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Halkın Sesi ı 
-----------=-----1 

Tarihi 

Son Suiistimallere 
Karşı 

Son meydana çıkarılan ba:r.ı eufüı

timnller Jc antr~polardaki hıntzhk 
nkuatı hakkında bir kmm karile
rin1izle yaphtımı:ı hasbihalin baıı 

fıkraları 
Galip Bey Cşehudeb•t • lmuethane 

kak lS) 

- Bu senenin adına (bOyük 
ıuiistimallerin keşfi) senesi desek 
çok iyi olur. lzmir Rıbbm Şirketi 
yanın as r hırsızlık yapmlf, İstan
bul Rıhtım Şirketinde de boş 
durulmamış. Şimdi de gümrükler
den (1,5) milyonluk bir hırsııJık
tan bahsediliyor. Pek iyi bunlar 
yapılın ş amma alakadar ve mes'
ul memurlar ve komiserler nere
delermiş, uyuyorlarmı imiş? F ev
kalade vergiler tarbedilirken ar
tık hazinenin tek bir ıantimi 

bile çaldırılmamalıdır. .. 
lımail Hakka Bey (~ult•aRlfm 17) 

- Gümr.ıklerden hazineye 
geçmesi lazımgelen milyonlar de
ğerindeki eşya kayboluyor ve 
kimsenin haberi yok. Şun1ara 

damakılh bir adalet brpanı atıl
malıdır ki başkalarına da ibret 
uümunesi olsun. 

« 
ZUbtfi Bey {Dlrcklcrar.,ı Emin Nurettin 

Bey mahalleal S) 

- Gümrükteki hırsızlıkların 

ne vakit yapıldığı bile anlaşılmı
yormuş. Memurlar benim zama
nımda olmadı, senin zama
nında oldu, diyerek biribirlerine 
kabahat buluyorlarmış. Öyleya 
kal ah ıt samur kürk olmu~ ta 

imse \herine almamış. 

• SQlcyman Bey (Koaka tram.ay caıddesl 

HÜH:yfn Paşa mnhnllcat 13) 

- Keşfedilen suiistimaJ!ere 
bırsızbkhua dikkat ediyorum da 
bunlan haber verenler hep işin 
içinde bulunup ta her nedense gü
cenip darılanlardır. Şimdi hükü
met her yerde bütün müfettişle
rini seferber etmeli, umumi bir 
teftiş yaptırmalıdır ki herkesin 
kalbi mutmain olsun. 

Eski Tarihi Kıyafetler 
Askeri Müzede yeniçerilere 

ait yetmiş kadar manken ve hey
kel vardı. Müze idaresi Abdül-

mecit ve meşrutiyet devirlerinpeki 
askeri kisvelerle Cümhudt dev
rine ait üniformaları da müzede 
t şhire karar vermiştir. Müze 
idaresi eski askei lnyafetlerin 
doğru olarak tespiti için tetkikat 
yapmaktadır. 

Otomobiıli Hırsızlar 
Üç meçhul hır ız otomobille 

tıakkal Nuri Efendinin dükkanım 
soymaya gelmişler, dükkimn üst 
katında yatan Nuri Efendinin 
uyanması lizerine kaçmışlardır. 

S HT~ARLIK J 

Resmi Mühürler 
Acaba Nasıl 
Kazdırılmış? 

Muhtelif lise şahadetname 
ve tasdiknamelerini taklit ederek 
şuna, buna azami bin liraya kadar 
satanlardan bir kısmı mahkemye 
verilmiştir. İşte uzak veya yakın 
alalcalarr olduğu tesbit edilen 
(5) şahıs hakkındaki tahkikat ev· 
rakı M«.arif VeJ,aletine gönderil· 
miştir. Bu sahte şahadetname 
işinde en ziyade nazarı dikkati 
celbeden nokta, sahte mühürle
rin kimler tarafından ve hangi 
müesseselere kazdırıldığıdır. Po
lis Müdürlüğü, mühürcüleri her
hangi bir kimsenin müracaati 
üzerine resmi şekil ve mahiyette 
mühür kazmaktan menettiğine 

ncwıran bu mühürlerin nasıl kaz· 
dırıldığı esaslı surette tahkik 
edilmektedir. 

Ayasofyada 
Mozayıkların Bir Listesi 

Tanzim Edildi 
Ayasofya camünde aıva ve 

badana altında kaJan kıyme 
mozayık1arı meydana ç.ıkaraca.< 
olan mütehassıs M. Vitemur tet
kikatını bitirmiş, ~eydana çıka
nlacak mozayıklann bir listesini 
vncude getirmiştir. Sıvalan kal
dırmak Ye mozayıklan yıkamak 
için dün balyadan iki san'atkar 
daha gelmiştir. Dün mütehassıslar 
faaliyetlerin devam etmi§lerdir. 

Komünistlik 
istintak Dairesi Tahkikab 

Tamamladı 
Geçenlerde şehrimizde tevkif 

edilen komünistler hakkındaki 
istintak tahkikata nihayetlenmiştir. 
Komünistlerle beraber tevkif 
edilen Vilda ismindeki Alman 
kadım tevkifhanenin kadınlar 
kısmında bulunmaktadır. Komii· 
nistlerin tahkikat evrakı Kırkla
relinden getirilen maznunların 
evrakile birleştfrilmiştir. 

Hortum Yüzünden dava 
Bir mUnakasa neticesinde Be· 

tediyeye getirtilen 6 bin metro
luk itfaiye hortumunun evsafı 
şartnameye uygun almadığı için 
kabul edilmemiştir. Taahhüdü ya
pan müessesenin depozito akçası 
da Belediyeye irat kaydedilmiş. 
müessese de Belediye aleyhine 
bir dava açmıştır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

1 : Dilenci - Hasan Bey, bütün 

Yeni Vergiler 
Karşısında -·-Dün Memurlar Maaşla-

rından Azalacak Miktan 
Hesaplıyordu 

8ulıran ve kaunt vug·leri· 
ne ilaveten memur we müıtah· 
demin YC aire ikretJerf ndcn ve 
maaşlar•ndan yüzde on niıbetio· 
de bir muvazene vergi i keaile· 
ceği hakkanda Ankaradan akse
den haberler tehrimiıdo derin 
bir aliika uyandırmışlar. e:rçok 
kimacler, dün, vakitlerini ücret 
ve m şlarmsn }'\!nİ yekununu 
bulmakla gcçirmfşlcrdir. 49 lira 
maa,h bir memur şu yekGnu 
bulmuş ve bir mub rririmizo 
göstermiştir. 

490 Muva:ıeoeı 
225 Kaıanç, 
119 Buhran, 
500 Devlet B nlıast hiHeai 

1334 Yek\io 
Bu (1334) lıturuş (4900) ku· 

ruştan çıkarıldığı tal d irde yeni 
vaüyete göre 49 lira manşh b~r 
memur bundan ıonra 3596 lira 
alacaktır • ., 

Vaziyet hakkında tetkikat· 
ta bulunan bir muharririmi:r.e 
muhtelif ldmıeler ıu ıaz.Jerl .ay. 
miştir; 

- .. Dolctor üeretlerf, nakli-
1e tarifeleri küçük aparbman 
kiratan, :r.arurl ihtiyaç madde· 
)erinin f iatleri uki&ine nazaran 
hemen biç dilşmeml gibidir. 
Yeni bir Yergi ibda eden hüku
metin eparhman, nakliye, dok· 
tor, zaruri ihtiyaç maddeleri fi. 
a leriol bir ,Jcanunla düşiırmcn 
beklenir. Almanya, ltaJyada hü
k6met bu tedbirleri almışhr. 

Mesela; Avusturyada mesken 
füıtlara muayyen bir hadden yu
karıya çıkarılamaz." 

Türklyede ~o çok maaı alan 
memura 600 lira verilir. Son 
vugl kanunlarile memurun eli· 
ne takriben 400 lira geçecektir. 

Kaybolanların 
Yeni Listesi 

Son günlerde kaybolanların 
adedi yine çoğelmıya başlamıştır. 
Şimdiye kadar kaybolanların he
men hepsini gençler teşkil edi
yordu. Son gaipler listesine 65 
yaşında birisi daha karışmıştır. 
Kaybolanlar şunlardır: 

Bayazıtta oturan Mustafa Efen· 
dinin kızı 11 yaşında Ayşe bir 
haftadanberi, Fatihte oturan Hü
seyin Efendinin oğlu 14 yaşın ' a 
Sabit 5 gündenberi, Karagümrük
te oturan Süleyman Efendinin 
oğlu 18 yaşında Muzaffer bir 
haftadanberi, Kasımpnşada otu-
ran 65 yaşmda Hacer Hamın bir 1 
haftadanberi kayıptırlar. Zabıta
nın taharriyatma rağmen buluna
mamışlardır. 

Pazar 

' 

iHTiKAR 

Ticaret Müdürlüğft şeker lh· 
tikarmın öniloe geçmek için mü-
him kararlar vermiştir. Şekerin 
beynelmilel fiati esas olmak üzre 
mutnvassıtlann kazanç miktarları 

tesbit edilmektedir. Bu meşru kazanç 
haricinde iş görülmemesi temin edi· 

lecektir. Ayrıca perakendecilerin de 
ihtiktlr yapmamaları için Belediye 
ile müzakereye geçilmiştir. ihti
kar yapan bakkallar derhal mah
kemeye verilecektir. Diğer taraf· 
tan kahve tacirlerinden Y orgi, 
Maksimyadis ve Ali Kamil Efen-
diler Adliyeye varilmişlerdir. 

ihtikar Tahkik Komisyonu 
şimdilik kahve ibtikan yaptıkları 
iddia olunanların evrakını tetkik 
etmektedir. Tetkikat bugün biti-

~ilecektir. Kırklareli Ticaret Odası 
buradan kahve istemiştir. 

Afyoncular 
Ankaradaki Teşebbüsleri 

Ne Netice Verdi? 
Öğrendiğimize göre Ankarayıı 

giden afyoncular afyon ziraat ve 
satışmm serbest olması şeklinde
ki müracaatlanndan müspet bir 
netice alamamışlardır. Kendileri
ne, afyon istihsalinin istihsal ko
operatifleri taraf mdan yapılacağı 
şeklinde bir cevap Yerilmiştir. 
Dün Borsada, Avrupadan afyon 
istendiği için ı 5 - 6 sandık mal 
(12) liraya kadar sablmı br. 

Ödenen Borçlar 
Belediye E orçlannı Mun

tazaman Tediye Ediyor 
Belediye (9.11) senesine ait 

borçlarına mukabil iki taksitte 
(37500) İngiliz liraS1 verilmiştir. 
Belediye, borçlannı ademek mak
sadile yeni sene ·bütçesine de 
tahsisat koymuştur. Tecil tale
binde bulunacağı hakkında orta· 
ya atılan şayialar tekzip edilmek
tedir. 

ezecinin Paraları 
Beyoğlunda Tiyatro sokağında 

oturan mezeci Dandrino Ef. nin 
kasasını soyan iki hırsız yaka
lanmıştır. Kınlan kasa adi saçtan 
yapılmıştır. Dandrino Efendinin 
iddiasma göre kasada 500 lira 
çalınmıştır, Tahkikat yapılmak
tadır . 

Günün 

Roma s~f·r· Niçin 
Çeki di? 

f.tıfaama veren Roma Sf'firi Sıı• 1 

Bey dün İtalvadan şehrimize g~ Ol f 
tir. Suat 8 ·y do kuz ıenedcob~ 
Roma ıefarct nde bulnndutunu, < 
yol"ı}an Ye istirah ı te muhtaç 0 

duğuuu, bu sebe p le iıtifa ctt'ğ 0 

ıCSylemi' Ye ita ya· Türkiye münas( 

batııuo aam"mi ve dostane b ir ~e. 
alm&f bolundu ?" ı ,u ilave etıni~1' 
Suat Bey, bur tda kenduıine bir lll' 

muriyet verilip ve•ilmiyeccti ııu:ıfiı:' 
lıı:ar•• bir feY ı;öyıiyem ıyeccğini beYa 
etmiıtir. 

Garip Eir Kaçakçıhk 
Galatada A a yeli Mahmu t U.c~ 

ait tütün dep osu 1dan garip şt>l<ıl 
bir hır ız.hk yapı im ıştır. Hır,;ıı111 çifte kilitli ve müh urlü olan dcpod 
90 balye tütün n ırmışlardır. aı,,, 
lardan dört balyesi Samatyada 
lunmuf ve tah l, i a ta başlanmıştır· 

Gizli Rakı 
Kaçakçı Şoför Dün 

Mahkum Oldu 
Geçenlerde B ·yoğlunda Mişe ' 

kağınd şoför 1 evf k Efen dinin e'-l' 
de fizli ra ı fabri lca.sı mcydıf' 
çıkanln· ıft•. Bu k:-çakçılıkla a l{i~ 
dar olan Tevfi t v • Onnik Efendi~ 
dün lhtiaaı ı . a 1.. • neı;inde sor 
çekilmişler ve ıki i de on beşer ' 
hap e mahku m ,. ı ın şlerdir. 

lnhisarlarm Tevhidı 
Ankara 10 - lnhısarların te~b 

me1ele1ilc uğraşan komisyon oıı:s' 
ıinf bitir mit 'e son luırarını vcrnıİ' 

Anadoluda 
Ankara Ve Sıvas Tar8f 
ların :·a Kış Geri Ge'dİ 
Ankar adan b .ld rı l d ğ 'ne gör<' il 

kaç gündenberi A.'lad o'unun bi~ ~ 
taraflar nd • k •'l g l" ri ge mlş, 1110

1 

soğuklar oa c; la ıştı r. !>ıva& ve A. 
kara hav.ı is nc. e ka r bile yağmıf11 

l uring l(ulUple 
Turing K ulüpte dün :1en' 

kongre yapıl ııı'l, b ır sene zar~•" f 
gÖlterilen faaiİ ) e t td ik edilnı1ftl 
Yapılan huaba gör_ geçen 5 

relen •~yyalılnr evvelki ıencyc: ~ 
:r.aran yar1 d er eced e Dzdır. 

DarU.f ii•mnda 
Darülfünun mı.t,.hassı11 M. ıi~ 

tetkikabna d evam etmekte ve l -' 

J) 

üzerinde tetkikat yapmaktadır. 

Evkaft:ı Aylık ı 
EYkaf idar~si Ha\ rnt hadenıcs~ Y 

maaşlannı d ünden itı baren verrfl u 
baılamışhr. Je 

Yeni f{ararname ı 
Kontenjan U!;u)üne ait geçti' ti 

neşrolunan kar.nnanıe Gilmriik t 
resine tebliğ cd J nıştir. ol 

Tren A lt nda 
BirMahkiım v 

Derince ile lzınit arasand• oJ 
darmalar tarafı n dan götürülf'l'~nı 
olan bir mah küm bir arahk ,,c: d 
sini tren yolun n tmış Ye os•' i 

M d. t • • t n geçen arşan ız rcn ının B b 
ez il mi.,tir. l 

==="==:::.:....~~~/ .. 
Ola Hasan Bey Ve Mes'ut danı 

dı 

• 

Fabrikacı değilim, 
,rıe" 

4 : Hasan Bey - Belediyenin 1 
, 111' 

dünyayı ara,tır, benden mu'ut bir adam 
bulamazsın. 

Yergısı ziyadeleşecek , memur değilim 

J 

2 : Dilenci - Evim yok mü akkafat ı 3: Dilenci 
letviki aanayi 
arlaınam. .• 

maafiyeti kalkacak diye cileri toplamasına da i 11kfi1 oırt;ıacl•:01' ..... 
göre hakikaten dünyanın en mea ut maaş eksilecek diye düşünmem .. . 
mı ıensin ... 
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-----------------------
Hergün 

Mündericatımızzn çoklu
ğundan Dercedileınemiş
tir. 

... ' • ._ 'I,, 

Tebliğ 
Yeni Vergilere Ait Ka

rarları Neşrediyoruz 
Ankara 10 ( A.A.) - C. H. 

Fırkası grupu dün ve bugün Af
yon meb'usu Ali Beyin riyasetin
de ınütemadiyt:n içtima ederek 
JIJ32 senesi bütçe muvazenesini 
tevhit edebilmek için ittihazı lA
zımgelen tedbirleri tetkik etti. 
Müzakereler mali ve iktısadt me
seleler üzerinde inkişaf etmiştir. 
Netice 193.! bütçesinin bir taraf· 
tan azami derecade tasarruf ve 
diğer taraftan kabili tahınil 
olan imkin görüldü. Bütün mü
zakereler esnasında devlet mali
yesinin muntazam işlemesini te
min etmek herşeyden muayyen 
nisbette külfete katlanmaları için 
vatandaşların aşağı yukarı muadil 
bir nisbette külfete katlanmalan 
zaruri görülmüştür. 

Müzakere e·masmda Maliye 
':' el~i~i Abdülhalik Bey hafi rey 
ıle ıtımat talep etmiş ve toplanan 
21 2 reyden 40 a karşı 172 reyle 
fırkanın bUyük bir ekseriyeti iti
mat heyan etmiştir. Bundan sonra 
fırka grupu esas tetbirler hakkın
da şu kararlara vermiştir: 

I - Mevcut vergilere Buhran 
Vergisi ilavesi. 

A - Mevcu ithalat Muamele 
Vergisine yüzde 4 zam yapılması 
Te bu maddelerin memlekete ya
pılan muaddilari için alman da· 
hili muamel~ vergisinin dahi ayın 
nisbette bir zam ile yüzde lO'na 
lbliğı; 

b - Binalar vergisinden geçen 
•eneki kanun ile yapılan tenzila
tın . tak~iben yüzde 5(),sinin tek
rar gerı alınması ve akar binalar 

ergisinin ikametgah olanlara nis
betle arttırılması; 

c - Memleket fabrikalarında 
apalmakta olan şekerden maliyet 
ati üstündeki kardan devlet 
esabına i9tihlak resmi olarak 
lınmakta o an kısmın 8 kuruşa 
ttıralması " Şeker fabrikaları· 
ızm memnuniyete şayan inkişafı 
una müsaittir.,, Şeker satış fiati 

undan asla müteessir olmıyacaktır. 
il - Yeni muvakkat Muva

ene vergisi; 
Maaş, ücı et, tahsisat, ikrami

e, m~hassasah zatiye namlarile 
m?mı, hususi, miilhak ve be-
edıye bütçelerindeki tediye· 
erden ve müessesat ve 
·c~rethanelerin ayni namdakl 
edıyatmdan umumi ve müsavi 
larak yüzde 10 muvakkat mu
azene vergisi al oması; 

111 - Kaldırılacak muafi
etler; 

Büyük Millt bankalarımıza 
ekiller heyeti kararile verilmit 
l~n muafiyetlerin kaldırılması, 
ılli müesseselerimiz bu yardım
a~ müstağni olacak derecede 
ktşaf etmiş!erdir. Diğer taraftan 
l~ muafiyetlerin kaldırılması bu· 

n hazine için kuvvetli bir yar
ım yapar. 

iV - Devlet masraflarından 
mi derecede tenzilit yapalmaıı; 
P eden kanun liyihalan mec

ae sevkedileccktir. - - -
Bayram--... 

