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ar f Bir Fransız Ga ete i ine 
Cümhur eisin· B·zza Fransız 

Göre 

E iyeti Umumi esi _9Idürtmüş ! 
Parfs, 15 ( Hususi ) - Kıra• 

lfyet taraftarı Aksiyon Franıez 
gazetesinin başmuharrir ve sahibi 
Leon Dode, gazetesinde neşret

tiği bir bentte, Gulgof isimli 
bir Rus tarafından öldürülen 

Reisicümhur M. Dumerin, haki
katte, Fransız Emniyeti Umumi• 

yesi tarafından öldürtülmüş oldu
ğunu iddia etmektedir. iddiasını 
tevsik etmek iç.n 23 mayıs 
1931 de, yani tam bir sene evvel 

M. Dumer Reisicümhur intihap 

edildiği zaman neşrettiği bir ma· 
kaleyi tekrarlamaktadır. 

Leon Dode, bu makalesinde 
aynen şu satırları yazmışb : 

"Reisicür: bur Dumere gelince; 
yarın değil, hemen şimdiden 
gerek şahsına ve gerek aile 

mensuplarına dikkat etmesi lA
zımdır. 

Çüoki Emniyeti Umumiy te· 
hekesi onu ta01r ve bilir ki, 
Dumer, ne sabık Cümhur Reisi 
Feliks For ne de Mitlran ayarın

dadır. 

O, ne bir kadın, ne de korku 

ile elde edilir bir adam değildir." 

Bu neşriyat, çok derin bir 

tesir husule getirmiştir. 

Ortadaı ÖldUrUlen CUmhur Reisi M. Dumer, Sajda : Poll• 
MUdUrU M. Şlyap, Solda : Bafvekll M. Andre Tardlyö 

r 

Cümhuriyet Merkez Ban- j 
kası Yeniden Altın Aldı ... 

Son defakl aıtm nakllyatı ıntlbalarmdan 
Haber aldığımıza göre, Cüın- gonlara yükletilerek karadan 

huriyet Merkez Bankası hesa· şehrimize naklolunacaktır. 
hına Amerikadan yeniden altın 
mubayaa edilmiştir. Bu sefer 
mubayaa edilen miktar yarım 
milyon lira kıymetindedir. Bu 
altınların, limanımıza getirilmek 
~zere Nevyorktan vapura yükle
tıldiği ve vapurun geçen perşem· 

Bit/iste Tufan 
Yağmurları . 

be günü hareket ettiği bildiril· 
rniştir. Altınlar Avrupa limanla· 
rından birine kadar deniz tarikile 
ı~tirilecek; oradan mahfuz va· 

Bitlis 14 ( Hususi ) - Üç gün· 
dür geceli gündüzlü yağmurlar 
yağmaktadır. Şimdiye ~adar ya· 
ğan yağmurun kalıolıgı dokuz 
milimetreyi bulmuştur.Gök yarıla
cakmıı ~bi sıürültDler işitiliyor. 

NlY .u;l YllMAZ 

EDGAR PİP 
Dirildi 

Pertembeden itibaren 

Muhterem Rahip Efendi, 
Elinizi cebinize :ı.ttıx.ınız ,, o .. aıııan 

kesenizi yerinde bulamıyac:ı.k ve 1up
hesiz derhal beni ha
tırlıy:ıcaksınız. Sizden 
tıf dilerim. Yorsizdinı, 

yurtsuzdum, parasız
dım ve alelhusus mem
leketinizde kimscsiı 
kalıuıt bir yabancıy-

dım .. .. 
Muhterem ~~mlser Efendi, 
:Muhakkak sızı aldattığım& zahip 

olmuş ve klınıışs~nızdırl Fakat d!işil
nüniiz bir defa sıze teslim olmak tıa-
pislıancyo gitmek demekti, hapish:ı.ııove 
gitmek te bu kadar z~hmetle ole geÇir
diğim ınilyonuıııu gerı vermek olurdu 
olbetto bunu yapamazdtınl ' • 

GUzel Kızl 
Biliyor musun, bütün başıma gelenlor 

hep senin yUıündenl Eğer kııçın:ısay· 
dık, bUtun eiJy:ı.yı alıp gitmesoydin, 
bugün l.ıir taratwn polislerle, bir taraf
tan <la hırsızlarla uğratıutya me<•bnr 

olrnıy:ıcaktıın ! 
ı,ten el çekmiş 

bir hırsızın hatJratarı 

GAR PIP 

Perşembeden itibaren 

Yeni Grupun Umumi Katibi İle Bir 
Mason Vaziyeti Aydınlahyorlar 

Masonların arasında, aon za
manda bir ibtillf çıktı ve bet 
kişilik bir muhalefet grupu, 
Maşrıkt Azamdan ayrddı, mOıta• 
kil Tilrk Masonluğu namı albnda 
başka bir teşekkUl vücuda getir
di. Bu grup, şimdi teşkilAbm 
yapmıı Ye yeni idare heyetini de 
aeçmiştir. 

Bu ihtilAfın esası hakkında 
görüştüğümüz yeni grupun umu• 
mi katibi avukat lbrabim ŞükrU 
Bey bize şunları söyledi: 

- "Muarız edebiyatının beı 
kişiyi kimse tanımaz tabirinin 
bir kıymeti hukukiye ve ameli
nesi yoktur. Masonluk kitaplarını 
okumalarıni ve Yüksek Azim 
Mahfeli Azasının miktarını iyi 
öğrenmelerini tavsiye ederiz. Biz, 
memlekette bu şekilde bir maş
nkı Azamın bu halini ve onun 
esbap ve avamilini miras bıraka
mayız. Bizim, bizim gibi hissetmiyen 
insan hukukuna itibar ettiğimiz 
vaki olabiliri fakat, duygu ve 
hissimize hürmet etmek şartile. 

Yeni Mason grupunun Umumi Katibi 
Avukat lbrahlm ŞUkrU B. 

Ayrıldığımız yükseltme ce
miyeti heyeti idaresinin kendi 
yeni talileri hakkında alacaklan 
tedbir, ne olursa olsun, çok 
zayıftır. Vaziyeti hukukiyemiz 
ve Masonluk kitapları işi kökün
den halletmiştir. 

( Devamı l l inci aayfada ) 

Mardin (Hususi) - Cizreden Mardine gelmekte olan insan ve 
eşya, dol_? bir kamyon yolda bazı haydutların taarruzuna uğramıştır. 
Vak a şoyle olmuştur: 

Reşmilde kamyonun IAstiği patladığı için şoförü tevakkuf ederek 
tekerleği tamir ederken altı silahlı adam yolculara taarruz etmiştir. 
Atılan kurşunlar, kamyon yolcularından Mardin Nüfus Başkatibi Fahri 
Beyin kayınvaldesine isabet ederek ölümllne sebep olmuşlar, tiiccar· 
dan Cizreli Hacı Ali Efendinin oğlu Emin Efendi de ağır surette ba
cakları~dan yaralanmıştır. Haydutlar, yolcuların 200 lira kadar 
paralarıle epeyce eşyalaram almış ve savuşmuşlardır. 

Mecruhlar arasında Fahri Beyin beı yaşmdaki çocuğu ile Uç ya
şındaki kardeşi devardır. Mecruhlardan biri hastanede vefat etmiştir 
Diğerinin vaziyeti de vahimdir. Hidisedeo haberdar olan Jandarm~ 
derhalt akibata başlamıştır. Şerirler, aşırdıklara eşyanın bir kısmı 
yollarda bırakmışlardır. Takibat şiddetle devam etmektedir. 

CEMAi 

1 Kılzbzklığa Dair 

r 

- Size bir cıgar~ verebilir miyim ? 
-T Öeşekklir .ed~m:ım.. ~akat karım tütün kokusıwıu sevmeL 
- yleyıe sız ıçıvennız acanun 1 
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1 Halkın Sesi 1 i 
Ayaspaşa Mezar

lığı Rezaleti 
Ayaspaşada, bir mezarlık işinde 
yapılan yüz kı.ıarbcı •uiiatimali 
aeçen gün yazdık. Bu hususta 
Baıvekll famet Paıanın bir 
tahkik heyeti teıkilini emret
titini de memnuniyetle Öğttn

dilr. Bu münaaebetle dün rö
rüttüğümüz halk, bakın ne 
aöylüyor: 

Nf'cmettln ile, (Aksaray Çapa cad. 12) 

-Ayaspaşafmezarlığı işinde bir 
1tuiistimal yapıldığını okuduğum za
rnn, ne yalan söyliyeyim çok, müte
Essir oldum. Şu buhranlı zamanda 
~·Jet ve milJet elbirliğile 
bütçeyi tevzin için çalışırken ha
zinenin yüz binlerce lirasının şu
nun bunun cebine girmesine 
müsamaha etmenin manasını bir 
türlü anlayamıyorum. Ecdadın 
bir vakfını böyle yağma Hasanm 
böreği vaziyetine sokanlar der
hal cezalarını bulmalıdırlar. Hem 
pek şiddetli olmalı ki diğerlerine 
tesirli bir ibret dersi verilmiş 
olsun. 

Sadık Bey ( Nuruoamanfye mengene 
ıokağı 5) 

- Bazı açıkgözler allem 
etmiş, kallem etmiş, başka 
bir valcfın mezarlığını uBiz bura
sının mütevellisiyiz,, diye kendi 
üzerlerirıe geçirmişler. Satmışlar, 
savmışlar.. Benim bu işe hayret 
etmekten başka bir şey elimden 
eelmiyor. 

* Şemıi B. (Şeh~ deb:ışı Akaret aokağı 13) 

- Gazetelerin yazdığı doğru 
ise koskoca Ayaspaşa mezar
lığını birkaç kişi bir leblebi gibi 
yutup deve yapıvermişler. Fa· 
kat, hakikat, daima haki· 
kattir. Yüriir ve bir gün yerini 
bulur. işte nihayet bu da meydana 
çıkh. Y arm bunu yapanlar adalet 
huz.u?una çıkacaldar ve ceıalarmt 
bulacaklardır. Hırsızlık daima 
fenadır. Fakat çalınan millet rnalı 
olursa bunun f ennlığım ifade için 
fena kelimesi bile az gelir. Bil· 
mem buna ne demeli? 

* Hıkruet Bey ( Beyaııt Koıka tramvay 
<. ıddui73) 

Birisi çıkar ben filan adamın 
cvladmdanım diye bir iddia orta· 
ya atabilir. Fakat bunların her 
ıöylediklerinin doğr!l olup olma
dığını tetkik edecek birçok ma· 
kamlar vardır. 

Acaba evkaf ve tapu dairesi 
bu Ayaspaşa işini tetkik etmeden 
mi bu füzuli mütevellilere ver
mişlerdir? Burasının Beyazıdı 
Vefi vakfından olduğunu gös
teren birçok kayıtlar da varmış. 
Bunlar acabn tetkik edilmemiş 
mi? Muhakemenin neticesini pek 
merak ediyorum. 

Genç Kadınm Cesedi 
Birkaç gürı evvel Ortaköy 

•çıklarmda genç bir kadm cesedi 
bulunmuştu. Tahkikat neticesinde 
bu cesedin Kurtuluşta oturan şo
för Şevki Ef. nin hemşiresi Fatma 
Hanıma ait olduğu anlaşılmıştır. 

SPOR iŞLERi 
Mıntakanın 
• 
itirazına 
Cevap Gelmedi 

Geçenlerde şehrimize gelen 
ve Milli takımla müsabaka yapan 
Macar takımının milli mahiyeti 
haiz olmadığı fsanbul mıntakası 
tarafından ortaya ahlmışb. Bu 
hadiseyi tetkik eden Umumi 
merkez, Futbol Federasyonunun 
lstanbul mmtakasına ceza vermek 
salahiyeti olduğunu tasdik et
mektedir. Bu hususta malumatma 
müracaat ettiğimiz İstanbul mm-

takası Reisi Orhan Bey bize şunları 
söylemiştir: 

" - Merkezi umuminin gaze
telerdeki tebliğini gördüm. Teb
liğ, bizim anladığımıza göre, 
Federasyonun bidayeten ceza 
vermek salahiyetini teslim edi· 
yor. Biz Umumi Merkeze müra· 
caat ederek F edernsyon tarafır• 
dan verilen cezaya itirazda 
bulunduk. İtirazımıza henüz 
cevap gelmedi. Gazetelereeki 
tebliğ cezanın tasdik edildiği 
merkezinde değildir. Şayet ceza 
tasdik edilirse diyeceğimiz birşey 
yoktur. Çünkü son karar Umumi 
Merkeze aittir ... 

Diğer taraftan sporcular ara
sındaki şayialara göre, Merkezi 
Umumi İstanbul mıntakası hak
kmda bir senelik boykot cezasını 
fazla bulmakta, bunun altı ay 
olmasını istemektedir. Maamafih 
vaziyet hakkında henüz kat'i 
malümat yoktur. 

Muallimler 
Bulgar Misafirlerin Ziya

retini f ade Edecekler 
Türkiyeyc g len Bulgar mu· 

allimlerine hir iadei ziyaret olmak 
üzere önümüzdeki tatilde İstan
bul muallimlerinden altmış kişilik 
bir munllim heyeti Bulgaristana 
gidecektir. 

Muallimler orada bilhassa ko
operatifler ve maarif müessesatı 
üzerinde tetkikat yapacaklardır. 

Bir Dayak 
İddiası 

Dün Aksarayda Moratpaşa 
melttep sokağında ( 6 ) numaralı 
evde oturan Sadık Beyle mahalle 
bekçisi Zülfikar Ağa arasında 
bekçi parası yüzünden bir ağız 
"kavgası olmuştur. 

Diln Sadık Bey Müddeiumu· 
miliğe miiracaat ederek bu hadi
se n:zerine polis !l'erkezine gö
tür61dilğü ve isimlerini bilahara 
tetkik ettirerek bildireceği 
memurlar tarafmdan dövüldüğü
nU ve alnından mühim surette 
yaralandığım iddia etmiş ve mu
ayenesini istemıştir. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: 

1 - Komşu - Hasan Bey şu 
awrumun içinde çok kıymetli bir 
ıey var. Bil bakayı1m ? 

2 - Hasan Bey - Altın mı 1 
deıem. .. 

SON POSTA 

jVereme Karşı Müş-r 
terek Mücadele 

Toptancılar 
Balkan Komisyonununda 
Mühiın Kararlar Verildi 

Balkan konferansının sıhhi 
komisyonu geçenlerde Atinada 
toplanmış, Balkan devletlerini 
alakadar eden muhtelif sıhhi me
seleler etrafında görüşülmüştür. 
Komsiyonda Türkiyeyi temsil 
eden Giilhane mua!limlerind ~n 
operatör Murat Bey, komsiyonun 
mesaisi bittiği için şehrimize dön-

müştür. Haber aldığımıza göre Murat 
Bey konferansta mühim teklifler 
serdetmiş ve sıhhi meselelerde 
Balkan hükümetlerinin müşterek 
bir şekilde hareket etmeleri için 
hiçbir mahzur bulunmadığını 
sövlemiş ve müşterek tedbirler 
alınması hususunda derhal hare
kete geçilmesini ileri sürmüştfir. 

Murat Bey bu hususta ilk 
teşebbüs olarak veremle müca
dele meselesinden bahsetmit ve 
bütün Balkan Devletlerini alaka
dar eden verem mücadelesi me
selesinde derhal müşterek hare
kete geçilmesiıi teklif etmiştir. 
Mümessilimi:zin bu teklifi münaka
şastz ve alkışlarla kabul edilmiş 
ve bütiin Balkan memleketlerinde 
veremliler için bir gün kabulüne, 
o gün Balkan şehir ve kasabala
rıı1da veremliler menfaatine rozet· 
ler tevziine ve mücadele sahasında 
mesai iştirakine karar verilmiştir. 
Gelecek kongre Bükreştc aktedile
cektir. 

Nisan Ayında 
• 
ihracatımız 
Fazladır 

Harici ticaret ofisinin neşret
ti~ri bir istatistiğe göre geçen ni· 
san ayı zarfındaki ihracat ve ithalat 
va1;vetimizin kat'i şekli şudur: 

1 halatımız kilo itibarile 
20,434,093 ve kıymet itibarile 
5,606, 108 lirad r. ihracatımız ise 
kilo itibarile, 46.151, 103, ~ıymct 
itibarile 6,765, 163 liradır. ihracat 
fazlalığı ) ,059,0.35 liradır. 

Hayri Efendinin Tavzihi 
Bir adam öldürmek suçifc 

muhakeme altında bulunan sabık 
Arnbacılar Kahyası Hayri Efen
dinin geçen muhakeme celsesin
de eski bir mahkümiyeti mevzu
bahsolmuştu. 

Müddeiumumi Hayri Efen-
dinin evvelce 15 seneye mahküm 
olmuş bulunduğunu, fakat bu ce
zanın bugüne kadar infaz edil
mediğini söylemiş, ~u~un sebe
binin tahkikini istemıştı. 

Hayri Efendi bize gönderdiği 
biı· mektupta o sıralarda milli 
miicadeleye iştirak ederek cansi
parane bir şekilde cephe hizmeti 
gördii~iinü, bu sebeple 4 teşrini
sani 339 tarihli kanun ile affodil
diğini bildirmekte, esasen Çanak
kale harbinde yaral.ınarak bir 

Bakkallara 
Şeker Ve Kahve 
Vermiyorlarmış 

Kuru kahvecilerle bakkallar. 
toptancı şeker ve kahve tacirle
rinden şikayete başlamışlardır. 

Toptancıların, ihtiyaç günle
rinde piyasaya kahve vermeme
sinden dolayı bazı haftalar iş 
yapamadıklarım iddia eden kuru 
kahveciler, bu vaziyetin önüne 
geçmek için bir cemiyet yapmış
lar ve toptancıların bu hareket
lerini lktısat Vekaletile Ticaret 
Miidiriyetine bildirmişlerdir. Bak
kallara gelince; bu hususta Bak
kallar Cemiyetinde salahiyyettar 
bir zatın bize verdiği malümatı 
aynen yazıyoruz: 

" - Buglln piyasadaki şeker
lerin kısmı izamı şeker tacirle
rinden birinin piyasaya verdiği 
şekerlerdir. Diğer şeker ve kahve 
tacirleri bakkallara mal vermiyor· 
lar. Bugün bakkallar kesme 
şekeri ( 43 ) liraya almiya talip 
oldukları hal:!e mal bulamıyorlar. 
Vaziyeti olduğu gibi Fırkaya, 
Belediyeye, Ticaret Müdiriyetine 
yazdık ve şikayet ettik. Kahve 
ve şeker bubranıma esasla şekilde 
mani olmak için tedbirler alm
malıdır. ,, 

Alakadar makamlar bu husus· 
ta tetkikata başlamıtbr. 

Hububat 
Hariçten Yeni Müşteriler 

Müracaat Ediyor 
Son zamanlarda ecnebi mem

leketlerinde Türk hububatına 
karşı gittikçe ziyadeleşen bir 
rağbet müşahede edilmektedir. 
Haber aldığımıza göre Filistinli
ler, İtalyanlar harici ticaret ofisi· 
ne miiracaat ederek Türkiyeden 
hububat almak istedilderini bil· 
dirdikleri gibi Mısırlılar da y~ni 

sene mahsulü kesbne istemişlerdir. 

Kaybolan 
Memur 

Zimmetine 900 Jira geçirerek 
ortadan kaybolan Seyrisefain gişe 
memurlarından Seyfi Efendi üç 
gündenberi arandığı halde btr 
türlil bulunamamaktadır. 

