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APONYADA BÜYÜK KORKU VAR 
ehlik 

Başvekili Öldürenler, Şimdi De 
Dünyaya Meydan Okuyorlar 

auıun DUnyaya meydan okunmasmı lstlyen Japon donanması, 
Şanghay önlerlnde 

! okyo, 19 (Hususi) - Baş· 1 mensup olduğu Seyyukay fırka-
~~kıl M. lnukayı öldürenlerin sının merkezine, Polis Mildürlü-
ırtaL:ırn genç deniz zabiti i]e ğüne ve Adliye Nazirmın hususi 

kara zabit namzetleri olduğu ikametgahına ablmışbr. 
tarnanıen anlaşılmıştır. Başvekile Ayrıca polis müdürlüğüne" karşı 
karşı atalan ilk kurşun sağ şa- sekiz el de silah ablmışbr. Bir 
~ağına, ikincisi de yüzüne isa- polis memuru, bir de gazeteci 

et etmiştir. · yaralanmıştır. Beşinci bomba Ja-
Başvekil evinde katledildiği sı· ponya Bankası, altıncısı da diğer 

rada şehrin muhtelif noktala· bir Bankaya karşı atılmıştır. Ay· 
tında atılmış olan bombaların rıca ünif'>rmala bir genç, rsabık 
adedi altıdır. Bu bombaları atan- mülazim Naşidamn evine zorla 
lar da askeri üniformayı labis bir- girerek kendisini ağır surette 
takım gençlerdi. 

1 yaralamıştır. 
Ik dört bomba, Başvekilin ( Devamı 8 inci sayfada ) 

Tütün Kongresi Ve 
Yunanlıların Fikirleri 

Pazar gUnU son celsesini aktedecek olan tUtUn kongre heyeti 

Atina, 19 ( Hususi ) - Şark ve Bulgaristan arasında teşkil 
lUtUnleri hakkında cereyan et· edilecek olan " Şark Tütünleri 
mekte olan müzakereler, burada Müttehit Cephesi Teşkilatı ,, nın 
büyük bir alaka ile takip edil- büyük faideler temin edeceği 
nı~ktedir. Bu meseleyi M. Veni- kanaati hakimdir. 
zelos ta şahsen ehemmiyetle tet- ı Şark tütünleri, bütün dünya 
kik etmektedir. istihsalitımn yüzde yedi veya 

Bur'ada. Türkiye, Yunanistan (Duamı ıo uncu 1ayfada) 

Atinada Bir 
Casusluk Davası 

Atina 19 ( Hususi ) - Birkaç 
gündenberi sabık bahriye zabiti 
Lagudakos'un Pirede m~hakeme
sine başlanmıştır. Bu adam, ecnebi 
bir devlet hesabına casusluk 
yapmakla maznundur ve, bahriye 
mesleğinden ayrıldıktan sonra 
bir takım mühim evrakı hamilen 
memaliki ecnebiyeye giderek 
orada bunlan satmıya teşebbüs 
etmişti. Muhakeme, hafi olarak 
cereyan etmektedir. Sabık bahri
ye zabitinin idama mahkum edi· 
leceği zannolunuyor. 

Dört Aya Ü 
]Bir 

Kadıköytınde, Uzunçayırda o
turan Devlet Demiryollannda 
manevracı muavini olarak çalışan 
Ferit Efendinin kuluçka yatan ta
vuğu evvelki giln ~ivciv çıkarmış, 
fakat bunlardan hır tanesinin dört 
ayaklı olduğu görillmüştür. Bu 
hilkat garibesi yirmi dört saat 
yaşadıktan sonra ö~~üştür. 

Matbaamiza getınlen bu yav· 
runun resaıini dercediyoruz. Şa
yanı dikkat olan n~kta! yavrunun 
vücudunda berhangı hır teşekkül 
bozukluğu bulunmamasıdır. 

Lindberg Ailesi 
Çocukları İçin 600 Bin 

Lira Sarfetmişlerdir. 
Nevyork 19] !"fususi) - Kü-

çük Lindbergın kaçırıldığı 
gündenberi ger~k babası ve 
gerek Lindbergın kayınvaldesi 
Madam Morrov üç ay zarfında, 
çocuğun bulunması için 6 milyon 
frank sarfetmişlerdir. ( Takriben 
600 bin Türk lirası ) Bu paranın 
çoğu, hususi polis bafiyelerile hiç 
bir işe yaramayan şu veya bu 
taraftan verilen malumati iç:in 
sarfolunmuştur. 

[ Bu meseleye ait taflillt beşinci 
ıa.yfamndadır.) 

Metruk Saraylardan Bir 
Kısmı Harap Oluyor 

Bunların Gazino Veya 
Y apılcası Muvafık 

Eğlence Yeri 
Görülüyor 

Harap olmıya yUz tufüığu el:irUten eıikl: ..raylardan 
Çajlıyan Kasrı 

Milli EmJak İdaresine devre- J kısa zamanda bu köşkleri tamir 
dilmiş olan saraylar muntazaman etmek imkanı yoksa bunların 
gözden geçiriliyor. Hal ve vaziyet.. ve azino eğlence mahalleri ha-
leri yakından tetkik ve takip edi- ]ine getirilmesini muvafık görii-
liyor. Bu tetkikab yapan Beyoğlu yor. Uzun müddetli mukavele-
Defterdarı Ali Riza Beydir. Bu lerle kiralanmasını tavsiye ediyor. 
tetkikatın neticeleri, birer raporla Maliye İdaresi henüz bu bu· 
Mali.ye Daire1ine veriliy?r. ~u susta bir karar vermiş değildir. 
tetkıkattan anlaşılmıştır kı, Çag- Fakut hususi ve tarihi kıymetleri 
lıyan, Balmumucu ve İmrahor ka- olan bu binaların her halde ve 
sırları günden güne harap olmak bir an evvel harap olmaktan kur-
vaziyetine girmektedir: Raporlar, tanlmaları lazımdır. 

Yüzünden anlı 
• ınayet lşlendı 

Çankırı, 18 ( Hususi) - Ilgaz tarafl'!nnda çok feci bir cinayet 
işlenmiştir. llgazın Ulumelan köyünden Abidin isminde birisi gece
yarısı evinde öldürülmüş, cesedi parça parça edilerek Derves dere
sine atılmış bu suretle kanh faciaya ait iz yokedilmek istenilmiştir. 
Hadise bir kadın meselesinden çıkmıştır. Bu cinayeti it·tikap edenler 
ayni köyden fsmail ve Osman isminde iki kardeştir. Yakında şehri• 
miz Ağır Ceza Mahkesi bu kanlı facianın muhakemesine başhya-
caktır. K. K. 

Tarihi Evrak Hala Günırüklerde Bekliyor ı 
- Gıızetelar -·------

Kontenjanteman memnuiyeti halledilip te tarihi evrakın müzeyo 
naldedileceii zaman gümrük ambarlannda görülecek bir manzara. -



2 Sayfa 

(.Halkın Se;i 

Faydah T ewebbüs-
ler Ve Şekilcilik 

Yuaaat.tana balak i~ edft· 
•ek makaacfile rUmrüte ıetl· 
rilea buz depolu •andıklar, 
koMenjan lialıminıf e •ahil el
.... i~ •hal ••lm...ıf. 
HaAllld ba •ndıklar m..ıe
lret llıır.acabada kullHll.acatı 
l~in ithali hem zaruri. hem de 
faydalı olmak Uzımgelir. Bu 
lıııaauata hallan fikirlerini ya-

1 

.ayoru: 
.Abmet Bey t Kumllapa eaml ıokak .5 ) 

- Bizi bugillkn sıkmbdan 
kurtaracak Ye ldaadi refaha 
ulaşbracak tek bir çare vardır. 
O da ihracatımııı artırmaktır. 
Kontenjaa tedbic-lerinden fitin da 
maksat budur. .şimdi ıstaAhulaa 
balık meYSİmidir. Çirozun geçen 
aene bini ( 20 ) liraya ıaab.hrken 
bu aene ( 4 ) liraya kadar düıfUi. 
Çünki Yunanistan •e Romanya 
her sene ballk vk-iJor. Baza 
tacirler Yuu=m=e "Jllf8lllllar, 
taze balık ilu-.cma ........... 
#abt hm eaecWd.. kontewjaaa 
dallil deji diye ftıilae•it Eia' 
... cloi•• - alibclarlar c1alaal 
...... plerck tedbir ...... ...... 

• 
All - .,. ( Gml.a. •..-=• IJ ._ 

•121t - v-==·· w.k aı...a 
için retirtilea baz depOlm -
~ depmıilo yerildiji 
halde p~ lth•lba tah
dide tlhi oldui- biliyordum 

mma ihrac•'• ela hlJle weeialar, 
mana kalacai- laabruu ,mr
miyorda-. 

Nuri BeJ' ( KahrcıoJlu han 7 ) 

- Ghriılderimizm uyanık 
bulunmasa çok lizımdır. Konten
Jan us•lünü yeni tatbike bqlacL· 
jımız için ufak telek kt11urlan
ma olaDMir. Bmıı.. göriildiikçe 
derhal tashila edilmesi icap etkr. 
Memleketin istifadesi menubabs 
o1duju zaman ıekilciliği derhal 
terketmeliyiz. 

BuJıaristandan aelea buihi 
ewak ta tekilcilik yllıünden hill 
pmrük ambarlanada bddiyor. 

-Seyfi 897 ( Koıka Hasanp .. a ıokal.: •. ) 
- Tahdit karan it.rac:atılB'IEı 

arttırmak maksadile alınmıştır. 
Balık ihracaftl tevsi edecek öaz 
aandıklamıın ithaliae milsaade 
etmemek bu makatla tezat tq· 
kil eder. Eğer bu doğı'u ise 
derhal tubib edilmelidir. 

Bir Eıe Taarruz 
Şakir ve Mehmet isminde iki 

ıahıs Beyoğlunda Leyli Hanım 
isminde bir kadınm evine t.aar· 
ruz etmifler evin camlarmı laf
)amışlardll'. ikisi de yakalanmıştır. 

SON POSTA 

CENAZE PARASl1 Suriyeye Buğday l iHTiKAR 
Satabiliriz 

Belediyede Fakat Ticaret Muahede- Bakkallar 
Bir Sandık sine ihtiyaç Vardır Ve Şekerciler 
V l B. sene Suriyede zirai W- V V 
.1 apı l!JOT tihsalat çok az olduğu için ta· n..Q1"Şl n.arşıga 

Belediye memur1-ı m ay 
Jİnllİfeı' ksnş we.ımek mretile 
hU111si bir sandık yapmıya karar 
.enniş:lerdir. Ba saaclığıa nizam· 
namesi hazırlanmaktadır. Sandık· 
ta toplanacak para ile belediye 
me111miarmdao Yefat edealerin 
refikalarına veyahut en yakın 
alaabalanna vefat ettiği gün 
derhal (400) lira techiz ve tekfin 
masrafı verilecektir. Memurlar· 
dan her ay alınacak olan bu 
paranın adana ttoaze parası 

denilmektedir. Sandıklar talimat· 
namcsiııde heı- uncLğa ait pal'&· 

aın bir bankada bahınmua prt
tır. Y alnaz cenaze pualan ban· 
daa mü.stemadar. ~ızamaamede, 
veraset hücceti ıresairei belden
medea vefat eclea memurun 
ailesiae derhal parama verilmesi 
au olarak bbal edilmiftir. 

Taınçalak Seraisi 
26 Ma)'lda açılacak olan ta

.Ü Ye çiçek aergisiaia bazarhk. 
lan bitirilmiftir. Sergide iirai 
eserler de tqbir edilecektir. 

Bey oğlunda 
Büyük Bir Tmzifat Ahın 

Tesis edilecek 

Belediye Beyoğlu tarafında 
bulanan bfttlhl tanzifat araha, oto· 
mobil ve hayvanları ıçin btiyük 
bir tanzifat ahırı yapmıya karar 
vermiftir. Bunun için de eski Ba• 
riye nezaretinin timdi bot daran 
fişekhanelerini istemiştir. 

Beyoğtu tarafında aync:a bir 
de tanzifat dairesi yaptlacakbr. 

Eğlence Tariteleri 
Belediye lktısat Müdürlüğll, 

bütün mesire ve sayfiyelerdeki 
umumi l>ahçe, gaziao, birahaae 
ve kahvehanelerin tarif el erini, 
kiralal-ı ve 1emtleriae w&re tespit 
.e taıtik etmiye karar verdiğini 
yazmıştık. İküsat Müdürlüğü dün 
biitün Kaymakamlıklara müracaat 
ederek kendi 111ıntakalarındaki 
bu gibi yerlerin bir listesini 
istemiştir. 

Kaçarken Yakalanmış 
Hatice iaminde bir kız Nikota 

iaminde bir mektep talebeainin çan· 
tU1n1 ~alarak kaçarken yakalanm~· 
tar. 

cirlerimiz Suriye tehirlerine huğ· 
day sevkemek iste•işlerdir. 1ki 
dnlet ..... da bir ticaret 
.... t.detli Ghnadtğı için, Stn-iye 
Hükümeti buğdaylarımızdan fazla 
Gümrük resmi almaktadır. Bu 
vaziyet ihracatı durdurmaktadır. 

TacirJerimiz iki memleket arasın· 
da bir ticaret muahedesi aktinin 
faideli olacağı kanaatindedirler. 

Buğday Geldi 
Dün şehimize 72 vagon buğ· 

day gelmiş ve d6rt kuruı otuz 
paradan altı kuruşa kadar aatı\. 
mıştır. 

Dügunu Umumiye 
Ve Vilayet 

E.ki Düyonu Umumiye bina
sımn Belediyeye verileceğinin ka
rarlqbrıldığı yazılmıştı. Bizim 
yapbğımız tahkikata göre, bu 
hususta henüz verilmiı bir karar 
yoktur. Maliye Vekaleti Vilayetle 
Belediyenin birlikte Düyunu Umu· 
miyeye tqanmua Ye Belediyenin 
her sene muayyen bir miktar ve
rerek binanın bedelini ödemesi 
şartile Vilayete bir teklif yap· 
mıştır. 

Belediye 932 aeaesl bütçesine 
böyle bir tahsisat koymadığı için 
binanın bu sene Belediyeye devri 
mevzu bahia değildir. 

Bununla beraber Vilayetle 
Maliye Vekileti arasında muha
bere cereyan etmektedir. 

Otobüslere Vesika 
Belediye otobüslerin tayin 

edildikleri mıntaka haricinde 
çahfmalanna ve yolcu tqımala· 
rına müsaade etmemektedir. Yal· 
nız yaz dolayasile ban ailelerin 
kirahyacaklan otobüslere bir gtin 
evvel Belediyoeden birer vesika 
Yerilmek prtile mtisaade edile-
cektir. 

On Beş Sene MahkOm 
iki sene evvel Çenberlıtqta Is

mail isminde bir iaini li!düren ve Oç 
kişiyi yualıya• lbrahim isminde biri 
düa Aju Cezada on bet ıene bet 
ay haptıe .e 2070 lira tumiuta 
••hkum olmuftur· 

Bir Zımpara Müşterisi 
Amerikab mühim bir firma 

Ttil'kiyeden zımpara madeni al· 
mak tizere Harici Ticaret Ofisine 
müracat etmiştir. 

~ 

ihtikar Tahkik Heyeti, &ç 
kahve taciri baklandaki tabkika
bnl ikmal ederek raporuna llld
deiumumiliğe vermiştir. Bakkallar 
Cemiyetinin Ticaret Müdüriyetine 
verdiği dokuz şeker taciri hak· 
kındaki evrak ta dün Tahkik 
Heyetine gelmiştir. Bakkallar, 
ıeker tacirlerinden mühim bir 
kısmım spekllllsyon yapmakla 
ittiham etmektedir. Bakkalların 
iddiasına göre şeker tacirleri 
vagonda 500 • 600 liraya kadar 
kazanç temin etmektedirler. 

Kuru kahvecilere gelince, 
bunlar da toptancı kahve tacir
lerinden mtiştekildirler. 

Toptancı teker tacirleri ise 
şeker llzerinde kendilerinin de
ğil, bakallann apeküllsyon yap
tıklan iddiasındadır. Tahkik He
yeti, bakkalların ıeker toptancı
lan h•kkındaki iddiasını doğru 

bulduğu takdirde tekrar bir ıe
ker ibtikin davası başlıyacakt r. 

Fiatlere relince : Kesmeler 
(42) liraya aablmaktadır. Çekil· 
mit kahvede (180 • 200) kurut 
arumdadar. 

Kuraklık 
Son Yağın urlar Tehlikenin 

Onüne Geçti 

lstanbul Ziraat mıntakalarınm 
bir kuraklık tehlikesi geçirmesin-

den korkuruyordu. Geçen hafta ) a· 
ğan •yağmurlar (44) milimetreyi 
bulmuş ve bu tehlike atlatılD"lf· 
tır. Fakat şu gönlerde yine yağ
mura ihtiyaç hasıl olmuştur. 
Maamafih serpintilerin de ziraat 
vaziyetine çok faydası olmqtur. 

Verem Sanatoryomu 
Verem Mücadele Cemiyetinin 

Erenköyflnde açacağı sanatoryo
mu~ bütün hazırlıktan ikmal 
edilmiştir. Müessese (30) yataklı 
olKaktır. Her yatak (275) ku· 
ruştur. Şimdiden beş altı kişi 
milracaat etmiştir. Açılma resmi 
bugün yapılacakken bazı sebep· 
lertfen dolayı tehir edilmiştir. 

Hay1rh Misafir 
Beyoğlunda oturan Mualll 

Hammın evine misafir olarak 
gelen Yusuf isminde biri bau 
eşyalan çalarak kaçarken yaka· 
lanmaşbr. 

Mayıs 20 

1 Günün Tarihi 
j....__ 
Babıali Faciasının 

Muhakemesi 
Din Atır Ceza mahlcemeainde 

Bab•ali caddesinde geçen aene vuku· 
....... otomobil nciaaıaaa muhake
... i.. devam edilmit ft maznun 
E.ia Vafi Bey isticvap ohnmuttur 
Maan- vekili bidiae mahallinde 
kqif yapılmasını istemiş, fakat mü 
keme evvelee yapılan keşfi kifi r'J· 
rerek bu talebi reddetmiştir. Maznun 
vekili en~lce şahit olarak •inletıi· 
I• lhzaffer Uoıin.ie •İt' toflrün 
lıııll ... f olmadığını, ma&naawn ltBf"lo. 
tı.den p8N istediği n i, bu hususta 
mamunun kardeşile müddeiumumi 
muavinlerinden Nt"cmettin Beyin 
tahlt olarak çafırılmaaıoı iatemlf, 
bu talep kabul edilmiştir. 

Mezarhk Davası 
Slrpagop mezarhğının tarihi 

vaziyetini ve kime a' t olduğunu tel• 
kik etmek üzere AaJ ı, e Üçüncü Hu· 
kup mahkt mesi t arafindan ehl ı va• 
kuf olarak tayin edilen ml.tahaası•• 
lar din Evkaf ldueııinde toplanarak 
kayit 'er ve vakfiyeler Gzerinde tetld
kat yapmıılardır. 

lzmir Turing KulUbU 
bir 19 - lzmir Turinı, ku!Gbtl 

seaellk kongresinde lstanbuldalll 
Turing kullbile ittihada mlttefıkan 
karar vermiftir. ----

Kuşa dasında 

Para için Bir Köy imamın 
Öldürdüler 

K9fadaaınm Aziziye ldSJilnde t.,_ 
ler lrpertiei bir cinayet olmuıtar. 
Kay lmaan elli be, yatlar1nda Ali 
Rıza Efendi; köy odaamda yattıtı 

sırada pencereden g iren müaeJJala 
cNSrt phıa tarafınan yaralanmak ve 
botazı iple aakdmak •uretlle Hldl
r ülmüştür. 

Katiller; Ali Rır.a Efendinin üze
rinde buldukları 10 l"ra parayı almıf• 
lar ve başka par sı bulunmadığını 

anlayınca zavallıyı boğmuılardır. 

Katillerin meydana çıkarılmaal 

için ~alışılmaktadır. 

