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KAZAN VERGİSİ 
il zinesinden iki Mil

on Lira Kaçırılmış! 
ühim Bir Hırsızlık Meydana Çıkarıldı 
Müfettişler tarafından iki se

nedenberi yapılan derin tahki
kat ve tetkikat neticesinde, ye
kunu tahminen iki milyon Jiraya 
baHğ olan şayanı hayret bir su'i
istimal meydana çıkarılmışbr. 
Rthtım şirketi antrepolarında ya
pthn bu suiistimal, millet hazine
sinden vergi kaçırılmaktan iba
rettir ve bu husu taki tafsillt 
ıudur: 

Bundan uzun bir milddet ev
vel yani 928 senesinde gümrük 
umum müdürlüğüne bir ihbar 
yapılmış ve denilmiştir ki: "lstan
bu1dnki Rıhhm şirketi antrepola
rında muhafaza altına alınmış 
olan tüccar eşyası, bir takım 
gizli ve kirli eller tarafından 
Gtimrük İdaresinin haberi olmak· 
sızı~. kaçırılıyor ve abipİenne 
verıhyor . ., 

Tabii, henUz gümrnk vergısı 
verilmeden antrepoya konulan 
bu mallar, antrepolardan şehre 
ithal edilirken gümrük vergilerinin 
t h ili lbımd r. Fakat bahsettiği
nfrı gidi ve kirli eller, bu mal
ları mahirane bir surette sahip-

1 1 

İstanll•l NiJsı11nat Baımüdüril 
Seg/i B. 

lerine vermişler, bu suretle güm
rilk resminin 6denmesine imkin 
bırakmamışlardır. 

Fakat ihbar yapıldıktan sonra 
Müfettiı Cemil Veli Beyin riya
seti altında derhal tqkil olunan 
bir heyet tahkikata girişmiı, ilk 
hamlede antrepoların defterleri 

n 
Ömer Hayam 
Hasan Sabah 
Nizamülmülk 

Edebi at rihini b ·ıenlerce meçhul olmıyan bu 
üç · im, Ş kın en efsanevi mac asının üç 

büyük k hramanıdır. 
Birl ıiir "" edepte begnelmi/el bir sima olmuş
tur. ikincisi asırlarca etrafına delııet w korlcrı 
•açan bir din garalmışt,,.. 

Üçüncüsü eski bir Şark vezirldir 

Bu üç büyük simanın etrafında yazılmış olan son 
tefrikamız, Garp ve Amerikan ediplerinin bile 

takdirine mazhar olmuştur. 

Pe Ya ında Bu Sütun
rda · Okuyunuz ... 

iizerinde tetkikat icra etmiştir. 
Bu tetkikat eanas1nda hayretle 

görülmüştür ki, miktarı mühim bir 
yekun tutan bir kısım tüccar 
eşyası, gümrük re!4mİ verilmeden 
antrepolardan menılekete ithal 
edilmiştir. 

Bu suretle hazineden kaçırı
lan gümrük reımioin ilk partide 

tespit edilen miktarı yanm mil
yon liraya yakındır. Fakat tetki
kat ilerledikçe bu miktarın iki 
milyon lirayı da geçeceği tahmin 
olunuyor. 

GlimrOk remi verilmeden ka
çmlan bu mallar Rıhtım şirketi
nin kefaleti altında bulunduğu 
için gilmrlik resminin şirket ta
rahndan tazmin edilmesi lazımdır. 

Dijer taraft r Jstanbul Güm-
-k Baımlidm aı ~ .. yH Bey bu 

hususla aynen ıunlan söylemiştir: 
" - Böyle bir mesele vardJr. 

Müfettiş Cemil Veli Bey tahki
kat yapmakta idi. Neticesi hak
kında malümatım yoktur. " 

Millet hazinesinden kaçırılan 
bu vergilerin tazmini için Rıhhm 
şirketi mahkemeye verilmiştir. 

Deve İle Reklam 
---

Bir Şirket, işe Rakı Propa-
gandasile başlamak istiyor 

Stımsantla tln. ile tasarr ı/ 
propagandası 

Bir şirket, fıtanbul sokakla
rmda deve ile reklAm yapmak 
istiyor ve ilk iş olatak ta bir 
rakı fabrikasının reklam ve pro
pagandasını yapacağından bah
setmiştir. 

Maamafih belediyenin başka 
bir şirketle bu hususta mukave
lesi olduğu için bu talebi kabul 
etmemiştir. Fakat müracaat, da
imi belediye encümenine havale 
edilmiştir. LUzum hAsal olursa 
şehir mecliıinin kararma sevke
dilecektir. 

IYACAK 
Halkının Mühim Bir Kısmı 

Sakat Vilayetimiz 
Dağlarda 
Barsa ki arı 

Bu Sakat Halkın Çalışan 
Kannlanndan Boşalmışbr 

Antalya l ( Hususi ) - Yol 
vergilerini veremediklerinden do
layı Aliiye mıntakasında, yol 
inıaatmda filen çaJıpcak kCSylfi
lerin muayenesi, çok hazin bir 
hakikatin meydana çık~asina se
bep olmuştur: Bu havali k6yltııo
rinin büyük mikyasta sakathtı. 

Bu sakathk fıtıklar . 

Alaiye ve civarı halkında fıbk 
hastalığının bu derece fazlalıjı, 
mmtakanın dağlık olması, halka
nın da ormancılıkla meşgul bulun
masıdır. 

Muayene neticesinde timdiye 
kadar yllz kişinin fıtıklı olduğu 
anlaşılmıştır . 

Bu hastalık, burada, o derece 
müterakkidir ki, hemen çoğunun 

barsakları tamamen kannlanndan 
boşnlmıştır ve bu biçareler, bu 
feci yükü, büyük bir azap olarak, 
bütün hayatlarınca tatırlar.Resmini 
gönderdiğim Sedre köylü Hamit oiJu 

t 

Hamit ollrı Kerim, ba htbalaf 
insanlardan feel 6lr ni.imıınedir 
Kerim baraaklan karnından ay
nlmıı olan betbahtlardan biridir. 
Bu hale, bilhaua Sıhiyye Vekl-
1.:tinin nazara dikkatini celbetmek 
ı.tuim. JI. 

Bir Facianın Kanlı Kah
ramanı idama Mahkiim 

Ali.iye 1 (Hususi) - Burada, feci bir cinayetin muhakemesi J•· 
pılarak hitam bulmuş ve başlıca faili idama mahkiim edilmiftir. Bu 
tllyler ürpertici hadise şöyle cereyan etmiştir: 

Payalla köyn muhtarı Ahmet ağa, ka}bolan hayvanlarını dağda 
ararken karşısına aynı köyden Yusuf oğlu Mehmetle kardeti Ahmet 
çıkmışlar. Muhtar Ahmet ağa, bir h1rsızlık meselesinden dolayı ba 
iki kardeşi Adliyeye teslim ettiii için adamcağıza derin bir lda 
besliyorlarmış. 

" Sen bizim hını:ıhk meselemizi meydana çıkarırmn öyle mi ? di
yerek biçare adamı tnfenkle öldürmüş, öldürdükten ıonra kol ve bacak
larını ayırmış, tenaalll Aletini de keserek ağzına sokmut, ve kaçınır 
lardır. Adliye ve jandarmanın aıkı takibab neticesinde bunlardan 
Mehmet yakalanmıf, 930 senesinde kardeşi ile birlikte ifledikleri 
cinayetin neticesi ancak yeni alınmıt ve idama mahküm edilmiftir. 
Ahmet firar ettiğinden davası ayrılmıştır. M. ASIM 

1 Hangi Buhran! 1 

- Herkeı buhrandan §ikiyet ediyor. Halbuki ben, timdiki kaW 
çahıtağımı hiç hatırlamıyorum. 

- Ne it yapıyorsunua, efendim ? 
- Bedeatende telllbm. 



CHalkın Sesi J 
Fikir Ve Spor 

Sarayı 
F..11ld ,.e yanmı4 Çırağan S.rayınm 
spor sarayı haline ~etirilme.i ;çtn 
bir teıebbü

0

sten bahsediliyor. Hal
baki, her fCydm e.•cl, memleket· 
te bir mütefeklı:irler aar•yı kuru~ 

masa llumdar. Bu•• MfU4ıktan 
aoara akabinde .,_ itine dönebi
liriz.. Dün, bu huauata görüttütü· 
müz kariluimiı. blse bu milnue· 
belle dediler ki: 
Kimli Bey ( B~ya:ut ICoelıa t,..m, .ı} 

•ddeei 21 t 
- Bizim spor teşkilabmız di

ğer teşkilltlarımıza nazaran çok 
yüksek ve mükemmel denebile
cek bir haldedir. Beden sporu 
yananda biraz da kafa sporuna 
ve kafalılar teşkilibna ehemmi
yet vermemiz lizımdır. Çırağan 
Sarayının bir mütefekkirler sarayı 
haline getirilmesini ve memleke
te kafalarile, ICalemlerile hWnet 
edenlere tahsis edilmesini çok 
arzu ederim. Birçok memleket
lerde büyüklerin b6yle sarayları 

vardır. 

"" $nld S.7 (Fatih U' •ahallcal 13) 

- Çırağanın bir spor aat"ayı 
haline getirilmesi ve önünde de 
bir spor havuzu yapdmaaı fikri 
fena değildir. Sporumuzun her 
sabada inkişafını ar:zu ederim. 
Fakat bizim kurduğumuz rejimi 
bu topraklarda kökleştirecek an
cak ilim •e kafa kuvvetidir. Çı
rağanıo hiç olmazsa bir kısmının 
bir edip ve mütefekkirler evi 
haline ifrat edilmesini ııönül çok 
arzu eder. .. 

Sllle,Yman Newlh Be7 (Beyoğlu C.ddet
aı.w.. JSZ· 

- 8en ifrat derecesinde 
sporlann aleyhindeyim. Bizim 

ıimdi en çok dimağ hareketleri
ne ihtiyaamız vardır. lıimlerile 
kalemlerile yükselmiş adamJarı
mı:z parmakla sayılacak kadar 

azdır. Ve hemen hepsi ne hayat
lanm didinmekle, alan terile ka

zanıyorlar. Ekseriya da ihtisasları 
haricinde çalışarak... Beyoğlunda 
bir Alman ve bir Fransız asarı 
atika enstitüsü vardır. Buradaki 
ilimlerin her türlil ibtiyaçlan tat
min edilmiş, yalnız ilim için çalı
ııyorlar. Bunları görüyorum da 
imreniyorum. Bizim de bütün ilim 
fen ve kalem erbabını bir aile 
apartımanı halinde bir arada top
lıyacak bir yurdumuz bulunmalı
dır. ilmi besliyen takdirdir. 

~Tramvayda işlemiş 1 
Sabikalı yankesici Seyfeddin 

Taksimde Tramvayda bir zatın 
cibdanını aşırırken ya 'calanmı ştır. 

BELEDiYEDE 
Memurların 
, Tekaütlüğü 
'Nasıl Olacak? 

Belediye memurlar•run teka- , 
ütJüğü meaelesiw ve diğer be-
lediye itlerini takip için bir haf
ta evvel Ankaraya giden beledi-

1 ye reis muavini Himit Bey dün 
gelmiştir. Belediye memurlarının , 
tekaüdiyesi hakkındaki tefsir 
cumartesi günü Millet Meclisinde 
konuşulmUf ve eskiden muhtelit 
encümenden geçtikten ıonra 

kabul edilen kanunların tefsiri
nin de heyeti umumiyedc kabu-
lli için tekrar ayni encümenden 
geçmesi lazım olduğundan tefsir 
muhtelit encümene havale edil-
miştir. Tefsiri, Meclisin maliye J 
ve bütçe encümenleri belediye 
memurlan lehine olarak kabul 
ettikleri için muhtelit encümenin 

de bunu kabul edeceği kuvvetle tah
min olunuyor. Hamit Bey bu hu

susta müsait bir intibala dönmüştür. 

İn hisarlarda 
Tasfiye için Bir Kadro 

Kanunu Yapılacak 

Öğrendiğimize göre on beş 
güne kadar İıılıisarlar hakkında 
Büyük Millet Meclisinden bir 
kadro kanunu çıkacaktır. Bu ka· 
nun çıkar çıkmaz İnbisarlardan 
bin kadar memur tasfiye 
edilecektir. Tasfiye edilecek 
memurların yüzde (70) kada-
nnın Tütün inhisarından olacağı 
tahmin edilmektedir. Kadro hak
kında malümat vermek üzere 
Umum Müdür Vekili Hüsnü Bey 
Ankaraya gitmiştir. Tasfiye işine 
on beş, yirmi gün sonra başlana
cağı zannolunmaktadır. 

Bekçi Mi, Hırsız Mı? 
Çubukluda benzin inhisar 

depolarında gece bekçisi 
olan Mustafa Ef !ndi Balıkpaza
rında büyük bir hasırlı şişe de-

' rununda benzin satarken yaka
lanmış ve İhtisas mahkemesinde 
altı aya mahkum olmuştur. 

Muallimlerin Sükna Bedslleri 
Maarif Vekaleti muallimlere 

bu seneden itibaren sükna bede
li verilmesini vilayete bildirmişti. 
Vilayet ve belediye bütçesine 
muallimler için sükna bedeli kon
amışbr. Muallimlere sükna bedeli 
verilmesi takarrür ederse bu 
mesele bir kararla halledilecektir. 

S O N P O S T A::;-==-=============-:ıı:::::========-=====N=i=sa=n 4 

Günün Tarihi 

Memleketimize Gi-

A~~oncu~a~ . T eşeb-f N is AN 8AL1G1 ! re~~u!.~:~ s~~~~~~· 
buse Gırışıyorlar 

1 
v.ısıklı Ja tat&n ih.racat~ hakkında bir istl\t~·t1.k 

- ft 4 U~ ... ertm&flerfÜI'. Bu cetvelde Tu,..._ 
Bir Heyet lktısat Veki- 111 .. fh • B • ~J• • 46rt aea~de (18237) kilo• 

ı ·ı T G k LV.l U lŞ lr 1 pra pntierilditi yaalmutadır. Fa-
eti e amasa eçece 

1 

v 1 ..T kat .. J•• dikkattir k1 Türki>ede 

fzmir ve fstabul afyon tacirle- .1 angın Yar 1 tDtd11 inhlura tabid1r n hariçten 
1 N' ünü 'tf • tütnD ıetirilmez. Al&kadarlar bu 

ri ikinci bir içtima daha yapmış· . ısan cuma ~ . 1 • ~yeye •iıaralaran kaçak atarak ithal edil-
lardır. İçtimada İktısat VekaJeti- bır puvasson Davnl azızhgı ya- ditiDİ aaylüyorlar. 
nin son kararı etrafında uzun pılmıştır. Tahkikatımıza göre A l O M ? 

