
lanbulan ıdlım ,.,,,....,. •••• tl•IÜ' .. nlerlntla 6irl 
lzmir Ekmekçiler Cemiyeti l8aıa lalMettlrmlpeektir. Fakat 

Reisi Ahmet Bey, baiclaJ anaD- teklifia laalk lçiD fayclah olacajı-
dan halen alınan jlllde 4,80 D- na kat'iyyea kani dejilim. Hilen 
'Uf -•mele vftl'llıl•h ~ J1r- uncular arumda rekabet nr
miye pkarddıfl takdlrcle blltP için dar, bu itibarla klrlan ucllr. 
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temin edilebileceği hakkında Bape- klrbk edemlyecelderi afiklr ol
kllate bir rapor verdiii mal6mdur. duiuaa ,.._ bam aacalana ba 

Bu ~- n kabticul-~roı~-: 1-t "*i' b Wr k 1 am • 
ne ••1111'• ae .... ~ a..fer1ae ,......._. çok ..... 
baklanda lstanbulda mldüm bir t....ıclir. 
rami atıesseseniu bfıpacla bala- Kabllkeye yeclirilemlyea kiaua 

Yeni Bifle 
aaşlar 
e M uafıi,getler 

teüab~= Fubp n maı .. h• llillet 
Mecliaine latlW edeCektir. 
Hlldlmet mlteRIİD lıir bltw 
çe baırlamk ..,.lnlan lze
riadeki ma.Wne devam 
ediyor. 

Keailea bulana vergiai 
ve ke8ilme karsa verilen te
kalc:liyeden _.... memur 
maqlanndan hmfb isimlerle 
tevldfat yapdaeak değildir. 

lluafiyet .. im~ 
reliace; Teplld Sanayi Ka· 
-- ı,..- bap tMili ve enelce aw eclilea .... 
Uiyetleria 18•amen ilpll 
fibi bir laarek,t ........ 
hW defildir. Yahus ...... 
Jinin inkipfm temla et• 
mek pyeaia4ea mak bulu
nan muafiyelet ve lmtiyu• 
1ar T~ 
~ K..- • aphiclea 

Wldk • tadB edilecektir. 

.C.tl .,. ,,,,.,,,.,.,. lcbwl... ...,, 
6lr •llctıır üallrlWlllr ~ 
Hikamet bir ~ ... _. 

1 
... -•11r .......... ~ 
rlal e,.,ce mltb. Dil- bu.ıt. 
latanbalun muhtelif Hmtlertncle, 
mltemacliy-. ktlçlk ve ba,lls ............. ~ ........ . 
ZeaPifer eiliw.tt ... ~~ 
..... lkblacl .beplenlla dolara. 
aparbmaa ....... ...ı.ttdd.I 

nan çok alih~y~ttar bir ut bize İH tabiatile ekmek &atim abe-
fQDlan 16ylemiftir: ~u-1..&1- n_ ..._1_.1!-.1- L-ıL telm-

- Mab noktal nazardu. ba ~Ul'e UU UIAUll'UW --

yeni werginin tab•li kolaylllr. Bftea __. .... •••it .._ 
ÇGnld tahsil içia y..a tefldllta ,.1a.11, .... homk JIJ11C•11ıt •• ngiltere İle İtalya Bozıışayor 
Akşehirde Muhtar in- ltalya Dahiliye Müsteşan, Malta Ada 
tihabatı Kanlı Oldu nıltalyan ToprağıAddedincelşDeği 
Hiçbir Sene Yoktur Ki Bu İntihabat ı.-ır.11(H...ı>- ı..,ııı.: ııoım-ıa .......,.........,...

1
._lleltadutaıan1Petw..._ 

Birkaç Facia Doğurmasın pseteleri Maltacla • •taıran1ar De ,.., ltalyadal.. Hldlleyi klklmetlae ........ 
hlklmet erumda lisan meael911 Ba UclileJi mlt•lnp lt.I,. llwe a-,. ıittlll We h 
ettafmda çakala mtaabfaıa yml ıu..otom ....W- .,m-. we edilmektedir. 
Wr laacliteain lnaaimam ettijial 
laaber termektedirler. 

Bu paetelere ,._ laaberlere 1 Bekarlar Arasında/ ....,... Wcl9erl ltalya Dahiliye .,. __________________ ...,.. 

lllltepn Sinyor Ciyuatanın li
mandu ıeçmui tevlit etmiftir. 

Bu mlnMebetle ltalya koaao
lolU de Malta adUIDID ltalyaa 
Fqiatlerl reW. milat.,. ..ı&mla-
mak &zere arkalarına liyah pm
lek fiyerek vapura aitmiflerdL 
ltaJ,a mllatefUI bu efendilere bi
tabem bir a8tuk llytedi, okaclar 
~anyorda ki hli yabm vapuro 
cllD deiilu fakat vapuraa civa-
nacla balUDaa •ndallardaa bile 

AlcpAlr Al,,. ar- ,,....,_, &ı••• ,_.,.,. l•ııi lfitlli1orda. ltalyan lronaoloıu 
Wgl•l• ,,,.,.. ..,.,.,, ,~,,. ~ blru çekindi: 

Blrina tai'a - Koa.I Y. - V•aiyet auikfir, ihtiyatla 
Jlndea '-'8 ollıa AINlallala De ı..reket etmeliyiz, dedi. Flbt 
ayni kly .... 11..ıt'• ojla Salim ltal,a Dahiliye Mlatepn K_... 
•• iki arb4.. ...... ....... ı .... lhtlnl kesti: 
atız ka.,.., Dllaayet Abclgllab• - Koyaa ıM ........... 
llimile a....aemai" katiller de B'eli mauret kebal etmı• ...... 
.. ,.. .............. ŞlmcH dlrt illere fatislmia ne ~ 11-
aile ecajı bpaa•lfhr. llaktal, retmek meeburiJetiacleJk. dMi 
aki malatar lia Ala putWne Ye biclclet tufaaa ...... illwe 

••-:::~ •• _ Bldocl m'• f etti:_ ..._ ltalr.m. -.,.... Bekir - 8Wader; Wılrlı• ..,.W çıla,or, prelia 
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2 Sayfa 

r Halkın Sesi 'I 
Küçük Ve Orta 

Esnaf 
Şehirdeki küçük •• orta eanıı
fın mikrları ıon aenelerde, di-
ler 1enelere niıbetlo bir hay· 
fı fulalıışmıf ye birkaç misli-
ne çıkmıfhr. Bunların mikda
rını, ihtiyac göre tahdit et
mek fikri ortaya atılmak· 
tadır. Bu aı.iyet karşı11nda 
topladığımız mütal eaları yazı
yoruz: 

A. Hakkı Bey (Galatada komisyoncu) 

- İstatistiklerden öğreniyo-
4'\lZ ki küçük esnaf miktarı ihti-
yaçtan çok fazladır. 

Fakat bunların miktarı tahdit 
edilirse ne olacak? Yalnız halk
tan fazla para alınmasının önü
ne geçilmelidir. Çünki bu esnaf-
an bir kısmı, sözün açıkçası 

ihtikar yapıyor. Belediye evveld 
>u vaziyetle mücadeleye geçmelidir. ... 

Ha)rl B. • Betlktat Cıhannliına mahalleıl· 

- Bakkal, kasap, fırıncı gibi 
orta ve küçük esnafın mikta
rım nüfusa göre tahdit etmek 
muvafık olur. Ancak tahditten 

onra dükkanlarını kapamak 
.mecburiyetinde kalacak olanlar 

arar göreceklerdir. Buna mey
an vermemek şartile tahdit bel
i faydalı olabilir. Fakat bu me-

sele o kadar kolay değildir: 
*. 

LCilfi Hü•eyln Ef. ·Mahmutpıışada •ey· 
yar hcı· 

- Ben böyle derin işlerden 
pek an tamam. Fakat benim fik· 
rime kalırsa dükkAnları azaltmak 
doğru değildir. Mesela bizim ma-
halledeki bakkalı kaldırırlarsa 
sıkmbya düşeriz. 

Dükkanların çok olması halk 
için bir kolaylıktır. Sonra asıl 
mesele veresiye muamelesidir. 
Bugün mahallelerde halkın pek 
çoğu bakkallardan veresiye alış 
veriş ediyor. Eğer bu dükkanlar 
kapablırsa esnafın parası veresi
yecilerin cebinde kalacakhr. 

« 
Saiın Bey • Adliye memurlarındaa • 

- Öyle bir fey soruyorsunuz 
ki cevabını vermek pek kolay 
değildir. Yalnız şu kadar ıay
liyeyim ki küçük ve orta esnaf m 
miktarmı azaltmaktan okadar fay
da görülemiyeceğini zannediyo
rum. Bugun ıktsadi b ir buhran 
vardır. Bu mesele epeyce düşil
nülmelidir. 

Tütünlerimiz 
ltalyanlar Mühim Miktarda 

Tütün Alıyorlar 
Türk tütünü almak Uzere bir 

~~tyan heyetinin Samsuna gitti· 
ğini yazmıştık. ltalyanlar tetki
katlarını bitirerek Samsundan 
imdilik ( 61 ) bin kilo tütün al
mışlardır. Söyiendiğine g8re bu 
sene ltalyanlar alışlanna devam 
ederek 300 • 400 bin kilo Türk 
tütünü alacaklardır. 

• 

STADYUM 
Yenibahçede 
İstimlak 
Başladı 

Şehir Meclisi tubat içtimaın· 
da Y enibabçede bir stat yapıl

masına karar vermişti. Belediye 
fen işleri müdürlüğü stadın ya· 
pılacağı sahayı tespit etmiş ve 
kısmen de istimlake başlanılmıı· 
br. Stadın projeleri de hazırlan
maktadır. İstimlak biter bitmez 
inşaata başlanacakbr. Belediye· 
nin geçen sene bütçesine stad
yom için ( 40 ) bin lira konmuş• 
tu. Belediye bu paradan bir kıs· 
mile Kadıköy futbol sahasına 
yardım yapacak ve o civardaki 
bütnn kulüplerin bu sahadan 
istifadelerini temin edecektir. 

aaş Bugün 
Buglln bütün memurların Ni

san maaşlan dağıtılacaktır. 0f'f
terdarlık bütün hazırlıklarını 
bitirmiştit. 

Bizans Sarnıcı 
Müzeler İdaresi Tarafından 

Tetkikat Yapıldı 
Fincancılar yokuşu civarında 

kanalizasyon hafriyata yapılırken 

bulunan sarnıç müze tarafından 

tetkik edilmiştir. Bu tetkikata 

göre sarnıç Milattan altı asır 

sonra Bizansılılar tarafından ya
pılmıştır. Sarnıç dokuz sütunlu
dur ve sütun başlıkları çok kıy
metlidir. Mllze idaresi burada 

faaliyete devam edilmesine mani 
olmuştur. 

• 
lstanbulda 
Ne kadar 
'Şoför Var? 

Belediye iktısat müdüriyeti
nin yaptığı bir tetkike göre ls
tanbulda 1400 şoför vardır. lktı
sat müdürlüğü bu rakamla be· 
raber şoförlerin aylık ve senelik 
kazançları hakkında yaptığı tah· 
kikah Defterdarlığa bildirecek 
Defterdarlık şoförlerden alınması 
icap eden kazanç vergisi mikta• 
rını bu suretle tespit edecektir. 

' 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 
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SON POSTA 

1 Adliyede Bir Se
nede Kaç Mücrim 
Muayene Edildi 

Müddeiumumilikteki Adliye 
doktorları geçen 931 senesinde 
( 2315) muayene yapmışlardır. 
Bu muayeneler içinde en kaba
nk yekünu yaş muayeneleri teş
kil etmektedir. Kanunun suçlular 
hakkında tayin ettiği yaş hadle· 
rinden istifade etmek isti yen 
birçok mücrimler nüfus kağıtları 
bulunmadığım iddia ettikleri 
için mahkemeler bunların yaş-

. larmı muayene ile tespit ettir
mektedir. Geçen sene Adliye 
doktorları ( 601 ) kişinin bu su
retle yaşlarını tespit etmişlerdir. 
ikinci derecede dövUlme muaye
neleri geliyor. Geçen sene ( 351 ) 
kişinin muayenesi yapılmıştır. 

Yine geçen sene Adliye doktor
larına hırsızlıktan suçlu Q}an 
( 94 ) çocuğun bunların farık ve 
mümeyyiz olup olmadıkları tetkik 
ettirilmiştir. Bunlardan başka 
( 77 ) kızın bikrinin izale edildi
i"İ tespit edilmiş ve ( 71 ) katil 
hadisesinin mahallinde keşfi ya-
pılmıştır. Ayrıca ( 13 >: çocuk 
düşürme, ( 36 ) gebelik. ( 13 ) 
livata, boşanma sebebi olarak 
( 14 ) ademi iktidar, ( 4 ) mah
kemeye sarhoş olarak girmek, 
( 29 ) vesayet, ( 15 ) akli hasta
lık raporu yaz lmıştır. 

Tavukçu uk 
Şehrimizde 

Rağbet 

Umumi Bir 
Başladı 

Hububat fiatlerinin düşkün

lüğü yüzünden bu sene fstanbul-
da tavukçuluğa karşı büyük 
bir rağbet vardır. Bu sebeple 
çok ve büyük yumurta veren 
cins tavukların fiatleri hayli art· 
mıştır. 

Şimdiki halde Legorn cin· 
sinden bir horoz iki tavuk ( 15 ) 
liraya kadar satılmaktadır. Piya4 

• sada bu gibi cins tavuk bula
mıyanlardan birçokları vilayet 
ziraat odasına müracaat ederek 
ziraat mt:kteplerine ve meşhur 
tavukçulara tavsiye almaktadır• 

lar. Halkalı ziraat mektebinin 
yetiştirdiği elli kadar Legorn 
horozu birer liraya satılmıştır. 

Fakat bunlar da derhal tüken· 
diği için Halkalı mektebi, müra· 
cHat edenlere ucuz fiatle damız· 
lık yunıurta satmaktadır. 

IH A L K B i L G i S i 
Anadolu da 
Tetkikat 
Yapılacak 

Halk Bilgisi Derneği hu se
neki tetkik seyahati programını 
tamamen hazırlamıştır. Demek 
bu sene Balıkesir bavalisinde 
halk dili tetkikatı yapacaktır. 

Gönderilecek heyet liç kişiden 
müteşekkildir. Kendilerine Der-

nek umumi kAtibi Mehmet Halit 
Bey de refakat edecektir. Heyet 
yerli türküleri tespit için de ya· 
nında fonoğraf bulunduracaktır. 

Seyahat 1 Hazirandan itibaren 
bir buçuk ay ürecektir. Heyet 
Babkesirde tetkikatmı bitirdikten 
sonra Mehmet Halit Bey Manisa 

ve lzmirdeki Demek teşkildtile 
temas edecek ve mahalli tetkik-

ler yapacağı gibi azadan Abdül
kadir Bey de Yalova ve Çatal-

ca havalisinde hars tetkikile 
meşgul olacakbr. 

Gizli Emlak 
Son Günlerde ihbarlar 

Hayli Çoğaldı 
Yeni ikramiye kanunundan 

sonra Defterdarlığa metrük em· 
lak veraset vergisi ihbarları ço
ğalmıştır. Dün de iki kişi vera
set vergisi kaçakcdığı ihban 
yapmııtar. Veraset kaçakcıhğında 
ikramiye yalııız menkullerde ve
rilmektedir. Gayri menkuller esa• 
sen tapuda tescil edilirken sahip· 
lerinin vefat ettiği anlaşılarak 

vergisi cezasile beraber tahsil 
edileceği için bunlan ihbar eden
lere ikramiye verilmemektedir. 

Çikolata 
.Ve Mektep 
Talebeleri 

İstanbul Muallimler Birliği 
şehrimizdeki çikolata fabrikala
rından birile bir anlaşma yapmış· 
tır. Bu anlaşma üzerine mektep 
talebeleri yalnız bu fabrikanın çiko-
latasını kullanacaklardır. Bundan 
dolayı bu fabrikanın Birliğe ve
receği aidat Birlik· tarafından 
hasta muallimlerin anatoryom
larda tedavilerine sarfedilecektir. 

1 Günün 

N•san 2 

~ 

Tarihi j 
Tasar f u ba-
rası Ba tiyarları 

iş Bankası kumbara piyangosu 
Ankarada çekilmiştir. Kazananlar 
tunlar dır: 

750 liralık ikramiye lstanbulda 
19772 hesap numaralı Mecide Mümt ı; 
Hanıma, 750 lira Ankarnda G5nül 
Mehmet AJi Hanıma çıkmıştır. 

100 lira kazananların isimleri 
anlardır: 

Mani.ada 113 Ali Bey, ~tanbulda 
15910 Kadri Bey, B lıkesirde 410 
Nazmi Bey, Adapnzat mda 120 lsmail 
Bey, latanbulda 31786 Tarık Salih 
Bey, lıtanbul~a 21774 Halet Abdül
kadir Bey, lstanbulda 21759 Hatice 
Salih Hanım, Bursada 11097 Sabri 
Bey, lstanbulda 22970 Behal' Ef ndi, 
lspartada 103 Süh~ylii Hantm. 

50 er lira imzan lar: 
lııtanbulda 12251 K dri Asaf Bey, 

lstanbulda 31531 Korin Hanım, lstan
bulda 12725 Fatma Handan Hanım, 
lstanbulda 27571 Nerimnn Cemal H., 
Beyoğlunda 1091 Bhnotor Ef. , An
karada 5964 Ekrem Mehmet Bey, 
Ankarada 31008 Tü kan H nım, 

i Beyoglunda 82 lvanof Et , Bcyot
lunda 12097 Meliha H. , Orduda 418 
lvret Hanım. 

Kita ç r 
Vekalet Bu Sene Kitap 

Basbrmıyacak 
Kitapçılar heyeti dün Ankaradan 

şehrimize danmiiştür. Manrif Veka
leti bu 11ene için kendi hesabına 
mektep kitabı bastırmaktan vazgeç· 
miftİr. Bu it gelecek 11ene yapıla• 

caktır. Fakat komisyonlar gelecek 
ıcnenin kitaplarını şimdiden hazır• 

lıyıtcakbr. 

Limanda Bir ICaza 
Seyriıefainin Heybeli da vapuru 

dfln alqam limanda Zeki kartamn 
Zaman motörüne çarpmış ve motör 
batmıfbr. Nüfus zayiatı olmamıştır. 

Sanasaryan Ham 
c 1enedenberi dt.~nm eden Sir• 

kecıde Sanuaryan hanı dava11 
Ermeni eemaati lehine neticelenmiştir. 

Afyoncular Top!amyor 
HtıkOmetin afyon ticaret ve zira• 

ati hakkmdnki ıon kararlan etrafın· 
da ır&Otmck üıerc iz.mir ve Istanbul 
afyon tacirleri bugun ö~leden sonra 
Ticaret Odaaanda toplanacaklardır. 

Bir ihtifal 
Od aene evvel vefat eden Dişçi 

Mektebi MüdOrO Server Hilmi Beyin 
babruını taUr. için bugün merhu
mun kabrinde bir ihtifal yapı!acaktar. 

