
Fiab 5 kun11 

V isi Bir Kontenjantman 
Suiistimali 

Sokak Ortasında Ateş 
Yakmanın Neticesi Meydana Çıktı 

Bandırmada, Bir Yavrucuk Göz 
Limonların Dörtte Biri Kaçakmış Önünde Tutuşup Yandı 

Rüsumat müfettiıleri, plgasadalcl limonları tartiırtlılar 
Rıhtım antrepolannda yapıl- Rıhbm antrepolanndan muh· 

dığını haber verdiğimiz hırsızlık telif zamanlarda 450 • 460 bin 
meselesi şayam dikkat bir ebem- liralık eıya çahnm11tır. Bu etya· 
miyet ve mahiyet aldıtı gibi mn kıymeti frank olarak ( 4,5 ) 
Gümrük teftif heyetinin tetkiki milyon lira tahmin edilmektedir. 
neticesinde vasi ve yeni bir ka- Bu dört ytlz elli bin hralık 
çakçılık ta meydana çıkaralmışhr qya, antrepolarda bir seneden 
V · t d • fazla sahipsiz kaldıiı için tama--
azıye ŞU ur: ( Devamı 8 inci 1ayfada ) 

İki Avcının Bir Ayı ile 
Müthiş Mücadelesi 

Evrenye 4 ( Hususi ) - Ka
sabaya iki saat mesafede Gidefi 
köyünden iki avcı ellerinde çakı 
ve keserden başka silahları ol· 
madığı halde karşılaştıkları bir 

ayı ile bir saatten fazla süren 
korkunç bir mücadeleden sonra 
hayvanı öldürrniye muvaffak ol· 

muşlardır. Fakat kendileri de 
muhtelif yerlerinden yaralanmış
lardır. Avcılar, bir gün evvel 
.nyuım inine uğramış, üç yavru· 
sunu almış, kendisine de bir 
kurşun isabet ettirmeye muvaf

fak olmuşlard r. Ertesi gUn, bu 
dafa ayı ile karşılaşmışlar ve 
hayvan, yavrularının intikamını 

alm01k için avcıların üzerine sal· 
dırrnı br. Kucakkucağa cereyan 
eden bu musaraada avcılardan 

• 

1 

birinin kolundan bir et parçasi 
kopmuştur. 

Y. NADi 

Seker 
Dün 

ihtikarı Davası 
Nihayetlendi 

Şeker ihtikar davası dün nihayetlendi ve bu davayı gören Sul
tanahmet Birinci Sulh Ceza Mahkemesi kararını verdi. Hakim Kazım 
Beyin 16 sayfa tuton lcararı, gelmiyen maznun Lfıtfi Bey müstesna, 

diğ r 14 maznunun huzurile okundu. Bu karara göre Alpnllu Şeker 
Şirketi Mes'ul Mümessili Hayri Bey biray hapse, on bin lira da 

para cczasma mahkum edilmişti. Karar tecil edilmemişti, diğer 
suçlu, Mütevelli Dimitri, fzmitliyan, Teodoris, Samoidis, Artepolos, 

Hayrettin, Hü eyin izzet, Nimet Tevfik, Agop Zümrütliyan B. ve 
Efendiler kazançlarının beş: misli para cezasına mahkum olmuşlardır. 
Bu cezalar bazılarına gore (4500), (470) , 320 liraya kadar tehalüf 

ediyordu. lsmail Hakkı, Vehap Şevket, Hayık Faik Beylerle Alpullu 

Şirketi ikinc' .. dürü Haydar B. beraet etmişlerdir. Mahkumlar kararı 
temyiz edecei l ır. 

1--S-e~lçuk . 5·,._ar-ay,~lannd·~--

''Ömer -HaY.Y:am , 
Londrada Rejent Sitrıt, elektrik 

limbalaranın Jşığına karışan, 
beyaz, mavi, kırmızı, rengirenk 
projektör huzmelerinin altında 
yanıyordu, cndd.e gündüze dön· 
müştü. 

it 
Lort koltuğundan kalktı, pcn· 

cereye yaklafh. Camı açtı, oda, 
aşağıdan yükselen bir gulğule ile 
doldu, Londrada bu gece bayram 
Yardı. 

* . Ders senesi bitmışti, Oç arka· 
daı camiin bir kenarana çekildiler. 
Birkaç güne kadar ayrıla:aklardı. 

lçlerindenbirl kolunu •ıvadı, 
arkadatının uzattıtı çakıyı aldı: 

- Şimdi aıra benim, dedi. 
Birkaç güne kadar olcuga

ealcsınız. 

rı 

Bandırma, (Hususi) - Sokak

larda mangal ve ateş yakılması• 

nın zararını Bandırmada vukua 

gelen bir kaza, bize bir kere 

daha acı bir surette anlatmıı 

oldu. Bu vak'a şudur: 

Bir kadın, evinin önüde maıt

gal yakarken Belediye odacıla· 

rından Mehmet Efendinin dört 
yaşındaki kızı Bahtiyar ateşe yak· 

laşmış, eteğine kıvılcım sıçramıı 

yanmıya başlamış. Faciayı gören 

diğer bir kadın, çocuğu ya-

kalıyarak sokaktaki çamur-

lu su birikintisine sokmuş, 

ateşini söndürmüş, sonra getirilip 

ana ve babasına teslim edilmiştir. 

Çocuk baygın ve pek tehlikeli bir 

ar 

ı 

Yandıktan •onra pelc feci bir 
lıale gelen lciiçı11c Bahtigar 

vaziyettedir. Hadise umum için 
bir ibret deni olmahdır. 

BAHTiYAR 

Ankara, 6 ( Hususi ) - Halk Fır- milyona kadar çıkanlması zaruri görül
kası divanı yann öğleden evvel topla- mektedir. 
narak bütçe muvazenesi etrafında mü- Bunun için de geni varidat membala
zakeratta bulunacakbr. f çtimaa Gazi rına ihtiyaç vardır. Fırka Divanı hu 

h mühim meseleyi halledecektir. Kuvvetli Hz. nin riyaset buyurmaları çok mu te-
ihtimallere göre bir kısım vergilerin nis-

meldir. Müzakereler neticesinde, bütçe betleri tezyit olunacaktır. Hatta tasarruf 
muvazenesinin temini maksadile bazı maksadile ihtisas /Jtlahkemelerinin ilgası 1 

vergi kanunları Üzerinde ciddi tetkikler tasavvurundan da bahsediliyor. Cumar
yapılarak çok m 'ihim kararlar verile- fesi günü de Fırka Grup:.ı toplanacak ve 
ceği anlaşılıyor. 160 milyon olarak tes· ' bütçe meselesinin müzakeresine başlaga
pit edilmek istenen yeni bütçenin 170 caktır. 

Adanada ilk 
Kadın Hakim 

Adana 4 - Adananın ilk ka· 
dm hakimi burada vazifesine 

başlamıı bu· 
lunuyor. Bu 
hakimin adı 
Mürüvvet Ha· 
nımdır ve Mild· 
deiumumi Mu· 
avinliğine ta· 
yin edilmiştir. 
lzmir erkek 
Muallim mek· 
tebi ve lstan• 

Mürüvvet H. bul Feyziati 
lisesi ilk kısımlan da muallimlik 
yapan daha sonra Ankara Maarif 
Eminliği milmeyyizliğinde vazife 
gören Mürü~et. w~anı.'!1 vazifesi· 
nin icap ettırdıgı butün evsafı 
haizdir muhitinin itimadını kaza
nacağı şüphesiz sayılabilir. 

SALAHATI1N 

Acaba Nedir? 
Beyoğlunda Dervit sokağında 

Mustaf anın kahvesinde 1 O paket 
eroin ve 57 tane de ne olduğu 
belli olmayan hap bulunmuıtur. 

ı Yanlış Verildi Dige ..Muallimlerin Tatil cretleri Kesiliyor: 
- Gaxctclcr -

Bir Muallim - Artık para sarfetmemiye karar. verdim. Aldığımı 
hep bankaya yatırıyorum. 

Bir diğeri - Hayırola! Piyango mu vurdu? 

- Ne mllnaaebet, haksız verildi diye maaşlar da kesilirse iadesi 
kolay olurl 



2 Sayfa SON POSTA 

(Halkın Sesi Günün 
KontenjantmanLis-._ ________________________________________ _. 

Kahve İhtikarı 
Muhakemesi telerinin T enzimi 

Meselesi 
Llm• OD kurtlf• bula lluh
... if llatiy~ •acWelerinia 
fiatlannda da yOkselen •• 
111fitemadiy~ temevvüç meyli 
... teren •ır hal nr. Bu hal 
karııaında halkın fikriai •or
duk. Bize dediler ki: ; 

AbaMt Rna B. (Edinekapı SUltaaha• 
aame mahalle.t 123) 

- Kontenjan usulü iyidir. 
Milli paramız olur olmaz feyler 
için harice çıkmıyor. Fakat bazı 
maddelerde ibtikAr yapıldığı da 
mahkeme ve komisyon kararile 
aabit olmuştur. 

Fakat her şeyin fiab arttığı 
için bu vergi katmerleşti.Bir limon 
kırk paraya alınırken (5-10) ku
ruşa çıktı. Limon bazen ilaç gibi 
kullanılan bir maddedir. Bu gibi 
maddelerin ihracı serbest birakıl
aa çak iyi olur. Çünki çürüyen 
birşey olduğu için tüccar ~azla 
getirtip te bekletemez. .. 

S8leyman Bey (Bayazıt sof- •t• ~ 
Kumaş, tuvalet eşyası gibi yen
miyen ve saklana bilen şeylerin 
ıahdidi çok doğrudur. Fakat §e
ker, kahve, limon gibi şeyleri 

tüccar şu buhranlı zamanda çokca 
gdirtip te bekletemez. Bu gibi 
ıeyleri serbes bıraksak çok iyi 
yaparız. 

• Ş.flk Ihsan B. (Sirkeci Meserret oteli) 

- Dünya iktısadi buhrana 
karfı tedbirler alır, ecnebi mal· 
lanna kapılarını kaparken biz 
elimizi bağlayıp tevekküle bek· 
leyemezdik. Fakat tahdit de
mek büabütün kapamak demek 
detiJdir. Herşey ihtiyaçlarımızı 
kaşılayacak kadar girecekti. 
Fakat umumi harptan kalan 
kötü bir zibiniyetle bundan 
istifade etmek istiyenler oldu. 
Şeker, habve ve saire ihtikarı 
başladı. Bir limon bir okka 
ekmekten de pahalı. Bunlar kon
tenjan listelerini iyi bir surette 
tertip etmediğimizi gösteriyor. 
Birkaç aylık bir tecrübe de geçir
dik, bundan sonra bu gibi ihti
yaçlar ·nazarı itibarc alınırsa çok 
iyi olur. 

Şubat Ayında 

lhracahmız Yarı Yarıya 
Fazla Oldu 

Gümrük idaresi şubat ayına 
ait itbalit ve ihracat cetvellerini 
hazırlamıştır. Bu cetvellere göre 
şubat ayında ithalibmız 4,544,986 
lira, ihracatımız ise 7,735,821 
liradır. Halbuki geçen senenin 
şubat ayında ithalat 1O,254,672 
ve ihracat ise 9,306, 131 lira idi. 

ADLiYEDE 
Bir Kadın 
• 

isticvap 
Ediliyor 

---
İstanbul Adliyesi Hatice Mı>-

zaffer isminde bir hanım aleyhin· 
de çocuk düşürme cürmünden 
takibata başlamıştır. Aldığımız 
malumata göre Hatice Muzaffer 
Hanım dün bay&ın bir halde 
Haseki hastanesine götürülmüş 
ve · ·hal ameliyat yapılmak lü
zı..ı hasıl olmuştur. Ameliyat 
neticesinde kadından iki aylık 
bir çocuk alınmıştır. Fakat has
tane idaresi biidiseden Müddei
umumiliği haberdar etmiş ve ' 
kadın isticvap edilmiştir. 

Vefanın Yeni Subesi 
Vefa - Kum kapı i Jnrnn yurdu 

Kazlrçeşmede bir şube açacaktır. 
Şubenin küsadı cuma günü yapı· 
lacaktır. 

Muallimler - -
Ücretleri Geri Alınınca 

Sıkınbya Düştüler 

Orta Tedrisat kanunu muci· 
hince, Ortamektep, Muallim Mek
tebi ve Lise muallimi ri kanunun 
tahmil ettiği muayyen olan ders 
saatinden fazla okuttukları ders
ler için maaşlarından başka ay· 
rıca bir ücret almaktadırlar. 

Bu ücretler şimdiye kadar mu· 
allim maaşlarında olduğu gibi 
tatil aylarında da verilmekte idi. 
Netekim geçen tatilde de veril· 
mişti. Fakat bir tefsir ve bir 
ihtiyaç neticesi, tatil ayında ve
rilen bu ücretler nisan maaşla
nndan kesilerek istirdat edil-
miştir. Üç ayhk ücret bir maaş
tan kcsildigi için muallimlerin 
vaziyetleri hayli sarsılmışhr. 

Bir Yangın 
2,000 Lira Sigortalı 

Dükkan Yandı 
Dün gece yarısı Uzuoçarşıda 

Hasan ve Riza Efendilerin bak· 
kal dükkanından yangın çıkmiş 
ve dükkan tamamen yanmıştır. 
Dükkan 2000 liraya sigortalıdır 
ve yangının sebebi de henüz an· 
laşılmamışbr. 

Kapmış Ve Kaçmış 
Çarşı içinde Artın Efendinin 

dükkfınında asılı olan halıyı ka
pıp kaçan sabıkalı Arap Mah
mut yakalanmıştır. 

Tensik 1 BiR HIRSIZ 
- - --

Gümrükte Bir Cet- Ev içinde 
vel H~rlanıyor Dipdiri 

Gnmrilk memurları arasında 
sicil esasına göre bir tensik ya• 
pılacağı halckmda bazı malumat 
alınmaktadır. Gümrük Müfettişle
rinin bir kısım memurlar hakkında 
tahkikata giriştikleri de öğreni
liyor. Bu hususta bir cetvel ha
zırlanacak ve Gümrükler Urnıım 
Müdürlüğüne verilecektir. 

Yerli Kağıt 
Bir Grupa Fabrika Açmak 

Müsaadesi Verildi 
Hükümet, bir Türk ve ecnebi 

grupuna Eyüpte Bahariyede bir 
kağıt fabrikası açmak müsaade
sini vermiştir. Bu suretle memle-
ketimizde ilk kağıt fabrikas.ı. açıl
mış olacaktır. Fabrika samandan 
kaba ambalaj ldiğıtları yapacakt.r. 
,. 

ihtisas 
JWahkemesinde 

Dün ihtisas mahkemesinde 
iki kaçakçılık davası görülmüştür. 
Kandrenin Akçe ova köyünden 
Emrullah ağa izmitten köyiine 
avdet ederken üzerinde 15 kilo 
yaprak tütün bulunmuştur. Dün
kii celesede maznuo, tülünü uyuz 
hastalığına tutulan koyun ve .ke
çilerini tedavi için aldığını söyle
miştir. Tütünün hakiki miktarının 
sorulması için muhakeme başka 
bir güne bırakılmıştır. 

Tacirlerimiz 
Ziraat Bankasının Kredi 

Açmasını İstiyorlar 
Bir kısım tacirlerimiz ali.kadar 

makamlara müracaat ederek 
Ziraat Bankasının kendilerine de 
kredi açmasını istemişlerdir. Ay
ni tacirler diğer Bankalar tara· 
fından alman yüzde dokuz komis
yonun da makul bir hadde indi
rilmesi hususunda teşebbüse gi· 
rişmişlerdir. Bu müracaatlar tet
kik edilmektedir. 

Yumurtalarımız Ve Fransa 

Yakalandı 
Sabıkalı Şevket isminde bir 

hırsız evvelki gece Fındıklıda tüc
car Haydar Beyin evine girmiş 

ve garip bir şekilde yakayı ele 
vermiştir. 

Şevket, evin içinde yükte ha
fif bahada ağır ne buldu ise al
mış, ayaklarının ucuna bas; basa 
merdivenlerden inerken birden
bire ayağı kayarak yuvarlanmlf9 
br. Gürültü üzerine uyanan ev 
balkı koşuşmuşlar, bir şey bula-
mamışlardır. Fakat yukanya 
çıkacaklan sırada ikinci 
bir gürültü iıitmişlerdir. Biraz 
sonra merdiven albnda yUziiko
yun yat:ın bir adamla karşılq
mışlar, derhal hırsızı yakalıyarak 
polise teslim etmişlerdir. Şev
ketin üzerinde birçok anahtarlar 
ve maymuncuklar bulunmu~tur. 

in hisarlarda 
Kadronun Astan Yüzün

den Pahalı Olmıyacak 

Ankaradan bildirildigine göre 
İnhisarlar Vekili Ali Rana Bey 
mühim beyanatta bulunmuştur. 

Ali Rana Bey İnhisar İdarelerin· 
de bir kısım vazifelerin tev
hidi surelile cezri bir tasar
ruf yapılmasının çok lüzum
lu olduğunu söyledikten ıon
ra demiştir ki: "Tam, iyi ve 
yaptığı işten fazlaya mal olmıyan 
bir kadro kullanacağız:,,. Diğer 
tarafatAn inbisarlarda tasfiye ve 
Ankaraya nakil işine başlanılmak 
üzeredir. 

Rekabet Kavgası 
Bir Biletçi, Arkadaşına 

Sekiz El Silah Ath 
Bakırköy • Sirkeci hattında 

işliyen otobüslerin biletçilerinden 

Cemil ile Ahmet milşteri almak 

yüzünden kavgaya tutuşmuşlardır. 
öir aralık kavga büyümüş, Cemil 

tabancasını çekerek Ahmed.in 
üzerine 8 el silih atmışbr. Kur-

şunların hiçbirisi isabet etme

m işt it. Cemil kaçarken ynkaian
mıştır. 

KahYC ihtikirı yaptıkları iddiJ b 
S.lt• .. met Saib ceza hlki.,~ 
._ilm Rafael ,,. Vitali Ef~ l. 
•......_elerine dü11 baıf1t1ulrnıf k 
tetkikat için talik edilmiştir. k 

Ba aabah danya devam tı 
m111hlr. Ayni meseledea mulr~ 
•eriJea alb maz:nunan mahake c 
12 niaanda başlanacaktır. 

