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Halkın Sesi ıl 
Son Vergi 
Tasavvurları iHTiKAR 

Son vergi tetkikata •e t&1av
-wurları hakkında dün karile· 
rimizle ıcörüttük. B 2e aynen 
qafıdaki nıütaleaları aöyle· 
diler: 

..... Be7 (F ..... ldreıah .-halleal nıt 

- Bütçemizin gelirini gideri· 
De uydurmak ve ayagımızı yor· 

Dört Tacir 
Mahkemeye 
Verilecek 

ıanımıza göre uzatmak mecburiyeti 
karpsandayız. Bunun için bükôme· 
tin aldıgı ve alacağı tetbirleri 
boş görmek lazımdır. 

Çünki başka çaremiz yok. 
Bizde vasati ürcet ve maaş ( 50} 
( 60) lirayı geçmez. Şimdi bir 
işçi veya memur ayda ( 10) ( 1'?) 
Jira daha, fazla vergi verecek. 
Hayat ucuzladığı için de bu vergi 
tabü görülüyor. Fakat bence 
bayat ucuzlamış değil bilakis 
artmııtır. Misal olarak size nakit 
nsıtalarını, su, ve ev kiralarını 

gösterebilirim. Bunlar da vergile
re yapılan zam nisbetinde indi· 
rilmezse hayat ucuzlamış sayılmaz. .. 

Salih B. (Fatih Kumrulumesdt 7) 

-Az ücretli ve az maaşlı işci 
ve memurların da buhran vergi· 
aine tabi tutulmalan mühim bir 
me.eledir. Hele gıda maddeleri
nin başında gelen şekerin bugün· 
isinden daha fazlasına sablmasıma
taraftar değilim. 

Kazanç ve İf azaldığı ıçın 
paıam zın alı cı kudreti artmışbr 
deniliyor. Fakaf buna rağmen 
bayat ucuzlamış değildir. Şekeri 

(56), limonu (10) kuruşa yiyoruz. 
Kahve (2 O) oldu. Ekmek te 
Jlkıeliyor. Hele lstanbulun ezeli 
elerdi olan mesken kiralan eksil
miyor, bilikis artıyor. .. 

Şemeettln Bey ( S-at)·a hkele 
Mka"2S) 

- Buhran Yergisini'n tezyit 
" teşmil edileceğini, şeker istih· 
lik resmımn ve bazı vergi
lerin artbnlacajuu gazetelerde 
okudum. Eğer bu mütalealar 
tasvip edilerek Meclise giderse 
Meclis bunları kanunlaştırmadan 
evvel bir ( Hayab ucuzlatma ) 
kanunu hazırlamalı, ondan sonra 
da bunları müzakere ve ka· 
bul etmelidir. ( 30 ) lira maaş 
alan bir memur bunun 7 ,5 
liras :nı Kazanç ve Buhran 
vergisi verir ve başında da birkaç 
ailesi bulunursa bunun nasıl ya
ş ıyacağını diişünmek lazımdır. 

latanbulda insanın başını soka· 
cağı kü.nes kadar edanın kirası 
ltiie hala on liradan aşağı değil· 
dir. Hele bu ev kiraları, üzerinde 
durulacak başlıbaşına bir iştir. 

Son günlerde şeker fiatlerinio, 
tekrar yükseldiğini dün yazmııtık. 
Ticaret MOdOriyeti fiatleri tekrar 
yükseltenler bakkmda takibata 
başlamııt•r. Şimdilik dört teker 
tacirinin isimleri ve yaptıkları 

karışık işler tamamen tespit edil· 
miştir. Diğer ban tacirler hakkın
da da takibata girişilmiştir. Sala· 
hiyettar bir zat bu mesele hak· 
kmda bir muharririmize ıunları 
söylemiştir: 

" - Bu gidişle zanuederim, 
şeker tacirlerinden birçoğu tek
rar mahkemeye verileceklerdir . ., 

Mezarlık içinde 
Gece Yarısı Eir Yolcuyu 

Yatırıp Soymuş~ar 

Ramiste Çmar caddesinde (3) 
numaralı evde oturan Dokumacı 
Mehmet Bey cuma gecesi ( 1 1) de 
evine dönerken Yavedut mezarla· 
ğı içinden ansızın( 1 J ) kişi önüne 
çıkmış, ağzını tıkamak ıuretile 
yere yatırmışlar ve cebinde bulu
nan paralarını aldıkları gibi üstü
nü başını da parçalamışlardır. 

Mehmet Bey dün Adliyeye 
giderek feci şekilde tecavüze uğ
radığını bildirmiştir. 

Maarif Müsteşarı 
Maarif Müsteşarı Salih Zeki Bey 

şehrim ize elmişt ·r. Bayram nihayc · 
tinde d6ııecektir. 

Bir Baba 
Heroin Çeken Çocuğunu 

Polise Verdi - -
Taksimde Feridiye caddesinde 

oturan Artin isminde bir genç 
beroin çekerken babası tarafından 
yakalanmıştır. Babası oğlunu 
polise ihbar etmiş, Artin heroini 

• Arnavut Rafetten aldığını itiraf 
etmiştir. Artin ve Rafet hakkmda 
tahkikata başlanmıştır. 

fııUnUr SUreyya Beyin Vafatı 
Hariciye Vekaleti Teşrifat 

U. Müdürü Münür Süreyya Bey, 
kulağından yapılan ameliyatı ,mü
teakıp vefat etmiştir. Hariciye 
mesleğinde 40 sene çalışmış olan 
bu emektar memurun beklenmi· 
yen vefatı hariciye mahafilinde 
biiyük bir tee~ sür uyandırmıştır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

Tütün ' ADLiYEDE 
Konferansta Neler Altmış Maznun 

Görüşülecek Kaçakçılıktan 
Hapse Atıldı Mayısın ilk haftasmda şehri

mizde bir tütün konferansa top-
lanacakbr. Konferansa Türk, Yu
nan, Bulgar hükumetlerinin mu· 
rahhaslan ittirak edecektir. 

Türkiyede senede 45, Yunanis· 
tanda 70, Bulgaristanda 25 mil
yon kilo tütün istihsal edilmekte
dir. Yekinu 140 milyona baliğ 
olan bu istihsalatın ancak 20 
milyon kilosu bu iiç devlet da· 
bilinde harcanmakta, 120 milyo· 
nu ihraç edilmektedir. Tütün 
müşterisi olan milletlerin alma 
k. biliyetleri azaldığından, konfe
ransta, iıtibsalatın cihan iatihlA· 
kitı ile tanzimi, istihsalitın tah
didi ve iyi tütün yetiştirilmesi 

esasları görüşülecektir. 
işe yaramıyan istokların imha· 

sı, şark tütünlerinin revacına temin 
için hariçte ne propaganda me
seleleri de görüşülecektir. 

ffalk için 
Tesis Edilen 
Sanaloryom 

Verem Mücadele Cemiyetinin 
Erenköyünde açacağı Halk Sana· 
toryomunun küşat resmi 6 mayıs 
cuma günü yapılacaktır. Ayni 
günde hasta kabulüne başlana· 
caktır. Erenköyün en güzel yerin· 
de bulunan sanatoyom mfiteaddit 
köşkleri ve büyük bir bahçeyi 
ihtiva etmekte, içinde röntgen ve 
kalorifer tesisatı bulunmaktadır. 
Cemiyet, hiçbir kazanç gayesi 
düşünmeden hastalardan yevmiye 
275 kuruş almaya karar vermittir. 
Bu fiate ilaç, tahlil, röntgen, 
muayene ve filmleri de dahildir. 
Müessesenin idaresini mütehassıs 
doktorlarımızdan beşi Eahriyen 
deruhde etmiştir. 

Burada tedavilerini istiyenler 
Hilaliahmer binasındaki Verem 
Mücadele Cemiyetine müracaat 
etmelidirler • 

Ürken Beygir 

Şehrimiz Adliye lhtısas mah· 
kemesine. ilk işe başladığı gün
den bugüne kadar sevkedilen 
kaçakçılık davalarının miktarı 
140 kadardır. Bmılardan (60) ka
darı hakkında mahk6miyet karan 
verilmiş, {10) davanın maznunları 
da beraat kararı almışlardır. Ge
riye kalan (70) dava henüz rü'yet 
edilmektedir. Aynca hergün bir
kaç maznun fhtısaa mahkemesine 
gönderilmektedir. 

M. Troçki Gidemiyor 
M. Troçkinin Çekoslovakya 

seyahati tamamen akim kalmıştır. 
ÇünkO Çek hükftmeti müsaade 
vermemektedir. 

Gümrükte 
Üç Ambar Memuruna 

işten El Çektirildi 

Gümrük A:nbarlarında mll
fettişlcr tarafından eşyaların tes
bitine başlanmıştır. Bu arada 
4 numaralı ambar teftiş edilirken 
bazı karışık işlere tesadüf olun
muştur. Neticede ambar memur
larından Zihni, Avni ve lbrabim 
Beylere işten el çektirilmiştir. 

Hukuk Talebesinin Çayı 
Ônümüıceki çarşamba gilnü 

Hukuk F akülteai son sınıf tale
besi tarafından müderrisler şere
fine T okatJiyanda bir çay ziyafeti 
verilecektir. 

ilk Kibrit 
Fabrika Piyasaya Mal Çı

karmıya E aşladı 
Ki~rit Kıralı Krogeria inJiba

n, Büy6kderedeki kibrit fabrika· 
sı nın vaziyetine tesir yapmallllfbr. 
Fabrika faaliyete başlamış ve 

piyasaya ilk kibriti çıkarmıştır. 
Şimdi fabrikada 300 amele ça
lışmakta, bunlar 90 ile 150 ku
rut arasında yevmiye almaktadır. 

' Fabrika senede 35 bin sandık 
Cadde Ortasında Kaşarken kibrit çıkaracak şekilde tesis 

Bir Çocuğu Yaraladı edilmiştir. Bu miktar memleketin 
- - ihtiyacından fazladır. G~çen sene 

Beşiktaşta arabacı Hasanm 21.800 sandık kibrit sarfedilmit· 
beygiri ürkerek kaçmış, bütün 

tir. Her sene hükumete 1,800,000 
mahalleyi toza dumana katmıştır. 
Bu esnada mektebe giden Memiş !ira vermeyi taahhüt eden şirket, 
Efendinin kızı l 4yaşmda Nevvare birinci taksit olan 900,000 lira 
Hanıma çarparak, kızcağızı muh· kAnunusanide vermiştir. ikinci 
telif yerlerinden yaralamıştır. taksit temmuzda verilecektir. 

1( Günün Tarihi 

Rıhtım Şirkeli 
Mahkemede 

l.tanbul Rıhtım Şirketi an treP 
larmdaki kaça çı lık vüıünden hal 
tarafından açılan 650,085 lirahk b 
ya dün D8rdüncü Hukuk Mahke 
aiade baflanılmış t ır. Rıhbm Şirk 
aYukatları firketin mea'ul olanı• 

catını, davanın reddedilme1l laıı 

plditiai, eauen iat idanın aarih 
maclıtını aöylemi flt" rdir. Hükü 
aYUkatları iae iddiaiaranda i 
etmitler, neticede dıvamn rüye 
karar ~er'lerek evrak tahkikat h 
mine laa•ale ed.lm'ş ir. 

Bulgar C g1raları 
.Memleketim zc: kaç ık olarak 

••r eiıara .. ithal edıldığ i yazılonf 
Hüktmet bu meseleyi takibe ha 
mııtar. Cigar alar. n deniz yolile it 
edilditi anlaşılınışt r. 

Gazeteciıere Ziyafet 
Dün Rus Konsoloshaneıindf' 

buat terefine b r ç 1y ziyafeti ver 
miştir. 

Barut lnhisarınd 
Suiistimal Ve f sraf Yapıl 

Mı, Yapılmadı mı ? 
Bir gazete, Darut ve fişek lnhi 

Şirketinde birçok aui istimaller 1 
pıldıft, hariçten p;tha ı fiatle mal 
me retirildiği, israf yapı ldığı ye 
ylzden firketin bü <ilı:nete karıı ta 
hütlerinl ifa edem : diği yazılmıştı. 

Buıün diğer b r gaz.:te, tahki 
tına atfen şirkette dik tatör vaıi 
tinde ( Holdin ) isminde bir ad 
olaaadıtıaı, muhte if şirketlerin 
araya gelmesine Holding lımi ve 
ditlni, diğer iddıaların da a1lı 
lunmadıftnı, esasen ae-rmayenin 
n11 bOkümete a it oldıığu için şirke 
dalma kontrol altında bulundug 
yaımaktadır. Acaba hanri id 
dotradar? 

Tutun Mubayaası 
Tlna rejiai memleketimizden 

miktar tGtün almıya karar vermit 

Berberler Toplandılar 
Berber esnafı dün toplanarak y 

idare .. Jetİ•İ latihap etmiılerdar. 

Voronof Davası 
Doktor Behçet Sabit Bey 

mlddet eYHI Voronof afisi hak 
da ••triJ•t yapan (Akşam) l'aı.et 
aleyhinde hukuk mahkemesinde 
bla lirahk bir dava açmıt. fa 
daya reddedilmitti. T emyiz mftb 
meal bu kararı nakzetmif Ye d• 
yeniden başlamıftır. 

Şehir flıecl isinde 
Şehir Meclisi dün öğleden so 

toplanmıt. bazı teki f ler encümeni 
haYale olunmuştur. 

On Senelik 
Maaşlar 

Eytam, eramil ve mDtekaidl 
100 kuruşa kadar olan on aeneJilı 
rlnin ita.ına ait cetveller tall 
edilefek Malmüd iirlükleri tarafuı 
Maliye Vekaletine gönderilmiştiı. 

Pazar Ola Hasan Beyin Bir Tasnifi! 

J -insanlar birkaç suretle tasnif olunur-, 
lar: Açlar, tokJar;ahklar, akıllılar; güzeller, 
çirkinler; ıişmanlar, zayıflar gibi. 

2 - Fakat insanların en esaslı tasnifi ı 3 - Meseli şu alık ve ablak çehre 1 
şudur: Taklit edenler, taklit olunanlar. hem dalkavuktur, hem mukallit. Beriki 
Bunların birincisi g iilünçtür, ikincisi muh- asil sima hür düşüncelidir ve serbesttir. 
teremdir. 

4 - Bu biçimsiz kann da incel~ 
için belkibin bir etek öper. Fakat tabı 
vurduğu damga silinmez ki .• 

"' 
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Hergün 
Biraz Da 
Köylüyü 
Himaye Etsek! 

Arbk mütearife olm111 haki
katler vardır : 

Ttırkiye balkının d6rtte tlçllnl 
k6ylU teşkil eder. 

Köyltl Türkiyenia belkemitlclir. 
Köylll efendimizdir. 
KöylOytl himaye llzımdar. 
Ve aalre .• 
Sonra bakarıınıs, 
Köylünlln sekiz liraya elde 

•debildiji afyon yine sekiz liraya 
tablar. 

Köylll ektiği tlitOnl utama
daiı iP.. yakmaya mecbur kal
maıtar. Yalnız Ege mmtak .... 
da köylllnün elinde 18 milyo11 
kilo ttltlln vardır. K&ylOnlbı buj'
dayı onun istihsal masrafım bUe 
çıkaramayacak kadar yok baha
ıına elinden gider. 

Buna mukabil sanayiin bima• 
yesi için birçok tedbir alınmlftır. 

Teşviki sanayi kanunu onlan 
himaye için çıkanlmıştır. Bazı 
eşyanın gümrük resimleri, onlan 
himaye maksadile arttırılmıştır. 

Kontenjan tedbiri, sanayii ko
rumak gayesini gütmektedir. Sa· 
nayi için birçok muafiyetler 
kabul edilmiştir. 

Halbuki memlekette sınıf far· 
kı kabul edilmemiştir. Her sınıhn 
menfaatini azarnt derecede hi
maye esası kabul olunmuştur. 

Demek ki tatbikatta bir 
yanlışlık vardır. Demek ki k8y
lü bir nevi ihmale uğramışbr. 

Blltçe açığını kapatmak, mem
leketin iktısadt bünyesini sağ• 
Jamlaştırmak için bu hatanin bir 
an evvel düzeltilmesi, k8ylünOn 
de sanayi kadar, himayesi il· 
ıımdır. 

