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Sovyet Rusya be Romanya-f Kuduz Vak'aları Yin 
. 

1 Aldı, Yürüdü 
nın Arası Fena Hal ·e Açıldı v·ı" 1 A d- v k 1 .b .1 ı ayet er rasın a, u uat ti an 

Moldav Cümhuriyeti De Lağvedildi Birinciliği Al1n Edirnedir 
Soa zamanda, kadmluk Yak'- ı 

alan yine artmaya bqlacb. O Aldığımız hususi bir telgraf ) 
haberi, Rus - Romen hududunda 
husule gelen bazı vak'alardaa 
dola)'I iki hükilmet münuebetinba 
ciddi bir surette ıerainlettilbü 
bildiriyor. Son zamanda, hudutta 
YUkua gelen bau firar bldileleri 
ve bu yüzden yapılan atet taatl
ainin bir icabından ziyade ....... 
ve daha derin bir mahiyeti blia 
olan bldise şSyle izah olunayon 

Btikreş ?:1 (Hususi ) - Dinyea
ter nehrinin ıarkında kliu Ye 

1924 te tesis edilen MoldayYa 
Cnmhmiyeti Rus hnkumetinin bir 
kararile ilğa edilmiştir. Ba clm
laariyet 300 kilometro m&rabbaa 
ulıayı işgal ediyor Ye nlfua 
572 bin kişiden ibaret bulunuyor
du. Ba nufuıun yDzde ( 30 ) m \ 
Romen, '9 zu Okraynah Raa, 
ytizde biri de yabadi Ye Almuda. 

bıa karan o banlicle Ro .. 
tabrikAbna mlni olunamadalt W. 
dlasile Yerilmiştir . 

Aynca 6rft idare illa olaa
muftur. Buradaki Skntarl ka,a 
halka ela Sibiryaya naklolnmnıak
tadft'. 

Bundan enel 1000 MoldaY 
mtlltecisinin buz tutan Dinyeıater 
nehrinde yürüyerek Romuyaya 

/ld lluwfı• •iallhl••I• _.nl 
olınd ~ dl .... ltl• ala 

Din,_,., ltö,,,..a 
Utica ettikleri aaracla Raa muha
fazları tarafında k11ma azammm 
ttlef edilmesi ve ancak 32 kitinin 
~ - tecalllhsrla 
ahnmumda bqlıca saik olmaflar. 
Bu hldiıeler, ftZiyetl son derece 
gerginleıtirmiıtir. 

Mücadele Edilecel< Bir 
Dert: Fuhuş T ellillığı 

FulıUf son za• 
maniada bir no
Yi ticaret vasa
tua oldu. Yapa· 
na delil yapb
ranL Bu, belki 
size ıarip gelir, 
fakat qağıya 

kaydettiiimiz a
brlan okuduğu-
w u•an or
tada mlca lele 
edilecek mDbim 
bir derdin vGcu
dDadea haber
dar olaeakaum 
ve ytireiioiz 112-

hyacakbr. Vak'· 
ayı, bu derdin 
kurbam olan bir 
bedbabba •i· 
zanda dinliye- Y anılı HW..t,, lıadlllıatW pıtafuatl• 
Km. Bu, Hidayet isminde bir ka-1 Nlllayet enelki gtln karakola, 
dandır. Karnik adlı doltu, keneli- fiklyete gidiyordum. Arkama 
sU;ü polise şikiyet ettili için kollamq, aaldırmuile beni delik 
onu, kamasile delik defik d-:L etti. Bnaa.. kab h ti 
tm:..- • d" D_ vJ L- ııı::Af&A l.Ull & a m 

e ..,..,., pm ı ucyog u ... vane- omua için çalqma-.k btıtnn 
sinde yatan bu kadın eliyor ldı kazancımı ona vermemek. 

" - Ben, günahkir bir ima- b " 
il1ı11. Karnik dart senelik abba- Kadının, el, yanak, botaz 
ba~cbr. ihtida ettiği için ona ve ~acaklarının muhtelif yerinde 
d&ame Mahmut ta derler. Beni, yedi yarası vard.r. 
saplail• fena yoldan kurtaraea-
1- .llyliyerek aldatıyor, bi
ti• kuancımı elimden alıyordu. 
FJinden kurtulmak için bir ay 
ıc...,.,.da anamın eYiae tlt
tie. Orada da rahat barıkmada. 

T evkifhaneda 
Müddeiumumi Muavini Ce~at 

•e Adliye doktoru EnYer Beyler 
dlln tevkifhaneJi teftlt •tmlt
lerdir. 

Vergilerde 
Kolaylık 

Umumi Yerlerden Alınan 
lstihlik Verğisinin Şekli 

Değişiyor 
Ankua 27 (Hususi) - Sinema, 

bu, tiyatro ve dana salonu gibi 
yerlerden ahnmakta olan iatilılAk 
Yergilinin tahsilinde bazı moşkn
llt a6rllldilili anlqılmıf, Maliye 
Veklleti bu verginin daha kolay 
cibayeti için yeni bir esas diişün
mlftllr. Verilen haberlere göre 
Maliye Veklleti ba Yergiyi bina 
lratlan vergilhıe muayyen bir 
llİlbet clabillnde sam yapmak ıu
retile tahsil etmek karanndadar. 
Ba bwta bir llyiha lıazırla11-
maktacbr. 

derecedeki Dallllc.elp hutahane-

ainde ıınnıa tedavisi yapılanla· 
na adedi gllnde (110) a çıktı. 

Bunun haricinde Yillyetlerden 
kuduz vak'alan en çok f6riile11-
ler Edirne ile Bahkeair ve Sam
aundur. Edirne bele batta ,ael
mektedir. Mtiracaatlerin ekaeriai 
kedi Ye klpek 111nDuuıda11 

fiklyetçidir. Son ginlerde 
Edirneden gelenler (20) kiti 
olmuştur. Diln de yine bir 
kuduz k6peğin mrcbtı iki jan
darma gelmiştir. 

lıtanbulda kuduz vak'alan 
busaten Şiıli Ye Beyoğlunda p. 
rtılliyor. İki gtln evvel Nişanta-

ı •tanbal •oluılcllll'lnda 
ba1160f lcıtmirler 

11nda bir Almanın kipeii ku 
dutu için bu ailenin bittin 
cima qa tatbikhae b8flanmıfbr. 

Alman Reisicümhurluğ 
• 

Yakayı Ele Veren nu lstiy en B. r Mahkô 
Hırsızlar Berlin 26 {Haaaa1) - Nisanın l 

onunda yapılacak olan reisi C6m· 
Dansı Diierl · llatına ı ._ illtilllabmda, meftllf· u ' .,W-1 

illveten Klan Haym isminde bir 
namzet daha meydana çıkmıfbr. 
Ba adam, ihtiWci k6ylnlerin nam
zedldir. Bunlar, Klan Haymia 
namzetlijini koymak icabeden rey 
mlktanmnı toplalDlf bulunmak

H11•u Çi/ta Di111itrller 
Bunlar iki Ram lunızcbr. iki

linin de adı Dimitridir. Tepebapn
cla bir tuhafiyeci mağuamna gir-
mlf, 10yarlarken bekçi lııubrm"9 
Polia yetifmi1t ikill de laılanak 
Jakalanmlflardır. Duw, cllterle
rinin hapa. 

iş Bankası 
Bup Ankaracla Umumi 

Heyet Toplanıyor 

----,, Baıtba u ..... ı 16141r1 
C.l•I .. 

ıu .. .s .. n •• .._. • ..ı,.t 
~kl•1WaWat1ar1 . ...... ,,............ 

tacbrlar. 
Klan Hayın elyem hapisha

nededir. Hapihanede balunmu1-
DID aebebi de, aiyasl bir nllmaJİf 
esnaanda bomba atm11 olmaktır. 
Klavı Haym ile birlikte Alman 
Reisi Clmhurlağu makamına 
namıetlilderini koyanlar albya 
buluyor. Hindenburg, Hitler, Tel
man, Dllsterbellf, Vinter, Klan 

Haym. Viater ele elyma bapll
banedeclir. 

Ticaret Aleminde 

Hademe - Beyim, ifte emrettijlab fare kapananı aldım. N 
ma,..? 

,...._ .............. , ... ka ........ 
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( Halkın Sesi) Günün Tarihi 

İş Kanunu Projesi 
Ve İşçi 

iş kanunu projeııi tamamlan
dı. Şimdi Mecli.tedir. Kanu
nun bir k111m eısaıları dör
düncü sayfamızda, huauı1 ıO
tunumuzdadır. Şimdiye kadar 
birkaç defa bahsedilen bu 
esaslar hakkıDda İfÇİ oe fikirde? 
Dün bunlarla rörüştük. Şu 
cevapları verdiler: 

Kewaec H. (Beyaıat EminMJ mahalle.I ') 

- Efendim ben on alb ya
şımdayım. Babam şehit olmuş, 
annemi de tanımıyonım. Şimdiki 
annem beni Darülacezeden al
m~, büyüttü. Fakat son zaman
larda mali vaziyetimiz bozuldu. 
Beni büyüten zavallı kadımn ve 
kendimin bayabmıZI kazanmak için 
çal1şmıya mecbur oldum. iki 
senedir de bir tirikotaj fabrika
&ında çalışıyordum. Bu kış sabah 
saat yedide işe gidiyor gece saat 
(11) e kadar makine bqıada 
çalışıyordum. Günde aldığım (50) 
kuruştu. Bir aydanberi patronum 
beni çıkardı. Peripn olduk. 
Bütün trikotaj fabrikalan bay
le günde ( 15) saat çalışan küçük 
kızlarla doludur. Ben yine çabş
mıya razıyım. Fakat patronlar iş 
yok diyorlar. Günde sekiz saat 
çahşılacağını temin eden kanun 
çıksaJ bu dafa da patronlar yev
mi:reden kesecekler. .. 

Ahmet ÇaYUf ( Unkapam demir hamalı ) 

-Şu günlerde İ§ biç yok. Ek· 
mek parasını bile ç1karamadığı
mu gün oluyor. Memlekette iki 
çocuğumla anam ve kanm ben
den para bekler. Yeni kanunu
muzda sekiz saatten fazla çalışıl
mıyacağı yazılıyor. 

Keşke iş olsun da ben giin 
de (12) saat değil gece gün
düz çalışmaya ra:tıyım. Bu kanun 
memleketimiz zenğinlediği uman 
çok iyi tatbik edilir. Bugün bü
tün işciler bo§tur. Fabrikalara 
girmek için sıra bekliyorlar. Fab
rikalar bunlan fazla da çalışbrsa
Jar ağızlannı açamazlar. Acaba 
hlkümet fabrikalan teftiş ettire
cekmi? 

Suat Bq (lılak lnht Tophu~ Ftnıu

t• ") 
- Ben bu kanun liyihasmda 

bir noktayı noksan buluyorum: 
Şimdi İf ve para buhranı dolayı
aile her işçi sekiz saatten fazla 
çal.ııyor. Fazla çalışmak ist~ 
miyen İşçİfe derhal yol ve-
riliyor. Çünki, patron ışçı 
bulmakta müşkilit çekmiyor. 
Şimdi kanun çıkınca patron iş 
müddetini bilmecburiye indirecek 
fakat yevmiyelerde de o nisbette 
tenzilat yapacaktır. O halde ka
nunun kastettiği maksat basıl 
olmıyacak. Müddet indirilirken 
iıçilere de kanundan evvelki üc
retin verilmesi mecburiyeti bir 
madde halinde konulmalıdır. 

Mal Ve Eşya 
Mübadelesi 
Nasıl Olacak? 

Devletlerle eşya mllbadelesi 
hakkında tetkikat için Harici 
Ticaret Ofisi Müdürü Cemal ve 
Atıf Beyler bugün Avrupaya ha
reket edeceklerdir. Bu mesele 
hakkında lktısat Vekaleti de ay
rıca tetkikat yapbrmaktadır. 
Avusturya - Macaristan; Macaris
tan-Fransa; Macaristan-Yugoslavya; 
Avusturya-Polonya, Macaristan
lsviçre takas kanunları tercüme 
ettirilmiştir. 

Dün aldıgımız mevsuk bir h .. -
bere göre, bazı devletler kendi· 
lerinden mal alındığı takdirde 
T6rkiyed en tntün ve ıaire ala
caklanm bi)dirmiş)erdir. 

Bir Akıl Hastası 
Jandarma Nezarethanesin

de Yangın Çıkarıyordu 

Tekirdağının Saray kazasın
dan Mustafa oğlu Salih isminde 
ağır bir akıl hastası cuma günü 
ıehrimize getirilmiştir. Hastanın 
vaziyeti çok tehlikeli olduğu için 
elleri ve ayakları zincirle bağlan
mak suretile muhafaza altına 
alınmıştır. 

Salih ağa Bakırköy hastaha
nesine gönderilmek üzere jandar· 
ma nezaretha:ıesine verilmiş, fa
kat bir aralıl{ ağzile elektrik 
lümbalarmt koparmış ve teli rin 
kablolarını sökuıüştür. Biraz son-
ra yetişen jandarmalar bir yan
gın tehlikesinin önüne müşkülatla 
geçmi !erdir. Hasta dün akşam 
Bakırköye götüriilmüştür. 

Rüşv~t, Dayak 
Üç Polis Memuru 

Mahkum Oldu 

Strak namındaki ecnebiden 
.rüşvet almakla ma:ınun taharri 
memurlarından Hayri Beyin mu-
hakemesi dün ağır ce:ıada 
neticefonıniştir. Maznun 6 ay 
hapsa 50 lira para cezasına mah
kftm olmuştur. 

Dayak atmak ve işkence yap
makla mıunun polis Osman ve 
Mustafa efendilerin mubakemeJeri 
dün Ağır Cezada nihayet bul
muştur. Maznunlar birer ay hapse 
Uçer ay vazifeden mahrumiyetle
rine karar verilmiştir. Cezaları 
tecil edilmiştir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

j Ecnebilere Yasak Edilecek Meslekler 

Burada 914 Ecnebi Bak
kal, 212 Marangoz Var 
Yakında Millet Meclisinden çıkacak 

bir kanun mucibince memleketi
mizde bazı meslek ve san'atler 
ecnebilere yasak edilecektir. 
Meclisten kanunun ne ıekilde 
çıkacağı henüz malum değildir. 
Fak at layihada ecnebilere yas ... k 
edilen meslek ve san'atler hak
kında şehrimizde tetkikat yaptık. 
Alakadar dairelerden aldığımız 

malumata göre, layihada yasak 
olduğu işaret edilen san'at ve 
mesleklerden bir kısmına şehri
mizde elyevm intisap etmiş vazi
yette bulunan ecnebilerin miktarı 
şöyledir: 

Manifaturacı 88, erkek lokan· 
tacı 181, kadm lokantacı 9, er
l(ck işçi 756, kadın işçi 43. Mu
zıkacılara gelince: Beyaz Rus 
24, İtalyan 13, Yunanlı 16, Çek 
O, Macar 7, Romen 7, Bulgar 6, 
fspanyol 4, Avusturyalı 4, Sırp 4, 
Sovyet tebaası 3, lngili:ı 2, Fran· 
sız 2. 

Marangozlar: Alman 82, in-

giliz 6, Yunan J 56, lranh 6, Sup 
6, Macar 8, Rus 7, ltalyan 16, 
Bulgar 24, Romanyalı J. 

Otomobilciler: Beyaz Rus 54, 
ltalyan 20, ~ransız n, Alman 4, 
Sırp 4. 

Bakkallar : Alman 2, Ameri
kalı l, Arnavut 00, Bulgar 11, 
Fenlôndiyalı 1, Fransız 1, lraııtı 
330, balyan 2, lngiliz 2, Roman
yalı 3, Rua 13, Sırp 9 ve Yu
nanlı 443. 

Diğer esnaf cemiyetleri de 
ecnebi tebaasından olanlar hak
kmdaki listeleri lıaZll'lamıya baş
lamışlardır. 

Lokantacılar Cemiyeti Reiai 
Cemal B. bu hususta bir muhar
ririmize şunlan söylemiştir : 

.. _ Kanun layihasının gaze-
telerde çıkan metııindc lokan
talar hakkmda bir kayt yoktur. 
Halbuki bu mesleğin de ecnebi
lere yasak edilmesi çok muva
fıktır. Bu hususta hükumet nez
din de teşebbüsle bulunacağız. ,, 

Şüpheli Yangınlar 1 Yeni Müşteriler 
---- - - -

Şişli Ve Ortaköy Yangın
Jarında Yeni l: ir Safha 

Eski Barut şirketi miicssisle
rinden İbrahim xade Lutfi Beyin 
geçenlerde Sişlidc bir evi yan
mış, Adliye yau~mı şüpheli gör
müştü. Müddei Umumilik bu bu
sust ki tahkikaboı bitirmiş ve 
dosyayı istintak dairesine gön
dermıştir. 

Budan baş!<a birkaç gün ev
vel Ortaköyde yanan tütün de
posuna ait adliye tahkikah da 
yeni bir safhaya girmiştir. Bu 
yangında ihmali görülen bir ~çi 
dün polis vasıtasile istintak dai
resine getirilmiştir. 

Kasnnpaşa Katili 
Kn ımpaşa da Hasanm :ıev

cesi Huriyeyi ı:ekiz yerinden ya· 
ralayarak öldürmekle maznun 
Bayram oğlu Karanfilin muhake
mesi bitmiştir. Ma:ınun 5 sene 
agır hapse ve 1000 lira taı.minat 
ih~sına mabl um olmuştur. 

