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Hi bir Harbin Erişemi
yeceği Sulh Adası 1 

Atinada Yapılan Son 
Tevkif atın Akisleri 

Mevkuflar Hakkında Tutulan Tahki 
Evrakı Üç Yüz Sayfa Tutuyor 

~ 

Bir Sigorta Şirketi, Bizim Büyükadada 
Bir Dünya Cenneti Kurmak istiyor 

Atina 18 ( Huauıl ) - Atına 
yeni bir ıuiiıtimal dedikodusu 
ile çalkanıyor. Suiistimal ctır
mile alAkadar gösterilen ze
vatın içtimai mevkileri, memleket 
ticaret ve ıanayiinin başmda 
bulunmaları, bu dedikodulara da· 
ha ziyade vüı'at ve şumul temin 
ediyor. Ajanı telgraflarının da 
kaydettiği bu hadisenin mevkuf-

Sulh adası olarak akla gelen gerıerdtJn: Bügükada 
Paris, 18 (Hususl) - insanla- orada oteller, binalar, yalılar ve 

rın harp korkusunu istismar ede- köşkler yaptıracak. Her tOrlft 
rek, bir harp vukuunda onlara istirahat esbabını temin edecek· 
ıulb ve refah içinde bir hayat tir. Harp Y• iıyan sahalarından 
temin etmek iıtiyen bir tqeb- kaçmak istiyenler hususi tay· 
büstea bahsediyorlar. yareler Ye vapurlarla bu adaya 

Bu teşebbüs şudur: getirilecek, isyan veya harp bi-
Bir sigorta şirketi, bir harp tinciye kadar burada beı para 

•e isyan sigortası ihdaı etmek ıarfetmeksizia yaııyacaklardır. 
li zeredir. Harp veya herhangi bir Bu mllltecllerln adada refah 
memlekette dahill bir isyan çık- •• .sadet Jçinde yqamaları 
tığı zaman, harpten, isyan saha· fçla herıey yapılacak, endiıe. 
ıından kaçarak, bu afet bitinceye meralr •o tehlikeden uzak bir 
kadar, sAkin bir idare, refah ve hayat yaşamaları için her vasıta 
ıulh içinde yaşamak istiyenler, bu temin edilecektir. Hatta Adada 
sigortaya kaydedilip muayyen çalışacak oJanJar da, fakir harp 
bir para 't'ereceklerdir. Sigorta mllltecilcri olacaktır. 
kunpanyası bir ada satın alacak, ( Devamı 8 ind eayfada ) 

Futbolde «111» Sistemi 
Münakaşaları 

R kaşalı izahat verillrk•n 
Antren.,,. tara/ındt1n muna k larında tatbik edilen ( W ) 

Ik' .. · CYÜ· ta ım 
nli. 

l gun sonra, yam cuma & • t ini tavsiye etmiş ve bizim 
M M"IJ~ k ·ı apıla· ııs em acar ı ı ta ımı e Y k bu usul üzere oyun oyna· 

cak olan maç münasebetile spor· ta 1t~ W sistemi,harfın şeklin· 
cuıa ı· .. k mış ı . 1 y •• • • t"I' r arnsındn hararet ı muna a· d de anlaşı acagı uzere gırm ı ı 

talar oluyor. Geçen pazar gün· v:nçıkıntıh bir ~ü~um tab~ye~~ tat• 
""1. ınaçta nleyhte olarak elde bik etmeyi Amırd.r. Xanı. hucum 
~dılen ı 2 1. 51• bu h tt ın üç oyuncusu llerıde tam 

.. - sayı ne ıce • a ın . nar ıaw ve sol 

dl'llunalcaşaların başlıca mevzuu- mevkilermde oy ' . g . tt 
ur 1 b'r nevi muavın vazıye • 

· iç er, 1 k 
p bulunurlar, sırasında ar aya, ı1ra• 

P azar maçında, Antrenör M. d J 
c da ı'leriye yardım • er er. . &nam, Macarlara kar•ı mHeı- ıın -' ... .. il T j 0..--t 11 , ... fay•••• r 
t olabilmek içia ekser lngiliı ' 

. Hangisi Doğru? 
lkiT arafT aBiribirine Cürüm 
Ve Kabahat isnat Ediyor 

Ayasofyada bakkallık eden 

1 
Ahmet Hamdi ve Divanyolunda 
benzinci Saiın Efendiler evvelki 

glin yanlarında iki kadın olduğu 
halde Şişli haricinde Koza gazi· 
nosuna gitmişlerdir. Kendi iddia· 

larma göre orada içip eğlenirler· 
ken ant surette dSrt şahsın hn
cumuna maruz kalmışlardır. İkisi 
tabancalı, ikisi bıçaklı olnn bu 
şahıslar Ahmc-4 ıı~mdi Efendinin 
fizerindeki 80 Saim Efen· 

ları arasmda maruf fabrikatör Ye 
Atina Ticaret Odası Reisi M. 
Harilaos, Devlet Dcmiryolları 

müteahhitlerinden M. Makris, 
Devlet Kimyahnnesi Müdürü M. 
Galapolos, vapur armatörlerinden 

M. Yanulatos, fabrikatör Kaçi· 
yeras, Yunaıı kaputaj idaresi 
erkanından M. Platis ve daha bir 
çok tüccar vardır. 

Devlet Kimyabanesl MUdUrU, 
geçen sene Devlet kinini etra· 

fu .... a uzun dedikodular doğuran 
ve bir nazınn mevkiine mal olan 
diğer bir hidisede alakadardı. 

Fak at nazırm kendisini feda et
mesile mevkiinde kalmıştı. 

Bu ıon suiistimal hakkında 
mUıtantikliiia yaptığı tevkif atın 
istinat ettiği fezleke 300 sayfa
lık bir tomar teşkll etmektedir. 
Suiistimal, iddiaya göre başlıca 
iki madde Ozerinde yapılmıthr: 

De.vlet1 Kimgaha11es . Müdirıa 
. M. Galapulo• 

sal edilirken yapdan hınazhlr. 

eter ithali münasebetile irtikAp 
olunan sahtekirlak Yunan had
nesine 1 O milyon drahmi {250 
bin Türk lirası) na mal olmufhır. 
Ayrıca şarapçılarla bağc lar da 
vlsi mikyasta zarara utratal-
mışbr. 

Dünyada hUkOm ..._ mall 
buhranın Yunanistam 681declijl 

Hariçten Yunanistana ithal edi-
Saim fi• ' Efendil~r t en eter_ ve Dzümden ıoma istih· 

dar vaziyet er, geç halledilecelm

tir. Fakat o vakte kadar epe1ce 

ııkıntı çekileceği anleplaJor. 

•• 
di~n ilu~deki ~lirn~ rorlalç======k==k=~=1==-==~~-=~=----~ almışlardır. Ay~i zamanda kadm· ana a e Va p u· r unda 
Jarı da otomobıle atarak savuşup 
gitmişlerdir. Bu esnada Ahmet 

8 
• y 

Hamdi Efe?di ot~m~bilin nu~a- 1 r o 1 c u De 1 ı· r d ı· 
ruıaı teıpıt etmııtır. T ecavuze 
maruz kalanlar hemen Pangaltı 
Polis Merkezini vaziyetten haber· 
dar etmişlerdir. 

Polis, otomobil aum.ırasının 
dellletile kaçınlan kadınlarla 
mDtecavizleri Beyoğlunda Kristal 
guinosunda eğlenirlerken yaka
laanıtır. 

Zan altında buJunan Uzun· 
ÇUlıda Kahveci Refet, Manav 
Mehmet, Seyyar Manav Hüseyin 
ve Hacı isminde ki bu dört şahıs· 
ta ıu iddiada bulunmaktadır. 

( Duamı 8 inci sayfada ) 

Şüpheli Boyacı 

Gemlikte Pasaportsuz Bir 
Bulgar Tutuldu 

Bayramın ikinci glinll Gem• 
Jikte şUpheli bir adam tutulmuş· 
tur. Adı fvan oğlu Karaçeroftur. 
Bulgar tabiiyetinde olduğunu, 

Gemliğe boyacılık yapmak içio 
geldiğini s3ylemişse de üzerinde 
ne pasaport, ne de ikamet tes
keresi bulunmamışbr. 

Karaçerof Gemlik polisi tara
fından lstanbula gönderilmiştir. 
Bu adamın hOviyeti tahkik 
edilecek, icabmda hudut haricine 
trıka11lacakt1r. 

Kilisli Haa Mehmet oğlu Ali Efendi, bayram mllnuebetlle Ça
nakkaleden lstanbula gelirken vapurda birdenbire çıldırmfbr, 

Kaptan, geminin k6priisU llzerinde nöbette meşgulken bptum 
elbiselerini giymif, ve köprD llzerioe çıkarak •apuru k•clhi W.. 
edecqini iddia etmiye bqlamııhr. Adamcaj11in aklında bomkWr 
olduğu anla11lması üzerine bir hldiseye meydan Yermiyecek 1meltllil 
muhafaza albna almmıı ve vapur lıtanbula ıelirıelmu ~ 
Hastanesine teslim edilmiştir. 

lzmir Rıhtım Şirketi Suiistimali Muhakemesi Devam 
Ediyor. • Gazeteler • 

Birader bu itin neticesi ne Yakit ıelecek dersin? 
- Acelen ne, on bet ıenede çalınanın bir haftada nı .. 

nar mı? 
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Pazar ırünkü Türk-Macar maçunn 
neticeal hakkında dün aporcu 
karllerle sı8rüştük. Bize tunları 

ıöylediler: 
Epef B. • Galatuaray • 

- Mağltibiyetimizin sebeple
ri (W) sisteminden ziyade o sis
temi hakkile tatbik edemeyişi
mizdedir. Macar takımı atletik ka
biliyeti itibarile bize faikti. Oyun 
itibarile de kuvvetli bir teşekkül 
olan Macar takımını ancak tabi
atin fevkine çıkmak ıartile ye
nebilirdik. 

Zeki Bey ( Fcncrbahçeden ) 

- Macar takımı kuvvetlidir. Biz 
de pek mükemmel oynayamadık. 
Bazı oyuncularımız da aksadılar. 

Yenildik. İkinci maçta iyi bir 
takımla çıkarsak kazanacağımızı 
zannediyorum. 

« 
A d.I Bey - Galatasarayda• • 
-Onlaz çalışıyorlar. Daha ha-

1.ırlıklı, daha idmanlı; biz sporu 
fantazi gibi yaptyoruz. Onun için 
yenildik. İkinci maçta daha iyi 
netice alabiliriz. 

Jf-
Mehmet B. - Asri Spor Yurdun..t •n -

- Macarların kalecilerile r 
iki müdafii istisna edilecek olursa 
bizim oyuncularımız onlardan 
daha kuvvetlidir. Fakat bizimki
ler çok fena oynadılar. Sol açıkla 
müdafilerimiz tensik edilecek 
olursa cuma günkü maçı kazan
mamız yüzde yüzdilr. 

Bir Nişan Rasimasi 
İzzet Melih Beyin kerimesi 

Remide izzet Melih Hanımla Çü
rilksulu lbrahim Beyin mşan me
rasimi, izzet Melih Beyin Evinde 
yaP.ılmıştır. Merasimde yerli, ec -
nebi maruf simalar bulunmuştur. 

Hakimiyeti Milliye Balosu 
C. H. F sı Vilayet idare J1e

yeti Reisi Cevdet Kerim Bey ta
rafından Hakimiyeti Milliye Bay
ramı olan 23 Nisan cumartesi ge
cesi Cağaloğlunda Fırka merkez 
binasında bir balo verilecektir. 

Dosga/a,
Geri Alındı 

lstanbul Ticaret Odasilc Rus 
Ticaret Mümessilliği arasında 
Odaya kaydedilip kaydedilmemek 
yüzünden bir ihtilaf çıkmıştı. Ti
caret Odası o zaman icra Dai
resine müracaat ederek Mümes
sillik hakkında ( 3) bin lira dava 
etmişti. 

Fakat öğrendiğimize göre Ti
caret odası Sekizinci lcra Daire
lindeki dosyaları geri almıştır. 

vapurun ıçine 1 az ene e erı narga bu karara rağmen şirket yeni tesi· 

Boş Girmiş l Muayene Ediliyor 1 Ve Köpek/et it::te'i:~ıad°?;!~ric,;erko• Mrdürii M 
.. Yeni tesisatı dört aya kadaı 

D l Ç k ! --- - il A,./ E'.J•l bitirerek latanbula bol bol au vere· o u l mış İçinde kaçak havyar olduğu ıl aJ Ul iyor eetiz. Hükumet terkosu satın af mat. 
G- . k h f l ihbar edilen Rüstemiye vapurun- anuıunu izhar etti. Fakat mübaya· 

umrü mu a aza memur arı d k" t k I • d- d • "b Son günlerde şehrin birçok ay• t•mamcn karar vermiş derırildlr 
d.. . b" k k 1 k h d" n ı gaz ene e en un en ırı a- • . k B" 1 b lS un yepyenı ır aça çı ı a ıse- p b h .. .. d y l tarafına bırıken argalara karşı oy e ir karar karşısında bizfrn 
. d k 1 d B . ren aşa a çe onun e, ı maz. baza futlarımız olabilir.,, 

sı ~ey a~a ç~ armış "\r ır. u yenı van, uruna aktarma edilmiye baş- açılan mücadele devam etmekte- ı 
hadısc dun hm anımıza gelen Bur- d" B .. k d b. • k Her ne ise tirket işe ba9lamıştır. 
gaz vapurunda vulcubulmuştur. lanmaştır. Aktarmaya alb memur ır. ugune a ar ır yıgm ar- Fakat biz terkosun Belediyeye dev-

T hk"k t .. s· k "d k" nezaret etmekte ve tenelceler ga öldürülmüştür. redilmek suretile sabn ahnacatı 
a ı a ım\Za gore ır ecı e ı . . . .. . . . . hakkındaki kanaatimizi muhafaıa 

Ankara oteli müsteciri Silleyman ınc~den ınceye ın~a~e:ıe :dılmek- Bu karga surtilermın zıraate ' ediyoruz. Çünki Belediye de bu hu· 
efendi arkadaşlarile görüşmek tedır. Aktarma. bır ıkı gun daha mazarrat vererniyecek bir hale ıuata haurhk yapmı,,br. 
Uzere vapurn girmek miisaadesi d~vam edec.e~tır .. ~apu.rda .. m~- getirilmesi için mücadeleye devam Adliye Vekilinin Beyanatı 
almıştır. Fakat Süleymn Ef. vapur- nıfcsto .harıcı k~llıyet!ı ko.ınur edilecektir. Diğer taraftan köpek- Şehrimizde bulunan Adli:te Vekih 
dan çıkarken üzeri aran "ığı vakit ' bulundugu da hır şayıa halınde lerin itlafı işine de dikl<at edil- Yusuf Kemal Bey birkaç gün daha 
birkaç pal<et kaçak Bulgar siga- vaı urcular arasmda söylenmek- nıektedir. burada kalacaktır. Vekil Be~ icu 
rası v~ birkaç şişe de Bulgar tcdir. Bugüne kadar birçok köpek kanunu tetldkatımn bitirilmek üı.erc 
şarabı bulunmuştur. Süleyman y ·trf d"I . r A k b • e oldutunu, adliye teşkilatı liiyihasınıı: 
Ef. hakkında derhal zabıt vara- an kesici Hayriye J a e 

1 d~lış ılr. . nbca u kış hazır bulunduğunu, yeni adliye tayina 
k t t 1 t K d. . b .. memur e ı en enn azı mınta a- )erinin haziranda yapılacamnı so··yle· ası u u muş ur. en ısı ugun . • •· 
gümrük ihtisas mahkemesinde Çaldıgı"' Paraları Hazme- lara hıç ~gra?1adıkları anl~tıl· miştlr. 
muhakeme edilecektir. mıştır. Şehrın bır kısım yerlennde Dahiliye Vekili 

demeden Tutuldu köpeklerin henüz sürü halinde Şehrimizde bulunan Dahiliye Ve 
Bir Hırsızlık iddiası 

Tarlabaşında terzi Yorgi dük
kAnda yalnız kalan arkadaşı Pe
riklinin bir top kumaş çaldığını 
iddia etmiştir. Maznun tutulmuştur. 

