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Mektep Şehadetna- DiİllllEl:ll-~amzi~iD&Uıı:~m:llCll-.;ıE:ll.'(3-~~-ml:ES--~~~ Hariciye Vekili 
Bugün Gidiyor meleri Kaçak.çılığı 

fikir yOrütüyon 

Mekteplere talebe ıokmak 
için veıika H ıehadetname 

aahteklrhit yapan bir ıebeke 
me1daaa çıktı •• bunu, ilk 
elarak .. Son Potta " haber 
nrdi.Bu elim h&dlıe münase-
1.etile ıBrOştOğOmüz halk bu 1 
irfan ıuikaattoe kartı ı3yle ' 

Uu B•y ( Cerrahpaıa Kaıganl mahal• 
leıl 75, 

- GOmrilk kaçakçılığı, albn 
kaçakçılığı dünyanın her tarafında 
ıörillüp işitilen ıeylerdendir. 
Bunların zararları nihayet devlet 
hazinelerini alakadar eder ve 
maddi olur. 

Fakat sahte mektep diplo
mast vermek bir nevi irfan ve 
hars kaçakçılığıdır ki bu mane· 
Ti hırsızlık karşısında gümrük 
kaçakçılıkları hiç kalır. Bu ka
çakçılara verilecek ceza da çok 
ağır olmalıdır. 

Fevd Bey (EyGp lıkelc caddcal 123) 

- Şu günlerde gazetelerde 
n çok okuduğumuz şeyler ka

çakçılık hadiseleridir. Bugün de 
buna şehadetname kaçakçılığı in
zimam etti. 

Ôyleya bir çocuk cennetlik 
vncuda ne zahmet etsin. Haylaz, 
haylaz sokaklarda, dolaşsın, hiç 
kafasını yormadan beş, on lira 
vererek bir diploma alsın buna 
irfan korsanlığı derler. 

Jf-
Muıtafa Remzi B. ( Muallim Fatih Atpa

urı ıı) 

- Bu iğrendirici ve tüyler ilr
pertici hadiseleri biz de kulaktan 
lculağa işitiyor ve fakat bir türlü 
ihtimal vermiyorduk. Çalışanlarla 

ç.alışmtyanları hayatta müsavi bir 

hale getiren bu diploma kaçakçı
lığa çalışan kçılığt talebenin he-

veı-.ıini kaçmr ve mekteplerden 
oğutabilir. Bunların içinde 

mesela Tıbbiyeden ıehadetname 

almış birisini tasavvur ediniz. 
Buna binlerce inCJanın sıhhat ve 
hayatı tevdi 'edilecek, hastaları
mıza bakacak, artık feci h:ıbet-

i:r.: tasavvur ediniz. 

Yumurta Ucuzladı 
Havaların ısınması dolayısile 

yumurta Hatları düşmiye başla

mıştır. Bir hafta evvel 27 liraya 
satılan bir sandık yumurta dün
denberi 24 - 25 liraya kadar 
düşmüştiir. 

Karaya Oturan Vapur 
Geçenlerde Karadenizde karaya 

oturan Leandroıo i.ımindeki Yunan 
-.apuru kurt rılmışhr. 

Maliye Ve 
Liralık s·r 

e 
v 

üz Bin 
• 
kame Etti 

Maliye Vekileti, kambiyo kaçakçıl:ğmdan dola
yı birkaç kişi aleyhine yüz bin liralık bir dava 
açmış, dün ikinci ceza mahkemesinde davaya baş
lanılmıştır. iddiaya göre, Sitminof Mitis, kardeşi 
Alber. Banker Salamon ve lzmir sarraflanndan 
Sabi Efendiler borsa haricinde ~6 !9 İnRilİZ lira
sı satarlarken cürmü meşhut halinde yakalanmışlar-

ni temsil eden avukat Ömer Faruki, Osman Nuri 
ve Ahmet Nuri Beyler kanun mucibince bu sarraf-

ların yüz bin lira para cezası vermesi lizım 

geldiğini öylemişlerdir. Müddeiumumi de ayni 
iddiayı ileri sürmüş, ayni zamanda m'1znunların 

hapse atılmalarını da istemiştir. Muhakenıe, tetki
kat için 12 Mayısa bırakılmıştır. dır. Dünkti muhakeme celsesinde Maliye Vekaleti-

Bir Senelik 
• 

icra Dosyaları 
Tetkik Ediliyor 

Adliye Müfettişleri diinden 
itibaren grup halinde lstanbul
da icra reisliğine merbut ( 8 ) 
icra dairesile Fatih, Eyüp, Beşik
taş Yeniköy, Beykoz ve Adalar 
sulh icralarını teftişe başlamış

lardır. icra dairelerinin birer 
senelik biitün muameleleri ayrı 

ayrı tetkik edilecektir. 

Konkordato Teklif Etti 
Balıçakapıda mobilyacı Leon 

· Şal om Efendi alacaklılarına kon
kordato teklif etmiştir. 

İflas al ehi 
Bir İşlemeci Borcunu 
Vaktinde Verememiş 

Uzunçarşıda Caferiye hanında 
işlemeci Anastas Araboğlu bor
cunu vaktinde veremediği için 
alacaklısı Hayim Haham Efendi 
tarafından lstanbut icra riyasetine 

müracaat edilmiştir. Borçlunun 
Ticaret Odasından iflasa tabi 
olup olmadığı tahkik edilmiş, 

alınan nıüsbet karara göre Birinci 
Hukuk Mahkemesine müracaat 
edilerek iflası istenilmiştir. 

Uzeda Polis Kultibesi 
Tpokapı Sarayı Müzesinin 

Gülhane tarafının boş ve bostan
larla muhat bulunması nazarı iti
bare alınarak buraya bir polis 
kulübcs! ikame edilmiştir. Burada 
gece ve gündüz polis bekliyecektir. 

Hapishane Teftiş Edildi 
Müddeiumumi Muavinlerinden 

Muhiddin Beyle Tabibi Adli En
ver Bey dün hapishaneyi teftiş 

etmişlerdir. 

1 
Seyyah a Bimarhaneden 

Gelecek Seyyahların Mem- Bir Hasta 
nurı Edilmesine Çalışılacak ı;t• • 

Alakadar daireler, memleke- r ırar Ettı 
timize seyyah celbi ve gelen sey
yahların memnun olmaları i\-in yeni 
birtakım esaslar düşünmektedir
ler. Gelen seyyahlara eski eser
lerle beraber, istihsal ve ihraç 
maddelerimiz ve imalatımız hak
knıda da malümat verilecektir. 
Seyyahlann bazı satıcılar tara
fından aldatılmaması için yanla
rına iyi rehberler konacakbr. 

18 Bin Ura Ceza 
Giimrükten eşyR kaç1r.rken 

yakalananlar hakkında giimriik 
idareleri kaçırılan maim cinsine 
göre ceza kesmektedir. Kaçakçı
lar bu cezaları vermedikleri için 
hususi giimrük komisyonu tara· 
fmdan bunların birer sene müd
dt!tle . hapi leri istenilmektedir. 
Dün ele dört sandık ipekli kaçı
rırkeı yakalanan bir komisyoncu 
isle ıilen ( 18497} Ura cezayı ver
mediği için hususi komisyon 
hapsini istemiş ve müddeiumumi
lik kendisini tevkif ettirerek ha
pishaneye göndermiştir. 

Bir N ~şriyat Davası 
Dün ikinci ceza mahkemesin

de "Akbaba ,, gazetesi sahibi 
Yusuf Ziya Beyin temyizden 
nakzen gelen davasına tekrar 
başl 11dı. Müddeiumuminin evra
kı tetkik etmesi için muhakeme 
başka güne talik edildi. 

Bir Hademe Yaralandı 
Remzi ve Haydar Efendi is

minde iki mektepli genç dün bir 
motcsildetle Kadastro dairesi 
önünde yaya kaldırma çıkarak 
Kadastro hademesinden Halis 
Efendiyi çiğnemişler, lincaldarın

dan ve muhtelif yerlerinden ya
ralamışlardır. Fakat kaçarlarken 
yakalanmışlardır. 

Rami civarında iki gündenbe-
ri garip bir adam zuhür etmiş
tir. Bu adam beline bir battani
ye sararak sokaklarda dolaşmaya 
başlamıştır. Rami jandarmalan ! 

bu garip adamı yakalamışlar ve 

tahkikata başlamışlardır. Netice
de bu adnmın akli muvazenesi 

yolunda olmadığı anlaşılmış ve 
bunun dört gün evvel Bakırköy 
bimarhanesinden kaçan Şemset-

tin oğlu Ahmet isminde bir 
hasta olduğu meydana çıkmışbr. 

Bir Kaçakçı 
Dün Hapis Ve Para 

Cezasına Mahkum Oldu 
Orhangaıiye merbut Mahmu-

diye köyünden Ali oğlu Salih 
bir çuval içinde kaçak tütün 
götürken yakalanmıştır. Çuval
dan 23 kilo kıyılmış tütün zubm 
etmiştir. 

Salih dün ihtisas mahkeme
sinde sorguya çekilmiş, suçu 
sabit olduğundan ( 6 ) ay hapse 
ve ( 120 ) lira para cezasına 
mahküm olmuştur. 

aarifte işler Çoğaldı 
Maarif müdürüyetinin işleri 

fazlalaştığmdan İstanbul ilk ted
risat müfettişlerinden Muharrem 
Bey hususi, izzet Bey resmi 
mektep işlerinde mlldür Beye 
yardım etmeğe başlamışlard1r. 

Ceviz Ve ısır 
Macaristan hükümeti itballb 

tahdit etmiştir. Türkiyeden Ma
caristana ithal edilen mısır, ce
viz, kendir, kenevir ipliği de tah
dide tabi tutulan eşya arasın
dadır. 

Dün aabah şehrimize gelen Te~· 
fik Rilttü Bey Tokathyan • otelin' 
İnmiı ve dün bazı ziyaretler kabul 
etmiıtir. Tevfik Rüştü Bey bugilıı 
trenle Ccnevreye hareket edecektir· 

Bir Katil Yakalandı 
Burdur zabıta ı, üzerinde külli· 

yetli miktarda kağıt ve albn par•r 
müc:nherat bulunan bir adam yak•· 
lamıthr. Tahkikat neticesinde b' 
adamın geçenlerde Ödem· ~te öldİİ' 
rlllen ihtiyar Hehmet Ağa ile kari' 
sının katillerinden olduğu nnlaşıJııııf 
ve yakalanarak lznıire göndcrilmi ti~· 

AbdUlhamidin Verese Vekmerı 
Tevkif Edildiler 

.. Taymiı" gazete inin vcrdiğı 111•' 
IGmata nazaran Abdülhamidin emlj
kini kurtarmak v" bu eml&k ve arıı• 
z.inin kaldığı devletler aleyhine da"' 
ikame etmek (iıcrc vaktile teşck1'ol 
etmlı olan bir tirketin müdilrü il' 
yeğen) Cenevrede tevlt:if edilmişlet' 
dir. Bant r bu İf için 2,000,090 lsvir' 
re &anJ{ı dolandırmakla maznundul"' 
Jar. 

