
Deniz Ticareti Mes 
Safhasında Hal 

• 
esı 

Büyük Bir Şirket Tesisi Düsüniilüy:o~ 
Sesli Filim 

Türkçe hd Tane Daha 
Ya~cak 

l.taaial aol(l.,ın achill t...
JU ille ~ • fiddetli Wr 
tenkit ile ~ zaman bu 

mlllaim tqebblll &zeriae almlf 
olan ipekçi kardet)er cidden 
müteenir olmupardı: 

"Bu, arbk bilim aonuncu te• 
tebbDıOmlıdDr,. ill-/orlardı. Buna 
rajmen memnmaiyetle haber ahyo
rm ki, teşebbllala maddi neticesi 
yeia vermekten çOk uzakta kaldı-

İl içia ipekçi kardefler bu sene 
de ilri tane daha ..O film yap-

'-•rise/elrıle ille IAtU•J çıktılı uımonld idare heqetile tarafeynin mayı datlanüye b-.Jamıtlardw. 
lffiltflluırrilc Rrmag~•i H Seg,.İs•/ain miidiirii 

S."'9efainle vapurcalu ara- 1 vaziyeti, aldığımız mevsuk baber-
•mda devam idip giden rekabeti lere göre bir anonim tirket haline 
halletmek için yapıla gelen tema9- getirilmek ıuretile hal ve fasledi-
lar, nihayet hal safhasına dahil lecektir. 
olmak iltidadmt ıa.termektedir Bu :P.icle.. WU..a tuaftar. 
·~ namma birkaç gln olaiiliar Yapurealar ve yapdan tet
evvel Waraya fiden bir nwrab· kikattu •oara lkt.at Veklletldir. 
laaa laeyet. bugiln ~ dl- &. mllnaebetle ~ 
•Oyor. Bir zamanlar, bir neYi Seyriaefaio Mtid&r Muavini Tahir 
devlet inhisara ıeldi Yerilmek is- Bey bize dedi ki : 
tcnilen Vapucular • Seyrisefain ( DeYamt 11 laci .. )'fada • 

-==- -=:==============================::=:===========-=-==-=== 

Arkadaş Katili Kahvede 
Eğlenirken Tutuldu 

Evvelki gece Galatada fettan 
hir kacha yüzünden bir cinay~t 
oldu, klmür ameleainden Yu
auf, arkad.şı Gafuru kama ile 
öldürcll. Dün, luaaca kaydetti
ii•iz facia, sadakat.az bir kada
nın kıaO i te.a. çakarmak 
için Qfdurduğu bir ,.&ama ne
ticesidir ve şekli flJleclir: 

Talamil tahliye tirketi ame· 
lesiaden Yusuf ve Gafur Top
hanede oturan Mari isminde bir 
kadıDa if•k olmllflard1r. Mari 
uzuo mlddettenberi koc:asaoı ve 
diğer iki Afıkmı mahirane bir te
kilde idare etmekte ye hiçbir 
aazınh,. meydan vermemekte 
İmİf. Yusuf, bir m&ddet evvel 
arkad... Gafurun Mariyi tanı· 
dağım his etmişJ ve tahkikat 
neticeaİllde arkad ... ın Mari ile 
aıftnuebettar oldutu11u tespit 
elnıiftir. Bunun llzerine iki .,... 
kadqm arası açallDlft Yu...f 
Mariyi tehdit etmeje bafl•mlf' 
tar. Yutuftan soa derece kor
kan k... k~ndillİ temize çaka
rıp her hangi bir tehlikenin 
inini almak içia YUiafa tan
lan ~t· ır: 

- ıa artdc fU Gafurdan 
hiç pefimdea aynlmıyor f Kadt
aan ba lkllbll .._.- bir itini 
Ye haJdld bir fik~ ...... 
Yw clcbfetli IWelte k....
br. Y..,, ene1W "'- ı,w. 

Katli l' uauf ( S.fl a~k) " ••klul Gafw 

iyiye kafayı çektikten aonra 
Gafurun yolunu beklemeğe bq
lamııttr. 

Gafur, ıece Hat on bire k ... 
dar ellUf kahveainde oturduktan 
aonra evine sitmek lbere kalave
den çılun1tbr. Ba aoada Yuauf 
hiç bi11ey llylemedcm arkaU.... 
nıa lzerine •blm11 " kamuma 
çekerek Gafura aplamıya b.,.. 
lamlfhr. 

Y uaf arkadqam kanlar için
de yere nrdBct.. IOllfa eofuk 
kanbhlda Kemeralbacla bir ka 
veye sidip otarm..,tur. 

Bir parça ._ra zalnta laaüe 
mahalliae y ..... if, balar iciade 
cu, ~ekifea ~)'I ... tah•.,e 
ıltlirilrk-. ~yolda llmlttit. 

Yuuf KemWalbaclald lıala..
de ra11at rant oturup ........ 
Dl içerken " ...aı.daflarlle ,... 
blatitkea plralapmıp. 

. ~tll --- ...,.,. ........ 

N1U111t Hllcmet, H._,;,. 
R""-1 S.,,l~r 

Ba filmlerden bir taneainin aenar
JORn• Hlleyia Rahmi, ilcineiania 
aenaryonna da NUHD Hikmet 
Beyl.eı yapacaklardır. Ş• halde 
birincisi bir vod.U, ikineili ele 
f8tthUt bir komedi olacak de· 
meldir. 

H• iki e1eride aaluaeve lro • 
1~ ola Dariılbeda,ı Rejil&il 
.... Beydir. 

Cl)e..-ı 11 lnei .. ,,. •• 

Vanın Kurtuluşu 
Halk, On Dördüncü Halis 
Yıldönümünü Tes'it Etti 

Vaa 1 flıu..a) - \lam cllt
lllaD ukeileriaclen ve çetelerin 
......... kmtalmuaua • dlr
dlacl pcllnlml bu.... bllJlk t_.... • tea'it edll•IJilr. 
Halk, 00.... bir ... iciacle b.,.._ ,.,..akta ... 

NAlllK 

Atn knunlan 
On Oç Kiti Daha Adanaya 

Gönderiliyor 
Wcp ' 

Eski Karadağ, Sırbista -
dan lstiklilini istiyor 
Sabık Başvekil Diyor Ki: Vatandafla
nma Haydut Muamelesi Yapılın br 

Loacln, 2 - Harbin lalta
m1841aa b.ı Loadracla ihti,.n 
ikamet ecl• Karadai Veliahda 
Prem Miloaua •on albalerde bir 
takım IİJul faaliyette balmmua 
auan dikkati celbediyor. 

.... ~ lleret ...,., 
Wtw bitmu itilaf deYletleri, 
A...mr,a, lbcariataaa ait bir 
..._ aıul ile beraber K•daiı 
da Sarbiltua ilbak ve bDyllk 
Yaro-Slaw laralhluu tetldl ettiler. 
O zaman bayatta bulunu Prena 
.Nikola bu karan ~otuto etti, 
tetebb&alercle bulundu, fakat hiç
bir teairi ılrllmedL 

Prens Nikolanan llllmlhadea 
10111a oğlu Yeliaht Preu Milo 
nezdinde de birçok tetebi>&sler 
yapıldı, Karadağ tahti &zerinde
ki hukukundan vaz geçmem g.. 
teailcli. Fakat Prens Milo ba 
mlracaatlerin hiç birini dinlemek 
iatc:medL 

Preu, sanki yaran Karadata 
dinecekmif gibi resmi bir tqld
lit ile yaşamaktadır. Bqvekil ve 
aaıırlan vardır. Birkaç ,na evvel, 

"-••• .... idi--- ..... ,.. il. v..-. P.-&YlfWr 
.............. ima ...,... 

Kaıadal Velialıtı Preu 
Mile 

natta bulunmuftur. Veliahtm fi. 
kirlerini ifade eden bu be1aaatta 
deniliyor ki: 

.. Karadai•• v...-.,.·,a 
ilhakı, aclaletmlilderla en blJl
fGdGr n il• mWetia kendi ... 
kaddetatım taJia preuibiiae .. 
pyirdir. • preulp, .,. ... 
letl.e ............ .. 

Vabt KataMta ....... , ... ..,,..f 

Mücadele Edilecek Bir 
Dert Daha: Tecavüz 

Alliye 2 (Hami) - Defterleri kapanan 1911 wııell wfmda; 
AWye kaı• clalailiacle ae .... *-il ın·- b1cledll•':llı. • 

wak' alana eberiyeti, wn.... klylere aittir. Y apblam tahkikata ...... 
... 'ftlkaatın eberİIİDİD cereyaa .. kH flyledir: 

Datda qgul balwa ta.çap. bir ftJ• mltw:lcllt n ıllt•• 
tarafından kaçmlıyor, on b.., Jirmi tb alakoaulayor, IOlll'a ... ..._ 

liyor. Muayene tarihi, bu 1antle uman ıeçtifl iP. tayia ......,.., 
tecavld iapat mlmldba o&amı,or ve Wrçok biçar~ Ulda clelDı' 1 
yBdaclen llJU ujruyor. 

Ba ıau.- ..., Alli,e. natl ayda iç im IİJU ecliyor, dımılte 
tir. Rabm ft •ıdiMlv, dikkati celbedecek bdar di·tllr~ ...... 

Vergi Şayiaları zerine Bektirlann Ter«ldüdı 

-......-. .......... "' .... 



2 Sa1fa . - SON POSTA Nisan 3 

-Halkın Sesi J (Günün Tarihi 

Yunan Meclisinde! _________________ -=:.______ Şehir Meclisinde 

Bir Münakaşa Ve KAÇAK ET Afyon TUZ l A Nisan Devresinin İlk 
Biıdeki Telakkisi --- _ __ içtimaı Dün Yapıldı 
l'•naa Mec:liıiode Başvekil Veni· 
Hlo.ela Muhalefet Fırkaa1 Reiıi 

Çaldaria araınnda rcçcn şiddetli 
bir münaka.-ı, Son Poata sütunla· 
nnda da nqredildi. Çaldariı, kıra
liyctçi naıırları kurşuna diıdiren

leri tekrim etmekle muarızını it
ha• dti. Veniuloe, onl"'"• mua
nıları kurşuna diıdirdit<lcri için 
detiJ, inlulip yaptıkları için tck
rim ettiklerini söyledi. Her hd fi
kir de şayanı d!kkattir.Bu ~özlerin 
biıim kariler üzerinde bırakhğı 

aui iıe dün, şöyle tespit edebil
dik: 
lllt ... t Nuri Bey Yqllköy lstanbul 

taddnlade 12 

- M. Venizclos bu beyana
tile siyasette :ıafer pala ile değil, 
deha ile temin edilmek lazımgel
diği kanaatini ilan etmektedir. 
Bu fikir, pek doğrudur. Lakin 
siyasi zaferlerin bazan pala ile de 
istihsal edildiğini bize tarih bir
çok misallerle gösterir. Y almz 
bu gibi zaferler fikir ve deha 
kuvvetiJe istihsal edilen zaferler 
kader resanete malik olamaz. 

• 
Sabri Bey - Be11iktaş Ihlamur Nddcai 41 

- Mösyö Venizelosun muha
liflerden M. Çaldarise verdiği 
cevapta büyük bir siyaset dersi 
vardır. Herhangi muhalif bir 
fikrin bazu ve silah zorile değil 
yine makul bir fikirle imha edi
leceğini söylüyor. Yunan Başve-
kilinin siyasi rüştünü idrak etmiş 
bir devlet adamma yakışan ince 
nükteleri çok hoşuma gitti ... Bu
gün yüksek makamları işgal eden 
trl2 ihtilalci rüesasını M. Gonaris 
Te arkadaşlarmı öldürdükleri için 
değil fakat memleketi kurtardık
ları için tekrim ediyoruz11 Jiyor. 
Hakikaten fikir için adam öldür
mek orta devirlerin terkedilmiş 
vahşi bir usulüdür. 

• f'lkret Bey - Taksim Sıraservilu JOI -

- Dünyada her şey fanidir, 
şahıslar da ölür. Fakat fikirler 
daima yürür ve yaşar. Bir fikri 
yok etm'ek için kafa uçurmayı, 
ben kanserli bir hastanın yara1a
nna dokunmıya benzetirim. El 
ıürülen bu hastalık şiddetini art
tırır. Zararlı görülen bir fikri ta-
fıyan kafayı kesmektense o fikri 
mantıki münakaşa ve müzakere-
lerle düzeltmek, o fikri tamamen 
öldürmek ve yok etmek demek
tir. Fikirler ayni zamanda sari 
bir mikrop gibidir. Taşıyan adam 
ölmekle onun sirayeti takim edil-

1 
miş olmaz. O mikrop hakikat 
aüngerile dezenfekte edilerek 
sirayetinin önüne geçmek lazım- 1 
d1r. 

Bir Haftada 
180 Okka 
El Yakalandı 

Belediye zabıta memurları 

son bir hafta içinde 180 okka 
kaçak et yakalamışlard ır. Bun
lardan hem en hepsi yenemiyecek 
kadar bozulmuş ve kokmuş ol
duğu ıçın müc;adere ve imha 
edilmiştir. Yakala nan etlerden on 
okka!ı koyu:u (20} okkası dana 
(120) okkası sığır ınütebakisi de 
kuzudur. 

Bir kısmında P endik, bir kı s

mında da Mecidiye damgası var
dır. Mecidiye köyünün şehir hu
dudu içine ahuma kararı henüz 

Dahiliye Vekaletince tasdik edil
mediği ıçın buradan getirilen 
etler kaçak addedilmektedir. 
Belediye kaçak et ihbar edenlere 
şimdiye kadar ( 150) lira kadar 
bir ikramiye vermiştir. 

Mütehassıslar 
lktısat Vekaleti Yeni Bir 

Karar Verdi 
Türkiycde bulunan müessese 

ve şirketlerde çalışan ecnebi 
mütehassısların yanındaki Türk 
muavinler henüz kafi derecede 
yetişmedikleri için İktısat V tkA
Jeti ecnebi mütehassıslann bir 
müddet daha Türkiyede çalışa

bileceklerini kabul etmiştir. An
cak on mütehassıs kullananlar 5: 
altı kullananlar J, dört kullananlar 
2 mütehcssıs kullanabileceklerdir. 

. 
iflas 

Üç Tacir Hakkında 
iflas Kararı 

Kapalıçarşıda trikotajcı Vitali 
Behar, Galatada Perşembe paza· 
rında Marikyan, Beyoğlunda 

Ekonomidis Ef. ler iflas etmiş
lerdir. 

Zarar Ediyorlarmış 
Hükumet nisan ayı için lstan

bula (60) vagon şeker vermiştir. 
Toz şekerler 34,5, kesmeler 
39,5-40 liraya satılmaktadır. 

Tüccarların söylediğine göre 
bu ay şeker faz.la verildiği için 
her tacir çıkardığı malı (150-200) 
lira zaranna satmaktadır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

D •• k J d ş Şehir Mecliai dün nisan içtiınaına un Ü çtima a ehir Hududu batlamıttar. EneJa Kııraapç mez-
babasınm 930 hear.bı kat'i maıbataal 

Neler Görüşüldü? Da/ıi/ine okunmuştu. Bu rapora nazaran 930 

Dün İzmir ve lstaobul afyon 1 Al k bütçesine (1,740,000) lira muhamnıen 
lnmlya a nridat kondutu ve buna mukabil d~ 

tacirleri Ticaret Oda~ında top- C ( 1,674, 184 ) lir.1 ta hs il edild iği ve 
landılar ve son vuiyd etrafmda - - muraftan da C 119,364 ) lira ta,arruf 
müzakere yaptılar. İçtimada Leon Mezbaha varidatım arthrmak ediJditi anlaşılarak cncümc11e havale 
Taranto Ef. ile di~er iki tacir maksadile Mecidiye köyü gibi edilmi,tir. Bundan sonrn nalbantlara 
fiat . ~üşmesinin onune ~e~- Tuzlaya k~dar olan ~ahanm da vcril~cck dıl :yeln ı mc ,.e sıhhat raporu 
nıek ıçın afyoncul:lrımızm bırhk şehir hudutları dahiline al nacağt harçları, üc:rct:i B r:led iye ınemurJannın 
yaJ>arak müşterek çalışmaları h kk d b" . d b l d" taheintı Jhrüla~ ·z.rn n 9JO senHi 
f·ı · · .. d f t . 1 h'" a m a ı r ı;c.yıa an e ıse ı· 
ar<r;m mu a aa e mış er ve u- 1. ! B h d" 1 k'k kat'i ht"up tc l. ik raporları olru-

k • 'et•111 de b cf .. Ü J .. - .• •• ıyor< u, u us :.ısla un tan ı at un. unu UŞl ncıugunu . . nar;ık ait old ulc':- n encümenlue 
söyiemişlerdir. ya~tık ve. b ı haberı~ ıade.~~ bır havala edihnişti . i k inci iftinıa far-

Fakat lzmir tacirlerile diğer şayıadan ıb ırt-t oldugunu ogren- tamba ('Ünü yapı· ıcc:ktır. 
İ5tanhul tacirleri, Türkiyenin da- dik. Belediye reis muavini bunu Ha~ '~ Evinde 
ha ziyade uuk şark ve Amerika tekzip ettiği gihi daimi encümen 
memlelcetleriue afyon sattığını , azasından Şerafellin Bey de 
fi~t düşkünlüğünün kredisiziik- şunlan söyle'lıiştir: 

Halk Evi tiya r..J fUbesindc dün., 
toplanılmış, E ·luı.:rul Muhain, Rati' 
Rıza, Hüsnü, R f.k Ahmet Beyler 
idare hey~tinc s çi ınİ'itir. 

teu ileri .geldi~ı~i söylemişler " - Bugün Jstanbul belediye 
ve Afyo.•.ı ~ıcarctmın serbest kal- hududunun ~enişliğinden ve dağı-
ması mutnıeasmda bulunmuşlnr- ki . d ·ı · t · • T zl 
d 8 f b. J'k · h. k n ıgıo .:o şı {aye cıyız. u a 

ır. un ar ır ı ve m ısar şe - . . . . . 
Spor arayı 

linin afyon istokunu mahvedeceği gcçen!erde şehn. meclısın~n . bı_r 
fikrindedirler. Bunlar fikirlerini lmrarıle Kartala ilhak edılııııştı. 

