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Roma, 29 - Türkigege açılacak otuz milgon liralık kredinin esasları hakkında il.~""" 
e mütabakat hasıl olmuştur. Bu kredinin üçte biri naklen verilecek, üçte biri bo ~~-r 
ıza mahsup edilecek, diğer üçte biri de müştereken yapılacak i /ere sarfa/una c: ktit. 

(Baıvekil Paşanın Romadan avdetine ait tafsi at üçüncü 1ayfamızdac&,) 

Seyrisef ain idaresinden lBir Delinin 

Bı·r Yıg"' 10 ş•kA ti işlediği Facia 1 ay e e Gönen ( Huaual ) - Kuaba-
______ mızda Reıadiye mahallelİDde o-

Dün Millet Meclisinde idarenin ilgası 
Ve Hatta İflası Bile ileri Sürüldü 

turan Kebapçı Ali isminde biri 
cinnet getirerek karısına balta 
ile aldırmlf Ye zayalbnm b&flDI 
parçalam11br. Kadın g&çllkle 
kurtanlabilmiştir. Mecnun koca 
tevkif edilmiştir. Kendisine baba
•ının ismini sormUflat, fakat ce
vap alamamıılardır. Ali iki sene
denberi evinden dııarıya çıkma• 
mlf ve bu uzun mllddet zadında 
hiç kimse ile tek kelime konut" 

Ankara, 31 (Hususi) - Dün 
Millet Meclisinde Seyrisefain ida· 
reainin 932 bütçesi müzakere 
edildi. Bu mlloasebetle çok ağır 
Ye fiddetli tenkitler oldu, ağır 
bir asabiyet havası içinde müna• 
kqalar yapıldı. Seyrisefaioin ida· 
resizliğinden uzun uzadıya balı
Hdildiji gibi, idarenin IAğvını is- . 
tiyen hatipler bile görüldil. ilk söz 
alan Sllleyman Sırn B. (Yozgat) 
Encllmen namına izahat vererek 
Seyrisefain 932 b6tçesinin 
1,300,000 lira açıkla tesbit ec:lil
diiiai, çok tuarraf yapddıiım 
llyledi. 

Soara .... Şeftet Bey 
IJ it kalkarak Seyrisefainin 
tiiP rekta tenkide llyık bir 
....... uhlulan. lmirlwin .... ._.dan mahnua bahmdutanu, 
ftlifede İlllİcam ve intizam olma
clajuu lcl.renln m...U. botuJdu
lan. eberl7etle lhtiyarlamıı 
...,... almdıjma .ayledi ve ıunu 
alatb: 

, mamışbr. 

ir Fransız Mek
tebi Ka.nabldı 
Çünki B~anassur 

Ettirdiği Anlapldı 
Bebekteki Pn.nsız c Sen Jozef • 

mektebinin Tart talebelerden buıla· 
DUn "dd .. llllcumlara ulMJan rına Hristiyanlık akl4elerl aşıladığı 
•JPll•ı ... •lll Umlllft ........... •e bUbıuın ~~- llavriye Hanım 

___._.... ... ·h1nhlde Wr lft:ft ı tanai9111' ~ 
hımlfala. iMIJll ,,.._., Vekaletine ihbar 

ld•-- cleYlet ...... W far• edilmlıtir. 
J• bara)'& Pefket çekti;ini, yapıl- Vektlet, mUfcttitlcrine derh&l tah-
makta olan tenenllhler parasımn kikat yaptırmıı, neticede tanassur 
bayle bailflanamıyacağmı, gemi- hldisesi sabit olm119tur. Bunun flıe-
lerin biletlİz teyahat edecekleri rine hUkfimetçe, mektebin on bet 

gün müddetle kapatılmasma karar 
talimatnamede muaarrah iken verilmlıtir. 11ektep dün u.bıta v 

(Rusyamn Kiyef Şehrinde 
Bir Kıyam Olmuş! .. 

Romen Membalan, Beş Bin Kadar 
Amelenin Bir Hare-
ketini Bildiriyorlar 

...,.. •• ,._Kipi .................... 
Bikret 27 (Hawl)-Bet bin • ele b11 kıt'a. peftilere k.,.. 

kadar- amelenin çahfbtı Klyef lmeket etaiek latememiftir 
!abrikalannclan. bazılanncla • ~ • Bamm us~ daha bnytlk 
11yan hareketı batıhtermiftir. bır G. P. U. kıt uı ıevkeclilerek 
Bir klaım Romen mat&uabma kıyam hareketi~. 
•erdiii malümata g&re, ba .._.. 40I lraW ~ 4 ! ,;,o-· l 
ket be. haftaclaaberl .JevmlJ• te.tdf ~ ıe 9le ha...-
rini alamadıklarını iddia eden vak'a mahalinde k1111aa clizildllr-
amelenin pev ilin etmesile baş- leri bildiriliyor. 
g&termiftir. Kiyam hareketi ha- [ Son Posta: Reemt ajanelann •• 
ber alınır alınmaz tenkili için bir meyip BUkret membaından intipr ect. 

•tr 1 n.L- • k d.l • bu haberi kaydi ihtiyatla telakki 
iDi aff 1 mwn::zeu leV e ı mlŞ- ederek yazıyor.] 

•- Blndiilm bir Seyrisefain 
nparanm lllb kamarasında 
farelerin bynqtığım g&iln-

aalAhiyetlerin niiatimal eclildijini Maarif Mflfettlıleri tarafından aedd 
Meclise 1,5 milyon açık ile re- .._di_ın_ıi._ıt_ir. _______ __.:;;;r ört Senedenberi Devam 

ce kaptana vaziyeti anlat· 
bm. 11 Ambarlar clolduj'andan fa
reler bu tarafa geliyorlar,, dedi. 

Re&k ŞeYket B. bundan sonra 
Yaparlarcla yatak çarp&, yor-

len Seyrisefainin tamamen gafil ~ıcaklan 
harektt eylediğini anlatb. 6' 1 

Refik Şevket Bey, bir adamın V 
eli Ue yapılan mubayaabn çok ı anıyoruz 
pahalıya maloldutUnu, idarenin Dlln lıtanbul, senelerdenberi 
elinde Yeaait varken )Ozde elli görmediği yakıcı bir hararet 
komisyon vererek k6m0r alcLfım içinde bunalmıttı. Gölgede 33 
16yledi ve dedi ki c dereceyi ge~en bu mlltlıif hara-

- Devlet paruı Ozerinde Mtten ıehirde bayılanlar bile 
Cl)eyama ı ı lacl .. ,,._, olmuttur. Hava bugün lodos ol· --------====-----------..... --=-===1=m::===rt cluiaaa •ara hu cehewmi ac.ak 

pa Jlztl dejiftirmek için mutlaka 
ba"N Yeraaek iham ıeldijini, 
Bandırma • l1taabul hatbnda 
leJÜal edenlerin ubraplarımn 

Şayialan Japon 
Parasını Düşürüyor 

Mo.kova, 30 (Hamal) - Yeni 
Japon kabinesi tepkklll ettikten 
IOnra Mançurideld Japon askeri 
laareklb inkitafa bqlam1fbr. Son 
ıelen haberlere 16re Japon ve 
hyu Raa kıtaab Rus hudut 
•mtakuma doira ilerlemek
tedir. 

Japon erkim harbiyeli, Şanı· 
.. , mıntakaamda bulunan fırka• 
lan Mançminin fimali garbisine 
•• Taibikarin ilerisine •evket· 
•ektedir. Dlbı, son kıt'alar, Şang· 
.. 7dan ayrılmıtLardır. 
'--~ taraftan, Ceneral Honjo, 
~~ Harbin civanna nak· 
-"Wflll'. Bir taraftan da bu 
lehria eimal ve fimali ıarhi•inde f PGD kıt' alan ileri hareketlerine 

e9am etmektedir. 
Londra, 30 - (HUIUll) - Ja

ton ..a. •• v~ talmBeri, borada 
llek le'fek bir vaiy.t .udiyor. 

8efvekU lnukaıtn a.-kute utrar 
ulNmU naldelunurk• .................. 

Bunlann luymetleri her an dtlr 
miye mlteQSa,Udir. Bunun .. b~ 
ıon Ru • Japon gerginliğine dair 
çıkan laiberlerclir. 

(Son Posta: 8a hu•ta, •Jl'lea 
betinel aaJf••••da .. malt.at 
nıdarJ 

deam .edecek demektir. 

Allrarada Sıcaklar 
Ankara, 30 ( A.A. )- Şehri

mizde sıcaklar bir baftadanberi 
hiuedilir derecede arhnlf ve sfl. 
lıunet derecesi buglbı gölgede 
Dk defa olarak (30) a çıkmıtbr. 

lmıir, 31 ( A. A. ) - Birkaç 
g&ndeoberi sıcaklar kendisini 
ghtermiye başlamııtrr. Din aft. 
huoet dereceıi gölgede 33 e çık· 
mııbr. 

Bulgaristan da 
Kıtlık İzleri 

Edirne, 30 ( Hususi ) - Bul· 
ıaristaom bazı taraflannda mab· 
aulslzlllk yllzünden ahali kıtlık 
çekmektedir. Razgratta çikan 
Kandenis ıazetesinin yazdıpa 
gire, Km:aali havalisindeki açLk 
fittikçe ıiddetlenmekteclir. Halk, 
~~ . birlikı. evini, yurdunu 
bnÜarak ıeçiaeeek yer aramıya 
pkmakt~. (Caopqa) k&yllncleia 
aö -liMe Utla Tlrldy•J• pç-
· ~ 

d~!'ao ~!!> _!>~a!~eP!!~~ 
Cemiyetinde piya"lgo biletleri aidabndan 28000 liralık bir miittlmal 
meydana çıkanlmış ve sabık Tayyare Cemiyeti MDdllrtl DurmUf Be1 
Aiır Ceza Mahkemesine verilmifti. 

M<thkemenin bugllne kadar geçen safhalan, bu suiistimalin ittar.
ıizlik ~zln elen vuuba ıelen bir açak oldalu kuaatiai teYlit et
miftir. iddia makamı, bu daYaJI bu cepheden tetkik edenk, h 
mlhim suiistimal davuuacla elyeYm l.tanbulda Tarıare Cemiyetiaia 
Sen ~· 1apmakta olaa llilnhi Efendi ile Sabık c..ı,.e 
MuUiebecW Alamet Be,lerin de ibmalclen dahil dava ._._ 
talep etmiftir. lılalıkeme heyeti iddia makamıbın ltu talebini '.IJ:S 
et~. El,... lrtrrb&da baham Al.et BeJla Mil • 1 

...... ~ 
iladef eri istinabe suretil-, alınacalcbr. 

~'---------------Buhr_a_n_a_D __ aı_r ____________ __..I 

- AziZiDı selli 'f:C: pek •..al• ılrtlyorum nn var? 
- 8-c- var, lcleyecek param...lek • ........... e.. ........ 
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Tavuk Ve Çiçek -------------------.. İngiliz Büyük Elç 

se~~~~. k~~r~!!0b?~- K R E O i Ta k a s P U L L A R s~~~ .. ~ir .~1~~~?m .. 
çekçilik ve tavukçuluk •ergisi rfalgadan ---- Gazi Hz. ne Çanekkale harbine da 
açıldı. Bu berdevamdır. Müte• ıı Eşya Mübadelesi Eski Pullar takdim edilen kitap münasebetli 
vazı bir teıekkül olan bu sergi Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B 

hakkında karilerimiı: buı te- Ne Gibi Efi:ya Nasıl Olacak?. 'T'eJavu··l'Jen lngiltere Büyük Elçisi Cenaplar 
mennilerde bulunuyorlar: y, 1. ~ U~ Uı bir mektup göndermı~tir. Mektupt 

--'-lbKl imli Rıfat B. Blyükacla TaYUk Parkı Alabı.lı·rı·z -- val''-ıyo1 Gazi Hz. nin kitabı dikkatle mii .... Hükumet, son kontenjan ka- n ~ K lea buyurdukları, kitapta kullanıla 
- Türkiye büyük bir ziraat -- rarnamesine zeyil olarak çıkardı- centilmence lisandan gerek Gaıl H 

memleketi olduğu için ziraat, Romadan gelen telgraflar, ğı bir t- ararname •ile memlekete Damga Matbaası şimdiye ka- nin gerek1e Cümhuriyet hükumetin 

h t 
·ı . d ltalyanların Türkiyeye ( 30 ) mil- ithal edilecek ş« k !r ve kahveye dar •-endı·sı'ne sı·parı'ş edı'len (l 20) çok mütehassis kaldığı, bu nazikin meyva ve ayvana sergı erı a• H. alaka dolayısile Gazi Hz. nin gere 

ima teşvik edilmelidir. Halbuki yon lira kadar bir kredi açhkla- mukabil ayni kı) melte Türk malı milyon adet posta pulunun mü· kendi namına, gerekse Türk milJe 
rım bildirmektedir. Bu otuz mil· ihracı mecburiyetini vazetmiştir. h h l kk ı bu defa açılan sergiye iştirak im kısmını bitirerek posta ida· namına en araret i teşe ür eri 
Yonun n·sh para digw er nısfı da Takasın ne suretle ve La 1gı· va· ibla& buyurduk!"'· l ktad eden firmalardan, bez fizerine ı: resine teslim etmış· tir. Şimdi mik· 15 

- ı yazı ma ır. 
makine ve saire clarak veri· sıtalarla yapılacağı f İya.!>ayı ya- Macarr·standa a· y ldö o 

l·sı·m ve adres yazıldıg· 1 •• rı·n vergı· ı tarlara az olan (20) kuruştan rr 1 n m 
., lecektir.Piyasada, talyanlann bize kından alakadar etmektedir. Bizim istenmiştir. Senenin muayyen bir )d ı fazla kıymetteki pulların tabına Peşte, 30 ( A. A. ) - Kozeg şen ne gibi makineler verebilecekleri a ığımız ıırn.lımata göre, takas riııde Kıanuni Süleyman ordularınııı 

gününde milli noktai nazardan ve Türkiyerle ne gibi sanayi tesisi talimatn"mesi Veki!Jer Heyetine devam etmektedir. Viyana üzerine yürüyüşünü durdura 
açılmış olan hu gibi sergilerden· için uğraştıkları hakkında telki- sevkedilmiştir. Takasın şu suretle Matbaa ayni zamanda Maliye müdafaanın 400 üncü yıldönümn d 
vergi alınmamalıdır. kat yaptık ve şu neticeyi aldık: yapılacağı kuvvetle tahmin edil- Velcaleti hesebına (18) çeşit yeni layısile bir kule rekzolunmuştu 

tc " İtalyanlar, Türkiyeye, elek· mektedir: harflerle damga pulu basmakta• Bugün bu i1.:idenin kiitat re1 
Sabri isey (ficvet Odasında, Ziraat k 1·h . l . h ki dır. Bunların mu" hı'm bı'r kısmı büyük merasimle yapılmış ve m 

mlhcndlal) tri nıotorlan, mensucat maki- racat tacır erı i raç etli eri rasimde Türkiye sefiri Behiç Bey dt 
_ Sergiler, bilhassa zirai neleri, hamur makineleri, olomo- mallar h.1kkında üç beyannam~ bitmiştir ve bu hafta Maliye Ve• hazır bulunmuştur. 

aergiler memleketimizin iktısadi bil, kamyoııı, vapur, tayyare ve tanzim edec~k~er, bunun birini kaletine gönderilecektir. Vekalet Ferit Bey Ankaraya gidiyo 
. Gümrüö-e, birini Tic:ıret Odasına b il d k•fi ·k d k inkipfı için elzemdirler. İmkan saıre verebilirler. "" u pu ar an a mı tar a sto Dün sabah şehrimize gelen aabı 

clahl·ıı·nde bunlann sık sık ve Esasen ftalyan firmaları, öte· verecekler, resmi bir makam ta- yaptıktan sonra bütün vilayetlere Londra s.?firi Ferit Bey bu akşa 
rafında bsdik edilecek olan üçün- d k Ankaraya gidecektir. 

,,.n ll.. b. t d .1_ denberi Türkiyede mensucat sa· tevzi e ece ve aynca bir ilinla 1 h. ld , .. mu u ır arz a yapumasım cüsü de kendilerinde kalacaktır. n ısar arelerinde 

E 
· t k b w d b' nayii, iplik. kuma•- kagıv t fabrika· B ~ b . eski pullar.o hükümsüz oldumı-mm e me ve u ugur a ıç- P u uçfıncii eyanname, pıya- o- inhisar idareleri bugünden ftib .. 

ır fedakirlıktan çekinmemek lan tesis imkinlar•m tetkik et- saya çıkar.labllecek ve ithalat nu da ilan ederek piyasadan ren yeni kadrolarla ite baflamıtbr 
ımdır. Yalnız istihsalle mak- mektedirler. " tacirleri bu beyannameyi alarak toplatacaktır. Açıkta kalacaklara bugün tebliga 

At hasıl olmaz, mahsulib, key- it~alit İl.! ihracatı takas ettire· B M J 1 yapılmaktadır. 
fiyet ve kemiyeti ile. Şehadetname ceklerdir. ir ese e. ihtikar Mı Var? 

