri Edp Ve,.. 
ler yeni bir senaryo taamlamak
tadır. Muhaniria bu IOll eleri 

1 
birinci .erinden c1alaa ,..ı ola
cafl haber Yeriliyor4' 

lf. Methur A1maa ~ 
dan Betti Aman .~rde 
Lonclrada 6Jm6ft\lr. er.et yalclu 
pçeaalerde Afrikada bir filim 
~Yirmlıli. Orada an sıt· 
maya tutulan gl-1 Betti, bu 
biltahtın teairile 1,ondrada uzun 
•lcklet J•bmf, bltllr ihtimamla· 
ra ratmen 6llmclen kUrtalmaa 
m8mk0n olamamlfbt. 

Meşhur Olmak 
~ 

LortJtta Y uug BUnun 
için ÇllplPl10' 

Lontta v •• ..,.. ~-
ı-! .. dlledn• Wrfdlr. 
~ ... vlkqcla .... ....... ... 
~el olan Lontta ._.. Mrinci 

-S.. Poata., Hoİiritta hu...t .......... 

:hJuı1an yepae TM ........ 119' 
llliıat -baMrimiz, laer Wta Wae mektuta 

f6a4'wiıo " elaema Menalaia lnld-1 
anlam • 

Mes'ut Bir 

Salli Aylers Hayatını 
Bir T esadöfe Borçludu 

---..:---..... 
ffolivııt, (Husul) - Sinema 1 S.Biain k........ nela 

dlbıyauda caaibeai ve ,O.elli· biiylk kampanyalardan WrWa 
ii itibarile t&hret k•umaıı olan rejis&il idi. Derhal teklif etti ı 
yıldazlardan biri de Salli AJlen- - Sizi lmnıpayam itfa DA' 
tir. Salli bilhassa sesindeki bU- je ~ Lltfen ......,.__ 
IOr ahenk noktamndan birinci .a,leyiniz. 
derecede yıldızlar araaında mla- Sa11i aeWbıciaden ~ dlllp.. 
tema bir mevkie malik buhm- mGftl. Kula1danDa ....... ,_ 
makbchr. SaUinin hıyatı çok bunu bir lltile .......,... • 
priptir. Fakat rejislr, tekliflDl clcLI Wt 

Hiç iltnit edilmiy• bii .... tavırla tekrarladaktan ..... a 
dllf bu ı&zel yıldiaı falUi W&- ldla\leki ~Jl ı.walta 
ltelinden bugtlnktl mevfDIH ,ak· oaqp ...ti: 
--·•-:..:.. ~-ti! ,;.;_.......... bir tica-........ ~ ~ ,--.w - Hiçbir tarbla ,...... T• 
re\laaiiecle katiplik yapıyord11o Bu tip ec1Qece1r .-...a.,ı cJerW 
iften kaıanclaja para. omuı 7evmt imzalaJacajı& 

ve zaruri maaraflanna ~ k&fi !ite cltild faWr a.. ~ 
geliyordu. Gillel SaUi bir lflln ça- tam manaile WI' llli11iaa J11ii1 
hfbiı yazalıaaecle imiriııdeın Pl1 olmUfbı. Gtbel im ••• · .... 
itltmilt bmaa çak mtltewir olaut- yosundan içerlfe IUl defa 11nf111 
ta. Cu 8kmbll ona mltbit bir 11ma blylk hif Jı.,.aa .... 
brar yerdirclL Salli bqka bir it miftl. Fakat ilk provaı.da .. 
babaadaiı halde ifittiil azardan nffak olthaktan ...,. bmpaift 
dolaya ymhaneyi terkedecekti, kenclWle .... mlcflldt Mr 
oıon ati• yemejini yemek .... kaftle tmdlacli. 
re lokantaya gitti; Maaaya otur- Ghel Sam fillmlermde bli~ 
du ve garsona bir çorba ıamarladı. bir muvaffakıyet g&aterdi. 930 
Canı çok sıkılıyordu. Çorbaya be- senesinin sonlarına doğra meşhut 
ntız bqlamışb ki karşı maşalardan artist Hot Jipson lle evlendi. Sall 
bllibde obirq 9rta ,,... .. • 
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Bir dakika, iki dakika ve 1 
hatta beş dakika hiçbir şey ışı
demedi. Artık dinlemekten fariğ 

olmak üzere idi. 
Kapıyı açmıya çalışmay• \'eya 

tıkırdatarak içerde kimse varsa 
onları eşiğe getirmeyi düşünmü
yor değildi. Fakat böyle bir te
ıebbüsün aradıklarını kaçırabile
ceğini düşünerek tereddftt edi
yordu. O ev, kendi görüşüne ve
ya sezişine göre esrarlı bir şey
di. Duvarlar açılıp kapanıyordu!.. 
Binaenaleyh kUçllk bir takırdı, 
içerde kim varsa onların 
bir fllrce bulup savuşmalarmı 
intaç edebilirdi. lşte bu düşünce 
ile vaziyeti muhafaza etti. Eşiğin 
Uzerinde kaldı. O, bütün esrarın 
yanyaoa dllşen bu iki oda içinde 
ıaklandığına kanaat getiriyordu. 
Kendisi öbllr odada sızdırılıyordu, 
ZObeydenin hayali bu odadan 
boy g5steriyordu. O hnldc otur
dutu eşikte beklemekten fayda 
bulmak muhtemeldi 1 

derin bir sevinç iç.indeydi. Fakat 
bu sevinç, onu t erletiyordu. Ka
rısile yüz yüze gelince ne yapa
caktı? Tekdir mi edecekti? Gti
ler yüz mil gösterecek ti? Burası
nı tayin edeıniycrek sıkılıyordu, 

ter döküyordu. 
Bu aralık lrnpı gıcırdad1 ve 

Zatülcemalin ~esi daha 'azıh 
surette çmladı: 

- Işık tutayım efend imiz. 
Zübeyde cevap verdi: 
- Gürültü etmiyelim, efendi

miıi uyandırmıyalım. 

Müteakıben kapt açıldı ve bir 
çığlıktır koptu. Zatlilcemal, eşik 

üzerinde Harunürreşidi görür 
görmez elindeki beş mumlu şam
dan yere düştü \fe saçlarını )'ola 
yola haykırdı: 

- Emirlilmiiminin uyanmış. 
Bu sayhayı Zatilvüsalin inle

meleri takip etti, Zübeyde sessizdi 
ve korkusuz bir rükü ile kocasını 
selamlıyordu. 

Oda kUçüktu, lakin on de
rece ihtimam ile döşeıırnişti, her 
köşesinde altın birer şamdan 
vardı, bunlardan biri Zatülcema
lin elinden düşüp sönmüştü, Uç 
tanesi henilll -yanıyordu. Bu ie
beple bolca bir ziya, sahneyi 
tenvir ediyordu. Harun. üç genç 
km, bir köşeye götürdü, sert 
bir sesle şu emri verdi: 

SON POSTA 

Bir Maymun 
Hikayesi 

Avam Kamarasının Bile 
Halledemediği Garip 

Bir Mesele 

Londra ( Hususi ) - Vahşi 
hayvan ticaretile meşgul olan bir 
firma, bir müddet evvel lngilte
reoin Fe-lkeston limanına muhte lif 
cinste birçok maymun gelirm tştir. 

Gümrük memuru hayvanlardan 
bermuta t g ümrük resmi almak 
is temiştir. Fakat firmanın mü
messili gümrük res mmm döt 
ayaklı hayvanlardan alıırnbilece

ğini halbuki maymuolarrn dört 
ay aklı deiğl. dört elli olduklarını 
söylemiştir. Bu jddia üzerine, 
gümriık idaresinin teşebbüsü ile 
Dariilfii ı un müderı i ·le rind 11. 

\'a uşi hdy\ a nal lıahçeleri mi.icHir
lerinden miirckkep bir komisyon 
teşkil edilmiştir. 

Komisyon maymuoların 4 ayakla 
bir hayvan olduğuna karar ver· 

, ıniştir. Müunk.ı~ct ve ihtiiftf LUyü
dükçc biıyii n i.iş av.un kamarası· 

na kadar aksc~tmiş ve mecli te 
bir meb'us bir takrir vermiştir 
Bu takrirde maymuntarm dört 
nyaldı mı yoksa dört kotlu mu 
olduğu sorulmaktadır. Parlaoıen· 

lonun vereceği karar efkarı umu· 
miyeyi teskin edecektir. 

Gümüş Anahtar 
Marsi lyfnHn Mes!nır A· 

nahtan Ortad<\ Yok! 

Harun, ıehinşahlıktan uzakla
tarak ve tecessüs bırıınm pençe
•İnde adeta güleşerek kuru tah
ta Gıerinde bir hayli kaldı. Bir 
taraftan içeriyi, bit taraftan da 
koridorun iki ucunu tarassut 
ediyordu. Karanlak ve ıssızlık 
•nun içindeki kuruntuları adeta 
beıliyor &ibiydi ve o, dakikalar 
;eeçtikçe ifgal ettiii yere biraz 
•aba ısınıyordu. 

Fecir, ihtimal ki yaklaşıyordu. 

