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Yeni Sanayi Kanunu Karşısında jlO Bin Lira •• 
Büyük Ve Küçük Sanayİ• Kiğıt Para Basmadığı l~in 

• Devlet Matbaası Aleyhıne 

Yeni kanıın proj sil• 
tehdide ağradılı iddia 
edilen küçük snaagi• 

ait f aaliget 

Hilkilmetln yeni bir T eşvikı r 
Sanayi Kanunu ile bir Banka 
kanunu hazırladığını evvelce yaz
dık. Bu kanun projelerinin kü
çük ve büyük sanayicilerimizi ve 
umumiyetle halkı ehemmiyetle 
meşgal ettiğini söylemek zaittir. 
Bu münasebetle gerek ktiçük ve 

erek büyük fabrikacılar yakında 
Ankaraya bir heyet g3ndererek 
bu kanun projelerinin timdiyc 
kadar intişar edip te noksan gö
rUlen kısımlanrun tadili teşebbil· 
sünde bulunacaklardır. 

Kendisile görüştüğümUz bazı 
kliçük sanayiciler bize tunlan 
ıöyledilir: 

" - Eldeki, Teşvikı Sanayi 
Kanunu 1 haziran 942 tarihine 
kadar muteberdir. Sanayi bu 
kanundan ald ığı kuvvet ve itimat 
üzerine teeeessüs ve inkişaf 
etmiştir. 

yeni T eşvikı Sanayi vo Banka 
Kanunu çıkarıldığı takdirde kUçllk 

sanayi tamamen mahvolacaktır. 
Çllnki, hariçten getirtilecek ipti
dai maddelerden gümrük resmi 
alınacağından küçük sanayi arlık 
bllyük sanayile rekabet edemi
yecektir. BüyUk sanayi tesis 
edilecek kredi bankasından, va• 
ziyeti itibarile, daha ziyade isti
fade edecektir. 

Yakında Ankaraya bir heyet 
göndereceğiz, hükumetten, ipti
dai maddeler ve fabrika imalata 
llzerinden alman muamele vergi
sinin yalnız gümrükte alınanının 

ipkasile diğerinin ilgasını isti-
yeceğiz. 

( Devamı 8 inci 1ayfada ) 
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Esnafın Lis
Y a p ı 1 ı yor 

Olup Ta Çalışamıyacak Ecnebi 
Şoförler Ancak 107 Kişidi·r 

Yeni iş kanununun ecnebilere 
menettiği mesleklerden biri de 
şoförlüktür. Mevcut istatistiklere 
göre, lstanbulda, ehliyetnameli 
( 3459 ) şoför vardır. Bunların 
(2990) u Türktür. ( 136) sı Türk 
tabiiyetinde Ermeni, yUz ellisi 
Rum, (70} i Musevi. Bunun hari· 
cinde kalan ecnebi şoförlerin 

miktarı ( 107 ) dir. Bunlar şo· 
förlük yapamıyacaklardır. 

Milliyet itibarile şöyle taksim 
olunmaktadır! r : (17) Yunanlı, 20 
İtalyan, 17 Fransız, 4 Alman, 4 
Sırp, 45 beyaz Rus mülteci ve 6 
muhtelif milliyette şoför. Şu he
saba göre işten menedilecekler, 
ancak 107 ehliyetnameli ecnebi 
tofördür. 

Yeni Kanr.ıni karal'l meserretle 
karşılıgan Türk Şoförler . 
Diğer meslek erbabının cetvelı 

henüz tamamlanmamıştır. 

aında yazdığımız bir fıkrada Ali 
Rıza Efendi namında bir zatin 
on bin liralık klğıt para basma
dığı için Devlet Matbaası aleyhine 
bir dava açtığını yazdık. Epeyce 
kahkaha davet eden bu dava usu· 
lll muhakeme icabı olarak tabit 
yolunu takip ettikten sonra dün 
tahkikat hakiminin kararilo müc
temi hakim celsesine intikal 
etmiştir, Nisanın dokuzuna 
mtısadif lcumartesi gllnil saat 
on dörtte ikinci hukuk mah-
kemesi Ali Rıza Efendi ile Dev· 
ı~t Matbaasını muhakeme ederek 
daha ziyade Bnkrrköy milessese
ıini alakadar eden bu dava hak· 
kında hllkmUnil verecektir. 

Diln muhakeme gününün ta-
yini esnasında hazır bulunan bir 
arkadaşımız ile davacı Ali Rıza 
Efendi arasında şu muhavere 
geçmiıtin 

- Bu davayı açmıya neden 
10.ıum gördünllz? 

- Ne yapayım? Vilayet ma-
kamilo diğer makamlardan emir 
geldiği halde Devlet Matbaası 
istediğim evrakı naktiyeyi bas· 
maktan imtina etti. 

- Kaç liralık para bastıra
cakbnız? 

- On bin Jir • 
- Peki.. Teker liralık mı, 

yoksa iri para mi? 
- Nasıl isterlerse... Tek bas

sınlar da L 
- Masrafını verdiniz mi? 
- Bu masraf, basacakları pa-

ramn nevine göre değişi.. iri 
para basarlarsa bittabi masraf az 
olur. 

- Bu paranın karşılığı ne 
olacak? 

- Bronz madeni, filan... Bu-
nun ne ehemmiyeti var ?.. Ben 
hem doktor, hem dava vekiliyim .. 
Kemalatım ona bir karşılık teşkil 
etmez mi? 

- DavamDn neticesinden 
emin misiniz ? 

- Tabii.. Yalnız uzak güne 
koyuyorlar. Bense bayramdan 
evvel bitmesini istiyorum. Malfım
ya bayram masraflarinı önceden 
karşılamak lazım. 

* Bu muhavereden sonra kema· 
lAb mukabilinde ve masrafım 
vererek kağıt para bastırmak 
tesellisile hareket eden Ali Rıza 
Efendi davetiye çıkartmakla 
meşgul olmıya başladı. 

ar Yağışı 
ugünDe 
evam Edecek 

Martın sonuna geldik. Fakat 
hava tekrar kara bulandı. Dün 
kar yağması ihtimalinden bah
setmiştik. Filhakika gece yarı· 
ıından sonra başlıyan kar de
vamlı bir şekilde yağmış, bugün 
saat dokuzda k~silmiştir. 

Y eşilköy rasat merkezine 
göre, bugün de hava tamamen 
kapalı olacak, rüzgar kara yelden 
esecektir. 

Akşama kadar fasılalı şekilde 
kar yağacakhr. Dün en çok ha· 
raret 4 derece ve en az sıfır idi. 

idare itleri telefoıa111 fataabal - 20003 Fıab 5 kunq 

Mühürcülük San' ati Ar· 
tık Tarihe Karıştı 

Bu Aydan İtibaren Hiçbir Resmi 
Muamelede Mühür Kullanılmıyacaktır 

Bugünkü hayatın icabı ola
rak bir meslek ve san'at daha j 

tarihe karışıyor. Bu san'at mn
hfircülüktür. Vaktile, Yenicami 
meydanına bir şerit halinde hudut 
çizen mühürcüler, esasen yeni 
harflerden sonra kısmen terki 
meslek etmişlerdi . 

Maliye Vekaletinin son bir ka
rarı, mühürcülerin hayatına halime 
çekmiştir. Maliye Vekaletinin bu 
kararında istida ve resmi evraka 
mühür basılması sureti kat'iye
de menedilmiş, basılacak mühül""' 
lerin muteber olmıyacağı bildiril
miştir. Her türlil evrak, bundan 
böyle ancak imzalanacaktır. MD
hür kullanabilecek kimseler ama
larla okuma yazma bilmiyenlerdir. 
Bunların mühürleri de ihtiyar he
yetleri tarafından tasdik edile
cektir. 

Bu karar, bu aydan itibaren 
tatbik edilecektir. imzaların mil· 
hlir halinde kaDlmış olması· 
na da cevaz verilmemektedir. 
Esasen Borçlar Kanunu da mühü· 

• 

Son karar ile mesleklerine 
hitam verilen mühürcülerin 

seııel11r görmüş bir timsali 

re kıymet vermiyordu. Maaş 
alanlar, badema muamelelerini 
imza ile yapacaklardır. 

ır an a cı an ırma 
Sahilinde Bulundu 

Bandırma, 24 (Hususi) - Bandırma Belediyesi fidancılanndan Sn
leyman Çavuş, beraberinde Eyazel ve Yusuf namında iki amele ol· 
duğu halde fidan kesmek için Bandırmanın Karadağ mevkiine gider
lerken sahilde bir cesedin yatmakta olduğunu görmüş ve hemen 
yanına koşmuşlardır.Fakat yerde yatan adamın ölü değil bayılmış ve 
dudaklarının susuzluktan çatlamış olduğunu, yanında bir sandal bu
lunduğunu, dalgaların tesirile bu sandalın adama çarpa çarpa ayak· 
larını soyup bacaklarım kan içinde bırakbğını görmüş, hemen ilk 
tedavisini yapmış ve civardaki Yenice köyüne nakletmişlerdir. Orada 
kendisine gelen meçhul adamın kim olduğu anlaşılmıştır. 

Bu, İstanbul limanına mensup (3) numaralı sandal sahibi Azizdir. 
Pazar günü lstanbuldan Kadıköyüne kereste nakletmiş, Unkapanına 
dönerken dalgalara kapılarak Marmaraya açılmiş, iki giln, iki gece 
dalgalarla çarpışmış ve nihayet bitkin ve baygın bir halde Bandırma 
sahillerine düşmüştür. Aziz biraz iyileşmiştir. Dönebilmesi için lstan• 
buldaki akrabasından yardım istemektedir. Bahtiyar Kıjmil 

Boşa Gitmesin! 

Usta barba, bu ne yahu, şal ap değil sirkel 
Fena mı, salataya dökersiniz! 

1 
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[Halkın Sesi JI 
Halkı Tenvir İçin 1---liili2iii:iiöl---------------~----.. 
Seyyar Sergiler !Buğday Ve 1 lstanbulda Yeni Bir Fındık Fatma 

Lazım Afyon Ş k V G J B Kad 
Diyorlar ki, memleket dahi- V.U••kselz•yor ) e Üze i r ın 
linde fikirleri tamim etmek 1 4 

güç oluyor. Bıa tikiyetler Don Buğday fiatlerl bi.r mik- Yankesı·cı· Yakalandı anünde aklımı&& Rvıyada tat· 
bik edilen bir uaulderı iıtifade tar yükselmiştir. Borsada mua· 
edilip edilemlyeceti ııeldi. mele hararetli olmuş ve fiatler de, 
Bu da, tren ~z-erg-Ahmda dnsine y3re 23 ve 25 para ka-
timendiferte, dahilde büyilk ve dar ziyadeleflDİştir. Dlln ekstra 
hususi otobüılerle aeyyar mele· 
tep n aergi n saire l'eı· buğdaylar alta kuruş otuz beş 
dirmek. Bu fikrim!x hakkında paraya sablmışbr. Bir mukayese 
karilerimiz!e eariı.ştük. Bize yapılacak olursa buğday fiatleri 
dediler ki: bir hafta evvelkine nazaran otuz 

Muh.ala B. • Kadlrra Mektep aokak 2' • 

-Anadoluda bir ıergi gezdir
miye şiddetle ihtiyaç Tardır. Ben 
bunun daha şümullil olmasını 
teklif edeceğim ve adana da 
( yerli mallar ve bara sergisi ) 
diyeceğim. Bazı hükllnıetler de 
bunu bayle yapmışlardır. Şimcn· 
düfer geçen yerler oldukça tc• 
nevvür etmiştir. Bu .ugi 
Bunun için yaz günlerinde oto
büsler tercih edilebilir. Birkaç 
otobüste yerli mallar teşhir edi· 
lir. Bir otobüste seyyar sinema 
buluudUJ'Ulur. Sonra hailc prkı 
ft türknlerini tophyan bir 
heyet te bunlara refakat eder. 
Bir de seyyar kitaphaue yapılır. 
Köylülere yerli mallanmız teşhir 
edildikten sonra sinema gösteri
lir. Sonra mahalli prkılarla bir 
köy konseri Yerilir. Halka nafi 
köy kitapları dağ.tılır. Bu katar
•lara halk bilgisi derneğinden Ye 
'konservatuvardan birkaç müdek
"ik refakat eder. Hem hars tet
kikab yapıhr hem de köylO· 
mih tenm edihııi, olur. .. 

Sudi B•y - ~yltaa..Um FıabkcsUll 17 

-lktısaden yükselmemiz iç.in 
tek bir çaremiz vardır. O da her 
türlü ihtiyaçlarımızı kendi mem
leketimizin mahsulünden temin 
etmektir. Bunun için yalnız şi· 
mendiferle değil, otomobillerle 
bir seyyar sergi tertibi çok mu· 
vafık olur. 

11-
Huan FehıaJ 8. (Karartmrülı lin· 

elrllkgp ~ 

- Anadoluda demiryolu gct-
tiği yerlerde halka ye.rli mallar 
göstumek için bir seyyar sergi 
yapılması teklifi esas itibarile 
fena bir şey değildir. Bir iki 
vagon içerisine yerli mallanmız
dan n.ümuneler konular ve bu 
Yagonlar bir trene bağlanarak 
her istasiyonda birkaç gün 
kalarak halka gösterilir. Ay
rıca yerli malı kullanmaları 
hakkında kendilerine anlıyacakları 
bir dille propaganda yapılır. 
Öyle gözcl yerli mallarımız var 
ki biz şehirliler bile ancak aer
gile rde görünce farkına varıyoruz. 
De rhal teşebbiise geçmeli ve 
devlet rlemiryolları da sergi için 
·ki üç vagon meccanen tahsis 
tmelidir. 

para kadar artmış demektir. 
Avrupaya gelince; geçen haf

taya nazaran fiatler on para art
mış ve beş kuruş on paraya ıa

blmıya başlanmıştır. 

Borsada afyon üzerine muame· 
Je hararetini muhafaza etmekte· 
dir. İki ay evvel muamele çok 
durgun, füıtlerde oldukça düş
kiindü. Fakat şimdi afyon on 
buçuk liraya kadar çıkmıştır . 
Borsa haricinde afyonun on bir 
buçuk liraya kadar satıldığı da 
söylenmektedir. 

Kaçakçılık 
Bir Mücrim Altı Aya 

Mahkum Edildi 
Geçenlerde Gemlik muhabiri

miz, oıada vuku bulan bir 
kaça.kçllık bldisesinden bizi ha
berdar etmişti. Ozaman yazdığı
mLz gibi hadise Gemlikte Müez
zin zade Mustafa ve ortağ' vezir 
zade Mustafa Efendilerin müşte
rek dükkanlarında ( 810 ) defter 
cıgara kağıdı bulunmasından 
ibaretti. iki ortak dün ~ehrimll: 
iht ısas mahkemesinde sorguya 
çekilmişlerdir. Diin Gemlik Tica
ret Odası reisi Şevket Bey şahit 
olarak dinlenm~ neticede mü· 
uzin zade Mustafa efendinin 
kaçakçılık yaptığı sabit olmuş 

ve ( 5) Ay hapse ( 518) lirada 
para cezasına mahkiım edilmiştir. 
Diğer Mustafa efendi beraat 
kararı almıştır. ----

Şoför Kavgası 
Şoför Rıza Efendi ile şoför 

Mehmet Ef. arasında müşteri 
almak yüzünden kavga çıkm•ş 
Rıza Mehmet Efendinin otomobi
linin 3 camını kırmış, yakalanmıştır. 

Soda Fabrikası 
Alman sermayedarlarmdan 

mfirekkep mali bir" grup şehri
mizde büyük bir soda fabrikast 

açmak için tetkikata girişmişlerdir. 

fstanbul zabıtruıı ıehrimizde 
yeni bir Fındık Fatma türediğini 
haber alınış ve bu kadın yanke
siciyi dün yakalamıştır. Bahriye 
ismindeki bu kadın genç ve ol
dukça güzeldir. Bu gö:ıel yanke· 
sicinin yakalanmasına sebep olan 
hadise f öyle geçmiştir: 

Karagiimrükte oturan Mustafa 
Ağa isminde bir hamal bir müd
det evvel evini Emniyet Sandı
ğına t~rhin etmiş, mukabilinde 
bir miktar para almış ve dün 
ilk borç taksitini götürüp Sandı
ğa yatır0111tır. Mustafa Ağa 

para yatırma muamelesini bitir
mi'- makbuzunu ve geriye kalan 
birkaç lirayı cebine yeFlcşfumiş, 
dışarı ç.ıkmıya b~lamışbr. 

Bu suada, henüz hiç göırme· 
diği güzel bir kadın Mustafa Ağa
nın yanına yaklaşarak şöyle ses
lenmiştir: 

" - Ayol komşu, hayrr ola. 
Senin burada ne işin va? " 

Kadın, adamcağıza hu aşh1ah· 
ğı yaparken bir taraftan da cfile 
Mtıstafa Ağanın kolunu tutmuş 
ve kendisine doğru {elcmi$tir. 
Hamal, bu güzel kadının bu laü
lfüği karş smda hayrete düşmüş, 

Kaptan Tevkif Edrldr f 
Üç gün evvel Uokapanı köp

rüsü önündel<i faciaya sebebiyet 
veren motörün kaptanile beraber 
üç tayf2sı evvelsi gün Müddeiu
mimiiik tarafindan ikinci Müstan
tikliğe verilmiştir. 

Müstantik Ömer kaptanla be· 
raber başaltında bulunan tayfa 
Muhiddin hakkında levkil müzek
keresi kesmiş, diğerlerini serbest 
bırakmışbr . 

250 Lirasını Aşrrmtş 
Anadolu tilccarlarmdan Şükrü 

Efendinin ( 250 ) lirasını zarfçılık 

yaparak çalan Ahmet ve Arap 
Sabri yı.kalanarak mahkemeye 
veramişlerdir. Dün ikinci cezada 
muhakemelerine başlanmıştır. 

Berberler Ve Kap:cılar 
Berberler Cemiyeti idare he

yeti intibahı yarın yapılacak, ka-

l pıcılar ise idare heyeti azalarını 
çarşamba f ünü intihap edeceklerdir. 

ancak hiç tanımadığı için hafifçe 
gülmekten başka birıey yapma
mıştır. 

Fakat güzel kadınııı iltifab 
çok sürmemiş , kadın ikind defa 
ft!nları söylemiştir: 

" - Y aaJlf oldu. Ben IJZl 

bizim komşu Mehmet Efendiye 
benzettim.,, Diyerek s~vuşmıya 
koyulmuştur. 

Hamal Mustafa Ağa kadının 
arkasından bakarken birdenbire 
cebindeki paraları aklına gelmiş 
Ye elini hemen cebine saldırmışbr. 

Fakat biraz evvel cebine 
koyduğu para ile makbuzmı 
~nluığını anlayınca büsbütün 
hayret elmi.' ve kadının arkasın
dan koşmıya başlamıştır. Ônde 
güzel ve şık kadm. arkada da 
hamal Mustafa ağa bir müddet 
ko~Jşmuşlar ve nihayet kadın 
ha .na im etine düşmüştür. Mus
tafa Ağa, raralarmın bu kadın 
tarafından çalındığına emin ol
duğu için polise haber vermiştir. 
Polisler Bahriye ismindeki bu 
kadının üzerini a.ramıılar ve ha
malın parasile makbuzunu iize
riııde bulmuşlar ve tahkikat için 
kadım nezaret altına almışlardır. 

Oç Senelik Dava 
Benzin ve sicara kağıdı ka· 

çakçıhğ'ı yapmakla maznun Ru-

meli his .ınnda kayıkçı Asım 
efen dinin muhakemesine devam 

edH miştir. Üç senedenberi devam 
edilen bu davanın dünkü ce[sesin-

de İnhisar Vekilleri bulunmadı
ğından muhakeme başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Çifte Ayhk Almamış 
Eyrul maaşım mükerreren al

makla maznun Müskirat inhisarı 
Memurlarından Münevver Hammm 

muhakemesine nihayet verilmi,tir. 
Mahkemece Miinevver Hanımın 

bu cüruıü tekemmül etmemiş 

görilfmüş ve kendisi de ağustos 
maaşının çok geç verilmesinden 
eylül bordrosu zannedip imzala

dığını iddia elmiş olduğundan 

bu iddia haklı görülmüş Te bera-
1ine karar verilmiştir. 