Beykozda Spor 
Beykoz Zindeler Yurdunun kong• 

resinde heteti idare intihabab yapıl .. 
mıtbr. Riyaaete Liman Şirket i Umu• 
mi Katibi Retat Yılmaz, ikinci reis• 
1 je Dr. Nuri, Umumi kitipliğc hu· 
l<uk mahkemesi memurlarından Ek· 
rem Beyler intihap e t.ilmiştir • 

Bugünkü Maçlar 
Bugün Ka "ıköy Fener stadında 

şu maçlar yapılacakt r: 
11 de Süleym~niyc • Fenerbahçe 

13,30 da Pera • Şitli, 15,~ da lstan• 
bulıpor • Süleymaniye, 17 de Fener
Beyköz, 

Yınanistandan Alacakhlar 
Harici ticaret ofisi Ticaret Oda• 

lanna müracaat ederek Yunaniataa
dan alacaklı olan tacirlerin bir aJ 
ur&ada ofi• n•ıtaaile Yunani•taa 
hlkAmetine mkacaat etmelerini bil· 
dlnllftiri 

Son Postanın Resimli Hikayesi: {Pazar Ola Hasan Bey Bilmece Karşısında 

- Hasan Beyi BiJ 
Mn ll}çln ıll&Jonua? 

baka,.. , - Ne bileyim? Belki h~tma ı .-p Meseli bu aene kadın •~ J - yuut bir mirı aa konup 1 - Bilemedin fi.- Beyi O 
pten bir baber almıp1acbr. Claianm detifmiyecejl habeainı; k~ aJ>•bmanlarıa mı ola- talih bizde ne gewı. Bet,, derdl-

cak.. mia çoldup.dw ~ da 
-· -aııı. ~ - •--1ors• 



20 Matı• 

H •• rgun 

Mündericatımızın çoklu
ğundan Dercedilememiş
tir. 

.................................... -._ ............ .... 
Darülfünun 

Profesör Malş Tetkikatını 
ikmal Etti 

Darülfünun mütehassısa profe· 
sör Malş tetkikatını bitirmiştir. 
Şimdiki halde raporunu hazarla· 
maktadır. Rapor ay sonunda hü· 
kümete verilecektir. 

M. Malş beyanatta bulunarak 
Darülfünun için ne iyi ve ne de 
fena diyemiyeceğini, Darülfilnu
nun inkişafı için lisan ders· 
lerine çok ehemmiyet verilmesi 
lizımgeldiğini söylemiş ve mü· 
derrislerin vaziyetine geçerek el· 
yevm darülfünunda üç türlll hoca 
bulunduğunu, b unun hiç doiru 
olmadığıDl ilave etmiştir. 

Vali Muavinliği 
Vali Muavini Fazlı Beyin Bi

rinci) Umumi Müfettişlik Başmil· 
tavirliğine ve Polis Müdürü Ali 
Riza Beyin de Vali muavinliğine 
tayinleri Milli iradeye iktiran et
miştir. Yakında yeni var.ifelerine 
başlıyacaklardır. ----

Jan Dark liitti 
Birkaç gündenberi limanımızda 

bulunan Jan Dark ismindeki 
Fransız harp gemisi Köstenceye 
ıitmiştir. 

Vali Konagmda Müsamere 
Fakir çocuklara yardım için 

Vali Konağmda tertip edilen 
müsamere dün gece sabaha ka
dar devam etmiş ve çok eğlenceli 
olmuştur. Müsamerede oldukça 
hasılat temin edilmiştir. Ayrıca 
piyangolu satışlar da yapılmıştır. 
Konaktaki satıı yerleri bugün de 
açıktır. 

Mel. Oiplaraku·nun Sergisi 
Ankara 16 - Yunanlı ressam 

Matmazel Diplarku'nun resim 
•ergisi Başvekil Paşanın himaye· 
sinde olarak bugün Halk Evinde 
açılmışbr. 

Faizler Verilmiyor 
Düyunu Umumiye meclisi, neş

rettiği bir tebliğde, Düyunu Umu· 
ıniye borçlarını Suriyeden başka 
hiçbir devletin vermediğini, Tür

kiyenin de az bir para verdiğini, 
bu sebeple kupon faizlerinin ve
rilemiyeceğini bildirmiştir. 

Toprak Altında Kalan Amele 
Boynes Ayres, J 9 - And 

dağları hattı üzerinde inşa edil
nıekte olan bir tünelde heyalan 
(toprak kayması) vuku bulmuştur, 
ameleler toprak altında kalmış
lardır. 600 amele muavenete 
koşnıuı ise de ikinci bir heyelan 
bunların muavenetine imkan bı
rakmamıştır. 

Santiyago, 19 - Toprak al
tında kalan amelenin sağ olduk
ları temin edilmektedir. 

Garip Bir Dava 
Budapeşte 19 - Bir sigorta 

~cmurunun Başvekil Kont Karo-
lı~e .. verdiği mali ıslahat projesi 
Yuzunden garip bir dava görül· 
~üştü~. Memur projesinden istifa-

e edıldiği iddiasile dava etmiş 
ınabkeme de, memleketin saadet 
Ye refahı namına yapılan 
projelerio ve raporlann memle
kete meccanen verilmesi icap 
ettiji plrli11de bir karar wer
llittir. 

Son Postanın Resimli Makalesi • Yaratmak için • 

1 - Mikel Anj lSlmez eserlerini 
yaptığa zaman, bunlan kendiıl için 
yapmıyordu. 

2 - Dünyamn en büyük muaiki· 
şloa11 Betofen miaJi bulunmaz ve 
yapılamaz eserlerini ıefalet ve feli
ket içinde yapmıştı. Bunları yapar· 
ken gayeıi kendi ıelameti değildi. 

3 - Yalnız kendimizi düşündü· 
ğümüı zaman küçülür, yarabcı kabi
liyetimizi kaybederiz. Yaratmak için 
heyecan duymak, heyecan duy
mak için de kendimizden uzaklaş• 
mak lazımdır. 

• SON TELGRAF HABERLER/ 
• 

Devlet Demiryolları idare -
sinde Tensikat Yapılacak 

-
Açıkta Kalanlara Tazminat Verilecek 

Ankara 19 - Millet Mecli
si önümüzdeki hafta içinde Dev
let Demiryolları idaresinin 932 
bütçesini müzakere edecektir. 
Bütçe Encümeni bu husustaki 
mazbatasını hazırlamıştır. 

Mazbatada bu idarenin bil
hassa işletme işlerinin çok geniş 

teşkilat ve pek fazla memur ka
labalığı arasında boğulup kaldığı 
ya~ılmakta, geçen sene idareden 
565 memur ve işçi çıkarıldığı 
bildirilmektedir. Fakat yeni sene 
bütçesine merbut yeni kadrolarda 
geçen seneye nazaran 943 memur 
ve işçi eksiktir. Encümen, geçen 
sene bütçesile umum müdüre ve· 
rilen mütehassıs getirtmek sala
hiyetinin önümüzdeki sene içinde 

Döviz 
Beyannamesi 

Ankara, 20 (Hususi) - Pa
ramızın kıymetini koruma husu
sundaki beş numaralı kararname
nin 7 inci maddesi için bir izah
name kabul edilmiştir. 

Buna nazaran Türkiyede herkes 
hariç ve dahil bankalardaki dö
viz miktarını Devlet Bankasına 
bir beyanneme ile bildirecektir. 
Ecnebi parasına ait çek, evrakı 
nakliye ve diğer senetler döviz 
hükmündedir. 

Yedi Ay Hapis 
Adana 19 (A.A) - Sabıkalı 

kaçakçılardan Mustafa yedi ay 
hapse 450 lira para cezasına mah
kum edilmiştir. 

Çalınan Paralar Bulundu 
Bursa 19 - Gemlik postane

sinden çalınan 6178 liradan 2878 
lirası Tersane civarında bulunmuş 
ve mütebaki kısmının Kumla kö
yünde olduğu haber verildiğinden 
mezkur köye memurlar gönde
rilmiştir. 

1 
de devamını lüzumlu bulmakta• J 
dır. Yakında gelecek olan bu 
mütehassıs idarenin tt>şkilit ve 
tarife işlerini yeni ihtiyaçlara 
göre tesbit ve halledecektir. 

Mazbatada, bu mütehas· 
sıstan başka idarenin mes'ul 
alakadarları tarafından da tetki
kat yapılarak teşkilata bu veçhile 
muvazi bir şekil verilmesi zaruri 

görülmektedir. İdarenin Eskişehirde· 
ki aile mektebi Maarif Cemiyeti· 
ne devredilerek pansiyon şeklinde 
idare olunacaktır. Bu iş için 
cemiyete 20 bin lira verilecektir, 
ayrıca idarenin matbaası da lağve
dilerek baskı işl~ri Devlet 
Matbaasına veya müsait şart
lar dermeyan eden diğer 

matbaalara devrolunacak, bu su· 
retle 30 bin lira tasarruf edile· 
cektir. 

idare bütçesinin mahrukat 
faslında (520) bin liralık tenzil At 
yapılmıştır. Kömürün daha ucuz 
alınması için tedbirler düşünül
müş, linyit ve tuvenan kömUrD 
kullanılması münasip görülmüştür. 

Açıkta kalacak olanlara her 
hizmet senesi için yarım maaş 
nisbetinde tazminat verilecektir. 

Bu gibilerden tekrar DevJet 
hizmetine elınacaklardan açıkta 

kaldığı müddet mahsup edilmek 
şartile tazminatın mütebaki mik
tarı geri alınacaktır. Bundan 
sonra terfiler kıdem esasına gö
re yapılacaktır. 

1 
Millet "!eclisinde ısam~u~~~. 
Dünkü içtima Esnasında Gazı Gunu 
Münakaşalar Yapıldı Samsun 20 (Hususi) - Gazi 
Ankara 20 (Hususi) - Millet Hz. nin milli mücadele için 

Meclisinin dünkü içtimaında bazı Anadoluya şehrimizden ayak bas· 
yeni kanunlar müzakere ve ka- tığının 14 üncü dönüm yıh dün 
bul edilmiştir. Bu arada tahlisiye hararetli merasim ve tezahürat 
müdürlüğünün 932 bütçesi mas- ile tesit edildi. 
raf 270.428 ve varidat 321.000 ----
lira olarak kabul edilmiştir. Muglada Bir idam 

Tütün ve Tuz İnhisarları Muğla, 19 ( A. A. ) - Bod· 
bütçesinde münakaleler yapıldık· rum Yalısı köyünden Hacı Hü-
tan sonra takas komisyonu layi- seyin ve Bekir ile karıları Ayşe 
hasma geçilmiştir. lktısat Vekili ve Fatmayı öldürerek cesetlerini 
geçen celsede bu layiha hakkm· denize atan ve Milasta oturan 
da yapılan itirazlara cevap ve· Van muhacirlerinden Kürt Mehmet 
rerek böyle bir ~omisyon teş- hakkındaki idam hükmü bu sa• 
kilinin zaruri oldugunu söylemiş bab infaz edilmiştir. 
ve kanunun kabulünü istemiştir. 
Müteakıben söz alan Kemal T u• 
ran ( İ•parta ), Remzi. ( Sıvas ), 
Refik Şevket ve Hahl Beyler 
bazı mütalealar dermeyan etmiş· 
lerdir. Refik Şevket Bey komisyon 
teşkilinde beklenen faydaların 
temin edilemiyeceğini, birçok 
mahzurların ortaya çıkacağına 
söylemiştir. Halil B. (lzmir) mem· 
Jekette tütünden başka stok 
ihracat eşyası bulunmadığını., bu 
sebeple takas komisyonuna lilzum 
olmadığım ileri sürmüştür. 

Adanada Dolu Ve Yağmur 
Adana 19 (A.A) - Dün to

lu ile karışık çok şiddetli yağ
mur yağmış, 45 dakika devam 
eylemiştir. Bağ ve bahçeler dolu· 
dan müteessir olmuştur. 

Gümrük Tarife MUdUrlUgU 
Ankara 19 - Gümrük tarife 

müdürlüğüne başmüfettişlerden 
Raif Bey tayin edilmiştir. 

İSTER İNAN, İSTER iNANMA/ 
Birtakım tüccar, Yunan tacirlerU~ anlatarak niıtana aevkedilecekmif. Fakat gümrüj'e geldikleri 

buradan Yunanistana taze balık ıevld buıuaunda mu• ııaman kontenjan liateainde yer bulunmadıtı beyanile 
tabık kalmı,lar. Bu bahldarın bozulmadan aeYkedile· sandıklar kabul edilmemİfo Vak'a, ihracat ticaretimize 
bilmesi için Yunanlı tacir, içi çiako kaph aand.klar yapabitecetl te•lr itiltarile taJaDı J:ayret bir dbniyetia 
yapbrmıf, bunlar buzlu balıklarla doldurularak Yana- ifadealdir. 

/STER iNAN. /STER INANMAI 

Sözün Kısa 

Bizde 
Sermayedarlık 
başladı! 

.__,._._. ____ _._,.._ A. ~ 

Kalbe ferah veren bir iıtatis
tik okudum: 

Bu istatistiğe göre: 
Halkımızın 1920 senesinde 

milli ve ecnebi bankaların tasar
ruf hesaplarında ( 1,675,433) lira 
parası varmıı. Bu miktar tedricen 
yükselmiş ve ( 1931 ) senesinde 
(38,213,377) liraya baliğ olmuş. 

Yine bu istatistiğe göre: 
Tasarruf hesaplarına para 

yatıranların adedi (1920) senesin
de ( 1838 ) kişi imiş, bu adette 
tedricen artmış, ( 931 ) senesinde 
(106, 223) kişiye baliğ olmuş 1 

Yine bu istatistiğe göre ı 
Tasarruf hesaplarına yabrılan 

bu para herkese müsavi nispette 
taksim edildiği takdirde adam 
başına (359) kuruş düşüyormUf 1 

Bu rakamları okuduktan son• 
ra tahmin ediyorum ki, benim 
gibi dilşUnmüşsünilzdilr: 

- Bizim ( 14) milyon nüfusu
muz vardır. Bu nüfusun para bi
riktirebilecek yaşta olanları dört• 
te biri, yani (3, 5) milyon tahmin 
edilebilir. Şu halde bu (3,5) miJ. 
yon halktan ( 106,223) kişisi ça
lışa çalışa bütnn ömfirlerinde 
( 359 ) kuruş biriktirebilmişler, 

çok güzel. Fakat acaba geride 
kalan ( 3,393, 777 ) kiıisf ne hal· 
dedir? 

Bu suale; bankaJarın hesabı 
cari defterlerinde, yani zengin
lere mahsus kısımlannda isimleri 
yazılı olan • geniş bir tahminle • 
yüz bin kişiyi daha çıkardıktan 
sonra, balkın üst tarafı için tek 
bir kelime ile cevap vermek 
mtımkUndür; 

- Hep bir haldeyiz, diye· 
biliriz. 

Sözün kısası; Anadan doğma 
yekdiğerine milsavi yaratılmıt 
bir milletiz. Fakat içimizden 
( 100, 000 ) kişi (359) kurUf, 
( 100, 000) kişide daha fazla pa
ra biriktirebilmiş olduklarına göre 
sermayedar millet olmanın yolu
nu da tutmuyor, değiliz! 

Şehrim;zde Zelzele 
Dün iki buçukta şehrimizde 

hafif bir zelzele olmuştur. 

Paraları Veremedi 
Memleketimizde Kibrit İnbl· 

saranı alan şirket, mukavele 
mucibince hükumete on mil
yon dolar ikraz edecekti. Şir

ket bugüne kadar bu paraDln 
8,5 milyonunu vermiş, fakat bir 
buçuk milyonunu elin vereme
miştir. Bu gecikmenin Kibrit Kı• 
ralı Krögerin ölümile alikadar 
olduğu ileri sürülüyor. Hükumet 
şirketi protesto etmiştir. 

Recep Bey 
Şehrimizde 

Halk Fırkası Umumi KAtibl 
Recep Bey dün akşam Ankara• 
dan hareket etmiş ve sabahki 
trenle Haydarpqaya muvasalat 
etmiştir. 

Recep Bey Başvekil Patanın 
ltalya ziyareti esnasında heyete 
refakat edecektir. 

Tayyare Postalan 
Bir Amerikan grupu tarafın

dan, şehirlerimiz arasında tayyare 
ile nakliyat için tetkikat yapıl
mqb. Grup iki aya kadar f..U. 
ret• ıeçeeek. tayyare ile poeta 
",.ıcu aaldiyabaa ""tl••M"alıbr. 



~ Sayfa 

Bir istihsal Bahsi 

Gülgağcılığımız 
Ne Halde? 

Memleketimizde gülyağcıhğı

nın merkezi Isparta •e havalisi· 
dir. lspartada gül zirnatine 318 
de (Takriben 30 sene evvel) 
başlanmıştır. 

Bursadan (spartaya giden bir 
zatin ilk teşebbüsü iklimin feyizli 
kabiliyetile karşılarak muvaffa
kıyetle neticeleniyor.Bundan sonra 
gerek Ispartada ve gerek civa
rında tedricen gül ziracıti taam
müın etmiye başlıyor, herkes 
sebze bahçelerine varıncaya ka
dar gül fidanı dikiyor. 

Piyasada Isparta gül yağlan 
takriben t 908 senesinde mevki 
almıya başlamışhr. O vakit mis
kalı ( tabii altın para ) 1 O - 15 
kuruşa satılıyormuş. 

1911 senesinde Bulgaristanda 
bükü süren şiddetli soğuklar 
neticesinde gül mahsulil kavruldu· 
ğundan o sene Isparta gülyağla-
nnın misklı 80 • 85 kuruşa kadar 
fırlamışbr. 

Bu tereffü müstahsillerin şevkini 
arttırımış, ertesi sene Isparta ve 
civarındaki taktirhanelerin adedi 
35 e baliğ olmuştu. Ayni sene 
3-4 müstahsilden mürekkep (Ana· 
dolu Gülyağı Şirketi) ııamile bir 
teşekkül vücuda gelmiş ise de 
ancak bir buçuk sene kadar ya-
11yabilmiştir. 

Bidayette gülyağlanmızm ev
saf itib:ırile Bulgar gülyağlarma 
faik olduğunu takdir eden Avrupa 
müesseseleri mallarımıza hararetli 
bir müşteri olmuşlardı. Fakat 
istihsalatımızdan fazla talep kar
ıısında kalan, gerek müstahsil ve 
gerek mutavassıtlanmızın tağşiş 
yoluna sapmalan henüz doğmıyıı 
başbyan rağbeti rüşeym halin· 
de boğmuştur. Maalesef müstah
ıillerimiz takdir edemiyorlardı ki, 
yüzde on tağşişe mukabil kıy
metten yüzde elli, hatta altmış 
kaybedeceklerdir. 

Bulgarlar 1929 senesinde gül
yağlarıDJD kilosunu 5000 lmçre 
frangına, yani 2050 Türk lirasıoa 
sattıkları halde biz o sene 500 
liraya zor müşteri bulmuştuk. 

Bugün [asri tesis.atla işliyen 

Bulgar müstahsillerinin malları 
Fransada 8-9 bin frank kıymeti 
haiz iken bizim en iyi malımıza 
4·5 bin frank vermiyorlar. 

Gülyağlanmızın son on sene
lik vasati satış fiatleri şudur: 
Senesi Miskalı Kilosu 

1923 400 kuruş 832 lira 
1924 400 ti 832 " 
1925 375 ti 7 o " 
1926 350 " 728 " 
1927 325 .. 676 " 
1928 300 " 624 ti 

1929 275 " 572 " 
1930 250 ti 5?.0 " 
1931 200 " 416 " 
1932 150 ti 312 " 

Bu" rakamlar da gösteriyor ki, 
fiatlerimiz aleddevam tenezzül
dedir. Bulgar gül)ağlarrnın fiati 
ise her senenin rekoltesine 
ve cihan piyasasının temevvücüne 
Uibi olarak 19'l3 te (1200) lsviç· 
re nangmdan başlar, 1929 sene
sinde (5000) İsviçre frangına 
kademe, kad me yükseldikten 
sonra 1930 sensinde (4000) 1931 
senesinde de (2000) İsviçre nan· 
gına düşer. 

Bulgar mallarının fiaUeri yük
selirken bizimkilerin dü mesi se• 
bebi bir taraftan istihsal tanımı
zın pek iptidai kalması, diğer ta
raftan mallarımızın itimat telkin 
edecek şekilde piynsaya arzedi
lemem sidir. Bu cihetleri ayrı , 
ayn, mey uub hi edece·iı. 

