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Tevkif Ve Mu- Tayyarecilik Alemind Yanlışlıkla 
hakeme Edilen Bir K•• ı·· Mühim Bir Keşif 

oy ll Fransız Pilotu Sovan Tüyler Orper-
·Niçin Hakkını ,.\ramadın Denilince · tici Tecrübesinde Muvaffak Oldu 

Acı Bir "Eşraf" Hikiyesi Anlatb Teer..=!!:~t=.-0in l.mi(AmourAfk>T• 

Şimdiye Kadar 70 Bin 
Rum Etabli Oldu 

İstanbul Rumlan, Çıkması Beklenen 
Yeni Kanundan Memnun Görünüyor 

Mrılıtelit llfhdele Komı.,,.11a U•aml Hegetl 
Mutelit mllbadele komiayo-1 Marabbu Heyeti Reiri M. Sake-o 

nunun itleri artık bitmek kere- laropulosun IOD Ttırk - Yunan iti-
dir. Son bakaya itlerin en fazla Wnamelerine alt m...Wer .... 
mesai istiyeni istanltalcla kala- kında ve bu arada klçllk _, 
cak namlarm etabU vaziyetle
rinin ikmali işidir. Yeai Yuaan 
murahhas Heyeti Reisi M. S... 
kelaropulosun lslanbula ıelmeain· 
dea aonra bu işe daha ba1Dh b;r 
faaliyetle bakılıyor. Aldığımız 
mevsuk ma~ümata g6re şimdiye 
kadar etabli vesikua alan rum 
nüfuaunua adedi (70) bin kadar
dır. 

Heniz müracaat etmiyen ve 
~aziyederini tespit ettirmiyeoler 
de (4· 5) bin tahmin ediluaekte.... 

lllbacWe 

itlerinin TOrk tehaaama inhiar et
tirilmesi tua"81'1an milnasehetil• 
aerbelt aan'atlercle çahpn birtakım 
Yunan tebaumm yeziyeti hakkın
• baza iltimularda bulunmaya 
memur edildiji haber verilmek
tedir. 

Mamafih lıtubal Rum cemaa• 
ti, buaünlerde çıkacak olan yeni 
Esnaf Kanunu mllnaıebetile be
yanı memnuniyet etmektir. BunulJ 
sebebi. Yunan tabiiyetini haiz 
kimselerin terki mealek etmelile 
bunlann yerinin yerli namlar ta
rafandao cloldurulacap imit .... ,.ticlir. 

.Wak #lıllhl MI• ""_. l'f. ........................... 
...... ı•rl ..... ,... .. , •••• 
••••ıı lılrlal ............. . 
•11a&stt1 ı ....... Tnrllt _.......... ~ 
._ 28 ~·da Mr ,.,. ad ... 
lıiııilL .. ..... ... ....... Mt 
lafllhcll. Vapura para da ••rme
mlfti. Nlfia Ye ki.. pllyerdu? 
NecleD .. .....,_,.. Yapan •et'" 
mitti? 

IRaabalda Terk Tlearet .. Saaa· 
Jl Bankuıma da her Nnka ~ 
bir kuuı yardır. BUHn btanblilda 
ilk alyaret ettill yer bu kua ol· 
cfu. Fakat eliade •• kırdınlacak 
Wr çeki, ae de bir bonoaa Yudal 

Şaban Beyle 8111'1 tafıyan yat, 
ıp1dan yanmı1t Botazda ile-rli
Jorclu. SAbık Hufi v on la,.ıa ıeld i· 
llal biliyordu. Giiadüzdea bunu 
atrenmlttl. Fakat bllmedlti bil' 
teJ Yarch ki, " da, yatın arkuın• 
daa rldea mot&dü. Bu motör 
ldmla mot6ril idi Ye yata niçin 
takip ediyordu. 

Roma.la yqadıfl s6ylenen " bO.. 
tin lnslH• Eatelicena aenfainl 
....n.n U.aJüm pqa da kimdir? 
Maaar mUUyetpe"erler:n~ para ye 
mllaammat rlnderea bu prenal 
ldlDM ltalamıyordu? 

lngiliz tımarhanelerine yabn
lu Prena Seyfeddin oraya ni
çin ı&nderilmif, kim giSnder
miş. aonra kim kaç1rmıtb? 

Yakında SON POSTA da 
okuyacafınız heyecanlı 
tefrikanın bazı parçalan 

Acaba 
Elmas Mı? 

Ankara • - Devlet Demlr
Joltan ••na evvelce alanDUf 
malzemeler arasında şayam hay
ret hm mubayaalar meydana 
çıkmıthr· Sabık idare mild&rll 
tarafından alınan bu malzemede 
(50) liraya ~b kahve fincanı, (38) 
liraya oa iki IU bardağı g6rül
mllftlr. Aynca şampanya bardağa 
9' lll&lt bardakları •awalacak bir 
fiattedir. Tekmil mı.ıbayaa liri bin 
Ura racldelindedir. Mocleriyeti 
a.nımlyenia bu eski mubaye bak
Jttada tPldbta bath1acall .. ,. 

tayyarecillk llemiDde derin bir 
le* b...U. ••••• .... bir 
t.eaı•ı ,., 1 • w ••v•ıb 
,.... .....-. '»9· TMILeJi 
JaP• taı,•eci Soımm w ba
tan cllnya iBMalua lcla Mide 
det- IMr laldİledir: 

Tayyareci Sovan bir ketifte 
bulunduğunu ilin etmjpr. ldcliw 
fU idi: içinde kendimi de t.almdu-

ja llalde taJ181'91iai herlaaasi bir 
ylbekliktea qajıya bırakarak 
parçalanacak, fakat kendisine bir
feJ olmıyacak. 

Fen heyetleri huzurunda tec
rllbe yapmak İltediği zaman hl
ktmet bu tepbbliae mllmanaat 

etti, ta,Jareyi clerbal Ucız altma 
alclardl. O 11ncla, ba laJPN 
(DmlJ) ............ Wanayorcla. 

SonDID tanaresini karlar-

Tanered .Sa ... 
mak için yapbp .............. 
ler ameretil k.w.. 

Nihayet .. 1wm lılldclela..., 
(Dnw 11 lael ..... ., 

Bir Zorbamn "lediği 
atmerl Cinayet 

AW,e ( H1llUll ) - Bu ciYarda atk ytldndea bir facia olcl& 
Derlaal talaldk ettim. Size tahillbnı bildiriyorum : 

Kamlataç nahiyeaiade Knaa otlu Emin llllaiade bir ka,llnlla 
ll•eyi otlu ayni nahiyeden Ane ilminde genç •e aBze1 bir imla 
ıeviflyorlanmf. Ba muum qkm mepu bir hayat pkline blrllametl 
için laaa babua izdivaca rua olanlflar. Fakat ayal klydea Haa 
Kerim otla Mehmet isminde bir delikaab da glizel Aneye a& 
koymUf ve bir farsatını dDfllrerek kw cebren kaçmnıfbr. Ba klatala 
delikanlı birkaç gln sonra kwn nipnhıının babua Emin Ataya 
giderek aradaki nipmn bozulmumı, kw kendisi alacajuu llylemİft 
fakat Emin Ata buna nza patermemiftir. Mehmet, bu cenp 
ftzerine geri d&ıerken birdenbire sillluaı çaklll'llllf ve zavalb ihtiyan 
'birkaç kUl'funla kanlar içinde yere aererek kaçmlfbr. İhtiyar llmlt-
tiir. Katil Mehmet takip ediliyor. il. Atı• 

1 Sukutu Hayal 1 

ı - ı ;eec1ee 11 .... pk•ı... l 2 - na,..., ......... ....._ .. .•. 



. 
---=--=-:=-===---·=::-:::--=======~====="'O=N=·=p=o:;::S=T=A=~~~~=~===:m::::=.=======:==- ft.fart 30 ~ 

r---- "'J 
j I-lalkzn Sesi 1 

Doktorluk Ticaret 
'1i, Değil Mi? 

Doktorluğun ticaret olup ol
madığı münakatafarı henüz 
bitmemiştir. Fakat bu arada 
halkın da fikrini öğrenmek 
çok isabetli olacaktı. Bu ka· 
naatledir ki halka müracaat 
ettik ve şu mütaleaları aldık: 

Ferit Eey( Sultanahmet üçler mahallesi 70) 

- Ticaret kelimesini kazanmak 
ve alış veriş olarak tefsir edersek 
şüphesiz doktorlar birer tacirdir. 
Hele hastahane açanlar için biç 
söz götürür yeri yoktur. Sermayesiz 
ve fakat revaçlı bir iş olan dok· 
torlarımız ve hastahane sahipleri 
de Ticaret odasın n kaydiyesini 
mutlaka vermelidirler. 

* Şenueddin 8. (Unkakapam Atlamata~ı 123) 

- Ben ilim ve fenne hürmet 
ederim. Hele insanlar.o hayatını 

re sıhhatini korumak terefioi üze-
rinde taşıyan doktorları çok se
verim. Bugün ikbsadi bir buhran 
vardır. 

Fakat herşeyin fiatlerinde 
tabii bir tenezzül varken doktor-
laramızm vizitalarında bu yoktur. 
Bence bilhassa haatane açan 
doktorlar tam manasile birer 
tacirdirler. Kafalarım ve ıan'at· 

lerini kollanarak hastaları tedavi 
ettikleri için bir para aldıktan 
başka hastaneleri için de aynca 
ve otellerden daha fazla bir 
ücret alıyorlar. .. 
Muıtafa BeJ (Ki.içUk ayuo(ya 24) 

- Bir konsültasyonu elli liraya 
yapan doktorlarımız vardır. Bun
lann insani hizmetleri inkar edil
mez, bayat kurtanyorlar. Aldık
ları belll olsun. Fakat hasta
hane açan doktorlarımız bütün 
manasile birer tacirdir. Ticaret 
Odasının senelik kaydiyesi de 
ehemmiyetsiz bir şeydir. Bunun 
için uzun münakaşalar yapmayı 

bile ıait görürüm. ... 
Ahmet ltuchil Bey • Ferii1aia 38 • 

- Doktorlar tüccar mıdır, 
deği midir? Burasını kanun hal· 
lede?'. Ben kanun adamı değilim. 
Yalnız doktorlarımız bu memle· 
kette oldukça kazanan bir smıftır. 

Bana kalırsa doktorlarımız 
vizita ve tedavi ücretlerini biraz 
indirirlerse daha iyi bir iş yap
mış olurlar. Başka şeye aklım 
ermez. 

Muallimlere Zam 
Muallimlerin kıdem zamlan 

hakkında hazırlanan cetveller 
Maarif Müdüriyeti tarafından 
Maarif Vekaletine gönderilmiştir. 
Vekaletin cetveller üzerinde esas• 
h bir tadil yapacağı söylenmek
tedir. 

MAHKEMEDE 1 ----
İki Mucit 
Arasında 
Bir Dava 

Birinci Ceza Mahkemesinde 
Dün mevzu itibarile yepyeni bir 
davanın ruyetine başlanılmıştır. 
Davanın esası şudur: 

Ali Rıza Efendi isminde bir ma
rangoz yeni bir musiki aleti yap
mış ve buna (Türkbandosu ) ismini 
vermiştir. Bu yeni mucit eserinin 
ihtira beraatını da almışhr. Fa
kat Zeynelabidin a Efendi isminde 
diğer bir mucit, kendisi tarafın
dan icat olunan bir eseri taklit 
ettiği iddiasile Ali Rıza Efendiyi 
mahkemeye vermiştir. Zeynelabi-
din Efendinin icat ettiği sazan 
ismi de ( Cümbüş ) tür. 

Dünkü celsede bazı musiki 
müntesipleri şahit olarak dinle· 
nildi kten sonra ehli vukfun ve
recegı raporun tetkik edilmesi 
için dava başka bir güne talik 
olundu. 

Kanlı Cinayet 
Dün Bir Hamallar Kah .. 
yasını Yere Serdiler 

Dün F alihde Kırkçeşmede 
bir cinayet olmuştur. Tabkikatı

m za göre Siirtli Fahri ve arkadaşı 
Hüdeyda bir müddet evvel ha
mallar kahyası Hamza Ağa ile 
kavğa etmişler, fakat sonradan 
,harışmaşlardır. Dün öğle tiatU 

) Kırkçeşmede karşılaşan Hamza 
ağa ile Fahri dostca konuşmıya 
başlamışlardır.Fakat bu ıırada mey
dana çıkan Hüdeyda tabancasını 
çekmiş, Hamza ağayı bacağından 
vunnuştur.Hüdeyda yerde yatan kah
yaya bir kaç kurşun daha atmış,bu
ıırada F abri de bıçağını çekerek 
adamcağızı yaralamıştır. Hamze 
ağanın hayab tehlikededir. 

Çankırıh Hüseyin Oldu 
Üç gün evvel Beykozda Ya

şuda Efendinin gaz deposunda bir 
iştial neticesi birçok yerlerinden 
yaralanan amele Çankırılı Hüse
yin dün hastanede ölmüştür. 

KaldırımCI Şerirler 
Kaldırımcılık suretile dolan· 

dmcılık yapan birkaç şerir, za-
bıtanın takibinden kurtulmak için 
ıehir haricinde faaliyete başla
mışlardır. Jandarmalar bu şerir
leri şiddetle takip etmektedir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

Bu Meslede Bir 
Yanlışlık Var! 

Gümrük lda;esi Sarahat
sizlikten Bahsediyor 

Evvelki günkü nüshamızda 
bazı çorap tacirlerinin birer ki
loluk paketlerle Avrukadan kül
liyetli mıktarda çorap getirttik-
lerini yazmışbk. Mesele şu ıe
kilde meydana çıkmıştır: 

Çorap fabrikatorlarından M. 
Vilner yine çorap fabrikacıların-

dan Osman Abf Beye bazı ço
rapçılann, 1 haziran tarihine kadar 
çorap idhali mennedildiği halde, 
posta vasıtasile çorap getirttik· 
lerini söylemiştir. 

Abf 8. meseleyi tetkik ettik
ten sonra Sanayi müdürlüğüne 
giderek yerli çorap sanayiinin bu 
vaziyetten çok müteessir oldu
ğunu söylemiştir. 

Diğer taraftan bidiseyi polis 
te haber almış ve dün bazı kim-
selerin malumatına müracaat 
edilmiştir. Polisten ald1ğımı:c. ma-
lumata göre bazı ip uçlan 
bulunmuştur. Bu ip uçlan üze-
rinde işlenecek, hakikat mey
dana çıkarılacakbr. 

Gümrük idaresi ise, çorap 
kontenjanı kapalı olduğu halde 
birer kiloluk paketler halinde 
geltcek çoraplann memlekete so-
kulmıyacağına dair bir kayıt 
olmadığını söyliyerek hadiseyi 
kaçakçıhk addetmemektedir. 

Gümrüğün bize verdiği malu· 
mata ~öre, hakikaten birer kiloluk 
paketler halinde bazı şahıs
lar külliyetli miktarda çorap ge
tirtmektedirler. 

Gümrük diyor ki: .. Tahdit 
kararnamesinde koliler dahilinde 
çorap idbal edilmiyeceğine dair 
bir sarahat yoktur.,, 

Fakat bizim noktai nazarmıı:a 
gelince: çorap idhali mademki 
tahdide tabidir. O halde koli 
şeklinde de olsa çorap getiril
mesi, tahditten beklenilen mak
sadın tamamen hilafınadır. Bu 
takdirde tahdit ortadan kaldın
lıyor demektir. 

Talebeye Dayak 
Atılmamış 

Sarıyer ve Bakırkay ilkmek
teplerinde bazı talebelere dayak 
atıldığı hakkında çocuk velileri
nin şikayette bulunduğunu yaz
mıştık. Maarif İdaresinin yapbğı 
tahkikata göre Bakırköyde tal~ 
belere dayak atılmadığı anlaşıl
mıştır. Sarıyer tahkikatı henüz 
bitmemiştir. 

I GOMROKTE 
Vapurlar 
Tarassut 
Edilecek 

Gümrük Maha!aza idaresi, 
kaçakçılık takibab için bazı yeni 
tedbirler almışbr. Bu yeni tedbir, 
gümrük muhafazaa motörlerinin a
zami derecede faaliyete geçmesini 
istilzam etmektedir. 

Muhafaza motör1eri bundan 
sonra Sirkeci rıhtımmdan itibaren 
Kuruçeşmeye kadar olan geniş 
mmtakayı daimi surette tarassut 
ve murakabe altında bulundura
caklar, bilhassa boğazdan geçen 
vapurlara dikkat edeceklerdir. 

Kadm Garsonlar 
Birahane, kahve, gazino ve 

sair eğlence yerlerinde kadın 

garsonların kullanılması menedil~ 
miştir . Galatada bazı kahve
lerde bu emre riayet edilmediği 
görülmüş, takibata başlamlmışbr. 

Yerli Malzeme 
lkbsat Vekaleti Yeni Bir 

Karar Verdi 

Milli fabrikalar İkbsat Vekl
letine müracaat ederek memle
ketteki ecnebi imtiyazlı ıirketler 
ile diğ~r şirketlerin yerli mamu
lata olarak tedariki mümkün bu
lunan birtakım malzemeleri ha
riçten getirdiklerini bildirmiıler 
ve tiklyet ettnişlerdir. lktısat 
Vekaleti, Ticaret Odalarile Tica
ret ye Sanayi Mtıdürlüklerine bir 
tamim göndererek şirketlerin 
yerli malı kullanmalannı bildirmiş 
ve meselenin takibini emretmiştir. 

Tarihi Evrak Mahzeni 
içerisinde tarihi evrakın mu

hafaza edilmesine karar verilen 
Sultenahmet medresesi dün mu
zeler idaresine teslim olunmuştur. 
Bulgaristandan getirilen evrak 
buraya konulacaktır. 

Çecuga Rakı lçirmişler 
Pangaltıda Manav Artin ve 

bir arkadaşı, 10 yaşında Apostol 
isminde bir çocuğa zorla rakı 
içirmişler, ikisi de yakalanmıştır. 