Cumartesi 
lltanbul Mnftuliiğlindeo : 
1 S Nisan 1932 tarihine 

rnftaaclif cuma gUnll Zilbic
cenia dokuzu olduğundan 
Yevmi arife, cumartesi Kur
ban Bayramı oldujıı ilin 
olunur. 

Bayram Namazı 
S D 

ZeuD 5 M 
Lanı il 5 

1 - Gözler görmek için yaratıl
mıştır. Fakat glirebllmek için ona 
•yrıca bizim de 1rözlük takmaklığımız 
liz:ımdır. 

SON POSTA 

2 - Güzellik seyredilmek için 
yaratılmıştır. Fakat tabiaatteld gü
zelJiğl g6rebilmek için hususf göz
lüklere ihtiyaç vardır. 1 

3 - Ha) atın bütün zevkini ala
bilmek için gözlerimizdeki çapakları 
temizlemek, ve tabiatin bütün güzel
liklerini görüp zevkalacak ıurette 
g8zlüklo techiz etmek gerektir. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Zaferi Hindenburg Kazandı 
Hindenburg 19 Buçuk,- Hitler İse 

13 Buçuk Milyon Rey Aldılar 
Bertin 11 ( Hususi ) - Veri· ' Telmana verilmiştir. Hindenburg 1 200 kişi tevkif edilmiştir. Ekser 

len reyler_in tasnifi neticesinde yedi sene müddetle Cümhur Ri- sokaklarda polis katakollarana 
Mareşa_l Hındenburg Alman Cüm· yaselinde kalacaktır. tesadüf edilmeseydi sokakl r bir 
hur Rıyasetine azim bir ekseri- pazar gününün manzarasmı arze-

tl · "h d"I · H' ı Berlin 10 - Reisicümhur in-ye ... e A mtı ap e ı mış ~e ıt er decekti. Sabahleyin rey sandıkla-
maglun olmuştur. Hmdenburg tihabatının ikinci devresi havanm • h •. l I . 
l 9 b ' k ·ı H"tl 13 b biraz kapala olmasmdan dolayı rma te acum az o muştur. nti-

u~u mı yon,.. . 1 er. u- habata iştirak eden halkın mık-
çuk. mdyon, k?munıstl~nn nam- halkın bir mfütar neşesini kaçır· tarı bundan evvelki intihabata 
zedı Telman ıse 3 mılyon rey mışlır. Dün gece ve evvelki ge- n zaran az ·· ün'" d b .. . k a gor uyor u. 
aulmdıştır.54Bu .hHes.a da gbore ,reylerm ce müfrit milliyetperverlerle o· Brüning ilk reyi verenler ara-
Y z e- s~ ın en urg a, yüz- münistler arasında birtakım sındadır. Hindenburg Riyaseti 
de 37,5 Hı lere ve yüzde 8 i arbedeler olmuş bir kişi ölmüş, Cümhur sarayını terk etmemişti. 

~--~------ --~~~~~~~~-

eni Vergiler Hakkında 
Kcit'i Karar Verildi 

( Bat tarafı 1 inci sayfada ) l 
hayatın ucuzluğu nisbetinde 
tenzil edılmesi, meccani talebe- r 
lerden bal ve vakti iyi olanların 
ücretli kısma naklı, Ortamektep 
ve Liselere devam eden nehari 
tale,,eden ücret alınması muhte
meldir. 

Terfilere gelince; 932 mali 
senesinde terfi edecek askeri ve 
sivil memurlara ait terfi zam
larının bir sene müddetle tecili 
ve 931 senesine ait müeccel terfi 
zamlanmn muayyen müddetin 
mürurundan sonra itası da tasav-

vur edilmektedir. Kıdem ve ( 
maaş zamlarının da bir sene tecil 
edileceği haber alınmaktadır. 

Ankara 1 O ( Telefon ) - 932 
bütçesinin varidat ana hatları şöy
le hesap ve tahmin ediliyor; 
Buhran Vergisi 11 milyon, Mu
vazene vergisi 15 milyon, arazı 
4 milyon, binalar 7 milyon, 
hayvan vergisi 9 milyon, 
kazanç 12 milyon, veraset 
525 bin, 525, gümrük 36 
buçuk milyon, muamele vergisi 
12 milyon, istihlak bir milyon 
sekiz yüz bin, tUtün inhi-

Mançuride 'Kaçakçılar 
Bir Çin Jenerali Muavinleri Sözlerini 
Tarafından Öldürüldü Tutmadılar 

Tokyo, 1 1 ( A. A. ) - Harbin
den verilen malümata göre Kirin 
kuvvetlerine muanz olan kıtaaho 
kumandanlığana getirilen ve yeni 
Mançori devletini d virmiye 
memur olan Jeneral Tingaha, 
mOpvirleri tarafından Uyanda 
katledilmiştir. 

Maktulün, Japon aleyhtarlığı 
hareketini tiddetle takip etme
mek ıuretile taraftarlarının h0t
nutsuzluğunu celbetmit olduğu 
s6yleniyor. 

Nevyork, 1 1 (A. A)" - Lind· 
bergin 50 bin dola.rdan ibaret 
fidyei necatı tesvıye eylemiı 
olmasına ve kaçakçılara vaitle
rioi infaz içia büyük bir mühlet 
verilmlt bulunmu!na rağmen te
diye gllnilndenben çocuğu kaçı
ranlar tarafından hiçbir haber 
relmif olmamak itibarile federal 
bllkftmet fidyeinecat olarak tes
viye edilen evraka nakdiyenin 
hangi ellere ıeçmif bulunduğu 
hususunda taharri harekltına 
tekrar bqlamlfbr. 

san 18 milyon, tuz inhisan 
6,790000, müskirat 4 milyon, 
ev vergisi 480 bin, nakliyat 800 
bin, Damga 1 milyon, tapu 
1,320,000, mahkeme harçlan 850 
bin, pasaport 600 bin, mülga • 
vergiler 250 bin, ormanlar 1 mil· 
yon, telgraf 2 milyon, telefon ve 
telsiz 1 milyon, fen erler 780 bin, 
cezalar 1 milyon, sair varidat ise 
6,200,000 liradır. 

Muvazene vergisile diğer ver• 
gilerin tadilAtı yeni bütçeler ile 
birlikte hazirandan itibaren mu
teber olacaktır. 

Deniz Faciası 
iki Vapurun Tayf alan 

Meydanda Yok 
Paris, 11 (A.A) - Liyon 

torpito muhribi Atlas denizi 
açıklarında kazaya uğrayn Fran· 
ıız Şon ve Ruziç f8)opelerine 
yardım etmek llzere dün Breat 
limanından açılmııtar. 

Torpito muhribi Brest'ten 130 
mil açıkta yalnız bot olarak tek 
bir plupa bulabilmittir. 

Diğer bir ln;iliz vapuru aym 
mıntaka dahilinde ikiaci plupeyi
de bulmuıtur Şimdiye kadar ye• 
di tayfa kurtarılmlfbr. 

/STER /NAN, /STER iNANMA! 
Yunaniatanın Pire tebrlnde mlthlt bir intihap bu albl manıaulara eebep olmald•dır. F•kat bu lntl• 

mOcadeleal oluyor. Karal we C&mhurlyet fırkalan itapta en mlhlm nokta, eter kıral taraftarlarının 
kendi namıetlerlnltı Beledlye Rlyaeetine lntlbalN için namaedl kaıanacak olana kabinenin l•tlfa meeburi1•ti 
kartılıkh çarpıfıyorlar. Mil.cadele blı' arabtr çok fl4detll ile kartılAfactıdır. Bu Yaılyet ••rtı•ında Belediye 
bir tekil ahyor, batta kan dlSldllGp can&.ra bile luyılı• latlbaplannua ehe•ml,.tl olmadıflnı ıl1Hyenlerin tah
yor. At•l'• yukan birçok .. mleketlerde lntilaa9lar •inleri•• artık, 

/STER /NAN. iSTER I NA .. '\' .11. ~ I 

ll---------~~-----------------------

Bir 
Tamime 
Dair 

T.-
Mekteplerde milli ve vatani 

telkinlere ehemmiyet verilmesi 
bir kere daha tamim olunuyor. 
Bazı hakikatler gibi bazı zaru
retlerin de, sık sık ve bergün 
haykırılması lazımdır. Kilise 
çanları bin bir vesile ilo 
hnnetini kulaklarda yaşatmasa 
İsa çoktan unutulurdu. V • 
minareler günde beş kere 
teranelerini işittirmeseler Muham
medin kudreti çoktan zifa dil· 
şerdi. Demek ki bir kanaati mil· 
temadiyen tekrarlamakta, ruh
ları aaima müteyakkız tutmalı 
itibarile ameli ve milspet bir 
faide vardır. 

Mekteplere yapılan son tamim 
işte bu faideyi istihdaf eden 
yeni bir emirdir. Fakat gö
nül isterdi ki bu tamim , 
Uç beş satırlık resmi bir tahrirat 
şeklinde yazılmasm, alakadar 
olanlar tarafından alelusul gör~ 

lüp imzaland ktan sonra dosya 
zarflai1ma gömülmesin. ihtiva etti• 
ği yliksek mefhum ve işaret ettJ... 
ği yüksek zaruret nisbetinde ya
şayabilmek kabiliyetini de haiz 
olsun. 

O tamime bu kabiliyeti ver
mek için satırlarım çoğaltmak, 
kelimelerini kuvvetlendirmek ve 
taşıdığı harareti alevlendirmek 
lazımdır. Sonra vilcude gelecek 
eseri tahriraUıktan, tezkerelikten, 
daha doğrusu fanilikten kur
tarmak icap eder. Yani " Mil· 
liyeti öğretiniz, vatanı vatan 
yavrularına sevdiriniz ,, emri, ha· 
kiki bir nas olarak kaydolun· 
malt ve bu kutsi nas, mekemmel 
ve ınildellel surette tefsir edilerek 
ortaya " Milli bir ilmü.baJ ., ko
nulmalıdır. 

Bu ilmUha1i çocuklara okuta• 
cak değiliz, belki hocalara tedril 
edeceğiz ve senede Oç defa da 
onlan imtihana çekeceğiz, başka 
tnrlll o büyük nassın yfikıek mef.. 
bumu hoca dudagından talebe 
rulıuna intikal edemez. 

Vatan mefhumunu, her derste 
ve hatta müsellesin zaviyeleri 
arasında bile talebeye ıezdirmek 
mümkündür. Eleverir ki o işi 
ynpacakların elinde böyle bir 
ilmühal bulunsun!" 

Yunanistanda 
M. Venizelos istifa 

Edecek Mi? 
Atina, 1 1 ( Hususi ) - Pire 

'ehri Belediye intihabab tiddetU 
ve heyecanlı mOcadelelere ıebep 
olmuştur. intihap esnasında Karal 
taraftarlarileı Venizeliıtler aruın
da kanlı mOsademeler olmuttur. 

Halk çok mllteeuir ve sinir
lidir. Hükdmet fevkalldeı ted
birler almıya mecbur kalmııtar. 
Kıralcalar, ıon mOıademelercle 
6len taraftarlannın cenuelerlal 
büyük merasimle defnetmiflerclir. 

Bir beyanata ıare, hOkAmet 
namzedi olu amiral Miyaulia, la
ral taraftarlannıa namzedi ola 
doktor StratiyiH maıl6p oluna 
hOk6metin i9tifua bile mulat .. 
meldir. 

İki Şoför 
Dün Şehremininde Kanii 

Bir Cinayet Yapblar 
Şof6r Şaban ve arkaclqı Hak

kı, Şehremiaittde oturu Mümta• 
BeyL eYiae taarruz ederek ajar 
ıurette yaralamqlardar, iki arka
dq yakalaamlf. Mamtu B. ifade 
Yereml1ecek bir laal4e u.t..•r• 
kaldlnlwfbr. . 
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Karga ... 
Ayasofya avlusunda karargah 

kuran karga sürüsünün yaylım 
ateşe tutulması geçenlerde adeta 
bir mesele oldu. Eminönü Kay
makamı: 

- Ben bu kargaları öldüre
ceğim 1 derdemez Müddeiumumi 
müdahale etti : 

- Şehir dahilinde silah atıl-
masına mlisaade edemem!.. 

Vali vekili ise bilakis, kayma-
lrnmın bu işi pek ala yapabileceği 
fikrini müdafaa etti. Dün ara· 
mızda bu meseleyi konuşuyorduk. 
Birisi dedi ki: 

- Bana kalırsa karga avla
mak işini çarşı esnafına vermeli .. 

" Niçin?{,, diye sorulunca u 
cevabı verdi: 

- Nasıl olsa, ıinek avlayıp 
duruyorlar.. Varsm, biraz da 
karga avlasmlar! •. 

Cam Vergisi 
Bir müessesede çalışan kUç6k 

bir memur anlattı: 
- Bizde ayın onu, yirmisi "Ye 

otuzu tediye günüdür. Dün haf .. 
talığımı alDUya gitmiştim. Bir de 
ne göreyim: Bizim gündeliğin 
bir tanesi içine oynablDUş? ... 

Vemedara hayretle sordum: 
- Kuzum, bu kesilen ne 

parası? 
Ukaydane başım salladı : 
- Kütüphanenin camını kır

mışsınız, ödetiyorlar. Veznedarın 
yanında oturan tanımadığım bir 
genç gülümsedi; 

- Deseneze cam vergisil.. 
Bfitün bir hafta beklediğim 

paranın dörtte birini kaybetmek 
pek canımı sıkmıştı: 

- Azizim, dedim, benim 
herkes gibi bir can verğim var .. 
Cam vergisi yerine istersen onu 
vereyim ... 

Azra;ı Unutmadı •• 
Bir buçuk asırlık Za>'o Ağa 

&lmü§.. Azrail, akıbet onu da 
unutmadı. Ancak bu &lüm habe .. 
rini, biz bir ay sonra haber ala
bildik. Dün, birisi ihtiyara aadı: 

- Adamcağız, daha geçen 
martta ölmüş.. Baksanıza •• 

Tanıdıklanndan biri hak "Yerdi: 
- Hiç olmazsa yanm asır 

geciken bir ölümün haberini bir 
ay sonra duymak yine erken sa .. 
yılar .. 

Mazhar Uf .t Beyin Şarkı si 
Verilen malümata göre musiki .. 

de behresi olan Denizli meb'usu 
Mazhar Müfit Bey •• Hüseyni " 
makamında bir şarkı bestelemiş
tir. Bu parça Hikmet Rıza Hamm 
tarafından okunmuş ve büyük 
bir muvaffakiyet kazanmıştır. 

Bir Ana Katili 
Hem Karısını, Hem 
Anasını Yaraladı 

Tokat, 9 (Hususi) - Burada, 
Kayn mahallesinde oturan çiflikli 
oğullarından Bekir oğlu Durıuo 
kanSJ Mahiye, anası Hatice Ha· 
nımlarla kavga etmiş, tabancasını 
çekerek her iki kadını da vurup 
yere sermiştir. Kadınların ikisi 
da ağır yaralıdır. 

Gazi Köprüsü 
Münakasa Şartları Yakın· 

da İlan Edilecek 
Gazi köprüsünün projeleri ta

mamen hazarlanmışbr. Projelerin 
fenni kısımları ve haritaları Mü
hendis mektebi matbaasında ba
sıl•naktadır. Hukuki ve mali 
k'sımları da Daimi Encümene ve-
rilecektir. Miinakasa müddeti altı 
a, kadar devam edeceği için 
eylülden ·vcl yeni köprünlio io .. 
şas•na başlamak mümkün olamı· 
...... ,.aktır. 

·-•.~--
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Şekiileri 
U D a O Gremi hastalığı, ldrarm l<Afi 

· mıktarda ifraz edilememesinclell porcu arı z 
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ayam 
İzmir, (Husu-

si) - Yunanis· 
tanın en kuvvetli 
t a k ı m 1a rın dan 
olan ( Apollon) 
oyuncuları bay· 
ramda üç müsa-
baka yapmak 
üzere, bugün 
yarın şehrimize 
hareket edecek
lerdir. Müsabaka 
giinleri kat'i 
olarak tesbit 
edilmiştir. lık 

e ehi ecekler Mi? 
apılacak 

takımına mağlup 
olmamak, hatta 
galibiyet şerefi
ni elde etmek 
maksadile iki ay· 
danberi çalışıp 
duruyorlar. Şiwn .. 
diki halde oyun .. 
cularımızın tam 
formlarını bulduk
ları tahmin edil
mektedir. 

Müsabakalar, 
evvelce de bil
dirdiğim gibi ev
vela Altay, son-müsabaka IS ni

aan cuma günü 
yapılacak, diğer 

ra Karşıyaka ıpor lzmir• ıelecek olan Yunaninanın Apollon takımı 
ve daha sonra 

da bu iki takımın muhtelitile maçlar da 17 ve 19 nısan pazar 

ve salı giinleri icra edilecektir. 
Atinadan son alınan bir habere 
göre, Apollon oyuncular ile birlikle 
200 kadar seyirci de şehrimize 
gelmek ıçın ha7.ırlanmışlardır. 

Bunlardan bir kısmı mı.badil 
rumlardır. Bu hususta bükümeti-

1 • 
1 1 

ırıda 
tikar Mücadelesi 

Yapılıyor 
Çankırı ( Hususi ) - Başka 

yerlerde senelerce evvel tatbik 
olunan bir usulü, bizim Belediye-
miz henüı tatbik etmiye başla
mıştır. Eşya fiatlerini etiket ya .. 
pıştırmak sureti}e halka göster
mekten ibaret olan bu usul, geç 
oldu amma güzel ve faydalı oldu. 
Bu suretle halkın aldatılmasının 
önüne geçHmiş demektir. 

