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2 S&yfa 

[ iialkzn Sesi j 
Hayat Muayyen 
Nisbette Ucuzla- 'Kahve Tacirleri 

tılabilir Mi?.. Resmi Fiatı 
Yeni vergi taaııvvurJ:ırı, ba
yabn rıisbi ucuzluğu naun 
dikkate ahnarak konulmak-
tadar. Fnkat, iddialara göre, 
hayat. kifi derecede ucuıln
m amışbr. Fakat uct.ı :ı.latılabi

lir. Bu hususta görüştüğümü1 
batı kariler biı.c dediler ki: 

MeYIGt Zekeriya 8. ( 0..&dar • buıanlye, 
lultanlye sokakta 701 

- Evvelce buhran ~gisi 
ihdas edildi. Şimdi de muva:ıene 
vergisi ihdas ediliyor; alil An
cak, bu vergilerle mütenasip 
olarak, hükümetin kira ücretlerini, 
doktor ücretlerini, nakliye tari- , 

'felerini bir miktar indirmesi çok 
şayanı temennidir. 

Jf-
Tnrık Mlthat Bey (Bqlktq, K1Zlar •i•aı 

aparlımanı 4 ) 

- Tahtit sistemi dolayısile 
bazı ihtiya~ madde!erinde yüzde 
1(}20 fiat fazlalığı o1du. Buh
ran vergisi ve muvazene vergi
si de yüzde yirmi yapar. Şu 
hesaba göre bir sene urnnda ma
aş ve ücret alanlano maaŞJannda 
yüzde 30 - 40 bir tenakus hasıl 
olmuştur veya olacaktır. Buna 
mukabil kira bedelleri, bazı gıda 
maddeleri fiatlni, havagazı, su, 
telefon ve nakliye tarifeleri hiç 
inmemiştir. Hükümet bu vaziyet 
karşıSJnda yeni vergilerin ağırlı
ğını gidermek için 30 - 40 nisbe· 
tinde bayata ucm.latacak kanun
lar hazırlamalıdır. 

-tc 
Salibattla Bey (Carfa•bada Ter-c&rııan 

Y-u maballeal llduaet Aj• cadde.inde 
71 -

- Vergiler çoğalıyor, halbuki 
hayat ucuzlamıyor. Bazı Avrupa 
bükümetleri vergi ç.oğalmalanna 
mukabil muayyen nisbetlerde ha
rab ucuzlatmışlardır. Mesela : 
Bu meyanda hususi şirketlerle, 
nakliye vesaiti tarifelerinde bal· 
kın menfaati namına bir miktar 
tenzilat yapılmalıdır, Ayrıca, ıe
ker, kahve, pirine ve saire fiatlc· 
rini de yeni vergilerin mecmuu 
niıbetinde düşürmelidir. Hükô· 
met, bu tedbirleri almakla çok 
isabetli hareket etmİf olacakbr. .. 

Zeki Bey ( Mahmudl79 eteHade 22 ) 

- Benim şalısi fikrim: Küçük 
memurlardan ziyade, ~ok maaş 
alan memurlann maaşlanDJ in
dirmelidir. Meseli; bazı müstes
na!ardao sarfınazar 200 - 250 lira· 
dan yukarı maaş verilmemelidir. 

Sönen Yangın 
Beşiktaşta oturan Hamiyet 

Hanımın evinden yangın ç.tlcmış 
ise de hemen srndürüJmüştür. 

Sevindirilen Yavrular 
Muhtelif bayır cemlyetlert tara

fından bayram münasebetile birçok 
fakir çocuklara dün elbise dağıtılmı~ 
bu suretle fakir gönüller sevindi· 
rilmiıUr. 

Az Buldular 
Şehrimizdeki kahve tacirleri, 

çiy kahvenin toptan satış fiahuı 
132- 138 arasanda tespit etmiye 
uğraşmaktadırlar. Halbuki bi
zim yaptığımız tahkikata göre 
tahditten evvdki kahve fiati şu
dur: Elli librelik çu\•al 9 dolardı. 
Okkada 32 kuruş gümrük ve
rif diğine göre kahve 86 kuruşa 1 
mal oluyordu. Tahditten sonra 
auımi beş altı ay antrepoda s·ra 
beklemek ve her türlü masraflar 
il5.ve edilmek suretile bir okka 
kahveye 12 kuruş masraf bin
mektedir. Kahve satışında top· 
tancıya yüzde 4 - 5 kar bırakı· 
lzrsa kahvenin hakiki fiatı 103 
kuru_.ş olmak .. icap ediyor. 

Esasen 1 icaret Müdürlüğü de 
normal fiati 105 - 115 olarak 
tespit etmiş, bundan yukan sat
tıkları için birçok tacirleri Müd
deiumumiliğe vermiştir. 115 ku
ruşla 132 - 138 kuruş arasında
ki mühim farka dikkat etmek 
lhtmdır. 

Bir Hile Mi? 
Bazı Kimseler Oktruva 
Kaçakçılığı Yapıyormuş 

Antalya. fzmir, Bursa gibi 
lirı.anlardan gelen vapurlarda bu-
lunan bir kısım ticaret eşyas nın 
hamule manifcstularma yazılma· 
dığı ve memlekete za!i eşya gi~ 
bi getirildiği anlaşılmışbr. Bu 
şekilde getirilen eşya için okto
ruva ve rıhbm resimleri verilme
mektedir. Öğrendiğimize göre 
bu IJidise gümrük başmüfettiş-
liğinin nazarı dikkatini celbetmiş 
ve tetkikata girişilmiştir. 

Diğer taraftan belediye de 
bu mesele ile alikadar olmuştur. 

Belediye Reis Muavini Nuri 
Bey bu mesele hakkında fUD1arı 
söylemektedir: 

-
0 Türk limanları arasında 

nakledilen eşyayi tilccariye bura
ya geldiği takdirde oktruva ver
mek mecburiyetiııdedir. Bu gibi 
vaziyetler ve hadiseler hakkında 
biz de tahkikat yapmaktayız.,, 

Yerli Şeker 
Yeni Bir Fabrika Tesisi 

Düşünülüyor 

Haber aldığımıza göre Türk 
sermayedarlarından mürekkep bir 
grup Cava adasmdaki şeker 
tacirlerile müzakereye girişmiş· 
!erdir. Bu müzakere, memleketi· 
mit.de yeni bir şeker fabrikası 
tesis etmek maksadına matuf· 
tur. iki taraf uyuştuğu takdirde 
tesis faaliyeti:ıe geçilecektir. 

Son Posta'nın Resimli Hikagesi: 

SON POSTA 

Bomba ile Balık Tutanlar 

Bu yüzdenBalıkNesliMah
volmak T ehlikesindedir 

Başka deniderde bulunmıyan 
ve Marmara ile Karadeniz sahil
lerindeki halkın başlıca gıdasını 
teşl<il eden balıkların nesli bom
bacılık yüzünden hemen hemen 
kesilmek tehlikesine maruz bu
Junmaktadır. Dinamit ve bomba
dan yalnız pullu balıklar müte
essir olmaktadır. 

Bomba denizde patladığı za
man balıklarm derhal kulaklan 
kararmakta ve kılçıkları etlerin
den ayrılmaktadır. Balıkhaneye 
gelen bu çeşit balıklar memurlar 
tarafından derhal müsadere edil
ıncktedir. Aynca sahipleri de 
mahkemeye verilmektedir. 

Bu gibiler hakkında para ve 
müsadere cezası tatbik edilmek-

Bir Yolcu 
İstanbula Ayak Basarken 

Düştü Öldü 
Bayram tatilini burada geçir

mek istiyen binlerce kişi şehri
mize gelmektedir. Dün Haydar
paşa ya gelen Ankara treni de 
büyük bir kalabalık getirmiştir. 
Tren yolcuları arasında İsmail 
Hakkı Efendi isminde bir zat 
kalp sektesinden ölmüştür. 

Rüstemiye 
Vapurdaki Tenekeler He

nüz Muayene Edilmedi 

Limanımıza gelen ve içinde 
kaçak havyar bulunduğu iddia 
olunan Rüstemiye vapuru gümrük 

muhafaza teşkilatının kontrolü 
altında bulunmaktadır. Henüz 
yµkünü bcşaltmamıştar. Geminin 
sahipleri gümrük idaresine müra
caat ederek geminin tamire muh· 
taç olduğunu söylemişler ve 
içerdeki gaz tenekelerinin başka 
bir vapura aktarma edilmesine 
müsaade istemişlerdir. Bu mü
racaat tetkik edilmektedir, mu
vafık görül =lüğü takdirde aktar
maya müsaade edilecektir. 

• 

Çalarken Yakalanmış 
Fransız konsoloshanesinin ta

miri işinde çalışan amele Aziz 
konsoloshaneden mermer taşları 

çalarken yakatanmışbr. 

ı tedir, Bu aebepten bomba ile 
tutulan balıkların ekseriyetle 
kaçak olarak sabldığı anlaııl-
maktadır. 

Diğer taraftan ton zamanlar
da bombacılar yeni bir çare 
bulmuşlardır. Bunlar hafif tesirli 
bombalarla balık avlamaya 
başlamışlardır. Hafif bombalar 
balıkları parçalanmadan bayılt
bğı ıçın balıkhanede kolay· 
ca farkedilememektedir. 

Tetkikatımıza nazaran son 
hafta içinde altı parti olarak 
( 300) kilo bahk milsadere edil
miştir. Bomba ile en fazla balık 
tutulan yerler iz.mit, Silivri, Tiril
ya, Mudanya •e Ahırkapı taraf
tandır . 

Feci Kaza 
Silahçı Dükkanında Bir 

Müşteri Yaralandı 
Bahçekapıda silahçı Edip Bey 

bir müşteriye bir tabanca göste
rirken tabanca birdenbire ateş 
almış, kurşun o sırada mağara
dan saçma almakta olan koltuk
çu Nizamettin Beye isabet et
miştir. Kurşun Nizamettin Beyin 
böbreğine saplandığından yarala 
ilmitsiz bir vaziyette hastahane
)e kaldmlmışbr. 
~ -

Mütehassıslar 
Fazla Olanlar işten 

Çıkanhyor 
---

lktısat Vekileti ıirketlerdeki 
ecnebi mfitehassısların yanyarı· 
ya indirilmesini bildirmişti. Tica
ret Müdüriyeti Vekiletio verdiği 
formül dahilinde fazla olan 
ecnebi mütehassıslara yol veril
mesini şirketlere bildirmiştir. 

TUtün inhisar idaresinin İs· 
tihdam ettiği dört mütehassısın 
yerine şimdilik ikame edecek 
~imse bulunmadığı için Tütiln 
idaresi MDdürler Encümeni bu 
mütehassısları vazifelerinde ipka 
etmiştir. 

OskUdarda Voli Yeri 
Geçen E)l\ıl zam.nda bDyOk 

bir fırtına olmuş, Üsküdardaki 
voli yerinde bir mavna batmışb. 
Üsküdar balıkçılan bu yüzden 
burada balık tutamıyordu. Niha
yet; Bahçılar Cemiyeti harekete 
geçmiş ve buraya bir dalgıç gön 
dererek mavnayı çıkartmıştır. 

Günün 

Bugünkü Spor 
Hareketleri 

Bugün saat on beşte Fut 
antrenörü taratmdan Milli 1i 
lam azasına bir teknik konfer 
verilecek ve on altıda Ttıksİ 
Stadyumunda hazJrlık maçı "/ 
pılacaktar. 

Milli T akırn idmaucıları.nı• 
Galatasaray Kulübünde topJaJI" 
malan lazımdır. Ayrıca Jik ıuar 
lanna da devam edilecektir. 

Deniz Şubesinde 
Türkiye Denizcilik F ederasyoıı' 

bir tebliğ neşretmiştir. Bu telr 
liğde dünya deniz sporları vesaid 
tetki~dilmekte ve memleketi-
miz için tespit edilip FederasyoO' 
ca kabul edilen kürek, )·elken ft 
motorbot vesaiti zikredilmek' 
tedir. 

Peşte Sergisinde 
Harici Ticaret Ofisine gele' 

malümata göre, Peşte sergisiof 
iştirak edecek Ecnebi tc.cirld 
oradaki sabşlarmdan basıl olacak 
paranın on milyon Macar frangı"f 
kadar olanını Macar eşyası satı• 
almak suretile barice çıkarabill' 
celderdir. 

Bir Neşriyat Davası 
(Bıldırcın) Mecmuası Meı'd 

Müdürü Yusuf Zıya Bey aleybiO" 
deki müstehcen neşriyat davasın' 
dün ikinci cezada devam edilnıif' 
tir. Yusuf Ziya Bey yeni kanuf 
mucibince mes'ul müdürlükle' 
liğvedildiğini, kendisinin mes'1' 
olamıyacağını söylemiştir. Mubl' 
keme, tetkikat için talik edilmir 
tir. 

