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Da~~1 f 'Yunan Kabine Buhranı 
Muvakkaten Atladı 

. ş· k . Izmir Rıhbm ır eti 
Büyük Ve Hazin Bir Derde işaret Eden 
Dava Safhalannı Aynen Yazıyoruz 
lzmir, (Hususi) - Rabbm Şlr-1 

keti rezaletini ika etmekle mu- ' 
nun olanların baN Asliye Ceza 
Mahkemesinde ilk aorguya çeki
lişlerial bn.lrclim. HAdiıe ıafahab 
W dikkat olduju İçİJI tafaill
faitt pnderiyonım : 

Rıhtım Şirketinde çemlen 
dolaplar efkirı umumiyede bllytık 
bir alika ve teessOr uyandırdı· 
jından mahkeme salonu umiin 
Ue hıncahmç dolu idL Sabahın 
aaat onunda başhyan muhakeme, 
akşam geç vakte kadar devam 
etti. Samiin arasında Polis Mil· 
dllrü, Vali Muavini ve bilhaua 
ecnebi kadınlar nazan dikkati 
celbediyonla. 

Heyeli hıldme riyuetial R.. 
mazan Bey igal ~diyorcla. iddia 
.. kamanda MOddelamual S.,. 
~uaYinl Ali Rıza Be,ı.i ... 

lldahıne .,,.,.,,,,,.,. lnti6• 
dl ft Galip Bey munaa meYki- allimlerinden Asım Bey tercil· 

,.. ~ ~ bet - tayin edildi. Esas davaya awk ...... _. 
ra muhakemeye b andı. girilirken maznun avukatlanndan 

Ziya Bey Yarda. 
t ODU Ht 

lar 
TİMip Yaptlan Jtiraz Ethem Be, m&vekkillerine yapı· 

Mamwil.,.. llibİJ•tleri teçlt lua teblipbn mtibqlr elbisesini 
Gilre, Jonlan, Gad Franko Efea- edildikten IObr& friuiİIZCa mU- ( O .. alDI 'IDCI Hyfada J 

Bir Malmüdiirü 
Alırken 

Hadise Bir Cürmümeşbutla 
Ve Adfiy e intikal E 
......,., tSi9.~ (~ 

il ) - Burada bir rilşM~ dlrml
IHfbut vak'aat olmut ve bldilede 
allkad&r olmak ıannile Malml
dllrl Cevdet Bey ac:lliyeye teYcll 
edilmistir. Maele tahkikat aafba
ımdadtr. Şekli pdurı 

Burada urraflık yapua Jak 
Karako Ef. ye 3600 Ura •ersi 
tarhedilmif. Sebebi de faizcilik 
,.., ..... iddiasıcln'. 

Allkfdar ._ ..,af ha karara 
itiraz ebnif, ~:'"(2000) lraya 
lndirilmİf. T emyi& etiltl. ·~ 
temyiz komisyona bu (2000) lira-
yı da sarrafın lehine uabetmit-

Bu sırada, Jak Efendinha id
diasına göre MalmOdnril Ce•det 
Beyle karşılaımışlar. Cevdet Bey, Cirmilmqlaıda tespll .ttlrell 
kendiaine iki yüz lira verirse bu sarraf 
miktan 450 liraya indireceifni 
slylemif. Sarraf teklifi kabul 
etmiş, Cevdet Beyin .~mda 
bulutulmak ilzere ıazleşilınif. : 
kat sarraf, bu parayı . an . 
d6rt taksitte vereceğini bıldirmlf. 
Mutabık kahnm•t· Bunun nze
rine müddeiumumiliğe mnracaat 
eden Jak Efendi hadiseyi anlat
mlf, vereceği paraların numara-

lan tespit edilmif, monra CeYdet 
Beyin odasında cilrmOmqbat 
yapılmifbr. Paralar Cevdet Beyin 
ctlzdanında bulunmUflur. Cevdet 
Bey, paralan Alber İlminde biri-

ne 6dünç verdiğini ve sarraf vua
tuile iade edildiğini iddia 'ebnit-

tir. Tahkikat Bunada yapılmak· 
tadır. 'f.. 

.... 
R. Cümhur ıNisa'! 
U. Kiitipliği Balıgı 

Ankara, 31 - Kibd Bllyllk Bugün nisanın biri, yani .ı,. 
Elçimiz Hikmet Bey Riyaseticll~ danmak ve alda~ gllnildlr. 
luır Umumi KAtipliğine tayın b b tel • d b0 ri 
•dilml• ve vazifesine b-·1·mıtbr· NitejğA!: 18 8 

gaze enn en 
1 

"T ~ •.Jıur zeplinini bu-

Mimar Yansen Geldi •e lstanbal 

Y 
Ankara plAnım yapan Mimar ıd yap-

anaea clGo şehrimize gelmİf 
aktam trenile An karaya pm • 

Urla Cinayeti 
Jna... Ziya~~) 41 K.tille : 
~ Oldu _____ .,. ~. aı ( HuWıı > - o~ 

... eYnl Urla Hlkimi ıı...D 
Ziya Beyi alclirmelde maznun 
olanlum muhakemesi bu,on ne-

ticeJ•dL Vak' awn faili detümencl 
llel=et Jedi sene dert ay hapse 
" mlebbeden hidemab amme
den memnaiyetiae, suça tahrik 
•• azmettiren eıraftan Zeynel 
Zade Hu.eyin ve sabık hrka 
mutemedi Hüaeyip Avni yedi sene 
bapıe Ye mGebbeden hidemab am
meden mahrumi1'te, suça mftza
baret eden Mu..,..em ve Arif Oç 
aene alb •J. hapte mahkOm ol
dular. Mamunlmn mDteselıilea 
Ye mevkii lçt:imailerine göre 6000 
lira tazminat vermeleri takarrür 
etti. ADNAN 

Pirandello 
Pr. Franceski Maruf Edibi 

Son Posta Karilerine 
'Fanıbyor 

M•raf muharrir PirantÜlllo 
(Y .... 411HluJfamuıdM&r.J 

M. Venizelosun Kalıp Kalmaması 
Cenevrede Verilecek Karara Bağlıdır 

Atina ao ( Hmud muhabiri- ! 
mlzc:len > - Y unanistamn mail 
mlfkllltt içinde bulunclap fll 
gOnlerde, M. V enizelos kabiDeli
nin aallandığı, bu ajv tazyak do
layısile hükOmetin istifa ettlll 
Ye edeceği hakkında on bet ~ 
denberl birçok şayialar çıktı ırı 
ortalıkta çalkandı. 

intihabatın iyiden iyiye yakıp-
lapnası, zaten m6şküllt i~ 
o}an hllkiimetin vaziyetini d~ 
aıyade müşküll~ştirdi. 

Burada adettir : 
Memleketi alikadar eden 

1lmumi meseleler hakkında bOtQa 
aiyasi fırkaların re sleri içtım~ 
davet edilir. Bu içtimadaki 
kararlar bükiımetin hatb hareke-
tini tayin eder. Bu teamftle tebaan 
reisicümhurun riyaseti altında 
geçen cuma böyle bir içtima 
yapıldı. 

Ba içtimaa, halk Ye mabaJe. 
fet fırkası lideri Çaldaris, Terak .. 
kiperver ve abrar fırkam lideri 
Kafandaris, Ztlrra fırkuı lideri 
Papanaıtaayo, Milliyetpenerler li-
den Ceneral Kondilis Ye Zaft.. 
ça nos iıtirak e.tmiflerdL Ceneral 
Metaksaı içimaa gememişti. 

Bu içtima neticesiz kaldı. 
Çal<! r· , ıh~yatl kayitlf'.r ileri 
.ardlljihıden içtima paurteaiye 
bll'akilch, 80Dra yine topludda. 

M. Vemeloe miUI bir tem ... 
kes kabiu.ı tetelddllllnl ileri 
drllJorda. Ba fikir rtletenın 
~,.. tarafındaa tanip edildi. 
Y alntz M. ~ ba teldi& 
bbulc:lea ktiakAI etti •• ba 
teklif tahakkuk edemedL Netice 
itibarile V enizeloı kabinesi yine 

•• 

ı o , tem.tıla aWıfıwl Ralal 
akamete talnt• IWiare&t Ret.I 

il. Çaldı 
iktidar mnldinde kıJmııbr. K.. 
bbae•ia timddd nziyeti muırq. 
kattir. f 1 DİMııcla Ceaenecle 
içtima edecek olan Cemiyeti AJrı. 
vam Meclisinia Yananiıtu q 
Yunan maliyesine yapılacak yar
dıma dair vereceği karar tızeri
nedir ki kabine vazifesine devam 
Yeya istifa 11klannda birial 
ihtiyar edacektir. ** 
Yu•nistan Hakeme Gidecek 

Atiaa 31 - Etno. pzet..mia 
bir .. berine nazaran, eter Ya
- ab..U maliyesi.Di tetkik edea 
...U komite Yunan harici iatik-
rulan faizlerlnin a1tm ı..om 
lirui olank tedi,..mde ..._ 
edecek olana, btik6met keyfiyeti 
Jaakeme laaYale etmeyi telılil ede
cektir. 

Adanada Onüne Gelene 
Saldıran Bir Kadın 
Adana 31 (Huausi)-Son zamanlarda burada prfp bir kaclm pq

dahlanm11br. Herpn birçok kapı qındıran bu kadın, henOz gençtir, yirmi 
Y&flDda kadardır. Ayni zamanda bir pehlivan kadar gftç)U kunetll 
olan bu kadımn, kapısını çaldığı evden içeriye kırk yılbk ahbap llbl 
girerek 6nüne her kim rastgelirse ıımllkı yakaladıiı ve okuyup 111-
lemek istediği bakkmda tikiyetler başlamııtir. Fakat itin ea mlhim 
tarafı, bu pehlivan kılıklı kadının, yakaladığı kimseleri bazan ılll'lllUI 
ve boğazına sarılmasıdır. 

1 Sözünde Durmuş/ 

Kiraa - Bu ay ev kiramı yeremiyeceğim. 

Ev sahibi - Geçen ay da 6yle söylediniz. 

Kiracı -Yalan mı söyledim? S6zllmtı tutmaclımmı? 
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San 'at ve Edebiyat 

Maruf Muharrir 
Pirandellonun 
Hüviyeti 

Yuan: Pr. Aldo franceaklnl 

ltalyan muharrir ve gazetecisi 
Dr. Prf. Françaskini ıreçenlerdc, şeh· 
rimiıde maruf edip • Pirandellonun 
tiyatrosu " mevzulu bir konferan• 
Yerdi. Profesör, konferansını ( Son 
Posta) karileri için hulasa ve makale 
teklinde tespit etmiştir. Roman, hi· 
kiye, tiyatro sahalarında büyük ye· 
ailikler vUcudc getiren maruf ltaJyan 
edibinin edebi ,ahsiyetini, bu yazıda 
sevkle okuyacak ınıL 

"Şöhreti artık Avrupa ve 
Ameri'caya )'ayılan bu orijinal 
muharriri küçük bir makale ile 
tanıtmak kolay değildir. 400 hi
kAye, 8 büyük roman ve 30 ko
medi ve facianın muharriri o~an 
'irandellonun eserleri ieniş ve de
rin bir tahlile ihtiyaç gös
termektedir. Pirandello "Şah
ıiyet tiyatroıu,. ismi •erilen 
yeni cereyanın mOessislerinden 
l>iridiı-. Vak'adan Eiyade qbasın 
tabiat, bayat Te aeciyelerini tet
kik e ·en ft hakiki hayatla da
ima bir tezat teıkil eden eski 
tiyatronun temt ettiği yorgun
hak bu yeni cereyanın doğma· 
aında bnyük bir amil olmllflur. 
ltalyada bu cereyanın yekine 
mUmcssili Pirandello değildir. 

Cihan harbindca evvel Da
aonçiyo, Sem Benelli ve harpten 
ıonra da birçok muharrirler yek 
ahenk ve eski komedilerin hudu
du haricine çıkmışlaracb. Fakat 
Lu mulıarrirlerin eserleri Piran
dellonun eserlerile kabili muka
yese değildir. 

Pirandello en orijinal ve en 
derin tiyatro muharrirliği vashnı 
bilA muhafaza etmektedir. Piran· 
dello, komedilerini onu okuyan 
ve din!iyen1er üzerinde denmh 
bir tesir yapacak bir şekilde 
tertip eder, şahsiyetlerini basit 
ve kuvvetli bir lisanla konuıturur. 
Eserlerinin nasıl nihayet bula· 
caiım evvelden an1amak ve tab· 
min etmek kabn değildir. Şahıs
lennı lıakikt hayattan ahr. 

Memurlar, muallimler, hakim
ler ••• Onun komedi ve faciala
nnın kabraman1andtr. 

Bunlar, muttarit hayattan için
de bir gihı kendi mevcudiyetlerini 
ve hayatlarını tetkik " tahlile 
ba,byan tiplerdir. Bunlar, bu 
tetkikten ıonra, artık keadileri 
için vaziyetlerinin tespit edilmiş 
olduğunu, valnız muayyen ve 
kendi mesleklerinin verdiği :zevk
ler içinde yaşamaya mahküm ol· 
duklarını anlamışlardır. 80 haki
katin yesile hayatlarının ıeyrini 

değiştirmiye cabalamışlar, buna 
muvaffak olamayıoca, eski mutta· 
rit bayata avdetten başka ç.are 
bulamamışlardır. işte bu avdet 
ediş, onları bütün yeis ve keder
lerile bütün gülün~ vaziyetlen)e 
g5sterir. 

Bu iki tezat, yani daha iyi 
yaşamak ihtiyacı ile o laayab 

hissedip te yetişememek mahrumi
yeti insanlann en gülünç ve acık· 
lı taraflarını me7dana çıkar
ma 1Cta dır. 

Darülliedayide oyıaanan " Altı 
kqi muharririni anyorlar n , "q" 
gibi facialarda, Pirandello laD 'a· 
tmıu şahikasına vasıl olmuştur. 

p· randello birçok komedile
rini evvelce yazdığı ve kısmı 
azamı Son Postada neşredilen 
hikiyelerinden almışbr. Bu ma· 
ruf edibin eserleri, mantıki 

olm1yan maddi hayabn, bi· 
:ı.im hayali ve manevi hayatı· 
mı:u l arümar edişini, bizi sukutu 

SON POSTA 

1 
Gençler için ı 

lbsla..~~~--~--~~---....m~----~-----~--~-Hagatta 

man Genç eri Çalışıyor Tesadüf Edilen ar 
Teşkil Edilen Spor Yurdu Bir Çok 

• 
Sahalarda Hayırlı işler Görüyor 

Karaman ( ff g. 

susi ) - Kasa
bamızda geçen 
senelerde bazı 
gençler tarafın

dan (Karaman ld· 
man Yurdu ) is
minde bir ıpor 
te~ekkülü vücuda 
getirilmişti. Fa
kat Faaliyetsizlik 
ve kısmen de 
allkasırlık yü
zünden hiçbir 
iş görülememiş, 

tedavisine lcoş
maktatır. Nitekim 
ıinir buhranına 

tutulan bir genç, 
Yurdun muave
netile hastaneye 
yabrddı ve bütün 
yol masraftan 
yurt bütçesinden 
temin edildi. 
Fakat şunu da 
kaydedeyim ki 
gençlerimiz mem 
leket büyükle
rindcn,hakh ola• hiçbir muvaffa· 

kıyet gösterile-
memişti. Ancak 

Karamanda Cümlıııriget /Jkmekteblne d•oam eden gavra.lar rak, biraz daha 
alaka bekliyorlar. 

bu sene yeniden bir araya gelen 
alakadar gençler, kasabamızda 
mutlaka bir ıpor canlılığı 
yaratmak umile bayii uğraşblar 
'Te oldokça faaliyet gösterdiler. 
Bu faaliyet arasında sporcu 
gençlerimiz geçen sonbaharda 
6ksüz çocuklar menfaatine bir de 
müsamere vermişlerdi. Gençle
rimiz, gerek kendi muvaftakı
yetleri, gerekse balkın gösterdi
ği &likadan kuvvet alarak ye
niden güzel bir temsil verdiler. 

Zonguldakta 
Vilayet Y ofları 
Tamir Ediliyor 

Zonguldak ( Hususi ) - Son 
aiiıllerde idarei hususiye, Viliyet 
yollarından baularmın tamiri için 
faaliyete geçmiştir. Evvelce ya• 
pılan, fakat bu kış mevsiminde 
yağan tiddetli karların tesirile 
bomlan Ereğli - Devrek ıoaeainİD 
tamirine karar verilmiştir. Bu yo
lun tesviyesi evvelce yarıda kal
ıwş, şimdiki halde otomobillerin 
lş1emesi imkanı kalmamııtır. lda· 
reihususiy~ bütçesinde tamirat 
için ayrtlan (7000) lira Ue bu 
mahzur izale edilecektir. 

Bandırmamn Suyu 
Bandırma (Hususi) - Havalar 

mllsait gittiği için su yolu P..keti 
tekrar faaliyete başlamıştır. 
Y euiden bir çok su boruau vesair 
malzeme celbedilmiştir. Su yolla
nnda çalışan ameleye 60, 70 ve 
80 kuruı üzerinden yevmiye ve
rilmektedir. Şimdiki halde iki yüz 
amele iı başındadır. 

Bir Sıhhat Meselesi 
Elim (Hu.uıi) - Şehrimizde 

yq meyvalar açıkta aablmakta· 
dır. Belediye bir umanlar esna
fa camekln yaptırmış. bu vaziyet 
bir müddet devam etmiştir. Fa
kat sonra gene açıkta ıablmıya 
başlandı. Şehrin umumi ııhbatile 
allkadar olan bu vaziyetin behe
mehal önUne geçmek lbundır. 

M. N. 

hayal ve ıstırap içinde bırakışım 
canlandınr. 