.. k ı ı fy h ~d· .. 1 1 t Fuhuş r ıy r u. muza ere er yapı mış ve a on a ıse şoy e o muş ur: 
satış ve isthsalinin serbeıt bir şe- Cuma gllnU Oakilclar itfaiye- Fubıun ve ıü!ırevi baa talıklann 
kilde icrası hakkında ileri sürülen ıinin telefonu acı acı çalmlf ve arttıtı ıayiaları üıerine beyaQattel 

k k k B bulunu Sıhhat Miidürü Ali Rıza B. fi irler e seriyet azanmışhr. u Kısıklıda müthi• bir yangın ol-
" bu huıusta yeni mücadele ta li ma tna-

esasm müdafaası için Ziya Nafiz dug~ u haberı· verı'lmı'ştı'r. ltfaı·ye k k meli çı h tan ıonra istatistik tutu-
ve huldanh Şerafettin,Hacı Kerim amirliği derhal arazözleri ve laca~nı, kat'i neticenin o zaman 
Beylerden mürekkep bir heyet otomobilleri, yangın haberi veri- abaaeatmı ıöyleı iştir. 
Anlcaraya gidecektir. • 

Bu münasebetle lzmir murah- )en yere göndermiştir. Fakat Çoban Mehmet 
hasları bize şunları söylemişlerdir: Kısıklıya gidildiği zaman ortada 

"- 930 senesinde, afyonun ne duman ve ne de bir alev 
5.i lira} a satıldığını gören çiftçi- iz.i görülmüştur. Bunun üzerine 
ler daha fazla çahşmış1ar ve 8500 tahkikat yapılmış ve bunun 
sand.k afyon elde etmişlerdir. ( nisan balığı ) olduğu anlaşıJ-
931 senesinde ise yine bu ümitle mıştır. Bu gibi hafifliklerin resmi 
(8000) sandık afyon istihsal 
edilmiştir. Bu fazla istihsal müesseselere ka111 yapılması 
ve bankaların kredi verme· doğru görülmediği için telefon 
melcri afyon fiabnın 45 ten haberini verenler hakkında ka-
8 liraya düşmesine sebep oldu. nuni takibat yapılacaktır. 
Fakat tacirler bu vaziyet karşı · 
smda yeni mahreçler buldukları 
için afyon ihracabnuz emin bir 
vaziyete girmiştir. İstihsal ve ihraç 
birliğine lüzum yoktur. Bunlar ser· 
best bir şekilde yapılmalıdır.,, 

Diğer taraftan iktısatçılarımız 
şunları söylemişlerdir: 

" - Sırbistan ile bir ihrac 
mukavelesi yaptık. dünya afyon 
ihtiyacı maltim olduğuna göre 
fazla istihsal edilen afyonlar ne 

olacaktır? Bunların ya imhası, yahut 
bundan sonra istihsalin tahdidi 
lazım gelmel tedir.,, 

Muallimler 
Talebe ile Her Zaman 
Alakadar Olacaklar 

Muarif Vekileti mekteplere yeni 
ve mühim bir tamim gönder
miştir. V ekilet, muallimlerin, ta
lebe ile çok yakından alakadar 
olmalarını ve talebe velilerile temas 
etme ""' üzere mektep idareleri 
tarafından muayyen bir gün tayin 
edilmesini bildirmektedir. Mual-
hmler, talebelerin sokakta tram
vay ve sairenin arkalarına asılma-
malannı temin için bazı tedbirler 
alacaklardır. 

Sarkmtıhk Etmiş 
Seyyar portakalcı Kazım, 

Şehremininden geçmekte olan 
Saniye isminde bir kıza sarkınb
hk etmiş ve km tenha bir kö
şeye çekmek istemiştir. KaZJm 
biraz sonra yakalanm1şbr. 

Halk Evinde 
Muallim Ve Talebeler 
Nasıl Çalışacaklar? 

Maarif Veklletinin yeni bir ta
mimine göre muallimler, mektep-

lerde ve da!rderdeki vazifelerine 

halel gelmemek şartile halk eır

lerine kaydolunabilir:ler ve orada 
bir vazife alabilirler. 

Talebenin halk eY1erindc faal 
bir vazife alabilmesi için 18 ya-

şım bitirmiı olmak ve derslerine, 
mektep intizam ve inzıbalıns mani 

olmamak tartile girebilirler. Vllksek 
tahsil talebesi halk evlerinde yazi. 

fe alabilirler. Lise ve ortamektep 

tTalebeleri lise tahsili sonuna 
kadar Halk Evlerine kaydedil-

mezler. Orada vazife alamazlar. 
Ancak talimatnameleri dahilinde 

ve muallimlerinin 
da konferanslar, 

kcnserlerini Halk 
rebilirler. Halk 

nezareti albn
milsa mereler, 

Evlerinde ve
evlerindeki 

konferans ve müsamerelerden ve 

ı!por sahasından istifade edebi
lirler. 

Adliyede Bir Tayin 
Adliye doktorları yanında 

stajiyer olarak çalışan Ayşe ha
nım Dördüncil istintak daktilo 
katipliğine tayin edilmiştir. 

Dünya Şampiyonluğu İçin 
Meydan Okuyoı· 

Maruf pehlivanlarım12dan Çoban 
Mehmet, diinya şampiyonluğunu eld• 
etmiye karar vermiştir. Çoban Meh
met b&tün ağır sıltlet pehl:vanlara 
meydan okumaktadır. 

Zeriyat Vaziyeti 
Ziraat Vekaleti Meteoroloji m0-

eHeaeS1nıa neşrettiği bir rupora 
pre, memleketimizin son bir ayblt 
zeriyat vaziyeti memnuniyeti mu
ciptir. 

iş Bankası Heyeti 
it Bankaıı lakenderiye şubcainln 

kGpt rHmi11de hazır bulunacak olan 
heyet yarın hareket edf!cektir. 

Fabrikacılar Ankarada 
Tetvild Sanayi Kanunundaki mua

fiyetlerin ilta edilmemesi için tcfeb
bi.te bulunmak üzere fabrik:ıcılar 
bey•tl dlln Ankaraya gftmlftir. 

Kaymakamlar Arasmda 
Ka7makamlar araa1nda baı.ı tab

•il, ..kil "9 becayitler yapdmışhr. 

Muhiddin Bey Ankarada 
Vali Muhiddin Bey, belediye 

hukuk müdürü Muhlis Beyle 
birlikte dün akşam Ankaraya 
ritmiştir. 

Mali Temaslar 
Selinik Bankası meclisi idare 

azasından Münir Salim, sabık 
reji mlldürü mösyö Veyi ile bir
likte Ankaraya gitmiştir. 

Doktorlar 
Toplandı 

Birçok doktorlann teklifi üz.erine 
Ehbba Mubadenet Cemiyeti düu gec• 
ıeç vakte kadar devam eden bir 
içtima JApmıştır. içtimada dok torla
rın tacir olup olmadıkları me e leal 
etrafında ı-örüşüldüğü zannedilmek 
tedir. Bu hususta harice malüma 
sı:ıdınlm amıfhr. 

Son Posta'nın Resim# Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Bekar Vergisinin suya Düşmesi Meselesi 1 

1 : Komşu - Hasan Bey, bekarlık 
yergisinin suya düşmesi herhalde en çok 
ıençleri memnun etmiş olmalı. 1 

2 : Komşu - ÇUnki, kanun projesine 

itiraz edenler hep onlardı. 

1 

3 : Komşu - Bizin. gibi ihtiyar bekar· 
ları da memnun etti amma biz tecrübeli
yiz, gürültü yapmayı. doğru bulmayıL 

• 

1 

4 : Hasan Bt:y - Yavaş söyle de kim-

. 

se duyma11n. Bunlar 6yle şeylerdir ki dii
ünmiye mtiHade Yardır. Fzkat .aylemiye 

deri. 



• 
Her gün 

Det1let 
Günden Güne 
lklısadileıigorl 

Ötecleaberi Ultenllerin bir 
idcliuı ftrclar ı " Devlet tllccar 
değildir. Devlet ikblat itlerine 
kantmu. Uzaktan uzata seyird 
kalmaya mahldlmdar" lerlercli. 

Son umanlarcla deYletleria 
•enal oldaia meseleleri tiri• 
bir glsct. geçiriniz. ithalat Ye 1 - ....,.. bir .... 7UID• 2 - Saatin ba aulluıtlnl din- 3- De•amla, muttarit lly, •ePol 
ihracat meaeleei, ikbsadl buhnm otwap dm..,.. tiakaiua ae diyor : ledlkten aonra laayabnıada pçea ve teaad&fi hamlel.dea tlaı. mı .. 
meselesi, ~ tarifeleri ....,. •ltım fok, ,.._.,. mecburum. boı umulan ye lcaybettiflnis mirdir.Zaman, samaıa çok kunet aar• 
) · ' • 1 Fakat ltlmf ;onı..aclan 1ı6rGyorum. aaniye •• ... t, ıOnleri dlfGnGnls. hd!rek hiçbir netiee almamaktan~ esı, lf8IZ er meaeleei, kambiyo her.in biraz "•la-•ak eok netiett meselelİ ve ıaire ve laİre.. Hatta Çlnkl darmtmyoru111, her aaniye O vakit muvaffak olaıaay111nımn r- ...- ., 

harid siyaset itlerinin bile teme- 171,.İİİ'w~anua.-İİİİ., -İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~aeİİbembiİİnlİİdİİahİİa~IJIİİİİWİİİorİİİİaanilİaİİs.İİİİmiilİİİalİİmakİİİIİleİlvililldır;,ilİIİİİİmlİİİIİİİİİİİİ\ llni iktıaadl meseleler tqkil edl- t~ 
yor. japonyaauı Mançmiyi ifld 
ve başına bir Çin harbı ~ 
ikhsadl sebeplere ım.at eder. 

Ufkumuzu claralbp kendi mem
leketimise ı.kahm. Bir iki sene
clenlleri laalla, cemiyeti ve cfevleti 
nıetrul eden meseleleri habrh
yalım; 

Buğday meselesi, ekmek me-
1eles~ ıeker meselesi, ihracat 
ve itballt arumda mllvuene te
Iİ8İ meeeı.i, Kontenjantman me
melesi, milll aanayiin himayesi, 
meselesi. k&yl&nla iatihllk kabi
liyetini artbrmak aaeMleai, ticaret 
bayabma mlfkderini tehvin me
leleli, iatillaali tezyit meeeleei, 
veqi meseleli, bltçe meaelul, 
borçlar meselesi, afyon meaelCl!li, 
tiltün meseleli ve uire ve Alre •• 

Büttıa bu meseleler ikbsadl 
mahiyeti haizdir Ye dejll yabm 
fenleri, clevleti de ~U. doj-
~· alAkadar ••'- w l»8tlD 
bU111e1.ı.a_. ... ~tiılde..._ 
lesi, bima1eıli, tepikl n yardam 
İltenmekteclir. 

Demek ki b-devlet tellk
ldai. Umumi harpten evvelki dev
let telllcldainden farklıdır. &.. 
dnkl devlet daha ..,.de iltbuClr 
i1r ......... labranacladll'. 

Halbald cleiU Jahuz T ....... 
d, .... dllnyacl& ......... 
mi, idari Ye devlet tellk .... 
tevaf cık etmektedir. idari clewletia 
iktwulr ~eri .....,.. ela OM p 
redir. Ve b.._ _,_,. ..._. 
111DUIDI balnma l.ır t8rll hafte
clilememekte OlmUuun mllıim 
-~-Wri de budur. Dev
let ·u.teailerl iktaudl devlet tek-
lini almadıkça buglln devletin 
kaqılqbia ikb1acll IDeleleleri 
esaslı bir surette balletlileeiae 
imkl11 yoktur. 

Milll Takun Namzetleri 
~ Wmleri bildirilen -

b taklai namzetı.laia 8 Niaaa 

t
l932c ~~'. .... saat 11,1 
a ...... .,... Qf.ildJ.idfet Halk 
Fll'kuı binumdaki ~
merkezinde behemabal .... '.ı,;;: 
lanmalan tebliğ olunur. 

Bekçiye Hocum Etmif 
Roberaon isminde bir adam 

Yenifehirde bekçi S&leyman ata
ya hticum etmif, birkaç yerinden 
Jaralamafbr. 

Kurşuncular 
Polisler Birkaç Kurıun 

Hırsızı Yakaladı 
Kuqua lnnıalan IOB ....... 

de faaliyetlerini ~dır. 
Ewelld gece Ayaaofya civanncla 
devriye_ ıezen polia ve ltek
çiler Sultanalımet medreseaİllİD 
~ualaruıı sökmekte olan iç :r alrmGtler bunlan yakala-
~ de lunıılar kae

mıya mUY&lfak ~ olmuşlardU'. Hir-
llZl,..rın hlvlz~leıi tespit edllmif"' 
tir. Bunlar ~ Arap Osman n 
KUrt Ramazandır. Arap Qıma11 
yakalanmıştır. 

Evvelki gece Mimar camihıia 
kiıeainde saklı buluiulia 200 ldJo
hdC bir 'lmqtan kllçe.1 .. ,.._ 
sllranlmlfbr. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Kazanç Vergisinin Tezyit 
Edileceği Doğru Değil 
Başvekil Paşa izahat Verecek 
Ankarat 4 (Huust)- Kabine 

en bltçesini muvazeneli bir ... 
kilde hazırlamak hulaaanda m~ 
•lliae denm ediyor. Dalrel.m 
l»ltpteri jlSd6 Jlrmlden otuza 
bclar tuanufha olarak hazarlan
IBlfbr. Mtıvazenenin tam bir ıe
kilde temini için kazanç •erırWa 

Ankara, 4 ( KU11181) - ~de tehrlmizde 
mltlait bir facia irtiklp edilmif. bura zenginlerinden 
ihtiyar F ahrettia Efendi ile cevceai d&rt terlr tara
fından feci bir tekilde parçalanarak lldlrlilmtlflll. 
Ba facianın muhakemesine tehrimis Ap C... 
Mahkemeahıde cllbi batJaadllllf ve -..... t.iıl 
bitirilerek hakim verilmiftir. Bu ttiyler lrpertW 
faciamıa c&retklr m&rtekipleri olan Kunıa; Paragoa 

emllk ve akar sahipterile evvelce 

istisna edilenlere de ieımili hak
kındaki cereyan çok kuvvetlidir. 

Yeni blltçe minaeebetile Bq
vekil Papmn •• Maliye Vekili
nin yarın fı .. ka ipiınaıncla izahat 
vermeleri bekleniyor. 

A vnıpa Nereye Gidiyor? 
P.aria, 4 (Huuat) - Bqvekil 

M. Tatdiyl din Londra,a. mu-
....ıet etmiftlr. M. Tardi,a p
letecilere beyanatta bulunarak 
F.1'8111a ve ln,nterenin IUlh mu' 
eleainde mllttelalt: oldutaaa llJle
mit ve demipir ki: 

11 Mieter Makdoaaltla aramız.-

Sefir/erimiz 
Arasında 

Ankara a - Roma lefirlip. 
heol& kimin ~ edil~ ... 
l1bD olmamakla: beraber Parla me
firi M&nir BeJhJ Romaya nakli 
biberi doira detildir. Ancak 
Varto•a ıefiri Cevat Beyin R~ 

daki ..Ulkat bu maksatla ha:ar
lanmııtır.,. 

Diğw taraftala (Taa) pzete-
liain bq alakaleainde ta cllmle
ler vardar: 

"Tardiy~Makdonalt ın&llkatını, 
... rt.ed Awapamn ikbsaden ten
mki için 4 d•'flet arasında aktedl
lecek konferam tarafından verile-

/STER /NAN, /STER 

cek ...... hllpit etmiye matuf ola
nii Dd bapekil aruanda aktecli'mlf 
bir konferana tellkki eı..elc hata 
olur. Fransa ile ln,ilteıe .,....da 
herhaqi bir lçlbac:I devlet aley
hine veya birblam dewletlerden 
mltetekkil bir ltıeyete brp bir 
cephe Yllcada ptirmek .....,. 
baba delildir. 

iNANMA! 
MO.kirat lnhlaar ldaretl taraf11ul•1t bir likit fatwl• aene ıarfıncla earfeclllen Ukiı mlktarı ao Wa Urt1J1 

kall yapıldı S. fabrika aon samanlarda eldclen Wıı •eçmes. Bu noktadan hariçte •Meri ar.amalı .tarar•• 
lik6rler de çlkardL Yalnıı fabrikanın J•pılnaası için tl •ar. Fakat harlclıi alam kabW,etl I• malim. Şu 
lahıaar ldareal 400 bl• lira kadar Wr para aaıfettL hale nazaran Hrfedilea bu 400 bia llraaın 1ıethlct bir 
Halbuki latatiatiklere naauae Tlrldye 41ahillade Bit ıahaya eldl-.ft olcla1Ua tıa,.nmak 1ıilçt11 Sen •J brl 

iSTER iNAN. /STER INAN.MA! 

Sözün Kısası 

Ralcamların 

Beldgati 
.... -----------.-- . 

