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Db &ğleden ao~ ıehrimiz 
Adliye dairesinde bq müfettİf'" 
-tik kasmında Adliye Vekili Y u
.aıf Kemal Beyin riyaseti altında 
alta saat kadar devam eden 
mühim bir içtima yapılmışbr. 
lçtimada Temyiz .mahkemesi re· 
İ!lcrinden Fahrettin, Temyiz 
azAsından Şemsettin, Müddeiu
mumi Kenan, Ağır Ceza reisi 
Hasan lutfi, Asliye mahkemeleri 
birinci reisi Feyzi Daim, Baro ' 

1 

reisi Hilmi, ikinci ticaret mabke· 
mesi ı·eisi Nuri Beylerle diğer 
bütün Asliye Ceza ve Hukuk 
reisleri ha21r bulunmuşlardır. 

Öğrendiğimize göre içtimada 
Adliye Vekaleti tarafından Millet 
Meclisine verilecek olan yeni 
(Teşkili inuhakim) kanunu pro· 
jesinin esasları müzakere edilmi' 
ve ban kısımlan tesbit edilmiş· 
tir. Ayrıca diğer mühim Adlt 
kanunlarımızda yapılması icap 
eden tadilatın neden ibaret ola· 
cağı da göriişülmüştür. 

Diğer taraftan haber aldığı
mıza göre, içtimada İstinaf mah· 
emelerinin teıkili, münferit hi· 

kimliklerin ceza itlerinden başka 
Hukuk kismına da teşmili, lstan· 
bul Ağır Ceza mahkemesi reisi 
aynı zamanda itiraz mercii de 
olduğu için 1stanbulda1 .ikio~i ~ir 
Ağır Ceza mahkemesı tesıs de 
bu mahkemenin yükünün hafifle· 
tilmesi meseleleri de görüşülmüş 
ve bazı esaslar tesbit olunmuş· 
tur. Bu içtimadan sonra kendi
.sile g6rüşen bir muharririmize 
Vekil Yusuf Kemal Bey kısaca 

Dünkü lçiimtıa rigas•t eden 
Yusuf Kemal B. 

ıunları söylemiştir. 

" - Bugünkü içtimada teş· 
kili muhakim kanunu etrafında 
görüştük. Kanunu Millet Meclisi
nin bu içtima devreıine yetiştir
meye çalışacağız. Bilmem Meclis 
bu içtimada müzakere ederek 
çıkarabilecek mi ? Ayrıca Mec· 
lise bazı müstacel teklifler daha 
yapacağız. Bunları da hazırlı
yoruz. ,, 

Öğrendiğimize göre 
bu akşam Ankaraya 
edecektir. 

Vekil B. 
hareket 

Başvekil Paşa Bugün 
Moskova Yolundadır 

~------

Yarın Sovyet Heyet 
Merkezine Muvasalet 

Hükômet 
Edecektir 

Başv•kil Paşa 08 maigetinin misafir edildiği Odesada 
Londra otelinin gazino kısmı 

Odesa, 26 (A. A.) - Sabahın şayı hamil olan Gruziya vapurunu 

ıaat sekizinde Profintern krovö- gördü : 
zoru, Türkiyenin Moskova Büyük - Hazır ol 1 Ku~andasını ver· 
Elçisi Hüseyin Ragıp Bey ile di ve 20 topla ismet Paşayı 
Okrayna Hükumet ve Hariciye selamladı. İki gemi biribirine 
mümessillerini hamil olarak, Türk yaklaştı, şalopeler denize indi· 

Başvekilini istikbal için ilerliyordu. rildi. 
Kruvazör. diraz sonra ismet Pa· (Devamı 8 inci r.ayfada) 

810 Sandık 
Kaçak Limon 
Yakalandı 

Haber aldığımıza göre !stan· 
bul Gümrük idaresi şehrimizdeki 
mllhim bir limoa ticaretanesiniu 
kaçak olarak 81 O sandık limo

nunu müsadere etmiştir. Bu li· 
monlar dün piyasaya çıkarıhnış 
ve 2231 liraya sablmışbr. 

Yepyeni 
irDünva 

Fransanın eski Maarif Nazırı 
De Monri Rusyayı en iyi 
tanıyan Fransız olmakla 
maruftur. Bu zat birçok 
vesilelerle Rusyaya gidip 
gelmiş, Rus ricalile yakın· 
dan temas etmİf ve Sov· 
yet Rusyayı yakından ta· 
nımışbr. 

Do Monzi geçen sene Sovyet 
Ru~ya hakkında bir kitap 
neşretti. Bu eser 14 ay 
içinde bütün dünya lisan· 
larına tercüme edildi.Çünki 
Sovyet Rus hayatma kuv· 
vetli bir projöktör tutu· 
yordu. 

Bolşeviklik nedir? Nasıl ve ne 
suretle gelebilmiştir? Bu· 
gün ne haldedir? Yarın 
ne olacaktır? 

Bu kitapta bunlara benzer bütUn 
suallerin izin cevaplarını 
bulacaksım:ı. 

Pek Yakında 
Son Postada 

Macar Takımı 
Sofya Müsabakasında 

Berabere Kaldı 

Sofya, 26 ( Hususi ) - lstan· 
bulda milli takımla karşılaşan 
Macar takımı burada Sofya muh· 
telitile yaptığı müsabakada ( 1-1) 
berabere kalmışhr. Müsabaka 

çok heyecanla olmuş, her iki 
takım galibiyeti temin için hayli 
uğraşmıştır. 

(Son Posta: Bulgar takımı bi-
zim takımı Sofyada ( 1 • 5 ) gibi 
büyük bir farkla magliip etmiş, 
Yunan Milli takımını da Atinada 
iki sayı fark ile yenmiye muvaffak 
olmuştu. 

Bulgar takımının Sofyada Ma· 
car takımını mağlup edememesi 
Macarların kuvvetine delil olarak 
gösteriliyor. 

l Azılı Bir Şerir, Bir Çocu~ 
ğun Beynini Parçaladı 
Kati), Tabancayı Anneye Sıkh, Fakat 

Kurşunlar Çocuğu Öldürdü 
lzmir, 26 ( Hususi ) - iki gün • ' 

evvel Torbalıda miithif bir facia / 
olmuştur. HAdise Torbalanın Oğ· J 
lan anası çiftliği civannda geç
miştir. Yaptığım tahkikata göre, 
neticede Tabir isminde üç aylık 
bir çocuk feci şekilde aldilrlll· 
müştür. 

Tahirin annesi Zeynep -kadin 
keçilerini önüne katmış ve onlan 
otlatmak için Oğlan anası çiftliği 
taraflarına gitmiştir. Bir arahk 
kadının önüne Fahri ve Ldtfi 
isminde iki yabancı çıkmışbr. Ka· 
dın~a~z . evveli bunları gelip 
geçıcı bır yolcu zannetmiştir. 
Fakat bunlardan Fahri kadmın 
sürüsüne atılmış, geçileri ahp 
götürmek istemiştir. Güçlü kuv• 
vetli bir köy kadını olan Zeynep 
H. derhal Fahrinin önüne dur· 
muş ve sürüyü götürmesine mini 
olmak istemiştir. Bu mümanaat 
üzerine Fahri derhal tabancasına 
sarılmış ve Zeynep Hanıma ateş 

etmiştir. 

Ka Jıncağız ölümden kurtul· 
mak için bilyilk bir çeviklik gös· 
tererek hemen yere yatmış ve 

Çocak katili Fahri 
filhakika kurşunlar kadınm sırtını 
sıyırarad: geçmiştir. Fakat ka· 
dıncağız ayağa doğrulduğu za• 
man, kendisine rastlamıyan kur• 
şunların yerde çimenler üzerin• 
de yatan üç aylık yavrustt 
Tabirin beynini parçaladığım he
yecanla görmü~tür. 

Hadiseden haberdar olan jan• 
darmalar derhal harekete geçe
rek katil Fahriyi yaklamışlar ve 
adliyeye teslim etmiılerdir. 

ADNAN 

Köpeklerle 
Mücadele I Tıp Ta/ehe 

Yurdunda 
Mart Ayında 463 Köpek 

1 tlaf Edildi 
Geçenlerde kuduz milcadele

si hakkında bir yazı yazmıştık. 
Neşriyabmızı nazarı dikkate alan 
belediye, bize şu izahnameyi 
göndermiştir; 

" Civar köylere yakan olması 
itibarile Şişli ve muhitinde kö
peklere tesadüf edilmektedir. 

Mart 932 zarfında köpek ta· 
rafından ısırıldığından dolayı 
yalnız iki kişi müracaat etmiştir. 

Derhal müşahede albna alı
nan bu köpeklerin kuduz 
olmadıkları tebeyyün etmiş ve 
mezkiir ay içinde 271 adedi 
Himayei Hayvanat Cemiyetine 
teslim ve 192 adedi hap veril· 
mek suretile cem'an 453 köpek 
telef edilmiştir . ., 

Yurdu Terkedenlere 
Tesçil Cezası Verildi 
Tıp Talebe Yurdunda birka 

gün evvel bazı talebeler müeb
bet ve bir kısmı da muvakka• 
tart cezası almışlardı. Bu vaziyet 
karşısında yurdun diğer taleb~ 
leri 24 saat kadar yurda gelme
mek suretile protesto mahiye· 
tinde bir harekette bulunmuşlardı 

Yurt Müdüriyeti vaziyeti tet• 
kik etmiş ve taleb\!lerin bu şe-
kilde hareketini nizama mugayia 
bulmuştur. Neticede hepsine birer 
(tescil) cezası verilmiştir. Fakat 
aldığımız malumata göre tescil 
cezası verilen talebeler arasında 
o sırada muvakkat tart cezası 
almış olan talebeler de vard1r. 
Bu cihet qayreti mucip olmuştur. 

Asri inkisar 

Anne - Boyun, bosun devrilsin e mi. Dilerim AUahtan, linşaallah 
elin kalem tutar da gazeteci olursun• 
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Belediye işe 
Başlarsa .. 

Belediyenin, h.yat pabahhfile 
mücadeleye ririıecetini dün 
•aber Yerdik. Bu bu1U1ta muta. 
telif lrlmıelerle temaı ederelr 
ıu •Ülaleaları topladık: 

fenl Asım Be7 (Kadarı• Mektep eokak 6) 

- Belediyenin geçenlerde bir 
lokanta açacağı, halka ve memur
lara ucuz ) emek vereceği söy
lendi. Sonra bu İf tekzip edildi. 
Belediyenin bütün tubelerinde 
bir istihlAk kooperatifi teşkil 
edeceği haberinin de pek sağlam 
olduğuna inanamıyorum. Maamafib 
çok salim bir fikirdir. Belediye 
bazı semtlerde barakalar yaptır
malı ve lktısat Müdürlüğüne biraz 
tahsisat vererek ihtikar yapılan 

maddel~rin buralarda satılmasını 

temin etmelidir. 

lfo. 
Se7it 8•7 ( Şehıuıdebqı lmar.t eokak: 

a5) 

- Belediyenin muayyen yer
lerde dükkinlart Ye baraka,arı 
olmalıdır. Piyasada bir maddede 
thtikir yapıldığı anlaşıbr anlaşıl

maz Belediye derhal bu madde
leri maliyet fiatına satışa çıkar

malı ve muhtekirleri meşru bir 
rekabetle öldürdükten ıonra bu 
işi bırakmahdır. .. 

Süleyman Bey (Balat Kiremit Mit.al& 35) 

- lhtikirla mücadele için 
Belediyenin kooperatifler tqlril 
edeceği haberini memnuniyetle 
karşıladım. Bu fikir et meselesi 
konuşulurken de Şehir Meclisinde 
ortaya çıkmıfb. Belediye lkbsat 
Müdilrliığü ihtikir yapılan madde
leri derhal halka maliyet fiabna 
satacak barakalar tesis etse çok 
istif ad eli olur. Fakat Belediye
nin ( 9.12 ) bütçesine böyle 
'bir tahsisat konmadığı için bu
nun da nihayet bir temenniden 
ibaret kalacağını zannediyorum. 
Ben bu senenin adına ( temenni
ler senesi ) diyeceğim. inşallah 
bir de ( iş seqesi ) olur ? 

• 
Suat Bey (Beyoğlu Caddelkebır 71) 

- Belediye İktısat Müdürlüğü 
Esnaf Bankasının yardımile Bele
diye dairelerinde birer mağaza 
açacağmı gazetede gördüm. Bu 
işin bu şekilde tatbik kabiliyeti 
olduğuna pek inanamıyorum. 

Çnnki liç dört Belediye dai
resinde açılacak mağazalar ls
tanbul balkının ihtiyacına cevap 
•eremiyeceği pek aıikirdır. Bu
na büyük sermaye ve teşkilit 
Lhımdır. Biz şimdilik Belediye
den bunu istemiyoruz. Y almı 
havayici zaruriıe fiatlerını ehem
miyetle kontrol etain, mubtekir
leri yakaluan, mahkemeye ver
.in bu kafidir. 

iÇTiMA 
Esnaf Bankası 
Yeni Şekilde 
Çalışacak 

lstanbul Esnaf Bankasının 
umumf heyeti fevkalade olarak 
önilmüzdeki cumartesi günü bir 
toplantı yapacaktır. Bankanın 

( 70 ) bin lirası elyö,·m tasfiye 
halinde bulunan Ticaret 've Sana
yi Bankasında kapandığı gibi, 
yüı bin lira kadar bir alacağı 
da eşhas zimmetindedir. Diğer 
taraftan son günlerde bankadan 
para çeken me\•duat sahipleri 
çoğalmıştır. Haber aldığınıza göre 
fevkalade içtimada, . sermayenin 
tezyidi veya başka bir tedbir 
ifası etrafında görüşülecektir. 

Yalnız, son vaziyete göre, fstaıı
bul Belediyesi banlrnnm tamami
Je bir esnaf ve kooperatif ban
kası haline gelmesine çalışmak-

tadır. Bu itibarla Belediye ban
kaya bir miktar sermaye koya
cak ve banka Belediyenin aça
cağı istihlak kooperatiflerine bir 
destek olacaktır. 

Eski Borçlar 
S. Oğlu Şükrü Bey 
Şehrimize Geldi 

Saracoğlu Şükr4l B. bu sabah 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Şükril B. birkaç gün sonra Parise 
gidecektir. Kendisi şu beyanatta 
bulunmuştur: 

- " fstanbulda iki üç gün kaJ
dıktan sonra Parise gideceğim. 
Hükumetçe ban-ı verilen vazife 
orada yalnız Osmanlı borçlan 
meselesile meşgul olmaktan iha
rettir . ., 

Matbuat Memuru 
Ankaradan bildirildiğine göre 

Kadınhanı Kaymakamı lbrahim 
Bey İstanbul matbuat memurlu
ğuna tayin edilmiştir. 

Romen Adliye Heyeti 
Romanyanm Lapuşna Ceza 

Mahkemesi Reisi M. Nikola Cor
ciyanunun riyasetinde bir Romen 
Adliye Heyeti şehrimize gelmiş 
ve dnn Adliyeye gelerek Müd
deiumumiliği ziyaret etmiş, aynca 
bazı muhakemeleri dinlemişlerdir. 
Heyet arasında iki de kadın 
hakim vardır. 

Muallim imtihanları 
Elyövm lıkmekteplerde çalışan 

lıkmektep muallim muavinlerinin 
&çlncn devlet imtihanı 12 mayıs 
perıembe günü yapılacakhr. im
tihanda muvaffakiyet kazananlar 
maaUim olacaklardır. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: 

SON POSTA 

Rapor KARTALDA 
Daimi Encümende Bir Belediye Ça

T etkik Ediliyor vuşu Beylik Malı 
Belediye lktı.;t Müdürlüğü ta

rafından pahalılıkla mücadele için 
bir rapor bazırlandığmı yazmışbk. 
Daimi Encümen dünden itibaren 
bu raporu tetkik etmiye başla
mıştır. Dün İktısat Miidürü Asım 
Süreyya Bey eucümene çağml
mış, kendisinden izahat alınmıştır. 
Raporda ucuzluk temini için Dev
let, Belediye ve diğer hususi 
teşkilatların kooperatif sistemile 
işlemesi ileri sürülmektedir. Bu 
rapor kabul olunursa Belediye , 
Liman, Scyrisefain, Tütün, Müs
kirat ve Şirketihayriyc gibi mü
esseselerde birer istihlik Koope
ratifi teşkil edilecek, bu suretle 
memurlara ve halka ucuz gıda 
ve diğer eşya sablacaktır. 