Itri atçı 
Ahmel EK.rem 

SON POSTA 

M Söz Aranuzda 
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Mem ek ette Y ayli Saf ası J;:!,::~uerine 
Aliiyede Y ayliya Göç Etmek 
Zamanını Hayvanlar Haber Verir er 

Al5iye ( Hu- kendilerine mah-
susi ) - Burada sus hususiyetleri 
havalar ısındıkça vardır.Arazi dağ· 
ısındı. Artık yaz Jık olduğu için 
mevsiminin orta- yaylaya çıkan ev 
sındayız. Yayla- sahibi, karısına 
ya göçmek za-
manı geldi. Ala- e çocuklarına 
iyemizin okadar içi kırmızı ve dışı 
güzel yaylaları sarı renkte, alt· 
vardır ki, görse· lan nalçalı çiz· 
niz bayılır ve meler yaptmr. 
kıskaruJ'Slnız. Ka· Yeni gelinlerin 
zamız saha itiba· çizmefori kırmızı 
rile dağınık ol· deriden yapılır. 
duğu iç.in muhte· 
lif yaylalara ay· Develer çmgı· 
nim• ır. A 81 ı rak, boncuk ve 
kasabanın yayla· aynalarla süsle· 
sı yüksek çam nir.Kediler deve-
ormanlarile mü- lerin sırtlanna 
zeyyen, coşkun, Alalyenın me,hur yaylalarandan bir manzara yüklenir, tavuklar 

buz gibi sulara malik Türbe· burada yaylaya çıkmak vaktini ayaklarından bağlanır ve bütün 
nnas denilen mahaldir. Bun· hayvanlar haber verir. Hayvan· diğer hayvanlar kafile kafile 
dan başka Söbüçemen, Gö· lar yayla mevsimi geldiği zaman yaylaya sevkedilir. Günde bir-
derli ve Kadıvakası yaylalara kendiliklerinden yayla yolunu kaç saat yol almak suretile 
da meşnurdur. Türbennas kaza- tutarlar, köylere gelmek istemez- bir haftada yaylaya varılır. Yay-
mıza alh, Kadıyakası on beş, ler. Köylüler de hayvanların bu la göçleri bütün köy halkmının 
Göderli yirmi, Söbüçemen ise arzulanna itaate mecbur kalırlar. iştirakile büyük bir kafile balin-
otuz beş saattir. Kazamızda tam Köylüler, hayvanların bu arzula- de yapılır. Yaylada herkesin 
130 parça köy vardır. Bu köyler- rım dinlemiyecek olurlarsa kendine göre ecdadından kalma 
de yaz mevsiminde kimseler kal· bütün hayvanlar teker teker bağ ve bahçesi vardır. Biz.im 
maz. Hel"'kes bu güzel yaylalara yayla yolunu tutarlar, bir daha yaylaların suları ve meyvaları 
göç ederek tnbiatin güzelliğinden köye uğramazlar. cennet mahsulü gibidir. 
hissesini alır. Şunu yazayım ki YayU nıe.rsiminde köylülerin M. ASIM 

Bandırmada Adanada 
--- Spor 

Bir Maz~un Kaç- Hareketleri 
mak istedi 

Bandırma, (Hususi) - Kasa
bamızm Mürüvvetler köyünden 
deli Şaban isminde bir köylü, 
küçük bir çocuğa taarruz cür-

milc yakalanarak buraya geti
rilmiş ve adliyeye teslim olun
muştur. Şaban istintak dairesine 

götürüleceği sırada garip şekilde 
bağırıp çağırmıya başlamıştır. 

Bunun üzerine hapishaneye 
gönderilen Şaban, tam kelepçe
leri çıkarıldığı sırada kaçmak 
istemiş, fakat bu hareketine mey
dan veriJmiyerek muhafaza altına 
alınmıştır. 

Odemiş MahkOmları 
Ankara, 17 (Hususi) - Ad

liye Vekaleti Ödemiş hapishane· 
sindeki mahkfım miktarının çok 
fazla olduğunu nazarı dikkate 
alarak bu mahkumlardan 25 ki· 
fiain İslanbula n~ldine karar 
vermiştir. Bunlar Üsküdar tev
kifbanesine yerleştirileceklerdir. 
Mahkômlar bu hafta sonunda 
lzmirden İstanbula hareket ede
ceklerdir. 

Noter Dairelerinde 
Noterlerin Müddeiumumilik 

tarafından teftişine başlandığını 

yazDllşlık. 

Noterlerin teftişine meıııur 
edilen muddeiumumi muavinle
rinden Sabri Bey dün İstanbul 
İldnci Noterinin teftişini bitirmiş 
ve Fatih Noter dairesinin teftişi
ne başlamıştır. 

Adana ( Hususi ) - Son se
neler zarfında Adanamızda spor 
oldukça terakki göstermiştir. 
Bilhassa Seyhan ıpor kulübünün 
bu hususta gösterdiği f aa-
liyet Şayam takdirdir. Bu 
arada diğer spor teşekkül~ 
lerinin hizmetlerini de tükranla 
hatırlamamak mümkün değildir. 
İstanbulda Milli takımımız Macar 
8. takımına yenildiği günlerden 
kısa bir müddet evvel Çokurova 
muhtelitinin Kıbrısta galibiyet 
temin ederek dönmesi göğüsle· 
rimizi kabartmışbr. Gönderdiğim 
resim Kıbrıs hatırasıdır. X işa· 
retli sporcu, Adaoamızın kıymetli 
oyuncularından Seyhanspor umumi 
kaptanı Aziz Beydir. Diğeri de 

' Kıbrıs takımı kaptanıdır. 

Aksaray da 
Belediye Reisi 
Mahkemede .. 
Aksaray (Hususi) - Bundan 

ev\•elki mektubumda şehrimizin 
hemen hemen müfettişsiz. kaldığı 
günlerin pek az olduğunu, Bele
diye, Muhasebei Hususiye ve 
Çiftçi Kardeşler kooperatifinin 
teftiş edilmekte bulunduğunu yaz
mıştım. Bugün o teftiş ve tah
kiklerin neticesini bildiriyorum. 

Miktarı henüz tamamen tesbit 
lcmiyen bir suiistinıalden do-

, ı Belediye Reisi Hadi Beye 
Mülkiye Başmüfettişi Ali Server 
Beyin tezkeresi üzerine işten el 
çeldirilmiş ve mahkemeye veril· 
miştir. Bu muhakemenin netieesi 
sabırsızlıkla beklenmektedir. Mu
maileyh ayllİ zamanda Halk Fır-
kası Aksaray mutemedi de bu· 
Iunuyordu. 

Yapılan müracaatler üzerine Fır
ka müfettişlerinden Muş meb'usu 
Hasan Reşit B. buraya gelerek 
tahkikat icra etmiş ve Fırka 
Umumi Merkezine malumat gön· 
derrniştir. Mubuebei Hususiyede 
de bazı tebeddüllere lüzum 
görülmüştür. Bu cümleden ola
rak Koçhisar memuru Tev
fik Bey encümeni daimi ikinci 
katipliğine, merkez klitibi Kimil 
B. Arapsun memurluğuna, Arap
sun memuru Talat Bey merkez 
kitabetine, tahakkuk kAtibi Celal 
Bey Koç.hisar süvari tahsildar· 
lığına ve onun yerinede üçüncü 
daire tahsildarı Rasih Ef. tayin 
edilmişlerdir. Koçhisar memur~ 
luğuna tayin edilen Mehmet B. 
ile ambar memuru Ali ve müret
tip Halis Efen diler de istifa et·· 
mi~lercfir. 

O. Z E. K 1 

Teessürle öğreniyorum ·i, bilha•· 
sa İstanbulda, bazı Türk kadın· 
Jan arasında sinema arti ti 
olmak hpves ve arzusu gün 
geçtikçe genişliyen bir ha talık 
halini ahyor. Bunu, herhangi 
mücerret bir kıyas ve muhake
menin mahsulü olarak kaydetıni· 

yorum. Temas edilen muh-
telif ecnebi kumpanyalarının 

buradaki mümessilJerınin ağ
zından işitilmiş, üzerinde du
rulmaması lazm1gel"'n bir ha
kikat olarak bildiriyorum. 

Birtakım Türk kadılarının 

sinema artisti olmak istemeleri 
haddi zatinde ne fazla müteessir 
olunacak, ne de hayıflanılacak 
bir hadisedir. Fak at gönül isti· 
yor ki, Türk k dmları, bir güzel
lik Kırahçası olmıya heves et
medeıı, bir moda ilahesi ilan 
olunmadan veya bir smema gli· 
neşi haline gelmek istemeden 
evvel iyi ve kafalı bir kadın, 
cemiyet içinde memleketlerine 
faydalı bir unsur v mesela bü
tün cihanın bcgün önünde tak· 
dir ve hürmet doyduğu bir ma· 
dam Küri olmayı istesinler. Çün· 
kü herkes bilir: rfaru, ilmi ol· 
mıyan bir cemiyetten kuvvetli 
bir san'atkar Jetişmıyeceği kadar 
güzel nesil de ha ıl olmaz. Çün
kü bugünkü fen, güzelliği de bir 

parça ilimleştirmi e sun'ileştirmiş· 

tir. Bunun n bariz misalini İngi
lizlerde görebiliriz. 

Sonra şöhre i bütün cihana 
yayılmış bir mümessil olabilmek 
hemen Holivuta ayak basmakla 
mümkün değildir. Esasen Holivut, 
bugünkü buhran içinde, elin· 
deki insanların kısmı azamını ba
şından atmağa çalışıyor. iyi bir 
mümessil, kuvvetli bir terbiye, 
ve birkaç lisana sahip olusadır ki 
istikbalinden şöyle böyle emin 
olabilir. 

Yoksa fani ve geçici bir yliı: 
güzelliğinin gururile türlü poz ve 
şekillerde resim çıkartarak bun
ları dünyamn dört bir tarafın
daki acentalara göndermek bir 
şey ifade etmez. Hayır: Sadece 
hafiflik ifade eder. ~ 

Konya a 
Belediye Buğdaydan 
Oktruva Aldığı İçindir 

Konya ( Hususi ) - BeledİJ e 
köylünün buraya getirdiği buğ

day ve diğer zahireden oktruva 
ve kantariye resmi almaktadır. 
Bu sebeple köylüler m<>hsullerini 
Karaman ve diğer yakin kaza
lara götürüp orada satıyorlar. 
Bu yüzden şehrimiz zahire bor
sasında satışlar çok hararetsiz.dir. 

Kamyon Altında 
Bir Facia 

Adana (Hususi)- Gökceli kö-
yünden Ali ağaya ait 59 nuınarah 
kamyon, buraya ge1irken Kadribey 
çiftliği civannda şehre gelmekte 
olan bir amele kamyonu göriiııce 
pşırmırmış ve müvazenesini kay
bederek kamyonun önüne koş
muştur. Tam burada kanı on 
ameleyi altına almış ve ezmek 
suretile derhal öldürmüştür. 

Şoför Ali ile muavini yaka
lanmıştır. 

Mersinde Bir Banka 
Mersin (Husus·) - Karaman 

Çiftçi Bankam burada bir şube 
açacaktır. 



Siyaset Alemi 

]an Filippar 
Faciası 

Aden 19 - jan Filippar ge· 
mi i yangını hakkında, bu yan· 
gını ilk görerek istimdat eden 
bir mühendisin karısı şu tafsilih 
Ver nektedir: 

Pazartesi gece, Gardafüvi 
burnu fenerine bakmak üzere 
gece saat ikide güverteye çıkbm. 

Kamarama indikten birkaç 
dakika sonra tavandaki elektrik 
ziyas mn kuvvetinin fevkalide 
azalmakta olduğunu gördüm. Ka· 
marotu çağırmak istedim. Zil 
elimde kaldı. Teller erimişti. Nö
betçi zabitine haber vermek nze· 
re koştum. Kamarama d6nünce 
duvarların içinde bir çıtırb his· 
ıettim. 

Birkaç saniye sonra kamaram 
dumanla doldu ve tahtaların ara• 
aından alevler fışkırmıya başladı. 
Yangın haber alınmca makineler 
durduruldu va lomboz delikleri 
Yangmı boğmak için sakı, sıkı 
kapatıldı, fakat alet bftyük bir 
ıliratle ilerliyordu. 

Aden 19 - Bir yangın felA· 
ketine ujnyan Jan Filippar ge· 
IDİsinin yolcularından 34 kişiyi 
hlmil olan Andre Labon vapuru, 
Cibuliden Adene ıelmiftir. Daha 
•YVel Adene gelen yolcular, bu 
IOn gelenleri bekliyorlardı. F e• 
llket anında ayn düşüp te 
orada birleşen aile efradının bi· 
ribirine kavuımam 10n derecede 
acıklı olmuftur. 

Yolcular, yangının son derece 
ıüratJe sirayet ve tevassn ettiğini 
beyan eylemekte mnttefiktirler. 

Bunlardan birisi, yolcuların 
baştarafa iltica ederek kurtulma· 
lar na ateşin mani olduğunu söy
lemi tir. 

Hunlardan birçoğu bu yüz· 
.men y nmış ve boğulmuşlardır. 

Bunu söyliyen yolcu ile zev· 
eesi denize atılarak kurtulmuı· 
lardır. Felemenkli bir doktorla 
icarı ı, çocuklarının gözleri önünde 
diri, diri yandığına şahit olmuş
lardır. 

Çünkl boğucu dumanJarm 
tesirile uyanan bu karı koca, 
Çocuklarının kamarasına koşmuş 
Ve onları, orada yanar bir halde 
IÖrmi•şlerdir. 

Kat'i bir rakam zikredilme· 
nıekle beraber 130 kişinin bo
ğuldugu zannediliyor. Bir rivayete 
före bu miktar 91 dir. Maamafib 
bu rakamlar biribirini nakzet• 
nıektedir. Son dakikada gaipler 
71 olarak tespit edilmektedir. 

Geminin oda hizmetçilerinden 
Matmazel Bert Helbu'nun kah· 
ramanl.iı sitayiıle yydediliyor. 
Ç&nki bu kadın, gemi yanarken 
bitin kamaraları gezmi~. bir 
Y•ala kızı kurtarmıf, fakat ço
Çtİ)c, sandala alındıktan sonra 
llaaiiştür. 

BABİC:I 

Kröger Rezaleti Gittikçe Büyüyor. 
Jan Filippar Faciasının Yeni Tafsilih 

Krögerin 
Çevirdiği 
Dalaveralar l 

Stokholm, 19 Meşhur 
Kibrit Kırah KrCSger meselesin· 
den sonra tevkif edilen M. Hen• 
ning'ın isticvabı hakkında za· 
bıta bir rapor ·hazırlamışlar. Ra· 
porda Krögerin hadiseye tekad
düm eden günlerde ihmalkar bir 
şekilde hareket ettiği, arkadaş· 
larımn mektuplanna bile cevap 
vermediği anlaıdmaktadır. Ra· 
porda, şimdi mevkuf bulunan 
müessese müdürlerile Kröger 
arasında Pariste cereyan eden 
müzakerelerde balyaya sürüien 
sahte bonolar mevzubahs olunca 
Krögerin çok sıkışmış olduğu 
yazılmaktadır. Kröger, bu bono
ların sahte olup olmadığı hak· 
kında sorulan bir suale cevap 
verememiş, müzakereye devam 
edemiyecek derecede yorgun 
olduğunu söyliyerek içtimaı 
terketmiştir. Kibrit Kıralı ertesi 
günü saat l 9 da görüşeceğini 
söylemiş, fakat bu saat gelme· 
den evvel kendini öldürmüştür. 
M. Henning, şirketin ilk bilanço• 
sunu 930 kinunuevvelinde tetkik 
ederken 400 milyon kron açık 
bulunduğunu hayretle görmüş
tllr. Krögerin şahsi borçları 155 
milyondur. M. Henning, bu vazi
yeti Krlgere söyleyince, münte• 
hir hiddetlenmİf ve : 

- Paranın uçup gitmesine 
imkln yoktur 1 Demittir. 

Kr6ger bundan s ora şirketin 
alacaklanoı •ayarak, 25 milyon 
lngiliz kıymetindeki ltaJyan bo-
nolarına Diyamand müeuesesin-

Küçük 
Lindbergin 
Kaçakçıları 

Nevyork 19 - Lindbergin 
dostu ve kaçakçılık meselesinde 
Lindberg namına kaçakçılarla 
müzakereye memur milyoner M. 
Kürtisin şüpheli vaziyeti Lindber· 
gin kullandığı hususi bir taharri 
memuru vasıtasile tespit edilmiş· 
tir. Kiirtis kaçakçılardan birile 
yapılan muvacehesinde iğfalkira· 
ne hareketlerini itirafa mecbur 
kalmıtbr. . 

Bu itiraf üzerine, kaçakçıların 
herhangi bir taarruzuna mini 
olmak için zabıta Kürtisi sıkı bir 
muhafaza altında bulundurmak
tadır. Zabıta, çocuğun kaçınldığl 
gece Klirtisin geceyi nerede ge
çirdiğini tct.bite u.iratmaktadır. 
Kürtiı'ia kan11 bidıae gecesi ko
casının evde bulunduğunu temin 
etmektedir. Maamafih zabıta, bu 
zatin otomobilinden alınan ça
murlarla Liadbergin evi civarında
ki çamurlan mukayese etmektedir. 

* ~ark, 19 - K8çllk Lüi 
berıin lsaçanlmasma ittirak eclea 
tayfa Parçm blitnn .a,lec61deri 
yalandan ibarettir. Bu adam, 
uyuşturcu maddeler müptelisı 
bir mütereddidir. 

Kürtis Tevkif Edildi 
Nevyork 19 - .Lindbergin 

çocuğunu kaçıranlarla müza· 
kerede olduğunu söyliyerek her· 
kesi aldatan milyoner Knrtis ha· 

deki alacaklanna, Paristeki gay· 
ri menkul emlikine İfaret etmiftir. 

Yanan gemiye ilk imdat 
kuvv-rl yaklıl,ıyor 

Yeni Fransız 
Kabinesi 
Etrafında 

Paris, 19 - Maten gazetesi, 
Reisiclhnbur M. Labrön ile M. 
Heriyonun mtilAkatında Lozan 
Konferansı etrafında g&rlişlildl
ğünn tahmin etmekte ve M. He
riyonun Haribiye Nezaretinde 
M. Tardiyöye halef olacağını 
yazmaktadır. 

Gazete, ekseriyete istinat 
eden geniı bir temerküz kabine
sınm vücada getirilmesi için 
mecliste açık bir cereyan oldu
ğunu, Bir kartel hükumetinin mey· 
dana gelmiyeceğininin muhakkak 
bulunduğunu illve etmektedir. 

pisbaneye sevkedilmiştir. Daha 
evvel Lindbergle karşı klll'fıya 
gelmif ve Lindberg tarafından 
aleyhinde ittihamda bulunulmuş 
ve buna ait kanuni merasim ya· 
pılmıştır. au sırada Kürtiı b8f1Dı 
çevirmif, fakat Lindberg kıpır
tlamamış ve soğuk kanlahiım 
muhafaza etmiftir. Mahpuslar, 
kendiaini yuhaya tutmuflardar. 

Dijer taraftan yeni bir hidi
se daha meydana çıkmııbr. 
Boseon isminde bir papaz, mil· 
yoner Kftrtisi ikna ederek Lind
bergin paralanndan bir kısmını 
paylafmışlardır. Kürtiıe gire 
Lindbergi aldatmıya, kendiaini 
o teşvik etmiştir. Polis, çocuiun 
kaçırılır kaçınlmaz iildtıriildOjil 
kanaatindedir. 

Görül işleri 

Tüccarın Kadın 
Hakkındaki 
Fikirleri 

Vapurda kl'dm, qk ve evlen
me hakkında fikirlerini mllnakqa 
eden beş arkadaştan en ziyade 
umumun dötüncesine yakm dtl
fiiace sahibi olan tüccardı. Otu-

1 

ıuna varmq olma11na rağmen 

hlll bekirdı. Ve e\lenmemesini 
fiitle izah ediyordu: 

-
11Ben, diyordu, mutavazı, 

\»asit, sade bir genç kız istiyo-
ı •ım. G6zü evinin duvarlarını 
aşmasın. Hayata evin içinde geç
sin. Bütün dilşilncesi len, evim 
Ye çocuklarım oJsun. Zengtn 
olmUI şart değildir. Fakat 
varlıklı bir ailenin çocuğu olma· 
ıını tercih ederim. Bence bir 
kadında aranacak en mühim n-
11f, namus, terbiye ve evciment 
olmasıdır. Gözü dışarda, dansta. 
tuvalette ve eğlencede olan genç 
kız iyi ana, iyi ev kadını olamaz. 

"Halbuki bugünün genç kaz
ları içinde bu söylediğim vasJ.. 
ları haiz kaç kız gösterebilirsiniz. 
Kimi sporcu, kimi zllppe, kimi 
eğlenceye düşkün, kimi en uf ak 
bir iltifatla mukavemetini kaybe
den zayıf kızlar; nereye gitsem 
bunlan görüyorum. Şu salondaki 
kızlara bakınız, hepsi boyalı, 
hepsi kendilerine koca arar gibi 
ıokağa çıkmışlar. Ben bunlara 
nasıl itimat ederim?" 

içlerinden biri itiraz etti. 