Bc,ikta~ia!..i Çırağım ıarayının 

tamir edi e re1< Spor sarayı şekline 
konulması h:ık' ın •a bir ta VTur 
vardır. Bu fi 'cri, Denizcilik .ı;ubcai 
re:.si Ekrem Rüştü B. ortnya ntım,tır. 

şu suretle izah etmişlerdir: Son şayia bunda11 galet olsa 
0Sırbistan senede 14 morfinli gerektir. Yok!\a Tuz.lanın şehir 

(1500) sandık, Türkiye ise hududu dahiline alınması tasavvur 
( 11) morfinli ( 7000) sandık b"J d"I · · 
afyon istihsal etmektedir. 1 e e 1 memaşhr." 

A} rıca Dcniı.ci ik şubesi için Al
manya dan bir nıüteh:ıs.1' gctiril
mt!ktcdir. 

Dünya tıbbi ihtiyacı ise(3500J 
sandıktır. Buna naz.aran son itilaf 
mucibince Sırbistan morfinden 
yüze 30 kazanarak satışın yüz
de otuz beşini verecek, biz de 
geriye kalan yüzde altmış beşini 
satacağız. 

Şu ha!de mukavele mucibince 
Sırbistan senede ( 1 100 ), biz 
ise ( 2000 ) sandık afyon ihraç 
edeceğiz. 

Birinci Bahtiyar 
iş Banka

smm tasarruf 
kumbarası sa
hiplerine ait 
nisan kur'ası

nın çekildiğini 

yazmış ve bah
tiyarlann isim
lerini de kay~ 
dctmiştik. Bu· 
rada gördüğU. 
nüz resim, 
kur'a netice-

sınde birinci 
çıkan ve ( 7 50 ) lira kazanan Ma
cide Mümtaz Hammdır. Macide 
Hanım on bir yaşındadır ve iki 
seoedenberi 14.5 lira biriktirmiş
tir. Bu küçük hanımın kendinden 
lc:üçiik Mesut isminde biı· kardeşi 
vardır. Küçük Mesut şimdiye ka
dar biriktirdiği paraları ab1as•nın 
kumbarasına atarmış. Fakat ab
lasının başına kumbara sayesinde 

I devlet kuşu konduğunu görünce 
küçük Mesut ta bir kumbara 

alnnya karar vermi~ :ir. 

işçiler 
Keyfi Olarak işlerinden 

ÇıkarıJamaz 
Son günlerde bazı şirketler 

mahdut mahiyette tasfiye icrasına 
başlamışlardır. Bu cümleden ola
rak bir değirmen şirketi de son 
birkaç gün ıarfında eski işçile

rinden birkaçını çıkarmıştır. Öğ
rendiğimize göre vaziytten haber
dar olan Ticaret Müdilrlüğil, 
İşçilerin keyfi oluak işlerinden 
çıkarılamıyacağım şirketlere t~b
liğ edecektir. 

Bir Sefkat Eseri 
' Nudiye isminde hayırpervu bir 

hanım Osınaniye .Matbaasının bulun
duj'u binadaki yüzd e kırk be h isu
aini Darüşşafakaya teberru et .11 işlir. 

Bir Lira Rüş\let 
Çeşme meydanında oturan 

Mehmet memnu siiah taşıdığından 
karakola götürüliirken, Mehmedin 
arkadaşı Kadir polislere bir lira 
rilşvet teklif etmiştir. ikisi de 
mahkemeye verilmişlerdir. 

Avukatlar da Tacir Mi? 
Ticaret Odası, avukal:lann l, cir 

olmadıklarını, fak at iş idarchancıi 

açan avukatlann Tıcaret oduınn 
yazılmaları lir.mı geld iği fıkrindedir. 

Ş k 1 Mals Geldi 
j ayet er Darülfünun mütehassısı Profesör 

- - - Malş dün fsviçredc n gelmiştir. Rapo-
Şark Demiryollarından runu mayıs n ihayet" nclc verecektir. 

Şikayet Ediliyor Muhiddin Bey Ankarada 
İstanbul Ticaret Müdürlüğü Vali Muhiddin Bt>.>İn bugün An-

mıntakasınet dahil olan Ticaret karaya gideceği krydcdilmcklcdir. 

ve Sanayi Odaları temennilerini . iş Bankasrnda 
peyderpey Ticaret Müdüriyetine iş Bankası Şube Mü dürleri ara.-
göndermektedirler. Bu temenni- sında bazı nakil ve tahn vvüller ya-

pılmıştır. Umum Mtirlür Celal Bey 
lere nazaran bazı odalar Şark de bu sabah şehrimize gelmi~tir. 
Demiryollanndan şikayet etmekte, • 
bazıları da vilayetlerinde birer inhisar/arda 
banka tesisini istemektedirler. 

Kendini Oldürmek istemiş T a~f iy_e. . 
Göksuda oturan hademe Em- Tutün Inh ısarı Mudilr Vekili 

rullah efendi ile zevcesi ikbal H. Hüsnü Bey ta~f,~e. i~~ hakkmda 

d bl, k 1 t B temaııla bulunma < ıçm dun Ankara-
arasın a r avga o muş ur. un- . . . . . · ~· 

d .. t . l İkb ) '-J 1 ya g ı tmışt . r. Ankaradan bıldırıJdıgme 
aa mu ecssır o an a .- anan. · h" ı · '-- d ı 

na:ıaran ın ''ar a rın yenı K<"l ro arı 
l~ntürdiyot v~. gözt~şı içerek in- tevhit şekline gö:e yap lmışhr. Ya-
tıhara teşehbus etmıştır. kında taıbikata geç ı~cekt; r. 

Pazar Ola Hasan Bey Ve Küçük Esnafın Ta~ . 
------------------------------

· ı 

1 - K.omşu Hasan Bey, haberin , 
"Var mı? Kliçük esnaf dükkanlarını azalta

caklarmış. 

.. 

2 - Komşu - Bak şu kasap 

kanları lüzumundan fazla ımış. 
dük- ı 3 - Komşu Bak şu berber 

kanları da lüzumundan faıla imiş. 
dük· ı 4 - Hasan Rey - A) ol, bu dük

kanlar azalırsa rekabet kalka r geri kalnn 
kaımplar derimizi yüzerler \ e geri kalan 
be Lerler .ı" kn rıibi tüy" ~ iJ -:;el lar, 
kouııu ! 
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Müntltlricatımızın çoklu
ıundan Dercedilememq
tir. 

-== Niste Bir Facia 
:ezayirli Hayrettin Pa .. oın 

Torunu Kendini Vurdu 
Paristm hilcliriliyor: CezaJidi 

Hayrettia Pf. toraalaındm Ye 
llala9aat Be,m otlu Sadik W. 
A?at Be,U. Niate sebebiyet ""'" 
diri kanlı bir facia fimdi bu 
k~bar ~uhitia canlı ;e heyecaalı 
bır dedıkoduau halinde çalkanıp 
duruyor. 

HacliM tudur r 
Sadılr bin Ayat, _ıeçea IUINafij 

sonlarana dotra His ciftflllda 
muht.,_. bir otele İllmİflİr. Be
raberinde bir bdiil ftrdır. Otel 
defteriae ...... diye kaydettir· 
mi;tir. lCaR bir zaman sonra 
IMiı Çift arasında geçil"liılik 
batlamaş, girült& ve kavp!ar 
etrafı rabatsaz edecek kadar 
ilerilemiftlr. Kadın, artık &u ba
yata tHımmll edemiyeceiini 
dJlerlc• Sadak Bey de her ıece 
~aba kartı otele ıelmek lcle
hnden ~çemiyordu. Nihayet 
kaclm. eekiz fafllldaki çocuğuna 
alarak Sacide Be,ha . civada otu
ran Nlrasm ,_... iltica etti. 
Fakat Sachls Bet için etki haya
b, daha ....... bir 8Ufette 
devam ediyordu. Ba Hfer ,_ ... 
.. feYbllde .ani bir bdua 
peyda olmawta. 24 1-ti~da ka
darda. t..i K..- 11art_.oncl& 
F.a1c19 ... _.,. PW at-.e
milteri ..._ ifa-
"" idi •• koeumdaa ayn ya· 
ııyorda. 

Daslralyanın ertesi günii ka
dınla Sachk Bey itle Oz~ri otele 
ıelmitlerdi. Doğru od~I..,.. 9.k-= !!:r.Q da birkaç el 

Taltallca seslerinin Jelcliil 
hlete kofalllar, ........ lulii 

akan bir gençle karfdatmıflardı. 
Bu genç: 

.. _ Kadmı kmteılllll PiJe 
feryat ..U,~ la ....,_ dlit
mOş we bayalmıfb. l!a genç Sa
dık. .Ber bia Ayatb. ltaret ettiii 
oaa ıitlkametine koJ&Dlar, Ma· 
dam Martensonu yatağına mu-
••t bir halde srlnlller. Ka•• 'IPI at*b. Kalbı· · aahlye8inctea 
iki kQlfllD yeınİf ve llmlftü. 

Sadık Beyin de yara. kalbin
dendi. Fakat yaşıyordu. Derhal 

'-*'•eüae kalclanlda. v.a-
1et1 Wtais .ımula beraber bı:-
tulnalt ~i dacle ·~ g1111-
cl6. M ~ balaaa 
bir mektup, t ~i 
tiyle •pit ediyo• 
~fiıdea; kimse . ınlllir.ı 

cleji16. EYltnemediiimk" .ao· lllllır" 
ki ilmiye karar verdik." 

Elld bir itiyat Delicesi k~ 
dileriae preaa 1n._. vueo A1at 
...._ efradı umumiyetle Fran-

ot.r•alctaclular. ~ 
Pafa•• tenualancLr. 

Sadik Bey GrWi- ... kt ...... 
dea .._ mUlaMilll olarak çak· 

• .,.....c1a Wr paçti. 
IÇosmopetit •ıı•'lilMle ._. 

·~ bir .... idL Nltelda ...... 
llarl...-•e da NW9 Kozmopolit 
•ubitinc:le tantfnufb. 

Soa Poeta: Ba utm t.t..
baalcla akrabaaandaa bir zat ...... 
varclar. t.ı Retit bia ~attqı. v...._ Be . """ ,...._. 
fa Yaldıı ~1~0-
nuocli laW et yuifitMitlfbr 
Şimdi, oahaad• Kutu banm~ 
uhibidir. 

Son PostanınResimli Malcaksi 

ON TELGRAF HABERLERİ 

Din ..... 80juicinde tok 
prip bir deniz kaua, dalsa dot-
raau ifitilmemiı bir macera ol
muttur. Saim Efendi isminde bir 
....... ıoz dlln akşam aaat bette 
Kireçbanandu K6prllye ıelmek 
...,.. ftpmll binmiştir, Fa~ 

claipahk ,..-.ri 
olarak yan yolda •purda1t denize 

dlpalf, aaCak vapur tenha ol
duğunchm blldiaiain d8ftttGn& 
kim.-.. ......... tabii Yapur 
ela yofaai11 de-.. etmiftir. z.t.alh 
s.llil ... tıeree denizde 

iSTE 

çabala~ " imdat! " cliıe U..: 
pmq. fakat ort81tk ~ 
icia kendiainl ~ • JHm 
eden olmamlflar. Ne İ9e adamca
jaz y&ane blldiii içia bir ba1li 
diclindlkt. sonra b).a bir mlfld
lltla mleadele ederek keadiliel 
llllWli atabUmiftir • 

Mançuride 
Çin Ve Japon Kuvvetleri 
Müte ·y 

Hususi 
Hatatt$r 
Matllai 

e 
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• Vak'a/ar Arasında fEMLEllET HABERLERi Takvim Yaprağı 

Muallimin Çocuğu Dövmek 
Hakkı Yok. Anne Ve 

Babanın Var Mı? 

......................... ...s._ ... _. __ ................................ JV;sah 
Aydında Hayvan Hırsızhg"" ı Ayında Neler 

Dayak atmak yasaktır. lki 
ferdin biribirini, erk~ğin kansını, 
muallimin talebesini dövmesi ka
aunla menedilmiştir. Hatta Hi
mayei Hayvanat Cemiyeti hay· 
•anlaran d&vülmesine karfl bile 
bir kanun çıkartmıya teşebbftı 
etmiş, ve belki de çıkartmıştır. 

Fakat gazetelerin havadis 
sütunlarına bir nazar ederseniz 
fU vak' alarla karşılqırS1ruz: 

... Filin hanım, kocası falan 
beyin kendisini dövdüğü için, 
talik davası açmlf, mahkeme 
phitleri dinledikten ıonra talika 
karar vermiştir. Bu vak'alar bir 
cleiiJ, beş değildir. 

* Dayak yüzünden mahkemeye 
d8fea, zemmü kadih ve tahkir 
davalan mahkeme istatistiklerinde 
oldukça büyük bir yer işgaJ eder. 
Hatta katillerin ek1eriyetini te
laevvüren katıl tqkil ediyor. 

* MuallimJ~rin talebelerini döv· 
meai, Kanunu Esasiden gayri 
Maarif kanunlarile de menedil· 
miftir. Buna rağmen sık sık bu 
•ak'alara şahit oluruz. Geçen 
gftn bir sabah gazetesi Baksrk&-
yftnde Muanez isminde bir k•zm 
kulağını muallimin kopardığını ve 
bu yftzden mahkemeye dfiştük
lerini yazdı. • Ayni gazete Sarıyerde ilkmek· 
tep ikinci auııf talebesinden Zeki 
19mindeki çocuğun müdür tarafın
dan dövüldüğünü, ve çocuğun 

kan kustuğunu yazdı. Dayak 
cennetten çıkmıfbr, dövülmüş 
altın parlak olur, derler amma, 
böyle kulak koparır, kan kustu
rurcasına değil • lnaanlana istimar edilen bir 
.m 11DJhndan çıkıp insan sınıfı.. 
na geçmesi, izzeti nefsine ve in· 
aaabğina yapılan hürmetle aşiklr 
elur. Dayak, hayvanlar için hile 
hir terbiye vaSJtası değildir. Doğ
rudan doğruya bir tahkir, kin 
•e intikam vasıtua olan daya· 
ğın, bilhassa mektep muallimleri 
ve m6dyrleri tarafından tatbik 
edilmesi, doğru olmıyan bir 
harekettir. 

* Yalnız turada bir noktaya 
dikkat lazım; evlerinde annele
rinden, babalannclan dayak yi
yen çocüklarm bu hakkı kabul 
ediimiş midir? Anne ve babanın 
çocuğunu dövmesi, muallime döv
mek için hak vermeL Amenna ••. 
Fakat dayakla te. b "ye edilmiye 
ahşmış çocuğu, nezaketle terbi
pnin de pek koJay olamıyaca

ğlnı anne ve babalar da düşün
melidir. 