Seyrisefain hesap müfettişleri 
Sevahili Mütecavire gişelerinin 
teftişine devam etmektedirler. 

elini kaybettiğini, cephelerde 
vatan uğrunda yaralananlara gazi 
denildiğini, kendisine çolak de
nilmesinin hiç doğru olmadığına 
ilive etmektedir. 

Mayıs ıo 

Günün Tarihi 

BalkaB Tütün 
Konferansı 

BalkaP Tlltün Konferanıı dün 
ötleden sonra Tlrlr, Yunan ve Bul-
gar murahbaalarının ittirakile ilk 
içtirnaını yapmıtbr • 

Müzakere Tlrk murabbularından 
Nmli zade Mithat 8. tara ... dan bir 
nutukla açılmış, bu nutka Yunan ve 
Bulgar murabbu reisleri tarafından 
cevap verllmiıtir. Bunu mOteakajt 
içtl1t1alar i~ln ttia lntlhalMba ıettr• 
ınif ve Mlthat U. ittifakla Hla seçll
ntittir. 

AşağıdRki HHlar tlahllinde ml
z.akereler i>ı idare ve talc.~i •Onaalp 
görülmüştiir: 

1-Tütün buhranındaki sebepler. 
2 - Zirai nllyet. 
3 - Alınacak ö4bltı.r. 
Dünkü içtimada Yunan heyeti 

ınurabhaaası pro.rama dahil bir:nci 
madde hakkında noktai nazarlarını 
iz.ah ve hulasa l den bir mukaddeme 
yapmıttır. İçtimH baailn devam 
edilecektir. 

Seyrisefain Bütçesi 
S.yrisefain Umum MüdGrO dia 

A_?kar~dan dönm6ttilr. S<Sylenditine 
gore ıdarenln yeni büt~e•iade mü· 
him taaarruflar 1apılmııtır. 

S•hhat Müsteşarı 
Pariste toplanan beyn.,Jmilel hıf

zıssıhha of isi içtimaına İftirak eden 
Sıhhat Vekaleti milıteıarı HüAmet• 
tin B. dün şehrimin l'elmit ve ak
şam trenilc Ankuaya ritmiıtir. 

Şükrü 8. Parise Gitti 
Düyunu Umumiye müzakerelerine 

devam etmek tlzere Saraeotlu Şilk
r ü Bey dün Parise hareket etmiıtir. 
Şükrü Bey, Parl•te batlayan müza
kerenin hüsal nıretle ••tinlenme1l 
için her iki tarafın kuvvetll arzulH 
beslediğini, eaasen bazı me.elelerin 
halledilmiş olduj'unu ıöylemiftir. 

Kontenjan TadHAlı 
Ankaradan bildirildijine göre 

hükümet 2 ve 3 numaralı kontenjan 
kararnamelerinde v~ listelerde mO• 
him addedilebilecek tadilat 7apmıt
tır. Nisan listesinden 5 OJ) kilo kağıt 
ve mukavva mamulat mayıaa ilave, 
hırdavat eşyasından her ay içh 15 
bin kilo ilıive edilmiştir. Ayrıca yerli 
sanayii himaye için (500) kilo keten 
ve (20) bin kilo tülbent 'Yerilmiştir. 

Muallimlere Zam Yok 
Şehir Mccliai dün içtima etmit. 

bazı meseleleri görüşmüştür. Mual-
limlere zam yapılması meaeleıi gö
rüşülmüş, bütçe vaz yeti dola} ısile 
buna imkan olmadığ'ı anlaşılmıştır. 
Zabıtai belediye memurlarındr.n ke
silen paranın iadesine karar veril
miştir. Maarif Vekllet a·a Tıp Fa
kültesi için iatediği ( 50) bin lira 
verilememiştir. 

Mübeccel Hamın Evlendi 
930 Güzellik Kırafıçası Mü

beccel Namık Hanım Adanalı ta
cirlerden Abdftlkadir Beyle ev
lenmiştir. 

Kuduz 
Mücadelesi 

Son ıünlerde tehir dahlllade ao
kak köpekleri tekrar çofalautr bir
kaç kuduz hldl...S teabit ..Ulmittlr. 
Vilayet Sıbbi19 Mld.,. Al1 Rıu 8. 
ise köpekleri~ ltllfma .... edil· 
dilini, aoo arlar sarfmda 2400 lrclpek 
öldürilldGtOnl llJlemittlr. 

Pazar Ola Hasan Bey Ve Kahve Bu/ıranı 

// 

3 - Elmas nu deıem. •• 

1 
4 - Yakut mu de-'em ..• 5 - Ko .... - Beeer-eclia 

Hasan Bey. Bir avuç kahve. .. 
Hem de hali• cimiad .. L. 
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• Geç Kaldın • ı Hergün 

Sovyet 
Rusgada 
Neler Gördüm? 

...,. _______ SeHm Raııp 

-2-
Leuingrat 6 - Sovyet Rusya 

halkını, tabir caizse, bugilo, üç 
kısma ayırmak mümkündür: 

1 - Komünist fırkası men· 
supJarı; 

2 - Menşeleri burjuvazi Ye 
asalet olmamakla beraber fırka 
haricinde bulunanlar; 

3 - Burjuvazi mensupları ve 
eski asalet döküntüleri. 

Kommünict fırkası, her te· 
şebbüsün bizzat muharrikidir. 
Her karar, her hareket ondan 
gelir. 

Rejim icabı olarak Sovyet 
Rusyada yalnız komünist fırkası 
vardır. Fırka, her siyasi teşek· 
k ül gibi muhtelif cüzlere aynlır. 

Komünist fırkasının en küçük 
Parçası r eyyondur. Birkaç reyyon 
bir Sov} et vücude getirir. Bir 
fabrika, b ir daireda nizamname 
ile mileyyet muayyen fırka azası 
mevcutsa reyyon teşekkül etmiı 
demektir. 

Muhtelif Sovyetler, cinı ve 
nevilerine g öre muhtelif sendika· 
lan vUcude getirirler. Sendikalar 
da aralarmda bir birlik tesis 
etmişlerdir. Sendikalar birliği, 
Sovyet hiikümetini doğuran te
şekkUldur. Lôzımgelen namzetler 
sendikalar birliği tarafından gös
terilir. Fakat Komünist fırkasına, 
bu namzetc karşı itiraz hakk• 
veı ilmiştir. Dilerse nnmzeti kabul, 
dilemezse r eddeder. 

Muhtelif milletlere mensup 
omünist plrtilerinin Moskovada 

nıevcut merkez büroları, r 1 

kornunist fırkasile beraber l 
nıintern denilen ve milli partiJerin 
fevkindeki büyük siyasi teşekkülü 
doğururlar. Şu hale göre, vazi· 
Yetin bakimi Rus Komünist fır· 
kasadır ve böyle sıkı bir disiplin
ledir ki bu parti, Rusyada Kom· 
münizm, Sosyalizm tecrübesine 
giriş mi'?tir. 

Komünist fırkasına mensup 
olmak, bir insana bazı şahsi fay
da lar temin ettiği gibi ağır va· 
:zifeler de tahmil eder. Fırka aza· 
sı, fırka haricinde lrnlanlara nis· 
betle günlük ihtiyaçlarını daha 
kolaylıkla temin edebilirler. Men· 
sup oldukları kooperatifler daha 
Zengindir. Senelik tatilleri de 
vardır. f ırlca azası, muayyen 
bir yaşa vardıktan sonra çalıştı· 
rılmaz. " Tekaüt evleri " ne 
ıevkedilir. Son günlerini orada 
g eçirirler. 

Buna mukabil tahmil edilen 
Vazife komünizmi tahakkuk ettir· 
mek için girişilen mücadelede 
fazlasile fırka azasının omuzlarına 
Yüklenmiştir. Feragat misali o
dur. Şevki gevşiyenleri teşvik 
edecek odur. Bila kaydüşart 
fırkusının emri altındadır. Bu· 
gün burada çalışır, yar.ın, 

aldığı bir emirle Rusyanın öbür 
Ucuna gider. Tam manasile bir 
askerdir. 

Komünizmin icabı olarak Sov
Yet Rusyada mülkiyet yoktur. 
l<inıse bir ev, bir tarla sahibi 
olaınaz. İstilısnl vas ı talarından hiç 
biri üzerinde miilkiyet tesis ede
nı ez. 

F aket, bir taraftan yeni pren
Sİ pleri tam bir surette benimse· 
nıi yeni bir nesil yetiştirin
ciye kadar, bir taraftan da 
karşılaşan müşkülah hafifletmek 
için, son za moda, milkiyet bah
sinde, fert le 1ine bazı fedakar-

( Dnamı 8 inci savfada ) 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - insan ruhunu en ziyade nr
aan hükümlerden biri şudur: "Geç 
kaldık,,. 

2 - Halbuki hayatta geç kalma 
yüzünden tamir edilemiyecek hiçbir 
fey yok gibidir. Fena itiyatlarım mı 
vardır? Değiştirebilirim. Az mı oku· 
muşum? Tahsilime devam edebilirim. 
Nede geç kalmışsam onu yapabilirim. 

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

ON TELGR F HA 

1
11 ııı l t 

3 - Evinizin dört köşesine ıu 
yazıyı havi lıivhalar asınız: 

- Yapabilirim, yapabilirim, ya· 
pabilirim ••• 

ne D ·n ce Uz n e 
• Mühim Bir içtima Yaptı 
- -

Başvekil Paşa Fırkada İzahat Verdi 
Ankara, 16 ( Hususi ) - Vekiller Heyeti dün devletçi ve inkılApçı · siy~setinin memleket ihtiyaç-

gece Başvekil Paşanın riyaseti altında mühim bir ların~. J.?k .. uygun ol~uğu .~a~aati.ni k~vv~lendirer~k 
içtima aktetti. Gece saat on buçukta başlayan döndugunu, Kemalıst Turkıyenın sıyası ve mılli 
içtima oldukça uzun sürmüş ve gece Y?rı.sından inkiş~fı ye ~e.r sahada milli istiklali emniyette tu· 
sonra saat iiç buçuğa kadar devam etmıştır. Bu tan zıhnıyetmın dost memlekette hususi bir mu-
içtimada bazı birikmiş işlerle beraber mali vaziye· habbetle telakki olunduğunu söylemiş ve bilhassa 
tin tetkik olunduğu zannedilmektedir. Milli Mücadelenin bidayetinde başlıyan dostluğun 

Ankara, 16 ( Hususi) - Halk Fırkası Meclis bugün de en ciddi şekilde devam ettiğini anlatmış 
Grupunun dünkü içtimamda Başvekil Paşa son Rus- ve bu beyanat grup azasını çok memnun bırak· 
ya seyahati hakkında mufassal izahat vermiştir. mıştır.Başvekil Paşa onbeş gün süren uzun temasları 
Isnıet Paşa, Rus milJetinin yeni bir cemiyet vücude esnasında iki tarafın hiçbir devlet aleyhinde konuş-
getirmek maksadile çarpıştığı müşkülatı, iktiham madıklarım, Moskovada neşredilen tebliğin haki· 
ettiği fedakarlıkları ve temin olunan terakkileri kattin tam bir ifadesi olduğunu bildirmiş, fırka 
anlatmış, ilim ve fenne çok kıymet veı·ilcliğini, tam grupu Sovyet mümessilleri hakkında dostluk teza-
manasile bir sulh siyaseti takip olunduğunu söyle- hüratı göstermiş ve hükümctin bu yoldaki mesaisi-

mişlir. Bnşvckil Paşa Halk Fırkasının miJliyetçi, halkçı, ni alkışlarla tasvip etmiştir. 

uikast A. 

as Bir Si 
J o yada a 

Hücum 
· st Gençler B~şvekile 
d·p Öldürdüler 

girerek iki el ateş etmişlerdir. 
Başvekil ağır surette yaralan
mıştır. 

Bu arada bir de polis yaralan· 
mıştır. 

Bu suikastların, Faşistlerin 
tethiş hareketlerinin bir mahsulü 
olduğu zannedilmektedir. 

Tokyo 16 (A.A.) - Japon 
Başvekili M. İnukai vefat etmiştir. 

Tokyo, 16 (A.A.)- Dün saat 
beş buçuğa doğru askeri ve hah· 
riye üniformalarını giymiş ola.n 
delikanlılardan mürekkep bır 
grup başvekilin ikametgahuıa - - - ---~ 

Küçük 
itilaf 
Fransa, Belgrat Konferan
sına Ehemmiyet Veriyor 

Paris, 16 ( A. A. ) - Tan 
gazetesi Belgratta inikat ede~ 
küçük itilaf konferansının halı 
hazırdaki beynelmilel ahval ve 
şerait dolayısile büyük bir siyasi 
ehemmiyet iktisap etmekte oldu
j'uou yazmaktadır. 

Gazete, ekseriya menffaatleri 
birbirine muhalif olan 3 devleti 
ihtiva eden küçük itilafın siyasi 
kiyasete terki mevki eden 
rnilU hodgamlığın güzel bir mi-

Bir Yılan 
lzmir Şehir Meclisinde 
Heyecana Sebep Oldu 

lzmir 16 ( Hususi ) - Şehir 
Meclisi dün son içtirnamı yap• 
mııtır. fçtima esnasında salonun 
bir köşesinden ar.sızın bir yılan 
çıkmış, aza heyecana düşmüştür. 
Azadan HtJyri Bey derhal yılanın 
üzerine gitmiş ve öldürmüştü. 

salini teşkil etmekle olduğunu 
ehemmiyetle kay~et~ekte ve bu 
itilafı vücude getırmış olan hü· 
kumet adamlarının Avrupanın 
umumi iyiliği için pek büyük 
birşey yapmış olduklarını yaz· 
maktadır. 

İSTER İNAN, 

[Sefirler 
Arasında 
Büyün Elçiliklerde Mühim 

Tebeddülat Var 
. ı\nkara, 25 - HUyUk Elçi

Jerımız arasında tebeddülat icrası 
takarrür etmiştir. Bu meyanda 
Romaya nakli bir aralık mevzuu 
bahsolan Moskova Büyük Elçimiz 
Hüseyin Ragıp Beyin Moskovada 
kalması, Roma Büyük Elçiliğine 
Varşova Büyük Elçisi Cevat, Var
şovaya Londra Büyük Elçisi Ferit; 
Londraya Paris Büyük Elçisi Mü· 
nir Beylerin nakilleri ve Paris 
Büyük Elçiliğine de sabık Roma 
Büyük Elçisi Suat Beyin tayini 
lrnrarlaştırılmıştır. 

Bursadan bir köylü 19'27 6Cne&inde İstanbula gel· ça~ırmış. Fakat kendisine altın olarak parasının iade 
'ş senelerdenberi biriktirip topral< altına ankladığı adılemiyeceği söylenmiş. KöyJü kızmış. 1500 kağıdı rs0a a ltınını ecnebi bankalardan birine y~tırmış. da almayarak memleketine dönmüş. Fakat bundan 

B kö Jü b'rkaç ay evvel bırnkayn murncaat ede- " . . .• 
u Y . 

1 
k . t • K d' · ... 1500 kağıt muteessıreıı deh gıbı olmuş, ne yaptığını bilmemiş, 

k rasını gerı a ma ıs emış. en ısın... b " A re . Pl. K'. iM ış t>vvela parasının faizini ve· azı tecavuzkar f:arek tlerde bulunmuş ve tevkif 
erılnıış O} u şaşırın ' d ·ı k v. J • tmi• Sonra hakika .. ni anlayınca bnğırı.f e ı ere hapse atılmış, şimdi hapisancde yatıyormuş. 

rıyorarz1tnne y• /STER /NA • ıSTER I ANMA/ 

Sayfa 3 

Mündericatımızın çoklu
ğundan Dercedilememiş
lir . 

................................. .._ .................... .... 
• 

lzmirde 
Kanlı 
Bir İnfilak 

11 Kişi Yarlandı 
f zmir, 16 (Hususi) - Dün 

tam öğle üstü şehrimizde Eski-
mahkeme önü denilen Bitpaza· 
rında çok feci bir infilak olmuş 
ve ( 1 1) kişi ağır surette yara• 
lanmıştır. Hadise etrafında aldı· 
ğım malamah şöyle hulasa etmek 
mümkündür: Şoför Kırşehirli Ah· 
met Salihliye nakletmet üzero 
Barut İnhisarından 18 kilo barut 
almış, bunun mühim bir kısmını 
bir sandık içine, kalanını da bir 
pakete koyarak Kadir isminde 
bir hamalın sırtma yükletmiştir . 

Şoför hamalın önünde gidi· 
yormuş. Bir aralık sandığın üze· 
rinde durmakta olan ufak paket 
açılmış, barutlar yere dökülmüş, 
fakat bunu ne şoför, ne de ha
mal görmemişler. Elbiseci Kohe· 
nin Eskimahkemedeki dükkiinı 
öniinde biri hamalı ikaz etmiş, 
o da şoförü haberdar etmiş ve 
beraberce barutları toplamıya 
başlamışlardır. İşlek bir yer olan 
Kohenin dükkanı önünde kala-
balık toplanmış ve hüviyeti tes· 
bit edilemiyen bir adam " Barut 
öyle toplanmaz. Bir kibrit abn ,, 
diye akıl vermiş. Daha bu sözün 
sarfı esnasında orta boylu, tık .. 
nazca biri hiç eli titremeden bir 
kibrit çakarak yerdeki barut .. 
lar üzerine atmış. Fakat barut 
yığınları o dakikada bir bomba 
şiddeti)e patlıyarak ortalığı vel• 
veleye vermiştir. 

Ayni zamanda kesif bir du· 
man fışkırarak ortalık simsiyah 
olmuştur. Bu esnada alevler dük· 
kana sirayet etmiş ve dükkan 
tutuşmıya başlamıştır. Diğer ta· 
raftan halk panik halinde kaçış· 
maya başlamıştır. Dumanlar az.al· 
dıktan sonra yerde birçok kişinin 
inlediği görülmüş ve derhal 
tedabir ittihaz edilmiştir. Bu su• 
retle yaralananların adedi 11 
kişidir ve hepsi de tedavi altına 
alınmıştır. O sırada yetişen itfai· 
ye yangını söndürmüştür. Zabıta 
yaralıların ifadesini almaktadır. 

Y arahlarm isimlerini bildiri
yorum: Şoför Ahmet, hamal Ka
dir, Menemenli Abidin, lsak oğ• 
lu llya, Mehmet oğlu Kaz!m, 
Abbas oğlu Ali, Nesim oğlu Ha· 
yim, Yako, Vitali ve mustafa. 

ADNAN 

Fransız Bahriyelileri 
Limanımızda bulunan Jandark 

Fransız gemisi mürettebatı dan 
Taksim Abidesine bir çelenk 
koymuşlardır. 

Sovyet Ricali 
Gelecek Sene Memleke
timizi Ziyaret Edecekler 

Ankara, 1 O - Sovyet icra 
komitesi Reisi M. Molotof ve 
Hariciye komiseri M. Litvinof geleı 
cek sene teşrini evvel sonlarında 

memleketimizi zivaret edeceklerdir1 

Bir Facia 
T opkapıda arabacı Kadir ağa· 

nın 5 ~aşındaki çocuğu Fevzi, 
araba gıderken düşmüş, ağır su· 
rette yaralanarak ölmüştür. 

