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[Halkın Sesi l Günün Tarihi 

Ev Kiralarının Art- ._ _______________ 1111!1'11~~~~~--

tmlması Teşebbüsü H A y R E T ! ' Limon 1 K i R A L A R 
İnhisar İdarelerind• 

Yeni Kadro 
Musakkafat vergiıinin aam •8re-

ceğine dair verilen karar Oaerine 'C:'az 'a Balık 'ar 
konturat müddeti biten evlerde C ~ (4 ıj 
kiraların arttınldıta ,az.ıı,or. e. Denı·ze 
teşebbüı hakkında dün, 111ubtehf 

kariler biıe dediler kiı D k -l 
Ha .. n ~bri e., c Fner Balat ~• Ö U Ügor 

..... 91) 

- Bugün f stanbulda eT kira• 
ları, kazançlar tabii vaziyette 
iken verilen kiralardan çok faz· 
Jadır. Yeni vergilerden sonra bir 
miktar daha artacağı muhakkak· 
tır. Avusturya hükumeti buhran 
tedbirlerini alırken ev kiralan 
için de bir nisbet tayin etmiştir. 
Bir ev sahibi bu muayyen kira
dan fazla istene tecziye ediliyor. 
Bizde de böyle bir kanun li· 
ıımdır. .. 

S.yfl Be7 (Fatih Kmatı J4 ) 

- Hayat çok pahalıdır. Yeni 
kabul edilecek vergilerle bir kat 
daha artacakbr. işçinin ve me
murun kazancı azaluken bu pa· 
hahlığın devamı doğru değildir. 
Belediyeler faaliyete geç.meli, 
evveli gıda maddelerini. aonra 
da ev kiralannı ucuzlatmak için 
çareler aramalıdır. .. 

Şnlıet S.7 (Çarflkapa Hattat eobk 9) 

- Neşredilen resmi tebliği 
okudum. AJeliimum bina vergi· 
\eri yüzde elli arttırılacak. Akar 
,ıan binalardan da ayrıca bu 
•ergiden başka bir Yergi alına
cak. Buhran vergisinden bqka 
l!"uvazene vergisi de verecegız. 
~arico el açmamak için hüku· 
metin bulduğu bu tedbiri bo~ 
görüyoruz. Fakat bilhassa ka· 
labalık ıehirlerde aşçı ve me
murlarm kazançlannm dörtte ba
san fiçte birini yutan ev kira
ları da esaslı bir surette ve hatta 
bir kanunJa indirilmelidir. 

• Saim Bey (Beyazıt Sof anağa mah. 9 ) 

- Ben altmış lira ücret ah· 
rım. Beyazıtta bir evin iki oda
aında 17 liraya oturuyorum. Di:n 
ev aabibi 22 lira Yermezsen çık, 
dedi. lşim bu civarda olduğu için 
çıkamayacağım Uzaklarda ev tut· 
aam tra nvay, vapur parası ile 
ayni parayı vermek mecburiyeti 
Yar. Yeni tasavvurlar kanun halini 
almadan ev sahipleri zamma baş
ladılar. Kira işleri ehemmiyetle 
tetkik edilecek bir meseledir. 

Ziraat Odasına 
Yer Bulundu 

Vil~yet Ziraat Odası için bir 
ıenedenberi yer aranıyor, fakat 
bir türln bulunamıyordu. Bu se
beple Oda göçebe bir vaziyete 
girmişti. Nihayet viliyet binası
nın alt kısmındaki memurin lo
kantası Ziraat Odasına tahsis 
edilmiştir. -

Balıkçılar çok balık tuttuktan 
senelerde fazla kalan kısmı denize 
dökmektedir. Nitekim geçen sene 
zarfında yalnız bir dalyan sahibi 
70 bin kilo istavrit balığını denize 
dökmüştür. Her sene bu şekilde 
bir hayli balık ziyan ol}Jlaktadır. 
Balakçılar bu zarann önüne ge
çilmesinin temini maksadile lktısat 
Ve'dlletine müracaat etmişlerdir. 
Balıkçalar fazla balıklardan isti
fade için bir gübre veya konserve 
fabrikası tesisini lüzumJu gör· 
mektedirler. 

Kaçak Konya1c 
Kaçakçılık cürmile maznun 

Sirkecide Lokanta ve meyhaneci
lik yapan lspironun muhakemesi· 
ne dün mevkufen başlanmışhr. 
lapironun diikkanında 19 şişe 
bandrolsuz Yunan Metakse kon
yağı bulunmuştur . 

Milli Emlak 
Bu Daire Y ak1nda Ilga 

Edilecektir 
Şim liye kadar İstanbul Def

terdarlığına merbut olarak idare 
edilen milli ve metruk emlakin 
yeni teşkilata göre mensup ol
dukJan mıntaka malmüdürlüklf'
rine verilmesi takarrür ettiği için 
memurlar emlakin tasfiyesine 
başlamışlardır. Tasnif bittikten 
sonra Defterdarlıktaki milli em· 
lik dairesi lağvedilecektir. Me
murlanndan bir kısmı diğer mal
müdürlüklerine nakledecekler, 
açıkta kalanlar da başka vazifele
re alınacaklardır. 

Yakalanan Esrarkeş!er 
Halil, Derviş, Hasan ve Selim 

isminde 4 kişi T opanede yangın 
yerinde esrar içerlerken cürmü 
meşhut halinde yakalanmışlardır. 

Oç Mütecaviz 
Tayyar, lbrahim ve Ômer 

işminde üç kişi Erenköyünde 
artist Madam Lorkelva ile koca· 
sına tecavüz etmek istemişler, 
yakalanmışlardır. 

Denizde Bir Ceset 
Dün Unkapam köprüsü altın

da bir ceset bulunmuştur. Uzun 
müddet denizde kalan ceset şiş· 
miş ve p=trçalanmıştır. Bu cese
din geçenlerde o civarda bir 
kaza neticesinde sandaldan düşe-
rek boğulan sebzeci İsa Ağaya 
ait olduğu zannedilmektedir. 

1 Son Posta' nın Resimli Hikllyesi: 

Bir Tacir Mahke
meye Verildi 

İstanbul limanında uzun za
mandanberi m6him bir limon 
kaçakçıl ğa yapalmış oldu~nu 
birlcaç gün evvel yazmıştık. Ôğ· 
rendiğimize göre müteaddit ka- · 
rışık safhaler arzeden bu mühim 
kaçakçılığın ilk kısmına ait tah
kikat bitirilmiş ve şehrimizdeki 
ticarethanelerden biri Gümrük 
lbtiaaı mahkemesine ve. ilmiştir. 
Muhakemeye perşmbe günü başla· 

nacakbr. Hadisenin diğer safhaları 
çok karışık olduğu için tahkikatın 
devamına lüzum görülmüştür. 
Tahkikat çok gizli tutulmakta• 
dır. Bu arada limon tacirlerin
den bazılarımn if adelcri alındığı, 
liman şirketi 1den bazı evrak 
istenildiği öğrenilmiştir. Hadise 
hakkında İnhisarlar Vekaletine de 
malumat gönderilmiştir. 

Tıp Yurdunda 
Çıkanlan Tal ebeler T eşeb

biise Giriştiler 
Müdür Tevfik Beyle evvelce 

aralarında geçen bir hadiseden 
dolayı Tıp Talebe Yurdundan 
( 16) talebenin mtlebbeden, 22 
Efendinin de 15 gün müddetle 
muvakkaten çıkarıldıklarını dün 
yazmıştık.. Çıkarılan efendilerin 
miktarı (38) dir. Bunların hemen 
hepsi Anadoludan İstanbu\a 
tahsile gelmiş mutavassıt vera 
fakir aile çocukları olduklan için 
sokak ortasında kalmış gibidirler. 
Bunlardan bir kısmı dün son pa
ralannt da aarfetmişlerdir. Bunla· 
r111 içinde evvelce müdürle talebe 
arasında geçen hidisc esnasında 
Yurtta bulunmıyan bazı efendi
ler de vardır. Müşkül vaziyette 
bu efendiler dün bazı makamlara 
ve Halk Fırkasına müracaat et
mişlerdir. Ayrıca VekAlete de mü· 

·acaat edeceklerdir. Darülfünun genç
liği bldiseden fevkalade muztarip 

>lmuştur. Bu efendilerin affedilerek 
tekrar Yurda alınmaları maksadile 
Talebe Birliği tarafmclan bir te
şcbbfis yapılacağı anlaşılmaktadır. 

Komünistlik 
' --
Üç Maznunun Muhakeme-

sine Devam Edildi 
Komünistlik yapmakla maznun 

Beşiktaş Tütün amelesinden Ha· 
san Ramazan, Şerif isminde üç 
kişi~in muhakemesine dün ikinci 
cezada devam edilmiştir. Evvelce 
mahkum olan maznunlar hakkın· 
daki karar Temyiz mahkemesi 
tarafandan ~akzedilmişti. Bu maz· 
nuuların ağır cezada .mu.ha.keme 
edilmelerine karar verılrnıştir. 

Resmi Daire 
Kiralarında 
Tasarruf 

Defterdarlık bina ldralann
dan tasarruf etmek için bazı 
malmildürlOkJerinin devlet bina
lanna nakledilmesine karar nr
miştir. Fatih Malmildürlüğil Be
yazıttaki Muhassesatı zatiye bi· 
n8Slna nakledilecek ve yerine 
de F atib Maliye tahsil fUbeai 
yerleşecektir. Eminönü Malmll-
dürlilğünfin bina11 karanlık Ye 
rfitubetli olduğundan memurlar 
sık sık hastalanmaktadır. Bunun 
için halk bilhassa maaş rllnle
rinde çok ıılaşık bir halde 
bulunuyorlardı. Bu müdürlük te 
Defterdarlık binasına taşınacak
tır. Beyoğlu Malmildürlüğtl de 
ıimdiki belediye binasından çı
karak Mis sokağındaki bir bina· 
ya yerleşecektir. 

Zorbalık 
iki Cüretkar Dün Yakayı 

Ele Verdiler 
F cridiyede randevucu Hayga· 

noşun sermayesi Melahat yoldan 
geçenleri eve çağırdığı için kara· 
kola götürülmüştür. Fakat Ka
sım paşalı Salihattin ve diğer Sa
labattin isminde iki kişi Melihati 
polisin elinden almak cüretinde 
bulunmuşlar, ikisi de yakalan
mı~lardır. 

Esrarengiz Hırs'z 
Tlltün tacirlerinden Alliyeli 

Mahmut Beyin Galatadaki depo
sundan esrarengiz aurette çalı
nan tütünler hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. Hırsızlığın ne ıe
kilde yapıldığı henüz anlaşılama· 
m ıştır. Depo kilitli ve mühllrlU 
olduğu için baleyelerin harice 
nasıl çıkarıldıiı hayretle tetkik 
ediliyor. 

Hanımı Yaralamış 
Abdullah isminde bir ubn 

idare ettiği motosiklet Sultanab
mette Hanım isminde bir kadına 
çarparak yaralamışbr. 

Sulama işleri 
Nafia Veklletine merbut olan 

Konya aulama ldareainln Ziraat Ve
klletioe intikaline karar verilmlttir. 

Tayyare Cemiyetinde 
Dün Tayyare Cemiyetinin nahiye 

ıubelerl reiılerinln lttirakile bir 
içtima yapılmıf, Kurban bayramın
daki faaliyetin programı çiailmi9tir, 

Aakaradan bUdirilditine ~ 
lahiurlar Veki!etınde yeai kad~ 
nn lluulanmaaana devam edilift" 
v-.ı.tte blhbarlar • ınmrillsll' 
olmalı &sere iki umum mOdü,.. 
teıkU ediJecektir. Bir ıaylaya f"! 
lnlalaarlar umum müdürlüğG.e ti~ 
iU.W..,ı umum müdür nkili HG,.. 
S., tayin olunacktır. Bu a11111 .. 
111ldOrlGA-üu mü•kirat kı•mı nıOdilf' 
lGfGne A•ım, tuz kı•mına da ıinıdtW 
midir Feyzi Beyler tayin ecf U~ 
l•dir. 

Şevki Bey Ankarada 
Muhtelit Mübadele KomiaycJllf 

Tlrlı Murahhaıları Reial Şeyki 8' 
dün Ankaraya gi tmıştir. Kom!ıy# 
itleri bakk1nda HRriciye Vekilellfl 
aıallmat verecektır. 

Münhal Cami Hizmetleri 
Bir ln11m camilerde imamlık ff 

mleuinlikler münhaldir. Yeni ~~ 
talimatnameye gö ·e bu mnohal 
tayinler yapılacaktır. Bu İf için 
komlayon toplanacaktır. 

Piyango Bahtiyarları 
DOn çekilen tayyare piyanıot~ 

naa ,U:ı bin lirahk biiyük ikramiy.I 
Daanon iaminde bir Musevi kııa1 ~ 
bla llrahk ikramiye de havası~ 

memarlanndan Jojef Ef. ye I••.,.., 
etmlttlr. 

ilk Arpa Mahsulü 
Yeni •enenin ilk arpa mah• 

Menlndeı idrak edilmek Oaer~ 
Alavere Hbflar başlamııtır. Aa~ 
dlrt kuruı otuz yedi buçuk 
aruaadad1r. 

Yerli Halatlar 
Tlcarel Odası yerli kendlrd.ıt 

balat, ip ve ıicimlerin tamimi I~ 
remi ltleten müesseaelerh Seyri• 
fam• bir teskere göndermittir. 1 
rObe lcfn yerli halat kullanmaları 
•• aldıkları neticeyi bildlrmel~ 

rica etmittir. 

Otomobil Plakları 
Otomobillerin numara pllklat 

nıa ıeceJerl de okuıaabilmHI J 
fo.forla olarak yapılması do,on 
mektedir. 

Muhiddin Bey Geliyor 
Vali Muhiddin Bey yarın 

,. ... phrlmize 1reJecektir. 

Ekmek Fiati Arttı 
Çarıamba gününden itibaren 

mel& Hlıis kurut on paraya •atı111' 
cakbr. 

Karar Veriliyor 
s.ı,ık arabacılar Kihya11 Çol,I; 

HaJl'I Ef. nin dün ağır cezada Jll 
hakemHi yapılmış, karar yerlh• 
here talik olunmuştur. 

Macarlar 
Geliyor 

BaJl'amda yapı•acak maclaı j~ 
Macu Milll takımm:ı dün tell' J_ 
pkiBmlt Ye •on şartJannıa kab.ııı 
edilcllti biJdlrilmiştir. Macar MIP' 
taka•ı ile biaim N.if 1 takım 17 -" 
19 alunda iki maç yapacakbr. ;,,J. 

' 

Pazar Ola Hasan Bey Ve. Gazete Muharriri 
.~--1-------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------------------' 

J: Gazeteci - Dünyada buhran cid
den şiddetlidir. 

2: Gazeteci - Yer, yer gördüğünüz 

şeyler, umumi sıkıntının birer scrpintisidir. 

1933 -... ~ .... ·-

3: Gazeteci - Fakat inşallah yakında 
da kalmıyacaktır. 

4: Hasan Bey - Pazar O 'a gazetecl 
başı! Galiba yine yazacak bir şey bulD .. 
madın, geçen aene söylediklerini tekraf"' 
lıyorsunl 

t 
t 
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12 Nisan 

.. H rgun 
Dörtler 
Kon/ er ansın dan 
Sonra .... ________ !. R. 

ZAhiren Tuna Devletleri ara· 
11nda bir birlik yapmak, hakikat
te bu devletlere verilen paraları 
ıreri çeknıek için teminatlı bir 
forrnlll bulmak ilzere Londrada 
toplanan Dörtler Konferansı tah· 
min ettiğimiz gibi dağıldı. 

Fakat bu dağılış ıeklindeki 
fena tesirin nekadar bir müddet 
devam edeceğini tahmin etmek 
lbllşknldür. Dörtler Konferansının 
beynelmilel diploması tarihinde 
Pek te misli görillmemif bir 
ıurette akamete uğraması, esasen 
beklenegelen bir akı betti. Zira 
konferansa iştirak eden devlet
lerden ikisi, Tuna kıyılarmda 
böyle bir birlik teşkiline şiddetle 
muarızdı. Daha doğrusu birlik 
içinde müessir bir rol oy
namak istiyorlardı. Bu devletler 
Almanya ile ltalya, birlik fikrinin 
anası ise Fransa idi. O Fransa 
ki, esasen bu birliği, bu iki dev· 
lete karşı bir nevi siyasi tazyik 
fasılası olarak viicuda getirmek 
istiyordu. 

Ayrıca, bu teşekklllün iktisap 
edeceği iktısadl kudretten de 
•~rdi~ . borçlan geri çekmek 
lçın ısbfade etmeyi en menfa· 
alntli bir tarzı hal addetmişti. 

giltere, F ransanın bu teşeb-
Lllsünll iyi bir g6zle karşdar 
gibi g6rllndn. Fakat aleyhtarla
rını da bu fikre tiddetle mu
halefet etmekten menedemedi. 

Almanya ile ltalyamn bilbas
,. muhalefet ettikleri nokta, bir-
liie girecek devletlerle aralanu. 
da muabedelerle kabul edilmiı 
16
en ziyade mubarı müsaade 

nıiUet,. hakkından feragat mesele-
li idi. ÇOnki bu devletler birli
iin ıadece Fransayı tatmin ede
ceğini ve etmek için yapildrğını 
16rüyorlardı. Üstelik bir de Fran
aa lehine mevcut haklarından 
fedakArl.k yapamazlardı. Onlar 

1 - intizam, zamanı iki mia-1 
Jine çıkarır. 

SON POSTA 

2 - Aksi hal, israfın bütün 

zararlarını ıetirir. 

~ 114esai Ve intizam .._ 

1 
3 - Vaktinizden azami isti

fade etmek isterseniz sayinjzi 

bir metoda uydurunuz. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Bina Vergisinin Nisbet Da
hilinde Tezyidi Düşünülüyor 
Tahsilat Şiddetle Kontrol Edilecek 

Ankara, 12 ( Hususi ) - Halk 
Fırkası Meclis Grupunda yeni 
bütçe münasebetile verilen mali 
kararlar etrafmda hiik6met hazır
lıklara başlamıştır. Maliye Veka
leti, yeni vergilere ve tezyidine 
karar verilen diğer eaki versriler 
hakkındaki kanun Jiyihalarım 
hazırlamak llzere faaliyete geç• 
mittir. 