Şehir Meclisinde 
Yeni Talimatnameler E 

cümenlere Verildi 
Şehir Meclisi dün öğlede' 

ıolU'8 toplandı. Deri fabrikalafl 
hakkında hazırlanan talimabıanı• 
ile ekmek ve f ırancala satan m,-
hallerin temiz tutulması hakkıll' 
daki talimatname Sıhhiye Enclt' 
menine havale edildi. Sandalc:lr 
mavnacı, şoför ve müstahdemini' 
sıhhi muayeneleri hakkındaki te' 
limatname benü:ı Sıhhiye Müdilt' 
lüğünde olduğundan müzaker~ 
tehir ve 32 senesi arazi tensikle' 
rinin umamm tayin eden mazbl' 
ta kabul olundu. Adaların su ilr 
tiyaa hakkında verilen bir tak
ririn gelecek içtimada müzakert 
sine karar verildi. Meclis perşeıır' 
be günü tekrar toplanacakbr. 

Tıbbiyelilerin 
Ziyafeti 

Tıb fakülteıi ıon ••nıf talebe,ı 
dDa akıam Perapalaata müderriı .,, 
maallim beyi er ıerefine bir ve4' 
ziyafeti nrmitlerdir. Ziyafet f~ 
~ibel 'H samimi olmu1t nutuk1-' 
ı6ylenmiıtir. 

Pazar Ola Hasan Bey Ve Söylenmesi Fuzuli Dertler 
..... =-=--=-----------------------------------------------------------·~---::::::-------~----------~------~---------------------------------~- . 

1 - Telefon Şirketi 
adedini fazla yazar. 

mükaleme 1 2 - Terkos 
faturalara çıka rar. 

Şirketi, keyfi hesap 1 

--
3 - Haliç Şirketi mütemadiyen 

vaııdao dem vurur. . . 
~ 

zi- 1 4 - Hasan Bey - A birader, hnt ~n 
işliyeni tutamadık tn n soııra bunları 
sayarak neye yürek tüketirsin 1 



Hergün 
Mündericatımızın çolclu
lundan Dercedilememiş
tir. 

Son PostanınR-simli Makalesi 

1 - ifaya ..... apk, ..... b· 
ranhk •• futuaahw. Etrafa .... ... 
Ye lraranLta bota" tafu Ye fub
..... f8Jlf H tldltlnl kontrol ede• 
...,ta. Kendlmfze bir melce anyanlc 
onun tahribindea kendimizi kartar• 
mıya plııır11o 

2 - Ralaumaza Nsaa ltüana 
lcokal• •• •• YV• ....... hsan 
kat•• kanetD •• pmh ........ ıl· 
bidir. Keder n aabra..-ma rellp 
••ıltl eberl1a bizim keatrollilbden ...,., •. 

-tl F utınalı Zamanı., ~ 

3 - Farbaala umaalaıcla ..... ,. 
detlımealnl, rala•muda farbna eıtlll 
samanlarcla ••ı•misl ka7betıal7erek 
fellketln pçmeılnl beklemeılnl bil
mek prektlr. Yoba ken:IUIDI 1•• 
kapt ranlar, fır'ınanm inine dflterek 
lcmdllerlnl kayhed•bllirler. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

/STER iNAN, /STER iNANMA/ 
Aafs.ar ... •1r nlika.ile ..Wıal• lılldlrlllfWI t:d:llr. B• ,..,_, dW ... ıa..ı .,.... 
•fda"""1 T.a. S. ,,,,,,.,, ....... --:::. ~J ...._ ....t Terlso. Şlrba ....,_ .... 

M. c..ıalıtlf ..,_. N~ VMll.ıl ıı. ,._ ı..w .. " • lflala w .. u,.,. dentae .._ ...U.lf 
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/STER JNAN. iSTER iNANMA/ 

Sözün Kısası 
Biz, Gazeteciler 
Herkesin 
Dert Orlalzgız I 

A.. 

itimi bltlrmiftlm. F.at bm 
chpnya çabc:aiua 11111cla ocle
mm kapı• açalda. içeriye benzi 
IOfalr, .azt.I f.... Jrı7afell 
perlpn \ir paç Kirdi ı 

- Derdhia ftrf Deci. 
Bil ıazetecil• laerkella .... 

artajıJWbr.. Elmiıd• bir .., 
relmez. Yapbflam, ebaiya cima 
lemek Ye mlmklale bira da tem 
..ıu •ermektir. 

- Bayunmvz, decBm ft ,. 
R&sterdim. Oturdu. aalatb. Bitiı
Cliji ıamaa: 

- Garayormam ,.. cledl. 
hakhyım, fakat habıı playoram, 
ae ppayam? 

Yapacak bir 191 Jelda: 
- Ba dakika lçila • ....,. 

ma ,. denin, tahammll ed_.. 
dedim, Fakat istikbal ı~ klçGk 
bir naaibat verebilirim. Dinleı 

- Haldı da olsan, lmiriDd8a 
mafeyk makama fiklyet etme, 
te.ıadilfen .azlbıD clinletem.ez Ha 

" o ela ha fiklyeti duyana seni 
clerhal kapa cLpnJa atbnr, lllrl
allnün I 

Su, biri 
Herhanal bir m8eu111de ..

llfl'ND çaı.., .. •"nue\etle 
oluna olama arkadatlaimla blrfOD. 
te ayni zamanda itini barakmaya 
lra1kıtm•• yalmz bapna llVlflDIJ9 
baki Soma •belki arkadqlanm 
bu teŞYik etti. elerler. 

Pu. Udi 
lpiı bldla ... •Jlli...,.. 

bulanan~Wrlet..a. 
it hlmak lciD •llflerek .... 
caat yaplDIJ& tepbhll etm .. 
kendi ltial kendia gar, IOlll'a ae 
olur ne olmaz, lıerhaaal '* 
ıtıphe albnda kabntnl Ba, içi 

Si ~ ....... 



Şehir Hayatına Dair 

Sesler 
Kesilince 

Gazeteler dün, Belediyenin yeni 
bir kararını müjdelediler: şehirde 
çok gürültü oluyormuş. Tetkikat 
yap Jmış. Şehrin havasını doldu· 
ran bu gürültünün yüzde ıekseni 
otomobil komelerinden fışkırı

yormuş. Belediye, kulaklarımızı 
patlatan, beynimizi, yoran, dünya
mızı kıyamete benzeten bu ses 
yığınını eksiltmiye karar 
vermiştir. Bu karar, ilk bam· 
lede otomobil kornelerinin 
kaldırılması şeklinde tecelli etmiş. 
Yak ada tatbikata da geçilecek· 
miş. Bagna, kalemimi en fazla 
alikadar eden de ifin tatbikat 
tarah oldu. 

Şimdi t&yle düşllnüyorum : 
Otomobil korneleri hep bir

den ausuverdi. Sokaia çıkıyor· 
111nm. Her slln alqbğımz gUriiltll 
n pabrdıdan uer yok. Kalak
ı.nm. pşkın •azİyette. Yllrirken 
içinizde endife Ye korka fırtı
naları esmiye bqhyor. Akbmza 
takılan yegAne istifham zembereği 
ıudur: Acaba? 

Evet, acaba arkadan azpı 
hir otomobil, dev gibi bir 
lwnyon, yıldınm gibi bir motosik· 
let pliyor mu?Ve siz mütemadiyen 
bapmz arkaya dannk gidiyorsu· 
naz. Fakat tam ba mada kafa
mza bir sual timteii çakıyor 
ye bir llhzada 10ruyonunuz: 
Acaba inden... Ve kafanızı tek· 
rar ısne cevirip pzlerinizi pro
Jektar gibi ufka Mldanyol'IUllm. 
Bu Hfer ilk vehminiz tekrar ta• 
aelmiyon 

- Aman, diyonunm, acaba 
arkadan. •• 

itte. siz, inden •e arka
da, diye kafaDIZI, mihveri etra
fında durup dinlenmeden lu· 
NIJOl'WDllZ. Yama uat, belki de 
Dk bet dakikada hedefinize 
pliyor1m1m. Fakat bitik bir 
.. ldesiniz. Boya ..... tatma, fl
dnllz g6rmez, beyniniz İf)emez 
bir haldedir. Of, diye mlıyor •e 
yılubyonmım. 

Siz yalnız kendinizi lleaap 
ettiniz. Muhaıebeyl bMGn mokak
takilere teşmil ederseniz, bilfarz 
Divanyolunda durmadan ine ve 
arkaya çevn1en bir llrtl kafa 
ıareceksintz. Glllllaç bir 1mette 
mltemadiyen •ta, 10la, ine ar
kaya çenilea kafalar •• 

Ve 8iz, ba gillnç mannıra hin· 
ele lrabkabayı koyuftt'lp rk&nbl 
biran lnrpıYerince korktağanm 
tehlikeye uğnyacakmnı:r.. Y alon 
bir atide, cllmlemize ıeçmif 

olmnl *• 
Balıkçılar 

Kendi Aralannda Bir Y -
dım Sand,ğı Y apblar 
Balıkçılar Cemiyeti bir TaavOn 

undığı yapmıfbr. Mab~ ft buta 
babkçılara yardım yapabilmek 
içinde bq bin liralak bir t•Wsat 
konm111tur. Hasta balıkçalar, Ce
miyetin Doktoru Tevfik Salim 
Paşa tarafından meccanen mua· 
7ene ve tedavi edilmektedir. 

lranda Bahriye lfleri 
Tahran ( Husual ) - lran hll

k4meti eski harp gemilerinden 
birisini mektep gemisi yapmıı 
Ye bahriye talebesinin ıtajlanna 
tabıiı etmiştir. ltalyab bahriye 
sabitleri talebeye burada tatbikat 
~ .. rsJeri göstereceklerdir. 

