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Bulgaristanın Bir ---~ii:il8iilil._-~---------------... Darülfünun 

Tüıü;ü~~:risi: Esrarengiz Şekilde Yapılan :~~~!:n ::~~:.a:·",d 
~~:;~~:~nç~~:=~::c~;;~~yse ~~!: B ı· r L ı· m o D K a· ç ak ç 1 l ı g,., 1 =~: ilı; o~:lşm::::;!~ı 
cü geliyormuş. Bu tayanı lwıyret 
hakikati, bizzat Bulrar gazeteleri de tetkik etmiş, aynca liseler 
yaxı1or •e i•tati•tiklerini nefredi· - - ecnebi lisanı tedrisab hakkın 
yorlar. Biz, bu vu.iy~tte aadece İnhisar ve Gümrük Vekaleti Milfettişlerinden dahiline gümrük resmi verilmeden ithal edilmiştir. mukayeseli bir tetkik yapmış 
balkın fikrini ıorduk. Aşatıdaki Reşat Bey mühim bir limon kaçnkçrlığma YUıyet Ayrıca İstanbul limanında mavnalarda bulunan y6z· iş Bankası Heyeti 
cevapları aldık: etmiştir . lerce sandık limon, yakın limanlardaki bazı kimse- iş Bankası Umum Müdürü CcJ 
Hqlm Bey • Ahırkapa 73 -

Söylendiğine göre; bu vasi limon kaçakçalığı iki lerin muaveuetile, başka gümrüklerde muamele Oımao Zade Hamdi ve Recep Zü 
- Bulgari~tandan her •ene l Beyler Bankanın lskenderiye "U 
ı k t . • b'nl k'I şekilde oimuş ve tahdit sisteminin tatbik edildigwi gördükten sonra stanbula getirilmiş gı"bi gösterile- .. mem e e ımıze ı erce ı o cıga- ıinin küşat resminde hazır bulun 

ra giriyormuş. Üç senede tamam S(Ünden bugüne kadar devam etmiştir: rek şehre çıkarılmıştır. Bu suretle mühim kaçakçılık üzere bugün hareket etmiflerair. 
(16237) kilo cıgara girmiş. Bunu 1 - Gümrük beyannameleri fizeriode yanhş lar olmuştur. Bu hadiselerle allkadar olarak şehri- Marmara Ve Reşit Pş. 
Bulgarlarm resmi istatistikleri rakamlar göstererek limon kaçırmak, mizdeki mühim bir firmanin limandaki (500) sandık Ankstra, 4 _ Evvelce Seyriı•ef 
yazıyormuş. Sonra Bulgarlar bu· 2 - Limon üzerine kontenjan kaçakçılığı yapmak. Jimonu Gümrük tarafından musadere edilmiştir. idaresine de\'rcd len Marmara 
nu ilan ederken, bizim tütünleri- Bazı firmalar şimdiye k2dar istanbula getirdik- Gümrük müfettişleri bu hidiselere ait tahkikle- Reşit Pş. vapurlarının tekrar bah 
miz tütün memleketi olan Türki- leri limonların miktarını Gümrük beyannamelerinde rini derinleştirmek mecburiyetini duymuşlardır. Bu yeye verilmesi için Millet Me<'fi•i 
ye tütüolerinden daha nefis ve az göstermişlerdir. Mesela: (5CO)lük sandıklar (250)!ik arada bir kısım mes'ul memurlartn da ifadeleri bir layiha 1evkedilmişli1. 
temiz olduğu için bizden onlar gösterilmiştir. Bu suretle binlerce limon memleket alınmıştır. Askeri Mühendisler 
bile tütün alıyorlar. Diye tütün· Ankara, 4 - Meclise , eril 

lerine reklim yapıyorlar. Elden Kıtlık 1 Kahve iş Bankasında bir llyibaya göre, Avrupada ask 
ele ve çok ucuz Bulgar cıgarası mühendislik ve fen memurluğu t 

satıldığına şahit olmasaydım bu· Yine Antrepo Buhranı l\'1erkez Müdürlüg"' üne Yu- ıil edenler 2 ay hazırhk kıt'a ın 
na yalan derdim. Fakat daha ne Baş Gösterdi 1 Fı·atler Bı.rdenbı·re çahtbktan aonra fO ay san'atHe al 
diyeyim? __ suf Ziya B. Tayin Edildi kadar müesseselerde butunacakl 

Fırladı 
- -- ve miiteakıben ihtiyat :ıabil\ ot 

* Ha1an Bey - Sultanhamamı 25 • 

- fhtısas mahkemelerinin 
teşkiline rağmen hail bu memle
kette kaçak cıgara ve bilhassa 
sigara kağıdı satıldığı muhakkak-
tır. Bu inkar edilemez. Bulgarla
rın resmi istatistiği de bunu gös-

~ teriyor. Şimdi bunun çaresmı 
aramak lazımdır. Bence bu ka
jBkçılığa sebebiyet veren Tütün 
lnhisarıdır. Tütünlerin içine çok 
az kağıt koyuyor. Miktan kafi 
kiğıt koyduğu gün bu kaç.akçı-
bk kendi kendine sönecektir. .. 

Hüseyin Bey • Kapallçart• Ortıeliler
kapı11 30 • 

- Memleketimize Bulgar cı
garası giriyor . ve kaçakçılar bil
hassa Unkapam havalisinde ve 
tenha yerlerde , sokak aralannda 
bile satıyorlar. Geçen gün Zey
rek yokuşundan inerken yanıma 
elinde sepet bulunan bir adam 
yanaşb. Efendi Bulgar cıgarası 
almaz mısın? Diye bir paket gös
terdi. On kuruşa çok ucuz ve çok 
nefis diyordu. Ben kendisini azar
ladım, ·polise haber verecektim. 
Herif sokakların içinde kayboldu, 
gitti. Bunu menetmek neye mü· 
tevakkıfsa yapmalıdır. 

Fener Bahçeye 
Şehir Meclisi Üç Bin 

Lira Verdi· 

Şehir Meclisinin karan iJe 
Fenerbahçe spor kulübüne, Ka· 
dıköyündeki stadının inşasına bir 
yardım olmak üzere, 3000 lira 
verilmiştir. 

Son zamanlarda tacirler tara· 
fından Avrupadan ve diğer yer· 
lerden birçok mallar getirtilmiştir. 

Eldeki mavnalar tamamen dolmuştur. 
Ambar ve antrepolar ağızlarına 

kadar dolu oldukları için içerilerinde 
dolaşmak imkanı da kalmamıştır. 
Gümrük idaresi hu vaziyet karşı· 
sın da Fen erde iki antropo açmıştır. 

Şikayet 

Dul Ve Yetimler Defter
darlığa Müracaat Ettiler 

Fatih Malmüdürlüğünden ma
aş alan dul, yetim ve mütekait-
lerden (517):kişi muayyen gün!e
rinde gelmedikleri için maaşları
m alamamışlardı. Bordrolar gü
nü gününe kapandığı için Mal
müdürleri ayrı ayrı müracaat 
edenlere hergün maaşlarını ve· 
remiyor ve (13) e talik ediyordu. 
Bunun için maaş sahipleri dün 
Defterdarlığa şikayette bulun
muşlardır. Deherdarlık bu gibi 
maaşlarin bordro haricinde ola
rak kırmızı ita emrile derhal 
tesviye edilmesi hakkında Mal· 
müdürlüklerine emir vermiştir. 

Kadm Yankesici 
Bekir isminde biri Panayota 

isminde bir kadın tarafından 
15 lirasının çalındığını iddia et
miş, kadın yakalanmıştır. 

Bir Talebe Yaralandı 
Şoför Mesudun idare ettiği 

1569 numaralı otomobil Taksim· 
de Terakki Lisesi talebesinden 
Şükran Hnnıma çarparak muhte
lif yerlerinden yaralarnıştır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

Son birkaç gün zarhnda pi· 
yasada kahve fiatleri t:_birdenbire 
yükseldi. lthalabn tabdidinden 
evvel (95) kuruşa kadar sahlan 
kahve, iki gün içinde ( 160 ) ve 
biraz sonra da ( 180 ) kuruşa 
fırladı. Fakat son günlerde pi
yasada kahve çok kıtlaşmı~br. 
Bu yüzden şehrimizin meşhur 
kuru kahvecilerinden birkaçı 
dükkanlarını kapabp faaliyetle
rini durdurmaya mecbur olmuş

lardır. Kendile.rile görüştüğümüz 
kahveciler şunları söylediler: 

.. - lstanbul;ı, Türkiye ısar
fiyatma nazaran yüzde altmış 

kahve vermek li:zımgelirken bu
gUn tahsis edilen miktar yüzde 
ondur." 

Diğer taraftan salahiyettar 
resmi zevat kahvenin zaruri ihti
yaçlar meyanında bulunmadığım 

söylemektedirler. Bundan başka 
Ticaret Müdürlüğü de ihtikar ya
pılıp yapılmadığı hnkkında tah
k:kat yakmaktadır. 

İmtihan 
Sekiz Münhale 88 Kişi 

Talip Çıktı 
1400 kuruş asli maaşlı mün

hal sekiz belediye tahsil mumur
luğu için dün belediyede bir 
müsabaka imtihanı açılma~br. 
Müsabakaya ( 88 ) kişi iştirak 
etmiştir. imtihan evrakı üç gün 
içinde tetkik edilerek kazanan
ların isimleri ildn edilecektir. 

İş Bankası Ankara Merkez caklardır. 
Müdürü Sami Bey ahvali Sıhhi· Bir MahkQmiyet 
yesinden dolayı izin almışbr. Kirk1>r Karabetyan Ef. ismin 

bir Ermeni rahibi 1i tahkir 
Sami Be} İn yerine Banf,anın Jamanak gazete i m.?s'ul 
İstanbul Şubesi İkinci Müdürle· Mardiros ve muharrir Baroyer 
rinden Yusuf Ziya Bey tayin ler bir aeno;: hapse, 2000 lira taznı 
edilmiştir. ı:ıat& mah~üm olmuşlardsr. 

Banka Faizleri 
Ecnebi Bankalar Yine 

Faizleri indirdiler 
- ---- , 

Şehrimizdeki ecnebi bankalara 
aralarında anlaşarak vadesiz mev
duabn faizlerini indirmiılerdir. 
Bu bankaların aldıkları karara 
göre vadesiz mevduattan 250 
Türk lirasına kadar faiz verilmiye
cek, 251 liradan 25 bin Tiirk 
lirasına kadar yüzde bir buçuk, 
25001 liradan 100000 Türk lira
sına kadar yüzde bir faiz veri
lecektir. Bundan yukan mevduat 
için de yine faiz verilmiyecektir. 

Bekçi Osman Oldü 
Tepebaşmda havagazinden 

zehirlenen Bekçi Osman haıtaha
nede ölmüştür. Arkadaşı Ômerin 
de bayatmdan ümit kesilmiştir. 

Bir Kavga Ve Hırsızlık 
Kemal ve Mustafa isminde 

iki şahıs Zühtft isminde birisile 
kavgaya tutuşmuşlardır. Kavga 
sonunda Zühtii, cebindeki yirmi 
lirasımn çalındığım görerek polise 
müracaat etmiştir. Mustafa ve 
Kemal yakalanmıştır. 

Afyoncular Ankarada 
Afyonculuğun istihsal ve sah 

inhiur albna ahnmamast hakkın 

tqcbbü!llerde bu lunmak üzere lznı 
ve IJıtanbul afyoncularından müre 
kep bir heyd dün Ankaraya gitmişti 

Bursa Valisi Gitt; 
Buraada yapılmakta olan otel 

kaplıca işlerini müteahhitlerle ı' 
rilfmek iizere şehrimize g-elen Bur• 
valili Fatin Bey dün Borsaya ri 
mittir. 

Etabli Rumlara Tazminat 
Muhtelit mübadele komisy 

nunda, Etabli Rumların Anadol 
dala mallarına mukabil verilece 
tazminat meselesi göriişülmekt 
dir. Mesele bir kaç gün içind 
halledilerek tevziata başlanaca 

Zabitlerimiz Gitti 
Kaymakam Cevdet, yüzbaşı 

vat, Ziya, Kılıç Tevfik, mülizim Sai 
Beylerden mürekkep binicilik he 
Nlste yapılacak beynelmilel mO 
bakalara İftirak dmek üzere dl 
npurla Franaaya gitmiılerdir. 

Istanbulun 
Planı 

Şehrin plinı yapbnlmak tbe 
9.12 belediye bütçesine 100 bin Jirahlı 
tahaiut konmuştur. Diğer seneler d• 
birer miktar tahsisat konulaeakbr· 
Plln için beynelmilel ıehircilik mil· 
tebaaaısla·ı arasında bir müsabak• 
açılacaktır. Bu işi n M. Yansene ..,,. 
rilmesine daır bir karar yoktur. 

Pazar Ola Hasan Bey Ve Baharı Karşılıganlar 

l : Hasan B~y - Pazat o!a komşu
lar, Satar aH oyunu mu oynıyorsun\1%? 

Komşular -- Oyun değil Hasan Bey, 
düpedüz. satış. iç iömleklerini, paltolan 
filin okutuyoruz. 

2 : Hasan Bey - Anladım, bahar, 
karşılamak için bafifleniyorsunuz.. Fak at 
her baharın bir de kışı vardır. O Yakit 
ne yapacaksınız ? 

şünEliiğün şeye bak, Hasan Bey. 
gelirse evi satar, palto yapanı 1 

1 

3 : Komşular - Adam sen de, dü
Kış 

4 : Hasan Bey - J ... 



Hergün 
Mündericatımızın çoklu
ıundan Dercedilememiş
tir. 

•-.ııu 

Rıhbm Şirketindeki 
Hırsızlık Meselesi 

( Bat tarafı 1 inci aayfada ) 
milyoner olduğu MSylenen M6ayl 
(8.) dem davaya dahil edileceği 
tahmin eclilmektedir, 

Muhakeme 9 Nisan cumartesi 
pil 4 llncll hukuk mahkeme
.U.de garnlecektir. 

Seyfi Bey Na Diyor? 
GümrDk BqmOdürii Seyfi B. 

bu mesele hakkında bir mubar
rrimize ıunlan si>ylemiştir: 

- .. Müfettitler tabkikatlanm 
kuyudat üzerine yı.pmıflar ve 
bazı neticelere YU'lllqlardll'. Bence 
antrepolarda halen bir suiistimal 
yoktur.,. 

Şirket Komiseri Ne Diyor? 
Diğer taraftan Rıbbm Şirke

tinde hükumet Komiseri olan 
Nuım B. de ıunlan dylemektedir: 

- .. Antrepo demek ne demek 
bilir misin ? 

- Dinliyorum. 
- Antrepolarda iki kilit ve 

dd anahtar vardır ve miibürlildür
ler de. Antrepo açalırsa iki taraf 
memurlaruun huzurile açılır. Eier 
hırsızlık varsa her iki taraf me
murlannın da bu işte dahli var 
demektir. Sirket bu dakikaya 
kadar beni b6yle bir mesele ol
dutundan haberdar etmedi, olaa 
idi her halde haberdar edecektL 

- Bunları nezaket veya liya
let icabı olarak MSylemiyeainis? 