Dilsizlerin 
Kongresi 

Dilsizler ve S .. ğır Cemiyetinin 
ıenellk kongreai dün yapılmıştır .. 
Kongnde 60 kişi kadar bulunmuş, 
müzakerat, raporların okunması v 
münakaşalar hep parmak işare!lerile 
olmu tur. idare Mildrü Medeni, 
Umumi Katip Sllleyman Sırrı Beyi r 
işaretlerle iz.abat vermişler, Himayei 
Etfalo yapılan yardım ınüracaatları
reddedilmesine teessüf olunmuş ve 
yeni idare heyeti •tçılerek kongro 
datılmıttır. 

Pazar Ola Hasan Bey Ve Kitapçılar 

1: Hasan Bey - Pazar ola 

ba ıl DOkkanmı niçin böyle 

vorsuıı7 

kitapç• 1 
yıktın .. 

2: Kitapç'ı - Hasan Bey burada bir 

işkembeci dükkinı açacağım. kitapçılık

tan vazl•ecivorum. 1 

2: Kitapçı - Bakıana, Maarif Veka

leti mektep kitabı basacakmış. Biz zaten 

yandık, kül olduk. ı 
2: Hasal\ B. - Vekilct öyle şey yap

maz. Kitapçılar iş1-ceıube çorbası s tar
larsa bütüo okuma yama t§leri çorbaya 
çevrair. 

• 
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Parlamento 
Sistemi 
İflas Etmiştir 

""---Yazan: Benito Muıolini 

ltalya Başvekili Sinyor Muıolini, 
yukardaki mevzua dair bir yazı yaz
Dllfbr. Çok fayanı dikkat bazı mü
lAhazaları ihtiva etmeıi münasebetile 
bu yazıyı iktiba1 ettik: 

Roma - Parlamento sistemi 
nekadar iyi tatbik edilirse edil· 
sin, bati ve noksandır. Evvell 
işte birçok menfaatler, iddialar, 
mukabil iddialar hakimdir. İnti· 
habat esnasında da birçok dala· 
Ye relere, oyunlara tahammül 
etmek lazımdır. 

Parlamento toplandıktan son· 
ra yüzlerce mesele ile meşgul 
olınıya mecburdur. Her tedbir, 
her kanun kabul edilinciye kadar 
günlerce, aylarca müzakere ve 
münakaşalar cereyan eder. Me· 
sela bir iş kanunu yapıncıya ka
dar seneler geçmiştir. 

Zaman, korkunç bir süratle 
değişmiştir. Bugün sürat bize 
hakim bir vaziyet almıştır. Bir 
asır evvel günlerce mesafe kat e· 
d!lmek lazım gelen bir yerden 
bır yere biz bir iki saat içinde 
&:~diyor~z. Bi~ saat içinde bü 
tun dunya ıle konuşabiliyoruz. 
Hayatın nabzı her sahada sürat 
kespetmiştir. Radyo, tayyare ve 
foto elektrik hüceyreler devrinde 
yaşıyoruz. 

Otomobile, telefona ve elektriğe 
alışmış bulunuyoruz. Hayatın her 
safhasına yayılan sürat hüküme
te de, idare sistemine de sirayet 
etmek lazımdır. 

Halbuki garip değil mi? iş 
bölümünde ve dini müsamahada 
ayni silrati temin eden on doku· 
zuncu asır olmuştur. On doku· 
zuncu asnn kurduğu sınai mede· 
niyet bugün her sahada, bilhassa 
ıiyasi ve içtimai sahada boı 
çıkmıştır. 

Bugünkil hayat, idare siste
minde kuvuet Ye zaman israfı· 
na müsait değildir. Boş ide loji· 
ler, ve manasız tecrübeler için 
u2muınun menfaati feda edilemez. 

aruret, bize zaman ve servet 
İsrafından içtinabı emretmek· 
tedir. Eğer Garp medeni· 
~etini kurtarmak istiyorsak 
ıdare sistemindeki israfın ve boş 
çalışmanın da önüne geçmek 
rnecburiyetindeviz. Hergün yeni 
fırsatlarla kar°şılaşıyoruz. Ufka 
hakarsak bugünkü medeniyetin 
çok çetin bir imtihan geçirmekte 
oldu.ğunu anlamakta güçlük çek· 
nıeyız. 

Parlftmento sistemi, bugünün 
ihtiyaçlarma cevap veremiyecek 
hale gelmiştir. Parlamento siste
ıni bati çalışma tarzı ile, sürat 
istiyen bugünkü hayata uymu
yor. 

Geçen bir asır, siyasi ve ik· 
bsadi kanaat ve nazariyelerde 
ihtilal mahiyetini haiz değişiklik· 
lere şahit olmuştur. Bu bir asırda, 
ondan evvelki asırlarla mukayese 
edilemiyecek derecede seri ta· 
havvüller görülmüştür. 

İktısadi, içtimai, ilmi ve fenni 
bir çok ku\·vetlerin ileri doğru 
a~nııya çalıştığı cemiyet içinde, 
~ız eski · parlamento makinesile 
ı sükun ve intizamı temin etmek 
•tiyoruz. 

1 - Her cemiyetin, her kulübün, 
her toplantının, her mütterek işin 

temeli dostluktur. I 
2 - İnsanlar mütterek gayeler 1 

uğrunda birleşir, çarpışır •~. çalışır. 
Halbuki dostluk olmazsa bır araya 
gelmelerine bile imkan yoktur. 

3 - Bir işe giri~in&z, bir noktada 
birkaç kişi ile birleşeceğiniz zaman 
varmak istediğiniz gayeyi teınin için, 
evvela aranızda dostluk tesis ediniz. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Mühim Yekôn Tutan Bir Sui
iStimal Meydana _Çıkarıldı 

- -- - -
Ölen Bir Zatın imzası Taklit Edilmiş! 

-----~-----------

Erciş ( Hususi ) - Bura Tay· ı senet görülmüş, diğer zimmet ı 
yare Cemiyeti Reisi Doktor F ev- defterlerineki imzalarla bu senedin 
zi Necdet Bey, cemiyet hesapla- imzası biribirine uymamaktadır. 
nm intizamsız gördüğü İçin tetkik İlk ip ucu, işte bu sahte imzadan 
ve tahkik lilzumunu duymuştur. başlamış, sahtekar şu kurnazlıkla 
Evvelki Reis lbrahim Bey de ay· işi yürütmüş. 
ni şüpheye biişerek merkezlerden Kamil Bey vedaati ile civar 
getirtilen bir müfettiş vasLtasile köylere (450) liralık bilet tevzi 
hesapları tetkik ettirmişse de bu edilmiş gibi gösterilmiş. Bu zat, 
tetkikat bir netice vermemiştir. bir müddet evvel vefat etmiş ve 

Son tetkik, her iki reisin de bu (450) lira hemen zimmetine 
şüphelerinde ne derece haklı geçirilmiş ve bir sahte senet 
olduklaranı meydana çıkarmıştır. tanzim olunmuştur. 
Çünkü dosyalar gözden geçiri· Bu işle alakadar olan cemiye-
rilirken Jandarma Kumandanı tin sabık katibidir. Ayrıca köy· 
KAmil Bey namına 450 liralık bir lünün iane olarak verdiği mah-

Uzak Şarkta Lindbergin 
Japonlar Cephe Tahkima- Çocuğu 

tile Meşgul Oluyorlar A J 'il ı1 ? - - vrupaua ıv1. ı 
Moskova, 1 ( A.A) - Şang-

haydan bildirildiğine göre Japon 
kuvvetleri mevzilerini takviyeye 
devam etmektedirler. 

Çin kuvvetleri istikametinde 
siperler kazılmakta ve bu siperler 
müteaddit dikenli tellerle çevril· 
mektedir. Japonlar Şapeyde ikin
ci bir müdaffa hattı tertip etmiş· 
lerdir. ı 9 harp gemisinden mü
rekkep Japon filosu da Çintava· 
ya gelmiştir. 

M. Mellon Londrada 
Nev-York, 2 ( A. A.) - Ce

mahiri Müttehidenin Londra se• 
firliğine tayin edilen sabık hazine 
nazırı M. MelJon, dün lngiltereye 
müteveccihen vapura binmiştir. 

lzmirda At Yarışları 
lıruir 2 ( Hususi ) - Dün şeh

rimizde ilkbahar at yarışlanmn 

ikincisi yapılmış ve çok gtizel 
olmuştur. Kazanan at sahiplerine 
ikramiyeler verilmiştir. 

Hopevel, " Yeni Jersey " 2 
( A. A. ) - Polis idaresi, devlet 
zabıtası amirlerinden birisinin 
Lindbergin çocuğunu yeni bir 
iz üzerinde aramak -mak

sadile geçen hafta Avnıpaya 
müteveccihen vdpura binmiş ol· 
duğunu ve Amerikada birçok 
yeni izlerin takip edilmekte bu
lunduğunu ilan eylemiştir. 

Moskova 
Sey ahali 

Ankara, 2 ( Hususi )- Başve
kil Paşa ile Hariciye Vekilinin 
Moıkova seyahatlerine çıkacak· 

ları tarih 23 nisandır. Seyahat 
iki hafta devam edecektir. Bu 
seyahatten evvel Hariciye Vekili, 
birkaç gün kalmak üzere Cenev
reye gidecektir. 

sulah ardıye parası da ortada 
yoktur. 

Bu tafsilah bana bizzat Dok
tor Fevzi Necdet Bey vermiştir 
ve kendisinin tahminine göre , 
şimdiye kadar muhtelif suretlerle 
şubede yapılan ihtilas yekunu ilç 
bin lirayı bulacaktır. Fevzi Nec· 
det Bey bu vaziyet karşısında 
istifa etmek istemiş, fakat istifası 
kabul edilmemiştir. Umml mer· 
kezden bir müfettişin bugünlerde 
gelmesi liekleniyor. 

Bu suretle Millet Hazinesinin 
bir delik noktası daha kapatılmış 
olacaktır. Vamık 

Bir Yangın 
Hasarat Milyonlarca Fran

ga Baliğ_ Olmuştur 

Belgrat, 2 (A. A.) - Fransa• 
lsviçre hudut istasyonu büfesinin 
kain bulunduğu binanın zahire 
ambarında bir yangın çıkmıştır. 
Hasarat birçok milyon franga 
baliğ olmaktadır. 

Amerikada Yeni Vergiler 
Vaşington, 2 (A.A) - Meb'u

san Meclisi, esham ve tahvilat 
temettüleri üzerine rilsum vaz'mı 
istihdaf eden muaddel teklifi 90 
muhalif reye karşı 133 reyle 
kabul etmiştir. 

Fransız Ayan Meclisinde 
Paris, 1 (A.A.) - Ayan Mec· 

lisi öğleden sonra sırf şekle ait 
bir İçtima yapmış ve müzakere
lerini 2 hazirana talik ve tehir 
etmiıtir. 

Avusturalya Hariciye Nazırı 
Roma, I ( A. A. } - Avuıturalya 
müttehit hükumetleri Hariciye 
nazıri M. Latham Napoliden Ro
maye gelmiştir. 

Bunun imkansızlığını teslim 
zamanı gelmiştir. Siyasi kanaat 

1
r 

he teşkilatımız da diğer hamlelerle 

l 
.. enıayar bir hale getirmek 
at.ımdır. 

İSTER İNAN, İSTER iNANMA! 
geliyor. Biz ki oraya vapur bile işletiriz. Biz ki oraya et· 
ya göndeririz. Gazete, kitap yollara%. Fakat onlar daha 
bir türlü bu memlekette yeni bir rejim olduğunun far
kında değill~dir. imparatorluk yıkılmıttır, Cümhuriyet 
kurulmuttur. Bir tarih gömülmüş ve bir tari!: doğmuş
tur. Bunu l>ğrenememişlerdir. Yanıbaşımızdaki Mısır 

Bir Cinayet 
Dün Galata la bir cinayet 

<>!muş ve bir ki i ölmüştiir. Tah
kıkatımıza gör kö lÜr amelesin
den Yusuf isminde bm Gaffur 
ismi!1de bir arkadaş;le kavga 
etmıf, Yusuf bıçağını çekmiş ve 
arkadaşını o!di.ırmü.ştür. Katil 
yakalanmıştır. 

Bir kari yazıyor: 
"Geçen gün bizim müzeye Mısırdan bir kitap katolo· 

ğu gelmiştı. Bunu gönderen re.mi bir dairedir ili, bu-
na divecek bir şey yok. Fakat adres hakikaten bizi dü
sündü.rec,.k kadar gariptir. "0.ıımanh imparatorluğu 

Müze11in.e,. şeklinde olan bu adrese bilmem ki ne demeli. 

Bu, bize aylarca uzak bir yoldan, Afrikanın ortasında 
yaşıyan bir kabi!ec.len gelmiyor. Mısırdan geliyor ve 
ilmi bir meşgaleyi it edinen resmi bir müe.111eseden 

iSTER iNAN. 

L-----

bunu öğrenememişse acaba daha uzaktakiler kimbilir bizi 
nasıl tamyor ve bizi nasıl tasvir ediyorar?,. O halde ken· 

dimizi harice tanıtmak hususunda çalışmış oldut umuza arlık 

iSTER /NAN.MAi 

Mündericatımızın çoklu
ğundan Dercedilememiş
tir. 

................................................................ 
M. Venizelos 
Ve Çaldaris 
Arasında •• 

Yunan Meb'usan Meclisinde 
evvelki gün gece yansına kadar 
cereyan eden şiddetli münakaşa
lardan dünki nüshamızda bahset
miştik. Bu hususta verilen mü· 
tem mim malumat şudur: 

Atina, 1 ( A. A. ) - Atina 
Ajansl bildiriyor: 

Meb'usan Meclisinde M. Ve
nizelos ile M. Çaldaris arasmda 
çok şiddetli bir münakaşa ol
muştur. M. Çaldaris, M. Venize
losu 1920 de hariçte bulunurken 
Kral Kostantin hükumetinin siya
seti aleyhinde çalışmakla ittiham 
eylemiştir. M. Venizelos vesaika 
istinaden mezkur tarihte lialetta
yin bir fert gibi ecnebi memle
ketlerde bulunduğunu söylemit 
ve demiştir ki: 

"Ben Yunanistanın menafiine 
çahşlyordum. Fakat, o zaman 
iktidarda bulunan Kıral Kostan• 
tin hükumeti gerek benim hiz· 
metlerimi, gerek Tftrkiye ile 
sulh akti hususunda İngilterenia 
tavassutunu reddetti. Ve sonra 
da malum olan felaket vuku 
buldu. 

M. Venizelos ihtiJAl esnasında 
kurşuna dizilen Gunaris ve arka
daşlarmın babrasını da taziz et
miş ve demiştir ki : 

"1922 ihtililini yapanlar bu-
gün yüksek mevki işgal 
ediyorlarsa da bu, onların 
Gunarise kartı olan hareketini 
tasvip ettiğime hiçbir vakit delA
let etmez Biz memleketi kurtaran 
ihtilAl rüesasıoı tekrim ve onları• 
eserini tebcil ederiz. 

Bir Çocuk Haşlandı 
Galatada Yemeniciler cadde

sinde oturan Raşide H., yeğeni 
12 yaşında Cemileyi evde yalnız 
bırakarak dışarı çıkmış, bu sıra 
da soba üzerindeki tencere dev
rilmiı ve Cemile birçok yerlerin
den başlan mışhr. 

KUIAhh Adamlar 
Mehmet, lsmail, Ali ve ŞükrD 

ismiude dört kiti şapka kano
nuna muhalif olarak kUliblarla 
gezdikleri için yakalanmışlardır. 

Şehir Meclisi Toplamyor 
Şehir Meclisi bugUa öğleden 

sonra Nisan içtima devresinin 
ilk devresini aktedecektir. Bu , 
devrede belediye vel viliyetin 
932 biltçeıi tetkik ve mOzakere 
edilecektir. Bundan bqka tan• 
zifat vergisinin tezyidi hakkında 
da bir karar verilecektir. Aynca 
otobüs imtiyazıj meselesi de 
görütlllmesi muhtemeldir. 

Borçlar 
f sveç Grupu Mümessilleri 

Dün Geldiler 
Fevzipaşa .. Diyarıbekir hathnı 

yapan İsveç grupu mllmessilleri 
dün Ankaradan şehrimize gel· 
mişlerdir. Mümessiller, tediyatın 
tecili müzakerelerinin dostane bir 
şakilde devam ettiğini, henüz bir 
netice alınmamış olduğunu, hü
kümetin senelik taksit miktannın 
a-ıaltalmasını ve müddetin uzatıl
IBll'N iatedijilli lliyle=itl•diw. 



.t Sayfa 

1 
Söz Aramızqa 

1 
Bekarlık Vergisi 
Rabul Edilirse ... 

Son günlerin en mühim hadi
aelerinden biri olan bekarlık ver· 
gisi bekar kadın ve erkek ve 
bilhassa kadınlar arasında mühim 
bir münakaşa mevzuu oldu. 

Mademki her hususta kadın, 

erkek müsavi diyoruz .. 
O halde tabii erkek vergi ver

diği gibi kadmm da bu vergiyi 
vermesi lazım... hatta yol vergi· 
sini de... Bir kısmı bu havadisten 
pek memnun görünüyor ve grur· 
lamyor. 

Vergi vermekten değil tabii .. 
Sıraya geçmekten ... 

Bir kısmı ise bunu doğru 

bulmadılar .. 
Filvaki kadın, erkek müsavi 

diyoruz amma.. Hergünki haya
bmıza, bahusus evlenme mesele· 
ıine bunu ne derece tatbik ede· 
biliriz, diye itiraz ediyorlar •• 

Bakacak annesi, kardeşi olan· 
lar, nafaka verenler, doktor ra· 
porile evlenmekten menedilenler 
müstesna .• Eğer buna bir de red· 
dedilenler ilave edilirse erkekler· 
den bekArlık vergisi verecek 
•bnların adedi pek aza iner. 
Yalnız kendinden mes'ul olan kaç 
ltekir bulunabilir? 

Kadınlara gelince; çalışan 
kadın süsllnden, tuvaletinden, 
ııdasından keserek verir.. Fakat 
ya annesinin, babasının dizi di
binden ayrılma:yıp, evde oturan, 
kollarını bağlayıp gelmez kısmetini 
bekliyen küçük ev hanımı ne yapa-
1ak? Sandıkta özene, bezene birik-
tirdiği, hazırladığı çeyizini bu 
uğurda mı sarfedecek ? Baba 
ıabulı ise, iktidarı varsa mükem
mel... Aksi takdirde vay zavallı 
kmn başına gelenler. Artık 
davulcu ile mi evlenir, zurnacile 
mi, orasını AHah bilir, fakat her 
ltalde evlenmiye çalı~ır. 

B. HALIM 

50 Sene 
Süren Aşk 

Eski Sevgililer 70 Yaşını 
Geçtikten Sonra 

Evlendiler 
Londra 29 (Husust) - 50 se· 

De evvel Plinıutta tahsilde bulu
nan Harolt isminde bir genç 
bir gün Eleonora Tebs isminde 
gUzel bir genç kızla tanışmışbr. 

İki genç münasebetlerini sık· 
lnştırmışlar, aylarca devam eden 
temiz bir aşk hayatı geçirmişler ve 
nihayet nışanlanmışlarclır. Biribiri
ni büyük bir aşkla seven gençler, 
ölimciyc kadar biribirlerini unut
mıyacaklarıu_a ve sevişeceklerine 
Yt?mio etmişlerdir. 

