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Müza- 1 Tıbbı Adliden Kaçan 
Recep Anlatıyor 

~~~~~~~~---'==--

ııyor '' Ben Sazı, Sözü Severim, Şöyle Bir 

Neler 
Ankara, 21 (Hususi) - Uzun tetkikata vesile olan 932 malt 

yılına ait devlet bütçesinin ilk resmi müzakeresi bugün yapılacakbr. 

Halk Fırkası Meclis grupu bugün toplanacak, Mali Komisyonun 

raporuna istinaden hükumet tarafından ileri sürülecek teklifleri 

tetkik ve müzakere edecektir. Bu münasebetle fırka içtimaında 

hararetli münakaşalar olacağı tahmin ediliyor. 

• Kabine dün Başvekil Paşanın riyasetinde mühim bir içtima yap· 

mış, Malt komsiyonun raporunda tasarruf ve varidatın tezyidi hak

kında tespit olunan bütün esasları uzun uzadıya gözden geçirmiş, 

Fırka Grupuna yapacağı teklifleri hazırlamıştır. 

Bugünkü Fırka içtimaında alakadar Vekillerin, bütçe ve bilhassa 

yeni senede takip edilecek mali sistemler hakkında izahat verecek

leri anlaşıhyor. Burada bakim olan kanaat, bütçe dolayısile meydana 

çıkan müşküllerin bugünkü münakaşalar neticesinde tamamen halle

dileceği merkezindedir. 

Bekarlardan Vergi Alınacak Mı? 
Ankara, 22 (Hususi) - Bekarlardan vergi alınması hakkında 

Yozgat meb'usu Süleyman Sırrı B. tarafından yapılan teklif yakında 
fırkada müzakere edilecektir. Bir kısım meb'uslar vergiye taraf

tardır. Fakat aleyhtarların ekseriyeti teşkil ettiii tahmin olunuyor. 

Ege Vapurunda Kaçak 
İpekli Topları Bulundu. 

Dün, rüsumat memurları tarafından esa•lı bir suretts 
talıarri edilen Ege gemisi 

Seyrisefain idaresi vapurla- rüsumat meinurları, vapura girip 
nnda, kaçakçılık vukuatı, biribi- çıkanları yakin bir tarassut altına 
rini takip eden günün hadisesi almışlardır. Dün bu vapurla ala-
halini aldı. kası olmadığı kıyafetinden anla-

Evvelki gün bu idareye men- şılan bir adam, Ustu, başı şişkin 
sup Ege vapuru taifelerinden bir halde gemiden çıkarken ya-
dört kişinin bir sandal ile kaçak kalanmış, üzeri aranmış, vücu-
eşya naklederken deniz ortasında duna dört top ipekli sardığı gö-
yakalandıklarını yazdık. Dün de rülmüştür. 
ayni gemide yine mühim bir 
kaçakçılık hadisesine vazıyet 
edilmiş olduğunu ogreniyoruz. 

Vak'a şudur: Bu gemi malum ol
duğu üzere İstanbul - İskende-
riye seferini yapar. Ayni zaman
da Rodosa da uğrar. Son sefe-

rini yapıp gelen Egede lcaçak 
eıya bulunduğunu haber alan 

Bu adamın verdiği malumat 
üzerine ayrıca gemide taharriyat 
yapılmış, 8 - 1 O top kadar ipekli 
kumaşla sair bir takım eşya bu
lunmuştur. Şüphe üzerine yaka
lanan adamın birgün evvel ge

miye alınarak içeride yabrıldığı 
ve ertesi gün ipeklilerle beraber 
dışarıya sahverildiği anlaşılmışbr. 

Ediyor? 

Dün sabah Marsilyadao tehri 
mize getirilen merhum Serveı 
Cemal Beyin cenazesi büyük 
merasimle kaldırılmış, ebedi met
fenine defnedilmiştir. Bilümum 
hilkôınet erkanı, meb'uslar, kon
soloslar ve merhumun dostları 
cenaze merasiminde hazır bulun· 
muşlardır. 

............ ·--··········· ... ···········---.......... . 
Çok 

Çocuklular! 
Babalar Değil, Analar 
Hükumete Müracaat 

Edecektir 

Ankara 22 ( Hususi ) - Hıf
%1snhha Kanunu mucibince çok 
çocuklu ailelere geçen sene verile
meyen ikramiyenin bu sene ve
rilmesi ihtimali kuvvetlidir. 

Bu kanunun 156 ıncı madde
si mucibince mükafatı alacaklar, 

altı veya daha ziyade çocuğu 
olan annelerdir. 

Bu mükafat kanunen annelere 
tahsis edildiği halde, bazı babalar 
Sıhhat Vekiletine istida ile mU
racaat etmişlerdir. Vekalet bu 
münasebetle bir tamim neşrede
rek babalar tarafmdan yapılan 
mUracaatlenn kabul edilmiyece· 
ğini bildirmiştir. 

Diğer taraftan hükümetin bu 
seneden itibaren bu gibi annele
re mükafat vermek arzusu kuv~ 
vetlidir. Alh veya daha ziyade 
çocuğu olan annelerin birer isti
da ile Sıhhat Vekaletine müra
caat etmeleri lazımdır. Maamafih 
mükafatın miktarı tayin edilme
miştir. Mükafat alabilmek ıçın 
çocukların sağ olması llzım gel
mektedir. 

Eğlenip Sonra 
Akit vaziyetleri tetkik edil

mek üzere bir hafta evvel ha
pishaneden Tıbbi Adli müşahede
hanesine gönderilen on beş sene
ye mahkum Cindo İsmaille ( 8 ) 
seneye mahkum Şoför Recep ev· 
velisi gün müşahedehane nöbet· 
çisi jandarma ayrıldıktan sonra 
gardiyamn boğazına sarılarak 
kaçblar. Bunlardan İsmail altı 
saat sonra Kumkapıda yakalan- t 
dı, Recep te Beyoğlunda Papağan 
barında arkadaşı Alhndiş Mu
zafferle içerken gavga etmiş ve 
bar sahibinin feryadı üzerine ye
ti.fen polis memurlan tarafından 
yllkayı ele verdi. 

Kaçak mahkiimlar dün sabah
leyin Miiddeiumumiliğe verildiler. 
Recep gece çok içtiği için Müd-

Dönecektim. " 

içki içmek için lcaçtılinı •Ögll• 
gen Recep 

deiumumiliğe teslim edUdiji za .. 
man hllA sarhoştu. Hımar halin• 

( Devamı 8 inci 1&yfada) 

Üzerinde Yalova Cıgarası 
Çıkan iki Kaçakçı ! 

.. E~enye 18 ( Hususi ) - Burada kahvecilik yapan Ayvat köyll 
bırmcı muhtarı Salih Efendinin kaçakçılık yaptığı ihbar edilmit. bu
nun üzerine kahvesi ansızın aranmış, birçok iskambil kiğıdı ele g~ 
çirilmiştir. Ayrıca üzerinde de yedi deste kaçak kAğıt bulunmllfhır. 

Bu, hadisenin bir tarafıdır. Diğer kısmına gelince: Tabarriyat e .. 
nasında kahvede oyun oynamakla meşgul mUtterilerden iki kişinin 
cebinde kapağının tizeriude " Ay yıldız ,, bulunan ve yeni çıkanl• 
mıya başlanan Yalova inhisar cıgaraları bulunmqtur. Fakat mahalU 
müfettiş, idarenin bu yeni cıgaralanndan haberdar değilmif, kaçak 
cıgara içtikleri kaydile onların hakkında da zabıt tutulmUf, adamlar, 
cı~araların inhisar idaresine ait olduğunu iddia etmişler, dinletemo
mışler. Cünki, malftmat almak üzere telefon edilen İnebolu TütDD 
İnhisar fdaresi, lnhisarın çıkardığı yeni cıgaralardan haberdar değilml1o 

Şu hale göre muadeleyt mahkeme halledecektir. 

"'/zmirde Atlara Don Giydirecekler ... ,, 
- Gazeteler -

Ada e.şeklerinden Matmazel Margrit banyodan sonra tuvaletini 
yaparken. •• 



2 Sayfa 

Halkın Sesi] 

Takas Meselesi, 
Mühim Bir 
Meseledir 

Kontenjan unliinün tatbiki 
mühim pir ebflditi meydana 
pkardc Mal ptirenhı ayni 
derecede mal çıkarmak mec
buriyeti. Halbuki bir ltbalAt 
taciri bir ihracatçı detildir. 
Bundan dolayıdır ki umumr 
ticaret hayabnda bir muvaze· 

. nesizlik hasıl oldu. Bu muva· 
zenuizJiti e•amıdan hal l~in 
takas komisyonu namına bir 
heyet Avrupada mahallt an
fa.şmalar yapmıya memur edil
di. Ba ka.rann halk arasındaki 
akislerini şöyle tespit edebili-
riz: 

Nurl Bey ( manifaturacı Sultanbama
m 47) 

- Takas işi memleketin ikb-
-..adi hayalını alakadar eden pek 
mühim bir [şeydir. Mesela bnkü
mete veyahut Belediyelere bir 
ecnebi malı satan hususi eşhas 
veyahut mliesseseler satbklan 
mal nispetinde o malın mahreci
ne yerli emteam.ızdan bil'ıey 
&atmıya mecburdurlar. Bu suretle 
takas yapılmıyan şeyleri hükiimet 
1ııılmıyor. Her yerde olduğu gibi 
bizde de ithalat ve ihracat tacir
leri ayn ayndır vo ticaret, iktısat 
kaideleri de böyle icap ettirir. 
Bir ithalat taciri ihraç işini bile
mez. Halbuki verdiği mal nispe
tinde ihracata mecburdur. Takas 
işleri tacirlerin ve hususi komis
yonun burada halledeceği bir iş 
değildir. Bu k<Jmisyonun harice 
bir tetkik heyeti göndermesi za-
ruri idi; bunu da yapmıya karar 
yermiştir. Bundan meunru1J ol
dum. .. 

Şerif Bey (Suluıı:ıhmet Op.r 75) 

- Avrupaya ve hatta bütün 
bize mal ithal eden memleketle
re takas işlerini tetkik için bir 
heyet gönderilmesi fikrini çok 
muvafık bulurum. lıhaıatçı ve 
ihracatçı tacirlerimiz bundan çok 
istifade edecek ve bugünkü m6'
külittan kurtulacaktır. Komisyon 
tetkikabnı yapar. Hangi memle
ketlere ne gibi mallar ibFaç ede
bileceğim ve oralarda11 neler ge
tirtebileceğimiri tespit eder. Ba
nu tüccarlarımı:ıa bildirir. fthalAt 
tüccanmız bu direktif dairesinde 
serbestçe ithalat yapar ve ihra
catçılar da buna mukabil oralara 
mal gönderirler. Bu çok salim ve 
esaslı bir fikirdir. ... 

Nadir Bey (Kumkapı Nitanca 17) 

-Takas komisyonunun Avrupa
da tetkikat yapması fikrini çok 
doğnı bulurum. Çünki takas i~ 
tüccarımızın münferiden başara
bileceği birşey değildi. 

Yüksek Baytar 
Mektebinde 
Bir Hadise 

Haber aldığımıza göre, Yllk
sek Baytar Mektebi muallimleri 
arastada bazı değişiklikler yapıl
mqbr. Bazı asistanlarla mektep 
mDdOrlfiğü arasında çıkan bir 
ihtilafın sebep olduğu söylenen 
bu tebeddül neticesinde asistan· 
lardan f smail Hakkı ve Celal 
Beyler Karacabey harasma, Ab
durrahman Bey de Erziacana ta· 
yin edilmitlerdir. Söylendiğine 
göre bu üç asistan mektep mü
dürü Salih Beye bir rapor ver
mişler, bazı ıslahat meselelerin
den bahsetmişlerdir. Fakat Mü
dürlük ve müderrisler meclisi ra
pordaki iddiaları varit görmemiş 
ve bunun neticesi olarak asistan .. 
lar başka vazifelere tayin olun
muşlardır. 

Bir HAkim Beraat EtU 
Hukuk Hikimlerinden .Şeref 

Bey geçenlerde ihmal cürmünden 
( 3ô ) lira para cezasına mahku.m 
edilmişti. Temyiz Mahkemesinin 
nakzı üzerine dlln muhakeme 
tekrar edilmiş vo Şeref Bey be
raat kazanmışhr. 

Polis Divanında 
Polis divanı dün toplanaraıt 

bazı polislerin tecziyesine karar 
vermiştir. 

Talebe Birliği 
ihtilaf Halledilemezse 
iki Kısma Ayrılacak 

Eski Talebe Birliğinin ihyası 
için geçen cuma günü Darülfünun 
fakültelerile yüksek mektepler 
talebe murahhasları bir kongre 
yapmışlardı. Kongre esnasında 
bir ihtilaf çıkmış, birliğin talebe 
cemiyetleri tarafından mı yoksa 
doğrudan doğruya talebeleler 
tarafından idare edilmesi etra
fında münakaşalar olmuştu. Bu 
iki fikir tarnftarları ara
sında henüz bir itilaf zemini 
buJunamamı~tır. Hukuk Fakültesi 
murahhasları, birliğin cemiyetler
den kurtarıhp talebeyi birlikle 
alakadar etmek lazım olduğu 

fikrini ileri sürmektedirler, Eğer 
bu ihtilaf halledilemezse Hukuk 
Tıp, Fen ve Edebiyat fakülteleri 
talebesi bir Darülfünun birliği 
tesis etmek üzere harekete geçe
ceklerdir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

' 

SON POSTA 

Ziraat Bankasının Buğdayları 

Banka Piyasaya Henüz 
Buğday Çıkarnıadı 

Zıraat Bankası geçenlerde 
satılmayıp köylünün elinde kalan 
buğdaylardan sabnalmış, dep~ 
lanna koymuştu. Şehrimizde de 
Bankaya ait mUhim miktarda 
buğday mevcuttur. Fakat Banka 
bu buğdayları henüz piyasaya 
çıkarmamıştır 'fe ne zaman çıka· 
racağıda şimdilik malüm değildir. 

Yaptığımıs tahkikata göre, 
İstanbul Ziraat Bankası merkez
den ald1ğı emir üzerine vili
yeUm:z dahilinde Bankaya borçlu 
olan köylülerin borçlarını iki se· 
ne için tecil etmiştir. Köylüler 

I mahsulünü, arazi ve ıairesini Ban
kaya teminat olarak gösterdiği 
takdirde kredi ihtiyacı tatmin 
edilmektedir. 

Diğer taraftan tehrimiz Ziraat 
Bankasına merbut olmak ii%ere 
tesis olunan lçerenköyU, Malte
pe, Kartal ve Yalova kredi koo
peratifleri köylüye yardım etmek
tedir. Vilayet, köylülerin işine 
yarıyan bu kooperatiflerin diğer 
köylerde de tesisi için teşebbüse 
girişmiştir. Bu hususta kaymakam
lara birer tamim gönderilerek 
harekete geçilmesi bilbirilmiştir. 

Heyelan 
Sanyerde Bir Dağ 

Çökmiye Başladı 
l Sahtekarlık 

Sahte Tal ebeye Mahalle 
ilmühaberi Verilmiş 

Dün Sanyerde bir beyelAn 
vuku bulumuştur. Tahkikabmıza 
göre Sularboyu caddesinde mü
hendis Mahmut Beye ait evin ar
kasındaki dağlarda bir çöküntü 
başlamış, bir aralık çöküntü teh
likeli bir şekil aldığı için evin 
tahliyesine mecburiyet hasıl ol
mnştur. Heyelanın derecesi hak-

kında ehemmiyetli tetkikat ya
pılmaktadır. 

Yem Yapllan Mektepler 
lstanbul Vilayetinin (11) tane

sı köylerde, ( 23) ti de şehirde 

olmak üzere inşasına başlattığı 

mekteplerin kısmı azamı ikmal 

edilmiştir. Henüz inşaatı ikmal 
edilemiyen üç, dört mektepin de 

bu sene nihayetine doğru inşaah 
bitirilecektir. Ayrıca inşası ta

savvur edilen ( 19) mektebin şim
dilik inşası kalmıştır. Tahsisat 
bulunduğu takdirde bunların da 
yapılmasına başlanacaktır. 

Bir Dolandırıcı 
Tüccardan Ekmekçi zade Hay-

ri Beyin Katibesi Fatma Hanı
mın 400 lirasını dolandırmakla 
maznun Kemal Efendinin muha
kemesi dün bitmiştir. Maznun 
5 ay hapse 20 lira ağır cezayı 

naktiye ve 400 lirayı tazmine l 
mahküm olmuştur . 

Sahtekarlık yapmakla maznun 

Aksarayda Acem oğlu mahalle

sinde oturan Mehmet Atıf Efen
dinin muhakemesine dün Ağır 

Cezada devam edilmiştir. 

Atıf Efendi Kuleli lisesinin 

resmi mühürünü ve imzasım tak
lit ederek bir mezuniyet şahadet-

namesi tanzim, ve bu şahadetna
meyi istimal ederek Darülfünun 

Hukuk fakültesine 363 numara 

He kaydedilmiştir. Hukuk fakül
tesi bu şahadetnameden şüphele
nerek vaziyeti Kuleli lisesinden 

tahkik etmiş, neticede Kuleli li
sesinden o isim ve hüviyette bir 

talebenin mezun olmadığı anla
şılmıştır. 

Atıf Efendi dünkü celsede 
kendisini Şükrü isminde birisinin 

teşvik ettiğini ve bunun üz~rlııe 

hu işi yaptığını söylemiştir. Mah

keme Acem oğlu mahallesi ihti
yar heyetinin celbine karar ver
miştir. 

O:um Tehdidi 
Arap Kamil isminde bir adam 

Eyüp hathnda i.şliyen otobüslerin 
kahyası Melek Efendiyi ölümle 

tehdit etmiş birkaç el silah at
mıştır. Kurşmılar isabet etmemi,, 
Kamil yakalanmıştır. 

Mart 22 

Günün Tarihi 

İdam Kararı 
iki Katilden Birisi İdama 

Mahkum Edildi 

Geçenlardc Beşiktaşta bir cinayet 
olmut. Hacı ile Hakin isminde iki 
kardeş Celil isminde biriaini ölaii:r
mOtlerdl. Dün Ağır Cezada bu cina• 
ye& muhakemesi b"tirilmiş, katille· 
rln kHten hareket ettikleri sabit 
nlmuf vtt karar verilmiftir. Hakkı 
idama mahkfım edilmiş, Hacı ise 21 
yafıaı bitirmediği Için 24 sene hapso 
m•hküm olmuştur. 

Tasfiye işleri 
Haydarpaşa limanı ve Mersin • 

Adana hattının hükumet tarafından 
müb.yaas.. üzerine bu şirketlerlr. 
tasfiye•i hakkında temas için Anka
raya fiden şirket mur.ıhhaları dün 
şehrimize gelmişi erdır. Şirket mu
rahbuları hükumetle tamamen anla· 
şaldıjım söylemi.şlerd ir. 

Toprak 
Tes'it 

Bayramı 
Edildi 

Beynelmilel kabul edilen 21 mart 
Toprak Bayramı dün şehrimh.dc de 
tu•at olunmuştu... Bn ırilnasebetle 
Halkalı Ziraat mektebinde mcraaim 
yapılmış, Ziraat Odası Reisi LOtfi 
~rif, nli Muhiodin ve ziraatçİler.icn 
Ne1ip B.eyler birer nutuk ıöyliyerok 
toprak bayramınm lüzumu, faydası 

ve maksadı hakkında izahat vcrmi, .. 
!erdir. 

Baydan Maznun 
lzmlrde suiistimal cürmiJe maznun 

bir memur aorğuya çekildiği bir 
sırada bayılmıştır. 

Habeş Elçisi 
Habeşistan imparatorunun mek

tubunu Gazi Hz. ne takdim eden 
Habet favkalfıde e!çisi M. ZeHaka 
bu sabah Ankaradan tebri:r.ize rcl
miştir. 

lbrahim Tali Bey 
Şark Vilayetleri Umumi Müfettişi 

Ibrabim Tali Bey Ankaraya gelmiştir. 

Osmanh Bankası Mlldiirtl 
Pariste bulunan Osmanlı Bankası 

Müdürü dün orada vefat etmi,tir, 

Alman s firi 
Almanyayı tııhd"di teslihıı.t kon• 

feranarnda temsil eden Alman ıefiri 

Her Nadolni d.ün şehrimize i'elmi,Hr. 

Yeni Layihanın Müzakeresi 
Yalnız vatandaşla·a tabais edilen 

meslek ve sa:ı'atlere ait yeni layiha 
perşembe günu Millet Mec.isinde 
müzakere oiunacaktır. 