M•deal diba,.. ipiaud haldı-
katleri ucalc rakamlarct.a cllnll
yor. Artık p UD ft)'a bu tala-
min, hlcliaeleri tahlil Ye telpit 
etmekte 1Dlealir cfelilclir. Bir 
m•llileketin haDJiİ HYİJede 'fe 

haall merhaletle buhm~ 
o memlekette dylenen D1ltiJkWi. 
elan dejil. mutlaka rakamlarclaa 
iatidW o1UD11Jor. Meaell Franm 
hanmm gittikçe ylbelclijini ..,. 
liyen maarif ....,. aibayet ~ 
laldarcla gelip seÇicl bir iz bara
IÜrken o hanm bur&nkl aeTiye
IİDİ skteren ibaat cetveller, her 
yerde dikkat ve kıymet bulayOrl 

Din gödmlze çok ...... " 
pk m&W. bir iatatiatik llillL 
Siyasi ve mali cephelorcltt olduja 
gibi irfan cephelinde de binDirial 
yenmiye çalıfa.D iki bllyllk millet. 
Fransıziar ve Almanlar, IMa -
tistik atitunlannda boy llçlfll-
yorlar. Hemen ilAve edelim kt, 
Fransa, bu alçitm~de ala, hatta 
pek e1I z kalmaktaclar. Çhld 
Atmanyada nlfuı bqına sennt 
( 238 ) frank irfan murafı 1•.-. 
111a11ııa kütı, Franaacla ancak 
( 85) frank aarfo~ 
Bu mllthiı fark itte o iatatiltli 
s'1tunlannda Alman climajau 
adeta klrevl bir hacim YenJor 
v~ Fransız kafasını mlnimi..U ... 
tirlyor. 

Ganaı isterdi ~ bİIİaa de irfaa 
masrafı olarak Yerdijlmk ,.,., 
biyle l&Dtimi -tlmiae .... 
.o&eriae tabida eclilmil oa.a ft 
kafalara aoblu nurua n-.ı. 
keyfi kıymetleri bWw 11,ı. 
bir vuikama timdiliJr jGldw. 
Buna mukabil iatatiatik ..._..,. 

,.-~~~-··· ----~· ......... .. bir taelllclr. _....., __ 
Gimlebiz Mehmet 

Dün Gece Konanbk 
Y:aparkrn YakAlaıllti 
G~ia llelamet -~ 

bir ubıbh .. ·~· ....... cilerde ..( Senan BUıt) ..... 
rmaaa aad•lw •ti-ut. klrelden 
udarak Hldannli mo--
bir ......... .,. ft 4kw ..... 
...... ela - bet kile .... 
........fakat~. 

iki Bekçi 

fnkallde ...... 1a1J1k .,..e 
OEORG& ~~ •J&N D&YBQ 

TRôDB •Bat.iNER 

n Parlela (R• de l.a Pala) (Clıı9a,_. 
..,... .... (t.eıs. ı. Le.•) (MMla 
0111) ~ , .... ,. .,.., ...... illa 
....... r11c-.... ....... ..... ................................ 

P.~CJ.--..,. ........... 
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4 Sayfa 
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Gençler için l 

Yalnız Bir Taraf
larına Ehemmiye 
Verenler 

Kadınlar metbedilmiye daya• 
namazlar. Onlara faraza gözle
nnın veya vücutlarının güzel 
olduğunu söyleyiniz. Buna derhal 
inanırlar ve bütün vakitlerini, 
bu nazarı dikkati celbeden gilzel 
nokta üzerinde temerküz ettirirler. 

Bu, yalnız kadınlara has bir 
:ı.aaf değildir. Bütün insanlara 
ıamil bir zaaftır. Herkes ayağı 

güzelse onu göstermek için, da
ima ayaklanm öne atar. Fakat 
ayağı gösterebilmek için yürllme
mek lazımdır. Yürümeyince de 
ileri gidilemez. 

Demek ki bir nokta llzerinde 
durmak, insanı ileri gitmekten 
alıkoyan bir tehlikedir. 

insan bei!endiği veya bcğe 
ni!diğini zannettiği bir meziyeti, 
bir af'ciyesi üzerinde dururs11t 
diğerlerini ihmal eder. O vakit 
bu meziyet veya ıeciyesi diğer· 
lerinin aleyhine olarak inkişaf 
eder. ötekiler dumura uğrıtr. 

Bir ağaç far.zediniz ki biltün 
dallar1 budanmış, yalnıı bir ta• 
nesi bırakılmıştır. Bu ağacın ala
cağı manzarayı göz önüne -geti
riniz, o vakit yalnız bir tarafı in· 
lrişaf etmiş bir insanın ne fena 
bir manzara addcdeceğini daha 
iyi tahayyül edebilirsiniz. 

Bir talebe farzediniz ki mek
tepte bütün arkadaşları onun 
güzelliğini kabul ediyor ve ikide 
birde güzelliğini methediyorlar. 
Bu kız tedricen güıe11iğine mağ· 
nır olur. Diğer meziyetleri unu
tur. Bütün dikkatini güzelliğine 
hasretmiye başlar. Artık tahsil 
onun için mutat ehemmiyetini kay
ıbeder. Tedricen yolunu değiştirdiği 
Ye kaybolduğu görülür. 

Filhakika insanın mt.thedilen 
tarafına ehemmiyet vermeyip, bU· 
tün kusur ve meziyetlerine 
ayni derecede ehemmiyet ver
mesi, b

0

unlar arasında bir müva
ı:ene ve ahenk tesis edebilmesi 
pç bir şeydir. 

Gençlikte muhtelif şahsiyet 
un urları birdenbire inkişaf kabi
liyetleri arzeder.. Bunlar da ban· 
gisinin daha %İyade inkişaf kabi-
liyyetini haiz old~u kestirmek 
mümkün değildir. Bunu yalnız 
zaman gösterecektir. Onun için 
hepsine ayni ihtimam ve itinayı 
göstermek, ve seçme ameliyesini 
zamana bırakmak lazımdır. 

Bunda muvaffak olabilmek 
için methü senaya ehemmiyet 
Yermemelidir. •)j.. 

Kunduralar 
Bir Macun Sayesinde Es

kimekten Kurtuluyor 

lngilizler alb eskiyen kundu
ralara sürülmek Ozerc bir macun 
yapmışlardır. Bu macun kundura· 
mn altında hiç eskimiyen bir 
tabaka teşkil etmektedir. 

K~h.a faprikatörler.inden Mus
tafa Mecdi ve bahriye zabitlerin
den Miimtaz Beyler f abrikanm 
acenteliğini almışlard.r. Macunun 
istihsali için şehrimizde bir fab
rika açacaklardır. 

Sergilere Hazırhk 
Ziraat Odası bügün toplana

ralc açılacak olan tavukçu!uk ve 
hnhçıvaalık sergisinin t...aJimatna
mesini gözden geçirecek ,,ı c er
gi giinünü tayin e,Jerdı h.ızırhğa 
başhyacakl r. 

Çok Haksız Bir İtham 
Balıkesirde Pokerci Değil, Fakat Nezih 

Ve Çalışkan Bir Gençlik Vardır 
Balıkesir (Hu

susi) - lstanbu1-
da çıkan bir ga
zete, Bahkesirde 
bayatın naStl 
geçtiğinden bah
sediyordu. Bu ya
zıyı burada oku
yanlar hemen de 
hayrete düştüler. 
Çünkü yazılan 

,eylerin hakikate 
benzer tarafı 
yoktu. Bakınız, 

Bahkesirde ha-
yatın nasıl geç-
tiğini ben aolatıvereyim: Şehri
miz.de yaz ve kaş, eğlenceler 
içinde geçen bir rece hayatı 
vardır. 

Haftanın muayyen günlerinde 
hemen her evde toplantılar obr 
ve nezih bir şekilde eğlentiler 
yapılır. Yoksa denildiği gibi Balı
kesirliler güneş batmca yatağa 
düşmezler. 

Gece eğlentileri çok güzel 
olur. Erkek, kadın, genç ve ih
tiyar herkes bir araya gelerek 

A 3.iyede 
----

Yağ Yüz, Peynir 
Otuz Kuruşa 

Alaiye ( Hususi ) - Kasaba· 
mızda hayatın tam manasile ucuz 
olduğunu söy1ersem hiç bnta 
etmemiş olurum. 1Burada on tane 
taze yumurtayı ibeş kuruşa bile 
alan yoktur. Ya1nız hariçten gelen 
toplnyıcıların faaliyeti yllzilnden 
tereyağının okkası son ,.iiinlerde 
yetmiş kuruştan yüz kuruşa fır· 
Jamıştır. Yeni çıkan taze peynirin 
okkası ise otuz kuruştur. Yeni 
sene yağlan da bugünlerde piya
samıza gelecektir. 

M. ASIM 

Beyşehirde Kumaş Fabrikası 

Beyşehir, (Hususi' - Kaza

mız belediyesi şayak, bez ve a1a

ca kumaşlar dokuyan makine ve 

te~alılar getirtmiş, fa8liyete gi

rişilmiştir. Bu suretle bir kısım 
işsizlere de iş bulunmuştur. 

Bandırmada Kadtn Avukat 
Bandırma, (Hasusi} - Asliye 

Mahkemesinde görülen bir dava 

münasebetile ıtehrimize İstanbul· 
dan gelen bir hanım avukat cl!l

sede bulunmuşturA Bu hanım, 

şehrimize gelen ilk kadm avnkathr. 

Yerli Mallarımız Va Manisahtar 
Manisa ( Hususi )- Geçenler· 

de burada yapılan bir nikah 

merasiminde dnve\lilere Bursa 
ipekli mendilleri iç'inde İzmir 
üzüm ve inciri hediye edilmişlıİ. 

Mi!Ji 1ktısat ve Tasarruf Cemiyeti 

b u hareketten dolayı Manisa 
Ticn :et odasına teşckki\r etm'ştir. 

rinolar değil, sa
dece bir tane 
radyolu gazino 
vardır ki orada 
da poker birkaç 
kip tarafından 

aadiren oynanı

lır. Giiya Balıkc
sir<ie güzel ka
dınlara kestane, 
badem veya ce
.iz derlermiş 1 
lıte bir efsane· 
Caha1 

Balı'kesirde park .,,. istasyon citlar.ı 
Bunlar geniı 

bir bayalin ha
kikat uyınıyan mahsulleridir. samimi saatlar geçirirler. Topla· 

nılan evin sahibi mevsimine gö
r.e dondurma, çay ve yemiı 

ikram eder. Yazıldığı gibi gece 
eğlencelerinde poker değil, pe
çiç denilen salon oyunu oynanır. 

O yazıda Balıkesir gençleri, 
vakitlerini poker -oynamakla ge
çiren hafif kimseler olarak tavsif 
ediliyor. {şte bu da doğru değil· 
dir. Çünkü burada poker oynı· 
yan kimseler pek azdır. 

Esasen burada radyolu ga· 

Akşehir de 
Son Kar 

Akşehir ( Hususi ) - Birl ııç 
gün birbiri arkasına güneşli Jİ· 
den havaları görünce artık kıştan 
kurtulduk diye sevinmiştik. Fakat 
bu sevincimiz çok sürmedi. 30 
mart gecesi hava birdenbire de
ğişti ve tekrar kar yağın.ya baş
ladı. Bu yüzden yalnız biz. üşü
mekle kalmadık, çiçek açan ka
yısı ve erik ağaçlan da müteessir 
oldu. Belki hu son l<ar dn kışın 
son hatırasıdır. Size son karın 
bir manwrasını da gönderiyorum. 

T. N. 

Trabzonda 
Halk Evinin Küşad1 fçin 

Hazırlık Yapılıyor 

Trabzon (Hususi) - .Şehrimiz 
Halk Evinin küşat merasiminin 
parlak bir şekilde icrası iç.in bü
tün hazırlıklar ikma olunmuştur. 
Resmiküşadın icrası için Ankara· 
dan emir bekltnmektedir. :Bugüne 
kadar muhtelif şubelere kaydolu· 
nan aza miktarı beşyüzü müteca
vizdir. Kayit muamelesine hara
retle devam olunmaktadır. En 
f azln rağbet gören şubeler; köy
c;\}ük, içtimai muavenet, güzel 
s. mmatlar ve spordur. K. R. 

l 

Balıkesirde sıhhatine düşkün, 
çalışkan bir ;aporcu gençlik var-. 
dır. Köylümüz nasıl toprağilc 
haşhaşa ise# gençliğimiz de va
kitlerini işine hasreden ve o suret· 
l~ zevk alan kimselerden mürekkep· 
tir. Ne yalan s-öyJiyeyim .. BaLkesir 
gencliğini poKercilikle, nezahete 

yakışmıyan .şeyleri yapmakla ittiham 
etmek büyük bir insafsızlıktır. 

'\!:. ~u hak&1z ittiham bura genç
lıgını çok müteessir etmiştir, 

M. A.. 

Ercişte 
Tacirlerin Hayırlı 
Bir Teşebbüsleri 

Erciş (Hususi) - Kasabamız 
mektebinin akar suyu ve çeşmesi 
yoktur. Hariçteki çeşmeler de 
mektebe ilci kilometre uzak bir 
mesafededir. Kış mevsiminde 
şiddetli soğuklarda çeşme suyu 
tedarikinde mektep idaresi büyük 
müşkülata maruz kalmaktadır. 

Bunu nazarı dikkate a1an ha
miyetli tacirlerimizden ( 13) kişi 

mektebe temiz su isalesini temin 
içm (900) lira teberru tmişler
dir. Maarife karşı gösterilen bu 
alaka takdirlerle karşılanmışbr. 

Çankırıda Himayei Etfal 
Çankm, (Hususi) - Himay.i 

Etfal Cemiyeti şehrimiz. şubesi 
senelik kongresini yaptı. Bütçe 
kabul edilerek yeoi :sene idare 
heyeti azası seçildi. Önümüzdeki 
sene için kongrenin çok ~allfma
sını temenni ediyoruz. 

Salihlide Bir Muhakem9 
Salihli, (Hususi) - Şaziye ia

minde bir kadmın başını balta 
ite yaran Sarı Şabanın muhake
sine devam edildi. Ge1ecek cel
sede şahitler dinlenecektir. 

Akşehir Bankası 
Akşehir, (Hususi)- Kaıamız

daki Akşehir Bankasının senelik 
Umumi Heyet içtimaı Kaymakam 
Lütfi Beyin riyasetinde yapıldı 
\•e müı.akerelu çok hararetli oldu. 

Tekirdağmda lhtif al 
T ekirdağı ( Hususi ) - Koca 

Mimar Sinanıo ölümünün 344üncli 
yıl dönümü münasebetile burada 
büyük bir ihtifal yapıldı. Müte
addit nutuklarla büyük san'atki
rm hatırası tebcil ve tazh ediWi. 

Nisan 

[ Ev Doktoru 

Mikroplar 
Ve Mikroplu 
Hastalıklar 

Basil ve Bakteri .ismi de vctİ-' 
lea mikroplann bu ismi alınalan 
hacimlerinin küçüldüğünden ve 
gözle görülemiyerek il«o kopla 
miiphede edilebilmelerinden ile
ri eelir~ En büyü'k ikroplanrı 
cliyametreıi yani kuıru, e -serİ)'• 
ıbir milimetrenin milimetre iniıı 
yansın1 veya bir milimetrenin iki 
milimetresi uzunluğundadır. Mik .. 
ro.Plar, başlıca üç mutelif kısma 
nynlırlar: 

1 - Yuvarlak şekilliler; bun .. 
lar, ya yalnaz veya ~ift, ~'a sal
kım veya biribirine yapışmış kütle 
şeklindek bulunurlar. 

2 - Kısa hal halinde bu
lunurlar. 

3 - KıvrJmlı ve lıcleı.on 
şeklinde olurlar. Umumiyetle 
mikroplar renksizdi, fakat mor, 
mavi, kırmızı, yeşil we san renk· 
te olanlar bulunduğu gibi foe
forlulan du ıvar.dır. 