Evvelce bakkallar ve sair sa
hcılar karşısındaki müşteriye gö
re fiat söylfiyorlardı. F: kat şimdi 
ihtikar yapılmasına imkin kalma• 
mıştır. Diğer taraftan bu usul 
sayesinde ihtikar yapanların tes .. 
biti kolayca mümkün olacaktır. 
Yalııız belediyeden çok rica 
ederiz, bu faydalı hareketin de
vamla şekilde tatbikine dikkat 
olunmalıdır. K.K. 

Elazizde 
Belediyenin Su T esisatile 
Meşgul olması Lazımdır 

Eliziz, (Hususi) - Şehrimizin 
su tesisatı ve su yolları çok mü
kemmeldir. Yalnız diğer taraftan 
çok mühmel bir vaziyettedir. Ba
zı çeşmelerin olukları olmadığı 
için sular, sokaklara akmakta ve 
şehirde bataklık mıntakaları vü
cuda getirmektedir. Bunların ta
mir edilmesi ve bu işle alakadar 
olunması lazımdır. N. 

Mutlaka Evlenecekmiş 
Evrenye (Hususi) - Abane 

nahiyesinin Sakızcılar lilSyünden 
Yanıkoğlu Hüseyin, komşusu 
Ayşe isminde bir kıza tasallut 
etmek cürmile mevcuden buraya 
getirilmiştir. 

Hüseyin Ayşe ile evleneceğini 
ve onu ergeç alacağını söyl~ 
mektedir. Y.N. 

Bir Belediye Reisi Ve 
Bir Kaymal<am 

Biitçe harici olarak bir sinema 
binası yaptırdığı için Bolvadin 
Belediye Reisi Sadıl< Efendi 
mahkemeye verilmiştir. Kazanın 
sabık Kaymakamı Sırrı Beyin de 
mahkemeye verildiği haber alın
maktadır . 

mizden henüz müsaade alınma· 
mıştır. Apolloo takımı bu sene 
Yunanistan şampiyona müsabaka .. 
lannda en başta gelmektedir. Bu 

itibarla şehrjmizde yapılacak olan 
maçlar çok heyecanlı ve hararet· 

li olacak demektir. Şehrimizde 
sporcular, bu kuvvetli Yunan 

jAsılsız 
1 

cereyan edecektir. Şehrimiz spor 
heveskar ve alakadarları bu mü-

sabakalara bilyük bir ehemmiyet 
atfediyorlar. Galibiyet baklunda

ki tahminler yüzde seksen bizim 
oyuncuların lehindedir. 

ADNAN 

Malatya a 
J~f sanelere 

nananlar 
Arapkir - Baskil (Hususi ) -

Kazamızm Muşar nahiyesine mer-

l ı? oraklık Tehlikesi 
Kalmamıştır 

but Kale köyünde yarım saat 
mesafede Muşar dağı denilen 
sarp ve yüksek bir tepe vardır. 
Dağın eteğinde Abdülvehap Gazi 
ismile maruf bir zatın türbesi 
vardır. 

Bir kısım efsane meraklıları 
bu tilrbeyi ziyaret etmekte 
ve yirminci asırda bu türbeden 
faide beklemektedir. Bunlann 
telalckilerine göre bu türbeyi 
ziyaret edenlerin, her arzusunu 
Allah kabul edermiş. Bilhassa 
çocuğu olmıyan kadınlara çocuk 
verirmiş!. Bu batıl itikat ile 
esaslı surette mücadele etmek 
lazımdır. * Birkaç haftadan beri hava· 
lar çok kurak gidiyordu. Çiftçi, 
mczruatın yanıp kavrulacağı en
dişesile kıvranıyordu, iki günden
beri muntazam surette yağan yağ· 
murlar halkın yüzündeki endişeli 
çiz~ileri sildi. ----

Mardinde 
Bir Okka Yoğurt Alh 

Kuruşa Satılıyor 

Mardin ( Hususi ) - Şehrimi
zin su ihtiyacını sarnıçlar ve au 
kuyuları temin etmektedir. Bu 
sene fazla yağmur yağmadığm
dan sarnıçlar bomboştur. Nisan 
ayındada kafi miktarda yağmur 
yağmazsa tebrimizde bir su buh
rana başlıyacaktır. Şehrin hari
cindeki menbalardan hayvan sır
tında getirilen ve Seble ismi verilen 
suların fiati daha şimdiden yük
selmiştir. Şehrimizde su buhrana 
başlamasına mukabil süt, yoğurt 
ve peynir bolluğa vardır. Hele 
yoğurt ve peynir o kadar çok 
ki... Yoğurdun okkası 6, peynirin 
okkası 20 kuruştur. Semiz tavuk
lar 15 - 20 kuruşa, 8 yumurta 
beş kuruşa ıatılmaktadır. 

CEMAL 

Malatya (Hususi) - Vilayeı ;_ 
mizin bazı susuz mınL l<alarında 
son zamanlarda kuraklık tehlikesi 
baş göstermişti. Fakat bir kaç 
gün evvel başlayan yağmurlar, 
halkın korktuğu tehlikeyi öldilr· 
dü ve çiftçinin yüzünü güldürdü. 
Evvelce a!ılan tohumların, bu 
yağmurlar üzerine yeşillenmesi 
kuvvetle ümit ediliyor. 

Son günlerde buğday fiatle
rinde ölçek başına birkaç kurut 
bir fazJalık görülmektedir. Meyva 
ağaçları çiçek açmıştır. Geçen 
sene Malatyamız kayısı varida· 
tından mahrum kalmıştı. Bu sene 
mahsulün bol ve bereketli o}a .. 
cağı tahmin ediliyor, 

Bir irtikap 
Sıvas iskan Memuru 

Mahkum Oldu 
Sivas f ık in Memuru Şevket 

Bey vazifesinde irtikip cilrmile 
evvelce mahkemeye verilmiş, ye .. 
di ay hapse mabküm olmuştur. 
Fakat Temyiz mahkemesi bu ka• 
rarı nakzettiği için yeniden ya• 
pılan muhakeme neticesinde maz .. 
nun iki buçuk sene hapse mah· 
küm edilmiştir. 

Sıvas - Yıldızeli 
Sıvas - Yıldızeli arasındaki de

miryolmıun döşenme ameliyesi 
bitmiş, ilk tren ay başında Yıl
dızeline girmiştir. 

Yeni Bir Fabrika 
Salihli (Hususi) - Burada yer

li mensucat imalathanesi açılmış
tir. imalathanede yerli dokuma
lar, kumaşlar ve şayaklar yapıl
maktadır. Müessesenin mes'ul 
müdiirleri Şaziment Hanımla Rıfkı 
beydir. 

Halk Evi Hazırlığı 
Edirne ( Hususi ) - Şehri· 

ınizdc de bir Halk Evi tesis ve 
kUşadı için hazırlıklara girişilmiş
tir. Vilayette bir defter açılmı~ 

ve kayt muamelesine başlamlmışbr. 

mütevellit vücudun bir nevi ze
hirlenmesidir. Neticesi Nefrit has
talığıdır ki ya müzmin veya şid· 
detli bir şekilde tezahfir eder. 

hati Üremi - Nafes darlığı 
't'eya azm denilen göğüs hastalı
ğını andırır, ciğerde şiş tevlit eder• 

Bazı asabi buhranlar doğurut• 
Görüşü ihlal eder, uyuşukluk "' 
nevralji hasıl eder. Barsaklar• 
tesir ettiği takdirde dil kurur, kıl"' 
mızı Ye parlak bir renk alır• 

Çatlar, istiha kaybolur, ıstırap 
veren gasiyan arzusu verir. 

Had üremi- Hazım yollaril• 
nefes borularında ayni ı:amand• 
tesir yapar. Pek ziyade asabiyet 
•e çok defa bayğınlık ( Koma} 
tevlit eder. 

Tedavisi - Perhiz yapmakı 
500 gram kan aldırmak, 20 graP' 
Alman rakısile ishal temin etmelı 
aym zamanda mai mukattarla •• 
dık 1U ile bol lavman. 

Mil:ımin Üremide, müzmin nele· 
rit tedavisi yapılır. Bu tedavilerı
bir doktor nezareti altında yapıl
ması şarttır. Nekritten de geJece~ 
yazımda bahsedeceğim. 

Gençliğin 
Meziyetleri 

Samsun, (Hususi)-Geçen c\l' 
ma Sanısun-Sıvas hattı işletnı• 
müfettişi mühendis Hüseyin Yı• 
kup Bey İnönü Mektebi sal~ 
nunda (Türl< gençliği ve mefJıa· 
releri) mevzulu bir konf eraı>' 
verdi ve asri Türk gencinin mefk(ı· 
resini te:;bit etti. 

Alman gençliğinin, ilk harlı 
( F ) ile başlıyan dört mefhudl11 

kendilerine esas ittihaz ettikleri.,ı 
ve bizim de ilk harfları ( Y ) il• 
başlıyan beş mefhum etrnfınd~ 
gençliğimizi toplamamızı serdetti· 
Bu beş meziyet şunlardır: 

Yiğit, yanılmaz, yaratıcı, yutf' 
çu ve yardımcı olmaktır. 

Edirnecıe lJılanciler 
Edirne ( Hususi ) - Son 1'' 

manlarda memleketimiz dahilind' 
dilenci:erin sayısı çoğalmıştlf'· 
Bilhassa perşembe günleri çarşı!' 
çıkarsanız her adımda bir dile" 
çiye tesadüf ederseniz. Fak" 
bunların içinde çalışabilecek "' 
ziyette olanlar pek çoktur. Bele' 
diyenin nazarı dikkatini celb( 
derim. 

Bir Facia 
Samsunda Eir Kadın Ale!' 
ler Arasında Can VetD' 

Samsun ( Hususi ) - va
gece burada kökçü oğlu mah~ 
leıinde çıkan bir yangın, mrıtbM 
bir facia ile neticelenmiştir. f 

Yanan ev<le oturan mec;ı\I 
bir kadın alevlerin arasından ı~e; 
disini kurtaramamış, feci şekıl 
yanmışbr. 

Kayıp Çocuk 
Tokatta Bır Çocu~~11

0, 
Çalınd.ığı Haber Verıh)' / 

Tokat - 9 ( Hususi ) ( 
Berviz sokağında oturan kah\ld' 
ci Kasım efendinin 9 yaşıll ,. 
kız çocuğu sokağa çıkm ~· 0 

e' 
dan sonra bir daha göriill'~~' 
miştir. Çocuğun çalındığına bı 
molunmaktadır. 



Sigaset Alemi BABİCI 

KUl'f.mlan •faa Stora idi. 
llOst~ 4'a bet ~ atAuf, 
tkl -... da ...... tattı ,. 
plealere unr...,ı. ~ 
V..m,ef ,_... &lllcli. Stern 
pblendıktaa sonra ona ele •er· 
• " her ikiai birlikte muhake· 
me edildiler. Mabkümlar, bazı 
Leh mehafili ile allkadu olduk· 
lumı da ifta -etmişlene de bu 
mehafilia nereleri oldujuaa .a,
lememifl~. 

MacaristaiUla 
Şidtletli Bir 
Feyezan 

Budapllte 10 - Tunama ayak· 
lanndan olan Tiıza aehrl Kar
patlardald karlana ........ 
tapn•şbr. Macar kmhluı -
alanda kalmak tehlikealne ...... 
dur. Kasabalardan birinde 12 ev 
111alllllfbr. Nehir etıa ve lla)'Vall 
Dlflan drlldeyip gltnrmektedir, 
nehir etra&iac:lald 1etler tehlike
dedir. H111811 IHr ko..... ile 
2000 amele .. ~ -...t et
mektedir. 

Bllkret 10 - Tahdidi teali· 
hat konferansına gidecek JWmen 
heyeti Cenevre,• hal'dk4't .etmiş
tir. 

Bq/ırimuhiti 
Sandalla G~ 
BirSeggalı 

Montenldeo, 10 - Arkaton
daıl '-eket eden mllme'fl Fran-
111 seyyahı Dama. Okyaauaa bir 
ADdalla ıeç.tiktea soma buraya 
ıelmlt ve takclirldrlan tarafından 
lw,alanllllfbr. 

IDEBI TEFRIKAMIZı 84 5EE5ii5555EE555 

&ÇLIB 
Mllelliftı Anal ~ Utıt.-cimlı JI. & 

Asablyetim hemea hemea kal- ı kik etmekHtiml rica etti a 
... mııb,,.. ,umak IPI artık elle- - Bunda bir ı..ta -olacak, 
rilDI ,.mı.. ..... ,orc1 .. " deftere tevafuk etmlJor, diyorcla. 
'-tam c:lhmedea oc:lamm pençe- Fakat hatanıa nerede oldufana 
relerinden aokafa bakabiliyor- bulama•fb. 
dıam. Her haaulta k~diml eaki- Heup bqlu ıeçtim. O, 
llnden çok eyi hissedlJOl'dum, lwfama otard., hana bakıyonla. 
hatta bikiyemi lıenllz bitirmemİI ba Jirml kalemi a,cluL Eneli 
olmakhjım _....da hayret bile bir defa yobrdaa qajaya dotru, 
• )'11Jorclam. Ba. neden blyle ve t.ılm yektma buldum, 10nra 
oluyordu, aahyamıyordum. bir defa da ....W.. JUkarly& doi-

Fakat .m.,et bir p ıele- ru ve Jiae ayal aetlceye YUc:Lm. 
tekti, ne derece zafiyete c11ft1- Kadma baki-. T- brfamda 
ilimden fllpbeleaeceıktim, senem otamnJ1b1 Ye eevabmil heldl
lt> u kafamm herhangi bit itten J4rtla. derhal dikkat ettim ld 
Aciz •duğuna ılrecektim. <>,aa ba kada aebedlr• lnı, ....... 
etelı l aabihl elan kadua •• .. apew'1t ....... .... ...... 
bir f ura • odama girelek W- keadlaiai ........... bir ,.... 

Paris 10 - Boraada piyasa• 
nm aağlamlığı arbmfbr. Bir par
ça sonra borsada atalet baş 
ılstermiftir. Elektrik ubamı .... 
...... Klmlr ...... ..,..... ...... ........ 

8eynelnllflt TiDarlt OdaSI 
Berlia 10 - ae,..ı.oe1 n. 

caref Oclaa ba aym 11 mnclia 
Yusbnıkta toplaacakbr. 

2 - Çirkia kadınla ma. .. 
ı:el kadınla ma evlenmeli 1 

Her evlenmek İltifell ~ 
bdıa arar. Giti:ellilc ..... ,._, 
telllddye ı&re Ufltlr. W
............. d ........ 
ı:ayd kadım gllzel bulanım. Pakti 
kadmlar ...-dar ki gbeWji mOf
terek bir takdir kazus • ....._, 
çe ılb:el uydu bir im. keacll-

-~ Waa lair -- .. ,,.,... ~ ....... --
•• tebllk.Uclir. Yoka açtlals 
mrette lflzel bdl• .-nmek 
dopa deffclir r clıllilema. 
~ hclaiı. ..... .....,. 

w ... ,. .... ,. ...... Çirlı:lll 
lcaclm, seklliı.. -...U.. w• 

----------· fetile ~-~ ..... .-•Hanımlara..._ .. __.. .-ı, -d• 1ıı1t ........ 
~ J;;. ... ,-... 
vap«a 

ANKARA.. zarif n ldNr ... 
namlar menim ...... 
=...:ı:- ıcın. 

AFiFi ppb .al•aaa ...,_ 
lar. ı1ra orada 

PARIS .. •• mo .. ....,..... 
laraaa taldp .._ ... 
lfuu•._. ..... urlf, ••ki ....... ..... 
4enecek ••• , ..... 
tapkalu J•pma ctar. 

tetkik etmemittinı. hayet: 
- Yekin doiruclar, dedim. 3, a, 18 mark P... 18 ma 
-Fakit. timdi her rakıma )'81111 IW'iacle ....... Be;aila 

•Jrl •Jft halrwnız. decll. Bu kadar ifleme1 oldu, .......... ,.,_ 
yekba dOldarmayacakbr, budan kelimesi tlnriade takılch, kalc:b. 
•inim. - Ym teldi de feaa, ...... 

Ve kalemi ayrı ayrı tetkika Bala-, .._. • ta.._ ı,.,. 
b,Wdamt 2 elaDek 25 mtim, alr U,dedil•ftıtir· Rç ba r&ll
blt lamba tifeei 18, sahan 20, •it py mi, bir defa elam .,._ ... 
yal n. Bu rakamlama lbtealai Kaclms 
gizden pçirmek için çok zeki • - Evet. cevabım verili. Adet-
bir kafaya malik olmaya llllum idi blyledir, blyle ~· 
yoktu. Ba Holllicla peJDiricDr, ym clot-

Hiçblr mDtköltl ilativa etml- rudur. On albda bet at.mele... 
ya ha bakkal liste8İnia brşae - Evet anh1orum, ha,..., ha-
mnda kadınm bahsettiji hatayı Jll' anlamıyorum.. 
bubnak içia cidden ujnfbm, Birkaç a1 enel bir tlakMt-a 
fakat bulamadım. R•kamtan bir içlDde ,apabUecek ba .....,. bir 
kat dakikada altOat ettiktea IODra defa daha .,...,...,. çahfbm. 
be,liat heplinin de kafamda BaDa maamm• Oe bnfik gibi relen 
'----'--k bir .... ı..ıı iMi rakamlar lseriade cllfllalrkea ...........-ıp tiri t~ c· te1l7ordam. 111• ba muele,I .,._ 
tlfial ,anfDm. cliklratlml tetkik a.a.. 

a.....i....L ( bo-' ) _, ___ ,_._ t1D e _..7 cnna-
.t'VQa ·~U Ye .._..... ... tibl tlzleriml larplfbnJOI"' 

........... de ayut edemiJor, lı.- elam. Fakat nihayet ~: 

.. lııldblrill• ~ Ni- ... c11r1a.. ,.,.. .._...._ 

·-·------ .... .ı.t• bmt.'IEt• kw•a4 
mlmklıl ..... ? E.-.. •un' ra 
W.er halta ............. b1tal el!' 
mek laamplir. a. •Dırla 
laareketlerl le ......... Tect.11• 
......... Fakat timdi,. 
kadar \anlan tedavi ..ıı 1ı..aa 11a1a---·· Belki .... dikten...,.,. tlfaıap .a.. Falml 
fula lmit .... _ .... 

llANIM'IBYD 

... ....,.., ........ ~.., ......... ... ,. 
·- h ......... , ..... 

