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A d J T f Başvekil Paşanın Roma 
vrupa an aponyaya · op, 1 Yolundan Bevanah 

Tü ek Ve Cephane Gidiyor - -
Ma çuride Kanlı Hadiseler Patladı 

Moskova, 22 ( Hususi ) - Pravda gazetesi 
istihbar ediyor: 

harp malzemesi ve cephane imal edllmesı hu
susunda mukaveleler imza olunmuftur. 

Japon iiükOmetl tarafmdan Avrupa fabrika· 
larma kUlilyeti miktard.a sillh ve cephane slpa· 
rJşl verildiği tebeyyUn etmektedlr.Elyevm bUyUk 
rUlbell iki Japon zabiti Avrupa sanayi merkez
lerini dolaşarak Lehlstana gelmişlerdir. Miralay 
rütbesinde olan hu zabitler birkaç gUn evvel 
Varşovaya gelmişler, merasimle istikbal edil· 
mlşlerdir. 

Londra, 22 ( Hususf ) - Mançurida Japon
yanan işgali altında bulunan arazide mUthlf mU
sademeler başlamıştır. Jeneraı Yu-Tal-Şanın 
kumandası altında Bulunan Japon askarlerl,elln 
mutavaat göstermekten imtina ederek slllha 
sarllan asilerle kanii bir muharebeye tutufmUf· 
tur. filler LUhl ••hrlnl terkederek kaçmıya 
baflamı,ıardır. 

lmuru ve Gorikl ismindeki bu Japon miralay
ları Varşovadakl eslihal narlye fabrlkalarlle di
ler harp sanaylfle mefgul mUesseselerl gez
mişlerdir. Temin edlldiğlne göre, Lehistan sa
nayi erbablle Jdpon erkim askeriyesi arasmda, 
Japon HUkOmetl hesabına mühim mıktarda 

Harbin - Jeneral Ulunun kumanda ettljl asi
ler, San • Şlng ••hrlnl alarak 40 kadar Japon 
askerini iplerle boğmu,ıar ve sokakta aUrUkle
mlflerdlr. 

t Son H berl r 3 üncü S yf mızd J 
"-----~--------------------------------------------------.) 
Hanımlarımızda Süvarilik Haza Kar 

H . G• .k A Yağıyor! 
evesı ıttı çe rtıyor . Van. 22 (Hususi) - Hanlar 

bırdenbıre değişti. Müthiş bir 

Melahat Hanım, ko,uda mania atlarken 

Sipahi Ocağının bu sene ter
tip ettiği at müsabakalarının 
ilki evvelki gün yapıldı. Diğer 
ikisi de 27 mayıs ve 3 haziranda 
yapılacaktır. 

27 Mayısta yapılacak müsa· 
bakaya Nis yarışlanndan dönen 
zabitlerimiz de iştirak edecektir. 
3 haziran müsabakası bir kudret 
ıaliaabakası olacakbr. 

Evvelki günkü sivil erkek Ye 
kadınlar arasındaki müsabakay& 
ıirerek birinciliği kazanan Mela• 

hat Ihsan Şükrü ve yeni çahşan 
hanımlar müsabakasına girerek bi
rinciliği kazanan Fazilet Hanımlar 
bu iki müsabakaya da girecek· 
lerdir. 

Türkün sporu olan biniciliğin 
Türk kadınları arasında taam• 
müm etmesi bizi son derece 
aevindiriyor. Bu münasebetledir ki 
Sipahi Ocağında bir mubarririmiz 
Melibat Hanımla görüşmüş, ken• 
disinden intıbalarım sormuıtur. 

(Devamı 3 üncü sayfada) 

Yunan s·yasi Buhranı 
Hal edi medi •• en uz 

Atina, 23 (A.A) - Ciimhur reisi M. Zaimis, M. Venizelostan 
111illl birlik bükümetine iştirak etmesini talep etmiştir. Mumaileyh, 
h~rı.na kadar düşüneceği cevabında bulunmuştur. M. Teohadaris, Milli 
ırJık hükumetine taraftar olmadığını beyan etmiştir. 

Atioa, 22 ( A.A ) - M. Venizelos nazırlar meclisinde büküme· 
t~n matbuat ve muhalif fırkalar tarafından maruz kaldığı 
fıddetli muhalefet ve muhalefet fırkalarının bazı gazetelerin 
neşriyatına mani olmak ıçın hükumete yardımı reddet· 
~eleri üzerine iktidar mevkiinin ve bilhassa maliye ve nakil 
~ıyasetinio mes'uliyetini daha fazla deruhte edemiyeceğini ve muha
Nfetin bu mes'uliyeti deruhte etmesi icap edeceğini bildirmiştir. 
R a~ı~l~r meclisi bu beyanatı tasvip etliği cihetle M. Venizelos derhal 
yısıcumbura hükumetin istifasını tevdi etmiştir. 

u~an Grevcileri Ekspresi Durdurdular 
U At.na 23 - ( A.A. ) - Grev halinde bulunan Makedonya demir· 

10 arı amelesi, Semplon Ekspresini hudutta tevkif etmişlerdir. 

l soğuk hüküm sürüyor. Kendimizi 
kaş ortasmda zannediyoruz. Dur· 

l 
madan kar ;ı-iıyor. 

VAMIK 

Otuz Dört Haydut 
İdam Edilecek 
Adana, 23 (Hususi) - Ağn 

dağı maznunlarmı muhakeme 
eden şehrimiz ağırceza mahke
mesi dün, birinci kafile maz· 
nunlan ile muhakemeleri gıyaben 
yapılan firari maznunlar hakkın
daki hükmünü verdi. Kararname· 
nin okunma:ıı üç saat devam etti. 
91 maznun vecahen, 86 mamun 
gıyaben beraet kararı aldı. 66 
maznun hakkında muhtelif müd
detlerle ağır hapis kararı ve
ridi ve 44 maznun da idama 
mahkümj edildi. idam mabküm· 
larından on kişinin cezası, 
yaş farkından dolayı 24 sene 
ağır hapse tahvil edildi. Geriye 
kalan 34 idam mahkumundan üçü 
firaridir. Beraet edenler derhal 
tabliye olundular. 

SALAHADDiN 

/pekiş 
Takdir Edildi 

iş Bankası tarafından tesis olu· 
nan Beyoğlundaki İpekiş satış 
mağazası dün şehrimizin tanın· 
mış moda müesseseleri , büyük 
terzileri ve kibar hanımlar tara· 
fmdan gezilmiş ve kumaşlar çok 
takdir edilmiştir. Bilhassa son 
moda krepler üzerine mühim 
satış muameleleri olmaktadır. 

Üç Aylıklar 
Mütekait, yetim ve dulların 

üç ayhk maaşları ltaziran baş· 
langıcından itibaren dağıtalac~ktır. 

Tevere vapurunun birinci mevki eaıonunda 

Başvekil ismet Paşa ve Hari· 
ciye Vekili Tevfik RüştU Beyle 
refakatlerindeki zevatı hamil olan 
Tevere vapuru dün ltalyaya ha· 
reket etmiştir. 

ismet Paşa Brendiziye çık .. 
cak, oradan Romaya hareket 
edecek ve ayni tarik ile avdet 
ederek 2 Haziranda Ankarada 
bulunacaklardır. 8u münasebetle 
Anadolu Ajansına şu beyanatta 
bulunmuşlardır: 

" - Kemalist Türkiyeyle F .. 
şist ltalya arasında biribirinin 
namuskarana sözüne itimat eden 

bir haleti ruhiye vardır. iki 
memleketin mukadderatını elleoı 
rinde tutan Büyük Reisler, gerek 
milletleri, gerek beynelmilel Alem 
tarafından sözlerinin samimiyeti· 
ne, görüşlerinin doğruluğuna iti
mat edilecek müstesna şahsiyet• 
lerdir. Bu sözlerim, yaptığımız 
politikanın sağlam olduğunu, is
tikbalde daha kuvvetli olacağım 
ayni zamanda ifade eder. ,. 

Başvekil Paşa, son söz olarak 
lstanbul ve Ankaranın gösterdi
ği muhabbet ve alakaya teşekkUr 
etmiştir . 

Diyarbekir 
Kanlı Bir 

olunda 
Vak'a 

Diyarbekir, (Hususi) - Geçen sene Bitlisli birkaç şerir bir Türk 
kızını kaçırmış ve sonra bu yüzden aralarına münaf eret girmiş, hay• 
dutlar iki kısma ayrılmış ve içlerinden dört, beş tanesi de, bu düş· 
manlığa kurban gitmişlerdi. ikiye ayrılan partilerden birinin başında 
idam mahkumu Çiro adlı bir şerir vardı. Bunlar, ktrlarda dolaşıyor-
lardı. Diğer parti mensupları ise şehirde ikamet ediyorlardı. 

Fakat bunlar Bitlisten ailelerile beraber Muşa savuşmıya ka· 
rar vermişlerdi. Fakat yolda, taarruza uğramamak için Diyan· 
bekire gideceklerini işaa etmişlerdi. Bu yanlış haberi alan düş-
man parti, bunların yolunu beklemiş ve geçen bir kamyon yolcu
larını kendi düşmanlar1 zannederek üzerine ateş açmışlardır. Vak'a, 
Deliktaş mevkiinde olmuştur. Atılan kurşunlardan Bitlisli bir aile 
reisi ile Konyaya mektebe giden Bitlisli bir genç maktul düşmUştür. 
Diğer on iki yolcuyu muhakkak bir ölümden kurtulmuştur. 

Şerirler, ayni gün, diğer iki kamyon yolcularına da taarruz ede-
rt:k bunlan soymuş ve bir ıoför muavinini öldürmüşlerdir. Şerirler 
şiddetle takip edilmektP.dirler. SABRI 

1 Kibar Serseri! 1 

D 

- Şu bizim Cingöz Ali de çok kibar... Hep birinci mevki 
tramvaylara takılıyor. 
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1 Halkın Sesi ' 

İsmet Paşa ın So 
Harici Seyahati 

lsmet Paşa, Moskovadan son· 
ra dün ltalyaya hareket etti. 
Atiaa, Moskova, Roma :ziya
ıretlefl., mevcut, samimi bir 
ıulb emelinin ıiyaset sahasın ... 
dairi tezahürleridir. Din bu 
111- uebcllc sôriiJt&ğümüz 

halk ta bize aşatıdaki müta
leayı beyan etti: 

Awd B. CŞchzadchqt, Mektep Mkalr, ) 

- Baş ekil Paşanın Moskova 
w bal seyahatleri harici siya
aetimWD hüsnü suretle inkişafı 
iç.iıı 1apdmış hayırlı seyahatlerdir. 
lsm~t Paşanın. Türkiyenin samimi 
aulh doygulanna tercüman olan 
bu faaliyetleri. 1urk milletiuin 
iktı.sadi kalkınmasına yanyacak 
müspet hareketlerdir. Italya se
yahatinin milletimi% için hayırlı 
neticeler vereceğine kaniim. 

* tm eyin Cahtt B. (Kadıköy, YeldefiJ'mııe-
al 56) 

- Umnmi harp, milletleri 
yorgan düşürdüğü kadar, bir ta
kım bayırlı teşebbüslerden de ala
koymuştur. Bunun için bugünün 
en müspet siyaseti sulh siyaseti
dir. Türk Başvekili ismet Paşa 
Törkiyede bu müspet siyasetin 
başında bulunmaktadır. 

Macaristan, Roma, Moskova 
ıeyahatları, Türk Milletinin iktı

eadi istiklaline yanyacak faaliyet· 
leıdir. 

Ahmet Hamdi B. IAyaofya, Sııltanahmet 
Tavııkhane aokak 27) 

-Temin ederim ki, Türk MiJ.. 
Jeti dünyada en centilmen bir 
millettir. Bu millet, hakkı ve is

tiklali tehlikeye maruz kaldığı 
zaman şablanmasıoı bildiği gibi, 
sulh zamanlarında samimi olarak 
milletlerin haklarına hürmet et· 
mesini de bilir. Bugünkü sulh 
havası içinde hangi millet, Türk 
milleti kadar hakiki sulbç.üdür ?. 

ısıra ihracatımız 
Harici Ticaret Ofisi~ aldığı 

llJaliimata göre, Mısır hühumeti 

bilümum ithalat eşyasının ğüm· 
a-lk resmini yüzde bir arttırdığı 
gibi tütün resmini de ziyadeleş· 
tirmiştir. Mısıra fazla ihracat 

yapan mem:eketlerden olduğu• 

nmz için Ofis vaziyet hakkında 
tacirleri tenvir edecektir. 

Oç Mlldürlük Bir Arada 
iktisat Vekaleti, fstanbulda 

bulunan Sanayi Müdüriyeti ile 
Maden Mübendisliğinint Ticaret 
Müdürlüğünün bulunduğu Dördün
cü Vakıf hana nakledilmesini bil· 
dirmiştir. Bu suretle Ticaret, Sa
nayi ve Maden Müdüriyetleri 
toplu bir halde bulunacaklardır. 

• A Günün arih · 

--=----~~--ı:mm~-----.. ......... ..,_.._.., ...... ._._.Büyük Kumandan, 
MÜZEDE Bir Karar OiR HOCUM Asil Bir Düşman 

Eski Eserler Bir Şirket 247Bin Samafyada Gazi Hazretlerine lngiltere 
~ HükUmetinin Bir Hediyesj 
, asnif Lira Verecek 

1
Bir Cinayetin Anw. 2'l-(Ü>-- ıngiıtere bn. 

Edi/inor . 0-nu·· Alın --'ı yük elçisi Sir Yorj Klark cenaplan 
;:, 247 bin liralık bir kazanç da· Uı Reisicünıhor Hz. tarafından kab 

Müze idaresi şimdiye kadar 
depolannda kalan eski ve kıy
metli eserler n tasnif ve teşhirine 
ehemmiyet vermektedir. Müzeler 

üdürii Aziz Bey yaırnda mna· 
· i de bulLJDdağu halde dört 

gündenberi depodaki eserleri 
tasnif ile uğraşıyorlar. 

Dün. Eski Türk ve lsıim Eser
leri Müzesi müdürü Mahmut Ke
mal Bey de müzeye gelerek taı· 
nif işleriie a akadar olmuştur. 

üze idaresi 9J2 mali senesin
den itibuen; muntazam bir Slil'ette 
neşriya da başlıyacaktır. ilk 
defa olara la Y alovada bulunan 
ve hal.fon temaşa.sma açılacak 
olan Roma ve Bizans devrine 
ait harabeler hakkında bil' eser 
oeşredilecektir. Aynca Azir Bey 
tarafından lzmir mtizesi için mu
fassal bir rehber hazırlanmış ve 
matbaaya verilmiştir. 

Dev et Borçlan 
Tetkik Ve Tasfiye Komis.: 
yonu Ankaraya Gidiyor 

Muhassesatı Zatiye binasında 
Devletin Harbı Umumide ve Har
bı Umumiden evvelki hesaplarını 
tetkik eden tasfiye muhasebeci· 
liğinin Ankaraya naklec!ileceğini 
yaı:mışhk. Muhasipliğe nakil emri 
dün tebliğ edilmiş ve yol para-
1arı da. verilmiştir. Bu teşkilat 1 
haziranda Ankaraya gidecek ve 
orada tetkikatına devam edecek· 
tir. Burada eski evrakı mubaf aza 
için yalnız bir memur kalacakbr. 

Milli Emlak 
Kiraları 

Defterdarlık gerek vergilerin 
ve gerekse milli emlak kiraları· 
mn vaktinde tahsil edilmesine 
ehemmiyet vermektedir. MilJi em
lakin kiralarım tahsil etmek içjn 
yeniden aidatlı beş tahsil memuru 
daha tayin edilmiştir. Bunlar tah
sil etlikleri paranın bin lirasına 

kadar ymde üç, c;n bin liraya 
kadar yüzde iki ve fazlası için 
yüzde l>ir nisbetinde aidat ala· 
caklardır. 

iş Sahiplari için 
Beyoğlu kaza Defterdarlığı iş 

sahiplerini fazla bekletmemek 
için bir Müracaat Memurluğu 
ihdasrna karar vermiştir. f ş sa· 
hitıleri doğrudan doğruya bu 
memura müracaat edecekler ve 
işlerini bu memur vasıtasile sürat· 
le yaptıracaklardır. 

vası hakkında Defterdarlık lehine buyrularak lngiltere Harbiye Neza. 
verilen llü üm temyiz mahkeme- ' Düu Samatyada kanlı bir ci- reli taraf111cb11 Çanakkale harbi 
si tarafından tasdik ve Defter- nayetin önüne geçilmiştir. Aldı· hakluni a nqrolunan ki tabı hüküm . 

d gv ımıı malumata göre Remzi ti namına şu hitabe ile kendilerirut 
arlığa tebliğ edilmiştir. Defter- takdim etmiştir! 

darlık bu parayt derhal tahsil isminde bir gemi amelesi son "' Büyia bir kllmandan. 

edecektir. derece sarhoş bir halde Samat• • A.u •rr düpıan. 
'ak" • l • • R • • Ve Alrcenap bir do•t Hadisenin aslı şndur: yad ı evıne ge mıştar. emzı, • Şerefinf! 

