
Sene! - No: W - PAZAR ısm 

• 
esı Yırtıhyor 

l'un Herif Beynelmılel Bir Şerirdir. Bir Goziı ltalya 
bıta ıle Yapbgı Bir Müs demede Çıkmıştır. Fakat 
Kat'i Netice Bugün Veya Yarın Anlaşılacak 

Şerir Aeri/ ,,..,,. 

Fakat lalcliıenin hakiki mahiye
tini tamamen tesbit için, ikinci 
derecede kalan bazı noktalarm 
daha öğrenilmesi icap etmek· 
tedir. 

Şeririn Hüviyeti 
Araştırılıyor 

Kıymetli Te vazifeşinas iki 
polisimizin vazife başında kurban 
gitmesine sebep olan, fakat ken· 
disi de cezasım bulan ıerir herif 
kimdir? Buraya nereden, ne za• 
man ve nuıl geJmi,tir? Burada 
ne yapmak istiyordu? Şehrimizde 
geçirdiği günler zarfmda bir ıey 
yapabildi mi? Hetifin kenarda 
köşede gizlenmiı bqka arkadq· 
ları var mı? Burada bulunduğu 
ıGnler ıarfında asal yalap kalktı· 
i• yer neresidir? 

ıtte batla bu ıualler, per
tem&e alrtamı balı hldile vuku· 
buldap dakikadan itibaren poli· 
....... sllmini ifral etmek· 
tedir. • aaalleria aorulmaclıja 
~ ft lüçbJr yer 

latanbal poliai 
pertemhe akıa
mandan cuma 
aabahına kadar 
uyumadı, tahki
kat yapb, lizım 
gelen btlt6n yer• 
leri ar8fbrch. 
Fakat netice hep 
menfi çakıyor- Mt1rluu11 Ş.lclr ..,,. aile •feadı 
da. ~cak polia lna 88'aftengiz 1 Tophane sfbi semtlerdeki bDtlln 
pVcle)'I mutlaka yutacakb. C.. kalıveleria aakinleriae g6sterildi 

1ik~i-7~~~ G.Ja~. ~.!"oria~~ 
14 aaın ilk .. 11- litlherl Yerdiler ve 
.a.6 • dediler ld : •JJa .._ bizim kah-
ıaa/ıget:i velerde yitml alaclenberi ubah

Maralcip mııaolnl Fllcrlg11 H. 
Ankara, 30 ( Hmual ) - Di

vam Muhasebat tubelerinde ataj 
g&ren Fikriye Hanım muralap 
muavinlijine ta/İD olunmuftur. 
Fikriye Hanım TGrk maliy_elinde 
ilk kadın murakıpbr. Kendiai 
evvelce K&tahyada llkmektep 
maaWmi leli. Soara Aakarada 
maliJ• .. ldeWoe ıirm_it. me~ 
w ...... .,,.. bitinüftit. 

lamaktadar. Fakat aedir, kimdir? 

8-a billllJGrUI. "" 
itte ba c8mlcler polisimizin 

eline yerilea ilk anahtardır. Bu 
auretle .-V herifin komıu mem
leketlerd• kaçıp buraya ıelen 
bir ecaebi oldup anlatdda. 

Eski Bir Polis 
Neler Anlabyor? 

Tahkikat devam ediyor. &
rarengiz adam•n cesedi morga 

( DeYalDI 8 l•d sayfadadır) 

Telefon 
Otomatik Tesisat 
Teşmil Ediliyor 

lıtaabul cihetinin telefonları 
otomatik bir bale kondu. Beyoğ· 
lu ve Kachkly telefonlannın da 
otomatik bir hale ıetirilmeai için 
IAlım olaa malaeme baglnlerde 
phrimize plecektir. Ba aemt
lerla telefo1tu klna•aiiclen iti-
~ ... llı•ı•Lm. T-. 
ut tkketia Mr ...Uyoa lfta 
.•M•lt .Umh •l'-1cte4ir. 

1 En Mühim Köprülerin 
lnşaab Hitam Buldu 

~ütehassıs Mühendislerden Mürekkep 
BırHeyet Kabul Muamelesini Yapacak 

Aabra. 1 (Hawl) - Nafıa 
Veklletine plea 10D ..ıt.ata 
gire, Malatfacla Fırat llleriade
ld metbar Klmlrban klprlalala 
lnpab bihDiftlr. Baaclu bqb 
Balıkesir • Çaaakkale fOM 
lledlad9kl " hl,ilk lllprl He 
...... ...,. klprlalalD 
.fnfaatacla.U..,.tW.attar. 

Aynca Sü_,a ......... ,.
pdu iki ki..... Wrill ....... 
mile bitmlttir. ..... ... bitmek 
&zeredir. Antalpda llanaypt 
PJI kerlacle J&pabaüta olu 
.. .,. klprlla.. .... ... da ... 
,natercle bitmek lleredlt. 

Nafia V ekaletiDden mlteba• 
bir heyet ..... lalerde bu k&prl
ı... tklerek kabul . lb sini 
J•pacaktar. Bu , •• "'-·~ ıiafıa 

. Veklletiala k6ıau r Müdllriye
tlllia Od .. MaecleJaberi Ilı.erimle 
............. .,.. klprtlb. 
................... cakbr. 

ıuu.... .... .,. lclprllna 
pllnlarmm ve lnpataam tama•de 
Tlrk mlhendialer tarafından 
yapılmua pyanı iftihu bir vui-

Diyarbekir 
sinde Bir Cinay~~ 

Dayarbekir ( Hususi) - Sarada llapWaanede mabkemler .... 
da kanlı bir cinayet oldu ve mabktmlardan birili &ldtlrtllatL Hldlle 
etrafında yapbjım tahkikat neticesinde ıa malümab aldım: 

Bir adama &ldDrmekle maznun ve meNuf IMalıma Sinrefia 11-
Yerek k6yDııden Ramuap otla AbdalWa .-... Wrl;malalrlmlsi ' 
yine Sivereğia Tal k6y6Dc:len Sefer olfu Mebmede cll,ıa.ıialdr l»Wi
yormaf. Mehmet 1ahableyia Dalllaza çakbia zaman A,bclallala pefbae 
dGfmll .. aema • ft lafa ... tuels liwllttiji ._ bir ,.._. 
demirini Mehmetlia blblae aplalDlfbr. Mehmet derhal datlp 
almlftlr. bdaci .,_ katil olan Abdullah, enelce Siverek Meb'
M.bmat le,U. otlu Mehmet Emin Beyi 6ldaren ve eı,.... rba..,.. 
mamıt bulunan RamaDDln kardefidir. Hldile llakknn:la ciddi W.W. 
kat yapdmaktacbr. sAul 

1 l 1 Pişkinlik 
11------------------------------------------... 

Hana& - Sizin tren mi erken aeldi, yoka ben mi ıeç kal .. ? 
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CHalkın Sesi 

Makarna Fiati 
Niçin Yükseldi? 

ıl 
1 D&BfLf BA BBL 1 Günün " Tarihi j 

Son zamanlarda makarna fiatla
r•nm okkada yedi kut~ kadar 
yitkaelaili tahakkuk etmittir. Bu 
huusta fikirleTine müracaat etti
timiz kimselerin ileri ~Jrdükleri 
mütaleaları yazıyoruz: 

Ahmet Bey ( Sultanahm~t gııziDOsu 34 1 

- Mevsim itibarile buğday 
fiatlerinde hafif bir yükseliş var-
dır. Fakat bu, nihayet kiloda 
on para kadar bir fark eder. 
Nasıl ki ekmeğe de bu hafta 
on para zammedildi. Halbuki ma
karnaya son günlerde okkada 
( 7 ) kuruş kadar bir iam yapıl
mıştır. Bu, buğday ve on fiatle
rindeki tcreffüün tabii bir netices 
sayılamaz. Bunda mutlaka birşey 
vardır. Ya ihtikir yapıLyor, ya
hut makarnacılar söz birliği ya
parak fiati yükselttiler. 

ir 
Şlkr6 Bey ( Koska tramvay caddui 17 ) 

- Şeker, kahve, limon, pi
rinç ve saire fiatlerindeki ihtikar
dan şikayet ediyorduk. Şimdi 
bir de makarna fiatleri yükseldi. 
Halbuki geçen baftadanberi 
buğday ve un fiatleri düşmüş
tür. Makama en çok kış gönleri 
yenen bir maddedir. Yann az 
sarfedilir. Bunu nazan itibara 
alan makarnacılar aralarında bir 
anlaflDA yapmıta benziyorlar. 
Y oba makama her sene yaz 
pnlerinde kıştan daha ucuza 
satıbr. Eğer böyle bir tröst vu
sa bunlar kanunun eline teslim 
edilmelidirler. 

HÜ.eyin Be) ( Çarşıkapı medrese sokJ 
~) 

- Bizde en bellibaşlı gıda 
ekmekten sonra hamur işleridir. 
Makarnanın okkası son zamaiı
larcla ( 17 ) kuruştan ( 26 ) ku
ruşa çıkmış, okkada ( 9 J kuruş 
birden zam görmüştür. Bu, tam 
manasile bir ibtikirdır. Filhakika 
onan okkasmda ( 40 ) para ka
dar bir zam nrdır. Fakat bu, 
makarnaya dokuz kurut zam 
yapdmasmı icap ettirmn. 

• KAmll Bey ( Aksaray KilçUh Llnlt'• ud-.... 
- Gıda maddelerinde yapı

lan anlaşmalardan ben ·pek çok 
korkarım. Makarnanın soo giln
lerde birdenbire fırlayışmda böy· 
le bir anlaşma seziliyor gibi. 
Belediye bu işle yakından meş
rul olmalıdır. Eğer bir tröst 
nna bunlar diğerlerine bir ibret 
olmak için şiddetle tecı:iye edil
melidirler. 

ir 
lılwat B. (KapaÜÇ&"f' Örik&lerkapııa.31) 

- Ben aşçıyım. Makama 
menimi geçıniştir. Zaten kıttan 
makarnacılar elinde stok mal 
nnhr. Yeniden mal bile çıkar
mayorlarlar. Un fiatlarındaki faz
lahk ebemmiyetsidir. Makamac:ı
larm aralarında bir tröst yapmış 
olmalan ~ok muhtemeldir. 

ADliYEDE 
Gazeteler 
Mahkemeye 
Verildi 

Müddeiumumilik İstanbulda 
çıkan yeTmi sabah ve akşam 
gazetelerinin hepsi aleyhine muh
telif suçlar dolayısile dava 
açmıştır : 

Haber gazetesi müsaadesİ7. ya· 
zılan bir inlihar haberi ve '' Şo · 
för Tabir galiba beraet edecek!,. 
Serle~ h.lh yazısı dolayısilP- dava 
edilmi't ve birinci ceza mahkeme
sine verilmiştir. 

Milliyet, Cümburiyet, Akşam, 
Y enigün gaze.teleri muhtelif nüs
halannda, ge.çenlerd~ intihar 
eden kibrit kıralınm resim ve ha
berlerini neşrettikler;nden dolayı 
dava edilmiş r.ıe 3 üncü Ceza 
Mahkemesine verilmişlerdir. 

Ayrıca Vakit ve Cümhuriyet 
gazetel~ri Niste intihar eden 
Salih lyaz Beyle sevgilisinin 
resim v!! bahl!rlerini neşrettikle· 
rinden Ikinci Ceza Mahkemesine 
verilmi~ferdir. Gazetemiz de kib
rit kırah Kröger hakkında Ana
dolu Ajansının verdiği bavadisleı i 
resimsiz olarak neşrettiği ıçnı 
dava edi•mistir. 

İsta lbulda ç kan Fransızca, 
Almanca, Rumca, Ermenice ve 
diğer gazeteler de Müddeiumu
milik tsraf ından tetkik edilmek
tedir. Bu gazetelerin de ayni ha
vadis ve resimleri neşrettikleri 
anlaşılırsa bunlar aleyhine de 
daYa açılacaktır. 

Bir Kaçakçı 
Altı Ay Hapis Cezasına 

Mahkum Edildi 
Uün, Agu Ceza Mahkemesinde, 

üzerinde bir okka esrar çıkan 
Darıcah Mustafa Sami Efendinin 
muhakemesine hitam verildi. Suç
lu müdafaumda, 320 senesinde 
mfiptela olduğu uykusuzluk hastalı-
ğından kurtulması için kendisine 
esrar içmek tavsiye edildiğini ve 
suretle bu Ahşarak lerkedeme 
eliğini, 52 yaşına kadar, uyku
suzlukla esrar kullanmak suretile 
mOcadele ettiğini söyledi. Fak at 
bu iddiası, elinde hhbi ve musad
dak bir raponı bulunmadığı için 
varit görülmedi ve kaçakçı~ığı 
tahakkuk elti. Neticede 6 ay 
hapse ve 100 lira para cezasına 
mahkum edildi. 

Failler ifteçhul 
Maslak yolunda bulunan cese

din hüviyeti henüz tespit edile
mediği gibi canilerin kimler 
olduğu da an&a,.&arnamı•t r. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: . 

l 1 

' 

Şeker 
Fiatler Tekrar 

Artıyor 
Piyasada yeniden buhranlı bir 

ıeker vaziyeti başladığına dair 
bazı alametler vardır. Bir kısım 
bakkallarda şe\cer (6l) kuruştur. 
Toptancılarda sandığı 46 liraya 
kadar satıldığı söylenmektedir. 
Fiat yükselmesi toptancılarda 6-7 
kuruş kadardır. 

Şeker tacirlerinden bir zat 
hükümete müracaat ederek ucuz 
fiatle kapatbğı yüz vagonluk bir 
şeker stokunun tahdit harici 
çıkarılmasmı, bu suretle 36 lira
ya şeker satacağını bildirmiştir. 
Bu müsaade verildiği takdirde 
kesme şeker okkasının 46 kuruşa 
kadar düşeceği ileri sürülüyor. 

Ecnebi Lisanı 
Öğreten Plaklar 

Hükumet. ecnebi lisanı öğ
retmek esasına göre hazırlanan 
pliklarm tahdit listesi bsricinde 
ithaline müsaade etmiştir. Bu 
ı laklan satanlar kitap gibi bu 
r laklarm da gümrük r.esmindeo 
affedilmesini istemişlerdir. Hükii
met gümrük resmini kaldır rsa 
bu plaklar epeyce ucuzlıyacaktır. 

Teftiş 
-

Maarif İdaresi Teftiş 
Eailmiye Başlandı 

Maarif Vekileti Müfettişi Umu
nilerinden Ali Canip, Ali Ek
rem, Ber'ri, Mahmut Beyler Ma· 
arif M diriyetioin sicil ve idare 
memurluğu muamelatını teftiş 
etmektedirler. idare memurlu
ğundaki teftiş 16 gün devam 
etmiştir Soıı yedi senelik hesaplar 
tetkik edilmiştir. 

Ağır Cezada --
Sevgilisinin t3abasını Ôl-

dÜren Bir Maznun 
Gebzede sevdiği kızın babası 

Süleyman Ağanın ölümüne sebe
biyet vermekle maznun olan Ta
hir oğlu Kazımın Ağ r Ceza 
Mahkemesindeki muhakemesi dün 
nihayet bulmuştur. 

Maznun, kanuni esbabı mu
haffif eden istifade ederek 5 sene 
hapse ve bin lira tazminat ver· 
miye mahkum olmuştur. 

Bir Artiste H~karet ! 
Darö tbedayi artistlerinden 

Rahmi Be-v, oturduğu pansiyonun 
sahibi Madam Korbenin hakare
tine u1ra!'ığını söylemiştir. 

lso! ~~!ı~~d~ I 
Fialler 
Ucuzladı 

Şehrimizdeki kösele ve deri 
fabrikalarında ellerinde fazla 
miktarda stok deri ve kösele bu
lunduğundan, deri ve kösele fi.. 
atleri düşmüştür, bu vaziyet 
ayakkabıların ucuzlamasını intaç 
etmiştir. 

Şehrimizde 10 büyük, 15 kü
çük deri fabrikası vardır. Büyük 
fabrikaların ellerinde asgari yü-
zer bin kilo yapılmıı deri ve kö
sele mevcuttur. Son günlerde 
ham deri fiatleri 10, kösele fiat
leri 5-10 kuruş düşmüştür. Birkaç 
ay evvel 5 liraya satalan ayakka
bılar da 350-375 kuruşa inmiştir. 

Bir Musevi Yaralandı 
Galatada bir hamal, Gümrük 

kvmisyoncusu Nesin Efendiyi teh-
likeli surette yaralamıştır. Nesim 
Efendi hastahaneye kaldırılmıfbr. 
Hadisenin sebebi hir para mese
lesidir. 

