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Ayas paşa Garibesi 
Bu Yeri Ele Geçirenlerden Birisi 

issesini Satarak Mısıra 
~ Ayupqada 
Evkaftan Beloı 
diyeyo dewedU. 
mesi lizım gelen, 
fakat devredil
mesi istendiği za
man mütevelli
lere verildiği ve 
onların da bunu 
ucuz fiatle alap 
ıervet yapacak 
kadar pahalıya 
sattıkları me-
zarlık meselesini, 
( Son Posta ) 
karileri bilirler. 
Daha birkaç giin lı;te bu yerdir ki, akhn almıyacajı •ekllde 
evvel kaydet· hazinenin ellnden çıkarılmıştır 
tiğimiz bu işitilip görülmemiş Bu heyet azasından Ahmet 
müessif hadise hakkında, bugün, Refik Bey, mezarlığın Beyazıdı 

Veli vakfından olduğuna dair 
bazı hayrete değer yeni malumat mühim vesikalar elde etmiştir. 
verecek mevkide bulunuyoruz. Diğer taraftan mezarlığın bir 

Vak'anın esası şu idi: Bazı kısmını ele geçiren mütevelliler-
mütevelliler, alakaları olmıyan den Kaymakam Salih Bey buraya 
ve Beyazıt vakfından bulunan 
bu mezarlığı, bir isioı yanlışlı.. bir apartıman yaptırmış, sonra 
ğından istifade ederek " biz 120 bin liraya satmıı ve Mısira 
Ayaspaşa torunlarıyız ,, diye Ev· gitmiştir. 
kaftan arşıomı yedi liraya almJş, Yine bu mesele ile al!kadar 
30 - 40 liraya satmış, mühim bir bir orman işi meydana çıkmıştır. 
ıervet temin etmişlerdir. HAdi- Bu orman Ayaspaşa vakfına 
•e~1 ögrenen BaıYekil Paşa, bir aittir. Mezarbğı ele geçiren mO-
tahkik heyeti teşkil ettirmiştir. teveJliler ise Ke•akibt zadeler-
Bu Heyet, Belediyenin bu müte- dendir. Milyonlarca kıymette olan 
velliler aleyhine açtığı dava ilo bu ormanın da bu miitevellilere 
muvazi olarak, lizımgelen vesi· verilip verilmediği ıimdi tetkik 
kaları topluyor. olunmaktadır. 

Taksimdeki Yangın Bir 
Facia Şeklini Aldı 

Bir Ana İle Kızı Yanarak Öldüler 
-

-

f brlka ve aöır yaralı Hatice 
Ddn yanan a . • l" k b d 1 

D 
"v • T ks. d bir Şirketin ıma at ısmı un an a ta 

tin ogle üzerı a ım e . kadar evveQ hükümet tarafın-
Yangm faciası olmuş, genç bır ay . . · k ''h'' 
k d 

.k. ı. k k" ··k bı'r dan tatıl edılmış, apısı mu ur-
a m, ı ı erK.e ve uçu b k k lenmişti. Yangın u ısımın ya· 

Çocuk alevler arasında kalara d k ış depoda bulunan 
f e · · , l eh nın an çı m , cı şekıldc yanmış ar r. . . t ve eterler birdenbire 

Y k
'k .. ıspır o l f aptığımız talı ı ata gore, infilak ederek alev er etra a 

Yangm dün saat bir buçukta korkunç bir şekilde fışkır-
T asksimde Stadyomun arkasında anıya başlamışbr. Bu sır~?a 
bulunan Japonlara ait (Mahsulatı itfaiye yetişmiş, . y~gını söndur-

şa k . ) • k t' • • 1 tti v. mı'ye gayret etmıştir. Fak at alev· 
r ıye şır e ımn ışga e gı 

eroin imalathanesinden çıkmıştır. (Devmı il inci aylada) 

avuş uştu 
Rusgaga 
ihracat 

lımir, 17 ( HulUll) - Soa 
gllnlerde Rusyaya fazla ihracat 
yapılmıya başlanmıştır. 932 ıe
nesi içerisinde limanımızdan Rua
yaya 60,000 lira kıymetinde 
300,000 kilo valeks, 304, 7 48 li
ra kıymetinde 1,681,550 kilo 
incir ve 21,575 lira kıymetinde 
87,819 kilo mazı ihraç edilmiştir. 

AdaaD 

Edgar Pip 
Dirildi 

Şimdiki hal-
de on sekiz ay fı 
hapse mah· 
küm, bir fran
sız hapishane
sinde yatmak

ta ve babra
larını yazmak· 
tadır. 

ar Pip 
rildl 

• Bu eski hırsızın habralan ıizl 
ilk sahnndan son satırına kadar 
merakla silrüldiyecektir. 

50 Sabıkalı 
Sarhoş Halô. 
Tutulamadı 

içip, içip sokrıklarda · silAh 
atan, sonra ma
ni olmak istiyen 
polis Şefik Ef. 
il-, bir yolcuyu 
yaralayıp kaçan 
50 sabıka ıabibi 
Ali Osman hAll 
tutulmamışbr. i 
Bu serseri gen· • 
cin şehir içinde 
saklandığı zanno.ı.rnıuakla bera
ber ihtiyaten lhımgelen civar 
mıntakalarla temas hasıl edilmiı 
ve eıkili bildirilmiştir. 

Köylerde 
Vekalet, Tedrisata Ehem
miyet Verilmesini Bildirdi 

Haber aldığımıza göre Maa· 
rif Vekileti köylerde tedrisata 

... ciddi bir ehemmiyet verilmesini 
alakadarlara bildirmiştir. Vekalet 
köy çocuklarının tahsilden mah· 
rum kalmamaları için lazımgelen 
bütün tedbirlere müracaat edil· 
mesini istemektedir. Bu tedbirle
rin başında . köy programları 
gelmektedir. Öğrendiğimize göre 
Maarif Vekaleti, maarif müdür
lüklerine gönderdiği bir tamimde 
iki senelik köy mekteplerinde 
beş senelik ilkmektep program
larının tatbik edilebilcceiini bil
dirmiştir. 

idare işleri telr.foıım latanbul - 20203 Fiab 5 kuro1 ,, 

Bütün Bir Semti Dehşete 
Salan Kuduz Köpek 

Bir Hanımı 32, Bir Diğerini 22 Yerinden 
Isırdı Ve Nihayet Öldürüldü 

lstanbulda bir da ba,ıbo, k6peklerle mUcadele l:lzım geliyor 
lstanbul sokaklarında adetleri ı Geçen sene, bütün bir sene 

hergün bir parça daha artan zarfında iki kişinin kudurduğu 
köpeklerin arzettiği tehlike, bir- kaydedildiği halde, bu sene, yal-
çok şikiyetlere sebep oluyor. nız nisan ayı içinde dört zavallı 

itiraf etmelidir ki vatandaşla· kudurmut ve ölmüıttır. Bunlardan 
nn, bu şikAyetlerinde, yerden bir tanesi de yedi yatında bir 
göğe kadar hakları vardır. Çünki çocuktur. 
latanbul şehri, kuduz vak'alarının Kuduz vukuatının çokluğuna 
çokluğu itibarile bu sene fena diğer bir mi<.ı·1J olmak Uze-
bir rekor kırmıttır. (Devamı 11 inci aayfada) 

======================================::- -==============z• 

Yeni Adli Islahat Pro-
jeleri Tamamlanmıştır 

Ankara, 17 ( Hwıusi ) - Adliye Vekaleti, adli teıkilAtta icra 
edilecek olan ıslahata ait kanun projelerini tamamlamıştır. Şimdiki 
halde yeni liyihalar üzerinde son tetkikler yapılmaktadır. Veril~n 
malumata göre münferit hakimliklerin bütün memlekete teşmili 
lehindeki cereyan çok kuvvetlidir. Bu takdirde hukuk, ceza •e ticaret 
işleri tamamen münferit hakimlerden teşkil olunacak mahkemeler 
tarafından tedvir edilecektir. Ayrıca istinaf mahkemelerinin yeniden 
ihyası hakkındaki kanun l4yibası da hazırlanmış ve son tetkikleri 
ikmal olunmuştur. Layıba bugünlerde Millet Meclisine sevkedile
cektir. Diğer adli layihalar da bunu takiben Meclise verilecektir. 
Yeni lAyihaların Meclisin bu içtima devresinde kanuniyet kespetmeıl 
kuvvetle muhtemeldir. 

1 Ağz~a Alznmıyacak Kelime 1 

- Dalları basta kiraz... Şeker gibi kirazl .. 
- Bana bak hemşeri. Şeker gibi deme. Duyanlar aenl do muh· 

tekir zannederler. 

j 
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Hayat Pahalılığı 
Sırlarından Biri 

Hayat köy ve kaaabalarda çok 
ucu:ı, tehirlerde niabeten pa
halıdır. Meaell Karadenlı: aa
blllerinde bahk sekiz kuru.\'• 
iken İıtanbulda Hkaeni bulu· 
yor. Bu ıarabetin sebep ve 
hilcmetini bir de halk afzındnn 
dinlemek btedik. Şu enapları 
aldık: 

..Saim B. (Akura,. Horher 111ahallHI 73) 

- Sinopta kalkan balığının 
okkası altı kuruımuf. Halbuka 
burada seksene satılıyor. Okka
da (7 4) kuruşluk bir fark var. 
Sinop, Samsun İstanbulun kula
ğının dibi sayılır. Yağ, peynir, 
fasulye, nuhut ta hep böylt .. 

Hayat Türkiyede dünyanın 
her tarafından ucuz olabilir. Fa
kat teşkilatsızlık ve kontrolsuz
luk hayah pek pabalılaşbrıyor. 
Bundan da ancak insafsız tavas
sutçular istifade ediyor. Geçen 
gün Balıkçılar cemiyeti reisi 
halka .. balık yemesini öğre
nelim. Çünki denizlerimiz 
dftnyanm en iyi balıklarım basit 
usullerle mebzulen bize verebilir. 
Daha şimendif erlerimizde soğuk 
havalı Yagonlar bile yok,, diyordu. 
Bu zata yerden göğe kadar bak 
veriyorum. .. 

lbrahlm B. (Kumkapı Saraç fahak 
aaha1leal l) 

- Samsun, Sinopta balığan 
(6) kuruşa satılması çok ucuz, 
burada 11eksene •erilmesi de pek 
pahalıdır. Eğer muntazam bir 
teşkilAt olsa meşru bir kuançla 
latanbulun bugilnkU hayatı yüzde 
ıeksen ucuzlatılabilir. .. 

lamall Hakkı B. (Fener Balat caddHI 33) 

Bizde iyi bir teşkilat olma-
ması ve mühim ıermayeler bir
leıtirilerek ciddi ticaret evleri 
yapılmaması hayatı pahalıJaşlJ

rıyor. Kazançsızhktan bahsedi
yoruz. Bunu dilimize doladık. 
Fakat kazanmak yollarım da ara
mıyoruz. 

D. Umumiye 
Tahvilleri · 

Düyunu muvahhide tahvilleri 
ıon glinlerde borsada yükselmek
tedir. Dün Paristen gelen telgraf, 

Oüyunu muvabhide fiatınm 39 ku
ruş 1 O para olduğunu bildirmek-
te idi, buna rağmen İstanbul bor- ' 
ıasında 44 kuruş 10 para üzerin
den muamele yapılmıştır. 

Sıtma Mücadelesi 
lstanbul Sıhhiye Müdiriyeti, 

bu ıene sıtma miicadelesini daha 
esaslı ve kuvvetli bir şekilde 
yapacaktır. Haziranın ortalarına 
doğru elli kilo kinin alınarak 
Bakırköye merbut on sekiz köyle 
Şile ve Çatalcanın bazı köylerine 
dağıtılacaktır. 

MEZAHLIK 
Kıymetli Bir 
Vakfiye 
Bulundu 

Belediye, Harbiyedeki Erme
ni mezarlığının belediyeye ait 
olduğu hakkında bir dava aç
mıştı. Davayı gören Dördüncü 
Hukuk Mahkemesi meseleyi 
ehli vukufa havale etmişti. 
Kadastro Umum Müdiirü Halit 
Ziya, mühendis Fuat ve Tapu 
Başmühendisi Avni Beylerden 
mürekkep ehli vukuf heyeti per-
şembe günü Evkaf idaresinde 
toplanarak tetkikat yapacaklardır. 
Heyete, tarihi bilgilerinden isti
fade için Müderris Ahmet Refik, 
Müzeler Müdürü Aziz Beyler de 
iştirak edeceklerdir. 

Haber aldığımıza göre bu me
zarhğın Beyazıdı Veli vakf mdan 
olduğuna dair çok kıymetli bir 
vakfiye bulunmuştur. Vakfiye 
462 sayfa (1484) satırdır. Vak
fiyenin yazıldığı kağıt, o zaman
lar Kağıthanede işliyen kağıt 
fabrikalarında yapılmış olan ( ls
tanbolin ) kiiğıdıdır. 

Vakfiyenin her sayfası o zaman 
noter vazifesini gören Kazasker 
tarafından mühürlenmiştir. Bu 
vakfiyede Ermeni mezarlığı deni· 
len yerin Beyazıdı Veli vakfın-
dan olduğu ve Galata bağları 
arazisinden ibaret bulunduğu 

yazılmaktadır. 

Hayvanlarda 
Şap Hasialığl 

Beykoz, Şile ve .. Kartal k6y
lerinden bazılarmdaki koşum 
hnyvanlarile ineklerde bir müd
dettenbcri şap hastalığı hüküm 
sürüyordu. İstanbul Baytar MU
dürlüğün\in aldığı tedbh-ler üze
rine hastalığın önüne tamamen 
geçilmiştir. Yalnız Şilede bir 
köyde yeniden şap hastalığına 
tutulan hayvanlar vardır. Yayn 
kö} ünde görlilcn şarbon hastalığı 
geçtiği için konulan kordon 
tedbiri de kaldmlmışbr. 

Sporcularm Gezintisi 
Kumkapı ·Vefa İdman Yurdu 

17 haziran cuma günü bir vapur 
gezintisi yapacaktır. Seyrisefain
den hususi bir vapur kiralamıştır. 
Vapurda incesaz, cazbant ve 
büfe bulunacaktır. 

Zor lu Kiracı 
Taksimde oturan Madam Adri 

ev kirasını istiyen ev sahibi 
Madam Rosoyu fena halde döv
müştür. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: 

1 : Komşu - Ayol Hasan 
Bey, bu kıyafet nedir böyle ? feransıoa mı gidiyorsun ? 

1 

2 - Tahdidi Teslihat 
Kon- ı 

SON POSTA 

6 Sual 
Belediyeler Hayat Pahalılı
ğı Ve lhitikara Karşı 

Tedbir Aldılar Mı? 
Dahiliye vekaleti hayat paha

hhğı meselesinde Belediyelerin 
l<anunlar ve nizamnameler mu· 
cibince haiz olduğu salahiyet ve 
vazifeleri ne şelcif de istimal et
tiklerini sormaktadır. 

Haber aldığımıza göre Vekii· 
Jet bir tamim göndererek son 
zamanlarda halkın, bazı gıda 
maddelerinin pahahlığmdan ve 
belediyelerin bu hususla faaliyet 
göstermeme?crinden şikayet etti-
ğini bildirmiş ve belediyelere fU 
sualJeri sormuştur: 

1 - Buğdayın ve ekmeğin 
kilosu kaç kuruştur. Aradaki 
farkın miktar ve sebepleri ile 
nat'ha esas formül hakkında 
izahat verilmesi. 

2 - Et fiatleri ile geçen se
neye naıaraıı mukayesesi ve ha
riçte ucuz olduğu halde belediye 
hududu dahilinde etin bahahya 
satalmasınm sebepleri. 

3 - Şeker, makarna, pirinç, 
patates, fasulye, sadeyağ, zey-
tinyağ ve taze sebze fiatlerinin 
geçen sene ile mukayesesi ve bu 
maddeler üzerinde ihtikar yapılıp 
yapılmadığının bildirilmesi. 

4 - Mesken kiralara hak
kında geçen sene ile mukayeseli 
izahat. 

5 - Belediyece azami fiat 
konulmuş olan maddeler nelerdir? 

6 - Vilayet merkezi bele
diyelerince şimdiye kadar ne gi
bi ledabir ittihaz edildiğinin iş'arı. 

• Piri eıs 

Eski Bir Haritası Alman
yada Sablığa Çıkarıldı 

Berlinde maruf eski Şark 
eserleri mütehassısı ve antikacı 

M. Tidrnan darülfünun, müzeler 
idaresine ve diğer ilim müesse
selerine müraca&t ederek kendi
sinde Piri Reisin kağıt üzerine 
yaptığı el yazması bir Hahrısefit 
haritası bulunduğunu ve bunu 
( 1500) f ngiliz lirasına satacağım 
bildirmiştir. Bu haritada Bahri· 
sefidin o devirdeki ticari va
ziyeti adam akılla tesbit edilmiş
tir. Müzeler Müdüriyeti bu tek
lif mektubunu Maarif Vekaletine 
göndermiştir. 

---=-:-
EkmeK Fiati 

Belediye Narh Komisyonu 
ekmeği yedi kuruş otuz parada 
ve francalayı (12) kuruşta ipka 
etmiştir. 

REKABET 
-~----

Vapurcu/ar 
Rekabetten 
Vazgeçtiler 

Karadeniz hattmda çalışan 
üç vapur kumpanyası aralarında
ki rekabeti kaldırmak için mnıa
kereye girişmişler ve muayyen 
bir fiatten &şağı yulcu almamaja 
karar vermişlerdir. Rekabet Yar
kcn İstanbuldan Trabzona elli 
kuruşa kadar bilet kesiliyordu. 

Dünden itibaren güverte bi· 
Jetleri yüz elli kuruşa çıkmıştır. 
Bu hatta, Seyrisefainle hususi 
vapur kumpanyaları arasında 
B}uşma varken güverte biletleri 
dört liraya kadar yiikseldiği için 
yüz elli kuruş fiat fazla görül
memektedir. 

Alakadar vapurculardan aldı
ğımız malumata göre Scyrisefain 
idaresi de bu yeni itilafa dahil 
olmak arzusunu izhar etmiştir. 
Seyrisefaiııin bu talebi kabul edi
lip tam bir itilaf husule getiril
diği takdirde Karadeniz hatb 
için muayyen bir Ucret tari.eıi 
tanzim olunacaktır . 

Karar Temyiz Edildi 
Müddeiumumilik, iki gün evvel 

Birinci ceza mahkemesinde vazi
fesini suiistimal cürmünden beract 
karara alan Polis birinci tube 
sabık müdür muavini Ziya Beyin 
kararını temyiz etmiştir. 

Kadastro 
Mektebinde 

Kadastro nıektebinin şimdiye 
kadar ( F eıı ) ve ( Hukuk ) isim
leri altında iki kısmı vardı. Ka
dastro Umum Müdürlüğü bu iki 
kısman birleştirilmesine ve tahsil 
müddetinin iki sene olmasına 
karar vermiştir. Mektepten çıkan 
talebe hem tapu memuru hem de 
kadastro fen memuru olabilecek
tir. Bu yeni karar malt sene baıı 
olan hazirandan itibaren tatbika 
başlanacaktır. 