Tahsilini ikmal eden Harolt 
memleketi olan Çestere gitmiye 
mecbur olmuştur. iki nişanlı ilk 
zamanlarda sık sık mektuplaş· 
mışlar fakat aylar geçtikçe mek
tuplar gittikçe seyrekleşmiştir. 
Nihayet bir gOn mektuplarm 
ardı arası kesilmiş, Harolt nişan
lısını unutmuş ve başka bir kızla 
evlenmiştir. 

Eleonorn sözüne sadık kala· 
ra't. o gün bugün evlenmemiştir. 

Aradaııi uzun ıeneler geçtik
ten sonra ka,. m 71, H r rlt ta 
76 yaşına girmişlerdir. 

BJ es.,ada H.ırolodun karası 
ölınü ve bir ış için 
Pıimul" gidince eski nişanhsı 
Eleou ra ile karşılaşmıştır. Ele· 
onora elli sencdcnberi kendini 
sevdiği ve bunun için başkasile 
evlenmediği ııişanlısmı affetmiş
tir. Yarım asırhk aşıklar hemen 
evlenmişler ve bal ayı seyaha· 
tiue ç 'mışlardır. 

SON 'POSTA Nisan 
- ==w 

• 
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Samsun Tacirleri Japon Dam-iJ:;:;1~1:;? 
pingi Kaşısında Şaşırdılar 

. 

Köylülerin Ekmek Parası Tehlikede 
Samsun (Hu- -_ başka çare kal-

ıusi) - Şehrimiz mamrşbr. Diğer 
tacirleri son gün- taraftan meselenin 
lerde büyük bir asıl dikkate şayan 
sıkınb içine düş- bir ciheti de şudur; 
miişlerdir. Bunun Merz.ifun, Ladik 
sebebi lstanbul ve diğer bazı ka· 
tacirlerinin Sam• sahalardaki birçok 
suna ait kon- tezgihlarda yüz-
tenjanı, gönder· lerce vatandaş ta-
dikleri Japon rafından yerli ku· 
mallarile kapa· maşlar dokunmak· 
mıı olmasıdır. ta ve Samsun pi-
Bu ylizden yalnız yasasın& sevkedil-
tacirler değil, mektedir. Şimdi pi-
fakat bundan yasa Japon mallari-
daha mühim ola- .S d 6 • k I 1 b 1 d ... Mı 'd' dd . le dolduğu için 
rak köy tezgah· am•un a ır ço ma aza arın u un ugu ecı ıgc ca esı bu tezgahlar müt-

ları da ıarara uğrıyacakbr. Bir· etmişlerdir. Bu açıkgözlUlüğü yapan hiş bir rekabet karşısında kal-
çok vatandaşların ve bilhassa tacirler şimdi bizim piyasamızı mıştır. Bu rekabetin elim neti· 
köylülerin ekmek parası temin Japon mallarile doldurmuşlardır. ce i de yüzlerce vatandaşın mai· 
ettikleri bu tezgahlar faaliyetle- Bu yüzden biz gümrükten mal şetini temin için tezgahlarımızın 
rini durdurmak mecburiyetinde çıkaramaz olduk. Bunların gön· muattal kalmasından ibaret ola· 
kalacaklardır. derclikleri malların mühim bir caktır. Şu da var ki Japon mensu· 

Bu mUhim meselenin asıl iç kısmı pamuk mensucat ve bil- catr köylerimizin ihtiyaçlarını tat· 
yUzünü, buradaki alakadar tacirler hassa Japon mensucatıdır. Bu minden uzaktır. Çünki köylüye la· 
şöyle anlatıyorlar : tacirler şimdi diğer aylar için de zım olan Karamnndol ve pantolon· 

lstanbulda bulunan bazı tacir· bizden evvel sıra numarası almıya - luklar Japon malları arasında yok-
ler, Jstanbul için ayrılan konten· başladılar. Şimdi bu vaziyet kar- tur. Bu hususta tacirlerimiz iktisat 
jana kanaat etmeyip Samsun şısmda Samsun manifatura tacir· Vekaletine de müracaat ederek 
kontenj;mı üzerinden mal sipariş leri için dükkanlarını kapamaktan şikayetlerini bildirmişlerdir. 

• 
lzmirde M habbet 

Muskası 
Bir Yardım Balosu Yazıyormuş 

Veriliyor 
luu;r (Hususi) -Gelecek per

ıembe göoJ akşamı şehrimizde 
fakir mektepli çocuklara yardım 
maksadile bir balo verilecektir. 
Balo Domlupınar mektebi himaye 
heyeti tarafmdan tertip edilmiş· 
tir. Balodan temin edilecek hisı· 
lat ile fakir yavrulara genit mik· 
yasta muavenette bulunulacakbr. 

Adanada Nakliye Vasıtaları 
Adanada şehir dahilinde 38 

hususi, 59 taksi otomobili, 37 
hususi ve 38 umumi komyon, 
450 yük arabası, 150 fayton ve 
350 i u~usi yük arabası vardır. 

Menemende 
Bir Alrrıan Tarafından 
Hafriyat icra Edilecek 

lzmir ( Hususi ) - Menemen 
kazasının kadim (Larisa) İlmini 
taşıyan (Buruncuk Kale) harabele
rinde (20) sene evvel Alman Asa
ra atika mütehassıslarından M. 
Bölav hafriyat yapmıı ve eski 
eserler aramıştı. M. Bölav btildl· 
metten ayni yerde bir sene daha 
hafriyat müsaadesi aldığı İç~n 
A!manyndn.n hareket etmip. 
Hafta içinde şehrimize gelecek 
ve doğru Menemene giderek yeni 
tetkikabna başlıyacaktır. 

SUrgUn Cezası 
lzmir (Husust)- Son günlerde 

kaçakçılık davaları biribirini takip 
etmektedir. Üç · tütün kaçakçısı 
ikişer sene hapis ve aynca ıiif.. 
pn cezasına mahkOm olmuşlardır. 

Bir milddet evvel Adanada 
Molla Mehmet isminde bir üfü
riil<çil yakalanmış, mahkemeye 
verilmiştir. Bu adam Pembe 
Hamm isminde bir kadına muhab· 
bet muskası yazmak istemiş ve 
bu S1rada yakalanmıştı. 

Mahkemede Molla Mebmedin 
isticvabını bitirmiştir. Yakında 
kararmı verecektir. 

r~arsin - Malatya Seferleri 
Adana (Humsi) - Mersinte 

Malatya arasında ıimdilik hafta
da iki defa tren seferi yapılmak
tadır. Fakat ihtiyaca tekabill et
miyen bu vaziyet karşısında her· 
gUn tren seferleri yapılması ta• 
karrür etmiştir. 

Tirede Havalar iyileşti 
Tire (Hususi) - Son günler· 

de yağmurlar kesilmiş, bava açıl· 
mış ve ıaınmışbr. Birkaç ıüne 
kadar nakıs yirmi beşe kadar 
düşen hararet derecesi şimdi sı

fırın üstünde (7) rakamı üz.erin
dedir. 

Tir ede Menenjit 
Tire, ( Huauıt ) - Dün iki 

evde menenjit ıarlHmn~ ve has .. 
talar derhal hastaneye &evkedil .. 
miftir. 

HUkftmel tabibi tarafından 
IAzımgelen tedbirler ittihaz olun .. 
muı ve belediye vaataaile halka 
ilin edilerek korunma çare~ri 

ıaıterilmif tir. 

RECAi 

Malatyada 
Bu Sene Dereler 

Taşmadı 
Malatya (Hususi) - Bu mev

simde yağmur çok az yağdığı 

için biraz kuraklık hissedilmekte
dir. Fakat bu kuraklığm zirai 
vaz.iyete tesiri dokunmadığı ve 
dokuomıyacağı temin olunuyor. 

Diğer taraftan fazla yağmur yağ .. 

madığı için dereler feyezan et .. 

memiştir. Yalnız vilayetin cenup 

taraflarında kar sulanmn tesirile 

biraz tuğyan göıükmUştUr. Fakat 

onun da tehlikeli olmadığı anla

şılmışbr. Havalar oldukça sıcak 
gitmekte, 11okaklarda soğuk şerbet 
satılmaktadır. 

Can ırıda .:. 

Yangın Tehlikesine Karşı 
Tedbir Ahnd! 

Çankırı (Hususi) - Belediye, 

reçenki yangından sonra ciddi 

tedbir almak ihtiyacının kendini 

tiddetlo gösterdiğini anlamış ve 

bazı kararlar vermi~ir. Bu ka· 
rarJar cümlesinden olarak şehir-

de yeni yapılan su ıebekesinde 
bazı tadilat icra edildi ve birçok 

yerlere yangın muslukları taktı· 
nldı. Aynca birkaç tane de hor .. 

tum retirtti. Su deposu yüksek 
bir mevkide olduğu için tazyik 

kuvvetlidir. Şu kadar var ki yan
gın musluklan yalnız çarşılara 
konulmuştur. Şehrin diğer aemt• 

lerine do musluk konulmalıdır. 
K. K. 

Kanser, bütün iddialara rağ
men, bugünkü fennin cezri suret• 
te tedavi edemediği bir afettir. 
Hastalığın arazı başlangıçta far· 
kedilirsedir ki bbbi müdahalenin 
tesiri olabilir. Bu itibarla ~cınser 
başlangıçlarına karşı evveli 
çok hassas olmak, sonrada bu 
menhus hastalığın ne suretle hu· 
sule geldiğini bilmek laumdır. 
Taki icap eden tedbir, zamanında 
alınabilsin. 

Görüyorsunuz ki bazı kim::.~ 
lerde kanser dilde, bazılarında 
çenede, bir kısmında boğaz ve 
midede olur. Bu hastahk, muhte
lif vücut nahiyelerini nasıl inti· 
hap eder? 

Bunun sebebi şudur: Ağtz, 
dil, mide, mütemadi surette 
bakımsızdır, oralara tahriş edici 
maddeler dahil olnr ve bu hal 
uzun mr ~ (:\t devam eder. Me em 
kansere !utLdan bir insanın mi
desini tetkik ec!P!ı.n: Bu kimse 
hıhısaıhha kaidelerinia hiçbirine 
riayet elmiyerek midf:!:İni tahrip 
etmiş ve bir iilser, çıbarı hasıl 
olmasına sebebiyet vermiştir. 

Kanser, vücudun en z.ıyıf 

noktasını arar. Midenin bu vaziye
tini .,örünce derhal oraya hücum 
ede . Çene kanseri ise ağzın 
kirli totulmasmdan, çürük dişle
rin temizlenmemesinden ileri ge
lir. Sivri kenarlı ve bozuk bir 
dişin ağızda husule getirdiği bir 
sıynk bünye müsaitse, bir kan
ser doğmasına sebep olabilir. 
Dil kanserleri de böyledir. 

Çok cıgara içmek ve ağzı 
temi:ı tutmamak, ekseriyetle bu 
hastalığı bu nahiyede doğuran 
amildir. Ondan dolayı agcııra 
içenlerin SJk, sak dişçilerini gör· 
meleri prttır. 

Fakat Kanser çok kurnaı 
bir haatalıktır. Arazı, İDMlll me· 
raka düşürmez. ÇUnki ağnsı 
yoktur. Böyle zamanlarda, bil' 
kablık, bir kızarıklık ve oi ile 
hisseder etmez derhal doktora 
ve dişçiye gidiniz, şü.._ he ettiği· 
niz noktayı gösteriniz, birçok 
felaketlerin önünü almiş olur· 
sun uz. * 
Asansör Hırsızı 

Bir Haydut Kurnazlıkla 
Bir Kadını Soydu 

Paris 29 (Hususi) - Rea 
Vikman isminde genç bir kadın, 
kendisini tedavi eden bir dok
torun aparbmanına gitmiş ve 
yalnız başına asansöre binmiştir. 
A cıans~r, ikinci katla liçiincil 
kat arasında bozul ll ve b' r .. 
denbire durmuştur. l<. n .~ s ın 

bjr halde ~nsörün içinde du
rurken üçüncü katta1~i bir adanı, 
genç kadına hitap ederek: 

- Madam ellerinizi uutııı 
sizi üçllncü kata çıkarayım 1 De
miştir. Kadıncağız ellerini u at .. 
mış, fakat meçhul adam kad nın 
para dolu çantasını l.apıp kaç
mışbr. Asansörün içiflde mahpus 
bir halde kalan kad mn feryadı 
üzerine halk gelmi ve kurtar
mışbr. Fakat hırsız bulunanı~ 
dığı sıibi asansör oyununu dı 
onun oynadığı anl~ılıı ıştır. 



Siyaset Alemi BABICl ILGBAFLAB 

Kumq itbhallt tacirleri, l>a 
talebin fiddetle ale7hiac1e lnilun
maktadırlar. Banlar, Belçı1ca fab
ıikalanmn kendilerine istedikleri 
renkle ve ıon moday.a ı&e ku· 
... vermediklerinden plyet 
etmektedirler. 

Brftbei JJ - Belçlkada 9ekli 
bmq labrikalan -'aiplerJ. Bel
... ,. itbal edilen ipeWi hmaw
lana ft Dtellsucatm koateuim 
aaulüne tibi hat11lmU1111 iatemiş
lerdir . 
• 

lngilizler 
Bu Seneyi /gi 
Atlatlıliır 

Lo.dra, ( Husul t - G.çen 
matı -. bpamDll •• yeaiai 
t.şlamqbr. Bu kap rıı wia 
cWteriıeri tetkik edildilf amu 
l.aüterenia biraz femh'da ıllltçe 
......... - -- ettiği rlrll
m&ş•. 

Bu netice, lngiliz milkelWiminin 
lhde ~ milyon lngiliz liraa 
tutan vergisini 1D11Dtazaman ver
metıh temin olu...-. Munzam 
vergilerin (73) milJoau geç.ecejl 
tahmin dau,ar. 

Bombay, 30 (l lasuil} - Hin
distanda, iclaN,e •rilmelİ Uzım
cıelen teı. miılasebeti&e mevcut 
....... muatu:aman tertip edi· 
len •ümaıit pklimle tezahllr 
..Up tri-,.,r.. Bu aüma,ifleria 
kam IWlllll ıkact.lar t..-.daa 
yapılmakta ıre ... aJİlçileria ~o
jw au 4a bdanlar tetkil .-.k-.... 

Polia, kadın .. mayifçilerle 
Uta çabaamaktaclır. Bu vasiyet 
mahal! t.,iliı polisini çele dn
fli•dü .. lf n llibaret t.ciiiz 
polisi buna Wr çse bulmuflılır .. 

Kadunn hakimden wak 
katluun ıelece,iiai bilea ılagllizler 
bir kadın polis teıkı1ah vilcuda 
getirmİftir. Nlmayiş ıthleri ka· 

A ç L 1 K 
llDetlifi: ltııııl H.,,.., Mitec:imi: I' & 

" "-1diir • ifleı. b tMal- J .nnlia. • Kom••lı • bir bre 
lattıiuadn fiiplut em.it ol.ak. 1-aundaa IOludll; darda ve 
....... bira ajulqtaNı n Jtea bana baktı: 
.___ durd.nuk içila eledim - Şimdil"k pçiauıek bel• 
ki : bir tefini& var•? 

- Size bir makale getit'ec* - Hayw, c:erahlDI •erdim, 
lha. '-kat hl'i bir şer pı.adı. hiçbir şeyim rok. HUta ~n 
Sarar {iW cevap wnii ; yemek bile · Jemedİla, fakat... 

- o,le 1lli1 Hlll mablaizi - Allalna emmet, mi iliyle 
llıitinnediaizmi? açlıktan ~••acak: Wr Wde 

- Hayır, ı-. lllililwedinı. illl'.airmsk .._m içia emir' nmbr, 
"Ko..ud&-., .. •M:ı Fhid•~ oğlum, dedi wıe .,., ••••da 

.... WrdeaWre etnlıda ,..ta elini caline dl. 

... du, kendimi tutmak fPa Aı. O WııWt ._..,, ...,.. biui 

dınlardan mlmtekkep olan poU. 
teşkilıila faaiif ete geçmekte ve 
bllm nftmayişçileri aükiaa davet 
etmekte. icap ederse luliyete de 
ge~dirler.ı Kadın POliıJ• 
bu işte ..,.af.fak oLnaldıadırier. 

Jiikselldi. le ehy~ geri~ 
detru w aclna llttl•, dttftwa 
da,ad1t11. 

a Komand1ır ., 6nftmde, paıa 
çantannı brıştmyordu. Fakat 
bea ağzımı açmıyorchnn. Bana on 
lnırn!uk bir banknot matta. fıi 
merasime hojmuyor, 'Sadece pa
l'BY" tıeriyor, ayui nmamh da 
benim açhktan ölmeldiji~ miisa-

1ule edBeml)'eceiini de sfiv11iyord11. 
Titrek bir dil ite birkaç itir2 
kefimesi mırddandrm ve parayı 
derhal atmad m. Bu bqnn ;ç n 
ayıptı. Bandsn bqb da para 
pek çokta. 

Muhatabım saatine bakarak: 
- Hardi. pb..k olunm. deci. 
Tnmi ~ordum. itte geldi. 
PHaJ1 aldım. Sevinç Lıueket-

Jennü felce ujratm11gibi idi. Tek 
bir kelime bile 11,li.yemedim, 
hatta te,kkiir de etmedim. tc .. 
mandar e• uilıayet: 

- Ozaımi,e cleimez, tlecli. 
" lr"lip ....:u.ı .--e çıe-• ~ 

Birbç .... ..w .. u
mu bn6ine. yaptaia prdnn için 
teşekklir etmediğimi habı'ladım, 
Arkaamdan yetişmiye çahşb19-
F akal kiti derecede a'Drat1e ler
liye niyordum. Baca~&. bY-
vet yoktu. r AD e harnummı 
üzerhıe dÜflllek teblikeaine 
manızd.m. Baaa mu'kabil e. 
,ıittikse daha fazla maklqıyor
du, nihayet te,ebbllaGmden vaz• 
,ır°'tim. Arkaaadan L-.imna,ı 
clltiWdilQ, fakat ceauet eclı•ı 
6a. L aiha.ret l>iitllıa -....._ 

Gönül işleri 

tepL,anak ltir Od .ı.ı. ..ıea
diiim ...... ela o pk gpld .... 

mlfb Ye HIİID ,,- zaJ4b. 
Kalchmnni lwiNe •.w.m. 

ahlerimJe OD8 taJdp ecJi)W' \f9 
~..,...,........Kendi 

badime: 
- Hqatamcla ~ ,,.. .. 

h6yle Wr barebt girmedim, 
clirardam. Baaa oa kura ...cU: 
B.Jri yerime diadlm Ye ODUll 

dmdup J~ durdum. Yapbia 
biltün hareketleri tekrar ettim. 