* B • V f •ı S K Son zamanlarda hiçbir sebe 
Lütfi Arif B. - Ziraat oda• umumi Sahtekarlık Maznunları ır '"'a l eyyar Berberlerden a- yokken benzin fiatleri yükselmişti 

lkl.tlbl _ Bundan bir ihtikar manası çıkarahyo 

- Birinci yapılacak iş: Hü- Mahkem_e!e Verildi Bimarhanege zanç Vergisi Alınacak Mı? Tavukçuluk Sergisi 
kümet, azami teshilat göstermeli, Para mukabilinde sahte şeha- G d d Dün Defterdarlığa dükkan sa- Tavukçuluk ve çiçekçilik sergiıl 
duhuliyeden resim, iJan!ardaa detoameler tanzim ~dıld;ğini ve Öıı eril i hibi sünnetçilerden birisi müra- nin cumaya kadar açık kalmua m 
resim almamalı. b h d l d caat ederek İstanbulda ylizlerce vafık görülmüştür. u şe a etname eri tanzim e en- Bileciğin Aktaş köyiinden 

Cemiyatı hPıyriyeden bu resim- lerle bunları kullananlar hakkında yirmi altı yaşlarında Emin oğlu kimsenin dükkan açmadan sey- Haliçteki Facia 
ler alınmad ğı h.Jde bu sergiler• tahkikat yapılmakta olduğunu .Satılmış geçenlerde köyünde bir yar berberlik ve sünnetçilik ya- Evvelki akşam haliçte parçalana 
den resim almaktadır. münazaa neticesinde Hüseyin is- parak her sene binlerce lira ku- bir sandaldan denize düşcrl:k fazl 

Sergilerin daha muntazam şek· haber vermiştik. minde birisini tabanca ile öJ- su yutan müezzin Hakkı Ef. d 
Bu hususta Uzun b·ır mu""ddet· zandıkları halde kazanç vergisi b t h d -1 il tü 

le ifragıv mümkiindur. Halkın dürmüştür. 88 8 
ane • 0 

m f r. 
t b · t bk'k t kt ı vermedikleri ve bu yüzden ha· I rağbeti de artmaktadır. Geçen en t:rı a 1 ·a yapma a 0 a:ı Tevkif edilen katil delilik hracal Ofisinin Tebli""gi 

k 
Maarif Vekaleti Umuıni Mü- ~ ·· t d·v• · · h · · zinenin varidatı zıyaa uğradığı aene i sergiye nazaran bu sene· as3 n gos er ıgı ıçın şe runıze h kk d b hb ihracat ofisinden teblit eilmittir 

ki sergiye gösterilen rağbet faz• fettişlerinden Besim ve Ekrem getirilerek Adliye doktorları ta· a ın a ir i ar yapmıştır. Macaristan hükumeti fındık ve bade 
ladır. Sergiye İstanbul halkı, Beyler mesailerini bitirmek .üze· rafından muayenesi yapılmış ve Filhakika dükkan sahibi sün• ithalini 21 mayu 932 den itibare 
Beyoğlu halkından fazla alaka redirler. Bu sahtekarlıkla alaka· kendisinde tehlikeli surette akıl netçiler birinci sınıf mükellefler· hususi müsaadeye tibi tutmuıtur. 

göstermiştir. d l b' k k. . hk hastalığı görüldüğü için Bakırköy den sayılarak kendilerinden kazanç Irak hükiin:eti tütün ithal resmin 
ar o an ır aç ışı ma emeye hastanesine gönderilmiştir. artbrmıştar. Alikadarlar ofisten ma 

Memleketin yumurta ihracatı verilmiştir. Bunların muhakeme· vergisi alınmaktadır. Fakat ser• lümat alabilirler. 
vardır. Bundan böyle memleke- lerine yakında başlanacaktır. Veni Bir Tayin best sünnetçilerden ve berber· f e b h · T b "k 
tin tavuklan, yumurtlayıcı cinsler- lerden ayrıca bir kazanç vergı·si ner a çeyı 8 rı 
1 

Mükerrer Sigorta Şirketi Komi- Futbol Federasyonu, Fenerbahç 
e ıslah edildikçe tabiidir ki yu- Sergi Davam Ediyor seri Saim Bey Ticaret Müfettiş- alınmıyordu. Defterdarlık bu hu· kulübünü, memlekete güzel bir ata 
murta hasa.lata artacakbr. . Vilayet konağı bahçesinde liğine tayin edilmiştir. Saim Bey susta tetkikat yaptıracaktır. kazandırdığından dolayı tebrik et 

Çl~eklere gelince: Şimdiye aplan ikinci bahçıvanlık ve ta- İkbsat Vekileti Harici Ticaret • mektedir. Federasyon, kulilbe b. 
1-dar Cenubi ltalya ve F--.. ·d·- Şubesi Müdtirlliğil vazifesini ifa Bankaların Te~ebbOsU habra olmak tlzere bir vazo hectı1 
- ·- - vukçuluk sergisi 3 haziran 932 T t :-~1 -
l

etirilmekte olan ...içek yeri- edecektir. e • .. ....-. 
y· ·~ cuma günü akşamına kadar hal· Şehrimizdeki bankaların mil- y • p I* M dtlrll 

memlekette yetiştirilmiye başla- ,___ al b k s · f · K t"f· d ı em 1 ıs a IUU Ve \ e enin ziyaretine 8ÇI eyrıse lift oopera 1 1 Ür eri bugünlerde ikinci bir 
nan muhtelif çiçeklerin ziraati b d rul k p b I k Polla MldGrlütüne tayin oluna ulun u aca tır. erşem e gll- SeVPisefain tarafından tesis top antı yapara tlltlln depolan- Bakrk6 ka k ı:e 
tekemmül etmektedir. Bu yüzden ,. · Y yma amı rehml & 4Ga nü muvasaletine intizar olunan edilecek olan memurin koopera· mn sigorta ~dilmeleri için Iİgor• yeni vazife1ine baılamJtbr. 
ta Almanyaya kadar çiçek ihraç ismet Paşanın sergiyi ziyaret tifinin nizamnamesi lktısat Ve- tacılar nezdinde kuvvetli teşeb- Uıcuzluk 
edebileceğiz. edeceği nmit olunmaktadır. kiletince tasdik edilıniştir. bnslerde bulunacaklardır. ------Sükna Tedbirleri 
Bedelleri Bir Sarhoşun Cinayetı• Tilrta~üre-ti.: ;..~=io~~~r 

d k d 
gaJi'İtabil bir dereceye kadar yükse 

Şim iye a ar muallimlere bir ıeviyede olan geçinme farkları 
mnktesep bir hak olarak verilen hafifletmek ve ucuzlatmak için bütüa 
dkna bedellerinin hazirandan Dün gece Galatada kanlı bir cinayet olmuştur. , larken Tahir Efendi tabancasını kanşbrmıya bq- idare memurlarını n belediyeler 
itibaren kesilmesine karar veril· Adliye süvari mübaşirlerjnden Tahir Efendi dün laınış, fakat silih birdenbire ateş almıştır. Çıkan çok ehemmiyetli bir tamim ile faa• 
111i•tir. Bu karar muallimlere bil- akıam bir hayli rakı içmiş ve Galatada madam kurşun Hayganoşun kalbine isabet etmiı ve kadın llyete davet etmi" ittihazı lbımge-- len kanuni, idari, lkbaacU tedbirleri 
dirilecektir. Hayganoşun evine misafir gitmiıtir. Gece oturur- derhal 6lmiifttlr. a&termlttir. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Ve Erkek Olan Kız 

1 : Komşu - Hasan Bey Ba· ı 
hkesirli bir kız erkek ollllUI-

2 : Hasan Bey - Bu kızcağız 
pyet erkek olmasaydı, bir iki aene 
IOlll'& bir kuuneti ç•bcak ... 1 

3 - ••• Dert isti murat listll l 
evinde oturup her ıeyi kocaııadaa 
beldi1ecekti... 

4- ... Halbuki 
babua olacak. •• 

timdi aile 1 5 - Oıtelik bir de yol vergili 
verecek. •• 



Hersi• 
Alman 
Buhranının 
Sebebi Nedir? 

SON TEL(l!RA.FHABERLElfiı 

HiUer iktidar Mevkiinde 

Brendizi 30 - Saat onda 
Brencliaiye geldik. llmu• bir 
halk kltleli \e Fafİll ilcilerl 
......... k .... ıpdalc; ... ,. ...................... , .................... ... 
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( Tarihi Fıkra l 
Ayas Paşanın 
Varisleri 

Ayaspaşa mezarlığı, mufassal 
bir dava zemini oldu. Bir taraf
tan Belediye ile Evkaf, mezarlı

ğın kendilerine ait olduğunu 

iddia ediyor. Diğer taraftan o 
ölüler aşiyanımn tasarruf hakkını 
benimsiyenler çırpınıp duruyor. 
Mezarlığın tarihini tesbit için 
Babıali sicillerini karıştıran mü
-verrihlerle Şinasi merhumun o 
mezarlıktan atılmış olan kemik· 
lerini arıyanlar da başka !... 

Mezarlığı aparbmanlarla süs
liyenler bana kalırsa: 
Mukbcrlerl mahveyleme!Je girdişi devran 
Bir ev ynpncıık yer bulamaz hahenişlnnn 

Hakikatinden mülhem olmuş• 
lar, cüret almışlar ve l u karlı işi 
yapmışlardır. Onlar, her evin bir 
mezar üzerinde yükseldiğini iddia 
etseler hak kazanabilirler. Çünkü 
üzerinde yaşadığımız toprak diri
lerden ziyade ölülerle meskündur. 
Fakat Belediye ile Evkaf, mezar 
taşlarından ev yapmak ve yaptır
mak hakkını kendilerine münhasır 
biliyorlar. Bu telakkide de onlar 

• baklıdırl 

Benim merak ettiğim nokta, 
Ayaspaşanın torunu olduklarım 

ıöyliyenlerin bu iddiayı nasıl tev
ıik edebilecekleridir. Malum ol· 
duğu Uzere Ayaspaşa, Kanuni 
Sultan Süleymaoın sadrazanıla
nndandı. Üç kardeşi papaslı, 
Avlunyada oturuyorlardı. Bu pa
paslar nakus çalıp İncil okurken 
Ayaspaşa da, kiliseleri camiye 
tahvil ettiriyor, ve Macar ovala
nnda Müslümanlık namına pala 
oynatıyordu ! 

Paşanın cesaretine, askeri 
liyakatine, hakşinaslığma ve is
tikametine toz kondurulamaz. 
Yalnız cahildi ve . . . . kadana 
düşkündü. Gün olmuştu ki ko
nağında kırk beşik birden sal
lanmıştı ve bütün bu beşiklerdeki 
çocuklar baba olarak Ayas Pş.yı 
tanımışlardı!. Memleket nüfusunu 
çoğaltmak için yedi asırdan beri 
hizmeti sebkedenlcrin listesi. 
yapılsa en başa merhumun ismi 
konulmak ve o gibiler için abide 
dikilmek icap etse bu şerefi 
yine ona tahsis etmek lazımgelir. 

Ayas Paşa, 13-temmuz-1539 
tarihinde öldü ve cenazesini teşyi 
için tam yüz yirmi evlat bıraktı. 
Onların hepsi babaları gibi üre-
tici bir kudrete malik olup ne
silden nesile de ayni kudreti 
devretmiş iseler, bugünkü dava
cılar bir değil, yüz değil, bin ve 
hatta on bin kişi olmak iktıza 
eder. 

İşte merhumun torunu olduk
larını söyliyenlerin izah etmiye 
mecbur bulunduklarını zannetiğin 
nokta budur. Neseplerini usulü 
dairesinde Ayas Paşaya iltika 
ettirebiliyorlar mı ve - biri ba-
balan olarak çıkarıldıktan sonra 
geri kalan - yüz on dokuz am
ca ve halanin isimlerini saymak 
ellerinden geliyor mu? 

Ben mahkeme reisi olsam 
ilkin bu ciheti araştmrdımf 

Silivride 
Spor İşleri 

M. T. 

Silivri (Hususi) - Kasabamız
da bir müddet evvel b~ş spor 
klübü teessüs etmişti. Fakat bun· 
lann bir kısmı gayelerine lirişmiye 
muvaffak olamadan dağıldılar. 
Şimdiki halde burada faal olarak 
iki klüp vardır. Bu klüplerin 
futbol takımları kendi aralarmda 
fd..:i~lı müsabakalar yapıyorlar. 
ft..yı ıca civar kasabalara da gi· 
derek maçlar tertip ediyorlar. 

ET HABER 

k st 
a 

•• n ıır 

Çıktı, 
Yazıyor 

es 

Van (Hususi) -
Bu havalide kış 
mevsiminin şid· 
deti o kadar faz .. 
ladir ki yollara 
ve her tarafa 
dağlar gibi bi· 
riken kar yığın• 
ları nakliyata 
sekte verir. Bu 
sebeple senenin 
mühim bir kıs• 
mında otomobil
ler işli yemez 

Genç ve müuev· 
verler, hatta yaşlı

lar bile boş va· 
kitlerinde derhal 
kaleme sarılarak 
şiir yazıp nazım 

düzüyorlar. 

Okadar ki iki 
genç biribirine 
tesadüf ettiği za· 
man ilk sual ola-

rak yeni bir şiir 
~----~__,,.._.,..,. :;azıp yazmadığını 

olur. Bu sene Yanda bir bayram gUnU halkm TezahUratl 
kışın şiddeti yü· 

soruyorlar. Buna 
şiir hastalığı da 

zünden yedi aydanberi otomobil bizim kış otomobilimiz olan 
hasreti çekiyorduk. Fakat ilk kızaklar ve develer istirahate 
otomobil dün bin müşkülattan çekildiler. 
sonra Diyarbekirden şehrimize Bu sene burada bahar ve 
geldi. Bu suretle kışm artık ta- yazın ilk modası, gençlerimizin 
mamen uzaklaştığına ve yaz mev• şiir yazmak modasile başladı. Bu 
siminin başladığına kanaat getir- şairlik modası bugün şehrimizde 
dik. Kış mevsiminde nakliyat hu- salgın bir haldedir ve memleketin 
susunda çok işe yarıyan ve her tarafını istilA etmiş gibidir. 

diyebiliriz. Bu moda veya bu 
hastalık bir müddet daha devam 
ederse şehrimiz bir ( şiir beldesi) 
olacaktır. Nmumi yerJerde, hatta 
ticarethanelerde müşteriler ve 
dükkan sahipleri boş vakitlerini 
siir yazmak ve şiir okumakla ge· 
çiriyorlar. 

VAMIK 

Elô.zizde 
Bir Şeririn 
Cinayeti 

1 
Antalya, Eskişehir Ve Çankırıda 

Elaziz (Hususi) - Burada 
çarşı ortasında bir cinayet olmuş 
ve Mazgirtli Aziz ağayı, Kamber 
isminde bir adam yaralamıştır. 
Haber aldığıma gôre hadise şöyle 
cereyan etmiştir: 

Mazgirt ağalarından birisi 
bundan üç dört ay evvel çarşıda 
bir çocuk tarafından öldürülmüş-
tü. Rivayete göre bu adamın 
öldürülmesinde Aziz Ağada met-
haldarm'ış. Maktulün a!<rabaları da 
Aziz ağadan intikam almıya ka-
ra!" vermişler. 

Dnn öğleden evvel Aziz Ağa 
Odun pazarında duruyormuş. 
Yukardan Kamber gelmiş ve 
tabancasını çıkararak Aziz Ağaya 
ateş etmeye başlamıştır. 

İlk kurşunu yiyen Aziz Ağa 
hemen yere düşmüştür. Fakat bu 
s11ada orada bulunanlarl Kamberi 

yakalıyarak yetişen polislere teslirn 
etmişlerdir. Aziz Ağa üç yara 
almıştır. 

Muıtofa 

İzmirde 
Vali, Belediye Bütçesini 

Tasdik Etmedi 
lzmir, ( Hususi ) - Şehir 

Meclisi geçen içtimaında Belediye 
bütçesini kabul etmiş, fakat ev· 
velce Belediye tarafından istikraz 
edilen iki milyon liranın öden
mesi için bütçeye tahsisat kon· 
ınamıştı. VHayet bu şekilde ha· 
zırlanan bütçeyi tasdik etmemiş 
ve tekrar meclise iade etmiştir. 
Bu sebeple lazımgelen teşebbüs· 
lerde bulunmak üzere Belediye 
Reisinin riyasetinde bir heyet 
yakında Ankaraya gidecektir. 

Darülbedayi Malatyada 
Elaziz ( Hususi ) - Diyarbe· 

kirde bulunan lstanbul Darülbe
dayi heyeti şehrimize gelmiş ve 
burada Uç temsil vermiştir. Ve
rilen temsiller büyük takdirlerle 
karşılanmıştır. Heyet bugün Ma
latyaya hareket etmiştir. 

Geçen hafta için- e~it;~~~2i 
de memleketin heı 
tarafında jimnastik 
şenlikleri icra edil· 

di. Binlerce kız ve 

erkek talebe hep bir 
arada idman tezahürleri yaptılar. 
Muhabirlerimizin gönderdiği bu re
simlerden yukarıdaki Antalyada 
yapılan idman şenliğinden bir 

intibadır. Ortada Eskişehir mek
teplerinin kız talebelerini görü-

Marmarada 
Adanın l(öylerinde Fiatler 

Çok Pahalıdır 
Bandırma, (Hususi) - Mar

mara adasında bulunan karyeler· 
de dehşetli surette ihtikar yapıl
maktadır. Nahiye olan Marmara-
da belediyenin bulunmaması ha
sebile bakkallar gıda maddelerine 
istedikleri gibi fiat koymuşlardır. 
Ekmeğin tanesi nahiyede 10 ku· 
ruşa, köylerde ise 15 kuruşa sa· 
tılmaktadır. 

Adanın köylerinde ziraat ol
madığından köylü ekmeğini köy 
bakkallarından 15 kuruşa almak
tadır. Zaten köy halkı tamamile 
taşçılıkla iştigal etmektt! ve ame· 
le olarak yevmiye elli kuruşla 

çalışmak ta dırlar. 

Yakalanan Şer;rıer 
Adana (Hususi) - Birkaç gün 

evvel Kozan civarında Sokak 
köyünü basarak Yusuf isminde 
birinin paralaranı alan herifler 
yakalanmı~ltr. 

yorıunuz. En alttaki resim d~ 
Çankırı ortamektep talebesinin 
idman tezahürüdür. Muhabirleri· 

miz şenliklerin çok mUkemmel 
ve muntazam olduğunu söyle· 
mektedirler. 

Balık esirde 
Bir EhJi Hayvanlar 
Sergisi Küşat Edildi 

Balıkesir (Hususi):- Hayvan 
yetiştiricileri teşvik maksadile 
idarei hususiye namına tertip 
edilen " Ehlt Hayvanlar Sergisi ,, 
cuma günü açıldı. 

Sergi diğer senelere nazaran 
daha çok rağbet kazanmıı elliye 
yakın tay, taylı kısrak, boğa, dü
ve, tosun iştirak ettirilmiştir. 

ihracat Başladı 
Bitlis {Hususi) - Şehrimiz

den kamyonlarla yün ihracatana 
başlanıldı. Ayrıca bir miktar da 
ham deri ihraç edilmiştir. · 

Mahkeme Salonunda Olum 
Mersin, ( Hususi ) - Şehri

miz avukatlarından Şevki Bey 
dün saat on bir raddelerinde 
mahkeme salonunda sektei kalp
ten vefat etmiştir. 

May 

Ev Doktor 

olucan Has alığ 
''Askarit,, 

Mevsim yazdır: Hararetin 
tesirile en çok su içilen bir 

·mevsim. Birçok hastalıkların su 
vasıtasile intikal ve sirayet ettiği 
düşünülürse içeceğimiz suya fev
kalade dikkat etmemiz lazımdır. 

Su vasıtasile kapılan hastalık
lardan biri de solucan hastalığı 
" Askarit ,, tir. .... 

Alamt5tleri- Eğer su vasıta
sile fazla mıktarda solucan yu
murtası veya solucan yutulmuşsa 

da, karında ağrılar hasıl olur, 
iştahasızlık başlar, bulanh, baş 

ağrısı, hatta baş dönmesi bile 
husule gelir. 

Çocuklarda ıspazmoz bile ya
pabilirler. 

Bilhassa ağızdan salya akması 
burun ucunun kaşınması, burun 
kanaması, solucanın vücudüne de
lalet eden başlıca arazdır. 

Maamafih daha kat'i bir teş
his temin etmek için aşağıdan 
vukua gelen ifrazabn, pisliklerin 
burdebin ile muayene edilmesi 
maksadı temin eder. Çünki hur
debin derhal solucan yumurtala
rını görür. 

Tedavi - Bu hastalığın te-
davisi için birçok şekillere müra· 
caat edilir. Fakat başlıca ilicı 
a;ıntonindir. Yalnız bu ilaç, üç 
yaşından aşağı çocuklara verilme
melidir. 