SON POSTA 

.. 
HABERLERi MEMLEKET Söz Aramız 
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Pamuk Ve Arpa 
~~~~~~----~~~~~~ 

Macarlar, Memleket Piyasasından Her 
Ay 100,000 Kilo Pamuk Alacaklar 
Adana, ( Hu- Macar mensucat 

ıusi ) - istihsal fabrikalan, k~n-
bolluğu, fakat dilerine lizım olan 
buna mukabil pamuğu Tnr-
kifi derecede kiye piyuasın· 
aabf yapılama· dan tedarik ed~ 
mıw bugilnktı ceklerdir.Ayda ycz 
buhranın hakiki bin kilo kadar 
hUviyeti olarak tutacak olan bu 
gösteriliyor. iz. mubayaabn mli-
mir havaliai, him bir kasım 
daha doğrusu Adanadan yapıla 
Garbi Anadolu cak demektir. 
bugiln tlltün Şehrimiz taciri~ 
istoku halinde- • rind• birçoğu 
d Bizim Adananın .S~glıa11 lcıgısından hır ma11zara teklif yapmıya ir. · • taraf· 
larda pamuk ambarı gibidir. yanhı bir bGkOm olmasa gerektir. başlamışlardır. Yapılan tekliflere 

Bu Yaziyet kllJ'fında yeni milf· Fakat ıon günlerde ortaya karşı bugünlerde cevap ılade-
teriler zuhür ettikçe ıeYİlımemek ablan bir haber bize yeni bir rilmesi muhtemeldir. 
mftmkOn değildir. Geçen mart Omit aşılamıffır. Peşte konsola- Diğer taraftan bir Fransız 
ayında dOnya pamuk piyasası aumuz tarafından bildirildiğine mllesaesesi Ttırkiyeden on bin 
biraz dllfllklilk g&stermif ti. Bir göre, Macarlar TUrkiyeden pa- ton arpa almak istediğini biJdir-
malın dütmesini, satış azlığına da muk almıya karar vermişlerdir. miştir. Alakadar tacirler mubabe-
bir ifaret gibi telakki etmek, Gelen tafsilAta nazara~ birçok reye baılamışlardır. 

Gönende Trakgada 

T.. .. ··ı M .. t . lJağcılık 
utuncu er uş en Ilerligor 

Bekliyor Hayreb-olu-(-Huu-sı) - Çok 

Gö~ ( Hususi) - Kaaaba· 
mızda ydolmak &zere bulunan 
biaalar pek çoktur. Bunlar arada 
•ada çikmektedir. Geçen flİD 
de bir n 11kaldı. Albncla iki 
kiti kalarak yaralandı. Bu kabil 
ltiularm bir an enel yıkılmuı 
•e b3yle kazalann 6nDnO alın
mua llzlmdır. 

1f. Bmada yakacı ııcaldar bat
ladL Buna rağmen sporcularımız 
bllA faaliyete baflamacblar. Bili· 
kil burada baa gençler arasında 
poker iptilA halindedir. 
~ Tllt&n inhisannın aldıj'ı 

t&tlnlerden başka maalesef tlltiln 
sataıı yapılamach. Tam manuile 
bir tlltnn memleketi olan ıehri· 
mizdeki halk, tntnn ıat111 zama· 
ama sabırsızlıkla intizar etmekte· 
dir. Tlitnnlerini etkisi gibi aata· 
mıyan zllrraan ba aene tütllD zer'i· 
ıatau tahdit etmesi muhtemeldir. 

İzmir de 
Muallimlere Ziraat Dersi 

Verilecek 
lzmir, (Humal) - Vill1etimlz 

ilkmektep muallimleri tatil •Jla• 
nnda Ziraat Nllmune Mektebinde 
ameli kurs dersleri garecelderdir. 
Dersler ağustos ve eyltll ayların· 
da verilecek, elli muallim iftirak 
edecektir. Bundan başka haşarat 
enstitilallnde iki yliz takım bqa· 
rat hazırlanacakbr. Haşarat kol· 
lekıiyonlan klylere de gCStlirll· 
lecek halka gösterilecek, bu au• 
retle mücadele imkinlara artmıı 
dlacaktır. 

Odemiş Kaymakamı 
Ôdemit (Husu~i) - 35 ilk

mektep yapbrmıyaJ muvaffak 
olan kazamız kaymakamı Maarif 
Veklletinden bir tAkdiraa~e 
alm&tbı. 

kuvvetli ve mahsuldar bir toprağa 
malik olan kazamııan veglae 
meslek ve meşguliyeti çifçi!iktir. 
Vilayet merkezimiz olan Tekirda· 
ianda Müskirat İnhisar idaresi 
bütün fenni ıarait Ye Yesaiti haiz 
bir fabrika teaia etmiftir. Bu fab
rika da Avrupa praplanndan da· 
ha gilzel taraplar yapılıyor. 

Bu mlnuebetle kazamız çiftçi 
halkı bağalığa bfiyilk bir ehem· 
miyet vermiye başlamııbr. Bele· 
diyenin kal8ba kenarında ayır
dığı 250 dönümlük boş arazi 
bağ haline ıetirildi. Bu bağın 
yapalmasında blltlln kasaba balkı, 
çoluk çocuk herkes çahftL 
Halk büyük bir ıevk ve 
arzu ile bu bağ yerine ve 
kasabanan diğer kısımlanna 3000 
meyva fidanı, 100,000 Amerikan 
asma çubuiu dikti. Diğer taraftan 
semt ıemt kOçllk ormancıklar 
vUcuda ıetirilmetedir. 

L SAFA 

Çeşme Sahil Sıhhiye Memurluğu 
Çeşme limamnda bir sahil 

aahbiye memurluğu ibdaı edilmiı 
•e on bir niundanberi muamele 
ifa11na başlanmlŞtır. Buradan ge
çecek ıemiler bu memurlap ma· 
amele yaptıracaklardır. 

Samsunda 
Harice Mühim Miktarda 
Buğday Sevkediliyor 
Samsun, (Hususi) - Memle

ket hastanesi civarında oturan 
Rariye hanımın evi dün gece 
yandı. Sebebi henüz malüm de· 
ğildir. itfaiyenin gayretile yangı· 
nın sirayetinin 6nU alındı. 

Bugünlerde Samsundan Anu
paya mühim miktaı da buğday 
ıevkedilmektedir. Loit kumpap-, 
yaıımn Garaç vapuruna ilç gO~ 
deıaberi bqclay yilkletilmektedir. 

Adana da 
Ekin Vaziyeti 

Nasıldır? --
Adana ( Hususi ) - Bu ıene 

çiftiçilerin 1Uya muhtaç bul_. 

duğu mevsimde hiç yağmur ,ağ· 
madı. Herkeste kurakhk enc:Iİfeleri 
bqladı. F alrat bir m&ddet aoma 

yağan yağmurlar bu telılikeJi 
izale ettL Ancak ba yatmarlar 
vaktinde dtıımediği için faydam 
az oldu. Şimdiki balcle arpalar 
başaklanmıfbr. Fakat saplan'°" 
kısadır. Eğer birkaç gUn içinde 
yağmur yağmıyacak oluna buğ· 
day mahsultı bir miktar u ofa. 
caktır. Sıcaklann fiddeti pamuk 

mahsulünü de mllteeuir etmektedir. 
Geçen mene uman pek fazla m.. 
b"bsal edilmifti. Bu ıebeple mm
takamızda bugün bile kiilliyetli 
miktarda saman vardır. Bir yllk 
aman otuz kuruf8 kadar d8'
m6ştlir. 

Bir Kız 
Annesini Dövdüğü için 

Hapse Girecek 

lzmir Gffususi ) - Geçenlerde 
tehrimizde garıp bir hldiae ol
mutt Muzaffer Hanım iaıinde 
biri, annesi Şahsene Hamma cll.
mek drmile mahkemeye Yeril
miştir. Sulh Ceza mahkememi 
Muzaffer HaDJ1111 bir ay bapee 
mahkum etmif ve ıenç belan 
tevkif olunmuştur. 

Vapur Kurtaralamıyor 
lzmir ( Hususi ) - Geçenlerde 

karaya oturan Saadet vapurunun 
kurtarılmasa için çalıtılmaktadar. 
Fakat vapurull kurtulması llmidi 
gittikçe zayıflamaktadır. 

Afyon Satışları 
iz mir (Hususi) - lktaıat Ve

kiletile temas etmek lize.re An· 
karaya ıiden Afyon heyeti avdet 
etti. Afyon borsada 12,5 lirad'D 
aablmaktacbr . 

Kadının 
Hürriyet Derec 

Çarşafı atan, kafesi 
kadınlar için bu suali 
acayip görUnebilir. Tramva 
vapurlara bir erkek serbes 
giren, sokaklarda onlar 
koDannı aatlıyarak yilrüyen 
dm hnr olmadığına hükme 
bir garabet hissini verebilir 
roda. mektepte, mabke 
muayenehanede erkekle yao 
çalıfan kadmm hür old • 
fiipbe etmek bir zühul uy 
T eşkillb Esasiye Kanununa 
erkekle ayni haklara 
o a 1 kadının hüniyetini g 
mek erkeğin hürriyetini de • 
etmek gibi bir şey addedil 
Kızların da tıpkı erkekler 
yetiftirildiğı &JDİ tahsil ha 
malik olduğu bir memfe 
kadın hür değil de ne clir ? 

Fakat bütün bu gCS 
kaclımn bfea arkasından 
dua pkıtına kanunen ayni 
lara malik oluşana nfmen 
kadım hor m&dür ? 

Kadının esareti daha ç 
fmadan başlar.. Kızlar ok 
kopıaz, okadar atlamaz, ok 
baiarmaz. Biraz daha bllyU 
babaları izin vermezseı me 
altme~ Babalan iziD y•ııııır1111m 
phfmu, babalara iate.m1ı.-. 
leYdikleri adama varmaz. K 
8DID ekseriya yaptığı fİbİ 
clatlarile eğlenip aqelea 
Kocan izin .ermene pi 
lıfu. maz, maz.. Daha Jiizl 
hlnlerce maz.. Kalkan, t'CllieJllll 
linclelri kafestir. Fakat ken 
ihata eden kafes hill yerind 
Kaclin heniz bunun lwicime 
bmamıfbr.Kadmm birriJeti 
tatlarda 1udı olu ıeyler 
sılMtl hayata iniDcedir ki 
emhaki olacaktır. 

B. HGli• 

İrak Hükumeti 
Bir Tebliğ 
Neşretti 

Baidat ( H....S ) - Irak 
kameti ıimaldeki kllrt • 
laakkmda f11 reaml tebliff 
retmiştir: 

H&k6met Zibar kazası 
baYaliıinde muntazam bir 
tCIİI içi• RaYandiz cİYalnD4ııı-. 
Bolikiyane bir askeri kat' a 

ketmit •e kifi miktarda 
kaYftti göndermiftir. Bu kıt' 
•Marezan" .e •Merkea&r .. • 
mukavemet garmeden 

lerdir. Y alma on Hkiz 
ıecuinde Şiravine 

rinden 350 rivari llerk 
giden kuvvetlerimize bOcum e 

ler Ye ıiddetli bir prp11m• 
m111tur. ihtiyat kuvvetlerin 

meli Ozerine mukabil h 

pçBmif " dipıan ıeriJe . 
edilmiştir. Zayiatımız ehemnt•"..t 
lizclir. Diifman 19 martta ~ 
mit ve pmdiye kadar hl 
tqebbUsünde bulunma11Ufbr 

lnayetullah Han 83ruttı 
Berat (Hususi) - Sabık 

pa Kıralı Amanullah t-1 
ojlu lııayetullab Han u 
gelmiştir. lnayetuUab Han b 
esucn Şamb olan valiıl 
akrabasına misafir olmattu · 
ay kadar burada kalacaktır• 



Hitierin 
Hücum KıJ• lflrl 
Dağıtıldı 

lleru. 14 - Reilietlm1aar 
lfhadeaburg, Hitleria ldicum k1lfl" 
9ellertnin ilguma dair olan ka
.._meyfl imsalamıtfır. A1maa 
devletleri Dahı1ire Nazırlan Al· 
~ya Dahiliye Naz nnın riyase
tinde bir içtima yapmışlar ve 1)a 
-..,. ittihaz etmiflerdir. Bu kr 
hr 'bilttıo Alman araziaiad9 lae
.._ tatbik edilecektir. 
L_• Dan bittin Hitler ordul&Jllllll 
•"9hl muameleli dkln .... :.;:1• -~,ı&ı .......... 

....... ... m'lfrit . .,.,. ............... . ........ ... ,... ...... 
~ ........... Peliller .... 

fe\mak medsui1eliac1e bi-
t thntır. • Waıl tMldf •• 'ı .................... ...... ~ ..... ... ... ........ ........... . ...... .......... .... 
f lle.ılle pret..., etmelttdiıhr. 

'la ...... - -·-- tat-...... , ........... .. 
• ..... teJda etml1eceltt 

... 1 ·- ... 'ft tulricl •· 
" ... ..,. Wr 'blhav•• 
ıaP&cak .... bu ........ w --.. ... 

Çin-Japon 
Müzalcerelerı Pw...,...,_ ........... 
m A~ F--. laailt.e 
- ltalra ............ ,. ... ., 
konfenmam tak•ud• ..._. 
mak iPa laDkliıMtleriH ,.,_.k. 
lan laftİJeler Mklaada matal.k 
kalwılardar. Mhec.Uler, Qa 
kanetlerİllİD Sotov ICrek lllerİlle 
.. y_, Pa ..W ..ı.m.1ae 

çelcilmui bakhadlkl japoa,_ 
teklifiain kabul eclilmeMi tawlre 
eılmektedir. 
