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Masonlar Arasındaki Ay-J f a ) a t n 
rılığı~ Sebeyleri Nedir_? n Ç t 
Eski Masonlar, Teşekkülün Bir iş J 

Yapamıyacağını Söylüyorlar Bütün Karanlık Nokta ar Aydınlandı 
Türkiye Meş· 

rikı Azamı son 
zamanlarda bazı 
Masonlar hak
kında bir takım 
kararlar ittihaz 
etmiş, bunların 
hareketlerini 
Masonluk kaide
leri haricinde 
görmüştür. Bu 
sebeple b:ı gibi 
kimseler Mason 

Dün kısaca kay• 
detmiştik : Ma
sonlar arasında 
ihtilaf çıkmış ve 
müstakil bir ma
aon teşekkülü 

vücude getiril
mek üzere te
şebbüse girişil
miştir. 

Hadise etra
fında diin muh
telif cep eden 
tahkikat yaptık 
ve birço1 eyler 
öğrendik. 

İstanb l a ve 

I 

malı fel le rin den 
çıkarılmışlar dır. 
Fakat çıkarılan 

memlek · izin 
diğer bazı .ehir
lerinde yirmiden 

Masonlar aleylıinde ateş 

püsküren Mahmut Esnt B, 

Masonlar, ken· 
dilerinin iyi bi
rer Mason ol
duklarını ileri 

fazla Mason locasi vardır. Bu 
ehirler Samsun, f zmir, Ankara 

"le Gazianteptir. Locaların ekse
risj şehrimizdecıir ve isimleri şun· 
)ardır; Resnc, Azim, Sebat, Vefa, 
Ziyayışark, Aydm, Etuvaldoryan, 
lstanbul, Gençlik, Cümhuriyet yıl
dızı, Akasya vesairedir.! Bu lo· 

Türk"ye -Meşriki azamına 
merbut ve Meşriki azam da 
İskoç tarikatine mensuptur. 

sürmektedirler. 
Bunlar eski gümrük mUdürle· 

rinden Nehri, mütekait zabitler-
den Ziya, tarih muallimi Galip ve 
Emrazı Zühreviye Hast~hanesi 
katiplerinden Emin Beylerle di
ğer birkaç kişidir. 

Kendilerinin kaidelere merbut 
ve tam mason olduğunu iddia 
eden hu kimseler vilayete milra

( Devamı 11 inci sayfadadır) 
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Fut 
y 

ol Şam 
. s· 

• o asının 

o u 
Ga a asaray Yedi ci, enerbahçe De 

e izinci Dereceye Düştüler 

932 futbol şampiyonu 
Cuma üünü Taksim Stadyo· ı 

munda yapılan lik maçları 931 -
932 senesi şampiyona müsabaka
lıu ma mühür vurmuş oldu. Cuma 
gunu son şampi; ona maçını 

seyrederken gayriihtiyari, bun
dan evvel i senelerin hararetli 
oyunları aklımıza geldi ve ne 
yalan söyli} lim içimiz hüziinleşti. 
Şehrin en kuvvetli takımlarından 
müstağni o arak yapılan şampi
yona müsabakaları yaln z sönük 
geçmekle kalmıyor, futbol ha.ya
tma bir cılızlık ta aşlıyo. Burada 
kabahatin lcimiıı veya kimlerin 
aırtmda olduğunu araştıracak dc
&iliz. Yalnız neticeyi tahlil et-

lslanbulspor takımı 
mekle vazifemizi yapmış olacağız. 

Geçen cuma yapılan Vefa .. 
Süleymaniye futbol lik maçı 
Vefanın mağlfıbiyetile neticelen
mişti. Yapılan puvan hesabiJe 
bugün fstanbulspor takımı fstan
bul futbol şampiyonluğunu ka
zannuş oluyor. Filhakika şampi
yonaya giren takımlar arasında 
şampiyonluk en ziyade bu genç 
takımın hakkıdır. Bu ciheti tes
lim etmekle beraber Galatasaray
sız, Fen ersiz ve Beşildaşsız bir 
lik şampiyonasına aklımız ermi

yor. 
13u hususta lstanbul mıntaka-

( Devamı 11 inci sayfada • 

Morg müessesesine cesedi teşhis için girip çıkanlar 
Bahçekapı faciasının esrar 

perdesinin yırtılmak üzere oldu
ğunu dünkü nüshamızda tafsilatile 
yazmıştık. 

Zabıta nihayet dün bu esra
rengiz faciamn düğümlerini çöz
miye ve mel'un herifi teşhis 
etmiye muvaffak • du. u anda 
herifin hakiki hOviyeti alflifddı 
ve defnine ruhsat verildi. 

60 Saat Sonra 
Bahçekapı faciasında Polis 

tarafından takip edilen şerir öl
müştü. Takip eden Polis ve Ko
miserde maalesef ölmüşlerdi. Bu 
şerir kimdi? Ne yapmıştı, cürmü 
ne idi? Polis neden takip edi
yordu? Takip edenin ve takip 
edilenin bir anda blüşü bu faciayı 
bir muamma haline sokuyordu • 
Zabıta memurlarımızın hepsi, 
perşembe akşamından itibaren 
harekete gelmişti. Hepsinin l a
fasında bir istifham beliriyordu: 

_ Bu herif kimdi? Türlü 
turlü ihtimaller düşünülüyor, 
çeşit çeşit yollardan yurunu
yor, her çareye baş vuruluyordu. 

Bitlis 1 (Hususi) - Şehrimıı 
balkı bahar geldi, her taraf ye
şillendi diye sevinirken bu sabah 
uyandıkları zaman, kar yağdığını 
görünce hayret ettiler. Kar bir 
parça sonra yağmur şeklinde yağ· 
mıya başladı. 

Niyazi Yılmaz 

Ağrı Şekaveti 
Maznunları 

Bitlis 1 (Hususi) - Buraya 
Ağrı maznunlarından on yedi 
kişi daha getirilmiştir. Bunların 
arasında bir de kadın bulun
maktadır. Ercişten gelen bu maz
nunlar, Adanaya sevkedilecek-
lerdir. Niyazi Yılmaz 

Dün muayene edilen 
şeririn başı 

Zabıta, en küçiik bir ip ucu bile 
olmıyan bu çetin muadele ve 
muammanın karşısında taman. 
altmış saat çalıştı ve düşündü. 

Polisteki bütün sabıkalıların 
sicilleri, büyük bir dikkatle birer 
birer elden geçti. Bütün kayiller 
tetkik edildi. 

Bir Pasaport 
Nihayet polis dördüncü şube

sinin ecnebilere mahsus olan 
defteri kar ştmlıyor, araştırılıyor-

du. Scnelerdenberi birike birike 
büyük bir yığın teşkil eden def

terler ve dosyalar arasında bir 

pasaport bulundu. Memur, pasa• 

portun fotoğrafına baktı, aradı
ğı defineye kavuşan bir adamın 
heyecan ve hayretile: 

- Buldum 1 Diye bağırmak
tan kendini alamadı. 

Filhakika pasaportun kayit-
Ieri de icaoip defterinde duru
yordu. Şeririn fotoğraflı pasa
portu, hemen Polis Müdürü Ali 
Riza Beye getirildi. 

Polis, herşeyden süphe eder 
Herşey onun ıçm bir şüphe 
membaıdır. Yine tereddüt edili· 

yordu. "Acaba?,,Deniliyordu. Dün 
saat tam iki buçkta Polis Müdürü 
Ali Riza Bey yanında polis şube 
müdürleri olduğu halde, şeririn 
fotoğraflı pasaportunu, ikamet 
kağıdını ve dığer vesikaları ala· 

rak morga geldi. Pasaporttaki 
fotoğrafl r cesede tatbık edildi. 
Uzun uzadıya bu işin üzerinde 

uğraş ldı. Net' cede pasaporttaki 
fotoğrafın, herifin tam kendi 
fotoğrafı olduğu anlaşıldı. ,, 

(Devamı 11 inci sayfada) 

Şehrimizde 5,000 Bakkal Dükkanı 

On sene sonra İstanbu!un manzarası. 





1 Herıün 

Rus-Japon 
Münasebatı 
Ne Halde? 

s. 
Uzun milddettenberi Sevyet 

Rusya ile Japonya araımda de
vam eden ihtilaf son hafta içinde 
iki hükumet arasındaki mlinase
bab bir kat daha gerginle,tir· 
miştir. 

Bu gerginliğin sebebi Mançuri 
meselesidir. Japon hükümeti \Ce· 
miyeti Akvamın bu hususta tavas• 
sutunu reddederek meselenin 
ancak Tokyo ve Moskova arasın· 
da halledilebileceğini bildirdi. 

Japonlar Mançurideki men· 
fiatlerini temin etmek için Har
bin ve imyiyenpoya mühim mik
tarda asker göndermek mechu· 
riyetinde kaldılar. Ayni zamanda 
Sibirya hududuna yakın olan 
Şiento kas~basım askeri bir tay· 
yare lissü haline ifrağ ettiler. 
Rusya hükümeti Tokyo kabine· 
sine şiddetli bir nota göndere-
rek, Rus hududu boyunda Ja· 
ponyanın aldığı tedbirlerin gizli 
bir emel takip ettiğini söy-
ledi ve Japon hUkumetinden 
izahat istedi. 

Japonyanın en kıymetli dip
lomatlarından sayılan ve Mosko
va sefiri olan M. Hirotanm verdiği· 
bütün teminata rağmen, Rus hü· 
kumeti Tokyo kabinesinin hüsnü 
niyetinden şüphe etmekte devam 

etti.Rus matbuatı Japonların bu ha· 
reketini emperyalizm siyasetine 
hamlediyorlardı. 

Diğer taraftan Japoo hUkü· 
meti de Rusların Vlidivostok ci
urında mühim miktarda askeri 
tahşidatta bulunduklarından Çin 
eşkıyasını çete haline getirip Ja· 
pon ve Ko& ea çiftçilerinin köyle· 
rini yaktıklarmdan şikayet edi
yorlardı. 

Sakalin adasının şimalinde 
bulunan balıkçılık müesseseleri 
protokolü bir tı.irlll halledilemedi. 
lki taraf, 1905 Portsmut ahitna
mesini kendi telakkisino göre 
tefsir ediyordu. 

İki taraf ta fedakArlık yap
mak istiyor, hadiseyi milli şe· 
tef meselesi addediyordu. 

Cenevreden alınan son haber• 
lere göre Litvinof yoldaş bu 
meseleyi ismet paşanın Rusyayı 
ziyaretinden sonra halletmiye 
çalışacağını vadetmi~tir. 

Yeni Kararname 

SON POST~ 

[Son Postanın Resimli Makalesi 

- İnatçılık fena bir feydir, 
ç1inkü dar görüşün ve cehaletin 
mahıulüdür. 

2 - Haklı iseniz, inat hakkınızı ·ı 
aıalhr vt ya hakkınızın tanınmasına 
mini olur. 

• inat • 

3 - Haksız İst>niz, mat, butün 
bütün davanızı kaybetmiye sebep 
olur. 

• 
SON TELGRAF HABERLERi 

Moskova Türk Sefaretinde 
Sefir Hüseyin Rağip Bey Tarafından 

Büyük Bir Ziyafet Verildi - - - -
Moskova 2 ( A.A. ) - Dün Tilzkiyenin Moskova bulunmuşlardır. 

Büyük elçiliği tarafından Başvekil Paşa ile, Tevfik Ziyafetten sonra verilen resmi kabulde de ziya· 
Rüştü Bey ve Türk misafirler şerefine bir akşam fette bulunan Sovyet Siyasi ricali ve hükumet zimam· 
ziyafeti verilmiştir. darları ile M. Bulnov, Umumi Sıhhat Halk Komiseri 

Ziyafette M. Molotof, Voroşilof, Grinko, Budi- M. VJadmirski ve SovyetFikri Münasebetler Cemiyeti 
nov, M. Litvinof ile Hariciye Komiserliği kolej aza- Reisi M. Petrof ve en kıdemli sefir M. Diroksenle 
ları ve bu dairenin mesulü yüksek memurlar hazır beraber bütün sefirler heyeti ispatı vücut etmişlerdir. 

Fransa intihabatında Eski Meb'uslar
dan Birçoğu Kazanamadılar 

Belfor, 1 ( A.A. )- Dün akşam 
gUrültülU bir içtima yapılmıştır. 
Bir arbede esnasında " Ateş 
salibi ,, teşkilib reisi, başına in
dirilen bir sopa darbesile tehli· 

keli surette yaralanmışbr. Diğer 
birinin de bacağı kırılmıştır. 