Yeni lAyibalar bir iki giln 
içinde ikmal oluuacak, Maliye 
Vekilinin tetkikinden sonra Ve
killer heyetine verilecektir. Ve
killer heyeti yeni liyihalan 
bayram ertesi Millet Meclisine 
sevkedecektir. AIAkadar ze-
vabo verdiği maJ6mata 16re, 
yeni vergi lAyihaları yeni aene 

bütçesile muvazi olarak haziran• 
dan itibaren mer'iyet mevkiine 
girecektir. Elyevm alınan buhran 
vergisi eski şeklini muhafaza 
edecek, hiçbir tadil yapılmıya .. 
caktrr. 
• Tezyidi takarrllr eden bina 
ıratları vergisi etrafındaki tetkikat 
çok ehemmiyetlidir. 

• . Ôğrenil~iğine g6re bu ver
gının tezyıdi için oisbl bir 
uıul tatbik edilecek Ye ayn 
ayn tezyit niabetleri tesbit edile
cektir. Bu niıbetlerin ikametgih 
ile irat Ye akar farklanna göre 
tespit olunacağa anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftmi bOtftD maliye 
mOfettif)eri YeJ'l'İ ta&silibnı ada 
bir surette kontrol albnda bu· 

lunduracaklardır. Mükelleflerin 
ı:immetlerinde vergi borcu kal- ı 
mamasına büyllk bir ehemmiyet 
verilecektir. 

Millet Meclisinde 
Ankara 12 ( Hususl ) - Mil

let Meclisinin dilnkil içtimaında 
bazı münakale kanunlan kabul 
edilmiı, 20 ve 30 Nisan arasın
daki günlerde mektuplara Hi
mayei Etfal pulu yapııhnlması 
kanunda tasvip olunm"llur. 

Adi mektuplara 1, taabhDt· 
liUere 2, telgraflara 3 kuruıluk 
ve kartlara da 20 paralak Hima• 
yei Etfal pulu yapışbnlacakbr. 

Meclia dlla bayram tatiline 

r."rmiştir. 21 m.anda tekrar toP"' 
nacakbr. 

Cenubi Amerikada F eliket 
bu fedakirhğı yapmayınca da y 
Tuna Birliği meydana gelemezdi. anar Dagv )ardan Fışkıran Ku·· Iler 
Nite~i!11 gelemedi, • gelmedi ve 
bu ı~ı başarmak ıçin topla F 
Dörş~:df0;;:~::s·H~k~ldı.ti nda~ Bütün Faaliyeti elce Ug'-' rabyor 
ğ d" b umc , ı-

er ort .. üyük devletle beraber Santiyago, 12 ( A A.) - Şili şete uğram~ı hal~ üz:rinde daha Volkanların çıkardığı külJerden 
yapa~adıgı işi Küçük itilaf Dev- ve Ariantinde hissediJen sade- korkunç bır tesır ıka ederek miiteşekkiJ ince bir kum yağmuru 
letlerıne bırakmak ve onları bu meler büyük Tingiririka ve mer- her tarafı karanlığa ~oğmakta ve bilainkıta şehir üzerine düşmekte 
yo~d.~ ha_r:kete getirmek istiyor. kezi Ande dağlarının daha kilçük bütün münakalatın ınkıtaına se- ve Pampa ile bilhassa ceneral 
Küçuk ltılaf zi.imresinin bu muaz- volkanlarından çıkan indifaat ile hep olmaktadır. ~aranlığın ıidde· Pako havalisinde katarlann nak-
zam 1• • d müterafık bulunuıaktadır. tinden bütün faa!ıyet durmu111tur. liyatma mani olmaktadır. 

• şı v~e. ereceye kadar başa- k d Ufu .., 
rabılecegını, onların içinde çır- V olkanlarm fırlatmış oldukları Şimdiye a ar n sça hiçbir Bu son mm takada yere 

d ı l kiitler, riizgann önüne düşerak zayiat olmadığı ~aber alınmaktadır. düşen küllerin kalınlığı 80 san-
f~~/.{ arı buhranlı vaziyet gös· birçok mıntakalarda esasen deh- Buenos • Aıres,_!2 (A. A) timetreye baliğ olmuştur. 

Bir kelime ile; yarım kalan - Çinde IAnadoluda , - Pirede 
~ondra Konferansı, iktısadi ve 
~yasi mücadeleyi bir misli daha Tahkik Komisyonu Man- Kar Yağıyor Belediy<; R<:i~liğini Hükfi-
şıddetl.,ndirmekten başka bir işe çuı·iden Kovuldu met 1 artısı Kazandı 
Yaramamışt r. _ Yeni Man u· Konya .ı 1 ( A. A) :- Akşehir 1 A~ina, .12. j ~u~usi ) - ~ire 

Al . hŞ,7~gha1~· t~ llık'k k . on·~n- ve Beyşeh re kar yag.naktadır. BeJedıye reıshgı ıntıhabı netıce-
ma d rı uKume ı a ı omısy u • • d v l 1 · t' R J • 'f. · nga Q da Çin ~urahhası olan M. Şehrımızde e . yagAmkur a karışık ~ndmışAır •• e1yMe~ın t1?~nı ıb netibc~ v v r M . . kar düşnıektedır. şehirde kar sın e mıra .ıyau ısın eş ID 1 enı· 11 llu··ca Jele e ımotoııun ançunye gırme- b . t • b 1 t fazla reyle kazandığı anlaşılmış• 1Vl ı Uj . .. t t . ti. K · eJ santı:ne reyı umuş ur. . . 

sıne munıanaa e mış r. omıs- . . A A .. tır. Harıcıye nazırı, bu muvaffa-f-1 az l ~ J 7 yon reisi Lort Litton, bu vaziyet Denızh 11 ( · ) - Yuksek kiyet neticesinde M. Venizelosun lr zgz Var karşısında Mançuride tahkikat dağlara mebzul kar düşmüştür. Cenevredeki teşebbüslerinin kuv-

Halas 
Çaresi 
Malum Amma. .. -----------A. E. 

Dünya buhranı çıktı çıkah 
her glln okuyorum, ikbsat Alimle
ri bu derdin tahlilini yapmakla, 
ilicını aramakla meşguldurler. 811 
dakikaya kadar muvaffak olama• 
drklarını hepimiz biliriz: Kescmla 
yaman bir intizamla her ay biraı 
daha hafiflemektedir ve korka• 
rım bu hafiflik yavaı yavaı aklı
mıza da sirayet edecektir. 

Maamafib hastalığa deva an
yan doktorların bulduklan r.are
ler büsbütün yabana abbr ıeyleı 
de değildir. İlle ben dün sabah 
gazetelerde öyle biri.sine rasl 
geldim ki, cidden hoıuma gittL 
Bakınız size de soyliyeyim. 

Benim hoşuma giden ilAcın 
kaşifi Siirt meb 'usu Mahmut 
Beydir. Diyor ki: 

"Dünyanın fizerine ç5ken ikh• 
sadi buhran devam etmektedir. 
Neticeleninceye kadar şurada 
burada inhidamlar vukua gelmesi 
muhtemeldir. Bu umumt buhran 
içinde mullak balb, !On dakikaya 
kadar ayakta durabilecek kudret 
ve mukavemeti göıterebilenlere 
mukadderdir." 

Dedim ya, Mahmut Beyin buJ.. 
duğu deva cidden hoşuma gittL 
Evet bu buhran gUnlerinde yapı• 
Jacak şey sadece dişi ve kemeri 
sıkıp ıon dakikaya kadar dayan
maktadır. 

Evvet amma böyle derken 
hatırıma bir de Nasrettir. Hocanın 
hiklyesi geldi. Elbette bilirsiniz: 

Hoca Merhum merkebinin nz
kım bergDn birer parça kese 
kese ııfıra lndirmif we nihayet 
uzun kulakb mahluk, bu mecburi 
oruca tabammill edemiyerek gB
nün birinde nalları havaya dikmif. 
Hocaya 1ebebial ıormuılar: 

- Açlığa abfacakb amma, 
ömrll wefa etmedi 1 

Cewabını •ermİfo 
Söznu kıaa11: Mahmut Beyin 

tavsiyesi ve hükmi yerindedir, 
fakat mesele de, ba tavsiyeye 
riayet ederken koca kulaklıoıa 
akıbetile karplaşmamaktadır. 

Terki T eslihat 
Konferansta Müzakere Vft 
Münakaşalar Başladı 
Cenevre, 12 (A. A) - Terki 

Teslihat Konferansı, 3 haftalık 

mesai tatilinden sonra tekrar 
işlerine başlamak üzre umumi 
komisyon halinde toplanacaktır. 

M. Jipson teklifi hakkınd• 
deliller göstermiş ve harp zama• 
nmda olduğu kadar sulhte de 
tankların ve 155 milimetreden 
yukarı çaptaki seyyar toplarıD 
ve harp esnasında zehirli gazlerı 
müracaat etmenin ilgasını istih
daf eden bir karar sureti tevdi 
eylemiştir. 

Bir Facia 
--

Ölümle Biten Bir Oto-
mobil Kazası Oldu '-·ı Berlin, 11 (Hususi) - Başve- yapamıyacağını söylemiştir. Hava soğuk ve kapalıdır. vet bulacacağını söylemiştir. 

11:1 M B .:......:..--------------------:-·--------------,;_------.. Dün bir otomobil faciası ol-• rüning usulcn istifasını ~ "' 
ver · ı • • /•S TE • 1 muştur. Yaptığımız tahkikata 
b ınış ve Cümhur Reisi Hinden- l s TER l NAN, R r NAN M A I göre Halil lbrahim isminde bir 
k~~g tekrar kendisini kabine teş- şoför 3137 numaralı otomobili 

1 ıne memur etmiştir. "lff!O senesi içinde Bulgaristanda netredile kitap· Kitabiyat 49 2,01 d k G l d 
b h 1 l t Co:ı.rafya 47 1 M idare e er en a ata a Siruoıı 

D •w f H' l f ların sayısı 2432 tanedir ve .şu a is ere ayrı nııı 1tı 5 ı•J.J 
ıger tara tan ıt er, tara - Felı-1.e isminde birisine çarpmış ve teh• ta 1 Mı-vzular Adet % nimet cı 27 1,12 

r anna sadakatlerinden dolayı Ulumu tabliye. 26 ı 06 likcli surette yaralamıştır. Simoa 
t kk İçtimai ilimler 659 27,09 , 
eşe ür etmi~, yeni mücade- Maarif 442 18,17 Liaan 16 0,65 derhal hastaneye kaldırılmıt. 
·lere hazırlanılmasını bildir- Edr.biyat 3l6 12,99 Heıap 9 0,37 fakat yarası çok ağır olduğu 

nıiştir. Tatbiki ilimler 257 I0,56 2432 100 % için biraz sonra ölmüştür. 
Mareşal Hindenburg, Cümhur• Tıp 173 7,12 Bizde 1928 aeneılnden, yani yeni harflerin kabu· 

reısliği esnasında sadakat ve Din 163 7,74 IOndenberl çıkan ve ekserisini mekt9p kitaplan teı-
b. T 'h 107 4 40 kil eden, eıerlerin yekQau ancak 1000 dir. 
ıtarnflıktan ayrılmayacagını, arı ' h . Hıı ~uk S7 3,57 Bulgaristanın nüfusu 6 milyon Türkiyeaia nüfusu 
arıcı siyasette müsavi hukuk Sau'at 54 2,22 14 milyondur. 

taminine uğraşacağını beyan / S T • lf /NA N. J S T E il, ... V .... I 

Madam Lindberg Hastalandı 
Hopewel 12 (A.A) - Madam 

Lindbergin çocuğunun iade edil
memesinden mütevellit şiddetli 

etnıiştir. J bir asap buhranından müteesair 

L-----------------------------------------' bulunduğu söyleniyor. ( Tafıllltı 5 inci aayfada ) 



.f Sayfa 

Gençler için 

İnat Başka 
Sebat 
Başkadır 

1 

1 

Bazı insanlar bilhassa inat• 
çıdırlar. 

Şüphesiz hepimiz zaman za· 
man inatçılık ederiz. 

inatçılıkla metanet arasındaki 
fark hazan unutulur, biri ötekini 
ıölgede bırakır. Çünki inatla 
metanet bizim görüşümüze göre 
değişir. Hakkımm istemekte 
ısrar edişimiz, başkuına inatçılık 
aibi görünebilir. 

Maamafib bazı vaziyetler var
dır ki inadı zaruri kılar... Bazı 
vaziyetler vardır ki, insanı me
tin kanaatlı olmaktan ziyade, 
lnatcı gösterir. Dünyada en kolay 
aldatabileceğimiz insan kendimiz· 
dir. insanı inatcı gösteren bu 
vasıflardanbiri: Hotkimlıktır. Ha· 
kikati bulmaktan ziyade metin 
ıörünmeyi severiz. Haklı olmak· 
tan ziyade ıebat eder bir adam 
olduğumuza hükmedilmesini is
teriz. Onun içindir ki, ıebat, 
ekseriya basit dimağların bir 
ehlcncesi addedilir. 

Fikir değiştirmek katiyen 
ayıp değildir, bilikis tekAmlil 
eseridir. Çlinki mantık ve beda
het karşısında fikir dcğiştirmiye
rek hatada ısrar etmek, ıebat 
değil, hamakattır. Salı günll doğ· 
ru buluduğumuzu, perşer be gU· 
nü de neden doğru bulmakhğı· 
mız linm gelsin, ihtimal ki çarşan· 
ba, bizim birgün evvel doğru zan· 

1 
nettiğimizi değiştirmiştir. . 

Şüphesiz bazı üzerinde, durmak 
inanmak ve müdafaa etmek mec
buriyetinde bulunduğumuz pren· 
ıipler vardır. Fakat bu prensip· 
lere sadakat gösterirken kendi 
kendimize daima fU suali aorma
Lyız: Prensiplere sadakatimiz, on• 
lara inandığımızdan mıdır, yoksa 
evvelce bir defa inanmış bulun
mamızdan mı? 

İnadı doğuran ikinci sebep bir 
tarafı. görüştür. 

BiUün insalar fırkaları sever
ler. Çünki ekseriyet dimağan 
tembeldir. Hazır ilaçlar gibi, 
hazır fikirleri severler. Kendimize 
itimadımız yoktur. Dimağımızı 
yormaktan müctenibizdir. Fırkalar, 
hazırlayıcı ekseriyete hazır fikir
ler telkin eder. Harici bir telkin 
ile inandığımız, lizerinde fikri· 
mizi yormadığımız ve yomuya 
lüzum görmediğimiz kanaatleri 
körükiSriine müdafaadan zevk 
alınz. Bu müdafaa ihtiyacı bizi 
o fikir etrafında inatçı yapar. 

• Jf. 

Ankara da 
Yeni Spor Sabalan için 

Tetkikat Yapılıyor 
Ankara, 9 (A. A.) - Anka

nda yapı1ması takarriir eden 
spor sa.halan planlarının tetkika
bna merkezi umumi ikinci reisi 
Aıiz, merkeıi umumi azasından 
Saffet ve mıntaka reisi Muvaffak 
Beylerle mimar Pr.I Egli ara11nda 
devam edilmektedir. Futbol sa
hasının ve kapalı jimnastikbane
nin esasları takarrür etmiş oldu-
ğundan Pr. ~tarafından müfredat
la planlannın tan•imine başlana• 
caktır. 

Adanada Sebze Bolluğu 
Adana, ( Hususi) - Son giin

lerde yağan yağmurların tesirile 
şehrimizde sebze bolluğu baş 
göstermiştir. Eiatler hayli .ucuz• 

·· · · larnıştır. 

Sınd1rğı ( Husu
si) - Son Pos· 
tan ı n neşriyatı 

üzerine gerek 
Belediyeye, ge
rekse Kayma· 
kamlığa bazı 
doktorlar müra· 
caat etmiş, kasa· 
bamızın doktor
luğuna talip ol• 
muşlardır. Bu 
müracaatlar tet• 
liik olunuyor. 
Hastalara verilen 
ilaçlann ( Defni 
Emvat) tezkere . 
lerine sanlarak jtndırgı 
gönderild:ği hakkında (Son Pos
ta ) mn yaptığı haklı neşriyat ala
ka ve teşekkürle karşılanmı~br. 

Kasabamızın ve civar köyle
rin çiftçi halkı bu günlerde zira· 
at işleı ile; me~gul oluyorlar. Tü
tllncülük hususundaki faaliyet 
oldukça fazladır. 

Kasabamu:daki muallimler bü· 
tün varlık ve gayrellerile çalışı· 
yorlar. Muallimlerin feragatli me· 
sailerini takdir ve şükran ile ha· 

Kuduran 
Bir Mandanın 
Yaptıkları 

Adana (Hususi)- Şehrimizde 
kuduz bir mandamn etrafa sal· 
dırması üzerine heyecanlı bir ha
dise olmuştur. Ne sebepten ku
durduğu benüz anlaşılamıyan iri 
bir manda etrafa bUcum etmiş 
Ye bu sırada esnaftan Osman 
Efendinin üzerine yürümüştür. 

Zavallı adamcağız kendisini bu 
ıavletten kurtaramamış ve man
danın dişleri Osmanın sol yana· 
ğına saplanmıştır. Mecruh kanlar 
içinde hastaneye kaldınlmış. 
kuduz manda da yakalanmışbr. 

Çankırıda 
Bu Sene Müthiş Bir Meyva 

Bolluğu Olacak 
Çankırı ( Hususi ) - Artık 

kışın zulmibıden kurtulduk. Her 
taraf yeşillik içindedir. Güneşin 
tuhuneti her gün biraz daha 
tesirini arttınyor. Kızılak, ba
dem, eıik. kayııı, armut. elma, 
kiraz ve vişne ağaçlan çiçekleri
m açblar. Bu vaziyeti gören tec-
rübeli çiftçiler bu sene Çankın
da meyva bolluğu olacağını şim
diden mtijdeliyorlar. ViJeyetimi
zin cenup ve şark taraflarında 
köylüler çift işlerile meşgul olu
yorlar. Ziraat Bankasının yardı
mile tohum temin edilmiştir. 

Şimal ve garp taraflannda henüz 
havalar riraate müsait bir vazi· 
yete girmemiştir. 