Pirandellonun komedi ve fa
ciatan, tiyatro aan'abmn ynksel
tilmesi için sarfedilen gayretler 
arasında vlsıl olunan en yilksek 
hedefi ifade etmektedir. " 

Prf. Alda FranceıTcinl 

Sahnede temsil edilen (Yıkılan 
Ocak) piyesinde gençlerimiz 
bütün kabiliyetlerile muvaffak 
oldular. Okadar ki bu müsamere
nin tekrarı için gençlere birçok 
müracaatler yapıldı. HalAsa, diye
bilirim ki, kasabamızda evvelce 
gençlik ölgün ve sönük bir halde 
yaşarken şimdi diri, canlı ve faal 
bir hayat geçirmektedir. Genç
lerimizin teşkil ettiği yurdun ha-
yırlı işlerinden biri de, mensup
ları arasında hastalananların 

Kasabamızda fakir mektepli ço
cuklnrın yardımına koşmak üzere 
bir de himaye heyeti vardır. Bu 
heyet geçen sene olduğu gibi 
bu sene de birçok mektepli yav
rulara muavenet etmiş, onları bir 
baba şefkatile sevindirmiştir. 
Halkımız da bu) hususta yardı
mını esirgemiyor. Ancak bu 
yardım biraz daha geniş olursa 
yapılacak hayırlı iş te o nisbette 
semere verir. 

M. T. 

Kaçakçılık Yapan Memurlar 

·r Memur Ceza Yedi, Biri 
De Mahkemeye Verildi 

AlAiye ( Hususi ) - Mıntaka· 
mııda kaçakçılık mücadelesi 
ehemmiyetli tekilde devam et· 
mekte ve yakalanan kaçakçılar 
mahkemeye verilerek cezalarını 
görmektedir. Bu cümleden olarak 
son gtınlerde bir gümrük memuru 
dn kaçakçılık cürmile maznun 
olarak mahkemeye eevkedilmiştir. 
Hadise ıöyle olmU§tur: 

Gümrük muhafaza memurla• 
nndan Ahmet Efendinin Arap 
gemilerinden 6teberi kaçırdığı 
hakkında bir ' ihbar yapılmıı •e 
bunun tızerine Ahmet Efendinin 
evi aranmıştır. Taharri netice
sinde evde mühim miktarda Hin· 

1 
distan cevizi ve muz şurubu bu
lunmamıştir. Bunun üzerine Ahmet 
Efendi vazifesinden çıkanlarak 
mahkemeye verilmiştir. 

Bundan başka, geçenlerde 
Gazipaşa sıhhat memuru Fazıl 
Ef.nin evinde on beş kilo kaçak 
tütün yakalandığını bildirmiştim. 

Yakalanacağını haber alanca tütnn
lerin üzerine benzin dökerek yak-
mağa teşebbn~ eden Fadıl Efendi 
Antalya lhtısaa Mahkmesinde ıor
guya çekilmiş, neticede bir ıene 
hapis, yetmiı lira para ve ebediyen 
memuriyetten mahrum edilmek 
cezalarına mahküm olmuştur. 

M. ASIM 
:=:::='===============================================-===-= 

Mükemmel .. 
Bitliste Bir Okka Süt 

Dört Ku~uşl 
Bitlis (Hususi) - lstanbulda 

ıulu ıllttln okkası 30 veya 40 
kuruşa sablıyormuş. Bu haberi 
burada işitenler hayret ediyorlar. 
Fakat bizim gibi biraz da siz hay
ret ediniz. Çllnki bir mUddet evvel 
kııın ıiddeti ytmınden on kuruşa 
kadar çıkan ıllt timdi hayli ucuz· 
ladı. Bugnn burada kaymak gibi 
ıütllD okkası dart kuruşadır. 

NIY Ali YJ.ULU 

Damızhk Hayvanlar 
lzmir ( Hususi ) - VilAyetimlz 

k&ylerine damızlık olarak aygır 
ve merkep tevzii takarrtır etmi,
tir. Merkepler Kıbnstan getirtile
cektir. Bu it için 22 bin lira 
tahsisat kon~lmuıtur. 

Salihlide 
Bir Ôküz Yüzünden Kanlı 

Bir Cinayet Çıkh --Salihli (Hususi) - Kaıamızın 
Akman karyeıinden aamat Hü
seyin oğlu Mehmet Ue ayni kari
yeden hoca Ahmet oğlu Yasin 
arasında bir 6kUz ytızilnden kav· 
ğa çıkmış ve neticede Mehmet 
kama ile Yaıini knreğinden ya• 
ralayıp firar etmiıtir. Fakat za
bıtaca sıkı takip neticesi ayni 
gtlnde yakalanarak adliyeye teslim 
edilmiştir. 

Kadınm Evinde Esrar Çıktı 
Bandırma (Hususi) - Kasa

bamızda Sunurlah mahallesinde 
Fatma namında bir kadının ha· 
nesinde yanm kilo esrar ve ka
çak tutun yakalanmışbr. Kendisi 
tahb muhakemeya alınmı,br. 

Vahalar! 
Hayat bir çöle benzer. Çölde 

nasd arada sırada vahalara tesa
dilf edilirse, lıayat çölünün de 
nefes imkam veren vahaları var
dır. Daimi surette eyabat mec
buriyeti yoktur. Çölde giden 
kervan gibi arada sırada bir 
su başına mıp istirahat et
mek, denkleri indirmek ve ye
niden seyahate çıkmak için kuv
vet toplamak iml<anı vardır. 

Evvela uyku bu vahalardan 
biridir. Her yirmi dört ôaatte 
bir defa hepimiz bu kuyunun 
suyunu içip serinleriz. Eger 
geceleri ıyı uyuyabiliyorsak 
yüklerimi%i indjrir, dinleoebiliri:r.. 

Eğlence yerleri ikinci vaha
lardl.I'. Buralara girdiğimiz zaman 
hayat çölünün işkencelerini unu
tur, avunuruz. Eğlencenin kıy
meti, bize kendimizi unuttura
bilmesi ile ölçülür. 

.Arkadaş üçüncü vahadır. Bir 
arkadq, yorğun ve dertli zaman· 
lanmızda bize teselli veren, bizi 
dinlendiren ve biıe kendimizi 
unutturan ne büyük bir kuvvettir. 
Birisinin bizi sevdiğini, bizim 
için titrediğini, n olursa olsun, 
ilk hamlede yanımıın koşacağını 
bilmek, hayat için ne büyük tt-
ellidir. 

Aşk, vahaların en güzeli, en 
Jeş"lidir. Sevmek, değil [yalmı 
kendimizi, bize bütün hayatımızı 
unutturan, biıe en temiz. pınarlar-
dan en soğuk suları sunan bir 
kaynakbr. Bir def'a develerimizin 
yüklerini bu su bacında indirdilı 
mi tekrnr kalkmak, yola çıkmak 
iste.meyiz. 

inanmak, sonuncu vahadır. 
kendimize, mefkuremize inanmalı, 
bir ıcye tapmak, insana dertl~ 

rini unutturan, hatta derdi zevk 
yapan bir vahadır. 

Ynkümlizü daima laflmıya 
mahktlm değiliz. Hiçbir ıey daimi 

delildir. Geceler, cumalar, atk 
ft sevda bizi yolda alıkoyan. 
dinlendiren ve bize hayabn zeT
kini veren vahalardır. 

Bir Küstah .. 
Bıçağını Çekerek Genç 

Kızların Arasına 
Saldırmış 

Bahkesir 31 (Hususi) - Za
bıta, taYanı dikkat bir tecavns 
hadisesinin cür'etkarı hakkındı 
takıôat yapmaktadır. Hidise ıo 
ıeldlde cereyan etmiştir: 

Balıkeıirin Hacı ishak mahal
lesinden taşçı Mahmut efendinin 
km Ziyneti ve İsmail ağanın 
km Hanife ile diğer beş genç 
kız hep beraber kırlara çıkarak 
ot toplamıya başlamı,.lardır. Blr 
aralık Balıkcsirin Mirzabey ma-

hallesinde oturan kör Hüseyin 
oğlu Ahmet ismi de birisi, bu 
yedi genç kızın ya ına gelmiş ve 
kızlardan birine tecavüz etmek 
istemiştir. Fakat kız] ar bu teca
rize karşı gelmek isteyince 
Ahmet hemen bıçağını çekmiı 
ve kız1arm aralarına saldırmışbr. 
Bunun ilzerine kızlar hep bir 
ağızdan bağırmıya başlayınca 
Ahmet yakalanncağından korl<
mut ve kaçmıştır. Zabıta bu 
cnt'etkAn takip etmektedir. 

,. 
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S!Jaset Alemi il A TELO AF 
• • 
b"landa ile 
f ngilterenin 
Gergin Vaziyeti 

İrlinda İ ngiltereden Ayrılırsa ... 
Londra 31 - lrlandanın sa• 

daknt yeminini tanımaması mese
lesinde, lrlanda muhtar devleti· 
nin verdiği cevap hali Londraya 
gelmemiştir. lrliindanın cevabının 
beşredilmiyeceği, teati edilen bu 
muhaberahn "Beyaz kitap" şek· 
linde intişar edeceği söylenmek· 
tedir. 

Fransızlar Askeri Manevra Yapıyorlar 

Mesai Fırkası kabinesinde 
münakalat nazırı olan M. Morison 

dominyonlar naz• rı T o masa şiddet· 
le hücum etmektedir. Münakalat 
nazırı, bilhassa nazınn avam ka
nıaras nda yeni lrlanda bükime
tinin siyasi programma dair ver• 
diği nutku tenkit etmiş ve demit
tir ki: 

- Hakiki bir devlet adamı 
fçin hu beyanatı zillettir! 

lr1andanın ecnebi memleketler 
gibi ınuamclc görmesinden tevel
lüt c Jecek iktısadi mahzur veya 
menf .ıatleri tartmak hakkı ancak 
lrlaOl alı işçilero verilmiı bir 
haldır. 

lngilizler Tehdit Ediyorlar 
Londra 31 - Kanadadan bil· 

dirildiğine göre lrlinda devleti 
ıadakat yeminini tanımamakta 
lsrar ederse İngiltere ile lrlinda 
arasında münasebat inkita ede
cek, bu vaziyet karşısında M. 
Dösnfera yakında toplanacak olan 
Ottava imperatorluk konferansına 
kabul edilmiyecektir. 

Bu haberin tesirile, D6blen 
kabinesinin Londraya gönderece
ği cevabı bir daha tetkik etmek 
lizcre alıkoyduğu söylenmektedir. 
Siyaset adamlarmdEn maruf bir 
ıat. muhtar irlanda devletini, 
Büyiik Britanyaya bağlıyan ha· 
fif rabıtanın da kırıldığı takdir
de atanının büyük bir külden 
ayrılacığını ve azim bir zarara 
duçar olncağım, bu vaziyetin 
M. Da Valera tarafından da 
anlaşıldığını söylemiştir. İrlanda 
reisinin müfrit efkar sahibi ar• 
badaşlarını teskin için nüfuzunu 
kullandığını ilave etmiştir. 

fi itler 
F aaligefini 
Arttırdı 

Münib 31 - F olkiıer Beo
bahter gazetesi bir beyanname 
neşrederek, hükumetin müfrit 
milliyetperver matbuat aleyhine 
tatbik ettiği memnuiyetlere cevap 
olarak Hitler, bu gazetelerin tabı 
adedini bugünden itibaren 3, 4 

Londra 
Konferansı 

Berlin 31 - Başvekil M. Brtı
ningin hafta sonunda Londraya 
gitmesi ümidi tahakkuk etme
diğinden, M. Tardiyö ve M. 
Mak Donald mülakatı da kat'iyet 
kespettiğinden siyasi mehafil 
Londra mülakatına büylik bir 
ehemmiyet vermektedir. 

Gazeteler, gelecek hafta dört 
büyük devletin işlirakilc Londrada 
yapılacak mülakatta AlmanyaYI 
Fon Blövin temsil etmesi muhte
mel olduğunu yazmaktadır. 

Esaslı müzakereler ancak 
Al manya Reisi Çümhurunun in ti· 
babından aonra Başvekil Brünin
gin de kat'ı surette işlirakilo 
Cenevrede yadılabilecektir. 

Almanganın 
• 
lktısadi Buhranı 

Bertin 31 - fkhsadi vaziyet 
gerginliğini muhafaza etmektedir. 
Ecnebi dövizinin fıkdanı. Alman 
hükfımetini ithalat tacirlerini talı· 

didata tabi tutmıya ve bu tah· 
didab iki misline ibliğa mecbur 
etmektedir. ithalat tacirleri nisan 
ayı zarfında ancak ithal ettikleri 
eşyanın %55 i miktarında döviz 
bulabileceklerdir, 

Fransada Askerf Manevralar 
Paris 31 - Bu senki ıonbahar 

bllyük manevralan geçen seneki 
vüs'at ve azemette olmıyacakbr. 
Kuvvetlerin yekunu eskisi kadar 
faz'a olmıyacaktır. Bu manevrala
rın en büyük ehemmiyeti ordula
rm makineleştirilmesi mes' elesine 
ait tetkikata inhisar edecektir. 

Kahire 
Darülfünunu 
Grevi 

Kahire 31 Grev yapmış 

olan bütiin Darülfünun talebele· 
ri tekrar derslerine başlamışlal"" 

dır. Greve sebep olan doktor 
Taha Hüseyin Beyin Darülfünun
dan tardedilmesi Nazırlar Mecli· 
since takarrür etmiştir. 

misline iblağ etmiştir. 
Hitler, bu suretle intihap pro

pagandasını mümkün olan haddine 
çıkarmış olacaktır. 

EDEBi .TEFRiKAMIZ: 74 ============ 
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Müellifi: Knııt Hamsun Mütecim1: P S. 
Ondan sonra, hay allah cezasını 

•ersini diyerek ve herifin burnu• 
na sokarak parmaklarımı çıtlat· 

maktan l<endimi alamadım. 
" La Non ,, , evet 1 ben bu

au tama mile unutmuştum 1 
Yine de bu isim, içimde, ben 

farkında olmadan uyuklamışb ve 
onu bilmeden ta ımrştım. 

- Evet, dedi, La Non yel• 
kenini açnıış olacak. 

- Ne tarafa gideceğiz bana 
.&yliyebilir misiniz? 

U~ua bacaWarıoa uzatarak ve 

' 
kısa bacağını havada tutarak, 
adam düşündü, Kısa bacağı ha· 
fif çe sallanıyor mu? 

- Hayır, dedi, ne yük aldı
ğını biliyor musunuz? 

- Hayır, cevabını verdim. 
fakat ben gemiyi yine unut

muştum ve adama " Holmens
trand ,, a eski coğrafi mille ne-
kadar mesafe olduğunu ıordurn. 

- " nolmenstrand " a ka· 
dar mı? Tahminen .•• 

- Yahut ta .. ., Velbunıaııs .. a 
kadar? 

lrlAndada Sen Patrik gnnn, buğday •e tnrlalann feyiz ve berketine nezaret 
eden azizin ıünü demektir. lngilizlcr kadar a'1anaperest olan lrlindahlar, 
o gün birçok merasim yapar, bilhassa buğday ve buğday ba~ak!arını taziz 
ederl~r. Ayni zamand1t büyük b 'r askeri geçit yapılır, lrlanda ordusuna 
buğday başakları tevzi edilir. Ekmek vo ekmete menşe olan toprak mahıu· 
tünün feyiz i olmı sı için dua ed lir. 

ilkbaharın ilk haftasında yapılan bu merasime lngiliz Kıra) alluindcn 
bir kadın riyaset eder. Bu defakl meroaimdc lng' liz Kırahnın k1Z1 Prenses 
Meri hazır bulunmuştur. Resim, bu merasimi ve askerlere başak teniini 
gösteriyor. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Müthiş Bir 
Fırtına Kazası 

Sari yan, 3 l - Müthi~ bir 
fırhna tesirile deniz ilstünde çal
kalanmakta olan 12 mfirettebatJı 
Sesil vapuru muazzam bir dal· 
ganın hilcumile Kerpepe kaya
lıklarının üzerine fırlamıştır. Tah
lisiye sandalları parçalandığmdan 
mürettebat muhakkak bir ölümle 
karşılaşmışlardır. 

Gemiye yardıma koşan bir 
tahlisiye sandalı lda batmış, içinde
kiler Fransıı bahriyesinin Oroş 
re m r '"örünün şalopesi tarafından 
kurtarılmıştır. 

Bu esnada şalopenin üstünn 
yalayıp geçen bir dalga 4 kişiyi 
beraberinde sürüklemiş, denize 
düşenler müşkülatla yüzerek kur
tulmuşlardır. Nihayet uzun ısb
rap dakikaları yaşıyan 12 müret· 
t~bat karadan atılan alavera ra• 
keti sayesinde kurtarılabilmişlel"" 
dir. Gemi parça parça olmuştur. 

Bir Tren Devrildi 
Vankuvr 31 - Üzerinden tren 

geçmekte olan bir köprü yıkılmış 
lokomotif ve dört vagon yuvar
lanmıştır. 3 ölü ve 1 ağır yaralı 
vardır. 

- Nasıl söyliyeyim? Tahmin 
ederim ki "Holrne!>trand,,a kadar .. 

Düşlinerek adamın sözünü 
tekrar kestim: 

- Oh, söyleyiniz, bana biraz 
çiğnenecek tülün vermek lutfun
da bulunur musunuz? Azıcık ... 

Adam bana tütünü verdi, 
kendisine çok hararetle teşekkiir 
ettim ve gittim. Ben biç tütün 
kullanmam, hemen cebime attım. 
Adam beni gözlerile talcihe 
devam ediyordu. Şu ' 'eya bu 
tarzda belki de şüphesini uy .. n-
dırmıştıın. Yürüyeyim, yahut 
durayım, arkamda bu şüpheli 
bakışı hissediyordum ve bu 
adamın bana musallat oluşu 
hoşuma gitmedi. Geri döndüm, 
üstüne yürüdüm ve söyledim: 

- Kunduraca yamağı 1 
Y almı b11 kelimeler: Kunduracı 

JBir Film 
Atelgesinde 
Yangın 

Zagrep 31 - Bir film tamir
hanesinde şiddetli bir infilak ol
muş, bunu büyük bir yangın ta
kip etmiştir. infilak esnasında 
binanın merdivenleri yandığından 
üst kattaki kiracı!ar kendilerini 
pencerelerden atmışlar ve tehli
keli surette yaralanmışlardır. 

