


2 Sayfa 

(Halkın Sesi l 
Rehperimiz Her

şeyde Kanun 
Olmalıdır 

Bw tltilncG Be1otlunda, Be· 
ledl1e nizamına mahallf laare
ket etmit- Bir memur bu 
tllkkba laaldanda ubıt tn. 
•uft fakat banaala da iktifa 
etmemif, bir eabab reftklml
.ı ... beyanabna ıare dükkln· 
ayı döve, dan önilne katmıf 
ıCStilrmilt• Bu refikimia, bu 
hareketi dotru bulmuyor. Bir 
hoş muamelenin bin kalbi 
fethedecejinl bilditill)h için 
bla de karileri•iıde l'Örilttillc. 
Bakınız ne diyorlar: 

0..aa Bey ( BeyHıt Sanalı cadd•I Z ) 

- Cezalar auçların derecesine 
ıöre Yerilir. Suçun Ye cezP'lın 
derecesini herkes takdir edemez. 
Bunun için insanlar içlerinden 

ayırdığı zilmrelerin ellerine birer 
kanun vermiıtir. Her hangi bir 
auçluya herhangi bir memurun 
daıak atması batta itip, kakmaaı 
kat'iyyen doğru depdir. .. 

Sallhaltla KAmll h7 C Karastharllı 
•paaakçı aokak 13 ) 

- Kalyoncu kulluiunda bir 
kahveci aokaia çöp attığı için 
aabıtai belediye memurlamadan 
dayak yemiş. Ben buna inanmak 

istemedim. Cümburiyet memurla
rnmz yazifelerini mildriktirler 
Herbanıi bir cezayı anak mah

kemeler verebilirler. Memurların 
yazifeleri bu gibi hldiseleri yal
nız tespit etmekten ibarettir. 

• H.... Bey C Harkalprlf, AU.lrt 
••hatı..ı 34) 

- ( Hakkın kestiii parmak 
acnMZ ) deriz. Bu pek biiyOk 

bil lazdür. Herhao~ bir suç 
.,._Y cllrllm ifliyen bir adamın 
cezasına ancak mahkemeler vere
bilir. Bir suçluyu d6vmek, tahkir 

etmek adliyenin ifine m6dabale 
etmek demektir. Halkı yapılan 
1Uçlana ancak mahkemeler ta· 
raf.odan tecziye edilebileceğine 

kat'ı aurette inandırmak için 
memurlanmızın kendi kendilerine 
ceza .ermek .. katlıpı ihtiyar 
etmemeleri lhımdır. 

Baba Ve Oğul 
ikisi Bir Olup Bir Sandal

cıya Dayak Atmışlar 
Fenerde Odun iskelesinde 

aandalcı lbrabim ve oilu Cemal 
bir milıteri ytizllnden çıkan kav· 
ıa neticesinde sandalcı Ahmedi 
odunla fena d6vmilılerdir. Zorlu 
baba ile oğul yakalanarak mah
kemeye verilmişlerdir. 

• 

TOTON 
Ehemmiyetli 
Mubayaalar 
Başladı 

Alman haberlere rCSre, bu ıe· 
ne ttitün mahsulümüziln hemen 
hepsinin ıablması muhtemel gö
r6Jmektedir. Amerikalılar lzmir
den bir milyon kilo tütün aldık
ları gibi baD ec:ıebi gruplar da 
T rakyadan ( 250 ) bin, Samsun-
dan ( 500 ) bin kilo liıtün almış-
lardır. lsveç hesabına, kumpanya 
İstanbul havalisinden basma ve 
başıbağb ttitünler almaktadır. 

Yakında Bulgaristanda bulunan 
bir Avusturya grupunun Türkiye
ye gelerek tütün alacağı da ha· 
ber verilmektedir. 

Bulıar, Yunan, Türk hüku
metleri arasında tntün ıatışı 

ve ziraati hakkında bır anlaşma 

temini için mayısan ilk haftasında 
lstanbulda bir toplantı yapılacaf,. 
br. Toplantıya Ticaret Odası 
tarafından diSrt mütehassıs iştirak 
edecektir. içtimada Türk hllkü
metini Ofis Müdürll Cemal, Haluk 
lktısat Yek ileti Müşavirlerinden 
Habip Edip Beyler temsil ede
cektir. 

Sayım Resmi 
-

lstanbulda Vergi Tahsi-
lahna Başlanıldı 

lıtanbulda ve bl\tün mlilhak 

kazalarda bayv.an say m resminin 
ilk safhası ( 15 ) nisanda ikmal 
edilmiş, dünden itibaren de mal 
memurları tarafından yokl amala· 
ra batlanmııtır. Nisan nihayetine 
kadar yoklama devam edecek 
ve hazirandan itibarf'D resimle
rin tahsiline başlanacaktır. Sayım 
resmi olduğu için Beyoğlu Mal
mildürlüğü hariçten mezbahaya 
getirilen her türlü hayvanların 
sayım resmini verip vermedikle
rini tetkik etmektedir. Mahal
linde resmi verilmiyen hayvan
lann reımi kesilmeden evvel 
tahsil edilmektedir. Resim keçi 
ve koyundan ( 60 ), fıftikten 
( 50 ), sığırdan ( 150 ) kuruş 
olarak tahsil edilmektedir. 

Beyoğlu ~almlldUr! llğU 
Beyoğlu MalmUdürlüğü şimdi

ye kadar Beyoğlu Belediye dai· 
resinde çabııyordu. Mildürlük 
dünden itibaren Mis sokağında 
(13) numaraya taşınmıştır. , 

1 

Son Postanın Resimli Hikayesi: 
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• 
SON POSTA 

IR 
iki Şerir BELEOiYEDE 

Karmanyola Yapar- Ucuz Lokanta 
ken Yakalandılar Açılacağı 

EvveJki akpm Beyoğlunda 
iki karmanyola hadisesi olmuştur. 
Tabkikatımıza göre, o akşam bir 
gazinodan çıkıp evine giden Se· 
niha Hanım isminde bir kad·n 
birdenbire taarruza uğramıştır. 

Mahmut isminde bir genç, Se
niha Hanımın çantasına ısarılmı~ , 

kuvvetle çekmiştir Fakat kadm. 
çantasını elinden bırakmamıştır. 
Bunun üzerine Mahmut çantaya 
bir daha saldırmıı ve bütün kuv· 
vetile asılmıştır. Kadın biraz 
kuvvetli olduğu için bu hareketin ' 
önüne geçmek istemiş ve kar
manyo]acmm üzerine atılmışt r. 
ikisi arasında hır m..icadele baş-
lamış, fakat kadının feryadı üze
rine yetişen polisler Mahmudu 
ya' alamış'ard•r. Senibe Hamm 
mücadele neticesinde yiizünden 
ve kolundan hafifçe yaralanmıştır. 

Bundan başka Beşiktaşlı Hay
reddin isminde birisi Beyoğlunda 
Silva isminde bir genç kızm çan· 
tasını kapıp kaçarken yakalan
mıştır. 

iki Şişe Fabrikası 
B•risi ltalyan, diğeri Türk ve 

ecnebi sermayedarlarından mü
rekkep iki grup tarafından lstdn· 
bulda iki şişe fabrikası açacak
tır. Fabrikamn biri Eyüpte 
açı1acakt r. Diğerinin yeri heniiz 
belli değildir. 

Belediyede 
Memur 
Tayinleri 

Şimdiye kadar Belediyeye alı
nacak memur ve milstahdemler 
Memurin Komisyonu tarafından 
verilen kararlar ftzerine tayin 
ediliyorlardı. Dnn Belediye riya· 
setinin yaptığı bir tamimde bun· 
dan sonra ve kadroya dahil ol
ma yi p tahsisatla"ı Belediyenin 
masraf faslından verilen kantar. 
au memurları, mürettip, muhafız, 
çırak, montör gibi memur ve 
müstahdemlerin doğrudan doğ
ruya Belediye Reisi tarafından 
tayin edilecekleri bildirilmiştir. 
Memurin Komisyonu bundan son
ra yalnız becayiş, tecziye nakil, 
tekaüde sevk, takdir ve taltif, 
azil nasp ve silsileye tAbi terfi 
işlerile meşgul olacaktır. 

Doğru Değil 
Belediye tarafından, memur

larına ve hariçten gelecek kim· 
selere ucuz yemek yedirmek için 
bir lokanta açılacağı ve bunun 
için de (932) senesi bütçesine tah· 
sisat konduğu yazıldı. Hatta eski 
Maarif Nezareti binasının altında· 
ı<İ kısın n da lokanta haline ifrat 
edileceği kaydedildi. Bu busuıta 
Belediye erkanından bir ut fUll'" 
lara söylemiştir: 

" - Bütçeye biSyle bir tahsi
sat konmamıştır. Vaktile Beyoğlu 
Belediye binasmda böyle bir 
tecrübe yapılmış, fakat iyi bir 
netice alınamamıştı Bir öğün 
yemek için verileceği ıöylenen 
( 35) kuruş az bir para değildir. 
Ve bunu verecek Belediye me

murları da pek azdır. Bunu ancak 
Seyrisefain gibi vapurları vasıta
sile her tilrlü iptidai maddelerini 
yerli pazarlardaa ucuz tedarik 
edebilecek vaziyette olan mile•· 
sescler tatbik edebilir. Benim 
kanaatımca bu tecrübeye girişmek 
d - d - ·r'd· ogru egıı ır . .. 

Buğday 
Dün Anadoludan Epey 

Buğday Geldi 
Don lstanbula ( 35 ) vagou 

ve ( 1200 ) çuval buğday gelmiş 
ve buğday altı kuruş yirmi iki 
paradan satılmıştır. Bu fiat bir 
hafla evvelki buğday fialine na· 
zaran 10 - 12 rpara noksandır. 

Anadoludan alınan haberlere 
göre, birkaç hafta evvel Şark 
Viliyetlerinde ( 6 ) kurup kadar 
çıkmıt olan buiday, son hafta 
zarf anda ( 4 ) kuruşa kadar d&f
müıtür. 

Bir Kız Kayboldu 
lıtinyede Osman Reis mahal

lesi imamı Salim Efendinin hiz
metçisi 18 yaşlarmda Hatice Ha
nım bir hafta evvel kaybolmut 
bütfin araştırmalara rağmen bu
lunamamıştır. 

Ankara Sanayi Sergisi 
Ankara Sanayi sergisi 1 ma

yısta açılacak 15 mayıu kadar 
devam edecektir. Şimendifer ta
rifesinde yüzde elli tenzilat ya
palacaktır. 

1 Günün Tarihi 

Hariciye Ve Dahi
liye Vekilleri 

Aakara 21 - Cenevreden avdet 
etmekte olan Hariciye Vekili Tevfik 
RlttO Beyle bir milddettenberi t ... 
tanbalda buluamakta olan Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya Bey, buıün teh· 

1 
rimise avdet etmiılerdir. 

Mülkiye TebeddUIAtı 

1 
Vali muavini Fazlı Beyin 

tarlr Yiliyetleri bat müşavirliğine 
tayininden bahsediliyordu. AIA
kadarlar bu haberin bugiln için 
doğru olmadığına söylemekle 
beraber belki mayıs içinde baza 
valilerin değişeceğini ifade edi
yorlar. 

Etahlilere Para 
Yakında buradaki Rum etabli

lerle Garbi Trakya Türklerine 
para tevziahna başlanacaktır. 

Müfettişler Toplandı 
Şebrimi:ıtde bulunan maliye mO

fettitler:, inhisarlar Velı i leti Müate· 
tarı Ad 1 Beyin riyasetinde toplan
mıtlar, bazı da 'relerde )'apılan tef
titleri l'Ö:ıden reçirmifler, yeni 
direktifler almışlardır. 

Esrarlı Heykel 
Marifetli Heykel Satan Bir 

Adam Yakalaudı 
Kumkapıda elinde çanta Ue 

dolqan fUpheli bir adam yaka
lanmıfbr. Bu adamın çantUI 
içinde, at, ökiiz, fil ve aaire ,ek
linde muhtelif dökme heykeller 
buJw:amuştur. Zabıta bu heykeJ.. 
leria birisini kınnca içinin esrar
la dolu olduğunu gBrmüştllr. 
Altmıı heykelin hepsinin de ea
rarla dolu olduja aalqıl•ıf, ba 
esrarlı heykelleri satan Haçik 
yakalanmJŞtır. 

Sir f 1 ..... ı taslov 
lnrilterenin Sofya Sefiri Sir 

Fllip NertealoY tenezzüh maksadile 
t•larlaaise plmlttlr. 

Recep Bey Şehrim;zde 
Halk F1rkası Umumi Kltlb'. 

Recep Bey bu sabah Ankara
dan tehrimize gelmiştir. 

14 Bin Lira 
Meselesi 

Bir umanlar Adanada Oro&diball 
ticarethanesi tütün kaçakçıhtı ile 
takip edilmif n 14 bin lira ceıa 
alınarak bu para Tutün lnhiıarında 
bazı memur lara ikramiye olarak 
•erilmlttir. 

Fakat Orozdibak mahkemeye mil• 
racaat ederek paranan için iadeai karar 
almıt •• para Tiltiln lnhiaan mema
rln Taaarraf eandıfındaa Yerilmlttw. 
Ba Mbeple De•let ŞGruı o umaald 
Mildlrler Seyfi, Behçet Ye idare 
Mecli•I Rei•I Hacı Adil (Beylerin 10-
:ıumu muhakemelerine karar •ermftll. 

Pazar Ola Hasan Bey Ve Futbolcular 

' 

1 - Hasan Bey 1 Bqgün mutlaka 
Taksim stadyomuna gel. ~mın ol mem
nun o•aca es ı !. •. 

1 en 

2 - Senin haberin yok. Biı lzmırden 
sağlam arlcadaı getirttik. 

3 - Milli tak mımm a<\am akılla 
kuvvetlendirdik. Macarları mutlaka yene
c. ğ;z. 

j
. 4 Hasan Bey - Desenize ki bugün 

derya tutuşacak. Haydi benden de aizo 
pazar ola çocuklar !... 



22 Nisan 

•• He gun 

lktısadl 
Buhranın 
Alfabesi 

-1-

SuaJ - Bir milletin servete 

ve refaha mazhar olması ne de
mektir? 

C - Halkın zengin olması 
parasını ticarette, inşaatta, sana• 
yide veya bankada kullanarak 
işletmesi dernektir. 

S - Buhran neöen husule 
gelir? 

C - Halkın para sarfetme
mesinden veya sarf kabiliyetini 
kaybetmesinden. 

S - Ha 'kın para sarf etme 

kabiliyetini azaltan nedir? 

C - Ya parasızlık, ya iti· 
matsızlık. 

S - Para ıarfıyahmn azal
ması buhrana nasıl sebep olur? 

C - Halk daha az alış veriş, 
daha az ticaret, daha az inşaat 

yaparsa, ticaret azalır, inşaat 

.azalır, iş azalır. 

S - Halk az satınalırıa 
neden sanayi ve ticaret bundan 
miiteessir olur? 

C - Çünki halk dükkAnlar· 
dan yaptığı alış verişi azaltırsa, 

dükkAnlar da mağazalardan, ma
ğazalar fabrikalardan da az maJ 
alır vo bu ytizden çalııanların 
miktarı da azalır: 

S - Kendisine I~ kalmıyan 
kimseler ne olur 1 

C - Bunlar işten çrkanlır. 
işsiz, parasız kalınca ·ıabnalma, 
istihlik etme kabiliyeti azalır. 

S - Hepsi bu kadar mı ? 
C - Hayır, işsizler ahı verişi 

kesince, satışlar azalır. Mağaza, 

fabrika ve dükkAnlarda çalışan 
işçiletin bir kısmına iş kalmaz, 
onlara da yol verilir. 