Spor 
Bugün Zengin Bir Spot 

Günü Geçireceğiz 

Bugiln gerek Taksim ve gerekt' 
Kadıköy ıtadyomlarmda birçok nı0' 
tabakalar yapılacaktır. Taksimde n~ 
maçlanna devam edilecek, Süle)1 ırıt 

niye - Vefa, Eyüp - Kumkapı '' 
Beykoz • Anadolu kulüpleri çarpış• 
cakbr. 

Kadıköyündc sahanın temel atnl' 
merasimi yapılacak, ayrıca feoef 
ve ıtanbutspor atletleri birçok ı:ııO' 
sabakalar yapacaklardır. Ayni .,,, 
manda her iki kulüp birinci, iki~~ 
ve GçGncü takımlara rasanda fut~ 

maçları icra edilecektir. 

lzmirde Zelzele 
lzmir, 7 (A.A) - Bu sabah a•1 

7,57 de bir zelzele olmuştur. Ha•• 
rat yoktur. 

Fransada intihabat Ucadelesi' 
Paris 7 - Fransa intihabııt 

mücadeleleri bugün açılmışbr. 

F ransada Casusluk 
Paris - Marsilyada ayni ail~ 

ye mensup 5 İtalyan casusu tef" 
kif edilmiştir. BunlJr Kraı~ 
fabrikalarında yapllan yeni Frııo' 
sız tayyare topu hakkındaki nııt' 
lümab bir ecnebi hükümf."tiıs' 
verdiklerini itiraf etmişlerdi:. 

Afgoncuların 
Teşebbüsü 

Ankaraya giden afyonculllJ' hetl 
tinden buradaki arlrndaşlanna 
telrraf gelmiştir: 

.. Karabisar, Bolvadin heyeti gel~ 
Burdar ve Isparta heyeti yoldadıf 

Makamata her faraftan telgrall• 
gelmektedir. Müttehiden çalışıyorı.ıJ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg, Manav Dükktimnda J 

1 - Hasan Bey: Yahu dikkat ,. edi
yorum. Elin yaftalardan ayrılmıyor. Evirip 
duruyorsun, çevirip duruyorsun. 

1 

2 - M:ıııav: Buna manav s•rrı derler 
Hasan Bey. Herkese söylenmez. Fakat 
sen uğrumuzsun, sırrımızı da öğrene
bilirsin. ... 

3 - Manav ( Hasan Beyin kulağına 
eğilerek ): · Yaftaların bir tarafında 40, 
öbür tarafında 50 yaz.ılıdır. Belediye Me
muru gelince ve gidince .•• 1 

4 - Hasan Bey: Tevekkeli fiatler ad'rll 
başına değişmiyor. Meğer ipin ucu Jıt1 
.. geldi - gitti n tahtalarında imişi. 



Hergün 

Mündericatımızın çoklu
lundan Dercedilememiş
tir. - ·-----·-· .. --· 1 ••• 

Yeni Bir 
Kararname 
Neşredildi 

Ankara 7 - Memleket ikb-
1adiyabm koruma kararnamesine 
ıeyl olarek Heyeti Vekilece yeni 
bir kararname netrec:lilmiftir. 

1 - Bu kararnameye 16re 
laer ay bqında tGmrDklere tncli 
edilmif olan kontenjanlar laer 
biri ayn ayn etJıua ait ••ft11t 
\eyannamelere tescil 11umarua 
llruile ve meYCUt koatenjanua 
alt.ela biri verilmek mretile he-
men tevdi olunar. 

Tevdiden seri kalan kısım ilk 
numaraya verilir. Yine artan kı· 
- balaana mliteakıp numara· 
J• verilir Ye bakıye kaldıkça bu 
~· devam olunur. 

2 - 1 1940 numaratı karar
namenin birinci maddesinin &çiin
cü fıkrasındaki "listedeki konten
janlara mahsuben gümrüklere 
Yiirut eden eşya vlirut fıkrum-
dan sonra " müracaat ,. kelimesi 
illve olunmuıtur. 

3 - Yolcu beraberinde olarak 
•apur ve trenlerle Tilrk liman ve 
rarlarına gelen ve giimrllk re .. 
~--minhayselmecmuu 50 Ttirk 
-..uıı tecaviiz etmiyen ve tica-
rete arzedilmiyecek o"'8 ew• Ye 
laa_yvanat kontenjan lu1linde ola
rak ithal olunur. 

4 - Kimyevi sGbreler A 
liat..U.e Ulve olanmUftur. 

Ağrıdığı Maznunları 
BiW., 7 (ffaaual) - Ajrıclata 

alUDualanadU OD alta kiplik bir 
bfile ıelarimlze retirilmiflerdir. 
llamunlana ellerinde kele"9 
roktur. Adaanya ıln~ 
lerclir. NiYAZi YILILU 

Y•nistandı T•JJarl Kazası 
Lari.s.ı y ......... ). 7 -

UÇQf • eri yapan iki askeri 
tayyare handa biribirlerile çar
Plfmlflar, 3 tayyareci zabit öl
mOftlr. 

Hint ~onfer~nsı Menediliyor 
'f enı D~lbı. 7 - Hint hüktı

f'!~tı, J?elhıde toplanacak olan 
nınt Mılli Kongresinin men'inde 
karar vermiıtir. 

Taksitli Sabşlar 
Hükumet Ödeme Müddeti

ni Uzatmak istiyor 
Ankara 8 ( Hususi ) - Evvel

ce Bekiz taksitte ldenmek prtile 
latik6metten mal alanlar için 
1~ bir llyiha hazırlanıyor. Bu 
~a g6re ziraate ve maha-

iaklnıaa tabaia edilen 
~ .. Ye emllkia borçlara 20 
~ ldenecektir. 

Danka Yangmlar 
...J'GllkoJ>Uanda oturan Madam 
.ar__~ Sofiye ait evden yanaın 
....... Jamndaki 8 numarah eYe 
..... ~~t ederek her ildai laamen 
~-..fi halde llDdlrGlmllttilr. 

ZaroAğa 
Macar Gazetesi Ôldü-

iünü Haber Veriyor 
.._ P8ftecle çıkaa Peştinakl -. 
A deki Macar ıueteli Zaro 
.. :- Londrada bir otomobil 

geçirdiğini, bir mliddet ::r- ia lldGtllnll yan yor. Fa· 
llittlı-~ .. ber henllz teeyyOt etme-

Son PostanınResimli Makalesi il Ketum Olma/c il] Sözün Kısası 

1 - Kartımızclakille itimat 1 2 - Aizıncla bakla lllanmı-
lıiui telkin etm., munffalayeti- • 
mb içia bafhca aaıWerden yan, 111' 1aklama11• bilmıyen 
biridir. insandan herkea kaçar. 1 

3 - Bir •anı dinlemekle lfta 
etmek ua11adald meaaf.,ı kulakla 
•tı• araaandakl meaafe ile alçmeı· 
Hk, ..... elikte• kurtulabillrb. 

• SON TlıLGRAF HABERLERi 

Buhran Ve Müsakkafat 
Vergileri Tezyit Edilecek 
(Bat tarafı l in .. l sayfada) 
Gerek Fırka Divanıma ka· 

rarlan, gerekse malt komİlyonun 
nporu timdi fırkanm meclis rrupu 
tarafından mOzakere Ye ml-
nakqa edilecektir. Grup yana 
sabah Afyon Meb'usu Ali Beyin 
riyasetinde toplanacak •• mlu
kerelerine bqlıyacakbr. 

Ankara 8 - 9.12 blttçeainin 
170 milyon Hra Gzerinden muva
zeneli bir tekilde teabiti için 
Fırka Divanının dinkti içtima
lannda verilen kararlar hakkında 
bazı maltimat tere11uh etmekte
dir. Bu mal6mata ıöre dibı veri• 
len kararlardan en millıimmi buh
ran ftl"Iİlbl• aittir. 

Slyleadlllae sar- .... Ye 
lcntlsck.a lteailalek mntile .._ 
- ... wrp.111 .. ...... daha 
artbnllDUI çok muhtemeldir. 
Baadan b .. ka bu Yerıi 30 liraya 
kadar olan lllUf ve tlcretlerdeıa 
almmadıjı gibi Ankara ıehri için 
altmıt liraya kadar olan maq ve 
Ucretler de veraiden istisna edil
miıti. 

Yeni kararlar mucibince bu 
gibilerden de yüzde on niıpetin
de buhran vergisi alınacakbr. 
Kuvvetli bir ibUmale gire verp 
nin yeni ıekli ı&yle olacaktır : 

Afyon ihracatı 
lstanbul Sabş Merkezi 

ittihaz Edilecek 

150 liraya kadar ybde 20, 
151 den 350 liraya kadar 71lzde 
22, 351 den 600 liraya kadar 
ytlzde 28, 800 liradan ~ da 
yGzde 34 buhran ve..,W kesi
lecektir. 

Bundan bqka bina irattan 
verfİIİDe de bir miktar um yapı
lacaktır. Aynca g&mrllk resmin
den muaf tutulan iptidai madde
lerden bir kısmı için verıi alına• 
caktır. Şeker istihllk y~ dı 
bir miktar tezyidi muhtemeldir. 
T etviki Sanayi Kanunundaki mu
afiyetlerin ilpaı tuanurlan fim
dilik tehir edilmittlr. Bu muaff. 
yetler ilerde ilp eclille bUe eakl 
mlieueaelerha bandu isti1na11 ve 
ancak yeni tetkil edilecek mn ... 
...... tepnill mahtemeldir. 

Oh t.raftaa memurlarclaa 
tekalcliye U.Um..ı tuanarlan 
da tehir olunmQfblr. Buaclaa bq
ka mlukbfat nraWacle maliyece 
herkain bir ikametslhınclaa lula 
olarak akailaruua Yergiye Ubi 
tutulmuı gibi bir eau aranıl
maktadır. 

Otomobil n otob&alerdeıa de 
bir miktar •ersi alınacata ıibi, 
b~ bankalara bahtolunaa pal 
muafiyetleriaia .ilıasa da tuaY. 
Yal' edilmektedir. 

Ankara, 8 ( Haauar ) - ffl-

Moskova 
Seyahati 

Ankara, 8 (8-1) - Ba.Ye
kil P ... ile HarieiJe Vekili f.,.. 
fik Rottl Be~ Moakovaya ya
pacaklan Hfalaatia pro,ramma 
aefirimiz Hlaeyia • l_{asıp Be1 
MolkoYadaa ı•tinaektecllr. Siirt 
Meb '11111 Mahmut. Yanaa Nadi, 
Halda Tank, R...- Etref, Hay
dar Rtlftl, Mehmet A8am Beyler 
Bapekil , ... ,. refakat ede
ceklerdir. 

Alman llltihallatl 

kametin latikraz yapmak istedi· 
ji teklinde ortaya ablan pyialar 
fiddetle tekzip ediliyor. 

Fırkanın Teblili 
Ankara,7 (A. A.)- lımet Pf. 

