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Son Karar Balkan lçtimaında verilecek: 
Uzun Seneler Süren Muhakemesinden 

Sonı:a Şimdi Ölümü İsteniyor 

Balkan Dev-
letleri tiltüo 
konferansı bir ay f 
sonra toplanıyor. 
Bu konferansa 
Lir hazırlık ol
mak üzere, muh
telif tütüncü BaJ. 
kan Devletlerin
de tetkikat yapan 
Ticaret Od<ısı 

T ctkikat Şubesi 
Müdürü Hakkı 

Nezihi Bey se
yahatinden dön
müş, raporunu 
Odaya vermiş
tir. Hakkı Ne-
.rihi Bey, tütün- En asri u,;ııl /erle geliştirilen bir tDtiin tarlası 
cUlerin elinde kalan tütünlerin tünlerin yakılmasına misal olarak 
yal·almasma ve bu suretle bu- ta Yunanistanın eski mabsülden 
günkü buhran bertaraf edildikt4'n zürra elinde kalmış ( 5 ) milyon 
sonra memlekette tütün ekilme- kilo tütilnil ( 2 - 4 ) drahmi üz& 
sinin daha ziyade tahdit ve ma· rinden alarak yakmıı olmaıı gös-
li yet fiabnın behemehal düşürlll- terilmektedir. 
mesine taraftardır. Balkanlarda Balkan tütün Konferanıında 
gördüğü vaziyet bu kanaati bil· da mevzubahs edilecek olan bu 
hassa kuvvetlendirmiştir. Fazla yakma uıeselesinin bu sene tabak· 
ve umumiyetle işe yaramaz tü· kuk dtirilmesiotJ çahşılacakbr. 
.._--===============::::;=====ıc-==--===::::ıc:::::====:cc::ı:--------=-------==-

Çalışan Kadın 
13179 Türk Kadını Filen 

Hayatını Kazanıyor 

Kadının faaliyet ve iı haya
tm daki mevkiini tayin etmek 
üzere salahiyettar makamların 
tuttuğu bir istatistiğe göre, bak
kaUıkta 187: balak tuzlamacılı· 
ğmda 365; dokuma ve trikotajda 
4500; tütünde 6000; lokantalar· 
da 450; perukarhkta 157; terzi· 
likte 950; manifaturacılıkta 400; 
otelcilikte 100; hammallıkta 60; 
kahvecifüde 10 Türk kadınının 
çahşhğı tespit edilmiştir. Bu 
rakamlara göre, gün geçtikçe 
Türk işçi kadınlar birçok iş 
masalarını doldurmakta ve ha
yatlarını alm terile kazanmakta· 
dırlar. 
Müseccel olmıyanlar ve bankalar· 

da çalışan kadınlar bu yekünun 
haricindedir. 

Masraf /arda 
Yüzde Yirmi 
Tenzilat 

Yeni Bütçe Bu Şekilde 
İhzar Edilecek 

Ankara, 29 (Hususi) - Ve
Jf.iller Heyeti dün de toplanarak 
bütçe tetkikatını esas itibarile 
bitirmiştir. 

Yeni bütçenin mütevazin ol
ması için masraf kısmında yüzde 

' yirmi tenzilat yapılması muvafık 

görülmüş, bu hususta dairelere 
emir verilmiştir. Tenzilat maaş, 

ücret ve iaşe fasıllarına şamil 

değildir. 

Yol 
Parasını 
Veremigenler 

Yol parası veremedikleri için 
yolda çalışmıya ve borçlarını filen 
ödemiye davet edilenlerden şim· 
diye kadar hiç kimse bu davete 
icabet etmemiştir. Yalnız Elbesan 
ve Ova Yenice köyünden Şakir, 
Hüseyin, Mazhar, Hüseyin ismin• 
de dört kişi bizzat vali Muhittin 
Beye müracaat etmiş, borçlarım 
çalışmak suretile ödemek iste
diklerini bildirmişlerdir.. Fakat 
köylüler geçen senelere ait borç· 
larının affini rica etmişlerdir. 
Bu selahiyet şehir meclisine ait 
olduğu için ancak o bir karar 
verebilecektir. 

Seyyah Geliyor 
Yarın limanımıza İngiliz zen· 

ginlerinden mürekkep (250) !tişi· 
Jik bir seyyab kafilesi gelecektir. 

PRENS 
SEYFETTINı 

Niçin 
Timarhaneye Gönderdiler? 

,·vasıl 
Timarhaneden Kaçırdılar? 

Şimdiye kada~ esrare~giz 
mahiyetini mu haf aza 
eden bu suallerin 
cevaplarını pek 

yakında 

SON POSTA 
Sütunlarında okuyacaksınız 

Tramvaydan Düşen 
Yolcu Ölüyor 
Kim Olduğu Hala 

Anlaşılamadı 

Evvelki gece Taksimde tram .. 
vaydan inmek istiyen bir yolcu, 
muvazenesini kaybederek yere 
düştil ve yaralandL Aradan yirmi 
dört saat geçmiş olmasına rağ
men hilA kendine gelememiş ve 
hüviyeti anlafılamamıştır. Haya-

Meçhul yolcu ölüm döşelinde 

tından ümit kesilen bu meçhul 
insamn cebinde buruşuk bir ki· 
ğıt bulunm~tur. Üzerinde Recep 
oğlu Şemsi yazılıdır. 

. ,Şeni lıagdat Şükrü ve cürüm 

Alaiye, 27 ( Hususi ) - Gazi 
Paşa nahiyesinden Şükrü, arka· 
daşı ve cürüm şerikleri Tevfik 
ile Mustafamn uzun zamandan
beri ceryao eden muhakemeleri 
son safhasına gelmiş, bütün 
delillerle cürmü sabit olarak 
Şükrünün ölümle cezalandırıl
ması istenmiştir. İşlediği güna-

şerikleri Tevfik ile Mustafa 
[ X lşarctll•i haydut Şftkrüdlir.] 

hın, verilmesi istenilen ceza lle 
ne der"ce mütenasip olduğunu 
anlamak için bu caninin şu yap
tıklarını saymak kafidir: 

Küçüklü aşiretinden Halil 
oğlu Musluyu döverek yaralamak. 
Kargıcak köyünden Hasam ağır 

surette yaralamak, Küçük köyün-
( Devamı 11 inci aayfada J 

o ·okuz Sene Sonra Esrarı 
Yırtılan Bir Cinayet 

Rados 28 (Hususi) - Burada dokuz sene evvel işlenilen bir cina· 
yetin şimdi bütün esrarı meydana çıkmış bulunuyor. Bu hadise şöyle 

1 cereyan etmiştir: 

"Bundan dokuz sene evvel arabacı Avram isminde bir Musevinin 
19 yaşındaki genç kızı, bir gece sinemaya gitmiş, bir daba evin~ 
dönmemiştir. Bir genç kazın birdenbire ortadan kaybolması kasabada 
büyük bir heyecanla karşılanmış, zabıta günlerce tahkikat yapmış, 
fakat en ufak bir ip ucu bile elde edememiştir. Bu kaybolma hidia 
sesinin bir cinayet eseri olup olmadığı hakkında yapılan tahkik ve 
tefsirler de neticeaiz kalmıştır. Tabii aradan geçen dokuz sene zar
fında tahkikat birkaç defa tazelenmiş, yine müspet veya menfi bir 
netice çıkmamıştır. 

(Devamı 11 inci tayfada) 

Endişe 

Eyvah, yine kar, yağmur başladı ; aksi gibi bizim karı da 
Beyoğlunda ..• 

- Merak etme, bir mağazaya giret'. 
- Ben de bunun için merak ediyorum ya 1 



Nöri. Bey ( Ze,rek 'Cami •~• J ) 

-iki raene evvd Barem Kanu
nile memurlaru:mmı maaşiarma 
:zam yapmıitık. 8111W smen 
buhraıa vergiaile ıkestik, şimdi 
de yüzde ~eş ekaiidiy~ kesile
cektir. Bug.üakü btUçemiz!.e me
murlarımın aaba laz1a terfik et
mek im'kanı yoktur. Dlinya bub
nnı b&yje devam -ederse gele
cek sene bir miktar daha kesil· 
mİ.Ycceğini k1m temin eder. Her 
buhranda bir memur tasfiyes'i 
meselesi ortaya çıkmamak için 
bu işi ~ezri bir surette baIJetmek 
2amam .gelmiştir. Hak.kın, adt:Jle
tin kestiği parmak acımaz. U
mumi bir tasfiye yap1lınalıdır. 
~çıltta ka1ması lazımgelen me
aurlanmızt m üst:ah9il vaziyett 
getirmek için yeni çareler aran
malıdır. Bugünün en mühim 
mese1esi bUl olmalıchr. ,.. 
Şmt 'Bey ( Bıdat l skele eaddeai 71 ) 

-1Bugün bütün dünıayı sarsan 
ikl:ısadi 'bir buhran vardır. İş ve 
kazanç -aza dı. lJunu bilmiyen 
kalmadı. Bu zamanda bir ada· 

ışini ıbozmak, men.toru 
işinden çıkarmak ta hiç doğru 
değildir. Fakat zamamn icapla
rma da uymak zaruridir. Her türlü 
aaalel prens\plerine riayet eae
rek 'bir memur tasfiyesi yapmak 
)hım.dır. Fakat f?'W.e JDeydu 
~ ve M>kakta •ç btrak
madaıı.. 

Bulgaristana satılan tarihi ve
sikalardan · adıe '<>luıian 53 çuval
hk 'kısmı gümruğe gelmiş ve 
kont.e.njandao istisnası için Ma
liye Ve'lraleöoe müracaat edil
m~i. Maliy~ Vekaletinden dün 
bu susta bir tez'kere gelmiştir. 
T ezkered~ bildirildiğine göre bu 
ıevra\ Defterdarlık tarafımtan 

Kız Kaçıran 
Demirci Mehmet 
Üçüncü Defa A:1b Aya 

Mahkum Oldu 
Demirci Mehmet isminde bir 

geo_ç, Aliye ismiudelci "-omşu !a
zma göz koymuş, \kaçırmak mak
"Sadile bir gece yansı kızın evine 

girmiştir. Takibat neticesinde 
"Mehmet hemen yakalanmış ve 

mahkemeye verilmiştir. Ağır C-.!

_za Malı.kemesi Mehmedi altı ay 
pse abkiım etmiş, \fakat T cm-

yiz malıkerr.esi bu kararı iki de

fa bozmuştur. :Dün tekrar l örl'ılen 
dava neticesinde Mel\ımel üçi.tncü 
defa o)arak altı aya mahkum 
edilıuiş.tir. 

Adliyede Yeni iaymter 
Oün Adliyede intihap encü

ımc:mi to.planmış, bazı mabkemele
lt'e ıkatip ve mi.1b:ı~ir tayln etmiştir. 

Beykoz Factası 
Bcykozda Yaşuva Ef entlinin 

gaı. deposunda hlüseyin ~miinde 
bir amelen.in yararandrğ:ını yaz
mıştık. T ahkikabmıza göre., bir 
Vat'İl 'çiıı de bulunan gaz ansızın 
parlamış ve uvallı .amele muh
telif yerlerinchm yaıımış'hr. :Adam
cağız.m yaraları çc k ağır ve ha
yotı ümitsizdir. 4tialin sebebi 
henüz aalaşılmamıştır. 

SON POSTA 

İstanbulun Yeni Sene Bütçesi 

Maarif Ve Sıhhat Masraf
ı ları Bir Miktar ,.\rthnldı 

Şehir Meclisi, nisan İçtima { sil edilmiştir. Belediye bunu na· 
devresinde vi!Ayetimizin 93l senesi zarı dikkate alarak bu sene büt· 
bütçesini tetkik ve müzakere ede· çesini eksik tahSilit dereceainde 
cektil'. Yeni bü~eoİD ıWıridat azaltmıştır. 
llaaıan projesi 'lla.zıtlammş ve Fakat buna rağmen yeni bru.-
~ada ~mışbr. Yamda çenin Maarif ve Sıhhat masrafla-
nıasra'f kısmı c1a bası1acalttır. rma ait fasıllar geçen seneki 

Öğrendjimize göre fstanbu- bütçeye nispetle daha. dolgu_ndv: 
K lun yeni sene bütçesi on milyon Geçen sene . ~anf butç.~ 
il on iki · a olarak tesbit edil- 1,936,289 lıra ıdı. Bu seneki 

miştir. Yeni t:;;;...._.ıa_ a-.'ıt. voktur iMaarif faslt ise J,948,594 )lira 
~ ~ 7 1 l k t 't edil-:~: lf:!_LL-1.. masraf ~ varidat mları ara- 0 ara espı ~ur. .;J11111uu 

sında tam bir muvar.ene .Yardır. faslı da Geçen 93J bütçesine 
F aka'.t geçen sene bitçesine naz.aran 3()00() • a kadar f:u.. 

) 
iL!- • k d b' adır. 

nazaran IQiD ıra a ır Fakat yeni ütçede 
azlık var. • G.e~ 'Sene ta in- masraflarma ait hSLn ye1mm. 
ler hilahua a'k oldrınr.a.dan «eçen seneden bir miktar e\liik-
( 800 j i:r.a, n da · . Ba dcSildik 'l 1, 
( 100) ıl:>Da • a tah- dardır. 

Lokantacılar 
850 Lira Serınayeli Bir 
Yardım Sandığı Yaptılar 

Lokantacılar Cemiyeti bir yar
dım sandığı yapmıştır. Sandı2'a 

iı: Lidai sermaye olar' ak ( 850) lira 
temin edilmiş ve bankaya veril-

ı:•işlir. Sam:uk bu para ile fakir 
ve muhl<>ç lokantacılara, hasta 

düşen mesJekdaşJara yardım ya~ 
pacaktu·. İlk yardım, geçenlerde 

d iikkanımla ayağı lİŞcrek hastala~ 
ıurn 'Ve bilahare ayağı kaııgn-an 

o'.du~u için kesilen bir aşçıya 
·.a;r.;llmıştrr. Sandık bu aşçıya 

sua'i bir a ıak yaptırdığı :gibi yol 
para~-aı da vererek mem!cketine 
göndermiştir. 

Tebfonlaı· Açlldı 
Maliye Vekaleti yeni tahsisat 

verdigi için be~ ıydırnberi kapalı bu
lunan Defterdarlık telef onlara dün 
işlemiye baş ıımışhr. 

~c!ık Diişiirmüş 
Kasımpaşada oturan Madam 

Viktorya dört avlık çocuğunu 

düşilrmfi{rür. Çocuk ai.işfökten 
sc nrıı şiddetli bir sancıya tutulan 
Ma<Jam Doktor Hacı Sava 'Efen
diye müracaat etmiştir. Doktor 
kadını has.taneye göndermiş, 
z.ab tcı"a d:\ rualiırnat vermİftİr~ 

'.f nlıki' a.t ) n,pılma~~tad.r. 

ı
Posta . İle 
Kaçakçılık 
Polis Me~Jeyi Ehemmi

yetle ahlak Ediyor 
J)fln'kii nüshamızda post:ı 

'7asıbt9fte bit-er 'kilolcrk pa1retler
le kaçakçılık yapıldlğmı ya""ZJDış· 
tık. 1PoTis müdüriyeti ikinci şu-
1>esi mesele 1Je e1ıemmiyetli su
rette me:şgu1 o\ınalctadır. Baz1 

fabrikadlarla ~orapçıların ifade
lerı alınacaktır. 

Kurs Açılmıyacal< 
Öğrendiğimize göre Muallim 

mekteplerhıden çıkan talebt4er 
ihtiyaca ktfayet ettiği 'çin ha se
ne İs lan• ·ulda Muallim kursları 
açılmıyacaktır. Yalnız mevcut 
muallimlerin iilm'i ve mesleki bil
gilerini arthımak i~in ıferbiyevi 

lamf eranslar ve rÖen; ııiinıuneleri 
verilece\:nr. 

Eski Bir rıirat DaMası 
lfilerm1lll ispirer 'rketi şiir~ 

kasınm fhrc\.-et gazellıesi müdürü 
mes'ulü Suat ve tütiin 
nıecmuam g iihi ait eyler aley
hinde aÇb.ğı ıbakare't ve şantaj 
aaval>ma tin ikinci ce:r.ada de-
V~tn edildi. Maz;-ıurilar.aan biri 
ma1hke ede bUlunmad ğından 
tebligat ya,pılmak üzere muha
keme 4 4 INiitana kal ı. 

Günün Tarilıi 

Tutulan Madam 
Kimdir? 

Bu sabah bir gazete İlda isın ;nd• 
bir Alman madamıntn komü·ıistlik 
clrmile yakalandıiını yazıyord ı.ı. Bu 
madam yeni yakalanmıt değlldi ... Ge-

çenlercM ıehrhhizde, l&rnlrde n Eı:lirn• 
de komünistlik n•a:ı:nunları takip 
edildiği aarada tutulmuştu. 

O zaman bu hadiseyi ilk olarak 
"uilttimlae haber vermlitİk. Madam 
hdanm Hntletdenbcrl artist ismi 
alhnda .muhtelif şehirlerde do 1 a.ştığı 
anluılmış, daha birçok dalav~rell 
i;ler.i meydana çıkanlnustır. Fabt 
Madam li-ca •fade vermekten İı;Liokfıf 
etemktedir' 

Dünkü K"Onferans 
$ehrim:ze gelen A lman profesör• 

JeriıMlen Maka Dener dün Gole 
lnllı:1cmda bir :konferans wermiştır. 

Eski Eşy atar 
Kontenjandan evvl ısipariş edilen 

eeı&Jann ithaline müsaade edildiğjni 
ıy:um.rpk. Bı.ı ıkabil e§yalarıo .rn · ktuı 
~olt ir yekün tutmamaktadır. Fakat 
ıkcımde'ajana raj'man 1>00 zamanlard.a 
ço'k mal getirilmektedir. 

ihtira Planı 
)Diin Millet Meclisinde yap,lan 

ımüsa'lrere!er eanasmda senelik harç 
ıt.laiitleri verilmediğ için hükümden 
•n ihtira beratl.ar nıa eski horç
laii iki misli ceza ile ödendiği tak-
&ae hükümlerinin iadesi 1ıakkrnda 
bir kanun kabul edilmiştir. 

Hususi Mektepler 
Huauai mekteplttin tinrethane 

91up -dlmaaikları haıdmada :ileri şil• 
riWm rm.iitale.alar üzerine ıbuadsi li• 
müdürlerinden Hıfz1 Tedik ve Ai"Ala 
Beyler t icarethane o1madıldarı şek
limle beyanatta bıahınmıqlardır. 

iflulOılçdar ltp1anddar 
;fdfflat a!'tiıtleri Bün iT kongre 

yapaak idare ıbe_ye.tini _şeçm.İilerdir. 
1-leyete Na.yit, Tevf k, Erturrul Suphi, 
Halil, 'Fahri, Mebm·~t, Ahmet, Mem-
duh Beyler seçilmiştir. • 

Anat1otu Ajansı 
Anadolu Ajansı Umum Mudürl 

'Muvaffak 'Bey dün Avrupadan şehri· 
mize relmiştir. Mu\ affak Bey ajansa 
:.. it ;ŞleTi inbç etmiş ir. 

Eski ReV 
Ta.Yiye 1ıalinde 'bulunan eski reji 

umumi lte~ti dun tqplanım1t ıtasfi· 
yeye devam edihnesine karar ve
dlmi.fti.r. 