Banlmoha çbdtm, a'lllailaia 
a.a. brclmua. iW .... _ ela 
.batdun ve bağıra bqu. .,...._ 
dim ki. bu laaldkattir, eleriraba 
ara1111da c1dMa - '* • 11• Wır 
1nat ...... a 'Ari. 1 
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Kari MektuplarL 
, 

Maprifin 
Yapacağı 
Kıraatler 

Maarif VekA1etinin orta ve 
i)km~kteplerin kıraat kitaplarını 
bir heyete yazdıracağım ve bötun 
mekteplerde münhasıran bu kı
raat kitaplarının tedris edilece
ğini, gazetelerde okuyoruz. Bu 
Ya:ıiyet arıu olunan faydalı ne· 
ticeleri vermekten zannedersem 
uzaktır. Çünki çocuğa kendi 
ö:ı muhitine ait yazdar ve resim· 
lerle dolu bir kitap verecek 
olursak ancak bu kitap ço-

. cukta bir alaka uyandırabilir. 
Yakm yurttan hareket mecburi
yetinde olan bir muallim elinde
ki kitabı bile bir tarafa bıra
kırken ortaya tek bir kıraat 
koymak, mespet bir netice ve-

. retek midir ? Bu kitabın nefis 
cildi, rengarenk resimleri, bti
yilk edip ve muharrirlerin eser

. leri çocuğun ihtiyaçlarım tatmin
den, muaJlime yardımcı olmak
tan çok uzak kalacaktır. 

Temenni edelim ki, VekAletin 
vücuda getireceği bu kitaplar 
ders kitabı olarak değil çocuk
ların umumi maliimabm artbra· 
cak, çocuklara yeni bir araştırma 
membaı olacak birer kitap olsun. 
Bu suretle memlekette okutula· 
cak membalar ortadan kalkmamıı 
olur ve yeni eserlerin vücude 
gelmesine de mani olmamış oluruz. 

MualUmr FiKRET SAMI 

Meyve ağaçları KatliAım 
Yıl başmda çam ağaçları katli· 

amı vardı, timdi çiçek açan 
meyve ağaçlan katliiml vardır. 

Pas~alya mlinasebetile İstanbul 
ve civarında nakadar meyve ağa· 
cı varsa çiçekli dallan kesilerek 
kucak kucak ve yüklerle Beyoğ
luna taşınarak satılmaktadır. Be
lediye memurları bunları gördükleri 
halde asla AIAkadar olmıyorlar. 
Belediye teksiri eşcare ve eşcann 
himayesine çalışacağını söylemek
te olduğu halde ağaçların tahribi 
me.aelesile alAkada•· olmıyor. Ya
mkhr gUnabbr. Bu kadar kayitsiz
lik olmaz. 

-- Kariletlnlxden 

A:iMET HIDA YET 

Güzel Amasyaya Dair 
Kıymetli gazetenizin 15 mart 

932 tarihli nüshasında Amasya 
belediyesi ve belediyenin umumi 
vaziyetine ait şayant dikkat bir 
yıw g8rdüm. Bu yan, beledi-

yemiıi samimi, açıkça tahlil ve 
harekete tetvik eder mahiyette 
g6riildilğünden memleket ' namına 
teşekkürler ederim. Anadolu
muzun birçok yerlerinde şehirler' 
güzelleşirken, belediye faaliyet
leri görülürken tarihi ve şirin 

Amasyama:rın bakımsız, pis karan
bk bir halde bulunması acınacak 
bir keyfiyettir. Bö> le ikazkir 
ve her kasabanın belediye reis 
-ve azalarını uyandıracak hayırla 
yazılarımzı görmekle miiteselli 
olacak, kalbimiz de sizlere karşı 
muhabbet hisleri çoğalacakhr.Ef. 

Sıımaunda belediye kal'•••ında 
Ama~)ıılı perukar Ziya Ef. 

nsıtıı"lle: M. SA iP 

Haydar Rıfat B.in eserlerinden 
Ayni haklar iki lira 
Miras mes'eleleri Bir ,, 
Şehrli borçlar kanunu ,, ,. 

ikbal Kitapho.nesinde 
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Dünyada Olup Bitenler Vak'a/ar Arasında 

Avusturya lstasyonlanndan Birinde 
Kesik iki Bacak ile Bir Gövde Bulundu 

Kemalô.tımız 
Karşılık 
Olamaz Mı? 

Gazete Sütununda "Evlenmek İstiyorum,, Serlavhası 
Viyana, 

ZO (Mart)
Avutturya 
pa yitahb 
bir bafta
d an beri 
misli gö
rü 1 memlf 

bir cina
yetin ver· 
diği heye
can içinde 
yaşamak· 
tadır. Ha
dise pazar 
gfinü ak-

Altında Çıkan .Bir 

İlinın Doğurduğu 

ilk izler ... 
Polis 

Mtidiiriye
ti evvelA 
kadını , 
sonra da 

ı~mı Garp 
istasyonu., 
müdilriye· 

Müthiş Facia 
, erkeği din

ledi ve 
derhal 

gördü ki 
şüphesini 
söylemiye 
gelen ka-
dının arka· 
daıı Mat• 

mazel An 
Pubel ile 
tanışan er
kek apar• 

tımanına 

yabancı 
bir kadın 

tinden po· 
lis müdll
riyetin e 
gelen bir 

telefon ha
b erl ile 

getiren 
Bıı g;;rdülüniiz erkek, karısının g11rdımı 

0

lle bir gen~ kızı öldürmüı, erkekti, 
başını lutserelc Tıına neArıne atmıştır bu erke-

başladı. Bu haberde: 
- Birinci mevki intizar aalo

nunda bir paket buldok, açtık. 
içinden iki tane kesik kadın ba
cağı çıktı deniliyordu. 

) tutulmasını istiyordu, fakat polis ğin adı da (Franz Lavdenbah) b. 
mftdüriyeti bu arzuyu yerine ge- evli idi, 7 yaşında bir de çocuğu 

Polis Müdüriyeti en muktedir 
müfettişlerini istasyona saldırdı, 
milfettişler paketi açblar, evet 
içinde iki tane kesik bacak var
dı, kontrol memurlarına sordular. 
Hiç kimse bu paketi kimin bı
raktığını görmemişti. 

Polis müfettişleri karanlık 
içinde ne yapmak lazımgeleceğini 
düşünürlerken Polis Müdüriyetine 
Viyanaya 100 kilometre uzakta, 
Stettin admı taşıyan köçük bir 
köy istasyonundan ikinci bir tele· 
fon haberi geldi. Bu haberde de: 

- İntizar salonunda bir ba
vul bulduk, açtik, içinden bir 
kadm gövdesi çıktı, deniliyordu. 
Polis Miidiriyeti geriye kalan 
müfettişlerini de otomobille köye 
gönderdi. Onlar da gittiler, ba
vula baktılar, gövdeye baktılar, 
etrafa sorup soruşturdular ve 
Viyananın içinde çahşan arkadaş
ları gibi hiçbir şey anf ıyamadan 
gert döndnler. 

izsiz Cinayet 
Elde polis müfettişlerine yo' 

gösterecek en küçük bir dem 
bile yoktu. Gövdeyi ihtiva eden 
bavul, piyasada binlercesi bulu
nan alelade bir bavuldu. Ba
cakları ihtiva eden kağıt da 
alelade ambalaj kağıdı idi. 
Fakat polisler bu ambalaj kağıt
larını tetkik ederlerken bir tane
sinin üzerinde yan yana üç tane 
harf gördüler. Bu harflar : ( L ) . 
(M) ve (R) harfleri idi. Bu harfle
ri kesip sakladılar. Fakat bu ilk 
zamanda hiçbir işe yaramadı. 

Gazetelere Bir ilan 
Polis Müdüri}eli berhangı bir 

ip ucu bulamayınca bütün Avus
turya gazetelerine bir ilan verdi. 
Bu ilanda: 

"Aileniz efradından veya tam~ 
dıklarımzdan herhangibiri kay
boldu mu, lfıtfen polis müdüri

ı 
yetine haber veriniz,, deniliyordu. .. 

Aradan hirkaç gün geçti. 

tirmekten acizdi. Bereket versin, vardı. 
biraz geç olsa da, yine gazete- Polis Müdüriyeti adamı takip 
lere verdiği ilan imdadına yetişti. etti, bir iz bulamadı, o zaman 

"1- kesilen kadm bacaklarım ih· 
iki Müracaat tiva eden ambalaj kAğıdmda 

Viyananın büyük mağazalann
dan birinde çalışan bir genç kadm 
polis müdilriyetinin gazetelerde 
çıkan ilanını okumuştu: 

An Pubel ismini taşıyan bir 
arkadaşının bir hafta evvel bir 
erkekle tamşbğım, evlenmek heve
sine kapıldığım, bu maksatla Emni
yet Sandığında bulunan bütün pa
rasmı çektiğini, o adamın Buda
peşteye gidip yerleşmek istediği
ni işitmişti. Bütün bunlarda gayri
tabii birşey yoktu. Fakat arka
daşından bir kartpostal almıştı. 

Bu kartpostalda : 
- Budapeşteye gidiyorum 

dePiliyordu. Bunda da gayritabii 
bir şey yoktu. Yalmz, bu kart
daki yan ve imza arkadaşının 
değildi. Onunkine çok hem::rordu 
Fakat onun değildi. Genç kadın 
şüphelendi. Şüphesini polis müdii
riyetine aniatmıya karar verdi. 

* içinde yirmi otuz aileyi ba-
rındıran büyük bir ap.-rtma
nm kapıcısı polis müdüriyetinin 
ilanını okuyordu. Birden bire 
hatırına bir vak'a geldi: 

- F rao:ı La"denbah adını ta
şıyan bir kiracıst üç beş gün 
evvel karısı evde yokken aparlı
manına bir genç kadın getirmiş
ti, bu kadmm gelmesinden onbeş 
yirmi dakika sonra kapıcı üst 
katta dehşetli bir çağlık işitmiş, 
ne olduğunu anlamak üzere mer
divenlerden f11lamıştı. Fakat sa· 
hanlıkta kiracısı ile karşılaşmıştı. 

Adam: 

gördiiğü üç harfi hatırladı. Bu 
harfler çocuk yazısına benziyor
du. Ne olur ne olmaz ihtimali 
ile birgün ( Franz Lavdenbah )rıı 
çocuğunu mektepten aldırdı. Ve 
sordu: 

- Nasıl sen okuyup yazmayı 

öğrendin mi ? 
- Öğrendim ya! 
- E ismini yazabilir misin? 
- Elbette, 

- Yaz görelim~ 
Çocuk kalemi aldı ve ismının 

ilk barfelerini yazdı. Bu harfler 
0 L 11 U ve 11R harfleri idi ve aynen 

" il it 

ambalaj kağıdında görülen yazı-
dandı. Çocuk bu Uç hharf ile 
bilmeksizin bahasının idam bük· 
münü imzalamış oluyordu. Evet 
cani Frenzdi. Polis Müdüriyeti 
bu kanaatı edindikten sonra ada
mm karısının işlettiği çamaşırhane
de taharriyat yaptı, maktül Mm. 
u An,, e ait birkaç parça çamaşır 
buldu. Adanu tuttu, •• Frenz ., de 
inkara mahal yoktu, itiraf etti. 

HAdise Nasal Olmuş? 
Caninin itiraflarına göre : 
F renz bir gün Viyana gazete· 

]erine bir ilim vermi~: 
- °Kn-k yaşındayım, evlen

mek istiyorum. AJacağım kadı
nın 1500 lirast olmast şarttır, 

bu para benim sermayeme ilAve
ten bir ticarethane tesisine 
tahsis edilecektir,, demiş, bu 
ilan sayesinde Matmazel An 
ile tantşnırş ve kızl üzerin
de para bulunduğu bir sı
rada evine g~tirmiş, arkasından 
bir balta darbesi ile öldürmüş, 
apartman kapıcısının işittiği sayha 
bu esnada kopmuş. Adam bu 
cinayeti yaptıktan sonra kızın 
vücudunu parçalamış, başını Tu
naya atmış, bacaklarını ve vli
cudunu da iki şimendifer istas
yonunda terketmiş! 

CiirUmde Şerik Var Mı? 

Ali Rıza Efendi isminde bir 
zat. kemalatını karşılık göstere
rek Devlet Matbaasında on bin 
liralık evrakı naktiye basbrmak 
istemiş. Devlet Matbaası bu çeki 
kabul etmediği ıçm aleyhine 
dava açmış... Bu davayı okuyun· 
ca gülmüş, adamın cinnetine hDk
metmişsinizdir. 

Bu zatın mecnun olmadıgını id
dia etmiyorum. Fakat haksız da 
değil. .. Ticaret pazarlarında, kredi 
mukabilinde sermaye göstermek 
lazımdır. Bir tüccarın sermayesi 
parası, emvali, emtiasıdır. Bir 
amelenin sermayesi ise emeği iş 

kuvvetidir. Bir fikir adamının 
aermayesi de maJumab, kemalatı
dır. Ali Riza Efendi bu serma
yelerin pazardaki kıymetini bil· 
miyor? 

Babıalide en bUyUk muharrir· 
ler iki Jiraya hikaye, bir buçuk 
liraya tefrika, bir liraya, elli ku· 
ruşa fıkra yazıyorlar. En kıymetH 
eserlerini, tlbiin lütfu inayeti
ne sığınarak elli liraya satmak 
için romana yazdıkları yaza kadar 
dil döküyorlar. Kafalarının içinde 
bir kemalit hazinesi mahfuz ol
duğu halde, bu hazineye kilit 
vurmuş, ambarlarının ilıerinde 
11hrap çekiyorlar. 

* Eğer amelenin iı kuvveti, ft.a 
kir adamının dimağ mahsulleri 
ıermayeden madut olsaydı, şlm" 
di Babıalide doktorların apart" 
manları yananda bir de Abdülhak 
HAmit apartmanı, Ahmet Rasim 
apartmanı, Mahmut Sadık apart· 

· mam görürdük. Apartmanlardan val" 
geçtik, bu fikir tacirlerine, insani 'fO 

beşeri mürekkep sailerine mukabiJ 
rahat biı-er parçe ekmek yemek 
nasip olsaydı •. 

Ali Riza Efendinin fikrini ya• 
bana atmayınız. Kemalitı karıı
bk göstermek fikri kabul edilirı 
ıe iktısadi buhran da kökünden 
halledilir. Her memleket, kem• 
lat erbabını ortaya çıkarır, bo 
kapalı çekmelerde mahfuz ki." 
malitı karşılık göstererek evr&I 
kı nakliye basar,~ bu muazzalll 
ıermayelerlc büyük fabrikalat 
yapıbr, işsizlik ortadan kalkart 
ni:ıamı ictimai de çoktan dllı~ 
lirdi. 

Sip•ri saika 

Hindistan da 
Galeyan 

Bir Köy Halkı Toptan 
Hıristiyanlığı Bırakh 

Bombay, 30 (Hususi) _... 
Misyonerleriu mütemadi propr 
gandası ve taşvikile biitün bi' 
köy halkı 25 sene evvel Hırhıtf' 
yan dinini kabul etmişti . Hal~ 
tekrar eski dini olan MecusiH~ 
avdet etmiş ve köydeki kilistY' 
yakmıştır. Kilise papazı yakası.,ı 
güç hal ile kurtarabilmiştir 'J 

::=rümde ortak olup olmadığıo' 
araştırmaktadır. Aparbman kapı' 
cısının şabadetinden sarih surett' 

anlaşıldığına göre kadın cinat,t 
esnasında evde yoktu, fakat'?"; 
tulUn çamaşsrlarını mUessesestn 

Hiç bir ses sada çıkmadı. Halk he
yecan içindeydi, caninin mutlaka 

- Getirdiğim bir fahişeydi, 
tehditle benden para koparmak 
istedi. Tokatladım, bağırdı, rica 
ederim karım duymasın. demişti. 
Kapıcı da bu izahatı kAfi görerek 
aşağı inmişti. Fakat şimdi pek iyi 
hatırlıyordu: Kiracısmm apar
hmanına giren kadmm dışarıya 

çıktığını görmemişti, şüphesini 
gidip polise anlatmıya karar 
verdi. Zabıta şimdi Fren.zin karısıwD 

5aklad•ğma göre hidiaedoD bl 
berdardı. 



Haftada iki Defa Spor 

SPOR -Perşembe \'e Cumartesi Günleri 
Çakacak Spor Sayfalarımızı 

Okuyunuz ... 

Spor Ve Dünya Kadınları 

Kadınlar Koşusunda 
lngiltere Şampiyon 

. M~s. Gladiae (1), Matmazel Heduen (2) 
Bilhassa lngılız kadınları ara- J koşuya iştirak eden Matmazel 

sında fazla rağbet gören spor- Hednen lngiltere şampiyonu Mis 
lardan biri de, bizim tarJa koşusu Cladisin hakiki rakibesiydi lngil-
tabir ettigw İmiz Kros K nt · t · 1 kl . · · 
1 ° rı yarış- ere şampıyon u armın ekserısınde 
andır. Esasen lngiliz erkekleri olduğu gibi bu yarışta da İngiltere 
arasında da çok taammüm etmiş şampiyonluğu mevzu bahis oJa-
olan bu sporun kadınlara mah- caktı. Çünkü İngilizler ecnebile· 
sus olan şekli biraz daha hafiftir. rin de İngiltere şampiyonu olma-

Erkeklere mahsus olan tarla ma raıi olmuşlardır. 
kosularında anza, mesafe ve ma- Böyle mühim bir yarışta çok 
nialar p~k çok olduğu halde ka- k!1vvetli rakibi yanında fevkalAde 
dınlarınki nisbeten daha az ya· bır koşu yapmak suretile muay• 
pılmaktadır. yen mesafeyi 12 dakika 25 sani-

Ekseri kadın kroslannda mu- ~~~e kateden Mis Gladj birinci-
tnt olan iki mile yakın bir me- hgı ~lnuya muvaffa~ ?lmuştur. 
safe dah'ılt.nde geçende j • ·ıt arış çok hararetlı olmuş ve 

ngı ere- b"T' .. Ah d b' k 
de yine büyük bir yarış yapıl- u ~n. yarış guzerga ın a ırço 

t B · t' k d seyırcı tarafından takip edilmiştir. mış ır. u } arışa ış ıra - e en Re · d ·k· k'b · t 
k. . . sım e ı ı ra ı enın yarış an 
~ ıpler ıçınde F raDsa namına sora el sıkışların görüyoruz. 

Amerikada 
Profesyonel F utbolciilük 

Bt~hran Geçiriyor 
Amcrik;ıda Avrııpadan gi,fon 

meşhur oyuncularl.ı kuvvetlenen 
müteaddit kuliipler senelerdenberi 
muntazam bir şekilde futbol bi
rincilikleri yapmakta idiler. Son 
aldıgımız haberlere nazaran hal
kın futbole e kisi kadar rağbet 
etmemesi } üzün den fena vazi
yete düşen kuliipler yüksek iic
,.etlerlc angaje ettikleri oyunculara 
verecek para bulamamaktadıt'lar. 
Bu sebepten Nevyorkta (4) lrnliip 
~e.smi lik en çekilmek arzusunu 
ızoar etmektedirler. Şayet l 932 
futbol mevsiminin başlangıcına 
kadar bu vaziyetleri düzeltecek 
bir çarei hal bulunamazsa Ame
ri'kada profesyonel futbolün orta
dan kalkacağı :tanneditmektedir. 

