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Esrarengiz Bir Hadisenin ı Ba e ~ 
Y . 8. S fh F abrikala ı 

Şimdi De Makarna 
İhtikirı Mı Başladı? epyenı ır a ası Gezi r 

Senelerce Evvel 
Kaybolan Bir Gemi 

r 

Açık Denizde 
Nasıl Bulundu? 

Dün, senelerce evvel cereyan 
etmiş çok şayana dikkat ve m~ 
rakh bir deniz had~sesinin yep
yeni bir safhasma muttali olduk. 
Çok heyecanlı safhaları ihtiva 
eden bu garip hadise etrafmda 
tahkikat yaptık. Birçok esraren
gic noktaları ihtiva eden bu ba· 
disenin bütün safhalarını başın· 
d, n sonuna kadar yazıyoruz: 

İnebolunun Evrcnye nahiye~ 
sinden Hacı Bayram oğlu Musta
fa Efendi isminde birisine ait 
olan (Hüdaverdi) ismindeki 32 
tonluk bir motör 4 kanunuevvel 
341 tarihinde lzmir limanından 
odun yüklemiş ve Maruz iske· 
lesine götürmek üzere denize 
açılmıştır. 

Bu sefer esnasında Ali reiı 
l11minde bir k:ı plan tarafından 
idare ediliyordu. içinde Habip 
oğlu Mehmet, Ağa Hüseyin oğlu 
Mustafa, Vezir oğlu Hasan, Çil 
oğlu Ahmet ve Murat isimlerinde 
ajnca bet fa vardı. Fakat 
gemi denize ildıktan sonra bir 
daha haber amış ve bir 
5 . ge 1 .n "' l n 
battıgı, tayfaların da hep bırden 
denize dökülerek hiçbirinin kur· 
tulmadığı haberi gelmiştir. 

Fakat kayık sahibi tarafından 
} nphrılan tahkikat neticesi de ka
yığın bir taarruza uğradığı tay· 
faların da öldürüldüiü öğre
nilmiştir. 

Filhakika battığı ileri sürülen 

Gemin;n sahibi lnebolul• 
Mustafa Efendi 

motörün e.lyevm bir Yunanlının 
elinde bulunduğu, birçok yerle· 
rinde tadilat yapılarak şeklinin 
değiıtirilmek istendiği anlaşılmış• 
br. Bu arada Limnozlu Riza 
kaptan isminde birisi, geçen ağus· 
tos ayında bu motöril Midilli 
limanında görmüş ve motör sa• 
bibi Mustafa Efendiye malumat 
9er nişti .. 

Bundan başka Cidenin Ağriyet 
köylloden Mehmet oğlu Mehmet 
ve Edremitli Hacı Hüseyin oğlu 
Cemal Efendiler motürll Sakızda 
görmüşlerdir. Giresunun Bulan• 
erk nahiyesinden Bilil isminde 
bir gemici de bu motörll Pire 
limanında görmüştür. 

( Devmı 3 üncü sayfada) 

Liselerin imtihan Za
m anları T es bit Edildi 
Bu Sene İstanbul .İlkmekteplerinden 

6587 Talebe Mezun Olacak 

Şehrimizdeki Liselerden birinin son sınıf talebeleri 
Maarif Vekaletinden lise imti· ı İlkmekleplerin imtihan günil 

hanları hakkında yeni bir tamim henüz kararlaştırılmamıştır. İmli· 
1 · · B · 'b. b hanlar mlinasebetile bu sene 

ge mıştır. u emır nıucı ınce u ht l'f d eıı· m kt ı d . • . mu e ı erce e ep er en 
s~ne bselerde ımtılıanlara 15 ha· diploma alarak kısmen hayata atı· 
zıranda başlanacak ve temmuzun lacak kısmen de yüksek tahsile 
ilk günü bitirilecektir. Darülfü- deva~ edecek gençler bakkmda 
nun imtihanlarına da haziranın tahkikat yaptık. 
iptiduında baslanacakhr. ( Devamı 11 inci aayfada ) 

Moskova 29 - ( A.A. ) - Sa· 
bahleyin Bqvekil ismet Paşa ile 
Tevfik Rüştil Bey ve refakatle-
rindeki zevat Amo fabrikasile 
Kusine bilyalan imal eden fabri
kayı ziyaret etmiılerdir. 

Misafirler Amo fabrikasındaki 
mesai tarzını görmüşler ve oto
mobil imali için takip edilen 
usulleri tetkik ederek bu sırada 
ikmal edilmiş iki seri kamyonun 
imalathaneden depoya n&ısıl sev· 
kedildiğini müşahede eylemişlerdir. 

Harbiye Komiserinin Ziyafeti 
Moskova 29 (A.A) - ismet 

Paşa Hz. şerefine bugün öğleyin 
Harbiye Komiseri M. Vorosilof 
tarafından bir öğle zi• afeti ve 
Hariciye Komiseri M. Litvinof 
tarafından da Lir akşam ziyafeti 
verilmiştir. Her iki ziyafette de 
bütün Sovyet hükumet erkanı 
ile diplomasi Alemine mensup 
şahsiyetler hazır bulunmuşlardır. 
Ziyafet pek samimi bir hava 
içinde cereyan etmiş ve hararetli 
nutuklar teati edilmiştir. 

Moskova, 29 ( A.A ) - Bu 
akşam Türk misafirler ıerefine 
Moskova büyük tiyatrosunda bir 
konser verilmiştir. Konserden 
evvel ve Türk misafi '"" ınin mu· 
vasalatları esnasına.ı Türkiye 
miUI martı çalınmııtar. 

(D'ter tafailih Gçündl ••yfamız
da bulacakaınız.) 

Makarna Fiati 
Kuruş 

Okka 
Birden 

Başına 
Fırladı 

Yedi 

Şehrimizdeki büyük makarna fabrikalarından biri 
Son günlerde şehrimizde ma· veline gelinceye kadar, ç.ıkarttık• 

karna fiatlerinde, biç beklenil· ları makarnaları piyasaya toptan 
miyen bir yükselme kaydedil· 18 kuruşa satıyorlardı. Fakat 
miştir. Bu hadiseyi tahkik eder· son zamanlarda, bir anlaşma hA-
ken şehrimizdeki makama fabri· clisesine çok benziyen bir hare-
kalan arsında bir anlaşma ketle fiatler okka başına mühim 
vuku bulm:ş olduğuna dair bazı denilebilecek kadar ~il~mışhr. 
izlere de tesr.düf ettik. Bugün Ortad.a e~aslı . hıçbı~ se~ep 
1 

yokken fıatlerın bırdenbıre yuk-
stanbdda altı tane kadar ma· 1 · .. k ıı·ı · ·h•·L . . rae me!U veya yu sc ı mesı, ı u-

karna fabrıkası ve bu fabnka· Kar yapılıp yapılmadığmı tet-
ar mamulibnı ıahşa çıkaran bir- kike lüzum gösterecek bir har., 
kaç büyDk mağaza vardır. kettir. 

Makarna fabrikaları Oç ay ev- ( Denmı il lnd Hpadadır) 

• 
rır Heri ·n Y rala ğı 

•• • • 
Ismaı Hakkı Bey De Oldü 

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

Herifin Bulgar Olduğu Anlaşıldı 
Perşembe günü Bahçekapısın

da vukubulan facianın zavallı 
kurbanı komiser Şakir Beyin ce
nazesi, dün büyük merasimle 
defnedildi. Teessürle kaydedelim 
ki bldise esnasında şerir herifin 
kurşunile karnından yaralanan 
polis dördfincü şube pasaport 
memuru İsmaıil Hakkı Bey de 
bu sabah Sıhhat Yurdunda vefat 
etmiştir. 

Bu vazifeşinas memurumuz 
o gün şerir herifin kurşunile tam 
karnından vurulmuş, zavallının 
barsaklan tamam 25 yerinden 
delinmiştir. Evvelki akşam yapılan 
ameliyat neticesinde barsaklardaki 
delikler kamilen dikilmiş ve dün 
akşama kadar mecruhun umumi 

vaziyetinde bir vehamet görül
memiştir. Yalnız dün akşam 
f smail Hakkı Beyin ateşi birden· 
bire yü~cselmiştir. 

Gece sabaha kadar dok
torlar tedavi işile uğraşmışlar, fa
kat bu kıymetli memurun hayatını 
kurtarmak mümkün olamamıştır. 
lsmail Hakkı Bey bu sabah yedi 
buçukta gözlerini hayata kapa
mıştır. Cenazesi büyük merasimle 
defnedilecektir. 

Diğer taraftan ıcrir herifin 

hüviyetini tesbit hususunda dün 
çok uğraşılmış, fakat kat'i 
bir netice alınamamıtbr. Yalnız 
bu adamın yirmi gün kadar evvel 
galatadaki sabahçı kahvelerinde 
görüldüğü, sonra Sirkeci tarafına 
geçerek oradaki kahvelerde sa-
bahladığı tespit edilmiştir. Bundan 

başka herifin buraya Bulga.U
tandan kaçak olarak geldiği, 
orada bir cinayet işlediği ve 
kendisinin Bulgar olduğu anla· 
şılmıştır. Kat'i netice ahnmak 
üzere tahkikata ehemmiyetle de
vam edilmektedir. 

(Devamı 3 üncü Hyfada) 

Yerli IV!a/ı f 
·---------------------------------------------------

Kadın - Ben bu milli vazifeyi ifa etmek için ıu şapkalardan 
dört beş tane almalıyım. 





Herrün 
Yunanistanın 
Mali Vaziyeti 
Ne Olacak? .., 

Yunanistanın aıkınta derecesi· 
ne varan son mali vaziyeti, umu· 
aıi bir görüşle tetkik edilecek 
olursa, bu halin Yunaniıtaada 
ilk defa zubür etmedij'i a-&rOlilr. 
Esas itibarile bir istihsal 
memleketi olmıyan, fakat 
büyilmek ibtiyacmda bulunan 
Yunanistan bir asırdanberi is· 
tikraz siyasetini takip ediyordu. 

istikraz siyaseti son yüz sene 
•arfında Yunanistanı dört defa 
iflls ettirmişti. Her iflb netice
sinde yeniden istikraz yapıhyor, 
borçlar kapahhyor, fakat mem
leket daha ağır yDkler altına 
firiyordu. 

Ecnebi memleketlerine gidip 
büyük servetler kazanan Yunan
hlarıa çok mühim miktarda teber
rulan bu iflis vaziyetini bir 
dereceye kadar hafifletiyordu. 
Buglia Atinadaki bayır müesse
selerinin bepisinin ve Averof 
ıirhbsıanı, ecnebi diyarlarda para 
kazanan Yunanla zenginlerin 
memleketlerine birer hediyeai 
olduğu malümdur. lstatiıtiklere 
naıaran son senelerde hariçteki 
Yuoanlalann memleketle. ine gön· 
derdikleri paranın yekünu yedi, 
tekiz milyon lngiliz lirasına baliğ 
oluyordu. 

Bu servet membaı da son se
nelerde haddi asgariye inmit, 
umumi buhran tesirini g&stel"Dİf 
ve Yunanistan bugGnkO vaziyete 
düşmllttür. 

M. Venizelo• Mil seyaha-
tinde Cemiyeti Akvam Man 
Komite.melen, harici borçların 
beı sene tecil edilmesini, 
v 50 milyon dolar borç veı-il· 
mesini istemişti. Bu taleplere ku. 
f& Cemiyeti Akvam Mab Komi
tesi: borçlar taksitinin bir sene 
teciline ve 10 milyon dolar borç 
•ermiye razı oldu. M. Venizeloa 
bu muzaberetin Y unanistanın ya· 
rasana merhe-m olamıyacağını bil
diği için memleketine avdet etti. 
Hükümetin mali siyasetini değiş-
tirmiye karar verdi ve ilk adımı 
atb. 

Tereşşilh eden malümata naza-
ran, ithalat bilyük bir nisbette 
tahdit, borçlar taksiti bili-
müddet tecil, ibrat emti· 
asımn revacı temin edilecek, bir· 
çok memuriyetler ve nezaretlerin 
tevbidile bütçede azami tasarruf 
yapılacakbr. 

Vunan milleti de, aon gelen 
haberleri teyit eder, şahsi feda
kArlak ve yard ında bulunursa 
memleketin mali vaziyetinin düzel
mesine yardım etmiş olacaktır. 

Komşumuz ve dostumuz olan 
Yunanistanı mali müşkülattan 
kurtulmuş bir halde görmek bi· 
ıim için de şayam memnuniyettir. 

Fransada Bir Olum 
Paris 29 (A.A) - Darülfilnun 

Edebiyat 111ualfün muavinlerinden 
Madam Fontem 30yqında olduğu 
halde vefat etmiştir. 

Almanyamn Haricf Ticareti 
Berlin, 29 (A.A.)- Almanya• 

nm ilk llç ay zarfındaki ihracata 
leçen Uç aya ait 908 milyon 
nıarklık ithalata mukabil 362 
nıilyon marklık bir fazla g3ster
•ittir. 

Profesör Mulinin Affl 
Roma, 29 (A.A) - F qiatlik 

•leybinde propaganda yapbjm
dan dolaya 2 eylll 911 tarihinde 
iki ._e bapae malaldna edilen 
Belçilcü Profellr IWinin .... 

••clilmittir. 

Son Postanın Resimli Makalesi • Muvaffak Olmak • 1 " Kııı• 

1 -Huzur ve rahat l•tiyealer ek
Hriyetin g'ttiji yolda aider, kendi
lerine yeni bir yol açmaya çahı
mazlar. 

lıklerde kendilerine yol açmaya çalı· dip rahat ederler, fakat mahlmu 

r 
2 - Düz cadd~ dururken, diken- ı 3 - B"rinciler doj'ru yolda ıri· 

yapmaktan baıka bir ıey becereme:&• 
ıanlar, meçhul emellere varmak iıti· ler. ikinciler. tehlikeli yollarda yilrilr• 
yenlerdir. Jer. Çoğu ölür, fakat muvaffak o'an• 

lar bize }eni hedefler 2ös•erf! ;ı rl-r. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Moskovada Dostane Ve Sa
mimi Nutuklar Teati Edildi 
Büyük Bir Kabul Resmi Tertip Olundu 

Mokova, 28 - Başvekil paşa, 
refakatinde Tevfik Rüştü ve 
sefir Hüseyin Ragıp Beyler ol
duğu halde öğle ilzeri M. Molo
tof'u ziyaret etmiıtir. 
Mnteakıben M. Litvinofun kabu

lil resminde hazır bulunmuşlardır. 
Baıvekil Paşa saat 4 te Sovyet 
icra Komitesi Reisi M. Kalinin 
tarafından kabul edilmiş, bu es
nada Tevfik Rüştü ve Hüseyin 
Ragıp Beyler de hazır bulunmuş· 
lardır. Müteakıben Başvekil Pa· 
şaya M. Molotof, Kalinin ve Lit
viaof iadei ziyaret etmiflerdir. 

Saat sekiz buçukta Bapeldl 
Pap ile Tevfik R&ftll Beye M. 

Molotof tarafından bir akşam 
ziyafeti verilmiı, samimi nutuklar 
teati edilmiştir. Saat onda da 
M. Molotof tarafında Kremlin 
sarayında bir kabul resmi ya· 
pılmışbr. 

Moskova, 29 ( A.A.) - Mos
kova Sovyet1nde yapılan resmi 
kabul çok büyük bir dostluk 
havası içinde geçmiıtir. 

İsmet Paşa, başta M. Bulganin 
olmak üzere Moskova Sovyet 
heyetine hitaben söylemİf olduğu 
" Moskova Sovyetine selim, mu
habbet " doatluk " aözleri ıid
cletll bir allat tafaoile karplan· 
mıfbr. 

Çay ziyafeti esnasında Sovyet 
Reısi M. Bulganin kısa bir hitabe 
irat ederek demiştir ki: 

" Moskova İfçileri Türkiye 
Cümburiyetile aramızda mevcut 
olan dostluğu yüksek bir surette 

takdir etmekte ve Sovyetler itti
hadile Tilrkiye arasındaki bu 
dostluk devresi esnasında Ttırki
yenin Gazi Mustafa Kemal Ye 

lımet Paplar Hazerabmn sevk 
ve idaresi altında ikbsadi ve 

siyast kudret ve hakimiyetini 
muvaffakıyetle inkipf ettirmİf 

oldupau .......... etmekte
dirler." 

Rusyaya Giden Mütehassıslar Sovyet 
Müesseselerinde Tetkikat Yapıyorlar 

MoskoYa, 29 (A. A.) - Tllrk 
misafirler Moskovaya muvasalat
lerinin birinci gtlnll ayn gruplar 
halinde mliteaddit Sovyet mliea
seselerini gezmişlerdir. Sanayi 
Mlidiri Umumisi Şerif, kumq 
fabı ikası mildilrll Şevket 
Turgut, Uşak şeker fabri-
kası müdürü Remzi Beyler-
den mi,irekkep sanayiciler grubu, 

Bir İnfilak 
Japon Jeneralleri Ağır 
Surette Yaralandılar 
Şanghay, 29 ( A.A. )- Hong 

Kev parkmda Japonlar tarafın· 
dan yapılan büyük bir askeri 
nilmayiş esnasında bir korah en 
bilyilk tribilne karşı bir bomba 
atmışhr. Japon elçisi M. Şigemitsu 
ağır surette yaralanmıştır. 

Mumaileyhin vaziyeti vahimdir. 
Jeneral Şirakava ve Uyeda da 
yaralanmışlardir. Japon kıtaatı 
hemen parkın etrafında bir kor-
don viicuda getiı-.iıler ve seyir
cileri aramışlard.r. Taarruzun mil-

1 
ağır ve hafif sanayi komserleri 
ile Ticareti Hariciye Komiserliği
ni ziyaret etmiştir. 

Yozgat Meb'usu Tahsin Bey 
Ziraat Komiserliği ve Kolhozlar 
idarei me.eziyesini ziyaret et
mişlerdir. 