Hauetlerinin riyaseti albnda top
lanan C. H. F ırkuı divanı 932 
aeneai mali vaziyetini ve bltçe 
projesini mlltalea etti. Fırka grupa, 
maliye tetkik komisyonunun raporu
nu ve hllk6metin malimat YI ted
birini uzan boylu tetkik Ye ml
nakqa etti. DiYu blltlba tetJd. 
kaba aeticelincle 932 bltçeliala 
takriben 170 milyon blzalarmda 
emniyetle muvazene edebilecetbd 
mllphedı eylemiftir. Dltllnillea 
tedbirler memleketin buda
ldl ....... .. fiat ...... 
lerile Uealdi olclafa ıiW 
memleketia claWll " Uricl _. 
nl7etial ............. ...... 
ye bitçi tec&,eleriaia tam ... 
umm• karar ..W,ette ı&1dmlt
tllr. Di'fUlll tam matabakati ile 
nrdu aoticeDÜI Cllmhari1et 
Halk Fark.. papa heyetl
amumlyeaine HYkhıe karar 
yermlftir. Mali meselelerba B. M. 
mecliainde takip edecetl iatika
m-.ler ırupua m3zakerelerl aotl
cuinde anlaplacaktır. Fırka gu
rupa 9 niaan cumartMi pi 
maalcereleriae bqlayacakbr. 

Millet Meclisinde ----Dün Bazı Yeni Layihalar 
Kabul Edildi 

Aalrara, 8 ( HUIUll ) - Millet 
MecJiliain dihıklt celsesinde Utak 
Şeker Fabrikuı MtldtlrllltGne 
tayin olunan Meb'UI Remzi Beyin 
meb'ualuktan iatifua kabul edildi. 

Aıu 
Bir 
Suikast 
~-------------- ~ 

Son Po-ta, uydurma fehadct-
nameler aatu meafur Wr t..U
klllll haber Yerdi. 0JmJaalar ile 
okumayanlar aramdaki hukuki 
farkları, btlyllcek bir para muka
bilinde kalchnYermeyi taalalalt 
etmif a6rlbaeıa bu tetekkGJ• ...... 
ler, Tllr.k irfaaınm lemeU.. 
kundak koyan tuilcutplardaa 
batka l»ir .., delillerdir. a.... 
m&d kapayap ta fadan•• eap.. 
lijini " derinJitiai dlltllllace 
t&ylerimizin lrpermemell .... 
k&n midir?.. llk•elcteptea ,. 
çılunıt. ya ç•k-amıı lnaa d ..... 
celi bir ıeıaç, orta mekteptea 
belki koYUJm .. mac.a dlltkW 
diğer bir aclua, .,.....,._ 
etiğine adım abDUllf ltlr 
bqkua, yıllarca g6z ... 
d6killerek temin olanaWlecek 
vatani ve kanuni haklara .,..._ 
kunetile bir llhzacla tuarraf 
edebilsin? •• Ba, faciadan da ,aı.. 
aek bir ıeydir, dllpedlll bir 
fellkettir. 

ektep tahsiU, yabm blal 
temin etmez, bak ta toYlit ed-. 
Memurin Kanununa r6r• Dnlet 
hizmetine girmek için 1iae tabll
lini bitirmit olmak lllimclır. O.. 
mek ki o tahlill ı&renler, o ball
kı da elde etmif oluyorlar. Aca
ba ltu nimet, fne tekilde Ye De 
fibi ldllfetı .. . btlamlaralr elde 
eclilmiftir. 

Genç .... ld ıeak .........., .. 
rak mehtap albada dene çalaf
mafbr. Yine ıoaç var ki çorap-
111 potinleri• karlar Ye çamur
lar içindı ,...,.... mektebim 
srltmlttlr. Ya oalana .a.a.ı?
Rekaclar Nlıa " ...... w 
WIBis ld aç ....... ,. ' ......... 

=-~·;:: ....-.= = miflercli'. 
Me1dalua çabnlaa ...ı. te-

f8kldll. o " ... ..,.. ,.... 
itte bu ............ .._ mabdclte 
tahammlllw temia ettill .-... 
bir ÇAJll' aatar srlbl ,......... 
tuna. buna satmu claa1etial laı
tiklp etmekten pldamemitferdir. 
Cllrllm ile ceaa aramada idil ltlf 

Diapet aramak urarl ile ba aclamt. 
ebecb bir ..._ altma abma•mr. 
Vatanm irfwaa mikutecleal9N 
ancak bayle bir ceza ,.....,. 

Rasat lltlhasıı• 
Han nudı içia hllklmet 

tarafmdu çaiırdaa prlf_. 
Kari Lenayder diba .......... 
ıelmiftir. r -----

ra,vikı San&Ji Menleıl 
Tetrila Sanayi Kammamlald 

muYafaldyetı.ia latwdll•-811 itil 
t-.ebbllate balaamalc .... ,..,. 
braya ~dea una,I lley.ai .... 
11adu Nazmi Nuri Be, cila ... 
rimlze cllnmlftlr. 

lzmir, 8 (Haaual) - Ankara· 
dan ıelen mal6mata gire, afyon 
meselesi etrafında Sırplarla yapı
lan itillf ve mutabakat 111 ıekil
dedir. Afyon ıatıı merkezi IStan
bul olacak bizim iki, Sırpların 
bir memuru bııluaae&ktır. Sabı 
miktarının dlrtte Bçllnll biz, d&t· 
te birini Sırplar temin edecektir. 
latanbul t&ccarlan afyon ihraca
bnıD bir elden yapılmuuıı iste
mekte idiler. Halbuki tehrimiz.. 
deki tlk:carlar, ltuna nzı olma
makta, aerbeat barQdmamm la-
temektedirler. Ad,... 

Ardm VilAyat Konaj 
Aydan, 7 ( Hususi ) - Yeni 

yapılan Villyet konağının küpt 
rumi buılln icra edildi. 

Berlia 7 - Çelllc mltferlller 
Hindenbarp .-nan etmek için 
Hinclenbarp reJ ......ıer hak
kında farkanua atedenberi ceza 
tertip etmeal _...den YUfeç
miflerclir. Koemilbers teWz U
ta.iyonu da Bat•ekil Braainr'iD 
nutkuna netrebaektea YUPÇ
mi9tir. 

Sonra 1341 HDesi Mavueael 
Umumiye Kanununun 45 inci 
maddeae teftibn mal alma•ıı 
olan mUf ahiplerinia IUNtl 
temİDİDe dair baaan ikinci 
mlzakereai yapılarak lrabal edll
miftlr. 

Gllmrlk ku•an• 107 iac1 
maddfİİllÜI tacliliae Ye 903 No. h 
kanunun 13 inci madclesiaia ll
ı•aa dair kananlana ildacl 
mOzaker.Jeri 1apdarak kabal 

Avukatlar 
Arasında 

edllmiftir. 

/STER /NAN, /STER iNANMA! 
Şu Ht1rlara lzrnir ıazetelerlndea aldda 
•Kahve tiryakileri arpa H nohutla kanthnlmıt 

kabveyi dahi ,Oç1ükle tedarik edebilmektedirler. 
Kahveden ıon•a ıaz ve benzla leretleri de ferlada. 

Kahve fıatlarının yükselmesi, lz1Dlre nl1aa aJI için 

375 çuyaJ kahH Yerllmealnclea ileri ıelmlf. Gas ft 
benzin fiatlan acaı.. nlçla yOluelcH?. 

Bu . .Jueclald •oa aatırlu ibtlkAr 1DUU1na ahndıta 
takdirde, bGtGn tedbirlen ra~i:ju bam clr'etklrlarua 
lhtılrir 1apmalctaa çekinme eri kolarca anlatılar 
811 ltleria hakiki eararmı anb1altllditimıze. 

/STER iNAN. iSTER INAN.l'tl Al 

• 

Tunif Haberini Avukatlar 
Nud Kartıladı? 

AdHJe V eklletinln, aYUkatlart 
mahkemelere g6re tuaif etmek 
latecllli teklinde baza haberler 
ortaya ablmaktadır. Bu laaw 
avukatlar aramada b&ylk allka 
uyandırmıtbr. 

Bir kı11m avukatlar tunilia 
ancak iki t&rlll 1apılabilecetia1. 
eAsen buoun llbumlu birtey ol
dupa llylemektecHr. Bir kıaua 
av.Ukatlar iae bunD11 bizde heaOı 
tatltlk lcabiUyeti olmadıja kaaa
atiadecllr • 



4 Sayfa 

Gençler İçin 

1 

Başkaları 
Gibi 

1 

1 

Olabilir Misiniz? 
Dünyada insana yalmz bir şey 

alakadar eder, kendisi. 
Diğer bir tabirle, dünyada 

bizi en ziyade alakadar eden şey, 
yine kendimizdir. 

Bu umumi kaide bize ~u 
hakikati telkin eder: Baş
kası olmayı öğrenmek başkası 
olmaktan maksat şudur: Kendi
nizi muhatabınız gibi düşünür 
ve onun gibi hisseder görünmek 
bunu ne nekadar muvaffakıyetle 
yapabilirseniz, okadar muhata• 
bınızı cezbe muvaffak olursunuz. 

Başkalarını fetbedemediğimiz 
:zaman, onlar gibi olamadığımız 
:&amandır. 

Meseli anne ve baba, çocuk
larını terbiyeden acizdirler. 

Bir hatip, kendi fikir ve his
lerinden tecerrüt edip samilerin 
fikir ve hislerini temsil etmedik
çe, dinleyicilerini alikadar ede
mez. 

Bir avukat, hikimi; bir mu
harrir kariini elde edebilmek, 
kazanabilmek için, onların fikir ve 
hislerini benimsemiye mecburdur. 
Başkası olabilmek, değil yalnız 
dost kazanyayı, fakat hayatta 
muvaffak olmayı da temin eder. 
Bu sayede kendinizi sevdirebilir, 
müşterinize istediği.niz şeyi sata
bilir, istediğiniz yere intihap 
edilebilir, sevgilinize kendinizi 
sevdirebilir, gülüm balım olur
sunuz. 

Bu hakikat yalnız fertler ara
ıında değil, cemiyetler arasında 
da doğrudur. 

Anlaşamıyan miUetler, kendi
lerini biribirlerinin yerine koyup 
ta düşlinmiyenlerdir. 

Muvaffak olmak için berşey
den evvel başkası olmayı 6ğre-
Diniz. 

Kuduz ..• 
Gemlikte On iki Kişiyi 

Köpek Isırdı 

Gemlik, 6 (Hususi)- Burada 
on iki kişi kuduz bir köpek ta
rafından ısınlmışlardır. Köpek 
6ldürülmüş, kafası kesilerek İs
tanbul Daülkelp tedavihanesine 
gönderilmiştir. Bu suretle hayva
nın hastalık derecesi fenni bir 
surette tespit edilecektir. 

Adana da 
Esrarengiz 
Bir Cinayet 

Birkaç gün evvel Adanada 
Perice bucağı denilen yerde ba
tı gövdesinden ayrılmış bir ceset 
bulunmuştur. Derhal faaliyete 
geçen zabıta bugüne kadar he
nüz bir iz elde edememiştir. 
Cesedin hüviyeti, faillerin kimler 
olduğu ve cinayetin neden ileri 
geldiği henüz tamamen meçhul
dür. 

