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Mekteplerde Talebeye Afyon Ticareti 

H T b. ·y .1 k Devlet lnhisarın ayat er ıyesı erı ece Alınacak -
S 

Verilen malümata nuaran 
Yeme, u Ve Temizlik afyon ticaretinin devlet himaye-Muallimler 

Meselelerine De 01.kkat Edecekler sine alınması hakkında bükiimet 
tarafından tetkikat yapbnlmak-

Bir ilkmektept• talebenin öll• §emeli 
Haber aldığımıza göre, Maarif 

Vekileti mekteplerde talebeye 
hayat ve muaşeret terbiyesi öğ
retilmesi, muallimlerin bu husus-

larla son derece meşgul olmaları 
hakkında bazı kararlar vermiştir. 
Bir tamim şeklinde bntnn 
maarif şubelerine tebliğ olu· 

nan bu kararlara göre, mı·al 
!imler talebeleri yemek ye~ 

lerken daimi bir kontrol altında 
bulunduracaklardır. Bilhassa lok
manın sıhhi kaidelerin emrettiği 

iekilde çiğnenmesi, yemek yeni
lirken ağızm şakırdatılmaması, 
suyun yudum yudum içilmesi 
noktasından talebeyi daima ikaz 

edeceklerdir. 
Tamimde talebenin mektepten 

şehadetname alıncıya kadar mua
şeret kaidelerine alqtırılması IA
zımgeldiği bildirilmekte ve temiz
lik meselesi hakkında da baz• 
emirler verilmektedir. Ezclimle 
talebenin tam manasile temiz 
gez!"lesi hususunda muallimlerin 
her zaman meıgul olmalan kay
dedilmektedir. 

lstanbul Maarif Müdilrlüğtı bu 
tamimi aldıktan sonra derhal 
mektep idarelerini haberdar et
miş, mualJimlerin talebeyi bu hu
suslarda itiyat sahibi etmiye 
çalaşmalarmı bildirmiştir. 
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Yaş Meyva ihracatçılığı 
Kuvvetlendiriliyor 

Bunun İçin Bu Sene Fransadan Birkaç 
Ambalaj Mütehassısı Getirtiliyor 

Ankara, 26 
(Hususi) - Zi
raat Vekaleti 
Avrupaya yaş 

meyva ve sebze 
ihracını i~tizama 
sokmak için bazı 

tasavvurlar bes
lemekte ve bu 

hususta tetkikat 
yaptırmaktadır . 
Vekalet bu se· 

ne üzüm mev· 
siminde Fra ısa-

dan birkaç tane 
ambalaj müte· 
hassısı getirte· 
cektir. Mütehas-

Akşelıi,.de, geni usullerle bağcılık 

sıs lar ziraat mekteplerinde ve 
bağ mmtakalannda halka ve 
talebeye ambalaj öğretecektir. 

Avrupaya yaş meyva ve sebze 
ihracı için ~ark şimendiferlerinin 
ıoğuk hava depolarım havi va
gonlar tedarik etmesi icap et· 
rnektedir. Bu vagonlar tedarik 
edildiği takdirde Avrupaya üzüm 
kavun, kat·puz, domates ve saire 

faaliyeti yapılıyor 

' 

ihraç edilebilecek ve memlekete 
büyük faydalar temin edilecektir. 
Almanya, hariçten giren sebze 
ve meyvaların tonundan 3 mark 
gibi cüz'i bir resim aldığından 
burası bizim için en müsait ih
racat memleketi olabilecektir. 
Yunanistan bile Kandiyeden Al
manyaya yaş üzüm ihraç etmeğe 
muvaffak olmaktadır. 

tadır. Tetkikat mUsbet netice 
verecek olursa müstahsilin elin~ 
deki afyon mahsulü her sene 
devlet tarafından satın alınacak
hr. Devlet bu mahsulü ihraç 
edecek, elde edilen kar müstah
sile taksim olunacaktır. 

Kar Bitti 
Bugün Hava Kısmen 
Kapalı G ecek, Fakat 

Kar Y ağmıyacak ------
Dün akşama kadar yağan kar, 

gece bir aralık kesildi. Bu sıra
da rüzgirm istikameti de değiş· 
mişti. Y eşilköy rasat merkezin
den öğrendiğimize göre bugün 
bava kısmen kapalı geçecek 
ve rüzgAr mutedil olarak 
mlltehavvil esecektir. Fakat kar 
yağmıyacaktır. Dün en az hara· 
ret sıfırın altında iki derece idi. 
Bu ıabah hararet derecesi nakıs 
1 olarak tespit edilmiştir. 

"K 1 · e ,, ın İlacı 
Bir Doktorumuz Bu Has
talığı 12 Saatte Geçiriyor 

Edremit, 22 (Hususi) - Ed
remit Askeri Hastahanesi hekim
lerinden firo
log doktor 
Erhan B. uzun 
seneler çalı· 

şarak birçok 

tedavi ve tec· 
rftbe netic 

sinde pek mt: 
iç ve iğreı 
olan kel (Fav 

hastalığını 12 
saat kadar kı· Doktor Erhan Bey 
sa bir mllddet zarfında tamamen 
iyileştiren ve neticede saç çıka· 
racak bir ilaç keşfine muvaffak 
olmuştur. 

Şimdiye kadar tedavi usulle· 
rindeki müşkülat ve hastalığın 
zaman geçtikçe nüksetmek arı
zalan tamamen zail olınuşl u ·. 
Doktor Erhan Beyin bu muvaf
fakıyeti bp Aleminde ehemmiyeti 
derkar olan bir keşiftir. Erhan 
Beyin Edremitte bu keşfine dair 
bir konferans vereceğini haber 
aldım. Hakkı 

Şarkta Kar 
Bitlis 25 ( Hususi ) - Gece 

başlıyan kar her tarafı bembeyaz 
bir hale getirmiştir. Yağan karın 
yüksekliği on santimetreyi bul-
muştur. 

N. YILMAZ 

Kas1mpaşada Bir Cinayet 
Kasımpaşada Kirkor isminde 

biri dostu Edirneli Hidayeti bı
çakla muhtelif yerlerinden tehli
keli surette yaralamıştır. Sebep 
luskançlıkhr. Kirkor yakalanmışbr. 

Ftab 5 kunıt 

Biribirile Bir Türlü 
• 

Anlaşamıyan iki Daire 
Belediye Ne Derse Evkaf Aksini İddia 
Ediyor Ve İşler De Yüzüstü Kalıyor 

Evkaftan Be
lediyeye devre
dilen sular me
selesi, iki daire 
arasında nasıl bir 
ihtilaf çıkararak 
yüzüstü kaldı ise 
yine Evkaf1D e
linde iken Bele
diyeye devri ta

karrür eden ve 
devir işine baş .. 

lanan mezarlık· 
Iar meselesi de 
yine öylece ytiz-

üstü kaldı ve 
yine iki resmi 
mUessese arasın
da idari bir ihti
laf çıkardı. 

Sular mese
lesinin şekli şu .. 
dur: Belediyeye 

" 

geçen bu sular· Sula,. flB meza,.za,. belediye 
dan şimdiye ka· devredildi, fakat deflir lıi 
dar 609akmıyan söztltt kaldı 
çeşmeye su verilmittir .. Suyu az l lira ayrıhnıtbr. Her aene, bu 1f 
olan 40-50 çeşmeye daha su ve- için Belediye, bütçesine 40 • ftO 
rilecektir. Topuzlu ve Kirazlı bin lira koyuyor. Fakat istiyor 
dere bentlerinin tamir projesi ki kendisine geçen bu suların 
bazırlanmışbr. Heybelide, Deniz vakıf parasını da kendisi alsın. 
mektebi &rkasmdaki, heye- Evkaf, devirden sonra birkaç se-
lan ylizünden toprak altın- ne Belediyeye •enevi onar bin 
da kalan memba için 15 bin ( Devamı 11 incl 1ayfada] 

Er eklere Taş r 
ram n Bir Kadın 

Bursa, 25(Hususi)- Ayan on yedinci gecesi. Saat tam 18. Evciler 
köyünden Bursa Vilayetine telefon ediliyor. Telefon eden de Ane 
adlı bir kadın. 

Diyor ki: 
u 12 saat zarfmda yetişebilirseniz mühim bir kaçak ttıtnn stoku 

ile kaçakçıyı size teslim edebilirim. - Muhbir : Ayşe" 
Derhal tedbir alınıyor ve hareket başlıyor. Ben, bir müşahidim. 

Bir arkadaşımın lutufkarhğından istifade ederek merak saikasile 
takibe iştirak eden bir müşahit. Saat 5,30. Şafakla beraber kay 
methaline vanlmıştır. İleride, sabahın alacakaranlağında elinde bir 
silah tutan bir insan hayali görünüyor. 

(Devamı 11 inci sayfada) 

1 Bu Da Laf Mı? 1 

• 

- Ayol, dUn gece bana uyku illcımı niçin vermedin? 
- Mışıl mıtıl1 sabaha kadar uyudun. 
- Bu da lif mı? Uyandırmabydınl 
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ihtikara Karşı 
~ ıücadele Nasıl 

Olabilir? 
Zaruri ihtiyaç maddelerinde 
ihiikir olduğu aabiltır •. Bunu 
herke• aöylediği gibi Belediye 
lkb.al Te4kilab da tesbit et
miştir. Şimdi bunun önilne 
geçmek kalıyor. Nasıl mani 
oımalıdır ? Dün bu çarenin 
ne o!abileceğini ıorduğ'umuz 
ldmıeler bize ıunları ıöyfe

diler : 

Hakkı Bey (Fener Kiremit M ahallesl 'l!I) 

Trab~onda yüz paraya sahlan 
fasulya lstanbul bakallarında yir· 
mi ile yirmi beş arasında sa
lllıyor. Karstan 65 kuruşa alman 
tereyağı İstanbulda 250 - 320 ku
ruş. Her türlü gida maddelerinin 
fiatleri böyle. 

Et meselesi zaten müzminleş-
miş, çaresiz bir derdimiz. Bu 
yiizde yOz, hazan yüzde üç yüz 
fiat zamlannın hikmeti bir türlü 
anlaşılamadı gitti. Bunun bir tek 
hal çaresi vardır: ln.afsız muhte
kirler ortadan kaldınlmaJıdır. Bu 
da ıermayenin kooperatifleşmesi 
ile mümkündür. Şimdilik koope
ratife de yanaşan yok. O halde 
belediyelerin iktısat teşkilatı ha-
rekete geçmeli, emirlerine para . 
verilmeli ve her nmtte muayyen 
barakaları olmah, ihtiklr yapılan 
maddeyi belediye alıp kendisi 
ıatbrmalı. Bu suretle muhtekir
lerinl _burunları lan1ır ve makul 
kazanca razı olmaya başlarlar. .. 
Şevket BeJ {Uakapaıu Fener eaddeal 119) 

H6tün gıda maddelerine narh 
koymak ve bunlan takip etmek 
lmklnsızdır. Dünyanın abur ucun
dan gelen maddelerin fiatlerine 
kiloda iki, 6ç kurut nakil ücreti 
zammedildiği halde Trabzondau, 
Bursadan gelen gıda maddelerine 
okkada 10-20 kurut nakil vesaire 
masrafı az görölUr. 

Bizim nakliyabmız bele tahmil 
ve tahliye işlerimiz Ye usullerimiz 
pek fenadır. iskele ve istasyon
lardaki hamallar meıelesi esaslı 
bir ıurtte ıılah edilmelidir. 

• 
Şükrtı Bey (AkHny Ka.aa) mahalleal 45) 

Azizim bu işi üç senedir Şehir 
Meclisi bile halledemedi. Hatti 
et meselesi bile bir karara bağla
namadı. Bir de kaldı ki bütün 
gıda maddelerinin ucuzlablması 
işini belediyeden bekliyeceğiz. Bu 
husuıta benim hiç bir fikrim 
yok. Allah bakallara insaf versin. 

Sabri Bey (Çakmakçılar 24) 

Belediye iktisat Müdürlüğü 
gıda maddelerindeki fahiş za'llmı 
keşfetmiŞ'. Demek ki dert anla
şıldı, şimdi devasını da bulsunlar. 
Bqka bir diyeceğim yok. Hem 
bu buhranlı zamanda laftan ziyade 
iş lazım azizim. 

OAKTilO 
Beş Bin Kadar 
Genç Kız 
Diploma_ Aldı 

Yeni harflerin kabulünden 
sonra şehrimizde gen.iş mikyasta 
bir daktilo faaliyeti haşlamıştı. 
Birçok genç kızlar daktilo ağ
ren mek arzusu göstermişler, bir 
kısım müteşebbisler de dersha
neler açmışlardı. 

Yapbğımız tahkikata göre, 
bu dershanelerden şimdiye ka
dar binlerce genç kız diploma 
almıştır. Şehrimizde Maarif Mü
dilrlüğünden müsaade alarak faa
liyette bulunan beş daktilo mek
tebinden bugüne kadar üç binden 
fazla genç kız mezun olmuştur. 

Hususi surette daktilo dersi 
alan kızlarm yekunu da oldukça 
kabarıktır. Bunlardan başka Ti
caret mektebinde açılan daktilo 
kursu ile yazı makinesi satan 
mağazalarda gösterilen dersler 
neticesinde iki bin kadar genç 
kıza ehliyetname verilmiştir. Bun
lt.1rdan bir kısmı kendilerine iş 
bulmuşlardır. Fakat bir kısmı 
henüz açıkta beklemektedirler. 
Diğer taraftan talebe adedi hayli 
aı..aldığı için hususi dersbaıneler· 
den bir kısmı kapanmıştır. 

Yol Ve Bina 
Bir lngiliz Grupu Teşeb
büse Girişmek Üzeredir 

Bir f ngiliz grupu Tür ki yede 
yol ve inşaat yapmak hususunda 
teşebbüslere girişmiştir. Grup 
hu işin ne dereceye kadar kir 
getireceğini tetkik etmektedir. 

Tetkikat eyi neticeler verirse 
merkezi İstanbulda olmak llzere 
bir Türk~lngiliz yol ve mebani 
inşaatı şirketi tesis edilecektir. 
Grup mümessilleri şehrimizde 
bazı hususi temaslar yapmışlardır. 
Tetkikat kısa bir müddet sonra 
ikmal edilecek ve o zaman fstan· 
bul Belediyesi de dahil olduğu 
halde bir çok belediyelere ve 
hükumete müracaat olunacaktır. 

Çiroz Mevsimi 
Balıkçılardan aldığımız malu

mata göre l u senenin balık 

mahsulü çok az olmuştur. Şimdi 

balı. çılann bütün ümidi çirozda
dır. On gün sonra başlıyacak olan 
çiroz mevsiminde bol mahsul 
alınacak olursa balıkçı)arm yüzleri 
gülecektir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

SON POSTA 

Lokanta, Birahane 
Ve Gazinolar 
Tasnif Edilecek 
Belediye lkbsat MUdürliiğü 

lstanbulda bulunan kahve, bira
hane, lokanta, gazino, şerbetçi, 
sinema, bar, tiyatro, dansing gibi 
bütün dükkAn ve müesseselerin 
tarifelerini tasdik ederek sahip-
lerine veriyordu. lstanbulda (15) 
binden fazla bu gibi müessese 
bulunduğu halde müracaat ede
rek listelerini tasdik ettirenlerin 
miktarı üç bini geçmemiştir. Bu 
müssese sahipleri listelerine iste
dikleri fiati koyarak tasdik etti
rebiliyorlardı. Belediye kanunun
daki (belediyenin bu gibi mües
seseleri kontrol etme hakkmm 
bu demek olmayıp, fazla fiat 
koyanlann fiatlerinin indirilmesi 
manasında anlaşılacağı nazarı iti
bare alınarak bu gibi müessese
lerin sınıflara ayrılmasına karar 
verilmiştir. Bu gibi müesseseler 
smıflara ayrılarak dereceleri ah
nacak ruhsatiye ve küşat resim-
lerine esas yapdacaktır. Bu hu
susta Daimi Encümenin hazırla

dığt esas Şehir Meclisinin nisan 
içtimaında müzakere edilecektir. 

Yedi Milyon 
Ecnebiler Sermaye Getir
miye Teşebbüs Ediyorlar 

Bir Alman ve bir İngiliz gru
punun Türkiyede mensucat sana-
yii tesisi için faaliyette bulundu
ğunu yazm;şbk. Öğendiğimize 
göre, bu mal<satla şehrimize iki 
de ltalyan grupu gelmiştir. Tet
kikata göre yerli fabrikalar mem
leketin kumaş brsusunda~d ihti
yacının ancak nısfmı karşılamak-
tadır. Memlekete, her sene ha
riçten bir .nilyon kilo kumaş 
gelmektedir. Fabrika açmak isti
yen ecnebi grupların bu iş için 
memleketimize 6 - 7 milyon lira 
sermaye dökmeleri icap etmek
tedir. Bu gruplarden bazıları 
bükiirnete teklif bile yapmışlardır. 
Yerli fabrikalardan bazıları İstan
bul Meb'usu Vasıf Beyin de iştira-
kile bir hususi toplantı yapmışlar, 
ecnebi gruplara karşı ne suretle 
çalışmak icap ettiğini görüşmüş
lerdir. 

Kartalda Elektrik 
Elektrik şirketi Kartaldaki 

muhavvile merkezini yapbrmışhr. 

On beş güne kadar tenvirat baş
lıyacaktır. Şirket çarşıya alb 
lAmba koymuştur. Kasabamn di
ğer sokaklarına da belediye 
lambalar ·koyacaktır, 

Kartal elektrik şebekesi Ya .. 
kacığa kadar temdit edilecektir. 

iŞ SAHiPLERi 
• 

Bütün işçiler 
Belediyede 
Tesçil Edilecek 

Belediye Milstahdemin idaresi 
şimdiye kadar uşak, çamaşırcı, 
ev ahçısı, hizmetçi, mürebbiye, 
sütnine, hususi arabacı, ıeyis, 

bahçıvan ve hususi şoförlerin 
muayene ve teacillerini yaptırı

yordu. Şimdi idarenin salahiyeti 
genişletilerek hususi müessese 
ve fabrikalarda çalışan bütün 
müstahdeminle beraber, kaJdmm
cı, kundura boyacısı gibi iş ve 
hizmet sahiplerinin de burada 
tescilleri tasavvur edilmektedir. 