Talim ve terbiye Reisi Ihsan 
ve Himayei Etfal Cemiyeti 

Mesai 
Koferansı 

Cenevre, 30 ( A. A. )- Bey· 
nelmilel mesai konferansı. Bey
nelmilel nizamat vaz'ı suretile 
her memlekette haftada 40 saat• 
lik mesai kabul edilmesini istih
daf eden FranSIZ amele murah
bulan M. Joubaux'nun teklifini 
'Si reye karşı 48 rey Jle tesvip 
eylemiştir. 

aebbibi olduğu zannında bulun· 
duldan bir phı• ile 7 Çinliyi 
tevkif etmiflerdir. Hastaneye kal
kaldınllDlf olan M. ihirakawya 
ameliyat yapılımfbr· 

:=:l..il == 

İSTER iNAN, /STER 

J 
Reisi Fuat Beyler, Maarif 
Komiseri Buhnof ve Sıhhat 
Komiseri Vladmiriokiyi ziyaret 
etmişlerdir. 

Tilrk gazeteci ve edebiyatçı· 
ları da lsvestia idarehanesini 
gezmişler ve gazetenin mes'ul 
müdürü ve tahrir koleji azasın
dan Gromski tarafından karpla
narak izaz edilmişlerdir. 

İspanyada 
Karışık Vaziyet Bir 

Türlü Düzelemiyor 
Granata, 30 - ( A.A.) -Mot· 

ril nümayiıçilerini dağıtmak için 
davet edilen sivil muhafızlar taı 
darbelerile ve silib atefilo karp
lanmışlardır. 

Muhafızlar mukabele etmişler
dir. Bir kişi ölmilş ve bir kişi de 
yaralanmıthr. 

MilAno Sergisi Kapandı 
Mil4no, 29 (A. A.) - Milino 

aergisi kapanmıştır. ltalyan ve 
ecnebi ziyaretçilerin miktan 
( 1,930,000 ) kişiyi bulmuıtur. 

iNANMA/ 
Dün Etıbba Mubadenet Cemiyetinin HneUlr kon• Bu ,.Oıd n memlekette yapılmakta olu yerli 

rreal yapıldı. Bu mlna•ebetle doktorlar mGhlm bir mhtahıarlar fasla flatlerle Hblmıy.ı batlaalDlfbr• 
me•eleye tema• ettilen Di~ lbtikln. C.miy~tln aenelik Buna hzı delll H hl'8aelerle ~abidiz." 
raporunda bu mesele hakkında hulhatea t• mlzleı Cemiyetin raponndald bu clmleler açddan açata 
nrdın bir ihtikar ta.beridir. Ba lbtikln ya~nn flddetle 

•HakOmet itlaallb •lakla mertebe ualbrk• ceu r&'•eal llamselmekle beraber bu 1 aalyetln 
bası ilAclana memlekete siraHlnl •...ttL ~ ~ Wrl ~t .. ~., de .. k oldatunaa 

IST8R iNAN. lsTEıc N -ANMA 

Mündericatımızın çoklu
tundan Dercedilememi1-
tir . ._______________ 

------------- ,._ 
Şerir Herifin Yaraladığı 

lsmail Hakkı B. De Öldü 
( Bat tarafı 1 lnol Ayfada ) 

Vazife kurbanı "omiser Şakir 
Beyin cenazesi dlln bllyOk bir 
ihtifal yapılarak kaldınlmıfbr. 

Vali Muhiddin, vali muavini 
Fazla, Cevdet Kerim, Polis Mn
dürü Ali Rıza Beylerle blltila 
kaymakamlar, nahiye müdilrleri, 
polis erkin ve memurları cenare 
merasiminde hazır bulunmuş• 
lardır. Cenazeye muhtelif teşek· 
killler tarafından birçok çelenk 
g6nderilmiştir. Namaz Beyazıt 
camiinde kılınmış ve cenaze Edir
nekapıya defnedilmiştir. Vail 
Muhiddin, Polia MlldDril Ali Rıza 
Şehir Meclisi aza11ndan Ali Rıza 
Halk Fırkua namına Avukat 
Mekki Sait Beyler halktan Rıza 
çavuı isminde bir zat mllessir 
nutuklar söylemişlerdir. 

Cenaze gözyqlan aruındı.; 
defnec!ildikten sonra VaJi Mua• 
vini Fazlı ve Polis Mildlbil Ali 
Rıza Beyler merhumun evine 
giderek ailesine taziyet beyan 
etmişlerdir. Bu vazife ıelıi
dinin aileli Ye çocuklan dev
let himayeaine aJınm1fbr. Bin 
liradan fazla muavenette bulunu
lacakbr. 

Hadise eaauanda ayağından 
yaralanan Madmazel Ağavninin 
sıhhi vaziyeti iyidir. 

Esrarengiz Bir Hadisenin 
Yepyeni Bir Safhası 

(8q tarafı 1 inci arfacla) 
Aynca diier bazı ıemicil• 

de motöril SelAnik limanında glr
mllflerdir. 

Bunun lb:erine mot6r sa
hibi Mustafa efendi mot6rll• 
nlln kendisine iadeai için bir 

çok tqebbn.lerde bulunma,; fakat 
hiçbir netice çıkmamıtbr. Hatta 
Atina Konsolosluğumuz vasataaile 
yapılan teşebbnaler de boı çık· 

mııtır. Bu teşebbnslerinin fayda
aızlığı karpmada Mutafa Efendi 
daha ciddi bir .tepbba.te bulun
mak tızere dlla Ankaraya ait
miıtir. 

Silahlar 
Konferansı 
Dağılmıgacak 

Cenevre, 30 ( A.A ) - ftae 
edilen bazı haberlere mugayir 
olarak konferansın tam bir su
rette tatili kat'iyyen derpiş ediJ
memittir. 

Murahhaslar rüesaaa, beklmet
ler arasında yapdmakta olan 
mllkilemelerin yeniden bqlam .. 
huıusunu dllşibımekte mnttefik 
bulunmuşlardır. 

M. Makdonald'in 10 haziran 
tarihine kadar umumi komisyonun 
tatilini derpİf eylemİf olduju 
zannedilmektedir •• 

Fakat bu telkinat M. Polbon
kur nezdinde mukavemete maruz 
kalmıfbr. Binaenaleyh teknik _. 
cllmenlerin mesailerinin hitamm
da, yani tahmin edildiiine rlre 
15 mayıatan 10nra umumi ko
llÔSJODUD ifine tekrar "-ılam• 
makarrer ~dar. 

(Lltfn ... ...., •Jfara laaluan) 



lldrsadi Bahisler 

Almangaga 
Buğday 
Satabiliriz 

Berlin, (Hususi) - Son hafta 
zarfında Alman hllkümetile Ame· 
r.ikalı F arm Board müessesesi 
arasında, Almanyaya ithalı. e 
lüzum g6rillen buğdayın kıllmı 
azamınm teslimi hususunda <'C

reyan eden müzakerat müsbet 
bir neticeye müncer olmamışhr. 

Buna sebep kredi meselesin'· e 
Alman hiiktimeti tarafından ser
dedilen talebin Amerika Şirketi 
tarafından kabul edilmemeaidir. 

Hlkümet ayni umanda, buğ
day ihraç eden diğer memleket· 
ler ile de temaslarda bulunmak· 
tadır. itilaf huaal6 halinde Al
manya ahnan bujdaya mukabil 
k&nUr •e yahut mnal mamulit 
te.lim edecek, yani maamelit 
..... bqma bir emtia mnbed~!e
.mden ibaret kalarak dam sarf 
w i.timaline ihtiyaç hissedilmi
}'eCCktir. 

Fakat bu mhakerelerin mu
wffakıyetle neticelenmesi halinde 
MI '"'td.,. ol• lhtiy~ tdaa· 
.. lrapataı.m,acak, ..... mi-

··- blrafındu da a,nca bağ
., itlllll ··-- lmkla .... 
tllll balrmcaktadar. 

Dejll...ıerde mfedil• bat· 
tlap .. ifbtdm- •ec:harl ita. 
..._ ,.11 ..-.ı mbetialu -.. 
bufdaJ ı&mriilc resminia tad -·=Ja f'lbatta batfaJIP tim· 
t1Je bclar tahUlmk edememit 
.... •taanm1ana ,almıtla ... 
•nea bw mllda.r -• bakkaacla 

HABERLERl Edebi yal 

------------------------------------------Okunmak 

Tekirdağının Çocuk Valisi 
Çikolata Fiatlannda lhtikir Yapılıp 
Yapılmadığını Tetkik Etmektedir 

Çocuk haftuırun devamı mn~ edecektir. T ekirdağmda çocuk 
cletince heryerde biltün idareyi bahçeleri, parklan yaptıractır. 
çocuklar ellerine aldılar. Çocuk Zerrin Hanım, Vali Beyle yapbğı 
Vali, çocuk Belediye Reisi. çocuk müllkatta Villyetin her tarafıma 

Polis M&dtlrl ve daha birçok çocuk ı •iaçlarla ao.Jenmeaini kararl..
memurlar memlekette şu anda İf brmıştır. 
başındalar. Emirler veriyorlar, Tekirdağ1n çocuk Valisi Tu,. 

Projeler tanzim edivorlar, ıslahat ~ut Bey yapacafı. ısl .. ahat ve 
_ __._ ıcraat lıalduada Tekitlaı ma .... 

Y•l'•1v~ .. r.. b• • • b b-'--
y:...ı_ d . . 6rdU;;.n .. 111 ınmıze fU eyanatta U1U11· uaar a reımını ı a- mllflur: 

Zerrin Hamm Tekirdağı Belediye - Memurlann wktincl• ifl.-
Reiıidir. Memlekette ıpor uU. riae ıelıaeleriai temin edec~ 
yapbracaktır. Kasaplann etleri. Maili inhidam evlerin bepİIİDi 
camek'8 içiade aatmutnı temin yıkbracatım. Buglln çarpyı tef. 

tiş edeceğim, çikolata. tMer, 
meyve fiatlerile, OJuncak fiatla· 
nnda ihtikar yapılıp )apdmadı· 

tını tetkik edeceğim! 
Resimde ıördilğihı&z T eüıda· 

ğ1n çocuk Erkl111 bilkômeti 
soldan aaia doğru ıunlarcbr : 
Maarif Mtıfettişi Yaşar, Vali Tur· 
ıut, Mektupçu Mehmet, Serko
miaer Sallbattin. Muliuebei H .. 
IUIİye Mldtlril lrakmet Beylerle 
Bele:dl7e reisi ZerriD Hanını.. 

Çocukluaa ultaaab hag&nler
de nihayet IİJlll._W.a~ 

~kında Gençliğin 

lzmirde 
Mezbaha Beledije Tara

lllldlm Si Al.macak 

Spor Klübii Hararetli 
Merasimle A ıldı 

(ldMın .trr." lclAlnlln .,;ıl11111 ~ .. ,,,,.,. iM lntUHı 
Çanlan, (IJGIUal) - 23 Niaua 11111• va illtlffaDa kaV1Jllmll 

çoaik bayramt .... ''Çaakın bulumırlll'ır 
Spor Klllbl,, nDn açdma m~ Gem~ hlytk bir tenf •e 
ilmi yapddı. Meruüade bittin ..... çahfmıya ........... 
ç.nlon P.çliii ve ıençliii hi· Futbole mllait bir uR teinin 
maye eclea •••~ ..._ bal•da- edilecektir. Bu ...... bitin 
lar. Valj Bey laa bir hitabe Irat makamlar ıeaçHil m_..ıaıt 
ederek, ı..PP. h faali,.._ ndetmekteclii. 
N .. .ate•aNiı oldajwaa. Yalmz fuli,.t n pt111sk "°' ifiaiD .tik Çeelancla at- lcin prpw ı••clerl • L•• 
lam .................. ..,... edecek bir bptw llııllıeç 

Atea - bpmm kwdıllwı ftl"dar. Gı•c• Wr 

• 
llıtigacı 

Yazmak, bir bakıma gör 
kendi kendini beğenmenin b 
alimetidir. Söyliyecek bir şe 
bulunduğunu iddia etmiyen ada 
niçin yazsın?. Fakat bu suali 
iktifa etmek, .. o şeyi niçin söyl 
mek istiyor? ,, diye düşünmeme 
te, görüşümüzDn sathi olduğun 
ispat eder. 

O şeyi söylememiz, yazma 
ela kendimize, bazan kemiyet 
buan keyfiyete itibar edere 
fikirdq bulmak içindir. Bir şe 
dilflhımekte yalnız olmayı iat 
miyoruz, çlinkil keneli kendimiz 
tamam ile itimadımız yok. Dütü 
dliğnmüzün doj'rulağımclan, ku 
retinden tamamile emüa oluydı 
o birçok veya birkaç kipin ta 
-.ibiai beklemez, yazclağımw ne 
.natmez. yaamazdak. 

y azmfpmızı neşretmemek 
tile dahi yumazdak; clakl b 
takdirde de kudretimid laiç 
musa kendi kendimize ispa 
t.evuine kapalmapa elemek · 
..... ~ ...... ~ şe 
lreacli keadine lapata kalk1r mı 

Yazmak yum...am., J 
-•k ta yawktaa ..... ..a.11111 

Wr Wcliaclar K911,..,_ ı•r 
.,La... 

japonlana .. K.qat. m 
-,;:ı..-;. w.ıa bir lamuırlar varm 

...... •PIİPI 
leriai yumuyor ve derlel di 
clls açap, J1181ft1İaD• ... "Y 
ld ,.......... ....,. Wd 

lrlld, bit ve -k•I• ---• .... etlljiai ıw.tş ,,,_, K 
Aq IDralblldllf..tllNll 

lmir ( Huml) - llıdsb 
...- Beledi,ece bir teklifte 
Wmrak. mezbabaya 400 ... 
..,. ..-... bilclia 'ztir. a.. ....... ~ .. ~---•iilM11aJ.1e.,. ,.... tetlrlkat ...... 

b.tL la ..aa. Çnhs• ew1a ahDhaile vhl•-' olma ... .. .,. ................................ ..... 
...... • ..,.... • ........... •laJ• ~ . .. .........,. ....... ,. 

.. Mllıceli cenlw ........... . 
Şidretill hatiJU •lildetf M bit- _ _... ____________ .... ._.=-=:m::=:===a-=*=-----..--
......... l>ef w Yrir. Azgm 

Ça ... r•cllii • ..,.. ...., K.,..l K'""' 

imi.. KaQı illlikAn --
ı..ır. (Huwl)- ltıt1ktr Ko-

....,_ .. ..,. ftat ., ... . 

Kalmala - ......... .. 



Siyaset Ate ABİC:I TILIBArLAB Gönül işleri 

Çarpışan 
Fikirler 
Arasında 

, ........................................................ /(arilerimin 

Cenevre ( Hususi) - Tahdidi 
teslihat meselesinde Anglosakson
larla Fransızlar arasında on lki 
senedenberi devam eden ihtilAfa 
Cenevrede halledilmit nazarile 
bakılabilir. Bütnn devletler tara· 
fından umumi komisyona Yerilen 
projelerin içinde en çok taraftar 
topl.yan proje, İngiliz projesi oldu. 
bazı ağır sillbların, bllbaaa, 
tayyare kuvvetlerinin Cemiyeti 
Akvam emrine verilmesini istih
daf eden Fransız teklifi. dmetler 
fevkinde mllsellib bir Cemiyeti 
Akvam tetekkillll enclipslle tu
fip edilmedi 

Amerika Murahbuı M. Jibıon 
9illhlann tahdidinin tedrid su• 
rette yapılmasam, evveli tank, 
ağır top, zehirli gu gibi ıllib
lann ilgasını istedL Bu projeye 
ltalya, Almanya, lngiltere ve 
diğer bazı kllçllk devletler ittirak 
ettiler. 

Frama, klçGk de'fletlerin, ln
,Uiz projesi etrafında toplandık· 
tarını g&rilnce, buna meydan 
Yermemek için lngiltere Ye Ame
rika ile temua bqlaclı. M. 
Tardiyö, bu buausi temularile 
Fransız projesini lngiJiz teklifi 
ile birlikte umumi komiston tar .. 
landan tekrar tetkik ettirmefe 
muvaffak oldu. 

Bu mavaffalayet ahiri ol
.. lda ltenlter konferansın akim 
blmauna amil oldu. Ayni zaman· 

ta M .Stimıon eıkseriyet tarafında,, 

muvafık gurülen İngiliz projesirn ı 
kabul edilmediji takdirde, kon
feransan akim kalmuaıvn sebep
lerini, Amerika efkln umumiye
.U.e açıkça illa edeceğini alyle
dL Amerika Hariciye Nazarı
ma bu tehdidi Fransa Bqyekiff 
llıerinde Omit ettiji tesiri yapb. 

Komilyon• karanna nazaran 
mlblana kemiyet itibarile deiiJ,, 
b,&yet itibarile tahdidi mllza. 
bre edilecektir. Bu kararda 
Franıız projeainin lll'UIDI takiben 
nanameye almacatı ıükreclil 
.ektedir. 

Netice itibarile, azun nutuk· 
lardu ft milzakerelerden aonra 
ortaya ablan ba karar ela mWet· 
'8ri memaa edecek mahiyette 
detildir. 

s. 

Cenevredeki Siyaset Muharebesinin 
Neticesi Nasıl Çıkacak? 

Franııı Mura!:haalan M. Tardly8 Ye M. Polbon• 
kur bir arada. Teftik RGttl S.,le M. Tardi · ko· 
•QfUk•• ( ..... , 

Konferansta 
Tahtelbahir 
Meselesi 

Cenevre 29 (A.A) - Terki 
tealihat konferamanın bahriye 
encllmenlerinden Fransaz noktai 
nazannı izah eden ıabık bahriye 
nazıri M. Dilmon, gemilerin ta· 
arruzı mahiyetlerine temas ede-

Solda Roman1a Murahban M. 
Tituleeko, Teriık Rilftl BeJ " M. 
Lit.laof, M. G,aadl {Ntd•) 

Amerika nıurah

haıı M. Jibıon Ue ..... .......,. ... 
an ............ 

Slr Coa Sim• a• 

raaında hir mlkl· 

leme. 

rek ezcilmle, gemi ve torpil tip
lerinin ıivil aball için tehlikeli 
oldujunu kaydetmiftir. 

Hiç ı&pheaiz tabtelbahirler 
ticaret gemileri için bir tehlike 
tetkil eder. Fakat. Franaa. Lon
dra muahedesini imza ederken 
tahtelbabirlerin, su tizerinde bu
lunan gemilerdeki ıivil balkan 
llticasana ait nizamata riayet 
etmek mecburiyetinde bulundu· 
tunu kabul ve tudik etmiftir. 