Eroin Kaç:ıl<çıhgı 
rfahtılkalede Çamaşır &ok-.ğ:mda 

seki.J: numaralı evde kaçak bir afyon 
imal.itba.nl'!si yakalaıınıış, ( 45) okka 
afyon bulunmuştur. 

Bunu ıyapanlarm şeref ve Rrşar 
Taranto ..Efendiler oldutu an.aıil-

rnı.şbr. Rişer .Efendiniıı yazıhanesinde 
de bir kno eroin Lulunmuştur. 

Haliç Şirketi 
Za.rar Etti 

'Haliç Şirketi Umumi Heyeti dün 
toplıuamı1, seMiik 'Vaziyeti müznlıere 

etmioilJ'. .Neticede Şirketin geçaa 
931 aenesinde 63 bin lira zarar ettiği 
tespit olunmuştur. Muavenet ediJ. 
mezae Haliç seferlerinin tatil tehli-
keaino firoej"; söy;enmektedir. 

1 Son Posla'mn Resimli_ll_ika __ -y_e_s_i_: ______ Pı_a_z_a_r_O_la_R_as_a_n_B_e_y __ v;_e_Mı_o_b_il_y_a_1_-_ü_cc_a_r_z_I 

l : Ahhap - Hasarı B''Y- i,ler çqk 
fena gidiyor, art.k ben t.omisyoııculwktan 
ç~kitdiın. t 

2: Ahhap -
ka•>;t<l q•, b::tşka 

't..arar ver , iın. 
bir tic.:ıret yapmıya 

3 - Ahba:; - Şi rdi eşya 
ya t;c :et.i~e ae,iniv.o-:uın. 

ve mob;l- ı 4 - Hasan Bey - Ne gibi e~ya, 
mooily.a saltyorsun '! 

~Hbap - Hiıim t:vin eşyasını salıyo
rum, Hasan Hey 1 
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Her gün 

Miindericatzmzzın çoklu
ğundan Dercedilemenıiş

iir. ------- -............................................................... 
Mektep 
Kitapları 

Dört Kitap Serisini Vekalet 
Neşredecek 

Ankara, 29 (Hususi )- İstan
bul kitapçılarından mürekkep bir 
heyet bugünkü trenle şebrimi:ıe 
geldi. Heyet, Maarif Vekaletinin 
mektep kitapları hakkında ittihaz 
ettiği son karar münasebetile 
teşebbllste bulunacaktır. Kitapçı· 
lar bu kal'ar neticesinde büyük 
bir zarara düşeceklerini söy
lüyorlar. 

Diğer taraftan Maarif Veka
leti mektep kitabı neşrini büs
bütün inhisar altına almak fikrin
de değildir. Ancak mektep ki
taplarının mütebassıslara yazdırı
larak kendi tarafından neşrinde 
fayda miilih27a etmektedir. 

Bu sene ilkmekteplerin kıraat 
Yurt Bilgisi, Tarih ve Gramer 
kitapları Vekalet tarafından ih
zar ve neşredilecektir. Kıraat 
kitapları için Celil Sahir, Ruşen 
tşref, Necmettin Sadık, Mi tat 
Sadullah, Reşat Nuri ve Hasan 
Ali Beylerden mllrekkep komis
yon faaliyete geçmiştir. 

Yurt bilğisi kitapJarmın da 
KAzım Nami Beye yazdmlması 
muhtemeldir. Tarih kitapları da 
ynksek muallim mektebi müdiirii 
Hamit Beyin riyasetindeki bir 
heyete yazdırılacaktır. 

iki Nazırm Düellosu 
Cokdoba, 29 ( A.A ) - lrigo 

kabinesinin sabık Nafia nazırı 
M. Zenet ile Arjantin sabık reis 
ınuavini M. Martinez arasında 
bir düello olmuştur. 

Müsademenin sebebi M. Mar
tinez'in, M. Zenet'in Ceneral Uri· 
bura 'ya iktidar mevkiini devret· 
tiği güne ait olarak neşreylemit 
olduğu beyanattır. 

Düello neticesinde M. Marti .. 
nez yanağmdan yaralanmıştır. 

Kar akış 
Devam Ediyor 
Dün sabah başlıyan kar çok 

ıüf"memiş, gündüz dinmiştir. Fa
kat akşam ve bu sabah hava 
çok soğuktu. 

Dün gece hararet derecesi 
sıfırıo üzerinde idi. Bugün hava 
kısmen kapalı geçecek, rüzgar 
şimal istikametinden esecektir. 

Anadoludan gelen haberlere 
göre Kastamonu ve Çankmda 
da dün kar yağmışbr. Fırtınanın 
tesirile Ankara - İstanbul hatb 
bozulm~, Karadenizde de şid· 
detli bir fırtına başlamıştır. 

Radyoda Olüm 
Bir Çalgıcı Kalp Sekte

sinden Düşüp Öldü 
Dün akşam Y enipostanenin 

üst kabndaki radyo merkezinde 
bir ölüm hadisesi olmuştur. Cal
gıcı Nikola Efendi çalgı çalarken 
birden bire üstüne fenalık gelmiı 
ve kalp sektesinden ölmüştür. 

M. Veyi 

SON POSTA 

Son PoslanınResimli Makalesi ___ ,, --

1 - Herkesin bir sedyesi 
vardır. Fakat seciyeli olan pek 
azdır. 

2 - Kabahatlerimiz. ekseriya 1 3 - Çünki ... Biz, hoşumuza git-

faziletlerimızden fazla bize dost meyen bir hakikat yeriııe hoş bir 
temin ederler. yalan1 daima tercih edegelmişizdir. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

İzmirde Tehlikeli Ve Şiddetli 
Yağmurlar Başladı 

Sokaklardan Dere Gibi Su Boşanıyor 
İzmir. 29 ( Hususi ) - Şehrimizde üç günden

beri sık sık zelzeleler vukubulmaktadır. Evvelki gün 
de şiddetli bir zelzele olmuş, dün sabah ise saat 
onu kırk geçe İzmir ve civan yine hafifçe sarsıl
mıştır. Bu sarsıtıyı müteakıp hava birdenbire ka· 
rışmış ve bardaktan boşanır derece şiddetli hır 
yağmur başlamıştır. 

Yağmur bütün şiddetile ve fasılasız bir surette 
tam saat ikiye kadar devam etmiş, ortalık suya 
boğulmuştur. Sular mağazalarm ve evlerin içlerine 

lcadar hlicum etmiş, tramvay seferleri de bir saat 
kadar inkıtaa uğramıştır. Gümrük önünde, Bitpa· 
zarında ve Belediye civarında lağı.nlar taşmış, 

sular yanm metre kadar yükselmiştir. 
Bu havalide otomobil ve arabalarla karşıdan 

karşıya beş kuruşa adam nakledilmiş, hamallar da 
sırtlarında yolcu taşımışlardır. 

İkiden altıya kadar yağmursuz geçen hava tam 
altıda yeniden kararmıt ve tekrar yağmur başla· 
mışhr. Adnan 

Tekrar Kan Dökülecek 
Uzak Şarkta Harp Hazırlığı Var 

Moskova 28 (A.A.) - Şang
haydan bildirildiğine göre Japon 
harp gemileri Hankeoda top· 
lanmaktadır. Halibazırda 13 harp 
gemisi Hankodadır. iki gün ev
vel Japon tayyareleri Luşov 
üzerine bomba yağdırmışlardır. 

Gümrüklerde 
~uiistimal İhtimallerinin 

Önüne Geçilecek 
Ankara 29 (Hususi)- Güm

rük Kanununun 107 inci madde
sinin tadili hakkında bir layiha 
Meclise verilmiştir. Bu layihaya 
göre hariçten gelen eşyaya nok· 
san gümrük resmi tayin eden 
memurlar hakkında kaçakçı mua
melesi yapılacaktır. 

Rana B. Geliyor 
Ankara, 29 (Hususi) - inhi

sarlar vekili Ali Rana Beyin hu 
akşam İstanbula hareket etmesi 
muhtemeldi· . 

Kahirede Arap Musiki Kongresi 
Kahire 28 - Maarif Nazm 

Arap musiki kongresini resmen 
açmıştır. 
· Son Posta: Kongreye mem

leketimizden Rauf Yekta ve Me
sut Cemil Beyler iştirak etmek- · 
tedirler. 

. 

Sulh konferansının mesaısme 
rağmen her tarafta harp hazır· 
hkları vardır. Japonlar tahliyeye 
mecbur bulundukları yerleri tah
kim etmekle meşguldürler. 

Lodton civarında Çin ve Ja
pon askerleri dün çarpışm~şlardır. , 

Çin menabiine nazaran Şang· 
bayda 20 bin kişilik 14 üncü 
fırka, 18 bin kişilik geri hat, 1 O 
bin kişilik istihkam, 6 bin kişilik 
bahriye müfrezeleri ve ayrıca 9 
bin asker mevcuttur. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-

M. Venizelos 
Başvekaletten 
Çekilmiyecek 

Atina, 29 (A. A.) - Milli 
ittihat hükumeti teşkili için sarfe-
dilen gayretlerinin akamete uğ· 
ramasından dolayı M. Venizelos. 
iktidar mevkiinde kalacakbr. 

Meb'usan meclisi, bugün tek· 
rar mesaisine başl:yacaktır. 

Gazeteler, Yunanistan hüku
metinin önümüzdeki bir nisan 
tarihinde vadeleri nihayet bulan 

harici borçlarının faizlerini tedi
ye edeceğiPi yazmışlardır. 

iş Kanunu Tetkikatı 
Ankara, 29 (Hususi) - Millet 

Meclisi İktısat Encümeni iş kang.. 
nunun tetkikatına başlamıştır. 
Tetkikat encümen namına teşek· 
kül eden hususi bir komisyon 
tarafından yapılmaktadır. Komis· 
yon İtalya iş kanunu üzerinde 
tetkikat icra etmektedir. 

Eski Borçlar 
Dainlerle İtilaf imkanları 

Çoğalmıştır 

Atina, 28 (Hususi)- Paristen 
dönen Maliye Nazırı M. Moris, 
Türkiyenin eski borçları ödemek 
için kırk sene müddetle her sene 
700 bin altın vermeyi, fakat ilk 
beş senede senevi 350 bin albn 
ödemeyi teklif ettiğini söylemiş
tir. Dayinler ise her sene 820 
bin altın ödenmesini istemişlerdir. 

lngiltere - Fransa 
Paris, 29 (A. A.) - M. Tar

diyönün bu hafta sonuda M. 
Mak Donald ve Sir Jchn Simon 
ile görüşmek üzere Londraya 
gideceği teeyyiit e ~.iyor. 

lranda Bir istifa 
Tahran 28 - Posta Nazın 

Suruisrafil istifa etmiştir. Yerine 
sabık Faris Umumi Valisi Debi· 
riazam tayin edilecektir. 

Doktorlar 
Ve 
Ticaret ._ _________ P.S. 

Hususi hastane sahibi dok-
torlar tacir mi s~yılırlar c 

" Evet 1 ,, diyor, Ticaret Odası. 
" Hayır 1 " diyor, doktorlar. 
Ticaret kanununun yirminci 

maddesi dtı diyor ki, umumi ma· 
haller küşat, tesis ve idaresi 
ticaret muamelelerinden addedi
lir. Bu maddeye göre bütün hu
susi hastaneler ve hususi mek
tepler, ticari birer müessesedirler 
ve Ticaret Odasına girmeleri 11-
:ıımd ır. Bu müesseselerin halka 
sattıklar1 nesne ister sıhhat, ister
se irfan olsun, madde sarih. 

Doktorlarla Ticaret Odası 
arasındaki münakaşanın teferru
atını bilmiyorum; fakat mesele 
bu kadarcıktan ibaretse Ticaret 
Odası haklıdır ve hususi hasta
neler, bal gibi birer ticaret 
müessesesidirler. Bunu herban· 
gi bir otomobil kazası geçirmi~ 
olanlar daha iyi anlamışlardır~ 
Faraza bir otomobil tramvaya 
çarpar, camları parçalanır, yolcu 
yaralanır, kan revan içinde kain, 
çığhklar kopar, ehali yığılır, 
polisler koşar, yaralıyı başka bir 
otomobile bindirir ve en yakin 
hususi hastanelerden birine gö
türürler. 

İJk muamele nedir, biliyor 
musunuz ? Canı tehlikede olan 
hastayı muayene ve tedavi mi 1 
Hayır ? Kendisinden bir depozito 
akçesi almak. Ve bunu almadan, 
doktor beyler, ellerine gaz bezl1 

pamuk veya pens almazlar. Şayet 
zavallı kazazedenin yaninda pa-
rası yoksa, kendisini içeriye sok-· 
maz ve kanları aka aka sokağın 
ortasma atarlar. 

Meslekdaşlarımızdan biri hu
susi hastanelerin bu kibarlıt;l 
yüzünden bir bacağım kaybetmiye 
mahkum olmuştu , diğer bir 
tanıdığımın da yanında paraıı 
vardı, hastaneye peşin bir mik
tar verdi, içeriye girdi, ktıçtık bir 
ameliyat oldu ve birkaç glln 
sonra hesap pusulasmı alan basta, 
birçok yüksek rakamlar arasın
da şunu da okudu: 

t O lira... T entnrdiyot 
Beş kuruşluk tentilrdiyota on 

lira istiyen bir hususi hastahane, 
yahut ta ölüm derecesindeki hu
talaran ilk müdavatını bile parasıı 
yapmıyan hususi hastaneler, yal• 
ruz Ticaret kanununa değil, lh· 
tikir ve Ceza Kanunlarına bile 
tabi olmalıdırlar. 

Spor 
Milli Güreş Takım 

Namzetleri 
1 - Hikmet 8. ( Anadolu ) , 

Ali Rıza 8. ( Vefa - Kumkapı ) , 
Muzaffer B. ( Maltepe ), Aptullab 
(Vefa Kumkapı), Şeref B. (Haliç), 
Abbas 8. ( Beşiktaş ), Necip B. 
(Harbiye), Esat B. (Beıiktaş), Ta
lip B. (Anadolu), Münir B. (Har .. 
biye), Vefik B. (Kumkapı), Bedri 
B. ( Vefa- Kumkapı ) , Yaşar B. 
(Vefa· Kumkapı), Yusuf 8. (Ha .. 
liç), Saim B. ( Vefa· Kumkapı ), 
Ragıp 8. ( Anadolu ) , Şevki B. 
(Haliç), Nuri B. (Anadolu), Adnan 
B. ( Bahriye ), Osman 8. ( Vefa -
Kumkapa), Ahmet B. (Vefa-Kum
kapı), Mustafa B. (Vefa - Kumka
pı), Faik B. (Haliç). 

lrtaya Çıkarılan Şayiaları P' 

Tekzip Ediyor İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 

Yukarıda isimleri yazıla nam· 
zetlerle beraber mıntaka Gürq 
Heyetince seçilecek milsabıklann 
behemehal tam saat on ikide 
Beşiktaş kulübünde bulunma1atı 
lazımdır. 

Şehrimizde bulunan eski re
jinin idare Meclisi Reisi M. Vey-
lin, Tütün f nhisarım almak için 
bUkt\mete teklif yaptığı söyle
niyordu. M. Veyle bu hususta 
demiştir ki : 

'' - Bu haber doğru değildir. 
Hükümete hiçbir teklif yapmadık . . 
Esasen elimizde para da yoktur .• , 

ı<.anunen mel<teplerde çocuklara dayak' atmak yasak· 
ır. Fakat bu yasak kadar tabii bir şey olamaz. Bu 

devirde çocukların dövülmesi, onlara işkence edilmesi 
aklın alamıyacağı bir şeydit'. 

Fakat dün gazetelerd'l biri Bekırköyden, diğeri 
Sarıyerden gönderilmiş iki veli mektubu vardı. Bunlar 

çocuklarmın mektepte müdürler tarafından dövüJdü~Un 
bildiriyor ve şikayet ediyorlardı. 

Bize de öteden beriden mektelerde dayağın devam 
etmekte oldu~u hakkında rivayet]er geln.ektedir. Doğ· 
rusu b!z mekteplerde dayakla terbiye yapılabileceğine 
inanmıyoruz. Sen ey kari, 

iSTER iNAN. · iSTER iNAN.MAi 

Hakemler Seyfi Bey, Kema 
Bey, Saim Bey, ismail Hakkı Bey 
Mazhar Bey, Burhanettin Beyler. 

ltalya Sırbı~tan Maçı 
Madrit 28 - ispanya v~ Yn· 

goslavya milli takımlarınm Mad-
1 ridin yeni ~ta :lyomunda icn 

'1 
edilecek ma~ı 'çio. 24 Niıu 

~-----------·-·---------...... -------------- ,----· --...-. tespit ediJmbt.ir. 
1 

-ı 



Vak'alar Arasında 

Doktorluk 
Ticaret Midir? 

Ticar:et Odasa doktorluğu ti
caret addederek kazanç. vergisi 
almıya karar ver.miş. Bunu işiden 
cloktorlar.., köpürmüşler. Hatta 
Tevfik Salim Paşa, doktorluğun 

ticaret addedilmesi dünyanın hiç 
bir yerinde görülmemiştir, diyor. 

Bu cümleyi okuduktan sonra 
bilmem bir saniye olsun tereddüt 
geçir:diniz mi? Zannetmem. Eğer 
paşa ile hemfikir tek bir insan 
•ar.sa şu bir iki vak'ayı okusun. 

• Fakir bir ailenin erkeği ansı· 
zın hastalanmıştır. Gece yar1sı 

gelen doktor, apandisit alduğunu 
hemen ameliyat yapılmaslDI söy
lemiştir. 

Hasta bin müşkülAtla hastaha
neye kabul ettirilmiş, gelen dok
tor yüz lira verilmedikçe, ameli
yatın yapılmıyacağmı söylemiştir. 

Aile para tedariki için öteye be
riye- baş vurduğu esnada hasta 
6lmüştür. Bu hakiki bir vak'adır. 

>t 
Maçkada yeni yapılmaktk olan 

bir apartımanm beıinci katından 
bir amele düşmüş, hastahaneye 
nakledilmiştir. Doktorlar, amele
nin Ucretini ödiyecek or.tada, 
mes'ul bir :zat görmedikleri için 
hastayı hastahaneye kabul etme.• 
mişferdir. 8u da hakiki bir vak'
adır. .. 

litanbulıın. meşhur bir do1'to
ru vardır. Bu zabn. ücret fiatleri 
fÖY,le: taksim edilmittiı: 

Fatihten Eminönilııe kadar beş 
lira. Eminönüadeıı Taksime on 
lira; Taksimden Sif)iye on- beş 
lira; Kadıköy, Boğaziçi yir-mi lira ..• 
Bu da l>qtan başa hakikattır. 

Tahammülünüz müsait olsaydı 
on alb sayfalık bir Son Posta 
gazetesini baştan bap. buna mü· 
masil vak'alarla doldut bilirdik. 
Doktorluk ticaret, hem de tica
retlerinr en kil:lılarındandır. Tev
fik. Salim Paşanın iôdiasmı kabul 
e tmek deniı:e kapak yapma1ihr. 

Bu saydılHanmız belki birta
kım münferit vak'alardır. Fakat 
umumi menfaatlere hadim işlerin 
ticaret olmaması IAzımdır. 

Umumi menfaatlere hAdim 
doktorluğun bir ticaret ıubesi 
addedilmesi bundan dolayı çok 
görülmemelidir. Siperisaika 

Lindbergin 
Çocuğa Bulunıg;or 

Norfolk 28 - Tayyareci Lindı
berg tarafından çocuğunun aranıl
masma ve kaçıranlarla temasa 
memur edilen Norfoklu doktor 

Dobson. Peakek çocuğu gör.mliş 
olduğµnu ve: yavrunun belki, ya• 
rın. belki seki.ı: ~ne kadar ana 

ve iBaliasına iade edileceğini IÖy
lemiştir. 

