
- CUMA - 13 Mayıs 1932 - s·r Mezarlık Suiistimali 
Evkaftan Metrosu 7 Liraya Alınan Bir 
Mezarlık Yüz Binlerce Liraya Satılmış 

Belediye, işte ba apartımanla,.ın birini istiyor, burası. 
eski Agaspaşa mezarlığıdır 

Yeni kanun mucibince Bele- ı sederek Mezarhklar Mildürlll· 
•iyeye devredilen mezarlıklar ğüne intikal edemiyeceğini uıil· 
ntınasebetile Belediye, Evkaf tevellilere verildiğini bilcliruıi~. Be-
daresi aleyhine bir milyon lira· lediye ise buranın halis vakif 

dan fazla bir bak iddia ederek olduğu kanaatini beslediği için, bu 
Üçüncü Hukuk mahkemesinde davayı açmıştır ve buranın Ba· 
bir dava açmıştır. Bazı şayanı yazıt vakfma ait olduğu fikrin· 
hayret hadiselerden doğan bu dedir, Ve kayitlerdo bu cihet 
davanın istinat ettiği esbabı mu- böylece mevcuttur. 
cibe 111dur: Dava edilen mezarlık sabası 

Ayaspaşa mezarlığının Bele- 53 bin ıııetre~arabb1nnda; tak· 
diyeye verilmiyerek mütevellilere riben 55 döntımdür. Bu ananın 
devredilmesi ve mütevellilerin metrosu 3()..40 liraya aatılmıı ve 
bu mezarlığı bir arsa gibi sat· üzerine 12 bilyilk apartıman 
malarid.r. yapılmıştır. 

Hidise şöyle olmuJtur: Belediye, davasında, Ayas• 
Belediye, kendisine devredi· paşa mezarlığı denilen bu 

lecek mezarlıkların bir listesini mezarlığın, bir isim değişikliği 
yaparak tasdik için Evkafa ver- ve galetine uğradığını, buranın 
miş; bu cetvelde Ayaspaşa me- asıl isminin karanlık mezar ol-
ıarhğı da dahilmiş. doğu esasını müdafaa etmekte-

Evkaf, bu mezarlığın ( zürrt dir. 
Ye evladi ) olduğundan hah· (Devamı 11 inci nyfada) 

Y'ıldırım Düştü 
Bir Köylü İle Öküzü 

Kömür Haline Geldiler 
Çankırı 12 - ( Hususi ) -

Kalafat köyünden ve Akça oğul· 
larından Mehmet oğlu Yaşar 
Ağa, tarlasını sürerken üz~rine 
yıldırım düşmüş, gerek bıça~e 
köylü, gerek öküzü ~ anda ko
mür haline gelmişlerdır. Yıldırı.m 
köylünün yüzüne isabet etınış, 
ve zikzaklı bir surette yakarak 
bmağından çıkmıştır. 

· K. KAl>RI 

Amerika Sefiri 
Mister Şeril Dün Şehrimize 

Geldi. Bugün Ankaraya 
Gidecek 

Müttehidei Amerikanın Anka· 
ra .sefirliğine tayin edilen M. 
Çerles Şeeril dünkü eksp~e~le 
Paristen şehrimize gelmıştır. 
M. Şerit Sirkeci istasyonun· 
da Vali Muhittin Bey namına 
Ekrem Besim ve polis müdüril 
Ali Rıza Beyler, sefaret erkanı 
tarafından karşılanmışbr. Sefire 
ailesi de refakat etmektedir. M. 
Şeril itimatnauıesini takdim için 
bugün Ankaraya gidecektir. 

M. Şerri! Perapalas oteline in
~İftir. Sefir cenapları geçen se?~ 
bır seyyah sıfatile buraya geldıgı• 
ai ı6ylcmiftir. 

jBaşsız Çocuk 
Cesedinin Sırrı 

Beyoğlunda, bir köpeğin ağ· 

zmda bulunan ve başsız olduğu 

görülen çocuk cesedine ait esrar 
hala halledilmiş değildir. Esasen 

köpeğin ağzında görülen ceset, 
tam bir ceset değil, birçok ak

samı eksik bir keuıik yığınından 
ibaretti. Dün bir tesadüf eseri 
olarak elde ettiğimiz bu resim, 

çocuğun cesedini ağzında taşıyan 
klpej'e aittir. 

işten El Çekmiş 
Bir Hırsızın 
Hatır alan 

• 
Pip 

Dirildi ••. 
• 

Yakında Gazetemizde 
Okuyacaksınız 

Gazi Hz.nin 
Hediyeleri 

Nis at yanılannda bllyiik bi . 
muvaffakıyet 2östererek ikind 
gelen M~liz~m Saim Beye Gazi 
Hazretlerı bır tay hediye ettil~r. 
Genç zabitim.izi gösterdiği mu• 
vaffakıyete nıukabil kazandığı 
bu kıyme~li hed~yeden dolayı bir 
daha tebrık ederız. Bu münasebet· 
le elde ettiğimi~ bu güzel hayvanın 
resmini dercedıyoruz. 

Bugünkü Maç 
Bir Buçuk Senedenberi Ga

latasarayla Fener ilk 
Defa Karşılaşıyor 

Bir buçuk senedenberi karşı 
karşıya gelmiyen Galatasaray ve 
F enerbahçe takımları bugün öğ· 
leden sonra Kadıköyünde çarpı-

şacaklardır. Sab~y~ çikacak takım· 
ların şeklini, galıbıyet ve maglfıbiyet 
ihtimallerini ve nihayet iki knlüp 
erkanının sözlerini dün uzun uza· 
dıya yazmı~t!k. . !:'Iiç şüphesiz bu 
en uıübioı ıkı mıUı kulUp, nıaçının 
neticesini bu akşam öğrenmiş 
olacağız. Yarın da maçın bütün 
tafslat ve resimlerini yine bu sü
tunlarda okuyacaksınız. 

İzmir Rıhtımı 
Hükumete 
Geçiyor 

Ankara, 12 - lzmir rıhtım 
şirketi hissedarlu mümessili ile 
Nafıa Vekaleti arasında muba· 
yaa etrafında cereyan eden mü· 
zakerat neticelenmif ve mubayaa 
takarrür etmiştir. 

Mubayaa . bedeli 20 senede 
ve 20 taksitte tediye olunacakbr. 
Bundan başka şirkete Yunanlılar 
tarafından verilen imtiyazın nısfı 
hükumetimize intikal edecektir. 

1 

Fiab 5 kttrq 

• 
lzmirde 72 Maznunlu 
Muazzam Bir Dava ... 

Birçok Memur Ve Tüccar, Bir Çuval 
Meselesinden Sorguya Çekiliyor 

Suiistimalin flakua getirildili iddia edilen lzmir Gamrüğii 

İzmir, (Hususi) - Şehrimiz J tahrifat vücuda getirilmiş ve suiis• 
Asliye Ceza Mahkemesinde. 72 timal yapılmıştır. 
maznun ve 16 vekilin huzurile Bu vasi suiistimal maznunlan 
150 bin liralık mühim bir dava· arasında lzmir gümrük müdürO, 
nın görülmesine başlanmıştır. Bu gümrük uıuayene, manifesto me-
dava, memleLetimize kabulü mu· uıurlan, gümrük komisyonculan 
vakkat suretile giren 150000 lira ve fzmirin en büyük ihracat tüc-
kıymetindeki çuvalın ihraç mah· carları da vardır. 
subu yapılmıt gibi gösterilerek Muhakemeye başlamrken maz-
gümrilk beyannameleri üzerinde ( Devnu l I inci ıayfada) 

Geçen 
Gebze, 12 (Hususi) - İki gece evvel, Gebze Belediye kuaıı kı

nlarak içindeki uıühim dosyalar çalınmıştır. HAdise ıayle olmuştun 

Gebze Belediyesi ıehirden biraz uzak olduğu için geceleri 
bekçi yabrıluıamaktadır. Sabahleyin memurlar geldiği zaman veznenin 

kasasını bahçede bulmuşlardır. Bu suretle anlaşılmıştır ki yukarı katta 
bulunan vezne odasındaki biiyük demir kasa gece soyulmuş, ve bah· 
çeye atılmıştır. ilk tahkikatta kasanın anahtarla açıldığı ve izin kay• 
bediluıesi ve kınlmış zehabı verilmesi için de içindeki evrak aşınl• 

dıktan sonra keserle kilidinin dilleri parça?anmıştır. Kasa da eski 
belediye reisi zamanında yapıldığı iddia edilen bazı tahkikat dosya• 
larile daha bazı müh~uı evrak bulunuyordu. Ayni odada Tayyare 
Cemiyetinin de kasası vardı. Bu kasada mühim miktarda da para 
bulunuyordu. Bu kasanın kırılmamış olması hırsızlıiın evrak dosyala• 
nnı aşırmak kastile yapıldığı kanaatini vermiştir. 

Siyaset Aleminde Dostluk 1 

Heriyo, İngiliz Başvekili Mak Donalda - Fransamn İngiltere ile 
lngilterenio de Fransa ile ilelebet dost kalmalan dünya sulhil için 
elzemdir. 

Mak Donalt - Fikiiaize tamamen iştirak ederim, d•tum. 



2 ~ayfa 

f H~ıkın S~si J 
Piyangoda Hiç 
Taliiniz Var Mı? 

DGo tayyftre piyangoıu çekil
d . Tabi ı d i r ki birçok bahti
yarlar az veya çok b"r para 
kazandılar. Siz de kauı ı 11 1. 

mı? Bu suali aıordut u ıı u2 
kimlerin cevaplarını ya1.1yo •uz 

Nu1r at e,.y ( Gıoraon Talcııim kır :ı t 

llaneal) 

- Ben ıimdiye kadar bütün 
ketideJere iştirak eltim. Fakat 
yalmz bir defa ( 50 ) lira aldım . 
Bu para bana bızır gibi yetişti. 
Oç senedir yol par:rsı vermı
yordum. 

Bana hapıe gireceğim tclig 
edildi. O gün piyago çekildi. Elli 
lirayı aldım ve doğru tahsil me
muruna teslim ettim. Onun için 
ömrüm oldukça tayyare biletini 
almakta devam edecf!ğim. 

it 
HGae1ln BeJ (Topkapı llerkezefeadl 23> 

- Fasılalı olmakla beraber 
birçok defa bilet aldım. Fal(at 
pnsım biç yoktur. ~ para çık
madı. Yalnız ben tayyare piyan
ıosunda bir noktaya muanzım 
fimdi kuançlar azaldı. (100) lira 
\ile ehemmiyetli bir para oldu. 
Bence ikramiyeleri ualtsalar da 
i8abet miktarını artbrsalar daha 
iyi olur. 

... 
~ma•ttin Bey (Sirkeci sancaktar ao-

bla 71) 

- Şimdiye kadar tayyareden 
yalnız ( 30 ) lira aldım. Eskiden 
her keşidede üç bilet alırdım. 
Zaten ben bunu bir muavenet 
tellkki ettiğim için isabet edip 
etmiyeceğini pek düşünmem 
amma ıu günlerde birkaç bin lira 
çıksa fena olmıyacak. Çünki val
deın'; ben ihtiyarıadım. Artık 
evlen, diyor. Çıkarsa düğün ya· 
pacağım. ... 

Mehmet 8. (Tophane Boiazkeaen 5) 
- Şimdiye kadar mühim bir 

para çıkmada amma imana imitle
yapmak :zevkini verdıği için 
piyangoyu çok seviyorum ve 
ber ketidede iki bilet alıyorum. 

Jf-
Nıal Bey (Sultanharoamı Katarcıoflu han j:> 

- Muhtelif zamanlarda (230) 
Hra kadar para aldtm. Allah be
reket versin. Ayda bir iki liranın 
biç ehemmiyeti yoktur. Fakat 
mllbim isabet ihtimalleri de çoktur. 
Bunun için ben aonuna kadar 
keıidelere devam edeceğim. 

Memurlara Yevmiye 
Fola Çalışanlara Fazla 

Pare Verilecek 
Dahiliye Vekaleti Belediye ve 

Villyet memurlarından mesai 
aaatleri haricinde çalışacak olan· 
lara yevmiye verilmesi iazımgel· 
diğioi villyete tebliğ etmiıtir. 
Belediye dün kaymakamlıklara 
Ye fUbe mlıdiir:erine yaptığı bir 
tamimde bu emri bildirmiş, me
ai ... ti baric:iade çaltşbrılmala
rma liizum bisıl olan memurla
rın çahşbnlmadan e•vel mliaaıtde 
alıama11 llmman11 da aynca 
kaydet•ittir. 

• 
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SEBZELER 
Şehir Dahilinde 
Yıkanmadan 
Satılmıgacak 

1spanak, kere\'İZ ve .saire gibi 
sebzelerin yıkanmadan çamurlu 
olarak satış ) erlerine ~ etirilnıc
sinden dolayı şimdiye kadar 

bahçıvanlardan zabı t a i bele iye 
talimatnamesinin ( 416 ) ıncı mad
desine tevfikan ceza alınıyordu 
Kartal ve civarmdaki bahçıvan
lar, bu gibi sebzeler mahallinde 
yıkanıldığı halde şehre ininceye 
kadar bozulacağ1111 ileri sürerek 
bir istida ile belediyeye milraca
at etmişler, bu kaydin kaldırıl
masını istemişlerdi. 

Belediye bu istidayı Dairnii 
Encümene havale etmiş ve en· 
cümen bahçıvanlarm itirazına \' f· 

rinde bulmuştur. Bundan sonra 
bahçıvanlar bu gibi sebzeleri 
yıkamadan şehre getirebif,.<.·e!c
lerdir. Yalnız ş0hir dahilindeki 
perakende sebzedler bunbrı 

çamurlu < larak sat amıyacakla r 

ve temiz su ile yıkayacaklardır. 
Bazı bahçelerde sebzelerin lağım 
sutarile suland ıi( ı ve hatta bu 
sularla yıkanarak pazara gönde
rildiği belediyeye haber verildi· 
ğinden belediye bu gibi bostan
fan sıkı bir kontrolda" geçir
meğe karar vermiştir. 

İki Maznun 

3iri 16Ay, r'İğeri De6 Sen 
Hapi~te Yatacak 

Unkapanmda Süleymanın m~y
haneıiode zuhür eden bir kavs; a 
neticesinde asker Naciyi öldürmek 
ve d&t kişiyi de yaralamaktan 
suçlu o!arak mahkeye verilen 
Arap Rt:ceple Süleymanm mu
hakemeleri dün bitmiştir. Süley
man cürmünü ikrar etmiş, Arap 
Recebin suçuda sabit olmuştur. 
Arap Recep 1 sene dört ay ve 
Snleyman 6 sene hapse mahkum 
olmuşlardır. 

iki Cinayet Mazttunu 
Geçenlerde Orta köyde bir cinayel 

olmuş, Çakar Hasan ismiude birisi 
öldürülmüttü. Bu cinayetin faaili 

olmakla memun Sadık ve arkadaşı 
Lutfiain muhakemesine dün ağır 
cezada devam olunmuştur. Gele· 
cek celsede m&dafaa yapılacak 
ve kanr werilecaktir. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: 

SON POSTA 

Seyyah 
Beş Yüz İngiliz 
Seyyahı Geliyor 

Pazartesi günü lngiltereden 
beş yüz lngiliz seyyahı gelecek· 
tir. Belediye lkt ısat Müdüriyeti 
eyahat işlerine çok ehemmiyet 

vermekte. bu işi esaslı bir şe

kilde tanzim ve inkişaf ettirmiye 
uğraıtmaktad ır. İlk ı~ olarak Mısır, 
Suriye gibi kom,u memleketlerde· 
her sene Türkiyeye miihim mik
tarda seyyah celbi için seya
hat acentelerile itilaflar yapıla· 

caktır. 

Ekmek Fiati 
Ucuzlıgacak 

Haber aldığı mıza göre Bele
diye, ekmek fi atini mi.imkün ol
duğu kadar ucuzlat mıya kat'i 
şekilde karar vermiştir . Ekmek 
narhına esaı1 olan formül değiş

memekle beraber, hamurkar. 
delctı ik , kıra ücretleri ve f . rınlarm 
imal kabili} etleri ii1.erinde yenide 
t .:: tkikat yapıldığ ı takdirde ekme
ğin bir miktar ucuzhyacağı anla
şılımşlır . 

Sabit Olmadı 
Bir Kadın Hakkında 
Asılsız ihbar Yapılmış 

Dün Ağır Ceza Mahkcmsinde 
çok dikkate şayan bir dava gfi
riilmüş ve karar verilmiştir. Mu
nun Ülfet Hanım isnundt• yaşlı 
bir kadmdır. Kendisine üfürül\
çüHik suçu isnat ediliyordu. 

Bu suçu polise ihbar eden dl· 
N a mi Efendi isminde bir şofördir. 