Mersinde Hububat Satışı 
Mersin, 6 ( A. A. ) - Borsa· 

da yeni sene mahsulünden teslim 
edilmek ü1ere dört kuruş 15 pa
radan 200 ton Ceyhan malı arpa 
ile 5 kuruş IO paradan 400 ton 
Anadolu mala çavdar satıldı. 
Cavdar f ıntinde tereffü vardır. 

.,ON Pe\STA 
" 

Nisan 8 

• 
ME T HABERLERi Söz Aram12da 

-----ac:ım----~mEl!'.:lm:mz:ı _________ İş Kadını 
Gençlik Ve Köylü Başbac:a Evlendikten 

~ Sonra Ev Kadını 

Afyonkarahisar 
Görmenin 

1 
Birçoklarının ev hayatı yıkılıyot· 

H ık E • F d ı Kadımn yeri evdir. Kadın evir a vı ay a 1 ş de oturmalı, ev işile meşgul ol-
mali. Yuvayı yapmalı demelerin• 

S K f • ve kadının iş hayatındaki muvaf-JTrJ D J eş etti fakıyetsiztiğini hergün yüzün• 
vurmalarına rağmen, bugün arblı 

Afyon (Husu
si) - Şehrimiz
de Halk Evi faa
liyeti, diğer şe• 

birlere nisbetle 
daha istifadeli 
bir şekilde de
vam etmektedir. 
Bugün lstanbul
da Halk Evi bile 
henüz intihabat 
işlerile meşgul
dür. Halbuki Af
yon Halk Evi 
asıl maksada var• 
mak için çoktan 
gayrete geçmif Afgonkaralıisar Halk ctt1İ 6inası 
tir. Her cum ... 

kaynaşma vardır. Hemen her idare eden gençler, köylUleri pa-
günü bizim evde mutlaka bir l rada kalırlar. işte Halli Evini 1 
gece de muntazam ve faydalı zar akşacıı evde toplamayı dü· 
toplanhlar yapılmaktadır. Fakat şünmüşler ve bu tasavvuru, da 1 
bizim Halk Evinin en semereli derhal tatbik etmişlerdir. Gece-
içtimaı ( köy gecesi ) dir. O ge- leyin eve gelen köylülere, anlı-
ce bütün köylüler evde toplana- yacaklan bir lisanla ziraate, 
rak hasbuhaller tertip olunuyor. hayvancılığa, sıhhata ait çok 
Köy geceleri pazar akşamlanna faydalı malümat verilmektedir. 
mahsustur. ÇUnki köylüler mal- Diğer taraftan şimdiye kadar 
lanna satmak için pazar günleri birçok konferanslar da tertip 
buraya gelirler ve gece de bu· edilmiş, bilhassa afıyonculuğu· 

Adanada 800 Senelik 
.. .. Kıymetli Bir 

Koyluye Tohumluk 'r .h u d. . 
V .1. 1. arı ne ıgesı 

en ıyor 
Adana ( Hususi ) - Adana 

çiftçi kredi kooperatifi faaliyete 
başladı. Müddeti hitam bulan 
idare heyeti intihabı yapılarak 
neticede geçen seneki heyet ıe
çildi. Ziraat bankası kooperatife 
dahil çiftçi ve köylüye tohumluk 
çekit parası tevziine başlamı~ 
olup kooperatife dahil olmıyan 
çiftçi ve köylülerin muhtaç olan
larına da yardım edileceği an
laşılmaktadır. Bankanm verdiği 
para cüz'i olmakla beraber çe· 
kit parası bulamıyanlar için za
manında bir yardım olmuştur. 

Son yağmurlar çiftçinin yüzft· 
nü güldürmüştür. Bu yağmurlar 
bilhassa hububat için çok faide
lidir. UmumJ vaziyet şayanı 

memnuniyettir. 
SALAHATrJN 

Edirnede 
Güzel Bir Laboratuvar 

inşa Ediliyor 
Edirne ( Hususi ) - Bir. mlld· 

det evvel Lise ile Muallim mek
tebinin müşterek surette istifade 
etmesi maksadile bir fizik ve 
kimya laboratuvarı inşasına ka
rar verilmişti. Bu karar elyevm 
tatbik mevkiine konulmuş bulun-
maktadır. Şimdiki halde binanın 
temel hafriyatına başlanmışhr. 
Binanın iki aya kadar bitirilme
si için faaliyet ve gayret göste· 
rilmektedir. lki mektebin iştira
ki temiq. edilmek üzere aradaki 
dıvar da yıkılmıştır. Liboratu
vardan a~m zamanda Kız Mual
lim mektebi ve Ortamektep ta
lebeleri de istifade edecektir. 

Bergamadan yazılıyor: 

Resmini gönderdiğim bir 
Abide tamam sekiz yüz ıenelik 

bir tarih yadigindır. Selçukiler 
devrinde yapllmış olan bu mina· 
re çini tuğlalarla öriilmUş, çok 
kıymetli bir Türk şaheseridir. 

Bu güzel ve kıymetli abide bir 
kaç sene evvel kısmen tamir 
edilmiş, etrafı açılmak suretile 
güzelliği meydana çıkarılmıştı. 

Şimdi de etrafına bir parmaklık 
yapılacaktır. Kaza kaymakamı 
Haşim Bey bu hususta belediye 

ile temasa geçmiştir. 

muz hakkında hal 
ka izahat ve
rilmiıtir. Konfe
rans olmadığı 
günler münaka
ıalı musahabeler 
tertip ediliyor.Bir 
kaç gün evvel 
afyon hakkında 

yapılan miina
kaşalı bir konfe
rans çok cömert 
neticeler vermiş
tir. Bu arada 
bir hemşerimiz, 

bu civarda pek 
ç ... ık llriyen tav
şanların tüylerin

den miike~ fötr şapka ya• 
pılacağanı iddia etmiş, bu iddia 
ile Halk Evi derhal aJikadar 
olmuş ve hemşerimiz de iddia.sa
nı ispat etmiştir. 

Ayrıca Halk Evinde munta
zam surette edebi konferanslar 
verilmekte, seçilen edebi mev
zular etrafında münakaşalar ya· 
pılarak gençlerin alakaları teyzit 
edilmektedir. 

8. s. 

Aliiyede 
Su İşinde Hare

kete Geçildi 
Aliiye ( Hususi ) - Kasaba

mıza bir saat mesafede ( Dim ) 
çayı isminde oldukça büyük bir 
dere vardır. Senelerce evvel bu 
suyun kasabamıza getirilmesi 
düşünülmüş ve bu hususta lazım 
gelen mukarrerat ittihaz edilmiş
ti. Geçenlerde bu kararların tat• 
biki için harekete geçildi. Kasa-
bamıza gelen su mühendisleri 
projeleri tanzim için faaliyete 
başladılar. Bütün kasaba halkı
nın en büyük temennisi bu su
yun bir cin evvel kasabaya ka-
dar isalesidir. Çünki şehir civa
nnda çok müsait arazi olduğu 
halde su fikdanı yüzünden hiç 
bir istifade temin edilmemekte-
dir. Fakat bu iş başarılacak 
olursa Alaiye halkı bUyük bir 
varlığa kavuşacak ve hiç şüphe
siz portakal ihracab artacakbr. 

M. ASIM 

Bandırmada 
F ınncılar ihtiyaçtan Az 

Ekmek Yapıyorlar 
Bandırma ( Hususi ) - Kasa• 

bamızda son günlerde halk ek
mek almak için fınnların önü
nü hınca hınç doldurmaktadar. 
Sebebi ekmeğin çabuk bitmesi· 
dir. Bütün Bandırma fırmcılan 
el birliği edip az ekmek çıkar
makta devam etmektedirler. Ga· 
yeleri ekmeğe narh koydurmak
tır. Unların pahalı satıldığı bu 
şırada ekmeklerin ucuz satılma
sile zarar etmekte olduklarım 
söylemektedirler. En iyi ekmek 
7 kuruştur. 6 ve 5 kuruşa ka
dar ekmek satıldığından bütün 
Bandırma halkı ekmeklerini fı .. 
rından hazır almakta ve evde 

herkes hatta hissen taraftar ol
mıyanlar, yukardaki itirazları 
yapanlar bile kadmların çalışma

smın bir emrivaki olduğunu 

kabul ediyor. 
Hemen herkes erkek evladtpl 

olduğu gibi kız evladını da bit 
boşluğu doldurmak üzere yetir 
tirmiye uğraşıyor. Yalnız yuf• 
yapmak, yalnız erkeğini memnuıt 
etmek, çocuklarına bakmak l\zetf 
yetije.ılerin miktarı hergün biraS 
daha azalıyor. 

Fakat bugün kadınların it 
hayab ekseriya evleninciye kadat 
devam ediyor. Evlenince işinde' 
çekiliyor. Ya süs kadını, ya e'f 
kadını oluyor. Süs kadım bert•· 
raf, ev kadınının işten çekilmesİı 
evlenmeden evvel çalışması kadaJ 
bir emrivakidir. 

Onun hiç kimsesi yok.. Ne 
bir anne, ne bir nine, ne de bit 
lıWnetçi veya aşçı .. 

Ev temizlenecek.. kim temir 
liyecek? İşinden dönünce kadııtı 
yemek pişirilecek kim? İşin det' 
döntince kadın çamaşır, ütü .• evill 
göze görünmiyecek bin kadar ba51 

fakat vakit yutan bin bir işi var· 
Ne yemeği temin eden muntazaıı> 
ve ucuz bir lokanta, ne de çaınr 
şır yıkayan bir çamaşırhane, ne d• 
çocuğunu emanet edebilecek bit 
bakımbane bulamayınca, evi enell 
kachmn işinden vazgeçmesi odl 
hazırlanan bir emrivaki değil d• 
nedir? Kadının evkndikten sont' 
işine devam edebilmesi için omıd' 
lanndan o iş yükünün kaldırıl
ması, kocasile ayni şeraiti icraY' 
tabi olması lazımdır. 

B, HALIM 

İzmirde 
Usturalı Bir Yan keseci 

Bin Lira Aşırmış 

lzmirde bir ticarethanenin J<o' 
misyonculuğunu yapan Celil Be1 
isminde bir zat, polise mürac-aat 
ederek cebinde bulunan bin lf' 
ranın bir yankesici tarafındıJll 
çalındığım söylemiştir. f ddia)'1 

göre, yankesici, para bulun.
cebi ustura ile kesmiştir. Zabıt• 
tahkikat yapmaktadır. 

Belediye Sulh 
Mahkemeleri 

Ankara, 7 (Hususi)- Burad• 
bulunan Beledive Reisiniz Mubid' 
din Bey Belediye Sulh Mahkl' 
melerinio derhal teşkili için Ad' 
liye Vekaletile temasa geçmiştif· 
Bunlann masrafını belediye de' 
ruhte ettigi için mahke neletİ
yakında faaliyete başJamalat' 
muhtemeldir. Muhiddin Bey 81' 
lediye istimlak kanununun b•-' 
maddelerinin tadili hususuııd' 
teşebbüslerde bulunuyor.~ 

yapılan ekmeklerden aarfınaı" 
etmektedirler. 