- Şimdi sağır, sonra dilsiz • 
olacaksınız. lşittiğinizi sezersem 
canınızı alırım. 

Marsilya, (Hususi) -
Borel ıni\ze'iiııdc bulunan 

Park 

Mar· 
silyanın kıyıııetlar giimiiş anah
tara meçhul ~ahı~lar tarafından 
çalmınıştır. Bu anah! r, yetmİJ 

sene evvel Marsiiyayı ziya• 
ret eden 3ündi Napolyona Mar• 
silya belediyesi tarafmdao hediye 
edilmiştir. Bu anahtar eski rıh
tım ka pılRrını açmaktadır. 

Likin evin fecri henüz uzaktı. 
Kahn duvarlar, kapalı koridorlar, 
perdeli pencereler dışarıda beli
recek aydanlığın eve girmesine 
derece derece mümanaat edecek
lerdi. Harun, eşiğin üstünde bu 
ttoktayı da düşünüyordu. 

Eğer Zübeyde oraya ge1İ)''Or!\a 
•• bili orada ise, fecirden evvel 
avdete hazırlanması lazımdı. 

Ne gibi tedbirler ittihaz eder· 
M etsin, o tacidar kadın, güpe· 
ıündüz, ıu bezirgan evinden çıkıp 
ıarayma dönemezdi. Bu nokta 
Harunun Umidini kuv\•etlendiri
yordu, kolaklarındaki hassasiyeti 
arttırıyordu. 

işte bu sırada, odanın derin
lerinden bir ses titredi. 

- Artık gidebilirim 1 

Kelimeler bir kuyunun dibin
den aksediyor gibi zayıfti. Fakat 
anlaşılıyordu. Harun, bu ilk ha
yat işareti lizerine tepeden tırna
ta kadar titredi, bUtUn idra
kini sağ kulağına toplı
yarak kapıya abandı, dinlemiye 
koyuldu. Oda, tedrici bir sema
hatle bütün esrarını artık ifşa 
ediyordu. Çünki sesler, gittikç~ 
çoğalıyordu : 

Efendimiz mendilinizi unut-
tun uz. 

Efendimiz sizi rahat etti
rebildik mi merak ediyoru7.. 

- Yok, yok, sizden memnu
num ve sizi daima hahrlıyacağım. 

Zatülhalin, Zatülcemalin ve 
Zatlllvisalin dudakları, kalın ka· 
pının sanki yananda ve Harunun 
kuJağı, dibindeydi. Genç halife, 
yen( aabn aldığı halayıkların 
seslerini o kadar vu ı:uh ile işidi
yordu. 

Zübeyde de oradaydı. Kızlar: 
"Efendimiz" hitabile ona hürmet 
gösteriyorlardı, o da şahane ke
lime' erle mukabele ediyordu. Ha-

, run, kaçırdığına hükmettiği avın 
1akmda bulundu;umı iÖrerek 

Ve sonra siyah bir maşlaha 

sarılmıf, yüzünü de sım~tkı ört
müş olan karısının )'anma gitti: 

- Sen dedi, buradasın ha. 
Gözüme inauamıyorum. 

Zübeyde bir kere daha rükua 
vardı: 

- Cariyeniz göıüme pek ali 
inanıyorum ve efendimizin huzu
runda bulunduğuma ş\iphe 

etmiyorum. 
- Fakat burası kirli, çok 

kirli bir evdir. 
- Sizin bulunduğunuz yerde 

kirlilik tasavvur edemezsem beni 
mazur görmelisiniz. 

- Benim bulunduğum yerde 
sizin de bulunabileceğinizi mi söy
lemek istiyorsunuz! 

- Efendimizin maksadımı 
anladıklarını görmekle mesudum. 

- Ben erkeğim, siz kadın
smız. Bu, nramızda mühim fark-
lar bulunduğunu göster ecek nu· 
susiyetlerdir., 

c:========(=A=rk=a=ı=ı =v=a=r :::l = ı 

RADYO ,----
25 Nisan 932 Pazartesi 
iSTANBUL - (1200 metre) - 18 

gramofon, 19,5 Vedia Rız.a Hanım, 

20,5 gramofon, 21 Belkıs Hanım, 22 
orkestra. 

BÜKREŞ - ( 394 metre ~ 20,40 
gramofon, 21 calon orkestrası, 21,55 
Madam Zafirarku tarafından piyano 
konseri. 

ROMA - (441 metre) 20 gra
mofon, gnete haberleri, 23, 10 Şen 

musiki parçaları. 
PRAG - (488 metre-) 20 Gazete 

haberleri, konferans, gramofon, 21 
Çayleoveıkiden ,arkılar, 22;30 Hay
den ıecesi. 

ViYANA ·- ( 517 metre ) 19,15 
hayat ve san'at mcvz.uu etrafında 
bir konferanı, 20,45 konıer, 21,50 
ıenfoni. 

PEŞTE - ( 5.50 metre) 20,40 kıral 
operasından naklen ıenfoni. 

VARŞOVA - ( 1411 metre ) 
20,30 gramofon, 20,45 radyo gazetesi 
21 muıikil muıababe 21,1$ konHr. 

300 Komünist 
Varşova, (Hususi) - Burada 

tevkjf yenide 300 komünist 
edilmiştir. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo 

Fransız Freni• 
lngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmı 

İsviçre frangı 
Leva 
Florin 
Kuron Ç. 
Şiling A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Çervonets 

TahvilAt 

Knpamş 

00 12 06 
788 00 ()() 

o 47 57 
g 25 00 
3 39 50 

36 BO 00 
02 44 81 
66 19 50 

ı 17 36 
16 07 50 
3 90 75 
6 08 75 
2 00 00 
4 25 50 
J 78 25 

00 79 75 
Ol 43 67 

1 Ol 45 50 

Kapanış 
-~-=--=--===,_..-,-~ -,c_ ,_ ~ 

1. Dahili 96 
-= 

50 
50 
()() 

·= 

D. Muvahhide 50 
A. Demiryolu 00 

Altın 

Mecidiye 
Banknot 

Borsa Harici 

9 

2 

25 
46 
30 

oo ' 
50 

25 nlean Pıaurteei •kşamı 

Kadıköy SOreyya •ine~ıuanda 
Süreyya opereti tarafında• 

KALAMIŞ PANSiYONU 
iki perdelik operet 

Nisan 2ö 

Alafranga Ve Alaturka 

Bugünkü Alaturka Musi
kinin lstikbaliY ok Mudur? 
Celile Enis 

Bir Musiki 
Hanıma Göre Yeni 
Doğurmak Lazımdır 

Avrupada musiki ve teganni 
tahsil eden Celile Enis Hamm 
cuma gunu Galatasarayda mu
vaffakıyetli bir konser vermişti r. 
Bir muharririıniı, dun Celile Enis 
Hanımı Osmanbeydeki apartma· 
nında ziyaret etmiş, alafranga 
ve alnturlra musiki mevzuu etra
fmcln kendisile görlişmüştür. 

Mavi gözli'ı, sarı · ın, orta 
boylu, ince ve gen~~ bir san'at
kar oları Celile Enis Hamın 
muharririmizi büyük bir nezaketle 
kabul etmi~ ve şu izahatı ver· 
miştir: 

Konservatuvardan daha 
yüksek bir derecede olan Ko-
lonya Yüksek Musiki Mektebin
de iiç sene çalı~tım, ayrıca mües
sesede iki sene de pcdngoji tahsil 
ettim. Teganni "Şan., ve konser 
i.izerinde ihtisas yaptım. Hocam, 
Almanyanın bi.iyilk musiki Otori
tesi olan Prf. Zav dı. 

Kompozisyona da çabştam am
ana, şimdiye kadar kompozisyon 
yapmadım ve yapmam. Sesimi 
hocamın beğenmesine sebep 
gayet şahsi oluşudur. Almanyada 
birçok konserler verdik, çok 
takdir edildi. 

Klasiklerden en çok beğen· 
diğim ustat Mozardır. Kllıikler
dcn büyük bir zevk duyarım, 

oları çok severim. 

Peki, modern musiki 
•e cazbant hakkındaki fikriniz 
nedir? 

- Ritm itibarile caz musiki 
çok hoşuma gider, onu çok yük· 
sek bulurum, yarı klAsikleri de 
aeverım. 

Bazı tarafları kulağa garip 
gelmesine rağmen, modern mu
siki yeni bir tarz olduğu için 
beni çok alakadar eder. 

Fakat, klasikler, yarı klasikler 
ve modern musiki şubeleri, tama
mile ayrı sahalar oldugundan 
bunların arasında kıymet muka• 
yesesi yapmak pek doğru olamaz. 

- Şark musikisi hakkındaki 
fikriniz nedir ? 

- Şark musikisindeki gamlar, 
t.&bii alafrangaya nazaran daha 
çok zengindir. Fakat Şark musi
kisi üzerinde çok işlenilmemİf 
ve bu sahada bir deha gelme
miştir. Eğer bir deha gelse idi 
musiki işlenir, bugünkn yekne
saklık ortadan kalkardı. 

- Şark muıikisinl terkedlp 
garp musikisine teveccüh etmeli 
istediğimiz şu anda muıiklmida 
istikbali hakkında ne dUıUnUyoı• 
sunuz? 