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_..__Ka_ri M_ek_tupla_rı ........ ı Hinden bur g yirmi 
Halkın 
ı 

Temennisi 
Zonguldaktan yazılıyor : 
Burada açılması kararlaşbnlan 

Kara Elmas istihlak Kooperatifi 
aradan uzun müddet geçmesine 
rağmen henüz açılmadı, açılması 
için fili bir teşebbüs te yapılma• 
dı. Bu teşekkülün leh ve aley• 
hinde indi mütalealar serdedenler, 
dedikodular yapanlar pek çok .• 
Amele ve ışçi sınıfile memurlar 
bu teşekkülün biran evvel vücut 
bulmasına intiz:ır etmektedirler. 
V nziyeti kavrıyanlnr bu koope
ratifin kendilerini ihtiKardan kur-
taracağını, hayatlarını ucuzlata
cağını, kendilerine büyük fayi
de!er temin edeceğini bildirmek
tedirler. Halk, bu hayırh teşeb
büsün uzun zaman sürüncemede 
bıralnlmamasını rica etmektedir. 

Zonguldak: SUNGUR 

Yalova Yolu 
Yalova ile Bursa arasındaki 

) olun mühim bir kısmı çok bo
zul tur. Orhangazi den Yalovaya 
kar ır olan 20 kilometrelik bozuk 
kı~ ..ndan yürümek bile mümkün 
de~ jidir. 

A. s. 
Nedamet Ettik! 

Tarsus hapishanesindeki mah· 
poslardan aldığımız mektupta, 
mahpuslar işledikleri cürümlerden 
nedamet ettiklerini, ailelerinin 
perişan bir vaziyette olduğunu 
yazmakta, memleketin çahşan 
ko\lara muhtaç olduf>'u bu de
mde hürriyetlerinin iadesi için 
Bnynk Meclis tarafından affe
dilmelerini rica etmektedirler. 

AskerlikMuayenesi 
Kısa Hizmetliler Muaye· 

neye Çağnlıyor 
Bayramın beşinci gününden 

itibaren Kadıköy-Kartal ve Ada
lar şubesinde kayitli nekadar 
yerli ve yabancı kısa hizmetliler 
varsa behemehal şubeye gelerek 
kayitlcrini yaptıracaklardır: Taş-
rada olanlar bir mektupla müracaat 
edecekJer ve icra kayit numara
mızı ve nüfus kaydine müstenit 
künyelerini ve sarih adreslerini 
yazarak gönderecekledir. Ehliyet• 
namesi olanlar nevini ve tarih ve 
aumaralannı da yazacaklardır. 
Aksi takdirde kanunun tayin et· 
tiii müracaat derhal tatbik olu· 
aacakbr: 

Sevke TAbi Efrat 
, Kadık6y • Kartal şubelerinde 
kayitli ve sevke tibi yerli ve ya-
l;ançı efraltan bayram ertesi gel
meleri tebliğ olunanlar bayramın 
beşinci günü behemehal tuheye 
geleceklerdir. Aksi takdirde ba
kaya muamelesi tatbik olunacaiı 
llln olunur. 

Doğun Merasimi 
Beyoğlu mutasarrıfı merhum 

kaymakam Ahmet Tevfik Beyin 
kerimesil Sehavet Hanımla borsa 
memurlarından Ahmet Selami 
Beyin düğün merasimi, pederi 
Hidayet Beyin Cihangirdeki 
apartımanmda icra edilmiştir. 
Tarafeyne saadet dileriz. 

Kadın Birliğinin Rozeti 
Kurban Bayramının ikinci gü

nli Türk Kadın Birliğinin rozet 
tevzi glinUdür. Hasılatile fakir 
mektep çocuklarana yardım edi· 
lir; kardeşlerine bu yardımı seve 
le• yapacak mekteplileri Kadın 
Birliği bu yardıma davet eder. 
13 nisan çarşamba J 4 nisan per· 
ıembe gtlnleri saat 15 ten ıonra 
Cağaloğ1undaki Birlik merkezine 
telmeleri rica olunur. 

Saatini Nasıl 
Dört 

Geçirir? 

Son intihabatta Düyük kavga
dan muzaffer çıkan Alman Reisi
cümhuru Hindenburg yirmi dört 
saatini nasıl geçirir? 

Hindenburg bir ameleden er
ken kalkar ve gece yarısından 
biraz sonra yatar. Hayatı şöyle 

geçer: 
Saat 6 - Bcrlinde yüz bin

lerce çalar saat işçileri uyandırır. 
Hindenburgun çalar saati yoktur. 
Fakat uyanmıştır. Uyanmak için 
çalar saate ihtiyaç yoktur. Bütün 
hayatında her sabah ayni saatte 
uyanmayı adet edinmiştir. 

Saat 7 - Hindenburg sara
yan bahçesine iner. Ağır adım· 
larla tarhlar arasında dolaşır. 
Bahçıvanları 1 selamlar, [çiçekler 
hakkında ihtarlarda bulunur. Çi
çeği çok sever ve hiçbir şeyi 
gözünden kaçırmaz. Yazın bah
çede verilen ziyafetlerde misa
firlerine çiçekleri hakkında iza-
hat vermekten pek zev-
kalır. Hergün mutlaka bah-
çeye iner. Yağmurlu günlerde 
sarayın penceresi önünde oturur 

. ve bahçeyi seyreder. Kahvaltısını 
bahçeye karşı olan camekanlı 
odada yapar. 

Saat 9 - Sarayın katibi ko
lunda dosyasiJe Reisicümhurun 

Altın Kaçakçılığı 
- - -

Viyanada Bir lranh Tacir 
Tevkif Edildi 

Viyana, 13 (Hususi) - Viya
nada oturan Yahya Rahim Efen· 
di isminde bir tüccar namına 
Tahrandan birkaç sandık şeftali 
gelmiştir. Sandıkların ağırlığı 
gümrük memurlarının nazarı dik
katini celbetmiş, memurlar san
dıkların birisini muayene etmiş
lerdir. Ellerine bir şeftali 
almışlar, bunun da gayritabii 
bir siklette olduğunu görünce 
şeftaliyi ikiye bölmüşlerdir. Şef

talinin içinden çekirdek büyük
lüğünde ve çekirdek hacminde 
bir altın çıkmıştır. Biraz ~onra 
bütün şeftalilerin altm çekirdek
lerle dolu olduğu görülmüş, Yah
ya Rahim Efendi tevkif edilmiş
tir. Yahya Rahim Efendinin öte
denberi altın kaçakçılığı yapbğı 
ve bu yüıden milyonlar - kazan- -
dıj'ı tahroin _ edilmektedir. 

... 

iş odasına girer. Hindenburg der
hal işe başlar. Hergün saraya 
700 kadar mektup gelir. Şube 
reisleri bu mektupları tasnif eder. 
Yalnız Reisicümhuru doğrudan 
doğruya alakadar edenleri ken· 
disine götürür, diğerleri hakkında 
bir rapor verirler. Katibin çan• 
tasın 1a bu mektup ve raporlar
dan maada nezaretlerden gel"n 
dosyalar, imza için gönderilen 
kiğıtlar vardır .. 

Bu iş bitince matbunt bürosu 
şefi gelir. Şifahen dahili ve bari· 
ci vaziyet hakkında izahat verir. 
Bazı gazetelerin mühim yazılannı 
okur. Maamafih Hindenburg bazı 
gazeteleri bizzat karışhrmaksızın 
rahat etmez. Yalnız bu yazıları 
vaktinde okumaz. Faknt okuduk
larını unutmaz. 

Saat J 1 - sabahın mütebaki za
manı devlet işlerine ve ziyaretlere 
hasredilir. Birçok resmi küşatlar, 
ve:ya merasim vardır ki Reisicüm· 
hurun vücuduna ihtiyaç messetti-
rir. Hindenburg bazan bu mera
sime gitmemeyi tercih eder. GP.
çende bir teknik sergisinin resıni 
~üşadında hnzır bulunmuştu. Sergiyi 
tertip eden hey' et r"İsi uzun bir 
nutuk irat ediyordu. Hindenbur
gun cam sıkıldı, hatibin sözünü 
kesti "birşey anlam·yorum. Artık 
uzutmnymız,, demiye mecbur oldu. 

Saat 12 - Öğleden itibaren 
nazırlar ve büyük Devlet memur
ları reisi Cümhuru ziyarete baş

larlar. Yeni gelen ecnebi sefirler, 
lıariçtc bulunup ta Berline dön
müş bulunan Al.matı diplomasi 
erkanı da bu saatlerde kabul 
olunur.. Mindenb'lrg • bunhar{lan 
baı.ıJarile uıua koouomak istedi.il 

zaman, onları yemeğe ahkor. 
Saat 2 - Öğle yemeğinde 

söz serbesttir. Her şey konuşu
labilir. 

Saat 4 - Yemekten sonra iki 
saat istirahate tahsis edilmiştir. 
Saat dörtte tekrar iş başlar. 
Resmi evrak imza edilir, %iyaret· 
ler kabul olunur, istişareler ya
pılır. Ertesi günün programı tan
zim olunur. Ziyaretçiler sade mo
bilyalı bir odada kabul edilir. 

Bu zivaretlerde kendisi masa· 
sanın başındadır. Ziyaretçileri 
oturtur. Neşe ve soğuk kanlılı· 
ğını kat'iyyen bozmaz. Arada 
sırada latife etmeyi de unutmaz. 
Ziyaetçiler Rittikten sonra beğen• 
medikleri hakkında mlltaleasını 
söylemekten çekinmez. 

Hindenburg siyasi ihtilaflarda 
kat'iyyen hiddet eseri göstermez. 
Herkesin siyasi kanatine hürmet 
eder. 

Saat 8 - Aksamslan, Reisi
cümhur aile erkim, eski dostları 
ve arkadaşlarile geçirmeyi tercih 
eder. Bu sebeple geceleri resmi 
ziyaretler kabul etmez. Eğl~nce
lere iştirak etmez. Bir tesit me
rasimine iştirake mecbur olursa 
erken kaçmayı tercih eder. 

Saat 11 - Bu saatte Hin
denburg misafirlerinden müsaade 
ethr. Yorgun değildir. Hatta 
sinirlenmemiştir. Artık yatağına 
gitme zamana gelmiştir. 

Dostlarından biri, birgün ken
disine sornıuş: 

- Sinirlendiğiniz zaman ne 
yaparsınız? 

- lshk çalarım, cevabını 
vermiş. 

- Fakat ben sizin ıalak çal
dığınızı biç işitmedim. 

- Sinirlenmiyorum, demek. 

Briyanın Mezarı 
Konan Buketlerle Bir 
Çiçek T ariası Gibi 
Paris 13 (Hususi) - M. Bri· 

yan'ın mezarı lizerine bırakılan 
buketler küçük bir çiçek tarlası
nı andırmaktadır. Her gün ziya
ret edenlerin adedi bine baliğ 
olmaktadır. Bu miktar pazar 
günleri daha ziyade çoğalmak· 
tadır. 

Tiflis Hastahanesi Yandı , 
Moskova, 13 ( Hususi) - Tif

liste Büyük Salibiabmer hasta
hanesinde yangın çıkmış, itfaiye 
ve askeri kıt'abn gayretlerine 
rağmen basta hane tamamen 
yanmıştır. 

Hastalar kurtanlmıı, l)irilaç 
·kiti hafifçe yaralaWD1fbr. 

Bilr.ıecetrtiz 

Geçen Bilmece 
mizi Doğru 
Heli edenler 

Birer ıişe mürekkep alacaklar 

lstanbul Erkek Lisesi Uçünc 
sınıftan 1316 Muhterem, Fati 
13 üncll mektep beşinci sınıftan 
244 Yusuf Cemal, Beyazıt alb 
cı mektep talebesinden 181 Sa• 
IAhaltin, Aksaray 42 inci mektep 
beşinci sınıftan 405 Bekir, 
Alemdar 49 uncu mektep tale
besinden 77 Arif Bey ve Ha 
mmlar. 

Boya Kalemi Alacaklar: 

Üsküdar 1 tluncu mektep son 
sınıftan 25 Me abat Bahattin, 
Eyüp 36ıncı mektep talebesinden 
91 Ali Rıza, İstanbul 12inci mek 
tep talebesinden 206 Necdet, 
Gelenbevi orta mektebi birinci 
sınıftan 453 Rıza, Kadıköy 33ünc 
metep talebesinden 27 Münire Hil 
seyin, Beyoğlu, 18inci mektep be-, 
şinci sınıftan l 02 lsmail Hakkı, Ba· 
kırköy ikinci lıkmektep üçüncO 
sınıftan 43 Rıdvan, fstanbul Kıı 
lisesi talebesinden 263 Perihan, 
Maltepe Askeri lisesi talebesi~ 
den 2520 Ekrem, Kabataş Erkek 
lisesi birinci sınıftan 1073 Nurullal 
B. ve Hanımlar. 

Hikiye kitabı alacaklar: 

Erenköy Sahrayıceditte 91 
numarada S. Ahmet, Ankara 
San'at Mektebi Muallimi Naim 
Bey oğlu Çetin, Adapazan istik• 
lal caddesi Celül mahallesi 72 
numarada Ahmet Hamdi, Edirne 
Vavlı camide bakkal Miıoa 
vasıtaaile Terzi Liza, Çorla 
Zahire tnccarı Akif Efendi 
