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™~~~ d~~D~ 

A)- Tilrk misa· ğanu. l(Gzide bir 
firler öile yeme- hnk6met adamı, 
ğinden •on r a f6bretli bir kue 
ıehri ıezmişler mandan olduğu• 
Ye imalithaneleri na ilAve etmiştir. 
ziyaret etmişler• Sonra Gazi ve 
dir, Türk gaze- Bııvekil ismet 
teciler şerefine P1o ve Tevfik 
matbuat yurdun• Rüştil Beyler şe-
da bir ziyafet refine içilmiştir. 
verilmiştir. Misa- ismet P1o cevap 
firlerin geçtikleri olarak irat ettiği 
yel'ler Türkçe natukta bilhassa 
levhalarla tezyin ıunlan s6ylemiş-
edilmişti. Halk tir: 
misafirleri hara- "Size milliyet· 
retle kal'fılıyor- perver Türkiye-

du. Mıntaka icra Moskofltldtl fa1Jrik11 ameleıi pa,dostan Hnra tezalıiiratla çıkarlarken nin derin ~e sa
Komitesi Reisi mimi biuayahnı 
M. Pakhomof saat 18 de verdiii 1 nm, buglln iki milletin doı· ı getiriyorum. Karadeniz bizi biri· 
dyafette bir nutuk .,U,erek tane •urette ellerini yekdiierine birimizden ayırmamakta, biJAkia 
Türkiyenin ve RmyaJUD mltan- uzatmakta olduğunu söylemiş, iki milletin menfaatleri icabı, 
hk ve prhk rejimini 11kbkJa- ismet PapnlD Ruıyanın eski lir (Devamı 12 inci ıayfada) 
-=:==:::::::==:::::::::::=~~~===~======;=~~~~~~ 

•• Sovget Rusya 
Yepyeni ir 

Dünyadır. Rusgada Neler Oluyor? Neler Yapılıyor? 

T C 

lstanbula Ecnebi Talebe 
Akını Başlıyor 

Yüz Elli Bulgar Ve 85 İslovak Genci 
Darülfünuna Müracaat Ettiler 

l:. l yôvm şehrimizde Darülfünun tahsili gören Bulgar talebeleri 

Komşu memleketler gençleri, J önOmüzdeki ders senesi zarfında 
memleketimizde yüksek tahsil darülfünunumuza k.ıydolunmak ar• 
ıartlarmı ikhsadi bulduklan için zusile yeniden 150 Bulgar genci 
ıehrimize akın etmeye başlamış- ve 85 Çekoslovakyalı genç mO-
lardır. Şimdiki halde Dişci ve racaat etmişlerdir. Bunlann ço-
Ezzacı fakilltelerinde (120) Bul- ğunu kız talebeler teşkil etmek-
gar genci, birkaç Romen ve tedir. Bunlar da ekıeriyelle Dişçi 
Mısırb talebe ders görmektedir. ve Ezzacı fakültelerinde okumak 

Bugün 

Sayfa 

Topanede 
Bir Cinayet 

Topanede kışla arkasında bir 
barakada oturan paçavracı Halil 
bir ahı veriş meselesinden pa· 
çavracı Ulviyi saldırma ile beş 
yerinden yaralamıştır. Halil yaka
lanmış, Ulvi hastaneye kaldı
rılmıştır. 

Bekçiyi Yaralamış 
Galatada Ahmet RüştD Beyin 

çini fabrikasında Amele Ömer, 
anlaşılmıyan bir sebepten ayni 
fabrikama bekçisi Raşit Ağayı 
muhtelif yerlerinden tehlikeli 
surette yaralayarak kuçm11br. 

Hitlerin itirazı 
Berlin, ~ - Hitler taraftar-D 

lan ıon Alman Cümbur reisliği) 
intibaltatinda haksızlık )apıldığmı 
iddia ediyorlar. 

Dnn ıehrimiz
de mütbit bir 
facia meydana 
çıkarı 1 m ıt hr. 
Ta b ki katı mı za 
göre diln Maa
lakta Alman çift
liği civannda 32 
yerinden yara· 
!anmak auretile 
öldürülen bir 
ceset bulunmuf
tur. Cesedin 
hüviyeti henliz 
anlaşılamamışhr. 

Fakat üzerindeki 
elbiselerinin tet
kikinden bu za
vallı adamın 
Karadeniz vili· Adlige doktoru yaraları tetkik edigor 
yetlerimizin birinden gelen bir ledilmiştir. Aynca Müddeiumumi 
işçi olduğu tahmin edilmektedir. muavinlerinden Cevat 8. o ci-

Beyoğlu jandarma kumadan- varda çiftliklerde çrbşan amelelere 
lığı tahkikat yapmakta, meçbal maktulün bllviyetini IOnDUflur. 
katiller aranmaktadır. Dün Ad- Fakat maktulfl tanıyan bulun-
liye doktoru Hikmet 8. bidiae mannıtır. 
mahalline gitmiş, cesedin Oze- Ceset lzerindeki yaralana 14 
rindeki yaralan tetkik etmiıtir. tanesi sol tarafında, beşi göğsiln-

Ceset diln akşam morga nak· de ve dokuz :t&neıi de ıirbndacbr • 

Yine Limon 
Dün De 700 Sandık 

Limon Ya alandı 
Gnmrllk 

idaresi evvelki 
gtın piyasada 

( 810) sandık 
limon müsa· 
dere etmişti. 

Haber aldığı

mıza göre, ali
kadar gümrük 
memurlan bu 
husustaki faa

liyetlerini art
tı r mışl ar dı r . 
Bu faaliyet 
neticesi olarak 

._.. .. .......,,,,, 

dün de yeniden maruf bir tica
rethaneye ait (700) sandık limon 

intihap Kavgası 
Fransız Baıvekili Bu 
Yüzden Hata Oldu 
Paris 'n - lrqvekil it 

TardiyB glbılerdenberi intihap 
mücadelesile meşgul olarak n .. 
tuklar aGyliyordu. Bu ytlzden teh
likeli derecede bir hançere iltiba
bile rahatsız bulunmaktadır. 
M. TardiyG bu ani hastalık yü
zünden Cenevreye gidemiyece
ğini bunun M. Stimson, M. Mak· 
Donald, M. Brfinig ve M. 
Grandiye bildirilmesini söyle-
miştir. 

' ~·Üs"ade_r, ..... e_e_d_ilm-iİ'tir:-F akd al;;-
' 

1 

kadar ticarethane gilmriik idare-
sine iki bin lira yabrarak miisa• 
dere edilen limonJan geri almıt-
br. Bu hususta tahkikat yapıl· 
maktadır. 

1 Kadın Mantıgı .. 

._ __ _,,,=""'~._.....~-~---------__;~-~-------- -·--........ 
- Başıma gelenleri sorma. Karım bu gece hiç uyutmadı. Ufacık 

bir pahrh olunca hırsız var diye bağırıyordu. 
Hırsız patırdı yapmaz demedin mi? 