Defterdarlık, Galatad'a "A!fi- ayni evde oturan Hüseyin isminde .. Tiirkiy CUıab:ariyetJ Rel•• 

k ' J d '- bir .kahveci ile bir müddettenberi • Gaı.I Muı1tafa Kem..ı ürasıyoni eaerali,. hanın aKi • HaıreUeriııae 
Duhan Türk anonim şirketinden kavgab imiş. • Ha,metlil lngiltere Kıralanuı 
926 e 927 senelerine. ait olmak Dün eve. geldiği zaman sar· • ttültümeti tarafından 

b ı d hoşlukla kahveci Hüseyinin üze· • Takdim kıhnmıştır. 
üttre 2 '1 in ira is~emekte i i. Rusyadaki MUtehassıfar 

Şirket, Paristeki başka bir rine yürümüş, öldürmek istemiş-
. ı · · k • { tir. Bu sırada müthiş gürültüler Ba,ıvekil Pş. ile Rusyaya gider 

tütün şırıretimn omısyoncusu o - tetkikat için orada kalan mütebas .. 
d - · 1 tt olmuş~ herkes heyecan ve korku ngun u, vergımn o şırH:e en lardao bir kısmı avdet etmek\ed.ir. 
tahsili icap ettiğini ileri sü- geçirmiştir. Fakat gürültüye yeti- Tülün Konferansı 
rerek Defterdar-Irk aleyhinde B~ şenler Remziyi yakalamışlar ve 
rinci Hukuk Mahkemesinde bir bu suretle bir cinayet vukuunun 
dava tıçm ı şb. Birinci Hukuk Mab- önüne geçmişlerdir. Remıi polise 
kemesi bu davada Defterdarlık teslim edilmiştir. 
lehine karar vermiştir. Temyiz 
Mahkemesinin tasdjk ettiği karar 
budur. 

Yeni Bir Fabrika 
Şehrimizde as!"İ tesisatı haiz 

büyü'( bir halt yıkama fabrikası 
açılmışbr. Fabrika senede iki vüz 
bm metre murabbaı halı yıka· 
maktadır. 

Ecnebi Mektepler 
Resmi Mektep l\fuallimleri 
İmtihanlar.da Bulunacak 

Maarif Müdüriyeti mekteplere 
yeni bir tamim göndermiştir. Bıı 
tamime göre, resmi mektepler
deki muallimler, ecnebi mektep
leri imtihanlarına mümeyyiz ola· 
rak gideceklerdir. Gif miyen nıu
~l imlerin maaşlarından para ke
silecektir. Muallimler, ecnebi 
mekteplerindeki imtihanlardan 
aldıkları neticeyi birer raporla 
Maarif idaresine bildireceklerdir. 

eski Köşkler 
Satılacak 

Defterdarlıktaki Milli Emlak 
idaresinin tasfiye edilerk kaza
lara devredildiğini yazmıştık. 
Malmüdürlükleri bu emlakin sa
hşma devam edeceklerdir. 

ı Bn emlak meyanında bazı 
eski saraylar ve köşkler§ de var
dır. Son günlerde ban kimseler 

, Beyoğlu Malmüdürlüğüne müra
caat ederek Kağıthanedeki im· 
rahor köşküne taJip olmuşlardır. 
Oefterdarlık köşkün kıymetini tah
min için bir heyet gönder~iştir. 
Köşk, tahminden sonra müzayede 
ile satışa çıkarılacakhr. 

Esnaf İçin 
Ucuz Eşya Tedarikine 

Teşebbüs Edildi --Esnaf Cemiyetleri masrafların-
da tasarruf yapmıya başlamışlar· 
dır. Otelciler, hammallar, lokan· 
tacılar cemiyetleri, tasarruf 
ettikleri paralarla birer Yardım 
sandığı rikude getirmişlerdir. 
Her cemiyet bu şekilde bir yardım 
sandığı vücude getirdikten sonra 
bu sandıklar umumi bir merkez 
tesis edeceklerdir. Bu umumi 
merkez esnafın zaruri ihtiyaç 
maddelerini temin için bir koope
ratif vücude getirecektir. 

ürüden Ayrılan 
• 
ki Kuzu 

Celep Ziya Efendiye ait hir 
koyun sürüsü Galata Mesçit so
kağından geçmekte iken Ahmet 
ve Salih isminde iki şahıs sürü· 
den iki koyunu bir kahveye 
çekerek kendi mallan imiş gibi 
kömür amelesinden Dursuna 
satmışlardır. 

Fakat bira%. sonra polis me
murları kuzuları çalan adamlar]a 
satın alan Dursunu yakalamış• 

tardır. 

,endil Çatmış 
Sabıkalı yankesici Mehmet 

Ali Karaköyden geçmekte olan 
Ali Fuat Bey isminde bir zabn 
mendilini çalarken. yakalanmıştır. 

Yoz lira uçmus! 
' Dimitri isminde biri Taksimde 

oturan Pandeli efendinin 100 
lirasını dolandırmak cürmile ya
kalanmıştır. 

Balkan tütiln konferansı dün aoo 
içtimamı yapmış ve mesaisini bitirm 
miştir. Murahhaslar bütün mesele
lerde mutabık katmışlardır. Bugün 
ırukarrerat imza edile("e1<tir. Kon
feran• i:nn şerefine dün bir ötfe 
:ziyafeti verilmiştir. 

Krögerdeki Türk Bonoları 
Müotehir kibrit kıralmın kasu da 

çıkaıa 17 btıçuk milyon Hrahk Türk 
bwae l:H.olana.n, ltibr' t şirketinin 
bize .erdiği 8 buçuk milyon doların 
kartılrfı oldağc bildirilmektedir. 

Resmi atbaalar Birleşti 
9.12 bülçedlc bütün resmi matba• 

aJarın tevhidi takarrü'r etmiştir. Bu 
meyanda Devlet Matbaas! da An a• 
raya nakledilecektir. Yalnız Harita 
,,e Erkanı !iubiye Matbaaları eskisi 
ribi müsta;.& laca 

Tarih ongresi 
Temmuz içinde Ankz.rada bütün 

tarih m aallimlerinia iştirakile bir 
tarih kongreai toplanacaktır. 

uallimlerin akilleri 
Bu aeac şehrimi~ lıkmektep ma

allimleri. aruında nakil ve becayiı 

muameleleri y.apdnuyacakhr. 

Eski üteka;uer 
Sakıt hükumet tarafından 16 

mart 336 dan uma tekaüt edilenle· 
rio tekaütlükleri muteber olacağına. 
dair Mediııe bir lay:ha verilmiştir. 

Balkan 
Haftası 

Dün başhyan lstanbul Balkan 
Haftasına iştirak "eden Balkan mu• 
rahhaslan öğleden •onra Ticaret 
Odasında toplanmış!ar, Balkan 'iı· 
caret Odasını .. teaia etmişlerdir. 

ı:salkan Ticaret Oda11 bu sabah 
bütün murahhasların iştirakile kiişat 
edilmiştir. Dünkü tezahürata bizden 
Hukuk Fakültesi Reisi Tahir, Ede
biyat müderrislerinden Muzaffer, 
tüccardan Ziya, Nec:p, Abdülhak 
Şinasi, müderris Mitat Beyler iştirak 
etmişlerdir. 

L Son Postanın Resimli Hikllgesi_: __ R_a_z_a_r_O_la_R_a __ s_a_n_B_eg_~_e_S_o_k_a_k __ l_a_r_;.n_S._u_la_n_m_a_s_ı ---J 

1: komşu - Hasan Bey, ne 
o? Sevincinden yerinde duramı· 

yorsun. 1 
2: - Dün gece seni mem• 

nun eden bir rüya mı göİdün? l 3: - Pencereden başmı ayıra~, 
madığına göre manzara:ıı boşuna 

giden bir mahlük mu geçiyor? 

4: - Neşe içinde.!iİn, söyle ne 
' 

var, ne oluyoraw:ı? 

J 

5: Huan B. - Ne olacak komşut 

:3elediye ıokaklan aulat yor, işte on• 

memnun oluyorum, anladın mı timdil 
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Hergün 
-, ~ 

1 ı~n Postanın Resimli Makalesi 
100 .\1ilgon 
liralık 
Bütçe! 

_,_ ______ Cevdet Salih 

2-
Birincf makalede ( hayatı 

ucuzlatmak mümkün mü 1 ) su
aline cevap vereceğimizi yaz· 
rtııştık. 

Bugiia bu suale cevap Ye· 
receğiz: 

Hayat masraflarını ucuzlatmak 
ınürnkün, hatta çok mümkündür. 
Çünki bayat masrafları hakikatte 
bugün, Harbı Umumiden evvelki 
hayattan daha ucuzdur. 

Mesela Harbı Umumiden 
evvel bir altın ile (50) okka şe
ker alınırdı. Bugün bir albn ile 
(115) okka şeker alabilirsiniz. 
ÇUnki şekerin kilosu İstanbula 
le lim (6) kuruştur. 

Eskiden bir altınla (100) okka 
buğday alırdınız. Şimdi (400) 
okka buğday alabilirsiniz. 

Demek pahalılık meselesi, 
)'alnız kağıt para ile albn para 
Farkı değildir. Esasen bayat, çok 
Ucuzlamış, bütün ihtiyacat fiat
leri çok düşmüştür. Bundan daha 
tabii ve mantıki hiçbir şey de 
Yoktur. 

Fakat biz neden pahalı ya
tarız ve bu pahalı hayat mas· 
rafları nasıl ucuzlar ? Dediğimiz 
laman ikinci bir sual karşısında 
katacağız: 

Hayah pahalı yapan kimdir ? 
liükümet bütçesi midir ? Başka· 
l rı mıdır? 

Cevap şudur: 
Benim, rakamlara ve aşağı

daki hesaplara müstenit kanaatim 
tudu i, bugiin hayata pahalı 

~- b üku!Dct bütçesi değil, 
b ak~t geniş mikyasta olarak 

Gkurnet haricinde bulunan ikb· 
ladi unsurlardır. 
kı Bu iktisadi unsurlar birkaç 

rna aynlabilir: 
1 - Hususi idareler ve Bele

diyeler bütçeleri. 
2 - inhisar şirketleri. 
3 - Nakliye işini temin eden 

1tııtiyazlı ve imtiyazsız şirketler. 
4 - Telefon, rıhtım, su, hava· 

R.azi gibi diğer umumi hizmet 
fll'ketleri. 

5 - Mektep ücretleri ve 
bankalar. 

Bu unsurların vergileri tari
feleri, resimleri, fiatleri, ü~retleri 
bayatı pahalılaştırmakta, fakat bu 
Pahalı hayahn farkını memurlara, 
tnüstnhdemlere, mütekaitlere, ye
timlere - isimlerini yukarda say· 
dığımız iktısadi unsurlar değil • 
lnunharan hükumet bütçesi öde
kektedir. Ta bii bu masrafların 
k~rşılanması için de bütçenin ye· 

unu çoğaltılmaktadır. 
Fi Eğer bu unsurların tarifeleri, 
ti~lleri,. ücretleri, memlekette is

sal ıle uğraşan unsurun istih· 
lal fiatl ·1 • ·· · 
l erı e muvazı ve musavı 

o a d d Y ı memleketin umumi hayab 
b~· llıütevazin ve mütenazır ola· 
/ ır, buhran denilen müessir te-
ır ba.. -

-v gostermezdi. 

lianunlan ızda Süvarilik 
M I ! Baş tarafı l inci sayfada ) 

e ~~t H .. ~ısaca demiştir ki: 
ru On ıkı senedir ata biniyo-

nı anı 
du ı ma, muntazam çalışmıyor• 

ın k• .. 
lbıtn · 

1
1 uç senedenberi muotaza· 

tancl~/şıy~rum. 27 mayısve 3hazi· 
Ô· ~ 1 rnus:-ıbalara da girceğim." 

lGınat~ger .. taraftan aldığımız ma
dokt &?re Melahat H., asabiye 
Jc .. 

8 
doru ihsan Şükrü Beyin refi

... ı ır l T 
lanıi .,· s?g~ ız macan olan atanın 
y,fü,ti . ıl~ıya .. dır ve k_.rıdisi 

T rrnıştır. 

' Bir ecnebi milesa~ae.sinde gördüğümüz bir levhadan: Vazifeni ~uurla yap. işine vaktinde gel, işinden vaktin• 
de çık. Dikkat et ki işlerine geç kalanlar hep ayni in1anlardır. 

Jllm----------mmı ................... ______________________ , 

ON TELGRAF .HABERLERİ 

apishane Kaçkınları 
---~~~~~~~~~~~~~~-

Burdur Hapishanesinin Duvarını De~ip 
Kaçan Şerirlerden Üçü Tutuldu 

lzmir, 23 (Hususi) - Burdur 
hapishanesinde vukubulan firar 
hadisesini dün kısaca bildirmiştim. 

Alakadar makamdan aldığım tafsili· 
ta göre hadise şu suretle geçmiştir; 

Soygunculuk, adam öldürmek 
gibi cürümlerden mahküm olan 
dokuz azılı şerir, uzun müddet· 
tenberi aralannda bir firar te· 
şebbüsü hazırlamışlar ve ilk fır· 
salta hapishaneden kaçmak ka· 
rarım vermişlerdir. Perşembe 

günü akşam saat altıdan itiba· 
ren hapishane duvarını kazıyarak 

l inceltmişler, sonra hiçbir hareket 
yapmıyarak çekilmişler ve geceyi 
beklemişlerdir. 

Gece vakti ortalıkta ses ke
silince haydutlar derhal icraata 
geçmişler, duvarı çabucak delerek 
firar etmişlerdir. Bir habere 
göre firar vukubulduğu esnada 
delinen duvar önünde nöbetçi 
yokmuş. Fakat aradan bir müd· 
det geçtikten sonra duvarın de
linmiş olduğu görülmüş ve derhal 
hapishane müdiirü haberdar edilmiş· 
tir. Yapılan yoklamada dokuz şe· 

1 

ririn noksan olduğu anlaşılmış ve 
jandarma takip müfrezelerimiz 
derhal faaliyete geçmişlerdir. 
Takibat, civar vilayetlerle müş· 
tereken yapılıyor. Kaçanlar Nev· 
şehirli İsmail, Adanalı Meh· 
met, Uşaklı Mehmet, Burdurlu 
lsmail, Kovacıklı Mustafa, Os· 
man, Şaban, Mamaklı Osman 
ve Bekirdir. 

Son dakikada gelen bir ha· 
bere göre haydutlardan üçü ya
kalanmıştır. 

ADNAN 

aponyada Siyasi Vaziyet 
Kargaşalıktan Kurtulamadı 
Yeni Kabineyi M. Sato Teşkil Edecek 

Tokyo, 23 (A. A.) - M. Sato, yeni kabineyi 
teşkile m'!mur edilmiştir. 

M. Satonun hariciye nezaretini sabık sefirlerden" 
M. İşiye ve Maliye nezaretini Eminscito fırkası -

Mumaileh, 48 yaşında olup 1927 tarihinde 
Cenevrede 3 devlet deniz konferansına iştirak 
eden Japon heyetine riyaset etmi~ti. 

lideri M. Vakatsukiye teklif etmesi muhtemeldir. 

Bahriye N ~zaretine gelince; bu nezaretin amiral 
Okado'ya tevcih edilmesi hususunda itilafı efkar 

l vard ır. Yeni kabinenin teşkili için hemen hemen bir 
hafta kadar bir müddetin geçeceği zannolunmakta
dır. Çünkü vaziyet oldukça karışıkhr. 

M. Sato, yarın yeni kabinenin şekli hakkında 
devlet adamlarının en kıdemlisi olan prens Saionji 
ile görüşmek niyetindedir. 

Cenevrede jÇanak~alede 
Akvam Meclisi Mali Mese- Tezahuraf 
lelerin içinden Çıkamadı 

Paris, 23 ( A. A. ) - Tan 
gazetesi, Cemiyeti Akvam Mec
lisinde mali komitenin raporu 
hakkında cereyan eden müzake
relerin yine intizan icap 
ettiren bir bal suretine iktiran 
etmekten başka bir neticeye vasıl 
olmamış olduğunu yazmaktadır. 

iş Kanunu Elraf ında 
Ankara, ( Hususi ) - Muhte· 

lif Ticaret Odaları tarafından İş 
Kanunu layihası etrafında hazır· 
lanan mütalealar buraya gönde· 
rilmektedir. 

Çanakkale, 23 ( Hususi ) -
Başvekil Paşayı balyaya götüren 
T evere vapuru dün akşam güneş 
batarken boğazdan geçti. Halk 
motör ve sandallarla vapura 
doğru gittiler, tezahürat yaptılar. 
ismet Paşa güverteye çıktı, halkı 
mendil sallıyarak selamladı. 

Hudut üzerinde 
Bükreş, 22 ( A. A. ) - Din· 

yester hehrinde, içinde bir Romen 
muhafızı bulunan bir kayık sulara 
kapılmış ve ne~i~ ortalarına 
doğru sürüklenmıştır. Kayıkta 
bulunan Romen hudut muhafızı 
Sovyet hudut muhafızları tarafın .. 
dan öldürülmüştür. 

İSTER İNAN, . İSTER 

j Fransada 
Kabine Meselesi Mühim 

Bir Çıkmaza Giriyor 
Paris, 23 (A. A.) - Sosya· 

listlerin bir içtimaında bir nutuk 
söyliyen Sosyalist fırkası katibi 
umumisi ve geçenlerde yapılan 
reisicümbur intihabatında fırka 

namzedi M. l?ol For, şöyle demiştir: 
•• Milli Müdafaa bütçesinde 

mühim tenzilat icra etmiyecek 
olan hiçbir hükümete reylerimizi 

vermiyeceğiı.Beşeriyetin hakiki sulha 
kavuşmasını ancak umumi tahdidi 
teslihat temin edebileceğinien 
milli müdafaa bütçesinde bu 
suretle yapılacak tenzilat, Fran· 
saya Cenevrede büyük bir nüfuz 
bahşedecektir. 

iNANMA! 
Gazeteler yazıyor: idaresine birçok ardiye verilmektedir. Pamuk menau
"Kontenjan tatbikatına ba~landığındanberl mutat cat tacirleri keyfiyeti Gümrükler Vekiletine bildirmİf• 

olan muamele hi lafına mayı.s ayı n_ihaye~le~ine relcıi~i lerdir. T!.1.arların bu yüzden gördükleri zararlar; 
halde Haydarpaşaya kont~nJan verılmemıılır. Muhtehf . . .• 
tüccarlara ait binlerce kilo pamuklu mensucat Hay· haıırandan ftıbarea muamele vergı11 de artacajındaa 
dar paşa ırümrüğünde durmakta ve her2ün timendifer bir kat daba ziyadeletmiı olacaktır.• 

/STER /NAN, iSTER INANMAI 

Sözün Kısası 

Biraz Da 
Düşünerek 
Söylemeli giz! 