Sıfat işleri 
Vilayet Baytar MUdürlllğtt, 

elinde bulunan ( 19) cins aygırla 
mayıs iptidasından beri ( 8) istan-
siyonda sıfat ameliyesine bqla
mışbr. Sıfat (15) temmuza kadar 
davam edecektir. 

Çalınan Elbiseler 
Balatta oturan Leon isminde 

biri, birkaç gün evvel Kalyon· 
cuda Nikolinin evinden çalınan 

elbiselerle geı:erl{en yakalanmışbr. 

Mayıs 17 

Şehir Meclisi Me
Bitirdi • • • 

saısını 
Şehir Mediıi dün yfne toplanmıt 

Ye belediye bütçesini kabul ederek 
meHiaini bitirrniftir. Vilayet ve be
ledJyenin yeni aene bütçuinin yekG• 
nu 10,497,458 liradır. Bu münaH• 
betle me:ıbaba idare meclisi litn
dilmit ve belediye fen heyeti kadro
•uaa da daha tuarr uftu bir .. kil 
Yullmittir. 

Beyaz Ruslar 
Memleketimizdeki Beyaz Ruslann 

hudut haricine çıkarılacafı hakkında 
ortaya ablan rivayetler tekzip edil· 
mittir. 

Tütün Konferansında 
Balhan tütün komiayonu düo 

ikinci içtimaım aktetmif, aarı tütün• 
lerin Oç memleket tütünlerine olan 
rekabeti men uu üzerinde müzake-
reler cereyan eylemiş ve üç memle• 
ket men af .ini gözeten bazı tedabir 
buıuaunda mutabakat lıisıl olmuştur. 
MBzakerat n:ünit bir safha dahilin• 
de inki~af etmektedir. Bugün, alana• 
cak tedbirler etrafında görüşlllecektlr. 

Belediye Taşınıyor 
latanbul Belediyeainin eakJ Düyunu 

Umumiye binasına taşınma11, eaa• 
itibarile takarrür etmiştir. Şimdiki 
halde Maliye VekAietile teferruat• 
ait noktalar üzerinde milzalcerat ee• 
reyan etmektedir. 

Hariciye Encümeninde 
Ankaradan bildirildiğine gare 

Hariciye Vekili •on seyahat hak• 
kında diln Hariciye Encümeninde 
lı:abat vermiştir. 

Galata Kulesine Asansör 
Belediye 10 bin lira aarfedere1' 

Galata kulesine bir aaanı~r yaph• 
raoakbr. 

idman Şenlikleri 
E•vellc 20 mayıatn icruı takar• 

rilr eden mektepJiler idman şenlij'l• 
nln Z1 mayısa tehiri münasip görül• 
mGıtOr. 

Fakirler lç1n 
Ônümüıdelci pe·şcmbe akşamı 

vali konağında fakir çocuklar men• 
faatlne bir balo verilecektir. 

Esrarcı Karı Koca 
Çarşıkapıda oturan Arap HU· 

aamcddinin evinde esrar kaba~ 
ve bir mıktar da esrar bulun• 
muştur. Hüsameddinin zevcesile 
birlikte esrarcı!ak yaptıkları anla• 
şılmışbr. 

]an Dark 
Gemisinde 

Limanımızda bulunan Jan Dark 
mektep gemisi dün matbuatı gemiye 
dant etmiştir. Davetlitere geminin 
her tarafı gösterilmiştir. Gazetecile• 
re ıampauya ikram edilmit ve ku• 
mandan matbuat ıerefine içmittir. 

içinde 355 talebe bulunan gemi 
6600 ton hacminde, 170 metre tulün
de, 17 meh'e aramda, 32,500 bey• 

l'İr kunetinde bir turbin ile mütehar• 
rlktir. 155 milimetrelik 8; 75 mm
metrelik4; 'Si milimetrelik iki topu 
n iki torpil endaht maklneal vardır. 
Ayrıca iki de denis tayyaresi vardır. 
Gemide ufak bir matbaa da bulun· 
maktadır. 

Pazar Ola Hasan Beg Ve Kuduz Köpekler 

3 - Yoksa Balkanlarda silah 1 
komisyonculuğuna mı çıkıyorsun? 

4 - Seni bu kıyafetle gö
renler, Hasan Bey oynaltı galiba, 
diyecekler. 

1 

5 : Hasan Bey - Ne söylll· 
yorsun komşu 1 Sokaklar kuduz 
köpek mandırasına döndü. Bu 
gidiıle yarın Belediye Reisini de 
bu kıyafetle görürsen hiç şaşma! •• 



17 Mayıı , 
Hergün 
----

Sovyet 
Rusyayı 
Nas.z[ Gördüm? 

-------• Selim Raflp 

-3-

Moskova 6 - Sovyet Rusya
nın, biittın Rus ölkesinde Sosya
list esaslarına müstenit bir Rejim 
kurmak teşebbüsü, muhtelif iddi
aların ortaya atılmasına sebep 
olmuştur. Cemiyeti baştan başa 
Yapmak ve bu cemiyeti yürütecek 
insanları da yine yeniden vUciida 
getirmek meselesi, mahdut bir 
köşede tecrübe edilemiyecek 
kadar azametli görülmüş ve bu 
teşebbüsi\n ancak umumi bir 
dünya ihtilali neticesinde muvaf· 
fak olabileceği nazariyesi ileri 
ıürUlmüştür. Bu fikri . ileri süren: 
lerin başında bilhassa Troçkı 
)'oldaş gelmektedir. 

Bu noktai nazarın muhalifleri 
iae şu iddadadırlar: Rusya, dünya· 
ilin altıda biri demektir. Muazzam 
iktısadi menbalan vardır. Bu men· 
balar işletilerek ve buralarda 
kuvvetli sanayi tesis edilmek 
ıuretile memleket hariç dün· 
yaya ihtiyaç hissetmeden ken
di kendini idare edebilir. Hat
ta dışarı ile temasa lüzum bile 
IÖrmeden. 

Onun içindir ki Rusyanın 
sanayileştirilmesi ameliyesine, 
baş döndürücü bir hararet ve 
ıür'at verilmiştir. Yer yer fabri
kalar yapılmıştir ve yapilmakta
dır. Rus ilim ve fen enstitüleri, 
iptidai maddeleri hariçten getiri
len bir takım eşyanın heyeti 
umumiyesini yerlileştirmek için 
bu jptidal maddeleri Rus 
topraklarında bulmak kararı
ıu vermişler ve bu karar ne· 
licesinde birtakım muvaffakı
yetler elde etmişlerdir. Meseli 
bir şeker ağacı tecrübe edilmiş
tir ki muayyen bir mevsimde bu 
ağacın kabuğu yarıldığı zaman 
arasıddan şeker imaline mahsus 
bir madde akmaktadır. Sonra 
IDantarla muşamba ve Iinoleom 
İtnaline yarıyan iptidai m~d~.e 
ıimdiye kadar hariçten getırıh· 
Yordu. Bugün, Ural eteklerinde 
Yetiştirilen bir nevi ağaç kabuğu, 
Rusyayı hariç piyasanın esaretin
d'.:n kurtarmıştır. 

Rusların, sanayi sahasında 
Yapmaya muvaffak oldukları, sa
dece bunlar değildi. 

Medeni bir cemiyetin hayat 
Ve faaliyetine lftzım olan ne varsa 
hUtün bunları dahilen tedarik et
lllek azmindedirler. Ayiıi zaman
da ucuza mal ederek ve en seri 
•urette meydana getirerek. 

Mesela Leningratta, Erikson 
telefon şirketi tarafından tesis 
edilmiş bir imalathane vardır. 
Verilen malumata göre günde 
1000 tane makine yapmaktadır. 
Otomatik santrallar ve telefon 
levazımma ait imalat faaliyeti 
ise bu rakamın haricindedir. 
Şirketle anlaşan devlet, şimdi bu 
fabrikayı kendisine maletmiştir. 
Mahdut birkaç Alman mütehassıs 
'le amelesi ile beraber 8000 kişi 
burada çalışıyor. 

Bundan başka, ziblin gibi, 
güırıüşi tilki gibi derileri ki.irk 
Yapmakta kuUaoılan nadir ve 
kıymetli hayvanların yetiştiril
!'tıtsi de ticcarileştirilmiştir. Bu
rıun için bir tecrübe çiftliği vü
cuda getirilmiştir. Burada yapılan 
tecrübeler, tavuk tavşan gibi 
btı vahşi fakat derisi kıy
tnetli hayvanları yetiştirmenin 
lnümkün olduğunu göstermiştir. 

( Devamı 11 inci .ayfada ) 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi •Gençlik • 

l - Gençlik bedenen en iyi, ru· 
ban ve dimağen en fena bulunduğu· 
muz çağdır. 

1 

2 - Ya, ilerledikçe bedenen J 3 - Yaşlılığın yegAne terıeliisi 
kaybettiğimizi ruban ve dim3ğen budur. lhtiyarhğınızda genç kalmak, 
kazanırız. Görüı ve tecrübelerimiz ve kaybettiğin izi başka aa!:ada telafi 
artar, hayab daha iyi anlamak kabl· e~mek istiy?nan!z•. dimaj'ınızın İn• 
liyeti çoğahr' kışafını teman edınız. 

W' - w 

• SON TELGRAF HABERLERI 

Japonya, F evkalide Hidise
lerle Karmakarışık Oldu 

• 
Meb'usan Meclisinin içtimaı Tatil Edildi 

Tokyo 17 (A.A) - Dahiliye nazırı M. Kisaburo 
Suzuki muhefazakir Seiyukai fırkasının reisliğini 

etmiştir. . • 
Tokyo, 16 ( A.A ) - fndo-Pasifik aJansı Diyet 

Meclisinin içtima devresinin tatil edildiğini bil· 
dirmiştir. 

Tokyo, 11 (A. A.) - Japon bahriyesinde isyan 
çıkmış olduğuna dair ecnebi mahafilinde şayi olan 1 

haberler asıl ve esastan iridir. 
W a Shington, 17 ( A. A. ) - Amerika nan Ja· 

ponyadaki maslahatgüzarı, Japonyada tam bir 
sükun bükümferma olduğunu bildirmiştir. 

Paris, 17 ( A. A. ) - M. Tardiyö, Japon Baş
vekili M. lnukainin öldürüldüğünü haber alır almaz 
gerek kükômetinin ve gerek kendisinin ıabsl ta
ziyetlerini Japon sefirine bildirmiştir. 

Kan Gövdeyi Götürüyor 
Hindistanda Mecusilerle Müslümanlar 
Biribirlerini Koyun Gibi Boğazlıyorlar 

Bombay, 17 (A.A) - Mecu- tedir. de son üç gün zarfında maktul 
silerle Müslümanlar arasmda ar- Bombay, 17 (A. A.) - Bugün düşenlerin miktarı bu suretle 64 e 
bedeler yeniden başlamıştır. 16 maktul düşenlerin miktarı 40 ve ve yaralıların miktarı 615 e çıkmıştır. 
maktul ve 200 den fazla yaralı mecruhlarm miktarı 250 dir. Sokaklarda zırhlı otomobiller 
vardır. Mağazalar yağma edil- Bunlar~an beşi~in .. Yarası ağır- karakol gezmektedir. Bir takviye 
miştir. Birçok mahallerde bil- dır. Mecusılerle ~uslurnanlar ara- taburunun Poonaudan gelmesine 
kuvve örfi idare hüküm sürmek- sanda zuhur etınış olan arbedeler- intizar edilmektedir. 