- Bu gonki alaturka musi
kinin istikbali yoktur. Bu muti
kiyi iılemek ve Garp muaikiıile, 
bu musikinin imtizacından yeni bir 
musiki doğurmak llıımdır. Buna 
yapmak için de her iki musikiyi iyi 
etüt etmek IAzımdır. Biri monotoa 
diğeri lisammıza uymıyor. 

- Burada ne yapmak tua•· 
vurundasımz ? 

- Gayem, her ıeyden enel 
memlekete birşey verebilmektir. 

Gençlerde alafraoga musiki 
hevesi uyandırmak •• mGatait 
sesleri yetiıtirmek, konıerler 
vererek zaten uyanmak kere 
olan alafranga musiki zevkini 
yiikeeltmektir. 

~~~----------····----------~~~ 

Başvekil Paşa Ve Maiyeti 
Odesa Yolunda ... 

( Bat tarafı 1 inci sayfada ) 

Baş 'w'ekil Paşanın seyahati 
16 - 17 gün kadar devam ede· 
cektir. Heyet 26 nisan salı günU 
Odesayrı muvasalet edecek, ayni 
günde Moskovaya hareket ede
cektir. 28 nisanda Moskovaya mu-
vasa' :ıt edilecek ve 1 may11 
bayramı orada geçirildikten 
2 mayısta Leningrada gidilecek· 
tir. Burada da iki gün kaldıktan 
sonra Harkofu takiben Dinyeper
deki muazzam elektrik tasisab ge
zilecek ve oradan Kırıma gidile· 
cektir. Buradan Sıvastopol tari
kile avdet edilecektir. Heyeti
mizin gideceği bütün bu şehirler• 
de muazzam istikbal merasimi 
yapılacaktır. 

Başvekil paşanın refakatların
da Rusya seyahatma •• Son Posta,, 
namına, arkadaı;ımız Selim Ragıp 
Bey iştirak etmektadir. Atioa 
seyahatindeki intibalarım zevkle 
okuduğunuz arkadaıımız, teşki· 
lata ve içtimai hayatile yepyeni 
bir diyar olan Rusya hakkındaki 
mil.şahede ve intibalarını munta
zaman gazetemize gönderecektir. 
Buulan gnnü gününe neşredeceğiz. 

* Başvekil Pqa dün hareke· 

tinden evvel, yeni teşekkül eden 
Türk Talebe Birliğinin murahhas• 

larmı kabul etmiştir. Murahhaslar 
Birliğin kıymetini arzetmişler Ya 

yardımlarmı istemişlerdir. Baı· 
vekil Paşa çok mUtehassia olmuı 

ve murahhaslara müzaheret Ta• 
dinde bulunmuştur. 

ismet Pş. mn Beyanatr 
lstanbul, 24 (A.A.) - Başv~ 

kil ismet Paşa Hazretleri Rusya--

ya hareketlerinden evvel Anado
hı Ajansma şu beyanatta bulun· 

muştur : 

"Rusyaya seyahatte dost So~
yetlere milli Türkiyenin muhab

betli selAmlarını götüreceğim. Se
nelerdenberi ciddi tecrnbelerden 

geçmiı olan iki memleket dostlu
ğunun esası bolşevik Rusya Re 

milliyetçi Türkiyenin yüksek men
faatleri arasında ahenk ve mu· 
vazenetin ve büyük inkılaplar 
geçirmiı iki memleket evlitları~ 
da biribirinin sözüne ve niyetine 
itimadın mevcudiyetidir. 

Dostlarımız ile yakından te
mas ve tanışmak fırsatından ben 
ve arkadaşlarım çok memnun 
olacağız. SUrur ve m~mnuoiyetle 
yola çıkıyorum. 



OMllll HAYYAM., ıN 
HAYAT~ [VtACbRALARI 

Melik Şah Hançerini Kölenin Göğsüne 
Dayadı. "Söyle Mel' un!,, Diyordu .. 

----------

Hasan Sabbah Kaçıyordu! Bir Ata Atladı 

Ht1r lı.alckı mah/aztl•r. 

O adam. başıaı saUıyarak ce· 

np vereli: 
- Tamamen hazırız. 
Hasan Sabbah, daha yavaf 

•tr .esle: 
- O harde, sen git.. Malum 

olan yerde dur. fşaret!erime dik· 
kat et. Buradan aağ dimi kaldı· 
nr kald.ınu. derhal (V e2ir Ni· 
zamiilmülk) ün sarayını basar ve, 
evYelce verdiğim talimat dairı:
einde yapacağınızı yaparsınız. 

O mi.isellah adam, tazim ile 
ejilcli Ye yavaş yavaı ieri çe· 
kildi. 

~ 
f Melik Şah ) sedirinde ga· 

mp bir vaziyet almış, Mehtabın 

eon s8zünü dinlerken, iki divan 
~avufU, aüriikliyerek bir köle 
retirdller. 

Melik Şah, Mehtaba ~ordu : 
· - SlJyfecfiğin köfe bu mudur? 

Mehtap köleye bat<h, cevap 
•erdi: 

- Evet. Budlır. 
Melik Şah, yerinden fırladı. 

Hançerini çekerek köfenin göi
ıDae dayadı ve : 

- Sö,le mer 1llL. e. mek

tnbu kimin enıri ite Valide .s..lta

- ptağma koychmuz. .. 
Köle, korkudan bitap bir hal

.t., titriyerek ceYap verdt: 
_ Camma kıymaymız.. Söy

liyeyün.. Beni, (Hasan Sabbah) m 
kölesi, iğfal etti 

Vezir NizamölıııWk. derin bir 
uyret ve nefreUe bir adım geri 

çekildi 
_ Fakat. Ben dünyanın en 

büyük eyiliğini etmiştim. 

Dedi 
(Melik Şah) ta bu süz.den fe

na halde tiksinmişti. O da. ba-

tını iki tarafa sallayarak muka

bele etti: 
_ y uine masruf olmayan 

iyiliklel', daima fena netice ve.rir. 

Gidiniz.. Şimdi bu adamı tevkif 

ediniL 

* V dil' Niumllmiiik. *' atJe 
odadan çıktı. Debıaleri koşarak 
ıeçti. Divana geldi. Kapuda 
duran köleye emretti; 

- Şimdi bana ( Harbedar ); 
)arın k_.danmı çağrrnm. 

* Hasan Sabbab, yine olduğu 
yerde duruyor ve bekliyorchr. 

Revakm ucaada köleıi prin· 
... Kile, kep kop ıeliJoıda. 
Bir anda, Hasan Sabbabın ytızD 
,uldl, Kalemi•, yanm& 1reJmeaİDİ 
büe. beklemiyerek büyük b& 
Omil ve it•unla aordal 

- NBrl.. Vnir tevkif olun-
du mu? •. 

Kile, ltent koşuyor, hem 
haylnnyordu: 

Kaçalım.. Derhal kaçalım.. . 

12 --

lar.. Şimdi hi:ıi tevkife geliyorlar. 

* Bir anda sara1ın kapılan açıl-
dı. Müsellah ( harbedar ) far bo
şandı. Hasan Sabbahm sarayına 
doğru lrnşuyorlardı. 

* Hasan sabbah Ue k6lesi, 
ahıra koştuFar. Çıplak birer 
hayvana atl'adıJar. Topuklarile 
hay vanf arın karnına vura vura 
ah nn kapısından cıktılar.. Çöl· 
lere doğru kaçhlar. 

* ~ . 
lMisler Vi!son, okuduğu kitaba 

okadar dafmışfı ki, oda kapısının 
·açılchğmr, sadık uşağı, ( Bil ) in 
girdiğm) bile duymamıştı. 

Bil, odaya girdi. Elindeki 
tepsiyi yüksekte tutarak ilerledi. 
Masan n y.:mında durdu. Tepsiyi 
masanın üstüne koydu. Tepside, 
bir şişe eski şarapla, elmastıraş 
mce ve uzun bir kadeh bulunu
} Oı·du. 

Bil, tepsiyi masanın üstüne 
koyduktan sonra bir iki adım 
geri ~twdi. Vil8onun bir emir 
•uip vermiyecetini bekledi. 

Halbuki ViPson, kendinden o 
kadar geçmifti ki. nefes aldığı 
Dile belli olmıyordu. 

Bil. bir iki saniye hayret ve 
taaccüple efendisine bakb ve 
sonra, dudaklarında hafif bir te
bes~mle odadan çıktı. kapıyı 
sessızce ~apadı . 

Vilson, okumakta devam edi
yordu: J .. 

( Mel'k Şahı Selçuki) vefat 

Yazan: A. R. 

etmiş, ( Sultan Sencer ) henüz 
tahta geçmiştir. 

Bütün memleket, genç Sulta· 
nın cülüsu şerefine şenlik içinde 
idi. .. 

Saray bahçesinde, dilruba 
tarhlar ve ağaçlar arasında yer 
yer çadırlar kurulmuş, (Sultan 
Sencer ) in ümera ve bendegAw, 

neşelerle malamal bir coşkun

lukla eğleniyor; dilber ıakiyelerin 
ellerinde, şarap kadehleri devre
diyordu. 

C Arkası var) 

- - - -
Hergün Bir Rübai: 

O kimseler ki hep ( malrn
la t ) ile uğraşır dururlar; çok 
yazık ki onlar. ( öldlz ) ti eağıpta 
slit elde etmiye çalıpn budala