Bir Milyoner! e 

Paçavra fiatma satılan ta 
evrakı Bulgar istana gönderen ll. m 
mueyj bu vesikalardan en m d 
lerini aatmıt ve bu suretle mily ol 
olmuıtur. Eaasen giden evrak in 
bal1a olduğu halde geri ıBnde A 
kıaım 5.1 çuval (t) dır. Ç 

M. Vebermanm 
Balalıı:çılık mfitehaHıaı M. Ve 

manı• mukavelesinin feahedild• 
düa yumııtık. llrtıaat Veklleti rı 
tebuaıaın mukaveleye riayet ~ d 
ditiai ileri sürmektedir. M. Veber.-t n 
ise makavelenia fcabi için ortada d 
aebep bulunmadıflnı söylemekt 

Orman Yangım 
Ômerli ile Beykoz arası il 

ıellİf ormanda çıkan yangın kı•~ ....... 
•Öndirülmüştür. Fa at Şileye d~ltı 
uzanan bir kol henüz yanıyor. P 

Pehlivanlar Arasında la 

Çoban Mehmet pehliv 
fampiyonluk için meydan o 
duğunu dün yazmıştık. Edirll 
Himmet pehlivan bu da 
kabul etmiştir. 

Otobüsler 
Hususi Otobüsler iki 

Sene İşliye bilecek 
Belediye kendiıdoe verilen ot 

lmtiyu:uu bir firkett. devretmek 
Ankanda teşebbüsata girişmi 
Dahiliye Vekaleti imtiyazm Beledi 
tarafından bi:uat iat'malini istem 
tedlr. 

Diter taraftan imtiyazın tamard 
tatbiki için iki senelik mü 
oldafa, bu müddet zarfında hu 
otobüaleria Mrvia yapabilecefi 
lqalmaktadır. 

iki Ayhk Liste 
Nisan ve Mayıs aylarına m 

sus kontenjan listelerinin lst 
bula tahsis olunan kısımlar1 
gümrük idaresine tebliğ 

miştir. 

Hariciye Vekili 
Cenevrede .. 

aer 
mu 
tar 
ko 
da 

zev 
fer 
edi 

Fransa hükumeti 932 senesi 
için hariçten 9 bin kental yu
murta ithal edecektir. Fransu:.lar 
daha ziyade Fastan yumurta 
almıva başlamışlardır. 

Hariciye Vekili Tevfik Rnştü 
Bren sefiri Cemal Hüsnii B~yle 

ra~r bu akşam Ankaradan şe 

mize hareket edecek ye doğru 
nevreye giderek tahdidi tealihat 
feranaına iştirak edecektir. 

========================================================::;;;r1ıçin 
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Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Dörtler Meclisinde! . 

1: Bakkal - Gaıetede okuduk. Ör- 1 
aelr tutup meclisi korduk ..... tlişe 
dokunur bir şey yok. 

2: Kasapla ev sahibi - Herif, hin 
oğJu hin. Hacze konacak Dfffte bsrak
mamıf. Perdeleri bile kaldınp rltiinnif. 1 

3: Manav - Veresiye yediji portihal-

ların gabup bile yoh. l 
4: Hasan B. - (Başını uzatarak) ~ 

le siz konferansı düzün, ben de borcU 
hazmedeyim. Tıpkı Ahuaalar gibiL. 

ltal 
ed 

Ye 

hir 
aanı 

diği 

Me 

tale 
dır 

tept 
verı 

~uk 



Hergün 
Londrada 
Yeni Bir Siyaset 
Depreşmesi 

s. -
Fransız liaşvekili M. Tardiyö, 

beraberinde Maliye nazırı ve bir 
mlltebassısJar heyeti olduğu halde 
Londraya gitti. Bu seyahat hak
kında mevcut malumat, Tunaya 
komşu devletler arasında bir ik· 
tısadi birlik yapılıp yapılamaya· 
cağım gözden geçirmek, ondan 
ev\·el de merkezi Avrupa devlet· 
)erinin mali vaziyetlerini tetkik 
etmektir. 

Merkezi Avrupa devletlerinin 
mali vaziyetleri berbattır. Bu 
devletlere en çok para vermit 
olanlar, Fransa ve lngilteredir. 
lngilterenin alacağı daha ziyade 
Almanyadan, Fransanınki ise 
Çekoslovakya, Sırbistan, Roman· 
ya ve Lehistandandır. Bu nokta 
bilinirse, Londra konferansına 
Almanya ile İtalyanın çağ· 
rılmamış olmalarındaki mana 
daha kolay anlaşılabilir. Sebebi 
ne olursa olsun Almanya da 
dahil olduğu halde Merkezi Av· 
rupa, ~ugün, filen iflas halin· 
dedir. 

iktısadi ve mali mülahazalar 
ileri .!lÜrülmek suretile küçük 
tilaf devletlerine Fransanın verdiği 
aralhr, hep bu devletlerin silih
nma ihtiyaçlarına sarfedildi. 

Bu, mütarekedenberi Fransız 
hükumetlerinin Almanya ve ltalyaya 
arıı takip ettikleri siyasetin bir 
eticesi idi. Bu suretle, Almanya 

etrafında bir çember, ltalya kar
flSında da bir nöbetçi bulundur-
mak isteniyordu. Fransamn Al· 
anyayı çember içine almak 

hususundaki para fedakArbklan 
ısmen hedefini buldu. Maamafib 
!1 bal, o de~letleri hergün 
ıraz daha ııyadeleşen bir 
kmtıya düşmekten menede
edi ve edemezdi. Çiinki 

alınan para silih ve cephane· 
ye veriliyordu. Çekoılovakyaya 

n verilen 600 milyon franklık 
borç, ancak Fransa hükumetinin 

efaletile temin olundu. 
Bu vaziyeti kurtarmak lngil· 

tere ve Fransa için ayrı, ayrı 
noktai nazarlardan bliyük bir 
menfaat meselesidir. 

F ransanın sermayesi kilçilk 
lilifa bağlanmıştır. O, onların 
kmbsmı gidermek istiyor. lngiliz 
rmayesi ise Almanyada don
uştur. O da, onun halAsına taraf· 

tardır. Ve bundan dolayıdır ki bu 
onferansa Almanya ve ltalyanın 
a iştirakini istiyordu. Fransa, 
si kanaati müdafaa etti ve 

evahiri kurtarmak için bu kon· 
erans, bir mukaddeme telakki 
dildi. 

Bundan sonra, gelecek hafta 
içinde asıl alakadar dörtler 
oplanacak, yani Almanya ve 
talya da müzakerelere iştirak 

edeceklerdir. 
Maamafih, bazı lngiliz gaze

teleri, F ransanın yeni bir tasav· 
vurundan bahsetmektedirler. Bu 
tuavvut', İngiltere ile Fransa 
arasand;ı harpten evvel mevcut 
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J - iptidai hayvanlaran vilcutlan 
, büyük, kafalara küçüktftr. Azamet 

Ye ihtişamın manası vardır, zeki 
ile mGterafik olursa. 

2 - Bazı insanlar da bu iptidai 
hayvanlar gibi vücutlarına ehemmi
yet verir, dimağlarını ihmal ederler. 
Bunlar1n başları değil, beyinleri 
küçüktür. 

• Kafa Ve Vücut •] 

3 - Bedeni kudret fikri ve di
magi kudrete hikim olacak kadar 
büyük oluraa, tehlikeli ve muhriptir. 
Tevazün temin etmedikçe bundan 
bayır beklenemez. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Rıhtım Deposundaki Hırsızlık 
- ~- .. • 

Hidise Ankarada Alika ile Takip Edi-
• 

liyor, Muhbirlere ikramiye Verilecek 
Ankara, 6 (Hususi) - Gilmrük ve inhisarlar 

Vekaleti lstanbul Rıhtım Şirketi antrepolarında 
meydana çıkarılan hırsızlıkı meselesile çok ya· 
kından alakadar olmaktadır. Buraya gelen malu
mata göre devlet hazinesinden, karışık yollara 
sapılmak suretile esrarengiz kimsek r tarafından kaçı· 
rılan para muazzam bir yekün tutuyor. Fakat müfet· 

miştir. Tahkikat ilerledikçe daha birçok hakikatlar 
meydana çıkacaktır. Yapılan gizli işleri hükumete 
ihbar edenlerin ikramiyesi yakında verilecektir. 

tifler tarafından şimdiye kadar yapılan tetkikat netice
sinde bu paranın ancak (650) bin lirası tesbit edil-

Diğer taraftan, bu vaziyet karşısında lstanbul 
Rıhbm Şirketi mukavelesinin gözden geçirilmesi 

ieap ettiği söylenilmektedir. Şirketin eldeki muka
veleye ne derece riayet ettiği veya etmediği ancak 
böyle bir tetkik neticesinde meydana çıkabilecektir. 

Bazı Ticaret Odaları Ekmeği 
Ucuzlatmak istiyorlar 

Ankara, 6 (Hususi) - Bazı Ti
caret ve Sanayi odaları hükfımet· 
ten mühim birtakım temenniler
de bulunmuşlardır. 

Bu temenniler bilhassa bazen 
doğrudan doğruya, bazen de do
layısile buğday ve ekmeğe taal· 

lük etmektedir. Bu temennileri ya· ı 
pan Ticaret odalanna göre: 

Bir Tevkif 
Casusluk Yapan Bir Kan 

Koca Yakalandı 
Marsilya, 6 ( A. A. ) - Bir 

casusluk meselesinde methaldar 
olmak zannile burada tevkif edi· 
len iki ltalyanın ebeveyni olan 
Baratti ismindeki zevç ve 
zevce dün Niste tevkif olunmuş· 
lardır. 

Bir Ylldızın Çocuğu Oldu 
Londra, 6 ( A.A ) - Birkaç 

gündenberi Londrada bulun· 
makta olan maruf sinema yıldız· 
!arından Glorya Svanaon, dUn 

akı.am. ~ir kız çocuğu diinyaya 
getinnıştır. 

Güzel yildızın zevci maruf 
lrlandalı zenginlerden M. Mibael 
Fannerdir. 

1 - Nakliye llcretleri paha· 
lıdır. 

2 - Rıhbm resimleri yüksek
tir. Rıhbm resminde eşyanın 
kıymeti değil, 91kJeti nazarı dik· 
kate alınayor. MeselA, buğday 
için fazla resim verilmiı oluyor. 

3 - lstanbula ihraç edilen 
zahirelerden vagon başına yirmi 
lira oktruva alınmaktadır ve bu 

İntihap 
Surigede 
Vataniler 
Kazandı 

Berut, 5 ( A. A. ) - Şam, 
Ham ve Domtıda meb'us iotiba
bab V atanilerin klhir bir ekse
riyet kazanması auretile netice
lenmiıtir. Netice ilin edilince 
bütUn Şam halkı ve mektepliler 
çarşı ve sokaklarda biiyük nü
mayitler yapmışlardır. Yeni mec
liste meb'usların yüzde altmııı 
hükümet partisine mensuptur. 
Mütebakiai Vatanilerden mUrek
keptir. Meclis nisan ortasında 
toplanarak ıekli hUk6meti ve 

çoktur. 
Eğer tenzillth nakliye tarife-

leri tatbik edilir, Rıhbm resmi 
sıkletten :leğil, kıymet llzerioden 
alınır ve yirmi lira oktruva resmi 
azaltılırsa ekmek ve buğday 
fiatlan bir iki kurut dllşecektir. 

Bu suretle fakir halkın belli 
başlı gıdası olan ekmeğin bol ve 
ucuzca temini kolay olacaktır. 

Tren Kazası 
Çankın Civarında Bir 
Vagon Raydan Çıkh 
Çankın, 5 (Hususi) - Bug&n 

ıehrimize gelmekte olan Çankın 
tereni Irmak-Kalecik ar881nda 
tehlikeli bir kaza geçirmiştir. Bu 
sahada arazinin ani beyellm 
(toprak kayması) Uzerine bir 
vagon raydan çıkmııtır. NOfusca 
zayiat yoktur. 

K. K. 

icra Ve lflAs 
Ankara, 4 (Hususi) - Adliye 

Encümeni, icra ve ifJAa LAyihası
nm tetkikına devam ediyor. Ll
yiba kısa bir müddet sonra Mec· 
lis Heyeti Umumiyesine ıevke
dilecektir. 

" ililif " siyasetini ihya etmek =;;.=~=~~==~=::...::~- :::;:;:::=;:::::::;=:;:::;:::;::;:;::=:;:;:;;~==================' e yaşatmaktır. r 
kanunu esasiyi tespit edecektir. 

iSTER . Harpten evvel, bu siyaset için 
ır nıevzu vardı: Almanya. F ran

aamn tekrar canlandırmak iste
diği siyasetin hedefi neresidir? 
Meçhul. 

lngiliz gazdeleri, işte bu mü· 
alea~adı rlar ve bundan dolayı· 
dır kı Londrrıda yeni bir siyaset 
epreşmesinin başlangıcını haber 
ermekle muhim bir hadisenin 
ukuuna işaret etmiş oluyorlar. 

İNAN, /STER iNANMA! 
Diin çıkan gazetelerden birinde töyle bir telrraf 

okuduk: 
" Pariı 5 (Hususi ) - Sabık Maliye Vekili Sara· 

coğlu Şükrü B. buradaki temaslarını bitirmek üzeredir. 
Birkaç güne kadar lazım Relen talimatı 
~k Parise lliireket edecektir.,, 

Saracotlu ŞOkrO 8. henü• Türkiyededlr, tekrar 

Pariıe d6nmemittir. Binaenaleyh Parlıte yaptıtı Ye 
bitirmek üzere olduğu söylenen temaslar da vaki 

değildir. Paristen gelditi ıöylenen bu hususi haberin, 
maııa başında uydurulmuş bir haber olmadıtma, arhk, 

iSTER /NAN, /STER INAN.MA! 

Sözün Kısası 

Şükran Ve 
Küfran 
fvleselesi 
ı...--------M. T.--

Necip Asım Bey &tadımız, 
dün bir vapur salonunda Hayret• 
tin Paşadan bahsediyordu. Onun 
temiz, çok temiz bir adam ol· 
doğunu anlatmak için dftştindll, 
dl'lşündü, kuvvetli bir misal ve 
kuvvetli bir delil aradı. Nihayet 
ıu sözleri söyledi: 

- O, vaktile bir kayıkçıdan 
iyilik görmüştü. Başvekil olunca 
saraydan evvel kayıkçının evine 
gitti, elini öptü. 

Üstadın bu sözll, Türkiha 
en yüksek bir hasletine işaret 
teşkil ediyordu. Çünki Türk, 
hakiki Türk, mutlaka nimetşinas 
olur. Hayrettin Paşada o hare
ketile • Tun uslu ismini taşı· 
masma rağmen lzmir sahillerin
den Aferikaya geçen • Türklerin 
kanını taşıdığını ispat etmif 
demektir . 

Bizce, bu duygunun asri te
likkilere göre tahliline lnzum 
vardır • 

Hayat yolunda görülen yar
dımlann, fikren edinilmiş istifa• 
delerin şükranım muhafaza etmek 
ve o yardımlan, o istifadeleri 
bize temin edenlere karp bir 
nevi borçlu kalmak doğru mudur, 
değil midir? Ferdi endişelere 
kıymet verenler için bu ıualia 
cevabı tabiatile "hayır,, dır. Fa
kat Cemiyetin feyzini ve kemalini 
istiyenlerin cevabı hiç fOphe 
yok ki "evet,, tir. Çtinld g&rll
nen iyiliklerin habrasmı yqat-
mak hasletinden millete iyilik 
edenleri de unutmamak neticesi 
doğar. 

Millete iyilik edecek inaan-
lann teselstll edebilme.,I ise ba 
yillaaek duygunun mqerl bir ..
kil almaaile kabil olur. Demek ki 
tlikran mueleai haddi zatlade 
milli vecibeler cllmleaindendir. 

O halde çocuklanmıza ba 
duygu)u kuvvetle qılamak mad
di ve manevi yarcLmlann, mille
te yapalan iyilikler gibi tllkran
larla karşılanmaaım &ğretmek 
lAzımdır. Biz, bu IUzumun ihmal 
olunduğunu değil, fakat .liyık ol
duğu derecede göz annnde tu
tulmadığını zannediyoruz. 

MillJ iyiliklere, asırlar ve asar
lar geçtikten sonra da kllfraa 
g&sterilemiyeceğine kanaat ge
tirmek için bu zannın zihinlerden 
ıilinmesine ihtiyaç vardır. 

Mezbaha Davası 
Belediye Aleyhine Açılan 
Davayı Belediye Kazandı 

Ankara, 6 (Hususi ) - latan• 
bulda Cafer Bey isminde bir zat 
mezbahada ıenelerdenberi fazla 
vergi alındığı iddiuile Belediye 
aleyhine Devlet Şuruında bir 
dava açmıfta. Devlet Şurua dea .. 
dairesi dlln bu davama rllyetile 
meşgul olmqtur. latanbul bele
diyesini bizzat Vali Muhittin Bey 
mlidafaa etmit Ye bu mllclafaa 
beş saatten fazla silrmllftlir. Ne
ticede Cafer Beyin davası red
dedilmiıtir. -----

Kiracısmı Pataklamıf 
Kaumpqada oturan Hamide 

Hanım kiracısı Emine Hanımı 
fena halde dövmliftUr. Sebep, 
dedikodudur. 

Berutlu Bir Profesör 
Berut islim Koleji Profes6r

lerinden Abdullah Darbllı Bey 
Tlirkiye maarifi ve mekteplet'İ 
hakkında tetkikat yapmak nzere 
dt1n şehrimize gelmiştir. Abdullah 
Darbils Bey bir müddet aonra 
Aakarayı gidecektir. 
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Hayat Çin Kadını 
Bahalı/aşıyor Mu -Aksarayda Okuma Ve yazma v~ 
Ucuzlıyor Mu? Turk Radını •• 
yat ~:~~~l;e h:~~~~a

0

a~~~ ~~; Ogr"' etenlere Para Verı·ıı·yor 
takım Endeksler neşreder. Oda 
Umumi Katibi Vehbi Bey bu 
endeksleri tetkik ederek hayatın 
pahalılığa doğru mu, yoksa ucuz
luğa doğru mu seyrettiğini tespi
te çalışmış ve bu mevzu efrafın· 
da Oda mecmuasmda bir maka· 
le neşretmiştir. 

Vehbi B. diyor ki: 
"Son günlerin en mühim me

selesi buğday ve ekmek mese
lıesi olmuştu. Biz bu makalemiz· 
de dcğnıdan doğruya buğ
day ve ekmek meselesine temas 
etmck$izin, bir ailenin aylık mas
raflan içinde gıda masraflarımn 
derece Te nisbeti ve bu masraf
ların o ailenin umum bir aylık 
masrafına göre olan miktar ve 
nisbeti hakkında bir tetkik yap
mak istedik. 