Madam Hano 
Bir Bankada Yeni Vesi

kalar Ele Geçirildi 
Paris, 10 (A.A) - Dlln aj'

leden aonra Ooyon Ptıblik ban· 
kuanda yapılan taharriyat neti
cesinde ele geçirilen vesikalar 

• t 

Mme. Hano ıle banka arasında 
bir takım mUnasebetJer mevcut 
bulunduğunu göstermektedir. 

lBetinci ıayfada tafsilit vardır) 

isyan Çıkmış 
Vermut 9, ( A.A. ) - Tragon 

ismindeki İngiliz kruvaz8ril Ter• 
növe hükumet merkezinde çıkan 
kargaşalıklar dolaı~ ı"le mezkür 
şehre hareket etmiştir. 

l<ulübün Eşyasım Satmış 
Şehzadebaşında bir Spor ku· 

lübünün kazan ve sairesini sat
makla maznun hademe Ahmet 
mahkemeye verilmiştir. 

At'ı Müsabakalar 
Sipahi Ocağı, her sene ol

duğu gibi bu sene de sivil er· 
keklerle hanımlara ve zabitlere 
mahsus olarak atlı mUsabakalar 
tertibine karar vermiştir. Müsa• 
bakalar mayısın yirmisinden iti· 
haren üç cuma devam edecek 
ve Ocak karşısındaki meydanda 
Yapılacaktır. 

irtihal 
Şehrimiz avukatlarından M. Ziya• 

~ttin, A. Nun tdn Beylerin pederleri 
•e Saiteli K~ymakamı fb,.&him Beyin 
k~!ınpederi, istinaf Riyasetinden 
ıtıutekait Giritli Kavur :zade Ömer 
Ziya Bey vefat etmiştir. Cena esi 
burün ik4ndi vakti Kadıköyünde Mı• 
•ırhoğlunda Yavuzaelim •okatınd&ki 
laanesinden kaldırılacaktır. 

MeYli gariki rahmet erli,. 
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1 - Gençlik a•••-. nedametten 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Aylık ·Alan Herkesten 
Yüzde On Kesilecek 

Buhran Vergisi De Eskisi Gibi Alınacak 
[ Baş tarafı 1 inci aayfada J 600 bin lira, bazı bankalara bahşolunan yol muafi

yeti kaldırılarak 500 bin lira elde edilecektir. Bu 
arada bedeli nakti vergisi kanunu da tadil 
olunacaktır. 

Memur ve mütekaitler maaş faslı 82 milyon, 
mukavele borçlar faslı 45 mi!yon, iaşe faslı 21 
milyon, inşaat 3 milyon, sair masraflar 41 mil
yon, kira bedelleri de 890 bin liradır. Y ekiinu 
193 milyona yakın olan bu masrafa mukabil ,.8 • 

ridat 149 milyon liradır. Aradaki 34 milyon açı
ğı kapatmak için hllk4met masraflarda esaslı 
tasarruf ve varidata tezyit çarelerine tevessül 
etmiftir. 4 l milyonluk masraflar yekunu 27 milyona 
indirilmiş, inşaat faslı da tamamen kaldırılmıştır. 

Müvazene vergisine gelince: Varidabn tezyidi 
için hükfımet tarafından ileri sürülen en mühim 
teklif ( müvazene vergisi) dir. Şimdiki tahminlere 
göre bu yeni verginin esas ve mahiyeti ıudur: 

Muvakkat mahiyette olacağı söylenen bu yeni 
vergi, bugün buhran vergisi veren herkesin maa· 
ımdan ve aylık Ocretinden ynzde onu kesilmek 
suretile alınacakbr. Aynca Buhran ve Kazanç 
vergileri de eskisi gibi kesilecektir. Huzur hakka, 

Varidatın tezyidine gelince: Yerli fabrikalann 
vergisiz olarak getirttikleri iptidai maddelerin bazı
larından gümrük vergisi almmak suretile bir buçuk 
milyon lira, gümrUk muamele vergisine bir miktar 

~ ... m ya ... dar ak 4 milyon lira, zirai muısakkafat hariç 
olmak llzere bina verperl artbnlaralc 900 bin lira, 
otomobil, otobia, kano, motosiklet aibl nalcD ........ 
talarından verif almmak •retile 200 bin llralık 
bir fazla varidat temin olunacaktır. Ayrıca dahilde 
yapılan şekerin iıtiblik resmine zam icra olunarak 

aidat, ihtisas zammı, ikramiyelerden de Muvazene 
vergisi kesilecektir. Buhran Vergisinin istisna .. 
İarı baki kalacak, yeni verıf istisnam olacak, 
ayhji ne kadar olursa olsuu herkea ba nrrfyi 
verecektir. Bir habere gire, eald teka.Dt kanunBe 
maq alanlar ile harp malOllerl, laidemab Yataniye 
tertibinden a1lık alanlardan ela yeni verıl tala.u 
edilecektir. 

Eski Borçların Tediyesi 
S. Oğlu Şükrü Bey Parise Gidiyor 

Ankara, 10 (Hususi) - Sara• 
coğlu Şükrü Bey birkaç güne 
kadar yeni talimata hamil olarak 
Parise gidecek ve hamillerle 
tekrar temasa başlıyacakbr. 
Osmanlı borçlarına ait hüku· 

M. Tardigö 
Cenevrege 
Gidiyor 

Paris 10 - (A.A.) - Başve
kil M. Tardiyö, yarm Belfort'a 
ve oradan akşam Ustü Cenevre
ye gidecektir. 

Mumaileyh, ıalı gilnü mali 
komitenin raporunu tetkik ede
cek olan Cemiyeti Akvam mecli
sinin celsesinde hazır bulunacak 
ve belki de Gir nutuk ıöyliyecek
tir. M. Tardiyö, Paris'e 13 nisan 
da avdet etmek niyetindedir. 

metin noktai nazazrile dainlerin 
noktai nazarının bir itillfla ne-

ticelenmesi muhtemel g6rllnmekte
dir. Söylendiğine göre yeni for
müJe nazaran, borçlann tes
viyesinde biltiln mikdar yüz-

1 
Hindistanda 

Ardı Arkası Kesilmiyen 
Karğaşalıklar 

Allababat, 10 ( A.A )- Polis, 
kargaşalıklar çıkaran halk üze· 
rine ateş açmak mecburiyetinde 
kalmıştır. Bir kiti ölrnn,, bir 
polis ağır surette yaralanmaıtır. 
43 kişi tevkif olunmuştur. 

Dahiliye Vekilinin Ziyafeti 
Ankara 9 ( Telefon ) - Dahi

liye Vekili Şükrü Kaya Bey ya
rın bir &ğle ziyafeti verecektir. 
Bu ziyafete lbrahim Tali Bey, 
lstanbul \'e Ankara Valilerile M. 
Y ansen davetlidirler. 

de kırk nisbetinde azalacak. 
Ttirk parası olarak tedi
ye edilecek, tediye ıekilleri 
ve mllddetleri değiıecektir. Sara• 
coğu Şlikr ü 8eyin son temasları
nın litili.fla neticeleneceji kuvvetle 
tahmin edilmektedir. 

'

Üç Kaçakçı 
Bir Milyoneri 
Parçaladılar 

Nevyork, 9 (A. A.) - Koı, 
Tavuk ve emsali hayvanlar yetİf• 
tirmekle tanmmıı milyoner Jogef 
Kohen, Bruklindeki evinin bal· 
konununda karısile iskambil oy
nark en Oçk açakçının taarruzuna 
uğramışbr. Kaçakçılar milyoneri 
rovelver kurşunile adeta delik 
deşik bir hale getirdikten sonra 
kaçmıılardır. Bu taarruzun bir 
intikam eseri olduğu zanne
dilmektedir. 

Mündericatımızın çoklu
tundan Dercedilememiş
tir. 

Millet Meclisinde 
Dünkü içtimada Yeni 
Layihalar Kabul Edildi 

Ankara, 10 (Hunal)- Meclia 
dUnk& içtimaanda 1757 numarala 
kanunun blrind maddesinin tefairl 
mazbatua kabul etmiftir. Buna 
ıare yefat eden meb'aslann mi
rasçılarına HDellk tahsiPtm ,. .. 
n11 niıbetiDde Yerilen taımlnat 
bir yard11a mahiyetinde addedi
lecek Ye tenkeainde11 uyalmıya
cakbr. 

Poata, Telıral " Teleloa 
midir Ye bqmemurlarmua ida
reye ve devlete ait ldruuı: bina
larda ailelerlle llcretm otaracake 
lan hakkındaki kanun kabul 
edilmiştir. 

Avukatlarm Taksimi 
Bir sabah gazetesi, avukatla

rın mahkeme derecelerine göre 
sınıflara aynlacağım yazmı" bia 
de iktibas etmiştik. Adliye Mn .. 
teşarı bu haberin doğru olmadı
ğını beyan etmiştir. 

Muhtelit Mübadelede 
Muhtelit mübadele komisyonund• 

evvelce üç bitaraf aza vardı. Bunlar 
Türk ve yunan noktal nazar ihtilaf. 
larında hakemlik yapıyfJrlardı. Ha}. 
bukJ timdi bwalarıa adedi iki1• 
inmittir. Türk Ye Yunan b61dimot• 
lerl iki hakemin klfl gelecejine 
dair mektup teati edeceklerdir. 

Turfanda Çiroz 
Son bir hafta içinde balıkçılar 

mühim miktarda çiroz yakala
mışlar 'le dlln do piyasa7a tur
fanda ciroz çıkm11tıre 

Para Davası 
Devlet Matbaasındaki 
Davaya Devam Edildi 

Denet Matbaumcla para 
baıbrmak lltiyen Ye ret cevabi 
aldıtı için Matbaa MlldGrll Hamdi 
Emin Bey aleyhine da•a açu 
Ali Rıza Beyin muhakemesbıe 
devam edilmiftir. Hamdi Emin 
Bey yine gelmediğinden tebliğat 
yapılması için muhakeme bqka 
gine bırakılmlfbr. Ali Rıza Be1 
15 klğıtlık bir iddianame hazır-
lamıf ve bunu dDn Adliye kori• 
dorlannda okumakla Yakit geçir
miıtir. 

Karşıllkiı l<avga 
Samatyada oturan Ahmet ve 

terlikçi Salih bir alacak yiizfin-
den kavga etmişler, Ahmet bte 
çakla Salibi ağır surette yarala
mışhr. Salih de Ahmedin par
maklannı kesmiştir. 

Bari Sergisine Çagırlldık 
ltalyanm Bari ıehrinde eyl61 

içinde • açılacak olan sergiye 
bnknmetimiz de resmen davet 
edilmiştir. 

Grev Bitti 
Madrit, 10 ( A. A.) - 48 

1astlik grev hitam bulmuı oldu
ğundan Cllmburiyerçi Hukuk 
talebesi, tekrar çalıımıya bq
lamııbr. 

İSTER İNAN, 
fzmir civaranda Tireden blldiriliyora 

/STER İNANMA! 
mezarhta göm. Yumurtalar orada kurudukça kocan 
olacak herif te oldutu yerde katılır. 

Attilanın 
Mezarı 

"Genç bir kadın, kocaaından ayrılmak Ye bir 
başkasına varmak arıuaile yanıp tututurken kar1111na 
ihtiyar bir kadın çıkmış: " Kızım, demİft merak etme, 
çektiğin derdin çareai kolaydır. iki yumurta al, tepe
lerini itno ile del, beyazlarını akıt ve yumurtaları bir 

Genç ve •af kadın acuzenln dedijinl yapmıft fakat 
mezarlıkta karanhk vo kötü itini batarmıya çaba
larken yolcular ıörmOt polise haber vermlo vo kadınl 
1akalatmıolardır. Ayni akıbete ihtiyar .a.büyilcB de ut
ramıttar.,. 

151 ER lltrAN, lu, ER INANlıJAI 

Yukan Avusturyada Oroı.
munster nahiyesinde Attilinın 
mezarının taharrisi için milhim 
bir hafriyata başlanmıştır. Atti
linın demir, gllmilş ve altından 
yapılan tabutunnn meydana çt
kanlmaıına merakla intizar edil
mektedir. 
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Biletten 
Daha İyi Plan 
Can Sağlığı 

İslanbulun bir planı ve bir 
haritası yapılacak. Belediyenin 
932 bütçesine plan tahsisata ola
rak ( 100) bin lira konuldu. Zan· 
nederim yakında faaliyete geçi
lecek ve bu mühim iş bir şehir 
mütehassısına havale edilecek. 

Fakat belediyenin bu zahme-
ti, bana kalırsa, lüzumsuzdur. İs· 
tanbulun bugün, elden ele dola• 
ıan mükemmel bir plam ve sarih 
çizgili bir haritası vardır: Tram
vay bileti. 

Evet, tramvaya bindiğiniz za-
man biletçinin size üç, beş 
kuruşa sattığı renkli kağıt par
çası fstanbulun güzel bir barita-
11m ihtiva ediyor. 

Siz, biraz dikkat edecek olur
ıanız o küçücük renkli kAğıdın 
llzerinde koskoca lstanbulu, bü
tün teferruatile okuyabilirsiniz. 
Bu dikkatiniz ıb:i ilk hamlede 
1evindirecektir. Eğer yanınızda 
tamimi bir arkadaştnız Yana 
teklifsizce haykıracaksınız: 

.. _ Ne diyorsun birader? la
tanbul mükemmel bir tehir. 

Tabii arkadaşımz hayret ede
cek. Fakat siz devam edeceksiniz: 

• - Baksana birader. Bütün 
ıemtler demir ağlarla birbirine 
bağlanmış. İşte Beşiktaş ve işte 
Edirnekapı. lstanbulun bu iki 
uzak semtini bugün tramvayla 
bir solukta alabiliyoruz .•• ,, 

Artık arkadaşınızın hayreti 
kaybolmuştur. O da sizin gibi 
aevinmiye başlamıştır. Fakat 
haritanın albna doğru inince, 
hakikatin sırıtan diıleri gözünüze 
ok gibi saplanacak, orada latan
bulun kenar kısımlarını, şehirden 
ayıran bir yolsuzluk göreceksiniz. 

Fener, Eyüp, Ayvansaray zin
cirini teşkil eden bu geniş 
kısım bugün raysız ve tramvay• 
sızdır. Oralarda tramvay kampa
nasmın ahenkli sesi yerine henüz 
katır nallarının takırdılan işi
tiliyor. 

Sevincinizi yanda bıraktığım 
için beni . affediniz. Fakat ne
yapayım ki dün kervan bile 
geçmiyen çöllerde bugün ma
lt.be gtriiltüsü uğulduyor. De-
mek ki lstanbulun bu kısmı çöl 
kadar bile bahtiyar değildir. 

Piinı, haritayı yine yap-
tıralım. Fakat hiç olmazsa daha 
evvel tramvay biletinin arkasın
daki haritanın çizgilerini tamam• 

hyalım. * * 
Garbi Trakgada 
Bir Türkü 
Öldürdüler 

f skeçe - Burada Yassı köyü 
civarında Türklerle aakin bulunan 
Y alımlıda ban muhacir Rumlar 
bir baskın yapmışlar ve bir Tür
kll öldürmüşlerdir. 

Silahlı Rumlar gece yansı, 
köyün mektebine girmişler ve 
hocayı uyand.rmışlar, ölümle teh
dit ederek köyün en zengin ada-
1111 olan Ahmet Ağanın evini 
gösta-mesini söylemişlerdir. Hoca 
naçar, haydutların emrine itaat et
mi~ ve Ahmet Ağanın evini göster
miştir. Haydutlar cebren hocaya 
Ahmet Ağayı çağırtmışlar. Ahmet 
Ağa hocanm sesini tanıdığı için 
karıyı açmıştır. Bu esnada hay
dutlar Ahmet Ağamn kardeşi 
Hasam mrarak öldürmüşlerdir. 
Halkın: 

- Baskın varl.. 
Feryadı üzerine silahım kapan 

yetişmiş ve haydutlar da kaç
mıştır. 