Mart 25 

Günün ,. arihi 

Tarihi Kapı 
Kanalizasyon Kazılırken 

Eski Bir Eser Bulundu 
Çakmakçılar ve Fincancılar 

yokuşlarını biribirine bağiıyan 
aralık bir sokak vardır. Orada 
son günlerde kanalizasyon açıl
mıya başlanılmıştır. Fakat ame-
leler henüz alt. metro kadar 
ilerlemişler, kazma işlemez ol-
muştur. Tetkik neiice!.İnde gö
rülmüştür ki toprak tabakahn-
nın içinde bir duvar kadar ge
niş bir kapı vardır. Derhal mft-
zeye haber verilmiş ~e bunun 
tarihi kıymeti haiz es~i bir e'er 
olduğu anlaşılmışbr. 

ı ehmet Alinin Gazetesi l'apabldı 
YG:ıellililderdeo Mehmet Atinin 

Pari•te çıkardıtı ı~ republique En
chenee iıminde çığardığı eazet• 
Franaa hOkümeti tarafmdao altı ay 
müddetle tatil edilmışt r. 

Kadm Dövülür ü! 
Beyoğlunda Sakızağac1nda o

turan Zehra Han m karakola 
müracaatle Feridun ismınde birisi 
tarafından fena halde dövüldüğil
na ve öfüm?e tehdit edildiğini 
iddia etmiştir. Feridun yakalan· 
mıf tahkikata başlanmıştır. 

Zorru Ev Sahibi 
Sakızağacmda oturan Madam 

Anastasya ev kirasını vermiyen 
Madam Akabi ve Madam Vik .. 
toryanm eşyalarını gaspetmiştir. 

Bu yüzden aralaranda kavga çık .. 
mış Madam Akabi ve Viktorya 
elbirliğile Madam Anastasyayı 
fena halde dövmü~lerdir. 

Bir Sporcu 
Tecziye Edildi 

T. l C. l. lstanbul mmtakası 
merkez he.yeti Reisliğinden; 

Mmtakamıza mensup Vefa .. 
Kumkapı İdman yurda birinci 
takım kalecisi Hüsamettin Beyin 
vaki olan istif ası üzerine sicil 
kaydi bittetkik mumaileyhin ev
velce de iki defa kulübünden İs• 
tifa ettiği ve ikinci defasında bu 
hareketinden dolayı 12 - 11 .. 929 
tarihinde alb ay muvakkat 
boykat ceza sile tecziye edü .. 
mesi üzerine kendisinin mın
takaya tahriren müracaatle ha· 
dema bu gibi harekette bulm:· 
mıyacağı taahhüdiiae binaen 
işbu cesasının bakiyesinin 8 • 4 .. 
930 tarihinde affedilmiş bulun
ması ve hu kere bu taahhüdüne 
muhalif olarak tekrar istifa 
ettiği ve şu suretle muhalifi ni
zam ve spor ruhuna zıt hareke
tinden dolayı alb ay muvakkat 
boykot ile tecıiyesi muvafık p.. 
rülerek kaydına meşruhat veril· 
mekle beraber tebliğine 16-3-932 
tarihli merkez heyeti içtimaında 
karar verilmiştir. 

1 Son Posta' nzn Resimli Hikllyesi: Pazar .. Ola Hasan Beg Ve Kömürcüler 

1: Hasan Bey - Pazar ola kömürcü· 
başılar, böyle tabur ba1iode nereye gidi
yorsunuz? 1,

, 2: Kö nürcülcr - Hasan Bey, Rasat- ı 
hane Müdürü Fatin Efendi soğuk hava
lana epey daha süreceğini söylemiş. 

_ _._.,~ ------~----------------------------------------------' 
Kö:nürcüler - Gidip kendisine fen \ 

namına teşekkür edeceğiz, elini öpeceğiz, 
Hasan Bey! 

4: Hasan Bey - Haydi gid'n bnka
hm, belki o da size kahve yerine bir 
kar hrtması ikram ederl 
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f' 
Hergün 

Mündericatımıztn çoklu
ğundan Dercedilememiş
lir. 

---------------------····· .... ·-··········-······ .. ························ .. 
Otobüsler 

Halkın Elindeki Otobüsler 
Ne Olacak? 

Belediye şehirde otobils işlet• 
mek için lazım gelen hazırlıktan 
Te servis projelerini bitirmiştir. 

Belediyeye ait imtiyazm Üsküdar 
Tramvay Şirketi tarafından kul· 
lanılması muhtemeldir. 

Milli nakliye şirketleri mesai 
iştiraki teklifi yapacak olurlarsa 
bu da tetkik edilecektir. Fakat 
daimi encümen azasından Avni 
Bey bugünkü otobüslerin bele· 
diye tarafından satan alınamıya· 
c:ağmı, çünkü bir kısmının nizam· 
nameye uygun olmadığını ıöyle
miştir. 

Atıf Bey 
Takas Komisyonu Reisi 

Şehrimize Geldi 
Takas Komisyonu Reisi Atıf 

Bey bugünkü trenle Ankaradan 
ıehrimize gelmi1tir. Atıf Bey 
buradan ihracat Ofisi Reisi Ce-
mal Beyle beraber Avrupaya 
tetkik seyahatine çıkacaktır. Av
rapada eşya mübadelesi için 
alınan usuller ve biiyilk mllesse
ıelerle mübadele meseleleri tet· 
kik edilecek, ayrıca bazı malla· 
nmız için müşteri aranacakbr. 

Vekiller Heyetinde 
Ankara, 25 (Hususi) - Ve

kliler Heyeti dllnkll içtimaın<la 
mali meselelerin tetkikile meıgul 
olmuştur. 

Nafıa Vekili 
Yeni Meseleler Hakkında 

izahat Veriyor 
Ankara, 24 - Nafıa Vekili 

muhtelif meseleler hakkında ıu 
beyanatta bulunmuştur : 

" - lsveç grupu ile mnza· 
kere devam ediyor. inşaatın 
tatil edilmesi mevzubahs değildir. 
Peşin para yerine bono ile 
yaptırmak istiyoruz. Terkos Şir
keti bazı taleplerde bulunmuştu. 

Bunlar da tetkik ediliyor. Erzu· 
rum·Sıvas hattını yapmak istiyen 
ıirketleıle müzakereye devam 
ediliyor." 

Bir Yangın 
Yeniköy Nahiye Müdür

lüğü Binası Yandı 

Dün geçe Y eniköyde nahiye 
müdürlüğünün işgal ettiği binada 
yangın çıkmış, itfaiyenin mesai· 
ıine rağmen yangmı söndürmek 
mümkün olamamıştır. Neticede 
bina ile yanındaki Mısır sefaretine 
ait eski bir ev tamamen yanmıı· 
tır. Resmi evrakın pek azı kur
tarılmışlar. 

Bir Otobüs 
Devrildi 

Şehrimize gelen malumata 
göre dün Bursa • Yalova yolun· 

r 
1 Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Biri haber verdi: Zaro 

Ağa kaybolmuş. Koca ihtiyar 
artık tasını, tarağını toplayıp bu 
dünyadan çekildi galiba. 

2 - Diğeri cevap 

yaptı, ne bıraktı kil 

yaşamış kime ne? 

verdi: Ne 

150 sene 

insan Ve Nebat ~ J 

3 - Hayatı nebat gibi gelip 

geçen insanların yaşaması ile öl

mesi arasında ne fark olabilir kit 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Dün Millet Meclisinde Şid
detli Münakaşalar Yapıldı 
Bazı Meb'uslar Tasfiye lşilıin Bütün 

Dairelere Teşmilini istediler 
Ankara, 25 (Hususi)- Millet 

Meclisi dün lnhisarlarda yapılacak 
tasfiyeye ait kanunu ikinci defa 
mllzakere etti. Bu münasebetle 
kanunda " Mütekaitlere iohisar
larda .. memuriyet verilemez" şek· 
lindeki maddenin çıkarılması için 
00 imzalı bir takrir verilmitti. 
Evvela Sırrı B. ( İzmit ) söz ala· 
rak hulasaten şunlan söyledi. 

.. - Bu madde mllthiı bir 
ıeydir. insanın tabii haklarım 
iııkAr edici mahiyettedir. Ayni 
zamanda T eşkilib Esasiyeyo de 
muhaliftir. 

inhisar VekAletinin memur alıp 
almamak hususunda geniş salAhi
yeti varken bu maddeye hiç lilzum 
yokhır. Madde, kanundan çıka· 
rılmahdır. 

S. Sırrı B. (Yozgat) - Yal· 
nız takrir sahibi söz söylemelidir. 

Sırrı B. (devamla) - Benim 
takririm vardır. 

S. Sırrı B. ( Yozgat ) - Ben 
nizamnameden bahsediyorum. İş· 
kembeden atmıyorum. 

Bu sırada Reıit Bey ('.Antep) 
Meclis nizamnamesi mucibince 
böyle bir teklif yapılamıyacağım 
a6yledi. Fakat bu fikir kabul 
edilmedi. 

Müteakiben malfim madde 
reye konuldu ve ekseriyetle red
dedildi. 

Müteakıben Konya meb'usu 
Refik B. şunları söyledi : 

- inhisarlar Vekili geçen 
celsede tasfiye edilecek memur
ların adedini bilmediğini söy· 
ledi. Şu halde ne kadar ~emur 
çıkarılacak ve bunun neticesinde 
ne kadar biltçe fazlalığı hasıl 
olacak ? Bu cihetler belli olma· 
dığı için bu kanun ile verilen 

salahiyet çok genit demektir ki 
bu da tehlikelidir. 

Diğer taraftan inhisarlardan 
çıkacak memurlar ( Efendiler, 
yalnız biz mi fazla idik? Başka 
dairelerde fazla memur yok mu
dur?) demezler mi? 

Rasih Bey ( Antalya ) - Di
ğer dairelerde de böyle memurlar 
varsa onlar da çıkarılsın. 

Refik Bey - Bu işaret doğ
rudur. Onlarda da tasfiyeye ib· 
tiyaç vardır. 140 milyonluk büt-
çenin 80 milyonu memur maa· 
tıdır. 

Bundan sonra Vekil Ali Ra· 
na Bey söz söyliyerek bu kanun-
dan maksat yalnıı tasarruf ol· 
madığını, Vekaletin hiçbir kim-
senin maişetine halel getirmek 
istemediğini, eğer elde olsaydı 

böyle bir işe girişilmezdi, dedi. 
Ve neticede kanun kabul edildi. 

Açıkta Kalacak Memurlar 
-------- ---- -

inhisar 
Memur 

idarelerinde Binden Fazla 
Kadro Harici Çıkarılacak 

Ankara, 25 (Hususi ) - İnhi· 
sar idarelerinin kadrolarını hazır· 
lıyan lstanbuldaki komisyonun 
mesaisini bitirdigi ve yeni kadro
ların tespit edildiği buraya bildi-

rilmiştir. Tesbit edilen son rakamlara 
göre tütün, müskirat ve tuz in· 
hisarlarında 750\l kadar memur 

Moda Kıraliçesi 
Geçenlerde kendi tayyaresi 

ile tehrinıize gelen İngiliz Moda 
Kıraiçesi Ledi Çika tarafından 
bugün Aero Kulüpte bir konfe
rans verilecektir. 

ve müstahdem vardır. 
Halbuki bu inhisarlann bir 

kısım daireleri tevhit edildikten 
sonra (5000) memur kalacak, 
diğerleri kadro harici çıkarıla· 
caktır. 

lstanbuldaki komisyonun ha· 
zırladığı kadrolar hafta içinde 

Milll Sanayi Sergisi 
Ankara 25 ( Hususi ) - Oçnn

cü yerli mallar sergisi burada 
mayısın ilk glinii açılacak, on 
beşinde kapanacaktır. Hazırlıklar 
oldukça ilerlemiştir. 

buraya gönderilecek, inhisarlar 
Vekaletinde son bir defa tetkik 
edildikten sonra kat'ı tekillerini 
alacaktır. 

Tütnn lnbisannın yeni tetld· 
llbnda Trakya ve Anadoludakl 
eaş ve merkez' müdürlilkleri ilga 
bdilmektedir. 

ispanyada Yeni Bir Greve Doğru 
Madrit 24 - Galiç eyaletin

deki şimendifer inşaatının dur
durulması üzerine Belediye heyeti 
istifa etmiştir. Umumi grev ilin 
edilmesi muhtemeldir. 

da müthiş bir otobüs kazası ol· 
muştur. lsmail isminde bir şofö- r 
rün idaresindeki otobüs Yalova 
civarmda bir çukura yuvarlanmış, 
tepetaklak olmuştur. 

İSTER İNAN, İSTER 
Bulgarlara satılan tarihi evrak nihayet ıeldl. Fil· 

vaki henüz gümrükten Çlklp açalmadı. inceden inceye 
tetkik edilmedikçe bir hüküm vermek te caiz olmasa 
gerektir. Fakat şimdilik muhakkak olan tarafı şu• 

raaıdır. 

İNANMA! 
Bereket versin ki, otobüsteki 

22 yolcudan bir kısmı hafifçe 
yat·alanmıc;, bir kısmt da sağ ve 
salim kurtulmuştur. Yalnız şoför 
ağır surette yaralanmıştır. Kaza· 
ya sebep otobüsiin fazla yolcu 
a!ınasıdır. 

iSTER iNAN, 

Giden nrak 30 tondu, relen nrak 53 çuvaldır. 
Arad&ki farka bakarak evrakın aynen iade edil

dijine, arbk 

iSTER INAN.~A! 

'----------------------------------------------------------------------------~~ 

Sayfa 3 
-- -:--==='=':= - -.:::. 

Sözün Kısası 

Mes'ııliyeti 
Pay 
Edelim! 

'------------- P. S. 
Şemsa Süleyman Hanımefen-

di bana gönderdiği bir mektupta 
şu satırları yazıyor : 

"Evvelki günkü yazınızda si
nemalar çoğaldıkça supurgeye 
rağbet azaldığından bahsediyor· 
sunuz. Bunun sebebi yalnız ıine
malar olmasa gerek. 

"Eskiden gelin olan kızlar da 
taçlarının arasına açık renkli bir 
ipek sorguç ilavesile o günden 
itibaren ev kadını olduklarını, 
evlerinin süpürgesini temsil eden 
o sorgucu başlarında taşımakla 
müf tehit bulunduklarını ima eder· 
lerdi. Sultan Aziz ilk sorguçsuz fesi 
giymiş, kadınlar da ona imtisa
len yavaş yavaş sorguçtan vaz· 
geçmişler. Süpürge manevi kıy
metinden evveli böyle düş
müştür.,, 

Bu münevver Hanımefendi, 

başlarda ev kadınlığıma bir 
sembolü olarak taşınan süpür-
genin kısa ve özlü tarihçesini 
yaptıktan sonra, bugün ona karıı 
gösterilen kayıtsızlığın bütlln 
mes'uliyetini erkeğe yüklüyor: 

"Ev kadınlığı bugün müşteri
siz meta halindedir. Erkekler 
manikürlU ellere, sinema kadın
larının tavırlannı tapyan kadın
lara rağbet ediyorlar ; neticede 
evler ihmal ediliyor, çocuklar biz· 
metçilere bırakılıyor, erkek masraf 
tan boğuluyor, fakat her ıeye .rağ-
men kadınını seviyor, nazını çe
kiyor. 

"Hulisa efendim, bizi sllpllr
geden nefret ettiren, sokaklara 
sinemalara döken, israfa ve sefa• 
hate alıttıran yeglne sebep, er
keklerin sui idaresidir. ,, 

Bu mektubu yazan Hanıme
fendi emin olsunlar ki,I ben yal
mz ev kadınlığının tereddisini 
zarif bir şekilde ifade eden bir 
süpiirgecinin s&zlerini nakletmekle 
kalmıştım. Bu tereddinin mes'uliye
tini kadına veya erkeğe yllkle
meyi düşünmedim. Yoksa, ne 
Şemsa Hanımefendinin zannettiği 
gibi mes'uliyeti kadına, ne de 
iddia ettiği gibi erkeğe yUkle
miye taraftar değilim. Bu 
mes'uliyetin yarısını hanımefendi 
kabul buyururlarsa üst tarafını 
ben tekabbül etmiye hazırım. 
Böylece, mensup olduğum cins 
namına fazla fedukarlık ettiğim~ 
de kaniim, çünki, nihayet: " Yu· 
vayı kadın yapar. ,, ve süpürge, 
erkekten ziyade kadına yakındır. 

Tütün 
• 
inhisarında 
Müfettişler Bir Suiistimali 

Meydana Çıkardılar 
Tlltiln inhisarında eski mildllr 

Behçet Bey zamanındaki bazı 
muameleler müfettifler tarafın
dan tetkik edilmektedir. Verilen 
malumata göre kaçakçıhk için 
ayrılan mestur tahsisattan aarfe
dilen parama 3000 lirasına ait 
senetler meydanda yoktur. 

Bu tahkikatın ıarfile alakadar 
olan eski hususi kalem mlldtırtl 
senetleri g&terememiftir. O za· 
man ikramiye alanlardan mühim 
bir kıımı adreslerinde bulunama· 
mış ve bu kimselerin muhayyel 
oldukları anlaşılmışhr. Tahkikat 
bitince bAdisenin failleri mahke· 
meye verilecektir. 

Fransız Setiri Ankarada 
Evvelki gün şehrimize gelen 

Fransız sefiri Kont dö Şambrön 
dün Ankaraya gitmiştir. 

KAbil Sefiri Geliyor 
Kabil Sefiri Hikmet B. lskeu

deriyeden lzmire gelmiş ve ora· 
dan da ~ehrimiıe \ıarelcet "' • 
miştir. 



4 Seyf a 

[ Piyasada 

Limon Yükseldi 
Portakal 
Düştü 

J 

Limon fiatleri son günkrde 
gayritabii bir şekilde yüksel
miştir. Birkaç gOn evvel d6rdtı 
beı kuruşa satılan limonlann 
timdi tanesi 3 kuruıa sabLyor. 

Sebebi tudur: Şehrimizdeki 
Hmon mevcudunun az olması, 
toptancı tüccarın elinde tek bir 
aaodık bile yoktur. 

Mart kontenjanına dahil limon 
miktan ise 10 marttan beri ithal 
edilip tükendiğinden yeni limon 
ithali için oiaanın hulUlüne intizar 
edilmektedir. Limanda bir miktar 
limon varsa da bunlar da nisana 
intizaren mavunalarda beklemek
tedir. 

Antalya limona dvar tehir
lerde istihlak edilmekte ve teb
rimize u gelmektedir. Esasen 
Antalyada ancak bin sandık ka
dar limon yetitmektedir. Bu mik· 
tar lnanbulan birkaç gl\nlftk ih· 
tiyacına tekabül etmektedir. 

Limon Batinin ,Okselmesine 
mukabil, portakal fiatlerinde bll
,nk bir diqkünlük vardır. Şam 

Bir perakerulecl 

betlik portakallann d8rd6 beşe, 
büyiik tatlı portakallar d6rde 
satılmaktadır. Rize ve Dörtyol· 
dan gelen portakallar fiatleri 
dütürmüştur. 

Son zamanlarda Y afadaa alı· 
nan portakal fidanlan ve Yafa 
aşısile aşılanan Döttyolun porta• 
kallan çok nefistir. Bunlar alb 
kuruşa satılmaktadır. Seneden 
ıeneye artacağı muhakkak olan 
bu cim portakallar, bizi Yafa 
portakalından müstapi baracap 
benziyor. 

Bir Haydutluk Daha 
Lindbergin Oğlundan 

Sonra Zengin Bir 
Kadın Da Kaçınldı 

Luikolu, 24 (Amerika) - 30 
yaşlannda zengin bir berber sa· 
!onunun sahibi kadın haydutlar 
tarafından kaçınlmııhr. 10 bin dolar 
fidyei necat istemektedirler. 

Bu kadm, bu salonun yarısma 
sahipti ve çok para biriktirmiş 
olmakla maruftu. Lindbergin oğlu 
kaçırıldıktan sonra vukua gelen 
bu h&dise üzerine balkın heye
canı aı trnışlır. Polis şiddetle 
mualıazc edi!mekte, haydutlara 
karc;ı şiddetli bir mücadele açıl· 

ma ı is enmektedir. 