Siperisailuı 

Bir Mahkum 

Hırsızlar Oküzlerin Etlerini Menderese 
Atmışlar Ve Derilerini De Satniışlar 

Aydın (Hu
susi) - Son haf
ta zarfında ci
var köylerde 
hayvan hırsızlığı 
hadiselerine sık 
sık tesadüf edi-
liyor. Bu hırsıı
hk hadisesinden 
maznun olarak 
yaka 1 ananların 
miktarı on kişi 

kadardır. Bilhas-

Hüsnü , Meh
met oğlu His
nü, kalbak otlu 
Mehmet, Ahır

köylü Fuat, Ha· 
san oğlu Hüsnü 
ismindeki kim· 
scler olup der
hal tevkif edil
mişler ve Ad
liyeye teslim o
lunmuşlardır.Ke
ailen öklizlerden 

sa bu hırsızlık bir kısmının de-
hadiseleri şu şe- rileri de bunlann 
kilde yapılmıştır: tızerJeriade bulan· 

Menderes ke- maflur. Maznan-
narında Koçarlı lar öküzleri kes-
yolu üzerinde A.qdında gaka/anan lıagvan lıırsızları bir arada tikten sonra etle-
Kizım Beyin tarlasmda çalışan 1 öküzlerin ancak derileri buluna- , rini Mend\!res nehrine attıklanm da 
Hüseyin çavuş gündüzleri çift bilmiştir, Takibe girişen zabıta söyfemişlerdir. Bu maznunlar bay-
ıürerek geceleri ökiizleri tarlada bir hayli araştırdıktan sonra van hırsızlığına ait kanuna tem. 
bırakıyormuş. Hüseyin çavuş ge- ökilzlt:rin kesildiğini öğrenmiş ve kan muhakeme edileceklerdir. 
çen sabah tarlaya geldiği zaman deriler Aydın pazarında bir da- Öküzleri çalınan Hüseyin çavuş 
öküzlerin yerinde yeller estiğini bağda bulunmuştur. Bu ip ucu bana müracaat ederek şunlan 
hayretle g6rmüşt0r. Bu vaziyet ele geçtikten sonra tahkikat de- söyledi: 
karşısında telaşa düşen Hüseyin rinleştirilmiş ve neticede öküzleri "Kuzum beyim, sizin gazeteye 
Çavuş mes~leyi bekçilere haber çalarak kesenlesin kimler olduğu yazmıL Öküzlerim çalındı. Benim 
vermiştir. meydana çıkanlmış ve yakalan- çiftim şimdi boyunduruksuz kaldı. 

Bu şikayet üzerine derhai ta- mışlardır. Ne yapacağı şaşırıp kaldım.,, 
kibata girişilmiş, fakat çalınaıı Bunlar Acarlar köyönden pepe E. V 

Portakal 
Limon VeMu2 
• 
ihracatımız 

Aliiye ( Hususi ) - 931 
Teşrinievvel bidayetinden 932 
şubat gayesine kadar yalnız bi
zim kasabadan sevk ve ihraç 
oluna• portakal adedi (6, 794,840) 
lime. ( 1,870,380 ) , mandalina 
( 946,878 ) dir. Üç gün devam 
eden bir poyraz, bu sene muz· 
lan kavurmuştur. ihraç edilen 
muzların miktarı geçen senelere 
nispetle bu sene pek azdır. 931 
eylfıl bidayetinden şubat gayesine 
kadar ( 1192) okka muz ihraç 
edilmiştir. Fısbk, badem, ceviz 
içi, arpacık aoğan, tereyağı göze 
çarpacak derecede ihraç edil· 
miştir. 

il. ASIM 

Müreftede 
Havaların Fenalığından 
Bağ işleri Geri Kalıyor 

Mürefte ( Hususi ) - Son bir 
ay zarfında mütemadiyen yağan 

. kar ve yağmur bağlarda çalış-

mayı imkinsız bir hale getirmit
tir. Bağlan budamak ve kaz
mak zamana geldiği halde bu 
itler çok g~i kalmııbr. Y aloız 

Hayat Niçin Pahalıdır ? . -
lzmir Ticaret K'omiseri 
Bir Rapor Hazırladı 
lzmir, (Hususi) - lthalihn 

tabdidinden sonra tehrimizde ha· 
yatın yüzde 13 nisbetinde paha
lıla1ıdığı resmen tespit edilmiştir. 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğii ko
miserliği tarafından üç aylak tet
kikat neticesinde çok şayanı dik· 
kat bir rapor hazırlanmış, lktısat 
VekAletine gönderilmiştir. Rapor
da, hayatın pahahlanmasına esas 
olan sebepler şu suretle izah 
ediliyor: 

landa ve Fransız frangı üzerinden 
tediye taJebind~ bulunmaları. A
merika hükumetinin ihracat resmi 
namile yeniden ihdas eylediği 

bir vergiye karşılık olmak üzere 
beher çuval kahveye 15 fillng 
zam yapmas•, lzmir Belediyeai.oin 
oktruva resmine mlihim miktarda 
zam yapması, hariçten gelen em-
teanın kontenjan milnasebetile 
sıra alabilmesi için asgari birkaç 
ay gümrükte kaldığından ar
diye vermf'!kle mükellef tutulmasa, 
gümrük ambarlarının muvafık 

şekilde inşa edilmemiş olmasın

dan dolayı emteanm sellmeti 
için sigorta ettirilmesi, lzmir 
gümrük hamallan tarifesine zam 
yapılması. 

Raporun bundan sonraki kıs
mında bayat pabalılağlmn lstan
bul, Adana, Konya ve Antal
yaya nispetle daha ehven oldu
ğu rakamlarla izah ediliyor. 

M bk H - d T ileride üzümlerin büyftmesine 
a eme uzurun a en~ .. timdiki yağışhğan fayda11 doku-
türdiyot içmek istedi nacağı şüphesizdir. Amele fazla 

Tahdit tedbirinden sonra tüc
carlarımız tarafından sipariş edi
len mallar, daha mahallinden 
tahmil edildiği esnada satı cı1ann 
bankalarda kredi açılmasmı ta· 
lep etmesi, maim tutara üzerinden 
teminat makamında beher lngi
liz liraSJ için 50 kuruş zammet
tirilmek suretile nakden banka
ya depozito yatırılması, ayrıca 

faiz talebi. Avrupa tüccarları 
İngiliz lirası lizerinden bağlan
dıktan taahhütlerini, İngiliz li
r881mn karar11zlığı sebebile Ho-

Edirnede 

ADNAN 

1 
Ercişte 

Barhn Tlitün inhisarı Muba- ve yevmiyeler ucuzdur. Yeni ola-
aebecisi Ragıp Bey 8artmda mu- rak beş yiiz bin bağ çubuğu 
hakeme edilmiş ve bir sene bap- dikilecektir. Kavun ve karpuz 

bk.. ı tu M z.iraatine de ehemmiyet verile-ae ma um o muş r. azqun, kf 
karar okunduktan sonra cebinden ce tr. 

bir tentnrdiyot tiıesi çıkarmış Edirnede Sinan ihtifali 
•e içmiye teşebbüs etmiş, fakat Edirne ( Hususi ) - Koca 
yetişilerek şişe elinden almmışbr. Mimar Sinanm ölümünün yıldö

Kelebek Hastahğı 
Bartin kazası dahilindeki k~ 

yunl<1rda kelebek hastalığı %uhur 
etmiş, bu yüzden telefat vuku 
bulmı}'a başlamışlar. 

numu münasebetile şehrimizde 
büyük merasim yapıldı. San'at-
kirın hahr.tsı taziz edildi. ihtifal 
merasimi Koca Sinamn en biiyük 
eseri olan Selimiye camiinde icra 
edilmiştir. 

Bu Sene Taze Meyva 
Çok Olacakmış 

Edirne ( Hususi ) - Havalar 
bir türlü dilzelip ısıoamadı. Bu 
yüzden ağaçlarda lhenüz uyanıklık 
alameti yoktur. Bununla beraber 
havalar devamlı soğuk geçtiği 
için bu sene taze yemişlerin çok 
mebzul olacağı tahmin ediliyor. 
Şimdi ilkbabann ılık günefİDİ 
bekliyoruz. 

Bir Okka Halis Koyun 
Eti On Beş Kuruştur 
Erciş (Hususi) - Kasabamı· 

zın bayat ucuzluğu diğer mem
leketlerin hepsinden daha fazla 
olduğunu iddia edersem yalan 
söylememiş olurum. Bu sözümü 
aşağı bildirdiğim fiatler tasdik 
edecektir: 

Dokuz on yumurta beş kurut, 
bir okka koyun eti on beş ku
rUft beıli bir tavuk veya laoru 

Yapılır? 
Nisan ayındayız.. 31 günlük 

marb da tarihin ve takvimi• 
keyfine bıraktık, gömdik. Artık 
soğuk ve hırçın bir kıt bitti, ılık
tan •cağa doğru uzun bir yas 
meftimi başladı, diyebiliriz. Acaba 
diyebilir miyiz? Şubatm aksiliğin
den bıkmıt, belki gOneş yllzl 
g6rihiiz diye martı, bir sevdazede 
hasretile beklemiştik. 

Fakat o, bize hiç yüz verme
dL Surabnı bir karış aab. Bizi 
titretti ve dondurdu. Bir çoğumuz 
belki de hakiki manasile ''kazma, 
kirek ,, yaktık. Biz onu sevdik, 
o bizi şamarladı. Hep 6yle de
ğil midir zaten? Okşanılan kedJ. 
lerin hrmaladıklan, sevilen kc;. 
peklerin ıs:rdıkları az mı görülilr? 

Ne yapalım, ümit dünyası .. 
işte nisana da, içimi~i belki bir
az ıhklatır ümidile bağrımıza 

basayoruı. Nisanı, gönlümüzü ae
vindirir ümidile karşılıyoruz. Bel
ki evet ve belki hayır. Fakat ne 
çıkar ? Ölen ümitlerimiz okadar 
çoktur ki arbk bayatın ters tara
fına adamakıllı alıştık, kanıksadık. 

Fakat bu işin biraz da felse
fe tarafı... Şimdi hakikate baka
hm : ihtiyar, gün görmüş, yıllar 
devirmiş ak sakaU. takvim diyor ki: 

" Nisan, bağlara, bahçelere 
faaliyet, havaya ve denize sükiı· 

net getirir. Dede1erimizin bereket 
saydıkları yağmur bu ayda çok 
yağar. Bağlar, ağaçlar budanır. 

Sebze fideleri ekil'r. Çiçek bah
çeleri düzeltilir ve daha neler ... " 

Sınıfta Kalanlar 
Hususi Mekteplerde Yuka· 
rı Sınıflara Alınamıyacak 

Geçen sene hususi Ortamek
teplerdon birinin resml mektep
lerde sınıfta kalan yirmi talebeyi 
bir 11nıf yukari olarak kabul ettiği 
giriilmüş ve talebeJer mektepten 
çıkarılmışb. Maarif Vekileti bu 
gibi vaziyetlerin tekerür edil 
mesi ihtimali olduğunu düşünerek 
resmi mekteplerde sınıfta kalan 
talebelerin hususi mekteplerde 

yukarı amıflara alınmaması ve huıu! 
tahsil gördükleri için imtihana 
tlbi tutulan t'!lebelerin de sıkı 

bir ıekilde imtihan edilmesini 
bildirmiştir. 

Maarif ldare'>İ ve Vekalet 
Müf ·ttişleri hususi liseler ile, 
ortamektepleri sıkı bir teftişe 
tibi tutmaktadır. 

Lokantalar 
Belediye Doktorlan Tara· 
fından Rapor Verilecek 

İçinde yiyecek ve içilecek 
sahlan bütiln dükkanlarla lokan
ta, birahane, gazino gibi yerler 
yeniden açılarken şinıdiye kadar 
belediye doktorları taraf ında11 
binaların sıhhi vaziyeti tespit 
edilmiyordu. Bundan sonra bu 
gibi yerlerin küşat tezkeresi ve
rilmeden evvel belediye doktor 
lan tarafmdan da muayene edi
lerek sıhhi olduklarına dair ra"' 
por yazılması kararlaştınlınışhr. 

-- ~ 
on, oa iki buçuk kuruş, en Ali 
yağın okkası kırk elli kurut
Bunlar perakende satış fiat eridit• 
Toptan· tabii bu fiatlardan d3hl 
çok acma al•·" mii=killcll-
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Bir an. belki uzun bir an ton· derhal bir yatak verdileı". 
ra, oldukça garip bir surette * 
!.itin sokağında t t numarala Salı. 

evin ön6nde bulunuyordum. Evet Güneşli, sakin bir gün. Kar 
bir defa beni buraya getirmiı erimi~ti, her tarafta hayat, sevinç, 

olan bir arabacıyı burada dolan· şen ve mütebessim simalar fışkı-
dırn'ıştım ve burada kimseye nyordu. Havuzlardan yükselen 

gfüünmeden evin bir kapısından sular, güneşin ziyası altında pa-
iİrmiş, d' ~erinden çıkın ştım. nldıyan blrer tak halinde tekrar 

Bir ~aniye kendimi toplamak havuza dökülüyordu. 

için bekledim, ra ikinci defa Öğleye doğru, KomandörUn 
olarak otelin kapısından girdim. on kronu sayesinde muhafazaya 

Barınacak bir oda istedim. Bana devam ettiğim Lotin aokağında· 

ki otelden Ç\khm, tehrc indim. 
Neşeliydim. ikindiye kadar 
en lcalab"lık aokak!arda ge· 
lip geçenlere bakaralc do· 
lqtım. Soııra saat yediye 
gelmeden evvel Olaf mey· 
danma gittim, gizlice 2 numarah 

evin pencerelerine bir göz attım. 
Bir saate kadar onu görecektim. 
Bu zamanı hafif ve tatlı bir ıstı
rap içinde geçirdim. 

Ne olacaktı. Efendi kapıya 
indiği zaman ne söyliyecektim. 
Bonsuvar matmazel mi diyecektim, 

yoksa savurma bir tebe"sümle mi 
iktifa edecektim. Şüphesiz yere 
duğru çok eğilerek selam vere· 
cektim. 

Bu kadar erken davrandığım 
için utanarak 11v:ştım, gö:derimi 

darülfünun saatinden ayırmıyarak 
Kari Y oban sokağında seraeriya
ne dolaıtım. Saat sekize ıelince 
dari11fünun caddeaini bir daha 
çıktım. Yolda yine birkaç dakika 
erken gideceğimi düş6nerek 
adımlarımı ağırlatbrdım. Ayağım 
çok acıyordu, bunun haricinde 
her şey iyi gidiyordu. 

Çeşmenin yanında molayı ver· 
dim ve soluk aldım: iki numara· 
nın pençerelerine bakarak orada 

uzun müddet kaldım. Adam 
sen de, pekala bekliyebilirdim, 

acelesi yoktu belki de bir manii 
çıkmıştı. Ve beklemiye devnm 
ettim. Ah, bütün bunları rüyam· 
da görmemiş miydim ? Nöbetim 
olduğu gece onunla ilk te
ıadüfümO tasavvur etmemif mi 

idim ? Helecan içinde dllşllnmlye 
bqladam we kendimi vaziyett• 
pek emin bulmuyordum. 

Arkamda bir aea: 
- Hım 1 dedi. 
Arkamda bu abürntn clu,

dum, ayni zamanda etrafımda 
hafif ayak aealeri iıittim; fakat 
geriye d6nmedim, 6n6mdeld bO. 
yak parmakhia gözlerim .. pL 
kaldım. 

Ova kit: 
- Bonsuvar, dendi. 
Gülümsemeyi unutuyorum, 

hemen fapkamı bile çıkarmıyo

rum, çünki onun bu yoldan gel
diğini görmekten okadar müt~ 
hayyirim. 

- Çok beklediniz mi? dedi. 
• Aritam ..... 
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Kari Mektupları 

Buğday 
Fiatleri 
V~Köglü 

Son zamanlarda buğday fia
tinin yllkseltilmeaini iltizam eden 
noktai nazarlara karşı Trabzon 
karilerimizden tütüncü lleli Hasan 
oğlu Ali Beyden uzun bir mektup 
aldık. Kariimiz buğday fiatlerinin 
yükseltilmesi usulünün gerek köy· 
lüye. gerek ıebirliye, gerek fakir 
halka hiçbir menfaat temin etmi
yeceğini, buğday fiati kadar tll-
tün ve fındık fiatlarınm da çok 
düfkün olduğunu, k6ylünlln istih
sal edip sattığı şeylerin hiçbirisi
nin para etmediğini yazmaktadır. 
Kariimiz, ekmek fiatlerinin yüksel-
mesile köylünün refaha kavuşaca· 
ğmı bilsek ekmeği 25 kuruşa ye-
miye raZl)'lZ, fakat bu hiçbir derde 
çare . olanuyacaktır. Bilakis bütün 
gıdasmı ekmek teşkil eden fakir bal-
kan elinden ekmeginin bir lokma
sına daha alacağız demektedir. Ali 
Bey;·Trabzonda sabahtan akşama 
kadar en fena şerait içinde amelelik 
yapan bir adaman ancak 40 - 50 
kurut aldığım, bu gibi halkın 
ıeçinmede çektiği sıkıntıları izah 
etmekte ve uzun mütalealer ser• 
dettikten sonra buğdayın tabii 
fiatine yapılacak müdahalelerin 
we ıiln'i terfilerin memleketin ikti
aadiyabnı sarsacağım ilave et
mektedir. 