- Dedim amma daha fena oldu. Bu sefer de pabrdı olmadığı 
zaman hırsız var diye ıöylenmiye başladı. -~-""""-..___.._.._ ____ ........ .-. ...... __ iilıA.___._....u:zwıUDJaa.oırlar. 

~~~~-----~~~~~~~..J.._~~~~~~~~~~~~~----~ 



SON POSTA 

,.,.. ______________ "DJl~:llE':~--------------:illmK:&r-. __ lllllİI .......................... .... 
1 Halkın Sesi ı DABILi BABIBLBB 
Yeni Adli Teşkilat .._m=------------~-------

T asa vvurları 
Adliye teşkitltında mühim tebed· 
clill.tr olacağı, münferit J.ikim
lildew ve iatinaf mahken.eleri tet· 
•111 içia harekete l'efilditi haber 
alınıyor. Bu hususta aerdedllen 
miltaleaları ya:ı.ıyoruı: 

Alımet K•ui B. (Sulta.allİllet t rnı~i• 34) 

- Ben münferit bikimliklerin 
ihdat11na, istinaf teşkilatı ihya 
edilmek şartite taraftanm. Bu 
takdirde pek. yüklü bulunan tem
yizin işleri hafifler ve artan ha
kimlerle başka mahkemelerde 
teşkil edileceği için adalet işleri 

tesri edilmiş olur. 

• 
A..U B. - Beyoğlu Strasuvilu 101 -

- istinaf teşkilatını faydalı 
buluyorum. Bu takdirde verilen 
hükümleı in isabet kuvveti artmış 
olur. Çünki verilen herhangi bir 
hüküm evvela istinaf mahkeme
•İnin, bilahare de temyizin tetki
kinden geçf'cektir. 

Jt 
Alı Rıu 8. ( avukat yeni 86yGk ban !'>) 

- Hakimi münferitlik usul&
ntin Hukuk mahkemelerine de 
teşmiline taraftarım. Mahkeme 
adedi az ve görülecek davalar 
çok olduğu için muhakemeler 
süratle intaç edilemiyor. Hakimi 
münferitlik kabul edildiği takdir
de her mahkemeden ikişer aza 
artacaktır. Bunlarla da iatiuaf 
mahkemeleri ve diğer mahkeme
ler teşkil edilirse 11dalet işlerinin 
ç.ab

0

uk neticelenmesi temin edil
miş olur. 

lhıan Bey ( Sirkeci Aktehlr oteli) 
- Hakimi münf eritlüderf" ve 

istinaf tetkilitına ben ıu sebep· 
ten dolayı taraftarım. lktısadi 
buhran fehirlerde hareketi ve bi
naenaleyh hukuki ve cezai da
nlan artırmıştır. 

Şimdi ka:ıançşızhk bir nevi 
itimatsızhk ve emniyetsizlik do
ğurmOftur. Şimdi değil ( 10) lira 
( 3 ) lira için bile mahkemelere 
müracaat ediliyor. Binaenaleyh 
mahkemelerin işi çok !lrtmışhr. 
Hakimi münferitlik usulü tamim 
edilirse mahkemelerin adedi ~ 
tar ve itler de süratle görülmüş 
olur. 

Tarihi Evrak! 
Bulgaristandan iade edilen 

tarihi evrak gümrük resmi Yeril
mediği için mü7.eler idaresine t~ 
lim edilmemişti. Bunun üzerine 
müzeler idaresi Mauif Vekale
tinden tahsisat istemiıtir. Fakat 
Wenilen para henüz göadcrilme
diji için evrak gümrükten alına

mamı~tır. 

ADLiYEDE 
Yeni Kanun 
Projeleri 
Görüşülüyor 

EY.-eUci gün şebrımiz Adlıy" 
dairesinde miihim bir içtima ya· 
paJdıiın• •e te~kili muhakinı kamı· 
nu projesi etrafında müzakereler 
cereyan ettiğini dünkü nushamız
da haber vermiştik. Adliye Vekili 
Yusuf Kemal Beyin riyasetinde, 
bütün şehrimiz Adliye erkanının 
iştİı'akile yapılan bu içtimal:ıra 
dün de devam edilmiştir 

Öğrendiğimize göre, dünkü 
içtimada Teşkili Muhakim proje· 
si etrafında yeni müzakere er 
yapıldığı gibi tanzim edilmeler~ 
m•1karrer olan diğer adli kanun· 
lar hakkında da fikir teatisinde 
bulunulmuştur. İçtimaa yine Ve
kil Bey riyaset etmiş ve öğleden 
akşam geç vakite kadar görü· 
ıülmüştür. 

Fabrikalar 
lktısat Vekaleti Yeni 

Esaslar Düşünüyor 

Şehrimizdeki alcilcadar daıre 
ler~ gelen son maiümata göre lk · 
tısal Vekaleti mem ekette bun· 
dan sonra açılo:cak fabrikalar 
hakkında bazı esaslar ittihaz m 
tasavvur etmektedir. 

Bu esnsların en başında yem· 
den açılacak fabrikaların sıhhi 
olması ve ucuz mal çık& raca 
şekilde bulunması şartları gel 
mckte.clir.8u hususta bir kanun \I{' 

O ır de nizamnam~ J&.:ılması Çt k 
muhtemeldir. 

Agasofya 
Mozagıkları 
Çıkarılıyor 

Ayasofya camii dehlitindckı 
mozayıkların temizlenmesine cle
vam edilmektedir. Şimdiye kadar 
iki kısmın alhn rengindeki mo
zayıklar üzerindeki çiçek:cri ka· 
zıomıt ve altlarındaki siyah mo
zayıklı salipler meydana çıkanl
mııtır. Bu işle uğraşnn Ameri-
kalı profesör meydana çı <an 
mozayıkların dün ( İstempaj ) 
usulile ve ıslak kağıtlar Ü7.erine 
kopyalarını almıştır. 

Ev Kavgası 
Bey oğlunda Yeni çar.şada olu 

ran Hulüsi B. ve karJS& Sabiha 
Hanım, evlerinden çıkmak istiyen 
kiracıları Madam Silulaiyi ile 
lcavga etmişlerdir. 

Uyku 
Bir Çocuğun 
Garip İddiası! 
Soo günlerde Galatada polis

ıı· r tarafından 12 1•tlannda bir 
ı.;ocuk hırsızlık yaparken tutul
muştur . Ali Dursun ismindeki hu 
çocuk elbise ve battaniye aşır
mak cürmünden yakalanmışbr. 

Ali Dursun yaphğı işi başın· 
dan savmak için garip bir iddia 
ortaya atmıştır. Bu çocuk yalnız 
elbise çaldığını, battaniyeden 
haberı olmadığım söylemekle be
raber elbiseleri de uyku hasta\ı
ğına müptela olduğu için bil
meden ve haben olmadan çaldı-

, ğmı SÖ) lemektedir. Bu garip 
çocuk bugün Adliyeye vuilecek, 
ha;ta vevahut temyiz kabiliyetine 
sahip olup olmad ğı anlaşılmak 

üzere Adliye dc-ktorluğuna gön-
riiecektir . 

Bir Tavuk Hırsızı 
Çingene Y nşar isminde birisı 

Kas.,p so lc.1ğında oturan yani 
Efendinin lif mesind~n tavuk c;a
larkrrı >•al.n!anmışbr 

Bebek Gemisi 
Oturan Geminin Kurta

rılmasına Çalışılıyor 
Şehrimize ~. elen haberlerc-

~öre, geç ;nki fırtıııa esnasında 
Karac!enizde Ayancık sahiline 
dü~c ı Muha .. re!'lı ve Cemal Bey
le re ait ( Bebek ) ismindeki va
puruı tahlisi ameliyesine başla
n .im:~ t r. Maruf tahlisiyecilerden 
Kara Mehmet efendi Evrenye 
ısmindeki ro:norkörle geminin 
karaya düştüğii yere gitmiş ve 
ışe başlanı ştır. ----

Y arn1l<i Maç 
Sela,ik Muhteliti Yarın 

Sabah Gel~cek 
İki maç ya ımık üzere Sehi· 

nik kule plcrınden mihtehap muh· 
te iit lal ım yarın 10 buçukta şeh
rimize gdece. f r. 

A y.1i f'"Ü'l ~ ll dört buçukta 
Ta~si ın stadvC" munda birinci ma· 
ç nı Galat ı~a ·ay kuHibü ile ya· 
pacaktır. 

Bu maçın hakemi Mr Ailen· 
dir. Galatasaray takm:u Fener
bahçedcn il,i üç oyuncu ile tali· 
viye cdilccc' .tir. 

Bu müsabakadan eYvel Gala-
ta~aray - Fener bahçe küçükleri 
arasında hususi bir müsabaka 
yaplacaktır. 

ŞiRKETLER 
Hükumete 
Hesap 
Verecekler 

fkhsat Vekaleti Türkiyede iş 
gören ecnebi firketlerle banka
larm muamelibm 1akından takip 
etmektedir. Ticaret m6dllriyeti 
Vekaletten aldığı emir üzerine 
bu müeueaelere bir tamim tön
dermiştir. Bu tamim mucibince 
ecnebi banlca Te firketlerin bw
radaki şubeleri Türkiyede yap
tıkları işlerle umumi merkezleri
nin 931 senesine ait bilançola
rını 30 haziran 932 tarihine ka
dar müdüriyete göndermiş ola
caklardır. Umumi merkezlerin 
bilançolan şirketlerin bulunduğu 
yerlerdeki Türk konsolosluğu ta
rafından tasdik edilmiş olacaklar. 

Darülfünun 
M. Malş Laboratuvar 

Mesaisini Az bulmuş 

Darülfünunda tetkikat yaparak 
ıslah edilmesi laz.ımgelen nokta
lar hakkında etrafh bir rapor 
hazırlryacak olan Profesör M. 
Malş mesaisine devam etmektedir. 

Aldığımız malümata göze M. 
Malş Darülfünunu, umumi vaziyeti 
itibaı ile beğenmiştir. Yalını La
boratuvar me.aisiai u bulmuştur. 
Profesör 11e111iner •e klltüphane 
mesaisinin aemereli bir şekil al
ması için yeni aletler ve kitaplar 
alınmasını lüzumlu bulmaktadır. 

Vilayetimizin 
Yeni Matbuat 
Memuru 

( 5500 ) kuruf asli maaşb J. 
lanbul matbuat memurluğuna 

tayin edilen Kadınhanı Kayma

kamı İbrahim Bey henüz lstan
bula gelm~miştir. Eski memur 
Şemsettin Bey matbuat memur
luğundan ayrıldıktan sonra bu 

iı;ler vekaleten viliyet mektupçu 
su Osman Bey tarafmdan yapı-

lıyordu. Yeni memur İbrahim 
Bey rumca da dahil olduğu hal-
ele muhtelif liunlan dlofbr. 
Ayrı •Macimlere lizum kalma-

dan bltla lstanbuf matbuahnı 
bizzat tetkik edebilecektir. 

Nisu 28 

-
Günün Tarihi 

Şehir Meclisinde 
Münakaşalar 

Şehir Mecli11i diJnkü içtimaınd• 
..... k .... elcılle uğrqmıt. bi, ha1lı 
8Üelllr .. alar olınuıtur. Galip 'Jahti
,., Bey elı:mel& pa•~• abl«Ltı hak
••nda bir takrir vumitti. Takrire 
c.eYap "eren lkhsat Müdürü, narh 
fiahom bt>raa cetvelleriae pe ta7in 
oJund ...... u. elcmelrleria 1100 wr•m 
oldutanu, tarh ile ahnmaaı Jizım
gelditini ~öylemiş, Belediye Reiıi 
Muhittin Hey de ayni fikri müdafaa 
etmit~ir. Az.adan bir kısmı ekmefin 
tarh ılc INlhlmaaın:ı itir11z etmişler
dir. Bu arada Yalova yollarının bo
ıuklutu da mevzubaha olmuş, tamir 
faaliyetine ~irifildiji cevabı \•erll
•İftir . 

Beşiktaş Takımı 
lktiktat futbol takımı dün dört 

maç yapmak üzere Sırbistana h.!re
lcet etmiştir. 

Adil B. Gidiyor 
Gümrilc ,,. i•hisarlar Vekileti 

Müatqarı Adil B. bugün Ankaraya 
tridecektir. 

Çocukları kurtarahm 
Çocuk vefiyatının •enedc yüzde 

kırk ilç niabetini b le geçtiği tahal. ... 
kuk etmektedir. Bu husuata beya
natbı bulunan Be3İm Ôme-r Pata 
çocukları ölümden kurtarmn '< için 
mahalleler~ varıncıya kadar ıı.uihat 
yuvaları teşkilini lüzumlu görmelt
teclir. 

Dahiliye Müsteşarı 
Ankara, 27 - Dahiliye mü.tetwı 

Hilmi B. teftiş için Atinaya gitmittir. 

Hilaliahmer Kongresi 
Aakara, 27 - HiJafiahmer kon

ıreai dün nihayet bulmuf, yeni •ene 
bütçesinin varidat kıamı 940 bin Hu 
elarak kabul eGi.lmittir, 

Ağ1r Ceza Mahkemesindl •. 
Geçen senelerde sabık Muaul 

meb'usu Nuri Beyi öldürmekk ma:r.
DUD Arnavut Hacanın m•bakeme•İn• 
dün nakzan devam edilmiştir. Hi
diıcde taamim ve taa ... üt olup oa.. 
ıud'*1 tetk1l edilecektir. 

Sahte Pur Yapanrar 
Yirmişer liralık aabte damıa 

pullan yapmakla maznun olanların 
malla kemeleri ne baılanmış, ,.wt 
celbi için talik cdilmittir. 

Bulgar 
Misafirler 

80 kişilik bir kafile teıkil eden 
BYlıar ilim mensuplarandan rnürels
kep lıeyet dün tehrimiae l'elmit, Sır. 
keci ista.yonunda Maarif erkanı ta
rahndan kutılannuıhr. Misafirleri
mizi pzdirmek iiıere Maarif Müst~ 
tarı Salih Zeki Beyin riyasetinde bir 
U.U.,• tqkil .. hniftir. Balpr 
-·•'mhri .... it .... ..., ........ 
.ı mlfettit Har.. Refit Be)in tle· 
IAletile G.latuaray tiH8İaİ, Dol ... -...... s.r.,. ... ,,. ..... • ..... . 
... • .--ftlenlir. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Ve Limoncu J 

~l 

l - Hasan B. - Komşu, u kar ı· 

dan giden kalaııtoru görüyor musun? 
1 2 - Daha duuc k.1d.ır üstü başı pa- j 3 - Zayıflıktan avurdu avurduna çök 1 4 - Komşu - Piyango mu çı l ... tı'? 

ram parça idi. müş, kibrit çöpü gibi İncelmişti. Hasan 8. - Yok canım. Limon tica-
j reline başladı. 



Her gün 
Aln anya 
intihabatı 
Ve Hitler 

S. N. 

Geçen Pazar günü yapılan 
Prusya intihabatında Hitlerin 
Milli sosyalist fırkası 162 me b 'us 
çıkarmağa muvaffak oldu. Hit· 
lerio bu zaferi Avrupada, hatta 
Almanyada bile endişe ile 
karşılandı. Şimdiye kadar 
ıosyal Demokrat, Merkez 
Ye Devlet fırkalarına isti· 
nat eden muhtelif Alman hü-
kümetleri; Vaymar kanunu ~sasi· 
ıine hürmet, cihan sulhuna ria· 
yet, dahilde asayişi muhafaza 
ile müfrit fırkaların harp ve ih
tilil fikirlerine mümanaat etmek
te idi. 

Lantag tesmiye edilen Prusya 
Parlamentosunda hükümet fırka
lannın 167 meb'u!luna mukabil 
muhaliflerin yani Hintlerciler. 
Ye Komünistler ve Milliyetperver
lerin 253 meb'usu buluna«aktır. 

Gerçi Hitlerio 162 reyle bir 
ekseriyet hükümeti tetkil etmesi 
ilk bakışta mümkiin görünme
mektedir. Fakat diğer muhalif 
fırkalarlarla birleşerek Otto 
Bravo ve Severing bükômetini 
devirmesin her an intizar edi
lebilir. 

Son telgraflar, Prusya intiha
babnı Avrupa matbuabnın nasal 
karşıladığını anlatmaktadır. F ran-
11z ve lngiliz gazeteleri endişele
rini, İtalyan gazeteleri de mem
nuniyetlerini açıkça izhar etmek· 
tedirler. 

HitJerin zaferi, Almanyada 
muhtelif cereyanlar uyandırdı. 
MWi Sosyalist gazeteleri, Otto 
Bravn bükümetinin biran evvel 
çekilmesi lüzumunu, diğer 'Uluha· 
lefet gazeteleri hük6meti ele al• 
mak için Hitlerine bayrağı alhoda 
toplamlması zaruretini ileri sür
mektedirler. 

Hükümet taraftarı gazeteler, 
Vaymar teşkilata csasiyesioin 
ihtiva ettiği umdelere halel vere· 
cek her türlil siyasete kat'iyen 
müsaade edilmemesini şiddetle 
istemektedirler. 

Lantag 24 mayısta t~p~na• 
caktır. Bu tarihe kadar ıktıdar 
mevkiini muhafaza edecek olan 
Otto Bravn biikfımeti, istifa mı 
edecek, yoksa istifaya mecbur 
mu edilecektir? Alman efkarı 
umumiyesi bununla meşguldür. 

Gürbüz 
Yavru 

Çocuk haftası bütiin neJesife 
devam etmektedir. Dün de Halk 
Evinde gürbüz çocuk müsabakası 
yapılmış, iyi yetiştirilmiş yavru
le!·dan Harika ve Verda H~mmlar 
•,au.nmıılardır. 

Amerikada 
M. Huver Tasarruf 

Nasiha tı Veriyor 
Rişmond 28 (A.A) - M.Huver, 

mahalli nıilli masrafların kısılm~ 
aı hakkında eyalet valilerinin 
mutat konferansına yeni bir hi
tapta daha bulunmuştur. 

Reisicümhur, mahalli milli 
masraflar yekununun 1913 sene• 
sindeki 2900 milyon dolardan 
1930 senesinde Belediye ve Eya-
letler masarifah olan 9800 mil· 
yon da dahil olduğu halde 13200 
milyon dolara fırlamış bulundu
ğundan nazan dikkati celbet
miştir. 

ispanyada Kar gaşahk 
Sevil, 28 (A. A.) - Kar

mondaki rahibeler manasbrını 

yakmıya teşebbllı eden sendika· 
ütlerdea 8 kifi tevkif edilmir 
lerdir. 

SON POSTA 

1 - UJ yafmdaki çocukla ımızın )Üzde 43 Ü öluyor. l-iaJ. .. u«ı çocuk vefiyalı Norveçte yüzde 5,3, Hoiandada 5,8, 
iaveçte 6. lav içrede f!,7, Daniınarkada 8,2. Fransada 9,-4 tür. Dikkat: Bu afete kartı seferberlik y•pmak lizamdar. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

' /Tona Konferansı ittihadı 
Çıkmaza Yine Girdi 

K~nfer~nsın İçtimaı Mümkün Olamıyor 
Parıs, 28 ( Hususı ) - Londrada akamete uğra- Amerika ile İngiltere ve Almanya hükümet reisleri 

yan Dörtler Konferansının Cenevrede müzrkerata 1 arasında vukubulan ıon mükalemeler ile Dörtler 
re.niden deva?'t .~ukarı::erdi . Fakat, Tuna devletleri Konferansının zaruri olduğu hakkında vlsıl olduk-
ıttihadım temın ıçın f ransa tal'afından ileri sürülen Jarı kanaatin bu bapta ehemmiyetli itaretler teıkil 
bu ·konferansın Cenevrede toplanamıyacağı anlaşı· etmekte bulunduğunu da ili ve ediyor. 
hyor. Tan gazetesi hu meseled~ bahsederken, Cenevre, 28 ( A.A) - Amerika Hariciye nazırı 
Başve!<ll ~· Tardiyönün hastahğı yü~ünden Cenev- M. Stimsonun gelec~k cuma Cenevreden ayrılarak 
redekı Dortler Konferansının iayrı muayyen bir salı günü Amerikaya azimet için vapura bineceği 
zamana kadar taehlaur edeceği.q yazıyor. Tan. söyleniyor. 

Avam Kamarasında Gürültü 
-

Son Celselerde Amele Fırkası iki 
Defa Hezimete Uğrad1 

Londra, 28 (A. A.) - Avam rifeleri istişari komitesi tarafın- Nihayet, takririn reddi bak· 
Kamarası, hali hazırda gümrük dan tavsiye edilen bükümet tak· kında mesai fırkasınca tevdi edi· 
tarifelerine tabi olmıyan eşya ririni müzakere etmektedir. Jen muaddel takrir 65 reye karşı 
listesinden, işbu eşyanın hep· Bu takrir, mesai fırkası 318 rey ile reddedilmiş ve ka· 
sına veyahut muhtelif cins meb'uslannın şiddetli hücumları- rar hükumet fırkalarının bilyük bir 
eşyadan herhangi birisini çıkara· na, Siyonist ve Samuelist libe· ekseriyeti tarafından tasvip olun• 
bilmek için hazine nezaretine rallerden bazılarının tenkitleri- muştur. Mesai fırkasının diğer bir 
mezuniyet veren ve gümrük ta-1 ne maruz kalmıştır. takriri de 305 rey ile reddedilmiıtir. 

Yeni Bütçe 
Müzakereleri 

' 

Ankara, 27 - Bütçe Encü· 
meni mtılbak bütçeler üzerindeki 
tetkikabna devam etmektedir. 
Encümen devamlı müzaker~ 
ler yaparak bir an evvel 
intaç etmek kararan dadır. 
1932 bütçe layihası ile mülhak 
bütçelerin nihayet 15 Mayısa ka
dar peyderpey heyeti umumiye· 
ye sevki ve her gün içtimalar 
akdolunarak Hazirana kadar 
bunların kanuniyet kesbetmesi 
mukarrerdir. Bu suretle muvak· 
kat bfitçe tanzimine lüzum kal· 
aıayacakbr. 

Kahvesizlik 
lımire 300 Bin Kilo 

Kahve Cıkanlacak 
lzmir (Hususi) - Mayıs bi· 

dayetinde şehrimize 300 bin kilo 
kahve çıkacak, bu suretle tirya
kiler kahvesizlikten kurtulacak· 
lardır. Mayıs itbalit listesine 
dahil olan bu 300 bin kilo kah
ve elyövm giimrük ambarların· 
dadır. Piyasada 118 kuruşa sa• 
hlacakbr. 

Vekiller Heyetinde 
Ankara, 28 ( Hususi ) - Ve· 

killer heyeti dün Sıhhat Vekili 
Refik Beyin Riyasetinde toplan· 
maş, bazı işleri intac etmiştir. 

Valiler 
Arasında 

Ankara 27 - Beyazıt Valisi 
Ahmet Muhtar B. Erzincan Vali· 
liğine, Erzincan V alis! Ali Kemal 
B. Beyazıt Valiliğine. Kırk· 
lareli Valisi Mustafa Arif B. 
Samsun Valiliğine, Edirne Va• 
lisi Emin 8. Bilecik Valiliğine, 
Bilecik Valisi Ôzdemir Saim 8. 
Edirne Valiliğine, Muğla Valisi 
Salih Cemat B. Gireaon valiliğine 
Samsun Valisi Saim B. Mersin 
Valiliğine tayin edilmişlerdir. 

lstanbul Vali muavini F azh 
8. hakkında verilmiş bir karar 
yoktur. 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
Eskiden lstanbulda yoğurtçuluk ticareti rapan ve 1 bulundum. fakat hilem keşfedildi. Der!:al tevkif olu· 

mübadil sıfatile Yunanistana giden bir Rum, dostuna narak mahkemeye verildim. Aiti ay hapse mabkôm 
ıönderdiği bir mektupta diyor ki: oldum ve dokuz ay tica~etten menedildim. Şimdi 

"Yunanistanda Türkiye tarzında yoturtçuluk para hadisteyim. Binaenaleyh buraya gelecek olurumz bu 
etmediği için burada sütçülüğe baıladım. Türkiyedeki noktaları nazan dikkate almahsanız.,, 
uıuUl tatbik etmek istedim. Silte su karıştırarak Bu ıamimi itirafı okuduktan ıonra halis •Ot 
buradaki ı\ltçülerle rekabet etmek tetebbilıOnde içmekte olduğumuza, arbk ı 

iSTER /NAN, iSTER iNANMA.! 

Büyükler 
Ve 
Küçükler 

Sayfa ~ 

------------------ * • Şu dakikada, şu sabrları oku-
drgunuz dakikada fzmir sevinç için 

dedir. ·Hasret alkışları, içten ge
len kahkahalar lzmir ufuklarında 
akisler çınlatıyor. Kordon bo
yunda görülmemiş, işitilmemiş ve 
heoilz kaydedilmemiş bir faaliyet 
manzarası vardır. Tacirler, komis· 
oyncular, gümr6k kitipl~ri. ha .. 
mallar, arabalar, kamyonlar vızır 
vızır gidip geliyorlar. Koşanlar, 

bağıranlar, emir Yeren ve emir 
alanlar ... 

Kapanan d&kkAnlar tekrar 
açılıyor. BOf&lan kahveler tekrar 
kapı anlerine kadar doluyor. 81-
tün bu faaliyet, hadiaeden gafil 
olanlann baılanm dindirebilir. 

- Ne var? 
- Ne oluyor? 
Derhal haber vereyim: 
- İzmir sıkıntıdan kurtuldu 1 
Şa§lrdınız değil mi? Şqarma-

yınız. inanınız ki İzmir aılunlıdu. 
kıtlıktan lnırtuldu. Sabrediak. 
Size heqeyi anlatacağım: 

Glizel lzmir ve sevgili lmtir
liler artık s·k nh glinlerinden 
uzaktadır. Tauuun Dç yh bin 
kilo kahve lzmir gtlmrtlkl..U.den. 
büyük merasim ve muhteşem 

tazaburat arasında ıehre dahil 
oldu. Ne idi o kahvesiz geçeli 
acı ve kapkara gilnler... Dine 
kadar arpa Ye nohut kahvesini 
350 kul'Ufa alan lzmirliler, 
bugün saadet içindedir. Ha-
lis Brezilya kahvesini 118 
kuruşa içiyorlar. Bütiln 1zmir 
gazeteleri müjde haberlerile do
ludur. 

İçiniz biru ferahladı mı? 
ihtimal "dan81 bizim, latanbulun 
başına! "' diyeceksiniz. Haklıeımz. 
Çocuk Haftasında, yavrulama 
temiz süt. teker istediği giinler
deyiz. Bllynklerin hakkı yok mu? 
Onlar bir fey istemesinler mi? 
Çocukların istedikleri oluyor; on
ların, yaşlıların &rZUSll yerine 
getirilmesin mi? 

İşte o da ol , ' ! tta çocukla
rınkinden dahc.t 'ı uı:{ oldu. OiiD 
kahvesizlikten başları dönen tir
yakiler, bugiln, halis Brezilya 
kahvesinin ıbrlı rayihasile ser
mest bir haldedir. Fakat ~ocuk• 
lar ... Onlar •.• 

Eski Borçlar 
Ne Şekilde 
Ödenecek? 

Dlln Ankaradan ıehrlmlu 
gelen Saracoğlu Şllkrll Bey bir 
iki pn içinde Parise gideCelr, 
borçlar meselesinin milzakeniae 
dev•m edilecektiri 

Ş&krO Bey bu hususta beya-
natta bulunarak Paıü Osmanb 
borçları ihtiWım halletmek 
için gideceğini, bir istikraz mese
lesinin asla mevzubabs olmadı
ğına, esas prensipler il ?erinde iki 
tarafın anlqbğmı, bazı mllhim 
noktalann muallikta balunda
ğunu söylemit ve noktalarm da 
halledileceğinden ilmütvar olda
ğaııu beyan etmiştir. 

Verilen malüınata göre, htı
met her sene (500) bin lngiliı 
lirası ödemek tekhfindedir. Ha-] 
miller ise (850) bin İnıiliz iste
mektedir. 

ispanyada Hitlerciler 
Madrit. 27 - Burada Hitler 

taraftarlan bir şllbe açmak te-
pbbOılnde bulanmatlardır. B• 
hareket, mllbim declikodalar a 
eehep olmuttw. 



Sayfa 
----==-:--~ 

Kulağımıza Çalınanlar . 

Üçüncü 
Mevki ... 

ME 

SON POSTA 
:e::GZ 

EKE L 

Birinci mevki h amvay araba
ları biletlerine zam ) apılncağım 