M. Meclisinde 
~~~~~~----~~--~~~~~~~....,-~~~~~~~ 

İnhisarlar l Valiler J 
Dünkü Miı-.z;kerede Yeni Arasında Tütün Bütçesi 26, Müs-

Ankara, 16 - Konya valisi k 7 M·ı L• d Kanunlar Kabul Edildi izzet Beyin teka~tl?ğü milli ira· irat ı yon ıra ır 
Ankara, 17 (Hususi) - ~illet deye iktiran etmış.tır. Konya va- Ankara 17 (Hususi) -inhisar 

Meclisinin dünkü ce]sesmde liliğine Adana vah~t. ~ ehbi, A- bütçeleri meclise verildi ve bütçe 
muhtelif kanunlar kabul edilmiş- dan valiliğine ~ırm.c~ umumi encümeninde tetkika başlanıldı. 
tir. Evvela belediye memur- müfettişlik baş müşavırı Mümtaz, d k 

k tl v.. ·· u"şu··ımüş taz, bı'rı'nci umumi müfettişlik Tütün bütçesinin vari at ısını larmm te aü ügu gor ' t f k d 
bazı münakaşalar olmuştur. Ve baş müşavirliğine I stanhul vali (26,498,250) ve masra ısmı a 
neticede belediye memurlarının muavmı Fazlı, stanhuJ vali ( 5,498,520 ) liradır. Memur 
eski tekaüt kanunile muamele muavinliğine İstanbul . polis mü- kadroları eskisi gibidir. Fakat 
görmeleri Jazımge]di~i . ~akkın- dürü Ali Rıza Beylerın tayinleri İnhisarların tevhidine ait kano-
daki takrir kabul edılmıştar. takarrlir etmiştir. nun tatbikından sonra bir kısım 

Müteakiben Hudut ve Sahiller • J 
Sıhhat İdaresi masraf bütçesi 550 M. Venıze OS memurlar açıkta kalacaklar. Büt-

'd k d un4 b' l' çenin memurin maaşları faslı ge-bin varı at ısmı a ou ın ıra Kıral Taraftarlarına Şid-
ola;ak kabul edilmiştir. Bundan çen seneden yüzde on kadar 
sonra ordu terfi kanununun bi~ detli Bir Hücurna Geçti eksiktir.Müskirat inhisarı bütçesinin 
rinci ve 16 mcı maddelerine bir Atina 17 ( A.A) - Nisbi varidat kısmı yedi milyon küsur 
fıkra ilavesi hakkındaki layiha temsile ait kanunu~ müzakeresi liradır. Masraf kısmı ise iki milyon 
bütçe encür..ıenine hava]e edildi. esnasında M. Venı~el.os ha1kçı liraya yakmd1r. Tütün inhisar ida· 
ıhtı'yat zabı·tıeri .kanununu.~ üçu.·n- fırkasına hücum etmışhr. b · t ·b - f k aff resine mec uri tesısa ve miı ayeat 
CÜ maddesine bır fıkra ılavesıne Çaldaris, . ır anın muz .er I 

t k t ( için bir milyon lirahk stikraz a'ıt Jayı'hanın birinci müzakeresi olacağını temın e me sure ı e 
mukabelede bulunmuştur. için mezuniyet ver.ilmektedir. 

yapıl=dı=. ============-====-==============:::'.:::=:=:=::::==::::::=::==::=:==::=:=:==:=:~ 
=:.::====-=-~-~---------:~=-=----=-=-=-:-~=-=--=----~ İNAN, İSTER İNANMA! İSTER 

l S t ı Jar IQyorlar. Meseli Hnede bir milyon kilo tütün çıkaran İki ıenedenberi tütünlerimiz satı amıyor. a 1 an • 
k b hasına gidiyor. fzmirde aon zamanlarda bır Gönende bu ıene ancak yüz bin kilo tütün alınabile<'eği, 

da
1 

yo t•t"":ü elli kuruşa veriyorJarmıf- Samsunda bile Bunada da zeriyabo ancak onda bir d"recesinde b\.lun-
ba ya u u h tütün alıyorlarmıı duğu haber veriliyor. 
A 'kalılar ot pa asma • 
merı. J J b · etin köylilnün ceaare- Bir an e.-vel bir çare bulamaısak, gelecek ••n• ihraç 

A d 1 dan ge en ., u vazıy 1 k b 1 bil · · k na 0 u _ ~ · t 010 pek as oldutunu ı6y· edecek adar tütnn u a eceğımıze, artı , 
tini kırdığın• ve tutun "i'iTER /NAN. /STER iN AN M Al 

.-yfa 3 

Sözün K111111 

Tenkit 

1 
Bu Da 
Bahsine 
Dair , _________ A. E. _, 

- "Hücuma ve tenkide ma
ruz kalan ıiyasl şahsiyetler, 
mahkemelerde değil, fakat kü.-sü 
üzerinden cevap vermek mecbu .. 
riyetindedirler. İftira da olsa aley• 
hinizdeki fikirlerin açıkça söylen-
mesine tahammül etmiye alışınız!,, 

Bu cümle başta İngiltere ile 
Fransa olmak üzere garp diyarı· 
nın serbes memleketlerinde söy
lenmiş değildir. Oralarda neka-
dar şiddetli olursa olsun bir ten
kitten dolayı dava açmak hatıra 
gelmediği için bu tarzda bir mü
talea serdine de vesile yoktur. 

Belki inanmıyacaksmız, fakat 
sizi temin ederim : Bu cümle 
memleketimizde ve belediye ınec
lisi azasından Avni Bey tarafın· 
dan söylenmiştir. Bakımz ne 
münasebetle : 

Esbak Şehremini Cemil Paşa 
belediye işlerinden bahsederken 
söz arasında belediye meclisi 
azalarına da dokunmuş: 

- Bu muhterem efendiler 
şehircilikten anlamazlar, demif 
ve bu hükmn işiten bir muharrir 
de ayni kanaati izhar ctmif. 
Nihayet bu iki kanaat Belediye 
Meclisine kadar gitmiş, anlattık
larına bakılırsa orada " hiddet " 
ve u asabiyet " uyandtrmıı: 

- Nedemek, bu efendiler, 
ıehircilikten neye anlamasınlar? 
Derhal bazıları arasında bu mü
nasebetsiz hükmü verenlerin 
aleyhine bir dava açılması dn
şünülmüf, yalnız hadan Avni 
Bey razı olmamış. 

- Bu kabil rivayetleri mah
kemelere sevketmek doğru de
ğildir, demiş, sütunumuzun başına 
geçirdiğimiz tavsiyelerde bulun· 
muş ve meselede kapanmııl 

* Şimdi bütün belediye azaaı 
Avni Beyin tavsiyesine tebean 
birer birer kürsüye çıkarak ce
vap verecekler: 

- Biz bu işten anlarız, diye
cekler mi, demiyecekler mi bil
miyorum. Fakat Avni B. yanlıı 
düşünmüş, vıe arkakaşlannı da 
yanlış yola götürmüştllr. 

Hayır! yapılacak şey, kürsüden 
cevap vermek, münakaşaya gir
mek, uzun uzadıya dedikodulara 
sebebiyet vermek değildir. 

Yapılacak şey doğruca mah· 
kemeye koşmak ve tenkidi yap
maya ~esaret edenin aleyhine 
ceza kanununun kuvvetlice mad
delerinden birine dayanarak tom
trakh bir dava açmaktır. Amma 
mahkeme kanmazmış, berat kara
rı verirmiş, bunu düşünmeyiniz. 
Esas tenkidi yapanı evveli kor
kutmalcta, sonra da yıldırmaktadır. 
Evet yapılacak şey budur. 

Aksi takdirde rahat etmeniz, 
geniş nefes almanız mumkün 
değildir. Her dakika düşünmek, 
kafa yormak ve mutlaka iyi iş 
yapmak mecburiyetinde kalırsınız. 
Yapbğmız ( 1000) işten ( 999) 
tanesi iyidir. Fakat görünmez, 
tesadüfen bir tanesi fenamıdır, 
derhal göze çarpar ve tenkitler 
de başlar. 

Sözün kısası; Avni Bey yan
hş düşünmüş ve arkadaşlarını 
yanlış yola sevketmiştir. 

Meclis Reisi 
Adliye Vekili ile Beraber 

Şehrimize Geldi 
Millet Meclisi Reiıi Kazım Paşa 

ile Adliye Vekili Yuauf Kemal 8ey 
bu sabahki Ankara ekspresile şeh
rımıze gelmişlerdir. Adi iye Vekili 
bazı hususi işleri için bir müddet 
izin almıştır. 

Vapur hala. Yamyor 
Aden, 17 ( A. A. ) - Malı. 

serd telsizi, Philippar vapurunun 
dün akşam geç vakte kadar yan· 
makta olduğunu bildirmiştir. 

( Betinci Hyfada tafallit Yttrdu ) 



4 Sayfa SON POSTA 

Sanayi ve istihsal Atemiı 1 
1 1 

CI 

Sun'i ipek 
Bahsi 

Umumi harpten ıonra dilnya
da sun'i ipek sarfiyatı iUoden 
giine artmaktadır. 

Sun'i ipek imal eden memle
ketler arasında Japonya en mü
sait şeraite mazhar bulunmak
tadır. 

Bu işte kullanılan mevaddı 
iptidaiyenin kısmı azamı japon
yada fazlasile mevcuttur. Japon
yada amele ücretleri de azdır. 

Buna ilaveten sun'i ipek imalinde 
çalıştırılan amele, işinin aon de
rece ehlidir. 

Bu şerait sayesinde Japonyada 
ıun'i ipek sanayii az zamanda 
çok terakki etmiştir. 

Senelik istihsal miktan 1923 
. •enesinde 400.000 kilo iken, 1930 
ıenesinde 15 milyon kiloya baliğ 
olmuştur. Son istatistiklere iÖre 
1931 de 25 milyon kiloyu da 
geçmiştir. 

Bundan on iki ıene evvel 
ıun'I ipek imalinde Japonya dün
ya llzerinde yedinci iken bu ıene 
dördüncülUğil elde etmiye muvaf
fak olmuştur. 

Yakan bir istikbalde Japon· 
yanın başta gelmeıl beklen-
melidir. 

1926 da ıun 'I ipeğin kilosu 
5 yen iken 1931 do 1 yene ka-· 
dar inmiştir. [Bir yen 67 kuruştur.) 

Umum iıtihsallbn üçte ikisi 
Japonyanın dahilinde sarfolunur. 
Japonyanın mahreçleri, Çin, Hin
distan, Java, Filipin adaları ve 
Avustralyadır. Sun'i ipek ihraca
tından Japonyaya 65 milyon yen 
girmektedir. 

Bu noktadan, Japonya, halis 
ipekler için ciddi bir rakiptir ve 
yeni bir inkişaf devresine giren 
Tilrk ipekçiliği onun bu faaliye
tini daima göz önilnde tutmalıdır. 
ÇOnki sun 'i ipek, tabii ipeğin va
ıifesini görmekle beraber ona 
nispetle çok ucuzdur. 

Krom ihracatımız 
Mersin, 16 ( A. A.) - Bu

fDn Mersin limanından ilk defa 
olarak ltalyaya 200 ton krom 
madeni ihraç edildi. lbracab ya
pıı n müessese, merkezi Adanada 
bulunan bir TUrk anonim ıirk~ 
tidir. 

Kahve Ve Şeker 
Soma. (Hususi) - Kasabamız

da kahve ve şeker buhranı vardır. 
Bilhassa kahve bulunmıyor. Bu 
halin ihtikar olup olmadığım an
lamak için alAkadar malcam tah
kikat yapıyor. ----

iki ismet DUşmam 
Adana (Hususi) - Bu civar

da Yolgeçen köyünden Halil ve 
İsmail isminde iki kişi, birkaç 
giln evvel dağda deve otlatan 
Ayşe isminde bir kıxın ismetine 
taarruz cürmile yakalanmışlardır. 

Alman Setareti MUstesarı 
' Alman Sefareti Müsteıarı 

avlanmak üzere Konyaya gitmiş
tir. Yanında katibi ve tercümanı 
da vardır. 

Bereket Yağmurları 
Soma ( Hususi ) - Dün öğ

leden sonra başlıyan yağmur ak
şa rna kada.. devam etmiştir. Bu
gün de fasılalı olarak yağmakta
dır. Mevsiminde yağan bu yağ
ınurlrı ı· rençber ve tütürıcüleri
mizi me.nıı...ııı etrniılir. 

im ..... et ekliyoruz ! o 

ıraz 

Belediyes · için iş Ve aaliyet • 
ıre 

rsatları O Kadar Çoktur • 
ı ... 

binlerce İzmirli
nin geleceğini 
haber aldık. 

Yeşil Tiremizi 
kapkara g6ıte· 
ren bu kusurla· 
rın tesirile yazılan 
şu satr ar çok 
görülmesin. Htıı-

nü niyetine e
min olduğumuz 

Reia Beyden bi· 
raz faaliyet ve lf 
istiyoruz. Hayat 
ve hAdisatın 

Tire (Husu
ıt) - Diyebili
rim ki, bizde 
belediyeden fi
kayet etmek bir 
Adet hükmüne 
girmiştir. Kendi 
intihap ettiğimiz 
kimselerden iki
de bir niçin ti· 
lc!yet eder du
ruruz bilmem 
ki? fıte ben bi
le bu mektu
bumda ayni me· 
ıeleye temaı 

edeceğim. Mii-
1aade ederseniz 
bif an için ıiz<t 

liğini yapayım: 

başdöndürllcll bir 
Yefll Tireden bir manzara: Belediye Parkı süratle mtlte· 

Tirenin rehper· kete gelerek çarşının yamn madiycn ilerlediii ıu devirde 

Güzel trenin yeşillikleri için
deki istasyondan çıktınız. Çam 
ağaçlarınm gölgesi altında, fakat 
bir karış toz içersinde kasabaya 
doğru ilerliyorsunuz. Solunuzda 
tesviyesi yapılmamı' ufacık bir 
futbol sahası. Karşınızdaki dağın 
yamacında ıskambiJ kağıdı gibi 
biribiri üzerine istif edilmiş evler 
ve ağöçlar arasmdan yükselen 
tam 33 minare!. 

Hulasa yeknazarda güzel, fa· 
kat b.ıkdmak ihtiyacile çırpınan . 
bir kasaba!.. Temiz su yok, düz
gün yol yok, temizlik yok. Be
reket versin belediye biraz hare· 

Alaiyegi 
Ayı Balığı 
• 

istila Etti 
Alaiye, (Hususi) - Son ıa· 

manlarda ıahillerimiz ayı babğı 
denilen canavar kıbklı deniz 
mahluklarının istilasma uğramış

tır. Bu ylizden balıkçılar balık 
avına çıkamaz oldular. Ayı ba
lıkları bilhassa ağlara dllşman 

kesilmişlerdir. 
Balıkçılar denize döktükleri 

ağları çekmiye başladıklara zaman 
bu canavarlar kücum ederek ağ
ları parçalamakta ve balıklan 
yutmaktadırlar. Bu yüzden bahk
çılarımızm çektiği zarar çok bU
yUktUr. 

M. ASIM 

Adana da 
Kadın Yüzünden Kanlı 

Bir Cinayet Oldu 

Adana, (Hususi) - Şehrimiz
de kadın yüzünden bir cinayet 
olmuştur. Kasap Bekir mahalle
sinden Osman oğlu Hüseyin, 
lbrahim oğlu Ahmet ve Ali oğlu 
Mehmet isminde üç arkadaı 
Bedia hanım isminde bir kadınla 
hep beraber bağdan dönerlerken 
önlerine dört kişi çıkmıştır. Bun
lar İbrahim, Tevfik, Osman ve 
Abdullahtır. 

Bu dört kafadar kadmı almak 
istemişler, bu yüzden müthiş bir 
kavga çıkmıştır. Neticede Tevfik 
bıçakğını çekerek Osman oğlu 
Hüseyni göbeğinden yaralamış 
ve yetişen bekçiye tabanca teşhir 
ederek hep birlikte kaçmlşlardır. 

yumru yollarına olsun yaptırmıya yirmi bin nufualu bir kasabanın 
başladı. Ancak mahall~ arala- bala karınca yUrüyişile giltitiiıt 
rında pislik ve teaffünle patlıyan görmek biraz ağır geliyor. 
llğımlarla hiç alakadar olan yok. Kasabamız beş aydanberi 

Yolda giderken ilerden veya kaymakamsızdı. Bir müddet u Bir-
geriden bir otomobil geliyor. Ha- gi ,, nahiye mUdürü Fikri Bey 
vaya kaldırdığı tozdan arkadaşı- ve son zamanlarda da tahrirat 
mzı bile göremez oluyorsunuz ve kAtipliği tarafmdan idare edili-
avuç avuç mikrop yutuyorsunuz. yordu~ Birkaç gUn evvel " Urla " 
Hiç olmazsa fazla işlenen umumi Kaymakamı Baha Bey tayin 
sokaklara günde iki defa olsun edildi. 
belediyemiz sulatmak himmetinde Çok müteşebbiş ve çahıkan 
bulunsa eminim ki halkm duasını olduğunu daha gelmeden iıitli-
alacak. Geçende lzmirdcn buraya ğimiz bu zatm kasabamn~a bttyOk 
gezmek için 1800 misafir geldi. hizmetleri do•rnnacağını Omlt 
Yarın ytizlerce muallim geldie- ediyoruz. 
cekmiş. Birkaç gün sonra yine RECAi 

Bartın Himayei Etfal 
• 

Cemiyetj iyi Çalışıyor 

Bartın, (Huıuıl) - Kasabamlz 
Himayei Etfal Cemiyeti, fakir 
çocukları sevindirmek hususunda 
her fırsattan istifade ediyor. Ce
miyetin bu sabadaki faaliyeti 
faydalı neticder vermektedir. 
Cemiyet son zamanlarda ciddi 
faaliyet göstermek suretile (l 10) 
fakir ve muhtaç yavruyu ıevin

dirdi. 
Mekteplerden ve mahalleler-

den seçilen bu yardıma muhtaç 
yavruların hepsi timdi yepyeni 
elbise, kasket ye ayakkabılar 

Bir Facia 
Yüz Metreden Sukut eden 

Bir Çocuk Parçalandı 
AlAiye (Hususi)- Kasabamız

da İbrahim hoca oğlu Mustafanın 
oğlu dört yaşında Kemaleddin 
isminde bir yavrucuk birkaç gUn 
evvel kalenin üzerinde oynarken 
yüz metre irtifaından aşağıya 
yuvarlanmış ve feci ıekilde par-
çalanarak ölmüştür. M.ASIM 

giymişlerdir. Cemiyetimiz faaliye
tini genişletmek ve daha hayırb 
hizmetler görmek için yeni fırsatlar 
aramaktadır. Bu hususta Barbn 
halkının gösterdiği aJlkayı zik
retmeden geçmek, nankörlük d ... 
ğilse bile herhalde dUıUncesizlik 
olur.tCemiyetin giyindirdiği yav
rular umumi bayram ve eğlence 
günlerini sevinç içinde geçirmek 
imkiıııoı buldukları için tabiidir 
ki bahtiyardırlar. Sevindirilen 
çocuklarm bir resmini gönderi· 
yorum. 

İzmirde 
Cuma Günü Mühim 
M~sabakalar Yapılacak 

lzmir ( Hususi ) - Manisa, 
Uşak, Balıkesir ve bir de lzmir 
mıntakaları sporcularının İftira
kile önümüzdeki cuma günü ıeh
rimizde bir idman bayramı yapı
lacaktır. Bu münasebetle futbol 
ve atletizm mllsabakaları ıeyre-
deceğiz. Perşembe günU bütnn 
sporcularımız ıehrimize gelmiı 
olacaklardır. 
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Ev Doktoru 

''Skarlatin,, 
Kızıl Hastalığı 

Kızıl hastahğı, bidayette ha· 
raretin yükselmesi ve boğazın if .. 
tihaplanmasl ile başlıyan bir has· 
talıkbr. Müteakıben, vücutte, ge· 
nış ve biribirine bitişen kızıl par· 
çalar hasıl olur. Binnetice deri 
dökUlnr. 

Sebt1bi - Kızıl hastalığının 
b.akiki sebebi meçhuldür. Fakat, 
zannedildiğine göre, kabili müşa• 
hede olmıyan bir virus tarafından 
huınıl.e gelir. 

Hastalığın başlıca unsuru 
vlkudün kıııUaşması değil, bo• 
fazın hastalanmasıdır. Hastahk, 
haıblmn şu veya bu temasile 
ıirayet ettiği gibi bilhassa salyası 
ve tnkrliğü vasıtasile de geçer • 
Çllnki asıl hastalık merkezi, 
botazdadır. 

Arazı - Titremeler gelir, 
tiddet1i bir nöbet kaydedilir ve 
bademcikleri şişiren bir boğaz 
hastalığı göze çarpar. 

Aradan geçen birkaç gün 
sonı. vücutte kızıl lekeler hasıl 
olur ve bunlar, ekseriya bq gün 
devam eder. Bu sırada boğazm 
rabatsızhğı şiddetlenir. Hastalık 
ihtilat ederek difteriye de çevi· 
reblllr. Fakat en tehlikeli ih• 
tillb nefrit doğurmasıdir. Has
tahtın başlangıcında hafif bir 
albllmin göze çarpar ki buna dik
kat etmek icap eder. Maamafih, 
umumiyetle ölüm derecesi yüzde 
4-5 ten fazla değildir. 

TedafJİ - Hasta, hali ve ki
limılz bir Qdada tecrit edilir. 
Elbiae ve temas ettiği eşya, kib· 
ritiyoti ouhas ve göztaşı ile te-
mlzleııir. 

Hasta, bir çocuk ise hasta
lıta tutulduktan ancak kırk gün 
ıonra Te birkaç defa yıkandıktan 
ıonra mektebe gönderilebilir . 

Hasta, yirmi gUn, nefrit has• 
tahjuıa tutulrpamak için sütlil 
ıeylerle beslenir. Sık, sık idrar 
muayenesi yapılır ve boğaz, mü• 

temadiyen gargara edilir. 
Bunun temizlenmesi ıçın 

de doktorun tavsiye edeceği 

lllçlar kullanılır. Hnslalık şiddetli 
deti)ae, alık banyo şayam lav
aiyedlr, Şiddetli şeklinde soğuk 
banyo tatbik edildiği de vardır. 
Kalp zaafına }.;arşı kafur, kafein, 
ıpartein şmngası yapılır ve 
ha~ta behemehal bir doktorun 
mllphades! altına konur. 

Hayvan 
Sevkigatı 

Muğla, t4 (A.A) - Nisan 
aymda ecnebi memleketlere F et
hiye limanından 861 sığır, 7 man-
da, 293 koyun, 102 keçi, 450 
tavuk, Mermerisin Hazburun li· 
mamadan ) 17 sığır, 120 koyun 
306 kuzu, 416 keçi, 982 oğlak 
ve 54 bin kilo gübre ihraç edil· 

mittir. 

Kayseri Belediye BUtçesi, 
Kayseri, 16 (A.A) - Beledi

ye meclisi 1932 belediye bütçe
sini 123 bin lira olarak tesbit 
ve kabul etmiştir. Bütçe geçen 
ıeneye nazaran 27 bin lira nok· 
sandır. 

iki Katilin Mahkumiyeti 
Bartına merbut Kurcaşile na

hiyesinde Hakkı isminde birisini 
bıçakla öldüren Mehmet ve Mus
tafa ismindeki şahısların muha
kemeleri bitmiş, ikisi onar sene 
hapse mahkum edilmiştir. 





PAZAR OLA HASAN· BEY 
Şarloga 
Açık Mektup 

- Pazar ola komikler başı. 
Bugün gazetede bir haber 

okuduk: Şarlo japonyadal 
Sen geliyorsun diye yer yerin 

den oynamış. ( Zaten Japonyada 
yer yerinden oynamıya vesile arar, 
bilirsin! ) Herkes mübarek çeh
reni görmek için biribirini kırmış. 
Üç yüz polis bu kalabalığı güç 
halle dağıtabilmiş. Görüyorsun 
ya, benim kocaman başım gibi 
ıenin de kocaman bir şöhretin 
var. Onunla her yere kolay kolay 
ıiremiyorsun! 

Her neyse; sana bu mektubu 
yaımaktan maksadım şu : Anlaşı
lan uzun bir seyahate çıkmışsın. 

Belki daha başka yerlere de 
rideceksin. Ne olur, bizi de 
çiğneyip geçme. Maamafih şunu 
da söyleyim ki lstanbula uğra
maısan ıen ziyanla çıkarsın. 

Herhalde bu seyahati boşu

na yapmıyorsun. Y e::ni bir filim 
mevzuu arıyorsun. lstanbula gel
ıen ne 2üzd mevzular bulacak
ım. Meseli akşam dönüşü seni 
bir " komple ,, tramvaya asılmış 
olarak gözümün önüne getiriyo• 
rum. Bir ayağının ucu basamağa 
ancak ilişebilmiş, bir elinle demiri 
tutmuşsun. Öteki elinle de senden 
daha sıkı asılmış birinin beline 
~aıılmışs~... Sn bu yaziyet.te 
iken açıkgözün biri de aç~ktan 
açığa cebinden cüzdanı aşır
maya çalışıyor! Sen de gör
düğiln halde bir şey yapa
mıyorsun ... Bu yetişmiyormuş gibi 
o sırada senin pek sevdiğin kü
çUk afacanlardan biri habire ba
caklarının arasına girmiye çalışı
yor. Meğer biletçi bir müddctten
beri onu gözetliyormuş. Sen bir 
taraftan cüzdanın derdine düş
tüğün, bir taraftan da müva
zenenı muhafaza etmek, bir 
tahta perdeye veya tramvay 
hattından bir karış ötede müş
teri bekliyen bir otomobile 
çarpmıyayım diye türlü cambaz
lıklar yapmak mecburiyetinde 
olduğun için biletçinin manevre
lerile meşgul değilsin. 

Tam bu sırada hani dizinin 
altında çok fena acıyan bir 
kemik yok mu, işte oraya 
"küilüt .. .!,, diye bir tekme in.iyorl 
Bir şey değil Şarlocuğum! Biletçi 
tekmeyi anaforcu çocuğa attı, 
sen kaza bela çömleği olduğun 
için tekme sana isabet etti !.. 
Dünya hali bu.. Maamafih sen 

c;=-

Komşu - Divanı Muhasebata 
ilk defa olarak hanım mürakıp 

tayin edilmiş.. Bu yeniliğe ne 

dersin? 

Hasan Bey - Bunun yenilik 

neresinde birader.. Bizim evin 
divanı muhasebatı kalubeladan 
beri kadın miirakıp elinde •• 

..'111111 
"' \\ 

- Hayrola Hasan Hey kışlık esvapları Bitpazarına satmıya mı götürüyorsun? 
- Ne münasebet birader.. Mevsimin ne olduğu belli değil.. Gece yatısına bir yere ridiyorum da 

IJkıılıklarımı da yanıma aldım! 

Vecize/erim 1 1 

Yine merhum söylemiş: "İn
sanın ihtiyacı ki bir lokma nane
dir,, Geçen gün bu mısraı aklı 
evvelletden birine okudum. "Ziya 
Paşa hata etmiş! Nane insan için 
hiçbir zaman bir ihtiyaç olamaz!,, 
dedi. Doğrul 

* " Bal tutan parmak yalar ,, 
derler. Yalar amma şayet par
mağına bal bulaşmışsa ... 

Eskiden kadın için " saçı 

uzun, aklı kısa bir mahluk 1 ,, 
derlerdi. Son zamanlarda cinsi 
IAtifin saçları uzun iken kısaldı, 

şimdi yine uzadı.. Fakat ill ma
fallah aklında hiçbir fark gö
rülmedi!.. 

~ 

Şayet insanlar da kuşlar gibi 
yumurtadan hasıl o~saydılar, şu 

ıırada hiç fÜphesiz birçok kim
seler karısını kuluçkaya oturtmaz, 
yumurtaları çocuk meraklılarına 
satılmak üzere piyasaya arze
derlerdi !.. 

neye uğradığını anlamadan, 
seni belki sımsıkı yapıştığın bi
çare ile, bir de nihayet cüzdanı
nı aşırdığı ahide aşağı atlamağa 
imkan bulamıyan yankesici ile 
beraber palas pandıras yere yu
varlandın! 

Sen o meşhur karihanla bu 
maceranın arkasını tamamlayı

verdin mi, oldu sana mükemmel 
bir filim mevzuu! 

Daha buna benzer neler bu
labilirsin. İki defa tünel turnike
sinden bir iki defa da Balıkpaza
rından geçsen muhakkak bir film 
yaparsın. Hele taliin yaver olur 
da bir de sıkıca yağmur yağıp 

Eminönll meydanını su bastı mı, 
işin iştir! Sen Şarlo olasın da 
şehir ortasında eşeğe biner gibi 
adanı sırtına binilip gezildiğini 
gördüğün halde bundan bir filim 
mevzuu çıkaramıyasın... Buna 
imkin var mı ? .. 

Hasılı beni dinle de hazır 
yola çıkmışken İstanbula uğra ..• 
Anladın mı azizim Şarlo ! 

T11lıaflanlan 

PAZAR OLA 
• 

Belediyecilere ... 
Zabıtai belediye memurları

nın maatloı rınıt zam yapıldı 

- Gaz:etel11r -

Göz aydı, arkadaşlar! 
Ha kuzum, biraz gayreti 
Yola girdi maaşlar ... 
Ha kuzum, biraz gayreti 

* Teraziye bakmalı, 
Hilesini çakmalı ... 
Can yakanı yakmalı? 
Ha kuz.um, biraz. gayl'etl 

* Esnaf vurgun arıyor. 
Kahve, şeker kaça sor ..• 
Hasılı geçinme zor! 
Ha kuzum, biraz gayreti 

* Boğaz lif anlamıyor. 
Tencere kaynamıyor .•• 
Aç ayı oynamıyor! 
Ha kuzum, birnz gayret! 

Pazar Ola 

Ne Denir! 
Geçen gün gazetede gördü

ğüm bir haberi Pazar Ola Hasan 
Beye okudum: Evkaf idaresi Aşar 
vergisine tabi olan arazi üzerin
deki Evkaf binalarından "Mu
kataa 11 vergisi namil~ bir vergi 
alırmış. Bu vergi aşar vergisile 
beraber bundan altı yedi sene 
evvel kaldırılmış. Fakat Evkaf 
bunu bilmemezlikten gelerek 
o zamandanberi herkesten ver-
giyi cayır cayır alıyormuş ... 

Bunu okuduktan sonra Hasan 
Beye sordum: 

- Ne dersin bu işe, Hasan 
Bey? 

Pazar Ola güldü; 
- Ne diyeceğim... Pazar ola 

evkafçı başı! ... 
insaflı ... 

Geçen gün kahvede süt fia
tinden bahsediliyordu. Biri dedi ki: 

- Biz sütü yirmi beşten alı
yoruz. 

Hasan Bey de söze karıştı: 
- Ben otuzdan alırım. Amma 

iyi süt ..• 
Evvelki itiraz etti: 
- iyi süt dediğin nedir ki ..• 

Sütçü olur da sütüne ıu katmaz 
mı? .. 

Ha~an Bey: 
- Öyle deme, yavrum... dedi. 

Bizim sütçü müslUman adamdır. 
Kafasını kessen sütilne Hamidiye 
suyu dururken terkoı ıuyu ka
rıştırmaz! ... 

1 ı Latife 

1 
Kıssadan Hisset 

Tanıdıklarından bir genç bir 
gün Pazar Olaya geldi. 

- Hasan Bey, ben evlenmek 
istiyorum. Ne dersin? 

Pazar Ola bu gence şu bika· 
yeyi anlattı: 

- Adamın biri de senin gibi 
evlenmek istiyormuş. O da tıpkı 
senin gibi bir bildiğine akıl da
nışmış. O adam demiş ki: 

11 
- Aziz.im, sen evlenemez· 

sin I Aile kurup geçindirmek her 
yeğitin harcı değil. •• 

" Öteki sormuş : 
- Neden? 
" - Neden olacak? Ev de ... 

diğin yağ ister, pirinç ister, ıe
ker ister, et ister ... 

11 
- Canım bunu biliyorum •.• 

" - Yağ ister, pirinç ister, 
şeker ister, et ister ... 

"- Anladık... Sonra ..• 
11

- Yağ ister, pirinç ister, 
şeker ister, et ister ..• 

"Evlenme heveslisi sabırsızlan· 
mıya başlamış: 

,,- Canım anladık diyorum 
sana... Sonra!... 

"Akıl ustası hiç istifini boz
mamız: 

"- Yağ ister, pirinç ister, teker 
ister, et ister. 

Nihayet öteki tahammül ede
memiş: 

" - Allah belam versin, be 
herif.. Yağ tenekesi, pirinç ka
zevisi, şeker kellesi kadar başına 
taş insin!. 

Diye uzaklaşınca akıl damı
tığı adam gülerek kolunu tutmuş: 

"-Ne kızıyorsun, yahu .• Ben 
sana evlenemezsin demedim mi? 
Ben sana bu sözU dört defa 
tekrar ettim, sen çileden çıktın .• 
Evlendiğin zaman ayni nakaratı 
hayatının sonuna kadar nasıl din
liyeceksinf.. 

Pazar olanın bu kıssası Uze· 
rine delikanlı da galiba evlen-· 
mekten vazgeçmiş!.. 

Hasan Beyin Muradı 
Hasan Bey yoldan geçerken 

bir dilenci yolunu kesti. 
- Hasan Bey... Bana beş on 

para ver. Şu anda ne muradın 
varsa Allah ta sana onu versin 1 

Pazar ola gUIUmsedi : 
- İyi amma bu işte sen ya

narsın ..• 
- Neden? 
- Şu anda Allahtan dilene~ 

leri başımızdan eksik etmesini 
istiyorum da ondan 1 

Pazar Olanın 
Nükteleri 

isabeti 
Hasan Bey, Belediye kö

pekleri öldürtecekmiş. 
- Durduğu kabahat azizim •• 

İstanbul şehri kendini beslemek· 
ten aciz... Bir de üstelik köpek .. 
leri mi besi esin!.. 

Hasan Bey bir az düşündU: 
- Maamafih benim aklıma 

başka birşey de geliyor. Madem .. 
ki Belediye İstanbulda köpeklerin 
neslini kurutamıyor, bu nesli ku
rutmaktan vazgeçip ıslah etsin. 

Islahı cinsi fers cemiyeti olur 
da Islahı cinsi kelp cemiyeti ol· 
maz mı? Bugün öldilrmiye çalııtı .. 
ğımız İstanbul köpeklerinin tane• 
ıini o zaman belki ylizlerc:e liraya 
Avrupaya satmak kabil olur. 
Belediye için iyi bir varidat 
değil mi? 

Kabahat Adatte Mi!L 
Geçen gün Hasan Beye bir 

ahpabı, şiklyet etti: 
- Ah azizim, dütiln bir kere, 

on Uç çocuklu bir ailede saadet 
olur mu? 

Hasan Bey glildU.J 
- Yahu, on Uç adedinin 

uğursuzluğuna yoksa ıen de mi 
inanıyorsun ? 

Kontenjan işi 
Hasan Bey, hükümet şu 

kontenjan usuliinü biraz daha 
sıkıştıracakmış. Ne dersin? 

- Vallahi birader, benim 
öyle ince işlere pek aklım er• 
mez. Ancak, ne yalan söyliyeyim, 
durup dururken mabUit kahvenin 
yUz yirmiden iki yUz.. seksene. 
fırladığını gördükten sonra... is
mini de beceremiyorum... O söy• 
lediğin usulden benim ııtkım 
ııynlır gibi oldu! .. 

Can Saghgı ..• 
- Hasan Bey, senin ahpap 

kızını evlendirmiş. 
Her zaman "emniyet etmedi

jim adama kız vermem,, derdi. 
Bari istediii gibi bir adam bu
labildi mi? 

· Hasan Bey - Artık bundan 
daha emniyetli ne olıun birader? 
Oğlanın babası mahalle bekçisi. 
Kardeşi de sigorta şirketi kapı· 
Clll f 

- Hayrola Hasan Bey ... Yağ
mur filAn yok.. Ne diye paçala
rını sıvıyorsun? 

- Haberin yok mu birader? •• 
Terkos Şirketi borularını genif
letmiye havuzlarını bilyütmiye ni-
hayet karar vermiş! Eylülde lı· 
tanbula gayet bol akacakmıtl 
Ben de buraları belki su basar 
diye şimdiden paçalarımı ııvl" 
yorum! 



Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

Bazı 
Garip, Fakat 

Faydalı Malumat 
iskambil kağıtları Hindistanda 

İcat edilmiş ve bütün dünyaya 
seyyar çingeneler tarafından ya
yılmıştır. 

}f. 
Sun'i ipek, Amerikada şekeri 

çıkarılıp atılan şeker kamışından 
yapılmıştır. Şeker kamışı fabrika
ları senede bu maddeden 500 
bin ton çıkarırlar. 

* Geçen bir sene zarfında Hin-
.fistanda 25 bin kişi yılan sok
masından ölmştür. .. 

ldarehanelerde çalışan 18"'- l 9 
yaıında genç kızlar, o yaştaki 
erkekler kadar faal Ye kabili

yetlidirler. 

Tayyareye binenler, denizde 
olduğu gibi, hava tutmasından 
mustarip olurlar. Bu hastalığa 
karşı sütün gayet iyi geldiğini 
anlamışlar. Amerikada bütün 
tayyare istasyonlarında tayyareye 
binen yolculara birer şişe snt 

verilir. 

Amerikaya giden posta çuval
ları, denizde batmaz cinsinden 
yapılmıştır. Vapur kazaya uğrar
sa bu çuvallar deniz ilzerinde 
kalır, batmazlar. 

• Paı iste Eyfel kulesini ilk defa 
olarak boyamağa haşlamı,lar. 
Kule 300 metre yüksekliğindedir. 
Boyamak için 45 ton boyaya ih
tiyaç hasıl olmuştur. 
c:===-
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İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

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

·---------------------------' 
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on bir milyon, oıı bir 
bin, on bir yüz ve 

on biri rakamla 
şöyle yazabiliriz: 

1 ı,012,111 
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~"' Bu çocuk 3,5 
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yafındadır. 
I J Amerikanın 

Filiidelflya 
şehrinde 

~ ( /' ı uhneyc 

1 

\ ~- ....... .:>, 

Daire çizen 
bir ağaç 

' 

çıkmı:ıtır. 

Futbol şam• 
piyonlarından 

Srnitlı bir o
yunda topu 6 
dakika böyle
ce elinde tut
muştur. 

48 •ene hergün vaıa 
Yaren bir proteıtan 

papazı 

deniz iizerinde kalmış, vo 
deniz üzerinde bulduklan feylerJe 
yaşamıılardır. 

·--

Bazı 
• 

Inanılmıyacak 
Garip Vak' alar 
Şatranç dünyanın en güç 

oyunu sayılır. Oyunun saatlerce, 
günlerce, !!Ylarca devam ettiği 
işitilmiştir. iyi iki oyuncu oynadık
ları zaman her hareket laakal 
yarım saatte bir yapılır. Fakat 
on sene süren bir satranç partisi 
işitilmemiştir. 

On sene evvel iki İngiliz bir 
satranç oyununa başlamışlar. Bir
iki hafta oyuna devam etmiş
ler. Fakat oyunu bitirememişler. 
İçlerinden biri Avustralyaya git-
miye mecbur olmuş, oyuna 
muhabere ife devama karar 
vermişler, Avusturalyadan üç ay
da bir defa posta geldiği içia 
ıenede ancak dört hareket yap
mıya muvaffak olmuılar ve bu 
yüzden on senedcnberi oyunu 
bitirememişler. 

Nihayet geçen sene oyun 
nazik bir safhaya girmif. Son 
Dört hareketle oyunun bitmesi 
imkinı hasıl olmuş. Bu suretle 
oyun tam on sene ıürmüş. 

}f. 

Toz Sayesinde 
Hırsız Buluyorlar 

Geçenlerde lngilterede bir 
hırsızlık vakası olmuş. Zabıta iki 
kişiden şüphe etmiş. Sirkati han
gisinin yaptığını anlamak için mik
roskopla elbiselerinin Uzerindekl 
tozları muayene etmişler. Çaldık
ları şeyi sarmak için kullandıkları 
kutunun tozunu birinin üzerinde 
bulmuşlar ve hırsızın o olduğunu 
anlamışlar. 

Kulaklarındaki toz sayesinde 
bir insanın mesleiini tayin et• 
mek mümkündür. Değirmenci 
ve fırıncıların kulaklarında un, 
doğramacıların kulaklarında ke
reste tozu ve saire bulunur. 

!En Güzel 
Para Uzerine 
Resmi Konan Kız 

c:=====================:=::::ıa=- Sırtlı Kadın 
BİLİR MİSİNİZ NİÇİN? 

. ispanya c".._ ~urıyet ilan et
tıkten sonra, üzerinde kıralıo 
resmi bulunan eski paraları te
davülden kaldırmıya ve yerine 
Yeni kiğıt para çıkarmıya karar 
\'erdi. Fakat paraların üzerine 
basılacak resim meselesi hayli 
ınüşkülltı davet etti. Çünki yeni 
reisler biribirlerini kıskanıyorlar
dı. Hiçbirinin re.:;mini paraya 
hasmıya razı olamadılar. 

Bunun üzerine para üzerine 
bir lspanyol güzeli resmi kon
nıasına karar verildi. Arandı, ta
~~~dı, yukarda resmını gördü
runiiz Elli isminde bir kız bu-
~ndu. Bu kız güzelliği, vekarı, 
~•ddiyeti ve cazibeyi bir araya 
0~lıyan bir tip olarak kabul 
cdıldi ş· d" • 1 l a r · ım ı yenı spanyo P -
asının üzerinde bu resim vardır. 