Bu suretle ecnebilerin yapa
mıyacaklan işler hakkındaki b
nunun tatbikine başlanmadan 

evvel bu gibi hizmet sahipleri de 
tesbit edilmiş olacaktır. Y almz 
imtiyazlı şirketlerde çalışan 

müstabdimin hükumet komiserleri 
vasıtasile kontrol edildikleri için 
bunlar istisna edileceklredir. 

Olu Teşhir Sandığı 
Tıbbı Adlide hüviyeti meçhul 

ölülerin teşhiri için yapılacak ao
~k hava dolabı ( 2490 ) liraya 
ihale edilmi~tir. Sandık tamamen 
yerli malından İstanbulda yapı
lacaktır. 

Eski Türbeler 
Müzeler idaresi Bunları 

Tamir Ettiriyor 

Maarif Vekaleti tarihi ve sı
nai kıymeti haiz olan türbelerin 
ida e ''<~ muhafaza işini müzeler 

eı e bırakmıştır. Müzeler 
ıc. eıı bir memur vasıtasile bu 

J ıaların tetkikine batla-.. 
gı 

n ı r. 
l a türbelerin camlan tamir 

ediımış ve bazılarının pencerele
rine de güvercinler girmemesi 
için teller konmuştur. Şehzade
başındaki Şehzade türbelerinin 
kubbelerinin noksan kurşunları 
da tamir ettirilmiştir. Bu türbe-
lerdeki tarihi eserler Müzeye 
kaldmlarak muhafaza edilecektir. 

Ayasofya Mozayıkları 
Ayasofya camiindeki moza

yıkları meydana çıkaracak olan 
Amerikalı profesör bir çok kı
sımlarm fotograflannı bitirmiş ve 
haritalarını haz1rlamışbr. İki haf
ta sonra ltalyadan ustalar gele
rek temizleme ameliyesme bq
lanacaktar. 

1 

Mart 26 

Günün Tarihi 

Halk Evinde Ya
pılan İn ihap 

Dün Halk Evinde İçtimai Muave• 
net Şube11i için intihap yapılmıştır. 
Bu ıuünaaebetJe Vali Muhiddin, Vali 
Muavini Fazli, Hamit, Poli.:; Müdüril 
AJI Rıza Beyle.tle diğer birçok .uıvat 
içtimada hayu bulun muşlardır. Ge
rek Vali Be\·, l'erekse Cevdet Kerim 
Bey etrafla izahat Vt>.rrlikten sonra 
intihaba geçilmiştir. Neticede Dok
tor Hamdi Suat, Avukat Avn;, Bele
di}'• Jktuat Müdürü Asım, Muallim 
Se"et ve lımail Miişt::ık Beyler. 
ldate heyetine seçilmişlerdir. 

Aero Kulitpte l<onferans 
lnglliz Moda Kı .. aliçcsi Leydi 

Çaytor tarafından dün Aero Kulüpte 
bir konferans verilmiştir. Leydi tay• 
yare.ile Avusturalyaya gidecek, 
orada moda hakkında konferanslar 
verecektir. Her konferanstan ( 75 ) 
lngiliı: lirası alacaktır. 

Deniz Kazası 
Bir Fransız Zırhlısı 

lmrozda Oturdu 
Ma,.iJya, ıs - Buradaki ıelıiz 

telgraf lata.yonu atideki telai:ıi .ı .. 
nuştu. 

•Providence., zırhlısı lmroı. ada.
sının cenup ıabillerinde karaya otur .. 
muştur. Şimdiki halde Gelibolu fen~ 
rinin 14. mil aç•tında demirli bülunan 
Framiz Milli Bahriyeaine mensup 
"Dordognen nakliye gemisi ile irti .. 
bat teai• eylemiş b!;Jlunmaktadır. 

MilAno Sergisinde Mallanımı 
Millnoda açalacaI~ olan ıeraiye 

Tü .. kiye de ittirak edecek ve maUa .. 
r.mız tıetbir edilecektir. 

Halit Şazi ihtifali 
Dişçi mektebini ilk defo tea!ı 

eden Halit Şazi merhum için dişti 
taıebeıi bugün bir ihtifal yapacak, 
merhumun Eyıpteki kabri ziyaret 
edile(ektir. Yarm da merhum 
ihtifalci Ziya Beyin ruhuna Fatihte 
mevlôt okunacaktır. 

M. Veyi 
Tramvay, elektrik ve tünel şir• 

ketlerinin idare heyeti reisi M. Veyi 
Ye uadan Metr Sal em dün tehr lmb.e 
plmitlerdir. M. Veylin Ankaraya 
gideceti haber veriliyor. 

Hamit Bey Ankarada 
Belediye Reiı Muavini Hamit Bey 

Belediye memurlarının tekaüdiye 
meaeleıi etrafında temas için dün 
Aııkaraya sıitmiştir. 

Kontenjan 
Bu Usulde Bazı Tadilat 

İcra Edilecek 
DGn ıehrimize gelen Takas Ko .. 

miıyonu Reisi Atif Bey, ihracat ofis_f 
miidilrü CenıaJ Beyle birlikte 'u 
gilnlerde Avrupaya gidecek, taku 
meıeleleri hakktnda tetkikat yapa• 
caktır. B:rçok Avrupa devletleri 
ihracatın tahdidi yerine konpanıaa
yoo denilen takas usulünü tercih 
ediyorlar. Bu tetkikat neticesinde 
bizim de bu u.ulü kabul eder>!k dev
letlerle eıya mübadd esi noktasından 
mubYeleler yapmamız mulıtem~ldir. 

Pazar Ola Hasan Bey Ve Bekarlık Vergisi 

• 

r-..... ------------ ----------------~ ,....----------------------------6! 

1: Hasan Bey - Komşu, kadınlar- ı 
dan da bekarlık vergisi alırlarsa •.. 

2: Hasan Bey - Yolda kadınlar sürü 

ı 
3: Hasan Bey - Bize yalvaracaklar, 

yakaracaklar, bizimle evlenmek istiye
cekJer. 1 

4: Komıu - Hasan Bey, se ıi 1 ben m gibi 

zOtiirtlerin arkasına kedi köpek bile takıl
maz, nafile hayale kapılmal 

sürü bizi takip edecekler... · 



2G Mart 
-----~ 

Hergün 

Biran Evvel 
Yapılacak 
Şey ---------s.R. 

Bilmem dikkat ettiniz mi? Ga· 
ıetelerin birinde bir kaç satırhk 
bir haber çıkttı: 

Eski devirlerden kalma tunç 
toplardan bir kısmı şurada bu
rada metruk duruyormuş. Bu 
topların haJitasında altın bulun
duğunu duyan bazı hırsızlar,bun· 
lardan birini parçalamış ve sat
mışlar. Geri kalan kırık kısımları 
görenler işin farkına varmış, ha
ber vermişler, şimdi bu adamlar 
şiddetle aranıyorlarmış. 

* V aktile kesekağıdı fiatına 
Bulgarlara satılan eski ve içinde 
çok kıymetlileri bulunan evrak, 
bu hadise ilk mevzubahs olduğu 
zaman otuz ton olarak göste
rilmişti. 

İade edilenlerin miktarı, yine 
neşriyata göre elli llç çuvaldır. 
Bir çuval, azami sıklet itibarile 
elli kilo gelse iki bin altı yllz 
elli kilo eder. Yani giden mikta
no üçte biri bile değil. Bu hata
yı işliyen, farkına varmadan eline 
bnyilk bir hazine teslim ettiğimiz 
kUçilk bir memurdu. Mesele mey· 
dana çıktı, tahkikatlar başladı, 
heyetler teşekkül etti, fakat her 
hangi bir m~s'uliln meydana çı
karildığını öğrenemedik. 

* Geçen giln Milliyet gazete-

SON POSTA 

ır 
tf Son Postanın Resimli Makalesi 'f Paraya Tapılmaz ..-. J 

J - Dünyanın kibrit kıralı 
Kröger 30 milyar servet yaptık
tan sonra kendi hayatına kendi 
nihayet verdi. 1 

2 - Fotoğraf makineleri kıralı l 
Eaatman milyarlarca servet sahibi 

olduktan sonra artık fa:ı:la yaşamak 
için bir hikmeti hayat bulamaz oldu. 

3 ·- Demek ki para, batta çok 
para insanı mes'ut etmiye, hatta 

bayata bağlamıya kafi gelmiyor. Pa
raya tapanlar ibret alsınlar. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Yunanistanda Siyasi Buhran 
Henüz Halledilemedi 

M halifler De Bir Karar Veremediler 
A1ina, 26 (Hususi)- MaU buhranın tesirile hadis 

olan siyasi buhran vaziyeti henüz tamamen zail 
olmuş addediJemeı. Bununla beraber M. Venize· 
!osun iktidar mevkiini terketmiyeceği hakkındaki 
kanaat kuvvet bulmaktadır. M. Venizelos milli bir 
kükiimet teşkili fikrinden vazgeçmiş olmayıp esasen 
buhran vaziyetinin bu suretle iktiham edileceğine 
kani bulunmaktadır. Muhalefet partilerinin M. Ve
nizelosun bu teşebbüsüne müzaharet edip etmiye
cekleri hakkında henüz kat'i malümat yoktur. 

f Atina, 26 (Hususi) - Muhalefet Liderlerinden 
M. Tamis, ve M. Çaldarisio riyaseti altında bir 
muhalefet içtimaı yapılmış, M. Venizelosun teşebbüs
leri etrafında görüşnlmüştür. 

Atina, 26 ( A.A. ) - M. Tahmis ve M. Çal· 
darisin riyaseti albnda toplanan konsey, M. Veni· 
zelosun millt bir kabine teşkiline dair olan teklifi 
hakkında herhangi bir karar ittihazından içtinap 
etmiıtir. 

Mllzakereye pazartesi günü devam olunacaktır. 

Gayrimübadillerin Vaziyeti 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Yaz 
Ve 
Kış .._ _________ P. S. 

Öteden beri kışı yaza tercih 
ederdim. Sert rüzgarların içinde 
gizlenen vahşi tırnaklarla, sün-
gülerle, mızraklarla dövüşerek 

yUrümek, bütün kuvvetlerimi 
harekete getirir, vücudumda bir 
tek hüceyrenin tembel tembel 
uyuklamasına ve rüya görmesine 
müsaade etmez. Mütemadiyen 
çalışan hummalı beyinlerin soğuk 
havaya ihtiyaçları var. Sıcak 
havalarda süt gibi ekşimek teh· 
likesine maruz kalan insan beyni 
için kış, yazdan bin kere daha 
müsait bir mevsim. 

Fakat, aman efendim, aman, 
aman, elaman, artık bu kış mev• 
siminden, bana bir nefret geldi. 
Yazın tebahhur ederek buğu 
halinde yayılacağımı ve kainabn 
ruhuna karışacağımı bilsem, yine 
kışı aramıyacağım. Şöyle böyle 
bu kış tam altı ay sürdü, çok 
erken geldi ve gitmek bilmiyor. 
Geçen sonbaharı görmedik, ilk
baharın birinci ayını da kaybet
tik, havada kırlangıç anyan göz
lerimiz kara buluttan başka bir 
şey görmiyor. Tabiatta da mı 
buhran var? O da mı ihtikir 
yapıyor? Yerle gök aleyhimize 
ittifak etti. 

Pariste Bir Cinayet 
Paris, 26 ( A.A) - Yunan 

ediplerinden M.Aleksandr Skubia 
ikametgAhında katledilmiş olarak 
bulunmuştur. 

Anadoluda Yol Faaliyeti 
Muğla 25 - VilAyet kay yol• 

lannda faaliyet başlamıştır. Fet-

ıinde okuduk: Osmanlı lmpara• 
torluğu zamanında mevcut Reji 
memuru adedi üç bin beş yüz· 
dO. Şimdi, ayni işi mahdut 
bir sabada gören Tütün İn· 
hisar idaresinde çalışan memur 
kadrosunun yedi bini geçtiğini 

yine ayni gazete kaydediyor. 

Dün bir kişiye ıördiirülen 
işin bugtin beş kişiye yapbrıldı· 
,tmı iddia edenler ise pek çoktur. 

Alakadarlar Emlak Sabşında Bugünkü ::;m~~· yolunun inp .. ikmal 

U l •• T k d•J . . 1• . J Şark ihtisas Mahkemesi Azası 
. .. 

Yukanya sıraladığımız birkaç 
misal, mevcut umumi bir derdin 

su .un er e ı mesını stıyor ar git:;~i·u.~. <i~~:sı ~.hk!.": 

sadece işaretinden ibarettir. He· 
pimizio vazifesi, biranevvel bu 
derde bir çare bulmaktır. Amma 
biranevvel. ÇUnki vakit çok 
geçiyor ... 

Zelzele 
Yunanistanda Bir Sarsıntı 

Daha Oldu 

Atina, 26 (A. A.)- Dün Ke
falonya adalarında vukua gelen 
zelzele hiçbir zarar ika etmemiştir. 

Selinik körfezi içinde de 
diğer bazı sarsıntılar hisseclil· 
miştır. 

Polisten Oayak Mı Vemis r 
' 

lzmir 25 ( Hususi ) - Gayri· 
miibada emlakinin mnzayedeleri 
son günlerde beklenilmiyen bir 
şekil aldı. Müzayedelere iıtirak 
etmek iizere şehrimize gelen 
bono sahipleri, müzayedeye işti· 
rakten vazgeçerek avdet ettiler. 

Emlakin muhammen fiatleri 
çok yüksek takdir edildiğinden 
alıcılar azalmıştır. Bugün kıymeti 
5 bin lira olan bir binaya 30000 
lira kıymet takdir edilmiştir. Bu 

Fransada 
Tiyatrocuların Talepleri 

Kabul Edilmedi 
Paris 26 - (A.A.) - Başve

kil M. Tardiyö, temaşa müesse· 
selerinin murahhaslarını kabul 
etmiş, tiyatro ve sinemalarla bir

vaziyet gayrimilbadillerin milzaye· 
deye iştirakini imkAnsız bırakmıştır. 

Bu itibarla gayrimübadil bo· 
noları günden güne kıymetten 
dilşmektedir. Ziraat Bankasında 
müzayedeleri idare eden heyet, 
bonoların ucuza satıldığım gö
rünce fiatler üzerinde ciddi dav
ranmakta, bu yüzden bono sa· 
bipleri zarar görmektedir. 

Bir maim ilk müzayedesinin 
kapalı zarfla yapılması, haddi-

f İspanlJada 
Grev 

Lugo, 25 - Gece yarısında 
Orensede umumt bir grev patlak 
vermiştir. Grevciler Orense cfva
nndaki Santa Barbara barut 
deposuna hücum etmişler ve bir 
çok infilak maddeleri ele geçirmiş-

IAyıkını bulup sablmadıtı takdirde 
pazarlıkla yapılması gayri müba
dilleri müteessir etmektedir, çün
ki pazarlıkla müzayede yapılır
ken bu sefer kapalı zarfla veri· 
len kıymette bulunamamaktadır. 

Buradaki gayrimübadiller 
mllzayede işlerinin durdurulma• 
sını ve yeni bir müzayede şekli 
tesbitini istemektedirler. Bu işin 
mutlak surette halledilmesi bir 
zaruret haline gelmiştir. 

ADNAN 

Kır al, Kıraliça 
Romanya Kıralıçası Ko

casile Banşıyor 

Dört sene evvel Ekmekçibaşı lerdir. Polis takviye kuvvetlerinin 
gelmesi beklenmektedir. Bankalar 
askeri kıtaatm muhafazası altın

mahallesinde sokakta oynarken likte yapmış oldukları taleplerin 

arkadaşlarından dayak yediğini bütçenin muvazenesini bozacağı- Kayserı·de Havalar 

Piza, 25 ( A.A ) - Pizadan 
mnfarakat eden Kıraliça Helenin 
Romanyaya döneceği ve paskalya 
yortusu münasebetile Kıral Carol 
ile barışacağı temin olunuyor. 

dadır. 
nı söyliyerek kabul etmek imka· 

şiklyet etmek üzere polis mer- nı olmadığım tebliğ eylemiştir. Kayseri, 24 ( A. A.) - VilA· 
kezine gir~n, fakat merkezde Başvekil, tamaşa murahhasla- .. ;;i;r·i;rk·i;;;i~td~;"y~·;;~··iiilı;t yetin her tarafında feyizli yağ· 
Polis Selim Efendiden iki tokat rınm bir uzlaşma esast bulmıya vereceğini beyan eylemiştir. murlar yağmaktadır. 
yediğini iddia eden . Gazi Osman =-==========-:==================================== 
Paşa mektebi talebe~inden Hasan 

Tahsin Efendinin PoJis Selim 
Efendi aleyhine açtığı davanın 

rü1yetine Ceza mahkemesinde 
devam edtım~ktedir. Dört sen~ 

denberi devam eden bu da· 
vada çocugun babası 1000 lira 

tazmioctt istemektedir .• Eveli gün

kü son muhakeme celsesinde 

Şahit celbi için dava başka bir 
güne bıraktlmışbr • 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
Hava bir pnrça bozup ta ortalığa duman ve ıiı 

çöl~se, bir!~aç ka- tanesi attştı·sa .veya deniz dalgah 
olsa s~yris efoinin ııevalıili mü~ecnvire ıeferleri derhal 
inti:ıamm1 kaybeder. Adalarla lıtanbulun alakası kesi
lir, Kadıköy, Hayda,,paşa yolcuları, yağmur altında 
ve soğukta tir, fr titreşk ve işlı!rine gidebilmek için 
.sa a ler ce id:.w~n in keyfini ve vapurlarını beklerler. 

Vaktile Şirketi Hayriyenin başmda bulunanlar, ayni 
intizamsızlık hatasım irtikap ettller, Boğazı boşalttı· 
lar. Ce:ı:asınt da, varidat kaybetmek auretiJe kendileri 
çektiler. Bugün, ayni Şirketi Hayriyo Boğaza fenlen
dirmek ve nüfus celbetmek için her çareye baş vu· 
ru vor. Bu vaziyet karş11ında, Seyriaefainin de yakın 
bir atide ayni vaziyete düşmiyeteğine. artık 

İSTER iNAN, iSTER INANlv!A! 
L-------~--------------------------------..._ ______________ _, 

azalan şehrimize gelmiılerdir. 
N. YILMAZ 

Bekarlara Vergi 
Yozgat Meb'usu Teklifini 

izah Ediyor 
Yozgat Meb'usu Süleyman 

Sırrı Bey bekArJardan vergi abn· 
ması için Millet Meclisine bir tak· 
rir vermişti. Halk Fırkası komis
yonunda tetkik edilen bu teklif 
hakkında Süleyman Sırrı Bey 
izahat vererek bekarlardan vergi 
alınmasını muhtac evlilere mua• 
venet için teklif ettiğini, bu su
retle bekirların evlenmiye teşvik 
edilmiş olacaklarını, teklifinin 
25--45 yaşlar arasındaki kimsesiz 
bekarlara ait olduğunu, köylerde 
bekar yaşıyan kimse bulunmadı· 
ğını söylemiştir. 