...... ıı l;o ...... tttlllla 
lüuiai .................... .... 
kamddatıJOI', ....... ,... .... 
lalr rakama •1ıa,. w ...,. ca
....... cleYIUD ecı..k lletice1e 
,uı ... ,...... ... iWerlilal 
,ıttlkte .... ........ 
dotra 9ilJw 

Kadaa otanimf bekB,orcla. -
ailaayetı 

- fite. dedim. LiateJI Htta 
..... ılzden ıeçirclim. içinde 
alrebilcliiime babnaa Mlrika
tea bata rold 

- Yok .. 1 Haki"*- rolr 
mu? 

Fakat pcllaa ld h- lnan
myorcla. Ve birden bire ıesin9 

beaim için. 6"91ce * llitmedls 
cliilm mhteUI -Wr allealc br 
libl ı&tadlt 
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iki Aptal 
Arkadaş! 

Afacan "Bulgar çocuk edebi
yabndan,, bir hikAye İfİtmiş; bi
.. anlattı: 

Belgrat kasabalarından birin
de, iki aptal arkadaş varmıt
Bunların sersemliklerini, Mısırda
ki Ağır sultan bile duymuş. 

Bunlar bir gün, evlerine ya
lan bir · ormanda ava çıkmak 
idemifler. Karıları : 

- Gitmeyin, sonra ormanda 
kendinizi kaybedeniniz !.. 

Demitlerse de, onlar dinlem~ 
yerek ormana doğru yollanmıtlar. 
Bi · av bulmak için, o kadar 
ıezmifler, o kadar dolafmlflar ki 
yorpnlaktan çimenlere yabp 
uymmya bqlamıtlar. K6ytın ber
Mri de teaadOfen oradan ıeçi
yorm~. Onları bu halde gö
rlnce: 

- AptaJlann uykusu aıar 
ehs! •. Diyerek ikisinin bıJliım 
lnt edip kaçmıı. iki arkaclq 
.,..daldan zaman, bakmıflar lci 
.. ,.._. yok!.. 

- Aman 1.. Karılarınu:ı bize : 
• Gitmeyin. .ormanda yolunmu 
kaybedersiniz.. " demİfli. Halbuki 
W. timdi kendimiıi kaybettik. 
e.,.ldanmız yok ; acaba biz kimli? 

Diyerek, köyfin yolunu tut-

EHVENŞER! 

Afacan - Ş~ kanapede otu
ran adam bir kulaitma •aiır ol
muma razı! 

Ciag6ı - Ne mUnaaebet? 
Afacan- ÇOnki ikisi de llijırl 

NE ŞEKLE GİRMİŞ?!. 
r 

1 
,61FRCllNİN1: 

, fiiliiit: 8ör:/er~ 
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Afacanın ( T o
paç ) isimli küçük 
bir kardeşi vatdır. 
Bir gün amcası 
ona bir köpek yay
rusu hediye etti. 

( Topaç ) köpe- Köpeğ-i ili ye- Fakat, flfman- Bakm: Köpek 
ie hemen bir ku- meklerlc besle mi- layan köpek dışarı ne ıckle ~rrnİf?!. 
lübe yaptırdı . ye başladı. çıkamadı. Topaç 

lculübeyi kırdı. 

== =-====;.:c-,_-~- = 
muşlar. ikisi de kanlarını çağırıp 
M>ranuşlar : 

- Kadınlar sizin kocalaranız 
nerede? Afacan 

iti çakan 1<ac1mı.,, bu sertaem H · e·r t 
heriflerden kurtulmak için, onları erşeyt 1 ır •••.. 

Cingöz - Gel bakayım Afa-
b&sbfttün şaflrtmışlar: can: suallerime cevap ver: Çok-

- Kocalarımız ormana gitti!. . tan bitmit olduğu halde, herg6n 
- Haa! •. Biıizl.. Kocalarmııın yapılan ıey nedir? ... 

çizmesi ne renkte? Afacan - Bu da ,Uç bir 
- Siyah! teY mi: Yatak! 

Cing6z - Aferin aanaJ... iki 
- Haaal.. Biziz!.. Omu:dann- k d G d d ar a q var : ece, gftn tiz ur--

da ne vardı? madaa y6r6yorlar •. Nedir o bil? •• 
- TOfek!. . Afacan - Saatin akrebi ile 
- Haaal.. Biziıl Peki; bıyılc- yelkovanı 1.. 

lan varmıydı?.. Cinıaz - Peki... Suya dlf-
- V ardıl.. · ttığO zaman bir damlacık bile 
Aptallar, elleriai trqlı du- etrafa 11çratmıyan ıey nedir? .. 

daklanna ıötür6p, bağırrDJf)ar: Afacan - Budala ; Onu Bç 
ya11nclald çocuk bile bilir · Gn-

- Eyvaaabl., Biz cleiiliL.. • .. in dyaaa !.. 
Haydi gidip kendimizi anyabml. c::::::-======-=======::::::# 

Hemen yola çıkıp, gece gün- AKiLLi Olllllf iÇiN! 
diz; dere, tepe, dl1z bir ay 
dolqmaşlar. Bu müddet içinde 

bıyıkları çakmış. Ayni zamanda 
aakalları da uzallllf. Tekrar d&
n&p, karalanna sormutlar: 

- Sizin kocalannızın bıyık
lan vardı, değil mi? 

- Evet! .. 
- itte bıyıklarımız: var; Bi-

riz!.. Kadmlar bunun üstüne ba
tırmaşlar; 

- Hayır; sizin sakallarmız 
var. Halbuki kocalarımızın böyle 
bir feyi yoktu!.. 

Aptallar ellerini çenelerine 
götlirmütler: 

-Eyvaaah! .. Sakallarımız var .. 
Biz değiliz 1 diye, (eriye dönüp, 
yola koyulmuılar. Oyle rivayet 
ediyorlarki, iki aptal arkadaş 
bili kendilerini arıyorlanmtf ... 

- Yavrum! Saçım ne için 
dibinden traş ettirdin! 

- Babam dün gece anneme 
" Sizin saçımı: uzun aklınız kı
sadır ! " dedi. Ben de akıllı ol
duğumu göstermek için bu İfİ 
yaptım! 

= 
min ettiğimiz adamcağız inledi : 

l 
--= = 

Bir Parça Biber ! 
Annesi Afacana her zaman: 
- Misafirlij'e gittiğimiz za

man, sofrada beri sana yemek 
vermeden sakın isteme 1 ... 

Diye tembih ederdi. Bir pn 
utanılacak bir yere, gece yabsı
na &itmişlerdi. Sofrada Afacan 
annesinin alznnn hatırladı ve 
yemete uzanmadı. Lakin annesi 
zavalh çocuiu unubnUftu. Belde
di.. Bekledi.. Nihayet. 

- Anne ! Bana biraz biber 
verir misin ? Dedi. Ev sahibi 
ıordu. 

- Y avrom 1.. Biberi ne yapa
cakam ? .. 

Cocuk fU cevabı verdi: 
- Annem eter bana yemek 

verine, latlae ekeeeiim 1 .. 
Hiç Ouşunmez Olur Mu ? 

Afacana babUI bir paket 
çukulata vermifti. Y anm uat 
sonra sordu: 

- Afacanl çukulatayı kendi 
kendine yemekten utanmadm mı? 
Hiç kardeşini diiflnmedin, ly
le mi? 

- Naııl dftfOnmedlm, demin-
denberi bititik odada kendi 
kendime; "Ya timdi latlme 
gelirse ••• " diye, dOşihıüp ilıtıl-
diim, durdum!... ~ 

Birinci Çıkmış! 
Afacan, yerde apzıp oymyuı 

bir çocuğu arkadaıına göeterdi: 
- Cingazl Şu miskini ıarn

yor musun; mektepten birinci 
çaktı! 

- Yok, canım? Naaal olur, 
o çok tembeldi! •. 

- Evet, çok tembeldi, ftç ay 

l ıonra kovuldu, b6ylece mektep
ten birinci çakmış oldu! 

Doğruya Caıı 
Kurban! 

Afacan benilz on yqmda iken, 
bir aDn mektepten ağlayarak 
aelmişti. Annesi çocuğunu ku
cakladı : 

- Yavrum ne ağbyonun? •. 
Afacan, iki hıçkmk arHıllCla 

cevap verdi: 
- Muallim Bey bupn bW. 

"hatasız İllAll olmaz.. n diye, bir 
ibare yazdırdı. Soma da "ıenla 
üç ya.,hşın çıkb .. " dlyaek, eesa 
verdi. 

Boyayı Fazla Kaçırmı' ! ; · 
Afacan yoldan ıeçen çok bo. 

yala bir kadıaı ıa.tererek fU 111-
leri alylecli: 

- Cingkl An ... Naa: "Y,. 
nakları kırmw olan .. r ııhhatllt 
darlar. ,, dedi. Şu bcluwa da -ı 
yanaiı aol yanaiaadaa llhhatla! 

Mürailik . 
Muallim, ttlrkçe deniadc "llt. 

rai,, kelimalaia DeJ• deWet • 
tiiiDi uma mdıya pcuklara • 
latb. Sonra da Afaam ayata k.,_ 
dınPt ıordu: 

- Afacu mlrailije dair blr
ıey 96yle? ••. 

Afacan, o gln arkadaıı C ... 
ılze karfı pe' hicldetllydi,hemea 
tu cenbı Yerdiı 

- Efeacliml Cbık ita ..... 
bana: "Ben mektebe aeviaenla 
giderim •• " dedi. ltt• bu mlrÜı 
liktirl .• 

ÇOCUKLAR DA OARENDI! 

l 

Afacan - Bizim mahallede 
bir adam var, lldlrdliü ada~ 
ların hesabı aayısazl. 

Cing6z - Y ual. Doktor ma
dur?. 

Afacan - Hayır, tofördür!. 

IJ'E VRİ R J!Eİll 
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- Çok hutaym1.. Belki bir 
daha iyi olamam .. Benim dünyada 
kimsem yok.. Fakat elimde bir 
hazinem var. Siz çok iyi ço
cuksunuz, bu serveti Iİze bıra
kacağım ... 

Gerek benim, gerekse Cingö
zün gözlerimiz faltaşı gibi açıl
mıştr. Yoksa milyoner mi olacaktık. 
Cingöz ihtiyar lngilizin hemen elle
rine sarıldı: 

bim bir hazineye malik olduğunu 
yazıyor. işte vasiyetname. Gelin 
beraber okuyalım! 

ihtiyar bu sözleri söylerken 
yatağının albndan bir tomar 
kiğıt çıkardı. V c lngili2ceden 
tercüme ederek, şu cftmlcleri 
okudu: 

"Ailemizden, iki yüz sene 
sonra doğacak çocuk i~in dün
yanın en büyük servetini miras 
olarak bırakıyorum. Bu hazinenin 
nerede sakb olduğunu demir ku
tu içine kilitlediğim bir haritada 
işaret ettim. Ben öldükten ta
mam iki asır sonra, bu kutuyu 
açacak ve haritayı ancak o 
zaman okuf acaksımz. ,, 

Bu saza m6tealup, lngilia, 
havlunun içinden bir demir 
kutu çıkarıp bize Yerdi. 

Aç gazla cing&z, ifin hakikat 
olduğunu anlar anlamaz, eski mii
railiğioi biralap, zıp Dp saçrama
ya baıladı. geri döa&p . yüzUa• 
bir tokat aşkettim: 

- Hayliz, dedim, bu adam
caj'lZ hem bize iyilik ediyor.hem dt 
onun bu basta zamamnda, patırtı 
edip başını ağırtıyonun 1 

Afacanın Tefrikası: 5 

Bu mllthiş rüyadan uyandık· f 
tan aonra, bayabn ne kadar 
kı)metli olduğunu anladım. He
men yataktan fırlayıp gtlverteye 
kottum: Ufuklara kadar uayan 
durğun deniz mor menekıe ren
gine boyanmaşh. Uzakta Rados, 
Sisam, Sakız adalan görfinGyor, 
etrafta martiler uçuşuyordu. Te
miz havayı ciğerlerime doldu
rarak: 

- Ooob !.. Yaşıyorum .• Y qı· 
JOnllD.. diye batırdım. 

Cinı~z abldı : 
- Y apyorum.. diye, uıl sen 

değil, ben bagırayım. Çünki rü
yanda ben ölmüşüm; sen kurtul
mupun!. .. 

ikimiz de gülüştük. Ona, de
nizde boğuluyorken kendisini na-
91) kurtarmaya çahıbğımı anlat
bm. Ellerime sanlıp, sanki haki
lcatmaş gibi, tqekk&r etti. 

Kamaramıza indiğimiz zaman 
ihtiyar İngilizi yatağma boylu 
bayana yatmış bir halde bulduk. 
Sordum; 

- Neniz var ? Yüzilnüz sap
san 1 •.• 

Seksen yqmda oldu;unu tab-

- Aman, siı: ölmeyin! Bize 
para filan lanm değil! .. 

Doğrusu şu Cing6z !kadar 
mürai yoktur, vesselim, meteliğe 
kurşun atar, sonra da böyle saz 
söyler! 

ihtiyar İngiliz bizi yana 
başına oturttu. ve şöyle saze 
ba,ladı; 

- Ben anasal lskoçyalıyım. 
Fakat aü)ilemiz asarlardanberi 
Amerikanın Meksika eyaleti da
hilinde tavattun etmişler. 

Büyük dedemiz çok zen
gin bir adammış. Bize barak
tağı yasiyetnamesinde, çok mi-

ihtiyar lngiliz vasiyetnameyi 
bu suretle bize bildirdikten sonra: 

- Çocuklanm, dedi, benOz 
iki asrın tamam olması için bir 
ay llıımdır. Fakat bugün pek 
fena halde hastayım. Belkide 6-
leceğim,ikinizi ıizede çok sevdiğim 
için, bu hazineyi terkediyorum. 
Bir ay ıonra açınız, siz.de milyo
ner olunuz! •• 

Cingöz korkusundan bir ke
nara sindi. lngilizin hatalığı ziya
deleşmişti. Biltlln gece inleclı. 
Sabahleyin uyanc:htımız zaman, 
onun hayata çoktan veda et· 
tiğini gördük. Feri sata· 
mtlş gözleri tavana mıhlanmıf, 
yllzil sapsan ve .ocudu taş ke-

tif mıiıl.A{ılıyarak meaeleyi kaptanı 
haber verdik. Bir pabrdı... Bir 
2'1rtilt0. .. Doktorlar geldi, gitti. 
Nihayet lnpizi bir beyaz çarşafa 
sarıp, Yapur nizamma g&re. de-: 
nile atblar. Arkasından ağladık.. 
Ağladık... ( Mabadi var ] 
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• ".Son Posta,, haftada iki defa sinema 

1ayıfas1 yapar. Bu sayfalarda dünyanın 

er yeni sinema habe?"lcri, artistlerin 

tı ve sinema alemindeki san at SiNEMA 
.., 

"Son Posta,, Holivutta hususi muhbiri 

b ulunan yegane Türk gazetesidir. Ho

livut muhabirimiz, her hafta bize mektup 

gönderir Ye sinema aleminin 

anlatır. 

içyuzünü 

L cereyanlarından bahsedilir. 

Janet Makdonalt Evleniyor- . ,Glorya~ın 
- n·· d.. ·· 

Balayı Seyahati Esnasın- K;;a:ncu 
da BurayaDa Gelecek 

Güzel janetin bizzat 

Holivut ( Husuıi ) - Hepimiz 
Moris Şövalyenin filimlerinde kır
mızı altm saçh, açık mavi g6zlü 
Janeti g&rdük ve sevdik. 

25 yapannda bulunan 
arti.t Filidelfiya şehrinde 
muı ve Nevyork şehrinde 
ıörmUıtnr. 

güzel 
doğ

tahsil 1 

Şimdi l-lolivutta ihtiyar anne
ıile beraber oturmaktadar. Anne· 
•ini çok sever. Bir anne evlidı
nm daima iyiliğini istediği için 
Janet annesinin bütün nasihatla
nnı dinler ve yapar. 

Janet her aabab muntazaınan 
aaat yedide kendiliğinden yatak
tan fırlar ve yirmi dakika jim
llstik yapar. Daima temiz hava
da uyuduğu ve gezdiği için artist 
timdiye kadar ha~a olmamııbr. 

Janet stüdyoya gitmediği gün
lerde telefona daima annesi ce
vap verir. Yani, kız.ile arkadaş 
olmak isterseniz 6nce annesile 
tanıımalısmız. Çünki tanımadık· 
ları adamlara karşı Janet telefon 
batına geçmez. 

GUzel artist şimdiye kadar 
hiçbir güzellik akademisine ayak 
basıp YiizUne güzellik masajları 
Yaptırmamıştır. Artistin güzelliği 
tabiidir. Gayet az pudra kullanır. 
Bu gilzel yıldızın güzel bir sözü 
•ardır : "Kadınlar pudra kulla
nırlarsa daha çabuk ihtiyarlar,,. 
. Çlinkii yilıleriudeki hava de· 
lıkleri tıkanır ve yüz çabuk buru
l · Müntazamao deJiklerden içe
riye hava girmelidir. İtte o za
.. an gilzelJiğiniıi uzun müddet 
nıubaf aza edebilirsiniz. ,, 

Janet timdi Mor~s Şövalye ile 
iki filim çevirmektedir. Bu 
filimlcrin ismi; 0 Sizinlc bir saat,, 
•c "Ru gece beni seviniz,, dir. 
Okuyucular bu veni fi!imferi oek 

imza/adılı son resmi 

yakında görebilecekler ve çok 
eğ)eneccklerdir. Çilnkü Janet 
bu filimlerde çok :nuvaffak 
olmuştur. 

Janet bir aya kadar filimleri
ni bitirdikten sonra bir devri 

ilenı seyahatine çıkacaktır. Holi· 
vudumuzun dedikodu mütehassıs· 

larmın söylediklerine nazaran 
artistin bu seyahati bir bal ayı 

seyahati olacaktır. Kiminle evle
neceğini şimdi daha burada hiç 
kimse bilmiyor ve kendisi de 
bunu çok gizli tutmaktadır. 