Bu Nasıl iştir ? 
Bendeniz Almanya ve Ame

rikada senelerce tahsil ettikten 
ıonra memleketime döndüm. 
Oralarda makine mütehassısı 
oldum. Cebimdeki diplomalarla 
bu ihtisasımı her zaman ispat 
edebilirim. 

Bundan bir müddet evvel 
galvanize saç fabrikasına girmiş
tim, geçenlerde beş gün kadar 
hasta yattım. Fakat iyileşip tekrar 
fabrikaya döndüğüm zaman ye
rimde bir ecnebiyi görünce va
tan ve memleket hesabına çok 
milteessir oldum. Hastalık, kanu
nun kabul ettiği en büyük ma
zeretlerdeodir. 

Bununla beraber eğer yerimi 
hir Türk işgal etmiş olsaydı 
kat'iyen müteessir olmayacaktım. 
Fakat memleketin öz evlatları 
dururken yabancılara iş verilmesi 
çok arıma gitti. Alakadar dai
renin harekete gelmesini bek-
liyorum. Şeraf"dtlin 

Gaip Aranıyor 
Ercişten hicret ettiğim zaman

lar hemşirem Ercişli Mahmut 
kııı . Fatma o zamandanberi ga
iptir. Hayat ve meınatmdan hAla 
haberdar değiliz. Bilenlerin ve
yahut tanıyanların insaniyet na· 
mıoa aşagidaki adresimize IOtuf 
buyurmalarmı dileriz. 

Ercl~te müteahhit Nuri Bey 
vuıluile birade ri 

MEHMET 

Cevaplarımız 
Ayvalıkta Sakarya mahallesin

de zeytin ticaretile meşgul Yusuf 
Ziya Beye: 

İhbariye almak kanunun size 
bahşettiği bir baktır. Bu hususta 
daha yüksek makama istida ile 
müracaat ediniz. İcap ederse 
hakkınızı mahkemeden de arıyabi
Jirsiniz. 

lf. 
Bursa Askeri Lisesi 1 O uncu · 

ıumftan Arif Hikmet Beye: 
Bahsettiğiniz gazetenin neşri~ 

yatı hakkında bizim neşriyatta 
bulunmamız mesleki tesanilde 
muvafık değildir. Tenkitlerinizi 
doğrudan doğruya o gazeteye 
lliJdiriniz efendim. 

SON POSTA 

lstanbulda Kitapçılık 
- - ------ ---- -

~fendim, Kütüphanede piş-
miş Yumurta Ne Gezer? 

Müşterilerinden En Çok Şikayet Eden Esnaf Kitapçılardır 

/stanbulda yalnız dükkanda değil, böyle duvor diplerinde ıle kitap &atılır 

Kuzum sizde kanarye var 
mı? .. 

Kitapçı hayretle müşterinin 

yüzüne baktı: 

- Nasıl kanarye? .. 
Şey... Kanarye kitabı 

diyecektim .. 
- Yoktur efendim ... 
Arası çok geçmeden bir 

başka müşteri , içeri girdi: Fa
kat, bu zat , pek dalgın 

bir şey olacak tı . Kendi kendine: 
- Hay aksi şeytan.. Diye 

söylendikten sonra yüksek sesle 
ilave etti: 

- Olur şey değil.. Ismarla
dıkları kitabın adını unuttum .. 

Neydi yarabbi ... Neydi? Ney
di?.. Sonunda bir " cenk •• ola
cakb amma ... 

Bizim ahbap kitapçı, lep de· 
meden leblebiyi anlar takımla

rındandır: 

- Size Cenkleri sayaytm, de
di, belki hatırınıza ge1ir.. Ve 
saymıya başladı : 

. - Bedir cengi ... Mi? 
- Hayır .. 
- Uhut cengi ? .. 
- O da değil .. 
Başını iki tarafa sallıyordu: 
- Allah Allah.. Dilimin 

ucunda da bir türlll söyliyemiyo
rum. Şey Cengi idi galiba .. 

- Muhammet Hanefi cengi 
mi yoksa .. 

Adamcağız: 
- Hah !.. Diye öyle bir fer

yat kopardı ki, adeta ürktüm. 
İstediği kitabı çıkarıp verdiler. 

Ahp gitseya... Hayır.. Bu 
sefer de yapraklarını karıştırmaya 
başladı. Okkaya yuracakmıs gibi, 
bir elinden öteld eline alarak 
tartıyor, kabanı, sayfaların ade
dini, tekrar tekrar gözden geçiri
yordu. Nihayet fiatını sormak 
hatırına geldi amma. keşki hiç 
sormasaydı. 

Yüz para olsun kırdumak 

için dökmediği dil kalmadı ve 
nihayet istenilen parayı verdi. 

Yağlı müşteri kapıdan çıkınca 
kitapçı, bana döndü: 

- işte, dedi, gördünüzya hü· 
tün gün bunlarla uğraşıyoruz! ... 

Sonra anlatmıya başladı: 
- Kitapçılık tahmin edilemi· 

yecek kadar tuhaf bir iştir. Me-
9elA, birisi gelir, sorar: 

- Sizde dibaçe var mı? 
Tabii kendisine anlatırız: 
- Dibaçe, kitabın ilk sayfa

>ındaki yazıya derler. Dibaçe 
ıdında kitap olmaz!. 

Fakat o, israr eder: 
- Canım, ben bilmez miyim? 

lşte kağıda da yazdtm: Dibaçe .. 
Sizde var mı yok mu, söyleyin ... 

- Hakkınız var amma diba-
çemiz kalmadı.. Cevabını vere
rek savmaya mecbur oluruz. 

Müşterinin nazını bizim kadar 
çeken satıcı pek az bulunur. 

Öyleleri vardır ki, raflardan, 
bir sürü kitap indirtir, sonra hiç
birini beğenmeden, yahut her 
birine birer bahane bularak çıkar 
giderler. Bazılan da aradıkları 
kitabın ismini söylemezler. Cama
kinın önünde dakikalarca durup 
kitaplannı siizerken yanma yak· 
laşırıı: 

- Ne aradınızdı efendim? 
Omuzlarını silkerek: 
-Aradığımtz kitap sizde yok! 

derler. 
- Ne biliyorsunuz? Siz, adı

nı söyleyin de belki buluruz •• 
Saatlarca çene çalar, kırk elli 
kitap karıştmr, neticede aradığı 
kitabı haber vermeden giderler. 

Kitapçı dostum, hazin hazin 
içini çekti: 

- Bu seneler, bizim işimiz, 
Nasraddın Hoca hesabına döndü. 
Dostlar alış verişte görsün .• 

Bizim en sağlam ve devamlı 
müşterimiz olan Anadolu, eski
sinin onda biri kadar kitap çek
miyor. Giden sandık dolusu ki
tapların parasını bayilerden alamı
yoruz, Anadolunun büyük merkez-

lerinden uzak kalan kasaba ve köy
lerinde kışm, halk masallarına 
biraz rağbet vardır. Kahvalerde 
toplanan ihtiyar dayılar, konuşa· 
cak mevzu tükenince eski Aşık 
masallarına ba.şvururlar. A§ık 
Garip, Kan kalesi, Çemb~r kalesi, 
ve emsali kitaplar, elden ele 
dolaşır ... 

Ramazan yaklaşhğı gibi mız
raklı ilmuhal, mecaniüledep 
NecatülmUminin gibi eserleri, 
uyukladıkları tozlu raflardan çı· 
karmıya batlarız. Çünki bu ayda; 
siparişlerin çoğu din kitapları 
Uzerine yapıhr. 

Bizde kitap sabşlan mevsi
mine göre hatta gününe güre 
değişir. Eyliil sonlarına doğru 

işler biraz hararet peyda eder. 
Tarlasından dönen köylü, sapa
nı bırakıp ocağmm başına yerleş
miştir. Uzun kış geceleri eli· 
ne ne geçerse okur. Teşrin
lerde, kanunlarda daha ziyade 
köylU çeşitlt'rİ satarız. Mayıs, 
haziran, temmuz, ağustos ölü 
mevsimdir. Bu aylarda, şehirli 
yaylasına, köylü tarlasına çekilir. 
Hafta içinde en hararetli günü
müz perşembedir. Ertesi günü 
tatil olduğu için eğlenceli hikaye 
ve romanlarm alıcıları ekseriya 
alışveriş için bugünü seçerler. 
Maamafih lstanbula kalsak hali
miz harap.. lstanbulun orta haHi 
sımfı, tüccar ve it adamları 
kitap karii değildir. Genç kız
la delikanhhk çağındaki erkekler, 

bir de yeni yetişen mektepliler 
okurlar. Genç kızlar, delikanblar 
edebi ve milli romanlara merak
lıdır. Mektepliler, seyahat ve ma
cera hikayelerine bayılırlar. Bir 
kısım haylazlar için de varsa 
Nat Pinkerton, yoksa Şeytan 
Hadiye ... 

Sait Paşanın hatıratı, sene
lerdir . köşesinde uyuklayıp dur• 
dulu halde uKel Oğlanın hatıratı., 
cayır cayır satılıyor. Ne ise, bu
na da şükür.. Ya, hiçbirini sata
masak?. 

Maamafih elde bulunan eski 
arap harflerile basılmış kitapların 
gün geçtikçe nüshaları azaldığı 
için nihayet beş sene sonra, 
hepsi ortadan kalkacaktır. 

Bütün kitapçılarda mevcudu 
bir düzüneyi geçmiyen Nef'i di· 
vaninı bugün 5 - 6 liraya bulabi· 
lirsiniz. Halbuki birkaç sene evvel 
bu divanı on liraya tedarik ede
mezdiniz. Halbuki çok yakin bir 
tarihin malı olan ( Tevfik Fikret)in 
( Rebabı şikeste ) si, yedi liradan 
aşağı düşmedi. Baki ve Nef'iyi 
anhyanlarm azalmış olmasını buna 
sebep olarak göstere biliriz." 

Dostum, bana bu izahatı ve
rirken, kütüphaneye belki yirmi 
kişi girdi, çıktı. Bunlardan hiç 
olmazsa yarısı, bulunmıyan kitap
ların ismini sormak hususunda 
sanki ittifak etmiılerdi. Geriye 

Yeni Bir Mesele 

Karadağ 
• 

lstiklô.lini 
• 

istiyor 
( e., bırafı 1 lnc:l uyfada ) 

tanıntmadı, ıiklyetlerine rağmen 
Srrbistana ilhak olundu. 

Cemiyeti Akvama yapbğumı 
bütün muracaatlar da aldm kaJ... 
dı. Bugtin, bütün Karadağhlar, 
istisna kabul etmeksizin istiklal 
istiyorlar ve nazarları veliaht 
prens Milo'ya müteveccihtir. Kac 
radailı vatandaşlarım, aaırlardae 
beri mevcut eski bir an'aney• 
tevfikan iki tüfek taşımak itiya• 
dındadırlar. 

Yugoslav Hilkümeti, bu tü
fekleri. haydutların elinden silih• 
Iarım aLr gibi çekip aJdı. Halbll" 
ki bu silAhlar, onlann miJH 
gururlarının bir timsali idi. 

Yugoslav Hllkiimeti, dahili 
sukiineti iade etmek isterse , 
evvel! Karadağın istikJilini iade 
etmekle işe başlamalıdır • ,, 

Bu beyanat, çok derin bfr 
tesir yapmışbr. 

Prens Milonun kız kardeşinin 
İtalyan kıralile evlenmit oldup 
ve İtalya ile Yugoslavya arasmda• 
ki münas6babn gerğin olduğu 
düşünülürse, hidisenin mahiyetin• 
deki ehemmiyet derhal rlSıo 
çarpar. 

Temaşa 
Buhranı 

Paris, 2 - Temaşa müess~ 
selerinin müdafaa komitesi, biltDn 
Fransadaki ve Fransa mUstemle• 
katındaki tiyatroların protesto 
alameti olmak üzere S nisandan 
itibaren kapanacağını bildirmiştir. 
5 nisanda 24 saatlik bir grev 
ilin edilecektir. 

HUkiimet, buhrana mini ol• 
mak için tiyatrodan alınan dev• 
let resmini yüzde iki buçuk in· 
dirmeyi ve sinema sanayiine 12 
milyon nakti muavenette bulun• 
mayı teklif etmiştir. 

Maliye encüme11i bu teklifi 
tetkikten sonra yeni bir tekJif 
yapmış, hükftmet yeni teklif 
muhalefet etmiştir. Ayan meclisi 
Maliye encümenin metnini kat'J 
surette reddetmiş ve hükumet 
projesinin ilk kısmını kabul et .. 
miştir. Bu suretle sinema, müzik .. 
hol, konferans, sirk ve ıpor mU.. 
esseseleri muavenet elde edeme• 
mişlerdir. Meselenin yeni meclisiıı 
içtimaına yani ta eylüle kadar 
muailakta kalması muhtemeldir. 

Almanyada Haydutluk 
Hamburg 2 - Dört haydut 

Şlevvik Holştayn Bankası sert" 
dikalarına girerek, memurları 
tabanca ile tehdit etmiş ve t 
8000 mark gazpetmişlerdir. Po .. , 
lisin taharriyata neticesiz kal• 
mışbr. 

Esirgeme Derneği Piyangosu 
Türk Hanımları Esirgeme 

Derneği Piyangosu 8 nisan ı 93Z 
cuma günll saat onda Aksaraydıl 
Tuvekkül hamamı civannda Der" 
nek merkezinde çekilecektir· 
Arzu eden bilet himilleri gele
bilirler. 
c====~:=;=========..;:;:::J 
kalan on kişi içinde kimi bit 
mağazanın adresini öğrenmeler 
kimi masa örtUsü aramak, kiıPi 
pişmiş yumurta satın almak kirrıi 
hangi diş macununu kullanınak 
muvafık olacağını danışmak, kirl)i 
de sadece kitaplann yilzüne bıı .. 
kıp tezgAhtari boş yere lifa tul' 

mak için ıelmit!erdi ~ 1t 
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Bu Sayfa 
Haftada Birkaç Defa Ve 

Arasıra Neşrolunur.' 

Dünyanın Dört ı 
Köşesinde Vuku-
buJan Garibeler 

Öldükten Sonra T raş Olan 
Adam - Günde 10 Bin 

Lira Yenir Mi? 

Ôldiikten Sonra 
Traş 

İngilterede bir zengin töyle 
bir vasiyetname bırakmışhr: 

0 Ben ölünce berberim çağı
nlacak. Saçım kestirilecek, saka
bm traş edilecek ve parmakları
ma '· manikür )'aptırılacaktır. Bu 
aon hizmetime mukabil de ber
berime 50 İngiliz verilecektir. 

* Günde 
1000 lngiliz 
Sar/edilir Mi ? 

Amerikada beş altı milyoner 
bir araya gelmişler, şuradan bu
radan bahsediyorlarmış. iktisadi 
buhrandan, pahalıhktan bahset· 
mişler. Hazır bulunanlardan birisi 
Londranm dünyanın en ucuz 
yeri olduğunu söylemiş, ve 
orada günde beş bin dolar 
sarfetmenin mümkün olmadığım 
iddia etmiş. 

Diğerleri bu iddiaya gülmüş
ler. Bunun üzerine ortaya bir 
bahis atılmış. Amerikanın en 
bUyUk milyonerlerinden biri gUn

de oıı bin lira sarfedebileceğini 
ı6ylemiş. Diğer taraf bir hafta 
müddetle hergün onar bin lira 
earfettiği takdirde bu masrafı 
kendisinin ödiyeceğini söylemiş. 

Sarfedebileceğini iddia eden 
zat Amerikanm pamuk kıralların
dan George Lipinkot isminde 
biridir. Bu bahis üzerine derhal 
Londraya gelmiş ve tatbikata 
geçmiştir. Londranın en büyllk 

otellerinden birinde bir daire 
kiralamış ve mağaza mağaza 
dolaşarak, misafirler davet ede-

rek günde 10 bin lira sarfma 
başlamış. 

Ne buyurulur? 