Şeker tacirlerinden Hayrettir 
Bey Belediyeye müracaat ederek 
teşkil edilecek olan kooperatiflere 
şeker ve pirinci çok ucuz ola
rak kendisi vereceğini bildirmiştir . 

Bovkot Cezası 
·stanbul Mıntaka Heyetint 

Ceza Verilecek 
Geçenlerde lstanbula gelen 

Macar takımının Milli takım 
o!up olmadığı hakkında Futbol 
federasyonu ile İstanbul mıntakas 
arasında çıkan noktai nazar ihti
lafı, neticelerini vermiye başla
mıştlr. Federasyon bu mesele
den dolayı Mıntaka Heyetine 
boykut cezaaı vermek istediğini 
bildirmitfu. Mınt•ka heyeti itira· 
zını beş gün zarfında bildirmek 
mecburiyetindedir. lstanbul nım
laka Reisi Orhan Bey bu mesele 
hakkında şunları söylemektedir: 

- Futbol Federasyonu mıntaka 
merkez heyeti hakkında boykot 
cezası vermek istiyor ve bunu bi
ı.e bildiriyor. Bir. de cevap veri
yor ve diyoruz ki federasyonun 
heyetimiz hakkında ceza vermek 
salahiyeti yoktur. Çünki, biz 
bir idari heyetimiz, mafevkımiz 
merkezi umumidir: Cezayı ver
diği takdirde umumi merkeze 
müracaat edeceğiz. Biz buraya 
geltwı Macar takımının milli ta· 
kını olmadığı iddiasında ısrar 
ediyoruz. Şimdi anlaşıl.yor ki 
Macar Federasyonu bu takıma 
an ~k temsili bir mahiyet ver 
miştir.,, 

Bu sabah bir refikimiz ceza
ma verildiğini yaziyordu. Ceza 
heniiz kat'i şeklini almış değildir. 

Evine Taşımış 
Kartal Belediyesi çavutların

dan Şükrü Efendinin, Belediyeye 
ait bir yığın inşaat malzemesini 
evine götürdüğü Kartal Kayma
kamına ihbar edilmiştir. Bu ih
bar üzerine belediye azasından 
üç kişi huzurunda evde taharriyat 
yapılmış ve belediyeye ait ( 26 ) 
su künkü, 14 dÖfemelik tahta, 
65 kalas ve daha birçok kereste 
müsadere edilmiştir. Belediye 
Meclisinin kararile Şükrii Efendi
nin kaydı derhal terkin edilmiş 
ve resmi elbisesi alındıktan sonra 
kendisi jandarmaya verilmiştir. 

Şükrü Efendinin bir müddet 
evvel polislik ettiği ve bu mes
lekten Devlet işlerinde istihtam 
edilmemek şartile çıkarıldığı an
laşılm şhr. Tahkikata göre Şükrii 
Efendi bu eşyaları belediyenin 
çöp arabasile taşıdığı da Nhit 
olmuştur. 

Yaralı Adam 
Eşya Çalmak için Girdiği 

Dükkanda Vurulmuş 
Evvelki gece Şehremininde so 

kak ortasında yaralı bir adam 
athğmı ve meçhul birisi tarafındaı 
yaralandığmı a6ylediğini yazmıı
\ak. Fakat tabkikatımıza göre bu 
adam Eskişehirli Aziz isminde 
birisidir. Aziz, Hekimoğlu Ali pa
şa caddesinde bakkal "Haydar 
Beyin dükkanına girmiş ve bazı 
sebebler dolayısiyle eşyayı çala
madan kaçmak mecburiyetinde 
kalmaşbr. Fakat dükkin•na hınıaz 
girdiğini gören Haydar efendi 
çifte ile ateş etmiş ve bu suretle 
yaralanan Aziz Şehreminine ka
dar gelmiş, orada yere yıkılmıttır. 

iş YUzJnden Kavga 
Dün Beşiktqta Ali ve Meh

met ismiude iki işsiz amele, Be
şiktaşta Hacı Remzi Beyin tütün 
deposuna ,giderek iş istemişlerdir. 
Ustabaşı idris ve Ali Efendiler 
is olmadığını söylemişler, bunun 
üzerine işsizler bıçaklarla ustaba
şıların üzerine hücum etmişlerdir. 

Yeni Amerika Sefir; 
Amerikan111 Ankara sefirliğine 

tayin olunan M'ster Şeril yakında 
ıehr:mh:e plecektir. tane Topluyormuş 

Balatta sinaggo kahyası Elya- rlilli Talebe Birliği 
zar Efendi tepsi içinde iane t?p- 1 Milli Türk Talebe Birliti niaam-
larken yalralanmrı •e teı: sıde name i<o.mit~ai dün aıiderria Muli-
bulunan 17 ,5 kuruş musadere hiddin Adil Beyin riyaaetinde top-
edilmiştir. lanmış, faaliy~tte bulunmuftur • 

Nisan 27 

--------------------------= 
Günün Tarihi 

Mübadillere Bono 
Verilecek 

Ankara 26 - Müb.2dil muhaciri ... 
re bakıyei istihkaklarına mahsuben 
verilecek bonolar Mallye Vellili ta• 
rahndan tamamen ihzar edilmiştir. 
&o.olana muhteviyah 5169159 lira 
tutmaktadır. Üç kupon olarak ter• 
tip edilmif olan bonoların hirinti 
kuponu 1316328 liradır. Bu kupoa 
illr Mfta ita edilecektir. 20 ıün son• 
ra IM.o&.ran teniahua her tarafta 
batlanacaktır. 

Beraet Ettiler 
Kahve ihtikarı yapmakla maznun 

olanların muhakemuıne dün devaın 
edilmiş, komisyoncu vaziyelind• 
bulunan bu maznunlar beraet etmiş• 
Jerdir. 

Bulgar Muallimleri 
Bulgaristan Darülfünun Emini 

dtın fehrimize gelmiştir. 80 kişiden 
ibaret bulunan asıl muallim kafiJesi 
de burün şehrimize gelecektır. 

Kaçakçılık 
Limon Tacirinin Tahliye 

Talebi Reddedildi 
Limon kaçakçılığı yapmakla mn

nun maruf tacir Diyamandi Efendi· 
nia muhakemesine dün Gümrük ihti
au mahkemesinde devam edilmi$ 
ve dava bilirlmiştir. Gelecek ceJ1e 
müdafaa ve karara hasrolunacakttr 
Maznunun tahliye talebini mahkeme 
reddetmiştir. 

lstanbulun PIAnı 
Şehriniz.in planının Mimar M. 

YanHne yaptmlacağs haberleri doğ
ru çıkmaktadır. 

lzmirde Kahve ihtikarı 
bmirde kahve ihtikln 1apmakla 

maznun bir tacir mahkemeye Ye· 
rilmittir. 

Metruk Eşya 
Bir Buçuk Milyonluk 

Eşya Satılıyor 
Yapılan tetkikat net cesindc güm• 

riUc ambarlannda aahipleri tarahn~ 
dan Rnelerdenberi terlı:edilmiş yazj .. 
yette olarak bir buçuk milyon füa· 
hk efya bulunduğu anlaşılmıftır, 
Bunların derhal aalıfa çıkarılarak 
paranın hazineve irat kaydcdilmeei 
için emir verilmiştir. 

DarUlfOnun Mütehassısı 
Darülfünun Mütehuı ... M. Malı 

şehrimizdeki hastaneleri sezmektedir. 
Kendiaine Bakırköy akıl haıtanuinde 
bir ziyafet v~rilmişt'r. 

Seyahat Sergileri 
Nia ve Milino şehirlerinde açılan 

Turizm sergilerinde hazır bulunan 
Türkiye murahhassı Reıit Saffet 
B. tehrimi2e dönmüştür. Retit Saffet 
e. otomobil yolları m~selesinde mü
him teşebbüslerde bulunmuştur. 

Komünistlik 
Maznunu 

Son günlerde baza yerlere ko
mibaiatlik beyannameleri rönderil
mektetlir. ee,.. ...... , da~tu

lardaa birisi yaluma......,. D:terleri 
de aramyor. Polla mkı tedWr a1mıft r . 

Pazar Ola Hasan Beg Ve Kadınların Merakı l 
,,-------------------------------------------------~··------~---

1 - Hasan Bey - Yahu!... Gel bak, 

l&arııki ev tututmUf, itfaiye ıeliyer 1 l 2 - Aman koş, ateşler arasında bir ı 3 - Bak kürk ma ıtclu bir kadın 1 4 - Kaclm - Dur, bakayım 
çocuk kalmıı, pencereden bai'•nJor 1 " evaadam ••• ,. diye ç11pımyor... 1 losu ne biçim dikitmiı ? ... 

mao-



Miindericatımızın çoklu
ğundan Dercedilememiı· 
tir. 

Teşviki Sana~ 
Kan-.ıda Yapılan Tadilat 

Çok Azdır 
Aldıjuna mevsuk ma16mata 

tire Tipild Sanai Kanununda 
...... 1Dllaim tadillt ,.,.._.. 
yacakbr. Kamm hemen ........ 
eald feldini muhafaza eclecekttr. 
Ancak, yeni projede, bem illih
ltk ft hem -de ...ı iptMal 
maclcleleriuin muliyetlerl ~ .ı. 
edilerek, yalmz ~ •.~
allan" Ozerl~_.-:~ ,,.,a1aa iptidai ~~~-~ 
,ı.; ı•••k ~ ır~. 
Yeni teala .._.,,: &i*yi ...._ 
k- .... !fatafmclan da hir .. ..., ••Je konacak ft hu 
f;ab klçllk ve blytlk UD&Jİe 
eaasla pkilde kredi temin ede
cektir. 

Daha Bitmedi! 
On Dokuzlar Meclisi Ha
li münakaşa Yapıyor 
-Cenewe, 27 (A. Ae) - 19 lar 

komitesi gizli bir celse aktetmif
tir. ReİI, Çin ve Japon milmea
aillerile yapmıı olduğu mtlklfe
me1er hakkında malimat ve iza
hat vermiştir. 

İstihbar edildiğine gire, iki 
hnkamet arasında bir itiıllf • 
cuda ıetirilecek ınabİJ 
ki olman yem l~1tı 
metine 
timdi 

Milletler ve süriikledilderl ,Jikler. (BlrAm.orn....a) 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Bir Bardolc Su 
Kaç Paraga 
Satılmalıtlu? ...... _____ _..A. &. 

Evet. hir bardak • kat peıı 
raya ublmalulir? Kaç ,....,_ 
aabl .. ladlr ld ... heıa ..,. ._. 
111C1a •WW .b-•, • ..-... 
elan .,. IUlllÇta cloW.ap ,.. 
tirea b,... filelerin ...,_ 
bacLrol yapafbrall_HletliJe a. .. 
-. Nele,i -~ cloldaraa .. 
lıeriae wn. tla Tskoa lltıe 
eclea •••• lram•• b11a 
-. hepai bn--. Mat ayill 
zamada da,_ llC.k ,..._.. 
ele de .... ..,. lclild• .... 
,.,......-..~~ =.:::r Wr • tlı~ ............ -
raya atdmalıcllr? llıı.ıt il-iii';. 
cllr. Kolaylıkla .......... 
kik ve tuldka .-taçbr. • 
makatla b8ylk bir ---.. ......................................... ~ .... ~~~~---f hplandt, ....... ___ .......... ... 

iki Hakim, Oç fftis Memura 
Mahkôm Oldu 

Ad@aMifyonerinin Davası Neticelendi 

Altın Mikyası Terk1'dilince Yunan 
Para Y.~lye Başladı 

aynlcL, tetkikata ko,.tda, eler
ken pzetelere ....., etti. 
BiriOcl ...,,.,. koca, kara 
laaiflerl• - .... .... .. 
balar altdMla ....... Ye 
bltila •w tilİll w ... ..,.. 
vel otdu, ,a1anclU tafdlJ ~1 •t• 
tim. Aynen babrhforam. .. 
Tahrir MüdlrlirBDBD iter ...... 
bir arkadap ko~aa. bir 
arkadqı enclmene, bir diierinl 
de tahkik heyetine saaClerea 
aeai ello hlüımdadlr. Fakat 
...... aı.n ~· '\1r •PW P,
ta-. ıt~ ..... ~ 
dl• ve yakınİatila W::~ 
dili lçin bana eyle ieldi ld ı.an .. 
dilmiftir. Makul bir netice,. hat-
lanpnşbr. Olup bitmittir. 

Fakat..Fakat bu aU.ıı gazetel.t 



Nüfus Hareketleri 

Memlekette 
Doğum 
Ve Ölüm 

Sen.- 'k nüfua barckeümiz 
1,000 de. .ıM,96 ve ıenelik do
lum •asatimiz bin de 53 dtır. 

1927 senesinde nüfusumuzuu 
13,646,270 ve bir yaşına kadar 
yaşıyan çocuğun da 615,346 
ol~una nazaran; Tl.irkiyede bir 
aenelik nüfus hareketimizi bin 
nnfusta '4,96 olarak hesap ede
biliriz. 

Bu rakam, tevellldat ftSAti
leri binde t6,1 olan lngiltere, 
18,3 olan Almanya, 18,2 olan 
Belçika 18, 1 olan Fransa, 20,4 
olan Müttebidei Amerika, 25,5 
Macaristan, 26,4 olaıı İtalya, 3 l ,6 
olan Lehistan 28,6 ispanya ve 
utta 33,6 olan Hindistan, 34,8 
olan Japonya, 35,2 olan Roman
ya, 37,0 •lan Bulıaristan il 
kartılqt ınlıraa: 

T&rk anasınn bir senede 
memlekete ne kıymet verdiği ve 
•erdiii kıymetin ne misilsiz bir 
kemiyet olduiu daha iyi anlatılır. 

Halbuki bizim Türkiye iç.in 
kabul ettiğimiz binde 44,96 Tür
kiyedeki tevellüdab gösteren ra
kam değildir. Bu rakam 1926 
ıenesinde doğan 1927 senesine 
kadar yaşıyan ç.ocuklann adedine 
aittir. Bu rakamın hakiki tevel
lüdab gösterebilmesi için Türki-
7ede bin canlı doğumda kaçının 
aldlljünll tayin etmek liı:ımdır. 

Ne urn istatistiği, ne de 
ondan aonra neşredilen yılbklar 

nüfuı harekitımızın bu mühim 
membaını tesbit etmiye muvaffak 
olamamışlardır. 

Fakat bizim burada neticeye 
ait rakamlardan büsbütün mah
rum kalmamak için maişetleri 

Tllrkiyeye benziyen memleket
lerdea misaller alarak bir muka
Je" yapmaklıjımız da imklnsız 
defildir. 

Resmi istatistikler 19'26 ae
Delİnde 1,000 cuh doğumda 
Almanya' da 96, Bulgaristanda 
153, Macaristan'da 179 Hindis
tanda 173 lıh.. Çocuk 61dftiön0 
kaydederler. 

Tnrkiyenin aılıbi ,eraiti, mem
leketin nüfus kesafetinin bunlar
larla nisbet kabul etmez derece
deki azlığı, doğum bakım teşki
lltı nokaanhğı bu meml~ketlerin
lrine benzememekle beraber, biz 
memleketlerden lialettayin birini 
( batta htlkUmde mObaliğaya ka
pılmamak için en mutavassıhm ) 
meıell; Macaristanı misal olarak 
alır Ye Tilrkiyede de Macuia
tanda oldup gibi J ,000 canlı 
doğumda 179 çocuğun öldüj'ünü 
kabul edenek 19'l6 8ellesinde Tnr
kiyede 122,345 ç<>caiun doimUf 
Ye bu suretle Tilrkiyede 1,000 
ntifntaki le•eU&t YU&tisinin (M) 
~ldağunu teıbit etmif olaruz. 