---------------A. E inhisar idareleri tevhit edildi, 
kadroları küçüldü, memurlarındar 
bir kısmına iş kalmadı. lçlerindeL. 
dört yüz kişinin çıkarılmasına 
karar verifdi, işte size bu müna• 
sebetle bir gazetede gözüme ilişen 
bir fıkra: 

" inhisar idarelerinde Aciz ve 
kabiliyetsizlikleri, ahlak ve sicille
ri itibarile tasfiyeye tabi tutula
cak olan memurların tespitine 
başlanmıştır.,, 

Güzel, fakat: 
- Bu iciz, kabiliyetsiz, ahlak 

ve sicil itibarile nahoş memurlar 
idareye niçin, ne vakit ve kimin 
tarafından alınmıştır? Bu nokta
nın da anlaşılması lazım değil 
midir? 

Bu itibarla bence bu haber 
eksiktir , tamam olması için mü
temmim bir cümleye ihtiyaç var
dır. Bu cümle de şöyle olmak 
lazımdır: 

" Ayni zamanda da bu aciz, 
kabiliyetsiz, ahlak ve sicilleri 
itibarile nahoş memurlan idareye 
almış olan sabık müdürler hak· 
kında da tahkikat icrasına iptidar 
edilmiştir." 

Fakat hakikat böyle de
ğildir: 

"İnhisar idareleri bir elden ve 
daha kolaylıkla idare edilmeleri 
için birleştirilmiştir. Bu birleşti
rilme neticesinde bittabi mesaisi 
teksif edilmiştir, bazı memurlara 
iş kalmamışbr, biraz da iktısat 
mecburiyeti ile bunlara yol veri
lecektir. Kararın ittihazına sebep 
sadece budur." 

Müstesnalardan bittabi bahset· 
miyorum. Fakat esas itibarile 
ortada ne aciz memur vardır, 
ne de bu aciz memurlara iş veren 
müdürl 

Şu halde yerini kaybetmek 
suretile bu buhranlı zamanlarda 
büyük, fakat muvakkat bir acı 
duyan memurun alnına bir de 
" kabiliyetsizdir " damgasını wr
mak suretile muvakkat acıyı 
daimileştirmekten çekinmeli de
ğil miyiz? 

Aksi takdirde bu dört yllz kiti 
ile yeni bir İf bulmak için m6ra
caat edecekleri makamlar arasın
da ş8yle bir muhaveı-e ~çmeaine 
intizar edebiliriz: 

- Evvelce nerede çalıtmıı· 
tınız? 

- inhisar idarelerinde! 
- O halde bize yaramazsınıL 

Çünki oradan kabiliyetsizliğiniz 
dolayısile çıkarıldığınız ilin edil
miştir. 

Sözün kısası : Bazı cümleler 
vardır ki, düşünülmeden söylenir, 
fakat bıraktığı tesir unutulmaz, 
bu da onlardan biridir. 

Kibrit Kırahnm borçları 
Stokholm 22 (A.A) - Kröger 

şirketinin alacağı çıktıktan sonra• 
ki borcu 686 milyon 500 bin 
krona baliğ olmaktadır. Krögerin 
şahsi borcu 517 milyon krondur. 

Bir Zelzele . 
San Salvador 23 - ( A.A. )

Mühim hasarah bais olmuş olan 
şiddetli bir zelzele neticesinde 6 
kişi ölmüş ve birçok kimseler 
yaralanmışbr. -----
Yeni Vergileı 
M. Meclisinde 

Ankara, 23 (Hususi) - Mec
lisin bugünkü içtimaında muva
zene ve nakliyat vergileri layi
hasile demiryollan 932 bütçesi 
mUzakere edilecektir. 

JIMNASllK ŞENLİKLERi 

Cimnastik şenlikleri önümüz
deki cuma günü saat dokuz bu
çukta Kadı köyde F enarbabçe 
stadyomunda yapılacaktır. 

Muvakkat Bütçe 
Ankara, 23 (Hususi) - 932 

bütçesi ancak 15 haziranda ka· 
nuniyet kesbedebilecektir. Bu 
sebeple bir aylık muvakkat bir 
i\ütçe bazırlamyor. 
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Kulagımzza Çalınanlar 

Biçimine 
Getirirse 
Benzetecek! 

Vakit gece yarsını bulmuştu. 
iki hbap çavuş, daha değ .. 

rusu, iki omuzdaş, sendetiyerek 

meyhaneden çıktılar. 
Belki içki kafalarına vurmuş. 

m raza için vesile rıyorlardı. 
O sırada, önlerinden birisi 

geçti. Omuzdaşlardan biri bu 
adama gözünü kırpmadan dimdik 
bakmıya başladı. 

Öteki bu esrarlı bakış karşı· 
ında şaşalıyarak sordu: 

- Niye öyle bakıyorsunuz? 
Yoksa birine mi benzettiniz? 

Herife, hır çıkarmak için bu 
kadarı kafi geldi. Hemen bir 

muzunu çarpıtarak yaklaşb: 
- Ne olmuş, ne olmuş? 
Adamcağız, bir &dım çekildi. 
- Birşey olduğu yok. Yalnız 

beni birine mi benzettiniz? dedim. 
Ben tehlikeyi eıerek araya 

girdim, Kendi halinde yoluna 
giden d ma: 

- Arkadaş, dedim, sen, cad· 
deyi tut.. Birine benzetmedi 
amma, böyle giderse seni bir 
biçimine getirip benzetecek 1 

Havalandı tan Sonra 
Avrupa memleketlerine yaş 

meyva ihraç etmek teşebbüsü 
etrafında konuşuluyordu. Birisi 
izahat verdi: 

- Viyanaya tayyare ile çilek 
8ndereceğiz! Bazı tüccarlar, tay· 

yare şirketlerinden birile anl~
blar •.. 

Ben atıldım: 
- Eyvahlar olsun.-
Çilek yüzüne hasret lpa1aca-

tız! .. 
- Niçin? 
Dedim ki: 
- T rlasmda iken doya do

ra yiyemiyoruz. Tayyareye binip 
valandıktan onra yüzünü bir 

daha nerede görürüz? 

Bizde Cenaze Gömdük ••• 
Babıali piyasasının · tanınmış 

emektarlanndan bir zat, geçende 
gazetesi kapanan diğu bir arka
daşa sitem etmiş: 

- Aşkolsun sana.. Beni ce
eye çağırmak yok mu idi? 
Öteki boynunu bükmüş: 
- Müteessir olursun, diye 

pğumadım .. 

Çıkardığı mecmualan birer 
birer kapanmak talisizliğe uğrı

yan eski patron: 
- Ada •.• m sen de.. demiş, 

ne var müteessir olacak.. Biz 
cenaze gömmemiş adam değilizya! 

lzmir 
Ankara 

• 
Ve lstanbul 

Üç Muhtelit Takım 20 
Haziranda Çarpışacak 

Futbol Federasyonundan teb· 
liğ edilmiştir: 

T.1.C. lttifakımn 20 Haziran 
1932 de toplanacak olan umumi 
kongresi milnasebetile Ankara 
İzmir, İ t nbnl futbol muhteli; 
t kımlan arasında Ankarada bir 

turnuva yapılacaktır. Bütün masa· 
rifi federasyon tarafından tesviye 
edilecek olan bu turnuvanın prog
ramı bilahare ilan edileceğinden 
alakadar mmt.akaların takıaılanna 
kuvvetli bir şekilde ihzara imdi
den hazırlanmaları tebHğ olunur. 

iyarbeki 
ı ınlar Tahdit 

Güz 
dild·, o·· 
Bir Se a ıc la a Temiz 

Diyarbekir, 
(Hususi)-Şehri
mizde gidiş, ge· 
lişin belkemiğini 

teşkil eden bü· 
yük bir cadde 
ve bir de çarşı 
vardır. Bu geniş 
cadde günün her 
saatinde gelip 
geçenlerle dolu
dur. Caddenin 
iki tarafı karşı· ' 
lıklı dükkanlarla 

alan:nışhr. F kat düne k dar 
camekan ve temiılik eseri olmıyan 

bu dükkinların, sıhhi ve güzel 
bir şekl bürUnmesi için belediye 

son zamanlard faaliyete geç· 
miştir. 

Şimdi dükkan ahipleri güı:el 

vitrinler yapbrıyorlar. Caddenin 

şimdiki manzarası eskisine nazaran 
hayli şirin ve göz alıcıdır. 

Diyebilirim ki Diyarbekir fı
nn bolluğu noktasından bütUn 

üyük Bir Av 
Tertip Ed.ldi 

Edremit (Hususi) - Buradaki 
avcılar geçen gün bir av tertip 
ettiler. Kaymakam Mehmet Ali 
Bey de v iştirak etmişti. Av-
cılara hücum eden domuzl r 
teker 'teker yaralanıyordu. Ak· 
şama kadar üren av mücadelesi 
neticesinde 11 tlomuz öldürüldü, 

beşi de yaralandı. Av çok eğlen
celi devam etti. Kır yemeği ye· 
nildi, milli havalar çalındı 
oyunlar tertip edildi. 

Müreftede 
Bu Sene Meyva Mahsulü 

Bereketli Olacak 
Mürefte, (Hususi) - Kasaba

mızda mebzul miktarda yetişen 

kayısı, zerdali, badem gibi mey· 
valann bu ene geçen senekin-

den ziyade olacağı anlaşılmakta
dır. İstanbula mühim miktarda 
zerdali ve kayısı sevkeden Mü-
refte bu sene daha ziyade sev· 
lciyat yapacaktır. Bu ara üzüm 
mahsulünde de memnuniyete şa

yan fazlalık müş4hade edilmek

tedir; halk bağlara elinden 
geldiği kadar ehemmiyet 11er-

mekte1 çok mahsul teminine 
çalışmaktadır. 

TALAT BEHÇET 

Havalar ısınmadJ 
Pulath ( Hususi ) - Burada 

havalar bir türlü ısınamadı. Sıcak 
haval n dört gö?:le bekliyoruz. 

Suriye Aşi ı etleri 
Adana, ( Hususi ) - Suriye

dc, ezcümle Halep civarında 
dola an aşiretler kuraklık yüzün· 
den çok ıkıntı çekmektedir. Bu 
aşiretler halkı, hayvanlarma ot 
bulmak için Meydanıekbeı cıvn

rına gel~işlerdir. 

, 

Diyara Kırde OaQRapnu c:ıhetl 

memlekette rekor kırmıştır. Burada 
gökteki yıldızlardan fazla fırın 
ardır. Belediye, ekmek ihtiyacı

nın daha muntaıam ve ıhhi bir 
şekilde tatmini noktasından fırın
ları tahdide karar vermiş ve bazı 
fmn sahiplerinin ortak olarak 
iş görmeleri esasını kabul etmiş
tir. Bu suretle f ınn adedi mem
leket nüfusunun icap ettirdiği de
receyi bulacaktır. 

iki ay sonra ekmekçilerin 
mHdarı on beşe inecektir. Bele-

Yumurta 
Peynir Ve ebze 
Para Etmiyor 

Alaiye, ( Hususi) - Bu sene 
sıcakların birdenbire başlaması 
limona fazla ihtiyaç gösterdi. 
Etraftan gelen tacirler burada 
biç limon bırakmadılar. 

Bir ay evvel tanesi on paraya 
satılan limon burada şimdi tanesi 
üç, dört kuruşa satılmaktadır. 
Buna mukabil yumurta bu sene 
biç para etmiyor. Köylerde tane
si on paraya bile alıp satan yok. 
Geçen seue bakla, fasulye, 
luyar ve saire turfandacılığı 
iyi para ettiğinden sebzeciliğe 
ehemmiyet verilmiştir. Halbuki 

bu sene talip olınadığından bütiio 
sebzevat çok az bir fiatle satıl
maktadır. Peynirin ol{kasını on 
beş kuruşa alıcı olmadığmdan 

köylüler yaylıya çıkblar. Kış için 
tulum peyniri basıyorlar. Orman
c :lığın durgun1uğu yüz.ünden 

Dimyat ve İskenderiyeden gelen 
Arap gemileri boş gitmemek için 

odun tahmil ediyorlar. Sair sene· 
ler para etmiyen odun bu sene 
çok iyi para ediyor. 

M. ASIM 
:tec 

Havzada 
Kon/ eranslar 

Havza ( Hususi ) - Şehri· 
mizde bu hafta içinde .. zehirli 
gat.Jar " " hakkı lec:ziycnin 
menşe ve tekamülü,, e .. muaıe-

ret usulleri ,, hakkında üç mühim 
konferans verilmiştir, Konferans
lar halkın gösterdiği dt>rin laka 
müteşebbisleri bu sahad daha 
geniş bir .faaliyete sevketmekte
dir. 

Yakında köylere hatipler gön· 
derilecek, faydalı konferanslar 
verilecektir. 

Kaza~zda henüz Halk Evi 
açtlamamışbt. Bu noksan telafi 

• 
şıy 

inlara 
Veril. 

e 

diye bütün esna· 
fı ikişer beyaz 
gömlek yapbm11-
ya ve iş başında 
bu gömleklerle 
bulonmıya icbar 
etmiştir. Dük .. 
kanlarda bulunan 
eski püskü tera· 
zi ve dirhemler de 
kaldırılmış, taş 
ve demir parça· 
larile satış yapıl· 
ması menedil· 
miştir. 

Gıda maddeleri Be\cdiye 
doktoru tarafından sık aık mua· 
yeneden geçirilmektedir. Yalnız 
Belediyeden rica ediyorum: Cad
deden yüklü ve yüksüz hayvan 
geçmesi yasak edilirse temizlik 
noktasından büyük bir isabet 

olur. Belediye kale karicindeki 
metruk mezarhğı park haline 
ifrağ etmektedir. Burada ak~am· 
ları şimdiden gezintiler başla
mışt r. 

SABRI 

K:ağıt Para Fiati 
Yükseliyor 

Bitlis(Hususi)-Şehrimizde kağıt 
para günden güne yükseliyor. Şim
diki halde bir kağıt lira 54gümüş 
kuruşa alınıyor. Kağ.t paranın 
60 gümüş kuruşa k dar yüksele
ceği tahmin ediliyor. * Şehrimizde kahve ço az
dır. Okkası 200 - 250 kuruş ara· 
sın dadır. * Bütün mektep talebelerine 
menenjit aşısı yapıldı. Halka da 
aıı tatbik edilmektedir. 

NIY AZI YILMAZ 

Adana da 
iş Bankası 1hracat 
Teşkilatı Yapacak 
Adan:ı Ticaret Odas•, İş Ban

kasının lstanbulda olduğu gibi 
Adanada da bir ihracat teşkilatı 
yapması baklanda evvelce kon· 
grede ittihaz edilen karara isti· 
naden mezkür banka umum mü
dürfüğüne temenniyatta bulun
muştu. 

Bu tcm.:ııniye banka cevap 
vererek meselenin tetkik edil
mekte olduğunu bildirdiğinden 

şimdilik bankanın bu husustaki 
faaliyetine intizar olunmaktadır. 

Darülbedayi Diyarhekirde 
Diyarbekir ( Hususi ) - Ur

fadan şehrimize gelen Darülbe
dayi heyeti çok rağbet görüyor. 

Pirinç Ziraati 
Ziraat Vekaleti Adana ve 

havalisinde pmnç zer'iyatma 
fazla ehemmiyet vermektedir. 
Pirinç mütehassıslan o havalide 
tetkikat icrasına başlamışlardır. 

edilinciye kadar köycülük, kütüp
hane, temsil gibi üç mühim şube 
yakında faaliyete geçecektir. 

'1. KAztll 

ayıs ı3 

Söz Araınzzda 

Cemiyette 
Kadının 
Seviyesi 

Kadın, bir cemiyet eviyesinia 
o manidar if.adesidir, derler. 

Ben, bu fikri tamamen be
nimserim. Bu sütunlarda, h klı, 

haksız Türk kadınının birçok ku· 
surlannı meuuubalıs ettim. Fakat 
itiraf etmeliyim ki vardığım ne-
tice!er7 ç.ok defa hnmmlnnmızın 

leybine çıkmakla be:-aber esba· 
bı muhaffifeleri de yok değildi. 

Türk kadını, geçirdiği inkılap 
ile bir kulüpten öbürüne geçti. 
Fakat bu geç.işe hazırlanmış de-o 
ğildi. Hayatın bir zarureti olarak 
yapılan bu ink1l .. ha kndm, hazıl"' 

lıksız abldı. Bir tarafta, asırların 
biriktirdiği itiyatlardan hnsı1 ol-

ma tabii görünen bir inkıyat meyil 
göze çarpıyordu. Öbür taraf ise, 

fıtrabna haklın hislere uygun 
gelen bu idare edilmeye alışkan'" 

lığm devamında kendisi için me.JY 
faat umuyordu. 