Nami Efendi Ülfet Hanımın evinde 
uzun müddet kira iicreti verme

den kansile birlikte oturmuştur. 
Nami Efendi bu vaziyeti mahke-

mede de söylemiştir. Fakat günün 
birinde ÜJfet Hanım Nami Efen-

diye artık kendisine bir ev bul
masın ı , damadını yanına getirt· 

mek mecburiyeti basıl olduğunu 
söylemiştir. Nami Efendi evden 

çıktıktan sonra Ülfet Hamının 
üfürükçülük yaptığım ihbar etmiş· 
tir. Fakat dün bitirilen muhakeme 
neticesinde suç aabit olmallUf ve 
Ülfet Hanım beraat lraran al
mıtbr. 

ŞEKER 
Kontenjan 
Miktarı 
Arttırıldı 

d 

İstanbul Gümrük Başmüdüri
yeti gümrük Umum Müdürlüğii-
ne müracaat ederek bu ay için 
bir milyon kilo fazla şeker iste
mişti. Dün bu miktann Yerildiği 
ve emrin yolda olduğu BaşmUdli-
riyete tebliğ edilmiştir. 

Şekerin tahdit harici bırakıla-
cağı hakkında Ankaradan akae
den haberler piyasada m&bim 
bir tesir yapmıtbr. Kendi9İle 
görüştüğümüz bir şeker taciri 
bu mesele hakkında bir mabar
ririmize şunu söylemiştir. 

" - Bugftn toz şeker toptan 
38, kesme teker 41 liraya sabl-
maktadır. Eğer şeker, tahdit ha
rici bırakılırsa kesmeler 36.:i, toz-
larda 34,5 liraya sablabilecektir. 

Tahdidin kaldır.iması yerli 
Şeker sanayiini asla müteessir 
etmez.. Bu sanayi ( 28 ) kuruş 
Gümrük resmile himaye edildiği 
için yirmi para noluanile aatbğı 
takı-'irde malını daima ıarfetmek 

al nı bulur. " 

Şirket Komiserlikleri 
Eski Aksaray meb'usu Neşet 

Bey Alyans sigorta şirketi komi· 
"s erliğine, Samsun meb'usu Avni 
Bey de Milli sigorta şirketi 
komiserliğine tayin edilmiştir • 

Tarihi Evrak 
-Ienüz Gü~rükten Çıkanlıı: 

Müzeye Verilemedi 
Maarif Vekaleti geçenlerde 

müze idaresine Bulgaristaodan 
iade edilen tarihi evrakın gGm
rük resmi verilmeden çıkanlaca
ğmı, bu hususta gftmrtığe emir 
verildiğini bildirmişti. Aradan 
on beş gün geçtiği halde gllmrilk 
idaresine böyle bir tebliğ yapıl· 
madığı için tarihi evrak müze 
idaresine teslim edilmemiştir. Mü
ze Müdüriyeti dUn tekrar Maarif 
Vekaletine müracaat ederek 
vaziyeti bildirmiştir. 

GUzel Bir Yazı 
Edimekapı caddesinde aki· 

den yanan Şemıi Tevfik efeadi 
medresesinin kapı11 lzerinde 
meşhur hattat ( Y eseri ) Din 
yazchğı kıymetli bir kitabenin 
müzeye nakline karar werilmiftir. 

"'layıs 13 
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Günün Tarihi 

Berlin Sefirimizin 
Geçirdiği Kaza 

Kemalettin Saani Paşa 
Ağır Surette Yaralandı 

&erlin sefirimiz Kem1'1ettin Sami 
Pata, fahri Jeneral Konsolosumua 
Metzini ve zevce•ile kerimeıi, Park 
Berke civaranda bir otomobil kazasl 
rqjrmitlerdir. Otomobil kapaklan· 
mış, içindek iler altınd a kalmıtlardır. 

Ke .. ıettin Sami Paşanın kafatası 
çatlamışbr. Vaziyeti ağu olan Ke
malettin Sami Paşa ile Mada ın ve 
Matmazel hastahaneye kaltfırılm ışlar
dır. Şoför ve konsoloa hafif l ara
lanmıfbr. 

Reisiciimhur Hindenbur• n Baş
vekil Brüning Kemalettin Sami Pa-
faJ• teeHÜr telıraflan ~ekmqlerdir. 

Papı11n vaziyetinde tebeddOI 
yoktur. Henüz kendiaine relememiı
tir. Maamafih doktorlu tama men 
ümitlerini kesmemiılerdir. Meşhur 
operat6r Zaverruh Berlindea ~raya 
~elmiftir. Ayni kazada yaralanan 
Madam Metzini ba aabab butahane• 
de ftfat etmiftir. 

Son plen telpaflara •&e paıa 
tehlikeyi atlatmıtbr. Gazi Hı.. tel• 
grafla teeuür beyan etmiıler ve pa
faDUI aıbhi vUJyeti hakkında malu
mat iatemiılerdir. 

Sekiz Esrarkeş Mahkemede 
Dtln Ağır ceza mabkemuind• 

Pctto isminde bir esrar kaçakçıail• 
sem arkadaşının muhakemeleri ya
pılmat ve bitiri lmiıtır. Maznunların 
eararkeşJik yaptıkları aabit olmuf• 
tar. Gelecek celıede karar veril .. 
cektir. 

Küçüklerin Konseri 
Bugün küçük amatör ıençler 

tarafından GJorya ainemannd.'l bir 
piyano konseri yerilecelctir. Konsere 
iştirak edecek ~oeuklaran en büylfG 
12, 13 yqınd•dır ve Madam Melin•
nin talebeleridir. 

BagunkU Mevlit 
Geçenlerde Babçekapı hadisuin

de fehit olan komiser Şakir •e poll• 
larnail Hakkı Beylerin ruhlarına it• 
haf edilmek üzere Beylerbeği cami· 
inde 1 u ( "n b"rlmevlit okutuluakhr. 

Sarhoş Bir Kadın 
Galatada Kocaeli • Karamürael 

oteli•de oturan Sabr iye İ•miade bir 
kadın aon derece sarhoı bir halde 
cadde ortasında 3teldne berikine 
sarkıntılık ederken yakalanmııtır. 

Zevcesini Fena Halde Dövmüş 
Galatada açtıhk eden Ömer j .. 

minde biri kıskançlık yüzünden :ıev• 
cHi Adile Hanımı fena halde dö v• 
m6tllr. Ömer yakalanmıştır. 

Sarho~ ı,kembeci 
Enıinönünde itkembeci Mehmet 

iaminde b iri son derece urhot bir 
halele ötekine berikine urlnntıhk 
ederken yakalanmııtır. 

iki Kafadarm Taarruzu 
.. an " S!tllh lamlncle iki kafa

dar Takalmde Lltfiye Hanımın evi
ne taarruz ettiklerlnclen ft nin 
eamlarını lnrdıldanndan yakalan••t· 
lanbr. 

Pazar Ola Hasan Beg Bolşevik Diyarında 

1: Komtu - Hasan 
geldin, anlat bakalım 
ıirdiiD? 

Bey, seyahatten 1 
Rusyada nel~r ' 

2: Komtu - Bolşevik dayılai ne 
pıyorlar, iyi mi, fena mıdırlar ? Rus dilberle ri gibi göz süzüyorlar 

ya-1 ~: Kom~u - Kızıl Haraşolar, beyaz 
m: ? 

4: Hasan Bey - Komşu, okka her 
yerde dört y&z dirhem. Şu farkla ki 
Bolşevik~r çok çalı1ıyor. Biz de bir 
parça g4yrete gelsep, m~mleket gül, 
gülüstan olur ah, ah şu tembellik, ah. 



Her gün 
Bizim için 
iyi 
Bir Nümune 

Cihan iktısadt buhranından 
en ziyade müteessir olan devlet· 
lerden biri de İngiltere idi. lngi· 
liz lirasının sukutu sarsılmaz sa• 
llılan lngiltereyi altUıt etmiıti. 
Fakat bu umumi sarsıntıdan en 
•vvel kendilerini kurtaran ve az 
~ok ayak üzerinde durmıya mu
'taffak olan yine lngiltere oldu. 

Bir Amerikan muharriri ln
rilterenin bu toplanışını şu ıu· 
retle izah ediyor: 

" Bir lngiliz mnğazaaında bir fn
llliı kadını, eliııde çev irdiği timsah 
derisinden el çantasına hayran hay• 
tan baktıktan sonra soruyor: 

- İngiliz mala mıdır? 
Güzel satıcı kız cevap nriyorı 
- Timsahın lngiliz olup olmadı· 

tanı bilmiyorum Madam, fakat çan• 
ta ingiliz mamulibndandır. 

Büyük bir Londra mağaauinın 
eanıekinında "Franıu: temizleyiciler,, 
l.\'baaı vardı. Ecnebi mamulib 
•attığı bi11ini vermemlt olmak için •u lavhanın altında. bQtün efya· 
ilin lngiliz mamulibndan oldutu 
tllve edildi. 

Kıralıça, İngiliz mamulatından. 
tpek n pamuk menıucat ıergiıinl 
lılyaret ettikten şonra, bu kumaf
larla yapılacak clbiaelerle, aaraydakl 
lcabul merasimine dahl iştirak müm• 
lıGn oldu}unu söyledi. 

Franuz moda terzihaneleri, ln2ilis 
•arnulitrndan elbiae yapabilmek 
icln, Londr ada şubeler açmıya mec
bur oldular. 

Hatta haftada 20 lira Ue 1reçin
-.iye mecbur olan itçi aileleri bile 
aıeu:zcu dilkkanlardan aatın aldıkları 
ef)•anın lnJr liz mala olmaaında urar 
•diyorlar. 

Büyük otellerden birinde oturan 
ıengin misnfirler, Kırala bir telgraf 

kerek lngiltere ı;avfiyelerinde va· 
t geçirdiklerini bildirdiler. Bu 

adamlar Riveraya da gidebiJirJerdi. 
Fakat paralarının memleket haricine 
sıkmasını istemedikleri için ingil
terede kaldılnr. 

Dngün hiçbir Ingil&s ecnebi bir 
mtıesseseden hiçbir şey almaz. 

Bütün ingilterede maliye tahıll 
tubcleri örıü-ıde vergilerini vermek 
ilzere gelen halkın biriktiği görülür. 
Şlmdi}e kadar vergi vermeyi en bü
)'Uk vatani vaz"fe bilen İngiliz bile, 

ıimdiye kadar vergisini ödemek için 
u k dar heyeca lı bir şitap göster-

hıemişti. Gazeteler, vergi veremek 
uzere maliye ta sil şubeleri kapıla
rında sıra b Idi}en bu vatandaşların 
tesimlerile c oldu. Bunlar, henüz ka· 
lannıadıkları paranın kazanç vergi· 
•ini vaktinden üç hafta evvel ö .. ü
)orlardı. 

Bunu, kendi malt ve maddi hu· 
turları hilafına yapıyorlardı. Çünkü 
hGkumetlerl onları bu vazifeye davet 
•trnişti. Başka memleketlerin ço• 
cuklarJ vatanları için ölürler, fakat 
\'ergi :rermek mevzuu bahsolduğu 
llaman kaçarlar. Jngiliz vatanperver· 
llti vergi \•ermiye kadar .varıyordu. 

Jşte İngiltere, iktıaadı buhranı 
böyle bir ruhla karşıladı. lngilizler, 
teni vergileri. yeni gümrük riisumu· 
t\u ses çıkar:nı:ıksızın kabul ediyor• 
l•r. Bunu yaparken vatanlarının 
1~tısadi · buhrana göğüs gerecetinl 
bıHyor ve bu sayede paralarının kıy· 
~etini muhafaza edecetinl biliyorl~r. 
c.n mütevazı İngiliz vatandaflar bıle 
0 11 kuru,luM bir fey alırken, bu 
'"•tani vaz fesini yapmıı olmak sev• 
ktnı duyar." 

Bu izahat fazla söze lüzum 
bırakmaz sanırız. 

Misafirlerimiz Dün Gittiler 
Başvekil Paşa ile heyetimizi 

Rusyarlan getiren Gruzia vapuru 
dün öğle üzeri şehrimizden R?~
Yaya hareket etmiştir. Başv~kılı-
rnizin mihmandarlığını yapan 
Sovyet misafirler de vapurla 
Rusyaya dönmüşlerdir. 

Bursada Petrol Bulundu 
Bursa, t 2 (Hususi) - Burada 

"'Temenyeri" denilen melire ma
hallinde petrol bulunmuıtur. Be
lediye ailmuneyi tahlil• vermİftİI'• 

lr Son Postanın Resimli Makalesi • <.:eken Kadın • J Sözün 

J - Bir erkek bir kadının H· 1 
veli yüzüne, sonra ricuduna ba· 
kar. Bir kadının vilcudu pzel, 
yüzü ıöyle blSyle iae, o kadın caziptir. 

2 - Eğer kadının yüzll güzel, 
vGcudu ıByle böyle lıe, fevkalade 
caziptir. 1 

3 - Fakat hem yüzü, hem vücu· 
du güzel, h~m de faıla olark mü· 

nevver olan kadın, mukavemeti olmı· 
yan bir mıkrıatistir. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 

Millet Meclisi Evkaf Bütçe
sile Meşgul Olamaz Mı? 
Mecliste Hararetli Münakaşalar Yapıldı - -Ankara, 13 (Hususi) - Millet 1 ması doğru değildir. Memleketi -, komisyondan hayır ummadı&"ını 
Medisiniıı dünkü celsesi yine ha· teşkil eden anasıra karşı vazi- anlattı ve dedi ki : 
raretli müzakere ve münakaşala- yetimiz müsavidir. Diğer anasırın - Hühiimet zaten bu tatbi· 
ra sahne oldu. ilk olarak bilkfı· nasıl hususi teşkilatı varsa müs- kat için salahiyeti haizdir. Bunun 
metten taksitle mal alanların lümanlar da yapsınlar. kararname ile yapmaktadır. Şu 
taksitlerinin tecili hakkındaki Refik Şevket Bey (Manisa) halde bu kanun ile ne istiyorlar? 

Mündericafımızın çoklu
gundan Dercedilememiş
tir. 

............. _ ......... .__.. ... _____ ... __ ______ 

Tıbbiyeliler 
Dört Fakültede Samimt 

Merasim Yapıldı 

Tıp Fakültesinin tesisi yıldCS
nümU münasebetile diln Tıp Fa
kiiltesinde merasim ve tezahürat 
yapılmış, yıldönümü hararetle 
tesit edilmiştir. Bu münasebetle 
Türk tıp tarihi hakkında nutuklar 
söylenmiş, Türk doktorluğunun 
çok eski asırlarda bile şöhret 
içinde bulunduğu ispat edilmiıtir. 

Gece de Maksim Barda bir 
balo verilmiş, sabaha kadar tesit 
eğlenceleri yapılmışbr. Müsamere 
ve baloya yüzlerce doktor iıtirak 
etmiştir. 

Yağmur Yagmıyacak 
Yeşil köy Rasat Merkezinden 

aldığımız malumata g&re bugün 
hava bulutlu geçecek, rilzglr ha· 
fifliyecektir. Yağmur ihtimali pek
azdır. 

Kooperatif 
Şehir Meclisi Bu işi 

Muvafık Bulmadı IAyihaya ait hükumet tezkeresi Evka.f teşkilatı layihası henüz Kendilerine salibiyet verildiği 
okundu. Mechsc gelmedi, dedi. halde kanuna niçin lüzum görü- Belediye lktısat MüdürlOifl 

Hiikümet, layihayı geri isti· Bunun üzerine Evkaf Umum yorlar? 
M"d' b B ı d ki tarafından bir rapor hazırlanmıfb. yordu. Bazı meb'uslar buna iti· u ürü azı izahat verdi. aşa ı arı işe devam etsin· 

raz ettiler. Fakat bir kısım meb•- Layihanın tetkik edildiğini ler. Bendeniz bu tarzda bir taku Raporda, ıehirde, ucuzluk temini 
uslar da dahili nizamname mu· söyledi. Sonra müzakereye geçi· komisyonu teşkilinde tehlike gö- için kooperatifler teşkiline lüzum 
cibince bu talebin kabulünil lerek Evkaf bütçesi 2,567,500 rüyorum. Bütçe Encümeni hü- gürülüyor ve bunun için de (100) 
ileri sürdüler. varidat ve 2,57 4,896 lira masraf kftmet liyihasında komisyona bin lira sermayeli bir banka teş-

Neticede meselenin tavzıhi olarak kabul edildi. verilen muhtariyeti refetmekle kili ileri sürülüyordu. 
için Teşkilatı Esasiye encümenine Bundan sonra takas komisyonu isabet göstefmiştir. Bu komisyo· Şehir Meclisi dünkll içtimaın-
havales 'ne karar verildi. Bundan liyihasmın müzakeresine geçildi. nuo etrafında çok fırıldaklar da. 
sonra Evkaf Umum Müdilrlilğn- Sırrı B. (Kocaeli) söz alarak nebiJir. da bu raporu mOzakere etmiıtir. 
nOn 932 bütçesinin müzakeresine k~nteojan mesele.sinin icabı veç- Nihayet Isparta meb'uau ibra• Azadan Cevdet Kerim, Galip 
geçildi. Sırn B. (fzmit) söz aldı hıle fa da temıo edemediğini him Bey: Bahtiyar, Nazmi Nuri, lsmail 
ve dedi ki: gümrük v ırid-ıtımızı dalbaltaladığı: - EfendiJer bu, memleketin Şevket Beyler ve daha birkaç 

- Bu biitçenin müzakeresi mızı, ihtikarın·önüne geçilemediğini bayati meselesidir. Adamakıllı zat raporun aleyhinde bulunmuı-
Teşkilatı Esasiye Kanununa muha· bu usulün mahdut birkaç şahsın' düşünelim. Müzakeresi bir hafta tardır. 
liftir. işine yaradığını, takas komisyo· sonraya kalsın, dedi. 