Çin işinde }Bir Taggare 
Yeni Bir Formül Asilerin Elinde 

Şaapay. 29 ( A. A. ) -
ŞanghaJ matareke konferamıın
dald Çif n Japon aıurahhulan 
Bnyllk Britaaya elçili tarafından 
teklif edilen uzlaıma formGliball 
kal.al etmifle.rdir. 

Bu fonDll mGtareke projai 
meyanma ithal edilmiftir, 

Loadra, 29, - ( H.....r ) -
N..,.edilen bir tebliji ruml, Irak 

orduau ile birlikte ~ 
fimalinde ketif hareketim PP
m•lda oı... ukerl bir ta,,...W. 
yere lnmefe icbar edilmif oldu
pau n sat aalim bulunan tay• 

EDEBi TEFRlKAMiZ: 100 55555:55=:==::=:: 
banknot almaya çalıtmak f6phem 
hiçbir ip yaramayacaktı. Alelbu
ıus, dllf&nmekHjim. dOfilamek 
için bOyllk bir gayret aarfetmek· 
lijim ıartile muhakkak başka 
çare mevcut olmalı idi. 

Ve b6tiin kuvvetimle piyesime 
sanhyorum, çabuk bitirip gi
debilmek için aklımdan geçen 
herşeyi yazayprum. Ve keneli 
kendimi inandırmak iatiyoram ki, 
en Uhamlı dakikalanmdan birin
deyim, kelimelerimi arMliya 
mecbur kalmadaa yazayoruaa. Ve 
araaara lceadi kendime mmlda-

A ç L 1 il 
MlleUifi: l(nat Ham•u11 MIUerc.imlı P S. 

Diflerimia arasından bir aslık 
pldım. Fakat acaba komilyoa
canua getirdiif mektup nereden 
ıeliyordu? An~ bu dakikadı· 
dar ki, bu meaeleJi dOflbadOm ve 
la&di8eleria yekdiieriae nasıl 
liDcirledilderini birdenbire an
laclam. Bu. bana 6yle bir acı, 
te 6yle bir utanç Yerdi ld ha1-
t.lanmm, battm1 sallayarak. 
Mtuk bir lleSle, birçok defalar: 

- Yilajali diye mmldandım. 
Dab• din, ona rutgeldijim 

uman 6nllnden IUfU'U ıeç
miye ve kendisine en blyOk 
lakuydiyi ptermiye karar veren 
bea deiiJ miydim? Halbuki ifte 
b&tlln ,.,.a,Udijim teJ, onun 
maerbametini uyandarmaktua " 

ianelİDİ çekmektea lbuet lcalm11-
h. Hayır, hayır, laeyar. Sakutu
mun hiçbir zaman 10nu gelmlye
cekti. Ona kartı bile tereffi bir 
mevkii muhafaza edememiftim. 
HanJi tarafa dönersem dlneyim, 
boğuluyordum, boğuluyordum. 
Diz llstü düttüm. Ah, artık, ıe
refsizlikteydim. Bundan hiçbir 
zaman çıkamıyacaktım, lcurtu· 
lamayacaktam. On kuron sa
sadaka almak ve hemen verene 
iade edememek, bilikis kullan
mıya, borcunu Yermek için kul
lanmak, oh, bu pek fazlaydı. 

Acaba bu on kuronu fU YeJ• 
ba nsıta ile istirdat ede-
mez miidim? Otel uhiW 
kadtna fitmek ,. keadiaiadea 

Blylk Allalum, burada basit 
UIUlleri c11t1Dmek klfi değildi. 
Bu oe krona bulabilmekliğim 
içi• iuaalatın bltOn mekanizma
ımı kaUanmaklıiım llzımdı. 

Saat dlrcle geliyordu. Eter 
piyetim bitmlt olsayda. bir iki 
saate kadar belki tiyatronun mD· 
dOrGnB bulabilirdim. 

Mftsveddelerimi çakardım, be· 
men orada her ne pabasana 
oluna olıua geriye kalan 6ç 
d&rt sahneyi bitirmek istedim, 
d0fla6yorum, terliyorum, yazdık
lanmı bllfUldan itibaren bir daha 
okuyorum, fakat hiçbir neticeye 
varamıyorum. Kendi kendime ı 

- &.clalahğa llzuaa yok, di
JOl'U& laac:ba sar.. değildir. 

nıyorum. 1 • 
- 8u hakiki buluttur, fikrini 

hemen yaz) 
Bununla beraber 10D clbnle

leriaa bana fiipheli girilnmiye 
bqladı, ilk cümlelerimle o dere
ce tezat te,kil ediyordu. Bundan 
başka papaz efendinin alderincle 
orta asıriana ruhundan zerre bile 
roktu. Kalemimi diflerimin ara• 
11ada kardım. Bir hamlede ayağa 
kalkbm, defterimi yırtbm, birkaç 
klğıdını kllçlk parçalara &Jlrdım, 
fapkamı yere attıaa. çiğnedim. 

- Hanımefendiler. Beyefen
dHer. Ben mahvoldum, yenildim! 

Suallerine 
Cevaplarım 

Akşehirde Ali Beyeı 
Aranızda mevcut YAf farla, 

evlenmenize mlni olacak derecede 
bllyük değildir. Y 8f farkı bUyilk 
tehirlerde tehlikeli olabilir. Bu da 
kadının bulunduğu muhite tabidir. 
, Halbuki biltün hayat ye saa· 
detini sizden bekliyen bir kadın 
sizden yaşça da biraz kOçOk 
olursa. bunun o kadar bllyllk bir 
mahzuru olmamak lhımgelir. Bu 
itibarla endifenizi varit g6rm6-
yorum • ., .. 

Emarumdaa G.N.S.Ç. B ylereı 
Bu karilerim Uç sual aoru1or

lar ki. muhtelif samanlarda ba 
sütunda onlar hakkında 1udar 
yazmıflmdar. Bu,an lmaca eeqp 
Yermekle iktifa edecetim ı 

1-Aşk tabii ve Dibi bir ter
dir. insanı bentijinden çıkarır, 
rubu temizler, ve ona bqka bir 
phaiyet verir. 

2 - Atk marazi bir hal .ı
madıkça ne hata eder, nede 
lld&r&r. Fakat maru bir teldi 
alna tehlikeU olabilir. 

a - Atlan tedavisi lçla kul
lanılabilecek Ulç yine atktu'. 
Bir aşk, ancak bqka bir qlda 
ildllriilebilir. 

* Edirnede Şevket Beyı 
"Bir kızla nqanlı idim. Birlk

tirdijim parayı, aıa.takbel ya•a
mıı lçla uklamak kere oaa 
teYcll ederdim. 

86ylece hayli parama top
landı. Fakat aonra ayrılmaJa 
mecbur kaldık. Şimdi mıanlımcla 
kalan paralanmı alamıyorum. 
Maakemeye mDracaat ebem hak 
kıuaabUir miyim?,. 

Dannııa ispat edebllinenla 
elbette kazanabillnima. AW 
takdircle ıalup IOJUDD içenlnlz. 

HANIMTEVtt 

= TAKViME! 
/CUllARJ"E&IJ 

•Ola • 30. N" ..... UJ K.•I 

Aıalıl ..... 
• iL .. • ... 17-N .......... 

·- .. 3~ .... • 5. 
6il• .. IJ. il ........... 
pred sabitleri dit- bir nk...,_ 
bula bir atiret tarafından .. 
edilmlf olcluldanm bildinaektedlr. 

· Ve orada kalap ppbm pbe
meye cleftm ettijim amaa 
urfmda .,.. birteJ ..,...... ... 

Birbç adım atede .. ... 
memura dunaUfla. Dua bakaJOI'" 
da. caddenin ortumcla idi. " 
yalmz benimle mqplclL Bap• 
kaldardapm uman ......._. 
kUfılqtı. Beni ,azetleml1• ~ .... 
Lyala belki ~k olmımıfb. Şap
kama alclam, ...... ........ 
dofra ODA ıittim. IOrdlllD. 

- Saatin kaç oldujıma blU
yor musunuz? 

S.atini çakarmadan enel bir 
aa durdu ve bu bir an içinde 
de rlzlerini benden ayll'lllaclu 

- Takriben diri. di1e ee•ap 
verdi.. 

- Tam 6Jle mi? Tabibe. 
dört... Ha... Giriyorum ld lb 
yazifenizi i)'i bili,onuna&ı Sisi 
aautm1yacatun 1 l (Ark ...... 



BOLŞEVİKLİK SOVYET RUSY ADA 
Nasıl Geldi? Nedir? Ne Oluyor? Bir Gazetecinin 

Yazan: De Monzi 

Nihayet 1917 senesi birinci 
kanununun 12 ıncı günü ayni 
etçi Çarın huzuruna çıkar, Çar 
kendisini sarayın büyük salonun
da kabul etmiştir. 

Buhanan bu mülakata şöyle 
anlatır: " Kendisi ile teba
ası arasında aşılması imkan-
sız bir uçurum açıldığım ve 
Rusyada bir ittihat varsa 
onun ancak takip etmekte oldu-
ğu siyasete muhalefette olduğunu 
söyledim. Kalktı ve bana sert 
sert bakarak : 

"Sizin fikrinizce ben mi hal
kın itimadına layık olmahyım, 
yoksa halk mı yeniden çalışıp 

benim itimadımı celbetmek mec
buriyetindedir?, dedi. Bu müli
kattan sonra artık bu büyük el
çiye hürriyetçi fırkalarla müttefik, 
onların mUşavirleri değilse bile 
lstinadgihları nazarile bakılır. 

Vaktile 1801 de Çar birinci 
Polun katlinde bir İngiliz elçisi
nin, Lord Vitvort'un'da perde 
arkasından parmağı olduğuna 
dair bir rivayet vardı. Bu müna
sebetle de bu elçi hakkında bir
takım tahminler, rivayetler çık
mışbr. Tarih bir tekerrürdür, 
fikrini teyit eder bir bal. 

Petrogratta itilaf Devletieri 
Konferansı 

1917 senesi şubatının birinci 
pnll itilaf devletleri Petrogratta 
bir konferans aktettiler. Fransa 
tarafından bu konferansa Ayan· 
dan sabık Hariciye Nazırı bulu
nan ve 1924 te Cümhur Riyase
tine intihap edilen Gaston Du
merg gönderilmişti. Dumerge 
Jeneral Kastelno refakat ediyor 
ve bu suretle bu seyahatin ma· 
nası anlaşılıyordu. İngiltere na
mına Lord Milner, İtalya namına 
Sialoja iştirak etmişti. 

Bunların ikisi de nezaretsiz 
nazırlardandı. Bu toplanıştan 

maksat: henüz şüpheli olan zaferi 
temin edecek yolda hareketlere 
müşterek bir istikamet, müttehit 
bir hedef vermekten ibaretti. 

Merasimler, ziyafetler, mUki
lemeler, tebniyetler biribirini 
velyetti. Dahili buhranı, bu mu
tantan resmi hayatın arasından 
ıeçmek kabil değildi. Tam bir 
Moskovah ve Moskova meb'usu 
olan MakJakof daima garp bedi
iyab ile bezenmiş olan sözlerile 
bir aralık Fransız murabhasına 
Mirabonun şu sözünü habrlattı : 
Zinhar vakit ,istemiye kalkmayınız, 
felaket bunu vermez!. 

Ismarlama bir nikbinlik mera .. 
aim ve teşrifata muvafık düşer. 
Fakat ne de olsa ecnbi murahhas
lann götürdükleri intibalarda 
korku hakimdi. Müthiş toplar gibi 
patJamıya ve idareyi patJatmıya 
hazırlanmakta olan Rus hakika
tini itilaf Devletleri hala adama· 
kıllı sezemezler. 

imparatorluk duması şubbatın 
27 sinde yeni içtimalarma başlı
yacaktır. Bu tarih yaklaştıkça 
heyecan emmareleri göze çarı:

rnamak kabil değildir. Neva uf· 
kunda muayyen, kati birşey 
okunamaz; fakat payitahtın valisi 
Jeneral Habalof birçok tedbirler 
ittihaz etmektedir ki bunlar içten 
içe birtakım endişelere delalet 
eder. 

lhtilAI 27 Şubat-12 Mart 
Duma 9ubatın on dördünde 

toplandı. Malraat 1789 da Elage-

-3- Nakleden: Haydar Rifat -3-

Moskova civarında yükselen /,;,. amele şehri Yeni Moskovanın havadan manzarası 

nerolarm tuttukları yofa gitmekti. 
Fakat herkes tepeden inme 
bir yenilik ve ~iddet beklemekte 
ve böyle mutlak bir tesir altında 
bulunmakta idi. Hükumet ortada 
fi'len bir şeyler yokken kendini 
mağlup mevkiinde görüyordu. 
Daha bir ay evvel teşkil edilmiş 
olan Pı ens Galiçin kabinesi bir 
hükumet taslağı bile değildi. 
Kongreler, mitingler Dahiliye 
Nazırı Protopopof tarafından me
nedilmişti. Halbuki nakliyattaki, 
iaşedeki buhran; erzak ve mahru· 
kattaki kıtlık; bütün eşya fiatlerinin 
nagehan delicesine yükselmesi ne
ticesi olarak bir isyan istidadı, 
kapalı, gizli bir surette müte
madiyen artmakta idi. Hükfımt!
tin hükmü kalmamış, koyduğu 
memnuiyetler kimseleri korku
tamıyordu. 

ihtilal artı k yukardan gefe

mezdİi binaenaleyh aşağıdan gel
di. Balk Petesburgla ıstırap 

içindeydi; şiddetli soğuklar bu 
ıstırabı arttırdı. Mağazaların önün
de halk bir sürü, bir kıyamet 
teşkil ediyor; dükkanlar sattığı 
mah yerine koyamıyor; maişet 

hergün daha ziyade daralıyordu. 
57000 vagon kullanılamıyarak 

duruyordu. 
Çar uzaklarda, büyük karar· 

gahta Mohılofun eski sarayında 
yalnız başna bulunuyordu. Ken
disine herhangi bir haber Pro-

topopofdan veya Ceneral Habaloftan 
geçerek gelebiliyordu. Petresburg 
mıntakası kumandanı olan bu 
jeneral hadisatı karşılıyabilmek 
istidadile hazırlanmış bir adam 
değildi; fazla olarak korkak bir 
şeydi. 

Ufukla ilk bora alametleri 
belirdiği zaman yanına eski, yor
gun bir asker arkadaş verdiler; 
bu arkadaş - Jeneral İvanof - 906 
da Kronştat isyanını bastırmış 
olmak şöhretini taşıyordu. Zaman 
o zaman değildi, ihtiyarlık ta art· 
mıştı. 

Şubatın yirmi altıncı günil 
Duma reisi Kodzıanko İmpara
tora şu telgrafı çekmişti: 

" Vaziyet ciddidir. Payıtaht 
anarşi içindedir. Hükümet felce 
uğramıştır. Nakliyat, iaşe, mah
rukat işleri altüst bir haldedir. 
Umumi memnuniyetsizlik büyü· 
yor. Sokaklarda zaptu rapt yok, 
her tarafta silah sesleri duyulu
yor. Asker biribirine de ateş edi
yor. Memleketin itimadım haiz 
bir şahsiyetin yeni bir hükumet 
teşkiline memur edilmesi lizımdırt 
geç kalmaya gelmez. Her teahhur 
ölilme muadil olur. " 

( Arkaeı nr) 

Sovyet 
Gazeteleri 
Ne Yazıyor? 

Moskova, 28 (A.A.) - Biitiin 
gazeteler, ismet Paşanın Mosko
vaya muvasalatı münasebetile 
hararetli makaleler yazmakta
dırlar. 

İzvestiya gazetesi: "Sovyetler 
memleketi Türk cümhuriyetinin 
mümessillerini hararetle selamlı· 
yorlarlar.,, unvanı altında neş
rettiği makalede: 

Türkiye ile Sovyet Rusya ara
sında mevcut muahedelerin ve 
sulh amili olmak itibarile Türk -
Sovyet dostluğunun büyük ehem
miyetini bir defa daha kaydede
rek diyor ki: 

~· Bugün Sovyet merkezine 
gelen dost Türkiyenin reislerini 
selamlıyoruz. Eminiz ki, kendile
rinin buraya gelişleri, her iki 
millet tarafından bu kadar takdir 
edilen Türk - Sovyet dostluğunun 
bir kat daha takviyesine yarıya
caktır. n 

İzvestiya gazetesi "Hali ha-
zırdaki Türkiyenin çehresi,, baş· 
lığı altında yazdığı diğer bir 
makalede muasır Türkiyenin 
siyasi, içtimai, ve edebi inkişafı
nı jzah etmektedir. Makale mu
harriri, Sovyet rP.smi ve edebi 
mehafilinin hali hazır Türki-
yesini öğrenmek ve onun 
calibi alaka olan fikri ve 
iktısarli faaHyetinden haberdar 
olmak için Türkiyenin siyasi ve 
fikri şahsiyetlerinin en mümtaz 
mümessilleril şahsen temaslar 
tesisi imkanlarından hiç şiiphesiz 
layıkile istifade edeceklerini be
yan ile bunun geç~ci olmamasını 
ve iki memleketin ılmi ve edebi 
mehafili arasmda tanışmak için 
başlangıç teşkil etmesini temenni 
ediyor. 

Pravada gazetesi: " Türkiyf" 
ve Sovyetler ,, unvanile makale- 1 
sinde Türk devlet adamlarının 
Moskovaya muvasalatlannı alkış-
lamakta ve bu gelişin Türk -
Sovyet müstakbel münasebatının 
teyidine ve sulhün takviyesine 
hadim olacağını yazmaktadır. 