Eski ailede kadının vazifesi 
mutlak itaati, erkeğin h kkı ise 
mutlak tahakküm olarak kabul 
edilmişti. Cemiyetin yeni es sları, 
bu telakkileri kökünden ildi. 
Fakat hu siliş resıni mahiyette 
kaldı, kanuni hududu şm dı. 

Daha doğrusu kalplere ve fikir• 
lere nüfuz edebilmek için kafi 
zaman bulamadı. 

Şu halde, Tiirk kadmma at" 
fettiğimiz kusurlarm ekserisi 
hakikatte ona ait olmamal 18· 
zımgelen şeylerdi. Ôy!e ya 1 Kn-
tüphanesinde bulunmak ic 

eden kitaplar kadar 1bavu1und 
artist karb taşıyan erkeklerimiz 
mevcut oldukça, kadının fikri 
seviyesinden gözlerinin şu veya 

bu renkte olmasını ile kurulU' 
şunda esas ş rt addettikçe, bel 
ve bacaklarını, evlenebilmek ipr 
sebu endam görmekte inat ey• 
Jcdikçe, kadını hiçbir zaman 
kusurdan salim göremezdik 

an dolayıdır ki öre iyoruz. 
Çünki onu Jetiştirecek ol o er 
kckti. O ise ya hodbini cti

eesi olarak behemehal kendi ·nded 
dun seviyeli bir kadın 1 
"dört eçili bir Kürt beyi,, ha· 
yab yaşamak i iyor, yahut: tB 
çehre e Vücut güı:ethği arıyo,. 

do e anyor. Bu ş rait altm 
mes bir yuva kurmak imkanı 

var mıdır, ve kaç çift, ölülJJ 
anında biribirinden ayrıhrkeP 

yine l>iribirinden memnun yaşa" 
mış olduklarım söyliyebilirlcr? 
Bu suale lütfen siz cevap verin 1 

• 
Çank rnda 

Bir Köylü 16 Seneye 
Mahkum Edildi 

Çankırı ( Hususi ) - llga:ı. 
Yazı köyünden Saka o~lu Mu 4 

tafaya kan ın1 almnk için tabanca 
ile öldürmek ve kadmı da ağır 

surette yaralanıaktan maznun 

ayni köyden İbrahim Ağırcczs 
Mahkemesince 16 sene 3 ay ağıt 
hapse mahkum edilmiştir. 

K. K.. 

Bir Saki OldürUldü 
' Uşak, 21 ( Hususi ) - SCJ11 

z manlardn şakavele başlamış olan 

kıpti Sült;;man j ndarma\ar tarl.l" . .. 
fından öldürülerek yakalanmıştıt• 





Hasan B. - Ahmet Ef., şu Afa- Berber Ahmet Ef. - Afacan, sen • 

canın adamakıllı bir saçanı kes. Yu- fU koltukta otur bakayım... Ben 1 
murcak aaç kestirmekten hoşlanmaz. şuradan bir paket c:igara alıp 

'

te sana teılim... a / · 
t========================:::::::::::====~6~e~e~v~ın~1,; .. == 

Görüşmüşler! 
Afacan cuma günü sinemaya 

gitmek istiyordu. F aktat annesi 
yollamak istemedi. 

- Olamaz, bugün halana 
gideceğiz, dedi. "Afacanı Uç 
aydır görmiyorum. Göreceğim 
geldi. Cuma günü getirin,, diye 
haber yollamış. 

Afacan - Yok anne.. Hala
mın yanlışı var. Ben evvelki ge
ce onu rüyamda gördüm. O da 
beni gördü. Hatta konuştuk 
bile... Niçin .. Afacanı Uç aydır 

görmedim,, diye yalan söylüyor?!. 

o 

DEVRiALEM 
Afacanın Tefrikası: 10 

HulAsa: Arka<la ı Cingıiz l c bera
ber clo' ri , lem seyahatine ~ ılrnıı Afa
can Nevy orka gcliııı c 1 cnd ini T iirki
yenin çocuk s ine ın:ı l ıltlı z ı ol. r.ık fa
nıtmış bcfün :ı. t:ı.rnfınd.uı \ 1ı ~ iik bir 
(ltolo nıi .ıfir olmuştur. 

Birkaç gündenberi Cingözle 
beraber Statler oteline yan gel
dik oturuyoruz. Vaziyet gittikçe 
iyileşiyor. Bakın r.e oldu anlata
yım: Burada küçük kulübelerde 
kızarmış sucuk satıyorlar. Cingöz 
o gün otelin karşısında böyle bir 
kulübe görmüş. Meğer sucuğa 
bayılırmış... Hizmetimize bakan 
kırmızı espaph küçUk Arabı ça
ğırıp kulübede kızaran sucukları 
göstermiş: 

- Bundan istiyorum, demiş. 
Otelde bizim bir dediğimiz iki 

olmaz. Derhal bizim için sucuk 
alanıp pişirilmiş. O akşam, aşa· 
i!ki salonda sofraya oturduk. 
Mükemmel bir cazbant çalıyor. 
Salondaki masalar hıncahınç do
Ju. Bütün Nevyork Türkiye ço-

AFACANJN 
Bu haftaki bilmece 

Altı harfli, üç htce ! 
Tanırsınız hepiniz 

Onu bir halledince ... 

Hediye Kazananlar 

SEYAHATİ 

cuk sinema yıldızı ile muavınını 
görmek için Statler oteline koşu· 
yor. Herkesin gözü bizde ... 

Derken garson gümüş bir 
tabak içinde mis gibi dumanı 
tüterek bizim sucukları getirdi. 

Derhal giriştik. Mübarek öy
le de ağız tadı ile pişmiş ki.. Bir 
bir daha derken gözle kaş 
arasında tabağı temizleyiverdik. 

Garson sucuğu çok beyendi
ğimizi anlamış olacak ki, gülerek 
yanımıza sokuldu : 

- " Sıcak köpek,, hoşunuza 
gitti galiba ... 

Biz neye uğradığımızı unlayama
dık. Sıcak köpek mi? .. 

Garsonu bir baş işaretile ya
nımızdan savdık. Cingöz melül 
melul yüzüme bakb. 

- Afacancığım, neydi bu 
başımıza gelen? .. 

- Ne olacak... Herifler göz
göre bize köpek etiui dayadılar. 
Biz de enai gibi yuttuk! .. 

Aman söyleme Afacan ... 
Fena oluyorum! Amerikalılar 

Afacan - Tam kaçmanın sırası ... 
Dur şu Ahmet Ef. ye bir oyun oyna
yayım! Zaten onun gözleri de pek 
iyi görmez ... Şu -çüpürg«" gayet iyi 
işime ya rar! 1 

Berber Ahmet Ef. - Aferin Afa- , 
can ... Sen böyle uslu uslu oturursan, 

Bir çeyrekte açlarını keıip bitiri
veririm! 

Berber Ahmet Ef. - .... ! A, o 
ne? •.• Vay şeytan yumurcak vayL.. 
Şu ıüpürgeye hiç dokunmıyacağım, 
Babası i'elıin de oğlunun marifetiDI 
görsün! .• 

BİLMECELİ . MANZUMESİ J 
Canlı Şeyler 

Coğrafya dersinde muallim 
şapkasım eline aldı. 

Birinci hecem nida. 

ikincisi bir nota. 

Söyledim yarısmı ..• 

Bunu bilmemek hata ! 

sucuğu köpek etile mi yapıyorlar? 
- Garsonun söylediğini işit

medin mi, yahu.. Ben o kadar 
lngilizce biliyorum; Sıcan .• Köpek .. 
dedi l Deha ne söylesin? .. Demek 
burada köpek etinden sucuk 
yapmak adet.. 

- Haydi, Afacan, öyle ise 
yukarı çıkalım... Burada kahrsak 
elaleme karşı kepaze olacağız ... 

Yemeği yarıda bırakıp yuka
rı çıktık. Artık bundan sonrası· 
m sormayın ... Köpek et!ni ne Cin
gözün midesi kabul ettı, nede be
nim... Kendimizi odamıza dar 
attık. Bir bulantı ... Arkadan yüzü· 
nüze güller... İçimiz barsağımıza 
çıktı. Bizim yemeği yarada bırak
bğımız aşağıda derharhal nazarı 
dikkati celbetmiş. Garsonlar 
yukarı koştular. Bizi o halde 
görünce otelin müdürü, katibi, 
garsonu, uşağı biribirine girdi. 
On dakika sonra Nev· Y orkun 
en meşhur doktorları başımıza 
üşüştü. Muayene, konsllltasyon •. 
Biz hala kusuyorduk 1 

Derken doktorlar ası) otel 
sahibini bir tarafa çekip uzun 
uzadıya bir şeyler konuştular. 

İşin caoı sonunda ... 

Asıl can kuyruğunda f 
Pek mühimdir son hece ..• 

Bütün keramet bunda t 

Afacamn Müsabakası 

Afacanın bu resmını çizecek· 
siniz. Fakat A noktasından baş· 
layıp B noktasına gelmek, kale
minizi hiç kaldırmamak ve çizgi· 
ler üzerinden iki defa geçmemek 
şartile .. . 

Bu bilmeceyi hallettikten son
ra resmi bugünden itibaren on 
gün zarfında idarehanemize gön
deriniz. Doğru halledenler içinde 
elli kişiye güzel hediyeler vere• 
ceğiz. 

====::;;;==================-====== 

Çocuklar, dedi. Size 
yıldızlardan bahsedeceğim. l Far• 
zedinki şu şapkam Merih yıldızı• 
dır. Şimdi.. 

Afacan derhal elini kaldırdı. 
Muallim sözünü keserek sordu: 

- Söyle bakalım, Afacan ... 
Yine ne yumuıtlıyacaksın? 

- Şey.. Muallim Bey.. Merih 
yıldızı dediniz de ..• Babam geçen 
gün gazetede okuyordu: Güya 
Merih yıldızında canlı mahluklar 
varmış.. Sizin şapkada da canlı 
şeyler bulunur mu diye sora• 
caktım ... 



r ~ 

• "Son Posta., Holivutta hususi muhabiri "Son Posta,, haftada iki defa ıinema 

aayıfaaı yapar. Bu .ayfalarda dilnyanın 

, on yeni ıinema haberleri, artistlerin 

bayab ve sinema ilemindeki 1anat SiNEMA bulunan yegaM Türk gazetesidir. Ho

livut muhabirimiz, her hafta bize mektup 

gönderir ve ıinema aleminin içyüzüoü 

cereyanlarından bahsedilir. anlatır. 

Keskin Sirke! 
Ceyms Ganyey Sinemadan 

Kızıp Vazgeçti 

Yıldızların Tuvaletleri Küçük Haberler 
Jan Blondel Yüzme Ôğ

renmiye Karar Verdi 
ismini arasıra işittiğimiz 

Ceyms Ganyey ismindeki artist 
bundan bir müddet evvel imza· 
ladığı beş senelik bir mukavele
name ile haftada ( 1 ' " \ dolar, 
yani bizim paranıızl. ı ııJ lira 
almaktadır. Fakat genç- artist bu 
parayı az bulmuş olacak ki 
geçen gün, mensup olduğu kum· 
panyanın müdürüne gitmiş, tah
sisatının iki misline çıkartlmasını 

istemiştir. Sinema Müdürü esasen 
ortada buhran olduğunu, bu 
aebeple arzusunu yerine getire
miyeceğini söylemiştir. 

Genç artistt direktöriln bu 
cevabına fena halde kızmış ve 
mukavelesinin bitmesine henüz 
dört sene olduğu halde kum
panyadan ayrılmıştır. Falqt 
Ceyms Ganyey bununla kai •ııa
mış, sinemaya ebediyyen veda 
etmiye karar vermiştir. 

Genç adam şimdi tası tarağa 
toplıyarak Holivuttau ayrılmış ve 
doğruca Nevyorka giderek da
rülfünuna girmiştir. Ceyms tıp 
tahsil edecek ve doktor olacak
tır. Bakalım doktorluktan daha 
fazla kazanabilecek mi? 

Ktodet Kolber 

Meşhur komik Elbrendel son 
zamanda yeniden şöhret almıya 
başlamıştır. Kendine mahsus bir 
kahkaha tarzile şöhret almış olan 
bu kahkaha kıralı iki yeni film 
çevirmiye başlamıştır. 

11--
Benliyon ve Jean Benet 

yeni bir filme başlamışlardır. Fi• 
lim kısmen kahkahalar ve kısmen 
hazin sahnelerden ibaret olacak, 
yani hem ağlatacak ve ht'm de 
güldürecektir. .. 

Sarışın yıldızlar arasında 
meşhur bir mevkii olan Jan 
Blondel yüzme dersleri almıya 
başlamıştır. Şayanı hayrettir ki 
bu genç yildız Holivutta yegane 
yüzme bilmiyen yıldızdır. 

• Güzel yıldızlardan Loretta 
Yung geçenlerde birdenbire has
talanmış ve hastaneye kaldırıl
mak mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Doktorlar hastanın odasına 
çiçek getirilmesini menetmişlerdir. 

* 
Amerikada bulunan Fransız 

11ldızlarmdan Klodet Kolher Nev
yorktan Holivuta geçmiştir. Ora
da altı tane yeni film çevire
cektir. Filmler Fransızca sesli ve 
sözlü olacaktır. 

Joan Mar• artık şıkllkta rekor kırdı. Burada Uç gUzel kıyafetini gördüjUnUz flrln yıldız, bu 
ölUmlü dUnyada paralarmı elblse ve tuvalet uğrunda sartedlyor. Burada Uç yeni tuvalet en son 
moda modeller Uzerlne yapbrllmı, ve Hollvutta bUyUk bir muvaffakıyet kazanmıştır. 

Jorj Arlis ismindeki artist 
kazandığı paranın mühim bir 
kısmmı Himayei Hayvanat Cemi·· 
yetine vermektedir. Hayvanlara 
çok acıdığı için bir karıncanın 
bile ezilmesine taraftar değildir. 

Joan diyor ki : uKadm için kahkaha ne kadar IUzumlu bir şeyse, elbise ve tuvalet onun gibi 
lüzumlu, hatta kahkahadan daha zaruridir. Kahkahasız kadm manasız bir ifade gibidir. Fakat 
gUzel glyinemlyen kadın bir hiçten bafka bir ,ey de§lldlr. ,, 

n Denizlerde ! .. 

Sinema muharrirleri Jan Kravfort için Holivudun en mes'ut zev
cesi tabirini kullanıyorlar. Filhakika yıldızların izdivaç hayatları çok 
k11a geçtiği halde bu dilber yıldız, genç kocasile senelerden beri kav• 
ıasız ve gürültilsilz bir hayat yaşamaktadır. Bir aralık iki genç çiftin 
drasma kara kedi girdiği hakkında şayialar çıkb, fakat bunlar çok 

evam etmedi ve şayialann asılsız olduğu anlaşıldı. 
Jan Kravfortt uzunca süren bir tatil devresinden sonra tekrar 

•tU~yo~a gelmiş ve Robert Montgomeri ile birlikte yeni bir filim 
Çevırmıye başlamışbr. Bu filim en mühim sahneleri · bir Transatlantik 
"•P~nda geçmekte !ir. Burada gördüğünüz manzara l:<ravfordun bu 
tiı filminden bir sahneyi göstermektedir. Filme .. Eflatun denizler-

•• " iımi •erilmiıtir. 

jGreta 

I
Garboga 
Benzesegdin! 

Almanyada yeni bir film çev
rilmiye başlanmıştır. Filim, yeni 
yetişen Alman yildızlan tarafın
dan çevrilmekte ve hazin bir 
aşk macerasını tasvir etmektedir. 
Bu yeni Alman filminin en mü
him hususiyeti ismindedir. "Sen 
Greta Garboya benzeseydin!,, 
ismini taşıyan bu yeni eserin, 
beyaz perdede şimdiye kadar 
görülmemiş hususiyetleri ihtiva 
ettiği kaydolunuyor. Filimde 
Greta Garbonun bir yığın tak .. 
lidi de görülecektir. 

Cekinin 
Hediyesi 

Meşhur Ceki Kogan'ın ktıçtlk 
kardeşi Rober Kogan da ağa
beyisi gibi film çeviriyor. Henüz 
pek küçük olan Rober, Holivu· 
dun en zengin çocuklarından 
biridir. Şimdi mektepte okuyan 
Ceki Kogan geçenlerde küçük 
kardeşine bir elektrikli şimendi
fer hediye etmiş, bu oyuncak 
küçük Roberi çok sevindirmiştir. 

Al Jolson 
Şarkdarile meşhur olan Al 

Jolson yeni bir filim çevirmek
tedir. Şimdiki halde filmin son 
safhalarının ikmaline çalışılıyor. 
"Garip Bar 1 n ismini taşıyan bu 
filimde Al Jolson en yeni Brod
vay şarkılarım taganni etmektedir. 

Yeni Bir Yıldız 
Yeni yıldızlardan Leiz Estiya 

Pariste son günlerde ani olarak 
parlamıştır. Güzel Estiya bir var
yete sahnesinde çok cazip bir 
numara yapmıf, o sırada tiyat
roda bulunan bir sinema müdürü 
genç kızı derhal angaje etmiştir. 