Sarhoş Hamamci 
Fenerde hamamcı Şevki Efen

di, ~ e-boşlnk ve zabıta memurla
rını tahkir cürmile yakalanmışhr. 

Alacak Yüzünden 
Fenerde oturan Arap Kimil 

bir alacak yüzünden camcı Şakiri 
yaralamışbr. 

Rüşvet 

Bir Gümrük Memuruna 
İşten El Cektirildi 

Gümrüll Muayene Memurla
rsndan Şerafettin Beye iki lira 
rüşvet almak iddiasile İften el 
çektirilmiştir. 

Bir komisyoncu cürmü meıhut 
yapmak için polise sekiz liramn 
numaralarını tespit ettirmiş, bu 
numaralı liradan ikisi Şerafettin 
Beyin üzerinde çıkmıştır. Maznun 
bu parayı borç olarak aldığını 
söylemektedir. 

Buğday Düşecek Mi? 
Düa ticaret borsasında fındık, 

tiftik, arpa, buğday ve afyon 
üzerine muamele yapılmamııtır. 
Dün ve evvelki gün tehrimize 

1

123 vagon buğday geldiğinden 
ve tehrimizin fiinlik . buğday ih
tiyac• 25 - 30 vagon olduğundan 
buğdayın diifmesi muhtemeldir. 

Bareme Dair 
Bir Tefsir 

Ankaradan bildirildiğine gön 
Bütçe Encümeni Barem kanununun 
betinci maddesini tefsir etmiştir. 
Da tefsire l'öre bu k8J1anun !-üküm
leri, mülhak ve busuai batçelcre da
hil bulunan maaşla ve daimi ücretli 
tedri• hizmetlerine, uli yas;fe11i üc
retli bir vazife olan memurların 
derulade edecekleri maa.th nıuallinı
lil.lerin maaşlanna, uli vazifesi ma
aşla olup daimi Ücretli bir muallimlik 
deruhde edenlerin Gcretlerinc de 
şamild"r. 

Ayrıcay Bütçe Encümeni, Maarif 
Verarisi kanununun iluamiyeyc ait 
beşinci maddesinin ilgasına 1 arar 
vermiştir. • 

Piyasada Kahve Tetkikatı 
Ticaret Miidürü Muhsin Bey dün 

Beyoğlu ve latanbul sem~inde kahve 
fiatleri üzerinde tetkikatta bulunmut• 
tur. Çekilmiş halia kahve (200) kuruş 
üzerind n sablmaktadar. 

Hilaiiahmer Kongresi 
Ankarada aktedilea Hililiahmer 

konırreainc tchrimizden giden Ali 
Pata ve lbaan Bey dönmütlerdir. 

Masonlar 
Türkiye Masonları İki 

Kısma Aynldı 
Verilen ma'umata röre 1 ürkiye 

ma1onlan ikiye ayrılmıtlardu. Bun• 
lardan bir kısmı .. MüatakiJ Türk 
M .. onluğ'u Büyük Azim Mahfeli,, 
simli bir cemiyet tqkıli için müsaa-
de afmıf!ardar. 

Steno6rafi lmtihanr 
Dün Ticaret mektbinde ilk ste

nografı imt hanı yapılmıştır. imtiha
n. 1 1 talebe dahil olmuştW'. imtihan 
net cesi bugün anlaşılacaktır. 

Kaçak Sigara Mı? 
Ticaret Odasının yaptıR"ı bir tet

kika göre Yunanistanın 1931 seneıi 
zarfındaki s gara ihracab 51,53i ki
lodur. Yunanlılar neşrettikleı i bir 
istatistikte 1931 de Tilridyeye (1722) 
kilo sigara sattıklannı yazı or ar. 
Bu sigaralarm memlekete kaçak 
olarak girip girmediti tetk k ediliyor. 

Ziraat MakinBleri 
Ziraat makinelerinde kullana acaı. 

t ağ Ye benzin hakkındaki kanunun 
bazı kısımlara tadil edilecektir. 

Bir Vefat 
Nafia Vekili Hilmi Beyin pederi 

Etem Bey Ankarada vefat etmittir • 

Bakkal Bolluğu 
Yapılan bir cedvele •öre ~ehri

mizde 5000 bakkal olduj'u ve 129 
kişiye bir bakkal düttiifG anlafılm•t· 
hr. 

Motörsüz Tayyara Tecriibesi 
. Şebrim_izde bulunu Vılli Jerter 
ıammde bu Alman tayyareci motör
aüz bir tayyare ile UÇUf yapacaktır. 

Yeni Gelen 
Seyyahlar 

Dün fehrimize yeniden ( 150) ki
şilik bir Romen seyyah kafilesi gel
miştir. Kafile arasında fabrikatörler. 

bankacalar •e profesörler ftl'dır. Enel
ce relen Bulgar ilim heyeti dün mek
tepleri reı.mişlerdir. Kendilerine bir 
çay ziyafeti verilınittir. 

Pazar Ola Hasan Bey Ve İşli Adam 
1 

l 
J : Yolcu - Hasan Bey, buhran v;tr 

diyorlar amma, bugünlerde benim işler 

okadar çok ki • 
ı 

? : Yolcu - .J rn ~ ·w çalışıy rum kı 
uyku uyumıya bile vakit bulamıyornm. 

.} . i o c - '\ orgun .rn:tan a; atckınm 
'ulum gibi şişiyor. 

4: f-fasaı Bey - M;..k.:rna ticarc.ıne 
başladın galiba ? 

Yolcu - Bilemedin H.ısan Bey. Bit 
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Hitlercinin 
Mühim Bir 
Muvaffakıgeti 

Berlin 30 - Almanyada as· 
keri şekle ifrağ edilen bütün 
&iyasi te ekklillerin Reisiclimhu· 
run çıkaracağı bir karaname ile 
menedilmesi muhtemeldir. Bu ka· 
rarname, Hitler fırkalarına karşı 
çıkarılan hu u i memnuniyet ka
rarını da ibtal edecektir. 

İmparatorluk bayrağı teşkili· 
ll, teşkil tınr derhal dağıttığm· 
dan bu karaıdan nıiiteessir ol· 
mıyacakbr. Nazırlar h r türlü 
skeri mal iyeli kaldırmak şarti· 

le Hiğvedil n te kılatlarım ihya 
edebileceklerdir. Bu kararname 
Nazisler için büyük bir muvaffa
kıyet teşkil edecek, 29 Nisan 
intihabatmın ılk semeresini almıı 
olacaklardır. 

Yeni Doktorlar 
Arhk Mecburi Hizmete 
Tabi T utulmıyacaklar 

Ankara, 1 (Hususi)- Bundan 
birkaç sene evvel yapılan bir 
kanunla, Tıp ·akUltesinden çıkan
lar üç sene müddetle mecburi 
hizmete tabi tatulmuşlardı. Hü
kfımet artık böyle bir mecburi
yete lüzum kalmadığı kanaatin
dedir. Bu sebeple staj mecburi-
etinin kaldmlıiıası için hazırla· 

nan kanun layihası Millet Mecli
sine verilmiştir. Layihaya göre, 
fakUlteden çıkanlar bu seneden 
itibaren mecburi hizmete tabi 
değildirler. Fakat meb'uslardan 
bazılan hükumetin bu kararım .. 
itiraz etmektedirler. Manisa Meb'
u u Turgut Bey, hatta, diğer 
yüksek mektepler mezunlarının 
bile staj göı melerini istemektedir. 

Lindberg Hala Arıyor 
Nevyork, 30 - Miralay Lind

berg bu sabah Morfolk üssübah
risioe gitmiştir. Orada çocuğunu 
çalan haydutlarla temasa gireceği 
zan ve tahmin olunmaktadır. 

Bir Kavga 
Üç Arkadaş Biribirlerini 

Yaraladılar 
Eyüpte oturan çiftçi Süley

man ile Haşim ve kardeşi Salih 
aralarında bir kavga çıkarak 
hiribirlerini Eopalarla yaralamış· 
lardır. Haşim bir aral k tabanca· 
sını çekerek Hüseyioi tehlikeli 
surette yaralamıştır. 

Valde Hanında kavga 
V alde hanında çuvalcı Abbas, 

ayni handa oturan Haydarm oda· 
sına taarruz etmiş bunu haber 
alan Haydar ıı kardeşi Jiüseyin 
tabanca ile Abbası tehlikeli su
rette yaralan-ıştır. 

Bugün 
Bir Mayıs 

1 mayısta kırlara gezmeye gidenler 
o sene kısmetli olurlarmıı. Hayat
ları mesut geçermiş. Bu eski te
lakkiye inananJ.u bugün çiçekler· 
le süslü otomobilJerle kırlara dö
külmüşlerdir. Bilhassa bu sabah 
Beyoğlunda birçok süslü otomo
bil, 1 mayıstan saadet hissesi 
alnıak istiyen:eri karlara taşımış-

SON POSTA 

r---~------------------------------------------------------1 

Son Postanın Resimli Makales_i __ •_Hı_a_k_ik_aı_z_ev_k_ı _• __ I 

1 - Güneş hergün müsavi kuv· 
vetle parlar ve bize her şeyi olduğu 
gibi göstermiye çahıır. Fakat çofu• 
muzun g8zfinde renkli rıöılükler 
vardır. 

.. ',, .. _, ... . ~ .. 

2 - Her şe} i olduğu gibi gor· 
mek o kadar baait ve kolay değil· 
dir. Çünki kimse olanı görmez, 
herku sörmek istedi ti ıeyi 
görür. 

3 - Halbulti iyi yetişmiş bir .k&ıf. 
için hakikatten daha zevkli bir ıey 
yoktur. Boyanmamış, safiyetini kay
betmemiş fıkir ve hadise, elbette ki 
renkli ve karaşık fikir ve hldisclere 
müreccahtır. 

• 
S W TELGRAF HABERLER/ 

-Sovy t Dostluğu·Kuv-
v i Rab arl Bağlıdır 
D s 

v ugumuz ene ik Mazisi Var 12 
Moskova, 30 - M. Litvinof 

dün akşam Başvekil Paşa ile 

Tevfik Rüştü ve Hüseyin Ragıp 
Be) )er oldugu halde Türk misa· 

firler şerefine bir ziyafet 

vermistir. Zivaf wtle Sovyet erka· 
nı hazır bulunmuştur. 

Mo kova, 30 - Türk Sanayi 
grupu şeker sanayii fenni tetki· 

kat enstitüsiınü, Türk gazetecileri 
de sıhhati umumiye müesseseleri

ni ziyaret etruişlardir. 

Moskova, 30 - Dnn akşam 
ismet Paşa ve maiyeti şerefine 
Moskova Büyük Operasında bir 
konser verilmiştir. Konserde M. 

Linzon 
Buhranı 
Kalmıyor 

Ankara, 30 - Memleketimize 
getirilip l<antenjan miktarından 
fazla bulunması hasebile ithali 
kabil olmıyan ve lstanbul 
limanında mevcut ( 6 ) bin 
sandık ve safi kilo hesabile tu
tarı olau takriben 240 bin kilo 
limonun nisan, mayıs ve haziran 
aylan kontenjanına ilaveten ve 
bir defaya mahsus olmak kaydile 
ithaline Heyeti Vekilece n.üsaade 
olunmustur. 

Bu husu laki kararname bu· 
günkü resmi gazetede neşrolun· 
muş ve keyfiyet lstanbul Günırük 
İdaresine telgrafla bildirilmiştir. 

İzmirde 
Bir iskan Dosyasında 
Sahtekarlık Olmuş 

lzmir ( Hususi ) - !skim Mü
dürlüğünde bir dosyanın muame
lesi üzerinde garip şekilde bir 
sahtekarlığa tesadüf edildiği ileri 
sürülmüştür. Bu hususta etraflı 
tahkikat yapılmaktadır. Sahtekar
lığın kimin tarafından yapıldığı 
henüz belli değildir. 

-Molotof, Türk Sefareti Erkanı, 
M. Lih in f, M. Krestinski ve 
Karahan vesaire bulunmuştur. 
Halk M. Molotofu ve Başvekil 
Paşayı iddetle alkışlamıştır. 

Moskova, 30 - Dün Harbiye 
komiseri M. Vorozilof tarafından 
K1Z1l ordu evinde verilen öğle 
ziyafetinde, başta Başvekil paşa 

olmak iizere, biıtün Türk misafir· 
ler ve Sovyet harp inkılap 
meclisi azaları, M. Litvinof ve 
diğer Sovyet erkinı hazır bulun· 

muştur.Yemek esnasında nutuk irat 
eden M. Varoşilof 12 senedenbe
ri iki milleti biribirine bağlıyan 
do Huğun iki devlet arasında 

Türk Parası - --
Hükumet Yeni Bir Ka

rarname ihzar Etti 
Ankara, 30 - Be~ numaralı 

Türk parasının kıy.metini koruma 
kararnamesi tanzım edilmiştir. 
Bu kararname ağlebi ihtimal 
resmi gazetenin pazartesi günkü 
nüshasında intişar edecektir. 

Yeni kararname ithalAt ve 
ihracat muamelatında lakaz esas
larma göre mukavel~nameler yap
nıak için Cümhurıyet Merkez 
Bankasına salahiyet itasına dair 
ahkamı muhtevidir. 

Karakolda 
Ölen Bir Firari 

Zonguldak gazetesinin verdiği 
malümata nazaran, jandarmalar 
tarafından yakalanmış olan asker 
firarisi Çaycumanın çay mahal· 
lesinden Ali, karakolda ölü ola· 
rak bulunmuştur. Sabikala bir 
firari olan bu şahsm karakolda 
ne suretle öldüğO henüz esrar 
altındadır. Jandarmalar tarafın· 
dan dövüldüğü şayiası da vardır. 
Devrek hükumet doktorunun 
muayenesi ve Müddeiumumiliğin 
tahkikatı ölüm şeklini meydana 
çıkaracaktır. 

İSTER İNAN, İSTER 

mevcut derin samimiyet bislerile 
terfik edilmiş olduğunu söyle
miştir. Başvekil Paşa bu nutka 
dostane ve samimi şekilde mu• 
kabele etmiştir. 

Moskova, 30 ( A.A )- Bugün 
M. Kalinin'in ikametgahında 
Başvekil Paşa ve Tevfik RüştU 
Beyin şereflerine bir öğle ziyafeti 
verilmiştir. 

Bu ziyafette Hüseyin Ragıp B. 
Recep Bey, Ali Bey ile M. Stalin 
M. Molotof, M. Vorosilof, M. 
Enoukidse, M. Litvinof, M. Kres• 
tinski, M. Karahan ile M. Stıomo
niakof ve M. Suriç ve diğer şah
siyetler hazır bulunmuşlardır. 

Çin de 
Tevki/at 
Yapıldı 

Şanghay, 1 (A. A.) - Japon 
aleyhtarı faaliyetlerin içinde bu
lunduklar. ve Hong Kew parkı 

suikashnda methaldar olduk
lan söylenilen on bir Koralı, 
tevkif ve Japon makamatına tes
lim olunmuşlardır. 

Müsadere edilen vesaik hge. 
bile daha birçok tevkifabn icra• 
sına intizar olunmaktadır. 

Suikast neticesinde yaralanmıı 
olan beş Japon zimamdarımn 
vaziyetlerinde saliha müteveccih 
terakki asan mUşahede edilmek
tedir. 

Pamuk Meselesi 
Amerikada Mühim Bir 

Tetkik Yapıldı 
Vaşington, ( A. A. ) 

Tevazün ve istikrarı muhafaza 
için elde bulundurulan pamuk 
~evcudunun satılması siyasetinin 
takibine ait tavsiyeleri muhtevi 
olan yerli ve cihan pamuk vazi-

yeti hakkmdaki hazırlanan bir eser, 
istişari pamuk komüsyonu tarafından 
ticaret nezaretine gönderilmiştir. 