S - Sonra? 
C _ Sonra işsizlerin miktarı 

çogaldıkça işin miktarı azalır ve 
bu, bir çığ gibi mütemadiyen bil· 
yüyeıı bir felakete milncer olur. 
Çünki işler azaldıkça kar da aza
lır veya kaybolur. Kar kalmadık
ça para ortadan çekilir. Para 
ol r:ayınca fabrikalar işlemez. 
Hulasa bir dairei faside halinde 
felaket yürür gider. 

SON p·osTA 

r • 1_Son Postanın Resimli Makal_es_ı_· ____ ç_o_cu_t_a_D_a_ir __ ~_ı 

1 I· ~ 

J - Çocuk, insanın babası· 
dır. 

William WordsfJvortla 1 
2 - ~abab günün oa1ıl olacağını l 

belli ederse, çocuk ta in.anın ne 
olacağına anlatır. 

Jolın Milton 

3 - Çocuk bir cihandır. 

Abdülhak HIJmil 

•• 
a nd erel re an c 

Ankara, 22 ( Hususi ) - Yeni sene Devlet 
b6tçe ve yeni vergi layihası şu günlerde Millet 
Meclisine intikal etmek nzeredir. Şimdiki halde 
bu meseleler Vekiller Heyetinde başlıca mü
zakere ve tetkik mevzuu oluyor. Vekiller Heyeti 
dün de Başvekil Paşanın riyasetinde toplanarak 
uzun bir içtima aktetti. İçtimada diğer meselelerle 
beraber Hariciye Vekilinin son Cenevre seyahati 
etrafında da müzakere cereyan etliği anlaşılmakta
dir. Verilen malumata göre Vekiller Heyetinin dün-

kil içtimaı neticesinde yeni bütçenin masraf kısmı 
son ve kat'i şeklini almıştır. Bu rakkam t7tmilyon 
180 bin liradan ibarettir. 