Bir El Sil4h! 
Meçhul bir şahıs Taksimde 

oturan V asil Efendinin pencere
sine bir el silah atarak kaçmıştır. 

Pazar Ola Hasan Bey Ve Pardesü 

.. - -ı 

----------------------------------------------------------~-------_.---------------------------------------~~--------~---------------J, 
1: Komşu - Hasan Bey, fU kua.aş 

parças.na bir bak bakcsyım? .• bir pard~sü çıkıyor .•. 

1 

2: Komfu - 85 liraya hu 1-tuınaştan 

1 

3: Komşu - Yalnız bu kumaş biraz 
ince... Üşür milyfmı der.sin? 

4: Hasan Bey - Ne münasebet a 

efendim? Üşümek şö)le dtJrsun, verdiğin 
para aklına geldikçe, vallahi, bura.m bu

ıam \cılen&al 



2 l Mart 

Hergiin 

Beynelmilel 
Bir Dehanın 
Yıldörıünıü 

-------------------Yarın, bütün dünya biıd. yük. bir 
dahinin yüzüncü senei evrıye-
sini tes'it edecek. Dehanın hiç· 
bir milletin malı olmadığına bun-
dan güzel misal olabilir mi? 

Göetbe Almandı, fakat deha-
sile bütün milletlerin malı olmuş• 
tu. Bugün onun dehası önünde 
bütün beşeriyet boyun eğmek 
vazifesini hissetmekle, ona lAyık 
olduğu hürmeti göstermekten 
başka bir şey yapmıyor. 

Göethe bir defa şiirlerini 
yaşadığını itiraf etmişti. Filhaki
ka hayatı okadar cazibi bulmuş 
ve en küçük hAdiselerin sırrım 
anlıyarak bunları şiire çevirmişti. 

O zengin hayalini, ve hayata 
meftuniyetini annesinden tevarüs 
etmişti. Babasından da azmü 
5ebatı öğrenmişti. Kendisini 
kaybetmeksizin ve elinden 
gemi bırakmaksızın hayattan aza
mi derecede istifadeye çalıştı. 
Hayatı daima güzel gördü. Şiir
lerinde bu güzelliği ve bu cazi
beyi bulabilirsiniz. Göethenin en 
büyük eseri Faust onun ken
di hay atanan bir ifadesinden · baş
ka bir şey değildir. Daha çocuk
ken kukla tiyatrosunda doktor 
F austusun hikiyesini işittiği glln
den, kendi F austunun son sahnesini 

raratmcaya kadar geçen bütün ha
ratını bu eserde bulabiliriz. Fauıt 
büyük şairin bütün hayatında 
bir gün aklından çıkmamıf, her
~ün ona yeni iliveler yapmqtır. 

F aust ha yaba limonunu sık
mak, her ttirln malnmata sahip 
olmak ister. Fakat okumak onu 
tatmin etmeyince sihirbazhğa dö-
ner. Şeytani Mefistofeles tekline 
sokarak onunla anlaşır. Mefis
tofeles Faustun her dileğini 
tatmine mecburdur. Eğer tatmin 
edebilirse o vakit Faustun ruhu 
Mefistofelese ait olacakbr. Faust 
zevkin saadet demek olmadığını 
öğrenir. Dilekleri günden güne 
daha temiz, daha kutst bir şekil 
alır ve nihayet bütün insanlara 
faydalı olacak bir noktaya varır. 
Yükseldiği manevi zirvelerden 
Allaha iltica eder ve ondan 
yardım bekler. Bunun üzerine 
Faustun ruhu Mefistofelesin elin
den kurtulur. 

Göethenin hayatı dolu bir 
hayattır. Frankfort - am Meiv de 
doğmuştur. Liyipzig darülfünu
nunda okumuştur. Oradan Stras
burga geçmiş, Herdere tesa
düf etmiştir. Herder ona 
Şakespear' ın eserlerini vermiştir. 
Bunun tesirile Göethenin yazdığı 
şiirler daha ziyade kuvvetlenmiştir. 
Fakat Göthenin hayatında en ziya-
de ltalyaya yaptığı seyahat tesir 
yapmıştır. Orada Romen ve Yu
nan edebiyatile daha yakından 
temas etmiş, İtalya Göethenin 
san'at ve edebiyat zevk ve ma
lumatını genişletmiştir. ftalya, 
onun bu ziyareti hatırası olarak 
Romada büyük bir heykelini 
yapmıştır. 

Cöethe, değil yalnız Alman 
edebiyatının, bütün dünya şiirinin 
en büyük dehasıdır. 

irtihal 
Trabzon tü ccarı muteheranın-

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi Kıskançlık 

1 - Laboratuvarlarda yapılan f 
tetkikat, kin ve hasedin vilcudü zehir-, 

Jiyen en büyQk bir .em oldutunu 
aaıtermittir. 

2- Yine bepimiı biliyoruz ki, manevi 1 
aukutların, ahlaki bazuklukların en 
büyük amillerinden biri kııkançlık
lardır. 

3 - Kendimizi maddeten ve ma
nen zehirlenmekten korumak isti· 
yorsak geniş dütüncel i olmıya, kin 
ve hasedi unutmıya çahşmahyıL 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Büyük Devletler Çin Arazi
sini Paylaşmıya Başladılar 
Moskova_ 21 ( A. A.) -

Şanghaydan gelen haberler oeh-
rin tedricen beynelmilel bir miis
temleke halini aldığını bildirmek
tedir. imtiyazlı mıntakamn tevsii 
için haurlıklar yapılmaktadır. 

Çinli mahkemeler birer birer 
İli• olunmaktadır. 

Şanghaydaki ecnebiler ochir 
etrafında bitaraf bir mıntaka vü-
cuda getirilmesini istemektedir. 
Belediye intihabı için hazırlıklar 

yapılmaktadır. Belediye Meclisi 
uaıı arasında iki Amerikalı, iki 

- ---
1 

Japon ve 5 lngiliz bulunacaktır. ( bizzat Çindeki menafiinin siyasi 
Japonlarla lngiliz kolonisin olmaktan ziyade iktısadi olduğu· 

kısmı azamı askerJ bir limanın nu beyan etmiştir. 
vUcude getirilmesini ve muhake- Moskova, 21 (A.A) - Şang-
mat usulünün her türlü Çinli hay Times isimli Çin gazetesi 
tesirlerinden azade kılınmasını Cemiyeti Akvam komisyonunun 

istiyorlar, 
Tokyo 22 - ( A.A. )- Diyet 

meclisinde nutuk söyliyen harici
ye nazırı M. Y oşlizava, Japonya• 
nın Nançurideki menafiinin si
yasi noktai nazardan pek 
kadim bir ehemmiyeti haiz olma• 
sına rağmen umumiyet itibarile 

daha tahkikatını bitirmeden baş-
kalarının telkin ettiği neti· 
ceJt:re varmış olduğunu yaza• 
rak şidetli tenkidatta bulun
makta ve Cemiyeti Akvamın 
Çinde halAskir roln oynıyacağına 
dair beslenen ümitlerin hayalden 
ibaret olduğunu beyan etmek· 
tedir. 

Bir Deniz Faciası 
Bu Sabah Hc:iliçte İki Kişi Boğuldu 

Bu sabah erkenden Haliçte bir deniz faciası 
olmuş, iki zavallı boğulmuıtur. Bu feci hldise fU 
şekilde geçmiotir. 

Rizeli sandalcı Refik, sabahleyin Kasımpaşadan 
sebzeci İsa, Karanfil ve Abdurrahman Efendileri 
sandalına bindirmiş, Yemişe giderlerken Unkapanı 
köprUsü altında kırmızı boyah bir motör sandala 
çarpmış ve ufak tekne derhal parçalanmışbr. 

Müşteriler ve sandalcı denize dökülmllşler ve 
ft.\·yatlar başlamıştır. Etraftan yetişenler sandalcı 
Refik ile müşterilerden Abdurrahman Efendiyi kur
tarmışlar, fakat diğer iki yolcu suların cereyanına 
kapılarak boğulup gitmişlerdir. 

Zavallıların cesetleri bile bulunamamıştır. Meç· 
bul motörün ismi ve kime ait olduğu henüz anla-
şılamamıştır. 

Hitlerin Kurnazlığı Götenin Kaçak Havyar 
Milliyetperver Reisi Para 

Bastın yor 
Paris 21 - Berlinden gelen 

bir telgrafa nazaran, Hitler ken
disine sermaye tedarik etmek i.çin 
bir mark, 30 ve 50 fenik kıyme
tinde para çıkarmıya karar ver
miştir. Paranın bir tarafında: "f e· 
dakarlık resmi. Ben, nihai mu
vaffaluyetin elde edilmesine ça
lıştım,. yazısı vardır. Hitler para
ları mukavva ve antimuvan hali
tasının gösterdiği kıymet üzerin
den satılacaktır. Paranın diğer 

tarafında Hitlerin resmi bulunacaktır. 
Hitler, Almanları gayet iyi ta

nımakta olup Rayşbank tarafın
dan tediye edilen markalar muka
bil tamamen hayali bir para çı· 
karmakta hakiki bir deha eseri 
göstermiş addolunur. 

Yüzüncü 
Yıldönümü 

Bugün, bütün dünyanın tanı

dığı meşhur Alman edibi Götenin 

ölümünün yüzüncll yıldönümlldür. 

Bu münasebetle bUtnn dünya

da bugün ihtifal yapılacaktır. Bu 
arada şehrimizde de bir rasime 
tertip edilmiştir. İhtifal dört bu

çukta Edebiyat Fakültesinde ya· 

pılacak, bayatı, eserleri ve felse

fesi hakkında konferanslar veri

lecektir. Gece de Darülbedayide 
büyük edibin Stella ismindeki 
piyesi temsil edilecektir. 

Rüsteıniye Vapuru İzmirde 
Eşya Boşalttı 

İzmir, 22 (Hususi) - Kaçak
çılık iddialarile taharrisine lüzum 
görülen Rüstemiye vapuru lima
nımıza geldi. Buraya ait ( 8000 ) 
teneke çıkarıldı. 

Bugün tenekeler teker teker 
tahharri edilecek, kaçak havyar 
bulunup bulunmadığı belli olacak
tır. Vapur diğer eşyayı Mersine 
çıkaracağı için orada da araştır
ma yapılacaktır. ----

Atinada Beyanname 
Atina, 21 - M. Venizelos 

millete bir beyanname neşretmiı 
ve mali vaziyetin eyileşeceğini 

beyan ve dahili istikrazların birleşti
rilmesi sayesinde bütçe muvazenesi· 

nin temin olunacağını vadetmiştir. 
dan Nemlizade Şükrü Beyefendi , _______ , _________ ...... ____ _ 

diin irtihali darıbeka eylemiştir; r 
Naşı mağfiret nakşı bugün saat 
15 te Kadıköyünde Mühürdar 
caddesinde 33 numaralı hanesin· 
den kaldmlarak OsmanaS!a ca
hliinde namazı badeleda Karaca
ahrnette makberi malısusunda 
rahmeti ilahir eye tevdi olunacak

İSTER İNAN, İSTER iNANMA! 
Dünk ü gazeteler yazıyordu: 

.. '1932 ı;en eı;ine geçerken yaln : :ı letanbul mıntaka· 

amda ticareti terkeden tacirlerin adedi · ( 900 ) Q 

bulmu1tur. 
"Bundan başka piyasada 27 büyük müeuese, iki 

anonim şirket, biri ecnebi ve diğeri. Türk olmak 

üı:ere iki banka faal iye tl erini tatil etm işlerdir. 

" Galata ve Beyoğlu mıntakasında 37 müessese 
kapanmış, 64 tacir t icareti t erketmiştlr. 

"Yeni sene içinde de birçok milesseıelerin kapı
luını kapadığı, faaliyet ini tatile mecbur oldu~u bil
d irilmektedir.,, 

tır. Kederdide ailesine beyanı ta-
z.iyct eder, merhum hakkında mag· İSTER J NAN, /NA N .~ A ! 
fıret dileriz. l'-------------------------------------------J 

iSTER 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Bekô.rlardan 
Vergi 
Alınması 1----------P. ~. 

Bekarlardan vergi alınması 
meselesi, Fırka grupunda müza
kere edilecek. 

Eskişebirde Ahmet Nuri Bey 
isminde bir kari, bana gönderdi
ği mektupta, buhrandan bahset• 
tikten sonra diyor ki: 

uGençlik bu şerait dahilinde ev
lenebilir mi? Başta kir, ıonra yar 
derler. Onun için evlenip bedbaht 
olmaktanaa, evlenmeyip yergi Yer• 
mek evli.du·,,. 

Bekarlardan vergi alınması 
fikrini icat edenlerin hakikt mak
satlarını bilmiyorum. Gaye nedir? 
Varidatı mı, nüfusu mu arttır

mak? Belki de her ikisi. 
Bekarlardan alınacak vergi 

ya hafif, ya ağır olacak. Hafif 
olursa, iktısadi sebepler yüzün
den evlenemiyenler, bu küçük 
fidyei necatı vererek işin içinden 
sıyrılırlar; bu takdirde o küçük 
vergi ne istendiği kadar varidab, 
ne de nüfusu artırmıt olur. 

Bekarlık vergisi ağır olur-
sa, yine iktısadi sebepler yll· 
zünden evlenemiyenler ne ya
pacaklar? Hiç. Ne vergi verebi
lirler, ne de evlenebilirler. Bu 
takdirde de o vergi ne varidatı, 
ne de nilfusu arttırmlf olur. 

Hem bilmediğim bir nokta 
daha var: BekArdan maksat yal
nız erkekler mi? Sevgiliainin izdi
vaç talebini reddeden hanımefen
di niçin mllsteına? Erkek talipı 
kadın reddediyor. Bunun tazmi
natını erkeğe yOklemek naad 
olur? 

Evlenmiyea kadınlardan da 
vergi abnacağuu farzedelim. Ka
dın ekseriyet itibarile hayahm 
kazanamayan ve geçimini erkek
ten bekliyen bir mahlUktur. Ta· 
libi çıkmadıysa ne yapaın? 

Bu çok basit muhakemeler, 
bekArhk verğisini dtışflnnlmiye 
bile değmlyecek kabar abeı g&ı· 
terir. 

Tilrkiyede varidab da, (nllfusu 
da artbrmanın bir tek çarea 
vardır: lkhsadl vaziyetin düzel
mesi. 

Bekarların evlenmesini istiyor
sak, onlardan para almanın de
ğil, onlara para kazandırmanın 
çaresini bulalım. 

Son Şayialar 
Siirt Meb'usu Mahmut 

Beyin Bir Makalesi 
Siirt Meb'usu Mahmut Bey 

bugün yazdığı bir makalede ka
binenin değişeceği şayiaları önün· 
de meseleyi münakaşa etmek-
tedir. Mahmut Bey, ismet Paşa 
ve hükumetinin takip ettiği si· 
yasetin şahsi olmadığını, tutulan 
yolun fırkanın proğramındakl 
prensipler olduğunu söyledikten 
sonra bilhassa şunları kaydet-
mektedir: 

'' İsmet Pqanın da çekilmek 
hakkı, biraz dinlenmek hakla 
vardır. istediği zaman bu hak
kını kullanması kadar tabii bir 
ıey olamaz. Anlatmak İJtediği
miz şey bugUn böyle bir zaruret 
ve ihtiyacın mevcut olmadığıdır. 
Bugilnkll buaus1 ahval, ihtiyaç 
ve şerait içinde böyle bir tebed
dülden fayda yerine zarar gelir.,, 

Tarihi Evrak Geldi 
Bulgaristana satılıp Bulgar 

hükumeti tarafından hükumeti
mize iade olunan tarihi evrak 
dünkü trenle Sofyadan lstanbula 
getirilmiştir. Bımlar 53 çuval 
içindedir. Gümriik idaresi bunları 
muhafaza altına almıştır. Evrak 
bir heyet tarafından tesellüm 
edilecektir. 



,, 
Neşrigat J 

Deniz 
Nakliyat 
Ticareti 

Yaza• MOFh' NECDET 
Medeni bayatın en bl,& 

tlatlyaa, ve medeni Mr memle
htha - mlldm •• e1.n ....,. 
... oklaja halde, hiade ini ltahİI 
tamamen meçhal kalm1t ft ini 
ubada hiçbir ..er aepedilme-

mlftir. 
la boflatu Mi6t Necdet S... 

,m ., Deniı Nakliyat Ticareti • 
tııılmll eeeri latmea del-... ilk 
llit8pbr. Kı-. Mtonaı -.W 
lllftt ..... 8. ...... .. .. 
• 

1 
.,... • .. ılmi• tliiw ... 

Uye ifltriada pek llall11ııt• 
--dip fllPIİftİr. 

Bizde men • ziyade Wripf 
edea aakliJat ticmoeti de deeia 
..adiyab olchta IPn, ba .... 
Mtytlk Mr Rıtiyaea cenp Yer

mektedir. 
Mllflt Necdet Bey deniz ak

liyat ticaretinin hiçbir aaftaumı 
llamal etmemiftir. Mevzulan ara
uda aemiler, toaDltoları, ıemi
leri tuDif mlln11seleri, muayene, 
Wmaye. ı..çı...a, blaot.;, ve 

ı..ı imzalan - ımmciler, pmi 
donatmhlr, lraptmlmr, .... _. 
Mlter'., lalavml•, remi vaiblan, 
,. ft9iblan, .... ftliblan 
11111 deniz ticaretinin lıeJ safba11• 
m laeeaea inceye utldk .eten 
l.Jaiı•er nrcLr. 

ICabetaj • mimi •purcnLık, 
keadi tulanmu:da aaldiyab lr.m-
61'' .._. edı101 l •tta 
~ ... 1111-lt.Www-
..._ o1clul9 ......... .. 
1emld1ild9 .Mbc1ar ftJ8 •llJl'I 
allbdar Jaerkee için fayclah Lir 
Hhpb-. 

* Çlllk Hılll•i 
Yauaı MaalUm Babaofla Huu Nalalt 
.... Huma Ma1ılt Bey ha

,. Wlp.inde m•Mmm1er1n 1.tifa
de edebileceif çocuk fiirleriadea 
ı elduıp lııılciilr bir ldtap ...,_ ...... 

Çomlr .. elliyatimm ....,. 
inldfaf etmekte llA&Ud... .. 
mada, ltu eserİll de bu edebi-
1ata 1air bire olma ilha et.etini 
isterdi~ Fakat ima bir tetkik, 
llilleria .. ebl aıe.k wrmekt.ea 
uzak ve çocak rulumu olrpyaak 
bir liMnle yazılmedljlm ps-
teımiftir. 

lleıolA Cimluariyet •aaauae-
•ci• bir~ 

BuaQD yurd.n dli6al 
T...ailih azİl
Mukadda ca.hm,et 
s.,r...-... Ş. .met 
Şimdi memrum, behtiJU 
1ı1ea•uttur diyar 9,__ 
Blttha diler manzumeler ._. 

1Iİri -'at we bdretiadea ...._ 
.... ., __ Pi , •• 1arc1.. 

lzmirde 
Kaç Tane 
Fırm Var? 

l..ir ti lwaif) - Son .. _ ... 
..... ekmekçiler t.afmd• m
.rar eUikleri tarzımla fikjyetler 
7apdwwld:a, tılaaek &alleriaiD bir 
miktar tezyidi istelillmektedir. 
Fınncılar tarafından terdedilen 
bu iddiarun doğru olup olmadıjı 
tetkı"k olunurken pyam hayret 
bir kakikat meydana çıkmlfbr. 

MP.tele ıudur: lzmirde iatir
dattaa evvel ( 8) fırın olduju 
tespit eclilmiftir. Burün iae bura
da mevcut fmnlar 146 t•eclir• 

POSTA 
ı 

H BE R L ERİ f Söz Aramızda 
................................................................................. ,ı /(adının 
• 
Italyan Rejisi Samsundan 
Tütün Mubayaasına Başlath 

Fasulye Ve Mısır ihraç Ediliyor 
···- flu-Q - Bu .. 

..,. lradw pir 
faal bir ticaret 
merkui eı.. 
fe)ariaWe, b .. 
sin umumi bir ............. 
dır. Bu HDeye 
ıe&nciJe bcl.r 
s ......... 
ıece pdllz 
kaynıyan, laere-
ket ...... a.ı. 

lar bmadaki ... 
eaıeeelere mayıı 
orbdanna dot
r u tekliflerini ,.,.....,.dar. 