Metruk Çocuk 
Dolmabahçe Gazhanesinin du

varı dibinde terkedilmiş bir kız 
çocuğu bulunmuştur. Tahminen 
20 günlük olan bu zavallı yavru 
sağdır, Darülacezeye gön JeriJ .. 
miştir. 
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_..._Kı_u_la_g_ı_m_ız_a_Ç_a_Zı_n_a_n_la_r......_ 1 M EMLE 
Kulak 
Çınlaması 

T AB Gençler için 

Birini andığımızı güya kendi
ıine de duyurmak için: 

- Kulakları çınlasın ! deriz. 
Sonra, ansızın kulağımız çın· 

]ayınca , ihtimaller yürütmiye baş
larız: 

- Acaba, kim anıyor beni? 
Filan mı, yoksa filAnca mı? 

Geçen gün bir mediste, yine 
böyle birini anıyorlardı. Amma, 
hiç te hoşa gidecek tarzda de
ğil. Zavallıyı adeta çekiştiriyor
lardı. 

Bir aralık çekiştirenlerden biri, 
aleyhinde atıp tuttukları kimse 
için : 

- Kulakları çmJasın l diyecek 
oldu. 

Ben atıldım: 
- Onun kulakları, demin-

tlenberi çınlıyor ... 
Sordular: 
- Nerden bildin? 
Gnldüm: 
- insan, gıyabında da olsa, 

kulağı tozuna bukadar tokat yı· 
Jince elbet kulağı çınlarl 

Çarliston Marut... 
Y edikule bostanlarının birin

de, marul yiyecektim. Elime tu
tuşturulan marulu Y edikule ma
rollarmın şöhretine uygun bul
mıyarak bostan sahibine : 

. - Ben, böylesini istemem, 
dedim,~ göbekli marul getir J 

Bostan sahibi güldü: 
- Efendi.. Bizim marullar, 

bu sene çarliston marul.. Zema
ne hanımları gibi hiç birisi gö
bek bağlamıyor !.. 

Muannit Evham ... 
MUvesvis bir arkadaş vardır. 

Hafifçe öksürüğe tutulsa verem 
Gldum diye doktora koşar. Bir 
1eri ağrısa : 

- Hah, der.. Damar hasta
lığının ilk alimetleri başladı ! Ve 
•emen perhize yatar. 

Mide dolgunluğundan biraz 
batı dönecek olsa böbreklerini 
rontkene göstermedikçe içi rahat 
etmez. 

Dün, tramvayda kendisine 
aatladım: 

-Nasılsın? Hasta değilsin ya? 
- Sorma .. F enayıml 
- Demek hastalık geçmedi. 
- Hayır! dedi, beni geçirme-

den geçeceğe benzemiyor. 
- Seni nereye geçirecek? 
Başını nevmidane sallad ı : 

- Bu gidişle yerin dibine! 
MUtessir oldum: 
- Vah vah .. Hastalığın teJ-

hiı edildi demek? 
- Teşhis edildi. Şifasız bir 

hastalığa tutulmuşum .. 
Bu devasız hastalığın 

ilmi? .. 
lçini çekti : 
- Muannit.. 
Hemen atıldım: 
- Kabız mı? 

- Yok canım.. Muannit 
evham ... 

Zarar! ... 
Sofrada yemeğine durmadan 

tuz. ekiyordu. 
Ev sahibi, bu kadar tuzun 

kendisine dokunacağından kor
lcarnk, tu~luğu önünden çekti: 

- Yahu ... Ne yapıyorsun, za
rard.r? .. 

Tuzluyu seven misafir ev 
aahibine yan yan baktı · 

- Korkma.. F aıla zararl yap
madıın. Tuzun okkası on iki 
kuru~... Şunun furasmda kırk 
paralı k tuzunu yemedim yahu ••• 

Tepeköy Pazarında Satıcılar 
Oyunda 
Oyuncu 
Ve Kaideler 

"Bıçak Elimizde, Tabanca Belimizde! .. 
Halis Buğday Ekmeği 9 Kuruşa ... ,, 

İzmir ( Husu
si) - Dün bir 
vesileden istifa
de ederek Tor
balı kaza mer
kezile, merkeze 
~O dakika me
safedeki Tepe 
köyüne gittim. 
Torbalı evvelce 
arı kovanı gibi 
işli yen bir faali
yet merkezi ha
linde idi. Kaza
nın bugünkü 
manzarasını nis-
bi bir sessizlikle 

Pa:ıarda en 
fazla satılan şey 

de ekmek olu-
yordu. 

Tepeköy pa
zarını gezerken 

ifade etmek çok Tepeköyde geçen senelerde yapllan asrı llkmektep 

yammda bulunan 
bir arkadaşım, 

altmışlık bir ka
dından tereyağı 

satın aldı. Puar
lık İflerinde bir 
erkek kadar an· 
layışlı olan bu 
köylü kadın, ark· 
datımdan aldı· 
ğı tereyaği pa-
ras1D1 mendiline 

mendilinin içinde bir 
nazar1 dikkatimi cel• 

mümkündür. Fakat buhran va- okka halis tereyağı 65 kuruş, bağlarken, 
ziyetile başlıyan bu hareketsizli- en semiz lavuk, 30 -• 50 kuruş, sarı altın 
ğin yakın bir istikbalde zail ola- yağı çıkarılmamış koyun peyniri- betti: 
cağı ve eski faaliyet devresinin nin okkası 50 kuruş. - Nine; dedim. Daha kaç 
tekrar başlıyacağı hakkındaki ümit- Tepeköy pazarında satıcıların tane sarı altının var? 
Jer çok kuvvetlidir. Tepe köyünde bazı hususiyetJeri vardır. Pazarda Pazarlık işlerinde çok metin 
her hafta ( pazar ) toplanır. Bir üç, dört parça tahtanın biribirine gorunen bu altmışlık köylü ka-
zamanlar binlerce insan Tepeköy iliştirilmesilc vücude getirilen bir dım şu cevabı verdi: 
pazarına inerek aylık ihtiyacını tezgahın önünde genç bir çocuk - Hepçiği birceğiz oğul... 
temin eder ve bu suretle piyasa- nazarı dikkatimi cclbetti. Çok dedi ve anlattı : 
da fazla satış olurdu. zeki ve işgüzar görünen bu ço- - Ölen efendimden 150 ka-

cuk avaz avaz şu sözleri sarfe- dar miras kalmıştı. Bir de kü-
Şimdi ise pazar yerinde alıcı derek önündeki ekmekleri sat- çülc tarlam vardı. Her sene bira-

kalabalığı yerine, satıcı fazlalığı mıya çalışıyordu: zı eriyip gitti. Geçen sene tarla-
nazara çaıpıyor. Satılığa çıkarı· - Posta geliyor, ha!.. Bıçak yı da satmağa mecbur oldum. 
lan malların ucuzluğu hakkında elimizde, tabanca belimizde, halis Simdi şu sarı bereketi efendimin 
şu misalleri zikrediyorum : buğday ekmeği, okkası 9 kuru- yadigarı olarak saklıyorum. 

15 yumurta 20 kuruş, bir ıal... ADNAN 

Bir Kadın Kavga .. 
sının Kanlı Neticesi 

Adana ( Hususi ) - Bu civar
da Mihmandar köyünde kanlı bir 

hadise olmuş, iki kadın arasında 

çıkan bir kavga neticesinde bir 

erkek öldürülmüştür. Pamuk tar

lasında çalışan Cebbar isminde 
bir arabacının annesi, lbrahinı 

isminde bir berberin karısına 

bazı sözler söylemiş, çocuğu 

olmayan bu kadına bazı imalarda 

bulunmuştur. Bunun üzerine iki 
lrndın arasında şiddetli bir ağız 

kavgası başlamıştır. Araya giren
ler kavgayı yatıştırdıkları halde 

akşam i.izeri tarladan köye dö
nüldüğü 2nman İbrahimin kansı 
tekrar Cebbarın amwa9ıe gide
rek kavgayı yer!den kızıştırmış
br. Bunun ilzerine' berber lbra-

him ile Cebbar da kavgaya tu
tuşmuşlar ve neticede Cebbar 

bıçağını çekerek İbrahimi birkaç 
yerinden yaralamıştır. İbrahim 
biraz sonra ölmüş, Cebbar ya
kalanmıştır. 

Kaymakamlar Arasmda 
Menemen ( Hususi ) - Urla 

kaymakamlığına tayin edilen ka-

zanuz kaymakamı Hasip Bey, 
Bergama kaymakQmına vekalet 

etmek iizcre bugiln hareket et

miştir. Bura kaymakamlığına Di

kili kaymakamı Nihat B. vekalet 

etmektedir. 

• 
Bir işkence 
Muhakemesi 

Maznun ve ,ıkayetçl leyli 

Adana ( Hususi ) - Geçen
lerde şehrimizde Ahmetçik diye 
anılan salcı Ahmet feci bir şe
kilde öldürülmüştü. O zaman 
bu cinayetin milcrimi olarak ya
kalanan Leyli ismindeki kadın 
polis dairt:ainde işkenceye maruz 
kaldığını iddia etmişti. işkence 
ile mamun komiser muavini 
Kenan, polis Baari ve Emin efen
dilerin muhakemesine başlaml
mıştır. Okunan tıp raporlarında 
Leyli kadının muhtelif yerlerin
de yaralar ve bereler görüldüğü 
tesbit ediliyordu. Maznun polis 
Emin efendi Leylanm esasen 
birkaç cinayetin faili otduğunu 
söylemil, ıahit olarak dinlenilen 
birkaç polis memuru, kadının 
kendini karakolda mangala attı
ğını, yaraların bu sehepfe husul~ 
geldiğini söylemişler, ha ka şa· 
bitlerin celbi için muhakeme 
talik edilmiştir. 

Çankırı da 
Mühim Tarihi 
Eserler Bulundu 
Çankırı (Hususi) - Şehrimiz

de kale civarında kireç ocağı 
ınevkiinde asarıatikadan dört bü
yük mezar meydana çıkarılmış
tır. Hemen hergün kadınlı, erkek
li kafileler buraya giderek me
arları seyrediyorlar. Bu mezarlar 
bir tesadüf neticesi meydana 
çılcmışt r. 

Kireç ocağında çalışan ame
leler büyük bir kayayı pnrçala
dıkları sırada bu mezarların ka
pılarına tcsadiif etmişlerdir. Açı
lan kapıların genişliği ve irtifaı 
bir insanın sığabileceği şekilde
dir. Mezarlar büyük bir kaya 
içine oyulmuştur. Tavan kısımları 
kubbelidir. Bunlardan birinin 
içinde geniş bir oyuk vardır ki 
mezar kısmını teşkil etmektedir. 
Buraya su dolduğu için havuza 
benzemektedir. Bu tarihi eserle
rin hangi devre ait olduğu be
nnı tesbit edilememiftir. 

Fakat burasmm aile mezarlığı 
olduğu anlaşılmaktadır. Bir ha
bere göre bu mcxarlar bir sene 
evvel meydana çıkmı.J, karcılar 

buraları kar saklama· deposu gibi 
kullanmışlardır. Hafriyat genişle
tildiği takdirde daba birçok ta
rihi eserlere tesadüf edileceği 
ileri süriilüyor. 

Kemal Kadri 

Katiller Meydanda Yok 
Geçenlerde Barhnda bir facia 

olmuş, meçhul şahıslar Mustafa 
oğlu Hasan isminde biriıini 
öldiirmiişlerdir. 

Her oyunda riayet edilecek 
bazı kaideler vardır. KaidesiJ 
oyun olmaz. Mesela bir oyunu 
başlıbaşmıza oynıyamazsrnız • 
Oyun mutlaka başkasile oynanır. 
Kaideye riayet etmezseniz oyurıu 
kaybedersiniz. 

Hayat bir oyundur. Bu oyu .. 
nun da riayeti zaruri kaideleri var .. 
dır.Bu oyun da başkalarile oynanır. 
Bu oyunda da kaidelere riayet 
edilmezse, derhal kaideyi b ozan 
oyun harici edilir. 

Mektepte çocuklar, mek tep 
nizam ve kaidelerine riayet et· 
mezlerse mektepten kovulurlar. 
Eğer herkes sınıfta istediği gibi 
hareket ederse, mektep sokak 
meydanına döner. 

Ticaret hayatında, bir takım 
kaidelere riayet etmezseniz mu• 
vaaffak olamazaımz. 

Yolda yürürken bile bir takını 
kanunlara, kaidelere, nizamlara 
riayet mecburiyetindeyiz. Sokakta 
her şoföriin alabildiğine gitmesi 
herkesin sağa sola bakmaksı:z.an 
yürümesi birçok kazalara seb~ 
biyet verebilir. 

Hulasa hayat, cemiyet içinde 
yaşamanın tevlit ettiği bir takım 
zarurttlerle kaide ve kanunlar 
içinde geçer. Bu l<anun ve kai· 
delere uymamak, cemiyet içinde 
yaşamayı kabul etmemek demek• 
tir. Bu gibi adamlara cemiyetin 
verdiği ilk cevapta onu harice 
atmaktır. 

Onun içindir ki bir cemi • tt 
her şeyden evvel kanunun baki· 
miyetioe ve bütün vatandaşların 
kanuna riayetkar olmasına ihti· 
yaç vardır. Kanun veya kanuna 
hürmet olmıyan yerde medeni 
bir cemiyet kurmak mümkün 
değildir. 

Bir oyunda kaidenin mevcudi• 
yeti, oyunun selametle oynanma• 
5ını temin içindir. 

Kanunda, herkesin emin ve 
müsterih bir hayat yaşama mı 
temin için yapılır. 

Aşkta bile bazı kaidelere ria· 
yet zaruridir. Sevmek kolay 
fakat sevdayı idame etmek güç· 
tür. Bunun için de bazı kaidelere 
riayete ihtiyaç yardır. 

Her genç, hayat oyununa çı
karken, oyun arkadaşını iyi seç
meli, ve oyun un kaidelerine ria· 
yeti öğrenmelidir. 

Amcasını Olduran Adam 
Bartında Kümesler köyünde 

üç ay kadar evvel bir cinayet 
olmuş, Hasan oğlu Feyzi isminde 
biri altmış yaşındaki amcasını 
balta ile öldürmüştü. Muhakeme 
neticesinde bu azılı adam on 
beş sene hapsA mahkum 
olmuştur. 

Bir Facianın 
Muhakemesi 

Bartmda yapılan Uiyler ürper
tici cinayetin muhakemesi yapıl· 
mış ve kararı verilmiştir. Barhn
da Adarnesçit mahallesinin Kn
tahlı oğlu Mehmet kızı Müzeyyen 
kocası Hafidi terkedcrek Ahm~t 
isminde birisile } aşamıya başla· 
mıştır. Ayni zamanda Ahmcdin 
Fatma isminde bir kaduıdan 
gayri meşru bir çocuğu bulun-
ınakta ve bu çocuk Müzeyyenle 
Ahmedin evlenmesine mini ol
maktadır. Çocuğu göztaşı ile 
öldürmekle maznun olan Müzey
yen ve babası 18 zer sene aiır 
hapJe mahküm olmuşlardır. 
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Kayyo, Dünya ittihat Edemezse ısuallerine M. 
Berlin, 15 - Volf Ajansı 

milli müdafaa nazın M. Grönerin 

. Cevaplarım 

Medeniyet Tehlikededir, Diyor " Beraber bulunduğum, öte
denberi samimi görüştüğüm bir 
genci son zamanda sevdiğimi hisse 

diyorum. Kendisine bu hissimi söyle
miye cesaret edemiyorum. Bu tak• 

dirde ondan uzaklaşmakhğım llzım. 

istifası hakkında neşrettiği bir 
tebliğde milh miidafaa ve dahiliye 
nezaretlerinin ayni şahsın elinde 
bulunmaaanın Almanyamn milli 
1Düdafaa11 için faydasız olduğunu 
Jarmakta ve şu mütaleada bu
lunmaktacLr: Rayhştag Meclisin
deki son hldiseler, milli müdafaa 
Dezareti ile dahiliye nezaretinin 
ayni elde bulunmasının Alman 
ordusunun siyasi hadisata ilet 
•dildiğini rastermektedir. 

M. Br8nning, M. Gröneri Da
lıilile neuretinde tutmıya karar 
Yermiştir. Sayialara göre bu va
&iyetin, sade Almanya Milli Mü-
dafaa Nezareti mehafilinde değil, 
Hinderburpn hususi mesai arka
daıları. arasında şiddetli muka
••metlere maruz kalacağı ıöylen· 
nıektedir. 

Berlin 15 - Deveran eden 
l&yıalara rajmen Almanyanm 
llİyasi vaziyetinde hiçbir tebed
lliil yoktur. 

Nazislerin içtimaı 
Berlin 15 - Nazislerin meb '

"8an meclis grupu. Reiscümhur
dan Rayhftagda 19 mayısta içti
aaaa davet edilmesini istemiştir. 

Berlin, 15 - M. Volf, bir 
lllakalesİllde Lozan konferansının 
arfesinde beynelmilel vaziyeti 
mevzuu bahaederek: " imzalar· 
mızı inklr etmek niyetinde deği
Uz. Yung plinınm hukuki taah
laödab ihtiva ettiğini kabul edi
Joruz. Fakat muahedeler hiçbir 
laman 1eniclea tetkik . edilme· 
ıniş veya, kılıç vasıtasile tet
ldk edilmiş bulunsalardı mil
letlerin hayatlarında hiçbir in
lulibm wücut bulması imkanı 
t>lmıyacakb, boğulmakta olduğu
nıuz bu havanın içinden çıkabi
lecek miJiz? yoksa cihan, işsizlik 
~ sefaletin içinde yüzen dema· 
roji ve hayvaniyet hislerini? in: 
kifaf •ttiii bir enkaz halıne mı 
ıelecek? Umumi bir itimada 
nıubtaç oldujumuz bir sırada M. 
Criineria sukutile devlet düşmanı 
Hitlerin hlicam kıt'alarımn ilga· 
andan mltevellit kinin intikamı 
alınıyor. 

Bayramlardaki Kazalar 
Paris 15 - Her bayramda, 

olduğu gibi, d&nkü yortuda da 
Jol kazalannda 11 kişi ölmüş 20 
ldti yaralaamıfhr. 

Dünya 
Medeniyeti 
Tehlikededir 

Paris, 15 - Radikal Sosyalist 
fırkuınm ve maruf maliyeciler· 
den M. Kayyo söylediği bir nu· 
tukta, dünya bu.hranmdan bah· 
sederek demiştir ki : "Dlinya 
ittihat edebilmek imkanını bula· 
mazsa, medeniyet tehlikededir. 
Bilhaua sulhperver ve çalıfkan 
Fransa faydalı olmak şartile her 
tilrlll fedakarlığa bazırder. Ancak 
yahuz Avrupa için dejil. fakat 
büttln cihan için de iyi bir hal 
çaresi bulmak ümidile gözlerimizi 
Amerikaya çevirmek )azamdır. 
lngiltere Kırah Emir Faysala 

Nisan Verdi 
t 

Londra, 15 - Emir F eysala .. 
dün kıral tarafından impratorluk 
nişanının büyük salip rütbesi VE· 

rilmiştir. Emir yaran Almanya, 
Lehistan ve Rusyaya mütevecci· 
hen hareket edecektir. 

Yunan 
Komünistlerinin 
Kıyamı 

Atins 15 - Hapishanede bu· 
hınan 67 komünist, haklarında 
tatbik edilen rejimin sertliğini 
protesto için kıyam etmiflerdir. 
Muhafızlar silah kullanmıya mec· 
bur olmuşlar ve birkaç kiti ya· 
ralaamııtar. 