- '-aim Nhım. aize Dlsam 
tibi MSyltlyonlm ki, ~le blrp1 
JOktur. Ben, memleket işlerinde 
•trilme, bntrnlme bilmem. 

- Tqekklir ederim.,. 

ele/on 
irketinde 
etkikat --Fazla Yazan Telefonların 

Esran Anlapldı 
Belediye MOfettitlerinden Ali 

Yaver Bey ıeçenlerde telefonunu 
mlhtırletmlf ve iç ay müddetle 
hiç konutmamıt. fakat buna raj
men kendisinden hem abone ve 
hem de fazla mllklleme lcreti 
latenilmiftL 

Bu hldise Gzerine Ali Yaver 
Bey mahkemeye mliracaat et
IDİf, ayni zamanda Ankaradaa 
relen bir heyet tirket nezdinde 
tetkikata batiaaufb. 

Verilen mal6mata tire, telgraf 
Umum Müdlbil lb. Cemal, 
Ankara telefon mlldtirl Niyazi, 
Telsiz Mnbendisi Abdllllltif, Ma
hendis Hasan Kizım Beylerden 
mllrekkep olan bu komaiyoa 
tetkikabm bitirmif ve raporuna 
bazırlam1ttır. MGkllemeleri sayan 
makineler lizerinde yapılan bu 
tetkik ameliyesi mtihim bir haki· 
kah meydana çakarmııbr. 

Heyet, m6kilemeleri •= 
Ye yazan makinelerden bir 
mmın bozulmut olduğunu. Ali 
Yaver Beye g6nderilen faturama 
bu bozuk zamana teudDf etti
iini anla11Ufbr. 

Buna ka111 ıirketia verdi;i 
cevap fudur: 

"Avrupada beynelmilel kabal 
e~en bir teamüHı g&re berhanıi 
b1r m6eue:ıede sarfiyat miktarını 
yazan • makineler bozulduğu u
man bar Mne evvelki ayni mncl
dette yapılan sarfiyat kadar para 
talep edilir. Biz de Ali Yaver 
Beye bayle yapllllfbk. Fak.-• 
zat ~u müddet zarfında tf 
nu hıç kullanmamıt-" 

Rapor adliyeye werildiii için 
bu hususta en kat'i M>a& mah
keme llyliyecektir. 

1 Son PosianınResimli Makalesi 

1-MH'ut adam, MYdlfi lfl rapa• 
rak haJabnı kazanan adamdır. aa .. 
lar, hem :yapbldarı itte• uaml ran
dıman alırlar, hm • itten zeyk 
dayarlar. 

2 - Hayabm kaıaamak iç.la her 
nkit HYdltimls itleri yapmakla ik
tifa edemeyis. Hayat W.. boan .,_. 
teameditimb, batta ifnadifimis 
itleri Japbrll'. Bu ıibller zoraki ça
lıtbklara için clalma aırarl M••r• 
Yerirler. 

Sevilen 4 

a - ... temi• •• mlba••• , .. 
pabllmek için o iti aeYmelı lhamcbr. 
Mealefinb ae olur• olnn, ona 
MYinlı ft yapbtınıs iti bir aDSal'Ja 
detll. bir sHk olarak 1apmaJ1 at
nainlz. 

SON TELGRAF HABERLERi. 

Eski Maliye Vekili Tekrar 
Parise Hareket Ediyor 

Borçlar Meselesi Nasıl Halledilecek? 
Ankara, 5 (Hususi) - Pariate dtıyunu umumiye 

meselesi etrafında hamiller mllmeuillerile mllzake
reye memur edilmiı olan eski Maliye Vekili Sara
cofla Ştıkrtl B. burada temulanm bitirmiıtir. Ve
rilen mal6mata gire Şllkrft Bey, btıktimetin yeni 
talimabnı hlmil olarak birkaç gDne kadar Parise 
laareket edecektir. 

1 

932 bOtçesine gelince; kabine dlln de reç •akte 
kadar bltçe tetkikatile meııal olmuftur. Biltçenin 
teftİllİ için kazanç verpinin bir miktar arbnlacajl 
baklanda çakan pyialar teeyyüt etmemiftir. 

AIAkadar mahafil, m6zakeratı:ı devamı netice
~de eski borçlann tediyesi huausunı a yeni bir 
ıtilif form61U bulunacağını kuvvetle 6mit etmektedir. 

Diğer taraftan bazı Hfaretlerin tuarraf malı ... 
dile ilga edileceğine dair yaz 'cın Mberler dotra 
detildir. Yeni bGtçenia Dtlyunu Umumiye fulma 
ıelince: bu fula tabaiaat konalm• YeJ& konnl
mam•aa, Paria mllzakerelerinin nede-.. Njla 
kalacakbr. 

• 
Yeni ittifaka Doğru ... 

lhl Ba~-~-i-l~T-u-na--8-ir_l_i~-.-M-~de~ni 
Hararetle Müzakere Ediyor 

Paria, 5 (Hususi) - Londra· ı için beynelmilel bir itillfa llmm .. Bu. icral bir kom.- de-
clan bildirildi;ine g6re Baıvekil oldu;u kanaati tebellOr etmif ve jildir. Ancak 4 devlet arumda 
M. Tardiya, Maliye Nazın M. bu hususta Frama •e laıUtere- mltekabil iptidai iıalaab ilatin 
Flanden, lngiliz Bqvekili M. : nin mllfterek hareket etmeli ne- eden bir anlaımadan ibarettir. 
Makdonald, Hariciye Nazın Con 1 ticesine vanlmıfbr. iki htlk6met Ba izahat olmua leli, ba 
Simon, M. Çemberliyn ve Ra- Tuna meeeleaiade almacak tect. koaferamm iki ı&n prl blmut 
noiman dlln Londrada aktettik- birlerin allratle tatbiki h111Umnda mDmklla idi. Bis YUiyeti bltlla 
leri içtimada Tuna devletlerinin hemfikirdir. aarahatile anlayorm ve D&tler 
iktıaadt m6fk6lleri etrafında al- Londra, a ( A. A. ) - M. KonferaD11 netİeelindea bir ih-
rtltm&ılerdir. Mak Donalcl, atideki beyanatta tilif istihsali için plıpalJ& bnr 

içtimada ba meselenin halli bulUDmUfbu': vermİf balanayorn.,. 

Sırbistanda 
Yeni Kabine 

• Belgrat 4 (A.A) - Baıvekil 
Zifkoviç kabinenin istifasını ver
lllİf ve diler kabineyi, sabık bar 
•ek!! hariç olmak llzere M. Marin
koYlc tamamen eski nazırlardan 
mllrekkep olarak tetkil etmiftir. 

. Atiua Maçlan 
Atina, 4 - Etmikoa ve Apol

lon talumlan sıfırla berahere 
kalmış, Panatinaikoı takımı lrak
liyi 1~di sayı ile yendllftir. 

Yunan milli takımı 23 Nisan-
da Mısıra hareket edecektir. 

~iman yada 
intihabat Mücadelesi 

Kızıp yor 
Berlin 4 - Reiaicilmbur in

tihabı mlcadelesi, Berlinde ve 
birçok phirlerde bazı hidiaelere 
sebep olmQftur. Berlinde kom&
niatlerle bir mlademe olmUf, 
bir polia ap yaralanmııbr. 

Subekte karıqalık olmllf, 
polis mldahale etmif ve 
Hitler bitin Saksonyayı do
lqmlf n iki defa Laypçıkda 
nutuk MS1lemittir· Tunç cephe 
tetkilib da Hindenburw lehinde 
Almanyada fa ıliyet g6steriyor. 

iNAN, /STER 

jTürkige 

I
Veltalga 

Roma 4 (A.A.) - M. Grandi, 
Meyia adua maelesine ve Tllrk-
ltalyan karasalannın tahdidine 
mliteaWk raporuna F Afİat meclial
ne tevdi etmiftlr. (Havu) 

Triresta AÇ1klarmda Bir Facia 
Triyeste 4 - Y elkenU bir 

ıemiye binerek &mandan açılnuf 
olan yedi kiti Mr daha limana 
d&amemipir. Yelkenlinin enkaza 
bulanmllfbar. Bir torpito talaarri
yata çıkmafbr. 

iNANMA/ 
inhisar idarelerlnln teYhldl maa .. ebetlle TGtGn lnhl· 

ıar idaresinde mtlfettitler tetkikat :yapıyorlar. Şimdi
ye kadar tabsiaata meatureden verilen paralarda sui
btimal oldutu ve idarede birçok yolsadaklar bulun• 
dutu anlatılmıthr. 

dltf nden bahsettiniz mi, "Bu adam muhalefet ediyor" 
Diye derhal MSdlnld atnnıza bkarlar. Fakat aradan 
bir iki ay reçmedeıa o dairenin ......... t.pbba. 

Bu mGnatebetile ••çen •O• ıazetelerden birinde 
ta maalde bir fıkra_ çıkmıtbı 

" Bir dairenin, bir mae .. es ... la fena idare edil-

olunur H bu suretle alsia a8yledltfnb filen kabul 
edilir. 

Bu a8.0a TGtGn inhisar idaresi Ye SeJl'lıefaln 
hakkında ılylenmlı bir intakı hak olmadıtın• 

/STER iNAN, /STER iNANMA! 

Sözün Kısası 

Tekaüt 
Kanunlar• 

• Kanunlarla idare ohman her 
memlekette olduju ıibi bizde 
de bir ceıa kanunu, bir muha• 
keme aaulleri kanan, bir mede
ni kanDD varchr. Kamın, içtimai 
ihtiyaçların ifadelİ olclajwaa Ye 

bir yarda •imu ntudaılana 
ayna ihtiyacı tqımalan tabii ba
IDDdağuna fire kanUD birliii de 
unut birpydir. Adaletin Ud 
bpm olamul 

Fakat bizde elyhm blkml 
cari olan tekalt kanana bir cle
iil, iki dejil. içtir. Ba taaddlt 
mesleki ka1metlerin tahal&flndea 
dujımyor. Mealek nr ki mea
mplanna adım bapnda bir tela
like vadeder. Yine malek YU' ki 
muttarit bir dldba lçiacle çaht-

iatil u:..:-ma11zam e1.un.-. 
Bu iki meslek erbab1D1n te

kattt haklannda tabiatile a:rnlık 
bulunabilir. MeaelA JGI aca n 
yıprabcı bir laiamet ba,.b geçir
miye mecbur olan polWerle b_. 
hanıi bir kalem kAtiblain teb
llde hak kazanmak için apl 
mnddeti doldurmalan iateail .. 
meL Llkin bunlar, bu tibi fark
lar, kanUD birlip ihW edecek 
Amillerden diiildir. Nilaa1et bir 
maddenin kelimeleri tpade kı,. 
metlerini bulabilirler. 

Bu takdirde iç tekalt kaa .. 
DQDllD mer'iyet meminde ,.... 
mumdald 1ebep nedir ? Ummal 
bltçeden mut ala ... ariana 
ayn. la......r bltçelerclea ,...,. 
ivin ayn, mmlHmln ,- •)'I"• 
....,.,.. ı1n tebıde ••ecta-. 
meleri baasl waretl.e ı.tlaat 
ediyor ? Ba aarwetler, laaklkatt• 
•••caba, - sihi Wr kePIJet 
ifade ec11Jor1m Acll 111, _... llL 
idari mi? 

FUla kalemde .... ,,.. 
eclea bir efeac:liDin otm aeae W.. 
met ettildea IOlll'a lcleta ta• 
.,. .... tekalt edilmlC. n bir ele 
........,. ....,. hak aamaw 
mukabil 1mr11n1n dartte IPI 
ntaa çocaldarma nar ftrlDelde, 
memleketİll latlkbalial brmalda 
geçiren bir maallimia minlmbil 
bir udaka ile ihtiyaç kltelerlne 
ablmua •• derece1e kadar dot
radur? 

V atu bir, hedef bir, bak Wr, 
adalet bir olanca lwaaalarcla ilcl
lik. bugblla ......... ....,.. 
bir J•nhıhk oluJoıl 

Orduda 
Mühendis Zabitlerin Kı
demleri Nasıl ArtaCak? 

Ankara, 5 (Halall) - Aakerl 
Terfi Kananaaa bazı latlkOml• 
Ulvesi içia MiDet Meclillae Jeal 
bir kan• 11,U... verilmiftir. 
Ba 11,m.,. ..... ... kaaa
nua birinci madcl-.. mlheac:Ua 
kelimeli ilin olun•cak n 18 aDd 
madde,e Z lpretile .,... bir fık-
ra tezyil eclilecektir. Ba fıll. 
r•J& g&-e, mllaendia sabit 19tfto 
mek kere pbaa memleketlere 
pderilea n manffakiyetle 
dinen kara. deals n bava ıabit
lerlmlse lad- sammı ..Uecelc
tir. Kıddem zammı, yObek mllhea
clialik t•hailini ve eitajmı muoffa
layetle yapanlara bir •ene, memle
kethide iki sene mllddetle mllhea-
diı zabitlitüae llyabt ga.te
recek tekile çalıpnlua aynca 
iki ıene, bunlardan .._, ricada 
getirenlere veya doktora veren
lere tekrar bir senedir. 

Balıkçtlık MDtehasSISI 
Babkçıbk M1tehau111 M. 

Vebennnı• _.... lliha1et ........... 
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Vak·atar Arasında 

• 
Otobüs imtiyazı 
Belediyeye 
Geçerken 

1 

Otobfts imtiyazının Belediyeye 
geçmesi, otobüs aahiplerioi endi
feye düşürdü. Hem öyle bir en• 
dişe ki, zavallılar memlekette mev• 
cut otobüs miktarını şaşırdıkları 
gibi, bu işte zararlı olanın da kim 
olduğunu şaşırmışlar. 

Bir gazete muharriri bir kaç 
otobüs sahibini ziyaret etmiş. 
Bunlardan biri diyor ki: 
-Belediye bu imtiyazla, otobüs

leri kendisi işletecekmiş. O za
man memlekette mevcut 130 
otobüs atıl kalacak, ve bu oto• 
büsler yüzünden g~en 2000 
kişi de açıkta kalacaktır. Bu za
valWara acımak liz.ım. 

-tc 
BU diğeri de diyor ki: 
- Eğer bizim otobüslerimiıia 

kusuru varsa bunları ıslah etmek 
kabildir. Memlekette lıalifaali
yette Z30 otobüs nrdıt ve ba 
ymden geçinenlrin miktara $000 
kişidir ve zavalhlar perişan ola· 
cakbr. Hükumetin • • ·letine ıı
tınıyoruz. 

jf.. 
Memleketteki otobUslerin mik

tan 130 mu 230 mu ? Kendileri 
de bilmiyorlar. Açıkta kalacağını 
ıöyledikleri eşhasın adedi 2000 mi, 
3000 mi 1 Orası da malum değil 
Yalnız otobüs sahipleri otobüsleri 
ıslah kabil olduğunu, çuvaldız 
kendilerine battıktan sonra iddia
ya kalkJ§blar. Şimdiye kadar ga• 
ıetemiz, umum gazeteler, halkın 
otobüsler yüzünden çektiği ıstı
raptan bahsettiği zaman, bu ıılah 
biç le mevzubahs değildi. 