Tathcı Dükkanında 
Mecbul bir adam Şehremininde 

tatlıcı lzzetin dükkanına girmiş, 
Guraba hastahanesi sertabibinin 
yanmşar okka baklava ve börek 
istediğini söylemiş ve tatfıları 
aldıktan sonra savuşup kaçmışbr. 

1 Günün Tarihl 

M. Zaimısi Gazi 
Hz. ne Cevabı 

Yunan milli bayramı münasebe• 
tile Gazi Hz. tarafından Yunan Ciim• 
hur Reiıi M. Zainıisc tebrik telgrafı 
rOnderilmitti. M. Zaimis bu telgrafa 
aamiml ve dostane bir ifade ile 
mukabele etmittir. 

Fabrikacılar• n Teşabbils ü 
Teıviki Sanayi muafiyetlerinin li:jı 

vedileceği haberi Ü7erine fabrikacı· 

lar Ankaraya bir heyet göndermiye 
karar vermişlerdir. Bunlar muafi} etiıa 
hukukan ilga edilemiyeceğini söylil· 
yorlar. 

Otobüs imtiyazı 
Belediyenin otobüs imti} azını 

aldıtı malumdur. Fakat imtiyazna
mede bu imtiyazın başka bir ş ı r kete 
deverdilemiyeceği yazılıdır. Beledi)• 
bu noktanın tadilini istemektedir. 
Reia muavini Hamit B. Ankarada bu 
iti• meş;uldur. 

iki Milyon 
Şark Demiryolları Geçen 
Sene Bu Kadar Kazanmış 

Şark Demiryolları Şirketi dün 
ıenelik kongresini yapmışbr. Oku· 
nan idare heyeti raporuna ve bJan
çoya nıuaran, şirket geçen bir ~ene 
zarfında iki milyon lira kazanç temin 
etmiftir. 

Dün elektrik Şirketi konan.si de 
yapalJDJf •e beher hisae sen .. dine 
17,75 lmçre frangı temettu yerilmesi 
kararlattmlmtfbr. 

Paralar Verilecek 
Tediyahnı taül eden Ticaret Ye 

Sanayi Bankası tasfiye heyeti aza-. 
ımdan Ahsen Bey alacaklılara para .. 
lannın mutlaka verileceğini söy-ı 

lendıtlr. 

Şirketler Feshedilmedi 
Anadolu ve Tarsus - Merain De~ 

miryolları şirketleri idare mediai 
dün topJanmıf, şirketlerin feshinde• 
sarfınuar edilmiştir. Dün yeni idare 
heyeti intihap olunmuştur. 

Bedeli Nakli 
Aakerlik bedeli nakdisinin '.JSO 

liraya tenziline ait kanun liyihHı 
Vekiller Heyetine verilmiştir. 

Şehir Meclisi Toplanıyor 
Şehir Meclisi cumarteai günü top .. 

lanarak bütçe tetkiltatına başlıya-. 
c:akbr. 

Feci Bir suf<ut 
Galatada Sovyet ardiyesinde 

çalişmakta olan Jspiro ismiı1de 
14 yaşmda bir çocuk üst kattan 
sokağa yu\'arlanmış, ağır surette 
yaralanmıştır. 

Şeker Davası 
Dün Bitmedi 

Şeker ihtikirile maJ:nun Alpullu 
Şirketile diğer 19 tacirin muhakeme
lerine dün de devam cdilmif, rnaıı:~ 
nunlu müdafaalarını yapmqlardır. 

Gelecek ıalı celaeainde karar veri
lecektir. 

Pazar Ola Hasan Bey Ve Havaya Dair Haberler 

1: Komşu - Hasan Bey, anlamadtğım ı 
bir şey var, gazeteler hergün havanın 
ııasr! olduğunu yazıyorlar. 

2: Komşu - Biz kar yağdığını, 1 
bavanm soğuk olduğunu tecrübe ile 
biliyoruz. 

3: Komşu -
okumıya lüzum 
Hasan Bey~ 

Bunun için gaı.eteleri 1 
var mt? Ne dersin 

4: tlasan Bey - Li.izJm var komşu. 
Sıcacık odalarda olııran, kapah otcmo
billerle gezen zenginler, h;\vamn &.0ğuk 
olduğwıu nasıl öğrenecekler ?I... 
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1 
lktısat Sütunu 

Çocuğuma 
Buhranı 
Nasıl Anlattım? 

1 1 

Oğlum, evde, mektepte, bak· 
kaide, gaıetede buhran kelime· 
sini işide işide bu garip nesnenin 
ne olduğunu öğrenmek havesine 
dUşmUş olacak ki, dün akşam 
yemek yerken, sofrada sordu: 

- Baba, şu buhran denilen 
şey nedir? 

- Bak sana anlatayım, de· 
dim. Çiftçiler faz]. buğday çıka· 

nyor, fabrikalar fazla mal yapı .. 
yorlar. Bu bolluk buhran doğuru
yor anladm mı? 

- Anlamadım. Bolluk olunca 
ukınb da olmamak lazım. 

- iyi amma bolluk fiatların 
düşmesine sebep oldu. Asıl fe
IAket te o vakit başladı. 

- Yine anlamadım. İnsanlar 
eşya pahalılandığı zaman şikayet 
ederler, ucuzladığı zaman değil .. 
Eğer fiatler düşmüşse, o halde 
herkesin sevinmesi llzım. 

- Hayır. Çiftçi çok mah-
ıul, fabrika çok mal çıka
nrsa ne olur. Bu malı satamaz. 
Satamayınca işliyemez, iıçi kulla· 
namu. işçi para kazanmar.sa aar
fedemez, yapılan malı alamaz. 

- O halde neden bu kadar 
çok mal yapıyorlar ? 

- insanlar tasarrufu severler. 
Kazandıkları paranın bir kısmım 
artbrip onlarla yeni fabrikalar, 
yeni makineler yapıyorlar. Neka· 
dar çok makine ve fabrika yapar
larsa okadar daha fazlamal çıkarır, 
fakat o nisbette de az insan 
kullanırlar. Eşya yapmak için o 
kadar çok para kullanırlar iri, 
o eşyayı sabn almak için paraları 
kalmaz. 

- O halde ne yaptlğını •e 
De yapacağını bilmiyor. 

- Bazı alimler var. Olacak 
feyleri evvelden gördnler ve haber 
•erdiler. Bunlar yalnız masa· 
lan başında çalışan adamlardır, 
tözlerine ehemmiyet verilmez. iş 
başında bulunanların da bu işe 
aklı ermez. Buldukları biricik 
çare, gümrükleri kapamak, bu 
ıayede fabrikaları kurtarmak. 

- Bu usul fabrika ve toprak 
mahsullerinin satılmasına yardım 
ediyor mu ? 

- Y 000 ... Hudutlarm kapan· 
ması, hariçten eşyanın girmeme-
li demektir. Biz kimden mal 
almıyorsak, o da bizden alınıyor 
Herkes, diğerinden fazla satma
ia çahşıyor. Herkes başkasın
dan mümkün olduğu kadar az 
mal sabn almağa gayret ediyor. 

- Fakat baba, birinin sattı
ğım ötekinin alması lazım gel· 
mez mi? 

- Tabii. 
- O halde birisinin çok aabp 

az alması nasıl mümkün olur? 
- Tabii mümkün olmaz. Onun 

için herkes biribirinin ticaretini 
mahvetmekle, herkes biribirinin 
sefalet ini artbrmakla meşgul. 

- Neye bu İnsanlar biribir
lerine yardım etmiyorlar ? 

- Bunu yapmak istemiyorlar. 
Herkes kendi lcendine geçinmek, 
kendi yağile kavrulmak istiyor. 
Yarın bir harp olursa başkala-
nna muht ç olmnmıya çnlışıyr". 

-Harp olmak ihtimali var 1? 
- Olmama!~ lazım. M'lletlct: 

biribirine karşı bağlayan öyle mu
ahecteler var ki harbe im"'an ver
miye, 'der gibi görünür. Fakat 
herkes yc-rm harp olacakmış gibi 
s ilshlnmvor. 

- O halde neden muahede 
yamp hiribirlerini aldatayorlar? 

Artılp cevap vermekten aciz 
lm1dım v muhavereyi burada 

ke&t'm ** 

1 
Söz Aranuzda 

............................ ~------------....:--................ --•Kızlar 

Aydının Çifte· Kalenderleri ~~şünüyorlar? 
B. . K k k o·""' . C 1. Ol Üç beş genç kı z bir araya 

ırı or a ıgen esaret ı an :::;.:::, by:k~~~~~1::t·~~.;~,ü· •• o K • v u • T M ? - Canım, diyordu. zülecck 

urtış e mmetı anıyor I usunz . :~urv':.":;~id~~b~~r~~0, •• ~~1•Y'"' 
Aydın (Hususi ) - Size bir ı j Fakat bu sırada kendisine - O kadar kolay değil her 

arada çıkarılmış resimlerini gön- I . bit' cıgara ikram edilecek olursa halde .. 
derdiğim Kurtiş ve Ümmet is- azil emrini derhal geri alır. - Evlenerek demiyorum .. 
mindeki iki kalender, Aydınımızın Ümmete gelince; bu felekzede tabii.. Fakat mesela, ben anne· 
göz bebeg .. i gibidirler. Başta en mil- kal d me bakmıya mecburum.. Ver!{i· 

en er, Kurtişin aksine olarak den kurtulurum .. 
nevver kısım olduğu halde, şeb- çok cessurdur. _ Sen de kardeşine bakı· 
rimizin bütün kalkı, büyük ve Bu cesaretini, icap ettiği tak- yorsun değil mi ? 
küçUk herkes her hangi bir üzün- dirde elinde taşıdığı sopa ile - Benim hiç korkum yok .• 
tü veya iktısadf bir sıkınb kar- izhar etmekten hiç çekinmez. Ablamın üç tane babas•z çocuğu 
tısında bunaldı~ uman bu ka- Çok vakit askeri elbise ile ge- var. 
Jenderlere koşarlar, onlardan neş'e zer. Söylenildiğine göre Ümmet- - Benim tuvabtimden başka 
alırlar. çik İstiklal harbi ~snasında çetin bakacak bir şeyim yok .. Bari bir 

Kurtişin yegAne meşgalesi 
hükümet ve belediye memurlanm 
azil, nuıp ve tahvil etmektir. 

Bazı tesadüflerin yardımı Ye is
tihbarının mevsokıyeti Kortişin 
emirlerini hakikate kalbcdcr. Fa
kat, akıl itibarile zayıf olan Kurtiş 
çok korkaktır. 

O kadar ki çocuklardan bile 
bucak bucak kaçar. Kızdırıldığı 

zaman ağzı da birdenbire bozulur, 
en ağır lakırdıları sarfeder. An-

cak bu sözleri, kendini kızdırana 
değil, yalnız kardeşine sawrur. 
lıte Kurtiş bu hiddet sarasında 

Ümmet ve Kurtiş 

bir amirin veya bir memurun der
hal canına kıyıverir ve hemen 
azleder. 

bir mücadele esnasında aklını yerden bir evlatlıl< e dineyim .. 
- Peki amma.. ben nasıl ve· 

kaybetmiştir. 
reyim?. Ne kazancım var, ne de 

Kızdığı zaman herkesi top bakacak kimsem .. 
ateşine tutar. Önil ve arkası - Ben başka çare buldum .. 
yoktur. Hiç kimseden çekinmez Y anndan itibal'en babamı görlip 
ve muayyen bir hedef tanımaz. göndereceğim, beyendiği gence 
Fakat bir filcan çay, bizim kalen· talip olacağım .. başka çaresi yok. 
der Ümmetin öfkesini izale etmek - Ben de çaresini buldum .• 
hususunda en iyi tedbirdir. Ümmet Bakın nasıl: Benim .... le ahbap-
çay bardağını görünce derhal lığtmı hepiniz biliyorsunuz. Şimdi 
sükunet bulur. benim vergımı onun vermesi 

EğerÜmmetleKurtiş bir araya lazım .. Tabii değil mi? Ya benimle 
gelecek olurlarsa tuhaflarına ni- evlensin ve yahut vergimi versin .• 
hayet bulunmaz. ikisi de biribiri- başka çaresi yok. 
ni delilikle itham eder. E.L. B. HALİM 

-------------- Ameri ada 
Haydu luJ, 

Çankırıda 
Ağaç Dikiliyor 

Çankırı 28 - ( A.A. ) - is
tasyon civarının Demiryollar Mü
dürlüğü fidanlığından gönderilen 
fidanlarla teşçirine başlanmışbr. 
Müteaddit parklar yapalmaktadır. 
Şehrin umumi yollan da teşçir 
ediliyor. Şehrin methalinde ayrı
ca bir ormanlık yapılmak Gzere 
ağaçlar dikilmektedir. 

Elazizde 
Polis Ve Bekçi Teşkilab 

Çok İyidir 
Eliziz (Hususi) - Viliyetimi

&iıı polis ve bekçi teşkilib çok 
mükemmeldir. Şehirde yirmi beı 
kişilik bir bekçi kadrosu faaliyet 
halindedir. Hepside muntazam ve 
yeknesak elbiseler giymektedirler. 
Aynca yeni kunduralar da siparış 
edilmiştir. Polis teşkilatı da asa
yişin temini noktasından yazifesi
ni hal<kile yapmaktadır. 

Kırklarelindeki lnfilAk 
Muhterem gazetenizin 25-

Mart-932 tarih ve 599 numaralı 
nushasıuG.:ı Kır!darelinde infilAk 
eden ve bir kız çocuğunun par
çalanmasile neticelenen hadiseye 
ait neşriyatınızda daima ismimin 
karışbrıldığmı görüyorum. Kırk· 
larelinde Karaumur caddesinde 
Kadir Efendinin hanında infilak 
eden barutla ve binnetice bir kız 
çocuğunun parçalanmasile alakam 
yoktur. Barut bayii Sabri Beyin 
dükkanında araştırma neticesinde 
bulunan ve bana ait olduğu iddia 
edilen (261) dirhem barut için 
üç ~y h npse mahkiim edilerek 
tevkif edildim. Hüküm yüksek 
T cmyiz Mahkemesince nakze-
dilmesi üzerine Burgaz ihtisas 
mahkemeSınce de tabliye edilmiş 
bulunuyorum. Mesele bundan 
ibarettir ve infilak eden barutla 
alakam yoktur. 

Kırklareli Muhasebei 
Hususiye Müdürü 

A. Re/ile 

J Çok Kadınlı Bir Memleket 

Salihlide Kadınlar, Er
keklerden Daha Fazladır 

Salihlide yeşillikler içmdeki istasigon cioo•ı 

Srı li!ıli ( Hususi ) Garbi 1 var halk yaz mevsiminde hava 
Atı ıdolunun bir köşesini işgal ve şifa için buraya gelerek bu 
eden kasabamız zengin ve çok hamamlara giderler. Kurşunlu 
bereketli bir toprağa maliktir. hamamlarına gelecek misafir· 
Umum kazanın nufusu 13777 ll"'r için güzel bir otel İn a et· 
erkek ve 14088 kadın olmak üze- tir :lınektedir. 

M. 
re 27865 kişidir. Bu nufusun 
7004 kişisi kasabamız da d ı r • 
Şimendifer kasabanın orlasm
dan geçer. 

Son seneler zarfında ticari 
faaliyet artmıştır. Fakat bu sene 
iktısadi buhranın tesiri, her yerde 
olduğu gibi burada da gözük· 
mektedir. Başlıca ihracat madde
lerimiz palamut, palamut tırnağı, 
buğday, arpa, Uzüm, çavdar, af
yon, mısır ve tutnndUr. 

Kasabamızda gezilecek yerler 
demiryolu, bahçeler ve zeytinlik 
mevkileridir. Yirmi kadar kahve, 
alb kasap dUkkinı, iki yüz kadar 
bakkal dükkinı vardır. Resmi 
daireler ayrı ayn binalara yer• 
leştirilmiştir. 

Kasabamızda iki banyo ma· 
halli mevcuttur ki biri kurşunlu, 
diğeride çamur hamamlarıdır. Ci-

Malatya da 
Bir Garson Bir Sazende 

Hanımı Yaraladı 
Malatya (Hı,sur.f) - Ş hrlmiz~ 

de bir kuatruıe.!e çalğı çalaıı ve 
şarkı söyliyen Pakize Hanım bir 
tecavüze uğramış ve yaralanmış
tır. Hadisenin faili Sağır Ömer 
isminde bir garsondur. 

Ömer Efendi iki senedenberi 
Pakize Haıuma musallat olmuş ve 
ardı arkası kesilmiyeo evlenme 
tekliflerinde bulunmuştur. Pakize 
Hanım bu tekliflerin hepsini 
reddettiği gibi kırathane sahibi de 
garson Ömeri işinden çıkarmıştır. 
Bundan muğber olan garson , 
geceleyin Pakize Hanıma tecavüz 
etmiş ve bıçakla yaralamıştır. 

Bir Kadınla Bir Erkek 
Bir Treni Soydular 

Sanfransisko 28 - Sanfran
liskoya birkaç kilometro mesafe 
de biri erkek, biri kadın iki 
maskeli haydut sur'at katarımn 

salonlu vagonuna girerek ellerin
deki tabancaları yolculara çevir
miş ve otuz yolcuyu soymuşlar
dır. Çaldıkları para 600 dolar v• 
ve bir hayli miicevherdir. Hay· 
dutlar firar etmişlerdir. Soyulan· 
lar arasında, silahlarım dalğın· 
lılda bagajlarmm arasında bıra
karak soyulan iki de polis hafi· 
yeal vardır. Diğer taraftan dik
kate değer şu nokta vardır: Yol
cular arasında üstü başı pejmür
de g&rülerek üzeri aranmayan bir 
yolcunun 2000 doları olduğu 
anlaşılmıştır. Haydutlar, bittabi 
bu parayı almamışlardır. 