Seyyah Celbi 
Belediye Tarafın dan Esaslı 

Faaliyete Geçildi 
Belediye İklısat Müdürlllğü 

lstanbula seyyah celbi için birta· 
kım tedbirler almıya karar ver· 
miştir. Müdüriyet lstanbulun ge
zilecek mahallerini, otellerini ve 
kıymetli eserlerini gösteren küçük 
broşürler hazırlamaktadır. 

Bu broşürler muhtelif lisanla-
ra da yaztlarak Avrupa ve Amerika 
şehirlerindeki ~eyahat acenteleri· 
ne gönderilecektir. Otellerin te· 
miz we servislerin mükemmel ol
mua temin edilecektir. 
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j İktısat Bahsi 

Kibrit Kıralı 
Ve 
Sönmigen Kibrit 

Geçende gazeteler sönmiyen 
bir kibrit icat edildiği hakkında 

bir haber ne~retmiılerdi. Son 
gelen gazeteler bu icat ile kibrit 
kıralı Kroker arasında geçmiı 
prip bir maceradan bahsedi
yorlar. 

Kibrit K1rah, ktıçük kibrit 
çöp6ne dayanan blitttn cihana 
ıamil bir tröıt vücude getirmiıti. 
Ruıyadan maada bBtün memle
ketler kibritlerini bu tröstten alır, 
bu tröst milyonlarca dolar ıer
mayeye dayanır. 

Herhangi bir memleket biraz 
mall ııkınhya dilıttl m&, ki b~ 
gthı dtışmiyen yok fibidir, der
hal Krokeria adamları koıar: 

- Paraya mı ihtiyacınız Yar? 
Verelim efendim. Yalnız iki pr
tımıı YU. YDksek faiz verecek· 
abıb Ye kibrit inhiaannı bize bı· 
lakacakllDlz, derlerdi. Bu ıuretıe 
bltlbı dünyayı da elde etmiflerdi. 

Fakat ıon zamanda Dr. Rin
ıer isminde bir Viyanah genç, 
bet sene ı&ren bir tetkikten 
ıonra, ı&nmez kibrit yapmıya 
muvaffak olmuıtur. Bu kibrit 
ıuya bile dllşıe, liakal beı yt\z 
defa yakılabilir. 

Ba ihtiram muvaffak olması, 
kibrit kıralım tahbndan lndirebi
Ur, kibrit trittibıll de yok ede
bilirdi. 

Tabii Kraker ita lcada kartı 
ela llkayıt kalamazdı. Derhal 
ac:lamlan muhteriin etrafını ıardı 

n ihtiraı 1abn almıya çalışb. 

Fakat Viyanala muhterii bul
mak okadar kolay olmuyordu. 
Çthıki genç muhteri yerinde dur
muyor, trenle, tayyaN ile tehir 
ıehfr dolaşıyor, ihtfra1na mDıteri 
arıyordu. Nihayet onu Pariste 
bir kahvede buluyorlar. Evveli 
mutedil bir fiat teklif ediyorlar, 
•oma daha yüksek bir bedel 
veriyorlar. Fakat maksatlan ihtl· 
raı alip imha oldup için muhteri 
yanaşmıyor. Bu nretle bütün 
teşebbllaler akim kalıyor. 

Şimdi Dr. Ringer bOyllk bir 
mali grupla anlaşmıttır. Hatta 
lsviçrede btıyUk bir de fabrika 
ricuda getirmiıtir. Pek yakında 
ı8mez kibritler piyasaya çıkanla
caktır. 

Bir taraftan da Ruıya ile mO.· 
zakereye girişmiştir. Rusya da 
sönmez kibrit imaline mtıtema· 
yildir. 

Bu tetebbüı mUTaffak olun
ca, kibrit tröstüne elYeda. 

300 Kilo 
Kaçak Şeker 
Yakalandı 

Muğla 25 - ( A.A. ) - Mar· 
marise yanm saat mesafedeki 
kumluk mevkihıe Radostan 
2 Marmarisli tarafında çıJca
raJ an kaçak 300 kilo ıeker 
yakalanmış ve failleri Muğla ih
ti~as mahkemesine sevkedilmiştir. 

Ktrlrng3çta e;r Cinayet 
Bi ·1 aç giin evvel Kırağaçta 

bir c"naye t olmuş, Arap İsmail 
ismind .... bir kasap mahkeme za
bıt ka'iul rindcn Bahri Efendiyi 
hı ... lk .. ğ.r surette yaralamışhr. 
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ME LE KET HABERLERİ ( Ev Doktoru J 
~--------------------_.Beslediğimiz • • 

1 • K ) d V • l Köpeklere 
zmır a a arID a 8 tye Dikkat Edelim 

---=-----

yeni Mahsul Senesinde Sıkınhdan Eser 
Kalmıyacağı 

İzmir (Huıu-

Çok Ümit Ediliyor 
:! Ôd~:~: ı:: I'. '~. 
la ve Kemalpafa 
kazalarına gide- · ' --~ 
rek tetkikat yap
bm. K&yln ile 
i'Öl'Üferek dert• 
lerini öğrendim. 
V aziyeün huJ&. ı 
ıaıı olarak dl- J 

yebilirim ki, Urla 
kazası köylüleri 
bu .1ene mah.au
lfln satılamaması 
yUzUnden düş· 
tOlderi nziyetten 
kurtulmak için varlıkla yokluk ara-
ıında milcadele ediyorlar. Köylüler 
lktısadl vaziyetin düzeleceii gü
ne kadar yardım kabul etmek 
vaziyetindedirler. 

Gerek Urlada, gerekse Ke
malpaşada bütün köylnlerin ve 
halkın ümidi önllmüzdeki mah· 
ıul mevsimindedir. Bilhassa Ke
malpaşa kazası köylülerinin bu 
lıususta llmitleri daha fazladır. 

Ôn\lmüzdeki bai mahıulüntln bu 
ıeneki haaüı vaziyeti tellfi ede· 

celi tahmin ediliyor. Zeytin mah• 
1alO de ayni ıekilde limit Yeri· 

Urlaırı'll amamf ıöriinüşii 

eldir. 
Yalnız Tiltüıı İnhisarmm Urla 

Ye Kemalpaşadan arzu edilen 
derecede tütün almadığı görül
mektedir. Eğer İnhisar idaresi bu 
kazadan bir miktar tütün alacak 
olursa köylfinün vaziyeti nispe· 
ten refaha ulaşacaktır. 

Ödemişe gelince, bu kaza
mızda sıkıkınb vaziyeti daha 
hafiftir. Köylüler kimseye muh
taç olmadan geçinebiliyorlar. Esa
ıen 931 tütün mahsulünden lzmir 
kazaları içinde en fazla para 
alan Ödem.it kuaaı olmuıtur. 

Ôdemişte g6rfiş· 
cüğüm Kavalalı 
bir mübadil bana 
şu şayana dikkat 
sözleri söyledi : 

"-Bu sene 
Urla ve Kemal· 
paşa kanlan 
stkınbya düşttl. 
Bunun sebebi ne
dir, bilir misiniz? 
Biz Rumelide hiç 
kıtlık çekmedik. 
Çilnki asıl işim.iz 
tütüncülük ol-
duğu için bolbol 
tütün ekerdik. 

Fakat ayni zamanda unumum 
temin için de bir miktar buğday 
ekerdik. 

Bu suretle tütün para etme
diği seneler kıtlığa düşmezdik. 
Halbld Kemalpaşa ve Urla eha
lisi yalnız tütün ve ör.tim yetifti
riyorlar. Bu iki mahsul para et· 
mediği zaman unsuz ve ekmeksiz 
kalıyorlar. ,, 

Bu sözlere bir köylü sözll 
deyip geçmek doğru delildir. 
Alakadarlar bilhassa bu noktaya 
ehemmiyet "Vermelidirler. 

ADNAN 

Mallarımıza Müşteri Çıkıy~r 

r 

lzmir (Husuai) - Uyipzig ıergisine iştirak eden 
lzmir Ticaret Odası istihbarat Mfidürli Zaid Bey, 
ıergide İzmir mahaullb için birçok siparifler ka
bul etmiıtir. Sergide ki Ttır pavyonunun çok mu
yaffak olduğu, ve bftyilk ratbet gördüğü gelen ha-

berlerden anl8f1lmaktadır. Mahsulf..Jmısın en fada 
rağbet gören tl\tfin, Ozilm, meyan k6klldür. Hah 
ve çini masnuabmız da çek beğenilmiş ve takdire 
mazhar olmuştur. Gönderdiğim fotoğraf, LAyipzig 
panayınndaki Tllrk pavyonunda İzmir ttitünlerini 
ve Kiltahya vazolarını gösteren köşedir. 

Kalecikte 
Bütün Halkın lıtirakile 
Ağaç Bayramı Yapıldı 

Kalecik ( Huauat ) - Kasaba
mızda ağaç bayramı btıtiln lıalkın 

qtirakile tea'it edildi. Halle •• 
mektepliler kaymakamlık binaıı 
6nünde toplandılar. Kaymakam 
Bey ağaç dikmenin umumi fayda• 
ları hakkında izahat verdi. Sonra 
biltlln halk ve mektep talebeleri 
yollara döknlerek sokaklarda 
evvelce hazırlanan çukurlara 
kendi ellerile taze fidanlar diktiler. 

lzınirde 

Belediye Geniş Mikyasta 
Tasarruf' Yapıyor 

lzmir ( Hususi ) - Belediye 
bütçesinde geniş mikyasta tasar
ruf yapılmaktadir. Bilhassa me• 
mur aylıklarından elli dört bin 
lira kadar tasarruf edilecektir. 

Mimar Sinan 
/idi/aline 
Hazırlık 

Çanakkale ( Huıual ) - Bu 
ayın 31 inci perıembe fllnl bOyllk 
Ttırk san' atkAn Koca Mimar Sl
nanm &lOmOalln ( 344 ) llnctl 111 

dönümlne tuadUf etmektedir. 
Oglln Edimede ve Trakyamn 

birçok ıehirlerlnde ihtifaller ya
pılacağuu haber alıyoruL Ayni 

glln çanakkalemlzde de bir ihtifal 
yapılacak, Koca Sinanın hayab 

ve eıerleri hakkında bir konfe
rans verilecektir. 

Fakat çıkarılacak memurların isim 
ve adetleri henih kat'ı olarak 
belli değildir. Bu ıuretle memur 
maaş faslı ( 330 ) bin liradan 
( 276 ) bin liraya indirilecektir. 

Elizizde 
Kaçakçılarla Şiddetli Şe
kilde Mücadele Ediliyor 

Ellziz, (Hususi) - Kaçakçılık 
Mlicadelesi Kanunu vilayetimiz 
dahilinde şiddetle tatbik ediliyor. 
Bu hususta polis ve jandarma 
kuvvetleri ciddi faaliyet sarfedi· 
yorlar. Bütün ıüpheli evler, ka
nunun mtlsaade ettiği fekilde 
araıhnlarak kaçak eıyalar mey
dana çıkanhyor •• kaçakçılar 
da derhal mahkemeye veriliyor. 

Tütün 
· lzmirde Köylülerin Elinde 

Nekadar Tütün Var? 
İzmir, (Hususi) - Yapdan 

tetkikata giSre lzmlr mıntaka
aında köylülerin elinde sablma· 
mıt bir halde bulunan tütünlerin 
miktarı (8) milyon kilo kadardır. 
Ayrıea inhisar depolarmda da 

Son seneler zarfmda lstanbul 
da da köpek beslemek merak 
çok artmıştır. Avrupadaki moda· 
yı takip eden meraklılarımız 
köpeklerin bilhassa yırbcı -ye 
haşin cinslerini tercih ediyorlar. 
Harbi Umumiden sonra çok rat
bet bulan kurt köpekleri, iri g6-
ğUıln halis Buldoklar moda ki
pekler meyanmdadır. 

Eskiden kediler gibi evlerin 
içinde ve odalarda beslenen mu
nis Fino cinsleri itibardan tama
men dilşmüştr. Kingçarls ve Ja
pon cinslerini de kadmlar zinet 
euuı aibi başlannda gezdiriyor
lar. Bu cinslerde lstanbulda na• 
dir olduğu için asıl çok beslenen 
kurt köpeklerinde başlıyan li u• 

duzdan bahsedeceğiz. 

Köpeklerdeki kuduz iki tür· 
lüdlir: Biri meflüç kuduz yani 
sakin kuduz, diğeri şedit kuduz· 
dur. Şedit kuduzdaki araz kurt 
köpeklerinde tabii zamanda gö• 
rülen hallerin hemen hemen ayni 
olduğu için bu cins köpeklere 
çok dikkat etmelidir. 

Alelümum kuduz hastalığının 
k&peklerde gözükmesi on beı 
gllnle iki ay arasmda tahavvUI 
eder. Genç köpeklerde hassasi• 
yet daha fazla olduğu için bu 
mfiddet daha kısadır. 

Sakin kuduza yani mefl6f 
kuduza tutulan köpeklerde ilk 
iki gOalUk araz şöyle başlar: 

Köpek birdenbire ürker gi
rünlir. Sakin köşeler arar, göıle
rile bir noktaya dalar, kalır •• 
alıftıtı adamlar yanında bile çok 
durmak istemez. Bundan sonra 
mtlthit bir süklit devresini salya 
ifraz etmek ve salmak giinleri 
takip eder. 

Şiddetli kuduzda sakin ku
duzda vaki olan hallerin ekserlıl 
mevcuttur. Yalnız iki iiç gün 
ıonra köpekte müthiş bir asa
biyet görünür. Ekseriya taş ve 
demir gibi en soğuk şevleri ya• 
lamuk ihtiyacı fazlalaşır. Uyuklar 
gibi dururken birdenbire yerin· 
den fırlıyarak mevhum bir sineği 
yutar gibi havaya sıçrar, meçhul 
bir düşmanı haber veriyor gibi 
kendi kendine havlar. 

Halk arasında yanlış bir şe
kilde yayıldığı gibi kuduz köpek 
sudan korkmaz. Bilakis çok susar 
ve çok ıu içer. Bu devreye gelen 
kuduzlarda havlamalar değişir ve 
ulumalar yırhcı bir şekilde devam 
eder. Hayvan dögüldüğü zaman ... 
latda eskisi gibi hissetmez. 

Bu devreye gelen köpekler 
he11eyi ısırmıya başlarlar. Son 
devrelerine yakın da köpeğin alnı 
bUlUfUI', g6zleri çöker ve ulu
mUJ durur. Bu vaziyete gelen 
kuduz -48 saatte veya dört giinde 
&lir. 

T•davisl: 
Malüm olduğu ilzere ~mnga 

ile yapılır. Hafif ısırıklar için 
on bet gün ft derin ısırıklar için
de 89 hafta muntazaman takip 
edilen tedavi ile bu en dehşetli 
hastalıktan kurtulunabilir. 

mllhim miktarda tiifün stoku 
mevcuttur. Diğer t araftan da 
Muğla nuntakasında iyi tütün 
vardır. 
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Kari Mektupları 

Tasarruf 
Mu? 

---·- -
lıte Mühim Bir 
Tasarruf Membaı 

Ankarada LiUfi Bey isminde 
bir kariimiz bize bir mektup 
gönderdi. Kariimiz, tasarruf ça
releri düşünlllen ıu sırada tayanı 
dikkat bazı tekliflerde bulun
maktadır. Kariimiz diyor ki : 

"Her fırsatta köylllnün mem
leketin efendisi olduğunu söyle
riz. Buğday fiatini yllkseltmek 
için çareler anyoruz. Köylü buğ
day kadar arpa da lstihtihsal 
eder. Arpa gerçi bazı ımai mll· 
essescler tarafından kullanılırsa da 

bu miktar nihayet mahduttur. Arpa 
fiati de düşkUndür. Bu yerli 
mabsulllmlbün eskiden olduğu 

gibi istihliki ıe-killerini çoğalta
rak ıllrDmünO ve fiatini yüksel· 
telim. 

Mese\1 b6k6met merkezi olan 
Ankarayı göz önilne getirerek 
f6yle bir mukayese yapabilirizı 

Ankara da buıusl, reaml, 
taksi, otomobil ve kamyon ola· 
rak bine yakın makine ile mlUe
harrik vesaiti nakliye vardır. Bir 
teneke benzin 4 lira olduğuna 
göre 4,000 lira benzin parası, 

bir teneke yağ 40 kuruş oldu
ğuna göre 400 lira yağ pa• 
rası, bilhesap 1600 lira lb-
tik parası, otomobillerin amor
tisman bedeli de 2800 lira oldu
ğundan, ceman yekün Ankaranın 

bir günlilk otomobil masrafı 
8800 liradır. Ankaradan ecnebi 
memleketlere bu yüzden senede 
3,212,000 liramız gidiyor. 

Halbuki mezknr vesaiti nak
liye hayvanla cer edildiğine göre, 
ıehirde iki bin hayvan beslene
cektir. Beşer okka arpa azami 
yedi kuruştan arpa masrafı 700 
liradır. Arabaların amortisma
Dı da 840 lira olduğuna ve 

diğer masraflar açın de 
7evml 500 lira korsak, vesaiti 
nakliye muraf yek6nu 2000 
liradır. Bir senede 7 44,600 lira 
tutan bu masraf memlekette ka
lacak, köylO arpasını iyi fiatle 

satacak, ayni zamanda nalbantlar, 
arabacılar, araba tamircileri de 
para kazanacaklardır. Araba ile 
vesaiti nakliyenin ıüratle tahrik 
edilemiyeceği itirazını serdeden
lere ıu cevabı veririm: 

•• - Belediye talimatnamesi 
mucibince otomobiller şehir 
dahilinde zaten 20 kilomet-
reden fazla gidememek lizım-

gelmektedir. Arabalar da aşağı 
yukan bu sür ati temin 
etmektedirler. Konfor meselesine 

gelince iyi yaylar kullanarak sar
sıntıya mani olmak, tekerleğe bir 
dinamo takarak, elde edilecek 

elektrik ceryanile geceleri lamba 
yakmak kabildir. Otomobil ka
zalarmdan kurtulmak ta ayrıca 
memleket için büyük bir faidedir. 