Diler maha .. · 
lere ıelince, a
hire borsasmda 
IOD gllnlertle 
hwelli denle-
cek derecede •
tlt muameleleri 
.... ktadır. Be-

bir ......... 1aS •IHrlD 

vardı. Tiltün de- okkası top -

polanbi~I clol~u: //ıraç l•ligetine ""'''gan S...mntl.a ıi,,,,,,.dJfer iwlesi tan dört kurut 
ran n erce 1fÇI on par aya, 
memleket haricine ı&nderlle-1 açılmıt sibidir. Bunun neticeli 1 arpa bet buçuğa, buğday tla 
cek tlitUn denklerini hararetle olarak ıehrimizde ticari hareke- beş buçuk ve alb kuruş ara-
hazırlarlar, vapurların biri gelir, tin rekrar bqhyacajı Dmit edil- sında muamele g6rmektedir. Şelı-
biri gider. Bu ıuretle memlekete mektedir. rimizden ecnebi memleketlere en 
Samsun mahrecinden ylz binler- Bu cümleden olarak ltalyan son sevkiyat 111 ıekildedir: 30 ton 
Je lira lfİl'enli. rejisi namına ttltlln almak üzere mlSIJ' Ye 20 ton fasulye. lbraca-

fakat lau mene umumi balı- tehrimize ıelmif olan M. Kata- bn devam edeceği zanolunuyor. 
..... ea Dya&le mltee-ir olan laai temulanm bitirmiş Ye mu- Samsun, 21 ( Huami ) - Mm-
......... duqrun bir manzara, bayaata bqlamqtır. Bu mubaya- taka Ticaret Odaıımn senelik 
' cak•u bir ..... wdır. abn 111 g&ldtlreeek bir yekta koaııeti aktedildi. Beı tb 
• sml cmpn'zja •ebelal tmaca;ı tahmin olunuyor. Diler bdar devam edecek olan kongre 

tltlll tlcaetiaria ba - raibet.- bnfta Tmn11 rejim için de Tir- lçtimalannda mmtakanma dalal 
1iz olmua, claba dojrma lltk ldJecl• n lııiliasa fellrlmmtea .._ allı •1etteld Ttant o.t.-
lerln eatılamamamclır. Ancak 80B mllaim miktarda ttltln aabn alı- lan murabhaslan hazır bulunu-
umanlarda 7eai bir llmit kapııı nacajl haber veriliyor. Alikadar- yorlar. 

Adana da 
Havalar 
/gi Gidigar 

Adana il (A.A.)- Saaıldar 
tedric:ea artmıya baıl•d.. iki ıln
clmberi JU IK'•ldıjı lüasedi&yor • 
Bazı mevlİm qaçları çiçekleadi 
ve 11111umiyetle mjaçlu Japrak
ludl. Allali tatil pld larlarda 
ve bailarda ıeçirdi. 

Cebeliberekette 
Tasarruf Makudile Muallim 

Kadrosu Küçiltiilüyor 
Cebelibereket ( Ha.uıl ) -

Yllyetin lmsusl Mltçesi ıeçea 
MM 400 bin liradan biraz fazla 
ldL Fakat yeni 1ene blltçeai 240 
bia lira olarak tespit edilmek
tadir. Batçecle tasarruf 1apda
bilmek mıkı-'il• bul kay mek
tapleri laiYedilmit n mmDim 
kı••• dlnlm•fl-. Twnaf 
için l>elld bapa çare hb ... 

İşçi Kadınlann Çocuklan 

Ankaradaki Kreşte Ço
cuklara Nasıl Bakılıyor? 

' 

Ana,.. luwıl•I• 6W W,..i 

Etfal Cemiyeti tuafmdan birkaç Çomldu dlliml _... bir ml-
Ankara (Banal) - Himayel ' ktlç8k olm•k ..... ao ,...w+. 

Süs 
Düşkünlüğü 

Geçen gün M~a Palasta 
hir 909Jetede idim. M e~za, 
bclm meclislerinde ne olabilir? 
Bittabi ba senenin modası üze
rinde clanüyordu. Her hanım, tu· 
Yalederden, renklerden, uzuıı 
eteklerden, bu senenin baloların
da gkdilğtı elbiselerJea aldıi1 
neticeleri ulatıyordu. Mübahase 
o kadar Mraretlendi ki, bir ara
Wı a. mlaakqalar dedikodu 
malliyetiai alda. 

Hatta phsi zevklerin biri
biriae uymayışından çıkan ne
tk:eler, ita hanmılann giydikleri 
elbüelerin hiçbiri; kendilerine 
yakı,madığına varda. itte bu ne
ticedir ki, uzun müddet Avrupa
DID muhtelif tehirlerinde dola.tmlf, 
orta J-.Jı, aksaçh bir beye gözün 
deki gWiiğü çıkartarak banımlal" 
.. glcemmemeleri içia müsaade 
iwtedi; berkesin hayretini celhede 
cek yepyeni ve oldulr.p garip 
fabt cidden tetkike değer ~u 
tea .-,. atb ve dedi ki: 

'-Benim yafJm elliyi bir bayii 
geçti. Süsü ve intizamı sever bir 
adam olmakla beraber aon zaman· 
larda pdiğim ve gördtığüm aile 
meclialeriade moda mDnakaşuı 
her eYİlı yegine mevzuunu tefkil 
ediyor; hemen bütiln hanımlar gj.. 
yİDmek ve gllzel g&-llnmek husu· 
IUDda çok titiz görlinlyoriar. Bu 
temayllliin nereden ıeldiiini et
rafile tetkik ettim. IC.admlarla 
eıkekler uuında bir mukayese 
~ mecbar ol.lam; •ilse kartı 
kadmlarda daha fazla olan allka-
IUll .den ileri geldijiai buldum. 
Netice ıarip görünmekle beraber, 
cimiyet itibarile kadının erkek-
tea fazla atiae diifmeai, en ziyade 
num dikkatimi celbetti. Nasıl 

ki bdm erkeğe pzel görün
mek bavesinde ise, erkeğin de 
api hiale kadına gllzel ~ örün
mek mecburiyeti vardır, halbuki 
erkek bunu ihmal eder. 

Binaenaleyh bu hi8sin tahtı 
lMİrilllle kalan kadın müte--
madiyen noksamnı ikmal ile 
metgul oluyor. Evet dik-
kat edeneniz cinsi cazib~ ber-
tanl, l»iitiin kadınlar çirl<"ndir. 
Gerek Yicutlarının, gerek yüzle--
rİllİll lmtatu arasmd:ı bir n · bet· 
.alik vardır. Ve işte bu ni bet

z { c tsmen ~idermek iç· ndir 
~ bela alar süse dü kündür.,, 

Ben, bu ~zleri bir mü hede 
Ye Wr m&baba e mevzuu olarak 
kaydediyorum. Han m kari!Frim, 
bita.&.ğımı nazarı dikkate alsın 
ft beBi, belki cloğnı, bel i de 
_,_.. elan ba miitaleayı aynen 
ka,.._elde hataya diişmüt 
• • •ımesinler. 

Apollo 
Takımı 

s. s 

bDircli. F.kat 1rful fulmclan 
tmrraf J&P..... ~ doira bir 
hareket dejddir. 

Salarlara Ders 

"8 enel aplan Knt. pLpaak tL - ....,... ........ W..
mecbarl,etiade olma lratWana ımktae pmldara ~· ~ defa 
8' bet •Jhk peaklarmcla. .... J91Dek verlmektedir. fte sldea 
tep çajlaa lrads aa.. çoald.. bclmlar çoculdan111 •bahleyln 
w .w.ı ..-ette hlllmakta we talim etmekte ve •ktam lberl 

iz mirde 
$ebftmi&cleki •tır •• emm

i• ~ ... clenıleri 
werHmiJe Rtfı,....,.. Cemiyet 
riyasetinden alclıtıam bir mek
tupta den alnıımk t.tiyenlerin lav 
sin akşam bette Şebzadebqm
da Letafet aparbmanmdaJd cemi
yet merkezine mlrac:aat etmeleri 
bildirilmektedir. 

lzmiriw Maarif Bltçesi 
lzmir, 21 ( A.A) - Umumi 

Vil&yet Meclisinde, .Ulyetin bir 
aenellk maarif blltçesi 851,ti85 
lira olarak kabul edilqtir. 

pda nrmeldedir. almaktadırlar. 
Btlytdr bir ihtiyaca ceftp ----

nren bu ma .. -. beher ço- Muğlada 
caktaa habUUUD IDUflDID Jlzde 
ODUDU, lkiad çocuktan J&zde 
betini, a Daca çocuktan yllde 
iğini, 4 lbacl çocaktan ylzde 
bir buçujuna almaktadır. ihtiyacı 
olmada çocutuaa Krete veren
lerden lae beher çocuktan J5 
Hra allllllldachr. 

Kret otum ba,111. JlrmW 

lııbsas Mahkemesi Fa
aliyet Halindedir 

Matla, 20 (A. A.) - Şehri
miz lhbaas mahkemeıine Denizli 
mlllhakabndan Iİgara kl}ac:b, 
oyun klğıdı ve ttlttln kaçakçılılt 
clrlml.U.den ıuçla 21 kiti 
ı•lmiftir. Mabakeme T• karar 

lmıir ( Husull ) - Atin adak i 
mewhar Yunan takımlar ndan 
Apo Bo takımı kurban b1ı1yram•fıda 
tehrimize gelect:ı-tir. Apollo ta· 
mı banda 17, 19 ve 22 ni~a~ 
ela ilç maç yapaca kbr. B rinci 
mllabaka Altay takırnile, il inci 
maç Karşıyaka ile, s n müs haka 
da bu iki kulübün muhtt: iti ile 
yapalacaktır. 
c::ııııı========:=::=======~==-=' 
s&ratle verilmektedır. lhtı as 
malakemesi halk üzerinde bü~ üks 
bir teai r yapmış ve kaçakçılığı• 
klkladen kesileceğine herkd 

lranl olmuttur. 
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1ıemi 1 BARİCI TILGBAFLAB 
Çin 
Japon 
Müzakereleri 

Çinliler ikiyüzlülük Mü Yapıyor? 
Şanghay, 21 - İki sivil Ja• 

ponyalı meçhul tahtalar tarafm .. 
dan öldürülmüştür. 

Dünyada Tiyatro Buhranı Da Var 
ita/yada 

Japonyaya l..arşı muhasamata 
devam için Şangbayda bir gönül .. 
10 lut' ası vücude getirildiği ha· 
ber verilmektedir. 

22 Japon gemisi japonyaya 
müteveccihen Şanghayı terket• 
miştir. Bu meyanda bazı deniz 
tayyareleri filosu ile birinci tor· 
pito füotillisı da bulunmaktadD'. 

Çin Teklifi iki Yüzlü MU? 
Tokyo 21 - Japonyanın, Çin 

tarafından yapılan mütareke tek· 
lifini dikkatle tetkik ettikten 
aonra, Japonyanın kıtaatını imli· 
yazlı mıntaka dahiline ve 28 kl· 
nunusaniden evvel bulunduğu 
Hang Kov nahiyesi dahilindeki 
yollar boyuna çekmiye muhalefet 
etmiye karar ~ermiş bulunduğu 

söylenmektedir. 
Japon Hükümetinin Çin teklifini 
~ yüzlii talikki etmekte olduğu 
beyan edilmektedir. 

Bir Yol Tahrip Edilmiş 
Mukden 21 - Sakuso yakı· 

nında bir marşandiz treni yoldan 
çıkarak devrilmiştir. Alakadar
lar, yolon tahrip edilmiı olduğunu 
söylemektedirler. 

Tokyo 2 ı - Parlementonun 
huzurile diyet resmen küşat edil
miştir. Meclis, M. Tamakisa Hirosu 
Reisliğe intihap etmi,tir, Şanghay 
vo Mançurideki harekita iştirak 
eden zabitan ve efrada meclisin 
ıelimlarının iblağ edilmesine 
karar verilmiştir. 

Kibrit Kıralınm 
• 
intiharı Akisleri 

Paris 22 - Tan gazetesi, 
Kröger'in feci akıbetinin mali 
piyasalan fevkalade müteessir 
ettiğini, bu hadisenin borsada 
fevkalade bir zaaf şeklinde te
cetli ettiğini, esbamın mühim 
zararlara düştüğünü bu zarar• 
larm miktarının yüzde onu mü
tecaviz bulunduğunu yazmakta• 
dır. Nevyork borsasının göster
diği sükunetin Pariste iyi bir 
intiba husule getirdiğini, salı 
günü borsada esham tenezzül .. 
lerinin yarısı !l1n telili edildiğioi 
ilave etmektedir. 

Romanyada Feyezanlar 
Bükrıeı 21 - Transilvanyada 

feyezanlar olmuş birçok kasaba· 
lar sulann tehdidiııe manrz kal· 
mıştır. Vak'a mahalline asker 
g6nderilmi.ştir. 

Mali Vaziyet 
Roma 21 - Hazmede pbat 

nihayetinde 1942 milyon likit 
sermaye vardı. Şubat zarfında 

masraf 1831 ve varidat 1616 mil· 
yona çıkmıştı. 221 milyon açık 

vardı. Dahili borçlar 92 milyona 
baliğ olmuştur. 

Bu rakam Kinunusanidekı 
miktara nazaran 132 milyon 
fazlalık göstermektedir. Tedavil 
mevkiinde olan banka kaimeleri 

13,938 milyon olup geçen kanu
nusaniye nisbeten 32 milyon 
noksandır. 

Roma, 21 - ltalya bankası
nm iskonto fiab "/o 7 den %6 ya 
indirilmiftir. 

Göte 
Günü 

Strazburg, 21 - Göte'nin 
&lümüniln 100 üncü yıldönümil 

dolayısile Darülfünun ve şehrin 

tertip ettiği şenlikler Darülfiinun 
bahçesinde yapılmış, tenliklerde 

erkanı hükumet te hazır bu
lunmuştur. 

it 
Vaymar 21 -Yıdönllmü mü· 

nasebetile dün, Göte ismindeki 

dramın ilk ktsmı temsil edilmit
tir. Başlıca rolil Milli tiyatro ak· 
törlerinden Hanrih Jorj deruhte 
etmiştir. 

Nakil Vasıtaları 
Kazaları 

Los Anceleoı 21 - Buradan 
yolcu nakletmekte olan ~tik 
bir tayyare sisli bir havada bir 
meyve bahçesine düşmüştür. 

İkisi pilot olmak üzere 6 kişi 
6lmüştür. Tayyare düşerken elek· 
trik telini koparmq ve tehir ka
ranhk içinde kalmışbr. 

* Torino 21 - Bir tramvay 
yoldan çıkarak halka çarpmış, 
birçok kimselerin ölmesine ve 
yaralanmasına sebebiyet vermiştir. 
Kondoktör tevkif edilmİflİr. 

~ 
Los Ance1os 21 - Bir tica

ret tayyaresi Kalifomiyada so
kağa düşmüf 14 kişi ôlmUştür. 
Y arallların 3 ü tayyare yolcusu 
11 de •okaktan ge~enlerdendir. 

EDEBi TEFRİKAMIZ: 64 ==========::::::::: 
A ç L 1 B. 

Müellifi: l<nut Hanısun Mütercimi: P .. S. 
Elbise çarşısına indim. Ceke- valCtim çok az... Dün akşam be· 

timin altına giyebil .:ceğim, ne raber gezdiğiniz kadın kimdi? 
olursa olsun kelepir ve ucuz bir Düşüncesini bile kıskanarak: 
yelek bulmak akl•ma gelmişti. - Dinleyiniz, dedim, ya n: · 
Çarşının merdivenini indim ve şanhmsa? 
tecrübe için üstüme giydim. Bu- - Ha, o başka, dedi. 
nunla oyalanırken bir dostum - Evet, bu dünden karar· 
ıeçti; başile bana bir işaret laşmış bir şeydir. 
yaptı ve beni çağırdı, yeleği bı· Ben onu ezmiştim, sözüme 
raktım ve ona doğru yürüdüm. inawyordu. Ondan yakayı sıyır· 
Fen mühendisiydi ve yazıhane- mak için bir sürü yalan kıvır-
. 'd. d d 1 · • ' d 1d' .•. , ' h'-ııne gı ıyor u. ıuı, oı•~.ar e. ı, ç a .>: ve çı < K. 

- Haydi gelin bir bira içe- - Haydi, güle gtile, amma 
linı, dt:di. Fakat çabuk 1ıelia, charunaz, dedi birdenbire, benim 

........ 
·--<: 

Ônıl otomobille dola olan Lindberıi• •11l 
Nevyork 21 - Lindbergin evi 

lıer gün gazetecilerle dolup bo
şalmaktadır. 

Binanın öntlnde yevmi 40-50 
otomobıl göze çarpıyor. Bu otomo· 
biller, havadis bekliyen gazeteci· 
ler ve ani bir müjdeye intizar 
eden foto muhabirlerine aittir. 

Polis son zamanda uıübim bir 
iz üzerindedir. Bu iz, elyevm 
hapishanede bulunan meşhur ka· • 
çakçı Alkapone'nin çetesine 
mensup onun bir dostuna aittir. 
Bu adam, çocuğun kaçırılmasın· 
dan Qç saat evvel Lindbergin 
evi cıvannda duran bir otomo• 
bilin içinde görülmüştür. Bilaha· 
re bu otomobil, bir ot yığının 
altında güzelce gizlenmiş bir haJ .. 
de bulunmuştu. Nuju-Yerse vali-
si M. Moore, bu yeni izin zabıta· 

lehisfanda 
Kabine Tadilô.tı 

V arşova 21 - Bugün kabine· 
de şu tadilat yapılmıştır: 

Maliye milsteşan M. Zavades
ki, Başvekil muavini, tayin edil
miştir. Zira1 ıslahat nazırı M. 
Kozlovski M. Zavadeskiye halef 
olacacaktır. Zirai ıslahat ve Zi· 
raat nezareti, M. Sudkiyeciyonun 
riyasetinde birleşecektir. M. Kuhn 
Nafıa nezaretine, Nafıa nazın 
Nögelmer Ordu M:ıfettişliğine 
gelmiştir. 

Filistinde Kuraklık 
Kudüs 21 - Devamlı bir 

kuraklık Filistin ve Maverayi şeria· 
daki mahsulü büyük hasara uğ· 
ramıştır. 

Bükreş 21 - Fransada bulun
makta olan Prens Nikola nın 
mart nihayetine Romanyaya av· 
det edeceği umumi müfettişlik 
vazifesine tekrar başhyacağı 
bildirilmektedir. 

size bir kaç kuron borcum var 
ve bunu uzun müddettenberi ve
rememek ayıp doğrusu. Fakat 
ilk fırsatta veririm. 

- Teşekkür ederim, cevabını 
verdim. 

Fakat bana bu birkaç kuronu 
biç verıniyeceğini biliyordum. 

Felakete bakın ki bira başı· 
ma vurmuştu. Bir gün ~vvelki 
sergüzeşt düşüncemi kaplıyordu 
ve beni adeta çıldırtıyordu. Ya 
sala giinü !'andevuya gelmezse? 
Ya düşünmeye başlar ve şüphe
lere düşerse? Neden şüphe ede
cek? .• Birdenbire fikirlerim aydın· 
landı ve para meselesi etrafında 
dönmive başladı. Kendi kendim
den im. ktum, ölecek kadar leli· ı 
ıe düştüm. Sirkat, bütün tefer· 
riiatile, üstüme çöktö ; küçük 

Lindberge göııtlerilen ~al 
lıagdatlaruı korl.ı 

yı çocuğa kadar götiireceğiıd 

kuvvetle ümit etmektedir. 

Pariste Bir 
• 

ilim Yurdu 
Paris 21 - Beynelmilel ilim 

ve fen hareketlerine bir yurt 
hizmeti görmek ve alakadarların 
içinde bizzat beytutet edebilecek· 
leri bir ilim yurdu tesisi için ha· 
raretle çahtılmaktadır. Şimdiye 
kadar kırk milyon frank kadar 
bir para toplanmıştır. 

Roman yada 
Grip Salgını 

Bükreş 21 - Transilivanyada 
bilhassa Klize müstevli grip var· 
dır. 5000 vak'a kaydedilmiştir. 

Hastaların vaziyeti tehlikelidir. 

Fransız Alimleri Viyanada 
Viyana, 21 - M. Penlöve 

refakatinde Fransız fen ilimleri 
olduğu halde F otogrametri kon
gresine iştirak etmek fizere 
Viyanaya gelmiştir. 

dükkan, tezgah, parayı kapan 
zayıf elim gözümün önüne geldi 
ve beni tevkife geldiği zaman 
polisin yapacağı şeyleri tasavvur 
ettim. Ellerime ve ayaklar~ma 
kelepçe, hayır, yalnız ellerime, 
belki ae sade bir elime; parmak
lık, isticvap, kağıt fizerinde ko-
şan kalemin gürü1füsü, memurun 
bakışı, müthiş bak...,ı: Aıa. Mösyö 
Tan gen? Hücre, ebedi karanlık. 