Bit/iste 
Yağlı Keklik 
Dört Kuruşa 

Bitlis, ( Hususi ) - Artak kıt 
denilen ejderhanın şiddeti tüken· 
di demektir. Son günlerde yağan 
yağmur!::n:ı ve güneşin tesirile 
şehir dahilindeki l·ar yığın ları 
tamamen eridi. Yalnız civar dağ
lar henüz bembeyazdır. Fakat 
bu dağlardaki karlar da keklik 
avcılarının i~inc ya· 1. A\ .. 'I!:!::'lll 

tiifek sesinden kuıakiarımız sağır 
oldu. Keklik avcılağı bu sene 
çok cömert oldu. Bu sayede aUi 
yağlı kekliklerin tane ini dört 
kuruşa alıp yiyoruz. Herkes bol 
keklik yiyor. Lokantalarda keklik 
istihlAki çok fazladır. 

NIY AZI YILMAZ 

(Tarihi Ok) Hnld1 ında 
28 tarihli nüshamızda tarihi 

bir oktan bahsederken bir sevih 
eseri olarak (Çelebi Sultan Meh" 
met) ismi zikredilmiştir. Mezkfıt 
oku kullanan Dördüncü Mehmet
tir. Tashih ederiz. 
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Japonlar 
Cenevreden 
Çekilecekler 

jK_arınız 
JaponlarCenevredenAyrılmaktaMusır Ilıanet Etse 

Y . d 1 .h b 1 . Ne YaparsıJ!.ıZ? 
Şannhay 29 - Resmi bir Ja· 

pon tebliğine göre Çin-Japon 
cida.linin resmen tatiline ait olan 
itilif bu sabah aktedilmiştir. Mu· 
hasamatııı resmen tatiline dair 
olan itilafın bilhassa Japon 
kuvvetlerinin çekilmesine ait en 
mühim noktalan henüz halledil
memiştir. Konferans ba11edilmi
ren meseleleri biran evvel hal için 
ayın 31 inci günü tekrar topla
naca'b."1ır. 

unanıstan a ntı a at stenıyor Kannızın, sizi çok sevdiğini 
zannettiğiniz karınızın bir gün 

Londra ihanetini haber aLr, batta bunu 
gözünlizle iÖrürseniz ne yaparsı-

Kap mz? 

R k Verilecek cevap gayet ba· 
e OTU aittir. Yapılacak şey adamına 

* Nankin, 29 - Cemiyeti Ak· 
vam Komisyonu azası Çang Kay 
Çek ile Çin Nazırlanm ~yaret 
etmiştir. 

* t'c. kyo, 29 - Gayrimuntazam 

Kap 2D - Tayyareci M0Di-
11on saat 17,50 ta buraya inmif
tir. Geçen perıembe sabahı saat 
1,50 ta Limneydeıı kalkan tayya
reci, lngiltere ile Kap arumdaki 
mesafeyi 4 gün 16 uat 45 daki
kada kat' ederek yem bir rekor 
vücuda getirmiftir: 

Tayyaı-eci Mollison•a istikbale 
gelmit olan halk. tayyarenin he
men tayyare meydanuaa İlımeaiae ı 
intiz.ar etmekte idi. 

Çin l.ovvetleri Çang Çue taarruz 
tehdidinde bulunmaktadırlar. Hii
kilme".. müdafaa tertibab almJftır
Nung u civarında 3000 gayri
mnnt ııam asker görülmilftür. 

Tayyareci, biç kimse farkma 
varmadan otomobille tayyare 
karargahına gelmişti. Mo1lisoınm 
tayyare bürolannda olduğunu 
haber alan binlerce kifi. bürolara 
hücum etmişler, zabıta halla güç 
hal ile zaptedebilmiştir. Yanker.t mÜtl••e•elerl 

~ 
.Şaughay 29 - Bütnn dnk

klnların bir nisanda açalmuuaa 
karar verilmiştir. 

• · Paris 29 - Taynıls gazetesi 
neşrettiği bir başmakalede Çin 
Japon itilafından pek ümitvar 
gi>rllmnemektedir. Her iki tara• 
fın fili vaziyeti tebdil etmiyerek 
kelime ve cllmle!er üzeriade oy
aadıkbrım yazmaktadır. eueto 
cliyo.r ki: 

- Japonya efkln umumfyesi, 
Cemiyeti Akyamla münasebabnın 
kah lehindedir. Bu vaziyetin yeni 
hidiseler ihdas etmesi muhte
meldir. 

Bir "'otosiklet Faciası 
Bulony sür mer, 29- iki mo

tOlliklet çarpışmış 4 kitinin k3fası 
parçalanmış, bunlardan Oçü öl· 
müttilr. Biri Gmütsiı bir haldedir. 

Bir Çılgının 
Yaptıkları 

Vatikan 27 - Aldı zayıf ol· 
duğu anlaşılan genç bir kadın 
papaya mabsns mihraba çıkarak 
deccahn yakında geleceğini ba-
tıra bağıra ilan etmiıtir. Jan · \J'

malar tarafından tevkif edilen 
kadın biraz sonra aerbeat bıra
kılmıştır. 

Alman Başvekiline Suikast 
Şayiası 

Berfin, 29 - Paskalya tatilini 
Karaormanda geçirmekte olan 
M. Brüninge suikut yapıldıiı 
bakkandaki haber tekzip edil
mektedir. Zabıta, bu pyiayı çı
karan külhanbeyleri aramaktadır. 

Mollison, çok yorgun oldu~ 
ğundan ve mesahanın kafi derece 
aydınlık olmamaından sahaya 
inmemi~ biraz daha ileriye git-
miş fakat karanlıkta taıırarak 
tayyaresi kırılmışbr. 

Mollison son merhalesi olan 
Bale körfezinde seferini bitir
mekten nmidini kestiğin) itiraf 
etmiş, güneşiıı ve hararetin faz
.lal ğından sahraya inerek bir aaat 
.istirahat ettiğini söylemiştir. 

Almanya da 
Teşrii 
Faaliget 

Berlin 29 - M. Keybel. yeni 
siy ast prup :reisliğine ittifakla 
intihap edilmiştir. 

~ · 
Berlin 29 - Müfrit Millivet

perverler fırkaama mensup gen~ 
lik rüesası paskalya tatillerinde 
Brünsvikte hususi bir içtima 
aktetmi§tİr. 

Ayni tchlrde komiinist1er de 
bir içtima yapmışlardu. Hiçbir 
hadise olmamıştır. 

* Berlin, 29 - 24 nisanda ya· 
pılacak Prusya Diyeti intihabı 
için ilk 11amzet listesi neşredil
mi:jtir. Nuyonal Sosyalistler 
ilk namzet ıo!arak müfrit 
Milliyetperverler Grupa Reisi 
M. Vilhelm Kubeyi gÖlteımiş
ler.dir. Sosyal Demokratların lis-
tesinde Prusya Meclisi reisi M. 
Otto Bravn, Dahiliye Nazın M. 
Severing bulunmaktadır. 

Madrit 29 - Malaga VilAyeti 
dahilinde umumi bir grev yapıl-
IDlf, po!it .atq etmi.f. bir kişi ya
ralanmıştır. Bir otele iltica eden 
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- Oh 1 Köpeğim için bana ı Ve çıktım. Kalbim laıVfttie 

bir kemik vermek liitfunda hu- çarpıyordu. 
lununuz, dedim. Yalnız bir kemik; Mümkün olduğu kadar uzak· 
başka birşey istemiyor~ ağzına lara dalarak demirciler çıkma· 
atacak bir şey.. zında gidiyordum, ve bir avhınwı 

Bana bir kemik nrdiler. üs- yıkık arka yerinde durdum. Hiç 
ttbıde bala biraz et kalmış güzel bir tarafta ışık görünmiyord!I, 
bir kemik, ben de onu eaketiınin etrafımda mukaddes bir gölğe 
albna soktum. Adama okadar hüküm sftrilyordu; kemiğin etini 
hararetle tefekkür ettim ki hay· kemirmeye başladın.. 
retle yüzüme hakta. Bunua dadı yoktu; kemikten 

- Birşey değil, cledf. mide bulandırıcı bir bayat kan 
- Böyle söylemeyiniz, diye kokusu yllkaeliyordu ve hemen 

kekeledim, çok ba,Gk iJih1t.. lmimaya •ecbur oldum. Bir 

Bertin 2T - Derrav' da bula-
nan Y unkers fabrikalarının tedi
yabm tatil etmesi bir emri 
vakidir. Ta17are, motör, kalori
fer, mhhl alit imal eden ve 
beynelmilel bir şöhreti haiı olan 
fabrikada binlerce amele çalış
makta idi. Fabrikanm idare mec• 
lisi ftlSI Profesör Yunkers, 
müeuesesine hükümetin yardım 
etmesini istemiş. hükumet bütçe 
zaruretleri dolayısile hiçbir mua• 
venette bulunamıyacağmı bildir
mişt:U. Bununla beraber, mBesse
~ hususi bankalarda kredi bula• 
bilirse, hlikumet bu hususta 
muavenet edeceğini vadetmiştir. 

Yunken fabrikalarında çalışan 
blittin Dessay ehalisi bu yaziyet
ten çok müteesairdirler. Fabrika· 
nm biran enel nziyetini düzelt· 
mesine intizar etmektedirler. 

Par isin 
Tiyatro 
Meselesi 

Paris 29 - M. Tardiy6 tiyat• 
ro mfimessillerine, tiyatro resim· 
!erinden bir kısmının tenziline 
hükiimetin muvafakat ettiğini 
söylemiştir. 

Sinemaların yüklerinin hafifle
tilmesi için 12 milyonluk bir kredi 
açılmasına muvafakat edildiğini, 
bu mtiesse11elerin malt vaziyetle· 

nin ıslahı için umumi projeyi tetkik 
edeceğini UAYe etmiştir. Temaşa 
mümessilleri, bükümete karşı 
minnettarlıklarını beyan etmişler, 
miistabdemine yol vermek kara· 
rını tehir etmişlerdir. 

grevciler yakalanmıştır. Yane vi· 
liyetinde uzun zamandanberi de
vam eden tarla amelesi grevi de 
halledilmek llzeredir. 

1 
kere daha deuedim, şu et zerre· 
sini gövdemde saklayabilseydim 
tesirini gö~terecekti. Fakat yeni· 
den midem bulandı. Öfkelendim, 
eti şiddetle ısırdım, küçllk bir 
parçe kopardım ve zorla yuttum. 
Yine de hiçbir faydası olmadı; 
küçük et parçaları midemde 
kız şanca yukan vuruyorlardı. 

Yumruklarımı d elice sıklım. ye
simden ağlamıya ve eti kenıirmiye 

başladım; okadar ağlıyordum ki 
gözyaşlarımla ke ıik pis1ı ndi ve 

ıslandı, kustum. yemin ettim ve 
yine kemirdim, kalbim parçala
nırcasana ağladım ve bir daha 
kustum. Ve yüksek sesle dünya
nm bütün kudretlerine cehennem 
azabı diledim. 

Sikit. Etrafta hiç bir beoeci 

Yankn-s milesnsatı müdiirlJ 
profesör Yunker.s 

Yunanistanda 
• 

intihabat 
• 

isteniyor 
Atina 29 - Maliye Nann 

M. Maris borçlara ait faizlerin 
y6zde 25 tenzil edileceği hak· 
kındaki haberlerin mevsimsiz ol· 
duğunu söylemiştir. Şimdiki bükü· 
met iktidar mevkiinde kaldığı ve 
böyle bir tedbir tatbik ettiği 
takdirde 1 nisandan evvel miUete 
etraflı izahat verecektir. 932-933 
mhall senesinin nisan ve mayıe 
ayları son senenin 12 inci ayına 
ait muvakkat bütçe ile idare 
edilecektir. Yeni bütçe Cemiyeti 
Akvam kararma g&re tan-
zim edileceğinden bir mBddet 
teabhura uğnyacaktır. 

* Atina, 29 - Çaldari11, Yana· 

varlık, hiç bir ışıl{, ç ıt yok. He
yecanın son haddindeyim, ağır Te 

giirültülü nefes alıyorum, beni 
biraz doyurabilecek olan bu et 
parçalannı geri piiskürmeye mec
bur oldukça ağlıyorum ye 
diş gıcırdatıyorum. Bfitıın gayrC"" 
time l';\ğ'men elimden hiç bir şey 
gelmeyince kemiği kapıya fırla

bp atıyorum. Eu iiciz kinle dolu, 
öfkeden taşkm bir halde, gök 
yüz·jne isfruriat'ar ve te? litler 
ıavuruyorm. , parr aklanm. yır
tıcı kuşlann pençel~ri gibi kıvı· 
rarak Allalun ismini kudur-
muşçasına boğuk bir sesle 
haykırıyorum.. " Sana s5ylü· 
yorum, ey göklerin mukad· 
des Allabı, sen mevcut değilsin, 
fakat var olsaydın ben seni öyle 
tel'in edecektim ki aeaia ıik 

göre değişir. Asabi, sert, kıskanç 
bir adamsanız belki iş kanlı bir 
faciaya kadar gider. Asabi ve 
kıskanç değilseniz karınızı bo
şarsınız. Y abut geniş bir adam
sanız, karınızın zaafını affeder, 
hayatınızı bozmazsınız. 

Bütün bu kararlar insana g&
re. ıeraite göre değişir. Fakat 
kadından intikam almış olmak 
için onu sefalet içinde yaşatmak 
bence iptidai bir zevktir. 

H. S. rumuzile benden fikir 
•oran kariim böyle bir felaket 
karşısındadır. Karısınt cürmümeş

hut halinde yakalamıştır. Fakat 
ne nkibine, ne de karısına birşey 
yapmadığı gibi talAk teşebbllsüıı
de de bulunmamışbr. 

Ondan intikam almağa karar 
Yermif ve bu kararını, onu sefa-
let içinde yap.mağa mecbur et
mek auretile tatbik etmiştir. 

Bence ha genç, bu kadar 
nefret duyduğu kadına karşı yalnız 
birşey yapabilir: Talik. On yaşın
da da bir kızı vardır. Onu da leyli 
bir mektebe verirsiniz. Bu suretle 
llDUlnın tesir ve nüfuzundan kur
tannmrz. Talik sizi de tedavi 
eder. Bu faciayı maziye g&nmo
nize de yardım eder. ,,. 

Salihlide S. A. Beye s 

Evleniniz. Kadının nadim olup 
tekrar size dönmesi, ıizi daha 
fazla bir aşkla aeveceğinin en 
büyük bir delilidir. Mesut olur
sunuz. 
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nistanm Lozaa konferaıır.nda 
kunet!i bir hüldimet tarafından 
temsil edilmesini temin için he
men intihabat yapılmasa lllzu. 
mandan bahsetmektedir. 

ythBn cehennemin ateşile titre
yecektL Sana bunu s6yl0yorum, 
ben sana hizmet arzettim, beni 
redettin, beni ittin ve ben sana 
ebediyen arka• çevirdim, çlinkll 
sen ziyaret aaatım bilmek 
istemedin. Sana buna söyltiyorum, 
ıneceğimi biliyorum, bununla 
beraber, ey semavi Apis, dişleri-
min arasında &lllmle seni terzil 
ediyorum. Sen l>Ana kartı kuvvet 
istimal ettin •e b;lmiyoraun ld 
ben acillik kaqaswda aüşün
mem. Bunu bilmeli değitmi,. 

din 1 Uyurken benim yüreğimi 
kapadın mı? Sana bunu söylüyo
rum, blltün hayabm, damarlarım
da bulunan kının her damla11 
seni tel'in etmekten, gufranım 
yüzüne tükilrmekten zevk alacak· 
lardır. (Arkasa var) 

ıl 
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Hint Masalı 
Bir zamanlar yolum Hindis

tana düşmüştü. ( Delbi) şehrinin 
çok zalim bir mihraaesı vardı. 
Ahaliye ettiği cefa yetmiyormuş 

gibi, beslediği hayvanları şehre 

ıalıveriyor, onlar da bağları, bah
çeleri harap ediyorlardı. Çiftlik 
sahipleri bir gün beni yakaladılar: 

Afacan beş yaşmda iken Rana Beyin 
kapunnda ağlamıya başlamıştı. Ada-
mcağız susması için beş kuruş verdi. -Cingöz! Bizim hükümdar ço

çukları sever. Kuzum, git bun· 
ları salıvermemesi için rica et 1 
dediler. 

- Ben yalnız gitmem, dedim, 
aiz de &elin. Mihracayı mutlaka 
kandırırım. 

Bir Sene 
Sonra! .. 

Teklifime razı oldular. Ben 
önde, çiftlik sahipleri arkada, 
yola koyulduk. Tamam hükum
darıo sarayından içeriye girince, 
birde ne göreyim: Çiftlik sahip
leri korkudan kaçmamışlar mı? .• 
Yalnız başıma kalınca: "Bana bu 
oyunu oynadınız, ha?!.. Şimdi ben 
size gösteririm! .. ,, .diye zalim hü
kimdarm karşısına çıktım. Ba
ğudı: 

- Çocuk! ne istiyorsun! 
Hemen ayaklarını öpüp: 
- Efendim f.. dedim, hayvan

larınızı salıveriyorsuouz. Fakat 
bunların yavrularmı bağlı tutu
yorsunuz. Onlan da bırakın, ana
lannın yamnda gezsinler! .. 
· HükUmdar bu sö:zümU hemen 

yerine getirdi. 
Bir sürü tay bağlara, bostan-

lara saldırdılar. Bunu gören 
,iftlik sahipleri : 

- Aman sen bizi mahvettin!. 
diye ıaçlannı yolmıya başlayınca: 

- Haberim olmadan kaçıp, 
beni yalnız bırakmak nasılmış ?!.. 
Dedim, şimdi başınızın çaresine 
bakın 1... 

Afacan - Bana bak, Cingöz; ·ı 
ıöı.lerin kapah oldnğu halde iskem
leden şu daireye athyabiHr misin? 

Muallim smıfta talebeye şu 
ıuali sordu: 

-Haydi,bakayım! Bana içinde 
( Çocuk ) kelimesi olan birer 
cUmle yapınız? .. 

Ahmet: 
- Beş yaşındaki çocuktan 

tramvayda para almazlar! dedi. 
Mehmet te: 

- Küçük bir çocuk sinema
ya giremez cevabım verdi. Sıra 
Cingöze gelmişti, ayağa kaJkb 
ve şu cümleyi söyledi : 

- Ablam evlendi t.. 
Hoca bağırdı : 

Hani çocuk? ... 
Afacan ciddiyetle, cevap 

verdi: 
Bir sene sonra!. .. 