Ükbaharda bütün boş} lan yık .. 
YBD yağmurlarde?.n sonra da h v.ada
ki mikroplar haddi asgariye dü er
ler. Sonba'harda "se azami m'ik-
1:an bulurlar. Yükselt ve dağlık 
mmtaka1ar.da hemen lıenıen } a
§amazlar. 

Şu noktalar -dikkate şavandıt. 
Hastalıklı bir ıhastanın nefesinde 
mikrop yoktur. Yani bir er nı· 
mm ağzından çfkan 'havan 
içinde verem mikrobu olan Ko'h 
basTii g'örülmemiştir. Fakat iıra:t 
ettiği maddelerde,. .tükrük vesair 
maddelerinde vanlır. Bu maddt" 
ler,. harice dökülür de kurur.sa 
toz tlıatinde bava}ra uçar ve tt" 

effiis yo1ile veya bir yara iizeri
ne konmak :sure'tile hastalığı tev
lit ederler. 

Mikroplar:ın en fazla üredik" 
Jeri mıntakalar ancak aıcak menY 
le'ketlerdir. Buralarda sarı hülP"' 
ma, veba ve k<>1era mikroplar• 
çabuk 'in'kişaf ederler. Sonr.ı kR" 
1abah'k yerler de m1krop!ars 
elverişlidir. 

Bu gibi mahallerde her .şah.sıO 
yuttuğu mikrop adedi fazla olur. 
Fakat 300 metre irtifaından onrı 
mikrop1ar azalmıya başlarlar· 
'Bazı mikroplara ise, muay) en bit 
derecei hararetten sonra "Ziyanın 

zararı vardır. Mesela haziran vı 
temmuz aylarının güneşi bir gölüfl 
sathından üç m!tre dahiline 
'kadar olan kısımdalci mikroplart 
öldürebilir. Güneşin mavi ve mof 
ziyaları da mikropları telef eder. 

Mikroplar umumiyetle hazirıı 
ve teneffüs cihazile y~ralı .,e 
51ynkJı noktalardan ve teuasnl 
cOmleleri vasıtasile vücud dahil 
olurlar. Ona göre dikkat edil" 
mek lazımdır. )ıf. 

Yerli Çiçek 
Rağbet Karşısında Fiatlet 

Oldukça Vükse,di 

Her sene mevsimine g'6r1 

Awupadan tayyarelerle •tesi1rt1İf 
çiçek gelir ve bu -yüzden dl 
yem çiçeklerimize ragbet •i 
ohırau. Tahdit'ten sonra lsı ... nbu1• 
hariçten kesilmiş çiçek gelmcdikİ 
için yerli çiçeklerimiz ,ok rat 
bet bulmuştur. 

Eskiden tanesi { 10) p.araf' 
kadar sahlan kesilmiş kar:anfillt' 
bu seDe < 1 O ), { 15 ) kurusa knd-' 
sablıwşbr. Bu sebeple çiçekçi~ 
bu sene süs çiçeklerinin cin!ile~ 
arttırmıya ba.ılamt.flardır. 



AÇLIB 
Mlelliflı &uf H.,,,_,, 

Y6r6y6ften sonra biraz acele 
IDlulc alıyordu. 

- Hayır, hiçbir zaman, ben 
de biraz evvel geldim, cevabım 
~ Hem de maa m6ddet 
~-e. "9 liz m ırelirdi ? 
811' de :1 aizia bqkıi bfi. taraf. 
ta gel~ hesap etmiştim. 

- AnDemı ltir aileye gatar
~.annem a~ d.şarda 
reçanr. 

- Ah, evet 1 dıedôa. 
Yüriinai19 batla .... ~ Kr.ecte 

~-~ polia memura ~- .. U11.1Dfordu. 

Dgıv8kı 
- B&yle nereye gidiyorm? 
- Nereye isterieJ1iz, nereye 

lsternniz oraya ? 
- Of, ,ahnz ltapraa "--' 

'termek ne ldac:ı 1 
Poz. 
Onun berine bi1191 el)'lemit 

olmak için dem.. ki: 
- Garilyonüa ki ~ 

eizde ıpk yok. 
Hararetle: 
-Ha,...,a.almaftftl.fli9. 

•e~;ua ele iziD ~ O,ı. W 
evde yap yahmaa 

ikimiz de cMıf tlc ,. 2 aama
nma pencerelerine balrtllr. Said 
.... de .. pencerıeleri ...... 
laiç ......... tibL 

- O Mide mia gidebillr ml
Jir.? dedi& l.teneaiz .. tema
.,_ bp.- psunda clarmclum. 

Fakat lae,ecandina titremiye 
....... ve ha kadar yGDllı 
oldufıma ac1 aa teeldf etti-. 
Y• cant •lalll'c:la gldene? Ya 
Jnr daU ona glremeaem? Ah 
fil k6tl kdıjm! Omitsiz, cevap 
hekliyordam. 

- H., itay, kapana ,.._.... 
ela otatma-.a. dedi. 

Çıktık. 
JC4r..wk koridorda dl_._ 

tuttu ve .,... ~rlilc etti. 
- Ba..,.. aew daraııya 

mecbur dejilclim. dedi, pMAll 

lmaueı&ilir..._ 
Ve içeriJe arfrdlk- 6-ç im 

.. aanm ilerinde duran pmdanm 
aaumunu Jf.kerkea hafif bir kab
keha tçıı.de: 

- Fakat bana bakmayınız, 
eledi. Of, Dtallı)'Ol'lllD. Mamafih 
Lir daha bunu teknr etmı,_.. 
iiıa. 

- Neyi tekrar etmiyecebio? 
- Asla, ula, yapma,_.. 

AllaJa yardımcım olsun. fabl bir 
claba sizi 6pmlyeceji~ 1 

- Hiç mi? 
Ve ikimiz birlikte gOlmiye 

bqlad k. Elimi ona doğru uzat· 
ltm. Çekfndi, korktu, maaanm 
ab&r tarafına lca~ Biran yekcli
ferlmiu hakqblc. Şunda Ud
.nin araamdayd•. 

Kolunu çkmiye, ppkulm 

CibnDIJ• koJUlda, IMnı rla b..
t.eı- .... dlldlea ,&deri ....,... 
du, kendimi batm1JaJPa .,_ laare
ketleridli taldp •• .- Yad 
bit hlcam. tewıdl ettim, ayap 
kilimt talalcll. tllftlm. Son dere
ce faP.ni lir tülyette doiruldum. 

- Aman Allalu-. )'Bzlhık 
~- kesildi, dedi. Demek 
M 'adar aalaka naz! 

Ve takip tekrar bqlada: 
- Yoksa topalhyor mQIUDUZ? 
- Biraz, pekAı 1 
- Geçen cle6a bir FllflD8tma 

incinmiıti, bu defa bir afaiımz. 
Bapuıza gelenler cidden miithifl 

- Birkaç glD enel bira 
ezllmiftim. 

- Demek Mrhottu.nm, Allah 
beni affefsin, fakat nasıl bir 
laayat ~ deBtuudıf 

'Aıkua t 
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RFFICrtNİN 
lY/RôllLLl/R/ 

Çin Hükfımdarı 
Size, geçen nüshada Hindis

tanda yaptığım bir işi yazmış

bm. Bugün de Çinde gördüğüm 
bir vak'ayı yazacağım : 

- Seyahatim esnasmda bir 
aabah "Pekin" şehrine vasıl ol
muştum. Sokaklar çok kalabalık-
b. Meğer Vah teftişe çıkmış. 
Nihayet, bir köşe başında, Vali 
ile karşı karşıya geldim. "Baka
lım, teftişte ne yapıyor ? " diye 
peşine takıldım. Yanındaki adam
larla çarşıyı, pazarı geziyor, gör
düğü yolsuzlukları kitibina 
kaydettiriyordu. Bu esnada gözü
ne fakir bir adam ilişti. Bu ih
tiyar Çinli, mfitemadiyen ıırtanı, 
umuzlarım duvara sürtüyordu. 
Vali sordu: 

- Orada ne yapıyorsun? ••. 

ŞARLO ZENGiN Mİ? 

Afacan - Şarlo Çok paraka
zanıyor diyorlar! 

Cingöz - inanma! Para ka

zanmış olsa bu kıyafette gezmez! .. 

Çinli şu cevabı verdi! 
- Sırtım kaşınıyor, duvara 

ıürtUyorum!. Vali yanındaki adam
lara, bu fakir Çinliye temiz çama
ırr verilip hamama gönderilme
sini, tembih etti. Meğerse iki 
ıerseri bu işi seyretmişler. 

~Yüzde İki~ 
Bundan bir sene evvel, lokan

ta, gazino vesair mağazalarda 

yüzde iki kazanç vergisini, fatura

lara pul yapıştırarak, müşteriler

den ahrlardı. 

" Bize de esvap versin .. " diye, 
koşup öbür sokakta valinin kar
tısına çıktılar. Onlar da sırtlarını 
duvarda kaşıyorlardı. Vali sord~. 
Onlar da fakir Çinlinin cevabını 
verdiler. Vali kızmış, onların 
hapse atılmalarını emretmişti. 

Serseriler: 
- Ona esvap verdin, bizi 

hapıe ah yorsun? dediler. Vali 
bunun tlzerine bağırdı; 

- O, bir kiıidir. Kendi ıır· 
bnı kqıyamaz. Fakat aiz iki 
kifisiniz. Nöbetle yekdiğerinizin 
ıırtını kqıyabilirsinizl. 

Afacan - Karşıdan gelen 1 

Hocası bir gün Afacana sor-
muştu: 

- 5 kere yirmi ne eder ? 
- 102 J 
Muallim, pek haklı olarak, 

kızdı: 

- 5 kere 20 - 100 eder. Bu 

2 de nedir? .•. 
Afacan atıldı ; 
- Kazanç vergisi t... 

.. 

Şu çocuğu görüyor musun? 

· .aE 'ılR1~ itl!EMJ " - 'J - - · 
~~- ;51B f! BRtııı:l 

4/acanın Te/rik<!_sı: 4 
Vapur batarken, kırılan per· 

vane deliğinden su aldığı için 
burn~ yukarı kalkmıştı. Bunu 

fırsat bilelen )okular buradan 
kendilerini denize fırlatmışlardı. 

Fakat koskoca gemiyi batı· 
rao böyle çoıgun bir denizde, 
hiç yüzülebilir mi? Yüzlerce yolcu, 
ıimsiyah dalgaların arasında 

boğulup gittiler. Her nasılsa eli- \ 
me bir tahta parçası geçmişti. ( 

Sıkı sıkı sarıldım. Onun sa-
7esiade batmıyor, yiWtlWiyordum. f 

Su aeeleri arasında, ansızın bir 
feryat duydum: 

- Afacan 1 ••• Afacan... Boğu

luyorum, imdat 1.. Bu, zavallı 
Cingözün sadası idi. Gilç halle 

etrafıma bakındım. Fakat dalga
lar beni hazan bir minare boyu 
yükseltiyor, sonra denizin 
üstünde açılan müthiş uçu

rumlara, korkunç derinliklere 
gömüyordu. Bayle bir, ana 

baba gününde, kendi canımı kur
tarabilsem ne mutlu idi. Fakat 

-1-
Bir ceviz ağacının altında olu

tuyordum. Karşımda bir karpuz 
tarlası vardı. . 

-Hey, Allahıml dedim, büyük 
karpuzları büyük ceviz ağacında, 
küçük cevizleri de küçük karpuz 
fidanında neye yaratmadın?. 

Tamam o :r:aman başıma bir 
ceviz düştü. Benim düşündüğüm 
gibi, ya karpuzlar ağaçta olsa 
idi? ... Tanrı herşeyi yerli yerinde 
yaratmıştır, onun işine karışma
malı! 

... ·--·--············-·--··········....._. ............. . 

Damların haline bak: 
Meclis kurmuş kediler 1 
Duvarlara çıkarak, 
"Mırnav!.. Mırnav 1..,, dediler 1 .. 
Pek kavgacıdır Sarı, 
Korkmaz ölümden Sarman! 
Pamuğun hrnakları 
Fakat hepsinden ya mani.. 
. .. 
işte, brnak brnağa, 
Hazırlandılar harbe! 
Atılıp sola, sağa, 
Başladı muharebe 1.. 

* Bu mart hep çıktı dam 
Böyle bir süril kedi! 
Kediler gitti amma, 
Dam kalbura benzedi! 

* Ya her mart ayı bence 
Kiremit aktarmalı! 
Ya evleri erkence 
Kediden kurtarmalı! •. 

MUHARRiR! .. 

Meşhur bir mubarrirmiş! 

biçare arkadaşımı düşünmemek 
olur mu ? .. Sesinin geldiği tarafa 
doğru kolaç vurmıya başladım. 

Esvaplarım kAmilen ıslandığı 
için, vücudum ağırlaşmııtı. Artık 
tahta benim sıkletime dayanamı
yordu. O zaman elime vapurun 
aandallarınm bir küreği geçti. 
Tahtayı atıp, kiireğe sarıldım. 

Nihayet dalgaların llzerinde 
arkadaşımın başını gördüm. Ağzı
nı sulardan kurtarabildikçe bağı
rıyor, fakat ansızın bir dalga 
ıeaını kesiyordu. Yanımda
ki tahtayı ona fulattım hain 
bir rüzgir onu alıp başka 
bir tarafa götürdü. Çingöze 
metanet '.vermek IAzımgeliyordu. 

- Biraz daha gayret .•• Geli· 
yorum.. korkma... Diye bağırdım. 

Bereket versin bir dalga beni 
ona doğru uçurdu. Son gayre
timle kulaç Yuruyor, ona yaklat
mıya gayret ediyordum. 

Bir daha baj'ırdım: 

CENNEITEN GELMİŞ! tZIFRCRNlN 

Kadın - Bak yavrum, Cen
netten sana bir kardeş geldi! .. 

Çocuk - Budala! Hiç Ceunet 

bırakılıp ta bu eve gelinir mi?. 

eNe Zaman!~ 
Allah selamet versin, Afaca· 

nın annesi meşhur gevezelerden
dir. Bir kere söze başladı mı, 
ardı arası kesilmez. 

Geçen gece, misafir gelmiş, 
sohbete koyulmuşlardı. Annesi, 
bermutat, durmadan anlatıyor, 
dinlenmeden söylüyordu. 

Bir aralık Afacan bir kelime 
söyliyecek oldu. Annesi hemen 
kaılannı çatıp. 

- Sana her zaman .. ben saz 
söylerken ağzını açma •• ,, demi· 
yor mıyım 1.. 

- Anneciğim, dedi, konuı· 
mak için ıenin uyumanı mı bek
liyeyim ? ... 

Cingöz - Yal!. Nereye yazı.. \ 
yormuş? 

- Cingöz!.. Cingöz!.. Nere
desin? •. 

Cingözden ıes sada yoktu. 
Fırtınanın açtığı uçurumlara sü
rüklenmişti. iki dakika ıonra 
meydana çıktı. Fakat zavallı 
çocuğun çok su yuttuğu belli idi. 

Bağıramıyor, yalnız kollarile 
çırpınıyordu. Gözüm o anda dal· 
gaların üstünde yıldırım gibi bize 
yaklaşan büyük balıklara ilişti. 
Bunlar, karınlarını doyurmak için 
kazazedeleri arıyan, yunus balık· 
ları idi. Artık iki ölüm arasında 
kalmışbk: Suda boğulmamış ol
sak bile, bu sefer bizi deniz 
canavarları parçalıyacaktı. "Ölür
sek, beraber ölelim .. " Diyen, 
arkadaşıma yaklaşmak istedim. 
LAkin çok geç kalmıştım : 
Büyük bir dalga ona hücum 
etti, ciğerlerine sular dol-
du, benim zavalh arkadaşım 
boğulup gitti. Cingözün ölümü 
beni korkutmuttu, b&flmı ıeriye 

fiıhaf 8ög/eri 

Temel Kimmiş 
Babası Afacana sordu : 
- Oğlum 1 Smıfta en tembel 

hangi çocuktur ? ... 
Afacan o dakikada başka b 

şey düşünüyordu. Dalgın dal 
babasının yüzüne baktı. Babaaa, 
sualini anlamadığını zannederek 

- Yani, dedi, siz sınıfta ok 
yup yazarken, hiçbir ıey yap 
yıp uzaktan size bakan kimdir?. 