Gizli Para 
Bazı Şirketlerde Hüku

metin Parası Varmış 
lstanbul Ticaret Müdüriyeti 

şimdiye kadar tasfiye edilmiş 
olan şirketlerin bir cetvelini yap
makta ve bu şirketlerin elinde 
bulunup ta hukukan devlete inti
kal etmesi lazımgelen paralarm 
miktarını tesbit etmektedir. 

Yapılan tahkikata göre bazı 
şirketler ödenmemiş ve müruru 
zamana uğra-nış hisse senetleri 
bedellerini elan hükumete ver
memişlerdir. Bu suretle tasfiye 
edilmiş şirketlerden hükumete 
bir hayli para intikal edeceği 

tahmin edilmektedir. 

Bir Yankesicı 
Maruf Yankesici Yemenli 

Ahmet dün Darülfünun bahçesin
de gezinmekte olan kunduracı 
İbrahim Eft""ıtJinin cüzdanını çar
parak kaçarken tutulmuştur. 

Bir Mütecaviz Tutuldu 
Mustafa isimli bir sarhoş, 

Eyüpte Hayriye ath bir Hanımın 
evine taarruz etmiş ve yaka
lanmıştır. 

Şehrimizden Ayrılanlar 
Dün akşam Ankaraya hare

ket eden tren, bayram münase
betile şehrimize gelenlerden bir 
kısmını Ankaraya götürmüştlir. 

Fındık f atmadan sonı-a onun gezdikleri görülmüştnr. kili Şükrü Kaya Bey bu aktnm An· 
• • 1 k B 1 d 0 

- d 1 • k karaya dönecektir. yerım a mış görünen yan esici e e ıye, muca e enın, ma -
Hayriye, elhak, Fatmanm unutul- sadı temine yanyacak şekilde Kıbı IS Valisi 
maması için elinden geleni yapı- devamı için Jazımgelen emirleri Bayramdan evvel buraya gel~n 

S V k ' d Kıbrıı Valisi Sir Stora lnailiz •efiri yor. on a nsı şu ur; vermiştir. a 

Hayriye, evvelki gün Şehza- ile birlikte Ankarava gitmit ve dön-

B• c· müştür. Sir Stors 25 n11anda Kıbrıata 
clebaşında bir tramvaya atlamış; ır ınayet bulunacaktır. 
o sırada ön sıra yolcnlarmdan Ali Rana B. Gitti 
Cemile Hanım çantasını açarak Abanoz Sokağında Bir 
bilet parası çıkarıyormuş. içinde 
epey para olduğunu göriince he- Kahveciyi Vurdular 
men yanına sokulmuş: fstinyede kahvecilik eden 

- Ah hemşire! Demiş, kar- Muammer isminde biri Abanoz 
nıma bir sancı girdi. Müsaade sokağında kahveci Şinuriki kama 
et te şöyle yanına oturayım. ile kalçasmdan tehlikeli surette 

Kadmcağız yer vermiş, bir yaralıyarak kaçmışbr. Hastaneye 
müddet s<>!lra· Hayriye tramvayı kaldınlan Şinurikin bayatı tebli-
terketmiş. Pek az soora kadın kelidir. 
mendilini çıkarmak için çantasına 
el atınca ağzınm açık, paraların 
da yerinde yeller estiğini gör
müştlir. Bir feryat, kıyamet der
ken tramvay durmuş, Cemile H. 
da o sırada kalabalığa karışan 
Hayriyeyi saçlarından yalc:ılıyaral< 
polise teslim etmiştir. 

Müdürler 
Hususi Mekteplerde Mu

allimlik Yapamazlar 
Maarif Vekaleti resmi Orta

mekteplerle Liselerde müdür ve
ya muavin olan kimselerin husu• 
si Liselerle ecnebi ve ekalliyet 
mekteplerinde "ders almamalannı 
bildirmiştir. Ünümüzdeki ders 
senesinden itibaren Maarif mü
dürlerinin de asıl vazifeleri hari
cinde şu veya bu resmi mektep· 
te ders alamamaları şeklinde 

mütemmim bir karar alınacağı 
tahmin edilmektedir. 

Dim·tri Ve Yorgi 
Dimitri isminde birisi, kız 

kardeşine laf atan Yorgiyi yara
lamıştır. 

iki fabrikatör 
Belediye nizamnamelerine mu

halif harekette bulunan iki gazoz 
fabrikatörü hal<kında para cezası 
kesilmiştir. Ceza verilmediği için 
fabrikacılar hapsedilmiştir. 

Ramide Bir Yangın 
Ramide İslam Bey mahalle

sinde dava muakibi Halil Fuat 
Beyin evi dün tamamen yanmiş
br. Alt katta oturan 70 yaşında 
Adviye Hanımın da elleri yan
mıJtır. 

Çocuk Balosu 
23 Nisan çocuk haf tası zar

fında şehrimizin birçok yerlerin
de çocuk müaamereleri ve çocuk 
baloları verilecektir. 

Bayram münaaebetile bura}a ı•· 
len Gümrükler Vekili R•na Bey dün 
aktam Ankaraya dönmilıtür. 

Hariciye Vekili 
Şehrimizde 

Cenevreye gitmiş olan Hari· 
ciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 
bugünkü ekspresle tehrimi:r.e ııel· 
mektedir. Vekil Bey akşam tre
nile doğru Ankaraya gidecektir. 

Matmazel Diplarako 
9~ Yunanistan ve Avrupa güz.eli 

olan Matmaı.el Diplar•konun yeğeni 
Matmazel Diplarako fehrimize ırel• 
mi,tir. 

Sabık Roma Sefiri 
Sabık Roma Sefiri Suat Bey An· 

karad•n tehrimize dönmilştür. Suat 
Beyin bir suitefehhGm neticesi iıtifa 
ettitf, yeniden bir aefarete tayini 
men:ubaba olmakt•dır. 

Yeni Bir 
ihtilaf! 

Darülfünun Dhana •••clcc mu· 
alllm RHim Ali Beyin Tıp Fakülta• 
ılnden ihracına karar vermi9ti. Fa• 
kat Maarif Vekiletinin meseley• 
•uıyct etmeıi üzerine Divan bar 
ramdan evvel ikinci blr karar vere· 
rek Raaim '"'ti Beyin eıki vazifesine 
iadesine lüzum röıtermittir. Ancak 
Tap Fakillteai bu ikinci karara itiraı 
etmektedir. Fakültenin Divand•kl 
ual.,ı detitmittir. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Milli Takım Maçı 

l - Kom u : Hasan Bey ! Sen Mo -

kof İmperatoru Büyük Petronun hikaye

sini bilir miain ? 

:! - Ko m?u Ö yle i e dur anlatayım. 
Büyüt< P~tro, l:.v eç'il,~ri e uuh ıırcbelcri.ı ~e 
mütemadiye t ye 1°1ir, falnt hiç m:itee<,c;İr 
olmazmış. Sebebini O r" n ıo.; ' r '' Y erıi1e 
yenile •eı rıı -.ini de ö~rc 1ec ~.m,, ceba
bmı ver miş ... 

1 
4---- ~~----~---~~-~---~-~~~ 

3 - Komşu : Hasan Bey, ben de 
biz ım coculdar .n her maçta yemldıkl rini 

~ördu .:c' mllteessir oıımyoruın. Yen.ile 
nııe yen n\,;sini elbet ogrcnecegıı. 

4 - Hasan Bey : A birader! Haklısın 

amma, galiba ogünfi görmek bize bir 

t ürlü nasip olmayacak l 



20 Niaaa SON PQSTA 

Hergün 
Başka Memleketler 
Vergileri 

r Son Postanın Resimli Makales_i ______ H_aı_a __ • ..... J Sözün Kısası 
~- Mündericatımızın çoklu

tundan Dercedilememiş
tir . Nasıl Arttırdılar l .. 

Buhran yalnız biıde bükUm 
:lllliyor. Büt\:eainde açık zuhur 

en ve bu açıjı kapatmak için 
•erıilerüıi artbnmya mecbur 0Ja11 
~~ız biz değiliz. Bilakis b&tün 
lllll)'anın iki sene evvel mll· 

laca~t etmekte bulunduiu bu 
~dbıre biz şimdi bqvurmut bu· 
011uyonz. 
~ Dnnyada mali vaziyeti en aağ
biJ memleket olan FranADın ao e 1931 seneıi bütçesinde 

1 - Hata, Hmaa çipl ıibi da• 
ima 1a ll•tOnd• 10•••· GBıd•• l'İ•• 
lenemes. 

2 - Hakikati .... Fakat hatayı 1 ~ - insanı hlHn eden hataları• 
affetmeyi WL dır. 

ınil.41b İngiliz lirası mikta· 
İ:"da açığı zuhur etmiftir. Zaten 
le lt~ıı diğer memleketlere nisb~t
I .•aırca vergi veren Fransız mil· bti, Yeniden ağırlqtaralan daha 

SON TELGRAF HABERLERİ 
Gyük bir yük alhna girmiştir. 

Bntün Avrupa ve Amerika 
llleınJekeUeri bütçe açığını kapat
lll~k İçin en ziyade üç membaa 
llluracaat etmişlerdir. 

kazanç vergileri, gümrük rü
:anıu • ! muamele vergisi. Bu l vergı de eskidenberi malum· 
G ur. Fakat en sağlam varidat bu l IDembadan geldiği için bütün 

tvletler evveli bu üç vergiyi 
lrttırmışlardır. 

Kazanç vergisi yalnız varidat 
lllernbaı olarak değil, vatandaşlar 
•rasında servet noktasaodan hu· 
•u
1 
le gelen azim farkı mümkün 

0 duğu kadar az ltmak için de 
•hernmiyetle nazan dikkate ahn· 
~!fbr. Zaten tahsili de kolay olduğu 
~ın he~ tarafta Maliye nazırlan 
bu vergiye müracaat etmiftir. 

Millet Meclisi Mühim Mese
leleri Müzakereye Başladı 
Bekcirlık Vergisi Muvafık Görülmedi 

Ankara, 20 (Hususi) - Mil!et Meclisinin bayram 
tatili bugün bitmiş demektir. Meclis yarın mesai
sine tekrar başlıyacaktır. Yarından ıonre Meclis 
celseleri bütçe ve yeni vergi kanunlanna inhisar 
edecektir. Öğrenildiğine glre yeni muvazene vergisi 
liyihası bazırla.nmlfbr. Yeni vet·gi IAyibalarının bu
gOn Vekiller Heyetine verilmesine intizar ediliyor. 
Uyihalar kısa bir müddet içinde meclise intikal 
edecektir. Hükümet ve Meclis mahafili, yeni sene 

1 
Bekarlık Vergisi Ne Alemde? 

Ankara, 20 (Hususi) - Yozgat msb'usu Sll1ey

man Slftl B. bekArlardan vergi almması hakkında 

bir teklif yapmıştı. Bu teklif etrafında tetkikat 
yapan Fırka Komisyo:au bekarlardan böyle bir 

vergi ahnamıyacağı fikrinde ittifak etmit bulun
maktadır. Ancak Komisyon nüfusun tezyidi lütu-

. Son zamanların içtimai telik• 
kderine uymak mecburiyeti altııada 
ikinci derecedo ehemmiyet verilen 
•ergi miıM nr,Uicf1r. Biiytlk ser· 
•etJeria intıkalinde, halkta müte
rakim muazzam servetlere karşı 

devlet blltçesinde muvazenenin kusursuz olarak 
temin edileceğine şüphesiz nazarile bakmaktadır. 

muna işaret etmiştir. Bu hususta bir rapor hazır· 

lamaktaclır. 

hlııl olan hoşnutsuzluğu izale Posta Ihtı·ıaA cı 'apon 'ar 
h
•clecek bir vergi alınması, bem ~ J 4 ı~ 
alkı memnun eden, hem de f O Ç • J 

devlete mühim bir varidat mem- şlerinden Çıkan ç Me- ınuen 
baı temin eden bir yol olmu9tur. mur Tekrar işe Bqladılar r ekilecek/er 

Avrupa devletlerinin çojunda Eskifehir (Hususi) - Bundall y• tu iki vergi, bizimki ile kıyas ka· bir müddet evvel bura poıtaha· Cenevre 20 ( A.A ) - 19 lar 
ul etmiyecek derecede ağırdır. ııesinden fstanbula giinderilen komitesi, ittifakla bir karar ıure-

Belçikada bin lira kazancı 1410 liranm esrarengiz surette ti kabul etmiıtir. Bu karar ıure-
~•n her vatandat 22, ltalyada kaybolduğunu bildirmittim. Bu tinde Japonya tarafından Şang-
lir • Almanyada 52, Fransada 38 hidise dolayısile o zaman işten hay mütareke projesinde kıtaatın 
ı· 8 verir. Bu kazanç bet bin el çektirilen üç memur tekrar mümkün olduğu kadar kısa 
1!ayı bulursa o vakit ver· vazifelerine b:ışladılar. Fakat me- bir milddet zarfında geri 
~1 nıiktan Bel~ikada 286, morlardan flvas Fahri Bey az• çekm~k 1Uretinde bir teabhOde 
;giJterede 504, ltalyada 57 4, ledildi. • giritilmiş olduğu ehemmiyetle 
li ransada 766, Almanyada 702 --- kaydolunmaktadır. 
rayı buluyor. Mühim Bir Hırsızllk Komite, kıtaabn tamamen 

L· Avrupa devletlerinin son ted- Berlin, 19 (A.A) - Berlinin çekilmesi Hızumunda ısrar et-
"/~ olnıak üzere ihdas ettikleri Asyab ticarethanelerinden birinin melde ve ancak ifa edildiği za· 
IGİ:i vergiler mükeyyefat ve eşyaıınm nakli sırasında ~ilyDk man bu teahbUdlln yerine geti-
ler s ~ya vergileridir. Bu vergi· kıymeti haiz bir takım Çıa •• rilmit olacağını beyan eylemek· 
,.... lllisli görülmemif derecede J ı nmııtır • 
•ıırıl11111hr. apon asan ça ı • tedir, Şanghay projesinde derpiı 

Uzak Şarkta 
Japonlar Vaziyetin T ehli
keli Olmadığını Söyliyorlar 

Tokio, 19 ( A.A )- Ruslar
la Japonlar arU1Dda Mançari'nin 
ıimalinde bir gerginlik haü ol
duğuna dair pyi olan baza en
diteli haberlere rağmen Japon 
Hükhmeti vaziyeti aakinane bir 
ıurette nazarı itibare almakta ve 
vaziyette yakın bir istikbalde ciddi 
inUıaflar vukua geleceğine ihti
mal verememektedir. 

Jeneral Tamonun ikinci fırka
ıın n Liaoyanga gitmek üzere 
yarın Harbinden müfarakat ede
cek olma11 Japon askeri makam
lannın Sovyetlerle bir mlisademe 
vukuuna ihtimal vermemekte ol
duklan zannım uyandırmaktadlr. 

Bir ihtilas 't _lier devlet milletin yapyıı Denı·z Kazası edilmit olan muhtelit komite, 
lla YiYeıine göre yergilerini arttır- Şangbayda mubuam kunetleria 4• ınecbur kalmııtar. Bundan mlltekabilen çekilmesini talep Aksaray icra Memuru 
~ ayı da bGtOn dünyada ikbsadl Bigadosta Bir etmiye ulihiyettarcbr. Muhakeme Ediliyor 
a~ rakit bir hale gelmift~· Motör Batb Bu lı.omite, bubilmd~tek~ilı çe- Aksaray 19 (Hususi) - icra 
" vergileri arthntımız, u Mllrefte 18 (Hususi) - Ali kilmeuiıa tarihini ırec~ cap Memuru Kemal Bey ıaoo lirahk 
bilbu1111 cereyana ittibadan başka 1 e · ~in idarainde bulunan Kara- eden kararlan ittihaz edecek ve ihti!19 zannile tevkif eclilmiftir. 

'ley değildir. biga motörll Hora ve Karabiga- mevcut reylerin ekseriyeti ile Yakında muhakemelİDe bqlaıaa-

~ bakkaliye ve sair ticaret er Varidat MGdllril Etem Bey de 

-------------------.···----' urk 1ezi 
Etrafında 
Münakaşalar 
Silah Tahdidi lıinde Cezri 

Hareket lstiyorm 
Cenevre, 19 (A. A.) - Aaa. 

dolu Ajan11nın hmml muhabiri 
bildiriyor: Dlin Terki T eelilıat 
Konferauında teslibabn tenziline 
esas olaCak umumi prensip m .. 
selelerinin mGnak&fUI yapddi. 
Bu hustaki teklifler Ot uuı U.. 
tiva etmekte idi: 

1 - Bir tek itlllfname De 
kat'I tenzillt ; 

2 - Teslihabn mlimklbı ol
duğu kadar aşağı seviyeye tenzillJ 

3 . - Muhtelif merhalelerle 
tenzil it. 

