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Bek&rlık Vergisi Komisyonul Vehip Pş. Mısırda Siyasi 
Yakında Faaliyete Geçiyor Fırka Kuracakmış 

V ~!~hI~!1~~!1 ,ar.~.., ... Da Alına Mı? 
kü kın telgrafımda bekirlık 
vergisi bakkmda Süleyman Sım 
Bey tarafından yapılan teklifin 
Halk F1rkasında görüşülecejini 
haber vermiştim. Filhakika Halk 
Fırkasımn dilnkü içtimaında 
Yozgat meb 'usunun bu teklifi 
mevzu bahsoldu. Ancak dünkü 
içtimada, bu teklifin husuıl bir 
komisyon tarafmdan tetkik oluna• 

rak neticesinin fırka grupuna bil
dirilmesine ki:ı.rar verildi. Ko
misyon şu gün]erde toplanarak, 
etraflı tetkikat yapacak ve bir 
de rapor hazırlayacaktır. 

Bekarlardan vergi alınup alın
ma ınası hakkında bu teklif bura
da alAkar zevat arasında ciddi 
münakaıa1ara mevzu olmaktadır. 
Yozgat meb 'usu, bekArhk vergi
sinin evlenmeyi teşvik ve nüfusu 
tezyit hususunda miihim faydası 
dokunacağını teklifine espabı 

mucibe olarak ilave etmektedir. 
Teklifte vergi nisbeti, vergi

nin hangi bekfrlardan alınması 
icap ettiği hakkında bir işaret 
yoktur. 

Fakat vergiye taraftar olan 
meb'uslarla aleyhtar olanların 
fikirleri başka başkadır. Bununla 
beraber mutlak olarak kabul 
edildiği takdirde verginin bir 

Bekiirlık vergisini teklif eden 
Siilegman Sırrı 8. ( Yozgat) 

nispet dahilinde alınması muva
fık olduğu ileri sürülmektedir. 

Meseli Gyle beklr erkekler 
vardır ki bunlar aile geçindirmek 
hususunda evli erkeklerden ta
mamen farksızdır. Memleketi· 
mizde anasını, babuım, muhtaç 
kardeşlerini ve yakın akrahala· 
rını deçindiren bekar erkekler 
pek çoktur. 

Bir de yalnız bqma yaşıyan 
bekar erkekler vardır. Aynca 

( Devamı 3 üncil 1ayfada ) 

Gizi ir içki Fabrikası 
Daha Bulundu 

Fabrika Güçlükle Meydane Çıktı. 
Sahibi De Damdan Kaçt! 

Yeraltı fabrikasının vaziyeti ve fabrikayı megrlana 
çıkaran memurlar 

Taksimde, Tarlabaşı caddesin- Buradaki tertibat o kadar ıyı 
de, Meşe sokağında gizli çalışan allnmışbr ki evin Ust kısımlan 
bir içki fabrikası bulunmuş, ev arandığı zaman hiçbir şey ele 
aranmıı. mevcut malr.emeye vazı· geçirilememiştir. Nihayet mutfak 
yet edilmiştir. Yeraltı kısmında kısmına inilmit. burada bir geçit 
gizli surette içki yapılan bma 10 1 olup olmadığı anlaşılmak için çini 
numaralı evdir. ( Devama 11 inci aayfada) 

......... _ .. _._.. ...................... .......-....... . 
Bir Alman Atinada 

Kayboldu --Atina 22 ( Hususi Muhabiri
mizden ) - Birkaç pıı evvel bir 
seyyah vapurundan Pireye çıkan 
bir Alman aeyyahı ortadan kay
bolmuş tur. Alman Sefareti 
ıeyyahı hnkumetten istemektedir. 
Bu tagayyllp hAdisesi vapurun 
Pireden müfarekatinden 16 saat 
sonra hllkümete haber verilmiştir. 
Poliı hummalı bir faliyetle ıey
yahı aramaktadll'. 

Darülfünunda, dün mttrasim 
gapılırlam 

BUyijk Alman şairi ve edibi 
Götenin yüzüncli yıl dönümü dün 
Darülfünunda samimi bir şekilde 
tesit edilmiştir. 

hk sözü Edebiyat Fakültesi 
Reisi Ali Muzaffer Bey almış ve 
Götenin Alman irfan ve hars ilc
minde yapbğı tesirleri izah etmiş
tir. Muzaffer Beyden sonra mü
derrislerden Şerif ve felsefe tari
hi müderrisi Orhan Sadettin Bey
ler bilyUk mütefekkir ve mubar
rirden bahsetmişlerdir. Sadettin 
Bey G6tenin felsefi telakkilerini 
anlatmıı ve alkışlanmıştır. 

Ka~anan "Türk 
Kolejine,, Dair . 

Geçenlerde kapanan Cağaloğ
lundaki ( Tllrk kol.eji ) hakkında 
malumat verirken mektep Müdü
rünün Şerif Bey isminde bir zat 
olduğu yazılmıştı. Şerif Bey ken
disinin Mlldür olmayıp sahibi im-
tiyaz olduğunu, mektep kapan
dıktan sonra talebenin başka 
m~ekteplere yerleştirildiğini, hiçbir 
talebeden şahsen taksit parası 
almadığını söylemiştir. Mektebin 
ücretleri verilmiyen iki talebesi
nin de diğer leyli bir mektebe 
yerleştirilmek istendikleri, fakat 
bunlar tarafından kabul edilme
diiini aynca bildirmiftir. 

İlk Faaliyetini Türk, Kuran, İslam 
Mevzulu Bir Konferansla Gösteriyor 

lskenderiye 7 (Huıusl) - Umu
mi harpta Kafkas ordusu kuman-
danlığında bulunan ve elyevm .,. 
burada görünen Vehip paşanın 
MilsHıman cemiyetinde 0 Ttırk, 

Kuran , l.lim " mevzuu etrahnda 
bir konferans vereceğini öğren
dim. 

Deveran eden şayialara gGre 
bu vesile ile Vehip pqa bir fırka 
kurmayı da dUştınmekte imiş. 

Başı aıkışmca milleti yllz llstO 
bırakarak Avrupayı boylıyan Ve-

hip Paşanın bu tasavvuruna şafıp 
hayret etmemek mümknn değildir. 

Halı ticaretinden kazandığı 
paralarla Avrupada sucuk ticareti 
yapan ve sonra elinde avucunda-

kini kaybeden ~Vebip paşa şimdi 
ticaretten elini çekmif bulunuyor. 

Bugün tekrar aiyaal hayata dön
mek garipliğini mi gösterecektir? 
BOtlln bu suallerin cevabı Vehip 

• 

V•lıip Paıanın ••ki hlr r~aml 
[ Mektebi Harbiye lllldllrll lk•ıa ] 

paşanın vereceği konferanstan 
anlaşılacakbr . Bu koof eranstan 
bahsedeceğim. 

OsmanNari 

Yetişmiş Bir Genç 
ZI 

•• 
oğar k Oldürdül r 

Silifke (Hususi) - Silifkenin Taşucu mevkiine merbut Kocapmar 
köyünde bir cinayet iılenmiştir. Cinayetin kurbanı Cennet isminde vı 
henüz on yedi yaşına basmıı bir genç kızdır. Cennet, Kırbas Hasan 
Ağanın kızıdır. Kaybolan bir deveyi ararken ormanlara dalmıı ve 
burada, feci bir surette boğularak öldürülmllştOr. Kızın 8lümll ve 
6lürken aldığı vaziyet şüpheli görüldüğünden ciddt bir tahkik yapılmıı 
ve şu hazin netice tespit edilmiştir: Cenneti boğan eniştesi Kerimdi!\ 

Biçare yavrucuğun ismetini berbat etmiş, sonra bu rezaletin 
meydana çıkmasından korkarak kızcağızı öldürmllfttlr. Kerim, cilrmUnll 
itiraf etmiştir. A. R. 

Bir Bekçi, Bir Kadını Parçaladı 

Tokat (Hususi) - Bir aydan fazla bir zamandanberi KGr Teslime 
iımindo bir kadın ortadan yok oldu. Uzun Eabıta tahkikab neticesin• 
de bu kadınm son defa bağ bekçisi Hüsamettinin nezdinde görilldnp 
anlaşıldı. Teslime esasen hafif meşrepli bir kadındL Vo yine anlaşıldı 

ki Hüsamettin bu kadını öldürmllş, cesedini parçalamıf, her parçasını 
bir başka yere gömmüştür. Bekçi, cürmünü itiraf etmiştir. Kanlı 
eıyası, saçları · bir dere içinde gömülü olduğu görülmüştnr. Ceset 
henüz çıkarı1mamışbr. Katil cürmünü itiraf etmiştir. Bedri 

Bir Şartla! 1 

- Seni koyveririm amma, benim karım bütün rakı şişt:ierimi 
buraya saklar; HD bu dolabı naaıl açtan? Bana öğret to 6yle pt 1 
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B& IBLZ ( Giniin Tarilıi l 
Yeni inhisarlar 

Kadrosu 
l.mit meliu.u Sırrı & ...._ 

DOMUZ ........... , ......... ... 
ltir proja verdi. lllJlet llecl~t ....... re1'1itten .. .w .. ._,. ........... n __ 
n ·•Yi>t ._.. .._, ıJ'fllJIUZ 
latbracak. Bu proje &atinde 
.... halk araaanllla dGtGnGl•n- Getiri/ecele 
....... rc1r. 

.A._f't & (foför SultaaaluDet ts) 

- Ben beklrım. Bu buhran 
111,te devam edene elenmİfe 
niyetim yok. Eauen keadimin ~e 
........ ha.Jatw ZOI' ipi ;e
rum. Bir de zavallı bir kız 

.a., ta ama da ~ içia
cle kı~ EW.awel 
tabii ft tatla - lıııti7iiijjbr. 

Her erkek ad ,. imler. Eia••-- •• , ... 
.... Wstn ft •• pnlr.LI& 
..... ...... vni,.t ••ı'± .... 
~ nl ir •• 1 ...,. .. 

llelslrWr ftll'S• s' ıs 
bt .. ., ......... 

• ._... ... ~,.,...... ----
-Ha,. ~ --.. --·-.. cWıleı·. ( ....... .... 

• Lldır ) ••itler.. .... -
.. h... k b ... 1 t ,. tleii 
,, •• 1 •••••• ... 1 .. 
lcret altnm. llri J•fl aınla 
refikam Ye validemi bin mala
nmlJet içinde yapbJOrum. 
EYim de kira.. Keşki evfenme-
•Jdim. Y alnm b..-, uaak 
... m der, nasıl olsa ._,... • 
rlkls plenlim. Bu çocuktan 
wlawt •lr Ye terhiJe etmek le 
bir me.ele.. Gerçi nlomek nll
fua lifuetimial allkadar eder. 
Fakat ben kemiyetten ZİJacle 
keyfiyete elummiyet ..... ..._ 
Dİm, doğurup 1e>kafa barakmak, 
tahsil ve terbiye verememektenıe 
az doiunıp iyi yetiştirmek daha 
ı,idir. Belhlık vergisine taraf
tar clefilim. 

• .... .., .................. .... 
---~ -Bcklddt werpi llelki ~ 

• L!- :....!.le.&. ~--=- :.l I=..,. W mr VUUMa ™ a11K•Ullr". 

Fak.at cvleıuaemeye karar verm
leria ba verpden korkarM evJe
necelderini zannetmem. Çlnki se
nede Gç bq lira wqi ""'* aaelr Wr 
hanımın bütiin }'illerini tberi11e 
almaktan çok kolaydır. Sonra 
mutlaka vergı alınacaksa bu, 
imlan da teımil edilmelidir. Ev
ı__. Wıru da ...,. ft ,.... 
ifidir. liw genç bir km fe.tc.al
de lae; mir, o m i~ teldiliai 
recWeder. Ve pzl'er .,,. 
bqkwnı bul~m• ve beyene
'MIM b.a lalÇ aicin .... Ver

miye ?Kdlur olıun? 

Şelarimize selen ma16mata ai
te bu w hr•• pk yap.. 
herine Edremit havaliainde mtl
M lllikt..U doma ........... 
Bu Jaban domuzlan bilha11a Ed
remit knaaının Dereviran aa
biyesi ormanlarında vu.ndm111tur. 
Edremit KaymakamLiı tarafmdu 
t.t.akl Vill1etine mllracaat edi
lerek bu domazluın lstanbul ,.,.__dm tabi-ip aablamtyacafı 

w•Ufhlr. Ticaret Oclar ha 
hususta tetkikat yapacak ve Ed
nımide mlilpet wya --'i bir 
cnap ıa.der .. ldir. 

Hariçteki Talebemiz 
Pariateki talebelerimizi teftite 

memur edilen Maarif Vellileti 
Mlfettiti Umumilerinden Kadri 
B. bagtin A vrupaya gitmektedir • 

Gözlüklii 
Şoförler ----
Şoförler Cemiyeti T anfm-
dan Tetehbise Girifiliyor 

......... idi .... 
lerin 'bliyehuımelerüain iatmlat 
edileceii~ a.klanda Wr lwab• 
wwcla. ŞefWer CemiJetl ıeisle-
rinclen bir zat demittir ki: 

.. Bugün en atuf>afh ve en 
tecriibeli ı~rlerimiıdcm mt\laim 
bir kuma ıhl6k1lldür. 

EaMea gözlAk ıialerdeki rii
yet nobanın tamamlıyan, mah-
zuru izafe eden bir alettir. Bili
kis rtzlllkli1 ghler efe •ftam
fardan tamamen farbızclır.,. 

!>iter t.rllfta Cemi,et h 
........ ... .... lara ........ 
.. • liw. 5 

Bulgarislana ihracat 
Ticaret Odasının yapbiı tet

kikata .... Tkkiyedeii Bulga· 
rista11a 11ğır deıiıi ilıraç eclile
bileeeii a~r. Oda tic
carlan teşvik edecektir. 

,... •• -..h•kw Daıdm. 
T.._ ( 2 - O) plip sebı•:tir. 
0-'B tM R s , Tnfik, 
ıce..a. • Fer, .... Am. 
C--1. M R, LeNıH llrhwet, 
SnM\ H:ia w Neati Be,lenle. 
...... eptia 

........... Bir •llrlclali 
Kılana Ttant al , l.t..w 

Tıcmet .,rsws wllaaat ede-
rek Trwkirde, acele olamyaa 
tefgrrf tarifesinin yftkseldiğinden 
şikiyet etmiştir. Kibrıslılar başka 
memfeketlerde hu tefgraflann 
tenzilatla kabul edildiğini ileri 
slı 111ektedirler. 

T alıriW Meselası 
Tat.rik1t yaphiı Wıkı.dald Bir Baba Ve iki Oğul 

........,. ünrillle RWemi,e n- O.ki.darda oturan ıab&kaJı 
,_. bplaa Sabri Be, bıakkın- Arnavut Halit isminde birisi, oğlu 
u baıhnehn tahkikata Dkdnnci 1 Şaban ve diğer bir ojlu Hayri 
14Gıbntik Salih Bey tarafmdan ile birh1de kazı Hamidenin dostu 
tlevam edilmektedir. Celili bıçakla yaralamıılardı.. 

' fACIA 

Dlll u.&çte lıir denir ram. 
eldu. iki za...U.. boiuldu. Diia u 
ıucLtımı& libi, faciaya kırmm 
hovah .... motlr •hep -.., 
boğulanlann blnmif olduktan 
undal Uak.,.m ~ -. 
tmdan ıeçerku ........ 

matlr -··h ~ paıp-1 ..... br. 
Knmm hoyalı metlr ba iti 

yapblda .... 80ll .... ile-
rilemif, ..... ... .. b 11tu • 
1.ahıta ... c1a1m.,. bd.r ... 
itle• .... ~- Falmt 
...a&la iami, - " r•N 
....... -- - ia elde .... 

Elcalliget 
Mekteplerinde 

Verilen malam.ata Slre ln&
mllzdeki ders senesinden itibuen 
ecnel>i ve ekaDiyet mekteplerinde 
tarih ve eofrafJa derslerinin fa
• iz nrk.. lı ıılfe teclıia ..... 
--' '9ak~ yeni hir taaaom 

vard...Ba takdirde ecnebi Ye ekali
yet mekteplerinde Tiirkçe ile 
okutulan derslerin miktan an-. 
olacak ve Jeuİ muallimler tayini 
icap edecektir. Ancak Maarif 
Veklletinin bu tasavvru alakadar 
mektep idueleri tarafından baza 
itirazlarla kUfıfanlDJf, hllk6met 
nezdinde t..,bn.ı., yap.ım.,. 
ba ......... hr. ---Müfettişler Toplamyor 

Şehrimizdeki ilk T edriMt lrli
fettifleri anümibdelsi hafta ... 
fında bir toplantı yapac•klarclar. 
Bu toplanhda bu ders ae•w 
zarhnda mekteplerde takip edilen 
usullerle muallimlerin vaziyetleri 
ilzerinde gör8flJleceJc:tir. 

Tirkhljü Tahkir Daıalan 
,....... ....... c& ile ..... 

.mı ole='v heklrwda B. il. il. 
takibat ,. ...... 1 - karar ftnli-

ğiıaclen A ...... Ali " Alamet FJ... 
dilerl&lla+m De1pbe ve~ 
ma'ah ı ı rlerise •at'aualrtw. 

laW..r hlarehırl için hntr lanan 
tıı' Nt kaclroaunun, meaurf arın 
8llUf w denceleriılla dalw olan ~et-' ............ Nan•• t... 
.._ ....... r. Yelli bdc• ..aa. · 
W.ee, lahiaar ldare!erlnde, tevhit 
edllAten aonra, s. - s• ... ., 
- l:n.t ealdar • ._.., Warele
lllllla ••at _...... •iktan 
..... Wn kadardır. 

Gazi Hz. nin Tebrikleri 
... Şahı Rıza Hanın dopm yıl• 

....... müaa.ebetUe Gali fb, Wr 
tebrik telsrafa aander•itler, Rıza 
Han da teşckkOr ve mGtelafril t•• 
.._, telgrafı röndermitdr• 

Habeş Ef çisi Gitti 
Gul HL ae Habet Im,anlontnua 

meltal>uau takcl;m eden ffabeı Fe.,. 
kallde Erçiıi M. Zelfafta 't'e refili 
.. tefwimizden Atinaym hreltd ....... , ... 

Bir idam Karan 
lamlrde ihtiyar bir kadaaı paraaı 

içia llcllren Hilaeyin idam ye ken• 
Mm•,_ ... eden Zehra '-int&elel 
tleaıla • - MIMJe mU .... ediA-

Bir lhül&t 
ŞMrimiallelD Sowyet n..- .. 

aa ... lllitirtin Ticaret Odaaı- laayd .. 
dlllp eclilmiJeceti meselesinden bir 
iltnaf çat.:mııtır. Oda, M1lmeaıillitin 
Wr ticaret mlene.ni oldttfav, mi
.. ..... iae reami Wr .ae ..... 
......... Deri .. r&,wlw. 

Otobüsler 
imtiyazın Belediyeye v~ 

n1diği Tebliğ Edı1di 
Şehrimizde otobüa lmtlyazuua 

........,.,. deyntfilöalf Mliıncfall 
• .,. o.lıllfp Veftlle"-'n' c19a 
belediyeye tebliğ" olunmuştur. Be!e
-,_ derl..ı. faaliyet~ ~eeeiltir. 

Bir lahidam 
1>111 Abalı Yemifte •uap ht. 

4iklrh y•lmlft fakat n4fU9 uyiab 
olmamatbr. 

Şeker Davası 
Şeker ihtikin davuına dia Sul

taulamet Biı'iacl Sulh Cesa mahle
......de Jlne de .. am ecBm.ı. Alpallu 
MGdGrl Hayri Bey de mahkemeye 
plmlf Ye tahrirı bir ifade varakası 

ile .. tl•ye Yer•iştir. Bu ar ada 
ıahltler de dinlenifmış ve muhakeme 
mlclafaa için talik edilmlttir. 