Afacan, ıu cevabı verip, b 
basını hayrete dfi~ürdO : 

- Hocafendi !. .. 

Balak! 
Annesi Afacanı, balık almak 

için, pazara göndermişti. Bir 
lıkçı çocuğun yolunu kesti. 

- Yavrum 1 Bu balıklar ço 
tazedir. Daha bugün tuttum 1 

Afacan, balıklardan bir tan 

sini muayene etti. Kulakları 
içi simsiyah, etleri porsumuştu. 

Hemen elinden ahp : 

- iyi ki bugün tutmuşsu 
dedi, eğer yanna kalsa 
yenmiyecekmiş 1 •• 

MÜSABAKAYl 
KAZANANLAR 

Eıkitehir, Zihniye. - Eakiıehir U• 
ıeai 2 inci ıınıftan Mediha, Eiıldteli 
Mehmet Ef. kerimen Neriman, Yoı 
tat Gazipafa mektebi Jale Gaatl 
Hanimlar la, Ali Ticaret mektelıl 
talebelerinden 949 numaralt Ha,,ı 
Bey birer kitap ka:r.aamıtlardır. J 

Afacan - Duvarlara! 

döndürdüm, bir de ne göreyildS 
Bilyilk Yunus balığı Ozerime ıel' 
miyor mu? •• 

Hemen elimdeki küreği o~ 
doğru çevirdim ve ucunu bahtı' 
açık ağzına daldırdım. Tahtand' 
sivri tarafi gırtlağını parçalamı~ 
Denizin bir kısmı kana boyan~ 

İşte tam o zaman kendioP: 
yakınımızda bulunan kayabi' 
atabildim. Ellerimi, hrnakları_. 
parçalayarak, yukarı çıktım, de~ 
mansız, bitkin bir halde düt~ 
bayıldım. 

* Gözlerimi açtığım zaman ke'
dimi yine vapurda bulmıyayı.._ 
mı ?.. Meğerse fırtına başladı .. 
zaman beni deniz tutmuş, kelf 
dimden geçmişim. Bu gördukll' 
rim bütün rUya ımış. . Cin,a' 
yambaşımda duruyor : 

- Haydi, kardeşim ı Fırtıo' 
bitti, güverteye çıkalım 1 diyor~ 

C Arkuı yar ) 



. 
• *ılon Po.ta,, haftada iki defa •İnema 

..,.,... J•par. Bu ••yfaluda dünyanın 

• ,...ı ainema haberleri, artlıtlerin 

MJ9b ft llnema llemlndekl .. a at SiNEMA 
'"Son Poıt.ı" HoUYutta huaul muhbiil 

b alunan yerine Tilrk •azeteaidir. H~ 

livut muhabirimiz, her hafta blıe mektup 

rBnderir ve ıinema lleminia lçyözlnG 
cıereyanluından bab1edlllr. 

Vallas Beri Büyük 
Yalan Uydurdu 

Bir 

Holivut, ( Hususi) - Holiw
dun en meflıar artiatlerinden 
Vallu Beri, ainema yıldWannm 
en adaleli ve en iri yapıh ola
mclu. Sinema meraklılannm çok 
takdir ettiği bu artiat her glln 
dünyanın her tarafından yüzlerce 
mektup almaktadar. 

V allas Beri, daima yftzllne 
gllen doslarmın kendisini haki
katen aevip sevmediklerini anla· 
mak için geçenlerde çok tuhaf 
bir azizlik yapmıştır. Vallaa Beri
nin bntnn Holivutu altGst eden 
muzipliği tudar : 

Sabahın saat bqinde Ho
livut ıüknn içinde uyurken 
bir doktorun evindeki telefon 
~mış ve doktora meşhur artia
tın 61nm derecesinde basta cldu
iu bildirilmiştir. Doktor hemen 
evinden fırlamış ve yolda poata 
memuruna raslamışhr. Posta me
muru doktorun telişınm sebebini 
ft nereye gittiğini sorduğu za

man fU cevabı ahınştır: 
- Vallaa öldü! 
Beş dakika geçmeden bütün 

mahalle vak'adan haberda olmuş 
ve herkes bldiseyi telefonla 
biribirine haber vermeğe batla· 
mışbr. Saat albda biltfin Holivut 
ayaklanmıf, gazeteciler, fotoğraf· 
çalar ve büyftk bir halk kiitlesi 
Vallas'ın evinin anünde toplan
mıpır. Holivutta bir Adet vardır: 
Saat yedide radyo, her sabah 
Jimnastik kumandaları verir. Sa
bahleyin radyosunu açan aileler 
idman kumandaları yerine V alla
mn 6liimü haberile karşılaşınca 
b&y6k bir kederle sokağa d6-
kOlmeğe Ye meşhur artistin 
evinin önüne toplanmağa b8f" 
lamışlardır. Saat sekizde bin
lerce kişi · evin etrafında bi
rikmişti. Fakat biraz sonra evin 
etrafında toplanan halk k&tlem 
evin balkanunda V au.. dipdiri 
llrlnce ha1retler içintle afallayıp 

kalmıflardır. V allu, f&fkıD bir 
halde kendW..e bakan halka hi
taben ıunlan a8ylemiftir: 

.. - Arkaclqlar, aıom haberim 
yanLıtır. C6rtıyorsunuz ki llhlıat
tayım ve yaşıyorum. Bu aotukta 
sizi buraya topladığlm için affuu.. 
zı rica ederim. ÔldGğtim zaman 
bana ne yapacağınızı anlamak 
için sizlere kiiçük bir oyun O)'D&· 

dim. Biz artistler hergtln y&zlerce 
mektup abriL Bunlann hakil..I 
bir alAka ile g6nderilip g&aderil
mediğini anlamak için bu tanda 
hareket ettim." 

Vallas bu s6zleri a6yledikten 
sonra balkondan çekilmiıtir. Fa
kat Vallasın birçok arkadqlan 
bu oyunu affetmemişler, kendisin
den intikam alacaklanm a6yle
mişlerdir. 

Şimdi ııbbatli bir hayat p 
çirmekte olan Vallasın Son POl
ta için imzaladığı bir fotoğrafım 
g anderiyorum. 

TUR~ 

His V ~ Heyecan 
Meşhw 'dıı. Klodet Kolber 

ile Edmo" Leov bir mllddet ev
~el. başl~dıkları (His ve heyecan) 
ısmındekı filimi bitirmişlerdir. 

Çocuk Filimleri 
Son zamanlarda bütiin d&nya 

ıtüdyolannda çocuklara mahna 
filim çevirmek buıusunda bliyllk 
bir faaliyet mlişahede edilmekte
dir. Çocuk filimlerin daha çok 
hasılat temin ettiği anla,lllDlfbr. 

Ramon Novaro Kıskanıyor 
Ramon Novaro ile Greta 

Gıarbo Mata - Hari tdmini çevir
diler. Herkes Gretanın bu filmde 
çok muvaffak olduğunu a6yliyor, 
fakat Ramon Novaronun mavaf.. 
fakiyetinden bahsetmiyor. Ramon 
seyircilerin bu hareket tanlarma 
çok -cam · •kılmlfbr. 

Boşanmanın 
Bu Çeşidini 
işitmemiştik l 

Holivut yalmz Amerikada de
iil, btıtGn dOnya ıehirlerl arasın
da evlenme ve bopnma hldise
lerinin en fazla vuku bulduğu 
yerdir. Bu iki meselede Holivut 
rekoru çoktan larmqbr. Burada 
boşanma hidiselerinin sebepleri 
yalnız geçimsizlik değildir. 

Akla ve hayale ıığmıyan irili, 
ufaldı birçok ıebepler Holirotta 
bir yuvuun dağılması için kifi 
gelebilir. Meıell ikind derecede 
artistler arasında bulunan Harri 
isminde bir erkek geçenlerde 
oradaki dans6z kızlardan birile 
ıevişmiı ve evlenmiflerdir. Fakat 
Harri gtbılin birinde karısına 
ş6yle bir teklifte bulunmuştur : 

.. - Ben aenden ıoğumıya 
bqladım. Halbuki evlenmeden 
ene) biribirimizi çok ıeviyorduk. 
Bu ıevginin devamı için mutlaka 
boıanmahyıı," 

Bu J'arip teklif gllzel kadımn 
da hoıuna gitmif ve derhal haki .. 
min huzuruna çıkarak talik karan 
almışlardır. 

Fakat Hani ertesi glln bqka 
bir kızın peıine dOımllf ve der
hal onunla evlenmiştir. O zaman 
Haninin eski kuı11, ıabık koca
ıı tarafından aldabldığım anla• 
IDlf, amma it itten g~miftİr· 

Güzel Leyla 
Yine Birinci 

Mu<',a, sinema yıldızlannm da
ima bqbqa yaşadıklan bir var
hk ve belki de bir derttir. Yeni 
modalan herkesten evvel yıldızlar 
t~tbik ederler. itte burada gör
dOğilnUz güzel Leyla Hiyama 
yeni çıkan pijama moda11nı der
hal tatbik etmif ve bu aaretle 
)ıldızlar aruında pijama birinci
lifini kaz.anmıthı. 

anlabı. 

jBir Filim Yüzünden Ga
rip Şayialar Çıkanldı 

Geçende yine bu aayfada ( Trader Horn ) filmi bakkancla tafal. 
llt vermiftik. Afrika çillerinde yapnılan bll,ak ve heyecanlı bir 
maceranın hiklyesinden ibaret olan bu .lilim, IİDema meraldalan .,.. 
anıda dedi kodulara aebep olmUfbu'. F"ılmbı leh ve aleyhinde daha 
fimdiden bir yıjln mlltalea aerdedilmiı ve edilmektedir. Bu resimde 
16rlllen maruf sporcu ve yflzllcft erkek CoDDi Vayamllller ile fİrla 
yıldızlardan Maren O'Sullivan da ( Trader Horn ) filmİDİll bir • 
nelinde beraberce rol almlflarcbr. Fakat filmde rol icaba ... ti.,. 
bqbqa maceralara ablan bu ıtızel erkekle gtlzel kaclm hakkmda 
derhal prip taJİalar pkarmlflarchr. Şayialan çıkaranlar ba iki ıa.I 
mahltkun biribirlerini sevdiklerini a6yliyorlar, hatta 1emin bDe 
ediyorlar. 

Duglas Ferbanks Geçen 
Gün Ölümden Kurtuldu 

Birçok esrarengiz mevzulu 
filimJerin kahramanı olan meş
hur Duglu F erbankı ıeçen gün 
bir facia atlatmış ve aınmden 
pç kurtulmuştur. 

Duglaı ıon zamanlarda aeya· 
hate hayli marak sardırmıftır. Bu 
merak neticesidir ki geçen sene 
bir devri ilem seyahatine çıkmıt. 
karııile birlikte dünyanın hemen 
her köteaini gezmiş ve tekrar 
Amerikaya d6nmllıtft. Duglas bu 
uzun seyahatten d6ner d6nmez 
tekrar aeyahate kalkıımı" hulasa 
tekrar birçok :nemleketleri do-
laf mıfbr. Fakat bundan kısa bir 
mOddet evvel tekrar kısa bir 
seyahate çıkan bu meıhur artiat, 
610mlin kucağına diitmlif. haya• 
tmı bin müıkGllttan sonra kaza· 
nabilmiftir. 

Duılas birkaç arkadqile bjr-
likte hususi yahna da binmiş ve 
Tahiti adalanna &itmeye karar 
vermiftir. 

Seyahatin bqlangacında hava 
gayet gtızel ve deniz çok müaait
mİf. Fakat yat bir mlddet ileri
dikten sonra hiç beklenilmeyen 

çaknıJt, deniz koskoca dalıalaı 
halinde çalkanmaya baflamlfbr. 

Duglaam ufacık tekneli de 
dağ gibi dalgalar arumda boca
lamıya koyulmuftur. Bir an ~ 
su almıya bqlalDlf ve batmu 
tehlikesi fiddetle kendini ghter
miştir. Duğllsan arkadqlannclu 
bir kıaım, korku helecanlan içia
de baydmqlar, bir iman da at
lamıya bqlamışlarclll'. 

Fakat bunlann ipnde •otak
kanlıhğını en Zİfade muhafua 
etmiye muvaffak olan Duglu 
derhal kaptan mevkine ı~çerell 
iri dalıalar aramda taklak atan 
geminin idaresini ele almıp. Fa
kat bir m&ddet daha bucalandık· 
tan ıonra birdenbire reminin dl
meni kınlmıı ve kopmllflur. Artık 
batmak ve ölmek muhakkak bir 
hale gelmiştir. Tam bu sırada 
karşıdan görülen bir kara parça
sı, sönen ~mitleri tekrar canlan
dırmıı, ancak gemi bu !iar• par
çasına yanaşırken büytik bir ı.,... 

1 
bir umanda mtttbif bir fatma 

yaya parpmıı ve ehemmiyetli 
ıurette parçalanmııbr. Fakat geN 
Duğlaa ve gerekse arkadaflan 
116mden kurtulabilmiflerdir, 

• 
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HARUNÜRREŞİT 
57 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Fakat ustahkla yapmak, kim· ı· 
ıeye hissettirmemek zarureti var
dı. lsmail, bu ciheti düşündü ve 
münasip bir fırsat kullam.ya ka· 
rar verdi • Şimdilik aceleye de 
mahal yoktu. Ziu Fen has odada 
değildi. Haruna merkep olamıyan 
kızlar ise, bu mahrumiyetin acısını 
~ıkarmak için kendisini merkep 
yapmıya savaşıyorlardı. 

lsmail, sıkıntılı bir dakikasın
da yakasına yapııan kızların cı· 
vık ibramlarından fena halde 
sinirleniyordu. Tacidar yeğeni Fen• 
bası merkep yapmakla nisbl bay• 
siyetperverlik göstermişti. Llkin 
kendine teklif olunan merkepli
ğin hazmolunacak hiçbir ciheti 
yoktu. Gerçi kızlara: .. Ben ihti· 
yarım, kudretsizim, siz biribiri
oize bu ıakayı yapın!,, diyerek 
ııliına binilmesine mümanaat 
ediyordu, fakat üzülmekten de 
geri kalamıyordu. Çünki Harunun 
avdet edip le bu tekliften haber 
nlması üzerine kızları teşvik ve 
kendisini merkepliğe icbar etme-
6İnden korkuyordu. 

Bu akıbetten kurtulmak için 
nihayet bir çare buldu, kızlara 
uşağı gösterdi: 

- işte, dedi, size dinç bir 
merkep. Birinizi degil beşinizi 
birden taşıyabilir. 

Kızlar, dudaklarını büktüler, 
bir ağızdan hoşnutsuzluk gös
t erdiler: 

- O pespaye bir eşek. Gel· 
di geleli kulaklarJru kısıp oturu• 
yor:, anırmağı bile beceremiyor. 
Biz senin gibi, öbür genç gibi 
~eceresi alııında yazılı asil eşek

ler isteriz. 

Kızlann, ısran ve lsmailin 
istinkafı devam ederken kapı , 
açıldı. önde fanus çeken fehnas 
ve arkadan canlı bir mebmeJ gör
ündü. İsmaili merkep yapmak isti

yen dilber sürüyü haset ateşlerine 
ıtıp bir in içinde sarhoşluktan a
yıltan bu mehmel, cidden orjjinal 
birşeydi. Zatülhal, Zatülcemal ve 
Zatülvisal çıplak kollarım biribir

lerine pcrkinlemişler ve bu gü
müş şebeke üstüne Emirülmümi-

nin haı:retlerini 

O da kollarını 

oturtmuşlardı. 
iki tarafındaki 

naranJ ve müteharrik ~ütunlara 

.asmış, ba~ınt da üçüncü kızın 
aaçlarma takmıştı. 