K.K. 
Adana Hamamları 

Adana Belediyesi hamamlara 
camekanlı mahaller yaptınlmasana 
karar vermiş, bu karara hamRm· 
cılar itiraz etmişlerdir. Fakat be· 
lediye karannda ısrar ettiği için 
sıbhi camekanlar yaptmlacaktır. 

SON POSTA 

Ju muvaffa· 
kiyetin neticesi
dir ki müsamere
ye iştirak eden
ler bol bol alkış 
topladılar. Mil· 
samerede rol a• 
lan küçük mek
tepli yavrular, 
kendilerine lveri-
len lvazifeler 
de, göğüsleri 

mizi iftiharla ka
bartacak dere· 
cede muvaffaki· 
yet gösterdiler. 

mektebinde verilen 
__ d b. . 'b Program çok zen-

musamere •n zr ıntı a . d. gm ı. 

1 
tırlamak lazımdır. 

Muallimler birkaç giln evvel 
mektepte güzel bir müsamere 
verdiler. Müsamere, mektep sa
lonu istiap etmez clüşüncesile 
hanımlara ve erkeklere ayrı ayrı 
verildi. Tabii hanımlar kısmında 
bulunamadığım için bu hususta 
bir şey yazacak değilim. Erkek
lere verilen milsamere cidden 
parlak, muvaffakiyetii ve güzel 
oldu. 

1 

Bilhassa zeybek oyunu mBaa· 
mereye gelenlerin his ve heye· 
canlarını derin bir zevk ile tah
rik etti. Son söz olarak fUDU 

ilave edeyim ki talebenin yctif ti-
rilmesi hususunda muallimlerimi
zin ve Maarif Nemuru Nazım 
Beyin gösterdikleri alaka ve 
vazife merbutiyetini takdir etme
mek mümkün değildir. Fırsat 
düştükçe bu terbiyevi müsamere• 
ler tekrar edilecektir. lf.1C. 

Adana 
• o s ıı~~ 

Ticaret Talebe
Spor F aaliye i 

Adana \h u· 
susi)- Gönder· 
diğim resim şeb· 
rimiz Ticarei . 
mektebi spor .. ~, fili.-~. 
k~lübünün birin· ~ · . . l.-ıı..~. 
cı takımıdır. Bu- ~-·.- f 
rada mektep ta· ~; ': r • 

kımlan arasında 
yapılan futbol ,. 
müsabakalannda ~\· . ' ~-.. 1 . ,.. 
bu gençler ıa- ~- -- ~ 1 - ·~ 
yanı takdir mu· ~ . .... 

vaffakıyetler gös· li ~ 
temişJerdir. Ku- "'· { 
lüp henüz altı 
aylık bir ma1 · 
malik olduğu genç talebenin bu gayreti ıpor a1Akadarlarım 
ıevindirmiştir . ... - .. imde (X) işaretli zat mektep takımının yetiımesi 
hususunda değerli mesai gösteren muallim L6tfi Beydir. Resimde 
( X X) işaretile garülen idman muallimi Kadri B. de bu huauata 
çok çalışmaktddır. 

Zonguldakta 
lstanbula Telefon Hatb 

Uzablacak 

Zonguldak ( Hususi ) - Şeh
rimizden lstanbula kadar bir bat 
uzatılarak tehrimizin lstanbuJa 
telefonla bağlanması da düşllniil
mektedir. Bu tasavvurun yakında 
fiil haline çıkması muhtemeldir. 
Telgraf fen müfettişlerinden 
Miimtaz Bey ıehrimize gelerek 
tetkikata başlamıştır. 

Konyada Menenjit 
Konya ( Hususi ) - Son za

manlarda ıehrimizde menenjit 
hastalıkları zuhur ettiğinden Be· 
lediye otellerin, sinemalann ve 
umumi mahallerin tathirabm 

J \ Zehirli Yemler 
Edremit Tavukları Arasın
da Telefata Sebep Oldu 

Edremit, (Hususi)- Size ~ok 
garip bir hidiseden bahsedece-
ğim. Bizim Edremitte tavuklara 
kıran girdi ve yilzlerce tavuk 

ölüp gitti. Öğrenildiğine ıöre 
tavukların sokaklarda dolqmuı 
mahzurlu görülmüş ve sokaklara 
ilaçlı mıs;r taneleri dökülmDttür. 
Bu mısır tanelerini yiyen bGtün 
tavuklar biraz s"nra canııı bir 
halde yerlere serilmişlerdir. 

Uşakta Spor 
Uşak 8 (A.A) - Turan ld· 

man yurdu· Gençlerbirliğini 2- t le 
yenerek Uşak mıntakası ıampi· 

Nisan 

Ziraat Bahsi ı~ 

Memleketimizin bağ mıntaka
lannda filoksera hastalığınıc 
yaptığı tabribactan evvelce bu 
sütunlarda bahsettim. Bugün ar 
ni mevzu fizerinde durmak iste• 
miyonım. Şunu kaydetmeliyim ld 
bu hastalık bazı bağ mıntakalr 
nna girmemiştir. Meseli Müref· 
tenin beş saatlik mesafesindeki 
bağlarda azami tahribat yaparkell 
bizut Mürefte bağ' arı L u hasta
lıktan masun bulunmaktadırlar. 
ÇünkG Mürefte halkı mümkü11 
olan muhafaza tetbirlerini almak· 
tadırlar. Hnriçten gelen üzüıD 
nakline mahsus kaplan deniı 
içinde 24 saat tuttuktan ıonr• 
kullanmaktadırlar. 

Bu hastalığın lıerlıangl bir 
fÜD Mürefte bağlarına da sirr 
yet etmesi ihtimali, bütün bağCl" 
ları endişe içind~ bırakmaktadır. 
Bağcılar bu endişenin &evkile bo 
baıtabğa mukavim olan AmerikaJI 
çubuğu dikmek istiyorlar. 

Fakat bazı ziraat memurlart 
bu çubuklann mikroba mukaviJll 
oldutunu, fakat köklerindeki 
toprakların mikrop hamili buluıı" 
duğıınu söylemektedirler. Bu va" 
ziyette mikroplu topraklar eski 
hastalıksız bağlarımızı aşılıyacall 
demektir. işte bu vaziyet bağcı)'J 
büyük bir tereddüde sevketmiştit· 

Hali baurda binlerce dönüıır 
lllk bağlara sahip olan Müreft• 
Ye bavalisine Amerikan çubuğıl 
ekmeli mi, ekmemeli mi? Düşfüt" 
cest her bağcıyı düşündfire11 
başlıca bir eadişe menbağı "l" 
muıtur. 

Sonra kum, idi, ve fa2la kireQ 
mllrekkebatmı hamil topraklard• 
filokaeranm ''erecei tahribatı nedıt• 

Bu mühim suallerin cevabı01 

mlltehassıs ziraatçilerimiz verirler 
ıe memleket zıraatine büyük bit 
hizmet yapmış olurlar. Bu buslls• 
ta Ziraat Vekaletinin de aılka f• 
bilha11a yardımım bekliyoruz. 

Talat Belıçet 

Bitliste 
Zezgin Ve iki Gözü Kör 

Olan Bir Kadın 
Bitlis (Hususi) - ŞebrimiJİ' 

Klmllı mahallesinde oturan ıt~ 
ain. fakat iki gözü kör olan bif 
kadmcağız vardır. Bu kadı' 
amızın vefat etti. Vefab üzeriıt' 
htık6mete bir ihpar yapılar~ 
kaclmm parasını çalmak isteyed' 
ler tarafından öldürüldüğü bil' 
dirildi. Fakat tahkikat neticesi" 
ele kadıncağızın ecelinden öldO' 
p, meselede bir suikut j 
madıjı anlaşılarak defnine r11f' 
1Ude verildi. 

N. ~. 

Sari Hastalıklara Dair 
Konfe!"ans 

TGrk Tıp Cemiyetinin bu~ 
kn celsesinde Münib sari bastt 
Lldar miitehassısı Dr. Peper ~ 
rafından ııtma tedavisine d 
konferans verileceğinden 1 
buyuran doktorların saat 18 1-2 1,ı 
Beyoğlunda Saka çıkmazırıd' 
cemiyet binasını tPşrifleri. 

Aziz 
Vatandaşlar 
Bayramda kendi mahsaliimil#O 

lrullanahm. Yerli mal yerli ıet"' 
Yettir. Yerli mahsulabmızla bİf' 
mı.te Dzüm, incir, ceviz, badc111' 
hndık ta ikram edelim. 

MiUt tkt\aııt ve Tasarruf Ceıut1••1 

kontrol etmektedir. • 1 ••• 
.yonu olm'1Ştur. , ı, .. _____ .. ____ .,. 



pazar Ola Hasan Bey 
ZAYIFLAMANIN ÇARESi! 

Hum Be1 - YabaL Y..- • nr, ltl1le • k•JWWT .. 
Şifmaa adam - Doktor •,.&mak için koflDaJthiua• llyledil 
Hu... Be, - Vuıeç Wra•, ahahl•n pzete oku; bak; tab 

teelih•t lalll laalleclllemecll... 8alua 11rla sicliyor.. DeYletler 
ı-.1 laarp ıll•hlan JAp11orlar.. Derhal ldntaclea saJlflUlllll 

[ HiKAYE 1 

Allimliıiiilr. : ........ ... .. ..,.... ......... 
"'-tlnDlftL Tlttln tulalanndaki 
...,.,terden dağlardakj 11tut· 
••ct.n kadar bftttın kay ~halisi 
latuyooa dolmuılard1. Lokomo-

·Y*İ·~~:İ- oa.. - .ı.u. 
bji ~ imama yakfattu 
- SIJI• be, hocam! Geçtim 

ola bu cenabet ylztlmO kara ça
brmasın ?I. 

ISTANBUL 
Yatmm Jatana p,.t' 
lltaaltal bir sil olwl 
Yama lıarakbr ,.,.. 
Suaslaktaa tll olarl 

• G~ .. neler ltanca, 
lpluutbr atlalarl 
Etraf, .. ce ol•a, 
Bir karuahta dalarl 

* Hottv GGllıaae parla. 
Fakat pek fula toa nd 
Yoktm f'5pltlldea farllll 
KB ... kime aolos _..t 

* Herlıa 1aau aleYCle 
Yu sini balama& ... 
Bir 4amla 1ok ...... 

~- Twk• bor-
Jf. 

.,,... •• Halltf. 
Garip ......... ... 
Yallanbr .... .... 
Çlrllr te1ua.ı. ..... . .. 
Sokak ....... .
Salar Mr pla ........... 
HaJnt ecll1w aa.1ı
ldaaRl laoe .......... 

HASA1t BEY 

EVLi YATA~ 

tifin etnla l.tlaa laralimuandan 
korkan belalar aa NhJdar ko
panyor, dlldlk 1acluam ...,_ 
tocaldu da, tlfek wl IPtmlt 
lnpnJar tibl. kaçayorlardL 

- Tcvbei iıtiğf ar eylet Bu 
dzil bir daha 16ylerıen, nıud
billah kifir olur.Un: Hiç kul ya· 
..... AllaJa ,..,... ~ .. 

BU ~~ t..ı.t~t=.,~ lraYD..- llamif Ala ·.11 

Nihayet •Tırnay.ı. llemipP.. 
lse,aa imama • Glmll hoca.1• 
lelleacli: 

- Abe, Glmllf laocal Ne ite 
,.,... ha lllmet? •• 

Oc:ap bol miktarda ldSmlr 
atddıt11u ı&rerek) GlmDt laoca 
aelr•Har.nı •nd.: 

- Allaha &lem; toprakta ca
lounlan llltmak lcla .olta 

t.~~-- L Babaaa, pllanaa 
-~ldneclatemltlerL 

a. •.Jıa•ereJi clayu ima 
-, ........ Jaalaraill ,.... : 

--v...ı.,.......,--.. 
..... ltaleltatltiilclaL 
~Ala atilda 
- Gldnll ae••Jİla ~ 

...,_._ Ya aedir iMi meret?. 
- Bunun adma ( lokomotif ) 

..... En ap yGkD çeker • 
clerece dntfl ıiderl .. 

Lld bir at llrilc:llll olu " 
.... ,.,.. lmraldan J•tiftiı-
~. Jedi bJlj uhibl bahmall 

Ata ıllleriai diri açta: 
- Ne cliyeaiia ~b,....k•--
1 Biıim m attaa ela fma 
~ar, ba nuk apla?. 
- Em L. Senin kır atmflu 
~ ı8r'atlldir r .. 
.._.__!la il& Memit ~ '
~ tldbae ıitmiftl. a.kl. 

ll'llaYa ovalanaila laat ıiltl llP8 
... ,..,. lld ....... .. 

... bıL Hallan ......... ...,..,.. 
,..._ kwtamak 'Pi bapdaı 

!1-. Tebe ••l•rl.· Eptea to~ 
IMira,.ı.. v ......... ... 

..... b .... ..... 
-~L 

llCftch Ye b,..hmm lpretlle 
beraber, J&Yclaa çakan bir ok pbl, 
a.I ablcb. Etrafa iatimler upa lo
komotif gittikçe luzuu alıyor, afttikçe 
flb'atleniyordu. Çala kamçı açan 
Tımavalı bir aralık ıeriye daanp 
bakb: Tam 1oluau alu lokomo• 
tif, kuqwı 1emif bir domu sibi 
oaa yetiffyorda. Bir kamp.. Bir 
kamçı ct.U.. Artık maMMatn 
wllli _ _.ele CIDJ1111J8 ... , .. 
llllfb. Ta••• o am•a H,ıiria 
.,.... tarlalara ..... ... v .. 
..,.... ...... 1r.c11 = .... 
ldp eclea lokomotife : 

- Ne 1ıaça, .... be ...... 
reci? •• DaDleae ita bnfa Wra
,_, cllueaeL 

..... •1 - ( Aalatbjl ................. , .. 
lrAr ıetala p.i iç •JCla Wr defa 
ablaJGl'I 

Alabıip - Suld .... ,.... 
.... ,.... ......... ?. 

Haialii .., - Ha~. mı,.. 
talı 19' to~ .. kere ... 
o ela~~· 

BU iŞİ BAŞAR.ANA A 

DORT BiNi AŞTIKTAN SONRA. .. 

1 FIKRALAR 
Dilenci Ve Hasan Bey 

Haaa 8. bir .... klprld• 
reçi1ordu. Tam Kachkly llk.ı.. 
... ..... plclip ...... ltlr 
dilenci Hum Beyia etetine ,.. 
..... ",.m.nL: 

- Kazam Huaa Bey a... 
bet kanıt Yer. 

Haun Be7 klzdı: 
- Bu pua latlıpda bet 

k111'11fU aereclea bulac:ap uu? 
Dlı•cl ..... ~ HMl

le,I t.illdlt 
-o..- ..... , ........ 

Hasan 8. Mutfakta 
Bir .... Huma a., matlakta 

1emek liltıJorda. Fula un..,. 
cliil lcla pa ocap birdeablre 
......... ..... blJldl .. • ... 
fak ta ,......,. ........ 

Milyon 
..... ..,.. lllllt Wr .................. 

... ldı 

1 
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HARUNÜRREŞIT AH! •• BU KAYNANALAR! •• 
----~...-;;;;;;;;;; 64 Yaıa11ı • lf.. - &-lanzum Komedi -

Tarihin Esrarengiz Sayfalan E ş H A s: 
Yahya, kendiıini için için 

kııkanan lamailin, Harunu Dena· 
nirden vazıeçirtmek fikrile mut· 
laka bu iki adama baıvuracağım 
tahmin etmiJtL Tecrllbeli vezirin 
bu tahmini, bildiğimiz fibl, doğru 
çıkb ve lamail, tacidar 1eienini 
F enhasın eYİDe ı&tiirdtl. Yahya, 

1 
de, bilmiye bilmiye Oenanirin 
~alebeaini temin etmiş Ye lımai· 
lın buldup kızlarl inbizama ut· 
ratmışb. 

Bu dalaveralar, ba hamleler, 
bu düzenler Harunürre,idin ıabaı 
etrahoda döniyordu. Paylaıılamı
yan ıey, ODUD iltifatı, ODUD mu-

o evde o~ ıtlzel kız bulundupnu 
da biliyordu, hatta onlan nlıa ı 
llmak Dİ)etinde bulunuyordu. 

habbeti ve onun aıkı idi. Halbu
ki arada llzülen, ezilen Ye hatta 
baysiyeten sakatlanan yine o idt 
l•mail, vezir Y ah yanın nüfuzunu Horuaala kıyafetinde bir ih

tiyar ile Ud ıencin esir tacirini 
ptsıdan aonra ziyarete ıeldikleri· 
ni haber alır almu bunların 
Harun ile lamail olduklannı anla· 
clı, hafif.anin etlenceaine mlldaha· 
le etmeyi tasarladı. Klll'fılqtağı 
rakip Hqimilerden idi, Harunun 
amcasıyda. Ona, ayni kunette 
bir muhaıım çıkarmak icap edi
yordu. Yahya uzun dtıınnceler 
geçirmedea bu muhHımı buldu: 
Zübeyde L.. Gerçi o, aaraydan 
koğulmufhl, kendi &leminde ya· 
pmıya icbar edilmiıti. Ukin 
kadındı ve bir hamlede aekiz 
cana kıyacak kadar lmkançb. 
Binaenaleyh kendisinden l.maili 
devirmek. Harunu ıa,kın bir ha· 
le getirmek içia latif ... le oluna
bilirdi. 

Yabyuı-. Ztıbeydeyi kolay· 
bkla kaadırdıj'ını aöylemiye 10-
aum yoktur. Hariı ve mubteriı 
kadın, maymunla Beh)QJ içill ten 
bir mllsamere tertip etmek llzere 
iken Y abyanın ıeldiiiol haber 
aldı ve ıqırda. 

Fakat lsmailla elil• Harun 
için tuhaf etlenceler huirlancfı. 
tını işidince kıskançlık damarlan 
alevlendi. Hele Y aby&D111 kendi
ıile Hanua aruanda bir rüya 
yaratmak tasavvurunu atrenir 
ıtrenme1 bOtnn iştiyakları kı· 
mıldadı " aralannda takarrnr 
eden plla mucibince F enbaaın 
evine gitmetf, kocuım fllzel ha
layıklar1n taaallutundaa kurtar
mayı kabul ettL 

F enhu vezir Y ahyanın emir
lerini harfi harfine kabul etmeği 
anır! bulmQftu. Çllnld o emir-
ler, Zübeydenia de anularına 
tercftman oluyordu. Y abyamn 
nnfuzuna kartı llkayt kalamıya· 
calı fibl Zllbeydenin ıuebini 

de mllbimHmemezlik edemezdi. 
Bu aebeple biri açakg6ıle rllya 
gardllren, lbtlril ainir len ilti-
hap ıetirea iki ilaca içld-
lena k&"fbrdı. EmirnlmOminln 
Ue kocuaam keneli evinde bir 
hayal lleml yqamalanıu temin 
ıtti. Harekete ıelea duvar, utea 
ıçıhr, kapamr tekilde yapılmııb. 
Binaenaleyh macerada hiçbir feY· 
kalldelik yoktu ve blltlha bu 
ifler, lamail ile y ahyanın nnfoı 
yarıpna çakmasından dojııyordu. 