Türk tezi birinci eıa.sa dahil 
olduğu için müzakereai bqta 
geliyor. 

Sös alan hatipler merhale 
merhale terki teslihat lehine söz 
söylemiye bqladılar. Buuun üze
rine murahhasımız Cemal Hlisn8 
Bey ıöz alarak. Türk tezinin mlit• 
addit defalar sarahatle T efvill 
Rüştü Bey tarafından izah edil
diğini, şimdiye kadar teklifleri
miz bakkmda konferansta .fıiçbir 
itiraz dermiyan edilmediğini ve 
Tiirk tezi tenkit ve reddedilme
den ortada bqka teklifler dol&f"' 
tığım anlatb. MUaavat esasrna 
mlistenit Tllrk tezinin en cez 1 r· 
ki teslihat uull olduiunu, bu sa-

yede devletlerin nagihani taarruzda 
korkmıyacaklannı, Tllrk tezi ka· 
bul edilirse emniyet meselesiı lıı 
de halledilmif olacağını ve nihayet 
Türk tniaia merhale merhale ter
ki t.Uhat ftkriae de muvafak 
oldajuna .ayliyerek Tllrk heyeti 
mur&hhUIUlma bu husustaki 
tenkitlere memnuniyetle intizar 
ettijinl tekrar etmiftir. Mllteaki
ben siz alan cliier hatiplerdn 
sonra M. Benoı mazbata mah81" 
riri anfaff1le mllzakereyl h&lha 
ederelr Tnrk tezine nakli kelim el 
mit ve Terki Tulihat Konferan11n1n 
Cemiyeti Akvam nizamnamesini• 
ıekizincf maddesine tevfikan 
toplandığım ve bu maddenin 
Türk tezi mucibince bOtlln dev
letlerin mllsavi kuvvetlere inm& 
ıine maga)'lr oldufunu, bundan 
baıka TDrk tezinin aadec:e eezrl 
değil, çok cezri oldufanu 
konferanıtald ekseriyetin bu 
derece tenzillta taraftar 
bulunmadıtını ve herkelf 
memnun edecek muta•a•t bit 
formlll arancbjını slyledL 

Birinci madde haklanda koa
feraD11n ittifakını toph1acak bir 
preje tanllml için tal.rlr komlt.I 
ıeçildL Komiteye TMd1e de 
dahil bahmmaktad ... 

iki Kaza hUsya Seyahati· ya çıkarmak lizere 9 bin liralık bir lr.apor tanzimBedecektlr. caktır. 
yasile fstanbuldan hareket ngı•ıı•z Ütresi bir banın tlç HDeJik İcar bedeJial 

'°fe p G .. B etmiş, Bigadoı önlerinde bO- ~ zimmetine geçirmek ctlrmile ift• iki Çocuğun Yaralanma• 
Yet azar ünu ura- yilk bir kayaya çarparak par- pkanllDlfhr. Tahkikat devam sına Sebep Oldu 

dan Hareket Edecek çalanmıt ve motör batmıtbr. Te- Yeni Bütçe 767 Milyon ediyor. O. Z. Sirkeci - Bakırkay arua• 

8 ıadOfen oradan ıe~ekte • .1 olan fngiliz Lirasıdır M M kd ld (j• U sefer yapan toför H&aameddha 
tet,·n:'f vRekil ismet Paşa ile mlanai· diğer bir motör, mot r ta,, .. a11m Lon.J- 20 (A. A.) - Maliye • 8 ona IR • uZ Efendinin idaresindeki ( 3657 ) 

ı : O k muhakkak bir öliimden kurtarmıfbr. '""., Londra 19 il.. k·1 M. (C usyaya gut rece o TALAT BEHÇET Nazın bfitçevi Mecliıe vermiftir. - .uGfVe ı • numaralı otobOs, Sallamaöğllttea 
ruzia) · · ·d k. s t u ~ · Makdonaldın ıağ gözll, m,.•guli- k O. Ef d' • la t'tı • ısmın e ı ovye vap • b k I Nazır işsizliğin tenakus ettiğiei f _,. g~r en man en ının 11 

f)a.laınanımıza gelmiştir. Bat\rekil Histeki Musa a a ar &aylemi•tir. Yeni sene İngiliz r.:~ır;~kt::.1:~~ı::~a~enb~:·:: yedi yqlarıaakda Slabbiha .. adlı ~_:r 
b va ile Hariciye Vekili ve ıeya· Nisteki beynelmilel ~t ~a~ı· bllta-esi~n varidat kısmı (767,950) rahat tavsiye etmelerine rag .. men kalıza çarparb sol acagınanT ar 
t~te refakat edecek diğer zevat )arına iştirak ed~n zabıtleı:11!111: bio,T masraf ise ( 767, 129) bin M. Makdonalt Cenevreye gide- ba~tcU:np~l~:k::c1a:. muştur. akim 
"'hıart · A k d b den mülazim Saım Bey ıkancı k . r esı günü n ara an u- liradır. ce tır. dirnekapıdan gea-en 4608 
aya h k H mükifah kazanmıştır. y 

ı are et edeceklerdir. eyet ======~~===-:::::::=:::::::=::=::=:::::=:::::::=:::::=:=:=:=:::::=:::- numaralı otomobil Kalaycı çırağı 
Sa teciJerle birlikte 36 kişidir. '\ Rııifi tehlikeli suret e yarala-
}' eiabat heyeti pazar günü Sov- r ı NA N, is TER J NA N M A I mıştır. Şoför kaçmışbr. 
e~ vapurule Odesaya hareket İS TER M h. B 

ecektir. . 
1 

• Gil ... k Umum MOdDrlüğüne mil- Umum MDdürlük t• Gümr :iklere tebligat yaparak Ut iŞ ir facia 
... Bütün Sov" t hükumet erki· Gözlük tacır erı, Mıır mru 'en gCSzlilk çerçe.elerinin •özlük çerçevelerinin yakılarak defil, fenni uıullere Besançon 19 (A.A) - Nomma1 
... ının . . . J t eder""k gilmruae ge t a t d·ı k til 1 1 uı köyünde bet kişi nakletmekte 
L

1
• • ıştırakı O desada muazzam racaa - .1 m~ayene edilmesinden ıikayet e • m r~caa e ı me .ure • muayene er zumun• I b• b 

q t ,.kılmak sureh e bildırmlıtır. o an ır otomo il bir duvara 
St •stikbaJ resmi yapılacaktır. miılerdh çarparak parçalanmışbr. Yolca-
~llYalıat 26 gün devam edecek, J S TER / N.A N, J S TER /NA N .M A I lardan Oçll derhal 6lmllttllr. Dt. 
~.~Yanın meşhur ıehirleri ve jer birinin •aziyeti llmitıiıdir. 

ısata gezilecektir. 



4 Sayfa 

1 
Edebiyat 

1 
Kafirin 
Malı ..• 

Nrual lall AN 
Birçok tetkik yuılaril• 1 TO..k 
okuyucularına bu Tadide1d HIA· 
hiyetini tanıtmıt olan muharrir 
"Nurullah Ata" Bey arkadatımız, 
bundan b8yle "Son Poıt~n ıütua
Jarında Ye edebiyat baıhtı altında 
muntazaman ya:ıılar yazacaktır. 
Franııı lilan ve edebiyatına derin 
vukufo, fikirlerinin orijınalliti 
Ue temayüa eden lau kıymetli 

kalemi, bu aatırlarla takdim etmit 
ve karlerlmize tanıtmıı olmuyo
ruz:, sadece, bu •Otunlarda yazı• 
larının intiıar edeceğini haber 
verıyor Ye karilerimizl müjde• 
ıyoruı: 

"Bizde eli kalem tutan, veya 
elinin kalem tuttuğunu zanneden 
herkes, arasıra Darülffinuna bil· 
cumu kendine bir vazife bilir. 
Fakat Lu işin an'ancainde, yük· 
ıek ilim mtiessesemizin yapabil
diklerini görmemek adeti de 
Yardır. Edilen hücumların hemen 
hepsinin ıudan olma11 da, kim 
bilir? belki bihassa bundan reli
yordur. 

Muhtelif fakültelerin netrel
tikleri mecmuaları giSrüyor mu• 
ıunuz? Mevzuları ile alikam ol
mayanları bittabi ben de okumu
yorum; fakat edebiyat ve ilihl
yat fakültelerinin mecmualarmda 
her sefer üzerinde durularak 
okunacak yazılar çıkıyor. 

Edebiyat Fakültesi Mecmu
ası'nyı mart 1932 nüshasında 
Orhan Sadettin Beyin, Mehmet 
Emin Beyin Sokra't (1) hak
kında uzun ve birçok meselelere 
temas eden bir tenkidi vardı. 
Orhan Sadettin Beyin, o kitapta 
bulduğu kusurları anlatacak de· 
ğilim; zaten felsefe tarihi mual
limi eserin asıl hedefini anlamak 
istememiş.· Bana öyle geliyor ki, 
Emin B. bu kitabıoda, Atinalı filo
sofun fakirlerini hullsa etmekten 
ziyade, gösteıilen kusurlarla ma· 
IUI olsa dahi, tatlı tatlı okunao 
ve bilhassa gençlere Sokrat'ı 
tanımak hevesini verecek yan 
tarih, yarı roman bir eser yaı• 
mak istemiş. 

Fakat Orhan Sadettin Beyin 
• makalede temas ettiii bir me
ıele Tar iri, ondan ben de bah
ıetmek istiyorum. Bu mesele"mtl
tercim-müelliflik"' yani muhtelif 
eserlerden birer parçayı listlln
kiSrll tercüme edip ıonra bunlan 
bir arada kendi eıerimiı diye çı
\arm ak meselesidir. Acem 
ıairinin dediği gibi ., kAfirin malı 
mfimine helildır,,. 

Ne yalan söyliyeyim? ben in
tihale, bilhassa intihalin bu tnr
ltisüne pek muarız değilim. Buna 
cesaret eden adam o parçaları, 
kelimenin lügat manası ile, l~liJ 
edebilmişse ve bu suretle bize 
ihtiyacımız olan bir eser veriyor
aa ne diyebiliriz? 

Hele ilmin bazı sahalarında 
bu usule bir parça olsun baş 
vurmak şarttır. Meseli bir tarihçi, 
kendinden evvel gelenlerin eser
lerinden nasıl müstağni kalır? 
Her parçası yazanın az malı olan 
l:.ir umumi tabii ilimler kitabı da 
pek tasavvur edilemez. 

San'at ıahasında it biraz daha 
nazikleıir. Bir romancmın, bir 
pirin, bqkalarının yazılarından 
parçalar almıya ne dereceye ka· 
clar hakkı vardır? San'atte gft
ıellik meselesi parçalarda d~ğ_iJ, 
&idedir.Bazı kıraat ve mfinteMbat 
kitaplarında en giizel romanlar
dan alınan parçaları bir okurun, 
ekseriya hiçbirini cazip bulmaz-
11nız. 

Fransız klasiklerinin hepsi 
eserlerini Yunan ve Litin şairle
rinden intihal etmişlerdir. Hatta 
.. Racine,, trajedilerinin mukaddi
melerinde: "Falan sahneyi "Evri· 
p\dis,,ten aynen aldım,, diye if
tihar eder. "Moliere,,de bir inti
hal yüzünden kendisini ayıplıyan
tara: "Ben mal mı nerede bulur
eam alırım,, dermiş. Fakat ar
ealar nereden alınmış olursa ol-

(1) Kanaat kit.:ı phaneai. 

SON POSTA 

MEMLEK T BABERLEBl 

Yol Ve Ağaç Seferberliği 
-~~ -

Akşehir Kazası Dahilinde Yarım 
Milyon Kadar Fidan Dikildi 

Akıehlr (Hususi) - Kazamız 
dahilinde halk Ye memleket için 
çok faydalı bir ıeferberlik ilin 
edilmiştir Buna ağaç seferber
liği diyebiliriz. Her nllfus beş 
ağaç dikmeye mecbur edilmiş 

ve bu sayede yalnız kasabamız
da 400 binden fazla fidan dikil· 
miş, ayrıca köylerde de koruluk
lar tesis olunmuştur. Bu ıuretle 
çıplak arazi fidanlarla bezenmiştir. 

Ayrıca kazamızda yol faaliyeti 
de pyam dikkat bir ıekildedir. 
Buraya mltha.)... köyler araıında Alqelılrde alaç dikme faaliyeti 

L(itfi B. bizzat k6yleri dolaıarak 
intibaplann hAdisesiz geçmemi 
temin etmiştir. Köy kanununa 
tevfikan muhtarlar okur, yazar 
ve halkın itimadım kazanmış kim
seler arasından seçilmiştir. 

Spor hareketleri: Bu mektu· 
bumda son spor maçlarından da 
bahsedeceğim. 7 nisanda şehri
mizde devam edilen mıntaka Jik 
maçlarmd Alay takımı Ilgın 

Gençler Birliğine (2 - 3) galıp gel· 
di. Ertesi günü Alay sah ında 

Koglülerln gol faaliyeti (X Kaymakam Lutfi Bey) birkaç maç daha yapıldı. ilk mü
sabakada Gençler Spor Yurdu 

ıon beş ay zarfında yol inşası 

aeferberliğine girişilerek yeniden 
yüz on iki kilometre uzunluğun
da yol yapılmışbr. Bundan başka 
muhtelif köyler arasında balkın 

ve hükumetin müşterek mesaiıi 

Eskişehir de 
Kahve ihtikarı 
Yapılıyor 

Eakitehir ( Huausl ) - Son 
gttnlerde burada da kahve lbti
klrı milphede edilmektedir. 
Kllçllk dilkklıılarda değil, fakat 
bilyük maiazalarda bile kahve 
bulunamıyor. Bazı açıkgözlerin 
ihtiklr makaadile kabv~leri aak
ladıkları anlaşılıyor. 

Fakat meselenin mtıhim nok
tası şuradadır ki buradaki bilyük 
kıraathane ve kahvehanelerde 
buna rağm.en kahve pişirilmekte
dir. Acaba bunlar kahveyi ne
reden tedarik ediyorlar? Öğren
diğime göre alakadar makam 
bu ciheti tetkik etmektedir. ih
tikar yapanlar mahkemeye veri
lecektir. 

ıun, "Racine,, de "Moliere,,de 
etsiz muharrirlerdir, çünkil ya
zılarına· biç kimıeninkinde bu
lunmıyan bir "ruh" vermişlerdir. 

"Mütercim-mllelliflik" bizim gibi 
yeni bir medeniyet denesine gir
mek iatiyen milletlerde hiç te 
bir kabahat aayılmamalıdır; biz 
çıraklık devresindeyiz. Ustalar 
için kurulan ahlak esasları bizim 
için cari olamaz. Fakat fUDU da 
bileJim ki, .. miltuciın • mllellif " 
olmak ta çok zor bir şey
dir. Muhtelif kitaplardan alın-
ma parçaları yanyana getirmek 
kafi değildir, bunlara bir vahdet 
te vermek lizımdır. Hakiki "Mü
tercim - muellif,, bir yamacı de-
ğil, usta bir örücüdür. . 

"Kafirm malı milmine "helal· 
dır,,; helaldır amma .kıhcımız 
kuvvetile elde edilmiş olmak 

f:ıe. 

sayesinde on sekiz kargir ve on 
iki ahşap köprn vllcuda getiril
miştir. 

Muhtar intihapları: Kazamıı. 
dahilinde k5ylerde muhtar inli· 
habatı bitirilmiıtir. Kaymakam 

San'atkarlar idman Yurdunu (1-2) 
maglfıp etti. Ilgın ve idman Yur
du talqmları arasındaki mUsaba
kayı da (O - 1 ) gibi mühim bir 
farkla İdman Yurdu kaz ndı. 