* \tes'ut Olmak 
fçin Ayhlmzşlar 

Evliler geçinemeyince ayrılır~ 
lar değil mi? Hayır, mes'ut olmak 
içiıı de ayrılanlar varmlş. 

Sinema artistlerinden Anny 
Hardingle Harry Banister üç sene 
evvel evlendiler. Biribirlerini 

çılğınca seviyorlar. Gayet mes'ut 
bir hayat yaşıyorlar. Fakat erkek 
sinema hayatmda kansının lehine 

fedakarlıklar yapıyor. Onu daima 
öne sürüyor ve bu yüzden kazan· 
cı azalıyor. Bunun üzerine karı 
koca ayrllmıya karar vermişler. 

Fakat o şartla ki yine bera· 
her yaşıyacaklar. Yalniz işleri 
ayrılacak ve beraber çahşmıya· 
~klar. 

Sinema İle 
.. 

Vasiyetname 
Geçen gün Londrada bir ihti· 

yar b~r sine?1a stüdyosuna gide
rek şoyle bır teklifte bulunmuş
tur: 

Hayatımın son günlerini 

Avrupa -Matbuatında 

GÖRDÜKLERİMİZ 
Haydan Gelen Huya . Gider ... 

Piyangodan Zengin olanların Hiçbiri Hayır görmemiştir 

'· i' ' ,• .': '/ 
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" Haydan gelen huya gider,, 
derler. Filhakika alın teri dök
meksizin elde edilen paranın 
kıymeti olmuyor. 

Bunun en güzel misalini pi
yangodan para kazananların akı
beti gösteriyor. 

in~ilterenin biri at yarış-
ları, diğeri hastane pl}·angosu 
isminde iki piyangosu vardır. 
Bu piyangoda verilen ikra
miyelerin miktarı bir milyon 
İngiliz lfrası gibi yüksek yekünJa
ra varır ve tabii fakir veya pa
rasız bir adama düşünce baş 
döndürür. 

Size bir iki misal: 

Evini Terkeden Kadm 
Geçen sene çekilenl piyangoda 

Misis Selima isminde bir kadına 
100 bin İngiliz, bizim paramızla 
bir milyon lira çıkmıştı. Kendi .. 
sine piyankoyu kazandığı haberi 
telefone edilirken, bir adam ko
farak içeri girmiş, kocas:nm oto
mobil altında kalarak ezildiğini 
ve hastaneye kaldmldığını bil
dirmişti. Kadın piyangoyu unu
tarak derhal hastaneye koş
muş, fakat kocasının ölüsile kar
şılaşmıştır. 

Eve döndüğü zaman, bu fe
lAketten haberi olmıyan arkadaş
larının ve tanıdıklarının evde 
neşe ve kahkaha içinde onu 
beklediklerini görmüştür. Fakat 
anlara bir şey söyliyememiş, ke· 
derini içine gömerek onlara güler 
yüz göstermiye mecbur olmuştur. 

Ertesi sabah postadan iki üç 
bin mektup almış. Üç günde 
gelen mektepların miktarı 1 O 
bini bulmuş. Bunlarm içinde mü-

him bir kısmı tehdit mektubu imiş. 
Kazancından şu kadarını verme
diği takdirde kaçınlacağı, öldüril
leceği bildiriliyormuş. Kadıncağız 
o kadar rahatsız o]muş ki, evini, 
ailesini, yurdunu terkederek 
başka memleke te kaçmıya mec
bur olmuştur. 

O!Umle NeUcelenmiş 
Fakat piyango talilile~inden 

en büyük felaket Withaker ismin
de bir gencin başına gelmiştir. 

Bu genç, bir makinecidir. Sa· 
kin bir hayatı vardır. Kazancı 

yaşıyorum. Oğlum A vusturalya
dadır. Vasiyetimi sesli filimle 
söylemek isterim. 

StUdyo bu teklifi kabul etmiş. 
Birkaç dakika içinde ihtiyarın 
vasiyeti kendisile birlikte filme 
çekilmiş. 

ihtiyar filmi alarak avukatına 
gitmiş ve vasiyetnamesini ona 
bırakmıştır. · 

güzeli genç milyonerin gönlünü 
çeliyor. Ve beraberce bir otelde 
yaşamıya başlıyorlar. Faknt kızın 
eski sevgilisi bunu haber ahnca 
intikam alınıya karar veriyor. 

Otele gidiyor. Kızı Withakerle 
birlikte görünce tabancasını çe· 
kiyor ve genci öldürüveriyor. 

Fücceten Olmuş 
Vallis isminde bir lngilze pi

yangodan 50 bin İngiliz lirası 
çıkmış, kendisine haber verildiği 
anda fücceten ölmüştür. 

Haftalarca süren otomobil gezintileri, içki ve kadından sanra ..• 

mahduttur. Bir de sevgilisi vardır. J 
Kafi para kazandığı için evlen
mek niyetindedir. 

Bir gün bir piyango bileti 
alıyor. Tali yardım ediyor, 250 

bin İngiliz, yani iki buçuk mil· 
yon kazanıyor. Derhal etrafmı 

kızlar alıyor. Genç seygili maşu· 
kasım unutuyor. Kendisini rahat-

sız eden arkadaşlarmdan kurtul
mak için seyahata çıkıyor. Evvel! 
Parise gidiyor. 

Monmatredc kızlar ona hayıi 
para sarfetmenin yolunu göste- ' 

riyorlar. Haftalarca içki, eğlence, 
kadın otomobil gezintileri içinde 

yoruluyor. Nefes almak için Vi· 

yanaya kaçıyor. Orada bir Viyana 

Müthiş Bir Servet 
Amerikanın Londra Sefiri 
Dünyanın En Zengin in

sanlarından Biridir 

Nevyorktan bildiriliyor: Ame
rikanın Londra sefaretine tayin 
edilen sabık maliye nazırı M. 
Mellon yeni vazifesine başlamak 
üzere bulunduğu şu günlerde 
müthiş bir servet sahibi olduğu
na dair bir takım neşriyata tesa
düf edilmektedir. Filvaki M. 
Mellon dünyanın en zengin adam
lanndan biridir. Bu servet, üç 
kardeşe aittir ve dünya maliye 
mahafili, bunlara 11Mellon kardeş· 
ler,, namile tanırlar. Üç kardeşin 
serveti ( 1.600.000.000 ) lngili:ı 
lirası olarak tahmin edilmektedir. 

Misi' Selima piyangodan 
b:r milyon lira kazanmış, 
fakat bu güzden evini, aile
sini, memleketini terkelmig• 

mecbur olmuştur. 

Amerika da 
Haydutluk 

Elpaz.~ - ( Teksas • Ameri
ka ) - Uç hayduttan mürekkep 
bir çete, bankadan o gün beş 
bin dolar almış olan altı kişiden 
mürekkep bir aileyi tamamen 
öldürmüş ve paraları almışlar
dır. 

Bunlar, peşlerine takılan di-
ğer bir adamı da yaralıyarak 
öldürmüşlerdir. 

Bu Sayfada 
Dünya Matbuahnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Aslan Kafesi İçinde 
Danseden Kız 

Aslan Babasını Parçala
dığı Halde, o, oyununa 

Devam etmiştir. 

Gözünün önünde babasının 
parçalandığını gören at cambu
haoesi artistlerinden 19 yaşında 
bir genç kız, oyununa devam e .. 
miş. aslanm önünde dansetmiştir. 

Vak'a Londra at cambazhane· 
!erinden birinde cereyan etmiştir . 

Cambazhanede yapılan numa

ralardan biri de kaptan Purchara 
isminde bir oyuncunun, içinde 
iki aslan bulunan bir kafese gi-
rerek onları birer maniayı atlamı· 

mecbur etmesidir. Bu numara 
bittikten sonra kızı ar~anfarm 
arasana girerek danseder. 

Aslanlardan biri o gün sinirli 
görünüyordu. Kız dansederken 
yerinde duramıyor, bağırıyor ve 

gezinmek istiyordu. Kız dansını 
bitirdikten sonra çıkmak üzere 

kapıya dönünce aslan üzerine 

atılmak istemiş, araya babası 

girerek facianın önftnü almıya 

çalışmıştır. Bu defa aslan adam-

cağızın tizerine atılarak altına al· 
mış, boynundan yakalıyarak ıs11miş 

ve elbisesini parçalamıştır.Güç hal 
ile yetişilerek adamcağız arslanın 

elinden kurtarılmışbr. Kız, ba
basım bir otomobile bindirerek 
hastahaneye götürm6ştür. 

Fakat Cambazhane oyunlanoa 
devam etmiş ve yarım saat sonra 

garip bir hadise olmu9tur. Ba
basmı hastahaneye yabran genç 

kız tekrar ortaya çıkmış ve oyu-

nunu bitirmek üzere ayni aslan-

lar arasına girerek dansını yap
mıştır. 

)f. 

Hepimiz Peçe 
Takacağız Galiba 

Bizim sıhhatimizi bozduğuna 
hükmederek attığımız peçe me• 
ğer, kıymetli şeymiş. Eğer dok
torların demesi doğru ise ve bu 
iddia tatbike başlanırsa, ihtimal 
yakında bütun dünyanın peçe 
taktığını göreceğiz. 

Filhakika bir İngiliz. doktoru 
yazın güneşten yüz ve gözlerimizi 
korumak için kadın erkek her 
kesin peçe takması lazımgeldi
ğini iddia etmektedir. Bu iddia 
hayli taraftar da kazanmışhr. 

ister misiniz tekrar peçeye 
dönelim? 



HARUNÜRREŞIT 
y ... ,* .. -

Tarihin Esrarengiz Sayfalan 

- Diletmiz yerine gelecektir 1 
•• ıil...,._ mi •n se.ve, 
aevine, seYiııe taşıyaca klardırf 

M&lıim gördiığii. bir amamıun 
böyle kolaylıkla kabul olunması 
herine Harum sinirlen ,.tıştı, 
halifeliii illa etmek •evesinden 
vazgeçti: 

- ~. dedi, mesele 
kalmadl. Şimai güoe?ierill yanma 
~mele ~ bir merkep isterim. 

Ve mlteakıbea çoğa urbot 
.a.a tnslara dönerek senim 

- naaginiz hana merkep. 
olur? l?J 

Yirmi kızın ağzında ayni ke
limeler titredi: 

- Ben, ben, ben.-. 
Onlar, genç hovardaya ıırtla

nnda taşımak için adeta reka
bete girişmişlerdi. Zatülbal 
de arkadaşlannm salona gel
mesile kendi kıymetlerinin 

ııhra a-eceiini biliyorlardı. Bu 
ıebeple 8Gll bir zevk elde etmek 
ve efendilerine her şeyi kabul 
ettiren bu genç Horasanhya biraz 
daha yakınlaşmak iatiyorlardL 

Hanmlrrqit. koluna, bo,nuna 
'VI beline aanlan gümDf ipleri, 
beyaz pmnakJan bir hamlede 
çkerek geri çekildi: 

- Hayır, dedi, hiçbirinize 
binmiyeceğim. Bu şerefi efenJi· 
uize veriyorum! 

Kızlar, bir arbede çıkmak üz
re bulunduğuna zahip olarak
sarboşluklarına rağmen • titre
ciiler. Çünki Fen basın, o mil
yonlar sahı"'bi tacirin merkep
liğe kadar sukut edemiıece
~1İnt umuyorlardL Fakat Harunun 
sert bir işareti üzerine herifin 
hakiki bir eıek giJ>i amra arura 
d&t ayaklaşbğmı göriince fqlr
dılar ve bağın:hlar : 

rem r...etlesia atesi gıln di~ 
re dllştüğünü biliyordu. Abbaal-
1.er saltanatını tesis ettikten seo· 
n ~ suay faciası ftya .,etıİtlsı 
,.Ada ID Bljclat aolraldannda 
lllt&a Wsilltile ~ edil it 
ah sn H·5feıe.· Al · .... ~ .1deri ~ gibi balfttte yap
tlfrlan itler' fle. halka malim icl. 
Be malnmiyeti ifşa edeoler, 
uray nrarmı sokaklara dôkenler 
kimlerdi? Emirühniımininin yaki- ' 
nmde ya11yanlar, onun yanmclaa 
aynlar aynlmaz sokaklara fırlıya
rak tellallık 1111 yapıyorlardı? Ba
rut meçhul olmakla beraber 
Sarayın iç ytbii sokakluda sli
rünüyordu. 
. Bu feci hakikati pek iyi bilen 
lsmail, F enbasın kendilerini tanı· 
mış olması halinde tahakkuk 
edecek rezaleti de bütün şUmu
life takdir ediyordu. Esir taciri, 
şüphe yok ki, tefahur için herke· 
se ve herkese bu sahneleri anla
tacakh. Brr, çirkin bir fey olacak-
b ve belki ffanJnJa kendiaras1111 
bile bozacaktı. Biaaenaleyb şim
diden miieSIİF bir çare bWmak 
ve F enhasın dilini kapamak IA· 
z•m geliyordu.. 

f smaif, haysiyetlerini korumak 
ve balkın diline düşmek felake
tinden lmrtwmak için çare arar-
~~n. glzii parmağındaki yiziğe 
ilışti ve dudaklannda zalim bir 
tebessüm belirdi : 

- Tamam, dedi, hel'ifi zehir
lerim, rezaletin önüne geçerim. 

İitiyar HafiuH. o dnrin ~ 
ve ıarpb bütlm biiyllderi ribi 
y6zük tqmda zehir bflyorda. 
Şimdi F eahası sastunnak, çirkin 
ıabnele~ dolu olan bu iecenin 
esranm yine şu penceresiz salona 
gömmek için o zehirden istifade 
etmeyi tasarlıyordu. 

( Arkaaı var ) 
- Y qann Horasanhı ... ı 
Harunürre,it. ev saı.ibiaia bu ili EmeTi. Abbaal n Fatımi ba-

uysallığım adeta tabii gördü ve lffefnia •• aretle efleadikJerine 
F h 1 ak dair Arap mii'ftl'l'ilaler. mufaaaal ve 
en asan sırtma at ıyar etek midel&el malü.mat vennit erdi.-. Eli-

sllrer gibi dehdehlerle herifi JÜ· mizde bulunan eaeriude a1ı45 hil:A-
rllttU, salondan dışarı çıktı. Fakat yeler nrdsr ki tefrikamazda nakline 
İsmail, pirelenmişti. Hele F enhuı .. imkan 1okhar, okadar uyandır. Bi-
dBrt eUe yOrürken batım çevirip ~ pek hafif perek iktiltaa etti.j'i· 
H mız p ahaenin tarihteki teklini de 

arunun ayaklannı öptilğDnli gö· itte ~ınea ya:ayona: .. BaJile, net/e-
rince büsb&tün JOpheleamitti. lendifi zaman ne~ .,. yanm-
Kendi kendine mınldanch. da bulaaaa adam.lan •Hanginiz bıma 

- Galiba tamndılıc ,,. rezif merkep olv?. diye HnlJor Ye, her
ku • Bea. ce.alnnı •eriyord-. Safa 

olduk. ditkllnü Ulife, merkep olmalı ini· 
t.mailin enclişeleomekte iaakkı yen aefahet arbdafbınam lstilne 

•arda. Çhlci o, saray duvarları biniJOr " he•aini aıdıktu ıoara 
oalara iltıunlar datat17Wdu.,. 

arkuanda cereyaıı eden ea malı- Egan.i 1 c. 6 s. 213 

ARTİSTIK'te 
BEBE DANiELS 

ile New Y ork MetropoJitaia oper~ncfn methar 11.ntaa 

EVERETT MARSHALL'i 
muhteşem mizansenli pek çok fiılrana.. laavi Ye k1S1Dea renkli 

DİXİANA 
mükemmel operet reviJsDnde görtlnüa. 

.. BEBE DANIELS'io en iyi filmi DlxlA~'Adır. 4 

Pazarınızdan bilistifade .,.__, 
MELE K'te ELHAMRA'da 

M A R Y G L O R Y 'yi 
mevsimin en güzel filmi olan 

Düşes Olacaksın 
( Tu seras Duchesso ) 

filminde görünilz. 

MEKSİKALI 
DANSÖZ 

( La Courtisane Mexicaiııe ) 
mükemmel musikili filmini 

görünüz. 

$89 1"'0STA 

Çin de 
Bir idam 

Bir Jeneraı Casusluktan 
Kurşuna Dizildi 

Nul:in 1 - ( Haaul ) - Bir 
ıa.. Çin mlltaWtem llHNfrileri
nin planlarmı Japonlara teslim 
etmekle maznun olan ve Divanı 
Harp,e idama. malıtdtn edilea 
Jeneral Van - Ken kurşuna dizil-
miftir. 