Elmas Niçin 
Kıymetlidir? 

Evveli kıymetli ile pahalı ara
aıodaki farkı gözönüne getirini:t. 
Elmaı kıymetli değildir, pahalı· 
dır. Elmasın kıymeti yalnız ziyayı 
aksettirmesinde ve kalın objek
tifler yapmıya yaramasındadır. 

Fakat elmas kıymetli olma
makla beraber pahalıdır, pahalı 
olmasmın en birinci sebebi az 
olmaeıdır. Dünyada bulunan el·· 
mas parçaları hep küçük küçük 
ıeylerdir. Elmas yalnız dünyanın 
!tazı taraflarında bulunur. 

Şüphesiz elmas gibi nadir 
olduğu halde kıymeti daha az 

olan şeyler de vardır. Fakat in
sanlar bu şeyleri sevmedikleri 

için, onların pahası o kadar yük
sek değildir. O halde akla gele
cek ilk sual şudur: İnsanlar bu 
kabil şeyleri niçin isterler, nıçın 
elmasa kıymet verirler? Elması 
güzel olduğu i~in . satın v. al~~1 
kimseler yüzde hır bıle degıldır. 

B. çok insanların elmas satın al· 
ır k d'l · · ktaki maksatları en ı erının 

ma k" 
gin olduklarını gösterme tır. 

zen k . . k' . Amma diyece sanız ·ı, ınsan 

Sını göstermek istedikten para . . 
elmas almıya ne ıhtıyacı sonra . 

Yirmi bin liralık bır bank-
va~ k ~ 

t l r Boynuna asar, ma sat11ta no a ı , . 
basıl olur. Unutmayın kı altın 

ara zamanında bunu da yapar
fardı. Eskiden kadınlar gerdanlık 

J Niçin Bazı Şeyler Kokar 

!
Bazı Şeyler Kokmaz? 

Uzaktan bir şeyin kokusunu 
aldık mı, o şey kokuyor deriz. 
Bir şeyi koklamak demek, kokan 
bir şeyin buruna girmesi ve ora-
da koklamak hislerimizi gıdıkla
ması demektir. Demek ki bir 
ıeyin kokması için, o şeyin bir 
koku çıkarması ve o kokunun 
hava vasıtasile burnumuza do
kunması lazımdır. Yoksa saf ha
va, veya temiz su kokmaz. 

Filhakika hemen de her şe
yin kendine göre bir kokusu 
vardır. Hatta madeni şeyler bile 
bir koku neşrederler. Burnunuzu 
bir demirin yakınına yaklaştırır
sanız bu kokuyu hissedersiniz. 

Yalnız her maddenin neşret
tiği koku biribirinden farklıdır. 
Bazı şeylerin neşrettiği koku 0 

kadar azdır ki biz hissetmeyiz. 
Bazı ıeylerin de kokusu o_kadar 
kuvvetlidir ki bir damlası bir 
odayı haftalarca koku içinde 
bırakır. 