Seyahatinde artistin memleke
timize de uğraması pek muhte· 
meldir. Çünki Ayasofiya camimizi 
glSrmek ve gezmek istiyor. 

Artiıt bu seyahatinden Huli· 
vuta avdet ederetmez iki yeni 
filim çevirecektir. Bu filimlerin 
ismi: " Doiru oyun ,, ve .. Kır-
mızı saçh kadın ,, dır. Erkek ro
IUnüi Robert Montgomeri oynıya· 
caktır. 

Size sevimli Janetin, bizzat 
imzaladığı bir fotografını ve çok 
çok selamlarım gönderiyorum. 

Turtı11 

Lilyan Harvey 
Villi F riç İle Birlikte Yeni 

Bir Filme Başladı 
Villi F riç ve Lilyan Harvey 

yakında yeni bir film çevirmiye 
başlıyacaklardır . 

Şimdiki halde Avrupada en
fazla beğenilen filmler bu iki 
artistin çeYirdiği filimlerdir. Si
nema menauplan bil~assa Lilyan 
Harv.,yiD fflimlerini Wı kaç11mı-
yorlar. 

Glorya Svansonun birkaç giin 
evvel yeni bir çocuğu olduğunu 
haber vermiştik. İngiliz gazeteleri 
bu münasebetle Gloryanm atk 
maceralarm dan bahsediyorlar. 

Glorya şimdiye kadar dört 
defa evlenmiştir. İ!k kocası ma
ruf Vallas Berridir. Bundan bo
ıanan Glorya bir az sonra 
bir milyoner ile evlenmiıti. Son
ra Marki dö la F ales ile evlen
miş, ondan da boşanarak dördüo
cii olarak Mişel F armer iıminde 
bir İngiliz zenginile evlenmiş ve 
yeni çocuğu bu adamdan olmuş-
tur. Gloryauın senede (200) bin 
alhn varidat. vardır. 

Joan Marşı size bu ıayfada 
daha evvel de takdim etmittik. 
Holivutun incisi olan bu güzel 
kız, timdi yeni bir filim çevirmi-

ye başlamııhr. Burada 1'6rdUğtl
nUz gilzel reıim, bu cici kızın 
yeni çevirdiği filme ait bir man
zaradır. 

Joaa bu yeni filminde çiçekçi 
kız rolü oynamakta, filmin baıın-
dan sonuna kadar kucak kucak 
demet demet çiçek taşıdıktan 

ıonra ıaadete ermektedir. Film 
iki aya kadar bitecektir. Belki 
ıelecek mevsim seyredebiliriz. 
Şimdi arkadaıları ona ,. Çiçekçi 
gUıeli. iımini takmıtlardır. 

Yolunda Moris Şövalye Ölüm 

Şarapnel Parçası Var 
Holivut (Hususi) - Bir çok 

filimlerini seyrettiğiniz Moris Şöval
ye hakkında yeni bir dedi kodu 
başladı . 

Diyorlar ki: Moris her dakika 
ölüm tehlikesine maruz bulun· 
maktadır. 

Bu dedikodu yalan değildir. 
Moris fakir bir aileye mensuptur. 
Babası badanacılık yapar, aile
ıini kıt kanaat geçindirirdi.Fakat 
Moris on bir yaşında iken babası 
ölOverdi. fşte k6çük Şövalye hu 
dakikadan itibaren hayata atıl
mıya mecbnr kaldı ve evvela 
fabrikalarda amelelik etti. Fakat 
sesi güzel olduğu için 15 yaşına 

geldiği zaman kilçük bir lokan-
. tada şarkıc,lık yapmıya baş-

ladı. Günlin birinde giizcl bir 
tesadüf eseri olarak Moris 
Parisin meıbur gilzel bacaklı 
dans6zü Miıtenget ile tanıttı ve 
bu tanıtma onun parlamasına ve
sile oldu. Güıel sesli Moriı artık 
Mistenget ile beraber F oli Berjer 
tiyatrosunda herrftn dans ediyor, 
prkı söylüyor ·ve alkış topluyor
du. Fakat bu sırada büyük harp 
hatladığı için Moria askere aba
dı ve ilk partide cepheye sev-
kedildi. 

Şövalye cephede Almanlarla 
kar~ı karşıya günlerce çarpıftı. 
Bir gün şiddetli bir hücum esna
sında satstinden aldığı derin bir 
yara ile yere yuvarlandı ve esir 
oldu. Hastanede Alman doktOl'
ları tarafından yapılan muayene 
neticesinde gilzel sesli gencin, 
kalbinin tamam iki santimetre 
altında bir şarapnel parçası bu-

lunduğu görüldür. F.ı:akat va
ziyet tehlikeli olduğn için 
ameliyat yapılamadı. işte Mo-
ri ı; o günden bu giine kadar 

1pnel parçasını acı gUnJerin 
· 'ntırası olmak üzere göğsilnUn 

1 
içinde saklamaktadır. Morisin 
esir olduğu yerin ismi Arter 
Grabav dır. Şövalye Alman ilserı 
karargAhmda Ronalt Kenedı 
isminde bir İngiliz esirile 
arkadaş olmuş ve biribirlerine 
kendi lisanlarını öğretmişlerdir. 
Bir gün mubafı zlarm dalğmlığın
dan istifade ederek kaçmaya 
muvaffak olan iki esaret arka-
daşı Parise gelmişlerdir. Bu sıra
da doktorlara muayene edilen 
Morisc, kat'iyen şarkı söyleme
mesi, aksi takdirde birdenbire 
6lmesi ihtimali bulunduğu bildi
rildi. Fakat genç adam bu naai
hatleri dinlemedi. Yine eakiai 
gibi Mistenget ile birlikte prkıya 
ve dansa devam etti~ Artık muhar ... 
be bitmif ve eski hayat b&flamıttı. 
Moris her gece farkı söylüyor we 
ıöbret kazanıyordu. Nihayet 
filim kumpanyaları kendisini yülı
ıek ücretlerle angaje etmek 
suretile onu senete boğmUflar..: 
dır. Şövalye şimdi Holivutta yeni 
yeni filimler çeyirmektedir. 

Şövalyenin en çok scvdi,ı 
ıey yürilmek Ye avlaomakbr. 
Size bu gilzel sesli yddızm kendi 
imzasını tafıyan bir resmini gCSn
deriyorum. Fakat doktorlana 
söylediği gibi Morisin hayab her 
dakikada ölUm tehlikesile ka11ı 
karfıyadır. GUnlln birinde şarkı 
söylerken düşilp ibnesi çok 
muhtemeldir. Ancak Moris bif 
üzülmüyor, yazılan bozulmaz, 
diyor. Turan 

Siyası Bir Filim 
ltalyada filim faaliyeti ıoa 

ıenelerde hayli arlmlfbr. Alet
sandro Balazetti isminde meıbur 
ltalyan artisti biiyOk bir siya•I 
filim yapmıya bqlamıthr. 

}f Güazzoni ismindeki İtal
yan artiıti (Bir sabah hcc!i "si) 
isminde yeni bir filim çc\ ·. ~ ~ 
beılanuthr. 

Mor;sin bize hedig~ eltili imzalı r••Rli 
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a i llİn Esrarengiz Sayfaları 

- Ya bavace, ya Benatl gc- ı 
lin arkaşlarımı da gelirin? 

Fehnas, bu amir sese koşa • 
koşa icabet etmiş, Harunu hür
metle selamhy rdu. Bir taraftan 
da onu derin bir dikkaUo silzü· 
yordu. Çünkü o gece tertip 
olunan rüyanm tehlikeli bir oyun 
olduğunu biliyordu. 

Eğer hakikat bu oyundan 
filphelenmişse kendisi için sıkın
tılar başhyacakh. Lakin Haru· 
nürreşidi sakin ve hatta beşuş 
26rünce helecanı geçli, ıaklab n· 
bia girişti : 

- Maşallah, sümme maşallah 
dünden daha iyi, daha kavi ve 
daha güzelsiniz. Halbuki arka· 
daşlarmız uyuı orlar. Yahut nebi
.zin humarını rüyade çekiyorlar. 
Emrederseniz uyandırayım. Onlar 
relinciye kadar Zatblhal ize bir 
tubuh (1) sunsun ve bir aabah 
fa lı yapsın 1 

Filhakika lsmail ile u ak uyu• 
yorlardı. Bu, alelade bir uyku 
değildi. F enhasm heriflere içirdi· 
ği ilaçtan doğma mufassal bir 
ıızıştı. Esir taciri, halife ile kız
ları salonda bırakıp ta iki mi a· 
firi diğer bir odaya götürünce 
ılk iş olmak üzere bir ur bi 
içki getirmiş ve uyutucu ilaçla 
'<arışık olan bu içikiyi onl rm 
burnuna dayayarak alonda t e
re sDme başlayan rüy. mn mahre· 
miyetini temin etmişti. F enhas, 
bu . i yapmak için hem nr t, 
lıem mehaıet gösterdiğinden ihti· 
y r lsmail fırsat bulup ta yüzük 
kaşındaki zebiri kullanamamıştı. 
Bu sebeple kendisi uyuyordu, 
Fenbas ayak üstfinde dolaşıyordut 

Harun. teklif ()lunan subuhu 
da abah faslım da reddetti: 

- lstemem Ha\·ace dedi, 
im var. Arkadaş} rımı uyandır 

da bir ayak evvel gidelim. Maa
mafih kabul ederseniz aktam 
yine eliriz, kızların parasnu da 
beraber getiririz. 

- Hay bay efendim. Evim 
sizindir. Bir değil, on değil. ytiz 
gece de gelebilirsiniz. Zat n 
ben de dostluğumuzun küçük 
bir alış verite inhisar etmemesini 
rica edecektim. Bağdatta bulun
dukça beni bergün hatırlayınız! 

Zorla uyandırılan lımail ile 
uşak. beş on dakika aonra Ha
runan yanına geldiler, bir iki 
kelime kontıftular ve onun İfareti 
Qzerine ev sahibine veda ederek 
hep beraber sokağa çıktılar. Ha
run: " gece yine görüşürüz " 
sözlerile Zatülhali, Zatülviaali ve 
Zatülcemali taltif etmişti ve her 
birine fındık büyüklüğünde birer 
•lmas hediye etmişti. 

P ra gözlll F enha~ ömründe 
ilk defa olarak tokgözlülük gös· 
termışti ve Horasanlılardan ne 
para ne pul istemişti. 

lsmail ile vezir Yahya, au •· 
:wı bir ip üzerinde oynıyan can
baz v ziyetine gelmişlerdi. lsmail 
Halifeyi vezirin talınkkilmllnden 
kurtarmak gayesini güdüyordu 
ve b uuuo için her şeyden evvel 
Denanizin kıymetini azaltmak ve 
o kızı Harunürreşide unutturmak 
istiyordu. Evvelce de işaret etti
iimiz veçhile F eııhasın evine 
gidişler, hep bu emelden ileri 
gelmişti. Fakat Yahya daha kur-

. .. ,.., . lsmailin davet olunmadan 
· verilmeden kendi kendine 

Halifenin ardına düşüp teklifsizce 
evine g elmesi üzerine hemen ha
rekete geçmişti, ihtiyar Haşimin 
izine adamlar koymuştu. Onun 
bu ziyaretten ve Denaniri görüp 
tetkik ettikten sonra bir şeyler 
yapmak istiyeceğine emin idi. Bu 
şeyler, muhakkak Denaniri göz
den ve kıymetten dü ürecek ted· 
biı ler, teşebbüsler olabilirdi. O 
takdirde de halifeye yeni hala
yıklar bulmak ve yeni eylcnceler 
tertip etmek Jazımgelirdi. 

Yahya, işte bu e as üzerinde 
yürüdü. Jsmaili, Harunu, arayla· 
nm ve bağdatta güzel halayık 

bulunduran evleri sıkı bir taras
sut altına ldırdı. Zaten Bağdatta 
göze hoş görünUr cinsinden ha· 
layık yeti tiren iki adam Yardı: 
Feohas ve Musullu lbrahim!. Mu· 
ıullu lbrahim alelade esir tnciri 
değildi. O devrin en münıtaz 
musiki listadı idi. Fakat güz~l 
kızlar bulup onları birer san' at
kar yetiştirmekten zevk alırdı ve 
o suretle de para kazanırdı. 
F enhaı ise ıadece kız alıp sa· 
tardı, Musullu lbrahim ile de lış 
veriş yapardı. 

( ArkAaı nr > 

Tayyare Cemiyetinde içtima 
Bugain a t on l tıda Tayyare 

Cemiyeti İstanbul Villiyet merkezin• 
de kaza ve nahiye {Ubeleri reisler;. 
nin · şt '. rakile bir içtima akted.lecek· 
tir. Bu içtim da Kurban Bnyr.rnıında 
deri Ye bar akların ne suretle top
lanacaR• ör üşüleceklir. 

ADYO= 
l l Nisan 932 Pazartesi 
ISTANBUL - ( 1200 metre ) 18 

~amofon, 19.5 Vedia Rua Hanım 
20,5 gramofon, 21 Belkt1 Hanım, 22 
orkeat·a. 

BÜKREŞ - ( 394 ınctre ) 20,40 
ramofon, 21 Bethoferıdcn Ku•artet 

21,45 aea konHrİ doelo. 
BELGRAO - ( 429 metre ) 20,30 

cimnaalik, 21 radyo orlteatraıa, 22,20 
a s konseri. 

ROMA - (441 metı·e) 19,30 ke
man konseri, 21,00 iramofon, 21 
Tenor Schipa tarafından •es konseri. 

PRAG ( 488 metre ) - 21 ,20 
piyano konaeri, 23,20 ıramofon. 

VIYANA -- ( 517 metro ) 20,3.5 
Viyana opcru.ında mf\J•lJeme, Das 
Her:r. operası. 23,20 • k-t m konseri. 

PEŞTE - ( 550 metre ) 2'>,45 
Almanca konferans, 21,15 Yüksek 
Muaikl Mektebinden naklen konnr. 
VARŞOVA - ( 1411 metre ) 20 

"Kızıllı Kadın,, operaaı, 24 cazbant. 
BERLIN - ( 163.S metre ) 21 K,a. 

valiera Rn~tikana opcıraaı. 

12 Nisan 932 Sah 
fSTANBUL - ( 1200 metre ) 18 

gramofon, 19,5 Hafız Burhan Bey, 
20,5 rramofon, 21 Hana Burhan Bey, 
22 orkestra. 

BÜKRF.Ş - ( 394 metre ) 20,40 
rramofon, 21 orkestra Fauıttan par
çalar, 21,45 şarkı lı:onaeri. 

BELGRAD - ( 429 metre ) 21 
ses ·on seri, 23,50 or keıtra. 

ROMA - (441 metre) 21,05 Ma· 
caristan hakkında musalınbe, gra
mofon, 21,45 konser. 

PRAG - (488 metre) 20,20 kooaer, 
2'2 Berliozdan parçalar, 23,20 gra
mofon. 

ViYANA - ( 517 metro ) 20,30 
Varşovada bahar, 21 gençler ve ih· 
tiyar lar için konser. 

PEŞTE - (550 metre) 20.30 opd
radan naklen Die Maeste operaııı. 
VARŞOVA - (1411 metre) 20,35 

rramofon, 21.15 Şopeo konseri, 24 
danı havalara. 

BERLIN - ( H).35 metre) 20, 15 
konferana. 21 ea •iizel Alman pr
kalan. 

SON POSTA 

Mütehassısdan Fay
da Gelmiyeceğini 

Biliyordu c 
( Baı tarafı 1 inci Hyfada t 

ettik. Hoş görülmedi. Bu zatın 
bize nasihat vereceği söylendi. 
Halbuki bizim ihtiyacımız nasi· 
hate değil, paraya idi. 

Bir Sual 
Bir gün, bu mütabnssı!a şöy· 

le bir sual sordum: 
"Biz dalyanları 24 kolaç aşa· 

ğıya kadar \rnruyoruz. Hnlbuki 
orkinoz, kılıç, torilc gibi büyük 
balıklar daha derinlerden akarlar. 
Dalyanları 35 kolaç a. ağıdan 
kurmak i~in ne yapalını 7 

M. Veberman şu cevabı 
verdi: 

" Dediğiniz doğrudur. Fa• 
kat ben dalyan mütehassısı de-

ğilim. Ayrıca dalyan mUtehns
sısı aetirteceğiz. 

Garip Bir Kaziye! 
Yine bu ut, bir gün, Kara· 

denizin bazı yerlerinde balık 
barınmaz kaziye.sini ortaya attı, 

hayret ettim. Bana sonu bir ta• 
kım "ji,. lerle biten idroloji ke
limeleri sıra1adı. 

Ayni zamanda Marmara ada
smda açılan ve scora kapa· 
blan mektep hakkında da ayni 
itirazları serdetmiştik. 

Bu mektep idar~si, Bulgari -
tana balıkçıhk tetkik etmek nze
re bir zat göndermişti. Halbuki 
Bulgaristan, balıkçılığı bizden öğ
renmiştir. 

BuJgaristanla Unasebalimiz 
Bulgar hükümeti, dört, beş 

sene evvel Büyilkderede bir 
Rumun yamnına adamlar gönde
rerek çalıştırmlŞb. Bulgarlann 
ağlarını biz yapar, dalyan ağaç

larını biz keser gönderirdik. Bu 
vaziyette Bulgaristana tetkik için 
adam göndermek istifadeli ola
mazdı. 

Eğer mütehassısla bahk eııs
titlisü içio yapılan masraf bize 
verilse idi, başka netice alımrdı. 

Bize Ne Lazım ? 
Bizim balıkçılığın inkişafı için 

evveli mahreç, sonra bir kredi 
müessesesi bulmak IAnmdır. 

Bizim birinci mahrecimiı Yu
nanistan, tahdit karan almıştır. 
ikinci gelen Romanya bir kilo 
balıktan şimdi 60 kuruş resim 
alıyor. Üçüncil sırada gelen BuJ. 
garistan ise ihtiyacırnıza kafi mu
kabelede bulunamaz. 

Uskumruculuk ve binnetice 
çiroı:culuk ise ölüyor. Meseli bu 
sene Uskumru çıkrnadı. 