Kıraat 
Kitapları 

Dk ye Ortamekteplerde okuna· 
cak IDnat kitapluı plecetıı •Mdea 
...,,_ ... rif VeUJeti ..... ••• 
• 1 ••• 1rt.... .. it içla c.111 s.
Wr, ........ ttia Sachlr, ..... f.tsel, 
................. t N.n .,.,. .. 
•••' •-. Wr in f J• edil-... 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Ve Belcirlık Vergisi 

1 
1: Ha•a Bey - BekArlık vergisi 1 2 : Hasan Bey - A. .. O!ma o•m .. -~ 1 3 : Htian Bey -

lıirteJ •;a. .... mililr ftl'Iİli M.te• J Dda evlenir~eıı yilz göıiim'ilkle•;, • ... .-.. eAWıaeler, 
llD•ıs - &.ilik wııiaıi • ._. ma,. fia masraftan, ttlrftl fllrll laediy.le.l, ce.t.rler ... Hun Bey? 

EvJe11dilrten aowr 1 4: 8-m Ber - Hele ..erme de W, 
n.rpilller, m.i- n:um pir, etJ•J• delif,. •aRahf •na 

.racia ko1ar, uladıo mı komfU, ..... t 
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Hergün 

Mündericatımızın çoklu
ğundan Dercedilememiş
lir. 

--------------------.............................................................. 
Bekarlık Vergisi 

( Bat tarafı 1 inci 1ayfada ) 
kanunu Medeninin 315 inci 
hladdesi mucibince nafaka ile 
nıükellef olan bekAr erkekler de 
nıevcut bulunmaktadır. 

Diğer taraftan bir müddet 
tvli yaşayıp boşanan, fakat ço· 
cuklarını beslemek mecburiye
tinde olan erkekler de geniş bir 
tiimre teşkil etmektedir. 

Diğer tarftan bazı meb'uslar 
bu meselede kadınların da mev
ıubahs olacağını söylemektedirler. 
Bunların mütalealarına nazaran 
bazı hanımlar birçok izdivaç ta
leplerini reddetmektedirler. Bu 
gibi hanımlardan vergi alınması 

tnuvafJk olacağı ileri sürülmek
tedir. 

Bundan başka kazancı aile 
geçindirmiye kifayet etmiyecek 
derecede az olan bekarların va
tiyetleri de düşünülmek icap et
mektedir. Sıhh1 vaziyeti icabı 

bekar yaşamak mecburiyetinde 
olan erkeklerin de tetkik mev· 
luu olduğu ileri sürülmektedir. 

Böyle bir vergiye mutlak suret
te aleyhtar olanlara gelince; bu 
fikirde olanlar, bekArlık vergisi
tıin bekarları evlenmiye teşvik 

edecek mahiyetinde olmadığını, 

daha doğrusu evlenmenin vergi 
etlmmak suretile teşvik edilemi
)'eceğini söylüyorlar. Bazı kim· 
leler ise bekArhk vergisinin Ka
nunu Medeninin ruhuna muhalif 
olduğunu ileri sürüyorlar. 

Bütün bu mütalealar nazarı 

dikkate alınmak suretile b~kir
lık vergisinin bir varidat mem
baı olmak kabiliyetinden de uzak 
bulunduğu mevzubahı edilmek
tedir. 

Kredi Bankası 
Teşviki Sanayi Muafiyet

leri İlga Ediliyor 

Ankara, 23 (Hususi) - iktisat 
Vekaleti, memleket sanayunın 
inkişafı için bir Kredi Bankası 
teşkiline karar vermişti. Banka
nın teşkiline ait kanun liyihası 

tamamlanmış ve M. Meclisine 
verilmiştir. 

Bu layibaya göre, yeni kredi 
bankasının on milyon lira serma
yesi olacak, Devlete ait imtiyaz
lardan istifade edecektir. 

Kredi Bankası, makine ve 
ıanayi inşaata üzerine kredi ve
recek, işletme üzerine de borç 
para temin edecektir. 

Ayrıca ~;>tidai madde teda
rikine tavassut edecek, sanayi, 
iptidai madde kooperatiflerine 
lkrazatta bulunacak, bu suretle 
küçük sanayii de himaye cde
cekhr. Kredi bankası her türlü 
banka muamelatını yapabilecek, 
ınevduat kabul edebilecektir. 

Bu bankanın teşkili ile bera
ber sınat müesseselere evvelce 
Verilmiş olan bilcümle inşaat 

\'e istihsal muafi, etleri, Teı
~iki Sanayi Kanunundaki giim
tlik muafiyeti ilga edilecek ve 
Yerine makine ve inşaat malze
lllesi kredisi .ikame olunacaklar. 
Sanayi müteşebbisleri bankanın 
kefaletile hariçten makine ve in
taat malzemesi 1:etirlebilecek
lerdir. Fakat getirilecek eşyamn 
)'Üzdc yirmisi peşin verilecektir. 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Qünyada iki türlil inHn 
vardır. Biri mea'uliyetlerini bilen, 
çalııan, vazifeıini yapan kimıelerdlr. 
Bunlar, dünyanın ve hayabn kendi
lerine yüklediti yGkü bilenlerdir. 

2 - ikinciler tembel, yurdum 1 
duymaz kimaelerdit·. Her iti omuz• 
)arından atmayı tercih ederler. Bun· 
lar, ho, nkit geçirdiklerine, yorul
maksıı.ın yatadıklarına kanidirler. 

iki türlü insan 

3 - Birinciler aynada kendile· 
rini gördükleri nkit utanmadan 
yilılerine bakabilirler. Fakat ikinci· 
ler ayn,da kendilerini glJrmiyo ce
ıaret edemez'er. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

AmerikadaMüthişBir Fırtına 
•• 

200 Kişiyi Oldürdü 
Nevyork, 23 (A.A) - Nimresmi istihbarata 

nazaran, Tennes, Alabama, Kentuki ve Geergi 
diğine göre, Amerikanın cenup vilayetleri müthiş 
bir fırtına felaketine maruz kalmış, yüzlerce kişi 

eyaletleri üzerinde hüküm süren müthiş fırtına 
neticesinde 184 kişinin öldüğü tezahür etmektedir. 

Londra, 23 ( Hususi ) - Nevyorktan bildiril-

feci şekilde terki hayat etmiştir. Nüfus zayiatının 
200 den fazla olduğu, hasaratın ise milyonlarca 
dolar kıymetinde bulunduğu iş'ar edilmektedir. 

Büyük Devletler Uyuştular 
Japon Filosunun Mühim Bir Kısmı Çin 
Sularından Uzaklaşmıya Mecbur Oldu 

Londra, 23 (A. A.) - Avam 
Kamarasının dilnkU celsesi esna· 
smda beyanatta bulunan Sir 
Jon Simon, sabahleyin Japonya 
sefirinin ziyaretini kabul etmit 
olduğunu ve mumaileyhin kendi-
sine, Şanghay sularındaki Japon 
bahriye kuvvetlerinin bir kısmının 
çekilmesi için Tokyodan emir 

Mali Rapor 
Meb'uslar Rapor üzerinde 

Tetkikat Yapıyor 

Ankara, 23 ( Hususi ) 
Fırka Mali komisyonuu tarafın
dan hazırlanan rapor tabedilmiş 

ve meb'uslara dağıtılmıştır. Meb'· 
uslar raporu tetkik ediyorlar. 
Meb'uslar tetkiklerini henüz ta
mamlamamıı oldukları için me-

selenin fırka grupunda müzake
resi birkaç glln için tehir edil-
miştir. Yarın veya cumartesi 

gUnU fırkada müzakere açılması 
muhtemeldir. 

Saraçoglu ŞUkriJ Bey 
Ankaradan bildirildiğine göre 

Pariste Düyunu Umumiye mese
lesile meşgul olan Saraçoğlu 
Şükrü Bey Uç güne kadar şehri
mize gelecek, doğru Ankaraya 
gidecektir. 

verilmiş bulunduğunu söylediğini 
tebliğ ettikten sonra demiştir ki: 

"Bahriye birinci Lordu da 
iptidai sulh müzakerelerinin 
ıayanı memnuniyet bir tarzda 
nihayet bulmuı olduğunu vo 
hemen yarın kat'i konferansa baş· 
lanılacağını bana bildirmiştir. Ay
ni zamanda Şanghay sularında 
bulunan Japon kuvvetlerinden 

Yunanistanda 
Siyasi Buhran 
Para Bulunamazsa Kabine 

istifa Edecek --
Atina, 22 (A.A) - Havas 

Ajansı bildiyor: M. Mihalakopu
los ile M. Maris dün uzun mild
det M. Venizelos ile görüşmüştür. 

Eğer mali komite Yunanistan 
tarafından talep edilen intikal 
keyfiyetini kabul etmiyecek ve 
yahut harici taahhütlere muka· 
bele edebilmek için lüzumlu olan 
avasın itasma muvafakat eylemi
yecek olursa hükumetin istifası 
ihtimali mevcuttur. 

Takas Komisyonu 
Ankara, 22 - Takas Komis· 

yonu Reisi Atıf Bey cuma günil 
lst'a_nbula hareket edecektir. AlA
kadar daireler ve imtiyazlı şir
ketler 3 aylık ihtiyaçlarını ko
misyona bildireceklerdir. 

r 
İSTER İNAN, İSTER 

bir kısmının 5 kruvazör, 10 tor
pito muhribi ve iki tayyare gemi
sinin Çin sularını terkettiklerini 
ve japonyanın bu sulardaki deniz 
kuvvetlerini normal vakitlerde 
dünyanın bu kısmında bulundur-
duğu kuvvetler mecmuundan pek 
az yUksek bir seviyeye irca etmiş 
bulunduğunu da istihbar ettim. n 

Kar Mı Geliyor? 
Fırtına Yüzünden Vapurlar 

Karaya Oturdu 
Belgrat, 22 ( Hususi ) - Bu 

bavalide iki günden beri fasılasız 
surette kar yağmaktadır. Bu ha
dise ilkbaharm başlangıcında se· 
nelerden beri ilk defa olarak 
vukubulmaktadır. Birçok kasaba
lar arasında münakalat kesilmiş
tir. Şiddetli soğuklar bükümf er-

madır. * 
Karadeuiıde müthiş bir fırbna 

btiküm sürmektedir. Bu yüzden 
Leandros isminde Yunan vapuru 
ve Türk bandıralı Adnan vapuru 
Karadeniz sahillerinde karaya 
oturmuşlardır. Buradan tahlisiye 
gemileri gitmiştir. 

Yeşil 1<öy rasat merkezinden 
öğtend .ğimize göre, buglln bava 
kapalı olacaktır. Rli ~glr poryaz
dan kuvvetle esecektir. Dün ge-
ce Trakyada kar yağmııtar. Bu
rada da hafif bir kar ihtimali 
vardır. 

iNANMA! 
Memlekette nüfusun çoğalmasını is t iyoruz. Bu mak· 

salla ı.ıhhat kanununda çok çocuklu a ilelere mükafat 
verilmesin i emred en b ir m adde konmuştur. 

Şimdi Anka ra dan verilen bir habere göre hükOmet 
bu sene bu mükafatları ödem~k niyetindedir. 

G eç :?n !lene g aze temiz bu maddeden istifade ede· 
bilecek olan kiın ııel er i a ra lı, buldu, ve ist ı d alarınt ait 
oldugu •• ı. ı caına verdi. Fakat geçen s~ne bu mükafat 
verile111edi. 

Fakat bu sene, geçen seneye nisbetle daha sıkı bir 
mali vaziyette bulunulduğuna göre, çok çocuklu aile· 
lcre rnü kafat verileceğine dair olan maddenin tatbik 
edilebileceğine, artık 

/STER iNAN, iSTER INAN."JAI 

L--------------~------~~--------~----~------------------~ 
, 

r 
Sözün Kısası 

Goethe 
için 
Bir Kaç Düşünce ._ ____________ P. S. 

Goethe yalnız iyi ve çok dü
şünmüş, iyi ve çok duymuş, iyi 
ve çok yazmış bir şair ve bir 
mütefekkir · değildi; hem de iyi ve 
çok yaşamış bir adamdı. "'Andre 
Gide,, ın tabirile "mümkün oldu
ğu kadar yaşıyan:, bu ~eynelmi
lel Almanın bayatiJe eseri, etle 
tırnak gibi biribirioe yapışıktır 
ve onu kavnyabilmek için ha
yatını okumak ve eserlerini 
yaşamak lazımdır. 

* "La Nouvelle Revue Françai-
se,, in Goetheye tahsis ettiği nlls• 
hada, meşhur Alman münekkidi 
Ernst Robert Curtius diyor ki: 

"Goetheden beri onun kadar 
alemşumul hiçbir san'atkir, 
hiçbir mütefekkir yetişemedi. 

O, bugüne kadar Efli
tundan Danteye ve Leonard 
de Vinci ye kadar gelen kafilenin 
son mümessilidir. ,, 

Fakat bunun için aradan yüz 
sene geçmesi lazım geldiğini de 
unutmayalım.Alman münekkidinin 
bu hükmü, ancak yüz sene ıonra 
tefiş edilebilir. 

~ 
Goethe Arapça lSğrenmek 

istedi ve Şark dihilerinden ilham 
alarak bir divan yazdı. 

Hayalın ıekilJerini remizler 
halinde gören Goethe, Şarkın 
metafizik dilfnnnınne, yapdıta 
devrin ilmi ve asri kisvesini gir
diren mahir bir fikir terzisidir. 
Biz, ıarkhlar, o kisvenin albnda-
ki bünyeyi tanıyoru~ bil 
MevlAnamızı, Gazalimizl tanı-

yoruz. " Eddivanll11arld " nin 
garplı mUellifi, Şarkı tanımak 
hususunda pek cahil olan Garba 
Dante gibi, Hugo gibi, Barr6ı 
gibi, Gide gibi, iki bnytık Alem 
arasında komisyonculuk yapan 
nakiller sırasındadır. Herhangi 
bir Goethe'nin herhangi bir 
MevlAnadan en bnynk farkı, 
Şarkın mücerret ve tasavvufi 
dlişünüşile müşahhas ma:tde ~le
mini telif etmesidir. 

* Almanlar için Goethe bilyilk 
bir Almandır; öteki milletler için 
Goethe büyük bir insandır. Han· 
gisi doğru? 

Hakikat şudur ki, Goethe 
evveli anasının, sonra Almanya· 
nın daha sonra da insanlığın ço
cuğudur. 

• Onun bütün eserlerini tercil-
me edelim ve okuyalım. Bu işte 
yüz sene geciktik: Bir vapurun 
on beş dakika gecikmesine ta
hammül etmiyen Türkler buna 
nasıl katlamyorlar? Acele edelim. 

Bunun için, Goethenin bayat 
ve eseri hakkında çok dolgun ve 
cevherli büyük bir kitap yazarak 
diln neşreden Hasan Ali Beyle 
tibii Remzi kütüphanesine alenen 
teşekkür ederiz. 

Metresine Dayak Atmış 
Suphi Bey isminde bir zat 

dün akşam Beyoğlunda eski met
resi Makbule Hanıma fena halde 
dövmüştür. 

Bir Meyhaneciyi Yaraladılar 
Kasınıpaşalı Mehmet, Murat 

ve Süleyman isminde üç kişi 
Beyoğlunda Bibabo meyhanesinde 
ücret meselesinden meyhaneci 
Emin Ef. ile kavga etmişler ve 
ke.ıdisioi yaralamlflardır. 



4 Sayfa 

[ Neşriyat, J 
Her Hangi 
Bir Münekkide 
Mektup 

... Yeni kitaplan takip ediyor
musunuı? Ekseriyeti kıymetsiz olan 
bu neşriyatın güliinçlüğii ve acık
lılığı, size, güldürüdi ve ağla
tıcı bir çok değerli yazılar yaz
dırabilirdi. Galiba takip ediyor 
değilsiniz. 

Şu çağıltının başına oturunuz. 
Siıde, yıllardanberi kuJlandığmız 
ıihirli bir olta vardır; bu oltayı, 
akan suya daldınnız. Oltamz, 
miknatısın muayyen şeyleri çek
mesi gibi, kimbilir hangi birik
mio ve tükenmez bir idrakle, 
yakalıyacağı mablUku evvelinden 
pek iyi bilir. Ve bunun böyle 
olduğunu ben pek iyi biliyorum. 

Bir tavuk gagasının, birçok 
yığından, kısa bir zamanda, mev· 
cut taneleri toplaması gibi; fiziki 
bir teamülün, elde edilmesi iste
nilen maddeyi ibtilltında bulun
duğu bütün diğer maddelerden 
ayırıvermesi gibi; 

Sizin oltanız da, çağıltının 

içinden geçen, ve çağılhnın, du· 
yolmıyan bir ses Yeya zaruri bir 
ıessizlik olan bu mabtClklardan 
hangisini alacağını kestirmekte 
6ylece ehildir. Yalnız, lazım olan 
f11dur ki, bu seaiz görünmekte 
bir balık olan teyler -artık, açıkça, 
kitaplar diyeceğim • kitaplar, si· 
mı aüknatudı oltammı tesir da
lreainde bir an için bulmımut ol-

·SON POSTA 

Altına Hücum! 
lzmir Yangın Y erleri~deki Gizli Altın 

Defineleri Meydana Çıkanlaca.k 
lzmir, (Hususi) 

- Bedavadan 
para kazanmak, 
altın sahibi ol
mak istiyenler 
bir zamanlar A· 
merikanın en ti· 
mal kısmında ki 
( Alaska ) yanm 
adasına giderler· 
miş. ( A!uka ) 
bir zamanlar 
dünyanın d lSrt 
b i r tarafından 
gelen altın ara-

ken buradan fi. 
rar edenler ıer 
ntlerini kaçıra-
madılar ve demir 

kasalar içinde top-
raklara gömdfiler. 

Meseleyi hula
sa edecek olur
aak bugün lzmir· 
deki yangın yer-
lerinin derinlik· 
lerinde defineler 
doludur. Metrük 
Mallar Müdür
lüğü bu ihbar 
üzerine Maliye yıcılarile do 1 u 

imiş. Hatta Şar-
1 onun meşhur lzmirde definelerin Hklı bulundutu 1aogın yerleri uzal<ta ılbüküyor Vekaletine müra

caat etmiş yan-
( Altına hücum ) isimli filminde 
Alaskadaki aJtm arayıcılığıoın 
glilünç taraflan n( güzel 116ate
rilmiştir. 

Fakat turaya hemen kayde
deyim ki Amerikadaki Alaskaya 
Türkiyede bir rakip çıkb. Neresi 
mi diyeceksiniz? Tele kelime ile 
cevap vereyim: İzmir. 

Evet lzİnirde, yani tchrimizde 
alhn arayıcılığı b8"hyor. Yakında 
geniş mikyasta faaliyete geçile-

1 
cek Ye belki yüz binlerce lirahk I 
albn elde edilecek. 

LAtif eyi bir tarafa bırakalım 

1 
da işin ciddi tarafını kaydedeJim. 
Meselenin hakiki cephesi şudur .. 

Geçenlerde buradaki metruk 
mallar müdürlüğüne mühim bir 
ihbar yapıldı ve denildi ki: İzmir00 
deki geniş yangın yerlerinde 
topraklann altında on binlerce 
altın, gümüş, mücevher saklıdır. 
Milli zafer ordusu lzmire girer-

gın yerleri~de geniş mikyasta 
hafriyat yaparak bu gibi definele
ri meydana çıkarmak için tahsisat 
gönderilmesini istemiştir. 

Maliye Vekaleti bu müracaata 
ehemmiyet vermiş ve istenilen 
tahsisatı göndermiştir. Metruk 
mallar müdürlüğü yakında yan· 
gın yerlerinde birtarama ameliyesi 
yapacak ve çok muhtemeldir iri 
yüz binlerce lira kıymetinde yeni 
bir servet meydana çıkacakbr. 

911111ar- Ben, ba tesir dairesini, s d d \Ak h • d ,.m bu oltaya olan yakınlığı, 1 n ırgı a şe ır e 
::~:ti~ diy~=~:.:h~:S: Y I I kt Ç k Kaçakçılık 

1 Antalyada 
40 Bin Dönüm Ba
taklık Kurutuldu 

fanediyorum. O suz u an ° Mücadelesi 
Evet - Drif, leYİmii ve kıymet- Sıkınh Çekiliyor 

U muharririmiz, arbk, aiz, ede- • 
biyatımmn lkuywncaluğunu J•P
mamaktasmız... Şnpbesiz, mü
ceVherin buhmmad.ıiı yerde ku
JUIDCUluk. mezarlık kapmnda 
büfe açmak fikri kadar tuhaftır. 