SON POSTA Mart 25 

HABERLERİ '( . ' Gençler için J 
----------------------------.......................... Secige111.izi 

Çanakkale Sahiline Güzel Ruvveflendiren 

Bir Rıhbm Yapıhyor 
Gemiler Açıkta Durmaktan Kurtuluyor 

Çan ak kale , yağdı • Fak.at 
(Husust) - Ka- bereket Yenin 
sahamızın imarı odun ve kömür 
ve giizellettiril:. 81kuabu çekme 
meai etrafında dik. iki çuval 
ririıilen faaliyet k a m "r y il. 
devam etmekte- kurattan ve bir 
dir. iki ay evvel yük odun (25) 
yanmıya balhyan kUl'Uftan fazlaya 
elektrikler teh· aablmada. Şim-
rimizi her alqam di bir hafta· 
muntazaman ten• danberi havalar 
vir ediyor. Di· güzel gidiyor • 
ter taraftan be- Ha 1 k sahilde 
lediye ıehrin ka· ve kırlarda gezip 
dastro haritasını eğleniyorlar. 

yapbrmaktadar • RUıtımın inşa •dildi1'l Sami Sı/ılıaı ldareıinin önii Viliyet Uma-
Haritanm bu ay ~ mt Meclisi içti-
ıonunda ikmal edilmesi muhte- Yapurlar, nhtım tamamlandıktan 1 malarına nihayet verdi. Vilayetin 
meldir. Bu harita tamamlandıktan ıonra sahile yanaşmak f1rsabnı yeni sene bütçesi diğer senelere 
ıonra ıehrin istikamet plhlan bulacaklardır. Ba amelle de muh- nisbetle ytizde alb nisbetinde 
da hazırlanacakbr. temel kazaların «inil alınmıt ola· eksik olarak tanzim edildi. Bu-

Bunlann haricinde girişilen en caktır. Rıhbmın uzunluğu on nunla beraber 6nllmthdeki ıene 
mllhim İf Kalemize bir rıhbm metreden fazla olacaktır. içinde bazı imar faaliyetine phit 
inpsıdır. Buradaki Sahil Sıhhiye olacağız. Geçenlerde toprak tea-
ldareainin &ıihıe yellİ bir rıhbm Bu 8elle, her yerde olduğu viyeai hitam bulan Balıkesir -
Yapılmaktadır. Şimdiye kadar ge- gibi burada da kıt çok 1iddetJe Çanakkale fOSe&İDİD taş• feqi 
rek aakin, rerekao clalgah ve geçti. Bu civar iklimi mutedil ameliyesine başlanıldL iki ay 
fn1ınah haftlarda açıkta duran olduğu halde bu sene kar bile sonra bu it te bitirilecektir. 

Çankırı da 
Hamam Ve Berber 
Ücretleri Pahalı 

Çankan, (Huıusl) - Şahrimiz
de hallaa tamamen aleyhine olan 
iki Adet nrdır. Ba, berber n 
hamam ticretleri meıeleaidir. 
Burada gerek berberlerde, ge
rekse hamamlarda mn.ıterinin 
verdiii para alınmaktadır. Kat'ı 
bir tarife yoktur. 

Bir hamamdan çıkan mnşteri 
bir lira verirse kendisine•eyvallah" 
nidası savruluyor, iki lira veren· 
iae çok yaşa beyim, yine buyu· 
runuz." gibi iltifatlara mazhar olu· 
yorlar. Fakat mOşteri biru fakir 
olup ta 20 veya 30 kunıt verirse 
yilzthıe bile bakan buhuıma· 
yor. Halkm tamamen aleyhine 
bulunan YO zeniinle fakir 
arasında genif bir uçurum 
açılmasına sebep olan bu Adet· 
lerin kalchnlması lAzımdır. Bele· 
diye, bayat pabaldığma nazaran 
tetkikat yaparak hamamlar ve 
berber &c:retlerini tesbit etme-
lidir. K. K. 

Afyonda 
Türklüğü Tahkire Yeltenen 

Birisi Mahkfun Oldu 
Afyonda elbiseci Snleyman 

iaminde birisi bundan bir mnddet 
evvel bazı ıözler aarfetmif, bu 
arada turkltığe kartı hakaret 
sayılabilecek sözler de söylemiş· 
tir. Berber Süleyman birkaç gftn 
evvel Afyon ceı:a mahkemesinde 
ıorguya çekilmiş ve kendisine 
isnat olunan cürüm sübut buldu
ğu için bir sene hapiı cezasına 

mahkum edilmiştir. 

33 Bin Nüfuslu Bir Kaza 

Alaşehirde Orman Ve 
Maden Oldukça Fazladır 

Alqehir (Hu· 
ıusi) - Dilşman 
ftgaline maruz 
kalan kasabamız 
iatihl.As ve mü
cadele zaferinden 
ıonra ordumu· 
mn eline harap 
bir halde geç· 
mişti. Fakat ara· 
dan geçen ıene
ler zarfında baJ.. 

kın tıöstert~iği Ala~elıirln Sarı/cız maden augu mevkii 
gayre ne ıce-
ıinde bugiln laamen imar edil- ı 
miı vaziyettedir. Şehrimizin bir-
çok hususiyetleri ve kendine 
mahsuı glizellikleri vardır. Ezcüm
le bir hayat ve memat membaı 
olan (San kız) maden ıayu ıeb· 

rimize mahsua olan bir ıervet 
damandır. 

Bir çok doktorlar tarafından 

şifa kabiliyeti tudik edilen bu 
maden ıuyu menbaının bulundu-· 
ğu saha manzara itibarile de çok 
mlikemmeldir. 

Halkımız okumaya haveakAr 
ve misafirpenerdir. Kazamız da
hilinde, IOD istatistiklere göre 
15,500 kadar. erkek ve mflteba· 
kisi kadm olmak &zere (33) bin 
nüfus barınmaktadır. 

Kazamız bir ziraat memleketi 
olmakla beraber orman itibarile 
de zengindir. BlltDn ormanların 

mecmuu (7, 700) hektar vUsatinde 
bulunmaktadır. 

Ba havalidold çam, mep vo 

çınar ormanlan oldukça mDhim 
bir ıaba İşgal etmektedir. Bun· 
dan başka kazamızda antimuan, 
simli kurşun ve civa madenleri 
de Yardır. Hullsa Garbi Anado
lunun güzel bir köıesini teşkil 
eden kazamız, havası, ıuyu, mafa. 
aulD, ormanı ve madeni bol olan 
bir memlekettir. 

Nuri 

Kırklarelinde 

infilak Davası . Tekrar 
Rüyet Edildi 

Kırklareli (Hususi) - Geçen
lerde burada bir barut infillkı 
olmUf ve bir kız çocuğu parça· 
lanmıfb. Hadise tahkikattan son
ra mahkemeye intikal etmiş ve 
Kırklareli Muhasebei Hususiye 
Müdilril Refik Bey ftç ay hapse 
mahkftm olmuştu. Bu karar tem• 
yiz mahkemesince nakzolunmuş
tur. Burgazda müteşekkil ihtisas 
mahkemesi Refik Beyin hapis 
kararımn refine karar vermiş ve 
Refik Bey taJıli)'~ edilmi§lir. 

Amiller 
Seciyemizi kuvvetlendiren a· 

millerden biri de görülen muha
lefettir. 

Çocukluklannda tazyik gören, 
fiddetli muameleye tabi tutulan 
çocnklar, bu tazyik ve fiddetle 
micadeleyi de öğrenirler. Müsait 
fU'ait içinde büyüyen çocuk vfi .. 
eutça olduğu gibi, ruhça da lapa 
olur. 

Bnyftk adamların, muvaffak 
olmat kimselerin çocukluk bayat
lanm tetkik ediniz, çoğunun kft .. 
çtikken çok çetin ve gayri m6· 
aait ıerait içinde büyüdüklerini 
görilnünüz. 

Şarlo, çocukluğunda çok bed
bahb. Dayak yerdi. Derdini an
latamazdı. Bugün bile mahçup 
ve ııkılgandır. 

Amerikanm en meşhur edibi 
Markbvan, en büyük muhterii 
Ediaon, en büyilk fabrikatör& 
F ord çocukluklarmı fakr içinde, 
mahrumiyet ve sefalet içinde 
ıeçirmiş kimselerdir. 

ÔllimD bütün dünyayı sarsan 
kibrit kıralı Kröger, fotoğraf 
makineleri kıralı Eastman fakir 
aile çocukları idi. Çocukluklarını 
ve gençliklerini mahrumiyet ve 
ıefalet içinde geçirmişlerdi. 

Dftnyanın en büyük musikişi· 
naaı Betoven, eiı büyük ressamı 
Rafael bu yilksek zirvelere çı
kıncıya kadar açlıkla, sefaletle, 
fakr ile mücadeleye mecbur 
olmuşlardı. 

Yalnız fakrii sefalet değil, 
evde çocuğun gördüğü sert ve 
çetin terbiye de onun seciyesini 
yübeltmiye yardım eder. Dövülen 
ihmal edlen, tazyik edilen çocuk, 
bir çiçek gibi büyülü en çocuğa 
nispetle daha mukavim ve daha 
azimklr olur. 

Hatta çocukluğunu hastalıklı 
geçiren çocuklar hayatın zevkini 
daha iyi anlar ve mücadeleyi 
daha muvaffakıyetle yaparlar. 

Onun için zengin çocuklar., 
bayatta hiçbir müşküle rastgel• 
meden ve konfor içinde yaşıyan 
çocuklar, en bedbaht kimseler-
dir. Çnnki seciyelerinin bazı 
unsurlarını kuvvetlendiren amil· 
lerden mahrumdurlar. 

Spor 
** 

Cinayeti 
Bir Tenis Maçında Meşhu: 
Borotrayı Öldüreceklerdi 

Nevyork, 23 - Bir taraftan 
Franuz tenisçisi Borotra ve 
Jantiyen diğer taraftan Ameri-
1'ali Lot ile Van Rayan arasında 
tenia müsabakası yakılırken tık 
bir kadın Borotraya bir bıçak 
fırlatmak istemiş, fakat bir seyir
ci tarafından kısa bir mücadeleyi 
mlteakıp menedilmiştir. Kadıa 
tevkif edilmiş ve müşahede altına 
alınmıfbr. 

Şedit bir mllcadeleden sonra 
"Lot,. ve "Van Rayar,, , "Bo
retra,, ve .. Jantiyen,, i mağl6p 

etmişlerdir. ---
Siyaset Garibesi 
Bir f spanyol Jeııerali 

Sosyalist Olmuş 
Madrit 23 ( Hususi ) - Jene

ral Bugret Sosyalist Fırkasına 
girmek için müracaat etmişse de 
talebi reddedilmiştir. 

Son Posta: Jeneral Bugret 
vaküle, şimdiki Reisiciimhur 
Zamora ve diğer cumhuriyetçi
leri mahkum eden askeri divam 
harbia reisidi. 
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Siyaset Alemi HARİCi Gönül İşleri 
'"'\ 

Çin-Japon 
Müzakereleri 
Yürünüyor 

Nankin 24 - Kat'i mOtareke 
mllzakerelerine başlanmakla be
raber Cin hükümeti, bu müzake
relerin hüsoll netice vereceğini 
hiç zannetmemektedir. Çünki 
Japon askeri murabhaslan, Çin 
kuvvetlerinin Vosung ve Kiyang
Van mıntakalanndan çekilmele
rinde israr eylemektedirler. 

Son dakikada alınan malüma• 
ta göre Çin Hariciye Nazın Ja· 
pon sefirine mektup göndererek 
resmi mtıtareko müzakerabnın 
tehir edilmesini istemiştir. 19un· 
cu ordu kumandanı Japon kuv• 
Yelleri kumandanı Şirakava mO
ukerata iştirak etmedikçe, ken· 
disinin bu milzakerata iştirake 
lüzum a-örmediğini söylemiştir. 

Çin Hariciye Nazırile 1 g uncu 
ordu kumandanı arasında ih· 
tilif çıktıtı alSylenmektedir. 
Bugün akti mutasavver olan 
ve Japon kuvvetlerinin çekilme
sine müteallik olan programı tes
bit edecek içtima yapılamamıştır. 

Harbin, 24 - Jeneral Hase
benin idaresindeki kunetlcr 
Feno Şene hareket etmi1lerdir. 

Jeneral Tiog Çao, Şimali 
Mançuride karğqalık çıkarmak 
için 2000 kişilik gayrimuntazam 
Lir kuvvet toplamıştır 

Japonya Hazine Bonoları 
Çıkarıyor 

Tokyo, 24 Milmessiller 
Meclisi bir kanun layihası ka
bul etmiştir. Buna göre, Mançuri 
•e Şanghay harekatının istilzam 
ettiği masraflan kapamak için 
hazine bonolan ihraç edilecektir. 
Ayan Meclisi munzam bütçeyi 
kabul ve encllmene sevketmiştir. 

Amerika Sefiri Ayrılıyor 
Tokyo 24 - Talebi llzerine 

tekaUt edilen Amerika ıe-

firi M. F orbeı Amerika 
ya hareket .... etmiştir. Sefir, tim· 
diye kadar hiçbir ıefire yapıl

mıyan muazzam merasimle l~yi 
edilmiştir. 

• 
Boşanma için 

Çin - Japon Anlaşması [(alıyor Mu? Gösterilen 

R 1 N G ·ı • . Z t tt•l Sebepler US ar' orveç emı erını ap e } er BDytik Ye neticesi mOhim hare-
. ketlerin sebepleri, ekseriyetle 

Paris Tiyatroları # knçük Ye ebemiyetsizdir. Gazc-
• telerde hergün okuduğunuz cina• 

Bır Mesele Oldu yet Tak'alannın sebeplerine dik· 
icat ediniz. Ekserisi meyhane-

Paris 24 - Yeni vergiler 
mllnasebetilo kapılarını kapat· 
mıya karar veren sinema ve 
tiyatro müesseselerile Maliye 
idaresi arasında müzakereler ya· 
pılmaktadır. 

Maliye Nu:ın, tem•t• Yergi· 
ıinin yüzde beıten iki buçuğa, 
varidat üzerinden alınan fıkara 
vergisinin de ) üz do ondan yedi 
b~çuğa indirilmesine muvafakat 
etmiştir. 

Tiyatro ve ıinemalann •errf 
vaziyetleri biribirinden aynlmııtır. 
Ayrıca Başvekil de tiyatro •• 
ainema müdürlerini kabul etmiıtir. 

M. T ardiya, hlikiimetia bDt· 
çeyo müteallik bazı zaruretlere 
riayet etmek mecburiyetinde ol
duğunu söylemiştir. Tiyatro mO
messilleri, bugün aralannda bir 
İçtima aktcttikten ıonra Baş.ekil 
tarafından tekrar bbuJ edile
ceklerdir. 

Bir Komünisti 
Londraga 
Çıkarmadılar 

Londra 24 - Burada aktedl· 
lecek siyasi bir içtimada nutuk söy· 
lemek nzere gelecek olan maruf 
komünist muhiplerinden Fransız 

muharriri Barbüa ve rüfekasının 
lngiltereyo çıkarılmaması ıçın 
limanda tertibat almıştır. Hilkü
mct erkAnından biri bu hususta 
Avam Kamaruında beyanatt. 
bulunmuştur. 

Gümüş 
Ve Altın 
Meselesi 

Vaşington 24 - Gnmn, me
selesini tetkik eden meb'usan 

Londra, 22 - Loit Cor~ oldu1rça trDPDltlJIO btr ıurette 1Jya1I hayata 
a•det ettikte" aonra Alber Hold• bir konfcran• •ermiştir. M. Lolt Corç 
bir defa daha hükumetin tatbik attltl rilmrük himaye tedbirlerini tenkit 
etmlttir.Loit Corcwa ba mGnuebetJe, mcıcliate buı acı teakitJcrde buhanmaaı 
bekleniyor. 

Bükreşfe 

Talebe-Polis 
Müsademesi 

Bükreş 24 - Hukuk ve Tıp 
tahsilinin temdidi hakkındaki ka· 

nun aleyhinde Bükreı Darülfü
nunlularının yaptıklan niimayiş 

bir sokak muharebesi teklini 
almıştır. 

Darülfünun talebesile polis 
arasında Nana Nezareti önllnde 

müteaddit müsadcmeler olmuştur. 
1000 talebe bir polis kamyonuna 

bDcum ederek kamyonu yak· 

mışlardır. Askeri kıtaat Bilkre-

şin büyük caddelerini kordon 

altına almışbr. l O polis ağır su

rette yaralanmıştır. Polis MüdllrO 
ve komiserler do yara ve bere 

içindedirler 100 yaralı vardır. 
Polis 12 kişi tevkif etmiştir. 

JRuslar Norve~ 
Gemilerini 
Zaptettiler 

Oslo 24 - Fok balığı a'f'lna 
mahsus 1 O Norveç gemisi Bahri
ebyazda Rus gemileri tarafından 
ıaptedilmiştir. Burada, bu gemi· 
lerin suların ve buzların cereya· 
nına kapılarak Rus aulann• 
girdiği farzedilmektcdir. Hariciye 
Nezaretinin müracatine henüz 
Moskovadan cevap verilrrcmiştir. 

Bir Tayyare Kazası 
Strazburg 24 - lki Tayyare 

1500 metre irtifaında müsademe 
etmiş, pilotlar paraşütle kendile· 
rioi kurtarmışlardır. 

Japonyamn Fransayı Protestosu 
Tokyo 24 - Hariciye nazırı 

Fransanın Japon emtiasına vazet· 
tiği munzam resmi protesto için 
Paristeki Japon sefirine talimat 
göndermiştir. 

Üç Alman 

lerde, kahvehanelerde, hiçten 
başlıyan bir kavganın mahsulüdür. 

Talik vak'aları da, bir evi11 
Te bir ailenin yıkıl masa mevzu-
babsol duğu halde, ekseriya m .. 
nasız sebeplere istinat ediyor. 

Herşeyi rakamla ve istati .. 
tikle ölçmiye alışmış olan Ame-
rikahlar, son bir sene zarfı nd• 
talikı mucip olan sebepleri top-
lamışlar. Bu listcd en buılarmı 
kopye ed iyonun: 

1 - Uykuda horlamak, 
2 - İki taraftan birinin dj. 

teri hoşuna gitmemesi, 
3 - Kadının on gOıı ma ile 

kocası tarafından biftek yemiyo 
mecbur edilme.si. 

4 - Kadının kocasına banyo 
yapmak için izin vermemesi. 

5 - Erkeğin kadıw poker 
oynamaktan menetmesi. 

6 - Kadının israfına erkeğ'ia 
müsaade etmemesi. 

7 - Haftada bir defa olsun 
sinemaya gitmemek. 

Bu ıebepleri uzatmıya lnzum 
yok. 

Evinizdeki kavgalanD hakiki 
aebeplerioi araştırdığınız ıamaıs 

ekseriya böyle iülünç vak'alarla 
karşılaşırsınız. 

lnsaolar ne tuhaf feylerdir, 
yarabbi. Evlenirken nekadar ince 
eleyip ıık dokurlar da, ayrılmak 
mevzu babsolduğu zaman en 
bayağı ıebepleri kafi görllıler. 

* Kitip Sait Beye: 
işinizi bırakmayınız. Blltün bir 

ailenin yükünü omuzlannııda 
taşımıya mecbur olduğunuz bi: 
ıırada, onlan kaprisinize feda 
edemezsiniz. Daha gençsiniz. Düe 
tündülderinizi tabakkulı ettirmclır 
için zamanınız vardır. 

"" Beyoğlu R. H. Beyeı 
Şiir neşretmiyoruz. Mamr 

g5rünnz. 
HANIMTEYlB ----

Osmanlı Bankası 
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encümen sekiz millete mensup 
ikbsatçı. banker ve aallbiyettar 
büyük memurlarından bir güm fiş 
konferansı akti için fikirlerini 
sormuşlardır. 

Japon ihtiyat Zabitlerinin 
Kongresi 

Seyyahı Dondu Umum miidür merasimle defnolunda 
S1 Olln 25· Mart • 9Jl ltulm1S9 

Arabi Rumi 
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Vakit Eunt V. n 
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Va1rlt Ell&af iV. tt 
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fraHlıı 9. 41.4 l 

Ayni zamanda birçok Ameri· 
kan maliyecisin fikri de sorul· 
muştur. Bu tetkikat, paraya gD
mfişün esaı ittihaz edilip edile· 
miyeccğt noktasından yapıl• 
maktadır. 

EDEBi TEFRİKAMIZ: 67 ==:::::=:=:==::=:==== 

A ç L 1 K 
Müellifi: Knat Hamsa11 Miiterciml: P. S. 