Hım. Kendime cesaret ver· 
mek için yumruklar1mı şiddetle 

sıktın, adımlarımı hız.laştırdım ve 
büyük çarşı meydanına geldim 
ve orada oturdum. 

Çocukluğa lüzum yak 1 Benim 
pımwı çaldığtm1 nasıl ispat 
ed ... ·e l .. - ? 
Fazla olarak dükkiincı gunwı 
birinde me1eleni11 nasıl cenyan 

• 
Gönül işleri 

Kocanın 
Varidatı 
Azalınca 

lktasadl buhran ortaya yeni 
dir aile felaketi çıkardL 

Şimdiye kadar kadm kocası
nın kazancına göre evini idare 
eder, yaşayıp giderdi. Erkeğin 
kazancı çok sarsıntilar geçirme
diği için, evin varidatı da sık, sık 
alt "üst olmazdı. 

Fakat buhran artbkça kazanç
lar azaldı. Tüccarlar eskisi gibi 
kazanamıyor. Memurlar eskisine 
nisbetle buhran ve kazanç ver
gisi filin vererek eve daha aı 
birşey getirmiye mecbur oluyor
lar. Hele işini kaybedenler bir 
daha iş bulmıya muvaffak ola• 
mıyor, ıflriİDüp gidiyorlar. 

Hayat böyledir. Bir gt1n gt11 .. 
dürür. Bir giin ağlatır. Fakat 
hayat ile teması pek az olan 
kadın bu zaruretleri çok defa 
anlamaz. O evinin varidatını nok· 
san görtınce sarsılır ve pşınr. 

EvvelA istediği gibi giyinmez, sonra 
evini alıştığı gibi idare edemeı 
olur. Hoşnutsuzlak ve geçimsizlik 
başlar. Sanki bütün bunlardan 
mes'~ otan erkekmit gibi ka
dm erkeğin fi.zerine yüklenir. 
Erkek bir taraftan haricin tazyiki 
bir taraftan dahilin tesirilo asa• 
bileşir. Derken kavga •• &ilrül• 
tll başlar. 

Buglln aile kavgalannm mtı
hiın bir losmuwı sebebini bu 
teıkil eder. 

Bu işte doğnısu, kadınlar hak
mzdırlar. Erkeğin dertli ve felaketi 
zamaomda ona dert ortağı olmak, 
feliketioe arkadaşlık etmek li
zımken, hayahn omuzlarına yük· 
lediği yükü daha ziyade ağırlat
mak, biraz da şuursuzluktur. 

Erkek kazancını, az veya çok, 
evine getirdikçe, hovardalık et
medikçe kadının söz söylemiye 
hakkı olmamak lazımgelir. 

Hanım kızlarım, bugün kazanç 
kolay değil. Aklınw başınıza 
toplayın, biraz tedbirli olun. 

HANlMTEYlE 

- TAKVlM:= -
[SAL// . 
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ettiğini ~ bile bir rezalet 
çıkarmıya cesaret edemezdi; ıva
ziyetini düşünür. Gürültü yok, 
sahne yok, rica ederim. 

Fakat yine de bu para cebime 
ağır geliyor ve beni rahat bı
rakmıyordu. Kendimi yokladım 
ve gün gibi aşikar olarak 
anladım ki bütiln na~usumla ıs
tırap çektiğim zamanlarda ben 
daha bahtiyarmış•m. Ve Ylajalil 
Günahkar ellerimle ben onu ba
yağılığa sürüklememiş miydim? 
Al\ahım, büyük Allabım 1 Yla
jalil 

Ardıç kuşu gibi körkütük 
sarhoş olduğumu hissediyordum, 
birdenbire bir sıçray&Şta doğrul· 
dum ve " Fil .., eczahanesine 
yakın duran pastacı kadına gittim. 

( Arkua var) 
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Kari Mektupları 

Teavün 

Sandıkları 

Yapmalıyız 
Her viliyette sanayi erbabına 

ait teavün sandıkları küşat olun
sa memleketimizde işsiz, malül 
ve hastalarla ölen işçilerin ailele
rine büyük hizmet edilmif olur. 
Her san'atk!r bu sandıklara 
mecburen kaydedilmelidir. Bizi 
her ıeye kavuşturan cümhuriyet 
idaresi bizim bu ihtiyacımızı da 
tatmin etmelidir. 

SALAHATTİN 

lşkanunu MUnasebetile 
iş kanunu memleketimizde işi 

tanzim ve emekçilerle iş veren
lerin münasebetlerini tayin ede
cek ilk kanundur. Şimdiye kadar 
ifin muhafaza ve tanzimini istih-
daf edecek böyle bir kanun bu .. 
lunmaması yilzlinden ekserisi ec-
nebi aermayedarlanndan teşekkül 
eden iş verenlerin yani patronla-

rın elinde Türk işçileri agır ıa· 
rait altında nafakalarını kazana 

bilmekte idiler işçinin i~ saati 
ücretin asgarisi, hafta tatilleri, ha-
yat ve sıhhati muhafazaya yan
yan tedbirler, sigortalar, yardım 

sandıkları tayin ve tahdit edil
miştir. 

Türk memleketinde Türk iş· 
çisinin alın terile meydana gelen 

servet ecnebiler ellerinde topla· 
nıyor ve ekseriya memlekette 
dahi kalmıyarak yabancı memle
ketlere ·akıyordu. Reji idaresi, 
Rıhtım şirketleri, terkos belası, 

imtiyazlı demiryollar ve maden 

havzalarının büyük istismarlan bu 
hususta en bariz misallerdir. 

Memleketimizde iş ve işçi me
ıelesi yalnız içtimai bir mesele 

olmayıp içtimai ve milli bir me• 
&eledir. 

Milliyetçi ve halkçı olan cllm· 
huriyet Türkiyesi Tilrk balkının 
milli ve içtimai hukuk ve mena-
fiini müdafaa gayesile tanzim ey• 
)ediği bu kanunla, bütUn işçilerin 

hayati ihtiyaçlanna cevap vere
ceğine eminim. 

iş kanunları Avrupa devletle
rinde uzun tetkik ve tecrübeler 
neticesi olarak tedvin olundu
ğundan Meclisin bütün bu tetkik 
-.e tecrübeleri nazarı itibara ala
rah işçileri memnun edeceği gibi 
it verenlerin de meşru menafiini 
ıiyanet edeceği pek tabiidir. 

Kanaatımca iş kanunu aıağıda
ki milli içtimai umdelere istinat 
etmelidir: 

l - işçi kuvveti milli serve
timiz olduğundan o kuvvetin 

iıraf edilmesi için hükiimet teftiş 
•e murakaba hakkını haiz ol
malıdır. 

2 - TUrk unsurun zaaf ve 
tereddisine sebep olan iş ıeraiti 
izale edilmelidir. 

2 - İşçinin sıhhi, milli, harsi 
ibtiyaçlan temin olunmalıdır. 

4 - İş verenlerin meşru hak
ları muhafaza edilerek sermaye
nin memlekette tezayüdüne me
vani ihdas edilmemelidir. 

Şirket atelyesinde 

SUNGUR 

f Dünya Garibeleri L 
1 

• K O M E D / Olan Bir 
'--------------------------.J Hizmetçi 

EŞHAS: 

Nihat - Bülent - Feride - Melahat 

Birinci Sahne 
( Nihat Ye Bülent Ada yapurunun tenha gOvertHİD· 

de konuşurlar: ) 
NİHAT 

Evet! nasıl diyordum; naziktir bu mesele, 
Her gördüğUmüz kadın kolayca geçmez elel 
Onların, ilk evveli, ruhunu öğrenmeli, 
Sonra cerbeze ile, zeka ile yenmelil 
Kimi kadın incedir: Sever edebiyatı, 
Bir hayal diirbününden seyreder hep hayatı! 
Artık onun yanında sen bu bahsi açarsın: 

Manzumeler okursun! espriler saçarsın! 
Kimi kadın acardır: Sporculara tapar, 
MeselA: Bir boksörü başının tacı yaparf 
Bunu çakınca, dersin: "sporla uğraşırım: 
0 0ç yüz okkalak yllkü, icabında, taşmm!., 
Kimi kadın zübbedir: Eder salonlarda dansı; 
Hemen önünde yaparsın bir revarans, 
Dersin: "Bana lôfedin bir (Tango) yahut (Şimi): 
.,Kollarım arasında göreyim güneşimi!.. • 

Kimi kadın ... 
(Btllende d8nerek:) 

Aman, bak; geliyor iki kadın, 
BillAhi yine açık bugün şansı Nihadın! 

(Kadınlar relip kartılarına otururlar) 

İkinci Sahne 
Evvelkiler • Mel.lhat, Feride 

BÜLENT 
All!.. köprüye kadar, uzaktan seyrederiz! 

NiHAT 
Bu ilahi gözlere öyle dahp gideriz! 
Bak: Şimdi bu kadınla konuşacağım derhal, 
Sözümü yapacağım şu anda behemehal 

(Fcrideye hitap ederek:) 
Hanımefendi!.. Sizi tanıyorum galiba: 
Şişlide bir salonda.. konuştuk mu acaba? 
Nemika Hanımların evinde miydi?.. Neydi? .• 
Galiba bir çay vardı.. evet; öyle bir şeydi! .• 

FERiDE 
Birine benzettiniz.. bir yanlışlığınız var!.. 

NİHAT 
Aman!.. Görülmemiştir müşabehet bu kadar: 
Sizinle ben mutlaka tanıştım, sanıyorum; , 
Fakat, affedersini~, belki aldamyorum! 

BÜLENT 
Bak; sana yliz vermedi.. sarhm döndü geri! 

'NiHAT 
Şimdi tatbik ederim ben öbür usulleri! 

( Hıdı aeale: ) 
Bülent!.. Sen bilirsin ki pek severim sporu, 
Denizde yüzmüş olsam, geçerim şu vapuru! 
Bir an ( Nakavt ) olmadan, mükemmel boks yaparım; 
Bisiklete binerim! Güleşirimf Koşarım! 
Elhasıh, azizim!. Ben sporla yaşarım! 

FERiDE 
( Melihatin kulağtna: ) 

Böyle adam görmedim ben yirmi beş senedir, 
Her sporu yaparmış .. Herif deli. nti, nedir? 

NİHAT 
Bülent 1.. Sen bilirsin ki : Ben sporcuyum.. LAkin 
Bir şiir okuyorken, kalbim duramaz sakin : 
Çırpınır, feryat eder zavallı bir kuş gibi, 
Yuvasından aynlıp, ökseye konmuş gibi! 

1 

Okadar hassasım ki, bakamam ben şu ufka; 
Ah; azizimL Bi1mezsin, kalbim nekadar yufka! 

FERİDE 
İnceldikçe inceldi: Nerde ise kopacak, 
Ufka hiç bakamazmış, hassasmış.. Koca ahmak 1 

BÜLENT 
Sözün tesir etmiyor bu genç kadına, Nihat; 
Nafile çene çalma.. Otur yerinde rahat ! 

NİHAT 
Pek uzak görmüyorum maksadıma vusulü, 
Bak; tatbik ediyorum, ben üçüncü usulü; 

( Hızlı sesle ı ) 
Gece poker oynadım kulüpte birkaç siyans, 
Sonra bir bara gittim, ettim bir parçacık dans! 
Karşımdaki locada bir genç kadın vardı ki, 
Pek zarifti, pek şıktı ( Billi Dov) gibi belkif 
Sana tarif edemem, ne tuvaletti aman: 
Giydiği kürk ( vizon ) du, esvabı ( krep birman ) J 
Geçiyorken kokladım, ne baygın kokuydu bu: 
Beni sarhoş etmişti ( Goti ) nin ( elyotropu ) 1 
Cazband başladı, çiftler doldurdu hep salonu, 
Ben raksa davet ettim bir ( tango } için onu! 
Ricamı kabul etti, yalnız oturmadansa, 
Bir peri gibi geldi.. Hemen başladık dansel 

FERİDE 
Tuvaleti biliyor, bizim kadar, geçekten. 
Nefret ederim böyle, kadm gibi erkekten: 
Sinirime dokundu bu herifin sözleri! 

MELAHAT 
Gözlerine bakarken, süzülüyor gözlerif 

FERİDE 
Yarım saattenberi, söylüyor saçma sapan 1 

MELAHAT 
Mendebur 1. Aklısıra, sana kuracak kapan 1.. 

BÜLENT 
Nihat!. Yıhşıp bakma bu kadar kadınlara, 
Vallahi yiyeceksin güzelce bir papara ! 

NiHAT 
Dikkat et: Artık geldi son çarenin sırası. 
Tesirini gösterir, çok geçmeden arası: 

( Hızlı acsle ) 
Bülent !. Şirkette aldım bütün aksiyonları, 
Fiati yükselince, satacağım onları 1 
Biz, çok şükür, gelmedik yine dara : 

, Yüz biner lira düştü tamam üç hissedara 1 
En büyük ocağımdan çık:ın bütün kömürU, 
Zonguldakta alıyor ecnebiler götürül 
Bundan sonra, evlenip, ben rabat edeceğim, 
Kanınla Avrupada seyahat edeceğim ! 

(Bu aöıler tesirini gösterir. Feride yavaş ya vat 
dönüp, Nibada fÜ)ümser: ) 

FERİDE 
Sizinle tanışmışbk, hatırlıyorum, evet: 
Nemika Hanımlarda o gün varda bir davet! 

(Ahbap olurlar. Nihat arkadaşının kulağına etilirı) 
NiHAT 

Hani ben yiyecektim aklın sıra papara, . 
Nasıl muvaffak oldum, gördün... Ah; manclparaJ .•• 

HÜCESTE MÜMiN 

Paris (Hususi) - Burada bir 
otel hizmetçisi milyoner olmuştur: 
20 senedenberi Amena otelinde 
hizmetçiİik eden Andriyen bu 
otelde sabahtan gece yarısına 

kadar çalışmakta, bütün odalan 
yalnız başına temizlemekte idi. 
Bütün bu çalışmağa mukabil cüz'I 
bir ayhk ve bir miktar da bahşiş 
almakta idi. 

Andriyenin hayabnda yegane 
emeli biraz para biriktirmek ve 
bu para ile bir ev almaktı, otel 
hizmetçisi bir gUn biriktirdiği 
paraları bankaya götürürken 
önüne bir adam çıkmıştır. 

Bu adam fevkalAde ihtiyaç 
içinde olduğunu söylemiş ye 
elindeki hisse senedini Andri
yene cüz'i bir para mukabilinde 
satmıştır. Otel hizmetçisi Lon· 
drada büyük bir firamanıu hisse 
senedi olan bu senedi bir ban· 

kaya emanet etmiş ve ondan sonrı 
bankanın semtine uğramamıştır. 

Anderiycn bir giln otelde bir 
müşteriye hizmet ederken satın 

aldığı banka senedinden bahsetmiı 

müşteri elindeki bir defterde ya
zılı olan numaralara bakmış ve ı 

- Sen milyoner olmuşsun da 
haberin yok f demiştir. Anderi· 
yen bu adamın sözlloe inanma· 
makla beraber, bankaya gi· 
dip vaziyeti sormaktan da 
kendisini menedememiştir. 

Bankadaki temas neticesinde 
1,440,000 frank kazandığım öğ .. 
renmiş, ayni zamanda bu paranın 
iki senelik faizini de almıştır. 

Andriyen bu suretle emeline 
nail olmuş, Paris civarında bir 
sayfiyede güzel bir bahçe içinde 
mükemmel bir köşk satın al
mıştır. 

Papa Devletinin Nüfusu 
Son istatistiklerde Papa dev

letinin 994 nüfusu olduğu anla• 
şılmıştır. Bu nüfusun 283 U ecoe
bidir. V atikanda muahedenin im
zasından sonra 5 şi erkek 6 Sİ 
kız olmak üzere 11 çocuk dün• 
yaya gelmiştir. 

Bir Milyon Frank Tazminat 
Paris - Dava ederek Pariı 

zahıtasmdan l milyon frank tu• 
minat isteyen Terzi Almasyanın 
talebi heyeti hakime tarafından 
reddedilmiştir. Terzi ayrıca m~ 
hakeme masrafım vermiye de 
mahkum olmuştur. Bu adam, bir 
cinayet maznunu olarak tutulmuf, 
sonra tevkifinin usulsUı olduğu 
anlaşılarak onu tevkif ettiren 
polis amir azledilmişti. 

Nevyorkta Bir Haydutluk 
Nevyork (Hususi) - Burada 

mühim bir firmanın memuru olan 
Razenblok haydutlar tarafından 
kaçırılmıştır. Haydutlar, bu ada
mın cebindeki 25 bin dolarım 
almaş, gözlerini oymuşlar ve ken .. 
disini meçhul bir semte götür
müşlerdir. 

Sesli Bir Saat 
Paris, 21 ( Hususi}- Esklang 

isminde bir alim sesli bir saat 
icat etmiştir, Bu [saatta sesli fi
limde olduğu gibi mütemadiyen 
dönen 3 hordela vardır. 

Bunlardan biri saati, diğeri 

dakikayı, üçüncüsü de saniyeyi 
söylemektedir. Bu saat Paris ra
sathanesine vazedilmiştir. Saati 
öğrenmek istiyenler, rasa1haneye 
telefon etmekte, dakika \IC sani· 
yesine varmcıya kadar saati öğ .. 
renmektedirler. 
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1 
Bilir 

Misiniz 
Niçin? 

En Büyük Çiçekli 
Nebat Hangisidir? 

Cenup memleketlerinde yeti
fCD Raflesia isminde bir nebat 
vardır ki, çiçeğinin kutru 30 san
timetredir ve çiç~ği en bi\yük 
nebat budur. 

lt-
Niçin Acıkırız? 

Acıkbğımızı biz de farkına 
varmaksızın hissederiz. Bize acık· 
tığımızı kimsenin haber verme
sine ihtiyaç yoktur. Bir bebek 
bile acıkbğını bilir. 

Biliriz ki vücudumuzda ki kan 
yediğimiz yemekle beslenir. Mi· 
demizde yemek bittiği zaman 
kan da aradığı gıdayı bulamaz. 
O vakit midede garip bir his ha· 
sal olur. Bu his bize acıktığımızı 
haber verir. 

insanların öğrenmeğe lüzum 
görmeden bildikleri bir kaç ıey
den biri de açlıktır. 

* Neden Bazımız Esmer1 

Bazımız Sarıyız? 
Bir insanın veyahut bir hay

vanın derisini, bir mikroskopla 
tetkik edersek görürüz ki, cilt 
dediğimiz şey tabaka tabaka bir· 
takım küçük hücrelerden yapıl· 
mışhr. Bu hücreler arasında renk 
verici bir madde vardır. İşte bu 
maddenin çokluğu veya azlığı 
insanın da renğini tayin eder. 
Beyaz ve sarışın kimselerde bu 
renkli madde gayet azdır. 

Kara gözlü, kara saşlı esmer 
adamlarda bu maddde çoktur. 
Cildinde bu renk veren madde 
çok olan kimseler esmer, az olan· 
lar sarışın olur. Bu maddenin az 
veya çokluğuna göre cildin renği 
de değişir. 

* Rüzgar Niçin 
Vızıldar? 

Sokakta olduğumuz zaman rUz 
garın çıkardığı sesi o kadar işitme
yiz. Fakat ev içinde isek rüzgarın 
vızıltısını, görültüsünll iyi farke
deriz. Rüzgar kapı ve pencere 
aralıklarından veya bacadan gir
meğe çahştxkça tesadüf ettiği 
her şeyi sarsar ve bir ses çıkarır. 
Baı.ı insanlar bu sesten korkar 
ve ürkerler. Halbuki dışarı rüz· 
gara çıksalar bu sesi işitemez
ler. Çünki havada rüzgar hiç bir 
mania rast gelmez. Fakat dişa
rıda da bir telgraf direğinin veya 
bir ağacın yanında durursanız bu 
v1Z1lhyı duyarsmız. 

Ölülerin Üze~ne 
Yağan Nurlar 

Bazı geceler, mezarlıklar civa
rından geçen insanlar, bir takım 
kabirlerin üzerine gökten nur 
yağdığını gördüklerini iddia edi· 
yorlar. Bu hadiseye tabii' olanla· 
rın iddiaları doğrudur. Fakat bu
na atfettikleri nur yağmak tabiri 
yanlıştır. 