110dam z birkaç senedenberi her 
ay için geçinme endeksleri tanzim 
Te neşrctmektedir. Bu endeksler
de 6ç çocuk, bir ana ve bir ba
badan mürekkep mutavassıt bir 
ailenin ancak zamrl olan geçinme 
ihtiyaçlan nazan dikkata alınmış
tır. Bu masraflar: 

1 - Yiyecek Te içecek 
maddeler; 

2 - Yakm~ aydmlatm.a, te
..Weme maddaleri; 

a - Giyecek etY• ve ev .. ,.., 
4 - Ev kirası; 

5 - Muhtelif masraflar; 
6 - Tasarruf ve sigorta, ol

mak üzere altı grupa ayrılmıştır. 
Bu indekslere göre bir aile

nin aylık masrafları muhtelif se
-1ercle. pıdur: 

19 r 4 Senesi Yoz itibar 
Edilerek 

llN Seaufnde •Hatt eyltlr muraf ı• 
1929 • ,, • ,. 1381 
Jt30 • ,, ,, • 1272 
1931 • • • • ,, 1203 

Kuruşa baliğ: olmaktadır. 

.. Tuttuğumuz istatic;~ilclere gö
re bir ailenin zaruri olan aylılc. 

ihtiyaçlara •e masrafları içinde 
t Yiyecek ve içecek maddeler) le 
( Giyecek eşya ve ev eşyası ) 
umum masrafın yüzde ellisini 
teşkil etmektedir. 

Bu ihtiyaçlar içinde 1931 ve 
932 senelerinde fiatlarmda dü
pklük görülen maddeler ekmek, 
sebze, kuru fasulya, sadeyağ,zey
tin yağ, pirinç, peynir; fiatları 

aabit kalanlar et ve şekerdir. 
Şu halde en mühim gıda mad

delerinden se!leden seneye şayam 
dikkat bir tenezzül görülmek
tedir. MutavasS1t bir ail• için gıda 
fiatlarındaki bu tenezz61 çok şayanı 
ehemmiyettir. O ailenin esasen 
ev lriraS?, eşya masrafları, mah
rukat ve tenvirat masrafları 
tenezzül etmiyerek yüksekliğini 
muhafaza etmektedir. Ancak 
gıda maddelerindeki tenezzül 
sayesindedir ki bu aile seneden 
aeneye nisbi bir genişlik hisset
mektedir. 

Bugünkü geçinme ve refah 
va7.İydi şu suretle hulasa edile-
bilir: -

1 - Para kıymeti sabittir. 
2 - Alelumum kazançf ar mü

teneuild"r. 
3 - Geçinme masrafları bil

iıa.ssa gu-Ia grupu itibarile- mü
:enezzildir. 

Muhtarlar Diploma Ve Mükafat Aldı 
Aksaray(Hu- muhtarlar kısa 

susi) - Viliye- ;rt. ;t( bir m n d det 
timiz dahilinde- zarfında o kur 
ki Millet Mek- yazar bir hale 
teplerinde, he- gelmişlerdir. 
nüz diğer vili- Mu h tar la ra 
yetlere nasip ol- okumak ve yaz-
mıyan bir şekil- maktan başka 
de faaliyet gös- vatan coğrafya-
terilme k t e d i r. sı, tarihi, hesap, 
Bu faaliyet neti- yurt bilgisi ve 
cesindedir ki vi- köy kanunu ders-
llyet dahı1inde leri gösterilmiş-
düoe kadar oku- tir. Tedris devreR-
mak ve yazmak 
nedir bilmiyen 
birçok vatandaş
lar bugün gaze
telerin sevdalı 

birer karii ol
muşlardır. Oku
ma seferberliği 

burada hapisha
neye kadar teş· 
mil edilmiş, bu sayede bü
tün mahkümJara kısa bir müd
det zarfında okuma ve yazma 
öğretilmiştir. Başta Vali Ziya ve 
Maarif Müdilrü Hayri Beyler ol
chlğu halde bütün muallimlerimi
zi11, bu büyiik vatan işinde şeref
li muvaffakıyet hisseleri vardır. 

Mahpeste okumak ve yazmaktan 

Zonguldak 
Belediyesinin 
F aaligef /eri 

Zonguldak, (Hususi) - Bizim 
belediye yeni, fakat faydalı ıey
lere girişti. Bunlardan birisi va
pur iskelesidir. Evvelce burada 
ahşap bir iskele \fardı. Fakat 
geçen sene ~ıkan müthiş fırtına 
neticesinde iskele parça parça 
oldu ve dağılıp gitti. Belediye, 
iskeleye olan şiddetli ihtiyacı na
zarı dikkate alarak 932:bütçesine 
bu hususun temini için ( 50 ) bin 
liralık tahsisat koydu. Ba para 
ile yakında asri bir iskelenin in
şasına başlanacakhr. Diğer ta
raftan limana gelen tüccar eşya
smm şehir dahiline kadar ucuzca 
naklini de belediye deruhte et
miştir. Bu iş için bütçeye on bin 
lirahk tahsisat konulmuştur. Bu 
para ile limandan şehre muntazam 
bir yol yapılacak ve bir de oto
büs alınacakbr. 

Balıkesirde 
Üç Kaçakçı Sürgüne 

Mahkum Edildi 
Balıkesir, ( Hususi ) - Bir 

müddet evvel Edrewitte gizli bir 
rakı fabrikası meydana çıkarıl
mış ve sahipleri olan Selim, 
Cemal ve Sadık Ef. ler şehrimi-
ze getirilerek ihtisas mahkemesi 
hu:ıuruna çıkanlmış'ardır. 

Muhakeme neticesinde bu üç 
maznunun, müşterek bir surette 
kullandıklan zeytinyağı fabrika
sında rakı yaptıkları anlaşılmış, 
üçli de ikişer sene hapis ve mu
vakkat sürgün cezasına mahkum 
olmuşlardır. 

Yukarda köy 
muhtarları, 

Ataiıda mail· 
kOmlar dcra 
uıauı.da 

başka, hayat bilgisi öğretilmek 
hu~osunda da faaliyet gösteril
miştir. 

Diğer taraftan vilAyet Clahi
lindeki köy muhtarları vilayet 
merkezine getirtilmi~, ibate ve 
ia,eleri millet mektepleri fas
lından temin edilerek hususi 
bir kurs açılmış Ye bütün 

Havza, (Hususi-
Herkes kendi 
malının güzel 
olduğunu söyler. 
Ben de Havzayı 
methedeceğim • 

nio hitamında 

vllayet encümeni 
odasında yapılan 
şifahi ve tahriri 
imtihanda bütün 
muhtarlar mu
vaffak olmuş

lardır. Muvaffak 
olanlardan birin
cilere 50, ikinci

lere 40, üçüncülere de 30 lira 
para mükAfah verilmiştir. 

Bu hususta muallim Sallhad
din ve Edip Beylerin büyük me
saisi görüldüğünden ayrıca kay
detmek isterim. Muhtarlardan (8) 
kişi birinci, 9 kişi ikinci, 19 kişi 
de üçüncü derecede muvaffakıyet 
kazanmışlardır. O. 'L 

Fakat hakikati 
kabul etmek la
zım gelirse bizim 
kasabamız,~ diye
bilirim ki vatanın 
en güzel mer
kezlerinden biri
dir. Bir defa bu-

d t b. t Güzel Haozatlan bir manzara ra a a ıa ın 

manzarası çok şirin ve çok zen- , 
gindir. Buraya ilk gelen ziyaretçi 
bu güzelliği derhal farkeder. 

Havza, manzara, su, hava, 
koru, çelikli kaplıcalar gibi tabü 
servetlere sahip olduğu kadar da 

Samsun - Sıvas hatb Te şosesi 
üstünde bulanmak itib:ırile de 
ahalisinin maddi imkanlardan is
tifade etmesine elverişıi kıymetli 
bir ticaret ve (sayfiye) şehridir. 

Bugünkü halde trenin getir
diği aksülamel, işçi ve küçük 
san'at erbabına iptidai kazanç 

membalarım kaybettirdi. Zirai 
istibsalatın kıymetten düşmesi 
yü:ıünden zaten küçük olan 
faal sermaye büsbütün ı.afa 

uğradı. Bu itibarla Havzanın bu
gün için göz önünde kalan ehem
miyetli vasfı bir sayfiye şehri 
olmasıdır. Bu yegane gelir yolu-

nun genişliyebilmesi ise, beledj.. 
yenin umran sahasındakı faaliyeti 
nisbetinde artacak ziyaretçi adedi 
ile ölçülebilir. 

Bu faaliyeti belediyeden mut• 
laka bekliyoruz. Bugün gUz~I bir 
ziyaretçi merkezi olmıya çok 
musaadeli olan kasabamızda he
nüz elektrik ve itfaiye yoktur. 

Bu ve bunun gibi medeni vası
talann eksikliği yüzünden ziya
retçi adedi ıeneden ıeneye azal
maktadır. 

Hülasa: kasabamızın kaplıca
larında asri ıslahat yapmak, u
cuz ve temiz bir şekilde barına
bilecek yerler tesis etmek, kasa
mızın hayab ve istikbali için za· 

ruri bir şekil almıştır. Belediye
mizin hemen harekete geçmesini 
istiyoruz. 

M. Kdzım. 

Geçen gün bir mecmua kanr 
bnyordum... Çekik gözlü, dik 
saçh kadın resimlerile dolu bir 
aayf a nazarı dikkatimi celbetti.· 
Yüzlerce, binlerce Çin kadılllı 
Japon eşyasına karşı boykot 
etmiş, birleşmişler, nümayişler ... 
içtimalar, mitingler, kararlar .. 

Bu resimler ve altlarındaki 
yanlar okunı.ınca silahına sarılıp 

hudut başına koşan Çin kadınlık 
hareketinin saır.imiyetini daha 
çok meydana çı arıyor, onlarlll 
sahte birer kah aman olmadık

larım ispat ediyordu. Çin kadım. 

kendimize nisbeten henüz, da

ğın eteğinde gördüğümüz ÇiJı 

kadını, hayatını tetkike Jüzu• 
görmiyecek kadar basit buldo-

ğumoz Çin kadını çalışıyor ... Her 
sahadL.. Bizim kadınlar için, 

en uzak, en erişilmiyecek far
zettiğimiz sahada biler.. Me~ 

lisi idare azasına varıncıy• 
kadar bütün memurları kadıo 
olan ve bir kadının t~ebbüsile 

açılan bir banka, yine tamameD 

kadınlar taraf ndan idare oluna• 
bir manifatura mağazası .• 

Bu iktısadi birliklerin yanında 
içtimai birlikler.. Spor teşkilatı.. 
Golf oynıyan kadınlar •• 

Sonra bizim dağınık Türk 
kadınlan.. Hangi şeyde böylt 
yiizlerce kişi, binlerce kişiyi bir 
araya getirecek kadar heyecd 
duydular. Müşterek heyecanlı 

toplanan, yüzlerce binlerce Ttirll 
kadınını gösteren kaç resim giSI" 
dilnüz. 

B. HALIM 

Tarihi Altınlar 
Sekiz Bin Liraya Bir 
Kataloğ Yaptırıldı 

iki sene evvel Büyükadad• 
komiser Ali Riza efendi taraftır 
dan bir define bulunmuş, müze
ye haber \'erilmişti. Bu definede 
büyük lskendere ve babası Fil~ 
pe ait beşer yüz ve biner lir• 
kıymetinde yüzden fazla altıo 
bulunm~tu. Müze idaresi bu 
kıymetli tarih yadigarlarının ka• 
taloiunu yaptırmak için BerlİJI 
meskiıkat kabinesi müdürü pr&
fesör Regling'i buraya davec et· 
miş ve kendisile mutabık kalınır 
br. Profesör güzel bir kat. lol 
yaparak yüz nüshasını müze ida• 
resine göndermiştir. Müze idare
si profesöre üç bin lira kıyme
tinde altın külçesi vermiştir• 
Profesar Regling bu külçeyi bır 
~ada 8 bin liraya satmıştır. 

Trabzonda 
Spor Kulüpleri Arasında 

ihtilaf Çıkh 

Trabzon (Hususi) - Mıutakr 
mızda müseccel bulunan beş spot 
kulübnnden uçu, mıntaka intihr 
babada ni:ıamsızlık yapıldığınlr 
tarafğirlik olduğunu ileri sürerelı 
mıntakadan ayrılmışlardır. Bu UÇ 
kulüp aym 1amanda Vilayete rot 
racaat ederek iıılıhabın şekil 
hakkanda tahkikat yapılmasıo• 
istemişlerdir. Vilayet bu hususı
tetkikata girişıni:Jlir. 



BABİC:I 

A ç LIB 
Mlellifi: &mılH- Mllhclma I' & 

- u.,.., dedi, haJ* Allala J - Ah ,..hbi, dedi hea de 
fahldimdir bu, lulbnma hile lyleyiml 
........ itti. Shleriaia ... biri birer kıtre 

- Dinleyiniz, dedim, helld prap gibi kalbime daııbyorda. 
.__cleniniz ki iReclijim pbi Şiphesiz Kriatiyaoyanm bayağı 
~ Ye J8flyabilirim, bayağı kızlanndan biri olmuma cer ~ . Janhfbr. Ben fakirim. nğmen konutma• beni whoı 

fakiral.. ediyordu. Birfey slyledifim _. 
- Genç k.z bana bakba man bapnı biraz iterek bana 
- Fakir •İ8iaiz? kulak verifi cidden bot. ba-
- EYet, fakirim. Jılbe1 bir manzaraych. Nefui-
Bir saniye s&lctitla ~ IOlln ai ,nzDmlin lzerinde hiuedi-

~retli bir hareketle bafllll yordum: 
llilkerela _ Bilir miaİDİI ki. •• Dedim. fa· 

. 
kat kazmamalısınız, diba ıece ya-
tapu girclijim &amaa kollanma 
.. içill uaatbm. liJ• yanımda 
yabyorm11'911DUZ ve o halde 
UJUIDUf Ulll. 

- Sahi mi ? Cidden'-tslzeL 
Sastak. 
- Fakat- Sa hareketin uzak. 

taa llayalea yapılm11 olmau 
llzımdı, zira aksi talrdirde.. 

- Neden.- Hakikat aahaıtn
da da yapabileceğimi Z&DDetmi
yMmuaunu? 

- Ha)'ll', zannetmlyonua. 
- Aldanıyonunm, benim ta• 

rafımclan heqeye intinr edebi
lirsiniz.. 

Ve kolumu beline dolachm .. 

- Sahi mi? dedi. 
Sadece o kadar .. 

Şanghay 5 - Din Çin • Ja
pon ..ah kmferanm ......ı Jıe. 

}'etiD Ye aked ---- ..... 
tip içtimalarda ... itillf ,... 
,. ....... fbr. 

Tokyo 5 - imparator, Maa
çuriye asker g&ıderi!meaine mll-
ıaade etmiıtir. . Sekizinci ve 
onuncu fırkalarm balayeleri Man-
çuriye ğ&ıderilecek, Kora' dakl 
gayrimuntazam Çin kuvvetlerini 
tedip için Mançuride kalac:akbr. 

Bir 
Gaip 

Yelkenli 

Napoll 5 - 150 toa prap 
y&kll Roma yelbalisl Treayea 
dumnde mDtlıit lıir &rbnaya 
tutulmuştur. Kaptan, taifelere 
filik-1ara binerek canlannı kur
tarmalarım söylemiftir. Taifeler 
gllç bal De lmrtulm111tur. Va)JUl'
lar yelkenliyi ve kaplam aramak
tadırlar • 

Beal ......... ._..,__ 
la riayetkar zaaaetlaeli IMml '8ldll 
n lmcLrcla. Keacl mdW JİJİ
yordamı 8ltaa cesaretimi topla
)arak eliai tuttum. Fakat o ya
"AK4 elini çekti Ye benden bira 
uzaklqb. Bu hareket ceurelimi 
alttlst eden aon darbe oWa. 

Mahçubiyetim tekrar bqlach. 
YlizümD pencereye çevirdim. 
Şllphe yok çok acınacak bir 
halde idim. Bana ıasterif J•P
mamak lizımdı. Eğer bu •enç 
kıza olan erkek halini arzetiğim 

zaman biraz daha giyinme vası
tasına malik olduğum ıiinlerde 
rut3elseydiaa İf cleğiıirdi. 

Ve kendimi eok Jlpl'Allllf 
hissettim. 

Genç kıs 

Gönül işleri 

Hele aşk mlnanbetlerlnde 
maiye bakmak lüç aldı_.. 

dan geçmez, bir defa ··- mi, 
artak ...., ,al. ...... .... 
... pllCİD ..,. ... cet .. 
akraba dlaetiDdea ..._.. .... 
Wleceii hutalaldv elae= ,,..._. 
..,....... SnsDimia ... .. 
.W..•hclar p, IMa itim Ufi _... .... 

Yakarlld mektah, ~eri 
IMa hwta llra -k•adile _,.... 
diyorum. Evlenmek buit bit .., 
değildir, cetlerimiz, 7ecl btak 
tahkikat yaparlanaıt. biz ele laa 
aaane)'i bmalcmımalıJIL 

HANlMTEYZE 
........ 1 11 ••••••• 

=TAKViM= 
/Ç~AMBA} 

• Ola 8. Nisan • 93] ıca.. 
Aralat 

.. Zlllad•. ·- M•llut-•ıae·IMI 

- c...,._. ,., deci. 
Y ahm laafaf Lir lrq çatması ile 
.... clretWd laramk, ..ctece 
biru azap çeldlmelde .al tama
mea ptaıtauk almkBndlr. 

O da. kwtilill• •kalmam 
istemi,...... .... ~ q. 
,.,..u çaplaa bir kahbu ile 
,aldL 

- Oh, bu kadan fazla. timdi 
sar0rs11nnz. diye bapdun. 

Şiddetle kolumu omuzlamıa at
tım. Bu im akhm iDi ka)'WmiıtL 
Yoksa beni aptal ma &UDediyor-
du? HaJll'• haJU', onda bu &kria 
yerleımeaine naiisaade etmiye-
cetim. Genç im elin ıllkbeUe 
oturuyordu, gözleri elin kapa-
lıydı, ikimiz de kODUfUJOrdak. 
Kalbinin çarpbtanı hissediyorum. 

·Ark ...... 
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Mahkernelerde Yeni Camide Bir Saat Kari Mektupları 

• 
Sarıyerde 
Bir Berberi 
Vuran Polis 

inanır Mısınız: On Sekiz Ayar ~:aı 
Bundan bir sene evvel Sarı

yerde çok şayanı dikkat bir 
hAdisc oldu, berber lsmail Ef. 
evinde şarkı söylerken çıkan bir 
münakaşa üzerine polis memuru 
Hasan Hilmi Efendinin kurşunile 
vurulup öldü. 