Bu gazetet Sovyetlerin Tür· 
kiyeye karşı dostluklarının tari~
çesini yaparak daha 1917 teşn· 
nisanisinde Lenin ve Stalinin 
imzalarile halk komiserleri mec-
lisinin Rusya müslümanlarına 
hitaben neşretmiş olduğu 
bir beyannameyi hatırla-
tıyor. Bu beyannamede sa-
kıt çarlığın Türkiye ve Bo-
ğazlar hakkında yapmış olduğu 
muahedelerin ilga edildiği bildi

rilmekte idi. 
Pra•acla, çarlığın malum ve 

Her tevakkuf mahallinde bir 
nöbetci vardır. Şaşırarak arka 
kapıdan inen yolcuyu tutar• 
lar ve bir lira ceza alırlar. 
Fakat bu yolcu eğer çocuk 
ise yapacağı şey derhal taban
ları kaldırmaktır. Bu umumi bir 
kahkahaya vesile teşkil eder ve 
her ağızdan: 

- Bak çapkına sözü işitilir. 
~ 

Yürürken önüme Sverdlav 
bahçesi çıktı, güneş henüz bat
mamıştı, bir kanepey~ iliştim. 

ihtiyar, dilenci bir kadının yanına 
isabet etmiştim. Ecnebi olduğumu 
derhal tanıdı ve İngilizce olarak 
sordu: 

- Amerikalı mısınız! 
- Hayır, Almanım. 
- Alman mı? 
- Evet, Almanca bilir misiniz! 
- Oh, eveti İngilizce de bili-

rim, fransızca da! vaktile çok 
seyahat etmiştim. 

- Peki şimdi nasılsınız? 
Herkes gibi! 

- Yani pek iyi değili 
- Hayır, fena. İntihap hak-

kına da malik değilim. 
Çünki burjuva sınıfındanım! 
- Nasıl komünist değil 

misiniz? 
- Hayır, komünist olanlar 

çok değildirler. 
- Çok değillerse, nasıl olu-

yor da bu kadar uzun zamandan 
beri hükumeti idare edebiliyorlar? 

- Çünki kuvvetlidirler, çok 
kuvvetlidirler. Sonra farzedelim; 
hiikümeti bıraktılar, yerlerine 
kimleri getireceğiz? Allah bizi 
beyaz ceneraHerdcn esirgesin! 
Bolşevikler hiç olmazsa budala 
değillerdir. Fakat sakın siz beni 
komünist aleyhtarı zannetmeyiniz. 

mabut siyasetini şayanı nefret 
olarak tavsif ettikten sonra 
diyor ki: 

"Emperyalist memleketler ta· 
rafından Türkiyeye karşı alınan 
vaziyet, Türkiyeyi müstemleke 
haline getirmek arzusunda mün
demiç idi. Fakat emperyalistler 
hesaplarında yanıldılar. istifacı
lara karşı, istiklal ve hürriyeti 
ıçm kahramanca mücadelesine 
başlamış olan Türk milleti mu
zaffer oldu.,, 

Pravada gazetesi makalesini 
bitirirken yakın şarkta sulhün 
hakim olmasını Türk - Sovyet 
dostluğunun bir neticesi addet
mekte ve bu münasebatın iki 
millet için olduğu kadar umumi 
sulh için de büyiik ehemmiyeti 
haiz olduğunu ve bunun her iki 
memlekette de takdir edildiğini 
ilAve eylemektedir. 

Gördükleri 
Yazan: Hans Siemsen 

Bu, mlimkün değildir. Siz 
daha evvel Rusyaya gelmiş mi 
idiniz ? 

- Maalesef hayır f , 
- Ohalde anlıyamazsınız. 

Yalnız haber vereyim : Rusya 
mahvolmamışhrt Çarlık idaresin
de de yaşamıştır. 

Bu ciişeşten sonra ortaya bir 
sllküt çöktü, bir kaç dakika 
geçti, derken muhavere tekrar 
başladı: 

- Grand Hotel'e mi indiniz? 
- Eveti 
- Yemekleri güzeldir, değil 

mi? insana Taymisi hatırlatmaz 
mı? 

- Evet 1 Biraz fazlasile .• 
ihtiyar kadın kahkahasını 

.ıGç zaptetti: 
- Görüyorum pek hoşunuz• 

gitmemiı ! Fakat bizim için 
Grand Hotcl bir cennettir. 
Çiinki içinde sıcak bir hava ile 
bol bir yemek vardır. Fakat 
söyleyiniz bana, burada anlattık• 
ları doğru mudur ? Almanyada 
birçok işsiz vardır, diyorlar. 

- Evet, takriben üç milyon 1 
( O :zaman eyliil ayındaydık, 

Almanyada iısizlerin adedi beı 
milyonu daha bulmamıştı ) 

- Bu işsizler nasıl yaşıyorlar. 
Bizim Moskovalılardan daha mı 
iyi f 

Bu sualinize cevap vere
miyeceğim. Sizin nasıl yaşadığı
nızı bilmiyorum. 

- Fena yaşıyoruz! 
- Eh, işsizlerin de mükem .. 

mel bir ömür sürdükleri söyle
nemez! 

- işte aradaki fark! Burada 
herkes fena yaşıyor. 

Siz Almanyaya , yahut 
Avrupamn herhangi bir yerine 
gitmek ister misiniz? 

İhtiyar kadın tekrar güldü: 
- Evet, çünki ihtiyarım ve 

biraz evvel de söyledim, burjuva• 
yım. Fakat ne olursa olsun felAc 
ket benim için büyük değildir. 
DahaJ ağırına uğrıyanlar vardır. 
içlerinden en iyileri de ölmüı .. 
lerdir. 

Kadın sözünün bu noktasında 
birdenbire kulağıma eğilerek ha• 
fif sesle ilave etti: 

- Bolşeviklerden çekiniyO'f 

rum. Lenin öldüğü zamandan 
beri nezaketi bıraktılar, yaphk· 
larını beğenerek ilina başladılar. 

Bir saniye sustu. Sonra tekrar 
başladı: 

- Biliyor musunuz, yapılan 
herşeyi anlıyamıyorum. 

Fakat dedim ya en iyilerimfa: 
öldülert biz kaldık. Yalnız ne ya• 
parsınız, insan ölmedikçe ha· 
yata yapışıyor, manasız bir şey 
amma hayattan ayrılamıyor. 

Kabalık etmeden, ayrılmak is
tiyorum .. 

- Müsaade ederseniz, dedim •• 
- Güle güle, dedi, fakat 

belki cebinizde biraz Alman 
cigarası vardır. Sonra bir ka9 
ruble de inayet ederseniz çok 
memnun olurum. 

Moskovada Bir Efendi .. 
Berlinden ayrılmadan az ev

vel bir gazetede Hans Pol imzası 
altında şu satırları okumuştum: 

- " Bütün Moskova ıehri 
( Berlin) in prk istAsyonu civarena 

benzer" 
(Arka.. nr ) 



Haftada İki Defa Spor 
SPOR 

Perşembe ve Cumartesi Günleri 
Çıkacak Spor Sayfahmmm 

Okuyunuz ... 

~==== 

·s p o R 
Gazetemiz timden ~onra peTfemb• ve cumar

tesi günleri olmak \iı.ere haftada iki ııpor Hyfuı 
nefredecektfr. • 

Per,embe günkü ı:por "ayfasında dünya ıpo• 
hareketlerini, memleket ~por hldt11clerinl 
okuyacaksınıı. 

Cumarteai sayfasında Cuma günkü maçlann 
tafsilatını bulacakııtnı'l. 

·acar A Milli Takımı Feci Memlekette ~por Hareketi 

ezimete Uğr dı Diyarbekirde Heyecanlı 

Macar Milli takımına 8 gol atan Auıısturga milli takımı 

Macar tutbolil, meddü cezri 
bUyük olan bir futboldür. Bazan 
fevkalAdelikler gösteren Macarlar 
bazan hiç beklenmiyen zamanlar
da ağır mağlubiyetlere duçar 
olurlar. Daha ziyade tatbik et
tikleri ıistemlerden gelen bu 
zafm yeni bir tecellisi de Avus
turya - Macaristan maçında gö-

rüldü. Viyanada 60,000 seyirci önün
de yapılan bu mühim maçta 
Avusturyalıların A milli takımları 
Macarların A milli takımını 8 - 2 
mağlup etti.Oyun tasvir edilemiyecek 

kadar seri ve heyecanlı olmuştur. 
Avusturya oyunculan topa hi· 
kimiyetlerile rakiplerini ezmişler· 
dir. Birinci devre 2 • 4 Avus-
-==--

~;ra~~::~c:~::i ::ı:~:~·n;:~ A;k;;;·J~ .......... -........... . 
carlar ikinci devreyi pek sert Fuf bo[ 
oynamıya başlamışlardır. 

Sertlikte Macarlara adamakıl· 
lı mukabele eden Avusturyalılar Maç/arı 
kısa ve çok seri paslarla 
Macarlara göz açtırmamışlardır. 
Bu devrede de dört gol daha 
atan AvusturyahJar 60,000 kişi
nin çılgınca alkışları arasında sa
bayı terketmiş]erdir. 

Bu neticeden sonra sonbahar 
bidaye~inde Avusurya milli takı
mının Ingiliz milli takımile yapa-
cağı muazzam maç hakkında 
Avusyalılar ümit)enmiye başla-
mışlardır. 

= 

Ankara, 29 (A. A.) ~ Olim· 
piyat turnuvasına bugün devam 
edilmiştir. ikinci takımlarda yağ
mur ve çamur dolayısile Gençler 
Birliği gelmediğinden imalatı 
Harbiye seramoni yaparak Genç
ler Birliğini tasfiyeye uğratmıştır. 

Birici takımlarda imalatı Har· 
biye 2-0 Gençler Birliğine galip 
gelmiştir. 

Dünkü Futbol Maçları 

Süleymaniyeliler Vefa 
Takımını Mağliip Ettiler 

Perşmbe günil yapdan Anka
ra Olimpiyat mektepliler Jik 
maçında Gazi Muallim mektebi 
orta ticaret mektebini 4-1 mağ· 
lfın etmiştir. -----

Edirnede --
Lise Talebesi Bir Spor 

Bayramı Tertip Etti 
Edirne, 29 ( A.A) - Erkek 

lisesi tarafından tertip olunan 
spor bayramı bugün stadyümde 
pek kalabalık bir halk muvace· 
.hesinde yapılmıştır. Gençlerin 
gösterdikleri muvaffakıyetler me
rakhlar tarafından takdirlerle 
seyredilmiştir. _ 

Dün kendilerine intizar olu
nan Selanik futbol takımı gel
mediği cihetle Taksim stadyü· 
münde lik maçlarına devam edil
miştir. 

Süleymaniye, Vefa • Kumkapı 
ile, F enerbahçe üçüncü takımı, 
Galatasaray üçüncil takımı ile 
karşılaşmış ve ayrıca Galatasaray 
B. takımı da Şişli takımr ile 
hususi bir egzersiz müsabakası 
yapmıştır. 

Evvela Süleymaniye ve Vefa· 
Kumkapı takımları karşılaştılar. 
Oyun baştan nihayete kadar çok 
sert ve seri bir şekilde devam 
etti ve bu sert oyunun neticesi 
olarak ilk devrede hakem Vefa
dan üç oyuncuyu sahadan çıkar
mıya mecbur kalmıştır. 

Vefa - Kumkapı takımı her 
zamanki kuvvetine nazaran biraz 
zayıf bir halde idi. Süleymaniye 
çok düzgün ve kombine bir oyun 
ıistemi takip ederek Vefa kalesi· 
ni tazyik ediyordu. 

Süleymaniye birinci devrede 
iki ve ikinci devrede de bir goJ 
yaparak maça 3-0 kazandı, 

Bundan sonra Galatasaray -
F enerbahçe üçüncü takımları 
arasındaki maça başlandı. Kü-

çüklerin oyunu baştan nihayete 
kadar çok güzel ve temiz bir 
şekilde devam etti. Her, takım 
müsabakayı büyük bir alaka ile 
seyreden meraklılar üzerinde çok 
iyi bir tesir bıraktılar. 

Birinci devrede F enerJiler 
oyuna daha hakim ve daha mü
tefevvik bir vaziyette bulunu
yorlardı. 

Merkez mubacim ve sağ açık 
bu devrede birer sayı yaparak 
devreyi F enerbahçe 2-0 galip 
vaziyette bitirdi. 

İkinci devrede Fener bahçe ve 
Galatasaray hatları arasında bir 
tevazün hasıl olmuştu. Zaman za
man top her iki kaleyi de zi-
yaret ediyor, akınlar ayni inti
zam dahilinde tekabiiJ ediyor 
ve fakat hiçbir taraf için gol 
çıkarmak mümkün olmıyordu. 

Bir aralık Galatasaray merkez , 
muhacimi Enis, santradan aldığı 
topu kaleye kadar sürdü ve plise 
bir vuruşla takımının ilk ve 
yegane sayısını kaydetti. 

Oyun güzel ve düzgün 
şeklini tekrar almış g<srünüyordu. 
Buna rağmen hiçbir taraf 
başka bir gol çıkarmaya mu· 
vaffak olamadan. maç 2- t Fener-

bahçenin galebesile neticelendi, 
Bundan sonra Galatasaray B 

takımı ile Şişli takımı arasında 
hususi bir egzersiz müsabakası 
yapıldı. Oyunun birinci devresi 
mütekabil akınlarla devam etti 
ve her iki taraf birer gol yapa
rak devreyi beraberlikle bitirdi
ler. ikinci devrede Galatasaray 
bir gol daha yaparak müsabaka
yı 2- 1 kazandı. 

Kurtuluş Sahasmda 
Kurtuluş sahasında da GaJa

taspor - Kurtuluş birinci takım
ları karşılaşmışlardır. Galataspor 
takımı Seyrisefain takımından iki 
oyuncu ile takviye edilmişti. Çok 
heyecanla bir oyundan sonra 
Kurtuluş takımı biri ilk devrede 
olmak llzere 3 gol yaparak 
müsabakayı 3 - O kaıanmışbr. 

Futbol Maçları Yapıldı 
Diyarbekir, (Hususi) - Urfa 

İdman Yurdu şehrimizde maç 
yapmak üzert: istenilmişti. Urfa· 
takımile Diyarbekirde bulunan 
Ay ve Yıldız ismindeki iki ku
lüpten yalnız Ay kulübile çarpış
tılar. Havanın fena ve rüzgarlı 
olmasına rağmen maç devam 
etti. Ay kulübü de Urfalılar da 
gayet güzel oynadılar. Neti
cede berabere kaldılar. Yıldız 
kulübile yapılan ikinci maçta, 
bire karşı iki ile Urfa futbolcu· 
ları mağlup olmuşlardır. Her iki 
taraf ta gayet gilzel maç yap
mışlardır. Diyarbekir kulüplerinin 
başlarında Kadri ve Zeki, Adnan 
Beyler gibi gayet güzel idareci 
reisler bulunmaktadır. 

Şehrimizde ilkbahar at koşu
larına da başlanıldı. Birinci yarış 
bayramın ikinci günü kalabalık 

bir seyirci kütlesi huzurunda icra 
edildi. Yarışlara civar vilayetler
den de birçok merakh iştirak 
etmişti. 

Yarışa iştirak eden atlardan 
ekserisini Arap atları teşkil edi
yordu. Yarışlarda baytar Recep 
Beyin, Diyarbekirli Ağa Beyin, 
Adanalı Zeki Efendinin, Diyar
bekirli Mustafa Ağanın, Malat
yalı Ali Ağanın, Zülfü, Mehmet, 
Ağaların, Hacı Şaban Efen-
dinin, mUlazimi evvel Ha-
mit Beyin atları muvaffak ol
dular. Kendilerine hediyeler ve
rildi. Bu taraflarda at sporlarına 
meraklı olmıyan hemen bir fert 
yok gibidir. Bu sebeple at yarış
larının burada hususi bir ehem
miyeti vardır. Gösterilen alaka 
çok büyüktür. 

Yarıda Kalan Bir Maç 
Bergama ( Hususi ) - Şehri· 

mizde spor hareketleri gittikçe 
sahasını genişletmektedir. Genç• 
lerimizin spora bilhassa futbola 
karşı gösterdikleri alaka çok 
büyüktür. 

Yerli kulüpler arasında munta• 
zam maçlar tertip edildiği gibi 
civar kasabalardan gelen genç• 
lerle de müsabakalar yapılmak
tadır. Nitekim son günlerde İz· 
mirin Burnova takımı da buraya 

geldi ve Y eşiJoha takımımızla bir 
maç yaptı. 

Fakat çok teessüf olunur ki 
bu maç sonuna kadar devam 
edemedi ve yarıda kaJdı. Bu hu
susta Yeşil Obalı gençlere kaba-

hat bulmak haksızlık olur. Saha
yı terkeden Burnovahlar maçın 
yanda kalmasına sebep olmuşlar-

dır. Bu yüzden biikmen mağlup 
addedilmişlerdir. -----Müttefik 

Klüpler 
İstanbul mmtakaıı merkez 

heyeteti riyasetinden: 
Nizaınnamemizin t 15nci mad• 

desi mucibince kongrelere iştirak 
edecek klüp veya idman cemiyet
lerinin mali ve nizami mükeJle
fiyetlerini ifa etmeleri Jazım
geleceğine binaen kongreye 
iştirak hakkını haiz olabilecek 
kulüplerin cvvelemirde 14 üncü 
maddeye tevfikan umumi mer· 
kezimizce müseccel olması için 
mukaddema bütün kulüplerimize 
tevzi ettiğimiz sicil varakaJanm 
en kısa bir zaman içinde doldu
rarak hemen mmtaka merkezine 
tevdi etmeleri lüzumu umumi 
merkezimizden aldığımız son kat'I 
emir üzerine tebliğ olunur. 

lskoçya Kupası 
Geçenlerde yapılan ve bera

bere kalmdığı için tekrar edilen 
lskoçya kupası final maçı yine 
yüz bin seyirci önünde Glaskow' 
da yapılmış ve bu sefer Glaskow 
Rangers takımı rakibi J - 3 yene
rek sekizinci defa olarak kupayı 
kazanmıttır. 

Yukarda: Berganıadn Yeşiloba takımı 
Aşajıda: Digar!Jekirtl# Ag- Yıldız i<lkımı 



HARUNÜ.RREŞIT 
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T ar i hin Esrarengiz Sayfaları 

- Gelin maşlahlannızı çı

karın! 
lki uşak, Zübeydeye bakt lar, 

cnun da başile muvafakat işareti 
vermesi Ozerine maşlahlarlDı 
çıkardılar, Harun, her iki uşağın 
içkaftanlarJDın arkasında yazıla 
olan bir ayeti aseslere gösterdi : 

- Görilyorsuouz ya , dedi • 
banlar saray adamlandır. Haydi 
aelimlayınıı ve defolunuz (1). 