Sessizlikleri balık olmalannı 
tamamlıyan, veya sadece, KSli 
olduktan için balıktan farkh 
olan eserler var, ve, 

Sessizlikleri, balık oldukları 
zehabını veren eserler var. 

Birinci zümreden olanları, 
kancalı miknahsımza - o •İ
hirli oltaya - takıp sudan 
çıkarmak ve kıymetli ten-
kitlerinizin şıpırtua içinde bir 
müddetcik yaşatmak, edebiyat 
ayfalanmız namına kazanılacak 
bir hayat değil midir? 

ikinci zümredekilere gelince: 
Bunlar. belki de azdır, nadir

dir. Mesel!, ben. okuduğunu 
anlıyan bir insan mfatile, Ye 
bu sabra kadar yazdıklanau 
anlatabildiğimi farzederek, size 
böyle bir kitaptan bahsedeceğim 
Esasen, bu nbra kadar size bir 
teY anlatabilmipem, aiz de be
alın okuduğwm anlar bir kari 
olduğuma bnkmetmipiııizdir. 

Bahsedeceğim kitap (Na11l?)· 
dır. Mukaddemesinde, mukadde
me yazmağa mecbur bulunmuı 
olmanın ıabrabıru selAbetJi man
blde kapamq. 

Çok zamandır, tamamen eıte· 
tik bir zihniyetle yazılmıf ten
kitlerin düşUndürücü lezıetinden 
mahrum kalan bir okuyucu sıfa
tile, ve şu mektubu bu satırı· 
na kadar takip ettiğinize nazaran, 
sizden bir dileğim var: 

Bu kitabı, güzel yazılara mik· 
natısiyet i olan oltanızın yakmlık 

n ~ ı · H en geçiriniz; böylece, 
~ .ld L r l itap keşfetmiş olmak 

Sındırgı (Hususi) - Sındırgı 
ile Akhisar aruında otomobil 
yolu yapılmak üzere yalanda 
faaliyete geçilecektir. Yol k6y 
kanununa tevfikan yapbnlacağı 
iç.in yaz mevsiminin nihayetine 
doğru ikmali çok muhtemldir. 
Kazamızı Babkesire bağlamak 
maksadile başlatılan fOse henüz 
bitirilmemiştir. Kazamıun en bn
yUk derdi yosoiluktur. 

Eğer bu yollar yapılacak, 
yahut tamamlanacak oluraa Sın
dırgının inkişafına büyük bir 
fırsat doğacaktır. Kış mevsimi 
gelince Bigadiç ile kazamız arası 
geniş bir bataklık halini alır. 
Halkın bn.u-m arzusu yol inşaa• 
bnın bir an evvel başlamasıdır. 

Sındırgı da 
Büyük Bir ihtilas 
Meydana Çıkarıldı 

Sındırğı ( Hususi ) - Kasaba· 
mız Hususi Muhasebesinde yapı• 
lan tetkik neticesinde 1400 lira· 
lık bir ibtilAs meydana çıkanl· 
mışhr. Bu cllrmün maznunu ola
rak memur Şefik ve tabaildar 
Hacı Hasan Efendiler Balıkesir 
Aju Ceza Mahkemesinde ıor
ğuya çekilmişlerdir. Muhakeme 
henüz neticelenmemiştir. 

iftiharını sizin muhtemel ten· 
kitlerinize saklıyan bu okuyucunun 
okuyuculuk kıymetine de bir 
mihenk olunuz. 

Hürmetlerimi huzurunuza ytik
seltmiye çalışarak, yeni bir yazı .. 
nazı okuyacak olmak hususunda· 
ki sevinçlerimi arzederimı zarif, 
sevimli ve kıymetli muharririmiz, 
efendim. 

KENAN H0SEYlN 

Akşehir (Hususi)- Şehrimizde 
kaçakçılık mllcadelesine şiddetle 
devam ediliyor. Bu cümleden 
olarak dün Oıman Ef. isminde 
bir helvacının dükkAnında kaçak 
müskirat bulunduğu haber alın
mıf, taharriyat neticesinde bir varil 
kaçak ıarap bulunmuştur. Varilin 
içinden 80 okka prap çıkmıfbr. 

MOskirat lnhisan Başmemura 
Hakkı Bey mtlcadele hususunda 
ciddi faaliyet glSstermektedir. 
Birkaç gün enel de bazı lokan· 
talann ıizli içki verdikleri haber 
ahnmıt 'Ye hepsi yakalanmıfbr. 
Yakalanan varilin re.anini ıön-

deriyorum. 
T. N. 

Bandırmada 
iki Sinema Arasında 

Rekabet Başladı 

Bandırma (Hususi) - Şimdi· 
ye kadar ıehrimlzde bir tane 
ıinema vardı. Fakat son ıUnlerde 
bir linema aalonu daha açıldığı 
için halk istediği filmi seyretmek 
fıraabm bulmaktadır. Şimdi iki 
ainema arasında rekabet baıla
mış ve bu yOzden fiatıer bir 
miktar ucuzlalDJfbr. 

Antalya ( Hususi ) - Bu ha
Yalidc: ötedenberi sıtma yataj'ı 
olan bataklıkların kurutnlmuı 
hakkındaki faaliyet çok semereli 
ve müspet neticeler veraıİfÜr. 

Elmalı civaruu baştanbaşa iatili 
eden ve son faaliyetlerin ııklet 
merkezi olan geniı bataklığın 
40 bin dönümden fazla olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu bataklığın 
tamamen kurutularak halkın en 
büyük derdinden kurtulması bir 
aUn meselesidir. 

Yerli Likör 
Ellziz ( Hususi ) - Şehrimize 

inhisar İdaresinin nefis likörleri 
ıelmiş ve piyasaya çıkanlnuflu. 

Elizizde 
Şeker, Yetmiş Kuruşa 

Kadar Fırlamış 

Ellziz ( Hususi ) - Şehrimiz
de ıeker ibtiklrı bUtnn tiddeb1e 
devam etmektedir. Şekerin ok
kaıı ıon zamanlarda ıayanı hay· 
ret derecede yUkselmiıtir. Bir 
okka ıeker 70 kUl'Ufuşlur. Etmaf 
tekerin kendiaine pahalıya mil 
olduğunu ve binaenaleyh bu fiate 
ıatnnya mecbur olduklannı llGy-
lemektedirler. il S. 

Taze Bakla 
Ellziz, (Husuıl) - Şehrimize 

ıon zamanlarda Adanadan taze 
bakla gelmektedir. Fakat miktan 
pek u olduğundan hemen bit· 
mcktedir. 

Bitliste Menenjit 
Bitlis 21 (Huıusl) - Menen• 

Jitten karantine altına alınan Uç 
ev, hastalık kalmadığından ae.r
boat bırakilimfbr. 

Mart 23 

[ Tarihi Fıkra 

Tarih 
Bir Tekerrürden 
• 

ibarettir 
Almanya kaynaşıyor. Ona, 

bu bayat ve hareketi verell 
harp ıonu uzlaşmasının hak•• 
tecellileridir. Hitler: 

Ba memnuniyetsiliğiD, ha* 
üzerinde tam tesir yapabilec• 
en lmvvetJi ifadesi. Cür'etkAt, 
faal ve sehhar sözlü bir asker. 

• 
335 senesi ortaları. Karargi" 

lumız Nasırede ve ben, Yıldınrt1 
orduları grupu üçüncü şubesine 
memur hala bir ihtiyat zabt nanv 
zeJiyim. Benimle birlikte, ayıal 
büroda bir Alman askeri de ça• 
!ışıyor. Adı Rabav Kudüs Alır 
man mektebinin sabık müdürl 
ve şimdi, Türk ordusunda çalır 
maya memur bir Alma,. 
Landver askeri. 

Sessiz sessiz meşgul olW'ke• 
çok defa gözü, arkada bırakbll 
ve bir türlü masasının önündeJI 
ayırmadığı çocuklarının resmine 
kayıveriyor. Karargahın mesai fall 
lalan arasında sık, sık toptaşbfJ 
arkadaşlarile beraber görüştüğl 
ve konuştuğu hep sulh mevzuu, 
eski hayatının mevzuu. 

Onu en çok sıkan ve kızdv 
ran bilhassa şu : 

Kudüs Almı n m ::ktebi nıiidtl• 
rü iken, Kanal cephesi kumaJY 
daniarından Jeneral Fon Krel 
mektebi ziyarete gelmiı, takdir 
lerde bulunmuş, birlikte oturup 
çay içmiş, ahbaplık etmi~le~ 
Sonra, az bir müddet geçmJt, 
bir yeni emir, yaşının ona balJ. 
tettiAi muafiyeti ortadan kaldır 
mış, •buz gibi askerlik,. demişler. 

Elbiseyi giyer giymez de F o• 
Kreaüı teftiş ettiği bir kıt'ayı 

ven1miştir. Alman jenerali, onu 
görmemezlikten gelmiş ve hlf 
tanımıyormuş gibi önünden geçip 
gitmiş; ne hahrım sormuş, ne 
elini aıkmış. 

Bir fincan kahvenin kırk yıl 
habrinı Almanlar da tayar, dl• 
yor Ye gözleri doluyor. 

~ 
Almanya ve bütün dünya bit 
kaynaşma halindedir • Ona v• 
dünyaya bu fevkalade bayat ve 
hareketi veren harp sonu uı.laş
masının hiç şüphesiz, haksız olaJI 
neticeleridir. Ve yine şüphesizdir 
ki tarih bir tekerrürden ibarettir. 

Almanya, Kudüs, sonna Nasıre, 
Fon Kres, çay, ahbaplık ve .... v• 
nihai haile ! 

Af mangada 
Yakalanan 
Kalpazanlar 

Berlin, 21 ( A. A. ) - iki ay 
evvel Berlinde bir hukukşinas 
tevkif edilmiş idi. Bu adanı iki 
.-edenberi 3 marklık milyon" 
lan:a sahte para imal etmiş idi. 

EneJki gece Stutgartt polisi 
100 marklık s hte paralar imal 
eden bir fabrikayı bas~ ve 1 
Jdtlyi tevkif eylemiştir. Ekserisi 
ifab mürettiplerdir. 

Çetenin takriben 8,5 milyon 
mark kıymetinde sahte banknot 
imal etmiş olduğu söylenmek" 
tedlr. 

Polis bir buçuk milyon mik .. 
tumda bir ialek .ı. IJeçİrmifı'İ'· 
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Çinlilerle 
Japonlar 

.................................................. __ ............... [(ızlarının 

Yine Çarpıştı 
Çinlilerle Japonlar Yine Çarpışmışlar 

Tokyo 22 - Gayri munta
zam Çin kuvvetlerile Japon pi
yadesi arasında Manhutoda vu
kubulan müsademede Japonların 
13 ölü 15 yaralı verdikleri, Çin
lilerin 150 ölü verdikleri ve ge
ııiş bir saha içinde faaliyette 
bulunduktan bildirilmektedir. Çin· 
liler Şang Şun•un cenubundaki 
Atun istasyonuna tecavüz etmİf" 
•e demiryolunu tahrip etmişlerdir. 

Paris Tiyatroları Toptan Kapanıyor 

• 
Şanghay 22 - Japon HaTbi-

ye Na:ı.ırı Diyet Meclisinin icti· 
maında Mançuri vaziyetinin hali
hazırda sakin olmaktan çok mak 

olduğunu, Japon kuvvetlerinin 
orada kalmasının, takviye edil-

mesinin mutlaka lazım olduğuna 
aöylemi~ ve mumaileyh Mançuri 

barekabnın birçok noktain~ 
dan bir Rus - Japon harbin· 
den dah• ciddiyetle tetkiki 
k:ap ettiğini ilave etmiştir. Ba 
ısrarlarla Japonyamn eskiden 
mevcut bir fırka yerine Mançur~ 

de ilç fırka bulundurmak istediği 
kanaati hasıl olmuıtur .. 

* Tokyo, 22 -- Şanghaydan 
Tokyoya avdet eden Amiral Abo 
Şanghaydaki vaziyetin zannolun
duğu kadar vahim olmadığını, 
mes'ul Çin mahafilinin komünist
lerden .-e talebeden korktuklanm 
ıöylt:miştir. · 

• 
Şanghay 22 - Bir mlltareke 

akti neticesini istihsal için Japon
lar şu şartlan ileri sürmiişludir: 

1 - Çinliler, şimdiki mevzi· 
lerinde kalmalıdırlar. 2 - Japon 
kıtab mutasavver plana tev· 
fikan çekilmelidir. 3 -- Bitaraf 
devletler mümessillerinin de bu
lunacağı bir komisyon bu iki tar
bn icrasma memur edilmiştir. 

Tahdidi 
Teslihat 
Meselesi 

Paris 22 - N a:ı1rlar meclisinin 
içtimaında, Başvekil M. Tardiyö 

~ 1 nisanda tekrar faaliyete başlıya· 
cak olan terki teslihat koaferan
snın mesaisi, ayni lgiin mevzuu
bahs edilecek prensip me.des~ 
Fransız projesi Ye Fransanuı 
Cenevredeki Taziyeti hakkında 
izahat vermiştir. M. Tardiyl pro
je için serdettiği tekliflerin kon· 
feransta müttefi"en kabul edil· 
diğiııi söylemiştir. 

Amerika 
Parise Murahhas 
Gönderdi 

Paris, 22 - Amerikanın Ber
lin sefui M. Saketin buraya gel
mesi mfinasebetile, Amerikamn 
Paris sefiri M. Edge bir ziyafet 
verecek ve M. T ardiyö, M. Flan
den, Fon Hoı davetli bulunacak
br, Bu ziyafet M. Saketin Ber
linde verdiği ziyafetin mukabe
lesidir. 

M. Soketin Parisi ziyueti do
layı.sile Alman gazetelerinin nik· 
bin neşriyatına ve ümitlerine 
Paris gazeteleri iştirak etmemek
tedirler. Bu mülaketın ehemmi· 
yeti inkar edilmemekle beraber, 
matbuabn umumi bayatı. Amefi.. 
kanın iktısadl vaziyetinin Ame
rika tarafından bOyük bir jest 
tekranna müsait olmıyacağı mer
kezindedir. Amerika biltçesinde
ki ehemmiyetli açık bu işte fazla 
hayale meydan vermemektedir. 
M. Hoverin mutemedl telakki 
edilen M. Saketin ıahsiyeti 
bu mlllikabn büyük bir aJAka 
ile takibi için kafidir. Diğer ta· 
raftan M. Saketin milmkün ol· 
duğu kadar bir itilaf zemini 
bulmıya çalışacağı da ıöyleıı
mektedir. 

Amerika da 
Fırtına 

N evyork 22 - Cenup vitl· 
yeti erinden Ala bana, Ten esse, 
Kentukideki dehşetli fırtınalar 
y6zünden 71 kişi ölmüı, yüzlerce 
insan yaralanmıştır. Alabana 
ayaletinin North Port tehri bir 
harabe biline gelmiştir. Fırbnayı 
müthiı bir yağmur takip etmiştir. 

Bir Kaza Ve Bir F elAket 
Napoli 22 - Benevento • Kan

set demiryolu hattı üzerinde tef-
tişatta bulunan hat bekçisi hat 
üzerinde gövdesinden ayrılmış ve 
hurdahaş olmUf bir insan kafası 
bulmuştur. Mumaileyh kafanın 19 
yaşındaki oğlunun kafası olduğu
nu tanımq ve kederinden çaldır-
mıştır. 

Veni Bir Fransız Muhribi 
Laseyne 22 - 2634 tonluk 

yeni Fransız torpito muhribi 
merasimle denize indirilmiştir. 

lngiliz Akdeniz Filosu 
Roma 22 - Akdeniz lngiliz 

filosu Napoliden hareket etmiştir .. 

EDEBi TEFRiKAMIZ: 65 ============ 
A ç L 1 K 

Müellifi: Knut Hamsan Mütercimi: P. S. 
Namuasuzluğumdan kurtul- mizlenmiş bulmak saadetti. İyi 

mıya bala muktedirdim. Çok geç düşünülecek olursa, ba para 
değildi; herkese bunun elimde bana birçok gizli endişeler ver· 
olduğunu gösterecektiı.n 1 Yolda mişti, birçok defalar onu titreye-
parayı hazırladım. son ör'e kadar rek düşünmüştüm; ben kahlaşmı~ 
avucumda tutuyordum. Birşey bir ruh değildim, namuslu tabia-
alacakmış gibi kadıncağızın dük· tim, bu çirkin amele karşı tema-
kAmnın önünde iğildim ve parayı mile isyan etmişti. Allaha çok 
eline tutuşturdum. Bir kelime şükür, vicdanım karşısında temi· 
söylemeden ve hemen uzaklaşbm. ze çıkmıştım. Karınca gibi aha· 

Yeniden namuslu bir adam tile dolo meydana bakarak, beni 
ı h ·k r b. d kl' · · · ' • •· ' • · o mamzın ne arı at ır ta ı ta lt ec.&1.~ ız. t< ... , .... , }.:!.n.z Den: 

var. Boş ceplerim artık bana ağır taklit ediniz ! 
ıelmiyordu, kendimi böyle te- Pasta satan z.avalh bir ihti-

Almanya, geçen on ti~ martta netfceleaemfyen ReisicOmbur intibabatını 
10 nisanda tekrarlayacak.. ilk intihabat, fll'kaların hararetine raA-men o de· 
rece intizam ile icra ettirilmit •• en ufak bir tedbirin aJıoması ,, derece az 
ihmal olunmuştur ki, memleketin hemen biçl!>ir tanfında, hiçbir kimsenin 
reyini kendi arzusile 'ftl'memesl aribi bir vaziyet bidis olmamıştır, hatta 
baatalarm •Yatına kadar huıual rey sandıkları g<Stilrülmüftür. 

intihabat hararetile mekttp çocuklarının fena bir vaziyette kalmamaları 
için hu&usi süvari polisler bunları mektepten alarak evlerine kadar i"Ötür
aıütlerdir. Reaınimiz, aüvari Alma• poli•io.in, ilk mektep talebelerini evlerine 
naklederken göstermektedir. 

Kibrit Kıralının 
Hisseleri 

Stokholm, 22 - Kibrit kır~ 
lı M. Krögerin intiharı dolayısile 
bir haftadanberi kapalı bulunan 
borsa dün sükun içinde tekrar 
açılmıştır. 

Kröger tirltetinfn muvakka-
ten listelerden çıkarılan eshamı, 
rf'smen değilse de hususi olarak 
tescil edilmiştir. Umumiyet itiba
rile fazla iş olmayacaktır, esha
mın kıymeti % l 9 za karşı 14 ve 
tahYilitın kıymeti de 19 za karşı 
15 olarak tescil edilmiştir. Kibrit 
eshamı 44 kuron yani % 50 kay
betmiştir. 

Bir Muallim Talebesini Boğazladı 
Roma, 22 - 9 uncu Pi Enll

titnsü mensuplarından bir talebe 
yatağında boğazlanm1' bir vazi
yette bulunmuştur. Miiesseaenia 
müdürU muallimlerden Soriyarelli 
yi teykif etmiş, mevkuf muallim 
kendinden geçtiği bir esnada bir 
çakı ile talebesinin boğaZDU ke9" 
tiğini itiraf etmiştir. 

Götenin Evine Çelenk Gönderildi 
Paris 22 - Göteniıı ölümünün 

l 00 üncü yıldönürnü münasebe-
tile bwadaki Viktor Hügo yur
dundan, Vaynerdeki Göte yur
duna muhteşem bir çelenk 
gönderilmiştir. 

yar kadına ben sevinç vermiştim. 
Bu gece çocuklan yatağa aç 
girıniyeceklerdi... Bu düşüncele
le teheyyüce uğrayor ve mükem
mel surette hareket ettiğime za· 
hip oluyordum. Allaha şükür, 
para arttk benitn elimden çık· 
mışb. 