O z.aman, bir kaza kurşununa 
kurban gittiği iddia edilen ber• 
berin ölümü uzun tahkiklere 
vesile verdi. Maamafih maznun 
olan polis memuru Hasan Hilmi 
Efendi de Adliyeye tevdi edildi. 
Uzun zaman devam eden bu 
muhakemenin en şayanı dikkat 
celsesi evvelki gün Ağırceza 
mahkemesinde rüyet ~dilmiştir. 

Muhakeme safahabna ve da
va evrakma göre hadise şu ıa
yam dikkat ıekilde cereyan et
miştir: 

Sarıycrde oturan berber fa. 
mail Efendi bir gece evinde 
ıarkı söylerken, Komser Muavini 
Hüseyin Efendi istirahati ammeyi 
ihlil ediyor diye Polis Hilmi 
Efendiyi göndererek lsmail Efen
diyi merkeze çağırtmıştır. 

lsmail Ef. önde polis Hilmi 
Ef. arkada merkeze giderlerken 
İsmail Ef. koşup kaçmak iste
miştir. Hilmi Ef. ateş etmiş, Is
mail Ef. bacağından yaralanmış 
Ye yere düşmüştür. Yaralı fazla 
kan kaybettiğinden ve bacağı 
kangren olduğundan ölmüştür. 

Bu hAdise Müddeiumumiliğe 
ihbar edilmiş ve tahkikat tema
mile polis tarafından yapılmıştır. 
Ölüme sebep olan polis kurşunu
aun bir toplu tabanca kurşunile 
de~tirildiği tahkikatın çok sat
hi yapıldığı, şayanı dikkat karan
Lk noktaların aydınlatılmadığı 
idda edilmektedir. 

Mahkemede iddia makammı 
işgal eden Müddeiumumi Cemil 
Bey iddianamesini serdederken 
tuoları söylemiştir: 

- Tahkikatın Müddeiumumi
liğ~ haber verilmeden yapılması, 

merminin değiştirilmesi bizce çok 
pyam dikkattir. Suphi Efendi 

ilk ifadesinde resmi tabanca ile 
ateş ettiğini itiraf ettiği halde 

bize bambaşka bir mermi ve 
tabanca verildi. Polis memurları 

biri resmi diğeri gayri resmi iki 
tabanca mı taşıyorlar? Bu cinayet 

ıayri resmi bir tabanca ile 
yapıldığından vazife sırasında de-

ğildir. ikametgahı malum olan, 
cinayet ve cürmü olmıyan bir 

ıahsı evinden zorla çıkarmak 
polisin vazifelerinden degildir. 

Gelecek celsede mahkeme 
kararım verecektir. 

Müddeiumumi 4:)6 ve 457 ci 
maddelerle maznunun tecziyesini 
iştemiştir. Bu maddeler bir sene
ye kadar hapis cezasını istilzam 
eder. 

Yeni Bir Tiyatro 
Raşit Rıza tiyatrosunun bir 

kısım artistleri ayrılarak müstakil 
bir kumpanya teşkil etmişlerdir. 
Raşit Riza Bey de bir Yunan pi
yesini temsil için hazırlanmakta
dır. Bu temsilde Yunan artistle
rinden madmazel Elena da rol 
alacaktır. 

Altın Saat Bir Liraya! 
Tavcılar Yeni Cami Meydanındn Hala Cirit Oynuyorlar 

Asırdide Yenicami avlusunun manzarası lıergün 6 ;gledir 
Yanyana sıralanmış, elliye 

yakın kundura boyacısı, fırçaları
nın tersile önlerindeki sandıklara 
vurarak -'bir ağızdan haykırı· 
yorlar: 

- Yüz paraya! .. 
Y enicami avlusunda, kundura 

boyacıları belli ki bir nevi dam
ping ilan etmişler: 

- Ayna gibi parlamazsa para 
verme efendi.. 

Merdivenlerin lizerinde bir 
çatırhdır gidiyor. Merak eltinizse 
haber verelim: Daktilolu arzuhal
ciler.. Malum ya, Y enicamiin 
vaktile iki esnan meşhurdu : 
Berberleri ve seyyar arzuhalcileri .• 

Berberler, tarihe kanşb, fa
kat arzuhalciler, birer yazı ma
kinesi tedarik ederek eski faali
yetlerine, ( modem ) bir tarzda, 
devam ediyorlar. Burada kimler 
ve neler yok ki... 

Her köşeden, ayrı hir makam
da bir başka ses çıkıyor. 

Geveze bir Yahudi şivesi: 
- Çakı verelim, baston ve

relim ... 
lştihayı kaçıran bir nara: 
- Haniya köfteden ... Ekmek

ten... Beş köfte beş kuruş! 
Bir külhanbeyi ayaz avaz: 

- Gel efendi, bu çizmeyi 
al.. boyunca çamura gırs~n 

korkma ... 
- Telatin mesti erim, bir 

liraya .. 
Omuzunda mavi, yeşil, alacalı, 

renk renk yazma mendiller do
laşan bir ihtiyar: 

- Zembil yerine, çnv.t l yerine .. 
kese kağıdı yerine... On beş 

kuruşa! 

Kel bnşh bir çırak; başmda; 

tablası: 

- Naneli var, peynirli var!.. 
Güneşe karşı, başını kaşıyan 

gözü çapaklı çocuk: 
- Has keteler... Has ... 
Burma bıyıkla; b:ra yagız 

herif: 
- ~a .... m... l-lalep :ağile (!) 

Şa ..... m 1 
Arada bir kulağa çarpan çe· 

şitH dillerde muhavereler : 
- Vir de civar ke pekerc 

miyoce .. 
Smt.. eli vire köfteci:.. 

Nezman .. Aşede pravide .. 
- Hu.. Oğlum, pantalona ne 

istiyorsun ? 
Dikkat ediyorum: Yenicami 

avlusunda en çok kullanılan keli
me hacı.. Müşteri, esnafa sesle-. 
myor: 

Hacım.. Elbiseleri kaça veri-
vor.sun? 

Esnaf 
veriyor: 

müşterisine cevap 

- Hacı Bey, sen yabancı 
değilsin, dört Jira ver a) .. 

Hemen herkes bacı .. 
- Hacı Efendi, pışman olur-

sun, gitme ... 
- iyi hamam 

var, Hacı Hanım ... 
t.1kımlarımı7. 

Elinde bir tencere kapağı ile 
dolaşan ihtiyara birisi sordu: 

- Hani bunun tenceresi'? 
1htiyar gevrek gevrek güldü: 
- Tenceresi yok.. 
- Tenceresiz kapağı ne ya-

payım·? 

ihtiyar, akıl öğretiyor; 
- Sen kapağı al.. Haftaya 

da gelir tencere alırsın. M:ılfımya, 
hepsi bir günde olmaz ... 

Yeni camide, sarı teneke kaplı 
adi cep saatleri pek rağbette ... 
Hemen her satıcının elinde bun-
lardan birkaç tane var. 

Bana anlattıklarına göre bu 
' saatlerin fiati, soran adamın hal 

ve şanına, kıvafetine, zeka ve 
dira)'etİnc göre değişirmiş. Milş
teri, köylii filan olursa borsa, 
on liradan açılt1mış· 

1 
- Halis on iki ayar altın, 

efendi... Elden düşürme sabyo
ruz, yoksa bu fiyate zor veririz., 

Müşteri kül yutmaz takımından 
olursa saatin fiati bir liraya ka
dar inermiş. Yenicami avlusunun, 
tnvcıJarın belli başlı karargabla
nndan biri olduğunu herkes bilir. 

Gazetelerin zabıta sütunlarını 

dolduran tavcılık vak'alarının ek
serisi burada cereyan eder. 

Dükkanında oturduğum esnaf, 
bana uzaktan geçen birini gös
terdi: Kasketi ile yüzünün yan
sını örten bu kesik, k1r bıyıklı 
adam, meşhur tavcılardanmış. 

Dikkat ettim: Yürüyüşü bir 
tuhaf.. Adeta yengeç gibi yan 
yan gidiyor. 

Herifin dehşetli pisikolog ol
duğu bakışından belli.. Biçimine 
getirdiği gibi hemen tavlayacak .. 

Nitekim, az ilerde, yaşlı bir 
kadına, kırmızı taşlı bir yüzük 
çakarıp gösterdi. 

Hissettirmeden yanlarına yak
laşmak istedim amma olmadı be
ni, şüpheli bir bakışla şöyle 
bir süzdükten sonra kadının 
elindeki yüzüğü der hal çekip 
aldı: 

- Maldan anhyana camın 

kurban.. Elli liralık yüzüğü on 
liraya veriyoruz da nazlamyor. 

Ve etrafına bakmadan, koşar 
adımla uzaklaşb. 

Yenicami tavcıları, adeta mak
yaj mütahassısı imişler. He,.. 
gün birkaç kıyafete girerlermiş 
Elinde baston, gözünde gözlük, 
ağır adımlarla dolaşan bir tavcı 
varmış. Esnaf arasında: 

- Doktor! diye anılarını . Bu 
doktor pek yaman şeymiş. Ada
mı kaşla göz arasmda tavlar 
da kimsenin haberi olmaımış. 

Tavcılık malfım: 

Yarım lira etmez. kötü bir 
saati, düşkün bir kadmm eline 
vereceksin, ağlıyarak dolaşb

racak; 
- Ah.. Ah.. Baba 

olarak bir bu kaldı 
yadigarı 

idi.. Bari 
göğsü imanla bir müslümana na
sip olsa .. On beş liraya elimden 
almak istediler, vermedim. Halis 
on sekiı. ayar, dakika şafmaz 
İngiliz. marka 5aattir ... 

Derken tavcı yaklaşacak: 

Münasebetile 
Mimar Feri dun Salihattio 

Beye: Üzerinde durduğunuzu SÖ)"' 

Jediğiniz iki yazı hakkında b 
saca izahat vermeyi, yaptığmu. 
serzenişten dolayı, JOzumlu gö~ 
dük: 

" Herhangi bir mllnekkide " 
isimli yazı, muhteviyatından ve 
serlevhasından da anlaşıldığı 
üzere her münekkide hitap eden 
bir davetiye idi. 

Yazının içinde ve brnak ara., 
sanda mevcut "Nasıl" atla kitaba 
nazarı dikkati celbcdiyor ve bu 
davetiyeyi görecek her mlinek .. 
kitten fikirlerini açıkça yazmala· 
rmı rica ediyordu. Hitap sizi 
tereddüde sevketmiş olmalıdı:-. 

"Tarih bir tekerrürden iba
rettir,, fıkrası ise, geçmişle halin, 
biraz fanteziye kaçan umumi bir 
çizgisi idi ve demek istiyordu ki 
geçmiş zamanın halk kütlelerinde 
görülen kaynaşması nasıl bir 
harp doğurdu ise bugünkü kay• 
naşmanın da sonu, ağlebi ihtimal 
bir harp olacak. 

Fıkraya konan Rabav tipi, bu 
kaynaşmamn masum bir magduru 
mevkiindedir. Denmek istenmi 
tir ki, "tarih tekerrür eder"' Yani 
o zamanki haleti ruhiye ile bu 
günkünün pek farklı olmama ı 
müşabih hadisata doğuracaktır. 

- Valde hanım.. az müsaade 
et, biz de görelim.. Sonra bir 
arkadaşı daha gelecek. Karşılıkh 
arttırmaya başlıyacaklar. Saat 
matlup fiati bulunca, kadının ha 
line acıyan, yüreği yufk müşte-
rinin üstünde kalacak. 

Yeni camiin bir hususiyeti d 
şu: Buranın sabcılan da, alıcıJa .. 
rı da ayni seviyede adamlar •• Ana 
doludan lstanbula gelen her köy• 
lü, mutlaka bu Y enicami meY'"' 
danını bir kere görecek. 

Köyüne götüreceği hediyelerin 
her çeşidi burada var. Yenicaml 
avlusunun etrafını çepeçevre ku .. 
şatan dükkanlarda iğneden su,.. 
meye kadar, bir köylil ne ararsa 
bulur. 

Ben, meydanda dolaşırken, saçı 
sakalına kanşmış sermest bir 
herif elindeki konserve kutusunu 
bir yuvarlayışta mideye boşalttı. 
Konserve kutusunun içinde halis 
boyalı Amerikan ispirtosu var
mış meğerse .•. 

Günde iki üç konserve kutusu 
ispirto ancak kafi geliyormu~ 
Herif, gıdasını aldıktan sonra. 
danalar gibi bağırmaya başladı: 

- Üstüme gelmeyin reziller •• 
Allah bana on milyon lira gön
derecek! Telsiz telefonla şimdi 
haberini aldmı .. 

Etrafını alıp " Yuha 11 diye 
bağrışan çocuklar arasında bir 
tanesine ağır bir küfür savurduk· 
tan sonra, bana seslendi: 

- Mehmet Çavuş.. Ya bir 
cıgara ver.. ya defol git 1 Onnu 
için herkes"Mehmet Çavu ,,muş .. 
Cıgara veren Mehmet Çavuşlara 
dua, vermiyenlere küfür ... 

Bir dükkanın camekanına 
baktım : Üzerine mavi boncuk 
asılmış kavanozun içi yüzlerce 
ülük dolu.. Sülüğün acaba nesi

ne nazar değecek? Diye dü ün
müştiim. Meğerse kazın ayağı 
öyle değilmiş. SülüğUn kan emeni 
\•armış, cmmiyeni varmıf. 

Bu dükkln sahibinin aUlliklr 
rinden şimdiye kadar biç l<inıs• 
tikAyet etmemiJ .. 
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Esrarengiz d S d AJ G•• •• d lagipzig 
Bir Kadın sın a a ece manyayı oruyor U Sergisinde 

Pariı,-On aenedenberl Parla 
dYannda Sen Klu ormanında çır
çıplak bir hayat geçiren bir kadın 
ormanda butalanllllf Ye butaaeye 
lıalclınlmııtır. 

Bu garip kadının yapYlf tara 
hlt&n Paria halkım hayretler 
l~nde bırakmJŞbr: 

Hamiyet isminde olan bu 
kadm 1884 renesinde G&11ada 
doğmuıtur. Knçiikken zeki. cev
Yal bir kızmıt- EvJendikten sonra 
da iyi bir ev kadım olmuştur. 

Hanriyet günUn birinde orta
dan kaybolmuş ve bntnn tahar-
riyata rağmen bulunamamışbr. 
Bu kadın Paria civarındaki Sen 
Klu ormanına gitmiş ve lizerin· 
d~ki elbiseleri atarak çınlçıplak 
bır hayat yaşamağa başlamlfbr. 

Hanriyet'in elinde eşya na• 
mına yalnız bir paketi bulun
makta, bu pakete nüfus kiğıdı 
Ye paralannı koymakta idi: 
Çıplak bir şekilde elindeki pa-
ketle ormanda dolaıan bu 
kadına halk Mariya Pokeı 
ismini vermiflerdi. 

Jandarmalar bir giiıa bu ga
rip kadını ormanda yakalamış-
lardL Kadın paketinden çıkar
dığı nüfus tezkeresini ve parala
nm jandarmalara göstermiş ve : 

- Ben buradan çıkamam, ri
ca ederim beni rahat bırakınız! 
demiştir. Bunun üzerine jandar· 
malar, biç kimseye zararı olmıyan 
bu kadını salıvermişlerdir. Hanri· 
yete ara ura bu ormanın içinde 
ki kışlaya gelmekte ve kışladaki 
askerler bu kadına ekmek Ye 
Jiyecek vermekte idiler. 

Birkaç gün evvel Sen Klu or
manından geçenler, muztarip bir 
kadın aeai duymutlar ve o tarafa 
doğru gidince çıplak bir kadının 
bitirin bir halde bir ağaç altında 
yathğını görmüşlerdir. Bu kadın 
yavq ve titrek bir aeale : ' 

- Hasta)'lm 1 demiftir. Bunun 
ilerine vaziyet, polise bildirilmiş 
Ye Hanriyet hastaneye kaldı-
nlmattır. 

Ba garip kadın hastanede 
doktorlann Ye huta bakıcıJarın 
bütün tavsiyelerine riayet etmek
te fakat hiç kimse ile konUfllla· 
maktadll'. Y apdığı garip hayabn 
11m da bili anlaşılmamlfbr. 

Cenup Hududunda 

Asayişi Tanzim Eden Kon

ferans Dağıldı 

Mardin, 5 (Hususi) - Surye 
•adudu Ozerinde yapılan tecavli
~bn men'i ve aaayifin tanzimi 
iç?- Mardin Valisi TalAt Beyle 
Dırzor sancağı deleke muavini 
k Kaduneka ara11nda yapılan 
blizakerat ve mOlikat nihayet 
ulmUfbır. içtimadan biri Kamıı· 

:~a ~i~ri Nuseybinde aktedilmit-
. alı T •llt Bey mlizakerat 

hakkında; iki m mleketin hudut 
Amirleri arasında evvelkinden da
ha samimi ve doatab bir te .ki 
m • .bn. • '" esaı ZI ıyeti hakim olacağım 
kuvvetle tahmi• ediyorum clemif
tlr. 

Bugün lngiliz MilJetinin Gözüne Batan Devlet Fransadır M':..~!~!'(::.!..>-,.._ 

Londra, ( Mart )- Birkaç gtln 1 gerek iktidar meYkiinde ve l'erek 
evvel Fransız Bqvekili M. Andre muhalefet partisi reisliğinde bu-
Tardiy& Fransız parlimentosuncla 1 !unduğu aıralardaa&zn ile, ka~emi 
F ranaamn lngiltere ile liyasl ve ile bu cereyan1 mlltemadiyen 
ikbsadl m&naaebetlerinden bahse- beslemiş, mlltemadiyen genitlet· 
derke:n: miştir. Mister (Loit Corç)un 

But.. F kanaatine g&re: 
- un ransa bu asil F h ·el 

k . . - ransa munbuıran an 
omşumuz de tam bır ahenk ve yardımlar • de kazandım 

·rı-r d bT d sayesuı •-
1 ı a a ı m e yaşamak arzusun- zaferi suiistimal etmiş muhare-
dadır demişti. b d ' . 

' e en evvelki Almanyanın yerıne 
Bu cümle Fransız gaıetel~ri· geçmif, emperyalist bir devlet ol-

nin Londra muhabirlerini lngiite- muttur. Bagthı btıtiin dOnyanm 
rede ayni arzunun izhar edilip l'eçirmekte olduğu mkınbdan 
edilmediğini araıtırmıya sevketti, munhasll'an Fransa mes'aldOr. 
derhal söyliyelim ki bu meslek· Sabık Bqvekilin bu kanaati 

daşların vardıkları netice sarih liberaller ara11nda derhal benim-
ıurette menfidir. 8u gazeteciler ıendikten bqka amele fırkası 
diyorlar ki: 

- Hakikatin ifadesi nekadar 
acı olursa olsun, kat'iyetle bilin
melidir ki : lngilterede Fransa 
ile ahenk ve itillf dahilinde 
yaşamak arzusu töyle dursun, 
bilikis Fransa aleyhinde git· 
tikçe kuvvetlenen bir cereyan 
vardır. Bu cereyam mütarekeyi 
mOteakıp ilk olarak ortaya atan 
Mister (Loit Corç) ttr. Sabık fn. 
giliz Başvekili o zamandanberi 

arasında ela bemea ayni dratle 
yerleşmiJtir. 