Bu hadise G arbi Trakyada
ki nswi şin mahiyetini göstermesi 
· · · ı "lrile şayanı dikkattir. 

r.-.~IDDJ:.... ................. .am~-...a..--...... --Eımııl ______ ~Döne Dolaşa 

Denizli, Ramazan Pidesi Ne:.~~~ .. ~:~~~~~ 
Gebe y v u d bekarlara telaş alm.ştı. Gaıetf 

ı 1 ass.. e zun ur lere birkaç günliik mevzu ~ 
.il mıfh. Nihayet Meclis, bu verf 

nin, nüfusu tezyit maksadile 1" 

Sllyu Ve Ağacı Çoktur, Fakat ..• 
Denizli (Hu· 

susi) - Kasa
bamız oldukça 
büyük ve züm
rüt S?ihi yeşillik
tir. Suyu Ye ağa
cı çok boldur. 
Okadar ki şeh· 
rio her tara
fın dan su fış· 
kırıyor, diyel i
lirim. Her ta
raf ağaçlarla 
k a ı> 1 anmış hr. 
Sanki bastong.. 
nuzu saplasanaz 
o bile dal bu
dak salıverecek 
Bntnn bunlar iyi amma tozu 
ve çamuru olmasa, bizim mem• 
leket cennete benziyecek. Rüz
yArlı ve giineşli havalarda toz· 
dan, yağmurlu günlerde çamur
dan bunalıyoruz. 

Yağmurlu mevsimlerde güneşe 
kavuşmak işti}'3kı, güneşli gnn
lerde yağmurda ıslanıp tozdan 
kurtulmak arzusu kovalamaca 
oynıyor. 

Burada akşamlar bam başka
dır. Sular kararırken biakaç 
akortsuz müezzin sesi, horoslann 
kısık sesli ötüşleri biribirine ka· 

Deııizlide belediye bulu;esı 

'I nşır. Dağ yamaçlanndan aheste 
beste inen inek ve bozağı kafile
leri şehrin umumi caddesinde bü
yük bir tevekkülle geçit resmi ya
parlar. Bura da insanlar ve hayvan
lar arasında samimi bir kaynaşma 

görülür. Caddede bir manda ile 
omuz omuza piyasa etmek her
gün görülen manzaralardand·r. 
Burada gurubun da başka bir 
letafeti vardır. Ufuklar yer yer 
yanar. 

Denizli ramazan pidesi gibi 
upuzundur. •Kasaba istasyonla 
mektep arasında uzanıp gider. 

Salihlide IKongada 
,Ekmek Satışı 

Gece Yarısı Kanlı iPazarlığa Bindi 
BirCinayet Oldu 

Salihli ( Hususi ) - Geçen 
g-ece kasabamızda kahvede bir 
cinayet oldu. Filorinalt Hasan is
minde birisi geceleyin sarhoş bir 
halde istasyon kahvesine gelmiş 
ve ban söz1er ıarfetmiştir. Bir 
aralık kahveci Hamdi Efendi 
miidahale etmek istemiş, fakat 
Hasan derhal tabancasını çeke
rek üç el ıilihatm&Şlır. Çıkan 
kurşunlardan Hamdi Efendi üç 
yara almıştır. Mecruh Manisaya 
hastaneye gönderilmit. Hasan 
da yakalanmıştır. 

Konya Belediyesinin geçen
lerde ekmek narhını kaldırdığını 
haber vermiştik. Narhın kaldın
larak ekmek sabşının serbest 
bırakılması neticesinde fınncılar 
arasında müthiş bir rekabet baş
lamışlar. Bu rekabet tesirile fi
atler daha ziyade ucuzlamış ve 
fırıncılar daha temiz ekmek çı
karmaya başlamışlardır. Asıl me
sele ekmeğin azarlığa binme· 
sidir. Şimdi KcoyaJa halk fırm• 
larda ekmeği pazarlıkta almak
tadır. Tabii hanği fınn daha 
ucuz ekmek verirse ona rağbet 
gösterilmektedir. 

Manisada Hayvan 
Mahkumlar Arasında Kanlı l•/ı t 

Bir Hadise Oldu raca l 
Muğla, 8 ( A.A. ) - Mart ayı 

içinde Milisın Müll6k ve Köyci
yezin Dalyan iskelelerinden 83 
keçi ihraç edilmiştir. Milas civa
nndaki aşiret keçileı inde uyuz 
hastalığı çıkmıştır. 

Manisadan yazılıyor: 
Manisa hapishanesinde on 

beş seneye mahktim Kör Meh
met ile 12 seneye mabkiim Ali, 
kahvecilik ve efelik meseleıin
den kavgaya tutuşmuşlardır. Bir 
aralık Ali, belinden çıkardığı 
bıçağı kar Mehmede saplamı,hr. 
Derhal yetişen jandarmalar sü
kuneti iade etmişlerdir. Kör 
Mehmedin yarası ağır •• teh
likelidir. 

lki Tayin 
Bandırma ( Hususi ) - lzmir

Kasaba şimendifer idaresi Mjfet· 
tişierinden Rifat Bey Şark Demir· 
yolları Müfettişliğine tayin edil
miştir. Rifat Beyin yerine Kasaba 
hattmın Uşak kısmı Müfettişi 

Mitat Bey tayin olunm~tur. 

Edirnede Bir Yangm 
Edime ( Hususi ) - Hacı Ali 

Efendiye ait un değirmeninde geçen 
gece bir yangın çıkmış ve değir
menin bir kısmı yandıktan ıonra 
söndürülmüştür. -----

Artık Havalar Düzeldi 
Erciş ( Hususi ) - Aylardan• 

beri bütün şiddetile devam eden 
kış mevsiminden artık kurtul
muş bulunuyoruz. Tipi ve fırb• 
na felaketleri nihayet bulmuştur. 
Parlak bir günef karlan eritme
ye başlamıştır. 

Eninden ziyade 
boyuna gitmiş 
gibi. Evleri ek
seriyetle iki kat 
üzerine yapılmış
br. Bunun ıebe
bini sık sık vu
kua gelen zelze
lel erde aramak 
lazımdır. 

Bu uzun te
hir, tam ortasın
dan sıkılıp ikiye 
aynlmış gibidir. 
Bir tarafta aşa• 
tı çarşı kısmı, 
diğer tarafta De
likli çınar mınta· 

1 
kası. Birinci kısım eskiden şehrin 
buknduğu muhittir. Haftanın iki 
gününde burada pazar kurulur. 
Pazar günlerinde kasaba, köyler-
den gelen kadın ve erkeklerle 
karma karışık bir panayır ha· 
!indedir. 

Şehrin yukan kısmı hükumet 
ve mekteplerin bulunduğu en işlek 
bir k•sımdır. Bu iki kısmı biribi
rine yakınlaştıran yegane vasıta 

atlı arabalardır. Burada arabalar 
çok ucuzdur. Yukarıdan aşağıya 
bir insana yUz paraya götürüyorlar. 

MERCA "E1 TIN CAZl111 

Muğla da 
Kooperatif Faali

yeti İlerliyor 
Muğla, 8 ( A.A. ) - Muğla, 

AhikLy, Turgut, Deniabat, Göka
bat, zirai kredi kooperatifleri 
umumi içtimaı yapılmış ve yeni 
idare meclisi intihap ve hesahat 
tetkik ve tasdik edilmiştir. İçti
mada 932 senesi için mukarrerat 
ittihaz olunmuş ve idare heye
tine lazımgelen salahiyet Yeril
ltliştir. 

NUfus MUdürU Mevkuf 
Afyon Nüfus Müdürü irtiklp 

cürmünden tevkif edilm~tir. 

Kaçakçılık 
Bir Köyde Dört Kaçakçı 

Yakalandı 
Salihli ( Husust) - Kasaba

mızda kaçakçılık takibatına de· 
vam edilmektedir. Son glinlerde 
Hacıbektaşlı kaynnde gizli rakı 
yapıldığı haber alınmış ve der
hal tahkikata pi,ilmiştir. Neti• 
cede köyden Aşık Ahmet ve 
Yusuf, Mustafa ve Hasan ismin
deki dört kişinin rakı yaptıklan 
anlaşılmış, ve 1 kilo rakı, anason 
.-esaire yakalanmıştır. 

Gemlikte Tiyatro 
Gemlik ( Hususi ) - İstanbul 

Temsil Varyete Heyeti buraya 
geldi. Muallimler Birliği ve Hilili 
Ahmer Cemiyeti namına temsiller 
verdi. Heyet buradan Orbanga· 
ziyeagiderek kadınlara ayrı er
keklere ayrı birf'r temsil dahag 
verdi. 

nulmak istendiğini söyledi ve lı' 
tedbirin fayda veremiyeceğiııdl 
ittifak etti. Nihayet döne dolat' 
nüfusu tezyit meselesi Uzcriııdl 
durmıya karar verdi. 

* Ha şöyle, şimdi konuşabil~ 
Bir memlekette nüfus niçJ 

çoğalır, niçin azai ır? .. 
Bunu bulmak için ince ' 

uzun taharriyata lüzum yoktı' 
MedenJ memleketler, ilmi ' 
fel'ni usullerle bunu ara.,,. 
sebeplerini de, tedavi çarele~ 
de bulmuşlardır. 

Bir memlekette nüfusun a.J 
ma veya çoğalması iktısadi lıt 
meselediL. 

Bir memlekette nüfusun ~ 
ma Yeya çoğalması içtimai .. 
meseledir. Ea1<isi laftır. .J 

Cemiyet hayahnın mütekl" 
bir tekil aldığı büyük şehiderd' 
içtimai ihtiyaçlar çoğalır. Yaş,
ınaitinin ağırlaşması, aile nüf~ 
DUD azalmasını İcap ettirir. SeV 
on çocuklu aile, iki veya üç / 
cukJu aileye iner. 

Zengin kadanlar, lüks hay~~ 
modern hayata girebilmek lf" 
çocuk doğurm;ızlar. ~ 

Fıkara sınıf, işte çahM 
ıçın, mümkün mertebe çoC 
yapmaktan çe!cinir. Medeni f 
birlerde bunu te:l1İn etmek lı' 
laydır. Bu, iktasadi sebep. 

* Köylü kadın çok doğuı'I"' 
Fakat, çocuk büy t ne şernİ~ 
bilmediği için, doğurduğu çocıJJ 
lann yüzde ellisi zayi olur. Ge~ 
köylerde, gerek şehirlerde, ço~ 
lan rahmi madere düştüğü S". 
den, hayata aya1< atacakları~~ 
kadar, kontrol edecek içtı İ 
mliesseseler, içtimai teşkilat..; 
madığı için, nüfus yarı yaJ" 
fire verir. 

Bu içtimai sebep. 

* Nüfusu çoğaltmanın esas şJ 
çocuğu, ailenin koııtrolile ber•~ 
cemiyetin kontriil f ne de !ı; 
tutmakla mümkündür. KireY_ 
ırdahaneler, bakım evleri, Y':~ 
haneler, hamile kilinik eri, sı/, 
iıtuyonları, ziyarelçi heıPii 
teşkilatı, verem ve saire sana İ 
yomlan, prevantoryomlar açıl~ 
dıkça, çocuk vefiyat n o eıaf 
rette önüne geçilemez. fi' 

Bu uıuazzam işin önilne, J 
klrhk vergisi ile geçmek, ti./. 
suyunu tatlılaştırmak için, to I 
çıkarmağa benzer. Bu 1' f 
umman içinde, bir gölüO 
ehemmiyeti olur. 

lzmirde lhfl<ar 
lzmir, 8 - İsimleri henüı ~ 

li tutulan üç tacir hakkında ,J 
kir cürmünden dolayı k• 
takibata girişilmiştir. 

Zırnık! 
Balıkesirde Zı;-ık Kııl 

çıları "1 t edi 
Babkesirde, son g nlcrde 

zırnık kaçakçısı yakalanoı•t J. 
sandık içinde kırk ldlo 11 / 
ele geçirilmiştir. T .ıhkikal'\,1 
re zırnıklar Balye made~~I~ 
çalınmış ve Balake ire getıt 
tir. Bu işi yapan Mii ür .;c; 
mail ismindeki c ii t. arlar 
kemeye verilmi~ur. 
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Kari Mektuplart 

Çikolata 
Yerine 

•• 
Uzüm 

Muallimlerin bir çikolata fab
rikaıile anlaşarak bütün mektep 
çocuklarımızın bu fabrika istih· 
ıaliboı alacaklılarını, buna muka
bil de mUessesenin Muallimler 
Birliğine bir miktar para vere-
ceğini, bu para ile hasta arka
daşlann yardımına koşulacağını 

gazetenizde okudum. Üzüm ve 
incirlerimizin süslü kağıtlar için
de satılan çikolatadan daha 
mugaddi ve daha iktisadi olduğu 
malumdur. Çikolata fabrikasile 
anlaşılacağına bunun yerine üzüm 
ve incir mütehassıslarile anlaşılsa 
daha iyi olmaz mı? 

Nakliye Taburunda Kuaba 111ualllml 
SADi 

Bir Nüfus Kaydi 
Sakiz ayı mütacaviz :ıaman

danberi müteaddit mfiracaabmız 
herine fstanbuldan gelemiyen 
ut\fus kaydimiz muhterem gaze• 
tt>nize mtiracaatım11 günü gOall 
ıelmiştir. 

lbmlt H&ikOmd tabibi 

Edirnede Karga Yokmuşı 

Edirne Ziraat Mlidlirlüifinden 
aynen r6nderilmiştir: 

Efendim.. 
Gazetenizin 28 Mart 932 ta

rihU ye 60'l No. lu nüshasının 
d6rdllncl1 ıayf asında Edirneye 
kargalar bncum etti serlevhasHe 
bir fıkra okudum. Edimede kar· 
ıalar geçen senelere nazaran 
pekh denecek derecededir. Mev* 
eut olanlar da daha ziyade küçllk 
kargalardır. Çiftçiye en çok 
aarar yapan beyaz gagalı 
bOyllk kargaJar hemen · pek 
ıeyrek denecek derece olup 
bu aeno yapılan ve devam 
edilmekte olan mücadelede hayli 
karga itlif ettirilmiştir. Mncade· 
leye ikdam edilmekte bulunduğu 
aibi hiçbir yerden dairemize kar
plann zarar verdiğine dair olan 
bir tikiyet Yaki olmamışbr. Öyle 
binlerce karganın Yunanistan ve 
Bulgariatandan geldikleri de vaki 
değildir. Keyfiyetin bu suretle 
tavzihan dercini rica ederim Ef. 

ESAT 

Gdlhane Hastanesi Müsamereleri 

.. 

Gnlhanenin 932 ıenesi ı eki
linci m6sameri buglhı aaat(17) de 
batlıyacağından muhterem mes
~ekdaşlarm teşrifleri rica olunur. 

Sayfiye 
Arıyanlar! 

/stanbulun münasip bir •em
tinde yazlık bir ev istiqorsanız; 

Ev sahipleri! 
Siz de evinizi mevsimlik 

olarak kiraya verecekseniz 
SON POSTA ya hemen bir 
ilin veriniz. Müşteri bulaca
ğınızdan emin olabilirsiniz 

23 Nisan --0 sün çocuk lıa/tasının 
başlangıcıdır. Çocukları 

ıınutnıagınız 

--
23 NiSAN 

• 

SON POSTA 
J %1--

V ere1im Beyim, Leke . Sabunu •.. lktısadi Haberler 
-

Elbisende Gömlegv inde, ya Ki Almangada 
t Ne kadar 

Başka Bir Tarafında •.• 
Bir Yumurtadan 900 Dilim Çıkaran Bıçaklar Da Var! 

Kılık kıyafet, 

acınacak halde .. 
Yüzilnü - ayıptır 
söylemesi - kö· 
pek yalasa do
yacak. Kırlaşmış 
bıyıkları, dudak· 
larının üstünde 
fırça kılları gibi 
dimdik duruyor. 

Herifin ağzı 
da amma kala
balık ha.. Nefes 
almadan habire 
bağırıyor: 

ay var. Üç bıçak 
zor sattım .• 

Tiyatro kapı
larında çığırtkan

lık etsem, hiç 
olmazsa yanm 
lira gündelik alı·· 
rıınl Bir zaman, 
bu leke sabunun
dan amma da 
satardım ha •. 