O yaştan itibaren her yaş 

başına bir santigram santonin 
maksadı temin eder. Büyüklerde 
ise on santigramdan fozlası 

alınamaz. 

Bu ilacı almak için bir gün 
evvel bir şey yememeli, ertesi 
sabah yarım fincan süt içmelidir. 
Bu suretle solucanlar harekete 
getirilmiş olur. 

O zaman, on santigramı geçme
mek ve beher yaşa bir santigram 
isabet eylemek şartile ilftç alınır 
ve bu, iki defada içilir. 

EvvelA yarısı yarım bar
dak şekerli süte karıştırılır, 

ikinci kısım da yarım saat sonra 
yine yanm bardak şekerli üste 

kanştarılarak içilir. iki, Uç saat 
sonra da müessir bir müshil •e 
tahsisen hintyağı almalıdır. 

Defi hacet edildiği zaman sı· 
cak su konulan bir lizımh 

istimal etmek, vaziyeti tetkik için 
faydalı bir tedbirdir. 

Bitliste Bir Müsamere 
Bitlis (Hususi) - Şehrimiı 

ortamaktep talebesi güzel bir 
müsamere verdi. Müsameı·ede 
Vali Bey, talebe velileri, zabitler 
ve memurlar hazır bulundular. 
Talebelerimiz bir hayli alkış 
topladılaı·. 

Kayseride Bayram 
Kayseri, 29 ( A.A ) - İdman 

şenlikleri dün Lise ve Köy Mual
lim Mektebi talebesinin iştirakile 
ve binlerce halkın huzurunda 
yapıldı. Talebenin cimnastik hare
ketleri ve resmigeçidi çok güzel 
oldu. 

Malatyada Kuraklık 
Malatya (Hususi) - Vilayeti

mizde mahsulatm su ihtiyacı çok 
fazladır. Hatta bazı yaylalar bu 
sene kısmen otsuz kalmışbr. Yal· 
ruz Beydağı civarında ot meb
zuldür. 
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Beynelmilel 
Ticaret Buhranı 

Londra 30 - Başvekil M. 
Makdonald Oaily Mail gazetesi· 
nin siyasi muhabirine beyanatta 
bulunarak, Lozanda toplanacak 
olan konferansın yalnız tami
rat borçları meselesini de
lil, fakat büynk bir muadele 
haline gelen beynelmilel ticaretin 
inhitatı meselesine de temas et
mesi icap eyledi~ni ve edece
ceği:::ıi söylemiştir. 

M. Makdonalt bu niyetle Te 
konferansın hudutlarını genişlet
mek gayesile Lozana gideceğini 
beyan etmiş, bu fikir taraftar 
kazandığı takdirde Lozan kon· 
feransmın mahiyetini tamamen 
değiştireceğini ve Amerikayı, bir 
mütahitten fazla bir mevkie 
ıetireceğini söylemiştir. 

Vaşington 30 - Cemahiri 
Mnttebidenin Lozan konfeı ansın
da, Beynelmilel ticaret müzake· 
relerine iıtirak edeceğini göste
ren hiçbir delil yoktur. Maama
fib, Beynelmilel bir ticaret kon
feransımn toplanması, ticaretin 
lnhitatındanberi muhtelif meha
fil tarafından iltizam edilmek
tedir. 

Fransız 

Sosyalistleri 
Paris, 30 - Sosyalistlerin 

Milli kongreleri dUn oğleden 
ıooraki celsesinde bazı hadiselere 
sahne olmuştur. Celsenin son sa
atlarına doğru tribünlerde bulunan 
halk, Sosyalistlerin hükumete iş
tiraki aleyhinde tezahüratta 
bulunmuştur. 

Bir kısmı Sosyalist kongreci
lerle tribünlerdeki tezahüratın 
evvelden tertip edildiğini iddia 
eden Ağ cenaba mütemayil aza 
arasında münakaşalar olmuştur. 

Meşhur Kari Marksın toronu 
Ye Sen meb'uau Longe, tedrici 
aurette tahakkuk ettirilecek bir 
programla hnkOmete iştiraki der
plf eden ve birçok federasyon
larca kabul olunan " Lagorjet • 
takririni mtıdafaa etmiştir. 

Şatranç Şampiyonunun 
Bir Muvaffakıyeti 

Ruan 30 - Dlinya ıatranç 
fampiyonu Alekin ikisi kapalı 
ı&zle olmak llzere 32 oyuncu ile 
ayni zamanda bir müsabakaya 
IÜ'İfmİf, 29 mtısabakayı kazan
llllf, bir oyun kaybetmiş, ikisin
de de berabere kalmıştır. 

SON POSTA Sayfa 5 
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BARİC:I TELGRAFLAR Gönül İşleri 

·lbı!-.~----------------........................................... Karısı 
Alman Kabinesi Nihayet istifasını Affetmiyor 

_. R.A.B. yedi sekiz senelik e.-

Vermı• ye Mecbur Oldu, Sebebi Nedir?. lidir. Fakat ıenç bir kadını sev• 
mittir. Bu münasebet birçok de-

Berlin 30 - Brüning kabinesi 
istifa etti. Reisicllmhur Hinden
burg bu istifayı kabul etmiftir. 
istifanın sebebi olarak, bqYekilin 
birtakım fedakarlıklara nza ı&a
termemesidir. 

Bu fedakarlıklar, Dahiliye Na· 
zırı Jeneral Gröner, Maliye Na• 
zırı Diirib, Ziraat Nazın Şilleyi 
feda etmek icap ediyordu. Son
ra zirai ve mali kararlarda 
birçok fedakarlıklar yapmak Jl.. 
zım geliyoı-du. Başvekil, bDtlln 
bunlardan dolayı istifasını ver
miştir. 

Hitlerciler Kazamyorlar 
Berlin 30 - Oldenburg Diyet 

Meclisi intihabında Hitlerciler 
ekseriyeti mutlaka kazanmişlardır. 
48 azadan 24 diinü kazanmıpar
dır. 
• 

ispanyada Kıyam 
Teşebbüsleri 

Madrit 30 - Anarşist Te 
sosyalistler, yeni milli mesai kon
federasyonu ile beynelmilel anar
şist federasyonu azası ve bazı 
komilnist unsurlar dlln, blltnn 
ispanyada ihtilAlcuyane birtakım 
hareketler yapacaklarını ilan et
mitlerdir. 

Esasen zabıta, son günlerdeki 
tahkikatı neticesinde, bu hareke
tin vukuanu evvelden ilan 
etmiş bulunuyordu. Hükümet 
memW"ları daha sabahleyin, bil
hassa Madritte, gayet milhim 
ihtiyat tedbirleri almışlardı r. 
Amele mahallelerinde sivil mu
hafaza kıt'alan toplanmıştı. 

Sabahla beraber bilhassa 
Progresso meydanında kalaba! k 
bir kütle kızıl bayrak çekerek 
nümayif teşebbüsünde bulunmuş
tur. Muhafızlar ateş açmışlar, bu 
esnada nümayişle alakası olmıyan 
ve yoldan geçmekte bulunan bir 
ecnebi telef olmuştur. 

Bunun llz:erine nümayi~çiler 
<.!ağılmışlarsa da biraz ilerde 
tekrar toplanmışlardır. Yine bir 
tnfek ateşi açılmış ve kurşunlar, 
bir pençereden bakan aile efradı 
na isabet etmiştir. 

Bütün ıüpheli eşhasın Üzerleri 
aranmışbr. Zabıta, halka, nahoş 
hidiseler karşısında kalmamak 
İçin evlerinden çıkmamalarını ih
tar etmiştir. Her türlü kıyam ha
raketlerini şiddetle tenkil etmesi 
için zabıtaya gayet sıkı emirler 
verilmiştir. 

l 
dikodulara sebebiyet vermiş. " 
nihayet kansa tarafından işitil-

miştir. Fakat iki çocuklan vardır. 
Kadın çocuklannın habrı için 

. Soldan itibaren ı Amlral 
Rlkler, Jeneral Slayfer, 

Hamnelffayn 

rVısırda 
Sosyalizm 
Cereyanı 

Kahire 30 - Bir matbaada 
yapılan taha;riyat esnasında bir 
sosyalist fırkası tesisi için tertip 
olunmuş binlerce beyanname ele 
geçmiştir. Bu beyannamelerde 
kadın için medeni hukuk ve Par
lamentoya iştirak hakkı istenmek-
tedir. · 

Sanghagın 
Tahliyesi 

Tokyo 30 - Rengo Ajansın
dan Şanghaya bildirildiğine göre, 
son Japon kıt'ası Şanghaydan 31 
mayısta ayrılacaktır. Ondan son
ra Şanghayda hiçbir Japon as
keri kalnııyacaktır. 

Yalnız tahliye kumpanyalarının 
bahriyelileri ~alacaktır. 

Heyeti seferiye Erkanı Har
biyesi diln Japonyaya hareket et
miştir. Otomobilli sahra batarya· 
!arı yarın vapura bindirilecektir. 

- TAKViM== 
SALI 

31 Gb • 31 M \ Yl:i • 932 huır 26 

Humt 
24 Muharrem• 1351 lS·Mayıı·ıenıı· 134S 

Vakit Ezani vasati Vakit ~unl jvaaati 

Güae9 8 58 -1. 31 Aktaın 12. - 19. 33 
Öjie 4. 38 11 11 Yatsı ı. S9 21 32 

ikindi d. ~ 15. 11 lmaak 6. 43 2 17 

•••l•d•: 
M. Brllnnlg 

IHindistanda 
Kargaşalık 
Tekrar Başladı 

Dombay 30 - Kargaşalıklar 
tekrar baş~östermiştir. Halk, bir 
ıtriyat mağazasını yağma etmiye 
uğraştığı bir sırada polis müda
haleye mecbur kalmıı, fakat ga
leyan halinde bulunan halkın boş 
şişelerle yaptığı hücuma uğramıştır. 

Maamafih kıtaat nümayişçileri 
dağıtmıştır. 17 kişi tevkif edil· 
miştir. Bir kişi telef olmuş, bir-
çok kişiler mecruh dilşmliştür. 

Mağa alar kapanmıştır. 

Zırhlı otomobillerle askerler 
sokaklarda devriye gezmekte
dirler. 

Emir faysal Moskovada 
Moskova 30 - Hicaz Kıralı 

lbııissuudut oğlu Emir Faysalin 
riyasetindeki heyet Moıkovaya 
gelmiş ve Emir, icra Komitesi 
Reisi M. Kalenin tarafından ka-
bul edilmiş ıerefine bir 6ğle 
ziyafeti verimiştir. 

Portekizde Mühim Bir Yangın 
Uzbon, 30 - Portekiz Kibrit 

Şirketi bıçakhanesinde Bir yangın 
çıkmıştır. Zarar ehemmiyetlidir. 

Harici Haberler 
Burada bitmttdi lut/en 6 ıncı 

sag/ada okuyunuz 

kocasile beraber yqamıya razı 
olmuştur. Fakat kocasını affet• 
miyor, evde soğuk duruyor ve ko
casına •ert muamele ediyor. Erkek 
kabahatini müdriktir. Fakat ka
naımn bu yaziyetinden bizardır. 

Bu ıerait dahilinde çocuklann 
terbiyesinin bozulacağından en-

dişe etmektedir. Ne yapacağını 
ıaşırmıştır. Benden fikir istiyor. 

Benim fikrimce bu işi ancak 
zaman halledecektir. Kadının bir-

denbire affetmesini beklemek 
hatadır. Fakat erkek yaptığına 

nadim olduğuna g6re, harekatın
da dftrllıtiyl muhafaza ederse, 
zaman ile kansının 16nlünü ka
zanabilir. Sabır •• .. 

" Buhran dolayısile işimden 
çıkarıldım. Halbuki evde hasta 
hir annem var. Kazandı

(' mla ona bakıyordum. işten çık· 
tığımı işitse teessüründen ölebf .. 
lir. Onun için vaziyeti ona söy .. 
)iyemi} orum, ne yapayım .. 

Necil 

Nasıl olsa -Vaziyet bütün a~ 
hğile ergeç malüm olacak değil 

midir? iyisi onu bugllnden yavaı 
yavaş hazırlamak ve mnnasip bir 
fırsat dllşiiriip hakikati söylemek 
Jaha münasiptir. 

* "Nişanlıyım 'e niş;nlımı se-
viyorum. Fakat komşumuzun genç 
kadını hana musallat oldu. Mek .. 
tuplar, hediyeler, göndererek be
nim gönlümü fethe çalışıyor. Bir 
müddet aldırmadım. Fakat niha· 
) et nişanlımın kulağına kadar 
vardı. Çocuk anası bir kadımn 

yuvasını yıkmak istemiyorum, fa.. 
k .t onun da benim henüz temelle 
rini attığım yuvama dokunmasına 
tahammül edemiyorum. Kurtulmak 

için ne yapayım?·" 
Ankara A.F. 

Derhal mahallenizi değiştiri

niz. Adresinizi gizli tutmıya ça• 
hşınız. Nihayet mustar kalırsanız 

bilvasıta kadının kocuını keyfi
yetten haberdar ediniz. 

HANIMTEYZE 

EDEBi TEFR1KAMIZ: 25============ kağıtlarını Ç!kardı ve kalemi eline 
aldı. 

bu yolcunun hüviyetini anlayarak 
önünde hürmetle eğilip emirle
rini beklemektedir. Kibar müş
teri soruyor: 

besi o!d ı u görllüyor, meçhul 
yolcunun ylzü, sanKİ rubunda 
tut~turulmuş bir meşalenin aksi
le birdenbire aydınlanarak, otur
duğu yerden kalkıyor. Şifa bul· 
maz biı elemin tesirile titriyen 
se!)i genç kadına hitap ediyor: 

VİKTOBYA 
=:=:=::==:=::= Muharriri: Anut Hamsun Nakleden: H. Ş. 

Y ohan, bütlln kış eserini yaz- ı 
lllakta devam etmişti. Gece giin
dtız yeknesak bir prkının usanç 
~rici nakaratı gibi, kavakların 
-uru dalları duvarlara çarparak 
llcırdamakta idi. 

Fakat artık bahar gelmif, 
fırtı~a dinmiş, o acayip ahşap 
lllakioenin gilrllltüsü de kesil
... ti lf . 

Genç f8ir pencereyi açap dı
t~~a bakb, vakit henllz geç de
E ı, fakat sokak tenha idi. 
oreıi gtln bava sıcak ve berrak 

•ca 1'sribl ~~rftnOyordu. Uzak· 

lardan şehrin uğultusu ve dinmek 
bilmiyen birtakım fısıltılar geli
yordu. Birdenbire bir lokomotifin 
keskin düdüğü, gece katarının 

bu habercisi sükütu yırttı. Hu 
düdük gecenin sessizliğinde miin
zevi bir horozun ötüşünü andırı-

yordu. Şimdi genç şair için ça
lışma zamanı gelmişti. Bütün 
kış bu lokomotifin sesi ona 
meçhul beldelerden gönderilen 
bir haber gibi görünmüştü .. 

Yohan pencereyi kapıyarak 
masanın başına oturdu, C>nündeki 
kitapları bir köşeye fırlatarak, 

Artık büyük esert sonuna yak
laşmıştı, yaz•lacak ancak eserin 
son faslı kalmıştı. Bu fasıl, hare
kete haz rlanan bir vapurun dü· 
düğü gibi hazin ve yürekler ya
ralayıcı olacaktı ve o, bu faslı, 
kafasında tasarlamışb: 

Kibar bir yolcu yolun üzerin· 
deki hana iniyor. Bu meçhul yol
cu uzak bir beldeye gidecek, 
seneler saçını ağartmıştır. 

Fakat bu, t.zu ı boylu, d ç 
ve yaşı LÖrün ~ügünd n da J 

azdır. Arr.ba ı dışarda duruyor, 
hayvanları l rah 1t etmektedir. 
Şen tibiath arabac 1 kibar yolcu· 
nun verdiği şarap ve yiyecekten 
dolayı çok memnundur. Hancı 
ismini deftere kaydetmiş olduğu 

- Şimdi yanın•zdaki, şatoda 
kim oturuyor? Hancı cevaben: 

" - Gaye zengin olan yüz
başı, diyor; karısı herkese kartı 
çok şefkatli davanıyor. Asil yolcu 
manidar bir tanda gülümsiyerek: 

" - Bütün ileme karşı öyle 
mi? Diyerek önündeki kiğıda bir 
şeyler yazmı}a koyuluyor. Yazı· 
sını hiliriniş okumıya başlıyor. 
Yazdığı yüreğe tesir edici söz
lerle dolu bir mersiyedir. Sonra 
yesinden kiğıdı parça par
ça yır yor .. Bu sırada kapı 
vurularak içeriye sarılar gi· 
yinmiş bır hanım giriyor. Ylizünil 
örten tülü kaldırınca bu zarif 
ziyaretçinin şatonun mairur sabi· 

"- Tebrik ederim. Siz her
kese karşı müşvik davranıyor
muşsunuz, demek buraya bu şef· 
katinizi bana karşı da göstermek 
için geliyorsunuz.. Kadın, sessiz 
ve hareketsiz bu sözleri dinltyerek 
ona bakı yor; tedricen yüzünün 
donuk bir kırmızılıkla renklendiği 
görülüyor. Yolcu yine ayni hu
şunetle devam ediyor: 

"- Benden ne istiyorsunu:r, 
maziyi habrlalmak için mi gel· 
diniz? İyi biliniz ki madam, bu 
benim buraya son gelişimdir. Ar
tık ebediyen buradan gidiyorum. 

( Arkaaı var j 
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~g;:afi Bahsi 
t -
Lisanımız 
Bünyesine Uygun 

• 
Bir Usul istiyor 

( lstenoğrafi Hpek eski zaman· 
larda başlar. Bu kelime Yunan 
lisanında ( isteno ) veyahut (site· 
no) dur, (gırafi) yazmak manasına 
olup heyeti mecmuası itibarile 
kısa yazmak demektir. (Kırey· 
yon majik ) ile soldan sa• 
ğa doğru yazılı. ilk de-
fa Yunan edebiyat muallimlerin· 
den (Antitimos) tarafından 1100 
kadar harf meydana getirilmişti. 
Sonraları ( Çiçeron ) un azatlısı 
(Tiron) , mua1limlerinin takrirleri· 
ni kendi icat ettiği harflerle sür
atli bir surette yazardı. O vakit 
Uratle yazılan yazıya (nottiron) 

denirdi. 
On yedinci asrın sonlarında 

lngilterede doktor ( Timtoni ) ve 
on dokuzuncu asırda Fransada 
( Jan Kusar ) tarafından icat 
dilmiştir. Şu muhtasar tarihçe· 

den anlaşılıyor ki her millet ken· 
di lisanlarına mahsus lehçeyi na· 
sarı dikkate almış ve kendilerine 
mahsus bir ( lstenografi ) mey· 
dana getirmiştir. 