- Sen, kadm değil, evine 
aşçı, çocuklarına dndı, kendine 
hizmetçi anyorsun. 

- Kadının bu üç ıeyden 
bqka ne vazifesi olabilir ki? 
Snslenip kırıtmak, kendisini tet
hir etmek mi? Bence kadmın 
kıymetini bu üç meziyeti temin 
eder. Bunlar da olmadıktan son
ra evlenmenin manua ne? 

- Sevmedin mi? Sevda nedir 
bilmiyor masun? Evlenirkea M 
kadar ince hesap yapdır ma? 

- O çağı geçtik artık. Şimdi 
hislerimle değil, kesemle dlifG
nüyorum. Hayal üzerine evlen
meyi gençlere bırakbm. 

G lil llştüler. 
(Yarın okumut l'endn dltlncelerlt 
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B.., be1u bir at &zerine bin
~ bir genç laza ithaf edilmif 
~ rftbai, saf ve cotkun bir kal· 
~ bir itirafı idi. Karanlıkta 
titriyerek belirmiye başlayan yıl· 
~ar gibi, aabrlar arasında bir 
Jlgın tebenllçleria gizli bulun· 
tlutu biuolunuyord1L 

- Evet, bu fİİrİ çok zaman 
evvel YUIDlfbm. Penceremin ö
Dlade •ralanan kavak aj'açla,... 
!': Y•.Praklan rllzglrlarla fasdd ... 
-.ı bar rece.. OW Ona tekrar 

giSğsDnüzde Haklıyorsunuz, onu 
oraya koyuşunuza teşekkür ede
ri~. Ve birdenbire kalbi heye
canla çarparak ılık ve ruha kadar 

süzülmek istiyen bir sesle devam 
etti: 

- Benim yanıma geldiniz ve 
benimle konuşmak tenezzülünde 
bulundumız. ffte kolunuzun te-
masını hissediyorum. Sizden ta· 
tan sıcakhk ta ruhuma kadar 
nllfuz ediyor. Kaç defalar, odam-

1 
da yalnızbaşıma otururken sizi 
tahattur edince büttin viicudüm 
Adeta donmuş gibi iirperircli. •• 

Sizi son defa değirmende 
gördDğtim giln çok & ilzeldiniz, 
fakat bugün o zamandan bin kat 
daha pzelaioiz. Gözleriniz, kq· 
larınız, tebesaiimünüz, her teyi
niz, evet sizia olan her şey ••• 

Genç kaz yan kapab g6zlerle 
onu s&zerek tebeasüm ediyordu. 
Uzun kirpikleri gözlerinin altma 
mavimsi bir g61ıe yapmlfb. llihi 
bir vecdin zebunu olmUf gibi fU· 
ursuz bir hareketle elini. gecen 
uzatarak haykırdı: 

- Teşekk&r ederim, oh, te
şekklir ederim. 

- Bana tqekkiir etmefİr' 
Viktoryal. 

1 
Bitin benliği ona doğra atal

aıak, ona bir feyler söylemek, 
durmadan slylemek ibtiyacile 
kıvrandı. fakat heyecanın tidde-
tinden sözleri anlqıluıaz bir ta
kım eninlere tebeddül etmifti, 
ıuuruou kaybetmit gibiydi .. 

- Ah ! Viktorya l Birazcık 
beni sevebilseniz.. Kalbinizdeki 
duyguları bilmiyorum. Fakat, 
hakikat olmasa bile, bunu bana 
si>yleyin. Rica ederim, itini edi.I 
Oh 1 Size, blyilk teyler, tasa.
vuru bile mftfldil feyler yapacağımı 

vadediyorum. Sizin uğrunuzda yapa
bileeeğiaı feylerden bitıabeniniz. 
Fakat ben bazan yapmak istecli
ti• çılganlaldarm 1eYldle bitin 
me.cudiyetimia ıarıaldıjuH biue-

r 
derim. Bazan, taşıp döklilen bir 
kadeh g.bi, ruhum biitnn talaas
ılislerimi almaz olm.. Bua re
celer, hlilyalanaıın verdiği sar-
hOflulda odam•• içinde bir çalgın 
gibi doiafanm.Bitifik odada biri 
yatar. Glirliltlld• uyuyamaz, du
vara vurur, sabah karanlaiında 
odama per. Ben onun kızması· 
na ehemmiyet vermem. Gülerim. 
Çliaki o mada Iİzİ o kadar çok 
dllflnmiifümdlir ki hakikaten a
zi yanımda samnm.. PencereJİ 
açıp ıarkı aöylerim. Heniz abala 
olmamışt r. Dışarda riizglnn te
ıirile iğilen kaYaklann iniltisi 
duyulur. Ônlmde uzanan bot
luklara hay•b bir gece te---1 
eyleri& 



8 Sayfa 

1 
Dünyada Spor 

Fransız 
Futbolü 
Kuvvetleniyor 

Fransız kulüpleri futbolde ye
ni bir program tatbikine başla· 
dılar. Kuvvetli ecnebi takımlarile 
karşılaşarak tecrübelerini ve gör· 

gülerini arhrmak istiyen Paris 
kulüpleri bir günde üç mUhim 
maç tertibine mnvaffak oldular. 

Bu maçlardan birincisi, İskoç-" 
ya şampiyonu Motorval kulübüne 
karşı Fransızların (Red Star-Olim

pik) muhteliti oynamıştır. Bu 
maçta İskoçyahlar 3 • t galip 
ııeldiler. 

Fransız gazeteleri İskoçluların 
kendilerini sıkmadıklarını ve 
ikinci devrede adeta eğlendik· 

lerini kaydediyorlar. Ferdi ve 
cem'i kabiliyet itibarile Fransız
lann fevkinde olan lskoçların, 

l>ütün lngilizler gibi kendilerini 
lıiç yormamak Uzere oynamaları 
lıalkın hoşuna gitmemiştir. 

Bu münasebetle Fransız ga
seteleri İngilizleri başlan sonuna 
ladar gayretli bir oyun oynat-

mak kabil olmadığı takdirde 
davet etmemek hayırlı olduğunu 

7azıyorlar. 

* Beynelmilel diğer iki maç ta, 
Pariste buşka bir stadyomda 
yapılmıştır. Bu maçlarda ilk oyu-

nu frlanda amatörlerine karşı 
Fransızlar oynamış ve neticede 
lrlandalılar (O - 3) kazanmışlardır. 

Son oyunu ( Avusturya Fut
b.olünün Pırlantası ) unvanını 

alan meşhur Admira takımile 

Fransızların kuvvetli bir muhteliti 
oynamıştır. 

Bu maç Fransız seyircilerinin 
tok boşuna gitmiş ve Avusturyalılar 
maçın başından nihayetine kadar 

amatörce çok şevkli ve heyecanh 
oynamışlardır. Esasen maç ta cer
yanı itibarile çok hararetli ol
muştur. 

ilk dakikalarda Avusturya hü
cum hattının sol açık ve sol içi 
tarafından şayanı hayret bir he
•apla ıevkedilen Avusturya hil
cumları on dakika içinde F ran
•ıllara iki gole mal olmuştur. 

Mukabil hücuma geçen F ran-
azlar da biri biri arkasına üç golle 
mukbele etmitlerdir. Ahali gol 
adedinde yekdiğerile yanı eı' ··•ı 
bu iki takımı çılgınca alkıtlamıya 

başladığı sıralarda yine Avustur
ya milli takımının gözbebeği olan 
Schall ve Vogl tarafından sev
kedilen hücumlar Fransız kalesini 

tehdide başlamışhr. Fransızlar 
bntün gayretlerile bu hücumları 
durdurmıya çalışırken sol açık 

ve sol iç mevkilerinde müte
madi yer değiştirerek oyoıyan 
bu iki oyuncu bir gol da-

ha yaparak berabere vaıiyete 
girmişlerdir. Ondan sonra Schall 
şahsi gayretile bütün Fransız mü

dafilerini geçerek on dakika 
içinde iki gol daha çıkarmıştır. 

Oyunun neticesine yakin bir 
zamanda Avusturyalılar bir gol 
daha yaparak ( 3 - 6 ) gibi mü
him bir farkla sahayı terketmiş
lerdir. 

Fransız; münekkitleri Avustur
ya futbolOnOn çok müessir ve 
çok göz kamattırıcı olduğundan 
>nhsetmektedir. 

SON POl'f:A 

Buhranın Doğurduğu Facialar Bilmecemiz 

lsveçte Bir 
Dahil 

Milyonerin Oğlu, Para İçin, Babası Da 
1 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 

1 

Olduğu Halde 6 Kişiyi 

Çalgllı eğlence ve katlltn karısı 

İsveç ötedenberi dünyanın en 
namuslu memleketi tanınır ve 
İsveçliler ahliikan en yüksek 
millet addedilirlerdi. Burada mah
kcm ?lerin gayet az iş gördüğü 
hapishanelerin ekseriya boş oldu
ğu söylenir. 

İktısadı buhran bu memleketi 
bile altüst etti ve burada 
bile akla hayale gelmiyen 
dolandırıcılar , katiller ve hır-

sızlar türedi. Meşhur kibrit 
kıralı Kröger İsveçli idi. Fakat 
dünyanın en büyük sahtekar ve 
dolandırıcısı olduğu anlaşıldı. 

Son gelen Avrupa gazeteJe
rinde de, İsveçli bir milyoner 
oğlunun para yüzünden babasını, 
sevgilisini ve altı kişiyi öldür
düğU haber veriliyor. 

Değil yalnız lsveçte, bütün 
dünyada müthiş akisler yapan bu 
korkunç ve tüyler ürpertici vak'a 
hakkında gazeteler şu malumatı 

veriyorlar. 

Baron von Siydov İstokhol
mün en maruf simasıdır. 

Milyoner bir adamdır. itibarı 
büyüktür. Bu zalin Fredrich 
isminde 23 yaşlarında bir oğlu 
vardır. Ona para sıkıntısı gös
termemiş, Stokholmün en yüksek 
mekteplerinde tahsil imklnanı 

vermiş. Fakat mektepten çıktıktan 
sonra Baron Siydov oğlunun tab
ıisatını kesmiş, çünki malen sı
kıntıya dütmUş. Oğlunuu miras 
yedice israfına para yetiştireme! 

olmuş. 

Fakat bol paraya, lüks hayata 
israfa alışmış olan genç Baron 
para bulmakta güçlük çekmiyor. 
Babasının isminden istifade edi
yor. 

Zetterberg isminde zengin bir 
tüccardan borç para alıyor. Bir
mUddet bu para ile yaşıyor. Fa
kat buhran tüccarın da vaziyetini 

sarsmca, alacakhlarına milracaate 
mecbur oluyor: Bu meyanda 
genç Barondan da borcunu öde
mesini t istiyor. Genç şaşırıyor. 
Fakat bu itin babasına açılma
sını istemiyor. Babasının çek 
defterini aşırıyor. Onun imusını 
taklit ederek tüccara borcuna 
mukabil bunları veriyor. Şimdi 
artık rahattır. Mesele kalma
mıştır. 

Fakat aradan bir hafta geç
meden tüccar telefonla genç 

-~ . 

baronu evine davet ediyor. 
Frederich tereddütsüz gidiyor. 
Zetterberg genç barona ceklerin 
bankaca kabul edilmediğini, im
zanın sahte olduğunu söylüyor 
ve kendisinin sahtekar sıfatile 

tevkifi mümkün olduğunu anlab
yor. 

Genç afallıyor. Fakat baba
sına haber verilmemesini. bu işi 

Baba k•tlll ••rlr 

halledeceğini ıöylllyor. Tüccar 
evvelden babasını haberdar etti
ğini ve bu sahtekirhğından do
layı çok müteessir olduğunu söy
leyince, genç Baron kendini kay-

Almanya 
Müşkülat 

İçinde 
Berlin 19 - Alman kabinesi

nin müstakbel vaziyeti hakkında 
endişeli mükalemeler cereyan 
etmektedir. MüşkülAt pek büyük-
tür. Hiçbir şeyin ay nihayetin
den evvel halledilemiyeceği söy
lenmektedir. 930 bütçesi etrafın
daki müzakereler ve işsiılik 

meselesinin halli işinde noktai 
naıar ihtilifları vardır. 

ispanyadaki Grevciler 
Madrit 19 - Dahiliye nazırı 

grevin ve kargaşalıkların bittiğini 
tam bir sükiınun avdet ottiğini 
söylemiştir. Scvilde 60 kişi tev
kif edilmiştir. 

Öldürmüştür 

I ~ He~~k1~~.~~rd•••m 

bediyor. Derhal yerde gözüne 
ilişen bir demir parçasını kapıp 
Zetterbergin beynine indiriyor. 

Adamcağıı olduğu yer~e cansız 
yıkılıyor. 

Sahtekarlığının yegane şahidi 
ortadan silinmiş bulunuyor. Fakat 
arkadan çıkan bir feryat odada 
bir kadın bulunduğunu bildiriyor. 
Vak'aya kimse şehadet etmeme· 
lidir. Genç Baron hir demir dar
besile kadını öldürüyor. Sonra 
demiri cebine sokup çıkıyor ve 
evine gidiyor. 

Fakat evinde rahat değildir. 
Babasını görmelidir. Genç ka
rısını alıyor. Babasının evine 
gidiyor. Karısım alt katta kapı 

yanındaki salonda bırakıyor. 

Üst kata, babasının odasına gi
diyor. Aralarında ne cereyan 
ettiği bilinmiyor. Yalnız ayni de
mirle babasını da öldürüyor. 

Bu cinayetin de şahidi bulun
mamak lazmdır. Halbuki evde 
iki hizmetçi vardır. Fredricb 
birisini mutfakta yakalayıp öldü
rüyor. ikincisi bir genç kızdır. 
Onu da yatak odasında bulup 
öldürüyor. Kanlanan demir par
çasını kızın eteklerine silerek 

çıkıyor. Hiçbir şey olmamış gibi 
sakit ve sakin aşağıya iniyor, 
karısını alıp eve dönüyor. 

Fakat evinde yine rahat de
ğildir. Telefonu açıyor. Büyiik 
otellerden birine akşam için çal
gıh, kadınlı, bol içkili bir eğlen
ce tertip etmelerini tenbih edi
yor . Bir taraftan da telefonla 
arkadaşlarını eğlenceye davet 

I 

ediyor. 

Gece Gillet otelinde on iki 
arkadaş yiyip, içip eğleniyorlar. 

Gece yarısına doğru genç Baron 
ayağa kalkıyor, masaya bir tek
me vuruyor, cebindeki demir 
parçasını genç karısının başına 

indirip onu da yere seriyor. On
dan sonra şarkı söylemiye başlı

yor. Arkadaşıarı evvela taıırı
yorlar. Sonra, gelen taharri me
murları tarafından Frederikin 
tevkifi üıcrine vak' ayı anlıyorlar. 

Genç Baron şimdi yarım deli 
bir halde timarhanededir ve bu 
müthiş hldise, herkeıi de1in 
hayrete dütiirmilştür. 

Kitap alacaklar: 
Aydın Sarayiçi mahallesinde lrnn

duracı Hilmi Bey n ezdi nde Faik, 
Beşiktaş Valdc çeşmesi ÇaYdarcı so
kak O Süheyla, ilahı. kazası Mali) o 
Varidnt kfıtibi l brahim B. kerimesi HU& 
niye, İstanbul Biçki yurdu m ektebi 
talebesinden Semiha, Aydın, 7 Eylfıl 
mektobi dördiincü sınıftan 234 Tahir, 

Sali hli Avukat Hayri Bey kızı Muazzez, 
lstanbul 12 inci moktep beşinci sınıftaı 

312 Hiisoyiıı, Eski~elıir Temyiz ınah• 
kemesi ~ıznsındıı.ıı llhami Bey kızı 
.F'ı'ride, Fatih 15 inci m ok t ep 3 ncfi 
.sınıftan 216 Komal, Zoııguld:tk Gaz.i 
mektebi ilçUncü 172 Muzaffer Osman, 
lstaııbul 12 inci mektep beşinci sınıf· 
tan· 265 Emin, Golonbovi Ortnmektebi 
ikinci sınıftan 136 Vedat, Foneryolu 
Altıncı mektep talebosindeu 114 Sahir, 
Artuva Çiftlik Tahrirat katibi oğlq 
Turgut, Ta'·tancılda Hacı Seydin Nu
ri oğlu Nazım, lımir Kenıal Paşa. Ar
mutlu 11kmoktobi son 146 Snlahattin, 
Beyoğlu Altınbakkal Babil sokak 5 
Selçuk, lstanbul 45 inci mektep tal e
besinden 8~ Fahrcttin, Uzunköpril 
Şinasi mektebi birinci sınıftan 36 
Dervi,, Jzınir . Iıntaka San 'at m e'k tebi 
birinci sınıf talebesinden 95 Ali, ll~ 
bek Kız J'rnn ız mektebi talebe inclen 
öl J. .. !lmbiriııi Hanını ve Beyler. 

Birer şişe mürekkep alacakları --- ~ 
DM utpaşa Ortamoktebi talebesin· 

den 2GO Cahit, Kubat.at Erkek Lise i 
biriuri sııı ıftaıı 698ZHhtü, P crtevniyal 
Liı:esi talcbcqindrn 398 Reşat, Gazi 
O:ııı,ınpn şa Ortamektebi tal besinden 
34 1 MehmC1t. lstaıı l ıu l 43 tindi nıeJ,tl\p 
,kinci sımftan 36 NC1rm iıı lky '" Trlar 

Türkiye Cumhuriyeti haritaıı 
alacaklar : 
8:ılilıli Altınordu ilkmektep dö~ 

diiııcii sını ftan 419 Hamdi . Ortakliy 
23 iincii mektep dördüncii sıın ftaıı 19 
Hatice Süreyya, Galata Muse' i mekto-
bi talebesi nelen Si manto Halkoıı, fstnn
bul Erkok lisesi t.'llebesinden 94!S 
Fethi, Ankara Kız Ortamcktebi birinci 
srnıftan 167 P!'rihan Hanım Ye Beyler. 

Birer adet kart alacaklar:: 

Uzun kliprii M ura<liyo ıııalıallcsi 
bakkal Alıırıot Efendi bira<lnri Jltlse
yııı, Aııkarn Kız lisesi talobesindo 485 
Balice, Ankar:ı Rakarya llkmektebi 
uördlincil sınıftan 38 Raif, tMztepe 
Bcfiııci tıkınektep talebe iııtlen 27 
llflbcccol 7 Saraçlıanebaşında Z-Oyrek 
caddesinde Piri çıkmazında 8 H. Edip, 

Mersin Terzi Ali Galip Bey mahdumu 
Tarık Ziyat, Pertevniyal lisesi birinci 
smıf talehcsinden 228 Fikr •t Vasfı, 

H:ulınıki.iy llknıeklebi beşinci sınıf ta
lt'lıesiııdoıı 116 ~aci, lzmir Knrııtaf 
Muhtelit Ortnıııektcbi birinQi sınıftan 

2i2 M:ıhmııt • alıri, Adana Erkok lisesi 
011lıııc11 sııııftaıı 2f)4 'M. :Kcııı:ıl. Aya
sofya Ki ıııse!'liı. \'Ocuklar yurdunda 
Sami, lstıuıbul Kız lisesi talehı>siııden 

fi ı ._'cıııibıı. Adana. Sarıyakup ınahal

lı• i nıııhtnrı $alıri Efendi oj:;lu Yusuf 
Zira , PNlc\'ııiyal Erkek lis<" i <lör
dıiııcii smırtaıı 1D4 Orhan, hmir Buca 
Oçliııcıi ııwktt>ıı lıeşinci sınıftan 245 
MU7.:ıffor, Adnnn Ticaret nıcktclıj son 
sınıftaıı 258 M. Kemal, A) dııı Orta· 
rıH•ktolıi lıiriııci sııııftan 311:> Şevki, 

:-,:ıııısuıı Nuıu:w Bt>y zndo ticurctlıanesi 
h:"ıtilıi llfııııi Bey oğlu Necd(lt, Aııkaıa 
lııoıııı mt>ktclıi ikinci sımftaıı 378 ' 
('flıııhıır Fnrit, 'L'ralızoıı Boztepe nıok

tclıi iı~irndı ::.ııııft:ııı ~H.m B:ılim 
ı:ıtirıııı l\:ırn:ığaç llknıoktcp twşincf 
ı;ııııft.:uı ı~rn Hadi) o Muzaffer, lzınir 
'l'i<·arAt ilh-ktcbi ikinci sıııırtaıı 107 
S:ılıalıittiıı, ~ıvas Nafıa Miihendisi 
Ağabey kerime i Zinnet, Aytlııı Erkek 
Ortnııı f'k tcl.ıı ik iııc•i srn ıftaıı 27!1 Remzi 
Doğan. Halıae:sı.. i belediye • kfttilıi oğlu 
)IC'hıııet, Sıvas Hafız Recep llkmcktebi 
iiçiiııcii f\1111ftıııı 212 Hadiyı', Adana 
Inönii rnoktcbi fü;UncU şınıft:m Kiıım 
Ç8p:ı :~1 inci uıoktep talchcsiıulen 242 
Muhiddin, lstan\nıl Kız Ort:.ıncktehi 

talı•lıcsiııdcıı 147 Halide, Adana Ti
canıt ı\lektclıi lıirinci sınıf 1.ılt•hcsia-

( 0f'vamı 9 uncu aayfada » 



•Son Posta,, •aftada iki defa alaema 

1aJ1fası yapar. Bu sayfalarda dGnyanm 

ea yeni sinema haberleri, utistlerin 

hayab ve sinema ilemlndekl •anat S ·I NEM A 
•s.. P..ta. Hollntta ..._. müaWrl 

ltalunan y•la• Türk •net.sidir. ff• 

UYUt muhabirimiz, her hafta w.. mektup 

•IDclerir •• ainema ilemlnia ~yüailnl 
cereyanlarından bahsedilir. 