Yetiştiremezdim 
müşteriye vermi
ye.. alem bugün
lerde işi derviş
liğemi vurdu, ne
dir .. pasaklı gez· 

- fnanmazsan 
gel bak.. Yala
nım varsa tut 
yakamdan. çal 

Leke sabunu meıaklılarından bir kafile mekten hoşlanı· 

tokatı... Aldatmaca yok, göı 
bağcılık yok.. Reklam için ya· 
pıyoruz. Her kimin ki elbisesin· 
de, gömleğin de, ya ki başka 
bir tarafında, yağ lekesi, sirke 
lekesi, yanık lekesi, pas Je
kesi, demir lekesi varsa, de
nemesi bedava, önürue gelsin 
iki saniyede çıkartmazsam yiizü· 
mü karalayıp gezeceğim!... 

Efendiler .•. Beyler ... Son piş
manlık fayda vermez. Baş salla· 
yıp geçeceğine azıcık durda leke 
nasıl çıkarılır gör ..• 

O sırada, yam başmda hayret
le onu seyreden bir çocuğun 
yakasına alacakh gibi yapıştı : 
Meğerse, pantolonunda, bir leke 
gözüne ilişmiş. Hemen, elinde 
tuttuğu tebeşire benziyen leke 
sabununu çocuğun pantalonuna 
hoyratça sürmiye başladı. Bu na· 
zik (f) ameliyeyi yaparken bir 
taraftan da gelip q•c-enleri ikaz 
etmeyi unutmt... -

- Gözlllklil .. mdi.. Dört 
gözünle uzaklan bakma, yanıma 
gel! Arada bir, vecizeler ele 
ıavuruyordu : 

- Eski giymek ayıp değil .. 
Ve likin lekeli elbise giymek 
ayıpbr. 

- Be, kuruşla ömrün olduk
ça tırandas gezeceksin 1 

- Kibar bir abpabm yanına 
lekeli pantolonla çıkmak, kendini 
bilen için yüz karasıdn! .. 

- Beş kuruş bu beyabu! 
bq kuruı da nedir ki? Bir bar
dak gazoz parası... Her sabah 
gazeteye çeyreği verirsin de yir
mi senede bir defa, temizlik için 
beş kuruşu esirgersin .. 

Böyle bağıra çağra etrafına 
sekiz on meraklı topladı. 

Bu arada, açıkgözlükle galiba 
bir iki tane de leke sabunu sa
tabilmişti. Bu ilk muvaffakıyet 
onu coşturdu. Taşın üstiine çıka- J 
r&k devam etti: 

o 

o E 
Bu enenı 

- Bu, efendim, sizin anlıya· 
cağımz yumurta bıçağı.. Bir yu
murtayı tamam dokuz yüz par
çaya ayırı,)'or. lnanmiyan saysın. 
Herkesin g6zü önUnde yapı-
yoruz. Bir... iki... Üç... Ne 
sihir, ne keramet.. Yumurta, 
kaç dilim oldu Efendi ağabey?. 
Şimdi tafsilitile arzedeyim .. Allah 
afiyet versin. akşam üstü, eve 
geldiniz. Çilingir sofrası aksi gibi 
hazır değil.. yumurtayı da sever· 
ıınız. Pişirip getirdiler. Bı· 
çakla kesecek olsanız: dilim· 
ler kaJm düşecek.. Yaşasın 
bizim yumurta bıçağı.. Şırrrp ••• 
Tereyağmdan kıl çeker gibi •.• 
Gördünüzya, ne kolay kesiliyor .•• 

Çenesi pırtı satıcı, lifa biraz 
fasıla verince bir iki adım ileri· 
ledim. Y alnıı o kadar kişi içinde 
lekelerimi çıkartmıya, yahut su· 
rntum yumurta zannedip bıçağını 
bende tecrübeye kalkıımaması 
için pek sokulmayı doğru bul
mAdım. Beni görünce aırnaştı: 

- Hangisinden verelim Be
yim.. Soğan bıçağı mı, kıravat 

makinesi ıni ? .. 
Kulağına eğildim : 
- Seninle biraı konuşmak 

iaterim •. 
Yüzü hafifçe sarardı: 
- Bir kusurumuz mu 

yoksa? 
- Yok canım.. Senden 

şeyler soracağım da .. 
Müsterih oldu: 
- Sor bakalım .. 

oldu 

bazı 

Ve işi anlatınca dert yan
mı ya başladı: 

- Bu unaatuı dışı seni 
yakar, içi beni yakar... Gö
ren de bizi para kesiyor sanır. 
Halbuki, bütün gün boşuna çene 
çalar, dururuz. Dünya, eski dün
ya deği!.. Maim pahalısı satılmı .. 
yor amma, ucuzu da daha hiç 
satılmıyor. Şu gördüğün yumurta 
bıçaklarını toptancıdan alalı bir 

yorlar. 
Dedim ki: 
- fsta:ıbul sokaklarında ıenin 

gibi leke macmıu, diştozu, kıravat 
maşası falan ıatan epeyce adam 
var. Kazanmasalar nasıl ıeçinir 
bunlar. 

Güldü: 
- Y anh.Jın olacak aenio •• 

Her sene içimizden zanaatçı 
eksiliyor! poatabanenin önUnden, 
hiç geçmedin mi bugftnler? Zım· 
bab defterle tapon kurşun kale
mi satan Yahudi çocuklanndan 
başka kim kaldı ki. •. 

Elendi, efendi.. Sen ne aayltl· 
yorsun ?Dil döksek değil ya, ibreti 
Alem için kendini kör testere ile 
kessek başını çevirip bakan 
olmuyor. · 

- Merak ettiğim bir ıey da· 
ha var.. Bu yumurta bıçaklannı, 
kıravat maşalarım, çeıitli macun• 
lara nereden bulursunuz? 

- Nerden olacak.. Mağaıa-
Jardanf.. Ve ilkin ıermaye ister 
bunları aatmıya .• 

Bot bulundum: 
- Ne sermayesi ? 
- Bizim çeneden başka ser-

mayemiz var mı ? Nefes borula· 
nnı zorlayıp durmadan bağıra• 
caksın. Sade bağırmak ta paı a 
etmez. Avukat gibi IAf edeceksin. 
Müşteriye bin dereden su geti
receksin. Dedim ya ıermaye ister 
sermaye ..• 

J - Maşallah, dedim, senin 
sermayen kolay kolay tükeneceğe 
benzemiyor. 

Kırlaşmış bıyıklarım okşadı: 
- Geçti, bizden arbkf .. Se· 

sime baksana, Bey ... Çatlak zur
na gibi çıkıyor .. 

Ve benimle daha fazla konuş
mayı faydalı bulmıyarak tekrar 
bağırm!ya başladı ; 

- inanmazsan gel bak.. Ya
lanım varsa tut yakamdan.. Her 
kimin ki elbisesinde, gömleğinde, 
ya ki başka bir tarafmda yağ 
lekesi, yanık lekesi, pas lekesi 
demir lekesi.. .. ... 

YAM C 
'5 IMi'#*M 

En Heyecanlı Tefrikası 
Selçuk Saraylarında Sevda Ve Istırap Maceraları iDi 

Yarından itibaren (Son . Posta) da 

işsiz Var? 
AJmanyadaki işsizlerin adedi 

mart 1932 bidayetinde takribeıt 
6, 128,000 kişiye baliğ olmaktı 
idi. Şubat ayı cetveUeri de hemell 
hemen ayni seviyede bulundu• 
ğundan aradaki müddet zarfında 
yeniden ehemmiyetli derecede 
işsizlik kaydedilmemiştir. 

Almanyada ilkbaharda bilhar 
aa zirai faaliyetin başlamasile 
işsizlik te hafif surette tenakus 
eylemektedir. Binaenaleyh elyevlll 
işsizliğin dönüm noktasında bu• 
lunulmaktadır. Bu sene havalar 
nisbeten iyi gittiğinden bu dönillll 
noktasının daha evvelki haftalara 
isabet edeceği beklenmekte idi. 
Fakat Rcisicümhur intihabatı do
Jayısile hüküm sürmekte olan kard 
ıızlıklar bu vadide dahi fena tesir 
icrasından hali kalma1111Şbr. Hafit 
ta ticari bazı mukaveleler •• 
muahedelcrin akti dahi intihabat 
neticesine talik olunmuftur. lııtf• 
babat, hilkômetin it imklnlan 
bulmak yolunda bir program lh• 
zarına matuf mesaisini dahi dur
durmuş ve ıtıçleştirmiftir. Saliıll 

·bir nazır tarafından tanzim edilip 
hllk\imetçe henüz mllzakere eclil-
memit olaa " it tedariki pli
nma nazaran maden iıtihsallb 
tevsi edilecek, posta ve ıimen
difer idareleri hesabına «>O 
milyonluk aipariş yı.pılaackt.ır. 
Bir de takriben 1 milyar Mark 
ıarfile kiiçük meskenler inşa11, 
Jrva ve iska, ıu tesisatı ve cad"' 
de inşaatı gibi muhtelif iılet 
yapbrılacaktır. Bu plin mucibine• 
takriben 600,000 kişiye iı temio 
edilecektir. 

Yunkers Meselesi 
Almanyanın ve cihanın en btt 

yük tayyare fabrikalarım işlete• 
Yunkers Şirketinin iflAıa gittiğini 
haber vermqtik. Neşredilen bit 
beyannameye göre, Yunkerı, ma. 
essesatının mevcudiyet ve faali
yetini idame edebilmek noktai 
nazarından tasfiye yapmak meC" 
buriyetini hissetmiştir. Beya~ 
namede bu tcdabirio kret 
di temini yolunda yapı-
lan teşebbilsat ve mtizakerr 
tın akim kalmasımn gayı ikabill 
ictinap bir neticesi hulunduğd 
bidirilmektedir. 

Şayanı memnuniyet bir nokta 
olarak tasfiye talebine rağmd 
tirketin borcunun matlubat \fi 
mevcudu tecavüz eylemediği gar 
terilmektedir. Bilakis. umumi bi' 
linço aktif olduğu gibi mevcut 
birçok ihtira beratları da heıab• 
dahil bulunmamaktadır. Bundad 
başka tirketin baZJ ıubeleriniO 
muamelitile almış oldukları sip,
rişler geçen seneye nisbetl• 
daha müsait imişler. 

Son zamanlarda yaptlan b8" 
tasarruflar ıayesinde vaziyet bit 
derece ıslah edilmiş gibidir. El' 
yevm mevcut müesseselerin bel 
halde idame ve işletilmesine ç~ 
hşılmaktadır. Zira bu yalnız Yuır' 
kers fabrikalarının kıymet fi 

itibarı noktai nazarından de~ 
ayni zamanda bu müesseseler01 

çalışan 3000 amele ve memurıJ11 

temini maişetleri için de nıiilr' 
rem görülmektedir. 

Hususi istihbarata nazara'k 
Yunkers müesseseleri kısa vad~ 
li taahhüdatını tediye eylenıe 
üzere hükumetten iki defa~~ 
ceman 800.000 mark kredi ., 
mıştır. Hükümet tarafından Y'f, 
tırılan bir tetkik neticesinde ;:.ıı 
umum hesabatın aktif bulundUJ~ 
anlaşılmıştır. Yunkers'in ban~,, 
)arla motör ve makine fabrik ' 
rıua karşı taabhüdah 2 rni11ı?,, 
marktan dahi dun bulunmaktaıP" 



Haftada Birkaç Defa Ve 
Arasıra Neşrolunur. 

Avrupa Matbuatında 

GÖRDÜKLERİMİZ 
Dünyanın Dört IS 080 SENE EVVEL 

Köşesinde işitilen 1• 'k dİ B hr N J 
Garip Vak'alar bsa 1 U aDI 851 

Ağlıyacak Yerde Gülen, 

Gülecek Yerde Aihyan 

Bir Çocuk 

ltaıyada doktorla; # PMo
loılar prip .. ficolli'• ........ 
mıflar. Ba to1ak ,..._ yerde 
atlıyor, ~ jerde gtll&yor. 
~ ~ •erdikleri, onu 
~ Ye aevindircliklerl 
•- binleabire ağlad+ tartl
llpr. Halbuki ağlamuı lizımp 
Jed aaklı zamanlınada kahkaha 
He ı&ltıyor. 

Doktorlar bu ıarip ftk'a kar
pNDda ılpl'llllflardar. Çlnki hlç
ltlr doktor bu ı.:iP hlclieeıi 
llalaa •avafWc ............ 

Banan IHriae eocqja lmftao. 
larca ............. " 
Wipk •• ,... ... tecitlle-
.. ,............. Pa.t .... 
.. . ... ,... •• tecrl1teletchia 
lwa*'*..tıce.W. ....... ......... 

ç..k ............. ..... 
'- •1t1edir. Aptal delildir. Fa
.. t .mlrlerinin yapmada bir 
...W ftrclar. 

* UmumiHrırp 
Niçin Uzadı? 

"Dlnya11 ....... 'illJI~; ,..,, 
Bana bir AıMrlkm ..... ,..,_ 

l&JW. -.. ~•• adamlar 
......... ,... GDlt' ~ fakat eliler 
•• ~ ilptaldırlar. Bu ideli
_. __..,.. de mqhur adama 

.., .. ~oklarınm hayatlarmcla ,.,,...,n iaflan ayıyor. 
Hatta umumt lmbia uu•a

ıma intaç eden sebeplerden Mı> 
ai de, harbı idare eclealerln ._, 

-·~·W.aYor· 
--~ ...... lia ........ j ..... ~ 

... 14 ,....... · ,~ .. 

~ bir blldimetin ~· " 
erdiiDüa ~·· ~ ,_.. 
altmlfllll ı-.mit bir adam Wttok 
........ Wr çocuP ....... 
80 Yatmcla bir ihtiyar 8 Y•ncla 
-bir çocuk sibiclir. 

Umumi harpte dd tarafa da 
..... balmwalar ihtiyar bunak
lal"ch. 

Klemauo 73, Hiadenburr 86, 
Jeneraı Molteke 65, Lıgiliz S.,. 
bmanc1am Giçaer 84, F,..... 
&..kumandam Foch 83, Jof&e 
8'l, Wdt 62, Amerika Reilclm
hara VilllOD 58 yapada idi. Yal-
111z Lodondorf 80 )'811DÜ bulu
•uyorda. 

Kle•nao, putalonlu bir kap
landa. Kaplan gibi sert •• iptidai 
idi. 

Halletmişler? 
Firaunlar, Ehramları, İşsizlere iş 

Bulmak, Buhranı Geçirmek İçin 
Y aphrmışlar Ve Muvaffak Olmuşlar 

Dünya Matbuabncla Çıkan 
~erakh Hikiye, Y uı Ve 
Makaleleri Bulaeakaımz. 

Düııyanm Dört 
Köşesinde Görülen 

Garip Hadiseler 

Aınerika DeYletlerindea 

Biri Bir Liralık Borcunu 

Bile Ôdiyemiyor 

Bir Liragı Bile 

Ôdigemiyen Bir Hülcüm.t 

~,. t.,Jdl -· ...... 
kametin en bly&kleriadea biri 
olan Teksu Hiik6meti ifYa et
miftir. O derecede ki keaclili ta-
nfmclan Yeril• .bir ....... .. 
seki tecU,.clen. ....... .. ... 
~-

1' ... hlldinethiba 6 .. , .. 
............... Mmr .... 11 
.u,... dolanhr. Bir .... .. 
sek bir ...... ........... 
GwteC:l ..... t..a,a ,..... 
.... fakat Od ...... 
banka tarafmclaa lalkametçe ... 
kin tediye eclilemecliil ..... 
bildirllmiftlr. ... 
On Sene Giinde Allı 

Şiıe Viski /çm;, 

... .......... ._.: 
~ ~--t tii&ltili .. ,.,. •• 

JO)r. 

..,._ maznunun avukat 
il 17acağını anlaymca, bizzat 
•• •vukatbiım PP•ya karar 
vermq. Yerinden. kallap muau· 
aua yanma gltmif. ıu,..et klr
ddne hitab.a JIMmamı lllldafaa 
e~, IO ...... tekNr rİ)'alet 
mevldl~ oturm• Mm ... hita
ben: 

-D-..ateddlt.-U.V .. 
ldliDldn aitdafaab ..nt llrlWI 
........... ftrilcli .. 