==========-== 
olarak boyunlarına beşi bir yerde 
altınlar asarlardı. Şimdi de elmas 
asanlar, ayni maksadı taklit 
ediyorlar. Onlar isterler ki gören
ler " şu kadının parmağındaki 
elmas yüzüğe bak, kimbilir bu 
kadm nekadar zengindir r ,, de
sinler. Böyle düşünen kadınlar 
nekadar zavallıdırlar. 

JAysberg Niçin 
Yüzer? 

Aysberg nedir bilirsiniz. Hani 
Şimaldeki kalın buzlar havalar 
yumuşamıya başlayınca çözlllOr. 
Bazan denizde dağ gibi büyük 
buz parçaları kalır. Bu bUyUk 
buz parçalarına aysberi denlllr. 

Bu aysbergler çok bUyUk ol• 
dukları halde nasıl oluyor da 
batmıyor, deniz üzerinde yüzebi
liyorlar? Çünki biliyoruz ki birşey 
soğuduğu zaman daha ziyade 
sıkılaşır ve boyuna göre daha 
ziyade ağırlaşır. Eğer su dondu
ğu zaman da böyle oluyorsa,. o 
vakit buzun batması lAzımgelirdi. 

Filvaki tahtessıfır dört dere· 
ce soğukta donar. Fakat su 
donmıya başlayınca toplanacağı

da yayılır ve bu suretle buz 
sudan daha hafif olur. Buzun 
hafifliği suyun hafifliğinden çok 
farklı değildir. Fakat buzun su 
içinde batmasına kifayet edebiliyor. 

Denizlerde yiizen aysbergl~r
de buz parçalarıdır. Onlar da 
sudan hafif oldukları için batmı· 
yorlar. Y almz deniz üzerinde 
yüzdükleri zaman hacimlerinin 
sekizde yedisi su içinde bulunur. 
Bazan Bahrimuhitlerde millerce 
uzunlukta yirmi otuz metre irti
faında aysbergler görülür. Bunla
rın deniz içinde kalıp görünmi-
yen kısımları hesap edilirse o 
vakit aysberglerin büyüklüğü da
ha iyi anlaşılır. 

Bu sene deniz mayolarının 
sırtı açık olacaktır. Bu sebeple 
ıırtları güzel kadınlar bu sene 
deniz hamamlarında çok muvaf· 
fakıyetl~r kazanacaktır. 

Dünyanın en güzel sırtlı ka
dını ltalyadadır. İtalyanlar, iklim
lerinin kadınlarda güzel sırt yap
tığını iddia ederler. Bu iddialarım 
tevsik için de geçenlerde İtalya
da bir güzellik miisabakası yap
tılar. Bu müsabakada kadının 
çe~~e, vücut, göz güzelliğine 
degıl, yalnız sırt güzelliğine 
baktılar. Hakem heyeti müt-
tefikan yukarda resmini gör-
düğüniiz Milanlı Maria ismindeki 
kızı dünyanın en güzel sırtlı ka· 
dını ilan etti. 

ltalyan heykeltraşları bu ka
drnın sırtına hayran olmuşlar ve 
bütün ömürlerinde böyle güzel 
ıırt görmediklerini söylemişlerdir. 



SON POSTA 

Abdülhamidi Yola Getirmek, Hiddetini Teskin 
Su Getiriyordu 

Etmek 
İçin Bin Bir Dereden 

Muharriri )f. 

Her Hakkı Mahfuz dur 
-6 

Hakikaten bu son· sözler, Ab· 
dülhamidin kalbini büsbütün yu· 
muşatmış ve yüzünü güldürmüştü. 
Yavaş yavaş başım kaldırdı, 

Fuat paşaya baktı. 
Paşa, bir dizini yere dayamış, 

ellerini göğsünün üstüne dolamış, 
önüne bakıyor; Abdülhamidin 
üzerinde lüzumu kadar tesir yap
tığma kani olduğu için artık onun 
söz söylemesini bekliyordu. 

Abdülhamit, müli}İm bir ta
Yır ve lisan ile mukabele etti: 

- Bana olan sadakat ve 
merbutiyetini bilirim... Evet... 
Dediğin gibi sana karşı elimden 
gelen herşeyi yapbm. Seni hiç 
birşeyden mahrum yaşalmadım. 
Bunlara mukabil, sen de bana 
kar.şı cansiparane çalıştın. Hiz
metlerini inkar edemem. 1şte 
bunu bildiğim için şimdi senden 
bir hizmet daha bekliyorum. Ma
lum ya; ateş olmıyan yerden du
man çıkmaz derler. Bu meselenin 
elbette bir aslı vardır. 

E~er b eni seviyorsa:ı, bildiı\:· 

}erini söyle. Bu işin mürettibi 
kimdir, kim!erdir?.. Bunların 
maksatları nedir? 

Fuat Paşa, esasen bu suali 
b ekliyordu. Bu kadar dallanmış 

ola 1 bir meseleyi büsbütün in
ldir ctmiye de imkan yoktu. A r
tık planını tatbik zamanı gel
mi~ti. Başını iki tarafa salladı. 
Söyleyip söylememek te tereddüt 
ediyor gibi bir tavır aldı ve 
sonra müteessir bir lisala: 

1 

- Padişahım ... Tabiatiwi bi
lirsin. Kimseyi gammazlamak ade
tim değildir. Fakat, Fuat kuluna 
öyle bir surette soruyorsun iti, 
artık ben de her şeyi itiraf et
miye mecbur oluyorum. Günahı 
varsa, Allah affetsin. 

Bu itiraf mukaddemesi karşı
sında, Abdülbamidin vücudü ha
fifçe ürperdi. Gözlerj, Fuat Pa
şanm g&zlerioe temerküz etmiş 

bir halde, Adeta dişleri sıkışarak, 
sabırsızlıkla sordu: 

- Hakikati söylemek hiçbir 
· zaman gfttıah olmaz.. Söyle .. 

Fuat Paşa, teessürünü muha
faza ederek söylemiye başladı : 

- Şekvketpenahım !.. Birkaç 
gün evvel, Ferik Çerkes Abdul
lah Pqa fakirhaneme geldi. Bir 
takım mukaddemelerden sonra 
a6zti, ( aui idare ) ye getirdi. Ve 
nibavet, zah bnmayuounu hal'için 
bir . komite teşkil etmek fikrin
de olduğunu ve bu komitenin 
riyasetine de ben kulunu geçir
mek arzusunda bulunduğunu 
söyledi. Ba sözleri işitince, benim 
tepem attL Kanım, beynime sıç
radı. 

Defol şuradan alçak .. Hain 
herif.. Yoksa şimdi seni geber
tirim. 

Diye Uıtüne yiirüdüm. Ken
disini kapıya dar attı. Ve der
i, --.1 \<:açta. itte, bu meselede bü-

. - . 

I 

Yıldızda : Meşhur Çit Kasrı 

tün bildiğim, gördüğüm bundan tılar ve hafifçe gülümsediler. 
ibaret şevketpenahım.. Fuat Pş. dudaklarını büktü: 

Abdülhamit, bu söıll iıitir - Acaba geçti mi? ... 

işitmez: Demek istedi. Arif Bey içln 
- Y aaa.. fazla söze ve işarete imkin ve 
Diye haykırdı. Yerinden fır- ihtimal yoktu. Çünki mabeynin 

ladı . Bir miiddet odada dolaştı. kapı, tavan ve duvarlarının bile 
Ve sonra, ayağa kalkarak elleri- gözü ve kulağı olduğunu her-
ni göğsünün üstünde kavuşturan kesten iyi biliyordu. 
Fua t paşanın önünde durarak: 

- Peki.. O zaman niçin ba
na haber vermedin? ... 

Fuat paşa, bunun cevabını da 
hazırlamıştı. 

- hahi Padişahım... Nesini 
h.a er ver yim ?.. Senin rahat 
ve huzurunu bozmağa değer 

bir şey deği l ki... Böyle her 
işittiğimizi sana söyledikten son
ra, senin istirahatini selbet
tikten sonra, biz ne güne yaşı
yoruz. Bizim işimiz ne ?... Ben 
sana bir şey söylerim amma, 
onun bir değeri , bir kıymeti 
olmah.. V cyahut, ona karşt gele
bilmek benim elimde olmamalı. 

Bu herifler kim oluyor ?.. Ne 
yapabilirler ?.. Daha biz ölmedik 
padişahını ... 

Fuat Paşa bunları söylerken 
Abdülhamit onun yüzüne bakı

yor, yüzünde yavaş yavaş bir 
inşirah ve itminan hasıl oluyor
du. Abdülhamit, bilhassa son 
sözleri, çok samimi buldu. He
men, elini Fuat Paşanın omuzuna 
koydu. Bu sözlere tamamile inan
dığım gösteren bir vaziyetle: 

- Sağ ol.. Var ol, Fuat. .. 
Senin sadakatinden zaten emin
dim. Şimdi, büsbütün kanaat hasıl 
ettim. Sen, şuradan bir sigara al da 
i~ .. Ben şimdi gelirim. 

Dedi. Altm yaldızlı aıgara 
sebpasaoın üstünde, kendi sigara 
kutusunu gösterdikten sonra içe· 
riki odaya girdi. 

Fuat Paşa henüz, vaziyete iti
mat edecek bir halde değildi. 

Olduğu yerde duruyor, kapılar

dan ve paravananın arkasından 
hücum edivermeleri melhuz , olan
lara kartı kendini müdafaa ede
cek bir köıe arıyordu. 

Büyük fırtına geçtiği ıçın, 
Arif Bey de sindiği köşeden 
meydana çıkmıştı. O da, sağma 
soluna bakındıktan sonra hafif 
bir sesle: 

- Geçmiş olsun Paşa Haz
retleri. .. 

Dedi. ikisi biribirine bakış-

* 
Çok geçmeden Abdülhamit 

göründü. Elinde, beyaz ve uzunca 
bir zarf bulunuyordu. Fuat Paşa 
ya yakla tı . Zarfı .uzatb: 

- Al bakalım deli çerkes ..• 
Sadakatinden, zaten emindim. Bu 
meselede daha ziyade kanaat 
hasıl ettim.. Şimdi beni dinle. 
Sabahleyin güneş doğarken yalı· 
mn penceresinin önlinde otur. 
Bak bakalım, ne göreceksin? .. 

Dedikten sonra Arif Beye 
döndü: 

- Arif Bey! .. Paşayı 

sına kadar götür. 
araba-

Emrini verdi. 

Borsa 

Kambiyo 

Fransız Frangı 
İngiliz tiras& 
Dolat 
Liret 
Belga 
Drahml 
faviçre 
Leva 
Florin 

frangı 

Kuron ç. 
Şiling A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Çervoncts 

Tahvilat 

t. Dahili 
O. Muvahhide 
A. Demiryolu 

Borsa 

Altın 

Mecidiye 
Banknot 

(Arkası var) 

Fiatleri 

Kapanış 

00 12 06 
68 05 00 
o 47 60 

09 26 00 
3 39 28 

70 33 3,4 
02 43 16 
66 81 00 

1 17 35 
16 06 00 
4 02 00 
6 05 00 
1 99 25 
4 23 00 
4 02 00 

00 79 78 
00 27 26 
IO 87 50 

Kapanı, 

95 
44 
25 

Harici 

9 

2 

00 
00 
90 

33 
45 
51 

00 
00 

Fen Yolunda Emek Veren 
Bir Karı Koca 

Süheyl Hanımla 
Dikkate Değer 

Radyo merakı son seneler 

Zevci Nebil Bey 
Bir Alet Yaptılar 

içinde, bütün dünyada olduğu •' •l'Jl!•!IM"'I 
gibi memleketimizde de umumi 
bir iptilA derecesine çıkmıştır. 
Gün geçtikçe radyolu ve antenli 
evlerin miktarı çoğalmaktadır. 
Fakat bu arada faydalı mesai 
tezahiirlerine de şahit oJuyoruz. 

Burada resimlerini gördüğü· 
nü-z Süheyl Hanımla Nebil Bey, 
evlilik ha}'atlarının bin bir meş· 
galesi arasında radyo ile yalnız 
zevk tarafından değil, fakat tet
kik cephesinden de meşgul ol

muşlar ve çok mühim bir neti
ceye varmışlardır. 

Nebil Beyin bize verdiği 
izahata göre, uzun süren mesai 

neticesinde bir alet meydana 
getirmiştir. Bu alet sesi, birçok 

defa büyültererek çok uzak me
safelere naklettiği gibi en hassaı 

ve uzak istasyonları da almak· 
tadır. Nebil B. böyle bir rad
yonun memleketimizde yapılmak 

Nebil Bey ve zevcesi SUheyl h. 

şartile elli liraya mal edilebilece

ğini ileri sürmektedir. 

Dişleri Demirden De Sağ
lam Olan Bir Çocuk 

Bu çocuk henüz on üç yaşına yeni basan bir Al~a?dır. v
35
e Bem=•'; 

Jinlidir. Adı Helmüt Lihterdir. Dişleri okadar kuvvetlıdır kı, •ur 

metre kalınlığında bir demiri diıleriv ile sıkmakftka bv~ _bttırau de~ 
·ıao iki ki•inin ağırlığına ragmen en U 8 il IS p uur ucuna ası :r • • 

1 
k d . 

mamaktadır. Buna mukabil, bu asılma netıcesı o ara emır parçuı 
iki büklüm olmaktadır. 

RADYO 
17 Mayıs Sah 

lıtanbul -(1200 metre) 18: Gra mo· 
fon, ırı,rı Hafız Burhan Bor: 20,5 gramo
fon, 21 11:.ı.fı z Bıırha ıı Boy, 2:3 orkestra. 

Bükref · ( :JD4 metro) 20,10 koıı

sı.:r, 21 r adyo ılarii l Ciiıı ııııu, ~:'?,45 Mıt

dam Knrcn tarafında mul ıtolif şarkı lnr 

23,0.> r:ulyo orkr, tras ı · ) " ı · 
Belırad - ( 4:.?fl metro 20 Çek ı

:ıaııı lıakkııı<la koııfrrnıı s, ::!O ,~O koıısor, 

21 şnrl,ı. 

Roma - (411 ınctrP-) ~o giin\iıı ha.
\ı crlcri. 21 konı::l'r. 

Prar - ( t...,(j ııw lrc ) 2U,Oj koııfo· 

rans 2:! llaydl'll koııscri. 
Viyana - ( 51 i metre ) 21. 10 Xe

mot.hın konsPri. 22.10 halk koıısori. 
P~,te - (ii:iO ııwtr<' ) 21 ,10 l"<>ıııli 

va. ~eces i , 2:ı ll aydc ıı koıı eri. 
. Vartova ( 1 Hl metre ) 20,'30 
gramofon, ~ı , ı :; ha lk knıı~ı·ri , 2:1, 10 

halk koıHwri. 
Berlin ( l (i: J:"ı ıııPl rc ) ~o,::o Kil· 

nislırrgdı•n ııakil. 

18 Mayıs Çarşamba 
fıtanbul - { 1.!00 ıııc trc· I 18 gra ııı o

fon, rn,;-, ('cnrı ct llaıııın ile Y<·sari 
Asını l lt·~ , 20,:i gramofoıı, ~ l ı:cday i 

ınusiki lıP~ eti , .:2 e:ızlıaııt. 
Bükref -(~m4 ıudro) 20,10 grnıııo-

Bir Yunanistan 
Hapishanesinde 
• 

isyan 
Atina, 16 - Atina yakiniade 

kain Singros bapisanesinde mev
kuf bulunan 67 komuniat isyan 
etmişlerdir. Gardiyanlar silih 

.Gkullanmışlardır. Birkaç yarala 
vllrdır. Mahpuslar, baldanodakl 
muameleyi protesto için bu ha
reketi yapmışlardır. 

fon, l!0,40 Çocuk konfPr.uısı, 21 ı•iya· 

ııo konsPri, 21,;;o ,ark ı. 
Belgrat ( 12 l me tre) ~(I gramofon, 

halın, koııforaıı ·, 21,4:i milli şarkılar. 
Prafı ( ı~s ınctrP 2o Millt ti-

·yatrod:ın n .ıklcn 1'11ç i ııinin Tıırnıı dot 

opı•rmu. 

Viyana ( :; 17 ııwt:n• ) 20,45 orkes-
tra, :!1,45 rnıı -.n halıo, 22, tO Striııhng'in 

lıi r koıııcdiı;i. 23,25 koııscr. 
Peşte (i"Jt.U ınC'trl' 20 koııfer:ırıs1 

20.!i salon ork rst ra ı . 
Vartova (1411 ıııC' l rc) :!l 1mıikili 

ı ıııı s:ıhalıc, 2 l ,1:J d:ııı s hıwalım, 22,15 
1.clı ııııı ı; ikisi. 

Berlin -- \ 1 li:l :i p·trn ) :..l(), 1 O lb.lk 
koıı~eri, 2l Cift'PllCIH. opcrı&.sl. 
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17 Mayıs SON POSTA 

ta , 
dar 

•• 
Minderinin Ustün<le Kabzasına 

K tmış Bir Hançer Bulmuştu 
Titriyerek Aldığı 

l l er hakkı mahfuzdur. 

Hayyam içeri girdi. Vazifei 
tazinıeyi ifa elti. Sultanın istizahı 
fizerine meşhudatını anlntmıya 
haşladı. 

Hayyam, büyük bir teessürle 
gördüklerini anlat ırken, Sultan 
renkten renge giriyor, heyecan
dan hey;!cana düşerek adeta 
ayakta sallamyordu. 

Nihayet ayakta duramadı. 
Oturmak ıçın sedirin kenarına 

dayandı. Gözleri, gayriihtiyari 

kayarak oturacağı yere baktı. 
Orada gayrilabii bir şişkinlik 
vardı. Sultan bir müddet oraya 
baka kaldı. Sonra yavaş yavaş 

elini uzattı. Kork:ı korka, çekine 

çekine, ipek örlliyü kaldırdı. 
Kaldırır kaldırmaz da bir adım 
geriye sıçradı. 

Çünki minderin üstünde, kab
ıasına kadar mindere sokulmuş 
bir hançerle yanında da bir ka
lıt vardı. 

Sultan tilriye titriye kağıdı 
aldı. Baktı. Kağıtta, şu satırlar 

yazılmışh: 

" Eğer muhabbettinizi kal
bimde taşımamış olsaydım, bu 
hançeri göğsünüze saplattırmak, 

oturduğunuz yere batırtmaktan 
daha kolay olacaktı. ,, 

~ 
Sultanın gözleri büyüdü. Y nm

rukları sıkıldı. Çene kemikleri 
biribirine vurdu. Derin bir aczii
flltur içinde oraya oturdu. 

Dalgın nazarlarla elindeki kağ
da bakıyor ve şu sözleri mırılda

nıyordu: 

-Ciir'etin bu derecesini gös

teren bir adainla1 mümkün değil 
mücadele edilemez ... 

• Hayyam, Sultanın bu halin-
den daha ziyade müteessir oldu. 