Holivudun En 
Yıldızı Vilyam 

Zengin B~r Haftalık 
• Sınema 

Poveldır Haberleri 

Vllyamın Son Postaya lmzah hediyesi 

Holivut, (Huıual) - Beyaz yatro mektebinde okuduiana, 
perdede tanıdığınız ve hiç tl1p- nhnede ufaktefek rolleri yapa-
hesiı sevdiğiniz erkek yıldızlar- bileceğini aoyledi. Mtıdtlr bu 
dan Vilyam Povel burada b&a- genç hevesklra aayarak kenc:H-
hlltlhı baıka bir tekilde ıöhret sini tiyatroya g6tlirdü ve ilk 
allDlfbr. Sinema perdesinde ha· defa ufak ve ehemmiyetsiz bir 
kikaten bir o.tat olan l u yaman rol verdi. Vilyam, bu ehemmi· 
adam Holivutta briç partilerinde yetıiz rolü o kadar gtlıel yapb 
daima zafer kazanır. Vilyam ki seyirciler kendisini şiddetle 
raktile ayda elli dolar kazanan alkışladılar. Bu sırada seyirciler 
Ur telefon memuru idi. Elli do· aras nda bulunan bir r~jisör Vil• 
lir bizim para ile yliz lira eder. ) çok beyendiii için derhal 
Ba para Vilyamı kıtkanaat idare an0 aje etti ve Holivuda götllrdO. 
•lerdi. Fakat Vilyam zengin ol- işte bu suretle VUyam 19'2() se-
.U. bolluk içinde yqamak isti· nesinde ilk filmini çevirmek far-
)'Cİrchl. Bul•duju memuriyette sabm kazanllllf oldu. Genç adam 
birçok bOl'Ca girmifti. Giiniln o aOndenberi birçok defalar R-
birinde teyzeaiae •lraaat etmi- nema makinesi an&nde filim çe-
Je karar verdi " on bet .... virdL Elin d• aeaede birkaç 
lleabsi girmediği ihtiyar tepe.o filim çevirmektedir. 
lbae (23) sayfalık bir me~ Fabt Vilyam Povelia ..... 
yqar. (1400) \fW'r istedi. bıti- bir ~ .. udıt. Diyor ki: 
,_ teyzesi kenarda kötede bi- "Sinemada nekadar kala~iamı 
riktirdiji paraıından (700) dollr bilmiyorum. Belki glnlla birinde 
.,.,..... renç yeğenine gönderdi. itibardan dlterek atlclyodan ke-

vu,... bu parayı alır almaz vuluruaa.., 
ltalunduğu kOçOk kasabadan der- ipe ltu nditedea Mt.,.. 
hal kalkb ve Nevyorka gelerek ki Vilyam eline ı~ ,....._. 
tiyatro mektebine girdi. Vilyam biç israf etmez ve meteliila• 
artık iti gilcil bırakb ve tiyatro kadar bankaya yallnr. Diter 
denlerine muntazaman devam yıldızlar pbi nalilrif deiilcllr. la 
etmiye bq'adı. O kadar ki Vil- ıebeple kendisi Holiwdm ea 
Jam geceleri uyku uyumıyor, zenain erkeğidir. Bizzat keadiai-
m&temadiyen derslerine çabıı· nin imzaladığı bir fotojrafam 
yordu. Fakat bir müddet ıonra gönderiyorum. 
eebiadeki par d .u- yavq yavaı Tur• 

... , ... çekmiye bqladı. Bu ... sı·nemadan Meb'usan lecUlhle 
Iİyet kUfısında zavallı genç 
adam mektebi terkederek bir Framanın maruf IİDema ar-
lobntaya girdi ve orada bul~ ti.tıerinden L6i Ober aoa Franma 
Jlkamak suretile hayatını kazan- intibabatısada meb'-.aluia •Pi-
~· bqladı. Vilyamın bu aefi. : • .w 
laDe bayab tamam bir sene ka- m~· 
-., 6dL Bir · tı1a lelr..a..ıa 
•his:: tıemisledlea- içeli,e Wr 

• ._111911-• tirdi. lu adti• Ne.,...k 
titllbu....... birinin _..,. 

W; ~ ... 
-.ını1r ._ .._.. ,alYar.da. -Ta-

lkbsadi bubranan ılnema taa• 
liyetine olan tesiri biltllo ıiddetile 
devam etmektedir. En zengin 
kumpanyalar bile bu tesirden 
kendilerini kurtaramıyorlar. Bu 
yaziyet karıısında kumpanyalar 
yeni tasarruf çarelerine bqvu
ruyorlar. Meseli Paramunt kum• 
panyua Nevyork ıehrinde bulu
nan sinema salonlarından bir kıs· 
muıı feçen hafta kapamak mec• 
IMuiyetinde kallDlf, bu suretle 
HDede (38) milyon Franklık bir 
taarraf temin etmiftir. 

Yani Bir Rus YıldlZI 
Maruf Rus ainema yıldıza Ye.-

1-eniya Leonto~ Holivacla da
vet edilmiftir. 

KlçUkler Va Sinema 
lrlAacla parllmentoıa bir ka .. 

aunla 12 yqından 8f&İ1 olan 
çocaklann ıinemaya ptmuini 
menetmiftir. 

Pollmn hatıraları 
Buglbıe kadar dart koca de

ğiftiren Poll Negri laabrabnı 
yazmıfbr. Çok uzun ve meraklı 
olan bu habrat birkaç glln enel 
nqredilmittir. Kitap tam yedi li
sana terclime edilecektir. 

========::ııım:============--::::::::::::ı= 

Şarkı 
Söyleme! 

E.._ Breat IOD zamanlarda 
yeDiaa flhret •e itibar ltalma· 
ya bafladi. Ki• hir mllcldet içlli 
uaatalaa hu ı&zel ryı1c1ız, fanat
lardan iatifade ederek telaV 
parladL Şi•di Jenİ filimler çe
Yirmelitedir. BatlacLia filmlerclea 
Wri ... .,_.. .aJleme I,, • ' i ta
.......... a....lald ......... 
.fifı ••• • maedir. An-
.. malet. .. açdaa ilir .... 
ultabcla, biriaciliii -lımsvmı.-. 

anlam. 

A 

Sinema AlemininEn Mah-
1 ;.nın Siması: Helen Hayes 

Helen Hayes sinemaya yeni intisap eden ve pek çabuk parhyan 
yıldızlardan biridir. Helen vaktile çok ıabrap çektiji için buglbı Ho
liTUtml • -ahznn ,.tclmchr. Çok para bu••-•• llayab refala 
içinde ıeçmesine raiaaen, vaktile çektiii elem Ye mepkbtlerin isi .. 
rini yhlbıde okuyabilininiz. Gayet sakin ve dedikodumz bir bayat 
pçirir. 

Jeki Kuper Greta Garbo -
Bu Küçük Yıldız Büyük Bir lngiliz Gazetesinde Şicl-

Bir Pot Kırdı detti Bir Makale Neıretti 

Metbur Jeki Koğanın yerine 
ıeçen kllçl1k Jeki Kuper, geçea 
sin, blyOk bir pot kmmt ve 
bu Jkden IİDema tttdyotuncla 
farbaaı.r kopm11fbu'. 

Hollwda plen bir Portekiz 
amirali, faaliyet balillde iken 
.ttıdyoya ılrmek ............ 

t ltildyoJ• h..,_ ..atea ...,. 
..... k ,_. .aw.elerW siJerek 
....,.,. s.ttmittit? 

Stlc:IJonaa mid&ra ve tetri
fatçıla, Amirali karfllamıtlar, 
ıtldyonun her tarafım gezdirmif· 
lerdir. Amiral, o anada çevril
mekte olan bir filimde pek 
mahirane rol oynamakta obıa 
liilçDk Jeki Kuperi P. 
rlhlce yamna Yaldatllllf ve ko
natmıya bqlamafbr. Jeki, amira· 
liD aorcluia suallere cevap ver
dikten •ara ince aesile flyle 
demiftir: "Mister; ben sizi tanı· 
yorum. Siz "Ritsa" nın kavası 
dejil miliniz?., 

Amiral bu saz lizerine kızar
IDlf, İ>ozarmıı, dtldyo mlclnrtı ve 
yanandakiler utuçlannclan yeria 
dibine ıeçtDitlerdir. Sonra kırcfiiı 
pobm Wlylldlil kendüiae anla
blınca Jeki Kuper; 

.. Bea .. b.,.., amiralin 
.U.ilelsi bwu el•ileterine bea
ziJona lnllleMt ._. mi?,, ..... , 

A9iral klçlk 71hlmn n.
... be' s•• " ,_..,_ 
...... fbr. 

Maruf yddız Greta Garbo 
son ıtınlerde lasWzce ( De,u 
Meyi ) gazetesinde bir makale 
yumlfbr. Dlnyanın laer ~ 
da tiddetli bir bomba ı.-.... 
pathyan IMa matı.le• illlal ,.W. 
Greta WU.uu taalm )'UIJO': 

.. HoliYada ilk reldiii• akit 
dawet edilclijia her laalo, ziyafet 
ve ejleacelere pterdim. Soaıao-
da•, lhl harekmman ifled4M 
mani olchilun 11ra1m. Bir ~ 
det sonra da mefhur rejillr 
Moriı Stiller ildi. Bu acluiaa 
tapınırcaana hlrmet ederdi& 
Beni hveçte ltularak me7claM. 
çalraıu " ............... . 
daran o idi. lliklld9imia .... 
aini oaclaa iireadim O-· P. 
eliği plAn dairelİDde laareket 
ettim, 6Jle yqadım ye hllA da 
ya,ıyorum. Moria lldlktea 809'& 
hiçbir ziyafete, ~ etlence 
yerine ıitmedim. Şimdi iftea 
soma istirahat edİJOl'UDI• Bot 
zamalanmda yalmzbapma at 
gezintiai yapıfoıam. Hizmetçile
ı:imin eoculdarile oyaamaya çok 
aeviyonım. Holivudun kadmlan 
birçok dedikodular yapblar. Bea 
bunlara kartı llkaydım. Dthaya· 
nın her tarafına yaydan ve ,.. 
tiftirilen bu dedikodalua heaim 
kulaklarım takahchr. Olllar -.. 
dukları ,ederde .pk ıııter •J
duroyorlar. Fakat bildijba
den ...... ,..-. Killlauçlak .ey. 
kile ortap uçm'... '"' baloalu' 

,me ........ ••••• da ,. layor •• 



8 Sayfa 

••• 
• amit, 

Hünkar, İstesem Seni 
ş. y y ce aşladı: 

Defediveı·irim, Sen Mahmut 

Nedim Paşayı Kıskanıyorsun ! Diyordu! 
Mrı1Uımrl )#.. 

Her Hakkı Mahfuzdur 
-9-

Sa it Paşa; küçük bir cür'et 
tecrübesi göstermek istedi, Vazi
yetini tamamen muhafaza etmekle 
beraber, hafif bir sesle cevap 
verdi: 

- lstifayi acizanem vukubul
muştu da ..••• 

Abdülhamit, sesini daha ziya
de yükselterek müstehzi bir ta
vırla Sait Paşanın sözünü kesti: 

Budala değilim ben .. 

istifa ettiğini de biliyorum .. 
Hem mçın istifa ettiğini de 
çok iyi biliyorum.. Evveli soru
yorum sana, istifanamende sada
ret iştirak · kabul etmez di
yorsun. Ben sana sadaretin 
bütün umurunu Mahmut Ne
dim Paşa ile beraber gör!.. mü 
dedim... Eğer, canım Mahmut 
Nedim Paşayı sadrazam yapmak 
isteseydi, seni defeder, yerine 
onu getirirdim. 

Bu son söz, Sait Paşayı fena 
halde sarstı. Kalbindeki kan ta-

mamen beynine sıçradı. Olduğu 
yerde fena halde sallandı. Hiin
karın bu sözü, okadar ağırdı ki 
buna artık tahammül etmek im-
kan ve ihtimali kalmamıştı. Koca 

O:;manh lmperatorluğunun vekili 
mutlaklık makamı, alelade bir 

kapı uşaklığı mı idi ki, hünkar 
cam isterse onu defediverecek 
ve yerine, istediğini getirecekti ?. 
Şimdiye kadar, hiçbir meselede 
hiçbir kimseye karşı itidal ve 

nezaketini kaybetmemiş olan hün
kira bu gece ne olmuştu ki : 

koskoca sadrazamın yüzüne karşı 
(Seni defediveririm ... ) diyor; hiç

biı· kimsenin sabır ve tahammi.il 
edemiyeceği bir sözle kendisine 

hakarette bulunuyordu ? .. , Sait 
Paşanın zeki dimağı, bir makine 

gibi işliyor, hünkarın bu biiyük 
tehevvürünün altından ne çıka-

cağını anlamak için sükut etmiyc 
karar veriyordu. 

Abdülhamit, gittikçe arlan 
bir gazap ve hiddetle bağırıyor 
ve sözüne devam ediyordu : 

- Bereket versin ki, yine 
ağzınla tntuluyorsun, istifanamen-

de " Benim nazariyatım, Mahmut 
Nedim Paşanın nazariyatile uy· 
mıyor. ,, diyorsun... Şunu daha 
açık söyle bari. Desene ki Mah
mut Nedim Paşayı kıskanıyorsun. 
Eğer öyle olmasa benim irademe 
karşı bu sözle mukabele edip te 
istifam vermezdin. Soruyorum 
sana, Mahmut Nt!dim Paşa hain 
veyahut cahil bir adam mı? .. 
Söyle.. Cevap ver ..• 

Haşa.. Şevketpenahım ... 

O halde, devletin mühim 
umuruna ait olan meselelerde, 
onunla istişareyi niçin bir izzeti 

"'c;elesi yapıyorsun? .. 

1 

Kanunu Esaıiyi Abdüflhamidin reyine 
g8re tebdil etmiye taraftar olan 

Mahmut .. ~dlm Pafa 

Mahmut Nedim P~şa ile nynl 
fıkirde bulunan 

Suphi Paşa 
Sait Paşa susuyor, bn ağır 

sualler alt nda bunald kça buna· 
lıyordu ... Abdiılhamit, ayni öfke 
ve ayni şiddetle söylüyordu: 

- Çiinkü, öyle lazımgeliyor 

"Süpersimanlar,, 
Şimdi Türkiyede 

imal edilmektedir 
Yerli çimento fnbrik;ılnrını 1 A\Tupa· 

nın en mııruf marknlnrile rekabet edebi· 
lecek ve nev'i itib r le fevkalade olan 
ı.un'i bir Porlland çinıentosu 'mal ett k· 
lcri herkesçe mıılOmdur. 

Şehrimiz' n başlıca çimento f .. brlka· 
lıırının ııUpernimıın imalini de liarıırla~

hrdıl<larını iş tllğimiz vcçhile, bu bapta 
h~ahat ıılmıık üıo:ere en mühim yerl:, çi
mento fabrlk. l:ırı müdürlerinden lılrlle 
müllikatta bulu!lan bir muharririmiı:e mu· 
m ileyh tarafından :ı:irdeki izahat ve· 
rilmlştir. 

Fl'vaki bir müdd"llf"nbeıi b'r "Süper
s'maıı., imal etmekteyiz ve mezkur "St:p er
&lmnn,, şimdiden müştcrilerlmidn emrine 
amade buluıuJnrulmaktadır. l 

Nev'i fevka!Adc olı:ın işbu "Süperai
man,, mukndc!ema T Jrklyede aııtılnn 

ecnebi •Üpeulmanlarına rekabet edebile· 
cek mahiyettedir. 
"Sllperslrnan,. imaline sarfolunan huıuııt 
ltinıı ve ihtimam Hyeslnde evsafı matlu
beai ıon derece lnklşııf eden sun't bir 
PortlanJ çimentosudur. 

"Süperılman,. ın ıeri kabfüyeti tasal· 
lubu ve yüksek muknvcmell dolayısile 
dünyanın her laıafındı. istlmalf taıımmilm 
etrnifUr. 

HenU:ı iı .. arıı t ve inşaatı ecsimc meb· 
deinde bulunan Türk yenin bu gibi yerli 
bir malzemeye ihtiyacı olduğundan, mez· 
kflr mııl:ı:emenin istihsalini her türlü feda· 
kArlıkları iktihıım ederek temin eyledik. 

Terkibatın ve muhtelif aksamın haddi 
asgariye tenzili, kalıptan daha çabuk çı· 
karılması ve inşaatın serian ikmali gibi 
nctaylçten naşi "Süpersiman., ın ldimall 
mlmarlarıı, müteahhitlere, inşaat mühen· 
dlslerine, velhasıl i~lerindc çimento kulla· 
nanlara umumiyetle büyük bir tasarruf 
temin edecektir. 

lındl "Süprraiman,. ımızın billlmum 
inşaat aıütchassısları tarafındım hüınll 
kabul ve takdir görecej'lnt kavlyaa ümit 
eylemekteylz. 

ı 
değil mi? .. Bu, (öyle lazımgeliyor) 
demekten maksadımın ne oldu
ğunu pekala anlarsın... Bir za
manlar, Mitbat Paşayı beğenmi-

yordun.. Onun aleyhinde söy-
lemedik söz bıral<mıyordun. 

Şimdi de onun ııme basıyor
sun... Meb'uslarm liyakatsizliği 

yüzünden meclisin hiçbir iş göre
mediğini, devletin menafüni mu
hafazaya muktedir meb'us!nr 
bulmak lazımgeldiğini i dia eden 
sen değil mi idin?.. Söylesene ... 

Sait Paşa, kımıldandı. Kuru· 
yan dilini güçlükle kımıldattı: 

- Evet şevketpenahım ... 
- Eh, haydi bul bakalım o 

meb'usları?. Haydi bul da, meclisi 
açalım .. senin dediğin gibi biriken 
kanunları tasdik ettirelim de mev
kii meriyete koyalım .• Haydi bul
sana... Budala değilim ben.. Ben 
de biliyorum, birçok zeki ve 
dirayetli adamlarımız var. Bunları 
iş başına getirirsek iyi olur. Fa
kat nasıl ~etirebiliriz?.. Elimizde 
bu Kanunu Esasi varken, tutup 
ta ( Ey millet!.. Sen, adam 
seçmesini bilmiyorsun.. falanı, 
yahut filanı intihap et.. ) 
dersen, hem milletin hukukunu 
hem de Kanunu Esasiyi çiğne
mez miyiz?.. Sö} le, cevap ver .. 

( Arkası var) 

Tasbih ve itizar! - 15 Mayıs 
tarihli tefrikamızda bahsolunan 
Abdullah Paşanın resmi yerine 
yanlışlıkla sabık (Şark ordusu 
kumandanı müşür Abdullah paşa)
mn resmi konulmuştur. isim ilti
basından ve hiçbir kaste mak
run olmıyan bu yanlışlıktan do
lnyi özür diler ve tashih ederiz. 

IPariste 

Müthiş Bir 

Dolandırıcılık 
Paris, l 9 - Burada 4 mil

yon franklık bir dolandırıcılık 
yapılm ıştır. Avustralyalı Vatson 

isminde zengin bir tüccar kendi
sine Kanadiyan Pasifik Demir-

volları Müdürünün oğlu süsünü 
veren bir u .tle tanışmıştır. 