Bizde de yazı inkılAbindan 
onra bu usulUn temin ettiği ko

laylıktan istifade etmek zarureti 
vardır. Bundan epey evvel ( Ali ) 
Paşa zamanında ilk meclisin açıl· 
snasında zabıtnameler istenografi 
ile kaydedilmek istenilmiş ise de 
bu usul arap harflerile telif olu· 
aıamadığından teşebbüs akim 
almıştır. 

Bir mUddettenberl İstanbul 
Ticaret Mektebi Alisinde ( İste
nografi ) ile meşgul olunuyor. 
Fakat bu usul, munhasıran F ran· 
ız sistemine istinat ediyor. Hal· 

buki o lisanın lehçesile kendi öz 
lehçemiz arasında çok fark var
dır. Bu adeta bir heykele elbise 
giydirerek takma kollarla hare
ket ettirmiye benzer. 

Herkes bilir ki Arap harfle
rile dakikada 80 • 160 kadar harf 
yazılabilirdi. Bugllnlerde lstanbul· 
da Ticaret Mektebi Alisinde ya· 
pıldığını gazetelerde gördUğüm 
lmtihanlardakl yamalı istenografi 
ile muvaffakıyetin derecesini A· 
nadolun bir köşesinde bulundu
ğum için öğrenemedim. Yalnız, 
bildiğim bir şey varsa o da Türk 
fikrile Türk lehçesile, Türk kale
mile Türk elile meydana getiril· 
miş sitenografi ile dakikada 
140 • 190 kadnr harf kaydede .. 
bilmek ve mllmarese ile bu ra• 
kamın daha yUkseklere çıkabile· 
leceğini söylemektir. Demek olu-
yor ki bu bahiste de kopyecilik· 
ten kurtulmak ve lehçemize uy· 
gun, lisanımızın bünyesine muva· 
fık bir sistem aramak ve bulmak 
mecburiyetindeyiz. 

AlAiye ; M. Aaım 
____, 

Hrici Telgraf /ar 

Japon 
Eshamı Düştü 

Londra 30 - Ruslarla Japon· 
lar arasında gerginlik mevcut 
bulunduğuna dair çıkan şayialar 
tesirile Japon devlet eshamı ağır 
zararlara uğramıştır. Maamafib 
Moskovadaki Japon sefirinin em• 
niyet verici beyanatı, bu tenezzelü 
kısmen izale etmiştir. 

Çin sanayiini inkişaf ettirmek 
lçin maruf lngiliz sanayicisi Dor
man Longun teşebbüsile 30 mil· 
yon İngiliz liralık bir sermaye ile 
vo b\rç.ok bankaların iştirakile 

bir müessese vücuda getirilmiştir. 
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Şirketi Hayriye 

- Memurla/ının 

ir 1 d·ayaGöreCet er· r Kefaleti • z 
Habeş is tan 

hükümdarlarının 

ismi " Negüs " 
tür. 

mevkuf bulun
duğu yerden fi
rar etmiştir. 

Bundan do· 
layı Şimali Ha· 
beşistan valisi 
Rns Haylu tev· 
kif edilmiştir. 

Eğer bu şayia 
tahakkuk ede-
cek olursa Ha· 
beşistanda karı· 

şıklıklar çıkma· 
sı muhtemeldir. 

Ras Hoylunun 
tevkifi çok mani· 
dardır. Çünkü, 

"Negüs,, ke
limesi, kırallaran 
kıralı manasına 

gelmektedir. Bu 
hükümdar l arın 
içinde en fazla 
şöhret kazanan 
Neglls Menelik 
idi. Müstebit fa.· 
kat, son derece 
idil bir hUkilm· 
dar olan Menelik ... 
altmış sene hli· 
knmdarbk ya~ 
mıştı. İngilizler bu adam, ölen 
Mısın işgal et• veya öldürülen 
tikten sonra Su· imparatoriçenin 
danı zaptetmiş· kocasıdır. 
ler ve Habeşis· Bu münase-
tana göz dikmi • betle şunu söy-
lerdi. lngiltere lemek te lazım-
Habeşistanı sul· Son Habaf imparatoru Raatafarl ve zevcesi dır ki, Habeşlile-
han eldo etmek istiyordu. kalauerak ölüp gitmişti. Bun· rin fstiklAli, son yaptıkları muha· 

Fakat Menelill ordusile buna dan sonra naibi saltanat ta Negüs rebeden sonra lngilterenin tahta 
mini olmuıtu. Dağlık ve sarp ilin edilmişti. R,!ls Tafari, son tekeffülündedir. Habeşliler, ftal· 
arazide askeri hareklt mlişknl derecede zeki, malumatlı, yüksek yanlarla muahede yapmaya ve el· 
olacağından ve 0 zamanlar lngil· tahsil g6rmllş bir hükümdardı. lerinde esir ve rehinleri iade et· 

tere de, Transuvalda her dakika Ras, Tafarl son Avrupa seya- mek için bunu şart koşmuş ve 
koştukları şartta muvaffak ol-

bir harp ihtimaline intizar ettiğin· halinde Berlin, Londra, Roma muşlardır. 
den Menelik ile bir muahede ve Pariste çok takdir edilmişti, Habeşlilerin adetleri son de-
nktetmişti. 

O valdt İtalyanlar Bahriahmer 

sahilinde Eritreyi işgal etmişler· 

di. İtalyanlar ikbsadi menfaatler 
mukabilinde Cenubi Habeşistan· 

dan bir miktar arazi istiyordu. 
Fakat Menelik buna razı olma• 

mıştı. İtalyanlar ihtar ve tehdit

ten sonra ilanı harp etmişlerdi. 
Uzun süren bir muharebeden 

sonra Habeş ordusu kuman• 
danı Rus Makonen düşman ordu
sunu müthiş bir hezimete uğra· 
tarak mağlup etmişti. Hatta ital· 
yan başkumandanı Jeneral Ba· 

ratyeri de esir edilmişti. 

Bu suretle Menelik Habeşis
tana parlak bir istikbal hazırla· 
mışb. 

Meneliğin vefahnclan sonra 
oğlu Lic Kasu Lidi Pras Hüküm
dar olmuştu. Fakat bu hükümdar 
sefih ve sefil bir adam olduğun· 

dan " Ras ,, lar Meclisi tarafın· 

dan hal'edilmiş ve yerine kızı 

Zaodito, impratoriça ilAn edil
mişti. 

imparatoriçe son senelerde 

hasta olduğundan, ltalyanlan 
mağliip eden jeneralin oğlu Rast 
Tafari naibi saltanat ilin edildi. 

lmparatoriça son derece mutaas· 

aıp ve dindar bir kadm olduğun· 
dan papazların tesirinden kurtu· 
lamıyor, memleket menafiini on· 

ların nüfuzuna kurban ediyordu. 
lmparatoriça, Ras T afarin in 

fikirlerini dinlemiyordu. Bir riva
yete göre Naibi Saltanat ince 

bir hile ve hud'a ile papazları 
elde ederek lmparatoriçayı öl· 
dürtmüştü. Bu mutaassıp kadını, 
mukaddes sudur diye soğuk su 

iç.inde saatlerce banyo ettir

mişler, o da zatürreeya ya· 

fakat oria memleketinde gasıp rece iptidaidir. Çiy et yerler, ba· 
nazarile bakılıyordu. sit bir hayat yaşarlar. 

Geçen gün Adis AbelAdan Fakat renkleri siyah olmasına 
gelen bir telgraf Hebeşistanin rağmen zenci değildirler ve yüz· 
dahilt vaziyetini anlatmaktadır : ferinin hatları tamamen bir beyaz 

insan yüzünün hatları kadar 
11Kuvvetli bir nezaret ve ta· muntazamdır. Onun içindir ki bu 

rassut altında bulundurulan sabık adamlar, insanların ilk nümunesi 
imperator Lici Kasu Lidi Pres olmak üzere telakki edilirler. 

vlenmek Saadeti • ok 
• 

Tadanlar üs b a 1 

llfordda evlenme saadetini en fazla tadanlar 
mUsabakası yapllırken 

Londra civarında lıford teh- rekkeptlr. içtima çok neşeli ve 
rinde çok tuhaf ve garip bir 

adet vardır. Burada her sene 
"Evlenmenin saadetini tatanlar" 

müsabakası yapılmaktadır. Mn
sabakaya iştirak eden çiftler hep 
yeni evlilerden mürekkeptir. 

Müsabaka ve merasim u şekilde 
yapılmaktadırz 

Hakimler ve avukatlar beyaz 
takma saçlarla merasim salonuna 
gelirler. Jüri heyeti bekAr 6 genç 

kızla, 6 bektr delikanhdao mü-

eğlenceli olur. Evlendikten sonra 
yuvalarmda en fazla rahat ve 
huzur içinde yaşamıya muvaffak 

olan çiftler birinciliği almaktadır· 

lar. Hayatları ahenk ve saadet 
içinde geçen çiftlere mükafat 

olarak domuz sucugu ve yiyecek 

verilmektedir .. 

Bu müsabakadan maksat ev· 

lillk hayatını cazip bir şekle 

sokmakt.r. 

Şirketi Hayriye idaresi bilet me
murlarından 150 lira nakti, 150 lira 
şahsi kefalet istemektedir. Kişe 
memurlarından 150 lira nakti, 
500 lira da gayrimenkul üzerine 
ipotek muamelesı suretile kefalet 
isteniyor. Bu sıkıntılı vaziyette 
bu kadar para ve kredi bulabi· 
lecek adaın zaten kişe memurlu· 
ğu ve biletçilik yapmaz. 

Şirket, bu kefaletle herhangi 

bir suiistimalin önUne geçmek 
istiyorsa bunun için başka ted
birler alabilir. 

Mesel! bilet ve kişe memur
larmın varidatlarmı sık sık kon• 

trol eder ve günde birkaç defa 
alır. Bu suretle hiçbir suiistimal 
ihtimali de kalmaz. Bu huıusta 

nazarı dikkati celbetmenizl rica 
ederim. 

Bir Şirketi Hayriye mernur• 

Ne Yapayım? 
Bundan dört sene evvel Ctım• 

huriyet hükumetinin mUsaadesile 
ana vatana maa aile hicret ettim. 

Kanuni müddet zarfında alAka· 

dar makama müracaat ederek 
tesçilimi istedim. Maatteessüf 

semeresiz kaldı. Dahiliye VekA· 
!etine yaptığım müracaatların he
nUz neticesini alamadım. Ne 
yapayım? 

Salihlinin Sert k8yl1nde 

lbrnhim oğlu HalBD 

Cevaplarımız 

Bağrıyamk imzalı mektup sa• 
hibine: 

Y nzdığanız yazılar muallimle

rin müşkül vaziyetlerinden ziyade 

ıunun bunun hususi hayabna 
temas edi}or. Bu kabil şahsi 

mevzuları maalesef dercedemi
yeceğiz. 

* Zonguldakta Ali Beye: 

Sorduğunuz kitap arap harf. 

)erile basılmıştı. Piyasada bulu
nup bulunmadığını bilmiyoruz. 

Devlet Matbaası deposunda bu

lunması muhtemeldir. Mektupla 

sorabilirsiniz. 
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Telefon lstanbul - 20203 
Posta kutusu: İstanbul - 741 
Telgraf: İstanbul SON POSTA 

ABONE FlATl 
TORKlYE 

1400 Kr. 
750 ,. 
400 > 
150 > 

1 Sone 
6 Ay 
3 > 

1 > ---

Ecnebi 
2700 Kr. 
1400 > 

800 • 
800 > 

~~ 
tı i Gelen evrak geri verilmez. 
r; 1IP.nlardan mes'uliyet alınmaz 

ı< cevap için mektuplara 6 kuruıluk 
Pul iJAvosl li\zımdır. 

Adres değiştirilmesi ( 20) kuruotur. _ 



PAZA HASAN BEY 
Pazar Olanın 
Açık Mektubu 

Cemiyeti ak: 
vamumumı 

Katipl iğine 

Muhterem Sir! 
Geçen gün 

gazetelerden bi· 
ri muteber ce· 

miyetinizden balı 
sederken tatlı 
tarafından aç· 
mış, zatı asi· 

14nelerinin 57 millete mensup 
60o memur, daktilo ve hizmet· 
Çİnizle birlikte, lsviçrede letafetile 
llleşhur Leman gölü sahilinde 
klio Cemiyeti Akvam sarayıuda 
oturduğunuzu ya~mlştı. Gazeteci· 
lerin biraz mütecessis ve dediko· 
ducu oldukları malumu isiliinele· 
ridir. Bu gazete de iistüne vazife 
olmayan bazı teferruata giriş· 
IDİf, ikamet, otomobil, biz· 
llletçl ve tenvir, teshin ücretleri, 
dyafet masraflan V. S ... V. S ... 
den sonra senede- kırk bin Tilrk 
liraıı 111aaı aldığınızdan filin da 
bahsetmişti. 

Malüm a, gazetecilere dedi· 
kodu IAzım... Gfıya sizin dört 
tane de muavininiz varmış, amma 
beşinizin de ne iş yaptığınızı bi· 
len yokmuf ... Bittabi bunlar lA· 
kırdı ... 

Zab AsilAneleri mevki ve va
ziyetinde bulunan bir kimsenin 
it.pılacak hiçbir işi olmadığı 
farzedilse bile Leman gölü 
kenarında muhteşem bir sarayda 
Yİyip içip ense yapıyor demek
tir ki fikrimce en · mUhim bir iştir. 

Bu mektubumla zatı asiline
lerlni tasdiden maksadım, bunları 
söylemek değildi. Cemiyeti Ak~ 
Yama dahil bulunan 57 ınilletten 
herbiri kudretine göre cemiyete 
bir para verirmiş. Ancak bunlar· 
dan birtakımı ahvali hazıra dola
}'ısile borçlannı vaktinde eda ede
llliyorlarmış. Eh... Ayıplanmaz, 

değil mi efendim? En fazla borcu 
0 1ani da bedbaht Çin devleti imiş. 

işte ben bundan bahsedece· 
iim. Ne yalan söyliyeyim, bu 
haber adeta rikkatime dokundu. 
Zatı asilineleri son zamanlarda 
bu illkenin başına neler geldiğini 
ID~tagili kesire arasında işiteme
lllıısinizdir. Bunları ne siz sorun 
ile bendeniz aöyliyeyim... Yalnız 

Babıali 
Çiftliği 

Hasan Bey9 
Düyunu U
mumiye bi· 

nası Vilayet Ko· 
nağı olduktan 
sonra eski Babı
Ali satılığa çı

karılacakmış. Ga
zeteler yazıyor. 

Gel seninle Ba· 
bıaliyi biz ala-
lım. 

Hasan Bey bir iskemle çekip 
oturdu. 

- Ceç kaldın oğlum.. dedi. 
Babıali çoktan satılmış. 

- Yok canım, Hasan Bey •.• 
Bu söylediğim yeni havadis ..• 
Hem dur bakalım, vilayet bir 
kere Düyunu Umumiye binasına 
nakletsin. Babıali ondan sonra 
satılacak. 

Mahalleliden biri - Gazete yazıyon Düyunu Umumiye hükümet konağı olursa Babıali satılığa çıka
rılacakmış ... 

- Yok, yok... Babı Ali satıl~ 
mış. Hafta alan adam orasını 
çiftlik yapmış ... 

- Nasıl olur Hasan Bey .•• Hasan Bey - Olura ... Bir vakitler Babıali milleti satılıgv a çıkarmıştı. Şimdi de ·ıı t B b ı· · l çıkarmış çok mu ? m~ e a ıa ıyı satı ığa - Canım, ben kendi gözümle 

Zahmete Deymez 
- Hasan Bey Ada açıkla· 

rında 1500 kiloluk bir balık 
tutmuşlar. Balıkhaneye getirmişler. 

- Aman biraber, zahmete 
deymez.. Hemen tavasını yapıp 

yeseydiler! 

sizden rica ederim: Şu sırada 
Çin murahhasını para için pek 
sıkıştırmayın... Zavallı Çinlilerin 
akıllurı başında, halleri yerinde 
olsa emin olun ki borçlarmı ver
mekte tereddilt etmezler. Nite
kim cemiyetinize dahil diğer bir 
devlet tayyarelerile enselerinde 
boza pişirdiği şu felaketli zaman
larında bile ne yapıp yaparak 
borçlarına mahsuben size yine 
bir miktar para bile vermişler ... 
Bir, Çinin bugünkU halini, bir de 
cemiyetinizin gaye ve maksadı 
leşekkiililnU nazarı insafa alır
sanız KonfuçUs ahfadını muteber 
cemiyetinize olan borçlarından 
tamamile ibra etmekte tereddüt 
etmezsiniz zannederim. Bence şa· 
mnıza lAyık olan da budur. 

İstirhamımın kabul edileceği 
Umidile ihtiramah faikamı arza 
içtisar ederim, asaletmaap 1 

Abai ahkarınıı: 
Pazar Ola 

SON MAÇ! 
- il 

Okundan kurtuldu yay 1 
Bağırdım: Vay başım vay l 
Sıfıra karşı bir gol 
Yedi Galatasaray l 

Evvelce de beriki 
Bir yedi, attı iki... 
Yani ne Nihat galip 
Demek ne mağlüp Zeki 1 

~ enerbahçe kibirli ..• 
Otekiler sinirli ... 
Bu iş bitmiş sayılmaz, 
Daha ikili birli l 

All hakeme çatmış ! 
Tozu dumana katmış J 
Suphi de hiddetinden 
Tribüne şut atmış 1 

Kiminin kıyafeti... 
Kiminin de hiddeti .•• 

Bitmez artık bu işin 
Dedikodu ciheti! 

Hasan Bey 

Sıcağa Dair ..• 
insan kışın hamamda tellak, 

yazın Mısır çarşısında veya ka· 
pala çarşıda esnaf olmalı! 

Yazın yakası açık, tırıl tırıl, 

kolsuz fistanlarla gezebilen ka

dınları göztimün önüne getirdik

çe dünyaya erkek geldiğime esef 
ediyorum! 

* 
Şemsiyelerin içine bir vantila

tör takmak kabil olsa yazlık 

şemsiye modası acaba geri ge
lir mi dersiniz? 

* Böyle giderse bu yaz galiba 
asfalt caddelerde asfalt çamurun
dan geçilmiyecekl 

Rivayet! 
Hasan Beyden duydum: 
Yeşil HilAI cemiyetinin Yalo

va gez.intisi esnasında azadan 
birinin gruptan sonra vapurun 

1 ~e~~~ ~~r tarafında şişe ile birşey 
ıçtıgı gorUlmüş ve mUtecasir der
hal şişe ile birlikte yakalanmış. 
İçtiği şeyin rakı olmayıp li· 
kör olduğu anlaşılması üzerine 
adamın derhal denize atılması 
hakkında müfritlerin ileri sürdüğü 
teklif reddedilmiş ve likörün ye
şil renkte olması esbabı muhaf· 
fifeden addedilerek içenin fstan· 
bula dönünciye kadar ambarda 
hapsi ile iktifa olunmuş J 

Su MUtahassısı 

Hasan Bey, belediye Av
rupadan bir su miltahassısı ge· 
tirtiyormuş. Fakat daha kontrat 
imzalanmadığı için miltahassısın 

ismini gizli tutuyormuş .. 