Asesler yutkundular. Halife· 
aia adamlarile karşıla~ tıklarını 
şu resmi vesika ile anlamıştılar, 
ilkin güzel kokulu kadını bırak
mak bir tilrlii ellerinden gelmi· 
yordu, Hele kalelerin d&ba evvel 
lııhiyetlerini belli etmeyip te ıu 
meçhul şahtan araya girmesinden 
110Dra ıırtlanndald yazıyı g6ster
meJerini flpbeli buluyorlardı. Bu 
eebepte israr ettiler: 

- Peklll, anladık. Emirül
mtlmininin adamlan imişler. Ya 
pnlanndaki kadın?.. Biz onu 
Şahne Hazretlerinin huzuruna 
pkarmak mecburiyetindeyiz. Er
kekler gitsin, kadın kalsan 1 

Harunun yüzü bir daha kı-
141·dı ve g6zleri karardı. Artık 
tahammüle kudreti kalmamıfb. 
IC.al'ISlm alıp g6ttırmek istiyen 
bu kDstah herifleri daha fazla 
.&yletemezdi. Binaenaleyh çı1gın 

bir tehevvllrle elini koynuna g6-
t8rdll, elmula mOzeyyen bir 
albn kese ve o kesenin içinden 
muhteşem bir ylzlk çıkardı, 
uealere riyaset eder g6rtinen 
ve bumunu kendi burnuna değ
diren adama uzattı: 

- Okumak biliyorsan, dedi. 
bta mllhrll oku ve beni taml 

Mlihtlr, onun 19111ini n UDva• 
nını tqıyaa meflıur •Hateml 
Hillfet" ldL 

Büyllk, klçtlk ber cte.let me
mmu gibi uealer ele onu. tamyor
larcL, birçok emirnamelerin ba
fll'da glrmGflerdi ve ba m&brtln 
en kudretli dudaklar tarafından 

6p61dlliOnD biliyorlardı. Binaena
leyh mDıterek bir ııtma nlbetine 
ağl'amıılar gibi, dardil de zangır 

ıamgır titriyorlardı. Harun. herif
lerin korku ile ubudiyet vazife
IİBİ ppamacLldanm girince ba
twda ı 

- Kaleleri Efendinize. Emi
rillm&miaiDe Hede ediniz. 

AHaler bu emre itaat ettiler, 
Jfft kapandılar, hayran ve pe
ripn af cliJecliler. Af •• ! Banu ia
temek Meller için ururf idi, fa
kat o• ftll'mek Hanna için mllm
kla delildi. Ç8nld baJliyeti, te
Wnıahlak. seTÇlik hayaiyeti de
mlaclenbed baıyorcla ve bu de
nml kan, ona kan clakmek ihti· 
yaca apb1orda. Bu aebeple ayak
M'ID& ılrllaen kafalan tekmeledi, 
Zlbeydenia upklanna emir Yerdi: 

(0 Abl»ul Nrayıaa men•p me
.. ıar, ukerler, lclS:eler, nedimler 
ile m11aablpler, AeemYarl ana ldilih 
sl1er1erdL Bu lcOJAlaların lserlne idi• 
sik birer urık ı.rarlarch. E!biH, 
.. umivetl• d1ala renkli olup le bf· 
talana 11rbnda: 

" Feae1eldl kehG..Uah, Ve laGYeeo 
... ıüllll• " ayeti ltl••mlt ba1unu
,..aa. Arap romaacılanndaa MJlk 
Allm Corcl Ze1dan Efenclinia Abba
silere alt bir hlkAruiade de bizba 

· · tttfmla ftk•a,a IMuer bir h&· 
'•f. 

- Durmayın, hançerleyinl.. 

Kendisi de, sanki onlara nu
mune göstermek istiyormuş gibi, 
hançerini çekmişti ve kimi aya• 
ğına, kimi eteğine sarılan ases
lerden birini tam kalbinden vur
muştu. iki uşak aldıkları emirle 
gördükleri misal üzerine hançer
lerini sıyırmışlardı ve Lemhatül-

basarda diğer üç asesi öldür
müşlerdi. Biraz evvel kadm hll'
sile yilkseklerden atıp tutan, ken• 

dilerinde hayJi kuvvet sezen ases
le~ başlarmda 6lüm timşekleri 
dolaşırken küçük bir tahaffuz 
hareketi yapamamışlar, alık bir 
teslimiyet içinde ilüp gitmişlerdir. 
Evler sebepsiz gibi geçen bu 

faciaya lakayt kaldılar, dar sokağı 
kafesliyen eğri damlann ara• 

sın dan ıızan beyaz lem' alar 
ölüleri kefenlediler ve Harun 
hançerini kınına koyarak Zübey
deye sokuldu: 

- Gördün ya, dedi, senin için 
adam da öldürüyoruz. 

O, eğildi ve adeta ten bir 
sesle cevap verdi: 

- Ben de sizin için yedi ha
layık kurban etmiştim( .. 

Bu kanlı gecenin ertesi gü
nli, Harunürreşit liç emir verdi. 
Zübeyde, Darnlkarar sarayından 
gece ve gilndllz dışarı çıkmıya• 
eak 1 ••• Bunaa için icap edea ted-

birleri de alıyordu, kendi adam
larından muhafızlar tayin ederek 
karısının sarayını geniş bir taras
sut şebekesi içine sokuyordu. 

Saraya girenler ve çıkanlar 
kontrol edilecekti, muntazaman 

kendiline malfimat verilecekti. 
Harun, çalgm bir muhabbetin 

ibramile ihtiyu ettiği çirkin ha
reketten dolayı karısım mazur 
girmOftil, ilkin onua bir daha 
6yle bir vaziyete dlişmelini is
temiyordu. 

ikinci emir, V ezlr Y abyamn ko
nağmdald "Denayir,,in, ..,. aaçh 
balayığım kendi namına aabn alın
ması içindi. Genç h ılife dôrt 

güzel kızdan m&rekkep canlı bir 
murabbaın •ruancla yeni bir ha
rat kurmak diliyordu. 

()çene& emir Fenha11n, orta

dan kaldınlmuana dairclL Bu 
ip. elit tacirinin evinden dip
diri olarak avdet eden 
k61e Mnruru memur etmittL 
Yuttuğu zebirin tehlike.mi iyi 
bir i1Aç ve g6zel bir uyku ile 
giClermit olan k6le, Halifenin 
ağzından: .. Git ve ona lldllr 1,, 
Emrini dilediği zaman biraz p• 

ıırcla. Uldn bu ptlnnlıjuu efen
disine belli etmeden giclermeji 
de becerdi. Kalenin f&fll'llla11 
f8 sebepten ileri pliyordu ı Fen
baa bçlDlfb nya uldaamlfb 1 

Murur ile leman, Harunun 
kızlan alıp Znbeydenia arkasından 
evi terketmeainden bir hayli Yaldt 
sonra uyanınca bafbqa vermif
lerdi, FenbaS&n aldlrllmesİDİ b
rarlatbnDlflarda. Ba iti bemen 
yapacaklard~ billlıare halifeye 
haber .ereceklerdi. 

'Arkut ""' 

Bir f ngiliz Kızı 45 Gün 
Aç Yaşadı 

Londra, ( Hususi ) - İngilte
renin küçük ıehirlerinden biri 
olan Lesterşir kasabası eşrafın• 
dan birisi 45 gün aç kalacak 
herhangi bir genç kıza 200 lngi
liz lirası vermeyi vadetmiştir. 
Ayni şehirde oturan bir genç kız 
bu teklifi kabul etmiş ve açlık 
idmanına başlamıştır. Genç kız 43 
günilnü limonata ve sigara içmekle 
geçirmiş, 43 üncü günü ölüm 
arazı göstermiye başlamışbr. 

Vaziyeti tehlikeli görfD Bele
diye Doktoru, diyete nihayet 
vermek istemişse de genç kız 
doktora ıu ricada bulunmuştur: 

- Rica ederim. iki glln daha 
mllsaade ediniz. Paraya çok ih· 
tiyacım var. Çllnki 6lüm tcbli· 
kesine maruz bulunan anneme 
ameliyat yaptıracağım 1 

Doktor genç kmn ricalanna 
ehemmiyet veıımemif, polise mll
racaat etmif, fakat polisin mG
dabalesine lDzum kalmadan zen
ğin adam mOddetin hitamından 
evvel genç kıza 200 lngiliz lira· 
sını vermittir. 

Bu bidiseyi mlltealap genç 
kız muayene eden doktorlar genç 
kızın 7 gön daha açlığa taham• 
:nül edebilecek bir kabiliyette 
olduğunu soyleınişlerdir. 

Çok Garip! 
Nevyork ( Hususi ) - Geçen 

sene yapılan tayyare bayrsımı 
şenliklerinde meşhur tayyareci 
Donalsonun tayyaresi kazaya uğ· 
ramıı, tayyare parçalAnmış, tay· 
yared 6lmGttL Donal.o11 o lflhı 
şenliklere iştirak için bu tayya-
reyi Amerikala zengin bir kadın· 
dan almııtı. 

Şimdi tayyaresi parçalanan 
kadın, mahkemeye mliracaat ede
rek Donalsonnuo zevcesinden 

300 bin &ank zarar ve ziyan is
temektedir. Halbuki Donalsonun 
zevcesinin beş parası yoktur, 

mahkeme bu talebi kabul edecek 
olursa, kadıncağız evindeki mo
bilyayı da aatmıya mecbur ola-· 
cakhr. 

Amerika Bahriye Bütçesi 
Washington 29 - ( A.A ) -

Meb'uan meclisi 3-8.340.000 
dolara baliğ olan bahriye blitçe
aini kabul ve tasvip eylemiftir. 

Menfiler Gemisi 
Baneloo, 29 ( A.A ) - içinde . 

menfiler bulunan Arjantin ban
chrah Şako gemili lugiltereı• 
hareket etmiştir. 

RADYO = 
30 Nisan Cumaartesi 

l.tanbul (1200 metre) 18: gramo-
fon, Ht,5 Alaturka konser, 20,5: gra
mofon. ~l: l>ı&riittalim be~ti; 2-.?: 
Orl.eatra. 

Roma - (441 metre) 20,50: Hava 
raporu, Monıleket haberleri, grıunofon, 
21 ,45 OJJer.ıdan nakil. 

Pra• - ( 488 metre ) 20t20: Şarkı 
l\onReri, 20,25 Benesin tehir musikisi. 

Vi1aoa (517 metre) 19,20: Profesör 
Marck tarafmdan konferans,, 21,50: 
BuglinOn dfltOneeleri, ıtewleket ha· 
bcrleri, 21: konser, 23 dans havaları. 

Pette ( ISISO metre ) 20: al,20 
Operet partalım, 21,50 konferans, 28 
Çiga orkestruı. 

VartoYa - (1'1 ı metre) 2000: gra· 
ruofon, 21,15: Hafif konser 28,10: Şo
peııden bası pKçaJar, 28,50 danı 
havalan. 

RmerıK.a roıısı ~aş1eına uontı.u 

Lindberg, Haydutlarla 5 
Defa Mülikat Yaph 

Paralar Verildiği Halde Çocuğun 
İade Edilmemesi Herkesi Kızdırdı 

Malllinellal " motlSrGnl Llndberp ••rla• nna ...Par Amerlkak . ••ıha Çeri• lf. KouolYo 

Nevyork (Hususi) - Amerika derhal iade edec:etiz. Mada• 
polisi gece gllndOz Undbergin Uadberg bizi affetaia, kuaunı-
çalınan yavrusunu ve onu kaçıran muza bakmasın! •• 
haydutları aramaktadır. Polis Mil- Bundan sonra Lindberg ta,-
düriyeti çocuğun Avrupaya ka- yareaile buradan uzaklqlDlf, bır-
çırıldığını tahmin ettiği için Lon- ~ meçhul diyarlara gitmif-
draya bir memur göndermiştir. lerdir. 

Undberg, çocuğu kaçıranlarla Polis şimdJ bUtnn ıandallan 
bugüne kadar bet defa görüş- ve vapurları gizden geçirmektedia 
mnıtnr. Hınız, ilk randevuda Çocuk bili bulunamadı.. Poliatea 
kendilerinin hakiki hırsız olduk- korkan lursızlann çocuğa iade 
lanm ispat için, Liodberıin ço- etmek için mUsait bir umu 
cupnun çamaşırtanm. donuna beldedllcleriai .a,ılireaı... de 
beraberlerinde getirmiıtir. vardır. Uzun bir intizar devre-

Lindberg bunlan gördükten sinden sonra Undbergin taham-
IODta bırmzlarla mlizakereye gi- mnlll kalmadL Geçen gln ..,. 
rifmiştir. Ra4devu yerleri ber 11zlara radyo ve gazeteler .._. 
seferinde değişik olarak tayin tuile bir llltimatom ılndercli ı 

- Çocuğumu 48 ıaatte iade eclilmifti. Lindberg randevuya 
etmezseniz, Iİze verdiğim para-

IPderken tayyaresine atlıyor, lann numaralarım polise ftfece-
meçbul diyarlar ve adalar üze-
rinde uçup kayboluyordu. timi DeclL Tehdidi cevapld kal-

cla. Şimdi bu numaralar poU. 
Buralardaki k6ylnler Llndber- vutasile bankalara claj'lblllllfbr. 

gin tayyaresinin ( N C M1) nu- Bu liatecle 4'11D ............... 
•uanı g6rllyorlar ve hemen Bu numaralan giren herkes po-
poliae haber veriyorlardı. Polis lisl haberdar etmek mecburi,.. 
o adad•ki evleri teker teker mu- tindecllr. 
ayeae ediyor, fakat hiçbir teJ 
bulamıyordu. Zavallı baba Buy
yarda kirfezinde bulunu Kutti
bung aduuıda bir rece sabaha 
kadar bınazlarla mllzakere et

mifti. 
Hırsızlar her randevuda ço

cuğun sıhhtinin gayet iyi olduğu-
nu a&ylemektedirler. Geçenlerde 
bir adam aüratle geçen bir mo· 

törde çocuğun ça1D8fırlannı g6r
clllğ6nü söylemiş, bu motar aran-
11111 fakat bulunamamııbr. Çocu· 
tun bu mot&rde old•ğu ve mo
t&iln de kara sulan haricinde 
karadan 12 mil uzakta bulunduğu 
annedilmektedir. 

Geçenlerde 2 nisanda Lind
berg bınazlarla son randevusunda 
Sitl lsıand adasının ormanlannda 

bulUflu. Bu randevuda Lindberg 
bınazlara 5 çuval içinde getirdiği 
70 bin dolan verdi. Hınızlar bu 
paralan bllytik beyaz bir masanın 
herine d6kerek birer birer mu• 
ayene etmifler ve Ozerlerinde bir 
işaret olup olmadığını aramıtlar
dır. Hırsızlar paıalan aldıktan 
IODl'a Undberge ıwalan llyle
mlflerclln 

- ltt9 fimdi banftık, otlunu 

Undbergin oğlunun Mis Beti 
ismindeki gllzel dadı11mn kaba
hati olmadıj1 anlaııldıpclan ser
best bıralulml{tır, bu gtlnl elada 
yine Lindbergiıt ailesinde bimet 
etmekte, kaçırılan eocutua 
odaaana oturup atlamaktadır. 
Lindberg bir buçuk ayclaaberl 
kederin den saçını kesmemektedir. 
Madam Lindberı ilmitle yap
maktadır. 

Mukaddes Muza 
Bağdat, ( HUIUll) - Irak fal. 

kameti Kerbeli, Necit, Khımi1e 
gibi mukadde1 teiAkld edilea 
ıebirlerdeld dini ve tarihi kar
meti haiz eserleri muhafaza et
mt.k için htnuıl bir mke tesisi
ne karar •ermiftir. 

Ertutrul Sadettin ve arkaclatlan 
Betlld .. ,... ıl• 
nema ıaloıuanda 
1 • .,.. paur 
akfama Haaıımlar 
Tenlhane.ı wocl
.tl 3 perde. h
urteal akta• 
Kachkar Siren• ·--d· Vod.tller 1ece81 Ktlı1Mk, Z4M' ......, A-. 
baftlm .... 



Hasan Sabbahın Manevi Saltanab 
Az Zamanda Genişledi, Etrafa Yayıldı 

-
Müritler Cennetin Lezzetini Dünyada Tadıyorlardı 

Her hakkı mah/ÜzJur. 
Fırtına, gemiyi aksi istikamete ! 

ıfirüklemişti. Onlar, Berberistaa 
sahiline gidecek yerde. kartda· 
nnda Suriyenin ztlmridin dağla· 
nm, dilrüba çam ormanlanDI 
görmüşlerdi. 

Hasan, bunu da Üstadı Aza• 
mıa himmet ye kerametine atfet· 
ti. lıllritlerinin kalbine daha bü
Jftk iman ve itminan hisleri yer
leştirdi. 

Arbk Hasan Sabbahan mef
tunu olan müritleri, ondan 
aynlmadılar. Bir mUddet Suriye
de dol-.tılar... Haıan, etrafı yok· 
ladı. Her ti1rlü takibattan masun 
olduğunu anladı. Yavaş yavaş 
lrana doğru ıokulmıya başladı. 

Fakat, lran onu tatmin ede
mezdi. O, muanam plAnmm bütün 
esaslarını kurmak ve sonra da 
tatbikahna başlamak için bu işe 
elverişli bir yer arıyordu. 

Nihayet, buldu... ( Kazvin ) 
ıehrinin şimalinde, yalçın kaya
lardan mürekkep dajlarm ns
ttlnde tam manaaile bir kartal 
,..a-... Buraya, Almut kalesi 
temniye olunuyordu. Bu kale, o 
civarda bulunan ve Selçuk Sul· 
tanlanna ait olan elli, altmış ka
lenin hepsine faik ve bakim bu. 
lunuyordu. 

Haan Sabbab, gittikçe artan 
müritlerile kısmen hile ve kısmen 
de cebir istimal ederek bu lra 
leye ,Udi ve yerleıti. 