Çiinki, bugün fennen sabit 
olmuş bir hakikattir: Maddei 
asliyesini kaybederek bozulan 
vü~ut, kimyevi hadiselerin tesiri· 
le fosfor neşreder. Ekser me· 
zarlar, topraktır, zamanla çök
müştür. Bazan bir mezara müte-
addit ölü de gömüldüğü olur • 
Bu çöküntüler daha ziyade 
tebarüz eder. " Nur yağdığı., nın 
görülmesi, mezardan fosfor inti
şar etmesi demektir. Fosfor ka· 
ranhkta ziya neşreden bir madde 
olduğu için bu kimyevi hadiseyi 
uzaktan görenler, kabirler eour 
zağdıiını zannederler. 

SON PO s·T A Mart 22 
---::ıı 

İNANILMIYACAK ŞEYLER 1 

8 - lmparatoriça Eugenie 

5834 çocuğun cici annesi idi. 

Bir kahve gar· 
aonu, 23 billrdo 
bilyaımu bir tahta· 

da kaldırabiJiyor. 

Amerikada 1 

Kadınlar Müza -
gedeye Çıkarılmış 

Amerikada son zamanda meş
hur olmak için yeni bir yol 
bulmuşlar. Bunu da en ziyade 
kadınlar tatbik ediyorlar. 

Kadınlar cazibelerine muayyen 
bir fıcret istiyor, veya kendilerini 
müzayedeye koyuyorlar. Kim en 
çok arttınrsa kadın onun Ozerin· 
de kalıyor. 

Bu sene güzellik müsabaka· 
ıında birinciliği kazanan bir kıza 
10 bin dolar vermişlerdir. Bunun 
iizerine kızlar derhal kendilerini 
muayyen ücretle satmıya [başla· 

mışlardır. 

Kendilerini 2000, hatta 1000 
dolara satan kadınlar çıkmışt11. 

İktısadl buhran daha neler 
yapacak bakalım. 

Müthiş 
Bir 
Bekçi 

Berlinde bir mücevheratçı, 
mağazasına makineden bir bekçi 
koymuştur. Bir hırsız camekana 
yanaşır yanaşmaz gölgesi bu ma
kinenin üzerine düşüyor. O vakit 
makine derhal feryada başlıyor, 
hırsız taarruza geçerse silah atı
yor, fakat polisi gördüğfl zaman 
ıes çıkarmıyor. 

Yine Berlinde sahnede dansı 
idare etmek llzere makineden bir 
adam icat edilmiştir. Buna T e-

' 

'· .. / 

1 - Dok· 
tor Polit
man US 

sene geceli gGndüıJU H.r· 

hot ya9amıt ve aon ameH-
yatmı 140 yatında yapmıştır. 

Bu adam 
bir aktl>r, 
42 yaşın
dadır, boyı 
42 santim
dir, ağırlığ 
42 kilodur 

Ye haftalık 

Jki ucun
dan d .. 
yanan 

1 bir mum 

kazancı 42 '. 
dolardır. 

iki numune 

Bu zabit 24 
H&t lJlit yattıktan 
•onra dirilmiştir. 

lnanılmıyacak 
DERECEDE 
Garip Hadiseler 

Camdan Deniz Gömleği
Yılan Etinden Konserve 

Yapıyorlar. 

Camdan 
Deniz Gömleği 

Son zamanlarda camdan bi
nalar yapmıya başlamışlardı. Bu 
sene de sırçadan deniz banyo 
gömleği yapmışlardır. 

Bu yeni deniz gömleğini icat 
eden Amerikada Kaliforniyalı bir 
kadındır. Bu camdan gönılek ne 
şeffaftır, ne de kırılır cinsin
dendir. 

Sırçadan deniz gömleği de
nince aklınıza ilk gelecek şey 
camdan gömlekle vücudun 
görülmesi mümkün olduğudur. 
Bunun önüne geçmek için camın 
altma ince bir ipek kumaş ko· 
nuyor. Bu suretle canı bir nevi 
kar manzarası alıyor. 

Camdan deniz gömleğinin 
bir de kristalden başlığı vardır. 

Vücutte çok zarif durduğunu 
1 iddia ediyorlar. Fakat artık inan

mak caiz midir, bilmiyoruz. 
1 

~llliıl~'~ l Yılan * 
Anne•ind en 
evvel doğan 

ve •nnealn
den evvel ölen 
adam kim
dir? Cnabı 

gelecek hafta r-~~~~~~~~~i~~~ ~:.r....vv 

Almanyada Uç yUı okka 11kletlnde bir bomba 13 
evi delip geçtikten ıonra on ilçilncll evde yatak 
odasında bulunmuş hiçbir hasara sebep olmamLftır. j 
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Dünyanın En Garip 

Cenerali, Ceneral F eng 
Japonya ilo harbeden Çin 

kumandanlarından biri, dünyanın 
en garip jenerallerinden biri olan 
Jeneral F engdir. 

Bu adam 52 yaşındadır. Man
çuride bir köyde doğmuştur. 
Babası pirinç çiftçisidir. F eng 
daha küçükten tarlada çalış· 

makdansa asker oyunu oyna
mayı tercih eder, tarlaya gitmez
di, biraz bilyüdükden sonra bir 
gUn annesine: 

- Çiftçi olmayacağım. dedi. 
Annesi, 

- Öyle ise açlıktan 
demişti. Birgün F eng 
kayboldu. 

6lürsün 
ortadan 

Ailesi telaşa düştü. Aradıla, ta
radılar. Bir hafta sonra asker 
kıyafetile evine dönünce mesele 
anlaşıldı. 

Fakat Çinliler askerlue bir 
nevi katil nazarile bakarlar ve 
askerliği sevmezler. F engin ba· 

lelux diyorlar, TeleJux sahnede 
IAmbaları ve ışık tertihahnı idare 
ediyor, dansözlere emirler veriyor 
ve dans onun emir ve nezareti 
altında yapılıyor. 

Viyanada bir doktor hasta . 
yerine ıstırap çeken, hatta onun 
yerine inliyen bir makine icat 

bası oğlunun bu hareketinden 
memnun olmadı. 

F eng orduya girdi ve sene
lerce asker gibi çalıştı, Orduda 
okuyup yazmayı öğrendi 20 yaşında 

1ngilizce öğrendi. Fakat Ingi
Jizceyi 6ğreten Amerikan misyo
nerleri genç askeri ayni zamanda 

hınstiyan yapmıılardı. Ailesi bu 
haberi aldıkları zaman oğulların· 
dan iğrenmişlerdi. Çünki ailesi 
budist idi. 

Genç zabit ailesini reddetti. 
Çinin dahili vaziyetinin bozuk
luğundan istifade etti. Avrupa 
ve Amerikalılar onu bir vasıta 
olarak kullandılar. 

Nihayet Japon taarruzu kar
şısınde diğer kumandanlarla bir
leştiler. Müşterek bir cephe yap
tılar. 

Hıristiyan Jeneral, şimdi Çinin 
en büyük kumandanlarından biri 
sayılır. 

etmiştir. Boğaz, diş, baş ağrılarını 
bu makine tedavi ediyor. Fakat 
acemi bir talebenin eline düştüğU 
zaman cıyak cıyak bağırıyor. 

HülQsa makineden adam, gün
d~n güne insanın yerine kaim 
oluyor, ve insanı gölgede bıra
kacak tekemmilller gösteriyor. 

Konserveleri 
Nekadar aç kahrsamz kalınız, 

en son yemiye ra2.ı olacağınız 
şey yılandır değil mi ? 

Halbuki dünyanın birçok ta• 
raflarında kurbayı olduğu gibi 
yllan etini de yerler. Yılan 

eti yiyenler arasında yapı 
]an tetkikat bunun çok lezzetli 

ve hazmı kolay olduğunu mey .. 
dena çıkarmıştır. Bunu keşfeden 

bir Amerikalı yılan etinden muh
telif yemekler yemesini de öğ
renmiştir. Mesela yılan etinden 
pirzola, biftek bile yapmıştır. 

Garibi şu ki bu adam yılan 
ellerini satıyor ve hayH müşteri 

buluyormuş, her taraftan sipariş .. 

ler alıyormuş, bunun üzerİnf. 

Afrikada bir konserva fabrikası 
açarak yılan konservası yapmıya 
karar vermiş. Allah muvaffak 
etsin. 

* Kedi için 

Ayrı Asansör 
Zengin evlerinde naz. ve niyaz 

ile büyütülen kedi, köpek gibi 
hayvanlar pek çoktur. Bunlara 
ayrı bakıcı tutan, berberler geti
ren, odalar tahsis eden hayvan 
sahipleri vardır. 

Fakat bu kadar garibini işit

memişsiniıdir. 

Bir Amerikalı kadm, kedi
sile birlikte büyük otellerden 
birine inmiş. Ona ayrı bir oda 
tutmuş. Fakat kedinin hava al
ması için arada sırada aşağı in
mesi lizımgeliyormuş. Bunun için 
hususi bir asansör kiralamış. Ke• 
di yemeğini yedikten sonra, ka
dın onu asansörüne koyup aşağı 
indirir ve serbes bJrakırmış. 

Kedi bir saat kadar ge:ıip ' 
dolaştıktan sonra tekrar asan
sörüne döner ve tekrar odasına 
çıkarmış. 

Fransanm bir çor yerlerinde 
kediler, ve köpekler için huıuıl 
mezarlıklar vardır. 
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Araplar, cahiliyet deni deni
len eski zamanlarda da zevk 
yolunda hayli ilerlemişlerdi. Gn
zelliklerini maişet içiD mermaye 
ittihaz eden kadanlar, daha o 
zamanlar, evlerine bayrak asarak 
m6şteri çağırırlardı. Abbasiler 
devrinde bu ferdi teşebbtisler, 
resmi ve zümrevi bir şekil aldı. 
Fisk ve fucur esbabı için 
muntazaru teşkilit yapıldı, 
kendilerine reis, müfettiş, kitip 
filin tayin oluodtL Bu teşkilibn 
-yine pek muntazam olmak tizere
mertebeleri, dereceleri varda. Na
mizetler aınıfı başka, şakirtler sa
nıfı başka. ustalar sınıfi başka 
idil. .. İbni Hallikin gibi yüksek 
bir müverrih, halkı sefahate rağ· 
betlendirmek için hamam duvar
larına kadın resimleri işlendiğini 
yuıyor.(I) 

Zevk ehli zengini~ d• ko-
naklarının duvarlarını bu gibi 
resimlerle süslüyorlardı. Hükümet 
yüksek mikyasta vergi alabilmek 
kaygusile bu temayülleri, bu ale· 
ni alış verişleri himaye ve tqvik 
etmekten geri kalmıyordu. fil
kat Arapların medeniyeti ilerle
dikçe q, büsbütün çığnndan 
çıkb. Hele Harun devrinde zevk 
düşkllnlüğil daha başka iatika
metler almıya başladı. Halk. gil
ııel cariye sahibi olmıya ve resmi 
mahiyetteki eğlence müesseselerine 
girip çıkmlya naaıl rağbet gös· 
termiş iae bu yeni istikamete 
adım uydurmakta o derece te
halük göstermişti. Herkea gılman 
tedariki için kıvranıyordu. Bu 
endişe ile ihtiyar olunan masraf
lann haddi hesabı yoktu. Teda
rik olunan gılman, kadınlardan 
fazla itina g8rüyordu. Güzel ko
kulara büründürülüyor, pahalı 
şallara sarılıyordu. Bu çeşit zevk 
okadar yayılmış ve okadar kök
leşmişti ki dadmlar kıskanmıya 
ve fizerlerine rağbet celbi için 
erkek kıy af etine girruiye başla
mışlardı. (2) 

Saraylar, bu ceryanlann en 
bilyük merkezleri idi. O merkez
lerde binlerce halayık ve binlerce 
köle içtima ettiği için rezaletin de 
en yüksek derecesi vukua geli
yordu. iyi beslenen, efendilerinin 
ve hanımlarının açık aaçtlwkla
rına yakman ıahit olan bu ca
riyeler, ellm bir ıstırar içinde 
herşeyi ve herşeyi yapıyorlardı. 
O derecede ki her cariyenin ta
vaşilerden seçilme birer kocası 
bile bulunuyordu. (3) 

Büyük ailelere ve bilhassa 
halife hanedanına mensup kadın. 
lar, kendilerine münasip koca 
bulam ::.ımaktan, yahut diğer se, 
heple. 1en dolayı evlenemeyince 
ayni } ola dökülüyor1~dı. liu 
yüzden görülen, seıilen ve ki
taplara geçen ahlaki şenialar sa
yısız denilecek kadar çoktur. 

Yine en muteber tarih kitap· 
larmd .ı görüyoruz ki Emeviler 
ve Abbasiler devirlerinde Hali
fele r·n , Vezirlerin, Valilerin, 
zenginlerin işleri, güçleri eğlen· 
mekteıı ibaretti. Her mecliste 
birinci, daha doğrusu biricik 
musahabe mevzuu sevmek, sevil
mekti. Herkes, o hulya ile ya-

(1) 2:2 • S: 127 
. (2) Makrizi C:2 • 5:104 

(3) ı bnıleair:C:l • S:188 

Yazan: .... -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

f byor, o riiya ile uyuyor ve yine 
o hulya ile kalkıyordu. Ba mO
tefessih hayab acı bir bellgatle 
ifade eden metbur bir fıkra da 
Yardır: 

Emevl hükümdarlarından Ab
dnlm""llk oğlu Velit, bir aralık 
Med.incye gitmiş ve oradan"Taif "e 
geçmek istemişti. Taifia içini. 
dışını iyi bilen bir adam bulun
masına emir verdi Ye kendisine 
o devrin şöhretli pirlerinden Ebi 
Rebia oğlu Ömer getirildi. Hü
kümdar ile pir, birlikte yola 
çıkblar. Kıvrak mevzuldr tizerin
de konuşa konuşa giderlerken 
Ômerin nasılsa omuzu açıldı ve 
V elidin gözüne bir alimet çarpb. 
Halife, mühimce bir bereyi an-
dıran bu alametin ne suretle 
husule geldiğini IKN'unca tair f11 
cevabı verdi : 

- Dün gece bir cariye kula
A'Jma bir şeyler söylüyordu, diğer 
bir cariye gördü, kıskandı, umu-

Şebzadebqı Raşit Rıı.a Tiyatrosunda 

Bu akşam aaat 
21,30 da 

LADAM O KAM- LYA ~ 
Piyes 5 perde 

AlekaandrDilmemm 

layem.t eseri 

Kadık6y Süreyya Sinemumcla 
Çarf&mba ak .. mı 

Bir Şenlik Gecesi 
VodYil J perde 

zumu dağladı. 
V elit kahkahalarla gül dil ve 

yol boyunda bu hikayeyi tekrar
latb. Seyahat bitip te Medineye 
döndllğü vakit, halife ile ne ko
nuştuklan doatlan tarafından 

kendisine sorulan pir, kayıtsızca 
cevap verdi : 

- Bütnn muaahabemiz zama
na dair idi. 

EmevHer niçin munkariz oldu, 
Abbasiler niçin batb, Endiilüı ne 
sebeple sahneden çekildi?.. Bu 
sualler tarihin vereceği cevap, 
çok uzundur. Fakat o cevabın en 
<".anlı noktasını, biltnn o idareler
deki ahliki tefessnh teıkil eder. 
Milletleri yaşatan ahllkbr. Ba
braa yine ahlAkbr. 

Bugiln akşam 
saat 2 l ,30 ta 
Göte geceai 
mUnasebetile 
STELLA 

Trajedi 5 perde 
Yazan: Goethe 

(Arkua Yar) 

°lsTAftBUI. BELEDiYESi 

. ~~ ~ ~ 

1il1 
Terc6me eden: lllJI))} 
Seniha Bedri 

Fiatlerde tenzilat yoktur. 
Yarından itibaren 

SAATÇi 
Musikili komedi 3 perde 

Sl inci Pertembe rıllnll •on tem .. l 

__ .. _... Şöhreti on senedenberi devam eden me~hur yıldız.._ .... 

LILİAN GİSH 
ROD LA ROQUE VE 

CONRAD NAGEL 
ile beraber temsil ettiği 

BİR GECENİN 
ROMANI 

( Le roman d'un• ault ) 

D.f.j~l~!.ıl Ilı: dallJ Ye tarluh filminde temayla ediyor, 
~~ Ni Yarı il akıamdan llibarn 

O P E R A sinemasında 

Yarın akşam iki muazzam film: 

MELEK sinemasında ELHAMRA sinema
sında 

MARY GLORY Gary Cooper'in 
•• ~!nemada CLARA BO'\l''un 7erlal tut aa 

fERNAND GRA VEY SILVIA ~IDN .! Y ile beraber temıll etUJderl 

Ouşes Olacaksın Tehlikeli Yollar 
( Lu carrefour de la Yllle ) ( Tu aeraa duche11e ) 

YYet Mlrande'ın müktc ll komedlıindea tamamen Fran11zca a8ırli1 fllmfal 
Yer&crlnlzl tedarik edfalz. Rejlı ROUPEN MAMOULIAN 

ilaveten: P aramount Jurnal ı Çin muharebul • Waıhıngton'nun yüzüncü .. net 
devriyesi • Avrupı sporları ve saire 

26 / 111 / 1932 
Bu tarihi iyi habrınızda 

Hakiki b ir güı:elllk oı. n CtlAl{LOT IE SUSA Ma tmazel Nıtoucke ve (Yarasa) 

filminin mübdei - G E O R G E S A L E X A N D E R 
Jön prömyelorin en aevimliai W E R N E R f U T T E R E R 
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MAJIK SiNEMASINDA 
en ıen •• - eılencell bir operet vodvil olan 

iZDIV AÇ LİMİTED ŞİRKETİ 
( Mariage Limited ) 

Şarkılı ·- Danslı - Skeçli - Muzikbol ve kabar.,leıi 
ıörüneeekler dir. 

İlaveten: P. D. C. kalihazır aiuaya havad;sleri 
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Tıbbı Adliden Kaçan 
Recep Anlatıyor 

( e., taran 1 lnei sayfada ) 
de bulunan Recep Müddeiumu· 
miliğe getirilirken kendisini ad· 
liye merdivenlerinden atmq ve 
kapa albna konduğa zaman da 
avazı çıkbğı kadar bajmnıya 
başlamıı ve odanın camlanm kafa
ıile ve yomruklarile kırmışbr. 
Kapıalhnda bulunan meYkuf ka
dınlar bu sarhoıun tebcvnza nze
rine tqanya uğramıılardır. Re
cebin ellerini ve başını cam kes
miş ve hafif surette yaralanmış· 
tar. Mllddeiumumilik ıerboşluğunu 
tespit ettirmek için Recebi Aclli
ye doktoriarına g&ndermiş ve 
hımar halinde bulunduğu anlaşıl
dıktan sonra her iki sabıka! yıda 
zabıtaya hareket cürmile Sulta· 
nahmet ikinci Sulh Ceza Hakim· 
liğine vermiıtir. Hikim vekili 
Sabri Bey bunlan isticvap ettik-
ten sonra her ikisi hakkında da 
tevkif karan vermiştir. Bu ka
rardan sonra kaçaklar milstan
tikliğe verilmit ve geç vakıt te 
hapisaneye gönderilmişlerdir. 
Bunlar kaçtıkları için ayrıca mu
hakeme edilerek mahkümiyet 
müdeetıerinin üçte biri nispetinde 
ceza göreceklerdir. 

Tiyatro 
Ve Sinema 
Buhranı 

Paris 22 - Opera Mtıdtlrtl 
M. Ruşe Maarif Nazınna istifa-
sını vermiştir. M. Ruşenin 15 
aenedenberi bquıda bulunduğu 

mllesıeseden aynlmumın sebebi 
şudur ; 

Opera son zamanlarda kendi 
varidatiJe idare edemediği gibi 
hükii netin muavenetile de yaziye
tini düzeltememiştir. Maarif nazırı 
yeni bütçeden evvel bir muave
net yapamıyacağını bildirmif ve 
bunun üzerine M. Ruşe istifa 
etmiştir. 

Bu istifa hAdisesini mllteakıp 
Parisin maruf sahne vAzılarından 
Juves, Bti, Pittoef ve Dullin 
hemen bir grev teklifinde bulun-
muşlardır. Muzik Hol, sirk, Kafe 
konser, balo sahipleri işçilerine 

yol vermek tasavvurundadırlar. 
Müelliflerle bestekirlar da bu 
harekete temayüllerini izhar et• 
miflerdir. 