· Rüştü Bey (Kayseri) - Mu- nunun f~ydah .. olm3:sının şüpheli Müzakere bir hafta sonraya Bu arada Tevfik Salim Paşa 
vafıktır, müzakere edebiliriz. bulundugunu soyledı. talik edildi. Bundan sonra bedeli da aleyhte söz söylemiştir. Ne-

Sırrı B. - Türkiye Iaık bir Sonra Refik Şevket Bey, üc- naktinin 250 liraya tenzili hak- ticede belediyenin kooperatifçilik 
hükumettir. Bu gibi işlerle uğraş- retsiz ve haklq huzursuz olan bu kındaki layiha kabul edildi. yapamıyacağı, yalnız hususi te-

---------- şebbüslere mUzaharet edilebile-

Li n d ber gi n Çocuğu Bulundu, &~:;;~:;;tı·. 
•• • 

Fakat Oliı Olarak ••• 
Hopevel "Nevjersey,, 13 (A.A) - Ncvjersey 

hükumeti Lindbergin çocuğunun ölü o'arak bu· 
lunmuş olduğunu bildirmiştir. 1 

Vali, Lindbergin yavrusunun Polis Mndnrü ta
rafı?~an Lindbergin Hopveldeki malikinesinin 
y~kınınde ölü bulunduğunu kendisine bildırmiı ol• 

dugunu illve etmiştir. 

Emir F eysal Mühim 
Kıral İbnissu~dun Veliahti Bir Yangın 

Şehrimize Geliyor Vales, 15 (A.A) - Bu gece 
darülfünunda bir yangın çıkmıştır. 

Ankara, 13 ( Hususi ) - Hi· 
caz ve Necit Hükümdarı lbnis· 
ıuudun Veliahti Emir Feysal el· 
yevm Avrupa hükUmet mer
kezlerini dolaşmaktadır. Ewlr 
F eysal yakında lstaobula gelec~k 
oradan buraya hareket ed ~cektır. 
Emir Feysalın lstanbula 10 ha· 
ziranda muvasalat edecektir. 

İtfaiy~ efradıoın gayretine 
rağmen Dariilfilnun tamamen 
mahvolduğu gibi Ro?lalılar dev
rine ait birçok mllhun kolleksi· 
yonlar ve v~~ikal~r ve keza 
eski kitaplar ıtıbanle en mllbim 
kütüphanelerden olan Dartılfünun 
kütüphı nesi de yanmııtır. 

/STER İNAN, /STER 

İsmet Paşa 
Dün Vekiller Heyeti 
lçtimaına Riyaset Etti 

Ankara, 13 ( Hususi ) - Don 
ıebrimizde hararetle istikbal edilen 
Başvekil Paşa Gazi Hz. tarafından 

kabul buyrulmuıtur. Başvekil Paıa 
Gazi Hazretlerine arzı tazimattan 
sonra Vekiller Heyeti içtimaına 

riyaset etmiştir. 

iNANMA! 
Belediye lktısat MfidilrQ Süreyya A11m Bey, ~lr 

mütehassıı olarak bu makama getirlldf ve kendiıın· 
den şehirin iktıaadi hayatı hakkında mühim itler 

bekleniyordu. 
S" yva Asım Bey yaziyeti tetkik ederek bir rapor 

da hayat flrtları detişm"4tir. Fakat ıon zamanlarda 
gıda maddelerinin fiatleri dilştütQ halde ılyecek 
eşyaaı ile ev kiraları düşmemiştir. Bu teıhiıi koy• 
duldan ıonra Süreyya A11m Bey llicanıda tavıiye 
ediyon Kooperatif tetkilitı yapmak. 

h 
0

1re Jkla işe ba•ladı. Aylarca ıflren bu tetkikattan 
azar ama ., . 

b r apor hazırlandı ye mecliı• YerıldL 
•onra u b 

Raporu o~uduk. ST Rlba1 ~r: :tan j' 

Kooperatifler, zaten fiatlui diltmilt olan ııda 
maddelerini aatacaklardır. Gerek giyecek fi•tlerine, 

ey kir 1 rın N ir Aİmıyacalrlardır. 

Dükkanında 
Tramvay/ 

Diln Samatyada garip bir 
tramvay kazası olmuıtur. Yedi
kuleye giden vatman Saim Efe:ı• 
dinin idaresindeki tramvay ara
bası Ağahamamı civarında yoldan 
çıkmıı ve hızını alamıyarak Ni
koli Ef. nin kunduracı dükkAnın
dan iç~ri girmiştir. Dükkinın 

camları paramparça olmuştur. ----
Fransada 

Dün Büyük Bir Matem 
Günü Geçirildi 

Paris, 13 (A.A) - Botun ıe
hirliler ve eyaletler, Dumerin ce
naze meraaımı dolayısile yapı· 
lan milli matem merasimine iıti
rak etmiştir. 

Cenaze merasimi biter bitmez 
Madam Dumer, birkaç gün için 
taşraya hareket etmiştir. 

Fevka\ide müteessir olan 
Madam Dumer kendisine gönde
rilen taziyet mektup ve telgraf
larına tahıeo cevap vermek im
kanını bulamadığmdao dolayı iti
zar etmektedir. 

( 5 ioel aa7fada taf•illt nrdar ) 



TA 

E LEK ERL lktısat Sütunu • Tenkit Ve Neşriyat 

Hitlerin M~ .. messili 
lstanbulda Bu Sıfatı 

Haiz Kimse Yok 
Müfrit Alman Milliyetperver 

Cereyamnıo Reisi Adolf Hitleri11 
lstanbula bir mümessil glSnder
diği ve isminin mühendis Rener 
olduğu yazılmıştır. 

Mühendis Rener, gazetemize 
müracaat ederek böyle bir sıfatı 
olmadığını tasrih etmiş ve de
miştir ki: 

"- Ben Hitlcr taraftanyım. 
Bazan Münihten namıma bir ta
kım malumat gönderilir. Hen de 
bunları, matbuatta yanlış intişar 
edebilecek hal>erleri tashih için 
berayı malumat alakadarlara tev
di ederim. Bu itibarla hiçbir 
temsil sıfatım yoktur. " 



_ .. _ 

Siyaset 

Dumerin 
Defni 

,-~~----~--------------------------~1,----------------
T l L GB AF L B 

~M~.~D~u-m_e_r~D~e-f~n-e-d-il_d_i--A-lm_a_n_K--ab_i_n_e..1- tfı!~f,,~üdür? 
Merasimi 

Paris 12 - M. Dumerin ce
naze merasimi münasebetile bil· 

sine Ademi itimat Takriri Reddedi di 
ttln majazalar ve resmi mDcsse
ıeler kapanmıt. bayraklar matem 
•'lmeti olarak yanya indirilmişti. 
Saat 7,30 da yeni Reieicftmhur 
M. L6br6n ile M. Tardiy&, h6k6-
•et erkinı, bas~ıca devletler •• 
bOkiımdarlar ve prensler ile mil
•easilleri Elize aaray,nda Madam 
Dumere taziyetlerini beyu et• 
•itlerdir. Cenaze alayı çe
lenkleri blmil olan otomobil
ler 6nde olarak Noterdama 
tev~ccllh etmitti. 

Cenaze merasiminde M. UbriJa, 
Belçika K·rah. Prenı d6 Gal, Y.
foala.ya Prensi Pol, Aımam im· 
pet'atora Hindenborpn mlmessıli 
Foa Hct •e diter de•letleria 
.Ume11illleri bu'unmutlardır. 

M. Tardiyl, M. Dumeria ce
aue alayanda bir nutuk 16Tliye
rek, m&teveffa Reisicllmbarun me
&ayuıadu, vatanpenerlitindea . 
laiZmetlerinden uzun uzadıya bah
lelmİf n Fransan n teeu&rüne 
lttirak eden ecnebi Devlet Reis-
leıioe teıekldlr etmiftir. 

Cenaze ... t 14 te b&yllk bir 
1adegl lçlacle V oairadta defne
dilmiıtir. 

Bir NDmayiş 
Alay daiılmıya bqladıla a

rada birkaç kiti il. Heri10 aler 
laiode bir a&.aJit )'•P•J• kalk
........ Flllad ... b&Jlebir 
s&acle•llmaJll ppmamamb~ 
.... biz o acaguu dOfüoerek nll· 
mayişçileri ıusturmuştur. Halk, 
M. Heriyoya teveccüh ve muhub
Letioi ihtiyatlı bir surette izhar 
eta.iftir. 

Londradaki Ayin 
Londra, 12 - Vesmioistr ide 

lisesinde Dumerin istirahati ruhu 
için bir ayin yapflmlfhr. Ayinde 
kıralın mtımeuilleri Fransaz ve 
lniiliz sefirleri hazır bulunuyordu. 

Şahrimizde!d Ayin 
Dumer'in istirahati ruhu içia 

dlln Pangaltıda Sentespri kilise· 
linde bir matem rasimesi yapıl• 
ea11br. Papa vekili Monaeny6r 
Rotta iyine riyaset etmiftir. 
Ayinde Va i. Kolordu kumaaclaa 
•ekili, aefirler, komoloalar, ıefa· 
retler erkim, Darii!f&aUD, matbu· 
at mllmeuilleri ha&ll baluam...
larcLr. 

isyan Edn Bahriyeliler 
Una, (Peru) 12 - idam edi

len 3 babriywdea b.tka ilJaaa 
lttirak etilderiadea dola,a 27 
bahriyeli do 10-15 1ene MpH 

-.bkom olmllflardar· .,, 

Yeni Fransız 
Reisicümhu u 
Tebrik Ediliyor 

Paria, 12 - Yeni ReilicDm
bur M. Löbrln mutadı veçbile 
ubahleyin erkenden kalkmlf, 
dostlannın. parlamento aıalaruuo 
ft birçok phsiyetleria tebrik Ye 
ziyaretlerini kabul elm-ftİr. 

Avam Kamarasmın Teessarı 
Lonclra, 12 - Kani. Sir 

Jorj Peni kabul etmiştir. Muma
ileyh. K rala Dumeria katli clo
layısile Avam ıcam.r- t... 
df ve infialiııl beyaa etmif n 
Kamaranm kabal eltili bir ari
UJI Yermiftir. 

Yeni Fransız 
Kabinesi 

Paris 12 - MDıtakbel Fran-
111 kabinelİDİn ne ıuretle teıkil 
edileceği beniiı kat'ı tekilde ma• 
lôm değildır. Yeni mecliste ebe
riyeti alan radikal IOIJalİstler 
kabine tqlrili laa1••da bır 
karar vennemi,ıerdir, 

Radikal .. ,.ıiatler bir hazi
rana kadar içtlmaana devam 
edecek olan ms meclisinin ek
seriyeti arasında bir kabine 
teşkilinı muvafık bulmaktadırlar • 
Radikaller yeni meclisle birlikte 
hükumeti idare t:decek olan 
mus a bd Başvekilia bir radikal 
olmaaı mltalewadad.mr. 

SosyaJiatler, laeal& hatla .._ 
rekelleriııi tayin etmemiflerdir. 

Maten razetesi, Parllmento 
mehafi'inin Radikal esasa m6te
mayil olduğunu, b6yle bir kab~ 
nenin, bilahare bir CDmburiyet 
birliği kabinesinin tqekkülilnU 
teshil cdeceğ'ini yazmaktadır. 

Eko da Parl gazetesi, iktidar 
mevkiioe Kartelin pelmekte oldu
ğunu, M. Heri10 uıı Tardiy6yll 
yendiğini, fakat M. Blumun M. 
Heriyoya hlkim buhmdupnu 
yazmaktadır. 

Yeni Bir 
Seyyare 
Keşfedildi 

VUfOVA 12 - v • ...,.. Da
rtllftlnuou Ruathaneai Müdilr Ma
aYini Dr. Arkiat methar bir .. ,. 
yare ketfetmlftir. Yeni senan 
pdiye kadar malim olan aer 
1arelerin ana • plda olamdır. 

EDEBi tEFRIKAMIZı ti aa::::a=a======= 
VI TO 

55555555 ........ ı &ıuıtH,,.,..• Naldedeaı H. f. 
En Diha1et Yolla• akmtaJa ı - Dealzlo dibini tc.ua. 

bpıım11 olaa ....aalı• Jetffti ; Soara alwıta ela Yar 
lal. bindirmlJe n kendlll de Bir ma.yl lcorlmluia bdar 
blamete manfhk oldu. Yapar- il•!edi. Y~tl bir .•• aanhjl 
dan onua kıza dotra lidclitlnl kaplamlfb. Kirpildenadea iri , .. 
Ye elbiaeeial IU'bnclan yöcLtım damlatan .arla10rcla. Zoraki bit 
llrdlller. Sonra klreldere a&. tebeullml• 11nd•I• dotn ijilenk 
larak botla kunetile ••para batardı: 
tloiru Uerlemet• b ... acb. ICJ:ı - Bir clakllra apara kdar 
••pura biaclirileceli uma• takdir pkmdl Sile tetekkar et.ele i8ti
DidaJan ella dewam ecll,.cta. 1orum. Siıe karp bljlk bir fllk-
0..a 10n17orlarcla: ,.. borcum• nr. Lltfea INr 

- O kadar -lcta ..... tllld~a ..ıu.et eclinh I 
-.redea ....,.._ ~ 1. j°e • ıH•eelı ..,_. 

Ya/uır4olcl ,...,. lrlatl• 
HillcOnwt Relal 11. D1Nleranıa, 

Aallu Aegeeane ,.ar.• 11•tııi

ltırını aôgler/ceıı aldılı f1&d. 

,.ılul 1ösı.r,,,.1ct911lr. 
Alttalıl ,..;., ,,, .. ,.,,. 

ltırı11 •alıtarlgel • ._11.ıe.ı 

• 111uuul• •llü luıll.aııltırım 
ıö.,.,,,.lctedir. 

Son ıelen telıra/ lo1Jerlm 

Kırala sadakat gemini mesele

sinin Ottava Kon/eransını11 

neticelerini müeaıir olaeafını 

ıöaltlrmeldedir. 

Almangada İrlandanın 
ljükumete Ademi Kırala 
ftimat Reddedildi Sadakat Yemini 

Berlin 12 - RaJtlag mecliıi 
~üktmete ademi itimat beyanı 
hakkındaki takriri 257 muhalif 
r~ı• ~ 287 reyle redcletmif· 

Almanya Fırkalar lhtillfl 
Berin, 12 - M. Groner De 

mllfrit milliyetFenerlw arumdald 
pddetli ilatilAf n aizadan -... 
mutedil •i cenah UDlarlan ka
biae lebİDe reJ ftl'IDelerinia im
klDltl bir MI• seldiiini n... 
etmiflerclir. 

il. Groner aleJbiade ademi 
itimM ~ bbm eclil
mui teblikeB bir ihtimal laaJia. 
dedir. Groaeria ftlİJeti m&fkll
lemittir· 

COzzamlılar isyan Ettiler 
Alm!riya. 12 - Cllzzamhlann 

tedavi edilmekte olduju hasta
nede bir ..,.. çılcmtfbr. Qm. 
ıamlalar 1•leriaia iyi olmama...,. 
daanl' ....... -......... 
riaclea ..,_ etmitlerdlr. fflllta-
nenia .q.... llutalaruaa •eau.
mm. .. pt •baeal telalikeai ...... 
den av1Mfb. 

Vaparaa ........ , ..... rt..a.de top1ea 
m blaNhk aramda Yolaema 
ıecmell ~ ... ,... J•pal& 

Orada ~ kal.... ...w. 
............ 8a llrllldam o1m .. 

&keti bir ..... ..... ... ..... .,. ............... .. 
peripll. _., .. ODllft 8YllCllM .. 

1afbrm1f11. Yolaa. iki IPflnW 
a,iltmak ~ alnlbldat'I ~ 
kalia bulundala '"kamaraya ıirdL 
BU ••ela birW: itte kendine ıe-
1iyor, dec:IL Nabza da atmıya baf" 
ladL Dellkaala. boydan boya ar
bnaclaa ,....... ima elblaell 
içinde ,atap azanmq J•tan ıenç 
ima bYta. Adamlardaa biri 190-
cia bapa ..,U.111 koyarak ka
..,. .. cltpn1• ~brCh. 

Samla ...ı biadltiai. ralata
.. .,kbjge .. ...W. aul ... 

Londra 12 - ltlandanın. &a
rala ıadakat yemininin ilgasına 

ait kanun llyihası hakkında 
Av.. Kamarumda mlukwat 
cereyan etmektedir. Aftlll Ka-
mlll'Ulllclald •nukerata ,ere 
lrlanda. yemİDİD ilıuam ka
bul edecek oluru. lntiltere 
Hakftmeti Oltova Konferaumda 
mlizakerata ıirifmiyecek n bir 
itiW elde edilemi7ecektir Y .. 
mİllİD ilıasma dair olaa llyiba 
lrlanda ayananda benllz mDukere 
edilmemiftir. 