* Huan Sabbab buraya yerleşir 
,_ıeşmez, evveli, tarikat maske
li albnda kuvvet ve nüfuz kes
betmiye gayret etti. Taraftar 
kazanmak iç.in,( lsmaili ) mezhebi· 
ne biraz daha hürriyet ve vüs'at 
ftrdi. Az zaman sonra da ( Şark 
lamaililiği ) ni tesis ederek ken
dini bu şubenin ( Ü tadı Azam )ı 
ilin etti. 

Halbuki onun yega m ksa 
ye gayesi; ( Selçuki devleti ) nin 
maddi saltanatına mukabil bir 
( manevi saltanat ) tesis etmek .. 
halkın iman ve itikadım doğru
dan dogruya kendıne raptetmek, 
( Sulçuk devleti ) ni bir hamlede 
devirmekti. 

- 17 --
nerlik vazifesini ifa eden Hasan
Sabbahm adamları, hani harıl 
etrafı dolaııyor; cahil halkın 
kalbini, en kavi rabıtalarla Üs· 
tadı uamlanoa bağlayorlarcb. 

Artık Hasan Sabbabın mürit· 
leri, onun bi1tün emir ve ne-
bilerini adeta bir ( fermanı 
ilibi ) gibi telikki ediyor, 
hiç bir timmetio biç bir 
peygambere glSstermediği bir 
kat'iyyet ve mutlakiyyetle, şayam 
hayret bir itaat gösteriyordu. 

Çünki Hasan Sabbab, en bU· 
yük muvaffakiyet sarnnı ·keşfet· 

mişti bundan bol bol istifade 
ediyordu. Bütün peygamberler 
ümmetlerine daima ahretten 
bahsederek cennet ve cehennemi 
daima şüpheli bir vait şeklinde 
telkin ettikleri halde Hasan Sah· 
bah kurnazlık ediyor, vaitlerini 
veresiye bırakmıyor; cennetin lez· 
zetini ve cehennemin eziyetini, 
dünyada tathrıyordu. J 

Almut kalesinde, Meydana 
ekber denilen biiyük ibadet sa• 
lonu. . Büyük ayine iştirak etmek 
üzere lebalep müritlerle dolmuştu. 

Mihrab.. yaJua bir klfede, 
yüksek bjr mahfilin Gstonde ... 
zende ve hanende takımlan otu
ruyor. On iki tane bilyfiklll ve 
kOçftkln sazla, def, kudilm, nay, 
rubap ve tamburdan yiikselen 
ilahi bir ahenk, müritlerin kalbini 
titretiyordu. 

Müselsel ve muttar1t nağme· 
lerden mürekkep olan bu ahenk, 
ayna nakarat üzerinde devam et• 
tikçe, erkek kadın karma karışık 
oturan müritler, omuzlarını bir· 
birine dayanuş, göz erini yummuş, 
bfitün bu tatlı musiki dalgasına 

teslimi ruh ediyor, derin bir 
vecdü istiğrak içinde sağa 
sola doğru hafif hafif :mi· 
lanayorlardı. 

Bu suretle, bir müddet bati 

Yazan. A. R. 
ve muttarit bir ahenkle devam 
eden musiki, birdenbire seri ve 
niyazkAr bir ınünac:ata intikal 
etti. 

f Arkası var ) 

Hergün Bir Rübai: 

Bir balık, bir ördekle beraber 
tavaya konulmuş, kızartılıyordu ... 
Balık ördeğe sordu: 

- Acaba bir kere akıp gi
den su, bir daha mecrasına d(). 
ner mi? ... 

Ördek, ona cevap verdi: 
- Biz, • bu tavanın içinde 

bu ıstırap ateşlerile kavrula kav· 
rula - blüp gittikten sonra, 
dünya ister (deniz) olsun, isterse 
(serap).... Bence hepsi birdir. 

Haggamın 
Rübaileri 

Kalküte ( Hususi) _ Ömer 
Hayyamm el yazması çok eski 
tarihi bir nüshası Oksf ort Darill· 
fünununda bulunmakta idi. 

Bu hafta içinde Hindistanda 
Lekmao ıehrinde bu nOshada11 
daha eski bir el yazması Ömer 
Hayyam nüshası bulunmuıtur, yeni 
bulunan. 1~23 tarihlidir. Şimdiye 
kadar. . mtiş~r . etmemiş olan 30 
rübbaıyı ıhhva etmektedir. 
Kalküte.deki " Asya Uim ,, 
c~m!ye~ı bu ~ünasebetle büyük 
bır ıhtıfal tertıp etmiştir. 

Konferansta Hayyamıo hayat 
ve eserleri hakkında konferanslar 
velrimiıtir. Eserin bulunduğu gün 

Hindistanda"Hayyam günü" ittihaz 
edilecek, her sene ayni gOn 
tesit edilecektir. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Jf. .. .. 

Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
Maamafih, bunu hissettirme· 

mek için tarikatinin sistemlerini 
mümkOn olduğu ltadar gizli tu
tuyor.. Müritlerini zeki ve tefek· 
kir kabiliyetlerine g8re de
recelere ayırarak onları pek 
aıkı bir zapturapt altın
da bulunduruyordu. Ayni za
manda, bOkUmdarlana debdebe 
ve azametinden nefret eden ava
mı kolayhkla ceıbedebilmek için 
m6tevazı ve merd&mıiriz bir 
ha1at yaııyor, tantanalı elkap
lardan çekinerek MevlAna, Seyyi
diDa ve Şeyhillcebel ftnvanlarile 
iktifa ediyordu. 

69 IBRAHIM KAMiL B. ; Nqe· 7 4 ZEKiYE H. (fotoğrafının der
ciai iatemiyor ) Derli toplu ha
marat bir e• kadınıdır. Babayani 
giyinir. i1raf yapmaz. aofudur, 
yeni cereyanlara kU'fl taauup 
1f.Saterir. Efyasını b&ml immal 
eder. 

( Huan Sabbah)m manevi sal
tanab, az zamanda ıeaiılecl 
Ye blttln o havalide yaşayan k6f" 
illerin ve qiretlerin ka,bin 
Jerlefti. 

fjqilc,a ve ~-··· ,v,.. 

Jidir. BoiaztDI 
ve rahatini ae
Yer, fazla 
6z6nt0ye ge· 
lemez, yorul· 
mak iatemeı, 
çabuk kon.
tur ve asabi· 
letir, iğbirarı 

devam11 z d ı r. 
Usul ve me

rasım kuyudatma fazla raibet 
etmez. 

Fotofra/ Tahlil Kuponun 

11 iDci Sayf amaada bulaeakaınl 

1
71 B.UI _KAR~ERIMIZE: Fo
toğraf tab1il koponundaki .. hangi 

ı 
......... r cevabı " : karilerimizin 
kendi tabiatlerinden iatedilderi 
ıaallere cenp almalaraoı temiae 

1 
hizmet Bua brilmmii 
kendil muayyen meoalar 
Dzerinden tahlilini arzu edebilir
ler, o balde bu ciheti işaret et· 
melidirler. HiÇbir ~Y yazmıyan 
karilerimizin ..eti umumiyede 
tahlillerine dewam edilecektir. 

BIZf M 
DAKTiLO 

Bugünün Romanı 

00 

Bunları temin edemezsem, }İne 
geri danmek yine eski, Topane· 
nin Karabaş mahalle indeki çık
maz sokağın alelade bir kadını 
vaziyetine dönmek ıcap edecek. 

Ne acı şey yarabbi .. Bilmem 
ki, hayatm bu acı ve ıstırapları, 
hep beni mi bulacak ? .. 

* Yarın, yortu munasebetile şir-
ket kapalı. Raşel ve Elızle söz
leştik. Modaya gideceğiz... Hava 
almağa çok ihtiyacım var. iyi bir 
gün geçireceğimizi ümit ediyorum. 
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işte, akla ve hayale gelmiyen 
fey, buna derJer ... 

Moda, sakin ve tenha idi. 
Havada da adeta bir temmuz sı
caklığa vardı. Evvell gazinoda 
oturduk. Biraz bir şey yedik. 
Sonra: 

- Haydi dcmze girelim. 
Dedik ... Denizde, bizden, baş

ka birkaç kişi daha tardı Açıkta 
küçük, zarif bir kotra volta vu
ruyeıı. Birkaç sandal muhtelif 
istikametlerde dolaşıyordu. 

Raşelle Eliz, okadar ıyı yüz
me bilmediklerı için ke .ardan 
ayrılamıyorlardı Ben onları b rak· 
tım, yavaş yavaş açılmıya baş· 

Jadım 

Birdenbire uzaktan ismım ça· 
ğ rıldı . Evveli, bunu yanlış zan· 
nettim. Hiç aldırmadım. Halbuki 
mükerreren ve kemali sarahatle; 

- Kevser Hanım.. Kevser 
Hawm. 

Diye baganJdıjuu lfİtİDce, 
durup, baktım, biç yanılmıyor· 
dum. Bana, kotradan biri ses
leniyordu. Bırdenbire hayrette 
kaldım. Böyle kotralı hiç 
bir abpabım yoktu. Tabii, hiç 
aldırmadım Y6zmekte ve ilerle· 
mekte devama batladım Maa
mafih. kotrayı da yözden kaçır
mıyordum. Birdenbire kotranın 
baş tarafında, &Üzel, miltenasip, 
bir mermer statu} benz·yen bir 
v · cut peyda olau Ve, büyük 
bir meharetle denıze atladı. 
Kablelvuku bır ıis bu gilzeJ 
yüzücünün benım t r f ma doğru 
gclecejini ban ıh C Fena 
bir vaziyetle lı:a 1 şm mak için 
yavaş yavaş ge i dö dü Hiç 
teliş göstermede ı his
settirmeden kara a doğru ilerle
miye başladım. Henüz, elli, altmış 
kulaç atmlştım ki birdenbire ar
kamdan sulann kanşbğ nm far
kına vardım. Dönüp bakacaktım. 
Fakat korktuğumu belli etme
mek için bakmadım.. Birkaç 
metre daha ilerledikten sonra 
anaızan belime iki kol dolandı. 
ve beni berabtt alarak denize 
battı. 

Ben, bırdenbire ,iddetle sil
kindim Blittin kuvvetimle bu 
kOstab mlltecasire bir tekme 
ındirdım. Yukarı fırladım Bir 
iskandala meydan vermemek 
ıçm lllik6t ederek kaçmağa bq
ladam. Maamafib, hem kaçıyor, 
.... de bqımı çevarerek tiakıyor
dam. Ayni vaziyetle b~11den 
kaçan bu güzel yüzücli kim olaa 
betenirsiniz ? Hikmet, değil mi?. 

Hem güJdüm, hem de kendi 
kendime mınldandım. 

- llilu Hikmet. Senın oldu
gunu bıl eydim, vallahi tekme 
•tmaıdrm .. 

Yazan: Z. Sa kir 

Evveli durdum. Onu çagır• 
mak istedim. Fakat düşündüm ki 
Raşel'le Eliz, yarın beni tefe 
koyup çalarlar... iş, y lnız 
alay etmekle, şirkette bir dedi
kodu sahnesi açmakla kalsa, 
bir şey değil.. Şüphesiz müdürü· 
umumini ı kulağ na gidecek ve 
onun eline korkunç bir silah ve
recek.. Onun için süktit etmiye 
karar verdim 

18 ey161 
Bugün, bililtizam onun od .. 

sına gittim Beni görlr 2lrme1, 
gftllimsedi. Ôntıne bakb. Sonra 
bir iş bahane ederek ayağa 
kalktı. Yine bir iş bahane ede
rek yanıma geldi. 

- Affedersiniz, Kener Ha
nım... Uzaktan, güzel yOzdüğii
nüzü gördüm. Evveli tanıyama· 
dım. Sonra diirbOnle bak· 
tım. Sizin olduğunuzu tanıdım. 
Size bir sürpriz yapmak istedim •• 
Galiba münasebetsiılik ettim 

Dedi ve birçok öztlr diledi. 
Tuhaf şey... Kalbimde, Hi)(. 

mete karşı büyfik bir yakınlık 
var. Onu sevdiğimı veyahut seve
ceğimi hiç zannetmiyorum Bu 
genç; ciddiyeti. vekan •. ve som• 
böyle temiz ve dürüst harekltile 
benim Dzerimde bir tesir 
yapıyor. Meseli, bir batkaSJ ol
saydı, bana şimdi bu suretle ha· 
reket etmezdi. Ya. yediği tekme
nin acısından kıımış g6ri1n6r •• 
veyahut gösterdiğim vahfettea 
şikAyet eder.. veyahut t• bu 
cilvenin tekerrtlrilnft iaterdi •.• 
Ne ise .. Bu da geçti.. 

Bugün liç defa muhtelif itler 
için müdürü umumi çağarcla. Oçiia
de de yOreğim oynadı. Odasına 
her girişte; 

- Haniya.. Size bir mektup 
yazmamzı emretmiftim •• Ne oldu? 
Dell'esini bekledim. Fakat. hiçbir 
şey söylemedi. Hatta bunu ima 
edecek en küçük bir harekette 
bulunmadıktan başka, bana karta 
olan muamelesinde de en kiiçlk 
bir tebeddQI go termedi. Yine 
eski vekar.. yine ski cidd'yet... 

Eg r o resmin muhakkak 
bana aıt olduğunu bılmemiş ol· 
sam, hi 1 r'mde yan ldı§'ımı ima 
edec gim. Ayni amanda onun 
bu sükutu da çok manidar. 

De:nek ki benı, şöyle hafifçe 
bir iskandil etti. Baktı iri hiç o--
rah olmuyorum; veyahut b6yle 
bir münasebete girifmekten muh
teriz bulunuyorum; adamcaiız da 
kendini çeki verdi. 

Bravo .. Doğrusu bu lribarhiı 
beğendim. 

• Eyltl 
Bvgün, Modnrn Umuminin 

mutat olan resınl ve aayriresml 
itlerini bitirip te odadan çakarken 
o, birdenbire beni durdurdu: 

- Pazar ,ano, birkaç aUe 
otomobille (Kilyoı) a ticlec:eiiz. 
Sizin de refakatinizi arzu ediyo
rum. Mümkün olur detil mi? ... 
Diye sordu. Buna birdenbire ur 
gun ve li&tikli bir ce•ap bula
madım re<idetmeğe de utandım. 

- Hay, hay efendim. 
Deruiye mecbur oldum ... 

Dalgm dalgın odama geli-
yordum. Savruk odacmın çlp 
kutusuna ıilktiğı böyiik bir 
ambalaj kağdından rözOme 
bırtey kaçtı. F eoa halde gözüm& 
yakb. 

4 Arka8t Ya , 



•v ...,Pı_• _ 

Cenup Denizlerinde_Bi':_ Seyahat Macerası 

tın şi eo. 
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Muharriri 
Stakpool 

Üç Serseri •• Üç Milyoner -46-

Fak at bana kafasını kazma J 
a. ezmek arzusunu veren şey 

•u aldatılı~ değildir. Herifin vn· 
cududur. Allahım 1 Bazan öyle 
t:amanlarım oluyor ki sırf herifin 
kafasını kmp işini bitirmek için 
blltün teşebbüsü yanda buaka· 
cağım geliyor, tuhaf değil mi? 

Hagton: 
- Vallahi bilmem, diye ce

vap verdi, bazan ben kendimde 
de ayni arzuları duymıyor deği· 
lim. Fakat adam şimdiki halde 

lbn yumurta yumurtlıyan tavuk 
halindedir. Binaenaleyh bu mese· 
leyi dUşünmemek müreccahtır.~ 

- Evet amma, kendimi ala· 
n11 yorum. Diğer taraftan herifin 
bizi bir faka bastırmak üzere 
olmadığından emin değilim 1 

Hagton bu fikrin verebileceği 
neticeden ürkerek : 
-Yok canım, diye itiraz etti. 
e milnasebet?. Makar te§ebbü· 

ıll neden yarada bıraksın? O da 
bizim kadar menfaattardır. Ve 
yalnız başına bir iş yapamıyacau 
j-mı pek ala idrak etmektedır. 

Kaptan Hul fikrinde ıstar 
etmedi, sadece: 

- Vallahi herifin gayesinin 
ne olduğunu bilmiyorum, de
mekle iktifa etti. Fakat hiçbir 
fena fikri olmasa bile yine ken· 
disinden nefret ediyorum. Defi· 
neye gelince, eğer söylediği 
yerde olsaydı dün akşam 
mutJnka bulurduk. Fakat bula· 
m dık. Her ne ise olan 
oldu. Fakat eğer bu akşam da 
ayni akıbet ile karşılaşırsak Ma· 
k nn benden çekeceği vardır. 
Bunu aklınızda iyice tutunuz! 

Hagton: 
- Bu, işte bu olmadı, diye 

itiraz etti. Bilakis siz bana va· 
dediniz ki, benimle ve Tilman 
ile mllşavere etmeden evvel 
ı akar'a kendisinden şüphe etti· 
ğinizi gösterecek hiçbir bareket
t bulunnuyacaksınız 1 

Bu çok mühim bir meseledir. 
Makar bizi aldatsa bile ki, ben 
zannetmiyorum, ona göre hare· 
ket edip planlarını anlamaya 
çalışmak mecburiyetindeyiz! 

- Peki, peki, sizinle müşa· 
•ere etmeden evvel biç bir şey 
yapmayacağım. 

Fakat ;;>öyleyiniz bana; altın 

Makarın bize gösterdiğitıl'~erde 
olsaydı, bu altını getiren geminin 
o civara yakın bir yerde batı· 
rılmış olması hatıra gelmezdi r 
Muhakkak bu suale evet ceva
bını vereceksinizdir. Bu takdir
de r size şunu haber vereyim ; 
dereyi ölçtüm. Derinliği nihayet 
Oç dört metre arasında tehalüf 
etmektedir. Bu kaciar az bir su· 
yun içinde koca bir geminin ba
tırılması mümkün değildir. Meğer 
ki su kesimi pek az ola. .. 

- Doğru düşünüyorsunuz! 
- O halde geliniz, derenin 

membaına doğru derinliğini ölçe· 
llm. Vakit geçirmiş oluruz. 