Hükmeden Genç Kız 

Mari Karlayl'i bu sayfada size birkaç defa tanıttık. Onuu haya• 
tını , yıldızların en küçüğü olduğunu yazdık. Güzel ve cici Karlayl 
şimdi Holivutta yeni bir filim çevirmiye başlamıştır. Karlayl bu yeni 
filminde üç mühim rol oynamaktadır. Hem otomobil, hem de lokonıotifo 
benziyen garip bir nakil vasıtasında makinist yamağı olarak çahşmıya 
başhyan bu cici kı:r., büyük bir gayret ve dikkat gö~tererek. günUn 
birinde makinist oluyor. Daha sonra medeni cesareti saycsmde bu 
makineleri yapan fabrikanın sahibinin ~~"n e ve güzel oğluy!a evlene• 
rek günün birinde koca fabrika11 .n yı.!g fı c ~ahibi oluyor. işle, tabii 
filim icabı, o zaman bütün Amerikaya yal111z başına hükmerl<.'celc 
bir vaziyete düşüyor. Bu resimde Karlayli makineyi yağhyan btr: 
Çlrak vaziyetinde görilyorsunuz. 
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Paşa, Eğer Bu Haller Tahakkuk Eders~ Vallahi Billahi 
Seni Parçalatacağım, Aklına iyi Koy! 

Jlaluurirl lf. 
Her Hakkı Malıfuzdur 
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Bereket versin ki Sait Paşa· 
nıo gidiş ağası, Ahmet Ağa, 
uzakta değildi. Harem kapısanın 
lniindeki odada, tüfekçilerin 
nezareti altında oturuyor, saraya 
ayak bastıkları dakikadan itiba
ren gerek paşasına ve gerek 
kendisine yapılan soğuk muame
lenin ne neticeye müncer olaca
jını diişllnüyordu. 

Sadrazamın evrak çantasını 
dizleri nzerine koymuş, kendisi 

' de çantanın üstüne eğilmi1t elin· 
deki sigarayı saksık vo asabi 
nefeslerle cekiyordu. Odaya, te· 
laşla Hacı Mahmut Ef. nin girdi
jini görilnce hemen sigarayı ba
raktı. Çantayı kulpundan tuta
rak ayağa kalkb. 

Mahmut Ef.; 
- Çantayı ver. Paşa istiyor. 
Dedi. Ahmet ata, biran dü-

fiindükten sonra : 
- Emirleri vardır. Çantayı 

l<endüerinden baıka kimseye 
teslim edemem. 

Cevabını verdi... Vaziyetin 
münakaşaya tahammlill yoktu. 
Hacı Mahmut Efendi, öfke ile 
potanın kulpuna sarıldı : 

- Paşa, huzurdadır. Ver di
yorum sana. •• 

Diye çekti. Ve zaten ak· 
famdanberi maneviyab bozulmuş 
olan Ahmet Ağaya, birden· 
bire gelen şaşkınlıktan istifade 
ederek çanb.yı kolayca ele gC:. 
çirdi ve sür'atle avdet etti. 

Zavallı Ahmet Ağa, Hacı 
Mahmut Efendinin arkasından, 

baka kaim ştı. 
Koşa koşa dairei mahsusa

ya girdi. Kapıyı açtı. Çantayı 
içeri uzattı. 

* 

Salt Pa .. nın a zamana aft 
reslmlerlnden birisi 

- Fazla llkırdıya lüzum yok. 
Eden, bulur. Daha beniz tahki
katım hitam bulmadı. Bak sana 
söylOyorum paşa •• Eğer bu haller 
tahakkuk ederse; vallahi, billlbi · 
en evvel seni parçalatacağım. Bu
nu akhna koy, anladın mı?. Ha
di bakalım.. Düş önüme .. 

Abdiilhamit, bu kat'i emri •e
rirken, parmağının ucile de ka· 
payı göstermiş ve kendisi de yü• 
riimiye başlamışb. Fakat Sait 
Paşa, olduğu yerde mıblanmıf 
gibi duruyor ve bir ttirlll ytlrii· 
yemiyordu. 

Abdülhamit, hiddetle bay· 
kırdı: 

- Sana aöylüyorum- Yürü.. 
Düş önüme.. 

Sait Paşa, artık ölüme doğru 
sürnklendiğini anlıyor, Abdülba
midin elinden kurtulmak için bir 
çare arıyor •• Fakat bu vaziyette 
hiçbir ıey bulamıyordu. Hiç ol
mazsa, tazim ve ihtiramda kusur 
göstermemek suretiJe Abdülba· 
midin merhametini celbetmek is
tedi: 

- Ônlinüze geçmek haddim 
mi şevketpenabım. Sadece fer
man buyurun. 

Maktelime kadar, kendim 
giderim. Zab hümayununuzun 
kulluğunu cana minnet bildikten 
90nra, hizmetinizde sarfettiğimiz 
bayat ile, uğrunuzda feda edece
ğimiz C'anın ne farkı var. 

Sait paşanın, bu sözlerinde 
hazin bir belagat vardı. Artık 
evzau etvan da cidden merha· 
meti celbedecek · bir bal almıtb. 

Koridorun nihayetindeki de
mir kapıyı, ba kapı ile Dairei 
ffilmayun ( • ı arasında kovuşa 
benziyea bllyllcek salonu geçti
ler. Harem dairesine geçilecek 
koridora geldiler. Orada Abdül
hamit bir kapı açta. Burası, bah
çeye ve bllyiik havuza nazır bir 
oda idi. Odada, bavagazleri ya
nıyor, k~ede de boş bir karyola 
baluouyorda. 

Abdülhamit el'an Cifkesini ye
nemiyen bir sesle: 

- Gir içeri.. 
Dedi. Sait Pap, iki büklüm 

bir halde, miikerrereo yerle be
raber temennalar ederek içeri 
girdi. Abdlilbamit, kapıya çekti. 
Kilitledi. Anahtara cebine koya
rak tekrar salona avdet etti. 
Derhal kahve İ3tedi. 

•• • Bu hAdise, bak ve haysiyet 
mlie11delesine klll'fı, miistebit bir 
bükilmdarm, miihim bir zaferi 
idi. Hükümdara bu zaferi temin 
eden ise, bilhassa karşısındaki 
ıahsiyetti. Tarihte yüz bin misal 
ile görüyoruz ki : hükümdarla
rın en rahim ve şefilderi, en mu· 
nis ve Adilleri bile yine cebbar ol
maktan kendilerini alamamıflardır. 
Her hnknmdar, nlkesinde yaşıyan 
halkı, dilediği surette idare et
meyi ·Allah tarafından kendisine 
bahşedilen- bir hak olarak tam-
mış ve bu hakkı da, hükümdar
lığın, an'anevi bir şekilde telikki 
ve tedavül eden manasından 
almışbr. 

İnsanların, birer hayvan sUrü
sii gibi idare edildikleri zaman
dan başlıyan bu telakki, asır
lara ve milletlerin fikren terakki 
etmesine göre değişmiş, nihayet 
iosanbğını idrak eden milletler, 
hükümdarlığın hakiki mana ve 
çerçevesini tesbit etmişti. Bu su
retle, hükümdarın kudret ve sa· 
lihiyeti, milletin hukuk ve hay
siyeti ile tevazün ederek, kanun 
kuvveti her türlü tegallüp ve ta• 
hakkümün 6nüne geçmişti. 

( Arkası var) 
-------

ı·ı Abdülbamidin ikametgc1hım 
teşkil eden küçük daire, Haremi 
Hümayun denilen muhtelif binalar
dan ayrı idi. Yakında YıJdız sarayı· 
nm ve bilhaua (Harem Daireleri) 
binalarla baritalaranı netrederken bu 
huıuıta da mühiru izahat vereceğiz. 

S. P. 

Belçikada Lisan Meselesi 
Buhran Doğurdu 

Memlekette Fransız 
Harsı Şiddetle 

Harsile Flaman 
Çarpışıyor 

Brliksel 2 l - Belçika Başve• 
kili M. Renken istifa etti. Ba ie
tifanın ıebebi, senelerdenberi 
Belçikayı ikiye ayıran liıan mese
lesi olmuştur. Memleketin resmi 
lisanı Fransızcadır; fakat umumi 
harpten sonra Belçikanın ıimal 
villyetlerinde oturan Fllmanlar 
parlimentodaki meb'usları vasıta• 
sile bir takım imtiyazlar elde et• 
meye muvaffak oldular. Meseli 
orduda, adliyede ve alelümum 
ruml dairelerde Flamancanın, 

Fransızca kadar istimal edilmesi• 
ni kabul ettirdiler. 

Bu defa meb 'usanda Maarif 
btitçesinin mmakeresi milnasebe
tile. lise ve darülfünun tedrisat 
programlan münakaşa mevzuu 
oldu. 

Bir sene evvel iktidar mevkiine 
gelen Bapekil M. Reaken FIA
man partisine tedrisat hUSÜSmıda 
bazı taabhtldatta bulunmuıtu. Fa
kat bu defa meb 'usanda cereyan 
eden şiddetli milnakaplar esna· 
81Dda kendi partisine mensup 
birçok meb'uslar, M. Renkenin 
yaptığı taahhüdabn Flaman par
tisinin malümab haricinde yapıl
dığını &aylediJer. Bonuu &zerine 

M. Renkeo de maarif bltçeai•hl 
mlizakeresi bitmec:lea kaW..• 
istifasını Kırala verdL 

Kıral Alber, muhtelif flrkala
nn reislerile istiıareden son..., 
ya kabineyi teşkiie M. Renkeal 
tekrar memur edecelr, yahut ta 
meb'usam feshetmiye mecbur 
kalacaklar. 

ikinci ihtimalin tahakkukunda 
intihabın 40 gün zarfında yapal
ması ve bu mllddet zarfında 
meclisin toplanmua fartbr. 

Şehri Halkı CeManil 
hennem Hayatı Yaşıyor 
Çünki 500 Cüz.zamlı 

Kırları istila 
Kadın, 
Etmiştir 

Erkek 

Bankok, 20 ( Hususi ) - Fi· 
lipin adalanndan bur&ya gelen 

bir telgrafa göre Manil pbrinde 

halkı dehşete sokan bir bldise 
olmottur. Vak'a ıudur: 

Filipin adalannda ciizzam has
talığı bilhassa yerli halk arasın· 

da bliyük tahribat yapar. Ame· 

rika Hük6meti bu hastalıkla 
mücadele etmek için Maoil pb
rinde biri erke", diğeri kadın
lara mahsus olmak &zere iki b&
yük hastahane tesis etuıiştir. Bu 
hastahaneler, sıkı surette tecrit 
edilmişlerdir. Çünki cüzzam has
talığı sari olduğu kadar berbat 
bir hastahkbr da. Buna tutulan· 
larıo etleri dökülftr, parmakları 
kopar, burunları erir. 

Halbuki geçen glha. 250 ka
dar cüzzamlı erkek baata, bir ı.. 
sabnı bularak kadın hastahane
sine hilcum etmİf ve oradaki 
hastalardan 250 kadını alarak 
dağlara kaçmışlardır. 

Hilkimet bunlan yakalatmak 
için polis müfre&elerl g&ndermif
se de zabıta Aciz kalmlfbr. Çla
ki cllzzamhya dokunmak hutalıla 

kapmakla beraberdir, kanaati 
herkeste umumidir. Şimdi hi~ 

kimse, geceleri Manilde 10kağa 
çıkamıyor. Çünki, tehlikeli bir 

cilzzamlı ile kU'fl karpya 
gelmekten korkuyor, bav.. Ye 

iklimi dlnyanın en lltiflerind• 
biri olan Manil, bu suretle yeryA 
z& cehennemi haline relmiftir. 

Nlta 

Sait Paıa, ça'ltayı göriir g6r-
10ez geniş bir nefes aldı. Hemen 
kapıya atılarak Adeta çantayı 
kapta. Orada bir koltuğun Oıtft. 
ne koydu ve açh. Albndan 6r· 
me miihiir kesesini çıkardı. Soy• 
nunu bükerek AbdOlbamide 
azatb. 

Abdllhamit, henüz 6fkesini 1htimal ki Abdtilhamit te, g&lterdi- llml---------••11! 
Sayfiye 
Arıganlarl 

-=RADYO 
24 Mayıs Salı 

· 7enememİftİ. Mühür kesesini alıp 
7eleğinin cebine koyduktan sonra: 

- lfte, aenin gibi aank6r 
bir vezire, yapılacak muamele 
hundan ibarettir. Hem benim 
( Vekili mutlak ) ım ismini tqı, 
hem benim nanü nimetime 
garkol, hem de git, Sultan Mu
radı cUlüs ettireceğim diye, onun 
Nrayana bir takım Kürtleri sakla. 

Bu son itham, S.it Paşayı 
bir daha kıvrandırdı, Bütün bu 
ağır töhmetler alt ndaa nasıl ça
kacağını dilfünerek must<!ribaae 
ıızaldandı : 

- Hangi Kürtler, ŞCvketpe
aabım.. Hangi Kftrtler... Bütün 
bunlar imadattan · ibareL. Emin 
olunuz. .. 

~l>dnlbamit, derhal Sait Pa
~ ... il kesti ı 

ği tiddette pek ileri vard1ğmı 
anladı. Yavaf yavaş s6nen hidde· 
tinin bakiyesile, dişlerinin arasın· 
dan homurdandı: 

- Benimle beraber gel. 

• Abdülhamit, yürüdü. Salonun 
kapısını açtı. Sağ taraftaki kori
dorda i'erlemiye başladı. 

Abdülhamidi takip eden Sait 
Paşa, salon kapısından çıkar 
çıkmaz gayri memul bir halis 
ümidile, sağa !;Ola baktı. Dq 
kapımn önünde duran Hacı 
Mahmut Efendi ile iki hademe 
Adeta taş kesilmiş bir halde ön
lerine bakıyorlardı. Bunlardan da 
hiçbir necat çaresi balamıyacağı
nı anlıyan Sait Paşa, Adeta 
Abdülhamidin izine basarak onu 
takibe başladL 

lstanbulun münasip bır sem

inde yazlık bir n lstiqorsamz; 

Ev sahipleri 1 
Siz de evinizi mevsimlik 

olarak kiraya verecekseniz 
SON POSTA ya hemen bir 

ilin veriniz. Müşteri bulaca
ğımzdan emin olabilirsiniz. 

Ertuirul Sadettin ve arkadaşları 

Bu ıoce 
KadıkÖJ Slircyya 

Karanlıkta 
Bir Buae 

H 

Zuııal öurcuııdi. 

23 Mayıs Pazartesi 
latanbul - (1200 metre) 18 gramo· 

fon, 19,5 Vedia Rıza B. 20.5 gramo· 
fon. 21 Belkıs H. 22 orkestra 

BiHuet - (394 metre) Beetbveo kon· 

eerl, 22,45 iki piyano. 
Belgrat - {429 metre) 20,50 gramo· 

fon, 21.40 bir komedi, 22,10 aktam 
konseri, 23,10 dans havaları. 

Roma- { 441 metre ) 21 "haber, 
konferans, gramofon, 22 senfoni, 23 
moda b,lhisleri, 23, 10 hafif konser. 

Prat - ( 488 metre ) 21 Smetea 

salonundan nakil, Çay Kovaki konseri. 
V•yana - ( 517 metre ) 21 Askeri 

bando, soura orkestra . 

Pette - {650 metre) &l telU"inden 
ıuı.kleo bUyük konser. 

Varşova (1411 metre) 21,15 Puçi· 
ninin Toska oper&81. 

lataabul - (1200 metre) 18 Oramo· 
fon, 10,5 Hafız Burhan Bey, 20,5 opera 
parçalan, 21 Hafız Burhan BeJ, !I 
orkestra 

.Blkret { 394 metre ) 19,40 f! ' 

mofon, 20 orkestra 88*- ••btel r 
parçalar, 20,45 9ark• kestr.t 

tteıırad - { 429 metre) 20,50 Mil
li tarktlar, 21 ,30 Zağreptcn nakle• 
!?ece programı. 

Rom• - ( 441 metre) 21,46 Killi 
bayram mtiı:;amereleri, 21,90 Arteaionaa 
oçftncfl perdesi . 

Prat ( .t88 metre) 20 guete bir 
berleri ve konferans, !1 konser, 21.a 
R. J. orkestrası. 

Viyana - (517 metre) 20,20 Viy 
tarkıları, 20,55 Elekra isminde bir 
trajedi. 23,09 aktam kons-eri, handel• 
diyarı operetioden muhtelif parçalar. 

Peşte - (550 metre) 21,15 konser, 
28,35 Çigan orkestnsı. 

Vartova- ( 1411 metre) I0.88 gnı
mofon, 21,15 halk koated, 13 pİJaae. 
28,00 danı havalara 



Efeler Diyan Demircide 
Güzel Bir istihale 

Tabiatin Bu Şirin Köşesi, Feragatle 
Çalışmanın Bır Timsalidir 

Demirci T-erruf Koope..-...n ..... lm5M1._. 
ve koo11erallfte ttlr .... ...-if ••t •I 

Demirci, ( Hususi ) - Bir 1 
samanlar "Demirci,, deaince 
alda ilk p1ea ter• urta tllnDA 
ıepkenll, ayağı poturl11, beli 
aaldırınah ve tabancab, efe tip· 
leri idi. İzmirden ayrılırken, 

"Demircide bili bu tipleri ı&re
ceğimi tahmin ediyordum. !Jabu
sus, Gördesten sonra Demirciye 
kadar t.mam 'bcı saat a1 Uze
rinde. bir buçuk saat kadar da 
yaya olarak kat~ mecbur kaJclı
iım daj'bk .81'azi bendeki zannı 
takviye etmiftl. 

Tabiatin bütil.a pzellikleriıü 
cemeden Demirci kasabasana gi
fiaee, ita zanDltll yerini lltııbtitün 
.,... billlette '-aldı. T arlumcla 
tlaima pltpn ve yapmak için 
hP-r tMI fec1akl.r1ığı seve seft 
"'+ilaam ..._ Demi:-ei•ia fedakar 
inzlswla görMjüm pWfma ... 
ki, ilk km .tleri i• yaala\lap 
Dl ıclerW lama-.... 