kizı Leman, Babaeski Birind 
mektep dördüncü sınıftan 112 
Mehmet, Ankara Necatibey ilk .. 
mektep talebesinden 455 Bülent 
Fahri, Ankara Ortamektebi birinci 
sınıftan 154 Enver, Ayduı Orta• 
mektebi ikinci sınıftan 78 Rifat. 
Söke Jaletepe kız mektebi 3 üncn 
sınıftan Hanife, Silifke İnönU 
mektebi talebesinden 1 Miijgin, 
Salihli Bandırmalı tekerci Mah
mut Nedim Efendi kızı Ruhsar, 
Ankara Gazi lıkmektebi 4 üncO 
sınıftan 580 Hayri, Ankara Gazi 
Kız llkmektebi ikinci sınıftan 166 
Reyhan, Bursa Nilüfer llkmektebi 
dördüncü smıftan 152 Fikriye. 
İstanbul 45 inci mektep taJeb~ 
ıinden Çetin Kaya, Aydın Yedi .. 
eylül mektebi talebesinden 69 
Maide, Burdur Ortamektebi t lnd 
sınıftan 14 Tutu, istanbul yedind 
ilkmektep talebesinden US MO. 
zeyyen, Şişli vali konak caddesi 
Hacı Maksut sokak 29 Hasibe 
Mahmut Hanım ve Beyler. 

Birer kart alacaklar: 

Uzunköprü Mimar HayrettİD 
mektebi talebesinden 123 Mahi
de, İstanbul Gazi Osmanpaşa 
orta mektebi yedinci sınıftan 137 
Tarık, Eyüp Orta mektebi tal& 
besinden 18 Enver, Ankara Posta 
Telgraf Umum Müdürlüğü işlet· 
me kalemin Ahme B. oğlu Nejat, 
lzmit llkmektep talebesinden 
Saadet Hanım kerimesi Semiha, 
Gelenbevi Ortamektebi üçüncO 
sınıftan 251 Mustafa, Adanı 
Seyhan mektebi beşinci sımftan 
265 Ömer, Ankara Cumhuriyet 
mahallesinde 25 numarada SaJib, 
Adana Hizmet Evinde Aziz, Ada
na Cümhuriyet mektebi beşinci 
sınıftan 356 Cemal, Tokat Cünt
huriyet mektebi ikinci smaftall 
155 Aysıün. Ankara Ortamektebi. 

• Arbai' Ut -
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Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Bunu düşünmek, para canh 1 
Yahudiyi tereddütten uzaklaştır· 
dı. Harunürreşidin işkillenmesi 
ihtimalini, kendisine yutturulduğu 
anlaşılan ilacın o iJacı yutturan· 
larca nereden alındığım tctkika 
kulkı1acağını filin düşünmedi: 

- Bugüne kadar, dedi, böyle 
bir ilaç tertip etmedim, fakat 
bazı madddcrin halt edilme
aile emir buyurulan ıekilde 
bir ıey wcude getirilmesini mnm
lcün görüyorum. Müsaade bu
JUrursanız evime gideyim. tec
rübelere girişeyim. Matluba mu
nfık oetiçe elde edersem ane
dcrim. 

- lllçı buldua diyelim. ki
min iizerinde sınayacaksın? 

- iş iliça bulmaktadır efen
dimiz, aınamak kolay. Bizim yu
tak arkadqı benim tecrübe tah
tamdırl 

- Öyle be sen de. o da tat
m bir rüya gi>receksiniz. 

O aktam Harun ile l.mail ve 
k61e Mcarur, Fenhasın evine gel
dikleri vakit Hatif enin koynunda 
iki kutu illç bulunuyordu. Niyeti 
•u iliçlan11 tesirini ZatOlbalin 
lzerinde tecrtlbe etmekti. Eğer 

o halayık. kendisi gibi birdenbire 
ayumak ihtiyacına kapdırsa 

o ihtiya~ içinde kıvranırken 
reni bir kadeh t~irile aleY· 
D İftiyaklar gösterirse Fen
hasın evinde bir oyun dön
düğüne ıüpbesi kalmıyacaktı. O 
vakit. işte o vakit şehinşahlık 

kudr~tini gösterecekti. Esir taci· 
rine işkenceler yaparak ilacı ne· 
reden aldığım, kimin emrile iç
kiye karıştırdığını, Zübeydenin 
ne suretle oraya getirilip kendi· 
sine takrip edildiğini söyletecekti. 

Ya sonra? Harun tasavvurunun 
bu noktasında duruyordu. Zübey• 
deyi tatlik mi edecekti? Müşkül! 
Zehirletecek miydi? 'Müşkül! O 
halde?.. Harun bu suale cevap 
bulamıyarak mülahazasının isti· 
kametini değiştiriyordu, 7 ılnız 
tecrübe keyfiyetini zihninde ta· 
earlamakla iktifa ediyordu. 

Halife, planını yerine getir
mek için her türlü tedbirleri al· 
mışb. O gece. f enhasın ne bizini 
ıarabını, müselles!ni içmemek te 
o tedbirler cümlesinden idi. Bu 
sebeple ağzı mühürlü şişeler için· 
de esir tacirinin evine birçok içki 
Ye yine mühürlü kaplara konul· 
mtıf bir yığın meze göndermişti. 
Her şişeyi ve her kutuyu kendi 
g&zU önünde açtıracak, Fen hasın 
reni bir oyun yapmasına meydan 
Yermiyecekti. Zaten Zübeydeyi 
de tarassıut ettiriyordu, onun 
tarayından çıkmasile beraber 
kendisine haber getirilecekti f 

Harun, İşte bu dört taraflı 
hazırlıklar içinde, bir gece evvel 

gördüğü rüyanın esrarını açığa 
çıkarmak istiyordu. A:ımi yerin
de, neşesi de yerinde idi. Fen
hasın evine girer girmez iltifat· 
!ar savurmuştu: 

- Havace 1 Bu gece seni 
misafir edeceğiz. Nevalemizi be· 
raber getirdik. Hiçbir yere kı· 
mıldamıy acaksın. 

Rahatsız olmıyacaksın, yalmz 
içeceksin. güleceksin vo eğlene• 
ceksin. 

Ve sonra F enhasın tertip et· 
tiğı muhteşem istikbal alayından 

dolayı memnuniyetini baykırmışb: 

- Ne zcrafet, kendimi Hora• 
ıanb bir tacir değil de bir emir 
zannediyorum. Bu kibarlıklannız 
da. yetiştirdiğiniz lcızlann ~llzel

lik şöhreti gibi etrafa yayılsaydı 
bütün cilu..a aiziD milşterinİ.I 
olurdu. 

Esir taciri, lıakikaten nrif 
bir karşılama yapıyor •e yapbn• 
yordu. Sokak kapısından merdi· 
Yene kadar iki sıra mqale diz· 

dirmi~ti. Renk renk ziya döken 
bu meşalelerden o uzun dehlize 
aanki kavsikuzah yağmuru sızıyor

d&L Meıale!erİD arasında birer 
kl% vardı. Bunlar, birer dizlerini 
bükerek yere oturmuJlardı, o 

nziyette Horaaanh tacirlerin 
ayaklarına gü~ •ümbiil, karanfil, 
yasemin döküyorlardı. Mülenen 

ziyalar altinda :ıvuç avuç çiçek 
serpen bu güzel kızlar, yıldız 

yağmuru ile bezenmi~ bahçe me• 
)eklerini andırıyorlardı. Merdiven 
dibinde terennümler ve merdiven 
başında saz ve raks başlıyordu. 
Harun ile arkadaşları nağmeler 

ve devvar halkalar arasında mu· 

attar bir hava teneffüs ederek, ba· 

zan durup kızların şarkılCU"mı dinli· 

yerek, bazan kendilerini saran rak

kaselerin beyaı: çemberlerinden 

f ürce açılmasını bekleyerek yarım 
aaattan fazla zaman geçirdiler ve 

ancak bu müddetten sonra salo
na girdiler. Horasanlı tacirler 

namına getirilmiş olan nevaleler 
orada idL Ev sahibi de sofralan 
kurduru~, kadehleri dizdirmişti. 

Harun, gelişi güzel bir min· 
dere geçip oturdu, F ehnasa yanı· 
na çafıırdı: 

( Arlruı vart 

S0RAYYA TiYATROSU 

Ertuğrul Sadettin ve arkadqlan 
8 al11n Cu~• 

aktamı KadaklSJ 
Sllreyya 

.tnema11nda 

Babalann 
Günahı 

ve 
Bravo l~ejisar 

BAYRAM HEDİYELERİ ' 

SATİE'de 
VERESİYE 

SON POSTA 

İş Kanunu Proje
sinin İhtilaflı 

Maddeleri 
( Ba, tarafı 1 inci sayfada ) 

birlikleri hakkındaki ahkam, ko· 
misyonu fazlaca me~gul etmek· 
tedir. Tadili veya çıkarılma.:11 
istenec..!k olan maddeler peyder
pey tespit edilmektedir. Komis· 
yonun mesaisi ve üzerinde mü
nakaşalar olan maddeler hakkın· 
da komisyon reısı Hüseyin 
Sabri Bey bir muharririmize şu 
malümatı söylemiştir : 

-"İ~ saati, kanunda (8) sa• 
attir. Halbuki bunun tatbik ka
biliyeti görülemiyor: Meseli. biz 
tütüncüler diyoruz ki: 

Mevcut tülü 1 antrepo Ye 

depolarından ikisi milstcs· 
na olmak fizere diğerleri l<a· 
ranlıktır. Bura!arda kışın u çalı· 
şı!abilir. Bu takdirde az işletece
ğimiz için az y8vmiye vermeliyiz. 
Yazın ise çalışma ıaati 9 • 9,5 
olmalıdır. 

Sigorta birliklerine ait bntnn 
maddeler llzcrinde durduk. Ka· 
nun sigorta edilmemiş amelelerin 
kaza wkuunda alacaklan tazmi
nab birliklerin vermesini tasrih 
ediyor. Halbuki bu işte. ameleyi 
sigorta ettirmiyen müessese ıahi· 
binin mes'ul edilmesi muYafık 
olur. Kanun, tazminat meselesin· 
de amelenin aldığı en son yevmiye
yi esas olarak kabul etmiştir. Hal· 
buki komisyondaki bazı arkadaş· 
lar, bunun da tatbik kabiliyeti 
olmadığı fikriodedirJer. Meseli: 
Tahmil ve tahliyed~ işliyen ame
le ton üzerine işlediği için bu 
gibilerin tazminat miktan ton 
esası üzerine yürütnlmelidir, di· 
yorlar. 

Yine kanun, bir amelenin ni· 
hayet bir hafta gece işlerinde 

ku!landıktan sonra değişeceğini 
tespit e'miştir. Halbuki tramvay 
kumpanyası, şimendifer idaresi 
gibi müesseseler gece işine ayrı· 
lan amelelerin bu sahadan alın
ması takdirinde kendilerine yeni 
bir i~ sahası bulunamıyacağını 
ileri sürmektedirler. 

Amele tedrisab için de ıu 
esası kabul ettik: 

Halk ve ilkmektepleri olan 
şehirlerde amele dersleri ve kurs· 
lan açmak mükellefiyeti müesse
se sahiplerine tahmil edilmemeli· 

dir. 
40 kıncı madde: "Haftalık ve 

resmi tatillerden bir giln evvel 
işin en geç saat ( 17) de bitmesi 
laz mdır., diyor • 

Biz ise amelenin bugllnlerde de 
diğer günlerde çalıştıklan kadar 
çalışmalarını muvafık bulduk 
ve bu maddenin kanundan çı· 
kanlmas.nı tespit ettik.,. 

Glorya sineması mOddrQyetl 
Bayram mllnasebetile Milton'un 
( Bubul'un Çetesi ) ( La hande 
a Bouboule) filmini bu akpm 
21,30 dan itibaren büyilk gala 
gösterileceğini muhterem mlif· 
terilerine arzeyler. 

içki Aleyhtarlarının Müsameresi 
Yeşil Hilal ve Türkiye içki 

aleytarı gençler Cemiyeti 22 ni· 
san cuma günü saat on dörtte 
Tepebaşında Darülbedayi salo
nunde bir müsamere terpip et
miştir. Bu müsamereden maksat 
bundan bilistifade gayesini ıü
mullü bir suretie tamimdir. 

l Bir Musiki Ustadı Me
zarında Başsız Yatıyor 
Zozef'in Hayden Başını Kesip Alanlar, 

Dahasının Hayranı Kimselerdi 
Bütün dün-

ya, bir parça da 

umumi modaya 

tabi olmuş gö· 
rünmek için, 

büyük Alman 

şair ve mütefek

kiri Göte, nm 
200 üncü ölüm 

~l döniimil ha· 
tırasını ihtipm!a 

tesit etti. Fakat 

ayni tarihte. Gö
te ile beraber 

ayni gi'ıııde öl· 
miq olu diğer 

büyük •e bey- Hagtl•,,, ln~iliz kınılını11 davefİllfl icobel 
nelmilel bir de- için cnıiltereg• ıitlulc.11 
hanın da ölüm yıl ~&nUmtı anddı. I 
fakat daha mütevazi ve daha 
dağdağasız bir tarzdL Bu. mqh~ 
muaikişinaı Joı.ef Haydendir. 