Diğer taraftan memlekete hariçten ithal olunan 
iptidai maddelerden bir kısmının gümriık vergisi 
muafiyetinden hariç tutulması takarrür etmişti. Bu 
hususta teşkil olunan komisyon, muafiyetleri 
kaldaralacak olan 1,j() den fazla maddenin giimrük 
vergisini tesbit etmiştir. Bu meseleye ait tetkikat 
yakında ikmal edilerek lAyiha kat'ı şeklini alacaktır. 

~~~~~-;---~~~~~~~~~~~------ ----------~~~~~~~~~~ 

Denizlerde 
Son Fırtınanın Tesiri Çok 

Büyük Oldu 
Mersin, 21 (A.A) - Akde

nizde büyük fırhna vardır. Li· 
manda bulunan büyük Fransız 
bandıralı Baalbek vapurile Kon
ya vapuru limam terkettiler. Li .. 
man faaliyeti durmuştur. Üç bü· 
yük yelkenli lcaraya düştü. Fır
tına devam ediyor. .. 

Diğer taraftan Karadenizde 
fırt nanın tesiri çok büyük ol-
muştur. Lfttfihüda, Cahidiye, 
Hüdaverdi gemilerile 1.Hğer 
iki vapur karaya düşmüştür. 
Bunların tahlisi için tedbir 
almmışhr. Bu arada tıç zavallı 
boğulmuştur. ----

Japonlar 
Telaşa 

Düştüler 
Moskova, 21 ( A. A. ) -

Pravda gazetesinin mevsuk bir 
membadan aldığı malumata göre 
Çin Jeneralı Ma'nın firarı mao
çurideki Japon ErkAnı Harbiye
sini te]aşa düşmüştür. 

Japonlar tam Cemiyeli Ak
vam tahkikatk komisyonunun 
Mançuriye geleceği e"sna· 
da yeni Mançuri hükQmetinin 

başında bulunuan rüesamn Jeneral 
Ma'ya imtisalen kaçmalarından 

Müthiş Facia 
Bir Tavan Altında Bir 

Çok İnsan Öldü 
Bastiya, 21 (A.A) - Adliye 

sarayında c~za mahkemesi sa· 
lonunun avukatlara ve samilere 
mahsus kısmının tavam çökiip 
yıkılmıştır. Enkaz altından şimdiye 
kadar 15 ceset çıkarılmıştır. Bu 
kaza adliye sarayının çatısından 
bir kısmın çökmesi neticesinde 
mahkemenin üstünde bulunan 
kattaki salonun tavan ve döşeme
sinin yıkılmasından ileri gelmiştir. 

Ölenler arasında Bastiya Ba
rosuna mensup iki avukat ve 
müteaddit yaralılar arasında Bas
tiya Belediye reis muavini ile 
müddeiumumi muavini vardır. S- İstihlak kabiliyetindeki bu 

umumi tedenninin memlekete ya· Gümüş Para 
pacağı umumi tesir nedir? 

korkulmaktadır. Bunun için Çinli 
nazırların refakatinde bulunan 

Japon mUşavirleri nazırlar Uze
rinde sıkı bir nezarette 23 Nisan 

C - Uumumi tesir şu olur ı Devlet Bankası İhraç 
Maaşlar azalır, yevmiyeler iner, Faaliyetine Başlıyor 
emlakin kıymeti düşer, halkm 
umumi kazancı azalır. Ankara 22 ( Hususi ) - Dev-

ki let Bankası nizamnamesi yakında 
S - Bunun devlet llzerinde . tadil edilecektir. Bu tadil Banka-

tesiri nedir? nın gümüş para çıkarmasilo alaka-
C - Devlet üzerindeki tesiri dardır. 

l d I·~.. Bu maksatla banka umumi devlet varidatının aza ması ır. :-ıu· 
kfı et ver i toplıyamaz olur. Va· heyeti muy r.nı 21 inde toplana· 

bulunmaları emir olunmuş ve bu 
naı.ırlarm ailelerinin de rehin ola• 
rak Mukdene gönderilmesine ka· 
rar vermiştir. ----Askerlik Bedeli 

Ankara, 22 (Hususi)- Asker· 
lik bedelinin 250 liraya indiril
mesi hakkındaki layiha Millt 
Müdafaa ve Bütçe Encümenlerine 
havale edilmiştir. 

Memleketin Her Tarafında 
Merasimle Tes'it Edilecek 

Ankara, 22 (Hususi) - Yarın 
Milli Hakimiyet bayramile birlikte 
başh.yacak olan çocuk haftası 
müsasebetile memleketin her ta-
rafmdn tesit merasimi yapılacak
tır. Burada Halk Evindede mara· 
sim icra edilecektir. ridntın mü im bir kısmını kay· cakt r. Piyasaya birer lira kıy

metinde gümiiş para çıkarılacak, 
beder. buna mukabil kağit para topla- Gayrimübadiller Heyeti 

s - Hül,umet bu varidat nacaktır. Bassız Bir Ceset Ankara, 22 ( Hususi )- HU- , 
nzhğmı nasıl kapatabilir? Bir l(atil Yakalandı kfımet nezdinde yeni teşebbüs- Ankara, 22 (Hususi)- Bura-

Sayfa 3 

Sözün K sası 
M ündericaiımızın çoklu
ğundan Dercedilememiş-

... ~~:: .................... ____ ...... :=. l 
Münakaşalar 

Silahlann Tahdidi Müm
kün Olacak Mı? 

Cenevre. 21 ( A.A) - Terki 
teslihat komisyonunda Fran
sız murahhası M. Bonkur tesliha· 
tın keyfiyetçe tahdidi fikrinin 
en evvel Fransa tarafından ihzari 
komisyonda orlayaJ abldığını ha• 
fırlattıktan aanra demiştir ki : 

11Fransa bu prensibi teveccüh 
He karşılamaktadır. Böyle iken 
muahede projesinde gösterilen 
rakamlar teslihatın keyfiyet iti~ 
barile tenzilinden daha mühimdır. 

Fransa Sör jon Simon'un bu 
husustaki karar teklifinJ aynen 
kabulde mütereddittir. Çiinkl 
bu teklif Cemiyeti Akvamın 
emrine kafi derecede kuv
vetli beynelmilel bir ordu 
vermek suretile bu müesseseyi 
kuvvetlendirmek imkAnını sel• 
betnıektedir. Teslihatın tenzilino 
azami surette yardım etmek üze
re Fransa umumi emniyet za
manlarım mümkün olduğu kadar 
çcığaltmak arzusundadır." 

Şehir Meclis· de 
Dün Ekmek İçin Bir 

Takrir Verildi 
Şehir meclisi dün öğleden 

sonra toplanmıştır. içtimada aza• 
dan Galip Bahtiyar Bey ekmeli 
fiatmın niçin yükseldiğine dair 
bir takrir vermiştir. 

Belediye Reis Muavini Nuri 
Bey meselenin İktısat Müdürlüğfl 
tarafından tetkik edildiğini söy
lemiştir. Azadan Avni 8. İktısal 
Müdürünün tecrübesiz olduğunu, 
henllz bu işlere vukuf peyda etme 
diğini ileri sürmfiştnr. Müzakereye 
gelecek içtima devam edilecektir. 

lzmirde Kar • 
lzmir, 22 ( Hususi ) - DUn 

akşam lzmir ve civarına dolu 
yağmış ve bağlara mühim dere
cede zarar yapmıştır. Bugün d 
kar yağmıştır. ------Hilaliahmer r<ongresl 

Hilaliahmer Cemiyetinin sene
lik kongresi bugün yapılmakta• 
tadır. İçtimada geçen bir senelik 
faaliyet ve yeni senenin icraat 
programı görüşülecektir. 

TU k - lngiliz Mahkemesi 
Türk • İngiliz Muhtelit Mah

kemesi, elindeki davaları bitir
miştir. Yakında faaliyeti tatil 
edecekti-. 

Tehir Edilen Maç 
Bugün Fenerbahçe stadında 

icra edilecek lik maçlan muha· 
lefeti bava dolayısjle tehir edil
miştir. 

İki Ortak 
C - Ya vergileri arttırarak, Ö d b l k ·· b da başsız bir ceset bulundu. 

d k İzmir, 22 (Hususi) - de· ler e u unma uzere uraya K Etfl B" • • B 1 
yahut iyi zamanlarda ö eme f ·11 . d A l gelen GayrimübadilJer heyeti Hüviyeti malüın defrildir. Cesette a vga ı er, ırısı ıça 
üzere fena zamanlarda dahili miş cinayeti aı erın en ota - M - yarası Aldı 
. k yalı Ali nezarethaneden kaçmı~, hafta içinde aliye Vekilile kurşun yaraları vardır. Tetkikat 
ı likraz yapara • Salihlide yakalanmıştır. temasa geçecektir. yapılıyor. , Beyoğlunda Bibabo gazinosu 

S - Vergi tarikile hükumet =-- sahibi Emin efendi bir para 
•aridatını nasıl arttırabilir?J r . . meselesinden çıkan kavga netl-

e - Ya kazanç, muamele İSTER İNAN, /STER [NAN M A / cesinde ortağı Fahri Ef. tara-
ve mükeyyifat vergilerini arthra· fından bıçakla yaralanmışbr. 

Kahveyi kaçtan alıyorsunuz ? GOya kahvesine Niçin bilir miıinlı? 
rak veya mevcut vergilere muay.. •re 200 kuru!lolla 240 kurut araıında. Fakat 240 Çünkl hakiki tane kahvenin Hbf fiati aoo kurut· Bir Mag ... azada Yangın 
yen bir zam yapmak suretile. gv .. tur. Toptan 300 kuruşa satılan çekilmemit kahveyi, 

kutuqa aldıtmız kahvede kahve lesz.eti yok. Hatta bia çekilmlı olarak 240 kurup alır1ak, artık o kabY.. Sultanba d Gül' .x. 
S - Vergı0lerı'n arttırılması .. '- ibi bJ i h ı &J mam a ızar maaa-kahvenira kokuıunu, lezzetini kaybettım; ıı r t•Y• D D a lll7eııne ı d k 

istiblAk kabiliyetini daha ziyade ıasın an yangın çı mıı, sirayetine 
Is TER I NAN. Is TER I NAN .M AI meydan verilmeden ı6ndilrW. 

azaltmaz mı? miiftür 
tDeYamı il inci ıarfad•~• ~- ·~~~~~:::'.'.::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~-===-~~~~----------



.C Sayfa 

( Söz Aramızda J 
Türk 
Kadınının 
Saadeti 

Eğer hürriyeti saadet getiren 
bir şey telakki eder, bUr ve 
mes'ut sıfatlara arasında bir fark 
görmezsek o zaman Türk kadı· 
nının bugünkü nisbl hürriyetinin 
nisbl bir saadetle beraber gel· 
diğine de inanmak lizım gelecek. 

Bütün muhiti evinden, bütUn 
nhmeti evinin işinden ibaret 
olan, arzuları evinin çerçevesile 
tahdit edilen eski Türk kadım 
mı mes'uttu? yoksa bugün mu· 
hiti az çok genişliyen, işi, arzu
ları tenevvü eden Türk kadmı 
mı daha mes'uttur? 

Eski Türk kadınının hayatı 
4aha doğduğu gtinden taayün 
ederdi. Biraz okuyacak, ev işi, el 
.. i 6ğrenecek.. çeyizini hazırlıya
cak. Kısmeti çıkıncıya kadar 
babasının e\•inde, aonra babası
nın arzu ve rızasile diğer birinin 
evine geçecek. Blltnn faaliyeti 
evine mahsur •• Evini tcmiıliyccek, 
yemek pişirecek, koca .. mı karşı· 

hyacak, geçirecek. cuklarına 
bakacak.. bütün ihtiyaçları, ev 
bayabnın doğurduğu ihtiyaçlardan 
ibaret.. bunlar tatmin edildi mi, 
18adete kavuşulmuş demekti. 

Bugün medeni bayata girmiı 

olan Türk kadınının vaziyeti, 
aaadet telAkkisi büsbütün başka· 
dır. Evinden dışan çıkması, ufku· 
nun evinden, şehrinden, hatta 
memleketinden daha uzaklara 
kadar genişlemesi onun hem 

arzu ve hem de ihtiyaçlarını faz• 
lalatmışbr. Artık evinin temiı 
olması, giyecek iki Oç kat elbi· 
aesi bulunması, kocasının, cam 
istedikçe, iki Uç tebessüm 1avur• 
ması onun saadetini teşkil eden 
amiller değildir. 

Evinin haricine çıkan arzu 
Ye ihtiyaçlarının tatmini, eski 
mahdut arzularının tatmiinnden 
çok yorucu ve meşakkatlidir. 
umumi hayatın kadınlar için ya· 
rattığı mahrumiyet ve milsavat· 
aızlıkları bugün kadın dünkiln· 
den daha çok hisset'iektedir. 
ihtiyaç ve arzulanndan pek azı 
bile tatmin edilemediği için bu
gilnkn kadının daha basit fakat 
mutmain olan kadından daha az 
mes'ut olması lAzım •• 

B. Halirn 

Milanoda 
Türk Pavigonu 

MilAno 21 - ( A.A. ) - Mill· 
no sergisinde tertip edilen Türk 
paviyonu, mahalli hlikumet me-

murları ve birçok Tilrk ve ltaJ-
1an şahsiyetleri hazır bulunduk
lan halde açılmıştır. 

Bir Sporcu Sakatlandı 
lzmir, ( Hususi ) - Apollon 

takımile yapılan son milsabakada 
Karşıyaka takımından Lutfi Beyin 
ıyağı kırılmış, hemen hastaneye 
ıaldırılmıştır. 

insan Kuvvetıle Müteharrik 
Bir Tayyare 

Berlin 21 - Umumi Harpte 
muhtelif tipte tayyareler yapan 
Munih i Mühendis Ellison, insan 
kuvveti e müteharrik yeni sistem 
bir tayyare yapmıya çalışmaktadır. 
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MEMLEKET 
• 

HABERLERi 
Ev Doktoru 

r.m.----~nmr~~~Sinll~~r:mc-...-m2111mı:n __ masm..._ .......... Sarıhk 

etrol Deposu 
- - -

Bolu Havalisindeki Petrol Madeninin 
• • 
işletilmesi için Harekete Geçiliyor 
Mengen (Hu

ıusi) - Nabiye· 
mizin tabi oldu· 
ğu Bolu ve ha
valisinde zengin 
petrol madenle
ri bulunduğunu 
fakat bugün top
rak altında ka
lan o aenetten 
istifade edeme
diğimizi evvelce 
yazmııtım. Tet· 
kikat yapanlann 
ifadelerine göre 
elyevm toprak 
altında gizli du
ran bu aervet 

"'1f 
yeni maliye ıe· 

nesinden itibaren 
köy kanununa 
tevfiken k6y 

blltçeai tatbik e· 
dilmiyo baılana
caktır. 

1 K6y b&tçeleri 
de, villyet bOtçe-

leri gibi masraf 
ve varidat fuıl-

larıDdan ibaret 
olarak. tamim 
edilecektir. Ma~ 
raf kıamında en 

M11ngend11 petrol madeninin 6ıılandalıı lıavall 
çok Maarif itle
rine ehemmiyet 

hazinesi çok zengin mazot, petrol 
ve benzin depolarım ihtiva et• 

mektedir. 
Okadar ki vasati bir hesapla 

bu hazine memleket ihtiyacının 
mühim bir kısmını temin 
edecek mahiyettedir. Boluda 
bulunan ve bu mesele ile 
alakadar olan ecnebi bir müte· 
bassısın söylediğine göre, iıJetme J 
Diyarbekirde 1 
Zer'iyat 
Vaziyeti 

Diyarbekir (Husus1) - Bir ay 
evvel buğdayın okkası 8ç kuruşa 
iken bugtlnk6 piyasada yedi bu
çuğa çıkmııbr. 932 seneai hasılati 
oldukça iyidir. 931 aeneıinde 
zer' edilen tohuma nispetle 932 
aenesinden % 20 u ekilmiştir. 
Buğdayın yükselmesini ahali yağ· 
murun az olmasına ve zahirenin 
cenuba aevkedilmeıine hamledi· 
yorlar. 

Elazizde 
Elektrik Ücretleri Sudan 

Bile Ucuzdur 

El Aziz ( Hususi) - Şehrimiz 
Belediyesi berberler hakkında 

yeni bir karaz vermiştir. Bu ka· 
rara göre biitiln berber ıalonla· 
nnın zemini çimento döşenecek
tir.Ancak bu İfİ dükkin aahipleri 
yapbracaklar, kira ile oturanlar 
bu karar ile mükellef olmıyacak
br. Bundan baıka Belediyenin 
itfaiye aroz~zn her akşam mun· 
tazam ıurette caddeleri ıulamak
tadır. 

Şunu da kaydedeyim ki, ıehri· 
mizde henilz yeni mwaıına rağ
men elektrik ücretYerf çok ucuz· 
dur. Bu ucuzluğu Belediye temin 
etmiştir. 

Evrenyede 
Bazı KöylÇ,_rin lneboluya 
Raptedilmesi isteniliyor 

Evrenye, ( Hususi ) - Kasa
bamız, kaza merkezimiz olan 
İnebolu ile Abana yakası ara· 
amda bulunmaktadır. Vaziyeti 
coğrafiye ve iktısadiye itibarile 
kasabamız halkının İneboluya 
gidip gelmesi daha kolay ve da
ha ucuzdur. Adli ve mülkt işl~r.in 
nahiyede görülmesi halka çok 

tesisatı yapıldığı takdirde bu ha· 1 
vali iktııacliyatının ihya olmama
ıına ıebep yoktur. 

Son aldığım haberlere g3-
re bu madenleri iıletmek 
için yeniden bazı kimseler teşeb
beslere girişmiılerdir. Mllteşeb
bisler yakında o taraflarda ciddi 
tetkikat yapacaklardır. 

Köy bütçesi: Bizim Mengende 

verilecektir. 
Kolera: Son zamanlarda bizim 

nahiye dahilinde mlithiş bir tavuk 
kolerası baı glSstermiştir. Her 
gfin yfizlerce tavuk öliyor. Diye· 

bilirim ki Beşler ve Demireller 
köyünde tavuk kalmamıştır. Bu· 
nunla beraber mllcadele için ter
tibat alınmışbr. 

Sıvasta Halk Evi 