Kalp Sektesi den Ölüm 
Dördüncii Vakıf hanmda bir 

komisyoncunun yanında hademelik 
yapan60 yaşında lbrahim, otururken 

scktei kalpten ölmilştür. 

Bazı Ecnebiler Fındıkla
nmıza Talip Oldular 
Baz:ı ecnebi firmalar harici 

ticaret ofisine müracaat ederek 
Türkiyeden fındık satın aJacak· 
larını bildfrmjşlerdir. Dün piya
sada iç fındık 65 kuruşa satılmış 
ve az muamele olmuştur. Bazı 
ecnebiler fındık alacaklan için 
fındık fiatlerinin yakında yük
selmesi muhtemeldir. 

Meçhul Adam 
Meyhanede Bir Kaynak
çıyı Yaralayıp Kaçmış! 

Beyoğlunda Bi babo gazino
sunda işret etmekte olan kay
nakça lbrahim usta meçhul bir 
şahıs tarnfından yaralanmıştır. 
Zabıta bu meçhul bıçaklıyı henüz 
bulamamıştır. 

Sahil Sıhh;ye~inde Yangm 
Galatada sahil sıhhıyye da

iresinin bacası tutuşmuş, yetişen 
itfaiye tarafından söndürülmüştür. 

Kaçak Rakı 
Kumkapıda aşçı Yorginin 

evinde bir miktar kaçak rakı 
bulunmuştur. 

Meyva1ar Çok 
Zarar Gördü 

Bapn bna açık ve ılık gc;çef'ek· 
tir. Fakat ıon yağan karların çiçek 
açmıı meyva ağııç i:ı rına, bakla mah· 
tultıne H bilhaHa bağlara çok u
ıwı dokunmuıtur. Cama günü bura. 
da ol dutu gibi Ankara, Y oı.gat, 
Merzifon v• o havaliye de fazla mlk· 
tara kar yatan tar. Karadeniacie 
futma dündenbcri dinmişt'r. 

KAbil Sefiri Geldi 
Klbi1 büyük elçimiz Hikmet B. 

dDn tehrimize gelmişt"r. Birknç rüne 
kadar Ankara.ya gidecektir. 

Halk Evinde 
Halk Evinde dün Neşriyat Şubeıi 

Komitesi seçilmiş, Nuihc Muhit\İn 
Ha.u., Ahmet Cevat, Mehmet Emin, 
Burhan Emin, Ahmet Faik Beyler 
elucırıyet kazanmışlardır. 

Vestham Geliyo~ 
ı.aterenin meşhur Ve tham 

futbol takımı mayıs içinde tehrimize 
gelecek, 27, 29 m yıs ve 3 ha:ti randa 
mOubakalar yapıl calttır. 

Bir Konferans 
MaJu De1111var i minde bir AJ. 

mAa Proleı«Srü 4chrimize gelmiştir. 
Yarıa Göte bakkmda bir kÔnferanı 
vereeeL tir • 

M. Malş Geliyor 
Darülfünun ~ütehasımn pıofu~r 

Malı bugün lıviçreden ıehrimbe 
ıelecelı, nisan içinde raporunu V.
kllet• verecektir . 

GUmrUkte Teftiş 
Haydarpafa gümrüğünde bazı 

u...Jaiblükler yapıldığl Ye teftişe 

baflanıldıtı haber verilmektedir. 

Ticaret Müdlirü Geldi 
Tiearet Umum Müdürü Naki Bey 

diln Ankaradan fehrimi.z.e gelmiştir. 

Naki Bey birkaç gün soora Milı'inoya 
~derek orada açıla cak aeraide bu· 
lunauktır. 

Yeniköyde •·uus Tahriri 
Cama geceıl Ycniköydc Nnhiye 

Müdürlüj"unde çı kan yangın esnnaın

da aüfüı defter!eride y ndrğmdan 
orada yeniden n üfus tahriri y. pıla· 
caktır. 

Babılli Faciası 
Geç.en seoe B bıalide bir 4'tom04 

bil faciaaı olmuş, küçük bir ku: 
~Y•t• koparak ölmüştü. Maznun 
Emin Vafi Bey dün Ağır Ceı.ada 

ıortuya çekilmiş, ~ahitlerin celbi 
için muba!<eme t ali '· edilmiştir. 

Haşim B. ' efat Etti 
Sabık lzmir Seyrisefain acenteai 

Hafi111 Bey Boğ,.ziç\ndeki ~vinde 

~lmilştür. Cenazeai dün kaldırıkmıf, 
Emirpna defnedilmi t ir. 
• 

ldhisarlarda 
Tasfiye 

lnhlaarla~da t asfiye nisan lçind • 
yapalaeakbr. Yeni lrndrolor Anl•a
rada tetkik edilmektedir. Müskirat 
Müdürü A11m B. düo Ankarad•n 
gelmiflir. Eski · kanunla tekaüt edil
mit olanlara da tazminat verilecektir. 

Pazar Ola Hasan Beg Ve Kıral çalar j 
-

1 : Komşu - Hasan 
bir kıralıça bolluj"udur 
Avrupada ••• 

Bey, ortalıkta 
aidiyor, bele 

2 : Komşu - Çeşit çe~it güzellik 
kralıçaları, ıea kıralıçaları, kahkaha kıra
lıçaJarı ••• 

3: Komşu - Güzel diş, giizel bacak 
kıralıçatarı... İst:mbuia bir de moda 
kıralıçası gelmiş ne dersin ? 1 

4 : Hasan Bey - Bu kadar kıralıça 
modası olsun da moda lnralıçaaı niçin 
olmasan? 
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Her gün 

lktısadi 
Buhranın 

Çaresi 
------Cevdet Salih 

-3-
Geçen yazımda ( iktisadi buh· 

ranın memleket dahilinde alış ve• 
rişin durgunluğundan, bu durgun· 
luğun da maişeti umumiyedeki pa
hahlıktan ileri geldiğini ve paha
lılığa ( 12) unsurun sebep olduğu· 
nu yazmışhm. 

Bugün bu ( l 2 ) unsurun halk 
maişetinde - ki bunlar arasında 
maaşla geçinen büyük bir memur 
kütlesi de vardır· yapbğı paha· 
hlığı ve bu yüzden hükumet 
bütçesinde iras ettikleri fena 
tesir ve neticeleri izah edeceğiz. 

Esasen bu noktayı hlikumet 
ve halk nazarında nekadar vuzuh 
ve sarahatle tebarüz ettirirsek, 
bugünkü buhranın sebebini, 
nıenşeioi, çarei hallini o derece 
göstermiş oluruz. 

E vvelen - Halk maişetini 
pahalı yapan, halkın iştira iktida
rını azaltan bu on iki unsurdur. 
Fakat maişeti bunlar pahalı yap
tığı halde bunların ihdas ettik 
leri fenalığın zahmetini şimdiye 
kadar yalnız bükümet çekmiştir ve 
cekmektedir. 

2 - Bugün bütçenin maruı 
kaldığı müşkül vaz'iyet, hep bu 
(12)unsurun yaptıkları fahiş tarife
ler, ücretler ve Hatlar yüzündendir. 
Çünki bunlar bayatı pahahlaştu
mışlar fakat pahalı hayattan 
dolayı, memurlara fazla maaş 
vermek külfetini hep hükumete 
yüklemişlerdir. 

3 - Eğer bu ( 12) unsurun 
tarifeleri, ücretleri makul ve va· 
tanın büyük ve muhterem efen• 
disi olao köylünün mahsul fiatlerile 
mütevazin ve mütenazır olsaydı 
hükumet !ıenede (81} milyon lira 
maaş yerine (40)milyoo lira maaş• 
la memurlarını bugün daha mem· 
nun ve daha müreffeh yaşata· 
bilirdi. 

4 - Eğer bu ( 12) unsurun 
tarifeleri ve ücretleri makul ve 
mantıki olsaydı bugün Türk 
istihsali cihan piyasasında bütün 
dünya mallarına rekabet eder ve 
vatammıza ümit ve tasavvurumuz· 
dan çok para gelirdi. 

5 - Bu ( 12 ) unsurun ağır 
vergileri, fahiş faizleri, yüksek 
fiatlcridir ki bugün elimize geçen 
paranın kıymetini azaltmaktadır. 

Fertler kazandiklarından bir 
miktar tasarrufa muktedir ola· 
mazlarsa heyeti içtimaiyenin in· 
kişaf ve terakkisi geri kalmaya 
mahkumdur. 

6 - Hu ( J 2) unsurun hergün 
doğrudan doğruya veya bilvasıta 
iştira kudretimizi nastl azalt· 
taklarını gözönünde canlan
dırmak için biri köylü, di· 
teri şehirli iki vatandaşm iktısadi 
hayatlarını tetkik edelim: 

Köylüniin senede (2) bin ok
ka istihsal yaptığına farzedclim; 
buğdayın fiata (~O) kuruştan he· 
sap edilirse eline (400) lira ge
çer. Kövdc vasat bir aile için bu 
para mühim bir miktardır. 

Köylü bu para ile ver· 
gileri ve borçlarını kolaylıkla 
verebilir. Bütün gıda ibtiyaçlarmı 
tedarik edebilir. Çünki kendi 
mahsulünün fiatile aldığı malların 
fiati uygundur. 

Fakat buğün butdayan okkHt (2) 
kuru' olunca eline geçmiş para 
utık (400} lira detil, yalnız (40) 
liradır. Ha ltn bunun da müıteriai 
yoktur. Şimdi bu para ile vergiııini, 
fah:ini vermek, pabah teker, pahalı 
raz, ihtiyaçlarını pahah almak müm
kün değild r. 

Bunun çareai? Bunun çaresi, na• 
ııl muhterem köylü efendimiz, bize 
buğdayını ucuz 'eriyorsa biz de ona 
ihtiyaçlarını ucuz vermeli, memleke• 
tin büyük ekseriyetini teşkil 
eden köyl üyii, memleketin küçük 
bir ekallıy eti olan ( 12 ) unsurun 
menfaatine feda etmemeliyiz. Çilnkü 
köylü m emleketin ash, hayatı, ve 
temelidil'. Şimdi hangi tarafı tercih 
edeniniz? 

Bir tı-hlr il vatandatın ikbaadf 
Layatına k 'ncc: Bunu da l ı bir 
makalede ızab edet'eA'im. 
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1 Son Postanın Resimli Makalesi 
·,-

1 - Akıl için yol bir olduğu 
gibi hakikat için de yol bir 
tanedir. 

2 - Akıl ve hakikatten uzak
laşmak istiyenler binbir yola 
sapabilirler. 

Aklın Yolu 

3 - Onun iç.in iyi düşündü
ğünüz gibi hareket etmek imka· 
nını arayınız ve bulunuz. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

~Ankara, 27 (Hususi) -
Yozgat meb'usu Süleyman Sırrı 
Beyin bekarlardan vergi almması 
hakkındaki teklifi üzerine Halk 
fırkasında teşekkül eden komisyon 
faaliyete başlamışlar. 

maktadır. Vergi teklifi kabul 
edildiği takdirde bir kısım ka
dınlarin da bu yüke tahammül 
etmeleri icap edeceği şeklinde 
kanaatler tebellür etmiye başla· 
mıştır. Bu kanaate iştirak 
edenler, varidata olduğu hal· 
de bekAr yaşamak arzuıunda 
bulunan kadınlardan vergi alma• 
bileceğini, hatta bunlann vergi 
hususunda bekar erkeklere bile 
tercih olunmaları IAzım geldiğini 
söyliyorlar. Bununla beraber 
teklifin ekseriyet kazanamıyaca;ı 
kuvvetle tahmin ediliyor. 

Komisyon katipliğine seçilen 
lstanbul meb'usu Alaettin Cemil 
Bey bir rapor hazırlamaktadtr. 

Rapor Komisyon Umumi Heye
tinde tetkik edilerek kat'i şeklini 
alacaktır. Komisyon Erzurum 
meb'usu Ahmet Fikri, Dr. Mustafa 
(Çorum), Aziz (Erzurum), Re~ 
fik (Bursa), Nafi Atuf (Euurum), 1 

Parasız Kaldı 
Milyondur 

Japonya 
Bütçe Açığı iki Yüz 

Londra, 27 ( Hususi )- Şang- 1 Şirakava, Tinvaniyao şehrindeki 
haydan gelen malümata göre Çin askerlerinin geri çeki;mesini, 
Çin - Japon müzakeresi dün sa-

1 
aksi takdirde kat'i tedbirler ala· 

hah başlamıştır. ilk hamlede cağım bildirmiştir. 
muhtelit bir komsiyon teşkili Japon matbuatma göre. son 

muharebe Japonya) a l 3N milyon 
etrafında uyuşulmuştur. yene mal olmuştur. Japonya 

Komisyon Çin ve Japon or- bütçe açığım kapamak maksadiJe 
dularmm mütekabilen geri çekil- 200 milyvnluk bir istikraz aktet• 1 
melerine nezaret edecektir. Di- mektedir. 
ğer taraftan Japon Kumandana Vaşington 27 - { A.A. ) -

Takaütlük Yeni Bütçe 
Ve Borçlar 1 

Bir genç kız tarafından idare 
olunan ve japonyanın Çinde 
takip etmekte olduğu emper
yalizm aleyhinde yazıları havi 
bayraklar taşıyan bir takım nil
mayişciler Japon sefarethanesi 
önünde toplaomağa teşebblls et• 
mişlerdir. Polis nümayişcileri sopa 
ile dağıtmıştır. Her iki taraftan 
bir çok yarala vardır. 

Yunanistan da 
Buhranın Önüne Geçmek Kanunun Bazı Maddeleri 

Tefsir Edildi için Uğraşılıyor 
Fırka Grupunda Devamlı (H Ankara, :!7 (Hususi) - MilJet Atina, 27 ususi) - Dün 

Meclisine tekaüt kanununun bazı Müzakereler yapılacak Reisicümhur M. Zaimisin riyas~ 
maddelerinin tefsiri hakkında bir Ankara, 27 (H ısusi)- Vekil- tinde toplanan fo:ka liderleri, 
tezkere gelmiş ve maliye eneli- ler Heyeti dün uzun bir içtima M. Venizelos tarafından ileri 
meninde tetkik edilmiştir. aktetti. İçtimada bütçe ve eski sürülen milli bir kabine teşkili 

Nakil ve tahvil edilen memur- borçlar meselelerinin görüşüldüğü mesefesine taraftar olduklarınt 
lar yeni vazifelerine başlayın· tahmin ediliyor. Fırka grupunun söylemiştir. 
cıya kadar aradan bir müddet sah günü yapacağı toplantıda Yarın yine M. Zaimisin riya• 
geçmektedir. Keza bu gibiler ismet Pş. eski borçlar hakkında setinde toplanılacak ve ağlebi 
15 gün zarfında eski memu- izahat verecektir. Fırka Grupu- ihtimal bu hususta kafi bir karar 
riyetinden aynlmamak veya me· nun birkaç gün arka arkaya verilecektir. 
zuniyet almak gibi hususlarda, toplanarak mali meseleleri gö.. Bir Y il Dönümü 
uhtelerinde vazife bulunduğu bat.. rüşeceği ' anJa Jıhyor. Bu içti· 
de maaşsız kalmaktadirlar. Ma· malan müteakıp Saracoğlu Şük· Atina, 27 (Hususi) - Yunan 

b dd l · t rü Bey yeni talimatı hamil istiklalinin yıl dönümü münasebe-aşsız geçen u mü et erın e· 
kaut muamelelerinde hesap edilip olarak tekrar Parise gidecek, Dü- tile meçhul asker abidesi mera· 

yunu Umumiye hamillerile başla· simle açılmıştır. 
edilmiyeceğinin tefsiri istenilmiştir. 1 U k d d'J Abı'deye Türk sefaretı· tara· 

Maliye enciimeni bu müddet- nı an m za ereye evam e ı e 
lerin fili hizmetten s:-ıyılamıya- cektir. Hlikiimet diğer alacaklı fından bir çelenk konulmuştur. 
cağı esbabı mucibesi!e tekaüt mu· şirketlerle de borç taksitleri Gazeteler bu münasebetle Türk-
amelesinde hesaba dahil olunamı- hakkında yeni anlaşmalar teminine Yunan dostluğundan hararetle 
yaca~ı müte leasmd_a_b_u_ı_u_n_m_u .... şt_u_r_. _..:,ç_al_ıs.;..m_a_k_t_a._d_ır_. _w ________ b_a_h_se_d_i.-vo_r_l_ar_. _______ , 

İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 
lzmir gazetelerinde okuduğumuza göre, bu sene 

fzm :rde tütün satışı pek az lllmuş ve tüccarla müı• 

tahsHin elinde 18 milyon kilo tütün kalmıştır. 
Bursa tüccarlarandan birinin yine ıazeteJere vaki 

olan beyanatına göre bu ıene Bursa havalisinde iki 
buçuk milyon kilo tütün istihsal edilmiş, bunun ımcak 
500 bin kilosu satılmıf, iki milyon kiloau müatahııilin 
etinde kalmıştır. 

/STER iNAN,, iSTER JNAN.llAA! 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

M ündericalımızın çoklu
ğundan Dercedilememiş
tir. 

••••••••••w••••••n••••••••••••••••••••••-••••••H••·· .... -

M. Troçki 
Şark Vaziyetini 
Anlatıyor 

Pariste çıkan (Posledniyo 
Novasti) ismindeki Beyaz Rus 
gazetesi Sabık Sovyet Harbiye 
komiseri M. T roçkinin Şark m~ 
seleleri hakkında şayanı dikkat 
beyanatım neşretmektedir. 