Paris, 2 ( A. A.) - M. Tar· 
diyö Belforda 9817 reyden 5671 
rey ile tekrar intihap olunmuştur. 
Oranjda sabık nazırlardan radikal 
sosyalist M. Daladye yeniden inti· 
bap edilmiştir. Krezoda Sosyalist 
fırkası umumi katibi M. Rol F or 
mutedil bir namzet tarafından 
mağlup edilmiştir. Şimdiki Tardi-

Cyö kabinesi nazırlarından M. 
Reyno ile M. Rollen Pariste 
yeniden intihap olunmuşlardır. 
Milli müdafaa nezareti müsteşarı 
M. Rişe tekrar intihap edilmiş· 

---tir. M. Heriyo da Liyon şehrin· 
den tekrar seçilmiştir. 

Paris 2 (Hususi) - M. Pen
löve, M. Maren yeniden seçilmiş· 
ler ve Nafia Müsteşarı, M. Man· 
del ballotaja kaJmışlarc!ır. 

Paris, 2 ( A. A. ) - intihap 
edilenler . şunlardır: 

Radikal Sosyalist M. Germen 
Marten ile sabık nazır M. Lodev 
ve sabık nazır M. Bonne intihap 
edilmişlerdir. 

Müstakil radikal M. Franklen 
ile radikal sosyalist M. Berjeri, 
sabık Riyaseticümhur namzetle· 
rinden Cühuriyetçi Sosyalist M. 
Hennesi intihap olunmıyarak bal
lotaj a kalmışlardır. 

Ayni zamanda M. Pere ile 
birlikte Ustrik meselesinde met· 
haldar olduğu söylenen M. Fal-

- - -~ --

koz'da intihap edilmiştir. 
Saat 4,45 e kadar alman ne

ticelere nazaran fırkalar tasnifa· 
tına göre intihap edilen meb'us· 
)arın adedi şudur: 

3 muhafazakar, 70 cümhuri
yetçi, 30 solcenah cumhuriyetçisi, 
23 radikal cümhuriyetçi, 59 ra
dikal sosyalist, 17 camburiyetçi 
sosyalist, 41 müttahit sosyalist 
ve 1 komünist olarak cenıan 244 
tnr. 

Muhafazakarlar 1 sandalya 
kaybetmişler, cümhuriyetçiler 2 
sandalya kazanmışlardır. Sol ce-
nah cümhuriyetçiler 8 sandalya 
kaybetmekte, radikal cümhuri
yetçiler 3, radikal sosyalistler 4 
sandal1e kazanmışlardır. 

Komünistlerin vaziyeti değiş· 
memiş bulunmaktadır. 

( Be4lncl eayfamıxda tafıilAt vardır. , 
Döviz Alım Ve Satımı 

Nasıl Yapılacak? 
Ankara, 2 (Hususi) - Beı Yaka'anan jBeşikfaş JDolap 

numaralı Türk parasının kıyme· Lj 
tini koruma kararnamesi bugün Haydutlar ıMagOJ lup Çevirecekmiş / 
intişar edecektir. Kararnamenin 
esası şudur: Döviz murakabesi .~dana, l (A.A.)- KadirJi ha· Oldu LC1ndradan bildirildiğine göre 
ikame etmiş olup ülkesine Tür· valısınde şekavet eden Kürt Sahan yakanda bazı müslüman hüküm· 
kiyeden ithal edilen Türkiye eşya· ve Kör Hasan namındaki iki şerir BeJgrat, 1 ( A. A. ) - Bugün darları ve prensleri Londrada 

büyük bir kalabahk huzurunda b' . . k 
11ına ait dövizler tedarik ve ibra· jandarmalarımız tarafından silah B 'k ıt ıçhma yapaca lardır. Bu iç· 

l İstanbuldan gelen eşı taş k1ü· t' d H d b . 
cına müsaade etmiyen veya mlisa.. ve cephane erile birlikte yaka- bü iıe Beogradski kliibü ara- ıma a ay ara at nızamının ve· 
adeyi tehir eden memleketlerin laııarak Adliyeye verilmişlerdir. · b ka l liahtı Prens Azam Cah ta bulu-sında bir miısa a yapı mıştır. 
Türkiyeye vaki ithalatı için talep Stadyomda Türk Sefaret heyeti nacaktır. Azam Cah karısı Dür-
edilen · dö ·izler itası talep tari.. ımş olan memleketler malı geti· de vardı. Türk takımı sahaya rüşehvarı lngıiltere kralına tak· 
hinden bir sene müddetle tehir renler ithal ettikleri emtia bede· çıktığı vakit şiddetle alkışlanmış, dim edecektir. Bu takdim esna-
olunacaktır. Bankaların muamele lini Merkez Bankasına yatıracak· takım da balkı selamlamışt ı r. sında sakıt halife Abdülmecit te 

ıardır. Yabrmıyanların malları d 
vergisi ma!,buzlan rn"kabilinde Müsabaka son erece seri ve bulunacaktır. Şayi bir habere 
d . d ""emlekete ithal edilemez. k k b' t da oyn övız satması memnu ur. ... te ni ır arz anmış ve göre Abdiilmecit bu fırsattan 

T .. k' d b 1 h k'kA Tiirkiye ile Clearing esasına netı'cede Beogradski takımı 2 - l f 

-
Bilmedigimiz 
Bir 
Cürüm 

A. E. 

Büyük ecza depolarının sa-
hiplerinden biri, anlaşılan, ten 
hoşsohbet ve latifeyi seven bir 
adamdır. Dün ecza fiatlerinde 
ihtikir olup olmadığım soran bir 
arkadaşımıza katiyetle cevap 
vermiş: 

- Hayır, demiş. yoktur. 
Jf. 

Konuşurlarken yanlannda de-
ğildim, ecza deposu aahibioin 
bu cümleyi söylerken gülüp ~ 
mediğini görmedim. Fakat mu-
havereyi gazetede okurken kendi 
başıma gelen bir hidiseyi pek 
iyi hatarladım: Dört ay evvel, 
Beyoğlunda Şark Ecza deposun• 
dan bir şişe Chobin Camus al· 
mak istemiştim. • 

350 kuruş, dedidiler. Çıkanp 
verdim. 

iki hafta sonra ilaç bitt 
ikinci bir şişe daha almak ist• 
dim. Bu defa : 

- 370 duruş, dediler. 
- Sebep? 
Bunu sormıya liizum yoktu: 
- Bizde mevcudu bitti, dı· 

şarıdan aldık, fiati artmış ! ceva• 
bım verdiler. 

Çok iyi, fakat ben ayni ilAcı 
bir hafta sonra Çiçekpazarında 
başka bir ecza deposundan 260 
kuruşa Beşir Kemal eczanesinden 
de 250 kuruşa aldım ve maalesef 
elan da almakta devam ediyorum. 

)$.. 

O kadar uzağa gitmiyelim, 
üç beş ay evvel değil, daha dün 
mümasil bir hadise ile karşılaşbm. 
Bu defa da Bilifluine alacaktım, 
Çenberlitaşta isbkamet eczahane
sine sordum: 

- 375 kuruı, dedL Befir 
Kemal eczahanesi iseı 

- 260 ku::ıış istedi. 

* - Ecza fiatlerinde ihtiklr 
yoktor, diyen zat bu aatırlan 
okursa tahmin ediyorum: 

- Bu, ibtiklr değil, diyecek
tir, fiatlerde tehalüf!. 

Zaten ben kendi hesabıma 
herhangi bir zamanda ve herhan
gi bir şeyde ihtikar yapaldığnllll 
itiraf edildiğini bir tnrlD babrh
yamıyorum. 

Sözün kısası: Ya bende hih· 
za deuilen şeyden eser yok, ya 
bu memlekette ihtikar denilen 
şeyi hiç yapılmaz; lsveçte hırsız• 
hk, burada da bu cthilm lwnllz 
bilinmiyen bir şeydir. 

Bir Kadın 
Şahkulu Mahallesi 
Muhtarını Yaraladı 

Beyoğlunda Şahkulu mahal .. 
lesi muhtarı lsmaiJ Hakkı Efendi 
ile komşusu Hacer H. arasında 
kavga çıkmış, Hacer Hanım taıla 
lsmail Hakkı Efendiy.i baıından 
yaralamıştır. 

Malullerin 
Kongresi ur ıye e u unan a ı ı k l 1 l isti ade ederek Londrada yerle· 

h k 1 11 · d müstenit mu ave e er yapmış o an ı· ı · tir 
ve ü mi şahıs ar, e erm e devlelleriıı mevrudatına bu tatbik ga ı~i:aefi;'tu;k takımının oyunu şecek ve lngiliz Entelicens servisi Ankara, 1 Ankara Maltil• 
bulunan dövizleri on beş gün burada pek zı'yade takdir edı'l- ile müştereken bazı dolaplar C . . l k zarfında Merkez Bankasına bildi· edilmediği gibi döviz miisaadesi ler emıyetı, meme etin mal(kl 

h. d'I kt d" çevirecektir. t kk"ll · · · · h · d recektir. M~ı kez Bankası ecnebi de te ır e 1 mez. me e ır. eşe u erım yırmı azıran a 
de~etlerle veya b~lann müs~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, Ankarada umu~ b~ koo~e~ 

adeıerini haiz müesseselerle iki r ı·s TER r·NA N, ı· STER i NA NMA ·' davet etmi_şh_·r. __ 
memleket arasındaki nakit mua· 
ınelatını Clearing usuliJe tan'Zİm 
edecek itilaflar aktetmiye me· 
zundur. 

Türkiyeye mal ithal eden ta· 
cirlerin ticaret bi!ançolan Türki· 
yeye karşı alacaklı olupEta Türki
ye ile ticaret muahedesi yapma• 

T" ki e tütün memleketidir. Tütün, ihraç madde- ı tün ve sigar:ı ithal et ikleri tahakkuk ediyor. Geçen
. ~rd y n mühimini te•kil eder lerde Bulgarist~ıdan mühim miktarda kaçak sigara 

lerıın ız en e Y • 

8 
.. I Jduğu h.alde geçen ,ene harice tütün sata- g!ldiği yazılını~tı. Dün de, Yunanistandan 17 Lir 

modı~i.: ':na ada, k>mrSTi'R T•·ı il°l7ıt tüi s r1:• .. lazla iNAN'iJAj' habO< ve.ilmiş!." 

Japon yada Mayıs 
Tokyo, 2 (A.A.) - Bir mayıs 

günü :nünasebetile yapılan nti
mayişler neticesinde ( 300 ) kişi 

kadar tevkif olunmuş ve ( 6 ) kiti 

L------------------:------ ----------- ------ _J kadar da yaralanmıştır. 



4 Sayfa 

r Paskalya · 1 
Kiliseden 
Eve Giden 
Mumlar 

Ortodoksların bUyük yortu
su evvelki gün başladı. Şehrimiz
deki Rumlar, Ermeniler ve Rus
lar bu en büyük bayramlan:ıa 
günlerdenberi hazırlanmakta idi
ler. Bu yortunun büyük ayini 
evvelki geceyarısı kiliselerde 
yapıldı. Dün de Fener patrikh<ı
nesinde dini iyin yapılmıştır. 
Evvelki gece ayinde hazır bulu
nan bir muharririmiz intibalarmı 
ıu şekilde nakletmektedir : 

Birkaç arkadaş Panaiya kilisc
aine giriyorduk. Kilisenin kapı
ıında büytik bir kalabalık vardı. 
MAhtelif işportalarda mum snta ı 
lann gtirilltüsü bütün caddeyi 
kaplamışb. Kiliseye girenler bu 
ince ye uzun mumlardan dört 
Hş tane alıyor Ye kiliseye giri-
1orlardı. Bir saat sonra kilise 
doldu. 

Ayni zamanda etrafındaki ko
ca bahçe de tamamen ağzı ağzı· 
u dolmuttu. Kıpırdanmanın im
kiaı yoktu. Burada en temiz 
tabakadan en fakir tabakaya 
kadar kadınlı erkekli bir kalaba
bk omuz omuza duruyordu. Kala
bahjm arasında upuzun mumlar 
yanıyor, sahiplerinin yüzünti ay
danlabyordu. 

Kilisenin içine girmek adeta 
imkansızdı. Kendimizi cereyana 
kaptırarak, yavaş yavaş kilisenin 
içine girebildik. Biribirine kenet
lenmiı olan kalabalık Papas 
Efendinin ve diğer musiki heye
tinin okuduğu illhileri derin 
bir huşu içinde dinliyorlardı. 
Arada sırada kalabalık yarı

lıyor, ıaraılıyor, kalabalık ara-
11ndan ilerliyen, ihtiyar bir kadın 
Hazreti laanın tasviri önünde 
itiliyor, onu öpilyor •e ııtavroz 
çıkan yordu. 

Kilisenin üst kabam etrafında 
kadınlara mahsus localar vardı. 
Buraya erkekler Çıkamıyordu. 
Bu localardan sarkıp ayini sey· 
reden kadınlar, ellerinde tuttuk· 
lan mumlann aksile nurdan bir 
inci dizisini andırıyordu. 