Avusturyadı Parllmeall 
Feshadildi 

Viyana 12 - Kabine bab
raninı mlUealop, milU meclis 
kanunu eıaıd enctlmenL parll
mentoam fahioe karar nrmiftir. 

Aıustırya - ltalrı Jtilü 
Roma. 16 - Avuturp • ita!

,. itiWlaruua muaacldak mretleri 
diiD teati edilmiftir. ltillf, mali 
meseleler, ltalya • Avusturya 
hakem mahkemeleri ve tiaret 
muahedeleri bakkuadacLr. 

raya çektip farQduai,ecek 
kadar clalpa n ~ ....... 
Bir mlddet preliae farlablaa 
borra ...:eriai n •keatruuı 
çaı..am clialecli; 10nra npanm 
bir dumaa bulutu U11N11da uaak· 
laııtmı lleJl'•ttİ. $11ı•etl• ka
flflk bir HYinç Drpermeai 
blltln benlijbil dol .. mqb. Ca
ıı..a,or, dadaklan bir we1ler 
fıaıldamak istiyordu. Ditlel ac:leml 
memnuniyetle; 

- Artık ba,a. rednti ,_,. 
m•Jt•, ctedl. 

Viktor,a ,aldqb ft lae,eaalaı 
- Sen deli miaia? Yalaaa D 

bemea eye dlmnai w llılerlai 

delifmeli icap eder. clecH. 
Ahi lmrOaln OD dokumacu 

,W.da .. -- .. - biylk 
Lir bldlse tel. 

Gea~ .. trl adımtut. .... 

Kar·in biri aoru1or. • Franma
ların Platonik dedikleri Eflatuni. 
dnba doğrusu afaki qk müm
kün mlldllr?. 

Bu sualin cevabım verebDmek 
için evYelA llfkm manaSIDI bil
mek llzımcbr. 

Rahiyatçdara gôre qk, c:iul 
ihtiyacın ruhi bir tezahllrihldeta 
bıtka bir ıey deği dir. Nitekı. 
bOUiğa ermemif çocuklarda bil
diğimiz ve anladıtma manada 
qk g6rülmez. 

Fakat aşkın iki devresi va.
dır: Çocalduk çaimdaki .. klw, 
daha si1ade ihtira mahiyetial 
haizdir. G~ aevmek iP. ... 
YV. Sevdip feJ ODUD tpa ... 
dece ıevda ihtiyacım tatmlll 
edea bir wu tadan ibarettir. 
Atktan doydap heyeca• oa• 
ruhunu duııwın'y• klfl ıelir. 
Ba pğda qlan cimi ihtiyaçla 
.WC.dar olduta hisaedilmez. itte 
biz buaa afaki qk diıorm. 

Fakat ba ilk çat ıcçer ıeo
mez qk dur1UDl•11r, hakiki m .. 
biyetiai iktiaap eder. Afald 
olmaktan çakar. Hakiki 8fk ta 
budur. Biriaciai gelici pçicidir. 

Gençler ekaeriyetle hakiki 
aşkla afaki atla biribirleriae ka
nftuvlar. Hele ıenç kızJar .... 
daima afaki • carmek merler. F ~ 
kat U ra•aa IODra ...... da 
llaldkade brplqır •• afatd 
olmıyaa aıla feu s&memi,. 
bqlarlar. 

Size qlamn afaki oldutaaa 
s6yliyenlere inanmamak, hakikatle 
karfıla,.ak. .W 111k• laa7ale ... -- ........... 

• Muharrem imzala karies 
EvleDİT'kea mutlaka lft'de 

aramak tart delildir. im.. eY• 
lendiktea IOIU'a daha IJI ...
bi&r. SiziD arayacatnm bdm, 
temiz. nammla bir .U. ... dar. 
Buna bulmak ta llf detflclir. 
Alacatımz kma IİIİa aevebilece
pia tipte olmua kafidir. 

HANIMTEYZI 

=TAKViM= 
/CVllA/ 

• .. • 13· ... ,. • 1.11 1C.llmr. 
AnM .... 

• ......,,.. ... •·HIMr •••· 

1 

lqb. Kalaklarmda el'an ..,...n.a.a. 
akialeri, kendisini alkqla1u aqell 
.... eria ajultuu denm .n
&,onlu. Zaptolaamaı INr ..,._ 
caa cma ilerl1e. aıma Deri,. 
dojru ıtlrllkllJorda. EYiai arb-
da bırakaralı ... ...... tlclell 
........ ,. .... biti& Oncla ıa-

Defe nuar, M.t..t:. mabfua 
bir kate arada. adea bir 
bahar ,ebeliyorda. 

Kalbiadea tqan bir sevin~ 
dalıua onu mlltemadiyen zıpla
byor, lteye beriye lcottura
yordu. Oh 1 Ba ne coılmn bir 
uadetti, JU•lıbl 1 80""' !Mlllljl, 
bir tllkran hiuile. erir fibi olu
yordu. DizDatO dlftlL Demek 
Viktorya onda idi ft laallua 
fırlattıia borra ...ıen.ı ..., ....... 
ta. lfatta k•clisine ..... 
~ iNie taftiye etmiftL 

( Awbll .... 



Zabıta Henüz 



ıayıfaıı rapar. Bu sayfalarda dGnyanın 

ea yeni ıiaema laaberleri, artiıtleria 

hayab ve ıinema Alemindeki sanat 
cereyanlarından bahHdilir. 

•Son PcMta" oll••tta huaul malaalllrl 

bıaJuan 1•'-• Tlrk •uetaldlr. Ho

ım.t muhabirimiz. her hafta bin mektup 

flecl-ir •• alnema llemialn ~yldhal 
anlatır. 

Klara Bov 
Tekrar Sinemaya Oönmek 

ihtimali Yok Gibidir 

Sinemanın Yeni Komikleri K .... , uçu t .ı .. " erler 
Ramon Nova .. Yeni Bir 

Film Çev rıyor 

Sinema diinyaıının en ciddi 
Jıldızı hiç tüphe yok ki Klira 
Bovdur. Güzelligi nisbetinde de 
tuh ve şakrak olan bu nar çi~ 
nihayet gönlünü güzel bir erlcej'e 
kapbrdı ve ev en diler. KırmıZI 
aaçlı KIAra art k sinema stüdyo
lanndan çekilmi• bulunuyor. Sine-
ma kumpanyaları kendisine çok 
ıengin mukaveleler teklif etmiş
ler, fakat çapkın kız hepsini red
detmiftir. Diyor ki: 

"Bana kumpanyaların ne 
paruı, ne de f&hret llzım. Bea 
kocamla çok mes'ut bir bayat 
Jaltyorum." 

102 Yafmda Aldlr 
Holivutta ( Eaki Karanlık EY) 

ilminde bir filim çevrilmiye b ... 
la"1D1fbr. Bu ftlimde baflıc:a 
IOlleri 102 yqmda olan lnpiı 
.tdlrl Joa Jecljon oynamaktadır. 

Olp Baldanovı 
lletro-GoldYia lmmpaayaf, 
~ hayabm ,a.ı.ea (F..., 11-

•• Wr 

Holi.at malaal>irimil Tuna Be, - ıW-utl 
ba reımia albaa ea ._leleri ,., .... : 

• Şarlo t'e 1.-1 temhellk ederek ,_. film ~ 
~-- ÇWtl, doiw• llrenmek latenenb, 
~ ,.......... lmllrJerinia IODUDa kadar 
~: ~· Holiwta timdi reni komikler 
plmufbr. Bu zavallı adamlar nam bı•n•bllmelı 
içiD canlanni bile feda etmiye hazırclirlar. Ame-

.... ,. ..... lrahk ...... bot- Mı ..., ...... 

.... Dlrt markalı hirad ... " ... 
• lmmlk ad•m .. r '-a Wmt ( Soa POlta ) 

........ daldua .. ~ ...... Ben ele ... ··-- ..... ,....,. ...,. ..... 
nlald .... mllaekldtlerl tlM lilidla ,.._ 
.... iltlkbalcle blytlk bir ....... b ........... ...,...... " 

. 
Maruf yıldız Ramon Novarro 

Joni bir filme başlamak nzeredir. 
Bu filmde gftzel yıldızlardan ken
diaine Maç Cvanı ve Una Markel 
refaka~ edeceklerdir. 

Ba ntmde Novarro Futbolca 
rolu oyaıyacakbr. 
~ Anita Paj arbk hafif mev• 

zulu komik filmler çevirmiyecek• 
tir. Daha alyacle acakb meaulu
la DMlflUI olaeaktır. y aland 
Lem Stoa ile l»irlikte Ok dd<1 
filmlDi çevirecektir. * ffoBvattald fneçii erkek 
ydchzlardan m~bur Nila Aaten 
son rflnlerde bir tuhaflık gelmit
tir. ikide bir otomobile atlayarak 
LOI Angelosun cenubunda bulu-
nan ç61e aitmektedir. Aateıi 
hareketi dedikodulara aebep ........ * Pola Nepi lhtifulacla 
amma ..t-.elrt• " filim p
ftnneldea, ....... ,. .... fi. 
limlercle ıeaç im roll .,...... 
tan~'POJalls.elllilaUi 
ıepnlsde ceftrlp latiımlwtlr. 
Y akmcla HoHYUCla dinecek " 
tl...!--1 ---1! ~·-!-! • • uwaa ._.. D11111111 ~mıye 

~. Şimclikl Mide N 
Jorld:a balua•aktachr. 

Methıir KIDs Vld• lld 
--~...--- .. G. it .. ..-.;... .. ....... .............. 