Borsa F ıatleri 

Lml>iyo KÇM111 

~ l'llMIZ F ,. ... 00 12 08 
laırfliıs lirut • 410 00 
Dolar o 4T 39 
Liret D 18 50 
Belp 3 39 50 
Drahmi J8· 36 00 
lsviçre &a11g1 Ot 44 40 
Leva 65 20 00 
Florin t 17 45 
Kuron ç. 16 05 00 
Şiling A. 3 87 75 
Pezata 6 30 00 
Mark 1 98 81 
Zloti 4 26 33 
Penp 3 76 17 
Ley 00 80 88 
Dinar 00 2'1 S) 

Çenonets 00 00 

Talmlit Kapamş 

f. Da hm 00 00 
o. Mu vah bide 52 50 
A. Demiryolu 00 00 

Borsa Harici 

Altın g 24 00 
Mecidiye 48 00 
Banknot 2 32 

-=RADYO= 
3 Nisan 932 Pazar 

ISTANBUL - ( 1200 metro ) 18 
gramofon, 19,S Darüttalinı heyeti, 
20,S gramofon, 21 Kemal Niyazi Bey 
ne .... ~ı ... .,. 22 taaao orileatra. 

BÜKRF.Ş - (394metre) 20,40 gra
mefoa, ~I Viyaaa operetlerindeı. 
parçd.r, 2'l Roınea muAikiaL 

BELGRAD -· ( 429 metre ) 20 
Yugoslavya konseri, 2!,05 Viyana 
salon ..-keetrP81. 

PRAG - { 488 met,..) 21 Paateva
kinin hafif ınuaikisi, 21.20 Çek or· 
kestran 

Vl'Y ANA - ( 517 metro ) 2(\30 
Arlen ıarkırarı, 20,to küçük Darit 
nmecfr. 

PF.ŞTE - (SSO metre) 20 Jankoe 
un son şarkıları 20,30 Operadan 
nakleıa Ce11i fan. tuU• 

VARŞOVA - (1411 metre) 21,15 
halk lrons ri, 23,fO farkı,. Mınyoodan 
parçalar. 

BERUN - ( 163S nıetre ) 20 
Rişar Stran kOMerl. 

4 Nisan 932 Pazartesi 
.STAHBUL - { 1200. metre ) 18 

ıramofon, 19,S Vedia Rıza Hanım. 
2'},S gramafea, Jt Benth Hnrm, 22 
Ol'keatn. 

BÜKREŞ - ( 394 metre ) 20.4& 
gramolo-. 21 ROID:lıllya 111GHmere 
W.Oswn.dan naklen konser. 

BELGRAD - ( 429 metre ) 21 
milli şarkılar, 2S ses kemeti. 

PRAG - f4l8 mebe~ a,e musi· 
ki bakktttda lllHINhabe, 20. 20 Ruda 
kena.n. 

VIY ANA -- ( Sl7 metre ) 21 
Beotlıove koDMri,. 2t ... Ole blaw 
Mazlll' operetL 

PEŞTE - ( SSC> metre ) 20.I& 
stüdyoda komedi, 24 caıba•1t. 

V ARŞOYA - f 14H metre) 20,3S 
ıraınofoa. 2.l muaiklli muuhabe, 24 
cazbant. 

BER.LIN - (1635 ınetre> il Lip
aiwtea nakle• konser. 

Bu akşam lsTAHUl IEW1YES1 
saat 21,30 ta 

SAA TÇI K t K 
Musikili kome- il il il 

di 3 perde 

Umumi l ırzo ı ı 
üzerine Utf 

Yalnız pazartesi 
günü akşama 

kadar unun 

Lindbergin OğlununKaçı
rılnıası Bir Muamma Oldu 
Hergün Yeni Bir Şayia Çıkıyor Ve HerÇı
kanŞayia~"tt MevsukOlduğu Söyleniyor 

Nevyork 2-
Lindbergin ka
çmlan eik hak
kında. gün şeç
miys ki. yeni 
Wr la.her cm
.... ve bir 
Won .açurul
.... 11. s- şa

yia n haherlere 
a.mimeten bu
_ nn de NeYfOrk 
Miror gazetesi, 
eskilerden pek 
farla olmıyan 
başka bir haber 
ortaya ntmışbr: 

Çocuğun sıh
hatte bulundu· 
ğu, yeni mft. 
zakereler Jçın 

te~ebbiisata gi
rişildiği " ba 
milzaker e 1 erin 
yakında başlaya
cağı ve bu ha
herin de ~ok 
mevsuk olduğu.. Polis, şüplıell 6ir otonaohilde tahlur;_.at ll"P'Y°" 

Esasen ıimdiye kadar bu mesele 
ltakkmda meydana çıkan hütiin 
pyialar, en mevsulr membalara 
istinaden tekrar edilmektedir. 

Lindberg tarafından ~ocuğanun 
kurtanlması için kaçıranlarla mü
zakereye Fri.,miye memur edi
lea haydutlann bu işi yapamıya
caklaıı anlaşılıyor. Bunlardan bir 
il...., esasen ıüpbeli göriildü
iindea kendilerine verilen veka
let geri abamışbr. Diğeı· k.ısın1 

' 

ise hiçbir muvaffakıyet gGster&
memek vaziyetindeditler. 

Çünki kendileri tanınmq ol
duğu için başka haydutlann ta· 
kibine maruzdurlar. Bu ythden 
teşebbllsleri, başka bir facia do
ğurabilecek mahiyettedir. Ondan 
dolayıdır iri, kaçırılan çocuk m~ 
selesi. uzayıp giden bir muamma 
baJindedir• ve ha muammanın 
diijiimtinün ne zaman çldleceği 
malum değildir. 

SEVENLERİN GUNAHI 
Holivut'un en ıi.izel yıldıalarımn temail et ·~i bir fil• 

ROSE HOBART - DOUGLAS F AIRBANKS Jr. 
SEVENLERİN GÜNAHI nda iki k.rdet bir ı•aıç lumı qloada pekdl-

P,rile k8"d•ıtdar. 
SEVENLERiN GÜNAH} .ııa Hd mlll6am; harp cepbe•llMI• , • ., .... 

çarpa,tılar. 

SEVENLERiN GONAHI ada lki ııuukanıa ,aınıa hır hedef• u ... ıe.tuu. 
SEVENLERiN GÜNAHI Ge.çlerm ruhuau, .-.r1n ..... anlatır . 
SEVENLERiN GÜNAHI Kınlcuniakalp&.riıa ........... . 
SEVENLERiN GÜNAHI =n~i.6~;.ct- ............ tehnt .. 19ttrap 

SEVENLERiN GÜNAHI a~ o, .~~::.etini .. lranleflntnahl enclltf 

Bugün herkes M A ] I K sinemasında görmeli 

_..Tamamen Fransızca sözlü olan 

SAADET GOLGESi 
( Papa Lonpea .. Jambea ) 

·Kahkaha... Göz yqı... Cençlik w qk filmiclir. 
Heyeti temsiliyesi ...... : 

jANET GA YNOR ve WEi{NER BAXTER 
6 Nisan öaümüdeki Çarşamba afqnmından itibaren 

M E L E K sinemasında c 
6 nisan Çaıpmba akpmı 4 

ELHAMRA • 
sıneması 

LfLIAN HARVEY ve WILLY FRITSCH•ı 

Kongre Eğleniyor 
( Le Congrea a'amuıe ) • Der Kongrese Tauzt 

m.uzam Ye muhtete• filminin Almanca kopyulni takdim edecektir. S-.a 
kopyuinden daha glla&I olduğu müttefikaa beyan edilmektedir. 

VE 

Çarlar ll.uıya.nnd~ lmdaw.ı, ümilı;İI 1 TaW. mel'ım• olan '"' tesadıiHin 
ve takatsız kalan ka~ııı. bil' perişan ettlil iradın, bir 

SARI VESiKA SARI VESiKA 
( Passeport Jaone ) 1 ( Passeport Jaune ) 

•·---t•ed•a•r•ik•e•d•iy•o•r•. ---· ile firar ediyor. 
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BiZİM 
DAKTiLO 

Abdülhamidin Vasi yeti Mucibince 
Kefeninin içine ,\hitname Duası Kondu 

Bugünün Romanı 

Sonra Allı, Yeşilli Atlaslarla Tabutunun Teçhizine Başlandı 

66 

O dakikadan itibaren kendi 
kendime dedim ki: 

- Dikkat et Kevaer.. Şu 
süslü ve zarif pansiyon, o Tak· 
sim meydanmd<aki kibar salon; 
bütün bunlar Zülfü Beyin yazıha
n esindcn daha tehlikelidir. 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 
Her ltaklcı ınolıJuzdur 

-279-

Natın karıısında, Hırkai Saa
det ağaları, ıol ellerinde buhur
danlar, sağ elleri hftrmetle gö
it1slerine konmuş, dindarane b·r 
tazim ve tevekkülle duru) , 
gözlerinin ucile önlerindeki ibret 
levhasına bakıyorlardı. 

Hırkai Saadet dairesi, tarihi 
bir giin yaşıyardu. Bugün, veka
yile dolu, uzun bir saltanat dev-

resinin son sayfası kapana· 
caktı. Bütlin nazarlar Ab
dDlhamidin tenetir üzerinde 
yatan kapalı gözlerine dikilmişti. 

Naşa sıcak sular döküldükçe 
beyaz bir duman yükseliyor, buhur
danlardan ödağacı ve amber ko-

kularma karışıyordu. Etrafta, 
haşıane bir sükiıt hüküm siırii
yordu. Hizmet için girip çıkan
ların, hasırlar üzerinde, ayak ses
lerinden başka bir ses işitilmi
yordu. Ayak ucunda, direğin ya
nında, damatlardan iki zat, elle
rmı kavuşturmuşlar, gözleri 
naşa matuf, ağlıyorlardı. 

Abdülha Didin, teneşir üze
rind~ kapanmıt gözleri, ağar
mış saçları, çıplak vücudu ile 
bitabane yatışı, kalplerde inti· 

bah hisleri uyandırıyordu. Bazan 
başı birdenbire kayıyor, yanla
nna doğru düşen kol arile, ak 
ve perişan sakaliJe boynu gari· 
bane bnkolnyordu. 

Nihayet, naşmın yıkanması 
bitti. Sarı, ipek işlemeli havlularla 
kurulandı. Tabut, yere indirildi. 
TeneŞir, tabutun yanına getirildi. 
içine kefenler serildi. Ab-

dülhamid in naşı, ihtimamla 
tabuta indirildi. Beyaz kefenler 
araısında yatan zayıf, çıplak göğ
dniin üstüne ( ahitname duası ) 
konuldu. Yüzüne bir ( Hırkai 
Saadet destimali ) 6rtüldü. Bu 
ıuretle, hayatının son zamaola
nndaki vasiyeti yerine getirildi. 

Kefen bağlandı. Tabut kapan
dı.. Artık tabutun techizine baş
lanmışh. Tabutun üstüne evvela 
bir yatak çarşafı, daha üstiıne 

ıırma i$lemeli al bir örtü konuldu. 
Ayak ucuna laciverde yakın 
çiçekli bir kumaf sarıldı. En üs
tüne Kabe örtiileri kapandı ve 

en nihayet, zümrüt, yakut ve 
elmaslarla müzeyyen üç altın ke
mer, tabutun üstüne tokalandı. 

Tabu tun başına ve koUarma 
da kırmızı ve Yeşil nakışlı şallar 
sar1ldı. Bat tarafa mıhlanmış 
olan tahta parçasının üstüne ye
til atlas dolanarak baş cesame
tinde bir kabartı husule getirildi. 
Onun üstüne de Abdülhamidin 
kırmızı fesi giydirildi. 

(Şimdi AbdGlbamidin ipek· 
ler, şallar, sırmalar, kıymet· 
tar taşlarla müzeyyen tabutu) , 
onun hayattaki azaınet ve salta
natına; ayni zamanda da Harkai 
Saadet dairesinin gözleri kamaş
tıran, her tarafında renkler ve 

altın yaldızlar panldıyan (ihtişam 1 
ve ulviyetine tevafuk) ediyordu. 

(Herkes çt=kildi. Yalnız, mü
zeyyen sütunlar, mülevven duvar
lar, parlak levhalalar arasında, 
başı harem dairesine müteveccih 
bir tabut görülüyordu. Arzhane 
önünden bir ayak sesi işidildi. 
Damat paşalardan bir zat, kısa 
ad.mlarla ilerledi. H:rkai saadet 
duvarın n köşesinde durdu. El
lerini açta. Gözleri tabuta 
müteveccih kısa bir dua etti. 

- Yarın yevmi mahşerde .. 
Hakkın huzurunda da böylece 
şahadet eder misiniz ? .. 

Yine bir velvele dal galandı. 

* Hırkai Saadet kapısı11m önü, 
gittikçe kalabalıklaşıyordu. Bu 
berrak şubat semasmın güneşi, 
yavaş, yavaş ufka doğru ilerliyor 
ve her tarafa parlak bir ziya 
serpiyordu. Geniş meydan, büyi.ık 
iiniformalı mülki ve askeri zevat 
ile c' ol mı ş u. Bunla mı arasında, 
bt az ve ) eşil san darın dan do
lanan enlı sırn aları omuzları ıa 
doğru sarkan, göğsü ve arkası 
som s rm.ı ile işlemeli Kazasker
ler ve Ilmiye "ricali gorunuyor, 
siyah silindir şapkaları•u ellerinde 
tutan sefirlerle bunların yanın· 

da bulunan biıyük üniformalı 
Alman ve Avusturya zabitle
rinin şapkalarmdaki tüyler, uçu· 
ŞU}'or, (helm) lerind ~ki madeni 
kısımlar parlıyordu. Guruba yak· 
lqaıı gbnqin iltimaatma karşı 
bu insan kütlesi kımıldand ·kça 
her tarafta altunlar, sırmalar, 
pırlanta ve elmaslı nişanlar par
lıyordu. 

(Hırkai Saadet dairesinin ka
pısı birdenbire açıldı. Bütün na
:.!arlar, kapıya çevrildi.) Bütün bu 
kalabalı!<, olduğu yerde dalğa· 
landı. Ve kapının ön tarafında 
toplandı. Arkada k ilanlar, ayak
lanom Ü5tüne basarak yükseliyor 
ve büyük bir kalp heyecanı ile 
kapıya bakıyorlardı. (Nihayet, 
elmaslı kemerler, sırmalı kibe 
örtüleri, al atlaslarla müzeyyen 
tabut, kırm zı fesi) kapıdan çıka· 
rıldı. 

Şimdi, eski Ye yeni birçok 
devlet ricali -daha doğrusu· onun 
birçok dost ve düşmanı, Abdül
bamidin cenazesi karşwnda 
idiler. Bütiin nazarlar tabuta 
dikilmişti. Tabut, Hırkai Saadet 
kapısı önüne, yüksek bir mevkie 
konuldu. Hamidiye camiinin kür· 
sü _ şeyhi, sırmalı yeşil esvabı, 
göğsilnde pırıldayan nişanlarile 
tabı1tun 6nüne geldi. Etrafına 
göz gezd:rdi. Gür bir sesi~ 
sordu: 

- Ey cemaati müslimin 1. Bu 
zati nasıl bilirsiniz?. 

O, uman yüzlerce insan 
aadası yek ahenk yükseldi: 

- iyi biliriz.. 
Ve.. Ayni zamanda, bu ses

lerin üstünde bir sada yükseldi. 
- iyi biliriz.. Allah rahmet 

eylesin.. dindar adamdı. 
Heı kes başmı o tarafa çevirdi. 

Bu sözleri söyliyen, bir zamanlar 
Abdülhamide isyan eden Topçu 
Feriki Gilrcü Rıza Pap idL 

Kilrsü ıeyhinin sesi, tekrar 
ifitildi: 

Hırkai Saadet binasının duvar
larına çarptı : 

- Ederiz .. , 
( Kısa bir fatiha bu merasime 

de nihayet verdi.) Tabut 
üçüncü Sultan Ahm eddin kü
tüphanesinin önünden dolaşt.rıldı. 
Arz odasının sağ tarafından ya· 
vaş yavaş geçirildi. 

Babussaadenin önüne getirildi. 
Tarihi bir ananeye riayet oluna· 
rak cenaze namazı burada eda 
edilecekti. 

• Arkası var) 

Tefrika:.,,za temas eden bir 
mektup aldım. Bu hususta bita
raflığım hasebile bu mektubu 
ayııen aşağıya kaydediyoruın. 

z. Ş. 
Gazetenizin JO mart 932 tarih ve 

584 numarah nüshasında münderiç 
( Abdülbamidin son günleri ) unvanla 
tefr"kada merhum mabeyinci Emin 
Beye mütealhk kısımdAki ku)udahn 
kısmen yanlıf zaµtedilmiş olduj"unu 
gördük. 

