
Buğday Değil, Umumi Bir l Hendek 
Failleri 

Cinayetinin 
Anlatıyor Ahenk Meselesi Vardır 

, -====:====-:::ıt™ Faciayı Emir İsminde Bir Abaza Tertip 
Etmiştir. Saikı Hala Meçhuldür Eşya fiatleri arasında bir mu- ı 

vazene tesisi maksadile, sanayi 

~amuli .. bndan bazılarını~., !iatleri-
nı düıurmek llzımgeldıgı hak
kında yaptığımız teklif, sallhiyet- } 

tar kimselerin tasvibine uğra· 1 
maktadır. 

Dün de, bu bahsi evvelce 
11 Son Posta ,, sütunlarında tetkik 

eden, Cevdet Salih Bey bize mü
telealarını göndermiştir. 

Cevdet Salih B. diyor ki: 

1 ktısadi Derdin Devası 
Her derdln olur çare1I, her inllyen ISlmeı 
Her mihnele bir ahar olur, her gama payanl 

- Ziya Pş. -

On gündenberi gazetelerde 
( buğday meselesi ) diye sütun 
sütun yazılar çıkıyor. Guya kıy
meti çok düşen buğdayın fiatini 
yükseltmek suretile köylünün 

himaye olunacağı iddia olunuyor. 

Filhakika köylü, Türk heyeti 
içtimaiyesi arasında en çok şa• 
yanı himayedir. Ve şimdiye ka
dar hinıaye etmediğimiz ve hatta 
dilşünmediğimiz de büyük bir 
kusurumuzdur. 

Cevdet Salih Beg 
Fakat bugün köylil ile bera

ber diğer içtimai sınıflarda, hatta 
yalmz fakirler değil, zenginler 
bile, bankalarımız bile şayanı 
himayedir. Çünki umumi vaziyet 
ten onlarB da atalete mahkum 
bir hale gelmişlerdir. 

Binaenaleyh itikadımca y·alnız 
buğday meselesi ve köylü mese
lesi değil, memleketin bütün iktı
tısadi ve mali meselelerinin 
tetkik ve halli lazımdır. 

( Devamı 11 inci sayfada ) 

Lindbergin Karısı Bitkin 
Ve Ölgün Bir Halde 

Lindberain karısı, ilk gagbrıbet lı4disesi üzerine beraberce llk 
ve son arama uçuşunu yapmadan evvel 

Nevyork, 16 ( Hususi ) - Lindbergın kaçırılan çocuğunun akı· 
beti hakkında muhtelif rivayetler çıkmıştır. Çocuğun herhangi bir 
intikam muamelesinden kurtulmak için kaçıranlar tarafından öldürül
müş olması korkusu başgöstermiştir. Halk> umumiyetle gayz içindedir. 
Çocuğun anası, berbat bir vaziyettedir. Gece gündüz ağlamaktadır. 
Lindbergle karısının bir senedenberi para istiycn tehdit mektupları 
aldıkları anlaşılmaktadır. Onlar, kendilerini muhafaza ediyor, fakat 
çocuklarının başına böyle bir bela geleceğini akıllarına getirmiyorlardı. 

Şeker İhtikarı Muhakemesi 
Son Safhasına Geldi 

Sultanahmet birinci sulh ceza 1 
mahkemesi, şeker ihtikarı dava· 
sına dün devam etti. Hu defa, 
Alpuilu şeker şirketi namına ikin· 
ci müdür Haydar Beyle beraber 
nıaznun mevkiinde fabrikaya bağlı 
bir takım bayilerle beraber bir 
kaç da serb;:!st şeker taciri vardı. 
Bunlardan evvela Dimitri Müte
'VeUi Efendi sorğuya çekildi. 

Bu zat, Alpullu şirketinin 
bayilerinden olduğunu, şirketle an· 
laşarak toz şeker satmak muka
velesini feshettiklerini, şirketten 
Sadece küp ve kesme şeker al· 
dıklarını " ledi. Mu i 

fesih tarihini ise hattrlıyamadığmı 
beyan etti. 

Bayilerden Samoides Efendi 
ise kendisinin Alpullu ile temas 
etmediğini beş kişilik komiteleri 
vas.tasile göriişüldüğünü, satıştan 
500 lira zarar ettiğini söylemiş~ 
tir. Bu zat, hakimin şu sualine 
maruz kalmı~tır: 

- Niçin fiat sorarak ahş 
yapmadın? Şek~r için istenilen 
fiatı vermekle buhrana sebep 
olmadınız mı? 

Serhes tacirlerden Hacı Sü
leyman zade Hayrettin Bey ıse 
demiştir ki : 

D amı 

ı 6Mart -·-Bugün 16 mart. On iki ıen e 
evvel bugün düşman aüngüıil 
lstanbulun bağrına saplaomı,, 
,ehir baştan bata İfgal edilmif 
ve kahraman ukerlerimi:& namert· 
çe fehit edilmifti. Bu kara günü 
unutmıyan, unutamıyan gençlik 
ve halk, mubarek şehitlerimizin 
babrasmı taziz edt cektir. 

ir 
Hazırlanan program mucibin-

ce kesif bir kalabalık bugün 
Eyübe ıridecek, ııaat dörtte şe
rutlerimizin ebedi makbereleri 
önünde muazzam bir ihtifal ya
pılacakbr. 

Pehlivanla 
Boksör 
Dövüşecek/er 

Cemal Pehlivan 

Fransız boksörü Franld Mar· 
ten, biraz da spor nizam ve ka· 
idelerini aşarak diğer bir spor
cuya meydan okudu. Son Posta 
vasıtasile meydana atılan bu (defi) 
meydan okuyuşun hedefi Adapa
zarlı Cemal Pehlivandı. Franki 

( Devamı 3 üncü sayfada) 

Askerlik 
Müddet Azalmıyor 

Bedel İndiriliyor 
Şehrimizde çıkan gazetelerden 

biri dünkü nüshasında askerlik 
müddetinin azaltılması ve bedel 
miktarının da yarı yarıya indiril
mesi lehinde kuvvetli bir cereyan 
olduğunu haber veriyordu. Fakat 
bu haberin kısmen yanhş olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu hususta An· 
karadan gelen en son malumat 
şu şekildedir: 

Ankara 15 - Askerlik mü
kellefiyetinin azaltılacağı haberi 
hakkında Milli Müdafaa Vekili 
Zekai Bey diyor ki : 

"- Bu haber doğru değildir. 
Yalnız mükellefiyet bedelinin 250 
liraya indirilmesi için bir layiha 
hazırladık. 

Adapazarı,(Hu

susi) - Hen· 
dek ve civarın
da on ay evvel 
irtikap olunan 
ve derin bir nef· 
ret uyandıran ci
ca yet faillerinin 
tutulduklarını bil
dirdim. Bunların 
nasıl tutuldukla
rını ve işledikleri 
cinayetleri nasıl 
itiraf ettiklerini 
ancak yeni öğre
nebildim . Son 
Posta karilerin• 
iblağ ediyorum: 

Bu cinayetin 
kurbanları Düzçe 
eşrafından Ha
cı Kasap zade 
Hakkı Beyle Zon
guldaklı şoför 
Sabri Efendidir. 
Hakkı Beyin 
kardeşi Ziya 
Bey de üç yerin· 
Dnamı S inci aayfada 

bbasH·ı .Londr a 
Bir Dava Kazandı 

Londra, 16 (Hususi) - Sabık Hıdiv Abbaa Hilmi Paşa tarafından 
.,Makmillan ve Şerikleri,, kütüphanesi aleyhine bir dava ikame ve 
rüyet edilmiştir. Bu kütüphanede ahiren "Mısır Meselesi,, ismi altında 
bir kitap neşredilmişti. Bu kitapta Mısırın bir tarihçesi yapılıyor ve 
1892 tarihinden 1914 tarihine kadar Hıdivlik makamım işgal etmit 
olan Abbas Hilmi Paşanın idaresi şiddetle tenkit ediliyordu. Bu 
arada Abbas Hilmi Paşanın 1914 senesinde memleketini teı kettiğl 
söyleniyordu. Sabık Hıdiv bilhassa bu cümleyi izzeti nefsini kınca 
bir mahiyetto bulmuştur. Abbas Hilmi P,. namına mahkemede isbab 
vücut eden vekilleri sabık Hıdivin memleketi terketmediğini, fakat 
1914 senesinde muharebenin başlangıcından evvel yaz münasebetile 
birkaç ay için lstanbula gittiğini, bu esnada muharebenin P.atlak 
verdiğini ve sabık Hıdivin ihtiyarı fevkinde sebepler dolayısile lstan• 
bulda kaldığını söylemişlerdir. Maznun namına hazır bulunan vekilleri 
de gerek bu cümle gerek kitapta mevzu bahsedilen diğer bazı tabi· 
rat dolayısile sabık Hıdive tarziye vermişlerdir. Sabık Hıdiv dava· 
sından vazgeçmiştir. 

Uyku ilacı 

Doktor - Uyku ilacı mı istiyorsunuz '! Geceleri oyuyaı.,ıy, . .)...;
nuz ha? 

Hasta - Geceleri mükemmel uyuyorum doktor, fakat gündüzleri 
dairede u u amaz oldum ! 
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Türkiyede iş 
Tiirh:ündür 
Türk vatandaşlarını iş bul
mak hususunda himaye ede· 
cck kanun hazırlanmtşhr. 
Muayyen İ§leri münba11rao 
Tllrk tebaasına gördürmek 
gayesini takip eden bu kanun 
esasen geç kalmıştı. Çünki 
başka memleketlerde bu hi
maye tedbirleri çolttan alın· 
mıştır. Kanunaıa ha:urlanmasa 
münascbetile dün görüştüğü· 
müz kimıeler bize dediler ki: 

Şnket Bey (Topkapı Merkczefendl 23) 

- Türkiyede yalnız Türk va· 
tandaşlarına tahsis edilecek sao'at 
ve hizmetleri gösteren yeni ka
nun layihasında bilhassa beni 
sevindiren madde ecnebi çalgıc 
ve oyuncularm memleketimize 
gelememeleridir. Artist ve musi· 
kifinas diye memleketimize meş
rutiyettenberi az mı kadın ve 
oyuncu geldi ? Bunlara verdiği· 
miz paralar herhalde milyonlar· 
dan aşağ' değildir. Artık bundan 
sonra bu yavan muzikacılar ve 
bayağı kadınlar memleketimiz~ 
girerek avuç avuç paralanmw 
alamıyacaklar. Layihada hakiki 
san'atkirlar için de bir aÇJkkapı 
bırakılmlfbr. Bunu da çok tabii 
buldum. .. 

Sun 8. (Galata Mumhane eokak 57) 

- Dünya bubramna karp her 
memleket kendi iflerini kendi 
teba•una gördürmiye ve bu su
.-etle milli paranın ecnebi ceple
rine girmemesine karar verdi. 
Şimdi milletler için bir santim 
paranın bile büyük bir kıymeti 
vardı. Biz kaldınmlanınızı bile 
ecnebilere yaptmyorduk. Hele 
kahvehane, lokanta, bar ve dan
singlerdeki bütün kadm, erkek 
işciler ekseriyetle ecnebi tebaa
amdandı. Bu yüzden birçok Türk 
garsonlar işsiz kaldılar, kundıra• 
Janmızı bile boyıyanlann ekserisi 
ecnebidir. Bunlan yalnız vatan· 
daşlarımıza hasredecek olan ka· 
nunun çıkmasını dörtgözle bekli-
yorum. · .. 

Ahmet B. fCııfııloilu Kapnlıfmn 71) 

- Dıvarcıhk, sıvacılık, nak
kaşlık, kaldırımcılık, tesviyecilik, 
tornacılık, hamurkirlık, fırıncılık, 
çinkograflık, hammalhk ve biz· 
metçilik türklerin yapabilecekleri 
gayet basit ve kolay işlerdir. 

Bunlan ecnebi tebaaya gördür
mek bilhassa bu devirde büyük 
bir gafletti. Yeni kanunu bu 
noktadan alkışlanın. Yalnız mat· 
baacılığın da türk tebeasına bas· 

,redilmesi doğru olurdu. Harf 
inkılabından sonra bilhassa 
kitapçılar ve matbaacılar çok 
zarar gördüler. Yalnız matbaa· 
alığın ihtisasa mütealhk ve son 
tekimülü alakadar eden kısmı
ları istisna edilmelidir. Uyihaya 
bunun da konulmasını isterim. 

BiR iDDiA 
Ölen Rahibin 
100 Bin Lira 
Borcu Mu Varmış? 

( Sen Benuva ) müesseseleri) 
Umumi müfettişi rahip Fransuva· 
Leöbri Efendi geçenlerde varissi~ 
öldüğü için fdırimizde bulunan 
(198J parça emlakine hükumet 
namına vazıyet edilmişti. 

tki milyon lira kıymetinde 
bulunan bu emlake ait muamele 
Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinde görülmektedir.Mah· 
keme, müteveffa rahibin mirasçısı 
olduğu iddiasile müracaat eden bir 
zatın evYelce bu iddiasını reddet-

mişti. Dün de mahkemeye Sen·Be
nuva müesseseleri namına vekil 
Y orgi Efendi gelerek müteveffa 
~ahip Efendinin müesseseye (100) 
bin lira kadar borcu olduğunu 
söylemiş ve deftere yazdırmışbr. 
Mahkeme bu hususta vesika 
olup olmadığım tetkik edecektir. 

Bir Günde 
- - --

iki Mahkemede 103 
Davaya Bakıldı 

Dün Adliyede Birinci Ceza 
Mahkemesinde ( 53) davaya ba
kıldı. Bu,ılardan ( 1 O ) tanesi 
sirkc.t, ( 10) tanesi Gümriik Ka
nununa muhalif hareketler ve 
kaçakçılık, ( 5) tanl' Sİ zabıtayı 
tabldr, cerh vesairedir. 

İkinci Cezada ise ( 50 ) da
vaya bakıldı. Bunlardan ( 5 ) i 
hakaret olup mücrimler muhteiif 
cezalarla tec2iye edildiler. 7 ta· 
ne de sirkat davası görüldü. 

Yeni Bir Fabrika 
Bir İtalyan grupu şimdilik ls

tanbulda elli makinelik bir yünlü 
kumaş fabrikası açmak için hü
kumete müracaat etmiştir. Grup 
bilahare fabrikayı Türkiyenin 
yünlü kumaş ihtiyacım mümkün 
mertebe karşılıyacak derecede 
genişletecektir. 

Kaçak Esrar 
Fenerde, Kamil Ef. nin e\'in· 

de 12 okka esrar ve kaçak eşya 
bulunmuştur. Kamil Adliyeye ve· 
rilmiştir. 

Sehrimize Gelenler 
' 

iş Banka11 Umum Müdürü Celal, 
Ziraat Bankası Umum Müdürü Şüluü, 
Poata Umum Müdürü Fahri Beylr.r 
bu aabah Ankaradan tehrinıize gcl
mitlerclir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

"\ 

SON POSTA 

Tesadüfen Yaka
lanan Bir Kaçakçı 

Mahkôm Oldu 
Dün lhtısas mahkemesi, çok 

garip bir şekilde meydana çıka· 
nlan bir kaçakçılık hAdisesinio 
muhakemesini rüyet etmiştir. 

Muhakeme safabatma göre bir 
kaç gün evvel Tahtakalede, kaçak 
cığara satarak dolaşan bir kaçakçı, 
Necmettin Ef. isminde bir polis 
memuru tarafmdaıı yakalanmış, 
fakat yakalanan adam bir arahk 
kaJabalıktan istifade tderek or· 
tadan kaybolmuştur. Bunun üze
rine polis memurları şüphe et· 
tikleri kimseleri aramıya başlamış, 
o s rada bir hanın içerisinde otu· 
ran Ali isminde birisinin ü~erinde 
16 paket kaçak cıgara kağıdı, 
beş paket asker cıgarası ve 
yedi paket le köylü cıgarası çık· 

nıışbr. Muhakeme neticesinde Alini~ 
knçakçıl. k yaphğı . sabit olmuş 
ve altı ay hapse 2080 kuruş pa
ra cezasına mahkum edilmiştir. 
Hüküm okunduktan sonra Ali 
derhal tevkif edilerek hapishane· 
ye gönderilmiştir. 

Bundan başka geçen!erde iz· 
mitte Hasan, Mustafa, Fehmi 
namınd;ı iiç genç külliyetli mik
tarda kaçak tütün · ticareti yap· 
makta iken yakalanmışlardır. 

İzmit mahkemesinin verdiği ka· 
rar Temyiz mahkemesinden nak· 
zen iade cc1 ilmiştir. 

f zmitteki karara naznran her 
üçü < e 9)zar ay ba ,ı:se v: 975 lira 
par cezas na mahkum edilmiş· 
lerdir. Dün burada tekrar görülen 
dava neticesinde her üçünün de 
yaşları ~ 1 ri doldurmadığı için 
muhakeme tehir edilmiştir. J<öy· 
lerinden hakiki yaşları hakkında 

malümat alındıktan sonra muba· 
kemeye devam edilecektir. 

Banknot 
Davası! 

Eyüpte, İsJam Bey mahallesin· 
de 88 numarada hikmeh tabiiye 
muallimi ve bilcümle ahval ve 
tabip ve kimyager ve dava ve· 
ki!i Ali Riza imz.asilc adliyeye 
verilen bir istida ile Devlet Mat· 
bası Fen Müşaviri Hamdi Emin 
Bey a1eyhine bir dava açıldı. 

Bu davada, matbaa"lın, da
vacı hesab11ıa on bin lira kağıt 
para basmadığından şif.diyet edi· 
liyor ve 1 lamdi Emin Bey aley· 
hine tak ·bat icrası isteniyordu. 
Bu misli gürülmcıniş talebin dün 

'ikinci Hukuk Mahkeme!iinde gö· 
rülmesi gi.inü < lduğnndan bir 
hayli mera!.h toplanmıştı. Hatta 
Hazine Vekilleri ~ibi Hamdi 
Emin Bey de nıalıkemeye gel· 
nıişti. Fakat davacı gelmedi ve 
davası sukut etti. 

MURAKABE 
Bankalar 
Esaslı Şekilde 
Kontrol Edilecek 

Aldığımız malümata göre hll
kumet memleketimizde iş gören 
bankaların murakabesini esaslı 
bir şekle raptetmek tasavvurun· 
dadır. Bugünkü murakabe usulü 
eksik görüldüğü için müstakil ve 
daha kuvvetli bir mürakabe usu
lünün ihdas1 beklenilmektedir. Bu 
suretle bankalarm muamelitmı 
naha emniyetli şekilde tetkik ve 
kontrol imkAnı temin edilmiş 

olacaktır. 
Yeni murakabe usulünün ne 

şekilde olacağı ve nasıl' tatbik 
edileceği hakkında tetkikat ya
pıldığı haber verilmektedir. Bu 
hususta bir kanun liyihası hazır
lanması da kuvvetle muhtemeldir. 

Çimento 
Fabrikalar Yeniden istih
sal faaliyetine başladılar 

Kış mevsiminde inşaat yapıl· 
mallığı iç.in lstıınbuldaki beş 
çimento fabrikası faaliyetlerini 
durdurmuşlar ve stok mallarım 
sarfetmeye başlamışlardı. Fakat 
yapı mevsimi başladığı için fab-
rikalardan bir kısmı faaliyete 
geçmiş, bir ısmı da haz.ırlanmıya 
başbmıştır. Bu hafta hepsi faali 
ye te geçecektir. Diğer taraftan 
çimento maliyet fiat!eri yükseldi· 
ği için İkbsat Vekileti eskiden 
ton başına alınan ( 40) kuruş 
resmi şimdi ( 23) kuruşa indirmiş 
ve bu karan İstanbul Maadin 
Mühendisliğine tebliğ etmiştir. 

Tasarruf Cemiyetinin Faaliyeti 
Milli İktısat ve Tasarruf Ce

miyeti İstanbul idare heyeti yann 
bir toplantı yapacaktır. Bu top
lantıda, halkın kurban bayramı 

için alacağı eşyamn yerli mamu· 
' ]attan olması için yapılacak te
şebbüsler ve faaliyet şekilleri 
tespit edilecektir. 

Caddelere Ağaç Di~iliyor 
Belediye İstanbul ve Beyoglu 

tarafındaki caddelere fidan dik· 
tirmiye karar vermiştir. Dün he· 
Jediye amelesi Çemberlitaş civa· 

nndaki yaya kaldırımları kenar
!armda ağaç yalakları açmıya 
başJamış1ardır. 

Mart 16 

Günün Tarihi 

Anadolu Hattının 
Tasfiyesi 

Devlet Bankasının Ne 
Kadar Altını Var? 

AaadoJu, Mersin - Adaml <!emir• 
yollan ve Haydarpaşa Liman Şirket• 
lerioin hisse senetlerinden mühim 
bir kıamJ elyevm Devlet Bankasının 
elinde bulunmaktadır. 24 milyon 
tiraya balit olan bu h"sse senetleri 
dolayııile, Devlet Bankası bu şirket• 
lerln önümüzdeki içtimaına iştirak 
edecek n tirketlerin tasfiyesi ile 
tamamen devlete malcdilmesi meıe· 
Jeai halledilecektir. 