T. N. 

Aksaray Mektubu 
-

Viliyet Meclisi Vali 
Tarafından Tatil Edildi 

Ak.saray Oıtamektep binası 

Aksaray ( Huıuıi ) - Umumi t dilmiştir. Bina ~aktile 37 bin 
Vilayet Mecliıinin ıon içtima liraya mal olmuştu. Fakat pcli 
gününde Daimi Encümen azası 30 bin lira borca mukabil deT-
intihap edileceği sırada Vali Bey redilmİftir. 
içtima salonuna gelmiş ve vili- • Hususi Muhasebe Mlldtlrl 
yetler idare kanununun 125 inci Tevfik Bey Vekllet emrine ahn-
maddeai mucibince mecliain faa- dı. Sebebi benllz mal6m değildir. 
liy~~i.~ b~r _haf~. milddetle ta~I • Bu sene yol parası bet 
ettıgım bildırmişb~ •. Azadan ~il' lira olarak teıpit edilmiştir. 
kısmı bu karara ıtiraz etmek ıs- Ayrıca 4000 amelei mükellefe 
te~if, .f~at Vali ~Y kanuni ~- •ardır. O. z. 
lihıyeünı kullandıgını •6ylem~ 
ve meclis dağılmıştır . 

lif. Vali B. tarafmdan vuku-
bulan talep üzerine Halk Fırkası 
mutemedi ve Belediye reisi Hadi 
Beyin muamelatı teftiş edilmek
tedir. Teftiş Halk Fırkası merkez 
grupu azasından Kazım 8. tara
fından yapılmaktadır. * Resmini göndrGiği• bina 
buradaki ortamektep bjnasıdlr. 
Altı sene ,evvel yapıl~ bu bina 
Hususi Muhasebenin borçlanndan 
dolayı Maarif Vekiletine devre• 

Kon yada 
23 Nisanda Fakir Yav

rular Sevindirilecek 
Konya, 18 (A.A) - Halk Evi 

içtimai yardım komitesile kadın-
ları çalıştırma birliğinin müşterek 
mesaisi neticesinde 101 fakir ve 
kiwsesiı ~ocuk giydirilmiştir. 23 
nisan çocuk haftasında daha 150 
çocuk giydirilecektir. 

Kulağımıza 

Toprağa 
Bakıyor 

Vaktile, çektiği 
butalığı neticesinde kambur 
lan bir zat vardır. Geçende t 

nıdıklardan birinin yüzüne dikka 
dikkatli baktıktan sonra demiş ' 

- Sana iyi bir müjde 
cetiml 

- Hayır ola ... 
- Çok yaşıyacaksın! 
- Ya?. Nereden bildin?. 
Muhatabının biraz hürmetlict 

olan kulaklarını göstererek: 
- Uzun kulaklılar, çok yaşat 

da ondan!. 
Uzun kulaklı arkadaş, bu kr 

hanete biraz içerlemiş demiş ki: 
- Öyle ise benim de saat 

fena bir haberim var: vakit ge' 
çirmeden vasiyetnameni hazırla. 
Y akmda öleceksin! 

Kambur, telifla aormuı: 
- Nereden bildin"/ 
Kamburun, sıkıntı albnda yr 

re ejilen başmı göstererek er 
vap vermiş: 

- Gözlerin toprağa bakıyor 
da ondan! 

itibar ... 
Biribiri üstüne üç zil: Tehi k 

işareti. .. 
Tramvay zınk diye d 

Sahanlıktaki yoJcul r r 
kafakafaya dehşetli bir mü 
me... ihtiyar bir yolcu, k 
tutamıyarak dizü tü kapa 
Bumu, bir demire ça pmı , 
nıyordu. Bu anı sarsınt 

akıllan b şındau gi.denler, te 
sordular: 

- Ne var, ne oldu? 
Biraz sonra hadıse anla ıl ı 
- Az kalsın bir köpeği çıg 

niyormuıuzl. .. 
Burnundan damla damla kd 

uzan ihtiyar, tuhaf bir ermeni 
ıivesile atıldı: 

- Desene ki.. Şirketin yanın'" 
da kBpek kadar ebtibarimiz yok! .. 

Boğaz Ve Hava L 
Kurban bayramını ztığürtlull 

Jlz&nden 11rt SJrta istirahat et
mekle geçiren bir aı"kadaşa: 

- Yahu, dedim, biç olmaztl 
8oiua kadar gidip ıöyle bit 
bava alsaydın ... 

Dudaklarında zoraki bir te
bealmle: 

- Evde tamam, ıekiz tan• 
boğaz dururken Boğazda ne i illl 
var •• dedi. Hava almaya gel ce; 
Ondan başka kursağımıza o• 
ıfriyor ki? ----
Amasya da 

• 
Belediye işleri 

Geçenlerde Amasya Belediyi' 
IİDİD faaliyetine ait bir yazı ill"' 
tişar etmişti. Amuya Belediy• 
Reİ8illden aldığımız bir mektupt• 
belediyenin btıtçe ile çizih11İf 
olan program muci~ince faaliyet .. 
te balunduğunu, park meselesini 
temal' eden Belediye Reiıi pat" 
kın pbir için çok lllzumlu oldll" 
j'unu, 10kaklann karanlık oınır 
dığım, tehrin muhtelif yerlerind• 
radyom lAmbalan yakıldıjını bil
dirmektedir. 

Tayyareye Yardım 
Bitlis, (Hususi) - Halkımıı•11 

Tayyare Cemiyetine verdiği ian• 
miktarı otuz beş bin lirayı bul
muıtur. Bu para ile (Bitlis) isıni
ni tqıyacak bir tayyare alınacak
tır. 30 ağustosta isim konıı>• 
meruimi yapılaca~tır. 



20 N• 

I Arabr 
4 .. Zilhicce • 13'0 

Rumi 
7 ·Nisan• se:ıe • 1349 --~•kit t-:un3 V. tt Vakit j Ezant /V· tt 

tıı -==--~ ~= a neş 10 205. 13 'Ak;a n 12. - 18. 54 

be ile 5. 19 12. 13 Y atıı ı. 39 20 32 
...._ htdı 9. 15. ! 9 lmsa\ f• 31 3 24 

Tahvili temiı beseir, Evveli 
aitte aevir 

A ç L ı K 
S$ MBellifi: « n•t HamsrJ11 fdlıterdmfı P S. 

.. Sahteklrlık mı? Majmazel 1 adamın börle bi~ har~~ete tea 
ba llıa çekinmeden bakıyordu. Hat· tebbOı et~ıt. ?Jabdeceg1De nasıl 
8- ınerakla n isticalle soruyordu. ihtimal venrsınız?J . 
...; , de ona bakıyordum. incin- - Faka! .. : Bana 6yle. q".eldı ld 
le.eti~, cevap verdim. O, bana biızat kendınız ı&ylemedınızl 

Ui etmek için olacak: Baıımı arkaya attım '119 mg. 
herk- .Fakat AHahım. .. dedi, ?u hatabımın omuzundan aşan ~ir 
"1.ıt:k~D ~a gelebılirl B!mm nazarla sokağa baktım. Gözlenm 
S... rLlc yapmlf olacaıım• b' yaklaşmakta olan bir kırmı· 

~~akta devam ediyordu. ızeıb·seye tesadtıf etti. Ba bir 
,, 1hayet: ıı e ı , ...... _ la 
- • . erkek yanında yOrOmeıu., o n 

Celt Herkeaın başına gelebılea b. k dındı. Tam bu dakikada De-
~t~~l~n nedir? Diye aordum. ır ~De konUf1118da olmasaydım 
~ arlık J•pmak mı? Bana m•az kaba ,Bplaesf altında teM-

·~ .. karfdtazda dura• _... 

SaJfa 1 

•Arkua ..... 
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Şark Aleminde 

Irakta 
Altın Ve Gümüş 
Madenleri 

Bağdat (Hususi) - Hükumet 
Garbi Irakta (Ratbe) şehrinin 
şimalindeki büyiik altın ve gü
müş madenlerini iıletmek ıçın 
mcb'usan meclisine yeni bir ka
nun layihası tekJif etmiştir. Bu· 
nun için de Hacı Mehmet Ah· 
dullabüssam ile hükümet (75) 
senelik bir mukavele yapmışbr. 

Bu ı:at bir sene içinde Ratbe 
civanndn (2300) kilometre mu
rabbaı arazi dahilinde işe baş
hyacak ve her sene hük6mete 
(750) rubye, safi kardan da yliz· 
de (on)dan kırka kadar bir hisse 
•erecektir. Buradaki madenlerin 
dünyanın en zengin madenleri 
olduğu söylenmektedir. 

Suriye Ve Irak 
Bağdat ( Hususi ) - Irak hU

kumeti Suriye ile Irak arasındaki 
ilı ' cıadi miinasebatı arhrmnk ve 
u· 1 çöl yolunu kısaltmak için 
( 1 .ıloce ) de Fırat üzerine demir
den muazzam bir köprii yaptar
Q•ıttır. Köprünün küşat resminde 
bizzat Ksral F eysal da bulun mut 
'e bu köprU yllzUnden Irak lk
bea~iyatanın seri bir tekimiile 
•azlıar olacağı hakkında bir 
DUtuk aöylemiştir. 

Kırat Feysahn Heykelleri 
Bağdat, ( Hususi ) - Burada 

bir meb'uıun riyaseti altında bir 
teberruat komisyonu teşkil ediJ
miftir. Bu komisyon üç yerde 
Kıral F eyıahn heykellerinin dikil
meaine karar vermiıtir. Heykel
leri aki Irak Batvekili merhum 
AbdOlmuhıin Sadun Beyin hey
kelini h11ılamakta bulunan Sin
JOr Kanonika yapacaklar. Hey· 
kelle· Bağdat, Basra ve Musulda 
cl& .. -•cektir. 

Petrol Boruları Dö,eniyor 
Berut ( Huıuıl ) - Musuldan 

Hayfaya akihlacak petrol boru
larının Şuki Erdende 'efriıine 
bqlanmış ve Ammana tCadar da 
bitlrilmiftir. Şarki Erdene ( 4M ) 
kilo metroluk boru d6şenecektir. 
( 'n ) bin ton tutan bu borular 
tamamen getirilmiıtir. Ayrıca 
bu boruluın ıeçtiii aahaya tel· 
ıraf direkleri de dikilecektir. 
Omm için de ( 25 ) bin adet 
demir telgraf direti getirtilmif 
•• teıbitine baılanmııtır. 

Tokg_oda 
Bir lnfilak 

Tokyo, 19 - Bir mtıhimmat 
depoaunda bir infilik olmUf, 
birçok kimseler yaralanmıı, M 
•• yıkılmııtır. 

Hindistanda idam Cezaları 
Patna, 19 - Bir polis zabi

tinin ölümünü intaç eden anar
fİttlerin nUmayişine ittirak eden 
a kiti idam, 5 kişi müebbet nefi 
cezasına mahküm olmuşlardır. 

lmerika Hariciye Nazırı Hasta 
Cenevre, 18 - Soğuk algın· 

lığından hasta olan M. Stimson 
buraya gelelidenberi odasından 
çıkmamaktad·r. 

19 lar Komitesi Ne Yapıyor? 
Cenevre 19 - M. Himansın 

riyasetinde toplanan 19 lar ko
mitesinin, Japon askerlerinin 
Şanghaydan çekilmesi için bir 
m6hlet tayin ve le.pitinden aarfı 
auar ettiii ıöyJenmektebir. 

SON POSTA 
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İçerdcn tabak ve çatal tıkır- ı 
tılarına karaşan sesler geliyor: 

Döner bir ... PilAvla olacak .. 
- Tas kebabı, yaisız tarafın-

dan .. 
- F aıulye etli ... 
- Bir Halep iti yap .. 
Vakit öğle... Lokantanın en 

hararetli iı saati .. 
Garsonlar·, adeta uçar gibi 

masadan masaya koşuyorlar: bir 
tabak boşalır boşalmaz, ytrme 
hemen yenisi geliyor. 

Birisi, kapıdan töyle bakmı
ya 2örsün, hemen iki 'üç kişi 
birden istikbaline lrntuyor: 

Buyurun beyim .. , 
Yukarda yerimiz var efen-

dim .. 
Dönerimiz pişkindir Beye

fendi ... 
Mütereddit bir bakış, küçük 

bir duraklamadan sonra yaşlı bir 
adam, yavaşça içeri daldı. Otu
racağı masayı birden intihap 
edemiyerek garsonun gösterdiği 
yere doğru yürüdü. Yakası yağlı 
eski pardüsüsüni.i almak istiyen 
garsona: 

- Hayır.. Durıun ! Cevabını 
verdikten sonra kendi elile çivi
ye ilittirdi. Listeyi bir kabahat 
işler gibi, ıöyle yangözle çabu
cak tetkik ederek garsona aes
lendi: 

- Bana bir etli fasulye .•• 

Faıulyası gelince lokmaları 
lri iri kopararak yemiye başladı. 
Bu iştihalı saldırışa, küçük fasul· 
ye tabağı takat getiremedi, bir-

kaç çatalda bitti. İhtiyarcık bel
li ki doymamıştı. Sesini başkasına 
işittirmekten korkar gibi mırıl

dandı ; 
- Baua varım pilav getir!.. 
Yarını plav .. Bu, ancak iki 

kaşığı güçlükle dolduracak bir 
tutam yağlı pirinçten ibaret
ti. 1htiyar, bunu ekmeğine katık 
ederek, lezzetine doyulmıyacak 

bir şey gibi, azar azar yiyordu. 
Nihayet, bu da bitince 2arsonu 
çağırıp sordu: 

- Hesabımız ne etti oğlum? 
Garson, bir kağdm üstünd, 

küçük cem aıneliyes 'I yaptı: Ta
mam on beş kuruşluk yemek 
yüz paralık ekmek yemiş .. 

Paraları sayıp garsonıın avu
cuna koyarken, elleri titriyordu. 
Önüne sürülen (Kürdan) a iltifat 
etmeden dışarı çı kta. 

Veznede oturan lokanta ıa· 

hibioe göz ucile baktım: Bana, J 
hafifçe göğüs geçiriyor gibi geldi. 

Yemeğimi yarıda bırakarak 
yanına gittim: 

hemen kotup geldi. 
- Bize, iki kahve .. 
Kahveleri, bir damlasını dak

meden, seri bir hareketle antt
nıüze koyan garsona lokanta 
sahibi sordu: 

- Biraz konuşabilir miyiz? 
Gazeteci olduğumu dyleyince 

derhal alAlcadar oldu: 
- Siz, yemegınm yeyın .. 

Ben, oraya gelirim. 
Adamcağız içini botaltmak 

için vesile arıyormuş: 

- Ah, bu lokantacılık, ah, 
diye başladı, adeta biıi dertli 
etti. Şu gördüğilnüz lokanta, 
val<tile Sirkecinin birinci sımf bir 
lokantası idi. 

Muhitin en kibar müşterileri 

buray3 gelirlerdi. İki senedenbe
ri, müşteriler, gitgide azalmaya 
başladı. Baktım, böyle giderse 
bunca senelik zanaatı terketmiye 
mecbur kalacağım, tuttum, fiatları 
ynrı yaraya indirdim. Otuz 
kuruşa sattığım et yemeklerini 
on beşe, sebzeleri ona, pilavı 
yedi buçuğa indirdim. Buaun 
üzerine lokanta, tekrar müşteri 

ile doldu. Fakat; bu iş bana 
karın dörtte üçünü kaybettirdi. 
Düşiinün bir kere: Tereyağlı pi
IAv yedi buçuğa ... 

Pirincin okkasını kırk beşe, 
tereyağının okkasını ( 200 ) e al.. 
Sonra da bir tabak tepeleme 
pilavı yedi buçuğa ver... Etin 
okkasına 60 tan aşağı aldığ mı.z 
yok. Döner kebabı on beşe ve
riyoruz. Et yağsız oldu mu, müt· 
teri hemen homurdan mı ya başJaı: 

- Kayış gibi et te yenir 
. ? 

mı ya ••. 

Ya, garson derdi.. Hele onu 
hiç sormayın... Yaı geldi mi, 
küfesini bırakan, boya kutusunu 
bir kenara atan, önüne beyaz 
bir önlük geçırıp garsonluğa 
başlıyor. Böylelerinin garsonluğu 
da ona göre ... Müşteri dalgınlıkla 
lokantada bir tey unutacak o1sa 
gitti gider ... 

Ben öyle garsonlar yelişlir
dim ki, buraya geldikleri zaman, 
ilk giinlerde çorbayı müşterinin 
kafasından aşağı dökecekıniş gi
getirir, şişeyi açarken, man· 
tarı içine düşiirür, tırnaklarını 

tabağın içine sokarlardı. T e
mizliğe, tertibe, intizama, çabuk
luğa alaştırıncıya kadar neler 
çektim. 