Çünki bu balık Karadenizden 
gelir, Boğazdaki gaz depolan 
ve lstinyede temizlenen gaz vae 
purlanmo ifrazatl, anlaşılayor ki 
uskumrulara Boğazdan uzaklat
tırmışbr. 

Sonra bütün şiddetile devam 
eden bombacıhk ta balakçılığı 
öldüren amillerden biridir. 
Halbuki Marmara sabitlerinde 
100 hin bahkçı sırf balık yüzün· 
den ekmek yiyor. 

Trabzonda Elemek Fiatı 
Trabzon (Hususi) - Burada 

somun ekmeği l 2 ve harcı ilan ek
meği 11,5 kuru a çıkmıştır. 

Yirminci Asrın Güzeli 
Refüc Ahmet Bey taraftndan 

yarın akşam saat yirmi buçukta 
lstanbul radyosunda bir konferans 
verilecektir. Mevzu şudur: "Yir· 
minci asrın telakkisine göre gii· 
ı.ellik nedir• ıüı.el kimdir?. 

Nisan ~ 

• 
il i Takımın ikinci 
azırlık Müsabakası 

Dünkü Maç Sönük Geçti Ve 
Bize İtimat Veremedi 

Dün, Bayt·amda Macar Milli ta
k1mile knr ıln acak ofan Milli 
takım namzet1 erimiz ikinci hazır
lık müsabakasını Galatasaray - V. 
Kumkapı muhtelitile yaptılar. 
Milli Takım: 

Avni • M..llk 
HüsnD Saim 

lL Reşat Sami Mltat 
Nlyui Hakkı Zeki ~ ef Rehfi 

Ga1atauray • Vefa Kumk ıpı IKt 
UM 

snıe,.ınan Vahi 
Cudi Suphl KAmtiraa 

c.lll Mubtqeın Mehmet S. huılih Kamal 

Şeklinde sabaya çıkmışlardı. 
Oyuna saat beşte hakem an· 

trenör Mister Pegnamın idare
sinde haşlandı. 

İlk dakikalar Milli takımımızın 
tazyiki ve hakimiyeti albnda 
cereyan etmif ise de oyunun 
ortalanna doğru G. S. V. Kum
kapı muhtelili muvazeneyi tesise 

Milli Takımın ikinci golOnO yaptlı 
Oyun gittikçe ertleşiyor ve ınu~ 
telit takım biç olmazsa bir şeP' 
sayısı kazanmak istiyordu. f aıJ 
28 inci dakikada Zeki fer dl g1r 
rctile üçüncü golü kaydetti. 

Bu sırada muhtelit taklf 
mubacimleri milli takım kalesİD' 
ar a arkaya tehlikeli kıol
yapmıya başladılar. Bu aradl 
Celdl, aldığı bir pası muvafft' 
kıyetle sürerek topu milli ta~! 
ağlanna taktı ve oyun 3 • 1 llP"' 

takım lehine bitti. 
Şunu söyliyelim ki dnokl 

talim maçı cuma günkünden dsb' 
sönük ve gayretsiz olmuştıt 
Dünkn maç bizim itimadı~~ 
takviye edemedi. Çarşamba gur 
antrenör tarafından oyunculaı' 
bir konferans verilecektir. 

muvaffak olmuştur. · 

Bu esnada Zekinin güzel bir 
pasını iyi kullanan Eşref ilk 
golü yapb. Bu gol muhteliti • 
daha ziyade canlı bir oyuna 
mecbur etti. Bu birinci devre 
bu ıuretle 1-0 Milli takımın ga• 
libiyetl ile neticelendi. 

Diğer taraftan Macar MiHt t' 
kımından alınan son bir telgrafa.~! 
Macarlar burada 19 ve 23 Niv 

İkinci devrenin bidayetinde 
Eşref, Rebiiden aldığı bir pasla 

Raysbank Müdürü-J 
ne Suikast 

Berfin 5 - Rayıhşbank mUd6-
dn M. Lüterc karşı bir suikast 
yapılmışlar. Kendisine bir çok 
defalar ateı edilmiş ise do yalnız 
bafifce kolundan yaralanmıştır. 

Lindbergin Oğlu Meselesi 
Nevyork, 10 - Lindberg oğ

lunu kaçıranlara istedikleri fidyei 
necab verdiği halde, çocuk hAli 
babasına iade edilmemiştir. 

tarihlerinde iki maç için muvaft 
kat etmişlerdir. Halbuki bizi' 
tarafımızdan maç günleri 11 ~ 
19 Nisan olarak teklif ediloıİI~ 
Ancak Macarlar maU şartla~ 
tepdili suretile 17, 19 ve 23 r 
san tarihJerinrle fiç maç yapatf 
Jeceklerini de bildirmişlerdir. 

Cüretkar Bir 
Dolandırıcı 

Paris 10 - Yakalanan Be~ 
milel Yunan dolandırlcııı JcV 
Paraskovapolos tevkifini protust' 

etmiştir. Maznun, Jeneral oldu~ 
Pangalosuo yeğeni. Mosollni 

T ardiy6oün dostu bulundu~ 
ıöylemektedir. Muhtelif milleti' 
rin adliyesi tarafından istenil~ 
doJandına polia nezareti alb..,.. 
bu1ünmaktadır. 

B U B U L'un Ç E T E S İ 
( La Bando i Bouboule ) 

MİL T O N'un 
en iyi filmdir. ( C. F. F. A. ) nın eseri 

Rusya imparatoru - lmparatoriçası • Nazırlar 
Jeneraller • Güzel kadJnlar • Kayln kadınlan ve 

dilenciler hepsi Çarlar Rusyasıoın kanh rahibi 

R A S P U T İ N'in 
nüfusuna mUracaat ediyor. 

C O N R A D V E 1 D T RASPUTIN'in şahsiyetini 
fevkallde temsil ediyor, Bu aöılO Ye şarkılı filmi; Pek yakındı 

A R T 1 S T 1 K' te göreceksiniz. 