Devlet Bankasının elinde c lyevm 
17,447,000 lirahk altın vardır. Ayraca 
Anupada da 751 kilo albn bulun• 
maktadır. 

lnhisarlarm Tevhidi 
Ankaradan bildirHdi!l'ine göre 

inhi1ar1ar Vekili Rana B. şu beya• 
natta bul unmuştur: 

" - Jnhisarlarm An karaya nakli 
tevhidin bir lüdde t tatbikından 

sonraya bırakılmışhr. Tevhitten sonra 
tabii kadrolar dnrnfocak ve bir kı· 
11m memurlar açığa çıkarılacakbr, 
Bu memurlara tazmina t ver ilmeai 
makHdile Millet Mcc İsine bir la}iha 
takdim edilmiştir. Kaçakçılık mil• 
cadelesinden sonra varidat tezayöt 
etmlttir. ,. 

Hamamlarda Tetkikat 
Belediye hamamların •ıhhi va.ıf• 

yetJerini tetkik e ttirmektedir. Son 
zamanlarda şehirde hamamlar azal• 
mııhr. 

Posta l<olileri 
lS şubat tarihine kndar ecnebi 

poltaneJerioe verilen posta koliferi 
biliiatiına memlekete ith•I edile• 
cektir. 

Hudutlarda Asayiş 
ı' nf&anda Türk iye, Iran, Irak ve 

Suriye murah!:aslarıınn i~ti rakile 
Batdatta bir konferıms toplnnacalı, 
hudutlarda aaayjş meaeleıi görüşü 
lccoktir. 

Otobüs er 
Otobüs imtiyazı Belediyeye 

Devrediliyor 
Vali Muh ıJdin Bel in Ankaradakl 

temaaları neticesi olarak otöbüı 
imtiyaı.ııttn belediyeye devrinin mu• 
karrer o)duj'u haber verilme tcdir. 
SeYahill mütecavirc vapurlarımn da 
belediyeye devri esas itibarile kabul 
edilmiftir. Bu mesele tahakkuk 
edene belediye senede .!00 bin lira 
kuanacaktır. Muhidd"n Bey atadyum 
me.eleaile de meşguldür. latnnbulda 
kOçük bir atadyum yapılauk, fakat 
a•ıl büyük stadyum için yarım ınil-. 
yon Jira sarf edıJecek ve evvela bu 
büyik stadyum yapı acaktır. 

M. Ogüst Kıral 
latanbul, 15 ( A.A) - Avusturya 

sefiri M. Ogüat Kıral Cenapları me• 
zunen memleketine gitmiştir. 

Muammer Raşil Bey 
Darülfünun Emini Muammer Raşit 

Bey tedavi için Viyanaya l'itıniştir. 

Tarihi Evrak 
Bulgarlara satılan tarihi ev

raktan 53 çuval sefarethanemiıe 
teslim edilmiştir. Birkaç gün 
sonra ıehrimize getirilecektir. 

Pazar Ola Hasan Bey Ve Lokanta Listeleri j 

·------~-------...... --------~·--------------------------- , __ ,,_. ______________________________________________________________________________ ~ 

1 : Hasan Bey - Şu listeye bir göz 
gezdirelim bakalım, ne ycmcklerı v.ır? 

2 : Hasan Bey - Garson! Buraya bak! 
Ban~ bir , imla yanlışı) getir l 3: Garson - Ne demek o, Hasan Bey'? 

Bizde ( İmla yani şı ) diye bir yemek yok 1 
4 : Hasan Bey - Na.-ıJ yok? Ben 

listede bir süri1 imli yani ş• görüyorum 1 
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r Her gür " [Son Postanın Resimli Makalesi ihmal 
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!vlündericatzmzzzn çoklu
ğundan Dercedilememiş
tir. 

-----------------...-............................................................... 
Şeker İhtikarı Mahkemesi 

Son Safhasına Geldi 
(Baı tarafı 1 inci aayfada ) 

- Serbes bayiim. Tahditten 
sonra toz şeker getirtmedim. Ben 
rekabetçi bir adamım. Getirtti
ğim (20)vagon küp şekeri kısmen 
40, kısmen de masraf bindiği 
ıçın 41, 42 liraya sattım. 

o sırada, toz şeker piyasada 
42 liraya satılıyordu. Yani ben 
altını bakır fiatine sattım ve mü
cadele ettim. 

Müteakıben Ak Osman zade 
Hüseyin lzzct Bey, ondan sonra 
da Agop İzmitliyan Ef. dinlen
miştir. Bu, ihtiyar bir adamdı, 
bu zat, mukavele feshi mesele-
sinden haberdar olmadığını, 

bunu yeni işittiğini, ev-
velce şirk~lten çuval başına 
15 kuruş bey'iye aldıklarını ve 
biraz zam ile sattıklarını, şubat 
21 de şirketin çuval başma 60 
kuruş vermesi ve şekerin serma-
yesine satılması esas üzerine bir 
anlaşma yapıldığım söyledi 
Ve ( 40, 20 ) liradan şeker 
aldığını, parayı yatırarak 
ayın on birinde yarım vagon 
ktip, bir vagon da toz şeker 
almak istediğini fakat alamadığı
nı, bu halin on bir gün devam 
ettiğini söyledi. Buhrandan sonra 
( P ) markalı birtakım şeker al
nuşsa da bunu satamadığım, 50 
çuvalının hala dükkanında oJ
duğunu söyledi. 

Buhran zamanında ise elinde 
bir çuval şeker olmadığından 
bahsetti. Mahkeme diğer şahitle
rin ve fzmitliyan Ef. ile Hayrettin 
Beyin defterlerinin celbine karar 
vererek davayı 22 marta bıraktı. 

Pehlivanla 
Boksör 
Dövüşecek/er 

( Baş tarafı 1 inci sayfada } 

Marten, Cemal Pehlivanın kuvvet 
sahasında bil' üstat olmasına mu
kabil on bir senedenberi üzerin· 
de çalıştığı nıustatil boks ringin
de hazan hiç beklenmiyen sür
prizli neticeler verdiğini kayde
diyor ve de:nek istiyordu ki: 

Çok lrnvvetli insanlar vardır 
ki meharet ve teknik önünde 
ınağlüp oluverirler. Cemal Peh· 
livan, Boluda olduğu için Franki 
Martenin kendisine meydan oku· 
yuşunu yeni öğrenmiş. Dün bize 
tnfüacaat etti ve karşılaşma da· 
vetini kabul ettiğini bildirdi. İki 
hasım nisanın başında karşıla 
facaklardır. 

Kaybolan Kadın 
Tavşancıldan şehrimize gel

dikten sonra bir müddettenberi 
esrarengiz surette ortadan kay
bolan Fatma Hanımın, Haseki 
Hastanesinde yatmakta olduğu 
anlaşıJmıştrr. ----

İki Kaçakçı 
İkisinin De Evinde Kaçak 

Eşya Bulundu 

l - Şu mezarhklan görüyor 
musunuz? 

2 - Burada yatan iskeletlerin ·ı 
çoğu .•• 

• • ••• • • .. . 
3 - Sıhhatlerini ihmal ettik

leri için, vaktinden evvel bu fani 
dünyaya veda etmişlerdir. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Vekiller Heyetinde Müzakere 
Hariciye Vekili, Uzun Seyahatinin 

• 
Neticeleri Hakkında izahat Verecek 

Ankara, 16 (Hususi) - Dün akşam fstanbuldan 
hareket eden Hariciye Vekili Tevfik Rüştn Bey 
bu sabahki trenle şehrimize gelmiş, istasyonda 
Vekiller, m~b'uslar, hariciye erkanı ve sefaretler 
memurini tarafından istikbal olunmuştur. 

kandaki raporu etrafında müzakere cereyan etmesi 
de muhtemeldir. Fakat bu hususta Vekiller beye
til'!de esaslı müzakerenin önümüzdeki pazar günü 
yapdacak olan içtimada vuku bulması daha ziyade 
muhtemeldir. 

Bu münasebetle Vekiller heyeti bugün mühim 
bir içtima aktedecektir. İçtimada Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Bey de hazır bulunacak ve epeyce 
uzun süren İran ve Avrupa seyahatlerinin neticeleri 
hakkında izahat verecektir. Bu izahattan sonra 
fırka mali komisyonunun bütçe muvazenesi bak-

Fırka grupundaki müzakereye gelince mali ra
pordaki mütalealar hakkında meb'uslar arasında fi
kir müdaveleleri yapılmaktadır. Önümüzdeki Salı 
günü fırka grupu içtimaında bu meselenin uzun 
ve etraflı müzakerelere zemin olacağı haber alın
maktadır. 

İngilterede 
Hava Silahlarının Tahdi
dine Rıza Gösterilmiyor --Londra, 16 (A. A.) - Avam 
Kamarası, hava bütçesinin tekrar 
müzakeresine başlamışbr. 

Hava Nezareti müsteşarı M. 
Şassun Terki Teslihat Konferan
sının maksatlan lehinde kuvvetle 
idarei ke!Am etmiş ve hava 
işlerine ait olarak mezkilr kon· 
feransa tevdi edilmiş olan iki 
suale dair bazı telmihatta bulun
muştur. 

Mumaileyh M. Tardiyö'nün 
teklifatına nakli kelim ederek 
demiştir ki; 

"Kafi derecede emniyet ve iti
matla Britanya imperatorluğunun, 
deniz aşırı arazimizin emnüsela
metini uhdesinde tevdi edilebile
ceğimiz herhangi bir beynelmilel 

teşkilat var mıdır ve olsa da emni
yet edebilir miyiz? 

Açık söylemek icap ederse 
yoktur ve emniyet edemeyiz.,, 

Bir idam 
Kansını Ve Çocuğunu 

Öldüren Adam Asılacak 
Cebelibereket ( Hususi ) 

Karısı Hamide Hanımla beş ay
lık yavrusu Sultanmı feci bir 
surette parçalıyarak öldürmekle 
maznun Osmaniyenin Karabo
yunlu muhallesinden· Durdunun 
muhakemesi bitmiştir. Mahkeme 
maznunun idamına karar ver-
ıniştir. [).lJ. 

Müşteri 
Kıtlığına 

Çare Aranıyor 
Paris, 16 (A. A.) - Tan ga

tesi, Ticaret ve Nafıa Nazırı M. 
Rollen'nin Avrupa teşriki mesai 
komisyonu Fransız komitesi he· 
yeti murabbasasını dün nezdine 
kabul etmiş olduğunu yazmak
tadır. 

Heyet nazırdan, komite aza· 
larmdan birisi tarafından tanzim 
edilen ve bütün zirai Avrupayı 
alakadar eden 5 senelik nafıa 
plamnı ve vesaiti nakliyenin fik· 
danı sebebile 60 milyon köylünün 
mübadele çevresi haricine kalmış 
bulunduğunu Cemiyeti Akvam ile 
birlikte 28 martta toplanacak 
olan Avrupa komisyonunun ve 
nafıa milli cihazlanma komisyon
larının nazarı ıtblaına vazeyleme
sini talep etmektedir. 

Fransız Ayan Meclisinde 
Paris, 15 ( A. A. ) - Petrol 

ticaretinin tabi tutulacağı usule 
ait olup Meb'usan Meclisince 
tadil edilen kanun IAyibası Ayan 
Meclisince kabul edilmiştir. 

Hindistanda Veni Tevkifler 
Bombay, 15 ( A. A. ) -

Bombayda silahsız itaatsizlik ha
reketlerile alakadar olarak 120 
kişi tevkif edilmiştir. 

Bütçe Açığı 
lngilterenin Açığı Biraz 

Daha Kapandı 

Londra, 16 (A.A.)- 12 mart
ta nihayet bulan mali hafta zar
fındaki hazine varidab 25.600.000 
ve masarifat ta 12.700.000 ingiliz 
lirasına baliğ olmuştur. Açık 

miktarı şu suretle 24.200.000. liraya 
irca edilmiş bulunmaktadır. Mali 
senenin hitamı olan 31 mart ta
rihinde betçenin tevzin edilebil
miş olacağı gibi bir fazlalık temi
ni de pek muhtemeldir. 

ltalyada Bir Tevkif 
Roma, 15 (A.A) - Romada 

çıkan Corriere İtalyano gazetesi
mn sabık müdürü olan ve bir 
İtalyan otomobil lastiği şirketi 
zararma iki milyon liret zimme· 
tine geçiren avukat Filipelli tev
kif edilmiştir. 

Bekarlar 
Vergi Meselesi Fırkada 

Tetkik Edilecek 

Ankara, 16 (Hususi)- Halk 

Fırkası Meclis grupu gelecek 

hafta yapacağı içtimada bekar

lardan vergi almması hakkmda 

verilen bir takriri müzakere ede
cektir. 

Bakırköyünde Vahan isminde 
birinin evinde bir rakı kazanı, 
14 kilo rakı, 150 kilo cibre r 
bulunmuştur. İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 

Fenerde komsiyoncu 
Efendinin evinde 6 hah, 
lan derisi bulunmuştur. 
Yilkalanmıştır. ----

İhrahim 
bir sırt
İkisi de 

. Eli Bıçaklı Kadın 
Üsküdarda oturan Leman H., 

S~iahattin isminde birini bıçakla 
llg\r surette yaralamıştır. 

Dünyanın dört bir tarafındaki yüzlerce kibrit 
fahrikasınm sahibi, birçok mali ve iktısadl müesse
selerin filen murak1bı olan lsveçli Kröger, dünya 
buhranının müesseselerini soktuğu sıkıntıya tahammül 

edemedi, intihar etti. Halbuki onun dü~tüğü bu aı· 
kıntı, ne kendi suiidareainden, ne de liyakatsizliğinden 
ileri geliyordu. idare ettiği müesseselerin sermayeıi 
300 milyarı tutan bu adamın şahsi iervctinin ancak 
60 milyon olduğu görüldü. 

İSTER iNAN, iSTER iNAN.l'v!A! 

Sözün Kısası 

Bir Münakaşadan • 
Çıkan 
Neticeler .._ _________ P. S. 

Bazı meslektaşlarımın tavns• 
sutu üzerine, mabut münakaşa• 
da, son darbemi havale etmekten 
vazgeçmiştim. Esasen, geçen 
çarşamba günü çıkan yazıma da 
cevap veren olmada .. 

Fakat dün, benim bu feraga
li mden hafif tertip cesaret alan 
muharrir, bana kendisinin hiçbir 
müracaatta bulunmadığım ve ar
bk küfürlere mukabele etmiye
ceğini yazmış . 

Bana kendisinin değil but 
meslektaşların tavassut ettiğini 

söylemiştim. Yine o küfür bahsi
ne gelince, viranelerde, yerden 
taş alır gelip geçenlerin başına 
attıktan sonra, yüzüne tokadı 
yiyince : " Ne vuruyorsun be ? ., 
diye cayırtıyı koparanlara, ga-
zete sütunlannda da tesadüf 
ediyoruz. 

Bu münakaşanın ilk safhası, 
iki cihetten faydalı olarak niha
yet buldu: Artık tavranı biraz 
takınarak önünü ilikliyen've başını 
eğen bu muharrir, "P. S.,, harf.. 
leri arasındaki noktayı atmak. 
bir kadının haysiyetini mevzu& 
sokmak, Müddeiumumiye ihbu 
yapmak, muarızın1n beden1 naki-
selerine hücum etmek, bir ıllrQ 
adi münakaşa hilelerine ve ta• 
birlerine baş vurmak gibi kusur
lannı terketmiş bulunuyor. Bun• 
dan başka, artık çamaşır listeleri 
yapmak ve yaphrmak cesareti 
de kimsede kalmamış demektir. 

Bu iyi neticeleri değiştirmiye 
çalışan herhangi bir cür'et kar
şısmda kalırsam, her tnrltt kı· 

mıldanışm faydasız olduğuna 
göstermek için en küçük bir te
reddüde diişmiyeceğim. 

Şeyh Esadın 
Resimlerini 
Dağıtmışlar! 

Üç Kişi Hakkında 
Tahkikat Yapılıyor 

Verilen malumata göre zabıtm 
hem kaçakçılık yapmak ve hem 
de mahut şeyh Esadın resimle· 
rini dağıtmak iddialarile bazı kim-
seleri yakalamıştır. Mesele hak .. 
kında şu şekilde tafsilit veril-
me ktedir: 

İngiliz Rüstem kumpanyasımn 
Rüstemiye vapuru evvelki akşam 
Batumdan gaz hamulesile şeh· 
rimize gelmiştir. Vapurun kaptanı 
Sabri Bey, polise, gemide yüz
lerce kilo kaçak havyar bulun-
duğunu haber vermiş ve derhal 
arama ameliyesine başlanmıştir. 
Fakat gemi sahiplerinden Ali B. 
de başka bir ihbar yapmıştır. Bu 
ihbar şu şekildedir : Kaptan 
Sabri Bey oğlu Reşadı pasaport
sus Batuma göndermiş, orada 
Gürcü ve Ermenilerle giz
lice temas edilmiş ve Me
nemende idam kararı alan 
Şeyh E~adın resimleri dağıhl
mıştır. 

Bu ihbar üzerine yapılan 
arama neticesinde Reşadm, ka-
marot Halilin bavullanoda Şeyh 
Esadm resimleri, 400 çakmak 
taşı, bir miktar çakmak, tütün 
ve sigara kağıtlara bulunmuştur. 
Bunun üzerine Reşat, Halil ve 
kaptan Sabri B. yakalanmışlardar. 

Diğer taraftan kaptanın ih
barı uzerine de vapurun gaz 
ve benzin yüklü ambarlat1 mü
hürlenmiş ve vapur bu şekilde 
İzmire gitmiştir. Mühürlü ambar· 
lar İzmirde muayene eclilccek, 
kaçak havyar olup olmadağt 
meyclua çıkacaktır. 
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[ Tarihi Fıkra J 
Yanlış Düşürülen 
Bir Kagdin 
Cezası 

Geçmiş devirlerin kayıt •• 
nizamdan ari bin bir muamelesi 
arasında pheser addolunabile
celderden bir tanesi daha son 
günlerde meydana çıkmıştır. Bu, 
bir tesadüf eseri olmuş ve 
fıtanbul mezarlıklarının tasfiyesi 
münasebetile naz:ındikkati cel
hetmiştir. Hadise, cidden nakle 
değer: 

Ermeni patrikhanesi, vaktile 
lıtanbulun mutena bir noktaaına 
gözilnü dikmiş. Bu yerin ileride 
bilyük bir kıymet kazanacağını 
düşüo.!rek para ~ermeksizin te
mellükil çarelerini araşbrmıya 
başlamıf. Düşüomüf, taşınmış, 
nihayet mfikemmel bir plAn 
kurmuş. 

Birkaç Ermeni delikanlısı, 
patrikhane mensuplanndan birinin 
talimatile patrikh~nenin göz koy· 
duğu bu arsa üzerine gitmiş ve 
mükemmel bir kavg-aya tutuşmuş
lar. Bu kavganın tamamen mü
rettep olduğunu ıöylemeye ha
cet yoktur. Hadise o derece ıa
matalı bir ıekil alımı ki nihayet 
polis gelmiş, ilrl tarafı güçli\kle 
ayırt etmif 'Te hepaini birden 
karakola getirıııiş. 

Tahkikat, tetkikat, ıahit lıti
maı, falan filiu ... 

Vak'anın ehemmiyetsiz bir 
ağız kavgasından ibaret olduğu, 
ortada şikayetçi bulunmadığı için 
takibata değmediği anlaşılmış, 
birkaç nasihattan soma kavgacı
lar serbest bırakılmış. Fakat 
bunlann ifadesini, kavgaya tahit 
olanların müşahedelerini nakleden 
zabıta memurları birşeyi fark 
etmemişler: Kavgacıların, ka•ga 
ettikleri noktanın ismini mDttefi
kan yanlq ıöylemekte inat etme
lerini •. Bunlar o noktayı hep (Erme
ni mezarlığı) diye kayda geçirmiş
ler. Aradan bir hayli sene geç~ 
tikten ıonra Ermeni patrikhanesi 
bu nokta üzerinde bir temellük 
davası açmış. iş mahkemeye in
tikal etmi~. Kayıt ve zabıt bulu
namadığı için patrikhane, vaktile 
bir kavga mllnasebetile polis ka
rakolunda alınan ifadeleri istifhat 
etmiş. Bu zabıtlar getirtilmiş ve 
hakikaten görülmüş ki senelerce 
evvel bu noktada bir kavga 
olmuş ve polis zaptında, bu 
nokta Ermeni mezarlığı diye 
kaydedilmiş. 

lstanbul mezarlıklarının tasfi
yesi münasebetile nazarı dikkati 
celbeden bu eskimi.ı iddia, &ze
rinde, saatlerce durulup düşünü
lecek bir hadisedir. Bazan ehem
miyetsiz bir kaydin bile neler 
doğurabileceğini bize öğretmesi 
itibarile fayda veren bir derttir. 
Tevekkeli, meşhur Fransız papazı 
ve devlet adamı Rifliyö : 

Bir adamın bana bir u.tır 
yazısını getirin, hemen ipe çek
tireyim 1 dememiş. 