Smıfta Mevki 
Babası Afacana hiddetle çı

kıştı: 
- Duydum: Bu sene sınıfta 

mevkiin fenamış!.. 
Bizimki anlamamazlığa geldi: 
- Bilakis, baba!.. Oturdu

ğum mevkiden adalara kadar 
gözüküyor! .. 

Cingöz - Elbet atlarım! 
Afacan - Öyle iae, gel gözlerini 

bağlayım. 

DE~RİaRLEM.1 
~ 

~ . .SC.'f!R H'RJTI 

Afacanın Tefrikası: 3 

- Aman 1 Vapur kalkmış, 1 
ridiyoruz 1 ... 

Bir de ne bakayım, hakikaten 
vapur demirini almış, beyaz kö· 

piikler saçarak ileriliyor, fstanbul 
uzaktan bir hayal gibi görünü· 
yordu. 

Zavallı Cingöz, bileti olmadı

i• halde, benimle seyahat etmiye 
mecbur k~lmışb, 

Hemen kamaraya kapandık. 

Yatağımın altmdaki tahtayı sök

tüm, orasını Cingöze ayırdım. 

Zavallı arkadaş büzülüp girdi. 

Aksi tesadüf, kamarada iki ya
tak vardı. Bu yatağın sahibi de 

gayet ihtiyar bir lngilizdi. Bu 
adam bir zamanlar Türkiyede 
bulunduğu için, mUkemmel Türk
çe biliyordu. Hemen ahbap olduk. 
Vapur Akdeniıe çıktığı za· 
man, müthiı bir fırtuia bat gös-; 

Yaşında! 

Afocan bu havadisi bütün köy çocuklarına y~tiştirdi. 
l 

- -- -= 

AFACAN Ne 
HERŞEYİ BİLİR! So:..,~;or::':...? taribteo 

Cingöz 
Afacan~ Her 
olduğu halde 
şey nedir? 

Söyle bakalım 
yeri rlefik deşik 

pek sağlam olan 

Afacan - Zincir! 

Cingöz - Ht!r akşam 
yatıyor, her sabah erken 

erken 
kalkl-

yor. Fakat gözüne hiç uyku 
girmedi ve girmiyecek ? .. 

Afacan - Güneş ! .. 
Cingöz - Yüzlerce çuval sa

manı sırtında götiirüyor. Lakin 
küçük bir taş parçnsım taşıya
mıyor? •. 

Afacan - Deniz !.. 
Cingöz - Aferin. Afacan!.. 

Şuı-m da bilirsen aşkolsun: Elim
deki şişeyi bo~altbm, içinde bir 
damla bile su yok. Fakat düşü
nüyorum: Aceha boş mu, dolu 
mu? ... 

Afacan - Onu bilmiyecek 
ne var: Şişe doludur, içinde ha· 
va var!.. 

Cingöz. - Pekala; bağla! 
Afacan - Şimdi o vaziyette dur 

kıpırdama! 

terdi. Dalgalar, bu üç bacalı ko
ca ~~emiyi bir fındık kabuğu gibi 
sallıyordu. Öyle bir zaman gel
di ki, arbk hepimiz ümidimizi 
kestik. İhtiyar İngiliz: " Ben elli 
senedir memleket memleket gez
dim, böyle fırtına görmedim .. ,, 
Dedi. 

Bu sözleri duyan Cingöz: 
" Ayvab... Batıyoruz!.. " diyP. 
bağırmaz mı?.. Çeresiz meseleyi 
İngilize anlattım, Cingözü yatağın 
altından çıkardık. Başım dön· 

dUğii için yalağa uzand,m. Tamam 
oıaman kamaranın kapısı açıldı. 
Kaptan telaşla: " Can kurtanları 
takımz, vapur bata yor ... ,, Demez 
mi?.. Eyvahlar olsun, demek bu 
azgı., daJgaların içinde boğulup 
gidecektik. 

"Evimde rahat rahat oturur
ken, ne dedim de bu belayı ba
şıma sabn aldım .. ,, diyere~ ağ
lamaya başladım. 

1 

birinci çıkhn, söylt: bakayım: 
Napolyon kimdir? 
Afacan - Sen biliyor musun? 
Komşu - Elbet! 
Afacan - Öyle ise, ne soru· 

yorsun?. 

Bilmecenin Halli 
Ben babamın kızıyım! 
Ben babamın, babam benim! 
Oğlum oldu, annesiyim! 

Dotru halledip birer kitap kaza
nanların bir kısmı aşatıda yazılıdır. 
Oiğ'erlerini gelecek nüıhada haber 
vereceğiz. 

Kadıköy, Mısırhoilu. Süzan, Sa
lihli Sabri B. kerimesi Muaııeı, 
Kadıköy, Yeldejirmeni, Betul Ser
mct. Maniaa, Nezihe Ramiz, Eskiıehb·, 
Arifiyc mektebi talebelerinden (3) 
numaralı, Yozgat, Gazi mektebi ta
lebelerinden Erdotan, Ankara erkek 
liıeai ikin:i smıftan ihsan B. ve 
Hanımlar. 

Dikkat: 
(Afacan) bundan sonra pazar

tesi günleri çıkacaktır. 

1 
Afacan - Haydi, oakalım: 

iki •.• Üç!.. 

Bir ... 

Ansızın korkunç bir sada 
duyduk: Dalgaların şiddetin
den direkler kmlmıştı. Kadınlar 

bağırıyor.. Erkekler koşuşuyor .. 
Çocuklar feryat ediyor.. Yüzlerce 
seyyah biribirine girmiş, · ortalık 
ana bal:>a gününe dönmüştü. 

Bir duvardan bir duvara, düşe 
kalka kamaradan dışan çıkLm. 
Salonun hali pek müthişti: Her
kes bağırıyor, saçlarını yoluyor
du. Hele bir kadın gülmek mi, 
ağlamak mı lazım, şaşırmıştı: 
Sanki şehre çıkıyormuş gibi, 
eşyalarım bavullara yerleştiriyor, 
elbiselerini katlıyordu. Zavallı 
kadının şaşkın hali, bana Aksa
raydaki evimizde çıkan bir yan
gını hatırlsttı : Bir sandık dolusu 
gümüş takımt dururken, annem 
eline bir terlik ahp sokağa f11-
lamışb. 

Anstzm yukarda bir gürültü 
o)du. Bir küçük çocuk nasılsa 

1 
tl:IFRCRNİN 
fuhaf 8ög/eri 

İnce Hesap 
Babası, Afacanla arkadaşı 

Cingözü, bir gün gezmiye gö
türdü. Afacan bir aralık arka
daşınni kulağına: 

- lnşaallah yağmur yağar! .. 
Dedi. Cingöz kı zdı: 
- Ağzını hayre açt 
Afacan güldü: 
- Apta), dedi, yağmur yağar

sa. babam bizi mahallebiciyc 
sokar !.. 

Taze Bitti 
Afacan teptili hava için Ya

kacığa gitmişti. Bir gün bir adam 
gelip, onu çağırdı : 

- Oğlum r Bu köyün en ih
tiyar adamım bana göster; onun 
la konuşacağım ! 

Afacanın yine muzipliği tut
muştu: 

- Kalmadı, baba! Dedi, lcö
yümüzün en ihtiyarı dün öldü! 

Zarar Yokt 
- Oğlum, Afacan! Sana bi

siklet almamın imkanı yok. Dll
şün bir kere şimdi bir bisikletin 
fiati senin altı ayhk mektep 
masrafın dır! 

- Zararı yok, babacığım! 
Sen bisikleti al, ben altı ay 
mektebe gitmem r. 

Mektepte 
- Muallim Bey, işte vazife

lerim! 
- ( Muallim kağıtlara ba.k

bktan sonra) Bunlann hepsf 
yanlış. Babana mektup yazıp 
senin tembelliğini anlatacağım' 

-Aman, muallim Bey;yapma
yın! Sonra babam gficenirl 

- Neden gücenecekm~, ba
kayım? 

- Ziri bütün vazifelerimi 
evde ona yaptırıyorumf 

-----=---- :-==-===::;__.;:__. 

Afacan!-Nasıl banyo gü:ı:.el nıi? .. 
ı!He güle kirlen, Cingöz Beyf •. · 

güverteye çıkmıştı. Annesi: 
- Çocuğum... Çocuğum .. Onu 

kurtardın.. Dalgalar alıp götür
mesin 1... Diye bağınyort fakat 
feryadmı kimse duymuyordu. 
Biranda güverteye atıldım. I..akin 
çok geç kalmıştım: Büyük bir 
dalga çocuğu kapınca denize 
uçurdu. 

Benimle güverteye çıkıp, mini 
mini evladının boğulduğunu gören 
annesi birdenbire cinnet getirdi; 
kendisini kaldmp denize atb. Aı. 
daha beni de dalğalar allrükliye
cekti. Güç bela geri çekildim.Bir 
tayfa gelip kapıyı kapatb. Ara
lıktan güvertenin dehşetini sey
rediyordum: 

Birinci dalga vapurun baca· 
lanm uçurdu, ikincisi direkleri 
kırdı.. Ansızın sular içeriye dol· 
mıya başladı... Koca gemi bir 
dakika içinde azgın dalgalar 
arasında kaybolup gitti. 

-Mabadi var-



8 Sayfa 
== 

. -. y.. "'" <. _,w\ .• •f4-"•. ~ .... , ......... " • 1 .... .... ' 
. ~ ·~·~~·-..... ... ~~ . ., .. ,, . .. . . 

'.& c ,_,,,, ,.. • - ... \'.I • - ,J ~ ' •• , ~· .. • .,,..7 .r • 

HA u ÜRREŞIT 
:~ . .. : 

• 4', • 
.... . ... ;'f: . ~ :· ~- t$• Yazanı*'#-- -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

- Denanirin mi ? 

- Evet, amca, Denanirin t. 
Çünki o, hakikaten gOneştir ve 

ben o gün eşi gördükten sonra 
bu sevimli yıldızlarda ziya his· 
ıetmiyorum. 

F enhas, ilç güzel kızın bir 
lahza temaşası için bile ücret 
istiyecek kadar densizdi. Mllşt~ 

rilerinin dudak dudağa verip bir 
şeyler fısıldadıklarını görünce 
inirlencli : 

- Burası, dedi. esir pazan 
değil, F enhasın evidir. Bedava 
kız seyrine gelenler pişman 
olurlar. 

İsmail, para düşkünn terbi
yesiz herife iyi bir cevap vermek 
için ağzını açmak isterken ve 
Harun ise, yanındaki uşağa küs
tah ev sahibini dövdürmeyi ku
rarken içeri bir kız girdi, esir 
tacirinin kulağına birkaç kelime 
söyledi. F enhas, bu kelimeler 
llzerino ıaşırdı, müşterilerine 

döndü. 

- Affedersiniz, dedi, mühim 
bir zatın evime geldiğini haber 
aldım. Kendisile görüşmek mec
buriyetindeyim. Arzu ederseniz 
salona geçiniz, beni bekleyiniz. 
Yahut bu gecelik pazarlığı hıra· 
kalım, yarın gör~elim. 

Harun, Denanire nedim yap• 
mak ve onun kendisince pek 
,nksek olan güzelliğini bu llç 
güzelin teşkil edecekleri nurani 
sehpa üzerinde seyretmek kararını 

vercl.iği için ayrılmak istemedi. 
Ayni zamanda bir esir tacirinin 
kendilerini mühimsememesinden 
huylandı. Haşin bir sesle Fen
hasa çıkıştı: 

- Kalacağ11 ve bu kızlan 
alacağız. Yeni gelen misafiriniz. 
bizim vereceğimiz paradan kıy• 
metli ise biz bekliyelim, değilse 
bizim ~imizi bitirin, o beklesin. 

Esir taciri, " Hay gafiller! " 
der gibi topuklarının Ostünde 
yüksele yüksele müşterilerinin 
yüzün baktı ve şu cenbı verdi: 

- Beklemek maalesef size dü~n
yor. Çünki gelen zat, ömründe 
kim eyi beklememiştir! 

Ve müteakıben halayıkn emir 
verdi: 

- Efendileri salona götürf 

İsmail, mütehayyırdı. H ırun, 
mUtehevvirdi. Ömründe kimseyi 
beklemediği yüzlerine karşı hay
kırılan adam, acaba kim olabilirdi? 
Bu hak, herkesi bekletmek ve kim
seyi beklememeK hakkı, kiire ü:ıe· 
rinde ancak Harunürreşidin idi. O 
balcl<a Bağdatta tesahllp edebi
lecek kim vardı?.. lsmail hay
retle ve Harun hiddetle bu ci
heti düşünerek ilkin oturduktan 
salona dönerlerken Fenhas, keu
dikrinden ayrılmış ve çrdiven· 
leri paldır küldür inerek kapıya 
koş llUŞtu. 

Dünyada yalnız para tamyan 
-.e ı ara kuvvetinden bqka hiçbir 
kuvvete hürmet etmiyen bu şöh
retlı esir tacirini bu kadar telaşa 
dll ·;ıren misafir, eve girmiye 
lüzu.n görmemişti, sokak kapısı
nın eşiği önünde duruyordu. 
Yüzü, &özü sanla olup üstiinde 

I 
gen~ bir maşlah vardı. Fakat 
o kapalı halile yine tuh bir 
heybet ve görenlere hürmet 
telkin edici bir hususiyet taıı· 
yordu. 

F enhas, yerlere kapanırcasına 
bir acele ile geldi, meçhul mi
safirin eteğine sarıldı : 

- Oh, velinimet; dedi; köle
nizi şereflendirdiniz, başımı gök· 
lere değdirdiniz. Lakin hicap 
i_çinde de bıraktınız. Sizi böyle 
ayakta görmek beni üzüyor, yer
lere geçiriyor. 

Misafir, şeyle bir etrafına ba· 
kındı, bira~ ötede fanus tutan 
halayığı Fcnhasa göstererek 
fıs ıf dadı : 

- Işık istemez. Şu kızı sav 
ve beni dinle 1 

Kız, esir tacirinin işnretile 
uzaklaşınca sesini biraz daha 
kıstı : 

- Evinde şimdi kim var 1 
- Üç Horasanlı tacir 1 
- Yani Emirülmüminin Ha-

runitrreşit Hazretleri, amcası ls
mnil ve bir uşak 1.. 

(Arkası var ) 

=RADYO= 
30 Mart 932 Çarşamba 
lSTANBUL - ( 1200 metre ) 18: 

graınofon. 19,S Cennet ve Mebrure 
Hanımlarla Y csari Asım Bey, 20,S 
gramofon, 21 Bedayi musiki heyeti, 
~2 caz.bant. 

BvKREŞ-(394metre)20,40 Şaman• 
dan tarkılar, 21 viyoloo solo, 21,45 
piy no solo. 

BELGRAD - (429 metre) 20,S 
Yugoslavya konseri. 21,20 tanro 
saati. 

ROMA - (449 metre) 22 tenfool, 
21,45 opera binuından nakil. 

PERAG - ( 488 metre ) 20,20 
salon orkes trası. 

VIY ANA - ( S17 metre ) 2045 
Aricn şarkılar1, 21,25 Madamo 
Larşidiik. 

PEŞTE - (550 metre) 20,39 Kora 
ıarkıları, 21 110 Verdiden parçalar. 
VARŞOVA - ( 1411 metre) 20,30 

haf f musiki 21,15 gramofon. 
BERUN - (1635 metro) 20 dOnya 

aiya 'leti, 21 solon orkHbraın. 

31 Mart 932 Perşembe 
JSTANBUL - ( 1200 met.re S ki· 

-fovat) 18 gramofon, 19,5 Cennet ve 
Hayriye hanımların iştir kile saz, 
20,5 konferana, :ll BeJkıs hamının 

iştirak ı le saz, 22 or kutra. 
BÜKREŞ - ( 394 metro 16 kilo

Yat) 20,40 rrlLIDofon, 21 Haydn mü
aameresL 

BELGRAD - (429 metre) 21,30 
cazbant, 21,SO Haydn müsamereai. 

ROMA - ( 441 metre) 21 ır•· 
mofon, 21,45 Beitho\•en müıamereıi. 

PRAG - ( 488 metre ) 21 studyo
da lı:omedi, 22 (R. j.) orkestrası. 

ViYANA - ( 517 metre ) 20,40 
Fnust orkestrası. 

PEŞTE - ( SSO metl"e ) 20,30 
gramofon, i 1e ftalyan tarkılan. 
VARŞOVA - (1411 n.etre) 20,.:S 

gra ofon, 21,IS haf ıf konaer. 
BERLIN - ( 193S metre ) 20 la· 

yipçigden naklen konser, 23.30 dana 
ha.-alan. 

Salim Sırrı Beyin Konferansı 
Selioı Sırn Be> yarın akşam 

saat sekiz buçukta radyoda 
mutat konferansını verecektir. 

Mevzu : { Le Brix ) tayyare 
ile devri al.em seyahatini nasıl 
yaptı ? dır. 

mütehassısı Lisan 

Mu lii AN JEL 

Frans zc 
tedrlshaneslndc:ı ı Mııhtumunu~uQ 1-"rnn• 

uzcaat uyıf • derlı.I blsc g6nderinlı, 

onıı takviye etmeif deruhte ed eriz. 

Aylıiıı Birinci grup 3 Uca, lklnct •o DçDn

cü 4 liradır. Eıaiakliad• Karakq Haıu. 

SON POSTA 

Bir Muziplik 
Viyan alı Nöye F raye Ga

zetesini Fena Halde 
Atlattılar 

Viyana 29 ( Hususi ) - Bura• 
da çıkan Nöye fraye Presse 
gazetesi Paristen aldığı bir tel
grafa atfen, M. Puankarenin 
öldüğünll yazmıştır. Gazete iki 
sayfasmı Puankarenin ölümüne 
tahsis etmiş, onun bayab ve si• 
yaseti hakkında uzun uzadıya 
yazılar yazmışhr. Neticede bu 
telgrafın Paristen bir muzip ta• 
rafından gönderildiği anlaşıl· 
mıştır. 