gazeteler yazdılar. Geçen gün bir 
Harbiye-Fatih arabasında bunun 
münakaşası yapılıyordu. 

Yolculardan biri hiddetli hid
detli söylendi: 

- Olur şey değil... Zam, 
zam, zam... Bu, nedir camm? 
Vallahi geçnlik zamanım olsa, 
altm bakkaldan Sultanahmede ka
dar hergün inadıma yayan yürü
yeceğim .. 

1 Orada ükemmel r 
İçin Harekete 

""'tadyom inşası 
Geç.idi 

Daha sakin görünen bir başka 
yolcu, işi tatlıya bağlamayı tercih 
ederek tramvayın arkasına asılan 
çocukları gösterdi: 

- Bundan sonra, tramvaylarır. 

üçlincfi mevkileri çok kdabahk 
olacak desenize .. 

23 Nisan! 
Yaş kukmı geçtiği halde ço

cukluj-u elden bırakmıyan bir 
ehbaba 23 nisan çocuk bayramı 

,Unü, yolda rastladım; hemen 
elini tutarak hararetle sıktım: 

- Bayramın mübarek olsun? 
Gözümün içine bakarak: 
- Hayır ola, dedi, ne bayramı? 

Gnldüm: 

mın 

- Acanmı, bugün senin 
değil mi? .. 

Rollar Değişti... 

bay-

Geçen gün tramvay bekleme 
yerinde gayet şık bir hamın ba
yılmışh. Ytizüne su serpiyorlardı. 
Kadın, o kadar guzeldi ki birçok 
kimseler, yardıma koşacakları 

yerde hayran hayran onu seyre 
dalmışlardı. 

O sırada narın yapılı bir 
genç - doktor olmalı idi - kalba
lığı aralıyarak sokuldu. Bayılan 
hanımı nyıltmıya çalışırken, za· 
valhnın üzerine bir fenalık gelm • ı 
ıin mi ? ihtimal, fazla tecessüs· 
ten, ihtimal heyecandan .. 

Bereket versin, hanıll}ın bu sı
rada gözlerini açın ıştı. Yaşlı bir 
erkek kendisine yaklaşarak : 

- Roller değişti hanımefendi 
lledi... Hastanızı ayıltın bakalım 1.. 

Karmanyola 
iki Şerir Bir Madamın 
Gırtlağını Sıkmışlar 

Dün iki şahıs Tepe başında 
ıapkacı Madam Orakonun dük
klnına girmişler ve kadıncağızın 

boğaztnı sıkarak çantasını alıp 
kaçmışlardır. Madamın feryadı 
fizerine yetişen memurlar sabıkalı 
Recebi yakalamışlardır. Diğer 
ıabıs ta aranmaktadır. 

Lehistan MUftusii Konyada 
Lehistan Müftüsü Y akup Ef. 

tehrimizden Konya}'a gitmiştir. 

Ya kup Ef. Berlin dariilfünunundan 
mezundur. Konyada birkaç gün 
kalarak eski tarihi eserleri tet
kik edecek, sonra Lehistana 
dönecektir. 

Konyada Bir Vefat 
Konya Askerlik Kalemi Re

ısı Miralay Nuri B. teftiş için 
gittiği Ereylide vefat etmiştir. 

Bir Ha va Faciası 
Londra, 26 - iki askeri tay

yare çarpışmış pilotlardan biri 
ölmüş, diğeri paraşutla .kurtulmı
ya muvaff<Mıt olınyr"V. 

Eski ı ehi r, 
( Hususi ) - Bu 
sene kasabamız 

soğuktan ve ha
vaiarın karmaka
rışık gitmesin

den bıktı usan
dı. Kurban bay
ramı kuru, yakı
cı ve berbat bir 

rüzgarla başladı, 
kimse dışarıya 
çıkamadı. Odun 
pazarında ve be-
lediye meyda-
nında kurulan 

Bayram mUna

ıebetile Demir

spor kulilbile 

Konya Gençler 
Birliği arasında 

yapılan maçta 
kulübümüzün üç 
Uçe berabere 
kalması bura 

gençlerini çok 
memnun etti. 

dolaplar boyun
larını bükerek, Eskişehir manzara/ arından: Köprübaşı caddesi 

Dcmirspor ku

lübü 8 veya 9 
mayısta parlak 

bir müsamere 

i'ermiye hazırlan

maktadır. Mtisa-
çocuk müşterilerini bekleyip 
durdular, fakat ne gelen vardı 
ne giden .. 

.... Havaların ıttıralsızlığı ve 
soğuk gitmesi 23 nisan çocuk 
bayramını da Eskişehir çocukla
rına zehir etmişti. Havalar soğuk 
yerler çamur içindeydi. Çocuk, 
bayramının en hareketli yeri 
Devlet demiryolJarı aile mekte
binde idi. Burada çocuklar gün
düz ve gece iki müsamere ver
diler. Bütün talebe velileri 

Bit /isliler 
İlk Bahara 
Kavuştu 

Bitlis (Hususi) - Kışın büyük 
kahrını ve derdini çektik amma, 
bir çok şehirlerden daha evvel 
bahara kavuştuk. Şimdi her ta
raf yeşil çimenler ve rengarenk 
çiçeklerle bezenmiş bir hal
dedir. Halk zümrüt gibi ça
yırlar üzerine semaverlerini kura
rak, baharın ılık havası içinde 
çayını içiyor ve keyfine bakıyor .. 
Herkeste bir bahçe faaliyetidir 
gidiyor. Fidanlar dikiliyor, ağaç
lar budanıyor, velhasil şu anda 
bağlar ve bahçeler tuvaletlerini 
yapmakla meşguldürler .. Bu gidişle 
Bitlis Şark vilayatlerinin bir İsviç
resi oldu demektir. Şehrimiz zaten 
bu civarın sayfiyesi olmak vasfını 
çoktan kazanmıştır. Diyaı ıbekir 
tarafından yüzlerce kişi geldi, 
bir kısmı yazı şehrimizde ge· 
çirecektir, Belediye şehrimizdeki 
kaplıcaları yaptıracak olursa, şeh
rimiz her taraftan seyyah celbe-
decek bir hale gelmiş olacaktır. 
Şehrimize ilk yalcu kafilesini ge-
tiren otomobiller gelmiye boşladı. 

lf.. Kaçakçılık hakkındaki son 
tedbirler bilhassa burada büyük 
bir tesir gösterdi, kaçakçılık yüz
de seksen azaldı. Halk ve esnaf 
bu vaziyetten çok memnundur. 

lf. Alış veriş çok durgun .. 
Buğdaylar esnafın elinde bekle
mektedir. 

NIY AZI YILMAZ 

Adanada Yeni Erik 
Adana ( Hususi ) - Şehri

mizdeki bahçelerde erikler ol
muş, hatta koparılarak çarşıda 

sablmıya başlanmıştır. Fakat Be
lediye eriklerin henüz iyice ol
madığını ileri sürerek erik satı
şını yasak elmiıtir. 

müsamereye davet edilmişler

di. Müsamereye vali İsmail 
Hakkı Bey de gelmişti, bu müsa
merede sade çocuklar değil, bö
yükler de eğlendiler .. 

)f Şehrimizin spor sahası ya
kında mükemmel bir stat haline 
gelecektir. Şimdi sahanın etrafın
daki duvarlar yapılmaktadır. Ya
kında spor mıntakası merkez he
yeti teribün yaptıracaktır. Bir de 
pist yapılması da düşüniilmek
tedir. 

• 

merede muhtelif eylence!er tertip 
edilecek, ayni zamanda bir iki 
piyes temsil edilecektir. 

Şehrin ticari vaziyetine gc1in
ce, burada kahve ihtikarı bütün 
haşmet ve azametile devam et
mektedir. Bu~day fiaUeri eski 
seviyesini muhafaza ediyor. Bu 
hafta içinde azami 135 - 140 
kuruşa kadar satış yapıldı. Bor
saya 3 vagon buğday geldi. 

BAHA 

emlekette irfan Seferberliği 
• 
zmirde Yeni Mekteplerin 

Temelleri Atılıyor 

Gaıi mektebinin temel atma meraıiminde 

İzmir, ( Hususi ) - Son .za
manlarda şehrimizde maarif faa
liyeti gittikçe artan bir vaziyet
tedir. Bu faaliyetin neticesi ola
rak vilAyetimiz dahilinde bu sene 
içincie (150) ilkmektebin temel
leri atılacaktır. 

Son hafta içinde şehrimizde 
(Gazi) ve (Kocakapı) mekteple
rinin temel atma merasimleri 
tezahürat arasında icra edil
di. Merasimde vali Kazım Paşa, 
hükumet ve maarif erkanı hazır 

bulundular. 
Bu arada vilayetin yeni bir 

teşebbUsllnü de haber vereyim. 
Heniız diğer vilayetlerimize kıs
met olmıyan bu hayll'lı teşebbüs 

muallimlerimizin kır ve kamp ha
yatı yaşamasından ibarettir. 

Tatıl devresinde Yamanlarda 
bir kamp kurulacak ve muallim· 
lerimiz bu kaınpta eğlenceli, kıy
metli günler geçireceklerdir. 

ADNAN 

Bir Şerir 
Genç Bi; ı<;;.- Öldürüp 

Kaçarken Yakalandı 
İzmir, 26 (Hususi) - T orbn

lıda bundan birkaç gün evvel 
Hasan Ali isminde birisi Gül
süm isminde genç bir kıı.ı 
öldürmilştü. Hadiseden sonra 
firar eden katil, JandQ.rmanın 

Nisan 27 

İşin Alayı 

BenzinP. 
• 

ispirto 
Karışırsa 

Zavallı benzin. Dertsiz ba§ınl 
derde sokacaklar. Bugüne kadar 
seni y<ılnız yakıyorlardı. Bugüne 
kadar sen yalnız yanıyor ve yll
rütüyordun. Fakat bundan sonra 
karma karışık olacaksın. Sana 
ispirto karıştıracaklar. 

insanların bile başını, beynini 
döndüren, zil zurna sal"hOf eden 
bu şeytan sirkesi kim bilir 
seni ne hale sokacak. O zaman 
kabına sığamıyacaksın, çalkanıp 
duracaksın. Farzedelim ki hileba2, 
muhtekir bir benıincl sana fazl" 
ispirto karıştıracak ve ıen bulut gi• 
bi sarhoı olacaksın. Ah. o mel'un 
ispirto nedir, sen bilmezsin. Şişede 
durduğu gibi durmaz ki mende
bur. İnsana öyle bir çarpar ki ... 

Hulasa başına bin bir felaket 
gelecek. Bak, bunlardan bir ta• 
nesini yazıvereyim; 

Bir gün ve belki de bir gece 
ispirtonun gazabına uğrayıp coı• 
caksın. Divanyolundan şöylece 
SalkımsöğUde inerken kıvrak bir 

nira koyuvereceksin. Hemen po~ 
lisler aeni yakalayıp sorguya çe• 
kecekler. Polis doktoru derhal 
raporu yazacak: " Merkum ben• 
zinin fazla ispirto çektiği bilmu• 
ayene sabit olmakla icabınıtl 
icrası. 11 

Hiç şüphe etme ki mahkum 
olacaksm. 

Başka birgiln başına daha 
büyilk bir felaket sarılacak. 

Düşün bir kere. Çekmişsi~ 
ispirtoyu, tutmuşsun kafayı. Bit' 
otomobilin radyatörllndesin. Za4 

vallı otomobilin, senin ne halt 

iıliyeceğinden haberi yoktur. 
Hele şoför hiç oralarda değil. 
Otomobili Taksimden Galatasa• 
raya götürüyor. Sen yarı yolda 
birden bire kuduracaksın. Şo

förlln dalgın bir zamanında bir 
elbise mağazasmın camekinındaq 
içeriye otomobili fırlatacalumı. 
Ortalıkta bir ıangırb, bir 11un• 
gurtu. Derhal toförü yakalıya• 
caklar. Hiç şUphe etme ki ıoför 
kabahati eenin Ustune atacak: 

- Ne yapayım beyim, diye
cek, bizim benzin kafayı çekmit
Rabat durmadı ki. 

Ve yine sen deliğe gireceksin. 
Artık herkesin diline düşeceksin. 
Sana: 

- Sarhoş kocalardan beter. 
diyecekler. 

- Benzin mi? Bırak şu ay .. 
yaşı, diye sana atıp tutacaklar,. 

Zavallı benzin. Senin det1siı 
başmı derde salacaklar. 

İspanyada 
• 
işsizlerin 
Nümayişi 

Sevil 26 - Oran• (ispanyada) 
işsizler Belediye idaresine hücum 
etmişlerdir. Muhafız kıtaat müte .. 
ca"vizleri dağıtmak hususunda 
müşkülat çekmekte idi. Nümayiş
ciler binayı taşa tutmuşlar, ma• 
ğazalarm vitrinlerini kırmışlardır. 

Sevil - Korda demiryolu iize
rine 100 kişi yatmış katarı dur
durmuşlardır. 

-=-
devamlı takibi neticesinde yakayı 
ele vermiş ve adliyeye teslim 
edilmiştir. 



Siyaset Alemi 'I BABİC:I Gönül İşleri 

Mançuride 
Yirmi Bin Kişi 
Kıyam Etti 

1 Tramvayda 
Şimali Mançuri Ayaklandı. Çin Tekrar Rast Geldiğim 

Harbin 27 - Şarki ve şimali 
Mançuri eyaletleri Yeni Mançuri 
hükümetine kartı isyan halinde
dir. Japonya, isy:ı l sahasına 
evvelce Çin - Japon harbine gön
derdiği kuvvetten daha muazzam 
bir kuvvet göndermiye başla
mıştır. Kıyam edeni rin miktarı 
20 bini mütacavizdı . Kıyam sa
hası Şarki Çin demiryollarile 
aşağı mıntakadadır. Jeneral lliroz 
ve Murayın alayları kıyamcıların 
üzerine sevkedilmiştir. Jeneral 
Y odanın alayı da bunlara iltihak 
etmek üzeredir. Nakamuranın 
alayı silih ve top yüklil 22 gemi 
tle Sımgariye inmektedir. Gemi
lere 4 gambot refakat etmektedir. 

Kana Boyanacağa 
FransızHududun- Loit Corç 

Benziyor 

da Yaşasın Tekrar Muhalif 
Hitler Sada/arı Olacakmış 

Bir ltilafa Doğru 
Cenevre, 19 - Cemiyeti Ak

vam 19 lar komitesinin Çin-Japon 
ihtilafı etrafındaki hafi içtimaın
da, komite her iki hükumet ara
amda bir itilaf imkanını tahakkuk 
ettirecek bir formül bulmu~tur. 
J3u formül Çin ve Japon hükü
metlerine t " edilmiştir. 

Uzlaşma FormiililnU Japonlar 
Da l{abul Ettiler 

Şanghay 27 - J nnm 
Çindeki sefirine, Çin on 
ihtilafı hakk nda lngiliz sefmnin 
teklif ettiği uzlaşma formiiliinü 
kabul etmesi için Tokyodan tali
mat gelmiştir. Bu formülü Çinliler 
daha evvelce kabul etmişlerdir. 

Tuna Meselesi 
Hakkında 
Bir Mülakat 

Paris, 27 - M. Makdonald'ın 
Tuna meselesi hakkında M. Tar
diyö ve M. Brfining ile görüşmek 
arzusunda olduğu söylenmektedir. 
Tuna meselesi Lozanda görüşül
miyecekti, Makdonaldın teşeb
büsü ile M. Stimsonnn Dörtler 
konferansını içtimaa çağıracağı 
söylenmektedir. 

Esrarengiz B~r intihar 
Paris, 27 - nre ile 

Manıı geçerken derı düşerek 
boğulan banker Loevanten'in oda 
hizmetçisi Bakster intihar etmiştir. 
Bakster, bankerin oğlunun hizme
tine girmişti. Mumaileyh bir para 
meselesi yüzünden intihar etmif· 
tir. Bakster, Loevantenin aın
müne ait bir mektup bırakmıştır. 

Parla, 27 - Pazar gilnü Sar 
Fransız Alman hududunda Fransız 
gümrük memurlan kaçak eşya 
geçiren bir Almanı tevkif etmiı
lerdir. Bu esnada Alm milli 
martını söyleyen ve · ) asın 

Hitler!" diye bağran 100 Alman 
genci vatandaşlarını gtımrük me
murlarının elinden zorla almışlar, 
gümrükçüler Fransız toprağına 

ilticaya mecbur olmuşlardır. 

Baynelmilel Teşriki Mesai 
Cenevre 27 - M. Alber To

mas beyanabnda hükumetlere 
hitap ederek, beynelmilel iktısa
di büyük teşriki mesai saatinin 
gelmiş bulunduğunu söylemiştir. 

Cenevre 27 - Lehistan Ha
riciye Nazırı M. Z&leski bugün 
Varşovaya gitmiştir. Cemiyeti 
Akvam Meclisinin ictimaında bu
lunmak üzere mayıs başında tek
rar gelecektir. 

Londra 27 - Sir jon Simon 
Cenevreye hareket etmiştir. 

Alman Maliye Nazırı 
Berlin 27 - Almanya Maliye 

nazızı M. Lehzer yakında vazife
sinde"l ayrılacaktır, vergi ve büt
çe mütahassısı olan iki müsteıar 
mumaileyhi istihlif edecektir. 

Kanh Bir Müsademe 
Billao 27 - Cumhuriyetçilerle 

Milliyetperverler arasında bUyilk 
bir müsademe olmuş 200 el silih 
atılmış kimse ölmemiştir. Mnsa
demede iki taraf boğazlaşmış, 
bir çok kimseler yaralanmııtır. 
20 kişi tevkif edilmiştir. 
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Bunlan bir defa daha oku- j Onun eşyasına dokunacak, batta 
duın ve hissettiğim şllphenin bir masasını bile kullanacak değildim. 
denbire dağıldığını g6rdlim. Yaz· Sadece kapının yanında bir san-
dığım fıkraların içınde çok silslü dalyeye oturacakhm ve buna da 
Ye heyecan vericileri vardL içim- memnun olacaktım. Oturdum ve 
de, derhal işe koyularak piyesimi hnmmab bir hararetle klğıtlanmı 
bitirmek için dayanılmaz, sarhoş çıkardım, dizlerimin llzerine yay-

edici bir arzu uyandı. dım. 
Ayağa kalktım ve ev sahibi- Birkaç dakika herşey mil-

nin beni yavaş yürümeye sevk kemmel oldu. Sualler ve cevap-
için hiddetle yaptığı işaretlere lar kafamdan kalemime, kale-
hiç ehemmiyet vernıiyerek kapı- mimden de kağıdımın üzerine 
ya doğru yürüdüm. Azimkirane dökülllyordu. Dolu dizgin gidi-

bir adımla odanın methalinden yordum. 
geçtim, ilk kahn merdivenleriai Sayfa Ozerine sayfa yazıyor-
~ıktım ve sabık odauıa girdim. dum. Heyecandan kendimi kay-

Gemici burada değildi. O betmiş gibiydim. Bu dakikada 
halde bir an icin burada otur- duyduğum biricik ~tll ıeYİllç• 
maktu beai meaedea ne Yardı? t• ıeait ıeait n •k •k aef• 

Londra 27 - Tqrinievvel 
intihabatı neticesinde Loit Corç 
ile meıai fırkasının birleşerek 
milli bükümete karşı muhalefet 
cephesi t~kil edecekleri musırren 
a6ylenmektedir. Loit Corç mutedil 
bir işçi proıramile beraber çalış

mayı kabul edeceği ıöylonmektcdir 

Amerikadaki 
• 
işsizler Gittikçe 
Çoğalıyor 

Nevyork, 27 - Amerika me
sai nazu ma nazaran, Amer ikada 
iısizlerin adedi 7 milyon 950 bin 
kifi artmışhr. Nazır, bu felaketle 
milcadele için bet günlük mesai 
haftası usulünün kabulünü tavsi• 
etmektedir. 

Sofyada Tramvay Amelesi 
Grev Yaptı 

Sofya, 27 - Tramvay ame
lesi grev yapmıştır. Amele sekiz 
saati mesaiden fazlası için ticret 
istemektedir. Seyriseferi şimen· 
difer mektebi talebesi temin 
etmektedir. 

Hırsız B•r Mudur 
Prag 27 - Bir çok milyon· 

lar çalıp kaçan Madenler Umum 
mlldlirü Şare Zoziçekin mlatear 
bir isimle cenubi Amerikaya kaç· 
hğı anlaıdmııbr. 

alışımdan ibaretti. Aklıma iyi bir 
de fikir geldi : Piyesimin mOnasip 
bir yerinde bir çan sesi ifitilme
liydi. Hertey yolundaydı. 

Tam o dakikada merdivende 
bir ayak ıesi işittim. Bntnn vil
cudum titremiye bqladı, başım 
d6nilyordu. içimde korku, her 
an bir vak'aya muntazır, sessiz 
durdum. Kulak kabarttım. Kur
ıun kalemi elimde, tek bir kelime 
yazmaktan Acizdim. Kapı açıldı, 
alt kattaki odada "16rdügilm çift 
içeri girdiler. Ev sahibi kadın 
benim 6z0r beyan etmek üzere 
ağzımı açmaklığıma bile vakit 
bırakmadan avaz avaz bağırmaya 
başladı: 

- Allah yardımcım olsun, yine 
gelmişi 

- Mazur g6r8nüz, dedim. 
Daha bqka ıeyler s6ylemek 

iltiyor, fakat llyliyemiyordum. 
EY sahibi kadm kapıyı ardına 
kadar açta ve bajvauya devam 
•tlh 

)Feci Bir 
Tayyare 
Kazası 

intihabında 

vaıife alan 

n Hit]er 

karargilu 

Riya dö Jeneyro 27 - Nafia 
Nazırmın bindiği bir deniz tay
yaresi denize inerken kapaklan· 
m1Jtır. Nazır yaralanmlf, nç kiti 
ölmüştür. 

Müthiş Bir lnfilAk 
Sidney 27 - 930 senesin

denberi kapalı bulunan kamnr 
maddeninde blr infilak olmuf, bü
tün tesisat ve binası yıkılmııtır. 
Ziyan 200,000 lngiliz liraaı tah
min edilmektedir. 

Faşizm Aleyhtarları 
Cenevre, 'J:1 - Faşistlerle, 

Faşist aleyhtarları şehrin muh
telif yerlerinde milsademe etmit
lerdir. ltalyan Konsoloshanesinde 
de bir yangın çıklDlfbr. 

Yanar Dağ Tehlikesi 
Boynes Ayres 27 - Sen Ro

fael ıehri üzerine yeninden vol
kan indifaına ait knller yağmıştır. 

- Eğer derhal çıkmazsanız 
gidip polis çağıracağım 1 

Ayağa kalktım, hafif ıesle: 
- Size sadece allaha ıımar· 

ladık demek lıtiyor;.ım dedim. 
Fakat beklemeye mecbur kaldım. 
Bu mnddet zarfında hiç bir ıe
yinize dokunmadım, ıu sandalye
nin üzerinde uslu uslu oturdum. 

Gemici s6ze karıştı : 
- Oh, zarar yok, zarar yok! 

Ne çıkar? Bırakınız bu adamı 
kendi haline f 

Merdivenlerden aşağıya iner
ken beni hemen hemen topuk
larımın üzerinde takip eden bu 
karnı şiş kadına karşı içimde 
birden bire hiddet fırtınası ka
l.ardı, bir saniye durdum. Ağum 
kaba kiifürlerle doluydu. H\?psi-
ni de silkip botaltmak istiyor
dum. Fakat gemici kadının ar• 
kasından geliyorda. S6yliyecek
lerimi ifitecekti. Ona kartı bea
ledijim minnettarlığın teıirile 
8UStum. E• sahibi kadıa el' aa 

Kızlar 

1 Geçen gtln tramvayda iki kıq 
rast geldim, ikisi de 20 yatlarında. 
..... ·si de gilzeldi. Gnze) giyinmif
lerdi. Yüzlerinde nq'e ve sıhhat, 
g6zlerinde saadet, aiızlarında 
tebessüm parlıyordu. 

Şehrin zengin semtinden geU. 
yor, ağlebi ihtimal Ur çaya ve
yahut sinemaya gidiyorlardı. lhti· 
mal sinemadan çıktıktan sonra 
bir ıekerci dükkanına uğrayıp 
çıkolata falan alacak, sonra bir 
arkadaılarımn evine gidip ak~a
ma kadar gülilp eğleneceklerdi. 

Tramvayda baıka kadınlar da 
vardı. Fakat bunlar sarı yilzlü, 
pejmürde kıyafetli, zayıf veya 
fazla şişman kimselerdi. Her 
halde insana, yüzlerine bakmak 
için iştah vermiyorlardı. 

Bu iki genç kız, yol kenar-
1 arınca otlar arasından başlarını 
çıkaran iki yabani gtil gibi par
lıyorlardı. Sanki bunlar öteki 
kadınların mensup olduğu mille
tin çocukları değillerdi. Aralann
da o kadar büyük bir uçurum 
vardı. 

Biri maziyi, ötekiler istikbali 
nhrlatıyorlardı. 

Yalnız içime elem veren ıu 
ıdi: Bu kızlar, bu şuh, bu şen, 

bu güzel g6rünüşleri ile her 
halde Türke benzemiyorlardı. 

Hallerinde daha ziyade bir levan
ten, bir ecnebi manzarası vardı. 

lıte bizde işin aa tarafı bu-
rasıdır. Ya çok geride kabyoruz, Y• 
but bOtOn mazimizli, bntOn anane 
!erimizi, büt6n milll seciyelerimizi 
bir tarafa bırakarak öbür tarafa 
"athyor ve o valiit sendeliyor, ıa· 
şmyoruz. 

Yalnız ıurası muhakkak ki 
bu, genç kızlar gülmesini, mes'ut 
olmasını ağrenmişlerdi. Bundan 
dolayı her ıeyleri mazur görG
lebilirdi. 

)#. 

Hasret imzalı kariime: 
Muvakkal qk ile hakiki qla 

birbirinden ayınnız. Mektubunuz· 
dan henllz çocuk denecek bir 
yafta olduğunuz anlqıhyor. Bu 
yaıtaki ıevdaya inanılmaz. Çok 
geçmez buıllnkü üzilntülü giinle
rinize acırsınız. 

HANIMTEVZE 

beni takip ediyordu ve bana 
f aS1laıız kDftlr savuruyordu. Be
nim de her adım attıkça hiddetim 
artıyordu. 

Alt kata, avluya indik, bea 
elin kadınla boğazlq1p boğu
lqmamayı diifiinüyor, pek yavq 
yOrUyordum. O ande hiddet 
beni tamamen boğuyordu, 
kan d6kmeyi. kadım bir ham
lede yere yatıracak bir tekme 
indirmeyi tasarlıyordum. Kapıma 
6oünde karşıma bir komİS)onca 
çıktı, beni selimladı. Cevap ver
medim, arkamdan gelen ev sa• 
bibi kadına müracaat etti beni 
sorduğunu itittim, fakat' dan
medim. 

Kapıdan birkaç adım 6tede 
komisyoncu beni yakaladı, tekrar 
selim verdi, durdurdu ve elime 
bir mektup sıkışbrdı. Şiddetle, 
istemiye istemiye zarfı yırthm, 
içinden on kuronluk bir banknot 
çıkb. Fakat zarfta mektup yoktu. 

Adama baktam, sordum: 
(Ar, ... ,,., ) 
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Harp 
Ruı kavmi harpte nagehzubur 

bir angarye görür. Hayatın ber
ct:iokn angaryelerine benzer bir 
angarye. Bunun ıonuoa kadar 
katlanmak ve icabını ifa etmek 
ltizumuna kanidir. w Aleski Tolstcy-

Rus kavmi silib alhoa çapğı

nldığı zaman niçin olduğunu bil
meden icabet ettiği zaman bu 
halde idi. 1915 de itilif devlet· 
leri henüz harbi Rusya sayesinde 
kazanmak istiyorlardı. - Ludendurf-

Ruı ordusu, F ransızlarm mu
hayyelesinde ezıcı bir silindir 
bakim we kuvvetini muhafaza 
ediyordu ve bu ıilindirle Cermen 
azametinin kat'i surette ezileceği 
umuluyordu. 

.. 1916 ilk babanna kadar uğ
radıktan musıbetlere, hezimetle