Bir Artistin intiharı 
Paris 15 - Geçen teşriniev· 

velde facia muharrirlerinden 
Debray, piyesin ilk temsili esna
ımda Bulvar tiyatrolarından biri
nin loc~sı:-da beynine kurşun 
sıkar, < ıntıhar etmişti.Müntehirin 
ölüm halinde nikahlandığı 25 ya
şındaki dul zevcesi de zehir içe
rek in tihara teşebbüs etmiştir. 
Sinema artistliği yapan genç ka· 
dm zevcinin hiyanetinden mlite
esir olduğundan intihara teteb· 
büs etmiştir. Vaziyeti tehlikelidir. 
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• [ Söz Aramızda 

----...,.~----------------.... --Bugünkü • • 
Çankırıd.a lrf an ihtiyacı 

Viliyetin Yeni Sene Bütçesindeki 
T ahsisahn Yarısı Maarif F aslınaA yrıldı 

Çankırı, (Hu
ıual ) - VilAyet 
Umumi Meclisi 
55 günlök me
ıaiden sonra 
daimi encümen 
azalarını da ıo· 
çerek bu devre 
içtimalanna ni-
hayet verdi. 
Gelecek ~ene 

ıçm ıubat ayı 
içtima devresi 
olarak kabul 
edildi. Umumi 
Mecliı Vilayetin 
yeni sene büt-
çesini 317 ,598 
lira üzerinden 

r 
daha bayırlı bir 
İf yapalmıt ola
caktı. 

Sıhhat itlerine 
gelince; villyet 
Meclisi sıhhi il" 
lere de oldukça 
ehemmiyet ver
miş ve llzımgelen 
muavene en çe-
kinmemiştir. Btl
tün bunlardan 
başka su yolu 
Halk Evi ve 
seor işleri e dii
tünülmftf; bunlar 
için de bütçede • 
kafi tahsisat ay· 
rı!mışbr. 

tesbit etti. Y alnııı 
fUDU illve edec 

Çankırı Umumi Meclisi azaları bir orada 
Bizi memnun 

eden cihet irfan 

yiın ki VilAyet meclisi yeni sene 1 
bütçesini görilşilrken bilhassa 
maarif meselesi üzerinde bUytlk 
bir hassasiyetle durmuş, bütçenin 
hemen yarıya yakın miktarım 
lrf an ve bilgi maaraf lanna karıı· 
hk göstermiştir. Maarif biltçeıi 

ıu şekilde tanzim edilmiştir : 
Muallim ve Maarif memurları 

iç.in 58000 lira, diğer masraflar 
için 40,000 lira, köy mektepleri· 
nin inşaatına 7,500 lira, aan'at 

ve yab mekteplerine 15,000 lira, 
pansiyonun ilgasile ley11 liselerde 
okutulacak talebeler için de 

4,500 lira aynlmışbr. Bu suretle 
Çankırı maarifi için 932 senesin

de 153,700 lira ıarfedilecektir. 
Bu rakamlar, 6yle 2aanediyorum 
ki, Umumi Meclisin maarife 
verdiği ehemmiyetin açık bir 
delilidir. Y aln12 ortamektep pan

siyonu ilga edilmeseydi herhalde 

1 
meselesinin 6n safa alınmış olma
sıdır. Şimdi en büyük gayreti 
maarif erkAnımızdan bekliyoruz. 

" Ayrılan tahsisat iyi kullanıldığı 
takdirde Çankm maarifi meml~ 
ket hesabına yüksek bir mevcu

diyete mazhar olacak demektir. 
Meclisin bu devresini son içti· 
mada mühim bir nutukla kapatan 
Vali Adil Bey de bu temenniyi 
izhar etmiştir. 

K. K. 

Elizizde Süryani Patriği Bitliste 
. · . il as E endi 

Şiddetlidir Hındıstanda Oldu allimsiz Kaldı 
Allziz, ( Hususi ) - VilAye

üıniz, diğer Şark villyetlerimiz 
ar asında güzelliğile maruftur. 
Şc hrimizde birkaç ilkmektep ve 
bir de ortamcktep vardır. Orta
m .-!ktepten her ıene otu:ı, kırk 
kadar genç diploma almaktadır. 
Fakat gençlerimiz arasında tahsil 
arzusu çok fazla olduğundan 
ortamektebi bitirenler mutlaka 
lise tahsiline de devam etmek 
istiyorlar. Halbuki burada henliz 
bir lıse yoktur. Lise ihtiyacı 
çok ( !detlidir. Bu gençlerin 
tahsilleri yarıda kalmaması için 
Maarif Vekaletinin ıehrimizde 
bir lise tesisine himmet ıöater
mesi beklenilmektedir. 

M. 

Posta İhtiyacı 
Mühim Nahiyelerde Posta

haneler Tesis Edilmeli 
Tirebolu (Husuıi) - Kaza 

merkezine Uç aaat mesafede bu· 
lunan Esbiye nahiyesi, meşhur bir 
pazara ve elliden fazla köye ma• 
lik milhim bir ticaret merkezidir. 
Trabzon ve Giresondan bile 
bu sahil nahiyemize mal alıp 
satmak için gelenler çoktur. Böy· 
le mühim nahiye merkezinde 
bir postahane değil, fakat tek 
bir posta kutusu bile bulunma
dığı için mektup vermek istiyen
ler kaza merkezine kadar yorul
mak mecburiyetindedir. Bu na· 
biyede oturanlardan bir zat, 
postahane bulunmaması ytızUn· 
den gazete ve mektupların geç 
geldiğini, bu cllmleden olarak on 
beş, yirm günllik gazetelerin hep 
birden geldiğini ıöylemektedir. 

lllüteveffa Patrik /tga:ı Efendi 

Mardin ( Hmuıl) - Epey za
mandanberi Hindistaoda bulun .. 
makta olan Süryani Patriği llyaı 
Efendi son günlerde ölmüş ve 
ölüm haberi bura Süryanileri ta
rafından büyllk bir teessürle 
karşılanmışbr. 

· Süryanilerin toplu olarak bu-
lunduktan yer tehrimize bir ıaat 
mesafede bulunan ° Deyrülzafa
ran ,, kasabasıdır. Patrik İlyas 
Efendi Mardinli olduğundan ölüm 
haberi her yerden evvel burada 
duyulmuştur. 

Bu münasebetle geçen cuma 
günü buradaki bDtün kiliseler 
matem çanları çalmışlardır. Hın
cahınç dolan Süryani kiliselerin-

Bitlis, (Hususi) - Şehrimiz 
halkı ve bilhassa gençlik arasın
da tahsil hevesi son zamanlarda 
çok ziyadeleşmiştir. Halkın ve 
gençliğin bu şiddetli arzusu sa
yesindedir ki şehrimizdeki Orta· 
mektebin bütün sınıfları tahsil 
heveslisi gençlerle doludur. Fa· 
kat mektebin muallim kadrosu 
çok noksandır. Şimdiki halde 
mektepte bir müdür ve bir de 
muallim vardır. Bu yüzden bir
çok dersler muallimsiz kalmışbr. 
Geçenlerde şehrimiz mekteplerini 
teftiş eden Maarif Müfettişi Ha
run Reşit Bey bu vaziyeti bizzat 
görmüş, ehemmiyetle nazarı dik
kate almıştı. Halbuki bugüne 
kadar muallim gönderilmemiştir. 

NlY AZİ YILMAZ 

İzmirde 
Rıhbm Suiistimali Dava
sına Yakında Başlanacak 

İzmir (Hususi) - Rıhtım Şİl'
keti ıuiistimaline ait tahkikat " 
sair ilk adli işler tamamen hitam 
bulmuştur. Bu husustaki dosyalar 
bOyük bir yığın teşkil etmektedir. 
istintak dairesi dosyaları Asliye 
Mahkemesi Riyasetine gönder
miştir. Bu mühim meselenin mu· 
hakemesine ayın yirmi dokuzun
da başlanacakbr. 

de Patriğin ruhu takdis edilmiş. 
matem alayları yapılmıştır. Patri
ğin ailesine mensup olanlar aol 
kollarına siyah kurde)a takmak 
ıuretile matem tutmaktadırlar. 

CEMAL 

Kadın 
Ve Kadın 

Geçen gün, bu sütunlarda, 
atalarımız··' kadın hakkında bes
ledikleri düşüncelerden, bazıla-

nm sıralamıştım. Çahşmıyan, 

çalıfmadığı için çalışan kocası· 
mn pek te derdini anlamıyan 
nineleri.mi2 hakkında verilmiş 
olan bu hükümler ağırdı. Fakat 
ne çare ki dün yaşanılan hayatın 
tabii bir neticei hükmiyesi idi. 
Bu münasebetle, eski kadın bak
kmda beslenilen bu fikirlerin 
yanlışlığına işaret ederek şimdi 
bize, bugünkü kadın için daha 
doğru bir tarif yapmak vazifesi
nin teveccüh ettiğini kaydetmiş
tim. 

Bir kariim, bu hususta bana 
bir liste göndermiş. Bu listede, 
modem kadın hakk111daki fikir
lerini ııralmış. Aynen buraya 
naklediyorum: 

Bugünkü kadın, dünküne nis· 
petle daha ameli, hayata uyma· 
sını daha iyi biliyor. .. 

Bugünkü kadın, iş hayatını 
gittikçe benimsiyor, fakat buna 
tamamen alışmış değildir. 

~ 
Kadınlık noktasından dünkü 

ile bugünkü arasında hiçbir fark 
yoktur. Mantık ve muhakemesi 
tamamen indidir. 

* Tahsil ve terbiye, kadım niha• 
yet iradesini kullanmıya sevkede· 
bilir. Hi11Si zif her ikisinde de 
mt. Ycuttur. 

• Gerek dünkü, gerek bugünkü 
kadın için erkeğin bir itiyat ola
bileceğini kabul etmiyorum. İs· 
tisnaları umumiyet ve bir kaide 
olarak almak doğru değildir. 

* Kadın, ister tahsil görmiiş, 
lstersa cahil olsun, doğurduktan 

sonra ehemmiyet itibarile e\ velA 
çocuğu, ıora erkeği gelir. Fakat 
bu, çok defa yaşın icap ettirdiği 
bir telikkidir. 

Sıruında ne çocuğunu, ne de 
erkeğini görmiyen nice kadınlar 

vardır. 

lf 
Kadın, herşeyden evvel ka

dındır. Onu daima faal görmek 
istiycnler biraz da zoraki mad
dileşmiş kimselerd" . Kadının 
biraz da evine, çocuğuna ve 
erketine ait olduğunu ve onun 
herfeyden evvel yuvada bir süs 
teşkil etmesi lazımgeldiğini unut
mamaları icap eder. 

Askerlik Daveti 
Emin8ntt Askerlik Şubesinden: 
1 - Mülga Süleymaniye, Aksaray 

ve Sultanahmet şubelerinde mukayyet 
olup henOz hizmeti fil"yelerini ifaye 
davet edilmemiş yerli ve yaboncı 
efrattan halen lstanbulda bulunan
ların mart nihayetine kadar fubeye 
mftracaatla yeni adreslerini kün
yelerin• işaret ettirmeli, akıl 
taktirde 932 nisan celbinde \•nki 
alacak davette adreslerinde bulun• 
amadıklarından dolayı kendilerine 
terett6p edecek ccıa) kabul etmiş 
addolanacaklardır. 

2 - Gerek aon yoklamalarda ve 
gerekte heyeti aıhhiyclcrce muayene· 
lerde sakata ayrılanlar a ahvali sılı
hiyelerl dolayıısile celbinden ev vel 
muayeneye Yeya berdyi amclıyat 
butahanelere sevklcr"nc karar 
verilmlt efrattan 326 doğumlulara 

kadar ( dahil ) olanların keza ıııar• 
nihayetine kadar ı;ubeye müracaat 
lan illa olwam:. 
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Tokyo, 15 - Adliye Nazın 
Sazuld istifa etmİft Jeriıı• 

Denls Atın işleri sabık Namı 
it Ota tayin olunmuştur. Deals 
Aşırı işleri Nezaretini M. T akeji 
JCayamura deruhde etmİftİı'. 

Kantonda Bir lnfılü 
Kanton, 15 - DCSrt mlldm

mat deposu iştial etmiştir. Şehir 
Wr zelzeleye uğramış gibi sarsıl· 
llUfbr. Bu iştialin komftnistler 
tarafuadan tertip ve ifa edildiği 
aamıohınmaktadır • 

Bir Japon Tayyaresi Yere 
indirildi 

Harbin 15- Bir Japon tayya
resi Pogranitcbuaya 'nın prkmda 
Ru toprağı üzerinde uçtuju il• 

rada sekiz Rus tayyaresi tarafın.. 
du yere inmiye mecbur edilmit
tir. 

Fransız BUtçesl Ne Kadar? r 
Paris, 15 - Fransız Meb'usan 

Meclisi 932 bütçesini 128 muhalif 
reye karp 386 reyle kabul et· 
mittir. Varidat 41,184,541,481 
frank ve masarifat ta 41,179,808,-
080 frank olarak tespit edilmif, 
-.idatta 4,733,401 frank fazlalık 
temin edümiştir. 

BABİC:t 

V qington 15 - Resmi ve 
alyul mchafil Almanyadaki inli· 
babab• ilk dewesioe ait netayici 
memnuniyetle kal'fllamıfbr. Hit
lerin meTkii iktidara gelmesi, 
hariciye nezaretini hakiki bir 
endişeye dii§tlrmekteydL 

Na11o•a, 15 - Siyasi mehafiJ, 
Hitleria Şarki Prusyada pek 
fazla rey kazanmJf olduğunu ve 
mllfrit milliyetpe"erleriıı burada 
mtiaait bir propaganda zemini 
buldutunu beyan etmektedir. 
İkinci devrede Hinclenburguıı 
intihabı muhakkak görülmekte 
ise de bundan sonra Mareplin 
vaziyeti müşkül olacaktır. 

Almanyada Siyasi Bir MOtareke 
Berlin 15 - Almanya hnko

metl, Noel ve yılbaşındaki tatil· 
lerde olduju sibi Paskalya ta
tilleri mBnuebetile iki baftaLk 
Iİyul bir miltareke karanwaeai 
çıkarmut muhtemeldir. 

EDEBi TEFRiKAMIZ: 58 5==:5SS:=:=:===: 

A ç L 1 K 
Fakat ya mesele kqfediline? 

Ya dilkkAacı flpheye dllfene. J• 
ekmek lıldisesini ve kadına nr
&liji bet kuronun iistlinil d6tl
lllne? Belki bir daha o d&kki
.. girecek olursam habrlamaı 
ihtimali yok değildi. Ôyleyae, 
Jarabbi1... Kendi kendime omuz· 
lanmı silktim. 

Kadm bifteği nezaketle ma· 
laaan 6stüne koyarak : 

- Buyurunuz 1 dedi. fakat 
başka bir salona geçmek iate

IJ!Ç'-_,.-.cıı..,..·11·:niz? Burası çok karanlık. 

M&tercimlı P. S. 

1 
- Ha,.., teşekktlr ederim, 

burada kalmayı tercih ederim. 
Birdenbire bu nezaketi bana 

dokundu, hemen biftep parua
m ödedim ve cebimde elime ae 
pldiae ba"Pı olarak elinin içine 
koJCfmn ve avucunu kapadım. 

GGlllmeedi " ben de ghle
rim yaş dolu, alay için dedim 
ki: 

- Ost tara& da bir çiftlik 
sat n alabilmeniz için sj2!de kal~m, 
HayırLaı. 

v-•te •cim; ait fP.cte 

SON POSTA 

Londra 15 - Maliye Nazın 
M. Çemberlayn'ın 6niimüzdekl 
b&tçede ecnebi qyalan &zerine 
resim nzetmeyi tasavvur ettiği 
söylenmektedir. imparatorluk ec
zuaadaıı olan memleketlerden 
gelecek çaylar eskisi gibi aerbe.st 
ithal edilecektir. = TAKViM= 

I ÇARŞAıllBA J 
11 Ola 16 • Mart - 932 ıcu..1 

AnY 

··---·Wf 
v .... l"·" -ou.. .. il 6. 11 

Otı• '- ' ıı. 2S 
lldadı 9. 28 ıs. 45 

Rami 
1 -ilan- ..... uo 

V•klt ~V. tt 
Aktaıa U. - ı& 1 
Yata L 5 U. 
1ııi.ak ıa. t 

ittalum kabarıyor •e çiğnemeden 
baylk puçaWa JUtuyonlum. Eti 
yamyam gibi parçalıyordum. 

Kadın bana doğru geldi: 
- içecek birfey istemea mi

liniz? dedi. 
Ve bana dojra biraz eğildt 
Yliziloe bakbm; çok alçak 

aesle, utanarak aöylilyonla; tiz· 
leriai &nine iidi. 

- Meseli JUUD tifo bira, 
yahut ne canımz isterse... Bunu 
ben... Eğer isterseniz ... 

- Hayır, teşekldlr ederim, 
cevabmı verdim, timdi değil. 
Başka bir defa yine gelirim. 

Çekildi ve tezglhın arkasına 
oturdu~ yalnız başını g6r6yordum. 
Garip bir mablük! 

Yemeği bitirir b itirmez Lir· 
de.bin kapaya kOfl\lma Midem 

Dombay, 15 - Fevkallde 
kararnamesi ahkimına muhalefet 
ettiğinden tevkif edilen M. Bulk
ham, Azadm yerlerine Hint in
tihap kongre reisliğine ma• 
ruf ıair Mm. Sarojini Mayda 
tayin edilmiştir. 

lranda Bir Fabrika Açılıyor 
Berlin 15 - inan, Alman 

malzemeıile Tahranda bir pamuk 
mensucat fabrikası yapacaktır. 

Cava Civannda Oeb'8tli 
Zelzeleler 

Ambon Felemenk Hindistam 
15 - Bonda denizinde Milo ada• . 
ainda zelzele ve çak&ntüler ara• 
sında bürkini indifalar olmuş, 
mezruat ve baba harap olmut
tur. 

bulanıyordu. Kadın yerinden 
blkb. iP.ta çıkmaktan ft benim 
aefaletimdea tüphe etmiyea ba 
~ 1ma kendimi g&atermekten 
korkayordum, Kendisine çabucak 
ftda ettim, iğildim Ye çıktım. 

Gıda tesİri1Iİ yapmıya bqla
,_c1u; bwadan çok llbrap çeld
yol'dam ve yediğimi uzun m&ddet 
midemde aaldamıyacaktam. Yn
r&rken 6ntlnden geçtiğini her 
karanlık katede ağzımı boplb
yor, içimi delen b .. lanb11 teskine 
çalışıyor, yamnaldanma aıka,or ve 
geriliyor, ayajuna yere vuruyor, 
boğaama ~ pylerl kudur
muşcammt yutuyordum... Nafile 1 
nihayet bftvOk lir kapanın albna 
koştum, il iye bükü1dftm, gözle• 
rimden fışkıran yaşla k&rleşmİf 
bir baWe jpDi te oplHJi!IL 

Sayfa 5 

[ Gönül işleri l 

,,.. 
A rumuzlu karfe: 
Anlattığınıza ıanı kıs ken

disine sahip dejildir. Aı1esinin 
arzusile hareket etmektedir. Ba 
defa tekrar size döniişil, alAka 
n muhabbetinin bir delilidir. 
Ailenizi kandırarak kızla evlene
bilirsiniz. Ailenizi Uma için de 
dostlanaızm dellletini rica ediniz. 

* lzmirde Mehmet imzala kariea 
Aranızdaki yaş farka pek bO

ytık değilse, mes'ut bir hayat 
kurabilirsiniz. Dul bir kadın, bir 
genç kız kadar hevesklr olmu, 
halden daha iyi anlar. Seni mllt
ktıl vaziyetlere dDfilrmez. Zaten 
de tamşbğımza nazaran, arad&kl 
yaş farkınm çok olmamuındq 
bqka nazan dikkate alacalı 
mlfkll JOk demektirr. 

HANIMTE'YZE 

Bu beni afkeleDdirdi, ajlaya
rak caddeyi brmandam, ne oluna 
olsun beni bayle işkencelere ao
kan hain kuvvetlere lbetl• aa· 
nrdum, onlara bayaiJıklanaaa 
cezası olarak ebedi mbraplar, 
cehennem azabı diledim. Bir 
dilkkin a!Dln• ininde esneyen 
bir adama cloadoira gittim '" 
alellcele. ama bir mllddettenlterl 
aç kalmq bir adama ne yapmak 
llzıllllfeldiğini ıordum. Hayatınm 
menubaba olduiunu, bir biftek 
bile yiyemediğini anlatbm. 

Adam ıoa derece hayntt •• d IÇ1D e: 
- Siit -iyi gelir derler, ceva

bım ftt'di, ka111amq süt.. Hem 
de bunu kimin için aoruyonanuı:? 

- T etekkir ederim, teşek· 
kür ederim. kaynaDUf sllt fena 
olm- ,1erektir. 

'Awbm nır) 



e Sayfa 

Dünya Garibeleri 

Annesile Beraber 
12 Kadın Kesen 
Azılı Bir Katil 

Yayana, (HUSUll) - Şimdiye 
kadar 12 kadın lldlren Y ank 
iaminde bir cani Jablanmlfbr. 
Kammm ihban lzeriae yakaJa. 
aaa Yuk, bltBD dlriimlerini '°'" 
juk kani.tıkla itiraf etmekte, ba 
cina1etler IİllilelİDe ilk eneli 
annelİDİ lldllrmekle bqladılma 
.aylemektedir. . 

Bu azılı kabl vahfi kılıkla bir 
adamdır. Y apbfl alçakça cina
yetlerin hesabım yakında mahke
me huzurunda verecektir. 