- Mehmet, oğlum.. Buraya 
bak. .. 

Saçları, itina ile 
beyaz keten ceketli 

taranmış, 

bir ıenç, 

- Ben farz el ki mllıteriyim 1 
Lokantaya geldim. Nasıl hizmet 
edeceksin bakalım .. 

Garson, bu emri bir daha 
tekrar ettirmeden, koltuğunun 
altındaki bezle masayı bir uni
yede temizledi. Tabakları, çatal
ları yerli yerine koydu. İftah 

açıcı salatayı da unutmadı. Bir 
taraftan tiıedeki suyu boşaltıyor, 
bir taraftan da yanıbaşındaki 
müşteriye göz kulak oluyordu. 

Lokanta sahibi anlatıyordu: 

Viyanadaki lokantacılık 
mektebinde garsonlar, servise 
böyle alıştırılır. Yetişmiş garson· 
Jardan biri muallim olur. Diğer 
hirkaç garson müşteri rolü ya-

parlar. Muallim, elinde bir sürü 
tabakla gelir, hiç şaşırmadan 

müşterilerin muhtelif yemeklere 
mahsus çatal, kaşık, bıçak ve 
bardaklarını büyük bir intizamla 
yerli yerine koyar. 

Biz de bir aralık burada bir 
gar.sonluk mektebi açmak iate
miştiştik. Bu mektepte pratik 
olarak bir veya ik" lisan da &ğ
retecektik. Tabii lisanın incelik
leri filin mevıuu bahs değil.. 

Türkçe bilmiyen ~ecnebilere 
hizmet edebilecek kadarı ktfi 
idi. Fakat olmadı. Garsonlar 
namma hareket eden bazı kim· 
seler, bizim bu teşebbüsiimilzU 
akim bıraktılar. Kısmen hakları 
da varya ... Beyoğlunun çok ka
z<mç yapan barlnrı ile bazı el· 
lence ~·erleri yüzde on garson 
hakkından kırpıyorlar. Bu, hiç 
doğm değil.. Dünyanın her tara
fında garsonlar, yüzde onla ça
lış rlar. 

F arzediniz ki, yüzde onu kal
dırdık. Ayda on on iki liraya gar
son çalışlırmağa mecbur olduk. 
Bu kadar az bir paraya burada 
garsonluk yapacak adamın şUp

he yok ki servisten haberi. olmı
yacak, sonra da maaşlı olduğu için 
müşteriyi memnun etmeği kendi 
ne iş edinmiyecek.. Şimdi iyi bir 
garson, orta halli bir lokantada 
günde bir buçuk iki liraya para 
demiyor. Bir şey daha var. Gar
sona maaş verince, tabii biz de 
kardan ıiden bu parayı, yemek· 

nüshasının altıncı sayfasının 
rinci kari mektuplan sütunun 

ı - Neticesi uzayan 
muamele 

2 - İki maltlJiin ricası 

Başlıklan altında neşredil 
yazılar Maliye Vekaletine gönd 

rilmişti, Bu kere gelen cevapt 
Bir numarada. b ... hsedilen, Has 
Efendi zevcesi Hatice Hanım 

maaşının 15 - 6 - 931 tarih 
14290 • 264 numarala tahrirat 
fstanbul Eminönü Ma1müdiir)ü v 

ne tahvil edildiği, 

iki numarada gösteıileo, Sa 
ıun Malullerine ait tlitün bey'i 
llçte birlerinden verilecek ikr 

miyenin de tevzii huıusunda 1 
.1ımgelen muamelenin intaç ed" 
mekte olduğu bildirilmekte • 

Matbuat Kanununun 48 inci ma 
desinin ikinci fıkrasındaki tarif 
•eçhile muktezaaıma 
olunur efendim. 

~ariclye Vekili namma 
Namen 

Kröger 
Kibrit Kıralı Sahtekar 

Değil Mi lmiı? 
Ro'ma, 18 ( A.A ) - Ba 

ecnebi gazetelerin Stokholmda 
aJmıı oldukları haberlere naza 

ran Krögerin kasamnda inhiaar 
lar mUdOrO M. Botelll He Malty 

nazırının imzalannı ha\'i hl 
takım İtalyan hazine tahvili 
bulunmuştur. 

Stokholmda da meydana çı 

karıldığı veç.hile bu haber, ap 
ıikir bir yalaııdır. 

ltalyan hükumeti ile Kröge 
arasında ne doğrudan doğruya 
ne de dolayısile hiçbir mnamel 
sebkctmemektedir. 

lerin fiatine zammedeceğiz. N 
ticede yine müıteri ziyanlı çıka 
cak ... 

1ıtanbulda teadl edilen ı 
aonlar ( 1000) i bulmaz. Fakat 
deditim gibi yaz 191ip te bahç.U 
ga:ıino)arda iş başlayınca gano• 
adedi, iki binden batta &ç biw 
den fazlaya çıku 1 Lokantacılar 

Cemiyetinin bir tqebbllsü varda. 
Bazı mUeHeaelerin kestiği yllzd• 

onu garaonlara iade ettirecektik, 

heyeti iduemize ganonlardan da 
aza alacakbk.. Buna mukabil 
kendilerine bir teklifte bulunduk• 

- Gelin bizim cemiyete ilti· 
hak edin l 

Nedense, buna yanaımadılar. 
Bilmem, bu işte zarar eden biı 
miyiz, onlar mı?,, 

Lokanta sahibi, ıoo söz ola· 
rak halkın ucuz yemiye olo 
rağbeti göstermek için bana bit 
listeden bahsetti: 

- Meseli, bakan.. Yirmi bef 
kişi, on yedi buçuk kuruşlulı 
yemek yemiş.. Kırk kiti, yirıni 
yedi buçukla otuz beş kuruf 
arasında para vermİf. Ancak o• 
kişi, elli bet kuruşu feda edr 
bilmif ... 

Bu vaziyet kartıımda galib• 
bir sokak batı tutup çanağı ylJ 
paraya çorba satmaktan bafk• 
çare an iz kalmayacak 1... * JI 



L 
İnanılmıyacak 
Derecede Garip 
Vak'alardan Bir 

İki Nümune 

Ça lzşnıaktansa 

Arneliyat Olmak 

Evladır 
Bir Alman amelesi, çalışmak

tansa ameliyat olarak hastanede 
Yatmayı tercih etmektedir. 

Bu adam, işi bırakıyor, has· 
taneye gidiyor. Doktorları apan
disiti olduğuna inandırıyor. A
nıeliyat masasına yatm)ıvor. 
Apandisiti açılıyor, bir şeyi 
bulunmuyor. Fakat bu vesile 
ile bir hafta kadar hastanede 
Yatıyor, bedava yeyip ıçıyor. 

Nihayet bu oyununu polise iti
rafa mecbur oluyor. 

Garibi şu ki, bu adam, beş 
defa böyle hastaneye girmiş ve 
beş defa ltizumsuz yere a.meliyat 
oJnıuştur. 

Giivercinleı 

Fotoğraf Çıkanyorlar 

İNANILMIYACAK 

Bu adamın 

parmaklan 
piyanoda 13 
nota üzerine 
uzıırın bil:> or 

f.W~~~~~ 

Yayla ok, 
•n eakl mu
•ll.oi alt-tıclir. 

ŞEYLER 

' t 
Para Sahasında De .. 

ha Gösteren Bir 
Fransız Kadını 
Paris ( Husu~-) _ "F" . . o~ ı~ 

~mdeki İktısadi ve mali,. gazete-
nm ~ahibi madam Hano tekrar 
tevkıf :dil~i ve bütün Ajanslar, 
bu hadısenın haberini verdiler. 

Bu tevkif hadisesinin ehemmi
yetini anlayabilmek için Madam 

Hanonun son zamanda oyna
makta olduğu mühim rolün bilin· 
ınesi liizımd r. 

Paris Polis Miid" ·· M ş· · uru . ıyap 

Madam Mano hakkmda ~(7li hi; 
r~por hazırlamıya memur cdimiş
tır. Müdiir bu raporu hazırlamış 
ve Maliye Nazırı M. Flandene 
göndermiştir. Bu rapor ertesi giln 

Maliye Nazırmm masası iizerinden 
esrarengiz bir şekilde ka} bolmuı 
ve Madam Hanonun gazetesinde 

aynen neşredilmiştir. Madam 
Hano da bu raporu çalmak zannı 
ile tevkif edilmiştir. 

Almanlar, güvercinler tarafm
aan kullanılabilecek fevkalAde 
kUçUk bir fotoğraf makinesi icat 
etrnitl-.rdir: Bu makine 40 gram 
ıığırlığındadır. Güvercine bağla
nıyor. AdeBesi otomatikman açı

lıyor. Bu otomatik kısım öyle 
Ayar ediliyor ki, güvercin muay
yen bir mesafeye gidince adese 
açılıyor ve fotoğraf makinesi res
mi çekiyor . 

Bu aporcu otr vuru~ta 

topu 150 metro lterl~ < 

Zabıta, Madam Hanonun ida· 
rehaııesini ve evini aramışsa da 
hiçbir şey bulamamıJhr. Neşredi-
1~? -~u gi~li raporun muhteviyatı 
buyuk bır ehemmiyeti haizdi. 
Çünki bu raporda, ••Fors,. gaze 
tesinin neşriyatımn milli itibarı 
sarstığı, Madam Hanonun Sovyet 
sefaretinin bazı erkanif e temas 
ettiği, gazetenin intihabat arife· 
sinde komünist propagandasına 
alet olduğu kaydediliyordu. 

Madam Hano, bergün yazdı
ğı makalelerde Fransanm, küçUk 
merkezi Avrupa devletlerine pa• 
ra vermesini tenkit ediyor, Tar-

Bu fotoğraf makinesl ile bir
çok fotoğraf almıya muvaffak 
olunmuştur. 

Şimdiye l<adar ordularda 
ıüvercinler postacı olarak kul
lanılabilirdi. Umumi harpte Alman 
cıepbesinde 2 J bin güvercin vardı. 

Otomatik 
Jt.. 

Yazı Makinesi 

Cenevre saatçilerinden biri 
otomatik bir yazı makinesi icat 
etmiştir. liu yazı makinesi, bil
diğimiz daktilo makinelerinden 
farklı değildir. Y almz elektrikle 
işlemektedir. 

Daktiloya düşen vazife sade
ce tuşlara parmağını dokundur
nıaktan ibarettir. Makine kendi 
kendine çalışır. Kelimeler ara
•ındaki mesafeyi kendi ayırır 
Ye ıatır başlarına kendisi döner. 

KoJJanılan daktilo makinele
rinin 2000 parçası vardır. Halbuki 
hu yeni makine 20 parçadan mü
rekkeptir. Boyu küçüktür. fşgal 
ettiği yer azdır. Tanesini beş li
raya satmak mümkün olacakbr. 

Yeni Mesih • 
f 11.gilterede 

Mihri baba isminde Hindis
tanda çakan Mesih, geçen hafta 
lngiltereye gelmiş ve doğru ken· 
disine inanan kimselerden mü .. 
tekkep köye gitmiştir. Orada bir 
LUcreye kapanmıştır. Bu hücrede 
birkaç glln oruç tuttuktan ıonra 
çdup bütün dünyaya hitaben bir 
Leyanname neıredecektir. 

HAJA bu mecıupJara inananlar 
••rcLr. 

Bu köpe;io dil! 
mavidir 

Hıırflerl• yap 1- --12 kelimeden mllrekkep çeklJnılt en 
ını' bir reııim uzun tetgrd 

BİLİR MİSiNiZ NİÇİN? 
1 - Danaburnunun 

Niçin Kıskacı 

Vardır 1 .. 

----
3 - (Saka) Kuşunun 

Gagası Niçin 

Geniştir? 
Sakakuşu gerek küçüklüg~ ünDaııaburnu denilen böceğin 

arkasında sert ve kıskaca benzer de, gerek büyüklüğünde bol gı-
daya muhtaçtır. HaJbuki yediği bir şey vardır. Bu kıskacın hay-
şey de balıktır. Balığı her vakit 

vanın kendisini müdafaa için bir 
silah olduğunu söylerler. Filhaki- yakalayamaz, onun için gagası 

hem balağı tutmak için bir ağ, 
ka bu böceği tutmak isterseniz 

hem c!e balığı ileride yemek 
kıskacile parmağ.nızı yakalamıya üzere saklamak için bir kese 
çalışır. Fakat hu kıskaç okadar vazifesini görür. 
ufaktır ki kendisini müdafaaya 
kifayet edemez. Bu kıskacın mev- 4 - (Turna) Kuşunun 
cudiyetinin asıl hikmeti, böcek Kuşunu Ayakları Niçin 
uçlukta1ı sonra kanatlarım onun Ördek Ayaklarına Benzer? 
içinde saklıyabilmektir. Böceğin Turna kuşu derin suJarda 
kanatlan kapamr kapanmaz bu yüzebiJir. Fakat bacakları çok 
kıskaçlarla alır ve onları yerle- ince olduğu için bunu kolaylıkla 
rine yerleştirir. yepamaz. Onun için bu kuş tam 

2 - (Kangoro) nun 

Niçin karnında 

Kesesi Vardır? 
Kan !fOronun karnındaki kese 

büyük bir cep gibidir. Bu cep 
bu bayvanın neslini idame nok
tasından çok lazımdır. Bu hayva· 

6 - (Toğan) Kuşunun 

Gagası Niçin 

Büyüktür? 

Kuşu karikatür gibi tuhaf 
bir hale sokan lbu büyük gaga
nın manası nedir ? 

Bu gaga büyüklüğüne göre 
hafihir. Onun için kuf onu 
kolaylıkla taşıyabilir. Bununla 
beraber bu gaga çok kuv-
vetlidir ve bir vuruşta bir 
kuşu öldiirebiJir. Fakat bu kuşun 
gagasınm büyük oluşunun ba~ka 
bir sebebi daha vardır. Bu kuş 
inek gibi geviş getirir. Bir şeyi 
yuttuktan sonra tekrar ağzma 
çıkarır ve gagasında onu ezip 
çiğner. Gaganın büyüklüğlinün 
•ebebi budur. 

7 - (Deniz Akrebi) nin 
Niçin Kanca Gibi 
Çıkıntıları Vardır? 

Deniz akrebi, tekten örümce
ğe benzer tuhaf bir ha) \'a11dır. 
Bunun kabuğunun e rafıoda 
kanca gibi çıkıntılar vardır. 
Bunun sayesinde hayvan etrafına 
asılıp kalabilir. Bu sivri uçlar 
adeta kuyruk vazifesini göri.ir. 

nın yavruları da doğdukları za
man çok zayıf : ve mu 'rnvemetsiz-

dir. Onun için bir diişmao karşı
sında annelerile beraber kaçıp 

manaşile yiizücü bir kuş değildir. 
O halde niçin ayakları, güya 
yüzücü bir kuşmuş gibi, ördek 
ayaklarına benzer? Bunun sebebi 
kuşun ince ve uzun bacaklarına 
rağmen ayakta durabilmesini 
temindir. Turna kuşu ekseriya 
göl kenarında dolaşır, çanıuı-lu 
yerlerde gezer. Eğer ayakları 
ötckı kuş:arın ayaklarına bt:n
zerse o vakit buralarda gezt.·ınez 
ve a,•mı avlıyamaz. 

5 - (Akbaba) nın Başı 
Niçin Tüysüzdür? 

8 - (Zürafa) nın Boynu 
Niçin Uzundur? 

kurtulamazlar. Fakat anneleri 
yavrularını karnındaki cebine 

leştirir ve onlarla beraber 
yer k d. 
kaçar. Kangoro, yavrular en ı 
k ndilerine yilrüyebilecek hale 
g:linceye kadar onları cebinde 

t Orada besler ve bUyUtilr. 
aıır, 

Akbaba kuşunun başında tüy 
yoktur. Çünkii bu kuş kıdasmı 
gübreliklerde arar. Gübrelere 
başını sokar, çıkarır. Eğer tüy 
olsaydı, o vakit fbaşı daima pis 
bir halde bulunacaktı. 