Gençler Halk Evinde 
Çalışmıya Başladılar 

t i 
ıV 

SıtJasta Halk EtJinin gerleıtiii bina 
Sıvas (Hususl) - Şehrimizde 1 sinde derin faaliyet gösterilecek· 

kOşat edilen Halk Evi son za· tir. Köy~Ulnk ıubesi~i ~~şkil eden 
mantarda faaliyet göstermiye azalar koyler ve koylulerle ya• 
b 1 şt fu lerimizd b" kından alakadar olacaktır. 
aş amı ır. n.ç • • en ır- Edebiyat ıubesi ise halk ede-

çoğu Eve kaydedılmışlerdır. Şim- b" t h kk d k f da) b" . 1 d ıya ı a ın a ço ay ı ır 
dı muayyen zaman ar a munta- tnt k ·ı 1 k • e yapma gayesı e ça ıpca -
zam aurette HaJk Evınde top- br. Halk Evi için ıimdilik Halk 
lantılar yapılarak faydah mesele- FırkaSJ binasının liat katı tabsia 
ler iizerinde konuşuluyor. Bilhas· edilmiştir. lık fırsatta yeni bir 
aa kaycülük ve edebiyat ıube- bina yapdması mukurerdir. 

Adanada Dondurma ı 
Adana (Hususi) - Sokaklarda 

dondurma satılmıya başlandı. 
Henüz fabrikalar bu.z yapmadık
ları için, dondurmalar T oroslar· 
dan getirilen karlarla yapılmak 
tadır. 

zor gelmektedir. 
Beş tane köy, bir istida ile 

Büyük Millet Meclisine, Dahiliye 
Vekaletine mUracaat ederek 
bu köylerin lneboluya raptım 
rica etmişlerdir. Bµ beş köyün 
halkı müsbet bir cevapla karşıla
ıaca klaAaı .ft~İf..'etmektedirler. 

YUNUS NADl 

Tokatta Belediye işleri 
Tokat, (Husuıt) - HavaJann 

11ınması il.zerine ıehrimizde toz• 
dan geçilmez oldu. Halkın ııbha-
ti namına ıokaklann muntazam 
şekilde sulanması lizımdır. 

·Tabiiyet Tebdili 
İzmir iazetelerinde okudu

ğumuza göre geçenlerde hükft· 

metin müsaadesile Alman tabii

yetine giren maruf tütiln tacir

lerinden SelAnikli Emin KAzım 

Bey tekrar Türk tabiiyetini ikti
sap etmişti.·. 

Hastalığı 
Muhtelif dalak hastalıklarmın 

bir tezahürüdür. 
Sebebi, birtakım safralı me• 

vaddm kan veya vücudun muhtel" 
kısımlarına geçmeşidir. 

Bu hastalık muhtelif şekiller
de husule gelebilir : 

1 - Safranın serbest surette 
c:eı:eyanı mümkün olmazsa; 

2 - "Safranın barsaklara geç
meai mümkiln olmayıp ta bar
l&klardaki mikroplann safra 
mecralarma hucum etmesi; 

3 - Kanda mevcut küreyvab 
hamranın fazla miktarda ziyaı ve 
bu yüzden safranın artması; 

4 - Klorform ile bayıbl· 
ma neticesi, fosfor, arsenik veya 
mantarla zehirlenme. 

Arazı - Göz içinden başla· 
mak here yüz, gövde ve azanın 
aanlqması. Bu renk, açık sarıdan 
tatmıuz da yeşil ve siyaha kadar 
ıeçebilir. 

Bu takdirde, safra. vücutı. 
mu müddet muhafaza edilmiı 
demektir. 

Bu hastalık naticesi olarak 
idrann rengi de yeşilimtırak ola• 
bilir ve elbiseyi kirletebilir. 

Emzikli kadının süt, ter ve 
g6zyqı bile bu rengi alabilir. 
Bu gibi hastaların derileri kaşı· 
nır, hazım kabiliyetleri azalır, 
nabızları yavaşlar. 

Mevaddı gaitalan renksizle· 
fİr ve beyazımtırak bir manzara 
alır. Bunun sebebi, yağlı madde
lerin hazmedilemiyerek ayneu 
iade olunmasuıdandır. 

Sanlığın muhtelif şekilleri do 
Tardır. HAd şekilli sarılıklar ha· 
raret)e yaparlar ve derece otuı 
dokuza kadar yükselebilir. 
Bir heyecan ve korku neticesinde 

de aanlık baı gösterir. Ayrıca, 
Japonyada bir nevi sıçanın idrarı 
da aarılık yapabilir. 

Tedavi tarzı - Sütlü şeyler 
yemek, soğuk su ile her sabah 
ibtikan yapmak. (Bu lavman, sa· 
lilillt dö sut veya aulfat dö aut 
ile yapılır. ) 

Bazı cahil kimseler, alınlarının 
'hmusi bir noktasından kesti,... 
mek suretile de tedavi ettirirlers 
de bu usulün hiçbir fenni kıy• 
meti yoktur. lf 11-

Son Yağmur 
Bereket Getirdi 

Son zamanlarda · şehrimizde 
banlar kurak gidiyor, bu vazi· 
yet mahsulAt sahiplerini endişeye 
dilfnrtıyordu. lki gündenberi de· 
ftlll eden yağmurlar, hububat 
tızerinde kurtarıcı ve ihya edici 
bir teair yapmıştır. Son yağmur
larm kıtlık mezruata da çok 
fayclaaı dokunmuştur. Bir çiftçi 
aon ıağmurlar hakkında bir mu
harririmize şunlan söylemiştir: 

- Yazlık hububattan ümidi
mizi kesmek Ozere idik. iki giin
denberi yağan şey, yağmur değil, 
Adeta altındı. Zaten atalarımıı 
da .. nisanda dinmesin, mayısta 
damlaaın 1 " demiş!erdir. 

Bu yağmurlardan sonra, mı· 
ili', kavun, karpuz zer'iyatına 
başlanacaktır. Bu sene kış fazla 
olduğunda" ve mücadeleye de
vam edildiğinden İstanbul m nta· 
kasında fareler çok azalmıştır. 
Beykoz ve Şile havalisinde yağan 
mebzul yağmurlar oralardaki 
fareleri de imha etmiştir. Son 
yağmurlar üzüm ç~buklal ma ariz 
olan göz ·kurtlarının faaliyetini 
azaltmıştır. 
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Fr nsız ngirz Lortları Rusyaya Kızgın. 
Müzakereleri H1ler Kuvvetleri Gizli Çalışıyormuş 

Paris 21- Cenevreye gitmek 

U%ere Parise uğrayan M. Mak Do· f. ı · -n, A ı · • · ı 
nalt ile M. Tardiyö arasındaki 1.ngf lZ JY.l. Q zgeslnl 
mülakat 45 dakika devam etmiş· 'K? fl d • 
Ur. Mlilakat hakkında Fransız .l'\.UVVe en zrme 
Başvekili ıunlan sörlemiştir: 'T' edbfr/eri 

- İki miHeti a lakadar eden .1. j 

meseleleri, bilhassa Cenevrede 
tetkik edilen bütün meseleleri 
görüştük. Bu akşam beraber 
hareket etmiye karar verdik. 
Trende mükalemelere devam 
edeceğiz. 

Paris 21 - M. Tardiyö, 
Amerikan sefiri M. Edge ile gö
rüşmuştiir. 

Cenevre 21 - M. Tardiyö ve 
M. Mak Donalt buraya geldiler. 

Paris 21 - Gazeteler, M. 

Londra 21 - Maliye naıin, 
Avam Kamara ına bir karar su
reti verecektir. Bu karar sureti: 
"Kambiyoların müsavileştirilmcsi 
için,, bir sandık ihdasına mezu• 
niyet istemektedir. Bu sandık. 
lngiliz lirası üzerinde spekillAs
yon yapılmasına mAnı olmak ve 
temevvücatıo önünll ıı..lmak için 
ihdas edilecektir. Sandık için 
150 mllyon lira tahsis edilecektir. 

Tardiyö, M. Mak Donalt mfilA· 
katmdn, Sir Con Simon tara· 
fındau ileri sürülen teslihatın 
keyfiyet itibarile tahdidi noktai 
nazarı görüşülmüştür. Maten ga• 

lngiliz Duştu Hitler kıtaatı merasimle dalıtılırken 

ı 

zetesi Con Simouun bir teklifini 
fil-ansız teklifine set çekeck ma
hiyette telakki, Fransız heye
tinin bu takriri kabul etmiyece· 
ğioi yazmaktadır. • 

lLortlar Kamara-
• 

sında Rus-lngiliz 
Münasehatı 

Londra, 21 - Lortlar Kama· • 
rasında. lngiltere • Sevyet müna• 
acbata hakkmda dün bir müna· 
kaşa çıkmışhr. Birçok lortlar, 
ıuuhafazakArların Sovyetlere karşı 
J aptıkları borçların inkArını iste
ruişler, damping meselelerini ha
tırlatmışlar, resmt münasebat 
kesilmese bile Sovyetlerin piya· 
uyı istilA eden buğday ve ke
reste gibi ucuz fiatli mallan~un 
ithaline mini olunmasını tavsıyo 
etmişlerdir. 

Bn vaziyetin sade lngiltereyi 
değil Kanada ve Arjantini de 
müteessir ettiğini söylemişlerdir. 
Hükumet namına cevap veren 
M. Snovden bu mübalAğaları 
reddetmiş, meselenin temamile 
ticari noktai nazardan tetkikini 
istemiştir. 

Rus ithalA11 ile lngiliz ihra
cab arasında endişe edilecek 
derec'ede bir fark vardır. Bu va
ziyet, lngilterenin Sovyetler nez
dinde şedit müracaatlerini mucip 
olmuştuı·. 

Londra, 21 - lngilb lirası 
biraz düşmfiştlir. 95,5 frank ~o 
3,36 dolar olarak tescil e ül· 
miştir, 

Fransadan Londraya Altm 
Gidi yer 

Londra, 2 l - Burjeden san
dıklar içinde tayyarelerle 2093 

kilo altın gelmiştir. 

Kröger Rezaletinin Akisleri 
lstokholm, 21 - Kröger ve 

Tol milessesesi memurlarından dört 
kişi ve hesabat komiseri tevkif 
edilmiştir. 

Yunan intihabatı 
Atina 21 - Siyasi mehafile 

göre intihabat eylulda nisbi tem
sil usulile yapılacakbr. 

Yunanistanda ithalat Tahdit 
Edildi 

Atina 21 - Meb'usan Mecli· 
si, ithalatın tahdidine ait kanunu 
kabul etmiştir. 

Amerika Ve 
Borçlar 
Meselesi 

Vaşignton 21 - Ayandan M. 
Boral borçlar ve tamirat mesele
ıi hakkında bir nutuk söylemiş· 
tir. Bu nutuk, alAkadar mebafilin 
nazan dikkatini celbetmiştir. Bu 
nutuk Ayan Meclisinin noktai 
nazarında ısrar ettiğini göster· 
mektedir. Alakadar mabafil, 
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t u ....... Miitercimi: P S. Miiellifi: l(nu nam.,,,,_ 
H'zmetçi birdenbire bana 

Fakat kadının lambası yok· 1 

ıordu: 
tu. düşündü, herhanği bir yer- _ Az evvel ıatodan çıktığı-
do bir limba bulabileceğini hiç 

nızı zannediyordum. Ziyafette ha· 
habrlamıyordu, eğer gece fyarısı- zır bulundunuz mu ? Ve bu lati· 
na kadar beklersem belki mutfa· feye kuvvetle güldil. 
ğın !imhasını verebilirdi. Fakat Oturdum ve kağıtlarımı çıkardım. 
neden bir ll'Um satın almayacak· Burada, şu bulunduğum noktada 
hm ? bir şeyler yapmıya çalışacaktım. 

Sustum. Cebimde bir mum Gözlerim herhangi bir şeye dal· 
ıatın alacak kadar para yoktu ve mamak için mütemadiyen yere 
kadın bunu pek iyi biliyordu. Bit- dikilmiş, kağıtlarımı dizlerimin 
tabi yine muvaffakiyetsizlikle kar- Ozerinde tutuyordum. Fakat 
tılaşacakbm. bunun bana biç yardımı 

Hizmetçi kız aşağıda bizimle d b. k d 
d olmıyordu, işim e ır zerre a ar 

beraberdi, odada oturuyor u, bile ilerliyemiyordum. 
ınutf akta değil. Demek ki yu· Otel sahibinin iki küçUk 
lcarki lamba daha yanmamıştı, kızı içeri girdiler ve bir 
1 

• .. , düşündüm. Fakat ağzımı kedi ile qinaltk yaptalar. 

İrlanda Ve 
Sadakat Yemini 

Dublin 21 - Kırala sadakat 
yemininin ifasına dair olan ka· 
nun projesinin müzakeresi, meb'
usan meclisine büyük bir samiin 
kütlesi toplamıştı. Münakaşa ve 
müzakereden sonra proje kabul 
edilmiştir. Projenin ikinci kıraıııti 
günü tekrar münakaşa ve mü· 
zakereler yapılacaktır. 

Hitler Kuvvetleri 
Gizli Çalişıyor 

Berliu, 21 - Hükumetin fesih 
kararma rağmen müfrit milliyet
perverler, geceleri gizli içtimalar 
yapmaktadır. Yeniden bazı vesi
kalar ve harp levazımı miisadere 
edilmiıtir. Vesikalar, hücum kı· 
taabnın hafif surette tadil edile
rek muhafazaya çalış:ldığım gös· 
term ektedir. 

iki Sırp Nazwmm istifası 
Belgrat 21 - Nafıa ve Orman 

Nazırları, Markoviçin teşkil ettiği 
fırkaya girmek istemediklerinden 
istifa etmişlerdir. Kabinede tadi· 
lat yapılması mukarrerdir. 
.:=.;======================~ 
Lozan Konferansı makul bir iti· 
IAfla netilenecek olursa, bu be
yanatı Amerika ile borçluları ara

sında anlaşma imkanına delalet 
eden bir iz olarak telakki etmek· 
tedir. 

Bu grip, basta hir kedi, hemen 
hemen hiç tüyll yoktu. Çocuklar 
kedinin gözlerine Ufledikleri 
zaman hayvanın gözlerinden su 
çıkıyor ve burnunun üzerinden 
akıyordu. Ev sahibi ile da· 
ha bir kaç kişi oradaydılar. 
Masanın etrafını çevirmişler, ıs
kambil oynayorlardı. Yalnız ka
dın her vakıtki gibi çalışkan di· 
kiş dikiyordu. 

; Bu mütemadi gidip gelmearasın· 
da hiç birşey yapamıyacağımı gö
rüyordu. Artık benden alakasını 
kesmişti. Hizmetçi şatoda ye· 
mek yiyip yemediğimi sorduğu 
zaman gülümsediğini bile gör· 
milştüm. 

BUtün ev bana aleyhtar ke
silmişti: odamı bir başkasına ter· 
ketmek mahcubiyeti tamamen 
bir çanak yalayıcı teklinde te
IAkki ediJmekliğime ki.fi gelmişti, 
denilebilirdL 

Hatta .bu hizmetçi bile. aiyah 

Çin -Japon 
Meseleleri 

Tokyo 21 - Harbiye nenre
tile, Japon hazinesi arasında 
Şaoghay ve Mançuri askeri ha· 
rekitmıo istilzam etliği masrafı 
tekabül etmek üzere 205 milyon 
yenlik bir istikraz akti için mü-
zakere yapılmaktadır. Gönde· 
rilmesi düşünülen takviye kıta
atının ma!lrah için bonolar ibra~ 
edilecektir. 

* Tokyo, 21 - Hariciye Neza .. 
reti, Japonya murahbasma tali
mat göndererek, 19 lar komite
sinin karar suretini kabul etmi
yeceğini bildirmiştir. 

* Nanldn, 21 - Çinin Londra 
sefiri Alfret Sze sıhhi sebeplerle 
istifa etmiştir. Şangbay mütareke 
konferansının Çin Başmurahhası 
M. Katahi Londra sefirliğine ta
yin edilecektir. 

Bir Haydutluk Meselası 
Veraküza 21 - Pasodelmaso 

kasabasana taarruz eden 17 hay
dut kurşuna dizilmiştir. 

IBir Ha va Rekoru 
Paris 21 - Gazeteler dlin 

akşam gelen Gulet ve Salel ve 
Burje ile Kap arasmdaki mesa
feyi 18 saatte kat' ettiklerini, bu
nun Fransız tayyareciliğioin bir 
zaferi olduğunu yazmaktadır. Bu 
tayyareciler, ayni yolu kat'eden 
İngiliz Milissonun rekorunu bir 
gün noksanile kırmışlardır. 

gözlü, dümdüz göğüslü bir afacan, 
akşamları ekmeğimi verdikleri 
zaman benimle alay ediyordu. 
Her defasında yemeklerimi nere
de yediğimi soruyordu. Çünki 
elimde bir kürdan ile Grando
telin önllnde dolaştığımı hiç 
görmemişti. Sefil vaziyetimi 
bı!ff 1f~ ve bildiğini bana göster
mekten zevk duyduğu aşikardı. 

Birdenbire bütün bu düşünce· 
lerin içine daldım ve piyesim 
için tek bir kelime bile bulmak
tan aciz kaldım. Üst üste birçok 
tecrübeler yaptım, hepsi do boşa 
çıktı, kafam garip bir şekilde uğul· 
damıya başlamışb, nihayet vaz
geçtim. Kağıtlarımı cebime ko· 
yarak gözlerimi yerden kaldırdım. 
Hizmetçi karşıma oturmuştu, ona 
baktım. Bu dar sırta, hatta tama
men inkişaf etmemiş olan ~bu ba
ıık bir çift omuza bakbm.Bu kıun 
beıiimlo ahp veremiyeceği no 
vardı? Şatodan ~mıe olayım 

' 

Sayfa 5 

lı Gönül işleri 
Ne İyi Bir .Aşık 

• 
Ne de iyi Bir [(oca 
Olmak KafiDeğill 

Her erkeğin iki tarafı vardır. 
Biri vllcudil, diğeri kafası. 

Kadın her erkekte bu iki 
şeyden birini sever. Ya erkeğin 
erkekliğine, yahut kafasına aşık· 
tır. Fakat ikisine birden işık 
olamaz. Olursa nadirdir. 

Aile hayab, yalnız aşktan iba