IDthif Bir Kadın 1 
Loadra (Huual) - Taynt011-

cla1d bir Fnuaz muubrmda y_,.. Morta• Betti İllDİllde Wr 
nlaibe U yquula vefat etm ...... 
Ba rahibe 18 JaflDCla •çlarm 
brq ettirerek .... ...,. ..... 
•e .. ,.mm. 83 leDellai ....... 
brm kaJm cluYarlan aramda 
laarid .. ,.ttu tamamlle alllra-
11111 kuerek ıeçirmlftlr. Ba D
eha pendifer, otomobU, raclro 
" telefonun ne oldutana bOm .. 
mektecllr. Rahibeye manalbra 
dahaltbab 75 inci HDel dem,.. 
Dele laariçten ıelenlerle a'lrlll
meme mtlsaade edilmiftlr. Rahi
beyi Dyaıet etmek llzere ret_. 
ler ıuetecllerdi. 

Vapur Havaya Uçmuf 
Afrlkanm prkmda Madaıu

kar adaaıma yam bllflllda R .. 
en,_ iamlade bir ada vardlr. 
8irbç ıGa enel burada m8tlüf 
bir tayfun zuhur etmif, kısa bir 
mnddet içinde ortalık altllst ol
mQfbır. Tayfun mllthİf bir rtb· 
ılr teklinde batl•mtı, biru 
IOnra tahammDI edllmiyecek bir 
tekil almıfbr. O kadar ki tayfu
aaa teairhıden iri tq parçalmıı 
laavaya •çnu11, hatta limandaki 
ftparlarm rıherteai tat ryajmu
nma maruz kalllllfbr. Bir arablc 
bir çamur 1atmuru da yainuf, 
çamur parçalanıun aramda. yum
nık blylldlljilnde tatlar çıkllllf'" 
br. Birçok lriıiler aiı: surette 
7aralanm1fbr. 

Bundan baıka havanın bojaca 
tazyila yftzllnden nefea alamaJIP 
llenler bile kaydeclilmiftir. Ka
lll'laain pddeti esna11nda kllçllk 
ıemllerdea birkaç tanai lbatmq, 
batta bBytık bir ıemi ile OD bet 
tane kadar 1a11clal limandan nla
bmm &zerine fırl&IDlfbr. HAdile
Je phit olan bir Franm kaptam 
ıemi ile aandallarm naul olup ta 
karaya fırladıjuu bir torlu kim
MDİll anJıyamadıtını llylemekt .. 
dir. 

Tlrk Tababeti Akliye Vı 
Asabiye Cemiyeti 

Tlrk tababeti Akliye Ye ue
biye cemiyeti: Beyojhmda Saka t::umcla toplaalDlfbr. Doktor 

Ş6kril Bey dimat iltibap-
larmda mayii climaıi te•kl yolan
dan bametmit Ye projebiyollla 
.. .........._. ptermiftir. 

Doktor Ahmet Şlkrü ee, 
Veroaol ter=mlmlne ait 1111-
.. heclelerini anlatmJtbr. Bilaii 
hare yeni sene heyeti ben._. 
ati zeyattan intihap ~. 
Reia Jlaıhar Osman, ild.ci Nil 
HleeJia Kenu, Umumi kltip 
lla.aa Şlllrl, veznedar Cevat 
7.ebi, Aa Ahmet Şlkrü Ye 
ı.-u Ziya Beyler. 
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Kapalı Çarşı l===== "i !:_ari Mektupları 

Asırdide Kapah Çarşı, lstanbulun Oç 
Göbeğint!e Müstakil Bir Şehir Gibidir ~~f!ra b ., 

ır.1 unase etiıe 
Geceleri Dükkinlann Kilitlenmediği, Milyonlar Kıymetinde 
Mücevherlerin Açık, Saçık Bırakıldığı Y egine Yer Orasıdır 

l/da/aa ı.,ldlllı, lcıı66elerl ,_,,_,. lf ı&wn K.-lı ,_,,,.,n b, W.11 ,..,,,, 
Kapalıçaqıyı hepimiz biliriz. r - Efeadim, biz alcpm olmca, 

Karqık dehlizlerinde laerıtba on daha Çarp kapanmadan ifimizı 
binlerce kİfİDİD hay n huyu du- ahns. Herkeain beldiyeceii yer 
yalan bu alb kapılı muuzm ker- enelden aynlmqbr. Çabda bek· 
ftDUl'ayın yona tatmq kubbe- ,._ ___ ,_, kubb -L-- ı d 
leri albnda biç yolma birkaç mil- .. ,~er, eye ~· çer e 

=-•- t ki ld x...... .ı_ dolapcaldar, lrapılann inini 
ua ene • ı o a15-u u. ke1e iliriz. r. 

Bilmediiimiz, yahut pek uı- deki~ rpanp-~~- ~~ ~~ 
mmn bilditi ıe , faipam ..ı d ~. ..-.-a ...,ı lllltWlll"" 

Ye kimler ta::lndan muhafaza • clOlru alır Kalpakçdar bap-
edildiğidir. ıına ... Oradan, Nuruosmaniye der, 

Şehrin zabıta kuwveti, çarflDlll dayanır... Nuruoamaniyeden ıe-
yalDll dahili inzibatile gtınd6zleri çer Mahmut paşaya.. Mahmut 
mefiul olar. Akf8111 muayyen aa- pqadan aynacalan, lmyumculan 
at ıelip te kapılar hep birden dolqarak yine Kalpakçdara da. 
kapanınca buraya laariçten lmt ner. Bir bekçi de bu yoldan si· 
bile açmaz. derken, lteki bekçi de Parmak 

Koca ÇU'fl, bu andan itiba- kapıdan kalkar, Bodrum hanı O.. 
ren 26 bekçinin malı hllkmilDe Çer11 Beqlsı Mutaf• Al• tilDden Kalpakcılara yllrllr, 
ıeçer. Memleketin en ynbek ederek ortalıjı IUJa bojar- oradan Ôrllc&leri, Khelecileri, 
amiri dahi 1e1ae, içeri alınmaz. lar. Çarpda fimcllye kadar ~arı geçer, ~edeatamn kGfe-
Y"ll'llli ita bek · d ikisi kolb ancak dlrt yanp çıkmlft dlrdll ımden, Zennecilerden dayanır 

• a • çı en ... , de kolaylıkla ve airayete meydan dua meydanına... Oradan, tek· 
bır . ~-=-· de Umumi kontrol •erilmeden .andilrillmllftlr. rar yola dllzlüp Bitpazanndan Yor-
vuifeauıı ılrilrle. . . Çarp emafınm. bekçilerine ıancalara çıkar. 

Kolbkaşdılann ... ~ırı, ıôece ki!f l,imiz çok zordur Beyim 1 .. 
nsma a ar ~·fll'· te n karp IOll811Z bir emniyeti Yardır. iman .. 111-ımn etraf b" k 
uif · elan b ... ı çoldan, dnkklnını kapama11 bile ' r-·y ım ır ere 

• esı gece yanın apayıp ihmal eder. Bekçiler, blyle açık dolqmalda yorulur. Ya, bizim 
1abıha kadar ıftrer. Kontrol, kalan dllkkAnlarill an&nden sa- gibi lll'baha kadar durmadan 
bitin bekçilerin hareklhnı tef- baha kadar aJn!mazlar. Çarşı dinlenmeden dol...;. hali neye 
tİ.fe memurdur. açıldıktan sonra da mal sahibi vanrdı? 

Kapdar kapanmadan bir aaat ıeJinciye kadar, orada beklerler. Elli yatına ıelmeden ç6klyo-
enel, istir.hat halbıde bulmum Bekçiler de bu emniyete il- ruz. Sebebi de hep bu aykumz.. 
ekiz bekçiden maadası hemen yddırlar ha... Çarp içinde ıim· luk... Allah sizi inandının, hafta. 
harekete ıeçip nabet yerlerini diye kadar, kimsenin bir ç6pl\ larca ıözüme uyku pmecliii 
tutarlar. Ziller, ltmiye başlayınca, bile 11yaa utramallllfhr. ol~yor •• Bunca malı, bize .emanet 
bütlln kapılar aaniyeai aaniyuine Bu fakir fakat çok namuslu edıp gıderler. Milcevhera, altm 
kapanır. adamlann aldığı maq da hiç klateklerini meydanda bırakır. 

Çaqı bekçilerinden bir kısım, h&kmllndeclir. Kolbqılarmm ay- Habcı, balısmı dışarda mutar. 
biı 20· 25 lirayı geçmez. Bek· All ha ..n.k d h b • -•--lçerde, bir kısmı da kubbelerin çiler İle ayda 10• 15 liraya ka· a wu lir, a a ır YWW11b-

lzeriade dolqır. Bunları, naat ederler. Maamafih çlll'fl maı yok! Bundan blyle de olma 
kubbeden kubbeye yalnız lcinde hamallık hakkı kendilerin- infallah.. 
keaclilerinin bildiji bir yol- de olduğa için, taflclıldan lteberi Asal zorlu İJ, cenhircileri 
ela seçerler. Yatafh hanlar- fllYll için ayrıca bahtit abrlar. beklemektir. Bura~ .bekçileri, 
da, baımmak için kubbelerin il- KapalıÇU'fl bekçileri, biribirle- sabaha kadar vaz1felermden ay-
tllnde birkaç kulilbe yardır. Dev- rine mllteselıil kefaletle baifacbr- nlmular.. Malim ya, hanazlann 
rini bitiren bekçi, bu kulllbeler- lar. Bekçilik, birçoldanna ecdat- sizi hop buradadır. İşimizde bir 
den birine ıirerek dlldllkle tan kalmadır. Bir bekçi, ihtiyar- dakika bile gecikmeyiz. Dakikuı 
diier arkadatlanm ha~ layıp İfe yaramaz hale ıelince dakikasına vazife bqında ba-
cler memleketinden itimat ettiii yalan ı e • • un uruz. 

Hınaz, 7ahut yaogm tehlikesi akrabUIDI yanma ıetirtir, İfİ Mustafa ağaya 10rdak : 
halinde Kalpakçdarbapıda, ald llrettikten IOlll'a ona Jerine - Kaç senedir bekçilik edi-
bekçibat1hk zama~ kalma bıralap kaabuna •eya kay&ne yoraun? 
tahtaya büytlk bir sopa De iç diner. Bekçi bqdlkla idare olan- - Eh.. On ~ Mile oldu 
clarb !_ ..ı! .. :1:.. ~ zamanlar ça111da ufak tefek ..:ı.. • Bu • b d d den e UIUUUll"· u•• • ...,ı.. lf, ana e e 

Ba. tehlike ipretidir. Sopanın lmmbk nk'aları olurmUf. Çarp kalmadır. Bllylk babam rahmetli 
"8İ, lot kubbelerde derha 11jul- Umran Cemiyeti, faaliyete geç- yaman adammq, Sultan Ame 
talar blincle akaettiii iPı bitin tikten IOnra bunlardan eser kal- u kalsan ki bir gtlzel IOpa çeki-
bekçiler, gtlrillttlyl ifitip koprlar. ..... yormut- Ben tanımam, amma, 

Bekçiler, ayni zaaumda CUfl• Kapahçarıınan en kıdemli bir zamanlar Çltl'fl içinde bekçi-
• itfaiyecileridir. yanım zuhu- bekçilerinden kolbatı Mllltafa bata "Deli Bekir" dedia mi 
runda h9flumlan cı.muzlayıp ıi- Aj'a, ~eceleri na11I ç•llfbklannı korkmıyan yokmuf. 
ilerler. Atetit her taraftan ihata tlJle anlabyor. Bir ıece. Sultan Azil. tebdili 

Efendim; 
13 • 3 • 932 tarihli nllshaıuada 

iç makine ihtira eden Rifat 
Beyin muvaffalayetini okudum. 
Kencliaini çok eskiden tamdıjım 
için bu ıençte nual bir azim 
ve ebat olduiana bilirim. Yok
luklar içinde ricucla getirdiii 
bu makinelerden bilba&1a para
fit makinesi tızerinde tevakkuf 
edilmelidir. Oç, d&t aenedenberi 
•irafbiı ba makinenin derecei 
tatbilmu tayyarecimiz Vecihi 
Beyclen iğrenmek isteriz. 

Daha birçok ihtiralarma p· 
hit olacak olduja.:uz bu cevher· 
li ıenç par.asızlıktan çok miqkü
lat çekmektedir. Para kazanmak 
iltiyea Hrmayedarlann bu gence 
t•bbGalerinde uhir olmalannı 
tememd ederim efendim. 

CEMALETTiN 

Cevaplanmız 
Kozluda Tqbacada Yakup 

Ehadl: 
Menubaba ettitiniz hldiıe 

huaasl mahiyette olduğundan 
netretmekte mazuruz efendim. 

* Çıfıt Bwju k6ylnde bakkal 
Safa Efendiye: 

Haldam11 aramak için mab· 
kemeye mllracaat etmeniz IA-
11mclır. 

kıyafet ederek Nuruosmaniye ka· 
P' r ........ Kapıya adamlanria 
ktıt kftt vurdurmuş. Niyeti de, 
"Bakalım, çartı bekçileri, namu• 
dairesinde İf ıarilyorlar mı?" 
Sunu anbyacak. •• 

Dedem deli Bekir, hemen ka· 
pıyı açıp kaqıaına dikilmiş 

- Ne istenin be adam! diye 
bajırmıf. 

Sultan Aziz, bqlamıt yalvar-
mıya •• .. Beni içeri alırsan seni 
ihya ederimi demiş. Dedem, so
payı kapıp tlatnne yürndüğü gibi: 

- Dar, ben padişahım .. Seni 
tecrlbe etmiye ıelmipim. Aferin 
ftte blyle olmalıl •• demiş. Erteıi 
lflbıll, uraydan dedeme, koca bır 
milhilr kudınp ı&ıdemiş . Bekçi 
ha.plak mllhllrll imit bu •.. Ayrıca 
bir torba altın da ~ cllamıt 
amma, dedim "Bu koca çarşıyı 
padişah mDhllrile bana teslim 
ettikten 10nra, ben paray ney· 
lerim?" deyip altın ke esin' 
geri ı&ıdermif. •• 

Dedem lldnkten aonra bekçi 
bqıhk babama, babamdan am· 
cama _1eçti. Amcam öldükten 
IODn da ftzifeyi ben aldım. On 
bet .-eclir, buradayım ve likin 
her vticut bu İfe dayanmaz 
beyim ••• 

Yazın ne ise ama, bunun kaşı 
da var. Çoiumuz, genç yaşta 
romatiunaya tutulup kötürü111 
oluyoruz. Geçende bir arkadaşı· 
maz -warch. Hüseyin Çavu~... Nö
bet beklerken dDft6, 61dü. Gün· 
lerden cuma olduğa için Çarşı 
kapalı idi. Bir doktor buldurup 
ıetirttik. Muayene et de tunu 
ıımdlrellm dedik. Doktor, her 
tarafı açık uçak girince '4Şlrdı: 

- Bunca mal, hep size ema
net ha 1 •• Atkolsun, babayigitler .• 
diye arkanna okfaclı 1 

Muatafa AjaDID verdiği i:ıa· 

hab, dinledikten IODl'a Kapah· 
Pl'fl Y eniçerileriain lsta~buluo 
en emniyetli adamlan oldup.a 
inanmamak ve bele bu adamlar
daki 1eciye lmnetine h=ıyret 
etmemek mllmklq olmıyor. 

* .. 
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HAZIR CEVAP! 
AFACAN 1 

ı . 
~-- ~FIFRCRNIN 

Çocuk Kesen 
Adam 

Bir sabah • Afacan ,,ın kap111 
bızh hızlı vuruldu. Rüyasında 
kendi yaptığı bir tayyare ile aya 
çıkrnıya çalışan bizim küçük 
kahraman birdenbire uyandı: 

- Kim o? .. 
- Aç.. benimi 
Bu, Afacanın y~glne arkadqa 

• Cinı&z ,, dll. Yatağından fır. 
ladı. Dostunu kabul etti. iki 
ahbap görilşmiye başladılar. 
Afacan ıordu: 

- Hayır ola!.. 86yle erken
den niye geldin? Yoksa bir 
habermi var? 

- Budala!. Cabuk esvabım siyi 
Vakit geçmeden yola koyulahm. 
Sana bugün mükemmel bir kes
tane ziyafeti çekeceğimi 

- Nerede? 
- Onun orasını ben bilirim. 

Haydi, çabuk düş önüme! •• 
Çing6zle, Afacan o yaz, f... 

tanbuldan Bostancıya t8f1nmışlar
cb. Cingöze babası, T aşdelen au
_. çıktığı ( Alemdağ ) ında 
renlt kestane ormanlan olduğunu 
ve buraya gidenlerin bu meyva
dan bolbol yediklerini aBylemiştL 
Maksadı, Afacanla oraya gidip 
kestane toplamaktı. 

Söz& uzatmayalım, iki çocuk 
on dakika 80111'11 yola koyuldu
lar. Afacan, blltlln dlnyayı 
ıezmİf bir çocuk olduğundan 
böyle kısa yollar ona vız gelirdi. 
lkiıi de yürllmekten yana mü
kemmel birer sporcu olduklar1ndan 
Aıemdağına dart ıaatte vardılar. 

CingiSz yolda fikrini Afacana 
açllllfb. Doğrusg bedava ziyafet 
kaçınlmaz bir farsatb. Ormanın 
koyu nefti gölgelerle ıDılenmit 

" Afacan " ın gayet yaramaı 
bir kBpeti Yardır. Bir filn oynıya
cak bir feY bulamayıp, 11k1ntıdan 
eanemlye batlamıfb. 

Afacanın Tefrikası: 1 

1.....-----
Anne - Oğluml Neye arka-

daıınla dövüştün. Bak 8ıt0n, 
~ID yırtılmıf. Şimdi aana yeni 

bır eıvap almıya mecbur olacağım! 
Afacan - Ya arlıadapmı 

ıöraen, amıeai yeni bir çocuk 
almıya mecbur olacakl 

NE DİYOR? 
• 

Seytan gibi bakarım, 
l>üz duvara çıkanm! 
Ben her oeyden çakarım: 
" Afacan ,, konmuı adıml.. 

* Atbm nice ummanlar, 
Dağlar, çöller, ormanlar. 
Dolaşbm bir zamanlar 
Dünyayı adım adım! .• 

• 
Kim pne benden yılar, 
Cesur bir yüreğim var: 
Ben, bu yaşıma kadar, 
Hiçbir te}'den korkmadım! 

• Konuşmam kaba, saba, 
Ey çocuklar!.. Merhaba! 
Sizleri, her Çarşamba, 
GlildOrmektir maksadım! .. 

AFACAN 

İhtiyar - Ayıp değil mi; bu 
yaşta yalan söylenir mi? 

Afacan - Peki, senin yqına 
ıeldiğim zaman yalan 16ylerim1.. 

, 
Kuzu 

Ak aakalh büyük babası 
" Afacan , , ı dizlerine oturtmut 
masal anlatıyordu ; "Evel zaman 
içinde, gayet yaramaz bir kum 
varmış. Kuzunun annesi, Jıergln 
ona: 

derinliklerine girdikleri zaman 
bilytlk ve olgun kestanelerle dol
mut ağaÇları gördnler. Cingöz 
cebinden iki torba çıkardı. Mey• 
vaları doldurmıya bqladılar. Bir 
Nal ıonra, hem kar1nları doy-
muş, hem de birer torba kestane - Yavrum eğer allrtlden ay• 
sahibi olmuştular. Afacanın ·Bilmecesi nlap kaçarsan eeni kurtlar kapari 
Tamam dönecekleri zaman,Afacan: G ....n oı·ye naaı·hat ede .... ;._ Fakat 

H d d• b eJt=D 5 uD "Afacan,, 1 abla11 •-..... 
- ayır, e ı, iraz ötede .. b b yaramaz kuzu bu nası"hatlere hi,. 

T d 1 G.d. ti yanına çagınp ona ir ilmece ., 
k:' iç4:.ı:iiZr var. 

1 ıp mu •· torınUf. Bizim cing6z bunu bir kulak vermezmiş. Bir · p, çoban 
Cingöz itiraz etti; dakikada halletmiş. onları ıeniş kırlara çıkardığı 
_ Olmaz ı Sonra yolumuzu Şimdi "Afacan,, bu bilmeceyi zaman, kuzu usulca kaçıp, dağ-

pfınrız. Hem akıam olmaya u tize soruyor: Bu ctımleleri başka lara gitmiş. itte tamam o taman 
Yakit kaldı. Evimize gidelim. bqka şekillerde okuyup halledi- aç bir kurt kuzuyu kapıp, par-

Afacan inat ediyordu: niz, kura ç.ekmiyecegiz, her kim çalamış. Güzelce karnım do-
- yolum uzu şaşırmayız. Çiln- keşfedip ( Son Posta: Afacan ) yormuş ı ... ,, 

k. Be ı· k t• .. • • ı- adresine gönderirse muhakkak 
1 : n ge ır en geç ıgımız yo Afacan gözlerini armuı, dik-

i takıl .... ..1 ... - tb o-ı-- bir hediVA alacakbr. Milddeti 26 r-..,. ara ~uaa • • m. • IUU'& ~ - katle masalı dinliyordu. Bnynk 
bakarak yolumazu buluruz f mut----~ ,lllrılDe kadardır. habua: 

Afacan akhna birşey koydu mu Afacaaıın 30' mart nGshasın-
mubakkak yapardı. (Taşdelen) ıu- da da isimlerinizi okuyacaksınız. - işte evlidim, dedi, eğer 
yunun akhğı yere doğru yürüdtiler. işte bilmece : kuzu sürüden ayrılmam11 olsaydı, 

Topraktan hşkıran su billiir Ben babamın kızayım 1 onu kurt yemiyecekti J 
gibi berrak, buı gibi soğuktu. Babam benim oğlum oldu 1 Afacan bu aBzleri duyar duy-
Biraz sonra başlanna gelecek feli- r;:B:e=n=b=a=b=am=m=an=n=e=s=iy=im=! ===:;1 maz bir kahkaha atb. Bliy&k 
keti bilmiyerek Kana kana içtiler. babasma ıu cevabı verdi ı 

( Ba kork uı.ç hllı:lynla Mnu plecek 
,arıamba eUnll) Af ACANIN KOPEGi kem; YC:,J:L da kamyu bb 

1 1 .... _ _.........,. __ 
• Ne oluna olaun fUDU UitGnle pejin keyfi •eldi. 