Kaptan Hul sandala giderek 
ıuudaj ipini gatirdi. İki arkadaş 
bir gece evvel kazdıkları 
yere kadar derenin sahilini 
takip ettiler. Kaptan Hul bir 
ıece evvel açtıkları çukura 
bakarak: 

- Burası adamakıllı ıssız bir 
1erdir. Gündüz bile görütmedeo 
pltşılabilir, dedi. Fakat bu 

Kaptan Hul Artık Hiddetini Yene
miyecek Derecede Asabileşmişti 

Viyar denilen ayaşın bizi gözet
lemesi ve şüpheye düşmesi müm
kündür. Kimbilir, belki bu nok· 
tada Makarın hakkı vardır. 

Sahilden sondajı fırlattı. İp 
bu nektada tam iki buçuk ku
laç derinlik gösteriyordu. 

Kaptan Hul: 
- Fakat daha doğru bir 

fikir edinmek için sandalı ge· 
tirip ölçfiyü derenin ortasından 
almak lazımdır. Maamafih benim 
fikrime göre burada bir gemiyi 
bahracak kadar su yoktur. 

- Hakkınız var. Yalnız bu 
on bet sene zarfında derenin 
derinlik itibarile değişip değişme· 
diğini nasıl keslirebiliriz? 

- Değişmesi için hiçbir se· 
bep yoktur. Hayır, hayır, eğer 

civarda derin bir göl mevcut 
değilse altını getiren gemi mutlak 
surette burarla batmlmamıştır. 

Hagton kaptan ( Hul ) u din· 
lerken arkadaşının kendi gemi
lerini sakladıkları gölü ve bil
hassa o gölün dibinde yatan 
batmış gemi enkazını nası l olup
ta düşünmediğine hayret etti. 
Mamaafih kaptan o enkazı gö
rememişti. Diğer taraftan insan 
zekasının daima mahdut daireler 
içinde işlediği de muhakkaktı. 

- Makarın anlathğı hikaye kap· 
tan Hulun düşüncesini yerli köyü· 
ne ve derenin bu kısmına bağ· 
lamı!Jb, kendisinde hayal kuvveti 
hiç yoktu. Altını getiren geminin 
biraz aşağıda derenin mansabına 
doğru, önlerine çıkan gölde ha-

tuılmış olabileceğini dütünemi
yordu. 

Sahili bırakarak ağaçların 
arasından çadırlarına dönmek 
istediler. Fakat daha yUz metre 
kadar yürümemişlerdi ki yeşillik· 
ferin arasından beyaz bir gölge 
belirdi. 

( Arkası var t 

Askerlik Davetleri 
Eminönü Askerlik Şubesinden; 
Henüz ilk yoklamalarını yap· 

tırmamış 328 doğumlu yerli ve 
yabancı efradın yoklamalarına 
devam edilmekte olduğundan 
aşağıda yazılı vesikaları hamilen 
11.1beye müracaatları ilan olunur. 

J - Nüfus künye puslası 
( Yabancılar için ) 

2 - Mektep şahadetnamesi 
veya vesikası Mektep talebesi 
veya mezunları için. 

3 - 3 adet fotoğraf. 

Eminönü Askerlik Şubesinden; 
1 Mayıs 932 de ihtiyat zabit 

mektebine sevkleri mukarrer aşa· 
ğıdaki maddelerde musarrah 
şeraiti haiz olan efendilerin 
yevmi mezkiirda şubeye müraca
atlart ilan olunur. 

1 - ( D) fıkrasına mensup 
olanların kaffesi. 

2 - Y edin<le yüksek ehliyet
name bulunanla rdan, 

A - Piyade ve levazım sınıfı· 
na mensup 316 ili 326 ( dahil ) 
doğumlular. 

B - iki senelik hizmete dahil 
316 ili 323 ( dahil ) doğumlular. 

Sakallı Kadınlar Diyarında 

Fransanın 
Kadınlar 

Paris (Husu· 
si) - F ransanın 
Lotegaron ha va· 
lisindeki kadın· 
lann hemen hep
si sakallı ve bı· 
yıkhdırlar. Bu 
kadınlar k 1 r k 
yaşlarını geçtik
ten sonra erkek
ler gibi sakal· 
lanmaktadır. Bu 
hadisenin sebebi 
bütün tetkikata 
rağmen anlaşıla· 
mamıştır. Kadın· 
larda bu saka\ 
ve bıyığı vücuda 

getiren o hava· 
linin havası mı· 

dır? Suyu mu• 
dur? Henüz ma• 
lum değildir. 
Birçok ilim 
adamları maruf 

profesörler bu 
hadiseyi tetkik 
etmişler, Fakat 

Bir ısmında 
ep Sakallıdır 

buna bir çare bulamamışlardır. Bu ıehirde her tarafta bıyıkla ve sa
kallı kadmlarla karşıla.şırsın1z, ancak sakalsız ve bıyıksız kadın gör· 
düğünüz zaman hayretle bakarsınız .• ihtiyar kadınlar, erkekler gibi 
sık sık berbere ıidip sakal bıyık brqı olmaktadırlar. 

1 
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BIKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri: K. $. 

OYUN 
Nermin Hanım mini mini ( 

ayaklarından birini hiddetle yere 
vurarak: 

- Artık yetişir!. diye bağırdı. 
illallah r •• 

Kocası Reyhan Bey biitün 
küstahlığını takındı: 

- "Artık yetişir" de söz mü? 
Yetişti, arttı bile.. Ben senden 
çok evvel iHAllah dedim! 

-Madem öyledir, bunu niçin 
daha evvel söylemedin... Bunun 
çaresi yok değil ki... Beni boşar· 
sın, oldu bitti. .. Sen de kurtulur· 
sun, ben de ... 

- Merak etme, onu ben de 
düşündüm, amma benim teklif 
etmem dogru olmazdıl 

- Öyle ise işte ben sana 
teklif ediyorum: Boşanalım!. •• 
Boşananların canı yok mu? .. Zaten 
bu ev senin için rahat bir otel
den başka bir şey değil •. 

- Amma ne rahat!!.. Onu 
bir de bana sor... Maamafih ma
damki sen de ayrılmak istiyorsun, 
yarından tezi yok, gidip avu· 
katla konuşayım. Onun için 
sen hemen şimdiden başının 
çaresine bak. Kendine bir yer 
bul ••. Ev mi tutacaksın? Aparlı· 
man mı?. 

- Neden ev tutacak mışım ? 
Oturduğum evin suyu mu çıkb 1 
Sen kendi başınm çaresine bak •• 

- Ne münasebet 1.. Bu evin 
konturatını ben imza ettim. Beni 
buradan hiçbir kuvvet çıkaramaz. 

- Demek dokuz sene niki· 
hın altında bulunmuş bir kadına 
son bir lütuf olmak üzere birkaç 
aylık apartman kirasını bile çok 
görüyorsun... Yazıklar olsun sanal 

- Ne yaparsın? Öküz ' ölUn
ce ortaklık ayrthr. Durup durur· 
ken rahatımı bozamam ... 

:._ Demek bunu da yapıyor
sun ha.. Zaten senden ne bekle
nir! Amma unutma.. işte duvara 
yazıyorum. Ben de sana bir oyun 
oynamazsam adam değilim ••• 
Anladın mı? 

- Şu oynayacağın oyunu de
ğil mi?... Oyna da görelim! ... .. 

Bir ay sonra bir sabah Rey
han Bey apartmanında oturmuş 
gazete okuyordu. Bir aralık kapı 
çalındı. Hizmetçi içeri girip: 

- Hanım siı.i görmek istiyor. 
dediği zaman Reyhan Beyin ne 
kadar şaşaladığını pekiil4 tah· 
min edersiniz. 

- Hanım beni mi görmelr 
istiyor?. Ne münasebeti 

Nermin Hanım söze başlarken 
çok resmi ve soğuktu. 

- Reyhan Bey, sizo s6yle
necek sözlerim var, dedi. 

- Ne gibi? 
- Hani size oyun oynıyaca-

ğımdan bahsetmiştim de siz de 
gülmüştünüz 1 

- Malum... Sonra? 
- Gülmekle hata ettiniz, 

Reyhan Bey... Ev bulmakta öyle 
zannettiğiniz kadar sıkınb çek
medim. 

- Allah versin.. Fakat bun· 
dan bana ne?. 

- Hayır, işin ucu doğrudan 
doğruya size dokunuyor da onun 
için .. 

- 111 
- Öyle yfizilme bön bön 

bakmayın.. Ben bu aparbmanı 
çok beğeniyordum. 

Bu dairenin üst kah da tapkı 
bunun gibidir. Onun için oraya 
taşındım! 

- Her halde yanılıyorsunuz. 
Çünkü üst katta ev sahibi otu
ruyor 1 

- Hayır hiç yanılmıyorum. 
Ev sahibinizle evvelki gün res· 
men evlendim. Onun İçin şimdi 
size ev sahibi sıfatile bazı tebli· 
gatta bulunmıya geldim. Reyhan 
Bey konturatınız bir buçuk ay 
sonra bitiyor. Bir buçuk ay sonra 
bu dairenin kirasını yetmiş liradan 
yüz kırk liraya çıkarıyorum.işinize 
gelirse ne ala. Gelmezse şimdiden 
kendinize bir ev bulursunuz. •• 
Anlaşıldı değil mi? Allaha ısmaf<o 
ladık, Reyhan Beyi 

Nermin Hanım bu s5zleri 
söyledikten sonra eski kocasmı * . sersemleşmiş bir halde bırakarak 

işler bir kere bu çığıra dö- Kemali sükunetle odadan dışarı 
küldükten sonra olacağına var- çıktı! 
mak zaruri idi. Netekim de öyle 
oldu. Tarafeyn razı oldukları için 
boşanma davası iki ayda netice
lendi. Kan koca kavgasız döğüş
süz ayrıldılar. Yalnız son gün 
Nermin Hamm kocasına işaret 
parmağını tehditle sallayarak: 

- Unutma!... dedi. 

Reyhan Bey omuzlarını silkti. 

Sayfiye 
Arıyanlar! 

lstanbulun münasip bır sem· 
tinde yazlık bir eo istiqorsanız; 

Ev sahipleri ! 
Siz de evinizi mevsimlik 
olarak kiraya verecekseniz 
SON POSTA ya hemen bir 

ilAn veriniz. Müşteri bulaca
ğımzdan emin olabilirsiniz. 

.. , -

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi. Havalı. 

gazeteıl 

ve H.alıı 

(dara: latanbul: Eski Zaptiye 
ÇataJçeım• ıokajı 2.S 

Telefon i.tanbul - 2020l 

Posta kutusu: İstanbul • 741 

Telgraf: lıtaobul SONPOSTA 

ABONE F iA Tt 
TÜRKİYE ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sene 270() Kr. 
750 " 

6 Ay t4oa 
" 400 .. 3 

" 80() ., 

150 " l " 300 " 

Gelen evrak rarl Yerilmez. 

lıanJardaıı meı'ullyet alıı:aıııu 
Cevap için mektuplara 6 kuruıJıak 

pul Ubul llumdar. 
Adrea detiftlrilme.sl (20) kuruştu. . 
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Bir Ölünün Hatıra De/ferinden : 

HAiNLERiN iç YÜZO.__--:.,.._;, 
lngir 

Avutup 
Hintlileri Nasıl 
Aldabyorlar 

Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar Benues Şehrinde Milyonlar Sarfe
dilerek Muazzam Bir Mabet Kuruldu 

KIRAL, VAHDEDDININ MEK1'EDE 
iSTEMiYORDU, BUNUN SE EBİ 

OTURMASINI 
NE iDi?. 

-68 

- Peki, dedi, ne yapalım, 
ne gibi tedbir alahm? 

- Taife teşrif buyuruiuna 
•ıhhatı hümayununuz her ttırll 
teblikeElen masun kalır. Oraom 
havası da, suyu da, manzara11 da 
gıizeldir. Bathabr, bahçeliktir, 
yemifi boldur, çiçeği mebzuldür. 
Her manasilc hoşunuza gide· 
cektir. 

Taif !... Mitat Paşama boğdu-
rulduğu yer, birçok Türklerin 
içine atıldığı açık zindan f.. Ab
dülhamidin en aevgili kardeşi ve 
birinci jumalcaıı olan Vahdeddin 
beynine 11cak su dökülmüş · gibi 
için için terliyordu. Acaba in
unlann mukadderatım idare 
ettiği, iyilikleri ve fenalıkları 
daima gaz CSnüode bulundurduğu 
llylenen gizli kuvvet, Abdlllha· 
8İclİll taifte ıürOn dftrilp te 6lftm-
.-.- .lteW,,.et verdiji m..ı..
..... iltikamm enq karkini' 
er.,. lltrlklemekle mi •ima -.: 
tiyordu? Ger9 her koyunua 
... bacafınc:laa ualacajl say
.... O W4e Abd\ilbamidin 
fı•aWdanndan da Vabdeddinin 
meaul olmaması IAıtmgelir. Likin 
aalimlerin müstahak oldukları 
ceza, hazaacla e.tlclma ve b ... 
numamaa .erilir. Tarihte bunun 
ela Wrç_ok misalleri yarmr ... Kendi 
bulmaua ceza miras olur ev
IAdma" sizi de o misallerden 
ilham alınarak t6ylenmittir. 

itte VahdecldiD bunları, bu 
llOldalan dtlıftndl, helecana ka· 
plc:h. Fakat aaraylar hayatına 
ahfkan bir adam husasiyetile 
doktorun Hicaz kıralına tercüman 
alduğunu anlamakta da gecik· 
mecli. Demek ki kıral, kendisinin 
Mekkede oturmasını istemiyordu. 
Bu, birkaç sebepten ileri geleb:
lirdi. Kani, akpm ve sabah 
milafirlerile meştul olmaktan, 
halka karşı mihmandar vaziyetine 
d&fmekten belki aıkıbyordu. Ya· 
but, iki iç yal evveline ptiodye 
kadar Hicazın da metbuu tanı1'n 
w mim1>erlerde iami okanaa bir 
adalDID hilkimet merkezinde 
l>uluama11nı tehlikeli görilyorclu. 
Yahut ta, hacdamı Mekkeye gel
miye bafladaklan bir mevcimde 
...... laalifeain nrbiım bir 11k-
let •111ordu. 

Banlama biri .e1a bepai 
dotnt olsa da ıarip olan bir 
nokta vardı. Kıral Hlseyin, di· 
lediji kadar oturmak kaydile 

kendini Hicaza davet ederken 
bu aygunsuzluklan d&şinmemit 
miydi?Dnşiinmiif ise timdi neden 
ricat gCSsteriyordu. Ve kendisini 
Taife yollamak i.t:iyordu? V abdecJ. 
din pek çok düıündfiğO halde bu 
tezadm içinden çıkamadL Likin 
Hicaz Kırahnın ihsaı ettiği ar
zuya inkıyat göstermediği tak
dirde bir iakandal çı.nna11nı da 
zaruri buldu. 

Vahdeddin, Mithat Pa
pnın boğulduğu yere, 
Taife gönderilecekti. 

Böyle bir akıbet, nekadar ve 
nekadar feci olurdu!. 

Vahdeddin, bu noktaları da 
gözden geçirdi. Bir kere kapana 
tutulmuş bulunuyordu, kuyruğu 
kapanı kuranın elinde idi. 

Binaenaleyh uysallık göster
mekten başka çare yoktu. Ayni 
zamanda Arafatta "Halife" sıfa· 
tile bir beyanname okumak. 
kendi vaziyeti üzerine on binlerce 
bacınm dikkatini celbetmek ve 
bu sayede islim memleketlerinin 
bir köşesinde yeni bir taht kur
mak emelinden de vazgeçemi
yordu. Halbuki bu emelin ve o 
emele merbut diğer emellerin 
yürümesi için Hicazda kalmak 
Jlzamdı, ba llıumaa ,_.. pi
.,,. ........... _ekle 
...... dil. 

Vabd~ddin bu mülihaza ile 
iaminden bile lrktüğü, Taife git
meyi, Arafat gününe kadar ora
da kalmayı kararlqbrdı. 

Kırahn ilk işareti üzerine o
raya ~itmek her tiirlü şüpheleri 
ve endiıeleri bertaraf etmİf qıa:. 
calrb, itimat kazanaCaktL · .,. ..... t 
vaktinde. tam vaktinde • haccet• 
mele babanesile • Mekkeye gelip 
yine entirikalanm çevirecekti. 
HAii ve hili Kıtal Hüıeynin 

beslediği anulaırdaa •ilaaberdl. 
Matrut blnklr, lbtiru lle ri· 

yaklrlıtan birlepmile vlcat bulan 
karannı glller y&zle .a,ledl: 

- Hicaz Meliki ffuretlerinin 
11hhatimle yakından alakadar ol• 
malarından mütehusi•im. Sizin de 
ilmi salihiyetin.zi kullanarak beni 
irpt etmenize mnt~ Ta· 
ife giclecetim. Ya1- bir clltlln· 
cem var. Orada bir bap•• 11-

kahnu 1a1yıml 
- Veliaht Ldr Ali imıetle

ri Zatı ıabanenize refakat ede
cektir. Kendileri elbette 11kılma· 
manızı temin ederler. 

Vahdeddin Mekkeclelti 
firarilerin de kendisile beraber 
Taife gönderilip ganderilmiye
ceklerini anlamak istiyordu. Dok
torun safiyetle verditi cevap 
lizerin .. nefi ,, btıkmODlln yalnız 
phsa munlıasir oldutaau anladı 
ve öbürlerinin Hicaı payıtahbnda 
kalmalarmdan ıeYİllÇ duydu • 

Çlinki onlann mukarrer olan 
yolda çalışacaklanna ye arafat 
giinllne kadar bir 1a&mle zemini 
bazarbyacaklanna kani idL Bu 
sebeple fen ten g011mMdi : 

- Melik Hazretleri dedi, be
ni cidden mabçup ediyorlar. Ve
liaht Hazr ttleri oj'lumuzu yanım• 
• .,_.. lt~illld- .,. 
nlmamlf jlM •ai•z olacağlm. 

Matrut hlnklr, İfte bu ...et
le Mekkedeo Taife drillmtlftO. 