Memleketin efendisi olan köy
lü kağnısını çekecek hayvanı te
darikten aciı.ken bizim şehirde 
otomobille gezmemiz biraz da 
garipçe oluyor, derim. 

Ankara ve lstanbul otobüs 
imtiyazlarını eline alan Ankara 
ve İstanbul Belediyeleri ınakina 
ile müteharrik otobüsl getirtc
ceğine beygirli omünibüs getirt&e 
her halde daha iyi eder. 

Liit/ 

SON POSTA 
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Dünya işleri 
Beşiksiz Evler Bugünün 

En Mühim Derdidir 
Bir İngiliz 

Irka 

Alimi 

Mutlaka 
Sarı Irkın 

Galebe 
Beyaz 

Edeceğini Söylüyor 

Medeni dünyada içtimai bir 
ibtilil başladı ve ilk İf olarak da 
aile ocaklarında yer aldı: Bu 
ihtilal gürültü ile kan ile ve ateşle 
değil. Bilikis boşluk ve sessizlik 
ile kendini göstermekte, evlerin 
çocuksuz ve beşiksiı kalması ile 
tezahür etmektedir. 

Medeni dünyada bütün llim
lQrin nazarını kendine çeken bu 
ihtilll, bu içtimai inkilAp evlenen 
çiftlerin çocuk yapmaktan çekin
meleri ve evlerin günden pne 
tenhalaımua, 1e11izleşmesidir. 

Yaptlan bir i.ttatiıtiğe göre 
buglln İna-iltercdc, Fransada, 
Almanyada ve Amerikada on 
Oç milyon tane beşikıiz ev 

İngiliz Aliminin bu 
koferansında istinat 
ettiği resmi iatatiı
tiklere göre logil
terede çocuksuz 
ailerin miktarı1911 
ile 1921 ae
nesl arasın
da eski nis
betlere g~· 
re bir misli 
ziyadcleş- ' 

mittir. Bu mikdar lngilterede mev· 
cut ailelerin umumuna nisbet edi
lecek olursa görilllir ki 100 ailede 
(16) ıı çocuksuzdur. (1911) ile 
( 1921 ) arasına ait olan bu 
nisbet ( 1921 ) den sonra 
yl\zde ( 32 ) yi, nihayet son za• 
manlarda da yüzda (38) i bul· 
muıtur. Yani bugün lngilterede 
yüz ailede ( 38 ) inin çocuğu 
yoktur. 

Sir Brus - Porter istatistikle
rini birer birer teşrih ettikten 
ıonra demittir ki ı 

- Aile hayabnın an'anevl 
merkezi olan İngiliz adaları sU
ratle ocaksız bir toprak halini 
almaktadır ve bugünün en ciddi 
meselesi budur. 

Vaziyetin en ciddi noktası 
fUdur: 

- Beyaz ırkların bu baldo 
olmalarına mu (abil sarı 11k ile 

lüdat yüzde 47 dtlf .. 
mllştür.Berlin şehrin· 
de (100) ailenin (54) 
t an e ı i ç oc\lk ıuz • 
dur. 

Fransada ise bugUn (2) mil· 
yon aile çocuksuzdur ve hu adet 
muharebeden evvelki rakama 
nazaran (200) bin tane fazladll'. 

Amerikaya gelince: nüfus İf
lerinde müstesna bir mfiteh8Sllı 
olan profesör Eugen Fischerin 
hesaplarına nazaran 1890 ıene
ıindenberi Amerikada tevellOdat 

beyaz ırkların dün aşağı addedi· muntazaman eksilmektedir. 
Yardır. Bu on üç milyon be- len cinsleri gittikçe çoğalmakta, Ve bu eksiliş Amerika tari· 
ılkıiz eYin ( 5 ) milyonu Amerika- irfanen de gittikçe yükselmek· hinin hiçbir devrinde bu giinkll 
da, ( 4) milyonu Almanyada, (2) tedir. Bu itibarla günün birinde kadar büyUk bir sllrat iktisap 
ıer milyonu da Fransa ile lngilte- dünyada faik bir mevki kazan- etmemittir. Rakama bakınız: 
redei.. bi~~rı ihtimalinden endiıe edile- Bugün Amerikada çocuksuz aile-

Bu nisbet gittikçe çoğalmak· lerin adedi 19 uncu aaırdakilere 
tadır. Fakat çoğalmasa, bu- lngiltere için ileriye sllrdllğtlm nazaran tamam altı defa fazladır. 
gtınktı ylirUyftıte Kalıa bile yine; bu mnlAbaza Almanya, Fransa ~ 
1975 senesinde meıell Alman- ye Amerika için de aynen, hat- lngiliz Alimi konferansı bitf-

fu ( ~ il ta fazlası ile vardır. rirken ıormu•tur: 
yanin nu su 15.ooo.ooo, m· yon Al · · ·k ili l · d 7 

man ııtatııti m erın en _ Beyaz ne oluyor ? . 
diöerlerininki de bu niıbctte ek· D kt E t K h ' bğ • o or mes a D ın yap 1 Kendi hesabımıza biz de ıo-
ırilecektir. I bir hesaba göre bu giditfe 1975 ruyoruz: 

Geçen hafta bqında ngilte· ıeneainde Almanyanın nüfusu _ Acaba biz ne haldeyiz? 

Mart 26 
-~ 

Diinga Garibeleri 

Taggarelere 
Hücum Eden 
Kartallar 

Amerikan tayyarecilerinden 
Mis Griffit Loit cesur bir kadın 
tayyarecidir.GeçenJerde Kolorado 
eyaleti dahilinde bir tecrübe 
uçuıu yaparken iki büyük kar
talın bir koyun snrllsUne doğru 
süzlllllp saldırdıklanm görmüştür. 

Kartalların koyunJan kapma
larına mani olmak ve onlan kor4 

kutmak için derhaİ Ozerlerine doğn 
gitmiş, fakat bu defa ayni hücu
ma kendisi uğramışbr. Koyun 
ıürllıllnll bırakan yırtıcı kuılar, 

garip bir hınltı ile kendilerine 
doğru gelen bu garip kuşun üz.e
rine atılmışlardır. 

Kendisi için büytik bir tehli
kenin belirdiğini gören tayyareci 
hemen motörüne basarak yüksel
miye başlamış ve ancak bu su
retle yırtıcı kuşların elinden kur
tulmıya muvaffak olmU§tur. 

Acaba Neden OldO? 
Londradan bildiriliyor. Gol

den lıbil isminde ihtiyarca bir 
kadın, damadının piyangodan 10 
bin lngiliz lirası kamdığını duyar 
duymaz asabı bir buhrana tutul· 
muş, az sonra kalbi durarak 
6lmüttUr. 

Kadının sevinçten mi, yoksa 
damadının zengin olmasına haset 
ettiğine müteessir olduğundan 
mı CSldüğU anlaşılmamıştır. 

Ruhun Resmini Alan Bir Makine 
Paristen yazılıyor; Vero şeb· 

rindo toplanan bp kongresinde 
Profesör Tukki, senelerce uğraı· 
bktan sonra vücuda getirmiye 
muvaffak olduğunu iddia ettiği 
bir keşfini heyeti umumiyeye 
arzetmiştir. Profesörün iddiasma 
göre bu ketfi bir fotoğraf ma
kinesidir. Fakat öyle bir fotoğraf 
makinesi ki 6len bir adamın 
cesedini terketmekte olan ruhu
nun resmini alabilmektedir. Mev .. 
cut doktorlar, profeıörtln h• 
iddiasını pek te ciddt tellkld 
etmemişlerdir. Profesür, yakmda 
tecrübeler yapacakbr. 

renin lmeşhur içtimaiyat ilimle- (15) milyon eksilecektir· Halbuki 1 Maıallah istatistiklerimiz pek 
rinden Sir Brul'"Porter bu menu muharebeden enel Alman ırkı muntazam olduğuna göre bilme- Amerikada 
tızerinde milhim bir koferanı dilnyamn en bereketli bir ırkı yiz bu auale cevap vermek acaba 

-•=e=rm ....... ~=ti=r·=-=====:s:ıı----==------==h-al-in•d=c=y-d~i.--=F=a=ka~t.,.,,.,b=u=gu~"n-==te=v=el=--=-==m=ü=m=k=ü~n=m=-=ıü-dU~r-?=-=~====-=====:31 ~ıı./ıra11. 
Dünyada Harp Hazırlığı 

Çin - Japon Harbinin Verdiği Dersle 
Her Devlet Hafif Tanklar Y aphrıyor 

Son Çin-Ja
pon harbı, yeni 
bir silihm ehem
miyet ve tesiri
ni herkes naza
rında gösterip 
isbat etmiştir. Bu 
silah, hafif tank
lardır. Bir yere 
asker çıkarmak 
icabettiği zaman, 
vapurlar müm
kün olduğu ka
dar sahile yak
laşmakta, tank
lar dubalara 
yUkletilmekte ve 
ateş ede ede 
sahile getirilip 
karaya çıkarıl 
maktadır. Ja-

• 

' 

ponlar, Çinlilerle yaptıklara son 
harpte bu silihtan pek ziyade 
istifade ettikleri için şimdi diğer · 

tank fabrikala-
rına mühim si
parişler verdiği 
gibi İspanya, İn
giltere, İtalya da 
faydası görülen 
bu yeni silahtan 
mebzul mıktar
da tedarik heve· 
sine düşmüşlerdir. 

Resmimiz, İs
panyol ordusu 
için alınan bu 
küçük tankların 

- ki bunlara Ba
by tank da di
yorlar • tecrübe
lerinin yapılma
sını gösteriyor. 
Devletler silih
lannı azaltmak 
iddiasında bulu-

devletler de ordularını mümkün 1 nurlarken düştükleri bu yeni si
olduğu kadar hafif tanklarla techiz lahlanma meyli karşısında arhk 
etmek yo!unu tutmuşlardır. Fransa, ne diyebilirseniz deyiniz. 

Mücadelesi 
Vaşington, 25 - Hazine Na

zın M. Mils evrakı nakdiyenin 
kıymetlendirilmesi aleyhinde M. 
Hooverin neşrettiği beyanname
den sonra tedavili mevkiinde bu
lunan evrakı nakdiye yekununun 
geçen aydan beri tenezzül etti• 
ğini ve J 57 milyon dolara dnı
tüğünil beyan eylemiştir. 

Bu miktar, takriben bankalara 
iadeten tevdi olunan ve buradan 
da ihraç bankalarına geçen mik
tara tekabül etmektedir. 

16 Kanunusanide nihayet 
bulan hafta zarfında gişelerini 
kapayan 95 bankaya mukabil 
29 martta hitama eren hafta 
içinde yalnız 5 banka tatili tedi
yat etmiştir. 

-~ 

_ _...İlk Aşk..__ 
Rus ihtilalini hazırbyan 
meıhur Rus ediplerinden 

Turgeniyefin eseridir. 

Haydar Rifat Beyin 
l&uvvetli kalemlle t ercilme edllmİflİr. 

Tefeyyü:r. k:tapbanulnde fiatl bir lira. 



Haftada iki Defa Spro 
SPOR s Perşembe ve Cumartesi Günleri 1 

• Çıkacak Spor Sayfalanmızı 
Okuyunuz. .. 

Memlekette Spor Hareketleri 

lzmirliler, lstanbula Kar
şı Meydan Okuyor 

lzmlrl11, ı•nç ogucal•rtl1111 miirelchp ,.ni ••11,.llti 
lllDİI' ( Husu-

11) - Şehrimizde 
,irmi gtlndenberi ~ti"!' 
hummalı bir 
• p o r faaliyeti 
göze çarpıyor. 
Fakat futbol 
heyeti bir taraf
tan lzmir muh-
telitine hazırlık 
maçlan yapbr11·· 
ken, diğer taraf
tan da ecnebi 
takımlarla temas 
vesilesi hazırlı· 
yor. Muhtelitimiz 
yakında Ankara 
muhtalitile bir 
maç yapacak, 1 

• i er kazamrıa 6'uıllı.llde 8ozlcarl t•kımı 
latanbul muhtelitile de çarpıfa· ı Son olarak idman Yuruı.. 
cakbr. ile Alay takımlan karıılaş-

lzmir muhteliti tamamen genç blar Ye heyecanlı bir mtisaba• 
ve sağlam oyunculardan ıeçill- ka ıeyrettik. Maçı Konyadan 
yor. Bu genç oyuncularımız, ayle hususi surette gelen doktor Acl-
tahmin ediliyor ki, lstanbul takı- nan Bey idare etti. Neticede 
mmın 6n0nde mağhip olmıya- oyun (2 - 2) beraberlikle hitam 
caldardır. Bizim spor idarecileri- buldu. 
nin kanaatine göre, lıtanbul 
oyuncuları eakimif ve ciferleri Zonguldakta Spor 
yıpranmıfbr. lzmirin genç oyun- Zonguldak, (Hususi) - Bura• 
culari karşııında mukavemet da por basyab geçen seneler 
ve muvaffakıyet gfisteremiye- esnaaında çok parlak ve muvafa-
ceklerdir. 

Fakat ıuram muhakkaktır ki kıyetli idi. Fakat son iki sene-
lzmir müdafaasındaki LCitfi, Arif denberi faaliyet hayli azalmıt ve 
ve Ihsan ayannda oyuncular Is- s6nmiye mahkGm bir vaziyete 
tanbulda yoktur. Yine lzmir mu· gelmiştir. Geçen sene Zonguldak 
hacim hattında çalışan Fikret, muhteliti Ereğli takımının kar-
Sait, lamaiJ gibi çevik oyuncular şısmda ağır bir mağlubiyete uğra-
latanbulda pek azdır. mıfh. işte bu mağlübiyettenberi-

Bayramda burada Yuoanista· dir ki burada spora karşı umu-
nın Apollo takımile heyecanla mi bir alakasızlık bat gösterdi. 
maçlar yapılacaktır. Aynca Memleket spor heyecanını kay· 
Bulgaristanm Levinski takımım betmiş gibidir. Şimdi sibirkir ve 
lzmire getirmek için müzakereler çahşkan bir vücuda ihtiyaamız 
yapılmaktad1r. Adnan vardır. Belki bu meçhul adam 

Salihlide Spor Zonguldağın ölen sporuna yeni 
Salihli ( Hususi ) - Geçen hayat verecektir. SunRar 

cuma pnü kasabamızda Gür- Konyada Spor 
büzler Yurdu ile Bozkurt takım· Konya ( Hususi ) - Galata-
ları arasJDda çok heyecanlı ~ir saray B. takımı kurban hayra• 
futbol müsabakası yapıldı. iki mında şehrimize gelecek, burada 
takım da çok güzel bir oyun gös- İdman Yurdu takımile iki maç 
terdi. Fakat Bozkurt takımı vazi- yapacaktır. 
yere daha ziyade hakim bulunu- iz · Al y 1 
yordu. Bunun neticesi olarak Boz· mır arış arı 
kurt takımı Gürbüzler takımına İzmir, 26 ( Hususi)- ilkbahar 
bir gol atarak galibiyeti temin at yarışlarmın birincisi dün ya-
etti. pıldı. Hava soğuk ve yağmurlu 

Akfehirde Spor idi. Fakat buna rağmen kalaba· 
Akşehir, (Hususi) _ liavalar lık oldukça fazla idi. Beş kopı 

ıon günlerde düzelmiye başladı. yapıldı, Fikret ve Ahmet Beyle-
Hasret kaldığımız güzel ve sakin rin ( Yıldınm ), ( Drokurt ) ve 
günler tekrar gözükmektedir. Fe- ( Frik ) ismindeki atları, İsmail 
na pnlerde tehir edilen futbol Efendinin ( Zeybeğ ) i, Kenan 
lik maçları tekrar başladı. Beyin ( Sada ) sı birinci geldiler. 

p o 
Büyük Bir 
Kongre 
Farzoldu 

lstanbul şampiyonasından Be
şiktaş kulübü de ayrıldıktan sonra 
resmi lik maçlarmm kıymeti çok 
düıtü. Biz bugün ayrılan kulüp
lerin nekadar haklı veyahut 
mantakanan nekadar doğru hare
ket ettiğini tetkik edecek değiliz. 

Her halde muhakkak olan 
birıey vana, Betiktaş gibi ıam
piyonluğu sigortalamıt olan 
bir kullibün tampiyonluğu kendi 
anuaile bırakarak resmi likten 
ayrılma• çok manidardır. Bu 
blcliae birteyi ispat eder. Bu 
1e11eki latanbul pmpiyonluğwıun 
kulOpler nazarında bile ehemmi
yeti kalmadığım ... 

Bir ıampiyonanın kadrini, iti
barını tesis etmek kulGplerden 
ene mıntakanın borcudur. iki 
kulllblln çekilmeaile kıymeti bir-
denbire sdıra dllfen bir pmpi
yonluk Iİstemioin yanlış olduğu 
bu ıon hldise ile de belli oldu. 

G3rülllyllr ki latanbul pmpi-
yonasımn rengi, manuı milsa
bakalara iştirak eden blltiin 
kul&plerden hasıl olmuş bir şey 
değildir. Şu balda şampiyonaya 
ittirak edenlerin adedinde veya· 
but halk ve sporcular nezdindeki 
tesirlerinde bir gayri tabiilik 
nrdır. lstanbul sporunun yeniden 
Hki şekline gelebilmeai ıçm 
eneli bu gayri tabiiliğin neler
den hasıl olduğunu tetkik etmek 
•• kat'ı kararlar vermek icap 
eder. Bu tetkiki yapmak ve kan 

kararı vermek için bütftn latan
bul kuliiplerinin, batta lıtanbulda 
bulunan federuyon erklnımn 
iftirakile tllmullU bir kongre 
yapmak llzımdır. işte kongre 
bunun için farz olmUflur. 

lzmir Muhteliti Geliyor 
lzmir,25 ( A.A. )- lzmir muh

telitinin 5 mayısta latanbula Iİ
derek latanbul mubtelitile kar
plqmua kararlqtınlmıttir. 

R 
Gaaetemh: timden sonra perıeınbe Ye cumar

tuı WOnlerl olmak Dsere haltadıı iki ..,.. •ayfu. 
"~'red•eektir. 

Per,.ınbe günkü spor HyfHında daDya •}Mf 

hareketlerini, memleket •por hldla~lerf11I 

oku1acaksınııı:. 

Cumartes sayfaaında Cuma !fÜnk& maçlan11 
tafsilAhaı bulacaksınııı. 