- Aman birader, mütahassı
sın ismım hiç öğrenmesek te 
olur .. Elverir ki bu miitahassıs 
sulak bir yerde yetişmiş biri ol
sun! 

gördüm! Çoktanberi yolum o 
tarafa düşmemişti. Geçen gUn 
gittim. Bir de ne görsem beğe· 
nirsin... Babıalinin bahçesinde 
tavuklar, ördekler, tavşanlar •.• 
Çeşit çeşit çiçekler sebzeler •.. 
Orasını alan tabiat sahibi, 
meraklı bir adammiş... Ne de 
güzel şeyler yetiştirmiş maşallah .. 
Babıili mUkemmel bir çiftlik ol
muş! 

Mesele o zaman anlaşıldı 1 
- lıahi Hasan Bey... Vilayet 

konağı bahçesinde sebze, çiçek, 
kümes hayvanları sergisi açıldı ... 
Sen ondan bahsediyorsun 1 •• 

O Da Gitti! 
- Hasan Bey Şişli tarafında 

bir köy var. Hani seninle gidip 
ucuz et almıştık... Hatırladın mı? 

- Bilmez miyim yahu... İn· 
san fstanbulda ucuz et aldığı 
yeri unutur mu biç... Şu bizim 
Mecidiye köyü ... 

- Ha, işte Mecidiye köyil de 
Uç dört gündenberi 1stabul bele
diyesinin hududu dahiline alınmıf .. 

- Eyvah... fstanbulun ucuı 
bir yeri vardı. Demek bundan 
sonra orada da bet berket kal
madı!. .. 

l' 
Komşu - Millet Meclisinde yine inhisarlar hakkında hararetli 

mlinakaşalar olmuş ... 
Hasa_n ~ey - Tütünle tuz bahsi istediği kadar kızışsın... Y alnıa 

barutla ıspırtodan kaza çıkar diye korkar,m. 
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Sa it Paşa, 
Başını 

Hapsolunduğu 
Elleri Arasına 

Odada 
Almış 

Koltuğa Oturmuş, 
Düşünüyordu 

Muharriri lıf. 

Her Hakkı Mahfuzdur 

-20-

Her iki idareyi de elinde 
tutmak istiyenl Abdülhamit, daha 
ıehzadeliği zamanında bile, in
sanları çok iyi tanımıya ve her-

kesi tam yerinde kullanmıya 
alışmış olduğu için, az zamanda 
kendine uygun adamlar bulmıya 
muvaffak olmuştu. Bu suretle 
muhitini takviye ettikten sonra, 
ııra, Babıaliye geldi. 

Abdülhamit, (Babıali ) yi tes
lim edeceği adamları, çok dik
katle seçmiye mecburdu. Çünki 
ıözünün önünde kanlı nümunele
rin enkaz ve baka yası. duruyor
du. Amcasını ve büyük biraderi
ni tahbndan indirenler, vakıa o 
tahta kendisini çıkarmışlardı. 

Fakat, padişah iskat etmekte 
artık meleke sahibi olan bu 

adamlann, bir gün olup ta her• 
hangi bir sebeple kendisini de 
tahttan indirerek (F eriyye) daire
terinden birine hapsedivermeleri 
memul ve muhtemeldi. 

Buna binaen Abdülhamit her 
ıeyden evvel aadaret mevkiine 
candan bir adam geçirmek 
ve mes'ul idarenin yükünü 
onun omuzlarma yükletmekle 
beraber kendi mukadderatım da 
emin bir hale getirmek istiyordu. 
Bu maksatladır ki: Tahta çıktığı 
(1293 senesi şabanının on birinci) 
gtlnünden, Sait paşanın ilk defa 

RADYO 
31 Mayıs Sah 

lstanbul -(1200 metre) 18 Gramo· 
fon, 19,5 Hafız Burhan Bey 20,5 kon· 
ferans 21 Hafız Burhan Bey, 22 orkestra. 

BOkreı - ( 894 metre) 20 Hamlet
ten bir parça, 20,5 konferans, 20,45 
Matmazol Zutinna tarafından ıarkı, 
il,05 hafif musiki. 

Belgrad - (429 metre) 20 Çek ders
leri, 21 gramofon 21,20 22, konser 
Ayda opornsı. 

Roma - ( 441 metro) 21,45 muhte
lif ıarkılar, 22 muhtelif konser. 

Prağ' - ( 488 metro ) 20 kitara 
konseri, 20,25 ıarkı konseri 21 Prag 
Musiki mektebinin tnlobc konseri, 21 
R. F. konseri. 

Viyana - ( 517 metro ) 20,25 Gü
Dtin haberleir, musahaba konferans, 
22 askeri konser, 23,35 gece konseri. 

Peşte - ( 650 metre ) 20, 15 Konfe
rans, 20,45 salon orkestrası. 

Varıova - ( 1411 metro ) 20 35 
ıarkı konseri, 21 musahabe, 21'15 
halk konseri, 23,05 piyano konseri ' 

Berlin - ( 1635 metre) 20 GilnUn 
haberleri, siyaset Alemi, 20,35 gramo
fon, 21,15 halk konseri, 28,05 piyano 

1 Haziran Çarşamba 
lstanbul - (1200 metro) 18 gramo· 

fon, 19,5 Cennet Hanım ile Yesari 
A!ım Bey, 20,5 opera parçaları, 21 
Bedayi musiki beyoti, 22 cazbant. 

Bükreş - ( 394 metro ) 20 Piyano, 
solo, 20,45 flHt solo, 21,15 koman solo. 

Belgrat - ( 429 metro ) 20 Gazino 
musikisi 20,5 gramofon 21 Zal;rraptan 
nakil. 

Roma -( 441 metre) 21 Gilnün ha
berleri ve gfinfln yeni gramofon plak
ları, 21,45 Pieri Tancrin Bellini ope
rası. 

Prağ - (488 metre) 20 Şen mu
siki, 21 halk koMeri 21, 15 salon or· 
aestrası. 

Viyana - ( 617 metro ) 19 Halk 
ıark•:.Sn, 19,~; konferans, 21,1.3 ıııuh-

l 
olarak sadarete tayin olunduğu 
güne tesadüf eden 3 zilkade 
1296 gunune kadar, bu kısa 
müddet zarfında tamam on sad
razam değiştirdi. 

Abdülhamit bu milddet zar
fında Sait Paşayı da pek yakın
dan tetkik etmişti. Sait Paşa, 
onun aradığı bütün sıfatlara ma
likti. Bunun içindir ki Abdülhamit 
kendisini büyük bir emniyet ve 
itimatla (sadaret) mevkiine geçir· 
di. Arbk kalbi rahat etmişti. Ne 
hal'i ve ne de ihtilal korkusu kal
mamıştı. 

* 
İşte, Abdülhamit, bu hislerle 

müsterihane yaşarken birdenbire 
yazımızın baş tarafında hikaye 
ettiğimiz hadise olmuş, onun Sa
it Paşaya karşı beslediği em· 
niyet ve itimada büyük bir dar
be vurulmuştu. 

Abdülhamit, Sait Paşayı oda
ya kilitleyip anahtarını alarak 
salona avdet ettikten sonra kah
ve içerken dalgın dalğın düşünü· 
yor, önündeki evrakı karıştırıyor· 
du. 

Birdenbire zile bastı. Mabe· 
yinci Ragıp Beyi çagırttı ... Ragıp 
Bey niçin çağırtıldığını bildiği 
için, huzura girerken elinde bir 
takım evrak vardı. içeri girer 
girmer, bunları Abdülbamidin 
önündeki masaya bıraktı. 

Abdülhamit, evraka bakmadan 
Ragıp Beye sordu: 

- Tahkikat ikmal edildi mi?. 
Ragıp Bey, tehalllkle cevap 

verdi: 
- Evet efendimiz. Muhtelif 

isticvaplarla fezlekesini takdim 
ettim. 

- Ne anlaşılıyor ?. 
- Gerek Fuat Paşa ve ge· 

rek Dağistanlı Mehmet Fazıl 

Paşa ile Sait Paşanın hiçbir 
münasebeti olmadığı tezahlir 
ediyor. Şimdiye kadar yapılan 
tahkikatta, Paşaların adamlarının 
bile biribirile temasına dair en 
küçük bir delil bulunamadı. 

Abdülhıımit, ikinci filcan kah· 
vesini de bitirdiği için birer birer 

kağıtları gözden geçirirken tekrar 
sordu: 

- Babıali ketebesinden Çer· 
kes Rüştil Efendinin ifadesi de 
alındı mı? .. 

- Efendimiz!.. Rüştü Efendi, 
Fatihteki hanesinde buldurulama• 
mış. Sarıyerde bir akrabasının 

evine misafir gitmiş. Sarıyere 
çatana ile bir memur gönderildi. 

Ümit ederim ki, şimdilerde, ne· 
rede ise getirilir. 

Abdülhamit ayağa kalktı. 
Gezindi. Sonra tekrar mnsanın 
yanına geldi. Ayakta durduğu 
halde fezlekeyi bir daha tetkik 
etti. Elindeki kağıtları, öteki 
tahkikat evrakile birleştirdi. Ma· 

sanın gözüne kilitledi. Avdet için 
Ragıp Beye izin verdi. 

Herkes rahat döşeklerinde 
müsterihane uyku çekerken, Sait 
Paşa hapsolunduğu odanın 
köşesindeki koltuğa oturmuş, 

başını ellerinin arasına almış dü-
şünüyordu. 

( Arkaıı nr) 

Macar 
Sergisi 

"' 
Ressamları 
Dün Açıldı 

Dun eçllan •ergiden bir k8fe 
Macar ressamlarından Rudnay halkına açılmıştır. 

Gyula ve Zajti Ferenc ve daha Sergiyi Vali Muhiddin Bey 
bazı Macar ressamlarının eserle- bir nutukla açmıştır. 
rinden mürekkep olan ve bir Açılış merasiminde, ıehrimiz-
müddet evvel Ankarada "Halk deki sefir ve konsoloslar, re~sam· 

. . . lanmız, matbuat erkanı ve bırçok 
Evı,, salo.nlarınd~ . te!hır edılen zevat hazır bulunmuştur. 
Macar restm sergısı dun Galata- Teşhir edilen eserlerin adedi 
saray lisesi salonunda lstanbul 45 tir. 

telit konser, 23 dans Mvaları. . 
Peşte - ( 550 metre ) Hl,50 konser 

21 140 ı,onfcrnna, 22 operanın orkestrası. 
Vnr,ova - ( 1411 metre) 20,85 Rad

yo koıısori, 21, lü l\ora ;.ırhıları, 21,.J:> 

Saksofon ve piyano, 24 Çigıınl orkos· 
trası. 

Berlin - ( Hi35 metre ) 20 Halk 
bilgileri, 21,25 Miinihten naklen ton 
w usiki, 21 ,50 aonloııi. 

• 
iş Kanunun n Son 
Hazırlıkları Yapılı l'ke •• 

Maziden Bize İntikal Etmiş Tecrübeye 
Müstenit Eserleri İhmal Etmemeliyiz 

- 2 Yazan : Ahm•' 

Harmandan vagonlara kömUr yUklenlrken 

Kısa Bir HulAsa 
Zonguldak muhabirimi• Ah
met Bey, lı Kanununun ıon 
baıırhkları yapıldıtı ıu ımıda, 
Zonguldak havzasında, bun
dan altmıt beş sone evvel 
vücude getirilmiş bir nizam~ 
name ele i'eçirmittir. "Dili 
ver Paşa nizamnamesi,, de· 
nilen bu eser, vaktile bavzanan 
inkitafında büyük rol oyna
mıştır. Muhabirimiz, gerek bu 
eser hakkında topladığl ma• 
luınatı ve gerek bugünkO 
vaziyeti mukayeseli bir su
rette bize naklediyor. 

Zonguldak (Hususi) - Havza 
ame!esinin hukukuna ait olarak 
çıkan ilk kanun yukarda bahsi 
geçendir. Fakat havzamızın; ser· 
maye ile amelenin hukukunu, 
memurun vazifesini ve maden 
işlerindeki vazife ve intizamı 
tayin ve tespit için yazılmış çok 
eski bir nizamnamesi vardır: 
1866 da maden nazıri olan Di
IAver Pa~anın meşhur yfiz mad
delik nizamnamesi. 

Zamanında havzanın kö:nür 
lstihsalatı üzerinde çok mühim 
ve müspet bir rol oymyan ve 
muhitinde çok müsait bir tesir 
uyandıran bu nizamname 4 mu
harremülharam 84 ve 27 nisan 
83 tarihlerini taşımaktadır. 

Büyük Millet Meclisinin ; asrm 
ihtiyaçları nazarı itibara alınarak 
yapılmış en- yeni bir iş kanununu 
müzakere edeceği bugünlerde, 
havzanın hatta daha geniş bir 
mana ile Osmanlı bükümetinin 
ilk iş kanunu demek olan bu 
nizamname, sermaye ve say er· 
babını mUtalea noktai nazarından 
65 sene evvel zihniyet ve g3rüş 
farları 11 göstermesi itibarile çok 
şay.:.nı dikkat olacaktı; nitekim; 
birçok müşkülat ve fedakarlığa 
malolan uzun bir araştırmadan 
sonra l 00 maddelik bu nizamna
menin bir suretini elde ettiğim 
ıam&n tahminimde isabet gös
terdiğimi anladım. 

'
1 Madeni merkum idaresinin 

rubu denilmeğe şayan yüz 
bendi şamil işbu nizamname 
daha doğrusu Osmanlı imparator· 
luğunun ilk iş kanunu çok dikkat 
ve ibretle mütaleayn değer 
mevaddı ihtiva ediyordu. Za :nan 
zaman ameleye ve rr ,f,,.nciy~ 

ve bilhassa kapitölasyon • şid
detle büküm sürdüğü bi:- devir
de ecnebi sermayeye en kat'i 
ve amansız cezalar tayin eden 
bu nizamnameyi 11 Son Posla ,, 
karilerinin nazarlarına sermeyi 
yalnız faydalı değil, ayni 
zamanda maddelerdeki tnb"rler 
tarifler ve birçok hususiyetlerle 
de eğlenceli ve meraklı buldum. 

"Nazırı maden ve kaymakam 
livası Ereylili Dilaver Paşa,,nm ri· 
yaseti altındaki komisyonun ?4 
nisan 283 tarihinde sona erdirdi· 
ği bu nizamname, sekiz fasıl 
ve yüz maddeden miirek-
keptir. Ocak açılması ve kö-

l 
mllr çıkarılması ve tabmilatta• 
başlıyarak, madencinin; hüküme
te ve ameleye; amelenin, hük6• 
mete ve madenciye olan azifele-
rini, memurların işlerini ve ma .. 
den işlemiye ait birçok mesaili 
birer, birer tasrih etmektedir· 
Amelenin hukukuna taalluk edell 
bahislerde sakat ve noksan bir" 
çok noktalar bulunmasına ra:meP 
o zaman için ç~k ileri bir 
hareket sayılacak hllklim ve 
fıkralar eksik değildir. Bu bir 
küm ve fıkralarla ekserisi; on" 
dan evvelki ve o devirlerde 
çok mühim sayılacak bir şekilde 
amele lehine temayül etmektedir. 
Nizamnamenin heyeti umumiye" 
sinde "madenci" ve "amele,, 
bahisleri dikkatle mukayese edi .. 
lecek olurs.t, terazinin daima 
amele tarafına ağır bastığı sezi!• 
mektedir. Sırası gelmişken şu· 
rasını da kaydedeyim ki ; Di
laver Paşa nizamnamsi tan" 
zim edilmezden evvel, havza" 
da tamamile " başıboş ,, ve ge
lişi güzel bir idare vardı; ocak 
açmak, amele işletmek, şekilsiı 
kaidesiz bir hercümerç içinde 
yuvarlanıyordu; ekseri ocak• 
larda amele angarya fC 
boğazı tokluğuna ç.alıştırıh .. 
yordu. Dilaver Paşa, nizamna" 
mesinin 11esbabı mucibe,, sinde 
Bu cihetleri şöyle anlatıyor; 

- "Madeni mezkfırun bid&" 
yeti küşadından bu ane gelinceye 
kadar gerek ihracat ve gere~ 
tenzilat ve gerek teferruab saircsJ 
hiçbir nizam tahtına almmıyara1' 
her bir hususab işin gidişine göt' 
rüyet olunmakta, bu ise bazı gu" 
na müşkilatı mevat bulunmnkt• 
idüğünden "Tersane Amire,, ida: 
resi azasından olup memuriyeti 
mahsusa zımnında, madeni met' 
kiire gelmiş olan ıniralay izzeth1 
Sait Beyefendi ve çakerlcri haııt 
oldukları halde aktolunan ko" 
misyonu mahsuta da derpiş ve tt 
zekkür olunarak madeni met" 
kürda istihdam olunan ına" 
dcnciyan ile ahali, ameleoisı 
hukukunu muhafaza ve bunlarırı 
kaffei ahval ve harekatını tahtı 
rapt ve intizama almak ve bil 
veçhile mezkur işe asla bir sil' 

rette sekte götürülmemck "~ 
memur vazife \'e memuriyetİl11 

bilip harice secavüz etmeme!< .;e 

hilafına mütecasir olanlar ınaı" 
harı mücazat olmak zımnı11d9 
madeni merkum idaresinin rı.ı" 
hu denilmiye şayan yüz beP" 
di şamil işbu nizonınarııe 
tanzim \'e takdim kılınmış ol' 
magla olbapta ve kabbei nhvald1~ cmrüferman hazreti menlehO 
emrindir. ,, 
Mrialay memuru 

mahsusu 

~klıınct ~:ı.it 

Rclıl 1 cr.1 )~~ 
mıdcnl meı 

Na:ıırı maden ve kaymakamı 
livaya Ereğli 

DiHlw•r 
Ağayı kol 

Tah,.in 

H!ı oııı 
Klltibl 
madon 

lsınail 
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ani, Ve Selimi Salise Ait 
a ka Gösteri e tedir 

MUzede teşhir edllen kıymettar çadırlardan biri 

Askeri Müze bir ay evvel 
~Uzecilikte bir yenilik yaparak 

8 erzifonlu Kara Mustafa Paşanın 
elgrat seferini tanzir eden bir 

~nlı tablo vücuda getirdi. Hal
t 11 rağbetini celbeden bu canh 
b~blolar Askeri Müzenin ikinci 
tr Yeniliği takip etmiştir. 

b Askeri Müze bir, iki günden-

seri Mahmudu Sani ve Selim 
aı· ıse ait çadırları, çadır tahtları-

~· Ve sayebanlnn teşhir etmek-
Cdir. 

Muhtelif otağların en kıymet
tar 16 parçasından teşkil edilen iki 
~ llıa çadır ve bir sapcyan cid
en bir san'at harikasıdır. 