İNANMA! 
l . bu ay ( 300) hin kilo kahve rıkıyormUf·1 Biz burada karışık kahveyi (250 • aoo) kurut ara-
zıuıre r • • • • • 

ş· d" da ( 480 ) kuruşa satılan kahveye llelediye aınria ve kahvecilerin aezıhr ıe:ıulınez hılelerı maHim 
( 

11~ 1) ~::uş narh koymuş. Şic11diden sonra lzmirliler iken, lzmirde kahvenin ( 180) kuruıa 1atılabilecetine, 
kahveyi ( HiO) kuruş • İfo /NAN, J 1 R /NA N M A / 

----
Fena 
Ve iyi 
Görenler .... _, 

Buhran cendere gibi sıktı, sı· 
kışllrdı. Cehennem azabının dün
ya yüzündeki benzerini arıyanlar 
fazla yorulmasınlar. Her şeyi 
kestirme yoldan halletmek isti· 
yenler bugünkü iktısadi sıkınbyı 

cehennemin yalnız azap faslına 
benzetenleri sathi görllşlü sayı· 
yorlar. Buhranın, cehennemin b• 
patıp kendisi olduğunu söyliyerı 
bu zümre, bedbindir. Diyorlar ki: 

"Bugünkil iktısadf varlığı do 
ğuran sebebleri, büyUk harpte 
aramak yanlıştır. Umumi harp 
patlamasaydı bile bugünkll buh· 
ran yine olacaktı. Eğer, muhare
benin bayraktarlığmı yapan dip
lomatlar uzağı gören insanlar ol
saydı bugün dUnya milletleri 
istırap çekmiyeceklerdi. Bu-
günkü buhran, 914 yılında 
en yUksek derecesini bulan istih
sal refahının piçidir. Vaziyet bu
gUn de o günün benzeridir. Is· 
tihsal, bugünkü şişmanlığının ala-
metlerini daha o zaman belli 
etmişti. Şimdiki sıska, çöp vft .. 
cutlü ve çökük avurtlu istihlak 
o zaman da ahım şahım bir şey 
değildi ki.." 

Fakat bugün, bu betbin ıüm· 
renin karşısında cephe kuran 
nikbin bir ıilmre türemiştir. 
Bunlara göre, buhranın devamh 
olacağım zannetmek için [insanın 
kara cahil olması lazımdır. Bunlar 
" Hayır ,, diyorlar ve ilive 
ediyorlar: 

" Yalnız seneleri değil, asır-
ları da mevsimlere ayırmalıyız. 

F arzediniz ki yirmıncı asrın 
ilk dörtte biri yaz mevsimi idi. 
bugün de kıı mevsimi gelmiıtir. 

Bu kara mevaim f ırhnasız 
olur mu? Fakat fırtınaların din
miyeceğini kim iddia edebilir? 

Bu nikbin zümreye göre buh· 
ran bir fırtına ve belki bir 
belki bir sıtma nöbeti gibi ıe· 
çicidir. 

Bugün için hastalığın mikrobu 
keşfedilm•ştir. Yarın da keskin 
bir zeki, ilia bulacak ve o za• 
man dünya sıkıntıdan uzak yaıı .. 
yacak. 

Bu ümitli zümreye kısa bir 
sual sorabiliriz: 

- ilaç ne zaman bulunacak? 
Bu sualin cevabına bulmak, 

bubram halletmekten daha giiç· 
tUr samyorum. 

BUyUk Bir Yangm 
Kebek (Kanada) - (A. A.)-

400den fazla insan 24 saat mlld· 
detle devam ve bir tahta ISzO 
deposunu kısmen harp eden 
yanganla mücadelede bulunan 
itfaiyeye yardım etmiştir. 

Hindistandaki Tahrikli 
Kalküta (A.A.) - Yaralanan 

hikimin ismi Douglasbr. Muma
ileyhin üzerine üç kurşun sıkıl
mıştır. Üzerinde bir tabanca 
bulunan Bengaleli bir genç ley. 
kif olunmuştur. 

Sigortalı 
Bir Dükkan 
Kül Oldu 

Dün akşam Mahmutpapda 
lranlı Ali Asgann tuhafiye ma
ğazasından yangın çıkmıştır. Ali 
Asgarm mağazası tamamen, ya
nındaki tarakçı Bekir Efendinin 
dükkioı kısmen yandığı halde 
söndllriilmüıtür. Ali Asgaran ma
ğazası 2500 liraya sigortalıdır. 
Tahkikata başlanmııhr. 



Saf 
Fikriniz 
Ne? 

Saf fikriniz ne? 
Ş&pbem flkrlnhiiı qaİI JUb• 

n ne olduj'uou hi!(yoraz. FDdrle
rinizi llyl6yar, waldafaa ediyor, 
tethir ediyor " &zerind~ lll'U 

ediımm. 
Fakat Jaiç ~ ta fikrinizi 

- ...... koyup tetkik ettinia mi. 
Baam kaçta ._. m aittir 
........... ? 

Mas Aüleif: tayin hayli 
tlçtilr. ~iti .fikirler, t.ariç· 
ten ıddıktan teyletle brıpr
tar. Diflerinfzi soda ile yıka-
41ıktab IOlll'a 111 içeneniı 

MEMLE 
.-------------------------------.. Adanada 

Son Fırtınanın 

Llretait (H... 
DIJ - Kaza
mızda Kayma• 
kam Ali Beyin 
bimaıell altmda 
av~ar cemiyeti 
tar.ı..t. bl· 
yük Wr ..... 

··rek .)\vı 

Avcılan 500 kişilik Bır Av 
Eğlencesi Tertip Ettiler 

- Nahide HamlDID 

çok muvaffakı
yetli nişanahğı 
herkesi hayrette 
bU'akmat ve paç 
kız çok allat-
1aam11bi'., 

8u.ci •• ati .. 

Zararları 
Adana, '8 ,,.... ._ ... 41 

ene) memleketin ziraıat yazayeti 
çok memnGlli,S .,.........,. .. , 
billausa hububat mahiall ipı 
bl,.. lmider ~ B. 
ltir ., içiade, yani Aclaaede yat
... en ziyade ilati~ 4ay.&an --·de gakt• bir tek dw
la clifmediği içia .,pa1ar, 

•ya tatlı l>aı.aaaaz. Sa yine f·~iMi~· 
dil,.. C:e '· aonra yapal

IBifbrt ... çok 
muntdiii Ye 

baiday&... kazıklaiamaya •• Deftı8-
aema _.,,reeini ikmal ---
ip bot, ~siz bapk •ereiJ• 
bqladı. HavaDdl kurak ı~me
-.cleıa ko.ıa mabwll de bittabi 
mllceaıir oluyor, ekialer: ..... ıyor, 
IHt.&er btlyümiyorda. 

Hava ~ kapenayor aça
.,._, fakat bir tirli ...... ,. .,.ı md\11', fakat apn1,1da laua

ı. ıeleıi detifı1dik ~ leuetini 
~ ltqkf tiri& ... tm.Ntir. 

S. -'"enen laer fikir, ev
.ıc. •allk olclatmam fikirlerle 
......... ltaşka bir kll vk1lde 
..... Eter Wrlsi lise maviden 
Waaec11ona, • de ona 1111'1 

~ ı...t eclecejiniz 
Mir ma~ ile unmn lıllflfm•n
ian .... ole fellldlr. 

Sokakta wku bula lnr 111-
.-..,e bet on kişi 'f8hit olabilir. 

• fdtidea her IJıiri hldfHyi 
\_..b tlrll ......... 

8'zan llJfediklerinia ,.Uı 
ın'.huma f8f8l'SllUZ. 56)
~izin vazıh ve açık o&
lafUnu zannedeniniz. Bu .azler 
,Nierted tarafandao keadi kafa-
..... ~ bbul ..mmit
tlt. ona ' · .- .ıe.w. 

~!lita~• 
ım iG e eli Ü 

pkil ahı. Suya daldınl1n11 bir 
~ ~ ~ar. Bunun ıjbi 

iilJfeiMit flılrhır .. 
..... ıldlak f4ililir. 

ramm d8rdhdl .. ,~. 
Av iaiJaln~ 

miyq bltlba. ............ 
--~--·~ de toplanmıtlar 
Reil .U, dokt~ · 
nı o ... n Nuri Bey de kerimeai 
Nahide Hanım oldaiu halde gel
mittir. Bmıun &zerine 300 avcı 
remnl bayraklarını çekerek, tabur 
halinde merkezden banket et
miflerc&r. 

Bo muazzam aycı kafilesine 
Kaza Ziraat fen memura Btli'han 
Bey de dallil bultmmakta idi. 
.._,,. JHYkie ftnhhtl zaman 
nalar bnclileriai laeldiyea iç 
iri, e...._. terafnıdn i9tikhal 
edilmit Ye oQJann ela iftiraldle 

alay 800 8 tecavlz etmiftir. 
Avcılar Kazdaiı eteklerinde 

aya bqbyarak birçok domuz, 
kurt, tilki, çakal veaair muzır 

hayvanları itllf ettikten IOlll'a 

lileyin yaldapuı " yemek •· 
mam da ıelmitti. 

Öile yemeli reia Oaman 
Beyin pftliiinde yenerek yanm 
-t iatirahatt• ıoma DİfU 1111-
ubak•na b.,.r ım11t bu mla· 
bakiada Olman a.,. .......,. 

mükemmel •...
tur. Yata~ 
daa &rlıyan ya
-.,.., c1om.ı.m 
laiPİrİli selll ve 
lfllzide avaJa. 
nmızın heclefle

rinclen kurtulamaafbr. 
Akta• laeri ava nihayet ve

rilerek Etlremide dönüldlljü va
kit Avcı ldtlhll IDlae toplanan 
Edremit ehalisi taıafm .... ....._ 
aullerini tahrip eden yabani lliy--
vanatı ildtırmek hususunda aftl• 
lana fedakArhfl pek hararetle 
allaşlanmııbr. Bunun lzerine reis 
Osman Bey kısa ve mleair bir 
nutuk IBylemif, bu ımretle o s&o-
kl faydalı etlence aibayet 
balmtlfbu. 

,.. •a .._,.. E....t telefirilli 
Sc)fı-.· ...... , .... _ 
..... ) ,.,... k 
........ lıer biriM birer 
(YMia) okm1811f 'mlev ... 
clolclmarak ... tuaW. Fakat 
Jajiaar, Jine Jiiimaaı. Tm bu 
..ı.rda iç pa .._ bir de 
yel fartmuı çakmua btfflıı hu 
llltM\lderin waM t11 dikti. 
Futma yabu.a memleketi toza, 
~· boimak, Jirmj otuz çab 
~.kalmadı. Alil tabriba .. 
blll ıarı~ .. 'f ı.ı.ıw
de yaptı. 

Koca ovaam birkaÇ bin cli
Dlm araziai istiaa ediline hu
bubat nlalısuli bU&la bir 
ha,& 1Uar glrmllf adcledilebilir. 

.. ur da 
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& ç L 1 K 
Mlellifi: /(nal Ha,,,_,, Matercimi: P S. 

Baoun 11zer1ne polisten ayrıl- l biuetmiyordum. bir tOy tibı ha
-. Atlama bllyllk bir hayrete flftim. BtWin çaqıyı seçtim. Et 
firketmiftim. Ajzl açık, saati ı hallerine clojrulclum ve Hureti 
eUnde, pzlerile hep beni takip lsa heykelinin lniacle bir aıraya 
ediyordu. t oturdum. 

- Royal otellııfn 6nbe vardi- Zaten bu OD kronluk baa-
lam zaman arkama dinerek bak· konotan iade edilip eclilmemeal-
ttm. El' an ayni vaziyette gaz- nin ne ehemmiyeti vardı. Madem-
Ierlle beni takip ediyordu. ki almıfbm, benim demekti ve 

E... işte hayvanlara böyle muhakkak bu paranın ıelcliği 
maamele yapa.ak IAzam, tath yerde ıefal~ yaldu. Som:• ~a Lu-
&ir klstahhlda konutmahydı. Bu au, mademkı bana Plmitti mut-
'-reket laayvmilara korku fe lab almak lhimclt, komie-
çekinme hilli telkin ediyordu. yoaeria elinde buak ..... ma-
Keadimden çok memaundum. nası yoktu. Diler tanfbui 
Bir şarka parçasmz marJldanmaya al.chjımdan bqka cinıte bir ka-
lmyaldum. Sinirlerim laeyec:aa ile tıt iade etmek te mlzaasip de-
ia'IDı. ıti. Artak hiçWr 11brap jildL . 

1 
Çarpaaa alıtveriti ile alaka

dar olmak ve bfamt ehemmiyetm 
teJierle İflal et.ek istedim. 
Fakat muvaffak olamadım. Boya. 
na en kroaluk banknot He uğ
rapyordam. NUaayet ywntaldan
ma sıkbmr hiddet yine içimden 
ylbeldi. 

- Geri ,aadeneycfim. ineti 
.... dok ... , olurum. de
... Hem Dede. barleı ppacak· 
tim? Her ••• kendimi ..... 
nya balla abnıyaealc kadar ylk
aek mi ........... ller vakit gururla 
kafama ...,.U ha,..., teteirkOr 
ecleıim illi dlfeeektim? Şimdi bu 
llarebli• ...... nereye kadar 
~ pelı iyi ıl
rllJordum. itte bldmm Betinde 
ka1e1fbm. Bir vakitler elime 
ne isnatlar geçmişken 11cak yu
nmı l»ile .....,._ eclememfttim, 
Garw laenl :rak•lamllb.. ilk ke
u..- primden flrlıyordum. 

Gön 

irtihal 
Alemclar Mutafa fat& ........ 

n Tfoüec maltkemeaf ~ 
•Matatt Palk Berfn kerlme&C •• .. 
t.ekaidfni lf1tltfyeden Httarev Beria 
Reffkası Naciye Hanım Bebekte dlda 
oldukları yalıda duçar oldutu hafa.. 
bktan tifayap olamıyara.k irttb&lt ct..... 
beka eylemiştir. 

Hiddetle klpftr&yordum. Sap 11111,. Is 1 I&: flit ....... ,.. 
sola onar kron dağıtıyorchma. lpkb. Zav.U. imi.. 
Ye ~ pliyordum.. ... ~ SWrli ._ •• ,. 

Oda. terlreclp teknr peli. .... .... tekrar ...... 
sokakta kaldıiam için keecll ıa.. ..,. ....-.m. Balata ..wt ı•• 
...1.:-: .:..a..ı.~1- m-L·--- L.-1- rizale inime, sat ~ m.. 
~ ~ ____ ,.,.. .......- ,.. eaahanesin, bala, .... 
....._ Açlık kanumda fırbUllr Q.. 

Mumafih nihayet. bltOn panyorcla. Şiclcletli Wr yeca Lat' 
bualana Allah ceZ&llDI venia, lallHfb. oraya, -bot· ••tlaıfa 
dedim. Bu oa kroııhık bankanotu t.almakta et.... ......._ rh-
bea Wwmiftlm. Elimi nc:ak leli h hl .. 1i1r .. yal belfr. 
bir defa dokandurmUf, hemen eli. ıittlllıpe lece Hl• etti, 
bark- nrmit, bir daha .... .. ... ..... ~ • 
ratlannı g&omiyecejim yabanca- llel.a eaahallflliaia yanmdald 
lara borcumu ldemiftim. ultçi lclL 

ftte ben biyleydim. Ah Yill- Silkindim. Sırama üzerinde 
jaliyi iyice tan .. ychm, mahak- dojralank dltünmiye bqlachm. 
kak bana bu oa lapölıtl flacler- ff•JU'• yaml•yordwm.. Ba, a,al 

J 

eliti için o ela mltewif olmaya- ,_., ayni muanı• lalnde • .,.ı 
cakb. O balcle ba hiklJe,e .. p&amp ~ınds. Birkaç llhk caWam. P.
kalmamo ne 111an• varda? Onun ...tdanar plal'.datba &raclaa 
bana aruarl on kronluk bir kalktım. ean-,. dojnı ~ 
banknot glndermesi, nihayet :::!:.';~~~!:;'·~ 
~ şeylerin en klçllğll reWlirdl. 
lcl. Zavallı kaı bana Atıkta, helkl ( Arbes ftl' t 



• Sayfa SON POSTA 

BOLŞEVİKLİK 
Nasıl Geldi ? Nedir? Ne Oluyor? 

Yazan: De Monzi 

Halbuki geç kalınmış, iş işten 

geçmişti. Reisin ve reise iltihak 
ede Jeneral AJeksiyefin bu kabii 
ikazlarl dinlenmek ve bir tesiri 
görülmek için fırsatlar kaybol
muştu. 

İhtilal şubatm 27 ind günü 
Volinski ve Litovski kışlalarında 
ve amele arasında gök gürültü
lerini andım· bir azamet ve 
kudretle başlamlşttr. 

ikilik 
Şubatın 27 inci - ; 2 mart -

günü sabahı Duınamn feshedil
diği haberi şayi olclu. Bu suretle 
kanun dairesinde bir meclis ol
mak ıufatı nezedilmiş olan Duma 
bir ihtilal meclisi olarak şevket 
veı azamet içinde yerinde kalmış
br. Duma evvela tereddüt etmis, 
kendi hüküm ve kuvvetinden 
Urkmüı, fakat gayriresml olarak 
içtimal(trına devamda ısrar et
miştir. Bu halile o da, halkın 
umumi, kanuni vekAletinl haiz 
olmıyan diğer müesseselerle ayni 
seviyeye geçmiş bulunuyordu. 
O giinden itibaren ortada iki 
iktidar mevkii bulunuyor, demek
ti: Biri, kanuni mevkiinden te
cerrüt etmiş, fakat ihtilalin ihti
yacı noktasmden kendi kendine 
sun'i bir hayat vermiş ve Ma:vok
kat Komitesi tarafından temsil 
edilmiş olan Duma; diğeri amele 
ve asker murahhaslarının meclisi 
olan ve kendi cür'etile işlere el 
atan ve bir icra komitesi tara
fından temsil olunan Sovyet. 