1.000 a&fuıta: ( 53 ). Ba; ba
tan ~ir dhya mikyasında yalnız 
Tlrk anasmın malik olduğu bir 
veJ6diyet kudretidir. Dünyanm 
hiçbir milletinde doium vuatisi 
bu değildir. 

19'l6 senesinde en fazla do
gum yapan Rusyada bu nisbet 
1 ,000 de 43,4, Mısırda 43, 7 idi. 
Almanyada 1896 ve !90.'i ara
.sandaki doğum vasatisi 1,000 de 
35,2, ltalyada, 33,2, İngilt~redc 
28,6, F ransada 21,8 idi. 

(DaYamız) dan 
NEŞET HALb. 

SON POST• 

MEMLEKET HABERLERi 1 1 Edebiyat 
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-----------------------------------------Ebedi 
Zonguldakta Bayram 

Galatasaray izcileri Kara Elmas 
Yurduna Neşe Götürdüler 

!onıuldak 
( Huıuai ) - Bu 
sene bayram, 
tehrimizde diğer 
yıllara nisbetle 
daha canla ve 
hareketli geçti, 
hu canlılık •• 
hareket çarııda 
teklsüf ediyor 
ve daha ziyade 
manifatura dUk
klnlarmda göze 

nutuk söyledi; hu
u• Galatuaray 
izcilerinin reisi 
cevap verdi. 

Bayram gün
lerinin hususiyet
lerinden biri de 
meıhur mugumi 
Fikriye hanım Ye 
Sllreyya opreti 
mensupla rm dan 
müteşekkil bir 
heyetin ıelıri
mizde bulanmut 
olmal\dı. 

çarpıyordu. Maden 
kuyularından 
k&ylerine d&nen 
ameleler, kazma-

izciler• Beledigenin wrdlli ziga/ett.n bir intiba Bayramın si-
ze çarpan en 

larının ucu ile kazandıklarım Fatma· ı 
cığa götüreceği bayramlık (hedaya) 
için pazara bıraktığı için bayram 
davullarile beraber yüzü gülenler 
arasında eYvelA çocuklar, aonra 
da esnaf geliyordu. 

Bu, bayram günlerine göze 
çarpan bir hususiyet veren, Ga
latasaray izcilerinin şehrimizi zi
yaretleri olmuştur. Bayram tati
linden istifade eden kırk kişilik 
bir izci grupunun mevcudiyeti 
bayram giinlerine hareket vermiş, 
apor sahası, uzun zamanlardan 
beri hasret çektiği canla idman 
tezahürlerine sahne olmuıtur. 

Misafirlerimiz, şehrin muh· 
telif maden mmtakalarım, k&
mür ocaklarını, elektrik an-

trallarını, fabrikalar1 ıezmiş-
ler, Bayramın ikinci glinü 
de "Zonguldak hars ve spor 
birliği,, takımile samimi bir maç 
yapmışlardır. Maç 3 - 1 Zongul
daklıların lehine neticelenmiştir. 
Fakat burada hemen haber vere
yim ki, misafirlerimiz şehrimize 
ancak gezmek için gelmişlerdi. 
Binaenaleyh böyle bir karştlaş
ma için hazırlıkla değillerdi. 

Misafirlerimizin şerefine ve1 i
len hususi birkaç ziyafetten başka 
Zonguldak belediyesi tehir namma 
bir çay ziyafeti kt"fide etti. Ba-
tından sonuna kadar çok derin 
bir aamiyet havaıu içinde ge
çen bu ziyafette, belediye reisi
miz doktor Nihat Bey güzel bir 

1 
acıklı manzarası da şehrin umu
mi caddelerinden başlıyarak en 
hllcra köşelerine kadar yayılan 
dilenci istilisıdır. Ekserisi birer 

hilkat garibesi uyılacak ka
dar sakat ve kötürüm olan bu 

dilenciler, caddelerde sürüklen
meh.te, gelip gidenlerin bacakla

rına takılarak sadaka istemekte
dirler. Bunların adedi o kadar 

fazladır ki, yalnız ben, beyramm 
ilk günü yirmi yedi dilenci ile 
k&rfılaşlım. Halkın bir kısmı 
yeni elbiselerile bayram yapar-

ken diğer bir kısmının yerlerde 
ıürünerek avuç açması be.ıi 

ürpertti. 
AHMET 

Eskişeh_ir;.de 1 Talebe Kooperatifleri 
Hamam Ucretleri r· - . 
Bahalı Mı? Adana ıcaret Mektebın-

Eskişehir ( Hususi ) - Şehri
mizde yalmz gündüzleri açık olan 
iki erkeklere, iki de kadınlara 

mahsus dört hamam vardır. Bu 
Lamamlarm suları tabü olarak 
sıcaktır. Fakat buna raimen 
ikretler çok pahalıdır. Gündilzleri 
açık olan erkek hamamında yı

kanma ücreti 20 kuruştur. 
Fakat ovma ücretile birlikte 

hamamdan 70 kuruştan aşağı 

çıkamazsınız. Gündüzleri açık 
olan kadın hamamları geceleri 
erkeklere tahsis ed.lmektedir. 
Bunlann tıcreti 10 llunıştur. 
Halbuki 1stanbul hamamlannda 
su odunla ısıtaldıiı halde fi
atlar bu kadar kan11k ve 
bahah değildir. Hamam mllsteciri 
hariçten ıoğuk su getirttiği için 
bu kadar fiyat koyduğunu aöy
liyor. Fakat musluklardan ıoğuk 
ıo nadiren akmaktadır. Beledi
yemizin bu meseleyi tetkik et
mesi IAzımdır. 

Muğlada 

Yeni Sene için Tütün 
Ziı-aatine Başlanıldı 
Muğla, 25 (A. A) - Viliy~t 

dahilinde yeni sene için tütün 
zeriyahna başlanmıştır. Dikilecek 
fidanlar hastalıksız yetiştirilmiş· 
tir. Mil tarı bir milyon kadar 
tahmin olunmaktadır. Tfittin ıa
tışı başlamışsa da muamde ha-
raretli deiildir. 

de Çok Fay dalı Bir Eser 
Adana ( Hu

ıusi) - Şehri
miz ticaret mek
tebinde pek fa
ideli bir (Ta1ebe 
Kooperatifi mev
cuttur. Bu koo-

peratif her tale
benin haftada 
artırabileceği iç 
beş kuruıla mer 
dana gelmit ve 

bu ıene üç ya
flDI bitirmif bu
lunuyor. Koo~ 
ratiften talebe-
ler iki ttirll Üt- Kooperatifin idare He,.ıi 
tifade etmektedir. Birillciai takip J akıp Seyfi B, bu huauıta izahat 
edecekleri meslek için çok idi- vererek mllııakata yapılacaktır. 
fadeleri olduğu tabii bulunan Koopefftifila, aermayeıi ( 150) 
kooperatifciliği mektepte ameli liradır. 
olarak görüp 6ğreniyorlar. ikin- Gönderditim ruim koopera-
ciai ise kooperatif Yultasiyle her tifin tqekkll etme.ine yardım 
tilrl6 mektep ilatiyaçlannı pek eden ilk heyeti idare ile Muallim 
ucuza temin ve tedarik ediyorlar. Hakkı Beydir. Aldıldan vazife-

Kooperatif her sene olduğu lerle isimleri ıunlardır: 
gibi bu sene de bir blinço çı- Meclisi idare reiıi Bahri Ef. 
karmııbr. Yakında mektep mil- Mürakipler; Muallim Hakkı Bey 
dürü Seyfi Beyin riyaseti albnda ve talebeden Beria ve Fahriye 
umum talebe bir içtima yapacak Hanımlar, Şirket Mlidilrü; Hilsnü 
ve kooperatifin bir senelik faali- Ef., Muhasebeci; M. Hikmet Ef. 

Kitibi umumi: Abdullah Ef., Vezyetini bütün talebenin ögrenmesi 
nedar; Naıit Ef., Azalar: Fatin 

iç.in Şirket muhasebecisi üçüncü Ef. ve Saadet ve Tevhide Ha-
amıftan Mehmet Ef. tarafmdan oımlardır. 
blinço okunulacak, bunu mille- 11. HiKMET 

ihtilaf 
Nurullah Ala 

Geçen gün, pek sevdiğim ve 
fikirlerine hürmet ettiğim bir 
arkadaşla konuşuyordum. Bir 
mevzuda durmayıp bizi alakadar 
edea her şeyden bahsediyorduk; 
&aten maksadımız neticesiz kala
cajmı bildiğimiz bir miinaka,aya 
Iİl'İfmek, biribirimi1i iknaa kal
loflllak değil, ancak o günkü 
benliğimizi - hariçten gelecek te
lirlere karşı aksülAmellerini gö
rtıp - daha iyi anlamaktı. 

HikAyecilikte olduğu kadar 
fıkracıhkta, edebiyat ve içtimai
yat mübahaselerinde de iatidadmı 
ispat eden arkadaşım bir aralık 
IÖzil tenkide sürükledi ve: "Ten
k.itle uğraşmanm manasını anla
auyorum, dedi. insan baıkalannnı· 
kini tahlil ile uğraşacağına ken
di ortaya bir eser koymabdır.,, 

Asırlardanberi tekrar edile 
edile artık manasını kaybetmiı 
pi gözllken bu söz, hakikati 
halde ç6ziilmez bir muamma ma· 
hiyetini kaybetmemiştir ve asla 
kaybetmiyecektir. 

Buna cevap vermek, yani ten
kidi müdafaa etmek kabil değil 
midir ? Elbette kabildir ve mü
nekkidi kari sürüsünün kösemeni 
sayanlardan tutunuz da onun, 
her aan'atkir gibi ancak kendi 
kendini 116yliyen bir san'atkir 
olduğunu kabul edenlere kadar 
birçok kimseler tenkidi müdafaa 
etmişlerdir. Fakat bütün bu ce
nplann bir faydası yoktur, çünki 
hiçbiri o suali soranJarca anlaş ı
lamaz. 

Dikkat edersenir. görürsünüz 
ki tenkide hOcum edealer. İlulana 
büyük bir ehemmiyet vermiyenler
clir; daha doğrusu tabiati ve insanı, 
inanan yarattığı ıeyleı den üsttin 
tatanlardır. 

Bir tairin ıu veya ba histen 
bah.aetmesini, bir ressamın bir 
maaurayı tasvirini. bir romancı
mn lhtiraılan tahlilini kabul edi· 
yodar, çünkll bunlar esuen mev
ad 19ylerdir. Fakat pir histen, 
N8im manzaradan, roman me'V
mandan daha az ehemmiyetli 
olaJor. 

Bayle olmasaydı ıairin, tabiat 
kaqıaındaki heyecanını söyleme
.aü nual doğru buluyorlarsa 
mlaekkidin de eserler kartı11n
claki heyecanından bahıetmesini 
o kadar doğru bulurlardı. 

Bana 6yle geliyor ki tenkide 
hllcum edenler, insanların biribirint 
benzemediğini, hakikatin bir de
lil, muhtelif olduğunu kabul et
miyorlar. Çünkü böyle olmasaydı 
p.irin intihap ettiği mevzu kar
pacla falan mllnekkidin akslll-
amellerinin ne olduğunu da me
rak ederlerdi. 

Şa Yeya bu hissi ifade eden 
mma bir aan'at eaeri oluyordu, 
oalarm indinde, bir fikri ifade 
eden c&mle bir san' at eaeri ola· 
811!"· Niçin?.. Çtmkn onlar .. m6-
pbbaa,.a verdikleri kıymeti, "mü-
cerret,. ten esirgiyorlar. Ha11lı on
lar, bana 6yle ıeliyor ki, biçme
tap~tien deiildir. 
. Banu bir utem diye kaydet

miJoram; aadece bana ve benim 
sibi birçok kimıelere pek aylorı 
selen 6yle bir sualin nud soru
labildiğini anlamak istiyorum. 
Bizim cevaplanmız onlan neka
clar tatmin edemiyorsa, onların su· 
ali de bizi okadar hayrete dü· 
fiir6yilr. 

O sual daima haklı olarak 
sorulacak, haklı bir hayretle kar
tılanacak ve verilecek cevaplar 
detitmiyecektir; fakat bu cevplar 
da, o suali susturamadıkları için 
asla eskimiş sayılamaz. 



IDEBI TEFRlKAMIZ: f11 ============ 
A ç L 1 K 

Mllellifi: " .... ' Horndll Mtttercimir P S. 

- Gelinlal dip manlclanda. 
Ayaklanmm ucuna basarak 

,.klqhm; 
- Bakmıl', dedi we 9elSİ&, 

fakat heyecanlı bir g818fle gnl
cltL Bakıam, glrOyor mUSUDuz? 
Y ahmflarclır. Fakat ihtiyara ba• 
lanm, ihtiyan f&rOyor mU11111aZ? 

Yatakta. Tam Hazreti laanın 
reaminin ininde ve benim k.,. 
11mda iki gllre aördtlm. Biri 
•tel aabibl kadındı. 

Ôbtlrtl de yabancı pmici idi: 
Kadımn ayaklan koyu renk tBylll 
yatak örtlislnlla &zerinde beyaz 
bir leke tetldl ediyordu ve ya· 
takta. abllr duvara makabil, 
baba~ı, ihtiyar nDzllllll adam 
oturuy oc, elleri lzerino dayumlf, 

her valritki ıibi lnllne doğru eğir 

1 
mif, kımıldıyabilmek imklnandaa 
mahnım bakıyordu. 

Ev aahibl erkete d&ıdOm. 
ytıkaek selle gllln\emft'lçin ken· 
dilini zor aıkıyordu, ditf erile du
daklannı eziyordu. 

- ihtiyara g&rdüniiz mil? 
diye manldanda. lbtiyan g6rd&
n0z mi? Allahıml OturmUf, 
bakayorl 

Ve tekrar anahtar deliğinin 
öaüae geçti. Pencereye gide• 
rek oturdum. Manzara ~ 
rimi merhametsiı: bir sarette ka
rqbrmlf ve hayalimin llbam etti· 
ii zengin fikirleri altllst etmlfti. 
Fakat bunun ne ehemmiyeti ola-
bilirdi? 

Mademki bizzat zevç aldmt 
etmiyordu, hatta bilikis bu 
manzaradan kendisini erleadire· 
cek bir garabet buluyordu. o bal· 
de ben neye döğönecektim? ih
tiyara gelince. eh o da 'bir ihti· 
y&rdaa ibaretti. Belki görmiyor· 
du. Uyukluyordu.Allah bilir belki 
6lm6ft8. Ent oturduğu yerde öl· 
mÖf olması beni hiç m6tebayyir 
etmiyeeekti. Ve kendimi bir vicdan 
meselesi kartısında bulmayordum. 

Bir defa daha klj'ıtlarımı 
çakardım ff yabanca düşnnceleri 
kafamdan lilmek istedim. t la· 
kimin nutkundan bir cümlenin 
orla yerinde kalmııtım, blkim: 

- AUala. kanun ve vicdan 
bana biyle emrediyor, diyordu. 
Allabaa, kanunun ve vicdanın ne 
emret•it olabileceğini dltlnmıek. 
için pencereden baktım. 

Ba dakikada odadan çıkan 
gtirllltll bana kadar geldi. Aldır
mad11a. Adam ıea de bunun 

bana ne taalluku varda. AlelhUIU 
ihtiyar adam ölmtlftll • Belki bu 
eabah aaat d&rtte &lmtlfttl; fU 
halde bu gllrültii benim için 
ehemmiyetsizdi; tamamea ehem
miyetsizdi. Bunun üzerinde llİçİD 
dlflnecek tim? Haydi, ha1di bira 
suk6net: 

- Allah, kanua •• vicdaa 
baoa böyle emrediyor •• 

Fakat hertey aleyhimde itti· 
fak etmiş ıibi idi. Adam anahtar 
tleliğinin lnlinde timdi ...ıa: 
durmıyortfu. Aras.ra zapta ça
httaiı kabkabalanm işitiyordum 
ve gfil ftftln tesiri albnda bitin 
v6cudunun aaraddıjım ı&'lyor
dum. Datarıda, sokakta beni 
avunduran l;qka bir fe1 nrclı. 