Bu heyecanın ortasında biran 
bile hazır cevaphğımı kaybet• 
memiştim. Bir polis memuru· 
nun önünden geçiyoruz. Ve dikkat 
ediyorum ki numarası 69 dur. 
Bu sayı, haince bana çarpıyor, 
beynime hançer gibi saplanıyor, 
69, tamamile 69, asla unutmaya· 
cağım. 

En çılgın hezeyanlara uğrıya· 
rak arabanın dibino yaslandım, 
ağzımın kımıldadığını kimsenin 
ıörmemesi için elbisemin kabg. 
tuna büzüldüm vo kendi ken-

dimlo ahmakça konuşmıya haf" 
)adım. Delilik beynimin içinde 
kuduruyordu ve ben de bırakı· 
yordum. Hakim olmadığım tesi~ 
]ere tabi olduğumu tamamile 
biliyordum. Hiçbir sebep olma· 
dan, içtiğim birkaç biranın hAla 
tesiri altında, sessiz ve ihtirasla 
aülmiye başladım. 

Gitgide heyecanım yatıştı, 

sükunetim yavaş yavaş geldi. 
Yarala parmaiımuu üşüdüğünü 
hissettim ve onu biraz 111tmak 
için aömleiimUı yakasına aoktum. 

Tokyo 24 - Japon ihtiyat za• 
bitleri senelik kongrelerini Muk· 

dende aktedeceklerdir. içtimada 

Japonya tarafından Mançurinin 

istimari imkanları tetkik edile
cektir. 

Böylece Lutins sokağına geldik. 
Araba durdu. 

Arabadan acelesiz, düşfince

siz, bitkin, ağır kafa ile iniyo• 
rum. Büyük kapıdan giriyorum, 
~ir avluya geçiyrum, bir kapıya 
dayanıyorum ve açıyorum, içeri· 
ye giriyorum ve kendimi iki 
pencereli, bitişik bir odaya bcn
ziyen bir koridorda buluyorum. 
Bir köşede, üslüste konmuş iki 
bavul var, bir tarafta örtülü be· 
yaz bir kanape. Sağda, bitişik 
odada sesler ve çocuk çığhklan, 
birinci katta da çekiçle dövülen 
bir demir livha gürültüsü duyu
yorum. Bütün bunlara girer gir-
mez di~\kat ediyorum. 

Oday& rahatça geçiyorum, 
mukabil taraftaki. ka~aya gidiyo
rum. acele etmeden, kaçmayı 

Viyana 24 - Klagenfurttan 
bildirildiğine göre birisi kadın 
olmak üzere üç seyyah karla 
örtulü buz tabakalarına çıkmak 
isterlerken soğuktan donmuşlar
dır. Seyyahlar, günlerce sonra 
ölU bulunmuşlardır. Bunlann Al
man oldukları zannediliyor. 

düşünmeden kapıyı açıyorum ve 
arabacılar sokağına çıkıyorum. 
Gözlerimi çıktığım evin üstüne 
kaldırıyorum ve kapının üstünde 
şu yazıyı okuyorum: Seygalılar 
Yurdu. 

Aklıma beni bek1iyen araba· 
cıdan kaçıp kurtulmak gelmiyor; 
arabacılar sokağının ötesine kadar 
büyük bir soğuk kanlılıkla gidiyo
rum. Hiç korkum ve fena bir şey 
yaptığımdan haberim yok. Kierulf, 
beynimi okadar uzun bir zaman 
kavrıyan yün tüccarı, mevcut 
olduğunu sandığım ve ne olursa 
olsun bulmıya karar verdiğim bu 
mahluk, arada bir beni yokhyan 
diğer delice icatlaı la beraber 
:..ilmımd ... n ç ı k ın ı.,. silinmiş, k:ıy· 
bolmuştu. 

ilerledikçe ayılıyordum, ken• 

Osmanlı Bankası Umum Müdüri 
Möıyö P. de Sorbier d• Pousrnado
reaae'in 21 cari tarihinde Pariatt 
vukuu irtihali blldirilmif idL 

lhtifal&b diniyeal 23 cari tarihin• 
de St. Philippe du Roule'd• icra edl• 
len mDteveffanın. aileıinln mukl aa 
bulundutu Poiliera de defncdilcccaf 
l a l:cr verilmektedir. 

dimi ağır ve yogun hiaaediyor 
ve ayaklanmı arkamdan sürüyor
dum. Kar büyük nemli parçalar 
halinde yağmıya devam ediyor
du. Nihayet Grönlanda geldim, 
kiliseye kadar gittim ve dinlen
mek için bir sıranın üstüne otur
dum. Bütün gelip i~eçenler ban& 
hayretle bakıyorlardı. DU,üncey• 
daldım. 

Allahım, ne acıklı bir halde 
idim l Bütün sefil hayatımdan o 
kadar iğrenmiştim ve o kadar 
yorulmuştum ki onu muhafaza 
etmek için mücadeleye değmi• 
yeceği fikrinde idim. 

Başımın belalaları bini aımışb, 
çok şiddetli olmuştu : Harikulade 
harap ve perişandım, arbk eski 
varlığım1n göliesinden başka bir 

~kaaı var) 



1 Kari Melctupları 1 

Sekiz Senedir 
Maaşımı 
Alamıyorum 

ICemmpapda koltakcalar ~ 
.. mektep IOlratuacla • .....,.. 
.. otwaa H•libe Hamm ilmhcle 
,..ı.c. bir bdm cltla metbaam1e 
........ bize ....... llJledh 

•Kocam Mehmet Ef. be,ek 
mabarebecle Gelibolada teldt 
oldu. O ama ~ ortajmaa 
•• kayaanama J1z kanıt tehit 
aybjı batfacblar Ba paraya bir 
mGddet aldık. Sonra ortafım •• 
bJDınım ildi. Ba paraya bana 
ceYircliler. BanclaD OD leD9 
enet lmüre ıitmiftim. Şimdi 
Selda ...deaberi b.racla ota
raronm. ........ . t..ln:lea 
... ,. pnilmui lçia Mis .... 
._.._.....,.,....Fakat ba 
lllclclet ......... ......... Wr 
tirli bltirilemedL bd defa ...,. 
lra,wda. ... ...... ,... 
bm. Fakat elta m•ıp•ı aı... 

JonuD. Yk -....- bir tellit 
.,ı._ ba kadar -- ..... 
......... kaqumcla benim sibl 
hık• ....,., blcb. " 

Esperanto Uum 
AJdmda Mehmet Hal6ai Be1 

lamiDcle bir lwiimizden alcLp 
mm mektupta Esperanto n...... 
lllD memleketimizde teammllml 
ltlmanmdan bahaeclilmekteclir. 
Mektup ubibi diier memleket
lerde bilbaua ticaret lleminde 
ba liunm çok teammllm etmif 
taluadaj'Una, memleketimizde daha 
bu liunı• iaminln bile bilinmec:ll
thü yumakta bu beJDelmilel 
liunm teımmllmtbılD çok faJdah 
olacajı mlltaleuında bulunmak· 
tadır. 

Ankarada Raıdeıu Evleri 
.Aabremma bUI ,.terinde 
~e mnaffak olu " 
hl.ı- numaralan ba 1olcla 
...-ısa malam olu raclew 
m.; Ankara ..ıam.iae mikrop 
•e ...... .açmaktacLrlar. 
Biaat ba yWen, o .... _ ..... 
talıi• ,u.ı..,ı.... Yabaltt polia 
" ...... t t.pilltmm llUUI .... 

lratlal eelbetiaeailİ ilca ederim. 
Aalrara brilerhüzd• 

N. NADi 

* Roberl KOiej. talebaindea 
llah•at Nmi Beye; 

.... 8ı;iJa ...... .---..... JUi,. ~ edwis. 
Ges •Wiii lcla mu'aef clerce
deml,ee~ .. 

Ş. EnYer Beye ı 
Çoeatnmm ......... ._ 

mektepte, muallim Nedim Be,la 
amali erbUJI ljretmeclen, U. 
*'- INlhllae pçtijiai, ba ftll
rett• faJda detiJ, arar ı&ll• 
celiDi JUlJOIW Çociai
cllrcaacl wfta olclatm ,... 
pcli,e kaclar ....U erbaa11 
... -- IAlmcb. F.iv bltlba 
mmfm •TiJal ~iaaumn ..., 
.ı,.tlade ile, flphem ld .aa1-
llalerba tam hareketi .totna .... ..... 
y_, N.,,.ı.,,, 

Flkirler lecması 
lzmircle pba ba ldUtlr meo

maamnm 78 inci .. ,.. intipr 
etmlftlr. 

Polis lecmuasa 
Po&. mecmua11mn 266 inca 

•Jlll mllfit ve mesleii malftmat&
la pknnıttr. Alakadarlara ta•11,e 
ederiz. 

SQN POSTA 

Bilmecemiz Dünyada Olup Bitenler 
• • •• Geçen Bilmece~ 

Bır KatiıMunhasıran Gece Uykusunda mizi Doğru 
S ki d .. f • Y k El V d• Halledenler 
ayı a ıgı çın a ayı e er ı ;:~ K~:-Bo;; 1;;;1 

Marsilya Köylerinin Birinde Bir Dilim Ekmek İçin Cinayet 
Manilya, 19 

(Mart) - Adliye 
181'8JIDID korl
donmc:la, iatintak 
haldml M&ya 
llalleftlm kapm 
lnllnde elH ,... 
lamada, kaba ... 
Jinmll bir .... 
beldlJorda. Biti
.. adada• p-
ba•INtlr........... : 

-1.thataklll-
•• Hml ... - .... , .. ... , 

. - HaJb'I 
- O Jaalcle 

- beldiJona-
naz? 

- Beni .... 
pllhane,. ptllr

dı. M. Rey de 
dinledi, Ditçi .. 
lan •yıklıyorda. 

Kankocaer
teai ..&ah erken-
den Jandarmaya 
haber Yerdiler. 

Jandarma (Han

ri Roı ) a tatta: 
Ad .. hiç mlt
klllt se-term .. 
den itiraf etti: 

melerini 1 Sdl61ni ele wren lcalk per1nG/dı el .. 

- Evet, d .. 
eli ben lldlrdlm, 
açbm, kapaya pl
mıftim, ekmek 
istiyordum, fa. 
kat karpma kl
çilk &ir im Çlk
b, utanmıyor mu
mu dilenmlye, 

sit çalıf, dedi, 
kızdım Çoucuia - Necla? 

- BilmiJor mamnua, .. Mari ı chfı,botalarak 6ld8rtlldllitl qiklr-
Loaia., i llclllrea benim. Biraz cb. Kadın bir çaibk kopardı, konu 
enel istintak hlkiminde de komşu yetifti, jandarmaya haber 
llylediml Mlbqir kemali ihtiyat· verildi. Tahkikat yapıldı. Kay 
la bir ıchm geriledi, adamm deli halla birkaç saat evvel cıvarda 
ol•aaana U.tlmal 'ftl'lllle, birda- -...rl &ir amele~ Jl9'-•kh 
bire boğazına arılmuından kork· olduğuna ı6ylüyordu. İçlerinden 
mufla. F abt koridonm k6felinde biri de : 
beldiJen iki polis mDfettifi Jak- - Ben 16rdllm. Bu amelenin 
lafb, hlldmin 1umda k•lm•ı Mi elinin bir pannatı yoktur, 
olan llçlacl arlwllflan da çılda. diyordu. 
adamı ahp sltlrdlller. 

* Gareal.m " ifitenlerin lse-
rlncle bir cleU tesiri yapan bu 

&dua Hami Rot i-'ni tqayan 
.. ame1.,.u Ye filhakika Mari 
Loall ilmMe '~ bir ima 11-
..... olmakla UDDaltmdaydl. 

* Filhakika iki •J enel .. Tea. 
klJtlnde ,....._ Boft adam ta-
.,_ dal bir kacluu ilri uatlik 
bir ppabettea IOlll'& eme din-

... -- ima klçlk • llarl
Loall,. I canm ot.ak ~ 
Çocuk em methallnde, taflann 
lıerinde yabJorda. 8opmam •lal-

* Zabıta ı&nferce, haftalarca 
aradı, fakat ba eli ukat adama 
bulamacL. Bu mlddet arfmda 
Hami Rot bir hayli ltede, M. 
R., lamincle bir adamın çlftli-
jlae lfçl olarak :rerletmlttl Ra
.. t, sakin bir hayat ıeçirlyorclu. 
Fakat ıece M ... Re1 .. ia ZftCe8i bu 

lgije tahlis eclDen odada bir 
mmlb lfittL Kalak •ererek clin
leclL Adam içeride riya tlrlyor 
" ayıklıyordu. Sisleri auihti : 

- Ewt, .U,ordu, net ( Mari 
Lo-. ) 1 .,_ llcltlrdlm. Var • 
..... cllJecetlnb? 

Kaclaa laemen koCUIDI kaldar-

boğazından tuttum. Hiddetle 
fazla llkmııım. Boiularak öldn. 

• Adamı kay halkana gösterdi
ler, herkes tanıdı: -- ............ ., ......... . 
eli sakat yabaneı budur, dedi~er. 

* Fakat Manilya zabıtua k6yll-
nlln pbadetine ve adamın itirafma 
npaen adamm katil olabileceiine 
ihtimal vermemifti, bir defa da 
katili vak'a mahalline ıltllrmek 

istedi, g6tilrdll, adamı k6Jla 
kenanDda bu..kblar: 

- Haydi bakahm, evi ıa.ter, 
dediler. Adam hiç tereddBllll 
yGrDdtl: 

- itte burua, dedi. 

• Manilya ıabduamn b"flakl 
kanaati fUdar: 

- Adam katildir. Fakat .,.ı 
zamanda da clelidir " c:iaayeti 
bir delilik bahram emumcla 
yapmafbr. 

Hami Rot fimclild halde ml
pbede albna almDUfbr. 

lngiliz Mukadderabna ._ikim Meclis 

lnpiz Karahnm lıaml bir meclili TUclar ld bu
na Mecüi Hu derler. Rei8, bizzat Knlchr. Bu 
mec:IİI uuı, behemehal halRIBI bir kıpfet He içti
mada hazar balunmak mecburiyetindedirler. Ayak-
kabılan tokalı •e bir neYİ dana iık"rf inini andınr. 
Sirtlumda bizim avakatlann. biaifini aac:Lran pnİf 
kOll• " ıenif bedenli bir cOppe vardır. · 

Yakalarında da, &nden sarkacak surette tanzim 

. 
edilmit bir danteli. Ba zevaba bqlarma beyu 
peruka siymek bir mecbwlyettir. Lld Ye an'ane.t 
lagiliz laayabnm a&rllp pime bir neticeli. Kabine 
uaamdaa bu heyete ancak tek bir kiti dahildir: 
O da adliye nazmdır. Ba heyet amuml siyaset .... 
ricinde imparaterl.,_ 1ellmeti umumiyeliai ala
kadar edea 111esail slrltlr Te kanii' •erir. S.. 
meclie, teşrii meclislerin de &atlndedir. 

Kazananlar 
latanbuJ 49 zuaca mektep ta

lebesinden 138 Yapr, Topkap 
34 inci mektep biriaci 81DıftaD 
Recep, GelenbeYi orta mekt .. 
bi ikinci IUllftaa 132 v edat 
lstanbul 44 idi ilkmektep tale
bainden .t06 Faruk, Beyoila 
d6rdiinc6 mektep talebe.inden 
Macide Kadir, Gktepe befincl 
Ukmektep 8ç0ncll aamftan 384 
Mutahhar Haydar, Galata lluevi 
mektebi talebesinden Jak S.yalı 

Galatmrar ilk lamm ..._. 
cD lllllftan 711 Celeit, J.t..w 
44 Oncl mektep telel.ı.W.• 1-48 
Melilaa Emin, HaJriJe U.... 
ana ınmfınclan Nurten AbbM, 
Galatasaray IJleai talehellad• 
10'l Fıkret, BeJOila Lıw 
liaesl albncı muftan llalld vw, 
lstan&ul 12 inci mektep c11r.-... 
ıımftan 22 AdDaD Edip, Saltaula
met 44 tinci mektep biriDci ..,_ 
tan 32 F ericlaa, G ind mektep he
fİDcİ muftaa 117 Zeld Bey .. 
Hanımlar. 

Birer Adat Kitap Kazaftllllar 
lstanbul 44 lincl mektep ta

lebeainden 3M Gllzin, Beyoila 
19 uacu mektep befind mufm., 
tan Nevzat, Ankara Gazi bk
mektep Oçllncll S1111fmdan 164 
Silleyman, Adana Ticaret mek
tebi birinci ımıftan 35 Ahmet 
Ankara lmallta Harbiye Maraae 
••• abdbnda a Faik. Anka
ra Sakarya ilkmektebi bqincl 
...mtan 14 Adil, Ankara tmıı111 
Ukmektebi lçlbıcll muftan 221 
S&ha, Bozl,ak KmmplfA m ... 
balle8İlıde Hamam aokajıacla 1 
Muazzez, Adana Seyhan a..ktehl 
beflnci aamftaa 410 Ydmu Bar ..... 
Ankara Maarif Veklletl tifn 
me•uru Haydar B. ima Şekere 
Ankara Ulacanlarda Anafuta 
mahallesi Damara 5 Hatice, S.
Hhli Altmordu bkmektebi da.. 
dinci mndtan 417 C.mD, ç. .. 
hca Tltlnclbap klfklncle 
LeJll, Glmrlk ............ 
LeftDID kaleminde H._,. Be, 
malalama Fe'fll. Gal O...., ... 
Orta mektebi ikinci ..... -
...... Halda, ç..bel&tat .... 
telit Orta.eldebi ildDel MF fma 
ltD Nip, Keakia llk.eld.W 
dltdlsad ...,_ - LMfl. 
Akuray HaMld BaldbeJ •bit 
IO No.u .... P~ 
Abram•'"• ........... ...... 
S.Blall Tlccaıda Ahmet ~ 
Be, km Ş.daa, Yoııat 7Jr.,at 
Ba.,.._ lltldlrl Mutafa Neıl.t 
., otla Saphi B. .. H. ... 
... Adet lllhllrl Defteri 

Kazuınlar 
Kemm,... Dobıauca meldep 

••tlad madtaa • M. ....... 
latanW S.hhat Yardaada T .. 
ru Hamm, lata.W ~ 
tabur •bltanmclaa Hikmet, 
Fatlla Atpmn Niyazi 6obk 40 
H.n.tcı Y oqlyacli, lmalr Yelli 
lranflat prp1111da 40 teni Sab
riye, Konya tlccar ı.afnL Tal•• 
., lmı Blleat, Geleabm Orta
mektebi ildncl mnftan f • lıltlair, 
Ankara Ortamektebi blriDCi • 
adtan 152 Salih, Kepa inanı 
mektebi 2 inci IUllftU 185 Na
sife, latanhal lalaıtp ... tale
bMhlden • Faize, BaJikair Gazi 

t DHama 10 uacu .. ~ 
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1 • " "Son Po lan Holivutta hu~uai mulıbi ri "Son Posta,, haftada iki defa sinema 

uyıfası yapar. Bu sayfalarda dünyanın 

uı yeni sinema haberleri, artistlerin 

hayab ve ıinema ilcmindeki un at 

cereyanlarından bahsedilir. 

SiNEMA b ılıma n yegin~ Türk gaı.etesidir. Ho

livut muhabirimiz, her hafta bize mektup 

gönderir ve ainema alemin in içyüzünü 

Jon jiJbert Çiftçi ! 
---- -

Sinema Yıldızları Ara
Anket sın da Güzel Bir 

Jilbertin bizzat gazetemiz 

Holivut, (Hususi) - Size bu 
mektubumda çok şayanı dikkat 
Te eğlenceli bir hadiseden bah· 
ıedeceğim. Nevyorkta çıkan bü· 
yilk bir sinema mecmuası Holi· 
vuda hususi bir muhabir gön .. 
dererek artistler arasında hoı 
ve caz.ip bir anket tertip etmiştir. 

Muharrir hemen bütün yıldız
lan ıiyart ederek onlara bir sual 
sormuş ve çok tuhaf cevaplar 
almıştır. Muharririn sorduğu kısa 
sual ıudur: 

" Eğer sinema yıldızı olmasay· 
dınız banği mesleğe intisap eder
diniz ?it 

Bu suale yıldızlar tarafından 
verilen cevapları size sırasile 
bildiriyorum. Mecmuanın muhar
riri bu suali evvelA meşhur 
Jon Jilberte sormuştur ve Grete 
Garbonun eski filim arkadaşın· 

• qan fU cevabı almıştır: . _ . 
- Ben hiç arzu etmedıg'm 

halde bugün artistlik yapiyorum 
ve biraz da şöhret kazandım. La
kin hayallerim hakikat olsaydı 
bugün beni bir çiftçi olarak gö
recektiniz. Hayatta bugün bile 
arzu ettiğim meslek çiftçiliktir. 