Tarihi b' r luym~t ve ehemmiyeti 
haiz olan itbu t~frikanın hatasız 
olması mucibi arzu olduğundan ber· 
veçluzir en sıhhatli Ye hakiki malO
mab kaydediyoruz: 

Fılhaldlra Emin Bey, hafif bir 
rahatsızlık geçirmit ise de bmarbane 
veya hHtanede yatmamıı Ye biJAlda 
aeyahatine devam etmittlr. Niha1et 
t•b•i kıymet ılmiy.: ve mezayuı 
••yeainde edinditi meylrii, son u· 
mana kadar muhafaza etmit Ye u
manı memuriyetini azamr dlrl•tf •• 
liyakatle ifa etmit oldutundan llAnı 
hürriyette en ufak bir aorwuya bile 
çelcilmeıni,tir. 

Vazifesini kemali düri•ti ile ifa 
eden bir zat oldutundan ( küfranı 
nimet) etmeklit:ne mahal kalmamı4tır 
ki - tuhut ile milspet oldutu veçbile -
aon anlarına kadar vazlfeıinaslttı 
takdir edilen bir zat bu suretle 
mGttehem olaun .•• 

1 

Evllltlan 

Birkaç Fıkra 

Bir Fen Bahsi 
Sınıfta: 

1 

Dtınyanın dönd6ğünii keş· 
leden ilim kimdir, oğlum? 

- Hazreti Nuh efendim. 

Eski Bir Kura Muayenesinde 
Medrese talebesinden birine, 

muayeneyi yapan redif binbaıııı 
sorar: 

- K6roğlu nebi midir, yok
aa veli mi? 

- Nebidir, efendim. 
- Öyle ise sen de buz gibi 

aıkersin. 

Bir Şey Atacak Ama, 
~eyi Atacak? 

- Azizim, mükemmel bir İf 
kurdum. Öyle bir iş ki sene 
sonuna varmsz milyonu cebe 
atacağım. 

- Ya atamaz iaent 
- O zaman da kendimi hudu-

da atarun. 

.. 
Bu hislerimi, kalbimde uyut

lurmıya mecburdum... Anneme 
ıöyliyemezdim. Çünki ; meıru 
izdivaç hayatının bütün ahval ve 
harekatını eski türe ve an'anede 
arıyan annem, bugünkn vaziye
timi bile memnun olarak kabul 
etmiyro, Zülbabarla aramdaki 
rabıtayı, evlilikle metreslik ara· 
smda, şüpheli ve ç.llrDk bir te
kilde görüyordu. Ayni zamanda, 
bizi tanıyanlar arasında alevlenen 
dedikodulara göğsünü germek
ten de rahat ve huzurunu kaybe
diyordu. 

Bir aralık Amca Beyle dert
leşmeyi aklımdan geçirdim. Fa
kat buna hacet kalmadan onun 
vereceği hükmü biliyordum. Zlil· 
bahar!a derhal aynlmak... Bu, 
çok kolay ve en ke-ıtirme bir 
yoldu. Lakin.. o zaman, zavallı, 

annemin hali ne olurdu ?. 
En nihayet, düşüncelerimi bir 

noktada tespit ettim. Bir An 
evvel, 1stabuldıın · çıkmak ve ya· 
hancı bir memlekette, ne olur
sam olmak. .. 

Bu fikrimi Zülbahara anlattt
ğam zaman o da bunu istiyor 
gibi göründü. Fakat, Mısırdan 

gelmeıini beklediği bir arka
daştan bahaederek ona inti-

zar mecburiyetinde bulunduğunu 
s6yledi. Artık, gelmesi beklenen 
bu arkadaşın, biran evvel muva
salat.na dua etmekten başka ya
pacağım hiçbir şey kalmamlflı. .. 

Bundan beş gü" evvel Zili· 
bahar eve geldiği zaman onu 
biraz düşünceli gCSrdüm. Bu bal, 
aJelAde bir can sıkınbsından 

ibaret olsaydı, çabuk dağılması 
icap ederdi. Fakat böyle olma
dı. Hatta ertesi gün, dütüncesi 
daha ziyade aı tb. Bunun ıebebi
ni sorduğum zaman, Mısırdaki 

pamuk piyasaıtmın birdenbire 
düştüğünden biraz canı ııkıldığı· 

na söyledi ve derhal bahsi 
kapattı. Halbuki, bet on 
gün zarfmda anladığıma göre 

Zlllbahar para işlerine o kadar 
ehPmmiyet veren bir adam olma· 
dığından ve bilhassa ıoo günlerde 

de kumardan fulaca paralar ka· 
zandığından şüphesiz bu düşün
celerinin ba,ka sebepleri vardı, 

Ben bunlarlD tahlili ile meşgul 
olurken • dün değil, evvelki giln • 
Zülbahar lstanbula indi , fakat 

çarçabuk avdet etti. Neş'eai de 
bir az yerine gelmifti. Bayle Ya• 
kitıiz dönmesinin sebebini aorunca: 

- Bu akıam, davetliyiz. Şiş· 
lide bir yere gideceğiz. Ôyle 
zannediyorum ki yeni bir takım 
zevat ile tanıtacaiıL Bunların 
arasında .•• Şirketi MOdiri Umu
mlıi de var. Rica ederim Kevser, 
ıuoa güzel bir oyun oynayabm •• 
G6ya çok yüksek bir pokerci 
imiş ve karşısında mukavemet 
edilmezmiş. 

Yazan: Z. Şakir 

Ben, bir az durgun bir halde 
sordum: 

- Nasıl hir oyun oynayalım? 
O, yapacağım işi çok ehem

miyetsiz ghteren bir tavırla o
muzlarını kaldmp dudaklarım 
bükerek ce•ap verdi: 

- Pib... ne oyun olacak •• 
MeselA; ona sen, çok iyi oyalıya· 
bilirsin.. mqgul edersin .• 

- Anbyamad m.. Yine onun 
da kiğıtlanna bakarak ma? 

- Ôyle de olur amL. Belki 
bu kifi gelınez .• 

- Demek daha başka yapı
lacak şeyler de var ? .. 

- Canım bir kadın isterse 
neler yapamaz ?.. Ben öyle ka· 
dınlar tanırım ki, erkeklerine ka· 
zandırmak ve şüphesiz kendileri 
de müstefit olmak için 6teki 
oyuncularm yanına oturur; meaeJA 
dizini onu11 dizine dayamak, u
sullacık ayağına basmak, vakit 
vakit kolile dokunmak •uretile 
onu kendisile alakadar eder. 
Oyuncu tabii, güzel bir kadının 
g&sterdiği bu alakaya likayit 
kalamaz. Bir taraftan oyuna de· 
vam etmekle beraber, <liğer ta
raftan zihni karma kanş1k olur, 
muvazenesıoı kaybeder, kadına 

cüretkar görünmek için (bl&f) ler 
yapmak ister.. sonra, oyunu 
kaybeder. 

Bu sözlere ne cevap Yerece
ğimi düşünUrken yürüdüm. Camm 
önünde durdum. Buğlanmlf camın 
üzerine parmağımla karma kanşık 
çizgiler yaptım ve sonra cevap 
verdim: 

- İyi.. çok iyi Zülbabar Bey. 

* Akşam olmuştu. lkimiz de bü--
yiik bir itina ile hazırlanmııbk. 
Zevcim ayakta duruyor, bana giy
dirmek için mantomu elinde tu
tuyordu. Şapkamı başıma yerleş
tirdikten sonra onun &niine gel· 
dinı, mantoma giyecektim. Sağ 
kolumu mantoya geçirdim. Fakat 
sol kolumu kaldır rken birdenbire 
sendeledim. Onun kollannın ara-
11ndan yere kayarak, boğuk bir 
aeıle inledim. 

Zevcim üstüme iğildi. Hem 
Anıyor, hem de teıa,ıa soruyordu: 

- Ne oluyorsun Kevser.. Ne 
oluyorsun .• 

Ayni inilti ile cevap verdim; 
- Su.. Rica ederim, biraz 

su ver .. 

O koştu. Sürahiden su dol
durdu. Bardağı aldım, birkaç 
yudum içtim. Biraz kendimi top
lamış gibi gMndüm ve •onra 
ilive ettim : 

- F enaytm Behar.. Hem çok 
fenayım.. Gündiiz sana kaç 
defa başımın döndüğünü söyle· 
memit mi idim ••• Emin ol ki gide
cek halim olmadığı halde, babnn 
için hazırlandım. Beni bu gece 
affet ... istersen, sen de gitme.. Bu 
gece sen de istirdhat edersin.. 

Zevcim beni kald rdı. Salona 
getirdi. Kanepey oturttu. Elle
rini cebine ıoktu; gezindi, dü
tündü. 

- Nas l olur? Mümkün de
ğil •• Söz ~erdim •. Aman Yarabbi .• 
ne talisizlik •• Asıl biı ~ k oyun bu 
ıece dönecekti. 
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Cenup Denizlerinde Bir Segalıat Macerası 

tı ind •• Muharriri: 

Stakpool 

Üç Serseri .. 
•• 
Uç Milyoner -23-

Tilmaa iki ·adamın arasında 
Zt<fdiyet olduğunu Sıkritten işit

mi,ti, fakat derecesini bilmiyor
du. Kaptan ( Huf ) un tMakar) a 

hitap ederken lisanına verdiği 
sivri istihzayı görünce hayret 

etti ve derhal muhaverenin ze
minini değiştirmiyc çalıştı, fakat 
Hul fikrinde ısrar ediyordu: 

- Bütün denizleri yan yana 
kardeş gibi birlikte dolaştık, 
değil mi Makar? Ve işte şimdi • 
de yine ayni haldeyiz. 

- E .. Öyle. 

- Bir defa da gayc)e varanca 
zengin olacağız, yan yana araba
larda dolaşacağız değil mi Makar? 

- Evet, gittiğimiz yerde he
pimizi zengin edecek kadar altın 
vardır. Kendi hesabıma ben basit 
tabiatli bir adamım. Azla iktifa 
ederim. Yeter ki altını bulup 
getirebilelim ! 

Muhavereden geçen imah 
noktalara Hagton anlamıyordu, 

söz~ karışmak istedi: 

- Evet, bütün mesele altım 
bulup getirmf:ktel O zaman kim-

bilir ne kadar mes'ut olacağız. 

Arkadaşlar size açık söyleyeyim. 

Ben meteliksiz kalıncaya kadar 
paramn kıymetini bilemiyordum 

ve biraz evvel yola çıktağımız 
zamane kadar da bu sergüzeşte 

atılabileceğimize inanmıyordum. 

Ti iman: 

- Bütün bunlar artık geride 
kaJdı, şimdi iş teşebbüsü muvaf
fakiyetle neticelendirmektedir, 

dedi. Ve ayağa kalkarak geminin 
arka tarafına doğru yürümiye 

başladı. Muhavere bitmişti. Hug
tan da arkadaşını takip ettiği için 
kaptan Hul ile Makar ilk defa 

olarak yalnız kaldılar, piposunu 
bir defa daha doldurmuş olan 
Kaptan Hul uzun bir nefes çek
tikten sonra sordu: 

- Mak işe ortak yaptığın 
bu iki adam kimdir? 

- Bilmiyor musun ? On boş 

güudenberi Sıkritin gölgesinde 
yaşıyordun, öğrenmt!liydin? 

- Doğru, fakat Sıkrit bu on 
beş gün içinde beni yed;rdi, içir
di, yalnız mesc:le hakkında, 

seninle müsa ıi vaziyette buluna
cağım hakkında verdiği söz müs
tesna olarak, tek kelime bile 
söylemedi J 

- Hatta bu seferin mahiyeti 
hakkında da mı? 

- Yok.. Orasını az çok söy
ledi. Senin senelerdenberi takip 

etmekte olduğun işin mevzubahs 
olduğunu anlata, derğal intikal 
ettim. 

Ta, dört sene evvel San
fransiskoda beni sarhoı ederek 
uyuttuğun zaman da hep bu Kine
deki altını düşünmiyor mu idin? 

Bu günde · aldın fikrin yine ora· 
dadır. Ben şimdi iki noktayı 

c <.rrenmek istiyorum. Evvelemirde 
bu iki kişi kimdir ve teşebbüste 
oynadıklara rol nedir? 

Makar sü~ünetle cevap verdi: 
- Sidneyli iki genç, hunlar

dan Hagton adınını taşıyan lngil
tereden gel:n · ştir, kendisini park
ta gördüm. İkincisinin ismi ise 
Titmandır. 

Kaptan Hul Serseri Arkadaşının 

Kendilerine Yeni Bir Oyun Oynaması 
İhtimalinden Korkuyordu ... 

Bu cins bir gemıyı yiirütecek 
kabiliyette bir adamdır. Yoksa 
gemiyi yalnız başıma yürütmek
liğime mi intizar ediyordun ? 

- Kat'iyen, aksi takdirde 
sana yardıma koşmazdım. Bilir
sin ki seni kaybedilmiş bir çocuk 
gibi aradım. Her ne bahasına 

olursa olsun bu scf eri bensiz 
yapmam istemiyordum. Her ne 
ise şimdi ikinci noktaya gelelim: 
Gayen nedir? 

- Ne demek istiyorsun ? 

- Açık söylüyorum : Ben seni 
her vakit bu defineyi alıp getir
mek için plan yapmakla meşgul 
buldum. Yalnız elan emin 
değilim. Bu iş ciddi midir,~ değil 
midir, Hakikaten gittiğimiz yerde 
altın var mıdır, yok mudur? 

Seni namusumla temin 
ederim ki .. 

-Namusunu şöyle bir kenara 
bırak. Belki alıp ta cebime korum. 
Sonra namussuz kalırsın. Bana a
çıkça cevap ver: Doğru mudur, de
ğil midir? Peşin söyliyeyim. Bana 
bu defa da bir oyun yapmıya 

kalkarsan mutlaka boynunu kıra· 
rım. Burada ne polis vardır, ne de 
mahkeme anladın mı? 

- Sözümü hakikat olarak 
kabul edebilirsin, para oradadır. 
Gidip almaktan başka yapılacak 
bir iş yoktur. 

Söylerken başını kaldırıyor, 
definenin kokusunu almak isti
yormuş gibi burun deliklerini 
açıyordu. Mavi semadan büyük 
bir marti geçti. Gölges i yelken
leri yalayarak güverteye düştü. 

Hagton kamaraya inmişti. 

Tilman da arka küpeşteye da-

yanmış, geminin geride bıraktığı 
köpükleri seyrediyordu. Makar 
devam etti: 

- Altın oradadır, buna emi
nim. Bir zelzele bütün toprağı 
altüst etmemiş ise elimizle koy

muş gibi yerinde bulacağız, buna 
siz de kani olmahsınız ! 

Kaptan Hul ortaya başka bir 
fikir attı: 

- Fakat yabancı bir adam 
gelmiş, defineyi alıp gitmiş ola
bilir. 

:..... Ne demek istiyorsun? 

Şunu: dört sene evvel 
sana rastgeldiğim zaman ağzın
da yalnız bu mesele vardı. Uzun 

bir ayrılıktan sonra tekrar buluş
tuğumuz zaman gördüm ki ağzında 
yine ayni mesele dolaşmaktadır. 
Aradan geçen müdddet zarfında 
bu işi kaç kişiye anlattın ? işte 
anlamak istediğim nokta budur. 

- Hiç kimseye anlatmadım. 

Çünki karş•ma bana faydası 
dokunacak kimse çıkmadı. Bi
liyorsun, paçavralar içinde idim. 
Kendime kimi inandırabilirdim. 
Vakıa bu müddet zarfında 
birkaç defa elime para geç-
ti. Fakat kafi derecede isti
fade edemedim. Tali hemen 
aleyhime döndü. Ve bu suretle 

l seneler geçti. Nihayet geçenlerde 
( Sidney ) in bir meyhanesinde 

ı ( Tilman ) a rasgeldim. 

O kadar yeis içinde idim ki 
karşı ka· şıya birer kadeh çeker
ken elimde milyon kazanmak 

fırsatı olduğunu, fakat bu fırsat
tan istifade edemediğimi söyledim. 

Oğlan hemen tutuştu. Derken 
( Sidney ) in Farkında öbiir gen
ce, ( Hagton ) a rastgeldim. Neti-

ceyi biliyorsun. Hep birlikte bir 
gemide bulunuyoruz. 