Koçak bir çocuk ablr kalclı-
raaun lizerioe otarmut. yalmz ba
tına OJDIJordu, elinde k&ğattu 
yapılmıt bir ,erit vardL Fakat 
birdenbire söviip Ufarak rerin-
dea fırladı, aokaim orta ,erine 
kadar ıoldi. 
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Orada pencerede bJr eclem, 
beyu aakalh bir adam nnlL 
Yubrclu çocatua ,....._ tlkl-
ılyor n buraaaa sGllJorda. S. 
bal belki bet clakib •eli. ç.. 
caiu• •ilacLiw .......... 
pencereden a,nlclnn. 

- Allah. k•• ve v&cdu 
bana bayle emrediyor! 

Bu ............ Uer-
lemeklllim bMI delildi. Niha
yet kafamda blt&a fikirler rek· 
diprine karatb; hatta daha effel 
yasdaldanaun dal bir ıeye Jara. 
auyacaldarım dllfllnmiye m,ı .. 
dam. Bulduğum fikir man•11ıda. 

Tarihin orta deYirleriDcle fto. 
dandan babseclilemezcli; Yicdaa 
kelimai sadece bu clau boca11 
Şbakerpeare tarafından icat eclll
mifti. Binaenaleyb hlkime .a,. 
letecetim b&tlln nutuk botta, a,. 
durma idi. Fakat aceba hakika-
ten IMa yazdtğım kAtatlarda ip 
,arayacak bir l9J yok muydu? 

'Ark .. ....., 



1 Sa,la 

lktısadi Haberler 
--ıt------------------------..-

Yunanistanda 
Tütün Ziraati 
Fena Gidiyor 

Bu sene kışın pek uzun olma-
11 ve havaların gayri müsait geç
mesi dolayısile Makedonya ve 
garbi Trakyada tütün zeriyabna 
müteallik istihzarat geçen sene
lere sisbeten 2·3 hafta teahhura 
uğramıştır. İlkbaharda havaların 
birdenbire ısınmasının nebatın 
neşvilnemasına gayrimüsait suret
te müessir olacağından ve 
tut ün fidanlarının, kemale 
gelmek iç.in kafi derecede zaman 
bulamıyacaklanndan korkulmak
tadır. Bu keyfiyetten en ziyade 
tlst yani kıymetli yapraklar mü
teessir olacak ve yeşil hasat edil
meleri mecburiyeti basıl olacak· 
trr. Bu ise tütüniin lezzetinin acı

masına sebebiyet verecektir. Mü
tehassıslar Makedonya ve g:ırbl 
Trakyada 1932 senesi tütiln 
mahsulüniin gerek kıymet ve ge
rekıe keyfiyet itibarile geçen 
•ene hasadımn dununda olacağını 
zannetmektedirler. 

Alman Tahdidi Kaldırıldı 
Alman tütün sanayii mamu· 

lAta tahdide tabi tutulmuş, her 
fabrikanın yapabileceği cigara 
tahdit edilmiş ve yeni fabrika 
tesisi menolunmuştu. Bu takyidat 
son zamanlaı da kaldırılmış bu
lunmaktadır. 

Bundan böyle fabrikalar ima· 
IAtlarında serbest bulunacakları 
gibi yeni fabrikalar dahi tesis 
edilebilecektir. Ancak fabrika 
tesisi alikadar maliye dairesinin 
müsaadesine vabestediı-. Bu hu-
susta umumi kayıt ve şart tesbit 
edilmemiş olup fabrika ldişadına 
m.üteallık esaslar maliye dairesile 
müessese sahibi arasında takarrür 
edecektir. 

~.. Almanyada Bira Vergisi 
.. Lokantacı ve kahvecilerle bira 
fabrikaları tarafından tertip edi· 
lip Hamburgda 1 ay ve BerJinde 
ise 15 gün kadar devam eden 
bir grev neticesinde bira vergisi 
tenzil edilmiştir. Grev esasen bira 
vergisi aleyhine müteveccih bu
lunmakta idi. Tenzilit gerek hn
kümet. gerekse belediyeler [tara
hndan cibayet edilmekte olan 
vergilere tealluk etmektedir. Şim
diye kadar biradan vergi istifa 
etmemekte olan şehirler 1932 
mali senesi nihayetine kadar bu 
hususta hiçbir tekllif vaıedemi
yeceklerdir. 

Bu tedbir sayesinde bira is
tiklikitınm artacağı ve bunun 
neticesi olarak ta biralık arpa 
ithalAtımn tezayüt eyliyeceği Urnit 
edilmektedir. 

Tnrkiyeden Almanyaya biralık 
arpa ithal edilmemektedir. ltba
)Abmız yalmz yemlik mahsule 
mllnhasır kalıp fevkalade azdır. 

İran da 
Halk Su Bulmak için 

Dağlara Çıkıyor 
Tahran (Hususi) - Cenubi 

lranda ilkbahar yağmurlarına 
bağlanan limitler de boşa gitti. 
Kuraklıktan bütün mezruat kav
rulmuştur. Birçok pınarlarm suları 
çekilmiştir. Halk . yazı geçirmek 
ve su bulmak için Esfehan dağ· 
larana çıkmışlardır. Arteziyen 
kuyuları açmak için Tahrandan 
birçok mühendisler gelmişlerdir. 
Eğer bu kuyular da muvaffakıyet
le açılmazsa halk susuzluk yilznn
den Cenubi lrandan hicret ede· 
cektcrdir. 