Ayni suale Moris Şövalye şu 
cevabı vermiştir ; 

"- Marangozluğu çok seve· 
rim. En büyük emelim marangoz 
olmaktı. Fakat maalesef, evet 
maalesef güzel olduğu için bu
gün artistlik ediyorum. 

Eğer sesim çirkin olsaydı 
bugün ben bir marangoz diikka
nmm sahibi idim. Ne çare ki. .. ,. 

Jorj Banlcroft mul.arririn su
aline karşı şunları söylemiştir: 

"- Ben bahriye zabiti olmak 
istiyordum. Bu arzu bugün bile 
içimde yaşamaktadır. Fakat ka
der beni stüdyoya sevketti. Bu
gün para \ ' C şöhret sahibiyim. 
Falrnt mesut değilim.,, 

Meşhur artist Kliv Bruk kısa
ca şu cevabı vermiştir: 

" - I-layalta dünki ve bu
günki emd im avukat olmaktır,,, 

Güzel yıldız Lilyan Taşman 
ise ,f em iştir ki: 

için imzaladığı •on r11smi 

" - Eğer sinema yıldız.ı ol
masaydlm terzilik yapacakbm. 
Kadın terziliğine bayılırım.,, 

Muharririn sualine güzel Nor
ma Şerer şu cevabı vermiştir: 

" - Artistlik beni evimden 
uzaklaştırıyor. Hayatta yegine 
emelim ev kadını olmaktır. 

Şirin Nansi Karol ise şunları 
söylemiştir. 

"- Dansı çıldırasıya severim. 
Eğer stüdyoya intisap etmeseydim 
bir dansöz olurdum. it 

Ramon Novaro mecmua m~ 
harririne şarkıcı olmak istediğini, 
Rejinald Denni mühürcülükten 
çok hoşlandığlnt söylemiş ve 
Karol Lambart ise şu cevabı 
vermiştir. 

" - Hiç istemediğim halde 
yıldıı oldum. fakat eğer StUd
yoya gelmeseydim mutlaka ma· 
nikürcü olurdum.,, 

Muharririn ilk olarak müracaat 
etliği Jon jilbert bana ( Son 
Posta ) namına bizzat imıaladığı 
en son resmini hediye etti. Size 
gönderiyorum. Tııran 

Gretanın 
ıKirpikleri 

Tabii dikkat ettiniz. Greta 
Garbonun kirpikleri öteki yıl· 
dızlarm kirpiklerinden daha uzun· 
dur. Bu kirpikler takma mı, de
ğil mi'/ 

İşte bu mesele bütün diğer 
ylldızlar arasmdn günlerce süren 
bir dedikodu mevzuu olmuştur. 
Fakai nihayet anlaşılmıştır ki 
Bu kirpikler takma değildir. 
Ancuk Greta Garbo gözlerine 
sürdüö-ü rimeli okadar mahirane 

bir sur~tte kullanıyor ki bn sayede 
kirpiklerini biraz daha uzun 
gösterebiliyor. Fakat Garbo bu 
sırrı şimdiye kadar kimseye ifıa 
etmemiştir. 

anlatır. 

Mari Pikfort 
Memleketsiz 
Hükümdar 

: Holivudun "Şeytan Yavrusu,, 

Güzel Mari Karlayla Bu 

Holivut, (Hususi) - işte si
nema muhiplerine acı ve hazin 

ismi T aklılar 
bir haber: Meşhur Mari Pikfort 
yirmi sene hüküm sürdüğü sine
ma tahtından indi ve timdi 
memleketsiz bir hükümdar vazi
yetinde kaldı. On sene evvel 
perestiş edilen güzel Mari 
bugün sabık İspanya Kı· 
rah gibi açıklarda dolaşıyor. 
Mari en son olarak Kiki isminde 
ki filmini çevirdi ve bundan 
ıonra hiçbir filimde rol almadı. 
Pikfordun ıesi gerçi güzeldir. 
Fakat bugünkü seyirciler onun 
sesini beğenmiyorlar. 

Artık stüdyoların kapııından 
içeriye ayak bile atmıyan 

bu eıki yıldızın bugün yeglne 
meıgalesf, llvey oğlu genç Dug· 
lasın çocuklarına bakmaktan iba· 
rettir. Tabii biliyorsunuz ki Mari 
Pikfort ( Joan Kravfort ) un kay· 
nanasıdır. 

Geçen glin ortada bir ıayia 
dolaşıyordu. Güya eski yıldız 
yeni filim çcvirecekmiı. Fakat 
bu ıayianın uydurma olduğu 
anlaşıldı. 

Uzun lAfan kısası ıudur ki 
mazinin bntnn şöhretini Ozerinde 
toplayan Pikfort bu gün sönmüş 
bir yıldızdan, bir hayalden ve 
biraz da habradan başka bir şey 
değ-ildir. 

Cici Marinın çıçelc.ler urasına11 çıkartt•lı son resmi 

I Sinema dünyasının en yeni ve 1 
hatta en genç yıldııı olan ( Mari _ 

• 
Plijların incisi 

TURAN 

Bi:ı burada baharl bili getiremedik. Havalar iki gün açık, beş 
gün kapalı 'tidiyor. Fakat Kalifomiyada yaz hayata yaşanıyor. Oı ada 
karpuz kabuğu çoktan denize düştü. Herkes ve t:ıbii bütün )' •l
dızlar plajlarda kum banyosu, sakin sularda denız banyosu ya· 
pıyorlar. işte burada resmini gördüğünüz (Konşita Montenegr~) ılık 
kumların sinesinde bir plaj incisi gibi duruyor. Zaten ona Holıvutta 
öteki yıldızlar ( Kum İncisi ) diye hitap ediyorlar. Güzel Konşitanm 
en büyük zevkı banyo mevsiminde boş vakitlerini plajlarda ve de-

nizde ıreçirmektir. 

KarJayJ ) birdenbire parladı, kısa 
zamanda dolgun bir şöhret ka· 
zanmıya muvaffak oldu. Sesinin 
ve vücudunun güzelliği derhal 
nazarı dikkati celp eden bu cici 
kız henüz yirmi yaşına yeni bas
mıştır. Kendisi Amerikanın Bos
ton şehrinde 1912 senesinde doğ
muştur. Daha ilk mektebe gider
ken başlıyan tiyatro ve sinema 
hevesi onu bugün stüdyoya kadar 
götürmüştür. Güzel Mari ilk tab· 
silini Bostondaki iptidai mekte· 
binde bitirdikten sonra sahneye 
ablmış ve ufak tefek rollarda na· 
zan dikkatı celp edecek derece
de muvaffakıyet kazanmıştır. Bu 
muvaffakıyet sinema dir.ektörlerl 
tarafından da dikkalla karşılandı
ğı içindir ki derhal kendisile bir 
mukavele yapılmış ve bugtln bi
rinci sınıf yıldızlar arasına dahil 
olmuştur. 

Güzel ve tirin Marinin gözleri 
parlak mavi, saçları da ipek gibi 
yumuşak ve açık sarıdır. Mari 
Karlayl sporu çok sever. Bilhassa 
en ziyade tenis ve yüzme ıpor· 
Jarile uğraşır. Köpek sevmek hu-
susunda Holivuttaki yıldızları 
geride bırakmaktadır. Evinin av· 
!usundaki büyük kümeste en iyi 
cinsten on beş ~ane köpek var
dır. B:.ı cici kız piyanoyu çıldıra
sıya sever ve boş vakitlerini hep 
piyanonun başında geçirir. Bun
dan başka bir merakl da biiyilk 
adamlann tercümei hallerini oku
maktadır. Burada gördüğünOı 
resmi paskalya münasebetiıe çı
karmıştır. Ne kadar güzel, de
ğil mi? Ona Holivutta öteki yıl
dızlar ( Şeytan yavrusu ) ismini 
takmışlar. 

Holivut Çıktı 
Memleketimizin yegane sine

ma mecmuası olan Holivut'un 
2 inci sene 9 uncu sayısı güzel 
re!;imlerle intişar etmiştir. 

' 
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İtalya Şimendif erden 
Mart 2S 

• HARUNÜR REŞiT • 
Yazanı 'f.. 'f.. -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Kılavuz cenup istikametinde 1 
iJerliyorda. Harun, k&prüniiıl &-
1.> nr başında bir mllddet durdu, 
ar!.:aya baktı. Didenin k&11• ya
kas:nda •• çok uzakta Hult sa
rayı görllnOyordu. Büttin pence-
.,.eıerindea ziya aızan bu mubte
!fem ..... ,. ODUD yüreğine - bir 
dah• g&-emiyecekmiş gibi - ga-
ip bir yanıldık dütürmüştiL Ora-

kJa, Baidadın bu au z köteJerin
do aarayıadald ~içelderia koku-

1 aunu duyar gibi ohaywda n 
lizülüyordu. 

Bir aralık amcama wulm 
- Daha aidecek miyiz? 
- Y akınladak aeyyidiDA. Bira 

tahammül buywımuz. 
Horuaa kapaaı aokajım. mO-

teakıbea • Darüllbera • meyda
n:m geçtiler, geDİfÇe Ye liatka bir 
eokağa firdiler. lsmail. o Mkağln 
Grtasına kadar yllriidil Ye Jiiksek 
Lir du•ara uda gibi duran 
bllyllk bir kapaya J&Dqb. tok· 
mağı çalch. 

Ayni zamanda Hanmnrreşide 
d&nerek fıaaldadıı 

- Kendinizi belB etmemiye 
itina buyurunuz. Y oba mlic;e.
laerler bize pahahya mal olur. 

- Bur .. aereaa"? 
- Fenhum eft. 
- Bizim esir tacirin mi? 
- E•et Seyyidiaa. oaua eYİ. 
- F eabu, luz aLp Atardı. 

Şimdi mlceyberat tacirliiine mi 
bqlach? 

- hml de bir defil mi ? Ba-
7 an bir kadın parlak bir mOcev
her ı.e•la verir. Baz•n da bir 
anllcevber, ıüz.el bir kadJn neşesi 
e-etirir f 

O ıında kapmm ortasındaki 
kilçük pencere açıldıiı içia mu• 
havereyi bırakblar Ye pencereye 
bakblar. Gnzelce bir kadıa, elin
de tuttutu fenerle kapınıa inll
nll aydınlabyor Ye gelenleri göz.· 
den geçiriyordu. Kadın, o devre 
16re çok gOzel fiyinmİf. par
ma klarrna kıymetli yüzftlder ve 
bellerine murassa hançerler tak
mıı Oç misafirle karşılqbi,ını 
garOnce tatla bir sesle sordu; 

- Kimi istiyorsunuz elendim? 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapanlf 

F ranaız F ranıa 00 12 03 
lngili& lirua 77 50 ()() 

Dolar o 47 13 
Liret 9 il 75 
Belga 3 38 {11 

Drahmi J7 50 50 
laviçre fran11 02 44 63 
Le .. 63 37 ()() 

Aoria 1 17 50 
Kuron ç. 15 90 05 
Şilinr A. 4 00 09 
Pezata 6 .}(' 00 
Mark 1 30 
Zloti 4 o lO 
Pengo 3 8 ' ) 

Ley o 5 
Dinar r 
Çenoneh J4 

TahvilAt Kapanı~ 
[ Dahill 95 25 
D. Muvahbide 48 75 
A. Demirvolu 00 00 

Borsa Harici 

Altan 9 22 
Mecidiye 48 :ff) 

Banknot 2 32 

- Fenhasıl 
- Efendimdir. Mlsaade eder-

ıeniz haber vereyim. 
Harun, yalnız kendi sarayında 

değı1, bir esir tacirinin evinde de 
girilip çıkılmak için merasim 
mevzu olduğunu görerek güliim
ıedi. Ayni zamanda kendilerini 
kapıda bekleten fU kızın, hakika
ti sezmİf olsa nasıl bir tellşa 
kapılacağını, bele F enha.a adem 
nefese nasıl kapıya koıup ayak
lanna kapanacajuu dQşlhıerek 
için içU. zevkalch. 

Bu "2İyet. .,. clerHe hOfU• 
na gidiyordu. Çtmki töbret •• 
marufiyet meçlaaliyetin de tatlı bir 
ıey oldujuna lmriinde ilk daf a 

olarak meziyordu. BütOn diinya)'I 
ıecdelere kapandıran EmirülmO-

mininia bayle kapılarda bekletilişi, 
onun için rllyade g6r0Jemiyecek 

ı manzaralardandı. Çocukluğan
danberi herkesin kendi &niin

de boyun kırdığım görmn,uı. 
bütnn Bağdat Ye hatta lrlreoin 

yaraa1, onun ismini bilrmetle, 
hatyetle anıyordu. Bu ihtiram ve 
bu korku, hergün yenilen bir 
yemek gibi ona tatsız geliyordu. 

Zaten o hürmcllerin samimiyeti, 
o ltorkunun ciddiyeti de fÜpbcli 
idi. YDzüne karşı lıaykırılan du
alann acaba &önüllere nispeti ne 

derecede idi. Diller, " yap " 
derken ytlrekler u geber .. mi di-

yorda. Buralan hep meçbuldll. 
Ancak timdi tqrifatmz ve riyas12 

bir 1111 )'&JIJOrda. Binaenaleyh 

amcasmı icat ettiii 0111ndan 

dolayı takdir etU ve bu oyuna 
mk aak tekrarlamayı tasarladı. 

( Arlca11 nr ) 

1'!8 M A J İ K sinemasında ~ 
İZDiVAÇ LİMİTED ŞİRKETİ 

( llular• Limited ) 
............... 919 pis ... .a.Jm, dHab •• ıarlnlı bir 

.... .... um 1 r.n.ıw. ..... .... ,.ı.. CHAJU.OTl'I. SUSA. - ....... bir 

utla CEORO ALEXAND !it • J1a ~a.,.ıerta •• •Ylmli.t YEltNER FUTTEJlEL 
88ıa.t a.a..w llalka b. laarlka71 Sidlp rBrmakte •• yGrektea rlllmeldedlr. 

lııveten: P. D. C. halihazır dünya havadisleri arasında 
Çin Ye Japon muharebesi ve dehşetf eri. 

LIANE HAID 
IZAD IAICAU - llALPH aoaERn ,,. PUFFY n ...... .,. ....a ettlil 

/Ki KOCALI 
( Double mart•r• ) 

aı.ı.de OJDadıfı urf " ebaatrlk fHÇ •porcu km rolOnd• ılılırl ıd7•de.O. 
..... 1111 edip etl-dlrecek •• hayrette bırakac.akbr 

Y ann akıamdan itibaren 
G L O R Y A' da 

Sesli - Şarkılı 

HAYATI İSA 
Tarf1al mukaddesin .. aah •• ltltla •eyeeaah Nfhalanm ,,. Haueti 
la•"•111 muefzelerlnl ta• bir kudret ,,.9 •••'atJe tem•ll edea Ye 1a .... t_ 
idama akabiadeld af etleri bite. be1!>.t ._ tlebıetlvile ılatu.a 

.. ..ımla • hGJilk filmlclir. 

HAYATI İSA 
ı:-ıJml .. pa ..... •ine.....U. 1r .. ediJmq ,,.. u,lk aJlafJar ,,.. rafhetler 
kazaamıfbr. Bir~olc zenb• a.rar ,,.. talebi e..nae tekrar lrae•i .. batl .. clı. 

HAY ATI İSA 
Halihazırda sessiz olarak Hazreti lsa namile 
gösterilen eski fılim l ile hiçbir alakası 

olmadığı gibi sesli ve şarkılıdır. 

DA .. ten ı H A Y O U T A Ş K 1 Fran•ızca sali .ödl - Şarluh 

ALEMDAR SiNEMASINDA 
Gündüz 2 • 4 • 6 - Gece 9,30 da C 

Sureti _...._•d• .. _.._ ftla celbolwa 

ses~i:~iki H A z R E T i i s A ses::ı:"iJô 
Binlerce fig&ran - her t&rlll prlatanhklardan ari 

hakiki mayii tarihiye 

G&termekte H.r A '7 D r;"r7• l' <"' A filminin bu 
olduğumuz rl~fiL .ı ~ IJrl sesli kopyesi 

bu sene Paris beynelmilel tarih cncnmeni azasının nazan tetkikin
den geçmiı ve aslına mutabık olduğunu tasdik olunmuştur. 

MUKAYESE VE TAKDiR HAKKiNi YALNIZ MUHTEREM 
MÜŞTERiLERiMiZE BIRAKIYORUZ. 

fllvetea ı 

M 1 L L J sinemada 1 H 1 L A L sinemasında 

T ~~~b!~!!° '"}3 _f .. ~ !.~ .. i.. '!.t 

Otomobile Geçiyor 
Şehirler Arasında Muazzam Otobüs 
Servisleri İhdas Edilmiye Başlandı 

ltalgod• ~lıJiınlmıga 6aılan .. 6iigiilc otobiblerde• 6irl 
ftalya helediyelerl, tehirler resi bulunmaktadır. Aynca h• 

uuıncla nbat rahat yolcu nak- otobüslerio, istiyea yolcular ip. 
Jetmek maksadile muazzam Ye iki. Dç kişilik salonlu dainleri de 
aeyyar otel addolunabilecek oto- meTCUttur. 
biisler iJletmiye karar •ermiflerdir. OtobOsler saatte 45 kilometre 
Şimdilik bunlardan başlıca tehir- katettiklerinden demiryollar içia 
ler için birkaç tane yaphrılm şbr. büyük bir rakip addedilmekte-
llk otobn. Roma ile Tivoli ismin- clirler. Eier bu tecriibe mavaff .. 
deki Myfiye arasında ifliyecektir. kiyet Yerecek oluna ltal1an be-
Bu otobüsler 88 yolcuyu rahat. ra- lediyeleri ve hnkümeti, otomobil 
bat alabilmekte, aynca köpek Ye yollanna ayn bir ehemmiyet Y• 

ha yvanJar için de hususi bir dai- recektir 

• 
Meşhur lrlanda Piyan-

g~e~.!1d~y~~er !:!f susi_yetleri 
fmda aablan ve her ıeae 20-30 
yeni milyonerin meydana ıelme
aini temin eden lrılnda hastane
lerine malıaua mqlıur piyango
nun başlıca hususiyeti, bu piyan
gonun muayyen insanlar tara
f.odan değil. İrlandanın 24 muh
telif ıehriııdcn seçilen ve o mıa
takalara mahsus kıyafetlerde 

~yinmif i'CDÇ kızlar tarafuıdan 
çekilmesidir. 

Bu kızlar, evveli yemla etti
rilir, sonra lllrllarına bir mayo 
ıiydirilir ve hiçbir taraflarına bir 
kii&t parçua aaklıyamıyacak bir 
hale getirildiktea aonra, adedi 
milyonlan bulan piyango fi~lerini 
kanftırmıya memur edilirler. Bu 
lifler kanştınl<Uktan sonra elek-

trikle hareket eden dolaplara 
yerleştirilirler. 

BagOn akpm lmnuı mEDIYESJ 1 
~2;:~Çı . ~~ ~~ 
Musikili kome- 1 ' 

di 3 perde ı ı 
Yaza•. ve ba- IU I 

teliyen: 

Celil Esat IJ 111111 

Raıit Rıza Tiyatrosu Şehzadebqı 
Bu akşam saat 

21,30 da 

Kwt Ağzında ~ Kuzu 
Vodvil 3 pcr<1 e 

Na!\!eden. 
Mahmut Yesari B. 

Şeluad•baf' 
Fer ah sinemasında 

&.ıh bu sece Fah, D&mbGlll lamafl he
yeti , ... m1eıert s&ndlb 

EDIEKÇI KARI " Bt.Kçl YUSUP 
GECE YABAN GOLLERİ 

Aynca •lnemada S filim 

ECONOMOU OPERl T HEYETi 

Fransa Tivatroaunda 
BuıUn blrı.eJ matlae ... t 14,SO da 

NIHTA SAN ONlRO 

l 
iki ,.ı matine uat 11 de LES VAGABOND 

hwaıe aut tı,JO da CAllPANBLLI 

B• de/all plgangogıı ~i .. 
memıu kızlu . 