Demirci hain ze'4riue pek 
•ağlı görünen, çok 9efell Wr 
ruh t8f1yor. Giinqin dotaman
clan iki saat enet tarlasma, çif
tine giden halka ıokaklarda, 
bahçe aratannda sık sık tesadüf 

ehnek kabil .hıyor. E.aaf ve 
tüccar pek erkenden vazifesi 
\apga .&'eliyor. Ak,amlan yine 
erkence iıiaden aile ocap.a 
a&aüyor. 

Demircide Lekir bir adama11 
•3da 20 • 25 lira ile areçiıımai 
!tabiidir. Anadolunun hemen her 

)'erinde old.ju sibi burada da 
•üt. Yoiurt. tereyağı ve -et çok 
ucuz. Fakat bunun haricinde ka· 
lan ft •ariçt• t.emini icap eden 
..... ,ta zaruriye çok pabah .•• 
Meseli şeker. kahve, ell iselik 
kuanq ve saire, hariçten temin 
eclilea ilatiyaçlar olduja içia atef 
P•hsınL 

Buna sebep, demirciye vesaiti 
nakliyenin çok ıüçlükle temin 
edilmeaidir. Bir samanlar efeler 
Dıemleketi ol-.kla t.amtan De-
~ timdi 1Din99er •• çalış· 
- lMr halk kltleel ftl'dır. Bura 

baDo Maarife fazla e'bemmiyet 
atfediyor. Fakat obma b,a'ti 
umumiyetle iptidat hlbsl derece
shıi aşamıyor. Çünktl balkın ik
tisadi varlığı, çocuklannı civar 
willy~ gindenniye Pliisait 
dejilclir. 

Burada, (Soa Poata) kan1eri 
tanfındaa alaka ile takip e
dilec:ım Wr mevna tewllf ettim: 

Demirciaia tuarruf ko.,_a
tifi... 824 H•elie.&e 15 aza 
tarafmclu bir -41.k tet' ili 
ıuretile iıe bqlııan Demirci 
tasarruf kooperatiS, teaiai sGnle-

rinde lzuından yevmiy.e -.... 
Ye &Jllca aylık 50 fer kw1q 
aidat toJ>lı!mak auretile İfe ba,. 
lamııtar. Ôyle zannediyorum ki, 
dBnyada hiçbir ıirket bu kadar 
duin bir feragat Ye tasarruf 
zihniyetile faaliyete ab1mamqhr. 
Şu firketi, tasarrufta bir ideal 
olarak mütalea etmek kabildir. 

925 anesi haziran aymda 
içtima eden 15 miessis aza, ta· 
sarruf şirketinin bir tasarnd k 0 .. 

operatifi haline ifrağını muvafık 
görmüı, bu hususta verdiji ka
ran lktasat Veklletine tasdik 
ettirmiştir. 

Anlathklanna göre; 96 lira 
mevcut aakitle faaliyete ablan 

so 

Resminizi Bize GônJeriniz. 

• * Size TalHatinizi Sögligelim. 

fllkriye Hanım: ( Fotoğrafının der
cini istemiyor ) lçli, mahçup ve çe
kingendir. Söz söylerken muhlbhaım 
yüzüne pek dikkatli [bakamaz, kendi 
yüzüne bakanlardan süratle mflteessir 
ve çabtlık mtlakesir oıur. MiitkıiW 

bıf'Mncla meth değffdtt. Bqkalan
nın kederlerine samimiyetle ittirak 
edil'. Naclirea neşeli .ıar. 

• &lmOn El. ı -Atak " atltpatlr'. 
Sporu sever, m U
nakatadan, id
diadan çekin
'lllM, fiil ve ha
ıreketlerittde ace
leyi ihtiyar eder. 
Ber teYe uysal
lık .göstermez. 
Buan ser ket 
olur, Ta.hatine 
ıfazia dtıfkünltl'k 

g91t«mez, bo
ğazını ihmal et
mez. 

• H08EYIN AYNI EFENDlı Sikin 
ve çekingendir. 

GOrültücü Ye 

kavgacı değildir. 

)ı(ubatabına faz

la bağlanmaz, 

itimat etmez • 

Jlenfu.tlannı ie

mft.an mflçtenip

tlr. Cesareti me-
miyesini az kul
ı.mr. 

••aml B.: 
ltinde cebbar 
ve beceriklidir. 
Bazen inatçı 
olur. LAubaliliğe 
alaya gelemez, 
menfaatlerini ilt 
mal w .iBrafa ta-
raltm ~
Çok l&Jlemer., 
ıert muamel8fe 
tokça anıbbe1e 
eder. 

• 

• • ..,.,. tla••ll •••n•n •n 
Bey: (Fotelr&fnun dereial lnnl;yor) 
KütetcbbisttT. ltelMlhNt eilemBtlyet 
verdirmeeini bilir. Kuvvei iknaiyesi 
vardır, e7i .konUfur, hasis ve münzevi 
değildir. Nefsini r.evk ve ejtorıce1er
Clen mabrum etmek istemez. • 1'. Ru10•1 hy: ( YotoğraflDHI 
dercini isteıni) or ) Atetin ve atılgan
dır, kff~flk 'bir fryi btlyüftttr, itendi
tlne mabtıns tavttlarla ve el ipl'etleri
le nakleder. Sinemayı, romam ve tt
yatroyn vo macerayı stııver, bi1' yerde 
fa-ıta ka1ma1rtan sıkılır, seyahat ve te 
neu-trhttn• tıazede.r. 

aa :firket. o 2&1Dan birçok kim
ftleria alay mevzuu &ile ollllllf. 
Fakat müessis aza, işi latife yolile 
değil, ciddi telakki ettiklerinden 
muntazam bir mesai programı 
çizmiıler ve pahalılıkla mücadele 
içill metıeal Hnaa~ ..ıa tah
wil ederek sahşa bqlMUlflar. l'JO 
menelİlade fİrketia aerma,esi 
( 105.381 ) lira 58 kurup balii 
al1Daf; bu miiddet içiadt: temin 
ettiği kir da (3153) lira 66 kuruşa 
kadar ylbelmiş. 

Şirket bundan ıoara f aaliye-
l:ine daha geniş ltir aaba Wmer, 
alı tezgahlan ifletmiye başla-

11ıış; gayri faal ellerde hapsedi· 
len altınları kabili istifade bir 
•aıe koymuf ve sermayesini bu 

auretle yftkseltmiye muvaffak 
elmqtv. 

Şimdi .u-ket bii)'ik bir faa
liyet sarfede..ek baJ.cılığ111 iılıki· 
tafına vesile olmaktadır. Bu mef· 
kire kaynağandan ayrılırken ben-
•e kalan his sadece takdirdi. 

••• 

HARUNURREŞIT 
_ ........ ..__~ 99 Yazan: * .. -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Bu sebeple Yahya, Darü1ka· 
,.. •rayıada .çevrilmek istmilen 
entirikalar ı anlamakta gecikme
di. Kendi e.usları için alelade 
•eğtencıe" görftnen o rüyalı 
sahnelerin albnda nelerİll hangi 
emelleria giılelldipli kolayca 
keşfetti ve mukabele planım 
çizdi. 

ihtiyar vezir, Zübeydenin 
kendi oğlunu Abbaseye sevdirmel< 

ititemesindeki nıRsadın Haşimileri 
kızdırmak, Harunu teblikeU b ir 
mevkie düşürmek olduğunu an

lamakla beraber o muhabbetin 
imsul&n8 temin etmeyi kararlaş-

brdı. Zöbeydenin ektiği tohumu, 
o besleyip btlyltecekti ve mab
aa16n& de biçecekti. Bu, mıaha· 

taralar atlatarak. .ölümlerle pen· 
çeleıerek bir ev aoym111 olan usta 
Wr lurmm elinden bir hamlede 
beqeyi almak ıibi bir iı ola -
addı. Fakat Yahya, ba işi yap
makta ailesi için büyük f aide
ler Wayorda. Binaenaleyh Ab

hav:nin Cafer için hasıl ettiği 
merfi k&6klemeyi kurdu. 

Yahya sabık :halife Hadinin 
ojla Caferle Abdiilmalikin oğftı 
1bramm arasında Aliyye için 
......,.. •imi rekabeti de ibra
Wme taraftarlık auretile .mür.ı· 
bite altmcla tutmayı tas•laıla. 

Çit .. lbnilbadi kendime 
.......... Ye IMs difmanı JU 

aiyat aşk oyununda aa mağhip 

etmeği lazım görüyordu. 

ipe Abbasiler tarihinde 'bü
,ak bir yer tutan • o.&ritl ~ 
areti " hAdiıesi Ya..,_. bu 
.......... 4oğd& jk;yar vezir 

illlila ..,a e>ğlu Fma w mite

••• .ae Cafere vew-eti de.
Hl ,L w ettirmek içia H.ranun 
si ıu· i aldı. Keadili mes '
wliJ 1* hikim slfatilc ltir kö,e
ye çekildi, saltaaatm iduesioi 
Cafere bıraktı. 

Hara, küç.iiktenberi hakkında 
bü,ak bir muhabbet bealediji 
Caferi, vezir meYküne .çıkarmak
.tan derin bir ha& almqt. Hele 
onun aıker.i, m.ab ve aiJasi ,cıep
helerde çarçabuk göstercliği yük
sek idare kabiliyeti lrendisi11i 
J..iiabütiin memaua etli. F.akat 
Emirülmüminiai eenç •ezire ta
mamea ı,.p,aa ba,ka bir sebep 
vardi : Mepep aypaluğu L. lkis; 
de ayni yafta idiler, ayJti teJler 
den ho§lanıyorcNlar. Eu 11nunluk 
enları emir ve vezir vasiyetinden 
uzaklaştırıyordu, teklifsiz arkadaş 
haline getiriyordu. içtikleri su 

·~__. ... ,... -....... -
leşiyorlarcL. •eraı.. içiradlrdı, 
lteraber Jirodanla ve Jİ• ltera
ber hovardalık y.apıyorlardı. 

Cafer, plasea fizel olduğu 
kadar fikren de yükaekti. Haru
nilrreıidi zekAsile mesbur ve mağ• 
bip etmişti. Nükteli sözlerile iş· 
ret sofrasında şaraptan fazla ne
te veriyordu, çetit çetit zeki 
cih·elerile eğlence meclislerinde 
neşat ve İllfİrah yara tay ordu. Ve
zarete geldikten üç, bet gün 
sonra Fenbası affettirmiıti, evmll. 
yeniden ,.,. san'atine de baş
lamasına izin verdirmi§ti. Emir 
ve vezir arasıra oraya gidip eğ
leniyorlardt. Bağdadm ayyar de
nilıea kilhaırilerile, orta mala ka
dmlarile ayak takımı ça)gtalarile 
.. •ih•ekkirea • bul~ h.it-

• 

l'lflJGrlardL Y ahra, Helali& ile 
...,.... aaliki denilmD,ecelt 
şekillerde oyunlara ahtbrılcLğını 
ileri lirerek o meşhur ıeraeriyi 

Dariilkarar Saraymdan koğd.t

blia ıiW ayni sebeplerle Abba
senin oraya adım atmasını ela 
menettirmişti. İbnülhadi, Basrada 
ikamete memur idi, lbnülmalik 
iltifat görüyordu.Zübeyde, bu et.-
belerin ve bu değişikliklerin han
gi tesir ile yapıld ığ ·m henüz bil
miyordu. Yaln z planlarının sarsıl-

dığım ve kocasının - evvelkindea 
daha kuvvetli olarak • ayakta 
durduğunu göriiyordu, kendi 
kendini yiyip duruyordu. Maama
fih Caferin Bağdada gelifbae 
memnundu. çünki Abbaseye at
ladığı zehirle filizleneceğini umu
yordu. 

MenkCip ve sarayında mala~ 
Emirenio bu tahmini yanlıı çık· 
madı. Çtınki Abbase, yengesini 
ziyaretten meuedilmesi üzerine 
kardeşine müraC'aat etti: 

- Ya Em.irü}müminin, dedi, 
benim nasibim yalnız elem midir? 

Harun ailesi içinde herkese 
t ercih ettiği ve herkesten fazla 
sevdıği bemtü'esinin ~·l t~ 
müaü haldı ve ayni umanda 
acıkk baldu, ona keadi uraymd.a 
y« verdi ve eık sık t.a meclisin--
de bulmıdanmya başladı. Faklll: 
talisizlijine merhamet ettiği k... 
dar sözünden ve halinden ha 
aldığı bu güzel dulu medis~ 
buhmduralnhnek için Caferi feda 
etmek icap ediyordw. ADllM, 
prenses Abbase ile vezir Caferin 

ayni sofra başında bulunmalmrı
ea maai idi. 

H--, iN vaziyette• nham 
ola,orclw. Şebinplalarda ebeft,a 
g6rülen nm1•ız kaprislerden friri 
1tu kudret& bnlrlmcfarada maal
Jat olmuştu. Gün batar batma 
1ııaa.- mıikellef -sofr... bir 
ec•da AMNa.eyi, l.ir weamla • 
Caferi HS.ıduranak iatiJ ..... 
Bana mu911ffak olam.ı,.a eam 
•1tıbyenh, titizleaiyw4u. 

Mihayet, Caferle Ahhasefi 
biribiriae mklblamaya karar ft'l'-

di. Böyle bir tedbir, aradaki kaç 
göç mecburiyetini ilga edecekti 
•e ller iki genç, günaha pme

dea ve dedikodulara aebebiy« 
'ftl'llteden ODUfl yan•nda '"'1...
bilecektil Şu kadar ki Harun, ... 
llaJIİJeÜllİ ele chifiinmektea pi 
kalmıyordu. Haşimilik kanı tafl
yan bir kadın, alelide bir kanla 
y...,aa bir erkeğin zevcesi o'fr 
mazdı. Halife, hayati bir kıymet 
ifade ettiğine iman getirdiği b• 
noktayı ihmal edemediğinchn ta· 
sarladığı nikihm zifafs z bir akit 

olmasma mu..frlc gördft •e bir 
gün Caferi hazunrna getirterelc 
şu .asleri .ayledi: 

- Zeklna hayranım, diraye• 
tini takdir ederim, bana sadaka
tiDe de fl'phem yok. Y alna bir 
şey iğrenmek isterim: Herfıangi 

bir tesir altı·1da o1ursa olsun şe
refime hürmet edecek kadar 
metanetin var mı? 

Cafer. tereôdütsg cevap ver• 
di: 

- Şerefim 1çm baya1;a 

feda etım:yi teref bilirim. 
t Ar ası nr) 
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- Ent, fakat Mlaa enel J 
..-,ı ablr aahile çekmek 11am1 "Makar Bir Dakika İçin Şayanın 

- Neden? 
- Çlnki define 6b• _. 

Wldedir. 
- Vay, gemiyi yedekte çek• 

mek ilzam gelecekl 
- Oras lylel 
- Peki neden doiruca lblr 

uldle yanqmadum ? 
- Çlinki yanan ve batan 

JemİDİD enkazı o taraftadır. Ar
kadqlanmın bu enkazı g6rme
lerini istemedim. Bununla bera• 
ber içlerinden iki tanesi undal 
ile bir gezinti yaparlarken enkaz• 
ılrdiller. Bunu öğrendijim zaımn 
i»İI' dakika için blltlln pllnlanmıa 
altlst olduğuna annettim. Fakat 
telipm beyhude imitf Herifler 
aptal, flphelenmediler. Sadece 
~ir ıemi enkazı pdtllderini 
llyliyerek geçtiler! 

- Hakikaten aptal ...... 
lannıf 1 

Viyar bir saniye durduktan 
10nra aorda. 

- geminin yancla;ım dyle
miştiniz değil mi? 

- Eveti 
- Doğrusu fa Coa Land 

fevkallde bir adammlf 1 
- Fakat bakınız habrıma ne 

geldi: Şaya denilen genç kız bu 
Coa Landın kızıdır. Anası yerli 
de olsa babası lngilizdir. Yan! 
damarlannda beyaz adam kam 
vardır, bilse ki arqbrclıpmaz de
fiae babU1nıadır, bili tered· llt 
PefİIDİZe düşer, bundan mutlak 
.... tte eminim 1 J 

8a aoa mlitalea Makama ca• 
... sıktı. 

Şap Ue aaae.ı muide kalan 
iki habra idi Ye ba iki babra ona 
mlblaem aarette korkutuyordu. 
Bereket •erlİD ki ıenç kaa oaa 
qaımaıcb, annai ile kartt~ 

maaHfb. 

lleka• nkiA 9*I ... ,.. 
..... olan bu yerlere ıelecek 
bclar CH&reti gW•mlfti. fakat 
lla ceuret Diyalaa kayanı 
liJaret edecek derecede ileri 
,atlrmemiıti. Bilikis bu ziyaret
ten, bilakis genç luzua annesine 
teud&f etmekten ıon derece 
çeldamifti: 

- Olabilir, diye cevap verdi. 
Fakat ıenç kız hldiaedea haber
dar değildir. Alelbusaa definuia 
hakiki yerini benden bafka bilen 

Annesini Düşündü, Mazisini Burada 

Ondan Başka Bilen Yoktu ••• " 

yoktur. Her ne ise yemefi bitir- 1 noktap yuqbrmakta ldL Bu. 
dinizse İfe bqhyabiliriz. okadar kolay olmada, az ka111n 

Güverteye çıktılar ve ıead babmf geminin enkazı &zerine bin-
Cekiyi orada bpka ( Makar ) m direcelderclL Fakat atrqa afrqa 
tahmin ettiği fibi mutfakta ken- iatedilderiae mu•affak oldular. 
disi için hazarladıp 1emeii ye- GDnefİD Dk ıpldan ataçlann 
mekle metgal buldular Ye aiyahi- tepelerial kavurmıya baflarken 
Dİll yemejial bitirmesini bekle- pml ..... n ~ bajfaa-
dikten aoara ıeminin palamar- ....._ 
larım çlıdnler. Bana mlltealap Makan 
)elkealinin bq 
tarafında ıemiyl 
çekmiye mahaaa 
bir ip hazarla
chktan sonra aan
dala atladılar, 
ipi 1edep ala
rak ı&ltln &bir 
aahlline geçtiler 
ve orada müna
sip bir yanaşma• 
yeri aramıya ko
yuldular. 