Sarhoş ve sinirli, gururdan 
kabarmış bir halde caddeyi geç· 
tim. Ylaja.linin karşısma saf ve 
namuslu olarak çıkmak ve ona 
cephedeln bakm<tk ! Sarhc.şluğum 
arasında sevinçten kendimi tanı· 
yamaz olnıuftum. Artık kede.. 
rim yoktu, h~ım boş ve 
aydınlıkta. Bu, icap ettiği gib~ 
ornı.,,Jnv• :nm üstünde şaşaa saçan 
... b ...... li ·~-ı{~:ı.n ibar~t hir hastı. Bir 
takım muziplikl~r. hay:et verici 
şeyler yapmak, şehrin altını üs-

Loif Corç 
Bir Hadiseye 
Sebep Oldu 

Londra, 22 - Loit Col'cun 
tamirat ve harp borçlan hakkıD-

. da yazdığı bir kitap Lort llıad
huri ile mumaileyh arasında bir 
münazaaya sebep olmuştur. Loit 
Corç bu vesikasında İngilte
renin o zaman mümessiJi olan 
Lort Bradburinin Almanyadan 
tamirat namile talep edilen 6 
milyar 600 milyon lngiliz liras ... 
nm biç de mübalağalı olmadığı 

iddiasına serdettiğini yazmıştır. 
Lort bunu tekzip etmekte ise 

Loit Corç lordun bunu bir ka
bine içtimamda değil, harp borç
lan konferansında söylediğini 
iddia etmektedir. 

Par is 
Tiyatroları 
Kapanıyor 

Paris 22 - Fevkalade bir iç
tima yapan Paris tiyatro müdür
leri cemiyeti erkim, tiyatrolar 
için ağır bir yük teşkil eden ve 
diğer sanayii müteessir etmiyen 
fevkaiade hazine mükellefiyetleri 
dolayısile 29 marttan itibaren 
kapılarını kapamıya karar ver
mişlerdir. 

Uine getirmek hevesi 1Ç1me 
doğdu. Gransen caddesini çı· 
karken deli gibiydim; kulaklarım 
hafifçe uğulduyordu ve beynim
de sarhoşluk son haddine varı• 
yordu. Cür' etimin neş' esile, kom
siyoncu!ardan birine gitmek, 
yaşımı söylemek, elini tutmak, 
işleyici bir bakışla yüzüne bak· 
mak ve sonra, hiçbir izahat ver-
meden kendisini bırakmak 

aklıma geldi. Gelip ge.çeıı e · 
rin kabhahalarmda ve sesle ·in
deki iucelikleri farkedemiyordum. 

Ônrm Jen şosenin üstüne sıçrayan 
kuşlara baktım ve kaldırımların 

ifadelerini tetkika başladım, ora· 
d.. • r ç ~~it :ı .. ip İ'.'laretler ve 

yllzler gördüm. Storting meyda
nma gelmiştim. 

Saadetini 
Düşünmigenler 

Geçen gün, evlenirken kızta
nmızı satar gibi onlara kıymet 
biçildiğini ye ailelerin bu kıymeti 
bir hedelle ölçmiye kalktıklaranı 
yazmıştım. 

Ankaradan Sabri İ!ıminde bir 
gencin başından geçen şu mace
rayı okuyunuz da, biı. de, sırf bu 
para yüzünden, ailelerin kızlarım 
nasıl bedbaht ettiklerini görünüz. 

Bu genç, kendisine münasip vo 
kfıfüv bir kızla uzaktan uza
ğa sevişiyor. Evlen niye karar 
veriyor. Zaten kızın ailesile do 
tanıştıklan için, ailesini göndere
rek kıza istetiyor. Konuşmuş• 
lar, görüşmüşler. Çocuğu ıç 
RÜveysi almaya karar vermişler. 
Genç bu söz üzerine hazırlanı• 
yor. Hazırlık müddeti altı ay ka• 
dar sürüyor. Fakat kız tarafı 
vazgeçiyor. Sebep soruyorlar. 
Kızın ailesi mırın kırın ediyor. 
fşi ağırlık bahsine getiriyorlar. 
Erkek tarafı bunu da kabul edi· 
yor. Hatta nişan yüzilğil gönde
rilmek üzere kmo parmağının 
ölçüsB alınıyor. 

Hatta nişan giinü kararlaşıyor. 
Fakat iki güu sonra kız tarafın• 
dan bir diğer haber geliyor. İs
tenilen paranın derhal gönderil· 
mesi, aksi takdirde nişandan vaı 
geçileceği bildiriliyor. 

Bunun lizerine genç f~ınyor. 
Şüphe ve tereddüde düşüyor • 
Nihayet bana miiracaato karar 
veriyor. 

Bu aileler, kızlarıma saade-
ı tinden ziyade kendi ananevi iti• 
katlarına hürmet eden zavalhlar
dır. Yaptıklan hareketle bindik· 
leri dalı kesmekte olduklarının 
farkında değildirler. 

Sana gelinceı oğlum. Buglln 
para meselesinde bu kadar müş• 
külat gösteren bu ailenin evlen
dikten sonra yuvana bozacak ka· 
dar müdahale etmiyeceklerinl 
kestirmek mümkün değildir. He
le içgüveysi girersen, mes'ut 
bir yu•a kurmana imk.An yoktur. 
Kendilerini senden yüksek gCS. 
ren, ve ıana kızlarım lfrtfen Yer
mek ister gibi vaziyet takınan 
bu aileden ümidini kes. Kendi· 
ne başka bir kız ara. Türkiyede 
ıeni mes'ut edebilecek kız mı 
kaJmadıı 

HAMMTEYlE 
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Birden bire durdum ve araba
lara bakbm.Arabacılar konUJarak 
geziniyorlar, atlar fena havada bu
runlarını yere iğiyorlar. Kendime 
bir dirsek vurarak, haydi! dedim. 
Ônlime gelen ilk arabaya hızla 
gittim ve bindim. "Ullevaal yolu, 
37 No.,, diye bağırdım. Ve ha· 
reket ettim. 

Yolda, arabacı arkasına bak
maya başladı, iğildi, yan gözle 
baktı. içine bir şüphe mi gelmiş
ti? Hiç şüphesiz benim aefil es
vaplanm onun dikkatini çekmişti. 

Kendisine haber vermek için: 

- Bir adamı görmiye ihtiyacım 
ftl', dedim ve hemen ne olursa 

olsun bu adamı görmek zaruri 
olduğunu iı.ah ettim. 

~k.u& ..... 



6 Sayfa 

1 Ankara Mektubu 

1 

Ankara dan 
İstanbula 
Yaz Akını .• 

! 

Ankara (Hususi) - Bu ıe
neki kış Ankarayı kasıp kavurdu. 
Herkes günlerce evinden dışarıya 
çıkamaz oldu. Aileler kendi ev-

SON POSTA Mart 23 

Emniyet Sandığında Bir Saat Kari Mektupları 

• Dertli ile Dertsizin, Zenginle Telefon 

F k• • K "' Y Şirketinden 
a ınn a ynaştı gı er Şi~~!e!ketine habe• ••r· 

Bu Eski Halk Müessesesi T f •J J M d E meden Ankaraya gittiğim içirı 
e eCJ ere ÜCa ele diyor şirket telefonumu kesti. Abune 

lerinde ve kendi ar alarmda top- I .. ~ --· __ ,..;;o.;ı-...= 
Janarak kış gecelerini eğlenceler- . .... 

1 bedelini mutlak abune tesviye et

meli imiş. Başka vasıta ile ka
bul edilmiyor. Telefonu abonenin 
haberi olmadan kesiyorlar. le geçirdiler. Bilhassa Y enişehi- ~ ----··· -.::7"~"""4.,,..,.,.,..~ .... ~c 

rin geceleri, çayh gece partileri, 
ziyaretler ve ziyafetlerle geçtL 

Bugünlerde Ankara kıııo ıon 
günlerini yaşıyor. Artık bahann 
berrak seması görDlmiye, ıbk 
kokuları bisscdilmiye başlandı. 
Ankarada " Baharl ,, deyince akla 
latanbul gelir, bu itibarla timdi 
Ankarayı ve daha ziyade Yeni
ıehir sakinlerini lstanbul çok iııal 
etmektedir. 

Sorulan Sualler 
Her toplanbda hanımefendi

ler biribirlerine .fU suali ıoru
yorlar: 

- Bu yaz nereye niyet? 
- Geçen yaz Karlisbada git-

mişlik. Ucuz amma, lstanbulun 
zevki başka vallahi. Adalar, bo
ğaziçi, Caddebostanı sahilleri, 
Flurya, hepsi başlı başma birer 
Alem ••. 

- Biz bu ıene de adaya gide
ceğiz. 

- Bizim de niyetimiz öyle. 
- A... Vallahi buluşalım, çok 

iyi vakit geçiririz. 
Daha şimdiden gidilecek yer

ler etrafında münakaşalar yapıl
makta, randevUler verilmektedir. 

lstanbul Akmma Hazırhk 
Bilhassa &nlimüzdeki kurban 

bayrammda büyük bir lstanbul 
akını başlıyacak gibi .. 

Havaların biraz iyileşmesi 
üzerine bugünlerde Ankaradaki 
inşaat faaliyeti başlamak üzere
dir. Geçen sene Y enişehirde, 
Kavaklı derede ve eski Ankara
da yüzlerce ev ve aparbman 
yapılmışb. 

Şimdiden inşaata başlandığına 
göre bu sene de İnşaat faaliyetine 
hummalı bir surette devam edi· 
leceği anlaşılmaktır. Artık Yeni
ıehirde boş ve üstünde yabani 
otlar bitmiş arsalara tesadüf edi
lemez oldu. Bu arsalar gün ieç
tikçe gUzel ev ve apartımanlarla 
&rtülmektedir. Burada senelerden
beri devam eden ev modası ve 
aJakaıı bentlz bütün şiddetile 
devam etmektedir. Herkes evile, 
bahçesile meşgul olmaktadır. 

Yenişehirin Eksiği 
Yenişehir lstanbulun sayfiye 

yerlerinde bile bulunmıyan güzel 
ve tirin binaları havi cazip bir 
ıehir oldu. Bilhassa bütün evle
rin bahçesi, ağaçhklar ortasmda 
olması, genİf ve sık caddelerin 
bulunması buraya başka bir hu
•usiyet veriyor. 

Biltün bu methiyeme yalnaz 
şunu ilave etmek istiyorum: Yeni 
fehir caddelerindeki yaya kaldı
rımlan bir an evvel yapılsa da, 
Ankara halkı, kışın çamurdan, 
yazm tozdan, yani en büyük iki 
dertten kurtulsa; ne olur? ... 

Oransda Umumi Grev 
Orans 28 - Umumi grev ilAn 

edilmiş, Belediye Reisi ve bütün 
azalar istifa etmiş, şehirde bütün 
faaliyet durmuştur. Ticarethaneler 
kapanmışlar. Askeri müfrezeler 
sokaklarda karakol gezm e~tedir
Jer. 

Halkın d,,rJine derman balan Emniget Sandığının 
Emniyet sandığının kapısı ö - notlara hayran hayran bakı-

niinde bir otomobil durdu. Siyah yordu. Ben kendisini uzaktan 
güzel mantolu bir hanım; parlak gözlerimle takip ediyordum. 
böcek derisi iskarpinleri üstilnde Kadmcagız Tahmin kişesine yak-
keklik gibi ıekerek merdivenlere laşb ve memura elindeki ç•kım 
doğru yürüyor. Şoför, sordu: gösterdi. 

- Çok kalacak mısınız Ham- Bu zat, muhammin olacaktı. 
mefendi ?.. Aralarında kısa bir mükaleme 

- Hayırl. Para yatınp hemen 
döneceğim f. · 

Aradan henüz beş dakika 
geçmemişti. Ayni kaprnm önünde 
buruşuk yiizlü ihtiyar bir hanım 
nine belirdi. !Sandığın bu seferki 
milşterisi öteki gibi değil, yaya 
geliyordu. Beni uzaktan görünce 
seslendi: 

- Kuzum oğlum.. "Emniyet,, 
burası mı? 

- Burası ... 
- Hay Allah cennet müjde-

leri versin ıana... Hani, burası 
detil desen şark diye dftşüp 
bayılacakbm .. 

- Pek uzaktan geliyorsunuz 
galiba? •• 

Başım salladı : 
- Koca Mıstipaşa neresi, 

Cağaloğlu neresi... Sabahın se-
lrizinde evden çıktım. Bilmem 
,imdi ıaat kaç?... işte sekizden 
bu vakte kadar ayaküstüyüm ... 
Biter, tükenir yol değil ki ... 

- Rehine konulacak bir şe· 
yiniı mi var? 

Biraz evvel koynundan çıkar
dığı küçilk çıkını, sım sıkı göğ
ıline bastırmıştı. Nevarsa, iıte 
bu çıkınının içinde olacaktı. Ha
nım nine, bir müddet sustuktan 
sonra yavaşca mınldandı: 

- Bizim gibilerin nesi olur .. 
iki parça kırak dökük ... Rahmetli 
kızımdan kalan bir gül yüzükle, 
efendinin eski piryol saati ... Ö
lüm dirim dünyası bugüne ka
dar köşe buc~k saklamıştım. 

E ... Ne yaparsm?... Ak akçe 
kara gün için derler. Malıma 
geçer hükmüm... ,, 

Sonra, bir aralık mahrem bir 
tavurla kulağıma eğildi : 

- Acaba ne verirler. 
- Ben anlamam ki, dedim, 

sandığın ınuhamminf eri vardır. 
Onları gösterin ... 

Kadıncağız, süklüm püklüm 
onum sıru yuruyor, gişelerin 

önünde deste deste yığılan bank-

cereyan ettikten sonra çıkm 

çözUldü. Kocaman gümüt priyoJ 
saatla gül yilzük meydana çıktı. 

Muhammin, bu kıymetsiz şey
lere ne kıymet vereceğini şaşır
mış gibi durakladı. 

Nihayet bir iki defa evınp 
çevirerek, kadına iade etti. Tak
dir edilen kıymet, onu memnun 
etmiş gibi görünmüyordu. 

Elinde bir kağıt, masaları 

dolaşırken onu bir kere daha 
gördüm: 

- Nasıl valde hanım? işini 
bitirdin mi bari? 

- Sorma oğlum ... İkisine on 
üç buçuk lira kıymet biçtiler .... 

Ben: "Elindeki cüzdanlar ne
dir ki? " diyecek oldum. O, aya
ğındaki şıpılık terlikleri siirükli
yerek, önümden gölğe gibi geçip 
gitti. Tevdiat dairesinin önünde 
toplanan bahtiyarlara bakıyordum. 

Biran evvel paralarım yatır
mak için acele ediyorlar. 

Arada bir sesler geliyor: 
Bin beş yllz ••. 
On iki bin iki yüz seksen 

altı .. 
Altı yüz otuz iki .. 

Bir hanım, elinde defteri, 
şimdiye kadar toplanan paralarmı 
hesap etmekle meşgul: 

- 70, otuz bir daha yüz bir ... 
on iki daha yüz on üç.. 

Koridorda durmadan ziller 
çalınıyor, koltukları evrak dolu 
odacılar, şuraya buraya girip 
çıkarak bekliyenlerin işlerini 
bitirmiye, halkı memnun etmiye 
çalışıyorlar. 

Esbabı mesalihin bizzat evrak 
takip etmesi yasak !.. 

Mali'ımya, açıkgözler çoğaldı. 
Memurun meşguliyetinden istifade 
ederek birkaç bin lirayı içine 
oynatmak, erbabınca işten sayıl

mıyor. 

Şişman bir hanım, koluna 
yapışmış gibi duran altm bile
ziklerini çıkarayım derken bir 

lıariçten ıöriinüşü 

tanesini çat diye kırdı. Öteki 
hanımlarda bir telAş : 

- Vah vah vah... A kardet 
o kadar zorlıyacak ne vardı? 
İncecik şey .•• 

Şişman taze, o kadar müte· 
essir oldu ki gözünden birkaç 
damla yaş akta. 

Bir hanım, acele a cele söy, 
leniyor : 

- Sabun sabun... Birinizde 
bir parça sabun yok mu ha
nımlar? 

Bir başkası, daha ameli çare 
buldu: 

- Tükrük te o işi görUr 
kızım.. Ş-öyle dilinle ısJatıver •• 
Çabucak çıkar .. 

Şişman Hamm puflayıp duru
yor ye bahaneler savuruyordu: 

- Hiç bayırım görmedim bu 
bileziklerin.. İlkini koluma tak· 
tığım gün, babama selamünkavlen 
indi. Üçüncü bileziği aldım, bizim
ki ağır hastalandı. Dördüncü bilc-
zikte Samsundaki hemşirenin 
ölüm baberı gelrli. Ne olacak, 
göz galmış mal .. 

Konu komşu, bir tilrlü layık 

göremediler. "Güle güle takml" 
diyen olmadı. Şimdi de, emniye
te veriyorum işte ... 

Uğurlu kademli olsun 
efendimi. 

- Eksik olma kızım ... 
- Demek, nihayet üstünüzde 

kaldı? 
Ne yaparsın, yavrum .. 

Dünyada mekan, ahrette iman, 
demişler •.. 

Bir kulübe alayım da çocuk
larımın başını sokayım. dedim. 

Sarsak bir ihtiyar, telAş için
de, muameleli evrak masasına 
yaklaştı: 

- Tapudan kağıtları getir
dim! işim pek acele... Kuzum 
kardeşim ... 

Evini rehin ettirmiş. Paraya 
şiddetle ihtiyacı varmış. Fakat 
belli ki muamele için geç kalmış. 

Önündeki deftere mütemadi
yen bir şeyler kaydetmekle 
meşgul gürtinen memur, ihtiyara 
fena bir haber verdi: 

- Parayı bugün a}amıya· 

ilerde konuşulacak mUkaleme 
ücretini almadan açmıyorlar. Mtı-

tevali müracaatlerm tızerlne 
kendi hataları ylizünden kesilen 
teli tamir için 25 lira masraf 

isteniyor. Elektrik, su, ba•a· 
gazinde olduğu gibi telefonda 
da bir saat olsa da herkes neka
dar konuştuğunu bi19e ne iyi 
olur. 

26 gün evvel miiklleme Bcre
tini peşinen verdiğim halde hlll 
telefonum açılmadı. Nazarı dik
kati celbederim. 

Galata Mehmet Alipaıa hanında 
1540 telefonunun abonmanı 

REŞiT 

Cevaplarımız 
Kuleli son smıftan Kadri Beye ı 

Şiirlerinizi çok güzel bulduk. 
Gazetemizde şiir neşretmeditf-
miz için maalesef dercedemiye• 
ceğimiz. 

caksınız! 
- Aman, demeyin ••. 
Memur, duvarda asıh 

gösterdi. lıinda şu cil.mle 
idi; 

ilAnı 
yaııh 

"Saat on dörtten sonra tapu• 
dan gelen muameleli evrak tedi
yatı, ertesi sabaha bırakılır. 
On dörtten sonra takrir muame
lesi yapılmaz." 

Gayri ihtiyari, gözlerim bUyUk 
saate doğru çevrildi; Saat tam 
on dördü, yani ikiyi beş geçi
yordu. 

Kapıdan çıkarken, merbunat 
dairesinin önündeki kalabahğı 
yarmıya çahşan genç bir hanım, 
nazarı dikkatimi celbetti. 

Neşeli bir tavırla, adeta 'uçar 
gibi gidiyordu. Elindeki kAğıdı 

memura uzabrken eski usul te
menna etmeği unutmadı: 

- Efendim, emanetleri almı .. 
ya geldim .•• 

Memur, pusulayı okudu. Ha• 
nıma da bir parça beklemesini 
söyledi. On dakika aonra beyu 
bir torba içinde emanetler geldi. 
Hanım, kendi elile miibOrlü tor
banın bağlarını ç6zdtl. YOzü renk· 
ten renğe giriyordu. 

Torbadan evveli, bir pantan
tif çıkb. Sonra. mineli bir kadın 
saatinin ucu göründO. Nihayet 
son olarak bir dal iğne .. 

Genç kadm bunlan cebinden 
çıkardığı bir mendile koyup at
zmı iple bağladıktan sonra teşek· 
kür ederek çıktı. Ötekiler gıpta 
ile ona bakıyorlar: 

- Ne mutlu Allah o günü 
bize de göstersin r diye dua edi
yorlardı. 