O rece Y abya, ıalipti. ihtiyar 
Haşimi, maj'ltıptu. Y abut Znbey-

ıaramak için yeıenini murdar eğlen
celere ıötOrilyordu. Vezir mevkiini 
aağlamlqbrmak kayıusile halife
nin kansını lekeli evlerde ko
casının yanma aalıveriyordu. De
mek ki Harun, vezirinin de, am
casının da, kanımın da, hatta 
F eııbasın da elinde oyuncak olu
yordu. 

lıt• müstebit hüktımdarlarna 
naıibi budur. Onlar, ıunun ve 
bunun ihtirasına ilet olurlar. 
Fakat herkesi kendi emellerine 
ilet yaphklanm zannederler. 
Tereddütsüz ıöylenebitir ki taci· 
darların çoğu, kadınlar için qk 
kaynağı değil, ancak elmas mem• 

baıdır. Tacidarlarla baı başa ya• 
ıayan kadın, gururundan yaptıtı 

f edaklrlıia tavia olarak mutlaka 
sülüklcşir, hazineler emerl Şebin
ıablar, bu sülilkleıen mahluku, 
kelebek ıanırlar ve kendilerinde 
de bir mihrak cazibesi tevehhüm 
ederek a-urura kapılırlar. Zilbeyde-
nin o entin libiranna raımea 

Yahya ile elbirliği yapmasa, 
F enhasın evine kadar fitmeai, 
hayaU bir aşifte rolD oynamaaı, 

ayni ıebepten ileri a-eliyordu. 
Zübeyde, alellde bir erkeiin eşi 

olsaydı, hedef olduğu hakaretleri 
hiçbir zaman unutmıyacakb, in· 
tikam almak için verditf karar 
llıerinde tereddiltler eeçirmiye
cekti. Fakat kocasının tehİDf ab-
hğı, onun ruhunu ıüllikleştir
mişti. O böcek, kan koku
ıuna nasıl mOncezip oluraa 
Zübeyde de ko =aıına 6ylece in· 
cizap taııyordu. ilk iıarette onun 

yanma koıuyordu. 

( Arkaıı .,., J 

Fena Halda Dövmuş 
Arap camiinde oturan çankÇI 

Ahmet. bir alacak meaeleaiııdea 
aandalcı lsmaili feoa halde 

dövmnıtnr. 

MILTON 
BUBUL'un ÇETESi 
( La ltand• a BeaM.le ) fllml•d-. 

CUMA AKŞAMI 

GLORYA'da 

~ 14 Nisan Perşembe akşamı 

Kaynana Hanım - Damat Bey Gelin Hanım 

Birinci Sahne 
Kayuaa - Gelia bD•• 

KAYNANA 

(Ogtın dOğtln vardır. Kaynana hanım o sftn 
gelin olan kıı:ına Ö~Ut VCl'İr:] 

Sen onu bırakıraan bayi• kederde, yut .. 
Benim eYl.ldım olur bUJahl butal 

Kızımf.. Atılıyorsun ba1lca hayata buıDn, 
Ômrilnde bir tahannf yapacakbr bu dntnut 
Elbette hissedersin kalbinde bir heyecan, 
Sana bep taUı tatlı ıözlcr ıöylerken kocual 
Biliyorum ıen onu ıeYİyorsua pek fazla, 
idare etmelisin fakat daima nazla: 
Gerçi ıülmeli amma bir parçacık ynınn .. 
Çok kulak vermemeli erkeklerin ı8ıilne, 
iki ınnde ıiınarır, ıonra ba,ına çıkar, 
Kocalar yil:ı bulunca kanlarmdao bıkarl 
Hem içinden ıevmeli, ıurat asmalısın bem, 
Daima aatmahsıo kendini dirhem dirhemi 
Hatta, ıitemdcn yana, ileriye Jitmeli. 
Haftada ilç giln olsun, mutlak kavga etmeUI 
Sen ,imdiden kilpo yap kulatıaa bu 16db 
Seninle ufırqmaktan açıhnarnalı 16zftl 
Hem de kocana l.arıı çok aadık ıörilnllrıon. 
Emin olki oı.aman, pek ziyan edenin aeaı: 
Biliyorum kocan da •eni seviyor gerçek, 
Sana eair olacak, üstüne titriyecekl 
Usandırmamak için bu, qk denen, heveaı.a. 
Uçmak istemelisin bir kuı gibi kaf eAteal 

izdivaç kafesinde ıeıü hep tutmak için. 
Binbir çare dilşUnJp, yanacak için için, 
.. Aman; kanm bir bqka gençi aevmeaba.. •• dlJ .. 
Çılgınca dolaşacak pefinde her aaniyel 
Erkek gölge S"ibidir; kovaladıkça kaçar, 
Usarunca bir daldan be,kı bir dala açar, 
EvlAdıml Hallolunmaz kolayca bu muamma. 
Sen onu avucunda tutmalı&1n daima! 
Seni ıık görmelidir akpm eve geline .. 
Yilzllne bir bakınca diifmelidir ıevinceı 
Giydirin elbiseyi fazla yakı,tırmalı, 
Pudra, dllzgün ıllrmeli.. Takıp takııtırmalıJ 
Sabahleyin büzlllilr alqamdan boyanan ytlzı 
Glinq doğup kalkmadan kocan uykudaa bedi, 
Onu uyandırmadan, hiçbir ıey aezdirmeden. 
Yataktan ko,malısın ayna 5nllne bemea: 
Y eoidea alirmelisin bo&ulaa boyalara. 
Tenine bir renk gelsin, çebren durmaaıa Nnl 
Sabahleyin açmca kocan daha gözünn, 
Karflsında görünce, bir ., ıibi yüzllnll. 
Der: Bu kız ııhbatliymit. canlıymıt haldkatem 
"Dotruau hiç 16rmedim böyle pembe-beyaz tuf •• 
Hep b&rlfık durulmaz, biraz da çatmaLaın? 
e~nim sıibi, ıen toıu dumana katmalııın 1 
Erkeklere lAzımdır bir demirden menren., 
Kavra için edersin kııkançlıiı bahane 1 

( Kaynana hanım illmapllab, daha çok atotler 
verecekken bfJka kimseler içeri giı-v, 16& yarıda 
kalır. J 

İkinci Sahne 
Kaynana han111a • Damat bey • Gella laanıa 

( Düiünden pek az sonra gelin haatm UDUba

du aldı&'• 6illtlcri tatbik eder: ) 

GELiN HANIN 

Vefaaıı r.. Bak tapaan bir AÇ buldum 1•kaaM, 
Mutlaka dolqıyor i'enç kadınlar arkandal 
Beni aldabyonun, anlıyorum, mutlaka, 
Fakat bunu iyi bil benimle olmaz ,.ka ı 
Sonra, •enden uıanıp, bqka•na &akanm. 
y ....... •abbil. bea ele ..... '*-'- '-

DAMAT BEY 
Yakamda taç bulmuşsun, bakahm, ıBıtu laalıL 
ltitham ediyorsun pek haksız yere beni l 

0 

( Karısımn elinde 1&ça bakarak r ) 
Yahu 1.. Bu benim saçım, işte simsiyah bir tel. 
Siyaha sarı diyor.. Görüılln pek mükilmm.! 1 
Sanma kulak asarım ben böyle bahaneye. 

[ Demindenberi anahtar deliğinden muha~ 
dinliyen Kaynana H'\nım, pürhidd•t içeri ,Uer• 1 

KAYNANA 

Bir de inkAr ediyor.. Bak yediği naneye, 
Neden, ihanet edip, llıilyorsun yavruma. 
Böyle gllzel bir kızı kıskandırmak dotru aa?
Onu sen bırakırsan böyle kederde, yuta. 
Benim evlldım olur sonra billlhi basta. 
Y ooo!... Hiçbir kaynana buna tahammül etmelL 
Seninle uiraımıya zannetme gücü yetme12 
Bir genç kız annesile birlik oluna eğer, 
Senin fibi damadı lıatta mnkemmel döverL 

GELİN HANIM 

Eveti.. Artık haddinden Ueri gidiyonun, 
Bana ıen, biç f0phe9iz, ihanet ediyorauaL. 

( Kapı)" •urup çıkar ) 

DAMAT BEY 

Kayınvaldel Dinleyin; me bir çift aZSzllm ._ 
Sanmayın kızınızdan baıkaamda g&zllm var 
Saçımı •i'artaa da batta ibtiyar çağım, 
Son nefeaime kadar eıiri olacağıml 
Şimdi mnnakqayı, hiddeti bırakalım. 
Mühiao bir meseleyi g~rOımeye baka111111 
Tanıdığım bir zat var: Üç senedir beklru, 
Saçına ak dilımemif, 1anmayın ibtiyardul 
Evvelki kanıından olmamıt hiç çvcuğu, 
Hali Yak ti yeriade: Vardır çifti, çubuğu! 
Şimdi kibar namusla bir dul kadın arıyOI'. 
"EvlendirinİL." diye, herkeıe yal•anyorl 
Siz de bir genç dulsunuz, hele dfif llnün bir .. 
Bu adama varaamz, zannımca fena olmazl.. 

[Damadının kendisine (ıenç dul) demeal 
ne kaynananın hiddeti uil olur. Sevincial ~ 
etmemiye çalıtarak:) 
Bilmem... Koca.ya yarmak ayıp deft1 mi bau 
Elilem ıonra ne der.. Artık oldum kaynanal 

DAMAT BEY 
Ayıp ta ne demekmif.. Kabul edintı mutlak. 
Yüz.llnllzO bir g3rae ıizo eıir olacak 1.. 

[ Kapı açılır. Celin Hamm içeri per. vrl 
Kocasile kavga etmek ister. ) 
Nafile ıayret etme annemi kandırmaya, 
Bu yalancılık yapmlf ıenin kalbinde mıyal 
Ahi Kim bilir aen beni nasıl aldabyor1wa, 
Biraz ytbllme gUIDp bqınd•n abyonwa. 
Artık NDa inanmam.. 

KAYNANA 
Dur, kızım! Telif etme, 

Kocan iyi adamdır, nihayet •er Iİteme... 
Ailemiz hakkında ae hoı fikirleri Yari. 

[ Damadına bitabea J 
EvlAdım!. Bu dllnyada berburdar ol. berı..a..t 

DAMAT BEY 
Eveti. Nuıl diyordum •• Ba, çolc iyi adamdır, 
Huydan yana mllkemmel, ahlAktan yana tamddf 
Servetini g6raeniı dojı1ı•u ıqarıınız, 
Gllzel bir dn{rün yapıp, bahtiyar yaıanmı• L. 

[Kaynana kendini tutamaz, damadıa boptıll 
aarılır : ) 

Geeeell.. Saf kalpli evlldım, seni ıeveyim bira6 
Sea.İD ıibi bir damat ba dl\nyada bulunma.L. 

( Pwde lav. J 
Hwde ,,,_,. 



Sigaset Alemi ı' ) BİCi Gönül B TILIB rLAB -Alman Cümhur 
Riyaseti intihabı Fransada ntihabatMücadelesiBaşladı 

._----------.-------------------------------... Kari/erimin 

Na.!~ ~~'!7elaidl8mh... Hitler Bu Sefer Daha Çok Rey Aldı 
Jaata Marepl Hindeabars- tek- v. • t J 1 
nr intihap edilmeli efk6n ..... .1 unanıs anaa 
... ,.. talt·••..w bota çıkar- 'T'arııııare cr .ar·msi 
.... Uf.k tefek albaayifler •• ~ • "7 ~ 4'~, ~ • 
arbedeler .w--. intihabat Atma 11 - a.,..amilel Tay-
llk6a tpllcle e .. ,.. etmiftir. yare s....- IElpt rami Zap-
AI..... polili lerliacle ft YiJl,.ı- JOD wa,_da p,.ı.'fbr. 5erı1, 
J.de ficldetll teclabir al•lfhs N_. ubrl. ticari ta,,.,.allk llemia
,_,ıw S-,au.tlerle k..aaWler deki terakkiyab flstermektedir. 
8rUaadald ............ f.m.I SerıiJ9 Frama. Ll,iltere. Çek°'"' 
,.al•••9fhr. ICl,elde Wrtalam lovakya ffaq itleri Nezantl.n 
••lar lanl-. Hı•ıt1ada Nuilt- lıtirak etmiflenlir. 

...... ,.. .....,,. •• 1w1e ..... Alman Banka 

............. ~mnfrit 

......,...,.... •erkeıiade ya• 111." J" .. 
nla Wr s~ bulamuftur. Geaı lY~ UuUrune 
..- bir 1ac1e •ermemiftir. • Tecaoüz Meselesi 
...._.... lalcliania G lalcn-
llDia barekAtile alllraw ...,.. 
.... edilmektedir. 

Biriacl ... ....,. ....... ba 
latilaap clevreaiacle "' ......... 
... •eledi adar. Hiadeüarpa 
.. dewecle aldajl nylerde bina• 
el c1 • ....,. ........ Wif bir 
t.ıbl wclır. 8-a .U.bil 
Hitler, .._ .......... blriaci clewı-
ndea clau fala NJ alaufbr. 
farkı P,,.,aclald intihabat ne
tlcel.t Hiad•bwıaa ale7blll
...... ........ 8-lnlıta 
•Hehtdı• fma .., ehup. 
flıswdr Hlllw• •"* lralmıfbt. Hlacl•••• 81111rlt milliyet
,......... hlklm bulunduklan 
.._ftkte de ILuanmaıbr. Berlia 
.......... Hiadeaburı 25,000, 
Hitlor 15.000, TeJmu 95,000 .., .......... 

F ran11zların Motal1111 
Paria 11 - lllfrit milllyet

.-.Orleria reylerİllİll mtbfma 
ltant ..... rueteler • Hiadea
..... •a..tfak olcla, fakat 
lfltler de muvaffak oldu • de
•ekteclirl•. Gueteler, Hitleria 
~- latllaapta 11 mUyon, ba 
latilaapta ela ruml fırkama uim 
... ıiliH rıtamea 18 milyoa-
6uı fula bir "' alclajuu , ... 
taaktaclarlar. 

LIJ...a. .. aet1ce ..... 
..... ı.n- ,_ı Wr .... ................. , ....... . 
........ lcla ... ..... 
..... pwllmı•"'8 2JI Hltletd 
llrec-ldlr, ......... ... .... 
IMe&., .. ..ticızh A._ • .,, .. 
..._ 11at1 .. ıw ortaclaa 1ra••2 

Beria. 11 - illa•··-- .. 
dijw .... o..w • .,. ... 
cllrl..., ............ .. 
Llten taiJet telpaflan .... .. 
mekteclirler. il. Llt.e kabllclcp 
lçfa beyw •-• l1et • elts 
tedir. SaOc~ Dr. Maka 
Roıea " v....- llllcnplaıma 
baflıa•'fbr. W b.11 •1•111ıip 
lanaJapbrd.jaı ......... 

lngilz lllrieifl nde 
11 ..... 11- •c.. Si·- b,,.,. ..... ,. ....... 

Fraam hqmww••• Pol Do.
kur •• Yunaa muralahua PolitiM 
beraber Cenevreye hareket et
miftir. 

dıia mlltaleuuacladırlar. 

la;lizleriı 
Loadra 11 - Hia.ıe.a.,. 

intihap eclUmul memaaalyetle 
karplanm11hr. Gazetelw, Hitlmia 
mailibiJetiai kat'I W•kki et
melde, fakat parlAmeato -. .... 
babndu endife etmektedirler. 
T •JlllİI pzetflli, Hilldeabarıaa 
tekrar lntihaha-. Almu milleti
Dia akla lelimine hamletmekteclir. 

DeyJI Telpal ,......, lfit. ..... Mu_., ........... 
Wr halde aldatma., HindeM_. 
- telaw latillabıma Alma 
lflerillln..U.ft ........... 
.. idare edflecellal flstercllifal 
JU111Utaclır. F1mm1Ja1 Ta,
dİJOI' Wı 

Awapa dUa .-•111 _.... 
.... edecektir. Anq •• 
il adw •lbil ._.. ... wt 
bulmaktacLr • 

IDEll UF'RJKAlllZı 11 555E555555E55555 

AÇ L 1 
lllellifh """' s-

- Belki de okb, dirhem he
•hnia alıtlaa clejilllDbclir, dedi .. . ,.. ·-·--- Faturaya lyla tetldk et-
llraaek lcln ...ı.,... Wriline ml
racaat etmek ilam ıelecek. 
daaleQI Ulıse etti. BDtlD bun
lar beni ataaclıncak, izzeti nef. 
llaal karacak bir tanda değil, 
fakat ddcl .. dllfllnceli bir ... .... , ..... 

Kaclaa 1ra,_n ,..- plmlftl. 
..... k ............ kmr ... - .................. .. ..................... 

Aa_ .... .... 
... • .... a.. 

•'••d•-..aawk ... .. 

...... bcblr iltmll olablllnl. 
- fbkllca( clecll. bm ki

~ bir bolaD1IS rok mal Z... 
aedenem bura1a plell clla it 
hafta oldu, demia aklımda WI. 
fakat 111U1ttum, kalabalık ltlr 
aileyiz, ltla ~de• tlf çıbblli
,_., fada olarak banda Wr 
mlfterİJ• kredi de ,.panak.. 

Kadının dıllnll kellim: 
-Size daha enel de bir ... 

kale lzerinde çalaftıp .a,ı .. 
miftlm. Bitirir bitlnaa parama 
yerecejim. bmamea ..ı. elabl-
llniaiz. 

_ 1..t. labt .. •akalı Wr 

11111_ m ..... ,. ..... 

..... ,... •• • ................... Na.,... ...... . 
.... ~ ..... lılr ..................................... .. 
111 ......................... ~ ... , ... 