Fransız dtlflDanhgın uzak ka· 
lan yeglne fırka muhafazakArlar 
olmuttur. Fakat ıon on aeneden
beri bu fırkamn Fransız dostlu· 
ğu da, ( Sir Çemberlayn ) ya
vq yavq 1U11lmıya bqlamıştır. 

Meseli Daiyly Expreu gaze
tesinin bqmda bir Lord Beaver
brook çıkmıfbr ki Akvam Ce-

miyeti aleyhtarbğından bqbya· 
rak lnyilterenin Fransız dostlaju
na istinat eden ıon rubu uarhk 
Iİyueti aleyhinde haftalarca. a,. 
larca muntazaman ateş p6skflr. 

mUıtür ve el'an da nepiyabna 
devam etmektedir. 

En nihayet geçenlerde lngil
tere mühim bir mali buhran 
geçirmiı ve bundan da Fransayı 

mes'ul tutmuştur. 

Netice şudur ki: 

Fransız gazetecileri lngiltere
nin Fransız dostluğuna devam 
edip etmiyecejini arqtınrlarken 
çok acı bir hakikat ile kar-
paşmıtlardır. Fakat bedbin 
değildirler. Vaziyetin biru l'a,. 
retle dllzelebileceği kanaati el'aa 
mevcuttur. Fakat bugtln kendi-
Iİni dllnyanın hlkimi adde
den Fransa bu l'ayreti g8stere
cek mi? Birisi Almanyanm 
Ye Ruayanm mutlaka azami aciz 
içinde kalma11na, ikinciai de itimat 
ve dostluk siyasetinin tekrar 
canlanmasına ltlzum g&ren iki 
devletin dÜŞÜDCeleri aramda 
fark okadar azimdir ki, bundu 
bakkile ftlpbe edilebilir. 

Nis Y arışlan Çok Heyecanlı Olacak 

Bu ay içinde Nis ıehrinde btiyGk binicilik mO· 
aabakalan yapılacaktır. Bu müsabakalara bGtliıı 
Avrupa milletlerinin en meıbur sllvarileri iftirak 
edecektir. Bu itibarla mllsabakalar çok heyecanlı 
olacağı için ıimdiden bily&k bir allka tevlit e~ 
tir. Bu mlsabakalar mftnaaebetile bizim de heyeca
na d6ft0ğihph nokta, 7antfarda TBrkiyeDİD de 

temsil edileceği meselesidir. Bizi Nis heyaelmilel 
mllsabakalarında temsil edecek olan genç zabitle
rimizin hareket ettiklerini dün haber vermiftik. 
Zabitlerimiz. yann Marailyaya muvasalat edecekler, 
sonra Nise gideceklerdir. Bu mDnuebetle dercetti-
jimiz fU resim, Nia yarıtlarana iştirak edecek olan 
ıt.lyaa dYarilerinia talimleri esnasında alınmıfbr. 

yanın aanayi mıntakamnda bal11-
nan bu ghel tehir, her aene ilk 
baharda açılan blylk serpile 
d&nyamn hemen her k&faincle 
flbret kuanmıfbr. Ayni zamaa
da kitap dtbıyuı da diyebileceji
miz Llyipziıde ha aene açılan 
sergi de ıeçen aenekiler kadar 
ratbet g&rmüttiir. 

BDytlk ıerginin zarif bir k6-
ıeaini teşkil eden Tllrk pavyonu 
da binlerce alakadar tarafından 
ziyaret edilmiş ve çok beğenil
mifti. Seraide teşhir edilen Torı. 
malı incir, tütiln ve diğer ma
mallt tızerine oldukça unlüm 
bir yekGn tutan Iİparİf)er kay
dedilmif, aJikadar ziyaretçile 
Tllrk tacirlerinin adreslerini aJ
mlflardır. 

Şimdi aergi kapandığı içia 
pa91onumuzda teıhir edilen ına
mullbmız ambalij yapılm11 n 
MilAno ıergiaine g&tl&OlmOftOr. 

Pa91onumuzun haausiyetini te
min eden gllzellikler arumda 
bilhaua mallanmı11n teşhir ve 

kllm tanı, fevbllde takdir 

RtJssam Halclu w K.,,,,,. S,,gler 

ile katıl&Dllllfbr. PayYonun rek· 
IAm ve dekorasyon cepbe8iDi 
idare eden ressam Kenan Ye 

Hakla Beylerdir. 
Ba iki l'enç re11aaum12 çolr 

muvaffakıyetli propaganda tablo
ları \'Ocuda getirmek IUl'etile 
ziyaretçilerin alikalanm celbet 
mişlerdir. Esasen Kenan B. on 
beş aenedenberi Almanyada 
ciddi faaliyet sarf etmektedir. 
Şimdiki halde kendisi Berlinde 
( Rayman Şule ) ismindeki Gazel 
San'atler mektebinde muallimlik 
yapmaktadır. Ressam Halda İH 
geçen aene Peşte HJ'Iİ8İDde yap
bjı propaıanda tablolarile yar.
bcı kabiliyetini gktermiye mu-
vaffak olmuıtu. ~ 

Çekirgeye Rağbet 
Tunus Kabileleri Çekirge 

Yemegi Yaparlar 
Tunus 4 (Hususi)- Son :u· 

manlarda Tunusun cenup taraf
lannda bllynk çekirge ılr61eri 
meydana çıkmrıtır. B&ttln mem
leketlerde bir fellket olarak te
llkki edilen çekirge, Tunaslular 
için piden İDmİf bir nimettir. 
ÇGnki bilhaua cenup kabileleri 
için çekirge iyi bir gıdadır. Çe
kirp aklDIDı itilen iki bin kiti 
çile gitmişler ve 6ç bin çuval 
çekirge yakalamıtlardır. Şimdi 
Tunus pazarlarında çekirge pi
yaaaaa bqlamlfhr. 

Rusya Almanyayı Altln 
Gönderiyor 

Moıkova 4 ( HulUll ) - SoT.
yct Devlet BankUI Rip tarikile 
Berline 100 sandık altta ra... 
denniftir. 
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Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

- ihtiyarların yüzünde çirkin-1 
ieşen hayat gibi ağı:i!armda da 
kadın kelimesi letafetini keybe
diyor. Sana yakışan böyle söz\er 
değil, matemli inleme!erdir. Sen 
bir köşeye büzül de şu beyti 
cku, durmadan oku, sızıncaya 

1'adar oku: 
Ya Jeyteşşebabü yeodü li yebmen. 
Feohbirehu kıma faalel meşihü! (1) 

Harunürreşit, yapışhğı koHarı 
bırakmadan Zatülhali teyit etti: 

- Doğru, çok doğru. H:ıyatın 
kendilerini bırakmak üzere bu· 
lunduğu insanlar, nezaket gös· 
terip hayatın eteğini bırakmalı· 
dırlar. Onlara düşen susmak ve 
düşünmektir. Haydi ihtiyar, çekil! 

f enhas, Haşimiler reisinin hem 
halayık, hem Harun tarafından 
incitildiğini görünce ürktü, feci 
bir vaziyet tahaddüs etmesine 
meydan vermemek istedi, lsmnile 
ıokuldu, yalvarıcı bir sesle fı ıl· 
dadı: 

- Gençleri başbaşa bırakalım, 
biz de başbaşa kalalım.Uçmıya he· 
veslenirsen şu yirmi kızdan bir çift 
kanat tedarik etmekte müşkülat 
yok. Elverir ki neşelenelim, o de
receye yükselelim. 

Bunu söylerken tepsideki ka· 
<lehlerden birini almış ve ihtiyar 
Asılzadeye uzatmışta. O, teşe~bü-
sünde husrane ve üstelik baka· 
rete uğradığı için müteessirdi. 
Eğer müteessir olmasaydı Fenba· 
ıın tepsiden kadehi alırken adeta 
seçer gibi davrandığım sezerdi. 
EveL .Esir taciri. gelişi güzel elini 
uzatıp bir kadeh afmış değildi.Ka• 
dehler numarala imiş gibi dikkatli 
dikkatli araştınn.ş ve sonra içle
rinden birini seçmişti. 

İsmail, bu dikkahn farkında 
olmadı ve sunulan kadehi içer· 
ben hiddetle Zatülhali süzdü: 

- Gurup, tuluun bitmesidir. 
kül ateşin sonudur. Vil bu hakJ· 
katı bilmiyenlere!. 

F enhas, lsmailin elinden boş 
kadehi alırken gözile de Zatülce· 
male işaret verdi ve bu sefer o, 
kınta kırıta yürüdü, tepsiden bir 
kadeh aldı, Haruna yanaştı: 

- Uçmadan, bizi yetim bırak· 
madan evvel liıtfen beni de şe· 

reflendiriniz. 

Harun, mücessemi ziya ve 
mücessemi hararet oJan bu kıv· 
rak tazeyi aç aç süzdü: 

- Ah, dedi, levlake lev1ake 
lima halaktel eflake (2) ve başalttı· 
ğı kadehi verirken Zatülvisale 
döndü: 

- Haydi kız, sen de vazifeni 
1ap. Çünki miraç başlıyor. 

Kudsi kelimeler, kudsi cümle
ler ve kudst mevzular, sarhoş 
iencin ağzında yüksekliklerini 
kaybediyorlardı. O, uçmayı tasar
larken miracı hatırlamışb Ye kız
ların kollarından refref vücude 
ıetirerek hakikaten yükselmek 
başka ilemJere uruç etmek isti
yordu. 

[t] Bunun da tür'kçeai:" Ah, genç
Uk, o elden g-iden gençlik, bir gün, 
tek bir gün geri dönseyJi ona ihti
yarlığın baııa neler yaptığını, beni 
ne hale koydutunu nnladırdım ,, dır. 

[2] Harunun münasebetsiz bır yer• 
de ve yakışıksız bir \•esile ile tahat
tur ettiği bu cümle: " ~n olmasay
dın hayat ve ka nat yarndılmazdı ,, 
manasını müfit olup dünyanın Beni 
r· ""' şerefine halk olunduğunu gÖş-

ıvük aözlerindeo biridir. 

Fakat amcasının demin söyle· 
diği söz, kadınlar yüzünden hay· 
siyetinin zayi olacağına dair 
yapbğı telmih, şimdi zihnini ka· 
rışbrmıya başlamışh. Uçmaktan 
vazgeçmiyordu. Lakin uçmadan 
ev' el amcasına bir ders vermeyi 
kuruyordu. Sarhoşluk, coşkun 

iştehası, genç halifeyi çılgm bir 
bal" getirmişti. Unun için Zatül
visn1in getirdiği kadehi alma• 
den İsmaile döndü. 

- ihtiyar, dedi, f astan H~ 
ras:-na kadar bütün ls!am diya· 
r n la kadınlar aleyhindP. söz 
SÖ) ı~meyi menediyorum. Demin 
söy:ediğh söz kimin ise onu 
yP.rm bulup huzuruma getirecek· 
sin, diJ~ni kestireceğimi 

Ve sonra başmı kaşıdı: 
- Kendini bilmez bir şair 

daha var. O da: 
Tehvı hayati ve ehva mevtüha şef akan: 
Velmevtil ekremü nizalün aleJharemi(3) 

(Arkası var ) 

(3J Bu beytin manrsı şudur: " K,. 
zım hayatım.o uzamasını, ömrümün 
uzun olması'lı iıt~r Ben ise ,efka
timclen onurı ölmesini arzu ederim. 
H rem için en değerli nimet ölüm• 
dürl ,, Rısailülharezemi - S: 20 

Bu beytin en büyük kıymeti, Arap 
hayat nı ve telakkilerini göstcrme
sinded·r. Araplnr, b ·1hnssa Abbasiler 
devrinde, kadınları ı;oo derece hak:r 
görürlerdi. Kadınları düşman savar
lar, iinaiycte layık butm azlardı. Ka· 
dınların hab!i~i, g addarlığ• vesairesi 
hakl.ında birçok hi kayeıer, masallar 
şiirler yazılm ştı. " Bin bir gece,, hi
kayeleri de ekseriyetle bu feci mev-
zu üzerine müretteptL Araplığın iz. 
nıihlilinde, bu zihniyetin de teıiri 
ol.sa gerektir. 

Sp r 
Meşhur tJürmi Boykot 

Edildi 

Berlin 5 - Beynelmilel atle
tizm federasyonu komitası, olim· 
piyat oyon1arı yaya yarış şampi· 

y ')DU F enlandiyah Nürmi hakkın· 
da muvakkat boykot cezası ver· 
miştir. Nürmi, Amatörlük kaide
lerine riayet etmemekle mütte
lıimdir. 

Bu ~uma Maçtarı 
Voleybol heyetinin tebliğine 

göre önümüzdeki cuma günü Ga· 
latasaray lokalinde saat 17 de. 

V cfa • Kumkapı - Kasımpaşa, 
17,30 tc. 

Fenerbahçe •. fstanbulspor, 18 
de, Eyüp - Vefa • Kumkapı ara· 
sında maçlar yapılacakbr. 

Futbol Heyetinin tebliğine 
göre cuma günü Taksim stadyo· 
munda saat 8,36 da SüJeymaniye
Vefa Kum kapı, 9,45 le Eyup - T. 
kapı1 11,30 da Beykoz· Anadolu, 
13, 15 te Süleymaniye ·Vefa Kum· 
kapı arasında maç yapılacaktır. 
Saat 11 de Kadıköy sahasında 
Beylerbeyi - Altıyordu karşılqa· 
caktır. 

Sayfiye 
Arıyanlar 

lstanbulun münasip bir sem
tinde yazlık bir ev istiqorsanız; 

Ev sahipleri 
Siz de evinizi mevsimlik 

olarak kiraya verecekseniz 
Son Postaya hemen bir ilan 
veriniz. Müşteri bulacağı

nızdan emin olabilirsiniz 

SON POSTA 

Vasi Bir kontenjant
man Suiistima i 
Meydana Çıktı 
( Baş tarafa 1 lnct ayfada ) 

men devlete intikal etmiştir. Fa· 
kat defterler mucibince aranan 
bulunamamaktadır. Binaenaleyh 
hükumet ( 450 ) bin lirayı bir 
alacak olarak Rıhtım şirketinden 
istemektedir. 

Bu işte mes'uliyeti olan me
murların tecziyesi de ayrıca ta· 
hakkuk ettirilecektir. 

Limon Kaçakçı'ıgı Çok Vasidir 
Gü'llrük MüfetHşlerinin em• 

rile dün piyasadaki bütün limon 
sandıklan giimrük memurları ta
rafından tartılmıya başlanmıştır. 

Bu iş, bir haf la kadar devam 
edecektir. Şimdiye kadar yapılan 
tahkikat neticesinde, tahdit 
sistemin tatbikinden bugüne 
kadar fstanbula ithal edi-
len limonların dörtte birinin 
kaçak olarak sokulduğu tahakkuk 
ettiği gibi kontenjan üzerinden• 
de çok vasi bir kaçakçılık yapıl· 
d ğ. kat'i surette anlaş lmıştır. 

Belediyen!n Bir ltirazı 
İstanbul gümrük Başmüdüri

yeti Rıhtım Şirketi tarafından 
Fenerde iki antrepo açılmasma 
müsaade etmiştir. 

Halbuki yapılan tetkikat üze· 
rine, bu antrepoların içeri~i ahşap 
olduğu için yangm vukuunda eş· 
yaların kurtarılamıyacağı anla
şılmıştır. 

Belediye bu antrepolardan 
eşya çıktıkça yerine diğer eşya 
ithal edilmemesini bildirmiştir. 

Söylendiğine göre Rıhtım Şirketi 
bu antrepolar hakkında beledi· 
yeden bir müsaade koparmıya 

uğraşmaktadır. Diğer taraftan 
Başmüdür Seyfi Bey, bu antre
poların açılma~ına müsaade et• 
mekle yanlış bir hareket yap
mıştır. 

Yeni Teklifler Yap1hyor 
lstanbul Rıhtım Şirketinin Pa· 

risteki murahhas azası M. Viviye 
şehrimize gelmiş ve Rıhbm 
Şirketinin Müdürü M. Kanonj 
ile Ankaraya gitmiştir. Rıhtım 

~irketinin 1stanbul limanının as· 
r ·eştirilmesi ve tevsii hakkında 

hikümete bazı teklifler yapacağı 
söy lenmekledir. ----
Bir Tayyare l{azaya Uğradı 

Londra 5 -:- Detrovi5 tayya• 
servisine gitmekte olan bir tay• 
yare, bir kar f ırtmasına düşmüş 
ve parçalanmıştır. İçindeki dört 
kişi ölmüştür. 

ZepHn Hareket Etti 
Paris 5 - Graf Zeppelin bu· 

gün 6.30 da hareket etmiştir • 
Saat 7.50 de hududu geçmi~ ve 
Nanta müteveccihen yoluna de
yam etmiştir. 

Hitlerin Berlin Merkezi Kapatıldı 
BerJin, 5 - Polis Müdürü 

Hitler fırkasının merkez binasını 
kapatmıştır. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 

Kadıköy Süreyya 

Sinemasında 

Bu 
akşamı 

AFACAN 
KONGREYE DAVET 

HllJliahmer Cemlyotl OskUdar Şubesinden ı 
Hilaliahmer Cemiyeti Üsküdar 

Kaza Kongresi 8 • 4 • 32 cuma günü 
Doğancılarda Halit Fırkası binasında 
uat 14 te inikat edeceğinden azay& 
muhteremenin teırifleri rica olunur. 

Ni!ıan 6 

Kayseri, 
mar Si 

• • 
ısı 
• 

Hemşe 
anı T z z 

• 
I• 

Etti 
Kayserinin 

Yeniçeri 
Kurşunlu 

Mimarın 

Camii, Bu Eski 
Bir Eseridir 

Kayseri ( Hususi ) - ;Şöhreti 
milli budutlanmızın haricinde bile 
mevki alan koca Mimar Sinan 
bundan dört asır evvel Kayseri· 
nin bir köyünde doğmuştur. lık 
gençliğini Yeniçeri ocağında ge
çiren Sinan, büyük muharebeler
de pala salladıktan sonra günün 
birinde istidadını imar sahasında 
tecrübe etti ve gösterdiği 

1 
muvattakiyet ona, bugüne kadar 
d~vam eden ve edecek olan bir 
şöhret kazandırdL Kayserliler 30 
mart günü, öz: hemşehrilerinin 

344 üncü ölüm yılı münasebetilo 
büyük bir ihtifal tertip ve Koca 
Sinanm hatırasını taziz ettiler. 
Gönderdiğim resim, Sinanın kendi 
elite yaptığı Kurşunlu camii avlu
sundaki ihtifalden bir intibadır. 