Zenginle fakiri, mllsrifle ihti
yatkin, borçlu ile alacaklıyı, 
yanyana ve bir arada görmek, 
ağhyanla güleni, kaybedenle ka
zananı yakından tetkik etmek , 
isterseniz Emniyet sandığına gi
diniz! Halkı tefecilerden kurtaran 
bu canlı müessesenin işlediği 

sevap, aldığı dua kimbilir neka· 
dar çoktur. Jf. if-



AFllCflNİN 
/YlRBllLLllRI 

Çocuk. Kesen 
Adam 

f ~- Çar .. mluıdaa mabat ) 
Onlar keyf dredumın, peı 

çoktu batm11t etrafı fllıe ..,.. 
... b • Ciurlı bunu hiueder 
etmez: 

- Aman 1 dedi, çabuk dlne
U., IODra çakıl tatlannı bulamı-
J•cataz. iki çocuk kop kap 
pri cllnclller. Fakat o zaman 
ebeler karaabldı ki, ne taflan 
Wüllcliler, ae ele yollarım. •• 
Safa, 10la, ileri, teri hanri ta
nla ıitaeler bir ttlrlll ormandan 
11kamıyorlarda. Nihayet derman
lan kuildi. Çaresiz, bir yere 
otunlalar. Zavallı gafil çocuklar 
ba pce bu korkunç ormanda 
kabmılardL Cingöz birdenbire 
elini uzatarak: 

- Bak, dedi, orada bir lflk 
Yar. Gidelim 1 lt•i• doiru yGri
dOler. Bu, kOçtık bir kaltıbe iclL 
batiyar bir kadın atq .ı:;.1or, 
man boylu, korkunç b bir 
lyll de çubuk içiyordu. Çocuklu: 

- Ormanda yolumuzu kay
bettik. Bu gecelik bizi evinize 
alml Diye yalvardılar. Korkunç 
balalla adam onları içerı alıp, 
kaçak bir odaya IOktu ft 1 

- itte fU minderin Dzerinde G:;' diyerek kapıyı çekip gitti. 
1 k _Jorulduğu için, der

laal ..fu.t Afacu•n ıld-
ae ay pmlyorcla. Ne d--. 
90I gidi mlltemadiyen setiriJor, 
bibi a:tJ:hda. Kendi kendine: 

- bilir, amma bu gece, 

...- Afan f kaç )'8fllldUID? 
- ETcle • iki.. Annemle 

tramvaya biacliiim uman da 
para almuınJar diye, beti .. 

Afacanın Tefrikası: 2 

Afacanın 

lJğütleri/ 
-1-

Kwkındaa aoara Ulp, .... 
havada ıezenlerin akıbeti fena 
olur: Yaflanan kanncalar, kanat .. 
lanchktan sonra, 6lllrler! 

-2-
Her sakalb biljili ol•1cla. ke

çiler hafız olardol 
-3-

y erde bile para bulsan, uy
madan cebine koyma! 

-4-
Madamld .. yine kirlenecek... • 

diye elini yıkamıyonun; 
lyle İle ..,U.e acıkacatam..,. tiye 
yemek te yeme r 
batamıza muhakkak bir felAket 
ıelecekl diye m~nldandı. Netekim 
tahmininde yamlmamlfb; difarı
da kan koca f6yle konuıuyor
lardı: . 

- Hanğisini keselim? 
- Küçüiflnli! 
- OlmazJ Küçüjtl pek zayıf, 

eti 1ok.. BOyliğü keselim de, ,a
zel bir yemek olsun!... 

- Eyvah!... Demek yamyam 
bir karı kocanın eline dOş
mlflerdi ••. Afacan derhal Cin-
16ztı uyandmp, meseleyi an
latb. ikisi de titremiye baş
ladılar. Usulca kapanın arab 
tından baktılar. Korkunç ba
lnıh adam kollarını 11vamq iki 
büyllk bıçağı biribirine ıürterek 
laem biliyor, hem de kansına 
..- lllyllyordu: 

- Bnyiıtantı keseceğim 1 
Bllytik çocuk .. Afacan ,, dı. 

Demek ıimdi kıtır kıbr kesile
cekti. " Beni buralara sen getir
din..,, diyerek, Cinr6ztın kafaama 
bir yumruk indirdi. itte tamam 
o aman da elinde keskin bıçağı 
ile adam içeri pdi. Afacan 
.. Belki merhamete ıetiririm.. ,, 
llmiclile yamyam herifin ayakla
rına kapandı: 

- Kesme 1.. Kesme 1.. diye 
yalvardı. 

Adam: 
- Keıecejiml... diye bafırcL. 

Sonra, odlllllll içinde bulunan 
dijer bir kapıdan ahıra pip 
bir kuzu çıkarda. Meğer kan 
koca çocuklar için eleji!: .. Hangi 
kmayU keselim? ••• ,, diye konUfU" 
yorlarmıt- Çocuklar meseleyi an
layınca ikisi de kahkahalarla gll
dtH&r. Erim ,an, keailea bm•un clolmuım yiyip, kestanelerle 
benber evlerine geldiler. 

SON 

DEVRİRLtM 

OEYRftfLXI' 
"AFACAN,, K 1 M DIR? 

( Bat tarafın buliaaan Pazar ola ı dayım velba11I b&tibı akrabam 
Hasan Be7in oflu Afacan ltfr rln bana para vermiye bqlachlar 
ltlarehanemise pldL Bllttln dlnyaJJ , • •• 
redp HJ•hat ettitlni a6yle7lp, ha- Ha babam, ha!... Gıttikçe kam-
tara tlefterini bin teslim etti. Sera· bara doluyordu. Nihayet ODUD 

laatname töyle ba9hyor: " Benim gibi başka bir kutu daha yap-
lamim Afacandar. KlçGk 1aı••.._. bm: Bir kumbara •• iki kumbara .. 
beri dünyanın her tarafını ıBrmelr a._.. k b z • Jd 
laterdim. Bir 1a. biriktirditlm para• ~. um ara.·· enrın o am 
laıla yola çıkmıJ• karar werdlm. sittil ... 
Vapw acenteaine kottu•) Bir ıin, Galata klprllhclea 

Benim kOçlk yqtu pua W- geçerken koe koca bir •aP!lf 
riktirdi;imi ılren teyıem, halam, ,.._ittim. Aman Y arabhil •.• °' 

Cinflz - Afacan r ... on 
zıpzıp borç veraene f 

Afaam - Yanımda yok, eve 
ıel wereyim 1 

Cingöz - işte, ıeldim : Ver 
zıpzıplanl 

Afacan - Yann, mektepte 
muhakkak veririm 1 

Cinrlz - Yahu 1 Bana mpzıp 
vermiyecek misin ? 

Afacu - Eeee 1 blallab I So
kakta, evcle, mektepte ı.. ,an 
ben sana oa zıp:r.ıp Yeremem yal. 

I
Nege Haber ı RFRCRNİN 
Vermedin? fuliaf 8ös/eri 

Bir ıtın zengin bir zat INa-
bamla beni yemiye davet etmifti. E k 
DOjihı çorballlldan baldaYaya r en 
kadar, tDrlil tirli yemekler ..,_ K )k k 
da. Her nedeme, babam m&te- 8 ma 
madiyea sofnda ayaia•• b..- Babuı • Afacana ., DHilaat 
yor, ltaaa, ya: "'Az yemek yel,, ediyordu: 
yahut ta: "'Abfbrf,, demek İlti- - Q;Jum, abal-.e1in erk• 
yordu. Sofradan kalktıkta IOma kalk•• adamm luameti açık oa.. 
beni tenha bir odaya çekti n Bunun için daima erken yabp, 
surabma bir tokat qkeclip: erken kalkmalıdır f 

- Budala 1 Dedi, 7emek yi- "'Afacan., ba .azı.; d.,_• 
yece;ine, sak 11k su lçiyordun. bir sabah nktiacle .,...,. .... 
Bayle yemekleri bir daha nerede basile 10kağa çıkb. Hea&a kit--
bulursun ? yi dlnnaliflercli ki, Jerde W. 

Cevap verdim: dlzd... dolusu para buldular. 

- Aruıra da IU ~ersem, ela- Babası : 
ha çok yemek yiyebiliyordum ı - itte, dedi, 88zlerim çık~ 

Babam bunun &zerine bir to- BugOD erken sokağa çakhjın 
için kısmetini bul un ! 

kat daha abp fU sazteri .ayledi; "Afacan,, bir müddet dütftn.. 
- Hamırl Bana niye laaber dü, soma şu ceYabı verip, baba-

vermedin. unı matetti : 
- Bu cüzdanm sahibi bizdeıa 

J • U K• d ? daha evvel soka.fa çıkmış. Para
plD CU Jm e • •• amı d0şllr6p, kısmetini değil, 

Bir rlmuaa Afacan camiye belisuu bulmuş 1 
gitmifti, o ıun ••'iz vardı. Ca- Gazete Okumamış ! 
miin meyzini imamın yanına Afacan çallfkan bir çucuktur. 
sokulup: Likin kimsenin ukalal ğma ta-

- Hocam, dedi, dua ederken bammlll edemez. Mahalle muh-
bazı harekeleri yanhf okayonun.. tarı onu heflln imtihana çekerdL 
istersen böyle hata yapbp za- Bir alqam yine yolunu keıip: 
man ben sana işaret edeyim? - Siyle bakalim, dedi, Fran--
Hoc• çok ihtiyardı. Bu teklifi aa lmpantora Napoleon neler 
kabul etti: yapb? ••• Afacu, herifi batındaa 

- Ala!.. Fakat naml işaret aavmak için fU cevabı verdi: 
- Bugfia gazete okumadaml •• edeceksin. 

- Ben ktirs6n6n arkasına 
geçip koluna bir ip bağlanm. 
Yanlaş okuduğun zamaa çekerim! 

Bu muhavereyi Afacan duy
muttu. imamla Minberin arasa
na oturdu. Tamam dua okur· 
ken imam: 

- KAie .. dedi. Afacan hemen 
ipi çekti, imam : 

- Ktile.. Dedi. Afacan yine 
ipi çekti. imam bu sefer ele : 

- Kile •• dedi. Fakat yarama~ 
Afacan yine ipi çekmitti. Sabrı 
tlkenen imam cemaate : 

- Ben naııl okunduğunu 
bilirim, amma, ipin ucu bu herif· 
te !.. Deyip, biçare Meyzinin 
kafasına rahleyi indirdi. 

- Oğlum 1 Babak nerede? 

- Siz abteakb..,ır.. delil m'? 
Anadoluya aitti L. 

1 
baeah, c:llrt direkli, kocamaa bir ı param var ki, d6nyayı sabn 
ıemi 1. alınm. 

Yanımdan geçen ihtiyar bir Paralanma iyice ceplerime 1 

çare ıeldi. H...- herifin , .. 
nına yaklqıp: 

- Bu va~ makineei a
katmlf. . .Bu adamlar korktalrlan adama: yerleştirip, vapur acentesine kot· 

- Amca, dedim, bu vapura tum. Maksadım, biletimi ahp, he-
kim biner? men o ıOn yola çıkmaktı. 

Ak sakallı ihtiyar bana flyle Fakat, şeytanın g6zii kör 
anlattı : olsun, bakın b&flm• neler reldi : 

- Bu vapura çok ıeagin Acenteye vardığım zaman 
adamlar binip, memleket mem- memur ancak bir bilet olclutunu 
leket ıezerler. Onlara " Seyyah " Ye onun da timdi sahibi ıelece-
deair.. ODiarın ılrmedilderi yer ğini s6yledi. Eyvahlar olsun! .. 
kalmaz.. l>Onyamn lbiir uc:una Demek timdi bu gti&el vapura 
kadar giderleri binip seyahat edemiyeceiün. Me-

Bu sizleri duyunca, dojnuu ya, jer dert ortaklarım çokmat: 
bu heriflere ipendim. "'Onlar Bir dbii adam acentenin kap•nı 
sengime, ben de zenrüüm... Ne larlDlf bilet iatiyorlarcla. Derken 
oluna olmn, bu •apara binip tek bUetin ulaibl geldi. Bu ka-
1eyabat ederim. .. " cliyip, kara- labahia flrlnce, f&FIP birisine 
nmı verdim. 10rdu: 

Hemen ·eve kotup. haiinemi - Ba adamlar ne için top-

pbnhm. Teneke kutulan ••· laam•tl 
hir de ne bakayım; o bdar çok O dakika aklama ,e,tnaca Wr 

için seyabattaa Tazgeçtiler. 
Bunun ilzerİlle bu adam ela 

yola çıkmaktan Yugeçti. Ben de 
ridip onun biletiai abn .W-. 
" Cingöz ,, Un Başaaı Gelenler 

Eski mektep arbdaşam l.in
giSz beni selAmetlemlye ıelmifti. 
Beraberce vapura tirdik. Omm 
yardımıyla eoalanmı kamaraya 
yerleflirip, son defa 16riifmiye, 
sohbet etmiye bqladık.. 

Eee •. , Buna 1eyahat demifler, 
gidip te, dönmemek var 1.. Dl
nllp te, görmemek Tar t.. 

Cing&ıe: 
- Raydi, arbdq t dedim, 

vakit geldi, aea arbk git. .. 
Beraberce ,.an ,aveıte1e 

çaktık. Fakat o ada CiDt&z bir 
ferrat koparcla : 

10. ............ ç. ...... ı 



~ Sayfa 

HARUNÜRREŞIT 
Yazan:*)#..-

Tarihin Esrarengiz Sayfalan 
Cte biz, Harunürreşit devrini 

hep bu cepheden t etkik ediyo
ruz. O şöhretli şabinşabın şah
sında o devrin bütün erkskleri
ni. Zübeydenin şahsına da yine 
devrin bütün kadmlarını g&ster• 
mek istiyoruL Harun, tarih sah· 
nesinden çekilmiye mahkum bir 
ıaltanab gafil kakahasıdır. ZU. 
beyde efsunlu bir iğne ile harıl 
harıl kuyu kazan bir sihirbaz 
gibi ihtimamlı hamlelerle Abba· 
ıiler saltanatının temelini yıkan 
bir mekkAredir. 

Şimdi Harunun sarayına ge· 
çelim: O birkaç gündür iç sıkın
tı!t geçiriyordu. Zübeydenin ken
disine bıraktığı feci yadıg!rlan 
suya attınp kurtulmuştu. Artık 
onlarla meşgul değildi. Sekiz 
ölüaün hatırası, bir tesbih dizi· 
ainden kaybolao seklı boncuk 
kadar bile halifeyi mfiteessir 
etmiyordu. Çünki hazinesinde 
boncuk ve sarayında halayık 
çoktu. Gidenlerin yeri boı kal
mıyordu. 

Harunun sıkıntısı, birden yil· 
reğine yapışan kuvvetli bir ihti· 
rastan doğuyordu. O, Vezir Yah· 
yanın evinde gördüğü sarışın bir 
halayığa gönül vermiş gibiydi. 
Gerçi şehinşahlar için aşk yoktur, 
beves vardır. T abiatin bu arsız 
çocukları, bizzat tabiatin düşma• 
nıdırlar. Bahar içinde hazan ya .. 
ratmayı severler, ziyayı zulmete 
çevirmekten zevkalırlar, matem• 
lerl kahkahalara sarmak veya 
masum tebessümlere zehir aşılamak 
isterler. Onların kutsi gardiikleri 
ve kutsiyetine inandıklan ne 
manzara, ne duygu ne dfiıllnce 
vardır. içlerinde güzelliğe hayra· 
niyet gösterenlere ve bu hayra-
niyeti şiir halinde terennüm 
edenlere tesadüf olunur. LAkin 
o gibilerde, güzelliğin ruhunu 
değil, yüzünü severler!.. Mese!A 
bir kadın, herhangi bir tacidar 
için, nihayet bir yudum ıudur, 
bir dilim yemiştir. Kadının, çir
kin de olsa, çiçek olduğunu ve 
her çiçek gibi damarlarmda çok 
nazik bir hayat dolaştığım dü· 
şilnmezler. Binaenaleyh qka da 
inanmazlar ve aşkın lahuU tecel
lilerine gönüllerinde yer ver· 
mezler. 

Harunllrreşit te Vezir Yahya
run cariyesine işık olmamıştı. 

Sadece lemayill bôsıl etmişti. 
Fakat o temayül, her iıtediğini 
yapmaya ahşan şehinşah için bir 
azap oluyordu. Yahyadan cari-
yeyi istemiyordu, Vezirin düşün· 
dilrllcil ve saydırıcı ağırlığın· 
dan çekiniyordu. Halbuki cariye
yi g5rmemek te elinden gelmi-
yordu. San saçlı kız, tek yara
hlmış sarı bir gül gibi onun gö
ıünü cezbediyordu. O sebeple 
sabah ve akşam vezirin evine 
uğruyordu. 

Bir halifenin böyle gece ve 
gündüz vezirini :ziyaret etmesi, 
g6rUlmemiş şeylerdendi. Başta 
Beni Haşim olmak üzere bütün 
Bağdatlılar, bu samimiyeti tuhaf 
buluyorlar ve dedikodu yapıyoı·
larcL. Halife Şark ve Garp vali
likler.ile bir anda yanından ayrı
lan iki oğlunun henüz taze bir 
yaraya benziyen hicranlarmdan 
dolayı Yahyayı teselliye lüzum 
ılSriiv rdu. Bir kısım Bağdatlılar, 
onun vezir evine girip çıkışını 
bu sebebe hamlediyorlardı. Lakin 
Yahyanın elemli olmasına ihtimal 
ver mi• orlardL 

N \S 1 verebilirdi ki vezirin 
oğuUarı, adda birer hükümdar 
menze-lesine yükselmişlerdi, dün-
yanın yarısını aralarında taksim 
etmişlerdi. Bu parlak yükseliş, 

baba evinden ayrılmayı icap etse 
bile herkesi kıskandıracak saa· 
detlerdendi ve teselliye deifl, 
tebrik edilmiye üyaktı. 

Kimse, lsıam aleminin gthıeşi 
sayılan EmiriJmüminiıı Haruoürre
fidi11 bir sarışın kız için vezir sa
rayına mUlazim yaz;ldığını bilmi-
yordu. Bu hakikat, onunla Y ah· 
ya ve halayık ara!Sında gizli 
kalıyordu. Harun Yahyaya 
tamayülünil söylememişti, halayı· 
ğa da -kendi zımnınca· bir şeyler 
ihsas etmemişti. Küçilk,çok küçük 
bir imada bulunsa vezirin hemen 
yerlere kapanarak ve teşekkllrler 
ederek halayığı ona takdim ede
ceğinde şüphe yoktu. Halayığın 

ise ilk muhabbetkAr İfareti üze
rine bir kelebek gibi çırpınarak 
halifenin eteğine yapışması zaru· 
ri idi. Fakat Harun, vezirin ha
layığına göz dikmiş görünmemek 
kaygusile iştiyakım itiraf etmiyor
du. Ayni zamanda o san mahluku 
görmemiye de tahammül edemedi
ğinden uvezirioi taltif etmek ba
hanesile " ziyareUerine devam 
ediyordu.. 

Lakin Yahya da, halayık ta 
halifenin beslediği iştiyakı sez .. 
mişlerdi ve bu iştiyakın alev· 
lene alevJene yakan bir yangın 
haline gelmesini bekliyorlardı. 
O vakit vezir, büyük . bir feda
karlık yapar gibi görünerek ca
riyesini halifeye takdim edecekti. 
Halayık ta muhteşem, fakat ya· 
ralı bir yürek için samedanl bir 
şifa olduğunu sezdire sezdire 
Emirülmfimininin benliğine kan· 
pcakb. 

Harun, tam on gün bu tızlln-

tUye tahammül etti. Gece ve 
gündüz vezir sarayına uğrıyarak 
sevgilisini glSrüyordu ve her g&
rüşte iştiyakı biraz daha artarak 
sarayına dönüyordu. Yahya için 
için gülmekte idi ve ienç halife
nin gönlüodeld kıvılam kuvvetli 
bir ateş haline getirmek için her 
ıeyi yapıyordu. 

Çünki Harunun, çok iradesiz 
görünmekle beraber, ani feveran
lara müstait olduğunu biliyorlar
dı. Binaenaleyh onun ta yatağı· 
nın içıne bir casus sokmak isti
yordu. Son derece gUzel , ve ıes 
itibarile de hemen hemen emsal
siz olan bu sarışın halayık, ve
zir için çok iyi bir muhbir, çok 
kuvvetli bir müdafi ve icabında 
da liyakatli bir mühacim olabi· 
lirdi. 