Bu Sovyet 1792 yi müteaklp 

Pariste zuhur eden Komünün 
yerini tutacaktır. 

Muvakkat Komita bundan 
sonra Rus ihtilacilerinin fikrini sık 
sık yoklayacak olan Selameti 
Umunıige Komitesinin salibi· 
yellerini almış ve sol sağ ile hü-

-4-

Pskof istasyonunda bulunuyordu. 1 
Guçkof Duma namına söze 

başhyarak saltanattan feragat 
etmesini tavsiye etti. İkinci Niko
la gayet sade bir şeyden bah
sediyormuş gibi, en sakin bir 
ta vur ile - Paleolog • cevaben; 
"Dündcnberi buna karar vermiş 

bulunuyorum 1 dedi. On dakika 
sonra makinede yazıf mış olarak 
saltanattan feragatini havi vesi· 
kayı imzaladı. Vesika aynen şu 

ibareden ibarettir : 
0 Avni Bari ile bütün Rusyala· 

rm imparatoru. Lehistan Çarı, 
Finlandiya Büyük Dükası, ilah 
ilah.. olan biz, bütün sadlk tebe
a mıza bildiririz ki: 

" Üç yddır vatammııı esir 
almıya çalışan harici dllfınanı· 

Nakleden: Haydar Rifat 

etmeyi hayırlı bir iş addedi-
yoruz.,, 

ıcçok sevdiğimiz oğlumuzdan 
ayrılmak istemediğimizden ma
kamımızı biraderimiz büyük Dük 
Mişel Aleksandroviçe terke·· 
der ve tahta cülüsu hasebile 
hayırdualarımızı terfik ede· 
riz. Kendisinden teşrii meclisler
de çalışan millet mümessillerile 
tam bir ahenk dairesinde saltanat 
etmesini ve onları huzurunda 
mukaddes vatan namına layeza) 
bir suretle samimi yemin etme
sini talep ederiz.,, 

Rusyam~ bütün mert evlAt
larına hitap ederek kendilerinden 
şu elim milli felaket günlerinde 
çarlanna itaat ederek vatani va
zifelerini ifa ve ona devletini 

Mayıs ı 

Sovyet Rusyada 

Bir Alman Gazetecisi 
Gördüklerini Anlahyor 

Halk Nasıl Giyinir? - Şapkayı Kim Takar?- Efendililt 
Meselesi - Almanya İle Bir Mukayese 

-4-
Bu doğrudur. Fakat eksiktir. 

Muharrir: 
- Bütün Moskova şehri " Ber

tin ,, de Şark istasyonu civarmin 
1919 ile 1929 arasında arzettiği 

manzaraya benzer, demeliydi. 
Yaldızlı ve alaca bulaca kub

belerin fazlalığma rağmen Mos
kovada evlerin birçoğu harap ve 
kirlidir, sokakları yapışkan bir 
çamurla doludur. 

Fakat ( Berlin ) in şark istas· 
yonu civarından ayrılan bir husu· 
ıiyeti vardır, bu hususiyet nedir? 
bilmiyorum. 

Sokaklarda rastgeldiğiniz in~ 

sanların elbiseleri zarafetten ta-

Yazan : Hans Siemser. 
değildir. Burada efendi yoktur. 

iC 
Otomobil GünU 

Fakat bugün burada ne 
oluyor? Anlaşılan lbir fevka .. 
lidelik var: Bütün sokaklar kır• 
mızı bayrak taşıyan otomobillerle 
dolu. Yakından baktım. Hayır 
bunlar bayrak değil, siyah ya., 
zılı birer bandrol! Sordum: 

- Bugün otomobil güntidllr, 
dediler. 

Anlayamadım. Fakat bandrol .. 
ları okuyunca hakikat meydana 
çıkb. Gözüme ilişenleri not ettim. 
Bu bandrollarda: 

- Arkadaş, fabrikaya koı, 
bize bet yUz bin otomobil 11-
zımdır. 

- Arkadaş, traktör beş se. 
nelik planın topçusudur. 

- Arkadaş otomobilsiz vo 
traktörsüz sosyalizmin ihya edil• 
mesi mümkün olamaz, denilmek· 
tedir. 

Anlaşılan bugün otomobil ile 
propaganda yapılmaktadır. Mos .. 
kovada otomobil azdır. Fakat ne• 
kadar varsa hepsi de bu iş için. 
çalışmaktadır. Yalnız nümayişçile• 
rin bir kafile teşkil ettiklerini zan 
etmeyiniz. Keyiflerine tabi bazı 
ikişer ikişer dolaşmakta, hazan 
dört veya sekiz otomobil bir 
dizi haline gelmektedirler. 

Lokanta Da .. 
Bu akşam Grand Hodtele gıt.

mek istemedim. Moskovada la. 
kantalar pek seyrektir. Bir tane• 
sini nihayet keşfettim. Kapısının 
üzerine asılı lavhada: 

- Borç otuz kuruştur. 

kümet taraftarl milliyetçiler ha· 
ricinde bütün fırkalar · erkanını 
toplamış bulunuyordu. Rodzianko, 
Şulgin, Milinkof, Çikenze en 
başta geliyorlardı. 

1927 .. 28 sen11lerind11 Sovget Rusgada 
Mevcut elektrik fabrikaları 

Beş senelik pltinın neticesi olan 1932 de Rusgada 
i,ligecek olan elektl'ik fabrikaları 

İçeri girdim. Otuz kuru§4 
borç ismini verdikleri bir kase 
çorba, 50 kuruşa da lialettayiıt 
bir tabak yemek getirdiler. Ekme" 
ğe gelince miktar itibarile fazla 
fakat cins itibarile siyah V6 iyi 
pişmemişti. 

Kereneski, amele ve asker 
murahhaslarmdan mürekkep Sov
yeti Tarit sarayana yerleştirmiye 
bakar. Kendisi bunların hatibi, 
kahramanı, putudur. En fazla 
kuvvet ve nüfuz üzerindedir. Çok 
güzel söz söyler, sözleri herkes 
tarafından m11habbet ve takdir 
iJe dinlenir bir avukattır. Bu sı
ralarda mes'uliyetlerin tekmilini 
üzerine aJmıştir. 

Duma ile Sovyet arasında te
maslar vulrna gelir, mesailer bir
leştirilir. Esası Çarın tac ve tah
tından feragatini havi müşterek 
bir program yapılır. 

Haleflerine dokunulmuyordu. 
Çareviç tahta çıkacak, Grandük 
Mişel naip tayin olunacak, mes'ul 
nazırlar getirilecek, müessisan 
meclisi çağmlacak, kanun huzu
runda müsavat temin olunacaktı. 

ikinci Nikofamn Saltanattan 
Feragati 

15 • 2 mart 917 ~ece 

Çarlık halkm bu hücum dal
galanna karşı koyamıyacağmı 
anladı. Bizzat çar kaderin bu 
hükmünü, müthiş hakikat kendisin~ 
Guckof ve Şulgin tarafından 
tebliğ edilmedf!n anladı ; Şimal 
ordularının karargahına gelmiş, 
Jenel'al Ruski'nin ve ordu ku· 
m.endanlar.nın re} lerini alacaktı. 

ve elektrik tesisalı 

mızla büyük keşmekeş günleri
mizde Cenabı Hak Rusyaya yeni 
ve müthiş bir felaket daha ver-

meği tensip buyurmuştur. Dahili 
karışıklıklar bu kanh harbin 
meş'um seyrine korkunç bir nazi-
re yapmak tehdidini gösteriyor. 
Halbuki Rusyanm mukadderatı, 

kahraman ordumuzun şerefi~ halkm 

saadeti, velhasıl mukaddes vata
nımızm bütün istikbali, bu harbin 

her türlü fedakarhklar sarfedile
rek zaferle nihayetlenmesini istil

zam eder.,, 

"Zalim düşmammız son gay
retlerini sarfetmekte ve şeci 

ordumuzun şanlı müttefiklermizle 

elele bulunduğu halde onu kat'i 

s~ırette yere sereceği gün yak
Iaşmaktadtr.,, 

"Rusyanm hayatile alakadar 
olan bu nazik günlerde, bize 
vicdanımı2., halkımızın sıkı bir 
birlik içinde kalmalarmı; kuvvet 

ve kudret namına neleri varsa 

onu ancak zaferin süratle 
tahakkuku için taazzi ettirmeJe-
.. 

rını kolaylaşhrmamıZl emret-

miştir." 

.. Bu sebeple imparatorluk 
Dumasile hemrey olarak Rus 
o~vlcti taç ve tahtından feragat 

miUet mümessiUerile beraber, 
şeref ve saadet yollarında sevk 
ve idareye muavenet eylemelerini 
riileriz. " 

.. Hak Tealc\ Rusyanın muini 
olsun! ,, NİKOLA 

Bundan sonra Prens Lvof, 
Rodzıanko, Miliukof, Nekrazof, 
Kerenski, Nabokof, Şıngaref, 
Baron Nolde, Guçkof ve Şulgin 
ile cereyan eden mükaleme neti
cesinde Grandük Mişel de arzusu 
ile bir faragat vesikası imzalı· 
yordu. 

Buna muvakkat ve meşrut 
olmak kaydı konmuştu; çünki 
Rus kavmi bir Müessisan Meclisi 
ağzından aksine karar verdiği 
halde saltanab reddetmek abes 
olurdu. Bunlar merasimden ibaret, 
beylik sözlerdi. Maziye raci bisut 
cemilelerdi. Çarhğın talii ortaya 
konmuş ve oyunda kaybedil
mişti. 

Muvakkat Htlkümet 
İkinci INikola faragat vesika

sım iruzaladığmdan bir gün evvel, 
İmparatorluk Dumasımn ( Muvak
kat İcra Komitesi ) mevkiini mu
vakkat bir hlikümete terketmiş 
ve hükumetin dahiliye nezareti 
inzimamiJe başvekaletini ıslahatçı 
liderlerin en kıdemlisi Prens 
Lvof deruhte etmişti. Kendisi 
Zemstvo'lardan, çok halim ve 
az lcarar sahibi nazariyeciterden 
idi. ( Arkası var) 

ve elektrik tesisatı 

mamen ari ve cinsi fenadır. Hiç 
kimsede şapka yoktur. Karşınıza 
şapkalı bir adam çıktimı biliniz 
ki bu ecnebidir. 

Bazan zarif görünmek iste
yerek ayaklarına ipek çorap ta
kan ve dudaklarına kırmızı boya 
süren genç kızlara ve genç ka
dmlara rastgelirsiniz, bunlar Av
rupalı kadınlar gibi zarif olmak 
daiyesindedirler. Fakat muvaffak 

olamazlar. Boyasız ve ipek ço

rapsız kadınlar onlardan daha 
zariftirler. Mademki Rusturlar 

Rus kalmalıdırlar. Avrupa kolay
lıkJa taklit edilemez. 

1f. 
Halk şapkasız, kaba elbise 

içindedir. Fakat şapkalıya, zarif 

elbiseliye hasetle bakmaz, mağ
rurdur! Fakat neden mağrurdur, 

bilmiyorum. 

·* Bununla beraber burada halkın 
fevkinde bir kuvvet vardır. Bu-

nu gazetelerde ve kitaplarda 
okudum. Evet halkm fevkinde 
bir kuvvet vardır. Fakat efendi 

yoktur. 

Şehir ve sokaklar halkmdır, 
deniliyor. Öyle m.idir hakikaten? 

Bilmiyorum. Fakat öyle değilse 
şehir ve sokaklar hiç kimsenin 

Magazalarrn Önünde ... 
Sokoğa çıkbğım zaman bir• 

çok halkın mağazalann önünde 
nöbet beklemekte olduklarını 
gördüm. Ne almak istiyorlardt, 
soramadım, fakat anlaşılan Rusyadı 
vesika usulü pek müteammimdir. 
Halk mütemadiyen nöbet bekle"' 
mektedir. Görülüyor ki Rusyanm 
içtimai ve iktısadi teşkilahnda 
mühim bir aksaklık vardır. 

Kimsesiz Çocuklar .. 
Kızıl meydana g.eldim. Bir .. 

kaç giln sonra resmi geçit yapı• 
lacağı için sahanın asfalt& ıslah 

ediliyordu. Bir kenara katran 
kazanlarmı dizmişler, Rusyanın 
meşhur 11 kimesiz çocuklar,, ım ilk 
defa olarak burada gördüm. Ka
zanların etrafında ve yol orta• 
sında yatmıya hazırlanıyorlardı, 
Hepsi de ayni kıyafetteydı. 
Yani başı açık ve yalın 
ayak ! Arkasmda gömlek bi
le yoktu. Bütün taşıdıkları 
sadece parça parça olmuş bir 
dondan ibaretti. On, on iki, on 
dört, nihayet on altı yaşında 
tahmin edilen biçarelerden mürek
kep bir küme idi. 

Bazıları şuradan buradan 
odun toplamışlar, ateş yaknuşJar, 
etrafma geçmişler, iskambil oy• 
nuyorlardı. 

(Arkası var ) 



Bu Sayfa 
Haftada Birkaç Defa Ve 
Arasıra Neşrolunur. 

Avrupa Matbuahnda 

GÖRDÜKLERİMİZ 
Bu Sayfada 

Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

• 

Kadın Nerde 
Olursa Olsun 

Her Vakit Kadındır 

Yirminci Asrın Harikalarından Bazıları Y dSek
0
izk 

aşın a r estra 

Tuvalet ve tezyin şüphesiz 

medeni kadının inhisarı altında 
değildir. Aşiret kadım, iptidai 
kadın, süse ve tuvalete medeni 
hemşireleri kadar ehemmiyet 
verir. 

Yukardaki resim, Afrika 
kabilelerinden bir kadım göste
riyor. Bu kadının en büyük ser
veti, nasılsa eline geçirdiii, ay· 
nası ve fırçasıdır. Her gOn tuva-
leti bu aynaya bakarak yapar. 
Sabah ve alqam, ellerini ve 
ayaldannı su yerine kumla yıkar. 

Bllftğa erdikleri zaman vtıcut· 
lanna tebeşirle beyazlatır ve bu 
1Uretle, hayatlarmda bir deiitiklik 
Yikude geldiğini haber verirler. 
O vakit kızlann üzerlerinr giy· 
dikleri elbiseler yakılır ve ıer· 
best gezmek . hakkım kazarurlar. 

Elektrik Ve Kimya İle 
Hayat Yaratmışlar 

Amerikadan bildirildiğine gö
re, ilimin biri elektrik sayesinde 
hayat yaratmıya muvaffak ol· 
muftur. 

Bu zatm yapbğı ve muvaffak 
oldupnu saylediği tecrtlbe ıudur: 

Yeni aldiirülmilf bir havyamn 
beynini alarak bir Hibe koymuş 
ve bunu knl haline getirmiş. 
Mikrop veya canla herbaoıi bir 
teYİD tübe girmemesine dikkat 
edilmiş. Küllerden kimyevi bir-
talum maddeler çıkarılmış. Bun
lara diğer bazı kimyevi madd,Jer 
ilive edilmiş. Sonra tüpten elek· 
trik cereyanı aeçirilmiş. Küller 
canlanmq, kendi kendine çoğal
mıya bqlamış. 

Bu tecrübe, hayatın mentei 
olan hliceyrelerio menfi tarzda 
yarabldığı kanaatini vermittir. 

7 50 Bin Dolar 
Vergi Veren Hırsız 

Amerikada Al Gapon isminde 
meşhur bir kaçakçı reisi vardır. 
Bu adam geçende kazanç veflİ.Iİ 
vermediği için mahkftm olmuı, 
hapishaneye ablmııtı. 

Al Gaponun hususi işlerine 
bakan memuru geçen hafta Şi· 
kagoya, efendisini görmiye gidi· 
yormUf. Bir vagon tutmuf. Tren 
hareket eder etmez tahsildar 
içeri girmit ve kendiaine 750 bin 
dolArlık bir kazanç vergisi mak· 
buzu uzatmış. 

Al Gaponun kitibinin kazanç 
vergiıi 7 50 bin dollr olursa, ka
zancı ne olmak llzımdır. 