lııra benzerler. Bu gibi adamlar, 
• ukala kisvesinden çıkıp ta- be
lahat libasına bürünseler daha 
iyi etmiş olurlar.. Çnnki. çarşıya 
gidip te esnaflara: 

- Ben akıllıyım .• 
Desen, - senin aklına muka· 

bil - bir tutam ısu teresi bile 
vermezler. 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. 
"" Jt.. Size Tabiatinizi 

73 AHMET B. ; Azimkir ve 
muannittir .Ra
babna fazla 
clnşknalilk gös· 
tennez, miiş· 

külita,meşak
kate taUnı
mül gösterir. 
Barit muame· 
leye vetahak-

' küme gelemez •. 

Tok eazlllcl&r. 
Bir cepb~ li hareket eder. Usul 
ye meraıim kuyudabndan •a· 
ıetmez. lu.eti nefis mesailinde . 
atak olur, fih mücadeleden . ce-

• 51 SALIM Ef. C Fotoğrafuun 
dercini istemiyor) babayani giyi· 
air, girMtlicft " ga~acı değil
dir. HerpJİn olurum tabi olar, 
fazla üzülmek yorulmak istemez, 
daha ziyade hanaatkirdır, glr
Wir e Whilf... ala kıasli'iiht· --den bir şey ilAve etmez. 

Söylige/im ... 
54 MEHMET ALI B. Hayat ar

kadaşını inti
hapta çok 
m&tküJpesent 

olmak, matlup 
veçhile bir ar
kadaşın bulu
nabilmesini de 
milşklll kılar. 
tasa nar ve 
tahayylll edi
len tip hari

cinde de çok muvaf•k hayat ar
kadaşı intihap etmek mDmklln
dür, ıllrati sevdiğiniz için bayat 
arkadaıınız batt ve tembel 
olmamalıdır. Herhalde intizam• 
pener olmalıdır. Kıskanç oldu
ğunu için de arkacfatanmn 
ihanetiae tahammlU edemiyece
jinizden aamiml ve udık kalma· 
bdır. 

Fotofra/ Talı/il KupofJllna 

t 1 inci Sayfamızda bulacaksınız;. 
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Bugünün Romanı 
84 

Maaşıma yapılan bu zam ha
vadisi, · derhal bütün kalem oda
lanm dolaştı. Artık, ne dediko-

Yazan: Z. ~akil' 

B~~Je bir şeyi akbna nasıl getir
dıgıne hayret ediyorum. 

Ben, ne Hikmete, ne de baş
kasına.. Hiç kimseye Atık deği· 
lim ... 

duların döndüğünü bilmiyor.um. Yal
mz, odama gelenlerin ve tebrik 
edenlerin · bakışları, bir hayli 
manidardı. 

Raşel inat ediyordu. 
- Aklım ermez benim .. Gö .. 

rüyorsun ki, ona buradaki kızla· 
rm hepsi aşık... Hatta, bir insana 
iki günden fazla sevmek adetim 
olsa, ben bile Aşık olacağım ... 
Onun için ... 

Raşel, 'çok tuhaf bir kız,. Hem 
dP., düşündüğünü hiç saklamadan 
söyliyor· · 

- İ.şine bak Kevser ... Belki, 
şöyle böyle lif söylenir olacak .. 
Hiç aldırma... Benim aylığıma 
zam olduğu zaman, benim için
de söylediJer. Hatta (Müdürü 
Umumi öperken, gözümlizle gör
dü.) dediler ... Halbuki bunu ıöy· 
liyenler, benden bir buse almak 
için, önilmde pnlerce aç köpek
ler gibi boyun büktüler ... 

Dedikten aonra, parlak bir 
kahkaha koyverdi. 

* Eve, tabii büyük bir sevinçle 
geldim. Fakat gelir gelmez de 
fena halde zehirlendim. Ev sahi
bim olan kadm, çapkın bir çehre 
ile kapıyı açtıktan sonra, odama 
geldi ve hikaye etti. 

Sabahleyin, ben çıktıktan son
ra dayı bey gelmiş. Beni görmek 
istemiş. Kadm, (Evde yok) demiş. 
O, buna inanmamış. ( Odasıııa 
çıklp bakacağım) demiş. Kadın, 

bundan müteessir olmuş. Adeta 
acı sözlerle kendisini kovmuş. 

Bu hadise. fena halde canımı 
sıktı. Demek ki bµ utanmaz he
rif, daha bala benden birşey 

umuyordu.. Uzun uzadıya düşün
düm. Nihayet, buradan çıkmaya 

ve başka bir yere taşınmıya ka
rar verdim. 

9 Eylıll 

Bugün muhasebe şubesindeki 
küçük bir işimi bitirip te odamı
za avdet ettiğim zaman Raşel, 
bir kahkaha bastı . Şaşırdım ve 
sordum; 

- Ne o Raşel.. Ne gülü-
yorsun?. 

Raşel. tatlı tath gülmekte 
devam ederek cevap verdı; 

- Muhasebe şubesine sıksık 
devam etmiye başladm. Fakat 
emin ol ondan hiçbir şey ala
mıyacaksm.. Ah bilsen, o, ne 
kibirli bir erkektir. Hiç birimizin 
yüzüne bakmaz. Hiçbir kadına 
yüz vermez. 

Raşelin maksadını biraz anlar 
gibi olmakla beraber yine anla
mamazhğa verdim ve tekrar 
sordum: 

- Ne söylüyorsun, Raşel .. 
Kimden bahsediyorsun ? 

- Canım, numara yapma 
Kevser .. 

Dora, atıldı : 
- Ben söyliyeyim Kevser .. 

· Hikmet için söyliyor. 
Zaten bu esnada yüzümün 

kıpkırmızı olduğunu bissediyo:dum. 
Doranın sazleri üzerine her halde 
daha ziyade ktzarmıştam ... LAkayt 
g6rünmiye gayret ederek cevap 
verdim: 

- Aaa.. Ben de birşey söy
lüyor zannettim ... Hikmetten ba
na ne ayol ... 

Hemen sözüoil kestim. 
- Bu bahis, hiç uzatılmıya 

değmez Raşel... Ben o kadar 
serbest, o kadar kendi kendisine 
sahip bir. kızım ki, ~ğer böyle 
bir ıey olsa biç inkira lüzum 
görmem. 

Şimdi de Doranın 
tutmuştu: 

- Bir gönülde, 
olamaz ... 

afacanlığı 

iki aevda 

Yavaş yavaş kızıyordum: 
- Haydi bakalım Dora .. Şim

di de sana mı cevap verereğiz .. 
ne demek isti}orsun, yani ... 

. Dora, çapkın bir tebessümle: 
- Müdürü umumi ile ıevişirl·en 

bir başkasmı da ... 
- Canım müdürü umumi ile 

sevişdiğimi ne biliyorsun ... 
Benim yerime Raşel cevap 

verdi: 

Yok Dora.. Buna nı ın 
sev;işmek ıdiyotsun?... Kevser de 
hepimiz gibi sırasını atlatıyor ... 

Bu söz de bana dokundu: 
- Sıramı mı atlatıyorum .• 

Bu da ne demek? .•. 
- E, şirkete geldiğimiz za

man, hepimiz birer gözdelik devri 
geçirdik. Yalnız, MUdftril umumi 
çok tuhaf bir adamdır. Her ka
dına birdenbire tutulur. Fakat 
bu tutkunluğu ancak yeui bh 
daktilo gelinciye kadar sürer 
yen· si geldi mi, ötekinin yerine 
o geçer ... 

Ben ciddiyetle cevap verdim : 
- Buna biç ihtimal ver 11i

yorum. Çünki bu adam bana 
bunu hi~ hissettirmedi. Hem o 
yaşta bir adam ... 

Dora ite Raşel, birib'r'ne 
baktılar. Bir kahkaha bastılar ... .. 

Bu kızlarm serbestliği benim 
o kadar tuhafıma gidiyor ki ... 
Mamafih yalmz bunlar dejil, öteki 
kıı.lar da aşağı yukan böyle... He 

men hepsinin şirkette birer aşıkı var 
Fakat en çop işıkı olan, Raşel... 
Netekim, biz bu ayrı odaya çıktı• 

çıkalı, en küçük bahanelerle odamızı 
gelip gidenin arkası kesilmiyor. 
Bunlarm çoğu, Raşe) için gidip 
geliyor. Bu oynak ve fettan kız, 
hepile pek güzel eğleniyor. Hatta, 
onlarırtlsicendisilc ( aşk ) yapma
sını açıktan açığa tepik ediyor. 
Meseli odaya gelenlerden biri, 
onun masasının ön&nde durur 
durmaz, hemen başım kaldırıyor, 
sandalyasmın arkasına yaslanı
yor. Afacan ve şakrak kahka
halarla: 

- Biliyorum.. Yine ne isf,.di
ğini .. F akatolm,\Z .. Vermiyeceği m ..• 

Mümkün değil, vermiyc c ·gim .•• 
Dora.. Sakın sen de verme . . Raşel, şeytan bir tebessümle 

sordu:· . Diyor. Halbuki bu söz' erle 
. - Ay, :1en Hikmete 

d - ·ı . . . d" ? egı mısm, şım ı .... 