Fınncılar bu yüzden eklll~ 
narh koydurmak gayesini ~ 
etmektedirler. 
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- Yalvarırım size beni bıra- ı ayağa kalktık. O da arkasına 
buz, diyordu, sesinde bakika· alacakmlf Jribl mantosuna doğra 
ten ağlıyan bir ada vardı • bir hareket yapb, fakat dOşllndll, 

Şaşırdım: mantosunu yerinde bırakarak ,a-
- Azizem anlıyamıyorum, an- mineye doğru bir adım atb, 

byamıyorum, dedim. Oynadığınıı yllzO sapsarı, hareketleri gittikçe 
oyun nedir? heyecanlı idi. 

k kt d Herşeye rağmen kapıdan .m. Elini bıraktım, al ı, pm a• 
nı buldu, mumu titriyen ellerile ıarı atılmışa benzememekliğim 

için harekete hazırlanırken : 
Jaktı. Ben hiçbir teşebblls yap- - Babanız asker miydi ? Di· 
nıadan kanapenin Ozerinde kal· ye sordum. 
dım. Şimdi ne olacakh, hakika· _ Evet askerdi, fakat aiz 
ten kendimi çok bitkin hissedi· bunu nas 1 biliyorsunuz ? 
Jordum. - Bilmiyorum, akbma sadece 

Genç gözlerini duvara asıh bir fikir olarak geldi, sordum. 
olan waate kaldırdı ve titredi: - Garip. 

- Eyvah! Hizmetçi nered~yae - Evet, garip, .d~ğrusu cia-
plecek, dedi. Bu, a&ylediği ilk nete yaklqan bir hiui kablelvu-
kellıae oldu. imaya anhyarak kuun neticesi.. 

S"'N POSTA 

Gözlerini kaldırarc1k bana 
baktı. fakat cevap verdi. Burada 
duruşumua onun için bir işkence 
oldağUDu hissettim, vaziyete ni· 
bayet vermek istedim, kapıya 
dojru ylirildüm. Fak at acaba 
fimdi beni kucaklamak istemiye
cek mi idi, hiç değilse elimi 
aıkmıyacıak mı idi. Bu hareketi 
bekliyerek bir an durdum. 

Ocağın yanında hareketsiz 
durarak ıordu: 

- Gidiyor musunuz? 

Cevap vermedim. izzeti nef· 
ıim kınlm ştı, heyecan içinde 
idim. Hiçbir şey söyliyemeden 
öna bak yordum. Oh, muhakkak, 
berşeyi mahvetmiştim. Bir an 
içinde o, benim için tamamen 
kaybolmuıtu. Veda mekamında 
söylenecek bir şey, ona bel· 
ki de tesir edebilecek. derin, 
ağ r, sivri bir kelimtı aradım. 
Ve soğuk. mağrur kalmak husu· 
aunda vercliiim karara tamamen 

zıt olarak mQteessir, mOtebeyyiç, 
yaralı, peripn bir lisanla mana
sız şeylerden bah.e koyuldum, o 
istediğim kelime dudaklanmıa 
ucuna ırelmecli, aptal gibi hare
ket ettim, bir defada edebiyata 
aapbm. 

Kendi kendime sonayordum: 
- Niçin açıktan açığa, vuzuh· 

la gitmekligimi söylemiyor, di
yordum, evet niçin ? Çekinmiye 
ne lüzum var. Bana hizmetçinin 
neredeyse geleceğini babrlatacak 
yerde sade .. arbk çekiliniz çDa
ki gidip annemi getireceğim, 

sokağa sizinle beraber çıkamam" 
diyebilirdi. Düıündüğü bu de
ğil miydi. Evet dOfilndilğD haki
kat bu ise derhal anlamıştım. 

Doğru izi g6rmekliğim için 
çok feye ihtiyaç yoktu, sadece 
mantosunu almak ister gibi bir 
hareket yap şı ve bundan hemen 
vazgeçişi bana hakikati derhal 
anlatmıştı. Kendisine de ıöyledi
iim gibi bende bir biasi kablel-

HANIMTEVZE = TAKViM= 
[CUMA/ 
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wka nrdı, " beDd ba ciddea 
bir delilik eseri idL 

Birdenbire: 
- Yarabbi, prabbil Dl,. 

bat rda. Ba kelimeyi affediniz. 
Ajzamdan kaçtı. 

Fakat dylerken el'aa ocağna 
yanında hareketsiz duruyordu. 
Saraılmadım •• denm ettim. 
içimde acı bir his vardı. Gen9 
kızı mktığıau, kelimelerimden 
tek bir taneainia bile mOessir 
olmadajuu douuyordum.Buna rej
men mlitemadiyen aöyleniyordunq 
demek istiyordum ki, İnAn ..
sat derecede hassas bir ruha 
malik olabilir. Bunun için deli ol
ma$ı icap etmez. Bir biç ile yaşıyan, 
fakat çok sert bir kelime ile de 
ölen tabiatler vardır. Ve ihsu 
ediyordum ben de bunlardan liri 
idim. Hakikat şuki, fakirliğim 
bende bazı duygulan fazla ai .. 
riltmişti ve bu bal ciddi Ozllııtl
leri mucip oluyordu. 

( Arkaa.., t 



6 Sayfa 

Kari Mektup/art 

Tayyare 
Biletleri 
Ankarada, Milli Bankalar 

Vasıtasile Sahlması 
isteniyor 

Dün Ankara bakkal Ye tütün 
l>ayilerinden 20 imzala bir mektup 
aldık. Bu mektupta Ankarada 

tayyare bileti satış usulünden 
fikayet edilmektedir. Mektupta 
hulasatan deniyor ki: 

Ankarada tayyare bileti bayi
liğini munhasıran bir ut yap
malctadır. 

Bu usul mllesseseye ıendc 30 
bio lira kar bırakmaktadır. 70 
bin nüfuslu Ankara şehri çok 
dağınıktır. Biletler yalmz bir mü
e sesede sabldığı için, halka lü-
:tumu miktarda arze;:dilememekte
dir. Çankaya, Geçiören, Yenişe
hir ve Cebeci sakinleri bilet 

a!mak isterlerse Ankaradaki bu 
mfiesseye gelirler, devairi resmiye 

gi'>i günün muayyen saatlerinde 
açık bulunan gişeden biletlerini 

alı •far. Gişe, rakl!m yapmaktan, 
m:işteri celbetmekten müstağni

dir. Ankara, nüfusuna nisbetle, 
tayyare bileti almak kabiliyeti 
en yüksek bir şehirdir. 

Tek gişe usulü bu kabHiyeti 
asgari haddine indirmektedir. 
Birçok defalar müracaat ederek 
lstanbu) lzmir ve sair şehirJerde 
olduğu gibi bu satışın serbest 
bir hale getirilmesini istedik. 

Cemiyet bu usulü aiti sene ev
vel tecrübe ederek ziyana uğrn

dığı cevabmı verdi. 

Mevcut talimatnamedeki şe
raiti haiz talipler pek çoktur. 
Satıcıların çoğalblmasile cemiyet 

menfaati en azdan iki misline 

çıkacaktır. Eğer cemiyet bayiler
le ayn ayrı uğraşmıya vakit 
bulumıyorsa, hali vilayetlerde 

olduğu gibi milli bankalarımız

dan birini bu işe tavsit edemez 
mi? Bu meselenin tetkikini bir 
istida ile Başvekaletten de rica 
ettik. 

Dört Senedenberi MUracaat
larım Semeresiz Kaldı 

Hükumetin müsaadesile bun
dan dört sene evvel ailemle be
raber ana vatana hicret ettim. 

Kanuni müddeti zarfında ait 
olduğu makama birçok defalar 
müracaat ederek tecilimi istedim. 

Semeresiz kaldı. Dahiliye ve 
Başvekaletlere şikAyette bulun· 

dum, bir netice ha ıl olmadı. 
Ait olduğu makamın nazarı dik
katini celbetmenizi rica cderinı. 

Salihlinin Sart k&yilnden lbralılm oflu 
HASAN 

Cevaplarımız 

A. Tekin Beye: 

Bildirdiğiniz meselenin mevzu
bahs edil ıesine lüzum lcalmamış· 
br. Çünki o meseleden ertrk 
ıra:zgeçilmiştir. 

Beyazıt Okçularba\'ı 325 
numarada mimar Cemal Beye: 

Heyeti Vekileye arzedilen ar
madaki ay yıldızın şekline itiraz 
ediyorsunuz. Bu husus bayrak 
talimatnamesinde tespit edilmiş
tir. Şikayetinizi alakadarlara 
bildiriniz. 

SON POS'/A 

Dünyada Olup Bitenler 
Yirmi Dört Saat İçinde Altı Kişiyi 
Öldüren Bir Genç Milyo~er ... 

KibritKıralınınÖlümün n Sonra Bir Mesele 

G•nç Fredrik 

lstokholm, 25 (Mart) - Kib· 
rit kıralı ''Kroger,, in ölümü 
etrafmda kopan fırtına dinmeden 

evvel fsveç efkarı umumiyesi yeni 
bir mesele ile karşılaştı. 

Bu mesele kibrit k•ralının 
ölümü gibi bütlin dünyayı alaka-

dar elınez, fakat mahiyet itibarile 
ondan defalarca fecidir: 

Bir ~abah F redrik von Sydov 
adını taşıyan genç bir milyonerin 

İstokhoim Palas otelinde işgal 
ettiği dairenin telefonu çalınmıştı, 
aşağ•dan kapıcı: 

- ll<i efendi sizi görmek 
istiyorlar diyordu. 

- Lufen isimlerini sorunuz! 

De.likanlı kulağında telefon 

heyecanla bekliyordu. Cevap pek 
sert olarak geldi: 

Bu efendiler isimlerini 
söylemiye lüzum olmadığım söy
lüyorlar. Mühim bir vazifenin 
ifası için gelmişler. 

- O halde bir dakika beka 
!esinler, geliyorum. 

}f 

Delikanlı telefonu bıraktı, bir 
saniye masaya dayanarak 
düşündii: Bu muhteşem apar
bmanı, içerde yetağında 

uyumakta olan zevcesini, halla 
dışarda bütün zenginliği ile ışık 

saçan güneşi artık ebediyen ter

ketmek Hizımgeliyordu. Hayalını 

bir an içinde bütiln safhaları ile 
gözlerinin önünden geçirdi: 

Evvela kendi şervetini, soma
da zevcesinin cıhaz olarak ge
tirdiği parayı kumar masalarında 
ve eğlence alemlerinde süratle 

eritmişti. Birkaç defa babasına 
müracaat etti. Birkaç defa yar

dım gördü. Fakat babası oğlunun 
atisinden ümidini o kadar kesmiş
ti ki, yardımlarına nihayet vereli. 

bütün lıagatr sefahati• ı~çirdikden ıonra .• 
Frcdrik von Sydov için artık 

muhtekir sarraflara müracaat 
etmekten başka çare kalmamıştı. 
bir defa bu yola girdikten sonra 
bütü lstokholmde maruf olan 
ihtiynr Zotterbergin eline düştü. 
ihtiyar sarraf istenilen parayı 
verdi. Müsrif gencin babasının ya
kmda öleceğini tnhmin ediyordu. 
Fakat bu öliim gecikince alaca
ğım gencin babasından istedi, 
ret cevabı aldı. Gence döndü: 

- Paramı derhal vermezseniz 
mahkemeye müracaat edeceğim, 
dedi. .. 

lstokhol.n gazetelerinin anlat· 
taklarına nazaran genç Fredrik 
bu tehdidi mütakıp başka muhte
kirlcre müracaat etmiş, paa 
ra istemiş, bulamamış, nihayet 
bir gece ihtiyar (Zotterberg)i 
ziyarete giderek mühlet istemiş. 