Varşova 
Casusları 

İdam Edilecek 
Varşova 15 Mühendis 

Viladislar Borakovski ile erkim 
harbiye dairesi memurlarmdan 
Bonkveki ve dans6z Majevska 
ecnebi bir devlet hesabına ca
susluk yapmakla maznun olarak 
tevkif edilmişlerdir. Maznunlar 
hafi olarak muhakeme edilmiıler, 
erkekler ölüm cezasına, kadın 
müebbet kUreğe mahküm olmuş· 
tur. Reisicünıhur cezayı affetme· 
diği takdirde yarın sabah hüküm 
infaz edilecektir. 
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r 
- Cidden çok kuvvetlisiniz, 

Geno im kollannı ileri~e buıasile bileğiniz. Hem renginiz 
11aatarak, " rkleri rarip bir 

0 
kadar esmer ki, Adeta fındık 

tule ile panldıyarak ona dojru kabuju rengini andırıyor. 
Lir adım atb. Sonra birden da· Yohan ani bir hareket yaptı. 
rarak ve kollarını salıvererek Kızın ellerini tutmak istedi. Fakat 
eevap vordiı genç kız çekilerek eteğini top-

- Ha,..., hiç bir teY olmadı. ladı, ve: 
'\" alnıı atta indim, eve yaya git· _ Merak etmeyiniz, bana 
.. ek istedim. Oh, Yoban, bana bir şey olmadı. Eve yaya din· 
ha,ıe bakma11n. Vaktile göl mek i.tedim. Diyerek uzaklaştı. 
lceaanada da bua blyle bakı· 
)orduam. Benden ne İ•tiyorsunuz. 
Çocuk kekeli1erek mırıldandı: 

- Ne mi istiyorum? Maksa· 
dınızı anlayamıyorum?. 

- Ne kadar kuvvetlisiniz.. 
\tiktorya eliai S"cio eli üre
l'İae koJ81111la: 

-3-
Yohan yeniden şehre döndü. 

Faaliyet, hulya ve tetebbüle dol_u 
birçok gOnler, seneler, uzun bır 
zaman geçti. Arbk o epey yol 

almııtı. I f!.1_ .. 
lbranUer devrinde ran huaum· 

1 

Kayyo, son,. konferanslarından birini verirken 

Bu Sefer De Macar 
Küçük Lindbergin Avukatlarının 
Katilleri Aranıyor Teşebbüsleri 

Nevyork 15 - Lindbergin 
çocuğunu öldürenlerin aranması· 

na devam edilmektedir. Sahil 
muhafaza gemilerinin hepsi 24 
saattenberi Boston ile May burnu 
arasında Lindbergin çarşamba 
günü muhabereye giriştiği esra· 
rengiz gemiyi aramaktadır. M. 
Kurtis yan·nda iki memuru olduğu 
halde müzakereye girişen eşhası 
aramak için bir semti meçhule 
baraket etmiştir. Çocuğun kaçak
çılar tarafından bahçeye indiri· 
lirken duşüp ölmüş olması da 
111uhtemelmeldir. Halkın hiddeti 
mütemadiyen ziyadeleşmektedir. 
Hoppenvel sakituleri, canileri linç 
etmkle mesut olacaklarını söyle-
mektedir' er. 

MUddeiupıumi, f;idyei necatı 

tesviye eden doktor Kondonu 
ve muhafızı eski boksör Alveyb 
ve diğer bazı eşhası mahkemeye 
sevkedeceğiniv söylemiştir. Çocu· 
ğun bulundugu ye-rde kmk bir 
bahçe küreğine ait bir maden 
parçası bulunmuştur. 

V aşiogtoodan gelen bir tel· 
grafa g6re hazine nezareti 
Cemahiri Mlittebide gizli zabıta~ 
sına her ne bahasına olursa olsun 
çocuğun katillerınin bulunmasını 
emretmiftir. 

Massakuset meb'uau M. Dug· 
las katilleri ihbar edecek olan 
kimseyi 100.000 dolar nakti 
milkaf atla taltif edeceğini bildir· 
miıtir. 

laltada Heyecan 
Lavalet 15 - intihabatın 

yaklaşma11na rağmen valii umu• 
minin 17 umumi içtimaı menet
mesi üzerine bUyük bir heycan 
hliklim aürmektedir · 

darının zevcesi olmıya muvaffak 
olan Yahudi kızı Ester hakkında 
yazdığı tllri büyiik bir Ucret 
mukabilinde satan alınarak tab
edilmipi 

Eakat asıl H Aık llbirentleri,, 
ismini tatıyao Vond namında bir 
rahibin aizından naklen yazılmış 
olan diter bir manzum eseri, 

iıminin birdenbire şöhret bul
masına sebep olmuştu. Bu eserin 
kahramanı olan rahip Vond ken• 
dikendioe soruyordu: 

• .• Atk ne idi? GiUlerde fısıl
dayan rüzgir mı? Yoksa kanları 
tutuşturan fosforlu bir şule mi, aşk 
bazao ibtiyarlaran bile ylireğini 
çarpbrao sıcak şeytani bir teren
oümdli... O, geceleri açan bir 
papatya, bir nefesle sararan ve 
bir dokuoutl• ölen bir şekayıkb •. 

Evet atk böyle bir şeydi •. 

O iosanı mahveder, sonra tek· 
rar harap etmek için ona yeniden 

Budapeşte 15 - Mncar avu
katlar birligi vergiler yüzünden 
düştükleri müşkül vaziyet hak· 
kında hükümetin nazarı dikkatini 
celp için 2000 kişilik bir kafile 
halinde başvekili ziyrete karar 
vermişlerdir. 

Sevilde lirev 
Sevil, 15 - Ziraat amelesi 

grev yapmış 24 kişi tevkif edil
miştir. 

Kurtuba, 15 - Sükônet hü
kümfermadır. 60 kişi tevkif edil
miştir. 

Hindislanda Kar_ışıkhklar 
Bombay, 15 - iki Müslüma

na fena muamele yapılması 
üzerine şehrin birçok yerlerinde 
karışıklıklar çıkmıştır. 6 kişi 
yaralanmıfbr. 

Amerikada lf sizlilc 
Vatinfton 15 - Demiryollar 

idaresinin başlıca yedi amele 
teıekkülü M. Hovere bir istida 
vererek, işsizlikle mücadele edil· 
mesini, kendi sefaletlerinin azal. 
tdması için tedbir ahmuasını 
istemişler, abi takdirde vukuu 
muhakkak olan kargaşalıklardan 
dolayı mes'uliyet kabul etmiye· 
ceklerini bildirmişlerdir. 

== TAKViM== 
/ PAZARTESi/ 

31 GGa • 16 • Mayıs - 931 K.bmr il 

Arabt 

10· Muharrem .. 1350 -
,!~!ft Euat / ~ 
Cllne ı 9 22 4. 43 
Ota. 4. 5t tı. ıt 

lklndı ıı. 47 16. 7 

R11ml 
S·Mayar use • 13't 

Vakit Esaa~ V.tt 
Akıam 12. -

1

;=~ 
Yatsı J, 21 M 

fmaa'c 7. 20 23 11 

can verirdi. Bugün beni, yann 
aktam seni, öbür akşam bir baı· 
kasım ifna ederdi. O biyle her· 
cai bir mahJ6ktu. Fakat o hazan 
da vef aWITdı. 

Silinmez bir damganın izi, 
IÖDmez bir alev gibi soa nefesi· 
ne kadar insanı yakabilirdi. O 
okadar ebedi bir kuvvetti. O 
halde bu esrarengiz kuvvetin 
hakiki mahiyeti ne olabilirdi? 

Ab, evet 1 Atk, yaldızlı seması 
ve kokulu toprağile bir yaz ge· 
cesine benzer. Fakat neden o, 
gençleri ıssız yollara sOrtıkler, 
ihtiyarları, ayaklarının uçtar11ıa 
ylikselterek, pencereden bakbnr
dı? Oh! Aşk, insanlann kalbini 
tufeyli ve k&atah mantarlann 
neşvünema bulduğu bir tarlaya 
zengin bir bahçeye benziyen bir 
kuvvetti. 

Geceleri rahipleri etrafı ylk· 
sek duvarlarla çeYl'ilmİf bahçeler· 
do geıdirten ve uyuyaa rahibe· 

Hangiaini tavsiye edersiniz? 
s. 8. 

Genci ufak bir imtihandan 
geçiriısiniz. Onun da sizi sevdi· 
ğine, veya sevebileceğine kanaat 
getirirseniz, hissinizi gözleriniz 
ve etvarımzla ifade edersiniz. 
Yok erkeğin bundan rencide 
olacajmı ve sizi sevemiyece;inl 
tahmin ediyorsanız, o vakit uzak
laşıp baflll&ZI belAya aokmamaaaı 
müraccahtar. ,_. 

" Akrabamdan bir gençle nl· 
şanlıyım. Fakat evlenmemiz için 
üç sene beklememiz lizım geli· 
yor, ben bu kadar U?Un m6ddet 
beklemiye taraftar delilim • 
Nikih teklifferine yanqmıyo
rum. Zaten genç te bu defa 
mtWtup bile göndermiyor. Şimdi 
ailem kat'i bir karaı· v~rmem için 
beni sıkışbrıyor. Ne cev.t.p ve
reyim?,, 

N. H. 

Benim anladığıma göre siz 
erkeği sevmiyorsunuz, aııl tered
düdDnüz bundan geliyor. Eğer 
başka birini sevmiyorsanız, bu 
gençte de iyi bir yuva kuracak 
vasıfları buluyorsanız kararınızı 

ona göre verirsiniz. Filhakika 
ilç sene uzun müddet. Fakat ni· 
şanh, aik&hlı Yeya evli yapmak 
arasında çok fark yoktur kir Ev· 
lendikten sonra nişanlı hayabaın 
uzamadığına esef edeceksiniz. 
Yok genci sevemiyeceğinizi anlı
yorsanız teredd6tstiı: ret cevabı 
veriniz. 

" Bir kızı seviyorum, o da 
beni seviyor. Fakat göriifemiyo
ruz. Kendisine fotoğrafımı gln· 
derdim ; o mukabele etmedi. 
Sevdasından şüpheye diftüm, 
haldı IDIJlm ? 

KAJIRAN 
Haksıuınız. Bir kız erkek 

kadar kolaylıkla fotoğraf vere
meL imtihanı yanllf yapmışaınıL 
Kı11n ıizi sevmediğine b6kmet
mek için ortada sebep görm6-
yorum. 

HANIMTEVZE 

lerin pencerelerinden bakbrtan 
hep o kuvvet delil miydi? Baki
releri çıldırtan, prenseslerin akıl
larma laiffet getirten de hep odur. 
K1ralları. saçlan topraklara albii
nUaciye kadar yerlere iğdirtirken 
o, çapkın ve kU.tah, bir feyler 
mırıldanır ve dilini çıkararak 
kahkahalarla gller. 

l,te qk blyle bir şeydir. 
Ha)'lr, hayer, o bOabiitlln bq· 

ka bir ,eyclir; o, dGnyada hiçbir 
şeye tetbih edilemez. O bir ilk· 
bahar akıaını, ateşin bir delikanh 
karanlıkta paraldıyan bir çift ıi• 
g&rdlltft anda dünyaya geldi. Ve 
genç adam bu g&zlere bakarak 
onları kendi g6zlerine nakfetti; 
o. aada kalbinde, alevler saçan 
bır günefle bir yıldızen biribiriae 
tesadilmli gibi bir bal oldu ve 
kendiaiae uzatılan kolların ara11-

na dilftG. Ve artık genç sevdala 
dhyada bqka ne birtey g&rdl, 
•0: de bir ıey duydu. 

CArkuı ,._, 



Af acanzn Resimli Hikayesi: Afacan 

Hasan Bey misafirlerine ye
mit çıkarmıştı. Afacan dışarda 
bir dolaıtaktan sonra odaya ge
lip: " Size bir göz bağcılığı ya· 

· payım! ,. dedi. Hemen bir perde 
lnardu. Yemiş tabağını aldı •. 

Afacanın Kardeşi 

Afacanın minimini bir karde
ti vardı. Afacan geçenlerde 

balaıma misafir gitmişti. Hala11 

aordu; 

- Afacan, kardeşin konuıa
i.iliyor mu? 

Afacan cevap verdi: 

- Konuşmayı öğrendi. Fakat 

timdi de susmayı bir türlü bil
miyor 1... 

Bilmece Cevabı 

Geçen paazrtesi neşrettiğimiz 

manzum bilmecenin cevabı " ma

kas ., hr. Makas 5 harfli bir 

kelimedir. Son dört harfi tersin

den okunursa " Saka ,, olur. Saka 

hem bir kuıun, hem de evlere 

ıu taşıyan sucunun ismidir. 

• • 

1 

Afacan - Ne sihirdir, ne ke

keramet; el çabuk1uğu marifet! 

Masanın üstüne koyduğum yemış 

tabağı nasıl kaybolacak?. 

Afacan - Bakuı, yemiş ta
bağı kayboldu.. Size bir marifet 

daha.. Bu sefer perdenin arka

sında kendim kaybolacağam. Ne 
sihirdir ne keramet!. 

Cingöz - Çabuk in Afacan! 

Afacan - Merak etme, daha 
vakit vrır .. Onlarda işin bu kadar 

çabuk farkına varacak akıl ne
rede?. 

BİLMECELİ MANZUME 
Dinleyiniz, çocuklar; 
ismimde beş harfim Yari 

Bir kocaman binayım, 

insan girince taşar! 

O ne siis, o ne ziynet 
Adeta akla zeırar .. 

Şemsiye 

Afacanı annesi çağırdı. 

- Afacan, al şu parayı ... 
Koş caddedeki bakkaldan bir 
gaz iğnesi al da getir... Amma 
çabuk gel, anlıyor musun? Ak-
şam oldu yemek pişireceğim. 

- Peki anne ... 

O sırada sicim gibi yağmur 
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Amma siz zannetmeyin 
Marifetim bu kadarı 

Başıma bir " a 11 koyup 
Tersim den okursalar 

İşıktan hoşlanmıyan 
Bir ha}van ismi çıkar! 

J Afacanın 
Oyunları 

yağıyordu. Kadıncağız çocuğun Bazı çocuklar vardır, 1' Oyun-
yağmurda ıslanacağını diltündü. cağım yok ı 

11 
diye oturup ağlar-

- Dur afacan ... Bak yağmur lar. Afacan bunlardan değildir. 
yağıyor. Kapıdan babanın şem- O, oyuncağı olmadığı zaman 
siyesini al, aç ta öyle git. Amma kendikendine oyuncak yapar. 
çok çabuk gidip geleceksin. Meseli : 

Ne kuştur, ne böcektir, 
Amma havada uçar! 

Başımı ağartınız, 
Bir semtin ismi yapar. 

Bu kadar tarif yeter, 
Arif olanlar anlar! 

l Afacanm Dişleri 
Afacan annesine sordu. 

l -Anne ben daha diş 
racak mıyım? 

Annesi anlattı. 

çıka-

- Tabii oğlum... Yedi yaş 
dişlerini . çıkardın. On iki yaşına 
geldiğin zaman on iki yaş dişle
rini çıkaracaksın. Sonra yirmi 
yaş dişlerini... Onlar da çıkınca 
ağzında dişlerin tamam olacak, 

Afacan annesinin ağzındaki 
pırıl pırıl altın dişlere bakarak 
sordu; 

- Peki, altın dişlerimi ne 
zaman çıkaracağım? .. 

Afacan Bu!... 
O gün eve çok şiıman bir 

Afacan fırladı. Hem de an- Afacan bir yumurta kabugv u f l Af misa ir ge mişti. acanı görünce ı 
nesinin tenbih ettiği gibi çok aldı, üstüne mürekkeple kaş, göz, _ Ayol gel bakalım... Gel 
çabuk gidip geldi. Fakat ıırsık- ağız, burun çizdi. Kağıttan bir de seni kucağıma oturtayım. 
lam bir halde... Annesi onu yakalık, birde ufacık boyunbağı, Afacan cetabı yapışbrdı : 
b6yle görünce kızdı. kibrit çöpünden iki kol, iki ba- - Beni nereye oturtacakııoız? 

O~l b h ı· e ? k l t · kabak kafalı adam Sizin kucagw ınıza karnınız oturmutl - 5 an u a ın n ... ca . ş e sıze .• 

Şemsiye almadan mı? Sonra yumurta kabuğundan Sözün Doğrusu! 
- Almadım ya... bir kafa. Bunun tepesinden bir Afacanm biraz aç gözlü oldu-
- Ne diye almadın a yu- K b gw unu so"ylemı"ye hacet yok. Ge-

kibrit çöpü soktu. i ritin ucunu 
murcak ! çen gün annesi kiler dolabını 

Hasan Bey - Afacan!. Hay 
körolası yu~urcakl. Göz bajcıbp 

filan derken bizi enai yerine 
koyup koca bir tabak yemlfl 
gürültüye getirdi!. 
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Mecbur Olmuş! ... 

Afacan çavUf üzUmtıne ltayıe 
lır. Bir gOn babası dedi ki: 

- Afacan, al fU parayı." 
Caddedeki manavda gilzel blı 

çavuı üzllmtı var. Ondan iki okıt 
ka al da getir. 

Afacan, memnun, babasının 
elinden parayı kapıp fırladı. 

Epey bir zaman sonra eve d8nt 

düğü zaman babası kese ka?-ırf m 
elinden aldı, içini açıp b.ı .• tı. 
sonra şöyle bir elile tarttı. 

- Yumurcak, sen bunum 
yansını yolda yemişsin ... 

Afacan yalan söylemez. 

- Ne yapayım baba... Dedi. 
İki okka pek ağır geldi. Baktam 
eve kadar güç tqıyacaiım.. OnUD 

için içinden dört beş salkımı yold• 

yemıye mecbur oldum!.. 

• 

annu 1111111 bilyük bir mantarın ters tara-
N k c_ açtı. ılUIH&ı '" 

Haaan B. - Hayri Beyin oğ- - e ızıyorsun anne... .xn fına batırdı. Siyah başh _ Afacan, _ dedi. Sen ku- Cing6z Afacan, ...Ua 
1 kt n .. w d" bana çok çabuk ael deme- k ı u me epte o g n ne ogren ııe e toplu iğne ile iki o u. Kibrit rabiye mi seversin? Yoksa re- kumbaran babanda mı durur? 
eve ıelince bUlbftJ tibi anlat.yor.. din mi? d "k" b k s· u 1 çel mi? Afacan - Ayın OD ı..--:.;.. 

- Peki, dedimse ne oldu? çöpün en 1 1 aca • ııe i ze ~ 
Sen eve ıelinciye kadar unutu- bir maskara! Afacan fena fena yutkunduk- kadar babamda durur. Babamda 
yorıun. .. - lıte ben de onun ıçm tan sonra: 

1 B. k bı"r manta b" D paralar suyunu çekti mi, ne ol"• Afacan - Ne yapayım, ba- ıemsiyeyi almadım ya... nsan ır ma ara, r, ır - oğrusunu söyliyeyim mi -
ba.. Bizim ev onlarınki gibi mek- yağmurda şemsiyesi varken mı kaç toplu iğne. işte size güzel anne... dedi. Reçelli kurabiye ne olmaz diye kumbarayı alıp 

-=te=b=e::::;;y=a=k=ın==d=e~ğ~il===k=i·=·· ===..:::======:-=:=ç=a=b=u=k=y=ü=r=ü=r=,=y=o=k=k=e=n==m=i=?·=··:ıı=:::=:;;;==.:::=b=i=r=a=t=! ::;:;=..::=--===-=======-======-==s=e=v=e=ri=m=!= .. =======================b=ab=a===a~n=n=e=m=e===t=e=sl=im===e=d=er=i=m=I=-_. 