- Ne mtinasebet 

aşık 

Raşel.. ı 
ne demek istediği.. Ve bu ~ôa
Jerin neticesi mafüm .•. 

& A, kaaı var ) 
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ŞI 1 Muharriri: -
Stakpool 

Üç Serseri .. Üç Milyoner -45-

Şaya tek bir kelime bile söy· 
lemeden delikanlıya ayağının 

ucunu gösterdi: Hagton bakh ve 
gördüğü şey gayri ihtiyari bir 
ürperme geçirmesini mucip oldu. 

Bu, Üstüva hattının en kor
kunç mahlüku olan Yeni Gine 
akrebi idi. Bir insan avucu kadar 
vardı, rengi de tıpkı içinde ya
şadığı orman gibi koyu yeşildi. 
Şimdi Hagtonun üzerinde otur
duğu kütüğe doğru yavaş yavaş 
siikunetle ilerliyordu. Şayet deli
kanlı görmiyerek bu hayvanın 
üzerine ayağını bassaydı veya eli
ni deydirseydi, muhakkak alnının 
ortasına bir kurşun yemiş gibi 
bir an içinde ölecekti. 

Çünki Yeni Gine akrebinin 
sokması sadece ölümU değil, fa. 
kat işkenceli bir ölümll intaç 
eder va zehirinin mukabil devası 
da yoktur. 

Hagton akrebi görür görmez, 
yerden bir taş aldı, Uzerioe ata
rak ezecekti. Fakat Şayanın eli 
tekrar delikanlının koluna yapıştı. 
Taşı atmasına mani oldu. 

Ağaç kütüğünün kenarmda 
yığılı duran yaprakları g3sterİ· 
yordu. Bu yaprakların altından 

bir şey çıkıyordu. Bu, belki 
otuz, otuz beş santim uzunluğun
da kül rengine çalan yeşilimtırak 
bir kırk ayaktı. Demek iki ze
hirli hayvan arasmda çekinilmez 
bir mücadele vukua gelecekti. 
İlk hücumu kırkayak yaptı. Ve 
aradaki mesafeyi iki üç hamle
de katederek ileriye atıldı. 

Okadar süratle hareket edi
yordu ki, akrep hasmını ilk daki
kada görmüş olmasına rağmen 
hücumun hangi noktadan gele-

ceğinde mütereddüt göründü, 
Filhakika diınyada kırkaya.klar
dan daha kurnaz, daha şerir ve 
daha sinsi hayvan yoktur. Bir an 

içinde nas l oldu bilinmez akrebin 
sırtına ince bir ip gibi yapıştı. 
Akrep ise k skaçlarını uzatarak, 

kuyruğunu ters çevirerek sırtına 
yapışan mahluku aramıya koyuldu, 
fakat kırk ayak akrebin sırtında 

mütemadiyen yer değiıtirerek 
kendisini tutturmuyordu, ayaklan 
kadar da gözleri var gibiydi, 

hasmının her hareketini takip 
ediyordu. Fak at tam bu an de 
vaziyet değişti. Her iki mahluk ta 

miivazenesi bozuk bir taş parça· 
sının üzerinde bulunuyorlardı. 
H~reketin tesiri ile taş 

yerinden oynadı. iki hasım yu-
varlandılar ve kuru c:;tlarm 
arasına gömüldüler. Şaya 
mii cadelenin neticesini deli-

kanlıya göstermek üzere, onun 
~!inde tuttuğu ağaç çubu
ğunu alarak kuru yaprakları açtı. 
Şimdi akrep kırkayağı kıskaçla
rının arasına almış, parçalamak 
lizereydi, fakat muvaffakıyeti ca· 
nına mal olacakh, çünki kırkayak 
miicadele esnasında onu sokmuş· 
lu, filhakika birdenbire kuyruğu 
tilremiye başlamıştı ve hemen 
sırt tistü döner~k birkaç par· 
çaya bölünmüş olan kırkayağın 
yanında hareketsiz kaldı. 

Ve hemen o anda her iki 
mahlükun üzerine, nereden çık· 
t ı ldarı biföımiyeıı bir ordu kann· 
ca i.işiiştn 

Şimdi Önlerine Henüz Göremedikleri 
Çok Büyük Bir Tehlike Çıkmıştı, Bu 

Tehlike Genç Kızı Almak İstiyen 
Bir Yerliden Geliyordu : 

Hagton dönerek Şayaya bak- J 
tı. Genç kız siyah gözlerile gü
lüyordu. Sadece: 

Öldüler) dedi. 
- Fakat siz de beni kurtar

dınız! 

Genç kızın ellerini elleri ara· 
sına aldı. Bir gün evvel bakışları 
kar:ıtlaştığı zamandanberi yalnız 
onu düşünüyordu ve genç kız da 
kendisinin düşüniildüğün bili
yordu. 

Haglon yalnız vechen güzelh
ği ile değil, fakat zarafeti ile de 
arkadaşlarından ayrılıyordu, bel
ki kendi çinsinde bu toprağa 
ayak basmış yegane adamdı. 

Şaya elleri tutulduğu zaman 
giilmüştü. Sonra göllerini onun 
gözlerine dikerek gülmekte devam 
etti. Y nkıcı bir bakışı vardı. De! 
likanhda sıcak bir alev yükseldi, 
içinde tatlı bir sarhoşluk başla· 
dı. Fakat kendini toplamıya ça
hşarak kızın ellerini bıraktı. 
Şimdi bir saniye içinde gelen 
ateş sönmüş gibi idi. Ağaç kü
tüğünün üı.erine 

oturdu. Genç k•zı da yanma 
çekti. Artık talihleri yekdiğeri· 
ninkine bağJanmıştı. 

Şaya adaya gelip giden tacir
lerden öğrendiği ve fatlı1aştırdığı 
1ngilizcesile sordu: 

- Uzaktan mı ·geliyorsunuz? 
- Evet. Çok uzaktan. lngil-

teredenl 
Genç kız bu cümleyi tekrar 

etti: 

- Evet. Çok uzaktan. fngil
teredenl 

Bu, cümle kendisi için büyük 
bir mana ifade etmiyor, gibiydi. 

Hagton devam etti: 

- Evet uzaktan geliyorum. 
Buna rağamen sizin kim 

olduğunuzu biliyorum. Adınız 

Şaya'dır! 

- Bunu nasıl biliyorsunuz? 

- Beyaz adamdan, Viyardan 
öğrendim! 

- Yal 
Bu tek kelimede büyük bir 

cümlenin ifade edeıniyeceği im· 
dar muhakkarane bir eda vardı. 

( Arkası var ) 

FenerVılımızm Kongresi 
Fener Yılmaz spor kli1bü umu

mi kfüipliğ\nden: 28- 4-932 Per
şembe giinü akşamı saat 21 de 
ldübümüzün senelik kongresi 
yapılacağından bütün Yılmazlıla

rın muayyen saatte Fenerde klüp 
merkezinde hazır bulunmaları 
rica olunur. 

Doktor Orfan.dis 
cilt hastalı ldarı müteh:ıssısı 

lcarşıst No. 25L TB. 330. e1 4.7_,..........,. 

, . 
...,anayı Sergisine Üçü •• fViilli cu 

İştirak eden ve ctmiyen san~yicilerimizin 

NAZARI DİKKATİNE 
Tabedılmkte elan sergi ı·ehberine reklam veriniz. 

Felıbcrler meccanen dağıtılacaktır. 

Şerait çok ehven 

Posta kutıısu N. 10 ANKARA 

Gazi Antep Vilayet Defterdrallğrndan 
Mahallesi: 

Sokağı 

Hududu 

Eblehan 

Kilis şosası 

Şarken aynil!eben Garban keza şimalen Elektrik 

F ahrikası cenuben Kilis şosası. 

Müştemilatı: 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 mül

kiyetine haddi layık bedelle talip zuhur ederse 1 - 5 - 932 tarihine 

müsadif Cumartesi günü saat 14 de iha lesi icra edilmek üzere 30 

gün müddetle ve kapalı zarf usulile ve takarrür edecek bedeli sekiz 

sene müddetle ve sekiz talcsitte ödenmek üzere müzayedeye 

vazedilmişti. 

Talip olanların %7,5 nisbetinde teminatı muvakkate akçesile 

defterdarlık kaleminde müteşekkil satıı komisyonuna müracaa t eyle

meleri ilin olunur. 

BIKiYE 
Bu Sütunda Hergün 

------------------------- Muharriri: M. Z. 

Dişi CANAVAR 
Soğuk bir kış gecesiydi. Sa· 

at hemen hemen on bir vardı. 
Köprünün üzerinde bir çocuk 
gördüm; yedi, sekiz yaşında mi
nimini bir yavrucuk ... 

Başı açıktı, ayakları çıplaktı. 
Sırtında incecik bir entariden 
başka birşey yoktu. Vücudu tirtir 
titriyor, çeneleri biribirine çarpı• 
yordu. Elleri, yüzü, ayakları 
ayazdan kıpkırmızı kesilmişti. 

Gelen giden eteğine beş on 