İki adam köşkün üst katın
da konuşuyorlarmış, alt katta 
kola yapmakta olan Madam Zot
terberg ile yegenleri, iki genç 
kız birdenbire bir gürültü işide· 
rek yukarı koşmuşlar ihtiyar 
sarrafın ruhsuz olarak yerde yat
tığinı görmüşler. 

Parisde 
Telefon Aboneleri Her 

Sene Azalıyor 
Paris, 5 ( Hususi) - lktısadi 

buhran dolayısile halk bütün 
masraflarını azaltmaktadır. Paris 
telefon şirketi 930 senesinde 
5,294, 931 senesinde de I0,894 
aboııc:,ini kaybetmiştir. 

lngiliz Bankası Reisliği intihabı 
Londra, 7 (Hususi) ~ 13iincü 

defadır ki ~ir Montcgü Norman 
bir sene müddetle yeniden İngiliz 
Devlet bankası riyasetine Sir 
Ernest Mosgrav da ikinci reisliğe 

intihap edilmişlerdir. 

Genç Fredrik elinde bir lobut 
ayakta duruyormuş, ilç kadını 
gürünce belki de bir cinnet 

buhranına tutularak Üzerlerine 
atılmış birer lobut darbesi ile 
her üçünü de yere sermiş ... 

Baba lla Oğul Karşı Karşıya ... 
Yine lstokholm gazetelerinin 

anlattıklarına göre zabıta ilk saat
lerde ihtiyar sarrafı, karısım ve 
yeğenlerini kimin öldürmüş olabi
leceğini anlamamış, fakat Freda 
rikin babası şüpheye düşmüş, 
oğlunu çağırmış: 

- Haydut, itiraf et bakayım, 
katil sensin: .. 

- Evet, benim! Faknt kabahat 
senin, çünki bana para vermedin, 
mecbur oldum ödünç aldım, 

ödeyemedim, öldürdüm. 
Münakaşa büyümüş, F re derik 

yine bir cinnet buhranına tutu
larak bu defa da babasını yere 
sermiş ve çıkarak doğruca ote
line gitmiş .. 

* Zabıta bu defa hakikati keş-
fetmeğe gecikmemiş. Katili tuta 
mak fizer~ otele iki memur 
göndermiş, fakat genç F rederik 
telefonda söylediği gibi aşağıya 

inecek yerde yatak odasma gir· 
miş. Revolverini uyumakta olan 
karısmm ıakağına dayamış, ateş 
etmiş .. 

Bundan sonra ne yapmak ar
zusundaydi, belli değil,belki ken
disini öldürecekti,belki de nefsini 
ıahıtaya teslim edecekti. 

Fak at anlaşılan yekdiğerini 
takip eden altı cinayetin verdiği 
heyecan kalbine tesir etmiş ola· 
cak, zabıta memurları bir müd
det sonra yukarıya çıktığı zaman 
genç F rcderiği de zevcesının 
yanında fücceten ölmüş bul
muşlardır. 

ÖMER HAYYAM l!l 
l 932 Senesinin En Heyecanlı Romanı 
1 Selçuk Saraylarında Sevda Ve Istırap Maceralarl (Q] 

Birkaç G ··ne -adar ( Son Posta ) da 

Nisan 8 

1 
Bilmecemiz 

Geçen Bilmece
mizi Doğru 
Halledenler 

( Dünkü nushadan devam ) 

İstanbul Erkek lisesi birinci ı
mftan 87 4 İbrahim Etem, Gelen
bevi Ortamektebi ikinci sınıftan 
483 Tevfik, İstanbul Erkek lisesi 
birinci smıftan 716 Nahit, Üs· 
küdar 15 inci mektep dördüncü 
sınıftan 373 Melahat, Galata Mu
sevi lisesi talebesinden Eskinazi 
Refoel, Gelenbevi Ortamektebi 
üçüncü sınıftan 380 Hayrettin, 
Üsküdar Muhtelit Ortamektebi 
son sınıftan 537 Hayrı, İstanbul 
Orta Ticaret Mektebi talebesinden 
958 Ahmet Salahaddin, Beyoğlu 
Birinci Mektep dördüncü sınıftan 
57 Neznhat, lstanbul Birinci Mek
tep talebesinden 262 Muhiddin 
Fehmi, Kadırga ÜçüncU Mektep 
talebesinden 410 Ali Osman 
Bey ve hanımlar. 

Kıtap kazananlar: 

Gelenbevi Ortamektebi ikin
ci ımıftan 92 Ahmet, Sultanaba 
met numara 30 Fikret, Beyler
beyi iskele karşısında numar• 
15 Rüveyde, Ankara Kız lisesi 
talebesinden numara 26 Fikriye, 
Adana Erkek Lisesi onuncu sı
n1ftan 204 M. Kemal, Erbaa 
Eczacı Camal Bey kızı Nevin, 
Zonguldak Avukat Tevfik B. oğlu 
Naci, lzmir Ticaret mektebi ikinci 
sınıftan 75 Muzaffer, Galata Mu

sevi erkek mektebi beşinci smıf
tan Vitali Pardo, Balikesir Birin· 
ci ilk mektep dördüncü sımftan 
3 Şevket, Çenberlitaş KatipSinan 
caddesi 9 numarada Muazzez, 
Çorlu Şecaattin mektebi ikind 

sınıftan 512 Turgut Ankara 
Orta mektebi ikinci sınıftan 
320 Yusuf, Bursa Ortamek
tebi talebesinden 445 Mehmet 
Emin, Ankara Ortamektebi birinci 
sınıftan 80 Macit, Bebek Küçük 
Bebek Dereboyu 18 Hayrfinni a, 
Ankara Erkek lisesi birinci sınıf .. 
tan 786 Halit Galata Büyük bena 
dek Sabiha Hamın abarbman 
Vitali Alçe Bey ve H. lar. 

Birer şişe mürekkep alacaklar: 

fstanbul Kız Lisesi talebesin
den 263 Perihan Mahmut, lstana 
bul 43 Uncü Mektep talebesin
den 40 Nermin, Pertevniyal Lia 
sesi talebesinden 16 Halil, lstan
bul Terzilik Mektebi ikinci sını
fından Necabettin, Gazi Osman
paşa Ortamektebi yedinci sınıf
tan 137 Tarık. 

Türkiye Cümhuriyeti Haritas 

Alacaklar 

Ankara Erkek lisesi birinci 
sımftan 387 Ali Baki, Balikesir 
Erkek orta mektebi birincin sı
nıftan 325 Nazif, Hayrebol hk
mektep talebesinden 340 tasvir, 
Sivas Hafız Recep ilkmektebin
de 212 Hadiye, Adana Ticaret
metebi son sınıftan 189 M. Hikmet, 

Muhbra defteri kazananlar 

Salihli Muhtar Hamdi B. kııı 
Saliha, Konya Erkek lisesi tale
besinden 111 Mecit, Ankara 
Erkek Ortamektcbi birnici sınıf
tan 68 Avni, Galata Musevi ilk 
mektebi dördüncü sınıftan Soryanoı 
Adana Cümhuriyet ilkmektebi 
beşinci smıftan 587 Hidayet Lütfi, 
Manisa ortamektebi birinci sınıf
tan 290 Avni, istanbul İnkılAp 
lisesi talebesinden Müeyyet, Da
rıca ilkmektep talebesinden 178 
Ali Hayri, Gazi paşa mektebi 

< Devamı 10 uacu aayf ada ) 
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11Son Poata,, haftada iki defa einema 

••JlfHı Japar. Bu sayfalarda tlln1ama 

•• reni sinema haberleri, utlıtlerla 

hayab Ye sinema Alemladekl •n at 

• 
s 1 EMA 

"Son Poata,. Holivutt. hususi muhbiri 

bulunan yeslae Türk ••zete1ldlr. Ho

Uwt muhabirimiz, ber hafta bize mektap 

ıladerlr Ye •iaema Aleminin lçyGıGıtl 
cereyanlarından bah•edlllr. 

Cehennem! 
Avrupa Yıldızlan Holi· 
9Uttan Yaka Silkiyorlar 

Maruf ainema artisti lvan 
Pokreviç HoUvutta birkaç filim 
levirclikten eonra Avrupaya ha· 
.._ket etmiftir. Holivut baklanda 
fikrim eoran aazetecilere fvan 
Pekroviç tunlan a6ylemiftir: 

• Bence Holivut bir fililİf 
cehenneminden bqka __., de
lildir. Uzun zaman ....., otu
rulann .... ..--.-- tutal
••malan .......,aar. Çünlri o
rada 1.mıı tu veya bu 
filiaulıia ............ Orada oturup 
ı&all lltlialuatile yemek yemenin 
'-kim yoktur. Biz, Avrupalı aan'• 
atWrlat orada çok m&fkDIAt 
pkeriı. Biraz nefes almak için 
Avnapaya can atarız. Velhud 
Holivut bir filim cehennemidir. " 

Sevda filimleriadeki mu•mfa
layetile tibret bulu İyaa'm hak
.. Yar. Fakat Holivut yalmz 
INr filim cehennemi deiil, aym 
1ama11cla bir ( para cenneti ) dir. 

120 Senelik Bir Şif& 
Maruf KJiy Burk l'eçenlerde 

Amerikaclan Lonclraya ıelmlftl. 
lnıUterenia -. me,laur k•yak 
falirikalannclaa biri, lmıcliae 
120 1e11eclenberl fabrikama malı
lebinde bulanu bot bir konyak 
Iİfeaini hediye olarak vermiştir. 

Krayton Şen&J 
LGD s-eR 11.,W. laabrlana

aaz. Şimdi 25 ·,..ıanada hulama 
otlu (Kra,ton Şaney) de b•• 
lilH üema llayabaa 
R-K-0 6lim tirketl ile Wr ~ 
Irat ••alaaufbr. 

• 
Bir ilkbahar Sabahında... 

Niauı aya dln,.ya yeni ı..Jat ptlrai. U'mn a6ren lat meftimiDin lldllrlc:I Mtaklarmdaa, karlarmdan 
arbk lmrtalm91 W-.,ora. Ba MDe laf, yahm bizim Iİelİt)ekette dejl, hem• btltlln dtmyacla ~k 
ficlcletJi aeç..... ıc.D ha ficldetindea sinema kumpuplan bile mlteeuir olmaf Ye bir imam fiBmleria 
yarada ka•m• pbi bir zaruret hlul olmuıtur. Fakat utak ilkbahar stmlerine eriftiliadz içha film faali
yeti tekrar bqladı. itte ilk hamlede ıflzel ,.Jclız ( ita Rina ) da yeni bir film çevirmiye baflach. " Bir 
ilkbahar sabahında.. " ismini tqıyan bu film dilber ( ita Rina) nm en pel eHri olacaktır. E~ cici 
ita bu filimde muvaffakiyet ıaaterecek olursa menaup oldufa kumpanya kendiaile 8ç aeae için yeniden 
bir mukavele imıalıyacaktar. 

larian Niksonun Mukavelesi Yeni Bir Doğum 
Jolm Bariaore •• D.._ 

Colteloam ..,.. .,.... Wr 
eocakl•n olacakbr. 

ulabr. 