DEVRiALEM 
Afacanın Tefrikası: 9 

Nevyorkun meşhur Statler 
otelindeki dairemize yerleştik. 
Bu otel öyle tarifle anlahlacak 
şey değil... Bin bir gece masalla-

rındaki sarayları gözünüzün öniine 
getirirseniz otelimiz hakkında bir 
fikir peyda etmiş olursunuz. Yat-

tığımız karyolalar okadar geniş 

ki bizim evde olsa içinde blitün 

ev halkı ferah ferah yatabilecek .. 
Dün gece, kırmızı elbiseli küçük 
bir arap çocuk ta dahil olduğu 

hnlde dört hususi hizmetçimiz 
yerlere kadar iğilip: " TUrkiye
nin çocuk sinema yıldızına ve 

muavinine rahat uykular temenni 
ederiz ... " duasile geri geri gi
derek odadan ç.klıktan sonra 

SEYAHATİ 

sevinçten zıp zıp sıçramıya baş
lıyan Cingöz karyolasının enile 

boyunu <>içmek istedi. Cingöz 
bir yeri ölçmek için metre veya 
arşın yerine " taklak boyu ,, 

kullanır! Karyolasını taklak yoyu 
ile ölçtü : 

Yatağın başucundan ayaku
cuna biribiri ardı sıra beş tak
lakta, bir yanından öbür yanına 

dört taklakta gidebildi! Nasıl 

karyola gözünüzün önüne geldi 
mi? .. 

Ertesi sabah gazeteler geldi. 
Birinci sayfada bizim fotoğraflar 
var. Nevyork Herald gazetesi 

fotoğrafımla beraber beyanatı· 

mı da basmış, Otelin tercümanı 
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bu beyanatı aynen Türkçeye 1 
çevirdi. Okuyun da ibrel alın .. 

TUrkiyenin Çocuk Sinema 
Yaldızı Şehrimizde 

•• Dün Avrupadan şehrimize 
pek mühim bir devriilem sey
yahı gelmiştir. Türkiyenin sevimli 
çocuk sinema yıldızı Mister Afa
can! Bu meşhur san'atkirla gö
rüşmek üzere Statler oteline git
tim. Evveli artistin aile vaziyetini 
tetkik ettim. Mr. Afacanın pederi 
lstanbul piyasasının en maruf 
bir siması olan Pazar Ola Ha
san Beydir. Çocuk, babasının 
bütün piyasa tüccarlarile sıkı 
temas ve münasebette bulundu
ğunu söylemiştir. Bu zatın her
halde mühim bir tüccar olduğu 

anlaşılıyor. 
Mister Afacan nasıl sinemacı 

olduğunu şöyle anlatıyor: 

- lstanbulda bir doğum 
evinde dünyaya gelmişim. Doğ
duğum giln, reklam olarak gös
terilmek üzere doğum evinin bir 
filmi çeviriliyormuş. O gün doğan 
dört beş çocukla beraber beni 
de filme almışlar. Bu filmi mem
leketimizin en büyük rejisörlerin
den biri görmüş. Yanımdaki ç~ 
cuklar suratlarını ekşiterek ağla
dıkları halde onlara bakıp güle
rek dilimi çıkarıyormuşum. Adam 
benim istikbalde meşhur bir yıl
dız olacağımı anlayıp beni mim
lemiş. Hasılı sizin anhyacağınız 

iyi bir tesadüf eseri olarak ilk 
filmimi doğduğum gün çevır

mişim !... 
- Hayatta en muvaffakıyetli 

oyununuz hangisidir? 
Mister Afacan biraz düşündü, 

sonra: 
- En muvaffakıyetli oyunum 

1 
" Afacan palavracı " iımindeld 
filmimdir! dedi. 

-Bu filmin mevzuunu lütfeder 
misiniz? 

- Mevzuu şudur: Ben gGya 
fakir bir çocukmuıum. Devri
Alem seyahatine çıkmışım. Uzak 
bir memlekete gitmişim. Orada 
kendime sinema yıldızı süsO ... 

rerek kocaman bir palavra atmııım. 
Güya o memleketin halkı gayet 
ahmak insanlarmış! Bu palavramı 

enai gibi yutmuşlar!.. Ben de ba 
Siı yede zengin olmuıum. Filin .•• 
Filan... Bu filmim seri halinde 
devam ediyor. Bakahm sonunu 
herhalde tatlıya bağbyacağaml .. 

"Sinema yıldızım böyle hot 
bir mevzu bulduğundan dolayı 
tebrik ederek ayrıldım . ., 

Nasıl bizim beyanat"/ •• 
man değil mi? -



•Son Posta,, hafta~ p .tela •ınema 

ıayıfa11 yapar. Bu aayfalarda dünyanaia 

en yeni ıinema haberleri, artistlerin 

hayab ve sinema ilemiadeld sanat 
cereyanlarından bahsedilir. 

Rekabet 
Arjantinli Bir Yıldız Ho
livutta Meydan Okuyor 

Birkaç glln evvel Holivutda 
Arjaotioden ıeneç bir kız ıel
miftir. Bu kızın ismi Mira Rayl
dir. Kara uçla ve kara gizi& 
olan Mira glizellik itibarile in 
1afta bulunmaktadır. Bilbaua 
danı bus~ıunda Mira Ue ~ 11-
çlfecek yıldız ~ diiilr. 

Keneli ,azellik ve huswıiyet
leriDi çok eyi takdir eden Arjan
tiii yald111 Hereyvoda gelinde 
kabak ciçeıi pbi açalmıt ve 6te
ld ,....-...,. meydan okumıya 

...... •ıtbr. E.tri Yddular tilMli 

.. yelli tlriyen fkele kaqa p.....,..... 
~ Am.riku ...... 

ai8tlüt rakip karf181Dcla'f'1 c..._ 
l.n JUIJOr: 

• Holivua ıelen laer yelli Jd
clm, ald yılcbllarıa kalplerini az 
..,a çok tilretir. Fakat Arj..
timll ........ em yaldızlar.m 
~ade zelzelelere ..Mp 
..... tur.,. ----

Bir Rus Ylldiıt 
Aa Sten ismindeki ..-W R• 

yalclla A.,..adll• ~,. 
,.,..... ~· A1iiiöea 
,. ..... filiiller eevirecek-

* · Esasen bu firin kız vaktile de 
birçok filmler çevirmiı, bayii al
klf toplamaıtır. 

Raks eden Kızlar 

"Son Pona. Hollntta ...._. muhalllrl 
b:ıbman yewlne T6rk l'a-..ıcHr. Ho. 

hYut muablrimlz. laer hafta W.. mektup 

fiaderir .,.. ıriaema ilemıala "18dn8 .... 
Şehrimizde 

Yeni Bir Sesli Filim 
imal Edildi 



SON POSTA 

••• 
------~ 

Namlu Paşanın Alnında Soğuk 
Kıpırdamadı Bile, Hünkarı Tatlı 

1 i 

Duruyordu, Paşa 
Sözlerle Yumuşattı! 

Muharriri )f.. 

Her Hakkı Mahfuzdıır 
-5-

Paşanın bu sert muamelesinden 
Arif Beyin rengi sarardı. Sesi, 
titreye titreye: 

- fşte, (Şevketmaap Efendi· 
mit) in salonundasınız. Burada 
bulunmak, (Huzuru Humayun) da 
bulunmak demektir. 

Diyor ve gözlerile de parava
nanın arkasıw işaret ederek hün-
karm orada olduğunu ima etmek 
istiyordu. Halbuki Fuat Paşa 
Hünkarın orada olduğunu zaten 
hissetmiş olmakla beraber, ankas· 
tin bunu anlamamış gibi görünü
yor ve bu sözlerile doğrudan 
doğruya Padişaha merbut oldu· 
ğunu bizzat yine Padişaha duyur· 
mak istiyordu. 

Arif Bey ısrar etti: 
- Sorulan suale cevap ver

mek hakkınızda hayırlı olacaktır, 
Paşa Hazretleri. 

Dedi... Fuat Paşa da inat 
etti: 

- Hayır Zatı Şahaneden 
ba~ka hiç kimseye bir söz söy
lemem. 

Diye cevap verdi. 
Fakat .• Bu anda paravanaya 

içerden bir tekme indirildi. Pa· 
ravan yere devrildi, Abdülhamit 
paravana bastı. ileri atıldı. Elin
deki rovelveri kaldırdı. Oturdu
ğu yerde kıpırdamıya imkan bu
lamıyan Fuat Paşanın beynine 
dayadı. 

- Söyle... Haydi bana söyle ... 
Diye bağardı. 
Arif Bey, yerinden sıçramıJ 

Ye rengi sapsarı kesilerek bir 
köşeye kaçmışb. SaJoiıda, bir 
mezar sükütu vardı. Abdülhamit, 
gür ve kaim sesile bir daha 
haykırdı: 

-Söyle diyorum ıana .. Haydi 
söylesene .•• 

Fuat Paşa, hiç hareketini 
bozmadı. Hatta kıpırdamadı. Yal
nız dudal<lannda acı bir tebes· 
sümle, Abdülhamidin yüzüne 
bakh: 

- Müsaade buyurunuz da 
arzedeyim Şevketmeabım !.. Sual 
buyurulan meseleye, cevap vere
ceğim. Fakat ondan evvel, daha 
mühim bir maruzatta bulunacağım. 

Mabeyinci ı .. rif Bey 

Fuat Paşanın büyük bir per· 
vasızlıkla söylediği şu sözler, 
Abdülhamidin üzerinde derhal 
lazımgelen tesiri yapmıştı. Esasen 
Fuat Paşa bunu biliyordu. Sene· 
lerdenberi tanıdığı Abdülbamidin 
ne gibi vaziyetlerden hoşlanac·a·I 
ğına ne gibi sözlerle yumuşaya· .. 
cağına tamamen vakıftı. Onun 
için yerinden kıpirdamamış fakat 
metinane sözlerle de, böyle tehdit
lerden yılmıyacağını Abdiilhami· 
de anlatmıştı. Filhakika alnına 
dayanan rÖ\'elver demirinin so· 
ğukluğunu hissediyordu. Fakat o 
rövelverin lıiçbir zaman patlamı

yacağını çok iyi biliyordu. 
Nitekim böyle oldu. Abdül

hamit rövdverini Fuat Paşanın 
başından yavaş yavaş indirdi. Adım 
adım geri çekildi. Vaziyetindeki 
huşuneti muhafaza ederek orada· 
:ki koltuklardan birinin yanına 
gilti. 

Fuat Paşa ayağa kalkmış, 
dimdik duruyor, Abdülhamidin 
oturmasmı bekliyordu. 

Abdülhamit oturur oturmaz 
Fuat Paşaya: 

- Şöyle gel de, anlat baka
lım. 

Dedi. Fuat Paşa, Abdülha
mide karşı bü)·ük bir hususiyet 
beslediğini gösteren bir laubali
likle onu korkutmadan yavaş ya· 
vaş önüne gitti. Bir dizini yere 
koyarak çömeldi. Sesini tathlaş
brarak söy1emiye başladı: 

- Şevketmeabım!.. Vakti!e 
Fuat kulun kimdi?.. Bir hiç .. De· 
ğil mi?.. Fakat sen beni bir hiç 
olmaktan kurtardın. Beni bir 
askerin en son çıkabileceği en 
yüksek ve en şerefli bir mevkie 

Evveli, şunu arzedeyim ki 
Fuat kulunuzu çok eyi tanırsınız. 
Karpuz gibi Moskof güllelerine 
göğus geren Fuat kulunuz, sizin 
nuhut kadar tabanca kurşununuz
dan korkmaz. Onun için eliniz
deki rövolveri yerine koyunuz. 
Boş yere sinirlerinizi oynatmıyarak 
şuraya otumnuz, Fuat kulunuzu 
huzur ve ıllkün içinde istima 
buyurunuz. 

Dedi. (1) 
1 kadar çıkardan. Beni Müşir ettin. 

(1) Muhterem karilerim ize: 
Okuduğunuz şu satırlar, ne bir 

efsane ve ne de hayal kuvvetile 
vücude gelmlt bir hiki.yedir. Bi uat 
Fuat Paşa merhum tarafından nak
ledileıı ve, fazileti şahsiyesile tear!if 
'den eski bir mabeyin ricalinden bir 
,J•tın hatırat defterinden kopye ecil
tniş hakiki bir vak'adır. 

tlu eıerimiz·n sonunda da bütı.in 
mehazlerimizi birer birer gösterece
Jimiıi vadetmek1e beraber, yazıları· 
puıen ııhhatl hakkında kuiJe .. imizin 
•n küçük bir tereddüde düşmemeleri 
i~ ·,, !'!U hafıyeyi yaırnıya Jüıum 

s. p 

Bana. bütün mevcut olan nişanların 
hepsini verdin. Kendi öz şeh· 
zadelerinde bile bulunmıyan 
murassa nişan ve medalyalarla 
göğsümü süsledin. Yaveri ekrem-
liğine layık gördün. f stediğim 
9ftlikleri, benden deriğ etmedin. 
ln'am ve ihsanından hiçbir gün 
mahrum bırakmadın .. Ben bunları 
nasıl inkar edebilirim?. Sanki 
seni tahtmdan indireceğim de, 
oraya kendim mi geçeceğim. 
Haydi bir başkasının menfaatine 
hizmet etmiş olayım. Fakat buna 
ne tuzum ve ne ihtiyaç var? .. 
Acaba aeniıa yerme ~elecek 
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olan, beni, senin kadar görüp 
gözetecek mi?.. Şevketnıeabım f.. 
Ben, vakıa deli bir Çerkezim. Fa
kat, hiçbir zaman sana karşı 
garaz beıliyen bir adam değilim. 
Evveli, kalbimden doğan ıu söz· 
leri nazarı dikkate al, . sonra 
hakkımda bir hüküm ver. İster
sen, idamıma ferman buyur. Ben 
zaten kanımı da canımı da vak-
tile sana helal etmemişmiydim. 
l~te şimdi de, şu köşede duran 
Arif Bey kulunla, şu üstümüzdeki 
Allah şahit olsun ki, yine kanımı 
canımı sana helal ediyorum. 

Fuat Paşa bunları söylerken 
Abdülhamit önüne bakıyor, bu 
sözlerden müteessir olduğu an
laşıhyordu. Nihayet, Fuat Paşa, 
Abdülbamiclin kalb.ne ve rikkati
ne son darbeyi vurdu: 

- Padişahım. işte boynum .• 
Kıldan ince, kılıçtan keskin ... 
Eğer bende, zerre kadar bir 
şilphen varsa, fermanına munta
zırım. 

Dedi ..• 
( Arkaıı var) 

RADYO 
16 Mayıs Pazartesi 

fstanbul - (1200 metre) 18 gr:ımo· 
foıı, Hl.5 \ ' pdia füz3 Hanım, ~o.:ı gr:ı

ı• ofoıı, 21 J:r-lkıs Hamın, 22 orkestra. 
Bükrcş - (::!)4 nıotro) 20.lU Had) o 

21 r.ıd) o dariilfüıımıu. ~1,10 graıııofon, 
22 r.td) o ti) n.lrosu. 22.!10 ş.trkı. 

Belgrat (121 mC'tre) 20 Vraıı:;ııcn 
rllf , . oııp.ı kullfl'ranc;. ::H akşaııı koıı

"-C 1 i. 22,:iO pİ} aııo ktın<:Hrİ. 

Roına ( 111 ıııetru ~t graıııofoıı, 

.:!:! RClıloııi. 

Prağ 

20.10 şnrl, ı. 
( 18~ ıııl'trc) 20 koıııst•r, 

Viyana ( !l17 ıı.H'frı• 1!1.;ı:; koıı-

ı<cr. 21 I'r.ı"kit.ı oıwrrti, 2:1.:-ııı ak~aın 
hon eri. 

Peşte ( ;:i:ifl ııı ı• t re 21.::0 opo-
rı l.m 11. kil. 

Varşova (1J11 ıııt'tn .:?O.:!:> gr.ı
ıııofcın, ~il, l i koııwdi. 21, 1 :i •)ııcnı 
parç.ıl:ırı. 

Berlin -- 10,fi ıııı.:tre) :!il l,oıısPr, 

21. Hi ll:ıııılıtırktaıı ııakil. 

l 7 Mayıs Sah 
İstanbul (l200 ıııotrc) 1~: Oraıııo-

foıı. lf11fi Jl:ıft7. Burlı:ın Boy. ~o .. ı graıııo
r.,ıı, :.!1 llafıı Burlıan Bey, 2:.! ork<·slrn. 

Bükreş (:;.ıı ııctrc) :!0,10 koıı-
1'\l'I', :!l ıad} o <lariilfiı ı unıı, ~:?,ıt:ı .,fa
l ı ı 1\ uı n t ~rafında nulıtrlif şarkılar 
.!. l .-, r.ıtho o ·R r ..... ı. 

Re gr~d - ( -1:..lfJ metre) :!ll Çok li· 
snııı lıakkıııd:~ koııfnaıı.:, :?ıı.:;o koııscr, 

21 ş.trkı. 
Roma (4l1 ı ı<•trı·) ~O p,ilııiiıı lıa-

tıı•rl<'ri, :!! kon~r·r. 

Praır ( ıt8G ıııctro ) :!O.O.i koııl'ı·-

r:ııı<ı. 22 il ıı.\ den lcorı!':~ri. 
Viyana ( 517 ıııctre ) :.!1,10 Xı~ 

uıc·tlı ııı lwıı:-cri, ~::!, l O halk koıı.l•ri. 
Peşle (rr~U tJl(•tro) ~l,Hl l'r>ııdi-

' ,\ ••eı·e~i. 2;: Ha\ lkıı koıı.1c·ri. . ~ . 
Varşova ( 141 t mctn·) ~0.:.10 

gr:ım(lfon, 21,15 halk krın--t•ri. ~~ı. 10 
h.1lk kOll"'Cri. 

Berlin ( lG:Jil metre ) :10.:ııı l\ii· 

ıı i Ül·rgdcn nakil. 

Ertuğrul Sadettin 

Ercüment Beh· 

udın lttirakil@ 

ıc dıköy Sünyya 

tiyatrosuııd:. 

paı:ıırtcsi gi.İnU 

akşamı 

~ '=--:: 

ve arkadatlan 

OTELLQ 

Mayıs 16 

Zeki Bir Amerikalı Ber
linlileri Nasıl Doland rdı? 

Berlin (Hususi) - Burada çok garip bir dolandırıcılık hadisesi 
olmuştu. Bir müddet evvel buraya gelen bir Amerikah, Berlinin 
büyük otellerinden birinde bir daire tutmuş ve burada "Lindberg 
Bürosu" isminde bir büro açmıştır. 

Amerikalı, Lindbergin çocoğunu aramak için teşkilat vücude ge
tireceğini de gazetelnle ilan etmiştir. Bu haberi duyan yüzlerce işsiz 
Lindberg bürosuna müracaata başlamıştır. Amerikalı kendisinden İi 
istiyenlerin müracaatlarını çok eyi bir surette karşılamış ve müracaat 
edenlerin hiçbirisjni reddetmemiştir. 