Anaıım g8ı0ne bir çubuk llittl. , Çubuk tütmiye başlayınca kB-

doldurup içerim •• ,, dedi. . 

- Ne isliyorıunuz?. 
Çocuk yanımıza yaklqıp ce

vap verdi: 

1 

Fakat annıın tGth 
kaçtı. 

K6pek birdenbire akaırda. Çu
buk yere düştü kuıld1. 

ne için matbaaya geldiğini anlat
maya başladı: 

D~VR.İRLEM~ 
- Sizinle göriişmek iatiyo· 

n•ml •• 
Bize kim gelirse, derdini din

lemek idetimizdir. Bir iskemle 
gösterdik. Bilyük bir adam sibi 
azametle kurulup, a&ze bqladı: 

- Siz benim lstanbulda yap
bğım ufak tefek işleri yazıyorsu-
nuz. Halbuki ben bütnn dünyayı 
dolaşmq bir çocuğum. Biriktir-

~ . 

~~~-0.'E}/~f/RTI 
"AF·ACAN,, KiMDiR? 

Çocuklar!.. Bir akşam, sizin 1 Kapı açıldı. Bir de ne ıiJ'e· 
1eve aeve okuduğunuz "Puar lim: Kısa J>oylu, kocaman b&fm• 
Ola Haaan Beyin Oğlu" sayfa.· da kaaket, avcu ceketi, cin~z 
11111 yazarken, kapı vuruldu. ! bir çocuk 1 
Hergln matbaaya gelen karilel"'! · Şapkutnı çıkanp aellm verdi. 
den biriaini zannedip, aealendik : F aldır faltr d8nen f6zleriDe baka-

- Giriniz 1 rak, sorduk: 

- Efendim 1 Hergfin gazete
nizde benden babıediyonanuz. 
Uzan zamandan beri, benim 
yapbğım işlere dair, resimli hi· 
kiyeler yazdınız. Ben de ıelip, 
kendimi .ize tanıtmak istedim : 
Ben, Puarola Hasan Beyin oğ
luyum. ismim " Afacan " dir 1 

Bu s&ıD işitir işitmez hepimiz 
yerimizden fırladık: 

- Vay 1 O akılh, meşhur 
.. Afacan,, ~n milin? Diye iltifat 
ettik. 

Bunun üzerine "Af acaa,, bize, 

diğim paralarla, tek başıma gez. 
mediğim yer kalmadı: Fırtınalı, 
korkunç. denizler qbm.. Ara
bistan çöllerinde gilnlerce susuz 
kaldım. Hindistan ormanlarmcla 
aslanlarla, kaplanlarla pençele.
tim.. Afrikadaki yamyam vabfi
lerİll eliae dDştilm, az daha beni 
kebap yapıı> yiyeceklerdi 1 

Velhasilı, efendim, bapmdan 
çok meraklı, çok korkulu 19yler 
ıeçti.. Blitün prdOlderimi bir 
deftere yazdım. Bunlan ber
dn 11Son Poata,, ya koyun da, 
li&tln çocuklar okuyup ptlr
mnlar I .. 

.. Pazar Ola Haaaa BeyiD 

fuhaf8ög/eri 

Yalan Olur 1 
Bir gün "Afacan,, m evlerine 

gayet bir çirkin miaafir gelmifti. 
••Afacan,, kendi elile pi~irdiği 

1 
kahveyi götnrüp, ikramda bu
lundu. Misafir onu yamna, ç.a
ğanp: 

- Siz gramer okuyor mu
sunuz? 

Diye sordu. Afacan hemen 
cevap verdi : 

- Elbet 1 
- Peki, a6yle bakalım C ben 

gezmiye gitmittim ) dersem ne 
olur! 

Afacan atıldı; 
- Mazii nakli 1 
Misafir bu dotru ca•aba 

memnun olmUftu. Bir mal daha 
ıorda: 

- Aferini.. Ya, (ben fÜH
lim) denem, ne olurl 

· Cingaz çocuk, milarırin pek 
çirkin olan ytizflne bakıp, bu 
aefer de şu cevabı verdi: 

- Yalan olur! 

Hesap Dersi 
"Afac,n,, bir aqam eve ge

lince: 
- Anne 1 Ben bir daha bu 

mektebe gitmem 1 Dedi. 
Annesi erda: 
- Neden, oğlum? ... 
Afacan ıöyle şiklyete başladı: 
- Geçen cDn hocamız, be-

ıap deninde, Oç, alb daha do
kuz eder demişti. Bugün de 
dart, beı daha dokuz eder diyor. 
Hangiaine inanalım bilmem ld?I .•• 

Bunu ıaren • Afacan • bu bay· 
lb kapet{n aırttna okkab bir telrme 
indirdi. 

Oğlu" cebinden koskocaman bir 
defter çıkarip bize verdi. 

Biz de bet günkii onun relimli 
sayf umı "Afacm,, İlmile çıkarbp, 
batmdan geç.en şeyleri, yazaca
fımw vadettik. 

işte, h ugibı "AfacaDID devri
Alem seyahati,, ne bafhyoruz. 

lstanbuldan Hareket 
Benim iamim ., Afacan,, dır ! 
ft Banlcaımın yapbğa kumba

rayı ben daha evvel aqfetmif
tim; Bialdiviyi çok 1evdiiim içia, 
babam bana bir tenelie kutu 
dolusu almışb. Bİlk&Yiler bitince 
bu teneke kutuyu, Yahudiye ri
t&rüp, her tarafım lehimlettim. 
Üstünden bir d4;lik açbm. Alı 
bir kumbara oldu. Artık güode
liklerimi leblebiye, bbakçekir
detine, ıekere bareetm~p, bu
rada para biriktirmiye -.ıac1ım. 
tO.t tarafa 1eıe..ıc ~ ,a.&) 
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Tam öğle yemeği ınnsında 
Behlül bulunmuş ve güzel Emire· 
11in huzuruna çıkanlmıştı. Üs
ttinde pk, çok tık bir maşlah 
•ardı. Fakat ayakları ÇJplakb, 
aaçı ve Akalı perişandı, gözle
rinde tuhaf bir alıklık dumanla· 
nıyorda, Şu kadar ki bu dumanlı 
bakışların altında bir ıeyler kül
lll kıvılcımlara benziyen lem'alar 
uklı idL 

Zübeyde, lokmalannı ağır 
aiJr çiğnerken nedim!iğe intihap 
ettiği mepur serseriyi gözd~n 
ıeçil'iyordu. O da elleri biribiri
ne kilitli olarak müdebdep sof· 
rayı, billür takımlan, albn kadeh· 
leri süzfiyordu. 

Bu karşılıklı tarassut bir mDd· 
det devam ettikten HC>nra Zübey• 
de gülümsedi : 

- Ya lbnizzaniye, dedi, bura
ya niçin geldin ? 

- Anamı babrlamak ~in 1 
Zübeyde dudakJarlDI 1811'dı. 

Herif, söylenilen sözü •iv ıu
rette iade ediyordu. Fakat bu 
hareketinde, bu cür'etinde ince 
bir ntlkte de •ardı. Onun, Ab
basiler aarayında anasım hatır
laması, babrlamak istemesi. ken
disinin de ayni aile kanım taşı
dıfını ihtar etmekten bqka bir 
ıeJ değildi. Ayni zamanda verdi· 
ti cevap, Zübeydenin de kendi 
anasından f aruz olduğunu ima 
ediyordu. 

Giizel Melike, alık ıerserinin 
zehrini hazım için epeyce zahmet 
çekti. Ukin ona ihtiyacını düşüne
rek hiddet edemedi ve o cavabın 
renk renk mefhumlarını anlama• 
mıt gibi ıörünerek sordu: 

- Kann tek mı, çift mi? 
- ~ifttir efendimiz, çift? 
- İkisi araSJnda rahat aman? 
Behlül, bu suale cevap olarak 

elini kulağına koı du, yanık biw 
seale şiir okumaya başladu 

Tesenüctü bneyne lifarb cehli 
Fema eıkake ya z.evcG ianeteynl? (1) 

Diye başlıyan bu manzumeyi 

(1) Altmakhtımdan, klSrlütGmdea 
dd kadın aldım, iki karılı kocahk· 
takl ııbrabı dathm, demektir. 

Bagtin akşam 
saat 21,30 ta 
KAFATASI 

15 Tablo 
Yazan: 

lstAKBUl ID.EDIYF.Sl 

Nlzım Hikmet 
Talebe gecesi 
Yakında: 
SAATÇi 

ikinci musikili 

~~ ~ ~~ 
1 1111 1 

Ullllll 
komedi. Yazan ve besteliyen 

CELAL ESAT 

Şehzadebaşı Raşit Rıza 
Tiyatrosunda 

Pertembe akşamı ~ ........... 
1aat 21,30 da 

LADAM ~ 
O KAMELYA 
AleliHndr Demafiala 

Llyemut eH i 
Plyu S perde 

Gite timdidea açıktır. Telefon 
lıt. 20S3 deo tiyatro srifUlni iıte· 

Jhüa. 

Kadıkly Süreyya Sinemasında 
Bu akşam saat 21,30 da 

Raşit Riza tiyatrosu 
Yek ta Efendi Ailesi 

Vodvil 3 perde 
Bu akşam Şehzadebaşında 

temsil yoktur. 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

oracıkta irticalen inşat ediyordu. 
Düzme alık, iki kanh hayabn 
acılıklarını, rezaletlerini hakikaten 
canlı surette haykmyordu. Hele 

iki veJa öç kadm tapyanların 
zevk saydıklan, daha doğrusu 
zevk 1&ymak istedikleri o n6bet 

Hendek 
f Bq tarafı 1 inci ıayfada ) 

den atır ıurette yaralanmıt. 
fakat IDDCİze nevinden kurtul
muştur. 

Failler pnlardır: Düzçenin 
Nüfren köyünceı Abaza Musta
fa oğla Emir, lieyndvıt köyün• 
den Abaza Sakin oğlu Feyzi ve 
Mustafa oğlu Zekeriya, bunla
nn llçil de düşkün ve bıçkın 
takımındandır Ye akrabadırlar. 
CinayelİD milrettibi Emirdir. 
Öbürleri, onun s<>zlerini köril 
k6rüne yerine ıetirmiılerdir. 

Fakat Emir bu cinayeti niçin 
tertip ettirmiıtir 1 Bu nokta hl· 
Jj anl&JJ)mamıfbr. Y akalanaa 
haydutlar vak' ayı f6ylo anlatı
yorlar: 

Emir, bir ıtın Beynevit k&
yiine düğüne gitmif, Feyzi ile 
Zekeriya}'t bulmuş, kendilerine 
tasavvurlarını açmış, kabul et
tirmif, ıonra dönmftş, birkaç 
gün sonra Zekeriy ile F eyd 
Emirin k6yUnde buluşarak Dü%ce 
ile Hendek yollarının birle~iii 
köprl cİYanndaki orman yolunu 
tutar ve her tiçü, burada gizle
nirler, burada bir gece ve bir gün 
kalırlar. Lüzum halinde köprüyll 
kapayıp yolu kesmek için birde 
büyük ıırık haz rlariar. Bu sırada 
yoldan gelip geçen otomobilleri 
görerek sabırsızlanan Feyzi ile 
Zekeriya sorarlar: 

- Daha ne bekliyoruz? 
Emir cevap verir: 
- Daha vakit YU. Beklediti

miz gelmedi. 
Nihayet o g6niin akşamı Hak· 

kı Beye ait otomobilin Hendek· 
ten hareket ettiğini projektör zi· 
yasından gören Emir, derhal m
nkla köprüyü Kapattınr ve bek· 
lerler. Otomobil tam k&prünün 
6niine plipte yolun kapalı ol
duğuna görünce geri dönmek 
ister, muvaffak olamaz, bizzarur 
durmasa ile beraber haydutla• 
nn seri bir ateşine maruz kalır. 
ilk ateşte Hakkı Beyle soför Sab
ri Efendi yaralanırlar. 

Ziya Bey ise otomobilin arka 
kısmında ve uykudadır. Ona bir-
ıey olmaz. İlk iş olarak Feyzi ile 
Zekeriya, Ziya Beyi ve Şoför 

Sabri Efendiyi ormana götürürler. 
Bu sırada uzaktan diğer bazı 
otomobillerin j?'eldiği duyulmuştur. 

"KÜÇÜK DAKTİLO .. nun 
unutulmaz yıldızı 

M A R Y G L O R Y'nin 
bir pheıeri daha 

Düşes Olacakısn 
( Tu ıeras Düchesse) 

Pek yakında.. . . . Sinemaaında 

deii§tİrme keyfiyetindeki fecaati: 

Lihadbi leyletila Ye Htllke abra 
ita.biiD daimb filleyleteynil (2) 

( Arkau YU) 

('ll Bir ıece birini, abnr rece 
diterini görüyorum. fakat her iki 
gece zırıltı içinde geçiyor, demekt'r. 

Cinayeti 
Emir, Hakkı Beyin yanına kop• 
rak ölilp ölmediğini muayene et• 
tikten sonra başına bir kurşun 
daha ııkar ve köprt!den aşağı 
atarak arkadaşlanna iltihak eder. 

Zekeriya ile Feyzi ise gel
mekte olan otomobillerdeu istim
dat etmemesi için Ziya Beyin ta· 
kağına bir tabanca dayıyarak 
tehdit etmektedirler. 

Sabri Efendi yarı &lll bir hal
dedir. Emir gelipte arkadatlarına 
edince aralarında Abaza lisanile 
iltihak kısa bir muhavere geçer. 
Bu muhavere esnasında Emir: 

- Ziya Bey beni tanımışhr, 
öld11rmezsek bizi ele verirl diye 
arkadqlannı ikna etmiştir. Niha
yet yine Ziya Beyden aldığı ta· 
bancayı biçarenin Ozerine birkaç 
defa boplbr ve her ikisini do &lil 
zamıile bırakır, giderler. 

Bu mada, yoldan aeçeD oto
mobiller, Hakkı Beyin bot oto
mobilini kUl'fundan delik dqik 
bir halde &örünce aon ınratle 
Hendek jandarmasını vaziyetten 
haberdar ederler. O ınn, bugün 
bu ıakiler aranmakta, fakat bu
lunamamakta idiler • 

Fakat Hendek Jandarmaa. 
yorulmak bilmez bir sai ile bu 
şakileri aramakta idi. Nihayet 
jandarma kumandanı Mustafa Bey 
Ziya Beyden alınan aaatkordonu 
üe tabancayı ele geçirince zin· 
cirleme uaulile canilere kadar 
varmak kolaylafll'. Bunlardan Ze
keriya ile Feyzi köylerinde, asıl 
cinayetin mürettibi Emir de kaza
en adam öldürmek töbmetile bir 
seneye mahküm olduğu Düzce 
hapishanesinde yakalanmıılardar. 
Hendek, Dilzce ve civarı halkı, 
canilere karşı duydukları nefretin 
tiddetile mlUenasip olarak bunla
n meydana çıkaran jandarmaya 
minnettardır. Mi tat 

Okkası 65 Kuruşa 1 
Bitlis, (Hususi) - Son gihı

lerde şehrimizde tereyağı bayii 
bollanmışbr. Bir okka halis tere
yağı 65 kuruştur. ................... _ ........... -----.. ·· ···--
.. __ _.. Bu akşam -..--. ... 

MELE K'te 
Bütün lstanbul halkı 

G R E T A r A R B O'yu 

ıotoanC'~ 

• 
SOLMUŞ GÜLLER 

(R&mence) 
Tamamen SÖZLÜ n ŞARKILI 
barlkullde filminde alkıtlıyacaktır. 

YERLERiNiZi EVVELDEN 
TEDARiK EDiNiZ 

Bir ıkandal 

MA IK' te SALL Y' 
ıörilniiz gamJanmz aider. 
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Ruh Hastası Kime Derler? 

Akıl Hastalıklarının Kaç 
Türlü Sebebi Vardır? 

( B'rinci makale dünkü nüaha· ı 
mızda idi. Bugün de ikinci 
ve ıon makaleyi yazıyoruz.) 

-2-
Validesi bir tarafta, otlu di

ğer tarafta ayni hastalıkla seri
riya tta tedavi edilen hastadan 
mı bahsedeyim? Üç ceddine ka· 
dar şeceresini tetkik edip şe
masını ders kitaplanmıza kadar 
geçirdiğimiz hastalan mı istersi· 
niz, hem yalnı:ı mütahede değil, 
Biyoloji kanunlan daha müspet 
olarak irsiyetin tesirabnı gösterir. 
l 9 uncu asrın mafı ahirinde 
"Mendel" in neşrettiği tesalüp 
kanunu tababeti ruhiye Ahunı
da dahi bize müspet neticeler 
Yeriyor, cetJerin tesirini gasteriyor. 

Beyaz ve kırmızı karanfillerin 
birleşmesinden meydana gelen 
pembe karanfalerf birlettirdiğimiz 
zaman ortaya bir beyaz bir kır
mızı iki pembe karanfil çıktığım 
g6ri1yoruz, bu beyu ve kırmızı 
cedde çekmiştir. 

Bunun gibi ana ve babada 
birşey yokken büytikbaba veya 
bOyllkanneye çekmiı ruh hasta• 
lan nekadar çoktur. Şu halde 
iniyet tesiri bugOn ytızde yllz 
anlaşılmışbr. Yalnız ruh bc1stahk
lan değil aan'at istidadı bile 
bugiln mevcuttur. Bach, Betho
•en ailesi ve benim kitabıma 
geçen T anburl Cemil ve oğlu 
gibL.. Bazı mOelliflere göre 
ıonradan kazandmıı kusurlar 
dahi intikal eder, meseli 
timdi sizin son JBZ1nızdaki gibi 
ruhi tesiri ele alalım. Esasen ruh 
hastalıklarının sebeplerini doğ
madan evvel, ve doğduktan son
raki sebepler diye ikiye ayınnz.. 
~kj.~adan evvelkiler: irsiyet, 

hamil. tevlit. badiaeleri. 
Doğduktan sonrakileri : Fizi

yolojik, Psikolojik. Patolojik na
mile üç ıruba ayınz... F ıziyolo
jiklerde bülüğ, aybaşı, aybqı 
kesilmesi, rücu yafı ilb.. 

Rubt sebeplerde : Yorgunluk, 
ihtiraslar, heyecanlar, elem ve 
kederler, zihni sirayet. 

Marazi sebeplerde ruhi, be
deni, tenasüli sademeler, uzvi 
sınır bastalıklan, dahili ifraz 
guddeleri teşevviişab, tesemmii
mat ilh.. dahildir. 

Görliyorsunuz ki, biz sebep
leri nekadar ince eleyip ıık 
dokuyoruz. Şimdi sizin de
diğiniz gibi meseli farzede
lim ki bir adam ruhi bir amil 
tahb tesirinde hastalanıyor. Şim
di bu adam hastalandı, hastalı
ğını teşlıia ettik, meseli •Erken 
bunama,, Bunun evlenmesine 
müsaade edecek miyiz?I 

Hiç ıüphesiz bayır, halbuki 
memleketimizde bir adam böyle 
ruh hastalığına uğrayınca ilk it 
olarak evlenmek teklifi karşısın· 
da kalıyor, böyle evlenmelerin 
getirdiği mahsuller arasında kaç 
tane psikoz, kaç tane m&tereddl 
görmek istersiniz?!. Dolu... 

Diyorsunuz ki bir adam qk 
buhranile ruh hastası olursa onu 
evlendirince geçer. Afk fantezisi 
hakkında söylenecek söz çoktur, 
isterik bir çocuğun hayalinde 
bealenen qktan tutunuz da bir 
erken bmıama bqlaagJC1Dda ay
kın tezahOrlerle meydana çıkan 
buhranı göz 6nüne getiriniz! Bi
rincisinde visal belki bir iliç 
gibi tesir eder, ikincisinde ise 
betbahtlar yarablır. Hem sonra 
ilk mektubumda da söylediğim 
llıere cinli ihtibaalann izalesi ile 
evlenme ve nesil viicuda ıetir
mek işini ayırmak llz mdır. 

Daha ileri gideyim : Ben tipik 
bir iıteriğin bile evlenmesini kayt 
albna alır, ve ondan meydana 
gelecek mabsula hakkında da çok 
dikkatli bulunmak mecburiyetini 
bu vesile ile işaret etmek iste
rim. Azizim Peyami Beyefendi, 

ı !. r siz.c bir rowau 
mevzuu olabilir, fakat bizim 
kartımızda birer mllellim ha-

kikatürf •• Görilyonız, tedavi edi
yoruz, bundan daha iyi vesika 
olur mu? •• 

Şu halde bir sualinizin ceva
bım verdiğimi zannediyorum. 
Bizce ruh basta11D1 teşhis etmek 
güç değil, kolaydır. Binaenaleyh 
hastalığı teşhis edilen bir ruh 

hastasının evlenmesi de gayric:aizdit. 
Size kısa bil' istatistik vere

yim: (W olfzen) namındaki bir 
müellif erken bunama cinnetin
de irsiyetin tesirini %90 Kraepe
lin cinneti nıanyai inhitatı de 
%80 (Ziehen) ·hem feylesof ve 
akliyecidir. - bütün rulıf hasta
lıklarda %60 bulmuıtur (W eitz) 
namındaki müellif mesaisi taaaJ. 
lfibll terayin, mekte, ve diğer 
bir kısım asabi butalıklann dahi 
irsen de intikalini göatermiştir. 

Daha ne söyliyeyim. ilk açık 
mektubunuzda evlenmesine ve 
nesil yapmasına aleyhtar oldu
ium ruh hratalıklarım soruyorsu
nuz. Cevap: Hemen bnuın rub 
hastalıkJaruul. •• Bizim için man
yak ta, paranuvyyak ta, erkea 
bunamalı da keJimeııiıı ifadeaile 
ruh hastasıdır. 