K~ide glinll ise, yine ha 
genç kızlar, buıual elbiselerial 
giyer, her biri bir vazife alırlar. 
Piyangonun çekilifi okadar bnytık 
bir rağbet kazanmıştır Jd halle, 
keşidcyi ıeyretmek için para ile 
bilet alır ve yer tedarik eder. 

Yeni Sanayi Kanunu 
Karşısında 

C Baı tarafı 1 inci Hyfada ) 

Hükametimizin, ( 300) den fa• 
la olan küçük ve muafiyetten 
milstefit aanayiimizi kurtaracaj'IDI 
kuvvetle nmit ediyoruz,. 

Sflreyya Paşa Mensucat Fab
rikası sahibi Atıf Bey bu meseJı 
hakkında şu fikirdedir: 

- "Yeni kanun zarar nrine, 
kOçük sanayi kadar btıytık sana
yi de müteessir eder. 

Bir ktll olarak bDtUn bu me
ıailin tetkiki için yakında Anka
raya bir heyet g6ndereceğiz. " 

TEŞEKKÜR 
Aziz karde4imlz Nemllzade ŞOlc

rG Beyin nfab berine ıerek blı• 
ut ce ıazesinde bulunmak, l'erels 
t& hrircn bildırmek ıuretlle teeHOr· 
lerlmize İ'llt uk edea bGtün ehibb•• 
mıza ;,· m e&ach aamı a kalbi 
tefekkür. L Zi ibllta mul'.uereıa 
sazetenizi:ı tavaaautunu rica ederi• ., ...... 

Nemllzade Nemlisacle 
Haa41 Cemal 
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Abdülhamide Bir Emri Hak Vaki Olur
sa Türlü, Türlü Dedikodular Çıkacakh 

Onun İçin Saraydan Doktorlar Gönderilmişti 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 
Her hakkı nıalıJazdar 

-270-

Saat ona gelmişti. Banyodan 
çıktıktan sonra yine her günkü 
gibi elbisesini giymiş olan Ab
dülhamit, şezlonga uzanmıştı. 
Banyo, onun yorgun ve muztarip 
vücuduna bir rehavet vermiş ve 
yavaş yavaş kendinden geçmişti. 

Doktor Abf Bey, başucunda• 
ki sandalyede oturuyor, Abdiil-
hamidin gittikçe solan çehresini 
iÖzünden ayırmıyordu. 

Yavaş yavaı kapı açıldı. Ka-
pının pek yavaş açılmasına rağ
men Abdülhamit de gözlerini açtı. 
Nuri Ağa içeri girmiş ve kapının 
~nünde divan durmuştu. 

Abdülhnmit, başım iki tarafa 
sallıyarak : 

- Ne var? .. 
Demek istedi. Nuri Ağanın, 

ince ve tannan sesi, cevap verdi: 
- Efendimiz.. Doktorlar gel

dL Doktor Rifat Bey, doktor 
Akıl Muhtar Bey •.• 

Abdülhamit, büyük bir mem-
nuniyetsizlikle başını duvardan 
tarafa çevirdi. Birkaç saniye dü· 
ıündll ve sonra tekrar başını 
Nuri Ağaya çevirerek; 

- Git söyle.. Yalnız Rifat B. 
i'elsin.. Başkasını istemiyorum. 

Dedi. Nuri Ağa sessizce geri 
çekildi. O kapıdan çıkbktan son· 
ra Abdülhamit yavaş yavaş ba· 
tını kaldırdı, Dr. Atıf Beye baktı: 

- Rica ederim.. Siz gidiniz.. 
Yalnız Dr. Rifat Beyi getiriniz. 

Dedi. Doktor hemen kalkh. 
Odadan çıkıyordu. Abdülhamit, 
ıunu illive etti: 

- Dediğimi yapınız.. Sonra, 
hakkımı helal etmem ..• 

Doktor, Sermuhafızlık odasına 
geldi. Doktor Akil Muhtar Beyle 
Rıfat Bey orada bekliyorlardı. 
Vaziyeti kısaca izah ettikten 
aonra Abdülhamidin söyledikleri
ni ilave etti. 

Abdülhamiclin arzusunu yap-
mak, hem doktor Atıf B. ve 
hem de sermuhafız için mUm
kün değildi. Çünkü vaziyet çok 
nazikti. Dakikadan dakikaya bir 
mum gibi eriyen Abdülhamidi 
ft1 halinde başka doktorlann 
da görüp muayene etme-
ıını istiyorlardı. Şayet Ab-
dülhamide bir emrihak vaki 
olursa birçok dedikoduların çık
mak ihtimali vardı. Bunun için 
peşinen tertipli davranmak ve 
hakikate şahit bulundurmak icap 
ediyordu. 

Bu mülahazalara binaen Nuri 
ağa odaya getirildi. Ser muhafız 
tarafından: 

1 

Doktorlar odaya müçtemian 
girmişlerdi. Evvela Akil Muhtar 
B. ve sonra da doktor Rifat B. 
t~rafından Abdülhamit büyUk bir 
dıkkatle muayene edildi. Her 
ikisi de tesliyetkarane sözlerle 
geri çekildikten sonra mllşavere 
yapılmak üzere salona çıkılması 

iç.in Abdülhamitteu müsaade istenildi. 
Bu esnada saat on bire gel

mişti. Doktorlar odadan çıkar 
çıkmaz Abdülhamidin vaziyetin
deki velıameti Sermuhafıza söy
ledıler. İcap eden makamab ha
berdar etmesini tavsiye ettiler. 
~unu müteakıp tıbbi istişareye 
başlayarak atideki kararları ver· 
diler. Evvela teşhis tesbit olun
du .. Konulan teşhis şu idi: 

(Üzcyma ile müterafık eyserde 
ihtikanı rie ve ademi kifayei 
kalbi kilyevi. -= 

(Congestion avec cedeme 
Pulmonaire et ınsuffısance car
dis - renale grippale. ) 

Teşhis hususunda mutabık 
kalan doktorlar, yine istişare ile 
şu ilacı tertip ettiler : 

Cafein 0,50 + bem:oate de 
soude 1,50 ( 6 cacetets ) digalen 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

lf. * Size Tabiatinizi Söyliyelim. 

10 A. Ş. B. ; Sakin ve sessizdir. 
Mahaza muhi-

---~ 

tine ve hadi-
1 selerc ldkayt 

kalmaz, tetki
ke mntema
yildir. İsraf 
yapmaz, be-
deni ve fili 
mücade l ~ den 
mUcte n i p t ir. 
Anlaşmıya te· 

mayül eder. Muamelfibnda renk
sizlik göstermez, usul YO merasi
me riayetkardır. 

68 CAFER SADIK B.; Ağır
başlı ve va· 
kurdur. Mesu-
liyet ve tehli
ke davet ede
cek şeylerle 
meşgul olmak 
istemez. Men
faatlerini is
raftan mfiçte
oiptir. Husu
siyetlerini işaa 

etmek istemez. Mesleğinde mu
vaffakıyeti temin edecek intizam 
kuyudabna riayet eder. 

• 
- tlakan Hazretlerine, gidip 

arzediniz. Doktorlar, Zatı şahane . 
tarafından gönderilmişlerdir. Eger 
beraberce kabul edilmezse ayıp 
olur. 

69 M. SUAT B. ; Olduğu gibi 
görünmiye mü
temayildir. 

Kendini üzün
tüye ve s·kın
bya kaptır

mak istemez, 
hürriyetini tak
yit eden usul 
ve merasim-

Denildi. 
Nuri Ağa gitti. Biraz sonra 

ailr'atle avdet ederek: 
Efendimiz, buyursunlar, 

diyorlar. 
Cevabını getirdi. 

* Abdülhamit, doktorlan kal-
ben bilyllk bir memnuniyetsizlik-
le davet etmesine rağmen onları 
güler yilzle kabul etti. Şu ıstı
raplı zamanında bile, yine Lisle· 
rini büyük bir nezaketle gizledi. 

den hazzet-
mez. Parayı 

sarfetmek ister. Bazan inatçı olur. 

1 Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

~ci Sayfamızda bulacaksınız. 

1 filcan. 
Bu iki ilaçla beraber, Abdül

hamidin arkasına dokuz adet 
kanlı hacamat yapılması da la
zım geliyordu. Vücuduna bir 
başkası tarafından hiçbir suretle 
hiçbir şey temas ettirilmesine 
tahammül edemiyen ve bahusus 
böyle kan çıkaracak şeylerden fev• 
kalade tehaşi gösteren Addülha-

mide, bu kanlı hacamat teklifini yap
mak ve kabul ettirmek te ayrıca 
mühim bir mesele idi. Buna bi
naen doktorlar yine beraberce 
Abdülhamidin odasına girdiler. 
Atıf Bey, teşhisin şeklini bazı 
tevillerle tahfif ederek Ahdülha
mide anlattıktan ıonra: 

- Cigerlere, biraz kan hn
cum etmiş. İstişare ettik. iki 
saalta bir alınmak üzere bir ter
tip güllaçla suya kanştınlarak 
içilecek bir ilacın istimal buyrul
masını münasip gördük. Fakat •• 
Afiyeti seniyelerinin bir an enel 
iadesi için behembal birkaç ha
camata lüzum var, tabii, müsaa
de büyurulur. 

Dedi. 
( Arkuı var) 

1 
Birkaç Fıkra 

1 
Yanış Hesap 

Senin gibi damadın AUah ..•. 
Hayrmı versin. Fakat bence beş 
para etmediğin muhakkak. 

- Kaymvalde Yanlış hesap 
ediyorsun. Daha dün bizim mil· 
dür beş lira zam aldığımı mfij· 
deledi. 

lntihabatmm Sırfl Tarafı 
Almanların biraz aklı "Sonra" 

olduğunu söylerler. Bu, fOphesi.z 
ki bir latifedir. Fakat kalınca 
kafalı bir Alman, son reisicüm
hur intihabatma bir türln 
akıl erdirememiş, reylerin gizli 
verilmesini bir türlü kafası al
m.smı.ş ve sandık memuruna sor
muş: 

- Peki, biz reyımızı gizli 
vereceğiz de kimin intihap edil
diği nasıl anlaşılacak? 

Çifte Kayıp 
Aşçı Hatice kadın geçen gün 

mendilini kaybetmiş, iki gözü iki 
çeşme ağlıyordu. Hatice kadın 
biraz delişmendir. Bir mendil 
için onun bu derece fazla hayıf
lanmasına pek aldıran olmadı. 

Fakat laf olsun diye hanım 
ninem Hatice kadını teselli etti, 
bir mendil için kendini üzmeme
sini söyledi. Hatice Kadının ağ
laması daha ziyadeleşti: 

- Ben, dedi, mendilime ağ
lamıyorum. Birşeyi habrlamak 
için ucunu düğümlemiştim. Şimdi 
unuttum. Ona ağlıyorum. 

içki Merakı 
Bir muharrir dostumuz akşam

cılığı çok sever. Geçen gün ça
kır keyf bir halde merdivenden 
inerken muvazenesini kaybetmiş, 
ayağını incitmiş. Hemen bir dok
tor çağırmışlar, muayene ettir
mişler ve mühim birşey olmadı
ğını öğrenince dostumuz sormuş: 

- Peki, bunun için şimdi ne 
içeceğiz? 

1

BİZİM 
DAK Tİ o 

Bugün ün 

57 

Kapı birdenbire açıldı. Elek
trik yakıldı. Kapalı göz ka
paklarımın üstüne, pembe bir 
ziya yayıldı. Evveli Ferdinin se
sini farkettim: 

- Konyak ta suyunu çekti. 

Aman deme.. Sabaha 
daha iki saat var. 

Cevap veren ses Avninindi. 
Kadeh ve şişe temasından bisıl 
olan billiiri seslerin arasında ıu 
milkAleme devam etti. 

Olmazsa, gider alınz .• 

Bu vakit nerede bulacak· 
aın? .. 

- Niçin canım?. 
açık .. 

Her yer 

- Ay burada yatan kim? 

Bunu soran Avni idi. Ferdi, 
cevap verdi: 

- Daktilo.. Kevser Hamın ••• 
Zavallı kızı vurmuş ... 

- Okadar çok ta içmedi 
amma ..• 

-Galiba alışık değil... Haydi 
gidelim ... 

Elektrik mandalı büküldO. 
Kapalı göz kapaklanmın Ustun
deki pembe ıiya söndü. 

Kapı, örtüldü. Salonlardaki 
sesler ve kahkahalar, biribirine 
karışıyor, derinden gelen boğuk 

bir uğultu halini alıyordu. 

Bu uğultu, birdenbire artarak 
odaya doldu ve yine birden
bire boğuldu. Oda kapısı da 
biranda açılıp kapanmıştı. Yavaş 
yavaş gözlerimi açbm. Karanlık· 

ta bana yaklaşan gölgenin, Avni 
olduğunu tanıdım. Silkinmek, 
kalkmak, onu kolundan tu
tarak apıdan dışanya atmak 
lazımdı. Fakat, buna kadir 

olamadım. 

Birdenbire kapı açıJc11. Odaya 
bir anda ışık yayıldı. 

- A.. Burada biri yabyor. 
Kim bu? .• 

Bunu soran Sabiha idi. Necla, 
hafif bir sesle buna cevap verdi; 

- Bizim daktilo... içkiye da-
• yanamadı, 11zdı. 

Neclanın bu cevabı, bir anda 
bütün hislerimi altüst ederek 

kalbimi en hassas bir yerinden 
kanattı. 

Bizim daktilo... Evet, onların 

daktilosu idim. Ve bu unvanı 
taşımaktan da hiç mil~teki de

ğildim. Fakat, yüzüme karşı her
gün büyük bir samimiyetle : 

- Abla .. 

Derken, şimdi tuhaf bir is
tihfafla: 

- Bizim daktilo .. 

Demesi, Neclayı gözümden 
bir an içinde düşürevermişti. 

Sabiha söyleniyordu: 

- Aman Necla.. Başım 
öyle ağrıyor ki tarif edemem. 
Sanki çatlıyacak. Allah verme
sin, ne o gürültü?.. Ne söyliyen 
belli.. Ne dinliyen ... 

Romanı 

Yazan: Z. Şakir 

- Hadi soyun da yat ••• Uyur· 
lan geçer ... 

- Kuzum bu masanın üs
tündekiler ne? .. 

- Ağabeyinle Avni bw-ada 
konyak içtiler. 

- Bu kız da burada yatıyor 
mıydı? ... 

- Hayır .. Onlar, daha evvel 
içip bitirmişlerdi. 

- Kuzum Necla, baksana, 
ı~ede hiç kalmış mı ? 

Zannedersem NeclA gitti, şİ• 
ıeyi muayene etti ve sonra cevap 
Terdi: 

- Bırakırlar mı hiç ? .• 

Sabiha soyunmuş ve karyola
ya sıçramışb. Somyeler gıcırdadı. 

(Arkası var) 

~ema Ve Tiyaairolar ) 

ALKAZAR - Şehlr 1fıkları 

ALEMDAR - 27 No. Casaa 

ARTISTlK - Macıır dııııaı 

A SRf - Altın gaaıplıın 

EUfAMRA - Daha ölmedin mf1 
ETUV Al. - Göl Cehennemi 

GLORYA - Aşk ve a~lct 

HiLAL - Hıuretl l•a 
KEMAL B. - Volga uhllleıfo:la 

MAJIK - fzdlvaç llmltct ılrketl 
MELEK - Solmu' gUllcrl 
M1uJ - Hu.rctl Lıa 
OPERA - Çingene hırsı 
ŞIK - Prenses emriniz 

Kadık5y SUreyya - B:iyLilc ihtiras 

OıkOdar Hale - Eair Melike 

MahkOm Edilen Doktor Horho~ 
reni Hangisidir? 

21 - 3 - 932 tarıhli nüshamız

da bir çocuk düşürme meselesin

den dolayı doktor Horhoreni 

Ef. nin on ay hapse ve muvak

katen icrayı tababetten men'e 

mahküm edildiğini yazmıştık. 

Mahkum olan doktor, Taksimde 

Zambak sokağındaki doktor Ar· 

tin Horhoreni Ef. değildir. 

Mahld\m doktor Üsküdarda, 

Bağlarbaşında oturan Kökçli 

Ohanes oğlu doktor Horhoreni 

Efendidir. Alakadardan aldığımız 

bir mektup üzerine tasrih edi

yc ruz. 
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SON POSTA 

Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

tın e ın • Muharriri: 

- - - - - --- Stakpool 

Üç Serseri •. Üç Milyoner - 14-

Barrakuda hakikati halde "Sık· 
rit ,, in söylediği gibi elli kadem 
uzunluğunda bir gemi idi. Kıç 
tarafında biraz sıkışık olmak şar
tiJe beş kişinin yatabileceği kü· 
çük bir kamarası, baş tarafında 
da minimini bir ambarı ile gayet 
dar bir mutfağı vardı. Faz.la ola· 
rak biri küçük, diğeri büyük iki 
sandalı mevcuttu. Kendisi beyaza 
boyanmış ve tertemiz tutulmuştu. 

Tilman etrafına şöyle bir na· 
zar atfettikten sora: 

- Fakat cidden mükemmel, 
dedi. Kamaraya ilk olarak ken• 
disi indi. Pecerelerinin ve kapı· 
sımn kapah tutulmuş olmasına 
rağmen içinde en hafif bir kül 
kokusu bile yoktu. Yataklar da 
iyi vaziyetteydi. 

Teftiş heyetinin riyasetini 
derubde etmiş olan Tilman her 
yere burnunu sokuyordu; mini· 
mini blifede. bUtün yemek takım· 
larını tamam buldu. Güverteye 
çıkb, mutfağa koştu, orada da 
sahan, tencere ve tabaklann yerli· 
yerinde durduklarım gördn. O 
vakit "Sıkrit,, e döndü: 

- Vallahi, dedi, gemının 
harekete hazır olduğunu söyliye-
bilirim. Su ile yiyecek gelse, 
birazdan denize açalabiliriz. Bu 
ıözü Makar da tasdik etti: 

- Evet, dedi, hiçbir şey 
eksik değil. Sadece bir krono• 
metre ile haritaya vo yiyeceğe 

ihtiyacımız vardır. 

Sıkrit bu sözleri tasdik etti: 
- Ben de bu fikirdeyim. Ge-

micilikten biç anlamamakla be-
raber vaziyeti görüyorum. 

Tilman tekrar söze başladı: 
- Bilmem dikkat ettiniz mi, 

bu geminin manevra kabiliyeti 
cidden yiiksektir. iki kisi ile 
devrialem seyahatine çıkabilir. 
Her ne ise siz levazımı ikmal için 
nekadar zamana muhtaçsınız? 

Sıkrit: 

- Bir hafta kAfidir, dedi. 
Makar: 

- O halde hareket gilnünfl 
tespit edelim. Bugün çarşamba· 
dır. Eğer hava bozmazsa gelecek 
çarşambaya yola çıkmalıyız. 

Sıkrit tasdik etti : 
- Evet öyle l Fakat şimdi 

ben yazıhaneye dönmek mecbu
riyetindeyim. Sizin gibi serbes 
değilim. Saat ile çıktım. Levazı
mm listesini öğle üzeri yapar ve 
geminin sahibine tevdi ederim. 
Haritalar da dahil olmak üzere 
her şeyi onun tedarik etmesi mU.. 
raccahbr. Maamafih bu gece ye
mekten sonra beni görmiye ge
lebilirsiniz. Bu vesile ile levazımın 
listesini siz de gözden geçirmiş 
olursunuz. 

Tekrar sandal ile sahile çık .. 
blar. Sıkrit alelacele yazıhanesi· 
ne koştu, diğerleri yavaş yavaş 
şehre döndüler. Bir taraftan da 
konuşuyorlardı. 

Tilman: 
- Sıkrit bizimle birlikte gö

rünmekten sıkılıyor, diyordu. 
Vakıa kılık kıyafetimiz pek 

fena değil. Fakat ben biraz hafif 
meşrep olarap tanınmışımdır, 

Sıkrit ise eski kafalı bir adamdır, 
görenlerin birşey demeleri ihH· 
malioden çekinir. Fakat parayı 
versin de bütün bunların ehem· 

1 Makar Hiç Beklemediği Bir Zamanda 
Kendisini Cidden Korkutan Bir 

Adam İle Karşılaştı 
mİ)'eti yok. Haydi şimdi karm
mızı doyuralım. 