Oto-
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Fuat Vaziyetteydi 
~~~~~------~~~~~~-

Canı Sıkılıyor, Saraydaki Odada Aşağı Yukarı 
Bitmişti Dolaşıyordu. Cıgarası Da 

Malı•Tiri )#. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-2-

DUn'CO Kasmıa ff ulisası 
M .. ir Fut p..._ 41ik. matrar 
•• müteNı.ı• Cadkiubirde 
JJerJiyvr, araba .. ken~ıl'mi if.a· 

kip ediyordu. Yolda Rum Sefa
reti Bafterclmanına te...düf 
etti. ~,ı .bir Fransızca ile 1r .. 
auıtu. Fuat Pqa Takıilne yak• 
lafıyotdu. S. enada k.updan 
plea arabaD1n lpc1e Ser· 
laafiJ• At.met C.11eddia Pap. 
.,_. ne erabant11 pencere9iacM. 

çıka~"'"' eb'afı• •iitecıuatı 
hazarlarla •ilzüyorda. Fuat Pa
t•JI ~lrfillee ara....._ı tlur
dmd.. Fuat PqaJI Mabepi 
HüraaJWla •itiir111iye 1aem111 

oJdutua. aö1ledi. Fuat Pap 
ıebeb"nl .oru-ıea. Serbafives 
- S zi teıırkffe memuram t dedi 
Fuat Patanı• etrafını hafiyeler 
ıu•-.t.. Feat Pa~ mecburi •ir nziyette arabuana hi•d·. 
Araı.. ..,a7a dofru i&erli1w4u.. 

Önde Fuat Paşanm arabası 
pliyor, Ahmet Celilettio Pap
DID arabasiJe aivil tüfekçilerin 
bindiği arabalar da onu takip edi
yordu. Fuat Paşa derin derin 
düşiinliyor, ba vaziyet kuşısmda 
nual bir hatb hareket takip ede
ceğini bir türlü kestiremiyordu. 

Arabalar, Gazhane yokuşunu 
inip le Dolmabahçe aarayımn kar
fJSındaki köşeyi dolaş;rJarkent 
Fuat Papnm dimaiıada bir fİm
,.k çaktı. Ve birdenbire parla
JIP &anea bir ilham nara. onan 
dnşihıcelerindeki muzlim nokta
lan ayclialatb. Dadaldanada bir 
tebessilm clalgalaadJ. Başuu 
Ufif hafif aallada. Hayali gazle
riaia 6n6Dde duru bir pbsa 
laitap ederek : 

- Seni kahpe aeal.. Bea u
.. p.teririm. 

Diye mırddaach. 
Arabalar, Betikbt karakolu

- hliaclea geçerkea, atman 
laer tarafından kipllder uçilan 
Wr llİYari. d&t nalla Y dcLz JO
bpm11 çakb. Ba,lk mabeJll ka,..IUll lalbade 1ere atladı. Kop 
kop Tiifekçibafnm od• ... girdi: 

- Gefi1orlar Efeadia 
Dedi. 
-Geliror........_ 
Bu bir tek kelime. timdi ku

laktan kulağa dofata1or. Bir ta
ıaftaa. Batmabepd ba uberi 
Abdllllaamide 1etiftinaek için 
ldlptk ... .,. clairaiae kopr-
.. diier tarafta ela kapılarda 
w ıaabep ayı..... JOllumda 
pli bir tertibat alı111Jorda. Bil
...... ( k çtik mabeJD ) • ıeçi
lea ( harem kap•) aıa hlae 
kapının yanmdaki intizar odası· 
aa •e ( Çi.tköşkii ) niia yan:ndaki 
merdivenİil ba~ana aivil tüfekçi
ler verlettirilmişti. 

• Arabalar, ( mabeyn kapısı ) 
am 6othlde durdu. ispir, yere 

, atladt. Arabanın ka1=1Sını açb. 
Fuat Pqa, Hrt bir çehre 
• arabada& indi. Etrafına göz 
ıezdinlL Görünlrde kiftlMler 
) r. ıkat Fuat pap, yitae 

1 

VaktRe Anupaya kaçanlarla 
tema•• rne11111r Serhaflye 

Ahmet Celôlettin Pş. 
etrafında müphem btr pusu ku
rulduğuna sezdi. 

Arabadan atlıyarak yanına 
kopn Ahmet Ce:ilettin Pqa· 

- Buyunuım, Paşa hazretleri. 
Dedi. Ve ( Biiyiik mabeyn ) 

dairesinin merdivenlerini ( a.terdi. 
Taflanlar ve çiçeklerle mlbeyyen 
(tarh) ıo kenanndan dolaftılar. 
Mabeyn dairesinin mermer mer
diYenlerini çıktılar. Büy&k kapıdan 
girdiler. Ortadaki bü1ük da ile 
loridorlar, bomboştu. Meydanda 
kimse ı&iinmlycrda. 

Fuat Paşa. öfke De ada: 
- Nereye gireceğiz. 
Celilcttin Paşa. mütevazıane 

cevap Yerdi. 

- Orta kata t.U buycn
caksuuz Pqam. 

Orta kata ç ktdar. O uman, 
kendilerini bir hademe ....... lada. 
Klçilk bir odanm kap.dllll açt1. 
Geri celn1enk elleriai kA...,
t. .. da. 

Pqa odaya girer girmez, et
rafma Mri bir göz gezdirdi. (). 
elada kimse 7c.kta... CeWettin 
pafa, dafarda kahnlf; hademe 
odama tca.,.... cekmif. kapa
mlfb. • Fuat Pqa. mütemadiyen ge. 
zioi7or, biribiri arkuaaa agara 
içiyor, derin derin dn,unnyordu. 

Yarım saat zarfında paşanın 
cıgaraları bitti. Cıgarasızlık onu 
sinirlendiriyor, fakat ortada cıga• 
ra istiyecek kimse g&iinmüyordu • 

Aradan bir saat kadar böyle 
sOkünetle geçtikte• •ara kapa 
birdenbire açtldı. ( Yaftl'İ ha8US& 
ttaueti Şebriyari, MiriliYa Çerke1 
Rıza Paşa ) kapmın iniiDde du
rarak Fuat Pat•JI askerce ttel• .. 
lach. Vu.ifeti udece Fut P11·•• 

1 88 yapbğml n ae halde j,ulun

( duğanu görerek anetmek o!duğu 
İfia papya tirdiiktea .,..... b
P'J'I bp.yaakb. 

Feat Pap elile jpret ederek 
OIUI cM dwda: 

-Km.s Rıu Pqa. .. Cıpnam 
bitti. $11 ... .,. ..ı da.,_ aa ... 
aldır. 

Dedi. veıe;· . celsill.Jem p-
kmi+ Lir IİraJI pa..,a matb. 

P• lleluı• F..t l'Wl'J' r!tr-
..,.,._ ~ lr?lız-. w ......., 
etme it almak içi. bir ..ı.. seri 
~·ele 

- P.anaya ucet pk .,.._ 
laurederi.. ş.cli aı-• takdim 
ederim. 

Dedi "'° delW pi dinerek 
merdivene doğm yiriidtl. 

Kapt. telow bpe ... Fiilli 
Paşa yine yalnız kalmıştı. Vakit 
ıeçiyor, cııara gelmİJOl"f pap da 
8iairlendikçe 'Sİnirleniyor. Arlık 
çıldırmak derecesine geliyordu. 
Birdenbire gözleri brarcb. Her
fC)'İ ıözüne aldı. Kapıyı a~b. 

- Kim. u orada? •• 
Diye bağırch. 
Merdiven başında duran ha· 

deme koşt& Paşanan öaüade yer
le beraber temennah ederek, iki 
bllklllm bir halde .mre muntnrr 
oldu... Paşa, etindeki lirayı iıade· 
meye uutarak: 

- Çabuk.. Git turadu bir 
paket cıgara al. 

Dedi. Kapyı tekrar elile ka· 
padı. Y-me gezinmiye başladı. 

Hamidiye camisinin mİDaresia-· 
de. yanık sesli bir Arap müezzin 
ezan ckuyor, tifriye titriye dalga· 
lanan bu hazin se•, paşanın kal
bindeki tessür ve istirabı arttı-

rıyordu. 
{ Arka.-.ı Yar} 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo 

1 
F l'amtı F raoJI 
Jngiü Ura. 
Dolar 
Liret 
Belp 
Drahmi 
1sviçre franırı 
Leva 
Florie 
Kuron ç. 
Şilier A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Peaso 
ı.e, 

Dinıu 
Çervoneta 

Tahvilat 

l Dahili 
D. Muvahhide 
A. Demiryolu 

Borsa 

Attın 
Mecidiye 
Baalmot 

Kapaıuı 

00 12 ()6 

772 00 00 
o 47 55 

09 44 00 
3 as us 

69 05 00 
02 Q 75 
• 01 05 

,, 05 
ıe • 85 

' 14 • 
5 ... 

' 99 75 
.. 24 25 

' Ol aı 
00 79 45 
00 07 75 

ı ıo 82 50 

Kap.., 

95 50 
42 00 
25 90 

ti «l 00 
.Q 08 
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Tarihin Esrarengiz Sayf alan 

Gelin, parla'k bir kahkaha 
kopardı: 

- Çok ıey Yadediyorsunuz, 
fakat bir teY ihsas etmiyorsunuz. 
Beo işitmeyi değil, ~örmeyi se-
ftl'İm. 

Behlül, cezbelend·. Gemi azı
,. alan bir at gibi köpürdD ve 
ldfoedi. 

- Gör.ünüz. inaaımz n mea'· 
llt olunuz. 

Ayni zaınuda Abbase de 
IHIAihtiyar Juylardı: 

- y~ .. ıgidiyonım. 
- Nere1e? 
- Baıka aa,.t 
- Hacet yok •rir•, gtm 

JM!ftle lc-aı41wyaıd 
tı.,;llaidi, gözlerimi diri açar

ken n Abbase maa kirpikteriai 
atizel selweaiae 7.,.lan lnnnıza.. 
Lia dejıa ejerkea perde de 
kapampnl& Yenldd be,u hey
kzler, La bpuqa bir işaret 
tellldô ederek .ayaldanmqlardı, 
•amlan rakıyorJW.. Zübeyde, 
on1arm ... Wtin.elen.e kadar 
bekledi ve emir verdi; 

- Ha,rdi gidimz, sakileri 
gönderini% ! 

Müteakıben misafirlere d6ndn; 
- Şimdi biz keneli rüyamıza 

hazırlanalım. 

lbnilhadi ile Abbase bi1Aibti
yar esnediler. Birbirini takip 
eden karanhldar, qıklar, tereıı
nilmler ve kıvrak oyulllar, 
..... ae.dileriacle .... .. 9'U-

11ıkluk husule getirmişti. Odada 
amber kokusu ise bu. urapıkluğu 
gittikçe ko.,..lqt . ...,.du. ikisi 
meçhul bir kuvvet kasrşısında 
zif a düştüklerini hissediyor
lardı. Fakat Lu zil Kzi ibtin 
eden tişütiidl haletlerdea .değil
di, mahmar1aia beaziyen bir 
ıe1di. 

Şimdi r1,a slrecSlerilll ifi
tince o mahmurltaiu pdermiJe 
çalqblar, mey•at olan rüraya 
ka111 gözlerini mele b.lmd.
mak istediler. llaamaRla •ltta'ek 
bir miilimza ıeçin•eltm ele ..,t 
kalmadılar. Gör8lecek dya. •eriz 
deaberi phit oldrH=n ........ 
mi liemiyec:ektı? Yalli 7Aeyde, 
elle tutulafaıilecek baZI laaldkaderi 
deminkilel' Bibi riiyalattınp ta 
önlerine mi · getircekti, yeba 
halrik.wtea riya .. .. eceldercli. 

ikisinde de bu :merak Yri 
ve kula!danaa ıtael riya ..... 
mek ~ .,. ' n ..,... .. 
~ocuklar aibi al&leriai kapamak 
iıtiJorlanla. .. ..... ıd ., 
~ehifler ~• • ral=n ....... Hep11i 
bir .,. .. .. '°" Sibel 
kızt.r, ,..,.. ....... ılscalı 
:bir ..... r n ..... .., ..... , 
ellliulerilldelô .- .. .._ p
şitli ... WaiWıleli•ı ,.. .... 
len.de c1e-... w.ı11nnla. 

Sakit. Araplar .. kelneyi 
isllmİ)'eHen e'l'Yel fMtı1lri W... 
mıyorlardı. Fakat Acemlerle te
mas ettikten sonra • a·rma, ipek, 
elmu ve tetrifat Jibi • onu da 
aralarına aldılar, içtimai bayab 
temelinden sarsan bir nevi mik
rop halinde 1aşatblar. Said, id
nke m..alat ola •et'am peri 
demektir. B. Feri mıtltıka stzei 
ellll' "• cGzel elduju İCıİD aafiz. 
dir. .mieuirdiı~ fıikimdir. 0-
dolqbjı llfak, dimv • ,rlrek· 

J tir. Dimağa .duman ıre ylireja 
alev doldurur. 

Zübeydenin saki1eri de birer 
gtbel peri idiler. Eğer o.W, her
hangi bir hükümdarm dimağına 
duman ve yüreğine ale. doldw
mak vazifesile mUkellef olsalardı 
şüphe yok ki kendi zümreleri 
araamda birinci sınıf mubripler
den sayılacaklardı • Çüaki bir 
dimağı altüst etmek, bir yürelde 
zelzeleler yaratmak için her 
türlti vasıtalara malik bulunu
yorlardı. Kafirlerin saçlanndan 
Zıya döklilfiyordu, fÔZ)erinden 
bin bir mana fışkır.yordu, 
Y•aklarmdan baharl• gü
liimsüyordu, d.ılakJanndaıa az 
sszırmdu, eadamlanada İftiha 
ylikseliyordu. Onlar, biitiba ı. 
zıyalan, bahan, baztan ve işti• 
haları bir erkek, :hatta bir kadın 
kalbine kolay! lda devredebile
cek kadar zeki ve cömert idilerl 

Fakat o mecliste vazifeleri 
mahdut idi, daha doğrusu ce' e -D 

larına müsait ufuk yoktu. Misa· 
firler, bir saki elinden cennet 
alacak mevkide bulunmuyorlardı, 
rüya bekliyortardı. Zibey Je o 
gece içta aa'kilere irade.im esir 
etmek llİJ'etimcie 4lejildi. o .. 
heple güzel periler, kapalı bir 
ateı kutusu aibi kudretlerini 
iç!erinde saklıyorlardı ve yalnız 
güzelliklerile, zarif kıyafetlerile 
&özlere inşirah veriyorlardı. 

Zijbeyde, biı' müddet onlarıa 
~ ainfirleri- ._,...uir
diktr.n Eonra emir Terdi : 

- Müselles dağıdın. 
'( ""'-• ~, 

==RADYO:= 
13 lıyıs Cımı 

W..W -(ı!OOmetre) 18: GT-a-. 
fon, 11'T5 Vedia Rna Huıa. '25.5 grame
ıon, ~ı: inci Haaım. 2! .tango orkeatra. 

Re:srad - ( 4!9 met.re ) il0,5 koet-' 
terau. 21,30 komedi, !!,15 musiki 
JDekf.ebindtnl RÜÜ. 
a- -( 4".....,. ') I0,50 gram.o-

'- !l,45 kolmer, !!,5 k.omöd.i, !S: 
u-er. 

Praı - ('86 metre) !0,'!9 Pranııı 
•e halyaa ptkıl&n, !1,30 atelye ti
ya.t.rosuodaa naklen kaç.ok komedUOI', 
~-~ gamofon. 

ViJaıaa - ( 617 metre) !O,'° Ope
radan te1Hildea IORr& pce kOOleri. 

Pette - ( .6M ..,.. ) !0,'5 aloD 
~. t2,IG Mor.ar gecıeal. 

S-lia - ( Us.15 metre) !O Gfl•Oa 
llaberleri, !1 V atiptoad&a ıı&tft, ~11 
toaser, .,...ra ._ u'.9"&1Mt. 

14 laJIS CmarlHI 
i.t-W -(UJOO metre) 18 puıct

foa. 11,i Darfit1ali• ...,..., 11,1 ~ 
... , !1 DlriUallla .,..., • -
u.a. 

BP' .... -Cll4metre)to.to ......
.... ~ı.1' piyano kammt, 11,48 ..-.. 
d ba.D4e. 

M..- - (4!1 aetn) ... gram ... 
fun, !1 ıa...tk pl'ktbn, 22,9 gnmdoe 
23. 18 f'aut operaauıdaa pu"Ç&tv. 

1l ... -(441me1n)!l..,........ 
21,45 8iıenJa lffi Ava.lan il=iedetf 
O{l6ndl. 

Prat - (488 metre) 20,25 askeri 
mıl'ıika.. 

Viyana - ( it? metre) IO Amerl
kadaa ııa.k iJ, 20,35 Arueo p.rJu.J.an. 
21 l''rankforttan. nakil. 

Ba.dapefte - ( 650 metre ) 19,4' 
gra~onla dau lıava.ları, ~,50 i)l
pn orkeatnaı. 

VarfOYa - (1411 metre) 21,15 ha
fif nıusikl. 

8eıUa - < t6U ... ) ........ 
dila Jçüı Iıagilisce dcıs, 20..U k.oaur 
it Frankforttan nklea kfmlter. 

. ' 
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Yazan: Z. Şakır 

Dedim ve bu meseleyi tatlı 

bir şaka ile kısa kestim. 

* 
Mehtap Bir Dakika Bile Yanından Ayrılmıyordu 

Don akşam, Hikmetin verdiği 
adresi kolayhkla buldum ve 
onan annelile bemıireleri ta 
rafından bllyük bir aamimi
yetle kabul olundum.. Sabaha 
kadar tatL, neşeli, temiz bir ha
yat geçirdik. Sabahleyin, evin 
ilıt kabnda ( Halle) e nazır oda
da sakız gibi tertemiz ve sabun 
kokularile meıbu yatağımda he
nilz uyanmıtbm ki, Hikmetin 
büyük hemıireai geldi. Bana 
ıOtlil kahve getirdi. 

Şimdi, şu satırları yazarken 
dimağımda da şu sualler akse• 
diyor: 

Her hakkı mah/uztlur. 

Yola çıkmışlardı. 
Önde ve arkada, süvari ve 

piyade muhafızlann ortasında 
bir ( Mahfe) ... Mahfede, Hayyam 
ile Mehtap, karııkarııya oturu· 
yor, yavaı yavaş yol alıyorlardı. 

Hayyam, Jikayt ve endişesiz 
nuazlarla tabiatin güzellikle
rini seyrederken, Mehtap, mOte
eeaiı, tellfh nazarlarla daima 
afaldan tetkik ediyor, Ani bu
imalardan, hainane pusulardan 
Hayyamı DUJI koruyabilecejini 
d8f6n0yordu. 

* ( Elmevt) kaleli. uzaktan g6· 
rlndO... Kafile durmuıtu. .• Ömer· 
Hayyam emretti. 

Kafilenin çavuşlanndan biri, 
lld dvari ile, Ômer HayyamlD 
Yllrudunu ihbara ve kaleye duhul 
için (Huan Sabbah) tan müsaade 

almaia ıitti. 

"" Hayyam, refakatine memur 
olan heyet arkadaşlarile pervasız 
bir tavırla görüşüyor ve hayatına 
karp en kllçük bir endişe bile 
ıa.termiyordu. 

Mehtap İle, billkİI gayet asa
hl endişeli görünllyordu. Tellfam 
Hayyama göstermek istemiyerek 
her ıeyi tetkik ediyor, herkesten 
flpheleniyor, Hayyama yaklaşan· 
lan mlltemadiyen kontrol ediyor, 
ona bir uniye bile ıözlerinden 
•111111ıyordu. 

• 
Uzaktan birkaç atlının geldi-

li görllld& ..• 
Atlılar, geldiler •• Giden çawı 

•e iki neferden başka ( Hasan 