Amerikalı hizmete kabul ettiği yüzlerce kişiye matbu talimatna
meler vermiş yalnız, maiyetinde çalışanlara peşin para veremiyece
ğini söylemiş, bilakis kendisine müracaat edenlerin hepsinden onar 
mark almıştır. 

Bu işsizlikte iş bulan yüzlerce :açıkgöz, Berlinin dört köşesine 
dağılarak Lindbergin çocuğunu ardmıya başlamışlar ve üç dört gün 
sonra, tahkikatları neticesini bildirmek üzere büroya gelmişlerdir. 
Fakat orada, Lindberg bürosunun yerinde yeller estiğini görünce, 
hayret içinde, dolandmldıklarmın farkına varabilmişlerdir. 

r 
Hergün "IKadın 

Düellosu 
Sovyet 
Rus yada 
Neler Gördüm? 

._ _______ ScJlm Ragıp 

(Baş tarafı 3 üncü sayfada) 

hklar yapılmıştır. Mesela bir 
amele, yevmiyesinden artırdığı 
paraları kredi müesseselerinde 
tophyabilir. Bu para 1 O bin rub
leyi bulunca hükômetten bir 
ev satın alabilir. Fakat bu akit 
müddetle mukayyettir ve 99 sene 
için yap'ılabilir. 

Ayrica, şu veya bu suretle 
efradın elinde kalmış evler de 
yok değildir. Fakat bu evleri 
tamir edemezler, hele başkasma 
satmak hiç mümkün değildir. 

Buna mukabil "kollektiv ,, mUşte· 

rek evler tamir, tefriş, tezyin 
olunabilir . 

Mülkiyet vadisinde Sovyet 
Rusyanın gösterdiği ikinci bir 
müsameba da, ecnebiler için tesis 
ettiği otellerdir. 

Bu oteller, umumi bir tröst 
halinde çalışırlar. içlerinde, Av
rupanın en mukteşem otelleri 
derecesinde bulunanlar az değil
dir. Bu müesseselerin dahilinde 
burjuva hayatının bütün icapları 
nazarı dikkate alınmışbr. Sovyet 
Rusyada hizmetçi bulunmazken 
bu otellerde hizmetçi vardır. 

Ufak, tefek serbest alış, veriş 

yapılabilir. 
Bu müsamahanm sebebi şu

dur: Hariçten gelerek Sovyet 
Rusya ile ticari münasebete giri
şen ecnebileri mehmaemken mah· 
rumiyetten kurtarmak ve hariç 
dünya ile teması temin etmek; 
fakat bu otellerde çalışbrılanlar, 
kendilerine hariçte iş verilmek 
istenmiyen şüpheli menşelere 
mensup olan kimselerdir. 

Fabrikada amelenin İf meylini 
bozmasından korkul~n. mukabil 
ibtilAlci olmasından çekinilen un• 
surlardır. Buna misal olmak 
üzere, Leningrat'ta, Başvekil Is· 
met Paşanın ikamet tıtliği Astor· 
ya oteli müstahdemini arasında 
bir eski Bqkonsolosla Sovyet Ru
yaya kartı uzun müddet mücadele· 
de bulunan Jeneral V rangelin 
garsonluk yapan kardeşini zilirede-
bilirim. 

İstanbul 2 inci tcra Memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcuı ve 

1atılması mukarrer hah, gardrop, 
konıol ve saire hane eıyası 19-5-932 
tarihine müsadif perşembe günü saat 
15 ten itibaren Bakırköy Rayhan 
ıokak 44 numaralı hanenin önünde 
müzayede ile sat.Jacağmdan talip 
olanların mahalli meıkurda buluna· 
cak memura müracaatları ilin olunur. 

Varşovada İki Darülfü .. 
n unlu Kız Dövüştü 
Varşova, ı 5 ( Hususi ) - Bir 

zabite ayni zamanda aşık olan 
darülfünun talebesinden iki kıı. 
Va~şova civarında tabanca ile 
düello yapmışlardır. 

Neticede kızlardan biri leh· 
likeli surette yaralanmış ve has· 
tahaneye kaldırılırken yolda öl-

müştür. Rakibesinin yolda öldüğünü 
haber alan diğer kız bAdise--
den bihaber olan sevgilisi· 
nin yanına giderek meseleyi 
anlatmış ve şu sözleri söylemiştir: 

Sen yalnız ve yalnız benimsin, 
seni elimden almak ~için karşıma 
çıkacak olan kadmm akıbeti 
ölümdür. Fakat biraz sonra zabıta 
bu kızı tevkif ell:Jiştir. 

Def terdarhktaki l(omisyon 
Defterdarlık, işlerin fazlalığı 

yüzünden bazı vergilerin müruru 
zamana uğramasına mani olmak 
için, Eminönü ve Beyoğlu Mal
müdürlüklerinde birer tetkik 
komsiyoou teşkil etmişti, Emin· 
önündeki heyet vazifesini bitir
mi~tir. 

Hesahatı Atika Muhasipliği 
Harbı umumi senelerinde ya

pılan milbayaaları ve diğer eski 
hesapları tetkik ve tasfiye etmek· 
te olan Hesabatı Atika muhasip
liği Ankaraya nakledilecektir. Bu 
binaya Fatih Malmüdiirlüğü nak· 
!edilecektir. Eminönü Malmüdfir ... 
IUğü de Defterdarlıkta Musakka
fat komsiyonlarının bulunduğu 
daireye nakledilecektir. 

llkmekteplerde imtihan 
lstanbul IJkmekteplerinin İm· 

tihan günleri •tal'i olarak şu 
şekilde tesbit edilmiştir : Köy 
mektepleri 1 haziranda imtihan
lara başlıyarak 9 unda bitirecek
lerdir. Şehir mektepleri 9 hazi
randa derslere nihayet vererek 
11 haziran cumartesi günü imti
hanlara baılıyacaklar ve 20 ha
ziranda nihayet vereceklerdir. 

- • - ••• ·-· ••• ' .... 1 • 1 



SON 

•• 
Hasan Sabbah Dedi Ki: Omer Hayyam 

•• 
·zdir, Onu Oldürmiyeceğiz! 

Hayyam Cennet 

Her hakkı mahfu::tlur. 

Yürüyeceklerdi. Fakat Hasan 
Sabbah onu kolundan tuttu. Tek

i' r kulağına eğildi ... 
- Bunu da, bu büyük sırrı da 

görmek ister misin?... Dedi. 
Ömer, bir lahze tereddütten 

onra başile tasdik etti... 
O zaman Hasan Sabbah, onu 

kolundan tuthı yan koridorlardan 

birine soktu ... 
Mehtap ta onları takip edi-

yordu. 
Hasan Sabbah döndü, Meh-

taba baktı ve çok müstehzi bir 

tavırla: 
- Ey Şamilin hemşiresi ... Hi· 

z.im, bilmediğimiz ve bilemiyece
ğimiı hiçbir şey yoktur... Sahi· 
binizin hayatından endişe etme
yiniz. Biz, bir hayabn sönmesini 
murat edersek, mevki \'C mesa
fenin ehemmiyeti kalmaz... Sahi
biniz burada bizim misafirimizdir. 
Burada kudret ve kuvvet ise, bi
zim elimizdedir. Biz o kudret ve 
kuvveti burada bizden zayıf olan

lar hakkında lrnllanacak kadar 
namert değiliz ... Siz müsterih olu· 
nuz. Ve burada l<almız. 

• Hasan Sabbahm 
o kadar müessirdi ki 
duğu yerde kalmıştı. .. 

bu sözleri 
Mehtap ol-

Hasan Sabbah, Ömer Hayya
mı kolundan tuttu. Dehlizin b~ş
lukları arasında kayboldu. 

Beraberce yürüdüler. Birkaç 

dehliz geçtiler. Hasan Sab~a~, 
bir odanın kapısını açtı... Gırdı
ler. Bir pencerenin önüne gel
diler. Hasan Seıbbah. pencerenin 
kapalı dlJran kapaklarını araladı. 
Burada sık bir kafes vardı. 
Ömer Hayyamı, pencerenin önü· 

n çekti: 
- Baki... 
Dedi. 

Ömer Hayyam, baktı. Gördü

gu manzaradan hayretler içinde 
kaldı. Şimdi önünde, (Hasan Sab
bah) ın ( Cennet) i vardı. 

Hayyam, gördüğü bu bibedel 
manzaraya karşı meftuniyetini 

eaklayamıyarak: 
- işte .. Hakiki (Cennet) bu· 

dur. 
Demekten kendini alamadı. 

* Ömer Hayyam, derin bir hay-

retle her tarafa bakmakta devanı 
ederken bir mermer havuzun 
kenarında, binlerce renk ve çi
çekler ernsında, en ağar Hint di
balarmdan elbiseler giymiş bir 
genç gördü. Bu genç, ayakta 
duruyor, yanındaki munis bir 
dilberin gözlerinden neş'e puse

ler topluyordu .. 

Hasan Sabbnh, Hayyaının ku
lağına eğildi; 

- Bnk.. DikkatJi bak, bu 

kimdir? ... 
Dedi. 
Hayyam, dikkatli 

t oıdı. 

baktı ve 

-
Ve Cehenneme Hayretle Bakıyordu 

33 --

Evet, tanıdım... Bu, katlP· 
dilen vezir Nizamülmülkün kölesi. 

O zaman Sabbah -0nu gerı 

çekti. Pencereyi kapadı ve ce

vap verdi: 
- Evet, odur... ( Müstebziya-

ne gülerek) (Muradı ilabi)nin bu· 
su] bulmasına vasıta oldu ve 
mev'ut olan (Cennet) mükaf atma 

kavuştu. 
Ömer Hayyam, büsbütün hay· 

ret içinde kalarak bir ıey sor· 
mak isterken, Hasan Sabbah, 
onu susturdu... Ve tekrar ko· 

lundan tuttu. Çekti; 
- Gel! ... 
Diye, 

sevk etti. 
başka 

* 

bir koridora 

Burada bir kapı açh. Uzun 
bir dehliz vardı. Bu dehlizin niha
yetine kadar gittiler. Orada da 
kapalı bir pencerenin önünde dur

dular. 

Hasan Sabbah, bir yaya bas
tı. Kapalı pencerenin ortasında, 
ancnk bir gözün görebileceği 
kadar küçük bir delik açıldı. 

Hasan Sabbah, işaret etti. 
Ömer Hayyam delikten baktı. 
Gördüğü manzara onu titretti .. 
Tahammül edemiyerek, geri 
çekildi... 

Hasan Sabbah müstehziyane 
gülerek Hayyamın yüzüne baktı. 
Yavaş yavaş elini kaldırarak de
liği kapadı. 

- işte, burası (Cehenncm)dir. 
Orada işkençe içinde inliyen 
Adam kimdir, biliyor musun? ... 
(Muradı ilahi) ye karşı, beşeri bir 
zaaf gösterdiği için vazifesini 
ifadan aciz kalan, senin kölen .. 

Şamildir .. 

Hayyam en derin nefret ve 
istikrah ile titriyordu. Kendini 
zaptcdeıniycrek sordu: 

- Fakat Hasan, soruyorum 
sana... Bu kadar zulme ve iftirasa 
sebep ne? ... 

Hasau Sabbah, daha müsteh· 
zi bir hal alarak cevap verdi: 

- Ah benim aziz filozofum .. 
Eğer bütfin insanlar, senin kadar 
gınayı kalbe malik olsalardı. 
dünyada cidal namına hiçbir şey 
kalmardı... Fakat şunu iyi bilmiş 
ol ki, insanlığın yeğine zevk ve 

Jeızeti, ihtirastır. 

* Ömer Hayyam tahammül cd~ 
ınedi. Çünkü onun en ~ıi ve en 

Çocuğunuzun sıhhi, fenni bir 
terbiye almasını istiyorsanız 

Kadıköy 
Kinder Garten'e 
Göndermenizi Tavsiye Ederiz 

Yazan: A. R. 

necip hislerine Hasan Sabbah 
' 

bir darbe indirmişti. 

Sultan, harem dairesinden 
gelmiş.. divan salonuna girmiş .. 
fakat, henüz yerine olurmaınışh. 

Musahiplerinden biri geldi. 

Hasan Sabbaha gönderilen 
Ömer Hayyam, avdet etti. Hu

zura girmek i.sHyor. 

Dedi. Sultan, derhal huzura 

ıirmesine izin verdi. 

( Arkası var) 

Hergün Bir Rübai: 

_;.)t,; ..:.~ ... · ---:---} (" ~ cfr; 
.,;..;ı~;;) )~ı (; ~ J 

~,;.,..., .. /•l ~·~'~ 
v.ı~-~v~ .. 
~t"j (_,:; /t:J";; ..._:....,._ d 

Sarho~ olmadığım zaman, 
zevk ve eğlence benden kaçıyor. 
Sarhoş olduğum zaman ise akhmn 
halel ve noksan geliyor. Sarhoş
lukla ayıklık arasında bir hal 
vardır ki, ben ona meftunum. 
işte bence asıl bayat, odur. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

>f * 
Size Tabiaiinizi Söyliyelim. 

Necmettin B. : Ha "a , 0 malı 

ınngınumdur. 
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1 

Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

11 inci Sayfamızda bulacaksın.ı. 

BİZİM 

Bugünün 
100 

J3 Şub.at 

Dün akşam Hikmete cevap 
yazmak için oturdum. Fakat sa· 
atlerce ugraştığım halde istediğim 
gibi bir şey yazmıya muvaffak 
olamadım ... Ayni zamanda mektup 
yazmayı da mahzurlu buldum. 

Cünkü, mektupla yazacağım şeyler 
ona kafi derecede kanaat ver
mezse, Hikmet, kendisini vahi 
sebeplerle redettiğime zahip ola
cak, bu da onun gururuna ve 
izzeti nefsine dokunacak... iyisi 
mi, yarın akşam onu f mulntiye]ye 
çağıracağım, orada büyük bir 
dürüstlük ile bühin hayatımı an
lattıktan sonra, bizim gibi mazi
leri büsbütün ayrı ve birbirine 
zıt insanların birleşmesi imkanı 

olmadığına onu ikna edeceğim. 

15 Şubat 

Ne yapayım ? Ben ne müm
künse yaptım. Fakat, (takdir) 
denilen meçhul ku vet te, bi~im 
hakkımızda düşündüğünü yaptı. 

Dün akşam Hikmet ( mulati
ye ) ye geldiği zaman, gözlerinden 
sevinç akıyordu. Benim bu dave
timden pek büyük ümitlere ka
pıldığı halinden anlaşılıyordu. O
nu böyle görür görmez, birden
bire içimi çektim : 

- Zavallı Hikmet.. Bir az 
sonra bütün hayallerinin birer 

birer kırıldığını işitince kim bilir 

nekadar müteessir olacaksın .. 
Dedim... Yarım sant lrnd r, 

afaki şeylerden bahsettikten sonra 
aramızda, derin bir süküt hasıl 
otdu. Bu süküttan, artıl< maks da 
dair görüşülmek vaktinin hu'fı] 

ettiği anlaşılıyordil. 
Ben, elimdeki çatalı hafif 

hafif tabağın kenarına sürüp ö· 
nüme bakarak ağır bir ses ele: 

- Hikmet Bey!.. 

Dedim. O, hiç cevap vermedi. 
Hayalinde hazırladığı saadetin 
bü)•ük müjdesini layilu .veçhile 
karşılamak için hafifçe hann doğ
ru eğildi. 

- Hikmet Beyi... Sözlerimi 
bitirinciye kadar beni dinlemenizi 
ve ondan sonra benim hakkımda 
bir hüküm vermenizi rica ederim. 

Diye söze başladım. Ve, taa, 
tütün deposundaki ameleliğimden, 
tutturarak hayatımın bütün mace· 
rasını anlattım. 

Hikmet, hiç bir.şey söylemeden 
en ki?çük bir harelcet gösterme
den büyük bir dikkatle beni din
liyordu. Eıı nihayet, son söz ola
rak dedim ki: 

- Göruyorsunuz ya Hikmet 
Bey .. Gerek bütiin şu hayatta, ben 

şahsan tamamen masum olsam 
bi'e, yine maceralı bir kndınıın. 

Evinizi, e.1inizdl"'ki annenizle heın
şirelerinizin hangi lt!rbiyc ve ı.ih

niyetle yaşadı klnrını gözlerim le 
gördüm. Sizin evinizde, kirli bir 
çamaşınn tertemiz çamaşırlarla 

ayni bohçaya konulmasına imkan 
yoktur. Buna nekadar imkan yoksa, i 
? _pak insanlar.n arasında benim 

gıbı serbest hayat yaşamış bir insa
nın yll{amasına da ihtimal mevcut 
ı'cğ ldir. Hayatın iğrenç :rifo ları, 
sur. tıma kadar sıçramadise bih· 
h 'ç olmazsa, eteklerime bulaştı'. 
Bu, bulaşık eteklerle , sizin 

omanı 

Yazan: Z. Şakil' 

mis gibi temizlik kokan yurdu
nuzu kirletemem... Sonra, ız.ın 
gençlik ve afiflik vakarmız.ı da 
başkalarının imalı haraketlerilc 
rencide ettiremem. Yarın siı beni 
l<0lunuza alacaksın z. Karınız ı· 
fatile alemin içine çıkaracaksımz. 
Siz orada beni herkese karşı: 

- Karım ... • 
Diye L kelim ederken, birçok"' 

Jarı da arkanızdan manalı tcbes .. 
sümlerle biribirinin kulağına iği· 

lerek: 
- Bizim dnktilo .•. 
Demiyecekler mi? ... v~zgeçi .. 

niz bu fikirlerden Hikmet Bey •.. 
Ebediyen dost kalahm ve bu 
dostluğu, hiç bozmıyalım. Eski 
Fransızlar: 

- Dostluk şaraba benzer .• 
Eskidikçe kıymeti arlar. 

Derlermiş. Biz de sadece bu 
dostluğu eskitelim, ve kıymetini 

arttıralım. Sile tavsiye ederim 
annenizin temiz idealini bozmayınız 

onun göstereceği saf ve bütün 
manasile balrir bir kıza elinizi 
uz.atınız, beni de kendi hayatımda 
kendi maceralarımla ba başa 
bırakınız. 

Dedim ve derin derin içimi 
çekerek süküt ettim . 

Hikmet, düşündü. Dirseğini ma• 
saya, çenesini de avucuna dayamış 
olduğu halde, pek uzun düşiindü. 
Ve sonra birdenbire başını kal· 
dmp dini elimin üstüne koyarak: 

- Kevser Hamm.. Bunları, 

bu söylediklerinizi tamamen bi· 
liyordum. Emin olunuz ki, siıe 
körüköriine bağlanmamışbm. Tah· 
lıl edemediğim bir hisle benirt 
üzerimde aliika uyandırdığınız 

gündenberi sizinle, sizin mazinizle 
meşgul ddum. Siz bana, haya· 
tınızın fena cephelerini anlattınız. 
Halbuld ben bunların iyi, hem d 
çok iyi tarafları oldu&unu da bi .. 
liyorum. Bütün bu söylediğiniz 
haki~ at\ere rağmen izin ruhen 
ve vicdanen dürüst bir insan ol
manız kafidir. Bakınız, benden 
hiçbir şey saklamnchnız, mazini· 
zin en mahrem sırlarına ka ar 
her şeyi anlattınız. Doğruluğa ve 
bilhassa benim düşündüğüm na· 
muskarlığa bu kadnr sadik hılan 
bir kadın, feda edileu:ez. 1\ , zi· 
nizin, s"ze"' hiçbir mes'uliyet tah
mil etmediğine kat'iyyen im aat 
hasıl ediyorum ve sizi, serbest 
hayata bir tek adım bile atmamış 
bir kız gözile görilyorum. işte c, 

sıfatla da elinizi tutarak soruvorum 

- Benimle izdivacı kabul 
ediyor musunuz? .. 