M. Torçki Çin-Japon harbin• 
den bahsederk Japonyanın, Çin 
arazisini müstemleke haline ge
tirmek istediğini, lngiltere Hin• 
distanı kaybetmek tehlikesine 
maruz iken Japonyanm bu mak• 
sadıom gülünç olduğunu, fakat 
bu gayenin husulü mümkün ol• 
madığım, çünki Çinlilerin gözll 
açılarak Sovyetlerin muzahere
tinden emin bulunduklarım söy• 
lemektedir. 

M. Troçki müstakbel bir Ja• 
pon - Rus harbinden de bahse
derek Rusyaya hücum için Ja• 
ponyanın evvela Mançuride kendi 
vaziyetini tahkim etmek ve zen
gin müttefikler bulmak liı:ım 
geldiğini beyan etmiştir. 

M. Troçki son Alman intiha· 
hından da bahsederek HitleriD 
Rusya için büyük bir tehlike ol
duğunu, batta bu tehlikenin bir 
Japon hücumundan daha bnytlk 
olduğunu söylemiştir. M. Troçld 
bilhassa demiştirki: 

"Japonlar böyle bir muhare
benin ilk safhasını belki kazana· 
rak Ruslan mağlup edebilir. Fa· 
kat Japonya unutmamalıdır ld 
arkasında koca bir Çin milleti 
vardır." 

Kızlara Çakı Batıran Bir Deli 
Roma 26 - Bir mUddetten

beri Tiryestede birçok genç kız .. 
ları çakı ile yaralıyan, bu suretle 
halk arasana dehşet salan ve 
kendisine 14Yaban ansı" likabı 
verilen bir şalns Tiryeıtede tev
kif edilmiştir. ----

Parisin Hava Müdafaa Tertibatı 
Paris, 26 - Polis Mtidfiriyetl, 

Seine eyaleti dahilindeki mınta· 
kalara ve Parise havadan vu-
kubulacak hücum ve taarruzlara 
karşı müdafaa tertibati vücude 
getirilmesi hakkında bir emirna-
me neşretmiştir. ----

4 Kişi Kayboldu 
Son hafta zarfında 3 kişi ve 1 

çocuk kaybolTDuştur. Kaybolanlar 
ıunlardır: 

Samatyada oturan Niğdeli 
Ali, Taksimde oturan Bolulu 17 
yaşında Hüseyin, Sirkecide otu• 
ran Seyfi Ef. nio oğlu 1 O yaşında 
Eşref, Ayazpaşada oturan Kaf.. 
kasyala Hüseyin Efendilerdir. 

Buöday Yükseliyor 
Buğday fiati yükselmekte de

vam etmektedir. Dün pıyasaya 
76 vagon buğday gelmiş, ekistra
ler (7) kuruşa kadar satılmıştır. 

iş Mahkemeye Gidiyor 
Ticaret Odası doktorlarm ta· 

cir olduğu, Etıbba Odası da 
olmadığı iddiasmdad!rlar. Bu me· 
sele yüzünden iki oda arasında 
dava çıkması çok muhtemeldir. 

Yolda Çarpışanlar 
Bebekten gelmekte olan 225 

numaralı tramvayla Tütün lnhisa .. 
rmıo 128 numaralı kamyonu çar
pışmıştır. Kamyon hasara uğra· 
mtıtır. 
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r Gençler için 

/ş 
J MEMLEKET HABERLERİ 

Ve 
Fikir 

Jean Jacque ROUl8eau çoc.k 
terbiyesi hakkmda (Emil) ismin
de kOçtık bir kitap yamuşb. Ba 
kitabında insanın tabiate d&ıme
ıini ve terbiyeyi tabiat içinde 
ftl'dirmeyi taniy. ediyot'Clu. 

Bu kitabı yanrken, ~k 
Fransıı filozofu marangonuk iğ
renmiye karar vermişti. Hayatı
nın maddi bir istinatglha ihtiyacı 
olduğunu i.hissetmif ve buna 
lüzum görmtlştil. 

Ziya Gök Alp gençlere daima 
ıunu tavsiye ederdi: Fikirle işi 
ayırınız. Yaşamak için bir kazanç 
Tasıtasına muhtaçsınız. Bu ihti
yacı tatmin için maddi bir san'ate 
11ahip olmalısınız. Diğer taraftan 
idealiniz vardır. Ona da ba,ka 
yollardan ç.alıfUWnıı:. lkiaial bir
leftirmeyinİL 

Filhakika gerek fertler, ıwek 
milletler, varidatlarm istinat ettiği 
esaSlardan mnteessirdirler. 

Gençler bu inceliği kavra
makta mftşkülAt çekerle!'. Bir ide
ale kapıldıkları zaman, onu ha
yatlarının her safhasında tatbik 
etmek ve tahakkuk ettirmek 
İlterler. 

Halbuki ideali tahakkuk et
tirebilmek için de evvela yqıya
Lilmek Jiıımdır. Yaşamak içjn 
kazanmak zarureti ftl'dır:. Kazan
mak için ise bu cemiyet aizden 
muayyen bir meslek ister. 

Meseli milliyetperverai.niz. 
Her milliyetp aibi memJekette 
birçok eaaalarm tatbikini istiyor-

'111UDUZ. Hatta bunlar için filen 
çalıımak ar.ıusundasınız. F alcat 
ideal i'-in çahşırkcn para ve ka· 
anç bekliyemezsin~. idealiniz 
wtnmda yaptığınız bir işten 
aaldl '" maddi milklfat bekledi
tiniı glhl, nüfuz ve kudretiniıti 
kaybettiği 1iz gündür. Bu ıiy 
size manevi zevk temin ~der. 

Maddi ihtiyacınıza cevap ve· 
recek kazancınız kendi mesleği

Dizdir. Doktorsunuz, ıavulcat:sımz, 
cli§cisiniz. Fakat her halde Lsize 
maddi kazanç Ptemin eden bir 
mesleğiniz olacaktır. ideal yolun
da muvaffak olmark •çin buna 
ihtiyaç vardır. 

Askerlik 
Davetleri 

Fatih Askerlik Şubesi Riya
.etinden: 

A - 324, 325 piyadeler. 
B - 326 jandarma Ye musi

kalar. 

C - Tam ve yarını bedeli 
nakti vermiş muhtelif doğumlu1ar 

1 - A.B. - Maddelerinde zik
redilen doğumluların isimleri 
nufus kayıtlarına nazaran cetveli 
muhtarlara gönderildiği gibi ıu
beye de talik edilmiştir. 

2 - Yukarda gösterilen do
gumlalardan daha büyük yaşta 

olup ta henüz sevk edilmemiıler de 
bu sevke tabidirler. Bu gibiler 
der hal şubeye müracaatla kayıt
larrna işaret ettirsinler. 

3 - Toplanma günii 6 Nisan 
932 çarşamba günü s:ıat 9 dur. 

4 - Be "el verecekler top
lanma güuünc kadar bedeUeıfoi 
vermiş bulunmalıdırlar. 

6 - Tôplanma günü gelmi
ycnler bekaya addolunacaktır. 

•• 
Odemişteki 
Feci Cinayet 

Ödemiş ( Hususi ) - Burada 
Seyrek köyln Melımet Ağa ile 
karısınt boğarak feci surette öl
diWmler hakkındaki tahkikata 
devam edilmektedir. Bugüne ka· 
dar yapılan talıkikat, katillerin 
maktuJü çok yakından tanıdığı 
kanaatini uyandırmıştır. Katiller 
eve girmedea evvel Mehmet Ağa· 

nın köpeğine ilaçlı ekmek yedir· 
miŞler ve hayvana bu suretle ba
yıltmışlardır. Ödemiş Adliyesi 

şimdiye kadar on kişiyi tevkif 
etmiştir. 

Adana da 
Bir Milyon Para Serma

yeli Yeni Bir Banka 
Adanadaki Ticaret mekte

binde bu aene mezun olacak 
talebeye ameli bazı tecrübeler 

aösterilmektedir. Bu meyanda 
haııkacılılc tatbikab için bir 
milyon ( para ) kıymetinde bir 
banka tesis edilerek hisse senet
leri çıkarılmıştır. Hisse senet
Jerinin beheri on paraltk olup 
on para mokabilin<le talebeye 
ıablmakta Te bu ruretıe banka
ya sermaye temin edilmektedir. 

Talebe bu senetlerden iste· 
diği kadar almaktadır. Tatbikat 
hitam bulduktan sonra senetler 
ahnıp herkHin pıtrası iade olu
nacaktır. 

Elazizda Hava,ar Açtı 
Elaziz, (Hususi) - Şehrimiz 

de hemen banar gelmiş gibidir. 
Birçok kimseler kaputlarını çıkar
mışlardır. Havaların kurak gitme
sinden dolayı Elaziz - Diyarıbe
kir ,yolu açılmıştır. Mtinakalat 
muntazaman devam etmektedir. 

- ----------• • 
Okuyan Ve Oğrenen Halk 

Ercişte Okuma Bilmiyen 
Kalmamış Gibidir 

Er~işte geni okuma öir•nenl~rden bir grup 
Erciç, ( Hususi ) - Kasaba- yen kalmamış gibidir. Muallim-

mızda gece dersleri umumi ve lerin bu hususta glSsterdilderi 
çok faydalı bir mahiyet almışbr. gayret, her tlirlü takdirin fev-
Halk her alqam dershanelere kindedir. Gündnzlerl çocuklan 
koşarak okumak ve yumak okutan muallimlerimiz geceleri 
öğrenmek için blitün arzusile de babalarına derı veriyorlar Te 
çalışıyor. Bu sene gece dersba- füpbesiz ki halkın minnetini b· 
nelerinden yliz yirmi kiŞi mu- aanıyorlar. Yeni okuma atre-
vaffakiyetle mezun oldu. Ve 

1 

nenler dart el ile kitap ve gaze-
kandilerine ıehadetnameler ve- telere sarılıyorlar. Bilbas~a posta 
Yerildi. Diyebilirim ki kasaba- günleri sevimli ( Son Posta ) mız 
mızda okuma ve yazma bilmi- hararetle kapışılıyor. V. F. 

Tayyare Cemiyetinin Faaliyeti 
Adana ( Hususi) - Şehrimi7. 

Tayyare Cemiyeti ıubesinde ya
pilan son bir içtimada bazı karar
lar verilmiştir. Bu kararlara na-
zaran cemiyet vilayetimiz dabi
linde"i nahiye merkezlerile mühim 
köylerde şubeler açacaktır. 

lzmirde Zelzele Oldu 
lzmir 26 - Bu sabah saat 

dokuzu on geçe oldukça uzun 
süren bir zelzele olmuştur, Zayi
at yoktur. 

Tekrar Kıs Geldi 
Burada olduğu gibi son giln

lerde Bahkesirde de hal'~lar bir-

denbire değişmiş, ansı~n çıkan 
soğuk bir fırbna neticesinde bir 
miktar kar yağmıştır. 

Adanada MahkOmlar 
Adana hapishanesinde bulu· 

nan mahkümlarm adedi son glin· 
lerde sekiz yUzü geçmiştir. Bun
ların otuz ikisi çocuk ve oo ye
disi kadındır. 

Mart Ti 

[ 
• 
iş Hayatı J 



Bu Sayfa 
Haftada Birkaç Defa Ve 

Arasıra Neşrolunur. 

Dünyanın 

Dört Köşesinde 
Garip Vak'alar 

Kadının El Çantasında 
Neler Bulunur- Talak için 

En iyi Vesika Nedir? 
- .. 

Bir kadının 

El çantasında 

Neler hul:ınur? 
Bu sene kadın pntalarınm 

boyu kOçükttir. Bu sebeple orta· 
ya yeni bir mesele çıkmıştır. Ka
dınlar, çantalannda tqımıya mec-
bur olduları ıeyleri nasıl taşıya
caklar? Bir kadının çantasında 
ne bulunur ki diyeceksiniz. Ba
kınız sayalım: 

ayna kibrit topluitne makas 
tarak HÇ itnHi pul 
mendil mektup kolonya veya eaana 

ıişesi 
ıflrme dudak boyası aspirin 

ajulık 

kartvizit npur bileti 
pudra kalem 
el,.ara kutu•u 

* 
Erkekler De 

tırnak törpüsü 

Krem Kullanmalı! 
Kadınlar yüzlerini güzelleştir

mek için krem, kozmatik, bin 
türlll ilaçlar kullanırken, erkekler 
au ve sabunla iktifa ediyorlar. 

Avrupa Matbuatında 

GÖRDÜKLERİMİZ 

Bazı hastaların r•glerini toplam111c iizere reg 
sandıfını hastalaanelerde ıezdirigorlar 

Regini atmak üzere lıastagı sedig• ile rea 

Alman intihabab, halkın re
yine mllracaat noktasından büttin 
milletlere misal ve nllmune teıkil 
edecek tarzda cereyan etmi,tir. 

Miintehiplerin kAffesi rey san· 
dığına gitmiş, reyini vermiştir. 

Hatta bunlar içinde hasta olanlar 
yürüyemiyecek halde bulunanlar, 
ıediye ile rey sandıklarına götü
rülmüş, hazan da rey sandığı 

hastaneye kadar götürülmüştilr. 

Hiçbir vatandaş, hiçbir vesile ile 
intihap hakkından mahrum bira
kılmamışbr. 

intihaba iştirak edenlerin mik
tarı 41 milyon kişidir. Bunların 22 

milyon kişisisi kadındır. Bu inti· 
habat 24 saat zarfında bitmiş 

•antlılına 6Öliirügorlar 

intihaptan sonra: Ba kubbede 
bakı kalan. bir lıoş sada imiş 

ve bütün dilnyaya bir intihap 
nlimuneai olmuıtur. Dünyanın 

hiçbir yerinde halkın reisicümhur 
intihabına bu derece alika gös

terdiği göriilmemişrir. 

Hatta Almanlar bu son inti
bapı ile lngiltereyi bile geri 
bırakmışlardır. Diğer taraftan in
tihabat çok serbest olarak ce
reyan etmiş, vatandaşların cebir 
Ye tehdit gibi vasıtalarla zarar 
sörmelerine im kin verilme
miştir. 

Esasen bütün medeni 
leketlerde propagandaya 
~lisamaha gösterildiği 

tehdit meselesi kat'iyen 
mez. 

mem

azaml 
halde 

affedil· 

--~~~~~--~~·~~~----~~~~~~~-• 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuabnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Amerika 

Reisicümhuru 

Nasıl Çalışır? 

Senede 500 Bin Telefon 
Muhaveresi - Bir Günde 
Kaç Ziyareti Kabul Eder? 

Amerika Reisicümhuru, dnn
yanın en çok çalışan devlet 
adamlanndan biridir. Mister Hoo
ver çok defa günde on, on iki 
aaat, hazan de on dört saat ça· 
lışır. 

Amerika Reisiciimhuru erken 
kalkar, geç yatar. Falı.at günü
nün en mllhim kısmım ziyaretçi· 
ler alır. Hergtin birkaç saat zi
yaretçileri kabul ederek onların 

ellerini sıkmakla geçirir. Ame
rika Reisiclimhurlannın el sık· 
ması meşhurdur. Hatta Reisi· 
cümhur olacaklara idman1ı sağ· 
lanı bir kol tavsiye olunur:Bazan 
Amerika Reisicümhurunun günde 
bin kişinin elini sıkbğı vakidir. 

Reisicümhurun meşguliyetine 
bir misal olmak llzere sarayda 
yapılan telefon muhaberelerini 
zikredebiliriz. Geçen 931 senesi 
zarfında reisicümhurun sarayındaı 
500 bin telefon muhaveresi yapıl· 
mışbr. Hooverin üç senelik riya
seticümhurluğu zamanında yapılan 

telefon muhavereşinin yekOnu 
1 ,200,000 rakamını bulur. 

Fakat bir Amerikalı doktora 
göre l bunu yapmakla yüzlerinin 
yağına yıkayıp götüriyor, sıhhat· 

lanna zarar veriyorlar. Binaenaleyh 

Her işte Kadın Parmağı Arayın Derler Bir Günlük Hayatı 
Hoover kışın sabah altı bu

çukta kalkar. Saat 7 de dokto-

erkekler de kadınlar gibi krem 
ve boya kullanmalıd1rlar. 

* 9undan iyi 

Vesika Olur klu? 
Adamın biri karısıwn aleyhin

de talik davası açmış. Karısının 

huysuzluğundan ve kendisini döv
dilğ6nden bahsetmiş. 

HAkim sormuş. 

- ispat edebilir misiniz? 

Mliddei derhal cebinden bir 
fite çıkarmıı ve hakime uzatarak: 

- Buyurun efendim, demi1-
Son kavgada kanm ısırarak ko· 
pardığı kulağım. 

Adamcağız kopmuş kulağı 
ispirto içinde muhafaza ederek 
mahkemede vesika olarak kul
lanmlf. 

Güvercini 

~im Çalmış? 

* 

Hırsızın birini bir evden gtl· 
verciiı çalmak töbmetile polis 
7akalayıp karakola götürmilf. 
Kendisini isticvap ederken sor
muşlar: 

- Güvercinleri sen çalmadın 
mı? 

- Hayır efendim. 

Bu sırada hırsızın iç palto 
eebinden bir güvercin fırlayıp 
uçmuş. 

- Bona ne dersiniz demişler. 
O cevap vermeden diter ce-

- -
Kibrit Kıralını, 

Öldüren 
Yükselten De 
De Kadınmış 

Kadın, 

Her işte kadın parmağı ara· J 
ymız diyenlere hak vermek la
zım gelecek galiba. 

Geçen hafta ölümü bilttin 
dünyayı sarsan kibrit karalının 
6lümünde de bir kadın parmajı 
bulunduğunu söylersek ioamr 
mısınız? 