Bu kanşak vaziyet karşıunda 
belki de bir akşam biltüo eğlence 
mahalleri kapanacakbr. Esasen 
cihanao her tarafında tiyatronun 
vaziyeti parlak değildir. İngilte
rede ecnebi san'atkAr idhali men 
edilmiştir. Berlinde birçok tiyat
rolar mali vaziyetlerinden dolayı 
mahkemeye düşmüşlerdir. Holivut 
yalnız birinci sınıf yıldı:ı:lan ka-
bul edeceği, diğerlerini memle· 
ketlerine iade edeceği iddiasın· 

dadır. Tiyatrolar Amesterdamda 
da müs ü at içindedir. Vi}•ana 

tiyatrolan halası telsiz telefonda 
bulmuşlardır. balyada vaziyet 
vahimdir. San'at alemine karşı 
daima büyük bir alAka g6ster
miı olan Fransız makamının 
bu tiyatro buhranını tebvin için 
bazı çarelere tevessül edecek
leri muhakkak addedilmektedir. 
Tiyatro buhranına sebep olarak, 
piyeslerin iyi intihap edilmemesi 
ve mali ve ikbaadl buhran ahı
terilmektedir. 

Banlar aon zamanlarda hapis
hanede fazla asabi hareketler 
g6sterdikleri ve delilik alimetlerl 
izhar ettikleri için Tıbbı Adliye 
g6nderilmişlerdL Tıbba Adb bu~ 
lardan lamailde biraz iJerlemif, 
Recepte, hafif asabiyet arazı tef· 
his etmiş ve fakat her ikisinin d• 
deli olmadıkları hakkında rapo
runu hazırlamıştı. 

Kaçaklardan Recep Polise 
ve Müddeiumumiliğe verdiği ifa
de de on gün sonra kendisi hapiıt
haneye avdet edec !ğini söyle
miştir. Dün kendisile garüşen 

bir muharririmize şunları anlat
mlJtır: 

" - Ben (8) seneye mahk6-
mum. Beş senedir de yabyorum. 
Saz, söz Alemine hele içkiye ba
yıl rım. Hapishanedeki mahrumiyet 
beni sinirli yapb. Şöyle dı~rıya 
çıkıp on gün kadar doya doya 
içmiye karar verdim. Bu ahdimi 
yerine getirmek için de dün Pa• 
pağan barına gittim. Orada ya
kalandım. Ben kaçmadım on filD 
sonra yine kendim gelip hapis
haneye teslim olacaktım. Hapia
haneden on g6a izin istesem 
vermezdi." 

1 
Beynelmilel Top 

Avusturya - İtalya Maçım 
Avusturya Kazandı 
lteynelmileJ muhtelif futbul 

mllaabakalanna ait dün fU tel
ıraflar alınmqbr: 

Rapidin Zaferi 
Paris 21 - Viyananın Rapid 

takımı, Racing ve Red Star 
muhtelitini bire karşı alb sayı 
ile yenmiştir. 

Oç Ordular Maçı 
Paris 21 - Fransız, lngilfz, 

Belçika orduları arasında yapılan 
futbol maçaoı Belçika kazanmış· 
tır. Fransızlar daha evvel lngiliz
leri yenmişlerdi. Son maçı, Bel
çıkalılar ikiye karşı DçJe kazan
mışlardır. 

Avusturya - ltalya Maçı 
Viyana 21 - 'Avuatmya-ltal· 

ya Milli takımlan maçı 60 bin 
kişi huzurunda oynan11111br. Bu 
kütlenin arasJnda binlerce de ltal· 
yan vardı. Avusturyalılar bire 
karp iki ile galip gelmişlerdir. 

Fransa - lsviçre Maçı 
Bern - Fransa • lsviçre maça 

llç üçe beraberlikle bitmiştir. 

Zeplin Balonu Cenubi 
Amerika Yolunda 

Marsilya 21 - Cenubi Ame
rikaya gitmek lizere jeplin ka· 
bili sevk balonu dün saat 4,30 
da Sen-Mari llzerinde uçarken 
aörülmüştür. -----

iRTiHAL 
Polis Birinci Şube Müdir Mu

avini Halit ve Türk kitapçılığı 
Limtet Şirketi memurlarından 
Adnan Beylerin pederi Şehzade
başı Vezneciler de kunduracı 
Mehmet Asım Bey vefat etmiştir. 
Cenazesi bugün öğle vakti Gure
bayi Müslimin hastanesinden 
kaldırılarak namazı kılındJktan 
sonra Topkapı haricindeki mak· 
beri mahsusuna defnedilecektir. 
Mevll rahmet eyliye. 

Yeni Neşrigat 

Galatasaray 
(Galatasaray) talebe akad~ 

misi taraf odan mektep ismiıo 
çıkarılan mecmWUUD 14 lincü aa
yısı dolgun mlinderecat ile inti
f&I' etmiştir. 
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Abdülhamit iştahlı Bir Akşam Yeme
ğinden Sonra Birdenbire Yatağa Düştü 
Demir Bir Pençe Midesini Burkuyor, Nefes Alamıyordu 

NAKiLi z IY A ŞAKIR 
Her hakkı mah/uzdar 

-267-

9 Şubat 1918 

Abdülhamit, bu geceyi de sa
kin ve hiç bir fevkaladelik olma

dan geçirdi, hatta yataktan kalk
bğı zaman dünkü rahatsızlıklar
dan bile bahsetmedi. Böyle olmak
la beraber halinde, ıstırabını kar
psındakilere hissettirmek isleme
yen sakin bir ihtiraz, görenlere 
hmlln veren bir çekinğenlik vardı. 

Gözleri ve dudakları gülmiye 
çalışıyor, fakat muvaffak olamı
yordu. Gözlerinde, ısbrapla mü

cadelenin· yorgunluğunu ifade 
eden mana, açıktan açığa görü-

lfiyor. Bolbol konuşmaktan zevk 
alan dudak1an vakit vakit gizli 

bir acının tesirile biribirini tazyik 
ediyordu. 

Bugt\n ricudü biraz daha 
ilrilmif, batı omuzlannın arasına 
biraz daha g6mülm6ftti. Üşüyor gi
bi ellerini daima biribirinin içine 
koyuyor, aradasıra da hafif hafif 
opşturuyordu. 

Simumm batlan daha derin
lepıiş, ve çehresine yorgun bir 
ifade vennifti. Her zaman dik 
ve çevik giSıtermiye çalışbğı vü
cudilnü bile, bugün istediği sıibi 
idare edemiyordu. 

Fakat bütün bulara rağmen 
yine ıstırabından ıikayet etmiyor, 
yine düşitın bir hasta gibi gö
rünmek istemiyordu. Mutadı 
veçhile, tam vakhnda banyosunu 
yapb. Banyodan aonra şezlonga 
uzanarak gaz'!teleri mütaleaya 

daldı. 

Dnn gece sarayda yatan dok
tor Ahf Bey bugün lSğleden son
ra Şöhrettin Ağayı Abdülhamide 
göndererek birşey isteyip iste
mediğini sordu. Abdülhamit. 

- Selam söyle. Hamdolsun 
bugün iyiyim. Kendileri de git
sinler, bu gece rahat etsinler. 

Diye haber gönderdi. 

• 
Saat dörtte akşam yemeği 

gelmişti. Abdiilhamit ; beş tane 
maydanozlu köfte, bir tane kot
let, biraz balık, iki böbrek• ve 
ve bir miktar pirinç unu ile ya
yapılmış hamur tatluı yedi. Ye
melde, Naciye Kadınefendi: 

- Afiyet olsun efendimiz, 
Matallah biraz fazlaca yediniz. 
1akın rhaabz• olmıyasınız. 

Dedi. AbdWh&aıit. ,elerelr: 

- Bugün iştahım var. inşal
lah birfey olmaz. 

Cevabını verdi. .. 
• Akıam • 

Saat beşe doğru Abdülhamit 
birdenbire midesinde bllyük bir 
ıatırap hissetti. Bir müshil ile 
bu rahasu:hğı geçiştirmek için 
bir miktar mağnezi ile ıiuameki 
içti. Fakat bu illç hiçbir tesir 

1 
hasıl ermedi. Midesiııi demir bir 
pençe içinde S1kau ağrılar, ıol 

tarafına doğru ileriliyerek arka-

' 

sına vuruyor ve arhk ona nefes 
aldırmıyordu. 

Şeılonga uzanara t 

- Aman.. Doktora haber 
gönderiniz ... 

Dedi. 

Dakikalar geçtikçe ıstırabı 
artıyor ve yavaş yavaş llkırdı 
söylemesine de mani oluyordu. 
Derhal mubafızlığa malumat ve
rildi. Doktor Ata Beyin evine 
telefon edildi. Doktor, henüz 
evine gelmemişti. 

Fakat Abdülbamidin gittikçe 
fenalaşan vaziyeti de beklemiye 

müsait değildi. Bunun için bir 
taraftan Doktor Atıf Beyin Ka· 

dıköyiindeki evine araba gönde
rilerek eve gelir gelmez derhal 

saraya dönmesi temin edilirken 
diğer taraftan Beylerbeyi hasta
nesine haber gönderilerek nöbet
çi doktoru ihtiyat yüzbaşısı Niko
laki Paraskevidis Ef. ile (Veliaht} 
saltanat Vahdettin Ef. nin hususi 
tabibi Alkivyadis Ef. celbedlldi. 

Abdülhamit, yabancı doktor
lara görftnmekten pek ziyade iç
tinap ederdi. Fakat şimdi, o ka
dar muztarıpti ki bunlann derhal 
yatak odasına getirilmesine ml
saade etti. Doktorlar, Rasim 
Beyin refakatinde olarak geldi
ler, yatak odasına girdiler. 

Abdiilbamit, karyolasını örten 

paravanın haricindeki tulonga 
uzanmlfb. Rasim Beyle doktorları 
görür görmez, kalkmak istedi, mu• 
vaffak olamadı. Çünki ıstırabı, 
gittikçe arbyordu. Doktorlar 
Abdülhamidi muayene ettiler ve 
bir köşeye çekilerek kıaaca gö
rüştiller. Doktor Nikolaki Ef. 
bir reçete yazdı ve hastaneye 
yolladı. -

Harem dairesinde, derin bir 
ıükôn vardı. Fakat odalarına 
kapanan kadınlar, için için ağlı
yorlardL Limbalann aolgwı zıyaıı, 

bu elemli çehreleri daha zi.. 
yade aolduruyor ve her tarafı 

bir matem ıölgeaile dolduru
yordu. 

Beylerbeyi aarayanan a.ttıne 
birdenbire bir hüzün ve melli 
çökmilftil. Acaba, ne oluyor? .• 
Yoksa AbdllJhamit, aon afinlerini 
mi yqıyor? •• 

1 Sinema 

Al.KAZAR 
ALEMDAR 
ARTiSTiK 
ASRI 
ELHAMRA 

( Arkua Yar) 

Ve Tig~atrolar J 
- Şehir 191klan 

-'DNe.C..u 
- Kıral efleai>-' 
- Bahriyeli 9arkıaı 
- Daha 31medln mi? 

ETU v Al. - Gın C.heaoe•i 
GLORY A - Afk •e laabet 
HiLAL - hohlana ıevgllfa 
KEMAL B. - Volıa aahillerlnJo 
MAJIK - Sally 
Mt..LEK - Solmu, gilller 

Mlı.LI - Aşıklar klubu 
OPERA - Çlnrene hını 

IOC - Prenaea emriniz 
KadıklSy S&rena - Bilyllk lhttr .. 
Oıküdar Hale - Eelr Mellke 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
~ "' .. 

Size Tabiatinizi Söglige/im ..• 
MEHMET ALl EF. Fiil ve 

hareket l er ile 
kendini sev
dirir. Şıklığı 

~ sever ye bu 
hususta mu
vaffak olmak 

ister. Fili mü
cadeleden çe-

kinir, eğlen
ceden hotla
mr. Bu işte 

önayak olmaz. Teıviklere uysal

lık ı6sterir. 

• 
M. N. BEY, Hasastır. intiza-

mı ve temizli
ği sever, hayal 
ve heyecan 
mevzularına 
likayt kalmaz. 
Fili mficade
leden ,Urültü 
kavgadan hoı
lanmaz. Mad
di ve yorucu 
itlerden ziya-

de fikri mesaide muvaffak olur. 

Kendisini beğenir, ve phaiyetioe 

ehemmiyet verilmelini iıter. 

• 

r 

, 

İZZET ÔMER EF: Çok söy
lemez, benli· 
ğine ehemmi
yet ve kıymet 
verir. Küçük 
glSrfilmiye ta
hammOl ede
mez, mesuli· 
yetten, ıöz 

albnda kal-
maktan çeki
nir. Şık ve 

temiz ıiJinmek iater, kadın mev
mlarile metgul olur. Paraya braf 
etmez, menfaatleriııi nefaine has
retmiye mlitemayildir • 

• 68ALAEDDIN EFENDi: (Fo
toğrafının dercini istemiyor ) Ya
ramazhğı muhit ve muhatabına 
üzüatli ve usanç vermez, eli 
ayağı rahat durmaz. Arkadaşla· 
nna fazla muziplik yapar. Zeki 
olmakla beraber derslerini ihmal 
eder. Oıncü ve yorucu meşgale
lerden ziyade zevk ve arzusuna 
tabi olmak ister. Maahaza ken· 
disini sevdirmesini bilir. 

Fotolraf Talı/il Kuponuna 

11 inci Sayfamızda bulacaksınız. 
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Ne suretle ödeyeceğim bil -
mem ki .. 

Bize birçok kitaplar almış. 
Dolgun ücretli bir muallim gibi, 
bizimle meıgul oluyor. Beş ders
te, adeta kafam deiifti. NeclA, 
derslere karıı libayt. Daima ha
vailik ediyor. Amca Bey buna 
fena halde kızıyor. 

Fakat, nazik adam. K111n kal
bini de kırmak istemiyor. Artık 
bütün dikkatini bana sarfediyor. 

Ayni zamanda dan11mı da 
ıslah etti. Her denten sonra ya
nın saat kadar dansla meşgul 
oluyoruz. Tangonun o iki ,Uzel 
figürllnü de tamamen öğrendim. 
iki seri ayak hareketinden sonra 
birdenbire geri çekilerek dönü
vermekten ibaret feyler .• Halbuki 
Neclinm bunu nasıl beceremedi
iine hayrette kalıyorum. 

Yalnız, vaktim pek daraldı. 
Bakalorya geçirecek bir mektep 
talebesi gibi her akıam derse 
çalışıyorum... Bu 'fuİyetimden, 
annem de memnun. Artık yavaş 
yavaş ona da bir emniyet geli
yor. Geç kalıam da, pek okadar 
hGlmUyor. 

• Buglln akşama kadar, yılbaıı 
gecesi için davetname yazmakla 
meşgul olduk. 

30 KiaW1uenel 1921 

Bugt1n fabrikaya gitmedik. 
Geç vakte kadar Necliların ve 
Amca beyin nazareti albnda 
hazırlıkla iftigal ettik. Geçme 
salonların kapısmı açbk. Üç bn
yük salonu birleştirdik. Mobilya
ların vaziyetlerini değiştirdik. 
Piyanoyu orta salona naklettir
dik. Büfenin hazırlığını da bitir
dik. Fakat.. hepimiz yorgun dtiş
tUk ... 

1 KlnDDuaaal 1'29 

Uzak ve yakın akrabalardan 
samimi dostlardan, birbirine uy
gun aparbmao komşularından 
mürekkep, oldukça kalabalık bir 
zümre içinde, derin bir hayran
lıkla geçirdiğim bu gecenin, ben
de f<alan te~irJerini tahlil eder
ken ıu neticeye visal oluyorum: 

Dolambaçlı bir çıkmaz soka
ğm en meşhur kaşesini teıki 
eden evimizin yıkık duvarlarını, 
basık ve kararmış tavanlarını, 
yürükdükçe bir şikAyet iniltisi 
gibi boğuk bir gıcırtı ile ses 
veren döşeme tahtalarını.. ve bu 
manzaranın sefaletini büsbütnn 
artıran, ot minderlerden, boyalı 
sandıklardan, kırık dolaplardan 
mürekkep dekorlanm.. Çatlak 
yerine cıgara kağıdı yapış
tınlnnş bir lamba şişesinden 
ıızan müteaffin petrol ışığının 
altında, annemin hiç gülmiyen 
çehresile karşı ka111ya geçirdiğim 
zamanlan.. Ruhumu ve hislerimi 
dar ve zalim bir çerçeve içinde 
ııkan bu pejmürde hayatımla; 
dün gecenin çılğın renk ve ziya 
tufanları.. bahtiyar insanlarm en 
şakrak musikiye meydan okuyan 
coşğun kahkahaları arasında ge
çirdiğim hayatı kıyas ettim; ve 
sonra derin derin içimi çekerek: 

- Zavallı Kevser ..• 
Dedim... Maamafih. kalbimin 

gizli isyanlarından taşan bu söz
leri söylerken: 

Hiç kimseyi kıskanmıyorum, 
biç kimseye haset etmiyorum. 

Romanı 

Yazan: Z. ş~ ~ir 

Sadece, zaruret ve sefaletin zalim 
pençesinde tebah olan zavallı 
ömrüme acıyorym ... Ah yarabbi ! 
Meğer İnsanJara mukadder olan 
ne tatlı bir hayat varma~. 

* Diyebilirim ki bayatın ilk 
zevkini bu gece tatlım ve en 
büyük dersini de yine bu gece 
aldım. Burada, uzun uzan tasvir
lerle bu gecenin bütün tafsilatını 
kaydetmeye lüzum görmüyorum. 
Sadece beni alakadar eden me
seleleri yazmakla iktifa ediyorum. 

Hacı Bey ailesinin verdiği rn
llhiyetle ben de ev sahipleri ara
snıa karıştığım için geç vakte 
kadar misafirlerimizi istikbal ve 
onlara ayrı ayra ikraın1arla ıneş
ıuJ olmuştum. Saat on bire 
geli} ordu. Büfeyi kontrol ettik
ten sonra, eksilen ba7.ı şey

leri mutfaktan lıizmctçilere nak
lettiriyordum. Amca Bey g<'lcli: 

- Canım neredesiniz? .. Artık 
yeter ... Zannedersem, akşamdan
beri dans Life etmediniz. 

Dedi. Amca beyin KÖslerdiği 
bu şefik alakaya pek memnun 
oldum; 

- Teşekkür ederim efendim. 
Bir taraftan meşgul olu, orunı, 
bir taraftan da eğlenenleri görii
yorum. Bu, daha hoş değil mi? 

Diye mukabde ettim. Amca 
Bey itiraz elti: 

- Hiç öyle şey olur mu? Geli
niz bakayım.. Sizi birkaç kişile 
tanıştırayım. 

(Arkası 7arJ 

Pirandello Hak -
kında Konferans 

Şehrimizde bulunan halyan 
razeteci ve muharriri Dr. Prf. 

Aldo Fran-
. ceskini evvelki 

gün Amerika 
klübündc meş
hur İtalyan e-

dibi Prandello 
hakkında bir 

konferans ver
miştir. Hctlip 
iyi bir F ran

sızca ile meş

hur edibin ha

yatından bahs, 

sonra eserlerini 

tahlil etmiştir. 
i'r. Franceskini Gençlikte es

tetik muallimliği yapan Pran

dellonun kırk yaşmdan sonra 
muharrirliğe başladığını diğer 

eserleri meyanmda Paskal na
mındaki şaheserini yazdığım, 

bilAhare bütün dünyada şöh

ret alan facia ve kome
dilerini de k ıleme ak lığını anlat
mıştır. Hatip PrendP1io'nun eser
lerinin Avrup ve Amerikanın en 

büyük tiyatrolarında oynandıgını , 

son zamanlarda edibin bizzat bu 
memleketlere gittiğini ve fevkal-

ade istikbal edildiğini il5ve et
mişti r. Bu z tın bir eseri de 

"Al tı kişi mliharririni arı} or rı is

mile Darülbed } i faı afmdan tem· 
sil edilmiştir • 
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Cenup Denizlerinde Bic Seyahat Macerası 
HİKAYE 

1 e • 
Muharriri: 

Stakpool Bu Hergün Sütunda 

Üç Serseri .. Üç Milyoner -11 -
Muharriri: Necati Yusuf 

_J 
"Otello ,, nun Pastırması 

Sıkrit Sidney şehrinin en 
ameli zekalarından birine sahipti, 
parası da vardı, işten de anlardı, 
isteseydi kendi başına bir tica
rethane tesis edebilirdi. Fakat 
hiç bir zaman içinde şahsi bir 

te:}el>bbiis için kuvvet bulamıyor 
ve diğer taraftan bir nevi gölge-

si halinde kaldığı için ortağm

dan da nefret ediyordu. .. 