SON POST·A 

Ah Şu Erkekler! 
~~~~~~~~~-~----

8 i r Kere 
-

Azmasın, 
• 
insan 

Zincire Vursan Yine ••• 
- . 

Hergiin bin 6i, maceroga saltmı olan Adllg• koridorları 
Altıncı hukuk mahkemesinin J seni ıeveni hlk ile yekaan iıe de. J - Dava istida11 usullln .... 

kapısından çıkan siyah çarşaflı Sevme ıeni sevmeyeni Mısıra Sul· - 446 ıncı maddenin ıon 
kadını biribirlerine göstererek tan ise de •. ., Öyle değil mi efendi fıkrası .. 
hayıflandılar: oğlum.. Ne ise, başınızı ağrıtma· - Müdafaamda ... 

- Vah vah vah vah... yayım! - Nakzan geliyor ..• 
- İnan olsun acıdım kadın- Kadın mahkeme kapılarına - Karar bu gün ••. 

cağıza. .. ~üşer. Tahkika~ tetkikat de~ken - Dördüncü hukuktayım ..• 
- Allah bu kara yazıları bir ış anlaşılır. Megerse arada nıkAh Şayet ararlarsa ... 

kul başma yazmasın. . filan yokmuş... Bir kadın, telişlı telAşlı, araya 
- Zemanede orostopolluk Herif, Allahm bu saf kulunu sokuluyor: 

çoğaldı a kızım . . n.ikalı ~-a~resi .. diye , tapu daire· - Acaba akşama bırakır· 
- Ekmek bu lduğ'umuza tükür. sı.ne gotürmuş .. _Orada. dolaşan lar mı? 
Merak ed ip yanlarına ıokul- bır yalancı şahıdı de nıkAh me· - ~e . akşamı be.. Beraet 

dum: muru g ibi gösleı erek, kadınca- aldık, ~ımdı çık~rız. 
- Hanımın başına bir fela- ğızı aldatmış. ~dlıye. kor~dorlarınd~, ceza 

ket mi gelmiş? Kütükte kaydı çıkmayınca sankı ye~ı!e? bı~ maddedır. Maz-
İçlerinde yüzü, beyaz et ben- mahk emeden cevabı kesti~er: nunlar bırıbırlerıne sora~lar: v. 

Ierile dolu, kulaktan kulağa geç- v-:-. Sen bu adamın mkahlısı - Acaba kaç. s~ne yıyecegız? 
me bağa gözliik lü harıım, iki ke~ degılsm! Mah~emeden dönuşte kulaktan 
re yamk yanık gtyirip uzun bir Kadın, orada etb;nt oldu, sı- kulaga. f~sıltılar ~uyulur; 
u Estafirullah ... 

11 
çektikten sonra: kıntıdan hep çenelen kıs!ldı. Fa- - lkı sene uç aydı •. : 

- Ah sorma oğlum.. Dedi kat ka~ere karşı ne v denır? - Yay canın~·· · Yedı buçuk 
zavallıcığa öyle bir oyun oynan- Benım as•I acı dıgım ıu yav- se~~ kurek .. Yenır yutulur ıey 
mış ki.. . rucuk .. Reis te Allah razı .olsun, degıJI 

- Oyunu oynayan kim? kılı kırk . .Yarıyor ha .. B!kçıye: · · · · · 
- Kim olacak kocası .. Dur - Soyle bakalım, bu çocuk Gizli görülecek davalar dal-

sana anlatayım da ·bak .. Efendim, senin ~i? .diy~ sordu. . ma alikayı davet eder. 
bu kadıncağız, taze dul kalmış. Henf, ı.nka; ede~edı: Genç kızların utangaç nazar-
Başmı sokacak bir evi, öte;i - ~e111mdır, dedı. lan, adeta lilorguya çekilir, 
berisi de var hani.. Böylesine Hakı~: A onları mahkemeye düşüren sebep-
kısmet çıkmaz olur mu? Günler- -:- Nıkalunızı kıydıralım da ler, inceden inceye araşbrılır.Da-
den bir gün bilm~m nerede gece ç?cugun babası belli olsun! di- ha meraklılar, söylenenleri işite· 

yınce· ceklermiş gibi kapalt kapıya ku .. 
bekçiliği eden bir adam, kadını · y k · G · )a'<larmı verip İç? risinı· dı'nlerler 
Allahın emrile heUUıgv a ister. - 0 • ıstemem. . eçıne-

mı.yoruz clr"ye ayak direc!ı· koridorlarda, dai n a htida yazdı· 
Zavallının kimseciği yok ki, he- ··· · 

Yazık degv ı" l mi yavruya racak kadınlar, müracaat edecegv ı· 
rifin kimin nesi olduğunu sorup - ·• 
ögv rensin.. Sicille a ~ı " piç! ,, diye geçecek! yeri bilmeyen toy erkekler bulu· 

A .., da t~c: kalpli adanımı nur. Böyleler'. , akıl danışacak Bir haftanın içinde söz kesilir. / mm... -ı ş: 
G sini ded" adam ararlar. Dügün <lernek hak getire ... Yalnız - :!Çerse geç · 1

• 
Ş . d" kad n"agw ız kaldı mı Ardsıra şu tarzda muhavere· 

nı.kih sagvlam denilir. Ma!Um ya, ım 1 1 
' • • 

k k d ulda ı - ll!re kulak misafiri olursunuz: imam nikahı filin da yapıyor yumru ·a ar çoc soKagm l 
ortasında? - Kuzum oğlum.. kinci mah· 

bazı kocalar... Uzatmıyahm, karı G ı.1 d. v • • kc me nerede? 
koca, kalkar, nikah daires ine özHiK i hanımın ver ıgı ız ı-

h l 1 hkeınede k - Hangi ikinci mahkeme? 
giderler. Erkek kadına: a ı, az evv ! ma n ç a ı 

k d ._ . k"" d · ·n · · - 1 Ceıa mı, hukuk mu? - Sen burada bir az bekle. a m, ı.;ı r oşe c ıçı ıçın ag ,-
k · · l" d - Biltnem ki hangisi idi ? Şimdi nikah memuru gelip nika- yara c m ıyor u. 

hııııızı kıyacak! der. Biraz sonra Mül:aşirin ahenkli sesi1 göz- Yok .. Yok. . Estağfurullah .. Hukuk 

d lüklü hammla muhaveremize fa- değ Hi. 
ihtiyar bir a am yanlarma gelir. _ Ceza olacak öyle ise .. 
Kadmın adını, sanını sorduktan sıla verdi; 

K d · nıml Rıdvan Hayır, ceza da degv ildi.. 
Sonra.. "Filancayı kocalıgv a kabul - a rı, ya ... 

f d ... ·· Ticaret mi ? 
ettin mi? diye sorar. "EveH11 e en ıım ... .. DeğiJf Değil. . Şeydi, istin-
der demez erkeğe döner: ·A · • · · hk · · ·· .. tak mı ı"dı" yoksa .. 

F h k l k ğır ceza ma emesmın onun- . 

b 1
- ilAn.

1 
an0ırnıd ardı ığa a- de kelepçeli iki maznun geleni Böyle şaşkınlar erbabının eli· 

u ettin mı •• n an a: · · ı ne dUşerse derhal sızdırılır . Ko-- Ettim! geçeni çevırıyor ar. d 
Cevabını alınca: "Hadi Allah - Efendi ağabey.. Sevabına ri orların, devamlı piyasacılan 

b. · vardır ki, adam sarrafıdırlar. 
b. d k t ı d. k ır cıgara ... 
ır ara a oca sın ,, ıyere Acemi birisini görmesinler, 

cebinden çıkaıdığı küçük bir - istida yazdıracağım Bey- hemen yapışırlar: 
deftere kadının ve erkeğin şeha- baba .. On beş kuruşun varsa ver. _ Valde hanım.. icraya gi-
det parmaklarını bastırır. O sı- Sonra, kelepçeyi bir parça · deceksen dur beraber gidelim .. 
rada, bir başka adam da ellerini gevşetmesi için, jandarmaya yal- Benim orada tanıdığım çoktur .. 
açıp kısa bir dua eder. var mı ya başladı: -: Nafaka davası mı açacak-

Oldu, bitti. Karı koca, o ak- - Damanmm üstüne geldi, ı t'd b "kU sın. . s ı anı ver ana ... 
ıam doğruca evlerine giderler. çavuş!.. Acısı içime ço yor. • . . . . . 
Aradan bir sene geçmeden nur Koridoru dolduran yüzlerce Kucağmda, meme emen, kuz-
topu gibi bir oğlan çocukları meraklı, mahkeme kapdarımn guni yavrusu ile kıvırcık ıaçh 
dUnyaya gelir. Gelir amma, gece açılmasını bekliyorlar. Siyah maş- bir Zenci kızı.. Bir konagıo bala-
bekçisi de başlar eve uğrama- lahh avukatlar, kollarında çanta- yığı imif. Çeyizile çemenile çırak 
mıya.. . ları. bir mahkemeden, öteki çıkararak hoyrat bir herife ver-

Kadma: ., mahkemeye koşuşuyor, arada bir mişler. Şu kucağındaki çocuk ta 
- Daha ne duruyorsun, der- kulağa çarpan yarıda kalmış işte o hoyrattan kazandıjı yetine 

ler, iki el bir ba~ içindir. "Sev,· sözler: mahsul ... 

Niaaa 2, 

Kari Mektupları 

irfan 
KaÇakçılarına 
Dair •. 

Gazetenizin 7 - 8 - 932 )>.,..... 

ıembe ve 8 - 4 - 932 cuma nus .. 
balannda Lise ıehadetnamelerinl 
para mukabilinde satan sefil· 
leri mevzuubahs ediyorsu• 
nuz. Herkesin bildiği fakat 
bu Ana kadar kimsenin söyll• 
yemediği bu faciayi ortaya 
atan gazetenize Türk maarifi Hele 
bet minnettar kalacakbr. Maale· 
ıef, liselerin sekizinci sınıfında 
dönen bazı kimseler, her nasılsa 

i yolunu bularak yüksek mekteplerı 
girmeğe bile muvaffak oluyorlar. 
Bu işin sırrı bu müessese katip .. 
lerinden birinin Mısıra firar etme 
ıile meydana çıkmıştır. 

Çok şayanı teessüftür ki bu 
mahiyetteki talebeler, ytıksell 
mekteplere girmiye muvaffak 
olduktan başka, talebe teşekkül• 
lerine bile dahil olmuşlar ve 
orada talebe teşekktıllerini tem· 
ıile cesaret etmişlerdir. 

Bunlar, hakiki tahail yapan, 
ıenelerce mektepte almteri d3ken 
münevver gençli~i milteessir et• 
mektedir. Herhalde bunlar mah• 
keme karşısında heaaplarını ve• 
receklerdir. 

Kad•köy Ccvizlllı 

Süreyya 
Arpa Ne Zaman Yetişirf? · 
Bir sabah gazetesinde "Mer• 

sinde bu senenin ilk arpa mah• 
suln satılmıtbr, arpalann sevkine 
başlanmıştır ,, diye bir yaıı 
okudum. Gerçi henüz arpa 
yetişmeden de çi~çiler açıktan 

arpalarını satarlar. 
Fakat henUz bu mevsimde 

bunun aatıldığını yazmak doğru 
değildir. Çtinkil arpalar benli• 
harmana bile kablmamışbr. Her 
halde bu haberi veren zat ge· 
çen ıenenin arpalarını yeni zan-

(netmiş olacak. Arbk herkesin 1 

arpanın veya buğdayan ne zaman 
yetiştiğini bilmesi lAzımdır. 

Adanadan: R. Ş 

Dahiliye VekAletindeki Evrak 
Bir buçuk sene evvel tetkik 

edilmek üzere Dahiliye VekAletl 
celilesine gönderdiğim evrakıma 
bugllne kadar cevap verilmedi. 
Müteaddit istida ve telgraflanm 
da ıtıkutla karşılandı. Evrakımm 
bir an evvel muamele mevkiine 
konmasına delalet etmenizi rica 

Bafrada Mübadil 
HASAN OGLU HÜSEYiN 

Acıklı acıklı dert yamyor: 
- Metiresi varmış hınzırın •.• 

Beni aldığı zaman " Ustüne gt1.l 
koklamam 1 ., diye yemin etmiı· 
ti. Erkeklerin yemininden ne 
olacak? En aşağı alb ay ceza 
versinler de belki aklı başına 
gelir... Kadınlar, bu siyah gUliln 
üstüne kimbilir hangi pembe 
gülü koklıyan erkeği göstererek 
giilüşüY,orlar: 

- İIAhi kızım.. insan bir 
kere azmasın.. Zincire vursan 
yine yapacağına yapar .. 

Adliye koridorları böyle iki 
sütunluk bir yazının çerçevesine 
nasıl sığabilir ki.. Orada bUtiln 
istanbulun derdinden birer parça 
bulabilirsiniz. Aldatanlarla alda
tılanları, hiyanet edenlerle hiya
nete uğrıyanları, vuranlarla vu
rulanları, ağlatanlarla ağlıyanları, 
bir arada görürsünüz. Hepsinden 
dinlediğiniz birer küçUk fıkra, 
bazan en meraklr bir romana 
zemin olur. 

Adliye koridorları, başlı ba
şma yaşayış tarzımızm aksini 
içinde saklıyan sadık bir ayna
dırf.. O avnada kendimhi gö-
rebiliriL 1f lf-



( İNANILMIYACAK Ş E Y L E_R ____ ____,) 
İnanılmıyacak } 
Derecede Garip 
Keşif Ve İhtiralar 
Konuşan 
Saat 

Paris rasathanesi , könuşan 
bir saat icadının mecuriyetinde 
kalmıştır. Çiinki tam saati öğren• 
mek istiyen her Fransız telefonu 
açıp rasathaneden sorar. Bu su· 
aller okadar çoğalmış ki, rasat
hane bunlara cevap vermek için 
ayrı birkaç memur kullanmıya 

mecbur kalmış. Nihayet düşün

müşler , taşınmışlar , soranlara 
doğrudan doğruya cevap veren 
bir saat icat etmişler. 

Bu saat elektrikle işliyor. Ko· 
nuşan kısmına, sesli filiml.e~de 
olduğu gibi bir film parçası ılave 
edilmiştir. Bu film her beş sani
yede söz söyliyecek surette dol
durulmuştur. Saniyeleri piip, pip 
deye sayar. Binaenaleyh rasatha
neye telefon edip saati sorduğu· 
nuz zaman konuşan saat size 
cevap verir: onu, on beş geçiyor. 
Piip, pii p, piip ... ler saniye işa· 
relidir. 

* Şişman Adamlar 
Cinayet işlemezler miş 

Saza isminde bir Japon kri· 
monolijisi, şişman adamların na-
diren cinayet işlediklerini keş
fetmiştir. 

Bu iddiayı tahkik etmek i~tiyen 
bir İngiliz gazetesi~. İngiliz hapis
haneleri krimonoloıı mütehassısı 
bir zate müracaat ederek fikrini 
aormuş, o da şu beyanatta bu
lunmuştur: 

"Sigorta kumpanyaJanna karşı 
veya sigorta işlerile alakadar cü-
rümleri yapanların ek~e~isi şiş
man adamJardır. Bu, nıçın böy-
ledir bilmem? Fakat yine görü
yoruz ki iki kadın alan, karılar,nı 
aldatanların da çoğu büyük yapdı 
adamlardır. 

Eakat Şikago şakıJeri iç!nd~ 
fİşman adam yoktur. Hepsı tı~ 
gibi gençlerdir. Hele kadın ca~ı 
ve şekıler arasında şiıman bır 
kadına tesadüf edilmemiştir. Fran
ıa, lngiltere ve Almanyada ha-
pishaneleri te~iş ~tt~~· senelerce 
hapishane mufettışlıgı yaptım ' 
ıişman kadın mücrime hemen de 
rastgelmedim. . . 

Şişmanlar arasında camlerın 
az olması harekete pek mfite· 
mayii oım'amaJarından mU.tevellit 
olsa gerektir. Çünki canıler ve 
hırsızlar çevik, çapuk eJli ve ça· 
buk hareketli oJmıya mecburdur· 
lar. Cinayet, her halde canide.n 
bedeni bir faaliyet istiyen hır 
iştir. Şişman adamsa aslan tem· 
beldir. Kendisini yormıya razı 
olamaz. ,, 

(Kirpi) nin Niçin 
Dikenleri Vardır? 

Kirpinin dikenleri kıldan baş· 
ka birşey değildir. Bu dikenler 
hayvanı birçok dllşmanlarından 
korumaya yarar. Kendisine hftcum 
edenlere dikenleri babrır ·ve 
onları yaralar. 

Ağaç Kakan 
Kuşunun Dili r~için 
Uzundur? 

Ağaç kakan kuşu, çUrümüt 
ağaçların yarıkları içinde bOyO
yen böcekleri yiyerek yaşar. 

Bunun için hem gagası uz.un· 
dur, hem de bu aralıklara sokup 
böceti yakalıyabileck kadar uzun 
bir dili vardır. Ayaklan, ve 
kuyruğu ile ağaçkakan kuşu tam 
bu it için yaratdmıı ıibidir. 

B i L i R 

9 - (Deniz Kuşları)nın 
Yumurtaları Niçin 
Tepesi Üstü Durur? 

Su kenarındaki kayalıklarda 
veya sazlıklar arasında yumurtlı· 
)3D deniz kuşlarının yumurtaları, 
çocukların çevirdikleri (topaç) 
gibi tepesi llstU durur. Öyle ki 
bir rilzgira tutuJduğu zaman 
yumurta yuvarlanıp gideceğine 
bir topaç gibi döner ve bu su· 
retle düşüp kırılmaktan masun 
kalır. 

10 - (Bova Yılanı) nın 
Dili Niçin Arkaya 
Doğru Y arıkbr? 

Bova yılanmın dili arkaya 
doğru yarıktır. Bunun mühim bir 
sebebi vardır. Bu yılan yakala
dığı şeyi olduğu gibi yutar. Fakat 
hazan yuttuğu şey yılanm ağzına 
nispetle büyük olur. O vakit dili 
arkaya doğru yatar ve yutmakta 
olduğu ıeyin içeri kaymasına 

yardım eder. 

ı,ı - (Çınguaklı Yılan)ın 
Niçin Çıngırağı Vardır? 

Çıngıraklı yalanın çıngırağı, 
kuyruğunda boynuz gibi kalın 
kemikten birkaç halkadan (iba· 
rettir. Bu halkalar biribirine çar
pınca tuhaf bir ses çıkarır. Bu
nunla yılan ba21 haşerelerin ses· 
lerini taklit eder. Bu kabil hqa
rab yiyen kuşlar bu sesi işidince 
av yakalamak lizere koşarlar. 
Yılan da kutu kolaylıkla kapıp, 
yer. Bu çmgırağın ikinci fayduı 
da dllımanlan korkutup kaçır
maktır. 

Hint cevizi 
dünyada mev
cut cevitlerln 
en biiv:: : ::
dür 

Bir milyon U
ra kıymetinde 
bfr manto. Bu 
manto timdi 
7er yüzOııde 
J•tamıyan bir 
kutun tüyün
den yapılmış. 

Honololoda bir ban
ka beyannamesi 

Havaya adalarında 
)·aşıyarı bir bahğ'l;ı 
iıml : "Domus gibi 
hırlayan kadın " 

dt'mektir. 

Büyük Okyanua 
ıahillerinde görD
Jen eararıengia 
ta, heykellerden 
bazıları. Bunları 
kim yapmıf. Kim 
dikmif, yapanlar 
nereden ıelmiş, 
nereye gitmif, 
1<imae bilmiyor. 

i 

İnanılmıyacak De
recede Garip Ha
diselerden Bazıları 
Deniz Üzerinde 
Kalan Menfi/er 

Arjantin hükumeti, içlerinde 
Leh, Çek, Estonyalı, Litvanyalı 
bulunan 200 kadar ecnebiyi bir 
vapura yükliyerek memleketten 
nefyetmişti. Bunlar muhtelif hiya
netler yapmış kimselerdi. Mem• 
leket dahilinde durmaları caiz 
değildi. Vapur bunları alıp her• 
hangi bir tarafa atacaktı. 

iki üç aydanberi denizde do
laşan vapur, birçok iskelelere 
uğradı. Fakat hiçbir memleket 

. bu canilerin karaya ind"rilmesine 
müsaade etmedi. Son ay içinde 
vapur Hamburg, Barselon, Mar
silya, Atina ve Ceneveye uğra
mış, fakat hepsinden reddedil
miştir. Şimdi Londradadır. Fakat 
İngiltere hükumeti bu menfilerin 
vapuru terketmelerine müsaade 
etmemiıtir. Bu suretle bu 200 
kişi deniz üzerinde kalmrtlard1r. 

* 13 Yaşıiıda 

' Sergi Açan Bir Ressam 
İngilterede 13 yaşında, tahsil 

görmemiş, cemiyetlere girmemif, 
solak bir kız, sulu boya resimle
rinden mürekkep hususi bir ser
gi açmıştır. Bu çocuk küçük bir 
kızdır. Bütün gördüğü ve bildiği 
resimler, eski resimlerdir. Babaıı 
onu mektebe de gönd(il miştir. 
Kızın en büyük kabiliy ,j asri 

~~~====:::al'A;;;~:S::::~:::::;:n.;::;:;;";'Jliie'.ii'l~:-Aiti6I'.'i~;a::=:!:::::;-;.;r:t.... resmi iptidai ıekilde yapmasın-
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MİSİNİZ 
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12 - (Pars) ın 
Tüyleri 
Niçin Lekelidir? 

Pars ormanlarda yqıyan bir 
hayvandır. Ormanlara güneı yap-

raklar arasından aüıiUerelc yerde 
lekeJer halinde gölgeler yapar. 

Pars lekeli Hiyleril~ uzaktan bu 
gölgelere benzer. Onun için 

parsı uzaktan görüp tanımak ıüç 
olur. 

13 - (Yılan Balığı) 

Niçin Yılana 
Benzer? 

Yılan balığı bir balakbr, fakat 
balıktan ziyade yılana benzer. 

Bir yalan balığım ilk defa gören 
adam onu yılandan tefrik ede
mez. Bu balıklar ekseriyetle 
deni~ dibinde kum ve çamurlar 
arasında yaşar ve vllcutlannın bu 

tekli sayesinde kolaylıkla dolaııp 
gez.erler. 

14 - (Sünger) in 
Niçin Çok Deliği 
Vardır? 

SOnger denizin dibinde bulu
nan bir şeydir. Birçok ufak de
niz mablOkları bu ıüngerlerin 
içinde yuva yaparlar. Su sOnge
rln deliklerinden girer Ye bu 
mahluklar bu ıayede kendiJerine 
llzım olan gıdayı alırlar. Sonra 
ıu bu mabl6kların ifru ettikleri 
ıeyleri de alıp g6tUrUr. Bu ıu
retle ı6ngerlerin delikleri birçok 
mablOkların yapmasına hiımet 

eder. 

NİÇİN? 

15 - (Deniz Mantar) ı 
Karanlıkta Niçin 
Parıldar 

Deniz mantarlarının karanlıkta 
ziya neşretmesi civar1na kOçOk 
haşaratı cezp içindir. 

16 - (Örümcek Ağı) 
Bazen Havada 
Niçin Uçar? 

Sıcak havalarda hazan havada 
uçan ince örümcek ağın1n iplik· 
lerine benzer ıeyler görilrllı. Bu, 
ekseriya ht.fif rilzgirlı bir havada 
vaki olur. Rüzgar örümcek ağını 
bir taraftan sökmüş, süriiklemiye 
başlamiştır. Bu ağın bir ucunda 
da örümcek vardır. 

Örümcek bu sayede bir ta
raftan hiçret eder. Bazen bu sa
yede bayatını kurtarır. Ôrtimçek 
ağlarının uçması buna yardım 

eder. 

17 - (F aktos) Ağacının 
Yaprakları Niçin Kalındır ? 

Faktos ağaçları kesretle su
ların az bulunduğu kurak çuller· 
de bllyür. Böyle kurak yerlerde 
nebat uzun müddet devam eden 
kuraklığa mukavemet için kahn 
yapraklara maliktir, bu yaprak· 
larda suyu biriktirir ve bu ıu 
aayesinde uzun müddet su ihti
yacını duymaksızın yaşar. 

18 - (Groenlant Balina 
(Bahğı) nın Niçin 
Balinaları Vardır? 

Balina denilen ve korıelerde 
kullanılan gemikler; Groenland 
balina bahklannm aJa:aların".laa 

Tablolarını seyredenler, bun· 
larda canlılık, orijinaliyete, ve 
renk zenginJiği olduğunu a3y)6 .. 
yorlar. 

* 
Mecliste Söz 

Sögliyen Nazırlardan 

Ceza Alıyorlar 

lngilterede on sekizinci aıırda 
kabul edilen bir kanuna göre, 
devlet biltçesinden maaş ala 
bir adamın Avam Kamarasında 
söz. ılSylemesi, bilbausa rey ver
mesi memnudur. 

Bu memnuiyet hilafında hare
ket edenlerden muayyen bir 
nakli ceza alınmaktadır. 

Fakat gel zaman git zaman 
bu kanun unutulmuı, devlet bOt· 
çesinden maaı alan kabine azaaı 
ayni zamanda Avam veya Lort
lar kamarası azası 11fatile rey 
vermişler. Muzibin biri bu ka· 
nunu bulup ortaya çıkarmıf, •• 
bugün kabinede bulunan bUttın 
Avam Kamarası azasından ceza 
alınmasını teklif etmiıtir. Alına· 
cak nakli ceza miktarı 100 bin
lerce lira t-ıtmaktıidır. Bu hidiıe 
lngilterede bUyllk bir alAka 
uyandırmııtır. 