( AJ'ka11 YU) 

Hincliltanda mllaim bir ..,_ 
nr. Bir ..Uyona ,.ım. lnua t..
kif edilerek hapiahaaelere abhnlf 
bulunuyor. 

lngilizler milstemleke hallam 
uyutmka, onların milb huekete 
.. ............ olmak .. 
ltedenberl ... ,,. Mr ~ 
takip eder. Onlana ... ...... 
met ediyor 1lr1Derek laıllnn •e 
eberiJetİD muhabbetial kuan-
mak. 

Liselerin · imtihan Za
manları Tesbit Edildi 

itte aon zamanda bu aiyue
tin bir neticeli olarak Benares 
phrinde yeni ve muauam bir 
Buda mabedi tesis edilmiştir. 

Hintliler içinde muhtelif inan-

( Baş tarafı 1 ine ı sayfada ) 

Öğrendiğimize göre bu sene 
lstanbul şehri hududuna dahil 
ilkmekteplerden 2525 erkek, 2006 
kız talebe, beş smıfh k6y mek· 
teplerinden {200) erkek, (120) 
kız ve Oç sınıfla köy mekteple
rinden (989) erkek ve (7 47) kız 
•alebe mezun olacakhr. Bu sene 

eczacıda 13 erkek, 1 baD1m, diş
<iden 7 Hamm,. ~ erkek mezu-
nu olacakbr. Daşçı mektebindeki 
33 erkekten, 16 .. • Bulgar, 1 i de 
Litvaoyahdır. Eger bu gençler 
de imtibaolannı muvaffakıyetle 

verecek ol.a larsa bu sene birçok 
gencimiz bayata atdacak de-
mektir. CB-f tanh 1 lncı •Jfada) 

villyetimiz dahilinde, eğer imtihan- I•-• 
larda muvaffak olurlarsa (6587) 
t•lebe mezun olacaktır. 

Tahldkabmaza g6re, makarna 
fiatleriae okka baıına yapilm 
zam yecH brap kıdar çakmak
tadır. Dua matazalarda enelce 
on sekize alınan makarnalar 
timdi (25) kurup aatalmakt&dar. 

R .... ı Ye buaull liaelere ıe· J 
lince; bu sene Erkek muallim 1 

mektebinin IOa amıfında 38, Kaz 
muallim mektebinin son B1mfıoda 
88 talebe vardır. Diier liselerin 
son • mf talebeleri de pyleclir: 

Galatuarayda 40, latanbul 
Erkek liaeainde 147, Kaz liaesinde 
50, Kulelide a&l. Kabatafta 60, 
Erenköyde ao, inkılap liseıinae 
54. Darilffalakada 28. Feyziyecle 
16, lstiklilde 38 erkek ve 
7 hanım, Şişli T~rakkide 10 erkek 
ve 5 hanam, Hayriye lisesinde 
26 erkek ve 15 hanım. 

Eğer bunlar imtihanlarda 
muvaffak olurlarsa bu sene lise
lerden bir hayli genç diploma 
alacak demektir. 

Darülfünuna gelince : Hukuk 
f akültesinio son devresinde elyem 
121 erkek :ye 8 hanım, lılbiyatta 
1, Felsefede 8 ~anam ft 18 er
liitl, Ec;leb!yatta 6 hauum ve J 
erkek, Taribte. 5 h~m ve 6 
•J.iek~ c~_;rafYada f 1 ha-

Diter tarafta _.. matua 
ulüpleri - fiatiaia ,.......... 
elen c1o1a,. .. 1aı ... ,. 4 biat 

Kibar hanıııııo zam faptıldamaa a&ylemektedirler. 
tırnak eillsıdır. Halbuki bu mafazalarclaki etiket-

Sararma. tırDaldan çatlatıDQ. .._. ,aaıh oldutiw 
Diğer cilllatm hepaiae faiktir. • ~-
Siz de bir kutu ONCUA ahnız. ıiie tirırtaaa 'fHr ..ıq-. llWe ........... ---·-•ı be~ bir baTeket .... ... 

Ga)'J'İ mübadil -•I: tid•Jran · ~m .... dir. 

8 O N O 
Bize verilen maliimata göre 

un fi•tleri bir ay kadar evvel 
çuval b8f&ll& bir lira ynkselmiş-

lar abaır, satılar 

MERSiN • ADANA 
Yeni NHrigat 

Türkçe Glllistaı 
Ahmet &at Bey tarafından 

~~ s,dnUn. GüllatUI Tttk~eye 
te~&me edilaaifm.. Tav~e ede-

.. 5··· ~ Kimy• 

Öyleya. kuvvet Ye kudret 
la..W..WL .l.tene keacliaini~C41>.._ T• _,. ~ 1llr ı.ı&,llne 
..... WlirdL a.. ,.... ~ 
~ ...... ~~--~--~·~ ... ~~..,:ın~~--..-1••··--... ---

lar koDaflUI mOyo.ıaraa ..... 
diDi lnulizmclr. ...._., en 

mukaclclea yeri de 8-ares 
tebridir. Ç&aki Buda 2500 
aene evvel dinini ilk defa 
ba ....._ nqretmlftir. Şim-• .,.. ........... .. 
,. .-. .... ,..... 8aclllt 
mabedi J8Pllaufbr. 

Hindiltamn her tarafmdu 

yls binlerce Bucld ba ••di• 
resmi ldifachnda bahmmp k..
mattur· 

Yukarıdaki mim ba .. bede 
konulan ı6zleri açak Bacla Jaer.ı 
kellerinden biridir. 

tir. Bir çuval UDUD ft okka 
geldillae gire • fiatl, •Cllk 
kilo bapaa IO ,_. bdar yli-
•'•lı ıle•ıldir_. ,...... - ....... -
6atleri .... ...... yirmi kUl'lllJ 
cllpnlıJtlr .. Şu halele makama,. 
y•pelu zam Hbepliz Ye ilam 
..m-. itin içinde Wr trW 
YeJ& bir ihtiklr olup elaaachja 
mutlaka tetkik edilmelidir. 

Fotolra/ Talllilı Kupona 

Tabtatinlıd' llr-k ı.ti10~ 
-•• folııllrala- 1 .. et ku
,.. ile lılrllktıe ılll•ennia. 

Fotoiralinız aıray.. abıl r ·"-
iade edilmez. 

1. m, meale< 
ver• ıaa•'te? 

Hanıri 11Ualleria 
cevabı ? 

f"Otqtraf ınt tar 



12 Sayfa 

Hasan Kolonyası 
Dişlerin inci 

Gibi Muhafa

zası Yalnız 

Çeşme 
Müzayede 

Plijları 
Şartnamesi 

Hilaliahmer Cemiyeti İzmir Merkezinden : 
1 - 18 kabine • Banyo soyunma mahalleri • 1 büfe 1 gazino 1 

mutfak, elektirik dairesi, su tesisatı 1 hususi oda 3 duş, 3 halayı 
müştemil Çeşme'de lhca mevkiinde kain plaj 5 ~ene müdd'!tle icara 
verilecektir. 

2 - Plaj arazisi müstakillen Hilaliahmer Cemiyetine ait olup 
bundan başka plaj sahası olmadığı gibi hiçbir kimse tesisat yapmak 
aalahiyetini haiz değildir. 

3 - Gazinonun masa, sandalya, mutfak levazımı, deniz oyuncak
ları, ve saire gibi eşyası tekmil olup muhafazaları kırılmak ve 
fersudeleşmek gibi zayiat tamamen müstecire ait olmak üzere bu 
eşyaların birlikte iareten müstecire verilecek eşya ve molörün 
halihazır evsaf ve kıymetleri hini teslimde nazarı itibara alınrnnk 
suretile teslim olunacaktır. işin hitamında mezkfır eşya ve motöı-iin 
kullanılmak yüzünden kıymetlerini kaybedeceği tabii bultınduğundan 
her eşyanın cins ve nev'ine ve aşınmalarına nazaran ll(> 10 ila 0 o HJO e 
kadar amorti tenzil edilerek devren tesellüm olunacaktır. Binanın 
amortisi lıundan hariç olup ancak bu müddet zarfındaki tamirat, 
boya ve saire gibi arlzalar müstecir tarafından ikmal e.:lilmesi şarttır. 

4 - Elektrik dairesinde motör ve gazinonun dahil ve haricinde 
elektrik tesisata vardır. Müstecir kendisine ait olan tenviratı ikmal 
ettikten sonra bermutat kendisinin tensip edeceği bir ücretle 
başka müşteriye satabilir. Yalmz motöre haddi tabiisinden fazla 
cereyan tahmili atiyen motörün bozulmasma ve kırılmasına sebep 
olacağından bu cihetin nazarı itibara alınması şarttır. 

5 - Plaja gelecek olan müşteri1 erden on kuruş duhuliye alın
maktadır. Miistecir bu hususta serbesttir. Yani isterse duhuliye 
miktarını tezyit ve tenkıs edebilir. Hilaliahmere ait hanelerin 
müstecirleri bu duhuliyeden müstesnadırlar. 

6- Bedeli icar tahmin edilerek üç taksit ve peşin olmak üzere 
tesviye edilecektir. 

1 - Mevsim geçtikten sonra bina ve eşyalarm muhafazası için 
ıeoevi ( 150 ) lira ücretle bir bekçi istihdam edilmektedir. Bu para 
da müstecire aittir. 

8 - Plaj sahasa dahilinde mevcut iki adet hane vardır. Bu binalar 
yalnız cemiyete ait olup müstecir ile bir münasebeti olmadığı bibi 
bunlardan gelecek menafi anacak Hilaliahmere aittir. Ve bunların 
müstecirlerinden duhuliye alınmaz. 

9 - Müstecir plaj sahası dahilinde bilahare cemiyete terkedi!mek 
Ye hiçbir bak aranılmamak şarlile • istediği tesisatı yapabilir. Ve 
hu hususta cemiyet bir mes'uliyet kabul ermez. 

10 - Fazla izahat istiyenler ayr1ca bir mektupla Hila!iahmer 
Cemiyeti fzmir merkezine müracaat edebilirler. 

11 - Plaj icara verildikten sonra gerek müstecir tarafmdan 
otel ve gerek buna mümasil büyük başka tesisat yapmak arzu 
edenlerin daha uzun müddet kiraya vermek ve daha müsait şerait 
göstermek üzere müzakereye girişebiliriz. 

12 - işbu şartnamenin müddeti nisan nihayetinde bitecektir. 

iştihasızlık ve kuvvetsizlik halatında büyük 
faide ve tesiri görülen: 

Hulasası 

EMLAK ve EYTAM' BANKASI İLANA r[1 .. ~.-: 
Satılık Çayır Otu 

Beykoz ve Çırpıcı çayırı otları bilmüzayede satılacağından 

taliplerin ihaleye müsadif 7 - 5 - 1932 Cumartesi saat on altıda 
Şubemize müracaatleri. 

Her yerde ve her şeyde tenzil.at ı Hayat pahalılığı kalmıyor. 
ee+ 

İstanbul Liseler Mubayaat Komis
yon ndan; 

Maarif Vekaleti Istanbul Levazım ambarı deposunda mevcut 241 
ka'em eşya pazarlıkla satılacağından Ortaköyde kain ambardaki 
bu eşyay& görmek isteyenlerin Kabataş Li esi Müdüriyetine ve 
pazarlığa iştirak edeceklerin de Cağaloğlunda Maarif Dairesindeki 
Komisyonumuza 3 - 5 - 932 tarihine müsadif Salı günü saat 16 da 
m üracaatleri. 

SON POSTA Nisan 30 

Halis limon çiçeklerinden mustahzar 90 derece bir harikai san'atbr. 
Itriyat aleminde menendi ve naziri yoktur. 

Hasan mustahzarat fabrikası mühürüne dikkat. Taklitlerinden sakmımz. HASAN ECZA DEPOSU 

Gül 
Yapraklarının 

.cazip ve göz 
kamaştırıcı 

rengini 
Simon Krerui pudrası 
ve sabununu muntazaman 
istimalile temin edebiliui• 
niz ki bu suretle cildin te• 
mizlenmesini yumuşatmaıı 
ve beslenmesi gibi :üç mak• 
sadın husulüne yardım eder. 

(KREM SlMON) 

fstanbnl Dördüncü İcra 
Dairesinden İlan 
Unkapanmda İbni Med
das mahallesinin Bıçakçı 

çe·n~si Kanipaşa cadde
sınde atik 1. Cedit 3. 
Numaralı clyevm m<!bahçe 
konağın sahipleri olup 
ikametgahları meçhul bu
lunan Ümmü Gülsüm H.la 
mahdumu Ziyaettin Beye 

lstanbul Emlak ve Eytam 
bıınkas ndan borç aJd:ğınız meba
liği malume mukabil birinci 
derece · e ipotek tesis eylediği
niz balada adresi yazılı gayri
menkule mahallen haciz ve va-

zıyet yapılarak ehli vukuf tar.-..
fından on bin lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

Ve arttınnıya konulacaktır. 
Bir diyeceğiniz clduğu halde tari
hi ilandan itibaren on gün zar
fında 930 " 626 dosya numarasile 
İstanbul Dördüncü icra memur
luğuna müracaat etmeniz ve 
keyfiyeti haciz takdiri kıymet 
zabıt ve satış ihbar varakası teb
liğ makamma kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

t1QPH:* ,. 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve f drar Yolu 

Hastalıkl ın Mütehassısı 

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

İSTANBUL DÖRDÜNCÜ İCRA 
MEMURtUGUNDAN 

Beyoğlunda . Hüseyinağa 
mahallesinin atik Araba
cılar cedit Öğüt sokağan~ 
da 18 numaralı hanede 
mukim iken elyevm ika
metgahları m~çhul Zeki
ye, Ehliyet ve Müşerref 
Hanımlarla Nesimi Beye. 

lstanbul Emlak ve Eytam Ban· 
kasından borç aldıdığınız meba
liği malfıme mukabil birinci de
recede ipotek tesis eylediğiniz 
balada adresi yazılı gayri menku
le mahallen haciz ve vazıyet ya-
ılarak ehli vukuf tarafından sekiz 

bin beş yüz lira kıymet takdir edil· 
miştir. Ve arttırmaya konulacak
tır. Bir diyeceğiniz olduğu halde 
tarihi ilandan itibaren 10 gün 
zarfında 931-759 dosya numara· 
sile İstanbul Dördüncü icra Me· 
murluğuna miiracaat etmeniz ve 
keyfiyeti haciz ve takdiri kıymet 
zabıt ve satış varakası tebliğ ma
kamma kaim olmak üzere ilin 
olunur. 

Kullanmakla 
Kabildir. En 

Mükemmel Diı 
Macunudu •.ı 

IDEBSUCAJ SABJRAL Ltd Şirket 
Tel. 21128 YEDiKULE 

YÜN PAMUK 
İSTANBUL Tel 21128 

F L O Ş iplikle 

boyar 

büker 

Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır (Merserize eder) 

büker 

bogar 

Pamuk 
BOYAR 

Grizet 

loek 
KASARLAR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanlan 

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

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 
1 

ı_ 
Doklor Orfarıidis 

Zührevi ve cilt hastalıkları mütehassısı 

Beyoğlu, Tokatlıyan karşısı No. 251. Tel. B. O. 3734 

,. YENİ 

BAKKALLAR iNiZ DAN 
Flatı yalnıs 150 kuru.J k.Uosudur 

.... Bir tecrübe ediniz 

·~ oiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA: BALIKPAZAR CADDESİ: N1>. 3 TELEFON 1096 

Haliç iskelelerinde mazbut 1 
ve mahfuz 1441 okka çıra 800 
adet kestane çubuğu 88 adet 
kayan kerestesi 3 çeki meşe 
2 çeki mahlut ve ayrıca 50 
çeki meşe ve mablflt odun 61 
adet dişbudak eşcan 140 adet 
ispit 36 çift ön ve arka semer 
tahtası 2 adet sandal 122 
adet kestane ve ıhlamur eş
can 5-5-932 perşembe günü 
ihale edilmek üzre müzayede-
ye çıkarılmıştır. İzahat almak 
istiyen taliplerin Haliç Orman 
idaresine ve yövmü ihalede 
saat üç buçukta Orman Mil· 
düriyetinde ihale komisyonuna 
müracaatları ilin olunur. 

Dr. Ali Esat .._ 
Gülhane doğum ve kadın 

hastalıkları muallimi 
Hastalarını cumadan maada hergün 
2 den 6 ya kadar CağaJoğlunda Yere

batan caddesinde Orhan Bey apartı

manı No. 3 te kabul ve tedavi eder. 
Telefon : 23294 

Kiralık 
2 veyahut 3 oda ( asgari 4, 

azami 6 aylığına ) elektrik ter· 
kosu mevcuttur. 

Sultanahmette 
karakolu 
hanede. 

yanında 

Mehınetpaşa 

12 numarah 

Dr. A. ŞAUL 
Dahiliye Mütehassısı 
Pa:r.ıırdan maada hergün l - 4 

Balat Hmr çavuş Rifatefendi ıokak: 9 
,__ .. -·-· .. -----------

8. Orfanidi. 
Mimar, Müteahhit 
Galata BUytlk Millet b .. No. 35 

BAHRİSEFİT 
Felemenk Bankası 
İSTANBUL ŞUBESi 

idare merkezi: AMSTERDAM 
Mezun sermayesi: 
25,000,000 F L. 

Tediye edilmiş sermayeah 
5,000,000 F L. 
ihtiyat akçesi: 

3,250,000 F L. 
Galatada Karaköy paluta Telefon; Be1-

oğlu 3711-5 1atanbul tlll tubealı 
"Merkez Poııtaneel lttiaaHnde AUalem411 

ban ,. Telefon ı l.t. S6S 

Bilumum banka muamelib 

EMNiYET KASALARI ICARI 

- SELANIK BANKASI 
T esi• tarihi 1885 

Sermayesi Tamamen 
tediye edilmiş 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi: IST AN BUL 
TÜRKiYE' deki şubeleri: 
GALATA İST AN BUL, IZMiR. 
SAMSUN, ADANA. MERSiN 

YUNANlSTAN'daki Subeleri: 
' 

SELANiK, 
KAVALA, 

ATİNA, 
PiRE 

Bilumum banka muamelatı. Kredi 
mektupları. Her cins nakit üzerine 

hesap küşadL Husuıi 

kasaliılr icarı. 

Çocuk hastalıkları mütehaaaııu 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon B. O• 2496 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Rajlp 
Netriyat Müdürü: Halil Uitff 