Bugünden itibaren 

AL KAZAR sinemasında 

Bizans'lı Bir Fahişenin 
Çılgın maceralarını, kadim llhansı bUtUn lhtloamtle canlandıran munzam tarih! fllm. 

Bu taheaer 20,000 llgUran ve milyonlar urflle vUcuda gelm:t emsnlslı: bir ffllmdlr. 

THEODORA Blz•H tarihinin töhretı dilnyayı tutan TAÇLI FAHlşESt ve 
AŞKLAR!. ateşi IHTIRASLARI n SEFAHAT 

filmlndr canlanmaktadır. 

. 
MAJIK'te 

Sevenlerin Günahı 
büyük aşk filmini muhakkak 

göriinüz. 

CESUR 
KAÇAKÇI 

( Monsieur le FOX ) 

Andre Luguet 
Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapanış 

Fransız Frangı 00 12 06 
1ngiliz lirası 794 00 00 
Dolar o 47 51 
Liret • 18 00 
Belga 3 39 05 
Drahmi .16 15 00 
İsviçre frangı 02 44 05 
Leva 64 70 00 
Florin 1 17 GO 
Kuron ç. 15 95 00 
Şiling A. 2 73 05 
Pezata 6 29 00 
Mark 2 00 01 
Zloti 4 24 00 
Pengo 3 73 ()() 

Ley 00 80 50 
Dinar ()() 27 45 
Çervonets 10 94 

Tahvilat Kapanış 
--

I. Dahili 95 50 
D. Muvahhide 53 50 
A. Demiryolu 00 00 

Borsa Harici 

Altın 9 25 00 
Mecidiye 48 05 
Banknot 2 32 

1 
=RADYO= 
6 Nisan 932 Çarşamba 
ISTANBUL - ( 1200 metre ) 18 

gramofon, 19.5 Cennet Hanımla Ye• 
sari Aaım Bey tarafından alaturka 
konser, 20,5 gramofon ile opera 
parçal<arı, 21 Bedavi musiki heyeti 
tarafından kooser, 2'2 caz.bant. 

BÜKRF..Ş - ( 394 metre ) 20,40 
Teko, Jacobesku tarafından şarkılar. 
22 piyano solo, 22,25 Banjoaobe. 

BELGRAD - ( 429 n.etre ) 21 
kuvarlet piyano, keman, viyola ve 
Cello, 21,30 Üsküpten nakil, 23.05 
aaksifon konseri. 

PRAG ( 488 metre ) - 20,20 kon• 
ser, 21,30, atclye tiyatrosuudan nakil, 
2'2 askeri bando. 

ViYANA ·- ( 517 metre ) 20,5 
as~ eri koneıe.r. 22, 10 komedi, 23 JreO 
Noir Almanca şırkı söylüyor. 

PEŞTE - ( 550 metre ) 20 ,. .. 
)on orkestrası, Lebarttan parÇ8t 21 
Macar mudki cemiyet·nin konseri. 
VARŞOVA - ( 1411 metre)20,3' 

gramofon, 21 muıikili musahab• 
22,15 şarla. 

BEt<LİN- ( 1635 metre) 20 genÇ' 
lik ıaat ·, 20130 halk konaeri, 22 Le
ipziger Le he op~ret. 

7 Nisan 932 Perşambe 
IST ANBUL - ( 12.ü5 metre ) 18 

gramofon, 19,5 stüdyo heyeti il• 
Hayr:yc H., 20,5 konferans, 21 Bel" 
~ıı hanım, 22 orl<es .ra. 

BÜKREŞ - (394 metre) 25 muıt-
ki hakkında konferaoı 20,40 gram~ 
fon, 21 Zalomanın şarluları, 21,~ 
kon er, 22, 15 aenfon:. 

BELGRAD - ( 429 metre ) 21 ;1JJ 
keman kenseri, profesör Holup tarr 
fından. 

PRAG - ( 488 metre) 20,30 Opfl"' 
rada.nnklen Trav.atanın Verdi opera

0
t1 

VJYANA - ( 517 metre ) 21,1 
bar musikisi, 21,45 Haydenin çolc 
tanınmış/arç'll:-rı. 

PEŞT - (550 metre) 20 Maca5 
halk bilgileri. Çıgan orkestrası, 21, 1 
operet parçalara. ~ 

VARŞOVA - (1411 metre) 20,.,... 
gramofon, 21, 15 akşam konseri, 23,JO 
dans hava'arı. 

BERLIN - ( 1635 metre) ~ 
Bugünkü Ruayndan manz.aralnr, 21, 

1 operanın son sene faalıyeti, •OP1 

dana havaları. 