Ortahk epey
ce ağarmqb ve 
gllOn dibinde 
T ercelling gemi
sinin enkazı kili 
derecede vilzahla 
g&ibıtiyorda. Vl
yar bu enkazı 

gözden geçirdik· 
ten aoara: 

-Blylk bir 
gemi imitl Hlk· 
mlbaB •erdi. 

Makar: 
- Ent, ol

clakça b&,tıkttl, 

clmleal ile bu 
bllkmld tudilr ..... lllr ..... ..,...... _ .............. _ 
etti. Bakanız kaç tarafa fazla - Mesele fimdi t~ kaz. 
bomlmalDlf, adam alulb girin&- IDIJA pldi, declL Peripa uk•Ua-
yor. Her De ise biz 19mimizi enka- nam altında yllzll lmatmlfb. 
zan bittiil noktada, fa atacm Gizleri heyecanla parhyorda. 
iSn&ne baifuak olebllecek zan. Gemiye ıirerek bir kazma. 
nederiml iki k&rek ve i1ç tane sepet ve 

_ Evet ver iyidir: bir de pusula aldılar. Makar elde 
~ paaaluı ile doğruca cenaba 

Tekrar aandala athyarak teveccllb ederek ormanın içine 
gemiye d&adtıler Ye yelkenlinin girdi ve ylz metre kadar ylrl-
bq tarafında hazırladaklan ipi dikten ıonre durdu, arkadaa 
indirerek aandala batladılar ve bir gtlrilltO gelip gelmediğini 
ktlreklere yapıfblar. Yelkenli anlamak &zere etrafa dinlemiye 
nhuletle yerinden aynldı, fakat bqlada. ·----------•I ud mesele gemiyi beğendikleri (Arka•• .. ,, 
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·Bu Sütunda Hergün 
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NEŞTER 
Ne dlflnlJorma Ane-. 
Aneaia kumral kirpikleri 

.,...ada bir a1dmlık belirdi. 
Korkak bir tebe..Um ı&zel Jl
ztlnll bir kat daha ıtızellettirdi. 

- Ne dllflnecejim, babamı 1 
Ali dudaklarım bllktll; 
- Manasız bir ce•ap. •• 
Otomobil blltlln ıllratile iler-

liyordu.. Ali yambqmda oturan 
bu kadım çok aeYiyorda, fakat 
kim oldajıma, aud bir bille 
bir haftadanbericlir, kencliaile 
benber yqadıjuu bir ttlrll ... 
lamayorda. .. 

Bir ... IOkalda ~ 
lar, biribirlerile ıeamifler, b..
ber ylrlbDBtlerdi. 

Ane bircleabln sordu.. 

- Sen baba• tamr ..... 
..... lanımlf olaaydm, pcli 
b1J1e aaldn oturman deiiJ, kor
lnadaa titremen icap ederdi. Ne 
clerece1e bdar mltaamp olduja
aa bilaen. Fakat ne olaa bir 
doktordur, hem operatlr, mahir 
bir operatlr. Bir gtln eline 
leçMIL 

Zoruna bir kahkaha Aytenin 
tazOnll kesti. Şimdi bu operatar 
babadan bahsetmenin aaruı ma idi 
yaL. 

Otomobil bafff hafif aananb
lar seçiriyor, telıraf emekleri 
blriWıi --- .. ....,. ...... 
kopyorlardı .• 

Ali dlfllneeliydi, yanmdald 
ıttzel bc:luu iDi dllflnlyordu? 
HaJll', idare ettiii otomobilin 
benziai mi bitmek illere idi? 
Ha,...t Ne ............. keacll de 
pek bilmiyorcla. 

Telınf 6elderWa .-.... 
ela .... kopu,. Htlacldar. 

All, Ane,.ı 

- berele bir lokaata nrdar, 
onda inelim yemek yeriz.. declL 

- Sen bilinin, amma benim 
babam çok 1akmcla oturar, 
iltenen inelim, ah beahıg babam; 
belki hi~ fena deiiL fakat iyi 
bir operatlr, olabllir de biraz 
taa11ap ıiSıtermeai muhtemeldir. 

- Eter bu bir takayaa, tat-
111 bir pka : hem ne milnue
betle yine bu yolu intihap ettin.. 
Mademki baban burada.. Hem 
bu operatlr baba da ~bagtın ne
reden çıkb. Kendisiai görmek 
değil ya. kendiaindea bahsedildi
ğini işitmek bile hOfQma gitmiyor. 

- Belki hakkın nr.. Fakat 
ben senin cesaretini denemek i .. 
temiftim, demek aıkan çok zail, 
insan ıevdiji zaman kendiıiai 
herkesle çarpıf8cak kudreti ılrllr. 

Ali arbk dtlflaemiyordu.. 
Direksiyonu idare eden elleri tit
riyor, ylzOnde aubl bura
ıukluklar peyda oluyordu.. Asabi 
idi. Kafaanda operatlr, mnte
auıp baba, duvar mefhumlan 
biribirini takip ediyordu. bu ... 
nada otomobil duvara çarpb fe 
parçalandı. 

* Ali kımıldanmak latedL. Ken-
disinde kumldanauya mecal bula
madı.. 

Giderini tlçllllde açabildi.. 
Bir oda.. v • ...a. aa.,u1a 1a1r 

belin, beyu bir ..... ..._.e 
cina, cim blytıldı klçlldl .... 
terler •• 

Bir ameliyat muuına yatmif-
b. Sol kolunda •ltbit bir ..tirap 
varda. Baoklan da ainJanla. 
Beyazla kadaaa aorda.. 

- Ne oldum, yaralarım çok 
mu, tehlikeli mi, ,_claki ka
dın ne oldu? •• 

- Merak edilecek bir .., 
yokl Y ammzdaki hamm içerikl 
odada babuil- beraber obmıyor. 
Hafif Jaralanmlf, lidnkila ele ap 
detl. Jahm ktlçlk bir ameliyat 
IAzım; o da flmdl 7apalacak. iyi 
teaadlf, lill dojrada dolıuya 
buraya ıetirdllaı; baram J&DllUZ• 
dald hammm habumm mua1eae
haneai. Sizi kencliai ameliyat ..... 
cek. •. 

Evet, çok mahir bir opera
t6rd0r; taliiniz -..,...._. 

- T aJiim ftl1Dlf.. TaUim,bea 
ameliyat olacajım, mahir opera
tir, eline cltltenem.. 

- Korkmayuı Beyefendi, çok 
mahirdir, çok iyi nefter kullamr •• 

- iyi nefter kullanır, baJll' 
istemiyorum, ben ameliyat olmı

yacapm... Hiçbir teJim JOk, bea 
yarala dejilim ... 

Bitin ....... ..,..... ldL 
Ellerinde eldivenleri, y o 
mukesi, opetatar içeri ıircli. Ali
nin ylztbae batabalaca kafea 
gibi birfey kapattı.. Bir .., ct..,. 
mıyorda. BiqeJ ,.,.,ordu. 

* S..tl• geçti.. Ali.,.. ...... 
acuada aeYimli ytbltl bir adam 
ftrdl. ba adam da kim? 

- Geçmif ollUD Al 1ie7, 
aekadar korlmı•J •• baba 
korkulacak • ...... ameliyat 
mu.rfalaJede aetlceleadi. 

Kmm bir hafta eYVel te,_. 
line gitmişti, çok ılrecelim 
gelmişti; teaadnf orada lizl p 
mtif. siz kencliaini otomobiHnhde 
buraya ıetiriyorken ba kasa ba
flDllA gelmif, b•m kmma 
otomobilinde ,... •erip hua ,.. 
tiren doata brta elden gelen 
herteyİ yapmak •azifem dejil mı7 

SakarJI KIUbU Galip 
Cuma tini hlr maç ,.,_ 

Sakarya ve Hahcaolla talamlarm
dan Sakaryamn ( 1 • 2 ) maillp 
olduja teklinde yuılmlfbr. Hal
buki maç ( 1 • 2 ) Beyazıt S.. 
karya KIGbllalhl ıalibiyetlle 
ticelenmiftir. __ ...... 

Askerlik Daıetleri 
KadıkOy ve Adalar tubeeindea: 
828 Ulerin ve bunlula m_uqıel9J9 

tabi olanların yoklamaları mafq .ı
bayetinde hitam bulacaktır. Yerli ef. 
radın hemen ıubeye mll-aoutlan Ye 
gelmiyenlerla ee&ah ~lan nan 
olunur 

932 ıeneel ihtiyat ubitaia 7okla
maaı Haziran iptidasında bqlıyaoat 
ve nihayetinde hitam balaeaktır. 

Kadıköy .. Mltne ••b11et uaaa 
u.bitanın mGracutla kafltlanu ,... 
Unuları U&a elu•. 



işten El Çe/cllUŞ Bir Hırsıeuı Hfl1trtiları. Paris- ivarında 

-·-
.. . 

mıınıs Edgar Pip Dirildi 
• 

iki Hırsı7- Arasında-Mukavelemn tik Şaltlan-tstikbate 
Ait Bir Pro.ıtıam-Ettnas IC1111e Sahlabitir?-Briiksete 
Gitmek Lizmı - Revolverin Karpsmda lnsaa Ne 

Bir Bütiiıa Beledıy Kasabanın 
Azala,.ı Tevkif 

Pn21-.,_.._..., 
ld Sen Deni lcua'basmın ..kinle
mni, oradaki J'wlnimlm ID aımie-

Edildi 

Diıitıit? - Ah, h Editin Bana Yaptıktan-

_ Blylece koa11r=•z maya.? 
&m çekiniyorwu:ı? Siz .._ 

la8lı11z, 'beo sUllısız 1 
- Doğru, geçiniz karşıma, 

eturunuz şu koltıWa l 
GöaterQiii koltup omam. 

Ev sahibi • yaa maası- P 
liıinde başb Wr troftağa yedcşti •e rövelverini yanıbqına koydu. 
Elektrik limbasmı bana dojru 
'evirmişti • tanda ki ben tam 
Wn ort;11nda olmama mukabil 
en '61rede Mr ttayal '7aliade 
... lyoıaam. 

S&:e ewdl .... • .. imdi. 
- llıdem ki ortak ~ 

tmıımaklıjlmaa IA11m.tıl1r. ismimi 
16.ılemiftim zannecleliaı. K.oDt de 
llanzanadır. Ya sizinki? 

- 'Edgar Pipl 
- lngiliz misi11iz? 
- f:-yod 
- Şivenizden anlamışbm. Ben 

• ICt>11mbiyahyım1 
Adam bir saniye sustuktan ., ..... v_ .Mi: 
- Mlıllemlli talflııls. timdi 

'9t.a b•edeWlir& 
••• Fakat. Bana gösterdi~ 

elmasın eliaia9 .... ,aeçlfılini 
10racak delilim. Elbette 110kakta 
bahaBI ~· Fak111: bura
eanm 4Jana taalHik eder ciheti 

tur. Y111Dız ita .lmua ko'lay
·-'4lilılf"!I-

aatabileoepaizi zametmem. 
- Aldanıyorsunuz 1 
- l&. Peki m&şWrilİİll •• .. , 
_ Ne• evet, hem de hayır 
Mamaaa .-b...-1aP. ifade 

e41ea lair •ar.eket piıptı. Fakat 
kt Mpj ~uk teplıyarak: 

- Bu, IHr .cevap c:lejlldir,. 
tledi. Rica ederim aö.ziinüzii bi
ru bala ediniz! K.eDdi .hesabıma 
._ hu elmaı11 ~ nücevlaer
cinin almıyacaiJna kalliiml 

- Benim meksadım dta mO
•morcWe atmak .d~dir. 

-OWde? 
- Bir dOl'hı• .... ki Jm. 

,amcudur, asal ihüaaı elmas 
)OilbnBtadır. 

- An'tadım, tqı parpla,_. 
eakbr. 'EYet bu müm'knn bir ff:7-
dir. Fakat kırmeti azim miktar-
a. dDtecektir. . 

- Ne kadar dii,erse < jısiin 

eMmre -can elarak .&~ ailJUD 
•oeceğüulea .emin elaWlirmiz.. 

- wnMwwwn, benim tü
••• ew1NWr tl!R~ 
...._ .,.... ehe etae ild mil-
10a .aer.ı 

- FanedeBm 6yle clsun, bu 
.. ı,i 'bir J>aradn'I 

- MUbakak, 'fa'kat 'hu parayı 
elbette pa1lapnz cleğil ai1 

- Nasıl. .bq yüz .bin &~a 
9UI elmalDl,J mı Jdiniz? 

- Evet, lakat -timdi dü .... 

~ ~ ... ,. ·- ...... ........ 
Ra.J,edaia teltclidi eltmday-

4tm, 'Be sa,lca se kabul etheek· 
tiaı, fakat bittabi ileride, fikrimi 
ıerbeat surette si>ylemek im"kinı· 
Ilı .......... ....,, şartlan de-
littianeldea 41e •ri blaalt tle
iilL. 

ele kuaıa akbı..ı 
DeıW itim ettimı 
- Yo... Bu, mu1n1v•emi• 

yoktur 1 
-Milmklıa, fakat temi· 

oataaz ife girişmiyeceğimi 
eltette •şiiliiirsu.IL Sizi 
elması a1•ak kaçmllkta ıer· 
.a.est lıMr.akacak değilim yal 

- Bbette hayır 1 Fakat 
.a..ası .bir eefa U.ya koy• 
clukhn tlW'a beai .kapa di
pn e1miyeceğiaizden 118111 
emin olabilirim! 
ak ... oaalaawbl... 

- Azizim Pip, cliJeehe 
ba,ledL 

Dildat ediyor mu• 

•naz. herif fim.U 
baaa aııizim diye hi· 
tap ediycwdu. Her ao 

• leri teşkil etmektedir. &. itilı.da 
· Lura sakinleri kısmen SOl)'ali-t. 

laamea de lromftıütıtir. u .... 
' , ,.._ - Sen Dilli Belmli
.7eainin jdarai tame•eg u•i
z"zlıleıia eline ıeçaa4th. 9a b
sabmın Belidi19 ReW M.Derire 
wm intibabatta meb•as intibap 
edilmifti. 

Geçenlenle llurada talaııf Lir 
llldi8e cere7an etmiafir. Ueledip 
Reili 18 Jdfideıı mirekDp at.D 
Belediye •wııüe bir içtima ak
tettikten sonra ltitia iaeyet bir 
kamyoa .gezintili tertip elımiftir. 
Heyet ve Jellİ _.,_ Entemu-
yeeel maı9ım dyfiyere'k 'bUtln 
k•aba)ll başta ..... •olqmıt
lawdır. Kmwoa Jnr cl61'9ol ap• 
na ıeldiği zaman, orada bul1111aa 

l bir polis ıehri vet.eleye "VWen 
r kalllf01IU durdurma\ ia'temiş6r. 

- Azizim Pip, müsaade e er- alması mllmk&n-
ise devem etti: a l ' 
_. W..z aüiu•u na:ı.ar~aa -~ dO. a.ı ... fİnMjljk 
1911 .W+n... ~ydLJlim. Eaia bir va
Riıca de:iılaı ·raa aubA.ıae pur116wrteliade 

X..,- içindekiler tof6re ! 
- Stir1. Demişler ve kaçmlf

fma. P-otis brpoldan telefonla 
imdat istemi§, bisikletli polisler_, 
k_,on• 11m11 umdrya takip • 
tiktea ._. )!Dhmu kel.iye 
ma+affak •uıJardır. Pcılill• 

Belediye azalanm, kamyonlan 
ıts:m ako1a getiı wiş!er ve haklaıur 
da tevkif müzekkereleri keamir 

ler6. Doıiyo meb'• 10' 1 ja 
~ ta1ıl.re .mmitfir. °"ullll 
Jıenla .evkaf bulunı :LH•rl& 

ellliila: Capım ....,.,s-. ~ · ralıatta, benim de 'burada arapta 
airiyorsunuz. Ben i e vazif: olduğumu düşlinerek küf.retmekten 
aizi '11t11p poliH talim elm • bqka Y8Pllacak f>ir fe1 yokta. 
iken sizinle ortak oluyorum, yanı Romanyada Çıplak Ya
ş~heli bir işe girişiyorum, mev· 

ki" mi. şerefimi tebıikeye koyuyorum •. 
Evet biraz düşütihliz. 

_ Haldmnz Vllt', fakat mil-
cevheri kendi kasanız~ koy~ak~a 
b h ..-: w i- tlffike)I lniyulttu• a S11111.•g ••• ? 
ğünüzün f ark..da .değil mısınız 
Y.ftsa tllkevlaeri paııçalatmak 
işini bizzat mı yapacaluımd 

_ Hılo/H"., bu size ait bir me: 

seledir. Ben sadece mücev~~n -- ·~·ı· müş1eri buhmcıya • 
yacağım, bu'hmduğa !l•m;~e 
wırecejim. P~alatmqa e 
ideceiiz. Helasa \>u da1'ikadaa 
:..... yeltcliierimizdea a_yal-

a,..C,ız. Size keısanın yanında 
mıJ.....,,. .clüa-_,... ı;• .... Hem 
.............. 1 ..... et 
• ~ w.,.am..•ı. IS.Han 

.. - İltip>n--1 \ 
• 1 - --•ı•mi 1.eni , 

illiııııa~~•...Ma.F-akat 
......... , ... ç..- .... e- ; ... ....ı,, ..... 

ffabıdiıiila ._, \ıs; s&a en 
büyak Jmnet zaman kazanma"k· 
tır. Laz •'• ._ b~, ea •rift 
lftfteltiler Wle ılienııılililrılenmden 
ç&:tlliider, laal ııil .... gıiııerJ... 