çıkarılan bir nevi gemiktir. Bun
lar diş yerine, balığın dudakları 
arasından sarkan ve kafes vazi
fesini gören gemiklerdir. Bu ba
lığın ağzı çok bftyOktür, yüzer
ken bu balinalar sayesinde ağzına 
bir ağ gerer ve kftçllk balıklar 
içeri girer\ büyllk balıklar 
diıarda kalır. Bu sayede balık 
rahat rahat gıdasını abr ve te
neffUı etmiye imkln ltulur, 
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Artık o evde durmak ta iste
miyordu. Fen has ile yüzleşmek 
hoşuna gitmediği gibi karısile 
kırgın bir halde telaki etmiş 
olduğu odada kalmaktan da 
ainirleniyordu. 

Bu sebeple kızları dinledikten 
sonra kaftanını omuzladı : 

- Haydi, dedi, 6rt6uün, 
çıkalım. 

Kızlar, Emirülmümininin em· 
rini hemen yerine getirdiler. Ni
çin ve neden gibi bir ıualle bat· 
ta zihinlerinde bile yer vermiyerek 
örtündüler, koridora 11ralanciılar. 
Genç balif e, ne amca.sanı, ne 
upğı düıünüyordu. 

Bütün cihanı düştlnmek. ve 
biitUn cihanı unutmak tacidar
larm hakkıdır. Oda bu bakkmı 
istimal ediyordu, amca11m filin 
unutuyordu. 

O, hlll oyuyurda, küçük bir 
hayat eseri göstermiyordu. Ha
ran ve kızlar, bu yarı karanhk 
ı6kôtun g6ğıün8 çiğn.- rek aşa· 
ğı indiler, kapıcıya kap yı açtır· 

dalar, sokağa çıkblar. Halife, fec
rin ilk lem'alarile yüz& podrala
nan sokağa adım atarken lı&.apı
cıya sordu: 

- Temin çıkanlar kaç kişi 
idiler. 

- Sizden bir eksikti, fakat 
onlarda diıi birdi 1 

Harun dudaklarıDI ıınrdı, fa. 
kat kızgınlık g6stermedi: 

- Ne tarafa gittiler? 
- Sağa. 
O da kızlan 6n6ae katarak 

nta kıvnldı, hızlı hızlı yDrümiye 
bqladı. Zilbeydenin izini mi ta· 
kip ediyordu, yoksa başka bir 
maksada mı ayak uyduruyordu? 
Burasını kendisi de bilmi;ordu, 
ilkin hızlı hızlı yürüyordu, kız· 
]an da adeta koıturuyordu. On
lar böyle ıftratle yürüyüşlerini bir 
m&ddet eşik tlstlinden 1eynden 
ihtiyar kaplCI mUJldandıı 

- F eohaı, iti bllylltttl. Misa
firlerini artık gece kabul edip 
ıece bırakıyor. Eh, Ar yılı değil, 

kir yıla. Baıka ttklli hazine dil· 
zllmes kil.. 

Haıaıetpenah, ilkin ayaklanna 
merbut gibi idi, yani ıaunuz yll
r01ordu. Biraz sonra dllfOnceleri· 
de kımıldamaya başladı, etrafını 

gklr oldu. Henb sabaha gözle
riai açmıyaa JOrgun teJıir, kapa
lı bir kitabe gibi ona merak 
veriyordu. Her ev, 1abrlanoı 
saklayan bir sayfayı andınyordu. 
Yan aydmlaoan ufuk, unki bu 
bin bir sayfalı kitabı firazeliyen 
nauazıam bir kapakb. Harun. o 
engin bpap Ye o, dağımk gö
rlaOp te azametli kapalının için
de yine bir topluluk biuettiren 
sayfalara baktı. Kim bilir bu btl· 
ytlk kitapta aeler yazalı ldi?.Fen
hum evi o kapah 1a,Ealardan 
ltlrl idi. Orada ..rçen . badiaelere 
kayuen her eırc!e • ...Ti 1abneler 
tuavvur etmek yanlıt bir hareket 
olmamı. Evet, Bağdadın ta sa
bah kıyafetinde bir esrar kokuıu 
Yarch. Bir halife, bir Emirllmn
millin, bir felanifah, o yu•anın 
içini görmeliydil. 

Ancak ba ılrlfleclir ld fU ma
ınam kitabm 1ahibi olclaiunu 
iddia edebilirdi. 

Harun, ba dllfllace ile biraz 
elemlendi. Hele DicleDİll uzak· 
ludan, çok uzaklardan gelir gibi 
<"'f\rlneo yorgun zemzemelİ kula-

"'"Pmca n o semzemede 

I 

be in aczini haykuan bir eda 
sezince elemi ziyadeleşti, bila ih
tiyar içini çekti : 

- Biz hepimiz, dedi, hakika· 
ten hiçiz. Kendimize vücut ve
rişimiz gülünçtür. 

Şimdi, Zübeydeye de hiddeti 
az lı lıştı. Bağdadın taşıdığına 

ihtimal ver iği küme klime esrarı 
dü ;ünerek onun ihtiyar el tiği 
se\,davi kabahatin hacmım adeta 
küçiilmüş görüyordu. Zübeyde, 
milyona nisbetJe ancak bir mev· 
kiinde idi, şu binlerce sa> fa ara· 
sınde tek bir satır demekti. Mil
yonu göremeyip te ( 1 ) le meşgul 
olmak, sayfalan okumayıp ta tek 
bir satar (lzerinde tevakkuf etmek 
mannsızlıktı. 

\ Arkuı ~ar ) ................................ -... --................. .. 
Başvekil Paşa Bu

gün Moskova 
Yolundadır 

( Bat tarafı 1 inci aayfada > 
Okrayna Hükumeti, icra Ko

miserliği ve Hariciye Komiserliği 
namına misafirler selamlandı. 

Gruziya, Odesaya yanaştı, 
misafirler Sovyet Hlikümet Erki· 
nile k'Jraya çıkblar. Rıhtımda 
eyalet ve Belediye Erkinı tara· 
fmdan selimlandılar. Kıtaabn 
aelim resminden &'lnra hazurun 
Londra oteline gittiler. Otelde 
misafirlere hususi ·daireler tabsiı 
edilmiştir. 

İsmet Paşa Hemen. mıntaka 
Komitası Reisi M. Pakbam, Ok· 
rayna mümessili M. Bordovski, 
Hariciye Komiserliği Mümessili 
M. Gayhmskiyi ziyaret etti. Ôğ· 
leye doğru bu n•at iadei ziyaret 
ettiler. 

ismet Paşa vapurda kendisini 
karşılayan Matbuat mllmeasillerine: 

" - Türkiyedea Sovyet Ru
yaya selim •e muhabbet getir-
dim,, demiştir. 

Moskova, 26 (A. A.) - lzves· 
tiye gazetesi, "So~et mftnaseba
bnın merhaleleri., ismile yazdığl 
bir makalede; ismet Papaıa 
Rusyayı ziyaretinin fevkalide 
ehemmiyeti haiz olduğunu, Sovyet 
Rus)'& ile Türkiye arumdaki ml-
naıebatın arızi olarak vücuda 
gelmiş Beynelmilel h•r terkipten 
doğmadığını, bu iki memleketi 
biribirine bağlayan sağlam ve 
mBşterek menf aatleriu • mevcudi
yetinden husule gelen tarihi bir 
dostluk esasına istinat ettiğini 
yazmaktadır. 

1919 • 19'l0 bafbyan doatluğua 
tarihi inkişaf aafbalannı tahlil 
etmekte. l 9'l I de Mo.kovada im
zalanan mnahededea, 9'l5 te Paria-
te imzalanan Türk • Rus ademi 
tecavilı misakından, 926 da M. 
Çiçerio ile Tevfik Rü,tO Bey 
araaındaki Odesa mülikatından, 
Wl9 ele Krahanın iadei ziyaretin-
den ve Karahan protokolunun im· 
zanndan, 930 da Tevfik RllftO Be
yin Moskovayı ziyaretinden bah· 
aetmekte botln bu temasların 
doetluk ve sulh esaslarına mnste
nit olduğunu yazmaktadır. Nihayet 
Tlrk - Raa cloatluğ.mun M. Sitft. 
aofun geçen MDeki ziyaretile 
daha bariz bir mahiyet aldljana 
illve etmektedir. 

l1met Papma IOD ziyaretinin 
mahiyet ve ehemmiyetini uzun 
uzadıya izah etmektedir • 

(Son Posta; Bqvekil Pata ve 
maiyeti burftnll Moekova yolunda 
geçirecek ve yana Moekovap 
muvaealat edilmif olacaktır.) 

Mali mebafilini büyilk bir hayrete 
düşürmüştür. Bu haber Borsaya 
gelir gelmez, Yunanistanın alhn 
esasına müstenit eshammm hepsi 
düşmüştür. Mamafih bu haber 
ihtiyatla mütalea edilmekte. Yu· 
nanistanm bu hususta takip ede
ceği Sİ} a ete İntizar edilmektedir. 

Bir Profesör Oldu 
Lo dm 26 - Fizik F akUlte

sini 1 me hur pro csörü 1 Ianri Ma
sel Lı nda vefat etmiştir. 

Belçika Hükümdarları 
Brüksel 26 - Kıral ve kır"-

faça buraya gelmişlerdir 

Mançuride 
Muharebe 

Harbin, 26 - Gayri munta• 
zam Çin kuvvetleri, trenleri ate
fe vermiş, Şarki Çin dem ·ryolla· 
rına tahrip etmiştir. 

• 
Tiyatro Kongresi 

Roma, 26 - Tiyatro firket
leriain beynelmilel albncı kon
greleri açalmıflır. Nazarlar, erkin 
merasimde hazır bulunmufbır. 

==RADYO== 
27 Nisan 932 Çarşampa 
isTANBUL - (1200 metre) - 18 

gramofon, 19,5 Hayriye Hanım. 20,5 
konfcrana, 21 Belkia Hanım, 22 or• 
keatra. 

B0KREŞ - ( 394 metre) 21 VI· 
yonael. ıaolo 21,45 Romanya opera• 
aında Matmazel Zutiano tarafından 
f8r1u, 2Zl5 keman aolo. 

ROMA - (441 metre) 20 mem
leket haberlerf, 21,)5 doktorun tav
aiyelerl, 21,45 Operadan naklen. 

ViYANA - ( 517 metre ) 19 
Vlyananın bayram haftua. 19,10 hb
bt muaababe, 23,10 iki kapı arHında 
iıminde bir komedi, 23 dana hnala-
n. 

PEŞTE - ( 500 metre) 20 eı1d' 

Pette pazarlan hakkında bir konfe• 
ran-. 20,30 Şopea konferana1, 22 H• 

ki muıikl. 
VARŞOVA - ( 1411 metre J 

20,30 l'ramofon, 9),45 radyo gazeteal 
21 Volga kahYe.lndea naklen kon• 
aer, 22,10 tarka. 22,40 keman kon ... 
ri, 24 daM ha•alart. 

Radyoda Konferans 
Yarın akşam sekiz buçukta 

Selim Sırn Bey radyoda ( Baba 
yadiglrları) menuhlu bir konfe
rana verecektir . 

GLORYA'da 
Bugünden itibaren 

mevaimüı en pzel filimleri 
herkes tarafmdan görlllebilmeai 

için 

Tenzilatlı Fiatler 
UMUMi DUHULiYE 

30 Kuruş 
Balkon Lüks S 5 kuruş 
------------------------· Bu haftaki programda mey. 

aimin en bOytlk mu•affakiyeti, 
rekorlara kıran ve 40.000 kiti 
tarahodan alkışlanan film 

BUBULUN 
ÇETESi 

( La Bande a Bouboule ) 

MILTON 
tarafından 

Niste Yapılan Müsabakalar 
- . -

Zabitlerimiz Her Tarafta 
Takdir Ve T ebrikEdildiler 
Yorucu Bir Seyahatten Sonra Kaza
nılan Muvaffakıyetler Çok Mühimdir 

Niste her sene 
yapılmakta olan 
manialı atlama 
at yanşlarına 
bu sene ilk defa 
olarak biz de it
tir ak ettik. 
Son milsabaka· 
lar hakkında 
Nisten ruetemi
ze hususi suret
te i'&nderilea 
tafsillta yuıyo-
ruz: 

sn va rl le ri miz 
geçen sene ilk 
defa olarak Bul• 
garistanda bir 
mllsabaka ka• 
zanmıılarch. O
rada karşımızda 
yalnız Bulsrarlar 

vardı. -.1aim Beg mania atlarhn 
Niste bugün milletlerin en Beyin, " Alan ,, iımindeld 

meşhur ıllvarilerile karıılqmamız ab en ehemmiyetli manialan U. 
çok heyecanlı olmuştur. 17 Ni- tasaz bir surette aımı" fakat ea 
sanda yapılan birinci mllsabaka· ufak bir maniada bir teaad&f 
da, muhtelif milletlerden ittirak neticesi kilçUk bir hata yapb"'"--
eden 34 zabit vardı. Bu mllaaba- ....... 
ka11 hatasız olarak ancak 1ekiz dan tanife srirememiftir. 
mllaabakaa yapabilmiştir. 20 nisan mftaabakuana ' 

Bunlann arasında Karacabey 34 zabit iştirak etmiştir. 
harasmın yetiştirdiği TOrk ab Saim Bey bu mllsabakada da 
"Kıamet" ismindeki atla mWAzim "Kısmet" le 2 • 4 sayı farldle 
Saim Bey ikinci l'elmiftir. Saim tlçOncll gelmiye muvaffak olmut-
Bey, birinci gelen Portekizli za• tur. Zabitlerimizin b6yle beynel-
bitler aruanda yalnız iki ..m- milel bir mllsabakaya ilk çakı,. 
yelik bir farkla ikinci olmuştur. lannda g&sterdilderi kabili,.et " 

muvaffakıyet herkesin nazarı dik-
l8 nisanda yapılan ikinci mli- katini celbetmiı, birçok takdir ve 

sabakaya yine 34 zabit iftirak tebriklere mazhar olmutlardır. 
etmiftir. Müsabakayı 18 hayvan Bilhassa uzun ve yorucu bir 
batuız yapmıflır. Bu müsabaka· deniz seyahatinden sonra ba 
da maalesef Kısmet bir bata muvaffalayeti g6stermelerl p-
yapmıı ise de, yü:ıbap Cevat yam kayittir. J1.. .. 

Adanalılar 
Kıbnsta Yaptıkları Mü

sabakada Galip Geldiler 
Lefkoşa 21 ( T. S. ) - Kıbr11 

Tlirk kulilbıyle Çukurova Sporcu 
gençleri arasında Lefl<otada ya· 
pılan ıon intikam maçında, kıy• 
metli Sporcu gençlerimiz sıfıra 
kal'fl bir ile ıalip geldiler. Hem· 

Halepte 
Vataniler Büyük Bir Nü

ınayiş tertip ettiler 
Halep (Hususi) - Vataniler 

burada ne kadar nakil vaaıtua 
varsa hepsini tutarak bllytlk bir 
nllmayiş tertip etmişlerdir. Teza
hnrata bütUn kadın, erkek n 
hatta çocuklar bile iftirak etşehrilerimizi tebrik ederiz. 

=z mişlerdir.NOmayif esnuancla .. Y.,.. 
Ertutral Sadettin ve arkadatlan sın Tllrkiye" diye..bajıranLtlardar. 

Bef.lktq ,.... ... 
nema .. ıoaUllda 
1 ma,.ı paaar 
alqaaı Hanımlar 
Teni..__. YOCl
"11 1 perde. Pa· 
urt•I Üfamı 
Kaclaklr SGre,,a 

......... d. 
V•d.ulel' gee•C Kılıbtk, Z.r Nlklh, Aman ............ 

Rafit Rıza TiyatrOH ~ 
8" akı;; ıa 21,30 ela 

LOKMAN 
ZADE 

OPERA - _ARTiSTiK 
SİNEMA-L ARINDA 

• 

BUGÜNDEN iTiBAREN 
YEN/ YAZ FİATLERI 

ikinci 20 kuruş Balkon 2 inci 20 kuruş 
Birinci 30 " " 1 inci 30 " 
Balkon 30 " 

Birinci 30 " 
Hususi 50 " Hususi 50 " 
Loca 200 ,, Loca 200 

" 



· ... 