Edisonun 
l\ irası 

Dava Açan Oğlu iddia
sından Vazgeçti 

Nevyork, 29 {Hususi) - Meş
hur muhteri Edison ölürken 12 
milyon dolara balig olan servetini 
ikinci karısından olan çocuklarına 
bırakmış, ük kansından olan 
Vilyam ismindeki çocuğunu mi· 
rastan mahrum etmiştir. Bu va
ziyet karşısmda mirastan mahrum 
olan çocuk mahltemeye milracaat 
ederek dava etmişti. Fakat Edi· 
sonun diğer çocukları i~i mahke· 
meye düşmekten kurtarmışlar ve 
bu karde~lerini de aralanna ala
rak mirası aralannda taksim et
mişlerdir. Vilyam da -davadan 
vazgeçmiştir. 

Sahta Belçika Paraları 
Osmanlı Bankası Komiserli· 

ğinden verilen malumata göre, 
yüı franklık Bahte Belçika para
ları mevkii tedavüle çıkarılmıştır. 
Bu banknotlar, biri birine yapı• 
ftk cWh iki tabaka kağıttan 
yapılmı tır. Banknotlarda kıralı

çanın resminin alt köşesinde na
zan dikkati celbeden siyah bir 
nokta ardır. Arka tarafında 
filigı iaular üzerinde bulunması 
lazım olan çizgi yo1"-tur. Belçika 
Milli Bankası, 1 nisan tarihine 
kadar kalpazanın tevkifine me
dar olacak malümatı veren zata 
10,000 frank mükafat verecektir. 

tıaryanın Nüfusu 
Roma 28 - istatistik mer· 

kez enstitüsü, ltaJyanın umumi 
nüfusunu Şubat sonunda ( 4~ ) 
buçuk milyon olarak ilan etmiştir. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapanış 

Fransız Frangı 00 12 06 
f ngiliz lirası 96 00 00 
Dolar o 47 55 
Liret 9 18 00 
Belga 3 38 50 
Dralım ' J7 79 00 
fsviçre frani' 02 44 50 
Leva 63 61 00 
Florin 1 17 ()() 

Koron c. 15 90 ()() 

Şiling 3 78 00 
Peıata 6 24 00 
Mark 1 98 00 
Zloti 4 22 oo 
Pengo 3 78 ()() 

Ley 00 78 73 
Dinar 00 27 39 
Çervonets 10 94 

Tahvilat Kapnnrş 
~ 

ı. Dahili 
50 r-D. Muvahhide 25 

A. Demiryolu ()() 

Bors.t Harici 

Albn 9 25 
Mecidiye 48 05 
Banknot 2 32 

Mart 30 

Atina Mektuba 

Yunanistanda 15 inci 
• 
idam Mahkômu Kadın 

Anasi1e Beraber Kocasını Parçalıyan 
Kadın İpe Çekilecek 

I 

Mahkeme celsesindtt: MalıkDmların miida/ii Matmazel TimomiıU, 
üçüncü kudın da maktalün zeocesi '"' idam 

nıahkümu katil kadın Fula 
Atina 26 ( Hususi Muhabiri· 

mizden ) - Bir mfiddet evvel 
zavaJlı bir adam, karısı ve kay
nanam tarafından kesilerek öldii
rülmilş ve cesedi yakılmıştı. 
ihtarı umumiyenin nefretle ve 
alaka ile takip ettiği bu kanlı 
ve canavarca ainayetin failleri 
olan kadının ve kaynananın mu• 
hakemeleri bitti ve karar gece 
yarısı tefhim edildi. Kocasmt feci 
surette öldüren kadın idama 
mahkum olmuş ve karar infaz 
edilmiştir. 

Kaynananın idam karan mü
ebbet küreğe tahvil edilmiştir. 
Bu münasebetle idam cez sınm 
infaz şekillerinin Yunnnistandaki 
tar;bi seyirlerinden bahsedeceğim: 

Yunan adliye tarihinde şim
diye kadar 15 kadın idam edil
miştir. Yunanistan istiklalini ka
zanarak bir devlet halinde teşek
kül ettiği zaman adli kanunlar 
idnm cezasını da ihtiva ediyordtL 

O vakit idam cezaları kiyotin 
ile infaz edilmekte idi. Yunanis· 

tanda bir kiyotin olduğu için ba 
alet cezaların infazı için semt 
semt, şehir şehir dolaştıralıyordtL 
Bunun için o zaman Yunan adD 
tarihinde bu alete "seyyar kiyo
tin" ismi verilmişti. Bu aleti kul
lanan ilk cellat Hasan isminde 
biı· Arnavut idi. 

Hasan 1840 da vefat edince 
bütün yunanistan alt üst edilmiş, 
hiç kimse cellatlık vazifesini ka· 
bul etmemişti, bunun üzerine 200 
drahmi maaşla F ransadan bir 
cellat getirtilmiştir. Bu cellat 
estiği her kafa için de ayrı bir 

licret aldığından birkaç sene 
zar fında servet sahibi olmuşttL 
Kiyotin usulü 1914 eneainde 
kadar devam etti. Bilahare mah· 
kumlar kurşuna dizilerek idam 
edildiler. ı 922 ihtilal hüküm eti 
tarafından 6 nazırda kurşuna di· 
zilerek idam edilmişlerdi. 1925 to 
Jeneral Pangalos salben idam 
şeklini vazetti. Bu usulde biliha• 
ra terkeditdi. Şimdiki idam ka
rarları yine asılarak infaz edil-
mckted. ir * 

iki büyük sinema yıldızı 
DOUGLAS FAİRBANK jr. ve ROSE 

• 
!YI A J l K sinemasının 

yarın akşam büyük G A L A olarak göstereceği 

SEVENLERİN GÜNAHI 
aşk ve istirap filminde arzı endam edeceklerdir. 

filmde: 10 bin lcişilik bir ordu ve 5 topçu taburu mlithi~ 
a. bir muharebeye iştirak ettikleri görülecektir. 

> Bo akşam 

ELHAMRA sinemasında 

MEKSiKALI DANS"Z 
( La courtisaııe Mexicaine ) filmini gidip g&eceksiniz. 

Bu eserde gitaralann iştirakile taganni edilen lspanyol 
şarkılan ve bat döndürücü tangoları temqakiraru IOD 

derece memnun edecektir. 

ilaveten ; Sesli Varyeteler ve Paramount • Jurnal' dan Llnd· 

berg'in Çocuğunun Kaçırılması .. Çocuk Kaçırılmadan Birkaç 

Saat Evvel Bahçede Görülmektedir. • Kaçırıldığı Oda • Zabı· 

tanın Tahkikatı - Anıerika'da Heyecan • Bundan Maada 
» Amerika Ordu ve Donanmasının Manevraları. 

Bu akşam Kadıköy Slireyya ı 
sinemasında 

ACEMi 

V~~:.L~~~~ ~ ıw 
Nakleden: 

Hüst:yin Suat B. 

Economou Operet Heyeti 

Fransız tiyatrosunda 

Bu •lrı•m saat 21,30 l• llıJadaııa Paola 

Nikoleeku ıoreflne bDyO.k GALA olarak 

TRIS AGAPES 
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30 Mart SON P10ST A 

Sarayın Bir Köşesinden Yükselen 
Figan Bütün Köşelere Sirayet Etti 

Sultanlar Da Bu Suretle Bahabrının Ö; düğünü Anlamışlardı 

NAKiLi z iY A ŞAKIR 

Her lıaklcı mah/ıızJar 

-275-
• Abdiilbaıaidin ISIUmUnden aonra -

Paravanlaran arkasından ve 
oda kapısından keskin çığlıklar 
koptu.. Müşfika ve Naciye Ka
dmefendiler, çılgın gibi koıtular. 
Abdlllhamidin biruh cesedi üze-
rine kapandılar. Saçlannı, baş
lanm yoluyor, hıçkıra hıç· 
kıra f~ryat ediyorlardı. Zülfet, 
Giilşen, fuJye kalfalar, Abdülba-
midin bu sadık hazinedarları, kar
yolanın yanında, kendilerini yer
den yere abyor, başlarım karyo-
lanın tahtalarına çarpa çarpa 
baykmyorlardı. (Hünkar cariyele
rinden Dilrüba, Mah•enver, Dil
beste, Çeımiyegin kalfaların 
renkleri mosmor kesilmiş, hepsi 
de yerlere serilerek hıçkırıktan 
boğulacak hale gelmişlerdi. 

Ôteki saraylılar salonlarda, 
koridorlarda oradan oraya koşu· 
yor.. Başlanna yumruklarla vura
rak, saçlannı yoluyor, feryat edi
yorlardı. 

Saraym bir köşesinde, birden
bire yükselen bu feci ve matemi 
figan, derhal öteki kaşeye sira
yet etti. Bu acı feryadı duyan 
aultanlar, babalarının öldüjiinü 
hisseder etmez, adeta kendilerini 
kaybettiler. Korkunç çığlıklarla 
endi biribiTlerine sanldılar ve 
sonra ayrıldılar. Bazıları: 

- Babacığım.. babacığım. 
Diye haykıra haykıra düşüp ba

yıldılar. BazJarıda Harem dairesine 
aaldırdılar. Sultanlardan sonra 
aaraya gelen damatlardan Arif 
Hikmet Paıa ile Nami Bey bayı
lanlann imdadına koşuyor, baba 
acu;ı ile çılgın bir hale gelen 
ıultanlan teskine çalışıyorlardı. 

Ayni zamanda muhafızlardan 
binbaşı Zek~riya Beyle binbaşı 
Ali Rıza Bey, Harem dairesine 
koşmuş, doğruca Abdülhamidin 
yatak odasına girmişlerdi. Arhk, 
IBl'ayın her türlü adet Ve mahre
miyeti zail olmuştu. feci hadise
ler karşısında biribirini yabancı 
görmiyen insanlar gibi, Zekeriya 
Heyle Ali Rıza Bey de kadınlann 
arasına kanşmış, onları teskin ve 
teselliye uğraşıyorlardı. Evvela, 
büyük bir hissi merhametle, Ab
dü\hamidin naşı üzerine kapan
mış olan kadınefendileri ayırdılar 
ve od.ıdan çıkardılar. .Sonra 
Abdülhamidin çenesini bağl:yarak 
kollarım ve ayaklarım muntazam 
bir şekilde uı.attılar. 

Bu esnada Rasim Bey de gel-
di. Vazifesine taalluk eden bir 
keyfiyet olduğu için Abdülhami-
din vefat etmiş olduğunu, gözle
rile gördü .. Ve derhal, cenaze 
odasında iki zabitin nöbet bekle
mesini, arzu ederlerse ağalardan 

birinin de nöbetçi ubitlerine re
fakat etmesini ve şimdilik odaya 
kadınlardan hiç kimsenin girme
mesini emretti. 

Biraderinin vefatını haber alan 
(Beşinci Sultan Mehmet) , şehza-
de ve sultanlara taziyet etmekle 
beraber, arzu ettikleri takdirde 
gece sarayda kalabileceklerini 
de haber göndermişti. 

Esasen Abdiillıamidin vefatile 
artık saraydaki memnuiyctlere de 
lüzum kalmadıği için harem da
Jret;İoio kapıları açılmış, Sultan· 

l 
lar ve şehzadeler barem daire
sine abnmıflL Muhtelif oda ve 
salonlara yerleıtirilen sultan ve 
şehzadeler biribirJerine gidip seJe
biliyorJardı. 

Abit Efendi daha aabaJaleyin 
erkenden barem dairesinden 
çıkarılmıştı. Muhafızlar tarafın
dan bftyOk bir şefkatle oyala
nıyor, uzaklara götürüldüğü için 
pederinin vefatını bilmiyordu. 
Nihayet, akşam olduğu zamaıı 
saraya getirildi ve, valdesine tes
lim edildi. 

Abit Efendi, pek çok sevdiği 
pederinin vefatından haberdar 
olunca, o kadar mftteessir oldu ki, 
adeta baygınhklar geçirdi. Ab
dülhamidin en felaketli günlerin
de yegane medan süruru olan ve 
saltanat hayalının her türln levis 
ve ihtirasatından tamamen uzak 
yaşayan Ahit Efendi, annesmın 
kucağına abldı. Sabahlara kadar 
buhranlar ve ihtilaçlar içinde 
hıçkıra hıçkıra ağladı. .. 

Abdülbamidin naşının üstü, 
turuncu zemin üzerine yeşil işle
meli kıymettar bir hint ıalile 
örtülmüştü. Başucunda Şöhrettin 
Ağa hafif ve hazin bir sesle 
Kuran okuyor, iki nöbetçi za
biti sobanın yanında oturuyor, 
başlarım önlerine eğmiş, derin 
bh· sUküt içinde düşünüyorlardı. 

Hafif bir buhur kokwau, 
odanın ılık havasına y.ayılıyorda. 
Ahit Efendinin yatak odasından 
ve daha ilerdeki odalardan boğuk 
ve yorgun hıçkırıklara kantaıı 
ince Ye titrek Kuran ıadaJarı ge
liyor, koridorlarda sessizce dola
şan kalfaların mahzun ve mlıteessir 
şehkaları işitiliyordu, 

Saat ona gelmi~ti. Selimbk 
tarafından kalabalık ayak sesleri 
ititildi. Abdülbanıidin vefatını 
tahkik için muhtelit bu heyeti 
sıhhiyenin geldiği haber verileli. 

* Heyet, Tıp Faktiltesi Reisi 
Müderris Akil Muhtar, Sıhhiye 
müdürü Umumi vekili Mustafa 
Adnan, Harbiye nezareti mhhiye 
dairesi iiçüncü tube müdürü mi
ralay Sadık, Gülhane jieririyat 
hastahanesi sertabip ve müdürü 
kaymakam Zelingen, Alman has
tahanesi sertabibi doktor Şili)p, 
Taksim hastahanesi sertabibi 
doktor Rifat beylerden mürek
kepti. Bu heyete hakanı sabıkın 
hususi tabibi kaymakam doktor 
Atıf beyle sermuhafız kayma
kam Rasim bey de refakat 
ediyordu. 

Abdülhamidin naşı üstftndeki 
şal kaldmldı. O anda, herkesin 
çehresinde acı bir raşe dolqh. 

Evveli, bu naşm, Abdülha
midin cesedi olduğu, şahsen ken
disini tanıyanlar tarafından te
miıı ve tespit edildi. 

Sonra, elbiseleri soymak 
mümkün olmadığı için makas 
getirtildi.. Doktor Şila} p makası 
aldı. Elbiseleri kesmiye bafladı. 
Doktor Atıf Bey de yardım edi
yordu. Elbise ve çamaşırlar 
bu suretle parça parça edile
rek çıkarılırken Abdülhamidin 
çıplak vücudu yavaş yavaş gö
rünmiye başlamıştı. Daha birkaç 
saat evvel, doktorların karşısına 
gecelikle bile çıkmıya razı olmı
yan Abdülhamit, nihayet, birkaç 
makas darbesinden sonra, heyetin 
mütecessis nazarlara karşısmda 
çırçıplak kalmıştı. 

Havagazinin çiğ ve mebzul 
ziyaları albnda Abdülhamidin ce-

sedi, tam bir mumya sarılığı 
l'Öıteriyordu. Bu zayıf cesedin 
heyeti umumiyeai, korkunç ve 
iğrenç değildi. Çeneaindeki bağ, 
çıkarıldı. Ağarmış saçları, pkak
larma doğru yayı1Dllfb. Amuden 
gelen ziya altında uzun, siyah 
ve mukavves ka9ları daha bariz 
bir şekilde irtisam ediyor, artık 
tamamen kapanmış olan gözleri, 
çukurlaşarak biraz daha derinle
şiyordu. Ynzn biraz sol tarafa 
müteveccih olduğu için büyü
cek ve kemerli burnunun her 
tarafında derin bir ııölge hiad 
ediyor, yüzünil daha zayıf ve 
daha kuru gösteriyordu. Vn
cudunun umumi şekli, çok zayıftı. 
Geoit omuzlanmn kuru kemik
leri yükselmiş, ince ve uzun 
boynu bu kemikler arasına g6-
mülmüştU. Göğsü, kurumuş gibi 
aadece kemikten ibaretti. Her 
erkekte az çok mevcut olması 
lizımgelen kıldan hiç eser yoktu. 
Yalnız memelerinin koyu kestane 
renkli başlarının etrafında hafif, 
Te kısa birkaç siyah tfty g6rn
nUyordu. 

Heyet, tamamen naşın üstüne 
eğilmiş, en müdekkik ve en mü
tecessis nazarlarla tetkik ediyor
lardı. Dr. Şiliyp Abdnlhamidi, 
batındaki saçlannın arasından 
itibaren muayeneye batladı.. Ba
şının hiçbir kısmında, daii şüphe 
bir nokta bulunamadı. 

- Arkası var• 

1 Birkaç Fıkra 

1 
Jir Fark 

Bir tuhafiye magazaa1. Kapı
dan içeri genç bir hanım girmif-
tir, yeni evlidir ve kocuını mem
nun etmek için ona yakalık 
almak fikrindedir. Bu iş, ODUD 

ilk abş verişlerinden biridir. Sakı· 
!arak memura yaklaşır: 

- Yaka istiyorum. 
- Erkek için mi, kadın için 

mi, efendim? 
- Erkek için. 
- Kaç numara? 
Kadıncağız numarayı bilme

melctedir. Kocasma sormayı unut• 
muştur. Memur, hanımı sıkınbdan 
kurtarmak ister: 

- Meseli benimki gibi mi? 
Karşısındakinin kenarları sim-

siyah olmuş yakalığım görünce 
kadın derhal cevap verir: 

- Hayır, hay11, temizinden 
çok temizinden! 

Daimi Yalancı 
iki Yahudi istasyonda karşı· 

]aşırlar. Biri ötekine sorar: 
- Nereye l.öyle fsak? 
- Edirneye yidiyorum. 
- Edirneye gittiğini söyledi-

ğin zaman Kırkiliseye gittiğini 
kaç defa yakaladım. fakat bu 
defa hakikaten Edirneye gittiğini 
biliyorum. 

O halde niçin yalan söylü
yorsun? 

Bir Fen imtihanı 
- Yaz günlerinin uzun, kış 

günlerinin de kualığı sebebini 
anlatır mısınız? 