Ayini seyreden kalabalığın 
içindeki ihtiyar1ar başlarını &n· 
lerine iğmişler, sakin duruyor
lar, aradal sırada istavroz 
pkarıyorlardı. Fakat gençler, daha 
neşeli görünllyorlar, başları mü
temadiyen yukarıya, sağa, sola 
dönüyor, göıleri şeytani bir pa
rıltı ile yonıyordu. 

Kilisede mum dikilmesine 
mahsus olan yere herkes yana· 
ııyor, elindeki mumu oradaki 
mumdan yakbktan sonra, mum• 
luğa dikiyorlardı: Ayinden aynl
mak iıtiyenler ellerindelti mumu 
yine bu mumluktan yak~yorlar, 
Ye bu mumun sönmemesine iti
na ederek sokakta baka bakn 
evlerine kadar bu ıekildeı»:gidi-
yorlardı. mı 

Bilhassa saat ikiden itibaren 
Caddeikebir en süslü kadın ve 
erkeklerle dolmuştu. 

Saat üçe dogru kiliselerin ci· 
•anndaki sokaklarda, pasajlarda 
çiftler dolaşıyorlar, bunların ta· 
şıdıkları mumlar, gençlerin biri
birlerine bakan memnun götleri
ni aydınlatıyordu .. 

Galatadaki Rus kilisesinden 
döne ılerin anlattıklcrrına göre 
bu kilisedeki ayin daha neşeli 
oluyormuş. Maamafib Panaiya ve 
Aya triyada kiliselerindeki iyin 
de hiç fena değildi. 

MEMLEKET HABERLERl [!tüşahedeler 
a:ı..----~~~--=HEm------~--------------mım.--I<ütahya 

Programlı Bir Belediye 
--

Balık esirde 
Alınmış, 

Belediye işleri Nizama 
Sıraya Konmuştur 

Bahkesir ( Hu-
susi)-Kütahyadan 

buraya uzanan 
yeni hattın res
mi küşadı gilnü 
en çok ziyaret 
edilen şahıslar
dan birisi Balı
kesir Belediye 
Reisi Naci Beydi. 
ince uzun boylu, 
saçlarına ak düş
muı mütebessim 
o l a n Belediye 
Reiıi muhavere 
esnasında Bah
kesire ait malü
m atı kuaca 
ıöyle anlattı : 

- Memleketi elektrikle tenvir 
ettik. Bir senedir halk elektriğe 
elektrik halka alıştı. Fabrika is
tasyona yakındır. Rica ederim 
geçerken bir ziyaret ediniz. 
Tenvirat işi bittikten sonra şimdi 
sua su işindedir. İki suyumuz 
vardır. Biri(Y eni su) dur ki mem
ba suyudur. İstanbulun Hamidiye 
suyuna muadildir. Halk bundan 
içer. Diğeri biraz kireçli sudur. 
Bu da sair hususlarda kullanılır. 
Bu suyu bulunduğu yerden şehre 
getirmek için d6rt senelik bir 
program yaphm. 

Demir borular içinde bunu 
getirteceğiz. Ne yapalım paramız 
nisbetinde iş görüyoruz. 

Gü:ıel Balıkesirda Belediye binası 

Bahkesirde açıkta akan de
releri bu sene kapatacağız. Sıra 
onlara gelmiştir. Ekmek ucuz
dur. Bir zahire hali yaptınyoruı. 
yaptırıyoruz. Bu suretle işler da
ha mazbut olacaktır. 

Şimdi belediyenin vazifelerin
den olan mezarlık işleri vardır. 
Burası İstanbul gibi değildir. Eski 

mezarlık arsasının hiç kıymeti yok
tur. Mezarlığı kaldErmak için yapıla
cak masrafı, boş kalacak araziyi 

satmakla te!afi etmek mi\mkün de
ğildir. Vakıl şehre yakın olan 
mezarlığa cenaze gömdürmiyoruz. 
Cenazeler şimendifer hattının di
ğer tarafında olan kabristana 
defnediliyor. Bunu duvarla çe-

virmek istiyoruz. 
Balıkesirimizin 

ihracatı afyon, 
susam,bakla gibi 
şeylerdir. Hat
tan Balık esire 
gelmesi ikbsadi 
inkipfımızı mu
cip olacaktır. 
Balıkesir, gizel 

bir kasaba, 
istasyona daya

nan geniş bir cad
desi, ve bu cad

denin yukarısmda 
ve ortasmda be
lediye dairesi. 
caddenin istas-
yon yanında bir 

tarafında evkaf oteli ve btıhçesi 
diğer tarafta askeri mahfel ve 
fırka binası vardır. Şehrin işlek 
bir çarşısı, sineması ve Tlirk Dili 
isminde bir gazetesi vardır. Mu-

allim Mektebi tamir edilmektedir. 

Şehrin istasyona yakın taraf• 
ları bir şehir manzarası, fakat 
mahalle arası ve arkası bir köy 

manzarası göstermektedir. O ta· 
raflarda çocuklarla inekler ve 
ökiizler bir arada oynamaktadır

lar. Bittabi yazın tozu çok kıfln 
çamuru boldur. Maamafih her 

geçen sene bu memlekete bir 
yenilik getiriyor ve eskilerden 
bazılan da hazfediliyor. 

Sevindirilen Yavrular 

Tokadın çocuk haftası tezahüratı 
Tokat ( Hususi ) - 23 nisanda başlı yan çocuk 

banası bu sene şehrimizde, diğer senelere nisbetle 
daha giiz~I bir şekilde tesit edildi. Haftanın ilk 
günü bütün mektep çocukları temiz elbiselerile 
Belediye 6nftnde toplandılar. Ortamektep tarih 
muallimi lialis Bey güzel bir nutuk söyledi. Miltea· 
kıben Himayei Etfal Doktoru T alit Bey çocuklar 
namına herkesi selamladı. Sonra güzel bir geçit 
resmi yapaldı ve ~oc~klar için muhtelif eğlenceler 
tertip edildi. 

Çeşmede ı~ogun 
Yabancı Balıkçılar Hapse ihracatı 

1 

Karadeniz Ereğlisinde himage ıörenler 
Ereğli ( Hususi } - Kasabamızda çocuk bay· 

ramı neşe ve şetaret içinde geçti. Talebe yavru
larımız muhtelif eğlenceler arasında glizel gthıter 
geçirdiler. Esasen bayramda kasabamızda fakir 
yavrulara yeoi elbiseler tevzi edilmiş, yavrulanauz 
sevindirilmişlerdi. Halkm bu yardım vadisinde gls
terdiği şefkat ve alika çok yüksektir. Bilhaua 
bu ite 6n ayak olan Himayei Etfal Cemiyc;timİI, 
33 erkek ve 10 kız talebeye yepyeni elbileler 

. giydirmek suretile yüksek vazifesini yapmıftır. 

1 
Mahkum Edildiler 

Çeçme ( Hususi ) - Bundan 
bir buçuk ay evvel kaza hudu
dumuz sahillerinde Karaada ci· 
varında tek bir balıkçı sandalı 
ile içerisinde bulunan 1 O Yunanlı 
bal kçı ığıp çekmekte oldukları 
bir sırada gümrük idaresinin 6 
No. lu motörü tarafmdan görüle
rek yakalanmıştı. Limana gele
rek tevkif edilen balıkçıların 
muhakeme'si bitmiş, ve birer ay 
hapislerine, sandal ve ağlarm 
müsaderesine karar yerilmiştir. 

İzmir ( Hususi ) ~ Son gün
lerde şehrimizden Yunanistana 
9 bin koyun sevkedilr· 

Kırklarelinde 
Y anhş ilaç içen Bir 
Kadın Zehirlendi 

• 
KırkJarelinde bir bata ylzftn-

den elim bir facia olmuttur. Ko
yunbaba köyünden Hacı oğlu Ali 
ağanın zevcesi Şaziye H. biraz 
hastalanmış ve karbonat içmek 
istemiştir. Fakat kadıncağız kar· 
bonat zannederek tarla fareleri
nin itlafı için kullanılan arsenikli 
bir maddeyi içirniştir. Bu suretle 
zehirlenen kadıncağız, yapılan 
tedaviye rağmen kurtarılamamıı 
ve bir müddet sonra ölmüştür. 

Sandalda 700 liradan fazla kıy
mette ağlar bulunmaktadır. Bun· 
ları gümrük idaresi teslim almış
tır. Yunanlılar bugün birer ay 
mahkümiyetlerini ikmal ettikleri 
için tahliye edilmişler ve bir 
Türk kayığı ile Sakıza mütevec
cihen limanımızdan ayrılmışlardır. 

Meb'usu 
Ömer Ağa 

Balıkesir • Kütahya hattının 
küşat resmi, bir hayli tetkik fır
sab verdi. Kütahya Meb'usu 
Ômer Ağa ile geçen dakikaları
mızın intibalarını buraya sıral1-
yorum: 

Ömer Ağa son intihapta Kü
tabyadan meb'us çıkmıştır. Çiftçi 
Meb'usu Ömer Ağa, köylüliiğün 
bütün temizlik ve safiyetini mu
hafaka etmiştir. 

YfirüyüşUnde, bakışında, Kü
tahya lehçesi ile konuşuşunda, 
giyinişinde bunlar vüzüh ile gö
rülür. Orta boyludur. Esmer yü
zünü seyrek ve kırmızıya yakın 

san sakalı çemberlemiştir. Bıyıkları 
dnnet kaidesine göre keailmiıtir. 

Tek düymeli koyu r.enkli 
mintanı ve kahve rengi çuha el
biseleri vardı. Resmi küptta 
beraberdi. Yataklı vagonda seya
hat ediyor. Yumuşak minderler 
ve muatalab likırdılar ken
disini rahatsız ediyor gibi· 
dir. Bundan dolayıdır ki ekseri 
yalnızdır. Ekseriya pencere annn<le 
dışarısını seyretmektedir. 

Ömer ağa meb'us intihap edil
diği zaman hayret etmiştir. Köy· 
inler, tanıdıkları, hemşehrileri de 
şaşırmışblar. Artık Ömer ağaya 
sırasile Ömer Efendi, Ömer Bey 
demiye başladılar. 

Ômer Ağa 60 yaşına kadar 
işittiği ağalık sıfatının birdenbi
re tebeddül etmesinden rabats z 
olmilf gibidir. Adeta bu bib p
lardan sıkılmaktadır. Sanki me -
us olmak ağalıktan 11yrılma k 
için bir sebepmiş ve meb'usluk 
icabı mutlaka Efendi veya Bey 
obaak lizımmış. 

Ömer Ağa, merasimin devam 
ettiği mnddetçe yalnız ve aakindL 
Diğer meb'us arkadaşlarının k&y .. 
inlerle temasını karşıdan ıeyr~ 
diyordu. Söylemiyor, yalnız sö
rulduğu zaman cevap veriyordu. 

K6prüköyde Kütahya• meb'• 
ulan Hacı Mehmet ve Rasim 
Beyler trenden inerek köylülerle 
konUfUyorlardı. Ömer Ağa ya
taklı vagonun penceresinden 
aşağıdaki bu manzarayı seyredı
yordu. Köylüler toplanmış, hem 
diğer meb'uslara ve hem de 
vagonun penceresinde duran 
ve kendi içlerinden çıkan 
meb'usa bakıyorlardı. Ömer 
Ağa bu vaziyette bir müd
det konuştu. Köyde memur olan
lardan birisi diğerlerinden ayrı
larak meb'usları Ömer ağaya 
yaldqtı ve biraz mnteeuir bir 
eda ile: 

- Epeyce zamandır maq 
alamıyoruz, dedi. 

O gün nisanın yirmi diSrdüydü. 
Ömer ağa yine o köylil ve çiftçi 
..mimiyetile: 

1 
- Vakit geçmiştir de ondan ..• 

Cevabını verdi. 
H. L. 

Yalancılık Maznunları 
lzmir ( Hususi ) - Doktor 

Fuat Beyin Avukat Amato Bey 
aleyhine ikame ettiği davada, üç 
ıahit yalancı şahitlik cürmile 
tevkif edilmiştir. 

Adanada ihtikar 
Adana gazeteleri ekmek, kab

Ye, şeker, buz satışlarında ihtikar 
yapddığından şikayet etmekte
dirler. 



Siyaset 

Fransa da 
intihap 
Mücadelesi 

Paris 1 - Almanya ve lngil· 
terede yapılan son intihap pro
pagandaları müthiş masrafları 
111ucip olmuştu. Fransız siyasi 
fırkaları propagandalarında son 
derece iktısadi bir şekilde hare
ket etmektedirler. Pariste ilanlar, 
ıokaklardaki ilan mahallerine ve 
•iaçlara asılmaktadır. 

Muhtelif fırkalarm yapbkan 
propagandalar çok nezih ve daha 
u küfrü ihtiva etmektedir. Bil· 
hassa renkli ve resimli ilAnlar 
pek çoktur. Sulbperverler, harp 
aleyhindeki ilAolaranda bir top 
namlısının ucunda duran bir elin 
•urduhaş halini tasvir etmekte· 
dlrler. Sosyalistler elinde kırmızı 
Lir bayrak tutan ameleye: " Sos
yalistler toplanınaıl " sözlinil söy
lemektedir. 