Almanya da 
lktısadi Buhran Spor 
Hayatına Da Tesir Etti 
Amsterdam olimpiyadına (400)U 

mütecaviz bir sporcu ordusu gön
deren Almanya, Amerikada Los 
Anceleste yapılacak olimpiyat mü
s~b~kaları~ıa ancalc 55 sporcu 
go~dermege karar vermiştir. Bu 
kafıJe şn ekilde seçilmiştir. 

.. Atletizm: 12 erkek, 6 kadm. 
Yuzme: 12 erkek t kadın. 2 boks 
2 güreşçi, 3 güJJ~ kaldırıcı. Eskı
rım, 1 erkek, 1 kadın. Kürek: 
1 l kişi. Yelken: 1 ' · ~i ve 3 at
let de bentatlun için. 

Almanya gibi sporun her şu
besinde yüksek bir mevki sahibi 
olan bir mernJcketin Amerikaya 
gönderdiği şu sporcu kafilesi 
tetkike çok şayandır. 

o 
1 Fu bol, •• ur eş, 
• 

.., 
Gazdcmiz şimden oııra pcr~ .. mbc ve cumar- 1 

lf'sı gOnlt"ri olmak iız,.rc haftada iki spo 11avfa5 
nrşrt dccektar. 

Perşembe günkü spo• sayfıııında dünya spor 
harelu:tlcrini, memleket spor hldiıclcrinl 
oku acakgınız.. 

Cumnrteı l sayfaıında Cuma günkü m&çl.ırın 
tafsilAhnı bulacakaınız. 

Voleybol 
lstanbulspor F utholda, Vef a-Kumkapı 

Da Güreşte Muvaffak Oldular 
Dün hava ~üze) olduğu için ı 

güzel bir spor günü geçirilmiş 

ve birçok müs~bakalar yapılmıştır. 
Taksim stadyomunda mıntaka 

lik maçlarının ikinci devresine 
devam olunmuştur. 1Jk oyun Ka
sımpaşa - Kumkapı küçükleri ara
sında oynanmıştır. Bu maçı 2 - O 
ile Kasımpaşa kazanmışbr. 

ikinci maç Eyip - Hilal takım· 
lan arasında yapılmış ve Eyipli
lcr hasımlarını 3 - 4 le yenmiş .. 
Jerdir. 

Üçüncü çarpışma Süleymani· 
ye - Anadolu arasında olmuştur 
ve Süleymaniyeliler 4 - 1 le galip 
gelmişlerdir. 

Lik maçlarının sonuncusu 
Istanbulspor - Beykoz takımları 
arasında yapılmış ye haylı heye
canlı olmuştur. 

Oyuna hakem Nuri Beyin 
idaresinde ve i. sporun hücumile 
başlandı. 

Daha beşinci dakikada 1. spo
run gUıel bir hücumu, sol iç 
Salihattinin yerinde bir eşapcsile. 
gole çevrildi. Bunu müteakıp 
1. ıpor kalecisi Kemal Beykoıun 
kuvvetli bir hücumunu ıorJukla 
kurtarabildi. 

Her iki taraf yekditerini sı
kııtınyorJardı. Oyun mllyazene
sini bulmuştu. Ve birinci devre 
bu suretle bitti. 

ikinci devrede takımlar gay
retlerini çok arttırmışlardı. Niha-

yet 1. sporlular birkaç gol daha 
atarak maçı (4-0) kazandıJu. 

Lik maçlarından sonra Gala
tasaray-Şişli takımları bir ekzer
siz maçı yaptılar ve Galatasaray 
(5-0) galip geldi. 

KadıköyUnde 
Dün Kadıköy sahasında da 

birkaç müsabaka yapılmış, Top
kapı takımı Alhnorduyu 3-1 yen
miş, Fatih ve Fener Ydmaı: 
takımlnrı arasındaki müsabakayı 
Yılmazlalar 2-1 kazanmış, mütea· 
kiben Moda - Arnavutköy takım
ları çarpıımış ve Modalılar (6) 
golle galip gelmişlerdir. Bundan . 
sonrada F enenerbahçenin A ve 
B takımları karşılaşmıf ve ikişer 
sayı ile berabere kalmışlard1r. 

Dünkü gürt1#ere iıtirak •den pehlivanlar 
Volaybol Maçları Hafif sıklet: J cifsmaiJ,(VefaK.K.) 

Dün Voleybol şampiyonu mü- 2inci Bedri (VefaK.K.). 3 üncü Ve-
sabakaıarına devam edilmiş Be- li ( Vefa K.K. ). 

ıiktaş ( 1 O - ı ) ve ( 15 - 4 ) Ka- Zarım orta: 1 inci, Saim (Ve-
ıımpaşayı, Fenerbağçe ( 15 - 13) fa-K.K.), 2 inci Yusuf Aslan 
ve (J5- 9) Vefayı mağlup etmiştir. ( Haliç ), 3 üncü Nuri ( Kuleli ). 

Güreş Müsabakaları Orta: ı inci, Beşir, ( Haliç ), 
Dün Beşiktaş kJübü salonunda 2 inci Osman ( Vefa - K. K. ) 

güreşin milli takım seçme musa- Yarı ağır ıiklette. birinci Faik 
bakaları yapılmııtar. (Haliç) rakibi olmadığından hük

men galip sayıldı. 

Müsabakaya Vefa - Kumkapı

dan JO. Haliçten 4. Anadoludan 
2, Kuleliden 3 güreşçi iştirak 
etmi§tir. Netice bcrveçbi alidir : 

Filiz sıklette: Birinci, Hikmet 
( Anadolu ), ikinci, Süreyya (Ku
leli ), 3 • üncü Riza ( Vefa) . 

En hafif sıklette: 1 inci, Şe
ref ( Haliç ), 2 inci Yaşar (Vefa 
K.K.). 3 üncli Tarık (Kuleli ). 

Neticede 14 puvanla Vefa -
Kumkapı birinci, 11 puvanla Ha
liç ikinci, 4 puvanla Kuleli üçün
cü, 3 puvan)a Anadolu dördüncü 
gelmiştir. 

Nisanm 15 inde ayni seçmeler 
Vefa - Kumkapı kulübünde ya
pılacaktır. 

GUreşli Boks 
Dün T epebaşı tiyatrosund3 

Cemal pehlivan ile Fransız bok
sörü Franki arasında yapılan 
d8vüş çok heyecanlı olmuştur. 

Beşinci devrede Fransı210 kolu 
sakatlandığından maça devam 

edemiyerek musaraayı terkctmek 
suretile mağlüp olmuştur. 

Cemal pehlivan boksu bilme
diği için hasmına nazaran çok 

cüsseli vlicudundan ve çok farklı 
kuvvetinden istifade etmeyi be-

cerememiştir. Saf kolu çok fena 
bir ıekilde ıakatlanan Frans,. 
boksörünü hastahaneye kaldı,.. 
mLf)ardır. 

Dünkü Futbol maçlnrının en heg~canlı dakikasmdon IJir e11stantan• 
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HA UNÜRR EŞiT 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Meçhul misafirin verdiği ha- l 
bere rağmen Harunürreşit ile 
amcasının hakiki hüviyetlerinden 
tagafül etmeyi zaruri bulan 
Fenhas, karanlık koridorları do
laşbra dolaşhra onlan kuytu bir 
salona götürdü. İçiçe üç küçük 
oda geçildikten sonra varılan bu 
aalon, sırri bir hava ile dolu 
gibiydi. Penceresi yoktu, kapısın· 
da başka menfezi yoktu ve baş
tan başa koyu renk kumaşlarla 
6rtii\müştil. Tavanı da duvarlan da 
yer döşemeleri de ayni koyu 
rengin yumşak pençesine gömülü 
idi. Şurada, burada böcnmsi 
çıkmblar olmasa bu geniş salon 
için siyah bir mustatil demek 
muv f.k olacaktı. Fakat o çıkın
tılar, bu bilyük mustatile, birkaç 
zarif yuva üı.erine örtnlen kumq
tan yapılma bir kutu fddi veri
yordu. Salonda bir hususiyet temsil 
eden bu hücremsi yerler, aadefli 
cevizden imal edilmiş kanapelerdi. 
LAkin Üzerlerinde mimber başlık· 
farım andıran mahruti sllsler 
vardı. Zaten penceresiz salona 
ıırrl bir bava yayan da işte bu 
mabedi şeylerdi. 

Önde F enhas, arkada lsmail, 
onun ardında Harunfirreşit ve 
daha sonra uşak salona girdikleri 
vakit, yirmi kadar kız kendilerini 
kar§ıladılar. Bunların bir kısmı 
enelce görülmüştü, bir kısmı 
henüz görü~üyordu. Hepli ıftzel 
•e seçme mahluklardı. Fakat iç
lerinde Zatülhal ile arkadaşları 

roktu. 
Misafirler ne o varhk ve ne 

bu yokluk ile alakadar olmadılar. 
Sadefli cevizden yapılma ka

upeler arasındaki yumşak min
•erlere doğru yUrüdüler. Yirmi 
kız, birer dizlerini yere koyarak 
Ye o vaziyette boyun kırarak 
kendilerini selamladılar. 

F' en has, misafirlerinin birer 
mintler işgal ederek oturmalarını 
müteakıp salonun ortasına geldi 
ve meucut şeyleri gösterdi: 

- işte Efendiler, halis nebiz, 
hAlis ~arap, halis müselles!.. ~, 
kızların bir kısmı rakkase, t 

kısmı hanende ve hepsi sakiair 1 
Keyifler tamam olunca sahne 
değişecektir ve bu kızlar - gecelik 
•azifelerini bitiren yıldızlar gibi -
çekilip, yerlerine güneşler gele
cektir. 

ilk kadehler, sükün içinde 
içildi. ilk rakslar vekar içinde 
seyredildi. Fakat dördüncü, be
şinci kadehlerden sonra iş de
ğişti. "Ayyar" denilen serseriler 
gibi yırtık yüzlülük ve adeta ha· 
yasızlık göstermek istiyen, ahlik 
setlerini ve sınırlannı yıkarak 

mu~tim bir başıboşlukla her ~yi 
yapmak azmini bekliyen Harun ip
tida şark1ya iştirak etmekle ağır
lığım bozdu, sonra raksa girişti. 
daha aonra kızlarla şakalaşmıya 
başl~dı. 

Fenbasın evinde lıerşeyi ka
bul etmek vazifesile mükellef 
olan bu esir mahluklar, genç er
keğin taşkınlıklannclan zevk al
mı) vr değillerdi. Lakin canlan 
gibi hareketleri de ahiplerinin 
emı ine bağ:ı olduğu için gözle
rini Fenhasııı yüzünden ayıramı
yorbrdı. 

Onun hoşnutsuzluk gösterme
diğini ve batta genç hovardanın 
el şakalanndan~ dil .aarkıntılıkla· 
nodao nqelendiiini görünce te-

reddütleri geçti, endişeleri dağıl· 
dı. Sese sesle, bakışa bakışla, 
tebessüme tebessümle karşılık 
verilmek devresi açıldı. Artık 
sazdan ziyade ses, rakstan fazla 
boğuşma, 1erennUmden çok, kah· 
kaba vardı. 

Ruhlarındaki ebedi gecen;n 
ağırlığını birkaç saat olsun unut
mak, her lilrlü insani haklardan 
mahrum yaşamak elemi biraz 
avutmak istiyen kızlar, yüz bu· 
lunca astar da istediler. Haru· 
nürreşidin arsızlığı~ fersah fer
sah geçtiler, yapmadık rezalet 
bu·clmıadılar •e kırmadık koz 
ko} madılar. 

Nebiz surahileri, f4J'•P testi· 
leri, müselles kaplan bu çılgın 
hayhuy arasında mntemadiyen 
dolup l:opnıyordu.. Fenhaı nis
peten az içiyordu Ye öbürlerine 
fasıla.. içi~e çalışıyordu. 
İsmail bile çakır keyif olmuştu. 

Vezir Y ahyanın güzel halayığı 
için beslediği sevdadan ve bu sevda 
sebebile Vezire karşı zaf gös
termekten kurtarmak istediği ye
ğenini böyle zilzurna sarhoş gör
mek onu mü.tea1Sir ediyordu. Fa
kat elinden bir ıey gelmiyordu. 
Harun, esasen ailesine mensup 
olanlardan nasihat !kabul etmezdi. 
İsroaüe yüz Yermesi, muhabbet 
göstermesi onun her ağır haki
kati tatlı bir üslup ile 
ifade etmesinden ileri ~eli-
yordu. Şu hale göre ona 
- hele şu çılgın dakikasında .. 
söz söylemek tehlikeli idi. ıMaa
mafib Halifenin daha çirkin bir 
sukut göstermemesi için sahneyi 
çabuk kapamıya çare arıyordu. 
işte bu sebeple sakin bir saniye 
yakaladı: 

- F en'bu ı .. Dedi - hani gU. 
neşler? Nebiı. Ye yıldızlar artık 
bizi ısıtmıyor.. 

Esir taciri, "alcrre'sü ve1ayn., 
diyerek odadan ç.ıkmak üzere iken 
Harunürreşit abldı ve bagırdı: 

- Güneşler beni yüldenip 
gelmeli diri 

Mütcakıben Fcnhasın böyle 
bir harekete belki rıza göstel'"' 
miyeceğini düJijnerek kaşlarını 
çattı, manalı manah herife baktı: 

-Anlıyor musuıı Hoca [Arap· 
lar, Acemden aldıkları havace ke
limesini bazirgin mannsında olnrak 
bu şekilde kullanırlardı ) dedi, 
güneşler beni sırtı .. rmda ta ıya• 
caklardır. Ben, evet, ben, gUneşe 
de binebilirim. Çünki bu kudre
te malikim, Çünki.... Çünki ... 

İsmail, sarhoş gencin hüviye· 
tini iz.har etmek üze~e bulunduğu· 
nu ~di, yerinden fırhyarak ye
ğeninin yanına geldi : 

- Fenhas birşey demiyor, 
ücreti Terildikten sonra berşeye 
cevaz vardır. Beybnde lizülme. 

O, amıcasını elile geri iterek 
ayni nakaratı tekrarladı: 

- Güneşler beni taş:.yacaktır. 
Anlıyor musun, anlıyor musun?. 
Çünki.. Çünki.. 

Şimdi yer yüzünün Halifesi, 
Allabın gölgesi, birkaç yüz müs
lünu:.nın biricik Emiri, şebinşah
lığım haykırmak için • ideta ihti
yaç duyuyordu. Bu hakikati ba
ğınr bağırmaz salonda husule 
gelecek değişikliği düşündükçe 
bütün iradesi eriyordu. Fakat 
Fenbas, işin o derecelere gelme· 
siae meydaıı vermedi: 

( ArkaS& •ar• 

SON POS1'A 

Yunanlı Bir Mu
harriri Pariste 

Öldürdüler 
Paris 29 (Hususi)- Bura edc

ıbiyat mehafilinde Alek Skufis 
1>amile maruf olan Yun anlı edip 
M. Aleksandr Skufis evinde feci 

bir şekilde öldürülmüştür ; Kom· 
şular, cinayetin işlendiği gece 
edibin .odasında bağrışmalar, 

ve gürültüler işimiştlerdir. 

Alek Skufs'in odası daima bu 
kabil !l'Ürliltülere ve didişmelere 
sahne olduğu için komşular al-

dırmamışlar, bu gürültüyü de 
mutat patartılardan zannetmişler-

dir. Fakat bir parça sonra ağır 
bir cismin düştüğünü duymuşlar 
ve bunu bir sükut devresi takip 

etmiştir. Komşular yine hiçbir 
şeyden şüphelenmemişlerdir. Er
tesi gün Yunan edibinin odasına 
temizliyen kadın, efendisini kori
donla yüzllstü yatar bir vaziyette 
görmüştlir. 

Fakat kaldırmaya teşebbils 
ettiği bir zaman Alek Skufisin 

kanlar içinde ve 6lü bir halde 
olduğunu g6rmü , hemen zabıta
ya haber vermiştir. 

Muharrir, boğazmdan ustura 
ile 'kesilerek ve birçok yerleri 

bıçaklanarak öldürülmüştür. He
nüz katiller bulunamamıştır. 

Bütün komıuları muharririn 
garip tabiatlı bir adam olduğu 

kendi.inin bekir •e ziyaretçi

leıinin t•alnuı: erkeklerden ibaret 
bulunduğunu söylemektedirler. 

Felç Hastalığı 
• 

Ameliyatla iyile-
şebilecek Mi? 

Londra 1 (Hususi) - Ame
rikada Yıale darülfünunu profe-

sörlerinden doktor Donald Bar
rov, Amerika teşrih mütehassıs-

lan cemiyetine yaptığı mühim 
baı.a tecrübelerinin neticelerini 
bildirmiştir. 

Bu zatın verdiği malümnta 
göre, Doktor BarTOv bir farenin 

ön ayağının damarını kesmiş, bu 
damara arka ayağından kestiği 
bir damar parçasını aşılamıştır. 

Birkaç gün sonra hayvan, hare

katında hiçbir müşkülat olmadan 

yürüyebilmiştir. Doktor Barrov 
bu usul sayesinde ve yakin bir 

atide felç hastahklarının tedavi 
edilebileceğini beyan etmektedir. 

Kimsesizler 
Yurdunda 

Ayasofya Medresesindeki 
Kimsesizler Yurdunun Müdürü 

aleyhinde Belediyeye şiklyetler 

yapılmtJ, teftit neticesinde vazi
fesine nihayet verilmis, yerine 
Şakir Bey isminde bir :zat tayin 
edilmiştir. Şimdi Yurtta ( 1 l 2 ) 
çocuk bannmaktadır. 

Yurlta Jatanlardan ekserisi iş 
bulmuştur. Bunlardan bir kısmı 

hususi müesseselerde çalışıyorlar. 
Şimdi bunlardan yalnız ( 12 ) ço
cuk işsizdir. 

Belediyenin Galatada al-
dığa binaya daha küçük yaştaki 

. çocuklar ahnacağa için buradaki 
çocuklar oraya nakledilmiyecek-

lerdir. Şu gllnler le Y:urda milra
caat edenlerin addedi pek fazla dar. 

Nl1a11 1 

Doktorlar;.n Tüccarlığı Meselesi 
---~ -----------

Ticaret Odasına Bir 
• 
ltirazname Verildi 

Kafa Ve Dimağ Faaliyeti İle Para 
Kazananlar Tüccar Sayılamaz Mı? 

Ticaret Odası hastane açan 
doktorlarm tüccar addedilerek 
Ticaret Odasına kaydedilmeleri 
lüzumuna karar verdi. Birçokları 
da doktorluğun ticaret sahasına 
dahil bulunduğu iddiasındadırlar. 
Hastane sahipleri bu karara itiraz 
ediyorlar. Bu mfinasebetle hususi 
hastane sahipleri namına Sıhhat 
Yurdu sahibi Dr. Ferit lbrahim 
Bey, Ticaret Odasına tahriri bir 
itirazname göndermiştir. Bu mü
nnsebetle dün Ferit lbrahim Bey 
ile görüştük ve noktai nazarlarım 
izah etmesini istedik. Ferit ibra• 
bim B. diyor ki : 

- "Bq alh sene evvel dok· 
torların odaya kaydedilmelerine 
itiraz etmiştik. Noktai nazanmız 
baldı görülerek bilahare bundan 
sarfınazar edilmişti. Bu aefer de 
bizim gibi hastane s&hipi dok
torlann Ticaret Odasına kayde
dilmeleri teklif ediliyor. Halbuki 
hastanecilik hekimliğin mlltem
mimidir. Tababetin icruana da
ir olan kanun, herhangi bir 
doktorun bizzat dükkb ve ma
ğaza açmak 11aretile ticaret yap
masmın meaetmektedir. 