1 Futbolsuz Bir Cuma Daha ... 

Yalnız V olevbol Ve Gü
reş Müsabakaları Yapıldı 

Volegbol müubalcalarıllll• mavaf falcı~t göderen 
Galatasarag talcımı 

Dtbı hava alqama kadar karlı 
ve fırtınalı gittiği için futbol 
müsabakaları yapılamadı ve tabü 
koca bir giln aönilk "ieçti. Buna 
rağmen bazı ıpor hareketleri 
olmuştur. Ezcümle Galatasaray 
salonunda voleybol f&IDpiyona 
müsabakalara yapılmıı ve alAka 
ile ıeyredilmiştir. 

tık mllsabakada Beıiktaş, gil
zel bir oyundan aoora Süleyma
niye takımını ( 15 - O ) Ye (15-S) 
Kibi mühim farklarla majlOp et
miştir. 

Bundan sonra Vefa ve Top
kakı takımları oynayacaktı. Fa
kat Topkapı takımı ıeJmediği 
için hllkmen mağlOp aayılmııtır. 

En aon olarak Kuımpap ile 
Ey&p takimları oynadılar. Kasam
pqalılar ( 15 - il ) ve ( 15 • 12) 
ile Ey&p takımmı mağlüp ettiler. 

GUreş Müsabakaları 
Dan Beyoğlanda Mıntaka 

idman Salonunda ıilret mnaaba
kalarma devam edilmiftir. Neti· 
celer qajldadır. 

61 kiloda : Birinci, Tanlı, 
(Kuleli) ; ikinci, Snreyya (Kuleli); 
Oçencü Mustafa (Haliç). 

66 kiloda birinci Macar Bakuı 
(Beıiktaş), ikinci Mehmet (Vefa
Kumkapı), üçüncü, Selimi (Kaleli) 

72 kiloda birinci Nuri (Kuleli), 
ikinci Mehmet Ali (Haliç), üçllncll 
Yılmaz (Bahriye Gedikli Mektebi). 

79 kiloda birinci, Yusuf Ke-
nan ( Vefa • Kumkapı ) ikinci 
Muzaffer ( Kuleli ). 

lzmir Şilt Maçları 
İzmir 25 (A.A) - Şilt maç

larına bugün Alsancak ıpor sa
hasında devam edildi. Dömifinale 
kalmıı olan ikincilerden lzmir
ıpor ve Türkıpor; birinci takım· 
lardan da lzmirspor Şarkapor 
takımlan ka"ılaştılar. 

ilk müsabaka ikinci takımla
rıoki idi. Ttırkapor iyi bir oyun-
dan aonra 5 - 1 gibi faik bir 
netice ile 1zmirspora galıp ıeldi. 

Bundan sonra lzminpor - Şark· 
spor birincileri arumdaki filt 
damifinali yapıldı ve lzminpor 
7-1 ıibi çok ıarib bir farkla maçı 
kazandı. 

Genç Kızların Yeni Sporu 

Kadınlar bugüne kadar nisbeteo hafif ve zarif 
sporları tercih ederlerdi. Bilhassa genç kızlar spor 
sahasında ekseriyetle tenisle uğraşırlardı. Fakat 
seneler ilerledikçe kadınların erkekleşme bavesleri 
sporda da tezahür etmektedir. Resimde gördüğii-
nGz ıenç mektepli kızlar koskoca bir otomobili 
bir balat ile çekmek ıuretile slrliklüyorlar. Bu 
spor Amerikada başlamıt. lngiltereye de intikal 

etmiştir. Bu hidise bize gösteriyor ki kadınların 

erkekler gibi ağar aporlarla uğrqmalan pnibl 
modasıdır. Gerçi boka6r ve pehlivan kadınlar ev• 
velce vardı. Fakat onlar yliz binde bir nisbetiai 
bile bulamıyorlardı. Y alun bir istikbalde binlerce 
kadın pehlivan, icadın boksör Ye kadın halatÇJ Ye 

saireye teaadftf edeceğiz. 
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Biraz sonra o kadın göründü. 1 
- Buyurun, dedi, beni takip 

edin. 
Uzun bir geçidi yürDdüler, do

lambaçlı bir merdiveni çıktılnr, 
bir salona girdiler. Salon pek 
karanhkb, kadının elindeki fanus 
ile pek hafif surette aydınlana 

biliyordu. H~ deta ıevk ve 
zevk içinde idi 

O loş alon, o gölgemsi ka· 
dın, cılız fanus, iç.ine tatlı bir in
şirah getiriyordu. 

Lariye, fanusu yere bırakarak 
çıktı, beş dakika sonra yedi kol· 
1 a bir şamdan getirdi. Hayli zah· 
rnetle taşıdığı bu gümüş şamda-

bütiin mumlan yakılmıştı. 
on da bir köşeye yerleştirdi; 

- Efendim şimdi gelecek. 
dedi, su oturun, dinlenin 1 

Fenba.5. o devrin çok tanıtı
mı§ simalarındandL Halayık alıp 
satmakla iştigal ederdi. Bu klrlı 
alış veriş aayesinde Bağdadın 

birinci sınıf ıenginleri arat1ma 
girmişti. Parayı mabut tamyan 
her insan gibi o da ahlAkan 
düşkündü. Y almz mabudilnn dil
~ünürdil, yalnız mabudünll ta· 
rurdı ve yalnız mabudüne hnrmet 
ederdi. 

Fen has, para kazanmak için 
bcrşeyi mubah bilirdi ve berşeyi 
yapardı. Bir Arap romancısının 
dediği gibi namus, onun için 
f, ülünç bir hayal, kamuslardan 
çıkarılması lazımgelen çirkin bir 
k lime, ticaret yollarında ailrünen 
p .g bir engel ve hulasa menfur 
bir düşünce idi. Fakat namus· 

cruzluk, bir mihrap idi. Herifçe
ğiz büliln ömrünü namussuzluğa 
fıecde etmekle geçirmişti. 

Fenhasa göre namus, aç ka· 
lr 1arın karnını doyurmazdı. 

elde edilecek kar arasmda bir 
nispet bulu:ısun 1 

Hanın ile amcası, e\' sahibi
ne ayağa kalkmamak için, otur
mamışlarJı.Ayakta dolaşarak salo· 
nan süsiinü seyrediyorlardı. Sa
lon, hakikaten süslü idi. Görü· 
nüşe nazaran F enhas, evine gelen· 
ler üzerinde tesir yapmak san'a
tine vakıf idi. Çnnkn salonunu, 

bir vezir dairesi gibi tefriş ettir
mişti. Şuraya, buraya serpilen 
minderler, en pahalı kumaşlar
dandı. Yerdeki halılar, duvar

lardaki perdeler, en kıymetli 
metalardandı. Fakat bütün 
bu mefruşatta yalnız kıymet 
göze çarpıyord1L Zaraf-et yoktu, 
Sanki ev sahibi, icabında yine 
para olabilecek eyleri alona 
doldurmuştu. 

Harun,· minderleri ve ı ireyi 
tetkik etmekten usanarak ve ev 
sahibinin gecikmesinden de biraz 
sinirlenerek amcasile muhavere 
kapısı açmak üzere idi ki mahut 

cariye, eşikte ~öründil, tıpkı Hult 
aaraymda Halifenin gelmekte ol· 
duğunu haber yeren kapıcılar gibi 
yüksek sesle haykırdı: 

- Efendim hazretleri geliyor! 

Haruoürreşit, bu çalımlı teb
liğe karşı ihtiyarsız gillilmserken 

F enhas içeri girdi, zeki gözlerini 
birer lahza misalirlerin yüzünde 
dolaşbrclı ve tebessüm etti. Çün• 
ki onların zengin olduklarını 
çehrelerindeki müsterih hatlardan 

anlamqb. Senet, yüzde de iz 
bırakır. F enhas, altın kaynak
lardan doğup gelen bu izleri en 
iyi anlıyan insanlardandı. Binaen• 
aleyh misafirlerine nazik göründü; 

- Hot geldiniz efe.ndiler, de· 
di, safa getirdiniz. Buyurun, 
oturun J 

Ve tam tacir zihniyetile ha
reket ederek, yani vakit geçir
miyerek aordu 1 

- Size ne gibi hizmette bu
lunabilirim? 

lscnail cevap verdi: 

- Sizde sihir, ziya, huna is· 
minde üç mücevher varm Bu • 
lan görmek, beğenirsek almak 
istiyoruz. 

- Çok ağır bir alq verişe 
talip oluyorsunuz. Pazarl.ığ giri-

şebileceğimizi inanabilmekliğim 
için servetinizin derecesini tiğ· 
renmeliyim. 

( Arkaaı var ) 

r. amus, çıplaklan ısıtamazd.ı. Na
o us, susuz dudaklara serinlik 
g .!tirmezdi. Namus, beşeriyet 
için bir köstek gibiydi. Onu ayak
larında taşımak talisizliğine uğ· 
rayanlar, yani insanların yüzde 
seksen beşi, beşikle mezar ara· 
sında uz.anan yolu, ancak topal
hyarak yilrüyebilirdif. Lakin pn .. 
ra, lakin para?.. 0 1 yapıp 
yıkan, yaşabp öldüren ye
gane kuvvetti. Para, harabeleri 
mamureye çevirdiği gibi Damus
suzları da namu ln yapabilirdi. 
Yine para, güzellere yalvarmak 
mecburiyeti ve çirkinlere nazlan
mak salahiyeti verirdi. Paranın 
açmadığı kapı olamazdı, paranın 
girmediği yürek bulunamazdı, para 
güneşten daha hayati bir unsur, ~5-0---P·o--·s·T--Ac::ma• sudan ve gıdada daha kuvvetli 
bir madde idi. Çünki yapmak 
için lazım olan ziyayı ve gıdayı 
para temin edebi!irdi. Halbuki 
ne ziya, ne gıda bir pul yarata· 
mazdı !. .. 

İşte F enhas, böyle bir akide 
sahibi idi. Teİlerinde güzellik, 
nağme, cilve ve hatta fuhuş do
l :ışnn meş'um bir ağ ortasındaki 
menfur bir örümcek gibi kızlarla 
dolu evinde yangelip yatar ve 
Bnğdnt konaklarına işte o ağdan 
- etek dolus altın mukabilinde -
zevk dağıbrdt. 

F enhas, biraz vakit.aiz olarak 
llç müşteri geldiğini haber alınca 
hayret göstermedi. Kazanç de
nilen şeyin, ona göre, zamana 
yoktu. Gece .de, gündüz de para 
kazamlabilirdi. Elverir ki uyku· 
dan tasarruf olunacak vakit ile 

Y e.vmı. ~ifa.ti, Hava.fiJ n H~I .< 

rautesi 
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TORKIYE ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sene ı1oa Kr. 
150 " 

6 Ay 1401) .. 
400 " 3 .. 80!> •• 
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Gelen e\•rak wıni nrilmeı. 

lıinlardan 11aea'ali7et alınma&. 
C•vap için mektuplara 6 kurctffıık 

pul ili vasi lbun dır. 
Adreı d6f'iftirilm•d (23) ktt1' ı1hr. 
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• 
lktısadi Buhranın Bir Ölçüsü 

eş, Altı Sene Evvel 400 Olan Lokan
tacı Dükkanları Tam 2200 ü Bulmuş!~~ 

lstanbulda son zamanlarda 
en çok revaçlı meslek aşçılık 
ve lokantacılık olmuştur. Hergün 
üç, be~ tanesi kepenklerini kapı
yor; bir o kadarı da yeniden piya· 
saya doğuyor. Beş alb sene evvel 
İstanbulda lokantacı, aşçı. piyazcı, 
işkembeci ve köfteci adedi(400)ü 
geçmezken bugün bu esnafın 
miktarı tamam (2200) O bul
muştur. 

Bunlardan yalnız ( 1500 ) O 
Lokantacılar Cemiyetine kayitli
dir. Sultanabmet ve civannda iki 
sene evvel yalnız beş lokantacı 
ve aşçı varken bugün (16) diik
kan açılmııbr. Son zamanlarda 
yalnız Sirkecideki lokantaların 
adedi ( 63 ) ll bulmuştur, 

Biz bu mesleğe karşı olan 
r ğbetiu sebeplerini merak ettik. 
Dün bir mubarririmiz bu husus• 
ta tetkikat yapmış ve ban lokmı
tacılar!a temas etmiştir. 

Hasan Beye Göre 
Sultanahmetteki Narinzade lo

kantası sahibi Hasan Bey lokan• 
tacıların vaziyetini föylo izah 
ediyor: 

"- Son zamanı rda Iol<anta· 
cılar ve aşçtlar müthiş bir buhran 
geçiriyorlar. Kazanan bir lokanta 
bugfin parmakla gösterilecek ka· 
dar azdır. Buna rağmen hergnn 
yeni yeni dükkanlar açılıyor. Bunun 

saiki işsizliktir. İşi olmıyan veyahut 
eski işi bozulan herkes tedarik 
ettiği iki tencere ve bir kepçe 
ile ufacık bir dükkAn açıyor. 

Bunu yapanların birçokları 

da taşralı bekfirlardır. Piç ol
mazsa kamım doyar ve dükkAn· 
da da yatarım, diyor. Böylece 
beş on gün devam ediyor. Bak
lrnldau, kasaptan, ekmekçiden 
biraz da kredi buluyor. Fakat bir 
müddet sonra kazanamıyor, dük· 
kAnı kaparken de bulduğu kre
dileri beraber götlirilyor. 

Lokantacılık bir vapura ben· 
zer. Köprüden Haydarpaşaya gi· 
den bir vapur içinde bin kqi de 
taşır, on kişi de. Fakat m sraf 
aynidir. Biz de hergün ayni m s
rafı yap~rız. Müşteri gelmezse 
zarar ederiz. Son znman1arda 
böyledir. Son zamanlarda fiatler
de tenzilat yaphğı 11 halde müş
terilerimizin adedinde bir fazlalık 
olmamıştır. 

Cemal Bey e Diyor ? 
Lokantacılar cemiyeti reısı 

Cemat Bey de şun)an söylemiştir: 
"- Son zamanlarda lokanta .. 

cdık tor tutunabilen ve de tekle 
yakta duran haSta bir meslektir. 

Lokantac Jann fizerinde müthiş 
bir tehlike kanat açmış gibidir. 
Bir memleketin ikbsadi vaziyeti
nin en gfü:el ve yamlmaz ölçüsü 
lokantalardır. 

Bir insan züğürtleyince palto-
unu, pantolonunu tornistan eder, 

giyer ve senelerce bunu sırtında 
taşır. Fakat gıda meselesi Öyle 
değildir. insan mutlaka yemek 
ister. lstanbu1da iki bin t.LŞçı ve 
lokanta vardır. 

fstanbul ve Beyoğlu tarafla
nnda ikiser bin kişi. diğer semt
lerde {500) kişi ancak lokanta
larda yemek yiyebiliyor. Siz bu
nu iki misline çıkarınız da günde 
fstanbulda (9) bin kişi lokanta
larda yemek yiyor deyiniz. Lo
kanta h8?'n" ~nde a1anıt on 
kişi düşliyor deaıefdir. 

(700) 1,in niifuslu bir 4ehird& 

Vazigdi izah edım lokantftı 
Cemal Beg 

herhalde (100) bin bekAr ve ev• 
siz erkek vardır ld, bunlar gıda-
larını hariçten temin e tmek mec· 
buriyetindedirler. Fakat bunun 
ancak (4500) zü lokantalarımıza 
geliyor, mütebakisi peynir ekmek· 
le geçiniyor demektir. Sirkecide-

ld lokantaların hay b otelleri• 
kaimdir. Halbuki oteller bugliD 
bomboıtur. 

Ben eskiden etleri 3.5, seb
- "1,.ri 25. tatlılan 20 - 15, çorba

ları 15 kuruşa satarken buglia 
bunların fiatlerinl 20, 10 ve 7,5a 

indirdim. Buglln lokantamdald 
yemek kuponlarım tetkik ettim. 

Ek erisinin yek6nu 16,5 kuruştur. 
Bu memlekette sade kahve beı 
kuruta sablırken lüks bir lokanta
da l 6,5 kuru a bir adam kamım 
doyuruyor ve fakat yine istenilen 
mfişteri bulunamıyor. Buhran 
nç ıenedenberl mlllemadiyen 
artıyor. Bu sen• son haddinJ 
bulmuştur. işsizlik yüzünden mea
lekten olmıyan birçok kimseler 
lokanta açıyorlar. hergUn de bet 
on lokanta kapan aktadır. Bunun 
saikini de memlelcetteki işsiılik ve 
kazançsııhk teşkil ediyor. Son iki 
Dç ay içinde ise daha pek çok lo
kanta kapanacakakbr. 

SZAKB SAKALE - RALPH ROBERTS ve PUFFY Ue beraber temıll ettttt 

İKİ KOCALI 
( Double martaı:e ) 

filminde oJlladığı a1rt Ye ekuntrik ırenç ııporcu kızı roHtnde ılslerl al7adHUe 
memnuıa edip e{clendirecek H hayrette bırakacakbl' 

Bu akşamdan itibaren 
G L O R Y A' da 

=RADYO= 
26 Mart 932 

IST ANBUL, ( 12110 metre) - 18 ı 
Gramofon 19.S Darüttallm Heyeti, 20,5 
Opera parçalan, 'll Dıırüttallm Heyeti, 
2l Orkestra. 

BÜKRES, ( 394 metre ) - 20: 

Gotho haklnnda konferans, 20,40 Cramo
fon, 21 Fııust opera ı. 

BELGRA T, (421 metre) - 21,05: 

Gramofon, 21,45 Operadan naklL 

VİYAN A, (sıı metre) - 21,4s: 
Komedi, 22130 konıer. 

PEŞTE, ( 550 rutre ) - 20,SOı 
Dln1 konfcrana, 21 O,ıera orkeıtrıısının , 
kor.seri son çıkan havalan. 

V ARŞOV A, ( 1411 metre )- 20 : 

Komedi, 21,lS akşam konseri. 
BE R L ı N, ( 1631 nıetre )- 2ı: 

Munlhten nakJ rı k • 

Dlkkot - R .rlyo pro "nları L.u.:-ma 
lstanbul aaallne gör~ \ J • dm edilecektir. 

Bugün akşam 
aaat ı l ,30 ta 

SAA TÇI 
Musikili kome

di J perde 
Yazan ve bes

teli yen: 
Celal Esat'. 