para atıp geçiyordu. Ben de 
herkes gibi yapbm. Eteğine yir
mi para atıp yoluma devam 
ettim. Y atmıya gidiyordum; sica· 
cık yatağıma girmiye, sabaha 
kadar rahat rahat uyumıya gi· 
diyordum. 

Büyük postanenin önüne ge
lince gayri ihtiyari durdum; 
kalbimin burkulduğunu hissettim: 

- Yazık, dedim, yazık... Bi
çare bu gece soğuktan öllir. 

Onu kurtarmak lazım. O, cemi· 
yetin malıdu; cemiyetin malı ol
duğu için yaşamalıdır. 

Geri döndüm, adımlarımı sık
laştırdım. Vicdanım adımlarımı, 
adımlarım beni sürükleyip göttı
rüyordu. 

Fakat onu olduğu yerde bu
lamadlm. Çabucak ne olmuş, 

nereye gitmişti ? Donan bacak-

larında ylirümek takatini nasıl 
bulmuştu? Otuz kırk adım ötede 
duran bir seyyar sabcıya sordum: 

Demin şurada bir çocuk 
vardı; hemen beş dakika evvel .•• 
Şimdi yerinde yok, acaba ne 
oldu? 

. - Şimdi bir kadm götürdü, 
Balık pazarına doğru gittiler. 

Koştum, bütün kuvvetimle 
koştum. Balık pazarına giden 
sokağa saptım. 

Kadını bir köşede para sayar· 

ken gördüm, çocuk ta titreyerek 
yanında dikiliyordu. 

Kadın, paraları saydıktan 
sonra çocuğun suratma şiddetli 

bir şamar indirdi: 

- Tembel f Akşamdanberl 
köprüde yetmiş kuruş için mi 
bekledin ? Niçin ağlayıp, sızlayıp 
herkesi kendine acıtmadın ? Eve 
varınca sana gösteririm; seni 
hazır ekmek düşmam seni .. 

Çocuk, soğuktan kıpkırmızı 
kesilen ellerinin tersile gözlerini 
ovuşturdu. Hıçkmklı bir sesle : 

- Ben de bu gece eve git .. 
mem, sokakta yatarım. 

Diye mırıldandı. Kendisini 
müdafaadan Aciz, masum bir var
lığın en yüksek isyan sayhası 
olan bu mırıldantş üzerine zalim 
kadın büsbütün kızdı, öfkelendi, 
kudurdu. 

Yavrucuk, başında kopacak 
kıyametin dehşetini hissederek 
bacaklarının bütün dermanile 

Eminönüne doğru kaçmıya baş• 
ladı. 

Lakin bu kaçış daha mUthlı 
bir facianm başlangıcı oldu: 

Annesinin merhametsiz pen• 
çesinden kurtulmıya çalışan za
vallının, köprüden sUratle gelmek
te olan bir otomobilin altına 
yuvarlandığını gördüm. 

Tek tük geçen insanların fer .. 
yatları, dildUk sesleri biribirine 
karışb. Kaza mahalli çabucak 

oldukça kalabalık bir halk kUtlC4 
sile doldu. Polisler, beyni par· 
çalarıarak ölen çocuğun cesedini 
ayni otomobille götnrdüler. 

Ertesi günkü gazetelerde şo· 
förün l tevkif edildiğini okudum. 
Fakat facianın hakiki ve yegane 

müsebbibi olan vicdansız anne, 
o dişi canavar hakkında tek bir 
kelime göremedim. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 

Kiralık Voli 
Bankamızın malı olan Anadoluhisarında Küçüksu volisi bir sene 

müddetle kiraya verilmek üzere kapalı zarf usulile müzayedeye vaz .. 
edildiğinden taliplerin ihaleye müsadif 30 - 4 • 32 cumartesi saat 
ona kadar Bankamızdan alınacak şartnamenin leffile teklif mek
tuplarını şubemize tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Zafiyeti umumiye, iştihasızhk vo kuvvetsizlik 
faide ve tesiri görillenı 

FO SF A T LI 

ŞARK MALT 
H ulasas ı 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve f drar Yolu 

Hastalık! ın Miltehassısı 

Sir keci, Muradiye caddesi 
No 35. Saat. 2 - 6 

Dr. ŞAUL 
Dahi lige M;itelıassı•ı 
Parla h .. tanealııden meıwa 

Balat Rlfatefendl aokak 

B. Orfanidi. 
Mimar, Müteahhit 
Galata BllyOk Mfllet ltaa No. 31 
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Bir Ölünün Hatıra f'te/terbtlkn : Üç Aylık ithalat Ve 
ihracat Vaziyetimiz HAİNLERİN iç YÜZÜ __ ~~:"· 

Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar ithalat Geçen Seneye Nazaran 19 Mil-. 

"SİZE BiR MÜJDE VERECEGIM: ZA Ti ŞAHANE(!) 
MALTADAN HAREKET BUYURDULAR!,, DİYORDU 

yon, ihracat 5 Milyon Lira Azalmışbı 

ihracat Ofiainia yapbğa bir J 
istatistiğin mukaye.eaiae nazaran, 
geçen sene kanunusani, tubat, 

matt aylannda yaphğımız ithalat 
bu sene ayni aylarda yapbğımız 

Mart 10.592.tm 7.716.4Z 

YekAn J0.998.995 2!5.3t2.ft 

Bu llç ay zarfında mlhim ih
racat maJlarım•Z&D loymet itibarile 
geçen seneki ayni aylarla rnu

kayesi ıu haldedir: 

-64 - 1 
Y etmit beş yaşında bulunma

ama rağmen çok zinde gklaea 
aksakalb, siyah ctibbeli, tayle
ADI sanklı kıraJ, kara g6zlerini 
bir nebze kapayarak dlişündl ve 
Hnra iki elini biribirine geçirdi : 

- Evet, dedi, hayat gibi hl· 
c&..t ta fanidir. Hertey gelir, 

reçer. 
Ve birdenbire kaşlannı çattı : 
- Burası darüsselimdar, fsli

mm dariisselaımdır. Burada emir 
yoktur, esir yoktur. Çünki Hicaz 
kimsenin mOlkü değildir, Al1ahın 
mülkftdftr. Binaenaleyh Allahın 
mtllk&nde Allabın kulu llfatile 
bulunduğunuzu hatırdan çıkar
mayımz. 

Rıza Tevfik: "Eyvah, bu ba
zicecle bizler yine yandık!,, diye 
için için IÖylenirken kıral hazret
leri hitabesine devam ediyordu: 

- latirabatiniz temin oluna
caktır. Buna emin olabilirsiniz. 
T eaadllf 1 edecepiz nokaaulara, 
mo..firperverlikte '9Ukua gelecek 
lauurları muur gireceğinize de 
ltea emin olmak isterim. Şimdi 
hayunm, dinlenin! 

Allah, Allah!.. Kıral, siyaset
ten filAn bahsaçmadan, o.nların 
ae gibi açmazlara ve çıkmazlara 
dDftüklerini sormadan ve iatik
bale ait diltfinceleriai ar8fbrmaya 
Ilı.um görmeden: .. Haydi gidin!" 
diyordu. Bu, ne çt-.şit m61ikat 
idi, ne çeşit abbapbkh? Ne 
çare ki hükümdarlann "Git!,. 
dedikleri yerlerde kabnamazdL 
Onlar da kalkblar, yine eJ öptü
ler ve terliklerinin ökçelerini to
puklarına vurarak salondan çık-
tılar. 

Dışarda bir adam, kendilerini 

karşıladı: 
- Buyurunuz, dedi, Emir 

Abdullah Hazretleri sizi bek-
liyorlar. 

Kabul salonuna onaran iyice 
d&şenmiş bir odada Maveraylsteria 
hlik6mdan firarileri bekliyordu. O, 
yolda olduğu gibi babumın..,.... 
Jmda da malaviyet g1sterdi, miA
firleri ayakta kabal etti, ellerini m· 
kuak bal ve hahr sordu ve her 
birine bir iskemle g&tererek 
etsttaktan aonra etik illttlnde 
bekleyen upja emir yerdi: 

-Kahve!.. 
Ve ..ateakıbea......
-Seyyidiaa Huretleri kahve 

içmezin ft içirtmezler. Halbuki 
kahve bizim mili &klriimbdilr. 
Misafirlerimize onu ikram etmek 
mecburiyetindeyiz. işte o mecbu
riyeti ben yerine getiriyorum. 

Kahve içilirken Mekkenin 
havasından, suyundan bahsetti. 
Yakında hacıların geJmiye baı
la y acağım, o zaman şehir
de, gün batına başkalaşan 
bir yenilik yüz görtereceğini an
lattı ve birdenbire bahsi değiş
tirdi: 

- Seyyidina, size bir müjde 
vermeklijimi emrettiler. Zahşaba
ne (!) Maltadan h areket buyurdu
lar. Bir fıafta sonrada Mekkede 