Birkaç vatandaşın işlerinden 
olmasına acırız. Fakat adetleri 
ister 200\l ister 3000 olssun, oto
büs seyrüseferlerinde çalışan 
mllstahdeminin de işsiz kalmıya
caklanndan emin olduğumuz içia 
bu vadide endiıe duymıya lü
ıum hissetmeyiz. Çünkü bu işi 
7apacak olan belediyenin ayni 
milstahdemini çalıfbrmaması için 
ortada hiçbir :sehep yoktur. 

Fak.at bu münuebetle fUnu 
6ğreniyoruz ki adalet, menfaat
lerimizi kaybetmek mevzubahs 
olduğu zaman ileri sürülüyor. Ya, 
otobüslerin şuursaz idaresinden 
temiz olmamasından, tıklım, tık
lım doldurulmasından dolayı ada
let arayan halkın hakkı şimdiye 
kadar ne oldu? 

iddia ve hareketimizde insaflı 
o lalam. 

SJPERISAIKA 

Adana da 
Bir Koca l(endi Karısını 

Mı Öldürmüş? 

Bir müddet evvel Adana ci
Yannda bir köyde Vahide ia-
minde evli bir kadın hastalanmJ.f 
ve ölmüştür. Fakat Adliyeye 

;·yaptlan bir ihbarda Vahide Ha
nımlD, bizzat kendi kocaSı1 Ab
dülkadir taraf ındao öldürüldüğü 
bildirilmiştir. Adana Adliyesi 
tahkikata başlamıştır. 

Konyada Menenjit 
Konya ( Hususi ) - Son gün

lerde burada bazı mahallelerde 
birkaç Menenjit hadisesi kayde
diJmiş, derhal sıhhi tedbir alın
cı ıştır. 

Kütahya - Balıkesir 
Ankara 3 (Hususi) - Kütah

ya - Balıkesir hnltımm küşat me
.. <)~imi mayıs içinde yapılacakbr. 

Erkeklere 
Hücum eden 
Bir Kadın I 

Tire ( Hususi ) - Burada ha• 
raetli bir ( kadın ve erkek ) mü· 
nakap11 güniin en mnbim dedi
kodusunu teşkil ediyor. Durak 
oğlu Asım Beyin kadınlara dair 
yazdığı bir makaleye, • Yeşil Tire" 
mecmuasının son nüshasında Me
diha imzasile çıkan ıiddetli bir 
yazı ile cevap verilmiştir. imza 
sahibi hamm, erkeklere hırçın 
bir lisanla çatarak şunlan yazıyor. 

" Yür:ünüxii jiletle günde iki 
defa kazır, kadına daha çok 
beıWyebilmek ~in hatta bıyık-
larınızı bile tıra.ş edersiniz. Kadın 
Birliğinin dedikodudan başka bir 
şey yapmadığım söyliyen erkek· 
lerin ne yapabileceklerini görmek 
istiyoruz. " 

RECAi 

Ankara da 
Havalann Açılması Spo

ra Canlılık Verdi 

Ankara ( Hususi ) - Ankara 
•geçen c::uma günü zengin bir 
apor günü ya.şadı. Çankaya - Ga
zimuallim mektebi ikinci takım-
lan araSlnda Cebecide yapılan 
maçta Çankaya ikiye karşı üçle 
galip geldi. 

Bundan sonra Çankaya-Genç• 
ler Birliği maçı yapıldı. 2-1 Genç
ler Birliği galip geldi. 

Bu maçlar Milli talnm seçme 
liki olduğu için çok meraklı ve 
hararetli oldu. Büyük bir kalaba
lık vardı. Önümüzdeki hafta 
Olempiyat liki başlıyacaktır. 

Edirnede Yumurta 
Ddime (Hususi}- Kış mevsi

minde yüz paradan aşağı düşmİ• 
yen yumurta, son günlerde hayli 
ucuzlnmışhr. Köylerden fazla yu· 
murta gelmesi üzerine fiatlez 40 
paraya düşmüştür. 

SON 

Tavukçuluğa Ehemmiyet Verelim 

İzmirde Asri Bir Tavuk 
Çiftliği Tesis Edildi 

lzmirdeki tauuk ç;/tliğinin hlr köıesi 
İzmir (Hususi) - Son zaman- Bugiln ben de tavukçuluk aer-

larda şehrimizde asri tavukçulu- gisini ziyaret ettim. Orada gör-
ğa büyük bir ehemmiyet veril· düğüm intizam, asri tavuk.hane, 
mektedir. Bir ta.raftan Ameri- kuluçka makineleri, cinsi tavuk 
kablann vücuda getirdikleri ta· yetiştirme usulü taktire layıkbr. 
vukçuluk kursu faaliyet göstermiye Sergiyi ziyaret edenlerin, tavuk-
çalışırken diğer taraftan Karşıya- tan anlıyanların söylediklerin g6re 
kadaki tavukçuluk miiessesi çok bu sergi büyük bir kıymeti 
iyi neticeler elde etmektedir. haizdir. 
Amerikaya senede 150 milyon 
liradan fazla varidat temin eden 
tavukçuluğun memleketimirde 
ihyası çok faydalı görülmektedir. 

Karşıyakanın mutavazi bir kö
şesinde senelerdenberi faaliyet 
gösteren bu milli müessese Ni
met Cemal Hanım namında bir 
Türk kadınınm eseridir. Her se
ne biraz daha vesaitini ziyade
leştiren bu müessese, Garbi 
Anadolunun kuluçka ve yumurta
calığını ihya etmektedir. Geçen 

hafta tavukhanede bir yumurta
cılık sergisi açılmış; Anadolunun 

her yerinden birçok ziyaretçiler 
sergiyi ziyarete başlamıştır. 

Bilhassa ıiyah ve beyaz Le
gorn, Pileymot Rot Aylant, 
Veytsüzk, °Fizan ve peç cinsleri
nin bir araya getirilmesile husule 
gelen tavuk koleksiyonu bu mil
essesenin en zengin köşesidir. 
Gönderdiğim fotoğraf, tavukha
nenin bir köşesini göstermektedir. 
Sergi bir ay devam edecektir. 

Adnan 

Uşak Belediyesinde 
Uşak, 3 (Hususi)- Vşak Be

iediye bütçesi bu aene 61 bin 
lira olarak tespit ve kabul edil
miştir. Meçen seneye nazaran 30 
bin lira noksandır 

1 Söz Aramızda 

Duyduğum 
Büyük 
Bir Acı 

Geçen haftalarda, havatard 
düzğiloce gittiği sıralarda eskide' 
tanıdığam bir genç kıza rastgd 
elim. Raketini koltuğunun aJWI' 
ııkışbrmış, gidiyordu. Beni görOI' 
ce durdu: 

-Bu ne haves dedim ..• Böyll 
hemen, hemen kış ortasmdaf 
daha tenise başlamak ..• 

- Pek havesliyim.. Pek.. 
- Ben de oynamak istiyoru" 

Fakat umumi kortlara gitnı~ 
iateruiyorum. 

- Bizim oynadığımız yer ç°' 
İ)İ.. 

- Ne iyi .• Benim de gelnıe., 
mllmkün olur mu acaba? 

- Bilmem bir sorayım.. Bifı 
bu köyün Rum kızlan birleş~ 
Bir ıpor kulübümüz var... O~ 
dığımız yer bu kulübündür. ~ 
sorayım f. Eğer mümkünse saıd 
haber veririm dedi. 

On Türk kızını bile bir ati 
ya toplıyamıyan bir teııkilatıo' 
bulunmadığının acısım belki bİf 
bu kadar şiddetle duymamıştı" 

B. HALIM 

• 
içtimai 
Bir Facia • 

Bir kız, Babasını Mahke' 
meye Verdi 

Beşiktaşta Şerif oğlu Keoıall 
isminde bir kahveci, kızı Sabah-' 

H. tarafından mahkemeye veriloıl 
ve aleyhinde dava açılmıştır. Dl' 
va mevzuu şudur: Fuhşa teşvik. 

Kızın verdiği istida mubtefl' 
yab çok hazindir ve ezcnrnll 
diyor ki: 

•Babam işsiz kalmıştı. Eve b~ 
takım ahlaksız kimseler getitoı 

ve beni onlara teslim etmek il 
tedL Ben de karakola müracJ 

ettim. Şimdi cezasının verilme-
istiyonım. ,, 

lstanbul Adliyesi, bugüne ~ 
dar bir misline henüz tesad" 

olunamıyan yepyeni bir hidise1' 
vazyet etmiş bulunmaktadır. Hal 
eli zabnda çok şayanı diklJ 
olan bu hadise, bir baba ile 1 
kızı arasında karşılıklı bir da\lt 

• dan ibarettir. Elyemv mahkcıJJf' 
ye intikal etmiş bulunan bf 
davanın esası ve teferrua~ 
yuıyoruz : . ~ 

Mahkeme şahitleri dinliyeceıcv 

Bir Yazı Miinasebetile 
Muhterem gazetenizin 2.3.gjf 

tarihli nüshasında müsteciri b1" 
lunduğum kahvenin taharrisi ,. ~ 
nasında yedi deste kaçak ka»' 

çıkbğı yazılmakta idi. Es.aS" 
kahvem taharri edildiği r.arJ>ll 
kaçak diye müsadere edile' 
yedi deste kağıt çöp tenekesiıı; 
metruk bir halde bulunan e 
ve köhne kağıtlardır. Buııl,ı 
müfettişler tarafından tasnif ed~ 
diği zaman .. Yedi deste ka~ 
oyun kağıdı yakalanmıştu·,, dı~ 
kaydedilmiştir. Şimdiye ka~ 
bunun gibi veya buna miiıt1 

hiçbir (suretle harekette bul~ 
madığımdan bu iş çok arı 

gitmiştir. Üzerimde çıktığı 1<9~ 
dedilen kağıtlar da bu yekCı 
dahildir. 
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BARİC:I ( Siyaset Alemi l 
Londra 
Konferansı 
Başladı 

Yeni Londra Konferansı Başladı. 
Londra 4 - fngiliz siyasi ve 

malt ricalile görüşmek üzere 
Londraya gelen Fransız Başveki• 
li M. Tardiyö ve Maliye Naz:n 
M. Flanden birçok rical ile bera· 
ber lngi'.iz Başvekili M. Mak Do· 
nald ve Hariciye Nazırı Sir Con 
Simon tarafından istasyonda kar
ıdanmışlardır. 

Mançuride Vaziyet Yine Değişti 

Saat OD sekizde M. Mak o~ 
nald Fransız Başvekilini kabul 
etmiş ve bu mülakatta kimse 
bulunmamışbr. 

M. Tardiyö bu miilikattan 
ıonra oturduğu Hayt Park ote-

line diinmüı ve orada, matbuat 
mümessillerine beyannamesini 
okumuştur. Bu beyanname ile, 
Fransız Başvekili Britanya 

milletini selamlamış, Mösya 
Mak Donald ile evvelce bir 

'.. . ··~· . ., l jl 
·.. ·: 

müddet )apmıt olduğu teşriki 
mesaiye şimdi devam etmekten 

mtitevellit memnuniyetini bildir
miş ve bugiln görüşmelerini icap 

ettiren mevzuun Avrupayı alaka
dar ettiğini söyledikten ıonra 

1 Ni•an münaaeltetile muhtelif de.Jet adamlarının muhtelif ıpor mG1abalcalanna lftlrak ettit:nı reıimlerle te1ptt 

eden bir Alman a-azete1l, karilerini bir bayii etlendirmiye muyaffak olmuftur. Bu gazete, mükemmel bir fotograft 

meharetile Gandiyl bir koşu yarıfına. Mak Doaaldı R•ıbi nıaçına, lıpanya Cümlıur Reisi Zamorayı futbol müaab .. 
kasma, Stalini atlamıya, Amerika Cümhur Reisini de boka maç ına İftirak eder bir nziyette tespit eylemiştir. Aıata
daki resimdekiler yukarda Stalini, a~atıda da Hoveri r-öıteriY"'• 

iki hükumet no~dai nnarmı mev• 
cut ahval ve şeraite intioak eUir-

miye çalışacaklarını aöyliyerek 
demiştir ki : 

- Fransız • lngiliz tesanüdil 
buna müsaittir. 

Bunun İçin fazla gayret sarfına 
lüzum yoktur. Fakat gerek Fran• 
sanın, gerek İngilterenin bu işi 
nıuvaffakıyetlo başarabilmeleri 
için etlerindeki bütün vasıtaları 
beraberce tetkik etmeleri icap 
ediyor. iki taraf, ıulh, ihlas ve 
aay rejimlerine karşı beslemekte 
oldukları tamayüllerden mütevellit 
ve siyasi oldua-u kadar manevi 
bir mes'uliyet 

0

rabıtasile de biri
birlericıe bağlıdırlar. 

Bu mlllakat, bu %ibniyetle 
hazırlanmıştır.. Çarşamba günü 

Dörtler içtimama da bu zihni· 
yetin hakim olacağına eminim. 
Ayni şeyi, yani bütün milbtler 
için normal hayat istemekte ol
duğumuzdan istediğimiz de mu
waffak olmamız icap eder. Çünki 
mazide daha müşkül &ünler 
geçirdik. 

Hitlercilerin 
Merkezindeki 
Taharriyat 

Berlin 4- Dahiliye Nazın M. 
Severing, Prusya nasycnal Eos-

1alist yani Hitler fı rkasrnm mer-

Çinde Yeni 
Müsademe/er 
Oldu 

Londra, 4 - Nan'kinden Roy• 
ter Ajansına bildiriliyor: Mançu
rmın yeni merkezi olan Çau
Çunga takriben 55 kilometre 
mesafede bulunan Nuvganda 
Japonlarla muhasamanın tekrar 
başlaması, vaziyetteki vahimliği 
devam ettirmektedir. 

Bundan başka Jeneral Tse • 
Tun .. Kay, Japon kıtaatının 
daha müsait mevziler elde etmek 
için taarruza geçtikleri takdirde 
son neferine kadar feda ederek 
şiddetle mukabelede bulunacağını 
beyan etmiştir. 