Bu zat, Vatsen Jameson 
isminde yeni • bir borsacı tanın
mıştır. Jameson borsa muamele
lerinin cazip karlarından bahset
miş ve Vatson'u bu İşe teşrik 
etmek istemiştir. Bir iki gün sonra 
Vatsonla dostuna zorla onar bin 
lira vermek istemiş, haberleri 
olmadan kendilerini borsa mua-
melesine teşrik ettiğini bil-
dirmiştir. Vasten bu hayır-
kar dostunun iğfaline kapılmış 
ve borsada oynamak ıçm dört 
milyon Frank vermiştir. Milyonları 
alan bu iki dost ortadan kaybol
muşlardır. 

Amerikada Bir Suikast Mi? 
Okland 19 - Valinin ikamet

gahı civarında dolaşao bir amele 
üzerinde bir bomba bulunmuştur. 
Amelenin evinde de diğer bir 
bomba bulunmuştur. 

• 
1 

Başvekili Öldüren er 
Dül)yaya Meyda 

• • 
ım ı e 

Okuyorlar · 
( Bnş tarafı 1 inci sayfada ) 

Bundan başka, bu adamlar, 
ordu, donanma, hariciye ve mülki
ye işlerindeki tezebzüp ve umumi 
siyasetin yanlış veçhesinden şika
yet edici birtakım beyannameler 
dağıtmışlardır. 

Tokyo, 19 (Hususi) - Meç
hul bazı eşhtış, Başvekili öldü
renlerin mensup oldukları gizli 
"Kankardeşliği,, cemiyetinin re
islerinden M. Maseida 'nın üzeri-
ne birkaç el k~rşun atmış ve 
ağır surette yaralamışlardır. 

Başvekilin katli sebebi şudur: 
Japon hükümeti, Şanghayı 

İşgal etmek istemiyor, bütün kuv
vetini Munçuride kullanmayı ter-

Hindistanda 
Kargaşalık 
Devam Ediyor 

Bombay 19 - Karışıklıklar 
ve arbedeler devam etmektedir. 
Yeniden 6 ölü ve 30 yaralı var
dır. 40 mensucat fabrikası ka

panmış, 50 dokumacı tevkif edil
miştir. Üç gündenberi fasılasız 
vazife gören polisler bitkin bir 
vaziyettedir. Şehirde şimdilik nis-

bi bir sükün vardır. Kargaşalık
ların yeniden ve daha şiddetli 

olarak başlamasından korkulmak
tadır. 

Şehre hergün yüzlerce muha
cir gelmektedir. Her taraf mu
hacirlerle dolmuştur. 

Japon Kabinesi 
Tokyo ı 9 - Yakında teşkil 

edilecek olan kabine hakkında 
M. Suzuki ile M. Araki arasında 
bir ihtilaf çıkmıştır. 

Mançuride Bir Cinayet 
Harbin 19 - Ungari nehrin

de avlanmakta olan bir İngilizle 
bir Amerikalı kıyamcılar tarafın· 
dan öldürülmüştür. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo 1 Kapanış __ ; _ 

Fransız Frangı 00 
·- - ,-

12 06 
f ngiliz lira~• 773 00 ()() 

Dolar o 47 59 
Liret 09 24 19 
Belga 3 39 3! 
Drabm~ 70 ~6 05 
fsviçre frangı 02 43 1 l 
Leva 67 41 ()() 

Florin 1 17 35 
Kuron Ç 16 Ol 00 
Şiling A. 04 40 75 
Pezata 05 78 05 
Mark 02 42 45 
Zloti Ol 99 19 
Pengo 04 08 35 
Ley 79 72 05 
Dinar 26 96 05 
Çervonets 1 10 88 50 

Tahvilat Kapanış 
-

1. Dahili 00 00 
D. Muvahhide 42 15 
A. Demiryolu ()() 00 

Borsa Harici 
---- -

--==--~ -
Altın 9 38 00 
Mecidiye 43 00 
Banknot 2 34 

• 

cih ediyordu. Japon bahriyesi, 
bu karara muhalefet etti ve 
Şanghay muharebeleri bahriyenin 
fili teşebbüsile yapıldı. Fakat işi 
kıvıramayınca ordunun yardımı 
istendi. Sonra mütareke oldu. 
Donanma, işte bu mütarekeden 
gayrimemnundur ve son hadisata 
iştirak edenlerin sadece bahriye 
zabitlerile ordu zabit namzetle-
rinden mürekkep olması bunu 
güsterivor. 

Ordu Ruslarla harp etmeyi, 
donanma, bütün dünya ile çar-
pışmayı istiyor, Çinle, Ruslarla, 
Amerika ile icabında herkesle. 
Vaziyet bundan ibarettir. Efkarı 
umumiye dehşet içindedir. 

Hava Kuvvetleri 
Taarruzi 
Silah Değilmiş! 

Cenevre 19 - Tahdidi tesli
hat Hava Konferansında, Alman 
murahhası bütün askeri hava 
lrnvvetlerinin taarruzi bir silAh 
addedilmesi hakkmda bir tadil 
teklifi yapmıştır. Bu teklif uzun 
münakaşaları mucip olmuş, teklif 
7 reye karşı 22 reyle reddedil
miştir. 

-===» 

RADYO 
20 Mayıs Cuma 

lstanbul - (1200 metre) 18 gramo
fon, 19,5 Vedia Hıza 11 . 20,5 gramo· 
fon. 21 İnci 11. tango . 

Bükreş - (3!H ınctrCI) 20, 10 konser 
21 radyo darillfuıı unu, 21,40 gram o· 
fon, 2:?,45 dans lıav.~lnrı. 

Bclgrat (42!> metre) 20 Çok lisam 
koııfcraııs, rncml<>kct lıaborlori. 21,30 
keman konseri. 22,10 saksofon. 

Roma ( 441 metro ) 20,50 gra· 
nıofon, 21,4;; rnulıt<'lif havalar, 22180 
komedi. 

Prnğ ( 48ö ıııctrc ) 20 gazete 
lı.ıbcrleri, ~o.o;; ı,oııfcrans, 20,20 
ınusil,ili konıcdı. 

Viyana ( :ıı 7 metro ) 21 , 15 Yağ-

ııcriıı Ricnzi oper:ıı1ı. Temsilden ı;;onra 
dans havaları. 

Peşte (550 motre) 20,5 korıfc>rans, 
::? 1 ,5 konsl'r 22,4;; dans lıavıLları 

Varşova ( 1411 nlCltro) 20 1 :.ı;; gra-
mofon, 21 ~lıı ikili uıusahalıe, 21,45 
s •nfoni . 

Berlin -- ( 1 lı.15 metro ) 20 siynsi 
haherlr.r. :!U,~W Layp~·iktcrı ııakloa 

\ .ıgncr gl'ccsi. 

21 Mayıs Cumartesi 
İstanbul - (1200 metre) 18 Graıııo· 

fon, W,3 Dariittalim heyeti tarafından 
konser 20,5 gr:ımofon ile opera parca· 
lan, 21 Dar!lttalim lıoycti , 22 orkestra. 

Bükreş ( 394 metre ) 20,10 kon-
ser, 21 rnd} o dariilfilııunn, 21,40 gra
mofon, 22 Floııdarııı l\los Cioc: rlan 
opereti . 

Relgrad - ( 429 metro) 20 Alman· 
ca mulı~wt•re, 20,5 konferans, 21 Jsıa."· 
ınusikiısi, 22,~15 şen şarkılar, 23,0:; Şo· 
pcııdoıı piyano il<! baıı parçalar, 2t 
Çigan orkC>str:ısı. 

Roma (441 ııı •trcJ 21,45 Di \'illi 
opcl'ıısı ' 'O Jıladam B:ı ıcrlny opera ın 111 

tlç iı 11 ciı perdesi. 
Prag (4RG nıolrc) 20 gaze te ha 

t>orlC'ri ,.o konfora n, ~1 Leh ışarkılnrı. 
21,3 Saksafon 

Viyana (517 metro) 21,4j Orkca· 
ıra vo cazbant, 23 \'igan orkestra. 

Peşte ( 550 metro) 20,30 konser, 
~1,lü Çigan orko tra ı, 22,5 kitara 
gecesi, 24 l\Jnnditiıı ::ıalon orkestrası. 

Varşova ( 1411 metro ) 20 habor, 
konferans, moda m usahnbcsi. 21, 15 
tarkılar, 23, 10 Şo11oıı konseri. 

Berlin - ( W35 metro ) 20 MUpte· 
eliler için lngillzce ders, 21 konser' 
dans hın·ahırı . 
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Vilson, Bana Hayatın Manasını Ömer 
•• 

Hayyam Oğretti ! ·Diyordu ..• 
Artık Herşeyde Zevk Ve Neşe Arıyacağım ! 

Her luıklcı malı/ aztfur. 
Sabbah, yaklaşıyordu. Halk, 

yeni senenin bu parlak sabahım 
sılgm bir neşe ile karşılıyordu. 

Bil, sordu: 
- Başka bir emriniz? ..• 
- Çabuk .. Paltomla şapka-

mı?... Ben de bu neşeli halkın 
arasına karışmak istiyorum. 

* Salonlar davetlilerle dolmuş-
tu. Binlerce elektrik lambasının 
albnda, yine binlerce mum yanı

yor, köşelerdeki yükaek buhur
danlıklardan, her tarafa sihramiz 
bir koku yayılıyordu. 

Her tarafta küçük kliçlik 
ıruplar toplanmış.. Heckeste, de
rin bir hayret vardı. 

Ne zamandanberi inziva ba
Jab yaşıyan Vilsonun, şimdi bir· 
denbire böyle bayata atılması 
1ıakkıada her rrupta, dedikodu
lar yapıyorlardı. Bütün lbu dedi
kodular, başlıca yeni ihtimal üze
rinde toplanıyor ve soara bu ih
timalleri birçok isimler takip 
ediyordu. 

Bu iki ibtima1den biri: (Mut· 
laka bir aşk .. ) diğeri de (izdivaç .. )· 
tan ibaretti. isimlere gelir.::e, bu, 
aamlltenahiydi •.• 

* Mister Vilsooun en eski, ea 1'6-
bali ve bilhaua serbest tavarh 
olan dostu (Mister Turbur), etra
fmdakilere teminat verdi: 

- Mlaterih olunuz.. Ben şiın
dl, hepinidn merakını haUederim. 

Dedi. Yananda duran (Mis 
Medi) ye dönerek ilAve etti: 

- Vilsonu isticvap ederken, 
plıit sıfalÜe yanımda bulunur· 
ıunaz değil mi? 

~ 
Vilson, dilber kadınlardan mU

•'duıp t,ir l"IP• arasıada, bl
Jllk bir şetaretle konuşuyor .• 
arkasında koca bir (i.pk ord.ısu) 
koştura11 (Me.is Harley) e bir
ıeyler anlatıyordu. 

Mister T urburla, mis Mecli 
• mapa iltihak ettiler.. VilSOINn 
ıiSzünü bitirmesini beklediler. 

* Mister Turbur, yüksek selle 
Vilsona sordu: 

- Azizim Vilsoal... Tatsız 
w münzevi bir bayat yapdsğm 
mldclet zarfıada, bütiia doMfa. 
11111 ne kadar mntarip ettijini 
Msaediyor muydun? ..• 

Vilıon, cevap verdi: 
- Evet .... 
- E.. BuıfiokD nqeli hay .. 

bola da o da.tları ne kadar mem-
nun eUiiioi farkediyor muua? ••• 

- Şüpheaı. .. 
- o halde, bw daha .._.. 

... edebilmek için Jıerkeain .. 
ıualine cenp ver hablı•-· Bir
denbire hayatında w.J olu bu 
tahavvülün sebebi nedir? ... 

Vilaon. bafllU iki tarafa -1la
tlt. Gözleri parlaciL Dudaklar...., 
da, geniş bir tebessllm dalaa· 
landı. Hemen Turburun ellerine 
larılda. 

- Baaa ıaebep, - oJd.a 
uizinı Turbur ..... 

- ~ --
r 

Mister Tur bur fafJrdı. Ka,Ja• 
rım çatb .. 

- Ben mi?.. Ne suretle? .. . 
Biraz izah edermisiniz doltum ? .. . 

- Evet sen .. Daha doirueu, 
senin gönderdiğin kitap ... 

- Yani ( Ömer Hayyam) ..• 
Evet.. ( Ömer Hayyam) ... 

Vilson, etrafındakilere göz 
gezdirerek aözüne devam etti: 

- Az.iz dostlarım!.. Bundan 
takriben yedi yüz aene evvel, A.yanm 
ortasında doğmuş olan bu ~dır
canın oğlu, bana neyi .6jretti bi· 
lir misiniz?. Hayaba laakiki mr· 
nm ve saadetini.. Bu adaman ki
tabını okudum. Okudukça, baki
katin esrarına vakaf oldum. Ve 
nihayet anladım ki, bayat, haki· 
katen çok kıymettar bi..,eymiş .. 
işte timdi karar verdim, bundan 
sonra hayatımın bir saniyesini 
bile israf etmiyeceğim. 

Her aldığım (Nefes) ten bile, 
INr zevk ft aete bek&,eceğim. 
Her tirli ihtirutm kaçacağım. 
E..dişe ve mrap vermesi ihtimali 
ot. laer fe)'den uzak yaf1Yacağım. 

Herkes dinliyor, düşünüyor, 
hayret ediyordu. 

Biraz yaşlıca olmasına rağmen 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

.. * Size Tabiatinizi Sögligel.im. 

ttlDA YET LOTFI llEY: Dikaatli 
l'C dütüncclidir. 
Kedisinde bir 
~ocuk taa.Unde 

ziyade olgun bir 
iM&ll ta, n var
dır. Digcr arka
daflar.ı gilıi oy
namaz ve ncşo
lenmeı, claha zi
y&d" -ciddi şey
lere mlilcwayil
dir. (1'&li me elc-
11i fotograf Uh
ımcrini al.ık:ı.clar etmez.) 

HAYRI EFENDi: lııtizal"lucn er
dir, gözü l.Xı)4.ık-
Hlktedir ., e h i 
ı ylcri taklide 
mü te nıa) il dir . 

Vuifo .,cm,, 'u
liyet bahsinde 
usul ve nizam 
haricin o ~ık ıu:ız, 
ınO sa ma lıa k !\ r 
değildir, di ı:ipti

nin 3) nen t:ıtbi
ltine taraftarclır. 
f9tnde kendisioi 
11eYdlrmetiıı i ve itimat telkin ctllMlıini 
biilr. llutıwıi~etlerini İfl.a etnıcz, kapa
lı kakmak i ter. 

85 Ankaradll H'EYI• ISllAIJ. 
Bey: ( 1' otoğrafının dercini istemi) or) 
Asalıt ve nculdür. Bir terin zevahir 
ikttnttil~ daha ziyade -;;Utadar ~tıOratlc 
mlDlaıl olar. Tah·tktfime ve ai mua
mele} e taba nnıül demez,, mihnet ve 
cefa) a ıııetanC>t gostermek ister, elin
den tı ll:Clir, .ıınbatabına holtU edebl
Hr. SOıleri bat u, bidffti gıe!;p ge
~er, ın nfaatlarım yalntı. nefaiııe ıbu
retıncz, zovk "e '-' •lcnccyi may Alem.i
ni se~ er, 

Fotolra/ Talı/il K-..ponıuuı 

11 inci Sayf mmzda IN1acabanı1. 

Yaun: A. R. 
daha laAl! ıtize:llitiai ..lıafaza 
eden ( Madam Renm ~ ismimde 
bir Fransız kadma taaccüple sordu: 

- Fakat dostum, bunlar 
matüm olan ıeyler değil mi? 

(Arllaır. nr) 

Hergün Bir Rübai : 

1 O~ ( Beclahtaa yak•bı ~ gibi 
kıpkırmızı renkte olan dudak 
llel'ede ? .. 

O, Ruha nept ve istirahat 
verat ( Reyhan koblu ) ıarap 
nerede? .. 

Vakıi, Mii.tumanltkta, ıarap 
içnaek laaramdtl'. Haramdır amma, 
zarar yok, sen yine içmekte de
va• eyle ... 

Çinkii ıimdi müslüm:ınlık ne· 
rede? ... ) 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

( ... rafa t ttta sayfada ' 
deıı 23 llusWa. ı-:sıc;,~hir lfotnu~iye 
llkmcktebi İkinci 1llntfta.n 'ur.an Nuri 
Beıiktat ŞPıılikdcdc Aziziye caddesin: 
ıdc 3 lcliil :Fohıııi, Aydın Orta.nıekte~i 
{lçüncii smıftan :303 Nail, fatih, 13 
anen mektep flçiinc'i f!mıftan 748 Mu
ulff6 Osman, A<lana Ti-ear<:>t Mc'ktcbi 
~irinci unıfU.n AhnıPt cati, Adana 
Soyhan Mcktclıi befinei smıfb.n z; G 
Jlanili. Ceyhan C!ıı ılnıri) et Mektebi 
dördilncü Slillf talebesinden 9G Fahri, 
İstanbul Kız J.ioıc i talPl.ıC' i ndl'n 602 
Harıd:ın, odf'ıııiş Biıııa) ci Etral Cemi
yeti beşinci nıft:uı J\fu ıil, lstanbul 
Clrıaınba 1;j inci mektep talebesin
den 481 .Mııkaddrıs, Balıac!ıki kereste 
tiı carı Ahıııct B. oglu Şc\kd, Adana 
:Namık Kcıııal ınuktclıi h(lşinci ı1ınıft:uı 
102 Karıl. BC'kir, \dana 'l'icar11t ~frk
telıi birinci ınıf talı•l.ie indı n 282 Sa
lınhcttin, l"zunkoıırıı Miııı:ı.r Ha) rottiu 
M ktc'bi ıCWrdiirıı iı sıuıftaıı 62 Mclih:ı, 
Anka.rA l:stiklal llcktebi flç m~il smıf
aA 101 Belkıs :-'(')fi, $alihli Altınordu 
nkmoktebi dördUncü sınıftan 32 Ha
ean, Dikili 'l'clgraf MudürQ kızı Ni
lOlcr, Beykoz gişe ıııeıııunt Nebil Bey 
oğlu ~er"cr, ~·ogfo ı:l ilııcıı ıııcktt•p 
bcıinci sınıftan 177 Nih:tt, Adana .Er
kek Lisesi birinci sınıf t:ılehcsindcn 
54 8alıahittiıı, Çeşıno llkıncktep ikinci 
1tnıl't.an J!)5 Yusuf. Adana Er'kc1c Li
leli ta.lclıcsiııul·n 865 11. Baı;ri, Beıik
tat S8 inci iHc~k~ hirinci auftan 
12 Se111ih Ciimlıur, lstanbul 42 inci 
ilknll'ktcp. t:ılcbcsindcıı 107 Şinasi, 
Çap:ı. 'J'atbıkat Mektebi ii<'ilııcü sınıftan 
30 Azi7., lstaııhul beşinci ilkıııektC'p 
dürdUııcü sınıftan 33 Jbı.;aıı, Kutahya 
Bal.tt ilkmcktebi talclıC'sinden Cahidc, 
Beykoz Polonez kö~ mc>ktcbi talebe
sinden 7 Alet, Bursa Gazikaşa cad
desi 1()4 numarada IJ. Basri, Polatlı 

l\liıddci umumi 'l'al!l.t Be) kızı .Mcdih:ı, 

lznıir lkiçcşmclikde pcriJkir Refik va
sıtasile Osman, Konya Erkek Lisesi 
birinci sınıftan 121 Ahmet, Kırıkkale 

tip G-2 No. 126 Naime, Salihli Altın-

HARUNURREŞİT 
Yazan: * Jıf 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Evet. PerİfMI bir ..ime laa· 
tinde gözbebeklerine çarpan rü· 
yalar, biitia vuuhsuzluklarına 
rağmen onu tehyiç ediyordu. 
Artık Aliyyeain ~elİfİll.İ, Caferin 
doillf'•" tahattur ediyordu. 
Ger~ ltu tahatturda ıBSICAm 
yoktu. Liltia Aliyye ve Cafer, 
wışık bir rüyadan bakıye kalan 
muayyen ve müşahhas izler gibi 
hayalinde dolaşıyordu. 

Onlar~ o iki hayal. rakit bir 
suya abtaa tqlu gibi fimdi da
ireler, ba, boy 111eYCeler husule 
getiriyorlardı. Biribirini takip 
edea ve ilkin mjnjmjai göriiaip 
80Dl'a büyAyea. genifliyen. yürü
ye yürüye açıla açıla unkwA 
sidea lN dail'eleria her biri bir 
u8aa bşayor gibiydi. AW-e 
laayran ve peripa. bu babra 
,Skin mevceleria U,alintie llkı
flDJ .eyrediyorda. 