ret değildir. Günlük hadiseler 
içinde geçen ve iki tarafı biribi
rine bağlıyan birçok mukavelevf 
rabıtalara istinat eder. Bu rabı· 
talar kan kocayı arkadaş yapar. 

Fakat aile hayatının bir de 
aşk tarah vardır. Karı koca bi· 
ribirlerini ıevmek ihtiyacındadır
lar. 

Bu aşk hayab ile arkadaşlık 
hayab biribirile çok •defa güç hno 
tiz.aç eder. Sevişebilmek için iki 
(arahn da aşık olması lazımdır. 
iyi arkadaş olmak ;yi Aşık olmak 
için kafi değildir. 

Muvaffak olmuş bir izdivaç 
bu iki ucu birleştiren izdivaçtir. 

Halbuki evlendikten son. a 
erkek aşkının mühim bir kısmını 
kaybeder, kadın ise gUnden güne 
daha kuvvetle bağlanır. Tabiat 
öyle istiyor ki bir erkek emeline 
kavuştuktan sonra o gayeden ya• 
vaş yavaş soğur, halbuki kadın 
emeline kavuştuktan sonra daha 
kuvvetle aarılır. Onun içindir ki 
erkek evleninceye kadar, kadın 
evlendikten sonra sever. 

işte aile geçimsizliklerinin 
mühim bir sebebini burada ara
mak IAzımgelir. 

Kadın ev hayatındaki mllf"' 
külleri samimi surette itiraf etse, 
ıize evveJA bu hakikati söyJiye
cek. Fakat hiçbir kadın bunu 
itiraf etmez. Etmediği mUddetço 
derdini içine atar, sinirlenir, 
hastalanır. Bu da aile geçimsiz• 
liğini arttıran bir Amil olur. 

Onun için hayale kapılm .. 
mak gerektir. izdivaca bilerek 
gitmelidir. 
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olmıyayım. Ona neydi ? Bundan 
ona ne zarar gelebilirdi ? 

Bu ıon günlerde merdivenden 
inerken sendelediğim zaman veya 
bir çiviye takılarak ceketimi 
yırttığım vakit yüzüme karşı 
insafsızça gülmüştO. Çok ev
vel değil daha diln, odaDıD 
methaline attığım mllsvedde
leri toplamış, piyesimin bu 
tashih görmüş parçalarını çalmıf 
odada yüksek sesle okumuJ, 
herkesin önünde, sırf benimle 
eğlenmek için alay etmişti. 

Halbuki ben onu biç rahatsız 
etmiş değildim, kendisinden en 
küçük bir hizmet istediğimi bile 
habrbyamıyordum. BilAkis akşam
ları onu herhanği bir sur~tle yor
mamak için odanın tahtuı Ozerine 
yatağımı kendim yapıyordum. 

O benimle saçlanm döknldlli'B 
için do alay ediyordu. 

( Arkaaa • ., ) 
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Bu Geınige 
Bu ismi 
Kim Vermiş? 

Bir Türk vapur şirketi, va .. 
purlarmdan birisine La Valet 
ismini vermiş ve vapura Türk 
sancağı çekmiştir. 

Malum olduğu üzere La V alet, 
Kanuni Süleyman zamanmd::, 
Turgut Reisin M~ltayı muhasara
sında, Adayı müdafaa eden ve 
Turgut Reisin, binlerce Tür· 
kün şahadetine sebep olan 
ve bütün Avrupaca, Malta kah
ramanı ismini a lan bir adamdır. 

La V11{et'in g11rp fi.leminde 
tekrim ve t11kdis edilmesine itiraz 
etmiyoruz. Turgut Reisin ve bin· 
lerce Türkün şahadetine sebep 

olan bir adama ait ismin bir 

Türk gemisine verilmemesini is

temek en sarih hakkımızdır. 
Kabala$ lskc:leıt karşısında lit ... r 

vapuru Başmaklniıtl Ahmet 

Kumar F el af< eti 
Kumar oynatmak ve oynamak 

kanunen memnudur. F altat bazı 
taraflarda oynanıyor. Bu suretle 

birçok aileler sefalete doğru sü

rilkleniyorlar. Bu derdin önüne 

aeçmek lazımdır. 
BİR KARllNIZ 

Bu Çocuklar Kimindir? 
Şehrimiz sokaklarında uygun

suz kadınlar dolaşıyor. Bunlar 
kendilerine aile kadını süsfi ver
mek için ellerinde 4 - 5 yaşında 
çocuklar taşıyorlar. Kendileri 
için temiz bir maske vazifesini 
gören bu çocukların akıbeti 
ne olacak ? Sefil ruhların 
elinde dolaşan bu çocuklar kimin 
nesi? Bunlara rastladıkça ilrperi· 
1orum. Uçuruma doğru sürükle
nen bu yavrucukların vaziyetini 
görüp susmak kabil mi? AlAka
dar memurların bu işi tahkik 
etmeıi lazımdır. 

Ankara: ·u Hlm1t 

Cevaplarımız 
lzmir, Kadıköy nahiyesi Ho

cazade M. Zeki Beye i 
Sorduğunuz mesele hakkında 

bir talimatname vardır, Vilayete 

mOra-caat edip ahkAmını ~ğrene
bilininiz. .. 

Bir okuyucunqz imzalı mektup 
aabibine: 

- Bahsettiğiniz bayram günü 

çok yakın bir maziye ait olduğu 
için herkesçe malümdur. Ve Bil· 
yük Millet Meclisinin teşekkülü 

gilnOnün senei devriyesidir efen
dim. .. 

T arsusun Çamalan köyünde 
lamail oğlu Ahmet Beye: 

Doğrudan doğruya Zongul
dalda Maden Mühendisi mektebi 

Mlldürlüğüne bir mektupla müra
caat ederek mektebin duhul ıe

raitini sorunuz. Size llzımgelen 

ee•abı vereceklerini llmit edi
yoruz. 

* Galata nhtımında Nuri Beye: 
Askerlik bedelinin 250 liraya 

inmesi için bir Kanun Jlyibul 
buırlanllllfbr. Henüz Millet Mec
mindea geçmemiftir. Sorduğuna 
mesele kanuua alakamı ieabm
dandu. 

Kendi Kendisine Zorla Katillik 
Adam! isnat Eden Bir 

Hanri R oş Gôyan 

Zindanlarına 

Gitmek İstedi 
Am a,Hakim 

Arı:usunu Yerine 

Ge irmesine 
Müsait Davranmadı 

~farsilya, 17 {Nisan) - istin

tak ha kimi Mösyö .Mnlleval ba

şnu kaldırarak baktı \ e hayretle 
sordu: 

- Ne dediniz? Ne dediniz? 

Gözlerini açmış, adeta işitti

ğine inanamıyordu. 

Kar;:ısındn H:mri Roş adını 
taşıyan bir a mele vardı: 

- Evet efendim, öyledir, di· 

yordu, ilk söylediğini tekrar 
ediyordu. 

Bu adamı muhakkak siz de 
tanır .. mız. Bir müddet ev\'el ken-

disinden uzun uzadıya bahset
miştim . 

Marnilya civannda küçük bir 
köyde Mari Luiz adını taşıyan 

bir kızcağız öldürülmüş, ye bu 
adanı zannaltına alınmış, battn 
cürmünü itiraf etmişti: 

- Evet ben öldürdüm, açtım, 
kapıyı çaldım. Bu kızcağız açtı, 

ekmek istedim vermedi, dilen
mekten utanmıyor musun, dedi, 

boğazına sarılarak sıktım; öldür· 
düm, demişti. 

Bu adamın bir parmağı yok .. 

tu, köylüler kendisini bu eksik

likten dolayı tanıyorlardı: 

- Evet, hadise günü civarı

mızda dolaştı, diyorlardı. Binaen

aleyh mesele kalmamıştı. 

Marsilya gazeteleri hAdiseyi 

kapanmış addettiler ve muhake

menin gününü beklemiye baıla

dılar. Fakat bitmiş addedilen hl· 
dise hiç beklenmiyen bir g6nde 
birdenbire açıldı. Filhakika 

M•s•l~nin halcilc.atini anlıgan 
Gtnıkat Mdr Al/ao.del 

Hami Rot ilk iatiçvabından aoıı
ra hapishaneden istintak hiki-

mine bir mektup g6ndererelı 
m&likat medi ~e hllômia lamD! 
rwaa kabul . edildiji uman: 

, 

- H!kim efendi, ben ıize -
yalan söyledim, katil ben deği
lim. Cümlesile söze başladı. 
Bin. enalevh hlkimin: 

" 
- Ne dedinh? Ne dediniz? 

suali ile hayretini izhar etmekte 
hakkı vardı. Adam sözüne deYam 
etti. 

- Evet, katil ben değilimi 
cinayetin irtikAp edildiği tarihten 
bir gün evvel yani 29 ıubatta 

ben Kavcyyonda bulunuyordum, 
ertesi gün Marsilyaya giderek 
bu işi yapmaklığım mUmkUn 
değildi " 

ll-
lstintnk hakimi bu ıözlerl 

dinlerken düşünfiyordu 1 

- Fakat bu adam yakalan
madan evvel bir çiftlikte müs
tahdemdi, bir gece sayıklamış, 

rüyasında katil olduğunu söyle

mişti. Hatta tutulmasının saiki 
da bu sayıklaması olmuştu. 

Sonra kendisi de itirafta bu

lunmuştu. Fazla olarak köylüler 

tarafından tanınmıştı. Mutlaka 

itirafına pişman oldu, aııl yalanı 

şimdi söylemektedir. 

* istintak hAkimi bu dOşUncede 
bulunmakla beraber adamın mU
daf aasını Marsilyanın meşhur 
avukatı Metr Alhadele tevdi et
miş ve onun huz:urile tahkikata 
başlamışbr. 

Bu tahkikat neticesinde: 

Amele " Hari Roş " un ay
nen söylediği gibi 29 şubatta Ka .. 

veyyonda, ertesi gün de Skor kasa

basında bulunduğu, hatta belediye
den yardım gördüğü, binaenaleyh 

ayni tarihlerde Marsilya civa· 
nnda bulunarak bu cinayeti yapmış 
olamiyacağı tahakkuk etmiştir. 
Bunun üzerine istintak hakimi 
ıormuştur; 

- 1Peki neden bu cinayeti 
tızerine aldın ? 

- Bilmiyorum 1 
- Bilmiyorum olur mu ·ı 
- Olur 1 

* 
Tıbbi muayene neticesinde 

adamın aklında az çok bozulduk 
olduğu anlaşılmıştır. Fakat bu 
akıl biffeti adaman ne sebeple 
yalan ıöylediğini izaha kA6 de
ğildi. Bu düşünce ile istintak ha
kimi adamı defatle isticvap etmiı 
ve her defı.sında da: 

- Bilmiyorum, cevab1D1 al
mqbl. 

Fakat birkaç giln ıonra yan 
meczup adamın mlldafii avukat 

Alhadel hapishanede mllvekkili ile 
bir mülakat esnasında hakikab 

anlamıya muvaffak olmuştur, 

mesele şudur: 

Hanri Rot şubatın aon. . ıthı-

Hanrl Roı istintak lı81ciminin 
Kapısı önünde 

lerinde diğer bir amele ile tanıt
mıı, hu amele ona: 

- Beş sene hapse mahkum 
edilerek Güyana gönderildiğini. 

orada miiddetini bitirdikten sonra 

kanun mucibince serbest olarak 
beş sene daha kaldığım, bu müddet 

zarfında ticaret yaparak zengin 

olduğunu söylemiş, Hnnri Roş 

ta derhal bir yoJunu bulup Gu .. 

yana gitmeyi düşünmüş ertesi 

gün kasabada Marsilyada bir 
' ayet irtikap edildiğini, bir 

genç kızın öldürüldüğünü işitmiş 
ve hemen o akşam hizmet 
ettiği e,·de bililtizam aayiklamIJ, 
bıtulduğu zaman da; 

- Ben aldürdüm, demif ! 
Hanri Roş istediğ gjbi G5ya

na gönderilecek değildir. Ha!dru, 
yıalan söylediği için birka~ ay 

hapsedilecek •~ bu mikldeti ele 
b..amauade ıeç.Wecektir. 

İta/yada 
Beden Terbiyesi 
Kongresi 

Roma 20 - ( A.A. ) - Be
den terbiyesi nezareti mOsteşarı 
eyaletlerdeki direktuarların spor 
ve at yarışı kongresinin mesaisi· 
ni Musolini forümündeki gençlik 
beden terbiyesi akademisini aç
mıştır. 

Müsteşar avan gardistler ara
sında yapılacak milli müsabaka
lara, yarış, maç ve cevelanları 
ihtiva edecek yn:ı ve sonbahar 
gezintilerine kongrenin nazan 
dikkatini celbetmiştir. 

Motosiklet ı1Usabakası 
Roma, 20 ( A. A. ) - Büyilk 

motosiklet müsabakası Kıral hazır 
olduğu halde yapılmıştır. Kıral 
bu müsabakada Kalip gelen 
Taruffi'yi hararetli surette tebrik 
etmiştir. 

Yarıtlann neticeleri ıunlardır: 
175 santimetre miktibı ailin

dir hacmindeki motosikletler ya
rışında; Benelli markalı bir moto-
ıiklet ile hareket eden Basclıieri 
Carlo vasaü 11 O kilometre 932 
metre süratle birinci gelmiştir. 
• 250 santimetre mikabı silin-

dir hacmindeki motosikletler 
yanşında; 

Guzzi markalı bir motosikletle 
hareket eden Brusi Ricc rdo 
Cimatti Arrigo ikinci gelmiştir. 

350 santimetre mikabı silindir 
hacmindeki motosikletler yanşın
da; jovgbi markalı bir motosik
letle hareket eden Fransız M. 
Jeanın birinci; Rudge mar

kalı bir motosikletle iştirak eden 
Sandri Gugliemo ikinci gelmi~tir. 

500 santimetre miklbı silin
dir hacmindeki motosikletler ya
npnda: 

N orton markalı bir motosik
letle hareket eden Taruffi Piero 
birinci gelmiştir. 

Nurmi Hakkında 
Helsingf ors, 20 ( A. A. ) 

Finlandiya Atletizm Cemiyeti 
Nurminin süspandü edilmesi 
hakkında Beynelmilel Federasyon 
tarafından Yerilen karann derhal 
iptalini istemiştir. Bu cemiyet 
Alman Atletizm Cemiyetinin 
Nurmi aleyhindeki ithamlarının 
nizami bir taahhBdU istilzam 
etmiyen dolaşık ft bilvasıta 
istihbarata müstenit olduğuau 

iddia etmiştir. 
Finlandiya cemiyat~ Nurmi 

lehindeki müdafaayı dinledikten 
ıoma alelade bir ılphe üzerine 

Nurmiyi kabahatli aJdedemiye
ceğini beyan etmiştir. 

Bundan bqka Finlandiyalılar 

beynelmilel fedarasyonun Nurmi

yi süspaodü etmekle hukukunu 

tecavüz ettiğini çünkU bu hakkın 
allkadar milli ma1'amlara ait 

olduğunu iddia eylemektedirler. 

Evlenme 
Milli Saraylar MUdilr6 Sezai 

Beyin kerimesi Berceste Hanımra 

Terbiyecilerimizden ve Amerika 

Sefareti Tercümanı Hilmi M ... lilr 
Beyin akitleri evvelki glin Beyoğlu 

Evlenme Dairesinde yapalmıfbr. 

Merasimde Vali Mubidcti. Bey 

ve diğer zevat bulan~r. 

Yeni evlilerin dağiWeri diia 
T okatlıyanda yapahnattw. Saadet 

temenni ederim. 
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H u EŞiT 
Lindbergin Oğlu 
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Çocuğu Kaçıranlar Fran
saya Mı Geldiler? 

Paris 20 - Tayyareci Lind
bergin oğlunun kaçırılması esrarı 

Nebizin taamı hoşuna gitme· 
mekle beraber kendisini tiksin· 
dirmemişti. Ald ğı mezeler ise 
dilinde şa!Jırtıh bir haz uyandır· 
mıştı. Bu sebeple kadehi tekrar 
doldurdu ve homurdandı: 

- Ben bir daha ve bir daha 
öçeceğim. Erkeksen bana yoldaş 
ol 

F enhas, gillDmsedi: 
- Afiyet olsun, dedi, fakat 

efendilerin seni sarhoş görürler
se döverler. Ben de müteessir 
olurum. 

O, üçüncn · kadelıten sonra 
• birdenbire beynine çıknn duman

larla sersemleşmişti, cevap veri· 
yordu: 

- Bu zevk. bu, tat, bir da
yağa değer. Zaten biz kamçıya 
abşıgız. Yemediğimiz günler, ra· 
hatsız oluruz. 

Köle, belki gevezelikte de
vam edecekti. Fakat fsmailin boy 
eöstermesi lizerine ağzındaki 
lokmayı çiğnemeden yutarak 
çekildi. ihtiyar Haşimi dolu ka· 
dehin boşalmı~ olduğunu görerek 
kaşlarını çatb ve Mesrure emir 
verdi: 

- Bizim yeğen, senin uzak
laşmana razı olmuyor. Yine ye· 
rine gitJ 

Ve sonra F enhasın getirdiği 
kazları gözden geçirdi: 

- Ali, ded~ biz de eğlenmi· 
,. başlıyalım. 

Kıilar, hemen şarkı okumıya 
ft saz çalmıya girişmişlerdi. Bir 
kısmı da raksediyordu. Fakat 
lsmailin gözleri F enhasın üzerin· 
de idi, ona içirtmiş olduğu zehi
rin ne zaman ve ne suretle tesir 
edeceğini gözliiyordu f 

Üç dakika, beş dakika geçti. 
Fenbas, yine dipdiri idi ve neşe
linden zerre kaybetmemişti. 
lamail, yıldırım tesiri yapacağına 
kani olduğu bir zehirin böyle 
esersiz kalmasına mütehayyirdi. 
Acaba (mesrur, aldığı emri 
yerine mi getirmemişti 1 Yoksa 
F enhas, zehire karşı mua
fiyete mi malikti? Kölenin vazife