Çang .. Çungtan bildirildiğine 
göre Şang • Hay • Pen kıtaatımn 
Japolarla beraber püskürttüğü 

kıyam erbabı Şimali garbiye 
doğru çekilmektedirler. 

kezinde yapılmış olan taharriyat 
neticesinin neşrine müsaade et
miştir. Bu neşriyat çarşambaya 
kadar yapılmış olacaktır. Cilmhu
riyetçi gazeteler, milli müdafaa· 
nın menfaati namına bazı işaat• 
tan içtinap edilmesi lizım geldiği 
kanaatindedirler. Müsadere edi
len vesikalar, Hitler fırkasının 
gayrimeşru tahrikatta bulundu
ğunu göstermektedir. 
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ıehadet parmağı ile beni tehdit ıcy söyledim mi? Doğruluğuna 
etti, yiizü ciddi bir renk al· inanmıyormuşsunuz gibi derhal 
auştı: gözlerinizi açıyorsunuz. Evet bir 

- Haydi otural ım. Hayır, çok defalar dikkat ettim: Hep 
oraya kapının yanma değil, bu· böyle yapıyorsunuz. işte tekrar 
raya, ben de şuraya! Tamam. başladınız. Fakat sakın hücuma 
Fakat siz çok sakin bir adam- geçtiğiniz :zamanlarda bu derece 
ıını z. Ve bilir misiniz çok sakin mütevazı kaldığınıza beni nani-
ad~mlar ekseriya çok sıkıntı dırmaya kalkışmayınız. Epeyce, 
•erırler. Karşısındakilere hiç yar- l<afi derecede, hatta fazlasile 
d~m etmezler. Mese'a bu da· çapkındın : z, o sarhoş olduğu-
kıkada ellerinizi sandalyem'ın ar· k d k nuz, beni evime a ar takip 
asına koyabilirsiniz. Fakat bu ittiğiniz, boyuna: 

hareketi kendiliğinizden bulabilir- - Matmazel, matmazel de-
diniz değil mi? Hem ben bir- yip durduğunuz gün... bulun• 

Lindbergin 
Çocuğul 
Meselesi 

Nevyork 4 - Çocuğunu iade 
etmek içhı istenilen fidyei necatı 
ecnebi parasi!e tediye etmesi 
için haydutlar tarafından Lind· 
berg nezdinde teşebbüsat yapıl• 
mıştır. Son g ün~erde Lindbergin 
dostlarından bınbaşı Şoffenin 
Londraya gitmesi, bu pazarlıkla 
alakadar addolunmaktadır. 

Nevyorkta 
Cinayet 

Nevyork 4 - Nevyork polis 
mildiri, tarafından mezkur tehir 
Belediye Reisi M. Valkere verilen 

duğum noktada mıhlanm•t giy
dim, şaşklD ıakın genç kıza 
bakıyordum. Kalbim tiddetle 
çarpıyordu, damarlarımda sıcak 
bir kan akıyordu. 

Bir ins:ın evinde bulunmak. 
duvar saatinin tik takını işitmek 
ve hayatla fıkırdıyaa bir gen~ 
kızı dinJe:nek ne güzel ıeydi. 

- Niçin bir şey söylemiyor· 
sunuz? 

- Ah, ne zarifsiniz. İşte size 
tutuldum, ku1Vetle tutuldum. 
Elimde değil.,. Siz gördüğüm 
insanların en garibisiniz.. Zaman 
o!uyor gözlerinizde bir ışık par· 
l yor, buna hiç kimsede rast 
gelmemiştim. 

Nazarlarımzda bir çiçek de-
meti vardır denilebilir. Hayır 
çiçek demeti değil, fakat. •. Fakat 

ı Begnelmilel Fikir Kürsüsü 

1 
Paris, 4 - Amerikanın sabık 

İsveç sefiri, Amerika ve Fransa· 
nın muhtelif alimJerine kürsülük 

. vazifesini görecek ve radyo ile 
neşriyat yapacak bir miiessese 
vücuda getireceğini beyan etmiş· 

tir. Beynelmilel bir hitabet k ür
süsü vas.f ve mahiyetini haiz bu· 
lunacak olan bu müesseseye 
Amerikadan sabık Londra sefiri 
Jeneral Da\1es ve Nobel müki· 
fatını kazanan Murray Butler, 
Fransadan da Mareşal Liyotey ve 
M. Pen!öve dahil bulunacaklardır. 

Bu müessese siyaset ve iş 

ôlemlerile alakadar olmıyacaktır. 
Kürsünün reisi M. Morris de-
miştir ki: 

" Dünyanın her noktası ara-
smda muhabereler icrasını müm
kün kılan keşiflerin söz vas.ta· 
sile dünyanın muhtelif eczası 
arasında vahdet temini ve coğ· 
rafi noktai nazardan biribirine 
uzak olarak milletlerin ruhlarını 
ve müfekkerelerini birleştirmek 
yolunda kullamlması lüzumuna 
kani bulunuyorum ,, 

bir rapora göre cinayetlerin son 
zamanda bilhassa gençler aras.nda 
arttığı bildirilmektedir. 1930 sene· 
sinde yap lan ve ölümle netice
lenen cinayetlerin miktarı 589 dır. 
l 930 da ise 433 idi. İdam edilen
ler ise 30 kişi ~ir. Bu miktar 
N~vycrk tarihiııin en yüksak 
rakamıdır. 

ben size çılgınca Aşığım.. Yalnız. 
söyleyiniz bana adınız nedir? 
CiddL. Soruy.orum, söyler misiniz? 

- Fakat sizin adanız ne? Ya• 
rabbi 1 işte bir defa daha unut· 
tum. Dün bütün gön aklımda 
idi. Yann sorarım, diyorum fa. 
kat inanmayınız. Bütün gün de· 
dim, halbuki dün ıizi hiç dilşün· 
medim .. 

- Size ne isim verdiğimi 
bilir misiniz? 

Jilajali, dedim, ılık, su gibi 
akan bir isim değil mi? 

- Jilajali mi? 
- Evet. 
- Bu ecnebi bir isim mi? 
- Ne evet, ne de hayır •. 
- Fakat fena değil. 
Uzun mukaddemlerden sonra 

yekdiğerimize isimlerimizi söyle-

Gönül işleri 

Kari/erimin 
Suallerine 
Cevaplarım 

"20 Y••&nda aeyyar bir memuru ... 
Anadollu bir kızla niklhhyım. Fakat 
nikAh pnündenberi kızın aileai tar• 
fından iııtiıkal edilditiml hisaediyo
rum. Kııla rl>rüşüp konutmama 
nıüıaade etmiyorlar. E9lerine gitıena 
yüzüme bile bakmıyorlar. Hele ka,. 
nanam müt?madiyen •urat asıyor. 

Evlenmek için benden tahammülüm• 
den fada ~u• almamı istiyorlar. 
Hutalandıtım zaman h.al "e batın• 
mı aormuyorlar. Ne yapayım? .. 

IZMfRDE: MÜBAHAT 
Nişanlı hayab başlamadan 

nikah yapmakla hata etmişsiniz. 
Maamafıh kaynananızdan ziyade 
kıza ehemmiyet veriniz. Onua 
ıize karşı aldığı hareketlere dik .. 
kat edini«, kaynana cahil bir 
kadın olabilir. Batıl birtakım 
fikirlere kapılabilir. Fakat sizinle 
yaşayacak olan krzdır. Kız sizi 
istiyorsa, kendisine haber gönde
riniz. Bu vaziyetin devam edemi• 
yeceğini anlatınız. Muvafakat 
ederse bir ev açıp evleniniz 1 
Etmezse, yapılacak şey eye gire 
meden nikahı bozmak, bu mace
raya başlangıcında nihayet t'et
mektir. 

lf. 
"18 yaş1nda bir gen~ ln:ınn. Ta• 

nıdıklarım güzel oldul umu söylüyor
lar. Etrafımdan bana iltifat eden 
genç!er de eksik olmuyor. Fakat 
ben gençlerden korkuyor ve kaçıyo. 
rum. B:r gençle 5evişmak istemiyor 
ve bunu tehlikeli buluyorum. Onu.il 
için gençlerden kaçıyor ve uzaklaıı• 
yorum. 

Benden yaşlı, olgun adamı tercih 
edi} orum. Bu düşüncemde aldanıyor 
muyum acaba? 

Kızım genç!er olgunlardan, 
clguo adamlar da tazelerden hoı 
)anır. Birinciler olgun adamlarda 
kendilerinin eremedikleri ve ere-
miyeceklerini sandıkları bir kemal 
tasavvur ederler ve daha ziyade 
bu kemale meftundurlar. Yaşlı 
adamlarsa, gençlerin taravetine, 
saffetine ve çocukluğuna hayran
dırlar. Bu iki psikolojçik zaaf bu 
iki unsuru biribirine cazip göste
riyor. Yaşlılar araslnda çok büyü. 
bir fark olmamak şartile düşün
ceniz yanlış değildir. Azçok ol• 
gun bir adam, elbette henüı 
hayatı anlamamış züppe bir hoy
raUan iyidir. 

HANIMTEVZE 
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dik. Genç kız kanepede yanıba• 

ııma oturdu ve ayağı ile iskemle,t 
itti, tekrar gevezeliğe başladık. 

- Bu ak,am trq olmuı• 

aunuz. Yüzünüz aeçen dcfa
kinden daha iyL. Fakat çok 
değil az farklı.. Sakın batınnıza 
gelmuin ki.. Hayır. Geçen defa 
cidden iğrençtiniz. Fazla olarak 
parmağınızda da çirkin bir pa• 

çavra vardı. O halde mutlaka 
benimle birlikte bir yere girerek 
şarap içmek istiyordunuz, doğru• 
su çok teşekkür ederim. 

- O halde demek sefil kıya .. 
fetimden dolay• benimle bir yere 

gitmek istemediniz? Gözlerini 
yere eğerek: 



pazar Ola Hasan Bey 
Yüzsüz 

• 
Ve/ki Yüzlü 

Hasan Bey bir gün Uzunçar· 
ııdan aşağı iniyordu. Tahtakale· 
deki Telefon Şirketine uğnya• 
cak, ıirket mUdllrüne "pazar ola 
telefoncu başı" diyecekti. 

Fakat tam yokuşun orta-
ıında elinde iskara, maşa 
aatan esmer benizli bir adama 
rast geldi. lskaracı Hasan Beyi 
görünce bir kahkaha koyverdi 
ve arkasından da "Voyvo, Ha-
1an Beye voyvol " diye bağırmı
ya başladı. Hasan Bey biç aldır-

. madan yoluna devam etti. Fakat 
dükkimnda çahşan çıkırıkçı Ali 
Ağa, Hasan Beye voyvo diye ba-
gıran ıskaracıya çıkıştı : 

- Utanmaz adamt sen ne 
yüullz şeysin. Hasan Beyle alay 
edilir mi hiç. 

Hasan Bey bunu işitince ka
fasını çevirdi ve seslendi : 

- Ali Ağa boşuna zahmet 
ediyorsun. Onlar yüzsüz değil, 
bilAkis iki yüzlüdür. 

Hasan Beyin 
On Lirası 

Hasan B. günün birinde yan
lış bir iş yapmış, eski bir ah
babına on lira borç vermişti. 
Fakat bir türlil alacağım tahsil 
edemedi. Nihayet adama acı 
bir mektup yazmıya karar verdi. 
aksiliğe bakınız ki bu sefer de 
mektubu yazmak için kalemi 
yoktu. Hasan B. öfke ile bak
kala gitti: 

- Pazar ola bakkalbaşı, 
dedi, bana bir kalem versene. 

Bakkal sordu; 
- Nasıl kalem istiyorsun 

Hasan Bey? 
Hasan B. biraz diişündil ve 

cevap verdi: 
- Sert olsun, dedi, çflnkft 

bir borçluya mektup yazacağım. 

Kuyumcu 
Dükkanı 

Hasan Bey geçen glln kom· 
fUBU Hacı Bedri Efendi ile Mısır
çarşısına gidiyordu. Tam Sul
tanbamamından geçerken mağa· 
ıalann birinden güzel bir ham· 
melendi çıktı. Hanımın boynunda 
ıon moda bir gerdanlık, kolla· 
nnda albn bilezikler, parmak-
lannda elmas uüzükler vardı. 

Hacı Bedri Efendi Hasan 
Beyi dürttO: 

- Hasan Bey, dedi, şu güzel 
hanıma baksana, bu ne zenginlik 

Hasan Bey gülümsedi ve ce-
••P verdi: 

- Hayır, zenginlik değil, ku-
yumcu dükkanı. 

ESKİ TABiRLER 

Ahbap-Hasan Beyt Hele şu kadına baki Kırk bir kere maşallah; Üzüm gibi gözler!. Hurma gibi 
burun!. Elma gibi yanaklar!. Ayva gibi .• 

Hasan Bey - (Sözünü keserek: ) Yahul. Kadından mı bahsediyorsun, manav dükkinındanmı? •• 

1 
Hiç kiLDseye yoktur nazım! 
Ne çapkmıml Ne haylazım! 
Böyle geçer kışım, yazım; 
Dünya benim neme lazım!.. 

• Sokaklarda çokmuş moloz, 
Komşudan kaçmış bir horoz 
Kimi zengin, kimi kokoz, 
Dünya benim neme lazım! ••. 

'f 
Muhtekirmiş bütün esnaf, 
Dinlemezmiş kasaplar laf, 
Bakkallarda yokmuş insaf, 
Dünya benim neme lazım!.. 

* "Musa,.nın göbeği bitmiş, 

"Lindberg,,in çocuğu gitmiş, 

"Halil Lütfi" muktesitmiş, 
Dilnya benim neme lazım!.. 

NEME LAzıM! 
Zenğinlerin kamı tokmuş, 
Fakirlerin derdi çokmuş, 
"Sadullab,,ta para yokmuş, 
Dünya benim neme lizımJ.. 

* Aşıkların bagrı yanmış, 
Genç kızlar da buna kanmış, 
"Necdet Rüştü" nişanlanmış, 
Dünya benim neme lazım!.. 

"Hamdi Bey,, atbrsm duman: 

Bomboş kalmış bütün liman, 

Tütünler olmuş bir saman, 
Dünya benim neme l!zım 1.. 

Şimendifer Ve İnek 

ı Evsiz kalan kurmuş çergi, 
Ressam beyler açmış sergi, 
Bekarlara çıkmış vergi, 
Dünya benim neme lazım 1 •• 

""" Böcek üşmüş asmalara, 
f pek denmiş basmalara, 
Bir naz gelmiş yosmalara, 
Dilnya benim neme JAzım 1.. 

• Kimi muradına ermiş, 
Kimi kahra göğüs germiş! 
" Celal Muhtar ., milyonermiş, 
Dünya benim neme lizıml. 

* Bak, ömrümli'ı geçiyor tez, 
Kalender ol: Safa sür, gezi 
Hayat derde, gama değmez, 
Dünya benim neme lizıml. 

HASAN BEY 

Hasan Bey Anadoluda bir 
seyahate çıkmıştı. Sıvasa kadar 
uzun bir tren yolculuğu yapa

caktı. 
' 

den çıkardılar. Nihayet mesele J 
anlaşıldı: Bir inek hattın 

kıpırdamıyan Hasan Beyin arbk 

sabn tükenmişti. Dııan çıktı ve 
beş dakika sonra kC>mpartimana 
avdet etti: 

Bir ilkbahar mevsiminde ha

reket etti. Tren, sürü sürü inek

lerin otladığı yeşil meralardan 

geçerken, birdenbire durdu. E
hali telaşla başlarını pencereler~ 

üstüne çıkmış. makinist te onu 

çiğnememek için , lokomotifi 

durdurmuştu. 

Çoban ineği çektiği ıçın ka· 

tar hareket etti... Lakin on beş 
dakika sonra ansızın yine dur

dular. Evvelki vak'ada yerinden 

- Bu sefer de tiren bir 
ineği durdurdu!.. 