• • 
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6 Nisan 

Herkesten Gizlediği Abdülhamidin 
Mühim Bir ırrı Vardı 

Bu Sır, Ancak, o Öldükten Sonra Anlaşılabildi 
~~~~~-----~~~~~-

ZIYA ŞAK l R ı Kadmefendilerin mnlıt~şem 
.broaz karyolalarına mukabil, .Ab
.dülhamit Lui Kenı: tarzına mü
şabih, basit ve lake bir karyo· 
lada yatardı. Bu karyola, beyaz 
Lake üz~rine nefis ve yağh boya 
çiçekler ve resimlerle müuyyen· 
di. Karyolaya yakın olan komo· 
din, lavmao ve Ddadaki iki gar· 
dırop ta ayni cinstendi. Karyo
laya bakıldığı ..zaman baş
taraftaki ayaklarının allına iki 

__ .._w da 

1 ta buna binaen. ya:m. .. gı 
üç vecihli ve biraz sertçe pamuk-

Her hakkı mahjuzdlll' 

-282-

Ses seda kesilmişti. Bu de
:l'İn ve uhrevi sükut içinde, 
yalnız ölümün sesi ve yalnız 
ölümünün gölgesi bissolunuyordu. 
Telkin verecek otan zat, yavaş, 
yavaf yürüdü. Abüfhamidin me
zarı başında durdu. Cüppesinin 
etelderini kavuşturdu. 

Şimdi ona, önünde bir kucak 
toprak yığını altında yatan bu 
61üye, nasıl hitap edeceğini dü
fÜnüyordu. 

Bu ölü, cihanın üç kıt'ası 
tıstüne yayılan geniş osmanlı ül
kesinde, otuz dört sene (şehinşah
hk, ve yer yüzünde yaşıyan üç 
yüz elli milyon İslama Ja u emi
riilmüminlik ., etmişti. 

Bu ölünün şevket ve saltanat· 
h hayatında yüzlerce., binlerce 
tantanab ıwı ha.,metli elkabı var
dı. Vaktile .ona hitap edilirken, 
insanlığın feTkinde bi1' paye ve

riyor ve hatta_ Zab Güruhu sıfat, 
Zatı melaik semat tabirleri az 
görülerek ZılluUab... bile denirdi. 

Fakat şimdi ? ... 
Tel kin verecek olan zat, ayak

larını yeriettirdi. Ellerini c6ppe· 
sınan üstünde kavuşturarak ha
fifçe mezara eğildi. Dudaklarının 
arasında tereddütlü bir tonla ıu 
ıeda titredi: 

- Yaaaa. Abdülhamit. İbni 
Havva ... 

.. Abdoıhamidin Son Sırn ... 
- Beylerbeyi urayuıda -

Abdtilhamidin cenazesi çıkar 
çıkmaz oda kapısı kiJitlenmiş, 
mühürlenmiş ve bahçeye açılan 
pencerelerin önüne de nöbetçiler 
dikilmişti. 

O gece Hnrbiye Nazın Enver 
Paşa, Şehremini Hazim Bey ve sai
red eo mürekkep bir heyet geldi. 
Bu heyet oda kapısınm mührünü 
açtı. Abdülhamidin muhaUefatını 
tesbit etmek için odaya girdi. 
AbdUlhamidin zihniyet ve lıusa
aiyelini göstE":ren bu odada her
§ey calibi dikkatti. 

Odaya girilince, en evvel na
zarı dikkate çarpan şey, 
paravanlardı. Sarayın arka 
tarafındaki köşeyi teşkil eden 
mustatil şeklindeki bu büyücek 
oda, muhtelif paravanlarla üç 
kısma ayrdmışb. Odanın nihaye
tini teşkil eden ve ortaStnda bir 
tek pencere bulunan cephenin 
iki köşesinde iki bronz karyola 
vardı. Yüksek paravanlarla biri· 

\irini göremiyecek şekilde kapatıJ
mıı olan bu karyolalann biri 
Müşfika, diğeri de Naciye Ka
dınefendiye aitti. Abdülhamidin 
karyolast kapıya bitişik <.ılan du· 
varın kenarınaa ve tamamen ka· 
pıya karşı bir vaziyette idi. Bu 
da, bir paravanla çevrilmişti. O
daya giren bir yabancının, bu 
taksimat karşısında şaşırmaması 
ve Abdülhamidiıı nerede yath
jım bulamaması, pek tabii idi. 

takoz ıkonulduğu ve busuretle 
karyolanın baş tarafı, ayak ucun-

dan daha yüksek ıbn!unduğu göze 
çarpıyordu. Buna da sebep, Ab· 
dülhamit daima arka· üstü yatardı. 
Bu suretle, yani başı biraz yuka

nda olarak arka üstü yatma· 
nın, insam kalp rahatsızlığından 

azacle birakacağlna dair Abdül
hamitte kanaat ıvard1. Hat-

ta ı1 rı- Bu üç veeihten n yap mı'i"'ı. •w • 

biri, 'karyolanın tahtasına, dıgerı 

ed ·· ·· .. vecih yatağa temas er, uçuncu 
fizerine yalt1mca, omuzlar arasında 

hiçbir boşluk kalmadan baş ve 
boyun tamamne yastığa intibak 

eylerdi. Abnülhamit b~ ~uretle 
yatar; yalnız bu üç vecıhlı ya~-

. hır tıkla başının arasına ınce 
kuştüyll yastık koyardı. 

Abdülhamit, bu odada lüzum
suz ıhiçbir eşya bulundurmazdı. 

Biitün odanın eşyası, iki büyük 

gardrop, bir şez' ong, sobanın 

karşısında büyücek hir berjer 

koltuk, bir de pencerenin önünde 

ve sobanın başında İI1ce, uzun 
masa.,. 

(Arkas1 var ) 

r s· a·· d · · 'J 1 ı' Resminizi Jıf- ıze *on erınız, -~~---B_ı_·r_ka_ç_A_ı_k_r_a __ 
1

_ 

SizeTabiatinizi Söyliyelim. ı 
L....------- Artist Tabiatlı 

HiKMET B.; Zeki ve konuş- s· Ad 
kandır. Alayı ır am 
sever, tuhaf 
şeyleri kaçır
maz bu cibet
teri rüfekası
na da itaret 
ederek muha· 
tabının mizah 
hislerini tah-

rik eder, çe· 
ııai kuvvet-

lidir. Söz altında kalmak istemez, 
hazır cevap olur. Bazan hırçınlık 
gösterirse de rüfekasile geçim

sizlik yapmaz, daha ziyade tek
lifsizliğe mütemayildir. 

fi 
E. S. B. ; Zekidir. ilk tanı~h· 

ğı kimseler 
üzerinde eyi 
bir tesir bua
kır, fakat bu
nu idame et• 
tiremer., bir 
işte urar ve 
sebat etmek-

ten sıkılır. Te· 
nevvüü sever, 
sıkmbya, üzün

tüye gelemez, dilerse elinden iş 

_ Şu adamı görüyor musun? 
Pek artist tabiatla bir adamdJr. 

- Nereden biliyorsun? 

- Hiç geceyi evinde geçir
m~ Güzel san'atler akademisinin 
önünde sızar, kalır. 

Mahkemede 

Ağır ceza mahkemesinde,maz· 
ınun bakkında iddianamesini ser· 
deden Muddeiumunıi bir ara 
mevkufa şöyle hitap eder. 

- Senin gibi iyi terbiye gör· 
müş, yüksek ve namuslu bir aile 
evladının buralara kadar düşmesi 
doğru mudur? Sorarım sana, bu
rade işin nedir? 

Maznun - Vallahi ben de bil
mi}' orum.Müsaade ederseniz çıkıp 
gideyim. 

BiR KARiİM1Z ; Zekidir. Men· 

• 

faatlerine kar

şı lakayt de· 
ğildir. Çabuk 

müşteki vazi-

yet alır, müş

külata taham· 

mül gösbr
mez, sıkıntı· 

ya üzüntüye 

gelemez. 

6 M. ARlF EF. ( fotoğrafının 
dercini istemiyor ) Kendi halinde 
sakin ve içlidir. Oyunlara karış
maz, sessizliği ve inzivayı tercih 
eder münakaşalara girişmez, ça
buk 'münkesir ve müteessir olur, 
cesareti medeniyesi zayıftır. 

Fotoğraf Tahlil Kııponuna 

ı 1 inci Sayfamızda bulacaksınız. 

gelir, başkalarımn hizmetlerinde 

bulunur, uysalhk gösterir, fakat 
sureti umumiyede ibmalcidir. Ya

rınm endişelerini taşımaksızın pa· 

rayı bolca sarfeder: Bazao nefsi 

için faydalı vaiUerde bulunur, 

kısa bir müddet buna riayet eder 

gibi görünür; lakin bundan da 

sıkılır, usul ve merasim kuyuda

tile mukayyet olmak istemez,ser
best bulunmağı tercih eder. Ken

disine göre prensipleri, düşünüş 

tarzlar. vardır. Mizahtan, tuhaf

lıktan bazeder. Eğlenceden vaz· 

geçemez. 
.!.-..---~~-------------

B 

Bugünün Romanı 
69 

Bilhassa karde;llerimi de ç.ok 
göreceğim gdmişti, F.ilhakika 
onların kar~ı.sına eskisi gibi göğ
siimü gererek temiz bir . abl~ 
<Sıfatile çıkamıyacaktı.m. Şimdı, 
hiçbir günahım olmasa bile, ııi
hayet hapislere girmiş ,çıkmış; 
bütün milJctler arasında nefret 
~e hakaretle yadcdilen bir dolan
dırıcıdan arta kalmış lekeli bir 
kaclındmı. 

Böyle olmakla beraber, ilk 
tesadüf .ettiğim otomobile atJı
yarak, anamın kollarının arasına 
atılmıya ve kardeşlerimi de kol
larımın arasında sıkmıya koşu
yordum. 

Bundan iStesini umn ıuzadıya 
yazmıya. ne kudretim ve ~e de 
tahammülüm var. Şu dakıkada 
ruhen ve hissen mefluç bir hal
deyim. Elimdeki kalem bile 
yürümiyor. Yazmamak için, isyan 
ediyor. Zaten yazsam da ne. ya
zabileceğim. Sanki bütün foale
rimi fU sayfalara geçirmiye muk
tedir olabilecek miyim ? ... 

Ne mümkün? .•. 
Annem.. Zavallı annem .•• 
Oh.. kabit değil, yazamaya-

cağım. 

* Yirmi dört saat sonra, tek-
rar şu defteri açıyorum. Bütün 
kudretimi cebrederek ıu kısa 
satırlan yazıyorum. 

Annem.. Zavallı annem, ad
liyeye celp ve isticva~ edildiği
nin ertesi günü, fabrıkadan çı

kıp ta eve gelirken, Balıkpaz~rı· 
nın köşesinde bir otomobılle 
karşılaşmış, kaçamamış, otomo· 
bilin altında kalmış. Derhal 
hastahaneye nakJolunmut ise de 
iki saat sonra .... 

* 
12 Nisan 1929 

Eğer dünyada bu Amca Bey 
denilen melek kalpli adam da 
olmasaydı, benim halim ne olur
du?... Biribirini müteakıp uğra

dığım felaketleri unutturabi~mevk 
için, onun yaptığı fedakarlıgı 
ebediyen unutaınıyacagım. 

Evvela, ücretlerini vererek 
kardeşlerimi leyli ve hususi 
bir mektebe yaz'1ırdı. Sonra, 
beni tekrar fabrikaya aldırdı. 
Şimdi yine eski masamda, es~i 
sandalyemde oturuyorum, ~e y~
ne o mini mini yazı makmesı
nin sayesinde hayatımı kazanı

yorum. Ve, onlara y~kın olsun 
diye, Ayas paşada hır dul ka
dının evinde oturuyorum. Mar
maraya nazır biiyücelc bir odam 
var. Burada tululan, ve mehtap
ları seyrediyorum. 

Fab~kada da hiçbir değişik
lik yok. Yafn,z fazla oiarak bir 
adam var. O da Nedanm, Sıvas
tan gelen dayısı. Hariçte daha iyi 
bir iş buluncıya kadar fabrikada 
kalacakmış. 

Amca Beyin ısrarile, yine 
derslere başladık. Güya bu su
retle acılarımı unutacakmışım .. 
Hiç bu mümkün mü? .. 

' 18 Ni5;ın 1929 

Geçen hadiselerden sonra 
buglin ilk defa olarak Avni. il~ 
karşılaşbnı.. Bugiin cuma ıdı: 
Öğle ye!nıeğine Neclalara daveth 

Yazan: Z. Şakir 

idim. Öğleden sonra, Halahanımlaı 
a-eJdi. Avni de .beraberdi. 

Ben, Avniyi görür görmez• 
fena halde sinirlendim. Hayabmı 
altüst eden bu adama karşı kal
bimde derin bir nefret duyuyo
rum. Onun huzuruna tahammül 
edemedim. UsuJcacık ortadan 
kaybolarak evime geldim. 

20 Mun 1929 

Bilmiyorum.. Acaba bu ha
yatta bana hiç Tahat 'fe huzur 
yok mu?... İşte bugün yine ol· 
dukça mühinı bir garibe karşı
lında kaldım. 

Dayı Bey, yani Neclanm da
;yısı; lstanbula geldiği ilk gün· 
ierdenberi benimle fazla meşgul 
oluyordu. O felaketli günlerimde 
bana gösterdiği bu alakalara, 
bir şefkat ve insaniyet mnnası 
vermiştim. Hatta, son günlere 
kadar da bu fikrimi hiç d~iş
tirmediın. 

Düıı fabrikada bizim odamıza 
geldi. Oturdu. Şuradan buradan 
konuştu. Bir aralık Neclayı babası 
çağırdı. Necla çıkb, bizi odada 
yalnız bıraktı. Dayı Bey, birden 
bire ayağa kalkıp masanın ö üne 
kadar geldi. Ve boynunu bü
kerek: 

- Dün. niçin birdenbire kaç
boız Kevser Hansın ? 

Diye ıordu. Bu, ani suale 
karşı boş bulunarak düşünmeden 
kalbimin hislerini söyledim: 

- Felaketlerime sebep olan 
bir adamla karşı karşıya bulun· 
mıya tahammül edemem dayı bey 

Diye cevap verdim. . . 
O zaman davı bey, eH~rmı 

uzattı. Ellerimi t~ttu. Benim çek-
meme meydan bırakmadan elle
rimin üstüne bir buse kondurdu. 
Ve til-riyen bir sesle: 

- Sizin öyle halJeriniz vnr ki, 
insanı meftun ediyor . 

Dedi ve derhal odayı terketti. 
Buna, fevkalade can m sıkıldı .. 

Evvela, Avni için izhar ettiğim 
hissiyatı münasebetsiz buldum. 
Sonra, ona cüret veren bir gev
şekli k. gösterdiğime de pek çok 
nadim oldum. 

Dün bu mese!e böylece geç
mişti. Bugün, Necla ile beraber 
fabrikaya gelipte masamın gözü· 
nü çektiğim zaman, göze çarpa
cak surette konulmuş bir mek
tup buldum. · 

. Birdenbire hayret etmekle 
beraber, kendimi tuttum. Mek
tubu olduğu yerde bırakarak 

üstündeki yazıyı okudum. 
[Kevser Harııma - Gayetle 

mahremdir.) 
Dayı Beyin yazısını tamdım. 

Fakat bu, (Mahrem) kaydmdan 
da derhal kuşkulandım .• Bir ara
lık ınektnbu açmadan dayı Beye 
iadeyi düşündüm. 

Fakat, şimdiye kadar ı::~rih 
bir taşkınlıkta bulunmamış olan 
bu adama karşı b·ı suretle hare
keti çirldn buldunı. Buna binnen 
meldubu usullacık aldım ve çan· 
tama koydum. Fak.ıt bu mahrem 
nıcl<hıbun ne oldu~lmu anlnmak 
için akşamı iple çekiyordum. 

~lcktubun herhalde Avniye, 
belki de Avni ile benim vaziyetim 
arasında ı u .;ııJe gelen dedikodu
ya matuf olacağ nı znnııcc ı' ror
duın. 

( Arkaaı Y.ır ) 
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TiJman silAhlnrın saklı olduğu 
dolaba tevcih etti. Daha hazırlık 
devresinde Sıkrit ile konuıtuğu 
zaman kendisinin, Hagtonun ve 
Mnkarm birer silaha ihtiyaçlan 
olduğunu söylemiş ve bu mak
satla üç tane Vinçester tüfeği ve 
üç tane otomatik tabanca satın 

alınışta. 

Silahları getirerek masanın 
üzerine koydu. Kurşunlar başka 
bir dolapta bulunuyordu, onlan 
da getirerek silahların yanına 
yerleştirdi. 

Hut mevcudu dikkatle gözden 
geçirdikten sonra: 

- Beheıimiz için birer tü
fekle birer tabanca var, dedi. 
Makar muharip değildir, onun 
vazifesi defineyi bulup çikarmak, 
bizim vazifemiz de silah elde 
olarak oııun başında beklemektir. 
Siz hiç avcılık ettiniz mi? Bu 
takdirde görmüşsünüzdür, köpek
ier koku ile şikarın nerede bu
fund uğunu kestirirler. Üzerine 
atılırlar. Avcılar da arkadan 
ıilihla koşarlar. 

işte Makar bizim köpeğimiz
dit, değil mi Mak? Makar derhal 
cevap yermedi, bir saniye durdu, 
düşündü, sonra gülerek: 

- Haydi öyle olsun, dedi. 
Kaptan revolverlerden birisi

ni doldurarak bir paket kurıunla 
beraber cebine yerleştirdi. 

Sonra diğerlerini de doldura
rak keza birer paket kurşun ile 
birisini ( Tilman ) a, ikincisini de 
( Hagton ) a verdi: 

- Hemen hemen iı başında 
hulunduğumuz için hazırlanmak 
doğrudur. Tüfeklere gelince on
ları şimdilik dolaba koyalım, 
anahtarını ben saklarım. 

Hem söylüyor, hem de dedi
ği gibi yapıyordu. Bu iş bittik· 
ten sonra güverteye çıkarlarken 

Hagton bu sahnenin hakikatte 
( Makar ) ı silahdan tecrit et
mekten başka birşey olmadığını 
düşünüyordu. ( Tilman ) ı bir 
kenara çekerek : 

- Kaplanın ( Makar ) a söy
lediğini işittiniz ya, diye sordu. 

- Evet. 

- Ali, diğer taraftan bu de-
fine hikayesi hakkında (Makar) ın 
(Kurlvis) e anlattıklanuı da elbet
te hatırlarsınız. Guya Con Land 
admı taşıyan bir adam, Terçelling 
ismindeki gemiyi dereye sokmuş, 
içindeki altını boıaltmıf, bir yere 
saklamış, sonra geminin mürette
batını anbara doldurarak yel· 
kenliye ateş vermiş, ve bu İf'" 
lerde Smith isminde genç bir 
tayfadan yardım görmüş .. 

- Evet, evet pek iyi hatır
lıyorum. 

- Sonra Con Land orada 
Şa)a admı taşıyan yerli bir ka-
dınla evlenmiş, fakat günün 
birinde genç tayfa Smith 
tarafından öldürülmüş, yal-
nız Smith defineden istifade 
edememiş, adadan kaçmaya mec· 
bur kalmış. ~ünki Şaya kocasmın 
Smitb tarafından öldürüldüğünden 
şüpheye düşmüş .. 

- Evet, evet, hatırlıyorum. 
- Bence bu Smith hakikat 

Kaptan Hul Gayet Basit Bir Şekilde 
Düşmanını Silahtan Tecrit Etti 

halde Makar' dan başka birisi l 
değildir. 

- Bana da öyle görünüyor. 
- Fakat Tilman ben bunu 

başımız omuzlarımızın üzerinde 
olarak geri dünemeyiz. 

-Vaziyeti siz de benim gibi 
göriyorsunuz.Fakat benim korkum 
bundan değildir. Hayata fazla 
ehemmiyet verdiğimi zannetme
yiniz, Fakat itiraf ederim ki Ma
kar beni endişeye sevkediyor. 

evvelden bilseydim bu işe kati
yen girişmezdim. 

- Evet amma, artık üzülmi· 
ye mahal yoktur. Mademki işe 
ba~ladık, bir katil ile de olsa 
yine sonuna kadar gitmiye mec
buruL 

Hagton bir saniye durduktan 
sonra: 

- Öyle dedi, sonra Maka
rın bu defineyi aramak için ara
dan on beş senenin geçmesini 
bekleyişinin sebebini biJiyor mu

sunuz, ben henüz anladım. 

- Hayır, bilmiyorum. Belki 
(Con Land) ın karısı Şaya tara
fından tanınmaktan korkmuştur. 
Fakat bize seferi tertip edecek 
ciddi bir sermaye sahibi bula
madığı için bu kadar geciktiğini 
söylemişti. Muhakkak yalandır. 

Şayadan korkuyordu. Aradan 
zamnmn geçmesini bekliyordu. 

Kimbilir belki elan da kor· 
kuyordu. Fakat aradan geçen on 
beş sene uzun zamandır. Bu 
müddet zarfında kadm ölmüş 

olabilir. Sonra genç tayfayı ihti
yar bir adam siması altında ta
nımaması ihtimali de vardır. 

- Doğru ... 
Tilman düşünüyordu : 
- Fakat şayet kadın hayatta 

ise ve ( Makar ) ı tanırsa asla, 
= 

- Nedemek istiyorsunuz? 
- Hana öyle geliyor ki adam 

bu dakil::ada insan kıyafetine 

( Arltası var ) 

Bir Casusluk 
Meselesi 

Almanlar, Memel Arazi .. 
sini istila Edeceklermiş 

Berlin, 3 - Memel arazisi 
dahilinde şüpheli bir Almanın 
tevkif edildiği haber veriliyor. 
Tevkifi yapan Litvanya zabıtası· 
dır. Mevkufun adı da Bekeis'tir. 
iddiaya nazaran bu adam Alman 
milliyetperverleri lehinde casus· 
Juk yapmakta olup bagajlarmın 
arasında bir hayli askeri vesika, 
Memel icra Meclisinin plAnlan 
bulunmuştur. 

Yine ele geçen vesikalara 
göre bu adam, Merueldeki Al
manlarla temas etmiş ve bazı 
Alman teşkilatının Memel arazi
sini istila etmeleri etrafında 

mU:ıakerelerde bulunmuştur. Bat" 
ka tevkiflere intizar olunuyor. 

İstanbul Belediyesi 
Karaağaç Müessesatı Müdürlüğünden: 

Sütlücede lstanbul Belediyesi Karaağaç müessesatımn et satış 
salonunun deniz cihetinde yapılacak betonarme rampa kapalı zarf 

usulile ve yirmi gün müddetle mevkii münakasaya konulmuştur. 

Bedeli keşfi beş bin kırk üç lira doksan beş kuruştur. ihale kararı 
21 Nisan 932 perşembe günü saat on buçukta Meclisi idarece ve

rilecektir. Münakasaya iştiral· edeceklerin müesseseye müracaatla 

resim ve keşif evrakını görmeleri ve teklif zarflarına yevmi mez

kiırda saat ona kadar Müdüriyete teslim eylemeleri liizımdır. 

• 
Istanbul Evkaf Müdür-

lüğünden : 
Ecrlmlıll 

Mahallo, ve mevkii Solujı ~n. Cinsi Mlldde tf icn Lira 

Bahçekabı 4 üncü Vakıf 12-4 Mağaza 933 - Mııyıs gaye- 75 
hanının zemin katında. sine kadar. 
Bahçekapı 4 üncü Vakıf 8-1 Penceresiz .. 

. '. hanının 1 inci katan da oda. 
Bahçekopı 1 inci Vakıf 35 Oda 

" 23 
hanının 1 inci katında. 
Bahçekapı 4 üncü Vakıf 8-t Penceresiz " 10 
hanmm 2 inci katta. oda. 
Bahçekapı 4 üncü Vakıf 12 Oda. 

" 23 
hanının 4 üucü katta 

" il ,. 14 .. " 23 
,. ,, " 16 

" " 23 

" il •• 18 .. .. 23 
.. .. " 21 .. " 30 
.. " " 

22 .. .. 17 
Balada yazıh olan Vakıf emlak hiznlarmdaki müddetlerle 

kiraya verilmek ü2ere müzayedeye konmuştur. ihaleleri Nisanın 
20 inci çarşamba günll syat 14 te yapılacaktır. Taliplerin yevm ve 

saati mezkura kadar Çemberlitaş'ta Evkaf Müdüriyetinde Akarat 

kalemine müracaatlcri. 

Nisan 

BIBAYE 

Muharriri : N. F. 

Bu Sütunda 
-------------------------

Hergün _ı 

iKi . KURU KAFA 
Kendisi istibdat devrindeki 

diplomasız paşaların en zorbala· 
rındandı. Bir dediği iki olmazdı. 
Sözü ve emri kırmızı altın gibi 
yüz sekize geçerdi. 01 dediği 
olur, kal dediği kalırdı. Konağı• 
mn önünden geçenler salivat 
getirir, boş arabasını görenler 
bile selama dururdu. 

Bir gün zamane Şeyhisli· 
mının oğlu Babıaliden aşağı ini