Mhiç ft utandırıa bir rilya 
iDi göradştii? Caferin Horuaada 
bnl....asma göre bw inawk 
ft geceki miipheclelerini riiya 
aaymak Jizımgeüyordu. Likin 
eile tutulaa riya ifitilmiş teY 
değildi. c.fer her ;manasile ve 
bütün vuzuhile bir hakikat idi. 
Şimdi aydmlqan, lteliğ .bir se· 
mahalle eşeyi tabir eden 
hafızasında o hakikatin mulıtqem 
endamını, tatlı tebessümlerini, 
mahviyetli hareketlerini. püriştilıa 
sokuhlflarım we hatta alevli te
bes.,...rimıi priiyordu. 

Abbase, çdclum.k dereceleri· 
ae geliyordu. Horauncla b.hman 
bir adamla Bağdat :saraylarauo 
birinde azun aaatler geçirdiğini 
kabul etmek iclralriae ağmsyor
du, birçok sebeplet'le ~u emri
•akii iekAr da edemiyorde. Biaa
enaleyh terleyip dm.yordu. GG
:zel dul, bu maceranın rüya ola
bilmesi için belki prensesliğini 
fedaya bazarda. O rlyama bwak· 
tığı mabzuE izleri Emlrelik ze..
kmden daha ylkeek buluyordu. 
Lakin o macera, hakikat ae, 
ömrü oldukça mahçup ve musta
rip kalacakta. Çünki sukut etmiş 
bulunuyordu 1 

Abbase, dakikalarca bu vazi· 
yet içiade çırpındı, bir türlü te
reddütten kurtulamadı. Hele 
kendi rüyasından evvel şahit ol· 
duğu öbür rüyayı hatırladıkça 
büsbütün f enalaşb. Zira Aliyyeyi, 
küçük bir şüpheye mahal bırak-

mıru kat'i tebarilzler içinde 
seyretmişti. Caferin Horauavlı 
bulunm&sı mühim bir tereddüt 
vesilesi ise de Aliyy~ için böyle 
bir iştibah sebebi de yoktu. 

GGzel dal, alama di&ilea t.er 
tanelerini lildikten sonra kararım 
verdi. itkin Cakrin Bağdada ge· 

-·····--·--····-······································· mdu ıııe.ktcLi talel.ıcsindcn <m:> He.fan, 
Gele.nlıc\ i Ortam r•k tPbi talelH•si 111lc11 rn 
Azıııi, Göztcpc Hra~iııci İlkıııdktt>p t 1-

kbnır.inden 22H Mm:ıfft r Halet, '11rta ı
l.ıul 14 uıı<:iı mektep diırdiıııt ıı ı•ıftan 

~34 Tarı\:, Ba1udtö) 'ı eni 11alı:ıllc On 
t ııııom cadde i 8 l Mu t:ıf. İhs:uı, 

Çl nhcrlit. J :\lulıt Lit Ort ıııc kt lıi • 1 
t 111<'1 ııııft:ı.11 2.:?S ~ 'z:ı.t, E) . l' 30 11< ı 

11 t ktcı1 t. lcbc iııd ıı ~12 th :ın, ,st:ııı-
lıul inri mcktı 1 talo.t.c inden 2-1 
Mıızt vv n. Jı;taııbul lnkılip li e i t.ı
ld.ıl'sJ~d 11 :1 71 K.ı ıil, ı~tanl ul Biri it j 
llkm kt ·lıi ılı; ıncıı 11 ıft.ııı 3 11 Mıı ı 

H\, füyazıt Kız ın ktt hi tnl 1 c ındı 11 

6U Nn111nniıı.ı lllı:ın, l zunklıpru .Mimar 
Hayrettin mcktu1 ıı dor•lflncu ın.ttaıı 

:? ! .Maide ıltlız 1J.'8ua w Bı.> ler. 

lip gelmediğini anhyacakb. Um
duğu gibi o dilber, o mulıteşem 
~nç.. lıelliz Horasanda ise kendi 
•ı içia uzülmiye ve o ağır 
rüyanm tlica bım taşımrya mahal 
.kalnuyacaktı. Sonra Aliyyenin o 
gece, kendi an ıilc birlikte chlr• 
duğa saraydan çıkıp çıkmadığını 
talıkik edecekti. O da meafi ne
tice verine büsbütün inşirah 
bulacakb. 

Yalnız bir nokta .zihnini gı· 
aklıyordu, burkuyordu. Kendısi, 
AJiyye i1e lbnülbadinin yaşattık· 
fan rüyaya uzun bir zaman şahit 
olmuştu. Acaba onlar da kendi 
rftyasını temaşa etmişler miydi ? 
Eğer etmişlerse iş tamaman çap
nııldqacaktı. Çünki iki şahidin 
mevcudiyeti 6n&nde o maceraya 
rltya demek gtillinç olacakta. 

Maamafih bmıu anlamllk ta 
mUşk1Md6. 1bniilhadiyi scırgYya 
çekemezdi. ayıplı. Hatta OIMID 

yüzüne bile bakmaktau çekilli
yordu. Aliyyenin ise laakikaten 
bu sahnelere iıtirak ettiği benilı 
meıktik bulunduğundan kendisini 
ceffelkalem isticvap edemezdi! 

Biıaaeaalerh yeğeniae değil 
yeagesille m&raeaati kararlaşhrdı 
ve çapiak ayaklannı ipek halıya 
öptüre öptüre kapıya yaklaştı, 
perdenin ucunu arat yarak eofaya 
balda. Orada birkaç cariye 
otanıyoriard1. Ses çıkannaktan 
plmdiji .. içlerinden Mriain 
lr.eadiaini tı&r•elİllİ bekledi •• 
bu gözleşme vukubakmea elite 
İfard etti, onu yanına çağırdı : 

- Kız f dedi, adın ne? 
- Memlfake J 
- Ali. tf emen git, Seyyide 

hazretlerine aiyle. Kendilerı1e 

g& &ımek istiyorum. Beni kabul 
edee-ler mi? 

Kız, rüküa var p ayrılırken 
seslendi: 

- Dur, Memluke! Bir ıey so
racağım: Emir Abullab Cafer 
Hazretleri burada mı kaJddar? 

Kız, bir daha rükua nrdı: 
- Cariyeniz öyle bir zatı ta

nımiyorum. 

- Beni tanıyor musun? 
- Zatıalinizin bir saattanbe-

ri hizmeti1tize memurum, arkadaş• 
Jarı.Wa kapınn:ı beklıyorum. 

- Ne vakit geldiğilllİ, kimin
le geldiğimi biliyor muswa? 

- Teşrifinizi öğrenmek için 
emir almna·ştım! 

- Pek iyi, git, yenreme ri
camı söylel 

Kız, çıktıktan sonra başını 
elterinin ;çtne aldı, nnnldaod1: 

- Ne teşrifat, ne teırif at? •• 
Hayır, teşrifat değil; dolap, ~srar 
ne kar&şıklık. Yengem: Neden 
bunlara lfizum görüyor, neden 
sihirbaz hayah geçiriyor, n~n 
zuhn~c bürünüyor? 

Bir müddet dalgua1aşmayı 
müteakıp içini çekti : 

- O, karneşimin 1.kr;ımm 
avutmak için bö le bir lı ıyat 

kurdu, di~lim. Ya we ne 
oluyor ki onu!' ağı11a d · şii· 
yon. , oyunlar na alet olu
yoruz. He e Aliyy ? Eğer o da 
yengeme uymuşıa cidden u e
oeği m. Daha yaşı on üç!.. C rçi 
evlenme çağı ge•di, belld de ~çti. 

( A lcea .,,._, 
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Viysr diişilnce ile vakit kay· 
bedecek adam değildi, aksi tak
dirde yaşadığı hayata belki bu 
kadar tahammül ~demezdi. Evet, 
fazla düşünmedi. Uğrunda bir
çok fedakarlıkları göze aldığı 
definenin, Makar tınetinde bir 
adam mutavassıt rolünü ya
parken, bir elektrik dinamosu 
kadar tehlikeli olabileceğini bir 
saniye bile hatırına getirmedi. 

Bilakis; komşunun mevyasını 
çaJmak teklifi karşısında derhal 
yola çıkan mahalle çocuğu atıl
ganlığı ile Makarm ortaklığı· 

nı kabul etti ve ormanı ga
yet iyi tanıdığı için üç arka
daşı kaybetmek fikrini o buldu. 
Bu sayede ellerini kana bulaş
tırmak mecburiyetinde kalmıya
caklardı. Bu vazifeyi ormanın 
vahşetine bırakıyorlardı. 

Dikenli çalılığın yalnız tima
linde tek bir yol vardı. 

Viyar bu havaliyi ilk ziyaret 
ettiği zaman bu yola hesapsız 

işaretler koyduğu için istikameti
ni şaşırmıyacağına emindi. Fazla 
olarak ikinci ziyaretinde bu işa

retleri bir derece daha fazlalaş
tırmıştı. Evet bu ormanın 
içinde kendisinin kaybolmıyacağma, 
fakat diğerlerinin bir defa dikenli 
çalılığa düştüler mi bir daha 
kurtulmıya imkan bulamıyacakla
rına emindi. 

Binaenaleyh ken'disi, Makar 
ve Ceki önde, diğerleri arkada 
ince bir izi takip ederlerken 
gözleri hep bir dönemeç arıyor
du. Bu dönemeci görilr görmez 
arkadqlarına: 

- Son süratle ileri, diye ba
ğırdı. 

Bundan sonra hadisenin kap
tan (Hul) ile (Hagton) a ve ( Til-

1 
Zenci, Makar İle Viyarın Hakiki 
Maksatlarını Bilmiyordu. Onlara Körü 

Körüne İtaat Ediyordu 
man) a ait olan kısmı malümdur. , 

Makar ile iki arkadaşına ge
lince onlar kauçuk tacirinin reh· 
berliği altında dikenli çalılıktan 
çıkıncıya kadar ağızlarını açma
dılar. 

Makar ile Viyar meseleyi 
zenci Cekiye anlatıp anlatmamak 
üzerinde münakaşada bulunmuş

lardı. Viyar siyahinin itimadını 
celbetmek üzere hakikatin anla
şılması münasip olacağı fikrin
deydi, fakat Makar bu tavsiyeye 
yanaşmadı: 

- Eğer öbürlerinden söyledi
ğiniz kadar kolayhkla kurtulmak 
mümkün ise :zenciye işi anlat· 
makta ne fayda var? Dedi. Bel
ki arkadaşların kendi arzuları 
ile geride kaldıklarını zannede
cektir. Hatta kafasında bu nok
tayı düşünecek kadar beyin ol
duğunu da zannetmem ! Buna 
rağmen kendisine izahat vermek 
icap ederse bunun için denize 
açılacağımız zamanı beklemek 
lazımdır. 

Viyar en nihayet bu fikri 
kabul etmişti ve şimdi kauçuk 
taciri önde diğerleri arkada 
garp istikametinde yürüyorlardı. 
Geçtikleri yer hep vahşi ağaç
larla dolu idi. Fakat bir aralık 

önlerine bir bataklık çıktı, bu 
sahanın kenarından dolaşarak 
tekrar ormana daldılar. Bu sıra-

da Makar: 1 
- Yolu şaşırmadığınıza emin 

misiniz? Diye sordu ve: 
- Elbette! cevabını aldı, 

buralardan gözüm kapalı olarak 
ta geçebilirim. Fakat gevezelik 
ile vakit geçirelim l Çünki gece
nin hululUnden evvel daha 
serbest bir mıntakaya girmek 
isterim. Şimdi önümüzde ağaçla· 
rı seyrek bir saha vardır ve 
derenin bir mil yakininc, kadar 
uzanmaktadır. Ondan sonra 
ağaçlar tekrar sıklaşırlar, bu sa
bah oradan geçmiştik. Belki 
dikkat etmişsinizdir t 

( Arka11 var) 

Az zamanda usta 
DOKUMACI 

Yetişmek isti yen 
TÜRK GENÇLERi 

Balattaki 
SDreyya Paşa Mensucat Fab

rikasına müracaat etsinler 

PERTEV Şurubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 

PERTEV Pudrası 

FABRİKASI 
lıtanbul Çenberli Taş 

( Devlet Demir Yolları İlanları ) 

CemiJ, odaya bir daha baktı •• 
Herşey yerli yerinde ve munta
zam bir halde idi: Odada, kanlı 
milcadeleler cereyan ettiğini ve 
bir cinayetin işlendiğini göstere
cek en küçük bir emmare bile 
yoktu. Yalnız, kanapenin altı11dan 
iki çıplak bacak gürünüyordu. 
Telaşla eğildi. Cesedin kanı uç· 
muş, sapsan bacaklarım, kana
penin altına iyice sakladı. 

Odaya son bir nazar atfetti. 
Kapıyı çekti müsterih adımlarla 
çekilip gitti. 

* Zabıta seferber hale gelmişti. 
Gece gündüz katili arıyordu. En 
küçük bir ip ucu bile elde ede
memişti. Katil çok ihtiyatkAr ha· 
reket etmiş, bütün asarı cürmi
yeyi ortadan kaldırmıştı. Ce
mil, ihtiyar kadını öldürerek 
elde ettiği büyük serveti dikkat 
ve teenni ile sarfediyordu. Diğer 
aptal caniler ve hırsızlar gibi 
kendini sefahet ve hovardalık 
alemine kaptırmıyordu. 

Nazarı dikkati celbetmiyecek 
şekilde mutavazı bir adam gibi 
yaşıyor, ancak sinema tiyatroya 
gidiyor, orada da birinci mevki
de oturuyordu. Barlara meyha· 
nelere hiç uğramıyordu. Hayatın
da hiçbir değişiklik yoktu. 
Tabii ve sakin hayatını bozma
mıştı, çok kurnazdı, yakalanma
sına imkAn yoktu. .. 

Cemil hayatından memnundu. 
Bir gün gazeteyi okurken gözüne 
bir numara ilişti: 

13013 numaralı bilet büyük 
ikramiyeyi kazanmıştı. Hemen 
hatırladı: Öldilrdüğü kadının 
cebinden bir bilet çıkmıştı. Bileti 
çıkardı. Baktı. Aman yarabbim, 
talih bir kerre insana yüzünU çe-
virmesin. Kadını öldürerek elde 
ettiği binlerce liradan sonra, 
elindeki bilete de büyük ikrami· 
ye çıkmıştı. Artık, servet, servet 
üstüne geliyordu. 

Şimdi gidip bUyOk ikramiyeyi. 
de alacaktı. Birdenbire aklında 
bir şimşek çaktı: 

- Aman, bu bir tuzak ol
masın! Dedi. ikramiyeyi alırken 
yakayı ele vermiyelim .. ikramiye
yi almaktan vazgeçti. 

Cemil hastalanmıştı. Asabı 
bozulmuştu. İkramiyeyi alamadığı 
için, için için kendini yeyip kemirf. 
yordu. Bu büyük serveti alıp 
almamakta buhranlar geçiriyordu. 
Nihayet kararını verdi: 

Adam sen de, her bilet 
alanın ismi adresi yazılmıyor yal 
Dedi. Belki de köprü Ustündeki 
satıcılardan almıştır.. Gider ah· 
rıml 

Piyango Müdüriyetine gitti. 
Gişeye bileti uzattı. Memur bile
ti aldı. Muayene etti: 

- Bir saniye... Şimdi... Beyft'I 
fendi! Dedi .. 

Cemil! 
Haaah! diye derin bir nefes 

aldı .. Bütün tereddütlerinin, üziln
tülerinin boşa gittiğini anladı. 
Anladı amma, sağ omuzunda de
mirden bir elin tazyikını hisse
dince, döndn baktı· Sivil komiser 
gülerek: 

- Y abu, bir haftadanberi 
seni bekliyorum. Amma geç lial· 
dın ha 1 Dedi. 

Kapının önünde bekliyen oto
mobile bindiler. Sivil komiser 
otomobilde katille alay ederek 
konuşuyordu. . 

Cemil, kendini tutamadı: 
- Ah, şu bilet büyük numa

rayı kazanmasaydı ! dedi. 

Komiser güldü ve şu cevabı 
verdi: 

- Oğlum, sen bili bu bile
tin büyük ikramiye kazandığını 
mı zannediyorsun ? Ôldürdüğlln 
kadının, komşusu ile ortaklqa 
bir bilet aldığını belki bilmiyor· 
dun. Fakat biz bunu öğrenmiıtik. 
Ogün, bugiln hep gözOmüz yolda 
idi. Şebekemiz üzerinde işliyen yolcu ve muhtelit trenlerin vakti hareketleri 25 Mayıs 932 tarihinden 

ilibaran aşağıda gösterilen şekilde değiştirilecektir. Ankara - Sıvas ve Çankırı kısmı üzerinde bir 
değişiklik yoktur. F a:da malümat almak isteyenlerin İstasyonlara mitracaatleri ilan olunur. 

---------···----------
Haydarpaşa H. 
Ankara M. 
Ankara H. 
Haydarpaşa M. 
Eskişehir H. 
Ankara M 

Ankara H. 
Eskişehir M 

Haydarpaşa H. 
Adana M. 
Adana H. 

Haydarpaşa M. 

fevzipaşa H. 
Malatya M. 
Malatya H. 
Firat M. 
Firat H. 
Malatya M. 
Malatya H. 
Fevzipaşa M. 

Eskifebir H. 
Kütahya M. 

" 
H. 

Balıkesir M. 
Balakeeir ti. 
Kütala1a M. 

" 
H. ...... il. 

Muhtelit Tren: Anadolu Sürat: 
Hergün 19 25. Hergün 18 05 

" 16 30 " 10 ()() 

Hergün 12 25. 

" 8 05 

Pazartesi, t:>erşembe 11 50 

" " 
20 31 

Cumartesi, Çarşamba 9 40 

" " 
18 IO 

Muhtelit Tren 
Cuma, Pazar, Pazartesi, Salı, Perşembe 11 50 

Cu. tesi, Pa. tesi, Salı, Çar. ba, Cuma 21 00 

Cuma, Cu. tesi, Pa. tesi, Salı, Perşembe 7 30 

Cu. tesi, Pazar, Salı, Çarşamba, Cuma 17 35 

Cuma, Pazartesi, Çarşamba 

" ,, " 
Perşembe, Pazar, Sala 

" " 

Muhtelit Tren 
Hergün 5 30 

,, 14 40 
15 10 
16 05 
il 00 
12 14 

Hergün 13 0G 
,, 22 25 

Muhtelit Teren: 
Cumartesi, Pazartesi, Pertembe 3 18 

" " 
,, 

" ,, " .. " •• 
Cuma, Pazar, Çqamba 

" " " .. .. .. 
Ctllllllrteli; Pawte8i. Pe,.ı•M 

615 
6 35 

16 32 

il 00 
21 25 
21 40 
IOM 

Cwmartesi Çarşmba 
Pazar, Perşembe 

Pazar, Çarşamba 

Pazartesi, Perşembe 

Perşembe, Pazar SalL 
,, ,, .. 

Hergün 18 42 

•• 935 

Toros Sür'at 
10 40 

14 10 
14 15 

18 55 
Muhtelit Tren 

Cuma, Pazartesi Çarıamba 

915 
10 10 
17 ()() 
18 13 .. .. 

Tütün Kongresi Ve yu
nanlıların Fikirleri 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
sekizini teşkil ettiğinden, kemiyet 
itibarile ehemmiyeti haiz değildir. 
Fakat Şark tütünlerinin nefaseti 
ve tütün harmanlarma ilavesi 

• keyfiyeti bu tütünlerin kıyme
tini arttırmaktadır. Bu ihti
yaç dolayısile ecnebiler, Şark 
tütünü nefasetinde tütün ye
tiştirmek ıçın Makedonyaya 
hicret etmiş olan Karadenizli 
tütüncü Rumlardan birkaç aileyi 
yilksek maaşlarla Cenubi Afrika 
sahillerine götürmüşlerdi. Burada 
ayni tohum ekildiği ve tütUn 
zer'iyatı ayni şeraite tlbi kılın
dığı halde yü:ade on nispetinde 
bile muvaffakıyet hasıl olama
mıebr. Üç sene kontıratla da· 
vet edilen bu ailelerin, iki 
senelik tazminatları verilerek 
yerlerine iade edilmesi zaru
reti hisıl olmuştur. Bundan daha 
evvel de lakeçeden vagonlarla 
toprak nakletmelerine rağmen, 

yine mOspet bir netice elde 
edememitlerdi. Tabiatin bu llç 
memlekete babfettiği bu ihsan 
Ye imtiyazdan bu ilç memleketin 

istifade edebilmesi için ancak 
aralarında bir anlaşma yapmalan 
lazımdır. 