Namzetliğini koymuı olan 
Wrisi; " adaletsizliğe karşı,, nam
aetJiğini koyduğunu büyük bir 
afişle illn etmektedir. Bu adam 
ayni zamanda fikirlerini man
Eum yazmııtır. Buradan geçen 
muıiplerden birisi de, mısralarda 
Ye kafiyelerde gördl\ğU hataları 
mavi kalemle tashih etmiştir! 

Buhranı hazır dolayısile işçi 
klltlelerinin reylerile hoşnutsuz
luklarını izhar etmelerine fazla 
ehemmiyet verilebilir. Bu itibarla 
ifsizliğin kendini daha fazla his
aettirmekte olduğu dokumacılık 
ve madencilik muhitlerinin daha 
ıimdiden "kırmızı,, reyler vere· 
cekleri kayde şayandır. 

Esasen heyecanlı tebeddüUer 
beklenilmiyor muydu? Bilmukabe
le buhramn, sosyalist nazariyatı· 
na teınayül etmek istiyen efkar 
lzerinde itidal ve ihtiyata Amir 
bulunacağı ıüpbesizdir. Fırkaların 
vaziyetlerine göre yapılmış olan 
ema tecrllbeıi atiJedir: Bir ay· 
claaberi fırkalar liderlerinin koca 
koca hacimler tutan nutuklarının 
içinden birkaç kelime ile ne çı· 

karılabilir? 

M. Tardiyöden tunu: Dahilde 
iktasadl ihya hareketine ve ha
riçte emnll ısellmet içinde sulh 
eserine devam etmek için aklı 
ıelimin hikim olduğu şey, sos· 
yalizme karşı rey vermektir. 

M. Heriyodan şu cümleyi : 
Eter Radikal fırkası hUkimet 

t91kıline memur edilae idi 19'l4 
Jenesinde kabul etmiı olduğu 
IOlyalizmin himayesini reddede· 
cekti. 

M. BJnm'dan Buhrandan yal· 

Riga 1 - Litvanynda hüküm 
süren ikbsadt buhran bilhassa 
zirai istihsalin, fiatın çok aşaği 
derecede sablmasım intaç etmiş
tir, yumurtanın dUzinesi iki 
franga, tereyağının kilosu 6 fıran· 
ga satılmaktadır. KöyliiJerin va• 
ziyeti çok fenadır. Matbuat hükl\· 
meli şiddetle tenkit etmektedir. 

Gazeteler, hükumetin aldığı ted· 
birleri tesirsiz bulmakta, bu ted· 

biı-lerin maddi manevi ıstırabını 
azaltamıyacağını yazmaktadırlar. 

ltalyan Konsoloshanesine Sui
kast Yapan Komünist 

Cenevre, l - Geçenlerde 
İhlya konsoloshanesine karşı 
yangın teşebbüsü yapmakla maz
nun olarak 30 yaşlarında bir 
İtalyan komünisti tevkif edilmiş
tir. Mercanti İsD'indeki bu adam 
gizlice hududu geçmiye muvaffak 
olmuş, fakat üzerinde hüviyetini 

tespit edecek hiçbir şey bu1unma· 
mıştır. 

nız geçen hükumetl .... r mes'ul 
olduklarından sosy~listlere rey 
veriniz! icabında iı tta cebir ile 
hile herşeyi değişecektir. 

Komünistlere gelince bunlar 
belki kendi akide arkadaşları 

için bir emir teşkil eden kadim 
"sınıflar arasmda mücadele 

" akidesinde tutunmak istiyorlar. 

Fakat, bu akide, araJanndan 
bir çoklannnı iatif ade ettikleri 
hasımlan için de gayrikabili 
inkir bir tavsiye mahiyyetini 
almaktadır. 

M. Tardiyöde buyuk bir itidal 
ve müsamahaklrlık, ayni zaman
da zamanın ihtiyaç ve lilıumlarını 
sarahaten gören durendişlik ha.
salan kaydedilebilir. 

Paris 1 - F ransada intihap 
ıçın mukayyet milntehiplerin 
adedi Fransanın mecmu nüfusu
nun Uçte birini teıkil etmektedir. 
Bu miktar 12,500,000 kiıiye ba· 
liğ olmakta ve bunların içinde 
yüzde 011 on beş miistenkif bu
lunacağı zannedilmektedir. 

EDEBi TEFRlKAMIZ: 102 =======:::=:==:::::: 
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fdüeUili: Knut Hanuıuı Mllterclmtı ,. S. 

K6te bqına kadar yilrildftm, 1 aebetle bir ıey de &6ylomemittim. 
Kadıncağızın 6nilndo durdum, Evet söylememiştim. Söylemek 
,otUmse.dim, başımla tenli benli Adetim değildir. Namuslu insan· 
Wr selam verdim: larla it yapıldığı %aman ufak 

- Bonjur, dedim. Beni tanı· 
madınız mı? 

Kadın baktı, ağır ağır : 
- Hayır, dedi. 
Daha fazla gülilmsedim. Beni 

tauımamasım tatla bir latife ad· 
det · n: 

- Size bir vakitler bir avuç 
para vermiştim ve o vakit eğer 
laahrsmda iyi kaldıysa, bu miina• 

tefek lfler için bir mukavele tan• 
zimine lüzum yoktur. Evet, size 
o parayı veren bendim. 

- Ya .• Siz mi idiniz? •. Evet 
evet. Şimdi ben do sizi tanıy0oo 
rum. 

Bana teşekkür etmesine 
meydan bırakmamak için çabuk 
davranmak istiyordum. Göılo-

Hitl•r orduaunun B•rlindekl karargô.lıımn önii lrttrıiüt 
v• h•r ıaat böyle kaltt.bal ıktır 

Müthiş Bir 
Tayyare 
Kazası 

Şik' o, t _ Dün akşam 
müthiş bir tayyare kazası olmuş, 
şehrin en işlek cac desine bir 
tayyare di şın ştür. Tai yare dü
şer dl Ş'll /. parça'dtı. rak ateş 
a1mış, la} yar nin iki rdkibi kö· 
mür ha'i ~ behniştir. 

Milaızo 

Sergisi 
Milaııo, 1 - 13 üncii MilAno 

paoayırınm kapanması münase· 
betile sergi Reisi, Musoliniye bir 
telgraf çekerek 1,956,000 kişinin 
sergiyi ziyaret ettiğini bildirmiştir. 

MUstevH Hastalıklar 
Sevil 1 - Seville vilAyetinde 

bazı çocuk felci vak'alan kayde· 
dilmektedir. Vali, hastahğı gi
dertmek ve mevzii bir tekil ver· 
dirtmek için tedbirler almıştır. 
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rimJe yiyecek ararken hemen: 

- Evet şimdi pastaları alma-
ya geldim, dedim. 

Kadın anlamadıl 
- Pastalan mal 
- Evet pastaları alnuya gel-

dim, hiç değilse bir kısmınıf Bu
giln hepıine birden ihtiyacım 
yoktur. 

Kadm bir daha sordu. 
- Pastaları almıya mı gel

diniz? 
Pastalan almıya gitmek kadı

na derhal çok tabii görünmüş 
olması IAzımmıf gibi yilksek 
sesle güldüm: 

Şüphe mi var, pastaları alma

ya geldim. 
Ve masanın üzerinden pan

dispanya gibi yumuşak bir pas· 

Şanghay 
Suikasti 
Tahkikatı 

Şangbay 1 - Şangbay sui· 
kasti dolayısile zabıta tarafından 
bug\'n imtiyaz mmt kasında 11 
Koralı tevkif edilmiştir. Şimdİ}'e 
kadar Fransız ve Japon maka
mah farafmdan tevkif edilen 
Koralı'larm miktarı 15 e baliğ 
olmaktadır. 

Suikastin hakiki müteşebbi.9-
lerinin aranılmasına devam edil
mektedir. M. Sigemitsu, Tokyoya 
telefonla müracaat ederek müta
rekenin imzalanması için kendi 
yerine başkr murahhaslarm gön
derilmesini istemiştir. 

M. Kouo - Tay - Si, bu sabah 
Sir Milles Lempson ile görüş-

Rur KömUr Amelesi 
Essen 1 - Rur havzasındaki 

kömür madenlerinde milşterek 
mesai mukavelenamesinin feshe
dileceği tahmin edilmektedir. Bu 
dAdise, hayat seviyeleri zaten 
düşen işçi ve halle kütlesini mU
teeair etmektedir. 

Küçük itilaf Konferansı 
Belgrat, ı - Koçnk itilaf 

konferansmıo may1910 13, 14 •e 
15 .tinde belgratta toplanacağı 
bildirilmektedir. 

Mak Donald Pariste 
Parla, 2 - M. Mak Donalt 

bu sabah Cenvereden baraya 
gelmiştir. 

tayı alarak yemiye başladım. 
Kadın bunu görünce katlarını 

,atta, malını müdafaa etmek isti· 
yormuı gibi gayri ihtiyari bir 
hareket yapb ve bana bu ziya
retimi intizar etmediğini ibsnı 

etti. 
Sahi mi .16yl0yorsunuı? 

dedim, ciddt mi? 
Kedıncağızı misline tesadüf 

edilmez bir mahluk buldum. Bir 
adanım kendisine bir avuç para 
vermesini, sonra gelip ara· 
mamasını hiç görmilt mOydD'f 

Bir de şuna bakınız, yoksa 
o tarzda verildiği ıçm o 
parayı çahnmıt bir para mı 
addetmişti? Hayır bunu zannet• 
miyordu. Zannetmemesi de mea'. 
ut bir hidifıeydi. 

~ 
A. Y rumuzlu kart~ 
Madem ki kızın ailesi asker

ıiginizi yapmanızda iarar edi
vor, siıia için yapılacak başka 
,,;,. ıey yoktur. Filhakika ... 
1 ·erliğinl yapıikamıı bir gencin 
vlenmeai mAnHız bir ıeydir. 

Askere giderken yeni kı:mmzı 
.irne b1rakacaksınıL Fakat şimdi 

n :şanla ll a bilirsiniz. Aakerliğiniı 
ışanhrnınanıza mani teıkil etme·ı 

* Ankarada Bedi Beye: 
Arkadaıınızın lslanbulda bu

. unmasmdan istifade edemediniz. 
Şimdi hiç olmazsa Ankaradald 
asabiye mütehassıslarından biri• 
ne götürüp t~davi ettiriniz. 
lstanbula geldiği zaman beni 
de aramış, bulamamıf. Zaten 
burada kızı araması ve ara· 
m.a şekli yanhşb. Arbk o kız· 
dan ümidini kessin. Mısıra gi
debilirse çok iyi oJur, gidemezse 
bir taraftan bir doktora götürU. 
nüı, bir taraftan da önüne başka 
kız çıkarmıya çahşınız. 

HANIMTE\lE 

MÜHiM İLAN 
fÜRK ANONiM ELEK. 

TRIK ŞiRKETi 
Şu ıon zamanlarda, bir takım 

dolaodmcılar, başka müşteriler
den aldıklan makbuzlar mukabi
linde, tercihen hanım müşteri
lerimize uıllracaat ederek para 
istediklerini ahalinin dikkatine 
arz ederiz. 

Makbuzlar, milıterilerimizln 
vazıh ıurette adreslerini ibtiYa 
ettiğini ve memurlarımızın, her 
talepte lbraıına mecbur olduklan, 
cari aene için muteber hüviyet 
varakalannı hlmil buJunduklanm 
hatırlabr .z. 

Şirket, mevzuubaba dolandırı
cıların efsalinden hiçbir mesuliyet 
kabul edemi)ecejin~en, kendile
rine ibraı edilen makbuzlara 
fevkallde dikkat etmelerini •• 
memurlann hliviyet varakal rmın 
iraesi talebinde • bulunmalarını 
mtişterilerden rica ederiz. Müıte
riler, tirket namına tahailitta 
bulunmıya sallhiyeti olmıyaa 
kimseler karşısında bulunduklan 

z.ıman polise müracaat etmelidirler. 

- Fakat bu parayı nedea 
Yermiıtim? 

Kadm kızmlfb, bağlnyol'du. 
Kendisine neden parayı ver

diğimi anlatbm; alçak aesle fakat 
kat'iyetle anlatbm: Penim muta· 
dım bayle hareket etmekti, in-
ualara o derecede itiatadım 
warcla. Hem hangi bir zamma 
baua bir mukavele veya bir se
net teklif ederlene başımı salları 

- Hayu, tefekkür ederim. 
derdim. Allah tahidimdir ki böy
le yapardım. 