-----------~-'! ( Fran•ııı Tiyatroıu EL HAMRA SINEMAS' 
13 r laan ç 11amba akpmı 

BÜYÜK GALA OLARAK 
ee:mıııln en fr vka' ll,.f fill"ll olaıı 

NE S f. VIMLl 
( it ut cba"llı :ı'l l ) • Hrlnd• 

HENRY OARAT n Ml::G LEMONNIER'1t 1 

Ra it Ri7.a T iyat-

rosu San'atkirlan 

~~~~!~~g ~ 
TraJedl S pud 2 tablo 

23 Nisan .. 
O gün çocuk lıaftasrnıfl 

başlangıcıdır. Çocuklar' 

unutmagını:ı 

23 NiSAN 
takdim edecektir. i 

Yetl.dal&I en.td .. t .. ta e.aalc. '--- --- - - - - ---



Nisan SON POSTA 

Vilson ... Pencereden Baktı Ve" Ahmak
lar Eğleniyor,, Diye Perdeyi Kapadı 
Bu Sırada Kapı Açıldı, Emektar Hizmetçisi Bil Girdi 

Her hakkı mahf llzrlur. 

Mister Vilson... . J 

Gençliğine ve bilhassa, dıllere 
destan olan servetine rağmen ha· 
yattan hiç memnun değildi. Bin 
bir gece masallarını sönük bıra
kan yüz binlerce eğlenceyi tat· 
tıktan sonra, bunlardan da bık· 
mış, usanmış.. En aziz dostlarına 
bile kapısını kapamış •. Herkesten 
uzak bir hayat geçiriyordu. 

• Bir, yılbaşı gecesiydi .. 

Mister Vilson, şezlonga uun
mq, cıgara içiyordu. Perdeleri, 

aımsıkı kapalı idi. Nevyork 
caddelerini dolduran neşeli hal-

kın kahkahaları, derinden geli
yordu. 

Vilson, bütün bunlar. işitiyor; 

işittikçe, sinirleniyordu. 

• Elindeki cıgarayı, yanındaki 

etajerin üstünde duran billür ta

bağın içine ath. Asabiyetle aya
ğa kalkb. Pencereye giderek 
perdeyi araladı. Caddeye baktı. .. 

Caddede, renk ve ziya kaynı-
ror .. Mahşer gibi halk dalgalanıyor .. 
Şarkı ve kahkaha sesleri, yüksek 

binalann duvarlanna çarpıyordu. 
Halkın bu coşkun zevk ve süruru 

onun bütlln bütün Asabına dokun
du, yumruklarını sıkarak bomur
dandJ: 

- Ahmaklar, eğleniyor ... 
Ve.. Öfke ile perdeyi kapadı. .. 
Bu esnada kapı açıldı. Vilso

nun ıadJk ve emektar oda hiz

metçisi ( Bil ) içeri girdi. Vilso
nun önnne kadar geldi. Elindeki 
ffımüı tepsiyi uzatarak: 

- Yslbqı hediyesi .•• 

Dedi. 
Vilson, hiddetinden parlamıya 

mftheyya bir tavırla (Bil) e baktı; 

cevap •erdi: 

- Ne münasebet?. Böyle 

teylerle alikam kalmadığını size 

tembih etmiştim. Niçin kabul 

ettiniz? .• 
Bil, ayakta dimdik duruyordu. 

Hafifçe eğildi. Dudakları titredi. 
Manah bir tebeasümle: 

- F akal. Öyle bir zattan 
feldi ki, ODU reddetmek mUmkln 
değildi; diye mukabele etti. .. 

C Bil ) in bu aözleri, (Vibon, a 
merak vermişti... Elini uzatb. 

Tepside, paketin Uıtünde duran 
kartı alda. G6zlerinin hizasına 
kaldırdı. Kartta, fU yazı varda : 

Clıristogolıer C. TlıurlJar 
Felsefe ve ruhiyat doktoru --· ____ _____,/ 
Kam okurken, Vilaonun çeh

resinde de hafif bir tebeuüm 
dalğaJandı. 

Çünki, kartın sahibi olan 
lıliater ( T urbur ) vaktile oaan 

-1 

en aıiz l>ir hayat 
ve zcvl< arka· 
daşı idi. 

Elini yine t ep
siye uzattı . Pa
keti aldı. Açmıya 
lüzum görme-
den iki elile 
yokladı. Bu, bir 
kitaptı. 

Vilson, du
daklarını büktü. 
Kitabı, masa
nm üsliioe attı. 

Odada, gezinmi
ye başladı. .. 

Bil, sordu: 
- Bir emri· 

niz var mi? .. 
Vilson,asabi

yetle cevap verdi: 
-Evet .. . Yal· 

nız kalmak .. 
Hiç bir ş ey J e 
neşgul olmamak .. 
Can 11:kmh• 11· 

dan biran evvel 
patlamak.. Ve 
artık bu maska ra 
hayattan kurtul· 
mak ... 

. Bil, gözlerini semaya kaldırd•. 
Dmdar bir hıristiyan tavra aldı: 

- Bu mesele Cenabı Haklca 
aifür. 

~~di ve yavaş yavaş geri 
çekıldı, odayı terketti. 

Derinden ca!denhı gürültüleri 
geliyor; hayattan memnun olan 
binlerce halkın, çılgın ve neşeli 
kahkahaları, şarkı seslerine karı
şıyor; coşkun bir deniz dalgası 
gibi inliyordu. 

Vilson bunları işittikçe asa
bileşiyor, sür'atli adımlarla mü
temadiyen odada geziniyordu. 

* Birdenbıre masanın önfiode 
durdu. Elini gümüş kutuya uzattı. 
Bir cığara aldı. Kibritle yaktı. 
Parmaklarının arasındaki sön
müş kibriti, billur cıgara tabağı
na atarken, gözleri yavaş yavaş 
orada duran paketin üstüne kay-
dı. Sanki o pakette, Vilsonun 
gözlerini çeken meçhul bir ca
zibe vardı. 

Vilıon, mukavemet edemediği 
bir hisle paketi aldı. Cıgarasım 
dudaklarının arasına ııkıştırarak 
ağ11 ağır ilat&•deki kağıdı açtı. 
Kitabı, meydana çıkardı. Dudak
Jarı, mftatehzi bir tebessilmle bü
külerek: 

- Ne gOzel bir yılbaşı he
diyesi?! . . 

Derken, çevirdi; kitabın ka
bına baktı. Kitabın kabında, o 

nefis ve rengarenk fark nakışla· 
nnm arasında iki kelimeden mü
rekkep bir isim vardı : 

Yazan: A. R. 

Ömer Hayyam ... Bu isim, onda 
hiç bir tesir uyandırmadı. O 
şimdi yalnız bir şey merak edi~ 
yordu. Eski bir sefahat dostu 
o!an ( Mister Tur bur ), acaba ne 
dı~e ona bu kitabı yollamıştı. 
~ıster Turbur, hasis ve görgüsilz 
hır adam . degildi. Sevgili bir 
dostuna,. bır yılbaşı hediyesi gön
dermek ıcap ederse, birkaç bin 
dolar feda etmektf:n çekinmezdi. 
Öyle iken şimdi bu, ismi bile 

kendisince meçhui olan kitabı 
yollamakta ne mana vardı? 

Vilson, hem bunlar1 düşünü
yor, hem de dudaklarımn arasao
dan mırıldanıyordu· 

' 
- Biliyor .. niçin, böyle bir ka-

şeye çekildiğimi .. Niçin herkesten 
uzak yaşadığımı biliyor.. Hatta, 
yalnız insan!ardan değil, gazete
lerden ve kıtaplardan bile kaçtı
ğımı biliyor... Öyle iken bu ki
tabı niçin gönderiyor? •• 

Vilson bunları söylerken ge
lişi güzel kitabm bir yerini de 
açıyordu. 

Açtığı sayfada, zarif bir çer
çeve içinde şu ( Rnbai ) [*] vardı. 

(insan, kalbine asla gam ve 
kasvet fidanları dikmemelidir. 
Daima, saadet ve ıadumaninin 

( 1) Rübai, dört mısradan ibaret 
manzumelerdir. Bu mıaralann birin
ciaf, iklncial ve d6rdincilaü daima 
mukaffadır. Bazan her dört mısra da 
ayni kafiyede olur. ( Hanf.m ) bu 
tarzda manzume yazan1 ıa1rlerin, en .... ,.. .... 

S~yfa g 

Son Günleri 

Bu Eseri Yazarken Hangi 
• 

Abdülhamidin 

Esaslardan istifade ttim? 
NAKiLi ZIYA ŞAKIR 

Her lıakkı malı/uztlur 

-286-

Abdülhamidin Sermubahzı 
Rasim Bey, arkadaşlarnu not 
tutmaktan şiddetle menetmişti. 

Fakat bu me mnuiyet hilafına 

olarak not tutanlar da az değil-

miş. Allah bu muhterem ve tarih 
hadimi c lan zevattan razı olsun, 
gerek bu notlardan ve gerek 
hazinedarlardan birinin saraydan 

çıktıktan sonra yazdığı hatıra 
defterinden istifade ettim, ve hiç
bir gayı. ve garaza, hiçbir leh
tarhk ve aleyhtarbğa istinat 
etmeden, büyük bir bitaraflıkla 

yazılmış olan bu notlar sayesinde 
şu eseri vücuda getirdim. 

Bu esere başlarken söyledi
ğim gibi bugün .de tekrar edi
yorum ki, ben bu yazılan, bugün 

okutmaktan ziyade, istikbal tari· 
hine naçiz bir yardım olur ümi
d ile yazdım. Mehaz!erimin doğ-

ruluğunda zerre kadar tereddüt 
e \miyorum. Gerek merhum dok· 
tor Atıf Bey ve gerek diğer 
notların sahipleri, bugün 

şeref ve faziletlerile temayilz 
etmiş temiz kalpli, yüksek 
vicdanla zevattan ibaret olduğu 
için bunların meşhudatlanna ve 
Abdülhamitten bizzat mesmuat
larma müsteniden kaydettikleri 
notlar, tliphesiz en aağlam birer 
vesikadır. 

Merhum Doktor Ataf Beyin 
notları, ailei muhteremesi tua-

fından tarih encümeni kütüpha
nesine hediye edilmiş ve elyevm, 

orada mahfuzdur. Diğer vesika 
ve notlara gelince : Bunların da 

kopyelerini kem.lli ehemmiyetle 

saklıyorum. Tereddüt edenler olur

sa, bunlara göstermiye hazır oldu 

ğum gibi, yazılan yazılan - vesaika 

müstenit olmak şart i le - tashih bu

yuracak zevata şimdiden minnet• 
tarlığımı arzederim. 

Bu eseri muhtelif zevatm ifa
datma istinaden yazdığım için, 
(filan böyle diyor, filan şöyle 

söylüyor) diye ka rileri sıkacak 
bir tarzda yazma dansa, bütün 

o şahsiyetlerin ıfadelerini topla

dım . Kendime, onlardan mürek

kep bir şahsiyet vererek Ab
dUlhamidin muhitinde dolaştım 
ve bunun için de eserimi roman

tik bir tarzda yazdım. Yazılan 
şeyler hakikate tevafuk ettikten 
aonra, yazılma tarzına tabii 
ehemmiyet verilmez. .. 

Şu yazılarım nihayet verir-

ken, lütuf ettikleri vesaikle kıy
mettar muavenetlerini esirgeme-

miş olan zevatı kirama ve bil
hassa • mahza tarihe bir hizmet 

etmek üzere - z nı,in resim kol
leksiyonlarile günü gününe tut-

tuğu notlarından is•ifade ettiğim, 
sabık Beylerbeyi Sarayı muhafız· 

!arından Naci Beyfendiye alenen 
uzı ıükraaı vecibe addeyleriın. 

23 Şubat 1932 

BAKJRKÖY 

SON 

+ Birkaç 0°Fıkra 1 Resminizi Bize Gönderiniz, 

+ Size Tabia:nizi ~öyliyelim. 
Komünist Tavuklar -------~ 

Küçük Melih aklıevvel bı1' 
çocuktur. Babasile beraber Be
yoğlundan geçerken pastacı dük
kanının önünde paskalya çörek
lerini ve kırmız: yumurtaları 
göriir ve sorar: 

- Baba. bu yumurtaları yu- ı 
murthyan tavuklar acaba ko-
münist mi? 
~ 

kitabını okumalı.. Daima şarap 
içmeli ve ıevk ile yaşamalıdır .. 
Malümya, şu fani dilnyada ne 
kadar kalacağımız belli değil..] 

Bu satırların delllet ettiği 
mana, Vilsonun ruhuna uhrevi 
bir sada gibi aksetti.. Bir saniye 
düşünür gibi olduktan llOlll'a, 
bef on aayf ayı birdea çevirdi. 
Açtığı 1ayfada da fU ribai rö
züne ilifti: 

(Daima ıarap ile boş geçin. 
Çünki, (Saltanatı Mahmudi) bu
dur... Sazın söyiediğini dinle .. 
Çünki, (Davut) un meşhur olan 
ahenk ve elbaru budur... Geçmiş 
ve geleceji !iişünme. Vaktini 
hoş geçirmiye bak. Zira, , aşa· 
maktan maksat, budur.) 

(Arl&MI .... 

~· HAZl:\1 B. ; Vakur ve hatta 
kısmen mağ

rurdur. Emir 
altmda çalış
mıya, tahak
küme geJe
mez, daha zi

yade kendisi 
tahakküm et
mek ister.Şah-

sına ehemmi
yet verilme-

sinden bueder. Kadın ve sevgi 

bahsi haricinde kalmak istemez, 

cesaret ve kahramanlık mevzu

larile merakla alakadar olur. 

• o MUAMMER 8. ; Zeki ve se-

ır h.ılde değildir. 

vimli bir yav
rudur. Tavır 
ve hareketle
rile kendini 
sevdirir, vefa
karlığa ve cö
mertliğe mü-

temayildir. Ço
cukluğuna rağ· 

men yaramaz

lığı çekilmez 

iti ar 
·· Da kt· ~> 

J. aıı ız bu 
nw•niştir. 
ed ri z 

" li tef ı-

erce• ı · 

iti r 



Cenup Denizlerinde Bir_ Seyahat Macerası 
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Üç Serseri .. Üç Milyoner -34-

Kaptao Hut eski hesaplann 
tasfiyesini atiye talik etmekle 
beraber teşebbfisüo daha ilk 
günlerinde kendisi için kuvvetli 
bir mevki temin etmişti. 

Makar ise iki genç çocuğun ba· 
ımda Kondisini mükemmel bir ge· 

ninin kakimf zannederken(Sıkrit)in 
işe ( Hul ) uda teşrik etmesi llze· 
rine bütün düşüncelerinin altüst 
olduğunu görmüştü. 

Makar o insanlardandı ki, 
tasavvurları apaçık görilndüğtl za· 
man bilakis inadına kapkaranlık
tır. 

Makar 6yle hissediyordu ki, 
Hagton ile Tilman parmakları 

arasında balmumu gibi istediği 

şekli n1ncaklardı, zenci Ceki ise 
keyfine göre kullanabileceği bir 
aletten ibaretti. 

Fakat mücadele plfimnm ma· 
hiyetini şimdiden kat'iyetle tes· 
bit etmek mümkün değildir. Bu· 
nunla beraber bu plAnm, defineyi 
Sıkrit, Hagton ve Tilman ile ali· 

cenabane bir şekilde taksime razı 
olduğu içtimada, kafasında hazır
bulunduğu tahmin edilebilir ve 
bu plinda defineyi taksim işinin 
hiç bir rol oynamadığına emin 
olunabilir. 

Bir tarafta yarım milyon altın 
lira, diğer tarafta binlerce mil 
uzakta kalan Sıkrit ve nihayet 
ald tılacak veya öldiirUlecek, 
sadece Hagtoo ve Tilman gibi 
iki genç. ... 

Dahi bir adam tarafından 
idare edilmek şartile muvaffa
kiyetin bütün amilleri bir nok· 
tada toplanmış gibiydi ve ilerde 
görillecektir ki, Makar bir dahi 
olmasa bile çok kurnaz ve des· 
sas bir adamdı. 

Sıkrit düşünürken. Makar gibi 
bir adamın yarım milyon altım kul
hınamiyacağmı ve bu itibarla mu· 
hakkak ( füdney) e avdet etmeğe 
mecbur kalacağını tehayyül et
mişti. Bununla beraber tahminin 
doğruluğundan emin değildi. 

Bu itibarladır ki kaptan Hul 
tesadüfen önüne çıkmca onu bir 
silah olarak kullanmıya karar 
vermişti. 

Netice de şu oldu ki, Makar 
tam yelkenleri çekerek denize 
açılacağı sırada kendisinin ne 
mahiyette bir adam olduğunu 

bilen güçlü, kuvvetli izbandut 
gibi bir düşmanının başına nö
betçi olarak dikildiğini gördü. 

Bu nöbetçiyi vaktile iki d~ 

Hul Kaptan 
Beklenmiyen 

Bir 

ile Makar Arasında 

Bir Zamanda Şiddetli 
Kavga Çıktı 

masanın bir tarafına öbürünü de 
diğer tarafına oturmaya icbar 
ettiler. 

Tilman: 
- Budala gibi hareket et· 

meyiniz, diye bağırdı. Bu vazi· 
yette aramızda döğüşülür mi? 
Defineyi ele geçirmeden evvel 
ne yapacağımızı münakaşa etme• 
nio faydasız olduğunu düşünmil· 
yor mısınız? 

Soğuk kanlılığmı yeniden ik
tisap etmiş olan kaptan: 

- Evet vekayia intizar edelim 
dedi. Bu domuz yavrusuna do· 
kunmıyacağım. Fakat ağzından 

tek bir kelime daha çıkarsa mu· 
hakkak boynunu koparırJm. işte 
söyliyeceğim bundan ibarettir. 

Ve sırtını dönerek güverteye 
çıktı, Tilman ile Hngton da onu 
takip ettiler. Ay yükselmişti ve 
göliln sathı iki sahilin ağaçlan 
arasında bir ayna gibi parlıyordu. 

Hagton kendi kendine bütün 
dünyayı dolaştığını, fakat şimdiye 
kadar bu kadar ıssız ve belki de 
bu kadar meş'um bir yere ayak 
basmamış olduğunu dUşündU. 

Siyah Gemi 
Ertesi sabah kahvaltıda kavga 

havası zail olmuştu. Makar şen 
görfinüyordu. Vakıa kaptan 
Hul ona karşı müstehzi tavrını 
tekrar takınmıştı, fakat o, buna 

Bayram 

ehemmiyet vermiyordu, daha 
doğrusu vermeze benziyordu. 

Yemekten sonra gemide da
ğınık eşyayı toplıyarak muhafaza 
altına almıya başladılar. Sonra 
sandal seferlerine lazım olacak 
eşyayı hazırlamıya koyuldular. 
Güverteye kafi derecede yiye
cek, elbise, yerlilere verilmek 
üzere bıçak, saat, tütün, 
pipo gibi müteferrik eşya ile 
silah cephane ve bir de çadır 
yığdılar. Bu iş bittikten sonra 
Tilman: 

- Şimdi haz rız, hükmünü 
verdi. Hagton ile lrnrş ı karşıya 
geçerek pipolarını yaldılar. 

( Ark8ıı;ı var ) 

Gün erinde 
Türkiyede 

YALNIZ BiR GAZETE ÇIKAR 
Bütün Memleket Sadece 

"Hililiahmer,,i okur 
" Hilaliahmer ,, de çıkan ilan yüz binlerce 
halka hitap eder. Şimdiden yer tutmak için 
fstanbulda Ankara caddesinde İstanbul llanat 

_. Odasına müracaat ediniz. Tel. 20085 

H İ K AYE 
Bu Sütunda Her gün 

YILANLI 
Tanışhlar, konuştular ve se

viştiler. Bütün bir ilkbaharı, 

uzun yaz günlerini yanyana ve 
başbaşn geçirdiler. Hergün bulu
şuyorlar, aşk yeminini, sevda 
peymanlarmı her sabah ve akş?~ 
tekrar ediyorlardı. Bütün Şışla 
bu yeni sevdaya inanmıştı. Her
kesin ağzından ayni cümle dökü
lüyordu: 

- Seviyorlar, sevişiyorlar. 
Evet yalcın değildi. Genç kız 

çıldırasıya seviyordu. Genç erkek 
gençliğinin başına yemin etmişti: 

Ölecek, bu sevdayı inkar etmi
yecckti. Birleşen bu iki kalp, yaşlı 
kadınları mestediyor, sevdaya 
dudak bUken genç kızları bile 
kıskandırıyordu. Serin ve rüzgarlı 
bir yaz akşamı iki sevgili yine 
başbaşa ve yanyana yemin ettiler: 

- Evleneceğiz • Hayatımızı 
mes'ut bir izdivacın gölgesi al· 
bnda kavuşturacağız, 

Bu son yemin, iki sevdalı kalp 
için yeni bir hayat başlangıcı 

oldu. Genç kız yalnız kaldığı 
zaman istikbalinin hayallerini sı· 
ralıyordu: 

- Şefik iyi bir çocuk. Emi· 
nim ki mükemmel bir koca da 
olacak ve ben onu ölünciye ka
dar seveceğim, 

Genç erkek kendi kendine 
kaldığı zaman yeni hayatmın ha
ritasını çiziyor ve söz veriyordu: 

- Nedret temiz, çok temiz 
bir kız. Onu bahtiyar etmek için 
ölümden bile korkmayacağım. 

* Kızğın güneşli uzun yaz gün-
leri artık can çekişiyordu. Belli 
ki yaz son nefesini verecek, hır· 
çın, huysuz ve uğursuz kış tek
rar horthyacaktı. 

Nedret, sonbaharın ilk günU 
yataktan kalkbğı zaman dışarısını 
dinledi vo ansızın Urktü. Ufuklar· 

dan serin bir sonbahar rüzgdrı· 
nın fısıltısı geliyordu. Genç kız 
hemen yatağından fırladı, ann~ 

sinin yanma koştu ve hıçkırır 
gibi mırıldandı: 

- Anne, bu gece bir rUya 
gördüm. Çok korkuyorum. 

- Hayırd1r inşallah kızım. 
Rüyadan ne çıkar. Haydi yüzünü 
yıka da kahvaltı edelim. 

Annenin mllşfik sesi, genç kiz 
örpertisini hafifletti. Fakat içindeki 

korku üzüntusO büsbütün kay-
bolmamıştı. 

Muharriri : N. F. 

YÜZÜK 
Ve parmatındaki pırlanta yıla ... 

h yüzüğii çıkardı, sevgilisinin 
ince parmağına geçirdi: 

- işte, dedi, sana nişan y()ı. 
züğüm. Fakat beni unutma 
Nedret. 

* Bir ay, bitmez, tUkenmeı 
uzun yıllar kadar uzun sürdil. 

Şefik hergUn Haydarpaşaya ge
çiyor, istasyonda tren yolculanm 

araştırıyordu. Fakat giden sevgili 

gelmiyordu. Biray ve biray daha 
geçti. Yok, Nedret yoktu. Gel• 

nıemişti ve gelmiyecekti. Son• 
baharm kamçılıyan, yaprak dökd 
rüzgarlı bir akşamında Şefik oda· 

sında yapayalnız oturuyordu. Habr' 
defterini açtı, geJmiyen sevgili• 

nin o defierin hemen her sayfa• 
sındaki yazılarını okuyor, okuduk• 
ça ağlıyordu. Hıçkırığı boğazını 

tıkadığı bir anda kapı açıldı ve 
anne içeri girdi: 

- Al Şefik, dedi, sana bir 
mektup. 

Mektupta kısa bir cümleden 
ve bir imzadan başka bir fOY 
yoktu: 

"Şefik, beni bekleme. Nedret. 

Şefik, yaşlı gözlerini, başucun
da duran annesine dikti. Tıkanan 

hançeresi, yalvarmasına bile im· 
kan birakmamı tı. Annesi, tek bir 