Şarlonun Katibi 
Japonyalı Kono Şarlonun 

Can Kurtaranıdır 

Hepimizi kablta kablta ı&J
clGren metbur komik Şarloaaa 
Koao ilminde bir katibi varchr. 
Şarlonun yamada tamam t6 1e

aeclenberi çile dolduran Kono 
bir Japondur ve ayni zamanda 
Şarlonaa diktatlrtid&r. 

Çliaki Şarloyu ziyaret etmek 
iıteyea herhanri bir kimle, Wr 
mil1arcler 'ffJ& ş.ı-- - ,.. 
kin akrabamda birili de u 
mutlaka Kon-- [•llıaclmi 
almak mecbmiJetiadedir. O b· 
dar ki Şarloya telefon edenler 
bile evvel4 kaqılarmda o 
aoyu bulurlar ve eter bu Ja
poayala adam mllsaade ftl1Belle 

lulo ile konutmak fanatma 
..U ola•azlar. 

Bilh.... pzeteciler Ko..,. 
laiç • aevmeder. Çlald l»a aclaa 
Şarlo ile ıueteciler aramMla 
apl1D&s ve Jllnlmu bir ble 
davan vuifeNi slr&Jor. 

Fakat Koaonaa mlllüm bir 
vazifeli daha vardır: Şarlo,. 
hergOD jimnutik yapbrmakbr. 

Siz fU ife baJnaız ki Koao 
buglln bir milyoner olcluia halele 
Şarlonun yaamclan Mi iMi 
ayrılamıyor. Ese_.. çok fakir, 
fakat zeki bir adam olu Koao 
geçenlerde japonyacla &len bir 
akrabumdan mllhim bir aenel• 
nail olmuştur • ..., __ 

Ço ulen, Fakat Pekaz 
Konuşan Bir Yıldız 

Margon Davise 
Bir Bomba 
Gönderildi ••• 

Ramon Novarroyu için 
Çok Seviyorsunuz? 

Siaema ,.ıcwan arM1ada a.. 
...... bacaMeawa ibelllii il• 
~ ltir fllaret bz•nan .._,o• 
DaYla, ıetealeide •ltlait bir 
'llibd ............ kaimlfbr. Hl
diıenia bıWAb ~ 

Glb:el ..,._ seçealenle 
..mele ~- posta ...... 

~·~ " ... " bir pabt 
tirmipir. ~ •çan ..... ttl 
paketi.,. ~ flplamlfbr. 
Ç-..W pdetİD idli hizmetçi kı
llD tuJaafma Jİtlaİflİr· A..i mae
le pa1ı,t1a içinden hafif bir aes 
...,. ....... Bu ieaİ ~ 
biaaetÇİf ,.eti lnalajma sltl
r.IDce Jçercle ıile benzeyen bir 
aletin devamla bir surette Ha 

çakardtpna ulMut ve dojruca 
.....,_ fiderek mea~leyi ..ı.t ...... 

• -~ Urtllmds Mu;.• 
paketi bW etmemİf ve clerbal 

-~-... 
Haldkatea biraz sonra paket 

..... 'ili ,ortlll ile patWUf, 
o cİYalda bahiua birkaç apç 
........... koparak havaye-.ç•Uf 
" ortalık toz bUlutlan aruaacl& .............. 

Hlcllle derhal zabıtaya h._ 
....... fabt bDttbı taharrlyata 
..... .. aa&thit homlM• 
klm6I tara6nclu gln*"lcl)i 
apemle~•'ıtir. 
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HARUNÜR ş T 
61 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 
... mm_..._ ............ .__.._ .... ıu-. ... mmı_..1m11 .... 

Harun, bu acip rüya manza· Harun, bunu öğrenmek merakına 
rası içinde bilhassa kendi küçük- kıaplmışh. Ne çare ki yerinden 
lüğile alakadar oluyordu. Bu kaJkanııyordu ve rüyasında, uzan· 
genişliyen, hayal fevkinde irtifa dığı yerden seyre me<:bur olu· 
alan ve son derece derinleşen yor<lu. 

sahada kainatın beliğ bir timsa· Hayal, birkaç saniye açllan 
lini görüyordu. Kendisi işte bu duvarın izi üzerinde durdu. Sonra 
kainat içinde bir zerre, kıymet- yürllmjy başladh Aman Ya· 
siz ve ehemmiyetsiz bir zerre ral:bi f.. Ne de güzel ytriiyüşil 
idi. vardı. " Denanir ., in aşkile ya· 

O, ÖmrUnde ilk defa olarak k b 
nan ve bu aş a rağmen iraz ev-

zarfm azametini ve o zarf içinde vel üç nefis kızla muhabbet oyunu· 
kaynıyan zerrelerin hiçliğini te- na girişen Harun, ne segi'i -in de, 
maşa ediyordu. Evet. Bu rüya ne de Zatülhal ile arkad EJ ' armda 
ıafil balıfe:;e, mağrur Haruna böyle bir salım , böyle bir yürü· 
hayatın hakikatini anlatmıştı. yü bulunmadığına bir lahzada 

Fakat damarlarında dolaşan iman getirmişti. Hayal, yürümü· 
tat, hali bitmiyor ve sönmüyor- yor, sanki hubup ediyordu. (1) 
du. Zerreliğine, ucu bucağı bu• Ve her adım atı ından muattar 
lunmıyan bir kara çöl içinde bir serinlik vücuda geliyordu. 
tek bir kum tanesi halinde 
kalmasına rağmen yine mah· • Hayal, ayaklarının yarattığı 

"d" B b ı ' t b" nefis kokulu rüzgar mevceleri zuz ı ı. u a , a ıa· 

tin zerrelere de bir şeyler, zerre· içinde yürüye yürüye g eldi. 
liklerini unutturan hazlar verdi- Yüzündeki örtüyü açmadan, 
ğfoi gösteriyordu. Harun, 0 mağ· saçlannın rengini ortaya dökme· 
şuş dakikalarında böyle düşündü den, koli nnın nurunu belli etme· 
ıe zerreyP. bu kadar sürekli hazlar den işret sofrasının önüne diz 
veren tabiatin kendi ruhunda ne çüktü, henüz dolu duran yeşil 
mua:ızam neşe ummanları d.:.ılga· renkli bir kadehi aldı, Harunür-
landığına düşündü, ıçıne bir reşide yanaştı, onu başını sol 
kıskançlık geldi. Ş"mdi 0 , açık kolunun üstüne yatırdı, kadehi 
gözle, kırgın bir bünye ile gör· yavaş yavaş ağına boşaltb · 

düğü bu rüya arasında tabiali ( Arkası var ) 
kıskanıyordu ve tabiat gibi engin {I] B-u-rn_d_a_ b-üyük şair Hamidin 
hudutsuz ve liiyezal olamadığına şu beytini hatırlamak zaruridir. 
hayıflanıyordu. Hübup eder gibi reftarmız ne halettir, 

Sarhoş genci, karmakarışık Acep neoirni seherden mi aferidesiniz? 
düşüncelere düşüren rüya,o sırada 
ıeklini değiştirmişti.Açıla açıla göz· 
le görünemiyecek kadar uzaklara 
giden duvarlar, yüksele yüksele 
ıemalardan daha yüksek bir irtifa 
alan tavan ve alçala alçala göz 
karartıcı bir derinliğe gömülen 
döşemeler artık yerlerine geli
yordu. Harun da odanın küçül· 
mesi nispetinde yenibaştan bü· 
yüyor ve zerrelikten çıkarak yine 
bir vücut, his sahibi bir varhk 
haline geliyordu. 

Genç Halife, rOyasmda kay
bettiği benliğini tekrar bulmak· 
tan dolayı memnun olurken bir
denbire falladı, sinirlerin· 
deki uyuşukluğa rağmen ye· 
rinden sıçramak istedi. Çünki 
eski halini almış olan odanın 
bir duvarı, iple çekilen bir perde 
gibi sıyrılıyordu. Harun, essiz 
bir açılışla iki tarafa doğru çe· 
kilip giden bu duvarın arkasın
dan da yeni bir ufuk, yeni bir 
enginlik daha teressüm edece· 
ğinden ve kendisnin yine bir 
zerre kUçükülğüne inivereceğinden 
korkuyordu. Fakat açılan duvann 
ark ından engin bir ufuk, boş 
bir çöl belirmedi. Bir hayal, tül· 
lere bürünmüş bir hayal yüz 
iÖsterdi. 

Şimdi Harunun g6zleri biraz 
daha açılmıştı. Duvarı r arkasın· 
dan beliriveren bu hayal, rllya 
içinde rüya gibi kendisini heye· 
cana dUşiirüyordu. Görünüşe 
zar n bu hayal, bir kadındı. 
Çünki tüllerin örtemediği bu 
topuklardaki incelik, ancak 
bir kadın ayağında bulunabilirdi. 
Hayalin zarif endamı ve baştan 
aşağı taşıdığı metbuiyet te bunu 
teyit ediyordu. Yalnız bir nokta, 
meçhul veya mestur idi: Acaba 
endamı ve ayakları bu kadar 
-~?'el görünen şu kadın, çehre 

' " de güzel miydi?.. Şimdi 

=RADYO= 
8 tı isan 932 Cuma 

ISTANBUL - ( 1200 metre ) 18 
gramofon, 19.5 Vedia Rıza Hanım 
20,5 gramofon, 21 inci Jianım, 22 
tango orkestrası. 

BÜKREŞ - ( 3..'» metre ) 19, IO 
Muhtelif şarkılar, 20,40 gramofon. 
21,45 Romanya orltutraSJ. 

BELGRAD - ( 429 metre ) 21,30 
Varşovadan naklen beynelmilel Av· 
rupa kon eri. 

PRAG ( 488 metre) - 21,30 Si. 
vak şarkılan, 21tr:yo, 21.30 Varşova
dan naklen Avrupa konseri. 

ViYANA ·- ( 517 metre ) 20,30 
Viyana rkılan, 21,30 Varşova<lan 
naklen. 

PEŞTE - ( E50 nıetre ) 21,30 
Varşuvadnn nakil, 23, 15 Çıgau or· 
ke trası. 

BERLfN- ( 1635 nıetre) 20 kon. 
ferans, 21 Livşakofun konserı, sonra 
dans havalan 

9 Nisan 932 Cur.ıartosi 
ISTANBUL - ( 1200 metre) 18: 

gramofon, 19,5 Darüttalim heyeti 
20,5 gramofon, 21 Darüttalim heyeti, 
22orkeslra. 

BÜKREŞ - ( 394 metre ) 25 or
keatrr,21 farln, 21,30 askerl muzi· 
ka, 22, 15 konaer. 

BELGRAD - ( 429 metre ) 20 
Almanca mükileme, 20,30 konferans, 
20,50 cazbant, 21,40 Kora şarlrdarı. 