Komünistlik ı Romangatla. Da 
Meseleleri Fegezan 

v-.,., ( ,,_) ıı - ere.. ....... 11 - ArlMI tab-
cDela J•pbil ı.tf m•me..._ •mki ı.,ıı='w ild lr..abayt 
tile ..._... W.ptk ..._ b'dp et \tk. 100 n ,-ı .... 
..... ,............... 18 IEifi teftif ..ar.. altwcla 25 cwt ~kanl
edilmiftir. Buı•• pp'M ta- ...... N.mlar •ıdill toplana
llarri,at lzeriDe ~ kİIİ ...... rak hllktıbedelere ppdacalc , ... 
teykif eclD.ıpr. .... teclWrle.iai tetkik et.ittir. 

• 8a Da Slsplisitlere Dair 
~ il - ..... ko- Narhoa 11 - c.-ı· f 

mlnilt Od U. 1Mıf MDe aıumcla vv.1• ilt e-
bapM • mabk6m olmut- cleruyoaa tarafmclaa tertip edi-
-- ...., • ı. Wr prop•ıwla içtiaamda 

• 8'JIJ• il. m.. keacll 
Anlaflnnrır tara. o1an s.,.a.t ı.n ..... 

Şanaha1 11 - Sulh mllzake- iç hafta1a kadar katı ma•affa
nb k...,__ ._,.,.. • • .,. la.retler elde edecefinl llylemft-
içti•ı•da laaw. -ruWa t.klif *· 11. 111am .. .az1er1 ua .. 
ettijl az1.,.. ti, ı. ı etmlıtin 

tanEıadU bi... -:a...t11:Q: - ICapatalht ..elkiy.t ... 
liler .ı&t ., ...,... Japea 111111111 ..aJk;,.t ....... ltlr 
kıt'..... bt'I •.U. Çin ... ~ ... çiftçi 
araW'wl taWI,. etaılırinl tek- ........ Mr 1cı..... kendimize 
J1f ............ ,1a.,..,,_ .. tek- celltedecefiz. Bu mlllldyetin bl-
118 ............... Da11 wlet- rlacWDe hDcum. ildnciaiai lalm .. 
... tanıı.cl•• .. ....... tekH ,. edeceiiz. 
hlrllf eclllmilllr: ş..,ı.., .... ·----------
yeti aonal bir laal alna Ja,_. 
.... .... ., sarfuada ltepelmilel 
-·•·bp pkilev'dk. 

TGlrfoll-i.._.. ....,_ 
............... Wuiye 
- .. ~ ..... ı·r .. 
,. ............. .,. p .. 

....... --- .... .... 
belki fle bll tece llauh elmell 
.... 1c .. ••11 .. taWirde -1m1e
• WtmMI Dihayet Wr ~k 
•tlık lftir. Bilinawım, &...ı. 
itim •.P·lmn•nlciae bweıaes. 
şa,ı. Gtarwp .... bir llrl .. 
pbrama.. •mı- heldeme
IİJI& Dla,ada film .. weya ... 
IUle dofara bitecejial al,.,.. 
bilecek adam •e"'8t cletldlr • 
it tabii cer•,_. takip edecektir. 

Kaclua çekildi. Fakat hak
kımda beıWitf itimat ıftpbealz 
......... fb. 

Yalad kalınca Jerlmdea ,._ 
laclam, yeial• aaçlanau tuttum. 
~·1!"• heqey• ratmea benim için 
biçbir laırtulut yokta, hiçbir kur-
talut_ ,okta. k•fam iflAa etmipl. 

K&çllk bir peJDir laeaa-
•ma ppamadaj'lma ılre hakika
ten baaamlf ma lelim? Diler 
tanfta keacl kepcllme 111,S. . ............... ......... ..,._ ... ...... 

ş..p.,-. .,...aac.br. 
ş.pa, • • - Çia. Ja,.. ıc... 

..... Wll ... elet telair .... , ,, 
tir ........... faJdam ....... 
•• kal ota. " t.elalrlal lltl7ea 
Çla ann!ahulan ha m...ı.,e 
C.mlretl Akvam 1amurw ..-. 
etmek ..... daclarlar. 

Suallerine 
Cevaplarım 

OakDdarda Nad S.,. ı 
•yeni nipalandım. Nipab

pn' bir alle doktora Yar. &Is 
ak evlerine ficliyor " nlpnl mı 
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Hatice H. ... ,... 
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mda IODra kocamla .,......,. 
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6 Sayfa 

1 
Kari Mektuplarl 

Uyku Yüzü 
Görmigen 
Bir Mahalle 

Fena havalar dolayısile aylar· 
danberi yavaş yavaş ilerliyen ka· 
naliznsyon tefrişatına ait bir mo· 
tör gece gündüz mütemadi bir 
uğultu ve gürültü ile bütün ma· 
haileyi rahatsız etmektedir. Ame
lenin de gece sabahlara kndar 
bnlyor.la demir eyip tahta kırma• 
lan tahammül edilmiyecek dere
ceye gelmiıtir. 

Tllrk ceza kanununun mad
dei mahsusasına naı.nran bilhas
ı.a rece yansından iki ıaat ev• 
Yclinden ıonra bu fibi gllrllltn
lene halkın istirahat ve 11hhati 
umumiyesini ihlal etmek yuak
br. AIAkadarlann nuan cükka· 
tini celbederim. 

Kanunu ıehir nizamnameleri 
blçbiı ıuretle tadil edemez. 

Kmtqı Sofulu caddeıl ti 
Sahip Ş•re/ 

lktısadi Buhran 
Buğday fiatlarının artmuı •a

ya eluilmesl buhranı tevlit etmez 
Bunun asıl ıebebi hariçten relen 
mallann fiatile hububat fiatlan
cıın nisbetıWiğidir. Hariçten re
len malların makul fiata inmesi 
IAzımdır. Bunun için de gtlmrilk 
resimlerinin tenzili, Tiltnn lnhiıa· 
ra mllstesna olmak Ozere diğer 
lnhiıarlann kaldırılmaıı lAzımdır. 
lnhlıarlarm kalkması hayatı ucuz· 
latacak, ayda 50 lira ile- geçiııen 
bir memur 25 lira ile daha kolay 
geçincektir. 

FJntked• SartdJ .... 
A. RIZ.A 

Spor 
ltalya • Fransa Maçı 
Paris 1 1 - ltalya • Eransa 

maçını bire karşı Ud aayı ile 
ltalya kazanmıştır. 

Karnora Galip 
Roma 11 - Meşhur bokı8r 

Kamera, rakibi Kortlindale'yi 
dokuzuncu devrede mağlüp et• 
mittir. 

lzmirde Bayram Sporu 
lzmir 11 - Bayramın Oçllncn 

,UnD İzmir de pehlivan güretleri 
yapılacaktır. Kara Ali, Dinarlı 
Mehmet, Manisalı Rifat Pehll· 
vanlar karşılaşacaktır. Kurtdereli 
bu peşlere nezaret edecektir. 

Mayısın altısında da atletizm 
mnaabakaları yapılacaktır. 

GUreş Seçmeleri 
Gtıreş Federasyonunun bir 

tebliğine g6re milli güreş mnsa
bakaıımn ikinci seçmesine 15 
Nisanda Kum kapı • Vefa Kuln
bllndc de\'am edilecektir. 

Lindbergin Çocuğu 
Verilen Paraların Numara

lan Neşrediliyor 
Nevyork 1 1 - Lindberg ot

lunun iadesi için fidyei necat 
verdiği halde çocuk iade edilme
miştir. Lindberg kaçakçılann iz
lerinin bulunmas• için verdiği 
kAğıt paralann numaralarının 
neşredilmesine müsaade etmiştir. 

SON POSTA 
::a::w 

Dünya 
• 
iş • er 

,y ekdiğerine Düşman İki Hırsız 
Arasında Sonuncu Bir Karşılaşma 

Ne Diyorsun Hakim Efendi, Ben Bu 
Adamı Giyotinin Karşısında Görsey

dim Yine Ö dürürdüm 

I 

4 

Hır•ıs Fillp Go,. l•k•l•tl• ilci J1111darmt1 tıra•ıntla ~. 
-.ı:w 

Pariı, 8 nisan - Birkaç f{ln den enel tutulmaştu, lur1ızlıj1 1 pishanenin bahçesinde birdenbire 
enci bir mcalekdaıım Fran.anın beraber yapbiınızı o haber 1abık cOrüm ortağı lıe karıı kar· 
methur Poliı Milfcıttişi (Giyom) a Yerdi, fula olarak adresini de ııya gelmez mi? 
müracaat ederek ıormuı: Yerdi. Başına relen felAketin Hadiseye ıahit olan dJicır 

- Mesleğinizde ıize en fazla ıebebl odur, demişti. O da buna mahkdmlar anlabyorlar: 
hayret verici vak'alar nelerdir? lnanmııtı Ycı kalbinde arkadaşına - Goşe bir kelime blle 
Demiş, Poliş Müfettişi bir ıaniye kar~ı aBnmez bir kin bealiyordu: ıöylemcden jan Titionun nzerine 
bile tereddnt etmeden! "' bldı b k t ;ı;... 

- Belki Gllyand!l bulm:uruz a , aa ı or a&1Dı yere yuvar-- Hiç, cevabım vermi;, yirmi ""T 1 d k b" al 
ve hcsaplaşanz, diyordu. Akıl a ı, nstüne çı b, iZ e-beı sencdcnberi hergün yeni bir takdirde hesap g6rme ameliyesi ilde bir boks milaabakuınıa 

vak'a peşinde kop koşa mesle- zindandan avdetimize kalacak başladığına zannediyorduk, fa• 
ğimin hAdiaelerine okadar alıştım demektir. kat ıonra anladık ki, Goıc 
ki, bazılarının 6niiııde belki haf- • eski arkadaşını öldürmek istiyor-
talarca, aylarca dllıOnllrilm, fakat Franaıdar ( Güyan) • rlSnd~ du, bir silih arıyordu, fakat bit-
hlçbirinia karşısında hayret et- dikleri mahkömlan huıuıl bir va· tabi bulamadı, ayağından kundg. 
mem. Bununla beraber yine purla naklederler, içi mllteferrit rasıoı çıkardı, ökçesi ile vurarak 
ayni meslekdaı temin ediyor hücrelere ayrılmıı bpkı bir hapisha· adamın kaburga kemiklerini kır-
ki, M. Giyom geçen giin neye benziyen buJ vapur, ıenede mak, kalbini parçalamak iıtedJ, 
bir telefon muhaveresi esnasında: ancak iki Oç ıefcr yapar. Binaen- mUdabalc ettik ,, 

- Ne diyorsun? diyerek ye- aleyh vapurun sefer fa1ılaları eı· Fakat gerek diğer mahkOm-
rinden fırlamıştır. nasında mahk\lm olan milcrimler ların, gerek gardiyanlanu milda-

Mösyö Giyomun iddiasına rağ· hareket gününQ " Sen - Martenı- haleleri anlaıiJan lüzumu dcre-
men az çok hayret eseri göster· Dö Re,, de hususi bir hapishanede cesinde seri olmamış olacak ki 
meğe sevkeden bu vak'a kendisinin bekleıler. bu hadise bir dövüşten ibaret 
tuttuğu, mahkemenin mahkum ettiği lf- kalmamış, bir cinayet derecesini 
bir htrsızın verilen karara rağmen işte Falip Goşe de hareket bulmuştur. 
Gilyan zindanlarına gitmekten gününü burada bekliyordu. Bugün F!lhakika Titianm kaburga 
kurtulmuş olmasıdır. Fakat bu nihayet geldi, mahküma hazır ol- kemikleri kırılmış ve karaciğeri 
kurtuluş muvakkattir ve daha masım tenbih ettiler. Fa kat o, zedelenmiştir. Şimdi 'ölilm halin· 
mühim bir tehlike pahasına elde Fransadan ayrılacağı sırada ha- de hastahanede yatmaktadır, 
edilmiştir. r J kurtulması ihtimali yok gibidir. 

Bu hırsı1.ın adı Filip Goşe· r ransaua Goşeye gelince adam bittabi 
dir. Bu adam Jan Titio iıminde /. f •h b f zindana gönderilmemiş, bu de-
bir arkadaşı ile hırsızlık yapmış, 1.n l a a fa da cinayet mahkemesinde mu-
fakat bu hırsızlık esnasında ce· JIJl.u•·cadelesı• hakeme edilmek üzere Fraosada 
binde sillh bulunduğu ve sabı· LVI ı alıkonulmuştur. Belki ( Kiyotin) 
kası da olduğu İçin az çok bir mev· Belfor, 11 - M. Tardiyö ile kafası kesilecektir. Adam 
kufiyet ile kurtulamayarak Güyan kendi intihap dairesinde İntihap ilk isticvabmda istintak hakimine 
zındanlannda yedi buçuk sene yat- mUcndelcsine girişmiştir. M. Tar- şunları söylemiştir: 
mıya mahküm olmuştu, fakat diyö her tarafta hararetle kar- - Yaptığıma nadim değilim. 
onu üzen ıey bu mahkumiyetin şılanmıştır. Bilhassa Kapel • Su- Herifi kiyotin makinesinin önünde 
derecesi değildi, hatta Fransadan Rujömanda büyük tezahüratla bile bulsaydım yine öldürürdüm. 

Yunanistamn Altm karşllığı ayrılmayı, Güyan gibi gayrisıhhi istikbal edilen M. Tardiyö, bir . * 
Atina 11 - Yunanistan ban· l>ir lklime gitmeyi, belki orada nutul< söylemiş ve şiddetle al- Jştcı polis komiserini işittiği 

kasının altın karfllığınm nisbeti b 1 d d kışlanmı•tır. Kürsüyü terkederken zama l yerinden fırlatan vak'a 
61meyi i c . üşilnmOyor u, ona "# budur, fakat muammaya benz~ amuml biabblitler itibarile ytlzde h d k k J d M e c t 11asy n 1 
}ıapis ,ilue c yata onı u arm an arseyyez v • n er 0 a marş- digw i için deg'" il, kinin ne dereceye 34-45 ve teaavüldeki banknotlar ı ı t B ı... ·ı b ı 

r biri: .. ' , arı 1 f 3 11;1~IŞ• Jr, 8f.Ve~•. la a e- kadar • Yarabileceğini gösterdiği 
ltibiarile yilzde 87-41 dir. • ı : ' _ Arkadaşıo JilD Tifü> aeu- }'.İ~ .Cenevreye ha~ekel etmittir. • içindir ki M. Giyomu ıaşırtmıftar. ı 

Niaan 12 

içtimai Bir Dava 

Kuru çeşme 
Depoları Mesele· 
sinin Halli 

( e., tarafı ı lacı aylada J 
D6rdOncD Hukuk Mabkeme-

ıinJn bu karanna gBre, Belediye 
ve lktısat Vekaletleri istedikleri 
yerlere tesiıat yapabilir. Fakat 
başkalarına zarar vermemek ıar
tile. Bu itibarla Salih Beye zarar 
Yeren bu depo aahibi, ayda 35 
llra llzerinden JOSO lira kira taı
minabna, evlerin boz.ulan badana 
Ye boyası için de 930 lira zarar 
Ye tahribat tazminatina mahköm 
edilmiştir. Ayrıca bu evlere yllzdo 
70 derecesinde zarar veren Ruı 
deposu 8580 lira aarfedcrek 
duYarfannı beş metre dab yllk• 
aeltecek, bu duvarlar üzerine dt 
ayrıca ikişer metre genişJi.. 
finde markizler yapbr cakbr. 
Eter bu tcıisat yapbnJmazsa 
mahkeme, buna icra marifetile 
yapbracak, duvarların yapılmaaıo 
na kadar devam edecek zarar 
•• siyan ayrıca alınacaktır. 

Kuruçeımelilerdea aynca ıac 
rar ıörenler, Tllrk adliyesinia 
bu kararı Ozerine mahkemeye 
mDracaatcı ve zararlannı fıtemi-
7• karar vermişlerdir. 

Seyrisefainin Bazı 
Ateşçileri İşlerini 

Terketti 
( a., tarafı ı lnel •• ,,ada ) 

den aonra civardaki nbtım kah
Yuine toplanan ateşçilerle g&e 
rilımilştür. Runlann muharririmiz 
ı&ylediği tudur: 

" Efendim. 
Biz, Qç aydanberi idareden 

para alamıyoruz. Herbirimfzlo 
aybğ'ı 20 • 30 lirayı geçmez. 
içimizden biri ( o adamı ortaya 
getirmişlerdir. ) bu mOddet zar-
fında alabildiği eo fazla para 
alb liradır. Ôbllrleri, iki, 
Oç, lira almışlardır. BunuD 
ıçın işimizden ayrıldık v• 
hldise bundan ibarettir.,. 

Bu mllnaıebetle ıunu kayde
delim ki, mlllhak bOtçe ile ldart 
edilen mllesseselerin muntazam 
tediyede bulunmalannı hükQmet 
karar albna almış, tedbir dllşüıı
miltUl. Bu tedbirin bir an ewel 
tatbikı ye bilhassa Seyrisefaindeo 
baılaması elzem bir zaruret ol
muıtur. 

Bahri Muhitte Bir Kaza 
Paris 11 - Okyanos deni

zinde kazaya uğnyan Ruziç 

Fransız gemisinin tabiisi içi.o 
bir torpido muhribi hareket ct
mİ§tİr. Kazazede geminin tahli-

siye sandallarından birisi bot 
olarak bulunmuştur. 

Bir Vapurda Kaza 
Saygon 11 - Tamir edilen 

Armand Ruso vapurunda sebebi 
anlaşılamıyan bir kaza olmuş, g 
yerli &lmilş, 5 yerli yaralanmıştır• 

Evlerııe Merasimi 
Albayrak çay depolan snhibf 

Mustafa Nezih Beyin kerime.ı 
hukuk mezuolanndan Nezahat 
Nezih hanımla Avukat izzet Beyİd 
~ahdumu hukuk mezunlarındaO 
muallim Şemsi izzet Beyin akitlr 
rl dtın Beyoğlu evlenme dairelİO
de icra- edilmiştir. Saadet teıne0 
ni ederiz. 