Mozara bocahk yapan. bütün 1 
dünya musikisine yeni bir ah~ 
ve istikamet \'erea hu lble 
yllk İnsa1', her nasılsa ibir" 
kazaya uğradı ve garip Lir 
tecelli olarak Viyanamn akia 
vazi bir mexar~ığına göm&
le11 cesedi, fimdiye ... kadar bapız 
yabyor. 

Demi~tik ki, Hayden bllyük 
bir dibidir. Ona. l>lümnnden 
ao11ra bu hazin akıbeti layık gö
renler, yine dehasının takdirkar
larıdır. O 1732 de ölmüştü. Kabre 
konulduktan iki gün sonra, beş es· 

·arengiz gölge mezarlığa girdiler, 
biri eline bir destere aldı. haşin ka· 
ranlıldar · içinde tüyler ürpertici 
bir ameliye başladı ve yarım 

saatlik öldürücü bir ~çalışmadan 
sonra Haydenin başl vücudundan 
aynldı. bir beze sanldı. Bu beş 
gölge. geldikleri gibi tekrar me· 
zar:ıklan ayrıldılar. 

Hadisenin üzerinden seneler 
geçti. Kiır.se, bunun f arkmda 
değildi. Fakat ağı:r.:a intikal eden 
şayialar üzerine Haydenin meza· 
rında tetkikat yapıldı ve görüldü 
ki büyük dahinin cesedi, baş 
yerine karnaval maskesini andıran 
alçıdan yapılmıı bir proke 
taşıyor. 

Derhal mahkeme kuruldu, is· 
ticvaplar yapıldı, fakat bir netice 
elde edilemedi. Nihayet Cenubi 
Avusturya hapishanelP.ri Umumi 
MüdiirU Joban Peter öldü, vlsi
yetuamui, bu euarengiz hldise
nin aırrını meydana werdi. Johan 
Peter yazıhanesinde mevcut pir 
kafatasım, rlaydenin kafatası 
olarak Ye yemin ederek ortaya 
ah1or, musiki nstadmın ba· 

Hagdenin müzede duran 6aşı 
zede ve takdirkarlannın ziyare
tine ancdilmiş olaralc durmak
tadır. 

Galatasarayhlar Cemiyetinde 
Galatasaraylılar Cemiyetinden: 
1 - Cemiyetimizin nizamna4 

mesi hükümetçe tasdik edilmiş• 
tir. Kayit muamelesini henüz it• 
mam etmemiş olan zevatın cu• 
martesi, pazartesi ve per§embe 
günleri Galatasaray Spor Kulü
büne on yediden on dokuza 
kadar müracaat eylemeleri. 

2 - Cemiyetimiz heyeti umu
miycsi nisanın 29 uncu cuma gü
nü saat 14 te Beyoğlunda Gala• 
tasaray Sp<ır Kulibü salonunda 
içtima edeceğinden muhterem 
azanrn teşrifleri rica o!unur. 

=RADYO= 
t4 Nisan 932 Cuma 

JSTANBUL - ( 1200 metre) 18 
gra111ofoa, 19,5 Vedia Riza Hanım, 
~5 gramofon, 21 ind haaıııı. 122 
tanıo orkeıtraaı. 

BÜKRF..Ş - ( 394 met?'e) 19,10 
radyo orkestt.ası, 20 d n Ye felaefe 
mevzuu üzer'ne konferan .. "20,40 ke
man solo, 22 Romanya <0rke1tra-c. 

BELGRAD - ( 429 metre ) 20,30 
keman konaeri, 22,30 opera parça1ar1t 
22.50 aktarn konaeri. 

ROMA - i44 I metre) NlSye gem,. 
te operetL 

şanı, sırf musiki dehasını 
filen Qzerinde tetkik etmek üzere 
mezarından çıkarıp aldıklarım 

bildiriyordu. Bu işi, meşhur hik· 
met ilimi Gallın talebesinden 
birisi!e beraber yapmıştı, öbUr 
üç arkadaşından ikisi mezar 
kazıcı, diğeri de mezarlık bek· 
çisi idi. 

PRAG - ( 488 metre t 2D mUl1 

1 
tiyatrodlln nakiL 

VIY ANA -- ( 517 metre) 20 koro 
konseri. 21 Amerikadan nakil, z.l 
(Mark Veber) in orkestrası. 

Avusturya Hükumeti, bu ka· 
fatasını aldı ve musiki dostları 
müzesine hediye elti. Şimdi, bü
yük musiki üstadının bqı o mü-

PEŞTE - ( 550 metre } 20.20 
konferans, ~ramofon, 21,45 senfoni. 

VARŞOVA - (1411 metre, 20,3.' 
gramofon, 21 musiki i musahabe, 
21,15 H"'foni, 23.50 danı havalan. 

BERLI ıJ - ( 1635 n~·re ) 19,30 
halk konseri, 21 Vaşingtondu oakiJ' 
2'l halk konseri. 

Bu 
~kşam 

MİL TON BUBUL'un ÇETESİ GLORYA'da Sa_hne~e 
( La Bande a Bouboule ) filminde Saıt Edip 



SON POSTA 

Bu Anda Ömerin Gözleri Bir Çift 
Ela Göze İlişti Ve Titredi 

Gözlerin Sahibi, Şehzadeyi Y~pazeliyeıi Cariye "Mehtap"tı 
Her hakkı mahfuzdur. 

Vezir, bütün biitiin şaşırdı: 
- Sana, bir borcum mu 

vardı? ... 
Hasan, başını salladı ve ya-

vaş yavaş anlatmıya haşladı: 
- "Vaktile (Nişabur) belde-

sinde, (imamı Muvaffak) denilen 
bir müderris vardı. Bu müder· 
risin talebelerinden üç genç, bir 
araya gelerek ahdettiler ve 
dediler ki ... ,, 

Hasan, anlattıkça o ahtU 
peyman sahnesi vezirin .g?zleri 
6nünde canlanıyor, mazmın o 
samimi dakikalanm sanki yeni
den yaşıyordu .. 

Hasan; 
- işte, o fiç talebeden biri 

de, benim.. Hasan Sabbııh .. 

Vezir, Hasaoı tanıdı. Göster
diği azamet ve laubaliliğe, biraz 
canı sıkılmakla beraber, yine 
mültefit davrandı. Yanına çağırdı. 

Hasan, pervasız bir tavırla 
gitti. Vezirin sol tarafındaki boş 
yere geçti, oturdu. 

Vezir, sordu: 
- Eh, söyle bakalam Hasan .. 

Şimdi benden ne diliyorsun? .. 
Hasan, kaşlarım ç~ttı. Etrafı· 

na bakb. Divanın debdebe ve 
haşmetini, eski arkadaşının tanta
ne ve azametini birdenbire kıs-

kandı. 
- Malümya.. Ahtımız, sarih

tir. Herkim ikbale nail olursa, o 
ikbali diğer iki arkadaşile taksim 
etmiye karar vermişti. 

Vezir, dikkatle Hasanın yü
züne bakb. Şimdi onun çehre
sinde, büyük bir ihtirasın göl
gesi vardı. V czir, Hasanm ne 
demek istediğini pek ala anladı. 
Onun talebini tamamen reddet· 
mek ve hatta Hasam huz.u,undan 
da tardetmek istedi. Fakat 
birdenbire gözlerinin önünde yi
ne o eski sahnenin bir parçnsı 
canlandı; üç arkadaş kollanm 
dirseklerine kadar sıvamış, 

biribirlerinin kanlarını emiyor
lardı. 

Vezir bir an düşündü. NefsiJe 
lbücadel~ etti. Ve nihayet ( Ha· 
1an) 8 şu cevabı verdi: 

_ Makamım, iştirak kabul 
edemez. Fak at ( Sultan ) a arze
derim. Sana da ( Sultan ) m m~
lyetinde büyük bir mevki temm 
t)lerim, dedi. 

Şarkın ve bilhassa ( Selçuk) 
aaltanatının bütün ihtişamım giSs· 
teren bir oda... Odansn ortasınd;8 
en kıymettar Hint ıallan ve dı-
balarile müzeyyen bir yatak. 

Yatakta, ( Sultan Melekşah~ 
Selçuki) nin en sevğili şehz.adesı 
(Maauuddin Sencer), gözlen ka .. 
palı, bitap ve bimecal bir~ halde 
Yatıyor; ümitsiz bir bastal~gın ıs
tırabile mücadele ettiği sımasın
dan anlaşılıyor; başucunda (V~I: 
de Sultan ) oturmuş ağlıyor; 1~1 

cariye diz çökmüş, şehıadenın 
bümma ateşler!le kavrula~ yüz~ 
nü serinletmelt için bafıf hafif 
Yelpaze salaıyordu. 

* Ve!İrİn divanında, Ömer Hay· 
Yam ile vezir, ayakta kon~şı: 
Y.:orlardı. Vezir, müteessırdı. 
Ômerin elini tuttu: . 

- Zavallı şehzadenin derdi· 

- 5 -- Yazan: A. R. 

ne, bugüne kadar derman bulu- f S:ıbinin hayatı tehlikc-
namadı. Ancak bir ümidimiz dedir. Yalmz zayıf bir itmidinı 
sende kaldı, dedi. var. Onu tecrübe edeceğim. 

Ömer, miitevekkil bir tnv.r- Dedi. 
la cevap verdi: 

- ilmimizin bütün kudretini 
snrfederiz. Gayret bizden, şifa 
AlJahtan ... 

Vezir ile Ömer, kölelerin tut-
tuldarı maşJahlan giydiler ve yü
rüdüler. 

* Hastanın oda ka pısrnda duran 
nöbetçi saıayhlardan biri içeri 
girdi. Vezir ile Ömer Hayyanım 
geldiğini Valde Sultana bildirdi. 

Valde Sultan, başına bir şal 
örterek içeri girmelerini emretti. 

• Vezir ile Ömer, içeri girdiler. 
Sağ ellerini göğüslerinin üzerine 
koyup Valde Sultanın önünde 
eğilerek resmi tazimi ifa ettiler. 

* Ömer hastanın yanma gitti. 
Biiyük bir dikkatle muayeneden 
sonra geri çekilecekti. Bu 
anda gözleri bir çift ela 
göze ilişti. Bu gözlerin sihri 
füsunu karşısmda bir an titredi. 

Bu gözlerin ~ahibi, hasta 
şehzadeye yelpaze saJlıynn cari
yelerden ( Mehtap ) b. .. 

Ômer, geri çekildi. Vezire 
takarrüp etti. O zaman Valde 
sultan da onların yanına geldi. 
Endişe ve ıstırapla inJiyen bir 

sesle ordu: 
- Evladımın hııyan cidden 

tehlilrnde mi? ... 
Hayyam, bu ana kalbinin ne 

büyük bir acı ile sızfadığını bisetti. 
Teselli ve ümit veren bir lisanla: 

- fnsanlar yaşadığı nıüddet
cc, daima tehlike içindedir. Bu 
tehlikelerin bazısı görünür, bazısı 
görünmez. Bir felaket, vuku bul· 
madıkça, ona muhakkak nazarile 

bakmamalıdır. 
Dedikten sonra şu rübaiyi 

sövledi: 

(Daha. gelip :ıuhur etmemiş 
olan bir iş için neden bu 
kadar düşünür ve, keder edersin?. 
Sen -zevkine bak. Dünyayı gönlüne 
dar etme .• Zira, düşünmek ve ke
der etmekle insanların nzkı ve 
hayata ve a~ahr, ne de çoğalır .. ) 

* Vezır ile Ömer, odadan çık-
mış, gidiyorlardı. 

Vezir, Ömerin elinden tuttu 

ve sordu: . 
_ Şahzadeyi n:ısıl tedavı ve 

ne ile mualece edeceksin? ( 1 J. . 
Ô;rer Hayyam, başını ıkı 
f ' salladı. Kaderin bükmiine 

tara a d·~· . . d 
't at liizıın gel ıgmı ıma e en 
ı a . . t ... 
bir tavırla ellerını açara~ 

-(lj Mehazımıı:da aynen bu kcli-

1neler yaulmıştır. 

• ( Sultan Melekşahı Selçuki ) 
muhteşem tahtında oturuyor. 
( Hasan Sabbah ) .He konuşu
yordu. 

Sultan pek öfkeli idi. Elindeki 
kiiğıtları tetkik ettikten sonra, 
fırlatıp at:ıra!c: 

- Hayır .. Bu hesaplar doğru 
değildir. Bunlarda göze çarpa
cak derecede bir tezat ve mü· 
bayenet var. Varidat, masarifatı 
hılmıyor. 

Bu kabahat senindir. Vezirin 
yapacagı hir işi deruhte ettin, 
fakat ul-tesi:-ı~en gelemedin. 

Hasan, Sultanın teveccühünü 
kaybetmek tehlikesi karşısınday
dı. Bu sözlere derhal mukabele 
etmek ve vezir Nizamülnıüke en 
sen darbeyi vurarak onu devir
mek, sonra da onun makamına 
geçmek için bu fırsab kaç.ırmak 
istemedi: 

- Sultanım!.. Devletin varidat 
ve masarifatına ait olmak üzere 
bize verilen evraktan bazısı 
ortadan kaybedilmiş ve bunun 
için heaabat bu neticeyi vermiştir. 

Sultan, bütün bütün hiddet
lendi: 

- Bu evrakı kimin kaybet
tiğini zannediyorsun?... Ya buna 
ispat edersin.. Veıahut ... 

* Tam o anda kapı açıldı. İçe-
ri vezir, Nizamülmillk girdi. 

( Arlcası var) 

esminizi Bize Gönderiniz, 1 
.. * Size Tabiaiinizi Söyliyelim. 

IA YRIYE H. ; Gözü pektir. 

liği sever, bu 
ıur g6rill'0 

Çabuk ahbap 