Doktorluk, avukathk, bey
kelbrAfÜk gibi 9el'beat bir 
meslektir. Bir heykelhrqın yap
tığı eserler nekadar çok olW"A 
olaun bir heykelbrq bunlar sa
tabilir, bu bir ticuet telakki 
edilmez. Doktorlar da yalnız eli-

. mağ ve kafa faaliyetile para ka-
zandıklanndan beykelbraştan 

ı 

DoldOI' FerU lbralıim Beg 

farklan yoktur. Fakat burada 
kalıplarda heykel döküp satan 
Ruslar tliccarcLrlar. Eğer dok· 

torlardan başka herhangi bir 
phıa hastane açsaydı o vakit 
ticaret •ddedilebilirdL Fakat 
kam da buna mflsait değildir. 

Zaten Ticaret Odasının kanunun- · 
da bir sar&bat yoktur. Oda, kanu
nunda •oteller, banlar" gibi kayıt-
tan bizim de bir nevi otelcilik J&P"' 
bğımın anhyarak ha parayı iste-
mektedir. Ticarat Odua tnccann 
menfaatini korumak için kurul
•UI bir mleueaedir. Biz ticcar
Ak odadan ne tekilde Utifade 
edeceğiz. Burasını anhyamıyoruz. 
Hukuk müşavirimiz de, Ticaret 
Odasının bu talebini kanunsuz 
buldu. Davamız.da haklıyız. er ıeç 
muvaffak olacağız. " 

~G l ORYA' da 
Bu akoamdan itibaren GO'LMEK HAFTASI 

Büyük Parisli fantezist: B A C H 

BAHRiYE EGLENiYOR 
( La marlne ıı'amu .. ) 

ahenkdar ıarkıları olan bu ten filmi seTcrek görecekslnb. 
ilaveten: Sesli varyeteler ile bir canlı resim 

=RADYO= 
2 Nisan 932 Cumartesi 

ISTANBUL - ( 1200 metre) 18 
gramofon, 19,5 Darüttalim heyeti, 
20,S gramofon, 21 Darüttalim heyeti, 
22 orkestra. 

BÜKRF..Ş - (394metre) 20,40 l'ais 
operası. 

BELGRAD - (429 metre) 20,30 
Viyanadan naklen filarmoni. 

ROMA - (449 metre) 21,0S gra· 
:mofon, 21,45 operadan nakil. 

PERAG - ( 488 metre , 20,20 
şen musiki, 

VIY ANA - ( 517 metre ) 19,45 
Hayden ihtafali, 22,45 danır havaları. 

PF.ŞTE - (550 metre) 20,40 piya· 
no konseri, 21,30 operet parçaları. 

VARŞOVA - ( 1411 metre) 20,35 
Viyanadan nakiL 

BERLIN - (1635 metre) 20,35 Vi· 
yanndan nakil. ----

Kastamonuda Kaçakçlhk 
Kastamonu, 31 ( A. A. ) 

Yeni kanunun tatbilandanberi 
asliye mahkemesine iki kaçak
çı1ık davası gelmiştir. Mamuo

lardan yedisi mahkibn olmut biri 
beraat etmiştir. 

- ŞIK SiNEMADA 1111m11 

İLAHLARIN 
SEVGİLİSİ 

Mevsimin en güzel sözlü 
ve şarkılı filmi 

EMiL jANNINGS ve 
OLGA TCHEKOWA 

----· tarafından ----· 

Economu Operet Heyeti 

FRANSIZ TIY ATROSUNDA 
BugUa aqam 17 de matine 

CAMPANELLE 

Aktam Hat 21,30 da 

LES VAGABONDS 

s!3a~ 2 :~:,ar:. ·ısrAHBUi BELEDIYEn 

!!~ ~~ı ~~ ~I ~~ 
di 3 perde ,fi il 

Umumi l ırzu ı ı 
fizerine f l J I 

Yalnız pazartesi 

gilntad:ama lllUllJ 



Abdülhamit Her Sene Bir Defa Geçtiği 
Yolda Sonuncu Y olCuluğunu Yapıyordu 

Bir Saat Sonra Toprağa intikal Edecekti 
rwau ZIYA ŞAKIR 
H~ lt~ı malı/aztlur 

-278-
AW&Jhamidin "8ftlll itimi oı... 

lltimbot, Sarayburnuna yanaımıf" 
tı. 1.timbotua an p~'-casından 
daha Mil ....... tMIJOl'"du. 

Sat llW l:wnanda sesi, Sa
rayburaunun daimi rlqlrile av
nMu u dağıldı. l.bıeain iki 
tarafına dizilen aibr, mfekleri 
emunanna asıhmt. namlular yeıe 
•evrilmit, MIAm 4urayW..dı. 

iskelede, IM'aJ eılrlm, eatlron 
........ - ..... , ı.d meleri el
-- .._,._. lteldi,orlardl. 
Eneli. Wiw4toffa1riler pktılar 
Ye •nra amaze,i Cllw'dılar. 
latambo'ialeri ._ l'ediagotları 
Jukardaa •iaıa kacl... ilikli 
aara7 ~ aaluı etraluıı ku-

r.tblar ve laer taraftan tutarak 
qlannm llstline kaldırdılar. 

Eaderon Ağmnn.tan biri 
~ lnluc:le ylrlyor. tize. 
nnde beyaz bir ipek lrtii elma 
Abcllllaamidia kıl'IDIZI feaini, na 
D
elile IÖİ'lii hizasmda a.t•ak 
erliyordu. 

Hayat ve saltanab zama
nında, her ramazanm on beşinci 
tonl1 icra91 mutat olan 
{ Htrkai Saadet } alaylarmda, ıüt
beyaz bir çift at kOflllu arabasını 
bizzat lmllawak bu rola yılda-
- .. t'c a. A~L~b • .:.;....ı: • .-çeo .-.uu amıt, 
...- •JDI yola biruh elaralr, 

er llstnnde kat~ ecll.rordu. 
Şehzadeler, damatlar ve Bey

lerbeyi aaraymm l>azı muhafızlan 
ft IOlll'a Tepkapı aaraymm erkim 
Mabeyni Huma.JUDdaa .Weılea 
laeyetle '* ı•A Yfttlıl yav81 
«•• :,i takip ediforlardı. 

Atar bir fGriirifle 7oku111 
~ıldd.. (Ltie balaçe.ai) Aİil önün
.len do)fblar. ( Hu:kai Saadet ) 
dü.ainin iianne selince durdular.. 
Daireain attın yatclızb kapı• 
aphmtb. Hırkai Saadet erkim 
eenaeJi aldılar. 1çeri girerek 
bpıyı bpadtlar. 

• 
Hnai Sewtetia .hacet peaeere-

.ı .lllllll<leii •smr araea kal

..._. ..... .-it, lmzlu 
camlar, Halicin a&.. meaiae milli 
•yordu. iki Jeti -...Wet Dze
riade, servi aj'acı tahtalarlQdaa 
1apdmız altı kollu ufat bir tal>:ıll 
duruyor. H•sırların kalktığı t.a.., 
Lk fizerinde, ufak b1r telieff' 
g&niltifordu. 

Wtan Ahdllhaft!İt, uryan .,. 
biruh, tene,ir lzeriDe ,...... 
....ı·ı 

Kapının ilerisinde, Eoderoa 
skiaa, eller.iai Jalrmetle kavuf"' 
turlDQflar, hizmete umnta11r, beJe. 
&yorlardı... Bunlardan .-da, iki-
m yeşil ve ikisi de beyaz sankk 
el..ak 9zere dart hoca nrdt. Bun
--. biri we ea v.,._, StıJta~ 
aaet eaaii < ıc.... ..,w • idi. 

Ceuse kllefir ..._ natrle
._.kea Me.lar, cippeleriai ve 
4ikifll lllrkalanın !f~. KoJ... 
..._ .......... K6..a Şe,tıi Ef. 
~L.....~er ttir lıoca •i ellerine 
~ ..... demet ..... lif ft ... eHe
nne ele W rc:llj'iDde birer mİI 
•abuau aldalar. 

M Tw•afc ı.ı.-W cijmleier: 
muhtere~ ~ÜYerr himiı Ahmet Reflk 
8e~e!endı111n ( &altan: Abdlthamidi 
ıanınıa ... lahde' l.ethtft pz1-
-~dan ab•mııtır. 

Mtcllllhamldln cenaı.eal M17lilr aerulmle n latbüı.lla Jatulıula aalsleıM'tll.t JloaJa 
Topkapı MnlJUI• geUr1lerek -tat mera•le Su•a •almnit ..... 4e!ıaelll& 

IYmdarane bir lı&rmetle tene
fire ya1daştılar ... Otıeki 1aoc:atar, 
yerde duraıa ve pml pml parıl
.a yall Mr lcazandan altlıldan mcak 
suyu yavaş yavaş Abdülbamidin 
naıı üzerıne dökerlerken, Şeyh 
Ef. ile refiki lifte sabunu usul 
usul nqın üstünde ~ezdiriyor. 
Sanki bu biruh cesedin bir yet-ini 
inciteceklermiş iİbi ihtiraz ve 
saygı gösteriyorlardı. 

( .Sultan Ab"81hamidin be
line doğra, h,az .e J111-.i f>ir 
w .. ........._ G&t•fen 
yukanm 11e dizlerİIMim ...... 
açıkta idi. Vücudunda uma bir 
hntalaim dh ıöriilm&Jrorda. 
R-simlıe tllm _,.. -... 
kunç bir Hllllk pl in Fil
difinden, camit bir cİIİm gi-
biydi. Boy.. wak, llllÇI - ... 

kah •iarmıftı. Burnu, çelu-.. 

nisbeten uzunca idi. Gözleri ka
P&nDUf, çakaaa bablllftı. Sakal• 
be-,_, •çlanaa ftiru, _..... 
mışb. Ytıziinde ihtiyarlık all
meti, fazla baraşukluk yokta. •• 
Göğüs ve kalça kemikleri 
t&Ullyonla. 

Bacakları beyaz ve ince, 
ayaklmı afaka. Kollan, llitabane 
m tan& dlilnif; ayaldaım 
panna~ ~ Viicadanmı 
.......... ·~ s.ı 
.... , •• ft .._.. ••• 

tea W.bç mi: ewel ,,., in 
N •lmja ewi .... JS ,. .. 

-rMhr .. ., • ..._ Havllli-
# 

: ·r '. vd 5 illi. Bçm ltir 
•ı ... ,.+ ''p: .. ılıım 
..... ,.. .. t .......... 

,.._, ' a • • r llW. _.. .. ,..,. ... 
tAr' ..-

Resminizi Bize 
Jf. lf. 

Size Tabialinizi. 
MUSA B. , Dikkati " hi .. 

ildir. S.kulur, 
heqeyi anla
mak merakın
dadır. Raha
bna fula dnt
ktıaiik 16e
ter~ ba11 
ahvalde ib-
malei olur. 
Takdir ve te
vecc1l1ıten ha

zeder. Tepıklere ayşalık g6e
terir. 

• 90 H. SADIK BEY; i Fotot
rafının dercini istemiyor.) Utu1 
ve merasim brwiabm riayettea 
ziyade teklifsizliğe mtitemayildir. 
~zlerlle, tuhaf hikAyelerile etraı
'!n• aakmaz, çabuk ahbap ve 
liilbali olar. lliub salw .. nda 
atakhr. Maabua eiilleri Weez, 
bam ceqp•iile w: ttetesile ken
dini sevdirir. Kime ile .._,. 

mıya taraftar dejildir, ~nluk 
Jrlaterir. 

a111•tl: v .... - ...... ....... s--
r • 1 rid• 
\ti .... 

mesini ister. 
Fazla kODUf• 
mu, lluball 
olmıya taraf .. 
... •etMr. 
Daha zi)'ılde _. ...... 
IİIDe ~-

~ buhtilia& K...ta11mu fllYDGn• 
... tealritt• ldeap ..,_, mea'• 
.a,et llluada bleak w-u, 
batk2' :• u)'ldak "8te1 melte 
..... ...... ,. ıU.ir. 

• 8' SUZAN Hamm bira•eri F. 
B.; ( ~ ... cini İlte
mi,ror ) Zeki • ,,_.._ ..... Ko
lay kolay .,...ık--....... u .. 
resi ma,küldlr. Kwi.iı --... 
fazla hupa olur. ~ mCtfteki 
vaziyet al r. Bir fCYi beimuaek 
husuaanda m&şknlpesent dawamr. 

Fet.lra/ Talil Ktr,ow 

1 ı imciSa,fM1wda baler.:4' •••· 

BiZiM 
DAKTiLO 

Bugüaün Romanı 
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Oma ba .e.leri 'Mi 411J1bı
dlrdll Lncliıbizi çok bliyük bir 
tehlh ipade ........ Zevci-i• 
hu pelit iplillama bakılıra, .. 
halde bueüıakl aenetimize ıok 
ijıeti hir IUllada hamak icap 
ecli,ordu. Zeva., hepjm bu dl
fftncemcleıı i8'ifmle ederek ald
m de'V8111 etti: 

- Uunw&ı., lıer 1 •ma 
b6yle kaybedilmez... Hele hen, 
pek az k9becleri& Bilmiyorma 
ki, lau o~ -d•mla• hir 
Jaile mi yapıyadar?.. Bile. tlP
huiz auhekk•kbr •e batta Jl.. 
.1m1clır. 

H&)Tetleaonluaa: 
- Hami elar 89u'1- S. 

kadar temi& ve .kibU' iılanlaı... 
O, derhal lizlml keıltl: 
- Ala •..P= Mesfııt .,..._da, her manbk d911111'. 

Nud ki btrtk ..... .... 
dalavereli iflerle lruanıhyoraa, 
b~ oyun!ar da d•- hile ve 
ınawımetle baıdrr.. Hile cihe
tini bir tarafa bıralcahm ; fakat 
OJUD esnasında lmllB bir JIU"" 
dmıa iJlsa.. Meseli, sen.. ilana 
biru yardım etsen, hic 
bir tehlikeye girmeden en bllyllk 
oyunlara iştirak edebilirim. 

Daba 1'6yB\: bir lmyrdJe IOl'-

dum: 
- Nasal? ... 
O, itidal ile cevap verdi: 
- Ga,et kday .. G.,.et ,, .. 

..... ~ UzBlmedea, Mç ,....... 
a dan .. 

- t.ll eder mİIİll Bahar.-? 
..... c m, kflir •ki.,.. 

liıi•. ._eli, oym en-da 
_..... (Pet) larcla na daima 

lllllanur .,e eyeeA • 
•• ss• dolapı-.. Aiencla 
..... ipNt km........ • 
Is dler mucibinee "9n lmrtı• 
Mi ., aalarm Ariade &a.1., 
- ktjıtları lj'renmiş ot.em. 
V81İptimi ona ııöre i•are ede
ri-. 

D.claldarı1111 knu•ak .-... 
We ellİln: 

- F abt bu .• bilmem ki 118811 
llJIJ&jim?. l&ek•lıtıt• ... 
..,. o .... kıerkaç bir tef ..... 

Zncim, omnl_._ kal ... ıp 
....... iki taraf. salky ... k owap 
verdi: 

- S&,teHim ya, uiaem •• Men
faat karş sanda her mantık durar. 

* İki gece 11onra, Taksimde bij 
yere davet ..... _.. 0ra4- t"k 
mnlaim zevabn bulunacajtm ılr 
l:b'eta zevd-. tpvaletime pek fazla 
ıtm. etmemi de aynca rica elti. 

Hakikaten gittijimiz yeİ'de, 
mali veA\icat1 mevkii çok ylbek 
oldutu anlqılau birb, zate tafc. 
dhn edildim. Bunlar, zevcimle 
oyuna iştirak enler. !vvel4 
ebemmijetliz panlarla başlayaa 

GJ"lll, Wrd.W.e ltu..t •Blpet
ti. SabWıa k-. .... a1:. ~ 
bai) e awlet eıl~ ıevcim 
kazancım hesap et~ ıki bin ıki yilı 
etti dört lira ) o u wıu s&yledi. 
Hem ı hlyor, hem de : 

-<>&din 1116 sevıi'i. Ziyana
~ tcmaınm Ç1 allk. itte, ba 
il6yle<lit .. l>İfwdu. 
~ o,_da, betıim .k adisma , 

YUM: 

a&aterdijim muavenete iel411kk1aırl! 
ebnekle beraber, (bet ıWJ · 
banknot vererek : 

- Bu, senin laiaaeaclr. 
Dedi. Fakat, yapbjna ,eyd• 

zaten bir ikrah cluydujam iPa 
bu paraJI a1maktaa t»&.btitlba 
iltikralı ettim. 

- Ben parayı ne yapacajua 
Herpyim var~ Senin 1anın 
b1aın.. Lazım olursa alanm. 

Diye cev•p verelim. 

* Zeftİmin beadea • 7"• 
iltedifi p, inimde Wr eUııdl 
açddıjuu lüuebniftim. Cla a. 
t1kp bu çukur deıtalettJor 
teldlketi bir uçaram ..... .. 
yordu. Buglne kadar J11Pclıiu11 
hayat, bana fGilet • ........_ 
tamamen iSINmemif o1m.kla 
l>e~r, inaa~ ( 41op 
ı.& ) denilen bir yoldan ,urla 
miye mecbur olchıjımu annem. 
..... her ftsile le te1kiu .. 
mitti. &. telkin ayesimledlr 1d, 
Sait Beyin yualıanetine ajak 
ballbğun gimlen itibara ~ 
._, Beye eHmi matbim ~ 
bdar liqok m6eacleleleıe 
rifmit.. ve -emia fibfae • 
mantığına töre ....... ciidılal .... 
lenlea •maffer olarak çak..r 
bm. Şuursuz bir ....._. 
k&rü Jılrüne takip eıttiii• 
bu, doğruluk yola, timdi 
olup ta beni bu uçuruma keDlfii 
nna kaClar aetİnlliftİ?.. 8ii 
.ayajımm kqiauı, bu ..... 
Jlll'arlanacak olab b8tla ~ 
man bin parça olma11 'lh•tinNllt 
yok mu idi? •• 

ikinci bir Taksime dantind 
;rine bllylk bir kazançla a•dtit 
ederken, bu tehlikenin nelr 
bn,tık Ye nekadar yalaa old\l.N 
nu Ziilbahara izah etmlye kar 
verdim. 

V'eı birkaç saat istllllll.rftliııi 
sonra bhvaftı ederba, 
.. rm~ izzeti ae&ini MifNıli~ 
IBIJ'lCBk bir lillallla, 
selen teJleri _. sayledlm. 

Zllbabar, danlmadm 
lhUml bite kesmeden, dacl,-,., ... , 
Mda llHltlah bir tebesr&mle 
nnuna kadar di~ı. Ve -.ına; 

- Sana, -· gmı. 