ciimJe ile bu sevda tarihinin ıon 
sahifnsmı kapadı: 

- Ben bilirim, dedi, yılanla 
yüzük ugursuzdur. 

Sayfiye 
Arıganlar! 

lstanbulun münasip bir sem

tinde yazlık bir ev istiqorsanız; 

Ev sahipleri 1 
Siz de evinizi mevsimlik 

olarak kiraya verecekseniz 
SON POSTA ya hemen bir 
nan veriniz. Müşteri bulaca
ğınızdan emin olabilirsiniz 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ,.. zGhrnt baatabklu mGt.
haasuu. Karaköy büy ük mahalloblol 

yanında 34 

SON POSTA -
fa dolandırmıştı, fakat hiç şlip- Dl E n s u c l l s A n l ııı__ İki gUıı sonra genç kız ve 1 

he5 iz 0 adam arhk dolandanla- L td renç erkek yine buluıtular: 
nuyacakb, gözünU dört açmıştı. Genç kızan babası mlihim bir 

Jf.. Tel. 21128 YEDIKULE ISTANBUL Tel 21128 vazife ile Anadoluya gidiyordu. 

* Yevmf, Siyasi, Handh ve Halk 
raıetHI 

ki latanbuh Eald Zaptlr• are : Çatalçeım• ıokata 2S 

lıt• bu dakikada pbit oldu- p A M U K F L O Ş iplikle Şark villyetlerinde bir ay geze-
iumuz ahval bütlln bu bi- Y Ü N cek ve bu seyahate genç kız da 

diılerinia bir neticesi idi. Boyar Büker Kasarlat 6übr iftirak edecekti. Babası Gyle 
Makar bir 11çrayııta yerinden flr- 6ogar istiyordu. A B O N E F 1 A T l 
lıyarak : kaptan HulDn kUf111na 611/arr Parlatır (Menerize eder) 6o11ar Genç erkek OıDldll, Hrardı T()RKIYK ECNEBi 
dikildi Ye: we cam aıkddı: d 

1 1400 
Kr. 

1 
s... 2709 Kr. 

Telefon l.tanbal • 2020S 
Posta kuta1uı latanbul "' 741 
Telrrafr latubul SONPOSTA 

- Cehenneme kadar yolan Grizet Yapa~ - Nedret, dedi, oırnı a6y e. 
750 

• ' Ar 14111 • 
var. diye bağırdı. Kim oluyor- loek )'ün JJezleri Bir ay aonra.,. 400 " J " 800 .. 
sıın da ber ıeye kanpyonua, be- Pamuk W Genç kız abldı ı ıso • 1 • SOO " 

pimiıe emir vermiye kalkıpyonun, BOY AR KASARLAR OTOl.ER GENlşLETIR - Mutlaka, diye battrdı, bir Gol•• en.ı. p.ı .. ,ıı,. ... 
rıhtım fuesi .• edebinle otur, yok· Menıucat ...., Trikotaj Fabrikalarına IDıumu olan noksanlan ay oonra mutlaka burada, ·yiaô btnlardao ... ·.u,.ı alı•••~ 
sa bel'f'lyİ ytlıDstllne bırakırım. A M L A R baıbllfllytL Co••P ıııa •aktuplara 6 ...., .. ,.~ Seıiain bütüo kunetile bağı- s A N T R A L T A M • Şefik, ııllılerini ufka ~evirdi, pul ııa...ı "····· 
rıyordu. Kaplan Hul yumrujımu SA N T R A L d bira& dllfOndO, .athyan bır telle •• Ad,.. ••ittltllm.,ı Cıot luarıaıt11r. sallamak Gzere bir adım ııerilecli, Himayeyi . . . an arayınız. yaJyardı: •• -
fakat Hag ton ile TUman ilıl - Necır.t dedi boai unut- • 

aütmanın ~.asına ıirerek birİIİGi~·---.:_~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~--~-----------



HAİNLERiN iÇ YÜZÜ ~~ 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, eYapblar 
PEHLiVAN K.l\DRİ; FERT YOK, CEMİYET VAR, 
ONU YAŞATMAK ÇARESİNİ BULc\H, DİYORDU! 

54 l faaliyetle 7oldaşlar .,..., .. *'8-
- - - Eeoğulialeme,ana· .... ,.. olabilecek_....,, .-

Feyzi Efendi llril arasmda • ölm - buaiı gibi ne ilJ.._ işte o ,..,.. iç kiti 
M• plecelı ...... ilk mi- b JG.. f d• .. gillij• gizli ıeçilip p .. ı•mit kim-
hCffiri olan bu lalcliaech. ~ 86.nyorsu.n ıye soy: aelerili. · Daha ç..afciallede ça· 
..ıra;. Refi CeTada ımtWI ~ en pehlıvan Kadnyı dır hayata geçirilerken aralarında 
eek yoJdaşlar zuhGr etmeei ihtlma- ..... ak abı1 delildi. uyuıma husule gelmiş. SelAnikte 
&le elemleaiyerdu. fakat akde Refi Ce d :.ı ... u·~ ve lskenderiye karantinebaae-
~yaaet n _,.._t flSlererek va ın .,_.. 1a.• linde bu itilAf ltat'I bir tekil 
•k'ayı ehemmiyetsiz telakki et· kumarhane- almıtb. Şimdi ;..... ve grup 
mi)e •ftflJOrdu, pehlivan Kad- halinde kefifeclen a,,.hyorlarda. 
IİJ• ele teaelli v~riyordu. ~.,. bu vaziyet Wnde idris Fuat ae ppacalda ? .• 

- Be oğul, inleme. Nasibin .Lir MIE. yutlnnaclti, lmmetial kar- Mehuamızda bau clair tafsillt 
o herife mi bağlı ki ..... ilen Wen laymebiz bir peygamber yoksa da onun, kencliae el ma-
buzağı gibi böğnrlyorsun. Gazt.. ıiW muciseler glatermiye yelten- tanlarla Kahireye gittiği, karanhk 
ali sil ele yanıma otur. Burada eli. Lilda ne elinden IHr f91 gel- yollarda çaLşarak taatanall bir 
fert yoh, cemiyet var. KafanuD eli. • dilinden bir ek çıkb, laal hayat temin ettiji " sonra M•m 
ltletip fU cemiyeti yaptınalı ça- olap kelch. hük6meti tarafından hudut harf. 
resini balah. idris Fuat, bnttın glrllltOleri cine abldığı yaZ1bd1r. AnlqdcL-

INaabran kuvvetli bir Msle mak· .. 
Pehlivan Kadriyi 8lllhlrmak aclnu izah etti: gına gare 0 1 casusluk yapllllf ve 

imkim yoktu. Ah Cevat, alı Ce- kurduğu ıebekeyi bir mtlddet 
Yat, dedikçe ağımdan alevler - Herkes hlırdir, dilediğini iıletmifti. Bilihare ipliği pazara 
pkıyorda, ıldnden yq bop- yapar. hiçbirimiz toplu yapmak çıkarak kovulmUflu. isi, M •r 
myordu. Bu kadar kederlenmede " topla ...._ için mabvele topraklanndan uzalclapıuile be-
onun hakkı da yok değildL hualalmf deiik Ben itte ba raber kaybolan bu adamın ismi, 
Kadri için Cevat, etekte kalak lalniyet ......... bllamyorum, artık tefrikamızcla da ,artıımiye-
pbi bir feJcll. Oaa ka,~ ·~ Benimle arkadaşhk cektir. Arladaflarma pJiDce 
-L.ı,ethdla • am ilfl•e:iW fıllael&: idiyealer bana iltihak onlar, k.lavuzlan ortadan blkmca 
.,... edebilirler. 
aayi etmlf oJayc;idg t Api MISlr aokaklannda serseri _..r1 
umanda Refi CeTat, omm Yirmi iç serseri, birer birer dolaımıya mecbur olmUflar, lam-
• t-i t • "d ilerlediler, idris Fuada el uzattı-lflncseau amam ve ı are dura boyacılağı gibi itlerle ka· 
eclea bir manivela idi, lar ve bağırdılar, rınlarını doyurmak yoluna tut· 
Pehlivan Kadri, o manivelAnın - Seninle beraberiz. Kal muşlardı. 
kıaulclaJlllarma tin 1ezer, ifitir cl.tljia JWcle kalacağı-. il ._ 
f6rlr w kollafUrdu. Manivela. ditliı ~ lleeejia, 
ortadan kalloMa pebliYU 1'aclrl ldria Fuat( ~ L.ii 
dilaizletecek, ..pı....ıc w Paılsnm lm tiiratiDcla teranu, 
larleşecekti. Herif, it(9 M _. 91 llart faciumm mllrettiplerin-
1.eplerle bljlrtıyar, bai1r1Jor Ye den Amiral Saidin hemşirezadesi 
....,_a. (1) idi. Okur, yuarlardancb, Fraa

mca da bilirdi. Llldn en bn-Ak Fejd S.-.. aebdar dil .,,.~.,,. 
d6k• onu aaaturamıyacağını an- bilgisi, entrika çevirmekte idi. 
laymca oduına çekildi. Şeyh Yola çıkbğa gi\ndeaberi sinsi bir 

~)ai;ii~~~MeJZ;;m~u~rh~l~•;d;..;.-
Le7Jt Ha• Hl.eyn ~ • 
Gllllm Hanı• aiaa•tlncle matı•• 
olaa meballtl• temini 11 ....... 

malaca halı aeccade, .... sal, kan .. 
,_ bakım., mua •e •aire ..tal halla 
• d&-cllncl P'te•lte ılal ••t 
10 da BallfklJlade Abu cacld.-. 
de Tallp atan• ...... iade Wla .... 
ye.te .. ta1acajl llh olanv. 

Recep, merkez memura Namık 
idris Fuat, Sadık Sabri, Nasuhi 
ıibi birkaç mlteneffis arbdilp 
JllllUla PiarcL. MUDtallUD pl..
mak ve muntazam yapmak için 
bazı teıkilit Yllmda ptirilmelİDİ 
teklif etti. Elhak mahkeme 
kitibi ve .-.1ı meb'• fU 

Bayram geliyor: 

:.:::.. ı.r-.:-::p 
O mretle dil lmlluıf~ _. 
ntle çalım ab.rorcfa. 

Fakat teldifial bitirir billtaa 
ldriı Fvat yerinden ka1kb: 

- Bana izin, dedi, arbk aiz
tle. ayrİllJGınlm. Memlebttea 
pkabilmek için lizinle birlikte 
la..ıanmalc mecburiyeti ftl'c:h. Şün
cl laayatnnı ve ..,_,etimi ~ 
ta.malı ipn aİfd• a)'rllmak mec
hariJeti ylz gllterdif 

Odaya ......_p •• bp11a 
Jlilhp blylk cl6tlnceli ,........ 

lama mlhaakqalarma dinliJ• ltillf
çdarm apadaa muhtelif ...,.. 
d6k61miye bafl•llllfb· Kimi:"J)Qt
ru .,, kimi de: .. Ejri., diye bafın
yordu. Feyzi Ef. yeni bir ~k 

t 1) Refi Ce-.at, Ker•• .... J: lra
P•uadaa ipi kırarak bir oteJe. ıfl-
'!dfti •• oradan da KalüNJe .. ._.. 
•uıtu. Merkum- .._ pa11talahacta 
......... 79, •aldlle ........... 
lhf1mı .. .,_ • X.... Fatma• w.B 
Wr kachem iflettitl amsdllıliM hl. 
O, lmlsaç ay hu h•aaa ,aaHMla 
Jqadl, uaauahnne,.. .............. w 
liae pfwdJ. Birçok NHID4'« 8PJ19 80•a• tftJtdf. Nllaayet ana.da _. 

Çocuğunuzu s·z de 
Sevindiriniz 1 

8 B r Mallat, 
kını Şaşırtar sız 

Bunun Nihayet Bir Kec:r Olduğu 
Anlaşıldı Ve Ele Geçırildi 

Paria t ( Hamf) - Banlda 1 
erta haUi ailelerin oturduğu bir 
tokakta mı-...m,e.. lunt&Llc 
oluyordu. Bu sokaktaki evlerden 
calınan eşya, kombinezon. efUP. , 
~idi çorap, jartiyer gibi kaclna 
.. Yuand• ibarettir. 

VaiJel zabıtaya baher Yeril
mİf, biltiln tahanilere. tara11Ut· 
lara ..-ğmen lunızlar yakalana
.....,fb. Her ..W. ........ 
bu urarenp lunazhiua declllıo
h. ,.palmakta, itam.,....., 
h1r.WıiJ F erileria, cinlerin yap
biam ortaya atmakta ic:IL EU.a-
111 bir pandomimachr gidiyordu. 

Geçeaı.de .. IObk uldn
leriaclen •• meraldı11 bir zat ka
ratawk awna sitmek .._. bir 
kapan almiftır. Akpm nlnde 
kapanı muayene ebnİf ft brul-
111'8f bir ,,allyette koridora INrak
IDlfbr. 

Ertesi abah, bir kedlnla aeı 
feryadile uyaaq Ye koridora 
Çtkbtı zaman kanaınm lflmletl
anlı bir kedlnht kapana plra
lancLiuu ılrmltllr. 

Derhal kapıcıJI piınmf ve 

Tıp Talebe Cemiyetinin ihtifali 
Tıp Talebe Cemiyetinden: 

Ahiren Almanyacla Yefat eclen 
hocamı• Dr. lamail Denit Beyin 
ruhunu tam için 12 Dİian salı 

gllntı saat 13 te Tıp Faklllteai 

konfer- ulonuncla cemiyeti
mizin tertip ettiji ilatlfale -
lekclaflanma ve .. .-..... 
ittnk ..., .............. . 

Hırsız kedi 
polise hôer föndermiftir. Bütün 
mahalleli: 

- lfll'llZ tutu du r diye kapa
CIDID dairuine koşmUf ve hınas 
kediyi ılrmBştür. 

Zabıta tahkikata neticesinde 
kedinin bir lursız çetealae men
ap olchap aalafllmııbr. Çetenin 
kimlerclea mürekkep olduta 
henllz tespit edilmemiftir. 

Rozet Dağatm k lstiyenler 
Kurban bayrammıa birinci ti

ni DarltPfaka me faatine roaet 
teni ohmacağındaa bu şefkat 
m&eueaelindeki kardeflerine mu
avenet anuaunda bu unan talebe
lerin Niaama 14 üncü perşembe 

- l8al ondan albJa kadar 
Nw•••Ml.Je camii mabfeliade 
Cemiyeti Tedriaiye merkeline 
mlracaat e,lemeteri rica olunur. 

HQtanesinde Meccani 
Muayene Günleri 

GllUne •estanainde mecalli ...,...._ için ltir lmte 
lauırlammfbr. Liste,i .,_. yaayorm : 

Hllltalıklu Muallimlerin isi r eri 

• Cilt HutahtJara llua'll u Ta At Bey 
Cumarteaıı Kulali, bot•1t buran ha•talıklan MuaUı;n Sa;u Yan,. a.1 

idrar yolu butalaldari Mual iaa Fuat Kamil 8" 

Gk hutabklan 
• Dahill hutalaldar 
• Akıl .. .... hutallldan 

H.W,. •st'lılıka.t 
: K.liak...._ ... ..... 
._... ......... •••mld 

Kaclm " dojam liMtmhltlan 
: Dalalll ı...tahklan 

hhr yolu ha•tahldaıı 

Ala! " .... , -...ııldar 
Rlataeamaayeneai 
Gia .......... 
Cilt •s.teblderı 

.,... .. w •• u.ıhPlkt 
Perpmbe: HericlJı* •eeftı•ldali ............................ 

DİŞMutahhar 
Tabibi Muammer 

llaal i N"vazl famet Bey 
lluall m A diUkadir Bey 
llaa l.n N ııa .Ş.lur &1 

llul m u at B. 
llaallım S Yanr B. 
lluam n ~emaettln B. 

ll•a11im Reff'c •ır a.,. 
.. llıın Sür ,,. ,it • .._hal Fuat Kamil ~ 

llMllim~m Şa,kirıt 
• Şü rıl &ala 8. 

llMWm Nıyal ı....t & 
....lha Taıat 8. 

M-1Uaa Şem_.. "9 
• l\ • fC.Mıel a., 
• R.eftiMlllh Bef 

h ı-. an ek ,,., ........ 
Dr. Ce.lil Tevfik 

Z11aıet1 • Lhr Yola 



12 Sayfa SON POJTA ...... il 

Haşarattan ve Tahta kurulanndan 
kurtulmak için şimdiden yuvalarını FAYDA ile tahrip ediniz. 
~ Arapçasile Birlikte K~~~:~~:~ 

BUyllk Tiirk •·imi Cndet P•t•••• 161•;1 Kvaalyealal hHi dojru uerl ıerlfla 
11aOkemmel ci!tlial 200 kurutlur. Kaymaklı klflt ve alba 1aldıaL clltllal 

300 kurutt-. NOıhaJan udır. 

Hayatı Hazreti Muhammet 
Kıymetli e1erl11 telualll clltU SIO kuruştur, 

Mufassal İslam Tarihi 
Clltllıd • kuruttur, 

Meşahiri İslim Me~~O:ser 
kuruştur. Bu kltapludu ..-ıta Guett alınmadan rladeriHr. 

> Merkezi : Türk Nepiyat Yurdudur. 

1 EMLAK ve EYTAM BANI( \Si iLANA Ti 1 1 Nisandan itibaren 

60 Kuruşla 
EMLAK ve EYTAM BANKASI TablıdG~ 

IST ANBUL ŞUBESiNDEN 
Kiralık Voli 

Bankamn:m mah olan Anadoluhisannda Küçllksu Yolisl bir aene 
müddetle kiraya verilmek üzere kapala zarf usulile müzayedeye vaz• 
edildiğinden taliplerin ihaleye müsadif 30 • 4 - 32 cumartesi saat 
ona kadar Bankamızdan alınacak şartnamenin leffile teklif mek· 
tuplarmı şubemize tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Zafıyçl.İ uıı umiye, jştihaaızhk ve kuvvetsizlık halitında büyüle 
faide ve tesiri görülen ı 

FOSFATLI 

BB. MALT 
Hulasası 

1<' ullanınız.. Her eczanede 

- 3 Yemek 
- 1 Tali• 

- ı Kahvo 

/çki/e, 
Rakı 100 Dr Şit• 160 Kr • 

• s". so,, 
,, ıck 20 

Bir. 20 ,, 

Zengın nefis ve mütenevvi 
mezelerle beraber. 

1 lstasvon lokanta ve birahanesi J 
L____:_ Sirkecide: 

Diılerin inci 
Gibi Muhafa
zası Yalnız DYOLİN Dl 

Şirket mukanıeainla hitamı dola1ı•lle hali tediyede bulunan 
A H T E R terdhanHlnln llk mGeHl•lerlnden Y• makaatarı 

y E NMfu& Ai~fT.'ER 
T erzihanesini ayni yerde Açh. 

1 · lçü üzerine 
Fenni 

Kasık Bağlan 
Mide, barsak, 

b&brek 
lfklhılGğllne 

Fenni 
Korsal ar 
l.tiyelilere 
~tarifesi .......................................... ..1uı -aderilir. 

l A S T 1 k ç. 1-. E111illaa1r 

ft ve idare sistemlerini modem unaur ve usullerle techiz ve 
takviye eden müessese; yeni orıanizuyon Ayeainde fiatlanm 

çok ucuzlabmf ve aym umuda 
Kadın işlerine de Bqlamışbr. 

Elbisede aevk ve aarefet ara, .. talc41rlc.lr •ltterilerine ara laiamet eder. 
Anluara caddealnde ( MUll1et Matbaul ) ltti•Uade No. 98 Tel ı 207'6 

H 0 SN 0 ve ŞER I K 1 lzmir aokaia 
Tiurethaneai: Hamicliye Tllrbe aokak No. 5. 7 Tel. 20219 

Bayramlık ve Yazlık Zahary• Oreopulos 

Zarif, metin. ehven Ye maktu ller cim tapb, deri ve keten ayak· 1
-- UCUZLUÖUN ÇARESi --• 

kaplan ticarethanemizde 1ablmaktacLr. Şubemiz yoktur. Lokantamız buhran dola,.. 
aile mlhim teuillt ,..,. 

E1up lwa memarlutandanı Balat
ta Kara~ mahallHin~e atik Hu
köy 11kelffi eokatında 13 numaralı 

cedıt Dıbek caddeainde 44 aamarab 
arsanın mutaurrah Yqua Yeledl AY• 
ram Ef. olup mumaıleybin Arop Ef. 
ye borcw.dan dolayı bilmlzayede 
açık aribrma Hretile 26 mart 9il2 
tarihinde birinci arttırma da yfla li
r a çıkmı.ş ae de loymetl mubam-

meneal olan 447 lira 50 lruruıu bal· 
madıtı •e baıkaca tali, zuhGr etme
dıti cihetle •on bedeli olan yflı Ura 
izerinden ikinci utbrmaya karar 
•crilip açık arttırma .uretlle aab· 
lacalıtlt'. 

Sahf .. rtnanaeal 11-4-9.12 tarihin• 

de dlYaalwa.,.e talik edDecektlr. 
30 • 4 • 932 tarihlade cumarte•i 

ıGnfl aut 14 ten l8ya kadar açdc 
artbrma auretile paraya pYrllecek· 
tir. 

Artbrmıya lttiralc içle yOıde on 
nl•betlnde teminat akçe•i ahnır. 

Mflteraldm nrfl ye belediye •• 
•akd lcarem .. blblne alt olup delli· 
Uyeal mOıterlye aittir. 

Haklan tapu aicdlerile Hblt ol
madıkça ipotekli alacakhlarla clifer 
a16kadaranın ve irtifak hakla •ahlp
lerlaht ll6n tarih'aclea itibaren on 
wGn urfaada ewala müpitelerile 
blldlrmelerl ll11mdır. Akıl halde 
haklan tap• •lclllerlle ••bit olmı· 

mlfbr. HerkeH elverifll 
abone uaulOne bqlamaftir. 
Yemekler eYlere pderilmek• 
tedir. tilazars dikkati celbederis. 

..msultanahmet. Narluadle lokantua ---' 

yanlar .. tıt bedeUala paylafmaaınclaa 
hariç kabrlar. 

Allkadarama icra •e iflla ka-
nununun 119 uneu maddHlne tevfikan 
hareket etmeleri •• daha fazla ma· 
16mat almak latiyenlerin memuriye
tlmizede 932 - 25 numaralı dosyaya 
mOraeaat etmeleri illa ,,Junur. 

Afyonkarahisar Madensuyu 
Böbrek, 
Karaciğer, 
Mide. 

hastalıklanna karşı Türkiyenin 
Y egine madensuyudur. 

Umum deposu : Yenipostane karşısında 

caddeai No. 20 

Şükôfe 
Kolon yalan 

Dünyanın en nefis 

müstahzarahdır 

80 Derece AIA 
85 .. Aliylllill 

90 • Fevkalld• 

91 • Masaj 

70 .. Par is çiçekleri 

~efa~et itibarile hiçbir ecn~bi mar~aaı Şnkflfe kolonyasa 
çeşıtlcrme tefevvuk edemez. Bılhassa kıbar ma~azalarda satılır 

Doktor Orfanidis 
Paria Tıp Fakliltesinden diplomah. Frengi, Belıoğuklujıa, cllt. 

-• Beyoğlu, Tokatliyaa karp11 No. 251. Tel. B. O. 3734 

MACUNU 
Kullanmakla 
Kabildir. En 

Mükemmel Dit 
Macunudur. 

Ankarada 
Nefis ve çeşitli 
-•Tavuk yemekleri 

Taylar uta; balla tank nya. 
çorba. aiYlf, kızartma n Çer
kea tawklan ile Da1D •ermiftlr. 
aitiz n meraldachr. Hepllal 
Bllytlk bir dikkatle plfirir. 

Y•lt:al"': Y.llıık ,,.,. 
,...,,.. :ıfı.ı,..... ••• .,,. 
tu - 6i'1erUe """*""'
Akşam: Bot ve malıte.'if 

mezelerle içki. 
Allkara SaaaJI cadd .. ı N0o 8 

s. Ndılc - .,,,,,,,,,,,; 
iltlcın 

FEVROZİN 
NECDET olsun 

Bq, dit alnlanndan, bele 
ıazdardaa hiç korkma 

Yeaibpa •• Kamkapa 
lelerinde mazblll: 320 kilo m 
•• batbca 12 çeki •ete 
çeki mahlut odan ile 250 
•• klmllrl 21 • 4 • 932 pd' 
pmbe gtball ihale edil 
&zere mezayedeye çakanlmlfbtı 
izahat almak iıtiyen talipl 
Y enikapı Orman ldareline 
yevmn mezkarda -t &ç b 
çulda defterdar!k binllliDM 
ihale komiqoauna mllra 

eylemeleri ilan ohmm. 

KabW.ta kaqı; 
.._ illftu lltlla 1 

l.taaW "T-..a 1 ...... "..,.. ...... ,.... S.fluıaan• taWI 
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