Sinirlilere, palkopat dediğimiz 
yan akıllılara ıelince bunJarıa 
adedi cemiyet kadrosunda çok 
olmasaydı!.. içtimai huzur ve se
limet içİD bunların da men'iuf 
isterdim. 

Fakat ne yapalım iri Fransa 
Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyetinin 
ihsaiyab Fransada •ıoo,ooo" deli 
• yani nfifusu umumiyenin 400 de 
birini teşkil ediyor • 1,000,000 
da mOıeccel psikopat olduğuna 
• yani 40 ta biri - ıasteriyor. 
Bu bal karşısında sinirliler ve 
psikopatJann evlenmesinde nOfuı 
aiyueti noktai nazarmclan ileri 
ğidemiyoruz. 

Fakat bunlan da ikaz etmek 
•e çocuklanna dikkat etmelerini 
tavsiye eylemek benim için bir 
Yicdan ve mesJek borcudur. 

Bir kısım ruh hastalan bayatla
nnda tif a zamanlan gösterirlerl 1-

Bu zamanlarda evlenebilirler 
mi? Hayır 1 Çünki giinün birinde 
hastalık nüksediyor. Şayet tifa 
zamanında evlenip te çocuk ya• 
parlarsa çok dikkat etmeli ve 
çocugu akıl hıfzıssıhhası esasa 
dahilinde yetiştirmelidirler. Fakat 
bir erken bunaması, paranuvay
yaklı, frengi ciıınetli, hiçbir vakit 
evlenemez. 

Ôyle zannediyorum ki birfnd 
ve ikinci yazınızda sorduğunuı 
noktalar hakkında izahat verdim. 
Esasen ruh hutalannın evlen
melerine müsaade edilmemesi bizim 
için bil' mütearifedir. Fakat içti
mai kanunlarla alikadar olduğu
muz için etrafı tenvir etmek •a
ıif emizdir • 

Akıl Hıfzıssıbası Cemiyeti de 
ancak bu irşat vazifesini yapmak
la iktifa ediyor, ıimclilik bir ka
nun iatediğimiz yok, fakat yana 
onu da istiyebiliriz. Çnnki hedtf 
•e gaye cemiyetin huzur ve se
llmeti, kendi rizası haricinde 
hayata gaztıno açan JaYl'Ullaa 
istikbalini korumaktır. 

Ba mthıakaıa mbuebetile 
karilerimizi Orkiltmemek için de 
bir noktaya ipret etmeyi lüzum
lu buluyorum. Seceresinde rub 
basta11 bulunan 'erkemn muhak
kak ruh hastalığına yakalanmasa 
ıart değildir. Bir imam evlltlar 
muaf kalır, fakat befiktea itiba
ren iyi bir akıl lufzıuıbuı uye
ainde istikbali pekilA kurtarıla
bilir. Hürmetlerimle. 

Dr. FAHREDDiN KERiM 

Hanımlar ı Elbiaelerinizi yaptıl""' 
mazdan eYvel Parialn aon modellerlnl 
rlSrilnüz. 

Yakında MAJIK ainema11nda mo
delleri te,hir edilecek olan Parian 
Champı ElyHea ve Rue de la Pais 
yGkaek moda mGeueaelerinden ba· 
zaları : Lucien Lelong, Maria Guy, 
Ma1r11 Rouff, Lucie Paray, Agnea, 
Roae et V aloıa, L Rouff LeYia. Her
mN Y...._ 
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Abdülhamit, Hicaz Hattını Kendim 
Yaphm, Diyor Düşündüm, Kendim 

---~------

Herekenin Suyunu Borularla Kadıköyüne Getirmeli 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 
Her hakkı mahjuzdur 

- 261-

8 te,rinlunl 917 

Abdillhamit dü:ı akşam yeme· 
&"inde mayanozlu balıkla fıs
bklı pilav yedi. Bunlar yine 
midesinde gaz yaptı, geceyi ra· 
hatsız geçirdi. Evvela nane suyile 
tarçın suyunu karıştırarak içti. 
Sonra da aspirin ile bir bardak 
çay aldı. 

• 
Hünkarın, bugünkü ( hırkai 

saadet ) alayına kayıkla gidip 
~lmesi Abdülhamitte bir mem· 
nuniyet uyandırdı: 

- Demek ki biraderin sıhhat 
ve afiyeti yolunda. Doğrusu, pek 
memnun oldum. Allah vef'e de, 
llşümeseydi. 

Diyor~ Bu suret.le açılan söz, 
epeyce uzadı. Abdülhamit yine, 
biraderi Sultan Muradı baştan 
çıkaranlardan, yine ban meşhur 
ıahıslardan bahsettikten sonra: 

- Onlara gelinceye kadar 
bu memleketin {siyasi ahvali da
hiliyesi ) ? 1 çok iyi idi. 

Ortalığı, onlar fesada verdi
ler. Allah taksiratlarım affetsin .. 

dedi. 
U t•fl'Uılaanl 91'1 

Gaz tehlikesine karşı Abdül .. 
bamit perhiz ediyor. Çok ihti
yatk!rane yemek yiyor.. Bu 
gece, bir çorba, bir tek köfte 
ve yatarken de bir bardak aötle 
iktifa etti. 

!O Tq.rinlnnl '17 

- Gazetelerde okudum. Ka
chköyde su yokmuş. Nasıl olur? .. 
Orası zengin yatağıdır.. Bakınız, 
ben düşündüm, buna bir çare bul
dum. Hcreke fabrikasının dolabı
nı çeviren su, çoktur. Hem de yük
sekten akar. Pek kuvvetlidir. Bu 
su, fabrikadaki vazifesini bitir· 
dikten sonra akıp denize gidi
yor. Halbuki bunu demir boru
larla Kadıköye getirmek miım· 
klindür. Hem bol, hem temiz 
bir sudur. Aradaki mesafe de, 
okadar fazla değildir. Sonra, 
yollar da düzdür. Gelelim para 
meselesine.. Bunu, ya su kum
panyası yapar. Yahut Şehremane
ti bir çaresine bakar ve yahut ta 
Kadılrôyün zenginleri bir şirket 
tesis ederek buna muvaffak ola
bilirler. 

Bu fikrin benim tarafımdan 
olduğunu kimse bilmeden icap 
edenlere hatır!atıverseııiz. .. Bazan 
böyle güç gibi görünen şeyler 
vardır ki, iyice düşünülürse, ko
laylık kesbeder. Malümya.. Him· 
metürrical... derler. 

Bu sözleri söyleyen Abdül
hamit, şöyle biraz düşünür gibi 
old Jktan sonra devam etti: 

- Ben, Kag.tlıane suyunu ge
tiı-tmek için nekad.ar para sarfet
tim, bilir misiniz?. Yirmi bin 
lira... Bu kadar az bir para ile 
İstanbul güzel ve sıhhi bir su 
kazandı. Halbuki bidayeten bu 
iş bana pek güç srCSrünmüştü. 

Fakat cesa~tle ba~ladıktan sonra 
kolaylık kespetti. Sonra.. Hicaz 
şimendifer hattını nasıl yaptım, 

bilir misiniz? . Bunu doğrudan 
doğruya kendim diişündüm, 
kendim yaptım. Hatta ilk tahki
katımı bir sene (Sürre eminliğin) 
de bulunan hacı Osman ağa is
minde kaba saba bir kapıc:dan 

yaptım. Sonra bu işe İzzet Paşa
yı memur ettim. Kendim para 
verdim. Her taraftan da ianeler 
gelmeye hAşladı. Az zamanda 
koca hat, vücude geldi. İşte ba· 
kmız, bugün de ondan istifade 
ediliyor. Ya o hat olmasaydı kim· 
bilir ne kadar sıkıntı çekilecek· 
ti ... 

Dedi. 

~ 
Dün akşal!l, iki tane patates 

köftesi, biraz maha.Ilebi, bir par
ça da kabak tatlısı yedi. Midesi, 
yine gaz yaptı. 

8 Kanunuevvel 917 

Bugünkü gazetelerde Ameri
ka~ın, bize ve Avusturya ile 
Bulguristana ilanı harp ettiği 
yazılıyordu. Abdülhamit bu ilanı 
harbe bir blöf naı:arile bakiyor 
ve, Amerikanın bize büyük bir 
zarar yapabilmek ihtimali olma
dığım söyliyor. 

Bu, Amerika bahsi, Ruslara 
intikal etti. Yine Çardan ve Ça
rın ailesinden bahsettikten ıonra 
Çarın babasını şu suretle taıvir 
etti: 

- Rusya, Almanlar sayesinde 
temeddün etmiştir. Bu Çann 
babası, herşeyde Almanları taklit 
ederdi. Rus sarayları bile Alman 
asılzadeleri ile dolu idi. Bu Çar, 
saf ve iyi yürekli bir adamdır. 
Lakin okadar iyi düşünemez, 
uzağı göremez. Basit fikirlidir. 

1 
Fakat babası, öyle değildi. 
Her ıeyi iyi görllr ve iyi 
~~şlinür ~ir hükumet adamı 
ıdi. Merttı. Tükürdüğünü ya
lamazdı. Vi.icndu da iriyarı idi. 
Her sene ( Felemenk ) e giderdi. 
Orada güzel bir şatosu varmış. 
Her giln çocuklarını bir sandala 
doldurur, kendisi kürek çekerek 
falonwı gölündeki adaya götürür 
orada onları omuzunda taşır, taş
lardan ocak yapar, yemek pişirir· 
miş. Tuhaf bir adamdı. Beni de 
çok severdi. Yazık ki, oğJu ona 
benzemedi. Ne kendini, ne de 
milJetini ikıline idare edemedi. 
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Abdülhanıide bu sabah ya
takta bir üşüme geldi. Mutadı· 
nın hilafına olarak birdenbire 
yataktan çıkamadı. Ayaklanna 
sıcak tuğlalar ve sıcak su kapları 
koydurdu. 

il 
Abdülhamit bugün hayretlere 

seza birşey söyledi... Söz, Avru
paya gö?derilen talebeden açıl
mıştı. Ötedenberi bu hususa 
taraftar olmıyan Abdülhamit : 

- Bu talebeden ekserisinin, 
hiçbir şey öğrenmeden avdet 
ettiklerini biliyorum. Ah, eğer 
ben serbest olsaydım, hemen bir 
sanayi mektebi açardım. Yıldızda 
yaphğım gibi küçük bir fab
rika tesis ederdim. Avrupadan 
ustalar getirtirdim. Gençlere ma
rangozluk, tornacılık, demircilik 
6ğretirdim. Ben, böyle az adam 
mı yetiştirdim? ... 

Yetiştirdiğim aan'ankarların 
maun ve pelesenk ağacından yap
tıkları dolaplar, Beyoğlunda kırk 
elli liraya satılırdı. ' 

Dedi. Ve sif Anadolu evlat
lanndan yetiştirdiği İşçiler ara-
ıında geçen eski hayab, hasretle 
yad etti. 

(Arkuı var) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Jf .. .. 

Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 

HÜSAMETTİN BEY: Nfuna
yişçi değildir. 
Daha ziyade 
ağır başlıdır. 
Elinden iş ge· 
lir. Fena mu
ameleden mll
tecssir olur. 
ve mukabele
ye kıyam eder. 
Sokulmaz, 
kendini gös-

terici hareketlere lakayt kalır. 
Kadın mesailinde kıskançtır. 

. a 
REMZiYE HANIM: ( F otoğra

fının dercini istemiyor. ) Uysal 
ve sakin bir hanımdır. Arkadaş
ları tarafından sevilir. Herşeye 
müdahale etmez. Mücadeleci ve 
gürüllikü değildir. Ev işlerinde 
muvaffakıyet gösterir. Temizliğe 
riayet eder. 

Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

l l inci Sayfamızda bulacaks1mz. 

NiYAZİ B. ; Samimtdir. Fiil 
ve hareketle· 
rine hile ve 
riya kanşbr· 
maz olduğu 

gibi görünmi
ye mütemayil
dir. Usul n 
merasim ku
yudatile ken
dini üzüntüye 

kaptırmak is
temez. Sokulgan, ve atak değil
dir. Fili mücadeleden müçteniptir. 
Çok kusur bulmaz, beğenmemez
lik etmez. • 1 ıo D. ALI EF. Beşiktaş ( fo-
toğrafının dercini istemiyor ) 
Hoş sohbet ve olgundur. Yiyecek
te, içecekte pek kusur aramaz 
fiil ve hareketlerini daha ziyad~ 
tesadüflere tabi tutar. Tarzı ha
yatı sade ve mütevazidir. Raha
tına düşkünlük göstermez. Maddi 
işlerde müşkülata tahammülü 
vardır. Tuttuğu işi yanda bırak-
maz. 

Sayfa 9 

Bugünün - Romanı 

. . . . .··.• - ~; ; . · . .:: -~ .. ~· -

Zebraya gelince: Elinden böyle 
istikbali parlak bir avı kaçırdığı 
için yanıp tutuşuyormuş. 

Kısa bir kahkahadan aonra 
cevap verdim: 

- Ben Zehr-ayı tecrübe gör
mliş bir kız ı:annederdim, meğe
rim.. Fakat o, benden de budda 
imiş... Ben ona F ahirin ne ruhta 
bir genç olduğunu anlatmamış mı 
idim?.. Hiç böyle havai gençlere 
bel bağlanır mı?.. Benden utan· 
mak meselesine gelince •. Niçin? .. 
Fahir benim neyimdi?- Eğer ben 
F ahirle bir aşk veyahut izdivaç 
tesis etmek isteseydim, benim 
için işten bile değildi... Zehra, 
tamamile müsterih olsun. Benim 
önümde a~lıyan, benden sonra 
hergün onu Beyoğlu sinemala
rına taşıyan ve şimdi de Bi
bişine tapınan Fahir, dlSrt aiin 
ıonra da yeni bir macerava can 
atacaktır. O zaman Zehra git
sin, o Bibi~ Hanımla birleşsin. 
Fahir B. için müştereken göz 
yaşı döksün ... 

Ve sonra, içimi çekeçeke ila
ve ettim: 

- Zavallı biz... Zavallı genç 
kızlar.. Bilmem ki hayattan hiç 
ibret almıyacak mıyız? •• 

* Milkerremden aynhp ta eve 
gelirken kısaca düşündüm: 

Bir genç sıfatile hayattan 
ne bekliyorum •• saadet mi? •. AIA. •• 
Fakat bunu bana kim temin 
edecek? •• işte ıimdiye kadar ha .. 
kilci çehrelerini tamamen tanı
dığım üç sima.. Birincisi. Cava· 
lak zade Sait Bey.. İkincisi, 
Zülfü Bey.. Üçüncüsü. de, bu 
cahil ve terbiyesiz adamlara hiç 
benzemiyen, münevver, aile ve 
hayat terbiyesi görmüş olan mü-
hendis Fahir Bey... Birbirlerine 
hiç benzemiyen bu üç sima, göz
lerimi kapadığım zaman ayni 
çerçeveye giriyor, ayni haUar 
albnda birleşiyor, bir tek çehre 
oluyor; erkek çehresi... Canı 
istediği zaman gülen, menfaati 
icabı olarak ağlamayı bilen, her 
hakkı kendi varlığında gören 
riyakar, mugfil, kahir ve ceb· 
bar erkek çehresi ... 

Saadet denilen şarabı, bunla
nn elinden içmek istiyenleriu, şa
flmm gafletine ... 

* 
Fak at nemelizım benim... Şu 

dört günlük hayattan aldığım 
ders, bana yeter... Bunları, dü
şünmem bile fazla... Ben şimdi, 
evde dört gözle beni bekliyen 
anneciğimi ve kardeşlerimi mem
nun edeceğim ya?.. İşte benim 
için yegane ve hakikt saadet ... 

5 Teşrinf1ani ~38 

Necla hakkında {verdiğim hü· 
kfımde, pek aldanmamışım. Ha
kikaten zeki kıı. Makineyi pek 
çabuk öğrenecek. Öyle görün
düğü kadar da ağırbaşlı değil. 
Hususiyetinde, epeyce hoppa ... 
Ve hntta biraz fazlacada havai .. 
Azçok şımarık bii~ümüş. Ciddi 

şeylerle meşgul olmaktcın çarçabuk 
usanıyor. En çok 'evdiği şeyler, 
dans, roman, sine na ... Maamnfih, 
çok temiz kalpli b ir kız. iki gün 
kadar ciddi bulunmıya gayret 
etti. Sonra yavaş yavaş teklifsiz· 

Yazan: Z. Şakir 

leşti. Şimdi onuala çok samimi 
dostuz. Bana birkaç ufak tefek 
maceralarını da anlattı. Fakat he
pisi masum, bepisi çocakca şeyler, 
Henüz aile koynundan çıkmamıf, 

henüz yalnız başına hayata 
atılmamış olan on sekiz yaşında 
bir kızın nesi olacak?.. Öyle 
zannediyorum ki ben onun muhi
tinde bulundukça, o da hayatı 
anlatabileceğim. Belki de, istik
balde maruz kalmak ihtimali olan 
birçok fenalıklardan esirgiyeceğim. 

Beni çok sevdiğini aöylüyor. 
Kendi rivayetine bakılırsa, fabri
kaya gelmek için sabahları, iple 
çekiyormuş.. Doğrusu, evde be
nim kalbimde gittikçe artan bir 
lezzet basıl ediyor. 

Ah yarabbi, 4imdi hayabm· 
dan okadar memnun ve mesu
dum ki .. 
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Yukarıki satırı yazdığıma hiç 
nedamet etmiyorum. Bilakis onu 
daha kuvvetle tekrar ediyorum ... 
Hacı Bey, bana da kendi eviaöı 
kadar şefkat gösteriyor. Hntta 
öğle yemeklerini bile o, Necla, 
ben; fiçümüz karşı karşıya yiyoruz. 
bk zamanlar: 

- Kevser Hanım. 
Diye hitap ediyordu. Şimdi; 
- Kevser •• Kızım! •• 

Diye çağırıyor ... Ya Necla? .. 
Artık o da bana: 

- Abla ... 

Demeye başladL.. Bugün ~
ten, daktilo hayatından söz açıl
mışb. Uzun uzadıya bu hayatın 
ne kadar -çetin olduğunu izah et
tikten sonra: 

- Hamdolsun, bu gün çok 
rahatım.. fak at bakalım bir bu
çok ay sonra ne olacağım? .. 

Dedim. Necla, gözlerimin 
ne bakarak ıordu: 

ıçı-

- Bir buçuk ay 
olacak? .. 

sonra ne 

Bu sual benim hüznümü art
brdı. Titremesini zaptedemediğim 
bir sesle cevap ver im : 

- E, ben buraya üç ay için 
gelmedim mi?.. Asnğı yukarı 
okadar bir zamanım kaldı. • 

Necla, ellerimi 
kuvvetile sıkarak : 

tuttu. Bütün 

- Abla L Üç ay değil, Uç 
senede bile sen buradan çık:a-
mazsm. 

- Niçin Necla .. 
(Arkası va r) 

cc::::=:=::================-========--:::::. 

1 Sinema Ve Tiya~~::_f 
ALKAZAR 
ALEMDAR 
ARTlSTIK 

ASR 
f.L!l/\MR \ 
E·lUVAw 
GLORYA 
Hl LAL 
KEMAL li. 
MAjl,( 

:i\l ı: 1..E.ı< 

tvııLU 

Ot f:.,L\. 

ŞlK 

- Şehir ı ,rkh,rı 

- 21 No. Casus 

:... Vansa 

- Sahrn g 1.'.elerl 
- D h ö n din mi? 

- Göl Cehe'lnemi 
- Sevlriden sonra 
- l u l .ır n scvı;lliıı 
- Vo ı s1 ıillerln h 
- Sol y 

- Pr 
Kadı Ciy 'üı yy.ı - • 

Üsl-tidar h~' - Esir :1eiıke 

Kadıköy ld ğ'rrn • s sin 
Kcımçıb J/.cd~ tyet 

'n 
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Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

ın P şi de •• Muharriri: 

Stakpool 

Üç Serseri .. 
•• 
Uç Milyoner -5-

Bu sabah fazla işim yok, bol 1 
bctl konuşabiliriz. 

Odanın bir köşesinden bir 
homurtu işitildi. Sıkrit: 

-; Fakat ileri gitmeseler daha 
iyi olur, çünki benim meşguliye
tim epeyce fazladır. 

Kulvis ortağına dönerek sordu: 
İsterseniz bu efendileri 

başka bir odaya alayım. Bana 
rahatsız olmıyacağımzı söylemiş

tiniz de onun için kendilerini 
kabul ettim. 

( Sıkrid ) in aksiliği zail olma
mıştı: 

- Rahatsız olmıyacağım aşi

kardır. Fakat is
tedim ki bu efen
diler Kulvis ve 

Sıkrit ticarethanesi 
müdürlerinden i
kisiain de saçma 
dinlemiye taham
mülleri olmadı
tıaı anlamış ol
aUtalar 1 

Hagton kendi 
ke1tdine": 

- Bütün ha
yatında bu Sıkrit 
denilen herif ka
dar hoıa gitmez 
bir adam görme· 
diiini söylüyor
du. Görünüşe ba
kıhrsa sert, mad