olmaz, liüba
lilikten hazet
mez, pek so
kulmaz. Silse 
ve zarif fey
lere dilşkün
dür, güzel ve 
temiz görün-

mek hevesin· 

dedir. Temiz
bususta çabuk ku-

• 11 M. ONIRE H ; Zeki ve alay-

l 
cıdır. Daima 
neşeli arka
daşlarla dü
şüp kalkar, 
ve onlara kar
ii faik bir va-
ziyette bulu
nur. Tuvalete 

ve sadeliğe 

m er aklı dır. 
Haklarım mu· 

bafazada aciz göstermez, 
kaşadan çekinmez. 

mü na-

Fotoğraf Tahlil Kuponuna 
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Ne münasebet beyefendi. 
- Hele, hele.. iyice düşünün. 
- Hayır.. Hiç kimseye bir 

şey söylediğimi hatırlıyamıyorum. 

- Şu halde, nasıl oluyor da 
zevcesi bunu haber alıyor ve sizi 
mülakat esnasında, otomobil içinde 
elilc yakalıyor. 

- ihtimal ki kadın, kocasm
dan şüphelenmiş ve takip et
miştir. 

O ıaman Haşim Bey hemen 
elini cebine soktu. Benim mek
tuplarımı çıkardı. Acı acı güldü: 

- Evet amma, ortada bu mek
tuplar olmasaydı. 

Mektuplar. görür görmez fe
nalaşbm. Düşünmeden verdiğim 
cevaba pişman oldum. Ve sus
tum. 

Haşim Bey, gittikçe artan bir 
öfke ile sözüne devam etti: 

- Adamcağızın az kalsın, evi 
barkı yıkılıyormuş... Ne ise güç
halle karısile barışmış. Barıştık
tan sonra bu meseleye nasıl vakıf 
olduğunu karısından anlamış. Bu 
mektupları karısından almış.. 

Şimdi beni çağırdı: 

- Sizin daktilonun yediği 
halta gördün mü ? 

Diye mektupları yilzüme çnrp
b.. Aşkolsun sana Kevser Hanım. 
Bana ne düşm.ınlığın vardı bil

mem ki.. işte, ne oldise bana 
oldu. Şunun şurasına bir tezgah 
kurmuş.. Şöyle böyle çalışarak 
beş on para kazanıyordu. Şimdi 
bu meseJe, elimdeki en kuvvetli 
membaı kuruttu.. Hele o para 
meseleai.. Hiç böyle ıeyler yazı

lır mı?.. Kızım sen beni Adeta 
mahvetmek istemişsin. Hoş, bu 
meselenin zararı sana da dokuna
cak ya... işte bak, bundan ıonra 
seni burada alıkoymakta mana
rum. Bir kerre işinden oldun •• 
Sonra da Salahattin B~y gibi ca
nıert bir adamın sana az menfa-

Bayram 

Romanı 

Yazan: Z. Şaki' 

ati mi dokunacaktı. Onu da kaybet
tin... Bunlar akıllı işi mi ? .. 

Haşim Bey bunları söylerken, 
ben de yavaş yavaş toplanıyordum. 
Son sözün bende kalması için, 
öfke ile haykırdım: 

- Ne olursa olsun Haşim Bey .. 
Siz para kazanacaksınız diye, 
ben de bir takım maskarı ve 
hırsız heriflere şehvet aJeti 
olamam... • 

Fakat Haşim Bey, benden 
yavuz çıktı.. Birdenbire itidal 
kespederek yüzüme bakb. Derin 
bir mana ifade eden bir tr.vırla 
ellerini açtı: 

- Zorla değil ya kızım.. Sa
na, ilk geldiğin gün ben fikrimi 
açtım. 

Sen de kabul ettin ••• Amma 
kendini idare edememit te iti 
bu pereseye dökmüşsün. Bunda 
benim ne kabahatim var. .. 

Sokağa çıktığım .ıaman dütO
nüyordum. Evet.. Bunda zavallı 
Haşim Beyin ne kabahati vardı? .. 
Dediği gibi, şunun şurasına adam-
ağız bir tu.zak kurmuş, sessiz 

sadasız, papel avlıyordu. Her
kesin bin bir türlü geçim yolu 
tuttuğu bir zamanda, Hqim Bey 
de bu tariki ihtiyar etmişti. Ben, 
bir intikam zevki tatmak için 
hem adamcağızın işini bozdum. 
Hem de kendi hayatıma bir dar-
be vurdum. 

Sanki fdüdür Bey bundan 
bir ibret dersi mi alacaktı ? .. 
Eminim ki bir hafta sonra, ayni 
yerde bir başka kadınla rande
vuda bulunacaktı. ihtimal ki o 
zaman ben, it bulamamıt 
kalmış olacaktım ... 

• ( Emin<SnUn) deki kalabalı!: 
arasından dalgın dalgın geçiyor
dum. Birdenbire karşıdan gelen 
biri beni hürmetle selimladı. Fa
sih bir Fransızca ile 

( Arka11 var ) 

Günlerinde 
Türkiyede 

YALNIZ BiR GAZETE ÇIKAR 
Bütün Memleket Sadece 

"Hililiahmer,,i okur 
" Hilaliahmer ,, de çıkan ilan yüz binlerce 
halka hitap eder. Şimdiden yer tutmak için 
lstanbulda Ankara caddesinde lstanbul llinat 

imi• Odasına müracaat ediniz. Tel. 20085 C 

İstanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
Tamamı bermucibi senet 544 metre terbiinde bulunan Hoca· 

paşa mahallesinde Muradiye caddesinde atik ve cedit ı No. ile 
murakkam arsa satılmak üzere 26 Mart 932 tarihinden itibaren 

25 nisah 932 tarihine kadar dört hafta müddetle ve kapalı zarf 
usulile müzayedeye vazolunmuştur. ihalesi 25 nisan 932 tarıhıne 
müsadif pazartesi günü saat on beştedir. Talip olanlar 680 lira na
kit pey akçesi makbuzu vey o miktar banka kefaletnamesile t k
lif mektubunu yevm ve saati mezkürc kadar lstanbul Evkaf Müd •
riyeti binasında müteşclckil idare endimenine tevdi eylemeleri 
ılfin olunur. 
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Cenuo Denizlerinde Bir Se .. lJahat Macerası 

Altın peşinde •• Muharriri: 

Stakpool 

Üç Serseri .• Üç Milyon~r -38-

inanır mısınız, denizde vapur· 
lano, gökte tayyarelerin ve 
havada radyo dalgalarının dolaş
bğı bu fen asrında dlln
yanın bu köşesinde bu eski 
zaman Adetleri el'an bakidir. 
Fakat bana sataşmadıklan müd
detçe bu olup bitenlere aldır
dığım yoktur. Ne yaparlarsa yap
ıunlar, umurumda d~ğildir. Fakat 
insan başı kesen bu heriflerin 
civwında yaşadığımı hatırladığım 
zaman medeni bir adam sıfatile 
içimde bir isyan hissi duyuyorum. 
Bu, işi rakıya dökmek için kafi 
bir sebep değil midir? 

.. ••• Ve bu vahşi herifler bu 
toprakta güya Allah imiş gibi 
m .... ğrur dolaşmaktadırlar. Bana 
yüksekten bakıyorlar, sandalla· 
nnı müsaaclemi bile almadan 
iskeleme bağlıyorlar. 

Bunların içinde en müthişi 

ihtiyar kadındır. Kendisine sihir
baz süsünü vermekte ve bütün 
kabilesini korku içinde yaşat
maktadır. Ondan ödü patlamıyan 
insan yoktur.,, 

" Ben burada bir kauçuk 
kumpanyasımn hesabına oturuyo ... 
rum, Amirlerime haber gönderdim: 

- Bu bavaliyi bir defa olsun 
temizlemelidir, dedim, aldınş 
etmediler. Doğrusu ben de bık
bm. Bu bale daha ziyade tabam
mlll edemiyeceğim." 

Viar bir kadeh daha doldW"" 
du, 1616110 bitirmitti. Fakat Ma
kar ona ikinci bir sual sordu : 

- Sizin.. Bu ticaretğlluDJJ: 
• vakit tesis edilmiştir? 

Viar elinin tersile dudaklanm 
lilerek: 

- Takriben yedi sene evvel, 
diye cevap verdi. Benden evvel 
burada Jonston isminde başka 
bir beyaz adam varmıt. dört 
ı ne kalmış, sonra bilmem neden 
ölmllş, Diyak kabilesi efradı 
He pek ıyı geçiniyormUf. 
Zaten ihtiyar kadının kızı 

katıksız bir Diyak değildir. 
Kam karışıktır ve az çok ta ln
gilizce bilmektedir. Kendisi ile 
konuştum. Sandalını benimkinin 
yanına bağlamamasını söyledim. 
Bana kafa tuttu. DüşOnünüz bir 
defa, güzel olsa bile yan yanya 
rengi bozuh. bir kız bana serkeşlik 
etsin, olur şey değil r 

Hagton adamın sözilnD ke
aerek: 

- Adı nedir? Diye sordu. 
- Tıpkı annesi gibi: Şayal 

Allah bilir babası kimdir? 
Hagton biraz yan d&nerek 

( Tilman ) a baktı, fakat kaptan 
Hul söze karıımıtta: 

- Bari.. burada iyi bir para 
kazanayor musunuz? 

- Ne gezer? San'atimiz güç-
tor, kumPfinya mnstesna olmak 
iizere kimseye kir bırakmaz, 
fakat zannederim müessese mem· 
nundur. Bu havalide benim gibi 
bir diiziine memuru vardır, geçi
nip gidiyor. 

Dili peltekleımiye başlamıştı. 
üzerine de bir ağırlık çökmiiftll, 
yeni gelenler adamın sızmaya 
baılamasından istifade ederek 
yekrliğerini müteakıp usulcacık 
dışarıya çıktilar. 

Kaptan Hul: 
- Bu adnm çok içiyor, dedi, 

ej'er dikkat etmezse aıfinlla bi-

J "Kabile Arasında, Kendisini Sihirbaz 
Göstererek Herkese Korku Veren 

İhtiyar Bir Kadın ... ,, 
rinde çatlayıp gidecektir. Her 
ne ise, şimdi haydi bakalım dos
tum Makar iş başına! Görülüyor 
ki bu dakikada sandalın başına 
bekçi dikmiye lüzum yoktur. He
pimiz birden çahşabiliriz. 

Fakat herşeyden evvel söyle 
bize: Aradığımız yer burası mıdır! 

- Evet! 
- O halde bizi definenin 

bulunduğu yere götürl 
- Bir dakika müsaade! Hiç 

şilphesiz oraya güpe gündüz git
mek istemezsin. Herhangi bir 
kimse bizi gözetliyebilir. 

- Viar sızdı. Ortalıkta da 
kimse yoktur, daha ne istersin? 

Makar fikrinde sebat edi· 
yordu: 

- Bir daha tekrar edeyim, 
bu ormanın her tarafında bir 
çift göz ve bir çift kulak vardır. 
Herkesin bizi takip edebileceği 

bir yere ap açık gitmek deliliktir• 
Tilman söze karı:~arak : 
- Belki hakkı vardır, dedi. 

Define yerinde duruyorsa duru
yordur, hemen kaçıp gidecek 
degil ya 1 

Kaptan Hul homurdandı : 
- Peki sen ne fikirdesin ? 
- Sandalı boşaltalım, çadı· 

n ağaçların arasında bir yere 
kuralım. Ceki ile içimizden biri 
( Viar ) ın kulübesinde yatabilir. 
Geri kalan üç kişi için de çadır 
kafidir. Tilman derhal itiraz etli: 

- Kendi hesabıma ayyaşın 
yanında yatmayı ben kabul ede
mem! 

Makar teklif etti : 
- Ben müşkülpesent değilim, 

çatı altında olayım da üst tarafını 
aramam, isterseniz herifin yanın-
da ben yatanm. 

Sandala döndüler. 
• Arkatı .., . 

Türkiye Ormancılar Cemiyetinden: 
Cemiyetimiz senelik umumi kongresini bayramın üçüncü Paıarteai ıünG 

saat IO da Türbe'deki umumi merkezinde aktedeceğindtD muhterem azanın 
te4riflerl rica olunur. 

• Afyon karahisar Maden suyu 4 

Böbrek, 
Karaciğer, 
Mide. 

hastalıklarına karşı Türkiyenin 

Yegane madensuyudur. 
Umum Yenipostane karşısında 

caddesi No. 20 

İs tan b u 1 GÜ m r Ü k 1 eri M u h a
f aza Müdürlüğünden: 

1 - Açık deniz motörlerine yaptırılacak pervaneler fenni ke
şifnamesi mucibince pazarlığa konulmuştur. 

2 - Pazarlık 21 Nisan 932 perşembe günil saat 14 te icra edi-
cektir. Taliplerin % 7,5 teminatlarile Muhafaza MUdUrlDğünde hazır 
bulunmaları. 

Doktor Orfarıidis 
Znbrevi ve cilt bastalıklan miitehassısı 