• 1 
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HAYAT 
V[;'MACt;D.ALAD..I 

n ını Ve Felsefe-
•• • • 

sını 

•• Bugünün 
r Hayyam Kimdir? 74 

Romanı 
·~·· •,.1 .-: .. :~~ 

Vilson: Hah, İşte Ben De Bunu Öğrenmek İstiyordum,Dedi 
Akşam, fabrikadan çıkacağı· 

mız zaman, Necla benden ay
rılmadı: 

Yazan: Z. Şakb 
onlarla ahbaplığı arttırmak, daha 
doğrusu; para, para, para kazan
mak .•• 

Her hakkı mah/uztlur. 

Irk Tefrikanın Hult\sası 
Mister Vilsoo, hayatın bütün ve
rebileceği ze\'kleri tatmış ve 
inkisara uğramış bir mi!yonerdir. 
GOzel bir yılbaşı günü, muhteşem 
aparhmllnına kapanmış, can aı

luntısındnn ne ynpacağını bilmez 
bir hnlded'r. Bu ıırada hizmet
çili Bil, 1 cndisinc bir hediye gc
tirmitlir. Bu, bir kitaptır ve Ömer 
Hayyama aittir. Hiddet ve ~id
detle genç milyoner bu ki
tabı bir köşeye fırlatmışlır. Sonra 
nıerak ve işsizliğin aevkile yap· 
raklarını karıştırmıya baı;lamıştır. 

Okuduğu şu satırlar Vilsonun 
kasvet ve ıztarapla malama! olan 
kalbine, yüksek bir ikaz hitabı 
aibi tesir etmişti. Bedbin ruhu· 
nun nzerine gerilen siydlı perde 
kımıldar gibi oluyor, ehemmiyet-
ıiz bir tavırla parmaklarının ara· 
ımda tuttuğu şu kitaba karşı, 
timdi onda bir alaka uyanıyordu. 

Vilson, yine mırıldan ı; 
- Tuhaf şey •.. Bunları,(Ömer 

Hayyam) isminde bir şair ı;öylü
yor, bunu anladık.. Fakat Ömer 
Hnyyam kim ? ... 

O zarnnn, açık sayfayı kapa-
dı ve kitabın baştarafından baş
lıyarak ilk sayfayı açh. Bu 
•ayfada onun yüzüne gülen bir 
resim vardı. Bu resim, ( Hay
yam) mdı. Hayyam; şen, müsterih, 
bayata karşı istihfafkar bir çehre 
ile Vilsona gülümsüyordu. 
Vilson, kalender bir ruhun 
en mes'ut hislerine makes 
olan bu çehreye bakarken, yavaş 
yavaş o da gülmiye başladı. Hem 
gülüyor, hem söyliiyordu: 

- Vakitler hayır oJsun, Mister 
Ömer Hayyam... Yılbaşı tebriki
nizi kabul edeceğimi zannediyo
rum. Do~rru sözlii bir adama 
benziyorsunuz amma ... 

Bir yaprak daha çevirdi. Bu
ra?a da meşhur İngiliz şairi, 
(Fıç Cerald) ın resmi vardı. Bu bü-
yük şairin valnır siması, Ömer Hay
Jamm şen, şuh ve derbeder çehre
sile büyük bir tezat teşkil edi
yordu. Vilson, bu resmıc: karşı 
başını biraz geri çekerek bir 
tarafa çarpıttı. Dudaklarmı uzatb. 
Gözlerile onun pürvekar bakışını 
taklit ederek müstehzi bir tavır 
aldı. 

Bir sayfa daha çevirdi. Orada 
da, bir çerçeve içinde, şu satırlar 
•ardı. 

( Hayynm ) diyor ki: 
11 Bu lıayat, insan için bir fırsat dı · 

midir, Bunu hoş geçirmek, kiirululdır 
Tabi abn güzelliklerinden istifade 
etmeli, hayatın nefesini ihlal etme
nıe idir. 

Her şey, derin bir boşluğa doır;ru 
akıp gidiyor ve bu cereyan, bizi de 
ıürükleyip R'Ötürüyor. Bu tabiatın 

bir ( Muamma ) aıdır. Bu, muammayı 
ister (Din), iııter (ilim) ıle haJletmiye 
•traşanlar, ayni derecede Acbdirler. 

Üstünde ya~adığımız şu toprağın 
ate tarafıncta, ne lıir ( Saadet) n 
be de bir ( Ukubet ) vardır. 

Doğduğu,1uz günden öldüğümOı 
rüne kadar ~eçen zcmnna, ( Ömür , 
diyoruz. Jşte bu ömrümüz okadar 
azdır ki, onun bir saniyesini bile 
heba etmeyip bu kısa umanı zevk 
•e neş'e içinde geçirmeliyiz, 

Gü:ıellere karşı aşk, a lu 

-2- Yazan: A. R. 
Bunlardan başka, hcrşey boş ve Şliphesiz. .. Ümit ederim ki 

onun bütün talebeleri gibi biz de 
hayatta ikbal ve saadete nail 
olacağız. 

ve fnnidir. " 

~ 
Vilson, oradaki rahat koltu

ğun iistüne oturdu. Göz'erini bir 
mıknatıs gibi çeken bu satırlari, 
bü} ük bir dikkatle, bir daha 
okudu. 

Okudukça alakası artıyor ; 
ne zamandanberi ruhunun üstü
ne biriken o zalim ve kasvetli 
hisler, yavaş yavaş dağılıyordu. 

lf. 
Bir sayfa daha çevirdi. Gözü

ne şu serlavhn itişti : 
Bize, hayatın bütün sırrını ve 

felsefesini öğreten (Ömer Hay
yam) kimdir? .. [2] 

ViJson, birdenbire ruhundttn 
doğan bir neşe ile sayfanın üs· 
tüne elini \'tırdu: 

- Bnh.. İşte, ben de bunu 
öğrenmek isliyordum. 

Dedi, Ve artık, büyük bir 
alaka ile okumakta devam etti. 

Jtl.. 
( Milojdın 1064 senesinde •. As

ya.da.. ( Nişabur ) belde~inde 
( Imnm Muvaffak ) ismiude Lü
yük bir iilim vardı. Bu meşhur 
alim, ta'ebe'crine (Cami) de ders 
veriyordu] 

""' Vilsonun olrnduğu satırlar, 
yavaş yavaş eriyor, alelade bir 
yazı şeklinden çıkıyor, gözlt.rinin 
önünden bir sinema şeriti geçi· 
yordu. Hayalinde birdenbire bu 
cami tecessüm etti. 

Yuksek bir minder üzerinde •. 
Sedefli bir kürsünün öuünde .. 
Uzun ve beyaz sakallı, seksen 
yaşını miitecaviz olan ( lma'Jl Mu
vaffak ) oturuyor. A~rır ve derin 
hareketlerle talebesine den takriı 
ediyordu. Karş sında, kalabalık 
bir talebe kütlesi. Kimi diz çök
müş, kimi bağdnş kurmuş, lıepsi 
de büyük bir alaka ile, dersi 
dirıliyordu. .. 

Ders, bitti. İmam da diz çöktü. 
Ellerini semaya kaldırdı. Her 
dersin hitamında mutat olan 
duayı okıımıya b~şladı. 

Talebe!er de diz çökmüş, bo· 
yunlarını bükmüş, kalplerinden 

coşan derin bir iman ve itikat 
ile, bu duaya: 

- Amiıı ... 
Diyorlardı. 
Dua bittil<ten sonra, talebe 

ayağa kalktı. ( İmamı Muvaffak ) 
ta kalka.-ak kürsünün yanından 
ayrıldı. Talebelerden bazıları, 
imamın geniş kollu binişini tutu· 
yor, ona giydiriyor, diğerleri de 
sıra Üe ellerini öpüyorlardı. 

~ 
imam Muvaffak, koltuğuna 

giren talebelerile yavaş yavaş 
konuşarak giderken, diğer tale
beler ele dağılıyorlardı. .. 

Fakat Hasan, acı acı güldli. 
Abdülkasımın sözlerini kabul et
miyen bir tavırla başını iki tarafa 
sallı yarak; 

- ikbal ve saadet... Bunlar, 
bayatta herkese nasip olmaz. 

Dedi. (Ömer) Je (AbdüJkasım), 
dikkatle dinliyorlardı. (Hasan), 
sözüne devam etti: 

- Hayat, büyük bir ırınağa 
bcıı2.cr. Biz, insanlar da, o ırmağın 
ıuyu üzerine ıerpilmiı birer kuru 
yaprağız. O ırmağın cereyanı bizi 
nereye liÜrükJerse, oraya gideriz. 
Bazılarımız, hiçbir mania karşı· 
ıında kalmadan o cereyana ka
pılır, akar, gideriz; buılarımı! da, 
bir köşeye sıkışıp kalırız .• Hangi
miz akıp gideceğimiz,hangimiz bir 
.öşeye sıkışıp orada çürüyeceğiz? •• 
Bu, belli değil... Onun için ara
mızda bir karar verelim. Gllnlin 
birinde hnogimiz büyük bir ik-

bale nail olursak, biribirimi:z:i 
D ikbale iştirak ettireceğimize 
ahdedelim. 

Ômerle Abdülkasım, bu tek
!ifi derhal kabul ettiler: 

- Hay, hay ..• 

Dediler. Fakat (Hasan) bu 
ahtı, unutulmaz bir peymnn şek· 
line sokmak istedi. Buna binaen 
bir teklif daha ortaya attı: 

- Lakin bu ahtimizi unutma
mak için ..•.• 

Üçü de, derhal •ol kollarım 
sıvadılar. Sağ eUeriJe bellerinden 

küçilk birer hançer çıkardılar. 
Sağ koli aranın iç tarafına hafifçe 

sapladıl~r. Oradan sızan kanlan, 

biribirine karıştırdılar. Ve üçü de, 
bu kanı yaladılar. 

(Arkası var ) 
--, 

Birkaç Fıkra 

1 
Ufak Bir Fark 
- Tebrik ederim. Oğlan mı? 
- Hayır kız J 
- 'ı a f Demek taminimde 

fazlaca yanılmamışım. 
• 

Polisle Gaip Çocuk Arasında 
- Yavrum, orada ne ağlayıp 

duruyorsun? 
- Evimi kaybettim. 
- Allah, allah, İnsan adresini 

bilmez olur rftu? 
- DOn evden çıkmıştık, bu 

sabah ta annem evlendi • 

Bir Buluş Kilrsünün ya unda, üç talebe 
kalmıştı. Bunlard n birinin adı 
(Ömer), diğerinin (Hasan), üçün· 
çüsünün ismi de (Abdülkasım) idi. 

- Demek zevcem olmıya 
muvafakat etmiyorsunuz? 

Bu üç genç (imamı Muvaffak) m 
arkasından baktıktan sonra ko
nuşmağa başladılar: 

Ömer - imamı Muvaffak gibi 
bir alimin talebesi olduğumuz 
için ne bahtiyanz. 

Abdülkasım büyük bir mem-

- Katiyenl 
- Öyle ise müsaade edinde 

ben zevciniz olayım. 

Ucuz Yumurta 

-. Eve, beraber gidelim. 
Dedi. Bu aksiliğe canım ıı

kılmakla beraber, hiç bozmadım. 
- Peki. 
Dedim. Fakat, tramvay Tak

sime ya1daşırken, gilzel bir bahane 
buldum. 

- iyi ki tam zamaomda ak
lıma geldi, Necla... Kardeşlerim 
haber göndermi~ler, iki kitap 
istcmi~ler. Hazır vaktim varken, 
karşıya geçeyim de kitapçılardan 
alıp göndereyim. 

Deye onu başımdan savdım. 
Hocam ( S ) hanımın sabahki 

mektubile bildirdiği adresi bul• 
makta mütkOIAt çekmedim. Bab· 
çekapının maruf hanlannda Dç 
odadan mnrekkep zarif bir yazı· 
hane... Yazıhanenin ıahibi de, 
komsiyoncu Haşim Bey. 

Haşim Bey, beni göriir gör
mez, evveJA gözlerile - ve kemali 
dikkat).., - bir muayeneden geçir
dikten sonra yanına oturttu. Piş
kin ve becerikli bir tavırla ko
nuşmağa başladı. Her daktilo ile 
her patronun, ilk mülakatında 
cereyan etmesi mutat olan ıual 

ve cevaplardan ıonra, en mllhim 
şartını izah etli= 

- Bak yavrum, ben berşeyi 
evvelden ve nçık öylerim.. Bu
rada öyle faıla, yorucu bir iş 
yok. Zaman olur ki, fiç gün ma• 
kinenin kapağını bile açmazsın. 
Senin burada göreceğin belli, 
başlı iş, gelip gidenlere boş gö
rünmek... Amma, gelip giden 
diyorsam, herkese değil haaa ••• 
Yalnız icap edenlere.. 

- Meseli efendim ? .• 
- Meseli müteahhitlere, mu-

bayaat komisyonu azalarına, mu
tem~tlere... Canım onlan ben 
sana söylerim. 

- Evet efendim. 
- Gayet şık ve temiz gıyı-

neceksin... Kendini bir büyük aile
nm kızı gibi göstereceksin. Hü
lasa, haniya çocuklar kuş tutmak 
için ökse kullanmazlar mı ? işte 
sen de burada bir ökse vazifesi 
ifa edeceksin. 

Bütün manası, gayet açık olan 
bu teklif karşısında birdenbire 
cevap veremiyerek birkaç dakika 
düşündüm. Sonra ayağa kalkıp, 
çantamı lrnltuğumun altına sıkı,
tırdım: 

- PekalA, Beyefendi.. Bana 
yarma kadar müsaade ediniz. Eğer 
bu teklifinizi kafama sığdırabilir
sem, yann bu vakit gelirim. 

)f 

Gece, şöyle düşündüm: 
- Eğer fabrikada kalırsam, 

Dayıbeyin bir tecavüz ve rezale
tine kurban olacağım muhakkak• 
dı. ihtirastan hayvanlaşan bu 
adamın gözler: o kadar karar
mıştı ki, onun her fenalığı yapa· 
ceğı pek aşikardı. Eğer bu fena• 
lık şahsıma münhasır kalsaydı, 
buna belki okadar ehemmiyet 
vermez ve bea de mukabeledt 
kusur etmezdim. Fakat bu adam, 
benim ebediyen minnettar oJd.,.. 
ğum bir nilenin mfihim crkAmo· 
dandı. Bu yü:z:den bir facıa çıkar-
sa ihtimal ki en evvel beni itham 
edecekler: 

- Ne olacak •• Kumarhaneler
de herşeye alışan kaltak, evli 
barklı adamı baştan çıkarmıı 
diyeceklerdi. Hatta bu, ihtim 
değil, muhakkaktı... Bu vaziyeti 
idare etmek, Dayı Beyi doğru 
yola sevketmek imkanı de yoktu. 
Şu halde, zuhuru muhtemel o!an 
böyle bir felaketten yakamı sı
yırmak için, şimdilk Haşim Be
yin teklifini kabul etmek, daha 
ehven bir ~erri ihtiyar eylemek 
icnp ediyordu. 

( Arka ı Tar ) 

=RADY0=-=-
12 Nisan 932 Sah 

IST ANBUL - ( 1200 metre ) 18 
ırramofon, 19,5 Hafız Burhan Bey, 
20,5 gramofon, 21 Hafı:& Burhan Bey, 
22 orkestra. 

BÜ KREŞ - ( 394 metre ) 20,40 
2ramofon, 21 orkestra Fauattan par• 
çalar, 21,45 farlu konseri. 

BELGRAD - ( 429 metre ) 21 
ace konseri, 23,50 orkestra. 

ROMA - (441 metre) 21,05 Ma
caristan hakkında musahabe, s:ra
mofon, 21,45 konser. 

PRAG - (488 metre) 20,20 konıer, 
22 Berlior.dan parçalar, 23,20 gra• 
uıofon. 

VIY ANA - ( 517 metre ) 2&,30 
Vartovada bahar, 21 gençler ve fh· 
tiyarlar için konser. 

PEŞTE - (550 metre) 20.30 ope· 
radnn nalı:lcn Oie Maestc operası. 

V ARŞOV A - (1411 metre) 20,35 
27amofo11, 21.15 Şopen konae .. ..f, 24 
dana havaları. 

BERUN - ( 1635 metre) 20,1~ 
konferanı, 21 en aiizel Alman t•r
luları. 

13 Nisan 932 Çarşamba 
ISTANBUL - ( 1200 metre ) 18 

ıramofon, 19.5 Cennet Hanımla 
Yea.ırl Asım Bey, 20,5 gramofonla 
opera parçaları, 21 Bedy:I muıiki 
heyeti, 22 cazbant. 

BÜKREŞ - ( 394 metro ) 19, IO 
lconaer, 20,40 Madam Pragcr tara. 
fından muhtelif ıarkılar, 21 lreman 
50lo, 21,45 piyano solo. Dedim. Haşim Bey de ayağa 

kalkmıştı. Benim bu sarih ceva
bıma mukabele etti: 

BELGRAD - ( 429 metre ) 20,30 
Milli Sırp hnvalıırı, 21 Pra2dan nal.
len Çek 4arkılar. 

ROMA - (441 metre) 20,05 1ıra
mofon, 21,45 Operadan nakiL 

PRAG - ( 488 metre ) 21 20 
mandolin ve ldtara konseri 21

1
05 

Smetea anlonundnn nakil. ' ' 
ViYANA -- ( 517 metre ) 20,25 

Granada şarkıları, 21 musikişlnaı 
k~?'edyac:ılnr, 21,13 ~ruc:hoer acnfo
nıaı. 

Ç
. PEŞTE - ( 550 metre ) 19,50 
uıgan orkest-nsı. 21,20 gülünç 

musiki fasıllnrı, 22,20 (Hayden) in n
lon besteleri, 

uyandırncak şarap, kalpleri vecde 
getiren meh'ap, bağlnrda ve bostan• 
Carda aheden hazin nakJneler, tatlı 
b"r 11clıer rüzgarı,yeni açılmış güller ... 
itte hakikat olan, ancak bunlardu. 

nuniyetle buna cveap verdi : . 

- Sağlamlan üç, çatlak yu· 
murtalar da yüz paraJ 

- Öyleyse bana ıuradan oo 
tane kadarıDI çatlatıp ta ver. 