'tsTAHBUL BELEDiYESi 

~~ ~ ~~ 
1 1111 I 

l 11111111 

Raşit Rıza Tiyatrosu Şehzadebaşı 
Bu akşam saat 

21,30 da 

Kurt Ağzında ~ [W 
Vodv~~uperde o D 

Nakleden: 
Mahmut Yesari B. 

aadet ö gesi 
( Papa Longue - Jambes ) 

Fransızca sözlü film 
JANET GA YNOR - WARNER 

1 BAXTER 
tarafından 

Yeni Neşriyat 

daşit Rıza T~yatrosu .ecmuası 

Albncı sayısı çıkmıştır. Vedat 
Örfi Beyin tefrika edilmekte olan 
(Kan) piyesi bu nü hada d6rt 
sayfa olarak takdim olunmak
tadır. Bu san' at mecmuasını 

tavsiye ederiz. 

Çanakl<alede Kumkale 
Neşredildi 20 Kurut 

Anadolu Türk v& ikbal kitap
hanelerinde. Serinin birinciaiclir· 
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Abdülhamidin Hastalığı Devam 
Ediyordu. Müşkülitla İliç içiyordu 

Doktorlar Müştereken Bir Rapor Hazırladılar 

NAKİLi ZİYA ŞAKIR 

H•r hakkı mahJuzdur 

271-

Bu sözler üzerine Abdülha
midin rengi birdenbire büsbütün 
soldu. Kuruyan dilini dudakları
mn arasında gezdirerek ıstırapla 
doktora baktı ve sordu ; 

- Hacamat mı dediniz?.. Bu, 
mutlaka lazım mı ? ... 

- Arzettim efendim; yapıl
ması fennen mutlaka lazımdır. 
Hatta, afiyeti ıeniyeniz buna bağ
bdır, diyebiliriz. 

Abdülhamit, gözlerini endişe 
'fe elemle etrafına gezdirdi. Bir 
kaç saniye düşündü ve sonra 
a&zlerini derin bir tevekkülle 
doktorun gözlerine çevirdi. Can 
korkusundan doğan bir metanetle: 

- Pek iyi.. fennin icabata 
ne ise, yapınız. 

Diyebildi. 

* AbdtUbamidin arkasına dokuz 
hacamat yapıldı. Bu esnada Ab
dülhamit bftyük bir tahammül 
ve silkunet gösterdi. Hiçbir ıstı-
raptan şikAyet etmedi. Hacamat 
ameliyatı bittikten sonra Doktor 
Atıf Bey, Abdülhamide istirahat 
tavsiye ederek kendilerinin de 
ıalona geçmelerine mllsaade 
istedi. Abdülhamit, memnun ve 
mütebessim bir çehre ile: 
-Ooooh.. Hamdolsun, ıstırabım 

biraz hafifledi. Hepinize teşekkUr 
ederim. Siz de yoruldunuz. İstira-
hat buyrunuz. · 

Dedi. 
Doktorlar, tekrar tekrar afi

yet temenni ederek odadan çıka
caklari %aman, biraz evvel yazr
lan reçetenin il!cı gelmişti. Fa
kat gelen ilaç, yalnız (Kafein) li 
güllaçlardan ibaretti. (Digalen) 
eczanede bulunamamışb. 

Doktor Atıf Bey, Abdtilha-
midin gözünfin önünde güllaç 
kutusunun mührünü kopardı, 
açb, Abdülhamide uzatb. Abdül
hamit, evveli güllaçlara, sonra 
Atıf Beyin yüzüne bakarak: 

- Kahil değil. gilllaç yu
tamam. 

Dedi. Bunu demekle beraber, 
oradakilerin kalbine gelen şüp· 
beyi izale etmek için bir tane 
aldı. Su ile yutmak istedi, fakat 
yutamadı. O zaman At,f Bey 
bir kahve kaşığı getirtti. GiillAç 
muhteviyatını kaşığa boşaltb. 
Abdiilhamide uzattı. O, hiç te
r~ddilt göstermeden kabul etti 
ve birkaç yudum su ile derhal 
içti. 

Doktorlar salona geçtikten 
aonra evvel.A Digalen bulmak 
için Mabeyni Hümayun eczaha
nesine iki zabit gönderildi. Bun
lar oraya bakacaklar, orada bu
lamazlarsa, Beyoğlu eczanelerinde 
arıyacak!ardı. 

Bu iş <le bittikten soma dok· 
torlar oturdular. Müştereken bir 
rapor yazdılar. Bu raporu buraya 
aynen ve harfiyen kaydediyorum. 
Bu rapor, belki bazı karilerimi 
pek o kadar alakadar etmiye
cektir. Fakat tarih, bunu tetkike 
şayan bir vesika telakki eyliye
cektir. 

Rapor Sureti 
10 ~ubat 1334 pazar günü 

sabahleyin, Harbiye Nezareti 
Celilesinden telakki ettiğim~ emir 
üzerine, bir müddettenberi hasta 
olan bakam sabık Sultan Abdül
hamidi sani Hazretlerini muayene 
ve tedavi için Beylerbeyi earayl
na geldik. Orada tabibi hususisi 
Doktor Atıf Bey, Beylerbeyi 
hastahanesi ehbbasından Doktor 
Alikoyadis Efendi ve Doktor Ni
koJaki Paraskoidis Efendilerden 
malômah atiyeyi aldık: 

Hakanı sabık Hazretleri, 5 şu
battan beri hasta olup nezlesi 
olduğunu ve sık sık 

Midesinden şikayet etmekte 
bulunduğunu ve 9 şubat cumar
tesi akşamı rahatsızlığı ·kesbi 
şiddet ettiğinden gece zevali saat 
sekiz buçukta tabibi hususileri 
Atıf Bey gelinceye kadar Beyler
beyi hastanesinden isimleri ber
veçhi bala zikrolunan iki tabibin 
ceJbi iktıza ettiğini ve bu 
zevat, Hakanı Sabık Hazret
lerinin şiddetli usreti teneffüsten 
muztarip bulduklanm ve adedi 
teneffüsün altmış beş olduğunu 
ve muayene de her iki ( rie ) de 
ve bilhassa sol (rie) de pek şid
detli (ihtikan) bulunduğunu ve 
kalbin pek zayıf olup nabzın 
müşkillitla hissedilmekte ve ade
di darabanın (yüz otuz) olduğunu 
ve idrarın pek az geldiğini ve 
berayi tedavi kuru muhaccem· 
ler tatbikını ve dahilen mu
kavvii kalp ve müdrir olarak 
ispartein ve teobromin verdik
lerini ve bunun üzerine hastanın 
ahvalinde biraz salah hAsıl olmuş 
ise de inzar vahim olduğu cihet
le bir miişaverei tıbbiye icrasına 
lüzum hasıl olduğunu beyan et
mişlerdir. 

"Zirde vaziülimza etibba, 
saat on birdeki muayenemizde 
Müşarünileyh hazretlerinin şiddetli 
usreti teneffüsten muztarip olup 
nabzın dakikada yüz yirmi ve 
zayıf olduğunu ve sol rienin ka
idesinde as · nı 1iyet ve ten .:ffüste 
huşunet i1e beraber pek çok 
hırahın ferkaiyei derniyenin mev• 
cut bulunduğun ve her iki rienin 
aksamı sairesinde, ta zervelere h:a-
dar ayni harahırin işitildiğini ve 
Hakana müşarünileyhin müdemmim 
kaşiatı muhatiye ifraz etmekte ol
duğunu gördük. Etrafı, so
ğumuş olup derecei harareti 
otüz alta buçuk miifahede ettik. 
Müşarünileyh hazretleri en 
ziyade nahiyei şersofiyedeki 
sıkıntıdan şikayet etmekte idi. 
derakap zahre muhaccim müte
berriğ tatbik ederek bir miktar 
kan alınmış ve dahilen almak 
üzere Difalin ve asilbendiyeti
aut ile kafein güllaçları tavsıye 
edilmiştir. Muhaccimlerin tatbiki
ni müteakıp hakan sabık hazret
leri isbrabm biraz kesbi sükünet 
ettiğini ve bizlerin çekilebilece
gimizi söylemiştir. 

"Müşarünileyh Hz. nin son on 
iki saat zarfındaki idrarları pek 
az olup, bize irae olunan idrar, 
( yüz elli santimetre mikabı ) idi. 
Bu idrarda, eser halinde ( Albu
min ) mevcut ve şeker mefkut 
olup kesafetinin, bin yirmi beş 
olduğu görülmüştür. 

u Hakam sabık Hazretlerinin 
bizzat kendisinden ve etrafından 
dün akşam fazlaca miktarda 

et, balık ve börek ve pirinç unlu 
hamur tath ekletmiş olduklarım 
ve rahatsızlığın, bundan iki saat 
sonra zuhür etmesile manyezi ve 
sinameki almış bulunduklarını 
öğrendik. 

"Hastanın, mukaddema birkaç 
defa ( hunnakı sadır ) nöbetleri 
arazını ibraz~ ettiğini tabibi husu
sisi doktor Atıf Bey ifa~e etmiş 
olduğu da nazan itibara alınarak 
inzarm gayet vahim olduğu be
yan edilmiş ve badezzeval birde, 
Beylerbeyi sarayından mufarekat 
edilmiş olduğunu müş'ir işbu 
rapor tanzim ve takdim kılındı. 

Taksim Haatanui 
Sertabibi 
RIFAT 

Beylerbeyi haatane.I 
etlbbuından ihtiyat 

yüsbaşı 

ALKİVYADİS 

10 tubat 11.~ 
Tıp F•knltul Rel.i 

Mllderrla 

AKIL MUHTAR 
Hakanı MllfarllnUeyh 
Hz. nla tabibi buau· 

alal kaymak&• 
Al'IF HASAN 

Bu raporun tanziminden sonra 
doktorlar son ilAca devam ve 
eğer icap ederse akıam saat se
kizde Ahdülbamidin 6n tarafına 
da kAfi miktarda hacamat yapıl· 
masına karar verdiler. Ve, dokter 
Akil Muhtar Beyle Dr. Rifat B. 
latanbula ; diğer doktorlar da 
hastaneye avdet ettiler. 

1 Birkaç Fıkra 1 

Bir Hesap Meselesi 
iki dost arasında: 
- Teessürle öğrendim ki ka

yın valdeniz çok rahatsızmış. 
- Evet amma daha bir sene

lik ömrü var! 
- Allah, allah; nasıl anla

dınız? 

- Dört doktor getirdik. Her 
biri Uç aylık ömrü olduğunu söy
ledi. Top yekun bir sene etmez mi? 

Avcmm isabeti 
Yeni evlenen bir avcı avlan

mıya çıkmıştı. Fakat akşama 
kadar dolaşması ıa, birçok fişek 
) akmasına rağmen birşey vura• 
mamışb. Yeni aldığı kansımn 
karşısına eli boş çıkmak istemi· 
yordu. Önüne rast gelen bir dük
kindan vurulmuş bir tavşan aldı. 
Fakat hayvanın ağırlaşmış oldu
ğunu ancak eve girdiği zaman 
farketti. Karısı zeki bir kadındı. 
Dedi ki: 

- Tavşanı tam .zamanında 
Yormuşsun! Az daha işe yaramı· 
yacakmışl 

Kast Ve Kaza 
Hoca sınıfta talebeye, kasten 

ve kazaen de İnsan öldürmenin 
fenahğından bahsediyor, hiçbir 
zaman ihtiyatsızlık yapmamala-
rını söylüyordu. Tarifini bir mi
sal ile canlandırmak için dedi ki: 

- Mesela yarın sabah şuur
suz bir şoförün alabildiğine sür-
düğü bir otomobilin albnda ka
lacak olursam buna ne dersiniz ? 
Talebeden biri bağırdı: 

- Üç gün tatil derler, hoca 
Efendi 1 

Ayyaşm Senası 
Sağlığında içkiyi çok ıeven 

birisi ölmiiştü. Dostlanndan biri 
hatırası yadedilirken dedi ki: 

- Rahmetli bir kandil gibi 
yavaş, yavaş sönüverdi! 

Bir diğeri cevap verdi : 
- Evet amma sağlığında da 

timşek gibi çakardı. 

BiZİM , . ,. . .. ·l-

DAKTİLO 
Bugünün 
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Necla: 
- Hadi, allah rahatlık ver-

sın .. 
Dedi ve elektriği söndürerek 

çekildi. Necla, son aözile beni 
büyük bir tehlikeden kurtarmıfb. 
Onlar konyak içerlerken benim 
burada yathğımı söylemiş olsaydı 
bu kıskanç Sabiha herhalde be
nim için çok fena şeyler düşü
nebiJirdi. 

.Jf. 

Koridordaki sesler, gittikçe 
arbyor, misafirlerden bir kısmının 
gitmek için veda ettikleri anla
tdıyordu. Odanın kapısı yavqça 
açddı, kapandı. Sabiha fısıltılı 
bir sesle sordu : 

- Nerede kaldın Avni? ... 
- Amca Beyin traşma tu-

tuldum. 
- Yavaş söyle.. Daktilo kız 

burada yatıyor. Sızmış ... 
Karyolanın somyası gıcırdadı. 

Avni, Sabihanın yanına oturmuştu. 
Ayni fısılb ile konuşuyorlardı: 
- Avni, bu akşam o kadar 

kı:ı.dım ki sana... Mütemadiyen 
beni ihmal ettin. 

- A.. vallalıı değil.. Sana öy· 
le geJmiş .. Tam dört dafa dan
ıettik. 

Az mı bu.. Biraz da çeşni 
değiştirmek lazım değil mi ? 

- Hay utanmaz.. Yilzllme 
karşı mı söylüyorsun.. Vallahi 
dudaklarını kopannm .. .. 

Yüksek bir yerden düşmüş .• Ve 
bin parça olmuş gibiydim. Yat
tığım yerde, arkamı döndilm ve 
kendi kendime söylendim: 

- Anladın ya Kevıer .. Ha
yata hangi cephesinden baksan, 
yalnız şunları bulacaksın: 

Aldatmak ve aldanmak... Ne, 
Cavalak zade Sait Beye .. ne o 

Zülfü Bey denilen zorba herife.. 
ne de, bütün hayatını aşk rolü 

oynamıya hasretmiş olan mtı
lıend;s Fa~.ir Ecye ' abahat 

bulır. aya hiç hakkın yok... On 
dakika evvel kulağına eğil-

erek, aşkın en ilahi bir şiirini oku
yan, beş dakika evvel de onun ate-

şini senin k~bine akıtan Avni 
Bey de, işte senin göziiııün önünde 

Ayni teraneleri başka bir 
kıza okuyor, ayni ateşle bir baş

ka kızan varlığını yakıyor. Bu, 
bir kanundur Kevser Hanım •• 

ezelden, ebede kadar devam 
edecek bir kanun... Bu zalim 

kanunun hükmünden kurtulmak 
istiyor musun?.. Şu halde, göz-

lerini dört aç .. Sakın bir daha 
aldanma .. 

* Bugün öğleye doğru Nedalara 
veda ederek eve dönerken, bir 

tüy gibi hafiftim. Kalbimde, ne 
bir kin, ne de bir ıstıra13 vardı ... 

Hayatm sırrını artık tamamen 
ke~fctmiştim. Buna binaen, baya
tın en dikenli yoJlarmda bile, 
pervasızca yürüyebilecektim. 

Veda ederken, nasıl ki Necla
nın o kaba sözlerini unutarak, 
onun buselerine ayni hararet ve 

riyakarlıkla mukabele etlimse, 
Sabihaııın elini de ayni samimi
yetle sıktım. 

Romanı 

Yazan: Z. Şakir 

Yalnız, - odasından kendi 
battaniyesini getirerek elile üstü
me örten - Amca Beyin elini 
öperken, kirpiklerime kadar gelen 
göz yaşlarını, yine gözlerime 
içirdim. 

2 klaunua.uü 1929 

Bugün fabrikada Necla ile 
başbaşa kalınca Nedi hemen 
ellerimi tuttu ve büyük bir hara
retle anlatmıya koyuldu. 

- Aman ab)a, bilsen neler 
oldu. O gece vakit bulup ta sana 
anlatamadım. 

Avni, nihayet baklayı ağzın

dan çıkardı. Meğer, ne zaman• 
danberi beni, çıldırasıya bir a ·kla 
sevmiyor mu imiş?.. Eğer kabul 
edersem, izdivaç için babama 
mllracaat edecekmiş. Allah bili· 
yorya, ben biraz Sabihadan şüp• 
heli idim. Onunla seviştiklerini 
zannetmiştim. Halbuki bana te
minat verdi. Sabiha ile aralarında 
en küçük bir şey olmadığına 
yemin etti. 

Hiç telaş etmeden, ona hiçbir 
şey sezdirmeden sordum: 

- Peki Necla ona ne cevap 
verdin? ... 

Necla, saadet ümitlerinin ver• 
diği tatlı bir haz içinde sözüae 
devam etti: 

- Vallahi ben kat'i Lir söz 
aöylemedim. Beoim kalbimin de 
kendisine karşı pek IAkayt olmadı• 
ğmı hissettirdim. Şimdi aramız
da bir staj müddeti tayin ettik.Bu 
müddet zarfında biribirimizi daha 
iyi etüt edeceğiz. İzdivaca karar 
verir vermez, babama söyliye
ceğiz. 

Sükunetle cevap verdim: 
- İyi.. Çok iyi Necla.. Allah 

hayırlı etsin ... 
Necla, mütemadiyen bu me

seleden bahsetmek ihtiyacını his
sediyordu: 

- Vallahi abla, evvelki gece 
baktım da okadar gencin içinde 
doğrusu Avninin eşini bulama
dım. Zaten eskiden de hoşuma 

giderdi. Fakat o gece Avni bü
tün bütün gözüme girdi. İnsanı 
büyüliyen öyle halleri var ki .. 

Ben, hafifçe güldüm. Necla, 
bu giılüşümden biraz ahnarak 
ıordu: 

- Niye güldün abla.. Öyle 
değil mi? .. 

Gülmekte devam ederel\: ce
vap verdim: 

Şüphesiz, öyle... Fakat 
ben ona gülmüyorum. Aklıma 
başka birşey geldi. 

Şimdi sana anlatsam, belki 
bu mesele ile hiçbir alaka bula
mıyacaksın. 

(Arkası var ) 

1 Sinema Ve Tiyatrofaar 

ALKAZAR 
ALEMDAR 

ARTiSTiK 

ASR! 
l:.LHAMRA 
E'fUV AA 

GLORYA 
Hı LAL 
1-.EMA!.. 13. 