Paskalya Kazaları 
----

Pariste İki Günde 19 Ôlü, 
60 dan Fazla Yaralı Var 

Paris, 28 - Paskalya yortu
ları münasebetile her sene yol
larda münakale kesafeti arttı
ğll' dan k zaların miktarı da fa~ 
lalaşrnaktadır. Paskalyanın diln
kü ı lk ~ününe ait kaza bi ançpsu 
şuJur: 

g telef, 30 yaralı. 
Paskalyanın ikinci günile bir

likte kazalar 19 ölü, 60 dan fazla 
yarniı ka}detmektedir. 

Jll81.------------------B:Sil'1:!m~------------------------llD, ' --.~---
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R:ta:mm:::B.'le3~ı::::ml!I-----~~~---~-·------ İlkbaharda Niçin 
Girişilen Mücadelede Ka- Yorgunluğumuzu 

Ol 
Duyarız? 

Çak Ç 11 ar Perl.şan uy~ r ilkbahar, yeni bir hayatın baş-
langıcıdır. tabiat, binbir renge 

---- - ---- ___ bürünür, yerden yeşillikler fışkı· 

Urfada Bir Yığın E Y k ı d rır, kuşlarda yep~en~ bir: ce~ 

Şya a a a 0 J liyet başgösterir. Fak at bu coş-
kun hayatın tezaliuratı önünde 
İnsanda bir durgunluk göze Urfa (Husust) 

- Siz orada 
yağmurdan şi

kayet ederken 
biz burada yağ
mursuzluktan bu
nalmıya başladık. 
Şimdiden akar 
sular ve hatta 
kuyularda sular 
azaldı. Hemen 
bütüiı kış şid
detli soğuklarla 
geçti. Fakat bir 
dirhem bile yağ-
mur yağmadı. 
Eğer şu günler-

vindirmiştir. Ta
mamen mektep 
ta le bel~ rin den 
ibaret olan bu 
yavrulara ııcak 
öğle yemeği de 
verilmektedir. 

Mücadele: Bu 
mıntakada ka
çakçılık mücade- ' 
lesi devam edi-

de de yağmur 
yağmıyacak olur-
sa bu sene bu 

Urfado. lılmag• 6Ört1n lk~iU mt!lctep çocukları 

yor. Şubatın on 
beşinden sonuna 
kadar Muhafaza 
memurları ile 
polis ve jandama 
kıtaatmın muh· 
telif mahaller-

havalide mahsulsüzlilk tehlike
ıinden kol'kuluyor. 

Bütçemiz: Viliyet Umumi 

açık nr demektir. Encümenler: 
muvazene temini Te bu suretle 
açığı kapamak için uğraşıyorlar. 
Bu sebeple bazı masraflarda 
tasarruf yapılacakabr. 

de yakaladıkları 

1 
kaçak miktarı tudur: 

994 kilo petrol, 137 kutu 
kibrit, 361 defter cıgara kAğıdı, 

478 çakmak taşı 409 kilo şeker, MecHsi mart iptidasında topla
nar.ak yeni bütçeyi tespit etti. 
Yeni bütçemiz geçen seneye 
nazaran 48,650 lira ek,ik olarak 
( 225) bin lira tahmin ediliyor. 
Buı vaziyette yeai tekliflerle 
beraber bütçemizde 163,266 lira 

Öksüzler: Şehrimizde Himayei 
Etfal Cemiyeti çok faaliyet gös
termektedir. Cemiyet şeker: bay
ıamında 62 öksüz çocuğu yeni 
elbiseler giydirmek suretile ıe-

Tokatta Zonguldakta 1 
- - - .. Elektrik 

1 
Spor Hayatı Olmek 1 l · 

Üzeredir ş erı ----
Tokat ( Hususi ) - Bu sene 

bapnda şehrimizde yeni bir spor 
kulübü teşekkül etti. Kulübe 
dahil olan gençler muntazam 
surette faaliyet gösteriyorlar. 
Fakat karşılannda rakip bir 
takım olmadığı için bu faaliyet 
semeresiz kalıyor. 

Bu yUzden gençlerimi:ıin apor 
hevesi oldukça kınlmışbr. Birkaç 
ay evveline gelinciye kadar faa
liy,ette bulunan Kolordu spor-

cuları son zamanlar.da ıükfınet 
devresine girdiler. Rakipsizlik ve 
müsabakasızlık yüzünden spor 
hayatının s8nmeıi çok mul1te
meldir. 

Bozcaada da 
Vapur işlemediği için 

İhtikar Başladı 

Bozcaada (Husust) - Seyri· 
aefaio ida~.esi Bozcaada poıtasını 
ilga ettiği için halk ve bilhassa 
tacirler çok sıkmb çekiyorlar. 

Posta moUSrü her havada iı· 
leyemediğinden Ça.uakkaleden er· 
zak ve bakkaliye eşyası getirile
memektedir. Bu sebeple adamız· 
da şeker çok az kalmıştır. Şimdi 

toz ıeker 65 •e kesme tek• de 
75 kuruşa fırlamıfhr. 

Yanan Bir Fabrika 
Edirne ( Hususi ) - Geçenle~ 

de çıkan bir yangın neticesinde 
iki köprti arasındaki has un 
fabrikası yanmıştı. Fabrika sigor• 

talı olduğu için sahibi parasını 
almış, binayı yeniden yaptırmıya 

bqlaJUJflır. 

1 
Zonguldan ( Hususi )- Bugün 1 

şehrimizin ancak d&rtte bir kısmı 
elektrikten istif aae ediyordu. 
Çünki elektrik fabrikasının IC:uvve-
ti bütün şehri tenvir edecek de-

recede değildi. Son zamanlarda 

Kozlu kömür şirketi, biitün tehrin 
ışığını temin maksadile bele-
diyeye müracaat etmiştir. Neticede 
belediye ile şirket arasında bir 
mukavele imzalanmıştır. 

Bu mukavelenin tatbikından 
ıoura blltün ıehrin elektrik ve su 
ihtiyacı tamamen temin edilmiş 

olacaktır. Bu mukavele mucibince 
ıirket, elektriğin kilovahnı 4 
kuruşa Belediyeye satacak, Bele
diye de bu fiyate küçük bir zam 
yaparak halka elektrik verecektir. 

Bu suretle temin edilecek 
kir, belediyenin elektrik fabri-
kasından gördüğU zararı kapat· 
mış olacakbr. 

F aket belediye ile tirket ara· 
ıında ıa ıilnlerde bir ihtilif 
çıkmıştır. 

Çünki muknele mucibince 
bu ay nihayetinde firketin faali-

yete geçmesi lhım ıelmektedir. 
Halbuki prk.et ithalltın temdidi 

lizerine itlerin gerilediğini iddia 
etmektedir. Eğer ihtilAf halledil-

mezse belediye Temesinde bulu

nan firketin (20) bin liralık de

pozito parasi Irat kaydolunacakbr, 

Ekmek Narhı Kaldırtldı 
Konya Belediyesi, ekmek nar

hını kaldırmışbr. Fakat narh kal .. 
dırıldığı için ekmeklerin nefaseti

ne halel getiren Te ihtikAr yapan 
ftrtlKllu haiy• etliMeeldir. 

1081 kilo tütün, 534 kilo tuz, 
270 kilo şarap, 820 parça ipekli 

kumaş, 590 adet ipek baş örtüsU 

ayrıca uf ak tefek birçok eşya 

daha yakalrnmJ.fbr. * * 
Edirnede 

İpekçilik Mektebi 
Açılacak 

Edirne ( Husus1 ) - Viliye
timiz dahilinde ipekçiliğin inlö
tafı için yeni tedbir alınmasına 
karar: verilmiştir. Bu cümleden 
olarak bir de ipekçilik ve b&
cekçilik mektebi tesis edilecek· 
tir. Hektepte derslere nisanın on 
beşinde başlanacakbr. 

iptidai tahsilini bitirenler im
tihansız, yalnız okuma yazma 
bilenler de hesaptan imtihan 

vermek şartile mektebe alına· 
caklardır. Tahsil müddeti dört 
aydır. iki ay ilkbaharda, iki ay 
da sonbaharda ders gösterile
cektir. 

Elazizde 
Yeni Bir Sinema Binası 

inşa Ediliyoı 

llAziz (Hususi) - Geçen yaz 
mevsiminin sonlanna doğru ıeh

rimizde bir ıinema binası inşa .. 
sına başlanılmış, fakat kışın l>ir
denliire bastırması yllzllnden la
ıaat yarıda kalmlfb. Havalar 
epeyce düzeldikten ıonra lnpata 
tekrar de•am edilecek ve bina 
yaz sonlarına doğru tamamlana-

cakbr. Bu suretle şehrimiz ıine .. 
masızlıktaıı kurtulmuı olacaktır. 

Yunan Bahkçdarı 
Çeıme ( Hususi ) - Gnmrnk 

muhafaza motörü tarafından kara 
sularımız dahilinde faaliyette bu· 
lunan biı Yun an balıkçı kayığı 
yakalanmıı, on bir kişiden ibaret 

olan mürettebatı mahkemeye 
ftl'il .. iftir. 

çarpar, cilt hastalıkları bu mev
simde kendini gösterir, oil· 
hasa romatizma, ve iş yorgun
luklanDlll doğurduğu ağrılan, 
en ziyade bu mevsimde hissede
riz. Etrafımıza baktağımız zaman. 
bütUn çehrelerde bir sarılık, bir 
çekiklik göze çarpar. Müzmin 
öksürükler, en ziyade bu devirde 

şiddetlenir, damar tansiyonları artar, 
varisli bacakların ağırlığı cf aha 
faz.la hissedilir. 

Vaziyeti umumi surette ifade 
ettiğimiz raman, bu devrin, bir 
nevi "yorgunluk" devr.esi olduğ:ll'!" 
nu anlarız. 

Bu muvazenesizlik ıebe,siz 

değildir. Çünki uzun aylar ka_>ah 
ve fasılasız surette çalışmış1Zdl1'., 
idman yapamamışızdır, oksiju 
ve müvellidülma ihtiyacımızı tat· 
miu edememişizdir. Buna muvazi 
olaral gıdamızın bqhcasını .şe
ker, et ve yağ teşkil etmiştir. 

Bu ~dalanma şekli, vücudUn 
tahammülUnden fazla (toksin) ze~ 
bir birikmesine sebep olmuştur. 
Demeli oluyo~ ki ilkbaharla be• 
raber v.ücudümüzde biriken bu 
zehirleri atmak ve yakmak zamana 
gelmiştir. Vücut ve bnımm te
mizlemek, paslanan vllcut maki-
nesini bu paslardan kurtarmak 
IAzımdu. 

iyi bir kan tasfiyesi yapabil .. 
mck için de behemehal lyod a 
ihtiyaç vardır. 

iyot, vUcüdun en küçtlk da· 
marlanna kadar nüfuz edebildiği 
için, kısmen böbrekler ve kısmen 
damarlar vasıtasile ve İyot saye• 
sinde bu temizliği temin ebnek 
mftmklhıdilr. Deniz l<enarları, 
nefes borulan sayesinde vficudun 
İyot'a olan bu ihtiyacını temin 
ettiği içindir ki halk tarafindan 
büyilk rağbet görmektedir. Demek 
ki ilkbaharla beraber herkes, 
vtıcudunda bu nevi bir temizlik 
yapmak mecburiyetindedir. Aksi 
takdirde vücutta biriken zehirler 
birglhı gelir, makinayı durdurmak 
tehlikesini gösterir. 

• 
lzmirde 
Bir Facia 

İzmirde Karşıyakada bahriye 
maballninde bit yangın faciası 
olmllflur. Saliha isminde bir ka
dımn evinden yangın çık~ı ka
dıncaiJx çok ağır hasta olduğµ 
için alevlerin arasından kur.tııla
mmnıı ve vücudünün muhtelif ye~ 
lerinden yanmıştır. BiraZ' sonra 
yetqenler kadıncağızı bu vaziyet
ten kurtarmışlardlr. 

Irak ve lran Muvarıdatı 
Hudut ~e sahiller Sıhhat Mü

dürlllğllndcn : 
Bura körf.e:zinde lran hüku

metine aie limanlardan gelecek 
yolcular ıçm konul nuş olan 
muayeııei hbbıye ve air tedbirler 
kaldırılmıştır. lra ~ ve Irak hava· 
lisiodeo gelecek gıda maddeleri· 
nin memleketimize ithalleri hak· 
kındaki memnuniyet kemakan 
bakidir. 
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Siyaset Alemi 

Japor.yada 
• • Genış Bır 

Fesat Tertibatı 
Tokyo, 28 - Mütı.. veffa Ba

ron Takuma Dan'ın katli llzer!:ıe 
polisin sarf ettiği faaliyet Ye aui
kastin büyük mikyasta itiraf edil
mesi neticesinde, Japon ricali 
aiyasiye ve maliyesinden bazıla
nnı katletmek için teşkil edilen 
fesat heyeti azasından 13 kişi 
kat'ı surette itham albna alme 
mışlardır. 

Fesat heyetinin &lüme mah
kam etmiş olduğu Japon ricaline 
ait liste meyanında devlet adam• 
larımn en kıdemlisi olan Prenı 
Sailon Ji ile birlikte başvekil, 
lnuke, Baron Vokasuki, Şideh -
ra, bazı nazırlar ve alb bllyiik 
mali ve sınai müessese mildürn. 
Maznunlar " Kan kardstleri" tct
IWAtuıa mensupturlar ve sabık 
nazırlar da bulunmaktadır. 

HARİCi 

~nı:ıar Müzakereyi Kestiler Mi? 
Nankio 28 - Cemiyeti Anam 

Tahkik Komisyonu Nankine visıl 
olmuştur. 

Şanghay 28 - Cemiyeti Ak
nm Komisyonu buradan hareket 
eder etmez Çin namına Japonlar
la sulh mllı.akerelerini idare eden 
Çin icra Meclisi Reia Veki'i 
M. Hankeuye de Soongın ha· 
reket ettiği haber •erilmek
tedir. Bu hareket endişe uyan
dırmi.şbr. Çlinki, Çin kDkiime
tiııin, Cemiyeti Akvam komisyonu 
burada iken onun arzusuna teba
iyetle Japonlarla mOzakereye 
piştiği, fakat gider gitmez de 
mllzakereyi kesmek iatediii zan· 
aolunuyor. 

Japon Harbiye 
Nazırı Meydan 
Okuyor 

Londr• 28 - Tokyodan Tay
mia gazetesine bildirildiğine göre 
Mişi-Mişi gazetesi, Japon Harbiye 
Nazın Ccneral Arakinin mühim 
baza beyanabnı nefretmiıtir. 

84 zat, Çin· Japon buhranın· 
elan bahsetmiı ve bu buhranın 
Mançuri yiizünden uzak prkta 

• ıulhnn ihlalini icap eden son fırsat 
olduğunu aöylemif, Japonyamn, 
ae Cemiyeti Akvam ve ne de diğer 
devletlerin işlerine müdahelesini 
kabul edemiyeceğini kaydetmiş, 
cemiyeti Akvamın iktidar ve aali· 
biyetinin derecesi uzak şark buh
ranında imtihana Ubi tutulmak 
istediğini söylemiş ve her feyden 
ı•vel Cemiyeti Akvam tahkik 
komisyonunun raporunu bekle-

Parla 28 - Peti Jurnal ga
zetesi, Londrada toplan•cak olan 
ve ismine Dörtler konferansı de
nilen lngiltere, Fransa. Almanya, 
lta1ya arasındaki umumi mUu
kerelerden evvel lngiliz Başvekili 
M. Mak Donaldıa Fransız Başvekili 
M. Tardiyöye mllracaatle evveli 
iki devletin aralannda anlaşma· 
lan lüzumunu ileri ıllrdüiünll 
kaydetmektedir. 

Amerika da 
Kasırga 

Mongomeri 28 (Alayama, Ame
rika) - Yeniden fiddetli bir ka
sırga çakmıf, alb kişi daha öl
mllştftr. Geçen haftaki kasırgalar
da ise dokuz kişi aımn,, 57 kiti 
yaralanmlfb. 

mek icap ettiğini kaydeyledikten 
sonra ıu mühim ıözleri arfet
miıtir. 

"Eğer bu rapor, ıayet vazi
yetin takdir edilmediğini g6a
terecek olursa, Japonya, Cemi
yeti Akvamı terketmekle kalma· 
yacak, belki Cemiyeti Akvamın 
Uzak fark işlerine müdahale 
hakkım da kabul etmiyecektir." 

EDEBi TEFRİKAMIZ: 71 ============ 
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Müellifi: Anat Hamsan Mntecimi: P S. 
Hasta değildim, fakat yor- f Birdenbire bir varda çığlığı 

ıundum, terlemiye bq'ıyordum. r koptu, keskin, soğuk bir ihtar. 
BilyUk çarJıya giderek biraz din- Bunu duyuyorum, çok iyi d... -
lenmeyi düşündüm; fakat yol yorum ve asabiyetle kenara atı-
mun ve zahmetliydi; nihayet lıyorum, fena bir halde bulunan 
oraya hemen hemen varmııtım, bacaklarımın~ iktidarı nisbetinde 
prft meydanının ve caddesinin acele bir adım atıyorum. Ônüm-
k6ıesinde idim_ Ter gözlerimden dan canavar bir ekmekçi arabası 
akıyor, g&zlOğiimii buğııluyor, beni geçiyor ve tekerliği ceketime sür· 
körleştiriyordu Ye kurulanmak tOnüyor; biraz daha acele ede-
içia biraz durmuıtum. Bulundu- bilseydim zararsız kurtulacaktım. 
lam yere dikkat etmedim, bana Belki zahmet etseydim biraz da· 
d&şnnmedim; etrafımda slrlltll ha acale, bir parçacık daha ace-
korkunçtu. le edebilirdim, aıtak yapda"" 
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şey yoktu, ayaldanmdan birinde 
bir acı duydum, bir kaç parma· 
ğım ezildi, kunduramın içinde 
ezilip bnkiiİdilklerini hissettim. 

Ekmekçi hayvanlarını bntiln 
kuvvetile çekti ve durdurdu; 
oturduğu yerde döndü ve dehşet 
içinde kalarak ne olduğunu aı{_'r
du. Oh! Daha berbat bir şey 
o!nbP~:· di·. Belki bu o kadar va· 
bim değildi... Bir şey kırıldığına 
zannetmiyorum .• Ohl rica ederim •• 

Muktedir olduğum kacıar ça
buk bir saraya doğru gittim; 
bUtiln bu duran adamlar gözleri· 
ni bana dikmişler, beni ıaşkına 
d&ndftrftyorlardı. Hakikıtta bu 
öldOrllcü darbe değildi, feJAket 
anında fansım bana yardım et• 
mişti. En kötüıü şu idi ki ayakka
INm ezilmif, parçalan..,. tabaaı 

• 

ucundan kopmuştu. Ayağımı 
kalJırdım ve açık yerde kan 
gördnm. Adam sen de 1 Bu 
kaza şunun bunun tarafından 
istiyerek yapılmamıştı; adam be
nim acıklı halimi daha fen•laş· 
tarmak niyetinde değildi. Çok 
dehşete düşmüı bir hali vardL 
Belki de arabasındaki ufak ek
meklerden bir kaçını isteseydim 
ban• ve:irdi. Muhakkak ki sevinçle 
verirdi. Allah yardımcısı olsun! 