- Aman yavrum.. Öyle, o 
kadar ince düşünme., Bunda ka
faya sığdıramıycak ne var ? Bu
raya gidip gelenler, hep medeni 
ve terbiyeli adamlar... Bunlara 
hoş görüneceksiniz dediğimi sa
kın yanlış anlamayınız. Yani on· 
lara şöyle bir parça cazibeli gö
rilnü}> sık sık buraya gelmelerini 
ve bizim tekliflerimizi de kabul 
etmeleini temin edeceksiniz, Bun
da, o kadar · büyük bir fenalık 
yok. Siz yine bidiğiniz gibi, if
fetinizi muhafaza ediniz. Burada 
sızın oynayacaimız rol, sadece 

VARŞOVA - (1411 metre) 20,35 
grnmofon, 21,15 arkı komııeri, 21,45 
piyano konseri, Mııs covskiden var· 
çalar. 

BERLiN - ( ı635 me'ro) 20 lı u, 
ıarkıları, 2'l,35 Nodya operası. 

(2] (Ömer Hayyam)-H. D. • ıi. T. 



10 Sayfa SON POSTA 

Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 
• Muharriri: 

Stakpool 
1 ' 

•• 
Uç Serseri •• Üç Milyoner -35-

Bu m6ddet zarfında kaptan 
Hul bir bardak au içmek Cizere 
kamaraya inmiı, Makar da pan
talonunun bir s6küğtlııll dikmek 
Gzere gilvertenin bir kenarına çak
mliştU. O, her vakit hu tekilde 
tamirlerle vakit geçirirdi. Vakıl 
(Sidney) den aynlmadan evvel 
Sıkritten eski bir takım elbise 
lstemesi veya biraz para alarak 
yeni bir kostüm tedarik etmesi 
mllmkUndil. Fakat o harid 
kıyafetine ehemmiyet vermediği 
için, yahut ta başka bir dOtOnceye 
tebaan arkasındaki paçavralarla 
ıelmeyi tercih etmişti.. 

Tilman arkadaşına teklif etti: 
- Haydi bir sandal gezintisi 

yapalım, hem hava almış, hem de 
civan gözden geçirmiş oluruz. 

Geminin Kenarına bağlı olan 
undala atlıyarak göle açıldılar. 
Gilneşin ziyası yeşiUiğin arasın· 
dan geçerek suyun üzerine yayı
hyor ve cenup sahilinin ağaçlan 
Jçine nüfuz edilmez galgelcrile 
ta ilerilere kadar akisler yaptyor 
ve her taraftan kuş cıvıltılan geli
yordu. Bir müddet kürek çektik
ten sonra durarak pipolannı taze
lediler. Söze ilk baılıyan Tilman 
oldu. 
, - Hulu biraz ıoğ'ulr: lr:anlı-
lıj'a davet etmek isterim, dedi. 
Hareket ettiğimi1. rUndenberi 
Ye bililaaıla ( Makar ) ı tazip 
etmektedir. Vakıl herif kaptanı 
birkaç defalar aldatmıı, 11e>ymUf, 
10iana çevirmif amma, kaptanın 
yapbjı da fazla gelmektedir. 

- Doğru. hakkın var, fakat 
bu da ne? 

Sandal hafif bir cereyana te
baan tekrar sabile yaklatllllf Ye 

burada görünmez bir ciame çar· 
parak durmuştu. 

Tilman göle baktı: 
- Her tarafta siyah kayalar 

var, dedi. Fakat bayır bunlar ka· 
ya değil, adeta sahil kurbOnde 1 
batmış bir iskele ankazına bcn
ıivor. 

Hagton da eğilerek glSUhı di-
bini tetkiko koyuldu, ve bir
denbire: 

- Yamlmıyorum, dedi, gör
düğümüz bir iskele değil bir ge
mi enkazıdır. Sahile bağlı iken 
yanmış ve batmış bir gemi 1 
Çarptığımız şey do bu geminin 
direğidir. 

Evet öyleydi, suyun alhnda 
geminin yanmış güvertesi ve kilpeş· 
tesi pek vazıh olarak görilnU
yordu. Döşeme şurada ve burada 
çökmüştü, azim rahneler halinde 
açılmıştı ve hiç şüphe yok gölün 
SU) u bu rahnelerden aşağı hücum 
ederek g emiyi batırmış yangını da 
ıöndiirnıüştü. Biraz evvel sandalın 
çarpbğı direk parçasıoı istisna 
ederseniz geminin techizatından 
ortada hiçbir eser kalmamışb. 

ilci arkadaş yekdiğerino ba
kıştılar: 

-Jşte garip bir keşif değil mi? 
Bu muhakkak büyük bir gemiydi. 

Tilman: 
- Evet, dedi, yangında harap 

olmuş. Ben Sineney limamnda da 
yangına uğrıyan bir gemiyi gör
mUştüm, ateş direklerini devirmiş, 
fakat güverteye fazla birşey ynp
mamıştı. Eğer bu gemi burada 
yandı ise muhakkak direkleri 
devrilmiş, Cereyana kapilarak 
gitmiş, kendisi de sulann am· 
bara hücumu ile batmışbr. 

Hagton dü~ünceliydi: 
- Vallahı neden bilmem, fa

kat ben gölde rahat değilim, 
bqka bir yerde bulunmak iste
diğimi hissediyorum. Bana ayle 
(Cli)10r ki burası haydutlar, kaçak• 

Bindikleri Sandal Tesadüfen Gölün 
Üstünde Görünmez Bir Cisme Çarptı, 
Suyun Dibine Baktılar, Batmış Bir 

Geminin Üstünde Bulunuyolarrdı 
çılar ve korsanlar için milkem
mel bir ilticabgihbr, kimbilir 
burada ne kadar cinayetler irti
klp edilmiştir. 

- Oh, hakikati halde gal ve 
nehir çok güzeldir, içinde birçok 
habasetl~rin yapılmıı olması ih
timaline gelince, bu çok milm
kündilr. 

Tekrar kilreklere yapışarak 
gemiye döndüler, gurdüklerini 
anlattılar. Fakat ne kaptan (Hu-
1 ) un. ne de Makar'ın üzerinde 

en kilçUk bir alaka bile uyan
dırma<lıJar. Hul: 

- Belki sigorta bedeline ta• 
ma edilerek yakılmıı köhne bir 
gemidir, dedi. Doğrusu g· dip 
görmek hevesinde değilim. Bu· 
lunduğu nokhıda daha senelerce 
yatabileceği fikrindeyim. Bu da· 
kikada arzum yemeği müteakıp 
derhal yatmaktır. Zira yerlilerin 
köyüne sıcak basmadan varmak 
için alnca lcaranlıkta yola çıkmak 
mecburiyetindeyiz. 

( Arkn11 var ) 

[ EMLAK ve EYTAE!A~:!! İ~~ Ti ] 

EMLAK VE EYTAM -BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN 

/(iralık Ekmek Fabrikası 
Ni§antaıında klin ekmek Fabrikası bir sene mllddetle ve 

kapalı zarf uıulile bilmüzayede kiraya verileceğinden taliplerin 
ıubemizden olacakları şartnamenin leffile 25 • 4 - 32 tarihine mil
sadif pazartesi saat OD albya kadar teklif mektuplarını Bankamıza 
tevdi eylemeleri. E. 

Bayram 
Günlerinde 

Türkiyede 

YALNIZ BiR GAZETE ÇIKAR 
Bütün Memleket Sadece 

"Hililiahmer,,i okur 
" Hilaliahmer ,, de çıkan ilan yüz binlerce 
ha:ıka hitap eder. Şimdiden yer tutmak için 
lstanbulda Ankara caddesinde İstanbul llanat 

Odasına müracaat ediniz. Tel. 20085 

-

r-
en: 

Mahalla 'e mevldl Sokaka 

Bahçekabı 4 üncO Vakıf 
hanının zemin katında. 
Babçekapı 4 üncü Vakıf 
hanının 1 inci kabnda 
Bahçeltapı 1 inci Vakıf 
hanının 1 inci kabnda. 
Babçekapı 4 üncll Vakıf 
hanının 2 inci katta. 
Bahçekapı 4 üncil Vakıf 
hanının 4 üucü katta. 

No. 

12-4 

8-1 

35 

8-1 

12 

Ecrlmlall 
etn.ı MDddetl icar Lira 

Mağaza 933 - Mayıs gaye-- 75 
sine kadar. 

Penceresiz 
" IO 

oda. 
Oda .. 23 

Penceresiz 
" 10 

oda. 
Oda. " 23 

" " 14 .. " 23 .. " " 16 " ,, 23 .. " .. 18 .. " 23 

•• " " 21 " •• 30 
u ., " 22 " .. 17 

Bali\ da yazılı olan Vakıf eml!k hizalanndakl mOddetlerle 

kiraya verilmek llıere mllzaycdeye konmuştur. ihaleleri Nisanın 
20 inci çarşamba gilnti syat 14 te yapılacakbr. Taliplerin yevm ve 

1aati mezküra kadar Çemberlitq'ta EYkaf Mtıdllriyetindo Akarat 

kalemine müracaatleri. 

• 

BIK.AY 1 
l Bu Sütunda Hergün 

Muharriri c Sabah ---
PANSİYON KİRACISI 

- Hayatta değişiklik lazım
dır azizim. Ben, bir evde aylarca 
oturamam. Bir lokantada üst 
liste iki defa yemek yiyemem. 
Bir kravati ardı ardına bağlıya
mam. Bir kadın elini ikinci defa
sında aynı hararetle öpemem. 
Hayatta tenevvü lizımdır, te
nevvü!.. 

Tank, çok maymun iştahlı bir 
adamdı. Ona, kelebek, hercai 
meşrep, bir dalda durmaz ismini 
verenler de vardı. O, hayatta muh
telif itiyatların esiri olan ve 
yeknesak bir hayatın zaruretlerine 
ayak uyduranlardan değildi. 
Temiz bir aile muhitinde 
briç uynadığı günün gecesin· 
de pis bir kahvede zar ata• 
rak sabahlardı. Şampanya ile 
sarhoş olduğu mutantan bir 
gecenin sabahım müstekreh bir 
sokak kadınımn odasında ederdi. 
Yahut bir balıkçı meyhanesinde 
IAtema sesleri arasında bir 
apaş gibi kafayı t.ütsllledikten, 
balıkcılarla hora tepip eğlendik

ten sonra senenin en kibar ve 
mnstesna balosuna damlar, sabah
lara kakar bir İngiliz centilmeni 
gibi eğlenirdi. HnlAs onun baya
bnda ve eğlencelerinde bir alçD Ye 

bir manbk yoktu, ıadece tesa
dllflere ehemmiyet veren, bütila 
mukadderabna bu kunete terk 
eden bir tipU. Hatta o tesadüf
leri kendi hazırlardı. 

Onun en yakın arkadaşlan 
bile nerede oturduğunu, hangi 
lokantada yemek yedipl, bu 
akfam hangi kadının duda
ğının . boyasını sildiğlııi, cep
lerini ne çeşit bir kumarla 
temizlettiğini bilemezlerdi. Tarık, 
pansiyon c!eğiştirmenin fay dalarına 
fU ıekilde izah ederdi: 

- Dllşlln azizim.. Her ay 
başka bir apartımanda bir oda 
buluyorsun. Yeni bir oda, yeni 
eşya, yeni yalak, yeni bir ev 
sahibesi veya ev sahibeleri. Ayni 
evde oturan yeni kiracı, komşu 

kadınlar \•eya komşular.. Bu 
evin yeni adetleri, yeni eğlen
celeri veya tahmin edilmedik 

dertleri ve iskandallan, yeni 
apartman komşular vesaire.. T e
ncvvil ihtiyacile AJp dağlarar.na 
tırmanan, Afrika çöllerini ge
çen, Bahrimuhitlerin dalgalarına 

göğüs geren seyyahlarla benim 
arnmda ne fark var.. Onlann 
sergüzeştleri büyük tehlikeler 
içinde ge-ç.er, yllksek masraflara 
ihtiyaç gösterir, fakat benim 
bütün eşyam lki bavuldan iba· 
rettir. Bavullan otomobile at· 
tığım gibi o pansiyon senin 
bu pansiyon benim dolaşıp duru
yorum. Hem de o seyyahlardan 
daha fazla muhit ve insanla kar
şılaşıyorum. Bu pansiyonların 
içinde tam bir aile huzur ve sn
künu bulunacak evler pek azdır. 
Eh yan temiz aileler fena değil
dir. Amma bir şartla, bunların 
hiç olmazsa filort yapdacak güzel 
bir kızlan olmalıdır • 

Kendini pahalıya satan ve 
asnmızda namuslu telAkki edilen 
ailelerin panıyonunda oturmak 
ayrı zevkbr vallahi.. Aman azi
zim, bunların içyüıil ne amnrdllr 
oe ömür, İD.laD De aalmelen 

tesadilf eder. Hafif mqrep aaa 
kızlann, hoppa hemşirelerin e"9 
]erinde pasiyoner olmak hiç fenı 
değildir. Yalniz bunlan iyi kuJ. 
lanmak lhımdır. insana pek 
pahalıya da malı olabilir ••. 

Aşıklara divanlar karyolalar 
hazırlayan kadınlann evinde otur
mak pek akıllı işi değildir. Çil• 
ki insan hali bu, insanın vakit.sil 
bir zamanda yatacağı tutar dı 
yatağı meşguldür, yatamaz .• Amaa 
azizim daha ne çeşit pansiyonlar 
vardır. Fakat bunların içinde eD 

fenası kumar batakhanesi olaıt
lardır. 

Böyle evlerde rahat etmenle 
imkanı yoktur. Sabahlara kadar 
apartımanın koridorlan, kumar
bazların ayakları altında esneyip 
gıcırdar durur. 

Tank, adeta pansiyonlann il• 
mine vakıflı. Onlan sınıflara tak· 

sim etmiş, smıflan zümrelere ayırmır 
tı. Bütün vaziyetleri ve ihtimalleri 
en ince teferruatına kadar izah 
eder dururdu. 

* Ona geçen ıene OskDdar 
iskelesinde raıtlamııbm. 

Eh.. dedim. Bu sefer de Oskltt 
dara taşınmıı olacak. Herhalde 
bir Kuzğunculr: dilberinin eviDde 
oturuyol 

Sordum: 
- Nerede oturuyorsun. Ber 

oğlunda mı, Şişlide mi, Kadı-
4 

köyde mi, Boğazda mı Adada mi' 

O, içini çekerek ıu kısa ceyr 
bı verdi. 

- Bir senedenberi Osklldarda 
Bağlarbaşındayım. Sorma birader. 
Arbk orada ikamete memunıa. 
Hep ayni bahis, ayni eY, ayni mr 
belye, ayni ev aahibelİ, ayni yr 
mek, ayni bayat ••. Hertey, herşef 

yeknesak. Bir seneden beridir 
evliyim. Bizimkinin babasmıo 
evinde oturuyoruz! Ah .• 

......... ıllİlıı .......... ... 

Sayfiye 
Arzyanlarl 

lstanbzılun münasip bit sem· 
tinde yazlık bir ev istİlJOrsamz; 

Ev sahipleri 1 
Siz de evinizi mevsimlik 

olarak kiraya verecekseniı. 
SON POSTA ya hemen bir 

ilan veriniz. Müşteri bulaca· 
ğmızdan emin olabilirsiniı 

SON POSTA 
Y evml, Siyasi, Havadlı vs Halk 

ıaz.etesl 

(d • htanbulı E..kl Zaptiye are • Çatal çeşme •Okağ'ı 25 

Telefon latanbul • 20203 

Posta kutuıuı lstanbut • 741 
Telzrafı l.tanbul SONPOSTA 

ABONE 
TORKIYE 

Fl AT\ 
ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400 " 
ıso " 

1 Sene 
6 AJ 

2700 Kt. 
1400 " 
800 • s " 

1 " 300 " 

Gelen evrak 5?=ri Yerilme• 
lıinlardan meı'ullyet ahnııı•• 

Cevap için mektuplara 6 kuruıI.alr 
pul llbeal llamdar. 

Aclree de~ittltilme.d (20) kuruftllf• 



it Nisan 

/Jir Ôlüniin Huttra Tefterlntldn Muharriri )#-1f. 

HAiNLERiN iÇ YÜZÜ 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Yaptılar 
MIRALA Y SADIK SABRI TUHAF BiR ADAMDI, 

FAKAT iŞi DERVIŞLlliE VURMUŞTU 

-55- 1 
Sadede geçelim: Feyzi Ef•di, • 

.ritmi dört 1oldap1 da p.tclır 
klildiir aralarından aynlm•m 
IDltealup flyle bir d&şüncl&: 

- Su. dedi, balanmaymca 
........... Ba yol8mlarm ela yılubp 
&itmeleri llzımdl. Menlalanmaya ..... 

G.ı blanl• bu telelliden 
IOnra, aabık melt'us teklifi 
mucibince teşkilAt yaplDIP girif
tiler. ilkin bir idare heyeti seçti
ler: Rei8 F eyzl Efendi, ikinci 
reis Şeyli Recep, aza: Nuh, 
:N..W, Baballi polis komileri 
altmdiş lbrabim. ( Siyasi teweb
hnsler komitesi ) ni de şu şekilde 
intihap etiller: Reis: Feyzi Efendi; 
ikinci reis: Miralay Sadık Sabri, 
Ulll Sakallı Rıfkı, mftlkiye kay· 
maban izzet, pehlivan Kadril 

Şimdi, sıra, geçim mt.selesine 
telmifti. F eylİ Efendi, ellerini 
11Ptturarak k~keledi: 

- .. T eşebbtlsatlanma " dan 
l.of hlr netice abneıya kadar 
keneli J•fmuzla kawulmalc ıerek. 
Hele keselere dammın, neniz 
Yar, neniz JOb. f11 yoldq m•cl
line claklba 1 

o- ,...... --- dediif, 
lıdlplk Wr peftemal •ac:mlade 
.. ,... bir JllllD& idi. Yoldqlar, 
.- tereddlitlerden ıonra ellerini 
ko,anlaruıa. yelek ve pantalon 
ceplerine, hatta çoraplarımn ara
ıana aoktular. O biiytik mendile 
irili, ufaklı birhayli para d&ktiler. 

idare heyeti, ıayım ifiıai bltir
cliii vakit Türk parası 01-ak 
bin ıekiz yilz elU braf toplan
dıia anlaşıldı. Bu, Mmr rayic:lne 
gCSre yllz seksen bq kunt de
mekti. Adam başına aşajı yukan 
~ hanış isabet ediyord1L 

Sakallı Rafla, bu hazinenin 
•eznedarlığım deruhte etti ve 
t8yle bir tebliğde bulundu: 

- Şimdilik yalnız iğle ye
meyi yiyeceiiz: Yirmi parahk !"' . 011 PJU'alık, ekmek. Ftlln 
,;erıne arasıra iki bardak .. Nili 

übarek,. ıuyu içilirse o canam 
Yemek, midede aafaltlaıır. 