Her üçü de neşeli idi. Konu· 
şarak, şakalaşarak. yürüyorlardı. 
Fakat tam sokağın köşesini dön
dükleri zaman karşılarına birden
bir gemici kıyafetinde bir adam 
ç1ktı ve kulaklarma büyük bir 
hayret eseri gösteren bir ses 
geldi. 

- Vay canına! Vay canmal 
işte bir tesadüf ki hiç hatırıma 
gelmezdi. 

Gemici yaklaşmıştı. Fakat 
Uç arkadaşın üçün~ de değil, 

içlerinde sadece ''Makar,, a hi
tap ediyordu. 

"Makar,, a gelince onun ren· 
gi atmıştı, nefesi de kesilmiş gi
biydi. Fakat bu, ancak birkaç 
saniye sürdü. Sonra o da ; 

- Vay kaptan Hull Diye 
aşinalık etti ve hemen (Tilman) a 
dönerek: 

- Ben size bu akşam malUm 
yerde iltihak ederim, dedi. Dos
tum Kaptan Hul ile biraz konuş
mak isterim. Kendisini seneler 
var ki görmemiştim l 

(Arkası var ) 

Gçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

( Bat tarafı 6 ıncı sayfada) l 
mektebi dördüncü sınıfan 186 
Mustafa, Sultanahmet " Akbıyık 

Rahmi Bey oğlu Enver, Harbiye 
Muhtaryan lisesi talebesinden 
232 Garbis, Galata Musevi mek· 
tehi talebesinden F urtune Halfon, 
İstanbul Erkek muallim tatbikat 
kısmından 103 Fikret, İstanbul 
Vefa Ortamektebi talebesinden 
742 Muzaffer, İstanbul 44 üncü 
llkmektep üçüncü sınıftan 1 16 

Yenigüvey sokak 8 Aliye Hüseyin, 1 

Balıkesir Ortamektebi ikinci sı
nıftan 214 İlhami, Ankara Erkek 
lisesi birinci sınıftan 305 Sabih, 
Gözteee Vehbi B. sokak Ner
min, lstanbul İnkılap lisesi ta-
lebesinden 27 Kemal Fatin, Ge
lenbevi Ortamektehi ikinci sı
nıftan 21·2 M. Lutfi, Kocamusta
fapaşa llkmektep talebesinden 
298 Adviye Fevzi, Keskin f Jk 
erkek mektebi dördüncü sınıftan 
284 Zühtü, Beyoğlu Üçüncü ilk
mektep talebesinden 142 M. Fa-
ruk B. ve H. lar. 

Birer Adet Kart Kazananlar 
Beyoğlu Karanfil sokak 14 

Eliza Bahar, Ortaköy Kabataş 
lisesi birinci sınıftan 1078 M. 
Zeki, Isparta Orta mektebi son 
sınıf talebesinden 11 1 Mehmet 
Reşat, Ankara Erkek ortamek-
tebi birinci sınıftan 1 Salahattin, 
Konya Muallim Mektebi tatbikat 
kısmı beşinci sınıftan Sacit, İstan
bul Erkek Lisesi birinci sınıftan 
643 Mehmet, İstanbul 44 üncü 
Mektep beşinci sınıftan 362 Ke
mal, Ankara Beşinci İcra katibi 
Salih Turgut, Ankara Erkek 
Lisesi ikinci sınıfta 439 Muzaffer, 
Adana Namık Kemal mektebi 
beşinci sınıftan 107 A. Kemal, 
Galata Mueevi mektebi dördün· 
cü sınıftan 119 Jak Abodara, 
lstanbul Gelenbevi Ortamektebi 
üçüncü sınıftan 428 Fethi, İstan· 
bul Birinci İlkmektep beşinci sı
nıftan 351 Zeki, Bakırköy Zey
tinlik Hamdipaşa sokak 13 
Vedat, Gazi Osmanpaşa mek-
tebi talebesinden 249 Necmettin, 
Ankara Erkek lisesi birinci sınıf
tan 7 47 Hakkı, Jan Dark tale
besinden Şermi Mahmut, Gold 
Şmit talebesinden Aron Kohen, 
Gelenbevi Ortamektebi talebe
sinden 16 Azmi, Ankara Ciimhu· 
riyet llkmektebi talebesinden 403 
Kemalettin Ziya, Ankara Kız 
lisesi talebesinden 627 Edibe, 
Adana Ticaret Mektebi talebesin
den 262 Hüseyin, Kasımpaşa 
Bahriye caddesi Hacıahmet ma
hallesi 325 Münir, Adana Cüm
buriyet ilkmektebi beşinci sınıf
tan 587 Hidayet Liitfi, Fatih 
13 üncü ilkmektep ikinci 
sınıftan 244 Cemaleddin, An
kara Gazi Muallim Mektebi 
talebesinden 176 Alieddin, Salihli 

Cevat, Babkesir İstiklal llkmek
tebi ikinci sımftan 43 Fuat, İs
tanbul Birincimektep talebesinden 
352 Mualla, Ankara Kızlisesi 

dokuzuncu sınıftan 1 J l Münevver, 
lstanbul Birinci ilk.mektep üçün-
cü sınıftan 340 Mahmur Tahsin 
Eskişehir Lisesi birinci sınıftan 
237 H. Hüsnü, Eyüp Ortamektebi 
birinci sınıftan 314 Nuriye, Sıvas 
Askerlik Dairesi Muhasibi Kazım 
Bey kızı Nebahat, Ankara Orta
mektebi birinci sınıftan 51 Ah
met, Eyüp Ortamektebi birinci 
sınıftan 418 Şemsettin, Ada· 
na Ortamektebi birinci sı .. 
nıftan 379 Salahaddin Üskü· 
dar 22 inci mektep üçüncü 
sınıftan 157 Sait Ziya, Sıvas 
Erkek Lisesi ikinci sınıftan 227 
Orhan,lEclirne Gazi Paşa mektebi 
dördüncü sınıftan 146 f::;ak, Bey· 

oğlu 22 inci Mektep birinci sınıftan 
86 Salahattin, Fetiye 16 ınc Mektep 
beşinci sınıftan 348 İsmail Hakkı, 
Aksaray Langa Kara kol caddesi 
41 Melikyan, Kadıköy Şemsitap 
sokak 51 Nedime, Adana Tica-
ret Mektebi birinci sınıf talebe· 
sinden 314 Haydar, Galatasaray 
lisesi talebesinden 1007 Hasan 
Ahmet, Keskin ilk erkek mektebi 
dördüncü sınıftan 399 Ratip, 
İstanbul Makine, Motör Mektebi 
birinci sınıftan Orhan, Beyoğlu 
29 uncu mektep dördüncü sı· 
nıftan Süavi, Nişantaşı Teşviki
ye Bayır sokak 79 Nebile, 
Kanlıca 36 incı mektep talebe
sinden 72 Mahmure, Beyoğlunda 
dokuzuncu mektep beşinci sınıf
tan 464 Mihriban, Çemberlitaş 
Mutelit ortamektebi birinci sı· 
nıftan 392 Hüsamettin, Anka
ra Cebeci lltekiobey metebi 
dördüncü smıftan 92 Haşım, 
İstanbul Sekizinci mektep tale
besinden Nemika Lütfü, İstanbul 
44 üncü İlkmektep talebesinden 
359 Ligor, Maltepe Askeri lisesi 
talebesinden 2539 F ebamettin. 
istanbul Hayriye lisesi talebesin
den 51 Zeyyat Hikmet, Çağaloğlu 
1 No. 10 Müzeyyen Nazmi, Eyup 
Ortamektebi talebesinden 303 
Salabattin Ben ve Hammlar. 
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BİKAYI 
-------

Bu Sütunda Her gün 
Muharriri: Ragıp .Şevki 

• 
Köyde ilk Gecem 

------~----------
Köye girerken kitacım (1] 

attan atladı : 
"Yanıklar" iyi, hoş yerdir 

amma beyim, biraz netamelidir. 
dedi. 

Nasıl netameli? Diye sor-
dum. 

Aslını astarını bilmem 
amma, kulağıma öyle çalınmıştı. 
Buraya her gece nurlu cinler 
inermiş, her gece bir eve uğrar
lar, birkaç çanak çömlek kırar, 
yemekleri altüst eder, giderlermiş .• 

Güldüm: 
- Zaten bu geceyi burada 

geçireceğiz, dedim, görelim ba· 
kalım şu nurlu çinleri •. Nasıl şey· 
lermiş bunlar?. 

- İki insan ıeklinde acayip 
mahluklar.. Yüzleri ışık içinde 
imiş.. Onları bir gören bir daha, 
destur demeden bir iş yapa· 
mazmış •• 

Köyde ilk gecem •. 
Hayatımda ilk defa bir köyde 

yabyordum. Mersinden Silifkeye 
geçerken bu köyde bir gece kal· 
mamız lazımmış .• Gece yollar pek 
iyi değilmiş.. Kış münasebetilo 
önümüze kurtların, çakalların çık
ması muhtemelmiş.. Kiracım bun· 
ları anlatırken, geçen sene bir yol· 
cunun ve kiracısımn nasıl uçu
ruma uçtuklanm da ilave ediyordu. 

Odam, karşı T oroslara bakı· 
yordu.. Akşam, köye yavaş 
yavaş inen 6ir korku gibi.. So-
kaklar boşaldı. Evler ıesizleşti. 
Muhtarın evi önündeki kuyu 
çıkrığı, gıcırtılarını kesti.. 

Şehirde geçen yirmi dört 
senelik ömrüm, beni dağ hayab• 
na karşı okadar yabancı bırak
mıştı ki... Akşamın hüzilnle pen· 
cerelere kadar inmesi, karşı sırt· 
larda dağıla dağıla kaybolan 
gUn ışıkları ve yalnız uzak hah· 
çelerden işitilen köpek havlamaları 
bana çok tuhaf ve garip geliyordu. 

Toprak kokusunun insanlara 
bu kadar kuvvetle tesirini hiç 
bilmezdim. Boş ve geniş kırlar
dan gelen yabani ot kokuları, 

taptaze hava ve göz alan renkler 
bir anda vücuda tatla bir rehavet 
veriyor, gerinmek ve mütemadi
yen gerinmek ihtiyacını hisset· 
tiri yordu. 

Gurbet hasretin öı çocuğudur •• 
Bu köy odasında, moraran dağ
lara yüz çevirmiş pencerede eski 
günleri ve ayrılıkları bir anda bu
labilmek için düşündüm: 

Şimdi lstanhul hayat içindedir. 
Caddeler, otomobil ve tramvay 

gürültülerile doludur .. insanlar, bir 
ses gibi, bir şelile gibi kabara ka
bara kaldırımlardan akıyorlardır. 

Hele köprü, ah hele köprü ... 
Ben lstanbulu bulabilmek için 
gözlerimi kapar, ışık içinde do-
nanmıs, uzun, renkli ve suda 
paslanmış bir tahtı canlandırırım .. 

lstanbulla Anadoluyu biranda 
mukayese etmek istedim ve şun· 
ları buldum : 

İstanbul bir çiçektir, Anadolu 
bir diken.. İstanbul bir kadmdır, 
Anadolu bir erkek ve İstanbul 
bir hayelse, Anadolu da bir ha· 
kikattir. Çünki hayaller daima 

(1) Anaduluda kiralanan beysrlr 
sahipleri ... 

tatlı ve hakikatler daima sert 
olduğu için ... .. 

Birdenbire alt kattan müthiş 
bir gürültü koptu.. Ve tencereler 
kuru seslerle yuvarlandılar •. içim
den: "Nurlu cinler geldi!,, De· 
dim.. Saate baktım: On bir bu
çuk ... 

Bu işte bir arap saçı vardı .. 
Babamdan çok dinlemiştim: Her 
hurafenin, her cinli, ecinli me
selelerin birer sahtekArhktan iba· 
ret olduğunu söylerdi. 

Yataktan usulca atladım. Ter· 
liklerimi ayağıma geçirdim ve 
bavulumdan fenerimi, tabancamı 
çıkardım. 

Aşağıdaki güıiilttller devam 
ediyordu. Sabanlar, tencere
ler devriliyor, tabaklar, mllthiı 
seslerle parçalamyordu. 

Merdivenleri inerken içimde 
hafif bir heyecan vardı ve gU· 
lüyordum da.. Köyde ilk gecem 
böyle canlı bir vak'a ile başla· 
mışh.. Ben bundan ıevk alıyor-

dom. Adımlarım merdivenlere 
kuru gıcırblar verdikçe, duruyor 
ve etrafı dinliyordum. 

Mutfak kapısına gelince •es• 
fer bir an kesildi ve sonra tek
rar başladı. 

Ne yapmalıydım? Birden bire 
kapıyı itiversem.. Yok, hayır .. 
Evveli bu "Nurlu cinlerin y6zle
rini görmeliydim.. Nasıl fparlıyor 

Ecaba? Nasıl parlatmışlar ?. 
Kapının mandalını yavaşça 

kaldırdım ve kapı az aralandı ı 
Mutfak darmadağındı. Ortada iki 
gölge geziniyor ve yüzleri parıl 
parıl parlıyordu. Siyah birer 
elbise giymişlerdi. Hareketlerin
de okadar gayritabiilik vardı 

ki, bir insan yllrüyüşftnlln, ellerini 
kollannı oyuatışımn bu şekilde 
olup olmadığım anlamak için tc· 
reddüt etmek lazımdı. 

Artık kat'i bir şey yapmak 
zamanının geldiğini farkettim. 
Kapıya müthiş bir tekme savu· 
rarak kanadı ardına kadar açtım 
ve tabancamı iizerlerine çevirdim; 

- Kıpırdamayın.. Oynaşbm.z 
mı kurşun beyninizdedir!. Diye 
bağırdım. 

İkisi de biran şaşırdılar.. Ve 
parhyan yüzleri biran hali tabi
isini alır gibi oldu. Fakat daha 
uzun boylusu bu şaşkınlıktan 
kurtuldu ve elini yavaş yava~ 
uzatarak uzerime ytirilmiye baş

ladı. 
Beni korkutmak ve kaçırmak 

istiyorlardL ilk tesiri devam et· 
tirmek için bağırdım: 

- Gelme!.. Ateş ederim ••. 
Fakat o dinlemiyor, acayip ha· 

reketlerle. gözlerini biiyillterek 
ellerini kıvırarak ilerliyordu. Ta
bancamı eline nişan aldım ve te
tiği çektim •. 

Kuru bir taraka ve canbira.ş 
bir feryat... Gölge birkaç adım 
geriliyerek olduğu yerde sallandı. 

- Kıpırdama ... Yanarsın diye 
haykırdım. 

Tabanca sesile dışarıda birkaç 
koşuşma oldu. Evin içinde mer
venleri telaşla inen Muhtarm 
sesleri.. ve sokakta bir iki mırıltı .. 

Muhtar, mutfak kapısı önüne 
gelince seslendim : 

l Devamı 11 inci aayfada l 
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Bir Ölünün Hatlra Defterinden : 

H 
Muharriri: 

İNLERİN İÇ YÜZÜ 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y aphlar 

- -- - ---------
ONLAR, MISIRDA HÜRMET VE MUHABBET 

GÖRECEKLERİNİ UMMUŞLARDI 

-38-
1:-------

Tıpkı, Abdülhamit dev-

Riza Tevfik, otelcinin yaptığı 
tercüme ile ancak mefhumunu 
anlıyabildiği bu resmi teselli ve 
tavsiyeyi alık alık dinledikten 
ıonra mırıldandı: 

- Kale bent oluyoruz. Ayır 
bakalım pirincin taşını! 

Polislerin ve polislerle hara
retli bir münakaşaya gırışmiş, 
firarilerin başka yere kaldırılması 
için yalvarmıya başlamış olan 
otelcinin odadan çıkmaları, tehli
kenin de bertaraf edildiğinin 
tahakkuk etmesi üzerine yine 
karyolalarma yığılan itilafçılar, 
bir müddet sustular, helecanlarını 
gidermiye savaştılar. 

Hoca Sabri ile Zeynelabini de 
kendi günahlarının cezasına se
bepsiz iştirak C":tmekte olan za
vallı kadınları uzun uzun teselli 
ederek, bayılanlanm ayıltarak 
geri geldiler ve yine macerayı 
tahlile koyuldular. 

Onların hiçbiri, 338 senesi 
ağustos, eylôl, teşrinievvel ve 
tetrinisani aylarında islim ale
minde uyanmış olan büyük ve 
ıürekli heyecanı takdir ve hatta 
tahmin edemiyorlardı. Biz de o 
muazzam heyecanın psikolojisini 
bu sütunlarda göstermiye lüzum 
görmüyoruz. Yalnız şunu söyliye
lim ki Mısır, Sudan, Tunus, Ce· 
zair ve Hint, o dört ay içinde 
riyasız bir muhabbetle, dindarane 
bi incizap ile gece ve gündüz 
Tnrk ismini tehlil etmişti. İzmir 
zaferi, esir edilmek istenilen 
kahraman Türke değil de, bir
çoğu esaret ıstırabı taşıyan o 
büyük kıt'alara hürriyet getirmiş 
gibi milyonlarca insan günlerce 
ve giinlerce bayram yapmışlardı. 
lskenderiyenin, Tantanm, Benhamn, 
Portsaidin, İsmailiyenin, Reşidin ve 
nihayet Kalıirenin bütün duvar
larında lzmir zaferini tebcil eden 
cümleler yazılı idi. Mısırlılar, Su
danlılar, Hintliler ve hatta Faslı· 
lar, eski ve yeni şairlerin tannan 
kasidelerini dillerinden atmışlar

dı, Türk zaferini terennüm edi
yorlardı. mektep çocukları, ka
dınlar, münevverler bu meyanda 
minimini fellahlar, garp enıperya
lizimine kahkari bir inhizam ve 
ebedi bir hicap hediye etmiş 
olan Türkün bu kutsi muvaffa
kıyetile iftihar etmekte yarışa 

çıkmlflardı. 
Firariler, bu muhteşem haki

katten gafil idiler. Vaktile Ab
dülhamit idaresinden - kumen 
samimi, kısmen intifai vaziyetle -
hoşnutsu1ıuk gö.:.lererek Mısıra 
kaçan Türkler gibi kendilerine 
de hürmet ve muhabbet göste
receklerini, el üstünde gezdi
rileceklerini, beslenip giydiri· 
leceklerini ummuşlardı. Halbuki 
o devir ve o geiiş başka, bu 
devir ve bu gc'.iş başka idi. İs· 
tibdada husumet gösterenler 
memleketlerinin iyiliğini istihdaf · 
ediyorlardı. Bu sebeple de 
vatanperver sayılıµ Mısarda, 

Avrupada muhabbet ve himaye 
görüyorlardı. Halbuki bunlar? •. 

rinde olduğu gibi kıs
men samimi, kısmen in
tif ai vaziyetlerle hoşnut
suzluk göstererek Mısıra 
kaçan Türkler gibi !. .. 
Halbuki o devir ve o 
geliş başka, bu devir ve 
bu gidiş tamamen başka 
idi. 

Firariler yine o derin gaflet 
ve o büyük sersemlik içinde va
ziyetlerini münakaşa ederken 
dönüyorlar, dolaşıyorlar, Mısırda 
kendi aleyhlerine müteveccih teş
kilat olduğu noktasında ısrar 
edi,.orlardı. Fakat bu teşkilibn 
otele hücum etmek, kendilerini 
yakmak istemek derecelerinde 
kuvvetJi ve cesur olmasını tuhaf 
buluyorlardı. Maamafih Riza 
Tevfik, tarihi misaller ile 
bu feci vaziyeti de tatlı bir zavi
yeye nakletmiye çalışıyordu. O
nun üstünü altını değiştirerek 
ortaya attığı söz de tarihi misal
ler, dinliyenleri düşündürüyor. 
Fakat Sahan Ağayı kızdırıyordu. 
Sabahleyin pislik yağmuru albn· 
da enikonu bunaldıklan, biraz 
evvel de diri diri yakılmak tehli
kesile karşılaştıkları halde filozo
fun hali istikbali mamur göster
miye çalışması, yani sayıklaması 
o llmmi diplomatı sinirlendiri
yordu. Nihayet dayanamadı: 

- Yahu, dedi, adam olacak 
çocuk beşiğinde belli olur. Bizim 
sonumuz da şu başlangıçtan an
laşılıyor. Artık hikaye düzüp ka
fa ağrıtmakta ne mana var 1 

Rıza Tevfik, bir ilimin bir 
cahile karşı du}abileceği merha· 

1 Nisandan itibaren. 

60 Kuruşla 
Tablıdot 

-3 Yemek 
- l Tatlı 

- ı Kahve 

İçkiler: 
Rakı JO'.> Dr. Şl:,c 160 Kr. 