yordu. ·zorba Paşa da faytonuna 
kurulmuş, arkasında bir manga 
jandarma yukarı çıkıyordu. Şey
his)amın oğlu dalgınlıkla far
kına varmadığı için yerden selim 
vermemişti. Vay efendim, sen
misin o. Fıstık ğibi delikanlıyı 
sokak orlasmda medet dedirtin
ceye kadar kırbaçlamıştı. 

Zorbanın hiç bir ıeyi eksik 
değildi. Afisi, cakası, kırbaçı, iri 
sesi, katmerli ensesi, dalkavuklu
ğu, hırsızlığı, rüşvetciliği ve kara 
cahilliği... Fakat en çok nesi var
dı, biliyor musunuz? para ve ha· 
sisliği, unutuyordum. 

Zorbanın Beşiktaşta yanyana 
iki büyük kon~ğı ve iki de karısı 
vardL Bu koca konaklarda iki 
karıdan başka dokuz odalık, on 
yedi hizmetçi, uşak, ahır uşağı, 
arabacı, seyis, aşçi, ayvaz ve ve 
ve ... Fakat şaşacaksınız ve diye
ceksiniz ki: bu hasis herif, iki ko
nağı dolduran bu bir yığın 
tufeyliyi nasıl beslerdi? 

Konakların sabah, öğle, ikindi 
akşam ve ramazanda sahur ye
mekleri hep saraydan geldiği 
için sırmalı pa~a metelik sarfet
mezdi. 

Biraz da malından ve para
sından bahsedeyim. Ev, han, 
hamam, dükkin, ~ostan, çiftlik 
vesaire olmak üzere sarmala 
dalkavuğun tamam 167 parça 
iradı, bilmem kaç tane Mısır 
tahvili, sayısız, sarı altım vardı. 

Göğsünde de yirmi beş tane 
nişan ve madalya ... 

Fakat inamr mısımz? AbdUl
hamidin yanında tamam yedi 
sene dalkavukluk yapıp etek 
lSpen bu adam, bu yedi sene 
içinde bakkala, kasaba, terziye, 
kunduracıya ve daha sair bilmem 
kime beş para vermemiştir. Yani 
öyle bir adam ki yedi sene için
de cebine milyonlar girmiş, fa
kat tek bir metelik çıkmamıştır. 

Yemeği, odunu, ekmeği, suyu 
hep saraydan gelirdi. Elbisesini, 
ayakkabısını ve bUtün iç çama
şırlarını Abdülhamit bizıat yap
tırırdı. Yedi senede beş para 
harcamamak, herhalde bu devir
de irişilemiyecek bir rekordur. 

Bir yaz gecesi herif saraydan 
evine dönüyordu. Konağının 

23 Nisan -·-o gün çocuk ha/tasrnın 
başlangıcıdır. Çocukları 

unutmayınız 

• 
23 NiSAN 

önünde arabadan indi. Tamam 
kapıdan içeriye adımını atarken 
hemen oracığa devrildi. Fücceten 
vefat etmişti, tabii mahzun olan· 
Jar veya sevinenler tümen tOmen. 
Her ne ise orası bize lazım değil, 
Fakat bundan sonrasını dinleyi· 
niz: 

Herif sağlığında her fırsat bul
dukça konakların ötesine, berisi· 
ne, mindere, yastığa, şilteye vel· 
hasıl her deliğe altın tıkıştırmış. 
Çok garip bir tesadüfün sevkile 
meydana çıkarılan bu sarı altın
ların mildan 20382 lira tutmuştu. 
Bu hadiseye o zaman kainatın 
ağzı açık kalmıştı. · 

Ya şuna ne, diyeceksiniz ? 

Herif kllçük kansile yattığı 
odada, karyolar.ın altına bir san· 
dık yerleştirmiş, anahtarını da 
cebinde taşırmış. Fakat koca ko
nakta herifin o sandığı açtığını 
hiç kimse görmemiş, Öldükten 
sonra sandıktan çıkanlan ibretle 
temaşa ediniz: 

iki ölü kafasil Bir kırık ma· 
kas, bir paslı destere, bir yıgın 
yumurta kabuğu, üç okka kuru
muı ve kilflenmif ekmek ve ... 
sekiz yliz elli tane sarı altın! •• 

ispanyada 
Müthiş Bir 
Cinayet Oldu 

Kurtebe 5 - Birkaç gQn ev
vel Kne.nka vilAyetinde mnthiı 
bir cina}'et olmuştur. Kasabanın 

her tarafla alakası kesilmit olan 
bir evinde oturan ihtiyarlardan 
mürekkep bir aile balkı, caniler 
tarafından öldürülmüştür. Katiller 
bundan sonra evden çıkmışlar, 

akşam nzeri tekrar gelmişler 
ölülerin elbiselerini soyup gitmiş-

lerdir. Ertesi gün 3 ilncn defa 
yine gelmişler, bu sefer evin 
eşyasını yağma etmişler 1700 
peçeta almışlardır. içinde 1000 
peçeta bulunan bir cüzdanla 500 
peçetalık bir çeki görmemişlerdir. 

lıtanbul Mllddelhnumlllflndeıu 

Keskin Hukuk Hakimlitine tarın 
kılınan Ayancık hikiml anbıkı Şnket 
Boyin acilen mcmuri}·ctimiıe mO· 
racaatı. 

Yeni Neşf'igat 

Havacalık Ve Spor 

Hayacahk •• Spor mecmualarının 
68 inci aay111 çıkmıtbr. Kabında, 
hayret yeren bir en.tantane, Tardır. 
içinde Cenevre konferan.aındald tek· 
lifler, havada tayyare ile reldA111, 
apor hidiscleri, hikaye, ıen fıkralar, 
faydalı bilgiler. 

Foto Süreyya 

11 inci numarasi birçok resimler 
•e fotoğrllfçılığa ait aıalQmat ile 
intişar et mi~tir. 

San'atkArlar 
Nahit Sırrı Beyin bu isimde 

bir hikaye kitabı intişar etmiştir. 
İçinde San'atkôrlar, Bir heykel
tıraş, En güzel eseri serlavhalı 
Uç biiyük hikaye vardu. Fiati 
30 kuruştur. 



SON POSTA 

Bir Ölünün Hatua Defterindeta : ,,,,,_....,: 
HAİNLERİN İÇ YÜZÜL--·~· 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 
HERiFLERE NE GiYECEK 

GÔSTERILJJJEMIŞTI, 
VE E DE YiYECEK 
PERİŞANDILAR 

-49-

Pehlivan Kadri, çatacak yer 
ancbia için ba cahillae bedcluJI 
fa.sat saymaktan çekinmedi: 

- Ulan f • decH • pirin ...... 
ol.aydı seni pireler içinde uyuza 
~İrmezcli. Ôllikre İf ısmarla
.. yı l:urak ta kelne merhem arL 

Bu muhaverenin sonu tabia
tle miifateme olmuşlu ve ıeyh 
ile pehlivan birihirlerine bol bol 
IÖvruüşler~i. Oradaki itilafçılara 
riyaset ebnek hakkını mefsine 
munhasır gören Feyzi Efendi, iki 
tarafa yalvararak, felaket ıUnle
rillde kardeşçe yaşamanın lüzu
•uınu ileri sürerek kavgaolan 
biraz tealtin edebilmipe de ıu 
ftya bu Hl'aeri, araaıra yine bir 
P>an başı bulup koparıyorlar, 
boğa boğaza geliyorlardı. 

Bu zürültülü hayat ancak Gç 
gün süreli Ye dlrclü.cü gfta 
mahut terclman lroğUfa pleıell 
IİJasl ( l ) sürüye avluya inmele
mi teblit etti. Onlar, 11.-ı~ 
rİlle de seyahat, yani necat (1) 
ması pldiğiai anlıyarak intizam-
112 bir atılışla, serseri b'r teha
lllle avluya koşuşmuşlardı. (). 
rada, boca Sabrileri Ye kiraz. 
Hamdileri, 1ı6türmüt olan kam
JODlardaıı 7edi, sekiz tanesi 11-

nlanmıştı. Son ihtillf Çllar, işte 
.. kamyonlara doldurularak nfı
tuna getirildi ve bfr vapura 
atıldı. 

lbretli facia bundan aonra 
ltqlam"b. Qmki vapur, bu can-
11 mlizahrafata diledikleri yere 
.... eceli cletildi, yalnız fstan· 
buldan uzaklqtıracaktL Gerçi 
orılar laep Mısır iç.in kaydedilmit" 
larcli, velikalan ela oaa gw• ya· 
pılmıştı. Likin kendilerinin fira• 
rnaa tavau11t eden yabancı me
mwtar, fazla maaraf yapmamak 
için o vapurun mensup olduğu 
acente ile uyuşmuşlardı Ye yo~ 
cuların fstanbul haricinde bir 
yere götürlllmesini telaia et• 
miılerdi. 

Heriflere giyecek verilmeaaiş· 
ti, yiyecek verilmemişti, paran • 
aölıeai bile gösterilmemişti. Bu 
sebeple vapurda çok perişan 
bir halde idiler. Adeta oruç 
tutuyorlardı ve sonbaharın ıslak 
ailleleri alhnda tiril tiril titriyor· 
lardı. Onlar hesabına en feci 
olan nokta, vapur taifelerinin 
hakaretleri idi. Adeta kasten 
&zerlerine su döküyorlardı, yatar
ken ayaklarma basıyorlardı, ıör
memezliğe gelerek yüzlerine 
tükürdOkleri de vaki olu
yordu. Firarilerin çogu bu ağır 
muamelelere aldırmıyorlardı , 
hoş görilyorlardı. Fakat hepsinin 
l'lclhıe giden, yem~ artıklannın 
:eni~ d&kOlmesi idi. f ,te buna, 

u ışe dayanamıyorlardı. O. 
'?U'er . ~ah yenilmiş ekmek cli
limlennın; o, Uz rlerinde sıyrıla· 
lıilecek et aenelerl aall-n k .. 
~illerin halıldara •çtlmMı hep-11• gödoe Jaf ptiriyonlu l 

işte bu vaziyette Çanakkale
ye kadar geldiler. Bu rOzel yurt 
o mqum tamtc M.loz. İfllll 
albacla bulunuyordu. OıdUDA 

Adeta vapurda uruç 
tutuyorlardı. Ve sonba
bann ıslak silleleri albn
da tiril, tiril titriyorlardı. 
Onlar hesabına en feci 
olan nokta, vapur tayfa
lannın hakaretleri idi. Ne 
yapmıyorlardı ki! 

•aliskir sesiai i9iclen ve lııeybetU 
güllesini de sezen halk, •enüs 
kahraman askerlerle k•caldllşmak 
aadetiae ermemişti, işti,.k ve 
intizar devresi geçiriyordu. 

Vapurun limana demir atmasa 
herine iki üç ecnebi zabit bir 
motörle geldiler, kaptanla glrllş• 

An karada 
Nefis ve çeşitli 
Tavuk yemekleri 

Tayfur usta halis tavuk ıuyu, 
çorba, sövüş. kızartma ve Çer
kea tnaklan ile ... w.miftir. 
Titiz ve meraklıdır. Hepsini 
B6yik bir dikkat ile Pitirir. 

\ tikten sonra firarileri topladılu, 
1 ilıimleriai bir deftere Jaıdder 
"kan,a~81r 

1 lediler. Ba teWii' ••P i b 

dudağllla 8Gli•I• w ı•.W.
rine eziinlik aelkı 'l'L ÇlaH 
Çanakble•i• Am'M' al ;la bir 
alduğ- ..,....... G.9 .. 
sabitler Ye , _ _.. sl&e bata 
pbana ba,...W., .._.. nzİJe
tin dib lmediiiıle •·••t .. ,..... 
da. Fakat Aa..W. ,-b-da 
karaya plmalr, ,- illıriDe ıei
miyonla. Vapmdı .,,....... 
,akalan• Tlrk pcA• 1 • , ~ 
blkimiaiııa ,.......... --
,.rlan:L, luialrullW leh• blt
,.rlaı cls. 

Y oJcular : Y ollak dii§ünnıe
yınız. Sövüş tavuk 
biberile beraberdir. 
Akta• içki ve Bol Mezeler. 
Adrnı Ankara Sanayi caddesi 

No. R 

PENDiK SEROM LABRATU
V ARI MÜDÜRLOGONDEN: 

Pazarlıkla5 baş öküz sabşı 
Pendik aerom darüliıtihzannda 7 • 4 - 932 tarihine m&saclif per

ıembe gllnft saat 14 te pazarlık ıaretile bq baı öküz aablacakbr. 
Tal ip olanların yövm ve saat mezkOrda Peodikte mi\eaese müdiir
lüğüne müracaatlan. 

EBEVEYNINIZLE. YAVRULARINIZIN 
VE SEVDiKLERiNiZiN 

Hahralanm daima m11hafı etmek ister misiniz ? 

FOTO FRANSE' de 
Ağrandismanlarmı yapbnluz. Fiatler mutedil, İş fevkallde 
aan'atkiranedir. Elinizde mevcut ea kllçük, ea eski fotoğrah 

ı&ıderiD~ canlandınbp bOyOtnltlr. 

Yalnıa 75 lcmut ıönderhiz, mukaWlincle Reiıleumhm Huretferlnln 
ta bit MJllıtlkte, ıan' atklrane bir bOlt portnlerinl elde edeeekıinfz 
Türldye'aia WIGmaıa ricali llipnln portrelerinin fiatlerl dahi aynidir. 

Posta masrafı yukanki bedele dahildir. 

Foto Franse, istiklal caddesi No. 128 Beyoğlu. 

EMLAK ve EYTAM BANY.ASI il.ANA Ti 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
iST ANBUL ŞUBESİNDEN 

Kiralık Gazino ve Dükkô.n 
Euıs lleYldi ve aev'i T .. inat 
81 KadıklJ Ku .. I Dwekenan Gaza.., 20 

141 Ga&ıt•ar., Avnpa paaaja 14 No. dükkh. IO 
Balada ya:ııla emlak bilmilzayede bir sene müddetle kiraya 

wrilecejüaden tıHpleriD ihaleye mliwlif 14 • 4 • 1932 Papmbe 
fiai aaat on- altada ıubemize mlracaatleri. E. 

Cinsi Cazibeyi Kıymet
lendiren Yeni Mektepler 
Kadın, Erkek, Herkes, Şimdi Ame

rikada Bu Mekteplere Koşuyorlar 

-cbul calN. llelcte6lnde 6lr ders salınesl 
K.. bir mazide •oda olan 1 zibeainden azami derecede istifacle 

ft ..,.. Wr ildiJ9' laaline ıelen etmek lstiyen talibi esaslı bir tet-
pemk mleu•eler!ac:lm 10nra kikten geçirdikten sonra derslere 
Jer JS .W. mu..,et mektep- bqbyorlar. Bu dersler, Oç ayda 
leri aphyGr. Sanlara adaba mu- altı aya kadar devam etmektedir. 
.,et mektebi demekten ise Talebenin kU'ŞJıındakine bot g~ 
erkek, kadın, her insanan 
cimi cazibesini kal'flsınclakilere 

daha iyi biaettirmek için bir 
nevi cinsi cazibe ölçll miiesseseıi 

demek daha doğru olur. Çnnki, 
ajansların, •abtelif eenebi ma~ 
buabnın verdikleri haberlere g&re 
ba nevi mBesseeelere devam eden 
kimseler, oturup, kalkmasını bilen 
insanlardır. 

Fakat yüztınUn ve vtıcudunun 
hangi noktası güzeldir ve nasd 

gülerlerse karf91nclaklne 4bılıa 
hoı gCSrilnllrler? Blllıass bunu 
6ğrenmek istiyorlar. 

Bu m&euaelerde, bir takım ka
dın, erkek b6calar mevcuttur. Ca .. 

_____ ___, I 

Matbuat Cemiyeti azasına 
Matbuat Cemlretf Kltlbl Uınuml

Htladea : 
Kurltu bayramında .... İJe

tlmh tarafmdan tertip edlle• 
deniz reıintiıine lttirak etmek 
•zuıunda olan aıU ve .. üzahir 
uanın cumadan batb laerrün 
11 niaan pazar ıünü akıarnına 

kadar eemiJet merkealne mlra
caatla l.&•lerinl kayclettirmelerl 
rica olun•· 

Yeni Neşriyat 
Mahmut Y esarinin eserleri : 

Bahçemde Bir 
GülAçb 

Jl'htt l'9, ellt"9I 175 Kur .. 

Su Sinekleri 
Flatl 151, ellthl 175 K--. 

Kırlangıçlar 
flad 51, cJltHel 75 Kurut 

Aksaçlı Genç Kız 
Flatl 150, elltUal 175 Kurut 

Çulluk 
... t .... cllll&.ı 175 "•"' 

5at1f 1eri ••Sfttaulet,, KOtlpenemi 

rünmek için gülmesi mi, gOlmem• 
mi daha muvafıkbr 1 Gnlerse na-

sıl gülmelidir? Oturma ve kalkma 
şekillerinden hanğisi daha ziyada 

kndiaine Jarq1Jor. Bazan ayna 
iSalncle ft filen Yaıiyeti kendisine 
gösterilerek, bazan da aynuız ve 
•rf hocamn kBf'flSmda hMtbı bu 
vaziy.tler talebeye talim edil
mektedir. 

Verilen haberlere göre ba 
nevi mftesseaeler o tlerece ra~ 
bet ltulmc4lur ki tinMli yalnıı 
Amerikada cinsi caziLenin eau
larını öğreten mOePe&eleria 
adedi beş bini geçmipir. Allala 
beterinden saklasın. 

Fotofra/ Talılili Kupona 

TabiatinW öjrenmek iıtiyor
..... ,.tetTafınızı 5 adet ku-

po• • •ırlikte pnderiniı.. 
Fotoğrafınız 11raya tabidir ve 

iade edifmeı.. 

la.m, mealek 

~-·-., 
Haaıl ınallerla 

cnaba? 

Fototraf intııar 

edecek ml? 

Fototrafın kBtes 30 karatluk 
pnl mukabillnde gönderilebılir. 

SON POSTA 
nllll. Si1ul, ffayadl• " H.e c 

....t.Jl 

idare lıtanbah Eald Zapt_ıy• . Çatal,.,... •kati 2S 

Te1efoıa f.tanlaul • 20203 
Poata kutuıuı letanbaal • 741 
T!L!l.rafı l.tanbul SONPO~TA 

ABONE FiAT 
TORKiY.E ECNE!il 

1480 Kr. 
750 ,. 
400 • 
ı• .. 

1 Sena 
• 6 A, 

s .. 
ı • 

2780 Kr. 
ıe, 

80() " - .. 
Gel e.Nk a ri ftrll e1o 
Uialarda11 mu'uUı•t a 111 us. 

Cevap için maktuplar& 6 lcu uı "" 
,u& UA• .. ı IAıı:a:lar. 

A4lr• ... .eıl·tl le i Pil .C'tr 



SON POSTA 

Haşarattan ve Tahta korularından 
kurtulmak için şimdiden yuvalarını FAYDA ile tahrip ediniz. 

Herkes merakla Soruyor: 
"IPEKIŞ ne vakit çıkacak?,, 

•.• Ve sabırsızlanıyor ! 

1 P E Kİ~ İ N nefis mamulitından bazı parçalar !., tiankası 
methalindeki vitrinde tqhir edilmektedir. 

Herkesin hakkı vardır! 
Çünki herkes ve bilhassa İş Bankası methalindeki vitrini görenler 
IPEKIŞ mamulibnın dünyanın en iyi kumaşları ile ayni ayarda ve 

hatta daha mükemmel olduğuna emniyet hasıl etmişlerdir. 

Bu maksatla: 
' 

1 - Her türlü fena rekabetlerin önüne geçmek, 
2 - Bütün çeşitlerin halka arzını temin eylemek, 
3 - Halkın aldanmasına meydan vermemek için : 

i"r.ııütmağazaları 
Açılmasına karar verilmiştir. 

SATILIK HANE 
Sultanahmet Beşinci Sulh Mahkemeainden: Gebze Sulh Hukuk Hikimliğfoin 

1-8-931 tarih ve 931-79 No, lı iı'arına iıtinaden aatılmasına karar verilen 
n milteveffa Faika Hanım terekesinden madut olan lstanbulda Aksa-ay 
c ivarında Oruçgrızi lımailağa mahallesinde Nalbant sokağında kain 41 N.h 
iki kattan ibaret a lt katında bir oda, üst katında iki oda ve her katında 

biru hali ve 15 metre terbiinde bahçeyi havi ve 1000 lira kıymeti mu· 
lıammeneli bir bap ahtap hane birinci arttırmada 480 liraya talip çıkmışsa• 
da muhammen kıymeti bulamadığından ikinci arttırmıya çtkarılmak suretile 
uıılmasına karar verilmiştir. Talip olanlann ikinci arttırma günü olan 26 
n isan 932 sah günü saat 14 te muhammen ktymetln yüzde onu n:sbetinde 
pey akçesile Su tanahmet 5 inci Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat 
~ylenıeleri ilan olunur. 

• >:,.' -·~ -·~ - Dr. HORHORUNİ • 
m=aıt ve Zührevi hastalıkları muayenehanesi. 
.._., Beyoğlu, Taksim. Zambak sokak No. 41 

OiŞ TABiBi Ali RiZA FEYZULLAH 
ANKARA: BALIKPAZAR CADDESi: No. 3 TELEFON 1098 

....................... ı ....... mm!llll!J: .. ~mmıaımı ....... 

İstanbul sekizinci icra daire• 
sinden. 

Bir borçtan dolayı haczo
lull'an bir adet bölme bir 
adet yazıhane iki adi dolap 
iki koltuk iki adet cıgara 
iskemlesi 12 Nisan 1932 tari· 
hine müsadif sah günü saat 
IO dan 12 ye kadar Galatada 
Ömer Abit hanında 4 numa• 
rada paraya çevrileceği ilan 
olunur. 

İstanbul sekizinci icra dai
resind~n. 

Bir borçtan dolayı mahcuz 
bulunan bir koltuk iki kanepe 
12 Nisan 1932 tarihine müsa
dif salı günü 13 ten 15 e ka
dar Taksimde Taksim bahçesi 
karşısında Muhlis beyin apar
tımanında 3 üncü katta para· 
ya çevrileceği ilan olunur . 

tercüme11 l~a. Arapçasile Birlikte Kuranı ker~m 
B01Gk TUrlr alimi Cevdet Paıanıa IGra: Kurıualyemlal hul dotna e .. rl ıerlfl• 

mUkemmel elllllsl 200 kw-uttur. Kaymaklı kliıt ve alba y .. ld&~la dltu.l 
300 kuruıtur, Nliahalan aııcbr. 

Hayatı Hazreti Muhammet 
Kıymetli eserin tekmlll ciltli SOO kunattur. 

Mufassal İslam Tarihi 
Clltllal 200 kuruttur. 

Meşahiri İslam Me:~~n:Ser 
kuruıtur. Bu kitaplardıua posta Ucretl alınmadan gl•clerlllr. 

Merkezi: Tiirk Neıriyat Yurdudur. 

Bayram Günlerinde Türkiyede 

YALN iZ BiR GAZETE ÇIKAR 
Bütün Memleket Sadece 

"Hililiahmer ,,i okur 
" Hilaliahmer ,, de çıkan ilan yüz binlerce 
halka hitap eder. Şimdiden yer tutmak için 
lstanbulda Y enipostane karşısında Aksaraylılar 
hanında " Hilaliahmer " sabş deposuna müra

caat ediniz. Ti. 22653 

FiKRi TEVFiK 

Taksimde Cumhuriyet 

abideıi karııaında No. 4 
Yeni 58 inci tedrlaa t devreal Ntaamn 

13 llnde baılıyacaktır. MUddet 3 ay. 

deraler haftada 4 ründUr. 

Tedrla Gcretlerl ; 2) • 25 • 40 • 50 lira· 
dır. Mektebin matbu proırraauada blltltn 
tahillh Ytı ıeraltl bulacaksınız, adre

slnlııtı meccanen g3nderlllr. Karıt mua• 

meleılne batlanmııtır. Amat3r kadın •• 
erkeklere mah auı aJnca bir kuraumas 
vardır, 

• Telef en: Beyoğlu : 2508 

İstanbul Belediyesi ilanları * 
Fatih Be ediyesi Müdüriyetinden : 

Mevkii Nev'i No. ihale T. Gnno S 
Fatih Hafızpaşa cad. Belediye binası 26- 4- 932 Sah 14 

mevkii 
Fener Abdisuba.şı mahal. 
Patrikhane So. 
KUçükmustafapaşa tekke So. 
Ka!tapilyas ma. trumvay ca. 

2 baraka mahaL • 
mutbah mahalli ., 
33 No. dükkan itti.sa· ,. 
salinde tarik fazlası 

• ,, 

" 
• "' 

Balada mevki ve nevileri ve iba!e tarihleri yazıla mahaller ica,. 
verileceğinden taliplerin vakti mezkurda Daire encümenine lüzum• 
müracaatleri. .. 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz albn• 
alınan Zehra Hanıma ait Buik markala 1389 No. lu otomobil Nisa• 
nın yedinci perşembe günü Taksimde Ayaspal!Ja caddesinde 37 No. lo 
Jozef Ef. nin Garajı önünde saat 11 de bilmüzayede satılacağı ili• 
olunur. 

lstanbul Beşinci icra Memur

luğundan: Mahcuz ve paraya çev

rilmesine karar verilen (50) kutu 

bisküvi ve 15 sandık sardalya 

4 - 4 - 932 tarihine müsadif Per-

l şembe günü saat 12 den itibaren 

Galatada Beyazıt mahallesinde 

Minerva bisküvi fabrikası önü od• 

açık arttırma ile sablacağı ilA' 
olunur. 

Son Poata Matbaası 

l Sahipleri: AH Ekrem, Selim RafJP 
Neıriyat Müdürü: Selim Ratıp 
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