Ajanslar kibrit kırabmn ölü
mllnii, Amerikadan teminine ça
htbğı parayı bulamamasına at
fetmişlerdi. Burası doğru. Fakat 
bu milyarderin para bulmasına 
mani olanın kadın olduğu akla 
gelir miydi? 

Hükumdar 
Hayatının 

Garibeleri 
Htıkftmdarların hayatlan ga· 

rip protokol bağlarile bağlıdır. 
lsveç kıra} geçende oğlu-
nun yine lsveçli bir kızla 
evlenmesine rıza göstermedi. 
Şimdi seyahate çıktı. Nise gitti. 
Orada oğluna haber göndererek 
torununu görmek istediğini bil· 
dirdi. Arzusu yerine getirildi ve 
torununa gayet kıymetli bir mü
cevher hediye etti. 

binden ikinci bir giivercin fırla
yıp uçmuş. Bunun üzerine hırsızı 
tevkif etmifler. 

Bakınız hikiye nedir: 
Vaktile Kröger Amerikaya 

gitmiş. Orada büyük bankerler• 
den birile dost olmuş. Bankerin 
karısı kibrit kıralına fazla iltifat 
etmiş, fakat Kröger kendisini 
evine kabul eden dostuna hıya
netle mukabele etmek istemediği 
için kadının bu iltifabna kartı 
soguk kalmış. Tedricen dostunun 
evinden layağını kesmiş. Bunun 
herine kadın, kibrit karalının 
kendisine illnı aşk ettiğini, fakat 
kendisinin reddettiğini ifaa etmiş. 

Kibrit kıralı bu şayiadan çok 

KAN LEKESi 

Vücutta, elbiaede veya bezde 
kalan kan lekelerini tethis için 
Almanyada yeni bir alet keşfetmit· 
lerdir. Burada doktorun bir elbiıe 
Ozerfndeki kan lekesi ile tecrübe 
yaptljını sörüyoruz. 

ı müteessir olmuş ve Avrupaya 
dönmüş. Aradan seneler geçmiş. 
Herşey unutulmuş. Bu defa Krö-
ger para bulmak için tekrar 
Amerikaya gidince, eski dostu 
onu yine evine çağırmış. Kadın 

arkasına düşmüş. Kibrit kıralı 
kurtuluşu, işlerini l itirmeden va
pura binip Avrupaya kaçmakta 
buimuş. Bu defa da Amerikan 
bankaları krediyi kesmiş ve ken
disine para vermez olmuş. 

İşte milyarder kibrit karalının 
ölümüne sebep olan hakiki hA
dise budur. 

IAmerikan 
Çocukları 

Tehlikede 
Amerikanın briç şampiyonu 

Eli Kalbertson ile kansma bir 
müddetten beri tehdit mektup
ları gönderilmiye başlanmıştır.Bu 
mektuplarda çocuklarının kaçın· 

lacağı haber verilmekle, aksi 
takdirde 20 bin dolar haz.ırhya
yarak istenilen zaman için elde 
bulundurmaları bildirilmektedir. 

Amerika halkı, bu yeni hl· 
dise karşısında büyük bir hiddet 
ve infial duymaktadır. Son za
manlarda, çocuk kaçırmak, Ame
rikada bir ticaret haline gelmiftir. 

runun emri altında 
yapar. Bu meyanda 
voleybol oynar. 

idmanlar 
bilhassa 

Oyun neticesi reisicümhurun 
kahvaltı sofrası hazırlanmış bu
lunur, Hooverin yemek zamanlan 
mazbuttur. Kahvaltı 8 de, öğle 
yemeği birde, akşam yemeli 
sekizde yenir. Bu muntazam 
yaşayış ve idmanlar sayesinde 
Hoover sıhbatça kazanmışbr. 
Reisicumhur olduğu zaman 100 
kilo idi. timdi 80 kilo ııkletin
dedir .. 

Kahvaltı 8,30 da yenir. Reiai
cümhur dokuzda vazifesi başında 
bulunur. Kitibi dünden hazır
lamp imza edilmek 6zere getiri
len kağıtları ve hususi mektup-
larını verir. Yarım saat kadar 
bu işle meşgul olduktan sonra, 
istişareye başlar. Evvelden tayin 
edilmiş mülikatlar vardır. Bun· 
lar arasında sefirler, iyan ve ka· 
bine azası, gazeteciler vesaire 
vardır. Reisiciimbur bunlan 
birer birer kabul eder. Reisicüm
bur bunlardan çoğile günlln 
mühim meseleleri hakkında mU. 
davelei efkir eder, istişare eder. 

Salı ve çarşamba günleri Rei· 
sicümhurun gazetecilerlerle m&
likatı vardır. 

Akşam üzeri hazan sarayda 
istirahat eder, hazan otomobille 
kısa bir tenezzüh seyahati yapar. 

Akşam yemeğinde Ayan aza
smın belli başlılannı yemeğe alı
kor. Onlarla memleket meselele
rini görüşür. Geceleri okur •• 
misafir kabul etmez. 
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Çin-Japon 
ihtilafı Ne 
Safhada? 

Şangbay 26 - Japon sefirinin 
ikametgahında bir bomba lofillk 
etmiştir. Süikastçiler sefirin daima 
bu binada oturduğu zanoına düş
müılerdi. Bir hizmetçi kız hafif 
•urette yaralanmıştır. Süikastçi· 
lerin Çin - Japon müzakerahna 
aleyhtar olduklar& Eannedilmek· 
tedir. 

Sulh konferansının ikinci cel· 
leSi bu sabah başlamıtbr. Japon 
murahhasları, Japon aleyhtarlığı 
laarekctinin durdurulmasa Ye bü· 
tllD mesailin kat 'I surette halle 
rapb hususunda ısrar etmekte
dirler. Çin ve Japon askeri ve 
mülki hükumet erkim, ...Da Ye 
anlaşma bal nretial bulmak 
mabadile dün Britanya konso
loshanesinde toplanmışbr. lagiliz 
1efiri sulbe kavuşmak için ıal· 
lalln mukaddemesini tqkil ede
cek müzakerelerin ehemmiye
tinden bahsetmiştir. Cemiyeti 
AkYamın Mançuri tetkik ko
misyona bu nbab Şanghaydaa 
Nankine gelmiştir. 

Londra, 26 - Bir haftadan
beri devam eden sulh müzake
releri hergün geçtikçe tayam 
•emnaniyet terakkiler ı&ter
mektedir. 

Pekin, 26 - Şimali Çinde. 
Japonya aleyhinde boykotaj tek· 
rar başla m ştır. T ançangta ta· 
lebeler şehri istill ederek Japon 
mallannı ihtiva eden Çin mağa• 
ulanm yağma etmişlerdir. Polis 
müdahale etmiş ve birçok kişi 
Janılanmışbr. 

Yeni Mançuri HUkOmetinde 
Hankin 26 - Yeni Mançuri 

bllkümeti, Japonyamn kendisini 
tammamasmı protesto için Tok
JOdaki sefaretine talimat vermiş· 
tir. Yeni Mançuri hükümeti ticari 
muamelatı tanzim için altın mik· 
JUını kabule karar vermiştir. 
Yeni hükumet, Mançurideki ma
denlerin istibsalatını karflbk gös
teren bir altın ihtiyah tesisini 
de kararlaşt rmışhr. 

Çin Gönüllülerin1n Bir HUcumu 
Tokyo, 26 - Gayrimunta· 

sam Çin kuvvetleri, vapurlarına 
çekilmekte olan Japon askerle
rine bücum etmişlerdir. 8 kişi 
6lmüştür. 

Mançurid3 Testim Olan Çinliler 
Harbin, 26 - Japon kuvvet· 

lerinio F eng Çang istikametinde
ki hareketlerinin dehşeti üzerine 
mub&11m kuvvetler kumandanı 
mezkt\r vilayetin hükümet erkl
aına teslim olmayı teklif etmiJ 

Tokyo 26 - Gazetelerin Def
riyahna g6re, Cemiyeti Akvam, 
Mançuri ihtilafı hakkındaki misa· 
km 15 md maddesinin tatbikınde 
mar edecek olursa Japon hük6-
meti Cemiyeti Akvamdan çekil· 
meyi kat'ı surette tebliğ edecek· 
tir. Reamea teyit eclil'Piyea bu 
haberin doğru olduğu anlaplmak· 
tadır. Çünki, birkaç gün evvel 
Sir Drumandun, Japonyanın mil
teaddit muhalefetlerine rağmen 
misakın 15 inci maddesini tatbik 
etmek arzusun da olduğuna bil
dirdiği mevsuk bir membadan 
haber alınmıştır. 

lnsiıte.-e ile Fransa Arasmda 
Yakın Müzakereler 

Paris, 26 - Pöti Pamiyen 
gazetesi, nisan iptidasında M. 
T rrdiyii ilcCM. MalqDonaldın biri
birine mnlAki olacaklannı, ve ta· 
mirat meselesini görüşeceklerini 
yazmaktadır. 

lranda Tayyare Münakalesi 
O: Durdu 

Tahran, 26 - Yunkers tay
yare ıirketi, iflastan sonra, bu
radaki servisine nihayet vermiştir. 

ve Japon kumandanlarından sulh 
için tavassutlarım rica etmiştir. 
Muhasım kuvvetlerin silAhlan 
alınmıştır. 
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Müellifi: Kmıt Ham ... Mittercimi: P. S. 
Allabım, insan ne gülünç mah· 

161dann aras·nda yapmıya mec· 
bur. Ona küfürler savuruyurum, 
itin nasıl olduğunu noktası nok· 
taaana izah ediyorum, vak'a cere
yan ettiği vakit benim nerede 
ve kendiuoin nerede durdupnu, 
paralan nerede bulundu;unu 
elimde paralar1 nuıl topladığımı 
Ye avucumu nasıl kapadığımı ona 
ıWeriyorum. Her fe)'İ anlıyor, 
Jİne de bana bir ıey yapma7or. 
Sap aola diSnilyor, yan odadaki 
qak tealerine kulak -kabartıyor, 

kendisine alçak sesle s6ylemem 
için bana •• sasl .. ipreti yapıyor 
Ye diyor ki: 

- Sizin tarafınn:dan bu ~" :i 
çirkin 1 

Onu kızd•rmak v~ ııddına 
gitmek ihtiyacile : 

- Ah 1 Müsaade ediniz! Oi7e 
bağırıyorum. Bu, sizin o kt\çlik 
bakkal kafanızda tasavvur ettiği· 
niı kadar çirkin ve alçak değit 
Tabil para ben.le '·::lmadı. bu 
hatınmdan ıeçmeıdi ; bu para 
ile kendime hiçbir menfaat temia 

TELGB.AFLAB 

etmek istemiyorum, bunu benim 
tamamile namuskir tabiatim 
reddeder. 

- Peki o parayı ne yaptınız? 
- Sen öriloe kadar bu pa-

rayı zavallı bir ihtiyar kadına 
verdim,oma bilin.iz. itte ben böy· 
le bir adamım. fakirleri tamamile 
aklımdan çıkarmam. -

Runun liıerine kısa bir ınild· 
det dOşündO. Benim namuslu bir 
adam olup olmadığınıa karar 
veremeai~ belliydi. Nihayet söy
ledi: 

- ParAJI iade edemez miJ· 
diDiz? 

Klltahça eeYap verdim: 

- Oinfeymn. hm sizi sık111-
bda wümak istemiyordum, aizi 
hunclu tr.onamak istiyordum. Fa-

HANIMTEY.ZE 

== TAKViM=: 

V•klt Eunl ıv. t1 
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Akp:a 1J. - 11. .,, 

l 
Vakit ~3~ Oslo, 26 - Rus sularına gir- - --

diği için Ruslar tarafmdan mü- Gllaeş 11 24 s. 52 

Öil• s. 51 u. 19 
sadere edilen Norveç balıkçı tJdndı 9. n. 51 
gemileri •erbeat bırakılmqbr. 

Yatsa 1. 52 20 07 

lmıa'a 9. 42 4 U 

kat i§te alicenaphğa böyle teşek
kür ediyOl'..aauz. Ben buraya 
gelmiş, size bütün meseleyi mı· 
labyorum ve siz bir köpek gibi 
utanmıyor sunuz. bu bik4ye
nio üstünden bir sllnger geçirmi
yorsunuz. Böylece ben de elle-

• rimi yıkamıı oluyorum. Osttarafa 
canınız cebeDDeme. Allabaıamar· 
ladık. Kapıyı bazla kapıyarak 
çıkbm. 

Karlara bulaamq. töuin feJA."' 
ketlerile dizlerim b6lctil.mif bir 
halde odama, bu kalp kırıcı ine 
gelince derhal azameti kaybettim 
•e yeniden ç&ktnm. ZaYafti dak
klnaya karp bncamama plfmaa 

oldum. at9iadım. fe:ıa ur.elce
tlmden dolayı kendimi .cem• 
~anclarmak için boi•zuna .-

nldım. Mevkiini kaybetmekten 
tabii öldürücü bir korku duyu
yordu ve mağaza aahibiae 2İyaa 
ettirdiği bq kuron ipu gBriiltil 
çıkarmaya cesaret edememiştL 
Ve ben, oDUn bu korkusundan 
istifade etmiıtim, xnksek ıesll 
bitabemle onu azaba aokmut
tum, haykırarak s~yledijim her 
ketime ile onu bançerlemiştim. 
Ve dnkkin sahibi belki de biti
şik odada idi Ye kıl kadar .uf ak 
bir bldise ile olup biten ıeylerl 
görmek için yanımıza gelebinrdi. 
Alçakbk olanak irb1'1p ettiğim 
~erin hududu yolda. 

Ala. fakat eiçia ı..klf ~dil-
• ı 

0

ftim? Hiç ·0
1 

"• .. .bir 
.eticıe olurdu. Bea .u.n..ı k .. 
le_pçeye uzatm11bm. 

iAA•• ,,.l 



Paris Muhabirimiz Necdet 
Bey, Paris Hayab Hak
kında Muntazaman Mek
tuplar Yazacaktır. Bunla
rı, Daima Son Postada 

Takip Edeceksiniz. 

Pariste 
EmniyetYo 
Gece sokaklarda Gezmek 

Cidden Müşkül Oldu 
Paris, 18 (Hususi) - Paris 

ıokaklarının emniyeti azaldı. Hele 
tenha ve merkezden uzaklaşan 
mahallelerde bu emniyet büsbütün 
eksilmiştir. 

Dünyanın en mühim medeni 
merkezlerinden biri olan Paristeki 

bu emniyetsizliği anlamak için 
sıaı.etelerin vukuat sütunlarına bir 
fÖZ atmak kAfidir. 

" Gece marifetleri " ailsileai, 
h~gün bir parça daha kabararak 

devam edip gidiyor. Bir köşe 
bqında bir ıoför ıoyulur, bir 
kadın, heyecan içinde ve yarı 

baygın bir haldır polis karakolu
na müracaat ediyor, evine gider-

ken tecaviize uğradığını anlatıyor. 
Bir başkası, buna benzer bir diğer 
bAdisenin şikayetini yapıyor. 

Bu hadiseler az, çok şekil 
benzeyişile devam edip gitmekte• 
dir ve zannolunabilir ki, bunu 
yapanlar, ayni in anlardır. 

Pariı apaş ve hayduUarımn 
cllr'etine bir misal olarak kay· 
dedeyim ki, mütecavizlerin tatbik 

ettikleri usuller hemen ekseriyetle 
öyledir: 

Aşırılmış bir otomobilin fener· 

terini söndürerek bir köşe başında 

pusuya yatmak, sonra ihtiyatsız 
bir gece yolcusunu döverek ve 

tehdit ederek paralarını sızdırmak. 

Bunların yüzü ise ekseriyetle 
maskelidir. Bazıları tutuldu. Umu· 

miyetle 18 ile 22 yaşında delikan· 

lı oldukları görürldU. Paris halkı 
bu bitip tükenmiyen hAdiseler 

önünde cidden milteessir olmuş 
ve tehevvllre gelmiştir. Bu heye-

can ve tehevvtir, nihayet polisi de 
harekete getirmiş ve faaliyete 

aevketmiştir. · Berket versin ki, 
benim evim merkezde ve Pigal 
meydanı yamnda. 

Artistler 
Gecesi 

N. 

Pari 21 (Hususi) - Geçen 
gece Kazino dö Paride muhtaç 
artistlerin çocukları menfaatine 

bir müsamere verildi. Parisin en 
sevimli artistlerinin müsamereye 
iştirak etmesi müsamereye bOyük 
bir hususiyet vermişti. 

Güzel danslar, garip iskeçler, 
eğlenceler saat ikiye kadar de
vam ett?. Tombala çok rağbet 

kazandı. Cünki her bilet sahibi 
tombalaya iştirak ediyordu. Mü· 
aamerenin fevkaladeliğini anlat· 
mak için programn iştirak eden 
artistlerden birkaçının ismini ya
zıyorum: 

Milton, Dranem, Andre Boje, 
Marsel Şantal, Janet Makdonald, 
Gabi Morley, Mistenget, Mari Glori, 
Süzi Veman... Hulasa lstanbulu
muzun sevdiği artistlerin hepsi 
buradaydı. 

Tiyatro Buhranı 
Paris Operası Şimdilik 
Kapanmaktan Kurtuldu 

Paris 21 ( Husust ) - Deni
lebilir ki Parisin en güzel binası 
Operası dır. Bu milli tiyatroda 
verilen temsiller dUnyanın her 
tarafında şöhret kazanmıştır. Pa· 
rise gelen ecnebiler hiç olmazsa 
bir defa Operayı görmek is
terler. 