8 Sayfa 

HARUNÜRREŞİT 
. ~ J : . . . ~ 

62 Yazan: 1* .,_ -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları ------.-. Harun, elemli elemli düşünüp 
dururken o garip hayalin, Zübey
denin gece yarılarından sonra 
tulrı etmiş olduğu duvan gördü. 
Hayal, işte bu duvardan çıkmıştı. 
Eğer duvar göründüğü gibi sabit 
ise • mevcut olan izlere rağmen
Zübeyde şeklindeki hayalin rü
yadan ibaret olduğuna inanmak 
icabedecekti. Şayet bu duvar, 
açılıp kapanır bir perde halinde 
ise kendisine iyi bir oyun oy· 
nand:ğma hükmetmek zarureti 
yilz gösterecekti. 

Harun, bu mülahaza Ue ye
rinden fırladı, hayalin tecelli 
ettiği duvar. uzun uzun tet· 
kik etti. Duvar, bütiln em· 
ıali gibi ahşaptı. ince bir 
perdeyi andırıyordu. Llkin sabit
ti, odanın bir dıl'ını teşkil edi
yordu. Geri Ye ileri götilrülme
ıine inkAn yoktu. Mahmur ve 
Jorgun genç. Alevilikle Abbasilik 
arasındaki ebedi zmltılar yüzün· 
den bile hissetmediği derin bir 
aıkınb içinde belki yilz defa o 
tahta duvar 6nünde iğildi, kalktt, 
bir şey anlıyamradı. Duvar, du· 
Yardt yıe hiçbir sır ifşa etmiyordu. 
Maamafih bu vaziyet, Emirülmü· 
mininin şüphelerini gideremiyor
du. Çfinki sabit görünen bu du
\ 'arm, açıldığına, arkasından Zil· 
heydenin çıktığına şahit olmuştu. 
Gerci bu milşabade bir rüya 
içinde vaki olmuştu, lakin iz ve 
eser bırakmtşb 1 

başka bir malılük tesiri yapmıştı! 
Genç halife bu tesiri, Zübeyde· 
nio kadınlığı noktasından tetkik 
edince pek garip neticeler elde 
ediyordu. Mesela: Kendisi Dena
bizi seviyordu, bu sarışın kıza 
tasarruf etmeyi emel edinmişti. 
ZatüJhal ile arkadaşlarım da be
ğenmişti ve kendilerini saraya 
almayı kararla~brmıştı. Bu dört 
nefis kızm bulunduğu bir mec• 
liste tesadüfen Zübeyde de bu· 
lunsa, kendisi şllphe yok ki onun 
yüzüne bakmak tenezzüiünll gös
termiyecekti. Lakin o geceki 
rüya tekerrür etse ve Znbeyde ile 
Denabiz, Zalülhal ile arkadaşlan 
bu rUyada birleşseler İf değişe· 
cekti ve o, mutlaka karısına 
rağbet edecektL Zira Zübeyde 
rüya tecellisinde tahammnl edil· 
mez bir cazibe, hakikatleri adi
leştiren şemsi bir hayal olu)oYdul 

Harunürreşit, açılıp kapan
dığına şahit olup ta şimdi kımıl
damadığını gördüğü tahta duvar 

önünde işte bu mülahazaları geçirdi 
ve o rüyayı bir daha görmek için 
bu eve sık sık gelmekten başka 
çare olmadığına hükmetti. Meşru 
ve fakat mağsup haklannı sırrl 
merhaleler kurarak elde eden 
Zübeydeyi mağlup ve mahcup 
etmek için başka çare yoktu. 

O, hakikaten rüyalar tertip 
edip iştiyaklarım tatmin ediyorsa 
tegafül göstere göstere kendisini 
cesaretlendirmek ve gecenin bi
rinde ustalıklı bir hamle ile ha· 
kikati yakalamak lazımdı. Harun, 
bunu yapacakb ve rüyalardan bı
kıncıya kadar münasip b ir fırsat 

bulabileceğine de kanaati vardı. 

Petrol Keşfi 
Rusyada Yeni Kuyular 

Meydana Çıktı 
Leningrat, 8 ( Hususi )- Le-

ningart cıvarında Sorlirovuçiya 
istasyonuna birkaç kilometre 
mesafede neft kuyuları bulun
muştur. 

Mütehassıs mühendislerin ne· 
zareti altında makinelerle kuyu· 
lar kazılmışbr. Makineler 12 
metre derinliğe indiği zaman, yer 
altında büyük gürültiilerle fışkı· 
ran neft, makineleri ve işçileri 
havaya fırlatmıştır. Bu sahada 
zengin bir neft membat olduiu 
anlaşılmışbr. 

Irakta 
Milli Piyes 
Müsabakası 

Irak (Hususi)- Maarif Veza• 
reti milli bir piyes yazılması için 
bir müsabaka açmışbr. Yazılan 
eserlerin tetkiki için de bir ko
misyon teşkil edilmiştir. En güzel 
eseri yazan için mühim bir p~a 
mükifah ayrılmıştır. 

Lindbergin 
Çocuğu Meselesi 

Nevyork, 9 - Nevyork Ame
rikan gazetesi, Lindbergin çocu• 
ğunu kaçıranların istediği 50 
bin dolar fidyei necat elyevm 
Loodrada bulunan binbaşı Şöffel 
tarafından Londra bankalarından 
birine tevdi edilmiştir. 

-=-RADYO= 
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lSTANBUL - ( 1200 metre ) 18 
gramofon, 19,5 Darüttalim heyeti 
20,5 gramofon ile opera parçaları, 

21 Belk11 H., 22 orkes~ra. 

BÜKREŞ - ( 394 metre) 19,10 
muhtelif musiki parçaları, 21 (Kre
nov) opera11. 

Harun, bir lahza için şahin
pblık kuvvetine müracaat etmeği 
tasarladı. El çırpıp uşağını çağır
mak ve ona: .. Git, Bağdat Şeh· 
nesini [ Polis Müdürünü ] çağır!" 
Demek istiyordu. Bu suretle ha· 
rekete gelecek hümayun kud
ret önünde duvarların değil, 
uçurumların ve ummanlann bile 
urarını aöyletmek kendisine 
mümknn görünüyordu. Bununla 
beraber o millahaza lizerinde 
11rar elli. Fen hası sıkışbrmak, 
evi aratmak, duvarları söküp 
attırmak gibi tedbirleri, hiç ol
mazsa o glln için, sakat buldu. 
Zira i' kanşıktı. Neler tahattür 
olunursa olunsun ve nasrl izler 
aezilitse sezilsin, mesele bir mu
amma çcrçevesne dayamyor. Ayni 
ısmanda maslahatı nazikleştiren 
mühim bir nokta daha vardı: 

Genç halife, kararını verdik
ten sonra odanın eşğine çıkb, 
kuvvetli bir ıesle haykırdı. 

(Arkuı YU t 

BELGRAD - ( 429 metre) 20,10 
ı piyano konser, 21 •u konHri, 24 

cazbant. 

Zübeyde 1.. Eğer fU rllya bir 
macera ise bu maceranın mü· 

rettiplerinden biri ve belki bir
rincisi o fettan Emire idi. Resmi 
ellerle ve resmi vasıhlarla tah
kikat yapbrılarak Zübeydenin • 
Haşimliğe ve hilafet tahtına 
merbut olan • yüksek ismini dil· 
lere düıilrmek ne dereceye kadar 
doğru bir hareket olabilirdi? 
Horasanh kıyafetine bürünüp 
bezirgAn evlerinde sarhoşlıyan 
bir halife ile kocasına o evde 
esrarlı ibaskmlar tertip eden ka· 
rısı için halk, kimbilir neler söy· 
liyecekti? 

Harun, gördüğll rüyanın us
talıkh bir oyun olduğuna kuv· 
vetle ihtimal vermekle beraber 
Zübeyde için yüreğinde hiddet 
duymuyordu. Hatta sarayından 
kovduğu bu güzel melikenin, 
b8yle hileler tertip ederek ken· 
disini aşk yollarında mağlüp 
etmesinden adeta zevk alıyo•·du. 
TabiJ vaziyette, tabii hayatta 
t,..,.~11 gitmiyen, heyecan vermiyen 

· . .,, riila sahasında bam-

Altı Günlük 
Bisiklet 
Yarışı 

Paris, ( A.A. ) - Fransa -
Hindi Çini azimet ve avdet yol• 
culuğunu başarmakla şöhret alan 
tayyareci Kodos ile Robida alb 
günlük bisiklet yarışı için hare
ket qaretini dün akşam saat on 
birde vermişlerdir. 

On alb saat aliren bir y&nf• 
tan sonra Eransız Polissier • Le
duey ekipi 267 kilometro 500 
metrelik yol almıt ve bir devir 
ileride bulunmuştur. 

Viyanada Bir Dolandıncılık 
Vak'ası 

Viyana 3 - Prens Staren• 
berg ailesinin avukatı olan Rey• 
setboer, vekili bulunduğu Prens 
ve yukarı Avusturya Bankasım 
yarım milyon şilin doland11dığın
dan tevkif edilmiştir. 

Aziz 
Vatandaşlar 
Bayramda kendi mahııılilmGd 

kullanahm. Yeril mal yerli se,.. 
vettir, Yeril mahsulabmızhı bi .... 
likte ilıüm, incir, ceviz, badem, 
fmdık ta ikram edelim. 

Milli iktisat ve Tasarruf Cemiyeti 

ROMA - (441 metre) 20,30 lnrl· 
Uzce tarkılar gramofonla, 21,05 ltal• 
yan havaları, 21,45 şarkı konıeri. 

PRAG - ( 488 metre ) 20 Novotny 
tarafından idare edilen bir konser, 
21,5 La finta operası. 

ViYANA - ( 517 metre ) 19 
Alon orkeıtrası, 21 BerUnden nakiL 

PEŞTE - (550 met..e) 20 bir aaat 
hafif muıiki, 21,15 komedi •onra 
cazbant 

VARŞOVA - (141 l metre) 20,25 
gramofon konaerl, 21,15 Şopon kon• 
ıerl, 

BERLIN - ( 16.15 metre) 20 
Vinkler idaresinde ıolo Katbenın iş• 
tiraki ile bütün Almanya içlıı emkl 
op~ralardan ahnmıı bir konser. 

11 Nisan 932 Pazartesi 
ISTANBUL - ( 1200 metre ) 18 

gramofon, 19.5 Vedia Rıza Hanım 
20,5 gramofon, 21 Belkıa Hanım, 22 
orkest-a. 

BÜKREŞ - ( 394 metre ) 20,40 
gramofon, 21 Bethofenden Kqnrtet 
21,45 ses konıeri doeto. 

BELGRAD - ( 429 metre ) 20,30 
chnnaalik, 21 radyo orkut.raıı, 22,20 
aeı konıerl. 

ROMA - (441 metre) 19,30 ke
man konseri, 21,05 ıramofon, 21 
Tenor Schipa tarafından •es konseri. 

PRAG ( 488 metre ) - 21,20 
piyano koıtseri, 23,20 gramofon. 

VIY ANA ·- ( 517 metre ) 20,35 
Viyana operasında mükaleme, Daa 
Herz operası. 23,20 akşam konseri, 

PEŞTE - ( 550 metro ) 20,45 
Almanca konferans, 21,15 Yüksek 
Muı '. ki Mektebinden naklen konıer. 

V ARŞOVA - ( 1411 metre ) 20 
"Ku:ılh Kadın" operası, 24 cnbant. 

BERLiN - ( 16.15 metre ) 21 Ka
waliera Rnstikana operaıa. 

Yunan Kadınlarında 
Atletizm Merakı 

~~~~~-~~~~~ 

Son Müsabakalarda .. t\lınan Neticeler 
Cidden Şayanı Memnuniyettir 

Atina 8 (Hu
susi) - Yunan 
kız ve kadınları 
arasıoda atletizm 
oyunlarına karşı 
büyük bir he reı 
uyanmışbr. Atle
tizm müsabaka· 
1 a r ı n a i ş ti rak 
eden kadın ve 
kızların ekseriye
ti Darülfünun ve 
yliksek mektepler 
talebesile mezun• 
(arıdır. Son mO
aabakalar, cid· 
den iyi neticeler 
vermiştir. Büyük 
Stadda 1011 mü
sabakalara işti• 
rak eden Atinah 
Hanımlar işte bu gruptakilerdir. 
muvaffak oluyorlar. 

Kıral F eysal 
Bir Avrupa Seyahatine 

Çıkıyor 

Kahire 9 - Irak Kıralı F ey
ıalm gelecek hafta Avrupada bir 
devir seyahatine çıkacağı ve lb
nıssuudun Kırallığını tanıyan Tür
kiye, ltalya, Almanya, Felemenk 
ve Lehistaru ziyaret edeceği ha
ber alınmı~br. 

Tren Soygunculuğu 
Yalana 9 - ManiJya-Cenevro 

ıllral katannın Valans istasiyo
nuna gireceği sırada yolculan 
ıoymiya teşebbüs eden iki silahlı 
haydut tevkif edilmiştir. Bu sıra
da yolcular arasında bulunan 
Avusturya demiryolları müdilril 
hafif surette yaralannuşbr. 

Şilide Mail Buhran 
Santiyago dö Şili 9 - Para 

buhranından bolayı halk arasında 
panik çıkmıı ve örfi idare ilin 
olunmuştur. ----Buz Uzerinde Hökey 

Liverpol 9 - Avusturya ve 
İngiltere takım1an buz üzerinde 
Hokey maçanda bir bire berabere 
kalmışlardır. 

Diş Tabiplerine Konferans 
Türk Dit Tabipleri Cemiye· 

yetinden : Bugün saat 6 buçukta 
Halk Evinde Suat İsmail Bey 
taraftndan Reseksiyon mevzulu 
konferansa biltün arkadaşların 

teşrifi rica olunur. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
11 Nlaan Paıı:artetl 
akşamı ın,30 da 

FRANSIZ 
TIY ATROSUNDA 
Şeklplrln 9aheaert 

OTELLO 

Bilhassa mukavemet koşularında .. 
.. Tayyare 

Kazası 

: 

Leburje 9 - iki askeri tar 
yare uçarken çarpışmıştır. Üç kiti 
paraşütle kurtulmuş, küçük zabit 

rütbesinde olan diğer yolcu ~ 
müştnr. İki layyare de harap ol
muştur. 

* Roma 9 - iki bombardım•• 
tayyaresi bir tallın uçuşu esnasıd" 

da çarpışmışlar ve sakatlanar•~ 
düşmüşlerdir. lki zabit ölmüşUlr • 

-
Borsa Fiatleri 

-
Kambiyo Kapanıı 

~ 

Fransız Franaı 00 12 06 
fngiliz lirau 797 ()() 00 
Dolar o 47 56 
Liret 9 30 00 
Belga 3 40 00 
Drahmi J7 80 00 
laviçre franıa 02 44 25 
Leva 65 59 o5 
Floria 1 17 05 
Kuron ç. 15 00 00 
Şiling A. 3 91 00 
Pezata 6 28 00 
Mark 1 gg 50 
Zloti 4 24 00 
Pengo 3 78 05 
Ley 00 79 41 
Dinar 00 21 ı2 
Çerv.,neb 

' 10 
87 ~ 

Tahvil4t Kapanıı _.. 
·-r Dahili 96 ()() 

D. Muvabhide 50 50 
A. Demiryolu ()() 00 ~ 

Borsa Harici 
.J 

-=---= 00 Altın g 24 
Mecidiye 48 50 
Banknot 2 32 

-"""' 

~ 

•••--••••... Herkes Pazarmı geçirmek için •-••••"'1 
MELEK sinemasında ELHAMRA sinenıa

sında 

JANET GAYNOR 
ve W ARNER BAXTER'i 

SAADET GOLGESi 
( Papa Longues • Jambes ) 

mükemmel filminde görecektir. 

WİLLY 
LILIAN 

FRITSCH ye 
HARVEY'yi 

mevsimin harikası olan 

Kongre Dansediyor 
(Le Conııre•'•'amuae •Der Konırr .. • "f•"' 

filminde oynadıklımnı görecektir. 
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Atinayı Kasıp Kavu~ 
ran Bir Dilber 