Fakat kadın hAIA anlamıyordu. 
Başka vasıtalara mllracaat et· 

tim. Şimdi sesime Amirane bir 
ahenk vermiştim. Soruyordum: 

- Başkalannın kendisine bu 
şekilde peşin para vermeleri hı, 
vaki değil miydi? 

tArkaa& var t 
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2 llayıı SOM PGST A 

OMDll HAYYAM" ıN 
HAYAT~ fVlAC~RALARI 

Akik Renkli 
Ht!r hakkı mahfuzdur. 

Hasan Sabbah, sözlerini bitirir 
•1tirmez, ayağa kalktı. 

Birdenbire , saz büyiik bir 
Yelvele ile başladı. Bütün sazlar
dan muttarit ve lerzan bir nağme 
boşanıvordu. 

BDtün müritler 
- Ya imam.. Ya imam .. 
Diye, inliye, inliye secdeye 

kapandı. 

• • Hasan Sabbab, yavaş yavq 
ylriidO. Mihrabın kenarına geldi. 
Sağ elini yavaş, yavaş kaldırdı. 
Son iki parınağmı kapadı. Açık 
kalan üç parmağı ile müritlerinin 
llzerine üç defa takdis işart:ti 

yaptı ve bunları yaparken, du
daklarının arasından mırıldandı: 

- Allah... Muhammet... Ali ... 

* Ayin hitam bulmuş.. Müritler 
de dağılmıya başlamıştı. 

* ( Nisai' ) ve ( Şamil ) isminde 
Od genç mnrit, mabedin arka 
tarafmdaki avluya doğru yürüdu
ler. Burada bir kapı iardı ki ; 
ıadece ( Dai) ler girip çıkarlardı. 

Bu iki genç mürit, o kapın n 
yananda durdular ve beklediler. 

• Kapı açıldı. ( Dailer ) yavaş, 

yavaş çıkmaya başladı. 
Önde ( Daii Azam ) bulunu

yordu. 

Şamil ile Nasır, hemen ( Daii 
Azam ) ın önüne koştular ve 
ayaklarına kapandılar. 

DAii Azam, sordu: 
- Ne istiyorsunuz, sadık 

müminler? 
Şamil cevap verdi: 
- Sizlere her şey malum ol

duğu gib; fakir gönüllerimizin 
muradı da malümdur.; Dünyanın 

levsi içinde ça kanan vücutleri
mizi, Mevl ~nanın emrine kurb. ı 
etmek istiyoruz. 

Daii azam, azametle tek:-a 

M>rdu: 
- Bundan muradınız nedir? 
lkiai birden inliyerek cevap 

Yerdiler: 
- Cemali Pake visıl olmak .. 
Bu söz Hzerıne daii azam ile, 

arkasında duran diğer iki dii, 
sağ ellerini kalplerinin üzerine 
koydular. Derin bir rükü vaziyeti 
aldılar. Üçü de hafifçe mırıldan· 
dılar: 

- MevlAna, rehberiniz.. Cen
net, makamınız olsun ... 

* Diii azam, yanandaki dAilere 
emretti: 

- Bu, kurbanlık canlara alı
nız. Hücrei pAke g6türilnüz. 

Dedi. Hemen Diiler, Şamil 
ile Nasırın koluna girdiler. Hücrei 
pik tarafına doğru yürüdüler. 

* HOcrei pik tesmiye olunan 
yer, çırçıplak bir odadan iba
retti. Hiçbir tarafa açılmıı bir 
penceresi olmıyan bu karanlık 
odanın tavanından bir tek kan-
dil sarkık odaya gayet hafif ve 
unmhrak bir zi.ta saçıyordu. Kö-

-
Macun Kasesini Ve .. 

- 19 -
ıenın birinde, sade ve ziynetsiz 
bir mihrap vardı. Mihrabın iki 
tarafındaki buhurdanlıklardan ha· 
fif ve muattar dumanlar tütüyor, 
ruhu uyuşturan bir koku netre
diyordu. 

Odanın zemini ve duvarları, 

bomboştu. Yalnız, mihrabın ö
nünde, geniş bir seccade bulu
nuyordu. 

Küçük bir kapı açıldı. DAi 
göründü. Diiyi, Şamil ile Nasır 
takip ediyordu. 

içeri girdiler. Hürmetkirana 
bir ta\ ırla mihraba doğru yü
rüyorlar. 

Diı, mihraba geçti. Şamil 
ile Nasıra, Seccadenin üstüne 
oturmalarını işaret etti. 

* Bu esnada, derinden ve hafif 
bir saz sadası geJiyor.. dii de 
agır ve ahenktar bir sesle dua 
ediyordu. 

Derinden gelen bu saz sadası 
ve sonra .. buhurdanlıklardan ta· 
şan o sihramiz koku, Şamil ile 
Nasırı ruhuna kadar nüfuz ede
rek her ikısinin asabı üzerinde 
uyuşturucu bir tesir husu\e geti
riyordu. 

* (Oii), dua okumakta devam 
ederek elini mihraptaki hllcreye 
uzattı. Oradan billur bir klse 
aldı. Bu kasede akik renginde 
koyu bir macun vardı. 

}f 
Dai, sol elindeki macun ça· 

nağım göğsünün UstUnde tuttu. 
dua okumakta devam ederek ya· 
vaş yavaş mihraptan indi. Nasırla 
Şamilin yanına geldi. Diz çöktü. 
Okuduğu duayı, macunun üstüne 
üfledi. Sag elinin şahadet parma
ğını macuna daldırdı. Bir parmak 

Yazan: A. R. 

1 
macun aldı. Şamilin ağzma verdi. 
Ayni suretle bir parmak macun 
da Nasıra yedirdi. Ve sonra: 

- ( imam) a, secde ediniz .. 
( Cemali pik) i gözünüzün önüne 
getiriniz. 

Dedi. 

• Dii, geri çekildi. Yine mih-
raba geçti. iki elini, cübbesinin 
yenleri içine sokarak bqını 6nü
ne iğdi ve sliküt etti. 

Saz devam ediyor, Şamil ile 
Nasırın şuur ve hisleri yavq ya
vaş eriyor ve sönü)'ordu .•. 

• Biraz sonra macun, lizımgelen 
tesiri yapmaya başladı. 

Secdede bulunan Şamil ile 
Nasır, sık sık nefes almıya, şid
detli ihtilaçlarla sarsılmıya başla· 
dılar. Ve sonra, birer tarafa 
devrilerek, öylece kaldılar. 

( Arkası var ) 

Hergün Bir Rübai: 7 

Nihayetsiz olan bu dlbıya 
üzerinde, bahtiyar olan iki ztımre 
halk vardır. 

Bunların bir kısmı, b6t6n 
iyilik ve kötülüğü bilenler, diğer 
kısmıda ne kendini ne de hiçbir 
feyi bilmiyenlerdir. 

~~=--~~=====================c-==== 

Resminizi Bize 
• • Size Tabiatinizi 

Gönderiniz, 
• Sögligelim ... 

HULUSi BEY: Konuşkan ve 
aculdOr. Ses· 
sizliği sevmez, 
uysal olur, 
mua mele sine 
hile ve riya 

ka rlf tara maz, 
olduğu gibi 
görlln&r' 11k
lığa llzepıir, 

kadın mdce
ralarile allka· 

dar olmak ister. Fili mllcadele· 
den milçteniptir. 

• 
39 iLGiN HANIM: ( F ototrafının 
dercini istemiyor ) Haısasbr. Ça· 

buk müteessir olur; hidisata, 
elem ve kederlere mukavemeti 

azdır. Sevgiye temas eden mev
zuları hayalinde zenginleştirmesini 

bilir. Gücendiği zaman hırçındır, 

fakat iğbirar• devamsızdır. ken· 
disine ehemmiyet verilmesini ister. 

Saflll'tvada N AKIYE H. ; Ne

mGtkWpaent 
inatçı olur. 

teli ve sokul
gan değildir. 

it yapma11m 
1ever, takaya 
tahammWden 
ziyade ciddi
yete mltema-
yildir. Çalq
maktan •kıl
maz, temizlik-

ten bofLmır, 
detlldir, 9zan 

• 
38 GOLSELI HANIM: ( F otoğra· 
fının dercini istemiyor ) Dikkatli-
dir. Çabuk görür, kusur bulur, 
fakat musabakirdır. Pek sıkıntı· 
ya gelemez, usul ve merasimden 
sıkılır. Tevazuu sever, sadeliği 

tercih eder. Geçimsiz değildir. 
Yalnız gücendiği zaman çaouk 

affeimez. 

1z111 

Bugünün 

9~ 

Ayni zamanda, müdiri umumi 
beni bir defa sinemaya, bir defa 
yeni gelen bir operet kumpan
yasına, bir defa da (Ünyoo Fran
sez ) de bir konsere davet etti. 
Üçüne de itizar ettim, gitmedim. 

Bunun için de gayet kıskanç biiyiik 
bir erkek kardeşim olduğunu ile
ri sUrdüm. 

Müdiri Umuminin bana kartı 
olan muamelesi deiifir gibi ol
du. Vakıa yine eskisi gibi aık 

sık odasına çağırıyor. Fakat arhk 
kadın ve aşk mektubu komedya· 
sı oynamıyordu. Şüphesiz, bu 
oyunların benim üzerimde bir 
tesır yapamadığına kani olmuştu • 

Biraz kendimizi toplamak ltl· 
zumunu hissettim. Ve bunu. 
Hikmete de hissettirdim. Fakat 
Hikmet, temiz ve mert yaradı· 
lıılı bir çocuk.. Evvela, hususi 
hareketlerinden hiç kimseye he
sap vermek mecburiyetinde ol
madığma kanaat ediyor; sonra 
da aramızda samimi bir arka
daşlıktan başka hiçbir şey olma· 
dığına güveniyor; bunun için 
de tabii vaziyeti değiştirmiye 
lüzum görmüyordu. 

Nihayet bugün... Hikmet, yi
ne bizim odaya gelmiş, masamın 
önünde durmuş, elindeki kağıt· 
lara bakıyor, bakıyor, yazılacak 

uzunca bir rapor hakkmda iza· 
hat veriyordu. 

Birdenbire kapı açıldı. Mü
diri umuminin başı, içeri uzandı. 
BütOn odaya glSz gezdirdikten 
ıonra evveli Hikmete ve sonra 
bana bakb. 

Pis, müstehzi 
- Maşallah .. 

ratlık ... 
Dedi. Ve 

kapadı. 

bir gülüşle : 
Bu ne bama· 

usullacık kapıyı 

Hikmet, hiç aldırmadı. Fakat 
ben, fena halde bozuldum. Hele 
kızların manalı bir suret yuzu
me bakışlarından bü b· · n sıkıl
dım ve derhal şunu ani dım ki, 
bizi takip eden ve Müdın Umu
miye haber veren biri var. 

Hikmet odadan henüz çıkmış
tı ki, uzun, uzun zil çaldı. Mudiri 
Umumi, beni dikteye çağırıyordu .. 
Hemen kalemi, defteri elime 
aldım. Zorla imtihana giren bir 
mektep talebesi gibi halecanlar 
içinde Milsliri Umuminin odasına 
yollandım. 

Odaya Kirdiğim zaman mü• 
diri umumi, maauımn yanındaki 

rahat koltuklardan birine uzanmıt 
a1aiım ayaj1oın Osttıne atmış, 

ıazete okuyordu. 
Bu vakte kadar onu bu vazi· 

yette görmemiftim. Sonradan 
g&me bir adam oldaiu için da
ima kullandığı sahte az.amele 
rağmen yine bana karşı hOrmet
kAr bulumyor gibi giSriiniir, bu 
bareketile de kadınlara hürmet
kir olan kibar bir aalon adamı 
olduğunu göstermek isterdi . 

Ben, odaya girdim. Masanm 
önüne gittim. Ve onun elinden 
gazeteyi atarak masasının batına 
geçmesini bekledim.. Üç dakika .. 
beş dakika.. on dakika.. öylece 
bekledim. O, hiç aldırmıyor, 
sadece pek merakh birşey 
okuyormuş gibi g zeleden 
~ ozunu ayırmıyordu. Hafifçe 

öksurdiim; buna hiç ehemmiyet ver-

Romanı 

Yazan: Z. Şakir 

medi. Masanın üstündeki preı 
papiyenio yermı değiştirdım: 
işitmemiş gibi hareket etti. 

Ve sonra, bird.mbire gaze
tenin başka bir sayfasını çevirir
ken geniş geniş eıniyerek 

- Ha.. Siz bekliyorsunuz 
değil mi? Gidiniz. Bır şey dikte 
ettirecektim amma, vazgeçtim. 

Dedi... Bu, sarih bir surette 
çirkin bir hakaretti. Müdiri 
umumi, bu vaziyetle bana mev
kiimi bildıriyor. istediği zaman 
beni böyle huzuruna çajırarak 
dakikalarca ka"ısında durduktan 
sonra nazikane bir şekilde ko
vabilmek kudretini haiz oldugu
nu ihsas ediyordu. 