Dedi. 
Kallctı. Eli11e ltir 1di4't kal 

Yanona gelerek k• ı;aatlalUlllil 
lalin~ yaydt ve sonra kl.iı 
&ine: (,JLrsız. ed lail 
dolaadancı, namuasuz, ,ıl;i ı 
sanlana ikrah edecegı en 
kelimelen yazdı. Ve •01\hl ba 
d3ner k: 

- Bmalan oka ••• 
Dedi. U-ırer birer, tiep 

okudum. O zama Zillb 
cebfiıdeu bir ta e ( ın 1il'tddl 

belıknot) ç1 ard • O 
lmelerin fizerine 
o mlstekt-eh 9hle 
patb: 

- Şimdi oka ..,cıu" ''uı 
Di,e i. 

z 



10 .Savfa ~ON P O S TA 

Cenııp Denizlerinde Bir_ Seyahat IJ~a_ce1:rı.s: 
• 

1 • Stakpool 

~r • . . 
ıt un _rnrı: 

Üç Serseri .. Üç Milyoner -2'.!.-

sofradan kalktı, söylerken Ma
kamı yüzündı: belli belirsiz bir 
istihza tebessümünün dolaşhğma 
dikkat etmişti, bu itibarla kaptan 
( Hul )ü diğerlerine terfik ettiğine 
şimdi her zamankinden daha ziya
de memnundu. 

Güverteye lam kılavuz kap
tanın geldiği sırada çıkhlar. Til
man gemiciliği hepsinden iyi bil
diği için kumandayı deruhde 
etti. 

Kaptan Hul buna müteessir 
değildi: 

- Mademki yelkenliden bana 
nazaren daha fazla anlıyorsunuz, 

idare sizin hakkınızdır. Ben bir 

tayfa olarak çalışırım ve lüzum 
görürseniz size de muavinlik 
ederim, diyordu ve bunu söyler
ken hakikaten samimi idi. 

* Sıkt•it ayn ayrı herkesin elini 
sıkarak sandalına indi, kılavuz 
kaptan Ti!manın arkadaşların
dandı, bu heyetin civar adalara 

bir tenezzüh yapmıya çıktığını 
zannediyordu ve ihtiyaçtan ziyade 
sırf " güle güle ,, demek için 
gelmi ti. Gemi limandan çekilince 
o da yelkenlinin kenarına bağlı 

olan sandalına atlıyarak uı:ak
laşta. Dört arkadaş bir de zenci 
timdi Okyanusun içinde ve meç· 
hul bir istikbal karşısında yalnıı 
kalmışlardı. 

Gemide ilk Günler 
Ti1man dümendeydi. Hagton 

geminin rüzgara gelen kısmında 
küpe teye yaslanmış, kaptan Hu1 
ile konuşuyor. Makar da mutfa
ğın yanında güverteye boylu 
boyuna uzanmış, tembel tembel 
düşünüyordu. 

Bobbi Tilman öyle gençler
dendir ki başlıca meşgaleleri 

para harcetmek, yanşta bulun
n ak, kumar oynamak, barda 

eğlenmek, sabahlara kadar uy· 
kus uz kalmak, sergüzeştten 

sergüzeşte yuvarlanmaktı. Bu· 

nunla beraber gençler ara
sında sırası geldi mi hayatını 

bnştanbaşa değiştirenler, cesa
retini toplayıp iş hayatma atılan· 
lar, en büyük tehlikeyi en büyük 
bir soğuk kanlılıkla karşılıyanlar 
vardır ve işte Bobbi Tilman bun
lardandır. 

Şimdi hnyatının en tehlikeli 
teşebbüslinün başında, kilpeş· 
teye yaslanmış, her şeyden ziyade 
bu teşebbüste kendisine 

refakat eden arkadaşlarını göz
den geçiriyordu: Hagtonu tetkik 
etmiş ve kendisine itimat edile-

bileceğini görmüştü. Buna mu
kabil gerek hissen, gerek Sıkritin 
anlattıklarına bakarak(Makarm)in

saıı kıyafetine girmiş,en azılı cin
sinden bir şeytan olduğunu görü
yordu. Arnlnrına son dakika da 

hemen hemen cebren ilave edi
len kaptnn (Hu1) e gelince: Bu 
adam karck erinin şehadetname-

sini yüzünde taşıyordu. Bu şe-

detnamc vakıa lehinde değildi, 
bununla beraber Tilman bu 

adama '·ardan çok fazla iti· 
m t edil b ., ceğini hissediyordu. 
Geminin s nuncu yolcusunu teş· 

kil eden Zenci Ceki ise hiç 
ehemmiy t ·z bir fertti, üzerinde 
durmıya değmezdi. 

Şimdi n~ıl mesele yekdiğerine 

J 
"Hava 
Kadar 

Müsait Giderse Kır1{ Beş Güne 
Altın Madenine Varabiliriz,, 

hiç benzemiyen bu dört kişi ara
sında ahengi temin etmekteydi. 
Tilman Sidney limanının metha-

- Oraya nekadar zamanda 
gidebilec'!ğİz ? 

l !inden çıkar çıkmaz zenci Cekiyi 
yanına çağırarak takip edilecek 
istikameti tarif ettikten sonra dü-

- Eğer hava müsaade ederse 
kırk günde, aksi takdirde iki ayda. 

Kaptan Hul: 
- Vallahi gemi rahat, ye

mek te bol olduktan sonra seya· 
hat isterse on iki ay sürsün 
umurumda değil, dedi. Bütün 
istediğim sevgili dostum Makar
dan ayrılmamaktır. 

meni teslim etti ve arkadaşları· 

nın yanına gitti ve onlara vaziyeti 
izaha başladı: 

- Şimdi Broken Bay açıkla
rındayız, Y ork burnundan tam iki 
bin sekiz yüz mil uzakta bulunu
yoruz. ( Yalnız adalar ) a varın
caya kadar bu rotaya takip 
edeceğiz. Ondan sonra şimale 

döneceğiz. Bu dakikada hedefi
miz Holms boğazıdır. 

Hagton sordu : 

Makar piposuna tütün doldur
makla meşguldü. Kaptan Hulün 
bu son cümlesinde burnundan 
hafif bir homurdanma işitildi. 
Fakat tek kelime ile bile muka
bele etmedi. 

(Ar1<ası var) · 

Meşhur Yüzücü Kadının 
Yeni Muvaff akı yeti 

Mis Glayç, Kırk 
Yeni Bir 

Altı Saat Yüzerek 
Rekor Kırdı 

Berlinden bildiriliyor ı Maruf lngiliz yllzücüsll Mis Mersedes 

Glayç, dünyanın 
en mukavemetli 
ve en iyi yüzen 
kadını olduğunu, 
elde ettiği yeni 
bir muvaffakı
yetle ispat et
miştir. Mis Mer
sedes, yeni mu
vaffakıyeti, 46 
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saatlik bir mu- -
kavemet yüzme- "' 
sinden sonra te
min etmiştir. 

Ayni kadın Manı 
denizi ile Ça
nakkale boğa
zını da yüzerek 
geçen ve bunun 
için en az za· 
man sarf eden 

yüzücü kadındır. 
Fakat son te
şebbüsünde aya-

ğı kayalara çarp
mış ve bacağı 

baştan başa ya

- .. 

.. 
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rılmıştır. Resim, yllrasının ilk tedavisi sırasında alınmışbr. 

Bir Casus 
Yakalandı 

Nanci, l ( A.A ) - Şüpheli 
vaziyette görülen Lüksemburglu 

bir kadınla bir erkek tevkif edil· 
miştir. Kadın Almanya hesabına 

casusluk ettiğini, fakat dostunun 
mesele ile alakadar olmadığını 
itiraf etmiştir. 

İstihkamların planları ile mu· 

azzam bir muhabere dosyesi İs· 

tirdat olunmuştur. 

Uydurulmuş Bir Haber 
Amsterdam, 1. - ( A. A.)

Sabık Kayserin Almanyaya av-

det etmiş olduğuna dair Bükreş
te bir şayia deveran etmiştir. 

Felemenk Ajansı, bu haberin 

tamamen musanna olduğunu be-

.• ._ _______ _ 
JKıbrıstan 
Buraya Talebe 
Gönderiliyor 

Kıbrıs, ( Hususi ) - Türkiye 
Muallim Mekteplerinde okumak 
üzere buradan Türkiyeye beı 
talebe gönderilecektir. Bu talebe-

ler Türkiye Maarif Vekaleti tara .. 
fından meccanen tahsil ettirile· 
cektir. Şimdi de Türkiyede beş 
talebemiz vardır. Bu talebeler 
tahsillerini bitirdikten sonra bu
raya gelip muallimlik yapacak
lardır. Türkiyenin bu hareketi 
burada büyiik bir memnuniyet 
tevlit etmiştir. 
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yan eylemekte ve sabık Kayserin 
daima Doorn'da mukim bulundu
ğunu bi!dirmektedir. 
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~ Bu Sütunda Hergün 
Muharriri : Ragıp Şevki 

Çitle~~ikler 
Celile 21 yaşla,mda, ı.evce. 

Riza 26 smda, iri ve yakışıklı, zevç. _,_ 
Salon.. Kenarda kanapeler .. 

İleride bir kapı.· Sağda bir ko
modin ve ayna.. Yerde halılar .. 
Dıvarlarda birkaç portre: Eski 
bir paşa.. Voğner. . Namık Ke
mal ve Napolyon.. Celile solda
ki masada yazı yazmakla meş· 
gul.. Karanlık hafifçe basmıştır. 

Salon loşçana ... 
Celile _ ( yazdığı mektubu 

mırıldanarak okur ) •. Artık 
o sizin baharla açılan, zıplıyan 
ve oynaşan çiUembikleriniz, ok.a
dar değişti ki anne... Mevsım 
mevsim yaprak döken her ağaç 
gibi onlar da bu sene galiba 
kendileri kayıp kopuverecekler .. 
Sulara, ıslak kamış aralıklarına 
düşen sarı ve kuru yapraklar, 
hayatlarından ve yaşayrşlarmdan 
nasıl artık ümit keserlerse biz de 
biribirimize bakabaka ayrılacağı· 
mızı anlıyoruz.. 

Sorarım sana anne ? Senin o 
sarı 'saçlarını omuzlarına döken 
lacivert gözlü çitlembi~n mes'ut 
mudur acaba? Gece yarılarına 
kadar eşini beklemekten o kadar 
usandı ki. Ben melankolik bir 
kızdım. Hayatımı köşkün çiçek
leri ve dikenli fidancıkları ara
sında geçirdim. Kim derdi ki ..• 
( Durur ve dışarısını dinler. ) Bir 
gtlrültü var.. Kapı gıcırdıyor •. 
Ah yarabbi ! Bu evde yalnız 
bir hizmetçile yapayalnız 
yaşamak.. (Dışarda bir er-
kek öksürüğü .. ) tla, bu gelen 
Rıza olacak. Yine sarhoştur, yine 
zilzurna .. 

[Genç kadın masadan mektu-
bu kapar ve koynuna sokarak 
ayağa kalkar •• ] 

Rıza - [Kapıdan girer ve 
eşikte durur] merhaba Celileci
ğim .. 

Celile - Yine mi sarhoşsun? 
Rıza - Bu akşam değilim •. 
Celile - ( Kocasının yanına 

yaklaşır ve yüzünü ağzına yak
laştırır) hohla bakayım? 
Rıu - ( Birden bire karısını 

kucaklıyarak öper ) evvela içki
siz bir meze lazım .. 

Celile - Sarhoşsun sen yine?. 
Rıza - Değilim cicim .. 
Celile - Hohla ... 
Rıza - Hu, hu, hu!.. 
Celile - ( Hayretle) bu ak-

ıam içmedin ha? 
Riza - Hayır nintm. 
Celile - Neden acaba? 
Rıza - Sana anlatacaklarım 

var. 
Celile - Neye dair? 
Rıza - Sana ve bana dair .• 
Celile - Pardüsünü çıkar .. 
Rıza - Tişarı da az soğuk 

yok değil hani... Sabahki açık 
havaya aldandık .. 

Celile - Nerden geliyorsun 
böyle? 

Rıza - Doğru Bankadan bu-
raya •• 

-İnanayım mı? 
Rıza - Celile! 
Celile - ( Güler) kim bilir? 
Rıza- Bu akşam sarhoş de-

ğilim .. a 
Celile - Evet ben de buna 

hayret ediyorum. 
Rıza - [ Karısının kolundan 

çekerek ] otur şuraya. 
Celile - Sen ? 
Rıza - Ben de karşına otu

racağım. 

Celile - Medir böyle ?. Bu 
akşam pek ciddisin • 

Rıza - (Bir müddet susar. 
Karıs!le gözgöze bakışırlar. Genç 
adam az müteheyyiç ve çok sa
kindir. Celilenin elini yakalar ve 

\ avuçları içine alır.) Seninle ayn
lacağız biz Celile! .. 

Celile - Bu akşam sen sar· 
hoşsun.. Kokusuz bir içki içmiş-. 
sın .. 

Rıza - (Ciddi) hayır şarhot 
değilim .. Sana bu akşam bütün 
hakikatleri dökeceğim ve seninle 
öyle istiyorum ki ... 

(Susar. Başını eğerek karı ı
nın elini okşar). 

Celile - Devam et. Sonra? .. 
Rıza - Ben bir genç kızı 

seviyorum Celile .. 
Celile - ( Asabi ) biliyorum. 
Rıza - Fakat, ben bu genç 

kızı çıldırasiye seviyorum. 
Celile - ( Kızgın ) peki •• 
Rıza - Çok, amma pek çok 

içmemin sebebi de bu .. 
Celile - Herşeyi biliyorum. 
Rıza - Herşeyi bildiğini, ben 

de biliyorum. Fakat eğer ben 
bu genç kızla evlenmezsem yaşı· 
yamam Celile .. 

Celile - ( asabi ) kısa] kes .. 
Netice?. 

Rıza - ( Oturduğu koltuğu 
karısının yanına çekerek onu 
omuzlarından tutar ve yüzüne 
bakar) gözlerime bak Celile .. 

Celile - Söyle ?. 
Rıza - Ayrılacağız .• 
Celile - (Sesi titrek) peki .. 
Rıza - Hayır böyle değil •• 

Bu asabi, hırçın ve kıskanç değil. 
Celile - Seni kıskanmıyorum. 
Rıza - Ben seni kıskanıyo-

rum. 
Celile - Kimden? 
Rıza - Doktor Seyfettinden. 
Celile - ( Susar ) •• 
Rıza - Şu halde ben de ka

ııiim ki sen beni Samimeden kıs· 
kanıyorsun.. Hayatımızı birleşti
rirken biz bunları düşünmemiş· 
tik. Evet kabahatin büyfiğll ben
de.. E vvelA ben sana ihanet 
ettim. Seni aldatbm, evimden 
soğudum. Sana karşı muamelem 
daima sert ve haşin oldu. Ben 
içmiyordum Celile.. bankadan 
sonra Sa~:....: :;J .l gidiyordum. 
Gece yanlarına kadar gAh onlar
da, gah sinemalarda tiyatrolarda 
kalıyorduk. Eve gelirken alışmış
tım. Cebimdeki ufak bir rakı 
şişesinden ağzıma birkaç yudum 
döker senin karşına yıkık ve 
sarhoş çıkardım. 

Celile - Yalnız bunları bil
miyordum. 

Rıza- Bazı gece 
içtiğimde olurclu. 

Celile - Bitir. 

halcikaten 

Rıza - Ben Samimeye öy
le kuvvetli bir aşkla bağlandım 
ki Celile, bilsen, kaç gece yatak
ta uğraştım! ''Onu aklımdan çı
karacağım. Kalbimden söküp 
atacağım .. dedim. Fakat Samim -
yi görünce bütün isyanlarım, bü
tün kararlarım bir anda buz gibi 
eriyiveriyordu. Biliyor musun? Se
ninle nekadar sevişirdik. Hani 
o sene köye yeni gelmiştim. Üç 
senelik memleket hasretile bir
denbire her şeye kavuşunca, 
gözlerimi idare edemedim. 