Binaenaleyh ben de İfİll ~ 
zamana bırakara"k mticevberi nu • AJ 

llauıacaya teslim eftım. --:•• · 

Maazna ama• kasaya yer
leıtirdikten, kaauın kapısını da Karar Verenler bpadtltta-..otn-bana •• şamıya 

- Aziıtia İJI, cfelli, aizi dil •Bu'°'--• liv• y ___ ,_ilaKahn 
hraya ~ a&ncı~. beaim Ken en uarıp gı apnıaK ı-
ae kadar IŞllDe ,yaradıgamzı taılnin B k I Da T • k [eli r{ 
ecleareniaiL yor, 8Ş a anDJ ef'Vl JO armış 

Şim• • .aiiyliyeyim; bea mah• 

Wr Mm.m.. nbalatanen tae ,.... ajaDS1nın BGkreş muhabiri bildi· kuşatarak blinlan t.ealim clmala-
volmuş, beı ~arasız kalmış, .._İl Bülaet it ..{lhsusi)-~ 1 mif, ••tıa; vece ,_... mağarayı 

ıpacajmu, nereye ka$8~mı wa.. riyoı: 100 Kadar 'kadın erkek ruu ihtar etmi,ıe de nwık•••et 
1lnarekle meudftı111. Basara'byalı Peturuiya civannda - ~irmiil. lizerleri11e •MI ~· 

VakıA beni .tenriz dat-mfı bir mağaraya yerleşerek çıplak mecbur olmUJ, iki irişi .&1-a. 
Wr ~nda 1>u1dunuz, la· bir "hayat yaşamıya karar ver- dört kişi de yaralanmıştır. Fakat 
bt llie ~şin •aber 'ırerf!fim. &4'•· f'mt lı. ..-, 7ll- çıplıılür .-Jp dava1armaan vu-
Buıası benim .tetnaw. a.- pyış şeklile iktifa etmiyerek aeçmif deiillenlir. 
1 Nis ) ite lnrln•• ...,_ _.... az sonra kö31ere inmiye ve Bunlar_, bbshllMiz m ' 
' a.. C.iiıL•en ~ fle oralarda da çıpla'IW'k lehine olauldanm, elbiseden nefret et-
tuttum, amma .Parıu'I ••ac•iıaa propapata Jlll•.P& • t'• ıtlvc • iti.. § • 14 ... C P le-
saysın! B\181111 Owine llıemea baktmeti tıbıi 16,.lemekte, uılrıblpa ._.._ 

er De ille, tiatfi işten i>a1ı- l>u nzıaldt: ü nlaayet ve...k olmaktaa mm •lemdn.dirl-. 
sedelim: Biraz enrei e• wa ...... istemiş, çıpla"kları ya"kalatmalc Mağaralan, bili abluka alhn .. 
teri hazır .olduğunu .CSyJem;,tiaiz, lizere polis müfrseleııi findel'- itulun•aldaa 
taşı parçal yacak olan adam 

.elBİll W adam lllıdır? Kendisi 
ile daha evvel laiç •ı yaptınız mı? 

- Bu no'ktaJ.n ıaer:ak etme.. 
,.._ D.tum -..ısla mr .... ...... 

- Nerede oturuyorf 

- Aamterdamda! 
llaozana bir a1ektrilc ıl.t.-

Yeni Neşrigat 

Oz Oitimize Dajru 
BıJtırköy JcraKeıuurluğundan: Lr 

l& Da""* b_.. Btıilkwköyllnde Aba 
caddesinde Talip Ağanın kötkün• 
Hflll!rin Rleıadi ile Gülsüm Hanı
aft mahcuz hah seccade, man~ 
kanape lalıı•n mua • uire malii 
1in 26uca .,.._.. :glnO uat .1 
dörtte 1burçlunun banesınae açık • 
tırma ile satalacağı ilin olunu. 

elması• ejırbjaaı, berraklıgım .. 
bir .tela daha z~e aw:')'ene yasına dokunmuş gibi yerinden 
eftlktea I01IA CMlmıa hifesiade ftMth: 

Eski gazetecilerden .Mulliaı Bile
yin Klz1m Bey tarafından çıkarılmıt 
•lan c öz Dilimize Doğru • mecmuası 
•un piyasay& <CJkıw"1ı. .UBMı•mn 
adeleşmesi iPa ıçalı.-llf'l~ ~ 
'u edebiyat mecııuasınm bınncı sa
'JIBı bu hususta çok •vvetli y.azıl• 
muhtevidir. 

Fıot.f,.,,, Fdliff Kupona 

1'111ıbthııhi ö#ftm.et ~181.nıı 

fotoğrafJnızı 5 adet kupon ll:e bir

'.Jik.ta ~laiz. FO&ojealtna sıraya 
tıblffir ve ıaae eiilıneı . 

duran kasayı •çb. 
Bu dakikaaa 'herifin lizemne 

bhmık .&mkiiadi. Fakat cesa:et edemedim. Ahm .. Pi 
yapıh bir •damlı, t.e.i bir bam· 
lede yere seı eceji mahakıkekb. 
Ha)V. ifi kumazbja bırakmak 
daha nayırh idi. 

Ben kafaında sirat1e ~ mu1ıa
kemeyi yürütürken gözllm masa• 
na ümri• ülfli.Aclam röıelvelİIİ 
aada .. rakmlflt, fakat -•leref 
kmdHıi 'beadw Ma mir • lir 
vaziyetteydi, kımıldadığımı lıia

ek ravo:veri 

.,. ... taıılh ' 4118 

ScınııaaJaİ Tam.,._ 
tediye ~dil mit 

a4)()0.000 Fraısk 
.a..ıe Merkezi : l.ıanttut 
1'-irkiJedelri '8hdı :i.ı 

GALATA., İSTANBUL, 1ZMIR 
S••Sntl., ..l:BANA. Mlm!N 

Y, a •mıdald Şubeleri: 
S1'L!?llK, AtlNA, &AV ALA., PiRi 

Bil.... lıanlııa -•melib.. ~ 
.-ddilll'l•rt. a ..... adittiirlna 
~~- U.•k••al• ........ 

Qocepnmua ııldai, han tırir 
ter~ atnnmını istiyunımız 

Kadıköy 
Kinder Garten~e 
Göndermenizi Tavsi e Elleriz 
Cilt •• sllbreYI lautalıklar lllltehueaa 

DOKTOR 
ö.ıeır At.!1X'nlllm 
1 n W emra• 19-evı,. -...m &...tabM 

Ao• caadeai 1'dam 
kaııma• .. 71 

tsım, ıueslek 
veya san'ar? 

~ su.lleria 
cevabı? 

Fotılıılfal inti,ar 
eı-t ımi '/ 
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GOnlUk taze yumurta, nefis taze tere- YALOVA M·ıı t B it 
raü, yoğurt, şişelerde (pastörize) sut ı e ve a acı 

çiftlikleri 
mamulab Hasan Ecza 

Deposu 

ZümrütYalovat(aplıcaları 
Büyük Otel - Büyük Lokanta - Büyük Gazino 

1 Haziranda açılacaktır. 
Radyoterapi - Fizyoterapi - Elektrote rapi 

- Hususi banyolar -
lstanbul'un en ıyi orkestra ve cazbandı 

otel ve yemek fiatlarmda yüyük tenzilat yapllamıştır. 

• Yemek mecburi değildir, • 

it 1 İstanbul Belediyesi İlanları 

Satılmak üzere Mezat İdaresi Eşya şubesine getirilen ve kıymetini 
tecavüz etliği halde sahibi Şefik B. tarafından satılmasına muvafa
kat edilmiyen 19 adet plak ve Meneli Efendiye ait iki kasa ve 
sahibi meçhul bir adet kopye makinc$İ ilan tarihiodı;!n itibaren on 
beş gün z3;-fmda bilmüracaa sahibi tarafından kaldmlmadığı tak
dirde alelusul bilmüıayede satılacağı ilan olunur. [B] 

• Ankara'da C 

İSTANBUL PALAS 
OTELi AÇILDI. 

Her odıısında ııcak ıoğuk ıu telefon teılaahnı kalorifer Ye banyolu odalan, 
ı:ılonlan ve nezareti kimileyi lıalıt tarasayı havi olup fevka lade yeni 

)lı. mefruıat ve yeol bir idare altında açıldı. ~~il 

PERTEVNİYAL VAKFIND~N: 
Şişlide lzzetpat& So. Valde apartmanının 1 No. dairesi 1 sene müddet ve ıehrt Si lira icarla 

,, ,, So. ,, ,, 2 No. ,, 1 ,, ,, ,, ,, 35 ,, ,, 
,, ,, So. ,, ,, 3 No. " • 1 ,, ,, ,, ,, 40 ,, ,, 
,, ,, So. ,, ,, 4 No. ,, 1 ,, ,, ,, ,, 55 " " 

Köpriib:ı.şmda Valde hanıııda 1/36 No. odalar 3 sene müddet ve 65 Jira icarla. 
,, ,, ,, 19 No. mağaza 2 ,, ,, ,, 35 ,, ,, 
,, ,, hanı rıhtım üzerindo şerbetçi kulübesi 1 sone 6 ay miiddct ve :jehrt 27 Ura icarla. 

Aksarayda Alembey mah:ılief;indo Vczirçcşme So. 10 No. hane 1 sone miiddot ve şolıri 27 lira ica.rl:ı. 
Bal:lda muharrer oınlllk hizalarında gösterilen müddet ve bedelle ve açık arttırma suretilo yirmi gün içni mftu~ 

yodeyo konulmu~tıı. lstfrarn ta'ip olanların yevmi mtizayede olan şehri halin 81 nci Salı gilnU saat onaltıya kadar 
1stanlıul Evkaf ~Hiıliiriyetinde Pertovniy:ıl Vakfı ldarcı:;ine veya Encfinıeno müracaat eylemeleri. 

. Ş O AÖI l 
lf.. Her sınıf işsizlere İf Je 

1 

i.ıtiyenlere işçi verilir. 

lf. iş Ocağına ortak ahnır. 
~ Babıali caddesi T. 2,3493 

__. Dr. Ali Esat 
Güihane doğum ve kadm 

hastalıkları muallimi 
HH\alannı cumıı ııın maada hergün 

2 den 6 y:ı kad r Cağalofrlunda Yere

batan cacldP<Jlnde Orhan Bey nparh· 

maııı No. 3 te kabul \'e tedavi eder. 
lmm T,.lcfo": 23291 

Hale-pli ! Ü 1netçiba~1 Z'.l.de 

SÜNNETÇİ 
Ahmet Mahmut 

Sirkeci : Be ıir Kemal • M. Cevat 
ecznhan~ııi kar$ısı ıda T. 21436. Kadıköy 
Altıyo ağzında N. 

Zafiyeti umumiye, iştihasızhk ve kuvvetsizlik 
faied ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. H~r eczanede 

( İstanbul Evkaf Müdüriyeti ilanları 1 
Terkosta Balaban burun civarında göl kt:narında Evkafa ait 

mandıracı çayırının 932 senesi kiyahı 12 - 5 • 932 tarihinden itibaren 

müzayedeye vazedilmiştir. 4 Haziran 932 tarihine müsadif 

Cumartesi günü ihalesi icra kılınacağından talip olanların yevmi 

mezkurda İstanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve Arazi idaresine 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

AR MADF.N SUYU 
Her Yerde Arayınız. Umum deposu· Y enipostane karşısında Eskizaptiye Caddesi No. 20 - Tel. 22653 

EMLAK ve EYTAM BANKASI ILANATI 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN! 

Kandillide Kiralık Hane 
Kandilli Vaniköy caddesinde sayfiye ittihazına da salih t 

numaralı hane pazarlıkla ve ucuz bir bedelle kiraya verilecektir. 
Taliplerin şubemize müracaatları. (8) 

; 

o 
HER NEVle 

M+KIM+L+I 
UMUM 

tl•M•YI 
-.r' 11:1 iı' i} 'l' I 

• 
ıza7.Jmail 

ISTANeUL 

TELEFON, U~9!)~ 

NAİM VAPUR iDARESİ 
lzmir şürat Postası 

( 20 saat ) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her Perşembe günleri Galata 
hafta nhtımından 

Saat tam 18 de hareketle doğru 

1 Z Mi R'e 
ve Pazar günleri İzmir'den saat 
14 112 da hareketle fstanbul'a 
avdet eder. 

Tafsilat için Galata, Gümrük 

1 
Sadık Zade Biraderler 

Vapurlar1: Karadeniz Postası 

SAKARYA 
23 Mayıs vapuru Pazartesi günü 

ı_ 
Doktor Orfarıidis 

Zührevi ve cilt hastalıklac mütehassıs 

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

MICC4.'1i 
l1Ti/6DE karş· sında Site Fransez Han 

No. 12 yazıhanesine müracaat. 
Tel. B. O. 1041 

• ·~ ' .": - • • ~ J :· • 

akşamı saat 18 de Sirkeci nh
tımmdan hareketle (Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Or· 
du, Giresun, Trabzon, Rizeye 
azimet ve ayni iskelelerle Göre· 
le, ve Ünye'ye uğrayarak avdet 
edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet Ham altında acen
talığma müracaat. Tel. 22134 

, 

BüYüK TAYYARE 
PİYANGOSU 

12 inci Tertip 5. inci keşide 11 

Haziran 1932 dedir. 

Büyük 
50.000 

ikramiye: 
Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 10.000 Liralık 
büyük ikramiyeler ve 20.000 
Liralık bir mükafat vardır. 

Dişlerin inci 
Gibi Muhafa-

' zası Yalnız RAD 

Dr. A. Emanuelidis 
Zührevi hastalıklar muayenehanesi 

Sirkeci : Trab~on oteli yanında. 

B O Y A C 1 Y A ln:ı:um llTll'Wl'l-
yok, her eşyanıu kendiniz 
B İ R S A A T zarfmda 
Holiıtina 1abit boyalarilo 

BOYA Y ABİLIRSiNIZ. 
Marka ve iıme dikkat Her 
yerde utıhr. 

Depolan: lstanbul: Fın• 
daklıyan han. 1'uhdaryan 
Ankara: Koyunpa:r.annda Ha• 
iın Kreıpi. 
l:ı:mirde ı Yaffe Biradeer. 

Oçilııcli lcra. Memurlultnndan: 

Paraya. çevrilme:siııo karar 'erilen 
tuhafiye eşyası 2. ;; 103~ tarihinde Sir-

kecide llorı::a karşı:;ınd:ı. 76 numaralı 

Liikiis tuhafiyo ıııağazasıncla saat 17 

den it iharcn birinci açık arttırma 

sureli le, satılacağı ıııhın t:ı.lip ol:ıııların 

hazır lıuluıııııaları ilftn (l)ttııur. 

}"Ç .' l ·: K9LAT · 
· .. :: c E:'M· i-.L~~: .. 

· :4~.-E:.i< E:. R .. c ı -·-- ·. 
·.' .HAflZ MU-S°TAFA .• --

- ·Y.E· M.AHJ~UMU · 
'' ' ·.· . . · Bahçekapı Hamidije caddesi 90 

Dr. A. KUT .. EL 
Cilt "° ıührnt haıtahklat teda· 

vihanesi Karakö1 Börekçi fınnı 
straamda 34 

' 

_ _ _. Kirallk Otel ._ _ _ _ 

Satılık O~cl Eşya~ı 
Tophanede, tramvay durağı 

bitişiğinde, Boğazkesen cadde· 
ıinde 6- 8 No. lı Anadolu merkez 
oteli ve kahvehanesi kin hldır. 
İçindeki yeni eşya da satılacaktır. 

müsteciri Osman B. müracaat. 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri Ali Ekrem, Selim Ragıp 

Neşriyat l\~üdürü Halil Lütfi 

Sultanahmet Sulh İkinci Hukuk 
dairesinden: Rıisumat Müdüriyetinin 

Yemişte Kasınıpaşa iskelesinde 10 No. 
mağazada ticaretle mcı;gul ve Boğaz-

iı;inde Pa~a.babçcsinde Ali zade llus
ta.fa Efendi nezdinde mukim SürmeneU 

Alık oğullarından Mehmet oltlu Yusuf 
Efendi aleyhine ikame ettiği davada 

miiddeialeyhin ikametgahı meçhul 
olması · dolayısilo ilanen vaki tebligat 
iiıerine muhakeme g!infi olan 18/5/932 
tarihinde muddcialeyh gelmediğinden 

hakkın<la gıyap kararı ı;erilmit ve 
miiddei vekili Gümrük Umum Müdilr-

liiğiiniin tezkeresini ibraz ile yemin 
teklH eylemesi iizcrino yemini havi 
gıyap kararının bir ny müddetle ila
nen tclıliğino karar verilerek yovmfl 

muhakeme de 30/G/fJ32 tarihine ınii~a
dif perşembe günü saat 14 de talik 

kılıııınış olıhı ğııııd:ın muayyen gnnde 
gelınediği ve itiraz dahi etmediği fak· 

dirdo vakıaları k:ıhnl ve yeıııinı1en 

imtina eylemiş acldolunacağı tebliğ 

makamına kaim olmak ilzcre ilıln 

oluıııır. 

Kullanmakla 
Kabildir. En 

Mükemmel Diş 
Macunudur. 