Geçen hafta sabah gaze
telerine göz gezdirenler Opera 
müdürü M. Ruşenin istifa ettiği 
haberini hayretle okumuşlardır. Bu 
havadis Paris halkım ve bilhassa 
artist muhitini derin bir düşün· 
ceye sevketti. Acaba Opera, mu
vakkaten olsa bile, kapanacak 
mı ? Bu endişe yerinde idi. Çün-
ki Parisliler, operalanm gazbe
bekleri iibi ıeverlcr. 

Ruşe on beş senedenberi Ope
ranın müdilrüdür. Çok ıevilmiş, 
ince bir musikişinastır. iyi bir 
idareci, tam manasile artist ruhlu 
bir adam olarak tanmmışbr. 

Maarif nazırına gönderdiği 
istifanamcsinde, yda ( 265) 
bin frank açık veren bu 
müessesenin başında duramı· 
yacağmı bildiriyor. Meclisi Meb
usan ise istenilen krediyi vermi· 
yor. Hükümet mahafili opera 
mes'elesile yakından alakadardır. 
Kanuni bir tesviye şekli bulama
mıştır. 

M. RrıltJ 
Şimdi, alakadar naı.ırın te

şebbUsile operanın 800 den fazla 
olan artistleri, dansöz ve memur
lan ücretlerinden fedakarlık ya· 
parak bu ayın sonuna kadar ça
lışacaklarını vadetmişlerdir. M. 
Ruşe de bazı şartlarla istifasını 
geri almıya meyletmiştir. Bakalım 
ay nihayetinde bu mesele nasıl 
ballolunacaktır. Maamafih M. Ru
şe nisana kadar iş başmda kal-
mıya muvafakat etmiştir. N. 

Vatikan 
Adliyesi 

Roma, 26 - Vatikan resmi 
bir hükumet olduktan sonra bir 
hapishane tesis etmek icap etti. 
Umumi nüfusu 900 küsuru geç-
miyen ve etabli tabaasının ade
di (300)ü bulmıyan bu yeni hü
kumet kuruldu kurulalı esasen Uç 
vak'a olmuştu. 

Mevkuflar, Vatikan jandarmala· 
nna mahsus hapishaneye konu
luyordu. Bu vak'alardan ikisi 
hırsızlık, üçüncüsü de kaçakçılığa 
aitti. Her üç suçlu da mahkum 
edilmiş, fakat Papa tarafından 
affolunmuşlardır. 

• Muhabirimizin Mektupla
rı, Sırasına Göre Ve Vu
kuat icabı, Bazan Böyle 
Sayfa Halinde, Bazan Da 

HAYA11 Muayyen Sütunlarda 
Dercedilecektir. 

Fakir Birmanla 
Farelerin 
Mücadelesi 

Fakir Birman kafeste 
Paris 21 ( Husust )- Meşhur 

Fakir Birman yine Parislileri 
meşgul etmiye başladı. Mahut 
Fakir Tahra Beyin rakibi olan 
Birman geçenlerde, bir kocanın 
yolsuzluklannı para mukabilinde 
karısma ifşa ettiği için sulh mah
kemesinde zarar ve ziyan itasına 
mahkum olmuştu. 

Falcılık ve ispirtizme işle
rinden artık ekmek parası çıka
ramıyan Birman mesleğini değiş
tirmiş ve tiyatro sahnelerinde 
numara yapmıya başlamıştır. 

Geçen gece veremli fakir 
çocuklar şerefine bir müsamere 
verilmişti. Gazeteler, Birmanın, 
herkesin hayretini mucip olacak 
numaralar yapacağını ilAn edip 
duruyorlardı. 

Müsamere progra mıoda şu 
fıkrayı okuyanlar büyük bir hay
ret karşısında kalmışlardı: 

" Bir haftadan beri aç bıra
kılan 150 lağam faresi fakir 
Birmana hücum edecektir. Fakir 
farelerin hücumuna ipnotizma ile 
mukabele edecek, fareleri oku
yup, atıl bir halde bırakacakbr. 
Bu suretle hayvanların da İpno
tizme kuvvetile uyutulabileceğini 
ispat edecektir.,, 

J 50 fareyi kendisine bent 
edecek ve bu cevval hayvanları 
uyuşturacak olan kahrımanı gör
mek için, ben de bütün meraklı
lar gibi müsamereye gitmiştim. 
Salonun ortasına 2 metre uzun
luğunda 1,5 metre genişliğinde 
bir tel kafes kurdular. Fakir Bir
man cambaz kıyafetinde ve 
halkın alkışları arasında kafe
se girdi. Kırmızı fraklı hademeler 
ellerindeki küçük kafeslerdeki 
aç fareleri büyük kafesin içine 
salıverdiler. Birman bir insan 
uyuluyormuş gibi vaziyet alarak 
farelere sabit nazarlarla bakmıya, 
ellerile birtakım hokkabazlıklar 
yapmıya başladı. 

Birmanm bütün gayretleri 
boşa gitmişti. Fareler uyuyacak 
ve uyuşacak yerde bilal<is daha 
ziyade azmışlar, kafesin içinde 
fink atmıya başlamışlardı. Salon
da bulunan iki büyük köpek 

Prens Nikola 
Pariste " Son Posta,, nın 

Objektifi önünde 

Parjs, 20 (Hususi) - Cuma 
günü sabahleyin saat 11 de Kon
kort meydanından geçiyordum. 
Meydanda otomobiller birikmiş, 
halk fevkalade bir şey seyretmeğe 
hazırlanmıştı. Bu toplantı ve fev
kaladeliğin sebebini anlamak için 
orada bulunan otomobil klübüne 
girdim. Heyeti tertibiye, otomo
bil sahiplerine talimat veriyordu. 
KJilp Reisi M. Hanri Pöti genç 
bir sporcuya bir şeyler söylüyordu. 
Sokulaum. Meğer bu şoför kıya• 
fetli genç Romanya Kıralınan 
kardeşi Prens Nikola imiş; oto
mobil yarış müsabakasına gire
cekmiş. Prensten, H Son Posta " 
karileri için fotoğrafını çıkarmağa 
mtisaadesini istedim. Prens gU
Jerek: 

- Buraya kadar zahmet et• 
mışsınız. Tabii çıkarabilirsiniz. 
Arabasının yanına geldi ve vazi
yet aldı. Prense teşekkür edi
yordum. Fakat Prensin aklında 
otomobil yanşı vardı. Bana di
yordu ki; 

" - inşallah ilk merhalemfz 
olan lsviçre miisabakasmda birinci 
gelirim.,, 

Prens Nikola otomobilinin 5nünde 

Saat 12 de 79 otomobil dörder 
dörder yanşa başlamışlardı. 

Necdet. 
r-=·-

bavlıyarak kafese hücum edi· 
yor, seyirciler Lahkahalar, IS

lıklar ve pabrdılarla kıyameti 
koparıyordu. Salondaki gürültü
den sinirlenen köpekler azdıkça 
azdılar, kafese mütemadiyen btl
cum ediyorlardı. Nihayet kafes 
köpeklerin hücumuna mukavemet 
edemedi ve parçalandı. 150 aç 
fare de salona, seyircilerin ayak· 
ları arasına dağıldı. Salonda halk 
biribirine girmiştı. 

Bayılan kadınlar, bağrışan 
çocuklar,' haykıran insanlar! Salon 
bir hercü merç içindeydi. Köpek· 
ler de fareleri takip için seyirci
lerin ayakları arasında hoplayıp 
sı çınyorlardı. 

Bu esnada acı bir feryat 
işitildi. Halk sustu. Ve bütiin 
başlar bu acı sesin geldiği tarafa 
çevrildi. Meğer, bir haftadan 
beri aç kalan bir fare, Birmana 
saldırmış, Birmamn baldırını 
kemirerek bir haftalık açlığını 
telafiye çahşıyordu. 

Yarım saat levam eden bu 
hercümer~ itfaiyenin müdahale-

si a 

Yüzlerce Avukat Meb'us 
Olmak istiyor 

Paris 19 ( Hususi ) Bir 
mliddettenberi birçok Fransı 

mahkemelerinde 
hemen ekseri• 
yetJe avukatların 
mahkeme reisi· 
ne şöyle h:tap 
ettiklerini işitir· 
siniz: 

' - - Al buyuru• 
, ı , • nuz, Reis Efendi 

Kanıpenıl ··Hazretleri. Fakat 
on beş hazirandan sonra huzu
ru adaJetinizde İspab vOcut 
ededebileceğimi pek tahmin etmi• 
yorum. Maze-
retimin sebe-
bini takdir bu
yurarsunuz. Bina 

enaleyh muha
keme tarihinin 
daha evvele alın
masını istirham 
ederim. 

Bu sözü işiten- Torea 

ler, altikadano belki de meslekten 
ayrılacağını veya uzak bir seya• 
hate çıkacağını zannederler. 
Halbuki bu sözün saiki bambaşe 
kadır. 

Bu yaz, Fransada umumi meb 
us itibabatı yapıl~caktır. Yüz.den 
fazla avukat ta 
meb 'usluk için 
namzetliğini koy
muştur. Burada 
intihabat, kanlı 
değil, fakat çok 

• hararetli geçer. 
Meb'us nymzedi, 
behemehal nam-
zetliğini koydu- oro - Jgaff rl 

ğu intihap dairesinde bulunmiy 
ve herkesin kalbini, emniyetini 
kazanmak için nutuklar venniye, 
propaganda yapmıya mecburdUI'. 

Namzetliklerini k yan avukat
ların hepsi de maruf ve Fransız 
adliyesinin mü
him simalarıdır. 
Meşhur Kam-
penşi, balen 
meb'us olan Mo· 
ro - jiyafferi, 
komünist fırka
sından ihraç olu· 

Bert on 

torunu Metr Longe, avukat T oree, 
müflis Madam Hanonun müdafii 
Alfred Dominik, Rober Levi ve 
daha birçok emsalleri. 

Y aJnız şunu kaydedeyim ki, 

nan Berton, meş· 
bur Kari Marksin 

bu zevatın şöhret ve marufiyetlerlne 
rağmen pek azının muvaffak 
olacaklarından emin bulundukla
rım söylersem hiç şaşmamalısınız. 
Cünki siyaset ve politika başka
dır, avukatlık yine başkadır. 

lngilterenin en çok okunan 
romancısı mfiteveffa Velsin mu• 
hafazakiirlar önünde ezıcı bir 
mağlfibiyete uğraması, iddiamın 
en kuvvetli delili sayılabilir. N. 

~ 

sile yoluna konabildi. 
Biçare Birmanm, işte, bu fe-

liket te başına geldi. 
NECDET 
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Abdülhamidin Halinde lhtizarın 
Bariz Alim etleri Vardı 

Fersiz Nazarları Doktorun Endişeli Gözlerinde Geziyordu 

NAKJıJ ZIYA ŞAKIR 
Her lıalcla malı/uzdur 

-272-

Abdülhamit, biraz istirahat 
ettikten sonra yavaş yavaş kalk
b. Şezlongun kenarına oturdu. 
Mel6l ve muztarip nazarlarla et
rafına bakın1yordtL Yanında bu· 
lunan Kadmefendilerden Müşfika 
Kadınefendi, ona ne istediğini 
aordu. Abdülhamit, gözünü, kar· 
11daki gardroba dikerek : 

- Evveli, aptes taı:elemek 
istiyorum. Sonra da, gardiroptan 
bir şey alacağım. 

Dedi... Derhal liğen •e ibrik 
getirtildi. lhk su ile ve Kadın
efendilerin muavenetile aptes 
aldı. Sonra, yavaş yavaş ayağa 

kalkb. Yine Kadmefendilerin 
yardımı ile gardroba yaklaştı. 
Kapısmı açtı. Elini bu büyük do
labın rafana uzatb. Oradan bir 
ıey aldı . Bu aldığı şey, 

tahtadan ve oldukça muntazam 
tekilde yapılan bir sapa mıhlan· 
mıı büyücek bir çividen ibaretti. 
Y alnıı çivinin baş tarafı bükül
miiı ve adeta tenekecilerin lehim 
yapbklan havyaya b~nzetilmişti. 

Abdülhamit, bu garip aleti 
aldıktan sonra, sobanın önüne 
geldi. Sobadan biraz uzakta du· 
ran berjer koltuğun oraya geti-

rilmesini işaret etti. Koltuk, so· 
banın önüne getirildi. Abdülha
mit, koltuğa oturdu. Bu küçük 

gezinti, onu halsiz bırakmJştı. So
banın kapağını açtırarak elindeki 
çivinin ucunu ateşe dayadı. 

Bütün bu hareketleri endişeli 
nazarlarla takip eden Kadınefen
diler, artık onun ne yapacağım 
anlamışlardı. Böyle mühim bir 
zamanda Abdülhamidi kendi ha-

~ketine terketmenin doğru olmı
yacağını takdir etmekle beraber, 
onu lizmemek icin bütün arzula
rına itaat ediyorlardı. 

Abdülhamit, kadınların bu 
hissiyatını çok iyi anlamıştı. 
Y apbğı işin ne derecede doğru 
olduğunu onlara anlatmak için, 

başını hafifçe koltuğun arkasına 
dayadL latırabına rağmen gülüm-

1emiye çalaşarak onların yüzüne 
hakb. Ve sonra, dudakları kı
mıldadı: 

- Peygamberimiz.. Efendimiz 
buyurmuşlar.. Abirüddeva.. El, 
ley ••. 

Dedi. Bu kesik kesik sözlerin 
ihtiva ettiği mana, yalnız Abdül
•amidin itikat derecesini göster
mekle kalmıyor, ayni zamanda 
doktorların tedavisinden bir Umit 
tifa beklemediğini de göstermiye 
kafi geliyordu. 

Göğaüolln düğmelerini çöz
dUrdükten sonra elini uzattı. 
Artık ateşte tamamen kızmış 
olan çiviyi tahta sapından tutarak 
aldı. Hafifçe arkasına doğru 
eğildi. Cehren bir besmele çekti 
Ye kızgın çivinin ucunu midesinin 
•tünde bir aantimetre murabbaı 

kadar küçük bir saha dahilinde -
gezdirdi. 

Bu kızgın demirin dağladığı 
yer, tabü pek çok acımakla be
raber, hiçbir sadayı şikayet çı· 
karmadı. Sadece vücudu biraz 
sarsıldı . Yüzünde bir takallW. 
dalgalandı. Gözleri kapandı ve 
birkaç saniye, öylece kaldı. 

Sonra, gözlerini açh. Sağında, 
solunda duran ve çehrelerinde 
büyük bir hüzün ve melal okunan 
Kadmefendilerin ytıztine baktı. 
Onlara yine gölümsemiye çalışa
rak halinde endişe edilecek biç· 
bir fey olmadığım söyledi ve: 

- Benim, ( Buharii Şerifi ) 
mi veriniz. 

Dedi. 

Bu esnada saat ikiye gelmişti. 
Gösterdiği büyük metanete ve 
oturduğu yerde ( Buharii Şerif ) 
tilavetine rağmen, Abdülhamidin 
çehresi soldukça soluyor, göğüs 
mütemadiyen tıkanıyor. lstirabının 
derecesi, simasındaki işmiezazlar
dan anlaşılıyordu. 

1 Birkaç Fıkra 1 

Kenara Koyabil

diği Şey 
Biri zengin öbürü züğürt iki 

ahbap karşılaşırlar: 

Zengin - Yahu şu şapkanı 

bir türlü doğru koymuyorsun, hep 
yana kaçıyor ? 

Züğürt - Benim de dari dUn· 
yada bir kenara koyabildiğim 
ancak ondan ibaret. 

Heyi Beğenmiş 
Kadınlar arasında: 
- Nasıl yeni sinema salonu 

boşunuza gitti mi? 

- Pek hoşlandık. 

- Julide de pek memnun 
olmuş, her gördllğü yeniliğe 
bayılmı~. 

- Hayret etmem. Çünki hep 
duvar aynalannın önünde durak· 
hyordu. 

Sağken Böyle •. 
Hizmetçi ile efendi arasmda: 
- ÔlümüsUn be yahu! iki sa• 

attir kapı çalıp dunıyorum. 

- Affedersiniz efendim. ÔJ. 
m6ş olsaydım, daha çok zaman 
çalmıya mecbur olacaktınız. 

Tercih Ettikleri Şey 
Apartıman hayatına dairr 

- Canım çoçuk ,atlıyacak. 
Bari hamına söyle de bir parça 
ninni söylesin. 

- Eskiden 16ylerdi amma 
timdi vazgeçti! 

- Neden? 
- Komşular haber g8nder-

mişler. Hanımın ninnisini dinlemek

tense çocuğun ağlamasını Ltercih 
ediyorlannıı. 

Yanm saat kadar bu hale 
mukavemet etti. Ve sonra elin
deki kitabı kapayık uzanarek: 

- Aman, çabuk.. Doktoru 
çağırtınız. 

Dedi. Başını yavaş yavaş kol
tuğun arkalığına dayadı. Gözle
rini kapadı. Dudakları, ısbrap
la kıvrılıyor; çektiği ısbra hın 
şiddetinden çehresinden takal
hisu gittikçe artıyordu. 

Doktor Alif Bey koşa koşa 
gelirken, Kaclınefendiler parava
nanın arkasına çekildiler. Abdül· 
hamit, doktor gelince gözlerini 
açtı. Artık, ibtizarın en bariz 
alametleri çöken fersiz nazarları
m doktorun endişeli gözlerinde 
gezdirerek; 

- Istırabım geçmedi, doktor .. 
Göğsüme.. Kanlı hacamat yapı
nız .. Haydi çabuk •• Öteki doktol"" 
ları da çağırın.. Beraber gelin •. 
Diyebildi. 