· bulunat;aklardır. 

Zah tahane ( 1) bir haf-' 
ta sonra Mekkede idi. 
Bu birçok hulyalara ve
sile olabilirdi. Lakin on
lar şimdi matrut padi
şahla da alakadar değil
lerdi. 

ra vesile olabilirdi. Ukin onlar, 
şimdi matrut padişah ile de 
alikdar değillerdi. f !kin kendi 
vaziyetlerini öğrenmek iatiyorlar
ru. Ôyleya, nefis hcrıeye mürec· 
cahh. O, tefrih ve tatmin olun
madıkça şahın ve padipbın ne 
ehemmiyeti olabilirdi? 

Emir Abdullah, misafirlerin 
düşi\ncelerini aezmiş gibi ciddi
leşti. 

- Seyyidnanın bir tebliğle
ri daha nr; kendileri sizi yabag. 
C1 tutmuyorlar, ailemize mensup 
birer kıymetli tabsiyet olduğu. 
nuz kanaatini besliyorlar, bu se
beple aramızda teklife ve tekel
lüfe mahal olmıyacağına h&kme
diyorlar. 

Şimdi hepsinin ağızları biraz 
açılmışb, bu mukaddemeden ne 
gibi neticeler pkacapa &eıecara
Ja beldiyon...41. Em1r Abdalla• 
ta, lizlerine ehemmiyet verdir
mek ietiyormuş gibi •ustu, düşü
nftyordu. Rıza Tevfik, sıkılmasa 
ve daha doğrusu korkmasa bağı
racakb: 

- Be mubarek çıkar fU ağ
zındaki bakllyıl 

Kısa bir tevakkuftan sonra 
Hicaz Prensi ve Maveraüşşeria 
Hilkümdarı elini cebine •oktu, 
bir kağıt çıkardı: 

- Bu, dedi, Maliye nezar~ 
tine gidecek iradei seniyyedir, 
aynen okuyorum, lôlfen dini~ 
yiniz. 

Mustafa Natık, iradelerin 
ayakta dinleneceğini habrladı ve 
hemen iskemleden ftrhyarak se-

l 
lim vaziyeti alda. Muhittin de 
ona uyduğu için diğer teneriler 
dahi ister istemez ayağa kalkh

ı lar, kollannı göğüslerine kavuş
turdular. Emir Abdullah, böyle 
bir manzarayı beklemiyordu. Fakat 
onların gösterdikleri hürmeti de 
reddedemiyeceği için aeaiai çı
karamadı, ve kendilİ de ayağa 
kalktı. Bu suretle Hicu Kıralı 
Şerif Hüseyinin iradesi. ilk defa 
o.mak üzere 8 ,.akta dinlenclı1 .• 

Arapca ya~lllllf olan bu ki
ğıtta şöyle deniliyordu: 

- Sarayımıza misafir gelmit 
olan Osmanla ricalinden Mustafa 
Sabri ve Zeynellbidin efendilere 
yüzer, Mustafa Namık Ye Molıid-

din paşalara seksener ve diğer bey-
J ere altmlfar mecidiye ayhk tahsis 
olunmuıtur. Sabri ve Zeynellbidin 
efendiler emllki aeniyyemizden 
ü'r ve en d&t numarala evlerde 
oturacaklardır. Bekir olanlar, 
mahfeli b&mayun yanındaki med
resede yabp kalkacaklardır. Nii
fus başına berglia yanmpr ok· 
ka .et, un, pirinç, yat Ye teker 
venlecektir. Menime gire sebze 
tevzü de bu nispette yapalacaktul 

Emir AbdulLda, iradeyi okyup 
terciime ettikten IODra ıu manalı 
ıözleri söyledi: 

- Seyyidna, bllktlmdarlıia 
dllfea wmifqi file 1•pıyor. Si&· 
den beklediji yahuZ muhabbet-
tir ve bu muhabbeti yerinde ga.. 
terirseniz fÜpbe yolr ki metqek· 
kir olacakbr. 

( Arkası var) 

Sayfiye 
Arıganlar l 

lstanbalun münasip bir sem
tinde gazlık bir ev istiqorsanız; 

Ev sahipleri 1 
Siz de r.vinizi mevsimlik 

olarak kiraya verecekseniz 
SON POSTA ya hemen bir 

ilan veriniz. MUıteri bulaca· 
ğ11uzclan emin olabilininiz 

ithalatm iki mislinden daha faz. 
fadır. Buna mukabil ibracabmaz

da geçen seneki aylara nazaran 
tenakus varsa da, bu miktar 

ithalltta göreleo tenakustan daha 
azdır. Üç ay zarfındaki ithala-

tımızın miktan ve kıymetleri 

Türk lirası olarak şu vaziyettedir: 
19.11 1932 

Kanunusani 12.24L4tl 
Şubat 18.2S4.8'12 

Mart 12.IBl.!DI 

Yek4n 25.347M4 

Ayni aylarda ihracat 
timiz de pnlarclır: 

ıaı 

Kla~nuaaal 11.833.SI 

Şubal 9.306.731 

Almanlıktan 

Ayrılan 
• iki Muharrir 

• 

5.321.577 
4.542.860 
6.918.233 

16.782.870 

vaziye-

1932 

9.890.272 
7.735.382 

Berlin, 24 - .. Garp Cnphe

ainde yeni bir ıey yok ,, ese

rinin mlellifi olup romanın inti
pn lzerine N.,...u.t muhitle
ria fiddetli la8cumla'ma maruz 
kalaa Erich lılaria Remarque, Al· 
manyayı terketmiştir. Mumaileyh, 

Felemenk Franıada ikamet et• 
tikten aonra nihayet daimi suret

te lsviçreyi intihap eylemiftir. 
Şimdi, lsviçre tabiiyetini iktisap 
için vukubulan mtıracaat Almaa
yada ha:ıin ve elim bir hayret 
tevlit etmiştir. 

Diğer taraftan aenelerdenberi 

lsviçrede ikamet etmekte bulu
nan maruf Alman muharriri 

Emil Ludwig'de laviçre tabiiye
tine geçmek için talepte bulun
muştur. 

Çocuk Haftasında kumbara alayı 

içi neş'e ile doln 
Birer kumbaramız var 
Biz aşarız her yolu 
Cüuki kum baramız var 

Bayram ne kadar tatlı 
Arabamız kanatlı 
Neş' emiz iki katlı 
Çünki kumbaramız var 

1 Türkiye lş~ank~sı 1 

um ~· 
Tütiin 8.211.190 7JllJ9. 786 •• • 
Pamuk 1.453.794 913.948 
Fmdık 1.203. 115 2.217.30Y 
Kuru iiZWD l.5M.J87 2.493.852 
Zeytin yatı :119.931 2.939.769 
Afyon 379.424 666.169 
incir kuru 135.242 819-269 

Arpa l.61S.34-t 284.89-ı 

Yumurta 1.161.774 2.273.118 
Tiftik 67.868 357.860 

Maden kömUrU 663.447 91.357 

Bu rakamların mukayesesi bazi 

ihracat emteamııın çok dü!fkün 

olduğunu, bazalarınm, meseli 
pamuğun geçen seneye nazaran 
daha ziyade ihra~ edildiğini rös• 
termektedir. 

I
A rjantinde 
Zelzele 
Başladı 

Londra, 24 (A.A) - Arjan
tinde Mendozc. mıntakaaanda ye
niden zelzele sademe!~ hi .. fl

dilmiıtir. 

Marsityada Tevkifat 
Paris, 24 ( A.A) - Emniyeti 

Umumiye Müdüriyeti, Marsilvada 

polisleri 6ldüren ltalyab pkilerden 
birinin bu sabah mezldlr ıehirde 
temf edilmiş oldujma haber 
abyor. 

Fotoğraf Tahlili Kuponu 

Tabiatinizi atreamek latiyor· 
sanız fotoğrafınızı 5 adet ku-

poa ile birlikte sBnderiniz. 
Fotografınu •raya tabidir ve 

iade ed lmes.. 

la im, meslek 
Yeys na'ta? 

F otojraf i11ıtiıar 

edecek ml? 

Fototrahn klifeai 30 bruıluk 
.... mukaltill.de alnclerlleb0 'h 

SON POSTA 
evml, Siyasi, HaYadb ~ n H.& ı ' 

pseteal 

fdare. ı.t•ah !.ad Zaptiye 
· Çatalçeım• ıolcatı 2S 

Telefon f.tanb-1 • 20203 
P..ta kutııHı latanbul • 741 

Teirrafi l•taabul SONPO.> fA 

ABONE F!AT 
TÜR Ki YE ECNE!ıl 

1400 Kr. 1 Sene 2700 ı<r 

750 ,. 6 Aı 1400 
400 " 3 " 800 .. 
ıso ,. 1 " JOi) .. 

Gelen e\ ra.< ~ ri weril nec. 
Üinlarda. :ı m s'ulifat a an ı 

Cevap iç n m . ktuplara 6 ku ' , 
pul ıiYesı lbıııdi-. 

Adr d ş ti .,. i (ll> 
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GUnlOk taze yumurta, nefis taze tere
yağ, yoğurt, şişelerde (paslorizt) sut Yalova Millet ve Baltacı çiftlikleri 

mamulatı Hasan Ecza 
Deposu 

1 

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

1 Mayısta Ankara'da açılacak 
yerli mallar sergisini müteakıp: 

İstanbul 
- ve -

Ankara' da 

IPEKIŞ maf a· 

açılıncıya kadar 