MAJIK 
M-L ~.~ 

!lıılLU 

Of El',\ 
ŞlK 

- Şehir ışıkl ıırı 

- Hayat lsa 

- Mecu danın 

- Albo gnıpları 

- Tehlikeli Yollar 

- Göl Cehennemi 

- Aşk ve asalet 

- Haueti lsa 
- Volg~ s ı 'ııll •rh :i= 

- izdivaç ı imitet şirkd 

- Dıişes o . ı ıksın 

- Hazreti 1 ... 
Bir gec r n •om. nı 

- Pı·enıl " S c S'iniz 

K:.u.iıl<Öy Sür~y vı - B.iv.i' ı ı ı·ıu 

Us .üd .. r b. ~ - ı::s r Melik • 
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1Dört Buçuk Sene Evvel Başka Mem
leketin Şüpheli Bir Meyhanesinde Bir 
Sarhoşluk Ve Hırsızlık Vak'ası Geçmişti 

Ayni zamanda manalı bir na· 
zarla iki arkadaşına bakıyordu. 
Bu tesadüfiln şimdi s6ylenmesi 
mümkün olmıyan mühim hadiseler 
sakladığını anlatmak istiyen bir 
hali vardı. Son cümlesini 
söyler söylemez gemici ile siiratle ' leri gibi bir masaldan -;;;ibaretti? Zaten ben de bu işte yarım 

hisseye malik olmak için sana 
iki yUz dolarımı bu düşünce 

uzaklaştı. Şimdi Tilman ile Hag· Makar hayatının bu son beş da· 
ton yalnız ve müphem bir endişe kikası içinde son zamanlarda bul-
içinde kalmışlardı. duğu izzetinefsinden parça parça ile vermemiş mi idim? Haydi 

buraya girelim r " 
* Kaptan Hul yirmi adım kadar 

hiçbir kelime söylemeden yürUdil. 
Mükemmel bir latife yapmış gibi 
kendi kendisine gülllmsllyordu. 
Sonra: 

- Kimdi bu iki 'zat? diye 
sordu? 

Makar müphem bir cevap 
verdi; 

- Sidneyde rastgeldiğim iki 
kişi, fakat ıen burada ne yapı
yorsun? 

Kaptan Hul mukabil auali işit· 
memiş gibi cevabın birinci kısmı 
üzerinde durdu: 

- Sidneyli iki kişi mi? Mu
hakkak iki aptaldır • Bedbaht iki 
4lptal ! 

Makar bu mütaleanın kendisi 
için ihtiva edebileceği imaya 

ehemmiyet vermedi. Kaptanın 
yanuıda kıskıvrak bağlanmıt bir 
yırhcı kuşa benziyordu. Birka9 
adım daha yürüdüler. Makar su-

suyor kaptan da kendi kendi· 
no gülüyordu. Fakat birdenbire 

"Makar11 a henüz rastgelmiı gi· 
bl söylenmiye başladı: 

- işte, cidden hayreti mucip 
bir tesadüfi Bilir misin ki, beni 

Loranzanın meyhanesinde kör 
kUtUk sarhoş olarak bıraktığın ve 
pı.ı ramı alarak kaçtığın zaman· 
danberi tam dört buçuk ıeno 

reçti. 

Makar kısık bir ıesle moka· 
bele etti : 

- Aldanıyorsun, o zaman 
ben de senin kadar sarhoştum 

ve bu esnada da herifin biri üze
rime çullanmışh. 

Kaptan söylenen söze inan· 
mı ya amade imiş gibi: 

- Ya, öyle mi ? Detli. An
laşı lan biran evvel firar edebil
mek için sabahın alaca karanlı
ğmda kaptanı uykusundan uyan· 
dırmadın, tayfa olarak kabul 
edilmekliğini rica etmedin, seni 
vapura da zorla. bindirdiler ? 

- Tamamı tamamına öyle 1 

- Bununla beraber hldiseden 
dört gün sonra Barbari sahilinde 
.zenci (Sam) ın meyhanesinde ku
mar oynarken yakalanmışbn, hap· 
se atılmıştın, benden çaldığın 

para ile ceza vererek kurtul· 
muştun. Bütün bunlan nasıl izah 
edersin? 

- Fakat bu hikiye baştanba
şa yalanl Sana bu masalı kim 
söyledi: 

Kaptan (Malrnr)m inkArların.ı 
hiç ehemmiye t vermiyerek: 

- Geçelim! Dedi. Şimdi söy
J~ baksthm yine eski izin peşin
de misin, yoksa o da biitün diğer-

kaybede ede çırçıplağa dönmüş· 
tü, bütün varlı-

ğının yegane haki· 
kati imiş gibi, 
bir can kurtaran 
simidi şeklinde 

bu son suale 
yapıştı: 

-Haytr, ha
yır, o yalan 
değildL Hazine 
orada idi, elin 

da oradadır. Sa .. 
dece birisinin 
gelip almasinı 
beklemektedir. 

Kaptan Hul: 
- inanıyorum, 

dedi. Ben bir 
çok defalar dik

kat ettim: Yalan
cılar uydurma 
biıfvak'ayı başka 

bir şekilde tekraı 
ederler. fHalbuki 
ıen her zaman 

ayni ıeyi söyledin. 
Sabahın alaca karanlıjında kaptanı 

rıgandırmadrn ögle mi? 
Bir lokantanın 

durmuşlardı ; 
kapısı önilnde içeri girdiler, kapıya yakın 

bir masaya oturdular. Makar 
sordu: - Neden buraya gireceğiz? 

- Hesap pusulası önüne gel· 
diği zam&n g6rür.sün, çünki para
yı sen vereceksin! 

- Paran var mı? 
Kaptan yemek listesini g6ıden 

geçiriyordu: 
( Arltuı var ) 

-

Tahlisiye işi Bir Ticaret 
işi Olmaktan Çıkıyor 

Bazı Ecnebilerle Müştereken Yapılan 
Bu İşe Hükômet Vazıyet Ediyor 

... --
Bir Talılis_ig• /aaligetind•n bir salın• 

Resmt istatistiklere göre Ka- den ayrı bir teşekknl halinde ça· 
radenizde 930 senesinde 16 va- (ifan ve ecnebilerle bir kısım 
pur karaya oturmuş, ( 51 ) kişi Türkler tarafından idare edilen 
ölümden kurtarılmışhr. 1931 "Gemi kurtarma şirketi,. hilkiı-
senesinde ise; vapur, motör, yel· met tarafından devren alınacak, 
kenli olmak üzere ( 31 ) vapur tahlisiye umum müdürlüğüne rap-
oturmuş, ( 262 ) kişi ölümün elin· tedilerek bir müdüriyet halinde 
den alınmıştır. idare olunacaktır. 

Aldığımız malumata göre Bu suresle hükümet, can ve 
hükümet, Karadenizdeki faciala· gemi kurtarma teşkilatını bir el· 
rın önünü almak için tahlisiye de bulunduracak, bunun bir ti· 
teşkilatını ve Umum Müdürlüğünü caret ve menfaat işi olmasma 
takviye etmek emelindedir. müsaade ctmiyecektir. Bu hu-

Tahlisiye Umum müdirliğin- susta hazırlanan kanun layihası 

Mart 26 

HiKAYE 
-------

Sütunda Hergün J 
----------- Muharriri: Ragıp .Şevki 

Bu 

Kaybolan Kadın 
Genç adam, önünde telaşla 

yürüyen kadına bir daha dik· 
katle bakb ve yüreği hopladı: 
"Acaba o mu?" Diyordu içinden .• 
Kabil mi o olsun? Onu çoktan 
kaybetti. Çoktan onun o güzel 
vücudunu göremez oldu. Çoktan• 
dır tipili ve yağmurlu havalarda 
Leylanın, mantosunu kaldırarak 
yilrümesi yok olmuştu. 

Genç adamın kafasında ani 
bir karar doğdu ve adımları 
mesafelerini genişletti : 

- Hanım efendi 1.. 
Kadın durdu ve döndü. Hay· 

retle bakıyordu. Genç adam he-
yecanla mırıldandı: 

- Hanımefendi, beni mazur 
görünüz. 

- Ne istiyorsunuz ? 
Kadının yilzii, karanlıkta göl· 

geliydi ve gözleri birer siyah kor 
halinde yanıyordu. 

- Beni mazur görünüz ha· 
nımef endi.. YUzünüzü, gözlerinizi 
iyice görmek istiyorum. 

Kadın öfke ile yürüdll ve ho
murdandı! 

- Ne münasebet? •• 
Genç adam yalvanr gibi söy· 

leniyordu: 
- Yalnız bir dakika hanı

mefendi. Ondan sonra sizi iz'aç 
etmiyeceğim. Kat'iyyen söz veri· 
yorum. Çok eski bir ısbrap var 
bende.. istirham ederim. 

Genç kadın durdu ve yağ-

mur albnda küçülen omuzlarını 
kaldırdı: 

- Niçin bu kadar ısrar edi
yorsunuz? 

- Bir dakika mUsaade ediniz, 
hanımefendi. Yüzünüzn ve göz-
lerinizi gördükten sonra sizi ra· 
hatsız etmezsem - maksadımı an
latacağım .•• 

Kadın, birkaç saniyelik bir 
terddütten sonra başını salladı ve 
güldü: 

- Peki, müsaade ediyorum .• 
Bakınız, dedi. 

Genç adam gayriihtiyari 
ellerini kaldırdı ve kadının omuz· 
(arından tutarak bir kat daha 
yiizünn yüzüne yaklaştırdı. 

Kadın, yan asabi, yarı müs-
tehzi söylendi : 

- Nedir, an1amıyorum? Ne 
oluyor efendim? Siz hiç benim 
düşündilğüm gibi küstah bir 
adama benzemiyorsunuz.. Fakat 
anlıyamıyorum .. 

Genç adam ısrarla baktığı 
kadına yalvanr gibi rica etti : 

-2-
- Benimle şu yokuşu ağır 

ağır çıkabilir misiniz Hanımcfen· 
di ?. Sizi meraktan ve kendimi 
de üzüntüden kurtarmak için 
anlatacaklarım var.. Rahat mısı
nız ?.. Gülüyorsunuz.. Kabul mü?. 
Peki, çok teşekkür ederim, Ha
nımefendi.. Dinleyiniz .. 

"Benim bir sevgilim vardı. 
Tıpkı, amma tıpkı size benzerdi. 
Gözleriniz tıpkı onun gözleri, 

Vekiller Heyetine verilmiştir. 
Tahlisiye Umum Müdürlüğü yeni 
sene zarfında Zonguldakta bir 
tahlisiye istasyonu yapacağı gibi 
"Kerempe,, burnuna da bir sis 
düdüğü koyacaktır. 

Sisten mfitevellit kazaların 
önilnü almak için Kız kulesine, 
Ahırkapıya ve Fenere konması 
kararlaştınlan sis düdükleri mayıs 
nihayetine kadar behembal biti· 
rilecektir. Malzemeler nisan içinde 
Avrupadan gelecektir. 

ileride Akdenizde de tahlisiye 
istasyonları tesis edilmesi düşü-
nülmektedir. 

yüzünüz, yürüyüşünüz ve hatta 
konuşuşunuz bile .. Gülüyorsunuz .. 
Bakın, gülüşünüz bile o.. Ah 
çıldıracağım ben.. deli olacağım .. 

Leyla sizin kadar güzeldi. 
Ne çok, ne az... Sizin kadar .. 
yürürken daima başını öne eğerdi. 
Sizin gibi, tıpkı... Yağmurlu 
havalarda mantosunun yakasım 
kaldırır, siyah ve kUçük başını 
omuzlarına sokarak giderdi. Tıpkı, 
tıpkı sizin gibi ... 

Onu, beş sene evvel sev
miştim.. Bana hayatımın en tatlı 
geçişini yaratan odur. 

Nemi oldu o?.. Sormayın .. 
Anlatacağım.. Fakat her hal
de sizi fazla meşgul etmi
yeyim Hanımefendi.. Teşekkür 
ederim, liitufkarlığınıL .• 

Leylayı gördüğüm gün, ben 
ömrümün bir hiç olduğunu ve 
yaşayışın böyle bir kadınsız na· 
sıl temin edildiğini düşünerek 
günlerce üzülmüş, deli gibi ol· 
muştum. 

Fak at Leyli beni sevdikten 
sonra, bayatın bütün renkleri, 
güzellikleri gözlerim önüne bir 
cennet gibi dikilivermişti. 

Leyli bir gün hastalandı. 
Yatağının başında otururken yü
züme bakar: 

- Yazık 1 Ben 6leceğim ga
liba Burhan 1 diye içini çekerdi. 

Bir sonbahar akşamı, ah itte 
bpkı böyle bir gllnde, yağmurlu 
ve karanlık bir havada o 6ldn 
Hanımefendi.. Öldn, öldnl Ne 
feci değil mi?, 

Gilnlerce ağladım; gecelerce 
hıçkırdım. Leylanın bir tutam 
saçı slislil bir tarağı, san 
kırmızı bir kemeri benim can 
yoldaşım oldular. Beni affediniz.. 
Affederek beni.. yalnız ayrılırken 
son bir defa daha yllzllnüzO glir
mek istiyor.._m. Ah hele gözleri· 
nizi.. bu yeşil gözler, bana 
dünyada en kıymetli habralar 
verdi. Çok teşekkür ederim ha· 
nımefendi.. Sizi tekrar görebi· 
leceğim ha ?. Demek bunu ltit· 
fe tiyorsunuz ? Kapriste, cumar
tesi akşamı ?. Ah beni ihya edi· 
yorsunuz hanımefendi.. Güle gtile
Cumartesiye kadar nasıl bekli· 
yeceğim, şaşıyorum.. Orovuvar 
Leyi acığım.. Orovuvar 1 .. 

~ 
Burhan Kemah can kulağile 

dinliyorduk. O, bol ve uzun 
kahkahalarmdan birini daha attı: 

- Ne hllyük merak bu yahu? 
Nihayet evlediğim için size sırrı· 
mı açabilirim değil mi ? Dinleyin: 

Azizim ben yollarda gördU
gum kadınlardan hoşlandığım 
kadar hiçbir yerde hoşlanmam •. 
Mesela, yağmurlu ve fırtınalı bir 
gecede mantosunun yakasını kal· 
dırmış ve küçücük başını omuz· 
)arına sokmuş, tıpış, bpıf yilrii
yen bir kadını tasavvur edin .. 

Soğuktan, o bin kıvnntı içinde 
kalan viicudu büzülmüş bir genç 
kadın .. Eğer bu kadınlardan birini 
sıcak bir odada, bir baloda veya 
bir salonda görsem, bu kadar 
zevk duymam .• 

Ben bu Leyli masalım kaç 
kadına anlattım. Ve kaç kadın 
bana • sözde • acıdı. Beni sevdi. 

Hep böyle yapardım. Ayni 
mükaleme, ayni roller, ayni tesir 
ve ayni komplimanlar .. 

Fakat şu biraz evvel anlat
tığım genç kadın nihayet beni 
kafese koydu ve evlendim ço
cuklar!. Hakikaten hayalimde 
yaşattığım Leyla o imiş .. Ben ide-

• alimi onda buldum.. O bana ba
yatın en güzel bir hediyesidir. 
Sakın bu oyunları karım duyma
sın ha!. Çünki halA muhayyel 
Leylanm hahralarile yaşıyoruz!.. 



. . 
SON POSTA r f • 

= 
Bir Ölünün Hatıra Defterinden: Atina 

HAİNLERİN İÇ YÜZÜ ...___Malı:_·:;, Yetmişlik Bir ~hL ya ,. 

Mektl btı 

-
•O 

Yüz Ellilik er Nasıl Gittiler, Ne Y aphlar mışlık Kansını 1 
• 

HAİNLER, MEŞHUR "BEKİR SUBAŞI,, HiKA YESİNİ 
HAYRAN HAYRAN DİNLİYORLARDI 
-39-

R za Tevfik, ümmi yoldaşın 
neyi telmih ettiğine birdenbire 
intikal edemedi, istihzaya girişti: 

- Kara Davuttan kıssa mı 
hikaye buyuracaksınız? 

- Kara Davuttan değil, ta
rihten! 

- Demek tarih ile de Ulfe
tini:! var. Bunu öğrendiğime mem
nun bldum. Hikayenizi dinlemekle 
memnuniyetim artacakbr. 

Şaban ağa, alıl{ filozofun is
tihzasına ehemmiyet vermedi. On 
birinci asırda Bağdadı İranlılara 
teslim eden Bekir Subaşının ma
cerasını hikaye etti. Ümmi adam, 
nereden dinlemişse dinlemiş ve 
o vak'ayı bütün tafsilfttile 
bellemişti. 

Şimdi kendine mahsus olan, 
kalın üslup ile ve fakat mütees
sir bir sesle bellediklerini anlab
yordu. Her iki ZeynelAbidin, 
Mustafa Nabk, Muhiddin, Fevzi, 
Osmanlı tarihinin bu pek meş
hur olan sayfasını bilmiyorlardı. 
Mustafa Sabri de, Bağdatın o 
devirde ahmp vuildiğini bilmek-
le · beraber subaşının akıbetini 
tamik etmiş değildi. Bu sebeple 
dikkatle Şaban ağayı dinliyorlar
dı. O, yapışbracağı silleye dilş-
manının yüzünde münasip yer 
arayan kuvvetli bir adam gibi 
kelimelerine itina ederek söylü
yordu: 

- Bekir subaşı, vali olabil
mek için devlete ihanet etti. 
Bağdatı Acemlere teslim etmeyi 
kurdu. Davet ettiği lran ordusu 
gelinceye kadar lstanbulda ken
disine vezirlik payesi ve valilik 
emri gönderilmişti. Bu sefer. 
yapbğı işten pişman oldu, lran or-
dusunu geri çevirmek istedi. Fakat 
lranlılar, onun oğlunu elde ettiler, 
tıpkılbabası giLi habis ruhlu o!an 
ıu genç adam, kale kapılannı İran
lılara açh, babasını da - eli ve 
ayağı bağla olarak - Acem şahı
na teslim etti. Şah, Bekir suba
şıyı zift dolu bir kayığa koy-
durdu, zifti ateşlettirip kayığı 
Dicleye bıraktırttı, o, cayır cayır 
yanarken oğlunu çağırdı. "Ba
bana, vatanına hayrın ol
madı. Bana nasıl sadakat gös
terebilirsin? dedi ve onu da 
babasının arkasından cehenneme 
yolladı. 

Ümmi Şaban, hikayeyi bitir
dikten sonra ilave etti : 

- Tarih, tekerrürden ibaret 
ise telaş etmemek gerek. Çün-
1'.i biz. aşnğı yukarı, birer Bekir 
su baııyız, birer Bekir su başı za
deyiı. lskenrieriyelilerin bizi ateşe 
verip yakmak istemelerine niçin 
hayıflanıyoruz ? ... 