Sabbab ) ın maiyet memarlann
dan iki dvari vardı... Bunlar 
hemen atlanndao inerek ( Hay· 
yam) a tekanilp ettiler ... Mehtap, 
eli, belindeki gizli hançerin kab-
1a11nda olarak hemen Hayyamın 
arkasına geçti. Hayyamı bir 
kaplan gibi mOdafaa edecek 

nziyet aldı. •. 
Memurlar, Hayyamı derin bir 

htırmetle selAmlıyarak tebliptta 

Wandular: 
- ( Me.llna ) Hazretleri satı-

llilerinin tepifine intizar edi-
Jorlar. 

hareket 

30 --
J kartal yuvası olduğunu gCSsteri· 

yordu. 

Geniş bir meydana ıeldiler. 
Hasan Sabbahın dilleri, birçok 
milritlerle, gelenleri istikbale 
çıkhlar ... Arbk mahfeden ve at• 
fardan inmiflerdi. Yavq yavaş 
Haun Sabbahm ikametıtbına 
doiru ilerliyorlardı... iki tarafa 
dizilen barbedarlar, Hayyam ile 
maiyetini aellmladılar... HaJJ&ID, 
( Hasan Sabbahın) ideta bir bll
kllmdar sıibi yapdığu11 gCSrerek 
hayret ediyor.. Mehtap ise, yaş
mağı arasından parlayan g&zlerle 
m6temadiyen etrafını tetkik edi· 
yordu. 

• ( Huan Sabbah ) m ikamet· 
gibına girmiflerdi.. 

Önde teırifatçılar oldup hal· 
de birkaç dehliz ıeçb1er. BllyOk 
bir odaya girdiler ... 

Teırifatçılar, misafirlere, sedir
leri g6sterdiler... Birçok köleler 
ellerinde liğen ve ibriklerle 
peşkir ve ( gülaptan) getirdiler: 
Adet olduğu üzere Hayyamın 
ellerini ve ayaklarım yıkamak 
istediler. 

Bunlar Hayyamm &atine pl
clikleri um•n, hemen Mehtap 
abldı kaleleri durdurdu: 

- O vazife benimdir. 
Dedi. 

Hayyamın ellerini ve ayakla· 
nnı bizzat yıkadı. Kıymettar 
peşkirlerle kuruladı... Hayyam 
Mehtabın gösterdiği bu bllylik 
vefa ve udakatten pek mllte
bassiı olarak bu hueketlere mA· 
ni olmak istiyor, fakat Mehtaba 
s6z dinletemiyordu. 

Yazan: A. R. 
( - Ben onun zevcesi değil, 

esiresiyim. Sahibimin en kllçllk 
hizmetlerini bile bizzat ben yap
mak isterim, onun için müsaade 
buyarm anızı rica ederim. 

Dedi. Mehtabın vasiyeti o kadar 
ciddi, o kadar uif leli ki: gerek 

~ii izam, gerek Ôdler Hayyam; 
bır şey söylemecltra tekrar yOrll· 
meye bqlacLlar-

(Ark• nr) 

Hergün Bir Riibai: 

( Karşımda, bir tek ıadeh, bir 
miktar şarap ve bir de, dilber 

bir liki olduiu halde litif bir 
faalitnlil bir kltuine çekillem 
ye onlarla --·· b" r.....-ınen ır zevk ve 
ala dnem· ( v • ' eresaye olan cen-
net ) in blltlln lezzet ve mlftebi
yahnı klmilen una terkec:lerim. 

• Eier akılh bir adamsan • 
( Cennet ) ve ( Cehennem ) in 
ne olduğunu kimseden 10rma. 
Hatta, buolardaa babaedenleri de 
dinleme." Çilnki, ne (Cehennem)e 
kimse ıitmif, ve ne de Cennet· 
ten kim1e gelmiştir.] 

Yataj1mm ayak acuna otur
du. Konutmaia baılachk. Evveli, 
aeceki etlencemizden ve ıaire
dea bahsettikten IODl'a 16d, iz· 
clivaç bahliae intikal ettirdL Ezi
lip bGztllmaindeu, kısanp bozar. 
mumdan anladam ki, mllıim Wr
.. , llylemek istiyor. Nihayet, 
llzl döndltdG, dolqbrdı: 

- Artık, Hikmet ağabeyimin 
de vakti geldi. Hatta, biraz da 
geçiyor. Annem, bildiklerinden 
birkaç kız teklif etti. Halbuki o, 
hepeini reclc:lecliyor. Zevcesini, 
kendisi intihap etmek istiyor. 

BUmem, nam) oldu. Her halde 
bot bulundum ve sordum: 

- Acaba intihap edebilmit mi? 
Bu uf ve asil terbiyeli kız, 

daha fazla kızardı. Ôntıne baktı . 
Gnlilmsiyerek: 

- Vakıa, bize açıkça birşey 
s6ylemiyor amma, herhalde, gCS· 
zO sizde ..• 

Şimdi de lmarmak 11n11 

bana ıelmifti. Birdenbire ylzl
me bir kan dalgaa hlicum etti. 
Sordujum aualle. ne kadar pata
vatnzlak ettiğimi anladım. Hik
metle aramızdaki dostluk rabıta
ıının benim tarafımdan ne pkil
de telikki edilclijini anlatmak 
için ben de &lllme bakarak onUD 
ıibi mınldandım: 

- Herhalde yanht anlıyor• 
ıunuz zannediyorum. Hikmet Be
yin bana karşı olan alikası bir ah
baplıktan başka bir py değildir. 

• Resminizi Bize Gönderiniz Bu ahbaphğan biraz fazlaca iler-

Oaii izam, arkasında iki JI. lt- ' lemiş olmam da, bir fellket arka-
bByik dli olduğu halde Hasan Size Tabiatinizi Sögligelim. dqLğından ileri ııelmlttir· Bea 
Sobbab tarafından ( bopmedi) şimdiye kadar lı:endlaine dalma 
ye ıreldi. 8Btlln Jdlleler ye ffuıın bir bıı,.tık kardet naurile balı:• 
Sobbabm edamlan rBk6 ftllyeti- BAffATJ'IN EF.; Acul ft tım. Ve onun tarafından da 
ne girdilu. Hayyam ayağa kallı:- atdpndır. Keıı- ayni nazarlarla karplaştım. 
ta. Dili Azamla mllsafaba ederek diıini gCSateri- Onun için b8yle bir ıey 
ıellmlqh. ci hareketler- hissetmediğini ve size de bGyle 

Diii Azami de balanmaz, bir şey hissettirmediğini zanne-

- Acaba Hikmet, bakikateq 
benimle izdivaç etmek istiyot 
mu? .. istiyorsa, niçin istiyor? .. 

Biltün kadın temayüllerine 
karşı daima mağrur ve daim• 
yllkıekten bakan, bu ıenç ve 
rGzel adam; acaba bana ne na• 
zarla baktı?.. Bende ne aradı? .• 
Ve bilhassa... Ne buldu? •• 

Bu suallere, bir türlll cevap 
bulamıyorum. Hikmetle uamızda ' 
( qk ) minasile tefsir ohmacalc 
kadar kuvvetli bir tahaull v• 
temaylll mevcut değil. Ne ben, 
pek ciddi bir ıurette ona kal'fl 
ol~ meyelinlanmı tahW ve tupit 
ettım. Ne de onUD, bayle bir .. r 
dilıllnllp bana biuettirmesinl 
bekledim • 

V akai ıunu itiraf ederim ki 
Hikmet, hayatımda en çok b~ 
tuma Kiden erkeklerden biri ol
muıtur. Cıvık erkeklerin iğrenç 
ihtiraslarından tiksinmif olan 
benim sıibi bir kadının; ba aiır 
bqlı, temiz yaracbhflı, ..lmr •e 
mert erkeğe kartı derin bir na· 
zan takdir ile bakmamua milm
ktın değil. Eğer itirafımda biru 
daha samimi olmak lizım gelirse, 
ben onu yalmz takdir ile de 
kalınadun. Ona bakarken. oaaala 
koa..,...tren, oaa ~ hialerle •er 
tul olurken daimi bir hu ve 18-
rar içinde yqadım.. Eter benim 
yerimde bir bqkaıı olAydı, bu
na belki de (qk) der ve demal 
ona aevdijine hlkmedercli. 

Afk... Hayır... Bea bma olra
dar kolay bulmuyorum. Valdl 
ben, qlan ne heyecan " 19brap
lannı, ne de zevk ve hazuabm 
tatmıt olan bir insan değilim. ih
timal ki, bunlan tahlil ve te1bit 
etmekten de Acizim. Yalnd. af" 
km maaasmı, flyle aabyorum: 
Sevditim kadar, 1evilmelr. •• 

Şa halde, keneli kendime fU 
mali 10rmağa mecbur oluyorum: 

- Acaba Hikmet beni aeve
bilir mi?... Sevse bile, onun y\\kaek 
gururu beni tatmin etmiye mOlait 
midir/ 

Eğer tam manalile uf ye ba
kir bir ku olsaydım, oaamaa Hik· 
metten birçok 19yler beldiyehiJir
clim. Fakat fimcli? ••• 

- Eter istirahat buyurdu 111data hen- diyorum. 
:-••, ıu .... vllna) laazretl-...:-.:- mez, m-L- Dedim. Şimdi onun yav ...... - ,_ anuua ., .. _. -r ı- 5 Klamna .. ını 
bumrlarma çıkmak içia Iİze de- atlerini sever, •af cUreti artllllfb. Usan kirpik· Artık bu clefaki ifhad• biç 
illette bulnnaJlm... lnıluııı kuJll" leri titrlyea ııllzlerlai. ,aıtlmolye fllı:lyele hakkım ,..ı.. Dcllı ı.tr 

ffay)'Ulı bu merulm .. lef" dıılmda ı..,.. ılllGmaiye ıhlerlm• kaldınnk: buka, -b: ..ı....ı..ı-r" ,...,.... 
ııifata "- duclııldMmda ad .. meıo ihmalci - Evet, bize ~aktan .ta - bir oda. Tamamn mlotaldl • Hayyam, kafileye 

•rini verdL .. 

....... bir te.......... ........ ı.a,ı. bir teY alJl-edi a-... .. ............ e -- .. Wr -
_ e. ..,de, bir 

0 
-1 • Sizden •k •k bııluetmeoine... ııife.Her ............ ..,.., ff>lll' * ..,;ı olmak ı.terim. Birçok .. ylerinb:i aena etme.ine ırlbi ..... ..._ ,nı,- Amca Bey 

Elme..t bl..nıe ~kan urp Diye, cevap verdi. ERENKÖ'YONDE L... H.; baluyorm da... ..ı-a1.ı. H almeti ele reçir-JO)bırda, Jaıllle ıııtıPllAtla derli- Dal ...... yol p.terlyor, er~ .ı.eım .....,,_) Birdenbire oillriadim. Ka,..m- mek o kadar kolay OlllllJacalıta. 
,... IWdeııin peııcereolnden ( Omer Ha11am ) da onu takip Salda .,. ........ F..ı. lıo- da, ilmet .,. oaffetin bir timaali A-• Beye ıelince.. Ah bu 
~ bir oanip lılle etraftan ecllJordu. ,......, çolı dinlem.,ı tercih ıibi dunn bu pak Ye dilber ey .. ıı.un yazarken nekadar -

.,.....,... Mebt.ıım oİDIUI g8- Mehtap, dııyaumadl. Derlıal ..ı.... ·- alla ııa,1- ıılloll kızı- çenaiai oevdim. Al•Jh teeııoirim .. 
•ilntıyorda... o- Ha,,-. talı:ilıe .......... oe'fer, -idildeıa lıuzecler. Er bir seole: Evet, Amca Bey; - aeyl-* DAli ...., biru mllnfmil " ,._. temi& ı.uıı-r, mal tıı,meti - Seni yaramaz meni.. Hik· hatinden rahatsız olarak •vdet 

K.aleain llendelderiH v•I bird da mıı.tebzi bir nslJetle lılllr. K-ı-• fllyuua taJıuıo met Apbeyinin beklr kalmau etti. Birkaç ııtın (Ayasp•,•) da 
olın.,.ıar.ı.. E....ııı ;..ıı.ıı- - Ömer ffaYJamB dedi ki: ııılll .-.ıermes. ı•lib• oenln "-etine ket k•ldıktan sunro birdenbire 
lılıprByıı, _,. da ble 1aıpıaııu - ZeTCCDI•, her halde yorul- vuruyor da. hemen onun izdiv.. ( y qilkllJ ) e çekildi. Kendı.ı 
Pctller •• Ağ bll;rllk kale U..- muttur. ffuem daireoine tetrif cına zemin bazarlam•k.. Bir An bu Bıletl, doktorlar n tavsiyeri • 
.., diğer ı.ır..ı..m -..ıar ~ edip illltalıat bayunalar... Fal.ofrtı/ Talılil Kapo•- enel de onun sıruını savmak atfediyor Fakat benim istidlAI 
..ıı,.. ( Elme..t ) ~._. ap- ...,._,. ....,.ı. atıldı. Adeta ti inci Soyfuuzdıı bul•nku•ıa. kendiııe de yol açmak iıtiyo~ ettitlme gilre, ailevi bir meaele •• 

• -~-L.ı...:...L.ımMtılAllLtlılM~~aa!!!._~ce~v~ape._~Y..di:~~·~~~~~~:::::::::~~~~~d~e~p~·1~m~i~?: ..• :__~~--=-~~___:_::_J~~~~~~=~~~~~~_J C Arka11 'rM) 
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- 58 - Muharriri: Stakpool 

Üç Arkadaş Hiç Beklemedikleri Bir 
Dakikada Yolun Ortasında Bırakmış 

Oldukları Paketlere Kavuştular 
Şaya bir müddet sonra takip 1 durdu ve iki elini birden ona 

ettiği izin de üçe ayrıldığını uzattı. 
gördil. Bu izlerden laalettayin .. Hagton şaşırmışb, kızm eli?· 
bir tanesini tercih etti, ve nihayet rını yakaladı, onu burada hıç 
hedefini büsbütün kaybettikten beklemiyordu, hayretinden : 
ba~ka kendisi de kayboldu. Bu- - Siz, siz. siz, diye birkaç 
nunla kendini kurtarmak için ~.ef! ayni kelmer tekrar etti, 
d y ·ı f k H t b I k soyhyecek başka bırşey bulamıyor· 
egı 1 a at ag ODU uma d n·~ l . ••kA •• d b kl 

k d. .. .. . d • u. ıger erı su un ıçın e e e-
ma sa ıle yurumıye evam etti. diler. İlk hayret dakikası geçtikten 
Düşünüyordu, araya araya elb~t: sonra genç "ız getirdiği paketleoo 
te bulacaktı, bulamazsa kendıaı ri göstererek anlatmıya başladı. 
de ölecekti. Ozaman acı hakikati anladılar. 

Üç yolun ayrıldığı noktaya Bu şen misafirde kendileri gibi 
aelince birdenbire ayaklarının dikenli çalılakta mahpustu. Fakat 
tinünde üç tane paket gördü, paketleri getirmekle hiç olmazsa 
bu üç paket Hagton ile arka· onları açlıktan ölmek tehlikesin· 
daşlarının bıraktıkları paketlerdi. den kurtarmıştı. Suya gelince, 
Genç kız bunları tanıyordu, sa· ellerinin altında cins cins meyva 
bahleyin yapılırken, öğle üzeri bulundukça susuzluktan ölmek 
çözülürken görmüştü. Fakat bun· ihtimali de yoktu. 
ların burada terkedilmiş olması Oturdular. Hul ile Tilman 
acaba neye delalet ediyordu ? bir köşede, Şaya ile Hagton da 

Şaya paketlerin yanına otu- biraz ötedeydiler. 
rarak düşünceye başladı: Kaptan Hul ateşe biraz çalı 

Makar ile kauçuk tilccan çırpıyı attıktan sonra paketini 
açtı, şimdi neş' esini tekra; bul
nrnştu. Yaradılışının şu hususiye· 
tine bakınız: 

acaba diğerlerini öldürmüşler miy
di? Ortada hiçbir mücadele eseri 
veya kan lekesi yoktu. Paketler 
olduğu gibi. atıldığı gibi duru· 
yordu. 

Genç kız bağırmıya başladı. 

Cevap alamadı. Beş dakika ha· 
reketsiz durdu, etrafa kulak 
verdi, hiçbir şey işitemedi. Son
ra ayağa kalktı. Paketleri aldı 

ve önüne aç lan ilk iz l\zerinde 
ylirümiye ba Iadı. 

Paketleri çok ağır değildi. 
Bununla beraber taşıması yine 
güçtü, bir tanesini kayışlarmdan 
sırtına astı, ikincisini bir koltuğu· 
nuo altına J erleştirdi: üçüncüsünü 
de diğer eli e aldı. Bu sırada da 
karanlık bash. Bu, Şaya için 
müthiş bir şey oldu, şimdi or
manda çalılıklar yer yer açıla· 
cak, cinler, periler çıkacak zan· 
nediyordu, maamafih korkusuna 
çabuk galebe etti, yine Hagtonu 
düşünmiye başlnch. 

Neredeydi, ne vakittenberi 
yürüyordu, bunu tayin edecek 
halde değildı. Fakat birdenbire 
burnuna yanık bir odun kokusu 
geldi. Şayanın bayatını yaşıyan· 
larm iktisap ettikleri kabiliyet
lerden biri de ormanın sesini ve 
işaretini anlamaktır. 

Şaya da yanık odun kokusunu 
hissedince derhal civarda bir 
kafilenin kamp kurmuş olacağına 
hükmetti. Ve derhal yerinden 
fırhyarak dört istikamette havayı 
kokladı, sonra yürümiye başladı 
ve nihayet ateşin aydınlığım gör· 
dü. Bağırdı ve derhal kaptan 
Hullin cevabını aldı. 

Kaptan Hul genç kızi gö· 
rünce : 

- Vay bir kadın, dedi. 
Tilman da: 
- Hem de bizim paketleri 

getiriyor, cümlesini ilave etti. 
Şaya aydınlık daireye doğru 

ytirü<lü. ne Hulü, ne de Tilmanı 
görıııcmiş gibiydi ; fakat onların 

yilnından geçerken tek bir keli
me söylemeden paketlerini bı-

raktı, soura siyah gözlerini Hag• 
tona dikerek delikanJuım 6nünde 

Şaya ile hiç alakadar görün
müyor, kızın kendilerin i niçin ve 
nasıl takip ettiğini bile sormuyor
du. Bu daldkada aklı yalm~ yi· 
yecek ile meşguldü: 

• 
( Arkasa var) 

v 

oc 1 
Jt Her ıınıf işsizlere iı ve i.ıti· 

yenlere işçi verilir. 
Jf. Emlak aatalır kiraya verilir 

ve akarat idare olunur. 
* iş Ocağına ortak alınır. 

Sirkeci Ankara caddeai T. 2,3495 -

lslanbul Garsonlar Cemiyetinden 
Bilümum işsiz bulunan Garsonların 