Dedi. Filhakika ezilmiş bir 
hayvan yerde yatıyordu. 

IHasan Bayin 
Vecizeleri 

Hasan Bey diyor k .. 
Alacaklıdan korkmayıms. FA"' 

kat borçludan çok korkunus. 
Çllnki gtiıılln birinde llizi vereJD 
edebilir. 

* Gururlanacağınız zaman gururr 
lanamıyacağlDlZ zamanlan da dD-
tününüz. 

* Bu asırda akıllı adam ense.-
sinin katmerlerinden, göbeğinİll 
sişkinliğinden belli olurl 

• lnsalar uğradıklan hakareti 
herzaman affederler. Fakat yGz• 
lerine vurulan hakikatleri hiçbiı 
zaman unutamazlar. 

* iki ınrın insan 
ağzından, biri de 
konuşur. 

* 

'ftl'Chr. Biri 
kafa11nbu 

Bu asırda otomobile blnenlew 
rin pek çoğu vaktile eıekle 11• 
zeri erdi. 

)f. 
Dalkavukluk insanı zenglo 

edebilir. Fakat adam edemez. 

lf.. 
Kadınlara yüz vermeyiniz. Fa

kat onlara surat asmıya da hiç 
gelmez. 

* Bu asırda vapur dumanını 

bile albna satanlar vardır. 

lf 
Zeginlerin açlıktan 6ldOğünl 

görmedik, işitmedik deme
yımz. Ekseriya fakirin karnı, 

zenginin de kafası açbr. 

Hasan Bey 
Cehennemde 

Hasan Bey geçenlerde hamamı 
girmişti. Fakat hamam o kadar 
sıcaktı ki, Hasan Bey içerde gli9 
durabildi ve ancak yanm yama
lak yıkandıktan sonra kendini 
dışan atb. Ne de olaa yOıO 
gözü açılmış ve kızarmıştı. 

Hasan Beyi görenlerden biri 
dedi ki: 

- Aman Hasan Beyciğim, 
veçhiniı:de bir taravet g6rüyorum. 
Cennetten çıkma meleklere beıısl' 
yorsun uz. 

Hasan Bey bu alaya içerledi, 
Ağır bir ıeyler söyliyecekti. Fr 
kat yutkundu. Yalnız ıu kadarcık 
öyledi: 

- Cennetten değil oğlum, Ce--
hemmden geliyorum 1 

BEKARIN TÜRKÜSÜ! 
YENİ TELEFON! 

EVLİNİN TÜRKÜSÜ! 

( Bekirbk nrgiai münaaebetile ) 

Şimdiden bulmalıyım hanımlarla arayı: 

Bekar kalsam veremem ben bu kadar parayı! 

Hemen bir nikah kıyıp, savınalıyım sırayı, 

Bekar kalsam veremem ben bu kadar parayı!. 

Geldi şimdi, genç yaşlı, bir düşünce herkese: 

Kimi tasa ediyor! Kimi düştü havesef 

Evlenirsem yapamam yazlık ipek elbise, 

Bekir kalsam veremem ben bu kadar parayı!.. 

Müıtenılhiı P. H. 

- Ahbap - Hayır ola, Hasan Bey? Böyle 
koşa koşa nereye? .•. 

Hasan Bey - lstanbulat Bizim köroğlu 
hastalandı, doktor çağaracağıml 

Ahbap - Canım, şuradan telefon etsenel. .. 
Hasan Bey - Yahu!... numarayı buhıncaya kadar ben Üskü

dardan iıtanbula gidip gelirim bile!.. 

( Lindber~in çocuğnnu çalan haydutlara hltabeDJ ) 

Başımın kırk ıenelik belAsım alınız: 

Ey gözü pek haydutlar!. Şu kanyı çalınız! 

Üste para vereyim, uzaklarda kal1011 

Ey gözü pek haydutlar!. Şu karıyı çahnııJ 

Sizi şiklyet etmem, düşünmeyiniz derin, 

Çok fenalık yapbnız; bir iyilik gösterin; 

Lindbergten kapbğınız çocuğu salıverin, 

Ey gözü pek haydutlar!. Şu kanyı çalınız!. 

l\'lüıtenıihlı P. H. 



..... ,atsız 
ayyarebe KUJ*1un 
Gibi Gidiyorlar 

Avrupaclan Amerikaya S 
Saatte Gidebileceklerini 

Omit Ediyorlar 

lapten " Ahnaa,acla ..,. 
yareciUk ahumda alnUara har 
nt wrea Ud mllhim ihtiradaa 
w..ecu,..ıu. Ba Od ihtira da 
biribirine benzemektedir. bd mll
let mubterileri de baalms n ' 
kuqua teldin«le bir ta,,.... tf!Oo 
r&beleri yapmaktadır. Almefer 
bu Jeai taypre De it ..... 
Bahnmuhiti ieçerek AmmMlra,a 
tidebilecekW lllllt ediyorlar. 

D1i9' tanfbm lagilterede 
O.va -.Jıur bir ta,. 
,.. ..-.laterii, kanabız bir tar
,_. icat etmiftir. Ba ta,,_. 
ı&rlltG yapmaz Ye akbb alma
datı bir •lr'atb apr. 

• ,... .,,..,. lallpıa 

tayan .,.... Ciena Lwlra 
..,,.. kalabWe Dk tecrlbe .. ,.,...._ ......... .. 
tw. Şlmcl,e kadar ..... .. 
tecrlbe yaplmlfbr. Tat,_. lalr 
ldcWa .............. ... 
....,_ .. tanare ... 
W.U.elbc:e apyor " ...,. 
blktıjı yere d&alp İDIJor. 

Ciena fimdiye kadar ilıtİnlill 
Pli baba... .......,. .. .., ..,......ttlr. ~ teeallı;elde: 
.. ,.~·!'11İljjli ~:-~.~-~· 

HlnclWanda 80 1"' 
11Dda bir erkek • 
12 ,..... --

u1>:1r 
(Amerlbda) 

Ba inek 305 sUnde 
7.S tola • YenDiftir. 



1 Sa,t. 

HARUNÜRREŞİT 
Yazan:*·-

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 
İsmi anılır anılmaz gökte uçan 

kuşların bile kanat çırparak ken
disini selamladıkları zannolunan 
şu büyük şahsiyet nekadar küçük
lükler yapıyordu? Bu, eğlence 
değildi, zevk değildi. Düpe düz 
rezaletti! Eğer F enhasm birşeyler 
ıezinsediğini sezmese, İsmail, bel
ki bu manzaradan bu kadar sıkıl
mıyacakb. Fakat hüviyetlerinin, 
teki tacir tarafından nasılsa keşfo· 

. lunduğuna kuvvetle ihtimal verdiği 
için dayak yemiş gibi mustaripti, 
yegenmın münasebetsizliklerine 
artık nihayet vermek istiyordu. 

işte bu mülihazalarla sarhoş 
taklidi yapb, sendeleye sendeleye 
kızların yanına gitti, peltek 
bir sesle yalvardı: 

- Bir kadeh te bana sunun, 
anlıyorum ki kevser dağıbyorsu· 
nuzl 

Zatülbalin gümüş kollanndan 
kendine bir çift beyaz ve yumu
pk kanat yapmıya çalışan Ha
run ahldı : 

- Sena F enhas sunsun, sen de 
şu lbnilkelbe ( uşağa ) sun, o da 
F enhası sulasın. Bunlar, bu gü· 
neşler yalnız benim için hareket 
edeceklerdir. 

lsm ail, yine sarhoı gibi dav· 
randı: 

- Tek içelim de F enhasın 
elinden içelim. Kevser, yerini 
<leğiştirm.!kle tadım kaybetmez. 

Ve sonra gözlerini, yeğeninin 
bulanık bakışlı gözlerine dikerek 
bir beyt okudu: 

Eli innen niaae bibali gayyin 
Bihinne yez:ünerefüttelidül (1) 

lsmail, o bakışlarile ve bu 
okuyuşile yegenine şerefini, hay· 
siyetini düşünmesini ihtar etmek 
istiyorudu. Zatülbal, Harundan 
evvel maksadı sezdi ve onu yan• 
larmdan uzaklaştırmak için agır 
bir mukabelede bulundu, 

( Arka.ı yar) 

[IJ Bu beyt: .. iyi bil ki kadınlar 
şer ve fenalık tuza2'ıdır. En yükıek 
,erefler, hayı'yetler kadın yüzünden 
zayi olur " t~klinde tercüme oluna
bilir. 

=RADYO= 
5 Nisan 932 Sah 

IST ANBUL - ( 1200 metre ) 18 
rramofon plaktan 19,S Hafız Burhan 
Bey heyeti tarafından alatturka 
konıer, 20,S ırramofon ile opera 
parç"ları, 21 Hafız Burhu Bey he
yeti, 22 orkestra. 

BÜKREŞ - (394metre) 20,5 Bük-
reı operaaından naklen Thaiı 
operaaı. 

BELGRAD - ( 429 metre ) 20,95 
Viyana musiki salonundan nakiL 

PRAG - ( 488 metre ) 20,05 Bul• 
gar musikisi, 22 R. f orkestrası la
fından konser. 

VIY ANA - ( 517 metre ) 20,05 
Hayden gecesi, Die Scbopfon~, 23, 10 
dans hava arı. 

PEŞTE - (SSO metre) 20,40 Mo· 

1 

zar gecesi, 23 Zirka. 
VARŞOVA - (1411 metre) 21,15 

Halk geceıı;i1 23, IO piyano konseri. 
BERLJN - ( 1635 metre) 20,05 

Viyanadan nakiL 

M A J 1 K sinemasında c 
7 Nisan Perşembe akşamından itibaren 

HAŞMETPENAH EGLENiYOR 
Fevkalld!! neşeli büyük O P E R E T 

GEORG ALEXANDER. L1?:N DEYERS, TRUDE BERLINER 
Ye Parlı'i" ( Rue de la Pabı. ) C .ıam;>ı Elyıeu ) nln Lucien Lrlonıı, Marla Guy, 
Lucle Paray1 Maıgy .W.ouff Uh gıbi en bUyük moda miiea1eaelerlnJo ıon mevsim 

modelleri tethir o1unacaktır. 

-· ve P. D. C. son dünya havadisleri. 41(-
.. Yarın Akşam 41 

MELE~( sinemasında 
SAADET GÖLGESi 

( Papa Longues - Jambes ) 
Tamaınen Fransızca sözlü filminin nefis ROMAN iN 1 

her genç kız Y A Ş A M A K isteyecektir. 
Mümessilleri: JANET GA YNOR ve W ARNER BAXTER. 

LETAFET... AŞK... GENÇLİK .•• 
meşhur romaT11 Türkçeye " ÖRÜMCEK DEDE 

ı. tercüme edilmiştir. C .. : . . · . . ~·, ~ ·. ~ 
---~~-~~-~~ 

YARIN AKŞAM 

ELHAMRA· sineması 
WlLL Y FRİTSCH .. LILIAN HARVEY ve CONRAD VEİDT'i 

KONGRE DANSEDiYOR 
( Le CWlgres s'amuse - Dar Kongress T anzt ) 

Muazzam filmin 

ALMANCA KOPYASINDA 
takdim edecektir. 

----------------- --------------

NE SEViMLi 
HENRY GARAT 

NE SEVİMLİ 
HENRY GARAT 

_..OPERET KRALI.___ 

KALMANN ... 
Operetlerin Kraliçesi 

RONNY'yi 
ibda etmistir. MUmessilesi ' . 

KATE DE NAGY 

aoN POSTA 

GUGUKLU SAAT 
- MANZUM KO~JEDI 

EŞHAS: 
I 

Hürmüz Ha1J.ım ••••••••.. Yaşlı Bir Kadın 

Mahalle Bakkalı • • • • • • • • • • Yuvan 

işgüzar Bey • • • • • • • • isminin Müsemması Bir Zat 

Birinci Sahne 
Hürmüz - Bakkal Yuvan 

HÜRMÜZ 
[Koltuğunda (Guguklu saat) bakkal dükkitı1Da 

girer:) 

Ne olur bir çare bul benim derdime bakkal. 
Biraz borca erzak ver, şu saati reh:n ali 
Kör olsun .•• Pek uzaktan geldi misafirlerim, 
Evedo zerre yemek yok. •• Ben onlara ne derünl 

YUVAN 
Hanım borca veremem .•• Bende öyle usul yok. 

( Kendi kendine: ) 

Kendi elinle mal ver.. Başını belaya ıokt •• 

HÜRMÜZ 

Bizlere vardım eder senin gibi bir esnaf 1 

YUVAN 
Hayır.. Hayır veremem !.. 

HÜRMÜZ 
Kalbindo yok mu insaf ? ., 

YUVAN 
(MeThamete geHrı) 

On para alamadık, borç verdik Ler tarafa, 
Bu da cabası olsun .. Koy, haydi, şunu rafal 

[Hürmüz {Guguklu saati) rehin bırakıp birçok 
erzak alır.] 

İkinci Sahne 
işgüzar B. - Bakkal Yuvan 

İŞGÜZAR 
( Dükkandan içeri girer: ) 

. Bakkal, yumuşak olsun. bir paket cigara ver, 
Yanamda ufakhk yok. şu onluğu bozuver r 

( Gözleri rafta duran saata ilişir. ) 
Bu antika hir saat.. göster bakayım bana! .. 

YUVAN 
(Saati endirerek ) 

Beyim!.. ıablık değil, emanettir Yuvanal 

iŞGÜZAR 

Sahyorsan veririm bu saata çok pa•
Emanetmiş.. Ne çıkar? Razımwn: Yüz liral 

YUVAN 
Olmaz 1 •• Bana bırakb onu bir koca karı, 
Satarsam sonra açar dükkanda bayrak.lan 1 

( Şeytanca düşünür J 
Hem zaten sahibinin ben ağzını aradım, 
Onu satın almakb kendim için maksadım 1 
Fakat pek kıymetliymiş : Beş yüz lira istedi, 
" Bu fiattan on para aşag. satmam 1 " dedi 1 

iŞGÜZAR 
Tuhaf şey... Bu derece kıymetliymiş madem ki, 
Senden beşyüz liraya satın almm.. Peki 1 
Sen yine sahibile et son defa pazarlık, 
Yarın ben dükkanına uğrarım bir aralık 1.. 

Üçüncü Sahne 
Hürmüz Hanım ·- Bakkal YuvaD 

HÜRMÜZ 
AJ, getirdim bocumu.. Rehini ieriyo ver 1 .. 

l YUVAN 
Hanıml.. Bir teklifim var kabul edesen eğen 
Bizim madam istiyor böyle guguklu saat, 
Sana üste beş lira vereyim de, bana sat! 

HÜRMÜZ 
Babamdan miras kaldı; satma:n onu dilnyada, 
Maziyi getiririm onunla bugün yadal 

YUVAN 
Daha iyi: gördükçe geçmişleri anmauın, 
Kalbin kedere düşmez: " Babam .• n diye yanmauml 

HÜRMÜZ 
Ver benim saatimi.. Hatırayı satamaml 

)'UVAN 
inat etme: Sayayım sana on lira tamam! 