- Efendim, sıcaklık cisimleri 
genişletir, soğuk ta tckallus et
tirir. Onun için yaz günleri uzun, 
luı günleri de kısadır! 

- ---

BIZiM 
• . .. ("ı : -. ... DAKTiLO 

Bugünün 

62 

- Bugün tokatlayana gittim. 
O zat ile görüıtüm. 

Diye söze başladı: Evet .. g&
rüttüm. Çok nazik ve terbiyeli 
bir zat ..• Tahsili de ziyansız. (Oks· 
ford) a devam etmiş, fakat haata
hk dolayıaile ikmale muvaffak ola· 
mamış. Söylece küçük bir imtihan-

dan geçirdim,fena bulmadım .. Y almz, 
serveti hakkında bizim Avni Bey 
biraz mübalağaya kapılmış. Adam· 
cağaz doğrusunu ~yledi. ( Tanta) 
da bir çifliği ile ( lıkenderiye) de 
küçük bir fabrikası; (Kahire) de 
güzel pir aparbmanı, ( Remle ) de 
zarif bir kötkli, ( Nil) de de bir 
( Dehebiye ) ai va11D1f. Senevi 
varidata on iki bin, ili on beş 
bin İngiliz lirası arumda te
beddill ediyormuf.. Eiı, bu da 
fena bir para değildir Kevser 
Hanım.. losam büyük bir refah 
içinde geçindirebilir.. Değil mi ?. 

Ben, önüme bakıyor ve derin 
bir sükut içinde dinliyordum. 
Amıca Bey devam etti : 

- Ailesi bakkmda malumat 
istedim. Aslen Arnavut imişler. 
Büyük babası Mısıra gelmiş orada 
yerleşmiş, servet kesbetmiş. Kft· 
çük bir aileden oldukları için 
tabii Mısırın yfiksek tabakası 

arasında maruf değillermiş. •• 
Adamcağız, her şeyi açıktan 
açığa söyledi. Hatta: ( Ben, 
doğru söylemeyi severim. Falan, 
yahut filan paşanın oğluyum diye 
yalao söyliyerek bilihare mahcup 
olmak istemem. Ben de, babam 
ve büylik babam gibi bizzat 
çabşıyorum ve kazanıyorum. ) 
dedi. Her sene Avrupaya birkaç 
seyahat yapar ve muhtelif mü
esseselerJe iş yaparmış. 

Amca Bey, burada durdu. 
Asıl meseleye girmek için bir 
pasaj anyordu. Bir iki saniye 
düşündükten sonra: 

- Gelelim meselenin esasına. 
Bu zat, düğünUn MıStrda yapıl
masmı istiyor. (Ne de olsa, bu
rada şerefimle mütenasip birşey 

yapmak mümkün değil. ) 
Onun için, burada, aile ara
sında sesizce bir nikah yaparız. 

Zevcemi alınm. A vrupaya gide
rim. Orada düğün levazımını 
onunla beraber ikmal ederim. 
Oradan Mısıra döner, mükemmel 
bir cemiyet yapanm. Diyor. 

Bu da fena bir fikir değil •.. 
Kendisile bir saat kadar görüş
tükten sonra, ahbabım olan otel 
müdürilnden de şöyle gizlice bir 
tahkikatta bulundum. Oteldeki 
harekatı gayet dürüst olduğu 
gibi pasaport ve sair evrakı da 
muntazammış. Muayyen zaman
larda otele gidip geliyor ve tam 
bir iş adamı gibi hareket 
ediyormuş... İştt Kevser Hanım, 
vaziyetin görünüşii bundan ibaret. 
Şimdi, adamcağız bizden yirmi 
dört saate kadar cevap bekliyor. 
Eğer müs et cevap alırsa, azi
metini tehir edecek. Yok, eğer 
menfi cevap verilirse, burada 
başka işi olmadığı için Viyanaya 
gidecekmiş.. E, söyleyiniz b ıka
lım, bu baptaki fi riniz ne ır? 

- .... 
- Yok Kevser Hanım... Bu 

gibi meselelerde sıkılmak ğru 

değildir. Siz, zeki ciddi, akl tam 
m nasıle ib:ışmd.. bir .J.. • ..:aıu1L 

Romanı 

Y aı.an: Z. Şakir 

Mukadderatınız hallolunurken si
zin de bir reyiniz bulunmalı. Say
leyiniz bakalım? ... 

Yava~ yavaş, gözlerimi kal
clardım. Amca Beyin yüzfine ba
kamıyordum. Ağır ağır gözlerimi 
duvardaki resimler arasından 
kayd1rarak bir istinat noktası 
ararken, takvimin bugilnk6 say
faaı üzerinde duraladım: 

13 
Klnunuevvel 

Bu, 13 rakamı, bir anda zih
nime dolaştı. Acaba hakikaten 
bu rakamda bir şaamet var mıydı?. 
Tam bugünde bu işe başlamak .•• 

- Sıkılmayınız Kevser Ha
nım... Bu gibi şeyler, açıktan 
l'ÖriişUlmelidir. 

Amca Beyin, cevap bekliyen 
eözleri, gözlerimi arıyordu. Titriy• 
titreye onun gözlerine baktım: 

- Pekala efendim.. Siz [mil· 
nasip gördükten sonra.. Ben de 
kabul ediyorum. 

Dedim... Amca Bey, ayağa 
kalktı. Elimi sıkarak: 

- Allah hayırlı etsin Kevser 
Hanım. Mütebaki müzakerata 
girişmek için yemekten sonra T o
katlıyana giderim. Siz de, valde 
hanımla görüşünüz. Arzu buyu
rurlarsa burayı teşrif etsinler, 
bir de biz görüşürüz. 

Dedi. 

* Akılda ve ha} n!de olmadığı 
halde birdenbire zuhur ediveren 
bu izdivaç teklifini bu suretle 
kabul ettim. 

Kabul etmeyip te ne ya· 
pacakbm.... iş hayatında sü
riim sftrüm sftrünmek, vaziyetin
den emin olmayan bir beslemeı 
gibi yarınki hayatın ne olacağım 
bilmemek, ve sonra da hergftn 
Avni gib.i birtakım maskarala
rın sefil ve iğf alkar ihtirasahna 
göğüs germek.. Bıınlar kolay 
mıydı ?.. Bugünk~ şeklime ve 
ve vaziyetime göre Zülbahar Bey, 
benim İçin eti ve menendi olmı· 
yan bir koca idi. Acaba o benim 
hakkımda ince bir tahkikata 
girişmiş olsaydı bann karşı kal
binde hissettiği ar .. unun harareti 
ıoğumıyacak mıyidı ? F arzede
lim ki; 

- Refikam olacak hanımın 
evine gitmek, orada bir kahve 
içmek, bir kete de ailesi efradını 
görmek istiyorum. 

Deseydi ne yapacaktım ? .. 
Neclalar bile daha hala annemin 
bir tülün amelesı olduğunu bil
miyorlardı. Bereket versin ki 
adamcağız evvela Avni ile Amca 
Beyle göriiştükten sonra aill'Vİ 

vaziyetim hakk nd tahkikata 
girişmiye liizum gcrı ı emiş .. 

Artık, bu sefil ve muztarip 
hayata niha) et ermek için 
ben de ince eleyip sık 

dokunrnkbm vaz g · ne i, talihin 
birdenbire öın ıne çıkardığı bu 
büyilk fırs.ıtt .. n İo;tıt. de etmeli im. 

Yeni Ne ri at 

K o 

( .ı\rk ın 11ar) 

ası olan 
r k-

{ 

yazıları ' ve 
LlAUlle'\i.t.r.~ı~ .. ., ->~ ede.rıı... 



10 .Sayfa SON POSTA 

Denizlerinde Bi~ Seyahat Macerası 

e • Muharriri: 

- ----- Stakpool 

Üç Serseri .. Üç Milyoner -19-

Sıkrit nasihat etti : 
- Kafa kırmaktan bahset

mcyınız. Bu ıyı bir hal tarzı 

değildir. Makar dostlaramm bi
rinden sermaye temin etti, iki 
arkadaş ile birlikte bahsettiği
niz altm peşinde, yoJa çıkmak 
üzeredir. Beni meraka düşüren 

,ey .. 
- Anlıyorum, (Makar)ın iki 

arkadaşını ela kafese koymasıdır, 
değil mi? Merak etmeyiniz, mu
hakkak buna muvaffak olacaktır. 

- Makarın arkadaşları na
muslu insanlardır, kendilerine ih
tiyatlı bulunmalarını tavsiye ettim, 
bir daha edeceğim. Fakat fazla 
ihtiyat hiçbir zaman lüzumsuz de
ğildir. İşte bu dlişünce iledir ki, 
sizinle konuşmak istedim. Siz 
bunların en büyüğfisünüz. Ve 
fazla olarak (Makar) ı yanındaki 
iki arkadaşından fazla taniyor
sunuz. Bu sıfatla size bir 
iş vereceğim. Fakat bir daha 
Makar ile karşılaşmamak ıçm 
derhal (Sidney) şehrinden çıkınız 
Ye yarm sabah saat sekizde beni 
görmiye geliniz. İşte kartvizitim, 
adresim üzerindedir. 

Kaptan Hul kartvizitini baş

parmağı ile şahadet parmağı 

arasında tuttu : 
- Gelirim, dedi, gelirim f 

Fakat Allah biJirya, cebimde to
pu topu yarım lira var. Bununla 
nasıl vakit geçirebilirim ? 

Sıkrit cebinden bir lira çı

kardı : 

- işte size bir albn! Fakat 
iktisatla harcediniz ve bilhassa 
içkide çekininiz, sonra her şeyi 
mahvetmiş olurıuou:ı. lıterseniz 
buradan doğruca iskeleye gidi
niz, kuytu bir yere çekıliniz ve 
istediğiniz kadar yiyiniz, fakat 
içmeyiniz ve bilhasaa dilinizi 
ııkı tutunuz! 

Gemi Hazırlamyor 
Tilmao ile Hagton biraz evvel 

(Makar)m başına gelenlerden hiç· 
bir şey bilmedikleri gibi Sıkvit 

ile kaptan Hul arasında geçen 
muhavereden de hiç bir şeyi öğ
renememişlerdi. Buna muka
bil (Makar)in gemiye yerleştiğine 

ve karaya adım basmaktan muh
teriz yaşadığına dikkat etmişlerdi. 

Makar giiverteye bile çıknıı· 

yor ve ayaklarına ağrı geldiğini 

söyliyerek mütemadiyen kamara
da oturuyordu. 

Tilman bu vaziyete bakarak 
bir gün Hagton ile konuşurken: 

- Bilmem amma, dedi, bana 
öyle geliyor ki Makar saklanan 
bir ad:ıma benzemektedir. 

Hagton: 
- Ben de ofikirdeyim, ceva

bım verdi. İhtimal ki karada öte
kine berikme borcu vardır. 

Maamafib bu müddet zarfında 
hazırlığa faaliyetle devam edili
yordu. Geminin derhal denize 
açılabilecek halde olduğunun söy
lenilmesine rağmen birçok eksik
leri vardı, Bunların birer birer 
almıp getirilmesi kolay değildi. 
Vakui Sıkril bu teşebbüs için bin 
liralık bir sermaye koyacağım söy
lemişti, fakat masrafa çok dikkat 
ediyor, herhaııgi bir şeyi alma
dan evvel uıcrinde uzun uzadıya 

"Makar 
İçin 
Karaya 

Kaptanın Eline Düşmemek 
Denize Açılacakları Güne Kadar 

Çıkmamıya Karar Vermişti.,, 
münakaşalar yapıyordu. O de
recede ki bir gün Tilman ar
kadaşına: 

- Eğer Sıkritin bu derece 
hasis olduğunu bilseydim mutlaka 
başka bir sermayedar arardım, 
dedi. Yiyecek meselesi için de 
uzun uıadıya münakaşa yaptık. 

Ben dokuz aylık erzak isti
istiyordu. O altı aylığın kafi 
olduğunu iddia ediyorclu. Niha
yet güç hal ile razı ~ldu, silah 
ışme gelinçe ben üç Vinçester 
tüfeği ile üç tane otomatik Golt 
tabancası ve beheri ile iki yüz 
kurşun istedim. Herifin nasıl 

yerinden sıçradığını görmeli idi
niz. Maamafih neticede buna da 
razı oldu. 

Hagton: 
- Anlaşılan bu gidişle bin 

lira yerine üç yUz- lira ile işe hi
tam verecek, dedi. Zira kendi 
hesabıma gemi için para verdi
ğini zannetmem. Sonra vermiş 
olsa bile her zaman için satması 
mümkündür. 

lstanbul mülbakatından Beyoğlu 

ile Galata beyninde tahtelarz 
Demir yolu Türk Anonim tirke-

tinin tahvillt himillerine ilin 
Tabvillt üzerinde yault metindeki 

C 2 inci n 3 iincü hlualar ) şartlara 
tevfikan, tedaviilde kalan tekmil 
tahvilat bedellerinin 1 tetrinievvel 
193 den itibaren ve •faj"ıda ıöate

rildij"i nçhile tediyesine Meclisi 
idarece karar nri imi, olduğu latan· 
bul mOlbakatından Beyoğlu ile Ga-

lata beyninde tahteları Demir yolu 
1'Grk Anonim firketinin tahvili ha
millerine bildirilir. 

Mezkir metne tevfıkan, mevzu
babia tabvilit 1 tetrinievvel 1932 den 
itibaren faiz getirmiyecek ve bedel
leri tediye edilmek için 1 teşrini· 
~vvel 1932 de vadeleri hulül etme
miş olan bOUln kuponları hlmil 
olacaktır. Akaitakdirde, nokaan ku
ponlar bedeli tediye olunacak meb
lağdan tenzil edilecektir. 

Vadesi hulu l etmiş kuponlaran 
bet aenP. zarfında müruru zamana 
tibi olarak hükümsüz kaldığı hu 
münasebetle hatırlatılır. 

Bundan maada, tahvilat hamilleri 
arzu ederlerse, 1 teşrinievvel 1932 
vadesini beklemekten 1 nisan 1932 
den itibaren tahvillerini tediyeye 
ibraz edebilmelerine Meclisi idare 
karar vermişti r. Bu takdirde, tahvilat 
bedeli ile beraber, son kuponun 
tediye tarihi olan 1 nisan 1932 den 
itibaren tahvillerin tediyeye ibrazı 
gününe kadar İf!İyen faizler dahi 
kendiler·ne tediye olunacaktır. 

Tahvillt tediye edilmek üzere, 
Şirketin Beyotlunda Tünel meyda

nında Metro hanında kain Merkezi 1 
idart:aine veya G:ılatada Oamanh 
Bankasına veyahut Galatada Seli
nik Bankastna ibraz olunmalıdır. 

- Evet amma, geri gelirse 
bizi de birlikte götürerek dalga
ların arasana gömülmesi de 
mümkündür. 

- Adreside var 1 
( Arkaeı var) 

ASKERE DAVET 

Kadıköy ve Adalar A. Ş. R.: 

Şubemizden celp ve sevke tabi 
efradın yevmü içtimaı 6 nisan 932 
çarşambadır. Bu tarihten sonra be-
del \'e re ceklerin bedelleri kabul 
olunmıyacağınd '.\ ıı keyfiyet mRlüm 
olmak üzere ilan olunur. 

Üsküdar Aı;kerlik Şub sinden: 

1 - 317 doğuır. lulardan 326 do
tumlu :.ıra kadar ( dahil ) bedeli 
naktileri bir veya iki takıitte verip 
te hizrneti talimiyelerini henüz yap
mıyanların sevkedilmek üzere 13 
Nisan 932 tarihine kadar ,ubeye 
müracaatları. 

2 - Bedelinin ikinci takıjt ini 10-
Niaan 932 tarihine kadar vermiyenler 
haklarında muamelei kanuniyenin 
tatbik edileceği. 

Türk Anonim Elektrik Şirketinin 
tahvilat hamillerine ilin 

Tahvilit üzerinde yazıla metindeki 

.. 3 G11di fıkra " tartlara tevftkan, 
teda•Cllde kalan tekmil tabvillt be
dellerinin 1 tetrininvel 1932 den 
itibaren ve aşatıda rösterildiji veç
hile tediyesine Meclisi idarece karar 

verllmit olduğu Türk Anonim Elek
trik Şirketinin tahvilat hamillerine 
bildirilir. 

Mezkur metne tevfikan mevzubaha 
tahvl'il 1 tepinievvel 1932 den itiba· 
ren faiz a-etirmiyecek ve bedelleri 

ted iye edilmek için 1 tetrinievvel 
1932 de vatt~ı""i hulöl etmemit olan 

bütün kuponları himil olacakbr. 
Aksi takdirde, nok1an kuponlar 

bedeli tediye olunacak mebJij'dan 
tenzil edilecektir. 

Vadesi hulul elmit kuponların 

be~ sene zarfında müruru zamana 

tlbi olarak bükümsüz kaldığ'ı bu 
münasebetle hatırlatılır. 

Bundan maada, tahvilat hamilleri 
arıu ederlen e 1 etşr in ievvel 1932 
vadesini beklemeden 1 nisan 1932 den 

itibaren tahvillerini tediyeye ibraz 
edebilmelerine Mecliıi idare karar 

vermişti r. Bu takdirde tahvilit be
deli ile beraber, son kuponun tediye 

tarihi olan 1 nisan 1932 den itibaren 
tahvillerin ted iyeye ibrazı gününe 

kadar işliyen faizl~r dahi kendilerine 
tediye olunacaktır. 

Tah~ilat tediye edilmek üzere, 
tirketin Bt.yotlunda, Tünel meyda

nında, Metro hanında kain merkezi 
idare.ine veya Galatada Oımanla 

Bankasına veyahut Galatada Selanik 
Bankasına ibraz olunmalıdır. 

~.Kuranı Kerim Tercümesi ~~ 
TURKÇE MUSHAFI ŞERiF 

KURANI KERİMİN ESKt HARFLERLE BASiLMiŞ TAM VE 
TAMAM TERCÜMESiDiR. BÜYÜK KIT'ADA 719 SAYFA. 