Var kıyas et vüs'ati deryayı 
hikmet nidügOnf 

Sınıgar Sinema - Gördü
ğünüz resim bir tank değil, sey· 
yar bir sözlü sinemadır. Bu 
arabanın içinde bir projekı yon 
dairesi, iki yatak odası, elektrik· 
le iıliyen bir mutfak ve bir büro 
vardır. Köylülere konuşan film
ler göstermek için bu otomobil 
köy köy dolaıır. Durduiu yer
lerde halka bedava sinema göı· 
terir. 

• 
ispanya 
Matbuatında 

• 
Görülen ilanlar 

l.panya gazetelerinin arka 
sayfalarında gBrOlen bazı illnlar : 

Taz• siJt - Genç ılit anne. 
SOtO taze. Telefon •••• 

Seksen kuruşa - Pansiyon. 
Yemek fevkalade nefis ve bol. 
Herşey temiz. Yatak yok. 

1 şçiye yardım - Vücutça 
glizel işçilere haftada 150 kuruş 
yardımda bulunacağım. 

Nlıanlı lcabalil için - Bir 
genç merkezi bir yerde, uyumak 
ve nişanlı kabul etmek için mu .. 
tavazı bir oda anyor. 

Himaye istiyor - Aile lıa
yabnda bedbaht olmuı bir adam 
kendisini himaye edecek kadın 
veya kız arıyor, 

2 + 2 4 - Sevimli, mll'" 
tavazı, yeni evli bir çift, ayni 
tarzda diğer bir çiftle tanıtmak 

ve beraberce nehir üzerinde ge
zintiler, günef banyoları yapmak 
arzuıundadır. 

Cevaplı ilan - İyi kalpli 
genç bir kızla evlenecek olana 
600 bin frank verilecek. İntihar· 
dan çekinilecektir. Cevaplı bir 
mektupla müracaat olunmuı. 

Ve saire ve aaire ... 

ilk radyo kıraliçaıı: Amerika
da radyo merkezlerinde gllzel ka
dın kullanırlar. Çünki televiziyon 
vasıtasile abiı.clerde spilferlerin 
de resmi g6rüUlr. Bu güzel spi· 
kerler arasında Şikago spikeri 
radyo kıralı ilinedilmiftir. 

T O§gıue Nerededir ? Bu resim, 
Amerikada tayyareleri bulmak için 
yapılmış bir aleti ıö.termek.tedir. Alet 
ıadayı bGyUtüyor. Bu ayede çok u
zaldarda bulunan bir tayyarenin gllrGl
tilıünü işitiyor. Ve nerede bulundutu
nu tayin ediyor.1000 kilometre uzakata 
&ulunan bir tayyarenin yerini tayin 
ec4ebilU-. 

Amerikada inti
habat Kavgası 

Nevgorkta intihabat kat1ga• 
•ıntla ilin asmak üzeN 

yapılmış otomobil 

Amerikada Reisicümhur ınti
habatı baılamak üzeredir. Bu 
maksatla ıimdiden hazırlıklar 
baılamııbr. 

Bu hazırlıklar araamda en 
ziyade f&yanı dikkat olana mtl
racaat edilen muhtelif vasıtalar
dır. Bu resimde gördüiüniiz oto
mobil bunlardan biridir, Bu oto
mobil sırf reklAm ve propaganda 
için yapılmııtır. Etrafı ilin aa
mıya yarar. Üzerinde aynca rad
yo mikrofonu vardır. Hatip bu 
mikrofonda s6ylediği sBzlerle 
binlerce kitiye hitap edebilmek~ 
tedir. 

Valilik Eden Kadın 
Amerikada: Luiziana ayaleti 

valii umumisi M. Kini' on rtınlilk 
mezuniyet almlfbr. Ben on giln 
sarfında Luiziana ayaletini valü 
umuminin muavini olan Alisa 
Grojan isminde bir kadın idare 
et mittir. 

Yeni Bir 1 Dete/eti/ 
Yıltlız Makine 
Belçllıa ra1atha· BG:r&k rea11&111lana 
neai, son ,Ualerde tablolannü yapı• 
ana çok yalna lu hileleri •• aah• 

7enl bir yıldu teklrbldarı ketlf 
ketfetmfttir. Ame- için yeai bir ••· 
rlka ra1athanelerl ki k f dl'-lt 
de bu ketfl te)'H 
etınfttJr, Bu yıldu 

ar:amıaa en r•kı• 
yaldııular. Şimdiye 

kadarm~hul kal· 
mafbr. 

Üç 
Kalpli 
Bir Balık 

ne et• ua • 

tir. Bu aalda• 
Ultera • Vlel.t, 
tua ile itler " • ._._ ......... 
tekirlaldarı .... .... 

Fennin tanıdığı balıkludan 
en garibi, Kaliforniyada bulunan 
bir bahkbr. 

Bu balık k&rdür, fakat o 
derece vabıidir ki, bulundufu 
yerde başka balık yqayamaz. 
Gözü olmadığı halde gıdası· 
nı nasıl bulur. Balığın ken· 
dinden has kimyevi bir hassası 

bulunduğu, yahut koklama kabi
liyetinin fazla olclaju talunha 
edilmekte •.• 

Ahvaryumda bu bahta yem 
abldıjı zaman, bahğın derhal 
o tarafa kofluğu g&illOr. 

Fakat en pyanı dikkat feY, 
bu bahğın Oç kalpli oluıudur, 

fen adamlan bu mucizeyi halle
dememiflerdir. 

Kibrit 

Asrı 

* 
Kibrit Kıralınm 6lilm6, bitin 

dünya bankalarını anbjl pbi, 
herkeain de nuan dikkatini kib
rit &zerine celbetmiftir. 

Fılhakika kibrit ancak yüz 
senedenberi kullanılan bir feydir. 
Ondan evvel insanlar çakmak 
kullanırlardı. 

ilk defa 1825 te bir İngiliz 
tesadilfen ketf etmif, fakat ancak 
18.13 tarihinden sonra faydası 
anlqılarak taammOme batla· 
mıştır. 

ispanya, Avrupada son defa cümhuriget ilan· etmiş 
memlekettir. Geçen hafta ilk yaşını bitirmiştir. Bu 
münasebetle ~ladritte büyük nümayişler yapılmıştır. 
Bu nümayişlere tanklar da iştirak etmiştir. Bu gördü
günüz resim, lan/darın resmi geçidini göstennektedir. 

İdare Eden Çocuk 
Geçen hafta Londra, musiki 

sahasında büyük bir harikaya 

I 
şahit olmuştur. 

8 yaıında Şeyli isminde bir 
çocuk 50 kişilik bir orkestrayı 
idare etmiş ve dinliyenler bu 
ldlçOk, fakat bilyilk artisti alkıt
lar& boğmuılardır. 

Şeyli fakir bir aile çocuğu
dur. Musikiye fevkallde istidadı 
vardır. Alb yaşında iken notalar 
kompoze etmiye bqlamq, yedi 
yqında kemanı, bir ilatat kadu 
kuvvet ve mea...tle çalmıJ• 
bqlallllft sekiz yapnda da Şef. 
dlrkestrlik etmiftir. 

Sinema Artist/itini 
Reddeden Hizmetçi 

Shlyorina Emma, İtalyanın ea 
methur JlianetçİIİclir. Ayni za· 
manda slzelliil ile mef)ıurdur. 

İtalyan reuam ve beykeltrqları 
Emmanm ıaheser bir eımer oldu
ğunu 16ylerler. 

Emma bir ltalyan zengininin 
evinde hizmetçidir. Hayatından 
memnundur. itinde fevkalAde 
mahirdir. Hatta kendiaine yapı-
lan birçok cazip teklifleri recl
detmif, bizmetçiliii bırakmall 
iatememjftir. 

Birkaç sinema kumpanyuı 
Emmaya artist olmaJI teklif et• 
mitler, ona bol para vadetmİf)er, 
mukavele imza etmek İltemitfer, 
fakat muvaffak olamamıtlardır. 

Emma, gazetelerden biri ta
rafından tertip edilen glbel hlz. 
metçi mtlsabakumda keşfedil
miştir. M8sabaka1a ,azlerce hiz· 
metçi gllzeli iftirak etmiş, fakat 
hakem heyeti derhal Emmaya 
birinciliği vermekte ittifak etmiıtir. 
Maymun 
Nasıl Konuşur ? 

Hayvanların konufluğwıu bil
miyoruz. Söz s6ylemeyi insanlara 
has bir ıey f arzediyoruz. Nite
kim insana konlJf&ll hayvan di· 
yoruz. 

Fakat bir Alman ilimi bay· 
vanlar arasında uzun uzadıya 
tetkikat ya"'mıı, onlann da ko
nuştuklanm ve muayyen kelime· 
ler kullandıklarını bulmuştur. 

Meseli ıampanze, yatacak yer 
aradığı zaman Vil dermit. S ı ':>ah 
aellm yerine 00.00-00, taf. k sö
kerken gün doğuıunu aelimldmak 
için Ur- UrUr dermif. 

Goril, kemik istediği zaman 
Gnak, oyun istediği zaman Gı ak 
dermiş. 

Orangotan, sevindiği zaman 
Ung, kızdığı zaman Lok, gelıburya 
demek istediği zaman P. R. R. 
dermit. 
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Tarihin Esrarengiz Savfalc:ırı 

fsmail, her türlii mesuliyeti ı 
Ye evdekileri susturmayı üzerine 
aldığı cihetle Mesrur için de tered· 
d&t edecek bir nokta kalmıyordu. 
Zaten köle, kendisine zehir sunan 
herife karşı mağberdi. Onun 
milffik .azlerinden bir IAhza 
duyduğu buza ve minnettarlığı 
~an unutup ba iğbirarla aıue. 
ket ediyordu. O ve lamaiı, kara· 
n verir nrmes, icra 1ahaaına 
teçmek istediler, bulundukları 
odanın kap11111a çıkıp F enhasa 
çaivdılar. Bir elÜ' kız, onlann 
IMine kotta ı 

- ArkadaPu', dedi, erken· 
den gitti, utm aldığınız kazları 
ela gitünll. 

Bu, 1-llil için çok iyi Wr laa· 
bereli, timdi Fenh•un ceza11m 
daha pnit tekilde verebilirdi: 

- Peki, dedi. biz de gidece
ğiz. Fakat ey sahibini görmek 
ilteriz, efeadia neredeyae l&yle, 
a-elsin. 

- Efendla de gitti. 
- Gitti mi, bizim genç arka-

-.ıa beraber mi? 
- Ha,.., o m8him bir haber 

alda, kerna da ftl'dl. pc:e ya· 
n11 Honma ,..O.adı. Size te-

llm bırakb. 

lsmail, .. tacirinio vaziyeti 
kaYradığuu ve tehlikeyi sezdiği· 
ai anlayarak ka,tannı çattı, d114 
daldanm mnh. Llkin emri vakii 
kabul etmekten bafka bir feY 
yolda. Herif, ,. hakikate. ... 
VllflDUfbl, yahut nklanmıştL Sa
VUflDupa arkamdan adamlar ıal
dınp y.akalatmak lizımdı. Buna 
u acak ffanm• emrile tetebbüs 
olmaabilirdi. Şayet laktan•!f ist; 
hlcWr PJ J&pdamazdı. EY ara· 
mak m&tktildtl ve taharriyat 
yapalaa bile bir netice elde 
edilemezdi. 

Binaenaleyh o Ye klltt emel· 
lerioe eremiyerek evden çakarak 
1araya ıeldiler. Harun, uyumakta 
olclap baba_.le amcaama buu-
t,.. kabul etmedi. Lildn köleyi 
Nuttı ve ,aclattnuz gibi • Git, 
onu 6ldtr! ,. dedi. Mesrur, bu işi 
dalla evvel kendilerinin yapmak 
isteditini, herifi bulamadıklarını 
dltlnerek Pfll'cb. Şu kadar ki 
tefebblslerini ve uğradddan 
lllUYaffakayebizliji efendisine söy
lemedi, hki bir tecabtille salon· 
clu çıkb, dojnı lamailin kona
jma gitti, keyfiyeti .anlattı. ihti-

.. ,_ Hafi,. bira dilfündli: 

- fyiya, eledi, bir kere daha 
tecrübe edersin. Hem bu sefer 
eYİ de anyabilirsin. Şayet bulur
aa hem halifenin emrini yerine ge· 
tlrinin, hem keneli hıncını çıka-
1'11'118. 

Mesrar, yine eB boş d6ndil, 
Feabası bulamadı. Harun, bu be· 
ceriksizliğinden dolayı kölesini 

~(ıdnaçla mllkemmelen d6vdlkten 
.JIODra ıu emri verdi: 

lbnlllkelp, kurt yoksa ini 
. O na niçin yakmadın? 

Bir saat IOltra F enhasm muh· 
tıifem evi aJey n daman için· 
de1di, fettaa Ztibeydenin yarat~ 

•unlu ıifaf yuvası kftl olu· 
yordu. 

Fen hu nerede idi? Onu oku
yueularamız yakında 6ğrenecek· 

· Şimdi blıı: Znbeydeyi ta-
. ..,, : Güzel Melike, vezir 

Yahyanm işaretile İrşad ile F ehna
san evine giderken, çok zevkli ve 
fakat tehlikeli bir oyuna giri· 
tirken iki noktayi · istihdaf et· 
mişti: Kocasını yeni bir aşkın 
pençeaine d&şmekten korumak. 
diğeri de kocası01 kendine çea 
virmek. Halbuki bu hedeflerin 
iki.ı:;ini de ele geçirememişti. Ko
cası, hakikaten güzel üç cariye 
satın almıfb ve bu cariyelerin 
onu uzun 1Dnler meshur bıra

kacakları tahmin olunabilirdi. 
Şahsen kazandığı feyi, iki gllzel 
riyanın tatla habralarandan iba
retti. 

Harun, o ıibri maceranın ti· 
riyetinden sürekli bir iğbirar 
blsıl etmemitti ve kendisine 
dlnmtiyordu. 

Zübeyde, bu hlisranı göz 6nti
De getirerek Gzüllirken halife ün 
ittihaz ettiği haşin tedbirleri ha
ber aldı. Y apdan ciddi v~ ,n.. 
mullft tarassut, saraydan bir 
adım atmamasa hakkında verilen 
emir, gDzel Melikeyi yeni baştan 
yeise dGşürdü. 

içinden kan gidiyordu, yüzün
den elem daklilüyordu. Maama-
fib bu hayıflanmalar çok stlrme
di. Zeki ve muhteris kadın, bir· 
kaç mkınbh g6n geçirdikten 
sonra eski düfÜDcelerine, eski 
bulyalanna avdet etli: 

- Men cerrebel mücerrep 
hallet bibinnedame. dedi, koca· 
mı lizumsuz yere bir kere daha 
tecrlbe ettim, pişman oldum, 
artık kendimle meşgul olmaJı· 
yım. 

Şimdi yüreğindeki ateş, kiiUen
mİf sibiydi ve o bir afirli ziya· 
fetler terb"bine girifmişti. Sara
yında ikamete memur edilmekli· 
ğin hayataız ve hareketsiz kalma· 
yı intaç edemiyeceğfni kocasına 

ihsu etmek istiyormuş gibi her 
,na bir ziyafet veriyordu. Harun 
bu ziyafetleri menetmiyordu veya 
menetmiye lilzum g6rmüyordu. 
Y aloız kimlerin Dartilkarar sara· 
yına girip çıktığını öğrenmek· 
le iktifa ediyordu.~ Daha doğruau 
o da kendi zevkile meşgul idi. 
Vftcuda getirdiği canh murabba, 
her dd'mdan başka bir zevk fı.
karan müsekkir bir kaynak gibi 
onu daimi bir heyecan içinde 
bulunduruyordu. 

( Arkuı var> 

- - RADYO-_ -
1 Mayıs Pazar 

lataobul 1200 mt•trt>) 16 grıı. ıo-
foı , rn,5: 11.Lftı Bur han B..') fü• t4aı, 

... >o >: "rnırıofun 21: Keııı.ll Nİ ) aı.i Bey 
ih· .lz hoyoti 'e Ü<'nıwt llaıı ıııı 21 
.!:?: orkestra. 

Bükret - 394 uıc-tre) 20, 10: kon
ser, 21 ,40: gramofon plak tarı , 2:!: Ba
ha Jlaroo operatı. 

Belrrat ( 429 metre ) 20: Milli 
113rkılar, 30,80 Çigan orkestrası, f>l,40 
olo, koro ve orkestra, 23,20: ses 

konseri. 