Elim bir ıımrette açtım ve 
bu gafil iştahımın sonuna nasıl 

geleceğimi bilmiyordum. Sıranın 
ilstünde yanlara dönüyor ve göğ· 
ılimll dizlerime yaslıyordum. Ha· 
•• kararınca depoya d&ndom. 

Oraya nasıl vardığımı Allah 
bilir ••• Ve _parmakhim k6feainde 
cturdum. Ceketimin ceplerinden 
birini kopardım - muayyen hiçbir 

Sayf. 5 

r Gönül İşleri 
"'\ 

Kızıma 
• 

• Bir ecnebi tirketinde E. J. M. 
rlimuı.lu gence: 

Kızın hareketi, una kal'fl 
itimadı olmadığına delildir. Ona 
itimat ve ıamimiyet telkin etme
diğin için, emeline kavuştuktan 
sonra kaçıp gideceğine kanidir. 
Seviyorsan it değişir, o vakit 
ondan istediklerini isteyemezsin. 

1 

Se'riyonan yapacak birJey yoktur. 
HANIM TEYZE 

== 1AKVJM:= 
' /SAL!/ 

Vakit &a.1 V. tt 
--ı--
GUaet 11 18 S. 41 

O;ı. s. an. 19 
ikindi t. 20 15. 51 

v ••• ~=:!r" 
Akfaıa U. - ıL Si 
Yat.. L 12 20 04 

ı ... 1c '· 39 4 ' 

dütüncesiz - karanlık bir eda ile 
g6ı.lerim &ntıme dikilmif, hiçbir 
teYJarmeden ağzımla çiğnedim. 
Etr .mda birkaç kUçOk çocuğun 
oynadığım duyuyordum •e annm
den biri geçene, insiyaki olarak 
anlıyordum; bundan başka hiçbir 
ıeye dikkat etmiyordum. 

Sonra birdenbire et ÇBJ'fıaa
nın küçük dnkkAnlanndan birine 
kendime biraz çi et tedarik 
etmek için aitmek aklıma geldL 
Kalkıyorum, parmaklıktan atı .. 
yorum, çarşının 6bür ucuna gi-
diyorum ve iniyorum. Kasap
lara yaklaşmca merdivende 
bir bağırdım ve bir köpeğe 
llkardı IÖzltlyormuJWD gibi ar
kamdan yukanya b:bditklr bir 
hareket yapbm. Ve ilk rugel
dijim baba cer' etle bitap ettim 

4 Arkut nr) 



8 Sayfa 

Kari Mektupları 

Nuruosmaniye 
Kütüphanesinin 
Harabisi 

Nunıosmaniye kütliphaneıl, 
yapıhş tarzındaki nefaset ve ta
rihi kıymet itibarile lstanbulun 
en güzel binalarındandır. ls
tanbula gelen bütün seyyahlar 
ve eski eser meraklıları mutlaka 
bu kütüphaneye uğrıyarak bina· 
nm içindeki oya gibi nefis sü• 
tunları ve kıymetli bir Türk 
eseri 1an' ati olan başlıkları hay• 
ranlıkla seyrederler, fotoğrafla
rını alırlar. Bu kütilphane kitap 
itibarile de çok zengindir. 
Fak at bu güzel şaheser gllıı .. 
dengüne yıpranmıya ve batta 
yıkılmıya mahkum olduğu gibi 
minyatllrlil kitapları da harap 
olmıya yüz tutmmuştur. Kütüpha· 
nenin ıimal tarafındaki duvamı 
harici mermer taşlan eski yaıı
aınlar tesiriJe çatlamıı ve· pence
reler. kapanacak bir hale gelmiş• 
tir. BOyük bir yıkılma tehlikesini 
göstermektedir. Binanın altınaakl 
diikkAnlar da demircilere ve fı· 
rıncdara kiralanmışbr. Gürı ıes
Ieri 6rs darbeleri binayı sars
bğı gibi bacasız olan diikklnlardan 
çıkan dumanlar da kitapları ber
bat etmektedir. Bu dükkanların 

demircilere verilmemesi ve çatla
yan duvarların da biran evvel 
tamir edilmesi IAzımdır. 

Muallim Ali 

Belediyenin Bir Tavzihi 
Gazetenizin 1 O - 2 - 932 tarihli 

nnshasmda ( Kari mektuplan ) 
ılltununda Hulusi imzaıile neşre· 
dilen mektup üzerine tetkikatı 
IAıime icra ettirilmiştir. 

Milzayedeye konulan eşyaya, 
piyasa ve satış fiatları nazan 
itibara alınarak muhamminlerce 
takdir edilen kıymet, eşyanın 
cins ve evsafile birlikte matbu 
mllzayede cetvellerine yazılmakta 
Ye satış fiab dahi bu cetvelde 
ı&terilmektedir. 

MuamelAt kontrolörler tara· 
fından müstemirren murakabe 
edilmekte olduğu ve bilhassa haJ:. 
kın aldatılmaması için esnafın 
mnıayedeye koyduğu eşyaya 
değerinden fazla fiat takdir olun· 
mamasına itina edildiği cihetle bu 
baptaki şikayetin doğru olmadığı 
anlatılmıştır. 

KeyEiyetin ayni sütunda tavzi
heu Dqriui rica ederim efendim. 

Vali ve B. R. N. Muavin 
Nari 

Cevaplarımız 

Kulelide Muhsin Kemal Beye: 
Yazılanmz çok güzel. Kabili

yetiniz, çahştığınız takdirde ar
tabilecek vaziyettedir. Bu itibarla 
tebrike şayanımıı. Ancak gaze· 
temizde şiir dercetmediğimiz 
için gönderdiğiniz yazılardan ma· 
aleeef iıHfade edemiyeceğiz. 

* Alı Ticaret Mektebinden 
Necdet Beye: 

Bahsettiğiniz marş Garp mu
ıikisinden mülhemdir. İspanyol 
marşı olduğunu söyiiyenlcr de 
vardır efendim. 

Ziya Paşa 

Resimli Ay matbaası tarafın
dan büyük edip Ziya Paşanın 
hayat ve eserleri hakkında bir 
kitabı neşredilmiştir. Tavsiye 
ederiz. 
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Ba lıkpazarında Bir Saat 
1

.....,...-j __ Ne_şriy_aı_....._.J: 
Esnaf Dediğin Müşteriyi Gö- Genç Kızlara 

•• •• B b "' • d T J I Adabı Muaşeret zunun e egın en anıma ı . isim~":i:"iu~.~b:.,~:;:t ;~.:; 
hayatımızda yapılan bGyük inkı· 

( Bursa ) Memlekette Bir Tane Amma' Orada 8 Tanedı•r libın arefesinde ve Türkiyenin 
ıarktan garbe teveccllh ettiği 
bir anda böyle bir kitaba büyük 

il 

Gilnün lıer saatind• 61r lıarcilmerç laagatı gaşıgan Balıkpazarının bir köşesi 

Sözüm ona Balıkpazarı cad- 1 Öteki yağdan da nllmunelik Bu fiat kınşı, rakibi hiddet-
desindeyim f. Haşa.. Cadde de- bir parça keser: lendirdi: 
ğil, bulvar... Omuz omuzu sök· - 120 ye veriyorum emme, - Dostlara kırk beşe veri· 
miyen bir kalabalık, bozuk yağdır desem inanma.. Halis yoruz... Bir alan bir daha alıyor. 
kaldırımlı daracık yolda boğazı ayran... Mali görmeli öyle almalı •.. 
sıkılmış bir adam gibi çırpımp Parmaklarını yalarken ilAve Birisi, kaymakçının önllnde 
duruyor. Öyle vaziyetler oluyor eder: Ankara balmın pazarlığını yapı-
ki ne ileri, ne geri... - Ne yapalım Bey.. Yağ tu- yordu. 

Hammallar, ağır yüklerile rast tan parroalı yalarmış!.. Bu ke- -Demek yüze olmuyor .. 
gelene çarparak geçiyorlar. Adım satlıhta bize de parmah yalama- - Ziyan ederim beyim .• 
başmda bir çukura saplanarak sı kaldı. - Canım, ne çıkar ... Serma-
homurdıyan otomobil ve kam- Daha ilerde kasapların ferya- yeden ziyan ediyor. 
yonlar, katar halinde art arda dı kulağınızda çın çm öter: Sabcı coştu; 
dizilmiş arabalar.. - Buz gibi karaman (60) a... - Böyle hah başka yerde 

Yol bulup ilerliyehilirseniz - Karamana gel.. Karama- bulamazsımz. Bal değil, kuvvet 
aşkolsun derim size.. na gel... macunu:. Ağzına bir parmak ça-

Hani bir şarkı vardır: Meşhur meseli habrlıyarak lan beş sene gençleşiyor. Rek-
Kıyıdan kıyıdan kıyıdan gel! karamanın koyununa, . yan yan lam tesirini göstermiş olaca ki, 
Orta11ı çamur yandan gel.. bakarak uzaldaşırsnnz. Balıkçılar, adamcağız 120yi gözden çıkarıp 

Balıkpazarına işleri düşenler gününe göre ya pek ateşlidirler, bir okkalık kutuyu kağıda sar-
ıslak havalarda bu şarkının ma· yahut iki cinsten fazla balık bu· dırdı. 
nasım daha İJıİ an!arlar. Pastırma, lunmıyan tablalarmın başında Bahkpazarmm I sarrafları da 

• v k k k 1 pı·nekler, dururlar, yaman doğrusu... rili ufaklı al· peynır, yag, ayma , çi o ata, 
et, balık ve daha akla gelen Benim gittiğim gün, kefal bnları pınl pınl cama ~Anlara ıı-

1 · · · b çoktu. Sarışın bı·r balıkçı, sıtma ralamışlar, ellerinde bir dizi me-ge mıyen çığ ve pişmış in türlii 
şey, müşterilerin iştiba nazarları görmemiş sesile, gelene geçene cidiye şakır şakır oyn:ı.yarak bir 
karşısında adeta elpençe divan hallerine miinasip manilerle laf nevi müşteri avcılığı yapıyorlar. 
d M. · · · dükk"' 1 abyordu: Ha)jnden dışarılıklı olduğu anla· uruyor. ınımını · an arın 

şılan bir kadm, süklüm püklilm 
içi, kapılarına kadar dolu... Kefaltın ne maJ... yaklaştı: 

Etiketlere bakıyorum; hemen Alnlh iıen bir okka aJ.. - Reşadm altmını alın mı 
hepsi birer şehir ve kasaba ismi Kefal olmuş, denizlerde kıral... oğul '? 
taşıyor; Döryol 6, Amasya 180 Varsa kefal. yokaa kefa!.. - Ahnz valde.. Kaç tane 
Halep 220, Bursa 160 ... Meğer • · · · · · · · • • · var? 
bizde Bursa, bir değil birkaç tane lstnvrit, iıta\'rit,. - On teac idi. Altısı boıul-
imiş: Y emiyen tirit... du. Geriye ne kaldı ki? 

Tuzlu Bursa, tuzsuz Bursa, :-laydi babalık işine git,. Çıkım açtı, saklandığı günden 
taze Bursa, halis Bursa... Bunla- Okkaıı otuzdan aşağı olmaz, beri el değmemiş gibi lekesiz, 
nn hepsi yağ, fakat cinslerine Böyle balığın parası sorulmaz.. sapsan albnları camakanm üstil-
göre fiatleri de değişiyor. Bir Müşterilerin çoğu inadına ta- ne bıraktı. 
yerde Bursa yağı 120, bir yerde mabkar: "Sarrafı biinsaf" topuna bir-
160, bir başka dükkanda 200 - Oğlum .. Baksana, strongi- den altı lira vermiye kalkışmaz 
bunların hangisi halis yağ? losu kaça veriyorsun? mı? 

Karaman eti, bir yerde 55, . - Altmışa veriyoruz Beybaba. Efendim, sizin anlayacağınız 
bir yerde 60, bir başka kasapta İhtiyar, bir kelime söyleme- bu altınlar silikmiş!.. Sonra da 
65 .. hangi etlen almah?.. den uzaklaşıyor. Arkadan bir ayarları eksikmiş. Şaşılacak şey? 

Kasaba sorarsanız cevap hazır: başkası; Ayarı eksik altm da olurmuş 
- Ucuz etin yahnisi tatsız - Balık, kaça bahk ? meğerse .. · 

olur Beyimi.. 7 Altmışa dedik... Kadıncağız, bereket versin, 
Yağcı, alıcıyı gözünden tamr. - Okkasmı otuza venrsen pek gözü kapalılardan değildi: 

Hemen kulağımza eğilerek fı. alırım.. - Sen beni aidatımı veriyon. 
sıldar: Balıkçı, ( okkah ) bir küfür Altmın eğsiği olur mu hiç? 

_ Yağın iyisi bizde... Öte- savurmamak için belli ki kendini - Saraf yavaş yavaş miktarı 
kilere kulak asma... Bende de güç zaptetti. yükseltiyordu: 
var amma, size layık görmem. Vakit ileriledikçe karşıhklı Sekiz vereyim anne .. 

Bıçakla bir parça kesip uza- köşeleri tutan iki balıkçı arasın- - Dokuz buçuk vereyim .• 

tır : 

- Çeşnisi helaldır.. Ye de 
mala bir bak .. İşte bunun okkası 

daki rekabet te alevleniyor: - Dört altına on iki de ol-
- Kefal elliye dedik... maz mı? 

280 ... 

- Elliye alma, kırk beşe ı -Haydi on beş olsun ... 
f d. Kadın, paracıklarını tekrar e en r •.. 

ihtiyacımız vardı. Senelerdenberi 
kafes arkasınde ve peçe altında 
yaşayıp garip bir terbiye sistemi 
altında yetişen genç kız, son 
ıeneler zarfında yeni bir ha• 
yatın zaruretlerile hareket etmek 
mecburiyetinde kalmıştır. Genç 
Türk kızlan, yeni ve medeni ha
yahn icababna tetabuk etmekte 
büyük bir istidat göstermekle 
beraber, bunları gayrişuuri ve 
görenek halinde deği~ bir disip
lin ve şuur albnda 6ğrenip tat
bik etmeleri mutlak surette 
llzımdır. 

Muntazam Ye cazip bir ttırkçe 
ile yazılan ve iyi bir tasnifin 
mahsulü olan bu kitabı blltUa 
genç kızlarımız, hatta kadınlan
mız ve erkeklerimiz bile okuma
lıdirlar. Bir genç kız nasıl giyf.. 

nasıl oturup kalkar, naml 
yemek yer, nasıl el sıkar, 
evde ve salonda, ne vaziyette 
bulunur, sokakta nasıl ytirDr, 
hangi kitapları okur, nasıl se
lim verir, erkekle nasıl görüşür, 
baloda nasıl giyinir ve ne şekil· 

de hareket eder, berkesin dan• 
teklifini kabul eder mi, hatta 
nasıl tabessüm eder, hulAsa bir 
genç kıza lazım olan herşeyi en 
basit teferruatına kadar ihtiva 
etmektedir. Muharrir, genç kız ad• 
bı mua,ereti hakkında yazılm11 
en salAhiyettar kitaplardan istifadt 
ettiği gibi, bizim içtimai hayatı· 
mızm hususiyetlerini de ihmal 
etmemiştir. 

JUl Vern 
Yazan: Faik Sabri 

Maruf Fransız muharriri JDI 
V erne ait zarif bir eser neşrediJ .. 
miştir. Bütün gençlerin 'seve, se
ve seyahatnamelerini okuduklan 
bu kuvvetli ve cidden geniş ha .. 
yalli muharririn dün bize inanıJ. 
maz gelen tasvirleri, bugtln artılı 
birer hakikattir, diyebiliriz. "Ka
mere seyahat ,, isimli kitabını 
okuyanlar, bugünkll ilmi ve fenni 
tetkiklere mevzu teşkil eden bt 
mühim muadele ile muharrir ta• 
rafandan daha o zaman meşgul 
olunduğunu gösterir. Bu kitabı 
okuyunuz ve büyük bir muharriri 
tanıyınız. Tevzi yeri Kanaat kntiip
haneıidir. 

çıkınına istif ederek boynundaki 
torbaya asbktan sonra çıkb gitti. 

Saraf arkasından bağırıyordu: 
- yel hurda.. ao lira veriyo

rum .. 
Kadın aldırmadı artık ... 
Temiz kıyafetli bir bey, 

tavukçu dnkkinında, tavuklann 
fiatını soruyor: 

- Pekte zayıf feylermiş ya .• 
ne ise, kaç kuruş tanesi? 

Satıcıda surat bir karıf: 
- Bir liraya olur ••• 
Müşteri aldı, yürüdll. Dudak

ları arasından mırıldanıyor: 
- Hani Balıkpazarınm ucuz

luğu nerede kaldı? •. Taş yerinde 
ağır, dedikleri kadar vaı·mış. .. 

Bu lafa mim koyarsanız siz de 
aldanmazsınız: Taş yerinde ağır
dır .. Balıkpazarmda maim hem 
iyisini, hem ucuzunu bulmak 
ümidile bu daracık yolda taban 
tepenlere bilmem ne demeli? .. ... 
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Bilir 
Misiniz 

Niçin? 

Ateşböceği 

Niçin Panldar ! 
Ateşböceği bir böcek değil, 

bir haşeredir. Karanlıkta verdiği 
ıtık kuyruğundaki parlak uzuv
dan hasıl olur. Y almz bu ışık 
dişi böcekte bulunur, erkeğinde j 
yoktur. Bunun da sebebi erkeği 
ceziptir. 

* Köpeklerin Renkleri 

Niçin Başka Brışkadır 7 

Cildin muhtelif kısımlarında 
muhtelif hüecyreler vardır. Bu 
hOceyrelerin bcrbiri kıllara muh
telif renkler verirler. .. 
Tırnaklarda bega. 
noktalar neden hasıl olur? 

Tırnaklannıza dikkat ediniz 
bazan şurasında, burasında beyaz 
noktalar görürsünüz. Bunlar gıda· 
ıwıktan hasıl olur. Tırnağın fo 
kı11mlan az çukurdur ve içinde 
hava vardır. Kanın tırnaia kadar 
Yarmuına manidir. 

r:am 

ıiçin Şeffaftır? 

Cam lyle bir maddeden 
yapılmııtar ki iıiğin reçmeıine 

m&aaittir. 
1f. 

Yag Dökülünce 

Deniz neden sakinleşir? 
Denizde •apurların etrafına 

dikkat ediniz. Dökülen yağlardan 
wapurun civan dümdüzdllr. Yağ 
d6kiilen yerde Sd durgun ve 
dalgasız olur. Niçin? Yağ kesif 
bir mayidir ve sudan daha yavaş 
hareket eder. Ayni zamanda 
sudan daha hafiftir. Suyun ft1-
t6nde bir tabaka teıkil ettiji 
zaman, suyun dalialanmaıma 
mani olur. 

* Kendi kendimizi 

f'liçin Gıdıklıgamagiz? 
Gıdtklanmak için, bunun ini 

beklenmedik bir zamanda yapıl· 
mısı lizımdar. Halbuki kendimizi 
ıadıkladığımız zaman, bundan 
baberdanz. Sinirlerimiz olacak 
feyİ biliyor. Bu sebeple gıdık
lanmayız. 

* .~rkekler niçin 

· Panlalon Gigerleri 

Pantalonu biz garptan aldılı. 

~·><: 
!'~· -

f 
;ı. 