Zürafanın boynu uzundur. 
Çünkü zlirafanrn ön ayaH:Jarı 
çok uzundur. Boynu kısa ofsaydı, 
başını yere eğemiyeceği için aç 
kalmaya mahkum olurdu. Zaten 
ekseriyetle kurak \"e otsuz )'er
lerde yaşadığı için akaç yaprak-

t diyö kabinesini Fransıı iktısadi
yatmı baltalamakla itham etmek
te devam eyJiyordu. Şimdi efkArı 
umumiye, polis müdfirünün rapo
runun mu, yoksa Madam Haııo
nun fikirlerinin mi hakla olduğunu 
anlamak için adli tahkikatın ne
ticesini beklemektedir. 

Ekseriyet fırkasının gazeteleri 
Madam Hanonun Bolşeviklere 
satılmış olduğunu, muJınlif gaze
teler de M. Tardiyönün beynelmi 
lcl sermayecilerin bir aleti bulun
duğunu, takip ettiği siyasetle kU

çük Fransız tasarruf erbabmı 
ezdiğini ve ezeceğini yazıyorlar. 
Muhalif gazeteler ise bu müna
sebetle M. Tarcliyönün 191 ı 
senesinde M. Memon isminde bir 
levanten, F rsınsız Hariciye Neza
retinde Humus-Bağdat şimendi
fer imtiyazına ait evrakı çaJdtr
dığını hahrlatmaktadarlar. Bu ga
zeteler, eski Tan Başmuharriri 
olan ve şimdi hük6met reisi 
bulunan M. Tardiy6ye bu evra
kın çaJınınasına hayret etme~e· 
sini söylemektedirler. 

Madam Hano hadisesinin ne 
dP.rece mühim bir mesele oldu
ğunu ıyıce kavramak için bu 
kadın hakkmda, eski Fransız. 
Başvekili Kayyonun " mali bir 
deha ,, dır dediğini batırlanıak 
kafidir. 

. Filhakika, bu kadın gibi şiın
dıye kadar beynelmilel para ve 
iktısat işlerine aklı et""n 'k' . . " ı ıncı 
bır kadın daha diinyaya gelme· 
miştir. 

farı yiyerek geçinmek mecburi·*' 
yetindedir. Halbuki boynunun 
u~unluğu sayesinde ağaçların 
yuksek daJJarına kadar irişerek 
gıdasını temin edebilmektedir. 



HARUNÜRREŞ ·r 
68 Yazan: * lf.. 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 
F enbas, işte bu noktayı tespit 1 

etıniye çalışırken Harun gülüm
sedi: 

- Bizim ihtiyar, dedi, ucuz 
hp pahalı satmıya alışmıştır. 

Halbuki biz, kumaş değil, cariye 
alıyoruz. Onları kar için satacak 
değiliz. Binaenaleyh hakiki kıy· 
metlerini vermeliyiz: Hepsine 
iistüste yetmişer bin dinar! Nasıl 
razı mtsıo Havace? (1) 

Yetmiş bin dinar, otuz beş 
bin ingiliı. altını kıymetindedir. 
Demek ki Harun, üç halayığa 
,Uz bin altından fazla bir para 
ermek istiyordu. Bu f enbas n 
umduğundan yedi defa yilksekti, 
şahane bir verişti. Esir taciri: 
'Hay Allah ömürler versin" fer
yadile arzı şjkran ederken lsma· 
ıU de .• "Hay Allah akıllar versin,, 
elhıılesini mmldanıyordu. 

Harun, pazarlığın bitmesi 
lıerine koynıından bir kutu el

u Çlkardı: 
- Al bakalım Havace, dedi, 

tonlara kıymet biç, borcumuza 
ınukabil olan miktarım seçi (2) 

F enhas, halife ile alış veriş 
f&lplığım unutacak kadar hırsa 
k. pılmışh. Dünyanın en nefis 
m l\cevherlerini teşkil eden bu 
bir yığın parlak taşları heye
can ile tetkik ediyor, ölçüp 
biçiyordu. Nihayet işini bitirdi, 
yırmış olduğu bir avuç mücev· 

br ri Haruna gösterdi: 
- Bunlar, benim mücevher

lerimin mukabili olabilir! 
Ayırdığı taşlarm kıymeti, 

belki llç Zatülhal daha alacak 
k dar yüksekti, fakat Harun, ses 
,,karmada: 

- Atı. dedi, ödeştik. Bunlar 
•onin, kızlar da bizim. Şimdi 
\:ağır haapaları eğlenelim. 

Bir gece evvelki ahenk teker
riir ediyordu. Kadehler elden ele 
dolaşıyordu. Yalnız bir fark 
-Yardı: Harunun teyakkuzu ve 
teenmsi!. Genç halife, artık bir 
gece evvel olduğu gibi başı boş 
harel{et etmiyordu. Adeta hesapla 
içiyordu ve bilhassa içkilerin şişe
!erden kadehlere boşalhlmasını 
murakabe ediyordu. Bu sebeple 
meclisin neşesi itidal içinde 
1, lıyoı du. Manasız sıçıramalar, 
çılgın hamleler yoktu. Söylenen 
şarkılar, şevk ile dinleniyordu. 
Kızların rakıslan, ıevk ile seyre· 
diliyordu. Gerçi bu, bir nevi 
resmiyet kokusu veriyordu ve 
Harun, taşıdığı Horasanlı kıya-

(11 " Harunürre§İt, " Zatülhal ., 
namındaki hanende bir cariyeyi yet· 
mit bin dinara utın almışb. Bu 
eariye, Reşidin en ıiyde boşuua 
.:tfden, kendisine f&İrane ilhamlar 
veren Uç kazdan biri idi. Efendisi 
ilzerinde okadar nüfuzu nrdi ki 
Retidf adeta eair yapmıştı. Gunlln 
birinde kendisinden her ne iste.ıra 
yapacağ1na yemin etti.Zatnlbal de bu 
.,eminden istifade ile bir Türkün J1 

,edi seno mUddetle Farl• kıt'asına 
kumandan ye haraç nazın yapılma· 

ıını istedi,Harun da hemen bu uruyu 
yerine getirdi. 

Egani: C 15 - S: 80 
(21 " lslAmlar büyi.ik mebl~tlara 

l»edel mUcevherat kullanırlardı. 
MeHli biri on bin dinar masrafa 
muhtaç uzun bir yola çıktıtı zaman 
o miktar panyı altn ve gilmilf ola· 
tak beraber ıır~HOrmekten in eJınH 
ı6türürdn n elmasları gittitl yerde 
haoka bavales1 veya banknot llibl 

k 111lanırdı. ,. 
"f!denlJotl laJAmlye tarihi· Cı 5. 

fetine o kokuyu yakıştıramıyordu. 
Fakat iradesine sahipti, içinden 
kopup gelen bağırmak, sıçramak 
arzularını yine içinde hapsede
biliyordu. 

Fenhas, uzun bir müddet bu 
sakin eğlenceye sükünetle işti:'ak 
etti, sunulan kadehleri sessizce 
içti, halifenin alkışladığı nağme
leri o da alkışladı, sual yapıldıkça 
cevap verdi, bir şey soruJmaymca 
sessiz kaldı. Lakin zaman geç
tikçe İçine ateş yay1f mn el başfadL 
Zübeydenin gelmesindeoı ve Ha
run ile görüşememesinden kor
kuyordu. Birçok tehlikel<"rİ göze 
alarak ve hiç olmazsa küçiilmcyi, 
haysiyetinden fedakarlıklar yap
mayı kabul ederek oraya kadar 
gelecek olan Emirenin eli boş 
dönmesini fed buluyordu. Şüphe 
yok ki Zübeyde, Harunu rüya 
görmiye icbar etmediğinden 
dolayı kendisini mes'ul tutacal b 
ve hüsranamn intikamtnı da yine 
kendisinden alacakb. 

Esir taciri böyle elemli müia
hazalar geçirirken lsmail de, bir 
sırasını bulup onu zehirlemeyi 
tasarlıyordu. ihtiyar Haşimi, dün 
geceki sahneleri unutmamıştı ve 
bu sahnelerin ryabancı şahidini, 

F enbası behemehal ortadan kal· 
dırmak istiyordu. Lakin bunu, 
Harunürreşide sezdirmeden yap
mak azminde idi, o sebeple de 
bir fırsat yaratmıya çalışıyordu. 
Bir aralık kızlar, susmuşlardı ve 
halifenin emrile bir köşeye çeki· 
terek dinlenmiye koyulmuşlardı. 
lsmail, bu sükfınetteo istifade 
ederek Haruna sokuldu, kulağma 
fısıldadı: 

- Eğlencede hararet yok. 
Bir değişiklik yapalım. 

- Ne gibi? 
- Emredersediz ben, başka 

salona geçeyim. Evdeki bütün 
kızları toplıyarak bazı oyunlar 
tertip edeyim. Sizde o hazırlıklar 
bitinciye kadar burada yalnız 

kalınl 
Harun, ihtiyar amcasının işti• 

halandığına zabip oldu ve gti• 
lümsedi: 

- Bana değil kendinize hal
vet temin etmek istiyorsunuz. 
Peki, Fenhasa söyleyin de size bir 
köşe hazırlasın. 

Esir taciri, verilen emri bir 
nimet bildi. Çünki lsmailin oda· 
dan ayrılması, Haruna ilaç yut· 
turul mak meselesini biraz kolay· 
laştaracaktı. Bu işe Zatülbal 
memur idi. Fakat sarhoşlamıyan 
halifeye, gözleri herşeyi gören 
ı~mailin yanında ilaç verilemezdi. 
Onun uzaklaşmasile belki kız, bir 
fırsatını bulabilecekti, vazifesini 
yapacaktı: 

işte F enhu bu hulya ile, 
lsmailde kendi düşüncesile oda
dan çıktılar, başka salona girdi
ler. ihtiyar Haşimi orada fU 
emri verdi: 

- Bizim genç yeğen biraz 
neşelensin diye ayrıldım. Daha 
doğrusu bende neşemi ayrı yerde 
bulmak istedim. Şimdi sen ikimiz 
için bir sofra kur! 

( Arkaaı nr , 

Bitlisin Tarihi 
Bitlis (Hususi) - Kasabamt• 

ı.m tarihini yazmak üzere Uç 
münevver gencimiz faaliyete geç-
miştir. Me.ııaileri yakında bite
cektir. 

SON POSTA 

Avusturyaya 
Gidenler 

Nekadar Para Götüre
bileceklerdir 

en 
nde 

Avusturya konsoloshanesind 
bilclirildiğ·ine göre Üzerleri 
ecnebi meskükat veya baukn 
altın ve gümüş sikkeler1 pol 
ler, tediye emirleı·i olduğu ha 
Avusturya hucludunu geçen 
üzerindeki meblağı pasap 
ta kaydettirmek şartil{l iki 
zarfında ayni meblağı ecn 
kambiyo ve meskftkatı şekli 
tekrar vanlarma alarak har 
getirebileceklerdir. Yanları 
Avusturya para'.>ı olarak bud 
girenler bu paraları pasaport 

ot, 
içe· 
lde 
ler, 
or· 
ay 

ehi 
nde 
ice 

nda 
uda 
la· 

rma kaydetliremezler. 

ter· 
rına 

Avusturya Cümburiyetini 
kedenler veya pasaportla 
lazımge!en kaydi yaptırmıy:ı 
Avusturya Devlet Bankas 
müsaace:il olmadan yanlar 
ancak şu paraları götürebili 

nlar 
ının 

ında 

rl~r: 

zere Altın sikke hariç olmak ü 
15 şilin gümüş, 200 şilin k 
Avusturya parası, albn para h 
olmak üzere 500 ıiline k 

ağıt 

ariç 
adar 

ecnebi parası. 

Varşovada Cinay et 
ki-Aınerika Misyoner Teş 

latı Reisesini Öldürdu ··ıer - -
Varşova (Hususi)- Edna Gral 

me-- Mot isminde zengin Bir A 
rikalı kadın, esrarengiz ş 
altında burada öldürülmü 
Bu kadm, Amerikan Misy 
teşkilibnın reisi olup uzun s 
ler Lehistanda bulunmuş ve 
lestanhk lehinde çok kuvv 
propaganda yapm7ştır. K 
öldüren katiller yanında bul 
ları birçok parayı da alarak 

erait 
ştür. 

on er 
ene-
Pro--

etli 
adını 
duk-
firar 

etmişlerdir. 

=RADY0-
20 Nisan 932 Çarşam ha 

) IST ANBUL - ( 1200 metre 
gramofon, 19,5 Cennet Hanım 
Yeuri Asım Bey, 20,5 opera p 
lan, 21 Bedayi Musiki Heyeti 

18 
ile 

arça• . 22 
cazbant. 

BELGRAT - ( 429 metre 
gro.mofon, 22.35 konser, kcma n 
faka tinde şarkılar. 

ROMA - ( 441 metre) 21 ,45 
radan nakil. 

, 

) 22 
ro· 

ope-

ratda PRAG - ( 488 metre ) 21 P 
Franıuz Enstitüsünden nakil, 22 
zardan Finta operaal. 

VİYANA - ( 617 metro) 
Viyana operasından nakil. 

Mo-

20,30 

knn-PEŞTE - ( 550 metre) 20,30 
ser, 20,55 konferans, 23, 15 p lyano 
konseri. 
VARŞOVA - ( 1411 metre) 20,35 

gramofon, 22,30 konser. 
halk BERLIN - (1635 metre ) 20 

konseri 20,30 eaki ve yeni daua lar. 

ŞIK SiNEMA 

KONGR 
EGLENİYO 

E 
R 
y LILIAN HARVE 

WILLY FRITC H 
BüyUk mizansenli oper 

Rqlt Rıza Tiyatroseı 

Bu akfam KadıkBr ~ sar.,.,.. •memuanda a 
Kurt /j ğzında 

Kuzu 

et -

. 
~ 

rw 

Vü.cudü Kemiksiz Gibi 
Görünen nsanlar 

L ondrada 18 Yaşında Bir Artist Görül
memiş Bir Hareket Kabiliyetini Haizdiı 

ı• 

Ba u oyunlar 
v 
c 
arki, insan vü
udünün fevka· 
ade idmanlı olı-

ması sayesinde 
ynanab i 1 i yor. o 

Meseli bir takım 
Bale heyetleri· 
n in oyununu 

ı 

t 

gördüğümüz za· 
man bu oyun• 
arm bir insan 
arafıodan oy
nanılabileceği n i 
aklımız almıyor. 

Fakat timdi 
Londra' da bir 
artist var ki bu, 
eski Mısır vo 
Asur danslannı 
t emsil etmekte
dir. Artistin adı 
lzabel Makmu· 
ay'dır ve he-r 

nüz on sekiz 

yaşındadır. ' 

cudü o deret·l ·ekete mDsaittir ki adeta kemiği yok zannediJir. 

i 
Resimde gördüğünüz dans ta yine böyle bir Mısır raksıdır. Artist, 

ki bacağım bir sütunun uzunluğu istikametinde uzatmıı ve tam bir 

surette bu sütuna intibak etmiştir. Bir vücudun bu derece alaitikiyet 
gösterebileceği şimdiye kadar görülmemiştir. 

Hangisi Doğru? 

İki Taraf Ta Biribirine Cürüm Ve 
Kabahat İsnat Ediyor 

( Baş tarafı 1 inci aayfada ) 1 
- Biz Kristal gazinosunda 

bu kadınlarla eğleniyorduk. Bir 
ara dışarıya çıktık. Bu esna da 
Ahmet Hamdi ve Saim efendiler 

}'BDımızdaki kadınları alıp gitmiş· 

lerdi. Biz Şişlideki Koza gazino
suna sadece kadınlarımızı almıya 

gittiK. Başka bir tecavüzde bu
lunmadık! 

Zabıta, bu iddialarm hangisi

nin doğru olduğunu tespite ça
lışmaktadır. TecavUz yaptıktan 

iddia edilen bu dört ıahıstan 

birisinin üstünde tabanca diğe
rinde bıçak bulunmuştur. 

Şişli haricinde bir gazinodA 

silahlı bir tecavnz yapıldığına 
dair verilen malfımahn esası işta 
budur. 

Hiçbir Harbin Erişemi

Sulh Adası! "' . 
yecegı 

d , 

J 
den teıuin edilecektir. Verilecek f Baı tarafı 1 inci •ayfa a 

l 1 .. ı para yaşa göre almacakbr. Fakat Bu projeyi yapan ar, p an a· 
rını tatbik edebilecekleri adalan ı vasati o)arak adam başına 5000 

d B lira alınacaktır. şimdiden tesbit etmişler ir. un· 
lardan biri lstanbuldaki Büyük-

ada, ikincisi Korfo adası, üçün
cüsll Cenup denizlerindeki ada
lardan biridir. 