re ve nihayet kumanda iılerin

deki tezepzüplere rağmen Rus 
askerleri cidden mutaassıbane 
bir fedailikle htic6m1erden yüz 
çevirmemiılerdir, - Rıbter-. O ta
rihte Alman kuvmlerinin ,tızde 
37 Iİ Rus cephesi tarafından tu
tuluyordu. 

Mühimmatsızlık ve kadrolar
daki bozukluk aeticesi olarak 
Rualann insanca Yerdikleri tele
fat niabet ve tahmine gelmiyor
du. Rusya 1919 da muharebe 
harici kaldığı zaman askeri fe
laket plançosu, ölOlerin adedini 
2,500,000 olarak kaydeder ... Çar
lar imparatorluğunu mahveden 
bir takımının hıyanet ve irtikibı, 
bir takımının benlik havuı ve 
kayıtsızlığı, umumi surette cehil 
ve hiffettir. • Brian • 

Başlıca hiyanet Harbiye neza• 
retinde nazır Sukomlinof ile dü· 
ter, kalkar; irtikip ve irtişa, 
Raaputin ile sarayda ikamet 
ederdi; bu piı papazın blttiin 
muhitinden iltimu, nlifuz rezalet• 
leri saçılırdı. 

Rusyayı üç yb sene evvel 
çamur içinden çıkaran ayni ha
nedandan diğer bir Romaaof 
Rusyayı bu geldiği yere abyor 
demekti. 

Gran Düşes Marya Pavlovna 
Fransa aefiri Palesloga " lmpera
toriça deli, imperator bakar körl" 
diyordu. Umumiyet itibarile h&r
riyetçi ve milliyetçi olan Duma 
iktidar mevkiine halkın itimadına 
maı.bar adamlar getirerek idare 
usulünü değiştirebilmek; entri
kacıları, na ehilleri saraydan 
uzaklaşhrmak hususlarına defeat 
ile hükumetin dikkat nazarını 
celbetmiye uğraştı. 

"Askeri hezimetlerin ve harp 
dolayısile dahilde tahaddüs eden 
vaziyetin tesirleri albnda yakın 

zamanda bir ihtilal kopaca;ı ya
vaş yavaş katiyet kespeden bir 
kaza ve kader haline gelmişti. 
1905 vak'nsı ın teşkil ettiği ders 
bu bapta c1ddi bir işaret gük
mündeydi. Fakat bu dersi anlı
ynn olmadı. 

Karllerimlze bu iWkl Ru :gagı gakınd n ta 
11ıt111alc emc:lile, bu es11ri Haydar Rıfat 

lleıe lttrcume •ltirdik. Aldka il• okuyup 
t.ldl' etmenizi laflsige ederi:> J 

Rasputinin OlümU 
Canavu Papu Rasputinin on iki senedenberi 

drdüğü iktidar ve nüfuz isyan n6betleri veriyor
du. Bu uray nedimi çok defalar suikastlere he
def oldu. 1912 de ırzına tasallut ettiği bir kadı-
mn nifaohfa, 1914 te diier bir kadın mukaddes 
Rusyayı böyle bir pislikten kurtarmak ilzere 
herife ateş ettiler, isabet etmedi. 1915 te aley
hine kurulan diğer bir suikastta bizzat Dahifiye 
NU1r1 Hootosfin eli olduğu zannedilir. Melun her 
tehlikeyi atlatıyordu. 

Bir gün geldi ki, grandüklerden, yüksek zade-
gin ıınıfından mürekkep bir kafile gerek kendi 
ıeref ve haysiyetlerini, ıerek çarlığı kurtar-
mak üzere bu lekeyi yok etmek lüzumunda ittifa 
ettiler. Planı icra mevkine koyan en meşhur aile. 
ferden biriuin genç evladı Prens Yusupof ile Kont 
Sumarokof-Elston olmuştur. Bu ulvi vazifeyi gör
mek için para ile bir adam bulamamışlar ve işi 
bir saat evvel neticelendirmek istediklerinden 
genç prens ortaya atılmıştır. (Arkası var) 

V USYADA I 
Bir 

, 
Gazetecinin Gördükleri 1 

Dllnvada 200 milyon lıçl oar. Butün b 
işçilerin gözü Ra•gada yapılan osgalizm 
t crubesındedir. ister os9allst olunuz ister 
sosg"list düşmanı, bu ün Rusgada ce, yan 
ed,,,n muazzam tecrüheg lô.kagt kalama• 
fınız. 

Han Siem n biı Alma u rrlrıdır. 8 .. 
lun dünyanın meıak fili alakasını Jaoel 
den bu geni düngagı yakından görmek 

için Ru yada bir eyah t yapmış ue 6 
e eri uc de g tlrmiştir. Sade bir Razet el 
lis ile bizi R11cgada dolaştıracak o ıör· 
aükl ,.;nı anlatacaktır. 

Son PoslQ karilerı bu gazıları ekugarolc 
Rusgada mel'tlklı 6ir •galıat gopmıı olc
caklardır. 

_JI 
Bence Sovyel Rusyasmdan alakayı kesmek 

ve orada olup bitene karşı lakayt kalmak ma
kul düşünen hir kafa için mümkün değildir. 

Rusyada 160 milyon nüfus vardır. Bu bol 
kın üzerinde oturduğu toprak bütün diin
yanın altıda birini teşkil eder. Heyeti umumiyesi 
ile Asyayı Avrupadan ayıran duvar veya bir
leştiren köprü halindedir. Ayni zamanda da bir 
taraftan tarihin orta devirlerini, bir taraftan da 
yirmincı asrı temsil eder. 

Bu azim ülkede kaynaşan bu azim balkın iki 
dünya için de azim bir ehemmiyeti haiz oldu
ğunu bilmek için ne diplomat, ne de politikacı 
olmıya lüzum yoktur. 

" Holşeviklil tecrübesi ,, nin de ne olursa ol
sun, ynlnız Rus a ve Avrupa siyaseti değil, fal. ·ıt 
bütün insaniyet in siyasi ve içtimai inkişafı için 
azim bir eheı miyeti olduğunu bilmek le k~ a 
Komünist veya Sosyalist olmıya mütevakkıf değildir. 

Sadece Bol~evikler ve Sosyalistler değil, fa1 at 
bolşevikliğin muarJzları, kapital~zmin miida.fi· 

RUSYADAN 
• 

Bir iki Sahne, 
---.·---

Ruslar, bütün dünyayı hayretlere 
dütüren beş ıenelık plinda prt>pa
gaoda aayeıinde muvaffak olmuıJar
dar. Soldaki reaim. bq aenelik pili· 
nan inkiıahoı göstermek için açılan 
daimi sergilerden bir manzarayı 
•iJ•termektedir. 

Aıağıki resim, han bahçe•inde 
çocukların ve ıençlerin eğlencelerıni 
ıö•teriyor. Bu bahçe, canlı bir müze 
halindedir Te gençlitin ber tiırlü 
faaliyet saba•ıdır. 

Yazan : Hans Siemse11 

leri, muhafazakarlar, biiyük ve 
kiiçlk burjuvalar, hulisa berkeı 
Rusyaoın ne halde bulunduğunu 
ve orda olup biteni bilmek mec
buriyetindedirler. Ancak bunu 
6jrendikleri zamandır ki, lehte 
veya aleyhte bir vaziyet alabilirler. 

Bazı burjuvalar etraflarında 
olup biteni görmemek için, bqa
m kanadının altına saklıyan de
ve kutu gibi, isterlerse gÖ7Jerini 
yumsunlar, bunlara hiç ehemmi
yet vermem. Fakat tehlikeli bir 
harekette bulundukları aşikardır. 
Daha birkaç sene bu huzur için
de yaşayabilirler, fakat önümiz
deki seneler içinde derece
li gittikçe artan itıl bir 
rol uynayacaklar ve o zaman 
teeunrre parmaklanm ısıracak
lardır. 

Hayatın şaraitini başkaların
dan aldığı talimata göre değil, 
fakat kendi arzusuna nazaran 
tayin etmek isteyen herkes Ru!
yaya olup biteni öğrenmekten 
variste kalamaz. 

• iki yüz milyon iŞÇi veya a me-
lenin gözü Rusyaya dikilmiştir. 
Bunlar dertlerine ve taleplerine 
Bolfevikliğin hakiki bir hal çare
si getirip getirmeyeceğini tıenüz 
bilememektedirler. .. 

Amerikada bugiln (7) milyon, 
Almanyada is~ (5) milyon i,siz 
vardır. F ransada nekadar ol
dujanu bilmiyorum. Fakat Rus-
yada bir tek bile ipiz adam 
yoktur. 

Yalnız bu hidise bile nekadaı 
az dllşünceli olursa olsun herkesi: 

- Fakat Sovyetler bu işin 
çaresini nasıl buldular? Sualini 
sormaya sevk için kifidir. 

Bu öyle bir sualdir ki, bolfe
vikliğin lehtarları tarafından da, 
oleyhtarları tarafından da. mut
laka irat edilmelidir. 

• Ben Alman olduğum hald~, 

bu kitabımda dlfer milletlere 
hitap ettiğim için özür dilemek
liğim lizam gelirse, diyeceğim ki: 

- Karşısında bulunduğumuz 
muadele, bir F rapsız • Alman 
veya Rus muadelesi değildir. 
Sonderece karışık, beyne Jmilel 
bir muadeleılir. Tek bir adamın 
bu muadeleyi halletmesi müm
klln değildir. Rusya hakkında 
muhtelif ve yekdiğerinden ayrı 
fikirleri toplamak lazımdır. Bina
analeyb müsaade ediniz, bu muh
telif ve yekdiğerinden ayr1 fikir
ler aruında benim sesim dt işi

tU.inl 

* Rusyadan henüz gelen bir 
adaou dostları ihata ederler ve 
kendisine sorarlar: 

- ,Bıusyayı nasıl buldunuz 1 
Ruayadan henüz gelen adam 

cevap vermeden mukabele der : 
- Size ne gördüğümü an-

1atın*1aa evvel bana hissiyatınızı 
söyleyiniz: Lehinde mi söz söy
liyeyim, aleyhinde mi? 

Her iki çeşitten de mevcuttur. 

* Bana gelince karilerime hangi 
nevi müşahede istedıklerini so
rabilecek vaziyette d ?ğilim. Bina
enaleyh gördügümü, işittiğimi ve 
hiuettiğimi yazacağım. H kikat 
olduğuna kani olduğum şeyleri 
söyliyeceğim. 

HANS SIEMSEN 
'Devamı 14 üncil uyf ada) 
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Tarihin Esrarengiz 
....... ı:tm_.BD .. mlll•--~DB~-------------H arun, üstü allına uymıyan, 1 kavradıktan sonra düşündü, ken• 
mantık ölçüsüne sığmiyan bu dine bir yol çizmek istedi. 
ııibi mülahazalarla hazan da G eri dönmeyi vazifenaşinas• 
eJemlenerek, hazan nisbf bir in- Jık, ileri gitmeyi de • yanındaki 
şirah bularak yol alıyordu. Ayak- kızlar dolayısile - tehlikeli bulu-
Jarmın hızına eksiklik vermemiştı, yordu N'h t h l'f l'k . ı ave a ı e ı ve genç· 
yine geniş adımlarla yürüyordu, lik, diğer düşüncelere galebe 
kızları da yürüyordu. ilk köprüye etti, kızları bir duvar dibine 
~aklaşmak üzere bulundukları oturttu, eli hançerinin kabzesinde, 
halde kimseye tesadüf etmemiş- ileri atıldı, ağzından kuvvetJi bir 
Jerdi . Halk gibi hükumet te uyu- emir fırlamıştı. 
muş görünüyordu. Ne bekçi sesı _ Durun, açılm! 
işidiliyordu, ne şahne ( zabıta Boğuşanlar. çok Amir ve ha-
amiri ) gölgesi göze çarpıyordu. kim görünen bu ses üzerine bila· 
Genç Halife. bu ıssızlıktan mem· ihtiyar ayrıldılar. iki küme ol-
nun olacak yerde incindi. Kim· dular. Bu aynhş onların dört ve 
seyi görmemek, kimse tarafından üç kişilik iki gruptan ibaret ol-
görülmemek demekti, bu itibarla duğunu gösterdi. Şu kadar ki 
memnun olmak lazımdı. Lakin o ı üç kişili c grupa mensup olan· 
ı c;ızlık, hükul!)etin kayıtsızlığına lardan biri biraz geride du· 
ve hnlkı Allaha emanet edip ruyordu ve kavgaya karışmadığı 
uykuya daldığına delalet ediyor· anlaşılıyordu. Harun, cesur adım-
du. Bundan dolayı canı şı!uldı. larla yanaştı ve grupların arasına 
Her duygulu halifenin kendisine girer girmez sendeledi. Zira Zü· 
~ümune ittihaz etmek istediğı beydeyi görmüştü ! • 
Ömerülfaruka söylenen bir sözü, Dört kişilik grupun bellerinde 
bu sessizlik içinde hatırlayınca kılıç vardı. Zübeydenin uşakları 
elemi büsbüfin ziyadeleşti: Öme- da kılınç ve hançer taşıyorlardı. 
rin devrinde ihtiyar bir kadının Lakin ne onlar, ne berikiler bo· 
evi soyulmuştu. Kadın, şikayet ğuşma sırasında silaha el vurma· 
edince Ömer sordu : d k yıp sa e ) umruk ullanmışlardı. 

- Hırsızın dolaşt ğını duy- Şimdi de sık sık soluyarak yum-
mıyacalc kadar uyumak, doğru mu ruklarını şıkıyorlardı ve sanki ya· 
idi f 

Kadın şu cevabı verdi: 

- Sizi uyanık sandığım ıçm 
uyuyordum. Soyulduktan sonra 
yaıuldığımı anladım. 

Şimdi Bağdadın her duvarı 
da o kadının bu haklı sözünü 
haykırıyor gibi idi. Herkes, 
hükOmeti uyanık sanarak uyu
yordu. Fakat dışarıda kendilerini 
:koruyan, bekliyen ve gözetliyen 
kimse yoktu. Gerçi bizzat halife 
ayakta idi ve işte sokakları do
laşıyordu. Lakin o, halk için 
uy.mık kalmış değildi, hovarda
lıktan geliyordu. Bu, utandırıcı 
bir şeydi! 

Harun, sabahın serinliğine 
rağmen alnına dizilen terleri 

asabi bir el hamlesile sildi, adım
larını biraz daha genişletti, dar 

bir sokağa girdi ve birdenbire 
durakladı: Beş altı gölge, sessiz 

bir musaraa içinde boğuşuyor
lardı !.. Mesafe, uibayet yirmi 

adımdı. Fakat çatılan biribirini 
kucaklıyan evlerin vaziyeti, dar 
sokağı kapalı bir dehliz haline 
koyduğu için gölgelerin ne cins 
şeyler olduğu kolaylıkla seçi· 
lemiyordu. Harun, ilk lahzada 
devriye gezen askerin bir, iki 
yolsuzla boğuştuklarına hükmetti 
ve deminki düşüncelerini tekzip 
eden bu tesadüften memnun 
oldu. Lakin hoğu~anlann - mu
hacim ve müdafi - ses çıkarma· 
malan da tuhafına gitti. Onların 
bir kısmı asas ise mutlaka bağın· 
rak, komşuları ayağa kaldırarak 
hırsızları yalrnlamıya çalışmaları 
icap ederdi. Halbuki boğuşma, 
itinalı ve tam bir sessizlik içinde 
cereyan ediyordu. Sanki hücum 
edenler de, müdafaada bulunan· 
Jar da o dar sokakta boğaz bo
ğaza geldiklerinin anlaşılmama· 
smı istiyorlardı. 

Harun, bu çok garip vaziyeti 

=-

hancı adamın aralarına girmesin· 
den istifade ederek dinleniyor· 
!ardı, 

Zübeyde, kocasını tammış, Fa
kat tavrım bozmamıştı. Uşaklar, 
efendilerini teşhis edemiyorlardı. 
Çünki o, bıyıklarını ve sakalını 
boyamıştı, başına da peroka geçir· 
mişti. Dört kişilik grup ise ya· 
hancı adamı tanımıya lüzum gör
mediler . ve Harunun yanlarına 
gelmesi üzerine homurdandılar: 

- Yuluna git h'!rif. Biz ases· 
leriz, Şahnenin adamlarıyız. Bu 
çapkınları yanlarındaki kadınla 
beraber hapis etmek istiyoruz. 
Ya bize yardım et, ya savuş! 

( ~rkası var ) 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapanış 

Fransız Frangı -oo --
12 05 

f ngiliz lirası t77l ()() 05 
Dolar o 47 54 
Liret 9 22 OD 
Belga 3 38 1/2 
Drahmi J7 70 00 
lsviçre frangt 02 44 1,2 
Leva 65 40 ()() 

Florin ı 17 1,2 
Kuron Ç. 15 99 00 
Şiling A. 3 77 65 
Pezata 6 26 00 
Mark 1 99 3,4 
Zloti 4 23 ou 
Pengo 3 28 ()() 

Ley ()() 79 85 
Dinar 27 40 00 
Çervonels / IO 87 50 

Tahvilat Kapanış 

f. 
- -- - ~· ..;;: 

Dahili 99 00 
D. Muvabhide 50 50 
A. Demiryolu 25 90 

Borsa Harici 
=- r 9 -30-

1
00 Altın 

Mecidiye 43 00 
Banknot 2 51 

Hem Namuslu, 
Hem Palto Hırsızı 
Berlinde işitilmemiş Bir 

Hadise Cereyan Etti 
BerJin ( Hususi ) - Berlinde 

oturan asil aileye mensup bir 
genç geçen gün bir lokantaya 
gitmiş, ve yemeğini yemiş ve 
bedelinj ödemiş, tamam dışarı 
çıkacağı sırada gardiroha astığı 
ve cebinde, oturduğu apartımanın 
anahtarı, yeraltı demiryollarının 
bir senelik pasosu, eldivenleri ve 
saire bulunan mükemmel palto· 
nun yerinde yeller estiğini gör· 
müşür. Bir gün sonra bir paket 
içinde apartımanın anahtarları 

ve yeraltı demiryollarmm pasosu 
genç adama iade edilmiştir. Bir 
gün sonra da genç adam şöyle 
bir mektup almıştır: 

Muhterem Efendim, 

Ben paltonuzu alan, daha 
doğrusu paltonuzu çalan adamım. 
Bunun için beni affetmenizi, kız· 
mamıya gayret etmenizi rica ede· 
rim. Beni adi bir hırsız zannet· 
meyiniz. Uzun zamand~nberi iş· 
siz kalmışken şimdi çok iyi bir 
fırsat karşısında bulunan bir ada
mım ve bu fırsattan istifade 
edebilmem ıçın güzel bir 
paltoya ihtiyac!m vardı. Şim-

diki vaziyette bir palto temin 
edemiyeceğim ıçm ve namus
karane surette bir palto temin 
edinceye kadar bekliyecek olur· 
sam önüme çıkan fırsat elden 
kaçacağmdan korktum ve palto· 
nuzu aldım. Merak etmeyiniz, 
paltonuzu birkaç güne kadar 
aldığım gibi iade edeceğim. Palto 
ile beraber bir de hediye gönde· 
receğim, hediyenin ne olacağmı 
şimdilik söyliyemiyeceğim. Paso· 
da adresinizi görünce çok sevin
dim ve fazla üzülmemeniz için 
derhal apartımanmızın anahtarla· 
rile pasoyu iade ettim. 

Paltonuzun cebinde kibrit gö· 
rünce sizin sigara içen bir adam 
olduğunuzu anladım. Size rıefis 
sigar al arımdan bir kaç tane tak· 
tim ediyorum. 

Pek yakında sızı memnun 
edeceğim için günahımı affetme
nizi rica eder ve bilvesile arzı· 
hörmet ederim efendim. 

imza 
(Zamanın namuslu adamı) 

Bu mektubu alan genç adam 
derhal gazete]ere bir ilan vere· 
rek paltosunu alan meçhül adamı 
affettiğini bildirmiştir. 

9 Ton Altın 
Riga (Hususi) - Sovyet hü· 

kümeti Alman devlet bankası 
nam·na dokuz ton altım Riga 
tarikile sevketmiştir. So ~yet hü
kumeti Alman fabrikalarına kül· 
liyetli miktarda" ziraat makineleri 
sipariş etmiştir, gönderilen altın
lar bu siparişlerin bedelidir. 

Sari o Has tal andı 
' Singapur (Hususi) - Japon• 

yaya seyahate çıkan meşhur ko· 
mik Şarlo yolda hastalanarak 
Sin6apurda kalmaya mecbur ol· 
muştur. Şarlonun harareti çok 
yükselmiştir. 

Mevlidi Nebevi 
Nemlizade Şükril Efendinin ruhuna 

Htihaf olunmak üzere Niıı ,nın 29 

uncu Cuma günü Cuma nami\zmı 

mütcakıp Kadıköyünde Uımanağa 

camiişerifinde mevlidi nebevi kıraat 
edileceğinden merhumu sevenlerle 

aair ihvanı dinin teşrifleri rica olunur. 

aşve ilPaş Bug .. nMos
kovaya- M vasa et Edecek 
Bu Anda Büyük Tezahurat Yapılıyor 

( Baş tarafı 1 inci aayfada ) 

ahval ve vuJruatın mantıki neti
cesi olan kalplerimizden gelen 
arzu ve temayüle tevfikan bizleri 
birleştirmektedir. 

Bu güzel vazifeye devam 
etmekle bahtiyar, Türkiye ile 
Gazi Mustafa Kemal Hz. nin 
dostluk teminatını bizzat getir· 
mekle mes'udum.,, 

Başvekil Paşa, M. Kalenin ve 
Mlootof'un sihhatine kadehini kal· 
dırdıktan sonra Sovyet ihtilalinin 
zimamdarı M. Stalinio şerefine 
içilmesini teklif etmiştir. 

Misafirler bundan sonra tiyat• 
roya gitmiştir. 

==RADYO 
28 Nisan Persembe 

' fstanbul - {1200 metre) 16 gramo-
fon, Hl,5: Hayriye Hanım ile incesaz, 
:?0,5: Baba } acligarları ıııevzııu etrafın

da. Selim Sırrı Bey tarafından konfe· 
rans, 21: incesaz, 22: gramofon. 

Roma (•!41 metro) 20: haya rn· 
poru, mcnıleket lıabı•rleri, 21,1!i: Akro
nm ltalyaıı kon<:eri. 

Prag - ( 488 metre) 20,05: fcıınT 
konferans, 21: Sınctca ;;alonuııdan nak
len sonfoni. 

Viyana - (.317 metre) 21,10: Rav· 
bcr isminde dört perde! ik bir oııera. 

Peşte (fi30 metre) 20: konferans, 
20,30: operadan nakleıı Tiflan operas1. 

Varşova - (158 metre) 20,15: rad
yo gazutcı;i, 21,lG: hafif koııı;er, Sua
pcnin eserleri. 

·29 Nisan Cuma 
İstanbul (1200 mdro) 16: gramo-

fon, rn,:; 8[1'7. heyeti, 20,5: gramofon, 
21: :-;az, 22: graınofon. 

Bükreş - ( !39-1 rnotre) 20: Azına 

kilbosindeıı naklen ilfılıiler. 

Roma - (111 metre) ~O,GO: gramo
fon, 21,45 l\:ornevil çanları ismindeki 
operat. 

Prag - ( 4öS metre) 20: Momlcket 
halıerleri 20,05 halk konseri, 21: ko
medi. 

Viyana (517 metro) t!),35: Ycitına

nrn konseri, 21: Anrnrikadan nakil, 
21,15: bir kiiçiik melodi isimli f:ırkılı 

komedi. 
Peşte - (i>:JO ınetre) 20: fenni kon· 

f erans, 21,35: komedi. 
Varşova (1411 metre) 20,15 rad-

yo gazetesi, 21: musikili nrnsahabe 
21, 15: senfoni. 2a,50 dans havaları. 

Askerlik Daveti 
Fatih A:skcrlik şubeı-inden: 
1 - Yiiksok chliyctnamoli Pi) atle 

lcrnzıın efradı a26 doğumlular (dahil) 
·> Yüksek elıliyPtnanıcli olup 

sınıfı ınuhtdifL:dcıı :1~:1 tl:thil ol:uılar 

;3 - (D) Fırkasına t:lbi olupt:ı hor 
ue ı;chcple lıııgiiııc kad:ır sevkcdilmi
y<mler. 

4 - 1 - .;)Iayıs - tı:J:? tarihinde nıek· 
toplcrindc bulundurulmak fizcro 30-ni· 
ı:.an - !>J2 de şubeye miir:.ı.caatlan ililn 
olunur. .............................................................. , 

O ELE 0-
Haşeratın Düşmanıdır 

Odesa 27 ( A. A. ) - İsmet 
paşa, Gazi hazretlerinin iyi seya
hatler temennisini ihtiva eden bir 
telgraf aJmışbr. 

Sıhhiye Vekili Dr. Refik Bey 
de Heyeti Vekile namına bir 
telgraf göndererek sıhhat ve iyi 
seyahc.t temenni etmiştir. 

Mcskova, 27 ( A. A. ) - Bu
r.ada çıkan Sanayi gazetesi, 
" Dumlupınarda mücadele eden 
Türk,, ismile bir makale yazarak. 
Genç Türkiye Cümhuriyetinin 
askeri ve siyasi muvaffakıyetle-
rinden sonra ikbsadi sahada da 
istiklalini muhafaza ile meşgul 
olduğunu yazmaktadır. Gazete 
diyor ki: 

" Ecnebi sermayedarları Tür
kiyenin kendi milli istiklalile ka· 
bili telif olmayan hususatı kabul 
edemiyeceğini. bir türlü kabul 
edemiyorlar. 

Bjnaenaleyh bu hakiki tehli· 
keyi nazarı dikkate al;t: Türk 
hükumeti ve Cümhuriyet Halk 
Fırkası milli iktısadı tarsin etmek 

ve Türkiyenin garba olan iktısadi 
tabiiyetini tahf;f etmek ;çin müm· 
kün olan herşeyi yapmaktadır.,. 

Gazeteler, hükumetin tedbir· 
lerile Türk sanayiinin mahsus 
derecede kuvvet bulduğunu yaz· 
makta, Türkiyenin sanayi sahasın
daki inkişafının tahlil etmekte 
ve demiı yollar programının şim· 
diden ikmal edildiğini ilave et
mektedir. Gazete netice olarak 
diyor ki: 

Türkiye hali hazırda milll mü
cadele davasında, siyaset saha
sında olduğu gibi, şimdi de iktı· 

sadiyat sahasında Garp imperya
lizminin hücumlarına kendi kuv· 
vetlerile karşı koymıya ve iktısadi 
Dumlupınarını yaratmıya çalışı· 
yor . ., 

Zehirlenen Talebeler 
Belgrat (Hususi) - Bir kıı: 

lisesindeki talebelerden 15 tanesi 
zehirlenmiştir. Kızların bir arka· 
daşlarınm getirdiği şekerden ze
hirlendikleri anlaşılmıştır. Genç 
kızların vaziyeti ümitsizdir. 

Otellerde Tenzilat 
Atina (Hususi) - Otelciler 

ve lokantacılar seyyah celbi için 
fiatlerinde yüzde 15-30 tenzitit 
yapmışlardır. 

-======================== 
Bir kaymede yatros ormamnda 
istif halinde 664 adet meşe 
tarves ve yine bir kaymade 
Demirköy kazasının Panayır 
iskelesinde istif halinde 523 
adet meşe tarvese müzayede 
müddetleri zarfında talip zuhôr 
etmediğinden 20 nisan 932 ta
rihinden itibaren 1 ay zarfında 
pazarlık suretile satılmasına 

karar verildiğinden talip olan· 
lar Vizede müteşekkil mliza• 
yede komisyonuna müracaat· 
leri ilin olunur. 

Bu akşam: A S R İ sinemada 
Emsalsiz bir cazibeye malik mühiç bir şaheser 

AŞK ÇOCUKLARI 
( Le~ cnfant~ de l'aıııoıır ) 

Meşhur LEWiS STON ve PRİSCİMLA BONNER tarafından 