Doktor Atıf Bey, Abdülha-
mide yatağına yatmasını tavsiye 
ettikten sonra derhal dışan çıktı. 

( Arkaaı var ) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

• * Size Tabiatinizi Sögligelim. 

MEHMET KAMiL 8. ; luti-
zamperverdir. 
Mes'uliye tt en 
çekinmez, sıh
hatine ehem
miyet verir. 

Temizliği se
ver, fili mil· 

, cadeleden 
hoşlanmaz,an
laşmıya mti
t emay ildir. 

Tarzı telebbüso itina eder. 

• ALI SIRRI B. ı Mahçuptur. 
Kendini gös
terici nüma· 
yişkir hare
ketlerde bu
lunmaz, ke
derlerini belli 
etmek istemez, 
çabuk ahbap 
olmaz. Kadın 

ve sevgi me-

selelerile meş
g ul oJur. Çabuk asabileıir. 

• MUSTAFA B. ; Çekingen ve 

.ızetmez. 

muannittir.Mu
hitini bulduğu 
zaman uysal 
olur. Şıklıkta 
hevesi vardU'. 
Sevgi mevzu
larına lakayt 

kalmaz. Ar
kadaşlığı sı
kıcı değildir. 

Hasislikten 

Fotoira/ Tahlil Kuponuna 

11 inci Sayfamızda bulacakamı:ı. 

BİZİM 
DAKTiLO 

Bugünün 

59 

- Anlatır mısın abla? .. 

- Ben, pek çocuktum. Bir 
gtin annem filan, bir kır gez-

mesine gitmiştik. Her taraf çi· 
menlerle örtülmüştü. Ben bu çi· 
menlerin arasında geziyor ve 

çiçek topluyordum. 
Birdenbire gözüme birşey 

ilişti. En tatı., en cazip renkler
den örülmüş parlak, bir yumak.. 
Koştum, onu almak için elimi uzat

tım. O yumak, birdenbire çözüldtı, 

uzadı, sanki bir su gibi çimenlerin 
arasından aktı. Ben, hayretle 

onun arkasından baktıktan sonra 

ağlıyarak geldim .. Anneme .ayle
dim. Annemle ötekiler korka 
korka beni dinledikten sonra : 

- Aman kızım.. Ona yılan 

derler.. Sakıo renginin gfizelliğine 
aldanma ... lnsaru sokar, aldürür. 
Bir daha öyle bir fey görürsen, 
kaç .. 

Dediler ... Vakıi, o zamandan· 
beri yılan denilen bu mahluktan 
bir zarar görmedim. Fakat.. ha

yatı tanıdıkça, yılana çok benzi· 

yen bir eş mevcut olduğunu 
öğrendim. Buna da, erkek diyol"" 

lar.. Doğrusu N ecli, çocuklu· 
ğumda yılandan nasıl korku· 
yorsam .. 

Necil, adeta münfeil olarak 
ıözümü kesti : 

- A,kolsDD abla. .. Avniyi de 
( yılan ) yapbn?. 

- A vninin şahsından bahset
miyorum Necli... Avni, Ahmet, 
Mehmet, bunların hepsi, ayni 

mahl6ktur. Ben hayattan ve tec· 

rübelerimden bahsediyorum. 

Necla. dudaklarını büktü: 

- Çok sert düşünüyorsun 

abla... Dünya bu... Eğer herkes 

senin gibi düşünecek olsa .. 

- A.. şüphesiz.. Yalanı ko
luna saranlar varmış.. şüphesiz 

erkekleri de nn~cHüp Ptmiye 

muvaffak olanlar var... Be\ki 
müstesnaları olabilir. Ben sana 

bu yılan hikiyesini, ihtiyatlı 
bulunasın diye ıöyliyorum. 

Yılan hekayesini burada bı

rakbk ve yılbaşı gecesinin başka 
dedik odularma daldık. 

* Bütün erkekleri yılana ben-
zetmekle bftyfik bir haksızlıkta 
bulunduğumu, ben de biliyordum. 
Fakat başka türlü ne diyebilir
dim. 

9 Klnunuevnl 1929 

Necil, postrestan adresile 

Avniden mektup almış. İkimiz 

birden Majik sinemasına davetli 

imişiz. Sabihanın kulakları çın
Jasm .•• 

10 K6nune11vel 

Bu gece uzun uzun düşünce

lerden sonra, gayet tabii bir 
karar verdim: 

- Yarın, sinema davetine 
gitm iyeceğim. 

Nasıl gidebilirdim ?.. Bir ta

raftan kulağıma efsanevi sözler 

fısıldarken öte taraftan deh
şetli bir ihanetle beni insan· 
lıktan tiksindiren bir insamn yü-

Romanı 

Yazan : Z. Şakir 

zllııü görmiye nasal tahammül 
edebilirdim ? .. 

Fabrikaya gidip te Necla ile 

ıeJimJaşır ıelimJqmaı, onun ilk 
.azn: 

- Gideceğiz •• değil mi abla?., 

Demek oldu •.. Tabii, ona his
lerimi söyliyemeıdim. Bunun için 
yalan &ayledim. 

- V allAhi Necla, ben senden 
daha fazla istiyorum. Çok zaman-

dan beri sinemaya gitmedim.Fakat 
mümkün olmıyacak. Çünkll, kil-

çük kardeşim çok hasta.. Annem 
eve geç gelecek. Erkenden gidip 
çocuğa bakmak lizım. 

Dedim.. Nedi, isyan etti. 
Yeminler, ısrarlar, beni sevme
mek tehditlerile saatlerce uğraştı, 
ve en nihayet: 

- Hiç olmazsa benim için bir 
fedakirlık et.. Diltün bir kere .. 
Bana hiç acımıyor musun abla .. 

Dedi. Ve bunu o kadar can· 
dan, o kadar içi yana yana söy
ledi ki : 

- Allah mtıstahakkını versin 
Necla.. Akıbet, beni kandırdın ... 
Fakat şunu unutma ki büyiik bir 
fedakirlık yapıyorum. Bak, ıeni 
ne kadar sevdiği mi anla •.• 

Demiye mecbur oldum. 

Neda akşamı iple çekti. Ak
şam olun~a da kendine güzel bir 
çeki düzen verdi. Tam tayin 
edilen dakikada ( Majik) sincma
ıımn kapısından girdik, kontrol 

yerini geçtik. Avni, yamnda bir 
adamla, kırmw masalarda otu

ruyor, kahve içiyorlardı. Uzaktan 
bizi görür görmez, hemen kalktı, 
elini salladı. 

Avninin yamnda başka birini 
görünce Nedi biraz sinirlendi. 
Başını bana doğru eğerek: 

- Bu yanındaki de kim 
acaba? .. 

Dedi. Avni, bu suale bizzat 
cevap verdi: 

- Mısır asılzadelerinden z:.U
bebar Beyi takdim ederim. Bu 
sefer İzmirden beraber gel

dik. Birkaç gün İstanbulda ka
lacaklar. Kendilerine bugün 
lıtanbulu gezdireceğim. 

Dedikten sonra, Neclayı ak
rabası ve beni de aziz arkadaş

larından olmak üzere Zülbahar 
Beye prezante etli. 

Birinci sınıf localardan birine 
kurulduk. Avni, Neclanın arka-

sında; Zülbabar Bey de benim 

arkamda oturdu. Hiçbir hadise 
olmadan filmi sonuna kadar sey
rettik. 

( Arkaaı var ) 

1 Sinenıa Ve Tiyatro! aar 1 

ALKAZAR 
ALEMDAR 

ARTl::;TlK 

ASR 
l::.LHAIWRA 
GLORYA 
HlLAL 
KEMAL B. 

llAJİK 
MELEK 
MiLLi 
O PERA. 

ŞlK 

- Şehir ı ıkları 

- Hayat lsa 

- MaC' r dansı 

- Alt ın gaaıpları 

- Tehllkeli Yollar 

- Aşk ve n ı:.let 

- Haıreti lsa 

- Volg 1 sahlllerl11 is 

- lsd inç ı:mltet f frkett 

- nn .... s o' ıc:alcsın 

- H:ıueti J a 

- Bir < cenlil romanı 

- Pr en u emrinb 

Kadıköy !iüreyy~ - H ilk ib lraJ 

1 Oırküdar Hale - Esir .e urn 



Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

:l\ltın· Peşinde •• Muharriri: 
Stakpool 

•• 
Uç Serseri •• 

•• 
Uç. Milyoner -16-

- Para mı? dedi, ae llyll
yonua ı•? Eter habram beilİ 
aldatmıyona epeyce zaman Yar ki 
paramn renjiai bile slnaedim . 
Ghüme ilifen ve elime deten 
900 parayı d&t buçuk .ene enel 
MD çalmlfbn: Ganoal Buraya 
baksana! 

Ganon yaldqtı ye kaptan 

H~l kocaman parmat-m listenin 
lberinde gezdirerek istediti ye
mekleri g&sterdi: 

- Bir tane flletos. sonra do
muz yapda kızannlf iki bit,., 

rek, ekmek, kahYe, haydi baka· 
lam çabuk 1 bd kişilik mi? Evet 
iki kişilik, parumı da ha elendi 
Yerecek 1 

Makar talie boyaa etmite 
hemiyorcla. Yemek tabaklan ge-

tirilirken aizuu bile açmadı, 
fakat arbd• dereceliad• lttiha 
ile 1emi1• koyuldu. 

iki adam sofrada lüç ....... 
kap etmediler, bir IAfeniD hafi-
• çlkmlt •e her tirli Dyt&JI 
wakarak kana doyurmaya dalm11 
iki çakala bemiyorlarda. 

Kaptan (Hul) isteseydi (Makar) ı O 
Dakikada Zabıtaya Teslim Edebilirdi 
açarak içinden bir taaelİni seçti, 
yakb, fakat blltlln bunları yapar
ken g6zlnll de kapıma 6nlnde 
beldiyea Makardan ayırmıyordu. 

T&tlncllntın parasını vererek 
çakb Ye g6rda ki, bir an içinde 
Makar 11rra kadem basm11br. 

Kaptan Hul sata sola, ine 
arkaya bakb, o kadar derin bir 
nazara malik idi ki eğer meydan-
da olsaydı kalahalıta rağmen 
(Makar) ı g6rebilecekti. Fakat 
Mabr sanki yer açılguf ve içine 
gİnDİfti, f6rlnlirlerde ,okta. 

Kaptan Hul: 

1 
- Yandık, dedi. Cigara ya· 

karken, daha doğrusu tltttlncftnlln 
paraS1m verirken herif saVUfla, 
Sanloranza da olduğu gibi •• 

Fakat dur bakalım, elbette 
yine bulUfUrUZ. 

Yavaş yavaş yiiriiyerek 6n0ne 
çakan bir gazinoya girdi. Bir viski 
1S1Darladı, diişünmeğe başladı. 

(Makar) ı kaybetmek kesesini 
kaybetmiye muadildi. O derece 
paruazcb. Bundan bqka Makar 
kArlı bir ip girmife benziyorda. 

( Arlcaaı var ) 

Eski Toplarda Altın 
Halitası Var Mıdır? 

Mütareke Devrinde, Birçok Tarihi 
Toplan itilaf Devletleri Götürmüşlerdir Taldrbea bir la,W. lirua 

laymetWe pmek abfbnldma 
ao•a Makal' parayı ftl'Cll ...... r 

çaktılar. 1 111 
Kaptama Mabr Ue ..... e-

cek ..... p -- Wır ..... b. 
nrdı. ilk karfılaftıldan aman 
.aylecHjl clmle ba ............ 
lap ı.ldnnda ancak takribi bir 
fikir YerebllirdL Hakikat halele 
kaplama eliade ba heubı tlr
mek .._ YU1ta da mnaatta. 
AmerikaJI bakrakmı1, ba (Sidney) 
tebriade bUe zabıtayı Mabr 
ale,W.e laarekete ıetirebilmek 
içla hir defa apm açm.. klfi 
icll 

Kapta • Hul " in cenal bir 
zekha nrch: Makara yamada .• .-
Siclney tehri ahalisinden lld kiti Aahrt lfkege •ldedilen *"'"' toplfll'tlaıe 6iri 
oldup laalde tesadOf etmiftl. Ce- RameU Kavajmc:laa Aakerl ı kibabnda bir miktar albn vardır. 

..U.de paraa olduğunu ela lokantada Mllzeye nakledilecek olaa top- Ve bmılann kilom bugGn bir 
slrmilftll, demek burada iyi kiti lardan biriainin terkibabncla altm lira eder. V aktile bir paditah 
bir İfİD içindeydi, Kaptan Hul buhmdup için 1&11dalalar tara- top cllktareceği zaman bntlln 
ha clafiace ile (Makar) m pefİDI '1ndan parçalanank yere glmlll- vezirleri, devlet ve ordu erklmm 
barakmamaya k•ar vereli. Kea- d8ğl\ " Askeri Mlze memurlan ela.et eder " toplann hamuru içine 

tarafından meydana çakanldıta evveli kendiai cebinden çıbrdaiı 
di8i maYİ gklO, Arlflll biraz yazıldı. awç dolaaa albnı Hrper Ye hmu 
tdmaz, fakat ıüçlll lmnetli bir Bu m&nasebetle bir maharri- dij'erleri takip ederdi. Padifalua 
adamda. Ha7ab bin bir lailrAye • & -k ri M•- ki dil g6ztbıe airmek istiyenlerin bU.. 
i..lnde ge .. mifti. lçmif, ,.......,. mız l"UI e UAeye na e en .-
. ._. r- bir topu yerlewtirmekle meuul lerce lira atbğı olurdu. Bu albn 
claiGfmllf, kendisini bilcH bileli bulunan idare MlldOrtl Şehap toplara daha ziyade elhtikiyet 
cllayaaa cllrt kötesinde at* Be,le ı&rtlfmllftllr. Şehap Bey : temin ederdi. Mlltareke senele-
abalfb. •- Benim blyle bir ,eyden riade itilAf hllktmetiain lb 

San Framiakoclaa Loaclra1a haberim yoktur. Blyle bir ıere Sabt Komisyonu lstanbaldaki 
kadar laiçbir JMde hiçbir kum- de ihtimal vermiyorum. Orada batla tarihi toplan bir ecnebi 
paya ODU lmmetine almaya mu- mttıemizin koleksiyonunu ikmal ırupa aatmııb. Ba grup bronz. 
makat eclemezdi, o derece fena etmek içia iki top ayınmfbk. hane, " balar bDtla laymetli 
bir flbreti •ardı. Bunaala bera· Birisini ıetirttik. ifte buraya yer- toplanmazı p.çalatmlf ve Amı-
ber bltllt ba seyyiat liWleli leftiriyorm. Bu pik bir toptur. p&J& aaldetmiftir. Milli Hlkamtt 
aruıncla bir laasuaiyeti de .. .,. Orada hir daae daha bronz litubala •U1Jet ettitl uma 
eettu. Bizzat kencliıiDİD tabiri ile top •arclar, o ela aaldeclllecektlr. Fatihin ( 20 ) \:Oalak mahtetem 
ha1ataacla hiçbir zaman bir arka- Ba toplana o lcadar tarihi kayme- topaaa da iakel• iadirmifler, 
daım111 aleyhinde hareket etme- ti )'Oktur. Pik top (1857) MDe- hemen vapura korlarkea kartar-
mİftİ. nele yapalmlfbr. ..eh. 

Sokakler kalabalıkta. Kaptan Kolleksiyonumuza tamamla- Mtızemizin top kolebiyoau 
Hul timdi mmyi bırakmq, dik- mak için naklettik, orada daha blltln Amıpa mlzelerinden zen-
kinlannıa camekAnlarr aeyredi- altı pik top vardır ve banma giadir. Fatihin, birili (20 ), birisi 

• aynidir. Bunların hurda fiatiae (18):tonluk topu ile Kanuninin iki 
yor, bar taraftan da ılrdail 1atalmuım da Vekllete bildirdik. muhtqem topa emaalsiıdir. Fatihin 
eva hakkinda mütaleamm il)'- S&Jlenen parçalar nldile ln,uDler lstanbal nrlerini dlvdiljil vidala 
llyorda. Bir aralık bir tltlnca. ı bopzlan ifpl ettikleri zaman topa bir pacliph tarafından la-
da inöncle durdu. Sipra i~ iatilaklmlanmada patlatbklan plb Kıral•ça11aa hediye eclilmif-
mek laevaine kapılmıfb. içeri toplar olacaktnı. tir. ŞDcli Loaclra mlnlindeclir. 
pclL llf paket ...... .W.. : Filhakika tmc teplaiia ter- BWe lllflk Wr •ocleli vuclar., 

BIKATI 
Bu Sütunda Hergün ._ ________________ . ____ ___ 

Muharriri: N11e11ti Yua/ 

TERAK K i 
-------------

Şirket mukayyidi Ali Efen· 
elinin genç zevcesi Dtlrdane o 
g6n berberine .. illallah" dedirt
mitti. 

- Kmuml tu tarafta kamm
ları seyrek oldu. Bir mqa daha 
vursana! diye bir taraftan kusur 
buluyor, bir taraftan ela sara 
bekliyen mlfterilere bu tuvaletin 
nekadar milhim bir yapıldığım 
maksatla izah ediyordu: 

- Efendim, bizim bey muha
sebeciyi davet etmiş te. Muhase
beci diyince 6yle ufak tefek bir
ıey zannetmeyin. Şirketin biltlln 
itine o bakarmıf. aoo lira mı ne, 
maq ahyormUf. Oç ytlz lira bul 
Dile kolay. Dedim ya, bllyllk adam. 