Şimdiye kadar 4 ölü ve 29 yaralı 
sayılmışbr. Ankaz albnda birçok 
ölülerin daha bulunması muhte
meldir. 

lngiJterede Şiddetli Bir Kasırga 
Londra 31 - Dünkü müthiş 

kasırgada Berkşayrdeki bir golf 
sahnsmda bir oyuncu ile 16 ya· 
şmdaki bir arkadaşı yıldırım isa
betile telef olmuştur. Diğer bir 
oyuncu da felce uğrıyarak has
taneye kaldır:lmıştır. 

~uhtaç Avusturyalılara 
Kahve Hediyesi 

Viyana, 31 - İşsizlere veril· 
mek üzere Brezilya hükumetinin 
hediye ettiği 300 çuval kahve 
Avusturya hükumeti tarafmdcsn 
kabul edilmiştir. Hükumet kahve· 
leri libresi 75 fenikten muhtaçlar 
namma satacaktır. 

yamağı. Başka hiçbir şey. Bunu 
söylerken onun gözlerinin ıçme 
bakıyor, gözlerimi dehşetli suret
te üstüne diktiğimi hissediyordum; 
sanki ben ona başka bir dünya• 
dan bakıyor gibiydim. Bu kelime
leri söylecHkten sonra bir mUd
det durdum. Sonra şimendifer 
meydanına çıkarak sürüklendim. 
Adam sesini çıkarmadı ve beni 
gözlerile takip etmekle iktifa etti. 

Kunduracı yamağı mı? Bi,.. 
deııbire dP 'um. Başlangıçtaoberi 
aldığım his bu de~il miydi: Ben 
bu sakat adama evvelce de rast· 
gelmiştim. Gramen sokağın n 
yukarısında, güzel bir aydınlık 
sabah; yeleğimi rehine götürmüş-
tüm. Bana öyle geliyordu ki, 
o gündenberi aradan ebediyet 
lr.adar uzun bir zaman geçmişti. 

Durunca bütün bwılan di1fWa-

r Gönül İşleri 
• 

Evvela işe Girsin 
Kızımızı Sonra 
Veririz 

Buhranın evlenmiye nas1l ma• 
ni olduğunu anlamak için Anka• 
radan gelen ıu mektuı..a oku
yunuz: 

.. Alb aydan beri mahallemizde 
bulunan bir kızla sevışıyoruz. 
Kendisine evlenmeyi teklif ettim. 
Kabul etti. Bunun üzerine 
validemi göndererek kızı ailesin• 
den istedim. Muvafakat ettiler. 
Nişanlandık, ve yüzüklerimizi tak· 
tık. Şimdiki halde meslek mek• 
teplerinden birine devam ediyo
rum. Dokuz ay sonra memur 
olacağım. Ankarada f'vımız, 
bağımız. bahçemiz vardır. Az 
çok paramız da mevcutl'lr. Şimdi 
nikah olmak istiyoruz. Kıza 
haber gönderdim. Ailesi fU ce
vabı vermiş: " Oğlunuz şimdi 
işsizdir. Evveli kendisine bir it 
bulsun, nikahı sonra kıyar, kı• 
zımızı öyle veririz. " Halbuki bu 
iş kıtlığında ben derhal nerede işe 
bulabilirim?,. 

Buyrun bakalım. Bek~rlık 
vergisi ihdas etmek istiyenlerin 
bu mektubu dikkatle okumalarını 
ve buna benzer binlerce vak'ayı 
hatırlamalarını isterim. 

Bu işte gencin kabahati var 
mı? Nişanlandığı kızla bile evle
nemezse, ba~kn bir ltız1a evlene
bilir mi? 

Kızın babası da haksız de
ğildir. Henüz hayat ve mesleği 
teayyUn etmemiş, kazancı müspet 
bir şekil almamış bir gence kı• 
zım vermek istememekte, nikabı 
tehire çalışmakta elbette bak• 
lıdırlar. O halde ortada bu bunda 
~iftin evlenememesinden mes'ul 
olan yegane imil, buhrandır. 

Buhran yilzünden birçok aile
lerin sefalete düştüğü şu sırada. 

iş bulamıyan bekarlan evlenmiye 
sevketmenin faydası olabilir mi? 
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Yeni Kudüs Başhahamı 
Riga 32 - Riga hahamı M. 

Sak Kudüs Başhahamlığına 
tayin edilmiştir. 

düm • Liman sokağının ve mevda· 
nının köşesinde bir eve yaslana· 
rak • birdenbire titredim vo 
sıvışmak istedim. Muvaffak ola• 
mayınca. utancımdan yerin dibine 
geçerek, sertleşmiş bir halde kar
şıma dosdoğru baktım. Kaçmanın 
imkinı yoktu. .. Komandör ., le 
kar.şı karşıyım. 

Bana kayıtsızlıkla karışık bir 
cür'et geldi, duvardan ayrılmak 
iç.in bir adım bile attım ve "Ko
mandör" ün dikkatini çektim. Bu 
onun merhametini celbetmek için 
değildi, kendi kendimle alay etmelc 
kendimi terzil etmek içindi: " Ko
mandör " e üstümden geçmesi· 
ni rica ederek yerlere yuvarla• 
nır, yüzümü ayaklarına sürebi-
lirdim. Alqamlar hayrolaun bile 
demedim. 
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Bilmecemiz 

1 
Geçen Bilmece -
mizi Doğru 
Halledenler 

{DllnkO nGahamııdan .tenm) 
Kitap kazananlar: 

Taksim Çeşme sokağında No. 
J 4 Ziya, Beyoğlu Jan Dark mek· 
tebinden Şermi Mahmut, Antal-
7a Hilll bonmarşesinde Seyfi B. 
kerimesi Refia, Adana Birinci 
Noter dairesinde Sitajyer Ahmet, 
Kocamustafapqa ilkmektep tale
besinden 298 Adviye Cafer 

Ankara Öncebeci 156 No. da 
Meb'use, Mersin posta koli me
muru Muzaffer Bey oğlu Necdet, 
Samsun Şuleiirfan ilkmekte!>i 
tiçüncll smıftan 1 Halit, Uzun
köprü Sakarya ilkmektebi ikinci 
sınıftan 83 Cahide, Çankm orta 
mektep son sımftan 102 Salahattin, 
Konya Kapı camii civarında avu• 
kat Osman Nuri Bey yazıhane-
ıinde Hidayet, Ankara Albayrak 
Mektebi üçüncü sınıftan 200 
Mehlika, Pehlivanköy Akarca 
muallimi hemtiresi ismet, Bursa 
ortamektep müdürll kızı Tilr
kAn, Fatih 13 lbıcü bkmektep ' 
nçiincll ıınıftan Mazhar Osman, 
Ankara Cümhuriyet mahallesinde 
25 numaralı hanede Salih, Mal
tepe Birinci ilk mektep müdilrll 
Memduh Bey hanesinde Burha· 
nettin, Salihli Albn Ordu ilk 
mektep talebesinden 95 Hamit, 
Kabataş Erkek lisesi birinci sı
nıftan 1073 Hüseyin Cahit, Çorlu 
Askeri hastahane operatoru Beh· 
cet Bey kızı Jale H. ve Beyler. 

Muhtıra defteri kazananlar : 

Ankara Hacıbayram Bilğe so
kak numara 13 Hayriye, Ceyhan 
Tahsil memuru kızı Fevziye, An· 
kara Karamursal fabrikası satış 
mağazası sahibi km Leyli, 
Edime Karaağaç lıkmektep 
dördüncll sınıftan Mehmet Recep, 
Kadırga llkmektep talebesinden 
143 Şadiye, Bursa Gazi paşa 
caddesinde N 104 Basri, Anka· 
ra Gazi İlkmektebi üçüncü smı· 
fından 191· Muzaffer, lstanbul 
8 inci mektep talebesinden Nemi· 
ka Lütfi, lta~yan mektebi talebe
ıinden 372 lsrail Şalim, Adana 
Ortamektebi birinci sınıf ta· 
lebesinden 330 Salahattin Ömer, 
Çorlu Avukat Abdürrahim Bey 
kızı Zuhal, Beyoğlu Musevi Lisesi 
altıncı sınıftan Gersom Jak, Bursa 
Ortamektep Müdürü oğlu Liitfi, 
Galatasaray Lisesi altmcı sınıftan 
1513 Fehmi Niyazi, Adana Ziya 
Paşa mektebi beşinci sınıftan 16 
Ahmet Hıfzı, İstanbul 12 inci mek
tep birinci sınıftan 89 Nizamettin, 
Ankara İltekinbey mektebi tale
besinden 539 Fahire, Adana 
ortamektep talebesinden 4 Ali 
Neşet, Unkapanı on ikinci mektep 
llçilncn sınıftan Meliha Münir, 
btanbul birinci ilk mektep tale
besinden 295 Nureddin Bey ve 
Hanımlar. 

Kart kazananlar : 

Ankara. ortamektep birinci 
ıınıfından 384 Şükrü, Eyüp, orta 
mektebi ikinci sımf taJebesinden 
29'l 1smail Hakkı, İstanbul erkek 
lisesi birinci sınıfından 761 Nahit 
Kasımpaşa: albncı mektep ikinci 
•ınıf talebesinden Muzaffer, Be
yoğlu 22 inci Mektep üçüncil 
sınıf talebesinden Cemil, İstanbul 
25 inci ilkmektep talebesinden 
304 Mustafa, Kasımpqa Doku
ıuncu Mektep dördüncü sınıftan 
161 Sacit Nadir, Adana Lise 
Oçüncü sınıf talebesinden 127 
Hikmet, Gelenbevi Ortamektebi 
ikinci sımftau 423 lsmail, 
C:ankın TiUün inhisarında Kadri 
8. kıiı Handan, Haliç Fenermde • 

~va•• ıo un·cu iavfadi ) 
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İzmir Rıhtun Şirketi Davası 
Büyük Ve Hazin Bir Derde işaret Eden 
Dava Safhalarını Aynen Yazıyoruz 

Nisan 1 

Kari Mektupları 

Arpa 
Sarfiyatı 

Bir kariiniz, arpa fiatlerinin 
yilkıelmesi için otomobil yerine 
atlı arabalar kullanılmasını ve bu 
ıuretle hem ecnebi memleketle11 
awç dolusu benzin parası veriJ.. 
miyeceğini, hem de arpalarumzm 

' istihlik edileceğini yazmakta idi. 
Ben bu fikre muanzım. Buglln 

bira fiatleri çok pahalıdır. Bo
monti birasıum şişesi 35 kurufhır. 
Biranın bu kadar pahalı oluşu 
memlekette bira istihlilcini çok 
azaltmaktadır. Vatandaşların yllz
de yetmişi henüz bu nesnenin ne 
olduğunu bile bilmemektedir. 
Halbuki küulü gayet az olan 
bu içkinin fiati makul bir 
hadde indirilecek olursa, bira 
istihlikitı bugünkünün be~ alb 
misli artacaktır, bira istih

' likitının artması arpamn mem-

lzmir Rılıtım Şirketi malıak11mesinde /ıegeti lıiklm• •• •amilttr 

( Bat tarafı 1 inci 1ayfada ) velin cinsi nedir? Rilşvet alan 
meydanda olmazsa ve rUıvet al
dığını s<Sylemezse rilşveti verenin 
mevzubahs bile edilmesine imkan 
yoktur. Ben rüşvet notasandan 
takibata karar verilmesini, karar 
hakimliği tarafından yapılan bir 
zühulü kanuni olarak görilyorum. 
Yarın, Emin Bey müdafaasında 

)Abis olmıyan eşhas tarafmdan 
yapıldığmı ve kararnamenin ken .. 
dilerine tebliğ edilmediğini ıöy .. 
ledi. Buna, müddeiumumi baş· 
muavini Ali Rıza Bey cevap ve
rerek bunun bir mahzuru olma· 
dığını, esaslı bir usul noksanı 
yapılmadığını söyliyerek davaya 
devam edilmesini talep etti. He
yeti hakime müzakereye çekile
rek duruşmanın devamına karar 
verdi. Bundan sonra kararname 
okunarak maznunların cürllmleri 
teşrih edildi. Başmuavin Ali Rıza 
B. davanın ana batlarmı şu suretle 
izah etti: 

1 
rüşvet aldığını reddederse kanuni 
vaziyet ne olacakbr? Bu mühim 
noktayı heyeti hakimenizin tak· 
dirlerine bırakıyorum. 

Kararnamenin Esasları 
- Kararnamede maznunların 

suçları pek vazıh olarak gösteril
miştir. Kararname üç itham 
noktasına istinat etmektedir: 

1 - Eski Nafıa Komiseri 
Emin Beye rüşvet vermek, 

2 - Şirket defterlerile ve 
evrakında sahtekarlık yapılarak 
ma.munlar tarafından gayrimeşru 
menafi temin etmek ve bükümeti 
ve üçüncü ıabsı ızrar maksadile 
evrak ve defterlerde tahrifat 
yapmak. 

3 - Evrak ve defterlerden 
bir kısmını, hükumete ve eşhası 
saliseye zararı vaki olacak şekilde 
imha etmek. 

Bu suçlann her tlçünde İve 
Gifre ve Jordan Efendi.ler ali· 
kadardır. Pero Efendi vesaiki yok 
etmek suçunu işlemiştir. Gad Fran
ko Bey şirket işlerinin nazımı ol-
mak, vazifesinden başka, rüşvet ha· 
disatında çok esasla roller oynamış; 
adeta bu işin nazımı olmuştur. 
Vesaik; yok etmek noktasmda da 
kendisinin bahli vardır. Galip 
Bey bu evrakı aşırmak ve yok 
edilmesine vasıta olmaktan maz
numlur. 

Bir noktamn efkAri umumiye 
muvacehesinde tebarüz ettirilmesi 
lazımdır: Bu noktayı sarahatle 
söylemek mecburiyeti vardır. 
Denecek ki 1891 de teşekkül 
eden şirketin mesı'uliyeti bugünkü 
şirket azasına mı racidir ? Meseli 
Elzar Gifre Efendinin birtakım 
karanlık işleri görüldü. BugilnkU 
mes'uller hakkında kat'i vesaik 
elde edilmiştir. Bunlar elde edil
meseydi , Maznunları mahkeme 
huzurunda göremiyecektik. ive 
Gifre Ef. bu suçlarm işlenmesine 
devam etmiştir. Emin Beye veri· 
len rüşvet (70,000) liraya baliğ 
olmuştur. 

Hukuki Bir B~şka itiraz 
Maınun avukatlarnidan Tevfik 

Fikret 8. - . RUşvet şekli ahki· 
mı cezaiyede musarrahttr, Rüt· · 

Müddeiumumi Muavini Ali 
Rıza Bey - Meseli Emin Bey 
ölmüş olsaydı; maznunlar ceza 
görmiyecekler mimidi 1 Raşi ve 
mürteşi her zaman muhakemede 
hazır bulunur mu? Rüşvet alan 
yokken muhakeme olmaz mı? 

Heyeti hakime duruşmanın 
devamına karar verdi. 

Tercüman Değişiyor 
Avukat Münir B. - Tercü

manhk yapan Asım Bey, bir 
zaman nhtım şirketinde çalıştı 
ve iyi hislerle ayrılmadı. Bitaraf 
bir tercüman tayinini rica ederim. 

Müddeiumumi - En ufak bir 
şüphenin bile kalmamasmı temin 
için bu teklife iştirak ederim. 
Bunun üzerine üçüncü noter ter• 
cümanı Hasan B. tecllmanlık 
yapmıya başladı. Bu zabn hukuki 
ıstılahları tercümede güçlük çek· 
tiği görülerek yerine M. Eskinazi 
namında bir hukuk mezunu ta
yin edildi. 

Mahkeme reisi, M. Jordanı 
isticvaba başladı. Bu zat Türkçe 
bilmediğinden M. Eskinazı sual 
ve aevaplan harfi harfine tercüme 
ediyordu. 

M. Jordamn ifadesi 
Reis M. Jordana - Emin 

Beyi tanır mısınız? 
Jordan - Tanırım, kendisile 

iki defa görüştüm. 
- Defterlerinizde Emin Bey 

namına verilmiş para varmıdır? 
- Ben rtlıtım şirketi müdir 

ve murahbaslığına tayin edilme
den evvel Emin Beye lüzumsuz 
para verildiğini defterlerde gör
düm. Bu baptaki tahkikatımı 
tamik ettim. Bu paralar Emin 
Beyin şahsına değil; M. Armao 
namında bir zate verilmiştir. 
M. Armao bu paraları Emin Beye 
vermiştir. Yani M. Armao vası
tahk yapmıştır. Bu bapta evrakı 
miisbite yoktur. 

Reis - Siz vazifeye başla· 
dıktan sonra Emin Beye para 
verildi mi? 

Jordan - Hayır efendim, 
verilmedi. 

Reis - Hakkı huzur, içtima
dan bulumak hakkı ve saire gi-
şeyler için verilmedi mi? -
· M. Jordan - Ben hiçbir va· 
kit Emin Beye para vermedim, 

Reis - Para verildiğine dair 
maçnunuu inizaS1 vatd~r. Arzu 
ederseniı ilsterelim. · · · · · 

Ernest Kimdir? 
M. Jordan - Bu evrakı 1 f

liyorum, gördilm. 
Reiı - EmP.st namı altında 

Emin Beye verilen paralara ne 
dersiniz? 

M. Jordan ~ Ernest bir mDs
tear nam olmakla beraber Emin 
Beye mahsus bir isim değildir. 
Başkaları da bu nam altında 
para almışhr. 

Reis - Bu meyanda ayni 
nam altında Emin Bey de para 
almışbr, değil mi? 

M. Jordan - Emest iımi 
muallAk hesabata munhasırdır. 

Reis - Şirketinizde ne gibi 
defterler vardı? 

M. Jordan - Defteri kebir, 
yevmiye, kopye defteri. 

Reis - Ticaret Kanununun 
emrettiği defterler var mıydi? 

M. Jordan - Evet Efendim. 
Reis - Bunun haricinde ibti· 

yatl defterler kullanıyor muydunuz? 
M. Jordan - Hayır efendim. 

Hissedarana ait olan ihtiyat akçe-
sinin kaydine mahsus bir defter 
kullanıvorduk. 