Bu lapor
cu ts y•
r l n den 
)'&rahdır. 

il u alllra 
Pouvels37 
ae n r. lik 
muallim -
ilk baya
b sarfın
da bl r 

A. fr l k ada 
yaf11an bu 
h a7 va D ın 
adı Jakana
dır• Sa &a
tinde yQ&ea 
yapraklara 
bf!••raar,tlrtl 

.OD deniae •ef 

kalma--~. 

Gözler İnsanın Solak 
Meylini Göstermiye Olmak 

Yarayabilir Fena Mıdır? 
insanların ekserisi her itlerini 

sağ elle g6ıilrler. Sol ellerile İf 
görenler nadirdir. Fakat bu 
solaklık nereden geliyor? Ne
den ekseriyet sağ elini kullanı
yor? Bu suallerin cevaplanm 
henüz tamamile vermiı değil
lerdir. Ta ilk zamanlardan
beri insanların kendilerini müda
faa için sağ elini kullanmıı ol
malan ve nesilden nesle inen 

Gözlerimiz birçok seciyeleri
miı · .ı aynasıdır. Temayüllerimiz
den bir çoğunu gözlerimize baka
rak tayin edebiliriz. 

Meseli gözleri arasında büyük 
bir mesafe olan kimseler sebze-

yi ete tercih ederler. At ve ökll
ze benzerler. Gözleri biribirine 
yakın olanlar daha ziyade et yi
yen hayvanlara benzerler ve eti 
aebzeye tercih ederler. 

Gazlerinin arası açık kimseler 
tabiaten de onlar gibi yumuıak 

ve aakin olurlar. Şişman adam 
ayıya benzer. Kısa boylu olup 
maymuna benziyenlerin bayatla
n da kasadır. 

Bir insanın derisininrengi, aar
fedebileceği kudret ve kuvvetin bir 
ifadesidir. Beyaz insanlar, esmer 
kimselere nisbetle daha faal, da· 
ha çalışkan, daha aabırla oluyor-

lar. Esmerler, tabiahn darbaları
na daha eyi mukavemet edebi
lirler. 

bize kadar bu auretle gelmiş 
olması muhtemeldir. 

Bir doktor solaklar hakkında 
uzun uzadıya tetkikat yapmıt 
ve fU neticeye •armışbr: 

1 - Solaklann hiçbir ifte 
kemale ermelerine imkin yoktur. 

2 - Solaklann hayab daha 
kısadır. 

3 - Solakların vücadi te
klmülleri taın değildir. 

Sağ elimizi beynimizin sol 
tarafı iclare eder. Avni zamanda 
ı6z 16yleme kabiliyetini beyni
mizin aol tarafı idare eder. Bir 
solak beyni sol tarafa emir ver
miye aevketmekle ona yanbf •e 
gfiç bir it g6rdtırmnı olur. 

Pantalon şalvarın daha kllç&lml
flclllr. Ata binmesi, yGr&meai 
kolay olduğu için bu pkli ter
cih etmitlerdir. 

* Balıgın Dışı · 

200Bin 
Liralık Bacak 

Kazalara K~rşı 
Geceleri Ziyadar Levhalar 

Kullanılıyor 

neden kayıcı dır? 
Babğın cildinin O.tünde bir 

dıt cildi vardır. Bu ciltte birçok 
pddeler vardır. Bunlardan yatlı 
Wr mayi çıkar. Babk bu sayede 
m içinde silratle yOrilr. Ve elle 
tatuldutu zaman kayar 

Amerikada şimdiye kadar ya
pılan ınzel bacak miiaabakaları

mn hepsinde birinciliği, maruf 
artist Mis Noel F ranaiı kazanmış· 
br. Temin ettiği bu bliyUk f6hret 
berine bacaklanaı ıigorta ettir· 
miftir. Sigorta bedeli tamam 200 
bia dolardır. 

Amerikada bilhassa geceleyin 
otomobil kazalarının anine geç
mek için tehlikeli noktalarda ıu 
çareye bq vurulmuttur. 

Geoit bir levha lizerine elek
trik ampulleri)e .. yavq " ihta· 
nnı yazmak. Bu tedbirin a}m .. 
dıiı mıntakalarda, karalar yüzde 
elli azalmışbr. 

A.nuından enal dotan ve 
anHı•da enel ilen adam Habildir 

Evleri, Mabetleri, 
Mezarları Altında 
Bulunan Bir Şehir 

Alman seyyahlanndan biri 
Çinle Mongolistan arasında şim
diye kadar hariçle biç temaata 
bulunmamıı, tamamen mücerret 
bir bayat yaıamış bir kabileye 
tesadüf etmiltir. 

Bu kabile göçebe bir aşiret 
halinde değildir. Küçiilc bir şe
hirde mukimdirler. Fakat evleri, 
mabetleri, mezarlan, her feyleri yer 
albndadır. Dai yamaçlannda bl
yiik delikler açıyor. Bu kuytu 
delikler içinde yaşıyorlar. Y alnaz 
kapıyı ve kapının etrafını fe.
kallde güzel bir tanda tezyin 
ediyorlar, 

Hele mabet ve mezarlann 
methalleri hakikaten büyük bir 
sanat eaere addedilebilecek ka
dar mDzeyyendir. 

Bu kabilenin dailar içinde 
yapıllDlf büyOk zahire depolan 
vardır. Dağ tepelerinde ektikleri 
mahsulleri bu mağaralarda gizle
mekte ve ihtiyaç halinde çıkanp 
sarf etmektedirler. 

Çok Borç 
Alan Devlet 

Şimdiye kadar tutulan mali 
istatiklere g6re dlnyanın en 
fazla iatikrazam yapan devlet Çin 
olmuttur. Ondan daha çok istik· 
raz yapanlar varsa da Çin bil
hassa hususi istikrazlarile, batta 
urraflara varmcıya kadar aldığı 
borçlarla bu vadide birineiliji 
kazanmqtır. 

Amerika Milyoner· 

leri Çocuklarını Av· 
rupaya Kaçırıyorlar 
Milyonerler Çocuklarını So
kağa Çıkarmıyor, Mektebe 

Göndermiyorlar 

Llnberp çalınan çocuğu bi
li bulunamadı. Fakat 6tedenberi 

Amerikada çocuk bırsızbğı çok ol· 
doğu ha'de, bu hAdise herkesin 
glzilnD açb. Şimdi Amerikada zea
gin aileler, korku içinde yaşıyor, 
çocuklanm sokağa çıkarmıyor, 
mf'ktebe pnderemiyor. 

Filhakika Undberıin çocu
juadan aonra h1rsızlar daha bir 
çoklarının çocuklanm kaçırdılar. 
Banıardan hiçbiri tutulmadı. 

Son senelerde çocuk kaçırmak 
içki kaçakplıjı kadar taammOm 
etmifti. Hırsızlar annelerin ev
IAt muhabbetini latismar edi
yorlardı. Çocuiun kaybolmasma 
tahammiil edemiyeceğini tabmla 
ettikleri için, çocuğu kaçırır il.. 
çarmaz muayyen bir para istiyor• 
lardı. Bu İf orada bir san'at 
halini almıtbr. Hınızlar korka 

nedir bilmiyorlar. Ôyle kunetli tet
killtları •ardır ki, ele geçmektea 
kat'iyen korkmıyorlar. 

Güvercinle Para Gönderiyorlar 
Geçende Marian Parker ia

minde bir genç kadım kaçırma.
lardı. Hırsızlar kızın babasına 
(Tilki) imzuile bir mektup gan .. 
dererek kendisinden muayyen bir 
para istemifler ve ıu talimatı ver
mitf erdi : .,Fılln gün, filin saatte 
filin yerden geçecek olan siyah 
renkli otomobili takip edecek, 
parayı verecek ve çocuğunuza 

alacaksınaz. " 
Baba, polisi keyfiyetten ha

berdar etti. Polis te onun oto
mobilini takibe başladı. Yolda 
binızların otomomilinden bir pa
ket düştü. Baba sevinç içinde 
otomobilinden indi. Fakat paketi 
açınca çocuğunun parçalanmıı 

olduğunu gördü. O günden beri 
bütün aileler kaçınlan çocukları 

için istenilen parayı derhal verir
ler •e polisi kat'iyyen haberdar 
etmezler. Nitekim bu defa Un
berg de çocuğunu bulmak için 
polisten ziyade hırsızlarla anlqmıJf 
mecbur oldu. 

Fak at hllk6met lunWara para 
verildiiini haber alma, para 
veren aileyi mabkem91e verir. 
Bu sebeple çocukları kaç.mlan 
aileler gayet miişkll YUiyette
dirler. Polile iz vermemif olmak 
için, hırsızlara para glndermek 
hususunda binbir çareye bq 
vurmuşlarclar. MeaelA lumzlana 
kullandıldan vasıtalardan biri 
gtlvercindir. Bir g6n bir çocuk 
çabnmış, iki gün sonra aileoba 
bahçeıinde atzmda notla bir 
g6vercin prlllmlftlir. Aileye 
O dolan bir zarf içinde fiiver
cinle iade etmeleri bildiriliyordu. 
Gttvercinin avdeti için ele rece 
intihap edilmifti. 

Bütün bu tecrllbelerden HDQ 

polia, lunazlara k&rfl aillh kul
lanmaktan bqka çare kalmadı
;ına kanaat hlsıl etmif. Zengia 
evleri zabıta nazareti albna alın
mııtır. Fordun Vetrovindeki 4ftft 
bir kale halini almıfbr. Büylk 
ıervet tabiplerinin hepsinin evin
de polis •e dedektif&. be~ 
mektedir. 



8 Sayfa SON POSTA Mart 29 

HARUNÜRREŞİT ELMAS GF.RDANLIK 
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Tarihin Esrarengiz Sayfaları 
51 Yazan: lt 'f - L----------M-A_N_Z_U_M __ K_O_M_E_D~J---------

Ve lımaile dönerek sordu: 
- Çiçeklerimi nasıl buldu· 

nuz? Kendilerini gördükten sonra 
artık mücevher kelimesini .kul- · 
Janmıyalım. Çilnki bir elmas veya 
inci nihayet göze cilA ve zıya 
•erir. Likin bu kızlarda kan 
•ar, can var, ses var, duygu 
var, ıtır varl Kendilerine bülbül
leri içlerinde saklı güller, yahut 
ıfilleri duc?aklarında yaşıyan bül
biiller diyebi:iriz. 

, 
büyük bir heyecan ile amcasına 
cevap verdi : 

- Sadaka!lahü1Aziml 

lsmail, Fen hasın "Zatnlbal" 
diye takdim ettiği Ziyanın yüzü
ne baktı: 

Reşe' leala malAbatuhu 
Hallctet dünya minelfitenl (1) 
Dedi ·we müteakıben gözlerini 

Zatlilcemalin göz kamaştıran yll
dlne çevirerek okudu: 

Hiye Zehrae misli ın•ınetnlgav 
Vasim, talca min cevherin 

meknunin (2) 
Ve en sonra Zatnlvisalin, nu

rani bir sütun gibi r6nüllero 
heyecan veren yüksek endamını 
gözden geçirerek haykırdı: 

- Ma hazelbeşer, illi mele
klhı kerim. 

Bu s~z, matQm olduğu Ozere 
•yettir. Harunürretit, amcasının 
kızlar hakkındaki takdirlerine iş· 
tirak ettiğini göstermek için aye
tin okunmasını fırsat bildi ve 

(1) Bu bir ahu ki rOzelllfl olma
•aydı dilnya f ıtneslz kalırdı demektir 

/ v• bu beyıt Ebu Nüvaaındır. · 

(2) Ba beyit, PeyA"amberin tairl 
Ha11anan otlu Abdurrahmanındır 
ye mllblm bir biklyul Yardır. Şair, 

Muavfyenla kı:rı için bu beyti de ihtin 
eden dokunakh b ir rıızel yazmıştı. 

Muniyenln oğlu Y ezıt, tiiri itidinee 
kıadı •e bili ret makamını lual 
etmekte olan babasından, aairin 
BldilrDlmealnl istedi. Bunun Ozerine 
baba ile oğul arasında fÖyle bir 
muhavere reçti: 

- Abdurrabmanıa katlini niçin 
l11tlyorıun? 

- Kııı kardefimi teşhir ediyor? 
- Ne diyor? 
- "Gecem pek uzun ıürdll, mab-

HD kaldım,. d:yor. 
- Bize ne. Barak, mahzun kalsın. 
- Fakat babacığım, "onun için 

Şama geldim, herku bu ~ayretiml 

teflire kalkı'tı" diyor. 
- H :re ne taalluku •ar? 
- ( Y a:ıdığımız beyti okuyarak ) 

lAkln baba. " Öyle beyaa, güzel, 
parlak bir kızdır ki en kıymetli 

inciye benzer • demekten de çekin• 
aıiyor. 

- Yalan mı, hemtinn rllzel 
detil mi 1 

- Peki amma, o habisin • Dnı 
mermer n:ıerinde birib.rimi:ıe aarıl

chk, kubbei bazraya kadar beraber 
yürlldük " demesine ne dersiniz. 
Hemşirem onunia aarma.t Ldolat mı 
oldu? 

- Burası hezeyan amma tair 
ağzından çıkıyor. Şairleri ıclzlerln• 

den dolayı öldürür.sek şiir1iz kalırız. 
Oj'lunun Ye daha birçok kimse• 

lerin faİr hakkındaki hücumlarına 

ıötüı veren Muav iye, batka bir ted· 
bir ile geveze Abdurrahmaot mahcup 
etmişt ir. Onun yüksek zekiıını ve 
tahammül kudretindeki ~nginliği 

röstereu bu tedb"ri de kaydedelim ı 
Muaviyenin bir tek kızı vardı, Ab· 
durrahman bu noktayı bilmiyordu. 
Halife, onu yanına çağırarak "bir 
kızımı medhetmiş.s in öbürü gücendi" 
dedi. Şai•, .. Hakkı nr, parlak bir 
4firJe o Hanım kızı da medhedece• 
tim" cevabını verdi ve yeni bir ga• 
&el yazarak: "ab!ası aribi Muaviyenin 
ikinci kızını da sevdim, beraber 
gezdim, beraber dolaştım., tarzında 

ıevezelikler yaptı. Muaviyenin yal• 
nıı bir kızı olduğunu bileraler, 9ai· 
rin iftira ettij'.ni anladılar ye kendi
aini maakaraya çevirdiler. O da 
Şamdan kaçmaya mecbur old-. 

Fakat bu heyecan, derakap 
mahzun bir dalgınlığa münkalip 
oldu. Çünki gözünün önüne De
nanir gelmişti. Denanir, Vezir 
Y ahyanın evindeki sanşın hala· 
Aıkb. O sarışın alay k ki saçı· 
nın her telinde güneşten kopma 
bir büzme taşıyordu ve Harun, 
o hüzmelerin her birine gönlün
den bir parçayı kaptırarak yüz 
dilime ayırlmış, fakat her dili
minde yine hayat ve hassasiyet 
kalmış bir kelebek gibi avarelen
miştil 

Şimdi her biri birçok zevk 
vadeden bu giizel kızın önünde 
de kalbinin güneşini seyrediyor-
du. Ziyanın, Seherin Ye liunsun 
müstesna mahluklar olduğuna 
inanıyordu. Likin onlarda Dena• 
nire nazaran bir eksiklik sezi• 
yordu. Bu eksiklik onlann yüz
lerinde miydi, boylarında mıydı, 
tombulluklarında mıydı? Ha~, 
bu üç kız, tıpkı Dena
niz gibi bakışlarında yakıcı 
fuleler taşıyorlardı. Boylarında, 
gönüllere serhotluk veren irtifalar 
vardı. T ombulluklarında, kıvrım 
kıvrım hulyalar ıerpen bir kayna
yış yaşıyordu. O halde bu eksik· 
lik neydi? 

Harun, gamlı,gamh düşündük
ten sonra içini çekti, amcasına 
eğildi: 

- Gllzel ıeyler dedi, fak at 
nihayet birer yıldızdırlar. Ben 
kendilerini güneşimin peyki yap
mak istiyorum. 

( Arkaaı nr) 

=RADYO= 
29 Mart 932 Sah 

IST ANBUL - (1200 metre S ld· 
lovat) 18 rramofon, 19,S Hafız Bur
han Bey, 20,5 ıramofon, :ll Haha 
Burhan Bey, 22 orkestra. ' 

BÜKREŞ - (394 metre 16 kilo-
vat) 20,40 gramofon, 21 orkestra, 
21,40 Mella Pia tarkı1an. 

BELGRAD - (429 mc~e) 20,2S 
konfrrans, 21,30 Zagrepten nakli, 
23,50 çigan orkeatrası. 

ROMA - ( 441 metre ) 21,0S 
Macariatan hakkında musahabe, 
22,45 komedi, 23,15 konser. 

PRAG - ( 488 metre) 22 Foros
ter ıarluları. 22,30 piyano konıeri. 

ViYANA - ( 517 metre ) 20,40 
konser opera parçaları, 22 Riter 
Wainerden parçalar. 

PEŞTE - ( 550 metre ) 21, lS 
opra orkestrasının konıeri, 22 çl• 
rıan orkestrası. 

VARŞOVA - (1411 metre) 20,s: 
aramofon, 21,15 orke&tra. 

BERLIN - ( 1935 metre ) 20,20 
Göthe hakkında konferanı, 23,20 
konser. 

30 Mart 932 Çarşamba 
IST ANBUL - ( 1200 metre ) 18: 

gramofon, 19,5 Cennet •e Mebrure 
Hanımlarla Ye1ari Asım Bey, 20,S 
gramofon, 21 Bedayi muıiki heyeti, 
22 cazbant. 

BÜKREŞ-(394metre)20,40 Şoman• 
dan şnrkılar, 2hi:yoion aolo, 21,45 
piyano aolo. 

BELGRAD - (429 metre) 20,S 
Yugo11lavya konaeri, 21,20 tango 
saati. 

ROMA - (449 metre) 22 1enfonl, 
21,45 opera binaaandan nakil. 

PERAG - ( 488 metre ) 20,20 
salon orkes 'raı. 

VIY ANA - ( 517 metro ) 2045 
Arien ıarkıları, 21,lS Madanıe 
Lar4idük. 

PEŞTE - (550 metre) 20,39 Kora 
farkıJarı, 21,10 Verdiden parçalar. 
VARŞOVA - ( 1411 metre) 20,30 

hafif musiki 21,lS wramofon. 
BERUN - (1635 mo~re) 20 dG.nya 

ıiyasetl, 21 •alon ork .. taraaa. 

Neriman - Nariye 
Ihsan - Ferit . 

• . iki genç kadın 
. iki genç erkek • 

Kuyumcu • . Para işinde babasını bile din1emiyen bir adaın 

Birinci Sahne ı 
( lkl genç iradın köprüde yürürler. iki re ~ erkek 

onlan takip eder) 

IHSAN 
Ferit! .. Baştan çıkıyor, kadm yilzilnden, insani •. 

FERİT 
Pek ziyade düşkünsün sen de onlara, Ihsan! 

İHSAN 
Nasal düşkün olmayım: Kadın =- bayat demektir! •• 

FERiT 
Onlar için verilen beyhude bir emektir! •• 

IHSAN 
Beyhude bir emek mi? •• Yanılıyorsun fazla! •• 

FERiT 
Onlar bizi 6ldlirür bin bir sitemle, nulal 

IHSAN 
Razıyım, naz etsinler! •• Feda olsun canımız!. 

FERiT 
Baki.. Şunların peşinde patladı tabanımız! •• 

IHSAN 
Ziyanı yok: Bulunmaz böyle bir çift ıen peril •• 

FERiT 
Poıta tatarı olduk iki saatten beril •• [*) 

İHSAN 
Beni, endamlarile, peri~an ediyorlar! •• 

FERlT 
işte, Mahmutpaşadan, çarşıya gidiyorlar!.. 