( ~k&M Yilr , 



2 Nisan SON POSTA 

Bir Ölünün Hatıra Defterinden : 
~~~~~--~~~~~~~-

HAİNLERİN İÇ YÜZÜ ..___Muh:: ____ i: 

Buğday Gibi Bah 
Memleketler De V 

en 
ır 

Y .. EJJ•J•kJ N J G• .1 N y J Paris Belediyesi,Her Sene, Sen ehrine 
UZ I I er ası ıttı er, e aph ar Binlerce Balık Yavrusu Dökiiyor 

- - - -

BİZ NE BEKLİYORUZ. BU HERİF NE SÖYLÜYOR 
NASİBİMİZ HEP BAŞAŞAGI GiTMEK MİDİR ? 

-46-

Uzunca dedikodulardan sonra 
Kürt Zeynelabidinin bütün ihvao 
(1) namına meçhul .ziyaretçi ile 
görüşmesine karar verildi ve bir 
kıravat takılarak, üstü başı süp
rlilerek genç itilafçı, "hayırdır 
inşallah ,, nidalarile aşağı gönde
rildi. Otelci. sofada ve merdiven 
başında bekliyordu. Kürt oğlanın 
odadan çıkması üzerine yanın& 
yaklaştı: 

- Gelen adamıri dili, dedi, 
Hicazlıyı andırıyor. Enini, boyu· 
nu anlamadan herife yilreğinizi 
açmayın bir mesele daha çıkıp ta 
otelimin yeni baştan gazetelere 
kepaze olmasına dayanamam. 

- Anlamadım. 
- Dışarlarda dolaşan Hicaz-

lılar ekıeriya oynak olurlar, 
rüzgardan nem sızdırırlar. Belki 
Lu adam da size külah giydirmek 
later. Gözünüzü açm da varırım 
yoğunuıu kaptırmaym. Malum ya 
parasız kalırsanız ucu yine bana 
dokunur. Gazetelere bir parmak 
bal olmak ta başka. 

Klbi Zeynelabidin 11 kel ,, di, 
hem de kellerin cıv1klarmdan ve 
müstekrehlerindendi. Otelcinin 
ıözlerini alık alık dinledikten 
80Dra brnaklarmı biçimsiz kelle
sinde dolaştırarak kötü kötü dil
tüodü ve kendi kendine g,urıl
dandı: 

- Biz ne umuyoruz, bu herif 
neler söylüyor. Galiba nasibimiz 
hep başaşağı gitmek olacak. 

Fakat ziyaretçi ile selamlaşır 
selamlaşmaz bu elemli kuruntu
dan kurtuldu ve sevinçler içinde 
kaldı. Çünld ziyaretçi efeadi, ilk 
t~mennayi müteakıp kendisini şu 
sozlerle takdim etmişti: 

- CelaletülmeJik seyyidina 
Hüseyin ilmi Ali Hazretlerinin 
Kahire mümessillerinin katibiyim. 

İstanbuldan İskenderiyeye ge
lip Osmaniye oteline inen Musta
fa Sabri, Zeynelabidin ve Rıza 
Tevfik Efendiler Hazeratile ( J ) 
arkadaşlarına mümessil beyin se-
lamlarını ve ayni zamanda CeJa
lctülmelik Hazretlerinin iltifatları· 
nı tebliğe memurum. ~~metlu 
Hicaz meli.-<e H zrellerinin emir
leri de \ardır. Arkadaşlarınıza 
binat tebliğ etmekle şereflenmek 
isterim. 

Kürt Zeynelabidin, kağıt üs· 
tüne yazıla bir nutuk gibi katip 
Efendinin ağzından Türkçe olarak 
çıkan sözler üzerine teşekkür 
edemP..di, hürmet gösteremedi, 
sersem bir sevinç içinde: "Ya, 
~yle mi?,, Diyerek salondan fır
ladı, merdiven basamaklarırı 
üçer üçer atlayarak yukarı çıklı, 
arkadaşlarnun bulunduğu odaya, 
bir top ~ibi düştü: 

- Mi jde! - di)'e bağırdı - Hi
caz kıra'ı biz.:! selam söylüyor! 

Mustafa N tık, izi hala yaşayan 
bir ahşk.niılda } erlere egiiip bu 
selamı mutantan bir temenna ile 
iade ederi n ve bütün firariler, 
bir karış açılan ağız! rının salya
sını göğüslerine i.llu ırken Şaban 
Ağanın sesi yükseldi: 

Aleyna ve aJeykümii6sc-
1Am. İşte şimdi karnımız doydu! 

Kürt Zeynelabidin, aık&a,an 
nefeslerini t.,dile ve tanzime uğ-

1 "Kıral Hazretlerinden 
emir var: Haydi giyini
ni2, üstünüzü başınızı 
düzeltiniz, emri getireH 
efendi bizi bu sefil vazi
yette görn1esin. ,, 

l 
Jiğile yapılan bu işler kısa bir 
müddet içinde bitti, latalar, 
sankJar, caketler, yakalar inti-

1 zama sokuldu ve bütün heyet 
Kürt Zeynelabidinin dela:letile 
odaya gelecek misafiri karşılamak 
için merdiven başına çıktı. 

raşarak müjdesini tamamladı: 
Kıral Hazretlerinin bazı emir

leri de varmış. Kelen Efendi, 
bu emirleri bizzat tebliğ ede· 
cekmiş. Haydi, durmayın, kı· 
mıldanan, giyinin, üstünüzü ba-

şınızı düzeltin, yatakları örtün, 
pılıpırbyı kaldırın. Herifceğiz, yi
ne bizi bu sefil vaziyette gör
mesin! 

Şimdi Şaban Ağa da alayı ve 
alaylılığı bırakmıştı, diğer yoldaş
larla birlikte odayı düzeltiyordu, 

yatakların çarşaflarını örtüyordu, 
bir taraftan da üstüne başına 
çeki düzen veriyordu. El bir-. 

--
Akşehirde Muhtar 

• 

intihabatı Kanlı 
Oldu 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

Eğrigöz köyünden sabık muhtar 
lbrahim Çavuş taraftarı olduğunu 
öğrendiğim z.anıan Abdullah oğlu 
Osman, yine muhtar intihabı me
selesinden dolayı ayni köyden 
Ahmet oğlu Kadirle kavga ?etmiş, 
Kadir, Osman n yolunu beklemiş 
ve tabanca ile göğsünden vur· 
muştur. Mecruh nğ r ve tehlikeli 
bir vaziyettedir. Bu suretle yine iki 
aile yuvası sönıniiştür. 

Üçiincü nak'a - İkinci vak'
adan bir gün sonra Y alvacm Sü· 
cüllü köyünden Abdurrahman 

oğlu Rama-ıan, kendi mahalles:n len 
Hncı Halil oğlu Kamil ve Melek 

(Arkası var ) 

Yeni Neşriyat 
Peyami Safa 

-
Fatih - Harbiye 
Roman: Fiati t(Y.I, ciltlisi 125 Kr. 

Nazım Hikmet 

Benerci Kendini 
Niçin Öldürdü 
Şiirler : Fi ıti 75

1 
ciltli 100 Kr. 

Nn m Hikmet 

Kafatası 
Fıatı: 10:.. ciU~ ıo:ı Kr 

Necip Fazıl 

Ben Ve Ötesi 
~.frı cr m cmu.'\ 1 ·hati: l'.)0, cilllisl 125 Kr 

Ma mut Yesari 

Su Sinekleri 
Büyü!c romnn: p, t ı5'l, ciltlisi 175 Kr. 

Malı nut Yesari 

Bahçemde Bir 
Gül Açtı 

BüyiUc rom.ın: 1'İatl 153, cillliai 175 Kr 

Mnhmut Yesari 

Kırlangıçlar 
HoUlıın: 1-1ııti SU, ciltliai 75 Kr. 

Mahmut Yesari 

Çulluk 
Bü, iik roın'.ln: Flnti 150, ciltli si 175 Kr. 

Mahmut Yesari oğlu İbrahim tarafından kurşunlarla 
kafa ve bacağından vurularak 
ölmüş, kurşun beyninde kalmış, 
do!ctor mezun olduğundan mak
tul Akşehirc getirilmiş ve doktor 
Fadıl B. tarafından ancak dört 
gün sonra otopsi i yapılabilmiştir. 

l i 

Aksaçlı Genç Kız ı ı 
BüyGk romaa: Fiati 1 ~O, ciltl s l 175 Kr. 1 

Mebrure Sami 

S·öııen Işık 
Birkaç senedeuberi bit· kısım 

Ak ehir köylerini biribirine düşma" 
edecek olan bu muhtar intihab. 
n1eselesinin herşeyden evvel bir 
itidal mesel ı otduğunu halka 
anlatma'< liiıımdır. Muh•anarınm 
seçılıncsinde bu derece titiz dav
ranan h,.lkımız.dan herşeyden 
evvel sükünetle vazifelerini yap
malarını İslerim ve isteriz. 

Büyük rom::m: Fiati 125, el t isi 150 Kr. 

Etem fzıet 

Beş Hasta Var 
Bürük uıııuan: Fiati 175, ci.tııs. 20J Kr. 

Suphi Nuri 

Kooperatifçilik 

1: N. 

t" ati : 125, ciltlisi 150 Kr. 

~ ~ Siihulet Kütüphanesi 

--------- ----
... Kuranı Kerim Tercümesi • 

-

TÜRKÇE MUSHAFI ŞERİF 
KURANI KERİM N ESKi HAPFLERLE BASiLMiŞ TAM VE 
TAMAM TERCÜ .• 1ESiDiR. BÜYÜK KIT'ADA 719 SAYFA. 

Ders \"ekili Halis, M~clısi Md.1.rif aza!:>•ndan Hacı Zihni \'e • 
Faiz, tetkiki miiellefatı şeı·'iye azas•ndan Hüsnii Ef~ndi 
merhumların tet.kildıı elen 1 eç ı•iş ve tal(di/c .. ini kazanmıştır. 

snbuh:t küıüphaııc~i mühür .ne \ 71) itli) r 1 o. m.ıı.ıaol Jikk;ı. cdiall.. 

lt1üı .. yye ı ciltli~! 20JJ, var .. ld ırı ral ıı el ti.si ~;;o yal lı:zl .. fevkllllde dltli!eri 38) K. 

Saht yeri: Sühulet kütüphanesi · "I 

..... *' 

Paristen geçen Sen nehrinde kışın tesirile balıklar azalmaktadır. 
ilkbahar geldiği zaman Paris belediyesi nehre döktürmektedir. Adeta 
buna bir 11balık ekme,, usulü diyebiliriz. Nehrebahk dökülen bahk yavru
ları az bir zamanda büyümekte ve nehir adeta bir balık tarlasi 
vazifesini görmektedir. Resmimiz Paris belediyesi tarafından hususi 
motör!erle denize dökülen balık yavrularım -göstc:.rmektedir. ilk par
tide nehre 20.000 balık yavrusu dökülmüştür. Belediye için bu iş, 
mühim bir varidat meselesidir. Zira, binlerce Parisli, bu nehrin sa
lıillerinde ba1ak &\Tfar ve avlatmak için de resim vererek müsaade 
alır. Paris belediyesi, mühim bir varidat teşkil eden bu meseleye 
büyük ehemmiyet verir. 

.Ev Ve Apartıman Ki ala
I rında Nisbetsizlik Var 

( ea, taran ı inci uyfada ) 

men, şu netice hasıl olmaktadır: 

Büyük daireli büyük aparh· 
manlaı m kiraları geçen seneye 
nazaran yJzde yirmi nisbetinde 
enmiştir. Buna mukabil asıl 

mu tavassut halkın oturduğu 
ev ve ldiçük apartımaolann kira
ları bir türlü inmemişti. Ticaret 

Odasının İstatistik Bürosunun 
yaptığı tetkikat ta bunu göster
mel<tedir. Bu mesele hakKmda 

Ticaret Müdüriyeti ile, Ticaret 
Odası ve Belediye nezdinde tet .. 

ki!cat yaptırdık ve şu 

vardık: 

Ttcaret MUdllriyetinin 

neticeye 

Fikri 
"Biiyük apartımanlarm kira· 

lnrı epeyce düşmüştür. Mutavassıt 
halk için olan aparbman!arla ev

lerin kiralarında bir fazlalık yoktur. 
Esasen olsabile bu kiraların İn· 
dirilmesi için mücli.iriyet hiçbir 
teşebbüse girişenıcz. 

Tatbikini istiyebileceğiıniz ih
tikar K a 1 nu da tahditten sonra 
eşya fiat:arıoda basıl olan yük
seklik hakkındadır. Kiralan indir
mek Belediyeye aittir •• 

Ticaret Odasımn Fikri 
Oda mdıafilinde yaptığımız 

tetkikata göre "mutavassıt hal· 
lcı 1 oluı·Juğu ev ve apartmanla-

rrn kiraları dört beş S.!laedenberi 
bir türlii inmemiştir. Bu sene 

geçen seneye nazaran memur 
ve amele ücret ve maaşlarında 
yüzde ondan yüzde yirmiye kadar 
bir tenakus vardır. Emlak ver
g:si de inmiştir. Ayr•ca, bu sene 
fazla inşaat la yapılmışhr. Bunun 
için aparlıman kiralarını yüzde 
yirmiyt-. kadar indirmek makul 
ve tabii olur." 

Belediyenin Fikri 
.. Belediye şimdilik ıeker , 

gaz , ekmek gibi ihtiyaçların 
ucuzca temini ile meşguldür. 

icap ederse ev ve aparlıman ki
ralannm da bir mMtar indiril
mesi yolunda bazı teşebbüslerde 
bulunur.,, 

lktısatçllarm Fikri 
Kendilerile görü~tü~ümüz üç 

genç iktısatçımız şu fikirdedirler: 
"Aparhman kiralarmı yüzde otu
za kadar indirmek elz_ ıdir. Al
manyada hükümet bir kanunla 
ev kiralarını indirdiği gibi umumi 
hayatı da mümkün mertebe ucuz
latmıştır.,, 

FEVROZIN 
FEVROZIN 
FEVROZİN 

FEVROZİN 

FEVROZİN 
FEVROZIN 

Gripin, ağrı ve sızısının 
dü$m"'nrdır. 

fotoiraf Talı/ili Kupon ı 

1'f'lıla0nit1 ögn:nmck lı;tl.} or111111. 

fotoğrafıııı·u 5 adet kupon ile bir· 

liktc ıcönderiıı1ı. Foto •r fınız. aıray.• 

t ,1 bıd ir ve iade '"d"lme:ıı. 

lam, mes' !& 
•eya aao'•t ? 

Ha"1t'İ au;11lr. h 
cevabı ? 

' 
1 

. 

1 

Fot•traf IDt.ıar 1 

rcl,·ce.< mi ? 

Futoxr ı!ı • ı. ıtc" ' J() kuru'i < 

ı· r. 

. 
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Hasarat v~ Tahta kurulanndan , 

k tulınak için şinıdiden yuvalarını 

Arapçasile Birlikte K~:~~~::m 
HüyUk T<ır ~ .iınl üvdet Pqıaıa Ilga= Kuraal1ealal havi dojTu eeerl prlfla 

mlike .. nı~I ciıtı'si 2()0 kurl&flur. Kaymaklı klfıt ft albıa yaldısl& clltllel 
300 kurllflur. Niiıhalan udar. 

Hayatı Hazreti Muhammet 
KıymetU nerln t.knılll ciltli !03 kuruıtur. . 

Mufassal Islam Tarihi 
Clltliei 200 kuruttJr. 

Meşahiri İslam Mel;~ü:ser 
u ı;ktr. Bu kitaplar ian posta Ucretl alınmadan r3nderlllr. 

> Merkezi : Türk Neıriyat Yurdudur. 

BREKFAST 
BISKÜITI 

YERLi MALI 
ATLAS Fabrikasının 

Avrupadan gelenlerin fevkındedir. 
Bir tecrübe kafidir 

Şelrerdler ve Bakkaliye mağaı.alarmda bulunur. 

Fabrikası : İstanbul Asmalb Canbaz bam 
Caddesi No (20) Telefon : 2, 1096 

ATLAS FABRIKASI 

Zaf ı) eli umumiye, ittibası:ııhk ve kuvvetsizlik 
faide ve te1iri görillen: 

FOS }4' ATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

,, A 

1'UKUFE 
iT RİYA.Ti 

Şükôfe 
Kolonyaları 

Dünyanın en nefis 

müstahzarahdır 

80 Derece Ali 
85 

90 

91 

70 

" 
• 
• 
• 

AliyüJAll 

Fevkallde 

Masaj 

Nefaset itibarile hiçbir ecnebi markası Şüküfe kolonyası 
çeşitlerine tefevvuk edemez. B'lhassa kibar maR'azalarda satılar 

EBEVEYNINIZLE. YAVRULARINIZIN 
VE SEVDIKtERINIZIN 

Hahralarım daima muhafa etmek ister misiniz? 

FOTO FRANSE' de 
Ağrandismanlarını yapbnmz. Fiatler mutedil, İf fevkalide 
san'atkaranedir. Elinizde mevcut en kOçtik, en eski fotoğrah 

gönderiniz, canlandınhp büyOtüllir. 

Yalnı& 75 kuruş aönderiniz, mukabilinde Reiılcumbur Hazretlerinin 
tabii büyüklükte, 1an'atkirane bir büıt portrelerini elde edeeekıiniıı 
Türkiye'n in bilümum ricali iliyenin portrelerinin f iatleri dahi aynidir. 

Posta masrah yukarıki bedele dahildir. 

Foto Franse, istiklal caddesi No. 128 Beyoğlu. 

Kulak, Botaı, Burun Mütehau111 ' Dr. Hafız Cemal 
Dr Ekrem Behçet 

1

'. Dahiliye mütehassısı 
• Cumadan maada · herğlln (2,30-

Berotlu, Mektep aokak 1 5) lataabul Divanyolunda No. 118 
Telefo,. ı ff'6 Tel 1 21:.a ....................... 

SON POSTA 

FAYDA ile · tahrip ediniz. 

Dünde.1 itibaren 

60 Kuruşla 
Tablıdot 

- 3 Yemek 
.. 1 Tatlı 

- 1 Kahve 

İçkiler: 
Rakı 100 Dr. Şiıe 160 Kr. 

• 50,," 80,, 
,, t ek 20 ,, 

Bira 20 ,, 

Zengin, nefis ve mütenevvi 
mezelerle beraber. 

istasyon lokanta ve birahanesi 

--- Sirkecide: 

SEL)dlH BAftHASI 
Tealı tarihi 18111 

Sermayesi Tamamen 
tediye edilmiş 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi: IST AN BUL 
TORKIYE' deki Şubeleri: 
----------------------GALATA IST ANBUL, IZMIR, 
SAMSUN, ADANA, MERSiN 

YUNANISTAN'daki Şubeleri: 

SEı.ANiK , ATINA, 
KAV ALA, PiRE 

Bilümum banka muamelatı. Kredi 
mektupları. Her einı nakit üzerine 

hesap kütadı. Huıuıl 

kHalar ic:an. 

Çocuk hHtalıkları millebuaa11 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyotlu Mektep sokak 

Telefon B. O. 24% 

SON POSTA 
Yevmi, ~iyasi, Havadh ve Hal.c 

gazeteıl 

idare . r.tanbul: Eıkl Zaptiye 
• Çatalçeıme ıoka}ı 2S 

Telefon latanbul • 20203 
Poıta kutuıu: i.tanbul • 741 

Tela-rafı lıtanbul SONPOSTA 

ABONE FiATl 
T0RKIYE ECNEBi 

1400 Kr. 
7SO ,, 
400 " 
ıso • 

1 Sene 
6 Ay 
3 .. 

1 " 

2700 Kr. 
1400 •• 

IOO " 
300 ,, 

Gelen evr•k •8rl verihıeı. 

lllnlardan mee'ullıet ahn'llac. 

Cevap için mektuplara 6 kuruıluk 
pul iliveıl li'ltmdır. 

Adres detişfüilme!Iİ (>O 1cur ııtu. 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ratıp 
Netri1at MildürO: Selim Rajıp 

Dr. Celal Tevfik En İnatçı baş ve diş 
ağrılan: biricik ZObrevl ve idrar Yolu 

Hastalıkl ırı MDtehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddesi 
No 35. Saat. 2 - 6 

FEVROZ/N 
Necdetle geçer, gider. 

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

paşa mahallesinde Muradiye caddesinde atik ve cedit 1 No. ile 
murakkam arsa satılmak üzere 26 Mart 932 tarihinden itibaren 
25 nisan 932 tarihine kadar d6rt hafta mllddetle ve kapalı zarf 
usulile müzayedeye vazolunmuştur. ihalesi 25 niaan 932 tarihine 
mUsadif pazartesi günü saat on beıtedir. Talip olanlar 680 lira na· 
kit pey akçesi makbuzu veya o miktar banka kefaletnameaile tek· 
lif mektubunu yevm ve saati mezküre kadar lstanbul Evkaf MlldO
riyeti binasmda mütetekkil idare enclimenine tevdi eylemeleri 
ilin olunur. 

Cildinizin taravetini bozmadan 
kullanabileceğiniz 

Y egine bıçak 

POK B 
Tıraş bıçaklandır 

Yüksek kıymetini dllfOrmek 
için yapılan bntnn hareketlere 
rağmen daima en yilkaek mevkii 
ve hepsine faikiyeti muhafaza 

etmiştir. 

POKER tıraş 

her yerden 
bıçaklarını 

lstanbul Evkaf Müdü
riyetinden: 
Kıymeti mubammeneai 

Lira K. 
Tamamı (61) metro (tJO) santim terbilnde bulunan 
Gedikpqada Mimarhayreltin uaahallesinde Tatla
kuyu sokağında eıki (12) yeni (18) numarah 

424 56 

460 ()() 

anamn tamaım. 
Tamami (230) zira terbiinde bulunan Kuımpqa· 
da Nabncı Hacı Hasan mahallesinde Nalıncı yır 
kuşunda klin muhterik Nabncabasan camü prifi 
arsasının tamamı. 

Yukarda semt, mahalle, sokak ve numaralan muharrer emllk 
satılmak ilzere (21) glln mOddetle illna vazedilmiştir. Talip olmak 
istiyenler (25-Nisan-932) tarihine mlisadif pazartesi gilnll saat on 
beşte kıymetlerinin ytlzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile 
birlikte lstanbul Evkaf MOdiriyeti binasında Mahl611t kalemine 
mliracaatleri ilin olunur. 

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

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

3. cü keşide: 11 Nisan 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: 
100.000 Liradır. 
Ayrıca 20.000 Liralık 

bir mükafat. 