Roma ( 441 metre ) 20,20: 8por 
ve memleket haberleri, gramofon plak
ları, 21,45: konser, 22,SO: komedi 21, 15: 
:smetana konseri. 

Praı (488 metre) 20: ş ırkı kon-

seri , 'lf' inin b a ı, 23,40: gramofon. 
V ana - ·7 metre) 20,40: Tifet 

Llu .ııin 11\ ı. koıı nel i, ~ı, l!i: flırns 
h .ıv ıları ... 

Pette 550 metre) 20: koıı lcr,rns, 

20,:SO: operadan naklı ıı c Cin• ıı < ter ,. 
ismin<leki opcr . 

V.rıova 158 motre) 20,2a: gra-
mofon . 20.46 komedi, 21,15 b&lk kon
seri, ~,40 ViyolonSel konseri. 

Berlia .._ (16,36) Rifer :)travın ' 
konseri. 

Esrar Perdesi Yırblıyor 
Mel'un Herif Beynelmilel Bir Şerirdir. Bir Gözü 
İtalya Zabıtasile Yaptığı Bir Müsademede Çıkmıştır. 
-Fakat Kat'i Netice Bugün Veya Yarın Anlaşılacak 

(Baı tarafı 1 inci sayfada) Tamam Alh Lisan , VOcudüne iyi bakan bir 
getirildi ve teşhir edildi. Bütiin e·r herifin, kıyafet hususunda ib-
taharri memurlari, bütüu sabıka· 1 ıyor... malkir olamıyacağı ve iize-
lalar, kahve w: han sahipleri Herifin hüviyeti bakkmda ve- ı rindeki pejml)rde elbiselerin, 
morga çağınldılar ve umuma rilen bu malumat gittikçe inkişaf H~rifin hakiki elb~eleri olma-
teşbir edilen cesedi gördnler. etmekte ve yeni yeni safhalar ~r.~nl~ılıror .. Hebnf bul F~l 

Fakat içlerinden hiçbirisi en çakmaktadı•. Bu adaman ismini Me;'unberi;'ku!~1 1 9e :1::~ 
kllçük bir haber veremiyor, her- ilk söyf iyen zat, herifin Türkçe· dır. Sara bıyakları \'e beyaz ricu-
keı " bilmiyorum " cevabile ıe- den başka alta lisan daha dile bir lsllv tipine daba anaa 
çip gidiyordu. Fakak cesedl gö- bildiğini de ileri srrrmektedir. gelmektedir. 
renler arasında eski bir polis YukarJda. cesedi gören bü- Cesedin Teşhiri 
memuru herifi görür görmez ta· tin sabıkahların bu herifi ta-

nımadıklarım lliyledik. Fakat Devam Edecek 
uıdı ve hayretle " Evet! " dedi. · herifin lzerinde bulunan may· 
327 senesinde lstanbul polis kad- muncuğun manasa nedir? itte 

rosunda çalışan bu eski polis, h~ bu gil i hidiselerde tahminleri 
rifio ismini de unutmalDlfb ve kuvveLi olanlar diyorlar ki : 
derhal: "Bu adamın ismi Manil- • " - Evet. herifin üzerinde 
yoe Solon dur . ., dedei. Bu zat maymuncuk çıktı. Fakat eğer 
melan herifi 327 senesinde bu maymuncuk herifin h rsız ol· 
takip ettiğini, o zaman bg. duğuna delalet etseydi, sabıka· 
rada harsızlık yapmış olduğunu lalar tarafından tanmması lAzım-
da iılve etti. Hiç tuphesiz ki bu gelirdi. " 
m=ılümat polisi derhal harekele Bu mlitaleamn neticesi tudur: 
getirdi. Herif çok kurnazdır ve bu 

Parmak izi gibi kattı işlerde pişmiştir. Bu 
sebeple, yakalandıia zaman lunız 

Dairesindeki Dosyalar ıannedilmesi için yamda bir 

Morgta bulunan alAkadar polis maymuncuk taşımaktadır. 
amiri derhal Polis mlid6r1Uğtlne Herif Vücudüne 
haber ginderdi. Çtınkti eski bir Pek iyi Bakmış 1 
hırsızın parmak izi ve aicil cloayuı 
mutlaka mildiriyetteki dairede Cesedi g6ren ve 
bulunacaktı. tetkik eden mOtehaasıs 

Parmak izi dairesinin mütebauıı birçok mllhim noktalarl 
memurlan hemen harekete geç• çıkarm1Jlardır. Herif, 

yalandan 
kimseler 
meydana 

vkudli 
çok kıllı bir adamdır. 

tiler. Bitin dosyalan teker teker F.llm ve apklM'a temhir. 
mu.,-eneclen ~diler. F,akat m Saçları ve bıyığı da muntazam 
senesinde yapılan bir hadisenin mrette kesilmiftir. Vücudünde 
doayeai kolay kolay bulunamı· kabalık eseri hiç yoktur. 
yord1L Bilikia itiaa görmüt bir man-

Uzun uzadıya ar&fbrmak lhım zaraaa vardır. işte bu hakikatler 
geliyordu. Aynca herifin o zaman baza neticelerin doğmaSJna sebep 

mahkemeye verilmesi ihtimali de oluyor. 

akla geldi ve adliye doayaları da -----------... 
arqbnlmıya başlanıldı. Bu araş· Bona Fiatleri 
tırmalar henliz neticesini vermiı 
değildir. 

Bu sırada ikinci bir tanıyan 
Kambiyo Kapaq 

daha çaktı. Bu zat Bahkesirlidir. 
Şeriri tamdığmı, battl ismini bile 
bildiğini, yalnız şimdi hatırlaya· 
madığına haber verdi. Bu suretle 
tanıyanlar ikileşmiş oluyordu. 

Takma Gözün 
Esran Anlaşıldı 

Hidiseyi en ince noktalarına 
kadar tahkik ve tetkik eden · 
muharriri~iz, bize herifin hllvi· 
yeti halkında ilk slylenenleri 
bildirdikten sonra çok '8Y•nı 
dikkat mal6mat getirdi. 

Bu muhanirimiz, pel'fembe 
alqama cesedi tetkik ederken 
bir giziinlin takma olduğuna ilk 
gören ve hatta alAkadarlan da 
haberdar eden arkadqamızd.,.. 
Acaba herifin bir gözii niçin 
takmadır ? Arkadaşamız ona ela 
anlabyor. 

Bu adam beynelmilel tanwamlf 
tefirlerdendir. EVYelce uzun bir 

müddet ltalyacla bulunmut ve ltalyan 
polisini kendisile çok ujrafbrmlf" 
br. Niba19t bir gün ltalyan kara-

binerlerile mel'a herif aruancla bir 
mOsademe olmot ve o mOsademe 
neticesinde terir herifin bir gizil 
çıkllllfbr. itte o gündenberi bu 
azılı adam takma göz kullanmak· 
tadır. Tetkikat neticesinde takma 
gözün iyi ve pahah cinsten oldu
ğu da anlqalmışhr. 

Bu beynelmilel şerir 927 se
nesinde Romanyada da bir hlaa
seye kabramaahk etmif, bir 
bankaya soymuştur. 

Franıız Frangı 00 12 08 
lngiliz lirası 771 50 00 
Dolar o 47 501,2 

Liret 9 25 00 
Belga 3 38 1,2 

Drahmi 37 70 00 
lniçre franıa 02 44 1,2 

Lna 65 40 00 
Florin 1 17 1,4 
Kuron ç. 15 99 00 
Şiling A. 3 77 65 
Pezata 6 26 00 
Mark 1 99 1,2 
Zloti ' 2.l 00 
Pearo 3 79 00 
ı.e, 00 79 73 
Dinar 00 'Z1 40 
Çenoneta ı ıo 87 60 

Tahvilit Kapall!I 
• 

1. Dabib 99 00 
D. Manhbide 47 25 
A. Demiryolu 25 90 

Bona Harici 

Altan 9 87 00 
Mecidiye 43 00 
Banknot 2 Si 

GLORYA'da 
5 Mııyıs Perşembe ak11~rııı 9 1 2 ta 

Münir Nurettin 
Bey ve arkadqlan tarafından 

menimin son 

KONSERi 
Çok flıel ve yeni bir program 

Yukarda eski bir taharri me
mW'unun esrar perdesini yırtan 
.&der eiylediğini yudak. Fakat 
ıanu da illve edelim ld bu lkler 
timdilik hakikatin tam bir ifadeli 
olarak telAkki olunamu. Çlaldl 
şaMt bir tanedir. ihtimal ld ba 
zat yanılmışbr. 

Şu halde cesedin teıhiri n 
bu mal6mabn takviye edll...a 
llzımdır. Bu sebeple celet 
bugün n belki diier .... 
ler de tetbir edilecelr, a,nca 
harid talakikata da devam ola
nacakbr. T etbir İfİnİD denm 
.. de cuet bu,an taluait .... 
nacakbr. 
{at'i Netice 
~e Zaman ? ••• 

Şerir herife fimdilik ....... 
yos Solon diyecejiz. Çlnki orta
da bundan bqka ihbar yoktur. 
Fakat bu ibbann hatala ol ..... 
ihtimal ele yok a..... .... 
erkAnandan salahiyet sahibi bir 
zat bize tunlan llyledi: 

" - Şerir herifia kat'I lalft. 
yeti bagln " yalıat yana _., 
laka anlatalacakbr. Belld .._ 
eclildiif gibi Manilyos Solonclmr. 
Fakat bqb bir aclaaa olma• 
ihtimalini de nazarı dikkate .ı ... 
hyaz. " 
Vazife Kurbanı 
DefDedildi 

Hadiae WDda ap Mr 
yara alan polia memuru lamail 
Hakkı Beyin vefabna d&a t...
aiirle haber vermiftik. Ba nzife
fİU• memurumazan cenazeli d8la 
iğleden soara bllJlk bir 
ihtifal ile kaldmlm11e Vali Maaft. 
ni, Pqlis Mlldlrl, bitin polis 
erkina, Cevdet Kerim Be1 we 
binlerce polis cenaze ............. 
de hazır bulunmUflur. Cenazeye 
b8t8n polis ıube ve merkederl. 
Villyet ve Dahiliye Veklletl 
namma birer çelenk konm"flar. 

lımail Hakla Bey, mbüfla
rının göz ~ ara811Hla E,abe 
defnedilmiftir. Kencliainia geride 
bıraktiğı bir zevcelİ ve iki ,.. 
şında bir çocuğu hnkimet hlma-

yesinde.dir. Çok garip bir teaadlf
tnr ki lsmail Hakkı Beyin pederi de 
bundan 20 sene kadar enel bir 
vinç kazası neticeainde 6lmÜftilr. 

Merhum komiser S lldr Beyia 
ailesi &lllmd~a, dtın, Vali ~ 
taziyesiJe haberdar olmuştur. 
kir Beyia pederi Gerklkte • • 
KendW on iki senedeıaberi 
evlidir. Bir üvey kazı, biri Meh
met, biri de Ayten iamiDde ,iki 
çocuğu vardır. Ölüm haberi ale 
e&adma ptkma dandGrmlftlr. 
Merhum Hakkı ve Şakir Beylerin 
haremleri elyevm hamiledir. 

Şehrimizdeki ,ekf".I' tacirleri 
aralannda ( 200 ) lira kadar bir 
para toplamlflardır. Bu paraJI 
küçük bir yardam olm telakkisile 
merhum Şakir ve Hakla Beyleria 
aileleri.De hediye edeceklerdir • 



BIZiM 
DAK L 

HaSan Sabhah, Ruhun Bakasından 
Hayattan Bahsediyordu Fani 

Bakirelerin Billur Sesleri Ve Musiki Nağmeleri! 
Her halclcı nah/aztlar. 

Şimdı bu münacata kadm ses
leri de karışıyor, genç bakirelerin 
billür sadalan saz nagmelerinin 
Ostünde dolaşıyordu. 

" Artık tulO et. ey (batın) ır 
güneıi. Tul6 et te kalbimizin zul
metlerini nurunla doldur. Günah
·ıarta kirlenen kalbimiz pak olsun .. 
Emrü fermanına canlarımız feda 
olsun ... ., 

Mlbitler, ellerini semaya kal
dmyor, ye yalvarıyorlardı. 

Birdenbire sulana ft bakire
lerin aealeri durdu. Bir saniye, 
koca salona derin bir sl\k6t bi
kim oldu. Sonra yine, sazlarla o 
billür sesler duyuldu. Şimdi 
hep birden, müşterek bir ahenkle 
( tekbir ) getiriyorlardı: 

Bu esnada mihrabın öniınde 
ıerili olan ağır ve ipekli perde 
yavaı yavaş ikiye aynldı. Altın 
nakaflarla müzeyyen olan mihrap 
tamamen açıldı. 

• 
Mihrabın ortasında, altın bir 

taht Uzerinde ( Hasan Sabbah ) 
diz çökmüş oturuyordu. Başını 
kail inin Dsttlne ejınİf.. GGzlerfni 
yummuş .. Kollan, yeşil clibbesinin 
ıeniı yenleri içinde kaybolmut-. 
Alnmda, iki kaşınan ortasında bir 

( nur ) parlıyordu. 

O. iki ( dii) - aym surette -
tlizçlkllllf, laefJ8İ de baflanna ta
•·•• &derine etmif, derin bir 
•ı met " tazim ile oturuyordu. 
lılilarabın duvannı tamamen ihata 
edecek ,ekilde mratanan beyaz 
elbiseli, yilzleri beyaz nikaplı ba
kirelerin elindeki buhurdanlardan 
chnnanlar töt6yordu. 

* Perde tamamen açılınca, mu-
aılri durdu. Mllritler de, secdeden 
kalktılar. Başları göğüslerıode 
ellerı dizlerinin 6stünde, b6yük 
bir hurmet ve taz m ıle oturdular. 

Şimdi koca salon bir tek zı
ruh yokmuş gihı derin hır suldin 

' içinde idı. Burada bulunanlann 
nefes sadaları bile iıitilmiyordu. 

* Hasan Sabbab, yavaş yavaş 

başım kaldadı. Her temas ettiği 
insanı bOyllemek kudretini haiz 
olan keskin •e mOeuir nazarla
nnı, m&ritlerinin &sttmde dolat' 
brdı. Sanki onlann ruhunu ve 
ıuurunu kendi nrhğlncla toplam. 

Sonra.. dudakları kıpırdadı. 
Den.du ıelea mebip ve ult
revi bir uda gibi hallvetli bir 

liaanla ( mev'ize ) ye •••• 

Sesinde,, IJY.~ludlyet ••da. Ev
weli laafif hafif bqhyan bu Mit 
tfttikçe tiddetini arbrm; cotlma 

- cleniz claJrua halini alch. 
86t6n mlritler, blyOk bir be~ 
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Alinin nurunu, zatı pakinde top
layan imam.. Size ve ecdadımza, 
rahmet kapılarmı açtı. (1) imamın 
yer yüzünde vekillerine inandık
ça.. Onun ilham ettiği ili 
hissiyata tabi oldukça, af ve 
mağfiret, daima sizin içindir. 
(Cennet ) e girmek .• Ve (Cem ali 

pak ) i görmek, sadece ibadetle 
olmaz... Namaz kllmak, oruç tut
mak.. Bütiio bunlar, bir ıaste
riften ibarettir. Aııl makbul olan 

ibadet ( imam ) m ( Hak ) oldu
ğuna inanmak.. onun ( Şeriat ) 
ve ( tarikatine) bel bağlamakbr .. 
(imam ) m bir tek emrine itaat 

etmek, ( Ebedi hayat ) ı kazan
mak demektir... ( Ôltım ), yalnız 
imam olmıyanl'lr içindir. Et Ye 

kemikten ibaret olan ( tekil ve 
ıuret ), ( fani ).. fakat ( ruh ) ebe
diyyen (baki) dir. Bir mümin 
için, ( aınm) yoktur. Onun vü
cudO, keskin kılıçlar, zehirli han
çerler altmda liyme liyme edilse 
bile, duyacağı isbrap muvakkattir . 

H zr tı \li ııin toruııl.uı d. n 
Altm<ı imam ol, n tı ıamı C tf ri 

~adık ın •m büydk ol.tf u JınnaU dir 
l maıl. şarap f iti i in ( l'llla 
laakkından ıskat edilm k 
buna t r r olan ( lsmai ı 
dı ini İma ı t.ı nırlar. 

Yazan: A. R. 
Buna mukabil mazhar olacağı 
nimet, na mütenahidir. Ne bah
tiyardır o mümin ki.. tarikatin 
bir ~mrini ifa etmek için canım 
feda eder .. Ve (Cemali pak ) ile 
( visal ) hakkını ibraz eyler ... 