Ders vekili Halis, Meclisi Maarif azasından Hacı Zihni ve 
Faiz, tetkiki müellefatı şer'iye azasından Hüsnü Efendi 
merhumların tetkikinden geçmiş ve talcdirlerini kazanmıştır. 

Sühulet kUtüphanesl mühUrüne vo 719 aayfa olmuma dikkat edlniı. 

Müıı:l"yyetı c:iltliıi 200, yaraklan yaldıs clltllıl 250 yaldızlı, fevkalldo clltlilerl lOl K. 

Satış yeri: Sühulet kütüphanesi • 
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BtB.lYB 
L Bu Sütunda Hergün 

------- Tercüm eden : il/tan Selim 

MEKTUP 
Feri; 
Senelerdenberi her hafta ba· 

şında okumıya alışbğuİ mektup
lanmın bu en sonuncusunu bu 
kadar alayla bir şekilde aleme 
teşhir etmekte bir zevk bulmuyo• 
rum. Bu olsa olsa seni hakikatle 
daha sıkı temasa getireceği için 
faydalı ve bizi tamyanlara ebedi 
dostluğumuzun sırnnı kindar 
bir şarap gibi ıçırecegı ıçın 

güzel olabilir. Fakat senin bende 
icat ettiğin acı ve garip zevkle
rin hiçbirini uyandırama:ı. Ne ka· 
dar uzun zamandanberi sana 
bağhyım. Doğrusunu söylersem 
bu mektubumu okuyanlar beni 
olduğumdan fazla aptal, seni 
olduğundan fazla güzel tehayyül 
edecekler. İyisi mi, şuna on sene 
diyelim, Evet, on senedenberi senin 
daima canlı bir dinamo gibi 
kafatasımın içinde dönen haya
linle yaşıyorum. Kaburgalarımın 

alhnda benim gecelerime rüyalar, 
düşüncelerime yıldırımlar veren 
ağır, kurşun bir sancı var •• 
Fakat hiçbiri, biç birşey beni 
bu yukarıdan sevkeden, oy
natan iplerin barekihna mani 
olamuyor, olama ~·ı... Anla· 
madın değil mi ? BOsbütiln hak
sız sayılmazsın. Sana senin bildi· 
ğin uzun senelerden Ye okkalar
ca mektuplardan sonra gözle
rimdeki siyah perdeyi ve kafam
daki koyu uykuya •iterek yaz~ 
ğım bu mektubu belki şimdi, 
fakat belki gece yatağına yattıim 
zaman anlayacak11n. Bu sana aca, 
hayır, zevk verecek. Eyi biliyo
rum ki sen o dakikada yıllardan 
beri içinde toplanan ve biribirine 
uymayan, biribirine yabanci kalan 
hataralarin dilğilmünü çözeceksin. 

Ne diyordum ? ipler... Evet 
Feri- sana daima böyle hitap 
ediyorum, çünki mecburum • 
ben senin kartında yıllardanberi 
oynanan siyah, ağır dıramın ye
gAne aktörfiyüm. Sana nasıl 
anlatayım? Kendimi büsbütün 
bu iplerin, bu meş'um iplerin 
elinden kurtaramıyorum ki? işte 
şimdi yine içimde bu coşkun ak
törll\ğün bu yangınlı iptilinm öldü
rücü dansı başladı. Sana yine 
kanıyan hislerimden, uykularımı 

dolduran buhranlanmdan bahset
mive mecburum. Fakat taham· 
mül edeceğim; bir asırlık bir 
azap ile elde ettiğim muvakkat 
istiklali kolay kolay terketmiye~ 
ceğim; ipleri gevşetmiye çalışıyo

rum ve sana gözlerim yaşlı, gart
lağım tıkah bağrıyorum ki: Ben 
bir aktörüm! Sefil bir aktör. 

içimde kızgın demirle düvü
şen siyah hayaletlerin muharebe-
si var.. Ve mtJharebenin vakit 
vakit aldığı şekillere göre seni 
büsbütün ayrı, büsbün başka 
sıfatlarınla düşünüyorum. Bir za
man oluyor ki gözlerinden kırmı-
zı ışıklar fışkıran tabanları ya- 1 

rık ve yanakları göz yaş- 11 

!arından oyuk hayaletler bana 1 
tahakküm ediyorlar. Onların za-
ferden gelen mecnun dansları, 

bel kemiğime bağla tellerin ahen
gile, yavaş yavaş, derin derin 
hızlanıyor. Benden, gözlerimden 
uzaklaşıyorlar; ateşten bir ehra
mın dibinde bu uzaklaşmayı, 
sar'alar içinde seyrediyorum. Ne-
den sonra ehramın tepesinden 

1 

bir kömür bulutu yükseliyor Ye 
gözkapaklarım bu kızgıo bulutun 
içinde yanıyor... Seain siyah göz
lerini, siyah saçlarına görüyorum .. 

Fakat çektiğim acmm binde 
birini bile tedavi etmeden ve 
gözlerinin tek bir haresini bile 
seçmeden aaçlarimın dibinden 
şakaklarıma ve yavaş yavaı bü
tün derime yayılan bir zehirle 
uyanıyorum .• Artık her tarafımda 
namütenahi oynıyan, gerilen, zıp
lıyan ipler vardır. Kendimi bi
rinden kurtarmaya çalışırken 
ellerim on tane yeni ipin do. 
gümlerine perçemleniyor.Kaçmak, 
kaçmak istiyorum ; ayaklarım 
köstekleniyor ; beni köstekliyor 
lar, beni köstekliyorlar .. Bağır
mak için açılan ağzıma bir ip 
yumağı ve düşünmek için hareket 
eden beynime bir ilmek atıyor
lar.. Ve ben yorgun, ümitsiz, ölü 
bir halde sana hafta başı mektu
bunu yazıyorum. Hiçbirinde sana 
bu esir hliviyetimi, bu batlı 
hislerimi açamıyorum, sen beni 
gördüğün zamanlar belki fllphe, 
itimat, hatta hükmediyorsun. Fa· 
kat ertesi gün gelen bir mektup 
bUtiln bu hareket eden fikirlerinin 
yelkenlerine atq veriyor; ıen yine 
benim denizimin ortuanda yalnaz 
ve imdatıız kalıyorsun •• 

Feri; seni kıyıya çekiyorum; 
bil ki... Yarabbi, bojııluyorum 
ipleri çk&n, ç6z6n bu ipleri._ 
Çözün ... 

Cemiyeti Akvam ..• 
lngiltereye Pek Pahalıya 

Mal Oluyor 
lngiltereoin 1932 senesinde 

Akvam cemiyeti ıçıo yapacağı 
masraf (182,000) lngiliz liruına 
baliğ olacaktır. Bu para, geçen 
sene sarfedilen (64,500) lira faz
ladır. 

Londradan lngiliz ricalinin 
Cenevreye gidip gelmeleri için 
geçen sene sarf edilenden para da 
(37,000) İngiliz lirasına çıkmııtar. 
Halbuki bu maksatla bir sene 
evvel (25,000) lira sarfedilmişti. 

Aradaki fark, silAhları tah
dit konferansı ıçın Cenevreye 
daha kalabalık bir heyetin git
miş olmasından ileri gelmiştir. 

İngilterenin Akvam Cemiyeti 
masrafına iıtirak hissesi yüzde 
10,5 tur. 

SON POSTA 
Yevmi. Siyasi, HavaJh H Hal" 

razeteıl 

idare: latanbulı Eski Zaptiye 
Çatalçefm• ıokatı 2S 

Telefon latanbul • 20203 
Poata kutuaw lstanbul • 741 

Telıraf: l.tanbul SONPOSTA 

ABONE Fi A T l 
TÜRKiYE ECNEBi 
-- --
1400 Kr. l Sene 2700 Kr. 

750 " 
6 Ay 1400 ,, 

400 " 
3 .. 800 

" 150 .. 1 " 300 " 

Gelen evrak i-'rl veril neı. 

llan lardaıı mes'uliyet aıın na ' · 

Cevap için mektuplara o kurutl ıı~ 

pul ilivesi lbımdar. 

Adres d~g.şti ril ııe,I (2)) !«ır ı,t ır. 
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Muharriri: 

itti er, Ne Y aptılar 1 

- -- - -

r 
milthis bir iştial başlamısb. T y
yarenin benzin deposu patlamış, 

RIZA TE FiGIN 
ÇOKTAN 

O COŞKUN 
SÖNMÜŞTÜ 

• 

AZMi 

( Baş tarafı 1 inci ınyfada ) 

miliği tayyarenin kanatları sökül· 
mek suretile gövdesini snhibine 
iade etıniye muvafakat etli. 

Sovan, bu muvaffakıyetinden 
memnun olmuştu. Yanına karJsı

nı ve makinistini aldı, tayyarenin 
gövdesini bir kamyona yükletti 
ve Dmiy şehrinin epeyce ilerisin
de bir uçurum kenarına naklettir
di. Daha evvel beraberine bir 
foto muhabiri almayı da unutma· 
mıştr. Tayyarenin nakledildiği 

noktanın adı La bar kupedir. 
Burası, 300 metre yüksekliğinde 
altı kayalık ve uçurum biı· yerdir. 
Sovan, burada yapılacak manev
rayı t rif etti: Kendisi tayyarenin 
içine girecek, kapaklarım kapa
tacat·, karısı ile makinist tayya· 
reyi uçurmun kenanna sürecekler 
ve iyice vaziyet verdikten sonra 
aşağıya ineceklerdi. Sovamn ka
nsı evvela bu faciaya razı olmak 
isteme :li. Fakat kocasının ısrarı 

ve verdiği teminat üzerine muva
fakat etti. 

yanıyordu, Madam Savan, yük
sekten bu manzarayı göriince 

deli gibi olmuş, kendini uçunım
dan aşağı atm k istiyordu. 

Zorla kollarından tuttular, mi
ni oldular. Kadın, bu müthiş a

demeye mukavemet edemedi ve 
bayıldı. 

-43-

\Taziyet, latifeye müteham· 
mil değildi . Fakat Şaban 
Ağaya da birşey söylenemez
di. Çünki o, kendilerinden zeki 
olduğunu ispat etmişti ve bu 
mektuptan bir şey çıkm,yacağını 
zamanında söylemişti. Binaenaleyh 
ona taarruz etmek doğru olamaz
dı. Yapılacak şey. süslü bir zarfa 
konulup geri gönderilen arzuha
lin satırlarına ümitlerini sarmak 
ve bu kAğıdı kara bir kefen gibi 
topraklara gömmekti. Kürt Zey· 
nelabidin, umumi sersemlikten 
bilistifade bu işi yaptı, mutantan 
arizayı Riza Tevfiğin elinden ka
parak yırttı, yırtb, parçalarını 
odanın dört köşesine savurdu. 

lf 
iki glln daha geçti, firariler 

yine mahbustular ve arlık me· 
yustular. Büyük komiserden son
ra parlamentolara, kırallara ül
timatomlar yazacağını söylemiş 
olan Rıza T evfigin o coşkun 
azmi çoktan sönmüştü, ağzım 

kelpetenler açmıyordu, kulağına 
hiç birşey girmiyordu. Sabahtan 
akşama kadar karyolasına uza
nıp düşünüyordu ve düşünmek
ten yorulunca uyuyordu. Birleşip 
oturdukları odada bir mezar 
ıükütu vardı. Arasıra Muhiddin 
Paşanın öksürükleri işitilmese 
hepsinin u esbabı kehfin köpeği 
gibi ,, kıvrılıp can verdiklerine 
inanmak lazımgelecekti. 

Bu menfur sessizlik devam 
edip giderl<en Konyalı hoca, mu
vakkat bir harekete ıebebiyet 
verdi. O, Kahireye uzattıklan 
elin boı döndürUldüğU dakika
danberi para meselesini tahlil ile 
meşgul oluyordu. lskenderiyenin 
basit bir otelinde bir nevi mah
pus vaziyetinde yaşamak için de 
paraya lüzum vardı. Halbuki ken
dilerinde o vsziyeti aylarca devam 
ettirecek sermaye yoktu. Belki 
içlerinde biraz pnra tutanlar mev
cuttu. Fakat onlar, servetlerini 
orta mala yapacak kadar feda
kar değillerdi ve Süleyman Şe
fikın gösterdiği misale uyup mu
hakkak kaçacaklardı. 

Hoca zcynelabidin, işte bu 
noktayı uzun uzun düşündii ve 
her1<es kendi aleminde hülya 
kurup dururken kalın ensesini 
oynath: 

- Arkadaşlar, dedi, hallolu
nacak hayati bir mesele var. 

Rıza Tevfik, tashih elti: 

-Mesele değil, meseleler var. 
fakat hal için anahtar yok. 

- Ben o meseleleri kendimce 
tasnif ettim, en mühimruini ayır· 

dım, birlikte konuşulmak üzere 
ortay atmak istiyorum. .Malüına, 
iki eJ bir baş içindir. Biz de elle
rimiı.i başlarımızın selameti için 
kullanalım. 

Yine filozof cevap verdi: 

-Ne yapalım, ellerimizi kopa
np kulağımıza mı takalım? Yerin
de fay dası ol mı yan o ellerin 

1 Ağzını kerpetenler aç
mıyor, kulağına hiçbir 
şey girmiyordu. Sabah
tan akşama kadar kar
yolasına uzanıp düşünü
yordu ve düşünmekten 
yorulunca uyuyordu. Bir
leşip oturdukları odada 
bir mezar sükutu vardı. 

küpe olunca da hayrını göreme· 
yiz. Başımız da boş, elimizde! 

- Canım efendim, " Latak
netü min rahmet:llah ,. buyurul
muştur. Yese düşmek müminler 
için reva değildir. Şöyle başbaşa 
verelim, yaşamak yolu bulalım. 

- Benden paso.. Çfinki hen 
mümin değilim, mülhit değilim, 
bir sersem filozofum. Artık had
dimi bilmek isterim. Müzakere 
için, münakaşa için dudağımı 

bile kıp1rdatmam. Siz konuşun, 
zekanızı külünk yapın, şu çıkmazı 
yıkın. 

-Ben para için istişare edelim, 
diyecektim. 

Para kelimesi, onlar için ha
kiki "İsmi azam,, hakiki "İsmi 
celal,, idi. Binaenaleyh canlan
dılar, kımıldandılar ve hocayı 

dinlemiye koyuldular. O, cerrar
lığa alışan her yobaz gibi pratik 
hareliet etti ve en kolay çareyi 
gösterdi: 

- Yaşanuık mecburiyetinde
yiz, değil mi? O halde para bul
malıyız. Sikke kesemeyiz, dük
klin açamayız. Memleketimizden 
para getirtemeyiz. O sebeple dii· 
şündüm, düşündüm, hayrı sever 
zenginlerin mürüvvetine müracat 
etmeyi münasip gördüm. Ne der
siniz. bismillah Jiyip teşebbüse 
girişelim mi ? 

Şaban aga, dayanamadı: • 
- Kcşkülümiiz yok. İlkin 

onu temin buyurunuz, sonra kol 

J kola girip sokaklara 
dilenelim. 

dilşelim, 

- Hayrat ve hasenat sahip
lerinden yardım istemek dilenci
lik değildir. Miiminin mümine 
yardım etmesi de farzdır. 

• Arkası var • 

r'----=---~------.... 

Her gün 
- -

Buğday Meselesinin 
Yanında 

Tiftik l'Vleselesi 
--------Muharrem 

( B.ıştarafı 3 üncü uyfada ) 

Bütün mensucat fabrikalarının 
yiizde bir miktar nisbetle, men· 
sucatına tif ik ilavesi mecburiyeti 
vazolunursa, o zaman stoklann 
istihlaki temin edilir. HUkfımet, 
sayım vergısıne karşılık aldığı 

tiftikleri piyasaya çikararak mel
huz zararı telafi eder. 

3 - Fabrikalarımızın bu su· 
retle çıkaracaklan kumaşları sarf 
için, daima o kumaşlann tercihi 
hakkında memurlara, mekteplere, 
a~kcrlere bir mecburiyet tahmili 
hem miimklindür, hem de ulvi· 
dir . Biz, bu nevi ihracat 
emtiumı:uı, dahildeki istiklakatı

rnızı tanzinı etmek ve meş'ur bir 
hale getirmek suretile himaye et
mezse!<, istihsal maddelerimizi 

devamlı bir hezimetten kurtarama· 
yız. Tiftik meselesi köylü ve 

tüccarın bayat ve refab mese
lesi olmuştur. Nitekim, ya-

pağı, afyon ve yumurtalarımız da 
böyledir. 

Muhterem Türk Matbuatımn 

ve Türk iktısatçılarınm bu canlı 

dava üzerinde sarfedecelderi fikri 

gayret memleket 
olacalctır.,, 

için meşkür 

Eskilıehir zahire borsası reiıi 

MuharrP.nı 

Bu sırada, yeni evli bir çift 
yoldan geçiyorlardı. Alınan ter
tibab görünce bir sinema filmi 
çevrildiğine zahip oldular ve yan
larına yaklaştılar. 

Sovan, bu suretle tecrübesi 
için iki şahit temin etmiş oluyor
du. Bu sırada civar köyün Bele
diye Reisi ile muhtan ve korucu
su da vaziyetten şllphe ederek 
lrnşup gelmişlerdi. iki gayriresmi 
şahide üç resmi şahit te ilive 
olmuş bulunuyordu. 

Savan, hakiki maksadını giz
liyerek bir tayyare tecrübesi ya
pacağını söyledi, bu zevattan 
resmi bir zabıt tutmalannı rica 
etti. Muvafakatlerini aldı, bunla
rm belierine ip bağhyarak uçu· 
rumun dibine indirdi. Sonra ken
disi de hazırlandı, tayyareye bindi, 
her tarafı kapadı, iki dakika son
ra haşin bir gıcırtı ile birkaç 
devir yapan tayyarenin tekerlek
leri onu uçurum kenarına getir
mişti, bir itiş.. Ve tayyare boş
lukta kayboldu . 

* Uçurumun dibinde manzara 

Tayyarenin makinisti de endi

şe içinde idi. Hemen koştu, tay
yarenin yan ürgiilerini çekti. 
Tayyareci Sovan, yüzünde ıniis-

, tehzi bir tebessümle dışarı fırladı. 