Bir adım daha ilerledi. Mustarip 
bir sesle: 

- Sultanım!... 
Dedi. Sultan, ruhunun ihtilal 

ve istıra bını gösteren bir nazarla 
Hayyama baktı. Hayyam, devam 
etti: 

- Sultanım!... Kanaatkar bir 
kalple yaşamak, hayatın bütün 
ezvak ve lczaizinden kemali ıtafr 
fetle nasibini almak imkanı var· 
ken; hayatın temiz heyecanlarını 

kan ve ihtirasla boğmak istiyen 
insanları gördiikçe, hcrşeyden 
nefret ediyorum ..• 

Benim ne mesleğim ve ne de 
rneşrebim, böyle şeyleri görmiye 
ve işitmiye mütehammil değildir. 
Bundan sonra hayatımı tam bir 
inziva içinde geçirmiye karar 

verdim. Artık beni her hizmetten 
:~edi.niz. Evimin köşesinde, kendi 
181.e~ırnle haşhaşa kalmama izin 

~ersoız. 

Ded· ı. Yavaş yavaş geri çekildi. 

A * radan uzun seneler geç· 
nı' ö ış, mer Hayyam da, hayatının 

-------
Kağıtta Da Ölüm Tehdidi Vardı 
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yetmiş üçüı :: ii senesine gelmişti. 

* Hayyam, aenelerdenberi zevk 
ve saadetle hayat geçirdiği re· 
vakında, bir sedir üzerinde otu· 

r uyor.. yorgun gözlerini hazan 
etrafında gezdirerek, bazan da 
bir noktada temerküz ettirerek 

düşünüyor, ara sıra da yazı ya
zıyordu. 

"'" Mehtap, elinde bir teFsi ol· 
duğu halde geldi. Hayyama, ıa-

rap getirmişti... Tepsiyi Hayya
mın · önündeki sedefli masaya 

koydu. Kendisi oraya, Hayyamın 
önüne eliz çökerek oturdu. Onun 
elleı ini tuttu. 

- Arhk yoruldun sahibim ... 
DüşUnmeyi ve yazmayı bırak .. Bi
raz istirahat et. 

Diye yalvardı. Hayyam başını 
kaldırdı. Minnet ve şükranla mah
mul bir nazarla Mehtaba baktı. 

- Evet, yoruldum.. Hem de 
epiyce yoruldum Mehtap... Biraı 

değil, artık bu zavallı vücudü 

ebediyen istirahate terketmeye 
hazırlanıyorum. 

lf 
Mehtap, bu söderden çok 

miilees.sir oldu. Ellerini kaldırdı. 
Hayyanıın~ dudaklarına kapadı. 

Resminizi Bize 
lf .. 

Yazan: A. R. 

Hayyam, eJindeki kAğıdı ve 
kalemi bıraktı. Ellerini kaldırdı, 

derin bir muhabbetle Mehtabın 
ellerini kavradı. 

* Hayyam, önündeki klğıtları 
gö!;tererek Mehtaba sordu: 

-Bunlar nedir .. biliyor musun 
Mehtap? ... 

Mehtap, bliyiik bir takdirle 
cevap verdi: 

- Şü.,hesiz .. bunlar, dünya
nm en büyük hazinesidir. 

Hayyam acı acı güldü: 

- Belki öylf'dir, belki de 
öyle değildir, Mehtap ... ihtimal ki 
bir gün ge!ecek bunları okuyan-

lardan, bazıları beni knfnr ve 
ilhat ile itham edecek .. bazıları da 

alelade sarhoş bir şair ıannede
celc... Zararı yok. Herkes 
istediği gibi düşünsün, istediği 
gibi hüküm versin... Ben bu söz
lerimle ancak, hayattan mustarip 
olanlara hitap ediyorum... Eğer 
ben ölürsem, bunları bir araya 

topla.. Hayatın ıstırabına daya· 

namıyan zavallıları ara.. Onlara 
okut... Eminim ki, bu sözlerim 
onlara bir teselli ve deva ola
cak ır. 

[ Arkası nr) 

Gönderiniz, .. 
Size Tabiatinizi Söylige/im ... 

46 ISMAIL BEY: (Fotobrnfımn dor· 
dııi i ste>ıııİ) OT . Zc·k i H' ala~·cıdır, 

r. 1 :ıtm lı ~kunt ık gö tcrınez, ntnlcti 

n ıı ez. t:n ır ' c h.m Jı ,..ti rinde çovik

lil v.lf(!ır. P. ra) ı .trfa mütemayildir. 
in tizam km ııd:ı.t ilc kendini t:ıl,yit etmez. 

Oyunu 'c t' leıı ı· i s \C• · 

• 
47 MUSTAFA BEY: ( Fotoğrahnın 

ucreııı i Jı;h il ıynr) \gır uaıılı v e kıs· 

ıııe> ıı ııı :ı l ı: ııptu r. Atak lı k YO atılganlık 

gust t• rıı 11 z. 1\ıındi ine c lwnımiyoıı ve· 
rilm<'sini i~ tN, fiil ' e lı:ırekcUeri ka

p~ılıc:ıdır . Alay., t :ı lı ıkl. iııne gelorn oz . 

• 48 RECAi BEY: ( Fotografının der-
cini istemiyor.) Zeki ,.e uysaldır. Te

vazuu SO\ er, :!.) agırıa ilşcıımez, e9ya

s ıııı lı iısnii i . ti ın:ıl C'tııı osini bilir, ta
s.urufn riayctkfırdır. Bir menfaat t emin 

l'lıııiy on Jı:n :u ıne:ı g-alolere rağuot 

ctuwz. Aıııoli iylurdo de mtıvaffak olur. 

Andre Morun 

İklimler 
Aılı J ıenede 340 defa bHılıaııtır. 

Haydar Rifat Bey tarafından 
tercGm• edildiğini ıöylemck muvaf· 

luyetinln derecesini gösterir. 

Yeni çıktı. 

Samim B. 
Dikkatlidir. llor
ıeyi anlamak 
merakını taıır, 

his hA.disclorino 
ya.ba.ncı kalmaz, 
tehlike ve me
ınıliyet davet 
eden Jılere gi
riımez, arkadnı 
larlle mOnaka
ıadan hazzeder. 

Bazan iddi:ıcı 
oh r. U.kayt değildir . • Hüseyin 

Remzi e. : 
Fazla konuırıı:ızı 
menlnatlorini is

_.,' etmez. So· 
kulgan değildir. 

Ağır ve )aıl:ılı 
durur. Bazaıı 

hırçın ve asabi 

'>lur. 'Herkoflf' 

çabuk ahbap ol · 

• mat. 

14 Vahip Bey : .. 'oto~rafının <lor· 
dııi istemiyor ) Fil ve barcketlürino 
kat'iyottcıı ziyade ·, ı:ıreddUt ve itima t-
sızlık blkiıııdir. Menfaatlerine sadık
tır. GördilğUııii 1e bildiğini btlıik 
eder. l9lerino ,ah&iyattan blrıey ilfl,·o 
etmek lste.mcz! yı..ıratıCl değildir. R:ış· 
knlarının ı9lcrın~ mCldahale ve dedi 
koduya. rağbet etmez. 

Fotofraf Talı/il Kuponuna 

11 inci Sayf amııda bulacaksınız. 
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Bugünün 
106 

Hikmet, birdenbire elimi sıktı. 
Kalbinden doğan samimi bir 
enin ile: 

- Sen ne söylüyorsun Kevser. 
Bu mümkün mli? .. Benim için gi.· 
den, banka müdOrlerinin elini 
öpen ve bana hissettirmeden be
nim hayat ve maişetimi temin 
eden büyük ruhlu bir kadını feda 
etmek benim için mlimkün olabi-

lirmi? Sen,her günahı tasfiye edecek 
kadar kudretli bir vicdana malik· 
sin. Ben, seni değil, senin vicda
nını.. ve o vicdanın daima sana 
ilham ettiği necip hissiyatı g6rU· 
yorum.. Ben, hafif meşrepli bir 
genç değilim. Onun için snadelin 
hakiki cephuini görmiye mukte
dirim. Kalbimde derin bir kanaat 
var; sen, beni mesut edeceksin. 
işte sana bir daha• rica ediyorum 
ve bilhassa kalbimin sesile ıöyll\· 
yorum. Bu izdivacı kabul et 
Kevser ... 

Nihayet, ben de bir insan· 
dım.. Ve nihayet, benim de kal
bimin bir sesi vardı. Ben sustum 
ve kalb · min sesi cevap verdi. 

- Pek41A Hikmet.. Teklif 
ettiğin izdivacı kabul ediyorum. 

* Y eşilköye giderken, içim içi-
me sığmıyordu. Çünki bu mese· 
leye Amca Bey de pe!cçok 
memnun olacaktı. Daha geçen· 

lerde: 
- Bu, böyle olamaz. Haya

tın ilanihaye böyle geçemez. Mu
hakkak, istikbalini salim bir 

mecraya sevketmen liıuıı. Bu 
da, olsa olsa bir ızdivaçla müm
kün olur. 

Diyordu. 

f ıte, Amca Beyin arzusu, ye
rini bulmuştu. Hem de Hyle bir 
izdivaç ki bu adeta taliin mns
tesna bir piyangosuydu. Genç, 

güzel, faziletkar, ağırbaşlı 
bir erkek.. Sanki, senelerdenberi 
çektiğim ıstırap ve meşakkatin 
sabrına karşı, taliin büyük bir 
mükafatı ... 

Amca Beyi yatakta buldum. 
Siyatiğin müz'iç ıstırnpiarı de
vam ediyormş. .. Beni görünce, 
pekçok sevindi. Ona birkaç 

kitapla T okatlıyandan da bazı 
ıeyler almıştım. Bnnlara da pek 
memnun oldu. 

Yemeğimizi, onun karyolası

nm kenarında karş1karşıya ye
dik... Zihnen meşguldilm. Ye

mekten sonra ıöıe nasıl başlıya
cağımı düşünüyordum. Ayni za-

zamnnda Amca Beyde de garip 
bir heyecan hissediyordum. 

• 
Kahvelerimizi içerken, medit 

•e muannit bir süküt devam edi-

yordu. Sözü açmak için düşün· 

düğum cümleler, l>ir anda ipliği 

kopan bir lesbih gibi dağılıveri

yor, beni, yeni bir cümle hazır· 
lamıya mecbur ediyordu. 

- Kevser 1 Janım !. .. 
Bu ağır ve resmi hitap beni 

ürpertir gibi oldu. Gözlerimi 
kaldırdım. Amca Beyin yüzüne 

baktım. Onun kahve filcanını 
tutan el eri, hafif hafif titriyor, 
solgun çehresi, önüne iğilmiş, 
duruyol'du. Bu halile, Amuca 

A 
Romanı 

Yazan: Z. Şakir 

Beyin, bana pek mühim birşey

den bahserleceği anlaşılıyordu. 
Derhal kendimi toplıyarak cevap 
verdim: 

- Buyurunuz efendim. 
Amuca Bey, sesinde hafif bir 

ihtizaz, tavrunda, bariz bir ihti· 
razla sözline devam etti : 

- Kevser Hanım.. Size, ge .. 
çenlerde de söylemiştim. Hayatı
nız ilanih.ıye böyle dev. ede-

mez. Bugün, çalışıyorsunuz, ha
yatınızı kimseye muhtaç olmadan 
kazanıyorsunuz. Fakat yarm .• 

Herhangi bir Arıza, bu mesainizi 
durdurabilir. Hasta olursunuz, 
iısiz kalırsınız. Başka türlü ma-

nialarla karşılaşıuınız. Hülasa, 
çalııamazsmız, kazanamazsınız ve 
nihayet, mahrumiyet içinde ya

ıaramız... Böyle olmasa bile, 
bayatta yalnız kalmak ve yalnız 
yaşamak kadar, tahammülfersa 

bir fey olmadığına eminim. Hat .. 
ta, balamı, bunu kendi nefsimde 
bile acı acı bissetmeltteyim. 

Amca' Bey, durdu. Düşünil· 

yordu .. Şimdi ben, kalben bUyük 

bir memnuniyet hissediyordum .• 
ÇOnki Amca Bey, benim düşün· 

düklerimi ve s5ylemek lstedikle· 
rimi kolaylaştırıyordu. Düşünce· 
ıi, birkaç saniye sürdükterı 

ıonra, daha mühtez, daha yumu· 
şak bir sesle, sözüne devam etti: 

- Evet.. Yalnızlık, çok acı .• 
Çok feci bir ıey.. Bunu, belki 
bugün hissetmez.siniz. Çünkl 
gcnçsınız. Sıhhatiniz yerinde. 

istediğiniz zaman, istediğiniz gibi 
hayatınızı idare etmek kudret 
ve kabiliyeti de elinizde ... 

( Arkaaı Yar) 

Sayfiye 
Arıyanlar! 

lstanbulun münasip bır sem
tinde gozlık bir ev istif}orsamz; 

Ev sahipleri 1 
Siz de evinizi mevsimlik 
olnrak kiraya verecekseniz 
SON POSTA ya hemen bir 

ilan veriniz. Müşteri bulaca· 
ğmızdnn emin olabilirsiniz. 

L~o_N_P_o_s_T_A_. 
jYcH ıı , ~•} · ı . Havadis ' '6 il 1 

5 
gazetesi 

idare : lslanbul: Esin Zaptiyfl 
Çata.lçcınıc sokağı 2> 

Tı•lcfıın 1!1Cfaobul - 20203 
l'osl:t k uı us u: lst ı i H 

ABONı:. ... ATİ 
T 0 H ı, I ' I~ E c n c 1ı i 

1 !-len c 2i00 1 r. 
710 ,. ü Ay 1400 ,. 
401) ,. 3 » 800 » 

150 ,. 1 ,. 300 > 

\lell'ln C' r.ı ' ~ni ' erilmoz. 

il ı ıı l ar•l:ı ı mc 'uliyot alı ıı 1, 

en\ ııı ı~ın nw' tuplar\ 6 kuru1 1 , 

Pul ı ·" ı :.i H'ıııındır. 
A l r ı ., ılı l"t rıl ı\ tsi ( :!U) kıırıı ı 
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Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

tın eşın e •• Muharriri 

Stakpool 
•• 
Uç Serseri .. Üç Milyoner -60-

Şaya hayvanın serbest oldu· 
fu takdirde kendilerini daha 
ıllr'atle scvkedeceğini anlıyarak 
ipini çözdil. Bir saniye sonra 
maymun a~açlnrdan birinin üze
rindeydi. Bu defa yerden değil, 
fakat daldan dala atlamak su
retile ilerliyor, maamafih 
dallar atlıyamıyacak derecede 
eyrek olduğu zaman da toprağa 

iniyordu. 
Üç erkek ve bir kadın takip 

ettikleri izin biraz ilerisinde garip 
bir keşifte bulundular: 

Kuru yaprakların altında yarı 
yarıya gömülmüş bir insan cesedi 
Yardı. Bu, hiç şüphesiz uzun za· 
man evvel yolunu kaybederek 
açlıktan, yahut cin peri korku
sundan ölmüş bir yerli idi. 

Cesedi muayene için vakit 
reçirmediler. Bilikis maymunu 
takiben daha hızlı yürllmiye baş
ladılar. Fakat anlaşılan kaptan 
Hul de batıl itikatlara az çok 
yer veren bir adam olacak ki : 

- Bu ceset hcşuma sıitmedi, 
•turlu bir ıey değildir, dedi. 

Tilman bu m6taleaya gnldll : 
- Al sana manasız bir lifi 

DOnyada feamet denilen şey 
yoktur kaptan! 

- Yal Olablr, fakat her
halde tali veya talisizlik denilen 
ıey vardır ve bana öyle geliyor 
ki talisizlik denilen şeyle de 
karşı karşıya gelmişizdir. 

Talisizlik veya talililik yok
muş, kim demiş bunu? Bir gemi 
alınız, adıot değiştiriniz ve içine 
binerek yola çıkınız, uğursuzlu
tunu olup olmadığını görürsüntiz. 
Siz daha çocuksunuz, benim kadar 
yaşayınız da bu gibi feylerin 
mevcut olmadığını o zaman ıöy
loyinizl 

Mitunun rehberliği altında 
yot çıkhktan takriben bir saat 
•onra, sağa sola, yukarıya aşağıya 
blr hayli yUrllmeyi müteakip bir 
gece evvel ateş yaktıkları yer 
tekrar önlerine Çlkta. Maymun 
onları epeyce dolaştırdıktan'sonra 
yine hareket noktalarına getir
mişti. 

Şaya yere çömeldi, başını kol
ları arasında sakladı, diğerleri fel
ce uğramış gibi hiçbir hareket 
yapmadan ve biç bir söz söyle
meden ayakta kaldılar. 

Hakikati halde içinden çıkılm~ 
çalılığın sinirleri üzerinde yap
tığı tesirin derecesini ancak şim
di anlamaya başlamışlardi. Bu· 
radıı, bu geniş ormanın içinde 
iptidai bir insanın mn f k olduğu 
hudutsuz bir bürriye e sahip 
bulunuyorlardı. Fakat hakikatı 
halde bir mapustan farkları yok
tu, işte burada idiler ve buradan 
başka yere gidemiyorlardı. Ara
larında en bedbin kaptan Huldü 
ve ilk sözü de o söyledi: 

- Ne pahasına olursa olsun 
buradan çıkmalıyız! Mademki 
tekrar hareket noktasına geldik, 
artık biraz evvel gördüğümüz 
cec:edin şeameti zail olmuştur. 
Kızcağızın ağlamasına lüzum yok. 
Elinden gele~i yaptı, amma mu
vaffak olamadı, kabahat onda 
değil maymunda f Ne dersiniz şu 
nıünasebetsiz hayvana bir kurşun 
çaknyıın mı ? 

Tilman: 
- Sızlanmanın faydası yok-

- - - ----------
''Kaptan Hul Karşılaştıkları Muvaffa
kıyetsizliği Biraz Evvel Gördükleri 
Cesedin Verdiği Şeamete Atfediyordu.,, 
tur, dedi, haydi tekrar yürüye
lim, fakat bu defa da kendimizi 
tesadüfe bırakalaml 

Hagton bir dakikadanberi 
Şayanın yanında diz çökmüş, al
çak sesle kulağına birşeyler söy
lüyordu. Sözünil bitirince ayağa 

kalktı. 

Şaya ağlamışb, fakat gözyaş· 
larmı kuruttu, elini Hagtona ver• 
di ve diğerlerini takip ettiler. 

Bu yeni teşebbüs ancak Uç 
çeyrek saat kadar sürmüştll ki 
Uç arkadaş birdenbire Şayanın 
hayretle bağırdığını işittiler. Ve 
arkalarına döndükleri zaman 
genç kızm yere çömelmfı oldu
ğunu gördliler, Hagton da onun 
yanındaydı ve genç kız ona bir
şey gösteriyordu. 

Önünde bulundukları ağacın 
kütüğü zeminden takriben bir 
metre yukarda bir balta darbesi 
ile işaretlenmişti. Bu ağlebi ihti
mal Uç dört ay evvel ve mutlaka 
muayyen bir maksatla yapılmıştı. 