Fen has, fanusunu çeke çeke 
ilerledi, odanın ortasında durdu: 

- İşte, dedi, kürenin görme
diği bir manzara. Üç güneş, bir 
sema taşıyor l 

bmaiJ yine dudaklarını ısırdı, 
çünki şüphesi tahakkuk etmiş 
gibiydi. HarunüıTeşit, esir taciri 
tarafmdan tanı1mamış olsaydı el
bette libu kadar hürmet görmezdi 
•e hele '" sema ,, ya teşbih edil
mezdi. Bu sebeple parmağındaki 
yüzüğü sık sık çevirdi ve sonra 
Halifenin gümüş ve canlı tahtın
dan inm~k,, kızlara yer göstermek 
gibi işlerle uğraşmasını fırsat 
sayarak uşağa yanaştı, kulağına 
fısıldadı: 

- Sana gözümle işaret verir 
vermez önümde fbu!unacak kadehi 
al, Fen hasa ver 1 

Esir taciri, Harıınürreşidin 

oturur oturmaz hamlelere b&şla· 
dığını ve üç halayığı almıya icbar 
,. ı ~;Ce'ini görünce Herledi: 

'it ubterem genç 1 - dedi -

size yine bir içki getireceğim . 
Bu kızların aklım o muattar su 
ile yıkayın, kendilerini kendinize 
uygun bir hale getirin. 

F enhasm gaybubeti uzun sür
dü, fakat kimse bu mutavvel 
aynhşla alakadar olmadı, lsmail 
bi)e verdiği karan o aıı için unu
tara1< meclisin gürültüsünU dinli· 
yordu, yeğeninin atbğa ve attır

dığı taklaları ıeyediyordu. 

Nihayet, Fen bas göründü. 
Elinde mükellef bir tepsi vardı. 
Halife saraylarma layık olan bu 
tepside Şam işi billur bir sürahi 

ve hepsi ayrı renkte dokuz ka
deh bulunuyordu. Kadehler kallavi 
ıeyler olup ağzına kadar da dolu 

idiler. Kaşlan belli belirsiz çatık· 
laşmış, bakışları tuhaflaşmış olan 
esir taciri tepsiyi yere koyduk· 

tan sonra güzel kızlara döndü, 
kelimeler üzerinde dura dura 
şöyle bir emir verdi: 

- Birer birer sakilik ediniz. 
Herkese, anlıyor musunz herkese 
nasibini veriniz! 

Zatülbal kalktı, yllrek dayan• 
maz bir salınışla yürüdü, o 
renk renk kadehlerden birini aldı, 

Harunürreşide getirdi, akıl yıkan 
bir tebessümle b:belbül etti : 

- içiniz ve... Uçunuz f.. 

Kızın yürüyüşü değil, gülüm· 
seyişi değil, bülbülleşınesi değil, 

fakat "Uçunuz!,, Demesi, Harunu 

cezbelendirdi ve sunulan iri ka
dehi bir hamlede boşaltarak 
haykırdı: 

- İşte uçuyorum!.. (1) 

Hakikaten uçmak istiyordu. 
Fakat bir ııçuşta Zatülbalin kol· 

larınada kendine kanat yapmak 
hevesine kapılmıştı, " Ene tayrün 
ve enli cenahi ,, feryatları güzel 
esirin billur bazularma sarılarak 

" Haydi uç ve uçurt " diye ter, 
ter ttepiniyordu. [2] 

fsmail, o dakikaya kadar içtiği 
şeylerin katre katre ter halinde 
yüzünden sızdığını hissetmiye 
başladı. Ha imi gençlerin ve batta 

ihtiynrların en zayıf iradeli insanlar 
ve zevka düşkün avareler o1duğu· 
nu bilmekle beraber tacidar ye

ğeninin bukadar hafif ruhlu oldu· 
ğuna ihtimal vermemişti ve şimdi 

bu takdirsizlikten dolayı eza du-
yuyordu. 

( Arkası var ) 

{1] Böyle sarhoş o1up ta uçmak 
iatiyen halifelere Harunürreşitten 

evvel de tesadüf olunmuştur. Emevl 
Halifelerden Abdülmelik oğlu Yezit, 
onların en meşhurlanndaodır. Bu 
zat " Hababc " isimli halayığının 

terennümlerinden bir gece şevk., 

gelerek " Uçmak isterim! " Diye ba. 
ğırmıya ve çırpınmaya başlamış, haJa-

yığın: Mil!eti kime bırakacaksın?" 
Demesi Gzerine de: '" Sana, sana " 
cevabını vermişti! Halayığlm mihraba 

geçirip imam yapan ve arkasında 

cemaatle namaz kılan halifeler de 
vardı. Harun, onlara nazaran lıayli 
uslu bir hovarda sayılabi!irl 

12] Bu Arapça cümle " Ben ku
şum, aen kanadımsın ,, demektir. 

lngiliz Lirasmın Sukutu 
Londra 3 - lngiliz 1irası dün 

kapanırken mahus bir düşüklük 
' hissedilmiştir. 

Amerilcan 
Haydutluğu 

Taymis Muhabirine De Teh-j 
dit Mektubu Gönderdiler 

Vaşington 1 ( Hususi ) -Tay
mis gazetesinin Vaşington muha· 
biri, meçhul birtakım haydutlar
dan iiçü ncü defa olarak bir 
tehdit mektubu almıştır. Bu son 
mektupta, 24 saate kadar tayin 
edilen yere 15 bin dolaı· bıra
kılmadığı takdirde oğlunun kaçı
rılacağı haber verilmektedir. Za
bıta, ehemmiyetli muhafaza ter
tibab almışbr. 

Yeni Bir Alet 
Batan Bir Tahtelhahirin 

Bulunduğu Yeri Gösteriyor 

Lizbon 1 - ( 1-lusu~i } -Mar
yo ela Silva isminde bir Portekiz· 
Ji İşçi, mühim bir alet icat 
etmiştir. Bu alet sayesinde, batan 
ve battığı y~r malum olmıyan bir 
tahtelbahirin bulunduğu noktayı 
tayin etmek mümkün olmakta
dır. Yapılan ilk tecrübeler mu• 
vaffakıyetli bir netice vermiştir. 
Aletin, salahiyettar bir fen heye
ti huzurile tekrar bir muayene 
ve tetkiki icra olunacaktır. 

Parista Kiralar Düşüyor 
Paristen yazılıyor. Ev kiralan 

başdöndürücü bir süratle :ucuzla
maktadır. Seneliği 700 liraya 
tutulan aparhmanların ican 550 
liraya kadar düşmüştür. 

=RADYO= 
4 Nisan 932 Pazartesi 
IST AN BUL - ( 1200 metre ) 18 

grnmofon, 19,5 Vedia Rıza Hanım. 

2),5 gramofon, ~1 Belkis Hanım, 22 
orkestra. 

BÜKREŞ - ( 394 metre ) 20,40 
grnmofon, 21 Rom:ınya müsamere 
salonundan naklen konser. 

BELGRAD - ( 429 metre ) 21 
milıi şarkılar, 2.':\ ses konseri. 

PRAG - (488 metre) 20,05 musi
ki hakkında musahabe, 20,20 Ruda 
konseri. 

VJYANA -- ( 517 metro ) 21 
Bcothoven konseri, 21,30 Die blaw 
Mazur opereti. 

PEŞTE - ( 550 metre ) 20,18 
stüdyoda komedi, 24 cazbant. 
VARŞOVA - ( 1411 metre) 20,35 

gramofon, 21 musikili 111usahabe, 24 
cazbant. 

BERLiN - (1635 metre) 21 Lip
:ıı ten nal len konser. 

5 Nisan 932 Sah 
IST ANBUL - ( 1200 metre ) 18 

gramofon plakları 19,5 Hafız Burban 
Bey heyeti tarafından alatturka 
konser, 20,5 gramofon ile opera 
parçaları, 21 Hafız Burhan Bey he
yeti, 22 or kes' ra. 

BÜKREŞ - (394metre) 20,5 Bük· 
reş oper. ~ıadan naklen Thaia 
opernsı. 

BELGRAD - ( 429 metre ) 20,95 
Vıyana musiki ~alonundan nakiL 

PRAG - ( 488 metre ) 20,05 Bul
gar musildai, 22 R. f orkestrası ta
f ınd:ın konser. 

ViYANA - ( 517 metre) 20,05 
Hayden gecesi, Die Schopfun~, 23,10 
dans hava 'arı. 

PEŞTE - (550 metre) 20.40 Mo
zar gecesi, 23 Zirkn. 

VARŞOVA - (1411 metre) 21,15 
Halk geceı;i, 23, 10 piyano konseri. 

BERLIN - ( 1635 metre) 20,05 
Viyanadan nakil. 

Bu akşam ·ı 
saat 21,30 ta STAHBUL BUEDIYESI 
SAA TÇI 
Musikili kome· 

di 3 perde 
Umumi arzu 

üzerine 
Yalnız pazartesi 

günü akşama 
kadar 

1111 

il JIJJIJ 

Zongu dakta 
eposu asıl 

Dinamit 
Patladı 

---- ~ -
Parçalanan Ambar Memurunun Anası 

Haykırıyor: Oğlumu İsterim! 
Zonguldak ( Hususi ) - .. SU. 

leyman Sırrı B. ,, ocağının dina· 

mit ambarmda vukua gelen 

müthiş infilaka ait ilk haberleri 

telgrafla bildirdim. Bugün, bu 

feci kaza hakkındaki mütemmim 

malumat ve tafs'ilfih yazıyorum : 

infilak, sabah saat dokuza 
doğru şehrin uzak semtlerinde 

L.de duyulan sert bir taraka ile 
vukua gelmiştir. ilk dakikalarda 

bir buhar kazan:mn patladığına 

hükmedilmiş ve, yine bu ocakta 

337 seı:esinde böyle bir kaza 

olduğun !an bu kanaat kuvvet 
bulmuştur. 

Benim bulunduğum semt, nis

beten kapalı ve uzak olduğundan 

evleri temellerinden sarsan taraka 

bize ancak soğuk ve sağır bir 

gürü1tü halinde uzanabitmişti. 

Yerimden fırladım ve hadiseyı 
öğrenince ilk gidenlerle birlikte 
kaza mahalline yetiştim. 

Burada karşılaşbğam manzara 
bir kelime ile; müthişti. 

Dinamit amban berhava ol
muştu; iştial • sahasında bulunan 

amele kulübeleri tamamen, bir
kaç ev de kısmen yıkılmış, bazı-

larının pençereleri ve kapılan 

parçalanmıştı. Harap olan amele 

barakalarından mucize kabilinden 
yalnız hafif yaralarla kurtulan bir-

çok amele, can havlile damlara, 
taş ve direk yığınları üzerine 

fırlamışlar, bağrışıyorlardı. Bu 
hercü merç arasında alnından 

kan sızan bir amele sipsivri bir 
ocak bacasının üzerinde, gözleri 
korltudan uğramış, haykırıyor, 

manasız kelimeler seyleniyordu. 

Bu sırada, kömür havzası fen 
hevetinden mühendis Cemal 
Zühtü Bey enkaz yığınlan üzerin-

de koşuyor, tehlikeli mıntaka 
dahilinde cidden takdire değer 

bir gayretle, kazazedeleri kur
tarmak ıçın çalışan amele 

ekiplerini idare ediyordu. Bu 
aralık, yarısı yıkılan bir evin en-

kazı altından istimdatkar kadın 
sesleri geliyordu. isminin Bağlıklı 
Hasan Çavuş olduğunu öğrendi
ğim bir zat, derhal sesin geldiği 

tarafa fırladı ve bütün kalbimle 
alkışladığım bir cesaretle yıkılan 

evin içine daldı; üstüne gelen taş 
ve moloza ehemmiyet vermeden 
yere ~attı ve kısa bir müdC.:et 

sonra da eşelediği ankaz altın· 

dan biri yaşlı, diğeri genç iki 

kadın çıkardı. Kadınların her 
ikisinin de yaraları ağırdı. derhal 

hastahaneye gönderildiler. 

Bundan sonra, amele posta
ları, altında adam kaldığından 

şüphe edilen bir barakanın en
kazım candan bir gayretle te
mizlediler ve barakanın dötemm 
meydana çıkınca maatteessüf şüp-

heler bir hakikat halinde tecelll 
etli. 

Kaza esnasında, ihtimal ocak 

başında bir amele, iştialin husule 
getirdiği sademenin ıiddetindeu 

olduğu gibi ocağa girmişti ve bir 
sedye içinde dışarı alındığı za-
man görülc!il ki, alıntasa ocağın 

ızgaralarır a çarptığı için kınlmlJbr; 

yüzü gözü yanmış, kömür haline gel· 
miştir. Ceset gusulhaneye naklO"> 

lunduktan sonra, iştial esnasında 
depoda bulunan ambar memu
runun bakiyesi aranmıya başlandı. 

Berhava olan depo yerinde 
uzun bir araştırr.ladan sonra, 
taşlara sıvanmı~ et külçelerine 

rastlanıldı. infilak okadar şiddetli 
olmuştu ki, zavallı memurun vücu

dundan kopan parçalar, civar 

kiremitliklere uçmuş, hatta ağaç 
dallarına takılmıştı. Saydığım 

yerlerden toplanarak bir gaz te
nekesine doldurulan bu et 
yığınına baktığım zaman örper
djm. Tenekede bir diz ka· 

pak kemiği, en büyüğü bir yum· 
ruk cesametiade olan bir et yı
ğını ve bir pantalon parçası 

vardt. işte zavallı ambarcırun 
bJkıyesi bunlardan ibaretti. 

Bu sırada, yaşlı bir kadın, 
ihtiyar bir adam. ve bir genç 

gelmişler, kendilerini teselli eden· 

lerin bütün mümanatlanna rağ

men ağlıyorlar. Bağırarak ileri 

geçmek istiyorlardı. Etraftan so
ruşturdum ve öğrendim k~ bun• 

lar, ölen ambarcınm annesi, ba· 
bası ve kardeşidir. 

Manzara insanı ağlatacak ka

dar hazindi. Betbaht anne inler 
gibi mütemadiyen tekrarla yordu: 

- Oğlumu isterim 1 Bana oğ
lumu verin! .. 

Alikadarlann temin ettiği
ne göre, kazanın meydana ge
tirdiği hasar, a1b bin lira rad
desindedir. infilakın sebebine 

gelince; henüz meçbuldur.Manroa

fih, ambar memurunun dinamit 

deposuna cıgara ile girmesi veya 

bir kapsol paketini dikkatsizlikle 

yere düşürmesi hazaya amil olan 
en galip bir ihtimal olarak söy
lenmektedir. 

Ahmet 

• A I' 

ı> şei:;de HiLAL ve MiLLi sinemaıannda 
Bugünden itibaren şimdiye kadar görülen filmlerin en muazzamı 

87 tayyare 
137 tayyareci 
105 pilot 
150 makinist 

2 zeplin 

Cehennem 
Melekleri 

ıcyrcdc:nlcrl bGyUk hcyc-

4.000.000 
Dolara 

ve 4 büyük artistin 
ölümüne malo1an 

sinemacılık aleminin 
bir harikası 1 

can vo hclccıma garke
dccek olan ıcsll ıöı.lU 

muauam blr eseri 
1--------..ıı ıan'at ''------·--J 
> Fiatlan adetL Matineler: 2.30 • 4.30 • SuYUe 9.aQ te 
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10 Sayfa so 0 0ST~ 

Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

Muharriri: 

Stakpool 

Üç Serseri .. Üç Milyoner -27-

- Filhakika öyle. Hep bir-
likte bulunuyorduk. Makar gö
zünün ucile kaptana bakb: 

- Yalnız anlayamadığım bir
şey var: Sen nasıl oldu da ara
mıza katıldın? Eğer yekdiğerimize 
karşı sakladığımız bir şey kal
mazsa daha iyi dost oluruz. 