~~~~~-~~~~~ 

·İstanbullu Evdoksiyanın Tuzağına 
Düşmedik Delikanlı Kalmamış 

~~~~-m~~~~ 

Atina 7 ( Hususi Muhabirimiz
den ) - Atinada yeni bir dolan
dırıcı kadın türemiş ve dolandırı
cılık rekorunu kırmıştır. Evdok
aiya isminde 1926 da lstanbuldan 
Atinaya gc!en bu fstanbulJu ka· 
Clın 25 yaş!anndadır. 

Hı1 kadının dolandırmadığı 
delikanlı kalmamıştır, denilebilir. 
Kadinın bu muvaffakıyetinin ye-

bir pervane gibi etrafında 
koşup durmuşlardır. Kadın ilk 
zamanlarda kendisine pek ciddi 
bir tavır ve eda vermiş, fakat 
sonraları perestişkarlarını birer 
birer tuzağa düşürmüştür. Ka-
dın, aşıklarının hepsinin üstle
rinde ve ceplerinde ne var ne 
yoksa aş rmakta imiş. 

gane sırrı gözelliğindedir. 1 
Evdoksiya buraya geldiği za· 

man, delikanlılar onun cazibesine 
tutulmuşlar, günlerce ve aylarca 

Dolandırıcı kadın iki giln ev
vel Borsa cıvarmda, borsacılar-

dan birisile konuşurken polis ta-
rafından yakalanmıştır. )#. 

·.~~~----------............ ______ ~~-

Tayyareci Olmak Kolay 
Bir İş Değildir 

İyi Bir Sıhhat, Cesaret, Göz Pekliği 
Tayyarecili~in Birinci Şartlarıdır 
Tayyarecilik 

cazip bir oıeslP.k 
olmakla beraber 
iyi ve mahir bir 
tayyareci olmak 
ta kolay birşey 

değildir. Bir def'a 
tayyareci, tabia
ten cesur, gözü 
pek bir adam 
o 1 m a k şarttır. 
Sonra, meslekte 
istikbal yapabil
mesi için mühim 
bir takım tecrü
belerden geçmesi 
lazımdır. Mesela 
bu resimdey tay· 
yareciliğe talip 
air kadın görüyor· 
aunuz. Bu kadm 
bpkı tayyareyi 
andıran bir ale
tin içine konmuş-· 
tur. Bu alete, 
muhtelif mani-
velalar vasıtasile 
tayyarenin hava
da alabileceği bütün yaziyetJer 
verilmektedir. Eğer bu tecrübe
leri muvaffakiyetle atlatabilirse, 
talip, tayyareci!ik meslekine alın
makta ve derslere başlatbnlmak
tadır. Aksi takdirde ümide düş 

memesi için bu işten vazgeçmesi 
tavsiye edilmektedir. Aynca tay
yareci olmak istiyenlerin demir
gibi bir sıhhata malik olmaları da 
şarttır. Bilhassa gögsü zayıf olan
lar bu mesleke aJıomamaktadırlar. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• )#. • 

Size Tabiatinizi Sögliyelim ··~ 
l 1 SABRİYE H. ( Fotoğrafının 
dercini istemiyor ) Çok söz söy
lemekten hazeder. Sözlerinin all
ka ile dinlenilmesini arzu eder. 

Muallimlikte daha ziyade muvaf· 
fak olur. Kendisine ehemmiyet 

verilmesini ister, intizama ehem
miyet verir. • 21 AZMi BEY: ( F otoğrafınm 
dercini istemiyor ) Konuşkan ve 

hazır cevapbr.Sözleri batmaz, ci
nastan tuhaf fıkralar naklinden 

hoşlanır, muhitinin mizah hisle· 

rını tahrik etmekten hazeder. 

Muzipliklere tahammül göstermek 

ister: Arkadaşları tarafından 

aranır ve sevilir. 

15 ISMAiL HAKKI 8.: Sami

.. mi ve uysal· 
dır. Hissi ve 
hayal mevzu
lanna yabancı 
kalmaz-. Gü
ril ltücü, kav
gacı, ve mil
cadeleci değil
dir. Serkeş

likten hazet
mez . Daha 

ziyade anlaşmaya mütemayildir. 

Kusurlarıom şiiyuunu istemez, 

hususiyetlerini işae etmez. 

1 

Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

ı ı inci Sayfamızda bulacaksmıx. 

SON POSTA 

Filistinde 

Yahudi Olimpiyadı 
Çok Muvaffak 

Oldu 
Kudüs, 7 - Dünyaorn dört 

bir köşesinden geleo Yahudu 
sporcularının iştirakile Filistinde 
açılan M ısevi olimpiyadı hitam 
bulmuştur. 50 bin kişilik büyük 
bir seyirci kütlesini toplıyau bu 
spor eğlencelerinin neticeri şöy· 
le olmuştur. 
Kadınlar - t 00 metre: Mis Kolf. 

Yüksek atlama: ., " 
Erkekler - 100 metre: M. Himan. 
1500 metre: M. Flaksman. 

Teniste Lehistan tak mı ı~ 
giliz takımım mağlup etmiştir. 

500 metre: Mısı rlı Sait Mehmet. 
Yüksek atlama : Amerikan 

Musevisi Fegan ve Ginsberg. 
Bunlann aldığı neticeler 1,80, 
1,75 metredir. 

Hokey 
Alman Makabi takımı Filistin 

Mak.1bi takımına galip gelmİ§tir. 

Balık Bolluğu 
Madrit, 7 - İspanya sahilleri 

şimdi mlitbif bir balık istilasına 
"'ğramışbr. Sürii, sürii sardalyalar 
karaya vurmakta, birçok kimseler 
de balıklan adeta ellerile avla
maktadırlar. Balık o deı·ece bol
dur ki sardalyanın 11 kilosu beş 
kuruşa düşmüştür. Birçok bahk· 
lar tululduldan sonra tekrar de
niz~ dökülmektedir. 

ltalyada Analar GUnU 
Roma 7 - İtalyada tesis edi· 

len .. Analar Günü " ltalyan çi
çekçiliği için büyük bir inkişaf 
vesilesi olmuştur. O gün, herkes 
ana.sına bir bJket v~nnekle mü
kelJef olduğu için tonlarca çiçek 
isti1ak edilmiştir. Bu bal, çiçek 
ziraatioin mühim bir ticaret sa• 
hası haline gelmesini intaç eyle
mektedir. 

1 
Birkaç Fıkra 

1 
Hayat Cilveleri 
ilk zamanlarda gelin bammm 

kocasına hitabi 
Gelin hamın - Akşama geç 

kalmıyacaksınız degil mi? 
Erkek - Ne münasebet, va· 

pur saatini iple çekiyorum. 

* Biraz Zaman Geçtikten Sonra 
Kadın - Sana kaç defa rakı 

içerken dikkat et, dedim. Üstü
nü, huş nı sofra bezi haline g~ 
tiri yorsun. 

Erkek - Karıcıjpm, dikkat 
ediyorum amma hazan kazaya 
uğruyor • 

• 
Çok Zaman S~nra 

Kadın - Herif, çık, çık du~a
rı, yoksa yangın var diye bağıra· 
cağım. 

Erkek - Bağır beJ Bağır da 
elaJeme rezil ol 

--itizar--
Abdtilhamit tefrikamıza 

ait son kısım bugün 

dercedilemedi . Yarmki 

nüshamızda takdim 
.edi)ecektir . 

BİZiM 

Bugünün 
73 

- Kapıyı niçin kiliUiyor
sunuz. 

Diye sordum. Bey, bu suali
me kızdı: 

- Allah aUah.. Kapı kilit
lenirse, ne olur?.. Burada seni 
yiyecek canavarlar yokya .. 

Dedi. Sonra, bilmem ne dü
şündü, ne düşünmedi. Aoahtan 
tekrar kapının deliğine soktu. 
Kilidi açtı. Anahtarı, kapının 
üstünde bıraktı. 

Doğruca gidip masasına otu-
rarak yazı yazmıya başladı. Ben 
birkaç dakika ayakta kaldım. 
Sonra bana bakh. 

- Ben biraz meşgulüm. Şu
radan bir kitap al. Senin de 
canın sıkılmasın. 

Dedi. Bir saat kadar, o yaz
dı. Ben de okudum. Vakit böy· 
lece geçti. Fakat, bu müddet 
zarfında içeriki odaya gidip geli· 
yor, her gidip gelişte de odaya 
bir rakı kokusu yayılıyordu. Son 
defa ayaka kalktığı zaman, gitti. 
büyük ve eski bir kanapenin 
üstüne olurdu. 

- Gel bakalım, şuraya otur 
da konuşalım. 

Dedi. Ben, biç anlamamış gibi: 
E!imden kitabı bıraktım. Onu 

dinlemiye hazırlandım. O, söyl~ 
miye başladı. 

Birçok kız isimleri saydı. O, 
bunlan birer evlat gibi yetiştir
miş. Hepsini de yüzer lira aylık
la büyük müesseselere, bankalara 
yerleştirmiş. Kendisi o kadar na· 
fiz bir adammıt ki, bütün direk
törler onun bir söıünü iki et
mezlermiş... Bunlan uzun uza
dıya anlattıktan sonra: 

- Canım, fW'&ya gelip te 
yamma otursana. 

Dedi. Ben, kaşlanmı çatarak 
ce•ap verdim; 

- Burası iyi efendim. 
O, ağır ağır yerinden kalka .. 

rak: 
Anlaştldı.. ıeo, nculanı• 

yorsun. Öyle ise, dur ben ıenin 
yanma geleyim. 

Dedi ve yanıma geldi. O 
gelir gelmez, ben hemen ayağa 
kalktım ve kapınm yanına sıç· 

radım: • - Sakın yanıma gelme.. Val-
lahi avazım ç.ktığı kadar bağın-. 
nm. 

Diye haykırdım. O, birdenbi
re ellerini cebine soktu, omuzla
rım kaldırdı: 

- Canın isterse kızım •• Öyle, 
ne bağırıp çağırıyorsun... Haydi 
bakayım: Al şapkanı, mantonu da 
defol.. Bana senin gibi daktilo 
lazım değil. 

Bir türlü, bu lakırdıyı hazme
demedim. Hemen şapkamı, man
tomu aldım. 
Kapıyı açbm: 

-Zaten size bir daktilo lazım 
değil.. Bir sokak şırfıntısı lazım. 
Dedim. ve yürüdüm... Şimdi be· 
nim halim ne olacak •• Eve nıısal 
gideceğim?.. Bunlar1t anneme 
nasıl söyliyeceğim .. Bu sözlerimin 
doğruluğuna onu nasıl ikna ede
ceğim .•• 

Zavallı Nesrin, hem söylüyor, 
hem de ağlıyordu. 

* O dakikada başımı önümt: 

Sayfa 9 

A o 
Romanı 

Yazan: Z. Şakir 

eğdim ve kendi kendime şu söz
leri söyledim: 

- Y aaa.. Böyle ha.. Eh, 
erkekler.. Sizin de alacağınız 
olsun. Sizden öyle bir intikam 
alayım ki.. işitenler de şaşsın, 
hayrette kalsınlar .• 

lf • 
Sokağa çıktığım zaman dima· 

ğım, karmakarışık bir halde idi. 
Hiçbir şey düşünemiyor, düşün
mek bile istemiyordum. Hatta 
geçerken çarpanlara, dirsek vu
ranlara bile ehemmiyet vermi
yordum. YalDlz, rast geldiğim 
genç kadınların ve kızların yü
züne bakıyordum. Acaba bunlar 
da, fİmdi o herifin yaDbanesin
den kaçan Nesrin gibi birer fe
laketten mi kaçıyorlardı. 

Nesrin, benim gibi oldukça 
kuvvetli ve becerikli bir kız da 
değildi. O herif, ya Zwfil Bey 
gibi a21h Te> saldıran bir adam 
olsaydı, zavalh kızın hali ne 
olurdu?... Böyle dalgın dalgın 
köprü başma kadar gelmişim. 

Oraya geldiğimi anlar anla· 
maz, güldüm, kendi halime hay• 
ret ettim. Tramvay istasyonu, 
çıktığım kapanın tam karşlsında 
olduğu halde, dalgınlıkla buraya 
kadar gelmişim. 

- Oç giln ıonra -

Dayı beye, birdenbire bir sU
ktinet geldi... Benim vereceğim 

cevabı bekliyor ve ümit ediyor. 
Fakat saatler ve günler geçtikçe 
benim içime de ıgıl ığıl iniyor. 

Ah, bir rezalete maruz kalmadan 
şuradan yakamı sıyırabilseydim. 
Allahtan, başka bir şey istemi
yorum. 

- Ert ... .un -
Bu sabah evden cıkarken 

postacı ile karşılaştım ..• Beni her 
zaman düşünen ve her bunaldığım 

!aman, Htzır & ibi imdadıma yeti
ten sevgili hocam (S) hanımın 

mektubunu aldım. Hemen orada 
açtım. Az kalsın, sevincimden 
haykıracaktım. 

* Fabrikaya giltiğjm zaman, be
ni birdenbire değişmiş bulduğu 

için Leyla sordu: 
- Abla.. Bugün seni pek 

neşeli .buruyorum. Aman, kaç 
gündür nckadar feııa idin bilsen .• 
Sana somurtkanhk, hiç yakışma
yor. 

Gülerek cevap verdim~ 
- lnsanlann bir kararda kal

masına imkin Yar mı Necla? .. 
.... 

Aksi gibi bugün de daya bey 
pek zat!undı. Öğleden evvel bir 
iki defa odamıza 6~irdi. çıktı. 

Her defasında, derin bir şikayet 
manasile gözleri s iizülüyordu ... Ak
ıama yakm, koridc rda kartılaşblc. 

Ellerini açb, başım sağ tarafa 
çarpıttı : 

- Daha bekliyecekmiyiz,Kev· 
ser Hanım? .. 

Diye sordu. Ben, onume 
baktım ve ciddi bir vaziyetle 
cevap verdim: 

~Zımnetmiv<'ru"l. Dayı 13cy ... 
Her halde bir .ı gün <talıa 
sabrediııiL 

ır\J'.ı;.aaı var -
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Cenup Denizlerinde Bi':_ Seyahat Macerası 

1 ın e i •• Muharriri: 

Stakpool 

Üç Serseri •• Üç Milyoner -33-

Makar: 
- Demirliyecek yeri bulmak 

ai)ç deiildir. Biraz durunuz 1 
Mansaptan takriben iki mil ile
ride diğer bir nehrin m•nubına 
benziyen bir girinti gördüler. 
Makar yelkenleri indirttı. Mak
udı aandal ile ıemiyi buraya 
çektirtmekti: 

Burası adeta kUçllk bir k6r
fezdir, diyordu. 

Dı1Ardan kolay kolay 16rllll<' 
mez, gemiyi alelhusuı biraz da 

ye~illik ile ~rtersek burada aene
lerco bırakabiliriz. Hem de hiçbir 
tehlike olmadan. Haydi Andala 
indirinizt 

Sandala indirdiler •• bir halat 
ile geminin baş tarafına bağladı· 

lar, sonra başta Makar olmak 
Uzere hep birden içine atladılar. 
Zenci Cekl dilmeni idare etmek 
üzere gemide kaldı. 

Mnkar doğru söylemişti. Sol 
ıalıilde küçük bir körfez halinde 
açılan girinti üç tarafından 

kesif bir ormanla mubalb, ge
mi buraya sokulduğu takdirde 
hariçten görünmiyecekti. 

Küreklere sarılarak sandalı ve 
sandal vasıtasile gemiyi çekmiye 
başladılar. Y etkenli körfeze 

~rdi, burası epeyce derindi, beş 
on metre kadar ilerledikten ıonra 

sandaldan sahile atladılar, bu 
defa da gemiyi iple sahilden 
ç"'lkmiye koyuldular. Talileri yine 

yardım etti. Önlerine Adeta nh· 
bm fibi denize amuden inen bir 
toprak parçası çıktı. Gemiyi bu
rada sahile yanaştırarak iple lir 
ağaca bağladılar: 

- Yerimiz fena değil, çıkma• 
.. da girmesi · kadar kolay, di· 
yorlardı. 

Gnneş gurup ederken tekrar 
gemiye atladılar ~e yemek yemek 

üzere kamaraya girdiler. Orada 