Reis - Şüphe üzerine baz1 
defterleri kaçırdığınız anlaşılıyor. 

M. Jordan - Bu vazifeye ta
yin edildiğim zaman Meclisi ida
re sabık azaların fena idare
sinden bahsediyordu. Bunun iize
rine bazı defterleri Parise getir
dim. 

Reis - Bazı muameleler 
yevmiye defterine geçmemiştir. 
Defterlere geçmiyen muamelele
rin vesaiki vardır. 

jordan - Bunlar muallak 
hesaplardır. 

Reis - Yalnız muallak he
saplar değil ; şirketin hesaplan 
da deftere geçmemiştir. Meseli 
kaldırım hesabatı defterde 
yol.tur. 

M. Jordan - Şirketin yevmi
ye defterini ben tutmuyordum. 
Maahaza böyle olduğunu zannet· 
miyorum. 

Müddeiumumi Muavini Ziya 
Bey - ihtiyat akçesi tirketin 
yevmiye defterinde mukayyet de
ğil midir ? Neden ayrıca ihtiyat 
akçesi için defter tutuyorlar ? 

M. Jordan - Ben bu vazi· 
feye tayin edildikten sonra ihti· 
yat defteri tutulmadı. 

Reis - Zamanmızda Emin Be
ye yapması icap eden memuriyeti 
yapmamak için ı o bin lira rnı
vet verildi. Ne dersiniz ? 

Bir Ev Kirası 
M. Jordan - Benim zamamm· 

da böyle bir para verilmedi. 
Ben Emin Beyi, yapması icap 
eden işlerden men veya yapma· 
ması icap eden işleri yapması 
için para vermedim. 

Mahkeme katibi hesap cet• 
veUerİnİ· gösterdi : 

· · ~eis - ·Ne i;lersiniz? _ 
M. joraan - Bu .. para •erildi..: 

lekette fazla sarf edilmesini, 
arpa fiatinin ytiksetilmesini 
ve binnetice köylnnün refahım 
temin edecektir. 

Bir zamanlar gazeller bira fiat
lerinin indirilmesi için neşriyatta 
bulunmuşlardı. Fabrika, elinde 
eski fiatten stok arpa bulundu
ğunu ileri sürerek fiatlerin indl
rilemiyeçeğini yazdı. O gtıııden 
bugtlne kadar bir buçuk sene 
geçti fiatler bili inmedi. Fıatler 
mutlak surette indirilmelidir. 

LGJeburıu 

Bir kariinb 

ği tarihte ben lzmirde değildim. 
Reis - Geldikten sonra he

saplan kontrol etmediniz mi? 
M. jordan - Kontrol ettim. 
Reis - Emeste (5) hazirandı 

600 lira ev kirası verilmiş. 
M. Jordan • Ernest ismi mllse 

taardır. Bunu evvelce de söyle
dim. Bu müstaar isim 930 senesi 
nihayetinde istimale devam edil
miştir. Şirketin ihtiyat akçesini 
bozmak istemedim. Diğer hesap
tan verdim. 

1 O Bin Lira Rüşvet 
Müddeiumumi Muavini Ziya 

Bey - Erneste rüşvet verilmİf. 
Bunun ev kirası yazılmasma 
sebep nedir? 

M. Jordan - •.....• 
Reis - Erneste aynca 10 bin 

lira verilmiş; ne dersiniz? 
M. Jordan - Ben bu parayı 

Yunanintana giderken aldım. 
Reis - Bunu sarahaten yaz• 

mak icap etmezmiydi. Neden 
Emest namına kaydedilmiştir. 

M. Jordan - Bu hususta hata 
edilmiştir. 

Müddeiumumi Muavini Ziya 
Bey - Hazırhk tahkikatında Jor
dan Efendi ,. Ernestin Emin Bey 
olduğunu öğrendim " diye ifade 
vermişti. Şimdi neden söylemiyor? 

M. Jordan - iki Eroest vardır. 
Reis - T ediyatta Amiri ita 

kimdir? 
Jordan - Müdür iv Gifre veya 

ben. 
Reis - Bazı muhas~be evra· 

kının imha edildiği anlaşıhyor. 
Bu sabtekirlık değil midir? 

M. Jordan - Ehemmiyetli 'fe

ıaik imha edilmemiştir. Baıı ev• 
rakı Fransaya götürdüm. 

Bu defterlerin gönderilmesini 
Fransaya yazdım. Henüz cevap 
alamadım. 

Jordan Ef.nin bundan sonraki 
ifadeleri de böyle biribirini tut
mıyan ve mübayenet ar:ıeden 
cllmlelerd~n ibarettir. 

Muhakemenin bugtinkll celse
sinde bu karanlık hadisenin bir
çok noktalan aydınlanmışbr. 
Bundan sonraki muhakeme saf.. 
balannda bu hAdisenin bütan 
guli noktalannın mq-dana çıka
cağı muhakkakbr~ : 

· Multakeme talik · ~ilmiştir. 
. A.1,.M 
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• Rut Selvin Bizim lzmir Marlen Ditrilı 

1 
Mahkemege 

ncirini Çok Seviyor Verildi/ 
Meşhur ve güz.el yıldız Marlen 

Ditrihin çevirdiği filimlerin reji
airlüğünü Fon Ştrenberg yap-

Güzel gılılızın Son Podaga hdigesi 
Holiwt ( Hususi ) - Sinema 

dllnyasım parlatan ıözel yddız-
1.nn hepsi de ayn ayn merak " 
hevea sahibidirler.Kimi kendi gibi 
ıtızel gllvercia sever,kimi papağan 
besler, bir diğeri tilki meraklısı
dır. itte yeni yaldWardan aevimll 
(Rat Selvin) de oda merakhsıdır. 
Bilhaua Şark uaulll tezyin ve ter
tip edilen odalar gUzel Selvinin en 
çok hoıuna giden bir manzaradır. 

Cici yıldızın fiizel bir park 
içersine yerleşmiş olan k6şknnlln 
alt kabnda kilçük bir prk odUI 
vardır. Bu odanın kaşelerine 
bakırdan yapılmış ay-yıldızla za
rif abajurlar yerleştirilmiştir. 

Abajurlann içlerinde yanan 
yeıil camla elektrik llmba11 et· 
rafa tatlı bir •tık neşreder. Du· 
Yarlarda birkaç kıymetli eski TOrk 
laalılan ve dedelerimizin cenk mey• 
danlarında kullandığı tarihi kıhç-
lar asılıdır. Odanın bir kenann
da da Oç lllleli bir narpe var
dır.Ayrıca odanın ortasında bu
lunan kOçUk d6rt ayaklı bir ma
Anın &zerinde de alaturka bir 
kahve takımı vardır. Şarkın en 
l[ilzel işlerinden olan bu kahve 
talomı alta tane kırmızı fincan,iki 
pirinç cezve ve bir de kahve deiir
meainden ibarettir. Odanınbir 1'6-
teainde bnlunan dolabın ilst çek· 
meceainde de güzel yıldızın çolr 
•e•diği prk teabihleri vardır. 

Selvin bizim lzmir incirlerini 
okadar aever ki ıofra&1ndan he
men biç eksik etmez. Şöhretini 
pek k... bir zamanda temin 
eden bu sevimli yıldız kediye de 
meraklıdır. Evinde tombul ve 
b~m beyaz bir kedisi vardır. 
Diyor ki: .. Benim bir pzel AR
~ara kedım oı.. onu on bin dolara 
•sorta ettiririm." 

~Dael. Sel'rin . 800 çakartbjl 
resmıne ımau-. --~ Ye •• 
........ ~)imlariı. (~&.ta). 
.... be~ etmlftil. .ripw. 

Anita Pajın 
Büyük Annesi 

G&ıel, cici Anita Paj seçen 
ılhl Holinrtta arkadqla
nna bir oyun yapmıı, bepaiai 
~ldlrmfiıtnr. Şirin Anita aaa
dıklan karııhrmış ve bilyiik an
n~ainin. il~ geoçliiinde ıiydlji 
bır elbıseyı çıkararak fiymİf, o 
kıyafet l 1e meydana çakmqbr. Ani
taJI bu .-.sld ~yaletle ıiren ar
kadallara rile l:&le ~ablDHtludar. 
Biz.de ~el ylhlım• ı,~ _. 
~ .,,,~.~ ..... 
..-.~1J·•~ona. 

ı 
maktadır. Ştrembergin kan11 ge
çenlerde Marlen Ditrihi mahke
meye vermiştir. Bu kadın, istida· 
unda şunlan yazmaktadır. .. Mar-
len Ditrib ismindeki artist kocam 
Fon Strenbergi baştan çıkarmıt
br. Kendisinin tecziyesini talep 
ederim. " Bu hldise bütlhı sine
ma lleminde bomba gibi patla· 
IDlf ve mllthiı bir dedikodu fır
tmuı ortalığı kaplamıfbr. 

Fakat araya pen ba11 kum
panya clirekt6rleri, Ştrenberp 
bnaım teakin etmişler " dan
dan yazıeçirtmiflerdir. 

Şunu da aiyliyelim ki, ı&zel 
Marlea bu hadiseden mtlteeuir 
olarak haatalanlDlf ve yataja 
dllfmOttOr. ----
Birigit Helm Ve 

Atlantit 

ilk olarak çeYirdiii Metrepo
lia iamindeki filimlerden 10nra 
lamini ebedi olarak sinema me
ralddannm hafızalanna yerlefti
ren meıhur Alman yıldızı ıtızel 
Briıit Heba timdi de FraD111 edip
lerinden Piyer Benavanm Atlantit 

iaınindeki eserini oynamlfbr. G&zel 
yıldız, yeni çevirdiği filimde ba
nda zevkle girdOtnnUz tekilde 
1eyredilmektedir. 

Caki Kuperin Heyecanı 
Koçak yıldız Caki Kuper 

ıeçenlerde g6zel yıldızlarclu 
Tallulak Baakhet ile taıufmafbr. 
Bir ıueteei bu tan11ma ml
nuebetile kUçOk Cakiye heyecan 
duyup duymadığını ıormut •• 
Cald ıu cevabı yermiştir: 

.. _ Buna bana niçin IOru-

yonunuz? Miı Tallulaya 80'1lllm.. 

Amarika Yavrusu 
Gazel ,.Jdıı AnnabeBa Bacla

pettede ( Amerika ya..,..) -. 
minde bir filim çeYİl'.miye Htla
mlfbr. F•at artist IOD J.lnlerde 
Al• .... ...., ... , ... ..... 
"""''· .,......,_ .... t~ 
----~. 

anlabr • 

Patrisya An, Holivudun 
En Zengin Bebeğidir 

Patr&gtı An, 6aluı Valla Fonlu 1mcal•ntl11 
l 'lıl Sinema dllnyumda, beyDls 

JOan ır1.arşın erkekler, ıenç ve gnzel kızlar. 
V • E' il.. • • hatta yedi yapndan biraz bnyllr 
1 enı ıoısesı çocaklar para kazamyorlar. .... 

Kaliforniyada ilkbahar ıelcll, 
havalar çoktan umcb. Orada 
fimcll bllttha ydcbzlar birer büar 
çiçeii pbi dekolte elw.elerle 
ıeliyorlar. Burada slfdltlnlz 
,Ozel yaldız Jou Mart Wabalıana 
werefiae ... moda bir elbiM 
yapbrmtfbr. Eıa1e11 Joan dijer 
~~,:' •••••• •e orijiaal eJ.. 

yapbrmalcla fti•et al-
mp. Bu rUİIJl6e ~ 
~ de Jo-.aa ~P
.asliy• ea.: yeni eJbileal~ 

lar rlaterdilderi istidadın Jmyyeı. 
tine, aldıldan f6hretin b&y&ldtl
jGDe l'lre kendilerine huant 
temin ediyorlar. içlerinde hafta. 
da, bizim paramızla iki ytb. bin 
liradan tutunuz da 7anm milyon 
liraya kadar para kazananlar 
pek çoktur. Tabii bu filim mil
yonerlerinin masraflan da ona 
glreclir. Zenp yıldızlardan her 
birinin hiç olmazsa dört, bet 
tane huaual otomobili, fimenclif• 
latuyonunda yalnız kendi emrine 
amade husud vagonlan, tayya-
releri, motlrleri ve saireleri var
chr. Baalarm hepsi para ile olar. 

Fakatbuirili,makh artiltl• 
araaında, heniz iki veya iç ya
flDdaki bebek yıldızlar da bir 
hayli yekin teşkil ediyorlar. 

' Bllham bu bebek kafilesinin 
~ aruma IOD zamanlarda kabfu 

Patriaya An ismindeki cici bebek 
~k blytlk bir f6hret uhibiclir. 
OyaaclJiı bebek rollerinde ob-
dar muvaffakıyet kazamyor ld 
bu ylmen mensup oldup eiae
ma kumpanyuı ihya olmaktaclm 
Henlh= ağzı lllt kokan ba k8çlk 
yana ağla..,. ve ,nime ulmele-
rinde hayretle kaq.lanacalı de
rececle melaaret l'klermekteclir. 
Pa~ bahul mqhar artist
lerden Vallu Forttur. Vallu, 
heals cl&t yapnda bulunan c+ 
,_. heniz alb aybk bahmclap 
••andanberl artid tert,lyeal 
verdirmektedir. Bu uyecle klçlk 
bebek daha timdidea milyoner 
• ..... ôynadıja 6limleria ... 
ka....t.rchia 1enet olclakp ..... 
lalm bir yekin tuta,or. Ba ... 
1tep1e ldlçldk ,.ıc1ı._ ( ~ 
Bebek) ,iwmini ~- Ka
... , blriktinliii .,..._ ..... 
,.. ..,.,.... de ~ kdı 2231 
ı ..... Wr......., ...... ,,v .. 
---~~ .... ... 
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lsmail, güzel kızların Haruna 
• Denanir" i uııutturamamasından 
dolayı müteessirdi. Esir tacirinin 
bu teklifi üzerine düşllndil. Kız

ların nağmeleriJe, rakslarile 
gllzellikleri fevkinde bir tesir 
yapabilmelerini ve bu suretle 
Denanir aleyhine muvaffakıyet 
kauınmalannı muhtemel gördll. 
• Peki ,. demek için tacidar ye
feninden gözile izin diledi. Hal· 
buki Harun, çoktan böyle bir 
eğlenceye rıza göstermiı bulunu
yordu. Bir esir tacirinin evinde 
içmek, şarkı dinlemek v~ oyu~ ~e>:9 
retmek onun için cazip bır yenilıkti. 
Hatta o, Fen hasın teklifini dinler
ken başka şeyler bile düşünmiye 
başbmışb. Y almz üç kıu değil, 

evde - siyah, beyaz, esmer, sarı 
ye habeşl - nekadar halayık varsa 
Lepisini bir yere toplayıp bağırt• 
mak, sıçratmak ve sarboşlatmak 
istiyordu. Kendi sarayında yap
bğı eğlenceler, hüviyetinin mal· 
lüm olması dolayısile, adeta re5-
nıl mahiyette cereyan ediyor• 
du. Hangi baJayığa el uzatsa 
bürmetkir bir buse ile parmak· 
ları ıslanıyordu, hangi kıza te
bessüm etse o tebessüm, ınkran 
aecdesile ayaklarına iade olunu
Jordu. Burada tanılmıyordul Bi
naenaleyh harf endaılıklannnı, el 
aarkıntılıkJannın, güzele takılır
larınan baıan nahoı g6rllnmesi. 
reddolunması ihtimali vardı. 
Bu ihtimal , ona timdiden 
tath ve cazip görünüyordu. Bu 
ıuretle amcasmm işaretine hemen 
muvafakat 1 cevabile mukabele
de bulundu: 

- AIA, dedi, kabul edelim. 
Y almz bir tart var. 

f enhas. telaşlı bir tavırla 
ıordu: 

- Ne tartı? 
- Yapılacak masrafı, rakka-

.elerin ve hanendelerin zahmetini 
CSdiyeceğiıl 

Esir taciri, pek kblı bir tek· 
lif olan bu kibarca şarta karşı 

ıahte bir istiğna gösterdi: 

- Olmaz, kal'iyyen olmaz. 
Ben ıiıi neşelendirmek ! ve 
alacnğınız kızlan yakından 
tanımanıza hizmet etmek iste
nıekle beraber j bilhassa nef
ıim için lıahralar kazanmayı, ya• 

ni kızlarımla vedalaşmayı tasar
yoruın. Sizden nasal ficret alabilirim? 

Harunürreşit, lıyafetini teb
dil etmesine ve me~buliyeler 
içinde hwvardalık yapmak h•rsile 
yanıp tutuşmasına rağmen ruhi 
ltiyatlarından kurtulamıyordu. Bir 
halife için, bir şebinşah için.Fenbaf. 
gibilerin ikramını kah'11 etmek 
mümkün değildi. 

Gerçi bu ikramın bede· 
lini faizileJ birlikte bilahare 
&demek kabildi. LAkin o, yeni 
adım attığı bu garip Alemlere 
benUz alışamadığı için titizlik 
göstermekten geri kalamıyordu. 
Bu sebeple ısrar etil: 

- O halde yann gelelim. 
Çünki ücretini ödemediğimiz eğ· 
lencdere iştirak etmiye alışkın 

değiliz. 
Fen has, emirülmOminhı ne gibi 

duygularla hareket ettiğini anla· 
cl.ı ve nazlanmaya bıraktı: 

- PekilA, dedi, darılmayınız. 
Yarın kızların bedelini verirken 
diğer masraftan da 6deniniz.Şi~ 
il .bana mlıaade edin.iz de l(İdo-

yim,kızlan ve odayı hazırlayayım! .. 
Fen bas, ıalon kapısına ge

lip te: 
- Buynın, beni takip edin, 

herşey haz:rdır 1 
Dediği vakit Harun, eniko

nu heyecan geçirdi ve hemen 
yerinden fırladı. Yeni bir oyun 
görecek, yeni bir şey giyecek, 
yeni bir yemi~ yiyecek çocuklar 
gibi seviniyordu. Bu evi teme-
linden yıkmak, huzuruna 
çıkacak kızlan bir saniyede 
hasretlerine kavuşturmak veya 
zindanlara koymak, fU çalımlı 

esir tacirini köpekler gibi yerlere 
yahnp yaltaklandırmak, hulasa iyi 
ve fena en umulmaz şeyleri yap
mak kudretine malik iken götü
rüldüğil odada aJelade bir tacir 
aczile k6şelere çekilip oturmak 
nasıl bosuna gidiyorsa o meç
huliyeHn himayesi altında çıl· 
gm iştihalara bürünerek ıer

seri hamleler yapmak arzusu 
da yüreğine neşeler dolduruyor
du. Amcası lsmailin nerede olur
sa olsun ve ne vaziyette bulu· 
oursa bulunsun ağırlığını terket· 
miyecegını. tla~imilik vekarını 
bozmıyacağını bi!iyordu. Fakat 
bu gece onu da zorla kendisine 
uydurmağı kuruyordu. Ak aakal· 
b ibtiyana gittikçe çoğalan bir 
sarho~luk içinde başından sarığını. 
IUtünden maşlağını atmak ısbra· 

rına düşmesi ve " Dahitek ya 
bint, dahiJek ya kamer, Emut, 1 " 
F eryadile yerlere kapanması cid· 
den şık bir manzara olacaktı. 