Hul bu son cümleye hafif 
bir tebessüm ile mukabele etti 
ve: 

Söyliyeyim, dedi. Sen 

tütüncü dükanının önünde beni 
satmak suretile mükemmel bir 
oyun oynadıktan sonra bir mey
hanede (Tilman) ile (Hagton) a 
ra~tgeldim. Bu iki kişiyi senin 
yamnda gördüğümü hatırladığım 
için muhaverelerine kulak ka
barttım. Bundan sonra işi an
lamak ve Sıkriti bulmak ço
cuk oyuncağı kabilinden bir 
şeydi. 

Derhal gördüm ki adamın se
nin lehinde iyi bir fikri yoktur. 
Bu fikir senin bana oynadığın 
oyunları anlattığım zaman der
hal büsbütün aleyhine döndü 
\·e adamı beni de sergüzeşte 

teşrik etmiye sevketti. Maksadı 
gerek kendisine, gerek yanındaki 
iki biçare gence oyun oynamak
hğma mani olmak için başında bir 
nöbetçi bulundurmaktır. Anlıyor
sun ya, defineyi bulup ( Sidney)e 
getirinceye kadar &enin tabii ıu· 
F~tte vasin, ondan sonra da or
tağın olacağım. Anlıyorsun ya, 
his.enin yarasını bana vereceksin! 

- Evet anlıyorum. Yalınız 
memnunum, diyecek olursam ya
lan söylemiş olurum, fakat çar~ 
sir: kadere katlanacağım. Çünki 
kuvvet sendedir. 

- Tamam, o halde anlaşabi

liriz. Fakat hiçbir zaman beni 
uyutabileceğini aklına getirme 
ıırt üstü borlarsam bile bir gözü
mü mutlaka açık bulunduracağım." 
Ayağa kalktı ve dümende nöbe-

tini almak lizere arka tarafa gitti. 

Uçurumdan Bir Manzara •. 
Hafif bir rüzgarın önüne düş

mü lerdi, rnütema diyen ve hi 
zahmetsiz bir surette şimale 

doğr.u ilerliyorlardı. 

Kaptan Hul sırasına göre dü
mene geçiyor, sırasına göre yel 
ken indirip kaldırıyor, her işe 

sarılıyor ve arkadaşlarının arasın· 
da her gün biraz daha nüfuz ka
zanıyordu. Makar müstesna olmak 
iizere gemide bulunanlarm hepsin
den yaşlı, giiçlü kuvvetli ve amir 
olmak için yaratılmış bir adamdı. 
Bidayette kaptanlığı üzerine nl
nuş olan Tilman kendi de hisset
meksizin yavaş yavaş işi ona 
devretmişti. Buna mukabil Makar 
1-.endisini tembelliğe vermiş, bü
tün vaktini kamarada uyku ile, 
belki de · gizli planlar Y.apmakla 

. . d ~ geçmyor u. 

~ 
Kumberland adaları biz.asına 

geldikleri zaman vaziyet değişti. 

Riizgar birdenbire durmuştu. Yel
kenler aşağıya sarktı. Deniz üze
rinde hareketsiz kaldılar. Yeni 
bir rüzgara intizar etmekten başka 
y pılacak birşey yoktu. Fakat bir 
s·abalı kaptan Hul telaşla arka
da9larmıo yanma geldi: 

Tam Gayeye Yaklaştıkları Bir Sırada 

Gemiyi Kayalığa Oturtmak 
. 

Tehlikesi ile Karşılaştılar 

Görmüyor musunuz, gör- ı 
müyor musunuz? diye bağrıyor-

du, sığlığa düşüyoruz, sandala 
atlayıp gemiyi açığa çekmiye çalış· 
maktan başka yapacakbir şey yok. 
Haydi! Fakat Makar nerede? 

Makar kamarada bermutat 
uyuyordu. Kaptan Hul aşağıya 

atıldı, bir dakika sonra yukarıya 
bir vaveyla yükseldi, hemen 
o sırada Makarm kızarmış 

olan yüzü göründü, yukarı 

çıkması için Hulun verdiği emre 
itaat etmemiş, birkaç sille yemiş, 
sözü dinlemiye mecbur olmuştu. 

Zenci de dahil olmak füere 
dört arkadaş sandala atladılar, 
küreğe sarıldılar, iple gemiyi çek
miye başladılar. Gemi de yalmz 
Hul kalmıştı, dümeni idareye 
çalışıyordu. Öbürleri tehlikenin 
azametini ancak sandala inip te 
bir defa gözlerini denize atfet
tikleri zaman anladılar. Tam ka
yalığın üzerinde idiler. Beş on 
metre daha ilerledikleri takdirde 
sığlığa oturacakları muhakkaktı. 
Sandalı iple gımmın başına 

bağladılar, sonra küreklere yapış
tılar, kan ter içinde kalıncaya 
kadar tam bir saat didi11dilcr. 
GUç hal geminin istikameti de
ğişti ve tam o zaman da hafif bir 
rüzgar başaladı. Kürekleri bıraktı
lar. Zaten hiçbirinde devam için 
hal kalmamıştı. Şimdi kaptan 
Hul gemiye a\•det etmeleri için 
işaret veriyordu. Sandalı bağla 

bırakarak gemiye atladılar, yel
kenler açıldı ve gemi yavaşca 
sarsıldı, sonra kayalığı geride 
bırakarak Sark ve şimal istika
metine doğru ilerlemiye başladı. 

Bu müddet zarfında l<aptan 
Hul denizin derinliğini müte
madiyen iskandil ediyordu. Niha
yet tehlikenin atladığına hükmet
tiği znman gemının rotasmi 
şimale çevirerek arkadaşlarının 
yanına döndü: 

- ihmal ve bilgisi7lik yüziin
den az kaldı mahvolacaktık, de
di. Gece rotam 7. değişmiş, far
kınd:ı olmamışsınız., Tilman ka
bahat munhnsıran sizindir. 

( Arkası var ) 

Yeni Neşri,qat 

HoHvut Çıktı 

Memleketin yegaue sinema 
mecmuası olan ( Holivut ) mec· 
muasının ikinci sene onuncu sa· 
yJsı giizel resimlerle intişar et
miştir. 

Davet 
Beylerbeyi Gençler Spor Ku· 

lübü Riyas~tindcn: 

Görülen IU7.um üzerine kulü· 
bünıüze yaııh faal ve hami aza
ların 8 nisan 932 cuma günü 
saat 10,30 <la C. H. Fırkası Bey
lerbeyi Nahiye Merkezi salonuna 
teşrif.eri ehemmiyetle rica olunur. 

- +eı~-.. --imlmal--IDlim--ElllGI _____ , 

RIE n S U C A T S A n TR A L Ltd Şirketi 
Tel. 2'128 YEDIKULE 

YÜN PAMUK F L O Ş iplikle 

1 

bogar 

büker 

Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır (Merserize eder) 

Grizet Yapar. 

büker 

boyar 

Pamuk İpek ve Yün Bezleri 

BOY AR KASARLAR ÜTÜLER GENIŞLETlR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikaların.1 liizumu olan noksanları 

SANTRAL TAMAMLAR. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

........... , ............. ., ... rBl'.l ... lllllD'liDllllmilll ... EiiBım~ 

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

iştihası:z:hk ve kuvvetsiı:lık 
fa'de ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

LT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

Nisan 4 

' ıı HİKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

- Muharriri : Ragıp Şinik/ 

Çitle~bikler 
-3-

Rıza - Sen pekili bunu 
kullanabilirdin. Ne malumdu ki, 
sendin temiz ve iyi hareketlerin
den sonra ben sana dönmiye
ceğim ... 

Celile - Bunlar masaldır, ma
sal.. Hem biz nıçm münakaşa 
ediyoruz ? Kararımız kat'i değil 
mi ? ayrıhveririz artık.. Bu gece 
son gece, bu gece son gecemiz .. 
Son ... 

( Susarlar. Celile asabidir sağ 
eli kaoapenin kadifesini okşa· 
makta ve ayaklarını hırçın hırçın 
sallamaktadır, Genç adam başı 
eğik ve sükiitidir. ) 

Celile - ( Birdenbire ayağa 
kalkar ) Şey hen yatıyorum. 

Rıza - Bu kadar erken mi? 
Celile - Ben erken yatmıya 

zaten alıştım. 

Rıza - Eskiden öyle değildin. 
Celile - (Müstehzi) değişlim, 

çok değiştim. 
Rıza - Sen bilirsin.. Yalnız .. 
Celile - (Kapıya doğru yürür) 

Allah rahatlık versin l 
Rıza - Celile ! 
Celile - ( Döner ve durur ) 

Ne var? 
Rıza - Son gecemiz Celile .. 

Son .. 
Celile - ( Asabi.. Döner ve 

homurdanır ) Hayır .. 
Rıza - (Gülerek) Sen bilirsin 

çitlembiğim 1.. 
-2-

(Celile çıkmıştır. Genç adam 
sigarasım yakarak kanapelerin 
birine uzanır \ 

Rıza - Zavallı Celile .. ne saf, 
ne temiz kadındır. Yeşil ağaç 

yaprakları arasında sarkan san bir 
tek çitlembiğe nekadar da benzer •• 
Ufacık ve güzel yüzlü.. kıvrak 
ve afacan.. yürürken insana 
kucaklamak ve koşturmak hissini 
veren minimini bir kadın tipi •• 
onu nekadar seviyorum. 

Köyde başlayan aşkımız bu
raya kadar devam etti .. Yaz gec~ 
!erinde onun, vücuduma soku
lur gibi yaslanışları nekadar 
tatlı, ne can alıcı idi. Ben onu 
çok seviyorum. Hayat, bayat in
sanlar için madem ki bir oyun
dan ibarettir. Biz bu oyunları ... 

[Dışarda bir silah sesi ve kes
kin bir kadın çığlığı ... ) 

Rıza - [ yerinden fırlıyarak 

o ne?.. Silah!.. Celilenin odasın
dan geldi. Oh yarabbi, yarabbi!.. 
Karım, benim karım!.. 

Kapıya doğru koşarken hay
kırır Celile!., Celile! .. 

- ili -
( Yatak odası.. köşede uzun 

bir şezlong.. Sandalyeler.. Bir 
tuvalet aynası.. Duvarda birkaç 
tablo : Bir yaz güneşi... Denizde 
mehtap.. Gece yarısmda şehrin 
sloeti ve saire... Sağda, pencere 
yanında bronz bir karyola .. Celile 
halsiz ve sapsarı yatmakta .. Rıza 
telaşlı ve heyecanla gözlerle ka
rısına tetkik etmektedir. ) 

Rıza - ( Kendi kendine ) Ne 
budala adamım ben.. Bir aşk 
oyunu... Karıma canlı ve heye
canlı bir tiyatro hayata yaşatmak 
arzusu.. ne sersemce şeyler. 

( Celile yavaş yavaş gözlerini 
açar. Şaşkın ve etrafına sabit 
nazarlarla bakmaktadır ) 

Rıza - ( Karısınan üzerine 
iğilerek ) Celile ! 

' 
(Celile gözlerini bir bakar k6 

gibi kocasının yüzüne çevirir) 
Rıza - Celile yavrum. Bak 

benim, Rıza.. Yanındayım yav
rucuğum, çekinme .. 

CeJile - ( Birdenbire fırh· 
yarak) Vallahi doktor Seyfed
dinle aramda .. 

Rıza - ( Karısının omuzla
rından tutarak yatağına yatırır ) 
Biliyorum Celileciğim, biliyorum. 
Kabahat hep bende ninem.. Bu 
oyunu ben oynamak istedim .. 
Fakat bilir miyim hiç? .. 

Celile - ( Kekeliyerek ) ben 
nerdeyim böyle, ne oldu? Ben 
ölmedim mi? .. Sen gitmedin mi 
hali Rıza? Ayrılmadık mı senin
le?. Ha söyle.. Ben bir şey yap
mak istemiştim.. Yapbm da ga
liba .. 

Ah ben seni çok seviyorum 
Rıza... Ben seni kimseye, biç 
kimseye veremem .. 

Rıza - (Karısının saçlannı 
ukşıyarak) Biliyorum ninem bili
yorum. Ben sana hayabn şöyle 

tuhaf bir tarafını göstermek is
tedim.. Filvaki Samimeyi bir on 
be~ gün için sevdim giiya •. 

Fakat ondan sonraki, ıana 
karşı sevgim daha ziyade arttı. 
Sen beni kıskandırmak, bana 
mukabele etmek istedin. .• Doktor 
Seyfittin eski bir mektep arka
daşın olduğu için öpüştüntiz? 

Celi\e - Seyfettin mi?. Fa
kat Seyfettin. •. 

Rıza - Dinle: Bir gün dok
tor bankaya bana uğradı ve se
nin kararını söyledi. ikimiz de 
güldük.. O zaman aklıma tuhaf 
bir şeytanlık geldi.. Ve ben aana 
bu oyunu oynadım. 

Celile - (Güler) Fena bir 
oyun oldu bu? .. 

Rıza - Hiç to fena değil •• 
Biraz cildin yarıldı ve kurtun 
içeri girdi, çıkarılır.. On giln 
sonra çitlembiğim bana yine ayva 
kompostosu yapacak .. 

Celile - Çok tuhaf adamsın 
sen? 

Rıza - Neden? 
Celile - Böyle korkolu bir 

rüya gördürdün baua •• 
Rıza - Sen demez miydin. 

Harikulade vak'alan severim ben, 
diye .. 

Celile - Doğru. 
Rıza - Üç perdelik bir vod

vil oyoamı~ olduk. 
Celile - ( glllcrük) Bu vodu

vilin ismini koydun mu?. 
Rıza - ismi mi?. ismi?. Haki

katen bu düşüniilecek şey.. Ne 
koyalım dersin? 

Celile - Bunu sen tertip 
ettin madem, ismini de sen bul.. 

Rıza - Hah buldum, buldum 
Celile.. "Çitlembiklcr" nasıl ? .. 
Kehkenşan dadının bize verdiği 
isim.. Bu bizim vodvilin İ8mİ 
olur .. 

Celile - Sahi çok güzel bu .• 
Fakat Rıza, sana birşey söyliye
yim mi ?. Ben artık "harikulade" 
vak'alar istemiyorum. Beni çok 
üzdün en? 

Rıza - ( Gülerek kansını ku
caklar ) öyle ise affet yavrucu
ğum.. Bundan sonra tamamil• 
uslu oturacağım. 

Celile - Sen mi ? 
Evet ben ... 

SON 
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Bir Ölünün Hatıra Def terinden : 

HAİNLERİN İÇ YÜZÜ Muh::i: 

Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 
HAİNLERİN EMİR HAZRETLERiNE GôNDERDiGi 

6İR CEVAP TABASBUS VE MİNNETLE DO~U 
-48-

.Şaban Ağa bile değişmi~, bir
şcyler sezinsiyordu. Yalnız genç
ler, okadar neşeli değildiler. Şu 
r~smi davetten birçok faydalar 
göreceklerini ummakla beraber 
kendilerine bahşolunan misa· 
firlik şerefine Mısırda veya 
A vr upada müstefit olmak is
tiyorlardı. Hicaz, zevkli ve tom
hıraklı bir hayat i~hı ruhi iştiyak
Jar bestiyen, bu avare gençlere, 
çıplak ve sıcak görünüyordu! 

Katip efendi, bütün kümenin 
dilsiz bir tefekkür içinde kaldı-
ğına görünce sordu: • 

- Emir Hazretlerine ve Mü
messil beye nasıl bir cevap götüre
ceğim, müsbet mi, menfi mi? 