Bakhm, Hikmetin eli ateş gibi 

yanıyordu ... 

- Yapma Hikmet Bey ... Bu 
fikirden vazge!j... Emin ol, st!nİ 

mes'ul edemiyeceğim. Bu ·vgi 
günlerinin pek Çabuk geçmek 
ihtimali var. O zaman benim ma
zim\ hatırlayacak ve beni mad· 
det n değil e bile, manen hırpa
hyacaksın. Şüphesiz ben de buna 
tahammül edemiveceğim. Belki de 
sana nankörlükle mukabele edC"" 
ceğim. Bırakalım. Y nlış başlıyan 

bu iş, bıırada kalsm ... 
Diye yalvardım. 

( Arkası var) 
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' Rehberlik Eden Maymun Onları ·Bir Filhakika aabit blmut bir 
lceyfiyettir: insanların varlıkların· 
da gizli kalan hayvanlık en zl· 
yade yemek yerken veya uyanır• 
ken göze çarpar. 

Tilman: 
-E ... , dedi. Yola koyulmadan 

evvel yemek yiyebiliriz 1 
Paketlere ~aldırdılar. Şaya ci· 

~ar ağaçlardan biraz incir ile çile· 
ğe benzer kırmızı meyveler topladı 
ve başka bir şeye dokunmak 
İstemedi. Fakat bir taraftan da 
kaptan Hul'ün yemek yıyışıne 
bakıyordu. Kaptan Hul onu eğ· 
lendiriyor gibiydi. 

Karakterinin bir hususiyeti de 
bir çocuk neşesine malik olması 
idi ve bu neşeyi içinde bulun· 
duklara tehlike bile izale edemi· 
yordu. 

Şaya bir taraftan topladığı 
meyveleri yiyor, bir taraftan da 
gizlice Hagtonun elini tutmıya 
çalışıyor, ayni zamanda da mu· 
havereyi dinliyordu. Fakat söy· 
lenen sözleri takipte güçlük çek· 
tiği aşikardır. 

Üç arkadaş şimdi bu orman· 
dan kurtulmanın çarelerini tetki· 
ke başlamışlardı, fakat muhavere· 
nin en hararetli bir noktasında 

ağaçların arkasma saklana sak
lana kendilerine doğru yaklaşan 
bir mahlük Tilmanm nazarı dik· 
katini celbetti. 

Kaptan Hul de görmüştü: 
- Maymun! dedi. 
Şaya ayağa kalkmıştı, bir 

elini gözlerinin fizerinde siper ya· 
parak bakıyordu, birdenbire: 

- Fakat bu, benim maymu
numdur, diye bağırdı. Adı da 
Mitudur. 

Saat Kadar Dolaşhrdıktan Sonra 
Tekrar İlk Hareket Noktasına Getirdi 

Şaya yavaş yavaş diğerlerine 
yaklaşmakla beraber gfıya may· 
muna izahat veriyormuş gibi 
onunla konuşmakta devam edi
yordu. Kafilenin oturduğu yere 
gelince: 

- Belki bizi buradan çıka
rabilir, dedi, bilmiyorum amma 
mümkündür .. Fakat hayvanı bağlı
yacak bir şeyim yok! 

Mitunun boğazında kuru ot· 
tan örülerek yapılmış bir tasma 
Yardı. Fakat tasmanın ipini çe· 
kerek veya kemirerek koparmış
b. Tilman genç kızın ne de
m ek istediğini derhal auladı ve 
cebini karıştırarak yedi sekiz metre 
uzunluğunda bir kordele çıkardı, 
kıza verdi, kız da bu kordeleyi 
hayvanın tasmasına bağladı, sonra 
onu kordeleye alıştırmak için bir 
müddet hayvan ile oyalndı, sonra 
ayağa kalkta, tekrar bir şeyler 
söyledi. 

1 
Mitu uslu uslu hanımını din

liyordu, nihayet genç kız ayağa 

kalktığı zaman hayvan yürUmeğe 
başladı, geldiği istikameti takip 
ediyordu. 

Üç arkadaş paketlerini sırtla
yarak Şayayı takibe başladılar, 
kaptan Hu): 

- Günün birinde bir may
munu takibe mecbur olacağımı 

hiç hatırıma getirmezdim, dedi. 
Su gidişle panayıra çıkmış bir 
cambaz kumpanyasına benziyoruz, 
yalnız bir armoniğimiz eksik!.. 
Fakat şu hayvana bakınız, uzaktan 
beş ayaklı bir mahluka benze
miyor mu? 

Filhakika Mitunun yerde sürll· 
nen kuyruğu beşinci bir ayağa 
benziyordu. Yürüyüşü seri değildi. 
Arasıra ağaç yapraklarını koklı
yor, sonra ipinin müsaade ettiği 
kadar uzakta bir ağaç kütüğüne 
sıçrıyordu. 

( Arkası var) 

Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik 
faied ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede satılır 

Bir hayli zaman evvel Saji 1 EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 
ormanda b"rmaymun öldürmü~ü. •-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Maymunun lcolları arasında bir 
yavrusu vardı. O sırada Saji
nin yanında bulunmakta olan 
Şaya yavruyu aldı, büyüttü. Hay· 
v an kıza o kadar alışmıştı ki Şaya 
gezmiye çıktığı zaman onu daldan 
dala atlayarak uzatkan takip 
ederdi. Bir gün evvel yola çıka· 
cakları smıda Saji maymunu 
bağlamıştı, anlaşılan hayvan bağı· 
nı çözmüş ve onların izini bul
muştu. 

Şaya bütün bunları birkaç 
kelime ile yanındakilere anlatt. 
Sonra maymunu karşılamıya koş
tu. Fakat Mitu korkaktı. Hiç 
tiiphesiz beyaz insanlardan hoş· 
lanmamışb. Derhal bir ağaca 
tırmandı. 

Şaya ayakta,hayvanm tırman· 
dığı ağacın altmda Diyak lisanı 

ile ona hitap ediyordu. Kaptan 
Hul bunu işitince: 

- Vallahi insana lif söyler 
gibi söylüyor, diye bağırdı. Fakat 
Tilman kaptanı susturdu: 

- Rica ederim bağırmayınız, 

bu hayvanın bizi buradan Çıkar· 
ması milmkündür. Dün genç km 
adım adım takip etmiştir. Yolu 
bilmektedir, ·ayni mesafeyi aksi 
istikamette olarak ta katedebilir. 

Kaptan Hut bu noktayı 
düşünmemişti. 

- Vay canına f demekten 
kendini alamadı. 

Aradan birkaç dakika geçince 
maymun Şayanın tesiri altmda 
ağaçtan atladı, banımınm O'.Duzu 
üzerine oturdu ve oradan kederli 
gözleri ile kaptan ( Hul ) e ve 
arkadqlarma bakmıya başladı. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Bankamızın tahta tasarrufunda olup ahiren ifraz edilen Beyoğ· 

lunda Teşvikiye mahallesinde Harbiye caddesinde krokisi aşağıda 
mevcut arsalardan cepheleri Harbiye caddesine müsadif 1, 9, ve 8 
parsel numaralı eı.rsalar kapalı zarf usulile sQhhğa çıkarılmıştır. 

Teklif edilecek bedelin beşte biri peşin olmak üzere müteba
kisi dört sene ve dört müsavi taksitte ve senevi yüzde on buçuk 
faize tabi olmak şartile öndenilecektir. 

İhale 30 Mayıs 932 tarihine müsadif pazartesi günil Ankara'da 
idare Meclisi huzuru ile icra edilecektir. 

( 1) numarala arsanın teminatı ( 1.118), (8) numarala arsanın teminatı 
( 1.240) ve (9) numaralı arsanm teminatı da ( 1.262) liradır. 

Talip olanlar mufassal şartnamemizi görmek üzere lstanbul Şu
bemize veya Merkezde Emlak servisine müracaat edebilirler. 
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DiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA: BALIKPAZAR CADDESi: No. 3 TELEFON 1096 

BiKAYI 
Bu Sütunda _ı 

-------------------------
Hergün 

Muharriri ı Esat Şefik 

18,35 VAPURU 
Vapur kalabalıktı. Ner~in 

alt salonda yalnız bir kişilik yer 
buldu ve oturdu. Bir yamnda 
ihtiyar bir yahudi madamı, öbtir 
tarafında bir genç erkek vardı. 
Bir aralık Nermin biletini kay· 
betti. Ceplerini, çantasını araşh· 
rırken yanındaki gencin heye
canlı, ahenkli sesini duydu. 

- Buyurun Nermin Hanıme
fendi. Biletinizi yere düşürmüş
sünüz. 

Nermin genç adamın uzattığı 
bileti alırken gözgöze geldiler. 
Genç adamın gözlerinde yanan 
ateş, Nerminin gözlerine akb. 
Elleri biribirine temas etti. Biri
nin 42 derece harareti öbürünün 
buz gibi soğuk parmaklarını ka
vuruverdi. 

Nermin: 

- Sizi daha ilk defa görü
yorum. ismimi nasıl biliyorsunuz, 
diye sordu. 

- Sizi her zaman görürüm 
ve çok iyi tanırım Nermin H. 

- Ben sizi tanamıyorum ki ••• 

- Bundan sonra tanışsak 
olmaz mı .. 

Nermin birden cevap vermedi. 
Aklından birçok şeyler geçti. Ve 
sonra ince dudaklarından başla
yıp gözlerinin içine kadar gllzel 
yüzüne yayılan tatlı bir tebes· 
sümle güldü. 

Biraz sonra eli genç adamın 
avuçlarında konuşuyorlardı. 

18,35 vapuru semtimin en 
kalabalık, şen ve neşeli vapuru
dur. Bu vapurun üst salonu bey
nelmileldir. Orada yerli, yabancı, 
memur, tüccar, seyyah herkes 
bulunur. Alt salonda bütün sima· 
lar az çok biribirine aşinadır. 
18,35 vapurunun alt salonu güzel, 
şuh daktiloların iş sahibi kııla
rm, neş'eli gençlerin salonudur. 
Saat alhyı kırk geçe orada 
yalnız oturan kimse göremezsi· 
niz. Her çiftin bir köşesi vardır. 
Ve her köşe bir aşk sahnesidir, 
bir aşk macerasının hatırasını 
taşır. Burada benim de, elini 
avuçlarıma bırakıp, bir kumru 
gibi yanıma sokulup gözleri gö-
zümde beni dinliyen bir sevgilim 
var mıdır acaba? .. 

Buna şimdi hem lüzum yok, 
hem de söylemek itime gelmez. 
18,35 vapurunun alt salonunda 
onlarJn arasına karııarak, zihnim
de birçok fotoğraf pliğı doldu
rarak gidip gelirim. 

Nerminle Cevat biribirlerini 
tanıdıktan sonra kendilerine - baş
ka bir çiftten münhal kalan - daha 
kuytu bir köşe buldular. Her 
akşam iskelede buluşuyorlar, bi
ribirlerinin yanında günün bütiln 
gürültülerini, yorgunluklarım unu
tuyorlardı. Konuşurlarken Nermi· 
nin koyu mavi gözleri sevgilisinin 
gözlerinde tutuşan alevlerin için
de erir, kulakları yalnız onun se
sini duyardı .. 

Cevadm tavırlarında garip 
bir mana, daha fazla sokulmak 
isliyen bir hararet ve samimiyet 
vardı. Kim bilir biribirlerinden ne 

büyük bir fedakarlık, ne ıonıuz 
bir vefa bekliyorlardı. Bir rUyada 
yaşıyorlardı. Ve bu rüyanın bit
mesini istemiyorlardı. 

iki ay sonra bir gUn tesadüf 
beni onların karşısına oturttu. 
Cevat düşünceliydi. Nerminin 
gözleri uzaklara dalmıştı. Konuş
mıyorlardı. Bir aralık yanımızdan 
uzun boylu esmer bir mektepli 
geçti. Nerminle gözgöze geldiler, 
se1amlaştılar. 

- Cemili nereden tanıyorsun. 

Nermin Cevadın çok sakin 
bir sesle sorduğu bu suale en 
sade, IAkayıt bir tavırla cevap 
verdi. 

Geçen hafta tanaştık. Çok 
hoşuma gidiyor, iyi çocuk. 

Cevat fazla sormıya Ulzum 
görmedi. iki arkadaş gibi birkaç 
şey konuştular ve yine sustular. 

Erteıi gün; CeYat cebinden 
bir kağıt çıkardı, uzun uzadıya 
bir şeyler yazdı. Bitirip zarfa 
koyarken Nermin sordu: 

- Ne yazıyorsun?. 

- Handana mektup yaztyo-
rum. Geçenlerde bir çayda ta· 
mştık, görsen ne harikulade kız .• 

Nermin kıskanmadı, kızmadı, 

isyan etmedi. Vapur iskeleye 
yanaşıyordu. 

- Cevat artık ayrılsak dedi. 
Biribirimizden bıktık öyle değil 
mi?. 

- Fena olmaz Nermin; ikimi
zin de yeni sevgilisi var .. 

- Hem ayni macera, ayni 
aşk insanı sıkıyor.. Biraz deği
şiklik olur. 

- Hayhay bugün son günü· 
müz olsun! 

ikisinin de sesi titremiyordu, 
gözlerinde ufak bir teessür gö
rünmüyordu, sakindiler.. Yıllar
danberi ahşmıı iki dost gibi kU
çük bir heyecan bile duymadan 
biribirlerinin elini sıkıp ayrıldılar. 

- Allaha ısmarladık Nermin. 
- Allaha ısmarladık Cevat! 
18,35 vapurunun bu kuytu 

köşesi şimdilik münbaldir. Baka
lım yeni sahipleri kim olacak. 

SON POSTA 
Yevmi, ~iyasi, Havadis ve Balk 

gaıet-0si 

idare: lstanbul: 1'A!ki Zaptiye 
Çatalçcşmo sokağı 25 

Telefon lst.anbul • 20203 

l'n ta kutusu: lstanlıul - 741 

Telgraf: lstanbul SON POS'rA 

ABONE FIATI 
'1'0RKIY1'; Ecnebi 

1400 Kr. 

7:>0 • 
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100 • 
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3 • 
l • 

~iOO Kr. 

1400 • 
800 • 

300 • 

Gelen o,·rak geri verllmcız . 

lltuılardan mes'uliyet alınmaz. 

cevap için mektuplara 6 kuruşluk 

Pul ilA,·osi lll:ıırndır. 

Adres doğiştirilınesi ( 20) k uru~tur. 
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Bu kadehler, sanki bu nasi
hatlerin mefhumunu bedenlerde 
canlandıran bir iksir idi. Çüuki 
lbnilhadi de, Abbase de lemba
tülbasarda allak bullak olmuş
lardı. Artık o nağmeyi işitmiyor
lardı, Üzerlerine sarılan karanlığı 
görmüyorlardı, ciğerlerine akan 
amber kokusunıı duylnuyorlatt1ı. 
Yepyeni bir l\ ıne at;lmı~lardı, 
bambaşka hisler içinde yüzüyor
lardı. Bu yeni alem ruhi şuriş
lerden terekküp ediyordu, o hisler 
dalaletkar arzulardan ibaretti. La
!kin her iki genç, iç)erinde kaym
yan şuriş1eri dhdirmek, o dalaletli 
arzulara siil<fın vermek kudretind 
değillerdi. Şuursuz ve iradesi?. 

kıvranıyorlardı. 

Rüya başlamış demekti. Fa
kat gençler, o başlangıçtan da 
bihaberdiler. Yalnız arzu ve 
iştiha içinde bucalıyorlarclı. Maa
mafih benliklerinde yaşıyan kuv· 
vetli akideler, kendilerini çıplak 
bir azadeliğe düşmekten henÜ7 

alıkoyabiliyordu. Müthiş bir su
auzluk çektikleri halde su iste· 
miyorlardı, derin bir yaıııklıl. 
içinde ter döküp durmalarana 
rağmen serinlemek için göğüsle
rini açmıyorlardı. O susuzluğun 
ısbrabma ve o hararetin tazyikı
ne tahammül gösteriyorlardı. Zi 
beyd~, yeni bir müdahalesile o 

tahammülü de kırmakta gecik
medi, misafirlerine birer kadeh 
daha verdi ve şu sözleri söyledi: 

- Rüyayı çok geciktirdiniz. 
Buna be1ki ben sebep oluyorum. 
Bari çeVileyim de zevkiniz sakat 
kalmasın. Ne İbnülhadi, ne Ab
base ağızfannı açmadılar, açama
dılar. Çünki göz bebeklerinde 
bin bir şafak, bin bir gurup 
vardı, sahnenin biri batarken biri 

açılıyordu ve her sahne onların 
his manzumelerinde bir yangın 
yaratıyordu. Şimdi ikisi de kuş
tüyü yastıklar üstünde uyuyor
lardı. Lakin uyukuya has olan 
uzvi rükiıdeti taşımıyorlardı. Ei
llkiı sinirleri uyamkh, hatta uya
nık ta değil, feveranla bir iltihap 

içinde idi. 
Hareketsizliklerine bakılırsa 

felce uğramış gibiydiler, müfrit 
hassasiyetlerine ve müfrit yaka
zalarına g6re de, tabiatin fevkin-

de bir an yaşıyorlardı. Bu an, 
bin bir cihan ihtiva ediyordu ve 
onlar, bu mütehavvil cihanların 
her birinden yeni bir ateş olarak 
yattıkları yerde kavruluyorlardı. 

Bu yanış, bitmek tükenmek 
bilmiyordu. O hissi teyakkuzlar 
bir türlü sUkün bulmuyordu. 
lboilbadi de, Abbase de sayısız 

iştihalarm ateşli kamçıları altında 
vücutlarının adeta çürüdüğüne 
aahi.p oluyorlardı, lakin ses çıka
ranuyorlardı, bekliyorlardı. 

Zübeyde odadan ayrılmıştı, 
onları kısa ve mütehavvil rüya
larlarile başbaşa bırakmıştı. Her 
iki genç, bu ayrılışı da o müte
ınadiyen değişen sahnelerden biri 
zannediyorlardı Çünkü tabiilik 
hududuna rical edemiyorlar ve 
ühni ameliyeler tertip edemi
yorlardı. 

Bu der~ ve keskin ~eniiı 
devam edip gidiyordu. Gençler, 
J•vaı yavaş yoruluyorlardı, iki· 
minde de daltalarla kucaklat· 

maktan tath bir yorgunluk duya
rak sahile dönmek istiyen yüz
geçlerin tikAyetsiı bıkkınlığı 
vardı. işte o sırada bir gölge 
belirdi. Narin, çok narin bir 
gölge. Kapıdan mı girdi, duvar
dan mı süzüldü, yerden mi fış
kırdı? Meçhul. Fakat birdenbire 
belirmişti ve gençlerin panora
ma1er içinde bunalan göılerini 
kendi üzerine çevirtmişti. 