Hemen zabıt tutuldu ve der· 
hal bir telgraf çekilerek Millr 
Müdafaa Nezareti tecrübenin mu
vaffakıyetle yapıldığından haber
dar edildi. 

* Tayyareci Sovan'ın icat etliği 

tertibat basittir : Yangını sirayet 

ettirmemek için dahili bölme yap

mak ve sademenin tahribatına 

mini olmak için de pnömatikle 

sevkolunur maden yağı kullanmak 

bu keşfin umuma söylenen umu
mi şeklidir. Hususi~ etinden bitta
bi haberdar değilim. 

Necde' 

Arjantin Bir Tahtelbahir 
Yaptırdı 

Napoli 29 - Arjantin 
na yapılan tahtelbahir 
indirilmiştir. 

namı· 

deniz« 

----- --- --------

fotoğraf Tahlili Kuponu 

Tc:blal&nizi öirenmek f11tiyoreanı-ı 

fotojirafmu.ı 5 adet kupon n. bir· 

ilkte röndulnlx. Fot oğrafınıır. 11raya 

tabidir ve iade rdUmcı. 

Is m, mulo:k 
veya •nn' .. t ? 

Hangi aualle.rln 
cevııhı? 

_ _ daha müthişti. Hamur haline gel-

y ki T k f V 
miş, biribirine geçmiş bir yığın 

an ış ı a ev i .. e ~u- demir parçası, kayalara çarparak 
yuvarlanan tayyarenin husule gc.-

Fotoğrn! inti~ar 

ede<:ek mi? 

klı~c i 30 kuruşuk 

h a keme Edı. len Bı·r Ko·· ylu·· ;:-thdiği canhiraş giirültüyü ise tarif 
mümkün değil. Bir an içinde 

( Baştarafı 1 inci sayfamıı.dadtr.) 

bir yanlışlık olmuş, Kandireye 
tabi Sadı~lar köyünden Eşref 
oğullarından Halil İbrahim yaka
lanacak yerde T ekkenişinler kö
yünden O man oğlu Halil lbrahim 
tutulnmc. Bu yrınlaşlığa mülehhiF 
olan hakim ~ordu: 

- Tevkafinin sebebini niçin 

sormadın? 
Yan:ı-: yere maznun ınevkiine 

oturtulan kö)lü cevap verdi: 
- Efendim, köy eşrafından 

biri seni hapsettireccğim demişl ·• 
Ben, o yartırclı, zannettim. Çoi\ 
çile çektim, işlerim yüzi.;stü ksldı. 

Halil İbrahim derhal serbest 
bbır:!kıldı ve diğerinin celbine 
kanır verildi. 

Son Posta: Haddi zatında 
büyük bir ehemmiyeti mevcut değil 
gibi göriinen bu hadise, bilakis 
memleketin derin bir derdini 
bir daha ortaya vurmuş 

oluyor ve göstuiyor ki 
köylü, eski zamandan kalma 
itikadile eşraftan birinin 11 Seni 
hapseltircceğim,, tehdidinin er, 
geç yerine geleceğini ıannediyor 

ve böyle bir )'anlışlığa uğrad ğı 
zaman hakkını arayamıyor, sora
nı· yor, uğı·adığı her kaıaıun eş
raftan geldiğini peşinen kabul 
ediyor, 

Bu eşraf derdi, arhk 
halledilmek gerektir. 

toptan 

DHsizier Toplanıyor 
Sağır ve dilsizler cemiyetin

den: 
1 - 4 - 93:l Cuma giinü ce

miyctin•izin senelik kongresi ak
t edilecek tir. 

Bilumum azanın meıkür gün
de saat 13 te Şehıadebaşında 
Lelıtfat aparlımamnda cemiyet 
merkezinde ispatı vücut etmeleri 
ilan ohmur. 

KREDİ LYONE BAN 
ANONiM ŞİRKETi 

Taın men tediye edilmiş urmayc 408 mll7on 
İhtiyat akçe.1 S00 - nıll"on 

31 Kfınunuaani 1932 tarlnlndcl..i lliU.nçudur. 

MEVCUDAT 
Mevcut nukut, Ha:rine ~c franN Bankau 
Banltalardilki mevcudat 
Cüzdan ve Müdafaai Mı llı}'c Hnedab 
Teminatlı :ıvı1n!i ar 
Eıharn ve tah•illtlı 
hı hvl:ilt v~ rantlıır ) 
He~nbatı cari)• 
Muhtelif hu .. bat 
f.mllk 

mc~cude ( HleH •••edatı, boDelar, 

Vadesiz mevduat ve unedat 
licsabatı cari)'e 
Baddt:ıhıl vadbiltcdiyc hcaabat 
Pol!çalar 
Vndeli scnedal 
Muhtelif hu.ıbat 

..,..,l'UNAT 

Scnr~i anbıkanın " Klir ve 7.nra• " heıabı bakıycal 
Muhtelif ihtiy-at akç eluı 

') amamc.1 tediye edıl ınış scrmay• 

ASI 

Fr. 4.62().019.GSG,M 
,, 413..402.111, il 
.. 7.243.822.348,6.l 
il 263. 755.835,58 

" 4.m8.362.39 
11 3.707.97&n'J6,92 
il 199.619.259,77 
" 35.000 OOQ, 77 

f . 16.438.256..ali),9~ 

f"r. ~.638.447.664,90 
,, 8.513.157.007,59 

" 
255.686.51 ,61 

" 
250.441.2«1.62 

" 
369.~.~·~.25 .. 242..624.214.S 1 

,, 10.244.12'.l,46 
,, 803.ooo.o::>n.46 

" 
403.000.000,46 

Fr. 16.438.256.3!0,94 

Mecl"ıi idare Reisi 

Baron Brincard 
uınırnıı t. uddrlct 

R. fılo.çsu" E. Escarrn 
Merk ıu G lal.ı Kar""' i, - Bürolan Sulla .. ha 111 nı \ e lic_, oilu Is l< 11 caıh!e •da. 

.. 



SON POSTA 

H saı. Kolonyası Halis limon çiçeklerinden mustahzar 90 derece bir harikai san'athr. 
Itriyat aleminde menendi ve naziri yoktur. 

Hasan mustahzarat fabrikası mühürüne dil<kat. Taklitlerinden sakmmız. HASAN ECZA DEPOSU 

Arapçasile Birlikte Kuram kerim 
tercümesi 

BiiyUk TOrk alimi Cevdet Pataaıa 18ga:: Kuraniyeeinl hnl doğru eseri 9erlfi11 
aıGkeı:nmel ciltliıl 200 kuruttur. Knymaklı kliıt ve alba yaldıxh clitllıl 

300 kuruttur. Nüahalan aıdır. 

Haya~ı Hazreti Muhammet 
Kıymetli eeerfa tekmlll clltll JOO kaNfhll'. . 

Mufassal Islam Tarihi 
Clltli.ı 2l>O kmuttur • 

• 
Meşahiri lslam Meg;u~u:ser 

kuruştur, Bu kltaplıırdaıı poıta ücreti alınmadan glSnderlllr. 

Merkezi : Türk Neşriyat Yurdudur. 

UCUZLU(iUN ÇARESi 
Lokantamız buhran dolayı
ıile mühim tenzilat yap· 
mııtar. Herkese elveritli 
abone usulüne başlamııtır. 
Yemelder nlere ılSnderllmek

tedir. Nazarı dikkati celbederiz. 
.. m5ultanahınet Nari11 sade lokantaıı 

Dr. A· KUTIEL 
CUt Ye silbrnt butahklar 

hHauı. Karakör büyük mahallebioi 

yanında 34 

Lüleburgaz Hayvan i 
Panayırı 

Uileburgaz Belediyesindent 

2Niscın 932 Cumartesi güoü başhyarak Pazartesi ıünO akşamma 
kadar devnm edecektir. 

Geleceklcrb istirahatları temin edileceği ilan olunur. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 

Satılık Voli 
Bü}üktlda Saclefadasa volisi satılmak üzere şeraiti atiye 

d~iresinde müzayedeye vazedilmiştir. 
1 - Müzayede ( Kapalı zarf ) usuliledir. 

2 - ihale birdir ve kat'idir. Talipler 750 lira teminat akçesi 
vereceklerdir. 

3 - İh'l1e 1 1 • 4 - 932 tarihinde Ankarada İdare Meclisimiz 
huzurunda icra edilecektir. 

4 - Uhdesine ihale olunan zat on beş gün zarfmda bedeli 
ihaleyi tamamen tesviye etmiye mecburdur. 

· Talip olanlar ve daha fazla malumat almak istiyenler ihaleden 
bir glin evvelin..: kadar şubemize ml\racaat ve bir lira mukabilinde 
bir kıt'a şartname almaları. U. 

.. M E H M E T Ç İ G t N K 1 R A A T f __ _ 
Yazanlar: Muallim Fazıl Behiç, muallim Celal Sıtkı 

Büyük Erkanılıarbiye Reisliğinin 2 t - 11 - 93 t tarih ve 7 Ş. 32336 
numarala tahriratı ile takdir edilerek alfabeyi bitiren askerlerimize 

okutulmak üzere orduya kabul ve tavsiye olunmuştur. 
Askeri tedrisatı yapan merkezlerin : 

lstanbulda, Resimli Ay Matbaası Türk L. Şirketine 
Toptan ılparitlere 

• Fiati 25 kuruştur. 

-------

lst 
yef 

ul Evkaf M .. düri .. 
en: 

Kıymeti muh~mmenesi 

L. K. 
58 34 Tamamı ( 17 > metro terbiinde bulunan Bahçekapı-

mda Çelebioğlu Alaettin mahallesinde Yeni camii 
oterif avlusunda eski ( 77 ) yeni ( 70 ) No. lı kAgir 
dükkanın 112 - 6720 hissesi. 

599 17 Tamamı 296 metro terbiinde bulunan Babıali civa
rında Hobyar mahallesinde Cağaloğlu yokuşunda 
eski ( 1 O, 1 O ) yeni 29, 31, 33 N o. la kagir matbaa
nın J O - 240 hissesi. 

1055 00 Tamamı ( 152) metro ( 80 ) santim terbiinde bulu· 
nan Kadirgada mukaddema BoslanıaJi elyevm Şehsu-
var Bey mahallesinde Kadirga hamamı caddesinde 
atik ( 32 ) cedit ( 40 ) No. ile murakkam dükkan 
maa aralık bir bap hanenin 1 - 8 hissesi. 

30 00 Tamamı ( 7) metro ( 50) santim terbiinde bulunan 
Celebioğlu Alacttin mahalJesinde Yeni camii şerif av

lusunda eski 68 yeni ( 80 ) No. h kagir dükkanın 
36 - 3600 hissesi. 

245 60 Tamamı ( 12 ) metro ( 28 ) santim terbiinde bulunan 
Dayehatun mahallesinde Tığcılar caddesinde atik (67) 
cedit ( 69 ) No. la bila hava kagir dükkAnın üçte bir 
hissesi. 

Balada semt semt, mahalle. sokak ve numaraları yazılı emlak 
ıahlmak üzere dört hafta müddetle müzayedeyl~ konmuştur. Talip 
o1anlar t 1 Nisan 932 tarihine müsadif pazartesi gü:ıii saat on beşte 
kıymetlerinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey alcçelerile birlikte 
lıtanbul Evkaf Müdüriyeti binasında mahlülat kalemine müra-
caatlan. 

1 Nisandan itibaren 

60 ur a 
Tablıdot 

-3 Yemek 
- 1 Tatlı 

- ı Kahve 

İçkiler: 
Rakı 100 Dr. Şlto 160 Kr • 

"50H n 80,, 
,, tek 20 ., 

Bira 20 ., 

Zengin, nefis ve mütenevvi 
mezelerle beraber. 

istasyon lokanta ve birahanesi 

Sirkecide : J 

İstanbul Dördüncü icra mcmurlu· 
ğundan: Tamamına beş bin üç yüz 

sekıen bet lira kıymet takdir edilen 
Emirganda ve caddesinde Uluköy 

iskelesi karşısında cedit 40 numcıralı 
bahçeli aahilhanenin tamamı açık 

artırmaya vazedilıni4 olup 7 • 4- 932 
tarihinde tartnamesi divanhaneye 

talik edilerek 2 - 5 - 932 tarihine 
müııadif paza.rteai gDnü 1aat 14 ten 

16 ya kadar lstanbul Dördüncü icra 
Dairesinde açık artırma 6uretile 

• 
satılacaktır. Arthrmıya iştirak için 
yüzde yedi teminat akçesi alınır. 

Müterakim vergi, belediye, vakıf 

icareai müşteriye aittir. icra vo ifıas 

kanununun 119 uncu maddesine tev
fikan hakları tapu sicillerile sabit 

olmıyan ibotekli alacaklılar ile diğer 
alak:ıdaranın ve irtifak hakkı nbip-

lerınin bu haklarını ve husu&ile faiz 
ve muarife dair olan iddialarını 

ilan tarihinden itibaren yirmi ğüo 

zarfında evrakı mfü.,bitelerile bild:r-

meleri lazımdır. Aksi halde haklara 
tapı sicillerile aabit olmıyanlar Hlıf 

bedelinin paylaşmasından hariç ka· 
lırlar. Alıikadaranın itbu ınaddei 

kanuniye ahkiınına göre hareket 
etmeleri ve daha fazla malumat 

almak iatey~nlerin 931 - 1044 dosya 
numarnsile memuriyetiınize müraca
atlarıi lan olunur. 

FEVROZIN 
FEVROZIN 
FEVROZİN 

FEVROZİN 
FEVROZtN 

Dr. HORHOR ON 1 C~ !,7,•~i~~~!~n 
Cilt ve Zührevi hastalıklara muhayenehane.9i. düşm,..nıdır. 
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/~• Çok Zengin Bir 

1 

ALÇI Madeni 
Ankara - Pulath - BeylikklSprtı istuiyonuna 

diğeri 25 dakika mesafede çok zengin ve yüksek 
A L Ç 1 maden ocağı satılıktır. 

biri 15 
kıymetli 

Talipler: Ankara' da Eılc:i postane arkasında Ahçılar kahvesi 
sahibi Kamil Efendi ye müracaat etsinler. 

.. 1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 * 
Yol inşası 

Keşif bedeli 35123 lira 20 kuruı olan Osklldar - Şile yolu
nun Kısıklı .. Çakmakdere kısmından O + 750 - 2 + 500 kilomet

releri arasındaki 1750 metrelik kısmın asfaltı Te 2 + 500-7 + 900 
kilometreleri arasmdaki 5400 metrelik kısmındaki ıose inşası 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talip olanlar şartname 
almak ve evrakı keşfiyeyi görmek için hergfio Levazım MildürlU
ğüne ve ihale günü olan 14 - .f .. 932 perşembe günft de 2634 
lira 50 kuruşluk Teminat makbuz veya mektubu ile saat on beşe 
kadar teklif mektuplarını Daimi Encümene vermelidirler. 

Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz 

Eminönü, Kazmirci Ali Riza müessesatı 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

3. cü keşide: 11 Nisan 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: 
100.000 Liradır. 
Ayrıca 20.000 Liralık 

bir mükafat. 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyojfo Mektep ıokak 

Telefo11 B. O. 2496 

TEŞEKKÜR 

1 

latanbul dördfincll icra Memur· 
luğundan: Galatada Demirciler ıoka

ğında 9·11 No. dükkanda mukimken 
elyevm ikametgahı meçhul olan Ma· 

dam Mari Istiyanoviçe, Mihran Elma• 
yan ve Onik Seropyan Ef. zimme-

tinizde 780 L T. S kuruş alacakların
dan dolayı 2 inci Ticaret Mahkeme· 

Kardeşim Hatlmla wkua irtihalinden 

dolayı duçar olduiumuıı: tee11üre bl.nat 
ve rcrekııe tahriren ı,tırak buyuran Ha

nım ve Beyefendilerin hu blrerlerlno 

ayn ıı.tn beyanı teşekldlre teeaallrabmaz 

mllnl olduğundan muhterem ga:ı:.etenlzle 

tf'şekküratımınn llllıı buyurulmHını rica 
ederim. 

ıinden aldıkları ve dairemizin 932-
251 No. dosyasile hükmQ infaz olu· 

nan 932-38 No. ihtiyati haczin, haczi 
icraiye kalbine ve meblatı mezkü· 
run maa masarifi ve yüzde 10 ücreti 
vekaletle tahsiline dair adresinize 
ırönderi ! en ödeme emrine milbaıiriııin 
verd :ği musaddak meşrubatta ikamet· 
~ahınmn mcçhuliyeti bi l dıril~i.ş ol
duğundan iliıı tarihinden ıtıbaron 
15 gün içinde borcunuzun bir kıa
mana veya tamamına bir rılna itira• 
:ıınız varsa bi:ııat veya bilveki'e 
dermeya ı etmeniz ve işbu müddetin 
hitamından 15 gün sonra ve tarihi 
ilin mebde olmak üzere 30 gün 
müddeti hitamında mezkür ihtiyati 
hacıin icraiyc kallıedilerek takibe 
ıalihiyet gclmit bulznacağına dair 
ödeme emri 932-304 doaya numara
aile tarafınıza ilinen teblit olunur. 

Merhumun nileal namına biraderi 

Eşref 

Haydar Rıfat B.in eserlerinden 
Ayni haklar iki lira 
Miras mes' el el eri Bir ,, 
Şehrli borçlar kanunu ,, ,, 

ikbal Kitaplıanesinde 

ZA Yl - Vefa İdadisinden 
almış olduğum tasdiknameyi kay• 

bettin•. Yenisini alacağım, bük· 

mü yoktur. A. Şemsettin 

Cilt ve ııührevl hastalıklar MOtchaa .. aı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
İstanbul emrazı ıührcviye 

diapanaeri Sertabibi 

Dr. Hafız Cemal 
Ankara caddesi ikdam Yurda 

kaşısmda No. 71 

Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada hergün (2,3();. 

5) İstanbul Divaoyolunda No. 118 
Tel ı 22398 

Son Po5tA Matu~uı 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim RarıP 
N•ıri1at Mııdiif'il: Seliıa Raıt' 