IHSAN 
Biz do takip edelim,. Hiç kaçırma g6ıllndenl •• 

FERİT 
Başım belAya girdi yine senin yüztınden!. •• 

( Kadınlar kuyumcularda bir mücevherci Titrini lSnOn• 
de dururlar. Erkekler de bilitllc dükklnıa vitrininde on• 
ları dinlerler: ) 

NERiMAN 
Şu gerdanlığa bir bak: Nekadar güzel, aman! ••• 

NURİYE, 
Beğenmekte haklısın bu e1 ması, Neriman! •• 

NERIMc\N 
Ahi.. Kim bilir g~ğsüme taksam nasıl yaraşırl •• 

NURIYE 
Seni 5yle görllnce, iÖz)erimiz kamaşırl. •• 

( Kadınlar yilrür, takip başlar. lıı1an Nerlmanıa e.tnl 
l>trenir. Kuyumcuya koşar. ) 

İkinci Sahne 
IHSAN 

Şu, camakAnda duran, gerden'ığı beğendim! ... 
KUYUMCU 

Çok temiz bir elmastır; buyurunuz efendim. 
IHSAN 

Fiati oe ?. 
KUYMMCU 

Bakınız; yakutlar iki 11raı 
Pek pahalı değildir.. Fiati; üç yüz lira. 
Kestirme ıöı söyledim pazarlık etmedense L. 

IHSAN 
PckAll!.. Sahnaldım.. gönderin şu adrese!.. 

( ih1an, keadl kartvizitilo beraber, kadı11ın 
adrea!ni kuyumcıya verir.Paraları aayar (idv.) 

Üçüncü Sahne 
IHSAN - FERlT 

Ferit!.. Kadını gördüm yolda dün akşam Osttl, 
Bana hiç yilz vermedi •• Bilmem ne için knauı? 
Halbuki gönderildi adresine gerdanLkU •• 

FERiT 
işte böyle yaparl.rl. Sana meheldir; alık! ... 

IHSAN 
Çapraşık görllnllyor evet, bana da bu it 1 

FERiT 
Hediyeyi alırken bakalım ne söylemiş. 
lık önce kuyumcudan onu tahkik edelim 1 

IHSAN 
Doğru 1.. Senin hakkm var.. Kuyumcuya gidelim 1 

Dördüncü Sahne 
( iki arkadaş mağazaya girer. Fakat, hayret c 

Gerdanlık oradadır ı ) 
IHSAN 

Sahibine gitmemif gönderdiğim hediye, 
Gerdanlığı burada tutuyorsunuz Diye ? .. 

KUYUMCU 
Bir kadın kavuşursa kıymetli bir elmasa, 
Kolleksiyon merakı ona olur bir tasa 1 
Yani: Bir tane bulsa, bin tane daha ister, 
Kocasının hali de olur gün günden beter 1 
Her zaman bulunur mu sizin gibi bir adam, 
Ben de ona daima böyle bir şey alamam l 
Dedim: Ha evde durmuş, ha benim dükkAnımdaı 
Karımın elmasını eaklıyorum yanımda 1 ..• 

HÜCESTE MOMIN 

Bir Hasisin Garip 
Ölümü 

Yarın akşam EL HAMRA sinemasında 

Son Demi Yaklaşan Bir 
Meyhaneci Servetini 
Yutarken Boğuldu 

Paris (Hususi) - Jan Koffiye 
isminde zenğin bir meyhaneci 
bütün hayatında kazandığı serve
tini yutarken garip bir şekilde 
ölmüştür: 

Jan Koffiye son günlerde has-
talanmış, hastalığı gittikçe ağır
laşmıŞ, nihayet öleceğini anla
mıştır. Bunun üzerine nesi var 
nesi yoksa hepsini ıatmıJ ve pa• 
raya kelbetmiştir. 

Yatağa düşüp gittikçe ölüme 
yaklaşan zengin meyhaneci, ha
yatında bin mUşkUlatla kazandığı 
sevgili paralarından ayrılmıya 
tahammül edememiş, bu paralara 
öbür dünyaya götürmiye karar 
vermiştir. Jan Koffiye evveli 
binlik franklan, bilahare yüzlük 
frankları yutmıya başlamıştır. 

Bunu ellilik franklar takip 

Meksikalı Dansöz 
( La courtisaane Mexicaine ) 

filminde gitaralann iştirakile taganni edilecek İspanyol prkıJan, 
romanslar ve tangolar halkı teshir edecektir. • 

Cidden g~rülecek bir filmdir. 

~SAADET GÖLGESİ 
( Papa Longues • jam es ) 

Tamamen Fransızca sözlü mükemmel 
JANET GA YNOR ve W ARNER 

ı. tarafından. 

etmiş ve sıra beşlik franklann 
yutulmasına gelmiştir. Zen• 

gin meyhaneci son arzu4Juna nail 

olamamıf, gırtlağında bir beşlik 
frank olduğu halde can vermiş 

ve paralarının hepsini yutama· 
mıtbr. 

Jan Koffiye &ldlikten eonra 
otopsi yapalmıı •• mideaindeki 

yüz binlerce frank parça parça 

bir halde bulunmuıtur. 

Çarıamba akı,amı : 
Kadıköy Süreyya sinemasında 

Acemi Çaylaklar 

Perşembe akşamına lcadar Rafit 
Raı.a tiyatroaunda temsil 1oktld'. 
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Ölümün Kahir Pençesi Şimdi Onun 
Sıkıyor •. ·Çiğerlerini 

·- --------
Ve Her Sıkışta Bu Ciğerlerden Muztarip Bir Nefes Sızıyordu 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 
Her hakla malıfıızdıır 

-274-

Doktor Ahf Bey, Abdiilhamide 
hacamat yapmak ve bunun için 
de öteki doktorlara haber yolla
mak Ozere odadan çıkar çıkmaz; 
paravan arkasında bekliyen Ka
dınefendiler hemen Abdlilhamidin 
yanma geldiler. Onu soymak 
ft yatağına yabrmak İstediler. 
Fakat Abdülhamit, yavaş yavaş 

kendine 1ıelir gibi olmuştu. Buna 
muhalefet ettL BtUün müddeti ba
yabnda, en mahrem olanlar mils
tesna olmak Ozere hiçbir kim-

ıenin karşısına gecelikle çıkma
mış olan Abdülhamit, şu hali 
lhtizarında bile doktorlara ya-
tak loyafetile göriillmek istemi
yor ve Kadınef endilerin bütün 
latirhamJarmı reddediyordu. 

Nihayet Müşfika Kadınefea
dinin yalvarmalarına mukavemet 
edemedL Hayabnda kendisini en 

tok memnun eden bu .e•aili 
kadınım büsbütün kırmış ot... 
mak içia yalnaz caketini çıkar

BJ& •• o suretle yatağa uzan• 
nuya mu•afakat etti. 

Abdillbamidin koDanna gire
rek ayağa kaldırdılar. Onu sar., 
madan ve ısbrabını artbrmadaa 

ceketini çıkardılar. Ya•at yavaı 
karyolumm yanma getirdiler. 
Öylece yatırdılar. 

Abdülhamit, yatağına uzanar 
uzanmaz gözlerini kapadı. Derin 
bir nefes aldı. Fakat bu nefes 
alış ta,dayanalmaz bir izbrap vardı. 

Bu acının ıiddetinden tekrar 
gözlerini açtı. Ölümün kabir pen
çesi, şimdi onun çiğerlerini sıkı
kıvor •. Ve her sıkışta, bu ciğer

lerden boşalan muhtazır bir ne
fes, hafif bir hırılb ile dudakla· 
rından sızıyordu. 

Salondaki büyük saat, ağır 
darbelerle üçli çaldı. Abdülhamit 
gözlerini biraz daha açarak saa
tin tannan darbelerini saydı. 

Gözleri etrahndakilerin çehresin
de dolaşb. Bu gözlerin nafi1 ve 
parlak nuru, arbk sönmüştü. 

Dudaklara. yanındaki sevgili 
kadınlanııa ınlümaemek isterken 
bu ıöder, sakit ve hissiz kaldı. 

Başı, yavq yavq •t tarafına 
doğnı billdUdü. Gaz kapaklan, 
ağır ağır düştü. Bütiln Yticudu, 
bir saniye sliren ıiddetli bir 
ıademe ile ıarsaldı. Dudaklarının 
arasından derin bir nefes tavtı. 
Ve.. Ôylece kaldı. 

~ 
Ş6b.rettin Ağa. 

- Amman doktor B.. Koşu
f1UIUZ.. Efendimiz bayıldı. 

Demeai &zerine, doktor Abf 
Bey, Selim Efendi ile konuşamyı 
derhal bırakb. Ağa ile harem 
dairesine doğru koşmıya başladı. 

Doktor, Abdiilhamidin baıu
cana geldiği zaman, ıu . vaziyetle 

· frartılqtı; Abdülbamidin g8ilerl 

açıkb.Fakat .• Ar
bk bu ıözlerin, 
hadekalan bayü
ınUş; nuru, btis
bütün sönmtlştn .•. 
Kalbi çarpmıyor 
nabızları artmı
yor , ıstırabının 

şiddetinden hafif
çe aralık kalan 
dadaklannın a
rasından hafifçe 
kan sızıyordu • 
Akşam dan beri 
serin olan vücu
du, şimdi tama
men soğumuş ve 
kablafmıya yOz 
tutmuştu. Yalnız 
boynu ve yllztl, 
henüz sıcaktı. 

Doktor, s8ratle 
bu muayene
leri ikmal et
tikten tonra, Ab
dtilhamin elleri
ni tattu. Usulil 
dairesinde k 0 ı- AbdiUlıamidln 6ldif• ıın mrılıa/ıs Nad S., 
larım kaldmp in- ta/aJimden 6ıı IA/ll'fllı koparmııtı 
direrek aun'I teneffüs y1pbrdL kahne dfhıyadan g6çlip gitmiftl. 
Ca§'ıtınt1n iki tarafım tazyik Doktor bir adım ıerl çeldlcll. 
ederek ve diHni çekip bırakarak Kalpleri. daba blla ba aa llald-
hayattan, bir eser aradı. Fakat... kate inanmak iatemlyenlere. Al-
hiçbir ıey bulamadı. laJllll .. ~ llalerhal tebw-

Ç&nld bnttın faıailere mu- la m•lrle iktifa etti: 
kadder olan o ezeli hükme Diba- - Kala bma HU.hl .• ft ima 
yet (Sultan Abdülbamidi sani) de il..,W raciua. 
boyun eğmiş.. Ruhunu Allaha, 
hayahnın imal ve ef'alini de 
tarihe teslim ettikten sonra, bu 

CArka- .... , 

Yarın Cenaze Merasimi 

Resminizi Bize Gönderiniz,' 1 1 
M. * . 

M. KEMAL B. ; Müdekiktikr. 
Tevanm Te 

ıadeliği se-
ver, nftmayiş

klrane hare
ketlerden,şar
latanlıktan ha
zetmez. Unut
kan değildir. 

işinde bece
rikli olur. Mu-
hatabı Uze· 

rinde aıkıcı bir tesir yapmaz, ba
zan asabi olur, hırçınlık gösterir. 

• 85 HlCRAN GÜNEŞi ; ( fotoğ• 
rafınm dercini istemiyor ) Zeki 
ve aokulgandır. Nadiren somurt• 
kan olur, hemen daima nefelidir. 
Kederlerini belli etmek İsbmıH, 
başkalarının rikkat ve merhame
tini davet edecek hareketlerde 
bulunmaz, sevgi bahsinde zahiren 
mtııknlpesent ve müstağni ve 
kıskanç davranır. Macerayı sever. 
Arkadaşları tarafından sevilir ve 
aranır, kendisini çabuk sevdirir, 
alaydan mizahtan ve muziplikten 
vazgeçemez. Pek sıkınbya gele
mez. Menfaatlerini yalnız nefsine 
h~sretmez. Nazan dikkati tıze
rine celbedecek hareketlerde bu
lunmasını bilir. Etrafım kendisDe 
meşgul edebilir. 

P. ' ıyangoeee 
Bir mecliste izdivaçtan bah-

sediliyordu. Erkekl~rden biri 
dedi ki: 

- izdivaç bir piyang6dur. 
Hemen bir Hammefenpi abldı: 
- Hayır Beyefendi: Piyango-

da biletinize birtey çıkmayınca 

onu yırtarsınız. Fakat izdivaçta. .. 

lf. 
Bttytlk anneleri çocuklara bağ

nyordu. 

- Çocuklar, çocuklar. Pabrb 
etmeyin. Beni 6ldtireceksiniz. 
Sonra kalırsınız, sokakta ••. 

Afacan TalAt cevap verdi: 
- Merak etme, büyük anne

ciğim. Biz evin yolunu biliyoruz! 

1 Sinema Ve Tigatrolaar 1 
ALKAZAR 
ALEMDAR 
ARTtsı1K 

A Sili 
ELHAlllRA 
GLORYA 

HiLAL 
KEMAL B. 

MAjlK 
MELEK 
Mlı.ıJ 

- Şehir •tıklan 
- Hayatafıa 

- Macar dan11 

- Alhn gaaıp1an 
- TehlfkeH Yonar 

- Afk Ye aıalet 
- HureU ı .. 
- Volga nblllerlncia 
- izdivaç lfınltet tlrkatl 
- Dllte1 olacakım 
- Hazreti in 

OPERA - Bir gecenin romanı 
ŞIK - Prenaea emrlnb 
Kadık8y Sllreyya - BilyUk ibtltaı 

O•kUdar Hale - E.lr Malike 

DAKTiLO 
Bugünün 

il 

Başımı iki tarafa sallayıp bir 
(lllaavle) çektikten sonn dikkatle 
Avninin yüzüne bakbm: 

- Eyyy, sonra ? 
- Sonra efendim, ben bu 

parlak arzuyu kaçırmak isteme
dim. Bu hususta bir kere sizin 
fikrinizi istimzaç edeceğimi söy
ledim. 

Kendi kendime söylendim; 
- Zülbahar Bey!?. Şimdi ba

flllUZa bir de bu mu çaktı? .. 
Avni, kulağıma eğilmif, devam 

ediyordu: 
- Bu adam, ( birkaç defa 

milyoner) mif. Vapurda sarfettiği 
paraya görseniz, hayrette kalırsmız. 
Burada Tokatlıyanda da su gibi 
para akıtıyor. Şimdiye kadar hiç 
evlenmemit- Hayatım, hep sey ... 
laatle geçirmiş. Şimdi de Viyana 
tarikile 1sviçreye gidiyormuş, 
Mısırda çiftlikleri, sarayları, hatta 
(Nil) de küçük bir yatı da var•f· 

Gtlldntn: 
- Acaba yatman kaptanı •ar· 

mı imiş? .. 
- Ku2U1D Kevser Hanım •. 

Alayı bırakımz da şu fırsatı ka
çır mayınız. 

TramTay, Osman Bey İltu

yonuna gelmişti. Buna nasıl cevap 
vereceğimi bir türll kestiremi
yordum. Dün bana ilinı aşk eden 
buıln de bir Mısır uılzadlir~ 
pefk8f çekea bu paç ve seseı 
adamın yüzüne tükürerek bq1m
dan defetmek mi.. yoksa mae
leyi 1amimt bir tekilde karfllı· 
yarak bu cazip teklifli bot 111'
mek mi llzım geldiiiaf bir tlirlü 
keetiremiyorclum. 

N"ıhayet, flyle bir karar ver· 
dha: 

- AYDi Beyi. Benim iyilitkni 
cllflladtljGDlz için tefekkiir ede
rim. Fakat, iliz de takdir ecler
ainiz ki bu gibi milhim .şeyler, 
bir anda halledilemez. Bahams, 
ben kendisiai ç6k iyi bilen ve 
gören bir kızım. Haniya öyle, 
glirenleri bir anda sPrsPm edecek 
kadar emn 1siz güı cl bir kız de
gilinı •.• Haydi, az çok bir cazi

bem olduğunu ve hUllUSi mezi
yetlerim de bulunduğunu farze
delim. Lakin, sizin bu Zülbabar 
Beylerin bunları görecek ve an
hyacak kadar vakti olmadı ki ... 

- lıihi Kevser Hanım.. Eblıi, 
erbabı onu öyle bir anlar ki. •. 

- PelFili, bunu da kabul 
edelim veyahut Zülbahar Beyin 
bir izdivaç yapmak fikrinde bu
lunduğunu farzeyliyelim.. Herhangi 
ıekilde olursa olsun buna da cevap 
verebilmek için biraz düşünmek 
)Azım .. 

- Hakkınız var Kevser Ha
mın ••• Pek ili, ne zaman cevap 
verebilirsiniz? ... 

- Ne bileyim ben.. Hiç ol
mazsa birkaç gün •• 

- Oo.. Birkaç gün, çok olur. 
Adamcağız, zaten birkaç güa için 
İstnbula gelmiş. Fazla kalamaz ki. 

- Tuhaf söylüyoraunuz Avni 
Bey.. Sabahleyin tramvayda söz 
kesilip, aktam üzeri de Tokatlı
yanda güvey girilmez ya ..• 

- Canım siz az çok mu· 
vafık bir cevap verirseniz, mü
zakerata giritilmek için birkaç 
gün daha burada kalır. Belki de 
daha fazla kalarak düğün yapar. 

Romanı 

Yaıan: Z. Şakir 

sizi de alır götürür... Zülbahar 
Beyin bu ışı · yapması ıçm, 
Tokatlıyan Müdürüne emir ver
mesi kili... Hem, biz yann tam 
öğle vakti kalkıyoruz. 

Bir daha sizi ne zaman göre
bilirim?. OJabiH·· ki, ben seferde 
iken ZüJbabar Bey acele bir · 
telgraf alır, birdenbire hareket 
etmesi lazımgelir. Sizi nerede 
bulsun da fikrinizi alsın. 

Ben, bir türlü son kararımı ve
remiyor ve düşünmekte devam 
ediyordum. Artık Bomontiye gel
miştik. Avni, şu teklifi etti: 

- Bak Kevser Hamm ... Şim
di siz bu gece güzelce düşünür· 
ailnüz. Yarın sabah ben sizi yiae 
beklerim. (Evet) yahut (hayır) di
ye bir cevap verirsiniL Ondu 
sonrasını düşünürüz. 

- Peki.. Yaran sabah.. 
Dedim ve tramvaydan indim. 

• Neclaya merak oldu. Bir iki 
defa: 

- Abla.. Bugün nekadar dft. 
şüncelisin ? .. 

Diye sordu... Hakikaten çok 
düşünceliydim. Parmaklanm mft• 
temadiyen yaıalıı tuşlann üstün
de kayıyor, yazdığım kığıtlu, 
sık sık yırblıyordu. 

Düşüncelerim, muhtelif mec• 
raları dolaştıktan sonra bir nok· 
tada karar .kılıyordu. Demek ki 
tali beni zorla milyoner karı11 
yapmak istiyor. Nitekim, birinci 
nişanlım cavalak zade Sait Bey 
de bir miJyoner değil miydi ? .. 

Akşam yemeğinden sonra me
seleyi anneme açmak istedim. 
Fakat, sarfınazar ettim. Hele bu
gece de epeyce düşüneyim de ... 