Artık anlıyorum ki kıskançlık 
bu adamın bütün erkeklik vah
şetini harekete getiriyor. Bugün 
b6yle.. Henüz sakin ve mutedil 
Fakat yarın, kuduran ve ağ
zında salyalar akan bir hay
van gibi üzerime sal ırmıyacağı 
ne malum? ... 

22 T frinıe' v ı 

işte yine bug , en fena 
günlerimden birini yaşadım ... 

Bugün, pazardı Sabahleyin 
kalktığım dakikadanberi içimde ' 
büyük bir sıkmtı vardı. Hem 
biraz bava almak, hem de pek 
çok özlediğim ( Harika) ya bir 
sürpriz yapmak için Kadıköyıine 
geçmiye karar verdim.. Öğleden 
sonra tramvayla köprüye indim. 
Vapura girdim. Hava gGzel oldu
ğu için vapur pek kaJabalıktL 
Oturacak yer ararken, arka sıra-
lardan birinden Hikmet kalktı. 
Elile beni çağırdı. Y amnda bot 
bir yer vardı. 

Allah biliyor ya, birdenbire 
içime bir iirkeklik geleli. Burada 
cnun yanında oturmayı, arkadaş-

lardan birinin görmesi tehlikesin
den daha ziyade, onunla batba
f8 kalmamak için istemedim. 

Vakıa Hikm lten korkum 
yoktu. Onun asıl ve c ddf dostlu
ğunun hiçbır zaman bu hududu 
tecavüz etmiyecegındeo emindım. 
Hatta on ı içindır k şimdıye 
kadar ona eheklerden başka bir 
nazarla b kmış 'e bu bütün baş
ka bir paye vermiştim. 

Fakat ne de olsa, telden ol
aun o da bir erkekti. Bu itibar· 
la bende bir tereddüt bA.ul et
mesi tabii idi. Böyle olmakla be
raber, onuo yanına gitmiye ve 
oturmıya mecbur oldum. 

Hikmet, beni her zamanki 
sUkiınet ve vekarile karşJadı. Hür
met ve dostlukla elimi sıkarak 
yanına aldı. Oturdum. Şuradan 
buradan koauşmıya bqladık. 
Ufak tefek dedikodular yapıvor, 
gOlüyor YC 96ylilyorduk. 

Birdenbire gözlerim, ilerde.ki 
saralardan birine ilişti. Müdurü 
umumi, başını çevirmiş yiyecek 
gibi bize bakıyordu. Tamamen 
gözgöze geldiğimiz için derhal 
mütebessim bir çe re alarak onu 
selamladım. O da mukabele etti. 
Filhakika gülü o du. Fakat bu 
gi:ılüşte acı biı .,ın manası 
da görülüyordu. 

Kolumla Hi ürttüm ve: 
- Müd ıru U 

nüz mü?. 
( r aaı v.ı.r) 

u-
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Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

1 şı eo. Muharriri 

Stakpool 
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- Nasıl mı biliyorum ? diye 
mukabele elti. Sen beni 
ra tgeldiğime altının hakiki ye
rini, hatta iki yüz mil kadar 
yakinini söyliyecek derecede 
budala samyorsun? Zannederim 
oracak başha sualler kalmamış

tır. Devam ediyorum. Evet, dnn 
akşam kendi kendime: 

- Buraya hiçbir beyazın gel
mediği muhakkaktır, diyordum. 
F aknt, ya yerlilere ne diyelim? 
Papular sadet haricidirler. 
Çünki çok budala insan-
lardır. Fakat Diyaklar kur-
nazdırlar. Binaenaleyh tesadüfen 
defineyi bulmuş olabilirler. Bu 
takdirde muhakkak (Con Land) a 
ait olduğunu anlamış ve derenin 
kenarından daha emin bir yere 
götürmüşlerdir. 

Bugün Viyar ile konuşurken 
agımı aradım ve az çok malumat 
aldım. Adamın anlattığına göre 
iki ene evvel Diyaklar bir haf

ta müddetle balıkçılığı bırakmış
lar. Aşağı taraftan örtülü sepet
lerle köylerine eşya [taşımışlar. 
Fakat Viyar kauçuk toplamakla 

meşgul olduğu için bu eşyanın 
ne olduğunu anlamayı merak 
etmemiş, fakat bir gün tesadüfen 

ormandan geçerken Diyaklarm 
taşıdıklart eşyayı köylerine de
ğil, mabetlerine götürdük
lerini görmüş, Maamafih işlerine 

karışmak istemediğmden tetki
katmı daha fazla ileri götürme-

miş. Ve hiçbir zaman heriflerin 
altım taşıyabileceklerini batırma 
getirmemiş, sadece adamlarm 
dini bir sebeple dere kıyısından 

toprak alıp mabetlerine götür~ 

düklerini düşünmüş ve elin da 
bu fikirdedir. 

Fakat ben bu hikayeyi din
lerken derhal anladım ki define 
yerini değiştirmiş ve mabede git

miştir. Viyar bu mabedin nerede 
olduğunu bilmektedir. Şimdi me
•ele onu bir rehber gibi kullan
maktadır. 

Kaptan Hul: 
- Bundan kolay ne var? de· 

dt. Zarzor herifi önümüze katarız. 

Hagton hikayenin doğruluğu· 

na kani bir eda ile : 

- O halde işler pek fena de
ğil, dedi. Maamafih yine ihtiyata 
riayet etmeliyiz. 

Tilman da muhavereye karıştı: 

- Yahuz unutmıynlım ki, eğer 
Diyaklar defineyi bulup sakladı
lar a kolay kolay ellerinden kap
tumazlar. Hagtan arkadaşının 
aöıünü kesti: 

- Peki, fakat tüfeklerimiz
le revolverlerinıizi unuttunuz mu? 
Balısın bu noktası Makarın işine 
pek iyi geliyordu: 

- Evet öyledir, dedi. Fakat 
efendiler; Diyaklar ile aramız 
açılırsa siz hepiniz silahlısıruz, 
kendinizi kurtarabilirsiniz. Fakat 
ben ne yaparım. Hiç olmazsa 
bana da bir ı evolver veriniz ! 

Hagton muvafakat etti: 
Hakkınız var, defineyi 

ele geçirir geçirmez benimkini 
size devrederim. 

Maknr cevap vermedi, Hag
tonun vadi ile iktifa etmiş gö
rünüyordu: 

- Maamafih bu akşam bir 
miktar daha toprak kazalım, 

I "Makar Bu Defa Da Definenin Yeri 
Değişmiş Olabileceğini İleriye Sürdü.,, 

dedi; kim bilir, belki define yer
liler tarafnıdan bulunmamıştır. 
Belki sadece bir zelzele netice
sinde yerini değiştirmiştir. Bir 
defa emin olmak lazım. Eğer 
bu geceki araşbrmamız da boşa 
çıkarsa yarın Viyar ile ko
nuşur, anlaşırız. Kaptan Hul 
sabırsızlanıyordu: 

- Neden derhal konuşmı
yalım? 

Makar: 

- istersen konuşabiliriz, ce-
vabını verdi, fakat tavsiye 
etmem. Viyar bu dakikaya 
kadar buraya bizim neden 
geldiğimizi bilmemektedir. Eğer 
Eğer işin idaresini bana bırakır
sanız onu son dakikaya kadar 
meçhulat içinde bırakabilirim. 

Hngton tekrar söze karıştı: 

- Hul, arkadaşımızın hakkı 
var. Kendisini serbest bırakalım. 
O, muhakkak ki bu işte hepi
mizden kurnazdır. 

- Oh, ben kendimin kurnaz 
olduğumu iddia etmiyorum. Bu 
fikir bana tesadüfen geldi, Viya
kı ne olur ne olmaz diye istic
vap ettim. Bütün mesele bundan 
ibarettir. Hagton iti tatlıya bağ
lamak istiyordu: 

- O halde bu akşam yeni 
bir teşebbüste bulunmaya intiza· 
ren bu dakikada konferansı bit
miş addedebiliriz. 

* Yarım saat sonra Tilman ar- ı 
kadaşı Hagton'u iskeleye doğru 

bir gezintiye götürdü ve sordu : 
- Makar'ın samimi olduğunu 

zannediyor musunuz ? 
-Asla!Bizi faka bastırmıya ha· 

zırlanmaktadır. Zannederim ki Vi
yar ile ortak olmuştur, bittabi 
ilerde onu da kündeden atmak 
niyetile.. Maksadı bizi ormana gö
türüp orada öldürtmektir. Bizden 
silah istediği zaman suratına dik
kat ettiniz mi ? 

- Evet, fakat siz de bana 
söyleyiniz, istediği silahı vermeyi 
neden vadettiniz. 

- Çünki vadimi tutmanm 
zamanı gelmiyecektir. Ben Makara 
"defineyi ele geçirdiğimiz zaman 
revolverimi sana devrederim,, de
dim. Halbuki define ormanda 
değildir ve güzellikle ele geçmi
yecektir. 

( Arkası var) 

Çocuğu Bulanlara 
Amerikada çıkan (Şikago 

Tribün) (Nevyork Niyus) ve 
(Detroyt Miror) gazeteleri 10 
mayısa kadar Lindbergin çocu-
ğunu bulana ve bulmıya yardım 
edene 50000 dolar ikramiye ve· 
receklerini ilan etmişlerdir. 

Bir Haydut Çetesi 
Amerikada Şikago şehrinde 

Milyoner Bulverstonu soyan ve 
ayrıca lllinoysta 29 müesseseyi 
soyup soğana çeviren 1 l kişilik 
haydut çetesinin efradı Şikagoda 
kamilen yakalanmışladır. Haydut
lar uykuda iken yakalandığı için 
polisler müşkiilata maruz kalma
mışlardır. 

Hastaneyi Beğenmeyip 
Kiliseye Giden Hastalar 

Pariste Sakra Kör isminde meşhur bir kilise vardır. Bu kilise yilz 
sene evvel inşa edilmiştir. Birkaç gün evvel yüzüncü yıldönümü tesit 
edilen bu maruf kiliseye mutaassıp Fransız aileleri, hastalarını getire· 
rek, birkaç gün için kilisede yatırmışlardır. Garip bir itikadın neticesi 
olarak yapılan bu hareketten beklenen faydayı şöyle izah ediyorlar: 

Hayattan ümitlerini kesen hastalar kilisede yatmak suretile Alla
hm lutfuna mazhar olacaklar ve belki şifa kazanacaklardır. 

Bu asırda ancak fenden ve ilimden beklenebilecek bir şifayı 
kilisede arı yanlara şaşmamak elden gelmez. Yalnız ~unu da söyliyelim 
bu garip hareket daha ziyade papazların yaptıkları propagandanın 
bir neticesidir. Bu suretle papazlar halkı kiliseye merbut kılmakta ve 
binnelice kilisenin varidatını çoğaltmaktadır. 

Mayıı 2 , 
BİB.İ.YB 

Bu Sütunda Her gün 
Muharriri: Sabah 

FIKIR FIKIR! 
Lokanta da herkes kendi Ale

minde idi. Kimse kimse ile meş· 
gul değildi. İçeriye ihtiyar bir 
kadınla ihtiyar bir erkek girdi. 
Bir masaya karşılıklı oturdular. 
Kadın, güzellik, gençlik ve şıklık 
iddiasında olan çirkin ve ihtiyar l 
bir kadındı. Oksijenli kesik saç
ları pudra ile doldurulmuş yüzüne 
sarkıyor, kıpkırmızı dudaklarının 
arasından takma beyaz dişleri 
görtinüyordu. Kıyafeti 18 yaşın· 
daki hoppa bir genç kızın giyi
nişini andırıyordu. Erkek basit 
fakat itinala bir şekilde giyinmişti. 

Hiç konuşmuyorlardı. Etrafı 
süzüyorlardı. Çorbalarını sükün 
içinde bitirdiler. Henüz bir iki 
dakika geçmemişti ki, sesleri 
yavaş yavaş yükselmiye, etraftan 
duyulmıya başlamıştı. ikisi de 
suratlar mı asmışlardı. Bir an geldi 
ki, bütün lokanta kendilerile 
ın~şguldü. 

Artık enikonu kavga edi
yorlardı. Hem de karı koca kav• 
gası.. Erkek yumruğunu masaya 
vuruyor, kadın elindeki çatal 
bıçağı: 

- Şak!. diye tabakların Uze
rint fırlatıyordu. Garsona çıkışı· 
yorlar, biribirlerine en kaba söı· 
leri söylemekten çekinmiyorlardı, 
Lokantada, umumt bir mahalde 
olduklarını unutmuşlar, kendi 
evlerinde imiş gibi, iç çamaşırlarına 
varmcıya kadar, herşeyi ortaya ya· 
yıp döküyorlardı. Bütün müşteriler 
yemeklerini bırakmışlar, ağızlan 
açık, hayretle bunlara seyrediyor
du. Kadmlar, dudak bnknyorlar, 
kabahati erkekte buluyorlardı! 
Erkekler içlerinden: 

- Ah kılıbık herif ah .• Ulan 
sustur şu kartaloşul diye mınl· 
danıyorlardı. 