hanımlarımızın Avrupa 

mamulatından müstağni 

kalmalan için! 

HUSUSİ 

Salış 

Şubeleri 
açılacakhr 

' 

- , 

1 •• . n 

lllfı)ll:JIUtAnkara sergisine büyük 
mikyaSta iştirak ediyor 

.f...~· :;,·;~·: - . " - - . ·. .··~ . ···,f:.: 

iC 1 İstanbul Belediyesi ilanları 

Sarıyer Kaymakam ve Belediye Şub~si Mildüriyetinden : 

Rumelihisarında Kale burçlan üzerinde çıkmış olan ağaçlar 
dairede mevcut şartnamesi mucibince müzayede suretile kestirile· 
ceğinden taliple;in ıartnameyi öğrenmek üzere hergün saat 13 ten 
19 a kadar daire muhasebesine ve müzayedeye iştirak etmek 
istiyenlerin IO • 5 - 931 salı gilnil saat 14 te Belediye Encümenine 
Müracaatleri. 

• 
Tütün inhisarı Umumi 

Müdürlüğünden: 
Evvelce ilan olunmuşken görülen lüzum üzerine mübayaası 

tehir edilmiş olan ( 350 ) kilo Sarı Yaldız ile ( 150 ) kilo Vernik 
şartname ve nümunesine tevfikan pazarhkla satın alınacaktır. 

Taliplerin ( % 1,5 ) teminat akçelerini hamilen ( 14 - 5 • 932 ) 
cumartesi günü saat IO da Galatada Mübayaa Komisyonuna 
müracaatleri. 

• / ızahmail 
ISTANe>U~ 

Ankara codd. o~ 
- TELEFON• 2~0911 

MICC4MI 
ııılı&ıı 

DİKKAT 
Tebdil ha va etmek isti yenlere: 

BİLMÜZA YEDE SATILIK HANE 

Dört odalı, mutfak ve bahçeyi 
havi bir yala kiralıktır. Taliple
rin Beylerbeyinde Abdullahağa· 
da iki numaralı hanede hedcs· 
tenli Hüsnü Beye mürncaatleri. Aksarayda Tramvay caddesinde Amutnalbant sokağında (4J) No. Jı 

hane yarınki 26 nisan 1932 ıalı günü öğleden sonra Sultanabmet 
beşinci Sulh Mahkemesinde arttırma suretile kat'iyyen satılacaktır. 
lki katlı, üç oda, iki sofa, iki hala ve bahçeyi havi olan mezkür hane· 
nin kıymeti muhammenesi bin lira olup geçen arttırmada kıymetini 
bulmadığından satılamamıştı. Bu defa kat'ivyen satılacaktır. 

Son Posta r.tatbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Rağıp 

Neşriyat Müdürü: Halil Lütfi 

Dişlerin İnci 
Gibi Muhafa

zası Yalnız RADYOLIN Dl 

Seyahat etmek i.tiyenlere 1 Sadık Zade Biraderler ATINAYA 1 
Loyd Trieıtinonun "Bulgarya " Vapurları: Karadeniz Postası 

vapuru 28 Niaan per~embe gQnü 

sabah 9 da Galata rıhtımından s A K A R A y 
hareket edecek olup azimet ve 
avdet Türk ve Yunan vizeleri 
dahfl olmak üzere: 

Birinci mevki: 60 - ikinci mn• 
ki: 40 - Üçilncn mevkh 20 
Yalnız azimet Yunan vizeıi dahih 
Birinci: 30 • ikinci: 17 - Üçüncü ı 

8 • Türk lirasıdır. 
Fazla malumat almak istiyen· 

ler Galatada Rıhtım caddesinde 
No. 27 - 29 N. A. KONST ANTiNJ. 
DES vapur acenteliğine mUracaat 
edebilirler. Telefon: B. O· 3126 

Mahkemei asliye Uçüncü hu
kuk dairesinden : 

Beyoğlunda lstiklll caddesin
de Derviş sokak Rllştü Paşa 
apartımanında l Numaralı daire
de mukim Madam Rejinamn 
ayni hanede mukim iken halen 

· ikametgahı meçhul bulunan k~ 
cası Hayim Koben Efendi aley
hine ikame eylediği boşanma 
davası neticesinde mahkemeden 
sadır olan ve boşanmalarına ve 
masarifi muhakemenin müddeia
leyhe aidiyetine mütedair bulu
nan 3 - 4 - 932 tarih ve 276 nu
maralı ilAmın mumaileyhe ilanen 
tebliği tensip edilmiş olduğundan 
tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilamın bir suretinin mah· 
keme divanhanesine talik olun
duğu mumaileyh Hayim Kohen 
Efendiye ilAnen tebliğ olunur. 

Göz Hekimi 
Dr. Nuri Fehmi 
Cağaloğlu, Süreyya 8. apart. 

No. 7 saat 3-6 Tel: 23212 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt •• zfihrevl hastalıklar müte
buıııı. Karakö1 büyllk mahallebic' 

yanında 34 

1
Ölçü üzerine 

Fenni 
Kasık Bağları 
Mide, barsak, 

böbrek 
düşkünlüğüne 

Fenni 
Korsal ar 
isti yenlere 

ölçü tarif esi 
gönderilir. 
Eminönü: 

lzmir sokağı 
Tel. 20219 

Zaharya Oreopulos 

Haliç iskelelerinde mazbut 
ve mahfuz 1447 okka çıra 800 
adet kestane çubuğu 88 adet 
kayın kerestesi 3 çeki meşe 
2 çeki mahlut ve ayrıca 50 
çeki meşe ve mahlüt odun 61 
adet dişbu~ak eşcan t 40 adet 
ispit 36 çift ön ve arka semer 
tahtası 2 adet sandal 122 
adet kestane ve ıhlamur eş

can 5-5-932 perşembe günil 
ihale edilmek üzre müzayede
ye çıkarılmıştır. İzahat almak 
istiyen taliplerin Haliç Orman 
idaresine ve yövmü ihnlede 
saat üç buçukta Orman Mü
düriyetinde ihale komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. 

Vap 25 Nisan 
UrU Perşembe gnnn 

akşamı saat 18 de Sirkeci nb
tammdan hareketle (Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Or
du, Giresun, Trabzon, Rize 

ve Hope ye azimet ve ayni 
iskelelerle Göre-

le, ve Üoye'ye uğrayarak avdet 
edecektir. 

Fazla tafsil it ıçın Sirkeci 
Meymenet Ham altında acen
tahğına müracaat. Tel. 22134 

iatanbul 4 üncll icra Memurla• 
ğundıın : Tamamına 1432 lira kıymet 
takdir edilen Beyazıt civarında Darp .. 
haneyi.ıtik Sekbanbafl Yakupata 
mahallesinde Tatlıkuyu ıokafında 
eıki 3 Mil. numarah mfifrez bir kıt'a 
auanın tamamı açık arttırmaya 
vaı.edilmif olup 1 mayıs 932 tarihin• 
de şartnamesi divanhaneye talik 
edilerek 17 mayıı 932 tarihine mO• 
aadif sah günü aaat 14 ten 17 ye 
kadar lstanbul 4 üncü icra daireainde 
açık arttırma ile satılacakbr. 

Arttırma ikincidir birinci arttır• 
mumda 100 liraya taJip çıkmıt olup 
bu kerre en çok arttıramn ültiinde 
bırakılacaktır. 

Arttırmaya iştirak için yüıde yedi 
teminat alınır, müterakim vergiler 
ile Belediye reaimlerl vakıf icaresl 
mü~teriye aittir. 

icra ve iflla kanununun 119 uncu 
maddesine tevfikan hakları tapu aicll• 
lerile sabit olmıyan ipotekli alacak• 
Jılar ile diA"er alakadaramn ve irti· 
fak hakin sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve maııarife dair 
olan iddialarını ilan tarihinden iti• 
baren 20 gün içinde evrakı mUabite• 
lerile bildirmeleri lbımdır. Akal 
halde halrları tapu ıicillerile aabit 
olmıyanlar ıatıt bedelinin paylqma• 
smdan hariç kalırlar. Alakadarların 
işbu maddeyi kanuniye ahklmma 
göre tevfikl hareket etmeleri •• 
daha fazla malümat almak iıteyen
lerin 930 I 367 dosya numaraaile m .. 
muriyetimize müracaatleri ilin olunur. 

ÇiKOLAT 
~ . CEM, i L / 

ŞEKERCi 

HAFIZ MUSTAFA 
VE MAHTUMU .. 

Balıçekapı Hamidiye caddesi 90 

Doğum ve kadın bastalıklan 
mütehassısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarını Türbe 
eski Hilaliahmer 
muayenehanesinde 
leden sonra kabul 
Telefon İst. 22622 

karşısında 
binasındaki 

hergün öğ

etmektedir.. 

MACUNU 
Kullanmakla 
Kabildir. En 

Mük~mmel Di~ 
Macunudur. 