Rıza Tevfik, bu beliğ misal 
ve ağır mukayese karşısında söy
liyecek söz bulamadı, işi ma~ka

rahğa çevirdi. 
Yahudi ağzı bir cümle 

savurdu ve müleakıben esnedi, 
gerindi, bir köşeye uzanarak ho
murdRndı: 

- Ben yatıyorum. Allah he
pimize rahatlık \'ersin. 

Osmaniye otelinde tiineyen 

Bekir Subaşı, vali ola
bilmek için devlete iha
net etti, Bağdadı Acem
lere teslim etti, babasını 
öldürttü ve nihayet ken
disi de .... İşte biz de birer 
Bekir Subaşıyız !. 

baykuşlar, tam beş gün bir yere 
çıkmadılar, çıkamadılar. Otel, 
içinde pis hastalık zuhtir eden 
evler gibi, adeta tecrit edilmişti, 
sıkı bir tarassut altında bulun
duruluyordu. Bu tarassut, onların 
dışarı çılcmaması için değil, hal-

kın otele hllcum etmemesi için 
yapılıyordu. Firariler de bu mu-

ameleden son derece memnun 
ve müteşekkir bulunuyorlardı. 
Çünki otele indiklerinin ertesi 

günü çıkan bütün Mısır gazeteleri, 
rıhtımda ve otel önünde yapılan 

nümayişleri uzun uzun yazmışlar· 
dı, dört gündenberi firarilerin 

terdimei hallerini neşrediyorlardı. 
lskenderiyede çıkan "Vadiyüloil,, 

Kahirede neşrolunan Elmukattam 
ve Elchram gibi büyük gazeteler 

ilk sayfalarının birkaç sütununu 
baykuşlara tahsis etmişlerdi. 

( Arkuı nr ) 

Erkeklere Taş Çıkartan 
Kahraman Bir Kadın 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

Islık çalıyor. İlerliyoruz. Kes
kin bir ses soruyor : 

- Dur ! Davranma, kimsiniz? 
Cevap veriliyor ve yaklaşılı

yor. Bu, 12 saat evvel Bursa 
vilayetine kaçakçılığı ihbar eden 
Ayşe Hanımdır. 

Erkek zannedilecek kadar iri, 
yarı, eli tabancalı bir kadm. 
Hayret ediyor ve susuyoruz. 

O, fütursuzca ve sanki bizim 
hayretimizi hissetmiyormuş gibi 
kaçakçının evini gösteriyor. içeri 
giriyoruz ve dediği gibi bir bay• 
li tiitün,' bir çok cıgare kağıtları 
yakalıyoruz. Şimdi dönüş başla
mıştı. Muhbir Ayıe H. bize yaya 

1 olarak refakat ediyor. Vakit 6ğle 
Uzeri,hava sıcakça, yolun kenann· 
dan iki metre uzunluğunda bir yılan 

fırlıyor. Eller derhal tabancarın 
tetiğine gidiyor. Hepimizin endi
şesi, yaya yürüyen Ayşe Hanıma 
bir zarar gelmesindedir. Fakat 

o, olduğu yerden bir ok gibi 
fırlıyor. Yılanı kuyruğundan yaka
lıyor, bir baston gibi havada birkaç 
defa salladıktan ıonra başını 
yere çarpa çarpa öldürilyor. 

Biraz evvel duyduğumuz hay
ret, şimdi dehşete inkılap etmiştir. 
Fakat Ayşe Hanım, yine aldırmı
yor. Çünki, anlabşma göre, tarlada 
çalış .rlarken köy kadınları ile şa
kalaşarak, toprak ve ot arasından 

çıkan yılanları biribirinin üzerine 
fırlatmaları çok olur. O, gülüyor 
ve biran düşündükten sonra biz 
ıehirlilerin hayatından bu garip 
şakalara şu misali gösteriyor: 

- "Siz şehirlilerin bpkı top 
oynamanız sıibi 1 

* Milli Mücadelede Tilrk kadı-
nınm gösterdiği kahramanlığı 
havsalaları pek almıyanlara Ayıe 
Hanımı canlı bir delil a-ibi 
gösterebilirim. 

FERiT 

Biribirile Bir Türlü 
• 

Anlaşamıyan iki Daire 
--------

( Baş tarafı l incı sayfada ) 

lira verirdi. Şimdi bunu kes
ti. Ve ( Evkaf' memzuce ) ta
biri çıkardı. Vakıfların şekli 
karışık olduğu için paralarının 
ayrılıno,;•nın da müşkül olduğunu 
iddia euiyor, diyor ki: Biz bele-
diyeye milyonlar değerinde bir 
sermaye verdik, daha ne ister? 

EJindt-ki serveti işletsin ve 
kaz.ansın. Esasen bu su paraları· 
nı biz Aşardan aludık, aşar kalktı, 
para da kalmadı. 

Mezarlıklar işine gelince: 
Geçen sene hazirandan itiba-

ren bütün mezarlıklar Belediyeye 
geçecekti. Hir heyet, üç nusha 
üzerine bunların bir defterini 
yaptı, birtanesi evlrnfa verildi. 
Tastik olunup iade edilecekti. 
Evknf bu defteri iade etmedi. 
Çiinkl\, kanaatine göre kanunun 
" Mezarlıl<lar devrolunur,. labirile 
mesele halledilmiştir, aynca mü
hitrlü senet verip almıya lüzum 
yoldur. 

Belediye ise aksi kanaattedir. 
Ayrıca bu mezarlıklara ait vakıf 

binaların, akarlann, varidatların 

da kendisine verilmesini istiyor. 

Çünki satılacak bir mezarlık 

üzerine her hangi bir masraflı 

tesisat yapılsa, Evkaf ileri de 

müşkilat çıkarabilir, hak iddia 
edebilir. 

Belediye, ıon defa yaptığı 
müracatla da cevap alamazsa 

protesto yoluna girecektir. ÇUnki 
şimdiye kadar Hürriyeti Ebediye 

için ( 7 50 ) lira almış, diğer me· 
zarlıkların da beş parası olmadı
ğı cevab:le karşılaşmışbr. 

1 LAN 
Amerikaya gitmiş olan Elb.iz Vi-

18) t•tİ Palu kaza.o;ı mülhak, tından 
Künbet kariyeli Yusuf oğ 1 u Hasanın 
avce ve çocukları hakkında her ki
min malünıatı vana latanbuldrı Ame
rikan El !!pres kumpanyası l'asıtası
le F, S. P. namına tahriren müraca
atları rir. .ı olunur. 

Adam, Bütün Malını Başkalarına 
Dağıtırken Karıs,. - - Aç Bırakıyordu 

Atina, 22 ( Hususi ) - Son 
günlerde, Yunanistanda birtakım 
içtimai baiJeler oluyor. Bunlardan 
bir tanesi de ehiren Korfoda, pek 
vahşiyane ve tüyler ürpertici bir 
fekilde icra edilmiştir: 

Stepan Korakiyanidis isminde 
yetmişlik bir ihtiyar olan katil 
60 yaşında bulunan zevcesile 45 
senedenberi gül gibi geçinip 
gidiyorlarmış. 

Bu ihtiyar karı kocanın çocuk
ları yokmuş, yetmişlik ihtiyar 
çok tutumlu bir adam olduğundan 
epeyce bir servet ve arazi sahibi 
olmuş, Fakat ıon Uç sene zarfın
da bütün arazisini ve varidaboı 
köylülere tevzi ve bahşetmiştir. 

Bu garip tabiatlı koca, kan
ımı büyük bir mahrumiyet içinde 
yaşatır, karısı ciaima açlıktan ti
kayet eder dururmuş. 

Kadın, bir gün kocasına yine 
açlıktan şikayet edip ıı:zlanıyor
muş. Yetmişlik ihtiyar kımıif, 
odun baltasını kaptığı gibi kan
sının boynuna indirmi~ ve zavallı 
kadının kafasım bir dubada be
deninden ayırmıştır. ihtiyar cani 
elini kana buladıktan ıona vui· 
yeti kavramış, bahçede bir çukur 

' açarak karısının kafasını çukura K11tledllt1n kadın 
gömmtiştür. Fakat çok ihtiyar 
olduğundan ve gücil kuvveti yet· 
mediğinden cesedi yerinden oy
natamamıştır. 

Bunu üzerine cesedi yakmaya 
karar vermiş ve gaz yağı döktük
ten sonra ateşlemiştir. Alevler 
yükselmiş, etrafı sarmaya ve fe
na kokular neşretmiye başlamış· 

tar. Alevi gören kokuyu duyan 
köylüler bunak caniyi cürmll 
meşhut halinde yakalamışlardır. 

Cinayet civar köylerde ve 
kasabalarda ıayi olunca, halk 
nefretini izhar için katili linç 
etmek istemiştir. Katil askeri bir 
kuvvet mubafaz.ası altında Adli
ye teslim edilmiştir. 

Mahnı başkasına dağıtan, fa
kat kanı;ını aç bırakan bu ibti
yann bu cinayeti işlemesindeki 

hakiki saik anlaşılmamıştır. 

* = 
Amerikan ı- Radyo Programları 

Bugünden itibaren sekiunci 
LandrÜSÜ sayfaya nakledilmiştir. Program

Mavi Sakal Namındaki 
Cani İdam Edildi 

Nevyork, 25 ( Hususi ) 
Mavi sakallı namile maruf olan 
Harri Puer ismindeki cani idam 
edilmiştir. Puer birçok z.engin 
dul kadınlarla evlenmiş, hunlann 
mirasına konmak için zavallıları 
boğazlamıştı!". 

Bu caninin kaç defa evlendiği 
ve kaç kadım öldürdüğü malum 
değildir. Yalnız son cinayeti 
meydana çıktıktan sonra bahçe
sinin bir köşesine gömlllil 5 ka
dın cesedi daha bulunmuştur. 

Karılarını boğazlayan bu adam 
bütün muhakeme safahatında 
cürmünü inkar etmiştir. İdam 
kararı tebliğ edilirken de katil 
olmadığını ve masum bulunduğu-
nu ıöylemiştir. 

İdam mahkumu, idam edile
ceği dakikaya kadar affedilece
ğini ümit ediyordu. Son dakika
da usulen kendisine verilen ye
meği ve sigarayı reddetmiştir. 

lar bundan sonra İstanbul saa
tine tahvil edilerek taııziın ı 
edilecektir. 

Dr. Aristidi 
Emrazı zühreviye t edivihanesi 

Eminönü Han ( Sabık Krak~ş ) No. 8 
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Balada yazılı olan Yakıf emlak hizalarmdaki müddetlerle 
kiraya verilmek üzere mDzayedeye konmuştur. ihaleleri nisanın 

9 uncu cumartesi günü saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin yevm 
ve saati mczküra kadar Çemberlitaıta Evkaf Müdüriyetinde Akaret 

kalemine nıüracaatleri. 

SON POSTA Mart 26 
-~ 

Halis limon çiçeklerinden mustahzar 90 derece bir harikai san'attır. 
Itriyat ileminde menendi ve naziri yoktur. 

Hasan mustahzarat fabrikası mUhUrUna dikkat TakliUerinden sakınmaz. HASAN ECZA DEPOSU 

NESTLE 
j Etiketleri müsabakası 

ı 
23 mart 1932 keşidesinda 
Kazanan numaralar listesi 

39860 M289 &1986 56489 38112 
1 

40067 52252 45341 39'l86 52058 
51847 45466 36917 40115 41418 1 
53620 55577 56049 4611 o 45980 
41300 55269 45880 56393 38123 
51134 42621 36005 31679 40515 
41237 42843 39256 42099 42945 
55451 53922 49816 49034 39866 
50370 52559 49107 40973 38763 
56545 46661 36935 49625 49161 
36974 41720 37037 57854 49306 
39444 40008 38488 40522 54120 
46735 52378 46869 51302 40993 
41953 54888 39220 45785 37988 
41999 55878 41991 46559 36528 
56460 55230 53583 39350 55059 
53651 49925 46670 52101 40922 
39259 51974 52520 5.)686 39419 
57051 4086t 46248 55822 55149 
39999 55490 56002 37620 38352 
54728 42806 55508 53415 55836 
46640 3ij798 55778 50352 39410 
42557 48306 42091 41324 45298 
54495 51311 50829 56995 51917 
40707 5~892 46554 37434 41705 
57766 51255 39513 38812 54673 
46154 46220 45394 40986 57416 
52822 45695 48649 51481 56799 
38258 42995 38318 55965 38930 
51219 46595 45982 53890 48576 

Memleket d.ıhil ve haricinde her 
nevi f'olY• nakliyı tı Ye aayfiyeye 

göç nakli için 

Yataklı - Vagon 
Kuk 

Şirketinin Gll ta şubesine ( Köpril 
başında) müracaat etmeniz k&fidir. 
Şirketin mütehassıs mt'murları eş· 
yanızı muntazam .ambalaj deru
nunda hasara utratmakaızın iate
ditin iz yere nakle amadedir. Te
lefon 8. O. 1069 

Arapçasile Birlikte Kuram "~ terc:llmeli 
lljllli Tlrk all•I C.YClet PqDuıi ... aıı K11taal,...W lani d.p. .....a t«lfl• 
...._... eUtlW • "-11ftlll'. lta,_.Jda kllat " altı• 7.W.. cl1tlW 

• kunaftur. Nlahalan udu. 

Hayab Hazreti Muhammet 
~ ...._..._...cUtH•-...... 

Mufassal İslim Tarihi 
Cdtllll • lum1tt•. 

Meşahiri İslam M1~11zeaer 
kurqtur. Bu kitaplardu poata ücreti abaaadua rt-cterUlr. 

Merkezi: Tllrk Nqriyat Yurdudur. 

İstanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
Tamamı bermucibi senet 54.t metre terbiinde bulunan Hoca

paşa mahallesinde Muradiye caddesinde atik ve cedit 1 No. ile 
murakkam arsa sablmak üzere 26 Mart 932 tarihinden itibaren 

25 nisan 932 tarihine kadar dört hafta müddetle ve kapalı zarf 
usulile müzayedeye vazolunmuştur. İhalesi 25 nisan 932 tarihine 
mfisadif pazartesi günü saat on beştedir. Talip olanlar 680 lira na
kit pey akçesi makbuzu veya o miktar banka kefaletnamesile tek
:lif mektubunu yevm ve saati mezkiire kadar lstanbul Evkaf Mildl
riyeti binasında müteşekkil idare encümenine tevdi eylemeleri 
ilAn olunur. 

• 
Tütün inhisarı Umum 

Müdürlüğünden: 
1 - Maltepede Bağdat caddesinde vaki olup 1-10-933 tari

hine kadar idaremizin tahtı isticarinda bulunan Doktor Cemal 
Beye ait hane kiraya verilecektir. 2-4-932 cumartesi. 

2 - Nümune ve şartnamesine tevfikan (5000) kilo yerH 
Üstüpü satan alınacakbr. 31·3-932 perşembe. 

Taliplerin ( o/o 7,5) teminatlarını hamilen yukarda ga.teri
len günlerde saat ( 10) da Galatada Mllbayaa Komisyonuna 
mllrac ıatları. 

HANIMLAR! .. LÜTFEN DİKKAT • 
AYBAŞI SANCILARINIZI iZALE 
EDEN YEGANE İLACI UNUTMAYIN -NEVROZIN 

-
Anadolu ile İstanbul arasında en 1 
seri bagaj ve mesaj eri semsi EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 1 

BESLEME iSTEYENLER 
18 yatanda kimsuls besleme kası 

ÇoculHu& aileye vullecktlr. Çartakapı, 

t ramvay cad..feıi Diyarbeklr karaath .. eal 

kUfallnda 34-36 numarada Mekl&I Beye mll

acaat edilmesi Tel. 22955 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar Yolu 

Hutalıkl ırı Mütehass181 
Sirkeci, Muradiye caddesi 

No 35. Saat. 2 • 6 

PERTEV 

PERTEV Scrubu , 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 

PERTEV Pudrası 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
UMUM MÜDÜRLOGO 

Müşterilerini ( 0 I 0 10 1/ 2 ) darı 

istifadeye Davet Ediyor. 
Emlik ve Eytam Bankası İkrazat faiz ve komisyonu mecmuuna 

miiatakrizlerin lehine ylzde on buçuğa tenıil etmiş ve 
1 - 1 Mart 1932 tarihinden itibaren yeniden yapılacak ikrazatta, 
2 - Hesaplan muntazam olan mnatekrizlerinin kiffeaine, 
3 - Tediyeleri teehhilr etmiş taksitlerini bir Mart 1932 tari

hinden itibaren bir Mayıs 1932 tarihine kadar geçecek 
iki ay zarfında tamamen tesviye ederek heaaplannı hali 
intizama irca edeceklerin edayi deyin tarihinden itibaren 
bakiye borçlar1Da YÜZDE ON BUÇUK nispetini, ye 

4 - Tediyesi teehhür etmit tak11itlerini bu iki aybk müddet 
zarfında da ödemiyenler hakkında ise ikraz ve iıtikraz 
mukavelesi kilkümlerini tatbika karar veriştir. 

* • 
Kiralık Gazino Ve lratlı Arsa 

Esas Mevkii ve Nev'i 

55 Ketenciler Tahtakale caddesi 2 No. iratlı 

202 Galata Kuledibi 3 ili 13 numaralı gazino. 

Balada muharrer emlak bilmiizayede kiraya 

taliplerin ihaleye müsadif 2 .. 4 • 1932 cumartesi 

altıda tnbemize müracaat edilmesi. 

Dr. H O R H O R O N 1 

Teminat 

arsa. 50 

75 
verileceğindea 

giiall saat on 

ve Znhrevi hastalıldan mubayenehaneai. 
• Beyoğlu, Taksim. Zambak sokak No. 41 

- UCUZLUGUN ÇARESi 
lpt:dai madde terini Ana doludan 
getirten lokantamız buhran dola
yısile mllhim tenzilat yapmıştır. 
Herkese elverişli abone usuliine D A KUTIEL 
başlamıttsr. Yemekler adamlan· r. • t 

Soa Posta Matb ... ı 

mı%h evlere gönderilmektedir. CUt H ıDhrHI llaıtahklar mDte-1 
MOtterilerlmlsiıı nazara dikkatini la•as111o Karakör bliJGk maballeW.. 

CP.'bet erk. 
llııilıılS11ıt ... h•et Narla ..... loka•taı••ll 7anaada S4 

Sahlplerh Ali Euem, Selim RaıaP 

N..,.lrat 1114iria Seli• ~ 