"so. il 80,, 
" tek 20 ,, 

BirA 2() ., 

Zengin, nefis ve miitenevvi 
mez.elerle beraber. 

İstasyon )ol<aııtn ve birahanesi 

l Sirkecide: 

metin en büyük derecesini göz· 
lerinde parlatarak cevap verdi: 

- Azizim, bikAye düzmfiyo· 
rum. Geçmiş günlerin bugüne 
uygun maceralannı hatırlatıyorum. 
Tarih, nihayet bir tekerrürden 
ibarettir. 

Şaban Ağa hemen atıldı: 
- Tamam, dedi, ben de onu 

söyliyecektim. Tarih, hakikaten 
tekerrJrden ibarettir. Nitekim 
demin, eski bir vak'a aynen tek
rar ediliyordu ve bu diri diri 
yakılı yorduk. 

( Arka11 nr ) 

lstanbul 4 llncü icra memur
luğundan: Hacı Sarandi Efendi· 
nin Nikola veledi Dimitriyadis 
Efendi varislerindeki alacağından 
dolayı mahcuz ve furuhtu mu
karrer bulunan Bakırköyünde 
Zeytinlikte f stasyon caddesinde 
bir sıkıf altında 23 ve 25 No. lı 
iki bap hane otuz gün müddetle 
ihalei evveliye müzayedesine 
vazolunmustur. 23 No. b haneye 
kapıdan girildikte zemini malta 
döşeli bir aralık berinde bir 
oda mezkür aralıktan camekanlı 
bir kapıdan girildikte zemini tah
ta bir sofa üzerinde bir oda 
bir methal ile bodrum katı
na inilir burade zemini malta 
döşeli bir oda ve bir kömürlük 
mevcuttur. Sofadan bir methal 
ile mutfağa girilir. Zemini malta 
döşeli bir çamaşırlık tekne ve 
bir maltız ocak ve sabit dolap 
ve bir kuyu vardır. Buradan ke
za bir kapı ile bahçeye geçilir. 
Bahçede Uç adet erik ağacı ve 
mutfağın yanında bir de helA 
vardır. Birinci kata çıkıldıkta 
bir sofa üzerinde karşılıklı iki 
oda ve bir belA ve bir kiler 
sokağa nazır odada bir şahniş 
vardır. Üst katta bir sofa llzerin
de iki dolap bir oda olup bir 
kapı ile zemini çimento döşeli 
ve etrafı demir parmaklıklı bir 
tarua çıkılır diğer 25 numaralı 
hane 23 numaralı hanenin 
tamamen aynidir. Mezkur haneler 
ahşap ve sokağa nazır alt kat 
pencereleri demir parmaklık olup 
muhtacı tamirdirler 25 N. lu ha· 
nede Murat Bey mahiye 18 lira 
ile kiracı. 23 N. lu hanede kutucu 
7 lira Hayriye Hanım 7 ,5 lira ile 
müstecir ve kısmen de borçlular
dan lspiro efendi aakindirler. 
Hududu elyeYm 2 l N. lu dükkAn 
bir tarafı Katioa hanesi ön tarafı 
istasiyon caddesile mahduttur . 
Her iki haneninde mesahası be
herinin bina 56 bahçe kırk metre 
mürahbaı olup keza beherinin 
kıymeti muhamminesi 165() lira
dır. Mezkur hanelere talip olanlar 
kıymeti muhammesinin yUzde onu 
nisbetinde pey akçelerini alarak 
926- 4885 N. lu dosya numarasi
le 25 nisan 932 tarihinde saat on 
dörtten on altıya kadar İstanbul 
Dördüncü icra memurluğuna mü
racaat eylemeleri ilin olunur. 

Kulak, Boıc:u, Burun Mütelıassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoğlu, Mektep solca'< 1 

Tt- .. fo • • H~S 

Sayfa t t 
= 

it 
Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 
25 Mart 932 Cuma 26 Mart 932 Cumartesi 

latanbul- (1200 metre, S kilovat) 
18 gramofon, 19,S Vedia Rıı.a H., 
20,S Habibe Molla, 21; inci H., 22 
tango orkeatraıı. 

Mühlaker - (360 metre, 75 kilovat) 
21,30 Frankforttan naklen Heilig Zelt. 

Heilsberg - ( 276 metre, 75 kilo
.at) 20 Verdinin •Requiemn i. 

Bükreş - ( 394 metre 16 kilovat ) 
19,45 gramofon, 20 eıki musiki, 21,45 
Poruifal. 

Roma - ( 441 metre, 75 kiloTat) 
20,45 piyano konıerl, 21 senfoni 
gemlniani. 

Prag - ( 488 metre, 120 kilovat) 
20,45 kiliseden naklen dua ve org, 
21,30 piyano konseri. 

Viyana- ( 517 metro, 20 kilovat ) 
19,22 Mnthauı passion Layip:dgten, 
Tomas kilisesinden naklen. 

Peşte - (550 metre, 23 kilovat ) 
19,45 yükıek musiki mektebinden 
naklen konser. 
Varşova-( 1411 metre, 158 kilovat) 

19,30 gramofon, 20 musahabe, 20,15 
dini musiki Szamotul•kl. 

Berfin - (1635 metre, 75 kilovat) 
18 Layipzisrde Tomu kiliıeıinden 
nakil. 

lstanbul - (1200 metre 5 lcilo\·at) 
18 gramofon, 19,S Darüttalim beveti1 

20,S opera parçaları, 21 Dnrütr. lirr. 
heyeti, ~2 orkestl'a. 

Mühlaker - (360 metre 75 l<ilo
vat) 19,45 tarihi fıkralar, 20,45 ~iar
kus kilisinden naklen Misterionso
naten. 

Bülcreş - (394ldlovat). 16 kilo\'at 
19 Göthe hakkında bir lconfcr:ıns, 

19,40 gramofon,20 Faust operası. 
Belgrat - (429 n etre 2,5 kilovat) 

20,05 gramofon, 20,45 operadan nakil. 
Prag - ( 488 metre 120 kilovat ) 

19 komedi, 22,20 mektup kutusu. 
Viyana -- (517 metre 20 kilovat) 

19,45 komeai, Barometcrınnhen, 21,30 
akşam konseri, Landstreiher operc• 
tinin uvertürü ve Staurd.an bazı par
çalar. 

Peşte - (550 metre 23 kHo\ at) 
19,~0 dint konferan•, 20 opera or
keatraınnın konseri, •onra ç.igan i1a• 
vaları. 

• Varşova - (1411 metre 156 kilo-
vat) 19 komedi, 20,15 l".kşam kon-
ıeri. 

BerJin - (1933 metre 75 kilo\'at) 
20 Munihteo naklen konser. 

Dikkat: Dercetmekto olduğumuz programların Avrupay alt 
olan kıamı vasati Avrupa saatine göre tanzim edilmiştir. 
lıtanbul saatine tatblkı için Avrupada aaat (12) olduğu 
ıaman lıtanbulda (1) e geldiği farzcdilmeliJi. 

1 HİKAYE 

Köyde ilk Gecem 
(Ba1 tarafı 10 uncu sayfada) 

- Muhtar Efendi, dışardan 
birkaç kişi çağır, şu keratalan 
bağlatalım, dedim. Muhtar, gayri
ihtiyari sokak kapısına koştu. Bir 
iki kuru mmlb.. Konuşmalar •• Ve 
biraz sonra da beş altı köylü etra• 
hma doldu. Y anaşmıya cesaret 

edemiyerek " fosforlu cinler " e 1 
bakıyorlardı. 

- Ne duruyorsunuz? Dedim, 
yanaşsanıza .• 

Köylülerde ayni donukluk .• 
Cesaret edemiyorlar.. Ve tabak, 
canak kırıntılarile darmadağın 

olan mufaga, fosforlu iki sahte
kira bakıyorlardL 

Muhtara lamba getirttim. Ve 
nurlu cinlerin yüzüne tuttum •• 
Köylüler hep bir ağızdan; 

- A a al.. Hocanın oğullan! 

Resmi MUhürU Sökmüş! ı 
Yani isminde birisi evvelki 

gece Şehremininde bili.varis ölen 
ve mahkemece mühürlenen Yuvan 
ağanın evine girerek ateberi ça• 
larken yak.lanmıştır. 

Çimento Fabrikaları 
Kıt mlbıasebetile faaliyetlerini 

tatil eden çimento fabrikalan 
yakında tekrar faaliyete batlı· 
yacaklardır. 

AYAKKABICI 
San'atkarlar Cemiyetinden: 

Ticaret ve Saaayl Odılan kanuaunun 
dördUncll maddcıl hUkmünce unaf, ıan'· 
atkllr ve kiiçOk tacirler Odaya kaydolun• 
maia mccbul'durlar, Kıylt muamelul c.-

mlyct ; ..,.nılulle yapılacaktır. Kayıtla

rını yııplırmıyanlu cezayı ufrıyacoklardU", 

Cemiyetimizin ınanıuınealnde dahli bulu· 

nan bilOmum ayıl,kabı yapan ve Hlan· 

larhı l!:undura kalıbı yapanlara .,. kondura 

lcvaıımı utıo rekaptccllcrla cemiyet ...,... 

kulne miir:ıcaatlcri Jü7umY Ula •lu•"'· 

diye bağnştılar. 
... 

Meğerse bu iki adam, baba-
larının köye muhtar olabilmesi 
için, her akşam bu oyunu oynar
larmış .• ekseriya muhtarın evine 
girerek ihtiyarı korkutmağa, bu 
suretle köyden kaçırmağa çalışı
yorlarnuş.. Yüzlerine sürdükleri 
fosforu bilmiyen köylüler, bunun 
bir nur olduğunu zannediyor
larmış .. 

Ertesi sabah yataktan kalkar 
kalkmaz, bana garip bir haber 
verdiler: 

Hoca ve oğulları, daha gün 
ağarmadan köyden çıkıp gitmiş
ler ve evlerini ucuzca, Tosun 
Ağaya satmışlar. 

Köyde ilk gecem, hayatımda 
unutamıyacağım. en canlı gece· 
lerin başında gelir. 

Tıbbı Adliye Müracaatler 
Geçen 931 senesinde muayene 

için Tıbbı Adliye 7000 kişi müra
caat etmiştir. Bu sene ilk aylarda 
müracaat edenlerin miktar• geçen 
senenin ayni aylanna nazaran iki 
miıli fazladır. 

f'otoğra/ Tdlili Kapon11 

Tablau.ı.I ltr...U latiyorea•u 

(otoirafıllPI 5 adet k.ıpoıı ile bd· 

ilkte ~ala. Fetojr~ım ... ,. 

tabıdlt •• lado edU.n-. 

ı.ım, ... ı.11 
••ya ua'at f 

Feto}ral lali.fa• 
edecek alf 

foıoğrafırı klltul3Q:C11ru7lL1 &} ı 
mukabllinde röndcrllebllr. 
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Hasan Gıuten Mamuıitı: Şeker hastalıklarına, Avrupa mamulatma faik bir nefasette 
hergiln taze olarak pişirilmektedir. Ekmek 30, gevrek 50 

makarna 50, un 50, her nevi şehriye 50, çikolata 100 kuruştur. 
HASAN ECZA DEPOSU 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 
Arapçasile Birlikte Kuranı kerim 

tercümesi 
Büyük TUrk alimi Cevdet Patanın IQga; Kuraalycalnl havi dojTu eHrl t•rtfha 

milkemmel clltllıl 200 kurııttur. Kaymaklı klJıt •• alba yaldıııla clltltal 
300 kunıttur. Nüıhalan azdır. 

Hayatı Hazreti Muhammet 
Kıymetli ea •rln tekmili ciltli !00 kuruştur. . 

Mufassal lslam Tarihi 
Clltllıl 200 kuruştur. 

• 
Meşahiri lslam Meg;u~ü~ser 

kuru!jtur. Bu kitaplardan posta llcretl alınmadan ıönderlllr. 

Merkezi : Türk Neşriyat Yurdudur. 

. 
lstanbul Evkaf Müdüriyetinden : 
Tamamı ( 5696 ) arşın (76) santim terbiinde bulunan Mah

mutpaşada Hobyar mahallesinde Hocahanı sokağında ntik (13) 
cedit 2,4,6 numaralarla murakkam mukaddema konak arsası 

elyevm halı yıkama mahallinin Kadastroca mablfılen Evkaf namına 
tesbit edilen ( '.!520 ) hisse itibarile (720) hissesi satılmak üzere 

( 15 - mart • 932 ) tarihinden itibaren ( 16 - nisan - 932 ) 
tarihine kadar müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye vazo-

Junmuştur. İhalesi ( 20- nisan - 932 ) tarihine müsadif Çarşamba 
günüdür. Talip olanlar (477) lira nakit pey akçesi makbuzu veya 
o miktar banka kefaletnanıesile teklif mektubunu yevmü ihale 

olan cumartesi günü saat on beşe kadar İstanbul Evkaf Müdüriyeti 

binasında müteşekkil idare Encümenine tevdi ey1t!meleri ilan olunur. 

-

Ad! ~ ..... 

GAZ OCAKLAR 
FENNİN EN SON İCADI 
iDARELİ ve DAYANIKLIDIR 

Bunları Her Yerde isteyiniz. 

Umumi Deposu: 

}AK. Y. LEVİ 
Çiçekpazar, Altıparmak Han 

Altında, İstanbul. 

Istanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
Kıymeti 

L. 
Muhammen esi 

448 

Tamamı 128 arşın terbiinde bulunan Aksarayda Kovacıclede 
mahallesinde Asiyeboca sokağında 12 No. ile murakkam arsanın 
tamamı ~atılmak üzere 20 gün müddetle ilan vazedilmiştir. Talibi 
olanlar 31 mart 932 martına müsadif perşembe günü saat on 
beşte kıymetinin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçesile bir
li"te lstanbul Evkaf Müdüriyeti binasında Mahliılit kalemine 
müracaatları ilan olunur. 

Memedeki çocuklara gıda 
Doktor Ali Vahit Beyin 

YILDIZ ÇOCUK UNU 
fosforu ve vitamini vardır. Çok besler 

Deposu: Hasan Ecza deposu 

EM~AK ve EYTAM B!'NK!~.,!;!"!~İI ] 
EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESiNDEN 

Satılık Apartıman 
Kafi İhale Nısfı Taksitle Satış 

Fmd ki da Pürtelaş Hasanefendi mahallesinde Vişne sokağında 
nezareti h1iz dört daireyi ve her dairede üç oda bir sofa bir 
mutfak bir hela bir banyoyu mubtevi ve bir de umumi çamaşırlığı 
havi 15 numaralı aparbmanm 14 nisan 932 tarihinde f stanbul 
Dördüncü İcra Dairesinde 1014 dosya numaralı müzayedesine 
iştirak edeceklerin uhdelerinde kaldığı takdirde şeraiti umumi
yemize tevfikan azami beş sene müddetle bedeli müzayedenin 
nısfı derece;;inde ikrazatta bulunacağı ilin olunur. 

Alım za MEHMET v pu 
K A"R AD EN 1 Z E 

Bülent vapuru 

26 c t . 
mart umar esı 

GUnll akşamı uat ı9 da Sirkeciden 

hareketle ( Zonguldak, inebolu, Evrenye, 

Ayancık, Samıun, Onıe. Ordu, Gireaun 

Trabzon, Rize ve Mııpavri J yo azimet 

ve avdetle ayni iskelelerle Siirmcne ve 

Vakftkeblr'o uğrıyarak avdet edecektir. 

1 Müracaat mahalllı Alaiye Han 1 inci 

kat • Telefonı 21037 

İstanbul 4 iincü icra Memur
lnğundan: Tamamına dört bin üç 
yüz kırk iki buçuk lira kıymet 
takdir edilen Saraçhanebaşı kur
bunda Destegahçılarda Hüsam 
bey mahaUesi ve Zeyrek cadde
sinde Üçüncü çıkmazı sokağında 
eski 40 yeni 8 numaralı maa
bahçe bir bap hanenin tamamı 
açık arttırmıya vazedilmiş olup 
2 nisan 932 tarihinde şartnamesi 
divanhaneye talik edilerek 28 
nisan 932 tarihine müsadif per
şembe günü saat 14 te 16 ya 
kadar İstanbul Dördüncü icra 
dairesinde açık arttırma ile sa
tılacalctır. 

Arttırmaya iştirak için yüzde 
yedi teminat alınır, müterakim 
vergiler ile belediye resimleri 
vakıf icaresi müşteriye aittir. 

İcra ve İflis Kanununun 
t t 9 uncu maddesine tevfikan 
hakları tapu sicillerile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılar ile 
diğer alakadaramn ve h·tifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masar:fe dair 
olan iddialarım il5.n tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile bildirilmeleri la
zımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicil
lerile sabit olmıyanlar satış be
delinin paylaşmasından hariç ka
lırlar. 

Alakadarların işbu maddei 
kanuniye ahki'Ilma göre tevfiki 
harelcet etmeleri ve daha fazla 
malümat almak istiyenlerin 926 -
47 42 dosya numarasile memuri· 
yetimi2 müracaatları ilin olunur. 

Cilt ve zührc•i haatalıklar Müteha11111 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

lstanbul emrazı zühreviye 
d ispanseri Sertabibi 

Ankara caddesi İkdam Yurdu 
kaşısında No. 71 

1 LAN -
Amerikaya gitmit olan Eliziı Vi

layeti Palu kazası mülhakatından 
Kilnbet kariyeli Yusuf oğlu Hasanın 
zevce ve çocukları hakkında her ki
min malümatı varsa Iııtanbulda Ame
rikan Ekspres kumpanyası vasıtaaı
Je F, S. P. namına tahriren müraca-
atları rica olunur. 

Haydar Rıfat B.in eserlerinden 
Ayni haklar J ki lira 
Miras mes' eleleri Bir il 

Şehrli bo7çlar kanunu ,, .. 
ikbal Kitaphanesinde 

Soo Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ragıp 

Neıriy..t Mildürl: Selim Ra7ıp 

1 

İstanbul Evkaf Müdü
riyetinden: 

lılllddetl Ecrlınlıll 
Mahalle ve Mevkii 

Çemberlitaş 
Mellafeneri 

,, 

" 

" 
Kadirga Bostam 
alt. 

,, 
" 

Solıatı 

Mahmudiye 
caddesi 

.. 
" 

Boyacı S. 
Divanyolu C. 
Mehmetpaşa 
yokuşu 

il 

No.11 Clnıl 

5 
1 

Hane 

" 
" 

1- 7 •• 
192-218 Mektep mahalh 

21 Hane 

23 " 

" " •• 19- 25 il 

Babıali Lalahay
reddin 
Şehzadebaşı Ka
lenderhane 
Saraçhane başı 
Mimara yas 

Tomrukağa 

caddesi 
Cami S. 

Haydarnaho 

Uzunçarşı Yavaş- Mektep S. 

Simitçi S. 

7 Mihr.işahsultan 

mektep mahalli 
4- 7 H::ıne 

2 Taşmektep 

mahalli 
18 Hane 

7-9 
" 

ça Şahin 
Bayazıt Sekban
başı Yakupağa 
bahçekapı Şeh
mehmetgeylani 

Peynirci S. 22-24 Dükkan 

Çakmakçılarda Tarakçılar 
medresesi ittisalinde 

Babıali Lalahayrettin Babıali C. 
Çarşıkapı' da Kah- Makasçılar 
çacı Hasan caaddesi 
Çarşıkapı' Kati- Tramvay 
çacı Hasan caddesi 
Bayazıt Sekban- Simitçi S. 
başı Yakupağa 
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Balada mevkileri cinsleri yazılı olan Vakıf emlak hizalarmdaki 
müddetlerle kiraya verilmek Uzere müzayedeye konmuıtur. ihale
leri Martın 26 ıncı cumartesi günii saat 14 te yapılacaktır. Talip
lerin yevm ve saati mezküra kadar Çemberlitaşta Evkaf Müdü-

iryeleind Akarat Kalemine müracaatları. 

1 f( 1 İstanbul Belediyesi iianları 

Beşiktaş Belediyesinden : Ortaköy Portakaloğlu sokağı ile 

Beşiktaş Saman iskelesi sokaklarının taşları mevcut olup yalnız 
imaliyesi hususunda talip olanların pazarlılda iştirak etmek üzere 

3 nisan 932 cumartesi gilnU saat üçte Daire Encümenine 
müracaat etmeleri. 
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