Karanlığa tegallüp eden sih· 
rengiz bir beyazlığa malikti, ge· 
cenin göğsünü delen şimşek pı

rıltısı gibi kıvrak bir iltima çize
rek ilerliyordu. ibnilhadi de, Ab
base de bu bir dilim nura ben~i-

yen ince vücuda bakıyorlardı. O
nun nereden çıktığını araştırmı

yorlard•, araştıramıyorJardı, Ka
ranlığı yara yara yürümesine göz
lerini dikmişlerdi. 

Yüzü görünmüyordu, kapalı 
idi. Saçları, topuklarım dövuyordu. 
O gümrah saçlar, bu beya'l göl
genin üzerinde tasallüp etmiş bir 
şimşeğe asılı ipek püsklil gibi 
ğörünüyordu. 

Bu beya7. ve sönmez şimşek, 
yürüdü, yürüdü, ibnilhadinin ya
nma kadar geldi, üstündeki be
yaz örtüyü attı, sessiz iltivalar 
içinde raksa girişti. 

Prens te, prenses te damar
larında dolaşan alevlere, yürek
lerinde tutuşan renk renk İftİ

halara rağmen bu raksın balave
tine gözlerini kapıyamıyorlardı. 
Tabiatin tek bir vücutta neler 
toplayabileceğine iman getirmek 

için bu yüzü kapalı genç kızı 

görmek kafi idi. Çünki o, her 
inhinasmda tabiatin en nefis bir 

eserini inkişaf ettiriyordu. Ab
base bile - o dakikada eş arıyan 
yanık yürekli bir çöl ahusundan 

farksız olduğu halde - bu tutam 
tutam güzelliğe imre!1mekten 
~ eri kalamıyordu. 

Yalnız bir nokta, iki genç 
asılzadeyi birden r.leraka düşürü
yordu. Şu müces .. em nefaset olan 
nurani ve kıvrak vücut, acaba 
çehre itibarile mürntaziyete ma• 

likmiydi? Bunu anlamak için 
haykırmak, nefiı1 rakkaseye: 
"Yüzünü aç! ,, diye bağırmak 

istiyorlardı. Lakin elleri gibi dil
leri de kımıldamıyordu, bayat ve 
hissiyat ancak gözlerinde yaşı-

yoı du. 

8eya2 rakkase, mesut bir felç 
içinde engin teyakkuzlar geçiren 
iki asılzadeye güıelliğinin bütün 

burdalannı temaşa ettirdikten 
sonra mahut tepsiye yanaştı, biç 
el değdirilmiyen bir sürahiden 
doldurduğu kadehi aldı, İbnilba-
dinin dudaklarına yanaştırdı ve 

0 , ibtiyarsız bir teslimiyetle sunu
lan mayii içerken yüzündeki pe
çeyi attı, hpkı sahibine sokulan 
bir kedi gibi genç prensin yana-

na uzandı. 

Eğer gözler tebessüm ve 
teabbüs ettikleri, haz ve elem 
işareti verdikleri gibi ıes le 

izhar edebilselerdi lbnilhadiniri 
tözlerinden muhakkak fU keUme 

"rlayataktı: 

-~ « Arkaaa nr) 

SON POSTA 

Türk Masonluğu
nun İkileşmesi 

Sebepleri 
( Bat tarafı l inci sayfada ) 

Yükseltme cemiyetinden biz 
kendimiz çıktık. Beş arkadaş ta 
değiliz, cihan masonluğu bizi ta
nımakta gecikmiyecektir. ,, 

M. Kemal Beyin istifası Meselesi 
_ Bu ayrılığın ve eski Üstadı 

Azam M. Kemal Beyin istifası 
sebepleri hakkında fikrini sordu· 
ğumuz Maşrıkı Azam büyükle
rinden biri bize şu malümah 
vermiştir: 

- " Ayrıhğan hakiki sebebi 
şudur: 

- " Ahmet Nehri Bey uı.un 
senelerdenberi azim mahfelinin 
üstadı idi. 

Azası yüz elli kişi kadar olan 
bu mahf elde Nehri Bey daima 
ekseriyet temin ediyordu. Bir 
araJık M. Kemal Bey Üstadı 
Azamlığa seçildi. 

Bu arada uzun müddet ayni 
şahısların it başında kalması 
mahzurlu görüldü ve bilafasıla 
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Alemdar Zade Mehmet 
ve Ahmet Vapurları da 

YELKENCİ ZADE 
SADIK ZADE 

BU 
kumpanyalarile birleşti. 
MÜTTEHİT VAPUR 

KUMPANYALARI 
Bütün sahillerimizde Türkiyenin en 
büyük posta servislerini yapacaklardır 

Istanbul Garsonlar Cemiyetinden: 
('ı•ınİ\ t tiıııiıl' mC'ıısup olııp lok,uıı:ıl:ırcln. ırnzinolarda '·:ırl rd b h ı ı ., ..... • ", u, a a, :ı Çl • r• e, 

otcllC'rdc, p:ı.stah:ı.nolerdc, ırnlıvclcrdc, kuluplcrdc sinemalarda daı · ı ı lı l · · ı 1 il J ı ' · ' ısın~ f'rt o, 'c uı~ , rn ınum:ısı ma ı~ ere c ~n ışaıı uıııuııı g.m;oıılnrla bu ıncsloklo :ıl.ık.ı 1 

ol:ı!ı lııllimuııı miı trdıdcmııı. p.ıtronlardan ınna<l.ı ) aııi aşçılar ve yardııncılnrı ı ı
fccılcr ve) ardııncıla.rı, mczcdlC'r, barm:ml:ı.r. koınilC'r, grumlar, ·v:ı.Ie do .u· ı:ı'r 
r;m dö ş~ırıbr, somcliyo do t.lj \O mnrmitunların kayıt ye tcscillcrino b:ı landı~ 
gıııdnn lulahcrc ccza)a ma.ruı kalm:ı.mak uzcn nııfu <; kağıtlarını vo ccnf''ıı 

o}cluk~ar.ı h.ıld? ik~mel tczkrrclcrini hamilen 'l o,; c~ikalık beş ndot fotogr.tfl:ı.
rıl.c bırlıkte _ırkec ıdo JI:ı.midi.}C türbesi karşısıııdn Yeni Tilrkiye Hanın 1 ı CP

lllll et nH rk••ı.ınc hcnH ıı ıııur. (':tat ctın!'lcri il.uı olunur. 
.~~-------------------------~-

iki sene üstatlıkta bulunan ve 
idere heyetinde kalanların üçün- 1 
cü sene için ayni vazifelere se
çilem iyecekleri şeklinde bir karar 
almdı. Azim mahfeli bu karara tev-

KORNHIL 
SIGORT A ŞiRKETi LTO. 

ve 

Çangırı Vilayetinin Çerkeş 
kazasında kain Eğriova Devlet 
ormanından her sene 462.668 
gayrı mamul metre mikap çam 
eşcarmın beş senede 2313.340 
DEs. M.3. çam eşcan beher 
gayrı mamul metre mikabı 113 fikı hareket etmedi. Etmediği için 

de azası gayrimuntazam addedil· 
di, Ahmet Nehri Bey bu vaziyet 
önünde yeni teşekkülU vücuda 
getirdi. M. Kemal B. vaziyetten 
müteessir olarak çekildi. Dünya 
masonluğunun yeni teşekkülü 
tanıyacağı iddiası boştur. " Yük
sek azim mahfeli ,, alelade bir 
kulüp olmal<tan ileri gidemiye
cektir. ,, 

Askerlik Davetleri 
Beyoğlu Askerlik şubesinden: 

\ .ıfııız Hasköy Nahiy ~i mınt:ı.ka· 

sıııda muk.~)')Ot \u mukim \ulunan 
3:. dt "uınhı 'erli ve l alıaııcıların ilk 
) ok!. ı ı tarını yaptırııı k iııC'n Be
) o lu A kcrlik Şuh!' iııe nilın' t ~j 
M ) ı 932 tarihine kad r rııurnc;atları 
luıumu il.uı olunur, ( Ntıfu chı.dam 
ve «~t adet fotogmfla hcr.ıber ) 

idare Memuru aramyor 
Gazete idarel erinde ç.llışmış tecrıi· 

lıcli lıir ınt ınııra ihtiyaç , ardır. Mat· 
lüp cYSafı hııiz olnnl.mn tekliflNile 
lıirlikto adrc lorini « 410 » nunı. rnlı 
po t:ı 1-.ııtu una gı\ııderın clcri. 

Andre Moruva 

İklimler 
Aslı l senede 340 defa basılmıştır. 

Haydar Rifat Bey tarafından 
tercüme edildiğini aiiylemck muvaf· 

kıyetinin derecesini göı;terlr. 

Yeni çıktı. 

Yeni Neşriyat 
Menfur ıatırap 

• :Menfur ıstı~aıı. .namında ktlçiık 
bir kitap ncırcdılınıthr. Muhnrriri f'a· 
hit Arir- fiatı 15 kuruştur . .. 

imar mecmuası 
Maarif V ck!Ucti csk i Miınarlarrnd:uı 

Siırcyya Bey tArafındaıı 15 gilndo bir 
defa Ankarada. neşrolunur bir ınec
ınuadır. tktısadi ev pHlıılarının sım•ti 
tatbikındeıı, inşa.attan, köy evlorinılcıı, 
mimari projo ve tafsil!lt resimlerinden 
bahseder. Y~pycni bir tarzda çıkan 
lıu ıııecınııa) ı hn Sİ) c ederiz satıldt{,'1 
, <'r, \nknra Aka GUndtır kilHlplınııcsi, 
fint ı 20 kuru tur · 

Cııt ,e .. Uhrevf hutalaklar MOtehauıaı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
latan .. u1 emr•zı zühreYİye 

.&iıpanıeri Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu 
kaşismda No. 71 

G. ve A. BAl<ER LTD. 
KORNHIL SİGORTA KUM· 
P ANY ASI ile G. ve A. 
BAKER L TD şirketinin yazi" 
haneleri lstanbul'da Tahtaka
le'de Prevuayans Hanında 27 
ila 34 numaraya ( 3 cil kat ) 
nakledilmiştir. Telefon 24330 

( 5 hat ) 

Çankırı vilayetinin Çerkeş 
kazasında kain çit devlet or
manından her sene 3308 M. 3 
çam ve 171 M. 3 köknarki ce
man 3479 M. 3 çam ve klSknar 
eşçarının 10 senede 34790 M. 
3 gayrimamul metre mikap 
ve çam ve köknar eşçarı beher 
gayri mamul metre mikabı l 13 
yüz on üç kuruş muhammen 
bedeli üzerinden talibine ihale 
edilmek üzere müzayedeye ko
nulmuştur: 

Müzayede ve ihale kapalı 

zarf usulile ve 661 - 799 No, h 
kanuniarm ahkamı umumiyesi 
veçhilc 8 - 6 - 932 tarihine 

müsadif çarşamba günü saat 
15 te Çankırı vilayetinde mü
teşekkil Orman satış komis· 
yonu huzurunda icra edilece-
ğinden taliplerin mali iktidar
larını gösterir Ticaret Odası 
vesikasının ve muhammen be
delden aşağı olmamak şartile 
vereceği bir senelik bedeli 
miktarının yüzde ellisi nisbe
tindeki teminatı muvakkıteaini 
muhtevi teklifnamelerini ihale 
kanununun 10 u11cu maddesi 
sarahati dairesinde mezkôr •· 
ate kadar komisyona tevdi ~y
ıemeleri ve ıartnam ve muka
velename aiıkamını anlamak 
istiyen taliplerin Ankarada Or
man işleri Umum Müdürlüğü 
lstanbul ve Ankara Orman 
MUdüriyetile Çankın Orman 
idaresine müracaat eylem-eleri 
ilan olunur. 

Doğum ve kadın ha.•tahklan 
mütehassuı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Haatalaruıı Tiirbe kartasında 
etlc:i Hillliabmer binuandald 
muayenebantsiode bergla * 
leden aoDra kabul etmektedit. 
Telefon l.t. 22622 

yüz on üç kuruş muhammen 
bedeli üzerinden talibine ihale 
edilmek üzere müzayedeye ko
nulmuştur. Müzayede ve ihale 
açık müzayede usulile ve 661. 
799 No. h kanunlann ahkamı 
umumiyesi veçhile 28 • 5 - 932 
t~~ibine m6sadif Cumartesi gü
nu saat 15 te Çangırı Vilaye
tiod~ müteşekkil orman satış 
komısyonu huzurunda icra edi
leceğinden taliplerin mali ikti
darlarını gösterir Ticaret odası 
vesikasının ve muhammen be
delden aşağı olmamak şartile 
vel'eceği bir senelik bedeli mik
tarının yüzde nisbetindeki temi
natı muvakkatenin muhtevi tek
lifoamelerini ihale kanununun 10 

1 
uncu maddesi sarahatı dairesinde 
mezkfır saate kadar komisyona 
tevdi eylemeleri ve sartname ve 
tmukavelename ahldi nım anla-
mak istiyen taliplerin Ankarada 
Orman işleri Umum Müdürlüğü 
lstanbul ve Ankarada Orman 
!\1üdüriyetile Çangırı Orman 
idaresine müracaat eylemeleri 
ilan olunur. 

·Ç ·i KOLAT.· 
.c·E·M f-L .... '. 

'.$--E·K E A c 1 -ı- ~ : 
' '• - . " 
· H A°F ·l Z M ~ S TA F A . 
. . v E M A wr-u M u 

. ' .· . 

Bahçekapı Hamidiye caddesi 90 

Vefa Kumkapı idman yurdun
dan: 17 :; !)3:? salı günü akşamı "aat 

:ı 1 2 de ~ alıııı futbolcular nr.ı ıııda 

bir i~tiınn nktt•dil CC('ği ndcıı lrn t ıı ıı 

futbolcnlarııı iı;timncl:ı. hazır hıılı ııma 

l:ırı tc lılig olunur. 

Fotoğraf J'ahUli Kuponu 

'l'nhiatinizi öwcııınek istiyor,,anıı 

fotoğrafınızı 5 adet kupon ile bir

lik!" gUn(lcriniz. J<"'oto~'l"afınıı ır.t\ .l 

tabidir 'o iado edilmez. 

1 im, ıııc lck 
\'Cya. san' at? 

Hnngi unllerin 
<'.Cvabı ? 

Fotograf intişar 

edecek mi '? 

t'ol()j.,'°'r:ıfın lditeei 30 kuru ıhı k 

pal mukabilinde güııdcrilehllır. 
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Kansızlık, Romatİzela, Sara, Kemik, Sinir, Damar, HASAN KUVVET ŞURUBU 
Verem hastalıklarına, yürümeyen, diş çıkara-

mıyan çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

cuz 

•TEDİYATTA 

Müheıldis Aranıyor 
Tarsus Belediyesi Riyasetinden : 
iki yüz lira ücretli Tarsus Belediye mühendisliği münhaldir. Talip 

olanlar bir kıfa fotoğraflarile beraber şimdiye kadar çahşhkları 
yerlerde aldıkları vesaik ve sair evrakı resmiyelerinin musaddak 
surctlerile Mayısın yirmi beşine kadar Tarsus Belediyesine müra
caatlan. ( Yiiksek Mühendis Mektebi mezunları tercih olunacaktır. 

932 Paris 
• • • yaz mev ımının 

krep mo ala ı 

Her iki krepin en canlı 
Ve cazip renkleri vardır, 
Boyaları sabittir, hiçbir 
Zaman solmaz ve çıkmaz! 

Kumaşlar şarjlı olduğ·u 

İçin daima düzgün 
1 • 

Ve dökümlü durur. 

.B~. I!Ş TE IPEKI!?. INDI~ 

Dişlerin inci 

Gibi Muhafa

za• Yalnız 

İŞ OCAÖI 

L
'f- Her sınıf işsizlere iş ]• 

İ.Jtiyenlere işçi verilir. . 
'f- iş Ocağına ortak alınır. 

Babıali caddeıl T. 2,3493 

B O Y A C 1 Y A lüzum 
yok, her eşyanızı kendiniz ıs..-rm"r.1-
B t R s A A T zarfın<:la 

Holistinn sabit boyalnrilo 

BOYA YABiLiRSlNİZ. 
Marka ve isme dikkat Her 
yerde •atılır. 

Depoları : fstanbul: Fın
daklıyan !ınıı. l'uhdnryıın 
Ankara: Koyunpazarmda Ha
im Krupl. 
lzmlrde : Y:ıffe Biradcer. 

Ölçü ü~erine 
Fenni 

Kasık Bağlar• 
Mide, barsak, 

böbrek 
düşkünlüğünt' 

Fenni 
Korsal ar 
İsti yenlere 

ölçü tarif es; 
gönderilir. 
Eminönü: 

fzmir sokağı 
Tel. 20219 

Zaharya Oreopulos 

Üskiidnr fı ıncı lem mcın ıtri ıığuıı
dan: llir horçtan dolayı mahcuz ve 
satılmasıı ı a k:ırnr nırilcn 'irıoın:ı. ına
k ine :ık'-'aınııırn ıs,·.1;n:~2 rn.rilıiııo mli· 
ı:ı:ıdif çnrşarnlı:ı giiııU s:ıaL ı:ı -15 ı;o 
hular Ual:ıtada. Pcrşcıııbe }lazarıııda 
s.:ılılac.ıgıııdaıı talip olaıılarııı yevmi 
mczkfınl:ı malm.lliııdo hazır tulundu· 
rulaca.k.. ın •mum miıraca.at ~tmelc;ri 

il!n olunur. 

Son Poata Matbaası 

Sahipleri: AH Ekrem, Selim Ratıp 

Neıriyat Müdürü: Halil Lutfi 

IDERSUCAT SARTRAL Ltd Şirket 
Tel 21128 YEDIKULE 

YON PAMUK 
lsTANBUL Te1 21128 

F L O Şiplikle 
boyar 

büker 

Boyar Büker Kasarlar 

par la tır (Merserize eder) 

büker 

bogal' 

Panıuk 

BOYAR 

Grizet 

lvek 
KASARLAR 

Yapar. 

ve }"ün Bezleri 

ÜTÜLER GENiŞLETİR 
Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanları 

S A N T R A L T A M A M L A R. 

1 Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 
~ 

İstanbul Belediyesi ilanları 

Beyoğlu Belediye Müdürlüğünden : Galata Kulesi meydanında 
bulunan Kuleizemin arsası üzerinde baraka ve saire yapılmamak 
şartile bir sene müddetle ve açık müzayede suretile kiraya verile
ceğinden taliplerin 17 Mayıs 932 tarihine müsadif salı günü saat 
15 te Encümene Müracaat etmeleri. 

* Sarıyer Belediye şubesi Müdüriyetindeu: Rumelihisarı Kale 
Burçları üzerindeki ağaçlar dairede mevcut şartnamesi mucibince 
ve pazarlık suretile kestirileceğinden taliplerin 19 • 5-932 perşembe 
günü saat t 4 de daire Encümenine müracaatları. 

Herkesin tedarik 
edebilmesini teminen 

SATI 
Buz dolaplan 

iÇİn yapmakta olduğu veresiye 
muamelatını 

18 AY VADEYE 
çıkarmıştır. 

Fiatı : Modeline göre 

5 25 liradan başlar 
Elektrik Şirketi markası ne 
olursa olsun, buz dolabına 

sahip müşterilerine 

010 75 Tenzilat.ı 
ettiren hususi bir tarife tatbik etmel<tedir. -Kt•lak, Boğaz, Burun Mütehassı11 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoğlu, Mektep ıokak l 

Telefon ı 2t9i 

Kullanmakla 
Kabildir. En 

Mükemmel Diı 
Macunudur. 