Bu odalar içinde en ziyade 
ehemmiyet verilen yer Büyiik-

adadır. iklim itibarile Büyükada
nıo blltlln Avrupa sakinleri 

için en müsait şeraiti haiz olduğu, 
ıevkulceyş hiç bir kıymeti olma
dığı düıünülerek, buranın en 
müsait yer olduğu kabul edil· 
mektedir. 

Bu it için ıimdideo 80 milyon 
lira tahtla edilmiftir. Asıl para, 
bu projeye iştirak etmek isteyen· 
lerin werecekJeri ıiıorta ücretin• 

20 bin kişinin bu projeye İf"' 
tirak edeceği ümit olunmaktadır. 

Yalnız müteşebbislerin karşı-

laştığı mühim bir miişkW 

vardır. Bu adanın harici ez 

memleket hukukuna mazhar ol· 

ması Jiztmdır. Bunu temin içinde 
evveli Adaya satın almayı, ıonra 

da Cemiyeti Akvamın teminab 

altına koymayı düşünmektedirler. 

Hatta Adanın Cemiyeti Akvam 
tarafmdao ıatm alınmas1 da 

muhtemeldir. Müteşebbisler ba 

maksatla Cemiyeti Akvawa da 
müracaat etmişlerdir. Şimdi mli

zakero c~reyan etmektedir 



Hasan 5abbahın Esrarengiz 
He, halcJu. nıalıjazJo y..,.. · A. R. 

Valide Snlta' odaıaa pkh. J hal~ Jç şaralu. Zevkine bak .. ) J Veııire selim YıerS 
Odanm köşe1eriede,. alhb ve 1. -tc Vezir, derhal ayai• kalkar.ak 

sedeflerle m&zeyyen 8ekia klfeJi Ömer Hayyam. ..._,,.,. gitmek sordu: 
•asalano üstünde .ueaddit k.o "' içm ev n en çıkarken - lıAcı getitı m mi Ômer ? 
111 f81Ddaalar 1 ... y«etu. ( lfehtAp) ta bir ~a bfi. Ômer cevap v.erdi: 

( Mehtap ) ile ( Leyla ), Va- rimmw. Jô1119eye örfilimemete - Getirdim ,Ejer mOm.kftnae 
licle Saıtanı eoymıya başladı. ..gamt ederek sarayaa pd!r.bir derhal gidip içil~ 
Mehtap bir arat k 111 yalnız kapından ehi• 9'ktyor. duvar- lf 
~yll ) ya IMnkb. K•chsl ,a- lata ........ sidiae yfir&yerek Vezir il• O.er, sarapq deh-

taguı J811111a ,......,.., Y•pem dratle ifmiyor; lizlerinde, basta şehzadenin oda-
latliıdelri ipek ifl•• lrt&yl '1- ama doğru yüriirJukea. •• 
fcaldlidı. KatWı ~ *tb Bu esnada ( Hasan Sabbab ) ~ * 
So_.., ,_18111 Mr ueaı leı twta- kendi waymda, sed11e Oturmuf Çarşah ~ blriiam6' 
n.lr •· O ama yorpDlll altma derin derin duşıınüyordu. olan Meht aa : Ve teaha bir 
•klwm, olan keeeyi ftirdG. (':fas~n. Sabb~h) ı~ simaaı. ç~k aokakta k: ~ ileıJiyor •. Ha-

Mehtap, bir anda dlşüadü 9 eli ıdL Gozlerm~e, keskin rap bir evin kliçük ka ısı önünde 
Bunda flpbesb bir m na ftrdı fi eld r çakıyor, göğsü ilk ilk durarak, asabi yutntuklarla ka-
Fakat, pek çok sevdiği V tde h ddet ve bırsııbkla bbanyor- ,.,. vuru rchl. 

Su~ şu üzüatülü zamanın a, d Kapıyı ihtiyu bir hoca ~b. 
.feDI bir ilk h a maruz bu - Mehtabı ıç rı al lıunlar, eıki-
RJamak iç O k den birb · erini ıodardı. 
alcL. ko au H can anz rah 

Vaid od da diz ç11antit. 

eki ~m· 
Odadan çıkt lar 

* Mehtap odasına g idi Kap yı 
..-kamnclsw 41~ ~anan 
y.anma ,ıidet4 diz çöktn.. Koy
IRlllClan keseJi çıkarci,.. APDi ·k-P'~':.;. 

açtı; içine baktı. MektJIP °""' 
iaaJrette barak•lt•· ~ aekadi.r 
mllüm bir teY idi ki Valide Sif. 
tam 1ata;ı ~e bwakmııl1rdı. 

DfltiadB. Bunu, kim yapabi
Jinli ?.. o zaman, ıiind&z rörclü-
16 kaleleri hatlrladı. 

Keaeden kiğadı çıkardı. Evirdi, 
çevirdi ; balda. Fakat olmq.ak 
bilmediği içiD, • eldağmau anla. 
madı. Yine keaeye koyda. .JCoY"'. 
•ana ..kladı. 

otur yorfa 
Meht 

kesedea 

Bugünün Roltianı 

Yw itim doli;uilı, yeni va
ziyetler aJmı,. mecbur oluyorum. 
lllle•Uecle .. daktiloyuz. içi~ 
Iİlld_e TfJrk elan yillnıa b~ 
Hepsi de temİ2 .e Zlliif lıi~ 
yorlar. Erkek arkadqlara karp 
da. hOt itte v.e her temaa oclifte 
pek tabiı püatiJ'9rlar, .. ta 
hepsi de erkek eşmif klzlB ... 

BUgln öğle pa,doauınhl, lo
kantaya gıtmek ıçiıt merclivenchn 
iniyordum. Ar.. ismın~ki kaz da 
yammde idi. Ônümilzdea ~ 
-........ bit tlelilc..ı.,. gklWdi. 
Adıta ,abek ••: 

- Bunu görlly.or auaunm.. 
MücssesemiZhi en ,.... erİcejidir. 

Dedi. Hemen kolumla cllrt-
tim: 

- Y avaı sö leyıniz, lfitecek. 
Dedim. Kabkahalada alldtL 
- Fena• .. Onu llei-diiimi 

~ k~a ıfiylDyorum 
Dedi. 
BaJrle olmakla beraber, çok 

ciddi bir emeb mfiessesesinde 
bulunduğum içıQ burada rahat 
edecegimi, ger lf ve jerek lisan 
lıasusuada da ç fayda g&-ece
g.imi zannediyoru 

y_.: z . .,,_,, 
da mm bık,..anı11 .... ediyo
rum. 

- Memn~etle efendim. 
- Y 8'az. ketum olllllfJlıll 

favıire edenm. 
- Bu.idU emin olabilirsipiz 

efendim. 

- Görtıft6ğümilze me111J1UB 
oldum. Orevuar •• 

- Oreuvuar efendim. 
Bana kBl'fı bır imal uametl

Ie ( ııumar.a yapan) MQcliri Umu
minin bri1&ıııda ld•.nt Wr 
reveranı yapnuy• meôur oı• 
ve, yavaş yavq gen çekil~ 
Odama gelirken, kendi kendime 
flyJe s6yleniyordum. 

- Yahgı, majrur ve azametli 
defil.. Hatta bitu lada da ~ 
tah... •vkltnden çolE fiiDank.,. 
Lft••da, •ertte.1n ..... eaıı
mlf ı lrrnek istiyor. Mutlaka, 
_..raclaa .. me b1r adam olacak. 

oaaya .Jirclijiaa ...... Enver 
ve Sü11t ~ylerfn nazar1an d rhal 
yGztı e çevrildi. Bunlarda aDld 
benim nasıl avdet edeceğimı ek
li en bır hal v ra . Zaten mü«U"! 
ri umllıninın karı sında ah m~ 
nmı o uştu . Şuncli, ba ~ 
bu b ışl b bitin kaniiu 
f>e çratt 

E r B. sördu: 
Nasıl buldunuz 

umumiyi? ••• 
Beni, Mildir pimmftı. H-1-

;••~•lelJ.::,,:Nllr;i amamfiil 

-~~l':r~8'1--



10 s.yr. .iON POSTA 

Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

Altın Peşinde •• Muhaniriı 

Stakpool 
ee •• 

Uç Serseri.. Uç Milyoner 
- GDzellik için alapebidik 

elzemdir ıeklinde ortaya bir ıa
rtbo athğ1 zaman hiç tDphe yok 
ki,Cmutlak ve sibirkir bir ıtızellik 
tah•iyet sahibi bir almada bu
lunur, demek istemifti. Gllzelllk 
bilinen ve kabul edilen kaideleri 
tamamen ihmal etmemek p.r· 
tile onlaran fevkine çıkar, 
alelade simaların haricinde bu
lunur t bir yenilik teıldl eder, 
nazariyesini müdafaa etmek la
temişti. 

Hagton diğerlerinin gDzel bir 
acnç kız gördükleri yerde hayat
ta her vakit rasgelinmiyen bir 
sima bulmuştu. Esrarengiıt ıibirll 
bir sima bulmuıtu. 

Düşünce.si kadınlardan çok 
uzaktaydı, kendisini kadınlarla he· 
sabı ilelebet kesmiı farzediyordu. 
Fakat işte şimdi erkeği esir eden 
kadana daha hayatında hiç raıt 
gelmemiş olduğunu anlıyordu. 

Şaya ormandan çıkar çık· 
nıaı gözlerini sıra ile dart 
arkadaş Uzerinde gezdirerek ni· 
bayet kendi iizerinde de durdu
iu zaman Hagton hafif bir llr
pr.rme geçirmişti ve iıt• ıimdi 
arkadaşları dana konserveılnden 
yapılmış yemeği yerlerken yine 
onu düşünüyorlardı. 

Kaptan Hul bir taraftan da 
arkadaşlarına noktai nazarını 
anlatıyordu! 

-Takip edilmemlı ihtimaline 
hiç ehemmiyet vermiyorum, di
yordu. Bu akşam gDnet batar 
batmaz gidip defineyi çıkaraca· 
jım. işte düşündüğllm py: Bir 
defa altının yerinde bulundupnu 
anlayınca çadm kaldmr, tam de
fit~nin üzerine kurarız. 

Bundan sonra topratı kazmak 
·.e altınları gecenin karanlığında 

gemıye taşımak işten bile değil· 
dir. Bunun için sandal ile birçok 
s ferler yapmaktansa gemiyi de
finenin yakınına kadar çekip ge
tirmek belki milreccahbr. 

Makar dostum, bu akşamdan 
tezi yok, gideceğimiz yere gide
lim. Tilman bu plina siz ne der
ıiniz? 

- DUşlincenize tamamen İf'" 
tirak ederim. Bir defa altının 
bulunduğu yerde durmakta ol
duğuna kanaat getirdikten ıon
ra yapılacak ıey gemiyi oraya 
mUmkfin olduğu kadar yaldq
tmnaktar. 

Makar: 
- Pckili, dedi, sizi bu ak

fam götürürüm 1 
Makar bu teşebbüste udece 

Smith isminde bir tayfadan 
aldığı malumata istinaden hll4 
rcket etmekte olduğu iddiuını 
uz.un müddetten beri ancak 
bir dereceye kadar zavahiri 
kurtarmak için muhafaza edi
yordu. Eğer: arlcadaşlarmdan biri 
kendisini vaktile " Con Land ,, ın 
mürettebatı arasında bulunmuş 
olmakla bir defa daha muahaze et· 
seydı hakikati inkara teşebbüs ede
cegı çok üpbc iy ı. Hatta Kurlvisin 
t nin ettiği ibi "Con Land,, ı 
öldure l o ol a bile şimdi bun
dan çekinec ·k ne vardı? Aradan 
on b ş sen geçmişti. Ortada 
" m ru zam n ,, gibi kanunen 
aşılm ı imk n ·ız bir siper yük
aefm "şti. Burad ise Con Landın 
yerliler tarafın an bile unutuldu
iu muhakl::aklı. 

-40-

Tilman, Alhn Gemisinin Definenin 
Gömüldüğü Yerin Civarında 

Battığını Söylüyordu 
Tilmao piposunu yakarken 

Hrdu: 
- Anlattığımza bakılıraa albn 

gemiıi definenin gömUldUğil yerin 
civannda batmıştır, deiil mi? 

Makar: 
- Evet. dedi. Bana ayle 

.CSylediler. 
Tilman devam etti: 
- Bu takdirde göverteaine 

kadar suya gömülmemiştir. Çnnkl 
dere o kadar derin değildir. 
Bundan başka da enkazı kalmıt 
olacaktır! 

- Eğer akıntı tarafından ıU-

rllklenerek götilrUlmedl U. pek 
mlimknn ••. 

- Fakat fU Con Land ne 
ıeytan adammııl Gemiye alet ver
meden evvel. bir tanesi mnıtes
na olmak üzere bUtnn mDretteba· 
bn baş ambarda toplanmuını 
beklemiı demiştiniz deiil mi? 

Makar: 
- Evet bana 6yle anlatıldı, 

cevabım verdi. 
Tilman muhavereye devama 

arzukeş göriinüyordu, fakat dü· 
şDnünce vaLgeçti. 

( Arkaaı nr ) 

Cinayet Tetkiklerinde Hiç 
Bir Sır Gizli Kalmıyor 

Almanlar Şayanı Hayret Bir 
Muayene Bürosu Yaptılar -

Silah 

( 

~ildlun silrftinl lllçm•lt rpn •lektrllc tellerine ateı ediliyor 
Cinai tetkikler sahasında en f 

ileri giden milletlerden biri de 
Almanlardır. Buglln, bir cinaye
tin iıleomesi için kullanılmıt olan 
bir ıillh ele geçsin de bu cina• 
yeti itliyen yakalanmasın; bu 
mllmknn değildir. 

Her sillh biribirine benzer. 
Fakat nasıl iki adamın parmak 
izleri hiçbir zaman biribirinin 
ayni değilse, bir silahın namlı· 
sının içi de öylece bir başkasına 
benzemez, yine her ailAhın sUra• 
ti de hiçbir zaman ayni değildir. 

Meseli bir cinayet işlendi ve 
bu cinayetin işlenmesi için kul· 
lanılan silah ele geçti, değil mi? 
Bu, derhal Berlindeki tetkik 
bürosuna gönderilir. Bu büro 
silahın içini muayene eder, mil
kemmel surette fotoğrafisini alır, 
alınan fotoğraf o kadar dakiktir 
ki namlının içi en ince teferrua
tına kadar tesbit edilmiştir. 

Sonra silahın sürat muayenesi 
yapılır. Açık bir yere, l:iir perde 
gibi ince elektrik telleri gerilir, 
bu tellere cereyan verilir ve üze· 
rine ateş edilir. Merminin atıldı· 
ğı yerden tellere cleğip te 
koparıp kısa bir devre ~ Kur 

Silah nam/ısının fotoğrafı 
olınıgor 

·Sirküvi ) hisıl oluncıya kadar 
geçen zaman hesap edilir ve ci· 
na.yeti işliyen silahan dluaye· 

Niaaa 20 
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BIBATI 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri ı Sa6"1ı -

SON GUN 
Uıun, kanlı harp ıenelerinln 

blnbir peripnlağl aruından bu-
gtln bende kalan tek hatırayı 
mukaddeı bir hediye, Peygamber 
emaneti aibi aklıyorum. Öteki
lerin bepıini unuttum. Çölde ıu
ıuz ve hatta rutubetsiz geçen 
kızgın gllnlerin acı elemlerini, 
kiremitsiz evli Suriye mabetlerin• 
de yaıadığım gurbet demlerini 
çoktan sildim. 

Heyecan, korku, ümitsizlik, 
zafer teraneleri, mağlubiyet endi
ıeleri... Ben bunların hepsini ıi· 
nemde ve gönlümde tamam dört 
uzun sene yaşattım. Fakat bugün 
onlara okadar yabancıyım ki ..• 
Hatıraya ihanet olur mu, diyecek· 
siniz. Belki haklısınız. Ne yapa· 
yım ki kabahat benim değil • 
Yaşattıran ve günün birinde bir 
sille ile unutturan bayatın yine 
kendisidir. 

Fakat hayat sillesi ne kadar 
ağır ve ne kadar müthiı olursa 
olsun son günü unutamıyorum. 