Beyoğlu, Tokatlayan karfı11 No. 251. Tel. B. O. 3134 

Y enikapı ve Kumkapı iske- 1 
lelerinde mazbut 320 kilo meşe 
ve başkaca 12 çeki meşe 34 

çeki mahlut odun ile 250 kilo 
meşe kömUril 21 • 4 • 932 per
ıembe günii ihale edilmek 
üzere mezayedeye çıkarılmıştır, 
izahat almak istiyen taliplerin 

Bayram için 
En güzel hediye 
bir demet çiçektir 

Ancak Sapuncaki ticaretbanHI 
bu arzunuzu tatmin 

edebl!lr. 
Be1otlu l.tiklil caddnıl N. 366 

UCUZLUGUN ÇARESi 
Lokantamız buhran dolayı
sile mühim tenzillt yap
mııtır. Herkese elverişli 
abone usulüne başlamıthr. 
Yemekler eYlere gönderilmek
tedir. Nazarı dikkati celbederiz. 

Y enikapı Orman idaresine ve 

yevmll mezkurda saat üç bu

çukta defterdarlık binasında 

ihale komisyonuna mllracaat 

eylemeleri ilin olunur. 
ı•~~Hllta~h•et ~ lekaatw 

Ni!latı 1S 

EMLAK ve EY f AM BANKASI iLANA Ti 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
HALİÇTE SATILIK 
FABRİKA ARSASI 

lstanbul : Eyüpte Bahariyede kiin ma müıtemilAt harap arabı:. 
fabrikası peşin para ve kapah zarf usu Jile satılıktır. 
ihale 14 mart 1932 pazartesi günü Ankarada Banka 
idare Meclisi huzurile yapılacaktır. Teminat 13M 
liradır. Bu hususta tafsilil almak istiyenler lstanbul 
lzmir, şubelerimize veya Ankarada Umum Müdtırlllll 
Emlak idaresine müracaat edebilirler. 

• Kiralık Voli 
Bankammn malı olan Anadoluhisarmda Küçliksu volisl bir ıene 

müddetle kiraya verilmek iizere kapah zarf usulile müzayedeye çaz• 
edildiğinden taliplerin ihaleye müsadif 30 - 4 - 32 cumartesi saat 
ona kadar Bankamızdan alınacak şartnamenin leffile teklif mek
tuplarını şubemize tevdi eylemeleri ilan olunur. 

• 
Pazarlıkla Satılık Emlak 

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

minen 227 50 arşın zeytinlik. 
78-214-215-216 Kandilli 30 - 70 dönüm müfrez arazi. 

212 F eriköy ikinci kısım mahalle Şişli • Ki-

Teminat 

250 T. L 
100 ,. 

tane caddesi 798 M. arsa. 300 .. 
Balada yazılı emlak bedelleri peşin para veya taksitle öden

mek üzere pazarlıkla satılacağından taliplerin 25 - 4 - 1932 Pazar
tesi saat on altıya kadar şubemize müracaat edilmesi. 

• Bügükadada Satılık Otel 
Büyükadada Altınordu caddesinde 17 - 19 - 20 - 23 ve 25 na

marah ma müştemifit Otel Dö La Plaj pefin para ile aablıkbr. 
Müzayede kapah zarfladır. ihale Ankarada Emlik ve Eytam Ban
kası idare Meclisi huzurile yapılacaktır. 

ihale tarihi 25 Nisan 1932 pazartesi gUnildilr. Talip olanlar 
teklif mektuplarını ihale gilnUne yetişmek Uzere taabhütltl olarak 
göndermelidirler. 

Teminat 1230 liradır. Mufassal farlnamesini miltalea etmeli 
latiyenler lstanbul, lzmir ve Ankarada Emllk •o Eytam Bankasma 
milracaat edebilirler. 

Bu prtnamenin bir nilshuının bir lira mukabilinde ahnarak 
imzalı olduğu halde teklif mektuplarile beraber ıöoderilmell 

ıartbr. • Adanada Klllahçılar ça111aında Lale sineması namile maral · 
sinema binua arsası ile beraber bili faiz sekiz senevi taksitle u
blıkbr. ihale Ankarada Emlik ve Eytam Bankası idare Medill 
huzurile yapılacaktır. 

ihale tarihi 25 Miaan 1932 tarihine mUsadif pazartesi glnl
dür. Talip olanlar teklif mektuplannı ihale gilnllne yetişmek Ozere 
taahhütlil olarak göndermelidir. 

Teminatı dört yüz elli liradır. Mufassal şartnamesini mUtalea 
etmek istiyenler Adana Defterdarlığına ve İstanbul ve lzmirde ve 
Ankarada Emlak ve Eytam Bankasına müracaat edebilirler. Ba 
şartnamenin bir nüshasının bir lira mukabilinde alınarak imzah 
olduğu halde teklif mektuplarile beraber gönderilmesi şarttır. 

• Şişlide Pazarlıkla Satılık Arazi 
Şişlide Hürriyeti Ebediye Tepesi civarında İzzetpaşa Çiftliği 

arazisi dahilinde tahminen on dönüm araziyi mtıştemil münbedim 
tuğla fırını bedeli pef in veya taksitle ve pazarlıkla Eatılacağından 
taliplerin 25 • 4 - 1932 Pazartesi saat on altıya kadar şubemize 
müracaatleri. 

İstanbul Evkaf Müdüriyetinden : 
Tamamı ( 5696 ) arşın (76) santim terbiinde bulunan MaJı. 

mutpaşada Hobyar mahallesinde Hocahanı ıokağında atik (13) 
cedit 2,4,6 numaralarla murakkam mukaddema konak ., ... 
elyevm halı yıkama mahallinin Kadastroca mahlülen Evkaf namına 
tesbit edilen ( 2520 ) hisse itibarile (720) hissesi satılmak tizen 
( 15 - mart • 932 ) tarihinden itibaren ( 20 • nisan • 932 ) 
tarihine kadar müddetle ve kapala zarf usulile mllzayedeye vazo. 
lunmuştur. ihalesi ( 20 • nisan - 932 ) tarihine mOsadif Çarşamba 
gtınlldür. Talip olanlar (477) lira nakit pey akçesi makbuzu •eya 
o miktar banka kefaletnamesile teklif mektubunu yevmü ibal• 
olan cumartesi günü saat on beşe klldar lstanbul Evkaf Müdllriyetl 
binasında miiteşekkil idare Encümenine tevdi eyl~meleri ilin olunm. 

İstanbul Gümrükleri Muha
faza Müdürlüğünden: 

1 - Gllmrük Muhafazasının 36 numaralı muşunun kazan • 
boru ve sair tamiratı fenni lceşifnamesi mucibince pazarlığa ko
nulmuştu. 

2 - Taliplerin şeraitini tetkik ve % 7,5 teminatlarile 21 DİIU 
perıembe gUnO saat 14 te Mildüriyette bulunmaları. 
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Şeker hastalıklarına mahsus hergun 
taze olarak imal ol111nan va netaset 

ve mükemmeliyati musaddak Hasan Gluten Mamulatı 
Ekmek 35, gevrek, makama, 
ve her nevi şehriyeler, bademli 1 
get 55 kuruşa, Hasan çıkolat 

kutusu 100 ve adedi 20 kuruta. 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM' 

Herkes merakla Soruyor: 
"i P E ~ 1 Ş ne vakit çıkacak?,, 

... Ve sabırsızlanıyor 1 

1 P E K l S İN nefis mamul /Hın dar bnzı parçalar !t Bankası 
methalindekı vıtrlno,, teşhir edilmektedir. 

Herkesin hakkı 
Çünki herkes ve bilhassa iş Bankası methalindeki vitrini görenler 
f PEKf Ş mamulahnın dünyanın en iyi kumaşları ile ayni ayarda ve 

hatta daha miikemmel olduğuna emniyet hasıl etmişlerdir. 

Bu maksatla: 
1 - Her türlü fena rekabetlerin önüne geçmek, 
2 - Bütün çeşitlerin halka arzını temin eylemek, 
3 - Halkın aldanmasına meydan vermemek için : 

a 
Açılmasına karar verilmiştir. 

Hilaliahmer istanbul 
Merkezinden: 

22 Nisan 1932 cuma günü saat 14,30 da Cağaloğlunda mer
kez binasında aktedilecek senelik kongreyi muhterem azanın 

"aidat makbuzlarını hamilen" teşrifleri rica ve ilan olunur. 

Tütün inhisarı Umum 
Müdürlüğünden 

Müdüriyeti Umumiye garajında bulunan biri kapalı diğeri açık 
( Stud - Baker ) marka iki binek otomobili ile Aı.apkapısı depo
sunda mevcut ( F ord ) marka ve hurda halinde iki kamyonet satı
lacaktır. Ta!ipleria bunlan gördükten sonra pazarlık için ( 25 - 4 -
932) pazartesi günü saat 10 - 1 - 2 de teminat akçalarını hamilen 
Galatada mubayaa komisyonuna muracaatları. 

/=-----~-~~ SEYRİSEF AIN 
Merkez ncentnaı: Galat:ıda Köprllbqı B. 2362 
Şube A. Sirkeci MühUrdarzndc han 2. 2740 

Zümrüt Yalova 
Kaplıcaları 

Gösterilen arzuya binaen 
Bayram münasebetile Zümrfit 
Yalova kaphca)armm bir kısım 
otel ve lokantaları 15 Nisan 
932 Cuma sabahından itibaren 
açılacaktır. 

Fazla tafsilat için, 
Beyoğlu : 1760 a mUracaat. 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: AH Ekrem, Selim Ratıp 

Netriyat Müdürü: Selim Rağıp 

28 seneden betı ,,aınfz "3 
dVo afat ve maızem• 
ımaıatlle ı~t11aı ede

3 ıegane mUesseı 
r E L E I U ,. K .. E.N. dır 

reıeıunken, en son ibda~ 
olan 340 modell ile, bil 
ıane kadar J1apılan em1 
sallni gölgede bltifkacalC 
en mOlfemmel bir alt~ 
zevi mevdana getirmiştir\ 

Uf ak bir tecrObe Telefun• 
ken 340 ahizesinin mezCP 
~asını, ve bllhassa lstlma• 
linin şaıranı llayret kolaı
lı§ını göstermeıe kafidir. 

TELEFUNKEN 
Satış mahal• 

BOURLA BİRADERLER ve şsı 
S A T 1 E sE vo<':H .. u - ae v Azı_T...-tS..A o•K.Ö..Y 

MAGAZALARI 

., PİYER PİRİMY AN 
Bayramı muhterem müşterilerine tebrik ile kesbi şt'.ref eyler 
ve " ROTBART - LUXUOSA ,, ve " MOND - EXTRA " 
braş bıçaklan hakkında iz.harı teveccüh buyuran müşterilerine 

bu vesile ile şükranlarını arzeyler. 

İstanbul Baytar Müdüriyetinden: 
Aygır deposunda mevcut damızlıklar aşağıdaki istasiyonlara teni 

olunacak ve 21 nisan çiftleşme vazifesine başlattırılacaktır. Çiftlq
ıne istasiyonları şunlardır: 

Merkezde Sultanahmette aygır deposu. 
Çatalca, Yalova, Beykoz, Şile, Silivri kaza merkezlerinde. 
Üsküdar' da Balabanda mahalli mahsusunda. 

lstanbul Evkaf Müdür
lüğünden: 

Mahalle ve rnevkll Sok at• Maddeli lcnr 
E rlmt.U 

No. Cinai Lira 
Bahçckabı 4 üncO Vakıf 12·4 Mağaza 933 - Mayıs gaya· 75 
hanının zemin katında. sine kadar. 
Bahçekapı 4 üncü Vakıf 8-1 Penceresiz • 10 
hanının 1 inci katında oda. 
Bahçekapı 1 inci Vakıf 35 Oda tt 23 
hanının 1 inci katında. 
Bahçekapı 4 üncü Vakıf s.ı Penceresiz tt 10 
hanının 2 inci katta. oda. 

Bnhçekapı 4 üncü Vakıf 12 Oda. .. 23 
hanının 4 üucü katta. 

" 
•• " 14 ., ,, 23 

,, " " 16 .. " 23 

" 
" .. 18 ,, ,, 23 
" .. 21 " .. 30 

" " " 22 " .. 17 
Balada yazıla olan Vakıf emlak hizalarındaki müddetlerle 

kiraya verilmek üıere müzayedeye konmuştur. ihaleleri Nisanın 
20 inci çarşamba günü syat 14 te yapılacaktır. Taliplerin yevm ve 
saati mezkfıra kadar Çemberlitaş'ta Evkaf Müdüriyetinde Akarat 
kalemine müracaatleri. 

Kabızlığa karşı: 
her ilaçtan ü•tiiıa 

nebati müshil 
haplarını terci& 

edini•. 1 
lıtanbul ve tatra 1 

eczane •e depolannda 
araymıL 

Saçlarınmn tabii 
ren~ini vermek 

lçia 

Saç boyasını 
tercih edİAİJ. 