Tesadüfen görüştüğüm Yunan 
heyeti erkinından bir zat bana 
harel<eti sırasında şu malümah 
verdi: 

- "Biz lstanbula bilyiik bir 
hüsnü niyetle gidiyoruz. Şark 
tütünlerinin istihlak menafiini 
temin için alınması lazımgelen 
tedbirleri tespit edeceğiz. Maba-
dımız Şark tütiinlertnin Beynel
milel piyasada revacını ve maimi 
fiatle satılmasını temindir. Bul(b 
tütün işinde mllşterek bir mesai 
tatbik edersek menfaatlerimiz de 
o nisbette artmış olacaktır. 

lktısadi ifler riyazıye, hesap 
işidir. Bunda aldatmak, aldanmak 
yoktur. Ecnebi bazirginların bir 
nevi iktısadl esareti albnda yaşa· 
C:.ğımız devirler arbk maziye 
karışmışbr." 

Hiç şüphe yok zamanın infi.. 
rada ve hotgimlığa tabammnll 
yektur, 

TORKIYE ttRACOMO AHVAL ANSIKLOPEDlslNIN 
i 111a1 cildi ı Huina tarilüade iatiiu ed~. ı-. um 



SON POSTA 

İşten El Çekmiş Bir Hırsızın Hatıraları: 
• 1 

Ben Kimim? - Cismi Var, ismi Yok, Bir 
Hırsız - Hayır Hırsız Değilt Profesyonel Bir 
Bir San'atkir - Fransızlarla lngilizler Ara
sında Bir Mukayese - r!ıi!at Gecesi Uğur 
Getirir - Bir Dakika eselesi - Peşinden 

Verilmiş BU Karar 

Dün ne edilen kls h sı 

• Biır miladı ha geces· Luvı: müXesinin üst ka
hnda iki gar<liyan devriye ge.zeırkeu eski Mısır 
e~erlerine t:ılı~is cdi1eo bü~k safuna uğradar~ 
Bura~t ca nı kapaklı yüzfercc tabut il~ dbludur. 
Gardiyanlar ellerinde ta~ıdıklarıı _fenerı tahut hı r· 
din birinin üzerin ko:dar,. ve dışardan· ak~·dc- n 
liliSe ç:uılarını dinliyerek konuşnıı ) a dalaıdar. 
Faıbt b"rd nbi:re l-ulaklarına bir gıeırtt gelir, 

ıırl:ax: Mumyalardan biri tabutun içiml L~ 
an altıdır. Hatta. tabutun c..ıın kapağı a~ı I· 

akta :ır. Binlerce .._ ne evvel ölmii :ıı, munıva 
.... u.4' ...... ._ gelmiş fu .. nların dirilmesi miiınltün mii

-r? Elbete cleğil7 fa.kat :iki hekçii <!le vebam dır:. 
f har et olmak üzere koridoıra -eğirttifeı·. Bu 

Muharriri: 
Arnold Golopen 

-2-

sır da elmas- dai:r sinin cfuim.i bekcisi brfi rliltiıyü 
işit.ince başım uzatır, bakar: İki bekçi, arkadan· 
da kefenli bir ölü g liyoı:, oda. tab:ı nları kaldu: ır. 
Hadiseden müdür haberdar ofuY-, tahkikat ba .. Jar, 
anla§ılrr ki mumyalarrn fıepsi yerli ycrind ~dır, Müze MüdiJriJ Bir heykelin UnUne olurdu 

fakat elmus dairesinin daimi B d . "d J h "ld b'J başında bahsettiğim harika 
bekçisinin bir iki dakikalık ura a .~ptı ~ ta sı en 1 e budur r 
gaybubeti esnasında. l!:ialondan mah~am. nobetçı:erle kapışm~k, 
"Hejan.,. terbıyesızlerle bogazlaşmak, pohs· 
elınaş1 çalınmıştır.,, lerle yaka yakaya gelmek imkanı '* yoktur. Kendinizi evinizde gibi 
.-Evet elmas çalmmı~tır, bunu erbest hissedersjniz. istediğinizi 
kat'iyctle iddia ediyorum. Çün· almak için elinizi uzatmanız ka· 
ki hırsız bizzat benim! fidir: Yani F tansa herşeyden 
Fakat tab'an ihtiyatkar olmakla evvel kibar ve nazik bir memle· 
beraber size kendimi takdim kettir. 
etmenin zamanı geldiğini zan-
nediyorum. Maamafihı benim buraya geli-
Adını Edgar Prptir. lngilizi"m. şimin başka bir sebebi daha var: 
Sarr''atim lıırSlalıktır. insan fngilterede yakayı ele verdi 
Bn sahada az çok ihti~as sahi- mi, yaptığı şey nckadar ehem· 
biyim. Vakıa ismim tanınma- miyetsiz olursa olsun on sene 
mıştır, gazete sütunlarına geç- "Hidematı şakka,. hazırdır, yani 
memiştir, fakat yaptığım işlet' 
beş sene mürldetle bütüu ~Ün· manevi, biraz sonra da tabiatile 
ya matbuntını mütem ld•yen maddi ölüm önünüzdedir. Buna 
işgal etmi..,tir. . . mukabil Fransada olsa olsa beş 
Buna ra"men :.<ihret sahıhı ol- on sene kalebentlik cezası verir-

yışıuı~11 selıehi i!:lc çok. lıa- ler, para ile yapamıyacağmız uzun 
ittir; Çiinkü şimdiye kadali 

hiçbir vakit yakayı e le ver- bir seyahat yapar, cenubi Anıt· 
mcdim. rikada " Güyan ,, denilen yete * gider, oturursunuz. Canınız sı kı-

HuU.sa benimle çok uğraşıldı, lırsa oradan kaçmak daima 
fakat hiçbir zaman ismim zikre· mümkündür. 
dilmedi. Bununla b~raber yap- işte Fransaya gelişimin ikinci 
tıkları ın hepsinde kendilerini sebebif 
tanıtacak mümeyyiz. birer vaııf Tasavvurumu hakikate isal 
vardır. Bu da isimsiz olmalarıdır. etmek için İngilterede uğurlu 

s-tün b .. yük hırs zhklar ve sayılan u Miladı İsa " gecesını 
faili meçhul alan bütün dolan- seçtim. Gündüzden müzeye gir-
dırı cıhklar ahdi acizin es~ridir. dim, seyirciler arasına karıştım, 
Bug ün bunu açıktan açığa söyli- etrafı tetkik ettim, planım çabuk 
yebilirim. Çünki adliye artık bana takarrür etti. 
lciz şahsım ile uğraşmak şerefini Eski Mrsır eserlerinin teşhir 
bahşedecek değildir. Binaenaleyh edildiği salonda saklanacakhm. 
yaplıktarmı bütün teferrüatile ~ 
size anlabbilirim. Fakat bunu Seyircilerin eksildiği bir daki-

. le ed evvel bana scrahi- kada mumya tabutlarından birini 
lir.r iz: açarak içine girdim. 

- Mademki fngiJizsia, neden Akşam oldu. Karanlık çöktü. 
Fransada çalışıyorsun, diyebilir· Tabutun içinden çıktıktan sonra 
&iniz? ne yapacaktım, henüz karar ver· 

Bu suale verilecek cevap pek memişlim. Gece devriyesi hu 
bas"ttir: salona uğradığı zaman eJ'an dü· 

Ötedenberi, pek muztar şilnüyordum. 
kalmadıkça, ufak tefek hırsıztık· Fakat adamların ma:haverele-
lara ve yankesicitiklere ehem· rinden vehham ve batıl itikatlara 
1niyet vermez, hep bana bü- inanan kimselerden olduklarım 
y\ik aervet getirecek mühim anlayınca karar verdim. işi tesa-
bir iş tahyyül ederdim, ezcümle di.ife bırakmak doğr~ değildi. 
müzelerde saktanan tarihi elmas- Tesadüf zuhür etmiyebilirdi. 
ları dü~ünürdüm. Evvela hafif bir gıcutı yap· 

İşte F ransaya gelişimin sebebi. bm, gardiyanlar döndüler, gfu eri 
Şüphesiz, İngiliz müzesinde benim tabutuma ilişti, heni 

de tarihi ve çok kıymetli elmas· mumya zannettiler. Diş!er.mi 
lar vardır. Fakat açık söyliyeyim: gıcırdatmıya başladım, sonra 
Daha İyi muhafaza edilmektedir. yavaş yavaş tabutun kapağını 
Hulasa Fransa hırsızlığı san'at oynatmıya koyuldum, bu son ha· 
edinmiş olan centilmenler için reketi gördüklerini zanne miyo-
1.siıw~ clalıa müsait bir rum. Daha evvel tabanı kaldar-
memlekettir. maşlardL işte size hatwalarlorm 

Bununla beraber iş bitmemiş
ti. Şimdi Apol.loıı galerisine git
mek, mücevher dairesine girmek 
Jazımdı. Halbuki mücevher dai
resinde daimi bir bekçi vardı. 

Burada işi bir tes1düfe bıra· 
karak iki bekçinin arkasına ta
kıldım. Amma da koşuyorlardı, 
merdivene saldırdılar. Şüphesiz 
şimdi bütün miize ayağa kalka· 
coktı. Benim için adamları taki
ben aşağı inmek doğru değild~ 
battal edilmiş bir kapının önüne 
gerili olan bir perdenin arkasına 
saklandım. 

Çok geçmeden müdür ile iki 
hakçi önümden geçtiler, seslerini 
işitiyordum. Müdür bir heykelin 
önüne olurmuş, adamları dinli
yordu, bu sırada üçüncü bir 
bekçi çıkageldi. Koşanları gör• 

miiş, o da telaşa kapılmıştı. 
Muhavereden üçüncü bt>kçinin 
elmas dairesi muhafızı olduğunu 
anladım. U sulca yerimden çıktım. 
Üç bekçi ve müdür mumya 
dairesinde münakaşe ile meşgul 
idiler. 

Elmas dairesine girdim, hir 
elimde hırsız feneri, öbür elimde 
elmastraş, camakana yaklaştım, 

vitrini kesmek, elmas yakalayıp 
cebime indirmek benim için iki 
dakikalık bir işti 

Bunu miiteakıp perc~reyi aç
tım, )eleğimin cebinden hiçbir 
zaman eksik etmediğim ipek 
kurdeleyi çıkararak parmaklığa 

taktım ve ha kurdeleye yapışa· 
rak kendimi aşağıya salıverdim , 
tam zanıanıydı. Zira ayak sesleri 
yalda~yordu. 

insan Kaderin Elinde 
Bir Oyuncal<hr 

Gülümsediğinizi göriiyorum ve 
düşiinceni:zi keşfediyorum. 

Mutlaka: 
- Bu da ne safdil bir hırsız· 

mı~, hütiin dünyamn tanıdığı 
.. Rej"'n,, t!l nra!ım ne yapacak? 
Sat ası mümk ün değ ldir. İlk 
gösterdıği zaman yakayı ele ver
mesi muhakkaktır,, diyorsunuz. 

Fak at hayır, burası okadar 
• muhakkak değildir. Rica ederim 

biraz munsif olunuz. Benim kıra
tımda profesyonel bir hırsız, .a
yinin semaesilıi Df! 1·apanğmı 
düşüıımedea evwel Liyle bir ite 

Say'fa 11 

EMLAK ve EYTAM BANKAfil 

Emlak ve Eytam Bankasın an: 
Bankamızın tahtı tasarrufunda olup ahiren ifraz edilen Beyoğ

lunda Teşvikiye mahallesinde Harbiye ra<!desinde l!rokisi aşağıda 
mevcut arsalardan cephderi Harbiye caddesine müsadif 1, 9, ve 8 
parsel numarah a.rsalar kapalı zarf usulile sablrğa çıkarıl ıştır. 

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

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

(1) D aralı arsanın teminab (l.118), (8} numaralı arsanın teminatı 
(1.240) ve (9) numaralı arsanın teminatı da { 1. :ı62) liradır. 

Talip olaıılar mufassal artna~emw görme" üzere İstanbul Şu
bemize eya Merkezde Emlak servisine. miir;:_aat edebili ler. 

ANKARADA Sahlık İki Bağ ....... 
Delik Taşta Dikmende Orta Bek-

iki Kat 6 oda, 1 salon, çilikte: 2 od 1 salon, 
taşhk, mutfak, kiler mutfak, kiler, l kurnalı 

hamanu, 7 dönüm bağı, 
tatlı su, 12 dönüm bağ 120 ağaç her türlü mey-
üzümü birkaç çeşit vası iyi suyu, 25 çeşit 
200- 250 meyva ağae1. en iyi aşıdan üzümü. 

Bu bağlarırı sahipleri taşraya gideceklerinden 
Çok Ucuz olarak satılıktır. 

Müracaat: Ankara İlanat 
Acentalığına. Telefon: 3705 ..-

Dr. H O R H O R U N 1 
Zührevi ve idrar yolları tedavihanesi 

Beyoğlu, 9"' Taksim. Zambak sokak No. 41. Tel: B. O. 3152 

l 
.. Her sınıf işsizlere iş Je 

utiyenlere işçi verilir. 

lf. iş Ocağına ortak alıJ)ır. 
Babıali caddeai T. 2,3495 

Göz Hekimi 
rofeı,Ör Paristen mc-ıun 

. Esat Pş. Dr. Şükrü 
ıali - Vilayet karşısında No. 13 

teşebbüs eder mi? Ben acemı 
değilim. 

Amisterdamda büyük bir 
elması muhtelif parçalara ayırma
sını gayet iyi bilen ınücevherci
lerden birçoğunun dostuyum. 
Bunlardan birine müracaat edece
ğim, elması parçalatacağım. Va
kıa kıymeti çok eksilecek, bir 
kısmı da komisyomı gidecek, 
fakat ne olursa olsun elime yine 
birkaç milyon geçeceği muhak
kaktır. Bu parayı iyice barce
edeceğime emin olabilirsiniz. 

Alelhusus bu işte Edit bana 
mükemmel surette yardım ede
cektir. Çünkü müsriflikte eşi 
olmıyan bir kadındır. 

Fakat mademki Editin ismi-
ni söyledim, müsaade ederseniz 
kencl~ni takdim edeyim? 

f Atkas1 var) 

Sayfiye 
Arıganlar! 

lstanbulun münasip hir sem
tinde yazlık bir ev istiqorsamz; 

Ev sahipleri 1 
Siz de evinizi mevsimlik 

olarak kiraya verecekseniz 
SON POSTA ya hemen bir 

iJan veriniz. Müşteri bul?ca
ğımzdao emin olabilirsiniz 

Fotoğraf J'ahlili Kuponu 

Tabi:ıtiniıi f5ğronmek istiyors~mız 

fotoğrafınızı 5 adot kupon ilo lıir· 

likto gönderiniz. Fotoğrafınız 1:>ıraya 

tabidir ve iade edilın oz 

lsim, meslek 
veya ı-an'at? 

Hangi ı:uallerin 

cevabı? 

Fotoğraf intişar 

edecek mi? 

Fotoğrafın kJişeai 30 kımııluk 

plll mukabilinde gönderilebilir. 
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ARTll( ,, 
MUSTEQ(H 
OLAB(L{Qf M l 

Bu 
Hanımın·· 

Hakkı var! 

Çünkü 

irPıırüı 'e 
t 

Kavuşuyor 

İPEKİŞ muvakkat satış mağa
zasının küşat resmi Cumartesi 

günü saat 5 te yapılıyor. 
Beyoğlu - İstiklal Caddesi 

İKİ HEMŞİRELER~ 
lzmirden gelen meşhur 

Kemani Mevhibe, bançist ve muganniye NAZiRE Hanımlar 
Harbiye'de .. 

Bahçesinde her akşam : Alaturka saza 
.. İştirak edecektir. ~ 

No. 355 " 
Cilt ve !"Ührevt hastalıkJar Mütehauıtı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
Is tan bul emraıı zührevi ye 

dispanseri Sertabibi 
Ankara caddesi ikdam Yurdu 

kaşisında No. 71 

I Kulak, Boğaz, Burun Mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoğlu, Mektep ıokak 1 

Telefon : 2496 

Avrupa'dan diplomalarla musaddak birinciliği ve en bUytık 
zafer niıanını ihraz ottiği gibi Ttirk zekası, Tiirk san'atı, 

'l'Urk serm:ıycsi ve Tiirk :ımelesilo ihzar olunmuştur. 

ıı u .-;:~.ı· .... \ . 1'.\.HTAKURUSU, UÜYE, L'iRE, BiT, öRÜMC~K, 
ağa~.lar, çiçekler ve nebatat iizerindoki tırtılları, • tavuklar ve 
kümes kuşları ile sair hayvanat üzerindeki pireleri ve böcek• 
!eri ve bilumum haşaratı mevti ebedi ile kat'iyyerı öldiirUlUr 

ve bir daha dirilemezler. Aksini ispat edene 5000 lira 
tazminat verilir. Enısalino nM.:ıran daha müessir, daha öldü· 
rii cü ve yarı yarıya ucuzdur. Devlet demiryolları, Şark. 

ıfcm iryolları, Seyrisofain, Hilaliahıncr, Gillhane, Cerrahpa~a, 

H:.1.scki hastaneleri ve sair büyük hastanelerle Sıhhat yurtları, 
Yatı mektepleri, büyük oteller, büyük vapur kumpanyaları, 

'riitün İnhisarı, Ford kuıııp:ınyası, ve bilumum müessesatı 
milliye ve ecnebiye FAYDA istimal etmektedir. İsmine ve 

markasına. dikkn.t ediniz. Hasan Ecza Deposu. --··----
1 tc 1 İstanbul Belediyesi İlanları 

1 * 
Kuzguncukta çeşme tamiri Teminat 24 L. 
Galatada 25,65 metre kulei zemin mahalli ,. 10 ., 
Fatih yangın yerinde 11, 13 metre murabbaı arsa ,, 2,50 11 

Hasköyde 52 numarah dükkan icarı ,. 1,50 ,, 
Kadıköy halinde 33 numaralı dükkan icarı ., 9 " 

" ,, 51 ,, " " " 9 '' 
Yukarda yatılı işler 23 - 5 - 932 Pazartesi gunu ihale edilmek 

üzere müzayedeye konmuştur. Talip olanlar tafsilat almak için 
hergün Levazım müdürlüğüne ve ihale günü ise teminat makbuz 
veya mektubu ile saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat 
etmelididirler. 

* Mevcut şartnamesi veçhile mubayaa edilecek 30 ili 40 reiı 
Plevne boğası kapalı zarflı. münakasaya konmuştur. Talip olanlar 
tafsilat almak için hergün Levazım Müdürlüğüne ve ihale günil 
olan 23· 5- 932 Pazartesi günü de 444 liralık teminat makbuz veya 
mektuhile teklif mektuplarmı saat on beşe kadar Daimi Encümene 
vermelidirler. 

DiŞ TABiBi Ali RiZA FEYIULLAH 
ANKARA: BALIKP AZAR CADDESİ: No. 3 TELEFON 1096 
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lstanbul Dördüncü icra Memur-
1 uğundan: Galatada Camiicedit ma· 
hallesinin Ferıneneciler caddesinde 
atik ve cedit 46 No. ııı.r f mülk hav• 
yarcı ve bahk tuzlayıcı kedikJerin· 
den munkalip üst katlımnda odalar1 
ve büyük sofaları olan ve deniz ve 
FermenecHer caddesine cephesi bu
lunan mağazanın ikametgahlara 
meçhul bulunan hissedarlarına: 

dan dolayı hallen haciz ve tamamına 
10500 lira kıymet takdir edilmiştir. 

Arttırmıya konulacaktır. Bir diyece
ğiniı olduğu hal tarihi ilandan 
itibaren on gün zarfında 930 • 381 
No. dosyasile lstanbul Dördüncü icra 
Dairesine müracaat etmeniz keyfi .. 
yeti haciz ve tak~irl kıymet zabıt 
varakası tebliği makamına kaim ol• 
mak üzere ilan olunur. 

Hissedar bulunduğunuz balada 
adresi yazılı 46 No. gayri menkul 
hissedarlarından Behiye Hanımla 
mahtumu Şerafettin Efendinin Behor 
veledi Kemal Efendiye olan borcun· 

-------------
Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ragıp 
Neşriyat Müdürü Halil Lütfi 
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GAZOZCULUKTAN Eyi Ve Kirlı San'at Yoktur! 
· 'LÜTFEN, SON . KATALOÖtJM.lJ·lU -İSTEYİNİZ. 

A. FA IK LIMİTET 
ŞİRKETi 

lstanbul, Sirkeci Llma!' Han. 