HÜRMÜZ 
Aklanı mı kaçırdın? On liraya aablmazl 

YUVAN 
Haydi yirmi vereyim.. Etme bana bayla naz! 

HÜRMÜZ 
( Saati at.p, yürüyerek: ) 

Tam iki ytız liradan aşağı vermem ona 1 
YUVAN 

( Cebinden paraları çıkararak: ) 
Beni iflis ettirdin, aman deyim, en sonu L 

( Kadın iki yüz lirayı alıp a-ider. ) 

Dördüncü Sahne 
Vuvan • Pandeli • Guguklu aaatiaa aeal 

YUVAN 
( Hemşerisine derdini döker ) 

Bu saat belasıdır beni divane eden, 
Üç gündür bekliyorum .• Ne gelen var, ne giden 1 
Kar edeyim, diyerek, peşin verdim rarayı, 
Kocakarıya saydım tam iki yüz lirayı, 
DeryalilJ' söndüremez bağrımın ateşini 1 

PANDELİ 
Çok kişiye yapblar on ar hunun eşini, 
Ahmak!. Para eder mi böyle battal uat hiç? 
Sen iki yüz lirawn üzerin~ bir su içJ. 

YUVAN 
Aman deyim, Hristos!. Oluyorum ben deli, 
Sözlerin hakikat mı, kurban olam PandeliJ 

PANDELI 
Elbette sözDm doğru 1.. Yalan mı sanıyorsun 1 
Böyle dalevereye nasıl aldanıyor sun? 
Bir zaman Kayseride merkepleri boyardın, 
Elli yıllık sıpayı ba~ka şekle- koyardın, 
Ala küheylan! diye, götürürdün pazara! 
Evladım, Yuvan!.. Gelmiş senin aldın nazara! .. 
Kurnazdm, akılhydm, vermezdin veresiy~ 
Eşek eti satardın "halis kuş gömü .. ., diye 1 
Sabah, dükkant açıp, yapmadan siftahını, 
Veliye giydirirdin Alinin külahı ı I 
O kurnaz Yuvan nerde, bu sersem herif nerdeı 
Güzünü açmalısın İstanbul gibi yerde 1 
Saat nene gerekti •.• Satsana peynir, sucuk, 
işte böyle kandır eloğlu ••• 

[Yuvan saçlarını · yolarken, saatin kapağı açılır, 
kq çıkıp bağırır: ) 

• 

Guguklu saatin sesi 
Guğuk!.. Guğuuuk! .. 

- Perde iner -
Hüc11st. Mü.nü 



• 1 

Tabut Öd Kokuları Ve T ehli), Tekbir 
• 

Sesleri Arasında ilerliyordu 
Halk: Allah Taksiratını Affetsin, Diyordu 

NAKiLi z IY A ŞAKIR 

Her lıakkı 111alıjuzdur 

-281-

Ortakapı geçilirken, muhrik 
bir sada yllkaeldi. Şazili der
gllunın (zakir başı) sı, arapça 
bir ( Na't) okumıya başlamışta. 
(Berberiye) ikliminin ezeli pir ve 
mirşidi olan Seyyit Abdüsseli
mm, ruh ve qkından feyzalan 
bu ateşli çöl derviıi, tiz ve 
oynak aıhiyderle cidden güzel 
okuyordu. Mevlevi dervişle-
rinin ağır, faulah tevhitleri 
de bu tiz ve yanık arap ferya· 
dana, uhrevi bir membadan ak· 
Helen, uhrevi bir cevap oluyordu. 

Bablhnma111n ile ortakapımn 
arumclaki meydan, mahşer gibi 
kalabaJdrtı. VGkeJA Ye Mlltemayiz 
zenbn ailelerine mahsus ara
balar, ıefaret erkAnile ecnebi 
1abitanımn otomobilleri, hmcahınç 
doaa idi. Bir.·çolr hanımefendiler, 
arabaaların ,erine, lll'lll>alann 
lstlne ~lnmılarch. Çoğunun 
•İ'8h peçeleri açıkh. 

* Aak.S mise llllnde, Mehter 
taknm m batlamışb. Bu safm 
b..,mcl., cesur Tlirlr clillftl'ıt 
leıWm yaha ~ _,_ yol
lan açan ve llala~ Badin ,U,1 
daha Wrçolr dltman kalelerinde 
clalpl•m nnırlnDk afer ... 
caklart ,abellJonla. 

Y efil ve lnrmıZ1 M!varlanntn 
latlnde sırma İflemeli aaltalann
dan taşan çıplak kollarım gağüs
lerinin Gat6ne çaprastLyan Yeni
çeri timaalleri, heybetli kavukla
nm eğiyor, unem verir Kibi 
duruyordu. 

• 
Babahumayuaclan, Sultan Mah-

mat tlrbaine kadar, cenazenin 
geçeçeği yola uker diıilmifti. Bu 
asker ıaflannm arlraı, kannca 
gibi kaynayan halk ile dolmuştu. 
Ayasofya meydanınm ilci 11ra p
•arlan &zerine çıkan innnlar, 
reagtrenk bir karga ıürtıllbı& an
dmyorda.Ayuofyanın. Divanyola
Dun bntün evlerinde, pencerelerin 
kafesleri ıiirillmtlf, hepsinden de 
renk renk kadın başlan taşıyor; 
evlerin damlan Ye taraçalar. adam 
almıyordu. 

AhdAlbamiclin tabutu, teblil 
Ye tekbir 1adalan, haYaya koku 
lelpell ad Ye buhar dumanları 
arasmdaa geçerken, bittin bu 
bynqan halkın arasından: 

- Allab taksiratım affetlin. 
Tememaileri yükseliyordu. 
Tabut, nihayet Sultan Malı-
~ tlrbesinia &.ine gelmiıti. 
ŞimcliJe kadar bau bir .... ette 
devam eden: 

- Haua... Hauu... sesleri, ar
bk •kl-.llllfb. 

Tabat, ba be az mermer 
türbenin bllylk Ye J&)dıal. pen
cerelerinin &riınden geçerek lr&
eeJi dol&fb. Artık ka.,.,. yak-

lafmışb. O zaman, o sıklaşan 
tehlil adalan, büsbütün biribirini 
takip ederek adeta, müselsel 
bir zikir halini aldı. 

- Hu, hu, hu, bu .•• 
Ve sonra; 

- lı-Ial-laaab. 
Dedi ve... Durdu. 

Tabut, blitün kendilini tefYİ 
edenleri dıprda bırakarak türbe 
kapaaından girmiş, (Sultan Hami
di Sani)nin bu, s"n saltanatlı 
alayı da. bu suretle hitama er
mişti. 

.\ 
Sultan .Mahmudun, ajır tal-

Resminizi Bize Gönderiniz, 

.. * 
Size Tabiatinizi Sögligelim. 

HÜSEYiN 8. ; Soğuk değil-
dir. Fıil ve 
hareketleri 1 e 
kendisini sev
dirir. Fill mO
cadeleden gft-

rDltücil ve 
kavgacı ol-
maktan mUç
teniptir. An
lqmıya tema
yül eder. Eğ

lenceyi da11a1 veya raksa ıever. 

• BÜRHANETIIN B. ; Zekidir. 

aarfeder. 

• 

Daha ziyade 
ıyı ıeyleri 
taklide tema
ytll eder. Ra
lıabna fazla 
diltklhılllk gö -
termez. Hür-

riyetini fazla 
sever, takyide 

taraftar de· 
iildir. Parayı 

HASAN BASRi EF.; U,_Jdır. 
Baıkalar ı n ı n 
kurduğu işte 
çaLpr. lıle
rinde aceleyi 
ihtiyar eder, 
Menfaatleri 
llzeriade fazb 
tevakkuf et
mez, ince ve 
derin dllşlln
miye taraftar 

değildir. Eğlenceyi ve wl»ed 
feJ'leri fazla 1ever. 

• 5 IZMIRDE BERBER KEMAL " 
EFENDi: <Foirafmm dercini iste
miyor) Kısmen girgin ve ı&zü 
pekçedir. Sert Ye barir muame

leye karşı serkeşliğe ve muka

beleye temay&I eder. Menfaat

lerini bilir ve israftan ulanır, 

ııklığa ve intizama riayet eder. 

larla örtilli uııdukamu ihata 

eden albn yaldııh parmaklığın 

biraz gerisinde, bir mezar kazıl

mışb. Abdnlhamit, buraya def

nedildi. 

Herkea dıprı çıkmış, türbe 

kapısı kapanmıtb. Bu, loı 
kubbenin albnda; inde Sultan 

Mabmudun, bira• geride ve sağ

da Sultan Azizin, kalbe heybet 

ve haşyet veren cesim sanduka

larile. kllçl1k bir toprak yığının

dan ibaret olan Abdiilhamidin 

mezan g&rllnlyorclu. 
(Arka•• .. r) 

1 
Birkaç Fıkra 

1 
Bir Hal Şekli 
Küçük Nurten beş yaşında 

kardeşi Ahmet te liç yaşındadır. 
Biribirini delicesıne severler ve 
bunun içindir ki biribirile evlen

meye karar Tennişlerdir. Fakat 
çocuk meselesinde uyuşamazlar. 
Çolr defa ikisi hakkında karar 
vermiye aLf811 Nurten, ihtilafı 
flyle halleder: 

- Ben kmann anası, sen de oğ· 
lanlarm babaaa olurawıl 

Bir Tesalli 
Kiiçllk Ahmet, ayakla bir 

bardak lmnuttır. Kazanın ilk he
yecanı ıeçer geçmez dayaktan 
kurtulmak Ye etrafı teselli etmek 
ister: 

- Bereket •enin ki yalmz 
ayağı lorıldıf. 

lskoç Hasisliği 
t.koçyalılar baaiıliklerile mq. 

huıdurlar ye bir lskoçyah hak
kmda p ftkrayı anlabrlar: 

Ecaebi bir tehre gel• bir 
lakoçyah otelde bir oda kiralar • 
Odaam pençereleri civardaki 
meydanhja Ye meydanhj'ID orta
maclald ... t kuleaine nazırdır. 
S•ti ılrea l.koçyahnın ilk ha
reketi, cebiacleki aaati çıkarmak 
ve durd.ımak olur. 

Samimi Bir Ceıap 
Ali P'ftllllll kan• almlftl. 

Komplan AB P'VUfU taziye et
mek istediler· Dediler ki: 

- Mnteeuir olma, Ali Ç&VUft 

infallah ahir d&nyada kaVUfur
aunuzf 

Kansa hakkındaki hialerinin 
anlaplmadığım ı&ren Ali çavµJ 
fU mukabelede bulundu: 

- Malim a daj dağa ka\'Uf'" 
mu iuu imana kavUfUI'. Fakat 
fimdilik aramak niyetinde deği
lim. 

1 
Fotofra/ Talılil Kııponıına 

1 1 inci Sayfam•rcla bulacaksanaa. 

BiZi M 
DAKTiLO 

Bugünün 
68 

Karakoldan karakola paerek 
Merkez Memurlutuna geldik. 
Muhtelif isticvaplarda kimilen 
ze•cim menubaha oluyor, onun 
mazisine ait malumabm olup ol
madı ğmı, izdivaammn tekil ve 
sureti, izdiyaçtan sonraki tarzı 
hayatımız soruluyordu. 

Her suale, hiçbir fey sakla
mad.an cevap veriyor; kumar 
iptilasından başka hiçbir fena
bğ Dl görmediğim Ziilbahan, gör
dOğüm ve anladığım gibi tanir 
ediyordum. 

lsticvabım, çok azan stlrc:IO. 
Geceyi merkez memurlatanda 
nezaret altında geçirdikten aonra 
eresi gGn mnddeiumumiliğe .ev
kolundum. Dar ve karanlık ko
ridoru geçerkea ıiztlme kiiçlk 
bir kalabalık ilitti. Dikkatle balı
bm. Annem, amca bey ve ubak 
patronum fabrikatör Haa Bey 
orada duruyorlardı. 

Birden baflm döndtı. Hayla
rarak annemin üstllne atılmak 
istedim. Fakat, dOımOı bayıl
mışım ... 

* Kendime ıeldiğim zaman, bir 
hasta balucı alnımdaki ıslak beıi 
değiştiriyordu. Meger, yirmi dört 
ıaat baygın kalmışım. 

Hem bbbi, hem de adll bir 
lüzum ve ihtiyaca binaen hiç 
kimse ile ihtilat ettirilmedim. Ni
hayet, dördüncü gtln, tekrar 
mllddeiumumiHğe rattlrllldDm. 
Kibar, halden anlıyan bir rat 
enell birçolr teeelH verdikten 
sonra, ,ıoe imcvaplara hqJadı. 
Burada da birçok defa tekerrlr 
eden ceYaplan, bir defa daha 
tekrar ettim. Ve nihayet, fU acı 
hakikati öğrendim. 

Meğer, zevcim Znlbabar Bey, 
beynelmilel meşhur bir dolanclı
ncı imif. Son zamanlarda ltalya· 
da büyük ve mütecasirane bir 
nk'a yapbkten ıonra Mwra 
kaçmıı, bir mUddet maske
ler altında kendini uklamaf. 
Fakat takibata mukavemet 
edemiyerek evveli Pireye, ora
dan lzmire, lzmirden de lstan
bula kaçmıf- Her gittiji yerde 
gayet temiz görünerek saf ka
d nlara hultil eder. Onlardan 
birini ya, zevce veyahut metres 
olarak yanına alar.. Bu suretle 
kendi ine daha sağlam ve daha 
ciddi bir vaziyet verir. Y avq 
yavaş o zavallı kadmlan 
elind~ bir ilet gibi kullanır, akıl 
ve hayale gelmiyen dalavereler 
çevirir.. Batı 11kılanca da kadma 
bırakır kaçar, gidermif. Nıtekim 
timdi de onun burada hüviyeti 
keşfedilnıif. Te,; kifi için takibat 
yapwyormuş. O, bunu aalamıt 
ve o kumu ge~eSlniD aababı bir 
semti meçhule kaçmlf. 

Masumiyetim anlaŞlimakla be
raber, bam esbaba binaen me.,. 
kufiyetim devam ediyordu. Zatea 
derhal tahli)e etseler de ne 
olacakb 7.. Artık ben, eski 
bllviyetimden o fakir, temiz Kev
ıerliğimden tamamen ayrılmış 
bir insandım. Ruhan ve hissen 
tamamen değişmif, eski masum 
varlığımın üzerine, simsiyah bir 
nisyan perdesi çe emiş tim. T ev
kifhaoeye girdiğim dakikada mev· 
kuf kadmlar ell'ahmı aldı, 1eni-

Romanı 
Yazan: Z. Şaldı 

dee bir isticvap bqladı. Hem de 
naıl?. Merkezlerde Ye AclHyedeld 
iatintaldardan daha ince Ye daha 
keskin dallerle. •• Bunlara cevap 
vermiye mecbur olmat:hp için 
kısaca hiç bir maceram olmadığım 
ı3yledim ve bu lidmde l8IV 

ettim. Fakat onlar, dinlemek 
ihtiyaçlannı söylemek ihtiyaçlarile 
defetmiye başladılar. Hepli de 
batlarmdan geçenleri anlattılar .. 