(Ark uı var ~ 

Karnavalın 

Hükümdarlığı 

Nisten Sonra Tesirini En 

Çok Brezilyada Gösterir 

Brezilyanın Karnav'.11 Kıralitrt:!Sİ 

Riyo dö Jenero da karna,.rd 
mevsimi, büyük eğlenceler teı ti-

bine en büyük vesile teşkil eder 
Karnaval eğlenceleri burada üç 

gün üç gece mütemadi surette 
devam eder. Denilebilir ki Bre
zilya, ikinci bir Nis olur. 

Bu üç gün üç gece zarfında 

eğlencenin hududu yoktur. Eğle-

nenler hiçbir kayıtla mukayyet 

değildir. Bu müddet zarfında 
genç, ihtiyar berkesin bir vazife

si vardır. Mümkün olduğu kadar 

eğlenmek ve şu gamlı ve fani 
dünyadan kam almak 1. Bu iti-

barla herkes kendi eğlencesile 
meşguldür, kimse kimseyi tenkit 

etmez. Buranın bütün sakinleri 
kahkahalarla çınlıyan bir haya 
içinde mes'ut dakikalar geçirir-

ler. Resimde talebeden Brezil
yalı Matmazel Didi Kapye görül

mektedir. Bu genç kız karnaval 
eğlencelerinde büyük bir şöhret 

kazanmış ve kıraliçe ilin edil
miştir. 

BİKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri : Ragıp Şftlki 

Çitlembikler 
---

-2-

y az akşamlan sizin köşkün 
öniindeıı geçerken kaç kere seni 
bahçeden gördüm. Kısa kollu bir 
yelekle çiçekler içinde koşar, 
ablanın çocuklarile döğüşfrr, ba
ğırışırdın. 

Yine bir akşam bahçenin tel 
örgölü duvarına çıkmıştın.. Ete
ğiııin ucu bir yere takılmıştı. Ço
cuklar aşagıdan bağırışıp duru
yorlar, kopardığın ham erikleri 
istemiyorlardı. Sen eteğini kurta
ramıyordun. Ve burada bir sağa, 
bir sola döndükçe vücudun kıv· 
rılıyor, saçların yüzünde hırçın 

hırçın çırpınıyorlardı. 

Ben geçerken bilmem nasıl 

oldu ? Kendimde büyük bir ce
saret buldum ve sana yaklaştım: 

- Müsaade eder misiniz kü
çiik hanım ? diye eteğini tel di
kenden kurtardım. Yüzüme tuhaf 
tuhaf baktın ve yavaşça 41Mersi 1,, 
dedin .. Bahçeye atladıktan !onra ... 

Celile - ( Asabi ve hırçın) 

Bırak bunları.. kararını söyle .. 
Hem basit ve kısa anlat. 

Rıza - Ha söylemeyi unut· 
muştum, Celile artık ayrıhyoruz. 

Buna sen de razı oldun. Bu 
son gecemizdir. Yarın ben evden 
çekiliyorum. Biribirimizi bir daha 
hiç görmiyecegız. Biribirimizle 
hiç konuşmıyacağız ve bakışmı
yacağız .. İkimiz de yekdiğerimizi 
aldattık. Benim Samime, senin 
de Doktor Seyfeddin var.. Ma
damki biz böyle müşterek iha
netler yaptık. Şu halde sevişe
meyiz, yaşıyamayız demektir. 

Celile - ( Dik ve sert ) 
doğru. 

Rıza - Şu halde bu son ge
cemizi ilk gecemiz gibi tatlı ge
çireceğiz.. Hiç birşey düşünmi

yecegız. Yarm ayrılacağımızı, 

biribirimizi gört!miyeceğizi hiç, 

hiçbir şey ... 
Celile - Peki, söz veriyo· 

rum.. Söyle şimdi, beni anlatı
yordun .. 

Rıza - Hem de bravo 1 Çok 
iyi.. Biz evleneli üç buçuk sene 
oluyor değil mi ? Bu Uç buçuk 
sene içinde ben seni ancak üç 

sene sevebildim Celile.. Ondan 
sonraki sevgim hep Samimeye 
gitti. Halbuki nekadar isterdim. 
Yine o ilk seneler gibi sevişelim .. 
Hani senin bir Arap dadın vardı, 
ne idi ismi? 

Celile - Kehkeşan dadı. 

Rıza - Ha işte o, Sana kü
çüklüğünde ne gü"Zel bir likap 
takmıştı. Çitlembik derdi sana .. 
Çitlembiğim .. Çitlembiğim .. Hani 
bu ismi sen de beğenmez değildin 
ya ... Köydeki genç kızlar da seni 
böyle çağırırlardı. Bu lacivert 
gözler ve sarı saçlar beni ilk 
anda sana bağladı. Bir yaz ge
cesi sizin köşkün önünden geçi
yordum. Birdenbire önüme uf ak 
bir lastik top düştü. Başımı kal
dırdım. Sen pencereden gülerek 
bana bakıyordun. O gece saatler
le bahçe etrafında dolaştım. Saat 
on ikiye doğru artık köyde her
kes yatağına çekilmişti. Y ılchzlar 
okadar parlak ve gece okadar 
ışıklı idi ki, köşkün demir par
maklıldarından bütün bahçeyi 
görüyordum. 

Celile - Ben de evvelce ıe11i J 

pencereden gözetliyordum. Zavalh 
Rızacık.. ikide birde dönllp pen
cereye bakıyor, yavaılıyor ve ara 
sıra - serinlikten olacak - ellerini 
ceplerine sokuyordun. 

Rıza - Sen bahçeye çıkmış
tın palimiyelerin yanına kadar 
geldin. Ve bana bakarak güldün .. 
artık dayanamadım. Bir solukta, 
parmaklıkları aşarak içeri atla
dım. Sen öyle korktun, o kadar 
telaş ettin ki, kısık sesinle:
Aman, ne yapıyorsunuz? Diye 
kekeledin.. Seni kolundan 
tuttum ve · kendime çektim. Bu 
temas sana genç kızlığınm ilk 
hakikat olan rüyasını göster
medi mi? 

Celile - Evet.. 

Rıza- Kehkeşan dadının çit
lembiği benim de çitlemblğim 

olmuştu. Nişanlandığımız gün 
dadı bize " çitlembikler ! ,, dedi. 
Bilmem benim iri vücudum bu 
lakaba :uyar mıydı? 

Celile - ( Dalgın ve yorgun) 
Keşki dadım bunu söylemeseydi 
ve Celilenin keşki lopunu o çap
kın delikanbya atmasaydı. 

Rıza - Celile, hani dütünmi
yecektin.. Bana söz de vermiştin 
hem .. 

Celile - Ah pardon! Birden
bire dalmış bulundum.. Söyle, 
dinliyorum .. 

Rıza - Ah bilsen genç kız
lığınm güzelliği seni kalbimde 
nekadar büyütmüştü. Bu gözleri 

ve kıvılcımları veren kızıllıklar• 
ben bütün hayahmca unutamı-

.. 1 

yacagım. 

Celile - ( Müteessir ) Unu
tursun. 

Rıza - Hayır. 

Celile - Eminim.. Çünki ar
tık yaz geçti.. hararet kalmadı .. 
Sonbaharın yağmurları insanlar 
için bir kasvet sağnağıdır. 

Bir müddet susarlar. Celile· 
nin gözleri gittikçe dalmaktadır. 
Genç adam sakin ve sessiz karı
sını seyreder.. Dışarda yağmur •• 
Saçaklara ve camlara verdiği 

boğuk gürültülerle yağıyordur. 

Rıza - (Başını kaldırarak) 
İnsanlar ne tuhaftır değil mi 
Celile?. Böyle, uzun seneler piş
tiğini zannettiği sevgilerin vo 
rabıtalarm karşısında suçsuz ve 
günahsız gibi dururlar .. 

Celile - Öyle .. 
Rıza - Düşün .. Aşkımız biz

ce en mukaddes bir şeydi.. Biz 
bu kutsiliği iki kişi ile mahvet
tik. Ben Samime ile, sen de 
doktor Seyfettinle .. 

Celile - (Birdenbire dirilerek) 
fakat ben ... 

Rıza - itiraz etme.. Evet 
buna sebep benim.. Fakat bu 
işte senin de dahlin var .. Kadınlar 
içtimai telikkileri daha ziyade 
korumak mecburiyetindedirler •. 

Celile - Aldanıyorsun, o asır 
çoktan geçmiştir. Kmlan bir iz
zeti nefsi ancak bu suretle tamir 
edebileceğiz. 

Rıza - Bizim meseleyi mi 
mevzuubahsediyorsun ? 

Celile - Eve t ya.. Benim de, 
bir kadınlık izzeti nefsimden baş
ka bir aile ocağının kadım, temiı 
bir aile kızı, erkeğine sahip olan 
bir zevcelik grurum vardı. 

( Arkuı Yar ) 
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Her keseye elverişli mal satan Beyoğlunda mağazalarıdır. 
Fiatlarımızdan birkaç nümune Fiatlarımızı tetkik ediniz : 

İpekli Franı1z çorap ( Liliane ) 
marka, moda renkJerde 

Kur Uf Kuruı 

!> HaD1mlara mantolar, spor biçimi 2900 
ipek aıtarh iyi lngiliı ' 

Lüks ipekli çorap ( Reve D'Or ) 
marka, tabiı ipek 

Eldiven podöslied takli ıi fantazi, 
her renk 

350 
95 

kumaşlarandan 

Krep döıin, safi ipek metrosu 

Vual dösua emprime metrosu 

Fular mprime, yazhk fistanlar 
için metrosu 

125 
225 

ipekli IAme, penyuar ve pijama için 9 5 
yıkamr sağlam cins, her renk, metrosu 190 

Bu modejdcn 12 zarif 

renkte ipekli jersey 

FİS TA NLAR 
Mevcut Qlup beher fistanın 

Reklam fiah 

Hanamlara ipekli triko kazaklar, 585 
son moda ve renkte 

Afgalen fistanlık son moda yünlü 300 
kumaş, eni~ metrosu 

Yıkanır ipekli jerseyeden dantelalı 290 
kombinezon 

El ile resim yapılmış omuz ıçın 3 25 
ipekli büyük mendiller. Fiab 

Kimono biçimi hanımlara ipekli 600 
rop dö şambrlar. Fiah 

Hanımlara ve çocuklara 
bayramlık elbiseler : 

lstanbul'da en son model 
ve renklerde dayanıklı 

ve her keseye elverişli 

elbiselerin envaı 

Bu yazlık manto gibi ı:ıon moda renk ve bi
çimlerde mantolar vardır. Fiatları uygundur. 

Bu modelden 8 zarif 

renkte ipekli jersey 

Ff ST ANLAR 
Mevcut olup beher fistanıP 

ReklAm fiab 

10 Liradır. 
Bu glbe güde ri tantezi eldiven Beyaz, I 
siyah ve sair renklerde teminatlı olup 

yıkanabilir. Fiatı 350 kuruş . 
Bu el çaı.tası iyi cins güderiden son 

modadır. Fiab 450 kuruş 'Bu ipekli çorap bagetli ve .sağ 12 Liradır. 

Haşarat ve Tahta kurularından 
kurtulmak için şimdiden yuvalarını 

Arapçasile Birlikte K~:~~~~::~m 
Büyük Tllrk alimi Ce•d•t P•tHın lilgn:;: Kıttanlyealol havi doiru eserl ı•rifla 

ınUkeınuıe\ dltliıl 20G kur&14tur. Kaymakb kAğtl ve alhl\ yaldı'.lh clltllıl 

300 kuruttur. Nilıhalın azdır. 

Hayatı Hazreti Muhammet 
Kıymetli .. e rin tekmili ciltli S03 kuruttur. 

• 

Mufassal Islam Tarihi 
Ciltli•! 200 k wu11tur. 

• 
Meşahiri lslam Me:~u~u!ser 

kuruştur, Bu kitapludaa poıta Ucrctl alınmadan gl5ndcrillr. 

Merkezi: Tnrk Neşriyat Yurdudur. 4111 

1 EMLE ve EYTAM BANKASI 11.ANATI ') 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN 

Satılık Apartıman 
Kat ·ı İhale Nısfı Taksitle · Satış 

Fındıklıda Pürtelaş Hasanefendi mahallesinde Vişne sokağında 
• ... reti haiz dört daireyi ve her dairede üç oda bir sofa bir 
mutfak bir hela bir banyoyu muhtevi ve bir de umumi çamaşırlığı 
havi 15 numaralı aparbmanın 14 nisan 932 tarihinde İstanbul 
D&düncü İcra Dairesinde 1014 dosy~ numaralı müzayedesine 
iştir~k edeceklerin uhdelerinde kaldığı takdirde şeraiti umumi· 
yemize tevfikan azami be, sene milddetle bedeli müzayedenin 
nısfl derecesinde ikrazatta bulunacağı ilan olunur. 

Pertevniyal Vakfından: 
K6prUbaşmda Validehanında 6 • 1 No. odalar 3 sene müddetle 

" ,, hanında 20 No. mağaza 2 ,, " 
" ., .. 17 - 16 No. ,, 3 ,, ,. 

Balada muharrer emlak yirmi gün müddetle ve açık arttırma su· 
retile kiraya v"rilmek üzere mDzayedededir. Taliplerin müzayede gü
nü olan Nisanm 25 ci pazartesi günii saal on altıya kadar İstanbul 
Evkaf müdürilye tiode Pertevoiyal idarcsino veya encümene müracaat 
etmeleri. 

lamdır. Fiah 5 5 kuruş 

~mlll!~------11111111~~----~ ta 

lı> Eminönü, Kazmird Ali Riza müessesatı 

İstanbul Evkaf Müdür
lüğünden: 
Kazası 

Şile 

Kantar Cinsi 
400 kömllr 

"'I .. 200 

kilo 
Çatalca 60,000 

,. !50,000 

'"" • 

" 

Avclkora evkaf ormanlarımn turp tarla 
orman mevkiinde. 
Avcıkoru vak.f ormanlaramn Çiogeneba
yırı orman mevkiinde. 

lstıranca vakıf ormanlarının Haydutlupı
nar orman mevkiinde. 
lstiranca vakıf ormanlarının Kalboyu ile 
Hıyardere arasmdaki orman mevkiinde 

Balada muharrer mahallerdeki vakıf orman kıt'alarından mik
tarı muharrer imal olunacak kömür müzayedeye çıkarılmışbr. Mü
zayedesi 11 nisan 932 pa:ıartesi gününe kadardır. Yevmi mezkur· 
da saat on dörtte ihalesi icra olunacakbr. Şartnamesini öğrenmek 
ve müzayedeye iştirak etmek arzusunda bulunanlar İstanbul Evkaf 
Müdürüyetine orman ve Arazii vakfiye idaresine müracaat etmeleri 
ilan olunur. 

Ticarethane Ve Müessesatı Res
miyenin Nazarı Dikkatine 

Hilali Ahmer cemiyeti merkezi umumisinden. 
Bu sene kurban bayramında dört gün neşrolunmıyacak 

Turkçe gazetelerin yerine Hilaliahmer gazetesi mükemmel ve 
renkli olarak zengin münderecatla intişar edecektir. ilan vermek 
suretile Hilaliahmer cemiyetine muavenet arzusunda bulunan 
tüccaran ile müessesatm - · 

müracaatları. Beşin .. 
~ci ye altincı sahifede beher santimi 40 yedinci sekizinci sahife
de 30 kuruştur. 

Satılık Ve Kiralık 
Suadlye civaranda dıi bat, balr' 

çe içinde mamur bir kötk hem ıatı• 
lak hem kıımeo kirahktır. Ayrıc• 
methali bulunan bu kasam üç • d8rt' 
ten altı odaya kadar ayrılabili" 
K8tk bahçesi ittisalindeld bet dS' 
nümlilk diter blr bahçe de aablıktıt• 
Galatada Ada Hnnıuda 16 numar•Y' 
müracaat . 

Istanbul 8 inci icra daire
sinden: 

Bir deyinden dolayJ tahtı 
hapse alınarak icraen haciz ve 
sabşa da aalAhiyet gelmiş olao 

Beyoğlunda Avrupa pasajıod• 
9 numarala dükkanda çorap ma' 
kinesi ve yün iplikleri S-4· 1932 

tarihinde saat on beşten 17 yı 
kadar paraya çevrileceğindeO 
taliplerin mezkur giinde mahal
halin cie hazır bulunmaları ililJ 
olunur. - - _________ ..-
~ UCUZLU('; UN ÇARESi 

Lokantamız buhran dolayı· 
sile mlihim tenzilat yap
mıştır. Herkese elveriıli 
abone usulline başlamıştır. 
Yemekler evlere ıanderilmek· 
tedar. Nazarı dikkati celbederiı· 
Sultlinahmet Narlnzade l•kanta ____,/ 

Dr. A. KUTIEL 
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