Hoca Sabrinin kapalı gözle
rinde sıralanan saraylar silindi ve 
dudaklarında telaşlı kelimeler 

4irdi: 

:-- Müsbet, tamamen müsbet, 
~ynı zamanda şükran ile L"mzuç, 
aınnettarlıklarla mahlut bır cevap. 
Celiletftlmelik hazretlerinin haki
payi humayunlanna yüz süreriz, 
Emir Hazretlerinin eteklerini 
lipcriz. Mümessil &yefendi}'e 
hürmetler ar.zederiz. Yola çıkmak, 
Daırüssellmı islim olan miibarek 
Mekkeye gitmek için küçük bir 
işaretine muntazırız. Değil mi 
arkadaşlar! 

Hoca Zeynelabidin, Muhittin 
Natık, Rıza Tevfik, Şaban ha
raretle ve gençler, soğu'lcç.a te
yit ettiler: 

- Evet, evet buyurduğunuz 
gibi. 

Katip efendi, ayağa kalktı: 
Öyle İse size iki haber 

daha vereyim; zatı şahane de 
( baın Vahdettini kastediyor ) 
Mekkeye davet olundular. Zann~
dersem bu davete icabet eclc
ceklerdir. Ayni zamanda biiyii

cclc hir kafile mülteci (!) daha 
geldi. :Bugün lskenderiyeye çıka
nfdıtnr :ve karantineye misafir 
edildiler. AUaha ısmarladık e-fen
dim. 

Merdivenin dibine kadar teş
yi olunan katip efendi otelden 
Ayrılır ayrılmaz Rıza Tevfilc, elini 
kulağma koydu: 

- Alm, dedi, size hiC'aıdan 
bir gazel!. 
Hac yolJaranda meş'alei karıban gib;: 
Erbabı aşk içre nümayana.n ey 

ganm! 

Firarilerle göriişen katip efen
dinin verdiği haber doğru idi. 
~lanbuldan lskenderiyeye yeni 
l.ar kafile daha gelmişti. Bunları 
T aşkışlada kalan Fevzi Efendi f e arkadaşları idi. Öbiirlerinin 
skenderiyeye muvasi'latlerinden 

on g6a sonra gelebildiklerine 
gfire bu fasday. fstanbulda mı 
geçirmişlerdi? Hayır. Onların 
ıeyahatı biisbütun b~ka şekil
~e cereyan ebn'işti . Cidden 

, ıbret alınacak bir hadis ld • . . . h c o ugn 
ıçm ıza etmek istiyor uz: 

. Hoc~ Sabri ile arkadaşları 
~,, pılan cevirip kendilerini 
dk kafile olarak yola çıkarthk-

1 1stan buldan fskenderi
yeye yeni bir hainler 
kafilesi daha gelmişti. 
Bunlar Taşkışlada kalan 
Feyzi Efendi ve arkadaş
ları idi. Bu kafile öbür
lerinden on gün sonra 
gelmi~ i, bunun sebebi 
ne idi? 

tan ve Kiraz Hamdi, Miralay Sa

dık, GümüJcineli İsmail, Dahiliye 
Nazır1 Mehmet AH ve Adil gibiler
de a ni suretle ayrılıp Romanyaya 
gönderildikten sonra itilafçıların 

brı1 kısmı Taşkışlada şaşkına 
dönmüşlerdi. Feyzi Ef. , bu aiış
verişte yine a?<landığı için mü
teessirdi. Pehlivan Kaclri, "Kii
für Tahtası,, diye ana geldiği 
kodamanlardan ayrıldığı ıçın 
üzülüyordu. Refi Cevat, herkese 
külah giydirebileceği kanaatinde 
iken külah giydiği için sövüp sa
yıyordu. Bakkalcf kasap ve odacı 
maku1esi siyasiler, büyiik tanı
dıldarı ve iplerine takılıp dip-

aiz kuytiıara - atıldJklan bıaan
ların kendiJeriıH biyle ytiz 
üstü bırakmalanndan tehlike ae
zinsiyerek tel.it p.teriyorlardı. 
Miralay Sadık Sabri, arlmdatı 
olan öbür Sadağm aynlmuile 
namaz kılmayı taşırmtfb ve 61-
leyi dokuz, ikindiyi yirmi dokuz 
rekat olarak kılıyordu 1 

Şeyh Recep, vuiyetin tavazzuh 
etmesi ve kendilerinin çürük yu
murta gibi sepetten ayrılıp bir 
kenara bırakıldıklarının anlaşıl
ması üzerine iki elini göğe kal-
dırmış ve bağırmıştı : 

- Hepsini pirime havale et
tim. Cezasını o versin. 

(Arkuı nr) 

Hususi Alman Borçları 
Bertin 3 - Şimdiye kadar 

hususi borç sahibi Almanların 
borçlan meselesinde yapılan mü· 
zakereler mahsus bazı neticeler 
vermiştir. Mesela alacaklılar fa. 
iz miktarını yüzde yediye in· 
dirmeye muvafakat eder görün
mektedirler. Maamafih Almanlar, 
bu tenziii az bulmaktadırlar. 
Meselenin bakem mahkemesine 
sevki düşünülmektedir. Daha 
şimdiden borçlular komitesi, 
Rayişbanlan mütaleasına miiraca
a t etmiştir. 

Dr. H O R H O R U N 1 ~r::1 
Cılt ve Zührevi hastalıklan muayenellanesi. 

). Beyoğlu, Taksim. Zambak sokak No. 4 1 

Dr. SEf/tİRAMİS El<REM H. 
Hcyoğlu Me:ttep soka k 

l " c-fon ın. o. 2t ıs 

•s._iW?a&• -SON 
V ~nr.i, ~ ,. i, Hıav .ı li ı ve H.ı . , 

• gazete•i 

{dare: ı. :anbuJ: Eski Zap tiye 
Çatalçeıme JiOQ t• 25 

hl~fon İ~hnbul • 20203 

Posta kut.>au: İ•bnbu( • 741 

Tc }yraf: İ•tanbut SONPOiT A -ABONE 
1 ÜRKİYE 

1400 Kr. 

75Q " 
400 ,. 
lSO ,. 

1 Sene 
6 Ar 
'3 .. 

1 " 

Fı AT . 
ECNEal 

270J Kr. 
140:> .• 
801) .. 
300 .. 

Cckn cuak f.!ti ve. il neı. 

lıanlar<lA :t m!!ı•ulipt a ııı 111 :. 

Cevap iç n m?.ktuplar.ı i> ku ·uı .J .( 

pul ı.ive•i lh2 n .. ı ·. 
Adrn det ~ti · ı ~~Jl (!;)ı < ır 11t ır. 

Demirköyüode Panayir iSkele
sinde maz.but ve mahfuz. 1187 

adet meşe tll".aves 7 - 4 - 932 
tarihinde ihalei kat'iyesi icra 
edilmek üzere müzayedeye kon
duğun..J an pey sürmek ve iu
hat almak isteyenlerin % 10 

pey akçeleriııi müstashiben ve 
Vizede müteşekkil mauyede 
komis~onuna müracaat eyle
mele ri ilan olunur. 

1 Nisandan itibaren 

60 Kuruşla l 
Tablıdot 

- 3 Yemek 

RıtJ.ı 

,, 

- 1 Tatlı 
-- 1 Kahve 

içkiler: 
100 Dr. Şişe 

50 .. " 
160 Kr. 

80 ,, 

Sayfa l l 
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lngilizler Dünyanın En 
Mutaassıp Bir Milletidir 
Kır alının Kııına Hediye Ettikleri 

Yanması Üzerine Bu Evi Bir 
Günde Tekrar Y apblar 

Evin 

ı ngilizler, hanedan azasına 

karşı derin bir sevği taşırlar. 
Hanedandan İngiliz halkının 

en fazla muhabbetine mazhar 
olanlar başta Veliaht Prens Dö 

Gal gelir. Sonra Kıral, daha son
ra kıralın ikinci oğlu ve kızım 

severler. Gal ehalisi, geçen gün, 
kıralın kızı Prenses Elizabete 

küçük bir e• hediye etmişler fir. 
Üstü, çah1 çırpı ile örtülmüş 

olan bu ev, tam lngiliz usulile 
yapılmış bir köy evi manzarası 

arzetmektedir. Fakat pyanı kayt
hr ki evin Prensese teslimi mil· 

nasebetile bir küşat resmi ya
pılmış, bu münasebetle halk 
şenlikler icra etmİf, u sonra 

l her nasılsa yangın çıkarak bu ev 
yanmıştır. Gal halkı, bu k zadan 

o derece müteessir olmuş ve öyle 

büyük bir şe'amet hissetmişlerdir 
ki Prensese hediye ettikleri evin 
bir enkaz halinde kalmasına ra:ıı 

olmamış, hemen bir araya gelmiş, 
yüzlerce kişi el birliğile evi bir 

günde ve eskisinden daha itinalı 

bir surette yeniden inşa etmiş
ler, yangının çıktığı ayni güniin 

akşamı ikinci bir teslim rasimeıi 
yapmışlardır. Resim, bu i!,inci 
rasimenin icra edilişini göster
mektedir. 

Hadise İngilizlerin ne derece 
taassup sahibi olduklarının çok 
kuvvetli bir delilidir. 

Arapçasi)e Birlikte Kuram kerim 
tercümesi 

Bti}'ÜK T'6rk •ilmi Cevdet P•tAnın JOga;: Kuranly l'ain l havi doğru emer! ~crı( in 
mükemmel clltlisl 200 lruruıt1.1r. Kaymaklı kağıt ve allı ı y ~ldııdı c:i t l ıs 

!00 kuruştıır. Nüıhaları azdı ·. 

Hayah Hazreti Muhammet 
Kıymetli eserin tekmil! ciltl i 31)) k uru 't ı •. . 

Mufassal Islam Tarihi 
Cl!tl ial 200 kuruş! ır. 

Meşahiri İslam Meşhur eser 
37 cüz 

lcu ru.,tur. Bu kitaplardan posla ücret i ahnmada 1 g önderilir. 

Merkezi: Türk Neşriyat Yurdudur. C 

Ölçü üzerine 
Fenni 

!(asık Bağları 
Mide, barsak, 

böbrek 
dütk:ün)öğüne 

Fenni 
Kors1Sar 
lstiyenlere 

ölçü tarifesi 
gönderilir. 
Eminönü: 

lzmir sokağı 
Tel. 20'l19 
Zaharya O reopulos 

En sadık v e emniyetli 
ilacı-

FEVROZİN 
NE CD E~ T olsun 

Baş, diş ağrııarından, bele 
sı%ılardan hiç kortuna 

Fotoğraf Tahlili Kuponu 

Tabiatini:ıi öğrenmek iıti}· or· 
sanız fotoğrafınızı 5 adet ku-

pon ile ltirlil,te gönderi niz.. 

Fntografmız s raya tabidir , r 

iade f' cl J nez. 

lıııın, J meslek 
\r\ ~ m" .. t ? 

30 ku 
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Dr. Celal Tevfik 1 
Zührevi ve idrar Yolu 

Hastalık) ırı MUtehauısı 

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

lliia 

SON POSTA 
ıc· 

........ ,,.,, ...... 
olar•lı A•rUP•W• 

Te&EFU#ICEll 340 

A•d•o •ltla•I ile 
dol•f•bııııaınız. 

Niaan 4 

Mahmutpaşada Sultanodala· 
rında 21 ve 22 numaralı dük
kanda bulunan beş adet maran
goz makinelerimi, Beşiktaşta A
karetlerde 14 ve 17 numaralı 
ha.nede mukim Gül Hanıma 
satacağımdan işbu ilan tarihinden ' 
2 4 saat zarfında herhangi bir 
şahsm mezkur makineler üzerin· 
de alacağı varsa derhal GOi 
Hanıma milracat etmesi ve mez
kur tarihten sonra kimsenin hak
kı kalmıyacağı ilin olunur. 

ifELEFUNKEN 
BOURLA BiRADERLER ve şsı 
SAT 1 E aEvoca.u---eEVAZ•T-KAD~KÖv 

K. Aleksangart 

Dişlerin inci 

Gibi Muhafa

zası Yalnız RADYOLİN Dİ 
Herkes merakla Soruyor: 
"IPE·KIŞ ne vakit çıkacak?,, 

... Ve sabırsızlanıyor ! 

l P E Ki Ş l N nefia mamulatından bazı parçalar !., tJaokası ..&. 

metbalindeki vitrinde teşhir edilmektedir. 

Herkesin hakkı vardır! 
Çünki herkes ve bilhassa · İş Bankası methalindeki vitrini görenler 
İPEKIŞ mamulabnın dünyanın en iyi kumaşları ile ayni ayarda ve 

hatta daha mükemmel olduğuna emniyet hisli etınişierdir. 

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

iiı~ır.ı~iit mağazaları 
Açılmasına karar verilmiştir. 

Te:ba~~ •ote!~~'~İM~<neh~~(~~~.:.ı 
Ayazpa~a cAddeaindeki 20 No. Hut,rne•İ ) ne nak'etmiştir. Haetalarrnı 1 

• orada kabul etmeidedir. Telefon : B. O. 384? ~ 

MAGAZALARI 1 

MACUNU 
Kullanmakla 
Kabildir. En 

Mükemmel Diş 
Macunudur. 

Emniyetli 

Yegane bıçak 

POKER 
Tıraş bıçakları dır 

Yüksek kıymetini düşürmek 

için yapılan bütün hareketlere 

rağmen daima en yüksek mevkii 

ve hepsine faikiyeti muhafaza 

etmiştir. 

yerden arayınız. 

İstanbul Belediyesi İlanları * 
İstanbul Belediye Riyasetinden : Piyasada satılan sade ve 

zeytin vağlannın üzerine yemek yağı, Edime yağı, Çankırı yağı 
Anadolu yağı ve emsali gibi yağın cins ve mahiyetini tayin ve 
ve ifade etmiyen manasız bir takım etiketler görülmektedir. 

Halkın mühim bir gıda ve ihtiyacını teşkil eden sade ve zeytin 
yağlarının bu şekilde piyasaya çıkarılması caiz görülmediğinden 
badema yağların üzerine mesela : Ayvalık zeytin yağı, Edremit 
zeytin yoğı ve batta halkça süt yağı manasına olduğu malum olan 
Halep, Trabzon ve Sibirya yağlarınm dahi Halep süt yağı, Trabzon 
tereyağı ve Sibirya süt yağı gibi ibareyi havi etiketler albnda 
satılması ve Belediye zabıtası talimatnamesinin 437 inci maddesinin 
de bu şekilde tatbiki kararlaştırılmış olmakla alakadarlarca mal6m 
olmak üzere ilanı keyfiyet olunur. .. 

Fatih Belediyesi Müdüriyetinden: filo edildiği halde talibi 
zuhur etmiyen Ayakapısında 220 N. Sayit efendinin kalafat mahal
linde bulunan motör tenekesi pazarlık suretile satılacağından talip 
olanların nisanm 5 inci günü saat 14 te daire encümenine müracaatlarL 

TİCARETHANE 
Ve Müessesatı Resmiyenin 

Nazarı Dikkatine: 
Hi!aliahmer C. Merkezi Un1umisinden : 

Bu sene Kurban bayramında dört gün neşrolunmıyacak 
Türkçe gazetelerin yerine HilAliahmer gazetesi mükemmel ve 
renkli olarak zengin münderecat)a İntişar edecektir. ilin 
vermek suretile Hilaliahnıer Cemiyetine muavenet arzusunda 
bulunan tüccaran ile müessesatın Babıali - Ankara caddesinde 
Sühulet kütüphanesi ittisalinde "' İstanbul iıanat Odası ,, na 
müracaatleri. Beşinci ve altıncı sayfada beher santimi 40, 
yedinci ve sekizinci sayfada 30 kuruştur. Telefon 20085 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye n1ütehassısı 
Cumadan maada herglln (2.30" 

5) fstanbul Divanyolunda No. 118 
_ _ Telı 22398~ 

Son Posta Matbaası .../ 

Sahipleri: AH Ekrem, Selim Ratıp 
Netriyat Müdilrü: Selim Rajıp 