Bunlan dinledikçe, kalbimin 
eski masumiyet hislerinin birer 
birer koptuğunu duyuyor, her tilr-
111 ar ve hicap perdelerini yırtarak 
pervasız birer ıeİil olan bu haya
sız kadmlardan ziyade, bunlan 
ba hale getirmiye ıebep olanlara 
linet ediyotdum. 

Hepsinin acı bir macerua 
V11?d1 Ye hlltftn bu maceralan 
yaratan da, hep bqb in& rcL. 
Banlar da hayata ablchklan u
man sarsılmıılar, bocalamıtlar, 
düıememek için çok ajnfmıflar •• 
Fakat ıonra? Ôyle bir ihtiras 
dalğasının tazl ikı karıı ındaJ 
kalmışlar ki, nihayet, dnş nlifo 
ler, ve bin parça ofmut-
lardı.. Şimdi mevcudiyetle-
rinde hlikilm ıllren varbk, yara
ddıılanndaki masum varhk değil. 

Cereyan ve hldiselere derhal uyuve
ren, fUUl'IDZ ve dOıtınceden aza
de bir yqayış.. işte o kadar ..• 

Annem baıan: 
- insanın, alm11111 elam .. 

çatlamıya g&nftn... 
Derdi. Demek ki, çatladlktaa 
ıoara bualar, bu, luayatm ı.. 
pyaine bili perva uyaa bclm
lar gibi olunuyordu. Şa halele, 
ben? .. Acaba timdi bea de, OD

lann muhitine düştilktea, onlann 
fuit ve mlltereddi haYaauu te
neffüs ettikten ıonra onlar gibi mi 
olmuştum? •• 

* Bunlan düşünürken, gardiyan 
geldi. Amca beyden bir mektup ge
tirdi. Amca bey, bu faciaya bira:ı da 
kendisinin sebep oldupnu ıleri 
sllrerek uzun uzun 3zlr diledik
ten ve bunu telifi için 'Yar ku.
vetini sarfedeceğinden bahset
tikten sonra, ( maruz kaldı~ nız 
asıl büyük feliketten dolay sizi 
teselli edecek söz bulamayorum) 
diyordu. 

ASii bOyük fclAkeL.. Bu, ne 
olabilirdi?... Tali ve mukaddera
bmm yaratbğı bu mtistekreh va
ziyetten daha büyilk bir felaket 
ta1Avvur olunabilir mi?-

Meğer, varmı~··· 
Tahkikat neticesinde masuQÜ. 

yetim tamamen tahakkuk ettiii 
için, serbest kalmışbm. Tevkifa
ne kaf as ndan çık p ta almma saf 
ve hür bava çarpar çarpmaz ilk 
dütündilğtlm 1\1 oldo : 

- Nereye g d ceğim ? ... 
Evveli, anneme koımak, ver

diğim bu son ve meşum ıshr:lptan 
dolayı onun ellerine kapanmak 
ve kendimi aff e irinciye kadar 
ağlamak lizu ,l . Zavallı kadan, 
ıimdi kimbilir ne :ıdar mustariph"? 
Nekadar mustari ti ki, bir k rre
cik ol un ban ~e ememişti. Öm-
ründe kimseni küçük bir mu-
abazesine bil ruz kalma nlf 
olan bu vekarlı d n, belk de 
evladım, kahpe v hırsaz ka ı ılar 
arasında ıirDKk ia ememiş ı . 

c Ara... wu, 
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DID W.W. Jlk .... ) Jsoridor 
Od taflak mutfak .. •ltmcla bir 
-.a. " l»odrma ( IOfwa Mıladıl 
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.......... Wriode ,. Wria-
.... .) 
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llllrldeD 
....................... p... 
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Muharriri: 
Stakpool 

Üç Serseri .. Üç Milyoner -28-

Her ne ise olan oldu. Bundan 
aonra hadisenin tekerrllr etme
mesine çalışmalı ve ona ıare 

tedbir almalıyız. Hey, sen nere
ye gidiyorsun? 

Bu on cümlesi ile (Makar) a 
hitap ediyordu: 

Makar: 
-Pipomu aramıya gidiyorum, 

diye cevap verdi. 

- Sonra ararsın, s&zümll 
bitirinceye kadar beklef Badema 
sen de arkadaş1ann gibi çalışa· 

caksın. Anladın mı, haydi baka· 
lım ilk iş olarak Cekinin yanında 
dümen başmal 

Makar itaat etti. Bundan 
sonra ( Hul ) un Makar ile, ( Til
man ) ın da Hngton ile mnşte-

reken nöbet tutmalan ve Ceki
oin de icabına göre her iki 
tarafa yardım etmesi tekarrür 
etti. 

l . Mercan Denizi.. 
Onbe inci arz dairesini geçe-

rek Mercan denizine girdiler. 
Hava gittikçe sıcaklaşıyor, deniz 
gittikçe mavileşiyor ve sema 
gittikçe yaldızla doluyordu. 

Nilıayet Bank adaları da gG
ründil. Kaptan Hul: 

- işte, dedi önünden ilk de
fa olarak geçmediğim bir yer, 
ne dersin Mak? 

- Madamki bundan eminsin. 
ne diye soruyorsun? 

Tilman bu iki düşman arasın
da muhaverenin tekrar tiddet 
kesbetmesi ihimalinden korkarak: 

- Hemen hemen Torreı bo
ğ"azma varmak üzereyiz, dedi. 
Fakat bu tarzda yola devam 
etmek tehlikeli değil midir, gece 
mlinasip bir yerde durursak fena 
mı olur? 

Kaptan Hul: 
- Ne münasebet, diye itiraz 

etti. Ayaydınlığı ortalığı adeta 
gündüz yapıyor. Hiçbir tehlike 

yoktur. Hayır yola devam ede
ceğiz. Doğrusu Makarın bahset· 
tiği dereyi biran evvel bulmak 
istiyorum. 

Zenci Cekiyi dilmende bıra· 
]·arak aşağıya kamaraya indiler. 
Kaptan Hul çekmeceden Yeni· 
kine sahilini gösteren büyük ha· 
rita ile Torres boğazını, Bank 
adalanm ve takip edilecek yolu 
gösteren mahalli haritayı çıkararak 
masanın üzerine yaydı. Bu hari· 
talarda Malrnrm bahsettiği dere 
bir zait işareti ile gösterilmişti. 

Kapt n Hul parmağını bu işare
tin üzerine koyarak: 

- Bank adalannı geçer geç· 
mez Makarın bahsettiği derenin 
denize döküldüğü noktaya 180 
ilfı 200 mil yaklaşmış olacağız. 

Cereyanı ve rüzgarın derecesini 

nnznrı dikkate alırsak öbür gün 
sabahleyin de oradayız, demek
tir. Haritaya bakınız, gideceği· 

miz yer aşağı yukarı Holanda 
" Rine .. sinin İngiliz " Kine" sin
den nyr1ldığı ycrdir.Makar dostum 
gözünü aç, kulavuzluk yapacağın 
zaman yaklaşıyor. 

( Makann ) gözleri garip bir 
ışık ile parlıyordu, bir haftadan· 
bel'İ üzerine çökmiiı olan kara 

Düşünmeye Lüzum Yok: On Beş 

Sene Evel Bütün Bir Gemi Halkı

nı Öldüren Adam Mal"~!trdır 
dlltünceden kurtulmuı gibi idi, 
Hagton bu değişikliğe nazan 
dikkati celbedince Makar : 

- Evet, dedi. Burnum ko
kuyu aldı. Fakat ben kılavuzluk 
yaparken siz de bir hayli yorula
caksınız. Çünki eğer rfi:r:gar ar-

kadan gelmezse gemiyi iple çek· 
mek icabedecektir. 

Kaptan Hul söze kanştı: 
- Merak etme Mak, elimiz· 

den geldiği kadar çalışacağız. 

Fakat henüz önilmüzde merak 
edilecek bir hadise yok iken 

vaziyetlerimizi tespit edelim: 
Senin ilk defa olarak bu ha
valiye geldiğin :r:amandanberi 
aradan tamam on b~ sene, 
belki de daha fazla bir zaman 
geçti. Oh biliyorum, gerek haritayı 

gerek tafsilatı Semith adım taşı
yan bir adamdan aldığını söyli· 
yorsun, fakat biz senin Landın 
gl nisinde çabşmış bir tayfa ol-
duğunu farzedebiliriz. Bura-
da hepimiz de sözüne doğru 
insanlarız. Aramızda gizli ka
paklı işler bulunmasına lilzum 

yoktur. Bununla beraber senin 
sırlarını tamamen deşmek arzu
sunda değilim. Fakat öğrenmek 
istediğim şu; o zaman Kinenin 

yerlileri ne halde idiler, kavgacı 
mı, yoksa uysal mı? 

- Vallahı kendilerine hitap 
etmenin şekli bilinirse yerliler 
daima sakin insanlardır. 

"Makar,.ın hikayesini (Kurlvis)e 
anlatırken kendi ağzından ve 
kendi anlattığı şekilde dinlemiş . 
olan Hagton şimdi bu adamın 

kaptan Hul tarafından yapılan 
imayı bu kadar soğuk kanlılıkla 
karşıladığını gördüğü zaman 
hayretten ağzı açık kaldı. 
Demek ki Makar on beş 

sene evvel ( Land ) ID mll-
rettebatJ arasında bulunmuştu. 
Şu halde T erçelling adını taşıyan 
gemıyı batırmakta ( Land ) a 
yardım etmiş, sonra da bizzat 
( Land ) ı öldürmüş demekti. 

- O halde şimdilik bu ma
lümat ile iktifa edebiliriz. Kendi 
hesabıma ben Kine sahillerini 
ş~yle bir dolaşmıştım, pek iyi 
bilmem. Maamafih yerliler ister
lerse uysal insanlar olsun, ister
lerse olmasınlar, elimizde kendi· 
lerini yola getirmek için silah 
ve cephane vardır. Fakat evvel 
emirde bir defa siliblarımızı 
gözden geçirelim. Mister Tilman 
tüfekleri ve rüververleri çıkanr 
mıs nız? 

( Arkuı nr) 

Meşhur Bir Tablo Seneler
ce Sonra Meydana Çıkb 
Bu Tablonun Kıymeti Yarım Milyon 
İngiliz Lirası Tahmin Edilmektedir 
Bundan üç sene evvel Lord ı 

Dreyfüs Doving meşhur ressam 
Abrahcm Con Hopnerin bir tablo
unu 8500 lngiliz lirasına satan 

almıştır. 

Tablo satın alındıktan birkaç 
gün sonra Lordun şatosuna hır
sızlar girmiş ve bir takım kıy· 
metli eşya arasında bu tabloyu 

da çnlmışlardır. Bu tablo ile 
beraber çalınan eşya ( 35,000 ) 
İngiliz lirası kıymetinde idi. 
Polisin yapbğı tahkikata rağmen 
hırsızlar bulunamadı. 

Fakat ayni zamanda tablonun 
sahlmak ihtimali olan memleket· 
lere haber gönderildi, tablonun 

bir de fotoğrafisi yollandı. MaraJ renam Hopnerin kendi 
Bu tablonun çalınması Lord elile yaptığı tablonun resmi 

Dreyfüsü çok müteessir etmişti, 
ç.ilnki bu meşhur tablo Hopnerin 
kendi eli ile yaptığı yegane 
resmiydi. 

Lord, ölümünden sonra bu 
tablonun kıral ailesine verilmesini 
vasiyet etmişti. Birkaç gün evvel 
Marsilya polisi uzun zaman izi 
kaybedilen bu tabloyu tesadüfen 
meydana ç.ıharmıya muvaffak 
olmuştur. 

Hidiae ıöyle ceryan etmittir: 

Fransız polisi, bir lngil!z ka· 
dınının bir tabloyı terhin etmek 
suretile para almaya teşebbüs 
ettiğinden haberdar olmuş. 

Kadın isticvap edilince inkar 
etmiştir. Evi aranmış, şüpheyi da-

vet eden birşey bulunamamışhr. 
Fakat boyu, makul hadden fazla 

uzun bir sandık nazarı dikkati 
celbetmiş, sandık muayene olun· 
muş ve bunun içinde gizU bir 
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BİKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri Esat Ş11/ilc 

Anne, Bir Kız Sevdim! 
Yağmur, bir evin eski ve 

siyah kaplamalanna çarpıyor, 
rüzgar kuru ve yapraksız ağaç 
dallarında ıslıklar çalıyor. Gece
nin on ikisi... Belki saatlerden· 
beri bu evin önünde üstn başı 
temiz, başı açık, paltosuz bir adam 
dolaşıyor .. Yağmur bu genç ada
mın asil ve kibar çehresini, 
ince vücudunu mütemadiyen 
kamçılıyor.. Elbisesinden sular 
ııııyor. Titriyen elleri cebinde 
korkak adımlarla dolaşıyor, göz· 
leri evin pencerelerinde en son 
ışıkların sönmesini bekliyor. Çün
ki gece, onun yapacağı fenalık· 
Jarı siyah perdesi altında ört· 
meli diri •. 

• Lambalar söndü. Arbk evin 
blltüo sakinleri tath uykulanna 
daldılar.. Genç adam birkaç da
kika daha gecenin serinliğini, 
yağmurun ıslaklığını vticuduna 
içirerek duvarın albnda bekliyor. 
Sonra etrafını bir daha tatkik 
ediyor. Kendisini gözetliyen hiç 
kimse ve hiçbir göz olmadığını 
anladıktan sonra çevik bir hare
ketle bahçenin dıvarından içeri 
atlıyor. Evin arka tarafındaki mut· 
fak penceresini sessizce açıyor, 
içeri giriyor.. Ufak bir çıtırtı 

hasıl etmekten korkarak kapılan 
açıyor, sofolardan geçiyor, mer• 
divenleri çıkıyor, küçllk bir san• 
dak odasına geliyor. Bu adam 
kim ve bu ev kimin evi ? .• 

* Bu eyde Şahinde Hanım oğ· 
lile beraber oturuyordu. Kocası 
sc • ~ne evvel uzun bir hastalık· 
tan :.onra ölmüş ve Şahinde H. 
o vakitteoberi oğlu ihsanla 
yalnız kalmıştL. Hayatta bütün 
meşgelesini, kalbinin bütnn sev· 
gisini oğluna vakfetmişti. Bu ak· 
şam oğlu mutadın harıcında geç 
kalınca merak ctmiı, saatlerce 
beklemiş ve nihayet gelmiyece
ğioi anlayarak limbalan söndü· 
rüp yatmışh. Fakat gözUne uyku 
girmedi. Tekrar yatağından kalk
tı. Lambalan yakmağa lüzum 
görmiyerek pencerenin önüne 
geldi. Dışarda yağmur yağıyor, 
r:izgir pencereleri sarsıyordu.Fa· 
kat göz görmiyecek kadar zifiri 
karanlık yoktu. 