di, ruhsuz, orta• 
jıaın tam zıddı 
bir adamdı. Fakat 

Makar muhavereye devam etti : 

Amisterdamdan 
Alhnı İle Dolu 

Yarım Milyon İngiliz 
Bir Gemi Gelmişti 

bu havalide ne şekil bir ticaret 
yapılmış olduğunu görürsünüz . 

O zamanlar bilhassa kauçuk, 
balmumu, pirinç, afyon ve sil
müklüböcek ticareti vardı, şimal 
kısmının ' bazı nehirlerinden az 
miktarda olmakla beraber, altın 

zerreleri de gelirdi. Mübadele 
vasıtası paradan ziyade tüfek 

ve kurşundu. Bu malzeme Holan
dahlarla harp halinde bulunan 

verilirdi. Biraz 
evvel ismini söy

lediğim adam da 
bütlin bu iılerde 
alakadardı... Teşekkür ederim. 

Kurlvis masanın üzerinden 
bir kutu yaprak cıgarası almıı, 

tağınm mas~sı başında muhave
reye yabancı kalmakta ısrar edi
şin~ rağmen onun hikayeye bü
yük bir alaka gösterdiği anla· 
şılıyor. 

Makar devam etti : 

- Con Land bütün bu işlerin 
ruhu idi. Hiçbir gününü boş 
geçirmez, iş bulamazsa icat 

ederdi. Fakat bilmiyorum sebebi 
nedir, bir aralık Holandalılar ile 

Bu Adanın 

Ye,./ileri Vah# 

Ve Kavgacı 

1 n$a:nlardı. 
Fakat 

Kendilerile 

Anlaşmak 

MümkiindiJ 

- isterseniz derhal maksada 
gelelim. Eğer teklifimizde her 
laangi bir kıymet varsa bizim 
budala olup olmayışımızın bir 
ehemmiyeti yoktur. Kendi hesa
bıma dahi bir adam tarafmdan 
siiflü bir hayata mahkum edilmek
tense bir aptal tarafından serve
te isal edilmeyeyi tercih ederim. 

" Sıkrit ,, e hitaben söylenen 
bu cümleden sonra " Kulvis ,, e 
döndü: 

bir tanesini (Makar)a vermişti, şimdi 
diğerlerine de ikram ediyordu. 
Bu aralık telefon çaldı, Kurlvis 
ahizeyi alarak bir iki kelime 

arası bozuldu. Bütün malım 
zaptettiler. Con Land bu felaketi 
limana girerken haber almıştı, 
fakat geri dönmiye vakit bula
madan gerek kendisi ve gerek 
gemisinin bütün mürettebab 
tutuldu, hapishaneye atıldı. - Ben bu teşebbüslln başı

yım. Fakat siz içinizden " işte 
bir adam ki teşebbüsünden bah· 
sediyor am a cebinde metelik 
yok ,, diyebilirs iniz. Bu mümknn
dür. Yalnız hakikati değittiremez. 
Evet efendi!er.. Bu dakikada 
karşını zda bulunan adaman kafa· 
smda öyle bir sır var ki, ken
disini dinlemekten imtina eden 
bütün aptaHarm bütün hayatların-
da kazanabilecekleri paradan 
bialerce defa daha kıymetlidir. 

Bir saniye durduktan sonra 
devam etti: 

- Siz hayatınızda, aradığı 
talii ele geçirdiği dakikaya kadar 
efalet içinde bulunmıyan bir maden 
ar•yıcısma hiç rast geldiniz mi?. 
Fakat isterseniz bütün bu sözleri 
bırakarak esasa bakalım: 

Ben " Con Lant " a ait olan 
servetin izi üzerindeyim. 

Kulvis sordu: 
- Con Lant mı dediniz? 
- Evet. Fakat siz bu zatın 

kim olduğunu belkide bilmezsi
niz ! Con Land Sidney şehrini 
merkez ittihaz ederek dünyanın 
bu nısfında ticarc!t yapan bir 
adamdı.Aradan çok zaman geçme-
di am ııa bu dakikada bütün izi 
si:inmiştir. (Sidney) şehrinin tari
hi!ıc b~?,ar·-ı!l z Borııco adaları 
az çı:M isLi ....... ar edilmeden evvel l 

konuştu, sonra genif bir koltuğa 
boylu boyuna uzanarak: 

Devam ediniz, dedi. Or- ( Arkası var ) 

Memedeki çocuklara gıda 
Doktor Ali Vahit Beyin 

YILDIZ ÇOCUK UNU 
fosforu ve vitamini vardır. Çok 

Deposu: Hasan Ecza deposu 

İstanbul Dördüncü icra Dai
resinden: Trabzonda Kireçhane 
kariyesinde 23 numaralı müf
rez tarla ve Souksu kariye
sindc Karlık mevkiinde bir 
bap hane ve Ayavasil mahal·· 
lesinde mağaza ve Kaya ma
hallesinde sıra mağazalar so
kağında bir bap dükkim Em· 
lak ve Eytam Bankasmdan 
borç aldıkları 22060 lira mu
kabilinde birinci derecede 
ipotek irae eyleyen Hacı Ali 
Hafız zade mahdumlanndan 
lbrahim Bey namma tastir 
kılınan ödeme emri üzerine 
mumaileyhin ikametgahmda bu
lunmadığı gibi hali hazır ika
metgahı da meçhul bulunmuş 
olduğıından mebni ilanen teb
ligat ifası karargir olmuş bu
lunduğuna tarihi ilandan iti
baren yirmi gün zarfında bir 
itirazı var ise 931 • 1010 nu
mara ile daireye müracaatla 
dermeyan eylemesi aksi tak
dirde muame!ab icraiyeye te-

emri 
üzere 

1 

vessül edileceği ödeme 
makamına kaim olmak 

•i•li•n•e•n-te8b•l•iğ-o•lu•n11u•r• ... c •. __ _ 

SON POSTA 
Y~vml, Siyasi, Havadh ve Hal& 

gazete.l 

idare: lıtanbql: Eski Zaptiye 
Çatal,oım• aokatı 2S 

Telefon l.tanbul • 20203 
Poıta kutU1us İıtanbul • 741 
Telrraf: lıtaobul SONPOSTA 

ABONE FlATi 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400 " 
ıso ,. 

1 Sene 
6 Ay 
3 ,, 
1 " 

2700 Kr. 
1400 0 

800 " 
300 " 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet ahnm az. 

Cevap için mektuplara 6 kuruı!uk 
pul ilavesi lbımdır. 1 

Adres deA"'ştirilmesi ('ZO) kunı,hır. 

Mart UI 

1 EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 1 
EMLAK v·E EYTAM BANKASI 

UMUM MÜDÜRLOGO 
Müşterilerini ( 0 I 0 10 1 I 2 J dan 

İstifadeye Davet Ediyor. 
EmJcik ve Eytam Bankası lkrazat faiz ve komisyonu mecmuunu 

müstakrizlerin lehine yüzde on buçuğa ten d l etmiı ve 
1 J Mart 1932 tarihinden itibaren yeniden yapılacak ikrazatta, 
2 Hesapları muntazam olan müstekrizlerinin kaffesine, 
3 Tediyeleri teehhür etmiş taksitlerini bir Mart 1932 tari· 

hinden itibaren bir Mayıs 1932 tarihine kadar geçecek 
iki ay zarfında tamamen tesviye ederek hesaplarını hali 
intizama irca edeceklerin edayi deyin tarihinden itibaren 
bakiye borçlarına YÜZDE ON BUÇUK nispetini, ve 

ıf - Tediyesi teehhür etmiş taksitlerini bu iki aylık müddet 
zarfında da ödemiyenler hakkında ise ikraz ve istikraz 
mukavelesi kükümlerini tatbika karar veriştir. 

Adana vilayetinde Karaisalı 
kazasının ( Küp ve Söğüt ) 
Devlet ormanından her sene 
1119 gayrı mamul metre mi-
kap hesabile beş senede 5595 
gayrı mamul metre mikap Ak· 
çam eşcarı beher gayn mamul 
metre mikabı ·396 kuru~ mu-
hammen bedeli üzerinden tali· 
bine ihale edilmek üzere mü
zayedeye konulmuştur. Müza· 
yede ve ihale kapalı zarf usu-
lile ve 661 - 799 No. lı ka
nunların ahklmı umumiyesi 
veçhile 6 - 4 - 932 tarihine 
müsadif çarşamba günll saat 
15 te Adana vilayetinde müte· 
şekki! Orman Satış Komisyonu 
huzurunda icra edileceğinden 
taliplerin 15000 lira sermaye 
vaz'ma mali iktidarlarını gös
terir ticaret odası vesikasını 
ve muhammen bedelden aşağı 
olmamak şartile vereceği bir 
eenenin bedeli miktarının yüzde 
15 şi nisbetindeki teminab mu-
vakkatesini mnhtevi teklifna
melerini ihale kanununun o
nucu maddesi sarahatı daire
sinde mezkur saate kadar ko
misyonuna tevdi eylemeleri ve 
şartname ve mukavelename 
sureti musaddakalarının Anka
rada Orman İşleri Umum Mü
dürlüğü ile lstanbul 1 ve Ada
na orman müdiiriyetlerinden \·e 
Karaisalı Orman Muamelat 
Memurluğundan alınabile..ceği 
ilan olunur. 

latanbul Beşinci icra Memurlu
ğundan: Hsyık Efendinin "2550,, lira 
matlubundan doJayı Mihran ve Kara• 
bet; ve Mıııırdıç Çubukciyan Efendi
lerle Madam Fulik ve Virjin Hamm· 
larıo mahcuz olup tamamına "1500,, 
lira kıymet takdir ediler:I Ortaköyde 
Milezzin sokağında eski 32 No. lı iki 
kattan ibaret ve birçok odaları ve 
kömür mahalJerini havi bir bap ah
şap hane birinci açık arttırma neti
cesinde "8QO,, lira bedelle mü~teriıi 
üzerinde ka!mı~tır. İşbu gayrimenkul 
muhamminler tarafından takdir olu
nan kıymetini bulamadığından dolayı 
ikinci arttırmıya çakaralmı,tır. Şart

nameıi divanhaneye talik edilmiştir. 

İkinci artbrma 9-4-932 tarihine mü
sadif cum&rteıi günii 14-16 ya kadar 
Beyoğlunda ifai vazife ec4en lıstan bul 
Beşinci icra d•ireainde açık arttırma 
ile satılacaktır. Arttırmaya İftİrak 
için yüzde 10 teminat akçası alınır, 
ihale tarihinden itibaren i41iyecek 
verıl ve sair rüsum rnüşteriye aittir. 
Hakları tapu aicilleriJe sabit olmayan 
ipotekli alacaklılarla diğer alacakli
larm irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve muarife 
ait iddialarını ilan tarihinden itibaren 
20 giln içinde evrakı müıbitelerile 
bildirmeleri lazımdır. Akıi takdirde 
hakları tapu ıicillerile sahip olma
yanlar satış bedelinln payJaşmasın· 

dan hariç kalırlar. Allkadaranın 
icra ve iflas kanununun "119,, uncu 
maddesi mucibince~ hareket etmeleri 
ve daha fazla malumat ve tafsilat 
almak istiyenlcrin 931-1827 dosya 
numaraaile memuriyetimiz• müra· 

' caat etmeleri ilin olunur. 

İstanbul Dördüncü icra Me
murluğvndan: Kadıköyünde Oı-
maoağa mahallesinde Vişne so
kağında mahdumu Beyazıt Maliye 
Tahsil Şubesi Memurlarından Et
hem Beyin hanesinde mukime 
iken bilahara Diyarbekirde Tay
yare Park Kumandanı Binbaıı 
Raşit Bey nezdine gidip orada 
dahi bulunmıyan ve elyevm ika
metgihı meçhul müteveffa Hüsnll 
Paşa zade merhum Hakkı Bey 
zevcesi Melek Hmma : Salamon 
Yuda Kohen Efendiden Ethem 
ve Hüsnü Beylerle birlikte müt· 
tereken borç aldığınız bin liraya 
mukabil vefaen mefruğ Kadı
köyünde Hasanpaşa mahallesinin 
Ulusoluk çıkmazı sokağında atik 
16, cedit 50 numaralı tarladaki 
hisseniz alacaklı tarafından pa
raya çevrilmesi talep edilmiştir. 

MeblAği mezboru bugilne kadar 
ma faiz re' sülmal ve ilcreti ve
k4let vo resmi tahsil ve masarifi 
saire ile beraber tediyesi hak-
kmda muktezi ödeme emri ika
metgihınızın meçhuliyeti hasebile 
tebliğ edilememiş olduğundan 
tarihi ilandan itibaren 25 glln 
içinde 931 - 341 dosya numara
sile lstanbul Dördüncft İcra Me
murluğuna milracaatle hissenize 
musip borcun tamamına veya bir 
kısmına veya alacaklmın takip 
icrası hakkında itirazınız varsa 
bildirmeniz tarihi illndan itiba
ren altmış gün zarfında borcu· 
nuzu vermeniz aksi takdirde 
merhunun açık arttırma suretile 
paraya çevrileceği ödeme emri 
makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

Ç<'nakkale vilayetinin Ayvacık 
kazasının Çamurcuk ve kuruah
lat Devlet ormanından her sene 
321 O kantar çıradan iki senede 
6420 kantar çıranın beher kan
tarı 15 kuruş muhammen bedeli 
üzerinden talibine ihale edilmek 
üzere müzayideye konulmuştur. 

Müzayide ve ihale açık ola-
rak ve 661 - 119 N. lu kanunla· 
rın ahkamı umumiyesi veçhile 
27 • 3 - 932 tarihine milsadif 
cumartesi günü saat 15 te Ça-
nakkale vilayetinde orman satiı, 
komsiyonu huzurunda icra edile-
ceğinden taliplerin 966 lira ser
maye vaz'ına mali iktidarlanm 
gösterir ticaret odası vesikasını 
ve muhammen bedelden aşağı 
olmamak şartile vereceği bir se
nenin bedeli miktarının % 1,5 
nispetindeki teminatı muvakkata
sını muhtevi teklifnamelerini iha
le kanununun 1 O uncu maddesi 
sarahati dairesinde mezkur saata 
kadar komsiyona tevdi eyleme• 
leri ve şartname ve mukavele
name sureti musaddakalarının 
Ankarada orman umum müdür
lüğü ile İstanbul ve Çanakkale 
orman müdürüyetlerinde ve ka
za muamelat memurluklarından 
aranılması ilin olunur. 
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Hasan Kolonyası Halis limon çiçeklerinden mu~tahzar 90 derece bir harikai san'atht. 
Itriyat aleminde menendi ve nazırı yoktur. 

Hasan mustahzarat fabrikası mUhUrline dikkat. Ta lillerinden sakmmız. HASA~ ECZA DEP JSU 

Bir Ölünün Hatıra Def terinden : ----------- -------- R . 
' eJer 

HAİNLERİN iç YÜZÜ Mah::ri= Bu Ak;~m--Radyoda 
Y Eli ı k N ı G 

1 

D i n 1 i y e c e k s i n i z 
üz i i er as_ı_· ittiler, Ne Y aphlar L~.~~rı(1s;02 m~t~~ş;~i~:vat) 19 ::~:ıaf>fon,<~~:4sn:~:~a:.s.~=: ~:~~l. 

· 23,55 &on haberler. 

Z b. K hk h 1 G ··ı k A s·ı 18 grnmofon, 19,5 Cennet H. ve Ye- Prag- ( 488 m .. t re, 120 ld'ovat) a ıt a a ay a u ere : - rapça ı seniz Bu sari Asım Bey, 20,5 gramofon 21 20 Smetand salonundan naki ' 22 

Hu
•• km.. .l:Jedayi muıiki beyeli 22 cazbant. tam 9 ,_nt, gün haberleri. 

-29-
Arhk neşeleri kat kat olmuş· 

tu. Onlar, adım atmak üzere 
bulunduHarı memlekette herşeyin 
ınev'ut olduğuna inamyorlardı 

Çünki kuvvetli bir devletin hi
mayesinde bulunduklarını teveh-
hüm ediyorlardı, nefeslerinde 
birer siyasi hüviyet sayıkhyorlar-
dı. Lakin f skendcriyc rıhbmında 
halkın kendilerini karşılamaya 
koşacağını ummuyorlardı. Şimdi 
hulyalarının fevkinde bir manza .. 
raya şahit oluyorlardı. Bunu, bir 
taraftan o diyar bilkmuı siyasi 
terbiye, siyasi seviye itibarile 
pek yüksek olmasına hamlettik
leri gibi diğer taraftan da şah
ıen haiz olduldan beynelmilel 
IJÖhrete ve kıymete atfediyorlar
dı. Bu kuruntuya düşenlerin ba· 
tında Rıza Tevfik vardı ve ha
raretli hararetli söyleniyordu? 

- lstanbula Loit Corç gelse 
!'ç kiti merak edip te rıhhma 
ınmez. Çüııki halkın ne umumi 
siyasetten haberi, ne siynset 
kahramanlarile alakası vardır. 
Faka Mısır, goruyorsunuz i 
tenevvilr etmiştir, tekemmül et
miştir, tam medeni bir seviye 
almıştır. Emin ohm ki bizim ls
lanbuldan ayrılışımızı henüz Er
zurumlular işitmemiştir. Llkin 
İskenderiye, günll günilne haber 
alıyor, günleri sayıyor, vapuru
nıuzu bekliyor ve bizi karşıla
nııya koşuyor. işte terakki buna 
derler, beşeri kemal buna derler. 
Rıza Tevfiğin resmini evinde 
lqımıyan bir insan, hangi 
millete mensup olursa olsun 
pişmemiş, çi kalmış biçaredir. 
Ben emim ki fskenderiyenin her 
mağazasında resmim asılıdır ve 
her mekteplinin büyük insanlara 
sayan defterinde ismim yazılıdır. 
Şu yığın yığin halk, benim bu 
kanaabmın isabdini haykmyor. 
Kendilerine birkaç konferans ver· 
nıek borcum olsun! 

Bir şeyler haykıran o uğultulu 
kalabalık, o mevce mevce kımıl
danış ve hele halkın kucağında 
taşınarak götüı·ülmek hulyası, 
hepsini hı rslandırdığı için vapur• 
da durama:ı hale gelmişlerdi. 
Hoca Sabri, Rı%a T evfiğin kon· 
ferans vermek emelinden mülhem 
olarak, istilcbale gelenlerle ilk 
musafahayı müteakıp okumak 
Üzere Arapça bazı cümleler ta
aarhyordu. Sersem filezof, dakika 
geçtikçe kabına sığmaz bir şekil 
aldığı için nihayet dayanamadı, 
lıontrol memurlanmn yanına gitti: 

- Efendiler, dedi, pasapor
tumuzu verin. Halkı bekletmi
)'elim, çıkalım 

Bir zabit, bu çalımlı ihtıır 
ib.eriae manalı manal gülümsedi. 
•• - Rahatsız olmamamz için 

St%ı alıkoyuyoruz. Biraz. sabreder
SCniı iyi olur. 

- Niçin rahalsız olac· ğımızı 
an} mamakla b raber bizimle 
ala.Icadar olmanıza teşekkür ede
rim, lakin halk,, gözümüzün önün
de çalkalanıyor, tahammül üzlük 
gösteriyor. Onları bekletmek ka
balık olmaz mı? 

Zabit, tebessümünü küçük bir 
kahkaha haline getirdi: 

- Arapça bi:scniz bu hii :~mü 

vermezdiniz Dedi Heilaberg - ( 276 metre, 75 kilo- Viyana- ( Sl7 ır.etre, 20 ldlo'.>vat) 
' vat) 20 Haydenden pa ı çalar, 20,30 20 şen gece, 22 günün bab ~rlcri, 

-- -- - - --- dans gecesi, 22,30 kşam konseri. 22,15 dans havalar ı. 
vermezdiniz. 1 - Arapça bilseydiniz vapur- Brüno - ( 341 metre 36 ltilovat ) Peşte - (550 metre, 23 kilovat) 

- Bendeniz çince de, çinge· da kalmanın pek faydalt olaca· 20 Perngdan nnkil. 20 yeni edebiyat cereynnfarı, 20,30 
nece de bilirim, fakat görmek ve ğım anlardınız. Maamafih merak Mühlaker _ (360 metre, 75 kilovat) operadan nakil, 22,15 konser, 23,15 
sezmek için lisan bilmiye ne etmeyiniz, çıkacaksınız. 20 senfon;, 20,30 Frankfottan naklen Riç otelindf"n r.ak il. 
hacet var, anlamadım? (Arkası var) şarkı konseri. Varşovn- ( 1411 metre, 158 kilo· 
=--

Buğday Umumi Bir Değil, 
Meselesi 

Ahenk 

( Baş tarafı l inci sayfada ) 

Çünki memleketin iktısadi 