bir sureti fevkaladede temsil edilmektedir. 

El.ıcrnyni tarafınd:rn terkedilmi~ çocukların çektikleri iı.tırapları tasvir eder. 

Perde Aralarında Zengin Varyete Numaraları. 

ALEV ŞARKISI 
Ankara ve lzmirde büyük 
zaferlerden sonra tekrar 
lst~nbula geldi. Bu akşam MAJİK'te 

haşlıyor 
tebşir 
~deriz. 



OC UK S AY FA Si 
Bu Haftaki. Bilmecemiz 

Bizim küçük Çinli sevimli köpeği ile birlikte bahçeye çıkm1şh. 
Birdenbire körek bavlamıya başladı. Küç6n Çinli şaşırdı . Etrafına 
la.landı. Fakat bir şey anlamadı. Halbuki köpek bavlamakta devam 
ediyordu. Çü:ıkı şuraya buraya saklanmış yedi hırsız ve bir ejder 
9Vdı. Arayın bakalım, bu hırsızları ve ejderi bulabilecek misiniz? 

Bulduğunuz hırsızları boyayınaz. Sonra resmi kesip 15 gün içinde 
iM.imece memurluğumuza gönderiniz. Hepsini bulanlardan 150 kişiye 
pel hediyeler verilecektir. 

Çam Ağaçlarının 

Dalları Niçi:ı Sarkar? 
Burada resmım gördüğoüz 

çam ağacı ekseriyetle şimalde 
dağ yamaçlarında büyüyüp yeti
tir. Buralarda kar çok btılunduğu 
tçin ağacın dallan apğı doğru 
larkmıf bulunur. Bu sayede kar· 
lar dallardan kayıp düşer ve ağaç 
biiyUk ytık altmda kalmaktan 
kurtulur. 

Ateş Böçeği 

Niçin Parıldar? 
Ateş böceğinin ışık yapması· 

nın sebebi erkeklerle dişilerin 
1 • 

hiribirlerini kolaylıkla bulabılme-
IİDİ temindir. Bu ıpk adeta bir 
qk işaretidir. Erkekler havada 
uçar, dişileri de lfllda işaret .e
rerek onlan dav~t ederler. 

Arı Peteği :Jİn Gözleri Niçin 

Alb Köşelidir? 
Arı, peteğinde içine bal ko· 

racaiı gözleri alb k6şeli yap

--"'• birçok şeyler temin eder. 
Eneia petek sağlam olur, sonra 
1. g6zlere daha kolaylıkla 
ltal doldurabilir. Bu gözler 
ancak dört köşeli olursa 
bu kadar ıyı biribirile birleşir. 
Halbuki o vakit te petek zayıf .... 
sor~ POSTA KULÜBÜ 

So:ı Po•ta Ku16bli- aaa olmak için 
her hafta bıa ••rfada ... redeceğinıb 

kupoalardaıa 4 tane topl.ı)'lp getirmek 

flit'• g5aderme' llumdar. a. Jwpon 4 
b.ıta müddetle makbuldiJr. 28~ 4 - 332 

I
Kalemtraşla 

Resim 
Herhalde çocuğu ıuzda kalem 

açacağı vardır. Kaleminizi lm-
ouı.da açarken çıkan keskin 
pa!Çalardan resim yapabilirsiniz. 
Bakın J! nesıl : 

Kaleminizi gayet itina ile açı· 
naz, ta ki çakan parça uzun ol-

MID •e larılmum. Sonra bir 
çocuk resmi yapanız •e bu çıkan 
parçayı Gzerine yapıştırarak el
bise gibi kullanmaz. Hele kesilen 

parça renkli bir kalemden çık· 
mıısa. elbise de renkli olur. 

Kaplanın Sırb Niçin 

Çizgilidir? 

=-

Kaplanın sırb çizgili olmilsı, 
kendisini düsmanlarıodan koru-

mak içindir. Çünki bu hayvan 
ekseriyetle uzun otlar arasında 

yaşar. Renginin böyle olması 
sayesinde kolaylıkla gizlenebilir. 

Avcılar bir kaplana otlar arasın
da farketmenin mümkün olmadı
ğını söylerler. 

Bu saJede kaplan yalmz düş
manlanndan korunmakla kalma~. 

avladığı hayvanlara da kendisini 
göstermez ve avanı kolayhkla 

avlayabilir. 

Oyun 
Ve 

Oyuncaklar 
Büyütüniiz ı Bu Kelimeyi 

Arkadaş 1arm zı hayrete düşii

recek bir oyun oynamak ister 

misiniz? Bir kağıdın iizerirıe ( Bü

yük) kelime ... ini yazıaız. Sonra 

arJ<adaşlanruza. hiçbir tarafını 
değiştirmeksiı;in bu kelimeyi 

biiyiitiip böyültemiyeceklerini so

runu7.. Tabii hiçbin bunu va
p1am1y.ıc kbr. 

O vakit bir ptrtavsıı alınız 
ve yaz·ya rertavs:7f.l bakmalarını 

söyleyiniz. Keli mu. tabii kendili

ğinclen bliyüycct!ktir. 

* 
Kitabı Gô ·)· iı ·o· rrusunuz? 

İ~te size bir hol , a · az oyunu. 

M~snı·m iizeı i ı<' ! ir kitap ko

vun uz ve elle r!oku:ımadan bu 

kitabı <dadan kaybedeceğinizi 

SÖ} kyinİl. 

Arkadaş' mnız bu iddiamza 
inantnayacakJar. Fakat sjz bir 
iki hokkabazca hareket ya· 

pmıJ!. Sonra arkadaşlarınıza 

Şimdi gözferinizi kapayan, 

deyiniz. 

G6zlerini kapayınca tabii ki

tabı göremiyeceklerdi. 

* 
Otomobil 

EvvelA bir kağıt alım&. onu 

üçe katlayınız. Sonra gazeteden 
bir otomobil resmi kesip ki· 
ğıdın ortasma yapışb;.nız, 
sonra resimde gözüldüğü üzere 

kağıdın köşelerini kırmız. Kağıdı 
evvelce yaptığın z gibi tekrar 
üçe katJayınız. sonra ışığa tutu
nuz. Otomobilin içinde lamba 
yandığım göreceksiniz. 

~-==~~Y=A=z=ı=s~ı--z==H~f~K~AT~Y=E~~: -======--======~ 
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© 
Atrika<l..ı >'~mış olsayd~z aelCI' gWecektiniz, bilir misiniz? Yu

brdaki resme bakınız: 1 - l<öltt oek yavuma beuiyea blibeler; 
~ 

2 - Ozel".leri yassı · tepeler; 3 - G rip aletlerle çalgı çala çalgt-
alar: 4 - Hoopoe ismi verilen in l .r .. 

GeÇen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

J 1 ıi • ıı f~ t:.ıxilıh uushıurıızdıı-
lu { u.ıı 1 dıı şı hri ) lıilm()t •sini gil7.ol 
1:uı ıııı , dı·n1crdr·ıı twd1~ t • \nrl'kl.ırııı 
ı iııılmiııi :lşıtgt):L yazıyorıır: 

He<li~ ı• al:wak k.mlt ı iıııi 1. ı~tanlıul

d,ı hulnnaıılarııı l',urn rte,i ıı ·r t•ınh 
gtiıılori tig-l<'dcıı ,onr:ı hiu.aı ırlardı.t 
11 ıııiı<' ~l)lır,·1, lır rh\ lı riıi t\m:ılırı 

lıtzımdıı . 
\'alıııı taşr:ul.ı lıuluıı tıı ,,,.rilNimi

.,,irı lıNlİH·lNİ Jl ,,t.ı ih· ı;ılr~ tıh•rino 

~mıılcri 1 i r 

Birer adet kalem alacaldar . 

Hıty ı11.1t ı\ltıııı·ı mda«'p l ı. 1 iııci ı-1-
nıllan. 47;: B:ıkt~ <' . ~l a lkpP ı\:-\wri 
1.:llehcsiudc•ıı ~2:N ;)iikı iı. ht.uılıul Ço 
nık) uv.ı ıuekır·lıiııdcm ltefik Mılııir 
K ıdıkıı\ Erkt•k li!"~·si l.Jiriııci sınıft uı 
,{;8 ('.,;,ıa. 1ı-ıt.rnlıul ıG mcı ıııoktup 
t:ıtc:fıl',;iııdı•ıı {'alıiılı'. llit.uılıul \nkara 
ı~ı•ldo,.iııılo Hüwıı Hanım \·c Lf n lflr•r. 

Boya Kalemi alacaklar: 
-

lı<ta:n~l •~rk••1' lisp ... i lıniııcı ı:>1Ulf-
farı 031 J .. fıtfi, Odcııbe,·i Ortaıuekt.obi 
ikincı ~ınıftaıı 4Hl l''ııat Tan ar, Erüp 
Ortaaoktohi t.ılı he:;irıd('tı !19 Mulı~iıı, 

ııa'e&Jt Retincl llll'klup t:ılel><.•simlen 
Git Celil. Vefa Ortaııwktı•lıi ikifü•i sı

ıuftut 142 l(azaff~T 

Albüm alacaklar: 

bdt\Jlbul Kıı Ortamektebi talehcsirı
!81 'l.Aıh<"ydo, Kurtıılu:; Mıındır.ı m(ly
danı ~ • .,m·.ıııı \dil, Aııknr.l l~rkek 

(Jrtanı<·ktc•hı ikiııd sııııfüuı 126 :Mu
barren . Adana ErkP.k Jis(lsi clokuv.uncu 
81Rıfl~ ~5 H B.ı rı, Burı;.t Ortaıııcktt
l·ı ildııcı sınıftaı 14.> M 1-;ıııiıı, l'atih 
'/. tt.kbftlfl r.ıuldı ,.j il .-,,111iha s·ıtt·y 

ııııuı. K ,.,11 ')'• ş ı Ziııeirliktı\ u 77 I\ ı<lri 
H y kızı .lalr .\) tı•ı. :-i ;ıuı.-1111 Kız (tı

lmrKktA bi ikiııı•ı :-;ııııftaıı 'H l>:tiftı, 

;$uıl i Alıhleihürriwt ı·adıh ;:;j 147 Bah
t.iyar, lst:rnbul .\ıı11•rikan ııır·ktebi tıı

l<:ht .. iudc·n Nıırı~ P ?ıb.tıuıut. Befikt.aş 
A1l7.

0

} i'.addo"'· ;s numara ~ •\v.at 1 eh
ıı ı Anknra l,,ılft P:ı.t.t Kız n tilu ü 
i ıııci ımııft:u ı H Lfıtfivc f .. ruiu, Isı.m
ı, ıl Kıı Ortanwkt'"t i 147 Halid~·. 

Cep defteri alacaklar: 

Hurs~ Ort~mwktel.ıi birincı aınıft.uı 

'"ı::!4 Hı'i' ·ıı ( :c·lt•ııbc\;i Ort.aml•ktı·lıi 

il,ııım Rtıııft:uı 9~ .\hmel Kurtuluş 

ıtuın mcıktebi ikıııci_ sınıftan ~:... ~ 

Asimıtirnpıılos, Arıkurıı Ortamckt.ebi 
ikinci ~ııııftan ~~O Yusuf', Şebroıoini 
Er(lı;ti <'arııii ı:ukHk fi Fatma M(ı)ırnet, 

Bakırlair ikinci ınckltıp iiçiıncil sınıf
Utıı 4;1 ltıılvaıı, İslaııhııl Üçler mahal
Josi 111,ııwktcp talcl.ıc:;iııdcn 31H Mu
,orn f :-ıaııı-.uıı Gaıi llkıuckt.obi lı~inci 
ııııft. n 2G8 Ali .sadan, Goztopc Ycni

yol ııuııınra Hll t>erihıııı Raip, Zongul
dak fü•rkC'z i\lalmiıdtlru 'fovfik Boy 
oğlu lliluı i 

Kitap alacaklar: -------
Burs.ı Hoc:ı liyıts 'Zadtı mektebi dur

d.üııcıı !'.ınırt:uı 1fı(i Şcrııı-c•ttiıı. Koıı> ~ 
Tiwcard .ın Bafra! ı Tal:1t Bt•y kızı Sl\
cidf', :-\alihlı Altmonlıı ıııoktobi dör
düncıi ımufluıı 417 Conıil, Bakırköy 

.Kartaltcpe Rıışt•ıı B<·}· ı;okak 10 Sami
ytı, istıuıbııl Jo~rkok lisesi birinci ıınıf
tan 004 Mu:.tafa Kemal, Ankara Hlki
nııycti Millıyc arkasıııda Fcnip&lfa 
mahallesinde 1:~ Nedime, Davulp&f& 
Ortamekt.ebi 215 Hüseyin, Göv.t~po 

llurşıt Paşa köşkıı karşıımıdıı Hı ll1ü-
11Qc<ıel :Sa.ip, Salihli Avııknt 11.q rı Hı·y 
Kızı . aadcl, lzıııir Karllt.aş Ua) ram 
oğlu sokak ,() Mahru ut Be) ve Hanımlar. 

Birer kart alacaklar : 

bpıuta Orta ınek tebi soıı flıntft:ı.ıı 

111 l\fohıııc•t fü'şnt, Ankara Uhıcanehir 
Analarla ıııahaUc:;i :, Fahri, Kony:& 
Aak ri Ortaıoektehi ) <,•dinci s1111ftan 
481! lıfacıt Osman. Rolu Ortanıokt:ebi 

lkin<-.i mıftan Sfi(i ~tiın ı, İı-t.anbul 
Ertek hsesi IJirıncı sınıftan H44 Meh
met Odcwıo 7.ıü4>r ııırktehi beşinci 

11n1ft.an Reşat., Ani .. ra Orta Ticaret 
tuoktebi ıkincı ımult:rn 38 Mehmet, 
lstanhul 48 ı.iııci ııwktcp dördimcU sı· 
ıııft m 1G4 Nihat, Kalı.lt:ış lisesi t.altt
lıc:ıindcıı 3 ,7 Brlıc:et FA.ip, Ankara 
Crkok tisf'fii iıçinıcii f:ınıftaıı 596 Saba· 
hntt in, Bergam.ı Tuccıu-dıuı A vraın 
Korf,oideıı ) azılıaıı('::ıl!lde Hayuıı I.cvi, 
Ah okıırlllıİ~tr 1 iı:ıuı;ı il" ime(ı sııııfüın 

!{!12 mf) dan. Ad.uıa JnkılAp ııll'ktclıi 
beşinci sınıftau 278 :..; h:tl fül) haıı, 
Zoııguidllk Hı.ıd:l\ .ıt ıı a!1;u~ mda Av-
raın Um 111 • Pelıl h anko' Akarca 11111-

alh ıi ı'cııı,.ır<' i lsıııot, SAdana TicıLrct 
rnektelti 1 irinci ~ınıft&tı :>.<J Aboıet, 
Ad,ına ] .. İf:(':;İ biriııı i sınıftan ~Mahir, 

&Jılıli Mtiddciıııııuıııı o lu ~abııhattin, 
Adana N.unık Kül)uf flkwektebi IJ(•ıfin
cl ~ınıftaıı :112 Kı 'et., Ko il a Erkek 
li Ki ikinci ı,;ın1ftan 65~ Uuir•, Salihli 
M11htJtr Hllnıdi Bey lası Saliha, 1stmı
lıul lıirinci llkıucltkıp ~inci ımııftan 
2 ~c·rrııl't, Kn ıınpıı.11a Caııı iikfıl•ir ııııı.
hallcsi 18 \ tt~ıu, 1 tnnbul Erkek liıwsi 
lıirıııci sınıftım 607 Nnıııık, ı:;uıtaııah
ıııot nuıııarn 30 O. F. ı lı'(lil,ııaşa Aıak 
Zıuh: a~ı ıttıu ıı M. J\li, Bnkırkin har-
taltupi.' Huşen Bt') sok•lk ö hİuııirc, 
ı:~ up Dt·ft ·nlar Al:ı a çı· mc· ~:? 1111111 ra 
Lkı1:ııı. 8, lilıli •• ınıık 1 f'ıııııl ıı ktclıi 

ı 'iiıı ı ııııft.ııı :ııo < i 111 Boy v(' Hı 
nıml ır. 

(Yolunu kaybeden köylü ço
cuğu) bilmecemizi halledenlerin 
esamisi yarmki oüsbamı~da bu· 
lacaksımz. 



' 
t SON POTA } kadınları •• ı•aç kalan Htırutnt•gze blitün 

f•.P.m t.alp Ye ..,k İflerfacle f!P • ınıima de:~ 
ertafıdır. Ailenize, doıtlarmaZ<t ılyJ;ycmedijinir. 
•tk dırtlerlnlzl Kanımley:ıe~ yuanıı. Hanını
te7se ya her J'Unldi ıUtunda veya hususi mek
tupla cevap •erir. Haaıımteyıcnin flklrlerf, b irçok 
ıençlıri bUyUk nılitkllllerden kurtarıyor. 

,J K AD 1 N 
alUuHlar eden men:ular.ı her teJclett '•• 

, ch~••lyct verınektecBr. 
Şirnden sonra haftada bir defa Kacba uy

famız olacak ve bu uyfada tunlar bulua:ıeakhr. 

Gü:ıelm.. meseleleri, son modalar, çocufu
nuzun terbiyesi, eviniıin ıilıellltf1 ev fılerf, 
C'l i şleri ve nire ... Dertlerinizi Hanımteyzege Y ezınız 

Güzellik 
• 

Gözleri G ·· zel eş mek 
Ne Ya aı? 

içi 

1 1 - Suyu yatağınızın yananda 
< masa llıcrine koyunuz ve gözle

rinize öyJe pansıman yapımz. 
3 - Göılerinizi yıkamak i{in 

hususi göz kadehi kuilanın : z. 

gözlarinizin Ü4ı';rine koyunuz. 
Gözlerin güzelJiği sihhatimizle 

ıakı bir surette alakadardır. 
~ ......... - Sonra diğer bir mendili kat-Göıiln beyazı sarımtırak veya 

donuksa, bir doktora müracaat 
ederek muayene ettiriniz ve ne 
yapmanız lazımgeldiğini sorunuz. 

Sihhatimizi gözlerimize baka
rak tayin etmek mümkündür. 
Ciğer, mide, bağırsak, kansızlık 
gibi rahatsızlıklar ekseriyetle 
gözleri donuk, beyazlan kırmızı, 
bakışa yorgun yapar. 

Bazanda gözler yorulduğu 

2 - İyi bakılırsa gözleriniz, 
yüzüniiz,in güıelJiğini arthrır. 

veya göz yaşı dökiildüğii zaman 
ayni donukluk hasıl olur. Bu 
takdirde bir bardak sıcak, bir 
bardak sovuk su alınız, suya bir 
az asit borik atınız. Sonra temiz 
bir mendil alıp katlayınız, evyela 
sıcak suya batmp ıslatmıı. ve , 

Basma Ve Emprime 
Krep Döşin Elbiseler 

ı 
1 

Bu sene yaz elbiselerinde çiçekli basmalar ve emprime 1'1ep döşin 
dhiseler modadır. Yukardaki resimler, bu ucuz, fakat zarif kumaş-
1.td a j apdabi!..:c1.:'.\: elbiselerden bir iki ııümuneJir. 

layıp soğuk suya b atırıruz ve bi-

rinci mendili yarım dakika kadar 
gözünüzde tuttuktan sonra çıka-

rıp soğuk mend~I koyunuz. Bunu 

üç dört defa tekrar ediniz. Sonra 

gözlerinizin etraf.na biraz krem 
sürünüz. 

Göz!erinizin parlak olmasını 

istiycrsamz, suda kaynatılmış 
nsilborikle yıkaymız. 

Her 
Ev Kadını 

Neler Bilmelidir? 
Piyano Dişlerini 
Temizlen1ek için 

Fil piyauo dişlerini parlatmak 
ve temizlemek çin, arada sırada 
sıcak suya batırılmış bezle siliniz. 

• 
Güınüş Takunlannl 
Teınizlemek İçin 

Gümüş takamlarını parlatmak 
için~ içine asitborik katılmış su 
ile temizleyiniz. Daha doğrusu 
gümüş takım ını bir miiddet su 
içinde muhafaz~ ediniz. 

* Kristal Tak11111nı 

Temizlemek için 
Kristal veya cam takımları 

lemizlemek için , bunları, içine 
asidborik katılmış suya koyunuz. 
Suyu kırk dakika kadar kayna
tınız. Sonra kapları çıkarmadan 
suyu soğumıya terkediniz. Ondan 
sonra çıkanp kurulaylmz. 

* İpek Çorapları 
Kurulmak İçin 

İpek çoraplan kuruturken 
uzanmak ve bozulmaktan kurtar
mak için, soğuk suda yıkayımz 
ve suyun içine biraz sirke ka· 
rıştırmız. 

Jf 
Pasta Ve Tatlı 
Yaparken 

Pasta ve tatlı yapacağmız 
zaman lhamuruna biraz limon 
suyu kanştmrsamz, hem yağ 
ağırhğma mani olur, hem de da
ha hafif olmasına sebep olur. 

YAZ 
unduraları 

Bu sene yaz kunduralara sandal taklidi olacaktar. Vukardakl reaim
ler,~andaJ biçimi yapılmış yeni kundura modasını gastermektedfr. 

ÇANTALAR 

Kadının zevki se.
limindeki hususiyeti
ni çanta kadar hiçbir 
eşya gösteremez. 

Bu resimde gördü
ğünüz çantalar, bu 
senenin muhtelif za
man ve anlarda kul .. 
)anılacak muhtelif 
modellerini göster
ınektedir. En çok be
ğenilen çantalar, yu
kardan açılanlardır. 



Haftada iki Defa Spor 
SPOR - - -

Pe~be 'fe Cumartai Glbaleri SPOR 
o ........ ....__.,., .... "_. 

.... _... .... lr .............. ..,,.. ............. .......... ...... ..... . .,,,_ .. ..,. ..., .................................... 
a1na,.eaka .... 

Çıkacak Spor Sayfalanmw 
Okuyunuz ... 

\ 

Senede 23Aparhman De- Adanalılar 
ı • • 8. S Kıbrısta 
, "'iştiren Ganp ır porcu Zafer Kazandı 

~ • Adana, 26 ( A. A. ) - Bay-

..... •.-•• ,.., ~ apa~mn kovulmuştur 

~ , .. pektirkf~t"°m~cuk ı artiıt her sabah saat yedi-
ertllı~.. raa- e • d · 
1ert •alemclar. Sporcu artistlerin en sekıze kadar apartı-
einemacla methur olduktan sonra manında yumruk topuna vurmağı 
ela eıki muhabbetlerini unutma- ldet ettiği için oturduğu aparb· 
dıkları ve sinemadan Zİ)'ade ıpo• 
ru sevdikleri muukkakbr. Spor
calan artiat olarak alu kum· 
panyalann bu cotkan insanlardan 
ltir tarafta menfeat temin ederken, 
diğer taraftan urer eflikhW. 
hir hakikattir. Meall '.'1A.lıi6 
artist yapan filim kumpa-plilh, 
bokalrBn IOkakta: @bfJW. .,.. 

manın diğer müstecirlerini fev
kallde rahat11z etmektedir. Her 
yumrukta delatetli bir ._ çaka
na yumruk topu ytldaclea bu 
artist lHr itle ta aparbman 
de~Yif mecbdr kalmlfhr. 
tfer Cletit~~-~.,_rbmana taz
lainat •• ..... )tibden bu ıpor· 
eaJU tutan tirke~ zararı hayli 

ramda maç yapmak llzere Kıb~ 
sa aidden Çukurova futbol takımı 
d6n buraya avdet etmittir. Spor
cular istasyonda tezahtiratla kar
şdanmışbr. T akam birinci maçta 
3 - 3 e berabere kalmış, ikind 
maçta s fıra karşı birle galip 
gelmiştir. Kıbrıslı iki Türk Ham· 
mından birinin koyduğu gümüş 
kupa ile diğer Hanımın madal· 
yaları İngiliz valisi tar•fındao 
sporcularımıza merasimle talik 
edilmiştir. Sporcularımız Kıbrısta 
çok alkışlanmıtlar ve fevkalade 
iyi bir hüsnü kabul ı.Srmüşlcrdir. 
Avdetlerinde muvasaletlerinde 
olduğu gibi merasim ve tczabU
rat yapalrnıthr. -=-----

Atletizm 
Kolej Müsabakalarının 
Programı Hazırlandı --Kolej müubakaları heyeti 

tertibiyeşindeo: 
Bebek Kolej sahasında icra11 

mutat bliyOk Beynelmilel atletizm 
mllsabakalarJnın 3 üncüsü 3 hui· 
ran Cuma günü icra edilecektir. 

20 mayıs 932 cuma sabahı 
ayni sahada seçme müsabakaları 
yapılacaktır. 

Progranı: 
1001, 200, 400, soo. ı ooo, aooo 
lrotUl•r we 110 M. maaiab. 

Yekielr, uzun, liç adım, lll'lk, 
cirit, dilk, gtille, bayrak yarqla
nndu ibarettir. 

Milaabalral:a •irecek atlet-
lerini iaimle 'Lehemhal 15 
mayıA kadar ~aydettinneleıl 
mercudur. 

~ .. ,,.._... Cuma ..... ~--· 
tafdibm W11eabM& 

1 Duglas F erbanksın Oğlu 
Çok Kuvvetli Bir Artistir 

Klçlk Durlaa atadyum•• eirit ldmaaa yapay• 
Sporcu karilerimiz de mahak• cl&zp ylıer, pek iyi eirit 

kak görmtlflerdir. Metbur Dagla- diak atan bu ıeac:in hot zamı 
sm oflu, ı&zel artiat Kravfordan larınclaki yeghe mqpleai bByt 
koca11 ekseri filmlerinde spor stattaki idmanlanclır. 
mevzularını oynamaz. Halbuki Spor elbiselerini aırbna taka 
Onu tamyanla D laa w 1 küçük Duglas btıtnn ıebir etlea r ug m oı una 1 • • ha • • .._. 

el d be . -•---- ce enm, tta zeyceauu unu~-
aen er en n ~por meYRlllU'ma Ye uatlerce lclman eder. Artill:bl 
şyaama11aı teklif tıııtmektedider. annr .. -•--- ak h 
Bu ---L -....:-a.:- -Lba-'- -r- Y&uuanaı oyaamam _. -..ur ..-uıauu 1111 a-a• .. .._..ald inach .,... pek ... 
rarlannda çok baldachrlar. ÇllD- kaddes telikki etmelinden6 
li Dostum Pihı olimpiyat- Duılum otlwaa sin, lpOI', ~ 
llll'a aeçlleOek clerece1e ,.._.. bir feJO alet edllıaiyecek kadar 
:ı.ir ( atlet Komple ) dir. Çok temiz lralmalıchr. 

atbt• imalllara ceza;r llalkll ~ 
-ete mecbur klfayor. S... _.. 
... da bob balOIUI ~ 
pil meraklı olan bir ıpo~ 

~·mittir~ 
ry-. --===-=-== lngilterede 

Diskalifye Edilen Şampi Kıyametler 
Dünyada Spor 

Fhosa Futbol Kupası~ 
· Yüzme Müsabakalan 

tutan filim kampanyuı da apar
tman uhiplerile debtetli bir 
•Ocadeleye mecbur olmuftur. 

jems Konye isminde olaa bu 

Yeni Bir Fikir 
Milli Maçlar Futbol Kuv

vetine Ölçü Olamaı 
8-lae bdar bir milletin 

futbold~ki kudretini, millt t .. 
lamınm yaptıiı maçlarla alç--
mek beynelmilel bir taa
mll haliae retmişti. Fakat ltal
yan Fede .... yonu erka.uıdu 
M. lanetti yeni bir proje ile bey· 
nelmilel futbol muhitinin n...,• 
mlckatini kendine çevirdi. Sa 

T anıallllf bir tlltat olaa • 
iletti milletlerin futbol bffet
lerinia milli maçlarla ilçillme
einin dotru olamıyacajlna iddia 
etmektedir. 

Oıtadıa fikrine ılre bir mem
Je~ıetin futbolda kuvvetli olu_p o~ 

macfttmı anlamak için b&tlD futbo 
kuvvetlerinin çarpqmau lizım~· 

Yeni projeye nazaran, bar 
memleketin birinci 11mf • bB~ 
kul&pleri rakip memlek~tin bı
rinci llDlf bitin lmllplerile çar-
. pacaklar ve bu m&sabakalar 
..... er kere icra .mtecektir. 

""- mllahakalar lwim mem· 
leketl~ ikinci mo.abakalar da 
kUfl ~ topraldarmda yapil
mak llUfetile ltir nevi tura••• 
yap.a.akbr. Neticede bumla
cak paYaalar o miUetin nldp 
milletle mulraye..W daha cloi
"' hir tekilde ,Wermit olaeakbr. 

yon Artist Yetiştiriyor K~!:'.q_or~~ - -

Dlnya t•1Dpi1onu Latlumek artf•lere kot11 Cltretirken 

Birkaç dUaya rekorunun aa
hibi olan F ranaız kotucua La
dumek'i kendi federuyonu, ama
tlrlOk kaidelerine riayet etmediği 
için diskalifye etti. Olimpi1atlar 
arifesinde verilen bu karanlu 
10nra bUttm cihan efkAn 
umumiyesi F ranıızları takdir 
etti. Fraoıaz F eder~oau 
pmpİJODU dilkalifye et.-ekle 
muhakkak olan bir kaç oumpy.ı 
birhlciliiiai feda etmit oluyordu.. 

1 

AmatlrlDiftn çok temiz kalmua 
u;runda yapılmış olaa bu feda
khbjl dijer milletler ıhterme
diji için kararın akialeri F raua
da hal& devam etmektedir. Framaz 
milletine çok biytlk bir propapn
da temin etmİf ol•n bu tampiyo

•• hayranlan Fran1ada milyonlan 
geçer. <>Don İçin nerede bir ıpor 
te111Af8tı 1apıhrsa Lac1omelcfj ora· 

1,. tlaftt ederler. C~-· Frauaz 

kupaıı için 
yapllan son 
maçta met
bur AnenaJ 
takımı, ber
keain Omidi 
hilAfına ola
rak (1·2)ri
bi Ur farkla 
Nivkutel ta-
kımma mat
lip oldu. 
Herkes ku-
panm Ane
nale kiamet 
olaca jı•ı 
tahmia ederken bu beklenilmiyen 
maiJibiyet lnıilterede kıyamet• 
ler kopm••• sebep olm"fl'ar. 
Bltlll ln,iliz ıuetelm we -~ 
hakkındaki mlnakaplardan aa
lat1ldıima pe A,.enalin matl6-
biyeti talilizlik ytlzlladenclir. 
Mefbur muhacim Calon ha.tahtı 
bitin &mitleri bop çıkar1D1fbr. 
Rnim 10D maçtan bir eutan
tanedir. 

artistlerinin harpte ilenlerine yardam 
için yapdan ve yalnız kadın artist· 
lere mahsus olu yU'lfla da yine 
bu m~ur pmpiyon halcemHk 
ve antrenlrltlk etmiftir. 

bDpn, 25 (A.A) - fa,ue.. 