Hagton haftalarca deniz ilstünde 
çalkandıktan sonra iiç taraftan 

kara ile mahdut bir geminin için· 
de bu!unduğu-:ıu düşünerek garip 

bir his duydu, diğerleri bu tebed· 
dülü farketmemiş göründüler. 

( Makar ) ın kılağuzluğu bit· 
tiği dakikadan itibaren kuman· 
dayı tekrar deruhde etmiş olan 
kaptan Hul istikbal için plan 
yapmıya bnşladı: 

- Yarın burada kalır, biraz 
dinleniriz. Öbür gün de kafamız 
dinç olarak sandal ile köye 
gideriz. Şimdi bana öyle geliyor 

ki, yerliler ile dostane münase· 
bat tesis ettikten sonra gemiyi 

ileriye götürmek lazımdır. Çünki 
aksi takdirde altınlan buraya 
taşımak için sandal ile birkaç 
sefer yapmak icap edecektir. 

Seyahatın ilk gUnünden itiba
ren gfıya kaptan Hulun vücudu 
bUtüa benliğini felce uğratmış 

gibi kendi kendine sessiz bir 
hayat yaşamıya başlamış olan Ma
kar yataklardan birinin kenarına 

ilişti. Ve iki elini bir dizinin 
üzerine kenetliyerek: 

- Efendiler, ben kaptan Hul 
ile hemfikir değilim, dedi. Bu 
teşebbüsü vücude getiren ve bu 

dakikada bile definenin anahta· 
rına yegine malik olan ben ol
duğuma göre fikrimi ileri ailr-

IMakarın Haftalardanberi İçinde Sakla
dığı Hiddet Birdenbire Coşarak Boşandı 
mekte aı çok hakkım •ardır, 
zannederim. 

Kaptan ( Hul ) un mınldall<' 
dığı anlatılmaz birkaç kelime 
arasında Makar devam etti: 
-Alelhusuı meseleyi kafamda 

iyice piıirdim, hem sizin hem de 
kendimin manfaatini nazan dik· 
kate alarak söyliyorum, gemi te
tebbüsü.ıı sonuna kadar burada 
kalmalıdır. 

Kaptan Hul: 
- Ya, lSyle mi? diye bağırdı. 

Bana öyle geliyor ki burada fikrini 
hakim kılmak ve bizi bir koyun 

sfirüsU gibi yürütmek arzusun• 
dasın 1 Yoksa yalnız kendini mi 
işten tınlar zannediyorsun ? Ben• 
ce define bulunduğu zaman ge
mi tahmil için hazinenin saklı 

olduğu yere kadar götürülmeli-

dir. Eter yerlilerin muhalefetine 
maruz kalacak olursak herifleri 
edep dahilinde bulundurmak için 
elimizde silah bulunduğunu unut .. 
mamalısımzl Y almı ıuruını dil· 
tlln: Eğer ıemiyi burada bıra
kıraak altıni taşımak için sandal 
lle on, on iki aef er yapmak, 
seferin her defasında da ıandala 
refakat etmek lizımdır. Bu za
manlarda defineyi veya remiyi 
kime emanet edeceğiz? 

Hagton blltün bu muhavere 
esnasında Mal--arnı gözlerinin 
kaptan Hut üzerinde dikili kal
dığına dikkat etti. iki adam 
arasında mevcut olan kini bil
miyordu. Fakat Makar'ın göğsü· 
nü kabartan hiddetin derecesini 
tahmin etmemesi mümkün değildi. 

( Arkası var ) 

Söz Saati Parisin 
Faaliyete Başladı 

Paris rasathanesi, saat Ayarlan için vilcuda getirdiği yeni bir Aleti 
bir müddettenberi işletmiye başladı. Bu ilet, evvelce de kısaca kay-

dettiğimiz gibi sözlü bir saattir ve otomatiktir. Telefonla rasathaneden 

snat aynr etmek istiyenlere bu saat cevap vermekte, herhangi bir 

operatör veya memur kullanılmasına lüzum hissedilmemektedir. Hem 
iktısadi, hem de çok faydalı bir buluş. 

Bayram 
Günlerinde 

Türkiyede 

YALNIZ BiR GAZETE ÇIKAR 
Bütün Memleket Sadece 

"Hilaliahmer,, i okur 
" Hilaliahmer ,, de çıkan ilan yüz binlerce 
halka hitap eder. Şimdiden yer tutmak için 
lstaribulda Ankara caddesinde Is tan bul llanat 

,_ Odasına müracaat ediniz. Tel. 20085 4 

DiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA: BALIKPAZAR CADDESi: No. 3 TELEFON 1096 
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HİKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri : 1. S. 

KEFALET 
Geniıliği ufuklara kadar uza· 

nan hudutsuz bir çöl ortasında 
bir tek (l1l fidanı, bir tek inek 
•e biri fidana. biri de inote 
aabip iki bedevi f arzediniz. Gn
neıin biltiln lazgınlığile hiikllm 
ıllrdilğtl birgllnde inek aç kal
ch ve bir tek glll fidanına 
aaldırdı. Bir saniyede flllfidanı 
ineğin karnına inmiıti. Fidanın 
ıahibi köpllrdO, belinden hançe
rini çekti ve ineğin b&jrilne ıap· 
ladı. ineğin sahibi bu kanlı te· 
cavüzil yine kanla temizlemek 
istedi. O da hançerine ıarıldı ve 
Bedeviyi cansız yere ıerdi. Geniı 
çöl ortasında geçen bu facia sil· 
sitesi bir dakika gibi kısa bir 
zamana sıkıştırılmiştır. 

ineğin sahibi gadre uğramıştı. 
Fakat bir inek için bir cana kıy· 
mak reva görillmedi ve katil 
Bedevi halife Ömerin riyasetinde 
toplanan kırk kişilik muhakeme· 
nin huzuruna çıkarıldı. 

Muhakeme çok kısa sürdü. 
idam hükmü tefhim edildikten 
sonra mahküm yalvardı:, 

- Ya Ömer, Allahın takdi
rine itirazım yoktur. Fakat sana 
yalvarıyorum. Çölün bir yerinde 
yetim kardeşlerime ait babamızdan 
kalma bir miktar altın gömülüdilr. 
O hazinenin yerini balnız ben 
biliyorum. Bana ruhsat ver, gidip 
kumdan altınları çıkarayım, kar
deşlerime vereyim. Sonra döner 
ve idam hükmüne hazır bulu· 
nurum. 

Bedevinin istirhamı heyeti 
aarıb. Ômer kqlanna ça~b ve 
cevap verdi: 

- Mllzakere edelim. 
Mahkümu dışan çıkardılar. 

Mahkeme azasının mühim bir 
laımı teklifin kabul edilemiye
ceğinl, çale giden bir idam mah· 
kiimunun bir daha geri dönmi· 
yeceğini söylüyorlardı. Ömer en 
ıonra reyini beyan etti: 

- işin içinde yetim hakkı 
var. Mahkiimun, bir kefil göster
mesi şartile tahliyesine taraftarım. 

Mahkeme azalan bu fikri 
mülayim buldular: 

- Ya Ömer, dediler, senin 
teklifin en adilane olanıdır. 

Bu kefalet şarb tebliğ edil
diği zaman mahkumun gözleri 
yaşardı ve yalvardı : 

- Ya Ömer, dedi, ben bir 
Bcdeviyim. Medine ehalisinden 
kimseyi tanımam. 

Ömer ona ümit verdi : 
- Allahın takdirine razı ol. 

Yüzlerimize iyi bak. Hepimiz 
müslümanız. Belki içimizden biri 
ıana kefil olur. 

Mahküm biraz canlandı! Göz· 
lerini dışan fırlattı ve bütiin ha
kimleri tekrar tekrar süzdU, sonra 
bağırdı: 

- Ya Ömer, buzat bana 
kefil olacak! 

Mahkümun işaret ettiği, adam, 
uzun sakallı, mavi gözlü Ebuzeri 
Gaffar idi. Mahkumun bu işareti 
ortalığı heyecana getirdi. Herkes 
ve bizzat Ömer gözlerini Ebuzere 
dikti. Onun "Evet,, veya "Hayır" 
demesini bekliyorlardı. Medine 
halkının en çok hürmet etliği, 
Ômerin en çok sevdiği Ebuzer 
ıükünetle cevap verdi: 

- Ya Ômer, mahkümun ke-

faletini kabul ediyorum. 
Ômer kürsü üzerinde daran 

Kur' ana elini basarak aon ı6ıllnD 
slSyledi: 

- Şu mukaddea kitap lbe-

1 rine yemin ederim ld hilkml ke
faleti arkadaıım •e bnynk doe
tum 1 Ebuzer baklanda iafar 
edeceğim. 

)1. 
Hükmün infaz edilecetl ton 

bütiln medine halkı aiyaset mey-

danına toplanmışb, herkeı Ye 
bizzat Ömer büyük bir heyecaa 
içinde idi. Mahkiim gelmemif, 
Ebuzeri Gaffarinin idamı Yacip 
olmuştu. Camilerde bntnn rece 
dualar edilmiş, mahkümun kalbine 
hükmü ilahiye mutavaat hissinin 
ibzali için sabaha kadar yalvarıl
mıştı. 

Fak at mahkum gelme mit ve 
herkes Ebuzcri Gaffarioin idam 
edileceğine inanmışb. 

Muayyen saatte mahkeme he
yeti ile beraber Ebuzer meyda• 

na geldi. Ömer, gözleri yaşb, 
fakat sesi gür ve metin, kefalet 
ilamını okqdu. 

* - Ya Ömer, geldim, diye 
bağırdı: hava çok sıcaktL Kum 
beni öldürdü. Verilen ruhsab 
yarım saat geçirdiğim içia beni 
affef 

Herkes yaşlı gözlerini açb, 
Ömer iki adım geri çekild~ Ebu
zer sakalı titreyerek ona dotru 
yürlldQ, 

Mahkt\m, Ömerin &nllnde ye
re kapanmış, omuzlan l8l'llla 
sarsıla ağlıyordu. 

Biranda biitUn meydan r3k· 
lerden gelen bir gllrültll ile dol• 
du. Kumlutu dolduran binlerce 
insan, tek bir ağızda tek bir 
arzu izhar ediyordu : 

- Af.. Af.. Onu af fediniı:.. 
Müteakıben davacılar tarafın. 

da bir hareket görllldll ve mak• 
tulün en büyük oğla ilerliyerek 
Ômerin önllne geldi : 

d 
• • 

- Davamız an vazgeçıyonız. 
dedi. 

Şimdi meydanda tekrar ilAhJ 
bir gürültü uğulduyordu : 

- Ebuzer, Ebuzer.. Allah 
onu bize bağışladı 1. 

SON POSTA 
Yevmi, Siyası. Havadlı 

gazetesi 
vo Halk 

rd btanbul: Eskt Zaptiye ara : Çatalçeşme ıoka~ı 25 

Telefon f.tanbul • 2020J 
Posta kutusu: lstanbul • 741 

Telırafı latanbul SONPOSTA 

ABONE 
TÜRKiYE 

- - - . 

Fl A Tl 
ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
1400 ,, 750 " 400 " 150 " 

6 Ay 

3 " 
1 

" 
80[) " 
30[) • 

Gelen evrak geri verilmez. 
İlanlardan mes'uliyet a'ııı:naı. 

Cevap için mektuplara 6 kuruıluk 

pul Uiveıi li%ım dat. 
Adreı detiştlrilmesl (20) kurıııtur. 
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~ayfa t 1 

Bir Ölünün Hatzra De/terinden : 
-- --------------

HAİNLERİN İÇ YÜZüt-"a:_:'· __ 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y aphlar 

. -----~---------~-----__;•;.._~~-

FİRARİLER, BİR SOKAK TIY ATROSU 
KURMAYI DÜŞÜNÜYORLARDI 
-53- 1 

Kalabalıktılar, lakin parun- • 
dılar. Otellere gidemezlerdi, eY 

tutamaılctrdı. Pehlivan Kadri, 
şöyle Nil kenarına çekilip bir 
köprü · altında yuva kurmayı tek
lif ediyordu. Onun fikrine E öre 
soğuğu olmıyan bir memlekette 
yatacak yer aramak lüzumsuzdu. 
Sokaklarda da yattlabilirdi, kum
lar üstünde del Elverirki iyi terti-
bat alımp içinde kıvrmılabilecek 
köıcler tespit edilmiş olsunl .. Ge
çim meselesine gelince; pehlivan, 
hunu da kolayca hallediveriyordu. 
lskenderiyedeki her cami, her 
kilise ve her havra kapısma 
ildşer yoldaş oturtarak, ihtiyar
lardan üçer beşP.r seyyar kafile
ler teşkil ederek mükemmel bir 
dilencilik şebekesi vücuda geti· 
riliyordu. Gençlerden de Refi 
Cevadın rejisörlüğü altında bir 
ıokak tiyatrosu yapmayı kuru· 
yorlardı. Bütün bu teşkilAt, sa
bahtan akşama kadar faaliyet 
gösterecekti ve akşamları köprü 
altlannda veya engin bir kum· 
salhkta birleşip kazançlar ortaya 
konulacaktı. Horos döğüşrürmektr 
mütehassıs olan Kadri ayak &s· 
tünde tertip ve izah ettiği bu plin 
neticesinde mühim bir servet temiı 
edeceklerine kanidi. O servet 

_ bir kerre ellerine geçene Yazi-
1et değişecekti. Çünki Kadri, 
büyilk bir gazete tesis ederek 
hlitün Mısırı haraca kesecekti 1 

Karantine matrutlan, ıssız bir 
yerde kümelenerek gevezeliğe 
prm1 ftl'lllitlerdi. Eğer lskeude
riyenin içinde bulunsalar çoktan 

Ayn, muhtelif Şebeke
ler de vücude getirilecek, 
bu teşkilat, sabahtan ak
şama kadar çalışıp kaza
nacak ve akşam üzeri, 
bir kuytu mahalde topla
narak günün kazancını 
taks · m edeceklerdi. 

orada kalacaklanm söylediler ve 
ayrıldılar. Şimdi, ıokaklarda kı?-

nlmak mecburiyeti ortadan kalk
mıı bulunuyordu. Örümcekli ve 
harap ta olsa listü ve etrafı 
kapalı bir me'va bulmuşlardı. Bi-
naenaleyh odalara dağılarak yer
leşmek ve sonra ~ eçim yollarını 
aramak lizımgeliyordu. 

Feyzi Efendi, reis sıfatile bu 
lüzumu i5ne sllrdü, arkadaşlanm 
üçer, beıer taf(sime girişti. Gilya 
intizam dairesinde hareket etmek 
istediği için kırık kapılı, camsız 
pencereli odalara birer numara ko-

yar ve bu numaralı yerlerde yatıp 
kalkacak arkadaşları ıırasile 
bir deftere geçiriyordu. Yer-

Biç.ti Ve Oikış Mektebi 
Son Franaız uaulünde hende•e 

herine, pyet kolay bifkl •• di"lt 
dersleri verillr. Az bilen hanımlar 
3, bil mi yenler 9 ayda herneYi tayyör 
tuva'et erkek elbiae Ye gBmlek
leri, beyaz çamaşır biçip dikerler. 
Şahadetnameler Maarifçe ta•tildi- • 
cl'ır. u~rgün aaat 9-12 ve 13-17. 
cuma, pazar9-12ye kadar müracaat 

OrtaklSy Akaretler 35. Matmase.1 
YETSIMANI KARECE 

ihata olunacaklar ve diğer firari
ler gibi taşa tutulacaklardı. Fa- 1 f 
kat atıldıktan saha, tehirden 
u~ak bir yerde idi. Oraya gelip 
g ıdenler azdı. Tek tük geçenler 

Matbuat Cemiyeti azasına l 
Matbuat CemiyeU Kltlbl Umumi· 

l'ff l•n: 

İse bu karma kanşık kütlenin 
adedi çokluğundan dolayı teca· 
vüzde bulunamıyorlardı. Şu ka
dar ki aahayı sık sık dolaşan 