Halife gönlllndeki iştiyak ile, 
ihtiyar Yahya da bu hesap ile 
meşgul iken araya yine lsmail 
girdi. Beni Haşimin bu zeki reisi 
hilafet mevkiini işgal eden yeğe
nının Abbasiler ülkesini ikiye 
ayınp Cafer)c Fazla ihsan ettiği 
yetişmiyormuş gibi şimdi de 
hayrete layık bir tevazu 
içinde vezir sarayma mülaze
met ettiğini görünce sinirlendi, 
muhtemel fenahklarm ve mevcut 
dedikoduların onune geçmek 
için bu daimi ziyaretlerin sırrını 
anlamıya çalıştı, Bunun için sah
nenin r-erdesini kaldırmak, oyu
nu içinden görmek lbımdı. 
lsmail de bir gün Harunun ya· 
nına katıldı ve yeğenil.! beraber 
vezirin sarayına gitti 

Bugün akşam 
saat 21,30 ta 

SAA TÇI 
Musikili kome

di 3 perde 
Yazan ve bes

teli yen : 
Celil Eaat 

( Ark a11 var t 
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Amerikada Havacılığa Çok Ehemmiyet Veriliyor 
..._. 

Garbi Amerikada, Nakil Vasıtası 
Yalnız Tayyare Olan Bir Şehir 

Garbı Amerikada, Randolf Fild ismi YerileD ve tamamen bavaalık bayab nazan dikkate alın<!. · 
yapılmış bir ıehir vücude getirilmiştir. Bu şehrin ey Ye ıokaklan, tayyarelerin inmesine ve havalanma-
11na müsaade edecek surette tanzim edilmiştir. Resme baktığınız zaman da gareceğiniz veçhilo evlerin 
damlanada sıra, sıra Tayyareler dizili durmaktadır. Denilebilir ki Raııdolf fild dünyada bir eti daha 
bulunmıyan tayyareciler şehridir. 

İtalyada Seyyah Meselesinin Bir Hal Şekli 

Bir Ada, Evli Çiftlere Tahsis Edildi 
Roma (Hususi) - ltalya bil· 

kOmeti seyyah celbi için yeni bir 
usul bulmuştur. Adriyatik deni· 
zinin ortasında 6 kilometre uzun
luğunda, 2 kilometre genişliğin

de gfizelliğile meşhur bir adaya 
cennet adası ismini vermiş ve 
buraya muazzam bir otelle küçllk 
vilIAlar yaptırmıştır. 

Bo adanın tabii ıiir ve leta· 
fetinden, bioalannın asri ve her 
türlil istirahat esbabını havi olu· 
şundan ve asudeliğinden başka 
asıl mühim hususiyeti şudur: Bu 
adaya münhasıran yeni evliler 
balayı geçirmiye gelmektedirler. 
Buraya gelen seyyahlar yeni evli 
olduklarına dair vesika ibraz 
ettikten sonra adaya kabul 
edilmektedirler. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo 

Fransız Frangı 

f ngiliz liraıı 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
İsviçre 
Leva 
Florin 

frangı 

Koron Ç. 
Şiling A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Çervonets 

Tahvilat 

L Dahill .. 
D. Muvabbide 
A. Demiryolu 

Borsa 

Altın 
Mecidi.,.e 
Banknot 

Kapanıı 

()() 12 03 
7 74 ()() 

o 47 37 
9 15 00 
3 39 00 

J6 85 00 
02 44 00 
65 30 00 

1 11 37 
15 40 ()() 

4 02 ()() 

6 27 ()() 

1 98 05 
4 20 ()() 

3 88 00 
00 78 n 
00 26 56 

Kapanış 

96 00 
51 00 
26 55 

Harici 

9 23 
48 :ro 

•• 32 -
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Yttnl ftllil•r• talisl• edilen şirin oda 
Aksi takdirde Cen~et adası• rağbet görmüştür ki buraya ge-

na kabul edilmemektedir. Buraya len Yapurlar ağzı ağzına yeni 
haftada bir vapur gelmekte ve evlilerle dolu bulunmaktadır. 
bal ayını geçirmek istiyen yüzler· Gelenlerden pek çoğu otellerde 
ce çifti Cennet adasına bırak- ve villllarda yer bulamamakta, 
maktadır. Yeni evlilerin neşeli buralarda yer açılmcıya kadar 
kahkahalan, şakrak şarkıları, çamlıklar altında kurulm1ı1 ça· 
mesut cıvıltıları adanın her cbrlarda yaşamaktadırlar 
tarafında uğultularla biribirine • 
karışmaktadır. Kadık&y Süreyya Sinemasında 

Bora sakinlerinin bepıi çift Raşit Rıza Tiyatroau 
çift ve başbaşa dolaşmakta, bü- san'atkArlan 

yük şehirlerin dağdağasından Bir Şenlik Gecesi ~ ~ 
muhitln tenkidinden, dedikodu- VodYil 3 perde 
dan, aile · kavgalarından uzak Yazan : Reşat 
yaşamaktadırlar. Genç evliler Nuri Bey 
burada müstakbel hayatlarının 
projelerini yapmakta1 hayatlari· 
nın en zevkli anı olan balayları .. 
nı hakiki bir cennet içinde ge-

Economou Operet Heyeti 
Fransız tiyatrosunda 

Bugila Hat 17 de tenzllltlı flatlerle 
m•ti- Olarak çirmektedirler. 

Bu itibarla bu ada okadar YA SENA HRISOMOU 

Varm akşam M A J İ K sinemasmda 

Büyük Gala Olarak 
Görülmemiş zengin ve çok şen 

iZDiVAÇ LiMiTED ŞiRKETi 
( Merlase Limited ) 

ahlü, danelt ve tukılı 

OPERET - VODViL 
Heyeti 1emılltyut bıı,ında ı 

fevkal.ıJe ~"'Lcl blT yıldız CHARLOTTE :>USA Meıhur 
bir artlat GEORG ALEXANDER Jön prörnyelerln en 

ıcvlınlial WERNER FUTI'ERER 
Bütün lıtanbul halkı bu harikaya ridlp glSrecek ve yürekten ıUleeektlr. 

1llvetea: P. O. C. hallbanr dünya bavaı..lalerL 

._. 26 I 111 I Cumartesi akşamı « 
L İ A NE HA İ D'i 

Her :ı:amıuıdan daha rlbe\ ve daha sevfmll olarak en !IOft mu•affı\lvetl olaııı 

i K 1 KOCALI 
( Double Mariage ) 

• filminde iıÖreceksiniz. • • • • • • • • sinemasında. 
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Abdülhamit Çok Hastalanmışb. Büyük 
Bir Endişe içinde inliyordu 

Bir Besmele Çektikten Sonra ilacı İçti 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 
H~r haleler malıJazılrır 

-268-

Tam saat sekiz buçukta, bir 
uaba gürültüsü işitildi. Doktor 
Atıf B. gelmişti. Nöbetçi zabi· 
tinden vaziyeti öğrenen doktor, 
ı6ratle harem dairesine geçti ve 
Abdlllhamidin oda1ına girdi. 

AbdDJhamit şezlonga uzanmıı 
yatıyor.. Limon gibi sararm11 
olan alnanda, soğuk ter taneleri 
babbeleniyor.. ve pek güçliikle 
nefe1 alabiliyordı. Doktorlar Ab
dtHhamidin göğsUnil açmış, kuru 
hacamat yapıyor, Rasim Bey de 
bir kenarda ayakta duruyordu. 
Abdülhamit, doktor Atıf Beyi 
girOr g6rmez, gözleri büyük 
bir lmit "e emniyetle parfadı. 
Botnn ıstıraba rağmen gOlllmse
miye çalıprak elini matb. 

- Pek rahat...-, doktw 
ltey. Nabml .. ma bakam. 

Derkea, ıe .-de acı bir elem 
w fiklıet nrc1L Doktor, AbdnJ. 
laamlcli • YUiyette ı&iince mo
teeııir olmakla beraber derhal 
kendini topladı. Metia ve telif
.. bir tavır alarak: 

- Bakınız. efendim.. Ben, hiç 
telAş etmiyorum... Korkmayınız .. 
Ehemmiyetli birteyiniz yok.. Şim· 
eli bir illç veririz, pçer. 

Dedi. Bu .arJer, Abdtılhami
clln kalbine bir te1elli ve kuvvet 
Termiıti. Melin ıörilnmiye çalı· 
tuak: 

- Korkmayınız diyorsunuz.. 
Hayır, korkmuyorum.. Fakat .• 
ISbrabım var. Buradan.. işte bo· 
radan çok muztaribim... Bakınız .. 
Elinizi koyumız... Burası, ağrı} or. 
Hop hop atıyor. 

Dedi ve doktorun elini tuta
rak midesinin üstüne yerleştirdi. 

Doktor, esaslı bir muayeneye 
hazırlandı. Ewvell nabızları saydı. 
145 buldu. T eneffüa adedi iae 
65 ti geçiyordu. Sonra Abdnlha
mide rica etti: 

- Müsaade buyurulursa, bir 
kere de güğsllnilzll ve kalbinizi 
muayene edeyim. 

Dedi. Doktor, muayenede de-
ram ettikce aimumda enclişe llamet· 
leri g6rlnüyor ve ltilhaaa zahrm 
ıol tarafım· muayene ederken 
g&terdiği dikkat ve ihtimamla, 
orada bir anza buld.p aal&fllı· 
yordu. 

Bu sırada Dr. Nikolaki Ef •• 
Din reçeteaile Beylerbeyi hastane
ıinia eczanesinde 7apılan illt 
geldi. 

Abdlilbamit, hafif bir ıeale 
doktor Abf Be1e : 

- Reçeteyi okuyunuz. lıiı 
nual? •• 

Dedi. Doktor, hemen reçete
yi alda. T etkı°k etti : 

- Okudum efendim. Pek 
gllzel.. içebilirsiniz. 

Diye cevap verdi (*] 

(*) Bu reçtenin ıureti ıudur ı 
lnfuıion de de TUleul 150,0+ 

Sulf ate de •parteine 0.03 + Ld'ua • 
lawier tle ceriM + Sirop. 

1 

Doktc-. &.caa p:t;rtti. biç ._ 
şesinin müblirlii ağw Abdlılha· 
midin gözünün önünde açtı. Fin· 
cana kafi miktar<la illç boıaltb 
ve fincanı, Abdülhamide uzattı. 

Birdenbire Abdillhamidiıa alaı 
buruıtu. Çehresinde tereddüte 
delilet eden bir işmizar basıl 
oldu. Şüphesiz bir babane bula· 
rak illcı içmiyeceği zannolunu• 
yordu. Fakat bir anda tlİması de
ğişti. Bir saniye ~i tereddtlt 
ve euditesi adeta erimişti. Müte
vekkil bir vaziyetle ( Bemaele ) 
çekerek doktorun elindea ilacı 
aldı. Gözlerini kapadı. Son dam· 
lasma kadar içti. 

Şimdi asıl çehresi değişen, 
Doktor Atıf Beydi, Abdftlbami· 
din ifaçı içtiğine adeta inanmak 
istemiyor; bir fincana, bil' de 
Abdlllbamidin yhftne bakarak 
hayretini güç zaptediyordu. 

* 
tlAcın ikinci flncamm da yine 

doktor Abf Beyin elinden içen 
Abdcillaamit dakt.a t.ıel kir 
ettiktea 80llnl, 

- Artık ben.. b1ru nhat 
gibiyin... Siz.. diprıda istirahat 
ediniz.. ben ile bira yatağa 
awı.,.a... F.._, Nilcıb'd Ef. 
ele., ltir J«e P:mı± • ı..r.da 
blaan. 

Dedi. Llkin bu l&deri kesik 
kesik söyliyor, söylerken b&Jftk 
bir df göateriyor. ( Usreti Tenef· 
faa ) den, cümleleri miiatazaman 
bir aiyakta jkmaJ edemiyordu. 

Abdülhamidin bu teklifi nze
rine doktorlar derhal aaloaa aeç-

tiler. Doktor Ahf Bey ellerimi 
biribirine çarparak: 

- V allabi hayrette kaldım. 
Adeti, gözlerime inanamıyorum. 
lucı nasıl içb? .• 

.şimdi, küçik bir malaaftre 
biribirine kanşmıştı. 

- Herhalde ıstraptan olacak?. 
- lrfaamafilı, iyi mukavemet 

ediyor. 

- Denc:ei Unıet Jlbelme-
di. Healz 38, 7. 

- (Emisyon) dan mltnellit 
bal de biraz zail oldu. 

Abdfilbamiclin kendisiai biraz 
iyi bulmua ela baclaa ileri geli
yordu. Fakat.. Acaba baatalıp 
ba tahalftifüne itimat caiz miydi?. 

Doktorlu-, bbbl •lfa•ereye 
IMlfladdar. U1UDCa .aren bir İllİ
preden IOllra; llilaayet f'I lefhW 
koydular: 

l lbtikan - ve zatiirrldi eyaer
ve Ozeymayı rievl J 

Verilen illca Ye g&iilea mu -
vakkat aalaha rajmen hutaJ.iaa 
haleti umumiyeai, endife edilecek 
kadar vehamet g6steriyordu. 
Buna binaen doktor Ataf Bey 
Rarf= S.,. dailcia; 

- Hastama halini pek atır 
görlyorum. icap eden malramata 
haber Teriniz. 

Deöı. 
Rasim Bey, derhal kendi od.

una gitti. Harbiye nazın Enver 
Pqayı bularak telefonla maJOmat 
verdi. 

(Arkau ya.ı) 

Kadınların Sevdiği Bir 
<:por: Ok Ve Yay 

Amerikan •porc:u bdıalanam IOD umanda b&ylk bir allka ile 
takip ve tatbik etliii Wmanlardaa biri de ok atmak ıporudur. 

ilk devirlerin. c.eaaAvorlik bayabm canlandıran bu ıpor, kabul 
etmek lizımdır kı erkekler kadar kadınlara da yaklflyor. Yirmi, otuz 
ailvari hanuma ellerillde ok ve yaylar, muntazam yOrilyilşle 
talim etmeleri, aonra ileride dikilmit olan hedeflere oklannı fırlat· 
malan cidden göze hoş gelici bir manzara teşkil ediyor. 

Az zaman evvel bqlıyan, fakat kısa bir zaman iç.inde pek fazla 
rağbet gören bu spor şubesinde, şimdi senede iki defa ıampiyon
luk1ar tertip olunuyor. Bu senenin ilk albay pmpiyonluğunu Mis Betti 
Nas isminde lrlandalı genç bir kız kazanmışbr. Bu kız, elli metreden 
ldlçlk bir daireye arka, •kaya on ok isabet ettirmiftir. 
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Dedi ve elimden tutarak ka· 
labaliğıa ~ cloiw• çekti. Muh
telif grupları dolqbrdı. Genç, 
ihtiyar beni birkaç kişi ile tamf
brdı. O aralık kıvrak bir fobtrot 
başlamıştı. Bunu Amca Beyle 
oynadım. Danıtan aonra bllfeye 
ıitb°k. Amca Beyle kufalıkb 
birer kadeh lik6r içtik. .. 

Aktamdanberi dikkat ediyo
rum; bUfenin en sak m1ldaYim
lerinden biri de, Avnt .• 

AYDi, büfeye ber uğrayapDcla 
iki ve hatta iç kadela içki içiyor 
ve içtiqe ele •eteleniJonla. 
Hemen Wçlair c1aa. kapımamafb. 

Her --~ kollanam ......... 
renç ve ı&zide bir imla playor, 
endammw levendaqe irtiuw, 
cazip ft nlmr inbinalarma mef. 
bm auarlarla bakanlann ara-

mada, mnldinclen -- bir ... 
rurla oyauyordu. 

Ba meftunlann • b.flDdas 
Sabiha balant1Jord& Awni, ...... 
kalarile dama blktıia aman 
onun rengi ıoluyor, dudaklan 
giali bir Mbrapla mlotayor. Kıs
kançlık alevlerile kamqan giz· 
teri, mütemadiyen Amiyi takip 
ediyordu. Fakat, beraber dans
ettikleri zaman, kalbinde ne de
rin bir zen ft intirah hlsal oJ. 
duğu, simasında parhyan mem· 
n11n ve mea'at tebealmlerden 
anlaşıhyarda. 

Bir arabk Necll yanıma ıeldi: 
- Avni ile dusettia mi? •• 
Diye sordu. 
- Hayır. 

Cevabını Terdim. Neell, bu
na kıaarak: 

- Ne kabalık.. Akpmdan· 
bsi claaa kaldınnadığa kadın 
kalmadı. Seni tanıdığı halde ni
çin böyle ihmal etmiş? .• 

Dedi. 

- Bilmiyor musuo Necla.. Ben 
meıguldDm. Hem miaafirlere ik· 
ram etmeli daha iyi değil mi? 

Diye mukabele ediyordum. 
Avni, bizim kendisine bakarak 
konuıtuğumuzun farkına vardı. 
Hemen yanımıza yaklaştı. Glile
rek Necllya sordu: 

- Galiba benim için dediko
du yapıyordunuz?. 

Necll, Derhal cevap Yerdi: 
- A, vallahi İyle... Alqam

cluberi Kevıer ablamla dans 
etmemipiniı... Yoksa, ondan mı, 
davet bekliyorsunuz Avni Bey? .. 

Neclimn bu sözlerine camm 
11kıldı. Derhal atıldım: 

- Afkolsua Neell... Şimdi 
Avni Bey de, benim tikiyet 
ettiğimi 'Maedecek. 

Dedim. Ami, pişkin bir gl· 
)Oşle kulağımıza eğilerek: 

- Hiç tellt etmeyin Kevser 
Hamm.. Bu ,iklyetin doğrudan 
doiruJa ondan doğduğuna emi
nim. Çilnki onu da ancak bir 
defa dansa kaldırdım. Niçin bi· 
liyor musunuz?. Daha benUz iş· 
tiham açılmadı da onun için .•• 
Hele ıu aburcuburlarla biraı İf" 
tiham kabanın.. Hele tu ıece 
yansı atlaam.e. 

Romanı 

Yana: Z. Şakir 

Necli buna isyan ederek: 
- Vay beyim vay... Demek 

ki, kala kala, buradaki hanıme
feadileria artığına kaldık lyle mi?. 
Size inat için timdi iki pel k ... 
valye ıeçeyim de görBotız. 

Derken· Ferdi yanımıza &eldi. 
- Necli !.. 
Dedi. Necla sCSzünil keserek, 

bqını Ferdiye çevirdi. Ferdi, 
fİkiyetkir bir tavırla sözüne 
devam etti: 

- Büfedeki içkilerden hiçbir 
fCY anlamıyorum. Kafamın içi 
bombot. Ben gelirken bir ıit• 
marteJ getirmiştim. Paltomun ce
binde bekleyip duruyor. 

Şunu açacak tenha bir köıe 
bulamaz mısın? 

Avni, dudaklarına fapırdata
rak .cize karıştı: 

- Hay Allah rUI obua Fer-
di. Vallahi ben de tıpkı senin 
l(ibiyim. Kuzum NecU Hanmı., 
ıu iyiliği yapıver. Belki Ferdi 
insafa gelir de bana da bot ka· 
dehleri koklabr. 

NeclA, iki elinin yamraklarını 
lstlste getirip biribirioe VUl'arakı 

- Ooob.. gördüntız m&?. Yı. 
ne bize muhtaç oldunuL Haydi, 
ıize bir iyilik edeyim. 

Dedi ve onları aldı, yatak 
...... g6türdü. .. 

Gece yanaa, merasimle tesit 
eaıldikten ıonra, coıkuu bir valı 
başlamışb. Martel kadehJerinin 
buharile birdenbire neı' eleniverea 
Ferdi, cotkun bir kavra)'lfla vft· 
cuduma aanlmış, topuklarının 
lberinde dönerek beni mütema• 
diyen çeviriyor. içtiğim lik8rleria 
tesirile zaten muvazenesi aarsılaa 
başımı, döndükçe döudtirfiyordu. 

- Ferdi Bey.. Biru yavaş.. 
ikimiz birden düşeceğiz. 

Demi ye mecbur oldum. Fakat 
Ferdi coşmuştu. Arhk ne valsm 
kaidelerine ne de mUTUenemial 
kaybederek yere dOşmek tehli
kesine hiç ehemmiyet venriyerelc 
cezbeye gelmiş bir mevleYi der• 
Yiti gibi gözlerini kapayarak dö
nüyor ft beni de etrafında çevi· 
riyordu. 