lini yaphğını boş kadehin ıslak 
ağzı şahadet ediyordu, o halde 
ikinci ihtimale vücut vermek 
llzımgeliyordu. Filhakika o devir
lerde birçok adamlar, miktarını 
yavaı yavaı çoğaltmak şartile 
muhtelif zehirler alarak kendile
rini zehirlenmek tehlikesine karşı 
ıigorta ediyorlardL F enhasın da 
o suretle hareket ettiği anlaşı
byorduf 

lsmail halifenin ve Abbasiliğin 
haysiyeti namına öldürtmek iste
diği adamın bu suikastten kur
tulmak iizere bulunduğunu göre· 
rek sinirleniyordu. Onun fikrine 
vare şu esir taciri behemehal 
«Slmeli idi. Çünkü Emirülmilmini
nin birçok kusurlarını, hafiflik
lerini görmek cürmünü irtikap 
etmişti 1 Likin 61müyordu, zehir 
yuttuğu baldo yine ayakta duru
yordu. Bu, bir nevi istihza demekti. 
Evet. Haşimiler Reisinin ölmesini 
istediği adam, yaşamaktaki ısra
rile o reisin kudretine karşı koy· 
muş oluyordu. Buna tahammül 
bayaiyetsizliktif 

lsmail, kızların terennümünü 
dinler gibi görünüyordu, bazan 
da " Ya Allah 1 " nidasile on
ları alkışlıyordu. Fakat zihninde 
hep F enhasın ölümü meselesi do
laşıyordu, gözleri de ölmiyen 

g·z Sayfaları 

1 
mahkumu sık sık süzüyordu. Ni
hayet kararını verdi, kendi ken
dine mırıldandı. 

- Zehirin aczini hançer tela
fi eder 1 

Şimdi esir tacirini hançerlet
meyi kuruyordu. Gerçi bu şeklin 
mahzurları vardı. Hançer zehir 
gibi sinsi bir katil değildi, arka· 
sında iz bırakacaktı ve bu iz, 
birçok dedikodu! ır doğuracaktı. 
Lakin ne ehemmiyeti vardı ? Za
b ta amirinin kulağına konulncak 
küçük bir fısıltı, her türlü tahkikatı 
akamete sürükliyebilirdi. Halk ta, 
resmi adaletin sustuğu yerde 
kolay kolar ağız açamazdı! İsmail, 
bu mUlahaza ile sinirlerini yatış
tırdı: 

- Havace dedi, ışu kızlardan 
kule yapalım! 

- Nasıl kule Efendim? 
- Canlı kule! Maliimya, mu· 

harebe meydanlarında hazan ka-
falardan, bazan da cesetlerden kule

ler yapılır. Bunlar, galibin kendi 
gururunu yükseltmek için inşa 
ettiği fani ebramlardır. Biz de o 
ehramın canlısını )'apalım, önilnde 
diz çöküp iştiyakımızı terennüm 
edelim. 

- iyi efendim amma her bi· 
nanın bir mimarı olur. Burada o 
vazifeyi kim yapacak? 

- Beni 
lsmaiJ, hakikaten bir kule 

yapmak hevesine kapılmıştı ve 
bu kuleden birçok hazlar nebe'an 
edeceğini umuyordu. F enhası, 
kurtuluş imkanı taşımayan bir 
kat'iyetle ölüme mahkum ettik
ten sonra artık eğlenmiye karar 
vermişti. Yaşındaki geçkinliğe rağ

men şimdi onun da damarlarındaki 
kan, aile kanı galeyan etmişti. İhti
mal ki bu galeyan, cinayet işle
mek fikrinin aksülamcllerindendi, 
belki gülerek. eğlenerek ve 
sarhoş olarak o fikri biraz uyut-
mak, vicdani mülahazaların şuura 
sürünmesine mahal vermemek 
istiyordu. Fakat kızlan, kule va
ziyetinde alacakları yere göre 
tasnif için ayağa kalktığı vakit 
kulağına bir sayha çarph. Boğaz
lanan bir öküzün acıklı böğür· 
tUsünll andıran bu sayha, sofa-
dan geliyodu. 

( Arkaaı var ) 

==RADYO-= 
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ISTANBUL - (1200 metre) - 18 
gramofon, 19,5 Vedia Rıza hanım, 
20,5 gramofon, 21 inci hanım, 22 
tango orkestrası. 

BELGRAT - (429 metre) 21 ke
man konseri, 2'l, IO aea konseri, 22,40 
piyano kooaeri, 23,50 cazbant. 

ROMA - (441 metre) 20,50 ~ra• 
mofon, 21,45 Mariça opereti. 

PRAG - (488 metre') 20,20 şen 
gece, 21,29 küçük • Rus hikiyeleri, 
21 kuvartet, 22,30 pıyano konseri. 

ViYANA - (517 metre) 20,3.5 
muaikl akademl•inin kon•eri, 23 
dana havaları. 

PF.ŞTE - (550 metre) 20,40 kon• 
•er, 2'l dan• havaları. 

Varfova - ( 1411 metre ) 20,3.5 
gramofon, 21 muaikill musahabe, 
21,15 •enfonL 

BerUn - (1645 metre) 21 fen mu. 
•iki, 21,45 Munibten naklen komedi. 

gün geçtikçe bir parça daha 
kesafet peyda ediyor gibi. Şimdi· 

ye kadar söylenen şeyler ·ve 
yapılan taharriyatın neticesiz kal· 
dığı, çocuğun bala meydana 

çıkmaması ile bir kere daha te· 
eyyüt etmiş oluyor. Geçen gün, 
Paris zabıtası, İngiltereden Fran· 

saya gelen bir ecnebi tarafından 
numaraları neşredilen ve çocuğu 

kaçıran haydutlara verilmiş olan 

paralardan bir ikisinin Paristc 
süriilmiye teşebbüs edildiğine 
muttali olmuştur. Derhal takiba· 

ta geçilmiş ise de meçhul şabts 
izini kn) betmiye muvaffak olmuş
tur. Bu paralar, maruf bir ban• 

kaya verilmek istenmiş ise de 
gişe memurlarının gösterdiği 
alaka, parayı sürmek istiyen 
adamı şüpheye düşilrmüş ve fi
rar etmesine sebep olmuştur. 

Pola Negri 
Dördüncü Defa Bir 
Milyonerle Evleniyor 
Nevyork l 9 - Maruf sinema 

artisti Pola Negri Şikagonun ma· 
ruf milyonerlerinden birile ve 
dördüncü defa olarak evlenmek 
üzere bulunuyor. Kocasının kim 
olduğunu soranlııra, Pola Negri 
cevap vermek istememiş, sadece: 

"- O, berkesin takdir ettiği 
bir adamdır, demiştir. 

Kadın Düellosu 
Bir Adamı Paylaşamıyan 
Kadınlar Düello Yaptılar 

Varşova 19 - Zagrin şehrin· 
de, şimdiye kadar misli nadir , 
görülmüş bir kadın düellosu ol· 
muştur. Düelloyu yapanlar, ayni 

erkeğe tesahup iddiasmda bulu
nan, biri adaman meşru . zevcesi, 
öbürii de metresidir. 

Tabanca ile on metreden ateş 
etmek esası dahilinde yapılan 
düelloyu adamın metresi kazanmıj 
ve hasmını öldürmilştiir. Zabıta 

kadını derhal tevkif etmiştir. 

• 
lbnissuudun 
Oğlu Romada 

Roma, 2 l - Hicaz Karalının 
kUçük oğlu Emir F eysal, maiye· 
tinde bulunan kimselerle beraber 
Roma ya gelmiş, istasyonda 
meb'us Giunta, nazırlardan M. 
Taliani, Kont Bonarelli ve Hari· 
ciye Nezareti yüksek memurları 
tarafından karşılanmıştır. 

Emir F eysal ile maiyetinde 
bulunanlar Romada birkaç gün 
kalacaklar ve hükumetin misafiri 
olacaklardır. 

.ı,ı· 
Roma, 21 - Kıral, Romaya 

gelmiş olan Hicaz Kıralı İbnissu· 
udun oğlu Emir Feysal ve mai
yeti şerefine bir ziyafet veril· 
miştir. 

M A J 1 K sinemasında 
mevsimin en büyük 2 muvaffakiyeti 

İZDİVAÇ LİMİTED ŞİRKETİ 
( Marlage Limited ) 

GEORGE ALEXANDER • CHARLOTI'E SUSA n güıı:el WARNER'ia futtcreı'la 
temall ettikleri fCD aOper film operet Uo 

B O Y A L 1 M E L E K 
( L'anre Pafnt ) 

DOVE ve EDMOND LOWE'un 
Saat I0,45 te tenziJAtlı matine 

Ni.,nn 22 

Son Asır M·m 
Parlak Bir Ş 

risinde 
he er 

Paris Otomobil SeJ;gi Binası, Görülme 
miş Derecede Mükemmel Bir Varlıktı 

Yeni mimarının esası, binalara bol ziya ye bol hava alacak bir 
şekil vermektir. Takip ettiği diğer bir gaye ise tasarruftur. Yerden 

azami derecede tasarruf. Pariste, son açılan otomobil sergisi, yerden 
tasam1f hususunda neler yapılabileceğini gösteren çok şayanı dikkat 

bir binaya vücut vermiştir. Bu, ser-gi dairesinin bizzat kendisidir. 

Burada, teşbir edilen otomobiller, kat, kat ve önll açık koridorlara 

taksim edilmiştir. Bu koridorlara öyle bir şekil verilmiştir ki bir 
otomobil hareket ettiği zaman, mevcut sıkışıklığa rağmeb herhangi 
birinin vaziyetini bozmaz. 

Bu suretle en üst kattan harekete getirilecek olan otomobil, bu 
katlan dolaşa, dolaşe en alt kata indirilebilmektedir. 

Sergi binası, şimdiye kadar vücuda getirilen modem lnşaabn 

hepsine tefevvuk ettiği için son asu mimarisinin bir timsali ve bir 
şaheseri addolunuyor. 

Meşhur Adamlar Neden 
• • 

Meb'us Olmak istemezler 
. 

F ransada intihabat mücade
lesi blitlin hararetile devam edi
yor. Halkın reyini vermesinden 
evvel, bu reylerin verileceği ıs

tikameti hazırlamaya matuf olan 
bu mücadele, her yerde bir ha· 

zırlık ameliyesi olarak yapılır. 
Bir Fransız gazetesi, birçok meş· 
bur ve maruf kimselere mllracaat 

ederek meb'usluk için niçin nam· 
zetliklerini koymadıklarını sor
muştur. Bunlardan biri şöyle ce
vap vermiş: 

•• - Siyasetten anlamam. 
Sonra dostlarımın ricalarına da 
hiç dayanamam. Ne isterlene 
vermek ve yapmak isterim. De
mek oluyor ki, benim yerim par
lamento değildir." 

Bir başkası da şu fikirdedir: 
- "Hiç şüphe yok, herhangi 

bir adam gibi ben de meb'us 

olabilirim. Fakat bunun için fi· 
kirlerimin mücadelesini yapmalı· 
yım. Ben ise slikütu severim. " 

Bir Diğeri 
" Politikadan nefret ede

Öyle kirli bir tavamn eapına 
elimi dokundurmak istemem. ,. 

Bu cevapları kaydeden Fran
sız gazetesi, kendi kendine fU 

felsefeyi yapıyor : Şöhret sahibi 
olmak, meb'us olmak için kifl 
değildir. işte Umartin.. meb 'ut 
oldu, fakat ıoounu getiremedi. 

Muharrir Moris Barrea'te parll
mentoya girdi. Fak at ne müşkül 
ıeraitle. 

Sonra Viktor HUgo 1871 
intihabatında kıral tarafından 

Fransız Ayam tayin olundu. Fa
kat 1872 de, Paris halka bu zate 
meb'usluk sandalyasını çok gör

müştü. Bugün ise, meb'uı nam
zedinin vaziyeti, her zamankin
den fazla güçleşmiştir. 

Süreyya Tiyatrosu 

Ertutrul Sadettin ve arkadaşlan 
22 nisan cuma 
rtınn ak,amı 
Kadıköy Slirey· 
ya tlyatroıunda 

Hammlar 
Tezihanesir 

rim. Allah onun pis kokuau l. vodvil 3 perde 
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Mehtap, Çok Müteessir Olan Valide 
Sultana Gizli Bir Şeyler Söyliiyordu 

----

Melekşah Hazretlerini Hareme Kabul Etmeyiniz! 

Her hakkı mahfuzdur. 

Şehzadenin karıııoda bir· 
çok kfiçük ve kırmazı çıbanlar 
hasıl olmuştu. 

V alde Sultan, büyUk bir en· 
dişe ve asabiyetle Şehzadenin 
arkasını çevirdi. Oraya da baktı. 
Hasta yavrusunun arkası da yine 
bu çıbanlarla dolmuştu. 

O zaman Valde Sultan, ana• 
hğm verdiği fazla muhabbet ve 
hassasiyetle evladmm bir saray 
entrikasına kurban olmak ihti• 
malini hatırladı. Bağırmak, har 
kırmak, ve herkesten istimdat 
etmek istedi. Fakat, zaten hum· 
ma ıstırapları arasında yanıp 
tutuşan evladını korkutmamak 
için silküt etti. Başım göğsüne 

eğdi. Geri çekildi. 
Oradaki saraylılar, bunları 

görmüş ve müteessir olmuşlardı. 
Bilhassa Mehtap, Valde Sultanın 
bütün harekatını en ince nokta
lara kadar takip ediyordu. Şimdi 
onun da gözleri büyüyor. Göğsü 
derin ihtilaçlarla kabarıyordu. 

• Mehtap, birdenbire koştu. 
Valde Sultanm yanma sokuldu. 
Kulağına eğildi: 

- Sultanım!... Biraz dairei 
ıeniyenize kadar teşrif ediniz. 
Size bazı mUhim maruzatta bu· 

luoacağım. 
Dedi. 

>1-
Valde Sultan, evlAdının bu 

bOyük ölü:ı tehlikesi karşısında 
ıaşırmıştı. Şimdi onda, herşey
den ve herkesten limit ve I!ecat 

bekliyen bir hal vardı. Teselli ve 
imdada muhtaç bir nazarla Meh· 

tabın gözlerine baktı. Büyük bir 
teslimiyetle yerinden kalktı. 

* Valde Sultan önde, Mehtap 

arkada. V alde Sullamn odasına 
girdiler. Valde Sultan durdu. 
Endişe ve ıstırapla mal!mil bir 
nazarla Mehtaba sordu: 

- Söyle Mehtap.. Cenabı 
Hak, zihnine, evl4dımı kurtara· 

cak bir çare mi ilham etti. 

Mehtap, ümitsiz bir halde 

ba~mı sallıyarak: 
- Bana, şimdi biç bir şey 

sorma Sultanım... Yalnız senden 
istirham edeceğim şeyleri yap .•• 

Valde Sultan, Mehtabın ümit-
•İzliğini farkedeıniyerek yine 
meçhul bir hisle sordu : . 

- Söyle Mehtap.. Ne ister
aen yapmıya lıazıraın. 

O zaman Mehtap, kaşlannı 
çatb ve söylemiye başladı; 

- Son dakikaya kadar göre· 

ceğiniz ve işiteceğiniz şeylerden 
hiç telaş etmiyeceksiniz. Ve sonra 

yine son dakikaya kadar (Melek· 
tah ) Hazretlerinin Haremi Hu· 
ınayuna girmesine mümanaat ede· 

ceksiniz. 
- Fakat ... Bu 1tedbirler, beni 

ltorkutuyor Mehtap .•• 

-9-

Mehtap, kin ve gayz ile tit· 1 
riyerek mmldandı. 

- Lazımdır.. Bunların yapıl· 

ması, lazımdır sultanım.. Şimdi 
siz yine şehzadenin yanına teşrif 

ediniz. Ben vezir ile tabip 
( Ömer Hayyam ) a haber gönde· 

receğim. Onlarla, sizin 
nuzda konuşacağım. 

huzuru· 

* Mehtap, ıarayın dehlizlerinden 
hıı.h hızlı geçiycr, adeta koşarak 

gidiyordu. Bir oda kapısının önün· 

de durdu. Bir lahza, düşünür gibi 
oldu. Birdenbire kapıyı açtı, içel'i 
baktı. 

Odada, 
vardı. 

Mehtcıp, 

göz gezdirdi. 
işaret etti. 

Köleler, 

birkaç habeş köle 

bunlara birer birer 
lki tanesine elile 

Mehtabın yanına 

Yazan: A. R-. 

geldi. Mehtap bunları aldı. l.Jaa· 
dan çılcardı. 

Mehtap ile iki kölenin başı, 
bir araya toplandı. Mehtap, bun· 
lara emirler vermiye başladı. 

• Vezirin odasında ... 
Vezir Nizamülmlilk, Ömer 

Hayyam, Hasan Sabbah .. otur
muş, çay içiyorlardL 

Vezirin kölesi içeri girdi. Şu 
eınri tebliğ etti: 

- Valde Sultan Hazretleri 
irade buyurmuşlar.. Tabip ile 
zati asilanelerinin teşriflerine İn· 
tizar ediyorlarmış. 

Vezir ile Ömer, şaş ırdılar. 
Biribirlerinin yüzüne baktılar. Bu 

anda, Hasan Sabbahın yüzünde 

bir tebessüm hasıl oldu. Onların 
çehresiqi tetkik ederken, kalbi 
ümitlerle doldu. 

(Arkası var ) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Jt.. )#.. • 

Size Tabialinizi Sögligelim ... 
28 SAFFET HANIM: Zeki ve 25 LUTFİYE HANIM: Asabi ve 

alıngandır. Si
teme gelemez, 
surat asılma· 
sına tahammül 

mahcuptur. 
Kendisini ala
kadar eden 
şeyleri 

mak 
anla

merak 

ve hevesinde
dir. Arkadaş
ları arasında 

konuş kan dır, 

yabancılar ya• 
nında daha 

ziyade sessiz ve çekingen olur. 
Menfaatlere fazla hırs göstermez, 
kanaatkarlığa mütemayildir. 

• 29 L. N. HANIM: ( F of'oğrafımn 
dercini istemiyor ) kısmen mağ-
rurdur. Büyüklilğil sever ve· 
kendisini göstermesini bilir. 
Giydiğini yakıştırırken arkadaşlan 