( Arkuı Yar ) 
• 

=:RADYO:=-
2 Nisan 932 Cuma 

IST ANBUL - ( 1200 metre ) 18 
rramofon, 19,S Vedia Rıza Hanım. 

20.s komedi. ~1 Lıci Hanım. 22 laD· 
~o or kestraıı.. 

BÜKREŞ - ( 394 met?e ) 20,40 
iTAmofon. 21 ıuk konseri 21,4.S 
tiyatrodan nakıL 

BELGRAD - ( 429 metre ) 20,0S 
Vlyanadan naklen Hayden lconaerL 

ROMA - ( 441 metre ) 21,45 
Lombarda'nın " Saadet Olkeai • U• 
m ndo 'd opereti. 

P .,AG - ( 488 metre ) 20,0S Vi· 
1anadan naklen Hayden i'eccsi. 

VIY ANA -- ( 517 metre ) 20,0S 
Hayden geceıl. 

PEŞTE - ( 550 metre ) 20,40 
Yüksek muıikl meldebindea nakıL 

V ARŞOV A - ( 1411 metre ) 21 
muıikiıi musahabe, 21,lS filarmoni. 
23,50 cazbant. 

DERUN - ( 163S metre ) 21 Va· 
tlnatondan bakıl. 21,12 Rodolinda 
operaıı. 

2 Nisan 932 Cumartesi 
IST ANBUL - ( 1200 metre ) 18 

i'ramofon. 19,S Darüttalim heyeti. 
20,S 11ramofoıı. 21 Darüttalim heyetJ, 
22 orkes ra. 

BÜKREŞ - (594uıetre) 20,4D Taiı 
operaaı. 

BELGRAD - (429 metre) 20,30 
Viyanadan naklen filarmoni. 

ROMA - (449 metre) 21,0S l'r•· 
mofon, 21,4S operadan 1J1:kil. 

PERAG - ( 488 metre ) 20,20 
ıcn muıiki, 

VIY ANA - ( 517 metre ) 19,45 
Haydcn ihtafali, 22,·1S danı haval:ın. 

PEŞTE - (550 mette) 20,40 piya• 
no kon1eri, 21,30 operet parçalan. 
VARŞOV A - ( 1411 metre) 20,3S 

Vi1anadan nakiL 
BERLİN - (163S metre) 20,JS Vl· 

1anadaa aakil. 

SON POSTA 

Selanik Bankası 
Dün Senelik Heyeti Umu .. 

miye içtimaı Yapıldı 

Selanik Bankası senelik ateli· 
de heyeti umumiye içtimaı dün 
Galatadaki Selanik Bankası bi· 
nasında sabah saat on birde 
Meclisi idare Reisi Faik Nüzhet 
Beyin tahb riyasetinde içtima 
etmiştir. 

Meclisi idare azasından olup 
Paristen avdet eden Metr Salim 
Bey içtimada hazır bulunmuştur. 
Heyeti Umumiye içtimaında itti
haz edilen kararlar berveçbi 
atidir: 

1 - Meclisi idarenin ve mu
raktplerin 1931 denei hesabl
yesine dair olan raporlanm kabul 
ve tasdik etmiştir. 

2 - l 931 devrel muamelesi
'le ait hesapları tasdik ve kir 
ve zarar hcsabmın bakıyei mat• 
lubu olan {119.485, 10) frangın 
gelecek seneye devrine karar 
verilmİJ ye mecJiğ idareyi bu 
devre muamelahndan ibra eyle
miştir. Meclisi idare azası rey 
vermeksizin, bu karar hissedara• 
tarafından müUefikan kabul edil· 
miştir. 

3 - Heyeti umumiye; Mösy& 
Alfred Jourdanne, Mösyö Edou· 
ard Julia ve Mösyö Demetrius 
ZafiropouJoyu yeniden ve Möı1y6 

de Lowernette Saint Maurke'iıı 
intihabım tasdik etmiştir. 

4 - Heyeti umumiye Reşit 
Saffet ve Sezai Beylerle Mösyl 
Conteaux'u mürakip intihap et
miştir. 

Haydutlar Bır Bankayı Soydular 
Mineapolis. 30 - Mitralyöz, 

ttif ele ve tabancalarla müsdlah 
7 haydut Nortb Weıtern Natio
nal Bank1n bir şubesine girerek 
ve 50,000 dolar nakit ve 150.000 
dolar kıymetinde esham çalarak 
kaçmışlardır. ----
Romanyada Demir ,uhafızıar 

Kaldırıldı 

Bnkreş, 31 - Musevi aleyhta
n Ye Faşistliğe mütemayil olan 
.. Demir muhafız,. teşkilab bükü· 
met tarafından lağvedilmiştir. 
Hükümet aleyhindeki beyanna
meler hükümet tarafından topla· 
t.Jmışbr. 

• . ' ... , ·-·. - tı 

Borsa Fia tleri 

Kambiyo 

Fransız Frangı 
lngiJiz liruı 
Polar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
İsviçre fran21 
Leva 
Florin 
Kuron ç. 
Şiling A. 
Peuta 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Çe"onets 

Tahvillt 

1. DabiU 
O. Muvahhide 
A. Demiryolu 

Borsa 

Altın 

Mecidiye 
Banknot 
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Nisan 1 

Japonyada Meydana 
Çıkan Fesat T ertibab 

Bu Fesadı Tertip 
Parti Olduğu 

Ettirenin Askeri 
İddia Ediliyor 

Bugiinkü Japon BaJVekili, ailesi arasında, 
Jıusust lıagatıntla • 

Tokyodan yazılıyor: iş başın- ' azmettikleri eşhas listestne dahil 
daki bazı Japon devlet adamlan• bulunma~, b~kikaten •.nl~şılmaı 
nın ortadan kaldınlmasına matuf bir vazıyet ıbd~ı «:tmıştı~. Bu 
bir suikast şebekesinin meydana itibarla yakın bır atıde, bır ka· 
çıkması, Japon efkarı umumiye- bine buhranının wkuu tabii ola• 
sinde azim bir akis ve heyecan rak beklenebilir. 
uyand~ır. • • • Bu takdirde iktidar mevikine 

Japon askeri partısının "ncu- belki bir asker gelecek, o vakit 
da getirdiği gizli teşkilat mensu- uzak şarkın yaziyeti değişecek, 
bu olan suikastçılan~ ele geçmk belki Rusyaya karşı tiddetli bir 
si vuiyeti garip hır ıckl~ ~o • hareket yapılaca~ fırsat bu fır-ç- k" b gun- ıktıdar muştur. un ı, u . aatbr diye büyük okyanus sahil• 
mevkiiııde bulunan İn~ke kabıne- lerinde. Rusya ile Japonyanıa 
ai, tam bir askeri bükümet acf.. mevcut ibtiliflan kökünden bal• 
dedilmemekle beraber Japon u- ledilmiye çalışılacaktır. Fakat bü-
keri partisinin fikirlerini lcunetle tün bunlann yapılabilmesi paraya 
terviç eden bir teşekküldür. mütevakkıfbr Ye eğer Japonya 

O teşekküle mensup bir bu parayı hariçten b?la~ilir~e, 
k ....... 11 ve bi'hassa reis M. derhal harekele geçmesı bır gun ısım ___. dd b·ı· lnukenin de miifritlerin öldümıiye meselesi a oluna ı ır. 

• • 
aı 

Sevenlerin Günahı 
DOUGLAS FAIRBANI< Jr. -Rose Hobart 

H klldar heyecanlı btr •tkı. •tlc kadar kuTVe il bir barbl yqahr 1~000 k'tlllk bir 
arp akU ı.u ııa lttlrak ehaltlordlr. ordu, 10 batarya topçu kuYYetl fılmlnlıı aıe: mcv u 

IJlYc.lca ı P. O. C. diinya haberler!. 
BugGn 10 ır.z tcı tenııl!Jltlı matfne. Dulwu11ye 25 kUJ'tıttur'. 

"' . "' 
.. şeıuadebaşı: M LLI ve HiLAL sinemalarda 

Şarlo: Ş E H İ R IŞIKLARI 
kahkahalar kralı Ş A R L O 'nun en son şaheseri 

büyük muvaffakiyetJerle devam 

Bugün saat l 1 den itibaren devamt 

ediyor. 

matineler. 

Bugün görülecek iki film: 

MELEK sinemasında ELHAMRA 
MARY GLORY VE sİPemasmda 

FERNAND GRA VEY Meksikalı Dansöz 
D •• O 1 k ( La courtisane Mexicaine ) 
UŞeS 1.QCQ Sln Bq döndürücü musiki ve şarlatan 

"Tu seru Dilchn • • havi bir film. 
t de. & ıea ve mGkemnıel mm, 

mm n L kt dır ICluı.. lapanyolca •3zlD - ıarkıhchr. herkes( aiııem•r• aoşturma • • • 1 • 
tı P t Jurnal ye F ox halihazır dünya havadıs erı. Aveten : aramoun • , 

t · t Lindber'in og· !unun kaç·rılması ve Brıand ın 
Hu.!us neşnya : ... ----------cenaze alayı. • 

Raşit Rıza Tiyatrosu Şehzadebaşa 
Buıı'l• matine aaat J~t• 

ı•ce aaat 21,30 da 

AFACAN ~ 
Komedi 4 perde 

Nakleden: 
Mahmut Yesari B. 

Economou Operet Heyeti 
Fransız Tiyatrosunda 

BuıGa l inci matlae 14,30 te 

Les Apacbes d'at!ıenea 
fktHl matine 18 de 

TRlS AGAPES 

Bu akşam 
saat 21,30 ta 

SAATÇi 
Musikili kome

di 3 perde 
Yazan ye bes

teliyen: 
Celil Esat 

Fiatlarda ten• 
zilit yoktur. 

lSTAHBUL BillDIYES) 

~~ ~ ~~ 
1111 

11111111 

Aktaıa .... 21.31 .. 

To Lıibi T~ 



Cenaze Saraydan Aynlırken Harem 
Dairesi Feryat Ve Figan içindeydi 

Cenaze Merasimi Mükemmel Olacaktı 
~~------~~~~ 

ZIYA ŞAKIR 1 
Her h111dt.ı mahjıudur 

NAKiLi 
Bu em Wlkümdara karşı son 

defa olarak raıianei -selimı ifa 
eden ukerJer, tüfeklerini boy~n
lanaa asmış, namlularm ucu yere 
çevrilmi.J, çehrelerinin hatlan te· 
essürle gerilmiş, tylece -dimdik 
duruyor.. Önlerinden geçirilt.n 
ıal örtülti cesedi, sabit nazarlarla 
takip ediyorlardL 

-277-
11 Şubat 1918 Puarteal 

Sabahleyin erkenden, Beşikt~ı 
istikametinden gelen büyük hır 
istimbot saray rıhtımına yanaşb. 

istim bottan. Kızlarağası F ahred· 
elin Ağa ile ( Mabeyni Humayua )-

d• s&aderilea heyet çaktı ve 
mütealabea de yeni yapbrılmıı 
bir sal çıkanldı. Bu sal, mustatil 

ıe' linde, •ti açık bir tabuta 
lteDZİJOnlu. 

Heyetin ltir kısmı, muhafızla· 
ftD ocluma alındı. Bir kısmı da 
harem dairesine geçti. Bunlar, 

.cenazeyi hazırlıyacak ve ( iradei 
padişahı ) ye amade bulundura· 
caklarcL. 

Hazırlık başladı. Sal harem 
dairesine, Abdülhamidin oda ka· 
pası önüne getirildi. içine beyaz 

semin üzerine kaJm ve san çiz
ıili b&yük bir yatak çarşafı ee
rildi. Abdllhamidin Bap, yatağı1e 
aala nakledildi. Uryan viicudu 
eneli bir keten örtil ile ve 
aonra da koyu renkli, •arı Ye yeşil 
itlemeli kıymettar bir Hint talile 
lrtüldtl. 

Saat dokuzu çeyrek geçiyor
du. Cenazenin,. Topkapı saraynıa 
nakline ve orada mutat merasimle 
teçhiz ve teklifmi icra edildikten 
aoara Sultamaahmut tllrbemade 
defnine iradei 1eniye prefaadar 
•claia teblil' edildi. 

Sarayda, herkes birdenbire 
hrekete geldi. Senelerdenberi 
bu Arayın tenha bir klfesinde, 
mahpus ve mlmevi bir ba1at 
aeçiren Abcliilbamidi. 80ll menzi
line kadar herkes tefyi etmek 
latiyorda. 

Bir bölilk asker, aert adım
larla kumlan eze eze aaray bah
çesine sıirdi. Saray binasına karşı 
cephe alarak (T aJat kapw) ından 
itibaren ileri doğru dizildi. Ha
yabnda Abdülbamidi muhafua 
eden bu asker, •imdi onun na
•• aell.alıyacaktı. 

Sahkapıya getirildifi zaman 
eneli damat Arif Hikmet Pap 
ile clifer ıehzadeler unlddar, 

bJclıımak iatedilu. Fakat. Ser
aulaafız Rasim Bey, ileri atalda: 

- Bu aoa Taife, biı:e düpr. 
Dedi. Orada bulman muhafa 

sabitler, salın kollannclaa tut
a.a., Abdilbamidin birah eese
tliai, omnlannaa htllle kaldar
tlalar. 

Sal, hafif bir temenD~le yu
bn kalktı. Botazdan relen ha
fif bir rOzglrla Abdt1hamidin 
.... llllndekl ıal dalıalanch. 
Bu berrak pbat gllniln6n parlak 
ıtınefl. DaflD &stftndeki pla 
abediyor, altındaki narin cese
din baza akaammdaki kabarblan 
t.aria bir surette 1rösteriyordu. 

Bu kllçllk 6lllm mevkibi, aiu' 
adımlarla taht kapısına doğru 
Derlerken kumlar hışırdıyordu. 

Cenaze, istimbota yerleıtirildi. 
Şehzadeler, damatlar, ve bazı 
muhafız zabitler de cenaze istim
botuna bindi. Artık. Abdülhami· 

din 1orgua vllcuduaa. ebedi iatira· 
hatgabuaa yerlCflirmiye gatlrü· 
yorlardı.. istimbot nbtımdaa ay· 

nhp ta boğann Mirin ve llcivert 
aularını yara yara saraydan uzak
laşırken, harem pencerelerinden 

yükselen feryat ve figan ayuka 
çıkıyor, işitenleri dilhun ediyordu. 

"" Bu esnada, (Meclisi Meb'uaan) 
içtima ef,.ı"şti. 

Reis Hacı Adil Bey, celseyi 
küşat ettikten soma ayağa kal-

kanca Meclis azalan da kayam 
etti ve bepisi de derin bir sükiıt 

içinde Teisin beyanatını dinlemiye 
hazırlandı. 

Hae1 Adil Bey, gözlllitınOn 
camları alhnda parıldayan göz· 
lecini heyet lb:eriade gezdirdikten 

-----------------~ 
Resminizi Bize Gönderiniz, 

Jf. * Size Tabiatinizi Sögli!Jelim. 

MUZAFFER S.,; Zekidir, 
iatimm• ..-er. 
Teri>iyelri in
rinde meft:J• 
Dinin tesiri gö
riil mek t e dir. 

FiD mncadele
den, gtırültlcil 

Ye kaYgacı ol
maktan milc
teniptir. Gözü 

..Oyikte ve bü
yüklüktedir. Meafeat bUSU1111da 
tok pzliilük aösterir. 

• 89 ViLDAN HANIM; (Fotoğ· 
rafuun dercini iatemiJor.) Kıa

men bftanile mağrurdur. lluhit 

Ye muhatabı &zerinde sevgi sa
huında tesir yapacağına emindir. 

Etrafım kendisile meşgul edebi· 

lir. Çabuk aluur Ye müteessir olur. 
Rrt muameleye nadanlığa 

ve tahakküme tahammW edemez. 

Orijinal şeyleri •ever. artist
leri takdir ·Ve bazı ahvatde taklit-

ten haz duyar, arkadaşları tara
fından umumiyetle sevilir ev itle

rinin kuyudatandaa •kalır. Maabaza 
iMene bertey elinden gelir. 

Afk bahsinde hasa• w kıe
kançbr. Sevgi temayiillerini belH 
etmek istemez, mtistağni ve 
mil,külpesent davranır, musikiyi 
ıevebilir, selim ve bedii zevklere 
llkayt kalmayabilir. Giydiji wey
leri kendiaine yaklfbnr. 

sonra: 
- Ef endil~f... 
Dedi. Birkaç aaniye sllkôt 

etti. Bu sükut, söy1iyeceği söz· 

lerio ehemmiyetini ihsas ediyor
du. Herkeı başını önüne ej'miş, 

dikkatle dinliyordu. Reis, söyle
miye başladı: 

- Cenabı Hak, öm6r ve afi
yeti tahaneyi müzdat huyunun .. 
Hakanı Sabık Abdülhamidi Ham 
Sani Huretleri. dün irtihali dan
beka eyJediler. 