Kamer bulutlardan sıyrıldıkça 
hafif ziyasile bahçeyi hatta yolu 
aydmlabyordo. İşte kamerin bu
lutlardan sıynlmadığı bir anda 
bahçe duvanndan bir gölgenin 
içeri atladığını, köşke doğru iler
lediğini gördü. Bu, muhakkak bir 
hırsızdı. Şahinde Hanım bu hır-

• ıızın mutfak penceresini açtığı· 
nı merdivenlerden yukarı çıktı
ğım, sandık odasına girdiğin· 

duydu . Senelerin yDzüode 
hAsıl ettiği buruşukluklara, kum· 

S?"ÖZ bulunduğu ve bu gözde de 
Hopnerin meşhur tablosunun giz· 
lendiği görülmüştür. 

Kadın aslen Fransızdır. 1925 
te Marten Bennet isminde bir 
İngilizle evlenmiştir. Tabloyu bu 
adaman çaldığı ve kadın vasıta• 
sile satmıya teşebbüs ettiği zan· 
nediliyor. 

Tablonun kıymeti yarım mil
yon lngiliz lirası tahmin edilmek· 
tedir. 

ral saçlarının arasına kanştardıj'ı 
aklara, ve hepsinden ziyade bir 
kadın olmasına rağmen korkma· 
dı. Küçiik · bir idare lambasını 
yaktı. Bir dolap açarak içinden 
kocasından kalma bir tabanca 
aldı, ve odadan çıkb. 

• Genç adam açık bir sandığın 
üzerine eğilmiş, bohçalara karıt
brıyor. Mücevher kutulannı açı
yor, içinde bulduklarını ceplerine 
yerleştiriyordu. Sanki bir hırsız 
olduğunu unutmuştu. Sanki bu 
evin bir sahibi gibi kendi eşya• 
larına karışbnyordu. Kalbindeki 
heyecanı, yaphğı· işin dehşeti, 
herşeyi unutm~tu. Bunun için 
kapıya yaklaşan ayak sesini 
ve batta sessizce açılan 
kapının hafif gıcırbsını bi
le duymadı. Neden sonra, odaya 
idare kandilinden loş bir aydın
lık serpildiği zaman aklı başına 
geldi. Yerinden sıçradı. Şimdi 
hırsız ve ev 1ahibi karp karşıya 
duruyorlardı. ihtiyar kadın karşı
sındaki adamın yüzünll görünce 
morarmış dudaklarından bir inilti 
çıktı: 

- Ihsan.. Sen ... 
- Evet bu anda ana ve oğul 

karşı karşıya dUJ"Uyorlardı. Jbtiyar 
kadan daha fazla ayakta dur .. 
madı, iskemleye çöktll. Sonra 
titriyen bir sesle: 

- Oğlum, dedi. Beni hem 
merakta bıraktın, hem de kor
kuttun. Ben hırsız aanmışbm. 
Ihsan cevap vermek için ağzım 
açb. Fakat dudaklanndan yalnıa 
boğuk bir manlb çıkb. 

- Anne ••• Ve sonra annesinin 
yanına koştu. Onun titriyen diz· 
lerine kapandı, hıçkll'mıya başladı. 

- Anne ben bir kız seviyo· 
rum.. Tatlı esmer teni, derin sı. 
yah gözleri, kıvırcık saçları var •• 
Ne güzel anne.. Ona bir hediye 
almak istedim. Param yoktu. Sen
den istiyemedim. Başkasından da 
alamadım, günlerce düşündüm, 

düşündükçe ıstırap çektim. En 
nihayet kendi evime bir hırsa 
gibi girdim. Senin mücevher
lerini çalmak, ona bir hediye 
almak için anne.. Bilsen onu ne
çok seviyorum.. Ne güzel g8z
leri, ne parlak saçları var anne .. 

Şimdi ihtiyar kadao oğlu ile 
beraber, oğlunun ısbrabına ağlı
yor ve onun ısJak saçlarını deri
leri buruşmuş elile okşıyarak 
tescili veriyordu. 

Yeni Neşriyat 

Milli Mecmua 
Son çıkan nünhasında H Göethe 

ihtifali dolayısile ,, adla musahabe 
ile Afkın psikolojisi, Bizde san'at 
ve halk, iptidai cemiyetlerin muasır 

cemiyetlere teairi, Babilde kadın 

hayatına ait sahneler mevzulu ma• 
kaleler, şiirler, tefrika ve sair kıy• 
metil yazılar vardtr. 

RESiMLİ ŞARK 

16 N. Nisan nüshası 
Çocuk haftasına dair Fehmi Razi, 

Kazım Nami, merhum muallim Mu• 
bahat Beylerin kıymetli yazılaril• 
Viyana ıergislnde Türk gfiz:el snn'at· 
lcri, Gl>ethe, Rüyalar dünyası, Rus 
ihtilali, asan atikaya ait makaleler, 
tiir ler, hikiyeler, yeni keıiflere dair 
muhtelif yazılar ve üç renkli g\1&el 
bir kodak içinde intifar •tmlıtlr • . 



il Sa,& 

Haşarattan ve Tahta kurulanndan 
kurtulmak için şimdiden yuvalarını 

Mubayaat zamanı 
Hulôl etti 

B E Y O li L U N' da 

BAKER 
ve 

HAYDEN 
Müessesab 

MALLARIN 
Tenezzülünü 

ihbar eden ilk mağazalardıı 
Ahval ve ilcaat, yakında malların 

tereff uu zamanını vermektedir 

O halde şimdiden 

Mub.ayaa 
Ediniz 

Mallarımız eskisi gibi nıukemmel ve eyi cinsten 
olmasma rağmen 

Fiatlarımız daima aynıdır 

İstanbul Evkaf Müdüriyetindc·n : 
Tamamı ( 5696 ) artın (76) santim terbiinde bulunan Mah

mutpaşada Hobyar mahallesinde Hocaham sokağında atik (13) 
cedit 2,4,6 numaralarla murakkam rpukaddema konak arsaz11 

elyevm halı yıkama mahallinin Kadastroca mahlulen Evkaf namına 
tesbit edilen ( :!520 ) hisse itibarile (720) hissesi satılmak üzere 

( 15 .. mart • 932 ) tarihinden itibaren ( 20 - nisan .. 932 ) 
tarihine kadar müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye vazo

luomuştur. ihalesi ( 20 .. nisan· 932) tarihine müsadif Çarşamba 
günüdür. Talip olanlar (477) lira nakit pey akçesi makbuzu veya 
o miktar banka kefaletnamesile teklif mektubunu yevmü ihale 

olan cumartesi günü saat on beşe kıtdar lstanbul Evkaf MOdüriyeti 
bin~ında müteşekkil idare Encümenine tevdi eylemeleri ilin olunur. 

BREKFAST 
BISKÜITI 

YERLi MALI 
ATLAS Fabrikasının 

Avrupadan gelenlerin fevkındedir. 
Bir tecrübe kifidir 

ŞelrercUer ve Bakkaliye maj'aıalannda bulunur. 

F abrikasa : lstaobul Asmalb Canbaz ham 
Caddesi No (20) Telefon : 2, 1006 

ATLAS FABRİKASI 

Yerli ve Avrupa kumqlanndan kusursuz 

• Eminönil, Kazmirci Ali Riza milessesata 

Kiralık dükkan ve apartıman 
Galatada Topçular cadde-iade 161 numarala halen bot ve ıaıılao, lokanta Ye 

111:.ğaza olauya elveriıll dllkkla ile, Fatihte Dlllıeraade maha'lealnde aoA tramvay 

tevakkuf mahallinde aebHcl lberiodekl apartımaıun elektrik ve au111 bari d8rt 
odah orta kah klralaktır. Tal"plerla Unkapaaında Beylik deilrmea k&rfı•ıada ( 51) 
Nuaıaralı fınnda Börekçi Mehmet Efendiye mGracaatlerL 

•Dr. Tevfik Remzi 

SON POSTA 

FAYDA ile tahrip ediniz 
Öksürenlere: KA TR.AN HAKKI EKRE 

Arapçasile Birlikte K:n::-
ea,a1r Tlrlr alimi CeYdet p...... lts•= K•anlyealnl haYI •tru .... prifl• 

alkemmel eUtlial • lnal'Uftur. Kapaklı klpt Ye alb• pldaala elltllal 
500 kuruıtur. Nüahalan uclır. 

Hayah Hazreti Muhammet 
Kıymetli eeerln tekmili clltll 300 lrurQftw. 

Mufassal İslam Tarihi 
Clltllef 200 kuru,t11r. 

• 
Meşahiri lslam Me:;~nzeaer 

kuru,tur. Bu kitaplardan posta llcretl atanmadan ı&nderlllr. 

• Merkezi: Türk Netriyat Yurdudur. 

Dr. A. KU'l'IEL 
CUt n allhn•f 
a..ana. KaraldS1 
Janıada SC 

latanbul Oçllncll icra Me 
luğundan : Bir borcun temini 
mahcuz ve paraya çe ... ,,..,,......,_ 

mukarrer marangoz tezgihı 
nisan 32 tarihinde Gedikp 
Tiyatro caddesinde mar 
fabrikasında açık ertbrma 

.. -----~---------------~---.. • tile satalacakbr. Taliplerin EMLAK ve EY r AM BANKASI iLANA Ti 1 hallinde memuruna .. _________________________ .. _ ilin olunur. 
~--~~~~·~~~~~.....-! 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN 

Pazarlıkla Satılık Emlak 
Esas Mevkii ve nev'i 
156 Heybeliada Manastır sokak 10 No. tah· 

minen 227 50 arşın zeytinlik. 
78-214-215-216 Kandilli 30 .. 70 dönüm mlifre:ı arazL 

212 Feri köy ikinci kısım mahalle Şişli .. KA-

Teminat 

250 T. L 
100 .. 

tane caddesi 798 M. arsa. 300 ,. 
Balada yazılı emlak bedelleri peşin para veya taksitle lden

mek üzere pazarlıkla sablacağından taliplerin 25 • 4 .. 1932 Pazar
tesi saat on alt.ya kadar şubemize müracaat edilmesi. • Kiralık Gazino 

Galatada Kuledibinde 1. ili 13. numaralı dlikkin Ye araa 
pazarlıkla kiraya verileceğinden taliplerin bankamıza müracatleri. 

• Adanada Külahçılar çarşısında Lale sineması namile maruf 
sinema binası anası ile beraber bili faiz sekiz aenevt taksitle sa• 
tılaktır. ihale Ankaradı EmJAk ve Eytam Bankua idare Mecliai 
huzuri)e yapılacakbr. 

İhale tarihi 25 Misan 1932· tarihine mUsadif pazartesi gilnll
dür. Talip olanlar teklif mektuplanna ihale gününe yetifmek nzere 
taahhütlü olarak göndermelidir. 

Teminata dört yüz elli liradır. Mufassal şartnamesini mütalea 
etmek istiyenler Adana Defterdarlığına ve latanbul ve lzmirde ve 
Ankarada Emlak ve Eytam Bankasana mtlracaat edebilirler. Bu 
şartnamenin bir nüshasının bir lira mukabilinde alınarak imzalı 
olduğu halde teklif mektuplarile beraber gönderilmesi prttır. 

• Bügükadada Satılık Otel 
Bilyilkadada Altınordu caddesinde 17 • 19 - 20 • 23 ve 25 nu

marala ma müştemilat Otel Dö La Plaj peşin para ile aablıkbr. 
Müzayede kapalı zarfladır. İhale Ankarada Emllk ve Eytam Ban
kası idare Meclisi huzurile yapılacaktır. 

ihale tarihi 25 Nisan 1932 pazartesi güntldilr. Talip olanlar 
teklif mektuplannı ihale gününe yetişmek üzere taahhiltlll olarak~ 
göndermelidirler. 

Teminat 1230 liradır. Mufassal şartnamesini mDtalea etmek 

isti}enler lstanbul, lzmir ve Ankarada Emlik ve Eytam Bankasına 
müracaat edebilirler. 

Bu ıartnamenin bir nüshasının bir lira mukabilinde alınarak 
imzalı olduğu halde teklif mektuplarile beraber pnderilmesi 
prttır. • Satılık· Voli 

Boyiikada Sadefaduı volisi satılmak llzere teraiti atiye 
dairesinde milzayedeye vazedilmittir. 

1 - Milzayede ( Kapalı zarf ) usuliledir. 
2 - ihale birdir ve kat'tdir. Talipler 750 lira teminat akçeli 

vereceklerdir. 
3 - ihale 11 • 4 - 932 tarihinde Ankarada idare Mecliaimis 

huzurunda icra edilecektir. 
4 - Uhdesine ihale olunan zat on bet gtın zarfında bedeli 

ihaleyi tamamen tesviye etmiye mecburdur. 
Talip olanlar ve daha fazla malumat almak iatiyenler ihaleden 

bir gün evveline kadar şubemize müracaat ve bir lira mukabilinde 
bir kıt'a ıartname al malan. U. • Satılık Hane 

224 Heybeliada Şadiye sokak 2 No. hane. 

225·226 " " .. 4-6 " ,, 
Ballda yazıla enılik peıin para ile bilmGzayede 

taliplerin ihaleye mllsadif 9 .. 4 .. 1932 cumartai 
alhda p1bemize milracaatleri. E. 

• • l 

T. L 20 
.. 25 

satılacağından 

fllnl Mat OD 

UCUZLUliUN ÇARESi 
Lokantamız buhran dolay.
sile mtıbim tenzillt yap
mııtar. Herkese elveritll 
abone usulüne bqlamıfbr. 
Yemekler e•lere f3nderilmek
tedir. Nazarı dikkati celbederl1o 

.. lmSultaaah...t Nuhl•acl• ı.kantaa 

oium ve 
mlltehUIUI 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hastalar.m Tllrbe 
eski Hillliahmer 
muayenehanesinde hergiln 
leden sonra kabul etmekte 
Telefon lat. 2262:! 

Kocaeli vilayetinin Adap 
kazasının Akyazi nahiy · 
Kuzuluk karyesindeki A 
namile maruf mekıuf mad 
suyu imtiyazı 19 .. 5- 931 
ve 1105.1 No. h kararname 
60 sene milddetle Ahmet Te 
Bey uhdesine ihale kalmmqtlr 

SON 
••mi. Slyaıl, Ha.adla Ye Hal 

pzeteıl 

ldar . latanbulı üld Zaptlf9 
8 • Çatalçetm• aokata 2J 

Telefon J.tanbul .. 2020) 
Poata kutum l.tanbul • 741 
Telrrafı l.taabul SONPosı 

ABONE FlATl 
tOIUdYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 • 
400 .. 
150 • 

1 Sene 2700 
6 A1 1400 ,. 
s .. 800 • 
ı .. 300., 

Gelen evrak ıreri Yeril m .. 
b&nlardaa mea'ul1et aha• 

Cevap için mıktuplara 6 kurutl 
pul ilAvdl IAamdır. 

Adres dej't,tlrilıaeıl (20) kurıı 

Son Posta Matbuu 

Sahipler&a Ali Ekrem, Selim 
Nepi1at lllWlrla Selim llaiaP 