-re - Anaturalya .... 1e1ahatllle 
tefebblı eden ta,,areci Scola 
cl6n ... t 18 de hun,a ıelmiftlı .. 
Mumaileyh yann plakla be,.._ 
•areket edecektir. 

YUz11e IOsabakası 
Reim1t 25 ( A.A. ) - F,_. 

yiizUcW Taria 500 metrelik .._ 
1a 1erbeat yllame ... hakua 1 
düika 1 naniye l·S lik bir rek. 
te.ı. auretile kazaaaufbr. 

Evvelce Amebors tarafmclaa 
tutulan rekor 6 daldb 8 salllJe 
2-5 idi. 

Frusa Kupa11 
Paria, 21 ( A. A.) - Fraua 

futbol lmp.. mlubaka• R.w 
tak.... •• brp hir saya Ue 
y.enmif elliıii C.•w takımı tar ... 
fındaa n.andmlfbr. 

-&eacWa - lakoçya Kro, 
Kuatri koausu şampiyonu w.ı 
Blrmingham atletizm birliği a...,. 
tlrleri için yapalma 10 mitllk 
tampiyonluk kofUIUDa lraaaamlf
tar. 

Wud, bu mlddetl ipti .... 
dan nihayetine kadar 52 claldb 
1·5 saniyede katetmipir. 

Elswick'li Buru ikinci 
Harri~'li Holdea T"aptoa lkl ... ~~
.1tlmi,lerCllr. 



Haftada Bir Defa 
Muallim Sayfası Her Hafta 

Perşembe Günleri 

MUALLiM Bu Sayfada: 
Yeni terbiyecereyaalan • Büyük tef4 
biyecilerln bayati • Tiirkiyede yeal 
nazariyelerin tatbikatı • Mualliınlerin 

1 eşredilir. SAYFASI dertleri - Yeni tecrübeler ve.saire. 

, 
Çocul<
Haftası 

Amerikalılara Cüre Moderen Mektep Binası Hür 

Bugün, çc cuk ha~asınm altmcı 
günüdür. T Li r'c milleti, 23 Nisan 
1920 de yeniden doğdu ve müs· 
takil Türkiye şeklinde rüştünü 

ispat etti. Br günün mukaddes 
batıras nı taziz e derken, çocuk 
haftasına da ba~!ıyoruz. Ço
cuk haftasının bJ.şmı 23 Nisana 
ıetirmekte ço~ büyük ısabet 
edilmiş oldt ğ .ına kaniiz. Bazı 
kimseler, çccuk baftasmdan hlll 
bir şey anlamadıklarını söylemek
ten çekinmiyorlar. Anlamamakta 
11U1zerctlerini kabul etmek lbımf 
Çtinki o kimselerin çocukluk
ları, münfai l P'!Ssif bir halde 
rcçrniştir; çocu!duklanndan zevk 

almamışlardır. Bugün de çocuğun, 
kendi çocuklu arı gibi, dünyadan 
babersiz k a 'Tlalarmı istiyorlar! 
Bununla ber;ıber onlar, çocuk 
haftasını, bir b.:ıkıma, beğenmi· 
miyorlar da d ği l ; çünki o sa
yede b ir haf l 1 daha boşça ve 
boşça vaki t geçirmenin zevkıni 

çıkarıyor! Jr. 

Rusyada Bir Köy Mektebi 

Çocuk lrnf tası, umumi harp· 
ten sonra, medeni milletlerin 
hepsi tarafı,da il kabul edilmiştir. 
Randan maksat, büyüklere çocu-

,. 

nd li rmektir; çocuğa ve 
ben.i-,-ne hürmet etmeyi 

ktir. Çocuğu, çocuk diye 

edenler, çocuğun da tam 
11 ık ol luiunu anlıyabilsin-

e bö le bir hafta icat 
,ştir. Bu haftanın kıymetini, 

Rusyanıo ( Tver) hükümetinde bir köy mektebi. - Memleket ge .. 
niş, halk fakir olduğu, yeni mektep binalan vücuda getirecek para 
bulunmadığı vakit, çocuklann talim ve terbiyesini ihmal etmek elbet
te doğru değildir. işte size Rusyanın ücra bir yerinde bir klSy mek .. 
tebL Bina pek fakirane, sıralar da ona g&re; fakat çalışmak ve öğ· 
renmek aşkı ziyade olunca bina ve levazım b\li derecede ehemmi· 

.akkile tdkdir edemesek te, 
en sonra gelecekler onun çok 

ı.ımlu ve mübarek birşey oldu
JDU bileceklerdir. 

yeti haizdir. Bu zavallı çocuklar, siyah tahtaya bakmak için ne zah· 
met çekiyorlar. B8yle bir vazi~tte ders, çocukları yormıyacak su
rette kısa fasılalarla kesilir. Gayretli bir muallim, böyle hallerde de 
talebesine zarar vermiyecek tarzda tedrisabnı idare etmeği bilir. 

Bu hafta zarfında bütün mek
taplerde müsamereler yapılmışbr; 
hele 23 Nis rn çok hararetli tesit 
edilmiştir. O gün Beyazıt civa· 
rmdaki ilkmekteplerden birini 
ziyaret ettik. Tal ebe iter vakıtki 
gibi men.tebe toplanmışlar, 
maallimlerini odalarında ziyaret 

edip milli bayramı tebrik etmiJ
lerdir. Sanra muallimler de hep 
birden birer birer sınıflara gire
rek çocuklara ziyaretleri iade 
eylediler. 

Bu karşılıkla ziyaretlerle tale
beye, bu bayramın babrlatbğa 
büyük günü, milli zafer ve şerefi 
anlatmıya, çocuk bayramının 

kıymetini g6stermiye vesile ol· 
muştur.Ziyaretlerden sonra1 talebe 
konferans salonuna toplanarak, 
projeksiyon ile, lstanbulun muh
telif semtlerini, güzel manza· 
ralarını, memleketin bazı tarafla· 
rıoı seyretmiş ve öğleye kadar 
çok samimi, çok heyecanla vakit 
geçirmişlerdir. 

~--=-=:ır:===============:ı::::ı:ı::=-cc:ıc=================================================================== 

Alman yada Çocuk Bakımı 

Almanyada, çocukların sıhhatine pek ziyade ehemmiyet verilmek
tedir. Harpten evvel, çocuk vefiyatmıu en az hadde indirildiği yer 
Almanya i c.ı i. Zaten oradaki nüfus artn1asınm saikı, yalnız çok çocuk 
yapmak değil, doğan çocuklan ölümden kurtarmıya çalışmaktır. 

Çocu • · mn çoğu bakımsızlık yiizünden, daha sütte iken, ölüyor. 
Çocuk lıJ,,ta l k lar nm en fenası, mide ve barsak hastalıklarıdır. 
Çocu 1 ların r. dasına lazımı gibi ehemmiyet verilir, sıhhatlerine ihti· 

marn e ' ir,, , vefiyat mühim bir nisbette azalır ve memleket sıhhatli 
ve ço, val.ı l 1 aş sahibi o lur. 

A l il ny' n her tarafmda çocuk bakım müesseseleri vardır. 
Orad çoc.J~ tr muntazaman ölçülür, tartılır, tıbbi muayene edilir. 

ı· • '11İın i 1. , Berlin civarında Ponkow sıhhat yurdunda çocukların 
ıu, . ..ıar,m göstermektedir. 

JMuallimler 
Ve 
Köy Mektepleri 

Ôn6müzdeki ders senesi ba
şında baldaranda f~na müfettiı 
raporları mevcut olan muallimler 
şebir mekteplerinden alınarak 
köy mekteplerine nakledilecektir. 
Bu mesele muallimler arasında 
bir takım münakaşalan mucip 
olmuştur. Kendisile görüştüğümüz 
bir muallim bu mesele hakkmda 
funlan söylemektedir: 

Köy mektepleri, bizce şehir 
mekteplerinden daha mühimdir. 
Köylere muvaffak olmıyan muw· 
limleri değil, muvaffak olanları 
göndermeli, mueyyen bir hizmet
ten sonra tekra şehre almahdır. 
Köy muallimi kuvvetli olmalıdır, 
çünki muallim köyde şu veya 
bu nufuzlu ağanın nüfuzu 
altında kalırsa hakiki vazifesi· 
ni yapmamış olur. Onun 
vazifesi köylüleri yükseltmek, on
lara sıhhı, içtimai ve iktisadi 
faydalı bilgiler vererek yaşayiş· 
larmı değiştirmektir. Bu itibarla 
muvaffak olmıyan muallimleri 

köylere göodermak esası önümüz· 
deki sene zarfında mutlaka terk 
edilmelidir. 

Polongada 
Muallim 
Mektepleri 

Polonyada muallim olabilmek 
için yedi senelik iptidai tahsilin
den sonra beş senelik muallim 
mektepleri takip olunur; muallim 
mekteplerinden başka ' Pedago
gium" tabir olunan iki senelik 
yükse!{ muıdlim mektepleri de 
vardır. Pedagogiuma kabul edi
lebilmek için bir olgunluk imti
hana geçirmek lazımdır. 

Bunlar da nazari tedrisat pe
dagogiyuma mülhak mekteplerde 
tatbiki tedrisat ile jkmal oluııur. 

Muallim namzedinin çocuğun iç
timai muhitini ve terbiyenin içti-
mai bir faaliyet olduğunu nazarı 
dikkate alarak, onun hayatını ve 
inkişafını düşünmek meeburiyetin
de bulunması prensibine islinaden 
program, muallim mekteplerinde 
tedrisi mutat olan derslerden baş 
ka içtimaiyat ile ictimai peda
goji derslerini de ihtiva eder. 

Bugüne kadar 218 muallim 
mektebi mevcut olduğu gibi üç 
tane de pedagogium vardır; bu· 
nunla beraber gidişe bakılarsa, 
pedagogiumlann muallim mekte
bi yerine kaim olacağı anlaşıl· 
maktadır. 

Polonyada, muallim mektep-
lerile pedagogiumlara ehliyetli 
muallim yetiştirmek için, 1928 
denberi Krakovi Darülfünununa 
merbut, Darülfünun tahsili gör
mtif talebenin kabul edildiği 
iki senelik pedagoji dersi 
açılmıştır. 

Maarif nezareti bir müsabaka 
açarak buraya mecani talebe alır 
veya devam edecek muallimlere 
iki ıenelik bir mezuniyet verir. 
Mekteplerde birkaç sene tedri
sat yapmış olan muallimler, ter
cihan kabul olunur.Muallim mek· 
teplerinde muallimlik diplomasını 
alabilmek için tahrirt ve şifahi bir 
imtihan geçirmek IAzımdır. 

Terbiye 
Zamanımızda yanlış anlaşılm•t 

tabirlerden biri de " hür terbi
ye ., dir. Ebeveyin ve muallim, 

1 zannediyorlarki .ıhiir terbiye,. 
demek, çocuğu büsbütün başı 
boş bırakmak, hiçbir işine ka· 

1 

rışmamak, muhitinden aldığa 
telkmler ne olursa olsun, ona 
tesir icrasmdan kaçınmaktır. 
Bundan hatalı bir yol olamaz. 
"Hiir terbiye,. yi böyle anlamak-

. an büyiik kusur bulunamu. Çocul 
tek başına bulunsaydı, kendi ha
line bırakılmasında belki bir beis 
olmıyabilirdi. 

Halbuki çocuk, evinde teyze 
hammlarla, hizmetçi kadınlarla, 
uşaklarla, şununla bununla, so
kakta mahalle çocııkl--r ile daima 
te:nastadır. Onların ı, ı:riuden 
hir telkin, bir tesir a · 1 u telkin 
ve tesirleri mutla nurakabe 
etmek, m~um tesirltrinden ço
cuğu kurtarmak lazım gelir. 

Mektepte muallimin nazan. 
her an çocuk üzerine matuf bu· 
lunmalıdır. Çocuğun hiçbir hali, 
hiçbir tavrı muallimin murakabe
sinden uzak kalamaz. Muallim, 
iyi bir terbiye vermek için, ço-
cuğu derinden derine mütalea 
etmek mecburiyetindedir. Mualli-
min en birinci vazifesi mürebbi· 
liktir; yalnız ders öğretmek dee 
ğildir. 

11 Hür terbiye ., demek, ço-
cuğun tav'iyetine riayet etmek. 
çocuğıın kabiliyetlerine g6re ter
biyesini temin eylemek, ç.ocuğu 
hırpalamamak, sıkmamak, kabi
liyetinin haricinde ·· z:crine y k· 
lenmemek demektir. Bunu iyice 
anlamalıyız ki çocuk, elimizden ve 
dikkatimizden kurtulduğu günü, 
bizim için de, kendisi için de 
zararla yollara. sürüklenmek mu
batarasma düşmüştür. Bu mu
hatarayı muallim, her an göz 
önünde bulundurmalıdır. 

Hür terbiyeyi yanlış anlamak 
tembel muallimlerin işine gelir; 
çiinki çocuklar avluda oynarken 
odasında sigarasını içerek key
fini yetiıtiren bir muallime, niçin 
çocuklara bakmadığı sorulursa 
"Hür terbiye,, yaptağmı söyler. 

Her halde çocuktan derin bir 
aşkla sevmekle ve onlann tav'i
yetlerine riayet etmekle beraber 
hiçbir vakit murakabeden uzak 
bulundurmamak, onlara daima 
iyi yollarda rehber olmak, terbi
yelerine bu suretle itina etmek 
pek mühimdir. 

Çocukları Koruma Cemiyeti 

Bizde Hilaliahmerio yaptığı vazifeyi Amerikada Çocuk Koruma 
Cemiyetleri yap ıyor. Ahiren Amerikanın Filadelfia şehrind~. beyııel· 
milel (Cenevre Cemiyeti) bir yemek sergisi açmıştır. Sergi aç lmaz
dan evvel, Cemiyet, sokak ortasında 2000 kişiye yemek vermiştir. 
Resmimiz, fakir çocukların sokak ortasında yemek yemelerini gös
teriyor. 



28 Nisan SON POSTA 

Hasan Sabbah Kızgın Çölde Can 
• • 

Çekişirken, Hayyam içiyor, içiyordu ... 
Mister Vilson Da Hayyamın Şerefine İçiyordu ! 
Her hakkı mahfuzdur. 

Hasan Sabbah, bir taşan h
tüne oturmuş. Başına ellerinin 
arasına almış düşllnüyordu. 

Kölesi ayakta duruyor ve is· 
lcclet haline gelmiş iki atın 
yuJarlarmı tutuyordu. 

Hasan, yavaş yavaş başmı 

kaldırdı: 
- Bulamıyacak mısm.. bir yu

dum su.. Bir lokma ekmek bu
lamayacak mısm? .. Köle, mustarip 
aazarlarmı ufuklarda gezdirdi. 

Elile, bu payansız ufukların 

hoşluklarını gösterdi. 
O zaman Hasan Sabbah, ani 

bir cinnetle yerinden kalktı. 
Yumruklarmı sıkarak havada sal
ladı. Olduğu yerden fırladı. Ku
durmuş bir vnziyette kölenin üs
tüne saldırarak bağırdı: 

- Melun.. Hep senin yüzün
den.. Hep senin beceriksizliğinin 

yüzünden bu hale geldim.. Ge
ber.. Bendt.n evvel geber ... 

Hasan, kölenin göğsüne yum
rukla vurur vurmaz, köle devril
di. Çünki, açlıktan ve susuzluk
tan zaten bitap bir hale gel
mişti. 

Kölenin düşmesi üzerine atla
rın yularları elinden kurtuldu. 
Esasen bu mücadeleden ürl m ş 
olan hayvanlar, serbest kalınca 
başlarmı kaldırdı ve ikisi de 
,ölün boşluklarına doğru kaçta. 

Hasan, bu son felaket karşı
sında büsbütün şaşırdı. Atını 
tutmak için koşarak birkaç adım 
attı. Fakat ayaklara biribiri~e do
laştı. yere yuvarlandı. Oy lece 

kaldı. 

* Biraz sonra, Hasan Sabbah 
kendine geldi. Döndü. Köleye 
baktı. Köle, feci ıstıraplarla kıv
rana kıvrana can veriyordu. Ha
san Sabbah ölümün bu fecaatini 
görünce ü;ktü. Her köşesinde 
bir serap titriyen ufuklara haktı. 
Ellerini semaya kaldırdı: 

- Medet ya Ali, medet ... 
Medet senden.. Kerem sen den .. 
inayet ve merhamet senden ... 

Diye haykırdı. Ve sonra, 
diz çölRü. Ellerile yüzünü örttü. 
Hıçkıra hıçkıra ağlayarak yüzüCJ
tn yere düştü. 

Uzaktan bir kafile göriindü. 
Kafile, göçebe bir aşiretti · 

Bunlar, (Hasan Sabbah) ın düşüp 
kaldığı yere doğru gelmekte idi. 
'Eşyalarım, çoluk çocuklarını; at
ların, merkeplerin, develerin sut· 
larma yerleştirmişlerdi. 

~ 
Kafile, yavaş yavaş ( Hasan 

Sabbah) m olduğu yere geldi .. 
birkaç kişi, yerde yatan (Hasan 
Sabba) ı gördü. Hemen diğer 
arkadaşlarrna haber 'erdi. 

• Koştular. (Hasan Sabbah) an 
yanma geldiler. Evveli, onun 
f?lüp ölmediğini muayene ettiler •• 
Ölmediğini anlayınca, kaldırdılar. 
Kollarından tutarak oturttulal. 

• 
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1 
getirdi ... Hasan sabahın yüzüne 
aerptiler. Başmı yıkadılar. 

l Hasan Sabbah, yavaı yavaş 
gözlerini açb. Derin bir nefes 
aldı. Dalğm nazarlarla etrafın

dakilere baktı. 
(Hasan Sabbab) an hali ve bu 

müessir bakışları, oradakilerin 
hissiyatı üzerinde büyük bir tesir 
yaptı. Çünkü şu anda, Hasımın 
ıstırap ve ümitsizlikle sararan 
çehresi, biribirine karaşan saç ve 
sakalı; hazin, fakat heybetli bir 
şekilde görünüyordu. 

lf 
Hasan Sabbahın, susuzluktan 

kuruyan, çatlayan ve kanlar sızan 
dudakları yavaş yavaş titredi. 
Ölgün bir sesle : 

- Su ... 
Diyebildi. 
Hemen, matarayı Hasanın du-

daklarına götürdüler. Birkaç 
yudum su içirdiler. 

lf 
Hasan, biraz kendine gelmişti. 

Şimdi, etrafındakileri daha iyi 
görüyor ve kendisini ölümden 
kurtaran bu insanlaraıı yüzüne 
şükran ve mahmadetle dolu na
zarlarla bakarak gülüpısUyordu ... 
En limitsiz bir zamanda kendisi
ne hayat getiren bu insanlara 
derin derin baktıktan sonra: 

- Allah, ıizden razı olsun. 
Dedi. 
Hasanın yarımda diz çöken 

ve ona su içiren bir ihtiyar adam 
sordu; 

- Sen kimsin? .. 
Hasan, bu suale, birdenbire 

cevap vermedi. Bir lahza düşün-
dü ve sonra, söylediği sözleri 
onların kalbine tc:ınamen tesir 
ettirecek bir belagatle; 

- Ben .. Mülükü .. Sabbahi,. Ha
miriyye.. siilalesindenim.. Hak ve 
hakikat uğrunda .. tacı ve saltanatı 
tcrkeden bir dervjşim.. Bu ıssız 
çöllerde yolumu kaybettim ... Eğ~r 
ecdadımın lütuf ve keremi sizi 
buraya yetiştirmese idi, ~oktan 
ölüp gitmiştim ... 

Etrafındakiler, Hasanın söyle
diği bu kesik kesik sözden 
müteessir ve mütehassis oldular. 
Derhal ona karşı hürmetkar bir 
tavır aldılar. 

* Kafilenin reisi olan ihtiyar, 
derhal emretti. Kafile durdu. 
Atlardan, develerden yükler ın
dirilerek çadırlar kuruldu. 

* Güneş grup ediyordu. 
Kadınlar, koyunlardan sUt 

sağıyor, çocuklar oynaşıyordu. 
Kafilenin merkezinde, iistüste 

yığılmış şilteler üstünde ( Hasan 
Sabb'1h ) otuı uyor. Gözlerini, 
kıpkırmızı ufuklara dikmiş, dti
tünüyordu. 

Fakat bu düşünüş, çok derin 
ve çok manidardı. Herhalde, 
gurup eden güneşle, kızıl bir 
kan deryası haline gelen ufuk-
larda, (Hasan Sabbah) ın kalbine 
akan, kanla bir ilham vardı. 

* ijasan bu ıssız çöHercı. ., .. 
suretle dUtü ... ken •• 

Yazan: A. R. 

I Ömer Hayyam, sevgili ( Meh
tap ) ı ile, hudutsuz bir aşk ve 
saadet hayatı yaııyor.. Evinin 
güller ve erguvanlarla örülmüş 
( revak ) mda, Mehtabın beline 
saralmış, duruyor, ufukta yavaş 
vavaş yükselen ayı seyrediyordu. 

Hayyamın elinde billur bir ka
deh, Mebtabm elinde de şarap 
dolu bir sürahi... Hayyam, Meh
tabın yüzüne baktı. Kadehi ona 
doğru uzattı. Mehtap, en tatlı 
bir tebessümle mukabele ederek 
kadehe yavaş yavaş şarap boşalt
tı. 

Hayyam, evvela şarap dolu 
kadehe, sonra. ufuktaki aya 
ve daha sonra ( Mehtap ) a 
b~ktı. Yüzünde geniş ve mana!• 
bır tebessüm dalgalandı. Kadehı, 
göğsüne dayadı. Şu rübaiyi oku
maya haşladı: 

[Mehtabın nurları gecenin es
mer tüllerini )ırttı... Şarap iç .. 
~i~a ~ belki - bir daha böyle 
labf hır zaman ele geçiremezsin. 

Sen, bugün, keyfine bak .. 
çUnki bir glln gelecek, bu meh-
tabın nurlara ikimizin kabrine de, 
ayrı ayrı nurlar yağdıracak .. ] 

* Mister Vilso~ .?u rübaiyi oku-
duktan sonra duşundü ve hafifçe 
güldü. 

Elindeki k~tabı yavaşça kapa
dı. Yanındakı masanın üstüne 
bıraktı. Elini uzatta. Şarap şişe• 
aini aldı. Kadehe yavaş yavaş 
şarap boşalttı. Kadehi ağzana gö
türecekti. Fak at durdu. Kadehi 
kaldırdı. Billur avizeleri parlayan 
elektriğe tuttu. Şarabın erimit mi
na gibi parbyan rengine baktı 
ve sonra masanın üstündeki ki· 
taba dokundurdu: 

- Senin şerefine Hayyam ... 
Dedi ve deri11 bir telezzüzle 

yudum yudum şarabı içli. 
( Arkası var) -----

Hergün Bir Rübai: 

Jnsanların bir kısmı, (Din) ve 
(Mezhep) fikirlerile uğraşıp du
rurlar. Birtakımı da, (Şek) ve 
(Yalfrı) meselelerine saplamr, 
kalırlar. Ha!buki, görünmiyen 
meçhul bir, noktadan, birdenbire 
bir münadi çıkar ve onlara hay
kanr ki: 

- Ey gafiller!.. Hayat v, 
iasanhi41l yolu; ne qdur.. ae de 
bu ••• 
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- Evet.. işte, } epyem bir 
aşk... Fakat, kapısı her taraftan 
sım sıkı kapalı bir kaleye benzi
yor. Bu kaleye hücum etmek 
lizım. Çiinki kalede kıymetli bir 
inci var. Fakat, bu inciye malik 
olabilmek için kalenin neresinden 
hücum etmeli.. Neresinden gir
meli. 

Ben, tamamen susmuş, yalmz 
onu dinliyordum. O, bu sözlerine 
benden cevap bekliyen bir tavırla 
gözlerimin içine baktı ve birkaç 
saniye bekledi. Sonra, yavaş 

yavaş tebessüm ederek: 
- Amma, diyeceksiniz ki· Siz, 

mahir bir aşk erkAnıharbısınız. 
Şimdiye kadmr, birçok göniU 
kaleleri fethettiniz. Bundan mı 
izharı aczediyorsunuz?.. Evet, 
doğru.. fakat hazan en cesur 
kumandanları da düşündüren va
ziyetler olur. 

Dedi... Ben daha hali, onun 
yüzüne bakıyor, biiyük bir inat 
i!e gözlerimin içine dikilen göz
lerinin manalı bakışlarile kuvvet
lendirdiği sözlerinin neticesini 
bekliyordum. 

O, nihayet üçüncü dcf.ı açını 
çektikten sonra: 

- Onun ıçm, bu itte bana 
biraz yardım etmenizi istiyorum. 

Derdemez, az kalsın, kah
kahayı basıyordum. Hemen ken
dimi topladım. Hafifçe bir iki 
defa öksürdükten sonra. 

- Ben mi efendim.. bfımem 
ki .. size nasıl yardım edebilirim?. 

Büyük bir gülmek ihtiyacı 

hissetmekle beraber, ayni zaman
da fena halde de kızıyordum. 

Acaba bu adam bir aşkına ben
den yardım istemekle beni ne 
gibi bir işte kullanmayı tasavvur 
ediyordu. Bir genç kadından, 
diğer bir aşkm muvaffakiyetine 
yardım istemek, o genç kadma 
pek ağır, pek gülünç, hatta pek 
iğrenç ve küstah bir teklif olmaz 
mıydı? ... 

Romanı 

Yazan: Z. Şakir 

Müdürü Umumi, şimdi de elin
deki resme bakarak cevap verdi: 

- Nasıl mı yardım edebilir 
siniz? .. Evet.. bu da bir mesele ... 
Biliyorsunuz ki, ekseriya.. ve he
men daima kadınlar bana müra
caat ediyor. Bu, kolay bir İf •• 
üç aşağı, beş yukarı vaziyeti 
idare mümkün oluyor. Halbuki 
Şimdi, ben bu genç kadana 
i.şıkım.. Ben ona miiracaat ede
ceğim ... Müracaat etmek bir teY 
değil.. fakat ben. her ıeyden 
evvel alacağım cevabı düşünll4 

rüm... Aşkta muvaffakıyetsizlik, 
hiç sevmediğim bir pydir. Beni, 
çok titizlendirir ... 

Müdürü Umumi, durdu. Bir 
iki defa yutkundu. Ve onra çok 
ciddi bir maliye bahsi mllzakere 
ediyormuş ıibi yavaı yavaş de
vam etti: 

- Onun için aizin fikrinize 
müracaat t:diyorum... ihtimal ki, 
siz de hayatınızda b6yle bir vazi
yet karşısında kalmışsmızdır. 
Eğer kaldı iseniz, ne yaptınız? 

Sualin inceliğini, derhal kav
radmı. Hemen, çok masum ve 
bu gibi şeylerden pek uzak 
yaşamış bir insan pozu alarak 
cevap verdim: 

- Emin olunuz efendim, bii
tün hayatımda, aşk oyunlarından 
çok uzak yaşadım. Değil böyle 
müşkül işler, hatta bunların en 
kolaylarile bile hiç meşgul ol· 
madım. 

Müdürü Umumi, elindeki res
me bakıp derin derin düşünür
ken, ben de meraktan çatlıyor
dum. Müdürü Umumiyi böyle 
ince ve mahirane hesaplara düşü
ren, ona plinlar tertip ettirecek 
kadar bu adaman zihnini ifgal 
eden kadm, acaba kimdi?.. Bu 
merakımı biran evvel halletmek 
için, ıu fikri ilave ettim: 

- Arzu buyurur1a11ız, bir 
mektup yazalım.. Ş8pbesiz l>ir 
cevap verecektir. 

( Arkua nr) 

Çok çay içen japonyalı 
ıınırlenince Bromural alır, rahat eder, tatlı uyku 
uyur. Bu ılaç zararsız yegine müsclddndir. 

CLudwlgshafen a. Rh.,Almanya) Knoll A.-0. Kumpanıa. 
eınrn Bromural'ı çeyrek aıırdanberl halkın aradılJ 

ve heryetde muhtlıç oldulu bir IJaçtır. 
10 ve 20 komprill)eflk tOpler i~ılndedlll. 

-
8iriai koıtui bir au oıataruı 