Bir aralık çiftler arasında gc
züm Amca Beye rastgeldi. Gil· 
lerek Ferdiyi işaret etti. Sonra 
ıözüme Avni ile Necil ilişti. 
Avni, hem Neclayı döndlirüyor, 
hem de kulağına bir şeyler söy· 
lilyordu. Necla, onun gözlerinın 
içine bakıyor. dudaklarmda uçan 
hafif bir tebessümle dinllyor ve 
tek kelimelerle cevap veriyordu. 

( Arkau •ar ) 

~ema Ve Tiyaatrolar 1 
Al.KAZAR 
ALEMDAR 
ARTlsTIK 
ASRı 
ELHAMRo\ 
tiTUV A .. 
GLORYA 
HiLAL 
KEMAL B. 

llAJIK 
lld.~~ 

MlLLi 
OPER\ 

- Ş .ıir lflkları 

- 27 No. Casua 

- Kıral etleniyor 

- Bahriyeli ıarluıı 
- Daha 31medfn 111i°' 

- Gi'.Sl Cebenııeaa 
- A ve atalet 

- H ı retı fsa 
- Vo ıahlllerln .t J 

ŞIK !I emrinb 
~ka, S&r yva - 8 7l" lhli at 

Oeküder Kale - Ea6r lıle&üie 
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Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

D wuharriri 1 

Stakpool 

Üç Serseri •. Üç Milyoner -12-

Makar ağzım açmadL Fakat 
Hagton: 

- iyi amma biz nç kişi
yiz, dedi. Cümlesini ikmal 
edeçekti, yalnız fikirlerini al
mak istiyormuı gibi bir defa 
arkadaşlarına bakta, onların sü
kut etmekte olduklarını görünce 
o da sesi kesti. 

Sıkrit cebinden bir kağıt ile 
bir kurşunkalem Çlkararak hesa
ba başladı: 

- Eğer para bulunursa ve 
dediğiniz kadar varsa bana ve
receğiniz msfmı çıkardıktan sonra 
geri kalam üçe taksim etseniz 
bile yine her parçası mühim bir 
servet teşkil eder. 

Makar: 
- Paranın ıiısfım Mister (Sık

rit) e vermekte ben hiçbir mah
zur görmiyorum. Sefer heyetini 
teşki~ edecek olan odur. Onsuz 
biz birşey yapamayız. Vakıa Mis
ter Sıkritin bin liraya kartı yUzde 
yirmi beş bin kar alması mühim 
bir iştir amma, beri tarafta bu 
işin tehlikesi de vardır • 

Hagton derhal ricat etti: 
- Oh, ben de itiraz etmi

yorum, dedi, sadece llç kişi 
olduğumuzu söylemek istiyordum. 
Bize kalanı aramızda nasıl takıim 
edecetiz? 

Tilman; 
- Bu, nazik bir meseledir, 

dedi. 
Sıkrit endişede olduğunu gös

teren bir hareket yaptı. (Makar) 
da arada çıkacak herhangi bir 
ihtilafın yfin komisyoncusunu 
ricate sevketmesinden korkuyor
muş gibi münakaşayı kısa kesti: 

- Bu nokta üzerinde kavga 
edecek değiliz. Meseleyi derhal 
halledebiliriz. Bence vaziyet şu
dur: Faal olarak üç kişiyiz, bina
enaleyh hisselerimiz de müsavi 
olmalıdır. Şahsan bana seksen 
bin altın kafidir. Elime biraz 
daha fazla para geçirmek ıçın 
tırnaklarımla kuyu kazacak de
ğilim. Bütün istediğim şey ahır 
ömrümü rahat geçirmektir. Siz 
bu düşünüşe ne dersinz. 

Ulüvvücenabm bu derece fazlalığı 
az kaldı işi tamamen bozacakt.. 
Bir saniye Sıkrit meraka düştü: 

- Acaba aldanıyor muyum? 
diye düşündü, fakat bereket 
versin şüphenin Ü.terinde fazla 
durmadı. Hissi kendisine Makar 
ile ulüvvücenabm imtizaç kabul 
e tmiycn bir halita teşkil 
etliğini ve ( Makar) ın imkan bu
lursa ortaklarrnı mutlaka aldata
cağı nı söylüyordu. 

Fakat başka bir muhakeme 
kendisini tatmin etli : Makar eli
ne geçireceği altını yalnız başına 
kullanamazdı. Bu parayı şüpheyi 
mucıp olmadan karaya çıkar-

m a k, bankaya yatırmak bir 
mesele idi. Bu sahada 
M.ıkar mutlak a (Sıkrit) in yar~ 

dunma muhtaç olacaktı. Diğer 

tanı ftan (Makar) m yalnız "Sık
r ;t" e değil, fakat kendi ortak-
' .rıua da oyun oynaması ihtimali 
vardı. Fal~at beri taraftan Hagton 
ile Tilman çocuk d~ğillerdi. İşte 
gerek l< en · i eri lİn , gerek (Sık
ril ) e menfaatine dikkat ede
ce! !erdi. 

" Sıkr1t ., yek~i1erine zıt olan 
bu muhakemeler arasmda bir 

1 "Gemi Hazırdır, Levazım ikmal Edilir 
Edilmez Altın Peşinde, 

Yola Çıkabilirsiniz,, 
saniye bocaladıktan sonra cebin
den bir kağıt çıkardı: 

- Bu mesele münasebetile 
buraya birkaç satır yazdım, dedi. 
Hakikati halde mevzubahs olan 
fey bir konturat değildir. 

Çünki aramızda aktedile-
cek bir konturabn mühim bir 
fayda temin edemivecei[i qikir· 

gibi münasip gördüğll bir şey 
ilive edecektir: 

Makar hiçbir şey söylmedi. 
I~ adamınm kararını bu suretle 
pek çabuk vermesi onu şaşırtmıştı. 

Yerinde hareketsiz duruyordu. 

l Tilman da sessizdi. Buna muka
bil Hagton: 

Fakat biz sizi dolandırmak 

Malcar m•mnanlgelinden gülügordıı 

dır. Çünki hiç kimıe bu iıte ka- niyetinde değiliz, dedi. Ümit 
nunun yardımını talep edemez, ederim ki şerefini bilen adam-
ederse bütün parayı kaybetmit larla İf yaptığımzı tasdik ede-
olur. Hayır benim istediğim ıey cebinizi 
sadece bir mektuptur. Bu mek- Sıkrit: 
tupta sefer heyetini benim teşkil - Mister Hagton dedi, it 
ettiğimi tasdik ve bu sefer netice- hayatında şerefli adam yoktur, 
sinde kazanılacak paranın nısfını kısaca adam vardır. iş hayatında 
bana vermeyi teahhilt edeceksiniz. dostluğa değil, kısaca kir ve 

zarara istinat etmeli, ve tahsi 
Bakınız, müsveddede sefer he- menfaatleri mümkün ve mutasav· 
yetinin niçin teşkil edildiğini ver olan her türlU vasıtalarla 
yazmadım. Açık bıraktım. Avu- tahtı temine almalıdır. 
katım buraya meseli inci saydı (Arkası var) 

Türk Camiasının Antro
polojisi Meselesi 

Tıp Fakültesi antrpoloji ıube

sinin Türk ırkına ait olarak ver
diği antrpolojik hükümlere bazı 
doktorların itiraz ettiklerini yaz-

dık. Bu arada Ali Rıza Bey is· 

mindeki bir doktorumuzun da 

neşriyatmı mevzubabsettik. 

Bu münasebetle izah ettiğimiz 

antrpoloji'nin muayyen vilcut 

ölçülerile bir ırka ait umumi va
sıfları tayin ettiğini, halbuki bizim 

antrpoloji şubesinin verdiği 

hükümle Türk ırkını melez 

bir ırk göstermesindendir ki 
bu itirazların yapıldığmı yaz

dık. Antrpoloji kürsüsünü iş

gal eden doktor Şevket Aziz Bey, 

bir gazetede, buna dair bazı 

izahat veriyor. 

Bu münasebetle ismini zikret-

_ ..... İlk Aşk,...._ 
Rus İhtilalini hazırlıyan 
meşhur Rus ediplerinden 

Turgeniyefin eseridir. 

Haydar Rifat Beyin 
kuvvetli kalemlle tercüme edilmlttlr. 

Tefeyylh k taph ınesinde fiall bir lira. 

tiğimiz M. Pitton ismindeki mü

tehassısın Türkiyeye 1925 te de

ğil; 1927 de geldiğini, bu zatın 

Fransız değil, İsviçreli olduğunu, 
M. Muşe ismindeki Fransız ho

canın bu kürsü ile alakası 

olmadığını yazıyor ve soruyoruz: 

Ne gibi vesikalarlarla bana bu 

iddia atfediliyor? Bu tafsilat, 
esas mesele ile allkadar olmadı

ğından Şevket Aziz Beyin de

diklerini aynen kabul edebiliriz. 

Şu farkla ki o şubeyi kendi
sinden evvel M. M11şe idare edi

yordu. Kendisi, orasını ondan 

teslim almıştır. 

Ne Şevket Aziz Beye, ne de 

· hiçbir kimseye zararı olmıyan 

bu noktayı tasrihten sonra Ali 

Rıza Beyin şu dört maddesini 

ileri sürebiliz. 

Bu zat ezcümle diyor ki: 

t - Bizim Antrpolizik mü

essesesi, tetkikatma, bilhassa şe

hirleri ve bu arada da fstanbulu 

mevzu sahası olarak almıştır. 

Antrpolojik, etnografik tet-
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BiKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Deniz 
Eğer, dünkü kotra gezintisin

de, ona hislerini açıktan açığa 
itiraf ettirecek cesareti vermemiş 

olsaydım bu satırların yerinde 
neşeli bir deniz eğlentisinin taf
ailih bulunacakb, 

Zaaf, .istemediğimiz şeylere 
karşı sım sıkı kapalı zannedi-

len ruhumuza, gizli menfez

lerden stzarak giriyor. Ve biz 

kendimizi bir anda değişmiş gö

rünce hayretler içinde şaşırıp 

kalıyoruz. Celil, senelerdenberi 

hana derin bir iptila ile bağh 
olduğunu ihsas ederdi. 

Fakat, ben her defasında 
bakışlannın ruhumu ar. yan 
dikkatini bir kahkaha ile boğar, 

yahut, başımı çevirerek başlf a 
bir şeyle meşgul görünürdüm. 

Daima tam zamanında araya 
giren bu titiz ve dikkatli inadım 

Celile aşktan bahsetmek fırsatına 
vermezdi. Fakat, dün herşey bir
denbire yıkddı. 

ilk gençlikte bazı arkadaş
lanman geçirdikleri acı tecrübe

ler bana aşkın mahiyetini öğret

mişti. Bilhassa, evlendikten sonra 
güzelliğim hakkında bol keseden 

ihsan edilen müdahenelerin ne 
kadar sefil membalardan geldi
ğini anlamakta gecikmedim. 

Kalpten gelen temiz bir hay
ranlık şekline bürünerek, kadın· 

lığlmızın eteklerine - Bir sdya 
gibi - yapışan imalardan iğre
niyordum. 

Fakat, bütün ailemize karşı 
çok samimi gorunen Celalin 
ctır' etkir ve mağmum bakışla

rında ötekilere benzemiyen bir 
derinlik vardı. Bazan; onun 
güzelce bir kadını ağa düşürmek 

istiyen alelade bir çapkın olamı
yacağım düşünür ve içimde iyi-

liğe yüz tutmuş bir yaranın 
gacıklabcı ıstırabım duyardım. 

Ben de bütün hisli kadınlar gibi 
benliğimi tath bir riiyanın kanat-

kikler için bu, yanhş bir battı 
harekettir. 

2 - Şehir mezarlıklarından 

çıkarılan tkafa tasları üzerindeki 

tetkikler teşriht kıymeti haiz ola· 

bilir. Bu taslarm hangi ırka 
mensup oldukları tayin edilse 

bile, henüz ırki ölçüsü taayyün 

etmemiş bir ırkın ölçüsünü çıkar· 

mıya hizmet edemezler. 

3 - Bu iş için efrat ta bir 

tecrübe mevzuu olamazlar. Çün-

ki onlar da şehir halkı gibi ka
rışıktır. Ölçülerin neticesi de 
karışık olur. 

Muharriri: Necati Ymıuf 

Tutması 
ları içinde eritip uyutacak derin 
ve hakikt bir aşka işıktım. 

Benim aşkım; yalnız kendisi 
için yaşayan dinç ve botgam bir 
ihtiras olmalıydı. 

Geçici hevesleri tatminden 
doğacak haz, kalbin, emellerimi
zin müteaffin laşelerinden başka 
ne birakabilirdi? Bu hisler, beni, 
düne kadar yuvam ve çocuğum 
için yaşattı. 

Fakat, dün .• 

Gümüş parıltılarla bir cıva 
yıgımna benzeyen deniz beni mek 
tep tatiline çıkm ış haylaz ço
cuklar gibi neşelendirmişti. Kü
çük sefinemizde Celalle benden 
başka kimse yoktu. Hem en he-

men ayni hizada ilerliyen b ütün 
kotralardan nükteli, alaycı sesler 
aksediyor, yılankavi izler bıraka
rak sur'atle vammızdan geçen 
küçük motörler grnptan grupa 
kahkaha naklediyorlardı. 

Bir ara. çok geride kaldığı
mızı farkettim. Ve Celalin sabah
tanberi benimle hiç konuşmadı
ğına ilk defa dihkat ettim. O 

herkesi birer çılgına döndüren 
umumi neşeye lakayt, ta burnun
da dimdik ve sessiz duruyordu. 

Vücudunun bütün şeklini gös
teren deniz elbisesi içinde Celal 

bana birdenbire büyümüş 
zelleşmiş göründü: 

Gürbüz bir tenasüple 
de heykelleşen vücudu, 
küçük fakat, mağrur 

ve uzak ufuklara dalan 
bakışlarile Celal, o ande 
başka bir mahliiktu. 

önüm· 
biraz 
başı 

gamlı 
bam-

Ona, görülmesi caiz olmıyan 
mahrem bir şey gibi biraz hicap 
biraz da merakla bakıyordum. 

İçimde, yüzümü !uzartan bir sı
caklık vardı. Daima beni kor
kutmuş olan küçük itiraflarım, 

senelerin kesafeti altında eriyen 
uzak ve unutulmuş vak' acıkları, 
ani bir zihin berraklığı içinde 
habrlıyor, sanki, onlarm het:sini 
biran içinde yeniden yaşıyordum. 

( Arkası var ) 

ı 
ki antrpoloji müessesenin yakındaı 

takip edilen faaliyetlerine göre 

serdedilmiştir. Bu işte ne şahsi 

maksat, ne de herhangi bir lcim~ 
seyi mevkiinden etmek gayesi 

vardır. Maksat sadece yanlaş bir 

adım ablmasmdan tahzirdir. 
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4 - Bu tetkikat ancak köy
lerde yapılabilir. Bunların da kaç 

yıllık oldukları, atalarının nere
den geldiği, en· çok temas ettikleri, 
aşiret hayatı yaşamışlarsa hangi 

aşiretten oldukları tespit, sonra ı 
ölçüleri toplanır ayrı ırktan ol

dukları anlaşılan köylüler grup
landlfllır ve saire .. 

150 " 1 " 
800 " 
300 .. 

Gelen evrak geri verilmez. 
Hinlardan meı•uUy.,t a lmn:ı ~. 

Cevap için mektuplara 6 kuruıl u !t 
pul ilAve.:.i lbım eh;. 

Ali Rıza Beyin iddiları, pülüyor 
Adres detiştiril uesi (2()) ırnr ı ~t ır. 
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden: 

HAİNLERİN İÇ YÜZÜ:.....--Ma/ı::i= 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 

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

SÜLEYMAN ŞEFİK HERÇEBADABAT 
ARKADAŞLARINDAN FİRAR ETMİŞTİ 

-36-

O sırada içlerinden biri hay-
kırdı: 

- Yahu, Süleyman Şefik yok. 
Yarım saattanberi onu göremi
yorum. 

Filhakika o, kurt ve tilki hi· 
kayesini dinledikten sonra yavaş
ça odadan çıkmıştı. Sabahki is
tikbal merasimine ( t ) rağmen 
arkadaşlarının hala vehmi tesellt
ler içinde yüzdüklerini görmek, 
onun içine ürküntü getirmişti. Bu 
heriflerle beraber bulundukça 
daima taşlanacağım, daima küfür 
işiteceğini anhyordu. Binaenaleyh 
sessizce sıvışmayı, ayrı bir yol 
tutmayı tasarlamıştı. 

Süleyman Şefiğin böyle bir 
karar &Jmasında başka bir müla
hazanın da tesiri vardı. O, bir
kaç yüz lira taşıyordu. Halbuki 
yoldaşlarının çoğu parasızdı. Ne 
yolda, ne lskenderiyede bir dost· 
luk görmediklerine nazararı fira· 
rller için de müthiş bir maişet 
sıkıntw da mukadder görünü
yordu. Bu sıkıntmm başlamasile 
beraber hepsi onun parasına 

göz dikecekler ve bu para 
bitinceye kadar yakasmdan düş
miyeceklerdi. 

Snleymaıı Şefik, işte bu nokta
yı da düşünerek kararı firara 
çevirmeyi. muvafık görmiiştü ve 
bir aralık sessizce odadan, hatta 
otelden çıkip savuşrnuıtu. Ar
kadaşları bu ayrahşt sezdikleri 
-.akit o, lskenderiye-Kahire tre
nine binmek nzere bulunuyordu. 
Yalnız kağıt çuvalları otelde idi. 

Firariler, bu cüıdam oldukça 
dolgun arkadaşlarmın yokluğunu 
ilkin mübimsemediler, lakin gay
bubetinin uzaması üzerine tel!ş 
gösterdiler ve ilk hamlede de 
hükmü verdiler; 

- Kaçtı, teres kaçbl 
Şimdi ekseriyet itibarile klStü

leşmişlerdi. Süleyman Şefigin pa
rasma için için göz koyan bu 

ekseriyet, onun kendilerinden 
alulh çıkmasına müteessir olu-
yorlard1. Lakin bu teessürlerini 
açığa vurmuyorlBrdı. Herifi, yoJ.. 
daşlık bukuluına riayet etme
mekle ittiham ediyorlardı. Artık 

her bahsı bırakıp onun baca
ğma taktıkları ipi aürüyorlardıl 

Bu dedikodu, bu hararetJi 
tel'inler, teşniler gece yarısına 

bir saat kahncıya kadar devam 
etti. O vakte kadar yemek ye

memişlerdi. Yalnız kadınların 
odasına çay •e simit göndermiş
lerdi. Midderin talcar.ası başla· 
yanca kendileri de bir şey ye
mek istediler, Kürt Zeynelibioin· 
den rica ettiler : 

- Aşağıya in de bir şeyler 
tedarik et. Yiyelim, uyuyalım. 

ile 
Genç itilafçı, bu ricayı kabul 
ayağa kalkmıştı ki otelin 

önünde bir velvele, o gün nhtım
da görüleo göriiltüyü andıran bir 
veivele parladı ve mütealoben 

Onlar, arkadaşlarının 
yokluğunu ilk anlarda 
hissetınediler. Fakat bu 
kesesi dolgun arkadaşla
nnın gelmekte geçiktiği
ni görünce endişeler art
mış ve ilk hamlede hük
mü vermişlerdi: 

- Teres kaçlı! 

otelcinin solgun yüzü eşik üstün
de göründü. Zavallı adam, müt
hiş bir teliş içinde idi, kelimeleri 
kekeliyerek firarilere yalvarıyordu: 

- Aman ışığı söndürün, se
sinizi kesin, zinhar pencerede 
görünmeyin. Herifler azgın. Ote· 
limi yakmalarından korkulur ! 

Bu gece nilmayişi sababkin· 
den daha mühimdi ve daha kor
kunçtu. Yüzlerce ağız taşıyan 

fevkattabiiyc bir mahluk, sanki 
gecenin göğsünden fırlamışb ve 
her ağzından ayrı bir nara, ayrı 
bir sayha, ayrı bir vaveylA püs· 
kürüyordu. Arasıra o mahlükun 
sayısı:ı: ellerinden fiske taşlan 

ve saire dökülerek otel camlarında 
yaralar açıyordu. 