• 

SON POSTA 

Ömer Hayyam, Zevk Meclisinde Çok 
Güzel Bir Rübai Okudu 

Sultan Da Hayyama Dilber Bir Cariye Hediye Etti 

Her hakkı mah/u:z.tlar. 

Ömet Hayyam, bu bDyük 
iltifat kuşısmda, mutavazıane 

eğilirken, ( Vezir Nizamülmülk ) 
cevap verdi: .. 

- Sultanım.. Omer Hayya
mın, pek büyük bir şair oldu· 
(unu da arzederim. 

Sultan, hayret ve taaccüple 
Ömer Hayyama baktı. 

- Yaaaa ... Demek Hayyam, 
tiir de söyler, öyle mi?.. Öyleyse 
bir rilbai isterim. 

Ômer, ayni ta~aı.uJa bir daha 
eğildikten sonra sağ elini ağmıa 
koyarak hafifçe 61rsfirdii. Bir u
niye dlişilndükten sonra en tath 
jedJerle fQ riibai okudu. 

14 -

aavvurun fevkinde bir güzellik 1 
veriyordu. 

Hayyam, sabredemedi. Ruhun
dan taşan büyük bir vecdü ve heye
canla dizlerinin üstünde doğrul
du. Sağ elindeki kadehi, göğsüolln 
üstünde tuttu. Yüksek ve coşkun 
bir sesle şu rübaiyi okudu; 

s.,ı • • ---
BIZiM 

DAKTiLO 
Bugünün Romanı 

bir tesadüf... Acaba bu çok ga
rip ve şüphesiz hiçbir manas' 
olmıyan tesadiif, Hikmetin ru
hunda nasıl bir tesir bıraktı. 

Eğer günün birinde onunla 
teklifsiz olursam, şüphesiz bunu 
sormayı unutmıyacağım.. Maa
mafih, bunu ümit etmem ya? .. 

15 Eylül 

Bugün az kalsın, bizim odada 
büylik bir rezalet çıkıyormuş .. 

Ben, tercüme kaleminde 
bir dosyamn tetkiki ile meş
guldum. ( Dora ) da muhasebeye 
gitmiş. Raşe), odada yalnızmış. 

Muhasebe kalemi şefi, bir şey 

sormak için bizim odaya gelmiş. 

Raşeli yalm:ı bulur bulmaz, ya• 
nına giderek el pkaıına ba~ 

lamış.. Tabii Raşel de buna ses 
çıkarmamış. Fakat tam o an
da birdenbire kapı açılmış. Mü
dürü umumi içeri girmiş. On
lan bu vaziyette görür görmez 
olduğu yerde durakalmış. Öteki· 
ler de fena halde şaşırmış. Şef, 
hemen bir adım geri çekilerek: 

- Matmazelin gözüne birşey 
kaçmış ta.. Onu çıkarıyordum. 

Demiş. Müdürü Umumi, he
men kaşlarını çatmış: 

- Tavsiye ederim. doktor~ 
luğuouz, o kadarla kalsın. Sakın 
daha büyük operasiyonlara kal
kıımayınız . 

Dedikten sonra odadan çık
mış, kapıyı hııla kapamış. 

Ben, odaya geldiğim ı:aman, 
Raşe) ağlıyordu. 

Meseleyi olduğu gil>i bana 
anlattı. Müdürü Umuminin fena 
bir ceza vermesinden korkuyor. 

Doğrusu, ben de milteessir 
oldum. Fakat kabahat, yine Ra· 
ıelde... Bu kadar hafif meşreplik
te olur mı ya? •• 
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Muharriri 

Stakpool 

Üç Serseri .. Üç Milyoner -47-

Katil cormünü okadar meha· 
retle irtikap etmişti ki, bu, medeni 
bir camia içinde olsaydı tb:erine 
en küçük bir şüphenin bile ıel
mesioe ihtimal yoktu. Fakat ka
dın hakikati evveli biısi ile, ıon· 
ra da muhakeme ile bulmuş ve 
intikam almaya yemin etmiıti. 

Yakıl katil savutmıya muvaf
fak olmuıtu, fakat bu havaliye 
yine ıeleceğini kadın tahmin 
ediyordu, çDnki katilin buradan 
hiçbir şey almadan gittiji mu· 
bakkaktı, binaenaleyh bıraktık· 
larını ve ümit ettiklerini aramıya 
rclmesi tabii idi. .. 

Diyak kabilesi efradı evvelce 
korsanlık yaparlardı, fakat şim
di bu mümkün olmadığı i~in 
işi balıkçılığa dökmüşlerdi. sabah 
akşam denizde bulunuyorlardı ve 
bu itibarla adaya ayak basacak 
ecnebilerin hüviyetlerini reislerine 
haber vermeyi üzerlerine almış
lardı. Binaenaley dört aıka· 
daşın Barrakuda adını taşıyan 

yelkenlileri daha göle girmeden 
ev\ el· görülmiiş ve Saji isminde 
bir genç balı~çı tarafından ya
kın lan takip edilmişti. 

"" Saji yelkenlinin gölde demir-
lemesinde hazır bulunmuş ve 
sonra dört arkadaş sandalla de· 
reye çıktıkları :zaman onların ar· 
kalarına takılmıştı. Ve dört ar
kadaşın iskelede bağlı gördükleri 
yerli kayığı onun kayığı idi. Saji 
kabile reisinin kızı Şayayı ıeviyor
du. Binaenaleyh kadına yaranmak 
arzusundaydi, bu itibarla da 
aldığı emri zevkle, hahişle 
yapıyordu. 

* Eskiden kabilenin arasında 
Bir genç kız ile bir genç er
kek evlenecekleri zaman ·mevki 
itibarile ayni seviyede olmalanna 
dikkat edilirdi. Fakat kabile 
küçüle küçüle eski Adetlerini o 
derece kaybetmişti ki şimdi buna 
dikkat edilmiyordu. Binaenaleyh 
Saji ne mevkii, ne töhreti, ne 
de parası olmamasına rağmen 

kabile reisinin kızını alabilmeyi 
ümit edebiliyordu. 

On sekiz yaşında, güçlü kuv-
vetli, bir odun gibi bir gençti, 
fakat sadece bir önlükten iba
ret kalan elbisesi ile genç kızın 
öniınde mevcudiyeti bile yoktu. 

Adaya ara sıra gelip giden 
Avrupalılar (Şaya) ile garp me
deniyetinin katrlarını göster· 
mişlerdi. Babası Con Landtan 
intikal eden kan da buna inzi· 
mam edince onu ırkdaşlarının 

seviyesinden çok yukarıya yük
seltmişti. 

"'" Şaya kendisi hakkında Sajinln 
beslediği hislerden haberdardı. 
Y alnıı bahkçılıkta değil, fakat 
demircilikte de mahir olan · Saji 
takriben bir ay kadar evvel bir 
hayli çalışarak bakırdan bir 
bilezik yapmış ve bu bileziği 
korka korka götürüp Şayaya 
takdim etmişti. Fakat Şayaı 

- Götür bunu ( Maydan ) a 
ver, diyerek reddetmişti. 

1\1aydan kabilenin en çirkin 
kızlar.ndan biri idi. 

Şaya vakıa namzet sıfatile 

Sajiyi istihfaf ediyordu; fakat 

Şaya Kendisi Hakkında Sajinin Bes
lediği Hissi 

Onu 

Bilmiyor Değildi, Fakat 
İstihfaf Ediyordu 

----------- -
ona kartı hiçbir buıumeti, anti· 
patiıi yoktu. Orman içinde ge
zinti)e çıkbğı zaman onun 
kendisine refakat etmesine mil· 
saade ediyordu. Hatta dUn de 
beraberlerdL Şaji bir saat evvel 
kabile reisine giderek adaya bir 
takım ecnebilerin ıeldiklerini 
haber vermiş, sonrada da Şaya 
yı alarak kendisine gelenleri 
göstermişti • . Bundan başka da o 
gece dört arkadaı derenin kena· 
randa toprağı kazarlarken ve ken· 
dilerini yalmz zannederlerken 
Saji kabile reisini peşine takmış 
ve yabancıları ona da tamtmıştı. 

Ve ihtiyar kadın ay aydınlığının 
albnda senelerdenberi beklediği 
adamın simasım vo • eşkaJini bili.
tereddüt tanımıştı. 

Artık intikam elinin ucunda 
idi, o gece dört arkadaşının 
toprağı beyhude yere kazmalarını 
bir müddet seyrettikten sonra 
köyüne donerken Sajiye: 

- Sana Şayayı vereceğim 
demişti. 

Saji de: 

- Fakat Şayanın bana aldı· 
rıı ettiği yok ki diye inlemişti. 

Köye çıkan ince orman yolu· 
nun içindeydiler, ihtiyar kadın 
tekrar etti: 

- Şayayı sana vereceğim, bunu 
annesi sıfatile sana ıöylUyorum. 

Esasen kendisine getireceğin 

hediye onu da AD& raptede· 
cektir. 

- Ne bediyeıi? 
- Onu sana ıonra •6ylerim. 

Fakat sen bu yabancaların surat• 
larına kendilerini karanlıkta bile 
tanıyabilecek tekilde dikkat 
ettin mi? 

- Evet, her birini izlerine ve 
kokularına nazaran bile taoıya

bilirim. 

-O halde hepsini de gözetle, 
fakat bilhassa sana en sonra 
gösterdiğimi ! Öbürlerinin ehem
miyeti yoktur ! 

Sariba lisana ile konuşuyor· 

lardı. Köye vardıkları zaman yek
diğerinden ayrıldılar. Sali yaban• 
cıları hatta uykulannda bile gö
zetlemek üzere geldiği yere dön
dü, ve bu gözetleme hiçbir za• 
man gevşemedi. 

Hagtonun hesabına bereket 
versin, bilhassa göz alhnda bu· 
lundurulması söylenen adam de
ğildi, aksi takdirde Şaya ile koş
ması kendisi içim bir akıbet 
hazırlayabilirdi. 

Sonday 
Hagton çadıra avdet ettiği 

zaman ( Tilman ) ı kendisine 
muntazır buldu, kaptan Hol 
sandalın yanındaydı ye öteberi 
ile meşguldü.' 

(Arkaıı var, 

Afrika Çöllerinde As -... 

lanlar Nasıl Avlanır? 

Afrikada aslan avı, dünyanın en heyecanlı ve en meraklı avların
dan biridir. Yerliler aslam silahla, topla, tüfekle değil, okları ve 

zıpkınlarile avlarlar. Ormanda evveli gürültil patırdı yapıp aslanları 
şaşırtır ve sersem ederler. Sonra bir tanesini bir pusuya düşürüp 
zıpkmlarla üzerine atılırlar. Aslan kımıldanmaya vakit bulmadan, muh· 
telif taraflarından aldığı yaralar neticesinde yere devrilir. 

Yukarıdaki resim, Afrika yerlilerinin ulan avı için hazırlıklarını 

ııöstermektedir. 

Ni11an 27 

BtKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri: Sabah -

Beyoğlunun Sefilleri 
Mükemmel Te mulıteıem bir 

eyJenceden d6nüyordum. Namll
tenahi eylenmiştim. Caddei ke
birin bol elektrikli kaldırımların· 
da ilerliyordum. Etrafım becerik· 
ıiz bir fotoğrafçının aldığı bir 
resim gibi silikti. Şimdi ayrıldı· 
ğım zevk ve sefahat muhitinin 
biribirile mllnaaebeti olmıyan 
muhtelif levhalan gözümün önOıı
de uçuıup duruyordu. 

işte mütebeuim bir atız .•• 
Boyalı dudaklar arasında bembe
yaz dişler.. Avucumun içinde 
kaybolacak kadar minyon bir 
kadm ayatı.. Bir bütün elli lira
lık.. Yansı içilmif bir Yiski ka· 
debi.. Saçlarımı kökünden söke
cekmiı gibi delice çeken bir 
kadın eli.. insanı tahrik eden 
neşeli bir musiki parçasi.. Veaa• 
ire vesaire .. 

Oturduğum apartımana git• 
mek ilzere Caddei kebire amut 
sokaklardan birine ıapbğım za
man, kafamda biribirini kova
layan, her yenisi kendinden 
evvelkini tardeden bu intibala• 
rın hepsi birden silindi gitti. Zevkt 
servet, ihtişam, tebvet, kumar ve 
alkolun kayna~bğı Cadei kebir
den ayrılah henüz bir saniye ol
mamıştı. Üç adım ya atmış ya 
atmamıştım. Karşımdaki feci man
zara dalga geçmekte olan 

hissimi ve şuurumu kamçılamlf, 
uyandirmıştı. Sol taraftaki apart

manın kapısında biribirine kenet-
lenmit llç kişi yatıyordu. Başları 

açıktı, saçları karmakarışıkb. 
Üçil da biribirlerine sokulmut· 

lar, biribirlerine karışmışlardı, 
uyuyorlardı, birinin kafası öte-
kinin omuzuna, berikinin ayağı 

ikincinin ağzına yapışmış, ikinci 

üçüncünün üstüne yığılmışb. 

Tek bir vücut halinde kal· 

dınma tünemişlerdi. Kıpkırmı· 
zı bir omuz yırtık caketten dışa-

rıya fırlamıştı. Çıplak bir göğüı 
kabarıp iniyordu. Çıplak bir ha· 

cak taşların üzerine uzanmışb. 
Derin bir uykuya dalmışlardı. 

Horlayıp duruyorlardı. Yanıbaşla
rında bir çöp tenekesi vardı. 

Köpekler bu llç vücudun üstün
den atlıyarak geçiyorlar, teneke· 

de eşiniyorlardı. Saçları sa· 
kallarına karışan bu zavallıların 

başlarım koyacak bir yasbğı, sa
bahtan akşama kadar çalışan ve 

didişen adalelerini dinlendirecek 
bir yatağı bile yoktu. Zevk, ser· 

vet, ihtişam, şehvet, kumar ve 
alkolün kaynaştığı Caddeikebirin 

sakinleri bu karaltıyı çiğneyip 
geçiyorlardı. En küçük bir yar-

dım için bile ellerini uzatmıyor· 

lardı. 

Bu manzara karşısında aptal
lq-.ıı kalmıştım. insanlar ara
sındaki, bu, en nisbetsiz yaşama 
farkı beni iğrendirmişti. 

Zaman zaman taşıp kabaran 
hislerim yine feverane başlamışb. 
Neler, neler düşünmiyordum. 
Nihayet bunlar da insandı. Bun· 
Jar da vatandaştı. Şu anda bun
lara ne gibi bir yardım yapabi· 
lirdim? Sıcak bir çorba içirmiye, 
sonra evimde yatacak bir yer 

g6ıtermiye karar verdim. Ozef" 
lerine doğru eğildim. Tartakla· 
YJP uyandıracaktım. Fakat bftyOll: 
bir tiksinti ile geriye fırladım. 
Tek vücudun llç sefil ağzındu 
atır bir rakı kokusu yDkıeliyordu. 

Yürüdüm. 

Beyoğlunun sefilleri de hovar
da oluyormuf. Her halde bunlar, 
köprü altında, sokak aralannda 
uyuyan, kışın yalın ayak gezen, 
yazın güneşin altında en atalı 
bir ilcret için çalıtan zavallılardan 
değildi. 

Bunlar sefaletleri içinde, •efa. 
hat yapıyorlardı! 

Yeni Bir 
Yumurta 
Ticareti 

Bir lngiliz kimyageri Pengu· 
en denilen kutların yumurtala~ 
rında fazla miktarda fosfor bu
lunduğunu keşfetmiştir. Bu ke
şiften bahseden gazete ve mec· 
mualar, dimağı faaliyeti fazla 
olup ve fosforlu gıdalara muhtaç 
bulunanlara bu yumurtalardan 
yemelerini tavsiye etmektedir. 

Bu keşif üzerine Londrada 
hemen herkesı bu yumurtalan 
almak ve yemek sevdasına dDş· 
müştür. Bunun üzerine Londrada 
yeni bir yumurta ticareti bat 
göstermiştir. Tüccarlar yumurta· 
lardan mebzul miktarda getirt• 
mektedirler. Yukardaki resim 
bir İngiliz satıcı kızının Penguen 
yumurtası sattığını göstermek· 
tedir. 