Burada çadır tahta ile Mah
~tıdu Saninin çadın ve sayebani 
~rülrnektedir. Çadır ve çadır 
llıhtı. aplikasyon tarzında ipek 
erıne ve ipekle işlenmiştir. 
Maddi kıymeti tarif edilemi· 

~etek kadar yiiksek olan çadır 
~arçalarının her biri ayn bir 
eseni göstermektedir. Bu çadır· 

• • 

larda bilhassa Fermene denilen 
ve şimdi san'atkarlan hiç kalma
mış olan işler nazarı dikkati cel
betmektedir. 

Bu zamanda işlenmesine im
kan görülmiyen bu çadır parça
ları, ecnebi seyyahları çok alaka
dar etmektedir. Seyyahlar çadırla
rın önünde saatlerce durmakta 
ve mümkün olduğu kadar model· 
ler almıya çalışmaktadırlar. 

Diğer çadır ÜçUncU Selimin 
çadır tahtını ihtiva etmektedir. 
Bu tahtın yastıkları Hint kuma-

şından, örtüsü anavata işlemeli 
atlastandır. Fakat bu ~mavata 

bugün işlenmesi imkansız bir iş· 
tir. 

Çadırın tavanı safi ipekten 
mamuldür. Yalnız bir metre mu· 
rabbama binlerce lira kıymet 

tahmin edilen bu çadırlar halka 
ve san'at meraklılarına meccanen 

teşhir edilmekte ve istenilen iza
hat ta verilmektedir. 

iz 
Çok 

a 
Güze 

Şenliği 
Oldu 

lttttı .. 
tlı taıebelerı 

• l"tıa 
,. t\ltl( 9UnkU 

te bilhassa 
ltı~afet 

tıu u 
u~UI( Unda 
~ bir varhk 
•ter 

'1llf lerdf r. 

lı111 • 
lepJ ır, (Husust) - Ortamek- J 

er s 
'1t. bi ~or bayramı, cuma günü 
t-1.ıttda n . en fazla seyirci buzu· 

tady0 •cra edildi. Alsancak 
dilr f mi u, bugüne kadar bu ka-

Qıı nz a b" k 
Ştı. Saat ır alabalıl< t<?plama-

t'tsnıige 'tltam on altıda güzel bir 
ta çı e k 

tl'ıtrıa b me tepliler bay-
aşlandı. En önde Kız 

Lisesi, onu takiben Kız Muallim 

Mektebi, Erkek Lisesi, Eerkek 
MuaUim Mektebi, Muhtelit Or-

tamektep, Boca Muhtelit Mek
tebi, Ticaret \·e San' atlar Mek· 

tebi resmigeçide iştirak ettiler. 
Her mektep tribünlerin önünden 

geçerken sürekli alkışlarla karşı
laşıyordu. En fazla alkış toplayan 

SON POSTA 

95 Niyazi Bey: Vazife şinastır. 

Muamele inde 
hiddet \'C şid
det yoktur, sil· 
kunet ve iti· 
dali tercih 
eder. Sempati· 
si vardır, mu-

Jıatabına soğuk 
bir tesir yap
maz, kendini 

s evdirir ve say-

dırır. Mcnfoatl('rinden fcrağat erle· 
mez. 

• Sıvasta M. B. T. Hamm: ( Fotoğ· 

rafının dercini istemiyor. ) Dik
katli ve ağırdır. Her ~eyi kolay 

kolay beğenmez, çabuk ahhap ve 
samimi olmaz, süse 'c temizliğe 

lakayt kalmaz, hüsnile mağrur 
olmı} a ve sevgi ınesailindn kıs· 

kançlığa ve istiğnaya tema} ül 
eder. 

• 
82 Kaylseride Tarık Bey: Acul· 
dür. Baz an 
inatçı ve ser
ke~ olur, hüs
nü muamele
den hazeder. 
'l'e~vik ve tal· 
tıf bter, para· 
} ı :::arfa mü-
temayildir. Ka. 
fasıııı yoracak 
üzüntülü me-

, aisile meşgul olmaktan çabuk bi· 

zar olur. 

• 71 Marangoz All Efendi: (F otoğ-
rafının dercini istemiyor.) Kana· 

atkar ve mütevazıdır. Menfaatleri· 

ne fazla hırs göstererek kendini 

üzmez, işin oluruna tabi olur. Teş

vik ve teşçilere kola) lıkla U} sallık 

gösterir. işinden kışkn şeylerle 
kafasını yormaz. Müdahaleci ve 
gürültiicü değildir. 

70 Fahriye H. lzmlr: (Fotoğrafı· 

nın dercini istemiyor. ) Derli 

toplu bir ev kadınıdır. Ev idare

sinde temizlik hususunda titizce. 

<lir. Gördüğünü bildiğini tatbik 

ve takip eder. Kendiliğinden yeni 
birşey ilave etmeye ve yeni ecre· 

yanlara uymıya taraftar değildir. 

Din mesnilinde lıasc:as ve ınüte

assıptır. 

1 Fotofra/ Tahlil Kuponuna 

~ci Sayfamızda bulacaksmıı. 

ye resmi geçitte en fazla sempati 
uyandıran Kız Lisesi ile San'atlar 
mektebi olmuştur. 

Resmigeçitten sonra mektep
ler sahamn tam ortasında, ken
dileri için ayrılan yerlerde cim
nastik hareketlerine başladılar. 
Bu sırada Erkek Lisesi cimnas
tik Muallimi Kalgay Nuri Bey: 

- Hazrol; 
Kumandasını verdi. Bir genç 

izci Türk bayrağını hususi mera
simle direğin üzerine çekti. 

Bayrak merasimi de büyük bir 
alkış tufanı içerisinde bittikten 
sonra bini mütecaviz talebenin 
yaptığı İsveç usulü hareketler 
halk tarafından büyük bir alaka 
ile takip edildi. 

Adnaa 

Sayfa 9 

Yazan: lf. 

arihin Esrarengiz Sayfaları 

Tabiat, şahinşahlar fevkindeki 'nin son saatlerini sevgilisinin, daha 
kudretini bu macerada da gös- doğrusu, kocasının yanında geçi· 
terdi. Aşk, halifeden üstün çıktı. rirdi. Dönüşünde yine Ercivanın 
Cinsi cazibe, saltanat şaşaasını delaletinden istifade ederdi, sa-

1 yendi. Gönüller, yemin ve tehdit ray bahçesinin gizli bir kapısın· 
ile çizilen korkunç daireyi aştı. dan dairesine yol bulurdu. Ba-
Memnu olan şey elde edildi, zan da Cafer, ilkin yaptığı gibi 
Abbase ile Cafer kanıran ve onun dairesine geliyordu, fecre 
kamyap oldu! kadar kalıyordu. 

Keyfiyetin bu şekle döküldü- Bu vaziyet aylarca ve aylarca 
ğünü Ercivanla Zübeydenin Ah· devam etti. Abbase iki ço~uk 
baseye gönderdiği köleden ve doğurdu. Hasan ve Hüseyin is-
o kölenin verdiği jurnallere müs- mini taşıyan bu aşk mahsulleri 
teniden de Zübeydcden başka Medineye götürülüp sütninelere 
bilen yoktu. Harun, hala gafildi. verildi. Harun, her gece yam-
iradesinin tabii temayülleri, tabii başında bulundurduğu sevgili 
ihtiyaçlara ve tabii cereyanlara hemşiresinin mükerreren ana olu-
tegallüp edeceğine kani idi. Her şunu bile sezmedi. Onun hasta-
iki genci, yine geceleri yanında hklarını " hüsnü tefsir ,, ediyor-
bıılunduruyordu,D konuşturuyordu. du ve şüphelenmeyi aklına getir-
gülüştürüyordu. Sonra, emin ve miyordu. Çünki şahinşablık gu-
mutmain, ikisine de yerlerine çe- ruru, gözlerini katmer katmer 
kilmeleri için izin veriyordu. perdelemişti . 

Ateşe yakma; rüzg.:ra, isme; Asıl tuhaf olan cihet Zü-
suya, ıslatma denmez ve dene- beydenin de uzun bir zaman, 
mez. Gecenin rengi karadır. hamlelerini tehir veya tecil 
Gündüzünkü beyazdır. Onlar de- etmesiydi. Kinle, gayızla mü' e-
ğiştirilmez, değiştirilemez. Genç harrik olup Abbase ile Caferi 
gönilllerin hakkı da sevişmektir. intikam maksadile biribirine 
Bu hak içtimai mülahazalarla takrip etmiş ve Harunu gazaba 
takyit edilmiştil', iptal edilmemiş- getirmek için en müsait zemini 
tir. O mülahazaların en mühimmi hazırlamış olan bu fettan kadın, 

aile teşkilatını ve yavrunun yuvaya niçin susuyordu? fşte halifenin 
nisbetini temin etmekten ibarettir. emrine itaat edilmemişti, işte 

Göçebelik günlerinden bugüne Abbase iki kere ana olmuştu, 
kadar geçen devirlerin bütün daha ne istiyordu? 
mütefekkirleri, o kaygunun tat- Güzel Emirenin hücuma kal-
mini için ( nikah ) tan başka kışması gönül eğlencelerine 
çare bulanıamışlardır. germi vermesinden ileri geliyor-

Nikah, tabii zaruretleri diken~ du. O kendi sarayı etrafına ku-
siz ve pürüzsüz bir mecrada rulan tarassut şebekesinin biraz 
yürüten yegane amildir. Denilebi· hafiflenmesinden istifade ile eski 
lir ki, medeniyet manzumesinin ziyafetlerini tekrarlamıya başla-
mihveri nikahtır. Bu mihverin mıştı. lbnülmalikle ve arasıra 
kalkmasile o manzume tarümar Basradan Bağdada da gelen lb-
olur. nülhadi ile buluşup görüşüyor-

Harun, şahinşalılık gururile du. Günlerce fidan boylularile 
nikahın ehemmiyetini göremiyor- cümbüşler tertip eden Zübeyde, 
du. Nikah, filvaki, beşeri ihtiras- artık o çeşit eylencelerden bık-

mıştı. Y enılik, cazibeli bir yenilik 
)arı kör bir feveran İçinde şah-

istiyordu. Bu iştiyak ile bir gün 
lanmaktan sıyanet eden kuvvetli aklına uydu, İbnülhadi ile lbnü'.-
bir gemdir. Lakin ayni ihtirasları maliğe ayrı ayrı gecelerde gös-
·muayyen şahıslara ve muayyen terdiği rüyaları, kendisinin işti-
hudutlara inhisar etmek şartile rakile görmeyi tnsarladı. 
harekete getiren bir kamçıdır Bu, öyle bir zaf idi ki, ancak, 
da! Harun, gemlikten çıkıp kam- mes'uliyet tnsavvur etmiyen kud-
çıhğa jntikal eden nikahın mut- retli yüreklerde filizlenir. Zübey-
laka ve mutlaka vazifesini yapa- denin Kimseden pervası yoktu. 
cağını düşünemiyordu. Kendi gözü önünde yedi kızla 

Fakat zaruri olan şey vukua oynaşan kocasına lmwndt. O 
gelmişti ve eğlence salonunda da vefasız ve hai., <>rkeği, yeni ve 

süfli aşklardan : ıya ıet için Fen
iki yüzlülük başlamıştı. Gençler, 

hasın evine kadar gitmeyi gözü-
yine eskisi gibi kayıtsız, alakasız ne almışh ve orda bir halayık 
görünmiye savaşıyorlardı. Ancak, 

g'bi kocasına temellüklar göster
fırsat bulan gözler firari buselerle 

mişti. Bu tezellüllere rağmen 
sıksık neşeleniyorlardı. Göğüsler, hakkını elde edememişti. Kocc:· 
sessiz şebkalarla anlaşıyorlardı. sının ne sarayında, ııe yüreğinde 
Ne saz, oe söz, ne oyun, biribirle-

yeri vardı. 
rine her şeylerini vermiş olan Bu hicran ve husran sebebi· 

gençler üzerinde müessir olamı- le~ir tı.İ her şeyi yapıyordu. May-
yordu. Onlar, yalnız birbirlerini mununu halayıklarla evlendiriyor-
görüyorlardı ve biribirlerini işi- du, fidan boylularile pek sıkı 
tiyorlardı. temaslarda bulunuyordu. Fakat 

Caferin her gece vuslat hır- gayzı sönmüyordu, kini hafiflemi-
sızlığına çıkması, Abbasenin da- yordu, yüreğindeki sevilmek ihti-
iresine gitmesi, muvafık değildi. yacı eksilmiyordu. Çevirdiği en-
Başkaları tarafından sezilmek, trikalarm hedefi Harunürreşidi 

üzmek, kendine iltica ettirmek görillmek ihtimali vardı. Bu se-
ve belki yıkmaktı. Bu neticeyi 

beple saray haricinde birleşilmek hadiselerin almakta olduğu şekle 
çareleri bulunmuştu. Baıen ka- göre elde etmesi muhtemel gö-
dın, bir bahane ile kardeşinden rünüyordu. Lakin o, son adımı 
erken ayrılır, dairesine çekiJirdi, atamıyordu. Horunun ezilmesi, 
alelticele kıyafetini değiştirirdi, Abbasenin heder olması, Caferin 
köle şekline girerdi, Ercivanm uçuruma düşmesi, kendisinin 
deliiletile münasip bir köşeye muhtaç olduğu aşkı getirecek 
saklanarak Caferi beklerdi ve Bu miydi? .. 
kıyafetle saraydan ayrılıp gece- ( Arka11 Yar» 
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Cenup Denizlerinde Bir Se,gahat Macerası 

Altın~ .__... inde •• 
• 

Muharriri 

Stakpool 

Uç Serseri .. Uç Milyoner -74-

- --
Fakat Makar hiçbir şeye dik· 

kat etmiyor, sadece karnım do· 
yurmakla meşgul oluyordu. Niha· 
yet yemeğini bitirdi. Fakat der· 
hal ayağa kalkmıyarak bir müd
det bulunduğu vaziyeti muhafaza 
etti, etrafına kulak vermiye baş
ladı. Bu suretle kaç dakika 
geçirdi bilinemez: fakat bir· 
denbirc sahilde bıraktığı iki se
pet altmı hatırladı. Hemen ayağa 
kalkarak karaya çıktı. Cekinin 
ölüm kucağına atılmak için orada 
bıraktığı sepeti yakaladı, güç 
hal ile kaldırarak gemiye getirdi. 
Fakat şimdi ne yapacakh ? 

Kamaraya herhangi b ir şey 
koymanın imkanı yoktu. Makar 
büyük ambarı gezmemişti. 

Fakat baş taraftaki küçük 
ambarı hatırladı ve sepeti bu· 
raya götürerek bir amelenin gemi 
deposuna kömür boşaltması 
kablinden altın sepetini aşağıya 

dikti. 
Makarın kaybedilecek hiç 

vakti yoklu. Taşınacak olan yük 
cidden büyüktü ve bu büyüklük 
adamın gözlerinde büyüdükçe bü· 
yüyordu. Ona öyle geliyordu ki, 
altından mamul bir dağın karşı-

sındadır ve bu dağı parça parça 
yapıp cebine .doldurarak taşı· 
yacaktır. 8u yapılacak bir 
ıey değildir. Ya, koca ge-
mıyı yalnız başına gölden çı· 
karıp denizde idare ederek sali
men bir limana sevketmiye ne 
demeli? Haydi diyelim, bunlar 
ııra ile ve yavaş yavaş yapıla· 
caktır. Fakat Cekinin cesedini 
kamaranın dar ve dik merdive
ninden güverteye nasıl çıkarmalı? 

Denilebilir ki, rüya ve kabus 
müstesna olarak dünyada hiçbir 
adam Makar'ın bulunduğu müş· 
kül vaziyete düşmemiştir. 

Makar altınları baş ambara 
boşalttıktan sonra eİinde boş se
petle sahile çıktı. İkinci sepeti 
yakaladı, gemiye gitti ve onu da 
baş ambara boşalttı. 

Sonra ambar kapağının önün
de diz çökerek dökülen altınla· 
nn yerleşinceye kadadar çıkar· 

makta devam ettikleri tannan 
ıesi dinledi. Artık burada yapı· 
lacak bir iş kalmamıştı. Boş 
eepetleri yakalıyarak sahile attı 

ve definenin mahfuz bulunduğu 
yere teveccüh etti. 

Bir defa oraya varınca kazma 
ile topraği deşti, altını muhtevi 
kutulardan birini daha çıkardı. 
Azami ihtiyatla hareket ediyor· 
du. Fakat kutuların tahtaları çü· 
rlimUş olduğu için dağılıp kırıl
masmın 5nUne geçmek mümkün 
olmuyordu. Tek bir lirayı bile 
feda etmek mevzubahs olamıya· 
cağı için iş cidden güç, zahmetli 
ve uzundu. 

Makar bu liraları yerden top
larken: 

- Beheri dört buçuk dolar
dır. Nasıl bırakılır? diye didini· 
yor, hatta ağlıyordu. 

Sıcal<, yakıcı, bunaltıcı bir 
güneşin altındaydı. Boğazı kup
kuru kesilmişti, alnından da mü
temadiyen ter akıyordu. 

Güç.,hal ile sepetlerden biri&ini 
yarıya kadar doldurdu ve iki 
kulpundan tutarak taşımıya baş· 
Iadı. Fakat aksiliğe bakmız: Yarı 
yolda kulplardan biri koparak 
bütün alhnın yere saçılmasını 
mucip olmaz mı. 

Makar bir aaniye meyus 

f On Beş Yirmi Tane Maymun, Ağaç
ların Tepelerine Gelmişler, Yapraklar 
Arasından Makarı: Gözetliyorlardı 

ve perişan etrafına bakındıktan 

sonra yere çömelerek saçılan 

altınları toplamıya koyuldu. O, 
diz üstü terliyuek, ofhyarak bu 
işle meşgul iken ağaçların arasın
dan on beş yirmi tane küçük 
maymun göründü. 

Maymunun yüzü acı bir te· 
bessüm ile kırışmadığı zam.mlar
da şen bir kahkahanın timsali
dir. insana, baktıkça gülme he
vesi verir. 

Nedense hayvanlar şimdi neşe 
içindeydiler. Fakat içlerinden 
biri ağaçtan yumuşak görünen 

bir meyva kopararak (Malrnr) a 
fırlattı. 

Meyva Makarın tam böğrüne 

isabet etti ve burada yapyalnız 
bulunduğunu zannetmekte olan 

adamın sinir!eri üzerinde müthiş 
bir tesir yaptı. 

1 
Makar ayağa kalkarak dört 

açılmış gözlerle etrafına bakındı, 
hayvanları gördü ve yumruğunu 

sa lladı. 

Maymunlar yclm azar <:la karşı
l arında bulunan adamın silahsız 
olduğunu anladı lar, insanın kızdı· 
ğını, fakat hıncını almaktan aciz 
olduğunu görmelc onlara büyük 
bir sevinç verdi. Ellerine geçen 
meyvalarla Makan bombardıman 

etmiye başladılar. 
Bu vaziyette yapılacak en 

iyi şey hayvanları görmemek
ten gelmek, kızdırmaktan çekin
mekti. Makar da öyle yaparak 
sırtını çevirdi ve altınları toplı:ı-

mıya devam etti. 
Fakat tam bu esnada sırtına 

meyva gibi yumuşak olmıyan, 
bilakis sert bir cisim çarptı ve 
önünde geniş bir yaprağın üze· 
rine bir tane çil altın düştü. 