iki adet vesikalık fotogrn.narilo birlik
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Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve f drar Yolu 
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Piyango Keşidesine Hitam Verildi 

• 
Dünkü Son Keşidede ikramiye Kaza-
nan Numaralari Aşağıda Okuyunuz 

On ikinci tertip Tayyare Piyangosunun dördüncü keşidesine evelki gün öğleden 

sonra Darülfünun konferans salonunda başlanm~şh. Keşideye dün de öğleden sonra 
devam edilmiş ve bitirilmiştir. Kazanan numaraları aşağıda bulacaksınız: 

40,000 URA 40 URA 60 URA 
Kazanan 

2290 
15,000 URA 

Kazanan 

227 
10,000 UffA 

Kazanan 

47272 
5,000 URA 

Kazanan 
29406 

3,000 URA 
Kazananlar 

33327 
3718 

45595 

45625 
34323 

1,500 URA 
Kazananlar 
9177 
4844 

47048 

899 
33520 
47779 

1,000 URA 
Kazananlar 

22114 
2668 

12910 
8516 

40772 
29794 

32261 
43488 
10080 
48566 
13908 

7297 
48503 
11144 
29588 
26700 

150 LiRA 
Kazananlar 

10532 
28146 
16697 
26345 
47840 
24954 
9373 

36999 
18579 
5545 

11716 
1967 

22873 

38372 
35804 
33532 
26350 
19563 
49474 
5734 
4846 

19927 
39312 
21819 
42601 

24806 
42549 
42397 
17790 
35447 

1610 
28837 
6128 

45476 
6180 

48573 
3483 

13060 
48378 
9458 

11434 
33276 
14076 
1287 

39953 

20163 
48313 

16087 

9J21 
22266 
44764 
32178 
26512 
11870 
12943 
2512 

39951 
30019 

4159 

47869 
11329 
13022 
22589 

33149 

486 
20247 
2402 

40401 
ı 1145 

37118 

30711 
2920 
2296 

48365 
16221 
25739 
19296 

49197 
20086 

37694 
13584 

26305 
43464 

38024 
41360 
22163 
7873 

10128 

5196 
45466 

25428 
42014 
2237 
8417 
995 

5560 
13165 
1502 

35584 
12847 
41910 
49668 

3275 
44941) 

Kazananlar 
12740 

1930 
16649 
10565 
5260 
826 

29165 
36507 
31183 
18963 
24275 
38349 
47763 
15AI 1 

32419 
284H 

31796 
45962 
22802 
5085 

10083 
27999 
17899 
2124 

45778 
27686 
3454 

29699 
49944 
14952 

17131 
37487 
48768 

15092 
13535 

46079 
11506 
11307 
37207 
26933 

24846 

3874 
2281 

43813 

10136 
49642 
49770 
37866 

22280 
39129 
22475 
22542 
40240 

1920 
26306 
17754 
8667 

30162 
2402 

13952 
10220 12282 
39774 36231 
8044 

12969 

37974 
161 ıı 

7324 
34443 
2599 

41902 
21068 
24646 

43051 
2800 

31480 
18174 

39322 
49194 
6054 

20317 

41915 

6880 

26591 
44121 
43435 
15896 

7224 
42906 
46455 
29220 
49917 
46014 
27658 
7974 
6794 

43106 

5643 

49779 
43267 

20274 
39948 
32729 
27559 
46595 
39563 

19721 
45825 

16886 

19546 

21694 
13639 

30899 

17388 
14479 
4554 

38072 

24684 
43533 

21374 
19551 
29641 
10127 

470 
12261 
15522 
34547 
24137 
44073 
6506 

21310 
31154 
31544 

45740 

33697 
40435 
31636 
27230 
33744 
44150 
16079 
5276 

25395 
36542 
39239 
4208 
5996 

49476 
4J2f7 
17755 
16086 
4104 

30837 
.15997 
36051 
12683 
41245 
17823 
47790 
38259 
29941 
14925 
13941 

10370 
164 

48582 

37816 
5121 

21244 
23516 
32590 

7552 

42366 
49288 

26419 
580 

31791 
44924 

5174 
1514 

13792 
42270 

45485 
23719 
49782 

2877 
4938 

42663 
43107 
12694 
27537 

24037 
41889 
20763 
42152 
44258 
35597 
41778 
21918 

Kazananlar 
8976 

33096 
7536 

16568 
30174 
47998 
38909 
16648 
36823 

10 

19437 
20600 
30173 
20001 
30553 
48586 
37797 
32304 
33759 

5521 
2132 

28714 
14597 
4586 

48241 
19720 
21615 
3Q402 
31615 
21072 
3134 
4274 

33740 
39620 

1518 
47201 

6066 
2190 
6445 
2768 

20175 
3182 

11566 
30480 
44868 
38946 
22358 
36660 
5265 
6175 
3647 

12333 
26741 
36276 
42771 
1329 
11947 
4321 

26643 
3901 
3510 

11979 
27250 
11069 

35226 
38606 
16806 
35568 
41637 
34878 

5434 
47185 

21 
18070 
20951 
38655 
32434 
30151 
48475 

701 
49407 
49448 
28075 
18083 
11623 
15548 
39047 
22139 
43646 

2 154 
44815 
16433 
26666 
48759 
4149 
3687 

23334 
23027 

6857 
480 

8222 
25175 

5299 
27271 
15925 

45036 
22668 
24432 
30165 
15400 
41064 
30670 
17620 
10365 
14623 
172(11 
31483 
9515 

27674 
16Q59 
~97 
2868 
6154 

13145 
34808 

9585 
2825 

49500 
8016 
4630 
7597 

16011 

4866 
48132 
9119 

40275 
20656 
6930 

32640 
5557 

38899 
6397 

41631 
35725 
27349 
40832 
11735 
39796 
3180 
2134 

31216 
28825 
18035 
6519 

37600 
2564 
2329 

16 84 
14618 
29387 
37422 
11283 
44821 
4935 

42179 
5934 

18131 
7960 

19100 
16393 
8971 

35451 
10169 
10272 
40869 
5872 

17870 
17840 
38134 
7459 

32240 
35577 
10323 
19997 
34325 

33408 
39339 
38770 
48301 
6792 

48746 
36025 

14094 984 
47156 12291 
31731 46130 
41911 44095 
20626 10034 
42702 8170 

Mükafat 

32600 

40661 
40742 
33267 

42458 
20828 
4741 

33752 
34169 

2269 
47459 
9046 

39800 
48204 
35955 
23006 
12438 
25061 
5828 

44046 
3760 

24413 
40956 
8&55 
2251 

26334 
15729 
36357 

1 
17951 
1840 
7415 

29307 
46289 

31042 
49416 
36019 

1968 
20885 
39036 
30028 
23577 

1740 
47326 
28446 
3909 

32925 
16793 
18062 
18066 
44909 
31612 
22081 

37843 
2841 
4898 

37369 
26238 
10299 

326 

34645 
45417 

36576 
23741 
16083 

Bu keşide .ı in ( 20 ) bin lira· 
hk mükafatı şu numaralar ara· 
smda taksim edi miştir: 
14150 12597 828 
11720 14792 401 22 
27046 3255 295.57 
43409 l 1368 8670 

3224 16906 34801 

12086 
49963 
19922 
29989 
49326 
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~ B Q L S · E V J K L J K, Tamiral Borçları 
-!/ Ve Almanya 

N 1 G idi; ? N .. d. ? N Ol ? ası e ı . ..; ır , e uyor . Berlin J 2 - M. Brftning irat et
tiği bir nutukta, tahdidi teslibat 
konferansında, Almanyanın tah
didi teslihat hakkındaki noktai 
nazarınm diğer devletler tarafm
dan daha iyi anlaşılmakta oldu
ğunu, tamirat meselesi hakkın.
da Alman telkinatımn her ta
rafta hatta alacakh memleket· 
lerde de ileri gittiğini, oralardaki 
efkirı umumiyenin siyasi borçla· 
nn ilgasmın tahdidi teslihabn 
birinci şartı olduğunu anladık· 
larmı söylemiş ve denıiftir ki: 

Yazan : Dtt Monzi Nakleden : Hagdar Rl/•I 

- - ·------
-15-

Karamamede aynen: " Top· 
raldara miUkiyet hakkı anen 
bila tazminat miilgadır."deniliyor
du. Arazi sahiplerinin bütün top
rakları, manastırlara, kiliselere, 
Da .. ait bütün malikaneler, çift· 
lilder, tarlalar, analar resen köy 
Sovyetlerin~ geçiyordu. 

Gayrimenkul sahiplerinin 
mülkiyet haklarmı nezeden ka· 
rarname, teıprağa ait hususi mtil
kiyeti kaldırmıyor; zengin, orta, 
fakir her nevi k6yln ktıtlelerini bu 
yerlerle Sovyetler etrafında topla
mak ümniyesini tahakkuk ettiri· 
yordu; o köyliller ki hepsi aslen· 
~sir ve emlak va arazi sahipleri
nin can düşmanı idiler. 

İktidar mevkiini alan amele 
ıuufı köylerde Burjuvazi ihtilalini 
ikmal ediyor, Tierzetanın 1789 • 
1793 te Fransız köylüsünii toprak 
aahibi etmek ve zeamet zen
cirinden kurtarmak lizere yaptığı 
nı timdi de Sovyet Rus köylllsü 
için yapıyordu. 

Bu kararnameden köylünün 
edeceği istifade ne idi? 

Birinci teşrin ihtilili 18,000,000 
desiatinlik t.oprak dağıtıyordu. 
Bundan başka vergi altında 
irtifak hakları ve borç altında 
ezilen k6ylDle\" arbk bu kabil 
y01derden kurtuluyorlardı. 

Nihayet Kamenef halk komi
aerlcri meclisinin teşekkülü tar
zına dair olan kararnameyi oku· 
dıL Bu komiser tabiri arlık nazır 
kelimesini kullanmamak istiyen 
T roçkinin eseridir. 

Halk komiserleri ilk meclisi 
Leninin riyasetinde olarak Oahi
liye Rikofa, Ziraat Miliutine, Ha
riciye T roçkiye, Maarif Lünaçars
kiyc, Tabiiyet Staline tevdi 

dilmek suretile teşkil olundu. 
Anlonof- Ovseenko, Krilenko, 

Dibenkodan mürekkep üç kişilik 
bir komi:e Harbiye ve Bahriye 
İşlerini göreceklerdi. 

Bolşevikler sol ihtilalci - Sos
yalistleri bükf1mf'te almak iste· 
dikleri halde bunlar reddetmiş
lerdir. Sovyetlerin Rus ittihadı 
ikinci komitesi birinci teşrinin 
Jirmi birinci günü sahahı toplandı. 

Kerenskinin Hareketi 
Kerenski, Jeneral Krasnofun 

kazakları arasana iltica etmifti. 
Jeneralin askerleri Petrograttan 
yirmi kilometre mesafede Çars
koye Seloyu Gacinayı işgal ettik
leri bir Harada Payıtabtta Harbiye 
Mektebi talebesi - Juııkers • isyan 
eder ve telgrafhaneyi basar. 

Ku.d Hassa ve Donanma 
neferab, Kazakları, birinci teşri
nin otuzunda Pulkovo tepele
rinde durdurur. 

Bu mukaver· tten şaşıran ve 
Yapı1an propaganclal:ırdan mane
viyatlan bozulan Kazaklar Krens
lc:iyi tes!im etmek isterler ve 
I<rasnofu t eslim ederler. Kerens· 
ki kıyafetini değiştirerek bir oto· 
nıobil içinde kaçar ve Rusya hu· 
duUarmdan bin bir zahmetle ya· 
kayı atar. 

Muahharen en fena bir siya· 
ıet takip etmekle itham ettiği 
beyazlarla bil' mOnakaşa esnasın· 
da Kereoski şu garip sözü sar
fed t: r: 

•• Muvakkat bük~~ devri!· , 
lllişti.. Artık yapılaC8k fey P!f'İ': 
... _ __ ·• · · -· ~~- kısmını 

tatbik etmekten ibaretti: Bolşe· 
viklerin üc hafta içinde i~ini bitir
mek, Rus.}' ada milli bahusus kuv· 
vetli bir hükumet tesis etmek. •. 
Fakat bu 8ç hafta biraz fazla 
ılirUyor .. 

Moskovada 
Petrograttaki ihtilil tertip ne· 

ticesi olduğu halde Moskovada 
kenclilitiaden infilik etmiştir. 
Şehirde ekmek yoktu; yaziyet 
ciddi idi. Amele, fabrika komita
lannan tasdikuıi beyhude yere 
isteyip durmuştu. Şimdi birçok 
cemiyetler grev ilin ediyordu. 
Buharin ve Smirnof tarafından 
idare edilen Mosko•a Sovyetleri· 
nin Bolşevik ekseriyeti ihtilale 
milteallik bir sllril tedbir ittihaz 

etti. 
Fırkamn bir içtimaında ibtilll 

reye kondu. Bir pbit ıunlan 
yazmııtar: 

"Hatipl~r, ellerinde rakkamlar, 
istatistikler, isbat ettiler ki harbe 
nihayet verebilecek yegane kuv
vet olan amele, iktıdar mevkiini 
eline almazsa, Rusya harap ola
caktır; ekmek ve mahrukat kıtlı-
ğı olacak; şimendiferler; fabri.ka
lar işlemekten kalacaktır. Irat 
edilen nutuklarda ilmi bir ma· · 
biyet vardır. Zanno!unabilir ki, 
bu meclis içtimai tahribat yap• 
mayı kurmuş bir ihtilalciler mec
lisi olmaktan ziyade ult madan 
mürekkep ali bir malıfel idi. ya-
1181 askeri teşkilat mümessillerill* 
den ibaret olan samiler kayıtaız 
görünUyorfardı. Söz alıp itiru 
eden olmadı. Reye mfiracaat 
edildiği zaman bütü!l eller kalktı. 
Konferans ittifak ile ihtilale ka
rar veriyordu. 

Sovyet birinci teşri nin yirmi 
dördüncü günü lcızıl hassamn, 
yirmi beşinde bir aske ri ihtilal 
komitesinin teşkiline karar verdi. 

Duma da Umumi Selamet na
mile bir komite teşkil eder ve bu 
komite askeri ihtilal komitasına 
kendi kendisini feshetmesini em
reder. Bunun üze rine bir sokak 
muharebesi başlar, alb gün de
vam eder, çok kan döküli.ir. 

Birinci teşrinin 28 nin akşamı, 
29 uncu ıeceai Yunkerler, Kızılların 
elinde olan Kremlin sarayını ab
loka eder; Kızallar teslim olur. 
Sabahleyin hepsi idam edilir. Bu
nun üzerine milsarlemeler şidde
tini iki kat artbrar. Beyazlar moı
kova Sovyetioi muhasara eder; 
fakat yardıma koşan ihtilal etmiş 
alaylar ve Kızıl bassalar da onla
rın etrafını çevirir. Kızıllar beyaz· 
lana üıtüne Muvano tepeleri den 
top ateşi açarlar. ikinci teşrinin 
ikinci günii beyazlar teslim olur. 
Galipler onlara bayat ve hürri· 
yetlerini bağışlar. 

( Arkası .ar) 

Sayfiye 
Arıyanlar! 

Jstanbulun münasip bır sem· 
!tinde gozlık bir ev istiqorsanız; 

Ev sahipleri! 

- Maatteessüf ba:ıı allkadar 
hllkümetler, Alm&nyamn güniln 
birinde tediy ata başlıyabileceği 
iddiasmda bulunmaktadırlar. M. 
Brüning, müfrit milliyetperver
lerin siyasetini de tenkit etmiştir. 

Hover, Veto Hakkım Kullandı 
Vaşington, 12 - M. Hover, 

Mümessiller Meclisi tarafından 
kabul edilen gümrük tarife kanu· 
nu liyihasma kartı Veto hakkını 
kul anmıştır. 

M. AlbJr Tomasın Cenazesi 
Şamping 12 - Cenevre bey· 

nelmilel mesai bürosu müdürü 
M. Albert Tomas'm cenazesi 
defnedilıni~tir . 
- -·-- ·---- ----·-

Çankın vi' ave•inin Çerke, 
ka z.as nda kain -çit devlet or
manından her sene J308 M. 3 
çam ve 171 M. 3 köknarki ce.
man 3479 M. .} çam ve köknar 
eşçarmm 1 O senede 34790 M. 
3 gayı·imamul metre mikap 
ve çam ve köknar eşçarı beher 
gayri mamul metre mikabı t 13 
ya. oa iiç kuruş muhammen 
bedeli lb:erinden talibine ihale 
edilmek üzere miizayedeye ko
nulmuştur: 

Milza ede ve ihale kapab 
zarf usulile ve 661 - 799 No. b 
kanuniarm ahkamı umumiyelİ 
veçhile 8 - 6 - 932 tarihine 
müsacfif çarşamba günü saat 
15 te Çank ırı vilayetinde mü
teşekkil Orman sattş komi9"' 
yonu huzurunda icra edilece.-
ğinden taliplerin mali iktidar
larını gösterir Ticaret Odası 
vesikasının ve muhammen be.
delden aşağı olmamak şartile 
vereceği bir senelik bedeli 
miktarıoın yüzde ellisi nisbe
tindeki teminab muvakkatesini 
muhtevi teklifnamelerini ihale 
kanununun 10 UPcu maddui 
sarahati dairesinde mezkOr 88• 

ate kadar komisyona tevdi ey· 
lemeleri ve f8rlnam ve muka· 
velename aiıkimına anlamak 
iatiyen taliplerin Ankarada Or
man işleri Umum MüdürlilğO 
lstanbul ve Aokara Orman 
Mildiriyetile Çankm Orman 
idaresine mOracaat eylemeleri 

ilan olunur· 

Fotolra/ 1 ahlili Kuporıu 

Tabrntııı iz ı oğreıınıek i~tiyor<:arııı 

foıvı;rnhıı ıı ı 5 adPt kupüıı ı lı• bir· 

t ik tr göıı ılrrıııiı. Votoğrafıııız f'ır:ıya 
tllbiıli r H' iade ed il ııı ez. 

bim ı ıc"•lı>k 
, ('\ !\ s:ııı :l t' 

ı~ 

H uıgı ıı.dltrı ı 