12 Klnuaaevvel 9'J9 

Sabahleyin Avniye kısaca 
tunları söyledim : 

- Avni Bey, buradan doğruca 
gider, amıca Beyi gör6rsiinib. 
Meseleyi ona anlatırsımz. Eğer 
o, muvafakat ederse, benden bit 
birşey sormıya lüzum yok. 

- Şayet, ben kanşmam 
derse ••• 

- O halde, Zülbahar Beye 
hayırla seyahatler temenni ederim. 

13 KAn-uevvel 

- Aşkolsun abla... Meğer 

sen de, saman altından su yürü• 
tenlerdenmişsin ? .. 

Neclinın, bugün beni görlir 
görmez bunu aöyliyeceğini tahmin 
etmiş ve cevabını da bazırlamıt
bm. 

- Ortada fol yok, yumurta 
yok. Sana ne söyliyeyim lNecla .•• 
Amca Bey ne fikirde?,. 

Nedi öfkeli bir halde cevap 
verdi. 

- Vallahi, billahi söylemem .•• 
Hiç olmazsa akıama kadar seai 
merakta bırakayım da iyi bir 
ceza olsun. 

Şuraya samimiyetle kaydedi
yorum ki Nedi bana hakikaten 
fena bir Cf"za tertip etmişti. Onun 
fikrini öğrenmek için akşama 
kadar meraktan çatladım. 

Akşam, deraimiz vardı. Amca 
Bey, beni her zamankinden biraz 
daha teklifli bir şekilde karşıla
dı. Dersimizi yaptıktan sonra 
Neclaya bir işaret etti, Nedi 
Amca Beyle beni ya nız bıral<tı. O 
zaman Amca Bey, el rhal resmi 
bir. vaziyet alc:U. 

( ' rw..t•A VAr ) 
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Kurlvis gülümseyerek: 
- Şimdiden tezi yok, hemen 

işe başlayımz, kat'iyen müteessir 
olmam. Çfinki (Makar) ın " Yeni 
kine,. de altın aramak hususunda 
bana yaptığı teklifleri daha ilk 
dakikasında reddettim! dedi. 

Kaptan Hul bu " Yeni Kine ,, 
kelimesine kulak kabartmıştı: 

- Nasıl, dedi, Yeni Kinede 
mi, demek elan eski izin peşin
dedir? Doğrusu hatıra gelmiyecek 
şey değildi, her ne ise efendiler 
sizi rahatsız ettiğiın için beni ma
%ur görmenizi rica ederim. Fakat 
Makarı acaba nerede bulabilirim? 

Kurlvis işi latifeye döktü: 
- Eğer biraz daha beklerse

niı. mutlaka hapishanede bulabi· 
lirsiniz. Bu dakikada nerede 
olabileceğini bilmiyorum. Bu 
efendi giderken kartvizitini bırak
mayı ihmal etti. 

Kaptan yerden şapkasına alarak 
ayağa kalktı, bir saniye tereddllt 
etti. Tam o dakikada Sıkrit te 
ayağa kalkmış, postaya verilecek 
mektuplara alarak dişarı çıkmıştı, 
içerde Sıkrit ile kaptan Hul 
yalnız kalmışlardı, fakat kaptan da 
fazla kalmadı : 

- Affımzı rica ederim, de
di, vaktinizi kaybettirdim. Ken
dim de bir şey kazanamadım. 

Her ne ise Allaha ısmarladık. 
Merdivenlerden aşağı indi, 

kendisini sokağa ath, terliyordu. 
Mendili ile alnım sildi. 

( Makar ) ın ( Kurlvis ) ile anla· 
şamadığını öğrenmek kaptan için 
bir teselli noktası idi. Fakat 
cebinde ancak yarım lirası kaldı
ğı için bu teselli noktası atiyi 
pespembe g örmiye kafi değildi. 
Dilinde bir tek kelime tekerrür 
ecüp duruyordu: 

- Tayfa ambarı! Tayfa am

barı! Evet başka çare kalmadı. 
Eııinde sonunda mutlaka oraya 
dUşeceğiz. Bütün deniz adamla
rının son ilticagahı olan tayfa 
ambarı bu gidişle bize de nasip 
olacak! 

Hayalında bir aralık zabitliğe 
kadar yükselmiş olan Hul birçok 
defalar alelade tayfahğa kadar da 
düşmüştü, ambarda yatmışb, an· 
laşılan yine orada melce bula· 
caktı. 

Sokağm köşesinde durmuş, 
bir taraftan kendi talihini, 
bir taraftan da ( Makar ) ı 

tel'1n ediyordu. Tam bu dakikada 
isminin çağırıldığını işitti. Sıkrit 

yanıbdşmda : 
- Kaptan size söyliyecek bir 

kelimem var, diyordu. Kaptan 
muhatabını tanıyınca şaşırdı, fa
kat o devam ediyordu : 

- Evet sizinle bir dakika 
konuşmak islerim. Hayır bir yere 
oturmıya lüzum yok, hem yürürüz 
hem de konuşuruz. Size müfit 
olabileceğimi zannediyorum. Fakat 
evvelemirde bana söyleyiniz. Bu 
Makar denilen herif hakkında 
ne biliyorsunuz? 

-Ne mi biliyorum? Size söy· 
livcyim: Dtinya piyasasında bun
dan daha alç.ık bir adam bulu
namaz! 

Bura~ı malüml Fakat bu 
adam dostlarımdan birine mü
racaat ederek " Yeni kine " de 
sakJı bir defineyi zahire çı
karmak ıç~ ı teklifatta bu
lundu. Şimdi bu herif aleyhinde 

"Makar Kimdir Bilir 
Tesadüf Edilmiyecek 

Misiniz, Eşine 
Bir Serseri ... ,, 

beslediğiniz hisleri bir kenara 
bırakarak bana açıkça söyleyiniz: 
Teklifi ciddi midir, yoksa hayale 
mi istinat etmektedir. 

Kaptan bir aaniye tereddüt· 
ten sonra: 

- Bahsettiği albn zannede
rim ki mevcuttur, dedi, çünki 
herif ıenelerden beri oraya git
miye çalışmaktadır, fakat tab'an 

okadar iğrenç ve ahlaksız bir 
adamdır ki, lAzımgelen sermayeyi 
bir türlü bulamamaktadır. Bir 
aralık Sanfransiskoda.,. bu işi bir
likte takip ediyorduk, hemen he
men sermaye sahibini de bulmuş~ 
tuk, fakat Makar sermaye sahibinin 

bir arkadaşına ehemmiyetsiz bir 
para için dolandırmca itibarımız 
sıfıra indi. Artık yapılacak birşey 
kalmamıştı. Makar bir gece sar
hoşluğumdan istifade ederek be
ni soydu ve kaçtı. 

O zamandanberi aradan tam 
dört sene, belki de biraz ziyade 
zaman geçmiştir. Ben zengin bir 
adam değilim. Fakat dürüst iş 
görürüm. Hayatımda silah ka
çakçıhğı da dahil olmak üzere 
birçok işlere girip çıktım. Fakat 
hiçbir zama" çirkefe düşmedim. 
Amma.. Elimden gelirse Makarin 
kafasını kırmak istiyorum. 

(Arkuı var) 

Gagrimübadillerin Şikayeti 

Yüz Liralık Bonolar 
Neden 17 Liradır? 

Çünki, Gayrimübadillere Göre Emlak 
Kıymetlerinin Tahmini Aksaktır 

Ga9rimübadil ler 
HUkumet, Ziraat Bankası va· ı 

sıtasile İ7.mir ve Antalyadaki Yu
nan emlakini satılığa çıkardı. 
Satışlara, ellerinde bono bulunan 
Gayrimübadiller de iştirak ede· 
bilmektedir. 

Fakat son zamanda, İzmirde 
vukua gelen bir vak'a ve gayri· 
mübadillerin müzayededen çekil
mesi, vaziyetin aydmlatılrmya 
muhtaç olduğunu gösteriyor. 

Bu münasebetle temas ettiği
miz Gayrimübadiller Cemiyeti 
ve elJerinde gayrimübadil bono
su bulunanhr bize dediler ki : 

- "İzmir ...:eki satışlardan gay
ri mübadiller istifade edememek
tedir. Çünki, satılan emlake 
ikinci defa takdir edilen kıy· 
met çoktur. Mesela; Gazetelerde 
11 nisanda müzayede edilmek 
üzere ilan edilen üç parça mülk
ten birincisine (186, 111) lira ve 
doksan kuruş kıymet gösteril
miştir. Halbuki bu binaya, Tak
dir komisyonuna evvelce verilen 
listede (75) bin lira kıymet gös
terilmişti. 

Keza: ( 133,911 ) lira üç kuruş 
kıymet takdir edilen buz fabrika 
sına da evvelce takdir edilt:n kıy
met ( 75) bin liradır. Bu takdirde 

cttmigeti lıegeli 
bonoların kıymeti yüzde yetmiş 

derecesinde düşmek icap eder ki, 
diğer emvalde bu nisbet daha 

çok fahiştir. Bugün sarraflar ara
smda yüz liralık bir bonunun 
kıymeti 1€). 17 liradır. 

Müzayedelerden gayrimüba-
diilerin istifade etmesi için şu 
esaslarm kabulü lazımdır ve 
esasen buular hükümetten te
menni edilmiştir: 

1 - İlk takdir edilen kıy
metlerin muhafazası. 

2 - Müzayedelerin tesrii ve 
bir günde böyle üç parça değil, 
laakal yirmi - yirmi beş parçanın 
müzayedeye çıkarılması, haftada, 
hiç olmazsa, üç gün müzayede 
yapılması. 

3 - Ayni zamanda birkaç 
yerde müzayede yapılmaması, 
gayrimübadillerden her hangi 
bir kimse ayni zamanda iki veya 
üç tarafa da yetişemiyeceğinden 
müzayedeye iştirak imkanını bu
lamıyacaktır. 

Müzayedelerin şekli bir kanun· 
la tayin edildiğinden bunun hak
kında birşey S'6ylenemez. Asıl 
temennimiz; emlakin ilk kıymet

lerini muhafaza ederek bonoları 
kıymetlendirmektir.,. 

Mart 29 , 
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Bu Sütunda Hergün J - Yazan : L. Pira11del l o 

Bir Gün 
Dünkü Hikayenin Hulasası 

Karanlık bir oda. Bir maaa. 
Ôlil bir kadın başı. ilk aabah 
ışığı, mütereddit, kayılan~. bu 
odaya giriyor. Kap111 açık bir 
kut kafeai. içinde bir kanarya. 
Açık kapıdan çıkıyor ve yata. 
tın Ü•~ünde uçuyor. Ölü kadı
nın yilzüne kondu. 

-2-
Şu kadmm masanm üzerine 

yıkılmış vücudu için artık hiçbir şey 
ifade etmiyen günün ziyasile git· 
tikçe aydmlanan bu küçük odada 
uçuşan şu sinek, ve kafesine dönüp 
deynekten deyneğe atlıyan o ka
narya, ve onun uçuşlarile sallanan 
o kafes ne tuhaf şeyler. 

~ 
Birşeye karar vermiş gibi ka-

narya, imdat çağırıyormuş gibi 
şiddetle ötmiye başlıyor. O vakit 
kadının masa üzerinde kollarının 
üstüne yıkılmış olan başı kımıl• 

dıyor. 

Kim bilir kaç saatten beri 
orada öyle kalmıt olan genç ka
dın gcriniyorj yumrukları sıkıl· 
mıı kollanın göğsün~ doğru çe
kiyor ve boğazında ve burnunda 
bir hırılb ile, çarpılmış ve bozul
muş yüzünü buruşturuyor. 

Fakat derhal, odayı dolduran 
pis hava ve kokunun tesirile ve 
midesinin verdiği ıstırapla onda, 
ıonuna getiremediği filin düşün· 

cesi uyamyor. 
Kendini öldtlrmedil 
Yorgunluktan, nevmididen 

bitmiş bir halde, o iki mektubu 
yudıktan sonra, o fili sonuna 
getirmeden evvel alnını kollarının 
üzerine dayamış ve uyuya kalmış. 
Şimdi, o iki mektubu ve yanın
daki tabancayı görünce gözleri 
fal taşı gibi açılıyor. T eessUr 
derhal bir hiddet buhranına mün· 
kalip oluyor ve yerinden fırlıyor. 

Bir bacağındaki sinirlerinin ve 
adalelerin fena halde gerilmiı 
olduklannı hissediyor. 

Sağ elinin parmaklarında bir 
uyuşukluk var. 

Fakat, o uyumuş parmakları

nı öteki elile oğuştururken ve 
sinirlerinin yerine gelmesi için 
germiş olduğu bacağınm üzerine 
vücudunun bütün ağırlığile aba
nırken gözleri masanın üstünde 
duran ve boynuna iğne batml· 
mış olan resme gidiyor. Artık 
ne o sinir gerginliğini, ne de par
maklarının uyuşukluğunu duyuyor: 
Birdenbire o iğneyi alıyor ve 
resimde görülen gencin yüzünü 
çılgın darbelerle ezmiye başlıyor; 
artık hiçbir şey farkedilemiyecek 
bir derecede onu tamamile 
delik deşik ediyor ; sonra, 
bununla da memnun kal-
madan, öyle bozulmuş olan o 
kartonu parçalıyor ve parçalarını 
yere fırlatıyor. 

Katil, ve cesedin ifnası. 
Hiddetin tesirile tamamile 

kendinden S{eçmiş, gözleri deli 
gözlerine benziyor. Pencereyi aç
maya gidiyor. Odaya giren ve 
içinde hala kalbinin çarphğı ve 
acıdığı ezilmiş göğsünü dolduran 
yeni havanın tesirile başını geriye 
çekiyor, gözlerini hafifçe kapıyor. 

Orada, yapayalnız, mühürlen
miş o iki mektupla ve gözleri
nin karşısındaki o tabanca ile bir 

dakika bile kalamıyacağuu anhyor; 

Tercüm eden: Ş. Talip 

Doğ~yor 
yatağa doğru koşuyor, şapkası· 

nı ahyor ve perişan başına ge
çiriyor; deri çantasını alıyor ve 
m ~ktupları ve tabancayı içine 
atıyor. 

Bir hırsız gibi, odadan, benilz 
karanlık olan koridora çıkıyor. 

Kapıyı açıp merdivenlere doğ
ru k_oşacağı sarada, çirkin ve 
kaba bir ses koridorun nihaye
tinde bir odadan haykınyor: 

-Hey! Hey! Matmazel. 
Bir dakika, endişe içinde, or

talığı dinliyor; sonra hiddetli bir 
hareketle kapıyı açıyor, arkasın
dan hızla çıkıyor, yuvarlanırca
sına merdivenlerin ilk kısmmı 
iniyor. Merdiven sahanlığına var
dığı zaman orada tevakkuf etmiye 
mecbur oluyor, çünki şişman ve 
iri bir cadı karı, yan çıplak, şiş
manlığın, uykunun ve acele ile 
oraya koşmanm tesirile ezilmiı 
ve nefesi bkanmış bir halde ona 
yukardan, parmaklıktan haykır
mıya devam ediyor: 

- Ah kaçıyorsunuz ha 7 
Şimdi giyinir, karakola koşarim l 
Dört tane pis kitapla üç tane 
paçavranın beş ayhk kiraya 

karşı kifi mi geleceğini zanne
diyorsunuz ? Şimdi karakola ko· 
şuyoruml Utanmalı 1 Böyle kaç
malda r 

Kümesinden dııarıya çıkıp 
havlayan bir köpek gibi, sor
duğu her sualde, fırlattığı her 
tehditte ileri ahlıp geri çeki
liyor ve iri etli kıpkırmı
zı ellerile, başka bir şey 
bulmadığından, merdivenin par-

maklığını kz.vrıyor, ve o çirkin 
ve kaba ses, gecenin kar anlığı 
ve süki'ınetile dolu merdivenin 
boşluğunda gürlüyor. 

Genç kadın, görünüşte cesa
retli ve sert bakışlı olmakla be
raber, şimdi çok korkmuş, ezilmit 
bir halde kalıyor. 

Artık ne kaçabiliyor, ne de 
ona cevap vermek, onu sustur
mak için lazımgelen ıesi bulabi
liyor. Nihayet, bir mecburiyet 
altında kalmış gibi, artık karar 
verildiğini, oraya gideceğini ima 
eder bazı işaretlerde bulunuyor •.• 

Ses yukardan soruyor: - ... 
İhtiyara mı ? -

Birkaç defa başile "evet,, di
yor. Bu işareti yaptıktan sonra, 
artık hakkı varmış gibi rahatça 
merdivenleri inmiye devam edi
yor, eline geçirmek için çanta· 
sından yıpranmış eldivenleri bile 
çıkanyor, öteki kadın hemen, 
hiddeti geçmiş, homurdanarak 
merdiven başından çekiliyor : 

- Oh 1 Neyse, razı oldu ..• • 
SON 

MalOllere ikramiye 
Eminönü Aakerllk Şubesinden 

nıiikerrer iJanata rağmen 932 aeneal 
ikramiye defterine kaydı yaptırmamıf 
ve adresleri değiştiğinden dolayı da 
şahıs!arına tebligat imkanı bulunma
mış olan ınahll ve şehit yetimlerinin 
10 nisan 932 tarihine kadar müraca· 
atin kayıtlarını icra ettirmeleri, akai 
takdirde mezkur ikramiye defterine 
geçirilmediğinden dolayı fubenin bir 
mes'uliyet kabul edemiyeceği ve 
defterin makamata takdiminden 
aonra ikinci bir defter tanzimine 
imkan bulunmadatı aoo defa olarak 
ilin olunur. 



Bir Ölünün Hatıra 

SON POSTA 
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Defterinden : 

• İÇ YÜZÜ~Ma_h:•~-ri: 

Yüz Ellilikler Nasıl Gitti er, Ne Yaptılar 
----~--
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Şaban ağa cevap vermedi, 
t1J rl ım çevirdi. Fakat kendi gö
rü ünün, kendi sezişinin dcğrulu
ğuna kaııaali vat"dı. Diğerleri , 
R,za Tefik gibi düşünüyorlar 'ı 
ve yin onun gibi geniş ümit ler 
be liyorlardı. Bu teşebbüs ve ona 
b h olan renk renk ümitler, 
b~flerin sıkmtısını giderdiği için 
artık gülüşüyorlardı, konuşuyur

lardı, şakalaşıyorlardı. Sohbetle
rinin en kuvvetli mcvzuunu, Os
manh İmparatorluğu idaresine 
kendilerinin vazıyet etmiş ol
dukları günlere ait hatıralar teş

kil ediyordu. Mesela Hoca Sabri: 
_ .. Ben ndaret kaymakamı iken,, 

diye l aşlıyarak bir lngiliz mü
Ui%imile eya bir Fransız küçük 
zabitile dev:tetin istikbali hakkın
da yürüttüğü münakaşaları hika
ye ediyordu. Hoca Zeynelabidin, 
Hürriyet ve itilaf farkasınm İn
giliz muhafazakar fırkastna mer
but bir siyasi teşekk61 heline 
getirilmesi için bir tercümanla yap
bğı müzakereleri anlatıyordu. 
Rıza Tevfik, daima ve daima 
Sevrden bahsederdi. Ta~ıdığı 
kiirktn palto, o muahedenin 
omuzunda kalan bir müsvedde i 
~ibi idL 

Ona, ülke içinde kalan ya
digara baktıkça hafızası kıvrım 
kıvrım açdıyordu ve Klemanso
larla, Loit Corç1arla, filanlarla bir 
ıalonda oturup " Et<selans ,, diye 
çağrıldığı günleri anıyordu. 