[ Arkası var j 

.~~~---------···--------~~~-

Büyük Bir Spor Hareketi 
• 

Muhafız Gücü Idmancıları . 

eyahate Çık yor 
Ankara 30 (Hu· 

susi) - 1 Hazi· 
ran 923 te An· 
karada kurulan 
Muhafız Gücü bu 
sene ayni günde, 

yani yann onun· 
cu kurtuluş dö-

nümünü kutlu· 
lıyacaktır. Her 

geçen senede 
olduğu gibi bu 

seneyi de memle
leketin muhtelif 

köşelerine se
yahatler tertibi 

sure tile tesit 
etmeyi iyi bir 

şekil olarak dü
şünen Muhafız 

Gücü yeniden bir 
çok seyahatleri 

hazırlamıştır. 
Onuncu seneyi 

dolduracak ha· 
yatı içinde bir· Muhafız dcUnUn atlet, bisikletçi ve futbolcUlerl 

çok seyyahatler yapmak sure- kilometrelik bir yol katedile-
tiyle kendi bünyesinden ziya· cektir. Biniciler ise yine 1 ha· 
de, diğer mıntakalar ıpor- ziranda Ankara-Eskişehir·Kiitah-
culuğunun da bünyesini faa· ya - Uşak - Kula - Salihli • Manisa 
liyete getiren ve her geçen se- ve bu şehirler arasındaki diğer 
nede bunun güzel neticelerini kasabalara da uğrıyarak lzmire, 
gören muhafızlar bu yıpratıcı oradan da Ayvalık ve Edremide 
hamlelerini her sene feragatle gideceklerdir. 

tekrar etmeyi vazife bilmişlerdir. Bu suretle 1041 kilometrelik 
Hazırlanan program mucibin· 

ce Güç~ bisikletçilerile binicileri yol alacaklar_d_ı_r. __ 

haziranın birinde iki muhtelif 
istikamette uzun bir seyahate 
çıkacaklardır. Bisiklet takımı 
1 haziran çarşamba günü buradan 
kalkarak garbi ve cenebi Ana· 
lu şehirlerinde dolaşarak Diyar· 
beldre gidecekler, oradan tekrar 
Sıvas ve Kayseri tarikile buraya 
gelecek 1 erdir. 

Bu seyahat eınasında 2494 

T ediyatın Tehiri 
İst. Müddciumumiliğinden : 
932 mali senenin hulülü mü· 

nasebetile hesabatı umumiyenin 
tetkiki için Haziranın birinci 

çarşamba ve ikinci perşembe 

günleri icra Muhasebesince tedi
yat yapdmıyacakhr. 
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BIKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

--------------------------

ÇORBA 
Bir, l rakamı yazın; önüne 

altı tane sıfır koun.. Ne oldu? .. 
Milyon!.. 
Değil mi?. Bende yok, sende de 

belki yok, fakat Pirinç zade Suphi 
Beyde varmış, hem Pirinç zadenin 
serveti bir milyon değil birkaç 
milyonmuş. 

Ben Pirinç zadeyi çocuklu· 
ğumdan tanırım.. Ayni mahallede 
otururduk. 

Babası, babamın arkadaşıydL 
Bazı geceler bizim eve gelirlerdi. 
O zaman Suphinin ne pirinçliği 
ne bulgurluğu vardı. Sadece bir 
Suphi idi. Beraber oynardık. Fa
k at hangi oyunu oynarsak oym
yalım muhakkak birinci çıkardı. 

Daha biraz büyüdük. Cami av· 
)usunda ceviz oynamak hakkını 
kazandık. Ben o zaman ceviz 
oyununda mahalle çocuklannın 
elebaşısı olmuştum.. Hiç kimse 
b enimle boy ölçü:;ıemezdi. Yalnız, 
Suphi müstesna, ne vakit o, oyu
na karışsa bi.itün çocuklarla 
beraber benim de kazandıklarımı 
yutardı. 

Evde büyük annem Suphi 
ıçın: 

- Yaman çocuk vesselam!.. 
iltifatını s'lvurur, babam: 

- Nihat Bey iyi adam amma 
çocuğu haylaz, gözü derste değil 
oyunda!.. Allah ıslah etsin.. Te· 
mennisinde bulunurdu. 

Suphi iptidainin dördüncü sı· 
mfını bitiremeden mektepten 
ayrıldı. Bizim mahalleden taşındı
lar, biribirimizi göremez olduk, 
böylelikle seneler geçti. 

* 
Beş sene evvel bir sonbahar 

sabahıydı. Mercan yokuşundan 
aşağı iniyordum. 

Kapalı çarşıya girilecek kö· 
şeyi dönerken arkamdan bir ses 
beni ismimle çağırdı. Dönüp 
baktım .. 

Yere kocaman bir maltız ko· 
nulmuş, üzerinde büyük bir ka
zan kaynıyor. Kazanın başında 

eli kepçeli bir adam, bana; 
-Biraz teşrif etmez misiniz? .• 
Diyordu. Tuhaf şey, bu adam 

benim ismimi nereden biliyordu. 
Merakla yanına gittim.. Sağ 

eli meşguldü, sol elile e-limi sıktı. 
- Eski arkadaşları ne çabuk 

unuttunuz ? .. 
Siması pek yabancı değildi. 

ihtimal bir yerde görmüştüm. 
Fakat bu sokak satıcısı ne mü-
nasebetle benim arkadaşım 
oluyordu. Hayretimin farkına 
vardı: 

- Tanımadınız mı 1 Ben 
Supbi, hani çocuklukta beraber 
oynardık .. 

Tanımıştım.. Fakat ne kadar 
değişmiş: 

- Ne oldun Suphiciğim, bu 
kazanda ne var, ne satıyorsun? .. 

- Hayır işliyorum!.. 
- Ne dedin, hayır mı işli-

yorsun •. ? 
- Ne yapc;ılım peder öldük· 

ten sonra bize kırık bir ev kaldı, 
eh kıt kanaat yaşıyoruz. Peder, 
hayır yapmasını sever bir adam· 
dı. Ben de onun ne '>lsa oğluyum. 
Kokmasa bulaşır, derler. 

Sabahları burada gelen ge· 
çene bedava çorba dağı~ıyor ..• 
hayır dualarım alıyorum .. Ölüm· 
lü dUnyada ne var ki ! 

Bir Sandalye verdi, oturdum. 
Oturduğum az zaman zarfında 
birçok kişi ellerinde taslarla 
geldiler, Suphi taslarına çorba 
koydu. 

Dua edip gittiler. 
Aferin çocuğa, bu kalabalık 

caddede serin bir sonbahar 
aababı, bgelip geçenlere bedava 

YAZAN: ismet Hulusi 

çorba dağıtmanın ne büyük ti' 
vahı vardır. 

lf. 
Birkaç zaman için Avrupı1' 

gitmiştim. Döndüğüm vakit Su~ 
hiyi yerinde göremedim. Kendi' 
kendime: 

- Kim bilir, dedim, belıd 
çocuk bu buhranlı zamanda dahi 
fena vaziyete düştü. Belki e~ 
yandı, çorba dağıtmak der 
kendisi için içecek çorba bulı' 
mıyordur .. 

}/-. 
B~r gün yazıhaneme çalışıyor 

dum. Postacı küçük bir zarf gr 
tirdi. Açtım.. Bir lcartvizit çıktı-

Pirinç Zade 

SUPHI 

Bu Suphi de kimdi?.. Acab• 
bizim çorba dağıtan Suphi JJJi? 
Kartvizitin arkasında şu satsrl•' 
vardı: 

"İstanbula avdetinizi habe' 
aldım •. Perşembe akşamı, akş ~ 
yemeğine bendehaneyi teşrifiııı,S 
ri<:a ederim efendim." 

Adres: Nişantaşı No: 5555 
Davet edildiğim günde verileli 

adrese gittim .. 
Bu bir apartımaadı, amma n•" 

apartıman, müthiş bir şeY· 
Diğer apartımanlar yamnda, ser 
vi ağacile boy ölçmiye kalkad 
tere otu azmanları gibi kalf 
yorlardı. 

Kapıyı genç güzel bir bir 
metçi açtı. 

- Pirinç zade Suphi Beyt' 
fendinin devlethaneleri .. 

Lafımı bitirmeden, bir ayalı 
sesi ; arkadan da, bizim çorb• 
dağıtan suphinin sesini duyduf11 ! 

- Gel kardeşim ben de seoJ 
bekliyordum. Hayrette haldıfll' 
Hayretim arttıkça arttı. Bu ap•~ 
tıman, böyle bir lüks hayat, bl" 
zim Suphi, mahallede ceviz of 
nadığımız Suphi, Mercanyokuş110"' 
da sırtında eski bir palto, eliO"' 
de kepçe bedava çorba dağıt,11 
Supbi, Pirinç zade Suphi, çıJdl' 
racaktım. 

Mükellef bir sofrada karşılı~~ 
yemek yerken sordu: 

- Şaşırdın galiba!, 
- Hayır desem yalan ol~' 

bütün bu serveti nerede buJdatll" 
Kahkaha ile güldü .. 
Çorba dağıtmak yüzünden·~ 
- Yok canım, öyle şey olrP ·-

Cenabıhak senin bu hayırlı ifJO' 
gördü de, buna mukabil gllll ~ 
birinde kazanına altın doldurro• 
ya!.. "' 

- Eh, onun gibi bir teı' 
bilmem dikkat ettin mi?.. Çot~ 
almıya gelenlerin kaseleri hel11e 
hemen hepsi ayni cinstendi .. 

- Bu da ne demek!.. dlı 
- Hah meselenin aslı bura 

bir kase çorba bana bir kut~ 
mal oluyordu. Biraz aşağıda ef 
dükkan vardı, kase satardı. 8 ali 
kuruşluk kaseleri en aşağı ~ ~ 
beş kuruşa verirdi.. Çorba da~it 
tığımı gören gider, oradan ,, 
kase alır, gelir. Ben de bed•b., 
çorba koyardım.. Kaseci 
yüzden milyoner oldu. 

- Peki bundan sana ne?·· ı" 
- Bedava çorba dağıtına~a~ 

sebebini şimdi anlıyacaksın! 
seci dükkanı benimdi. ı<e" 

Anlamıştım, kapıdan _çıkadah' 
Pirinç zade Suphi Beyın ,ıı 
doğrusu ( Amerika kibrit l<ı~or' 
otomobil kıralı olur da bizde de deJ 
ba kıralı olmazmıydı ?. işte be~tııll 

çorba kıralınııı elini hürmetle ~\i.,: 
tevekkeli büyük annem onun 

1 

- Yaman çocuk! .. 
Demezdi .• 

• 



1• 
f'. 
r 

r 

b• 
;? 
at 

,, 

~~ ~ON POSTA 
- :::-:-::=====:"'.'.:~==============================~--====--=== 

işten El Çekmiş • 
ır 1:-Jatıra a ~ı · 

r • 
1 

'ıı im rri rl : 
Arno!d Golopet1 

-13-

Dükkancı ile Bir Muhavere - Manzanaya Gelen Bir 

Yeğenlerin den Birinin Pasaportu - Sokakta Bir 
Tuzağa Düşüyor - ikinci Bir Seyahate 

l\1ektup - Loyd Corcun 

Kavga - Manzana 
Çıkıyorum 

Dükkanci devam etti: 
- Şimdi kanunu bilirsiniz. 

Satın aldığım eşyanın parasını 
ikametgahınızda vermek mecbu
riyetindeyim. Fakat namuslu 
•damlar olduğunuzu simanızdan 
atılıyorum. Borcumu burada da 
Gdiyebilirim. Yalnız nüfus tezke
resi, hüviyet varakası ve saire 
libi bir vesika göstermek şartile. 

Manzana sabahleyin aldığı 
taahhütlü mektubu çıkararak 
tös terdi: 

- İşte, dedi, namıma gelmiş 
bir mektup!.. Ben de.. cebim
den, zannederim Mister Loyd 
Corcun yeğenlerinden birine ait 
olan eski bir pasaportu çıkara• 
l'lk adamın burnuna uzattım. 

Dükkancı bu vesikalar ile 
İktifa ederek paraları saydı. 
lrtanzanada derhal elini uza· 
tarak paraları yakalayıp ce· 
bine indirdi. Bu hareket 
tarzını biraz nahoş buldum. Fa· 
icat ne yaparsınız, Manzana gibi 
kabasaba bir hayduttan beklen· 
lniyecek şey yoktu. Bununla be· 
raber sokağa çıktığımız zaman 
bu hareketini beyenmediğimi 
•öyledim. Adam kızarak ya· 
lcama yapıştı. Boğazboğaza gel· 
dik. Fakat bu münasebetsiz· 
liği adama pek pahalıya mal ol· 
du, çünki fırsattan istifade ede
rek paltosunun cebine koymuş 
olduğu revolveri el çabukluğu ile 
aşırarak kendi cebime indirdim. 

Kavga uzun sürmedi. Manza
lla pek sebepsiz olarak gösterdi
ii şiddete nadim olarak yakamı 
bıraktı, hatta özlir diledi. Herif 
liındi benim emrime geçmiş ol· 
duğu için özürlerini ulüvvücenap 
aöstererek kabul ettim .. 

Biraz sonra herif elması tekrar 
kasaya vazedeceği zaman kim biliı 
ile kadar gülecektim !. 

Fırlmah Bir Konuşma 
Ben talihten hiçbir zaman 

iltnidimi kesmem, hatta beni 
tanıamen terkeder göründilğü za
man bile.. Bu, benim adetimdir: 

Mer ne ise Manzana göster· 
diği şiddetten sonra yumuşadı, 
hatta dükkancıdan aldığımız iki 
YUz elli frangı bana verecek ka· 
dar ·ı · · · ' ı erı gıtb: 

. - Bu dnkikadan itibaren 
~ı.rl·etioıizin kasadarı sizsiniz, de

ı. Ben de: 
d ~ :- Siz ise başlıca hissedar 
egıl mi ? Cümlesiln mukabele 

ettim. 

b Pis ve korkunç manalı bir te 
essüınle giilümsedi, bu sıra· 

F'otoğ,.a/ fahlili Kuponu 

1'abiatı' · • ... k · · nızı ~grenrne ıstıyorsanız 
fotor ... 
. 6•afınızı 5 adet kupon ile bir
lıkt 0 gönderiniz. Fotoğrafınız sıraya 

tAbidir ve iade edilmez. 

• iın, mr lek 

" ~a san'at? 

lları · gı suallerin 
-- cı:ı, abı ? 
İ" --

(> ' ~af intiş:ır 
ed Cek mi ·~ 
1 otoor.ıfın l liıjesi 30 .kuruşluk 
rı ıl ınuı b·ı· ' ı ın lo ~üııdorilebilir. 

da Löpik sokağının köşesinden 
geçiyorduk, malüm ya, ben burada 
otururum. Arkadaşımı durdurdum: 

- Bizim evin önündeyiz biraz 
içeri girelim. Alacağım öteberi 
varl 

Kapıcı beni görünce: 
- Vay Mister Pip, seyahat

ten döndünüz mü? dedi. 
Evet, fakat birkaç gün için 

ikinci bir seyahate çıkmak üzere· 
yim. Eğer namıma mektup gelirse 
liitfen saklarsınız. 

Odama giderek, bavulumu 
aldım, içine bir kat elbise ile 
biraz çamaşır doldurdum. Bu 
sırada Manznnamn götü yatağın 
üzerinde bir kadın geceliğine 
ilişti: 

- Vay, dedi. Demek burada 
bir kadınla yaşıyordunuz 1 Fakat 
öyle ise kadını neden birlikte 
götürmüyorsunuz. Faydası doku· 
nur, müşkül zamanlarda .. 

Herife öyle bir nazarla bak· 
hm ki, sözünü ikmal edemedi. 
Anlaşılan bu adam zannettiğim· 
den daha fena bir adamdı. Ah, 
ne vakit elinden kurtulacaktım, 
ne vakit namuslu adamların mu• 
hitinde yaşıyacaktım ?.. Bilseniz 
ne sabırsızlanıyordum? 

işimi bitirdikten sonra soka· 
ğa çıktık: 

- Nereye gideceğiz? diye 
sordum. Sizin apartımana mı, 
yoksa doğruca istasyona mı? 

- Bizim apartımana, fakat 
evvelemirde bir yemek yiyelim. 

- Fena olmaz 1 
Küçük bir lokantaya girdik. 

Salonun dibinde bir masaya yer· 
leşlik. Fakat ben pardesümü çı
karmadan evvel revolveri pan
talonumun arka cebine yerleştir
miştim. 

Anlaşılan M;ınxanya da ayni 
düşünce gelmiş olacak ki, parde· 
süsünü çıkarıp astıktan sonra 
elini cebine soktu. Herifin bir· 
denbire sarardığınt ve kızgın bir 

nazarla etrafına bakınmıya başla
dığını gördüm ve sordum: 

- Hayrola. bir şey mi kay-
bettiniz? 

Homurdanarak : 
- Evet, dedi. 
- Aman yarabbi, sakın el· 

ması düşür ı Uş olmıyasınız? 
Bu sual herifte yeni bir şüp· 

he uyandırdığından hemen yele· 
ğinin cebini muayene etti: 

Hayır, elmas elan cebim· 
dedir, dedi. 

- Allaha şükür. Beni adama
kıllı korkuttunuz! .. 

Bütün yemek müddetince 
Manzana ağzını açmadı, hiddetini 
zor zaptettiği görülüyordu, ayni 
zamanda da çok meraktaydı. Re
volveri benim aşırdığımdan he
men hemen emin olmasına rağ· 
men bana bu meseleden bahsa 
cesaret edemiyordu. 

Kahve bitip te sigaralarımızı 
tellendirdiğimiz zaman bana: 

- Azizim, dedi, ben apart• 
mana dönmekten vazg~çtiml 

- Niye? Biraz evvel ]azım 
olduğunu söylememiş miydiniz? 

- Evet amma, düşüudüm, 
şimdi ihtiyaç görmüyorum. 

- Bununla beraber bavulu· 
nuzu almak lazımdır, çamaşırsız 
seyah'lte çıkacak değilsiniz ya .. 

- Yolda satın alırım! 

- Sabn mı alırsınız? Ne ile? 
Galiba paramızın mahdut oldu· 
ğunu unuttunuz? Yemek parasını 
verdikten sonra cebimizde ancak 
2JO frank kalacaktır, Bu da yol 
parasına anca kafidir. Eğer 
Londraya vardığımız zaman cebi· 
mizde yirmi frank kalırsa ne iyi •• 

- Londrada dostlarınız oldu· 
ğunu söylememiş mi idiniz! 

- Evet amma, insan ayağının 
teri ile para istemiye koşamaz 
ya, yoksa dostlarımızın boğazına 
revolver dayamaklığımı mı isti· 
yorsunuz? 