Şaya yerden kalkaı·ak en ya· 
kın ağaca koştu, muayene etti, 
f evkalAde bir şey bulamayınca 
sıra ile blltiln ağaçları tetkika 
koyuldu, nihayet ikinci defa ola• 
rak bir hayret nidası izhar etti. 

1 
Erkekler Şayamn yanma git· 

tikleri zaman genç kız onlara 
ilk ağaçta gördükleri işarete 

mllşabih bir işaret gösterdi. Fa· 
kat bu işaret birinci işaretten 
daha yukarda bir yere yapıl
mıştı. 

Tilman bir bakışta vaziyeti 
anladı: 

- Kızcağız iyi bir iz buldu, 
dedi. Bu iz ağlebi ihtimal Viyar 
tarafından yapılmıştır ve bizi 
kurtaracaktır. 

Şaya önlerine düştü. Sür'atle 
yilrilyordu, onu takip edenler de 
ayni suretle harekete mecbur 
kaldılar. Ormanda dolaşmıya, 
hususiyetlerini görmiye ve gör• 
düğilnil bellemiye alışkın olan 
genç kızın bir bakışı işaretli 
olan ağaçları yekdiğerinden der
hal tefrika kifayet ediyordu. Bu 
işaretler iz dosdoğru bir istika· 
met takip ettiği zaman seyrekti, 
fakat buna mukabil yol inhina 
peyda ettiği vakit son derece 
sıklaşıyordu, anlaşılan bu işaret· 
leri yapan adam bu muhitin teh
likelerini biliyordu. Elinden gel· 
diği nispette bu tehlikeyi azalt
maya çahşmışb. 

( Arkaat -:ar ) 

Fransa Modasının 
ngiltereyi 

• 
stilisı 

Fransız ar, Bu 
Alet 

İstilaya İngilizleri 
Ediyorlar 

lngilterenin, iktısadl bünyesi· 
nı müdafaa etmek maksadile 
aldığı müdafaa tedbirleri tesirini 
gösterdi. Birkaç ay evvel sıkmblı 
bir vaziyete düşen bu memleket 
bu tedbirler sayesinde kurtuldu. 
Fakat başka memleketlerin tica
ret miiesseseleri ondan vazgeç
miş değillerdir. Meseli Fransa 
İngiltereye pek çok meyve gön· 
derdi, moda ve lükı eşyası gön-

derdi. Şimdi bunlan gönderemi
yor. Fakat bir kolayını bularak 

ayni kazancı temin etmek için 
birçok Fransaz ticarethaneleri 

bizzat İngilterede birtakım mües· 
seseler vücude sıetirmişlerdir. Bu 

mnesseselerde çalışacak olan 
kimselerin de lngiliz olması icap 
ettiğinden, Fransızlar, lizım Qlan 
İngilizleri F ransaya götürmekte, 
terbiyelerini orada ikmal ettir
mekte ve sonra lngiltereye iade 
etmektedirler. 

Resmini dercettiğimiz genç 
kız grupu, lngiltereden Fransaya 
moda tahsil ettirmek üzere gön· 
derilen manken İngiliz kızlarını 
gösteriyor. Bunlar, Fransaya gi
decek, orada moda tahsil ede
cekler ve İngiltereye dönüp ora· 
da fransız modasını tamim edecek· 
lerdir. Muslihane yoldan i?bsadi 
bir istilA tarzı diye1una derler. 
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BtKATI 
Bu Sütunda Hergün 

-' ------------------------- Muharriri ı ismet Hulusi 

Lôtufkirlık 
Gayet iyi hissettim, cebimde 

bir fey kımıldanıyordu. Hemen 
elimi götürdüm,I cebimi karıştıran 
mUtecessisi bileğinden yakaladım. 

Yankesici diye bağırmadım, 
tabancama sarılmadım.. Yalnız 
onun yüzilne bakmakla iktifa et· 

tim.. Zavallı öyle şaşırmışb kil 
- Dinle hazret, dedim, olur 

ya, dalgınlığıma gelirdi, ben se
nin bileğini yakalayamadan, sen 
benim cebimden para cUzdanımı 
alabilirdin. 

Eğer böyle yapsaydın, şimdiki 
gibi yüzüme taşkın şaşkın bak
mıyacaktın. 

Sanki bütün bu iıi yapan 
başkası imiş gibi kendi halinde, 
etrafa renk vermeksizin uzakla
facaktın, fakat içinde muvaf fa
kı yetinden büyük bir sevinç. •. 
Belki de benim bu işin farkına 
vardığım zaman nasıl bağırıp ça· 
ğıracağımı, ne hale geleceğimi 

düşünüp gülecektin .• 
- Bunlar benim hiç batm

ma gelmemi,tı. 
- Olabilir, eğer ben senin 

yerinde olsaydım; yani herkesin 
cebini karıştırıp orada bulabH
diklerimle geçinmeyi kendime 
san'at ittihaz etseydim, yegino 
müteessir olacağım cihet, servet
lerini bana kaptıranların, kendi 
kendilerine nasıl döviindilklerini, 
ne kadar iizüntn geçirdiklerini 
•eyredememem olurdu .• 

- Siz herkesten başka bir 
insansınız ••• 

- Yok, bunun için sakan 
ıikayet etme, eğer ben· de her· 
kes gibi olsaydım şu halde seni 
polise teslim ederdim.. Fakat 
buna lüzum görmüyorum. Çünki 
sana acıyorum. 

- Acıyor musunuz? 
- Takdir edecek değilim ya, 

acıyorum. Mesleğinde hiç maha
retin yok.. Cüzdanımı çarpmış 
olsaydın şimdi bir mağazaya 
gitmiş, kendine bir esvap al
mıştın. Bir çift to yeni pabuç. Bak 
ayağmdakiler çok eskimiş, bu 
yağmurda altları herhalde su 
alıyordur .• Sevgiline d~ bir rop alcı· 
bilirdin. Otomobile binmeseniz bile 
tramvayla Beyoğluna çıkar, bir 
barda karşılıklı iyi bir yemek 
yerdiniz. Sinemada Amerikan 
dramı •eyretmek te hiç fena 
olmazdı.. Daha sonra 1 

- Daha sonra .•. 
- Zannetmem, yakalanıp ha-

pishaneye gitmek kUçük bir ihti
maldir. 

- Size yemin edeyim. yan
kesicilik benim adetim değildir •• 
hk defa birşey yapıyordum, işte 
yakalandım .. 

- Peki senin ihtisasın ner
dedir? 

Evlere girip hırsızlık yap-
mak. 

Zavalh,. Bu daha budalaca 
bir iş. iyi bir hırsız olmak için 
insan biraz da cambazlık bilmeli, 
kılık kıyafetinden bunu ümit ol· 
miyorum. 

Sonra, içinde bir feyler ümit 
edilen, mnmkün mertebe tenha 
bir ev keşfetmek pek kolay de
ğil. Daha sonra saatlerce 
sokak köşelerinde aç, susuz 
beklemek, evi gözetlemek; 
polis, bekçi korkusundan ikide 

bir gizlenmek lüzumu.. Daha, da
ha sonra, soğuktan, yağmurdan 
üşüyüp hastalanmnk tehlikesi. Bun
larm hepsini bir tarafa bıraksak •• 
Herşey yolunda desek, eve girdin 
peki, ne çalacaksın? Mobil ye var, 

kolay kolay taşınmaz, kasa büyük, 
kırması güç, haydi o da senin 

gllzel hatırın için tesadüfen açık 

olsun, içinde de dizi dizi inciler 
bir alay pırlanta taş bulunsun, he~ 
sini aldın, peki bu aldığın eıyarun 
hakiki olduğuna emin misin"f •• 
Ya hepsi taklitse; şimdi elmasın, 
incinin öyle mükemmel taklit
lerini yapıyorlar ki •. 

- Dünya hiylekAr olmuş! •• 
- Haydi taklit olmasın da 

hakiki olsun, satmuı kolay mı?. 

Ya satarken yakayi ele verirsen? 
işin sonunda hapııhane var. 

Sen hiç hapishaneye pdin 
mi? 

- Hayır!.. 

- Ben de girmedim amma, 
herhalde arzu edilen bir ıey 
olmasa gerek. 

Bir odaya kapayacaklar, aa
bahtan ak~ama kadar otur, bir 
İf verecekler, belki onu yapa-

caksın. Yemek diye kuru fasulye. 
Sen kuru fasulyeyi 1ever miain ? 

- Hiç sevmem 1 
- Eh, anladın ya. •• 
- Evet hakkınız var, siz çok 

lütufkar bir insansınız. Bu işten 
vazgeçmeli. 

* Onun da hakkı vardı, haki-
katen ben lütufklrdım.. Evim'9 

gelirse yeleğimin cebine bakbğı 

zaman, yerinde yeller esen saa· 
timin bir liitufkArlık nişanesi 
olarak gittiğini anladım, 

Ankara Vilayetinin Nallıhan 
kazasında kain Karakuz Devlet 
ormanından her sene 114,064 
gayrı mamul metre mikAp çam 
eşcarmın beş senede 570.320 
gayrı mamul metre mikap çam 
eşcarı beher gayn mamul 

metre mikabı 300 kuruş mu
hammen bedeli üzeriuden tali
bine ihale edilmek üzere mü
zayedeye konulmuştur. Müza-

yede ve ihale açik müzayede 
usulile ve 661 : 999 No. Iı ka· 
nunların ahkamı umumiyesi 

veçhile 21 - 5 • 932 tarihine 
milsadif Cumartesi günü saat 
15 te Ankara Vilayetinde mn-

teşekkil orman satış komis
yonu huzurunda icra edilece
ğinden taliplerin mali iktidar-

l..ırını gösterir Ticaret Odası 
vesikasının ve muhammen be
delden aşağı olmamak şartile 

vereceği bir senelik bedeli 
miktarının yüzde nisbetindeki 
teminatı muvakkatesini muhteri 
teklifnamelerini ihale kanunu
nun 10 maddesi sarahati da· 
iresinde mezkur saate kadar 
komisyona tevdi eylemeleri ve 
ıartoame mukavelename ahki
mıni anlamak isteyen taliplerin 
Ankarada Orman İşleri Umum 
Müdiirlüğü lstanbul ve Ankara 
Müdüriyetlerile Nallıhan Orman 
idaresine müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 
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Taksimdeki Yangın Bir 
Facia Şeklini Aldı 

Bir Ana İle Kızı Yanarak Öldüler 
(Ba,tarafı 1 inci tayfada) 

lerin ıiddeti, yangının bir facia 
teklini aJmaama sebep olmuştur. 

Fabrikamn kitipliğini yapan 
Abbas Efendi ile karısı Nazile 

Hanım, kızları Hatice ve Bekçi 
Kazım Efendi binanın iç tarafın· 
da bulundukları için alevler ara· 
ımdan kendilerini derhal sıyırama· 

mışlar, kurtulmıya çalışırlarken 

feci şekilde muhtelif yerleriden 
yanmışlardır. 

Bu vaziyet karşısında itfaiye 
büyük bir gayretle zavallı f ela· 
ketzedeleri ateş yığınları arasm
dan müşkülatla bçıkarabilmiş ve 

hemen Fransız hastanesine gö
türülmüşlerdir. Fakat yaraları 

ağır olan bu ıavalhlardan Nazile 
Hanım bir az sonra lıastanede 
6lmiiştür. Nazlı Hanımm lözı 
Hatice de gece yarısı ölmüştür. 

Abbas Efendinin de yaralan 
tehlikelidir. Kazım Efendinin 
yarası nisbeten hafiftir. 

Yangm nasıl çıkmıştır ? 
Bu hususta polisin yaptığı 

tahkikat ile şu neticeye varıl
nıışbr. 

Fabrika kAtibi Abbas Efendi 
lmalitbanenin depo kısmının ya· 

nındaki boş odalarda oturmak
tadır. Bu odalardan biri mutfak 

Rusgada 
Hava 
Servisleri 

Moskova, 16 - Sivil hava 
filosunun başlıca yoHarı üzerinde 

muntazam hava servisleri yapıla
caktır. Geçen sene 27 hın kilometre 

tulUnde olan servis hatları bu 
ıene 37 bin kilometreye iblağ 

edilmiştir. 10 bin kilometre tu
lünde olan Viladivustuk battı 
büyük bir ehemmiyeti haiz ola
caktır. 

Neticesiz Kalan Bir Maç 
Milano, 16 ( A. A. ) - Dün 

yedi bin seyirci önünde San-Siro 
stadında İtalyan boksör Karnera 
ile Alman boksör Şoenrat ara
ıında bir boks maçı yapılmıştır. 
Maç Kameranın bariz tefevvu
kunu gören hakemin müdahalesi 
tiz.erine tatil edilmiştir. Şoenrat 
93 ve Karnera 118 kilo ağırlı
ğındadırlar. 

Panatinaikos 
Yenildi 
. Selinik, 16 ( A.A ) - Aris 
ile Panatinaikos takımı arasında 
Yapılan bir futbol maçında Aris, 
sıfıra karşı yedi sayı ile Panati
naikos takımını yenmiştir. 

Deniz Rüsubunda 
Radgüm Bulundu 

f
. '! aşington 16 - Amerika je-

o ızık c . . . b" . t· d bu .. k <=nııyetmın ır ıç ımaın a 
YU Okyanosun dibinden çıka-

klan birtakım rüsubun içinde, 
. ayalarda bulunan radyüm'ün 4 
da 12 misli radyilm bulunduğu 
aı:ılaŞ11mıştır. 

ı 
olarak kullanılmaktadır. Nazlı 
Hanım dün burada buiaşık yıka
mak için gazocağı yakmış, 
biraz sonra alevler mukavva ile 
ikiye bölünen bu odanm 
muka vvalarım tutuşturmuş ve 
süratJe büyüyen yangin hemen 
depodaki ispirtolara sirayet et
miştir. işte yangın bu suretle 
genişlemiştir. Fabrikadaki eşya
nın sigortasız olduğu da anlaşıl· 
mışbr. 

blarıhııl Dönltııı•· tı lrra j(ernıırlu
ğ·ııııdaıı: Bchf'l' cliiııiııııii GO t:ır lira 
lıl'~.tlıi~ I<' tamamııı:ı 210 lir:ı kıymet 
t:ıl dir ( rlill'ıı Kart:ıf111 :-;;ılılı kari) esin· 
dl\ kırh·p :tltı mcvkiiııılc J..<liıı k:ıydcn 
Hlli ııııı;ıar:t<t:ı rııuk:t) yrt ,.c iki <liJııfim 
olup halı•n dört ıloııiinı nıiktarmdaki 
l:ırl:tııııı tan :ımı ile gı'ıtC Şılılı kari) o· 
sindı• Kor:uııflz:ır llH'Ykiınılı> ve v:n a· 
l:ır karh f'~t hududu d:ılıiliıı<lc t:'lp(ıca 
!J2 1111111.ırada ırıııkan et' o iki diinünı 
oıııp rrıalıallon dclrt ;ıfmiiııı miktarında 
,,. lıı lıcr cWııiluı altı ,ar lir:ı IH's:ıbiylc 
l:ııııarrıı 2"0 lira kı; ıııcti mııfıaııııııcııcli 

farlaıtııı taııı:ııııı ve p.;ı·ııc Şıhlı kariye
)':İlldL· Kavak pıııarı mı·\ kiiudo Yay:Llar 
ı.:ıriyt•ııi arazisi dahilinde olup tapuca 
ınıı nuııı:ıraıla mııka~) t t 'ı• lH'IJ <liiniim 
olıı 1l ıııalıalll•ıt altı diiııiiııı ıııildarınd:ı 
\'tı lırhl'r cliiniirııii ,..Jli:jcr lira J1cı-;:ıbiylo 
t:ııııaıııı :mo lira kı) nır.ti ııı11lıa.ınnH 111ı
li t:ırl:ıııın t:ım:ııııı vı> ~ iııe :-;;ıhlı J,:ıri

\'f'sirıdc ı-· ocaıııczar ıııC'\ J,iinde vo ta
put·:ı IUL ııuııı:ırnd:ı ıııukaY) et '\'O iki 
diıııiiııı olup ıııalı:ıllı ıı altı diiııiim 
ırıikt:ırııııl:ı ve lıclı!·r düııiiın ellişer 

lira hcsahiylo tanıaıııı :~oıı lira kınnr-ti 
11111 lı:ı ııı ıııcııı•I i tarlaııııı tcııı;rnıı YC yine 
~ılılı k:tri) e~indn Kızıl ) crlt·r ııaııı 
ıııcvkiindc 'e Ya~ alnr kariyL'Sİ :mı:ıisi 
dahilirıdu olııp t.ıpııea l 8t-ı ıııtrıı:ır:ıtla 
mukayyet 'e ~·e<li diiniiııı olup ıııa
lıallcn yNli d iııüın ıııiktarında YO 
helıer d<Jııiiıııii yerıııiş,•r lir;ı Jıp,:ılıi.vlo 

t:ııııaırıı 440 lir:ı kn ınl'lİ 1tı•ılııııııııH·llPIİ 
taııı.uııı YO yine :;>ılılı J,;uİ) l' indo Z! )" 
tııı dihi n:ıııı ıııı' kiindl• Ye tııpu~·:l 
lbD nunı:ıracla (ınıık:ı) ~ ı't clört dliniiııı 

ve lıelıl'r doniiıııfi dli;ur lir,ı he. abiylı:ı 
taııı:ıını 2 ıo lira 1.ıymr>ti muharıııııcııC'-

li t:ırl:uıııı t:ııııanıı n ) ine Şıhl:ı l :ı
rİ) t'Sİııdo I' o<:aıııoıar tnP\ kiindc 1,ftin 
tapuea 1!)7 ııtıınar:ul:ı ınıık:ıyvet ve 
on düııiinı ıııiktarıııda lıl'hcr dliıniıııti 
on boşl'r lirn hesalıiylı· teıııaınuı:ı ı::ıo 
Jir:ı. l.t) ınC't takdir eıl:l('n işlnı g:ıj ri 
ıncnkııllcriıı t~uıı:ııııları :ı.u-ı ayrı ~art
n:ııııolı r ilr açık arttırmıy:ı vazecliJmİIJ 
olup ID/:-ı n~2 tarihiııdı• prtnaıııelı•ri 
dirnııh:ıııc.) e talik r·dilt'rPk 11/(i !).J2 
t:ırihiııc m iiı-;a<li f cuııı tcı-;i giın ii saal 
14 ten 17 yt1 kadar l:s 111Jtıl dôrdilnciı 
icr:ı. dain·ısinde aı;ık artı ıına sure·! İj le 
satılacak fır . 