~~~~;..._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Cenuv Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

Altın P şinde~~ Muharriri 

Stakpool 

Üç Serseri •. Üç 1\1ilyoner -48-

Ti iman: 
- Makar kulübede Wiyarın 

yanmdodır, dedi, anlaşılan arala· 
nada sıkı bir dostluk başladı, 
sigara ve cin içmekle meşgul
dürler. 

Uaglon: 
Ben Makarm lüzumundan 

faz.la ıçki kullandığını zannet· 
.em! 

Hayır. Fakat ne olursa 
ohun bu dakikada bildiğimiz ayyn

llD yanındadır. Kendi besa
IMma ne konuşabileceklerini 

düş5nüyornm. Kulübenin kapısı
na kadar gittim. Fakat içerdcn 
ça~an koku okadar •ddetli idi ki 

u kaldı sırtüstü yere düşecektim. 
Viyar davet etti, fakat yapılacak 

buı işlerjm olduğunu bahane 
ederek girmedim. 

Bu rnütaleaya arkac:.lufı: 

- Viyar ile Makarm dost
Wdannda tehlike olabileceğini 

. -neL'llelD cevabını verdir. Vi-

,_ ticareti ile meşguldür. Buna 
içkisini de ilAve ederseniz ada

. - bqka şey dü,ünmiye vakti 
kalmadığına anlarsanız. 

Hakikati halde Hagton bir 
middeltenberi Şayayı o derece 
fazla düşünüyordu ki kendi~inde 
bıqka mevzu üz.erinde durmak 
kabiliyeti kalmamışb. 

Acaba genç ktzı kısdırmış mı 
idi, yoksa korkutmuş mu idi? Bu
DU bilmiyordu, fakat biraz daha 
sakin hareket etmediği için ken
di kendisini muaba~a ediyordu. 

İs'~eleye inerek oturdu ve 
Hatün ne yaptığım seyre daldı. 

Kapt n tahtaların n çatlamaması 
için s:ındalın içine biraz su dol
durduktan sonra içini tetkike 
b~şlamıştı. 

Bununla beraber Hagton kap
tam • Ör.!miyordu, düşüncesi el'an 
Şayada idi. 

Genç kızın insanı cezbeden 
tatlılıklarmda11 biri, bazan sözü 
keserek maksadını anlatmak i , in 
i,,arele geçmesindeycU. Herhalde 

Hagton ekseriyetle aşkın uzun bir 
tam~mndan doğmasına rağmen ba
zan bir yıldırım gibi süratla do-

ğabileceğine de inanmıya baş
lamıştı. Bazı insanlar aralannda 
kimyevi bir cazibe varmış gibi 

yekdiğcrine doğru koşuyorlarmış, 

diyordu. Fakat içinden müsterih 
değildi. 

KIR 

Tıraş bıçaklarını 
Her yerde arayınız 

Ha~on İçin Defineyi Bulabilmek Şim
di Büsbütün Ehemmiyet Kesbetmişti. 

Çünki Kızı Alıp Götürmesi 
Ancak Bununla Kabildi 

Şaya beni sevse de benim
le gelmiye muvafakat etse bile 
onu buradan nasıl götürebilirim, 
diyordu? Beş para:n bile yok. 

Şaya ile birlikte burada kal
maya gelince bunu hatıra getir
mek biJe doğnı değildi, bu, 
daha hayatta iken mez.ara gır
mek demekti. 

Hagton düşüne düşüne hayale 
daldı. Evet. evet, en iyi çaresi 
defineyi bulmak ve Şaya'yı bu· 
radan alarak gitmekti. Fakat 
hayalde kalmak mümkün değildi. 
Hagton derhal kendi kendine 
söylendi: 

- Bir defa defineı in 

.. 

katen mevcut olup olmadığı belli 
değil. mevcut olsa bile Makar 
haininin etinden kurtarılabilece
ğini hiç kimse temin edemez:! 

Hagton bir müddettenberi 
Makarm hakikaten korkonc bir 
mahlôk olduğunu anlamıya baş• 
lamışta. Evet Makar korkonç bir 
adamdı. Mütemadiyen gizli plan
lar peşinde koşan ve mütemadiyen 
karanlıklarda yaşıyan bir adamdı. 

MuhteJif bayvanlann tabiatle
rini kendi tabiatine ilave edebil
mek kabiliyeti yalnız insanlarda 
mevcuttur ve ancak bu kabili
yettir ki bazan insanlara en ga
rip vahşetleri vapabi)mek kuvve
tini vermektedir. 

Uçüncü Milli Sanayi Sergisine 
İştirak eden ve etmiyen saoayicilerimiziQ 

NAZARI DiKKATiNE 
Tabedilmkt-c olan .sergi rehberine reklim YerinİL 

Rclıberlcr meccırnen datıtala.cakhr. 

Şerait çok ebYen 

Podtı kula.a N. 10 ANKARA 

Çeşme Plij ları 
Müzayede Şartnamesi 

Hililiabmer Cemiyeti İzmir Merkeiinden : 
l - 18 kabine - Banyo soyunma mahalleri - 1 büfe l gazino 1 

mutfak, elektirik dairesi, su tesisatı 1 hususi oda 3 duş, 3 halayı 
müştemil Çeşme'de Ilıca mevkiinde kain plaj 5 sene müddetle icara 
verilecektir. 

2 - Plaj arnı.isi müstakillen Hilfiliahnıer Cemiyetine ait olup 
bundan baş'rn plaj sahası olmadığı gibi hiçbir kimse tesisat yapmak 
salahiyetini haiz değildir. 

3 - Gazinonun masa, sandalya, mutfak levıızmıı. deniz oyuncak .. 
ları, ve s:ıire gibi eşyası tekmil olup muhafazaları kırılmak ve 
fersudcleşmek gibi zayiat tamamen müstecire ait olmak üz.ere bu 
eşyaların birlikte iareten müstecire verilecek e.şya ve motörün 
halihazır evsaf ve kıymetleri hini teslimde nazara itibara alınmak 
suretile teslim oluna-caktır. İşin hitammda me~kur eşya ve motörun 
kullanılmak yüzünden kıymetlerini kaybedeceği tabii bulunduğunda11 
ber eşyanm cins ve nev'i ne ve aşınmalarına nazara• % 10 ilA % 100 e 
kadar amorti \enzil edilerek dev,ren tesellüm olunacaktır. Binanın 
amortisi l,gndan 'hariç o\up ancak. bu müddet zarfındaki tamirat, 
boya ye saire gibi arlzalar miistecir tal"afıodan ikmal edilmesi şarttır. 

4 - Elektrik dairesinde motör ve gazinonun dahil ve haricinde 
elektrik tesisah vardır. Müstecir kendisine ait olan tenvirata ikmal 
ettikten sonra bermutat kendisinin tensip edeceği bir ücretle 
başka müşteriye satabilir. Yalnız motöre haddi tabiisinden fazla 
cereyan tab.mili atiyen motörün bozuhnaStna ve kırılmasına sebep 
oiacağmclan bu cihetin nazan itibara almması şarttır. 

5 - Plija gelecek olan müşterilerden on kuruş duhuliye alın
maktadır. Miistecir bu hususta serbesttir. Yani iste~e duhuliye 
miktanu• tezyit ve tenkıs edebilir. Hililiahmere aıt hanelerin 
müstecirleri bu dubuliyeden müstesnadırlar. 

6 - Bedeli icar tahmin edilerek üç taksit ve peşin olmak üzere 
tesviye edilecektir. 

7 - Mevsim geçtikten sonra. bina ve eşyalarm mu~afazası için 
senevi ( 150 ) lira iicrdle bir bekçi istihdam edilmektedır. Bu para 
da müstecire aittir. 

8 - Plaj sabası dahilinde mevcut iki adet hane yardır. Bu binalar 
yalnız cemiyete ait olup müstecir ile bir münasebeti olmadığı gibi 
bunlardan gelecek menafi .anacak Hilaliahmere aittir. Ve bunların 
rnüste:irlerinden duhuliye alınmaz. 

9 - Müstecir plaj sahası dahilinde bilahare cemiyete terkedilmek 
ve hiçbir bak nramlmamak şartile - istediği tesisatı yapabilir. Ve 
bu hususta cemiyet bir mes'uliyet kabul ermez. 

10 - Fazla izahat istiyenler ayrıca bir mektupla Hililiahmer 
Cemiyeti lzmir merkezine müracaat edebilirler. 

11 - Plij icara verildikten sonra gerek müstecir tarafından 
otel ve gerek buna miimasil büyük başka tesisat yapmak arzu 
edenlerin daha uzun müddet kiraya vermek ve daha milsait şerait 
ghtermek theTe mftnkereye girişebiliriz. 

12 - lfbu ı••ımenin middeti nisaa nilaa1etiwle bitecektir. 

Sovyet Rusyada 
Bir Gazetecinin 

Gördükleri 
f e., tarafı 6 ıncı aayf ada.) 1 

Berlin. JO Kinuouev·vel 1931 ' 

iki gazeteci "Roma" da "Pa .. 
payı ziyarete gitmişlerdi. Konu .. 
plarken "Papa,. sordu: 

- Bizim haklam1zda bir ki-. 
tap yazmak istiyorsunuz öyle mi ? 
Peki, Fakat "Roma,, da nekadar 
kalacaksınız ? 

- Üç gün mukadde. peder 1 
- Bu Müddet kafidir. 

"Papa,, bu muhavereden son· 
ra ikinci gazeteciye döndü ve 
ona da sordu : 

- Peki siz nekadar zaman 
kalacaksanız? 

- Üç ay! 

- Bu müddet pek azdır. 
Bu küçük hikayeyi bana 

"Moskova" da bizzat M. (Litvinof) 
anlattı. Biltabi ııRoma,, dan bab .. 
sederken "Moskova,. yı kastedi
yor; "Papa,. derken de kimbilir 
belki kendisini diişünüyordu. Fa· 
kat bunu bana söylemedi. 

Yalnaz: ben şimdi dilflinüyorum: 

- Niçin Moskovadan daha 
ilk akşam dönmedim, diyorum . 

Moskof hükumetinin merkezi
ne 6ğleden dört saat sonra 
vardım ve gece yerısmdan 
iki saat sonra da yatağı

ma girdim. Halbuki yatağıma gi
recek yerde geri dönüş yo
lunu tutsaydım, tamamen doğ
na olmasa bile hayret verici 
neticelerle dolu küçücük güzel 
bir kitap yazabilirdim. Fa
kat böyle yapmıyarak Moskova
da alh hafta kaldım. Şimdi bu 
memleket hakkında ne söyleye
bilirim. 

Orada her şey yaz:ı\andan 

ve söylenenden farklıdır. Her 
şey tahayyül ettiğimize, mümkün 
gördüğümüze daha ziyade ben
zemektedir. Evet takriben böy
dir, büsbütün değil. 

* Rusya yeni bir şey doğuyor 

ve büyüyor. Bunu inanarak söy
liyebilirim. Fakat bu doğan ve 
büyüyen şey fazla heyecana ka
pılan lehdarlarının veya aleyb
darlarının bize inandırmak iste
dikleri kadar " yeni " ve " im
kansız,, değildir. 

* 

saat içinde ben bu "hakiki ye
niliği " görmedim, fakat hiCJS& 
dar gibi oldum. Bununla beraber 
bu ilk altı saat benim yine ol
dukça ve hayret verici vak'alarla 
dolu idi. Gördüklerimi size, iza
hata girişmiyerek olduiu gibi 
anlatacağım. 

Grand Hotet 
Tayyarenin yolculara mahsua 

kısmında siyah zemin lizerinde 
kınmzı harflerle yazalmlf bir 
cftmle parladı. Bu cümleden: 

- Dikkat ediniz, mıyoraz. 
koltuğunuza eyice yapııınız " de
niliyordu. 

Fakat bu cümlenin belirdiği 
dakikada ihtara liizum kaim· 
mtJb. Biz albo yaldı:ılar içinde 
parlayan bin bir kubbeyi 1eyre
derken tayyare çok yilkseklerden 
kısa bir münhani çizerek burnunu 
zemine dikmifti. iniyordu ve Sovyel 
ölkeıinde yakından gözilme çar-
ı;an ilk şey tam faaliyet halinde 
bir bipodrum oldu. Küçiik ve se
ri otomobiller tribünlerin kena-
nndan kaynıyor ve her taraftan 
siyah insan k6meleri kaynaşıyor-
du. Hipodromun Hiıpano Suiza 
markalı yepyeni lnb bir otomobile 
bizi bekliyordu. Hayatımda hiı 
bir zaman bukadar merasimle kar
şılandıgımı habrlamıyorum. Şofartı. 
yanında kızıl ordudan bir muha
fız asker, otomobilin içinde de 
bil' tel'cl1man vardı. Moskovaya 
bu şekilde muzaffer bir kuman
dan gibi girdim. Fakat bu refa
katimdekilerden nasıl kurtulmalı? 
Bu ı>ek güç olmadı: 

- Yorgunum, derhal yata .. 
cağım, dedim. 

Heni hemen yalnız: bıraktılar. 
Fakat gidip yatmadım. 

( Arkası var ~ 

Pertevniyal Vakfmdan: 
Şişli'de lzzetpaşa sokağında 

Valde apartmanının 5 No. lı da
iresi 1 sene müddet ve 45 .. 47 
lira ecri misille; ve Kadırga'da 
53 No. l• arsa 2 sene müddet ve 
10 lira ecri misille ve yirmi gfin 
müddetle müzayedeye vazedilmiş
tir. Taliplerin yevmi müzayede 
olan mayısın 12 inci perşembe 
günü saat 16 ya kadar lstambul 
Evkaf Müdüriyetinde Pertevniyal 
Vakıf ldaTesİne veya İdare Enci
men" ae müracaat etmeleri. 