86yle keçe pi 1açla da karp-
1111a çdalmu L .. Berbere hitap 
ederek " ayol 1e11 de llkardaya 
dalmL Baksaaa, ziiltlfleri ma• 
kara ettin. Hah fiyle.. Nediyor
dum. Geçenlerde bizim e• sahip
lerile Çtrçıra gitmiftik. Bea dol
malar, barekler yapbm. Onlar da 
flyle, blyle, kendi hallerine 
ılre bir teJler ayclurmUflar. 
He.,.UU kabfbrcldr. Akpma ka
dar yedik. içtik. Ôyle tllcltlk, 
lyle eileadik ld.. Alqam a.t1. 
elimiacle bot teylerle, aallana, 
allaa ilkeleye iaiyorclak. Bi
Dmld birdeabire durakladı Çar
çarda yere aerdiiimiz kilimi ona 
Jlldemlftik. Ne oldu ? demiJe 
lra'ea+- •Msıcl.Wled ıere flrr .. 
latb. Ceketinin &ntınll ilikledi. 
Şapkuım eline aldı. Caddeye 
cloira bir iki adam ylrldlk· 
ten 10ar4 aeccle eder ,un yere 
ejildi. Oç 1enelik kocam ol
claja halele oau bayle terbiyeli 
ballDi hiç ılrmemiştim. Belki, 
benden enelld kanlan ela 
ıBrmemiftl. Acaba ne oldu? diye 
Od tarafıma bakuurken ne ıa~ 
yim? KerH ferli, iki cllrlaem bir 
çekirdek kibar bir Bey ,elerek 
bizimkine elini uzatmıyor mu?. 
Doirum ya eY sahiplerinin 
yamnda glidm iki kant kabar
cb. ikide birde bana 6tllnilr 
dararlardL Bilmem kim bey, bil· 
mem hangi mildilr taaıclıldarayanş. 
Bir ifleri olsa seben kapıdan 
taftİJe ahrlarmı.. Onlaruı biiyle 
gururlanmaları 11ddınaa giderdi. 
Bizim de b&yOk adamlarla ko
nuftuğumuzu kendi g6zlerile alr
dlklerine en çok bunun için se

Yinmiftim. 
Derken efendim.. Bizimki 

arkuana dlatlp te beni de yan
larına çağlrmu ma? Pek in
ua içine çıkmamıt bir kadın 
detildim amma ne de olsa hlyle 
lar dlaltl kibar bir adamla 
konu ... k beni bira .... itallfb. 
ŞIJle yanıkle olıiaul •ye bir 
ipret · çaktım. Fakat, ifaretten 
aabyan ldm? Bizim moruk 
alıalıaa, moramoruna bir taraftan 
k.,..U.daki beye lif yetiftirlyor, 
hir taraftan da gizlice bana eHni 
sallıyor. Çaresiz, yaiılarma fittim. 
Kocam hemen bir tarafa çeki
lerek beni o kibar beyle karp 
klll'flya barakta. Yine yan beline 
kadar etilerek: • Beyefendi Hz. 
Ze.c.a cariye.izi takdim etmek· 
lijime m&aade buyurur mma
nua?,. dedi. 

Aclamcatız cloiJ'u111 J& pek 
terbiyeli ...._ •Tqenll ettim 

Haıumefendi 1 ,. diye hemen ba
na el verdi. O camm çammha 
ellerimi ben ele İlter iet-
uzattun. Muhasebeci Bey kır et
lentilerini pek ıevermif. Fakat 
yalmz olduju için yapamaPDlfr 
Bizimki biç IAf albncla kabr mı ? 
Hemen, .. aman efendimiz" i ba
brda, kulunuz teneull buyunla
cağım Omit etseydim. Ne demek 
efendim, sizi aramızda girmek. 
Aman efendim, ne blylk teref •• 
daha bilmem kltipçe bir drl 
laflar. 

Ne ise ifte o zamaa ., ... _. 
beci Bey bir gtln bize gelecejial 
vadetti. Din Efendiyi çağırbmf. 
.. Yana Iİz• plecejim,. d ..... 
.. Yine berbere çılufarak " h.._ 
sene a1ol I Gelia hamlar fibl 
uzatbn. Dalaa fanna blrek Yeri
lecek.. 

* •Bir sene llODl'L. Api b8r'!' 
berele Dnrdane gayet 11k ıiJİll
mif.. Bir hanımla fıllldaımakta
chr.,. 

Dlrdane - Ah bemflrec:liJml 
Sana ....ı aalata11m blmem ki.. 
Kocamın bizimki ile atlamakA 
araa açılcla. Dilli evde ~ 
leri kopardL •Beiıim mabffilll
jİm neme ,ebiaezda7 Ben tala
lilat tefi olacak adam mı idim, 
bu malıuebeci deaea lı..sll 
bap.. ... .... w .... ....................... ,. .... 
yor, bıktın sizin bu url hayab
nwlaa, ıece yanlanu _.._ 
evde hatun bekle, IOllr&, neJlllll 
efendim. kibarlık.. Hay yeria 
dibine bataycb. Ne dirliiim. De 

ralıabm kalch. latemiyonm .,_. 

elim. Onun hlm&yeli de l6tufkll
tı;a ela blumda parçalalllm. 
Daha bilmem neler?. 

Arkadap- Duene, moru
lcafuma dank dedi. 

Dlrdane - Kaç para eder. 
lı iften geçti bir k...t 

- Peki seninki ne eliyor? 
- Ne diyecek? M .... na bira 

ıammetiririz, alb ay claha IUlll' 

diyor. 
- .. Muk Ruj ,. ele fiydiila 

elbiseyi pek beğeamifler. 

- Tabii! Modelini kendi elite 
seçm~ti. 

- Zevk aahibi adam. 
- Çok.. Of 1 Geç kalaJorm. 

Piyano hocam P,e eurat edecek. 

SO N POSTA - _________ .. 
~•YIBI. Slyaıl, ffaya•ı " Halis 

ıuet•I 

idare: ~~';;.!8'!.s.'1~ 
Telefoa l.taaW • 20»s 
Po.ta.kut ... lataaW • 78 
T.ı,..afı ilbaltal SONPOSTA 

ABONE FlATt 
tORKIYB ECNlil 
ı•Kr. 
750 • -" 151 • 

ı -· 6 AJ 

s " 
ı • 

Gele• • .- ........ .... 
İAalarclaa ..... ,. .11 .... .. 

C.Yap lpa •ekblplan 6 bruthak 

pal ..... --· 
~ Mtitllrllıntl C20t k•ıaıt ır. 

; 



2:1 Mart SON POSTA 

Bir Ölünün Hatıra Defterinden: 
Mıılaarriri: 

HAİNLERİN İÇ YÜZÜ"--'-·--· 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 
FİRARİLERİN VAZİYETLERİ CİDDEN 

FECİ BİR HALE GELMİŞTİ 
- 40- , ______ , 

Bütün bu gazeteler sanki dil Akşam, sabah bir dilim 

betinci gününde idi ki Rıza Tev
fik bir şeyler yapmak ihtiyacına 

kapıldı : 

birliği yapmışlar gibi,en ağır kelinıe-I ekmek ve bir parça pey-
ler kullamyorlardı. Mesela hepsi, nirle karınlarını doyuran 

- Yahu t dedi, hayat, hare
ketten ibarettir. Halbuki biz kı· 
mıldamıyoruz, böyle miskinlik 

Mustafa Sabri için " Şeylıülşeya- bu avarelerin artık dilleri 
tinu diyorlardı, Rı~ Tevfik hak-

olur mu ? " ikdam ve tahammül 
gerek erbabı hayata - Mevta ya· 
kışır var ise rahat döşeğinde ,, 
beytini bir ağızdan okuyalım, yeri-

kında 11tilmizüliblis,, tabirini kul- kilitlenmiş, gevezelik e-
laniyorlardı. Diğerlerini de bun- demiyorlardı. istikbale 
lara benzer kelimelerle tavsif edi- ait hulyalar kuramıyor-
yorlatdı. lardı. 

mizden hrhyahm, bir,eyler yapalım. 
( Arkası var ) 

O sırada Mısır balkı, derin 
bir heyecan geçiriyordu. Milli 
fırka lideri olup Sen Mişel 
adalarına sürülmüş olan Sa-
ad Zağlul Paşanın avdetini 
temin için her yerde hararetli 
mitingler yapılayordu. O büyük 
ülkedeki milliyet cereyanının bu 
feveranlı dakikalarında Türk mil
liyetperverliğioe düşmanlık bes· 
liyen iiç beş serserinin lskende
riyeye gelmeleri fena, çok fena 
bir tesir uyandırmıştı. Türk za
ferini adeta benimsiyen ve o 
zaferin bir başka türlüsünü ka
zanmayı da mefkure bilen Mısır
lılar nazarında bu misafirler, bir 
nevi mikroplardı. Bu sebeple her 
iazete ateş püskürüyordu ve bu 
kendi gelen misafirlerin Mısırda 
banndırılmamaları isteniyordu. 

Hoca Sabıi ile arkadaşları 
bergün bu gazeteleri okuyorlal"
dı. Artık eski tekerlemeleri bı

rakmışlardı. Mısırda kendi aleyh
lerine müteveccih teşkilat bulun
duğunu söylemez olmuşlardı. 
ÇUnki gazetelerdeki yazılar, mil
liyet aşkile, hürriyet aşkile gale
yana gelen bir kavmin o kutıi 
sevdalara düşman kimseleri ken
di aralarında tutmak istiyemi
yeceğini apaçık gösteriyordu. 

Bu hakikati hayli geç olarak 
anbyan firariler, Mısır diyanna 

geldiklerine bin kere nedamet 
getirmişlerdi. Ne çare ki gidilecek 

yer yoktu. Öyle bir yerden sarfı 
nazar, otelden dışan adım ata-

bilmek kudretinden de mahrum 
bulunuyorlardı. 

Vaziyet hakikaten feci idi. 
Akşam, sabah bir dilim ekmek 

ve birer parça peynirle karınla
rını doyuran hu avarelerin artık 

dilleri kilitlenmişti, gevezelik ede
miyorlardı. lstikba!e ait hulyalar 

kuramıyorlardı. Kötü kötü düşii
nüyorlar ve bütün gün karyola-

1ara uzanarak mukadder olan 
akıbetlerinin rüyasını yaşıyorlardJ. 

Omm1 Şaban, işte ilk günler
de haklı çıkmışb. O, vatan düf" 

manlarma dostluk arzedenlerin 
~e o düşmandan nefisleri için 

dostluk bekliyenlerio busraolarla 
karıuqacağım söylemişti. Ayni 

ıeni hareketi bizzat ihtiyar etmiş 
olmakla beraber bu hakikati 
arkadaşlarmdao daha evvel 
idrak etmiş olan ümmi diplo
mat, ara sıra yine o hükmli 
ileri ıürınekten çekinmiyordu, 
"Cezamızdır, çekeceğiz!...,, di
yordu. Fakat kimse onunla mü
nakaşaya girişmiyordu. Rıza 
Tevfik bile sanki ümmi arkada
şının kanaatine iştirak etmiş gi
bi daima susuyordu. Bazan Kürt 
Zeyne!Abidin •eya belediyeci 

Fevzi gıbi nisbtten genç olanlar 
akşam ve sabah peynir ekmek 
yemekten şikayet ediyorlardL 
O vakit Konyah hoca, ağlıyan 
bir sesle teselli vermiye yelte
nirdi: 

- Bağdadi Cüneyt ve Beya· 
zıt Efendilerimiz tam kırkar 
sene oruç tuttular ve iftar 
zamanları tek bir hurmadan 
gayn ağızlarına nesne alma
dılar. Bu sebeple velayet 
mertebesine erdiler. Beni lsrail 
ise gölden inen bıldırcın dolma
ıilc kağıt helvasına kanmıyarak 

Musa Aleyhisselamı sıkıştırdılar, 
bakla istediler, fasulya istediler. 
Bu yüzden gazaba uğrayıp çöller· 
de süründliler. Onlar ~ibi olmı
yalım, Cüneyt ile Beyazıta ben
zemiyelim r 

Bu yersiz tesellinin cevabı, 
gençlerin ağzında sızlıyan bir 
homurtu olurdu. Küfür mü eder
lerdi ? Meçhul L Herhalde müte
selli olmazlardı . Çüki karınları 
doymuyordu. 

Bu sefil ve mahpus bayatın 

=RADYO= 
27 Mart 932 

ISTANBUL, ( 1200 metre) - 18ı 
Gramofon 19.5 Dar(ittaUm Heyeti, 20,5 
GTamofon, 21 Kemal Niyatl Bey ile Cen· 
net Hanım, 22 tango orkeııtTall. 

HEiLSBERG, (270 metre)- 19,20 

l\ şk ıınkı arı, 20,0S Garbt Pru•J• geceıl, 
21,10 Dan• havaları. 

BÜKRES, < 394 metH ) - ı9: 
Konaer 20 konferan•, 21 VaffenHhmied 
Operasuıdaıı parça:ar. 

BELGRAT, ( 429 metre ) - 20: 

Mil11 Sırp havalan, :n,ıo Ses kon•e·l, 21,20 
Weberden parçalar. 

R O M A, ( 441 metre ) - 21 : 
Cramofoo, 11,4S Nıpoliaen nak)ea • Kıt 
oyunları ., iamiııde bir operet. 

P R A G, ( 488 metre ) - 19,05 : 

Hayden bayramı, 22,20 Konser. 

Vi Y A N A. (.su metre)- t9,35: 
Yımanlatan manzaraları, 21,15 Rı,,ar Tav• 
ber konseri. 25,30 Bayadet opereti. 

p Eş T E, ( 550 ır<tre) - 19,30: 
Operet hakkında bir konferanı ve op~ret 
parçalan. 21 EakJ Opfeum opereti. 

v ARŞOVA, (Hll me•re)- 20,30: 

Gramofon, 21,30 Kon1cr. 

B E R L ı N, ( 1633 metre )- 20: 

Ncvyorktan nakil, 19,30 Vlyanadan n•l-len 
Bay adu opcretL 

SVEA 
GAZ OCAKLAR 
FENNiN EN SON İCADI 
İDARELİ ve DA Y ANIKUDIR 

BunJan Her Yerde İsteyiniz. 

Umumi Deposu : 

}AK. Y. LEVİ 
Çiçel<pazar, Altıparmak Han 

Altında, lstanbul. 

• 
iş arıyanlar için 

Türkçe okumak, yazmak bilen efendHer Şirket, mağaza ve banka 
kalemlerinde işe girmek için 4 nisana kadar Beyoğlunda, 
Amerikan sefarethanesi yanında No. 42 lisan ve ticaret dersa

müracaat edip ticaret derslerin programını 
a almaları ilin olunur. Agop Pakraduni 

İstanbul Belediyesi ilanları * 
Kızıltoprakta Zühtüpaşa mektebi kiraya •erilnıek üzere 

müzayede müddeti bir baha temdit edilerek 28 - 3 - 932 
pazartesi gönü ihale edilecektir. Talip olanlar 18 liralık teminat 

makbuz veya mektubu ile yevnıi mezkurda saat on beşe kadar 
Daimi Encüm~ne müracaat etmelidirler. 

Memedeki çocuklara gıda 
Doktor Ali Vahit Beyiı. 

YILDIZ ÇOCUK UNU 
Fada fosforu ve vitaıuini vardır. Çok 

Depoau: Huan Ecıa deJ>09u 

Sayfa 11 

Lindbergin 
Muamma 

Oğl 

Ol 
Bir 

Nevyork, 26 - Lindbergin \ 
kaçmlan çocuğu hakkında müs· 
bet ve kat'i hiçbir haber ahna
mamasma rağmen, gerek ailesinin 
ve gerek zabıtanın faaliyetini iş

kal edici ıayialar büyük bir 
israrla devam edip gitmektedir. 

Son günlerde, bir içki kaçak
çısı, ayağında hususi bir numara 
bulunan bir güvercin yakalamış
tır. Ku~un ayağına bağlı bulunan 
bir kağıt parçasında şu ıabrlar 
okunmuştur. 

0Şimdilik bütün muhabere 
vasıtaları ümitsizdir. 

Çocuk, deniz ortasında bulu
nan bir yatta ve tecrübeli insan
ların elindedir. Sıhhati de yerin
dedir. Yat, Amerika kara ıula
rının haricinde bulunmaktadır. 
Güvercini geri yollayınız." 

Bu güvercin hikiyesinin cid
diyet derecesini tayin etmek 
mümkün değildir. 

Diğer taraftan elli polis me
muru şehrin Brouks mahsıllesinde 
bir aparbmanı basarak taharri
yatta bulunmuş ve bir kişiyi tev
kif etmiştir. Fakat biraz sonra 
hu adam serbest bırakılmışbr. 
Zabıtanın aradığı şahıs Detrit 
şehirli olup çocuğun kaç.mlma-

A 

Fransız Aganında 
Dünya Vaziyeti 

Paris, 26 - Ayan Meclisinde 
Başvekil umumi vaziyet hakkında 
beyanatta bulunmuştur. M. Tar
diyö, Çin • Japon ihtilafında Ce
miyeti Akvamın bir uzlaşma bul
mak için sarfettiği gayret ve 
teşebbüsleri habrlatarak, M. Bon
kurun müracaati üzerine muha
samalm tadil edildiğini söylemiş
tir. Başvekil tamirat mesele
sinden bahsederek serbest olarak 
yapılacak tadili icraya hazır bulun
duğunu, fakat imzalara istikbalde 
riayet edilmesini temin için Fran
sanın Lozan konferansında kendi 
hukukunu şiddetle müdafaa ede
ceğini söylemiştir. M. T ardiyö, 
lngiltere, Almanya, İtalya ile ya
pılan müzakerelerin ilerlediğini 
söylemiş, bilhassa İngiltere - Al
manya, Belçika, ispanya ve İtal
ya ile yapılan siyasi ve ticari 
dostane müzakerelere işaret et· 
miştir. 