CC\ alıı "t 

il 

-

-
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kiraya vereceksenaz ı-·oıogra i ıı ti~:ı.r 

f.'decek ııı i r 
SON POSTA ya hemen bir ___ _ _ . - ~ 
iL\b verinU.-Müşteri liulaca-- ' l'ôlogr:ırıu klit csi :m k uru~I nk 

finız~ min owtfilirsid~ pul ıııııkalıilinıfo ~ond~r ilf'hilir :r•-------

Sayfa 11 

Bir Mezarlık. Suiistimali 
Evkaftan Metrosu 7 Liraya Alınan Bir 
Mezarlık Yüz Binlerce Liraya Satılmış 

(Baş tarafı 1 in ci sayfada) 

Zira, Sultan Süleymauın ve
zirlerinden Av)onyalı Ayas Paşa
nm 933 tarihinde bıraktığı va
kıf. Fındıklanm biraz üstündeki 
emlikile bahçelerine ve bir kısım 
mezarlık yerine inhisar etmekte
dir. Bu vakfiyede içine su skan 
bir bağın vücudu da kaydedil
mektedir. 

Ayas Paşanın vakfettiği yer· 
ler vaktile mütevellileri tarafın· 

dan sablmışhr. Şu hale nazaran 
Belediyeye göre asıl Ayaspaşa 
mahallesindeki mezarlık üzerinde 
hak iddia ederek kendilerini 
Ayaspaşamn Zürrl evlidi gibi 

[gösterip bunu alan mütevelliler, 
kendilerine ait olmıyan bir 
malı almışlardır. Buranın met
resini evkaftan 7 liraya alan 
bu zevat, 30-40 liraya satmış
lar, alanlar ise bilahare bu yerin 
dönü'llünü 50 bin liraya ipotek 
ettirmişlerdir. 

O zaman, burayı satmak için 
servileri kesilirken vaziyeti g6ren 
ve bu hale acıyan Alman sefiri 
o vakitki Miize Müdiirü Halil 
Beye müracaat etmiş ve demiş
tir ki: 

"Bu mezarhğm bütün seyyah 
rehberlerine ismi geçmiştir. Va
purla limana gelen seyyahlar ev· 
veli bu kesif ormanı g6rürler ve 
çıkar çıkmaz da burasını ziyaret 
ederler. lstanbulun güzeJliği bo
zuluyor. Müdahale edeme1 mi· 

siniz 1 
O vakit Müzeler iClareai ve ahl

dat komisyonu Evkaf ne.selinde 
tetebbOslerde bulunmutA da mu
vaffak olamamışbr. Şimdi Abidat 
komisyonu da mftteveUiler aley
hine nakli kubur yapmadıkları 
ve ölülerin taşlannı satmak, 
meurlığı tahrip etmek noktaı o
dan bir dava açmaya karar ver
miştir. Mahkemenin teşkil ettiği 
ehli vukuf ta bu mezarlığın 
Ayaspaşaya ait olmadığı netice
sine varmıt ve raporunu hazır· 
lamııtar. 

Diğer taraftan bir Asarı atika 
mütehassısı olan Ef daleddi11 Bey 
de bu hususta bize dedi ki: 

'" - Burada Şinasi ve met
hur Tilrk tarihçisi Fındıkı.Jı Ha
aaa Halifeden bafka Tophanenin 
(3,5) aurLk bir tarihi metfundur. 

\ 

Burada Tophanenin ınüşOrO paye
sinde sayılan birçok kumbaracı 
başılarla ( 17) inci asırdan sonra 
Tophanede dökülen muazzam ve 
san'atkirane topların bütiln us-
talannm k~bir!eri de vardı. 

Şinasinin me1an Gümüşsuyun
dan takriben otuz met re yukar
da ve bir pencerenin önündeydi. 
Çok güzel bir taşı da vardı. 
Şimdi bocaya bir apartıman ya· 
pılmıştır. Kesif bir servi ormana 
halinde bulunduğu için burasına 
gölgesinden kinaye olarak Karan· 
hkmezarlık derlerdi. İstanbulda 
hiçbir kmlmıf ve devrilmİf tatı 
olmıyan yegane Türk mezarıydı. 

Servileri kesildi güzelim taş· 
ları da kırdmlarak taşçılara sa
tıldı. Nakli kubura bile lüzum 
görillmedi. Şimdiki apartımanlarm 
liğımları bile ecdadımızın kemik
leri arasından geçiyor." 

lzmirde 72 Maznunlu 
Bir Dava ••• 

( Bat tarafı 1 inci uyfada ) 

nunların 16 müdafaa vekili ken
dilerinde müdafaa vesaiki mevcut 
olmadığı, esasen cürmtln GlmrUk 
beyannamelerinde yapıldığı iddia
sı karş1&mda bunların mahkemeye 
gösterilmesini istemiş ve g6ıteri
lecek bu beyannamelere göre 
mllvekkillerini mftdafaa edecekle
rini ıaylemişlerdir. 

Bundan sonra müddeiumumt 
muavini Ziya Bey; davanın esas 
noktaları:.ı hukuki cepheden aay-
81Jf, sOmriik idaresinin bir ta
raftan beyannameleri ibraz etr 
meaioi; diğer taraftan munun· 
lann da kendilerinde mevcut 
defterler ve vesikalar, g6sterme
lerini 16ylemiştir. 

ikinci celse mayısın 31indedir. 
Adnan 

Andre Moruva 

İklimler 
Aılı J 1enede 340 defa ba•ılmlflır. 

Haydar Rifat Bey t.'llından 

terci•• ecUldiilai Miylemek mu•af

lnyetlnin derecesini ,a.terlr. 

Yeni çıktı. 

Darülfünun Mubayaat 
Komisyonundan: 
Tıp Faknltesile Eczacı Ye Ditçi mektepleri ve idarei merlıuiye 

ile diğer fakilltelerin 1 • 6 • 932 tarihinden 1 • 6 • 933 tarihine 
kadar yalnız yq sebze ve kuru meyva altı aylık diğer bilimum 
ibtiyaçlan bir senelik olarak kapalı zarf usulile münakuaya ko
nulmuştur. Fiatler mutedil g8r6ldllğ6 takdirde birlikte ft yabat 
tefrik olunarak ayn ayn ihale edilebilecektir. Bunlardan 1 Huiran 
932 tarihine, sebze yaf ve kuru meyva, a&t, yoiurt. tereyağı, 

Muhtelif kuru erzak 2 Haziran 932 
Sadeyağı ve zeytin yağlarile sabun, et, ekmek 4 ,, ,, 
Eczai Tıbbiye ve kimiviye ve liboratuvarlar malzemesi 6 ,, ,, 
Hayvan yemleri envaı bezler ve sair ihtiyaçlar 8 ,, ,, 
Odun, mangal, kok, ve envaı maden k6ınUr8 gaz ve 
envaı makine yağları. 9 ,, ,, 

ldarei merkeziye ile diğerlerinin her nevi mahrukat ve sair 
ihtiyaçlan da ıı Haziran 1932 tarihine mftsadif günlerde saat 15 te 
ihale edilecektir. Bunlann her birerleri için ayrı ayn mevcut prt· 
name ve ihtiyaç listelerini görmek ve fazlaca malümat almak 
iatiyenlerin mlllga Harbiye Nezareti binasında Darülfünun Mliba
yaat Komisyonu kitabetine ve münakasaya iştirak edeceklerin de 
l:tu baptaki teminab muvakkatelerini bir glio e•vel muhasebe 

. •emesine yabrcbktao sonra makbuz ve teklifnamelerile birlikte 
lcornisyonumma müncaatleri. 
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lstanbul Tram~ay Şirketi Evkat Tarifesi 
1932 ıeneai Mayısm 16 ancı r6nünilden itibaren Ham ahire kadar muteberdir. 

-
-

-

-

-

bk Son 
No. Hudut Hareket Fasıla Hareket Hareket 

Saat Saat 

10 Şişli-Tünel 1 
Şişliden - Tünele 
Tünelden - Şişliye 

l 1 Kurtuluş ı Kurtuluştan - Tünele 
Tünel Tünelden - Kurtuluşa 

12 Harbiye ı Harbiyeden - Fatihe 
Fatih Fatihten - Harbiyeye 

14 Maçka ' Maçkadan - Tünele 
Tünel Tünelden - Maçkaya 

15 Taksim ı Taksimden-Sirkeciye 
Sirkeci Sirkeciden-Taksime 

16 Maçka· ı Maçkadan-Bayazıta 
Bay azıt Bayazıttan-Maçkaya 

- Maçke • ı Maçkadan-Eminönüne 
Eminönü Eminönünden-Maşkaya 

11 Şişli - ı Şişliden - Sirkeciye 
Sirkeci Sirkeciden • Şişliye 

18 Taksim-' Taksimden-Fatihe 
Fatih Fatihten-Taksime 

19 Kurtuluş- ı Kurtuluştan - Bayazıta 
Bayazıt Bayazıttan -Kurtuluşa 

- Kurtuluş- ı Kurtuluştan-Eminönüne 
Eminönü Emioönünden-Kurtuluşa 

Beşiktaştan - Bebeğe 

3,6, 5,30 
10 5,50 
15 23,07 
30 23,30 
5,6 5~38 
il) 5,40 
15 20,34 
30 21,00 
4,5 7,26 
10 7,48 
7,8 6,23 
14 6,04 
8 6,18 

14 6,46 
8 6,47 
16 7,19 
13 7,56 
25 8,34 
9 . 6,00 
15 6,45 
9 7,17 
16 6,45 

Be~iktaştan - Eminönüne 5 
5,36 
5,42 
6,00 
6,00 

Bebekten - Emin önüne 1 O 
Eminönünden - Bebeğe ı 5 
Eminönünden-Beşiktaşa 30 

22 Bebek ·Eminönü 

25 Ortaköy-AkHray ı 

14 Betlktq • Fatih 1 

Bebekten • Beşiktaşa 
Ortaköyden - Aksaraya l O 
Aksaraydan - Ortaköye 16 
Beşiktaştan - Fatihe 9 
Fatihten - Beşiktaşa 17 

32 Topkapı -
Sirkeci 

- Şehremioi
Sirkeci 

33 Yedikule 
Sirkeci 

Aksaraydan • T opkapıya 
Topkapıdan - Sirkeciye 1 O 
Sirkeciden - T opkapıya 18 
Topkapıdan - Aksaraya 

1 
Şebremininden-Sirkeciye IO 
Sirkecide-Şehreminine 

l 
Aksaraydan-Y edikuleye 
Y edikuleden-Sirkeciye 
Sirkeciden-Y edikuleye 
Yedikuleden-Aksaraya 

10 
18 

5,40 
6,25 
6,00 
6,42 

5,12 
5,30 
6,04 

6,39 
7,09 
5,16 
5,34 
6,08 

- Samatya
Sirkecl 1 

Samatyadan-Sirkeciye 
Sirkeciden-Samatyaya 
Aksaraydan Edirnekapıya 

10 6,33 

37 Edirnekapı
Sirkeci 

-Atikalipaşa- ı 
Sirkeci 

Edirnekapıdan Sirkeciye IO 
Sirkeciden -Edirnekapıya 20 
Edimekapından - Aksaraya 
Atikalipaşadan-Sirkeciye 1 O 
Sirkeciden-Atikalipaşaya 

İstanbul Belediyesi İlanları 

7,03 
5,08 
5,31 
6,01 

6,31 
7,06 

24,15 
24,35 
23,37 
24,00 

1,00 
1,00 

23,30 
24,00 
21,08 
21,30 
24,07 
23,25 
20,08 
20,36 
19,51 
20,23 
19,22 
20,00 
22,37 
23,22 
19,44 
20,15 

24,36 
24,43 

ı, 16 
1,24 

21, 10 
21,55 
22,05 
22,47 

23,55 
24,30 

1,06 
19,59 
20,09 

24,06 
24,40 

ı, 16 
20,00 
20,33 

24,16 
23,46 

ı '16 
20,01 
20,26 

Kantar resmine ait 134574 - 600 ve 134701 - 14701 numaralı 
iki cilt makbuzda işlenmemiş bazı varaklar olduğu halde kaybol· 
muştur. Bu makbuzlarm hükmü olmadığı ilin olunur. 

• Eminönü Belediye şubesinden: Kumkapıda inşa edilecek deniz 
hamamı mahalli 13 - 5 - 932 tarihinden 4 • 6 - 932 tarihine kadar 
kapalı zarf usulile müzayedeye konulmuı ve 4 • 6 - 932 tarihine 
mlisadif Cumartesi günü saat on dört buçukta ihalesinin icrası 
muharrer bulunmuştur. Mezkur hamam mahalli gerek bir yazlık 
rerekse sabıkı gibi üç yazlık olarak Lıiraya verileceğinden talip 
olanlann ona göre teklifatta bulunmaları lazımdır. Şartnamesini 
görmek için her gün heyeti fenniyeye müracaat ve ihale gün ve 
saatine kadar teklif varakalarile teminat makbuzlarım Encümene 
tevdi eylemeleri ilan olunur. 

• Eminönü Belediye şubesinden: Meyve Hali haricinde öteden-
beri icara verilmekte olan sergi mahallerinden bir kısmı Haziran 
iptidasmdan itibaren bir sene müddetle yine icara verilmek üzere 
açık müzayedeye konulmuş ve Mayısın yirmi ikinci pazar günü 
saat on dörtte ihalelerinin icrası mukarrer bulunmuştur. Talip 
olanların kroki ve şartnamesini görmek üzere her gün daire kale
mine ve teminat akçelerile mıeakfar gün ve saatte Encümene gel 
meleri ilan olunur. 

Or. S'EkMhiRAMis mU;~;~·M H. 1 
Beyoğlu Mektep tokak 

Telefon B. O· 2496 

Kulak. Boğaz, Burun Milteba11ıı1 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyojlıa. Melıt191> ıokak 1 

'felefh : HM 

Doğum ve kadın hastalıklan 

mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hastalarını Türbe 
eski Hililiabmer 
muayenehanesinde 
leden aonra kabul 
Telefon lat.. 2262:1 

karşısında 
binasındaki 

hergün öğ
etmektedir. 

932 Paris 
• • • yaz mevsımının 

krep modaları 

Her iki krepin en canlı 
Ve cazip renkleri vardır, 

Boyaları sabittir, hiçbir 
Zaman solmaz ve çıkmaz! 

Kumaşlar şarjlı olduğu 

için daima düzgün 
Ve dökümlu durur. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maad~ herğün (2,30-

5) İstanbul Divanyolunda No. 118 
Tel; 22398 -

Sekizinci İcra Daireaindenı Bir 
borçtan dolayı tahta haczo ahmp 
satışı tekarrür eden kukla ve 72 
parça ipekli ve pamuklu kadın elbi .. 
ıe1i ve çocuk mantoları 16 mayıı 
932 tarihinde ıaat on ikiden itibaren 
resmi Sandalbei:leateninde paraya 
çevrileceği ilan olunur. ~ 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

12 inci Tertip 5. inci keşide 11 
Haziran 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: 
50.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 10.000 liralık 
büyük ikramiyeler ve ~0.000 
Liralık bir mükafat vardır. · 

Ma11ı ıs 

Yeni 

T erzi&aneıi 

KADIN ve ERKEK 
atölyelerinin em.alalı san'atfnden 

laüfade eciiniz. 
Bu müessese bütün bedi! ve 

iktisadt a.rıularmıza cevap vermeğe 
muktedir mahir maka.starlar elinde 
modern bir te9kil'1.ta maliktir. Ankara 

caddesi No. 96. Da.irei mahsusa. 
TeJ efon ı 20766 

Ankara Vilayetinin Nallıhan 
kazasında kAin Karakuz Devlet 
ormamndan her sene 114,064 
gayrı mamul metre mikap çam 
eşcarmın beş senede 570.320 
gayn mamul metre mikap çam 
eşcan beher gayn mamul 

metre mikabı 300 kuruı mu
hammen bedeli üzeriuden tali· 
bine ihale edilmek üzere mü
zayedeye konulmuştur. Müza· 
yede ve ihale açık müzayede 
usulile ve 661 : 999 No. h ka
nunların ahkamı umumiyest 
veçhile 21 - 5 • 932 tarihine 
müsadif Cumartesi günü saat 
l 5 te Ankara Vilayetinde mü

teşekkil orman satış komis· 
yonu huzurunda icra edilece
ğinden taliplerin mali iktidar-

Lrını gösterir Ticaret Odam 
vesikasının ve muhammen be
delden aşağı olmamak şartile 

vereceği bir senelik bedeli 
miktannm yüzde nisbetindeki 
teminab muvakkatesini muhtevi 
teklifnamelerini ihale kanunu· 
nun 10 maddesi sarahati da· 
iresinde mezkur saate kadar 
komisyona tevdi eylemeleri ve 
şartname mukavelename ahki· 
mını anlamak isteyen taliplerin 
Ankarada Orman İtleri Umum 
MüdürlüğD İstanbul ve Ankara 
Müdüriy.etlerile Nalhhan Orman 
idaresine müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

_. Dr. Ali Esat .._ 
GUlhane doğum ve kadın 

hastalıklan muallimi 
Haatalanm cumadan maada herrGn 

2 den 6 ya kadar Caf aloflunda Yere
batao caddeaJnde Orhan Boy aparb· 

manı No. 3 te kabul ve tedavi eder. 
T elefoo ı 23294 

Kars Vilayeti dahilinde Kö
roğlu namındaki devlet orma· 
nından on senede 75710 met• 
re mikap çam kerestesinin kat 
ve ihracı kapalı zarf usuUle 
talip bulunmamasından naşi 1 
mayıs 932 tarihinden 1 • Hazi
ran - 932 tarihine kadar pa• 
zarlıkla ihalesi icra edilmek 
üzere müzayedeye çıkarıldı

ğından talip olanları şeraiti 

anlamak için fstanbul Trabzon 
Kars Orman Müdürlüklerile 
Ankarada Orman Müdüriyeti 
Umumiyesine ve yevmi mez
kiırda Kars Vilayetinde müte
şekkil ihale komisyonuna mil· 
racaatleri ilan olunur. 

-YAZ GELDİ-
Sıcak. havalarda hararetin izi teskJn 

etmek isteraenb: Ş A B E S O içiniz. 

lştahamu açmak lıteneniz yemek• 

lerden evvel ŞABESO içiniz. Kolayca 

hazmetmek isterseniz yemeklerde ye 

ıonra Ş A B E S O lçinh. 

Dr. A· KUTIEL 
Cilt Yo zührevi butalıklar teda• 

vihanesi Karaka1 Börekçi fırını 
sırasında 34 

Son Poata Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selinı R~ 

Nefriyü MöCIGrib Halil LatfJ 