Firariler, ampulleri söndürmüş· 
lerdi. Uğultular içinde akıp giden 
coşkun bir dere gibi sokakta 
homurdanan küfür ırmağmdan 
endişe etmiyorlardı. Fakat o ır
mağı doğuran kaynakların otele 
girmelerinden, merdivenleri tır
manmalarından ve nihayet ya
kalarına kadar yükselmelerinden 
çekiniyorlardı. 

Haysiyet sahipleri için sille 
değil, küfür değil, sitemli bir 
bakış bile ağırdır. Beşeri varlı
ğına kıymet veren, bayatın te-

l 

1 

mizlikten ibaret olduğuna iman 
besJiyen insanlar, yan bakıştaki 
tehekküme biie tahammül ede· 
mezler. Halbuki firariler, söğül· 

miye razı idiler. Yalnız döğül
mekten korkuyorlardı. Eğer mü
muhtemel gördükleri dayak, kısa 

bir fasıl teşkil edecek olsa ona 
da eyvallah diyeeeklerdi. Lakin 
döğ!Jlürken öldürülmek ihtimali 

mevcut olduğu için tiril tiril 
titriyorlardı. 

Otelci, karyoladan yere in· 
miş, ve haşhaşa vererek sessiz 

bir halecan içinde titremiye ko· 
yutmuş olan şerefsiz müşterilerini 
bir müddet seyretti ve sonra yan
larına çömelerek sordu: 

- Ne diyorlar, anhyormu su-
nu.ı? 

Hepsi birden mırıldandılar : 
- Hayır. 

- Oteli yakacağız, diyorlar! 
Rıza Tevfik, mırıldandı : 
- Yaparlar nıt dersin 1 
- Polis yetişmezse yaparlar. 

- Peki amma, bizden ne is-
tiyorlar. Bi:ı garip yolcularız, bu· 
raya misafir gelmişiz. Böyle 
ıabah~ akşam toplanıp llzerimize 
saldırmalarının sebebi ne ? 

- Bunu ben anlatmak iste
mem. Fakat siz anlamalı idiniz 
ve Mısıra gelmemeliydiniz. 

(Arkası var, 

Şehrimizde Boru Fabrikası 
Şehrimizde ilk defa olarak 

bir demir boru fabrikası açıl· 

m~tır. F abrikanm makinesi ta· 
mamen Türk ustalar tarafından 

yapılmışbr. Fabrika hava ga2ı 
ve su boruları yapacak ve boru 
fiatlarım ucuzlatacaktır. 

Gizli s·r İçki Fabrikası 
Daha Bulundu 

Fabrika Güçlükle Meydane Çıktı, 
Sahibi De Damdan Kaçtı 

( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

zemin yoklanmıştır. Bu yoklanma 
neticesinde bir kısım zeminin 
boş olduğu anlaşılmış, bu nokta 
kazma ile kazılmış ve sarnıçtan 
yapma bir -oda, bu odada da ça· 
hşmıya ham bir içki fabrikası, 

250 kilo cibre, kazan, fıçılar, 
bunların içinde yine cibre, dere· 
ccler meydana ~kmıştır. Bir se
nedenberi işliyen bu gizli farika
ııın sahibi Şoför Tevfik isminde 
biridir ki evin damından atlıyarak 
kaçmıştır. 

Bir Ayda Beş Gizli Fabrika 
Son bir ay zarfında Bakırköy

de buna benzer beş gizli fabrika 
meydana çıkarılmıştır. 

lhtisas Mahkemesinde 
iki Mahkumiyet 

Dün ihtisas Mahkeme.sinde 
bir d~ara kağıdı kaçakçısı mah· 

1 
küm edilmiştir. Muzaffar ismin· 
de henüz küçiik bir çocuk 
olan bu kaçakçmm &zerinde ci-
gara bulunmuş, 3 ay hapse, 350 
kuruş para cezasına mahkiun 
olmuştur. 

* Üsküdarda, Harmanlıkta Nazlı 
ismindeki Hanımın erinde de gizli 
içki fabrikası bulunduğu teapit 
edilmiş, diğer kaçakçuar ve ya
taklar kaçmış, bu kadın ele geç· 
miştir. Dün bu da 9 ay hapse 45 
lira ağır para ceıasma mabküm 
olmuştur. Arkadaşları da giyaben 
ayııi cezaya mahkum olmuşlardır. 

Haydar Rıfat B.in eserlerinden 
Ayni haklar iki lira 
Miras 11tes' eleleri Bir ,, 
Şelırli borçlar kanunu ,, ,, 

ikbal Kitaphaneşinde 

Sayfa t 1 
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Bu Akşam Radyoda Ne l er 

Dinliyecel<siniz 
- - ----

23 Mart 9 3 2 Çarşamba 
fıtanbul- (1200 metre, 5 kilovatl 

18 gramofon, 19,5 Cen11et Han1m 
Ye.ari Amım Bey, 20,5 gramo· 
fon ile opera, 21 Bedc.yi muaiki 
heyeti, 22 cubant. 

Heif.sberg - ( 276 metre, 15 kilo
nt) 20 ikbahar, havaları, 21, 10 kon-
ser. 

Mühfaker - (3.CO we~re, 75 !d'ova~) 
19,55 hafif mus.ki, 21 konferans, 
21,30 keman konseri, A. Molden 
aonatlar. 

Bükrcş - ( 394 metre 16 kilovat ) 
20,45 keman solo, Scarlatte, Subcr 
Llst. 

Bclgrat - ( 429 metre 2,5 kilovat 
20 Çek konseri, 21 Göthenin milli 
Sırp şiirlerino tes iıi, 21,50 Ruı mu
ıikiı!, Prens (gar 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat) 
20,45 operadan nak;J, 

Prag - ( 488 mdrc, 120 kilovat) 
21 askeri bando. 

Viyana- ( 517 metre, 20 kilovat) 
20 klasik operetler. 

Peşte - (550 metre, 23 kilovat ) 
20,15 Haydendcn parçalar, senfoni 
numara 28. 

Varşova-( 1411 metre, 158 kilovat) 
19.15 Şopen koDSeri, 21,30 komedi. 

Bcrlin - (1635 metre, 75 kilovat} 
20 klasik opereti erden parçalar. 

24 f~art 932 Perşen~be 
Iatanbul - (1200 metre 5 L 1ovat) 

18 gramofon, 19,5 Hayriye H. ıumın 
iıtira !tile r.tüdyo eaz heyeti, 20,5 
konferans, 21 Belkıa Hanım, '.L2 
orkestra. 

HeiJsberr - ('176 uıetre 7S f..:Hovat) 

2Q kiJis~den tlil ide n ilahi \'C Orf, 

21, 15 hi kaye: Passion. 
Muhlaker - (360 metre 75 ı~ilo

v o:t) 11,35 tarihi hikayeler, 20,05 
kıral olsaydım operet·. 

Bi.ıkreş - (394 metre 16 kilovat) 
19,40 gramofon, 20 koro lrntı sotri, 
{Vebcr) in eserleri. 

Be!grat - (429 metre 2,5 ki'ovat) 
20.JS keman koaseri, 21 orkestra, 
22,20 piyano konı;eri. 

Roma - ( 441 met"e 75 kilovat ) 
20,45 keman kon•eri, 21 senfon i, Re
fic.,, Film plaude:-ci. 

Prasr - ( 488 metre 120 kilovat ) 
21,05 " Bethov~n ,, den bir parça 
Christusan ölbcra, 22,20 org konseri 
H:-uaka. 

Viyana -- (517 metre 20 kilovat) 
20,10 Marions pİ) e.si S perde, 21,45 
ıalon orkc.stra&l ve şarkı. 

P~~te - (550 metre 23 kilovat) 
19,~0 operadan nakit. 

Varşova - (1411 metre 156 kilo
vat) 20 Haydenden Şöpfüng. 

Berlin - (1933 metre 75 kilovat) 
20 Kolonya katedraHnden naklen 
kilise duaları, 21,15 Göthe hakkında 
konferanı. 

Dikkat: Dercetmekte olduğumuz programların Avrupaya ait 
olan kısmı Ya1atl Avrupa 1aatine göuı tanziın edilmiştir. 
lstanbul ıaatine tatbiki için Avrupada saat (12) olduğu 
zaman latallhulda (1) • a-cldi.ıi far:r.edilmelidL 

Hindistan 
Müslümanları 

Lahur, 22 - Hint İttihadı Müs· 
lümanlar Konferansı Tetkikat 
Komitesi bir karar sureti kabul 
etmiştir. Bunda, hükumet önil· 
müzdelci iki ay zarfında Müsln
manların metalibatmı is'af etm~ 
diği takdirde Müslümanlara kat'i 
tetbirler almaları tavsiye edil
mektedir. 

• 
Madras 22 T rohinoplide 

müslümanlarla Mecusiler arasında 
bir arbede olmuştur. 

J 

" 
fotoğraf Tahlili Kupan:ı 

Tablatlnlıl lStren:nelı latiyora 11 ı 

fotoğrafınm 5 adet kupoıı ile b.t· 

Hkte ır&ıd6rinis. fotojı'ahııı:a ar ıy .l 

labldir ve iade edJhı-. 

lılm, meııe·, 

1 
veya ıan'at t 

Haugl •uallerin 
cevabı i 

- -

Foto}ral ıntiıar 

e ocek mi! 

----
fotoğrafın kllşesiJOluıruı,ılu.•,> ı. 

mukabilinde göndcrı..! cbür. 

' 

Vunanistanda Feragat isteniyor 
Atina 22 - Tramvay amelesi 

grevi bitmiştir, M. Venizelos 
beyanatta bulunarak ecnebi dain-

lerden fedakarlık istenildiği şu za~ 
manda Yunan milletinin de feda· 
karlık ve feragat göstermesi 
ıca etti-· ni sö Jemi . 

1 p gı şt r. y 

=============================-===========...=.:=-=~========-==== 

Gülhane Hastanesinde Meccani 
Muayene Günleri 

Gtilhane hastanesinde meccani muayeneler için bir liste 

haıırlanmıştır. Listeyi aynen yazıyoruz: 

Hastalıklar Muallimlerin isimleri 

Cilt HHtalıkları Muallim Talat Bey 
Cumartesi: Kulak, boğaz, burun hıutahldarı MuJUm Sani Yaver Bey 

idrar yolu haatahklan Muallim Fuat Kimil Bey 

Göz haıta~ıkları 

Pazar • Dahili haıtahklar • Akıl ve ılnir ha1tahkları 

Muallim Niyazi lamet Bey 
MuaUiın AbdüJkadL· Bey 
Muallim Nazım Şakir Bey 

--------------------..-
Pazartesi 

Salı 

Hariciye butahldan 
: Kulak botaı burun hu. 

Muaj ve tedavii mihaniki 

Kadın ve doğum haıtahidarı 
Dahili hastalıkları 
İdrar yolu hastabkları 

Akıl ve sinir hastahklar 
Röntgen muayeneıi 

Çarşamba: Göı. hastahkları 
Cilt bastahkları 

Masaj ve tedavii ınihanifd 
Perşembe: Hariciye hastalıkları 

Kadın ve dotum ha.talıkları 

Mu a Hi m Murat B. 
Muallim Sani Yaver B. 
MuaUim Şeınıettin 8. 

Muallim Refik Mün ;r Bey 
Muallim Süreyya Hid:ıye t B 
Muallim Fuat Kamil Bey 

Muallim Nazım Şal< ;r 8. 
,, Şükrü Emin 8. 

Muallim Niyazi İsm..! ~ 3. 
Muallim Talat B. 

.Mual!im Şem•ettin 13. 
,, M. Kemal B.!J' 
• R1:fik Münir Bey 
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H Z t • y v Tam kiloluk75-Tam okkalık90-S ve 13 okkalık tenekelerde asan ey ın agı tam okkası 80 kuruştur. Hasan ecza deposu. Toptancılara tenzili! 

Memedeki çocuklara gıda 
Doktor Ali Vahit Beyin 

YILDIZ ÇOCUK UNU 
Fazla fosforu ve vitamini vardır. Çok besler 

Deposu: Hasan Ecza deposu 

DiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA: BALIKPAZAR CADDESİ: No. J TELEFON 1096 

senenin en talihli Bu 
Kumbara sahipleri ... 

2500 lira mükafatlı 
932 birinci kurası 
1 n ·sanda çekiliyor. 

Birinci mükafat 750 lira 
ikinci mükafat 250 ,, 
10 kişiye "100,, erden 1000 ,, 
10 kişiye " 50 ,, erden 500 ,, 

İstanbul Evkaf Müdüri
yetinden: 
Kıymeti muhammenesi 

L. K. 
58 34 

599 17 

1055 60 

30 ()() 

245 60 

Tamamı ( 17) metro terbiinde bulunan Babçekapı
sında Çelebioğlu Alaettin mahallesinde Yeni camii 
şerif avlusunda eski ( 77 ) yeni ( 70 ) No. la kAgir 
dükkamn 112 - 6720 hissesi. 
Tamamı 296 metro terbiinde bulunan Babıali civa
rında Hobyar mahallesinde Cağa!oğlu yokuşunda 
eski { 10, 10 ) yeni 29, 31, 33 No. lı kagir matbaa
mn 10 • 240 hissesi. 
Tamamı ( 152) metro ( 80 ) santim terhiinde bulu
nan Kadirgada mukaddema Bostamali elyevm Şehsu-
var Bey mahallesinde Kadirga hamamı caddesinde 
atik ( 32 ) cedit ( 40 ) No. ile murakliam dükkin 
maa aralık bir bap hanenin 1 - 8 hissesi. 
Tamamı ( 7 ) metro ( 50 ) santim terbiinde bulunan 
Celebioğlu Alaettin mahallesinde Yeni camii şerif av-
lusunda eski 68 yeni ( 80 ) No. lı kagir dükkanın 
36 - 3600 hissesi. 
Tamamı ( 12) metro ( 28) santim terbiinde bulunan 
Dayehatun mahallesinde Tığcılar caddesinde atik (67) 
cedit ( 69 ) No. h bili hava kagir dükkanın üçte bir 
hissesi. 

BalAda semt semt, mahalle. sokak ve numaraları yazılı emlAk 
sahlmak üzere dört hafta müddetle müzayedeye konmuştur. Talip 
olanlar 11 Nisan 932 tarihine müsadif pazartesi günü saat on beşte 
kıymetlerinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerile birlikte 
lstanbul Evkaf Müdüriyeti binasında mahlülat kalemine müra-
caatlan. 

........................... 

SELAdlH BADHASI 
T eal• tarihi 1885 

Sermayesi Tamamen 
tediye edilmiş 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi: IST ANBUL 
TÜRKiYE' deki Şubeleri: 

GALATA iST ANBUL, İZMİR, 
SAMSUN, ADANA. MERSiN 

YUNANISTAN'daki Subeleri: 

SELANlK, 
KAVALA, 

' 
ATİNA, 
PİRE 

Bilılmum banka muamelatı. Kredi 

mektupbrt. Her cins nakit üzerine 

hesap küşadı. Husuıi 

kaıııalar icarı. 

İstanbul Dördüncü İcra Me· 
murluğundan: Tamamına 2642 
lira kıymet takdir edilen Küçük· 
mustafapaşada Mollahüsrev ma• 
hallesinde Küçükaliefendi soka
ğında B. 35.35 M. Y 3,5 numa
ralarla murakkam bir bap maa 
bahçe kargir hane açık al'ttır

maya vazedilmiş olup 12 - 4 - 932 
tarihinde şartnamesi divanhaneye 
talik edilerek 24 - 4 - 932 tari· 
hine müsadif pazar günü saat 
14 ten 16 ya kadar İstanbul Dör
düncü İcra Dairesinde açık art
tırma suretile sablacaktır. Art
tırmaya iştirak için % 7 alınır. 

Müterakim vergiler ile Belediye 
vakıf icaresi müşteriye aittir. 
icra ve İflas Kanununun 119 uncu 
maddesine tevfikan hakları tapu 
sicillerile sabit olmayan ipotekli 
alacaklılar ile diğer alakadaranın 
ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve hususile faiz ve 
masarife dair olan iddialarile ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün 
içinde evrak müsbitelerile bildir
meleri lazımdır. Aksi halde 
hakları tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelini paylaş
masından hariç kalırlar alakada
ranın işbu maddei kanun ahka· 
mına göre tevfikı hareket eyle· 
meleri ve daha fazla malumat 
almak istiyenlerin 931 - 634 nu
maralı dosye ile müracaatleri 
ilan olunur. 

OEUTSCHE ORIENTBANK 
Temi• Tarihi 1'06 

Merkezi: Berfin 

Türkiye Şubeleri : 

lstanbul, lzmir 

Galata Tel: B. O. 247-248-984 

İstanbul ,, 2441 O 

Deposu " 23227 

·Her nevi 

banka muamelatı 

Çobuk hastalıkları mütehassısa 

Or. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon B. O. 2496 

İlan 
Dünkü pazartesi günü ba

nemden aşırılan kartdövizitlerimle 
yapılacak hiçbir müracaat ve 
hiçbir taahhüdüm kabul edilme• 
mesini ve kimseye bonom olma
dığını ilin eylerim. 

Dr. Elueıciyaa 

- --
Arapçasile Birlikte K~:~:~~:~~m 

BtlyUk TUrk allml Cevdet Paıtanın IGra;: Kuraniyeainl ha•I doğru eseri terifln 
mUkemmel clltllal 200 kuruştur. Kaymıddt klfıt ve alh11 yaldudı clltllal 

300 kuruıtur. Ntiahalan ud&r, 

Hayatı Hazreti Muhammet 
Kıymetli eaerln tekmili ciltli Si)() kuruttur. 

Mufassal İslam Tarihi 
Ciltli•! 200 kuruttur. 

• 
Meşahiri lslam MeA;~0:ser 

kurqtur, Bu kltaplardaa po•l• ücreti alınm~an •laderfllr. 

lıııı Merkezi: Tnrk Neşriyat Yurdudur. 

İstanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
Tophanede 1Iyasçelebi mahallesinde Türbe sokağında 14 No. 

• 
lı meşrutahane maili inhidam olmasına mebni enkazı (350 ) lira 

bedel üzerinden satılmak üzere 20 gün müddetle ilin ve müzaye
deye konmuştur. Talip olanlar 9 Nisan 932 tarihine müaadif cu· 
martesi günü saat 15 te kıymetin yüzde yedi buçuğu nispetinde 

pey akçelerile birlikte İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Mahl6-
llt kalemine milracaatlan ilan olunu-. 

ASİPİN KENAN 
KOMPRİMELERi 

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

İstanbul Gümrükleri Muhafaza 
Müdürlüğünden 

1 - Mühürlü nümune ve evsafı veçhile 718 adet AleminyUm 
matra pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Taliplerin nümune, evsaf ve şeraitini görerek ve % 7,5 
teminatlarile 24 mart 932 perşembe gUntt saat 14 te Mödtlriyete 
müracaatleri. 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

3. cü keşide: 11 Nisan 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: 
100.000 Liradır. 
Ayrıca 20 .000 Liralık 

bir mükafat. 

İstanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Sayım Ocağmda vakfa ait Rami civarınna 105 dönüm tarla 

üç sene müddetle icara verilecektir. İhalesi ( 5 nisan 932 ) salı 
günü saat on dörtte icra olunacaktar. Talip olanların İstanbul Ev
kaf MUdUriyetinde Orman ve Arazi İdaresine müracaat eylemeleri 

ilan olunur. 

BAHRİSEFİT 
Felemenk Bankası 

iST ANBUL ŞUBESİ 
idare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 F L. 

Tediye edilmiı sermayesi: 
5,000.000 F L. 
ihtiyat akçesi: 

3,250,000 F L. 
Gal.tada Kank8y pala.ta Telefonı B•y

oğlu 3711-S l•tanbul tlli tubc,si: 

"MerkH Po•tane•I lttlHllnde AJlalemcl 
han ,, Telefon : lıt. SO 

Bilumum banka muamelata 

EMNiYET KASALARI ICARI 

Cilt n :1Uhrev1 hastalıklar Müteha•ıu•ı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
İstanbul emrazı :ıühreviya 

dispanseri Sertabibi 

Ankara caddesi İkdam Yurdu 
kaşismda No. 71 

Kulak, Boğaz, Burun Mütebaasısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoğlu, Mektep ıokak 1 

Telefon : '2-196 

Son Poıta Matbaa" 

Sahipleri: AU Ekrem, Selim Ra1r1p 
• 

.... ,fiil lıllclilN: Sili• ...._ 