pol"sler, bu mutavvel içtimaı hoş 
&ürmüyorlardı. Nihayet zabıta 
amirleri, vaziyete vazıyet ettiler, 
Türkçe bilen bir Mısrrlımn ter
cümanlığile herifleri isticvap altım 
aldılar.Sükün içinde otellere dağı!m:: 
Jlpta burada gürültü yapmaların
daki sebebi sordular. Feyzi Efendi 
lakenderiyenin yabancısı oldukla
rını, kimseyi ve bir yeri tanıma
dıklarını, paralan da bulunmadı
inu l&yledi. Bunan &zerine polia
&sler, şehrin bir kıyı•nda antika 
gibi muhafaza olunan metrük bir 
kervansaray harabesini tavsiye 
ettiler. Bu kirvansaray, senenin 
dokuz ayında boş dururdu, an
cak hac mevsiminde Fastan, Ce
ıayirden, Tunustan yaya gelen 
fakir hacılar tarafından işgal 
olunurdu. Onlar, yol boyunca di
lenerek Mekkeye kadar seyahati 
göze alan dindarlardır. lskende
riyede bir va!. ur bileti temin 
edinceye kadar kalır ve gecele
rini bu karvansarayda geçirirlerdi. 

Polisler, Feyzi Efendi kafile
lini işte bu harabeye götürdüler, 
içinde yatıp kalkan fahri bekçiye 
kapıyı açhrdılar, misafirlerin mu· 
ayyen olmıyan bir müddet için 

K rbaa bayramında cemlye
tim.z tarafından tertip edilecek 
deniz gezintisine iştir.ık etmek 

arzusunda olan aıli ve müzahir 
azanın cumadan ba,ka hergün. 
11 niaan pazar günü akşamına 

kadar cemiyet nıer kezine milra• 
caatla iaimlerini kaydettirme:eri 
rica olunur. 

Bit"" ~M MÜNASEBET iLE 
Ay vade ile 
Elbisenizi, 
Ayakkabınızı, 
Tuhafiyen:zi, 
Her nevi eşyamzı 

istediğiniz maj'azalar
ctan alabilirsiniz. 

1~ESHILAT 
MENTEŞ KAS~VI 

İstanbul Bahçekapı, Orozdi-Bak 
karşısında Celil Bey Han No. 33 

---• Tel. 23946 ---• 

Usta Dokumacı 
Yetişmek istit'eo 

TORK GENÇLERi 
Süreyya Paşa Mensucat Fahri

• kuma müracaat etainler fl 

1 

leşme meselesi o tekilde 
devam ederken Pehlivan Kadrinin 
• tabam dağlanan bir lldlz gibi-
böğürdüğl duyuldu : . 

- Refi Cevat yok, Refi Ce
nt yokl . 

Evet. Alemdar gazetesinin 
meşhur sahibi Refi Cev1.t, si.iti 
arasında yoktu. Süleyman Şefik, 
nasıl b6yük liderleri otelde bıra
kıp savuşmuşsa bu ıüdü bozuk 
herif te kendi kafilesi arasmdan 
il "IŞmıf, gitmişti. 

f!akat bu gidiş, Pehlivan 
Kadri için hazmi müşkiU bir 
felaketti. Herifin derin bir ısbrap 
içinde savurduğu kilfürler, çek· 
tiği ahlar, duvarlara indirdiği 
yumruklar, köhne kirvansarayı 
uğultu içinde bırakıyordu. 

- Arkası nr -

--.... ilk Aşk~-
Rus lbtil.ilini hazırlıyan 
meşhur Rus ediplerinden 

Turgeniyefin eseridir. 

Haydar Rifat Beyin 
lcuvvetH kalemOe terclme eclDmlıtlr. 

TefeyYUz lr tapbıne•inde ffatf bir lira. 

Ea Mdılc oe ••nlg.tli 
lltlt:ı" 

FEVROZiN 
NECDET olsun 

Baı, diş ağnlanndan. hele 
sızılardan hiç korkma 

J Nısaodan itibaren 

60Kuruşla 
Tablıdot 

-3 Yemek 
-1 Tatlı 

- 1 Kahve 

içkiler: 
Rakı ıoo Plr. Şif• 150 ıcr. 

• 51 ... ao. 
.. tek 20. 

Bira 20 • 
Zengin, nefis ve mntenevvi 

mezelerle beraber. 

1 lstasvon lokanta ve birahanesi 
l___:_ Sirkecide: 

Çocwc bastablr.lan ıniheaa ... ,. 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Be}· oğlu Mektep sokak 

Te efon B. O. 2496 

[ EMLAK ve EY fAM BANKASI ~ANA 1 

Emlak ve Eytam 
HALİÇTE 
FABRiKA 

Bankas.ndan: 
SATILIK 
ARSASI 

lstanbul: Eyüpte Bahariyede kiin ma milştemilat harap araba 
fabrikan peşin para ve kapalı .zarf us !ile satılıkbr. 
ihale 14 mart 1932 pazarteai günü Ankarada Banka 
idare Meclisi huzuril~ J&pılacakbr. Teminat 1363 
liradır. Bu hususta tafsilil almak istiyenler İstanbul 
lzm:r, ıubelerimize veya Ankarada Umum Müdürllk 
Emlak idaresine müracaat edebilirler. 

• • Kiralık Gazino 
Galatada Ku!edibinde 1. ili 13. numaralı diikkan ft ana 

pazarlıkla kiraya verileceğinden taliplerin bankamız.ı muracatleri. 

• 
Pazarlıkla Satılık Emlak 

Esas Mevkii ve nev'i 
156 Heybeliada Manastır sokak 10 No. tah

minen 22750 arşın zeytinlik. 
78-21.C-215-216 Kan illi 30 • 70 dönftm aniifrez arazi. 

212 F eriköy ikinci kısım mahalle Şişli - KA-

Teminat 

250 T. L 

100 " 

tane caddesi 798 M. arsa. 300 " 
Ballda yazıb emlak bedelleri peşin para veya taksitle öden

mek Ozere pazarlıkla satılacağından taliplerin 25 - 4 • 1932 Pazar. 
tesi saat on altıya kadar ıubemize mGracaat edilmesi. • Kiralık Gazino ve Dükkan 

Esas Mevkii ve nev'i TemİDaf 

81 KacLka, Kuşdili Derekenan Gazino. 20 
156 Gal:ataaaray Avrupa pasajı 14 No. dilkki'l. 50 
Balada JazW emilir bilmllzayede bir aene m.addetle kiraya 

verileceğinden taliplerin ihaleye mUaadif 14 - 4' • 1932 Perıembe 
giinii saat on albda ıubemize mftracaatleri. E. 

---------- ----
İstanbul Belediyesi İlanları 

§ - Büyilkadada maa bahçe ıa:ıino ican: Teminat 37 ,50 liradır. 
Kapalı sarf · 

§ - &bzehalinde 1·1 No. h Baraka ican; Teminat 18 liradır. 
Açık müzayede. 

§ - Unkapanında 31.17 metro arsa icara: Teminat 4,50 liradır. • 
Açak müzayede. 

Yukarda yazılı emllk kiraya Yerilecektir. Talip olanlar tafailit 
almak için hergiln Levazım Mlidllrltlğ6ne ve ihale gunil olan 14-
.f.932 perpmbe ıftnO de teminat malrba ft)'ll mektuba ile saat 
on bete kadar Daimi Eııcomeae mftracaat etmelidırler. 

• EminönU Belediyeai"den: Bedeli keşfi ( 729 ) lira olan Eınin-
3n0nde mllceddeten İni& edilecek mebaI kap,.Jı zarf usulile müna-
kasaya vazedilmiş olup Nisanın 11 inci pazartesi günü saat on 
beşte ihalesi icra kılınacağından prtnameyi görmek üzere Daire 
Heyeti Fenniyesine müracaat edilmesi ve teklif zarflarının da ta
rihi ihaleden mukaddem Daire Encümenine tevdi edilmesi lüzuma 
ilan olunur, 

İstanbul Gümrükleri Muhafaza Mü
dürlüğünden: 

1 - 17 numaralı motörOn tekne tamiri kqifnamesi mucibince 
pazarhkla yapbrılacaktır. 

2 - Pazarlık 11 Nisan 932 pazartesi gDntl saat 14 te jcra 
edilecektir. 

3 - Taliplerin yGzde 7,5 teminatlarile Muhafaza MildilrlOğüne 
müracaatlara. 

İstanbul 
Evkaf 
Müdürlüğündnn 
Kıyye 
2500 
1500 
700 

Buğday 
Patates 
Çavdar 

Anadolubisanna bir buçuk 
•aat mesafede bulunan Vakıf 
Çavutbaşı çiftliği ambannda 
balada muharrer hububat 3 ni
san 932 tarihinden itibaren 
23 nisan 932 tarihine kadar 
müzayedeye konulmuştur. Talip 
olanlann İstanbul Evkaf Mü
düriyetinde Orman ve Arazi 
idaresine müracaat eylemeleri • 

Fetolre/ Talff ili K-na 
Taw.tWıdlfreamek latiyor-
Hftd fototnf1111z1 5 adet ku-

pon u. birlikte paderiniA. 
Fototrafanaa •ıraya tabidir \'f'! 

iade eıff 'Tlez. 

. ..... mHlel& 
Yeya ıaa'ta? . 

Hanrı ı...Uerl.i 
cevabı? 

-
Fotoğraf int'şar 

edecek mi? 
~ 

Fotoğrafın klişes 30 kuru,luk 
pnl mukabilinde ~önder:ı~ı> i r. 

·, 



12 Sayla 

Haşarattan ve Tahta kurularından 
kurtulmak için şimdiden yuvalarını 

iç Bir Yer e 
Emsali Görülmemiş Bir Fırsat 

Mağazamızin yerli ipekli kumaşlar kısmını tevsi edece
iimizden mevcut Affrapa kumaşlarını büyük tenzilatla 

kat'I surette elden çıkarmağa mecburuz. 
Avrupa ipekli kumaşlarından bir kaçınııı Hatları : 

Krep Döşio metrosu 190 ve 125 kurş 
Krep Saten 

Tafta teminatlı 

Tual Dö Sua 

Japon Ponjesi 

Saten Liberti 

Vual Dö Sua Emprim& 

fular Emprime 

Krep Mongol 

Krep Mizoza Emprime 

,. 600 ve 450 

" 
" . 
• 
" 
" 
" 

" 

300 
150 
135 
250 
225 
190 
190 
425 

,, 

,, 

" 
" 
H 

" 
" Bu Fevkalade Tenzilatatlı Satış 

Kat'iyyen 24 Nisanda Bitecektir. 
BEYOGLU 

KARLMAN Mağazalan 
,_ Arapçasile Birlikte K~:~:h~:~im 

00,Uk Türk alim! Cevdet Pataı1ı• IGga:zs Karanlyealnl hnl doğru eaerl ıerlfla 
mtikommol c:iltllsl 200 lu&ruftur. Ka1makb kii'tt ve albn yaldızlı clltllıl 

SOO klll'uftur. Nüıhaları udır. 

Hayatı Hazreti Muhammet 
Kıymetli uerta tekmili cllıll 300 kuruttur. 

Mufassal İslam Tarihi 
Clltll•I 200 kuruştur. 

• 
Meşahiri lslam Mj~u~ü:ser 

kuruştur. Bu kltaplardaa posta ücreti alınmadan gönderilir. 

SON POSTA 

FAYDA 

]'ıraş bıçaklarını 
Her yerde arayınız 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 
Mclihat Hanımın koca11 KıHlık<Syün· 

de Oıımanıığa mahallesinde Telefon , 
aokağında fırın ittisalinde 106 No• h 

~ hanede mukim Ki:nil Bey aleyhine 
ikame eylediği boşanma dava1ından 

dolayı mumailcyhin ikamctgihınan 

meçhul olmasından dolayı ilAncn 
tebliğat icra edildiği halde yevmi 
muayyende mahkemeye gelmediğin
den tabkik:ıtın ~yabanda icrasına 
l<arar verilerek dava arzuhal ve 
ihtara mutazammın 931-2000 No. h 
doıy.- tetkik cdilmlt ve bu bapta 
yazılan gıyap kararı dahi mahkeme 
div.-nhanesine talik edilmiş oldutun• 
dan işbu tetkikata karşı beş gün 
zarfında itiraz etmediği surette evli· 
liğin vazifesini ifa etmemek makaıı· 
dile hayatı ınü1terekeyi terketmif ve 
ihtara rağmen avrJet etmemif addo· 
lunacnğı ilin olunur. 

Sıhhatinizi severseniz ~ 

ŞABESO 
içiniz. Elma ve yoğurt hulAsaslle ya• 

pılmış sibht ispirtosuz: tampanyadır. 

Kabataş 179 Tel B. O. 3682 

ile tahrip ediniz. 

eti 
Hepsıoi tecrübe ettikten sonra en oihaye&,..blr ..... Tefefunken 

intihap edeCf'ksiniz. ÇünkU T e J e f u n k e o, mevcut mdyo 
ahizelerinin en asri, en mütekimiJ ve en kuvvetlisi 

olup istimali dr gayet k&laydı~ 

OparWrlJ aynı mahfar.a. ıçindt ııe ~ yat. ayn olaıa 

Tek/ unken 340 ahizesini evinmJe tecrüheyı lıazuu. 

TELEFUNKEN 
' 

Satış mahali 

BOURLA BiRADERLER ve şf 
s AT ı E ~Evol"iı.u - aEvA·Z•T-KA_o .. ~o' 

• Merkezi : Türk Neşriyat Yurdudur. MAGAZALARI 

==============================================================:::::::::-.====::::===================~====================~ 

BAYDA 
Galata' da Karaköy' de 

kain meşhur 

Mağazası 

diğer 

mağazalardan 

o 
o 

•• 
MU ASEBETİLB • 

noksa}\ına mallarını satar. Çünkü biliimuJ11 
eşyalarını burada ve kendi fabrikasında imal 
eden yegane büyük elbise ticarethanesidir~ 

Hanımlara, Beylere ve çocuklara mahsus Kostüm ve Pardesü ve Trençkotların mütenevvi ve müntahap çeşitleri mevcuttur. 
ıı============================================================================== ~ 

, HANIMLAR! .. LÜTFEN DİKKAT 
AYBAŞI SANCILARINIZI iZALE 
EDEN YECANE İLACI UNUTMAYIN 

NEVROZİN . 
Şirket mukavelcılnin hitama dolayaaile hali tufiyede bul'lnan 

A. ff T E R terzihaneıinin ilk müessislerinden ve makastar• 

YE NMfuh BAi:fT'E;R 
T erzihanesini Açtı. 

ft ve idare sistemlerini modern unsur ve usullerle techiz ve 
takviye eden müessese; yeni organizasyon sayesinde fiatlarmı 

çok ucuzlatmış ve aynı zamanda 

Kadın İşlerine de Başlamıştır. 
Elbflede zevk ve zarefet arayan takdirklr müşterilerine arıa hizmet eder. 

Ankara caddesinde ( Milliyet Matbaa11 ) ittisalinde No. 96 

istanbul Evkaf Müdür
lüğünden: 

Kazası 

Çatalca 

" 

" 

" 

Mevkii 

f stiranca Vakıf ormanlarının tahta 
köprii ile kütüklü mekin arasmda vaki 
orman kıt' ası. 
istir anca Vakıf ormanlarının 106 hat 
boyunda ve iki parça orman kıt'asmda. 
lstiranca Vakıf ormanlarının Süpür~e 
alan orman kıt' ası. 
lstiranca Vakıf ormanlarının Kasap 

Kilo Nev'i 

200,000 Kömllr 

60,000 

100,000 
" 

Yorgi çeşmesi civarında, 100,000 " 
fstiranca Vakıf ormanlarının dört parça orman kı'tasmda ba· 

lada miktarı muharrer imal olunacak kömilr 3 nisan 932 tarihinden 
23 Nisan 932 Cumartesi gilnüne kadar müzayedeye konmuştur. 
Talip olanların lstanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi 
idaresine ~üracaat eylemeleri. 

KARADANIZ POST:; 

ERZURUIY' 
' vap~ru Pazartesı 

11 Nısan 

giloU akşamı Sirkeci'den b~ 
ketle ( Zonguldak, lneb /. 
Samsun, Ordu, Giresun, 1r p' 
zon, Sürmene, Rize ve 1-1° 
ye gidecektir. ~ 

Fazla tafsilat için Si~ 
Yelkenci Hanındaki acent 
na müracat. Tel: :?1515 