bünyesi; münferit, muvakkat, ya· 
rım tedbirlerle tedavi olunamaz. 
Hasta bizden ciddi ve samimi 
imdat bekliyor. 

Esasen iktısadi ve mali mese-
leleri (kül) halinde tetkik ve mü· 
talca etmezsek ve hepsine çaresaz 
olmazsak ve yapılacak her tedbiri 
birden ve derhal yapmazsak; 
müspet ve faydalı bir netice}'e 
varmak imkanı yoktur. 

Bu (hol hava, bol gıda, bol 
uyku) istiyen bir hastadan birini 
noksan yapbğımız zaman, nasıl 

hastanın iyi olmak imkanı yoksa, 
iktısadi tedbirler de noksan ve 
yanm yapıldığı takdirde varaca
ğımız netice husran ve felAkct
ten başka bir şey olamaz. O za
man ağlamanın, çırpınmanın fay
dası olmıyacaktır. Çünki noksan 
tedbir karşısında hasta ölüme 
mabkümdur. 

Binaenaleyh tekrar edelim: 
Buğday meselesi, arpa meselesi 
değil, memleketin bütün ikhsadi 
meseleleri tetkik edilmek, aklın 
ve mantıki bütün emirlerini bila-
kayt ve şart tatbik etmek lazım· 
dır. Çünki meseleler biribirine 
okadar girift ve rnerbuttur ki 
ayrı ayrı hiçbirisi hallolunamaz. 

Bu itibarla, memleketin derdi 
buğday meselesi değildir, yani 
buğday fiabmn düşkünlüğü de
ğildir. Çünki fiat yalnız buğday
da değil, bütün istihsal mallan· 
mızda düşmüştür. 

Mesela { l 2 ) kuruşluk arpa 
(60) paraya, okkası (42) lira eden 
afyon (8 - 10) liraya, (270) kuruş-
tuk tiftik (50) kuruşa, ve saire ve 
saire •.. 

Demek, fiati düşmiyen birşey 
kalmamıştır. Hatta insanın bile 
fiati ve kıymeti düşmüştür. lki 
sene evvel ( 100 ) liraya çalışan 

bir insan bugüo ( 50 ) liralık bir 
işi kabul ediyor. (20) liraya çal ı · 
pn bir amele şimdi ( 10) lirayJ 
anyor ve yine iş bUlamıyor. 

Fiatler bizde düştüğn gibi 
b6tün dünyada da düşmü~tür. 

iki sene evvel (80 ) kuruşluk 
~asmayı bugün Japonlar ( J 5 ) 
ku~a veriyorlar. Şekerin kilosu 
lstanbufa teslim ( 6 ) kuruş, Bom-
bay pirinci ( 15 ) kurıı~tur. Dc
mekj istisnasız olaralc herşeyin 
fiati düşmüş ve daha düşecek
tir. Bundan daha tabii ve daha 
mantıki hiç bir şey de olamaz. 
Bunun öniiııe de f:ıeçife.mez ve 
s;eçi!emiyec"!ktir ve ispat cdect
ğiz ki sreçitmesir.e de lüzum 
yoktur ve hatta muzırdır! 

Esasen dert burada değil, 
dert memleketi teşkil eden iktı
sadi anns r arasındaki rnutabakat
sızhktadır. 

Vardır 
Mesela köylünün (20) kuruş

luk buğdayı (2) kuruşa düştüğü 
halde şeker hali (S0-60) kuruş 
arasındadır. 

Buğday fiatı (20) kuruş iken 
Ziraat bankasına yOzde (12) faiz 
vermek köylü için pek kolaydı. 
ı;:akat (2) ~uruşa buğday satarken 
yıne bu agır ve fahiş faizi nasıl 
verebilir? işte mutabakatsızlık! 

Yine buğday ( 20 ) kuruştan 
(2) kuruşa düştilğii halde (3) ku
ruşluk gazı köylü ( 35 ) kuruşa 
almaktadır. 

Yine buğday (20) kuruş iken 
ş.imendiferler ve vapurlar ne nak
bye . alırorsa şimdi de bili o 
nakhyeyı alıyor. Halbuki malın 
buna tahammülü kalmamışbr. 

Yine meseli! köylü ( 20 ) ku
ruşa buğdag satarken ( JO ) lira 
yo) pBrası veriyordu ki bunun 
t'!tan. ( 50 ) okka buğday idi. 
Şımdı (2) kuruşa buğday satar
ken (6) lira yol parası verecektir 
ki bunun tutarı (300) okka buğ
day eder. 

Neden köylüye mümkün olan 
bu himayeleri yapmıyoruz da 
dünyada tatbikı mümkün olmayan 
hulyalar ve fikirlerle beyhude 
yere vakit kaybediyoruz. Ve yine 
meseli Kadıköy vapurları ( 70 ) 
para iken kömür babalandı diye 
(22) kuruşa kadar çıkarıldı. 

Halbuki şimdi kömür fiatı 
düştüğü halde ücretler hala (22) 
kuruşta kalmıştır. Ve Seyrisefain 
öyle zannediyorum ki, kömürü~ 
tonu (10) paraya inse yine (22) 
kuruştan ( J O) para tenzil etmek 
fikrinde desnldir. 

işte bunlar hep mutabakat
sızlıktır. Yani ikbsadi hayatın 
cezir ve meddini hiç te nazarı 
itibara almıyarak devam etmekte 
olan hatalardır. 

Bu misalleri böyle yüzlerce 
ve binlerce uzatmak mümkündür. 
İşte bu mutabakatsızhktır ki 
memlekette buhranı vücuda ge· 
tirmekte, yaln.z buğday istihsal 
eden köylünün değil, bütün köy· 
lülerin, müstahsıl ve müstehlik 
bütlin vatandaşların iştira kud
retlerini azaltmakta ve iştira 
kudretinin aı.alması buhrana se· 
bep olmaktadır. Halkın hayatını 
ve bütçemizi sarsan budur. 

Buhr~nın kalkması, derdin 
devası ; ancak bu mutabakatı 
ve iktıs~di anasır arasında bozul· 
mu~ olan ahengi temine vabes· 
tcdir. BuR-day fiatım ve ekmek 
fiatım yiik~t!ltmek bu derde deva 
olnmaz. Hatta ekr:1 ek ve buğdav 
!fotini yü'<seltmel< hem rnem!e· 
keti, hem bütçeyi daba ç k 
sarsar. Fak:ıt bfüçeye hiçbir 
fai Jeı;i olmaz. 

Melekctin iktısatli anasırı ara
sm ·a bu nı utabeıkah, bu (ahengi) 
teınin etmezsek dünya b•1hranı 
zail o!sa tıile yine memleketimiz· 
de buhr tn • hem de daha had 

Bü!!rcş - ( 394 metre 16 kilovat ) vat ) mus.kili mu ahabe, 20,15 hafif 
20 keman solo 20,30 konferans, 20,45 konser. 
Madam Gilha. Berlin - (1635 mc~re, 75 kil ovat) 

Bclgrat - ( 429 metre 2,5 kilovat 20 ten gece, 22 siyn;i haberler;, ha· 
20 milli Sırp şarkıları, 21,05 cazoant, va raporu sonra gece yarısına kadar 
21,25 iki kemant• konıer. dans. 

Dikkat: Dercetmelı.te oldutumuz programların Avrupaya ait 
olan kısmı VD:Sati Avrupa saatine göre tan:ıim edılmiştir. 
btanbul saatine tatbikı için Avrupada saat (12) olduğu 
uman lstanbulda (1) e geldiği farzediJmelidi. 

Selim Sırrı Beyin Konferansı 
Yarın akşam saat sekiz bu

çukta Selim Sırn Beyin radyoda 
verecegı konferansın . mevzuu 
"Çocuklarla nasıl konuşmalı?,, dır. 

DarUlfUnun Takımı 
Darülfünun spor klübünden : 
l - Bulgar Darülfünun ta

kımına hanrlanmak üzere kulü
bümüz pazar ve çarşamba günle· 
ri saat 16 da Taksim sahasında 
idmanlannı yapacaktır. isimleri 
aşağıda yazıh futbolculann leva
zımlarile teşrifleri: 

Fenden: Nezihi, Askaridis, 
dişçiden, Bedri, Tıptan Ziya; 
Şefik, Ormandan, Tevfik, Tica· 
retten Hadi, Hukuktan, Mehmet, 
Muslih, Suphi, Ercüment, Muam
mer, Necati, Halis, Rifat, Nazım, 
Enver, Vala, Feridun, Rasim, 
Kemal, Rebii Beyler. 

Kadıköyünde mahfuz bin iki 
yüz kilo meşe ve sekiz yüz kilo 
mahlut l<ömür ile on yedi çeki 

meşe odunu ve Ercnköyünde 
mahfuz 600 kilo meşe kömü
rüne ait müzayede müddeti 
2 J - 3 - 932 pazartesi gününe 

kadrır bir hafta daha temdit 
edilmişlir. izahat almak isteyen 
taliplerin Haydarpaşada orman 

memurluğuna ve yevmü iha
lede Kadıköy MalmUdürlüğü 

Dairesindeki ihale Komisyonu· 
na müracaatleri ilan olunur. 

ve elim bir şekilde - devam 
edecektir. Fakat mutabakatı te
min edersek - dünya buhram 
devam da etse - herhalde mem· 
leket bugünkü ıstıraptan, sefa
letten, dertten, hül<ümet de müş
külattan tamamen kurtulabilir. 
Kurtulmamak için de hiçbir se
bep yoktur. Ve çok mümkündür. 

Şimdi, memleket;n iktısadl 
anasırı kimlerdir. Bunlar aras nda ' 
mulabaka~sızlık ve (ahenksizlik) 
nedir? Bun}an da ayrıca izah 
edeceğim. 

CEVDET SAL·H 

Bulgar:stan Moratoryom ilan 
Etmemiş Mi? 

Sofya, 15 - Buigar Hükü
meli tin tediyatını tatil ettiği 
hakkındaki şayialan Havas Ajansı 
mt~habiri salahiyettar ınehafilden 
aJdığı haberle tekzip etmektedir. 

fstanbul Dördüncü İcra Me
murluğundan: Tamamına on. 
bin lira kıymet takdir edilen 
Bey~lunda Fındıklıda Pürtelaş 
Hasanefendi mahallesinde Viş
ne sokağında 15 numaralı 
Necip Bey aparbmamnın tama
mı 14-4-1932 tarihine müsadif 
perşembe günü öğleden sonra 
saat 14 ten 16 ya kadar İst:ın
bul icra Memurluğunda satıla
caktır.Satış şartnamesi 2·4· 1932 
tarihinde divanhaneye talik 
olunacakbr. Arttırma Emlak 
ve Eytam Bankası kanununa 
tevfikan bir defa olup en zi
yade artbraruo üstünde bıra
kılacaktır. Arttırmaya iştirak 
için ro 7 teminat akçesi lii-
1.1mdır. Alacaklıların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddinlarmı ilan taı i
hinden itibaren yirmi gün 
içinde bildirmeleri lazımdır. 
aksi halde haklan tapu sicil
lile sabit olmıyanlar atış be
delinin paylaşmasından h <ıriç 
kalırlar. Alakadt1.rların icra \'e 
iflas kanununun 119 uncu mad
desine göre tevfiki hareket 
etmeleri lüzumu ve müterakim 
vergi ve Belediye vakıf icaı·esi 
müşteriye aittir. Daha fazla 
malümat almak istiyenlerin 
931 • 1014 dosya numara ile 
memuriyetimize müracaatleri 
ilan olunur. C. 

ZA YJ - Fatih Malmüdürlüğünden 
almakta olduğum m, nş cüzdan n 
mührümü :ıayi ettim. Yenisini ala· 
cağımdan e kiainin hükmü yoktur. 

H:ıbıfetva S!cil kale mlndeo mütelııılt 

CEM J L 

J•otoğraf Tahlili Kupon z 

Tabialinid 3Jr ır:ne!ı l!t°yor.s, 1 , 

letoğrafmııa 5 adot upon ıı• :, r· 

lllito rlinderini• Folojt' fııııı •r.ay.a 

tabidir ve fado odilma. 

ıalm, mesle < 
vey., ı>;a ı.•a ~ .' 

llangl ııulleriıa 
~v .. b .' 

ı·oıo,:ra. n / H 

c eco:ı tu .' 

ı·o o .• i. ı Klişeal JOi.luruıl.a ı • ı 
ın ık.•hi •'' ;~ ünJerı.eb • • 

Atsız r:.ecmuı 
O:ıbirinci sayısı da bir •• ok 

makale, tetkik ve şiirleri havi 
olrluğu halde inti~'lr etmi tir .. 
T urk nntr... olojisinc ait üç ! 'lCÜ 

yazı bilhass ·ı şaynm dildrnttir. 
Tavsiye ederız. 



12 Sayfa 

~ Arapçasile Birlikte Kuranı kerm 
tercümesi 

ı : üyiilc T i:ir1' imi Ccvdı-t Patanın lii,:ati "uranlyc•İni h.wi doğru curi şerifin 
mükemmel ci!tlisl 1il0 kuru~tur. K~ymakh kliıt ve altın yaldıı.lı ciltllal 

30!> kurJ}tur. Nilıı 'ıaları :ı.zdır. 

Hayatı Hazreti Mulıammet 
Kıymetli Herin tekmili ciltli 30) kurutlur. 

Mufassal İslam Tarihi 
Ciltlisi 200 kuruştur. 

Meşahiri İslam Meşhur eser 
37 cüz 

kuru,tur. Bu kitaplardan poıta ücreti alınmadan glSndertlir. 

• Merkezi: Türk Neşriyat Yurdudur. ~ 

Üç Ayda Biçki ve Dikiş Mektebi 
On b~' ıenedenberl mileaaeaem yilılerce mezunlarının muvaffakıyet1erl ve lçtlmat 

hayatta ibraz cttilrleri mevki dolayıalle gurur hl11eder. En ıon ve en kolay Fran11ı 
uaıılil ile Uç ayda tuvalet, erkek, ve kadın tayyl5r •• beyaz takımlan teferrüatlle 
mUkomnael i>ğretlr ve dene sonunda maarifçe muaaddak tahadetname verlr. Mezun olan 
birçolc hanımlar kendi he1aplarına mektep ve atelye açmıya muvaffak olmuşlardır. Talebe 
kaydı, paı:arteal, çarşamba ve per,embe rUnlerl ötledeh aonra 6 ya kadar icra edilmektedir. 

24 Martta Derslere Başlanıyor. Talebelere paso verilir. 
Gedikpaşada Ballpa,a yokutunda Eairci Kemaleddin sokaiı Vabram Efendi eczanesi 

fevkinde No. "1,. Gedikpafa Biçki ve Dikit derahanoal MüdiirU Madam Noeml Andoryan. 

AT 
• 

E 
T sisat ve elektrik aletleri 

SON POSTA 

"KURT~LŞU,, 
Biçki ve dikiş dersanesi Maarif 

. vekaletinden musaddak müdiresi 
Mm. P A P A Z Y A N 

Haftanın dört günlerinde. Günde üç 
ı.t tedrisatla üç AY sarfında aıültem-

elen üğretir. Ve ınaarlf müdüriyetlntfcn 
·uaaddak diplo n alftr verir. Fcrlköy Te• 
.•;iıtü Papaı:yan apır' ımanı Nn. 116 

yağı 

içmiyenlere 
40 seneden· 
beri mücer
ren 

İstanbul Beşinci İcra Memur· 
luğundan : Ortaköyde müezzin 
sokağında 32 No. 1ı hanede 
mukim iken elyevm ikametgah
ları meçhul bulunan Mıgır ıç 
Çubukçıyan Efendile Fulik Ha
nıma : Harık Efendinin aleyhinize 
mahkemeden aldığı ilam muci
bince haciz yolile takip; talebin
de bulunduğu " 2550 ,, lira için 
Ortaköyde müezzin sokağında 
32 No. h hanenin birinci açık 
arttırma neticesinde 800 lira 
bedelle talibi üzerindedir. Art
tırma bedeli takdir edilmiş bu
lunan kıymetini tutmadığından 
mezkur gayri menkul ikinci art
tırmaya konulmuştur. İkinci art
tırması 9 - 4 - 932 tarihine mü
sadif cumartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar yapılacaktır. ilam 
tebliği yerine geçmek lizcre 
ilAnen tebliğ olunur. 

Cebelibereket Yolcularına 
Cebeliberekette postaha:ıe 

yanında Hatice Hanımın tahtı 

isticarmda bulunan " Gün 
Aydın ,, oteli temiz ve müşte
rilerinin istirahatini temin et
mekle şöhret kazanmıı bir 
oteldir. Cebeliberekete gide
cekler " Cün Aydın " otelini 
unutmasınlar . 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zührevi hHtalıklar müte

ha11ısı. Karaköy büyük mahallıbioi 

yanında 34 

VERESİYE [ ..__ ______ --.( 

BAYGINUGA.ÇARPINTIYA 
NEVROLCEMAL 

EMSALSiZ BİR SİNİR İLACIOIR 

TÜRKiYE iMAR 
MATLÜBAT 

BANKASI TÜRK ANONİM ŞİRKETiNİN 
DÜYUNAT 

Hissedarlar : 
Kasa ve Bankalar: 

Kasa mevcudu 
Bankalarda 

Senetler: 
Cüzdanda 
Muhabirlerde 

Avanslar: 
Borçlu H. C. 
Emtia mukabili 
~sham ,, 
inşaat için 
Müşterek inşaat için 
Tüccar senetlerine 

Muhtelif matlubat 

Satın alınan esham 
Tesis masrafı 
Demirbaş eşya 
Nazım hesaplar 

1931 SENESi BiLANÇOSU 

T. L. 1 • 

686 670 Sermaye: 
Alacaklılar : ' 

87.828,89 Vadesiz H. C. 77.573,75 
Vadeli tevdiat 

165.40~.fi4 165 402 64 Muhtelif alacaklılar 

134.195,69 
12.138, 18 Demirbaş eşya imha payı 

146.333,87 146 333 87 ihtiyat akçesi 
= 

Safi temettü 
125.812,31 Nazım hesaplar 
22.981,85 
37.088,92 
52.905,19 
18.218,84 
26.840,56 

283.847,67 283 847 67 
-= 

59,585,12 59 585 12 

10.000 10 000 
22 750 
12 364 7 

974 549 .94 - ---' Y ekiin ~· ~61 5'>4 79 

239.522,68 
73.361,58 
38.057,42 

350.941,68 

1 T. L. 1 

l 000 000 

350 941 68 

3 960 15 
6 038 32 

26 014 70 
974 549 94 

soı 1 i9 

Mart 16 

SU H·u l ETLE 
istasyon bulma jmkanı 
otomatllc ıskala ll'ir TTI0cehheı 

.. ... • "' fl.•f ' l f l E r U N K E N. ~ 4 <!r RR9vo 1\HİZ~Sf, 
lstlmalinln besateti ile temayüz etmektedlt,· . - .,.. 
Bir cereyan Prizi'"\.' .. ~' · Duğmeyi ~evi'"!"e~I• 
Jlyıdar otomatik tSkala Oıerinae 
bılumum avrupı istas~onlart nazart ,. . ".. \• "' lntlhal>ınıza vazedllnt'ıf oıur_lır. 

E v in f z d e t e ' t{J b c \> c fu ı Hı r 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekalet mubayaat komisyonu tarafından 14 mart 932 de 

ihale edileceği evvelce ilan edilen göztaşı, arsinikiyetii sut ve 

Pülverizatörlerin mubayaasından sarfı nazar edildiği ilAn olunu. 

Avrupada fevkalade rağbet kazanan bu nefis içkinin 

lstanbulda da imaline başlanmışhr. 
HER YERDE ARAYINIZ ve TECRÜBE EDiNiZ. 

ASİPİN KENAN 
KOMPRiMELERİ 

Grip, soğuk algınlığının, baş 
diş ağrılarının en birinci ilacıdır. 

İstanbul Dördüncü icra Da
iresinden : Tamamına 84000 
lira kıymet takdir edilen Bey
oğlunda T eşvikiye mahallesinde 
Katane caddesinde atik 29 
mükerrer cedit 89 • 7 numaralı 
aparbmanm tamamı: 

14 - 4 - 1932 tarihine müsa
dif perşembe öğleden sonra 
saat 14ten 16ya kadar İstanbul 
icra Memurluğunda salılacüktır. 

Satış şartnamesi 2 ~ 4-932 ta· 
ribinde divanhaneye talik oluna
caktır.Arttırma Emlak ve Eytam 
Bankası kanununa tavfikan bir 
defa olup en ziyade artliramn 
üstünde bırakılacaktır. Arttır
maya iştirak için yilzde yedi 
teminat akçesi lazımdır. Ala-
caklıların ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu haklarım ve hu
susile faiz ve masarif e dair 
olan iddialarını ilin tarihinden 

itibaren yirmi glln içinde bil
dirmeleri lAzımdır. 

Aksi halde hakları tapu 
sicillile sabit olmayanlar aatıt 

bedelinin paylaşmaımdan hariç 
kalırlar. Alakadarların icra ve 
İflAs kanununun 1 19 uncu mad· 
desine göre tevfiki hareket 
etmeleri lilzumu ve müterakim 
vergi ve Belediye vakıf icaresi 
müşteriye aittir. Daha fazla 
malumat almak isteyenlerin 
931 • t O 17 dosya numarasile 
memuriyetimize . müracaatleri 
ilan olunur. C. 

Son Poıta Matbaaaı 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ra~P 

Neşriy~t Müdürilı S.lina Ra,ıp 