tarafından sevilir, hem kıskanılır, 
herkese açılmaz,manalı ve esrarh 
kalmayı tercih eder. Sevgide 
maceraya mütemayildir. 

• 

edemez. Te· 
mizliği ııkhğı 
•ever, kendisi-

ne ehemmiyet 
verilmesini is
ter. Menfaat
lerini yalnız 

nefsine basretmez, cömertliğe 
mütemayildir. 

• 26 RUKiYE HANIM: (Fotoğra· 
fmın dercini istemiyor) Konuşkan 

ve neşelidir. Muhit ve muhatabı 
tizerinde tesir yapmrvB, etrafını 
kendisile meşgul ecmiye muvaf· 
fak olur. Gözü büyüktedir, bü· 
yüklüğü sever, kendisini göster
mesini bilir. Tarzı telcbbüse ve 
modaya riayetkArdır. 

• NAiL BEY: (Fotoğrafının der· 
cini istemiyor). Asabi ve hırçın- 27 
dır. Hoppahktan, hafiflikten ha· 
zetmez.Ağır başlılığa mütemayildir, 
kadın, sevgi mevzularına lakayt 
kalmaz. Ayni zamanda kıskanç 

ZUHAL HANIM: sn.. Ye 

el'3iseye fazla 
dikkat n eder, 
güzelliği hak
kındaki me
dihlerden hoş
lanır ve ken
dini beğenir, 

suyunca git· 
mek ıartile 

arkadaşlığı 

ııkmaz, daima& 

davranır, ve kadına tahakküm et
mek ister. Şıklığı seve,r, giyim , ,_ 
usullerine dikkat eder. izzeti ne
fiı meselelerinde alıngan olur. 

il 
32 TURAN HANIM ( Fotoğrafı· 
nın dercini istemiyor ) Kendisine 
ehemmiyet verdirmesini bilir. 
Muhit ve muhatabını kendisile 
meşgul eder. Fakat samimi ol
maz daima müctenip davranır. 
Gaı:ı ve kederden ziyade neşeye 
rağbet eder, gülmek ve eğlen
mek ister. Giydiklerini yakışbrır, 
temitlikten <hazeder, gözü bU
yükJUktedir. 

neşeli bulunmak ister, gam ve 
kedere lakayt kalmayı tercih 
eder. 

Fotoğraf Tahlil Kuponuna 
. ' ' 
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- Buyrunuz. 
Dedi ve başile sandalyeyi 

gösterdi. Oturdum. işe dair, bir 
iki şey sordu. lEhemmiyetsiz bir
kaç şey not ettirdi. Ve sonra, 
büyük ameriken dolabını açtı. 
İki mektup ve bir de resim 

' çıkardı. Yanıma geldi. Benden 
bir adım kadar uzakta durarak 
mektubun ı,irini verdi: 

Bu mektubu okuyunuz, 
icap eden noktalar hakkında not 
alınız. Sonra buna güzel bir 
cevap yazımz.. Ha.. Şunu da 

ilave ediniz ki: Cevapla bera· 
ber kendisine bin franklık 
bir çek te leffen gönderilmiştir. 

Mektubu aldım. ilk aatırlan 
okur okumaz az kalsın, kabka· 
hadan bayıJacakhm. Mektup bir 

kadın tarafından Müdürü umu· 
miye yazılıyor ve büyük bir aşk· 
tan bahsediliyordu. 

Müdilrü umumt .. ve .. aşk... Hal· 
buki; ben bunlar arasında okadar 
büyiik bir tezat gorüyordum ki .•. 
Müdiirü umumi, aşağı yukarı 
her halde altmışını geçmiş bir 
adamdı. Bu yaşa gelmiş, birçok 
adamlar vardır ki sevimliliğini 

muhafaza ederler. Mesela: Am· 
ca Bey gibi... Fakat, müdürü 
umumi bilakis, pek çirkin, pek 
sevimsiz bir adamdı. Haniya üze
ri çentik çüntük kapkara bii· 
yük katatesler olur; işte mü
dürü umuminin •uratı, bpkı bu-
na benziyordu. Enli, geniş, 
kara sarı bir çehre ... Ve 
sonra dazlak ve derisi ba-
kır rengine benziyen bir kafa 
Bu, boş kafanın üs!ünde, sekiz 
on tane beyaz ve uzun kıl... işte 
bizim müdürü umumi .•. 

Böyle bir adama aşık olmak 
ona aşk mektubu yazmak.. Aman 
Yarabbi bunları yapabilmek için, 
nasıl bir kadın.. nasıl midesiz 
bir kadın olmalı idi Yarabbi ..• 

Fakat derhal, aklım başıma 

geldi: Bin franklık çek... İşte 
aşkın sehri f i.isunu ... 

Sanki, bir muhasebe evrakı 
okuyormuşum gibi, büyük bir 
ciddiyyetle mektubu okudum. 

icap eden notları aldım. Mektu
bu kapadım ve müdürü umumi
ye iade ettim... O, ikinci mek-
tubu uzattı; r 

- Bunu da okuyunuz. Bu 
mektubun sahibi beni çok rahat· 
sız ediyor. Artık, bütün kadm 
hislerine karşı kalbimi tamamen 
kapadığımı yazınız. Fakat biraz 
sert ve kat'ı bir ifade ile ... 

Bu mektubu da okudum ve 
bunu, birinciden daha enteresa!i 
buldum. Mektup, kalbi aşk ateş· 
lerile yanan ve tutuşan bir ka

dmdan geliyor. Kendisini ihmal 
ettiğinden dolayı acı bir lisanl;ı 
ıikayet ediliyordu. Gülmemek ve 
buradan kovulmamak için aklıma 
en feci şeyleri getirdiğim halde 
yine kendimi zaptedemiyordunı. 

Müdürü Umumi, bunun farkına 

vardı. F akatt derhal magrur bir 
tavurla dolaşmağa başlıyarak: 

- Zannederim ki; böyle bir 
cevap y~.zmak sizi mernnun et· 
miyecek .. Evet.. Bir kadm olduğu
nuz için, hakkınız var ... Netckim 1 

ben de sisin gibi düşünebilirim. 

Sayfa 9 

. ·f.··. . . . . ·, . 

A T LO 
Romanı 

Yazan: Z. .Şakh 

Fakat, hazan öyle tuhaf ve ma• 
nasız ısrarlar karşısında kalıyo
rum ki .. 

Tabii.. Siz de ols:ınız .. 
Ah yarabbi.. Ne mukavemeti! 

insanmışım. Nasıl kendimi tuttum, 
nasıl kendimi zaptettim; daha 
bala şaşıyorum. 

Sıra, resime geldi. Bu sefer 
de Müdiri Umumi resmi verdi. 
Pek mağrur ve hiçbir şeye ehem
miyet vermiyen bir poz alarak : 

- Bu kızcağız da resmini gan 
dermiş. Kendisini henüz okadar 
iyi tanımıyorum. Bunada bir ce
vap yazınız.. Şöyle biraz da koJ
tuklayınız .•. 

Sonra, manikürlü parmağının 
ucile, kafasım kaşıyarak: 

- Buna, bir hediye.. bir he
diye.. Bilmem ki ne almalı... Ne 
ise, onu düşünürüz. Siz, sadece1 

(gönderdiğim hediyeyi Jutfen ka
bul ediniz) diye yazıverin iz ... .. 

Müdiri Umuminnin odasında, 

aşağı yukarı, yarım saat ka· 
dar kalmışım. Odama avdet 
ettiğim zaman, gerek Suadın ve 
gerek Enverin pek manalı bir 
tarzda yüzüme bakarak gülUş
tüklerini hissettim. Halbuki, boş 
yere günahıma giriyorlardı •.. Allah 
biliyor ya, Müdiri Umuminin ilk 
hareketlerinden ben de şllphe
lenmemiş değildim. Hatta, ilk 
mektubu verip te okulmıya ba~ 
ladığı zaman, bu adamın da 
cıvımıya başladığına hükmetmiş
tim. Fakat, en küçük bir müna
ıebetsizlikte bile bulunmadan, 
beni odama iade etti. 

'l7 Ağusto• 

Herşcy aklıma gelirdi; fakat 
bu derece terbiyesiz ve küstah 
bir muameleye maruz kalacağım, 
hayalimden bile geçmezdi. 

Bu sabah, şirkete geldim. 
Odama girdim. Onlar, yine ben
dell evvel gelmişlerdi. Bir iki da

kika dinlendim. Bir cıgara içtim. 
Artık, işe başlamak üzere idim. 

Masamın gözünü çektim. Bir de 
ne göreyim, bir gazete ... Halbuki, 
~azete okumak hiç adetim değil

dir. Bu gazete, nereden gelmiş 
diye soracağım zaman birdenbire 

gözüm büyücek bir kırmızı mu· 
rabba çizgiye ve bilhassa bu 
çizginin ortasındaki yazıya ilişti. 

Pis ve iğrenç bir hastalığın 
ilacına ait bir reklam, lnrmızı 
kurşun kalemi ile nazarı dik kati 

celbedecek surette çizilmiş ve 

masamın gözüne bırakılnı1ştı ... 

Birdenbire gözlerim karardı. Bir
an içinde, gazateyi alıp miidiri 
umumiye koşmak.. Veyahut, 
bunu yapanların üzerine atılarak 
tokatlamak istedim. 

Fakat her iki şekilde de bü
yük bir iskanda! çıkacaktı. Buna • 
binaen yine bir saniyelik seri bir 

düşünceden sonra, buna hiç 
ehemmiyet vermemiye kara ı ver
dim. 

Sanki o gazetenin Çİ.'..
0

lmiı 

yerini hiç. görmemiş gibi c vra

narak masanın göz;.indeki l.ağıt· 
ları karışt ırdıktan sonra, aı ' ı ğı· 

mı bulamamışım gibi bir tavır 
aldım, · 

(Arkası v M) 
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1 •• Muharriri: 

Stakpool 

• Üç erserı ç ·ıyoner -42-

Bu son kelimeler arkadaşla· 
nnın göğilsleri üzerinden ağır 
bir yükü kaldırmışb, geniı 
birer nefes aldılar. 

Makar ilave etti: 
- Define iki ağacın arasınd 

bulunuyordu. Binaenaley şimdi 

yapacağımız şey tam üzerine 
bastığımız noktayı kaımaktan 
ibarettir. 

Tilmnn kazmayı. yakalıyarak 

çalışmıya başladı. Fakat bir mfid· 

det sonra lrnptan Hulun sesi 
işitildi : 

-- Benim anlayamadığım bir 
ey varsa o da, mevzubahs ağaç· 

lnrın köklerinin de kaybolmuş 
olmasıdır. 

Manmafih Makar izah ettiı 

- Bu havalide ağaç kökleri 

tazla dayanmaz. Bir taraftan 

iklimin, diğer taraftan da haşa· 
ratın tesirile nihayet bir sene 
içinde çUrür gider. 

Hagton bunu bir yerde oku· 
muştu: 

- Evet böyledir, diye tasdik 
etti. 

On dakikadan sonra Tilman 
işine fasıla vererek aleti sildi. 
ao santim derinliğinde birkaç 

metre murabbaı genişliğinde bir 
çukur açmıştı. Kazmayı Hul nla
rak işe koyuldu. içlerinden 
hiçbiri söz söylemiyordu. 

Biltün hayalleri bu dakika
da inip çıkan kazmanın ucuna 
bağlıydı. 

Bir müddet sonra kaptan da 
)'Oruldu ve kazma evvelA ( Hag• 
ton) a sonra da (Makar) a geçti. 

Üç saat süren fevkalbeşer bir 
çalışma ay aydınlağmı.n albnda 

derin bir çukurun acılması neti· 
cesini vermiıti. Makar definenin 

ancak üç ayak derinliğinde ol· 

duğunu söyliiyordu. Halbukı beş 

ayak derinliğinde toprak kazıl

dığı halde ortada altını ihtiva 
eden sandıldardan hiçbir eser 
yoktu. 

Knptan Hul kaşlarını çatarak 
( Makar ) n döndü: 

- Eh buna ııe dersin? De
fineıı nerede ? 

Makar bir saniye şaşkın, pe
rişan durdu 1dan sonra: 

- Bur&daydı, dedi, yine bu

radadır. Av ·'ar meydanda ol

madığı içb rcri iyi tahmin ede· 

meıniş olaca~ı 1. Çnrcsiz, bulun
caya kadar uğraşacağız! 

Hagton: 

- Kendi hesabıma bu akşam 
ben daha fazla çııpa sallamak!an 
Acizim. Yorgunluktan öJliyorum. 

Tilman: 

- Ben de, dedi. Maamafib 
yaran akşam tekrar işe koyulu-

ruz. Eğer icap ederse defineyi 
buluncıya kadar bütlin bu hava• 
Jiyi altüst eder. 

Tilman bu cümleyi söyledik
ten sonra (Makar) a dönerek: 

- Faka definenin hakikaten 

burada olduğundan emin misiniz? 
Dedi. Belki aldanmıpınızdır. 

Arkadaş Sıra ·ıe Kazmaya j Dört 
Yapıştılar. Fakat Kazdılcları Yerden 
Altın Yerine Sadece Toprak Çıktı 

Nehrin dirsek teşkil ettiği nok
talar bir tane değildir ya? 

Ôbüril: 
- Tekrar ediyorum. Tama· 

men eminim, cevabını verdi. Altın 
buradadır. Eğer bir başkası tara· 
f .ndan bulunup alınmadise elimize 
geçecektir. Başkası tarafından 

alınmış olması ihtimaline gelince 
bu, hiç vnrit değildir. Çünki hiç 
kimse mevcudiyetinden haberdar 
değildir. 

Çukurun başına oturmuşlardı. 
Kaptan Hul ilk önce ayağa kalktı: 

- Gevezeliğin manası yoktur, 
dedi, çaresiz her tarafı ka7.acağız. 
Fakat Makar gözünll aç, eğer de· 

fineyi bulamazsak muhakkak ka
fanı patlatırım, zaten kendimi 
güç tutuyorum 1 

Tilmnn arkadaşının bu tarzda 
bir lisan görmesini beğenmiyerek 
müdnhale etti: 

- Bence münakaşa faydasız· 
dır. Meselede Makar da bizim 

kadar alakadardır. Eğer altın bu· 
lunmayacak olursa oda bizim 
kadar müteessir olacaktır. 

Küreği yUklendi, Hul de kaz· 
mayı aldı ve derenin dirsek teş-
kil ettiği bu noktada sırtlarım 
dönerek uzaklaştılar. işte ozamtm 
aramıya geldikleri bu altın ha-
yallt>rinde tecessüm etti ve (Sid
ney) i eli boş yahut dolu dönmek 

arasındaki farkı hesap etmiye 

koyuldular. Fakat hepsinin dü· 
şüncesi yekdiğerininkindcn farklı 
idi. 

Hagton için definenin bulun
ması o zamana kadar boş ve 
serseri geçen bir hayatın nihayet 
muvaffakıyet ile neticelenmesini 
temsil ediyordu. 

Tilman için ise definenin iyice 
dolu bir gard. optan b:ış!ıı arak 
yüz tonluk bir yata varmcıya 

kadar birçok ihtiyaç ve eğ;en· 
cenin temin edilmesi demekti. 

Hul ise paraya muhtaçtı. Pro· 
je yapmıyor on : paraya muhtaç 

ve herşeyi bu iki kelimenin 

içinde mündemiçti. 
( Makar ) a gelince, ah onun 

bu dakikada ne düşündüğünü 

kim söyliyebilirdi. Şüphesiz kafa

sında birçok şeyler vardı, fakat 

bu şeylerin tahmini mümkiln 
değildir. 

Çadıra döndükleri :ıaman 

Hagton, Hul ve Tilman içeri gir
diler, Makar ile Ceki de flandala 
yerleşmiye gittiler. 

( Arkası var ) 

a il olesi 
Bir Profesör Kulenin 

Şeklini Tespit Etmiş 

Meşhur Bnbil kulesinin şekli 

hakkında hiç kimsenin malumatı 

yoktur. Bu hususta yazılmış 

biitün eserler, tamamen faraziyeye 

ve tahmine müstenittir. Maama
fih Avusturyalı alim Şveger, 

iddfasınu göre, eski eserlerde 
yaptığı tetkikat neticesinde bu 

kulenin hakiki şekiini tespite 
muvaffak olmuştur. Bu zat, tes· 

pit ettiği bu cs:ısa göre kulenin 
bir şckiini yapmış ve Amerikan 

tarih müzesine göndermiş~~ 

Profesör Şvegcr'i burada, eseri· 

nin son eksiklerini tamamlarl •. en 
görüyorJz. 

Ier Ve e gel tcöy Takı nı.arı 

Çengelköl ve Kuleli takımları arasında heyecanlı bir futbol mü· 

sabakası yapılmıştır. Kuleli takımı ilk golü yapmak suretile oyunun 

heyecanını arttır:nı,, buna Çengelköy muhacimlerinio güzel bir akı· 

nından ıonra bir golle cevap verilmiştir. Birinci devre ( 1-1) tektin de 

bitwit. ikinci devrede Kulelinin bir sayısına mukabil Çeogelköy iki 

rol daha atarak oyunu (~3) ralip tekilde bitirmiftir. 
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Bu Sütunda Hergün 
--------------------------

Ali Sabir Bursadan babasının 
aydan aya gönderdiği az bir 
para ile lstanbulda hukuk tahsil 
ediyordu. Kumkapıda çürük, çarık 
bir Ermeni evinin basık tavanlı, 
havnsız bir odasında oturuyordu. 
Mahdut bütçesinden kendine 
mümkün mertebe fazla çep harç
lığı ayırabilmek için bu fedaldir
lığa katlanmaktan başka çare 
bulamamıştı. Bu sayede altı ayda 
bir taksitle bir kat elbise yaptı· 
rıp sırtına geçiriyor, ara sıra 

Beyoğlunda bir iki kadeh bira 
ile bir akşam yemeği yiyip gece 
sinemaya gidebiliyordu. Ne de 
olsa, serde gençlik vardı. Biraz 
gezip tozmadan olamuyordu. 

Ev sahibi Maryam Dudunun 
Agavni isminde, yılışıklığı nisbe
tinde çirkin bir torunu vardı. 
Ali Sabirin bu kızdan bir türlü 
perisi hoşlanmamıştı. Mesela bu 