Fak at bu sabah Makar hikl

yesini anlatırken "Sıkrit.,in para 
işlerinde kendisini hiçbir zaman 
yanıltmamış olan hissi ona bu 
adamın hakikati söylediğini an· 
latmıştı. Bununla beraber ıene

lerce evvel toprağın altına aak· 
lanmış olan altının bulunup ge
tirilebileceğinden ınpheli idi. 

Fakat herne olursa olsun bu 
teşebbUs ona çok mümkiln giirll· 
nüyordu. Daha ilk dakikada 
(Makar) m yeni tip bir serseri ol
duğuuu anlamış ve (Kurlvia)in aı· 
cak aşa soğuk au kattığıuı gör
düğü zaman bu meseleyi biraz 
tamik etmeğe, ve az çok muvaffa· 
kıyet ihtimali bulnnursa teşe:bbll· 
sün intacını üzerine almaya karar 
vermişti. 

Sergilzeşt akametle neticele
nebilirdi, Fakat muvaffak olduğu 
takdirde getireceği se"et çok 
azimdi. Maamafih Sıkrit bu qte 
kazanılacak paradan ziyade orta
ğın~ karşı ihraz edilecek muzaf· 
f eriyete ehemmiyet veriyordu. 
Misafirlerine: 

- Bonsuvar, dedikten sonra 
su koğasını itina ile bir köşeye 
yerleştirerek öne geçti. içeri gir
diler. Yarı kitaphane ve yarı 
salon hizmetini gören bir odaya 
yerleştiler. Orta yerde duran 
masanın üzerinde bir şişe viski 
ile bir şişe sifon ve bir kutu da 
yaprak cıgarası vardı. Sıkrit mi-
safirlerine ikram ettikten sonra 
derhal bahsa girişti. Şöminenin 
üzerinde ayakta duruyor ve sa· 
bahleyin dinlediği hikayenin bazı 
noktaları hakkında (Makar) ı sıy· 
gaya çekiyordu. Öğreneceği şey· 
leri öğrendikten sonra: 

- Pek ala, dedi; şimdi bana 
sabahleyin bahsettiğiniz haritayı 
gösteriniz 1 

Makar ayağa kalkarak kori
dora çıktı, şapkasına getirdi ve 
şapkasının astarı arasından dörde 
büki.ilmüş sara bir kağıt çıkardı, 
açtı. Sıkritin önünde masanın 
tizerine yaydı. 

Diğerleri de kalkarak baktılar. 
Bu Guinenin cenubi sahillerini 
gösteren acemice yapılmış kaba 
ve çok muhtasar bir haritaydı. 
Sıkrit bir sandalyeye oturarak 
lculaktan takma gözlüklerini çı

kardı. Haritayı dikkatle muayene
ye başladı. 

Evet bu harita çok muhtasar
dı, fakat müstesna olarak Y ork 
burnunun şir .nli garbi semtini 
gös teren kısmında birçok dere
cikleri işaret ediyordu. Bu dere
ciklerden bir tanesinin üzerin ele bir 
:ı41it işareti vardı . 

( Makar ) parmağını bu ışa
retin üzerine lcoyarak: 

- İşte bahsettiğim nehir, de-

l" Sermaye Sahibi Kendilerine Anlatılan 
Hikayenin Hayali Bir Şey 

Olmadığını Anlamıştı.,, 

----- ----... 

di. Bu noktada ylilaek bir kaya 
vardır. Denizden bir fenere ben-
zer. Şimdi ıuraya bakınız, 
burada da başka bir kaya 
vardır. Adına Yıldızlıkaya der· 
ler. Uzaktan nehri kapatmıf gibi 
görünllr, fakat hakikat halde hiç 
bir zaran yoktur. BütUn mesele 
kaya ile sahil arasmdaki mercan 
yığınlarının geçi· 
dini bilmekten .. 
ibarettir. 

Sıkrit ayağa 

kalkarak bir dos· 
yadan birkaç tane 
harita çıkardı: 

- Bunları bu
ailn bir dostum
dan lldtlnç aldım, 
bakalım. Sizin 
harita ile tetabuk 
ediyor mu? 

Makar elini 
uzatarak haritayı 
çekti: 

- Bakalım, 
dedi. işte bah
settiğim nehir , 

lardır. insanları mahveden ıey 
kaybettikleri parayı çıkarmaya 

çalıımalarıdır. 
Demek istiyorum ki: Eğer 

ben bu iıe bin lira tahsis eder
sem ve bu iş muvaffakiyetsizlikle 
neticelenecek olursa sadece bin 
lirayı kaybetmq olurum. Bu kay· 
bettiğim bin lirayı çıkarmak için 

bahsettiğim kaya Con Land /J• tfu4r• yerlilerden bir 
burada da var. kadınla nlenmişti 

Fazla olarak bu haritada sa.. bir metelik bile sarfetmem. Ümit 
bilin ne derece sığlık olduğu da ederim ki sizi sıkmıyorum, 
işaret edilmiş • Bakınız geçitin 
derinliği 1 kademdir. Fakat bu 
derinlik akış noktasında (12) ka
demi bulmaktadır. Bundan başka 
geminin nehre girmesini müşkül· 
leştirecek kum tabakaları da yok· 
tur. 

Sıkrit cevap vermedi. Elan 
tetkik ile meşguldU. Fakat ni· 
bayet: 

- Evet, dedi, haritanızın res
mi haritaya tetabuk etmekte 
olduğunu görüyorum. Binaenaleyh 
artık işten bahsedebiliriz. 

kısaca söyliyeyim: Bazı şart· 
lar dahilinde size yardım etmiye 
amadeyim. 

Tilman geniş bir nefes aldı, 
dört kişi tekrar masanın etra-

fında toplandılar. Artık içtima 

alelade bir toplantıdan ziyade 
bir konferansa benziyordu. 

Sıkrit söze başladı: 

- Bu iş " Sidoey ., piyasa
smda şimdiye kadar oynanmamış 

olan kumarların en büyUğüdilr. 
Şerikim Mister Kurlvis size bu 

sabah kumar hakkında ne düşiln
dilğünil söyledi, dostumun düşün

celerine ben de tamamen iştirak 
ederim. Fakat dostum meselenin 

Hagton ilo Tilman bir ağız· 
dan: 

Kat'iyen, 
bağırdılar. 

kat'iyen! diye 

Makar hiçbir şey söylemiyor, 
masanın altında eUerini oğuştur
makla iktifa ediyordu. Fakat bir 
aralık ev sahibinin nazarına ma
ruz kalınca başı ile tasvip işareti 
yapmıya mecbur oldu. 

Sıkrit biraz soğuk bir ses ile 
devam etti: 

- Binaenaleyh bu işe bin 
lira koymıya ve bu parayJ kay· 
betmiye karnr verdim. 

Makar kahkahayı koyuverdi: 

- işte hoşuma giden bir 
karakter, işte muvaffakıyeti te
min edecek bir karar. 

Sıkrit biraz soğuk bir sesle 
devam etti: 

- Şartlarıma gelince : Evvel 
emirde karın msfmı istiyorum. 

(Arkası var) 

SON POSTA 
Yevmi, Siyaıi, Hu·adiı 

gazeteıi 

ve Halk 

idare . lllanbul: Eıki Zaptlye 
• Çatalçeım• ıokatı 2S 

Telefon f.tanbul - 20203 
Poıta kutuıuı İıtanbul - 741 
Telgraf: lıtanbul SONPOSTA 

Aktör Kazım Ziya bir ay 
uğrattıktan sonra iiç temsil için 
izin alabildi. Belediye reisi " bi
nanın ademi müsaadesine mebni ,, 
tiyatro oynanamıyacağım iddia 
etmiş. Fakat, tavassutçuların ib· 
ram ve ısrarı üzerine bu kadarcık 
bir liıtufkArlıkta bulunmuştu. 
Kazım Ziya temsile müsaade 

edildiğine dair olan vesikayı 
binlik bir bankonot gibi ihti-

mamla koynuna yerleştirerek 
dere kahve mlistecirine müjdeye 

koştu. Artık, ardı, arası kesil
miyen kara günler geçmiş 

demekti. Alelicele afişler, rek· 
limlar hazırlandı. Bir davulcu 

bugün kasabayı dolaşarak: Per· 
şembe akşamı "Dere kahve,, de 

şöhreqiar artist "Kazım Ziya ,, 
kumpanyası tarafından Otellonun 
temsil edileceğini ilan etti. Eli 
yakışanlardan birisi afişlere bir 

dudağı yerde bir dudağı gökte 
korkunç bir arap resmi yaparak 
duvarlara astırdı. Kahvenin köşe
sine çardağımsı bir sahne kuruldu. 

Kıyafet esasen Kazım Ziyanın 
torbasmda hazırdı. O, " Reper
tuvarına,, ait bütün levazımı bü· 
yücek bir torba içinde berabe
rinde bulundururdu. 

Manakyan Efendimn aıathla· 
randan kasabada yerleımiş bir 
"san'atklr,, daha vardı ki; o da 
ne zamandanberi bu mes'ut güne 
heyecanla muntazırdı. Eski sah
ne kahramanlarından olan karısı 
ve yetiıkin kızı da rollere hazır· 
lanmışlardı. 

Perşembe akşamı kahvenin 
kapısına bir masa vazedilerek 
ilstnne biletler sıralandı. Yüzleri 
sureti mahsusada boyanmış bir· 
kaç çocuğun eline küçllk çanlar 
verilerek gelip geçenlerin yolcian 
döndürülmesi temin edildi. 

Davul, dUmbelek, kılernet gi· 
bi mühim cazibe vasıtaları icrayı 
ahenk etmiye başladı. Artık avuç 
avuç paraların dökülmesine inti
zar etmekten başka yapılacak iş 
kalmamıştı, Dere kahve mUsteci· 
ri böyle yeniliklere hevesli ol
makla beraber henüz tecrübesi 
yoktu. Esasen büyük vaitlere 
kapılarak bir aydanberi Kazım 
Ziya ile iki arkadaşma açtığı 
kredi yekununun günden güne 
kabardığım görmüş ve müsaade
nin alınamadığını görünce dolan
dmldığma hükmetmişti. Onun 
bütün emeli bu üç gün zarf mda 
parasını kurtarmak ve ondan son
ra tiyatrocu güruhunu başından 
def etmekti. 

Kizım Ziya işin malt cibe
tile pek alAkadar olmuyordu. 
İlk günü kahve müstecirini ken
di haline bırakmayı ve onun 
kazanç hevesleıfoi okşayarak er-

en hassas noktasına temas etmeyi 
unuttu: Kumar it noktai naza

rından, ancak hudutsuz bir su
rette içine girilirse manasızdır. 
Fikrimi bir misal ile anlatayım: A B O N E Fİ A T 1 tesi günler için külliyetlice bir 

TÜRKiYE ECNEBi avans koparmyı tercih ediyordu. 
Ben para kazanmak maksadile Akşam yemeğinden sonra muş-

sipekülasyon yapmak için bin lira ı4oo K.r. 1 Sen• 2700 Kr. teri gelmiye; yavaş yavaş kahvenin 
tahsis edecek olursam tehlike bu bin ~~ : ~ ~Y ı:gg :: içi muhtelif tabakadan halk ile 
lirayı kaybetmekte değildir. Tehlike ı ıso .. 1 ,, 300 " dolmıya başladı. İlk zamanlar 
bu parayı hem kaybetmekte, Gelen e\•rak geri verilmez. terbiyeli bir ihtiraz ile pesten 
hemde kaybedile parayı tekrar hanlardan mea'uliyet alınmaz. çıkan sesler, kalabalık artıkça 
kazanmıya çalışmaktadır. İnsan- Cevap için mektuplara 6 kuruşluk makamını yükseltiyor, arada nargile 
1 h. b. k d k pul ilbe1i lazımdır. 
ar ıç ır zaman umar a ay- Adre1 deA"iştirilme'i (ıt>) kuruştur. 1 takırdıJarma karışan galiz kUfür-

bettikJeri para ile mahvolmamıt· ._ ____________ _. ler bile duyuluyordu. Yerlilerden 

• 

birçoğunun tiyatro seyrelmek ıçaıı 
kafayı tütsülemek lazım geld iği 
kanaatinde bulundukları anlaşı
lıyordu. Mübahase esnasında 
Kazım Ziyanın sayılı koıni !dcrden 
olduğu tiyatrocu kızlardan bir
kaçının mükemmel çiftetelli oy
nadığı bilmiyenlere öğretiliyordu. 

Nihayet dehşetli güriiltüler, 
ıslık ve nara sesleri arasında 
perdenin açılacağını haber veren 
çanlar duyuldu. Seyirciler ara
sında birden kesilen gürültüyü 
en münasip mevkilere yerleş
tirilen sandalye takırtıları takip 
etti ve son çanla birlikte bütün 
sesler kesildi. Oyun başlamıştı. 

Seyirciler ilk sahneyi soğuk bir 
hayretle karşıladılsr. Ne göbek 
atan kızlar ne de şakşağ·ını 
rast geldiğine savuran "komikler,, 
vardı. 

Fakat, peştemaldan mamul 
sahne kapısında Kazım Ziya 
" Otello ,, kıyafetine görününce 
bütün ümitler yeniden canlandı. 
0Yaşaf,, nidalarına ve anlaşılmı
yan naralara karışan alkışlar 

epeyce devam etti. 

Oyun devam ediyor, fakat, 
sahnede, kız kaçıran bu azgın 
Arabın yüzü gülmüyordu. Birinci 
perde hoşnutsuz mırıltılar arasın
da muvaffakıyetsizlikle kapandı. 
Kapıda parasını geri almak is
tiyen açık gözler bile göründü. 

Bereket versin polisin müda
halesi umuma sirayete pek müs· 
tait gürünen bu teşebbüsün önü
nU aldı. 

İkinci perde arasında bir ih i 
alkış duyuldu. Dram, dram, oyun 
drammış sesleri bilnıiyenlere y ·ni 
bir tiyatro nev'inin ismini öğreti
yordu. Tem sil edilen facianın 
neticesini i!ğrenmek mernkı umu

mileşiyor. Fakat sahne üç:incü 
perde için bir türlü açılamıy ord· . 

* Müsaade alınmış olmasır:a 

rağmen, bir kere kest iği krediyi 
tekrar açmamakta inat eden 
müstecir oyun başlamadan evvel 
Kazım Ziyaya bir banknot d ahn 
ihs~n etmişti. İki g ün.'eubcri 
midesine bir habbe im1irıne 'en 
hazırlıklarını ikmal eden Kazım 
Ziya parayı alır almaz bakıiale 

bir çocuk koşturmuş ve cHi cii r~ 
hem pastırma ile bir okka ekrnck 
aldırmıştı. 

Fakat, ömründe tiyatro sey
retmemiş bazı aktörlerin kıyıı f€.l
lerini düzeltmek, giriş çı'<ış 1 arnt 
tanzim etmek gibi mühim meşgu!ı· 
yellerden vakit bulup ta bir lok~ l 
bile yiyememişti. Esasen, o sahn., f 

çıkınca bütün dünyasile bir:ikt.:! 
kendisini de unuturdu. Bilhassa 
"Otello., hem medar, şöhret i 
hem de yegane aşkı idi. O, bu 
rolü küçük kasaba tiyatn..-lar " '' 
düşmeden evvel de temsil ehniş 

ve birçok takdirler kazanmıştı. 

Şekspirin dehasmı "Otel!o,, 
da anlıyor ve "Ütello,, ya deha· 
farm en bedbaht çocuğu diyor
du. O, sahne haricinde de bütün 
tanıdıklarını mutlaka Sekspirin 
" eşhasından ., birine beıuf;lir; 
bunların haricinde bi!' insan mo-

( Devamı 11 inci sayfada ) 
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden : 

HAİNLERİN İÇ YÜZÜ..._M
0

: __ ·;i= 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y aphlar 
RIZA TEVFİK MISIRLILAR HAKKINDAKi 

KANAATİNİ ŞİMDi DEGiŞTİRMİŞTI 
-35-

Şahan ağa, fıkrayı bitirdik
ten 10nra ilave etti: 

-Sizin hikmetfuruşluğunuz da 
kurdun sözüne benziyor. Saçmız
da tutam tutam pislik, bıyığınız· 
da tel tel kir var. Onları silme
den, silemeden bize hikmet 
okuyorsunuz. 

Rıza Tevfik, ibtiyarsız bir 
hareketle saçını ve bıyığını yok· 
lamakla beraber cevap verdi: 

- Ben kurt oluyorum, ıen 
tilki oluyorsun, öyle mi ? Vay 
sevsinler kuyruksuzu mu 1 

Kürt Zeynelabidin, münaka· 
ıanın büyümesine mani olmak 
için söze karıştı. 

- Yahu, ne tuhaf adamlarst· 
nız. Bu felaketli günde bile bir
birinizle dalaşıyorsunuz. Fıkrayı1 
tefrikayı bırakın da bahse geçin. 

Yine gevezeliğe yol bulmak 
zevkile Rıza Tevfik, kavgadan 
•az geçti, sözüne devam etti. 

- Evet, müteselli olalım. 
bunlar, bu gibi şeyler olagandır. 
Her devirde ve her yerde de 
olmuştur. Ben, GümDlcOnede 
adam akıllı dayak ta yemiştim. 
Kelle yerinde durduktan sonra 
herşey unutuluyor. Yalnız d&
ınneceğimiz bir nokta var 1 Bu 
baldmçıplakları üstümüze kim 
saldırdı? Bana kalU'Sa bunlar, 
para ile satın alınmış adamlardır. 
Bizim memleket haricinde haka
ret gördüğilmüzü söyliyebilmek 

için muhakkak bir plAn kurul
muştur. Ve bu donsuzlar, o pli· 
nan figümalarıdır. Zaten Mısırı 
ve Mwrlılan biliyoruz. Bilgisiz, 
görgüsüz insanlar 1 

Diğerleri dinliyorlardı, lakin 
cevap vermiyorlardı . Vapu,da 
Mısırlıların siyasi seviyyelerindeki 
yükseklikten derin bir hayrani
yetle bahseden sersem filozof, 
kendilerini istikbal için geldikle
rine z.ahip olduğu halka konfe-

ranslar vererek şükranlannı ar
zetmeği tasarlıyan o alık adam, 
timdi kanaabnı değiştirmişti. Mısı
nn ve Mısırlıların aleyhinde bu
lunuyordu. Halbuki o 11rada dün· 

yanın neresine gitseler, Türkiye• 
deki milli cidali itilmiş olan 
herhanği milletin toprağına 
adım atsalar ayni istikbali ve 
biç olmeua ayni iatiakab 16-
receklerdi. Çünki o cidalin küre 

berinde uyandırdığı akialer, 
çok mllhimdi. Sersem filozof, işte 
bu hakikati g&mek istemiyordu, 

yahut gllremiyordu. Saçma bıyı-
ı tına bulaşan kirlerin ve bilhassa 

kOrklll paltosunu berbatlaşbran 
lekelerin, hıncını timdi o temiz 
ruhlu ft mert hamleli lskende-

riyelilere atıp tutmakla çıkarmak 
iatiyordu. 

Riza Tevfik, arkadaşlannıa 
bir hlikftm vermediklerini g6r6nce 
tekrar bıyıklarını hüktii : 

- Naaıl, dedi, görüşüm doğru 
değil mi? Burad::ı bizi incitmek, bizi 
ld5tülemck, bizi küçük dü,ürmek 
için çal:şan bir teşkilAt var. 
Ayağımız. müvazeneli atmalayız. 

' Çünki o, karşılarına 
çıkan halkı kendilerini 
istikbal için gelmiş sanı· 
yor, onlara şükranlannı 
arzetmek için konferans 
vermiye hazırlanıyordu. 
Halbuki iş aksi çık
mıştı. Fakat düşünemi
yorlardı ki Anadolu cen· 
gini duyup işitmiş hangi 
memlekete gitseler ayni 
istikbali, hiç değilse ayni 
istiskali göreceklerdi. 

ve bu teşkilatı tepelemek ıçın 
bnkamet nezdinde şiddetli teşeb
bftsatta bulunmalıyız. 

Hükümet kelimesi, firariler 
kümesinde yeni bir yakaza uyan-

dırdı ve Hoca Zeynelibidin •i
zını açtı: 

- Hükumet denilince hah· 
rıma geldi. Bizi burada da ara
yıp ıormıyacaklar mı 1 Bir mem

lekete kuvvetli bir tacir l'else 
hükümetin alakadar olması icap 

eder. Buraya siyast mülteciler 
geliyor da aldıran yok. Vallahi 
ppyotum, tatmak ta değil, fena 
müHihazalara kapılıyorum: Mısırla 
Ankara arasında gizli bir mua-

1 

hede, bizim aleyhimize mlttevec
cih bir anlaşma olmasın f 

Şaban Ağa dayanamadı : 

- Be hocam, dedi, gizli mu
ahedeye ne hacet? işte Mısırlılar 
hislerini apaçık gösterdiler, bizi 
parlakça karşıladılar. Daha ne 
istiyorsunuz? Taş, çamur, yumur
ta kafi değil de üstümüze bir de 
top mu atsınlardı? 