Ecnebi Eshammm Kontrolu 
Vaşington 26 - ( A.A. J-M. 

Fiş tarafından mümessiler mec
lisine tevdi olunan bir takrirde 
Amerikada ecnebi eshammın sa• 
tışını kontrol edecek bir komis
yonun ihdası teklif olunmaktadır. 

lortlar Kan.arasında 
Londra, 26 (A. A.) - Lortlar 

Kamarası, cuma günü Avam 
Kamarası tarafından kabul edi
len Ticaret Nazırlarımn lehin· 
de bulunan kanun lAyihasını ka• 
bul ve tasvip etmiştir. 

Amerikaya ithalat 
Vaşington, 26 (A.A.)- Ayan 

Meclisi Maliye Encümeni döviz
lerin kıymeti düşük olan mem
leketler ithalatma ait gümrük 
rüsumunu tadil eden teklifi red· 
detmiştir. 
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Askerlik 
Da'Uetleri 

Beyotfa Alkerlilr Şaheaiadea: 
f - Ali seaeti Dİian Ye fet-

rillienelincla taa - ... -m , •i •••••• ...,, ..._, 
deli .... .... elradia ..... 
tuheye mini ...... . 

2 - 322. 323. 324 cleiamlu 
ve bunlarla muameleye tlbi ima 
hizmetli ve ytıkaek ehliyetnameli 

lsttınde hıralolacaldir. Arttır· 
ır ıya ittirak içia. " 7 ahnır. 
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19..-.. ...... , 
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Sinek, tahta kurusu ve bütün ha
şaratı yumurtalarile kat'iyyen imha 
eden ve yarı yarıya ucuz olan 

APELLI 
(CAPPELLİ> 

Büyük Filiın, Plak ve Fotoğraf Kağıtları 
Fabrikasının Bit Yeniliği : 

28 Nisandan itibaren bütün sahcılarda 6 X 9 ve 6. 112 X 11 
ebadında 8 pozluk fifimler bulacaksınız. 

SATIŞ FIA Ti . 6 x 9 : 6 pozluk - 40 kuru, 
•6X9:8 ., -50 " 

Bütün Türkiye için yegane depoziteri : 

UMBERTO J· REFORZO 
Beyoğlunda posta kutusu 2295 - Telefon Beyoğlu 4340 

Sanayi Mezunu Aranıyor 
iıtanbul haricinde kiin bir muesseaei sınaiyenin muhtelif makine 

dairelerinde çalıştırılmak üzere hizmeti ukeriyesini ifa etmiş on genç 

sanayi mezunu efendiye ihtiyaç vardır. Bu efendiler ,şimdilik muvak

katen, ileride gösterecekleri kabiliyetlere göre dolgunca maaş:a daimi 
olarak tavzif edileceklerdir. Taliplerin veni ki askeriyeleri ile şimdiye 
kadar çalıştıkları müesseuttan almış oldukları bo:ıservis !'ıuretleri ve 

mu1ıta1ar tercümei halleri merbut olduğu halde ( Sanayi ) rumuzi'e 

• lltanbul 176 posta kutuııu adresine tahriren mü:ac ıatleri. 

İstanbul Evkaf Müdüriyetinden : 
Alem dağında vaki Vakıf ormanların taş yığınlak ı ve Kararılık 

dere mevkilerinden (4000) çeki bir ve ( 4000 ) çeki iki ve bir de 
(.lOOO) çeki olmak suretile ayrı ayrı olmak üzere il- çeki kaym, 
gürken ve kestane eşcarından kat ve imal edilmek üzere müza
yedeye vazolunmuştur. Talip olanların 7 mayıs 932 pazartesi günü 
saat ~n dörde kadar İstanbul Evkaf müdüriyetinde Orman ve 
arazi idaresine müracaat eylemeleri ilan clunur. 

Sultanahmet İkinci Sulh ha
kimliğinden : Leon Efendi ile 

İstanbul Defterdarlığının ~ayian 
mutasarrıf oldukları Üsküdarda 
Yeni mahalle ve elyevm Selami
aliefendi mahallesinin mezarlık 
karşısında E. 73 Y. 63 ve yine 

mahallei mezkürun Acem Minas 
sokağında E. ve Y. 6 numaralı 

haneden Y. 63 numaralı karka· 
dim ahşap alt katta malta döşeli 

bir takil bir ufak oda ve bir mut
fak ve bir ufak bahçe ikinci 

katta iki oda ve bir sofa ve bir 
tavan arası ve bir apdestbane 
ve darun kısmın boyah tamire 
muhtaç hane ve yine E. ve Y. 6 
numaralı hane dahi ahşap muh
tacı tamir ve alt katta malta 

döşeli bir taşlık ve çini döşeli 
bir mutfak ve bir ufak aralık ve 

ve bir kuyu ve 4 basamaklı ufak 
bir oda ve yukan katta merdi-

ven başında camekan ile ayrılmış 
bir ufak sofa ve bir oda ve alt 
katla bir apteshane odun ve kö
mürlük ve bir kuyu olup izalei 

fuynları zımnında furuhtu takar
rur etmekle mevkii müzayedeye 
vazedilmiş ve ilk arttırmada E. 
ve Y. 6 numarala hane ( 200 ) 
lira ve E. 73 Y. 63 numaralı 

hane dahi ( 300 ) lira bedelle 
talipleri uhdelerinde olup haddi 
layıkmı bulmadığından ikinci de
fa mevkii müzayedeye vazedilmiş 
Ye bayrama tesadüfüne mebni 
yeniden ilana takarrur ve 7-6-932 
Salı günü kat'i ihalesinin icrası 
mukarrer bulunmuş olduğundan 
talip olanların kıymeti muham
menesinin yüzde onu nisbetinde 
pey akçelerini hamilen Sultanah
met Sulh mahkeme!'Iİ ikinci Hu
kuk Dairesine müracaat eyleme
leri ilan olunur. 

Dr. A· KUTIEL 
Cilt ve zührevi 

bassısı. Karaköy 

yanında 34 

haslalı '.hr müte
büyuı< ınahAllebic 

latnnbul 4 üncü icra Memurluğun
dan: Şerife Hanımın Rıza Kaptan 

zimmetindeki alacağırıdan dolayı 
mahcuz Beşiktaşta Kaptanibrahim

ağa mahallesinin atik Kilise balen 
imamzade ıokağında cedit 74 ve 72 

numarali kadimen tevsi intikalli bir 
bap hane maa dükkan ilk pey be-

deli vefa olan bin yüz lirayı tecaviiz 
eylemek ve ihalei evveliyesi icra 

kılınmak üzere 30 gün müddetle 
mevkii müzayedeye vazo?unmuştur. 

Dükkan bir kat tam kargir ve alet• 
tahmin 73 arşın terbiinde ve bölme 

ile ikiye tefrik cdilmif •Jlup zemini 
toprak arka kısımda bir ocak ve 

hala ve bir sundurma tarzında oda 
ve üstünde tarasayı havidir tarasa 

hane tarafındcon istimal olunur. Ha
ne alettahmin 71 arşın ter biindedir. 

Nim kirgirdir arkada 12 arfın ter
biinde tahmin olunan aralık vardır 
hanenin kapısı dükkanın yanındadır. 

Kapıdan g:rildikte zemini kısmen 
bozuk çimento üstü saçla mestur 

met!:alde bir kuyu ve kapı vardır. 
Bu kapıdan girildikte b'r merdive:-ı 
başı odun ve kömürlük üst katta bir 
merdiven başı üzerinde iki oda bir 
mutfak bir hala vardır. Bir odanın 

sıva ve aralığın yalnız tavanı halanın 
ııvası mutfaA-ın sıva ve tavanı yapıl
mamıştır. Bir odada elektrik var
dır. Hududu: Nikolaki Zaharyadis 
arsa ve hanesi ve Harikliya hanesi 
ve tarik ile mahduttur ve kıymeti 

muhammenesi (2250) liradır. Talip 
olanların idareye müracaatle daha 
fRz'a malümat almak istiyenlerin 341-
2624 evrak numsrasile müzayede şu
besine müracaat eylemeleri ve müş
terilerin kıymeti muhammenenin yüz
de onu nispetinde pey altçesi alarak 
&aat 14 ten 17 ye kadar 30 mayıs 

932 tarilıinde lstanbulda Dördüncü 
icra Memurluğuna müracaat eyleme
leri ilan olunur. 

SON POSTA 

NA1M VAPUR lDARESl 
lzmir surat Postası 

( 20 saat ) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her Perşembe gllnleri Galata 
hafta rıhtımından 

Saat t:am 18 de hareketle dojru 

1ZM1 R 'e 
ve Pazar günleri İzmir' den saat 
14 t/2 da hareketle İstanbul'a 
avdet eder. 

Tafsilat için Galata, Gümrük 
karş ·smda Site Fransez Han 
No. 12 yazıhanesine müracaat. 

Tel. B. O. 1041 

i LAN 
Vekilim N da Beyi vekaletten 

azlett m. A'a'~adaranın malumu ol
ı :.ak üzer· i ih olurur. 

K .ılıc .. .:ı ı Ç.a Lı da cııddulndc No. 66 
y lı;J ı mur'ı ı n A 'Sl'll B:y :&evLesl 

Münevver 

DİKKAT 
Tebdil hava etmek isti yenlere: 
Dört odalı , mu ifak ve bahçeyi 
lıa\İ l ir yalı k ralıktır. Taliple
rin Beylerbeyinde Abdullah:ığa

da iki numaralı hanede bedes
ten ' i Hüs ı ü Be}~ ınüracaat'eri. 

Beyoğlu Beşinci İcra Memur• 
luğundan: 

Mahcuz ve furuhtu mukarrer 
koltuk, kanepe, perde, halı ve 
sair eşyayı beytiye 30 nisan 932 
tarihine musadif Cumartesi günü 
saat 12 den itibaren Beyoğlunda 
Hamalbaşında Arslan sokağında 
19 No. h hane derununda satıla
cağ ndan taliplerin mahallinde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

B O t .d. . rıanı ı. 

Mimar, Müteahhit 
Galata Büyük Millet h .. o No. 35 

_ .... ATİNAYA-....-
seyahat etmek iatiyenlere 
Loyd Triestinonun " Bulgarya ,, 

vapuru 28 Nisan perşembe günü 
sabah 9 da Galata rıhtımından 

hareket edecek olup azimet ve 
avdet Türk ve Yunan vizeleri 
dahil olmak üzere: 

Birinci mevki: 60 - İkinci n~ev
ki: 40 - Üçüncü mevki: 20 
Yalnız azimet Yunan vizeai dahil: 
Birinci: 30 - ikinci: 17 - Üçüncü: 

8 . Türk liraaıdır. 
Fazla malumat almak istiyen-

ler Galatada Rıhtım caddesinde 
No. 27 - 29 N. A. KONST ANTIN!
DES vapur acenteliğine müracaat 
edebil'rler. Telefon: B. O· 3126 

Göz Hekimi 
Dr. Nuri Fehmi 
Cağaloğlu, Süreyya B. apart. 

No. 7 saat J..6 Tel: 23212 
- - ---- ------

Cilt ve zührevi hastalıklar Miltehasııaa 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
İstanbul emrazı zührevi ye 

dispanseri Sertabibi 

Ankara caddesi İkdam Yurdu 
kaşısmda No. 71 

······························································ 
Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Alı Ekrem, Selim Rağ'ıp 

Neşriyat Müdürü: Halil Liıtfi 

Nisan 27 

Kokusu latif olup kat'iyyen leke ya~ 
maz san'at ve rel<abet sahasında 
naziri yoktur. Hasan Ecza deposu. 

İstanbul Belediyesi İlanları * 
Üs~.üdar Temizlik İşlerine ait 2 at 1 - 5 - 932 pazar günü saat 

IO da Usküdar Atpazarında ve Adalar T. f. ait 3 merkep te 
8- 5 - 932 pazar günü Heybe~ i ve Burgaz adalarında saat 13 te 

alent müzayede ile satılacaktır. Almak isteyenlerin o günlerde 
orada bulunacak memura müracattleri. 

•Mevkiinin letafeti ve suyunun tesiri şifabahşası ile meşhur4 
1 Mayıstan Eylül nihayetine kadar 

GONEN KAPLICALARI 
• Haataları, mllmaail Avrupa kaplıcalanaa gltmr.kten mlbtapl kılacak bir 

derecel mükemmPliyettedu. Bilhaasa eaki ~e yeni romatizma, aleldmum mafaal 
ağnlarlle sinir rahatın:lıklannı tamamen tedavi eder. Birçok doktorlanmııın 
tavılye ettiğ'I GÖNEN KAPLICALARI, her tllrlll eababı iıtirabıta ca.ml otel 

ve ikamethanelerl olup UcreUerl mutedildir. 

~ Hergün Bandırma'ya otobüs ve otomobil vardır. 49111 
---------------------------------------------------

İstanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
Alemdağı Vakıf ormanlarının taş yığınları ve Karanhkdere 

mevkilerinde kat ve imal olunmuak üzere (300) metre mik'ap gayri 
mamul kayın, gürgen, ve kestane kerestesi müzayedeye vazolun
muştur. Talip olanların 1 mayıs 932 tarihine müsadif cumartesi 
günü saat on dörde kadar lstanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman 
ve Arazi İdaresine müracaat etmeleri 

Baş Ateşçi Aranıyor 
lstanbul haricinde klin bir müessesei sınaiyede istihdam edilmek 

üzere muktedir bir bat ateşçiye ihtiyaç vardır. Bu efendi timdilik Oç 
ay için muvakkaten •• bu müddetin hitamında kabiliyetine göre ıehrJ 
100 ili 120 lira maa~]a daimi olarak tavzif edilecektir. Taliplerin hiı
meti askeriyelerini ifa etmiı olmaları ve duvvar kazanlar hakkında 

vasi malumat ve mümaresesi bulunmuı tarttır. Avrupa fabrikalarında 
çalıfmış olanlar tercih olunur. Arzu edenlerin yellerinde mevcut veıaik 
suret:erinin bir mektuba lcffen Ye (Makina) rumuzile latnbul 176 pollta 

• kutusu adresine göndermeleri. • 

İstanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
Sayım Ocağında Küçük köy civarında mandıra yerinde Vakfa 

ait 34 dönüm tarla müzeyedeye çıkarılmıştır. Müzayedesi 30 Nisan 
932 Cumartesi günü icra olanacaktır. Talip olanların İstanbul Evkaf 
Müdüriyetinde Orman ve A.-azi İdaresine mürecaat eylemeleri. 

Üçüncü Milli Sanayi Sergisine 
İştirak eden ve etmiyen sanayicilerimizin 

NAZARI DiKKATİNE 
Tabedilmkte olan sergi rehberine reklam nriniz. 

Rehberler meccanen dağıtilacaktır. 

Şerait çok ehven 

Posta kutusu N. 10 ANKARA 

İstanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
Fıkara imaretleri için lüzumu olan dört yüz çeki kesilmemiş 

gürgen odunu aleni münakasaya vazedilmiştir. Talip olanlarm şera
iti anlamak üzere hergün Levazım İdaresine ve ihale günü olan 
Nisanın otuzuncu cumartesi günü saat on beşte idare encUmenine 
müracaatleri. 

1 
L 

Doktor Orfanidis 
Zührevi ve cilt hastalıkları mütehassısı 

Beyoğlu, Tokatlıyan kar~ısı Ne. 251. TB. 330. 

• 
ispirto ve ispirtolu içkiler 

İnhisarı Umumi Müdürlüğünden: 
30 - 4 - 1932 tarihinde yapılması mukarrer yirmi beş milyon 

şişe münakasası tehir edilmiştir. 

F.N 
Her Yerde Arayınız. Umum deposu: Y enipostane karşısında Eskizaptiye Caddesi NQ. 20 - Tel 22653 