A gavni biraz yüzüne bakılır bir 
mahluk olsaydı ne olurdu? Fakat 
Agavni Ali Sabir hakkında böyle 
düşünmüyordu. Ona kendini 
beğendirmek için ne yapacağı· 
nı bilmez, etrafında pervane gibi 
dolaşırdı. Ali Sabir de sakin ve 
çekingen huylu bir çocuk olduğu 
ıçın Agavniyi hoş tutmıya 

çalışıyordu. 

Bir akşam delikanlı Beyoğluna 
Ç\kmak ilzere temiz pak giyindi. 
Evden çıkacağı sırada Agavni 
kimbilir nereden bulduğu büyük 
bir gülü getirip kendi elile ya• 
kasına taktı. Ali Sabir yakasında 
çiçekle sokakta dolaşmıya pek 
alışık değildi. Maamafib bu güzel 
beyaz gülil reddetmedi. Bu çiçek 
sayesinde biraz dikkati celbetmesi 
hiç te fena olmıyacakh. 

Beyoğlunda bazı kibar mek
tep arkadaşlarının uğradıkları 

bir pastacı biliyordu. Bunlardan 

birine tesadüf etmek ümidile 
evvela o pastacıya girdi. İçerisi 
bomboştu. Ali Sabir camekandaki 

nefis pastaları görünce iştahı 
açıldı. 

Masalardan birine henUz otur
muştu. Pastahanenin camla kapısı 
açıldı, ağır bir manto giymiş, 
şapkalı, kumral ve nefis, amma 
nefis bir kadın içeri girdi. Orta
ya derhal kibar bir levanta ko
kusu yayıldı. Kadın kelebek gibi 
yürüyüşile birkaç adım attı. 

Ali Sabir bu latif manzara 
karşısında birdenbire gaşyol-
muştu. 

G~nç kn~ın hafif kırwızıya 
boyanın r; dud..1klnrHe göltiyordu. 

Ali Sabir acaba rüya mı gö
rüyordu? 

Belki de bu gördüğü rüya idi. 
Çünkü lm tath tebessüm kendi· 

ne tevcih edilmişti. Hatta yalnız 
gülmekle kalmıyor, ona doğru 

geliyordu .. 
Geldi. 
AL Sabir şimdi de kulakları· 

na inanmıyordu. Meçhul kadm 
yüzü kadar aesi!e kendine hitap 
ediyordu. 

- Aziz şairi beyaz gfilü
nüzü göremiyeceğim diye nekadar 
helecan çektim bilseniz... Sizi 
burada bulamasaydım uğnyacağım 1 
ıukutu hayalin dehfetini tasavvur 

Yazan: K. 

G 
edemezdiniz 1 Müsaade edersiniz 
değil mi? Y ımınıza oturayım •• 

Sabir rüyada konuşur gibi ı 
- Rica ederim J Diyebildi. 
Kadın yanına oturdu. Kürklü 

yakasını gevşeterek göğsilnlln 
ten rengini meydana çıkardı. 

- Sevgili şair, size şiirler 
ilham eden kadının bu kadar .•• 
genç olduğunu siz de tahmin et· 
mezdiniz, değil mi? Doğrusunu 
isterseniz ben de sizi bu kadar 
genç tasavvur etmemiştim. Bana 
ittihaf ettiğiniz şiiri nekadar be
ğendim bilseniz... Üstüste ka9 
kere okudum... ismimi de nere
den öğrendiniz? 

Sahi ... "Şeyda" diye imza atı• 
yorsunuz. Belli ki bu bir namı 
müsteardır... Asıl isminizi çok 
merak ediyorum... Lütfeder mi
siniz? 

Ali Sabir yutkunarak 
verdi: 

- Ali Sabir ... 

cevnp 

- Ah nekadar iyi ••. Sade, 
şatafatsız isimlere bayılırım ... 
Sabir... LeylA... Ne iyi uyuyor 
değil mi? .. 

Ali Sabir bir uitefehhnmnn 
lutfona uğradığını aıılamışta. Y n· 
pılacak şey biran evvel hakikati 
itiraf etmekti. Fakat böyle bir 
itiraf için kendinde kuvvet bula
mıyordu. Kanatlan müstesna 
nakışlarla süslü harikulade bir 
kelebekle karşılaşmış bir kelebek 
avcısı vaziyetinde kalmışh. 

Bu sirada içeri bir erkek gir--
di. Ali Sabir hafif bir baygınlık 
geçirdi. Asıl şair yakasında be

yaz bir gülk içeri gırıverirse 
bütlin emelleri mahvolacaktı! 

Ötesini düşünmeden: 
- Dışan çıkalım mı? Dedi. 
Kadın derhal kabul etti: 
- Tabii... Zaten tamnmile 

serbestiırı •. Beni dir yere yemeğe 
' götürün, olmaz mı? 

Dışarı çıkmışlardı. Vaziyet 
yine güçleşmişti. Ali Sabir yut· 
kundu: 

- Şey... dedi. Leyla Ham· 
mefendi... Ne diyecektim ?... Be
nim gittiğim lokantalara siz git
mezsiniz... Ötekilere de ... 

Leyla hiç alınmadı : 
- Ben şairlerin halinden an· 

tarım... Öyle şeyler için hiç me
rak etmeyiniz. 

Şık bir bara girdiler. Gözll
nünde olmıyan bir köşeye çekil
diler. Ali Sabir hayatında ilk 
defa olarak ağzını şampanya kat
dehine dokunduruyordu. Leylii 
mantosunu çıkarınca bir kat 
daha güzel!cşmişti. Kadın: 

- Yalnız sizden birşey isti· 
ycceğim .. dedi. ilk rüya ismin
deki şiirinizi dinliyeyim .. 

Artık işin dnha fazla şakaya 
tahammülü yoktu. Ali Sabir ken• 
disinin şairi şeyda olmadığım, 

hayatında bir mısra bile yazma· 
<lığını söyledi. Fakat bu söz ka
dın üzerinde buzlu bir du~ tesi· 

rini yaptı. Kaşları çatıldı. Dudak
larında hakaretli bir büklüm pey
da oldu. Ayağa kalkıp masanın 
üzerine birkaç banknot fırhıtb. 

Tam gideceği sırada: 
- Tesadüf ve kader. DedL 

GUHlmsiyerek tekrar yerine otv-
du. /(. 
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Şeker hastahklarma mahsus hergUn 
taze olarak imal olunan va nefaset 

ve mükemmeliyeti musaddak Hasan 

Gazi Antep Vilayet Defterdarllğmdan 
MahaUesi: 

Sokağı ı 

Eblehan 

Kilis şosası 

Hududu ı 
• Şarken aynilleben Garban keza şimalen Elektrik 

Fabrikası cenuben Kilis şosası. 

Müştemilab: Bir havlu 24 oda F evkanl zemini iki bodrom 

havlusunda bir çamaşırhane ma avlu bir bahçe. 

Kıymeti mukayyedesi : (33000) liradır 

Muhammin kıymeti : (16059) 

Hudut ve evsaf, yukarıda yazıla binanın kapalı zarf usulile mill

kiyetine haddi layık bedelle talip zuhur ederse 7 - 5 - 932 tarihine 

milsadif Cumartesi günO saat 14 de ihalesi icra edilmek üzere 30 

rDn müddetle ve kapalı zarf usulile ve takarrür edecek bedeli s_ekiz 

aene müddetle ve sekiz taksitte ödenmek üzere müzayedeye 
yazedilmişti. 

Talip olanların %7,5 nisbetinde terninab muvakkate akçesile 

defterdarlık kaleminde müteşekkil snbş· komi .. yonuna müracaat eyle• 

meleri ilan olunur. 

fstanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
Bedeli müzayedesi 

Lira 
256 

Kıymeti muhammenesi 
Lira 
448 

Tamamı • 128 - arşın terbiinde bulunan Aksarayda Kovacı 
dede mahallesinde Asiye boca sokağında 12 - No. arsanın tamamı 

pazarlıkla satılacaktır. Fazlasile talip olmak istiyenler kıymetin % 
yedi buçuk nisbetinde pey akçeleriJe birlikte 9 Mayıs 932 pazar
tesi günü saat on beşte İstanbul Evkaf Müdüriyeti binasında Mab
lulıit kalemine müracaatları. 

BÜYÜK TAYYARE 
PIY ANGOSU 

4. cü keşide: 11 Mayıs 1932 dedir. 

Büyük 
40.000 

ikramiye: 

Liradır. 
Ayrıca: 15.000, 10.000 Liralı 

büyük ikramiyeler ve 20.000 
Liralık bir mükafat vardır. 

İstanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Şilede vaki Y eniköy vakıf ormanlarının Çingene bayırı mevkiin· 

den 200 ve Turp tarla mevkiinden 400 kantar kömür müzayedeye 
vazedilmiştir. Talip olanların 7-Mayıs-932 tarihine müsadif cumar
tesi günü saat on dörde kadar lstanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman 
ve Arazi idaresine milracaat etmeleri. 

Muallim ~---• 
Dr. NEŞET OSMAN 
Dahili hastalıklar mlltebassısı 
Haatalarını Ankara caddealnde 44 No. 
muayenebaalnde her,U11 aaat 2 de11 

1 ya kadar kabul eder. 

Pertevniyal Vakfmdan : 
Şiıli' de lzzetpqa sokağında 

Valde apartmanının 5 No. lı da
iresi 1 sene müddet ve 45 • 47 
lira ecri misille; ve Kadırga'da 
53 No. lı arsa 2 sene müddet ve 
10 lira ecri misille ve yirmi giln 
müddetle müzayedeye vazedilmif
tir. Taliplerin yevmi müzayede 
olan mayısın 12 inci pertembe 
26nil saat 16 ya kadar latambul 
E:vkaf Mlldüriyetinde Perteoiyal 
Vakıf idaresine veya idare Encl
aneniae mlltacaat etmel.t. 

Sultanahmet 3 üncü Sulh Hukuk 
Hakimliğinden : 

Hacopulo hanında 44 numarada 
Lütfık Karamanyan Ef. nin Çakmak
çslarda Muratyan hanında nomara 9 
fapkacı Bedro• KeletJan Ef. aleyhine 
ikame edilen alacak davaıı üzerine 
milddeaaleyhe ıönderilen davetiyede 
ikametgahı meçhul olmaaı haaebile 
biliteblit iade kılındığından ilinen 
tebligat icrasına karar verilmit Ye 
muhakemeai 21 - 5- 932 tarihine mG• 
aadif cumarteal ıünü aaat 10,30 a 
talik kılınmıt olmakla vakti mezkür• 
da gelmediğini& veyahut tarafınızdan 
bir vekili muaaddak röndermedlğiniz 
takdirde ııyaben muhakemeye devam 
edileceği ilin olunur. 

Çocuk hutaWdan mfltehaaaıa 

Dr. SEMİRAMiS EKREM H. 
8eyotl11 Mektep aokak 

Telefoa B. O• 2496 

SON POSTA N"ıaan 22 

Gluten Mamulitı Ekmek 35, genek, makarna, 
ve her nevi şehriyeler, bademli l 
get 55 kuruşa, Hasan çıkola 

kutusu 100 ve adedi 20 kurufL 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKRE 
Eyüp İcra Memurluğundan: l 

Bir borcun temini istif ası için 
mukaddema Ayvansaray Kalafat 
mahallinde tahtı hacze alınan 

bir adet bot ve bir adet kotra 
25-4-932 tarihine müsadif pazar• 
tesi günü saat 14 ten 17 ye ka· 
dar mahallinde açık arttırma su
retile paraya çevrileceğinden ta
lip olanların yevmi mezkürda 
muayyen olan saatte hazır bulun
maları ilan olunur. 

Halihazırdaki buhran ve müş· 

külit do1ayısile yavrularını layı

kile besliyemiyen anneler için 

G L A K S O Müesaeaesi 

GLAKSO 
sütlii fiatle·inde mühim bir ten
zilat yapmıya karar vermiş ve 
bu sure tle GLAKSO ıütünün 

tarafından tedarikini 
kolnyJaştırmışhr. 

P iyasada mevcut GLAKSO ıüH1 
henüz yeni gelen taze maldan· 
dır. Eğer yavrunuzun aıhbatinl 

temin etmek istiyoraanız bütün 
dünyada fevkalade şöhret ka
zanmış obn GLAKSO sütünden 

başka aut içirmeyirıiz. 

1stanbul Adliye dairesi eşyayi 
cürmiye tasfiye komisyonundan: 
Komisyonumuzca satılmasına 

karar verilen muhtelifülcins eşya 

ve silahlar ve Rolet masalars 
8 • 5 - 932 tarihine müsadif pa· 
zar günü saat ikide lstanbul 
adliye binasında emanet daire• 
sinde satılacağından talip olanla
nn yevm ve saati mezkürda 
emanet daire~=ude hazır bulun
maları ilan olunur. 

POKER 

Tıraş bıçaklarını 
Her yerde arayınız 

SELAS:.!!< .... ~1~KASI 1 
Sermayesi Tamamen 

tediye edilmiı 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi: IST ANBUL 
TÜRKiYE' deki Şubeleri: 
GALATA iST ANBUL, lZMIR, 
SAMSUN, ADANA. MERSiN 

YUNANiSTAN' daki Şubeleri: 
SELANiK, 

KAVALA, 

ATiNA, 

PiRE 
BUQmum banb muamellb. Kredi 
mektuplara. H... ciu nakit üzeriae 

laeaap kGpch. Huaual 
kaıalu lcan. 

İstanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
Bahçekapıda Hobyar mahallesinde Aşir Efendi kiitUphanesi s 

kağında 19-121 No, lı lbrabim paşa mektep mahalli ve arsa e 
misli (60) lira. 

Balıkpazannda Hacı Mustafa Ağa mahallesinde Tuzcularda 3-2 
No. lı dükkan. Ecri misli (60) lira. 

Baladaki emlak üçer sene müddetle pazarlıkla milzayedededir. 
Taliplerin Nisanın 25 ci pazartesi giinU saat 14 te kadar Çenberli
taşta Evkaf Müdüriyetinde Aka.rat kalemine müracaatları. 

DiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA: BALIKPAZAR CADDESİ: No. 3 TELEFON 1096 

İstanbul Gümrük Muhafaza Mü
dürlüğünden: 

1 - Gümrük muhafaza merakibi atelyesi için elektro mot&r 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Talipleri % 7,5 teminatlarile ve şeraiti tetkikile pazarlık 
tarihi olan 25 nisan 932 pazartesi günil saat 14 de Müdüriyette 
bulunmaları. 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Fatih 
Adet 

Belediye Müdüriyetinden: 
Kıymeti 

1 Motör ve teferruab 55 L Cibalide Ayakapı Rusumat 
atelyesinde emaneten mevcuttur 

Taka 3 kürek dilmen tente 75 lira balatta Oımanağa kayıkhaneafnd• 1 
1 
2 
1 

Sandal bir çift kürek 50 " " " " 
CI U U M 15 M M U U 

.Motör ve teferruab 140 .. .. " " 

ilan edildiği halde talip zuhur etmiyen balada nevileri yazılı 
motör ve sandallar pazarlık suretile satılacağından taliplerin 30-4-
932 tarihine müsadif cumartesi giinn saat 14 te Daire EncOmenf.. 
ne müracaatleri. 

Istanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Çatalca kazasına tibi terkosta Evkafa ait mandıracı çayınnm 

932 senesi otlan ve yine terkosta Silahtar ağa çayırının 932 sene
si otları, terkos gölünün 932 senesi sazları müzayedeye vazedilmit
tir. Talip olanların yevmi ihale olan 7 Mayıs 932 tarihin~ müsadil 
cumartesi giinU saat on dörde kadar İstanbul Evkaf Mildürllyetin
de orman ve arazi idaresine muracaatleri ilan olunur. 

Yüksek Mektepler Mu
bayaat Komisyonundan: 

Göztepe asma fidanlıklara dahilinde mevcut dut yapraklannın 
olbaptaki şartname mucibince pazarhkla müzayedesi 27 nisan 932 
çarşamba günü saat 14 te icra olunacağından talip olanların pey 
akçelerile Fandıkhda Yükaek Mektepler mubayaat muhaaebeciliğine 
müracaat etmeleri ilAn olunur. 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
Teala Tarihi 1'06 

Merkezi : Be r 1 i n 

Türkiye Şubeleri : 

lstanbul, lzmir 

Galata Tel: B. O. 247-248-984 
lstanbul " 2441 O 
Deposu " 23227 

Her nevi 
banka muamelatı 

Doğum ve kadın hutahklan 
miltehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hastalarım Türbe karşısında 
eski Hililiahmer binuandald 
muayenehaneainde hergOn 6t
leden sonra kabul etmektedir. 
T elefoa let. 22622 

J SON POSTA , ____ _ 
1 

Yevmı. Siyaat, HavaJiı ve H~J.c 
gazetesi 

1 'd 
btanbul: Eıld Zaptiye 

1 are : Çatalçeşme sokajı 25 

1 

1 

Telefon l.tanbul .. 20201 
Posta kutuauı latanbul • 741 

Telrrafı latanbul SONPOSTA 

ABONE F! ATl 
TOR Ki YE ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
7SO " 

6 Ay 1400 .. 
400 " 3 " 800 " 
ıso .. 1 " 300 ti 

Gelen evrak r~ri Yerilmez. 
lılnlardan mes'uliyet alıDmaı 

Cevap için mektuplara 6 kuruflul& 
pul ilbesi lbımdar. 

Adrea defittlrilmeal (20) kuruttıır. 

Son Posta Matbaaaa 

S.hlplerlı AU Ekrem, Selim RaiaP 
Netrlyat llMlrfb HaHI Latfl 