- Ağa, bu senin bildiğin 
bahis değildir, ince manadır. 
Yalnız şu kadarını aöyleyim: Halk 
başkadır, hükdmet başkadır. 

- Bu diyarın hükümeti, halk 
gibi düşünse gerek. Polislerin 
balopndan ben &yJe anladım. 

- Bu, senin kuruntundur. 
bizler buraya dost elile ve dost 
pasaportile geldik. Dost muame
lesi g6receğimize şüphe yok. 

- Ne şerefle geldik, ne par
lak ııetirildik? Allah, tekrarmı 
nasip etmesini 

Yine kavga, yine gtiriilttı bq-
lamışb. Şimdi Şaban Ağayı ters 
görmekle ittiham ediyorlardı. 
O da, bütün arkadqlannı ka ... 
lükle, hakikate kartı ı&z yum
makla müttehim tutarak mütema
diyen atıp tutuyordu. Artık Mıar 
hükumeti tarafından habrlan 
ıorulacak mı, ıorulmıyacak mı, 
bahsi unudulmuştu. Sen ve ben 
davasına girişilmişti. 

( Arkaaı nr ) 

senenin en talihli Bu 
Kumbara sahipleri ••• 

NiSAN 

ı 

2500 lira mükif atlı 
932 birinci kurası 
1 nisanda çekiliyor. 

Birinci mükafat 750 lira 
ikinci mükif at 250 

" 10 kişiye "100" erden 1000 " 
1 O kişiye " 50 ,, erden 500 " 

Sayfa ı 1 
= 

~·~'T 
Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 

22 Mart 932 Sah 
lstanbul - (1200 metre S kilont) 

18 gramofon, 19,5 :iafıs Burhan Bey 
he,etf tarafından konser, 20,5 gra
mofon ile opera parçaları, 21 Hafız 
Burhan Bey heyeti. 22 orkestra. 

Heilsberg - (176 metre 75 kilovat) 
19,S Fautun ikinci perdesi. 

Mühlaker - (360 metre 15 kilo
vat t 19,S Faustun ikinci perdesi, 
22,SO dört kişilik kons~r: Şuber t. 

Bükreş - (394 metre 16 kilovat) 
19,S milli tiyatrodan naklen Göthe 
bayramı. 

Belgrat - (429 metre 2,5 kilovat) 
19,55 gramofon, 20,lS Göthenin 
tiirleri, 22,50 Çigan orkestrası. 

Roma - ( 441 met•e 75 kilovat ) 
20,45 salon orkestrası Brams, Lekau, 
21 muhtelif konser, 22 komedi, ilk 
sayha. 

Pra• - ( 488 metre 120 kilovat ) 
19Götheden bir komedi Egamon. 

Viyana -- (517 metre 20 kilovat) 
19.28 Arfen şarkıları, 20,28 Gatbe 
hakkında bir konferans. 20,50 sen
foni Beethovenden parçalar, 22,3S 
dans havaları. 

Peşte - (550 metre 23 kilont) 
19,45Halk aanatı,20,lSGöthe hakkında 
konferans, ?.2,30 piyano konser. 

Varşova - (1411 metre 15' kilo
vat) 19,35 .-ramofo~ 19,45 radyo 
a-azeteai, 20,10 Şopen komedi. 

Berlin - (1933 metre 75 kilovat) 
19,30 Fauatun ikinci kısmı. 

23 Mart 9 3 2 Çarşamba 
lstanbul ·- (1203 metre, S k:lovat) 

18 gramofon, 19,5 Cennet l lanım 
Yesari Aıım Bey, 20,5 gramo
fon ile oper:ı, 21 Bedayi musiki 
heyeti, 22 cazbant. 

Heilsberg - ( 276 metre, 75 kilo
vat) 20 ikbabar, havalan, 21,10 kon-
~r. 

Mühlaker - (360 metre, 75 hi'ovat) 
19,55 hafif musiki, 21 konferana, 
21,30 keman konseri, A. Molden 
ıonatlar. 

Bükreı - ( 394 metre 16 kil ovat ) 
20,45 keman solo, Scarlatte, Subcr 
Liit. 

Belg-rat - ( 429 metre 2,S kilovat 
20 Çek konseri, 21 Götbenin milli 
Sırp fİİr)erine teairi, 21,SO Rus mu
ıikisi, Prens lgar 

Roma - ( 441 metre, 15 k ilovat) 
20,45 operadan nakil. 

Prag - ( 488 met re, 120 kilovat} 
21 askeri bando. 

Viyana- ( 517 metre, 20 kilovat) 
20 klasik operet ler. 

Pette - (553 metre, 23 kilovat ) 
20,15 Haydenden parçalar, senfoni 
numara 28. 

Varşova-( 1411 metre, 158 kilovat} 
19.tS Şopen konseri, 21,30 komedi. 

Bulin - (1635 metre, 75 kilovat) 
20 klasik operc. lerden parçalar. 

Dikkat: Dercetmek.te oldutumuıt: programların Avrupaya ait 
olan bmı vaaatl Anupa aaatine a-öre tanzim edilmiıtir. 
latanbul •aatine tatbiki için Anupada saat (17) olduğu 
aamaa latanbulda {1) • sdcliti far1edilmelidL 

j HİKAYE 1 

"Otello,, nun Pastırması 
(Bal tarafı 10 uncu sayfada) 

deline tesadilf edilemiyeceğini zım Ziyanın elini sıkabilôi, ne de 
zannederdi. 

İkinci perdeden aonra ken
dinde bir halsizlik hissetti ve 
makyaj masasının başına çökerek 
pastırmasını yemiye başladı. 
Dışarda gtirültüye tempo tutan 
sandalye takırtılan tahammlil 
edilmez bir hale gelmişti. Fakat, 
Kazım Ziya hiçbir ,eye ehemmi
yet vermiyordu. Ne zamandan
beri uyuşan açbğı ilk lokmalarla 
uyanmış midesini tazyik ediyordu. 

Dere kahve müsteciri içer
den ııkı sıkı sürmelenmiş olan 
kapının önünde yalvarıp duruyor 
fakat, bir cevap alamıyordu. Kı
zım Ziya yemeğini tamamen bi
tirdikten ve &stüne de iki bardak 
soğuk su içtikten sonra kapıyı 
açtı. Dudaklarının aulaşılmaz bir 
mırıltı, gözlerinde mecnun bir 
tehevvtlrun kızıt!ığı vardı. Milstc
cir korktu ve sessizce yol verdi. 

• 
Üçünd perde batlamqtL 
Sahnedea büyüln b~ buhar 

baliode tapn dolu Ye taaan cüm
leler, kanatlanmlf tufe,tl gibi A

lona esrarengiz bir lana ile dol
duruyor, ruhlara dehanm mitte
hakkim ve sürftkleyid zincirini 
YUrUyordu. 

D6rdllncü perde açılıncıya 
kadar alkıı kesilmedi. f-lalk, 
Kazam Ziyayi, komikleri, giibek 
atan kıı.lan unutmUf, aaluıedeki 
Arabın etrafını aaran bl111ma 
dalmııtı. Belediye Reiai okadar 
ez.iyet çektirdiği artistin elini 
sıkmak için hazırlanıyor, Muta
sarrıf, ciddi eserlerin himayeai 
icap ettiğini yanındaki " Cfl"afa ,, 
anlatmıya çalış yordu. 

Fakat, ne Belediye reisi Ka-

mutasarrıf ciddi piyesler temsi
lini himaye etmek fırsatım buldu. 
Çünki; Kazını Ziya dördüncü 
perdeye sancılar içinde kıvra
narak çıktı. Ve, bir şey isteı 
gibi halka doğru uzanan kolunun 
listüne, boylu boyunca cansız 
uzandı. 

Halka dehaların ışığını açan 
ar.list açlıktan olmüştü. 

Bir Kongre 
Anadolu kulübü heyeti umu

miye azasına: 25 mart 932 cuma 
günü saat 11 de fevkalade bir 
kongre akti mukarrer olduğun
dan kulübümüze mensup umum 
azanın mezkur günde bebem chal 
kulüp binasına teşrifleri ehem
miyetle rica olunur. 

irtihal 
E&kişehirde Ebe zade Ebe 

Naciye Hanımın vefat ettiği ha· 
ber alınmıştır. Cenabı Hak ailesi 
efradına ubrı cemil ibaan etsin.I 

1otolra/ Talılill Kapon ·ı 

THlalWll it·•--- Wtr-r• ''l ı ı 

fototr.ı...aı 5 afft kııpea i! ı ..) r· 

iki• ...-i•l• Foto}ralıau 8&r.111 

laW6' ve iade ........ 

lal-. meale< 
veya aam'a . .' 

Hanzl ıuallerlo 
ceY .... f 

-----~ 

foto :-ai n ı r ·-- .... "--
t o o~rafı ,. &..i~esi)Oil11rıı1l ı . 

mıak~bi :ade göad ·ı eb ir, 
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Hasan Kolonyası Halis limon çiçeklerinden mustahzar 90 derece bir harikai san'attır. 
Itriyat ileminde menendi ve naziri yoktur. 

ltasan mustahzarıt fabrikısa mUhilrOne dikkat. Taklitlerinden sakmınız. HASAN ECZA DEPOSU 

Kuranı Kerim Tercümesi 
TÜRKÇE MUSHAFI ŞERİF Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

BAŞ 
Ainfarım 

DİŞ 
Ağnlanaı GRİP I 

FEVROZİN 
N 
E 
c 
D 
E 
T 

Kadınlann · MAÔLÜF 
Romatizmayı 

Nakrisi 
AYBAŞI EDER 
Sancılarım Her eczanede bulunur. 

lnsanm Babası Kimdir? 

ADEM MI? MAYMUN MU? 
Bu husu.ta nokaaa kalan bllailerlmlal nereden almahyu. bmtn 

mükteaep Yak'alanna l.thaat eden keıflyatıaa mı? Yoba dla kitapları· 
nın hiç detiımlyen tel&ldd •e hlklyelerlne mi? 

UMUMi KÜTÜPHANE ve ECNEBi 
MÜELLiFLER KOLEKSiYONUNU 

Neıriyatandan M. KEMAL B. tarafından tercilme edilen meıhur 
Antropoloji &ilmi DOKTOR.RENE VERNEAU,nua lnaaaın bqlanııcına 

ait Ye aon ilmi nazariyelere latlnat eden: 

İNSANLIGIN BAŞLANGIÇLARI 
adındalci eserin birinci kaama DOKTOR ABDULLAH CEVDET BEYiN 
mukaddemesile mGtercimla Danlniame dair pek meraklı bir etüdGna 

lhtl•a etmektecllr. Blyilk kıt'uı 40 kGçGtG 20 kuruıtur. 
192 sayfa ve 25 ruim vardır. Btıt8n kitapçılarda satılır.) 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

3. cü keşide: 11 Nisan 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: 
100.000 Liradır. 
Ayrıca 20.000 Liralık 

bir mükafat. 

Dotum " kaclm hutahldan 
mlttehaslUI 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hutalarını Ttırbe karpada 
eaki Hillliabmer blumaclald 
muayenebaneainde ber,an 61-
leden ıc;nra kabul etmektedir. 
Telefon l.t. 22622 

1 LAN 
Amerlkaya sitmlt olaa Ellaia Vl· 

layeti Palu kuaaa •llukatmclaa 
Künbet karlyeli Yuauf otlu H ... nta 
zevce ve çocuklan hakkında laer ki
min ma1Gmab varaa latanbulda Ame
rikan Ekaprea kumpanyuı •uıtau• 
le F, S. P. namına tahrir• •lraea• 
atları rica olunur. 

Çocllk U.tabldan mlteh._.• 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyotlu Mektep aokak 

Telefoa B. O. 2496 

Kulak, Boğaz, Burun MGtehaaaıaı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyotlu, Mektep aokak 1 

Telefea ı 2496 

Çanakkale villyetinin Ayvacık 
kaza•mn Çamurcuk ve kuruah
lat Devlet ormamndaa her MDe 
3210 kantar Çll'adan iki 1enede 
6420 kantar çıranm beher ku
tan 15 kurut muhammen bedeli 
üzerinden talibine ihale edilmek 
llzere mllzayideye konulmuttur. 

Müzayide ve ihale açık ola
rak ve 661 • 719 N. lu kanunla
rın abkimı umumiyeai veçbile 
?:1 • 3 • 932 tarihine mDsadif 
cumartesi gllnll saat 15 te Ça-
aakkale 'rillyetinde orman ıatiş 
komaiyonu huzurunda icn edile
ceğinden taliplerin 966 lira Mr

maye vu'ma maU iktidarlannı 
ı&terir ticaret odua veaikumı 
ve muhammen bedelden qağı 
olmamak tartile vereceği bir se
nenin bedeli miktarının % 7,5 
nispetindeki teminab muvakkata
ıını muhtevi teklifnamelerini iha
le kanununun 10 uncu maddesi 
sarahati dairesinde mezkiir 1aata 
kadar komsiyo:ıa tevdi eyleme
leri ve prtname ve mukavele
name sureti musaddakalannın 
Ankarada orman umum mDdOr· 
1616 ile lstanbul ve Çanakkale 
orman müdllrüyetlerinde ve ka-

.. -----------• aranılmua ilin olunur. l 
za muamellt memurluklarından 

Yeni Nepiyat 
Peyami Safa 

Fatih - Harbiye 
..... : Flatl .... ........ ltl Kr. 

Nazım Hikmet 

Benerci Kendini 
Niçin Öldürdü 
ŞUrler ı Flatl 75, ciltli 100 Kr. 

Nazam Hikmet 

Kafatas ı 
Fiatl : 75, cUtllal 100 Kr. 

Necip Fazd 

Ben Ve Ötesi 

Mahmut Yesari 

Su Sinekleri 
Blyllk roman: Fiati 150, clltlial 17S Kr. 

Mahmut Y eaari 

Bahçemde Bir 
Gül Açtı 

Bl)'lk roman: Flatı ıso, cUtlisl 17S Kr 

Mahmut Yesari 

Kırlangıçlar 
Roman: Flatl SO, clltllal 75 Kr. 

M·abmut Yesari 

Çulluk 
BG,Uk romanı Flati 150, cUtllal I7S Kr • 

• 
Mahmut Yesari 

Aksaçlı Genç Kız 
BGyük roman: Flatl UO, ciltllal 175 Kr. 

Mebrure Sami 

Sönen Işık 
BOyllk rom&ns Flatl 125, elltllal 150 Kr. 

Etem izzet 

Beş Hasta Var 
BtlyDk romanı Flati 17S, dltllal 200 Kr. 

Suphi Nuri 

Kooperatifçilik 
Fiatt ı 125, clltllsl ıso Kr. 

Sühulet KOtOphanesi 

Dr. A. KUTIEL 
CDt •• zilhrevl haatahklar mGte
haHıaı. KarakCSy bGyiUc mahallebioi 
yanında 34 

Beşiktaş 

DİKİŞ YURDU 
Ea aon uaul laere as sam.eda bl~ 
.. dikit .. k ... , ...... ..., ... 

t..,ıaat ljreWlr. Huaual deq te 

Yerilir. Akaretler M 

UCUZLUÖUM ÇARESi 

iptidai maddelerini Anado
ludan getirten lokantamız buh· 
ran dolayıaile mtıhim tenzilat 
yapmışlar. Herkese elveriıli 
abone usulüne ba,lamııtır. Y ee 
mekler adamlarımızla evlere 
gönderilmektedir. Müşterileri· 

mizin nazarı dikkatini cel· 
bederiz. 

- llSultauh .. t Narla u•• lekaatua-•• 

KURANI KERiMiN ESKi HARFLERLE BASiLMiŞ TAM VE 
TAMAM TERCÜMESIDlR. BOYOK KIT'ADA 719 SAYFA. 

Den Tekili Halla, Meclisi Maarif uuandan Hacı Zihni •• 
Faiz, tetkiki mllellefah ter'iye uuandaa Hilmi Efendi 
merhumlann tetkikinden geçmit ye takdirlerini kazaallllfbr. 

llla.a.t ............ ......a.. •• 11t .. ,,. .a ... - dikkat ......_ 

llhe;ryem clltlW 2IO, yaralıdan yalchs eUtlW 250 1aldıah, t.nallcl• .ııa.ı • it. 

Sabş yeri: Sühulet kütüphanesi 

ŞükUfe 
Kolonyalan 

Dünyamn en nefis 

müstahzarabdır 

80 

M 

90 

91 

10 

Derece 
.. 
.. 
.. 
.. 

Aıl 

AliyUllll 

Fe•kallde 

Muaj 

Pariı çiçekleri 

Nefaset itibarile hiçbir ecnebi markası Ştıküfe kolonyuı 
çeşitlerine tefevvuk edemez. Bilhassa kibar mağazalarda sablır 

Arapçasile Birlikte K~:~::;m 
BllyUk Tlrk alhal C.Ydet PAfaaua ...-ı K•..t7..W llaTI dofna -' .-lfia 

mllk-mel cDtllal 20t kanqtar. Kapaalda kafat ,,. ..... ya14mla olltllal 
!4IO kuruıtur. Nllahalan azdır. 

Hayatı Hazreti Muhammet 
KıJllletll uerla t.kmill dltH JOO lmrqtur. 

Mufassal İslim Tarihi 
Ctltllal IOO karuttur. 

Meşahiri İslim M1~n:ser 
kurqtur. Bu ldtaplardaa posta .... u alaaalMlu ~lr. 

Merkezi: Tllrk Nepiyat Yurdudur. 

Dr. H O R H O R O N 1 
Cilt ve Znlırevi hutalıldan mubayenehanai. 
Beyotlu, Taksim. Zambak ıokak No. 41 

lmmbul 4 llnctı icra memur
lupndan: 

Temamına 2052 lira kıymet 
takdir edilen Beşiktqta T qvikıye 
mahallesinin hamamcı Emin efen
di ıokağmda atik 3 numaralı 
anamn 342 hisse itibarile 229 
hissem açık arttırmaya yazedil
miş olup 3 l Mart 932 tarihinde 
prtnamdsi divanhaneye talik 
edilerek 14 Nisan 932 tarihi
ne mlldadif pertembe gtlntl 
uat 14 ten 161Ja kadar lstanbul 
d6rdllncll icra dairesinde açık 
artbrma mretile utiJacakbr. 
Artbrma ikincidir. Birinci art
tırmada 250 liradan fazla talip 
zub(ir etmemiftir. Ba defa en 
çok artbrmanın Ostllnde bırakı
lacakhr. Artbrmaya iıtirak için 
"7 teminat akçesi alınır. Müte
rakim vergi ve vakıf icaresi 
mlifteriyc aittir. icra iflü kanu
nunun 1 19 uncu maddesine tevfi. 
kan hakları tapu sicillerile sabit ol
mayan ipotekli alacaklılar ile diğer 
alikdaranın ve irtifak halda 
sahiplerinin bu haklarım ve hu· 
ıusile faiz ve masarıfa dair olan 
iddialarını ilin tarihinden itibaren 

muından hariç kalırlar. Allka
darlann lfbu madde ahkbmıa 
gire hareket etmeleri ye clalıa 

fazla mal6mat almak iltiyealeria 
931 • 466 doaya n11111U'Uile me
muri7etimiM mtlracutlan illa 
olunur. 

ılliıı ıınusı 
T .... tarllal t• 

Sermayeli Tam•m• 
tediye edllmlf 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi: ISTANBUL 
TORKIYE' deki Şubeleri: 

GALATA ~TANSU~ IZldR, 
SAMSUN, ADANA. MERSiN 

YUNANiSTAN' daki Şubeleri: 

SELANlK, ATINA, 

KAVALA, PiRE 
BilGmum banka muamelib. Kredi 
mektupları. Hu cin• nakit Gurine 

hesap küf8ch. Huaual 
kanlar ican. 

yirmi g&n içinde evrakı milıbitele- ------------• 
rile bildirmeleri llzımdır. Akli Soa Posta MatbAUl 

halde haklan tapu sicillerile sabit lablplerl ı Ali Ekrem, S.llm Ra11p 
olmayanlar ubf bedelİDİD payı.,. Neerirat lllcllrlı Seli• a.,.. 