SVEA 
Gaz Ocakları 

FENNli..J SON iCADI 
idareli ve dayamkladırlar. 

Bunları her y~rde 
• • • 
ısteyınız. 

Çiçek pazar, Altıparmak Han altında, İstanbul 

Sanayi l\1ezunu Aranıyor 
İstanbul haricinde kain bir ınuessesei ınnaiyenin muhtelif makine 

dairelerinde çalıştırılmak üzere hizmet'. askeriyesini ifa elmiş on genç 
sanayi meıunu efendiye ihtiyaç vardır. Bu efendiler şimdilik muvak

katen, .ileride gösterecekleri kabiliyetlere göre dolgunca maaıta daimi 
obı ak ta.Uf edileceklerdir. Taliplerin veaaiki askeriyeleri ile timdiye 
kadar çalışbkl.m müessesattan almış o1dukları bonservia ıuretlori Ye 

mubtaaar tercümei halleri merbut oldutu halde ( Sanayi ) rumuzlle 

bt..buJ 178 e-ta laatua aclr..U.e tahrirea ..,.acaatled. 



SON POSTA 

Bir Ölünün Hatıra Defterinden : 

HAiNLERiN İÇ YÜZÜ....__--: ____ ;· 
Yüz Ellilikler asıl Gittiler, eYapblar 
HAiNLER V AHDETI1NI KARŞILADILAR, EL ETEK 

ÔPl'ÜLER, BU iBRETLi BiR SAHNEYDi 
-67 - ~ 

Birkaç top, gamlı inle-
Çlnki polis umum mildir&, çıp

lak ayaklı ve eli değeueldi poU.
lerini aokaklara d6kerek herkal 
ıehir haricine a6rdi1rm6ftl. Bu 
auretle dcut bulan kalababtan 
bqıoda Mustafa Sabri Ue arka
dqlan • yamab bohçalar gibi • 
alacah bir kllme teşkil ediyorlardı. 

Kıralla Vabdeddini taş!)'an ka
tırlar, kumlar içinde çırpına çır
pına kalabalığın önüne gelince 
Şerif Hüseyin emir verdi, araba 
durdu, firariler yaoaşh ve biri
birine m6tehUB1r geçinen sabık 
Efendi ile kalelq arasında ilk 
muhavere vukubuldu. Sözü açan 
Vahdeddindi, eleğini öpen firari
lere iltifat ediyordu : 

- Dai dağa kavuşmaz, insan 
imana UVUfur. itte burada, bu 
mukaddes yerde birlettik. 

Jillerile Vahdettine san
ki linet okuyordu ve o, 
bu top gürültüsünü se
lim sanıyordu. 

O akfam fırarilerin "huzuru 
hlimayunda .. mesut ıerefini" ka· 
zandıklannı s6ylemiye hacet 
yoktur. Herifler vaktin nakit 
olduğunu dOtDnerek Vabdettini 
ilk ıecedea ihataya giriımiılerdi. 
Hepıi bilbaua Mustafa Sabri 
Mekkeden bütiin islim Alemine 
seslerini iıittireceklerini s6ylllyor· 
)ardı. Efendilerinde yeni yeni 
ümitler uyandırıyorlardı. O da 
Kıral Hüseyin tarafından niçin 
çağırlldığını, nekadar tohaf ki, 
henüz anlamamış bulunuyordu. 

işte bu temaslar, akıam ve 
sabah YÜİ olan bu ziyaretler, 

1111clan bir ....., hiaetmediklerini 
81yledi. Llkin doktor, aldığı ta
limata binaen, iarar ga.tercli, he· 
kim r6z6n6n aabbl tahavvOlteri 
daha iyi giirebileceğini anlattı. 
Bu, satlam bir adama zorla has
tahk kobul ettirmek gibi bir 
pydi. Vahdeddin de m6tebayyır 
olarak 10rdu: 

(Arkut • .,. 

Sayfiye 
Arıganlarl 

lstanbulan münasip bır •m
"ni/11 gazide 6tr n lnivorsanız; 

Ev sahipleri! 
Siz de evinizi mevsimlik 

olarak kiraya verecekseniz 
SON POSTA ya hemen bir 

ilin veriniz. Müşteri bulaca
ğ nazdan ~min ola bilirsiniı 

iLAN 

1 
Sayfa 15 

tc 1 İstanbul Eelediyesi llinları 1 .."] 
lcan teminab 

No. Lwa v...,. ş.w. .. We.-. ·- 2&8 D6kkt. 6.50 
• .. " ·- 2'l4 " 6,50 .. .. " ı- 216 " 6,50 .. " " ·- 214 " 6,50 .. " .. 2-210 " 6,M 

" " • 1-208 " 6,S) .. .. • 7 - 2?0-22'l .. 6,50 
.. " ., M2 " 6,50 

Saltanahmette ~ - 49 ve 39 • 54 Hane 16,50 , 
Fatilate 2 ,. 9 
Betilıtatta 6 Dakkla 4 
Galatacla 6 - 8 " 162 
Ç1rÇ1r Yangın yerinde ~.80 metre arsa 13,!Ml 
Fatih yangın yerinde 48,52 ,, ., 4 
Cıhıngir ,. ., 130,26 ,, ., 293 
Fatih ,. ,. 45,50 ., . ,. 7 ,50 
Bakırköyünde vapur iskelesinde 229 ., 26 

" " '. 332,28 " 38, 50 
Yukarda yazıla emlAk satılmak ve kiraya Yerilmek llzere müza· 

yedeye konmuştur. Talip olanlar tafsillt almak içiıl herg&a Leva
zım Müdürlüğüne ve ihale glini olan 2 • 5 • 932 pazartea trlln de 
teminat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi 
Encümene müracaat etmelidirler. 

Zafiyeti umumiy.. itlihHı&bk •e kunetsizlik 
faicle •• tulrl s&Gleaı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede Mustafa Sabri, bir ayet oku
yarak cevap verdi: " Size fena 
16rtlnlip kederlendiğiniz feylerde 
belki hayır ve hayırb pnmlpte 
Hvindiğiniz itlerde belki ter vadar ·" 

matrut h8nkln çileden ç.1kardı, 
kaybettiji fCYlerİ yeniden ele 
~ek için hulyalar beslemesi
ne sebep oldu ve o, kıraJJa vuku 
bulan bir mlilikatta müphem 
kelimelerle maksadım açmaktan 

Şahsıma ait olan euayı beytiyemi 
zevcem Ayte Hanıma aatbm alikam 
lcalmadıj'tnı ilin eylerim. 1 

''eıubcrlit.ao Boyacı sokak No 1 · 
Yahya 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANATJ 1 
..U..cle idi. Koca pbu. vatani 
cllllalerl, 111f te ~ve.ine alma
,... • kırnetl ftdzeyi dalka· 
.-ıata 'ftlile ittihaz ederek 
hünkira teselliler veriyordu: 

- Ş&plae yok, diyordu. aeya
.. ti htlmayununmda meymenet 
•ardır. Çekilen zahmetler heder 
elmıyacaktarl •• 

Konyab Abidin de mallyani 
birkaç kelime mınldanch, 6b0r
leri .. dece etek lpt.._ •e ha· 
brlan aorulunca yerlere• efilip 
kudretsiz ve kıymetsiz efendile
rini ıelAmladılar. V atauazlann 
kumlar &sllinde vatandan binlerce 
kilometre uzakta, böyle 6plfllp 
koklqmalan ibret verici bir 
uhne idi. 

Biraz eonra araba yüriidü, 
tehire girdi, T&rlderdea gubolu
aan birkaç top, gamb ialeyifle
rile Valıdecldine uald llaet oka
yorclu ve o, bu top .... tlltldnO 
HIAm aa111orchd 

da çekinmedi. 
Dediiimiz pi kıral Hüseyin, 

zeki idi, muayyen bir gaye takip 
ediyordu. Yol paralara da vere
rek Melekeye ıetirttiği, bol •J· 
hklar tahaia ettiii adamlana .. 
18bek Otifattaki aftkteyi kana
yamıyuak bDabiH:On başka yol-
lara sapbklannı, V ahdettinin ele 
onlara uyduğunu g&ilnce hemen 
tabiyeyi değiıtirdi, doktolarm
dan biri •aııtasile Mekke hava
ıının sabık hlloklra ve oğlu 
küçük Ertuğrula yaramadığını 
eezclijinden dolayı endişelendi;i
ni bildirdi. 

Matrut Hünkir, ilkin bu teb
liji yeni bir cemile saydı, teşek
kllr etti ve benllz Mekke hava-

Kaaım Zeynel, Şerif HGaeyinln 
Hıcaz tahtından aukut etmesinde de 
bGJGlı •lr lmll olmuıtur. Babaaman 
iatifa.. laeriae o tahta sepn Emir 
Aliyi de Clddeden firara icbar eden 
Vebabl ku•••tlerl, en bGJtık yardı-
•• "-•••• .......... b ......... . 

Çocuğunuzun aabbl, feanl bir 
terbiye almaaanı iatiyonanız 

Kinder Garten'e 
Göndermenizi Tavsi a Ederiz 

Dr. ŞAUL 
Dalıilige M11te1ı....., 
P.n. ha8t•oefwd• -

Balat Rlfatefeadl ..... 

Yeni Ne,,igat 

Otuz Sena Sonra 
Otuz aene sonra mekteplerin, 

çiftliklerin, fabrikalann, ıeyaba
tin ne pkilde cereyan edeceğini 
fenni surette izah eden ve Türk
lerin parlak bayaUarnu taıvir 
eden Akif Saffet Beyin .. Otm 
aene aonra Ttırlderin Radyo 
teknik hayab. eaeri intipr et
miştir. 

Çocuk Haftasında kumbara alayı 

açı neşe ile dolu 
Birer kumbaramız ar 
BD •şua t.ew yolu 
ç·ü,aki kumbaram•z var 

Bayram ne kadar tatlı 
Arabamız kanatlı 

ş' emiz iki katlı 
Çünki kumbaramız var 

Türkiye lı Bankası 1 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN: 

Kiralık Gazıno Ve Bostan 
Eaa 

r ao 
118-2 
163 

Mevki .e Neft Tenüıuıt 
20 KacbklJ Kutdili No. 14 Bina ve ıuiao. 

Beykoz Kura mlttemillbnda bahçe. 
Befiktq Cibaanllma mahallem &o.tan •Irak. 

5 

.t- 5 - 14 numarala bostan 10 
BalAda yıwb emllk bir sene mldcletle kiraya •erilecelrjinden 

taliplerin ihaleye mllaaclif 7 • 5 - 1932 Cumartesi glal aat on albda 
ıubemize muracaatları. (3) 

Gül 
Yapraklarının . .. 
cazıp ve goz 
kamaştırıcı 

• • 
rengını 

sa-- K....- ...... 
,,. ... __.•-tasa••• 
t.timalile temia edeblllrai
llis ld lna auretle clldlD te· 
•m eameaial ,..u .. tmaaı 
•• beıleo•eal ,U.1'9 mak
aadın launllae JUchm edu. 

CLİMI 
SIMO 

( KREll SIMON) 

Harp Malilleri Cemiyeti U
mi Merkezinden : 

1 - Mal61iyet1eri yeniclea 
tudik edilenlerle zayiind• 
veya eakimeaindeo clola)'I vesika 
almak ilteyen arkadqlanmmn 
yalnız pazartesi ve çarf8111ba ıln
leri •at 12 den 16,. kadar 
cemiyet binaama gelmeleri. 

2 - Muntazam ve çabuk 
yuan bir claktilognfa ltizum 
nrdlr. Ana edenlerin Iİoleri, 
cemiyetimizden ~epleri, muvaz
zab aclreslerile Qeyazıt polta ku
tum 12 No. 7a J8lmz tabrir.ea 

--~·'*' 

Fotofra/ Ta/ıllll Kaoonu 

Tablatlalzl lpeamek iniyor· 
aanıa fotopafuusa S *t k• 
poa O. iN.iikte .... rlais. 
Fotopafama •raya tabidir ve 

iade edilmez. 

.......... ...... , 

Fototrafıa ldlfeı" 30 braflak 
,.a -kawu .. c1e wa-wı.m.·!I . 

SON POSTA 
nml, biyul. Han•• n th c ......... 
,.,._ra .......... Kaid z., ·,. 
llRI • ç.1a1,.,... .. .... ·ı; 

Telefoa latanbıal • 20201 
Posta kutusu: İataftbal • 741 
Tdwraf: l.tanbial SONPO.>T 

ABONE 
TÜRKiYE 

1400 ıv. 
7SO " 
400 • 
ıso .. 

l Sene 
6 Ar 
s .. 
1 .. 

F !AT 
ECN ti 

270;) "'· 
140.> -" 300 • 

Gelea evra rvt ftrO.nu. 
lllniardan m •'uU1at a ııa :uc 

Ceup 11'• melctaplara 6 ku JI ·" 
pul ıl•we.ı lla•chr 

Adres &I t '8 k 



Ka mhk , Romatizma, Saraca, Kemik , Sinir, 
Damar, Verem hastabklanna, yürümeye•, 
dif çıkarmayan çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

Ditlerin inci 
Gibi Muhafa .. 

zuı Yalnıa 
DYOL 

Hasan 

lstanbul Evkaf Müdüriyetinden : 
Mahalle ve mevkii No. • Cimi Mllddeti ic•ı Ecri misli Ura 

lahçebp.a'ada 4 • cD ftlaf hanın zemin lrabncla. 4 • 12 Mafaza 932 mayaa PY•İDe kadu- 75 
• 1 • el ,. " .. katta. 1 • 8 Peac:enlİI oda " ,, " ,. 10 
., ,, ,. ,, " ., 35 Oda ,. ,. ,. ,. 23 
• 2 • c:l " ,. ., ., 1 - 8 Penceresiz oda " ,, ., " 10 
" .. .. ,, ,, ,. 12 Oda ,. ,. ,. ,. 23 
.. .. .. " .. .. 14 .. " .. .. " 23 
• " •• ,, ,, •t 18 " " " " " 23 
.. .. .. " .. .. 18 " .. " " .. 23 
.. " ., " ,. .. 22 " " " ,. ., 17 

e.JAcla 11zalı olan vakıf emllk 20 Nisan 932 tarilaiaden 19 Mayıa 932 tarihine kadar mtlddetle bir 
•J wfuada pazarlalda kiraya vu'Jecfiindea talip olularıa. Çemberlitaş'ta Evkaf Müdllriyetinde 
Akarat kalemine mlracaatlan. 

Baş Ateşçi Aramyor 
lstanbul haricinde kAia bir mlie .. uei sınaiyede istihdam edilmek 

ih:ere muktedir bir bat atefflye ihtiyaç vardır. Bu efendi timdilik üç 
ay için muvakkat.. w bu milddetin hitamında kabl iyetine 18re tehri 
100 111 13» lira maa~la daimi olarak tanlf edilecektir. Taliplerin hiı· 
meti askeriyelerini ifa etmlt olmalara ve duvvar kazanLr hakkında 
vlai mal6mat Ye mlmue...a bulunmHı .. rtbr. Avrupa İabrikalaranda 
çalıtml.f olanlar tercih o!aaur. Anu edealeria yetlerinde mevcut vesaik 
ı1uret1erlnla bir mektuba l~ffen Ye (Makina) ramuzile lstnbul 17ti posta 

kutua adresine l'öndermelerl. 4 

Is irto ve spirtolu içkiler 
Umumi Müdürlüğü n · 

30 • 4 • 11.12 tarihiacle yapalmua mukarrer yirmi 1tet mHyon 
life .-..... tehir edilmiftir. 

1 1 
ANKARA: BAIJKPAZAR CADDEst: No. J TEl:EFON fCJlft 

stanbul Evkaf Müdü
riyetinden: 
Kıymeti mubammeneai 

Ura K. 
182 10 Tamamı takriben ( 12 ) artın terbiinde bulunan 

Çelehioğlu Allettin mahallesinde Tahmisönü caddesin· 
de eıki (9) yeni 13 No. lı dDkkAnın ( M5600) hisse 
itibarile (12458) tliaeti. 

83 34 Tamamı (35) Al'flD terbiinde bulunan T avukpazannda 
Mollafenan mııhallesinde yatcı banmcla orta katta atik 
ve cedit (6) numaralı odanın 1 • 6 hissesi. 

240 00 Temama (36) U'flll terbiinde bulunan Tavukpazaranda 
Mollafenari mahallesinde yaicı banınıp alt kabncla atik 
a cMit (7) .. h ocle-n ...ı HFFmi 

8 • T•mzrı terbiiade bulanan Balatta Haaisa 
.,.•eRı d 1 caclff i tde atik (ZW) o. it 
maa m&ftemillt kirıir bir bap •aiazama 1-8 hissesi. 

Balla muharrer emllld malıİ61e sablmak &zere dört hafta mDd
cletle illa ve miizayede1e vazolanm....-. lılla1eW M..,_. etu
aunca pazartesi gilQll aat on befteclir. Talip olmak istiJ..tet kıy
meti mabammeaeaİQ yiJzde yedi buçuğu niıbetinde pey akçelerile 
t»eraber J_evmi meıkira kadar lataabul Evkaf MOdüriyeti ,,İna· 
ıında Malal611t k•le~ne mtıraeaatlan ilAn olunur. 

Dr. H O R H O R U N 1 
Cilt ve Zllhrevi haatalıkları uıuayenehanesi. 

Beyoild, Taklim. Zambak aokak No. 41 

NOVOTNI Lokanta ve Birahanesi 
Yeni Miikemmel Orkestra 

)1 h r tef idar nde prk •e garp nıtıtlıahı Blltfin meşrubat fıalhmnda 

t ıtlAt - Taıe Btra dublesi 3J knrnıttur. 

İstanbul Liseler Mubayaat Komis
yonunchln: 

Maarif Vekile~ latanbul Lev~ -.mbarı ~d'J me~cut 241 
kalem .etJ• pazarlltda ablaca~~·• Ortaklyde k• am.bardaki 

AJemıfarzı.da Mehmet .,... ......... , 
KARA DENiZE 

Bülent vapuru 

Ma~ıs Pazar 
Günü aktamı saat 19 da Sir

keciden hareketle ( Zonıuldak. 
lnel;olu, Ayancık, Samıan, Onye. 
Ordu, Giresun, Vakfı':<ebir, Trabzon, 

SGrmene, Rize Ye Mapavri 1 ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Mliracaat mahalli: Alilye Han 
1 iaei bt. Telefon 21307 

Dr. Celal Tevfik 
Zilhrevl ve idrar Yolu 

Hastabkl ın Miltebaasısı 

Sirkeci, Muradiye caddMi 
No 35. SaaL 2· 6 

lstanbul lltioer lera Me~dan 
Bir taQl'fWI. jolayı -.la- ,.. 

raya. çenllm i !at eden JıU 
..otJaaı 2. 5. ım2.: tarfbiae ldaadil ~ 
.artcsi gllnfi sat ır> l6da Beyoğhan 

da Sakıı atacı sokağıııda 8 10 nu - hı 
Ali Ha~d:ır apartımauıııda a~ık arttır 
ma ilt• satılarağından talipleriıı 
931·!WH dosy:ı numarasıııı hamilen 
mahalli ınezkOrda hazır bulunmaları 

il:\n olunur 

lçü üzerine 
Fenni 

Kasık Bağlarr 
Mide, barsak, 

böbrek 
f1tkünliii&ne 

Fenni 
Korsal ar 
latiyenlere 

&lçn tarifesi 
gönderilir. 
Eminin il: 
lzmir ıokağJ 
Tel 20219 

• 
Kuvvet uru 

CUNU KuDanmakla 
Kabildir. En 

Miilcemmel Dit 
Macunudu•.ı 

Ne Cevap Vereceksiniz ? 
Ttlttladlalbdea her umu içtiiiais lisar.ı.rda 

lateditlaiz vakit •• ...... clüa -- bir ..... 
Yerilir ftJA ba '-tka llpralarclu •••• lçia 1111 
ibaa ~ ne ceYap verİrlİllİ& ?. lçtitl* 
llpraam enafma daha ucu bir sigarama malik 
olmaı kabil olamıyacqmclan tiz bunan ...... 
tabiatile iateclijiaiz marb11 almakta .... 
edecekainm. 

Şimdi batb bir mitaL Keacllnizi Gflltmllf 
bulanmaktamız b...,. ft dcaclımaz •tn1or ft 
bir ec:zaaedea .. bir ASPIRIM " iatiyorauauz. Ba 
takdirde ihtimal ASPiRiN kadar l:ri oldup .a,. 
leaea batb bir iliç almaja razı olar mm· •• ? 
Hayır, ba YUiyet brfaauada 11hhatiniz noktai Daia9 
randan Iİze ıimdiye kadar birçok defalar yarclua 
etmiş olan hakiki A S P 1 R 1 N almak' için ....... 
etmelisiniz. 

Her bir diğer iyi illçta olduiu gibi ASPIRIN'iD 
ele birçok taklitleri mevcut olup bunlar mey .. 
nanda Bayer ifaretine pek benzer ipretler tapyaa
lan da Yardar. Bunlar ASPiRiN deiildir, çlDkl 
yalnız bir ASMRIN •••aat olup o da Bayer ipretl 

altında tamnmaktachr. 

PiYANGOSU 
4. cü kefide: 11 Mayıs 1932 dedir. 

Büyük 
40.000 

ikramiye: 
Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 10.00G Lir.alılc 
büyük ikramiyeler ve 20.000 
Liralık bir mükafat vardır. 

Budapcttfl Beynelmilel eergiaiode 8fP ~ir e4ectk firmalarla mal mu.,._ 
veya sergiyi ıiyaret edecek JeVata aıabf• ol•TVt .Jlaeari~ llilll Bank• 
atideki müsaadatta J>ulunmMflur: 

t ) Satılan emval bedeli q_l~ Bankada aıe•~of \)1-lunan 10.000.000 llaCll' 
PengöyO serbest bırakmııtır. Bu tedbirin gayfflli ~ankaya kısmen veya 
tanıaruen eonehi nmbif•a ~8.tmbatmın Maearıstanm oılrat ve e11at 
mabsula;tanıJt se~ 10etnaUJd • nobıyye ihraç oluna"hllme1idir. 

2) Macaristan Mill1 Bankası eerJinin ,devam ettili •Uddetçe Macar emtlall
nm ecnebi oıov:ı.ddi iptldaiyeaile takas oluhmasına uınaaade etmlttir. 

Fazla walfloıat almak istiyenler IOtlen Macar Ticareti harlcl1e m0eaıaeı9'1 
Ttlrkıye için vekili: lstanhulda, Sirkecide Ralli hanında Emil Bora Efendire 
Tr.lelon: 20601 veyıı Serginin fahri mOnıessili Galat.ada, HUdaveudiglr banıticla 
t' W . V ı\N OER ZF.I·~ Telefon: B. O. 4086 ıuflı 8808fl&İnl\ mflraeu.t l\tmeleri. 

HiZMET 
Her yerde n her te1cle teUDJt r Hayat palaalaltj'I kalmıJor. 

hu ...,..,. ı&rm flteyealeıil ~ Dlesi ~e~e ye 

~..,.._ lttfttk ife Catal~oııoıı-..,c1a~lf"in11il_.,ıJlidaire61&t-1Wae11•,,~i-~~~!!l:~~~~:'·qn'~ 