Hasan Sabbah, tarikatin ah
kam ve evamirine ait daha birçok 
MSzler MSyledikten ıonra s6zlerine 
iki kelime ile nihayet vermiıti: 

- inanmak .• Ve.. itaat etmek. 
( Arkuı nr > 

Hergün Bir Rübai: 

[Beyaz gümiifl ve san altın 
toplıyacağım - ve oalan uklıya
cağım - diye uloa glnltıne elem 
ve endite yl\ldbı6 tahmil etme. •• 
Sıcak nefesin ..,._.dan ewel, 
malmı clo.tanla Je. Çlnktl biraz 
sonra - o blriktirdiiin alba ye 
g(lmGfleri • dtipnanm yiyecektir.] 

Resminizi Bize Gönderiniz, ,,.. .. .. 
Size Tabiatinizi Sögligelim ... 

T AHSIN B. ; işinde becerikli 1 
ve mutedildir. 
Birdenbire pa,.., 
lamu, duren
ditane hare
ket eder. Pa
rayı israf et
mez, kazan

mak yollarına 
karşı emn' et 
ve İtllll&ch var
dır, işinde ba-

tolarak bulunmakta ve idare hu
suaunda muvaffak olur. 

* 10 SELiME HANIM: (Fotoğrafı-
mn dercini istemiyor) Mağrur ve 
mlltehakkimdir, biiyiiklilp sever. 
izzeti nefis meaailinde alıngan ve 
mukabeleye mlltemayildir. Me-
dihten hoşlanır. Herkesle konuş
mıya taraftar defı1clir. Hasasi-
1etleri hakkında etrafına mal6-
aaat Yermez. ı 

HULOSI BE': KODQfkaa ve 
~culdiir. S-. 
lizliii HVDIU, 

uysal olur, 
mmmeleline 
bile Ye riya 

NAZMiYE H. : Hayal ve laia 
mevzulanm ca
zip bulur, he
yecan veren 
maceralan a
llka He takip 
eder. Silse ve 
modaya tabi 

oh... .Kendl8i
ne ehemmiyet 

verilmaini is
ter. Kederli 

ve ıamb olmaktQ ziyade aeşeli 
bulunmıya mtitemayilclir. 

• .. iAMDI BEY: Alaycı 

........ -........ ... ..... ... 
Ye ........ 

dilıkat ed•, 

baıkalannm 
iradelerine 

..,..0.k ıa.termez, keneli fikirle-
rinin kaballbıl ister, parayı ve 

efJU1111 lalml İltlmal etmesini 

bilir. 

Bugünün 
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Odaya geldim. Gözüm acıyor, 
bir tllrl6 açalmıyordu. Hemen, 
kızlar kalktılar. Beni pencerenin 
önüne götürerek gözüme bak
blar. içi e kaçan feyİ çıkar
mak ıçin ugraşmıya başladılar. 
Bu sırada kapı açıldı. Elinde bir 
iki lragıtla Hikmet geldi. 
Beni o halde gör&nce merak 
ettı. Çok büy k bir alAka g&l
terdi. Ve sonra izin iıtedi: 

- Müsaade ediniz. Bir kere 
de ben bakayım. 

Dedi.. Kızlar, geri çekildiler. 
o yanıma geldi. Başımı ıol aw
cunun ıçıne alarak büıblittın 
ıpğa çevirdi. Sağ elinin parmak 
uçlarile giz kapaldanmm lzerine 
tema etti. 

Ona, bu kadar yakm bulun-
mak, birdenbire vlcudumu nr
pertti. Fakat, ona hiçbir .. , his
settirmemek için çok tabii bulu
narak: 

- O kadar ehemmiyet veri-
lecek bir şey değil. Her halde 
kendi kendine çıkar.. Zahmet 
etmeyiniz .. 

Diyor, ve bir an evvel, ondan 
uzaklaşmak istiyordum... Fakat 
o mahir bir doktor gibi gözilmü 
tetkik ediyor.. hiçbir teY gö me
diğini slylfiyordu. 

Birdenbire : 
- Hah.. Buldum.. Aman bir 

cımbız veriniz. 
Dedi. 
Rqel, bir anda cuabmm ye

tiftirdi. Hikmet, .. ,. bir itina 
ile sk kapapmm bnartadan 
Wr kaymak PJıarcla. 

KaJIDliı çakardaktan soma, 
tekrar batanı yaldafbrch. Batka 
bir te1 olup olmacbğuu muayene 
etmek için dikkatle ıkime bak-
b... O uman g6zlerimia, pek 
yakından biribirile kaqalqb. 
Onda, hiçbir icadın g&zD
ae bu kadar yalan bakma
IDlf gibi masum bir laeyecan 
vardı. Belki de, bu heyecam bir
kaç saniye fazla hiuetmek için 
bu vesile ile gazlerimin içine, 
bakb,. Baktı.. Bakb. • O, Raşel'le ışıni 16riirken, 
ben de meadilmıi ..latarak soğuk 
aı kolllpi"C91M deYam ecliyordum. 
Raşelle olan ifleri bitli, o da : 

- Geçmİ.f olsun •.. 
Dedi, gitti... O zaman Raşel 

ayağa kalktı. Elindeki defterleri 
masanın htllne atb. Öfkeli bir 
tavur alarak: 

itte, tan• buna elerler ... 
Onun bu kadar ihtimamma 
mazhar olabilmek lcila wr skl
•tln , .... bile feda ederdim. 
Sen, ae tmlli ..... Kewer •• 

Dly-. ..... 
c- 9CIF +1a beraber, 

yilae Wr ........ • .. cenp 
..mektea lı•clmi alamadım. 

* Akpw ne Pl-k• Ye ıece 
yatarken, laep puar gbl me1e
lesini diifünliyordum. Bilmem iri 
ne yapacajua. Ba adama nu1I 
atlataeaitm ? .. Buı&n. pertembe. 
ÔDBmlizde, daha dolu dolu iki 
gh var. lnpHah, ya ha•a bozar, 
yahut batka bir mani zuhur 
eder. Allah kerimdir ... 

28 Eylu 

i•tle slyleaen bu sizlerin, leaİI 
Ye ahenktar jatlerin tesiri altın
da, Adeta a}'UfmUf kalDUf)ardı. 

Hasan Sabbah, fU nretle .aze 

b 11f bra mu, 
olclap pbi ........... 
ltia lbenir, 
kadm maee
talarile allka Fot.fre/ TMlll KllpOIUlllll bozdu. Ne de başka bir mani 