O aıada Media salonunu• 111-
ktta içinde, birçok sesler bin"bi· 

rine karııarak bir deniz dalpaı 
gibi gürledi: 

- Al1ab, rahmet eyleain ... 

Reiı bekledi. Bu ıeı dalga• 
aınm, koridorlara taşan velvelesi 

geçtikten ıonra. be)anabna de
vam etti: 

-Şevketmaap Efendimiz, bira· 
derlerinia de'bi dirini saltanab 

seniye mucibince, hükilmdarana 
mahsus bir alayıvali ile cenaze 

merasiminin icruım ferman ba
yurduklanndan, Divanı Riyaset, 
Heyeti Celilenizi temsilen bu 
merasime iştirak edecektir. 

Dedi ve celeseye hitam verdi. 
~ Arkaaı Yar• 

1 ' 
Birkaç Fıkra 

• 

lngillz Kıralının 
Cevabı 

ı.a kırak berberini ~k _. 
ver. Bu adam, yahuz b-alm de
iil. bOttn kıral ailesinüa berbe
ridir. Bir gün BiikingMJ Paı.. 
Sarayuada bir balo tertip" 
edilir. Berberini çok •'ftÜil 
ip., etiket kaideleriai qan 
Karal, berberi de baloya davet 
edec ve ertesi giln fikrini 101V: 

- Baloyu nasıl bulclua? 
- Çok mükemmeldi .bqmet-

meap amma. af buyunmuz. da
Yetliler, bir parça kan,ıkça idL 

Kıral cevap verir : 
- Haldun var. Gelecek defa 

yalnaz berberleri çağuyız. 

ihtiyatlı Bir Adam 
Salamon kumar oynamıı ve 

kaybet..ifti. Fakat bybbettiği 
para kendisinin değil, astanran 
paruı idi. Ertesi glln, dOkklna 
geldiği zaman ustası hesap sor

du, Salamon ağlaya, ağlaya 
başına releni itiraf etti. 
Ustası deli gibi oldu ve ıordu: 

- Ba~kasının parası ile ku
mar oynanır mı biç? 

Salamon bilyük bir afiyetle 
cevap verdi: 

- Ya kendi paramla oymya
bilir mi idim? 

Fotofra/ Talılil KııpolUUUı 

11 indSayfamazda bulacaktınız. 

izi 
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Bugünün Romanı 
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1ş hayabndaki maceralarılDI 
bunamea kaydet.ek isin işe bq
ladığım ilk gündenheri yazdığım 
şu defteri de arbk kapıyorum. O 
hayata nihayet verdikten sonra 
bu deftere ae lüzW11 var? .. 

Aylardanberi ıbütOa earanma 
mahrem olan bu defter, ayni 
zamanda bütün dertlerimi dinliyen 
sadık ve ketum bir arkadqtı. 
Şimdi ba arkadqa, fU yukanda
ki satırlarla kalbimin en •on 
hiılerini ele teYdi ettikten 
80Dra ka pıyonun ve nele banka· 
cağım. Eski çamaşmmı• ar .. na 
aklıyorum. 

Mazinin zulmet ft tefaletiue 
elveda.. Ebediyen el-.eda ... 

17 lı1 an JD 

Artık isyan ediyorum.. BfttOn 
bizi bağlayan ve esir eden kuv
vetlere, bütün talih ve tevekknle, 
berşeye ve herşeye karşı isyan 
ediyorum.. Nedir bu çektiklerim 
Yarabbi 1. 

(Hayat, bir cidalden ibaret) 
miş, PekilA.. Fakat bu cidalin 
en çetinleri, hep bana mı tesa• 
düf ediyor. Bunun sonu hiç ıel
miyecek mi? .•. 

Şu sabrlan yazaraken, g&z
lerim cayır cayır yandığı halde, 
bir damla iÖZ yaşı bile çıkmıyor. 
Kalbimin btitiia membalarını bir
denbire kurutan bir alev, bntnn 
hislerimle beraber dimağımı da 
yakıp kavuruyor. 

Şu dakikada, ( tali)ve ( makad· 
derat ) diye zav.U. insanlarla 
eğlenen o btlyük kuvvet elline 
ıeçse, yalnız isyan etmek dejiJ, 
didik didik c:lidikliyeceğim. •• Ta· 
liada, mukadderata da, oman 
idare eden kunete de linet ohun. 

* Ne yazacağımı.. hatta 1u 
defteri aiçill açtığım Wle biJ.i. 
yol'lllll. Herdi ve merç içiacle 
bJan dimağın içiade fikirler Ye 
kelimeler biribirine çarplJOI'. 

Biru s&k6n bulmadıkça biç 
bir ıey yazamıyacaiım. 

• •Akfaa• 

Ne ise.. Amca Beyin ziyaret 
ve uasihatleri beni biraz teaelli 
etti. Şimdi, gllndizklhae nisbeten 
daha aakin bir haldeyim. Y annm 
ne olacağım bilmediiim için bari 
bugün. bayabmın son macerumı 
ıuraya kaydedeyim • 

* ( Tarabya ) daki nikib zi· 
yafetinden aonra pantiyonumuza 
avdet ettij'im zaman, hemen 
ıezlongun iizerine maıımif ve 
derin bir: 

- Oooh. 
Çekmiftim. Hayatının bOtlln 

ukdeleri çözülen ve isticbalini 
bntün parlakhğile ıören bir insan 
gibi.. Bunda da çok bakla idim. 
Zülbabar gibi bir kocaya ve bu 
kocanın temin ettifi refaha ka· 
vuıan genç bir kadaa. hayattan 
daha ne istiyebnir? •• 

Nitekim. nikihtan sonra Necil 
bile kulağıma ejilmif: 

- AblL. Durdun. durdun 
turnayı ta f&zitnd~n vurdun. •• 
Demişti. 

ZtUbaharla okadıır aevişmİf ve 
anlaşmışbk ki 6ç &lln İstanbul& bile 
inmedi. 

Yat:an: Z. Şalclr 

D6rd6ncü gUn, Zllbahar ls
tanbula indi. Avdet ederken 
birçok hediyelerle beraber b · r de 
havadis getirdi. Yüksek tabakaya 
mensup bazı ecnebi z~vat ile 
tamşm1ş, bunlarla bazı klrlı i,ler 
g6rmelc ihtimali varmış. 

Arada, bir samimiyet tesisi 
etmek için iki gece sonra bun• 
lan buraya davet edecek ve 
ıöyle hafif tertip bir ziyafet ve
recekmif... Ben onun bu arzusunu 
çok tabii karttladım. 

Artık içine karıştığım zengin 
we kibar bayabnm bu icabatına 
tibi o1a&ilmek için kendimi ha· 
zırladım. 

Zülbahar, beni tam bir salon 
kadını olmak llzere yetiıtirmek 
istiyor, bunun için en eneıl ( po
ker ) i öjrenmiye teşvik ediyerdu. 
Kiğıt oyunlar adan ne&et et· 
mekle beraber onun hamı i~in 
alika pterdim ve bir aüa 
zarfında epeyce ıeyler 6ğrendim. 

V ereceği•iz ziyafet tertibatile 
meşgul olunurken Zülbebamı ye· 
nilecek, içilecek ıeylerden ziyade 
deste deste iskambil kijıtlar na 
ehemmiyet verdiğini görüyordum. 
ZevcimiD bu merakma hayret 
ederken, gelen misafirleri daha 
hararetli birer pokerci gördükten 
aonra ona Jıak verdim. 

Ziyafet gecesi, zevcim tam 
.ekiz yiz elli beş lira kaybetti. 
Bu parayı alıp göturen misafirler 
bnyük bir memnuniyet hisaedcr
lerken Z&lbebann da az çok 
müteessir olması lhıml'elmez mi 
idi?. Hayır. Sekiz yüz elli bet 
lira gibi oldukça mllhim bir pa· 
rayı bir iki saat zarfanda kaybe
diveren zevcim, bilakia onlardan 
daha mesrur ve mümbeaitti. 

• Biriaci zipfeti, - Karlr aekiz 
••t fada ile • ikinci myafet ta
kip etti. Zllbelıann bu ıee. 
herttalda kazaaacağnn lmit edi
yordum. Fakat, oyundan aonra 
hesabım yapan zevcim, büa dlrt 
y&z otuz iki lira kaybettitini 
.ayledi ve yine hiç teesalir ıa.
termemeaile beni hayretlere ıark 
etti. 

Dlişllndüm, bu vaziyeti iatik-
balimiz için çok tehlikeli 16rdllm. 
Nekadar zengin olursak olalım; 
b&yle iki (gecede bir, sekiz ylıl 
elli •• Bin döri yiiz otuz lira kay
bediraek ueticemiziıı '°k Y.Jai• 
olacağım talunin ettim. 

( Poker ) in. zevcimde bir ip
till halini alcL;mı ıördjiim içila 
GllU bundan vazgeçirmek ilatimü 
olmadıiını aalı1ordum. F alrat 
biç olmaaa itidal dairende ve 
az para ile oyaamasam t..U.. 
karar ftl'clim ... S. kan keacliaiae 
tehliğ ettijim zaman güldi: 

- Bilir misin se vğilim, dedi. 
Dtmyada hastalıkların içinde 
( Poker iptilisı ) kadar tehlikeli 
bir illet yoktur... ( İtidal ), eliyor· 
sun, hiç ı&ft kızan bir oyun· 
cu bunu tatbike imkin bulabilir 
mi? •. Bin bet yüz, iki bin liranın 
ne ehemmiyeti var. Ôyle Alllan

lar olur ki, hir oyuncu b6ti. 
senetini, biitiin mevcudiyetini 
bir anda ortaya sir r .. ve bir tek 
sözle de itualann b pıini ka:r
beder. 
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Cenup Denizlerinde Bir_ Seyahat Macerası 

• Muharriri: 

Stakpool 
Itı 

Üç Serseri .. Üç Milyoner -21-

- Söyliyeyim: Makar yer yü
ıtinde eşine nadir tesadüf edilen 
aerserilerdendir. Bu son günlere 
gelinceye kadar hakkında tam 
malümata malik de~ldim. Yeni 
öğrendim. Öğrenince de karşısın
da ıcap eden tedbiri aldım. 
Bence vaziyet sarihtir: Eğer sefere 
evvetce kararlaştırdığımız gibi 
üç kişi olarak çıksaydmız ( Ma
kar ) m sizi ve arkadaşımzi alda
tacağı, altınları alarak kaçacağı 
•e orada belki de başınıza bir 
felaket getireceği muhakkaktı. 
Herifin herhangi bir oyun 
oynamasına mAni olmak için 
başma kendisin tanıyan bir 
nöbetçi koymak lazımdı. Tesa-
düf bu nöbetçiyi karşıma çıkar
dı. Yanımda getirdiğim adamdır, 
adı Huldur. Vaktile Makar 
tarafından dolandmlmışbr. Ve 
Makar hakkında birçok şeyler 
söylemektedir. Binaenaleyh heri
fin terbiyeli bir köpek gibi uslu 
durduracağı muhakkaktır. Tilman 
bu meselede iyi gördüğüme ve 
doğru düşündüğüme emin olma
lısınız 1 

- Olabilir, fakat yarabbi bu 
sefer de ne bedbaht adamlarla 
seyahat edeceğ;z 1 

- Merak etmeyiniz herşey 
yolunda gidecektir. Sade Maka
rm tehlikeli bir bomba olduğunu 
unutmamanız şarttır. Buna muka
bil (Makor) ın karşısında ( Hul) e 
itimat edebilirsiniz. Eğer araların
da bir hadise çıkarsa bilate
reddtit kaptanın tarafını tutunuz. 
Şimdi haydi arka tarafa gidelim. 
iki eski dostu karşılaşbrmanın 
sırası gelmiştir. 

Geminin arka tarafına döndü
ler ve kaptan Hul ile (Hagton)u· 
da yanlarma alarak kamaraya 
indiler. 

Makar masanın başına geçmiş 
alelacele karnını doyuruyordu. San
dalda (Sıkrit ) in yanında kaptan 
Hulü görünce blitün teşebbüsün 
akim kaldığına hükmetmiş ve 
aokağa atılmadan evvel bir defa 
daha karnını doyurmayı münasip 
görmüştü. 

Bununla beraber Sıkrit kama
raya girdiği zaman mütebessim· 
di. Hatta Makarm hüviyetini 
unutmuş görünüyordu. 

- Size dostlarınızdan birini 
ıretirdim diye söze başladı. Ka~ 
tan Hul de sefere iştirak etmek 
istedi, arzusuna muvafakat et
tim. Vekilim sıfatile yanınızda 
bulunacaktır. 

Hul kamaraya sonuncu oJarak 
gimıiştİı bir saniye kapının eşi
ğinde durdu, yüzü geniş bir 
tebessümle aydınlanmıştı, sanki 
senelerdenberi görmediği aziz 
bir dostu ile karşılaşmış gibi 
memnun görünüyordu : 

- Vay azizim, vay azızım, 
deyip duruyordu. Adeta gözleri
me İnaoamıyacağım geliyor. Fa
kat bir hayli şişmanlaşmışnı 
dostum l 

( Makar) m hissiyatmı yüzün
den anlamak mümkün değildi. 
Ayağa kalkmıştı: 

- Filhakika ciddea hayreti 
mucip bir tesadüf f Diye muka-
be'e etti. Buluşuşumuza çok 
memnun oldum. Değerli bir 
gemici bu gibi seferlerde 
hiçbir zaman fazla değildir. 
Vakıa kamarada sıkışacağız am
ma zarar yok 1.. 

Tekrar yerine oturarak taba
ğma birkaç tane sardalya aldı 
auya ortada hiçbir fevkaladelik 

"İki Düşman, Adeta Y ekdiğerini 
Senelerdenberi Görmemiş İki 

Dost Gibi Karşılaştılar.,, 
yokmuş gibi yemiye koyuldu. 

Bu hadise en büyük vak'aları 
bu derece metanetle karşıllyan 
(Makar)m ne kadar kuvvetli bir 
karaktere malik olduğunu 
(Sıkrit)e göstermiye kifayet etmiş
ti. Tam bu sırada zenci Ceki 
koca bir tabak omilet getirdi, 
hep birlikte sufray oturdular. 
İçlerinde ( Sıkrit ) in son dakika
da dördüncü bir arkadaş getir· 
mesinin sebebini anlamayan yalnız 

(Hagton) du. 
Vakıa kaptan (Hul)e bir sabah 

rastgelmiş olduğunu müphem 
bir surette hatırlıyordu, fakat bu 
hususta ağzını açmıya lüzum gör-

müyordu. Bu(Sıkrit)in bir teşebbüsü 
idi ve madem ki Tilman da 
memnundu, kendisi için söylene
cek bir ~ey ycktu. Yemeğin so
nuna doğru Sıkrit kHçük bir 
nutuk verdi : 

l 
- Efendiler, kılavuz neredeyse 

gelecektir. Rüzgar da müsaittir. 
Binaenaleyh bir iki saate kadar 
Sidneyden uzaklaşacağız demektir. 
Bu münasebetle size birkaç kelime 
söylemek isterim: Bu sefer, he
pimiz için de azçok bir ümit 
kapısıdır. Binaenaleyh muvaffa
kıyetle neticelenmesi için herkesin 
elinden gelen gayreti esirgemi
yeceğini muhakkak addederim. 

Bu takdirde kazanılacak 
paranın nasıl taksim edile
cegıne gelince bunu evvelce 
kararlaştırmıştık, bahse tekrar 
avdet edecek değiliz. Aramıza 

yeni iltihak eden kaptan (Hol) ün 
vaziyetine gelince: O bugün işler· 
den haberdardır ve hissesini ne 
sizinkilere ne de benimkine do
kunmadan doğrudan doğruya 
kaptan ( Hul ) den alacaktır.,, 

( Arkaaa var ) 

================= ----

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

------ --- ------
( Baş tarafa 6 ıncı sayfada ) 

T ahtaminare Kazmacı sokağında 
8 numarada Fatma, Beyoğlu 

13 üncü mektep beşinci sınıftan 
155 Hüseyin, Çankırı Tuz inhi
sarı Müdürü Hasan B. oğlu 
Bedri, Fatih 13 üncü mektep 
beşinci sınıftan 155 Melahat Recep, 
AdanJ Ticaret Mektebi son sınıf 
talebesinden 189 Hikmet.İstanbul 
Birinci lıkmektep talebesinden 

a51 Zeki, İstanbul Erkek Mual
lim Mektebi beşinci sınıfmdan 
Ahmet, Galata Musevi Erkek 
Mektebi beşinci sınıftan 231 Moiz 

Katan, Beyazıt Beşinci İlkmek· 
tep birinci sınıftan 961 Ahmet, 
Davutpaşa 25 inci mektep tale
besinden 470 Emin Akif, Galata 
Musevi mektebi talebesinden Vi-

tali F ersi, İstanbul istiklal lisesi 
talebesinden Münir, Edirne BeJe
diye karşısında Gazi mektebi ta
lebesinden Nevin Mehmet, lstan-

bul 49 uncu mektep 4 üncü 
sınıftan 362 Kemal, Jstanbul 
İnönü hkmektebi ikinci sı-
nıftan 378 Cümhur Ferit, 
Adana Ortamektebi birinci sı
nıftan 351 Zeki, Keskin İlk er-

kek mektebi dördüncü sınıftan 

328 Lütfi, İstanbul lkincimek
tep ikinci sınıf talebesinden Fü
ruzan, Karaman Gazi Paşa melc
e hi beşinci sınıftan 161 Lutfi, An-
kara kızlisesi talebesinden 51 lAtıf, 
Ankara ortamektebi birinci sınıf
tan 185 Zekai, Ankara Orta 
ticaret mektebi talebesinden 132 
Nihal, Ankara ortamektebi bi· 

rinci sınıftan 320 Yusuf, Adana 
Ticaret mektebinden 262 Hüseyin, 
Yalvaç Ortamektep ikinci sınıf-

tan 147 Nermin, Ankara Kız Li
sesi talebesinden 26 Fikriye, İs
tanbul Vefa Ortamektebi ikhıci 
sımftan 7 42 Muzaffer, . Ankara 
Gni Mualiim Mektebi talebesin· 
den l 76 Alaetlin, Eyüp Ortam ek-

tehi ikinci sınıftan 124 Mustafa, 
M nisa Gazi hkmektep üçüncü 
sınıftan 263 Şehap Ramiz, 
Edremit Gazipaşa mektebi dör· 
düncü sınıfian 214 Kemal, Öde
miş Zafer mek\ebi beşinci sınıftan 
Reşat, Adana Seyhan Mektebi 
beşinci sınıf tan 36 Cemil, Kartal 
fil.mektep birinci sınıftan 62 
Behçet ihsan, İzmir Karşıyaka 
Soğukkapı caddesinde Bahari
ye mahallesinde numara 82 Zuhal, 
lstanbul Kız Ortamektebi ikinci 
sınıftan 197 Melahat Nedret, 
Eskişehir Turan Mektebi talebe
sinden 165 Hasan, Adana Erkek 
Lisesi birinci smıf tan 1O1 Celal, 
Eskişehir Şimendifer Aile Yatı-

. mektebi dördüncii sınıftan 145 
Tevfik Tufan, Adana Namık Ke
mal mektebi beşinci rsmıftan 

ı 08 A. Kemal, Öde~iş Za-
fer m~ktebi beşinci sımf-
tan Efdal, Adana Muhtelit 
Orta mektebi birinci smıf talebe
sinden 162 Niyazi, Gelenbevi 

Ortamektebi ikinci sınıftan 483 
Tevfik, Ankara Kız Ortamektebi 
üçüncü sınıftan 20 Bedriye, 
Salihli ~aliye ikinci daire 
tahsildarı Ahmet Bey oğlu Abti, 
istaııbul Altıncı mektep talebe-

sinden 388 Necmiye Mustafa, 
Beşiktaş yirminci mektep tale
besinden 202 Nihat, Ankara lnö
nü iıkmektep ikinci sınıftan 225 
Muzaffer H. , Adana Seyhan 
mektebi beşinci sınıftan 64 M. 
Naci, Adana Seyhan mektebi 
dördiincü sınıftan 123 Bekir, 
Davutpaşa: orta mektebi ikinci 
sın ıfından 39 İrfan, İstanbul: ikin· 
ci mektep, üçüncü sınıf talebe
sinden Muzafferettin, İstanbul: 
49 uncu ilk mektep üçüncü sını· 
fından 2 l O Leman, İstanbul, 
44 üncü mektep talebesinden 
268 Sürure, f stanb l 12 ci mek
tep beşinci sınıfından 7 Muzaffer 
Bey ve Hanımlar. 