Mustafa Nabk, Muhiddin gibi 
avareler, hangi rüzgarın önüne 
kabJıp ta bu büyük siyasilerin 
arasına düştüklerini düşünürlerdi. 
Onların jkisi de basit, ~ok basit 
damJardı. Ne siyasetten anlar

lardı, ne iyasetsiz.likten! 

ustafa Nabğa giinün birinde: 
"' Seni merkez trnmandanı yapa
Jım. Otomobille gezeceksin!~ De
mi lerdi. O da bahtının kendisine 

aa!letler getirdiğine zahip olarak 
ve bir temenna savurarak oto
mobil binmişti. Muhiddin, Refi 

Cevadın babası olmak haysiyetilc 
vali yapılmıştı. Evvelce aczinden 
ve ibtiyarhğmdao dolayı tekaüt 
edilmi lc~n terfien hizmete al·n-
masını, ciğer paresinin ikramı gibi 
telakki etmişti. Evlattan ba
ıaya yapılan bJJ cemilenin siyasetle 

Uikadar olduğunu hatırına bile 
getirmemişti. Gerçi o evlat bira>: 
11onra gizli bir amir tavrı takın

mııtı ve kendisini mülemadi 
eınirle.rle, ihtarlarla çok karıtık 
hareketlere sevketmişti. Fakat 
hala ve hila, vaziyetinin içyüıil
nü kavnyamıyordu, şu büyUk 
siyasilerle müna ebetinin a lmı ve 
derecesini tayin edemiyordu. 

Bir gün, tek bir gün işte bu 
ıuretle geçti. ikinci gün öğleye 
doğru oda kapısından bir ses 
işitildi : 

- Elbaşavat ? 
Ve arkasmdan bir posta mli

venımın baıı göründü. Rıza 

T vfik, kuzu gören bir kurt gibi 
fırladı ve Arapça iltifat etti : 

- Faddal ya ahi, fandal 1 

1 Ve aTkasın elan bir pos · a 1 
ınüvezziinin başı göründ "L!' 
Rıza Tevfik, kuzu gören 
b~r kurt gibi fırladı ve 
Arapça iltifat etti: 

- F ad dal ya ahi, fad
dal ! 

Ve arkasından arka
daşlarına müjde verdi: 

- Cevap geldi 1 

Ve arkadaşlarına müjde verdi: 

- Cevap geldi, kurtuluyoruz. 

Müvezzi, Filozofun: " buyur 

kard~im ! " demesine aldırma
dı, uzun bir zarf ve bir ilmiha
ber uzatarak zarfın alınmasını, 
ilrnihaberin de imzalanmasın ı 

söyledi. Üıerinde büyiik komise-

rin muhteşem unvanını ve men
sup olduğu devletin de yaldız!ı 

armasını taşıyan bu mükellef 

znrf, gökten inmiş bir necat 
hücceti, belki bir Sevr vesikası 

gihi firarileri heyecana düşür· 

miiştü. Hepsi, zarfı aJmak için 
ellerini uzatıyorlardı. Rıza Tev-

fik, aı·kadaşlar:na tekadcl\im 
ederek kağıdı aldı ve miiveııie 
teşekkür et.ti: 

- E~kürkünı ya ehi, eş· 
kürküm! 

O g iinlerin yegane gürültü 
ve söviintü mevzuunu teşkil eden 
avare!eri bir daha ve bir daha 
süzerek ~ekilen müvezziiu ayak 
sesi henüz merdivenlerde tarer
ken zarfın açılma ameliyesi baş
ladı. Hepsi telaş iç.inde, merak 
içinde ve heyecan içinde ç rpın· 
dıkları halde zarfın muntazam 
açılmasına, hiçbir no!ctaaının örse· 
lenmemesine dikkat .ediyorlardı. 
ve bunu bir borç, b!r hürmet 
borcu biliyorlardı . 

Kırdığı Koz Bini I 
Aşan A~ılı Bir , 

Haydut 
( Bat tarah 1 inci aayfada ı 

den Hacı Muslunun gece yansı 
silahla evine gircrelc karı ı 
Ayşeyi ağır surette yaralamak, 
gelini Cemileyi öldürmek, kadın 
öldökten sonra en şeni te
cavüzlerde bulunmak; bu sırada 

bir ölüye tecavüz yapmaktaki 
fecaate nazarı dikkati ceJbeden 
kayınvatidesi Ümmühanla, Ah· 
medin karısJ Ayıeyi ve iki ya
şındaki kız çocuğunu yaralamak, 
cşyalarmı, paralarına zorla alıp 
kaçırmak. 

Fııılası can sağhğı değil mi· 
dir? 

M. ASIM 

Deri ve Barsa Müzayedesi 
Tayyıe Cemiyeti lıtamb\11 ıube.lndcn : 

Kurban Bayramında te,kilitımıı 

tar fmdan toplanacıık deri ve bar
aaklar pa:ıarhk auretile ayrı ayrı 

müzayedeye konmu~tur. Niaımın 
ikinci cumartesi günü saat on altıda 
ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere Cataloğ· 
lıındaki şubcnıiıe müracaatleri ilan 
olunur. 

Nihayet o büyük iş bitti, zar· 
fm içindeki kağıt mcydane çıkb. 
tfayret!... Şimdi serseriler, boş 
numara çeken bir piyango deliıi 
g;bi şaşırm ışlar ve üzülmüşlerdi. 
Çünki o müdebdep, o mükellef 
z.arf ın içinden Riza T evfikm yaz
dığı kağıt çıkmıştı. Ne altında, 
ne üstünde tek bir kelime yoktu 
ve niçin geri gönderildiğini bildi
ren bir puslada reptedilmemişti. 

Bütün bilğisi kafa tası· 
. nın içinden alınmış gibi ani bir 
sersemliğe kapılan Feylsof, boş 
bir bakışla zarfa ve kendi 
şaheserine bakarken Şaban Ağa, 
karyola kenarından ilk slSzü tb: 

- Komiser cenaplan galiba 
sizi tanımadı, Sevre gidip gel· ' 
diğinizi hattrlamadı, yahut kullan
dığmız dili anlamadı. Ne gam! 
Başbaşa \'erirsiniz, bu sefer ba19 
ka bir dille yaz.arsınız! 

- Arkaaı yar • ....................................... -....... , __ _ 
Yeni Neşriyat -

Peyami Safa 

Fatih - Harbiye 
Komanı FJatı 1001 ctlUlal 12S Kr. 

Nazım Hikmet 

Benerci J(endini 
Niçin Öldürdü 
Şı1rl.er : F'.iaU i5, ciJtli 100 Kr. 

Nazım Hikmet 

af atası 
Fiatl: 75, ditlw 100 K.r. 

Necip Fazıl 

Ben Ve Ötesi 
Şiirl er me cmuası -Fiati: 100, clltltal 125 Kr. 

Mahmut Yesari 

Su Sinekleri 
BUyUk rDm• : Fiat i ıso, cllllial 17S Kr. 

1\ ahmut Yesari 

Bahçemde Bir 
Gül Açtı 

Büyük romnn: Fiatl lS'>, ciltliai 17S Kr 

Mahmut Yesari 

Kırlangıçlar 
Ro anc f'iatl SO, cilt.iai 73 Kr. 

Mahmut Yesari 

Çulluk 
BiiyUk romao: FJatl lS(), ciltllat 17S Kr. 

Mahmut Y csari 

Aksaçlı Genç Kız 
Bliyilk roman: Fiati HO, ciltli•i 115 Kr. 

Mcbnıre Sami 

Sönen Işık 
B üyUk roman; fiati 1?5, ciltllal tSO Kr. 

Etem İzzet 

Beş Hasta Var 
Büyllk roman: flatl 17S, clltllıi 200 Kr. 

Suphi Nuri 

Kooperatifçilik 
f 11U ı t2S, cllıllai UO Kr. 

_. Sühulet Kütüphanesi -

yvan_a e de 
• 

Bir ·n ıap 
, 

Onlara Da insan Gibi Sun'i Güneş 
Baııyosu Yaptırılmaktadır 

Zayıfca insanlara nasıl ıua'J güneş banyosu yapılıyorsa, ayni t.e· 
davi uauln şimdi hayvanlara da tatbik edilmeye başlanmıştır. Bu 
usul bilhassa uzun bir kıı devresinden onra ilk bahara ayak basıl
dığı zaman tatbik ediliyor ve en ziyade yarış atlanna ve Amerikada 
yapılıyor. Meseli bu resim, böyle bir ameliyenin yapıldığı zaman, 
Şikagoda, Blekvut çiftliğinde maruf at canbaıı Emil Danmarkm çift
liğinde alınmqhr. Soldaki ut, usulll tedaviyi tatbik eden doktor 
Jozel Kayzer dir. 

Radosta Heyecanlı Fut bol 
Müsabakalan Yapılıyor 

Rados ( Hususi ) - Bugfuı buranın en eiki klliüh!l oWı f. E. 
R. T. oyuncuları ile henüz bir iki aylık bir mAZiye malik olan S. A. 
M. kulübü aruında bir maç yapıldı. Maç çok tatlı ve çok heyecanlı 
olmuştur. S. A. M. oyunculan evvelki oyunlanna nazaran bugün 
çok fena oynamışlardı. Oyun O - 10 gibi mfibim bir farkla F. E. 
R. T. mn lehine neticeleudi. Galipleri alkışlacıekla beraber, R adosun 
en kuvvetli takımile boy ölçüşen S. A. M. m cesaretini tebrik ede
rim. Gönderdiğim resimde iki takım oyuncularını bir arada görü-
yorsunuz. Me • Ke. 

Dokuz Sene Sonra Esrarı 
Yırtılan Bir Cinayet 

( Bat tarafı 1 inci aayfada ) 

Fakat son günlerde zabıta 
yeni bir İp ucu elde ederek tah-

kikata girişmif ve bu sefer hA
d iscyi örten esrar perdesini kal
dırmaya muvaffak olmuştur. Genç 

kızın dokuz sene e\•vel sinemadan 
dönerken kaçırıldığı , bir eve rö
türülerek öldürüldiiğü ve cesedi

nin evinmerdivcm alhna gömül
düğü anlaıılmıştar. Filhakika 

merdiven alta kazıldığı zaman 
ge lÇ kızın i'l<eleti meydana ç.ka
rılmışbr. Kızın bir gözü takma 
olduğu için bu göz de iskeletin 
üzerinde bulunmuştur. 

Zabıta katillerilde yakalam ıştır. 
Fakat isim ve hüviyetleri henüz 
gizli tutulmaktadır. Şehir heyecan 

1 

1 

içindedir. Herkes tahkikatın kal'i 
neticesini beklemektedir. 

Me. Ke. 

fotoğraf Taltlili Kuporı ı 
-

Tel>latlnizl öirf'ome k iaUyor•ımız 

fotoğrafınızı 5 adet kupon 11• bir· 

ilkte g5ndcriniıı. f'o oğrafınııı: 11raya 

t abidir ve ladf' edilmH. 

-
lam, meslek 
veya 11ın1at ? 

--
Hangi •uallerl• 

cevabı ? 

Fotoğraf i nti:ıar 

edecek ıul? 

~ 

Fotokrnfm k h,t',.· 30 k uru' ıl\ 

pul muk a >\ ind · gö , ~, ·•l,.'ıllir. 
.EC -
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Ha an Gıuten Mamulitı: 
Şeker hastaltklanna, Avrupa mamulAtma faik bir nefasette 
hergüo taı:e olarak piıirilmektedir. Ekmek 301 gevrek 50 

ma1{arna 50, un 50, her nevi ş~hriyc 50, çikolata 100 kuruştur. 
HASAN ECZA DEPOSU 

~~-=======~========~=====-===================~======:=======================================-~-=====' 

Arar ça 1ile Birlikte K~::~~~::iim 4• 
fJGy'1k Türk ı>liml Ccvc;et Patanın lüga;: ~uraniycainl havi doğru es~ri t•rlfiıı 

mllkemnu:I cUtlial 700 kurııttur. Kıymaklı kljıt n alb" yaldıı:h clltllııl 

300 kuruıtı.ır. NU•lıaları aıdır. 

1-layatı Hazreti Muhammet 
Kıymetli eaerl11 tekmlll ciltli soa kurufhlr. 

Mufassal İslam Tarihi 
CUUial 200 kuruftur. 

• 
Meşahiri lslam Mej;u~ü:ser 

kuruttıır. Bu kitaplardan po•t• ücretl alınmadan ıönd~rilir. 

Merkezi : Türk Neşriyat Yurdudur. 

EBEVEYNINİZLE. YAVRULARINIZIN 
VE SEVDiKLERiNiZiN 

Hatll'alarmı daima muhafa etmek ister misiniz? 

F O FRANSE'de 
Ağrnndi.,manlarını yaptırınız. Fiatler mutedil, iş fevkaliide 
san'atkar nedir. Elinizde mevcut en küçük, en eski fotoğrafı 

gönderiniz, canlandmhp büyütülür. 

Yalnız 75 kuruş gönderiniz, mukabilinde Reisicumhur Hazretler:nin 
tabii büyüklükte, san'atkarane bir büst portreler:ni elde edeceksiniz 
Türkiye'nin bilumum ricali aliyenin portrelerin 'n f atleri dahi aynidir. 

Posta masrafı yukarıki bedele dahildir. 

Foto Franse, istiklal caddesi No. 128 Beyoğlu. 

• 
senenın en talihli 
bara s .h· • 

erı ••• 

2 
9 
1 

lira ·· kif atlı 
birinci kurası 

·sanda çe iliyoT. 
Birinci mükafat 750 lira 
İkinci mükafat 250 ,, 
10 kişiye "100,, erden 1000 ,, 
1 O kişiye " 50 ,, erden 500 ,, 

Türkiye İş Bankası J 
( Aşk ,,....-Bali 

Rus ihtilalini hazırhyan 
meşhur Rus ediplerinden 

Turgeniyefin eseridir. 

Haydar R ifat Beyin 
kuvvetli 1 ~!emile t rcllmc edilmiştir. 

Tefeyyüz k t ph ınes:nde ff.ııt bir lira. 

Cilt ve zührc-vi ha nlıltlar Mütehnasısı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
İstanbul emrazı zühreviyc 

d sparıseri Sertabibi 
Ankara caddesi İkdam Yurdu 

kaşısıııda No. 71 

BAHRİSEFİT 
F eleınenk Bankası 

iST ANBUL ŞUBESl 
İdare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
2s,ooo:ooo F L. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 F L. 
ihtiyat ahçesi: 

3,250,000 F L. 
Gıılotada Karaköy palasta Telefon: Bey

oğlu 3711-S lstanbul tiıll şub~sb 
"Mcrkez 1 ostonui ittisalinde Allolcmcl 

han ., Telefon: lst. 563 

Bilumum banka muamelatı 

Eı ~NiYET KASALAR! iCAR~ 

1 Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
1 DIŞ GRİPİ BAŞ 

Ağrılarını Ağrılarım 

FEVROZİN 
N 
E 
c 
D 
E 
T 

Kadınların 

AYBAŞI 
Sancılarım 

MAÖLÜP 
Romatizmayı 

Nakrisi 
EDER 

Her eczanede bulunur. 

Şükiife 
Kolonyaları 

Dünyanın en nefis 

müstahzaratıdır 

80 Derece Ali 

85 " Aliyülali 

90 " Fevkalade 

91 .. Masaj 

70 .. Paris çiçekleri 

hiçbir ecnebi markası Şükufe kolonyası 
edemez. Bilhassa kibar mağazalarda satılır 

eburgaz Hayvan 
Panayırı 

Lüleburgaz Beled'yesindenı 

2Nisan 932 Cumartesi günü başlıyarak Pazartesi günü akşamına 
kadar devam edecektir. 

Geleceklerin istirahatları temin edileceği ilAn olunur. 

•o 
BU ÜK TAYYARE 

PİYANGOSU 
3. cü keşide: 11 Nisan 1932 dedir. 

Büyük ikramıye: 
100.000 Liradır. 

i( 1 

Ayrıca 20.000 Liralık 
bir mükafat. 

İstanbul Belediyesi İlanları 1 * 
Adalar Belediye Dairesinden: Büyükada'da 23 Nisan cadde· 

sinde başı boş gebe bir keçi bulunmuştur. Üç güne kadar 
sahibi çıkmadığı takdirde satılacağı ilan olunur. 

Ali R'Z 
ANKARA : BALIKP AZAR CADDESi: No. J TELEFON 

ıevnedeki çocuklara gıda 
Doklor Ali Vahit Beyin 

YILDIZ ÇOCUK UNU 
fosforu ve vitamini vardır. Çok 

Derosu: Hasan Ecza deposu 

1 

Dr. Aristidi 
Emrazı zühreviye tedivihanesi 

Emlnl>oii Haa ( Sabık Karakat ) No. 1 

ZA YI - Vefa idadisinden 

almış olduğum tasdiknameyi kay· 
bettim. Yenisini alacağım, bük· 

mü yoktur. A. Şemsettin 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk mabke-

Eski Denizaptal yeni Mollgünanl 
mahallesinde Macuncu caddeıinin 
Nuri Bey sokağında eski 11, 11 mil• 
kerrer yeni 11 ve 13 numarala 18S 
metre 10 santim arsa 63 metre ter• 
biinde inşa edilmiş bir evin etrafı 
erbaasından sağ tarafı 5410 harita 
N. h mahalle sol tarafı ve arkası 
Emanet mah ve cephesi 15 metrelik 
tarik ile mahdut mezkür hanenin nıs• 
fını 24 sehim itibarile üç sebminin 
irsen mutaaarrıfı bulunan mahcur 
ismail oğlu Rafetin vasiyesi kız 
kardeşi Zehra Hanımın talebi nzerine 
işbu hissenin bUmüzayede furuhtuna 
karar verilmiş ve bütün hanenin 
kıymeti de ehli yukufça S78 lira olarak 
takdir edilmiş ve rüsumu telldliyesi 
müşteriye ait olmak ve ihale bedeli• 
nin peşinen tesviye edilmek şartile 
müzayedeye vaz'edilmit ve ihalesi de 
1,5.932 saat 10 da icra kılınacatından 
talip olanların bedeli mDıeyedenin 
yüzde onu nisbetinde pey akçelerile 
Fatih Sulh Üçücü Hukuk Mahkeme• 
aine müracaatları lüzumu ilan olunur. 

4i1J9rff anımlara .... 
Şapka 

ANKARA da zarif ve kibar ha· 
nımlar mevsim şapka
larını seçmek için, 
Karaotlanda 

A F i F E şapka salonuna uğrar
lar. Zira orada 

P A R 1 S in son moda cereyan· 
larını takip eden Afife 
Hanım çok şık, çok zarif, 
zevki selim nümunesi 
denecek kadar güzel 
şapkalar yapmaktadır. 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadh vo Hal..< 

gazetesi 

(dara. Istanbul: Eski Zaptiye 
• Çntalçcşme ı;okafı 'l5 

Telefon İstanbul • 20203 
Posta kutusu: İstanbul • 741 

Telgraf: İstanbul SONPOSTA 

ABONE 
TÜRKiYE 

Fi AT l 
ECNEBİ 

- - --
1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
750 " 

6 Ay 140;) .. 
400 " 

3 ,, 80() .. 
150 ,. 1 " 

30!) •• 
Gelen evrak geri verilmez. 

ilanlardan mes'uli;cıt a !ın naL· 

Cevap için mektuplara 6 kuruşluk 

pul ilavesi lazımdır. 

Adres değiştiril nesi (l()) kuruşt ır. 

5on Posta Ma coa.-s ı 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim RaııaP 
Ncıriy"t M.id.ir.1: Seli.o RaJl1 