Bizde o asfalt sayesinde yil'-! 
iDi dart aaat tok kalam. Bu esa
• riayet edilmek prtile d6rt 
lllnltik maişetimiz temin olunmUf 

Feyzi Efendi, vakit ge
çirilmeden siyasi teşeb
büslere girişilmesini söy
ledi. Onlar, kendilerin
den evvel lskenderiyeye 
gelenler tarahndan yapı
lan teşebbüslerin ne ağır 
bir husran ile neticelen
diğini bilmedikleri için 
ümit ile Kahireye müra
caat noktasında ittifak 
ediyorlardır. 

demektir. Şimdi befinci glln ne 
yapacağımm düşünmeliyiz. 

Feyzi Ef ., vakit ıeçirilmeden 
aiyasl tqebbn.Jere girişilmesini 
aayledi. Onlar, kendilerinden 
eVYel skenderiyefe gel~nler ta· 
rafından yapılan teıebbüılerin 
ne ağır bir huuan ile 
neticelendiğini bilmedikleri için 
llmit ile, itminan ile Kabireye 
mllracaat noktasında ittifak edi
yorlardı. Hatta ilk hamlede Mi
ralay Sadık Sabrinin mümessil ve 
murahhu mfatile Mısır payıtah
bna gitmeaini, icabedenl•rle 21-
r&fmesİDI, eldeki para hltmeclen 
bir natice almuım kararlaşbr-
111ıtlarch. 

• Miralay Sadık Sabri, tuhaf 
bll' adamdL Tahsili iyi idi ve 
erklnı harpti. Ukim mektep
ten çıktıktan sonra mesleki f aa• 
liyetten ziyade denişlikle uğ
rqmışb. Gtinde iki yliz rekat na· 
maz kılardı, binlerce ve Hnlerce 
tesbih çeke rdL Koynunda bir allrll 
clua kitabı vardı, napıazla tesbiJa.; 
ten aman vezamalİ buldukça on
lan olcarclu. itte bu hal, onda 
zllhdl bir bellhet vncada getir
mişti. Tekke kokuıu taşıyan alık 
bir derviş gibi dalgın ve aaşkındı. 
ltilifçılara iltihak etmesi, kolay
lıkla Jeneral olamamaktan Deri 
gelme bir iğbirar neticesi idi. 
Oerviı ruhlu zabit, namaz ve 
niyaz meşgaleleri içinde o hırsı 
tapmaktan da geri kalmıyordu. 

( Arkası var ) 

Emniyet Sandıjı MGıılilrlOltlnden ı 
Sandıtımı:sdan bir _pırlantalı prdan
hlc, 09 roaa yü.ıOlc, bir çift rosa küpe, 
alb altın atkke rehin tevdii auretile 
lıtlkraz ettlti para mukablllnde Bey
koz Yab k6yünde No. 25 te mukim 
Saffet Beye verilen 48067 numaralı 
rehin ilmGhaberinfn zayi edllditl 
Saaclatımısa ilabar edllmlftlr. Sahibi
ne ayl olan l!mGhaber yerine yeniıl 
nrllmit oldupndan eıkisinia •içbir 
hOkmfl J. aknadıtı illa olunur efenim. 

Dr. HORHORUNI 4~ 
Cilt ve Znhrevl lıutallldan muayenebaneaL 

~ Beyoilu, Taksim. Zambak aokak No. 41 

Fotolra/ Ta/alili Ka11ona 

Tablatlnld 6frenmek lıtiyor
aanıa fototnflnızı 5 aclet Jat. 

pon ile blrllkte •lnderlnb. 
Fotojrafuua ııraya tabidir " 

iade edifmeı. 

Fototraf int far 

edecek ml? 

Fototraf n ldişeıi 30 kurufluk 
pnl muk*billnde 1r8nderleb 1 

1000 L i R A 
Kazananlar 

41303 508 3822 
47048 27282 9307 
47144 33086 19577 
40964 25791 28221 
26053 24926 8647 
21097 36954 
Kulak, Botaz, Burun Mütehassıs 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoj'la, Mektep ıokak l 

Telefo, ı Hl' 

SON POSTA Sayfa il 

Taggare Pigangosanan Keşidesi Tamamlandı 

Keşidede ikramiye Kazanan Bu 
Numaralan Aşağıda Bulacaksınız 

OD ilcinci tertip Tayyare Piyangosunun 3 üncü keşides. ne düu öğleden 
sonra Darülfünün konferana salonunda başlanmıt. bugün de de

vam edilmiıtir. Kazanan numaralan apğıdaki sütunlarda bulacaksınız: 

100000 L i R A 40 L i R A 5000 L i R A 
Kazanan 

37878 
25000 URA 

Kazanan 

1478 
15000 URA 

Kazanan 

41574 
10000 URA 

Kazanan 

37759 
3000 L i R A 

Kazananlar 
2941 14675 

30104 24566 
200 L i R A 
Kazananlar 

33909 
9079 
7584 

42248 
38062 
28838 
382C9 
20735 
29438 
4744 
8919 

46149 
37584 
4224 

43536 
12923 
25202 
36588 
47019 
11174 
12180 
11321 
46828 
25084 
20567 
45818 
13129 
46131 
18418 
92il 

41606 
43074 
47798 
38314 
35313 
10627 
20181 
37795 
15733 

78 
21848 
35036 
3044o 
24658 
47758 
16963 
15841 
22568 
35473 
31072 
13224 
4525 

41609 
13814 
36012 
18894 
38870 
14889 
42424 
37738 

45126 
8931 

11081 
29269 
20774 
14825 

8587 
37468 
16637 
46187 

9096 
13652 
28402 
40280 
18904 

'2382 
20775 
22894 
44561 
37291 
47899 
16536 
31430 
36566 
19534 
45637 
44085 
36812 
20007 

Kazananlar 
31111 

36695 
37465 
20948 
5551 

46344 
38662 
35571 
20615 
41841 
30416 
22690 
15312 
41643 
48485 
4502 

41270 
9925 

42017 
9923 

42270 
3455 

15600 
25669 
41568 
20114 
32188 
20099 
20 .. 00 
48362 
46158 
26870 
1498.1 
2"12 
28851 
23578 
13005 
32719 
"8644 
18ö08 
38522 
12ıd4 
23949 
18368 
45974 
41686 
14838 
36560 
4242 

14018 
a.t889 
mu 
28071 
10186 
38385 
38266 
40422 
15943 
4918 

13656 
21075 
14918 
4263 

811 
3CM07 
11815 
46789 
26443 
32717 
26109 
29687 
42200 
12884 
24661 
19186 
30545 
35071 
35425 

3369 
3240'J 
389'l4 
35143 
34449 
lacffN 
35060 
7077 
6799 

29584 
29145 
21096 
.t.'i732 
41223 
38668 
45295 
22189 
2337 
7970 

36838 
1109Z 
7337 

17323 
49596 
46935 
49333 
32168 
41544 
15749 
16210 
49170 
10106 
l.tee8 
30942 
18884 
39914 

3101 
28608 
7850 

13820 
.c8594 
18557 
440".!I 
18274 
G441 
32074 
21503 
DUi 

41620 
39891 
17944 
.39783 
.co772 
33065 
4239'A 
23281 
43730 
26460 

M27 
36872 
46322 
36720 
7854 

.c6874 
38230 
.aı ı ı 
47013 
35221 
27328 

48229 
2692 

•34709 
16820 
30991 
36047 
16588 
35142 
29712 
22858 
7313 

4 237 
.t668.J 
41984 
11462 
22199 
47867 
11733 
15245 
35711 
26555 
26819 
40507 
14143 
42898 
11216 
23955 
5102 

3H218 
48438 
28060 
69'21 

31795 
1033 

1"65 
2074 

17393 
~962 
32877 
30483 
13'l53 
33612 
26773 
34771 
5383 
87C1T 

.a6476 
46368 
47164 
2688fŞ 
411196 
14958 
40590 
44821 
48363 
1~30 

30189 
4C8l3 
22909 
9381 

44483 .,., 
ıcms 
40494 
44968 
42321 
12505 
13475 
23111 
18992 
38551 
a..ı;121 

27930 
18582 
23818 
30718 

47816 
269C6 
23538 
28225 
27'92 
lMW 
20315 
24054 
39386 

5563 
31610 
5950 

42486 
24711 
17269 

56 
1403 

44527 
40840 
8000 

43658 
3476 

22843 
26916 
21174 
24766 
22369 
48578 
15542 
49146 

43853~· 
24699 
aooaı . 
44728 

61183 
2968 

19061 
9155 

41910 
45580 
18920 
41642 

1737 
aıeı 
25812 
20397 
45889 
47506 
24810 
18202 . 
11341 
14710 
47319 
23525 
a83 
8203 

44927 
17551 
45993 
33782 
30651 
22576 
48448 
40048 
acmı 
42783 
16672 
20326 
445't2 
44429 
27952 
9988 

43656 
33088 
43819 
20064 
42545 

Kazananlar 

22311 
15988 

1500 L i R n 
Kazaı lar 

20964 2284 41596 
36990 14049 43672 
43966 46907 23089 

60 L i R A 
Kazananlar 

650 10644 9098 a8531 
23700 38082 5261 23l'l6 
49&51 38779 4MJ 1 6498 
19760 34231 49990 20548 
~74 9769 146 7652 
4994 18971 32382 807 

42990 15882 31152 89089 
23510 41489 20048 1288 
13844 30307 30022 4720i 
39988 35154 37248 41449 
5143 17081 8364 3325 

20073 48522 34442 43027 
15597 5471 22412 3888 
8181 ltlGIJ8 39895. 48140 

12553 3a899 22938 49153 
146.i2 41065 44S63 7468 
44306 37 359 27808 2CU 14 

289 ıt9272 39418 ~09 
143 2~705 49183 12984 

.f8868 mna .42438 44389 
7803 23951 24280 27089 

44S33 11581 17• 5881 
3815 12100 1671, 42438 

28996 28715 21903 14978 
12074 17J31 33990 3718 

885 32475 11277 ~~ 
14956 38828 47175 39634 
48348 6725 29532 49800 
42659 41957 23359 
25822 33145 8503 2217!1 
25539 10195 9591 7005 
41452 13631 2714 

44024 
1914 

17012 
42951 
m23 
47843 
13571 
31539 
45547 
13784 
14282 
24968 

9991 
2490.l 
472(11 
3940 

35662 
lo&lf 

9352 
7344 
744 

4C732 
36488 

42389 
44179 
17725 
39019 
43381 

41139 25627 
28558 28155 
49228 28348 
18912 44905 
360-18 18860 

4427 
45601 7694 
21318 7048 
15543 31321 
45429 48078 
16921 3752 
44340 

Mükafat 

5815 
7052 
1438 

43122 
7450 

ll054 ..,,., ..., 
35043 
273D 

28700 
39108 
40476 
15228 
4198 

Bu keşideye mahsaa 20 bla 
liralık mükilat buriln ea soa 
çekilen fU numaralar ara anda 
taksim edilmittir : 
38734 3936 35355 
48644 22294 15440 

Ôksürenl~re: KATRAN HAKKI E REM 
5740 

25388 
34842 

&MI 
10043 
11147 
31722 
32423 
11543 
30699 
4~357 
47~21 

18647 
20642 
8534 

6451 
47168 
39119 
3005 

29071 

8363 
27171 
8217 
aıooo 

3877 19769 11716 
38sa8 3'5946 30086 
13991 4400'J 21382 

36084 
28502 
4489.t 
19019 
2380 



12 Sayfa 

Haşarattan ve Tahta kurulanndan 
kurtulmak için şimdiden yuvalarını 

BAYRAM MÜNASEBETILE 
Galata'da 

MAYE R 
mağ'azalannda yapılan 

Büyük satıştan 
istifade etmiye herkes 
KOŞUYOR 

Halkın mubayaatta acele etmesinin ıebebi ıirdeld 
fiatların ucuz olmasıdır 

Erkek çoroplan. ipekle br.lfds Kwrut 32 · -2 
Mendiller, ••ti•• elutea Kurut S. 10- 12 112 
Kadın külotları, llUD'i ipeldea muhtelif renkte • 110 
Kadın ipek çoraplara, çok utla• .. M 
Erkek pamuklu fanllAları " 95 
KrnatJar, Hrf renklerde Kurut 25-30-00-70-85 
Yünlü yelekler •• kaıaldar " 160-225-~lBO 
Erkek ramlekleri .. 135-150-175-2.15 
Erkek ayakkapları çok 1atlam .. 625 
Kadın ayakkaplara çok •aj'lam " 52$ 
Erkek çocuk elblaeleri T. L. 5 
Erkek çocuk pardeaoı.,ı T. L. 6-8-10 
Erkek köıtilmleri u .. 22 
Erkek pardeaillerl ' " 17 1-2 

SİZ DE İSTİFADE EDiNiZ 

Y eoi harflerle yeni çıkmıştır. 
( 965 Sayfa ) 

lzmirli lsmail Hakkı Bey 
Tarafmdan tercüme edilmiştir. Bir ay için hediyesi citli 

150 kuruş. Taşraya 200 kuruştur. 

-·Sataş yeri: HiLMi KITAPHANES/ ~ 

DiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA : BALIKPAZAR CADDESi: No. 3 TELEFON 1096 

FAYDA ile tahrip ediniz. 
istanbul Evkaf Müdü

riyetinden: · 
Mevkü 

< 1» 

= -

o o: .. c... 
§1 
t) 
c: 

No. • Cinsi 
1 Oda 
8 " 

11 " 
t6- 18 2 " 

Mnddetl icar 
1 sen• 

1 " 
t " 
ı ,. 

Ecrimlslf 

18 
as 
38 
a 

29 " ı ... 2..!l 
ao- 31 • 2 oda ı .. 46 

38 Oda 1 .. 23 
39 • 1 23 

~ 1 " ~ 
26 " 933 mayıs r•yesine kadar 38 

'l:'1 • 933 " " " 23 
28 • 933 ,, ,, ,, 23 

33 • 933 " " • 23 
36 933 .. .. .. 23 
37 .. 933 " • " u 
32 • 2 sene 23 

1 1 " 28 
'·6 2oda 1 ,. 46 

ti Oda 1 " 38 
21 .. 23 24- 25 4 oda 1 • 170 

27 - 28 2 oda l ,. 46 
33 - 35 2 oda 1 ,. 46 
37 - 39 2 oda 1 " 46 

a6 • 38 - 40 3 oda 1 " 69 
10 Oda 933 mayıs gaesine kadar 23 
29 " 933 • .. " 23 
30 " 933 " " " 23 
31 ,, 933 ., ,, it 23 

32 " 933 " " " 23 
34 " 933 " ., " 23 
26 ,. 2 ıene • ., 28 

1 • 2 • 3 • 4 • 5 - 6 6 ,, 1 n " 180 
7 - 8 .. 9 - 10 - 1 - 8 5 ,, 1 ., " 105 

19 Oda 1 ., " 30 
20 " 1 " ,, 30 

30-31-32-33-34-35-
36-37-38-39-40 11 

it 
1 " ,, 264 

27 .. 933 mayıs gayesine kadar 22 

28 " 933 " " 22 
29 " 933 " ,, 22 
17 ;, 2 sene 30 

Balada muharrer emlak 9 Nisan 932 tarihinden 8 Mayıs 932 
tarihine kadar mnddetle bir ay zarfında pazarlıkla kiraya verile

ceğinden talip olanlann Çemberlitaş'ta Evkaf Müdüriyetinde Akarat 
Kalemine müracaatlan. 

J ·,ra) bıçakl 
Her yerde. arayınd 

DİŞMutahha 
Tabibi Muamm 

Sirkeci istasyon karşı 
Nemli Zad~ Han birinci kat. 

PERTE 

MÜSTAHZARA1' 
FABRIKASI 

iLK TORK MEVADDI 11B 
VE ITRİYAT F ABRIKASI 

•ASUCA llOSTAJIZARATl_ı 

"'- '"'" :.,,,... ...,.a llt4p.tla ,_ ~ 

T...ı.tP...._ ...._va.~. 

ECM61 J,lorlt.ttıiWl11tt. Çoi Deluı Uaı• . 
P.ıt Oa4cr Mıilceırtrıtelılir. 

AFYONKARAHİSAR MADEN SUY 
Her Yerde Arayınız. Umum deposu: Yenipostane karş1sında Eskizaptiye Caddesi No. 20 - Tel. 22653 

BAYRAM 
Galata'da Karaköy'de 

kain meşhur 

Mağazası 

diğer 

mağazalardan 

O\ 
o 

MitNASEBETfLB 

, 

il 

noksanına mallaı·ını satar •. Çünkü biliimuın 
eşyalarını burada ve kendi fabrikasında imal 

) eden yegane büyük elbise ticarethanesidir. 

Hanımlara, Beylere ve çocuk~ara mahsus Kostüm ve Pardesü ve Trençkotların ~ütenevvi ve müntahap çeşitleri mevcuttur. 

İStanbul Evkaf Müdüriyetinden: camii şerifi Jmrm•Af~•? i~k ~. X.ymeti muhammenesi 
Lira K. 
424 56 

00 

Tamamı (61) metro (50) santim terbiinde bulunan 
Gedikpaşada Mimarhayreltin mahallesinde Tath
kuyu sokağında eıki (12) yeni (18) numaralı 
arsanın tamamı. 

Tamami (230) zir.a terbiiode bulunan Kasımpaşa
da Nalmca Haca Hu.. mahaHeaiade Nahnca J• 

kuşunda kiin muhterik Nalıncıhasan 
arsasının tamamı. 

Yukarda semt, mahalle, sokak ve numaralan muharrer emlik 
satılmak üzere (21) gün müddetle ilana vazedilmiştir. Talip olmak 
istiyenler (25-Nisan-932) tarihine müsadif pazartesi gilnü saat on 
beşte kıymeUerinin y6zde yedi buçuğu nisbetiode pey akçelerile 
birlikte lstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Mablülit kalemine 
mlracaatleri illa ohmQr. 

Balıkpazar. Makıudiye ban No. 

--• M. DERViŞ 
Son Po•t• Matbaaıı 

Sahipleri: AU Ekrem, Selim p.I 
Netrl1at Mlldlrlc Seli• llal'• 