Raşit Rıza Tiyatrosu Şehzadebaşı 
Bu akşam saat 

21,30 da 

Kurt Ağımda ~ ~ Vodv~u~u perde a o 
Nakleden: 

Mahmut Yesari B. 

Kiralık Evler 
Tayya re Cemiyeti lsı an bul Şubesinden: 

Cemiyetimizin Laleli apartıman

larında beşer odalı iki ev kiraya 
verileceHinden taliplHin aparhman
lar idaresine müracaatleri. 

fotoiraf TalrlilJ KaponrJ 

Tabiıı.tlah:l llire 1 11•:& tet 'yı»r• ıııı 

fotoğrafıaı11 5 ad• ı lupoa ıl e .>tr• 

llilte ıöııderini&. Fotojr Uı 111 91Ufl 

\llbldir v. laJe Mili Q .. 

laim, ınesıe·1 
veya san"al .' 

Han1l ıu4'>le.tl.ıa 
eevab ı : 

Foto jrai lntiıM 

e - •e•ll aıııi t 

Felojralm ldipallQlıul'Uflu '·'"' 
mukabllhıde g3nder. eb 'I' . 

ıında alikası olduğu kuvvelle 
tahmin ediliyor. Aranılan adam, 
ötedcnberi bu nevi bareketlerile 
maruf ve .. Mor çete" ismi verilen 
hayduttann arkadaşıdır. 

Hu Da Başka Bir iz 
Vaşington, 26 - Polis, Liud

berg in çocuğunu faali yelle ara
maktadır. Polis bir mücrimler 
çetesinin tehlikeli reisi olduğu 

söylenen Fleşer ismindeki adamı 
aramalctadır. Bir kaçakçı, Llnd
bergin çocuğunu bu şahsın ka
çardtğmı söylemiştir. 

Bu kaçakçı Fleşerin foto~ra
fanı derbal tanımıştır. Kaçakçı, 

çocuğun kaçmimasmın ariff'sinde 
bu adaml üç arkadaşile bir ka-

çakçı gt!mİsi fizeT!nde gördi>ğünü 
ve gemide bulunan küçük bir 

çocuğun ağladığını işittiğini söy
lemiştir. Bu b~yan al çocuk kPçı• 
nlır kaçırılmaz polise söylenmişse 
de, polis dakikadan dakikaya 
çocuğun iadesine kani olduğun

dan bu sözlere ehemmiyet ver
memişti. 

Fleşerin yanında zevcesi, ar
kadeşleri ve küçük çocuk bulun
duğu halde Vaşingtonda clduı1'"u 
söylenmektedir. 

Fransada Orman Yangmlan 
Şatoru 26 - Dün ve evvelki 

giin çıkan yangınlar, muazzam 
Muliyer ormanını istila etmiştir . 

Yangın ormanda kilometre
lerce sahayı silip süpürmüştür. 
İtfaiye, jandarma, asker kuvvet-
leri ve halkın muaveneti saye
sinde sabaha karşı saat dörtte 
yangın söndürüiebilmiştir. Bin· 
lerce hektar arui mahvolmuştur. 
Maamafih yangın şimdi tekrar 
alevlenmi~, Tato dü Fu ismindeki 
bir malikioeyi tehdide başla
mıştır. 

Borsa Fiatleri 

Kıım=bi""'y=o== \ Kapamş 
Fransız Frangı f 00 12 06 
İngiliz lirası 793 00 00 
Dolar O 47 25 
Liret 9 04 00 
Belga 3 38 50 
Drahmi J6 5! 50 
lsviç.re frangı 02 44 50 
Leva 64 UO ()(} 
Florin 1 17 13 
Kuron ç. 15 73 00 
Şiling A. 3 90 00 
Pe4ata 6 28 00 
Mark 09 85 
Zloti 4 21 00 
Pengo 3 78 00 
Ley M ~ M 
D~u 00 W ~ 
Çervonets 10 94 

Tabvillt 

t. Dahili 
D. Muvahhide 
A. Demiryolu 

Kapanış 

95 50 
48 75 
00 00 

Borsa Harici 

Altm 
Mecidiye 
Banknot 

9 

2 

25 lo 48 0:) 
32 

Deri \"e Bars"' Müzayedesi 
Taypc: Cemiyeti 1 tamhul tubcıinden : 

Kurban Bayramında teşkilatımız 

tarafından toplanaca c deri ve bar
.aklar p•~uhk su:-etile ayrı ayrı 

müzayedeye konmuştur. Nisanın 

ikinci cumartesi günü saat on altıda 
ibaleai icra edilec:e:.. tir. Ta ' pi erin 
şartnameyi görmek üzere Ca~a?oğ
luodaki tubeı•iH aıilracaatleri ilan 
olunur. 



12 Sayfa 

Ha 
HUyük Tlll'k alimi Cevdet Pq .. ıa IGra:: Kuranlyealal hnl doğru eawl tcırlflıı 
mnkeınmel ciltlisi 200 kurqtur. Kaymaklı klğıt Ta alhıı yaldıalı cıttllai 

SOO kuruttur. Niiahalan uchr. 

Hayatı Hazreti Muhammet 

E 

Kıynıetll 8Hrln tekmili ciltli soa kuruıtur. . 
Mufassal Islam Tarihi 

CIJtliıl 200 kurutt.ır • 
• 

l\lleşahiri lslam Me~~u~u:ser 
kuruştur. Bu kitaplardan poıta ücreti alınmadan r5nderillr. 

Merkezi: Türk Neşriyat Yurdudur. 

niyet Sandığı 
.. dür lüğünden: 

Muhammin ikraz Merhunatın cins ve nev'ile Borçlunun 
kaymeti numarası mevki ve müştemilatı 
2335 102 Kocamustafapaşada Cambaziye mahallesinde 

Meşelimesçit sokağında atik 5 ve beş defa 
5 mükerrer ve cedit 7.g..11-13 numaralı gayri 
istimlak arsa ve üç bap dükkanı müştemil 

ismi 

bir hanenin tamamı. Müsniye, Saide, Ruhsar Ha· 
nımlarla Osman Ef. 

1252 4410 Üskiidarda Altuni zade mahallesinde İsmail 
Pş. sokağında atik 9 ve cedit 11 - 15 No. 
bir hanenin tamamı. Yusuf B. tarafmdnn bilvelaye 

valdesi Ulviye Nazire Hanım 
3550 5689 Fatihte Hocahayrettin mahallesinde Malta 

sokağında atik 57 cedit 51 No. h bir ha-
nenin tamamı. Hamdi Ef. 

13t5 5691 Beylerbeyinde Bostancıbaşı Abdullah ağa 
mahallesind~ Hamam sekağmda atik 4 ce· 
dit 8 numaralı bir hanenin tamamı Abdülvelıap B. 

26400 7255 Calatada Sultan Beyazıt mahallesinde Top
çular caddesi ve Demirciler sokağında atik 
J 52 - 154 - 156 29 ve yeni 146 - 148 • 148-1 
148-2 41 • 150 numaralı tahtında bir tiyatro 
ile iki dükkanı mliştemil yirmi dokuz odah 
bir apartmanın sülüs hissesi Ali Kemal B. 

3160 8290 Boğaziçinde, Beylerbeyinde Bostanc,başı 

Abullah Ağa mahallesinde Gazhnne soka
ğında atik 5 cedit 5 5-1 numaralı maa köşk 
te.rlanm tamamı. Cemile H. 

56795 8443 Galatada yeni Cami mahallesinde kürekçi
ler sokağında atik 13 - 15 - 17 • 19 ve 
cedit 13 ili 19, 19 • 1 numaralı Demir 
han derununda ve muayyen mahallinde şer-
bethane gediğinden münkalip mahallinin 2-6 
hissesile mezkür Han altmda üç bap mağa-
za ın 1-6 ve 2-6 hisseleri Mehmet Esat B. namına 

bilvekale İbrahim Ali B. 
1 t01 8720 Kasımpaşada :Yeldeğirmeni mahallesinde 

Şeyh sokağında atik 11 ve cedit 22 numarah 
bir hanenin tamamı. Sait Sadi Ef. 

ve Hamidiye H. 
8014 8829 Pendikte Çatra mevkiinde umum 661 - 15 

ve cedit 15 numaralı maa bahçe bir ahır ve 
bir hanenin tamamı. Ali Vasfi B. 

7271 8867 Topkapı Takyacı mahallesinde Topkapıharici 
sokağında atik 11 - 13 • 13 - 13 • 13 - 13 ve 
cedit 9 - 13 • 11·1 ·11-11~2 - 13-?5 numaralı 
iki dükkan bir ahır bir kahvehane ve iki 
bap hanenin tamamı. Kiryako Et. 

3939 8933 Beylerbeyinde Küplüce mahallesinde Şemsi-
bey ve Mektep sokağında eski 8 mükerrer 
ve yeni 1 No, lı bir hanenin tamamı. Emine Yaser H. 

8454 9008 Emirginda Emirgan caddesinde atik 20 cedit 
24 No. lı bir bap sahilhane ile derununa 
cari nısıf masura maileziz. Mehmet Vahit B. 

4049 9280 Beylerbeyinde Bostancıbaşı Abdullah Ağa 
mahallesinde Rasimağa sokağında atik 3 
mükerrer 3 mükerrer 3 ve yeni 9-9 • l No.lı 
maa bahçe iki bap köşkün tamamı Cemile H. bil-

vcsale Nuricisim H. tarafından bilvesale. 
2295 9373 Boğaziçinde Kuzguncukta lcadiye sokağında 

atik 76 ve cedit 35 numarala bir dükkanın 
tamamı Verjin H. 

bilvasale ve Nişan ve Nazaret Ef. ler namına bilvelaye 
7395 9384 Boğaziçinde Çenkelköyde Kuleli caddesinde 

atik 3 13 • 15 • 17,19,19 mükerrer ve cedit 
5 -5 numaralı ma bahçe bir köşkün tamamı Vehibe 

H. ve Hikmet B. 
6500 9375 Kuzguncukta çifte meyhane ve b:ıkkal elyevm 

Dere fırım sokağında atik 2 mükerrer 9 ve 
cedit 22 - 22 • 1 24 numaralı üç bap hanenin 
mukatalı muayyen mahalli ile icaretiynli mu-
ayyen mahalli. Virjin H. bilvesale Nişan ve 

Nazaret Ef. ler namına bi]velaye 
Yukanda ikraz numaraları yazılı amlakin vadesi hitamında borcun 

ldenmemesi hasebile 61 gün müddetle satılığa çıkarıldığından talip 
olanlann veya fazla tafsilat almak istiyenlerin Sandlk Satış amirli3'ine 
müracaat eylemeleri lüzumu illn olunur • 

SON POST>-. 

Avrupa ipekli Kumaşlarmdan 
10,000 Metro kadar 

Büyük Tenzilatla Satılacaktır. 

BEVO~LU 

Yeni gümrük tarifesi Avrupa 
ipekli kumaşlarının TUrkiyeyo 
ithalini menettiğinden mağa· 

zamızın yerli ipekli kumaş 
kısmım büyütm eğe karar ver
dik. Ticaret Odasından istihsal 
ettiğimiz mezuniyete istinaden 
mağazamızda mevcut Avrapa 
ipekli kumaşlarını kısa bir 
müddet içinde kamilen tasfiye 
edeceğiz. 

Binlerce metro krep döşin, 

krep jorjet, krep saten, krep 

maroken, ipekli tual ve saire 

gayet 

BÜYÜK TENZiLATLA 
sahlacakbr. 

Bu fevkalade satışa 

başlanmıştır. Ve yalnız oo 

gün devam edecektir. 

dün 

bet 

AN MA~AZALARI 

~:IZlll!mırıB~mE--~ımzi----R!lmml ......... ~ .. ~:ıım• 
EMLAK ve EYfAM BANKASI ILANAII 

E LAK VE EYTAM BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN: 

Taksitle Satılık Haliçte 
Fabrika Arsası. F. 

Eyüpte Şahsultan mahallesinde Bahariye cadddesinde atik 32. 
Cec:!it 46 ve 46 • 1 ve 46 - 2 ve 2 - 1 ve 2 - 2 numaralı harap araba 
fabrikası sekiz taksitle satılmak üzere kapalı zarf usulile müzaye
deye vazedilmiş ve 25 • 4 • J 932 tarinde Ankarada idare Meclisi
miz huzurunda ihalesi mukarrer bulunmuştur. Talip olanlar şube-

mize müracaatle bir lira mukabilinde bir kıt'a şartname alarak 
depozito akçesi olan 1150 lira nakit makb\.lzunu veya teminat 
mektubunu lefedecekleri teklif mektuplarının yevmi mezkiire kadar 
Ankarada Umum Müdürlüğümüze göndermeleri. U. .. 

Satılık Hane 
224 Heybeliada Şadiye so:.ak 2 No. hane. T. L. 20 

225-2l6 " " ,, 4-6" ,. " 25 
Balada yazılı emlak peşin para ile bilmüzayede satılacağmdan 

taliplerin ihaleye müsadif 9 • 4 - 1932 cumartesi günü saat on 
altıda şubemize müracaatleri. E. 

BREKFAST 
BISKÜITI 

YERLİ MALI 
ATLAS Fabrikasının 

Avrupadan gelenlerin fevkmdedir. 
Bir tecrübe kafidir 

ŞeJtcrdler ve Bakkaliye mağaıalarında bulunur. 

Fabrikası: İstanbul Asmaltı Canbaz ham 
Caddesi No (20) Telefon : 2, 1096 

ATLAS FABRİKASI' 

Mart 21 

Eyüp Sulh İcra memurlutuodan: 
Balatta Karaba' mahallesinde Ha• 
k61 İ•keleai ıokaj'mda 13 No. la a,. 
sanan tamamı bilmeHha 179 motr• 
murabb•ı oldutu ve tamamına 441 
lira SO kuru' kıymet takdir edllmlt 
oldutundan mezkOr arHnın mutasar
rıfı olan Yaıua veledi AYramın Agop 
Efendiye borcundan dolayı haciz edl• 
lerek birinci arttırmada yihı liraya 
talip suhQr etmit n ktymeti mubam• 
minesini bulmadıtı n baıka talibi 
olmadJğından ikinci arttırmaya katar 
Yerllmiı ve Eyilp icrasında açık art• 
tırma ııuretile 1atılacakbr. 

Satıı tartnamesi 28 mart 932 
tarihinde dinnhaneye talik ·edilecek 
16 niıan 932 camarte1i günil ıaat 

14 ten 16 ya kadar ikinci açtk art• 
tırmıya başlanarak satılacaktır • 

Arttırmaya iştirak için yüzde 10 
teminat akçesi alınır. Müterakim 
vergi ve Belediye rüsumu ve Vakıf 
icare•İ ue tell.aliyeıi müıteriye aittir. 
Hakları tapu ıicillile ıllbit olmadıkça 

ipotekli alacaklılnrla diğer alakadıı· 

ranın ve irtifak hakkı ıahiplerinin 

ilin tarihinden itibaren on beş 1rOn 
içinde evrakı müsbitelerile bildirme• 
leri lazımdır. Akai halde haklan 
tapu ıicillile sabit olmıyanlar Httf 
bedelinin paylaşmasından hariç ka• 
lırlar. Alikadaranın tere ve lnb 

• kanununun 119 uncu maddeal muci• 
hince hareket etmeleri ve daha 
ziyade malumat almak İ•tiyenlerin 

mernuriyetimizdo me...cut 932·25 
numaralı dosyaya mUracaat etmeleri 
ilin olunur. 

ZA YI - Vefa İdadisinden 
almış olduğum tasdiknameyi kay• 

bettim. Yenisini alacağım, hük· 
mü yoktur. A. Şemsettin 

.. 

BAHRİSEFİT 
Felemenk Bankası 

lST ANBUL ŞUBESİ 
idare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 F L. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 F L 
ihtiyat akçesi: 

3,250,000 F L 
Oalatada Karaköy paJHta T~Jeforu Bey

oğlu 3711-S 1atanbul tlll tubeab 

"Morkes Poıtaneal fttiıall•da AUalemcl 
han ,, Telefon ı lst. 563 

Bilumum banka muameliib 

EMNiYET KASALAR! ICARI 

ZA Yl - Nüfus kAğıdımı zayi 
ettim. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hükmü yoktur. 
Ortaköy Vatman sokak No. 6 

Tevfik Fikret 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, HavaJli 

razete•l 
ve H,.1, 

idare. htanbulı E•kt Zaptiye 
• Çatalçefmo soka;. 2S 

Telefon l•tanbul - 20201 
Pos.ta kutusu: iatanbul • 741 
Tc:lırraf: İ•tanbul SONPOSTA 

ABONE Fi A Tl 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
7SO " 

6 Ay 1400 •• 
400 " 

3 
" 800 " 

lSO .. 1 " 300 " 

Gelen evrak geri verilmez. 
İiin lardiln meıı'uliıet alnımu. 

Cevap için mektuplara 6 kuru~l uk 

pul ilavesi lizımdır. 

Adres deği~tirilmesi (20) kuru7t ır. 

Son Posla MalbaHı DiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA: BALIKPAZAR CADDESi: No. 3 TELEFON 1096 1 Sahipleriı All Ekrem. Selim RaııaP 

Nefl'lrat llüdildı S.llm Raıaf' 