Lokantanın mihanikJ hareketi 
durmuştu. Etraf bunlarla meşgul· 
dü. Ahçıbaşı bile beyaz takke
sile mutfaktan dışarı fırlamış, on
lara bakıyordu. 

Fırtına biltün şiddetile devam 
ederken, lokantanın kapısı açıldı. 
içeriye bir çift girdi. Biitün göz• 
ler bu yeni gelen genç kadınla 
genç adama çevrildi. Yeni gelen 
çiftler lokantanın dahili vaziye
tinden bi haber yürüdüler, demin 
kavga eden karı kocanın masa· 
ıına oturdular. Gençler, masum 
bir eda ile Adeta etrafa lavlar 
saçan bir yanardağın eteğine 
oturmuşlardı. Farkında değildiler. 

"" Birdenbire lokantada sükun 
avdet etmişti. Kavgacı ihtiyar 
karı koca susmuştu. Herkes bu 
ani sükunun sebebini araştırı
yordu. Yüksek sesle konuşmak 
şöyle dursun, mırıldanarak bile 
konuşmıyorlardı. Bunları mutlak ' 
bir sessizliğe sevkeden sebep 
ne idi acaba? 

ihtiyar karı kocanın masasına 
oturan genç kadınla erkek, tatlı 
tatlı kanuşuyorlar, biribirlerinin 
gözlerinin içine bakıyorlardı. Her 
halde bunlar lıiribirini seven 
bir çiftti. Masada fıkır, fıkır, 
kıvıl kıvıl oturan genç kadan 
ihtiyar kocanın, levent endam, 
yakışıklı genç adam da ihtiyar 
kadının karşısına oturmuştu. 

ihtiyar kadın genç adama, 
ihtiyar erkek genç kadana yiye-

cek gibi sabit nazarlarla bakı
yordu. ihtiyarlar hayatlarından 
memnundular. Bakıyorlar, bakı
yorlardı: Gözlerini kırpmadan, 
başlarinı oynatmadan. 

* Mütecessis müşterilerden bin 
diğerine diyordu ki: 

- Bu gönlü taze ihtiyarlar, 
genç bir karı koca ile ahpap 
olsalar, her akşam onlarla buluş• 
salar ~örüşseler ne iyi yaparlar. 
Hayatları daima böyle sessiz ve 
tatlı geçerdi l.. ------
Elbise Gibi 
Vücuda Giyilen 
Bir Sandal 

Burada gördüğünüz adam Se
sil Karmişal isminde meşhur bir 
sporcudur. Bu maruf sporcu, re
simde gördüğünüz şekilde kalın 
ve su geçmez yelken bezinden 
bir kayık yapmıştır. Fakat bu 
garip kayığın altında bacakların 
geçmesi için iki delik vardır. 
Adamın ayaklarına dikkat eder
seniz ufak bir kanat görllrsfinüz. 
İşte bu sporcu bu garip luyafetle 
Manş denizini geçmiye teşebbüs 
etmektedir. 

Bakırköy Ule 
ılnemaıınıda 

Raşit Rıza Tiyatrosu 

:Mcco Elcııa. Halktı i 
iıfirakilo 
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Tamam Altmış Saat Sonra 
Hakikat Meydana Çıktı 

Bütün Karanlık Noktalar Aydınlandı 
CBat tarafa 1 lnei sayfada) 1 

Şerir Kimdi ? l 
Din yazdığımız gibi, nlif. I 

ldjıdı teririn Estonyalı bir l.ıaY 
oldatuna bildiriyordu. 1895 ta-
rihinde dopuftu. Otuz yedi ı 
Jatında idi. lımi " Y&lyos Bib-

ıik " ti. 1 
Arbk herifin lıllviyeti tesbit 

uildikten sonra polis tetkikat 
ve tahkikatını daha kolay ya· 
pıyor, hldisenia karanbk ve es· 
rarenp taraflannı, bulduğu pa· 
.. port " fotoğrafla bir elektrik 
feneri gibi aydınlatıyordu: 

Bu ıefil adam m beş seoe ev· 
vel Beyoğlunda Tilrkuvaz lokan· 
taamda bulaşıkçıhk yapbğı tes
bit edildi. Nitekim dün Tilrku
va&111 eabipleri ve o zamanki 
ıntıstalıdemleri morga çağınldı, 
ceset glsterildi, bunlar cesedi 
ılriince tereddlit etmeden miit· 
tefikan fU cevabı verdiler: 

- Bu, Yllyos Biblikin ta ken-

cau elindeydi. llmemişti. lamail 
Hakkı Bey, Şakir Beyin feci 
akıbetine phit olunca. bir ihti· 
yatsazlık telikki ..Ulecelr, fakat 
mazur g6riUeeek bir heyecanla 
prir herifin &zerine abldı, tabaa
cuını elinden almak istedi. Fa
kat kasajaadan yaralandL lımail 
Hakkı Bey buna rağmen taban· 
casına herifin kafasma çevirdi. 
UçlincO, d6rdünc6 kurıunlannı 
boşalttı, ve herif &idil Facianın 
ve mücadelenin hakiki mahiyeti 
morg tarafından yukarda yazdı· 
ğımız şekilde teabit edildt 

Şeririn gizllnlin birisinin ltalya 
zabıtasile yaphğı bir milsade
mede kir olduğunu ve takma 
gizli olduğunu haber vermittik. 
Bu nokta, herifin teşhisinde mD· 
bim bir rol oynamıtbr. Morg 
Miidilrlftğll, şeririn bu takma g&
ziinü çıkarmıştır. Müzesinde Mu 
hafaza edecelttir. 

1 
Kadirşinashklar 

Vazifeleri bquada kurban 
giden kıymetli memarlammı Ser
Komiaer Şakir w puport me-
muru lımail Hakkı Beylerin 
aileaiae Emniyeti u....-re 111-
dllrlütGnUn 1000 ffn yereceğini 
yaz11111hk. 

lıtanbul polisleri ele, bir sefilin 
kurtunile ilen arkadaşlarmın ar· 
kada b~rakbkları ailelerine yar· 
dım için aralarında para topla· 
mıya başlamışlardır. Toplanacak 
paranın dirt bin liraya baliğ ola
cağı tahmin edilmektedir. 

Şehit polislerin ailesine bir 
yardım olmak üzere şeker tüc-

carlarından Hayri Beyin dellleti
le şekerciler arasanda para top-

lanmaktachr. To,._.. ,...... 
yekünu 350 lirayı geçmiştir. Di-
ğer bazı müesseseler de yardım
da bulunmak üzeredirler. 

olloicllr l NelBr vapmamışı ıMasonlar Arasındaki Ay-
eu .efil seneri Ttirkuvazda 

balapkçılık yap• ... or•- cık· rılıgıv n ~ebeplerı· Nedı·r ? 
::..-~": tJ • 

a·8-!IMIP.cl•. Bey+ CBq tarafı 1 inci sayfada ) 1 hakiki Jebeplerini daha eski 
n sonra caatta bulunarak yeni bir mab- zamanlarda anyanlar da yok değil· 

ı.ıtlJette bulunan kumiıdıane, fel tesisi teşebblisünde bulunmut- dir. Olln kendisile pr&ft&ğilm&z 
•eyhane ve kaldınm iılen.de de lardır. Bu zevat Meşriki Azama bir mason bize .-ıan anlattı; 
bir mtıddet bulunmuştur. &.ndan merbut olmamak üzere tesis ede- "- Sabık Adliye Vekili Mah 
..,. E'ilorp; plljlal'lli8 cetderi föafa "Ma.tall Ta. mltt -.._ •lar lnair .. 
•addet laamam işlerinde. calıt- ıonlup Blylk Mim ... Yi1Litlil9rft,IN........ lar aıqw.e 
mıfbr. vermiflerdir. M&atakil MıdatyıP ,11Rt·•1tt1. M ..... t 

Oç dart gündenberi z.ı.ıanın ni teşkillta yalnız Milslilman Türk- Eıat Bey Tiirkiyede muon 0 1_.. 
Ye efkln umumiyenİD w .. nda leria girebileceklerini, bu suretle ları ecnebi aleti olmakla itti--
muannit ve 11rnqak bir istifham mibi bir mason müessesesi vücuda bam etmifti. 
H,ulAla baliade d.ran eM'lll' per- getireceklerini töylilyorlar. Bu aefl'İyat Tilrk muonlan 
deli 11rbldıkta 1GD1a cesedin Diğer taraftan Türkiye Meşri- arasında bir Devi kara kedi nzi.. 
clefaiacle bir ••hnr yoldu. Şerir kı Azamına merbut mabfellerdeki yetinde kalmıt ve bugllakn ifl.. 
bt'I surette tıı 911b. Tıbbi haıı maıonlar bir muharrimize tilAflan cloj'Urmuştur. Apkçaaı, 
Adll M&didlll vamyetl •llıiei- ıu malimab vermişlerdir; o gllnden bqliyan ihtUARar, bu-
......Dlle blldinl ve cesedin .. - Maaoolukta hayır ve gllnkl aynlıia ıebep olmUftur.,, 
•ı'm'nı n '?At ...._ inaaniyet kaideleri takip edilir. 

Tethisten Sonra Hıriatiyan, Müslftman tefrik edil· Kurnaz 
Tethiatea ıonra Morı Midtil'· mez. Bu yeni teşekkul& beynelmi- B. 'T'.erzı• 

1111 pririn kimin kul'fQDile ıı- lel Mason teşkilAtı tanımayacağı ır ı t 
dqtlnl te.pit için, otupsi karan için tesiri tamamen mahalli ola- Maclritte maruf terzi M. Al-
Yerdi. &uea tepih ••sa1mda cak ve belki de biç olmayacaktır." beri yolda teaad&f ettiği eski 
yatmakta olan ceaedia elime- Bundan başka şehrimiz Ma· bir 'mlfterWne; • çok teeulf 
imi soyuldu cesedin Yleao- sonları arasında Üstadı Aıamlık ede.-, ..... da yapdan eJ-
claacla evvelki tabmiDleria mertebesine kadar çıkan Opera- biseleri ~e ütüsiiz ve lekeler 
1ai1afma olarak bir dejil yedi lli' Mim Kemal Bey, kendime i~ ~ml &mit etae&-
lmpa delijl bulundu, yaralana slrlfen bir muharririmize ıunla- elim. ~k' llta ederim, majau-
yedi milimetrelik bir kurfunla n llylemiftir = ma kacı.r tqrif ediniz de elbi-
açdclsjı anlapldL Kartunun birili "- Beyle bir teşekkGI vficu· aeleriabi b.iru llttlleyim, içim 
•i arka kalçasandan girmif, ka- de getirileceği benim de kuJaiı• biraz ..... t ettin demiftir. Adam-
ba et aruanclan -·"llllfbr. Dljeri ma çalında. Fakat IJu &111-kknl eap lffjlyi takip etmiş. maja-

P- biç~ir zam• bir Mm.on mleme· .,. ~ aoara elbıaelerini 
arkasından girmif, oJluğuadan sesı ~~amaa.,. . çıkannat. evvelce terzinin aldıjı 
çdamfbr. Oç0ncil kuqua boyna- Dıger ~araftan yem mason tertibat az.rine m:-ğazaya çata-
aa ut tarafuadan girmİf, çeae locasım teSJS edenler fU m&tale- nlan bir polis terzaoio m~eri-
kemikleriai takip etmif, IOI avar- ayı ileri slirllyorlar: line· .. bir ... eden beri terziain 
dunu delmiştir. Dirdtbıcü kur- .. _ Türkiyede mmi bir ma· bor~ •ermemipiniz. Şimdi ya 
f11D aol omuzundan girmiş ve •00 ~:'JkilAb lkunchr. Bu maele, cezuile beraber tenmin Ctorca-
murda" iliğini parçaladıktan ıon- Uzerm e durmak }Azım gelen ou vereceksiniz, veyahut hapi .. 
n lraburaa kemileri arasında bir nokta ·ve · her ~betten hane~ boyhyacakaımı. " demfş-

• münakaşa edılebalecek hır mev- • Ad camı bu v: • t k 
lmlmıfbr. Bu kurşunların bepıi zudu . ., tır. am. ~- b azıy~ 8; 
çakaraldı ve hepıinin de Polis ta· Bütün bunlardan başka Ma- ıısında terz•~ orcunu ö eme -
bancaS1na ait olduğu anlatılda. sonlar arasındaki bu son ayrabğm ten başka hır çare bulamamııtır. 