(Arkası nr 

Fen Mucizelerinden 
Kaçakçılar 

Artistimiz 
Filminde Malul Kalan 
Eski Haline Geliyor 

Kaçakçılar filmi yapılırken 
Zincirlikuyu • Maslak yolunda bir 
otomobil faciası olmuş, bir artist 
ölmüş, diğer bir san•atkar da 
ağır surette yaralanmıştı. 

ladei afiyet edince ynzünün 
şekli tamamen bozulan burnu 
ve dudakları kopmuş olan bu 
san'atkar Sait Beydir. 

filmi imal ettiren ipekçi kar· 
deşler Sait Beyi Viyanaya gön
dermişler ve yüzünün eski halini 
alması için ameliyat yaptırmışlar
dır. llk ameliyat muvaffakıyetle 
neticelenmiş, operatörler Sait Be
yin kolundan aldıkları bir parça 
eti dudağına eklemişler ve duda· 
ğını eski haline ifrağ etmişlerdir. 

Sait Bey şimdi İstanbula gel
miştir. Altı aylık bir istirahatten 
sonra tekrar Viyanaya gidecek, 
o zaman da burnuna ameliyat 
yapılacaktır. Operatörler Sait Be· 

yin za ar vermiyecek bir yerin· 
den bir kemik alacaklar ve bW"" 

• 

San'atkar Salt Bey 

nunun direğini yaparak burnunu 
da eski hale getireceklerdir. 

Sayfa 11 
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• 1 a es·n • se n 
ığın [Şikayet ! 

(Baş tarafı 1 inci sayfada ) 
gösteri!en bu müsamahayı Meclis 
zann !lmem ki affetsin. Boğa· 
zına kada borca gömülen 
müessesenin lüks şeylerle uğ· 

raşmamusı lazım gelirken bazı 

binalar yağlıboya ile boyanmış

tır.I Bazı müstahdemlere 3-4 ay
dır maaş verilmemesinin sebebi 
tamamen idaresizliktir. Seyrisefa
in idaresi buna rağmen serbest 
vapurcularla rekabete de başla
mıştır. Soruyorum: Seyrisefainin 
borcu nedir? Seyrisefain idaresi· 
nin ıslahı için bir rapor verilmiş· 
ti. Bu raporda ne var? Ne mua· 
mele yapılmıştır? 

Müteakiben Sırrı Bey(Kocaeli) 
idarenin kömürü kaçtan aldığını 
2400 liralık havuz masrafının 
ne olduğunu, binek otomobille
ıinin kimlere tahsis edildiğini 
sordu. Bütçe encütPeni reısı 

Hasan Fehmi Bey idarEnin dört 
milyon lira borcu olduğu· 

nu, fakat idarenin nakliyattan 
alacağı bulunduğunu, bunların 

mahsubile borç kalmıyacağım 
söyledi. 

Sadettin B. (İstanbul) - lda· 
renin bir sene içinde tediye 
yapamıyacak bir hale geldiği, 
yüksek fiatlerle mübayaa yapıl
dığı ve mUstahdemin 1 yevmiyele
rinin verilmediği hakkında riva· 
yetler vardır. Seyrisefainin birçok 
vergilerden muaf olduğu halde 
bu vaziyete düşmesi idaresizliğin
dendir. Vekil Bey rakam göste· 
rerek izahat vermelidir. Ambar· 
larda 100 ton kadar kömür ek· 
sik çıkmış. Bunun da izahını is· 
terim. Kömür fiatleri düştüğü 

halde ücretlerin tenzili düşünül· 

müş müdür? 

Sırrı B. (Kocaeli) - Encü· 
men, idarenin iflasını iıtese idi 
daha doğru olurdu. İdareyi bu 
vaziyete düşürenleri tahkik ile 

meydana çıkarmalıdır. Yunan 
bütçesini düzelten amillerden biri 

şileplerin taşıdığı emtianın nak· 
liye ücretidir. 

· Seyrisefain İdaresi yalnız bir 
işte binnisbe azim göstermiştir. 
O da kendisine rakip telakki et
tiği müesseselerin mahvına yü· 
rümekte olmuştur. 

Ahmet Ihsan Hey, yeni ha· 
ıırlanan vapurculuk layihasında 
vaziyeti düzeltmek için sihirbaz 
değneği mi var, dedi. Rasih 
Bey Seyrisefainin iki senedir 
bnzulduS!unu, milli vapltrcular!a 

rekabete gırışmesının doğru ol· 
madığmı söyledi. Müteakıben 
İktısat Vekili hücumlara cevap 
vererek sahillerimizin uzun ol
duğunu, askeri, idari ve 
iktısadi birçok mülahazaları naza· 
rt dikkate almak Jazımgeldiğini 
ileri sürdü. 

Refik Şevket B. - Vekil 8. 
" raporiarda ba~i laubalilikler 
gördüm ,, dediler. 

Bizim mücadelemiz de budur. 
Devlet parasından yapıkn lauba
liyane sarfiyatlır. 

Mesela bazı cihetlere va-
purlar tahsis edilmiştir. isim söy
lemek istemiyorum. Bunların pa• 
rası almmıı mıdır? 

Remzi B. (Sıvas) - Bu bütçe 
böyle çıkamaz. Encümene iade 
edilmelidir. 

Müteakıben Hal<kı Tarık B. 
matbuat verilen pasolara dair 
söylenen sözlere kısa bir cevap 
verdi. Ayrıca Sırrı Bey de va· 
purcuların noktai nazarını ileri 
sürdü. 

Sonra iktisat Vekili, mUfettiı 
raporlarına nazaran cezai taki· 
batı müstelzim birşey olmadığmı 
söyledi. Bu sözlerden sonra mü· 
zakere kafi göriilerek bütçe ay
nen kabul edildi ve idareye i.
tikraz salAhiyeti verildi. 

Yeni Neşl'İgat 
Tıp FakUltesl Mecmuası -

lki ayda bir neşredilen bu mecmuanın 
!.l32 kfuıunusani ve şubat nU hası çıkh. 

l ıtisaırn. tnallQk eden ve en salahiyettar 
doktorlar tarafından y:ııılnn re imli 
L;irçok tıl.ıbt m:ı.kal(ller Yardır. 

Hayvanat lstatlstlll - B:ııve· 
kfı\et htatislik Cmum ?ılüdUrlUğU no~

riyatının 18 incisini teşkil eden H:ıv 
, an at lstafüti.;i kitabı ııcşredilmiştır. 

Bu kitap, memlcketiıniıde rcsmo t:wi 
ol:ı.n umum hayvanların vilayctloro 
göre sureti ta' simini ve.kilometreye ne 
miktar hayvan isabet ettiğini grafik
lerle göstermektedir. Bundan maada 

;;ümrUk k:ıyıtlarına nazaran hayvanların 

memleket itibarile iUı::ıl!'ıt vo ihraca
tına, mil.tar ve kıymctincı; ve başlıca 

ccn obi memleketlerde muhtelif hay,•:ınat 
miktarına ait istatistikleri havidir. 

Yetamak Yolu - Mecmuanın 
38 inci :;ayısı çıktı. lı;iude Prof. Dr. 
Kemal C'onap, Q,.,nı.ın Şer:ı.fcddin, 
Fahreddin Kerim Beylerin makalele
rinden b:ışka Yuoatcpo hakkmcla t. riht 
bir tetkik resimli lıir hiklye şiir ve 
saire vardır. 

lntepe Topçuları - Çanakkale 
serisinin 2 inci kitabı neşredildi. ikbal 
ve Amı.uolu '!'ürk kitapbancsinde 15 
kuruştur. 

BüYüK TAYYARE 
PİYANGOSU 

12 . . Tertip 5. inci keşide 11 ıncı 

Haziran 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: 
50.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 10.000 Liralık 
büyük ikramiyeler ve 20.000 

Liralık bir mükafat vardır. 
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GUnlUk taze yumurta, nefis taze tere- YALOVA M•JJ t B Jt çiftlikleri 
yağ, yoğurt, şişelerde (pastörize) sut ı e ve a acı mamulah Hasan Ecza 

Deposu 

AFYONKARAHISAR MADRN SUYU 
Her Yerde Arayınız. Umum deposu : Y enipostane karşısında Eskizaptiye Caddesi No. 20 - Tel. 22653 

iktisadi ve Sınat Tesisat ve ı,ıetme TUrk 
Anonim Şirketi 

ISTANBUL - AYVANSARAY 

Milli çivi fabrikasının 

ASLAN MARKA ÇiViLERi 
Avrupadaki erı m eşhur markaların fevkindedir. 

Ucuz ve dayanıklıdır. 

Milli sanayiimizi 
Himaye için tercihan her yerden isteyiniz. 

Telefon: Beyoğlu - 342 

KREDİ LYONE BANKASI 
ANONİM ŞİRKETi 

Tamamen tediye edilmiş sermaye 408 milyon 
ihtiyat akçesi 800 - milyon 

31 Mart 1932 tarihindeM BIUinçudur.J 
MEVCUDAT 

Mevcudat, Haılne Fraıııa Bankası 
Bankalardaki Matlubat 
Cüzdan ve Müdafaa! Milliye aenedab 
Teminatlı avanııar 

Hesabab cariye 
Eıham ve tahvillth mewcuda ( HlıH nnedab, bonolar, 
tahvlllltlar ve rantlar ) 
Muhtelif henbat 
Emllk 

Vadeabı mevduat H Hnadat 
Henbata cariye 
Badettahall .aclblltedlJ• heHbat 
Poliçalar 
Vadeli ıenedat 
Muhtelif he.abat 

DOYUN AT 

Senet ubıkamD u Kir .,. Zarar ,. heaaba baka,..U 
Muhtelif lhUyat akçeleri 
Tamamen tediJ• edllmlf aermaye 

Fr. 5.581.135.719, 18 
" 401.151.791,86 
" 6.239.021.753, ıo 
" 374.174.0M,87 
" 3.444.303.337,23 

" 4.546.455,84 
" 190. 757.880,98 
it 35.000.000,98 

Fr. 16.270.091.03.'l,06 

Fr. 5.5.10.001.485,64 

" .. 
tı 

" ,, 
.. 
• 
" 

8.452.115.103, 12 
240.968.916,76 
238.806. 904,95 
332.314.904, 16 
257.640.090,97 

10.244.122,46 
~.000.000, ,, 
408.000.000, ,, 

Fr. 16.270.091.033,06 

llecll91 idare Relal 

Ba,.on Brincard 
Umumt Müdilrler 

R. Masson E. Escarra 

Piyango Müdür
lüğünden: 

Kapalı Buik marka yedi kişi
llk 928 modeli müstamel bir 
otomobil satılacağından almağa 
talip olanlar görmek için tak
sim' de Senihi Bey garajına, mü
racaat için de piyango Müdürlüğü 
muhasebeciliğine müracaatleri. 

Urolog 
" Paris ,, den Dir.lome 

Dr. HAKKI RÜŞTÜ 
idrar yolu ve tenasUl 
Birinci sınıf miitehassıs 

Beyoğlu : lı:ıtiklat caddesi No. 322 ........................ 
FEYZIATI LiSESi 

Bu seneki tatil devresini lstanbul'da 

geçirmek mecburiyetinde bulunan mek
tep talebeleri için Arnavutköytln'de 
her türlü sıhhi ve terbiyevt vesaiti cami 

fOEnSUCAT SARTBAL Ltd Şirket 
Tel. 21128 YEDİKULE ISTANBUL Tel 21128 

F L O Şpilikle YÜN 

boyar 

büker 

PAMUK 
Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır (Merserize eder) 

Yapar. 

büker 

boyar 

Pamuk 

BOYAR 

Grizet 

lvek u.., l'ün Bezleri 

KASARLAR ÜTÜLER GENİŞLETiR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarma lüzumu olan noksanları 

SANTRAL TAMAMLAR. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

l .!!1:.AK .~e EYTAM BANKASI iLANA TIJ 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN: 

Çok Müsait Fiatlerle Kiralık 
Sayfiyeler 

Büyükadada iskele başında Rıhtım önünde 3 odalı bir bap hane. 
Kandilli - Vamköy caddesinde vasi bahçeyi havi 6 odalı hane. 
Balada muharrer emlak pazarlıkla kiraya verileceğinden taliple-

rin hergün Bankaya müracaatleri. (9) 

Doktor Orfanidis 
olan binasında hususi teşkilat vücuda Zührevi ve cilt hastalıkları mütehassısı 
getirmiştir. Bu te9kil!l.ttan istifade etmek 
istiyeıı talebeler mektep idaresine mü- -~ Beyoğlu, Tokatlıyan karşısı No. 251. Tel. B. O. 3734 M/19 
raca:ı.t ederek iz:ı.hat alabilir . 

Dişlerin inci 

Gibi Muhaf a
zası Yalnız RADYOLİN Dİ MACUNU 

Kullanmakla 
Kabildir. En 

Mükemmel Diş 
Macunudur. 

1 

Sıhhatinizi muhafaza ediniz 1 

Asipin -Kenan 
Grip, soğuk algınlığının, baş, 

diş ağrılarının en birinci ilacıdır. 

it 1 İstanbul Belediyesi İlanları 1 iJ 
Şişli'de lzzetpaşa sokağında 10 - 8 - 6 No. la iki kattan ibaret 

kArgir hanenin maili inhidam olduğundan defi mahzuru hususunda 
sahibi hanenin ikametgah adresi bulunmadığından tebligatı kanu
niyeye icra kılınmamışbr. Bir hafta zarfında sahibi tarafından 
mahzurun refi olmadığı takdirde ebniye kanununun 48 inci maddesi 
mucibince muamelei kanuniyeye tevessül kılınacağı tebligat maka· 
mınn kaim olak üzere ilan olunur. 

.__. __ _, Klrallk Otel 

Gülhane doğum ve kadm 
hastalıkları muallimi 

Hastalannı cumadan maada hergün 

2 den 6 ya kadar Caialoğlunda Yere

bal'\ıı caddeaiade Orhan Bey ıpartı• 

manı No. 3 te kabul ve tedavi eder. 
Telefonı 23291 ~-

ve 
Satalık Otel Eşya:;ı 

Tophanede, tramvay durağı 
bitişiğinde, Boğazkesen cadde
ıinde 6- 8 No. la Anadolu merkez 
oteli ve kahvehanesi kirahktır. 

fçindekiyeni eşya da satılacaktı .. 
müsteciri Osman B. müracaat 

1 

Giiğfısleri ı.ayıf olanlardaki öksilrilklero büyük 1 lstaııbul Asliye Mahkemesi Dördn~-

VEBB .. ehemmiyet vermelidir. KATRAN IIAKKI EKREM cü llukuıt dairesinden: Mütovcffa Nı· 
IW& t 1 l"konin önflno geçer. 30 senelik tecrrıbe. ko veledi Hır: ·to Koçidis efen<!! ıiın· 

e 
1 1 

- metinde bir kıta resen tanzim edilmit 

Tavukçuluk Ve Çiçekçilik senet mucibince alacağı olan ( 3500) 
Tavukçuluk ve Çiçekçilik için son liranın müteveffanın bilcümle metro· B o y A c 1 y A llllum llftrwlJ-

1ok, her eıyanı:ı:ı kendiniz 
B 1 R S A A T sarfında 

Hollstlna Hbit boyalarilo 

BOYA Y ABİLIRSINIZ. 
Marka ve isme dikkat Her 
ye~de •atılır. 

Depolan : lıtanbul: Fın
dıklıyan han. Tuhdaryan 
Ankara: Koyunpazanada Ha
im Kreapl. 
lzmirde ı Yaffe Blradeer. 

Zonguldak Kukuk Mahkeme. 
sinden: 

Ayşe Nimet Hanım tarafından ika

metgahı meçhul lstanbul Beyoğlu Dcl
lalbahço Turşucu sokak 1~ hanede 

tı:ı.hriyo mOtokaitlerinden İbrahim efen

dinin ilfinen yapılan tebligat üzerine 

mahkemeye gelmediğinden hakkında 

gıyap kararı ittihaz olunarak muh:ı.· 

keme 22 - 6 - 032 çarşamba güııli saat 
14 de talik kılınmıştır. 

Yevmi mezkOrda gelmediği ilandan 
itibaren on gUn ı.a.rfında bir itirazda 
buluıımadı6'1 takdirde bir daha mah
kemeye kabul edilmiyerok muhake
menin gıyaben rüyet olunacağı illlrı 

olunur. 

derece elveri~li bahçe mahnllerimiı var 
mOfreı ve ucuz satılık. 

Arnautköyü Bebek tıstünde ve Ki-
ğıthane v:ıpur iskcleı:ıi karşısında 67 
dönüm ikiye müfrez. 

izahat Havyar hanında 77 No. h 
yazıhanede Aristidi Yorgiadi. -------

Dr. A. KUT.EL 
Cilt Ye 1.ührevl haıtalıklar teda· 

vihaneıi KaraköJ Börekçi fırını 
ııraıanda 34 

Zayi - H>30 tarihli mUbflrtlmU za
yi ettim kimseye borcum yoktur. 
Kıadıköy Moda caddesi Sarrafo~lu ıokağı 

No. 17 Fatm:ı 

Dr. A. Emanuelidis 
Zührevi hastalıklar muayenehanesi 

Sirkeci: Trabzon oteli yamnda. .............................................................. 
· Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Raıı d 
Netriyat Müdilrü H:ılil Lutfi 

kltına vaı.üliyet ıevcosi Madam Konr 
tantia varisi Madam .Efrosini ile hern-

tiresi hnlen ikametgAhı meçhul bulu
nan )fodam Korniliya<lan t.:ı.bsili talO" 

biylo l\f adam Despiııa tarafından ınu

maileybi ııı:l Efrosini ve Kornily• 

aleyhlerine ikamo olunan dn.vanıP 
müdahili dava nodosaki efendi huzurr 

ile Maıl:ı.m Kornilyanın gıyabında icra 
ve ikmal kıhn:ı.n muhakemesi netice-

sinde miiddeabih 3500 lir:ı.nın miitl· 

d<'aaleyhlerden Madam Efrosini ' ' ' 

l\orııilyadan tahsili ile 1400 lir:ı.sınıo 
davacı .Madam Dcspiııaya ve 2t00 

lirasının m!iuahili da\'tı. Boclnsnld 
efoııdiyo itasına mahkcnıcco 80/4/93g 

tarihinde karar verilmiş ve karM1 

ınozklıru havi 2•1/3/032 tarih ve !)32 04 

uuın:ı.ralı iliınııı ikamctg!'Lln meçhul 
müddcaleylılerden llaclam Kornily.L)'l' 

ait bulunan nUshası 24/5,032 tarihinde 

mahkeme divanhanesine talik olundu· 

ğundan tebliğ makamına kaim otınııll 
üzere keyfiyet gazeteler ilo do 111\Jl 

olunur. 

GAZOZCULUKTAN Eyi Ve Karlı San'at Yoktur! 
LÜTFEN. SON KAT ALOGUMUZU iSTEYİNİZ. 

A. FAiK LIMITEf 
ŞİRKETi 

latanbul, Sirkeci Llm•n H•11 