BİBAYI 
Bu Sütunda Hergün 

1 

J ------------------------- Muharriri : Ekrem Salilı 

Kocam Sağ Olsaydı! 
Hatıralarımı yokladığım zaman 

eski günlerin en unutulmıyan 
şahsı olarak Emine teyzeyi görü
rüm, büyük şişman vücudu 
hala gözümün önündedir. Elin
de bastonuna dayanarak yürüyüşü 
bana Adapazarındaki çiftliğimiz
de gördüğüm ördekleri, kazları 
hatırlatır. Sonra bu kadının 
da suya girip yıkandığını bir 
lahza düşünerek, bunu çok acayip 
bulur ve kıs kıs gülerdim. 

Maamafi ona herdaim neza-
ketle muamele eder, hürmetimi 
eksik etmezdim. Ozamanlar anne
min büyük bir terbiye addettiği 

bir el öpme merasimi vardı. Bun
dan hiç hoşlanmazdım, ama •• 
Onun çimdiklerini yememek için 
çarnaçar, misafir kadmın elini 
tutar, fakat kendi başparmağımı 
Öf erek bu içimden gelmiyıen hür
meti ifa ederdim. 

Kendi parmağımı öpmiye lü-
zum görmediğim kimseler de 
vardı. Mesela büyük dedem, an
nem, ninem, ve daha bana yemif 
ve oyuncak alanlarin birçokları •• 
Onların elini şappadak öperdim. 
Bunların arasında Emine Hamm 
Teyze de vardı. Çünki o da ne 
vakıt olsa, kapıda göründüğü 
zaman, gözleri bana ilişir ilişmez 
elini koynuna sokarak oradan 
muhakkak bir şey çıkarır: 

- Sarı oğlan gel bakayım 
derdi. Yamru yumru bir elma 
da olsa yine bir hediyecik vermek 
Adetiydi. 

O vakit ona biraz dinlensin 
diye hemen bahçenin önünde bir 
iskemle verilir. Oradan ağrıyan 
dizlerine basarak bir iki of ya-
par ve bir miktar hizmetçilerle 
konuştuktan sonra eve girerdi. 
Yaz mevsimi bizim ahbaphğımız 
bukadar, yalnız bahçede iskem-
lede oturduğu müddetçe olurdu. 
Fakat kışın karlı gecelerde, sı• 

cak odamızdaki ahbaplığımız da· 
ha canh ve daha tatlı olurdu. 

O sabahtan, hizmetçilerin bi
rini evinin önünden geçerken ya· 
kalar "Dönüşhı beni götürürsün,, 
diye tembih eder ve onların yar
dımı ile eve gelerek birkaç gün 
bizde kalırdı. 

11 Soğuk var üşürsün., diye 
annemin dişarı bırakmadığı gün· 
ler hep öteberi almağa giden 
hizmetçilerin dönüşünil gözlerdim. 
Acaba Emine hanımdan bir ha
ber var mı diye. 

Onun güzel bir mangalı var
dı ki adına tandır derdi. Anne 
annemle ikisi, bacaklarını bu 
ateşi gözükmiyen mangalın örtü
sü altma koyarlar, karşılıklı uzun 
uzu esnerlerdi. Tandır başında 
geçen bu uzun kış gecelerinin 
bence en tatlı hatıraları Emine 
teyzenin ağzından sıralanan hi
kayelerdi. 

Bazan sözlerini eski hayata 
intikal ettirirler, anne annem o 
vakit dinlemekten hoşlandığım 
hayatından bahseder, beni çok 
defa kucağında geçliğinin hatı
ralarını söylüyerek uyuturdu. 

Emine teyzenin bir sözü vardı 
ki bugün bile bütün kuvvetile 
hatırımda duruyor. Mesela bir 
hadise olur, veya söz gelişi za
manın fenalığından bahsaçılırsa: 

- Bahtım olsaydı, kocam 
sağ olurdu. 

Der ve bütün gözlerini bu 
biricik noksan içinde toplamıya 
çalışıyordu. 

Keyfini kaçıran her hangi bir 
mes' elede neticeyi talie bağlar ve 
her vakitki sözlerini tekrar ede
rek hırçınlaşan sinirlerini bu te
selli ile teskin ederdi. 

Birgün yine anne annemle tatlı 
tatlı konuşuyorlardL ikide birde 
söz arası, zavallı tazeciğin ( talii 
yok ki ... ) diyorlardı. Nihayet 
dayanamadım. 

- Anne anne &"&'im, bu taze 
çiğin talisiz olduğunu söyliyor
sunuz. Onunda mı kocasi yok. •• 

Bu lakırdıma evvela ikisi de 
çok çok güldüler. Hele hanım
teyzenin çok hoşuna gitmişti. 

- Onların bu hareketine kı
zarak: 

- Öyle değil mi hanımteyze 
dedim. Siz ( Bahtım olsaydı ko
cam sağ olurdu ) diyorsunuı 
Şimdi de böyle söyledim diye 
gülüyorsunuz. 

Şişman göbeğini hoplatan 
kahkahalarını sevimli bir tebes
süme çevirerek beni okşadı. Göz .. 
!erime bakarken: 

- llihi san oğlan dedi. Her
kesin bahtsızlığı kocasından de
ğil ya.. 

- Peki! sanki senin kocan 
yoksa niçin taliin olmasın hanım 
teyze dedim. Saçlarımı okşayarak 
cevap verdi. 

- Sen bilmezsin knçfik yara
maz. Erkekler kadınlarının rızkını 
kazanır. 

Allah bu iki mahl6ku biri 
kazansın biri de evde pişirsin, 
kutarsın diye yaratmış.. Yiyecek 
getiren olmayınca kadın evde 
ne yapsın oğul.. Benim gibi dul
lar bahtsız değildir de nedir. 

- Peki hanımteyze amma, 
sen, bak, nasıl kimse birşey getirme• 

den pekall pişiriyorsunl diye 
cevap verdim. Emine teyze ylizil
nü geren hatlarla birşeyler anlat .. 
mak istedi. Anne annem kaşla
rını çatarak: 

- Sen küçüksün böyle şeye 
aklın ermez dedi. 

Sonra Emine teyze yumuk 
ellerile okşayarak mınldandı. 

- Benim erkeğimi Hamit 
devrinde götürdüler. Bir daha 
ne dirisini duydum ne ölüsünii •. 
Benim gibi erkeği olm1yan ka
dınlar her vakit bahtsızdır. Sen 
bunu böyle bil hele büyü de ... 
O vakit Emine teyzenin sözlerini 
hatırlarsın. .. 

Aradan çok seneler geçti. 
Umumi harbi anne annemin di
zinde, Emine teyzeyle sohbetleri· 
ni, masal anlatışlarmı dinliyerek 
geçirdim. 

O vakit akşamları beni koltuk 
altlarımdan tutup havaya kaldı
ran ve sert sakallarını sürterek 
yüzümden öpen beybabamı ha
tırhyoı·um. 

istiklal Harbı, Adapazaranda, 
yağma edilmiş çiftliğimizin heran 
bir tehlikeye maruz geni~ oda
larında, ve içlerinde canlı mahluk 
kalmamış ağıllarda gezerek geçir
dım. O zaman, ellerile saçmı yo
lan, ve her gün biraz daha bUyük 
bir kederle mavolan, Yunanlılar 
tarafından götürülmilş erkeğini 
bekleyen, annemi hatırlıyorum. 

O acı günlerde, annemin 
günden güne incelen vücuduna 
bakar Emine teyzenin sözlerini 
hatırlardım. 

Bahllm olaaycla kocam Mi 
olurdu. 



Bir Ö/ülün 
1 

HAİNLERiN İÇ YlİZÜ.____--: __ ;· 
Cenubi Amerikalıların 

Zeplin Muhabbeti 
Halk, Bir Zaman Bizira Göben İçin 
Beslediğimiz Sevgiyi Duymaktadır Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y aphlar 

HAiNLERiN ZENGiNLERE GÖNDERDlat 
MEKTUPLARIN HEPSİ DE CEVAPSIZ KALMIŞTI 

-45-
Konyalı yobaz, bu hayali ne

tice .önünde ellerini oğuşturdc 
- Bir ıene sonra, dedi, te

febOWmllztl tekrar ederi& ,,. 
Lir senelik hayatımızı yine em• 
Biyel alttM ahn•. O halde yese 
clOşmiye mahal yok. Şen olalım, 
tatlı tatla kaauphm. 

FHlaakika ıtllüyorlaıdı, konu-
fUYorlardı. Geçim derdinden 
kurtulduktan sonra siyasi düşün· 
celer, liyasl emeller ve siyasi 
kinler yine galeyan etmişti. Neler 
taaanur etmiyorlardı, ne plAnlar 
kurmuyorlardı. Kura bir kuruntu 
berifç eğizleri yine tadaret k.,
makamhiJnda, lyanlıkta. nam
Lkta, merkez kumandanlığın~~ 
ftlilikte bulunuyorlarllllf gıbı 
fmdurtmuttu• Asıyorlar, kesiyor
lar, drllyorlar ve ayni sama~da 
memuriyet dağıhyorlar, kabine 
teşkil ediyorlar, ordular dld
yorlardı. Stlleyman Şefiğe yer 
•ermiyorlardL Tq kıfla· 
ela kalan 7old•fhı'd•n da 
birçopu kadro harici bıralo-
7orlanb. eli • 

Ba hlllyalır, ayın yirmi ye ıı 

ıeUp te otelci tarafından on 
ı8nllk h9'ap istenildi,ii vakte 
kadar devam etti. O g11D, herif
lerin kafuında bir pfak, ilzildl 
hir plak daha belirdi ve arala
nnda çirkin mthıakqals .,..._ 
•alda. Mustafa Nabk, •Param 
JOkln diyordu. Kllrt Zeynelabidin 
le Belediyeci F em: .. Biz ._ 
ayup buraya l'eldik, masr~ 
ldemelisiniz n feryadile tepmp 
ıluruyorlardı. Halbuki Hoca 
L,aıllbidla kendiaini, bare.W, 
d&rt kızım ve amcMI oğlu
nu bir sayıp murafaa anCak 
enda birine iftirak etmek istiyor
du. Nihayet biri beş. lb6rii llç 
diğeri sekiz kurut vermek sure
tile karqık bir taksim yapddı, 
borç temizlendi. Fakat manzara 
değitti. Hepsinin ıurabndan dilfea 
bin ~ oluyordu. Elli b~ 
nameden birine cevap gelmemifti 
bu, tatsızlığın en kuvvetli amille
rind• biri idi. Acaba onlar, o 
elli kiti ~mi cevap nrmiyecek
lerdı"? Bunu d6fthıdtikçe .,. oda· 
lanna tek bir mektup plwnedi
thü llrdnkçe kuduruyorlar, ho
mur lıomur homurdanıyorlardı. 

Y..ı ltir flts, yelli Wr dal-
guılık ve yeni bir sersemlik, zin-• 111• gibi, 9el'8erileria be,.. 
• .......... Yıae ldlllhımi...,_ 
.. ,_ uandıldan .,.. atma 
albetleri ıeçiıiyorlardı. Şabu 
•la Mnıaua meyus idi. Aralll'a 
intihar etmeyi kuruyordu. Fakat 
laayatm nala1 bir vedia, bir ema-
net ~u, insan vlaıdmmn 
Alala elle ya ..... Wt •• ... 
S.d.._u dlltllnwek " C> e...
aete biyaaet eclllmemek, o l>İD&JI 
Jile• rı .. ,lk Mr ı• s• ._ 
ea.... .. IDlae plirerek aı.. -- ............. ,.... ... ...,, .• ,.. ....... ..,.,.. 
- ... Tı ...... deiQ. 
....,.... ~ Wr Jaa1cle -
..... oc'Miıl• ...... farla. .... ........, .. _ ..,.aı 

._ ..... •meaell ~e ................ Al...,. 

ı mOjdeliyen bir dost ,.,,ı kucak
Hainler, hayal kuru- lamak, koklamak, ppll' lapll' 

yorlar, asıyorlar, kesiyor- lpmek iatiyorda. Ne can ki .m... 
lar, sürüyorlar, memuri- ....... filezofun gitmesine ma 

Yet dağıbyorlar, kabine vermiyorlarcL. Onun ıeftZelik 
etmesinden, misafir eh:ndi:rl &r

teşkil ediyorlar ve ordu- kntmeainden ve kaçırtmumdan 
lar düzüyorlardı. korkuyorlardı. 

kelinin kaidesine yaslanıp bir 
ıeyler haykırmak iatiyOl'da. Uldn 
tq Ye ç.-tk limoa pjınmuna 
tutulmak keyfiyetini hatırlar ha· 
brlamez bu emel, bu iştiyak yl
rejinden silinip pdiyorclu. 

iki gtin de b6yle pçti Ye 
onlar, ayn yerlerJen getirilip te 
bkıldıkları yuvaya ısınamayan Y•• 
vahıt mabliklar l'ibi tuhaf bir 
ilbirar veya istirkap içinde biri· 
birlerini istiskal etmiye b8'1adılar. 
Bakıştan yekdiğerini ıSll'ıJOrdu, 
konuşmalarında düşmen bir b .... 
hare ııntıyordu. Eğer b• mah· 
puluk, bu filtur deY8111 edene 
muhakkak ki Zeynelibidin, hoca 
SUriyi; Muhittin Paşa Mustafa 
Nabkı; Rıza Tevfik, Şaban Ağa
yı ve Şaban Ağa hepsiai 1&1ra· 

cakb. Fakat tesadlif, Oamaniıe 
otelindeki bu dört karyolah oda
ma kuduzlar karargihı haliae 
ıelmesini istemedi ve 338 tefrİllİ
-isinin otuzuncu günll otelci, 
fil umulmayan haberi pünl : 

- Kahireden bir ut telci, 
sizinle g6r8tmek istiyor! 

Bir zat, yani bir adam Ye kea
clilerini gilrmeie l'elen bir adam? •• 
Ba kim olabiDrdi? Mahut kljıdın 
aeddı aurette geri çevrilql olma
uydı belki bizzat bilyük komise
rin eeldiiine btlkmedec:elrlercl. 
Fakat o vak'adan annra blyleblr 
fikre cltlıemiyorlarcL. O halele? •• 

Firariler, biribirlerİllİD ,&zible 
bakarak fU bliyBk meçh.ıtt bal
lebniye uğraııyorlardı. Şnpbe 
yok ki zihinlerinde bqvddl, ıı.. 
riciye veziri gibi adamlar Ye en 
ktlçBk olmak &zere de 8al'ay 
teşrifat nazın dolllflyord& Ukln 
glhılerdenberi hayal inldarlsı 
tevali ettij'i için dilıtındlllderini 
diHerile a6ylemekftn çddaiyor
lardı. 

Nihayet Rıza Tevfik, heJıeculı 
bir aeale hoca Sabriye aarda: 

- KiıQ ola? 
Şaban Ağa, sakit ŞeJhllisll· 

ma tak•cldGm ederek cevap werdi: 
- lluhalrlrak ,. ..... tilki

ip leYap kazam İstİJen bir Mıllr 
mllteeisidir. Bizi bqka kim 
.. ki? 

(Arbaı wr) 

Gripten, atrı n madan 

KORKMAM 
Çünki: 

FEVROZiN 
NECDET 'O<lrdır. 

Yeni Neşriyat 
Peyami Safa 

Fatih - Harbiye 
Romaa ı Ffatt toa, clltllal H5 Kr. 

Nazım Hikmet 

Benerci Kendini 
Niçin Öldürdü 
tffrlerı Rmtl J5, .-U • Kr. .... ~ 
Kafatası 

...... 11, ena.a 109 "'· 

Necip Falll 

Ben Ve Ötesi 
1rw - ıu r • ·Flatls .._ .w m Kr 

llıbmat Yeeaıt 

Su Slneileri 
lll,lk rOIDAlll PWl 151, e9l.u.I 175 Kr. 