Onu mezarıma kadar götüreceğim. 

* İstanbulda mütarekeye karar 
verilmiş. Mondrosta bir kağıt 
imzalanmıf. Harp bitmiş ve sulh 
olacakmıf. 

Y dlarca gurbet a cıSt, ana ve 
sevgili hasreti çekenler için bu 
haberler nedir bilir misiniz? idam 
ıehpasından kurtulanlar hayatta 
me!'ut olamazmış. Buna inanıyo
rum. En bllyük aaadet ölümden 
kurtulmak değilmi tlir? Ben de 
kurtulacak ve kavuşacaktım. Eğer • 
cephede gidip süngli süngüye 
ıeldikten sonra, gUlle, bomba, 
kurşun yağmuru altında günlerce 
ve aylarıba yaşadıktan sonra bir 
yara bile almadan dönmek bir 
harika ise ben o mucizenin tamam 
on sekiz kerre kahramanıyım. 

Evet, on sekiz defa düşmanla 
karşı karşıya ve göğlis göğlise 
çarpıştım. Fakat harp meleği 
beni her defasında sıyanet etti. 
Bir tek fiske almadım. 

)f.. 

KarargAhta bir hercümerç 
gtinU. Kumandan hepimize müj
deledi. Arbk muharebe bitti ve 
biz vatanımıza, köyümüze, evimi
ze döneceğiz. Köyüm ve evim 
g_özümün önünde canlanıyor. 
Küçüklük iÜnlerimde oynadı· 
jım yerlerin, davar gfittil
iUm yaylalann panoraması ka· 
lamda halezon kıvrımlan yapıyor 
ve ben seviniyorum. Bir an, 
çölde g6mdilğilmilz binlerce ve 
ytlzbinlerce vatandq, arkadaş ve 
11rdq habnma geliyor. O zaman 
aevincim siliniyor ve kederleniyo
rum. Fakat derhal kendimi alda-
byorum: 

- Kaderi 
Diyorum. Sevincim tekrar 

fııkınyor. Hafif bir hnznn per
desi albndan fışkıran sevinç alev-
lari yllzümll ısıtıyor, içim yanı· 
yor ve ben durmadan seviniyo
rum. Bir çocuk gibi, güzel bir 
kadın gibi mes'udum. 

* Artık son giin. Cephede, 
harp meydanındaki uzun misa· 
firliğimizin son glinü. iki saat 
sonra kalkan tren bizi götilrecek, 
naya ve sevgiliye kavuşturacak. 

ne edilen silah olup olmadığı 
bu sur~tle ve şaşmaz bir tat'iyetle 
tesbit olunur. Denilebilir ki bu
gün bir cinayet vasıtası ele geç· 
sin de o silahın mahiyeti anla
şılmasın; bugünkü fen karşısın
da bu, mümkün dej'ildir. 

Herket hazırlanıyor. Çantalar, 
bavullar, torbalar, çuvallar dol
durulup baılanıyor. Otomobil, 
kamyon, araba gllrllltOJeri ka
rarglhm dar muhitinde akitli 
çalkantılar yapıyor. Çünki artık 
burada son günümüzdür. Haya
tın bize kısmet ettiği bundan 
sonraki belki saadet, belki de 
ısbrap günlerini anamızın ve sev
gilimizin yanında geçireceğiı. 

Bilmem, hangi tesirin sihirli 
pençesi beni yakamdan tuttu ve 
sarstı. Kiremitsiz evli şu Arap 
kasabasının tozlu sokaklannda 
Lir llbze gezmek iıtedim. 

Seferber kıyafetimle çarşının 

gUrilltilsüne karışbm. Çarşının 
yarı yerine henüz gelmiştim. Ya
nı başımda bir ölilm boğuşması 
var. Ben, askerliğin verdiği cid· 
diyetle derhal boğuşanların ara· 
sına katıldım. Onlan ayıracakbm, 
kan döktürmiyecektim. 

Fakat müthiş bir silAh seıi 

yırtıldı ve ben barut dumanları 
arasında yere serildim. Araban 
kahpe kurıunu tam diz kapağımı 
karçalamıştı. Bu dakikadan sonra 
geçen bir ayı hiç habrlamıyorum. 
Beni hastahaneye kaldırmışlar. 
Tedavi, ameliyat ve bugün meY
cut olmıyan tele bacalı orada 
kesmitler. 

* Evet bir kurşun darbesi son 
glinl\mü bir ay geriye atta. Buglln 
köyfimde ve evimdeyim. Fakat 
sevgilim, dart sene ateş ve alev· 
ler arasında yalnı:ı onu dilştlndn
ğüm sevgilim yanımda değil. Ni· 
şanlısının tek bacaklı kaldığını 
ona haber vermişlerdi. Kadin 
kalbi bu... O dakikaya kadar 
yalnız beni seven bu gUzel kız 
şimdi benim yanımda değil ve 
kimbilir nerelerde ? .• 

Yeni Neşriyat 

Ankara AlbUmU 
Kanaat kUtllpbanesi hükftmet 

merkezimizin muhtelif kııımlarına 
ait gllzel fotoğraflardan mDrek· 
kep bir Ankara albilmU vücuda 
getirmiştir. Albüm vekaletlerin 
ve diğer devlet dairelerinin, yeni 
cadde ve binaların resimlerile 
doludur. Nefiı bir ıwette bual· 
mıt. çok gOzel tertip edilmiftir. 
Fiati de herkesin keaesine el'f'e-
recek bir derecededir. 

SON POSTA 
Yevmi, Slyaıl, Havadiı ve Halır 

razeteıl 

ld . Jıtanbul: E..ld Zaptiye 
8r8 · Çatalçeım• ıoka}ı 2S 

.. 

Telefon latanbul • 20201 
Posta kutuıuı lıtanbul • 741 

Tela-rafz l.tanbul SONPOSTA 

ABONE Fi ATL 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sen• 270() Kr. 
750 " 

6 Ay 140() " 

400 " 3 " 800 " 
ıso ,, 1 " 300 IJ 

Gelen evrak g~ri verilme&. 
İlanlardan mes'uliyet alınmaz 

Cevap için mektuplara 6 kuruıluk 
pul iliveıi lizımdır. 

Adres det"ştiril ııesi (20) kur JŞlur. 

1 
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12 Sayfa SON POSTA N~u ~ 

Hasan Zeytin Yağı Tam kiloluk 70 .. Tam okkalık 90 .. 5 ve 13 okkalık 
tenekelerde tam okkası 80 kuruştur. Hasan Ecza Deposu. 
Toptancılara tenzilat. 

SVEA 
Gaz Ocakları 

FENNiN SON iCADI 
idareli ve dayanıklıdırlar. 

Bunları her y~rde 
• • • 
ısteyınıze 

Çiçek pazar, Albparmak Han altında, İstanbul 

---

~ 1 İstanbul Belediyesi İlanları 0 
Ya' aşçaşahin mahallesinde 1 No. lı dükkan Teminatı 5,50 Lira 

,, 
" 

165--238 .. ,, ,, '7,50 " 
" 

., 259-168 .. ,, 6,50 .. 
,. " 3-212 " .. " 

6,50 ,. 
Balıkpazar111d& 96-98 .. 

" .. 19 " 
Beşiktaşta 1 l " " " 

4,50 
" 

Meyva bahnds 98 " " " 
12 

" 
Veznecilerde 9-84 " •• ,, 11,50 " 
Mercanyolmşunda 40 " ,, 11 ,~0 ,, 
Hocah!'.yrettin mahallesinde 67 " ... ,, 2,50 " 
Sebze halinde 5 ,, it " 19 il 

Yukarıda yazıla emlak kiraya verilmek üzere açık miizayedeye 
konmuştur. Talip olanlar tafsilat almak için her gi.in L<>vazım 
Müdürlüğüne ve ihale günü olan 25 - 4 - Y32 pazartesi giinü de 
teminat makbuz veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi 
Encümene müracaat etmelidirler. 

Keşif bedeh Teminat 
Bakırköy Litros mektebir tamıri 2187 Lira 8 Kr. 16 ı Lira 
lstanbul Beşinci mektep ,, 980 ,, 49 ,, 7 4 ,, 
istanbul Altıncı ., ,. 1384 ,, 40 ., ı 04 ., 
Üsküdar Üçüncü ,, ,, 1846 ., 27 ,, 139 ,. 

Kapalıçarşı'da 44 - 46 No. lı dükkAn icara açık müzayede 1,80 ,, 

Yukarıda yazılı işler kapalı zarfla münalrnsaya kQnmuşlur, Talip 
olanlar tafsilat almak ve keşif evrakmı görmek üzere lıergün 
Levazım Müdürlüğüne ve ihale günü olan 21 • 4 - 932 perşembe 
glinU de teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 

aaat on beşe kadar Daimi Encümene vermelidir. 

Beykoz Belediye Şubesinden : Akbaba' da Canfeda Hatun Mek· 
tebi ankazınm kaimen açık müzayede ile furuhtu gazetelerle ilan 
edildiği halde y~vmi muayyeni olan 4 - 4 - 932 tarihinde talip 
%uhur eylemediğinden bu ayan 21 inci per~embe günü saat 14 te 
paıarhkla ihale edileceği ilin olunur. 

~ 

EminönO Belediye Dairesinden : Bedeli keşfi ( 729 ) lira olan 

Eminönünde inşa olunacak mebalin 21 Nisan 932 Perşembe günü 

saQt on beşte pazarlıkla ihalesi icra kıJmacağmdan talip olanlarm 

tarihi mezkurda Daire Encümenine müracaatleri ilan olunur. 

IRERSUCAJ SlftJRIL Ltd Şirket 
Tel. 21128 

YÜN 

-----------
YEDIKULE 

PAMUK 
İSTANBUL Tel 21128 

F L O Ş iplikle 

boyar 

büker 1 
Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır (Merserize eder) 

büker 

boyar 

Pamuk -
BOYAR 

Grizet 

lvek 
KASARLAR 

Yapar. 

ve tün 
ÜTÜLER 

Bezleri 

GENİŞLETiR 

1\1ensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanları 

S A N T R A L T A M A M L A R. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 
... · ... ~. 1 

KARADENiZ POSTASI 

SAMSUN 
vapuru Pe be 

21 Nisan rşem 
günü akşamı Sirkeci'den hare
ketle ( Zonguldak, lnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene, \'C Rizeye gi
decektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Yelkenci Hanındaki ace:!tnlığı
na mUrnc..ıt. Tel : 21515 

HaUç iskelelerinde mnzbut 
ve mahfuz 144i okka çıra 800 
adet kestane çubuğu · 88 adet 
kayın kere<:tesi 3 çeki ıneşe 

2 çeki mahlüt ve a}rıca 50 
çeki meşe ve mahlfıt odun 61 
adet dişbudak eşcnrı 140 adet 
ispit 36 çift ön ve arka remer 
tahtası 2 adet sandal 122 
adet kestane ve Wnmur eş

can 5-5-932 perşembe günü 
ihale edilmek üzre müzayede
ye çıkarılmıştır. İzahat almak 
istiyen taliplerin Haliç Orman 
İdaresine ve yövmli ihnlede 
saat üç buçukta Orman Mii
düriyetinde ihale komisyomma 
miiracaatJarı ilan olunur. 

SELANiK BANKi\SI 
T<•sis tarıh 18~.'I 

s~rmayesi Tamamen 
tediye edilmiş 

1 

30,000,000 Fran 
idare Merkezi: İST AN BUL 
TÜRKİYE' deki Subeleri: 

' 
GALA TA iST AN BUL, lZMiR, 
SAMSUN, ADANA, MERSiN 
YUNANISTAN.daki Şubeleri: 

SELANıK , A TiNA. 
KAV ALA , PiRE 

Bilümum banka muamelatı, Kredi 
mektupları. Her cin nnkit üzerine 

hesap klişadı. Hususi 
ka11alar icarı. 

KAT'ı ALAKA 
Galata'da Karamustafapaşa cad· 

desinde Demirbaşyan Han birinci 
kat ıekiz numarada tabrıkalarımıo 
istihsalitinı on aydanberi İstanbul 
müşterilerime namıma satmakta 
bulunan Edirneli Ziya Bey zade Sadık 
Beyle kat'ı alaka edilmiştir. 

Bugüaden itibaren kendisile vaki 
olacak her hangi bir muameleyi 
kabul etmiyecej imi ilin ederim. 
lı:mir'de Tahsin Piyale irmik makarna ve 

pirinç unu fabrikaları sıthlbi Tahsin Piyale 
1 

Doğum ve kadın ha<Jtalıklan 

mütehassısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarına Türbe karşısmda 
eski Hilaliahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergün öğ· 
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon lst. 22622 

.......... 
Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Rağıp 

Rağıp 

-.... UMUMUN NAZARI DiKKATiNE 
MiMARLAR 

DEMIRYOLLAR ve tramva1 
Kumpanyalara 

OTOMOBiLCiLER 

DOGRAMACILAR 

MARANGOZLAR 
OYMACILAR 
PORT AKALCILAR 
TIY ATROCULAR 

F ABRIKA ve IHRACATÇILAR 

INŞAA TLARI • • • • • için 
~Tavan bölme, duvar ve saire) 
VAGONLAR • • • • • için 

KAROSERILERI • • • , 

KAPI ve PENCERELERi 

MOBiL VELERi • • • • 
OYMALARI ••••• 

için 

için 

için 
için 

Sandıkları • • • • • için 
DEKOR ve SAHNELERi için 

UMUM AMBALAJLARI • için 
; Bilhaua üzüm ve incir san· 
dıklarana). Ve saire ••• Ve saire-

K ON TR PLAK tahtasını, gerek ucuzluğu, hafif-
- liği, temizliği ve gerekse ışçilikte 

temin ettiği büyük tasarruf bascbile kullanmaları menfaatleri iktizasındandır. 

K o N T R • p LAK tahtaları için bugUne :kadar Avrupa'ya 
binlerce liramı~ gitmekte tkoa bu 

kere bUytik fedakArlıkla tealıı edeblldljlmlı: fabrikada movaddı iptldalyesl 

tamamile memleketlrnb orınaalnrınd:ın tedarikle lıtthsal ettlilmlıı 

KONTR-PLAK Türk 
KONTR - PLAK 

Fabrikası tahtaları Avrupa mamu
Jatmdan hiçbir farkı Jos. N. Aciman 
olmadığı halde piyasa-
nın şimdiki fiatlerden Eyüp_-_ _!3ahariye 

çok ucuz satılacağına Mektup adresi : 
muhterem müşterileri- lstanbul, Katırcıoğlu 
mize aueyler. han, No. 30 Tel. 22409 

Taşra acentalığına talip olanların Katırcı oğlu hanındaki adrese 

nıüracaatleri muktazidir . 

İstanbul Gümrükleri Muha
faza Müdürlüğünden: 

1 - Gümrük Muhafazasının 36 numaralı muşunun kazan su 
boru ve sair tamiratı fenni keşifnamesi mucibince pazarlığa ko
nulmuştu. 

2 - Taliplerin şeraitini tetkik ve ~o 7,5 teminatlarile 21 nisan 
perşembe günü saat 14 te Müdüriyette bulunmaları. 

iŞ TABiBi Ali FEYZULLAH 
ANKARA: BALIKP AZAR CADDESİ: No. 3 TELEFON 1096 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

4. cü keşide: 11 Mayıs 1932 dedir, 

Büyük 

40.000 
ikramiye: 

Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 10.000 Liralık 

büyük ikramiyeler ve 20.000 
Liralık bir mükafat vardır. 

Sultanahmet civarında 

temiz bir aile içinde ihtiyar bir 

Hanımın ikameti için tek bir odaya 

yemeği ile beraber 40 lira verilecek· 
tir. Arzu edenler Cedit Han Odabaşı 
Fuat Beye müracaat etlinler. 

ZAYİ - Mev)Qde isimli nüfu• 
tezkeresile kabile mektebinden alın· 
mış şahadetname Divanyolu civarın· 
da zayi edilmiştir. Bulup ta zirdekl 
adrese getirenin memnun edileceA .. 
gibi yenisi çıkarılrcağından eıkiıinlr 
hükmü olmadığı ilin olynur. 

Son Posta gazeteaind• 
M. Ş 0 K R 0 

AFYONKARAHİSAR MADF.N SUYU 
Her Yerde Arayınız. Umum deposu: Yenipostane karşısında Eskizaptiye Caddesi No. 20 - Tel 22653 