Nasıl Anlaşıldı? ZAYi - ( 1514 ) sicil nu-
h Doj"um ve kadın haCJtahklan 

HAdise gUnii, evine sili sız mütehassrn marala şofir vesikamı zayi ettim. 
olarak d6neo Serkomiser Şakir Yenisini alaca"'mdan lıükmn ol-
Bey fevkalide bir celidetle mel'- DOK TOR madıga ilAn olunur. Abdürrahman 

- herifia llzeriae ablımfb. Fa- Hüseyin Naşit 
kat hazin akabetle karı laşımJh. 
Bu esnada lamail Hakka Bey Hutalannı Tirbe karşmnda 
aiper alarak, teriri evvell eağ ilki fW'iahmer binulndaki 
blçumdao, sonra ~ kalça-clao muayonehanetinde herıGn it
~ Herif bu iki ,.,., t~ W.. ..,. kabul eteıektedir. ...... ~ 

ZA Yl - lıcueti Babr 1e Midi• 
riyetinden alma, oldupm llaıan tayfa 
el\ıdaaımı ı•Ji ettim. YeDlalDI çıJla. 
r•catun• ..adllnln ....... orma- ' 
dıta \lia ....... " 

Aft ET 11UHIT11N 

F utl>ol Şampiyonasının 
Yeni Bir Dedikodusu 
{Baş tarafı 1 inci Myfatla) 

• futbol heyeti reisi o.tin Bey 
bize şunları söyledi. 

"- 93'l futbol f8mpiyoDlu· 
ğuau latubulapor kazanda.. ikin
cilik le Snleymaniyededir. 

Beykoz ile Vefanın puvan· 
lart mlilavi olduğu için bu iki 
takam tekrar kar,ılqacalr ve ne
ticeye göre biri üçiincii, diğeri 
ele cllrdl el .a.akbr. B. he
saba g6re betinci Anadolu, Altın
cı Beşiktaş, yedinci ve sekizin· 
cilik dereceteri ele Galat-.ray 
Fenerbahçeye aittir. Beykoz .. 
Vefa nıaçmdan sonra bu derece
leri resmen ilin edeceğiz. " 

Fubol şampiyonluğunu sene
lerdenberi ellerinde tutan Gala
tasarayla Fenerin bu sene yedin· 
ci ve sekizinci dereceye kayde
dilmeleri, insana nekadar garip 
geliyor, değil mi? Mesele hak
kmda F enerbabçe kaptanı Zeki 
Beye de temas ettik. Zeki Bey 
bize ... M'I .t,lecli: 

.. - Bu seneki pmpiyonluk 
lstanbulsporun en urih hakla· 

dır. Fenerbahçeoin yedinci ve 
ya sekizinci olarak ilin edime
sine gelince; biz bu sene maçla· 
ra iştirak etmedik. Bu sebeple 
maç yapmayan bir takamı itter
lene 46 ancı olarak ilin etsinler, 
bu cihet bizi hiç alAkadar et• 
mez ... 

Malom leselı 
Tllrk milb takımile Macar B. 

milli takımı arasındaki temail1 
maçlar yilıtinden futbol federa1-
yonile la~ futl>ol ı.,eti ara
•11ll1t ..... iP. ., - llati-
111 cıma.. futW ..._,onu, 
&.tanbuJ mmtakuına boykot ce
zasa vermek iatemiıti. 

Otrendifimize gire lstanbul 
mmtakua bir itinmame pder
miftir. ltiruaamede futbol f6cle-

lstanbul Dördüncü lcra Memurlu 
ğundan: Cemile Hanımın Suat Kudret 
Ha111mdaki alacağından dolayı birinci 

derecede ipotek irae edilen şebıade
bqmde Hotkadem mahallesinin Selim 

pata yokutunda eski ve yeni 17 nu 
maralı bir bap hanenin nısıf bisseei 
otuz gün mliddetle ihaleyi evvellye 
miiıa~edesine vazolunarak C19 yk 
liradan talibı uhdesinde olup bu kerre 
yüzde bet zamla 'ie on bet glln mad· 
detle ihalel kat.iye mbayede&ine va 
solunmuıtur . 

Ahtaı> kapıdan zemini lif d.öteli 
iP tbale: prilir methaldon tefrik eclil
m it malta döteli tathga geçilfr, meı
kllr taşlı~ Uzerindo üç basamak ile 
çıkıltr bir oda ve t~hğa maklup ay· 
dmlık mahalli gayrı mestm -alaturka 
ocaklı maa tulumba 'kuyulu hır mut
fak mevcuttur tathkt iki adflt &O 
mnlft kUp ..vdır. 

Alıfi.p merdiveDd ttmnei kata 
çıkıhr ofa ı rinde bir oda ve bir 
h il mevcuttur. ikin ı kat ta aynıdır 
bfrincı v ikineı katlarda IOkata naıa.r 
,abnatl olu ı zkur h nt- dP-rununda 
1 ktrik 

rUJ.unun heyle bir eeza ~er
m;ye aalabiyettar olmacLjı, bu 
meseleye ancak umumi merkezill 
karışabileceği kaydedilmektedir. 
l.tubm mınta.kuı aynca Macar 
takımı hakkında umumi merkeı.e 
mufassal bir rapor g&adermiftir. 

lzmir • lstaıbul laça 
Ôn&mü ı:deki cuma glln& lzmir 

maılltılti le l.tanbul muht liti 
aras nda Tabiım Stadyomunda 
hir ... ç yapılatakt r. Bu itibarla 
Seli ıik mublıelitinb ıehrimize 
gelmesi şinıdiJik kalmış demektir. 
lzmir11'er pertembe günD tehri· 
9ize gelmiş olmeaklardır. 

htanbul mıı6telitinin fU te
kilde çıkma11 •arr&r etmletir : 

Avni, Mithaıt. Burhan, Reşat, 
Nihat, Cevat, Rebü, Fikret, Zeki, 
Sallhattin. Niyazi. 

Enosis Geliyor 
13 Mayısta Fenerbahçe -Ye 

Gslıt11•., '*1mlariyle birer 
mftsabalca yapmak üzere Atinamn 
birinci sınaf klGplerinden Enosis 
ıehrimize gelecekür. 

Enosis futbolcuları ile birlikte 
bir de atlet kafilesi gelecek. bu 
münasebetle ıehrimizdeki birinci 
umf b&tün atletlere k&pde nıfi.. 
tabakalar t~rtip edilecekir. 

Y •11i Neırigat 

Hılivul 
Tlrldyemizln yeglne lhiema 

meclllUUI olan • Holivut" an 12 
inci saym birçok artistlerin g&zet 
reıimlerile intişar etmiıtir. Kari
lerimize tavaiye ederiz • 

Atlterlilr Daweti 
Beyotfu askerlik ıubealnden: 
Kısa hizmetli ve (D)hkraaana t a.bı 

biltmum efendiler, ihtiyat sabit mek
tebine &evkedıleceklerinden hemen 
ıubeye mOraeaatlan 10.uaa i An 
olunur. 

r nmek istiyol'8 
5 adet kup n ile 

iad edilmez. 
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Hasan Zeytin Yağı Dünyanın en leziz ve saf yağıdır. Tam kiloluk 70 - Tam 
okkalık 90 - 5 ve 13 okkalık tenekelerde tam okkası 
80 kuruştur. Ha.san Ecza Deposu. Toptancılara tenzilat. 

Dişlerin inci 

Gibi Muhafa

zası Yalnız 

~.:..~ f • • •• ~·~ ~ • • ~ t- -: ... : . .. : - . . _,., ·.:_ ... ',.. ~ - . 
. . . 

Ankara Sergisinde lpekiş kumaşları 
r.U//'-'""""-'-'1'.1".ll.1.1'.l'.l.lllllllJ~..F.l'll'lll.l.l.lllA 
~ . 

~ . 

~ 1932 ilkbahar ·. 1 ve yaz mevsi-1 minin ince krep modasıdır. 
1 Bir krep ki, hiç bir hanımefendi, bul nunla yeni bir elbise yapmak zevkin
i den, kendini asla mahrum edemez. 1 . p,,,,,,,,,,,,.,,,,,.,,,.,.,,/,,,,,,,.,,.,,.,,.,,,,.,_. 

Kumaş kenarında 

İP KİŞ mar ası 
Güzellik - ve 
Sağlamlık garantisidir 

OPUS krepinde de bu ın::ır'{a vardır. Çunkü: 
1 

ıl • - ı, 1 - ' ,,. ' -.... • • ' 1 • ~' • ~ • ~ • • ',.k' • rl ........ ·~,.ıoll. .- t - i , )o • • . . ' . . . -- ı:-,.. -.,. . '. '··r.:·~· •. _, .. ~ ... · /1.) ·~t"'--·~:c l .- .. "d- .····· ,, '.. . ~· 
~.·:+,.~ · - · · ...; · "4&- ·, . ,. .p~~p-~ ·~~ z~,.··.'··"··: ~ -,.~: .. ·"I: :-.. 

! ~- ~~~-·t:-r~• :."';·· J-e,.· ... ;~~ ~~· .,,..t_~~.lf,:$:.Jf-i ·.f' -·;1 J.- ,f :··. :- - .. • ··. ,.. <1 .. • 
t • -... :·. ~ -..... ·:·_ ... :~ *!" • .. ·.~-<Pi. ~-~· .',...: "f. . •'"::: ..... 

fstanbul ve Ankara 
satış mağazaları 

•• •• gunu 
açılıyor 

kabızlı~a karşt: 

her iJaçtan üstün 

nebati müshil J İstanbul ve Taşra, Saçlarmızın tabii 
haplarını tercih eczane ve depo- rengini \ ernıek 

ediniz. !ardan arnyın z. iç'n 

' Ltd Şirket 

Tel. 21128 YEDİKULE İSTANBUL Tel 21128 

F L O Ş iplikle YÜN 

boyar 

büker 

PAMUK 
Boyar Büker Kasarlar 

arJatır (Merserize eder) 

Grizet Yapar. 

büker 

boyar 

Pa z k İoe.k ·ve Yün Bezleri 
BOYAR KASARLAR ÜTÜLER GENİŞLETİR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanları 

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

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

İstanbul Gümrük Muhafaza Mü-

1 emsil ve müsamere vermek üzere asgari beş kişilik gruplar 

halinde seyahat etmek veya beş kişi iicreti vermek şartilc Devlet 

De.niryollarında seyahat edecek tiyatro ve musiki he}etlerine ma· 
halli be ediye reisliklerinin vesikaları mukabilinde tren ücretlerin-

den °o 50 tenzilat icrasına dair D. D. • 59 numaralı bir tarife 
ihdas edilmiştir, 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. 

Zafryeti umumıye, iş.ihasızlık ve kuvvet.sizıık halatında. büyük 
faied ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

Hulasası 
Kullanınız.. Her eczanede satılır 

Kullanmakla 
Kabildir. En 

Mükemmel Diş 
Macunudu·.ı 

1 
Dr. Celili Tevfik 

Zührevi ve idrar Yolu 

Hastalıkhrı Mütehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddesi 
No 35. Saat. 2 - 6 

Dr. A. ŞAUl 
Dalıilige Miitelıassısı 
Pazardan maada berp 1 - 4 

Balat H1zır çavuş Rlfatefendl ıokak: 9 

Ölçü üzerine 
Fenni 

Kasık Bağlan , 
Mide, barsak, 

böbrek 
düşkünlüğüne 

Fenni 
Korsal ar 
İstiyenlere 

ölçü tarifesi 
gönderilir. 
Eminönü: 
İzmir sokağı 
Tel. 20219 

Zaharya Oreopulos 
t.linl!llliE. 

Dr. Ali Esat 
Gülhane doğum ve kadın 

hastalıkları muallimi 
H:ıslalarmı cumaJ an manda hergün 

2 den 6 ya kad:ı.r Cıığaloğlunda Yere

batnıı caddesinde Orhan Bey aparlı• 

manı No. 3 te knbul ve tedavi eder. 
~~~~ Telefon~ 23294 

dürlüğünden: -
- 1 Gümı·ük Muhafaza Alayı revirleri için aleni münakasa ile 

füiç ve sıhhi malzeme alınacaktır. 

2 - İlaçların ve sıhhi levazımatın miktar ve evsafını gösteren 

şartnamel"'rin sureti musaddakast müdüriyet kaleminden alınacaktır. 

3 - Münakasa ı 1 Mayıs çarşamba günü saat 14 te Muhafaza 
müdüriyetinde yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin şartnamesini tetkikile ve 0 o 7,5 teminatlarile 

birlikte tesbit edilen gün ve saatte haztr bulunmaları. 

AN .. RA: BALIKPAZAR CADDESİ: No. J TELEFON 1096 

İstanbul Gümrükleri Muhafaza 

Müdürlüğünden: 
1 - Merakibin ihtiyacı için 9 kalem pazarhkla yerli malzeme 

alınacaktır. 
2 - İsteklilerin müfredat listelerini tetkik etmek üzere müdü· 

riyete muracaatleri. 
3 - Pazarlık 4 mayıs çarşamba günü saat 14 te icra edilece· 

ğinden taliplerin % 7,5 teminatlarile tayin edilen günde haztr 
bulunmalart. 

Tıraş bıçaklarını 
Her yerde arayınız 

Son Posta Matbaasl 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Rağıp 

Neşriyat Müdürü: Halil Lütfi 