Mahmut Yaari 

Bahçemde Bir 
GülAçb 

..,. ....... rr.n 15', c11m.ı ns Kr 

Malnllt Yesari 

Kırlangıçlar 
Rom .. t ..... 51, elhlW 75 Kr. 

Mahmut Yesari 

Çulluk 
..,.. roıum Flatl 150, cDtlW 17.5 Kr. 

Ol.Meri a. .._ 8111 jptme- Mahmut V eaari 

-. Bibi ,ar1acliller. keadilerine Ak ç1 G v -
beyanname ıfSnderilea •..mJer- sa 1 enç ~ 
den birinin ıahsan Zahmet edt> lllrlk r- 1Wl ıso, dltlW ırJ ıcr. 

Balon ,.,.,,. •idi.,.,.,. ~.ı.,,.,.ııgor 
RiyodlJueyrodan yudi7or: Amıpa ile Amerika aramncla mu

anen posta lleferleri J•pan Graf aplia baloDU, cenubi Ameriblıl• 
aramada bllyllk bir MVfİ oyaadırmqbr. 

Bahrlmuhiti aprak binlerce mil lzeriaclea uçup l'elen ... onuia 
motar ıiirllltllerini ificlen halk. itini l'lcllnl biralar, keadinclea ıet• 
Ye 1apka11m havaya atma,a batfar. Denilebilir ki T&rlderin blr 
zamanlar Gabene karp d117duldan muhabbet kadar bu aevji bl
ytlktnr. Bu muhabbet o derece ba,akt&r ki Riyocli Janeyronun son 
karnaval ıenliklerinde balonun Jdlçllk bir modeli yapıllDlf ve halli, 
bu halonu elleri lizeriade, IOkalr. 10kak tafl...-. Fakat .. yapa
lan balon taklidini oyuncak muaebnek haladır. Çlnki halomm ipae, 
o p intihap edilea peDik Jmaliçeleri hinclirilmit, bu mretle feDı" 
&klere hllytlk bir Def'• ilhe olanmUflur. 

Kuram Kerim Tercümesi 
TÜRKÇE MUSHAFI ŞERiF 

KURANI KERiMiN ESKi IL\RFLERLE BASiLMiŞ T.ut VE 
TAMAll TERcOMESIDIR. B0V0K Kn"Al>A 711 SA • 

Deıw vekili Halis, Yedili MMrif en•-d• Hacı Zihni ve 
Fldz, tetkiki m&ellefab pr'iye azamnclu Hllsııll Efendi 
merlaa...ıann tetkikinden ıeçmif Ye takdirlerini kazanmlfbr. 

Slh.w ........ ...... .. 7lf .... eh .......... 

lllPn- e11tH81 -, ..,.aldan 7111dm elll1llıll 158 ,..._, fewbllcle elltlllerl - K. 

Sabş yeri: Sühulet kütüphanesi 

fstanbul Belediyesi ilanları 

Teminat 
Citnmp yangın yerinde 28,35 metro murabba ana 14 liradır 
Fatih yupı yerinde 41,74 mero mura&ha ... 5 • 
Vukuda yazdı mmar ..ıllllilr e.te mtb:ayedeye konlDUflur. 

T'1ip olilDlar tahillt almak İçİD herglln Levazım Mt\cl6rliiğüne ve ihale 
1f1i11 olan 1·4· 932 perıembe gilnil de teminat makbuz veya mektu
bu ile aaat on beşe kadar o.imi Enctlmene m&racaat etmelktlrJer, 

Bir Mecnunun 
Cinayeti 

Oslo 31 - Granc:lbaya ctva
rmdeki kuabalardan birinde 21 
18f1Dda bir delikanh hah .... , 
valcleüni ve 4 yap.claa 20 1...
na kadar olaa 5 erkek ft im 
kardeflerini balta ile 6ldGrmlr 
lir. BiaaJa da alıeşledilcha -
telefonla ,.. ve itf.t,.,ı llaftl 
etmiştir. 

Dr. A. KU1'1EI. 
Clt n dhre•I ilaatahklu mil~ 

....... KaraW, büyük .... biei 
,.nmcle S4 

otle plebilmit olabilmesi ihtimali • ..._. Semi Bir Ro-• ....,..._.... ... 
a.dnde ittifak ettiler. Şim.ti 1- 11

- •~ır----
auan'e ._.. """'• .._... Sönen .,.k saıalaali 
leceihıi tubit etmek .....Jeli ..,. ,.. .. 11atı m, e11tıw uo ıc.. Blknt aı - Tan--' Saae1 1 .. -------P-~~--..4 
•eıd•• •lnmttL Hoca W ile E-. lmt Şika kırahn himayai tllbDda. 
!epelllndln , kendilerW ap Rom•ayada imal O.W. bir ..,.. 
...,. 1ellıeniy0rluoda. Gele. e... Hasta Var yare ile mllüm bir Uft ..,...._ 
•Z=• rltbece, .........._tı-A, -Y ...:-- d=vsdr. S8falaetjej 1tet 
._. ____ ,_ - ..,. ·-Plall 175, eltlW - ıc.. - - S-' 

orta llalli bir lcim1e hhnmaa merhale.de ._. edecektir. 
Jaalinde aluorta JlzletmeJi mav.. Sapld Nuri T.,,....a Hiadi Çimde a-. 
ilk lmlma1orlarda. ... T.ıut, Koopera...:L.:ı:ı. ··- mllteveccilaen hareket • 

.... _.. 
,,.,. ...... ? ........... ..... 

F.aojraf lat1fu 
..JMek .. , 

~ ... 9ı1a iaip ıc.Jaire1 miaa- ua~ -... 1llt .... Hal ... Ta,. 
flri ,ar..-ek t.aftm idi. Hatta ' 1111 

' ns, cltlW 
1
• Kr. ,..- ~eadiaiactea bıtb 11-. ' • 

... lulk ;.lldE ı.ir doat ve halA •-• Slhulet Kltlphaaui -.ıt yokblr. ··-------•lliııilt,;!I 



Haşaratt1:1n 
kurtt~lmak 

v~ Tahta korularından 
için şimdiden yuvalarını 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

\fuhammin ikraz Merhunatın cins ve nev'ile Borçlunun 
kıymeti numarası mevki ve müştemilatı ismi 

ı 100 2001 Atpazarında Manisalı Mehmetpaşa mahalle- 1 
sinde atik Atpazara caddesi ve cedit Türbeişe-
rif caddesinde atik 32 cedit 53 numaralı bir 
dükkanın tamama. Mehmet Salih Ef. ve Ayşe Hamide H. 

19575 3779 Galatada Sultan Beyazıt mahallesinde Mar· 
ya sokağında JJtik ve cediit 19 numaralı bir 
apartmanın tamamı Ahmet Cevat B. 

1105 4263 Üsküdarda Bulgurlu mahallesinde Aptia5!a 
so cağında atik ve cedit 2 numaralı maa 
bahçe bir hanenin tamamı. Al yaB. 

569 4264 Üsküdarda Bulgurlu mahaJJesinde Kartallı 
sokakta atik 2 cedit 3 numarala maa bahçe 
bir hanenİll tamamı. Ali Ziya B. 

13488 49'l6 Galatada Y olcuzade mahallesjnde Y olcuzade 
ve Zaf-ran aok&ğında atik 2,4 mil. 2-4 mü. 
ve cedit 2-4-8 numarah bir kagir apartma• 
nın taman::ı. Cemile Dilriye H. 

2850 5554 Boğaziçinde Çengelköyünde Lekeci Bozu so-
kağında abk 52 Mü. cedit 2 numaralı maa 
bahçe bir hanenin tamamı Mehmet Fuat B. 

882 6389 Ayvansarayda Hocaali mahallesinde Hamam 
sokağında atik 54-54 mükerrer ve cedit 54 

numaralı bir hanenin tamamı, Ayşe Tıflı H. 
1330 8273 Eyllpsultanda Camiikebir mahallesinde atik 

Eyüp i desi cedit Camiilcebir so?-~a~!ında 
atik 13-13 Mü. ve cedit 13- 13-1 numaralı 
tahtında bir dükkanı müştemil bir hanenin 
tamamı. Mustafa Ef. 

168.ı 9'l59 Beylerbeyinde Bilrhaniye mahallesinde Çam
lıca caddeıiede atik 2 Mit cedit 22 numa-
ralı bir hanenin tamamı. lsmail Vefa B. ile Şaziment 
H. bilesalo ve Hatice Hadiye H. tarafından Şazinıent 

Hanım bilvelaye 
1761 9'l84 Cibali Yenikakııında Karabaş mahallesinde 

atik Y enikapı cedit Çukurmesçit sokağında 
atik ve cedit 4-1-3 numaralı tahtında bir 
dükkAnı müştemil bir hanenin tamamı. Halet ve 

Fatma Dilber H. lar 
5828 9308 Sultanıelimde Çırağı Hamza mahallesinde 

Çırakçı Çeşme sokağında atik 28 Mü. ve 
cedit 24-4 - 24-5 numaralı maa bahçe bir 
hanenin tamamı. Demir Mehmet ve Hasan Efendi-

lerle Zekiye H. 
1680 9310 Şebzadebaşında Kalenderhane mahallesinde 

Şehzadebaıı caddesinde atik 72 cedit 64 
numarala bir dükkanın tamamı Heybetullah H. 

1385 9340 Kapandakikde Hızırbey mahallesinde atik 
Bostan cedit Şllkrübaba sokagmda atik 3 
cedit 5 numaralı bir hanenin tamamı. Hüseyin Nazif Ef. 

5420 9430 Beşiktaıta Cıhannüma mahallesinde Serence• 
bey yokuşunda atik 28 cedıt 34 numarala 
bir hanenin tamamı. Ve derununa cari nısıf 
masura maaleziz. Makbule H. 

3010 9444 Tophanede Süheyl Bey mahallesinde Camii· 
şerif •okağında atik 5 cedit 7 numaralı bir 
hanenin tamamı. Hatice Hayriye H. 

10157 20473 Boğaziçinde Y enik6yde Gllzelce Ali Paşa 
mahallesinde Köybaşı caddesinde atik 350 
cedit 336- 336-1 numaralı bahçe fazlasını 
havi kigir bir bap hanenin tamamı. Ve de-
runnna cari bir masura maıleziz. Hayriye F eleksu H. 

Yukarıda ikraz numaraları yazılı emlakin vadesi hitamında borcun 
ldenmemesi hasebile 6 1 gün müddetle' satılığa çıkarıldığından talip 
olanların veya fazla tafsilit almak isti yenlerin Sandak Satış Amirliğine 
mUracaat eylemeleri lilzumu ilin olunur . 

Çok Zengin Bir 
ALÇI Madeni 

Ankara - Pulatlı - Beylikköprü istasiyonuna biri 15 ve 
diğeri 25 dakika mesafede çok zengin ve yüksek kıymetli bir 
A L Ç 1 maden ocağı satılıktır. 

Talipler: Ankara' da Esld postane arkasında Ahçılar kahvesi 
sahibi Kamil Efendiye müracaat etsinler. 

Eminönü, Kazmirci Ali Riza müe!lsesab 

SON POSTA 

FA YDA ile tahrip ediniz. 
Öksürenlere : KATRAN HAKKI EKREM 

._,Aka Gündüz ..... 
Kitap evi ve kaatçıhk 

Anafartalar cad. No. 66 - 71 Ankara 

Sahipleri : Bilal, Adil, Kemal 
Telefon: 3377, Telrraf J Anlı.ara - Akba 

2 nisan cumartesi günü açılı
yor. Ankara'nm en büyilk 

kitaphanesidir. 

lstanbua 4 üncü icra memurlu
ğundan: Şaziye Hanımın Hayim Mar
çilli Efen diden istikraz eyledi~i pa
raya mukabil vefaen f rağ Beyoğ
Junda Feri köy birinci kıım Hasköy 
caddesi eski 11 numarala bir kıt'a 
tarlanın südüa h'sseıi otuz gün müd
detle ihalei evveliye iliuına vazo
lunarak (200) lirada talibi uhdesinde 
olup bu kere on beş gün müddetle 
ve yüzde beş zamm le ihalei kat'iyc 
müz.ıyedu.ne konmuştur. Me:ıkur 

tarla halen boı olup ve Hürriyeti
ebediye tepeai civarındadır. 

Hududu: Cephesi Darülacezeye 
giden cadde iki tarafı Bulgar hasta
lıcınesi bahçesi ve bazan Ç f ecevizler 
caddesile ve b·r tarafı lngiliz kulübü 
H~ mahdut olup mesahası tahminen 
on yedi dönüm bir evlek 182 arşın 
erbıinde olup ktymetı muhammene-

• 
ı>İnin tamam ı altı bin lir dır. Talip 
olanların kıymeti muhamınenesinin 
südüı hisseye isabet eden meblağın 
yüzde on nİllipetinde pey akçelerini 
miisteshibe ve 926 - 6300 dosya nu
maraıile yirmi be1 nisan 1932 t:ıri
lıinde ve snat on dörtten on altıya 
kadar bhz1t veya b·lvekale ve fada 
malumat almak isteyenler doaya
&mın ita ed.le ceği i.an oJu,ur. 

Sıhhatinizi severseniz 

ŞABESO 
içiniz. Elma ve yoğurt hillasa· 
sile yapılmış sıhhi ist>irtosuz 

!I şampanyadır. 
-------------

Bugünden itibaren 

60Kuruşla 
Tablıdot 

- 3 Yemek 
- 1 Tatlı 

- 1 Kahve 

içkiler: 
Rakı 100 Dr. Şiıe 160 Kr. 

• so,,. ao,, 
,, tek 20 n 

Bira 20 ,, 

Zengin, nefis ve mDtenevvi 
mezelerle beraber. 

istasyon lokanta ve birahanesi 

--- Sirkecide : 
~ UCUZLUGUN ÇARESi -""· 

Lokantamız buhran dolayı· 
sile mühim tenziJit yap
mıştır. Herkese elverişli 
abone usulüne başlamıştır. 
Yemekler evlere gönderilmek-

tedir. Nazarı dikkati celbederiz. 
.. .Sı.ıhanahmet Narinıı:adc lokantası 

Son Poata Matbaası 

Sahipleri: Ali E trem, Se. im Ratıp 
Neıriyat Müdürü: Selim Rajıp 

Arapçasi)~ Birlikte Kuram keri.m 
tercilmesı 

BUyGk Tllrk alimi Cevdet Pataaıa !"sa:;: Kuranlyealal bui dojTu eaeri terlfln 
milkemmet ciltlisi 200 kuruttur. Kaymaklı lı.lj1t ve altuı Jalcbdı clltllal 

SOO kuruthır. Nüahalan azdar. 

Hayatı Hazreti Muhammet 
Kıymetli eaerhı tekmili clhli 500 kur"ftur. 

Mufassal İslam Tarihi 
Clltllal 200 kuruıtur. 

Meşahiri İslam Mej~u~n:Ser 
kuruttur. Bu kltaplard- posta Ucretl altnmad- ıtaderlllr. 

a. Merkezi : Türk Ne11riyat Yurdudur. 

fstanbul Evkaf Müdü
riyetinden: 

Mevkii 

:c 
sıı c 
; 

-:;· 
t') -· 

:c e ::r 

No. u 
7 
8 

11 
16 
18 
29 

)- 31 

38 
39 
40 
26 
27 
28 
33 
36 
37 
32 
2 

4-6 
il 

21 - 23 - 24 - 25 
27-28 
33-35 
37-39 

36-38-40 
10 
29 
30 
31 
32 
26 

1-2-3-4-5-6 
10 - 9 - 8 - 7 - 1 - 8 

19 
20 

30-31-32-33-34--35-
36-37-38-39-40 

21 
28 
29 
17 

Bahçekapısında 4 llncü 
Vakıf Han.2inci katmda 34 

Ecrimislt 
Cinsi Müddeti icar Lira 
Oda 1 sene 38 

" 1 ,, 38 

" 1 
" as 

1 " 23 
1 

" 23 

" 1 
" 23 

2 oda 1 " 46 
Oda 1 

" 23 
ı 

" 23 

" 
1 • 23 

" 933 mayıs gayesine kadar 38 
933 " " " 23 

" 933 " " " 23 

" 933 • " " 23 

" 
933 

" • • 23 

" 
933 

" • " 23 

" 2 sene 23 

" " 28 
2 oda 1 

" 46 
Oda 1 

" 38 
4 oda 1 

" 170 
2oda 1 

" 46 
2oda 1 .. 46 
2 oda ı 

" 46 
3 oda l 

" 69 
Oda 933 mayg ıayesine kadar 23 

" 
933 " " " 23 

" 933 " " " 23 
,, 933 " " " 23 

" 933 " " 
,, 23 

" 2 sene • " 28 

6 " 1 
" 

,, 180 

5 " 1 
" " 105 

Oda ı 
" " 30 

" 
1 

" " 30 

11 ,, 1 " " 264 

" 933 mayıı gayesine kadar 22 

" 933 " " " 22 

" 9'l3 
" " ., 22 

" 
2 sene ao 

,, 933 mayıs gayesine kadar 23 

Balada yazıla olan vakıf emlAk hizalarmdaki müddetlerle 

kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. ihaleleri niaanın 

9 uncu cumartesi günü saat 14 te yapılacaktır. Taliplerin yevm 

ve saati mezküra kadar Çemberlitaşta Evkaf Müdüriyetinde Akaret 

kalemine müracaatleri. 

• 
lstanbul Mıntakası Maa-
din Mühendisliğinden: 

Sarıyerde b=ıkır ve sair maden aramak üzere Ali Hayn Beyin 
aldığı 7-9-927 tarihli ve 74-57N. lu ruhsatnemenin ihtiva eylediği 
sahanın mekşuf bakır madeni hududu dahilinde olduğu anlaşıda
ğmdan ve ruhsatnamenin muamelitınm takibinden de mumaileyh 
feragat eylediğinden lstanbul vilAyeti idare heyetinin 21-3-932 
tarihi ve 325-61 N.lu kararile mezkür ruhsatnamenia iptal edilmİf 
olduğu ilin olunur. 