Arttırmalar ikiııciJir birinci :ırttır
ıwıla.rıııtla IJPr lıirerkriııe yüzer liraya 
talip ı;ıkınış ol11p bıı kem.: ou çok 
arttıranııı iızerlPrindcı · l ır:ıkılaea\.. tır. 
Arttırmıya iştirak iı;iıı ) iizıfo yedi 
lcıııiııat nkçesi alınır. nıli1cral,irn YC'r-

gilcr mli~toriye aittir. 
Hakları t~ııııı ııicilkrile salıit olıııı-

y:ı.n ipotekli alacaklılar ile el igı•r :ı 1 i~
kad:ıraııın vo irtifak hı.ı.kkı salıiplrriııin 
lıu lıakl:ırını ve husu:;ilc• faiz Ye ıııa
sarifo dair ola.n i<ldiala rıııı ilan tari-

hinden itibaren 20 glin içinde evrakı 
miic:pitr•lcrilo lıilclirıııcleri lazııııılır. 

Aksi halde hakları ttpu sicili• r it: 
salıit olıuıyanlar satıış bedeliııiıı ı :ıy-

laşnıa)':ından hariç ka.lırl:ı.r. 
Al<lka<larların yeni icra ve lfl:ls 

Jrnnuııunun 1 l!J uncu ınaıl<lcsi biikıııü
nu göro tcvfiki hareket etmeleri vo 
daha. fazla ıııalfıııı:ıt almak istiycnlerin 
OHl/371 dosya ııuııı:mu;ile nH• ıııtıriycti
ıııize ıııiiracaatları ilan olunur. 

SELANJK BANKASI 
Teılı tarih i 1888 

Sermayesi Tamam en 
tediye edilmiş 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi: Istanbul 
Türkiyedeki şubeleri: 

GALATA, tSTAl\BUL. lZ~I iR 
SA~J~lJN. AD.\SA. l\IEitS1N 

Yunanistandaki Şubeleri: 
Sl~L,\NIK, ATlNA, KAVALA, P111E 

BiJCımum banka muamelatı. Kredi 
mektupları. Her cins nakit ü:ı:erina 
heaap küşadı. Husu•i kaaalar icarı. 

. 
"'Büt ·· n Bir Semti Dehşete r 

Hergün 
-----

Sovyet 
Rusyayı 
Nasıl Gördüm? 

... _______ Sd\m Raııp 

(Baş tarafı 3 öncü sayfada) 
Demek oluyor ki Sovyet 

Rusya, kurmak azminde bulun· 
duğu yeni cemiyetin yürüyüşünü 
tamamen ilmi ve fenni esaslara 
istinat ettirmiştir. 

Her hareket bir sisteme rap· 
tolunmuştur ve bütün faaliyet 
merkezleri birer mektep haline 
getirilmiştir. O şekilde ki bir 
parça malumatı olan bir kimsenin 
bu malumatı kendisine saklaması 
mümkHn değildir. Üzerine aldığı 
munzam vazifelerle bu malfmıa
tından halk kütlelerini de behe
mehal istifade ettirmek mecburi
yetindedir. Her fert ihtisasi dahi
linde, kendisine gösterilecek yer· 
lerde, günün herhangi bir saa
tinde konferanslar vermek, hita
beler İrat etmekle mtikelJef tu
tulmaktadır. 

Bundan dolayıdır ki Sovyet 
Rusyanın ordu ve amele sınıfı, 
soııderece şuurlaşnnştır. Bu sınıf, 
yaphğını bilmelde, ne yapmak 
istediğini olsun tayin edecek bir 
vaziyette bulunmaktadır. 

Şu hale göre, memleketi 
Komünize, sosyalize etmek 
hususunda Sovyet ricalinin maz
har olduğu en bil yük kolaylık 
evvela memleketin genişliği 
ve genişliğinden miiteveUit her 
tilrltl servet menbalarınm zen-
ginliği olmuştur. Böyle bir 
tecrübenin küçllk memleket-
lerde yapılmasının muvaffak ola
bileceğini zannetmek, kanaatım· 
ce hatahdır. Çünki hariç dün
yanın şiddetli husumetine ma
ruz bulunacak olan böyle 
küçük biı· cemiyet, yaşamasına 
lazım olan memhaların fıktanm· 
dan dolayı er,· geç etrafını alan 
husumet cihanı tarafından boğu· 
lur. Halbuki anlattığım şartlar· 
dan dolayı vaziyet Rusya ıçın 
bir akistir ve orada görülen işler, 
umumiyet itibaril~ yapılan tec· 
rübenin muveffakiyetlice bir su
rette yürüdüğünün alameti sa
yılabilir. 

Müthiş 
Zelzeleler 

Batavya 16- Selep adalarında 
kain Memado mıntakasında şid
detli bir zelzele olmuş, şimdilik 
beş maktul, 20 ağır yaralı kay
dedilmiştir. Umumi yekun 
mallım değildir. Hasarat mü
himdir. Bilhassa bu hasarat 
iki nahiyede azami dereceyi 
bulmaktadır. Buralarda 150 ev 
harap olmuştur. Zelzele bir da
kikadan fazla devam etmiştir. 

* Grönobl 16 (Fransa) - Sis-
moğraf aletleri merkezi 2800 
kilometre uzakta bir zelzele kay
detmişlerdir. Zelzele iki saatten 
fazla sürmüştür. 

Yunanisfanda 
Tasarruf 

Atina, 16 - Yunan htikume
tinin masrafları azaltmak ıçm 
ciddi tedbirler aldığını gazeteler 
haber veriyor. Haı·biye Nezare• 
tinin Jevaııma ait kredileri ekse
riyetle i!ga· olunmuştur. 

Ecnebi heyetlere ait l<redi
ler de kaldırılmıştır. Bahriye 
büt~esi 288 milyon drahmiye 
indirilmiştir. Bu bütçe 1931 de 
355 milyon idi. 

Salan Ku~uz Köpek 
Bir Hanımı 32, Bir Diğerini 22 Yerinden 

Isırdı Ve Nihayet Öldürüldü 
( Baş tuafı 1 lnci ıayfada ) 

re, kuduz. müessesesine evvelk; 
gün vukubulan müracaatlerin 
yirmiyi buJmasmı gösterebiliriz. 
Bunlardan yedisi, Kızıltoprakta 
bir kuduz köpek tarafından ısı
rılmış olan kimselerdir. Bü köpek, 
K11.1ltoprak civarında, Bağdat 
caddesi iistünde oturan Şükriye 
Hammm evine girmiş, kadıncağız 
bahçesinin havuzu başında otu
rurken üzerine atılara!c yere ya
tırmış ve tam 32 yerinden dişle

miştir. Ayni mahalleden Zişan 
Hanım da 1 l yerinden ısırılmıştır. 

Bu Hanımlarla beraber Ne
bahat isiınJi diğer bir kadıncağıı 
daha köpeğin tecavüzüne uğra
mış, hu da 22 yerinden ısırılmış· 

tır. Bu Hanımın yaraları bilhassa 
vahimdir. Çünki köpek, kadınca-
ğızı fazla dişlemiş, salyası kana 
fazla karışmıştır. 

Ayni köpek Hasan Bey is
minde 24 ya~ında bia· gençle 
Azra adh bir kızı, Hatice, Mü
zehher isimli Hanımları da ısır
mışsa da bunların yaraları hafiftir. 

Köpek bilahare öldürülmiiştür. 
itlafından evvel merhum Doktor 
Süleymaa Numan Paşanın köpe
ğini de ısırdığı için bu köpek 
müşahede altına alınmıştır. 

Son günlerde tedavi için ge
lenler bilhassa AdapaıariJe An
kaıadan olmuştur. Ankara Sıhhat 
Yurdunun sahibi Doktor Rifat 
Beyle on kişilik efradı ailesi bu 
meyandadır. Çünkl bu zatin ke
disi kudurmuş, hepsini ısırmıştır. 
Ankarada Kaymakam Salahattin 
Beyle refikası ve iki çocuğu da 
kuduran kediJeri tarafından uu
rıldığı için buraya tedavi edil
miye gelmişlerdir. 

Bir mubarririmiz, diin sabah 
erkenden müesseseye gitmiş ve 
vaziyeti görmiışlür. Burada 300den 
fazla insan, tedavi sırası bekliyor, 
müessese Müdürü Doktor Eşref 
Bey de mütemadiyen şırınga ya-

pıyordu. Bu ameliye 
saat devam etmiştir. 

lf 

böylece dört 

Bu mi1nasebetle dün, Sıhhiye 
erkanından bir zatle görüştük, 

bu zatin bize söyledikleri şunlar
dır: 

-"Şehirde köpekler sürü ha
line gdmişlerdir. Belediye behe-
mehal bu tehlikenin önüne geç· 
melidir. Aksi takdirde sokağa 
çıkmak bile tehlikeli olacaktır. 
Geç,..n gün kahvehanede oturan 
bir zatin burnuırn bir göpeğin 
ısırdığım söylersem tehlikenin ne 
derece arthğmı daha iyi anlar
sımz. 

Sonra halkımı~da fena bir 
merhamet meyli vardır. Zehirle· 
nen köpekleri sarımsaklı yoğurtla 
kurtarmıya çalışıyorlar. Geçen 
gün Büyükderede, böyle bir kö
peği kurtarrmya çalışan Melahat 
adh bir hamının parmağı köpek 
taraf ıodan koparılmıştır. 

Bu hanım da şimdi tedavi al· 
tındadır. Bu itibarla köpek :,a
hiplerinin köpeklerine tasma ve 
ağızlık takmaları bir zarurettir. ,, 

Fotoğraf fahlili Kuponu 

'l': hiatiniıi {iğrenmek istiyor"aııız 

foto.;rnrıııızı 5 adet ku1lon ile lıir 

lil'to gönilf·riniz. r\ıtoğr:üımz sırn a 

t!ibidi r 'o iatl o oılilınez. 

-

lsinı, meslek 
, -eya saıı';ılt 

llaııgi su~ 'Jcrin 
ı•ev:ı.bı : 

l'otot;rr:ıf inti;ar 
odccl:lk mi ? 

1 

l'ot-0ğrafıu klişe i "O kuru,lu'. 

ı ul muk.ıbılinde göndorilcbilir. 

l 1 İstanbul Belediyesi İlanları 

İstanbul Beledi) esi Riyasetinden : Taze ve ç.iğ olarak ekledilen 
salata, marul, soğan dereotu, turup gibi sebzelerin en fazla istih
lah olunduğu bir mevsi:nde bulunuyoruz. Muntazam kanalizasyon 
tesisatına malik olmayan bazı semtlerdeki bostanların muhtelif 
vesilelerle lağım suları karışan sularla sulandıklan anlaşılmaktadu. 
Sıhhati umuıniyeyi tehlikeye koyan bu gibi bostan sahipleri hak
kında takibatta bulunmak suretile bu iş Belediyece ehemmiyetle 
takip edilmekte ise de halkımızında müteyakkız bulunarak bu gibi 
çiğ yenen mevaddı hiç olmazsa temiz ve bol eularla mükerreren 
yıkadıktan ve iyice temizledikten sonra ekJetmeleri lüzumu ilan 
olunur. 

[ Doktor Orfanidis 
Zührevi ve cilt hastalıkları mütehassısı 

Beyoğlu, Tokathyan karşısı No. 251. Tel. B. O. 3134 

. ' 
.. ' . 

J 
lstanbul Vilayeti 

l\1üdürlüğünden : 
Defterdarlığı Muhasabe 

Sa kit Hükumet zamanına ait borçlara mukabil mahsubu umumi 
kanunu mucibince deyin ilmühaberi alan eshabı matluptan aldıkları 
deyin ilmühaberi muhtet/iyatmı henüz mahsup ettirmemiş veya 
deyin ilmübaberinde bakiyyei isti kakı kalanlarla : 

926 senesi Mayıs nihayetine kadar müracaat ederek yedine 
müracaat vesikası almış ve fakat her hangi bir sebeple alacağı 
henüz deyin ilmühaberine raptedilmemiş olan eshabı matluptan 
deyin ilmühaberi alanlar deyin ilmühaberile alamıyanlar da ellerinde 
mevcut olması lazımgelen müracaat vesikası 932 mayıs gayesine 
kadar bulundukları mahal Malmüdürlüklerine ba istida müracaat 

ederek atiyen çıkacak talimatname mucibince hazine tahvili almak 
için ellerine birer numara pusulası almalan Mayıs 932 gayesine 
kadar müracaat etmiyenleria alacakları da hazine lehine sakit 
olacağı ilan olunur. 
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Tahtakurus .. , Sinek: ve biitUn hasarll bir 
san1 yede imha eden ve emsaline nazaran 
daha miiassL; daha öldUrUcU olon yerli malı 

İstanbul ve Ankara 
Satış Mağazaları 

r. Ali Esat 
Gülhane doğum ve kadın 

hastahkları muallim 
Hnstııl:ırını cuma l an ıanda hergUn 

l den 6 ya kadar Cağaloğlunda Yere· 

balan caddesinde Orhan Bey apıırtı· 

manı No. 3 te kabul ve tedavi eder. 

aza 
• 

t • 
Si 

a 

• 
ın 

an 

•• • • gunu 
açılıyor 

1 

)f. Her aınıf işsizlere iş ve 

btiyenlere işçi verilir. 

"f iş Ocağına ortak nlınır. 
Babıali cnddeal T. 2,3495 

Kars Vilayeti dahilinde Kö
roğlu namındaki devlet orma· 
nından on senede 75710 met· 
re mikip çam kerestesinin kat 
ve ihracı kapah zarf usulile 
talip bulunmamasından naşi l 
mayıs 932 tarihinden 1 - Hazi
ran • 932 tarihine kadar pa· 
zarlıkla ihalesi icra edilmek 
ilzere müzayedeye çıkanldı· 
ğından talip olanları şeraiti 
anlamak için İstanbul Trabzon 
Kars Orman MOdürlllklerile 
Ankarada Orman MüdQriyeti 
'Jmumiyesine ve yevmi mu
kfırda Kars Villyetinde mOte
şekkil ihale komisyonuna mll
racaatleri ilan olunur. 

Dr. A. KUT .EL 
Cilt Ye zührevi hutahldar teda· 

vihaneai Karaköy Börekçi fırını 
sırasında 34 

Şaraphanesinde Yapılan 
Telefon ı 23291 .., 

ag latanbul Bankasmdan: 

Nisanın ikinci giinfi Hisseda.ran 
Htıyeti Umumiycsi sureti :ıdiycdo içti
ınaa da\·ot edilmiş i ~e de ekseriyet 
hil.sıl olmadığından Haziranın altıncı 

pnzart<IBi günü ııaat (14) to yen irlon 
içtima odccoğinclcn nıOzakernta i~ı mk 
ctınok lizero lliakal (50) hisseye malik 
his:.cd:ırnnın yevmi iı;timndan bir hafta 
ovvoliııo kadnr Malım u tpaşaua. Alnıt 

Er, lııııııııda 22 nuıııar:ı.da lstanbul 
Banka ına ınüracaatlo duhuliye vara
ka ı almaları ilA.n olunur. 

Hıız.naınci m üz.ak erat: 
1 Hl31 sen esi hesaba tının tetki· 

ki ta~diki vo Meclisi İdarenin ibrası. 
2 Müddeti hitam bulan Meclisi 

ld Lro az !arının yerine yoniden aza 
intihabı vo hakkı huzurlarının tayiııi. 

~~ Bir ıııurnkıp tayini ve ücroti-
rıiıı tesbiti. 

4 - Mur:ı.kıbin 12 mayıs 1932 ta
rihli tokliratı - Meclisi ldarenin karni· 
Jon tecdidon intihabı. 

ğa~ larında 
Kiralık hane L 

Hakırköydo Kartaltcpede Zuhurat
baba karııısrndl~ istnsiyona 5 dakika. 
ırı csafv.d.<J, rıe-.t.arotli, sıhhi 9 oda, 3 dö· 
ıınm rney\• alı lıahçoyi, su ve elektriği 
havi hano kiralıktır. Gezmek için, 
iı;indekilero, görüşmek için Yerebatan
dn Orhan Bey apartıman numara (8) e 
·rolefoıı: 23201. 

Satılmıya Başlandı ! 

Öksürenlere: KA TRA Hr\KKI EKREM 
PERTEVNIYAL VAKFINDAN: 

Şişlide fzzctpaşa So. Valde aparlıııanıııın ı No. dairesi 1 sone müddet vo tohrt 32 lira icarla. 
,, ,, So. ,, ,, 2 No. ,, 1 ,, ,, ,, ,, S.3 ,, " ,, ,, So. ,, ,, 8 No. ,, 1 ,, ,, ,, ,, 40 ,, 
,, ,, So. ,, : ı 4 No. ,, 1 ,, ,, ,, ,, 

Köprübaşında Vnldo hanında 1/3G No. odalar 3 ııene mUddet ve 65 lira icarla. 
,, 

,, 
ö5 " 

., ,, ,, 1!) No. mağaza. 2 ,, ,, ,, 35 ,, ,, 
,, ,, hanı rıhtım fizerindo şerbetçi kulübesi 1 sene 6 ay milddet ve tehrl 27 lira icarla. 

Ak:-.arayda Atomboy mabalJcsinde Yozirçeşme So. 10 No. hane 1 sene mUddot ve tehrt 27 lira icarla. 
Balfı.da muharrer emlak hizalarında gösterilen mHddot ve l:ıedello ve açık arttırma suretile yirmi gün için mflza- • 

ycdeyo konulmuştu. Jsticar:ı. talip olanların yevmi müzayedo olan şehri halin 31 inci Sah günü saat on altıya kadar 
İstanbul Evkaf Müdüriyetinde Portevniyal Vakfı Jdaresine veya EncUmone müracaat eylemeleri. 

E S LS Z 

Kilosu 
35 

Kuruş 

Saldık islim kazanı - Bir bu· 
çuk metre uzunluğunda ve 75 santim dl· 
rametre genitliğindo, sağlam bUtUn 
toferrııatı t.-ımaın ve işler bir baldo 
islim kazanı dört yiiz olli liraya satı· 
Jıktır. Yerebatan caddesi 141 numara
da çorap boyahanesinde Mitel EfoııdJ

ye m ürncaat. 

Urolog 
" Paris ,, den Di~lome 

Dr. HAKKI RÜŞTÜ 
İdrar yolu ve tenasül 
Birinci eınıf miltehassıs 

Beyoğlu : lstikl!l caddesi No. 322 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Beyoğlunda Abanoz 
sokağında 23 No lı hanede sakin iken 
16 mart 932 tarihinde vefat eden Di· 
mitri Vata vali Efendinin vasiyetna• 
meai açılarak tenfizine başlandığın· 

dan kanunu medeninin 538 inci mad· 
desi mucibince bu bapta bir gQna 
itirazi olanların tnrihi ilandan itiba
ren bir ay zarfında Beyoğlu Dördüncll 
Sulh Hukuk Mahkeme.ine milraca• 
atları lüzumu ilan olunur • 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ratzp 

Neşriyat Müdilril: Halil Lütfi 

GAZO~CULU AN Eyi Ye Kirlı ~an'~t .Yoktur! 
LUTFEN, SON KAT ALOGUMUZU iSTEYiNiZ. 

A. FAiK LIMITET 
ŞİRKETi 

lstanbul, Sirkeci Liman Han. 