b .... dı: dar olmak iater. Fill mlcadele- 1 1 

bugün, cumartesi... Ne bava 

il lllcis.,lammla Wacabmm. zuhur etti. Şüphesiz, rnildiri 
~~~~~~~~~--~_...L...L.~~_.,__..:.ı...ı_..__.......;..a...a...-:..A.:-.~~~~~~..ll~--------------~------ umumi ~n sôracak: 

omanı 

Yazan: z. j 

- Y ann için hazırmnaz 
mi?. Otomobil sizi n• 
beklesin ... 

Diyecek.. Art k, d&ftlnd 
son çareye müracaattan b 
yapacak bir şey kalmach. 

Ö 
• 

gle yemeğ · nden bir aa 
dar sonra idi. Birdenbire mi 
bulandıgıru ıoyledim. Bet o 
kikayı mustar· t> bir vaziye 
çirdim. Ve sonra, bird 
tuvalete koştum. Biraz a 
makla beraber, sesimin 
ifitileceği derecede birkaç 
tilde bulundum. YGziml, 
yıkadım. Hiçbir gtioahı oll 
lokantacıya linet ederek < 
re idim. 

Kızlar merak ediyor •e 
mzlığımm derecesini soru)' 
Ben, bittabi hastabpmı art 
ça artbrdım. Nihayet, izin 
için Raşeli Aflldiri Um 
yolladım. Mlidiri Umumi, 
sızlıj'ımdan dolayı pek tel 
miş ve derhal eve giderek 
bat etmemi söylemif. 

Allah razı olsun .. Bu pa 
da bö lece atlattım. Ba 
bundan sonra b şka bir t 
bur ederse; hak var, rahmet .. ,. 

Bugun, öğleden HDl'a 
ıa uzanDUft F ran ızca bir 
okuyordum. Pansiyonun h · 
çisi odaya girdi. Uı.unc 
kutu getirdi. 

- Şirketten size r 
mifler. 

Dedı. Hemen yerimden 
bm. Üzeri, iaee bir fel'itle 
lanDUf olan kutunu 
açbm. içinden bir kart il 
beyaz karanfil çaktı. 

karta bakhm. Üzerinde • 

Yazılı idi. . . . . . . . . 
11 T ... 

Nihayet bugUn, cilrml 
halinde yakalandık. 

Son plerde Hikmetle 
biraz artbrmlfbk.. Günde 
defa muhtelif bah nelerle 
biz'm odaya g li r, yahut 
onun odasına g' diyordu 
hal, tabu, nazarı dıkkati c 
inceden ince dedikodular 
ma gelmiye bqladı. Dedik 
yapanlar da kim ? • • O 
eski oda arkadqlanm. 

Fakat, Hikmetle 
yOz kız rtacak birteY 
lçm bu dedikodulara ne 
eliemiyet veriyordum; ne d 
mel.. Her halde, mlcliri 
minin de kulatına bir 
fualdamat olacaklar ki, o d 
kaç defa inceden iace ala 
Hatta bil- p 

- Baza dOflnceaiz ka 
kazlar vardır. Daima 
ye ge°' erkeklerin etrafmd 
J&fll'lar. Halbuki, öyle bir 
YaflYOftlZ ki: Ne rençlik 
de gtb:ellik insana bir teY 
etmiyor. Heqey, para ile 
yor. Eğer ben kadın y 

olsaydım, genç fakat 
keklerin etrafında ~ıouı~Clll 
ya la fakat zengin bir 
a rd m 

Dedi. Ben b a hiç 
vermedım. Ale i bir şey 
gabi bu söz eri h f f bir 
sumle g çi~tirdim. 

( Arkuı 
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Bir Ölünün Hatıra Defterintlen : 

HAİNLERİN İÇ YÜZÜ.__--:_;=_ 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Yapblar 
ULKESIZ BİR SALTANAT VE ÜMMETSiZ 
HİLAFET KURMAK lSTIYEN 1-lAİNLER 1 
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Kıral Hlse)'in, yalnız onunla 

"'ier lirarileria tem .. •e• menet
mek için ltu iti yapmıı dejldi. 
O, Wr t.aftan da VMdecklin 
keri•de tazyik yapmllk iatiyor4u. 
Ôyle bir tazyik ki, neticeli mat
rut ht\nklnn teslimiyeti olsun. 
Aşağa, 111kan ikisi de bir ip 
iizerinde oynuyorlardı, ayni he
defi kovalıyorlardı ve tarih
ten ayni itimat ile tekerrür 
bekliyorlardı. Vahdeddin alh, 
yedi yüz sene evvel Mısır 
Sultanlarından himaye görerek 
Blkesiz bir saltanat ve ümmetsiz 
bir bilAfet kuran Abbasi Prensi
nin mar"r lsım örnek tutuyordu. 
K ral l ·yio de Yavuzun zorla 
bilifeti almasmı kendisine nilmu
ne ya mak istiyordu! 

Fakat cambazların biri aende
lemişti, düşmek üzere bulunuyor
du, Bbürü muvazenesini henftz 
muhafaza ediyordu ve rakibini 
iözlüyordu. Sendeliyen VUcled
clindi, yol~n laall,etiae 
bel baiJayanik .. ıealeri _,__ 
Taifte piDelrliJordu. 

Kini Hlaeyin de yavaş yavaş 
mauesini kaldırarak Mustafa Sah· 
rileri, Zeynelabidinleri iskandil 
ettiriyordu. Bu ifte lnılland.ğı 
adam, hariciye nazın Fuadfllhabp 
idi. Bu zeki arap, dolaşık yol
lardan yürüyerek firarileri k~ndi 
maksatları etraf mda toplamıya 
pLfb, fakat bir netice elde 
edemedi. OnJar, ke.adi bulyalan
na merbut y&fl)'orlardı. 

O arada kayde değer iki 
hAdise daha oldu: Biri, firarilerin 
ahlakına, terbiyesine ve biribiri için 
beSledikleri muhabbete mikyas ol· 

nak itibarile mühimdir.Evvelce yaz
cbğınuı \feçhile frarilerden bekAr 
olanlu, Klbe barimine bitişik 
olan medredseye yerlqtirilmlfler· 
di. .. Mahfeli Humayun " denilen 
hkre de orada tdi. Karal Hlleyin 
her cuma ,ano - O.malı padi
phları ıibi • eelim4'l ""81 , .. 
par Ye katır koşula arabu..ın 
etraf.ada çıplak ayaklı ........... 
mahafndar kotPfhliu halde o 
h&creye gelerek namu kılardı. 
Şu llale pe firarilerin beklr 
1u ... , Mekkenin en m&bim bir 
yerinde oturuy<irlanh. Bir taraf
laruada KAbe vardı, yam batle-
nada .. Mahfeli humayua" bulu
nuyordu. Onlar, orada Jİyİp iç~ 
yorlarcb. aynen alclıklan enakan 
büylk bir kısmını aabp nalde 
tahvil ediyorlardı, Aylıldannı da 
biriktiriyorlardı. Manevi ve pek 
iğrenç olan sefaletleri dGştlnllJ. 
memek şartile adela mesuttular. 
Fakat bol yemek ye bol para 
bir kısmını çileden çıkanyordu, 
havai Z4;Vkler aramıya aevkedi
yordu. 

Kibeoin kutsiyeti, oradaki 
bitmez tükenmez ruhani tebliller, 
heyecanlı ahenk, bu nefislerine 
düşkün adamla da vicdani bir ba:ı 
uyandıramıyordu, aüfliyat istiyor
lardı ve süfliyat arayeı .-lardı. 
çlinki sefil yar,hlm şlı\, 

Kert Abidin, bubnaa cotkua
lafmııt , bir şeyler 1..-•9' .ve 
hofttdaea eğlen_. iÇİD ... 

PSS• ~ \IJMJM~--~ 

CamlJaslartlan biri sen
delemifti. Diifmek üze
reydi, obürü henüz mu
vazenesini muhafa edi
yordu! 

Nihayet bu ihtiyacmı tatmin 
için çareler ve vasıtalar buldu, 
odasandA bir .. Tarap Meclisi,, kur
du. Kibenin yanmda tarap, zem
zem kuyusunun tistllnde ifı'et! •• 
Şaban Ağa, batına yorganı çe
kip uyumakla, Muhittin Pap da 
tespih çekmiye koyulmakta bu 
sahneye karşı_ bitaraf fcaldılar. 
Lakin Mustafa Natık. nasihat 
vermiye kalkışh ve bu yüzden 
b&ttln Mekkeye parmak 111rtan 
bir arbede çıktı. Kürt Abidin 
Fevzi, kardeşi ve Mustafa 
Natık , boğaz boğaza ıelerek 
medreseden - he l de don paça -
sokağa dOşmUşJerdi. Söviifüyor
lar, yumrak.laşıyor ı· ve tekmele
ti~orlaa da. Seyre koşaıan halk ta, 
Kabeye mücavir kaydolunan ho
vard ~Jann bu haline ıslık çalı
y~ rlardı. 

İkinci hadise, elli kişilik yeni 
bir firari kafilesinin Mekkeye 
gelişi ir. Bunlar, ls'.enderiy_edeki 
malım KAr~ansaTaf nııaafirTerfada: 
bir k sm idi. Otaaa bol para 
dat tıldağını itilerek ıevlilenmif
ler ve Vahdecldine mektup 
yazarak kendilerinin de getiril
meleriııi rica etmiflerdi. O, 
k1ral nezdinde tavassutta bulun-
du, k1ral da bu tavauutu kabul 
etti. Şı kadar ki yeni misafir
lerin ı yol masraf ıDI denıbde 
etme 1 ~ iktifa ediyordu. Yani 
bunlara, evvelkiler gibi maq ve 
enak tahsis etmiyerda. Bu se
beple elli kişilik kafile Hicaz 
payitahtında elim bir sefaletle 
karşılafhlar, daha doğrusu yaka· 
lannda taşıdıldar1 yoksulluğu 
orada da muhafaza ettiler, kahve 
peykelerinde liirOncliller. 

Bu Mutafa Sabri talomına 
bir dere miıcli? Şerif He.eyin, 
bir ıa... füarilerl aç a pplak 
barakmalda lblrleriae ( aklıma 
bet-aza aha. ~ lili .tfe bl,le 
yapama " ma demek istiyordu 
Bil' -. F.a.t ..... ~at. 
Şe,,. .... • ............ 4' .. _ 

da Mısırdao Meleke e gelen 1kin· 
ci kafilenin orada clllenmiye 
mahkim edilmeleridi!'. 

Vabcleddine yaıs'an mektup
lar, Kıral Hiiaeyme sunulan ariza
lar, bir fayda temin etmiyordu. 
Elti kitilik miilteci ~'°J.I• slrlaUp 

duruyordu. Bu hal, oalarla M ... 
tafa Sabri ta1u •••• , ........ 
tile bir •...._ma wyandırdı. 
Şimdi iki taraf biıibirlıd .... 
hükumetine jurnal ediyordu. M_. 
tafa Sabri. ellilik talmnda anar
fistler, komtlnistler ft bo)fevikler 
bulunduğunu haber veriyordu. 
Berikiler de, sakıt ıehisll
mın Hicazda ihtiW pkaracajı
nı yazıyorlardı. K.ral Hlseyin, 
miistehzi bir tebealmle oku
dutu bu iurnallan • bpkı Abdnl
hamit gibi - tasnif edip sakhyardu. 
itte bu vaziyette ramazan ayı 
ıeldi, bacılar çotaldı. Mustafa 
Sabri de aylardanberi notlanm 
baZJrladığı beyannameyi kale•e 
aldı, müsveddesini Taife glinde
rip tasvipettirdikten tonra Kıral 
Hnse ine sor;nıya bile Hizam gir
meden matbaaya Yerdi. 
. Bu beyanname, çok glll&nç 

~ır feydi. İttihatçılann tuiidare
sınrl c ·ı, zulümlerinden. irtiklpla
ran · ve dinsizlilderiaden balı
ıolunarak Vabdeddinin 0 .Wida
reye, o zul•imlere ye dimizliie 
harp ilin ettiği, bu ıebf"'lfe va• 
t~nından cüda dilftlli6 .eni
nıyordu ve netice olarak ta is
lim ileminin bu mefl'U ( 1 ) hali· 
feyi tanımalar1 isteeiyordu. 

~ .... , 
Kıralı Saltalcat Yemini 
Dublin, 30 - M. Da Valera 

Karala sadakat yemiaiDia ortada 
kaldll'tlmuma ait 1r._ llyilaa
ıın·n ikinci ....... .._.. Wr an 
enel bitiril_. laaldanda bir 
takrir vermiftir. Ba takrir ancak 
6 rey kaz•am'f ve birçok ıtb'll
t61ere sebebiyet •ermiıtir. 

Krllger Meselesi 
Stokbolm 30 - Htlktmet 

Kr6ger ve dipr firlcetlerin iste
mit olclaldan morator,oman IOD 

mlddet olmak here Ma,.. niha· 
yetine kadar te•clit edilmesini 
kabul etmiftir· 

8. Orfanidi. 
Mimar, lttiteahhit 
Gaı ... .,. ............ . 

SON POSTA 
Vevmt, Mıa'll, lfan.81 ,,. Hal• 

..... i 

(dara 

liıgilterede Polis T eşkilah 
• 

Çok Muntazam fşler 
İngiliz Süvari Polisleri Bir Cambaz 

Kadar Maharet Gösterirler 

.. iri• ,,,.,._,,_ çılcaa polial11r 

Avrupa deYletleri arumda 1 lngilterecle polis tefkUAb bq-
polis tqldllb itibarile lngUtere laca iç fUbeyi ihtiva etmektedir. 

"1ade polisler, süvari poliiler 
Ye Iİ9İl tetkilit. Aynca kacba 
polillerdu mürekkep tefkilib da 
ba ... ılkredebiliris. Fakat 
lhl .... t11YIM1 pJ9I mlhim-
6 n IHlpk ,. ..... aynlBllf 
olank çahpnaktachr. Slvari. po
lia ....... ; ...... ~ 
.,., pon.ı.i hinidllE ~ 
ltlr ~hu6t fa1'm olarak 
,..._ .... , ... Sllnıd poıw. 
bir ·-iae,pıe J•pılma• mlmldlia 
o1aa bltla maaevralan 1aa ita;. 
biliyetW Waclirler. -Y ..... 
ki reaim'-cle de air ..... IZ ıdli 
..... ..... paliılıll .., ... 
• •uı•lıe ,... ._ .. ,:,~ 
b ol .... •ı'ıle manewa J.,..aif 
r:...~·.,. maharetlei -~ 

lngiitere . polis leflrillt.a 
( Skotland - Y ear ) imi veril
mektedir. 

Fotolre/ TaAlıll K_,.. 
TalNat'nbl li"" ek fatiyo • 
sanız fototrafaa zı 5 adet ku-

pon ı e birlıkte ıllMlerlni.ı. 

Fotografınız • raya tabıclir v 

Is m, 
veya 

iade ~ 1 ez. 

• •e• " 
ın' .? 



12 Sayfa 

Sinek, tahta kurusu ve bütün ha
şaratı yumurtalarile kat'iyyen imha 
eden ve yarı yarıya ucuz olan 

Paris'in en kibar 
sosyetelerini saran 
harikulade bir zevk 
ve ' san at • 

eserı 

Modanın en ince 
cami enfes bir 

ısteklerini 
ipekli ... 

Akşam · tuvaleti 

• sabah - ve ya • 
Aprernidi elbiseleri 
için tercih ediniz ... 
Çünki: 

Bu {ş te lpek~ . -indir 
İstanbul ve Ankara satış şubeleri 

21 yıs'ta Açılıyor 
Krepton Krepinin en güzel ve canalıcı 

renkleri Ankara sergisinde teşhir ediliyor 

. Dr. A· KUTIEL 
Cilt n zührevi hastalıklar teda-

Yihanesi Karakö1 Börekçi fırını 

ııraıında 34 

Zonguldak Hukuk Mahkeme inden: 
\yşo Nimet Hanım tarnfınclan ika

rıH tgiltn meçhul latan bul Hcyoğl u 
J ıı llllbrıhçe Turşucu sokağı 12 hane
dı Bahriye Miitckaitlerinclen lbrnhiuı 
Uı ııdi :ıloyhino ikame olunan lıoşnıı~ 
ııı.ı da \·asmclan tlolayı ruurııailcyhi ıı 

2.-, ;, 1J:l::"? çn.r:unba günü saat 14 t.e 
fi ıık ıık mahkemesinde haıır bul unnıa
clrµ-• takdirde muhakemenin gıyaben 
r J\. t edileceği illin olunur. · 

f .. tııııbul • c-kizinci lrra )fenıurlu
f!' ı ıcları: 

Bir borçtan clolnyı malıeuz vo pa
ra~ .ı çevrilme i muk:ırrC'r eşyayı 
3 ;-, 4J,I~ tarihioo mü~adif Salı gilnU 
~.uıt1.1lbode tarımda saat ı ! ton 1U ka
,for .ıı;tk a.rttırma suretilo satılacağın

daıı talip olanların vakti ınczktlrd& 
ııı.dı.ıllindo hazır bulunacn.k oıcuıurine 
uı uraı;aatları ilan olunur. 

Göz Hekimi 
Dr. Nuri Fehmi 
Cağaloğlu, Süreyya B. apart. 

No. 1 saat 3-6 Tel: 23212 

PERT!:V SL!rubu 
PERTEV Brlyantın 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Puaras 

SON POSTA MayJs 

alıF Kokusu IAtif olup kat'iyyen leke yap
maz san'at ve rekabet sahasında 
nazir; yoktur. Hasan Ecza deposu. 

Budapeşte Beyııelmilel Sergisi 
7 - 16 Mayıs 

Budapeşte'yi baharın güzellikleri içinde ziyaret ediniz. 
Artistik ve musikili müsamere kongre ve spor hadiseleri, amele cemiyetlerium 

beynelmilel koral müsabakalan. 
Fazla malümat almak için : Budapeşte Beynelmilel Sergisinin Bahri Mümessili: Galatada Hüdaven

Von <ler Zee. Efendilere müracaat olunması. Telefon B. O. 4986. 

A 

Memleketin yegane salon mecmuası 

4 nefis talılo - 40 sahiro r(l:;İıııli Avrupa Iıartallk H:ulyo prrıgraınları 

Bugün çıktı - Her yerde 20 kuruş. 
Umum Bayii - Orhan Bey Hanı altında Hasan Basri 

~ 1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 i] 
Eminönü Be!ediyesinden: 
Darülfünun bahçf·sindc başı boş olarak bulunup teslim ve tahb 

muhafazaya alman keçinin sahibi her kim ise bir hafta zarfında 
almadığı takdirde a!elfısul satılacağı ilan olunur. .. 

Vesaiti nakliye resmindc:n olan borcundan dolayı haciz altına 
alman Rornoros İskenderidis Eiendiye ait bir adet mengeneli ma• 
k:ı;> tezgahı ile hır ıdet motörlü makap tezgahı mayısın 2 inci pa· 
zartcsi l iinü Istanbul Belediye mezat idaresinde bilmüzayede sah· 
Jacağı itan olunur. 

* Galat ada 8. 12 N. lı dükkan Teminat 166,50 Lira 
.. 17. 161 

" " " 67,50 " 
" 

15 - 165 
" " " 59,50 " 

" 
4-4 ,, 

" " 148,50 
" 

" 
7. 10 

" 
,, ve üç oda 

" 384 ,, 
il 159. 163 

" " 
ve bir " " 41,50 " 

" 16. 163 
" " .. 58,50 " 

" 11 - 18 " ,, 
" 166,50 " . , 5-6 

" h ve iki oda ,, 182 
" 

" 
t • 2 

" " ve bir oda " 229150 
" 

" 
2-2 " " 

ve bir oda il 200 " ,, 10. 16 
" " ve bir oda 

" 225 " Knpalıçarşıda Alipaşn hanında 1 t N. lı oda " 2 ,, 
Yukarda yazılı emlak kiraya verilecektir. Talip olanlar tafsil At 

almak için hergün Levazım Müdürlüğüne ve ihale günü olan 
5 - 5 • 932 perşembe günü de teminat makbuz veya mektubu ile 
saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat etmelidirler. 

Doklor Orfarıidis 
Zührevi ve cilt hastalıklara mütehassısı 

Beyoğlu, Tokatlıyan karşısı No. 251. Tel. B. O. 3734 

İstanul Gümrükleri Muhafaza Mü
dürlüğÜnden : 

ı - Yeni olarak bir adet elektero ınotör pazarlıkla alınacaktır. 
2 - İsteklilerin % 7,5 teminat akçelerile ve fenni şartnamesini 

tetkik1e 4 Ma.yıs çarşamba günü saat 11 de mildüriyette bulunmaları. 

lı:ıt:rnbtıl Diirdiiııl'ii icra .Mcııııırlıı
~ııuau: 

Jlasküydo =:::iıtHıccclo 1ılahınut-
,ı••n nıalıalle,..iııde Karaağaç e:ıddc-

hHfo eski ü~J,Gl,63 yeni 83, 8311, 
ü5J !)i 1, 07 ,3; 97 /4, U7 /5 num:mılnrla 
murakknm hanede mukim ikon C'lye' m 
ikamctkahı meçhul borçlu Mahmut \'O 

hiqsodar $alih vo alacaklı Mehmet 
Bevlero: 

.Mahmut Boyir; Nazını Beye 10:.!00 
lira mukabilinde lıirirıci derecede 
teminat irae ottiği \ ' O tnınaıııına 35000 
lira kı) met takdir edilen yukarıda 
yazılı ıııa bahçe iit;' bap lıaneııin iki 
lııı.p dUkkaıı ve IJir gazinonun 8 hi c 
itil.m.riylo iiç lıisse-,i açık nrltırrıııya 
vazedilmiş olup 8 mayıs n32 tarihin· 
do şartmunelcr clivanhanoye talik edi
lerek 24 ma \' IS 932 tarihine ınUsarlif 
sah günü sa.at 14 ten 17 ye kadar 
clairoınizdo a.çık arttırma ile c:atılacağ"ı 
\'O arttırmanın 'İkinci olup birinci 
arttırma ında. 3500 liraya talip ~·ıkıııış 

olduğundan bu kcrro en çok arttıranın 
Uzorindo lnrakılacağ1111 natık işbu 
ikinci arttırma ilanı borçlu \'O hisscclaı· 

ve alakadar olmanız hasaLiylo 9!10/21 
dosya nuınarıısiyle ta.ra.flnrınııa ilaııorı 

tebliğ olunur. 

BAHRISEFİT 
Felemenk Bankası 

IST ANBUL ŞUBESİ 
idare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 F L. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 F L. 
İhtiyat akçesi: 

3,250,000 F L. 
Galatada Karal<öy paloıta Telefon: Bey• 

oğlu 3711-5 Is tan bul till tubeıl: 
"Merkez Poıtaneııi ittisalinde Allalemcl 

han ., Telefon : 1st. 563 

Bilümum banka muamelatı 

EMNiYET KASALARI ICARI 

Cilt ve ~ührcvt hastalıklar Mütehuaıu 

O O K T O ff 
Ömer Abdurrahman 
lıtanbul emrazı zührevi ye 

diıpanıeri Sertabibi 
Ankara caddesi ikdam Yurdu 

kqismda No. 71 

KARADENiZ POSTASI 

ERZURUM 
vapuru 

2 Mayıs Pazartesi 
günil akşamı Sirkeci' den hare
ketle (Zonguldak, lnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene iskelelerine uğ
rayarak Rizeye gidecek ve 
gelecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Y eJkenci Hanındaki acentalığJ· 
na müracat. Tel; 21515 

1stanbul Dördilncll icra Memurlu
gun<lan: 

'famauıına 3u000 lira kıymet takdir 
edilen Hasküydo SütHlcedo Mahmut 
Ağa mslıallcsiııin Karaağaç caddesinde 
atik 53, Gl, GS vo cedit 183, 88/1, 95, 
IJ7/1, 97//3, 97/4, 97/5 numaralı maa.
balıço üç bap hane ve iki kıp dllkkft.n 
vo bir JJap gazinonun sokiı hisse iti
lmrilo üç bissesi açık arttırmıya vazo
<lilmiş olup 8/5/9:32 tarilıiııdo şartname 
(livanlıaneye talik edilerek 2!/5/082 
tarihino milııatlif sala gOnU saat 14 ten 
17 yo kadar Jstmıbul DördOncU 1cra 
Dairesinden :ıçık arttırma suretilc sa
lacaktır . Arıtırma ikincidir birinci 
arttırmasında 3500 liraya talip çıkınıt 
olup bu koro on çok arttırmanın Us
tiinde bırakılacaktır. Arttırmıyn iştirak 
için yüzclo yedi tomirıat a.kçc i alınır, 
milterakiın Vergi, Belediye, Vakıf ica
resi ınilştcriye aittir. llnkları Tapu 
si .. illorile alıit olmıyan ipotekli ala
caklılarla. diğer a.laca.klıların vo irtifak 
hakkı sahiplerinin L>u haklarını ve 
hususile :faiz vo ınasnrire clair olan 
icldi:ılarınnı ilfüı tarihinden itibaren 
20 glln içinde evrakı ıniispitolerile 
birlikte bilclirmoleri l!l.zımdır. Aksi 
halde hakları tapu sicillerilo Sabit 
olınıy:ınlar satış l.ıcdclinin pa~ hışlama
sıııd:ın lıariç kalırlar. 

Alakadarların icra ve lfHls Kanunu
nun 119 uncu maddesi hükmüne göre 
t-Ovfiki hareket etmeleri ve <l:ıbı:ı. fazla 
ınıılümat almak istiyenleriıı 930/21 
numar:ılı dosya ile mcmuriyotimize 
mUrncaat eylemeleri vo ithu ilf4n va-] 
rası ikanı cıtg:\hl:ırı meçhul bulunan 
borçlu Mahmut vo hissedar olmak do
Iayısilo aHi.kadnr lııılunaıı Salih Beye 
ve Salih Bı1ydcn al:ıcnklr Mehmet 
Beye tobliğ ıııakaıııın:ı kaiın olmak 
iizcro ilfrn olunur. 

Gülhane doğum ve kadın 
hastalıkları muallimi 

Hastalannı cumadan maada hergtln 
2 den 6 yo kadar Cağııloğlunda Yere

batan caddesinde Orhan Bey opartı

manı No. 3 te kabul ve tedavi eder. 
_._. Telefon : 23294 

Çocuk hastalıklan mUtoha11111 

Or. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon B. O· 2496 

Kulak, Boğaz, Burun Müteha11111 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoğlu, Mektep ıokak 1 

•Telefon : 2t9& 

Son Poata Matbaası c:=======:======================-
Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ratıp 
Netriyat Mildüril: Halli LOtfi 

• 