PRAG - ( 488 melre ) 20,50 R.J. 
orkestrası, 21,05 radyo p 1 ııtan 
naklen knbare hayatı. 

ViYANA - ( 517 metre ) 21,15 
Ludvig Gruber aati, tenor, süprnnor 
ve keman ile konser, 21 Ômens 
trajevis. 

PEŞTE - (550 metre) 20,30 Ayda 
operası. 

VARŞOVA - (1411 metre) 19,30 
konser 21, 15 hafif musiki, 23,50 
dans hava arı. 

BERLIN - ( 1635 metre) 20 
lngilizce ders, 20,3{) vatan şarkıları, 
21, Münihlen naklen konser. , 

Karga İtlafı 
Eminönü Mıntakas ·nda 

Mücadele Başlıyor 

Ayasofya camii önü ile Emi· 
nönü mıntakasının ağaçlıklı olan 
kısımlarında barınan kargalarm 
itlafına karar verilmiştir. Bunun 
sebebi, sürüler teşkil eden kar· 
galarm her tarafı pisletmeleridir. 
Sabah, akşam münasip zamanlar· 
da ilah abl rak kargalar öldü· 
rülecektir. Bu itibar ile telaş et· 
memek tazımdır. 

Kaçakçı ık Modası 

Zet.gin ir Şekercinin 
Oğlunu Da Kaçırdılar 

Vaşington 7 - Vaşiugtonda 
bir şeker fabrika ının abibi mil· 
yoner M. Entonyo Ariasın 15 y • 
ıındaki Joge i mindeki oğlu, gez
miye çıkmış. akşam e\ioe avdet 
etmemi 

Çocuğun annesi derhal poti 
haber vermiş, fakat bütün· areş• 
tırmalara rağmen çocuk bulun
mamıştır. 

Çocuğun b bası zengin oluşu· 
na naz ran içki kaçakçıları tara· 
fından Lindbergin cğ'u gibi 
kaçılırmış olduğu zannediliyor. 

Peştede Umu:ni Grev 
Budapeşte, 7 - Umumi grev 

ilan edilmiş bazı patronlar ame
leye yol vermiştir. 

Çorap Paketleri 
( Baı tarafı 1 inci •ayfada ) 

müsade edilmiştir. Ancak bu 
şeraiti havi olan paketler Paket 
postanesine degil, İstanbul Mer
kez Postanesine gelir ve orada 
Gümrük muayene heyetlerince 
muayene edilerek rüsumu tabak· 
kuk ettirildikten sonra eshabına 
teslim olunur. 

Binaenaleyh yapılan muamele 
kararnamenin tarifatma mutabık 
olup tasvir ettiğiniz şekilde bir 
hadise değildir ve kaçakçılıkla 
hiç bir münasebeti yoktur. Hi· 
lafı vaki olan neşriyatınıza mu· 
kabil işbu iş'anmm ilk çıkacak 
nüshanızın ilk sahifesinde neşri
ni rica ile beraber alakadar 
makamattan tahkik edilmedikçe 
bu gibi mevzular üzerinde neş
riyat yapılmasının muvafık olup 
olmadığım takdirinize bırakırım 
efendim. 

Posta idaresinin bu mektubu 
üzerine tahkikat yaptık ve şu 
rnalümah öğrendik : 

Hükumet 1 Haziran tarihine 
kadar memlekete çorap girmesi
ni menetmiştir. Böyle olduğu 
halde bazı tacirler memlekete 
birer kiloluk paketler dahilinde 
yüzlerce kilo çorap getirmekte
dirler. Son kararnamede birer 
kiloluk paketler dahilinde çorap 
girmiyeceğine dair sarahat olma
dığı için bu çorap paketleri it· 
hdden menedilememektedir. Hü
kumet haziran sonuna kadar 
çorap ithalini menettiği halde 
ortada tetkik edilecek bir vaziyet 
olduğu kanaabm vermektedir. Bu 
mesele hakkında yaptığımız neş
riyat hükumetin nazarı dikkatini 
celbetmiş ve Müfettişlerinden 
Hüseyin Sabri Bey aldığı emir 
üzerine hadiseyi tetkike başla
mıştır. 

Hadiseyi sanayi müdiiriye• 
tine ve diğer bazı yerlere ihbar 
etmiş olan kimselerin ifadelerine 
müracaat edilecektir. 

Nisa_0 

ht irketindeki Hır1 

sız ık an oğan Hak.kat 
( Baş tarafı 1 inci aayfnda ) 

tadırlar. Bu mesele hakkında Baş· 
müfettiş Refik Bey şunları söy· 
leme ktedir: 

-" ilk safha olarak: Rıhtım 
anterepolarında tamamen devlete 
intikal etmiş olan 450 - 560 bin 
liralık eşyanın Çcalınd;ğı anlaşıl· 
mı~tır. Şimdi :anterepolar baştan 
ba a teftiş edilmektedir. Hazine· 
nin lbuku'runu kılı kırk yararak 
aramakta}ıZ ve arayacağız'" 

azım Bey De Diyor Ki : 
Rıhhm Şirketi nezdine hüku

met lrnmiseri olan Nazım Bey 
ise ..,unlnn söylemekteciir : 

- "Şirket bana böyle bir şey 
haklnnda henüz hiçbir şey yaz· 
madı; hırsızlık vaki <>lsaydı her 
halde yaz caktı. 

- Hükumet komiseri ıfolile 
siz bu işi resen tetkik edemez 
misiniz? 

- Hayır. 
- Yazsa idi, ıoe yapmamz 

l 
icap ederdi. 

- Hiç; yalnız malumatım tİ 
muş olurdu ,, 

Naı:ım Beyin bu açık sözle~ 
ortaya yeni bir m~sele çıkat' 
maktadır: 

Şirketler nezdindeki bükütıl' 
komiserlerinin şirketleri murak8' 
be salahiyetleri gayet dar oldft 
ğu gibi, lktısat Vekaleti kO' 
miserlerinin de yerli, ecnebi şir 
ket ve bankalar ilzerinde esaslı 
bir murakabe salahiyetleri yok" 
tur. Halk tarafından satınaJına• 
hisse senetleri bedellerile, ve'!' 
tevdi ettiği paralarla İ§ yap~ 
banka veya şirketlerin ne gJ 
işler yapabilecekleri veya yap~ 
mıyacakları sarahatle tayin eclil' 
memiştir. 

Bu itibarla şirket veya bank' 
murakabesine yeni bir istikamet 
vermek zaruri olduğu bugiillı 
gün gibi aşikar bir hal alı:n~ 
ohıyor.,. 

di ~·r c·n 
Manevra 

yet ,.. İyasi Biı 

eselesi Oldu 
( Baş tarafı 1 inci sayfamızda ) 

Cani kadınlar mahkum olduk
tan sonra bile ortalığı rahat bı· 

rakmıyorlar. Şimdi ortaya yeni 
bir mesele daha atıldı. Bundan 

evvel muhtelif zamanlarda idama 
mahkum olan dör kadın, iltizami 

bir unutkanlıkla hapishanelerde 
hayat sürmekte idi er. Şimdi, 

yeni mahkum kadınlar idam edi
lecek te, eskiler neden idam 

1 

edilmesin., onlar da kadın, blJl!' 
)arda, diyorlar. Matbuatın b' 
neşriyatı üzerine idam cezas'.~ 
atlattık diye sevinen bu do 
kadının yüregi tekrar atmı11 

başlamıştır. 

Dedikodular, gün geçtikç' 
intişar ve teessür kabiliyetini art' 
tırmaktadır. Bakalım, adliye pi' 

sıl bir karar verecektir. 

CESUR KAÇAKÇI 
(Monsieur le FOX) 

ANDJ?E LUGUET'nin temsili 
Yarın akşamdan itibaren 

GLORYA'DA 
göreceğiniz aşk ve macera filmidir. 

l'Aveten; P. D. C. balih:ız r dünya bavad •leri. Sahnede; SAIT EDiP 
B.rinci Türk v:ıryete aan'atkarlan, beynelmilel repertuvarmda ~ 

ŞABESO 
içiniz. Elma n yoğurt hulAualle ya• 

pılmıo ııhht lıplrtoıuı t•mpanyadır. 

Knbataş 179 Tel. B. O. 368 

Halihazırdaki buhran ve müş· 

külat dolayaaile yavrularım IAyı· 
kile besliyemiyen anneler lçin 

GLAKSO Müe seııeıt 

GLAKSO 
antü fiatlerinde mühim bir ten• 
zillt yapmıya karar vermit ve 
bu auretle GLAKSO aütünün 
herkeı tarafından tedarikini 
kolaylaıbrmıştır. 

Piynsada mevcut GLAKSO •Ütü 
henüz yeni gelen taze analdan· 
dır. Eğer yavrunuzun sıhhatini 

temin etmek istiyorsanız bütün 
dünyada fevkat·de şöhret ka· 
zanmış olan GLAKSO sütünden 

başka süt iç:rme} iniz. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 

Şehıııdebaşında 

Bugün ıs te 

YARASALAR 
Akşam 21,SO da 

SAM SON 

Kambiyo 

Fransız Frangı 
f ngiliz lirası 
Dolar 
Liret 
Bel~a 
Drahmi 
f sviçre franga 
Leva 
Florin 
Kuron ç. 
Şiling A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Çervonets 

Tahvilat 

1. Dahili 
D. Muvahhide 
A. Demiryolu 

Altın 

Mecidiye 
Banknot 

Borsa 

Kapanış 

00 12 06 
93 75 oO 
o 47 62 
g 21 29 
3 39 dJ 

J7 69 dJ 
02 44 45 
65 23 dJ 

1 17 54 
16 08 dJ 
3 89 dJ 
6 28 iJ 
2 00 rP 
4 27 ,, 

3 77 ~ 
00 80 '° 
00 27 flJ 
10 87 dJ 

Kapanı,!_,-

00 00 
51 22 
00 00 

Harici 

1 : 
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BiZiM 

Derin Bir SükU.t İçinde Enver Paşanın 
Sesi Yükseldi: Bir Buçuk... Kilo ... 

Bugünün Romanı 
.. •. > . . ' ~ 1 .~. ... • ,· ~ ., 71 

Şimdi Herkes Biran Evvel Hürriyete Kavuşmak İstiyordu 
Benim aldığım vaziyet karşı

sında, Dayı Bey çok meyus ve 
müteessir görünüyor. Onu böylece 
karşımda azap ve ishrap içinde 
kıvrandırmak bana pek büyük 
bir intikam zevki vermekle be
raber, onu ıslah edeceğimi de 
zannediyordum. Hem, olmayıp ta 
ne yapacak? .. Benden tamamile 
Umidi kesildikten sonra ya karı

sına dört eJle sarılacak, yahut ta 
o menfur hislerini başka bir ka
dına söylemiye mecbur olacak •• 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 
Her hakkı mahfuzdur 

-284-

Bu kıymettar mücevherat bi· 
rer birer toplandı. Bir bez içine 
bağlandı. Mutfaktan getirilen el 
kantarım Enver Paşa aldı. Çen
geline bu kıymettar çıkını ash 
ve tarttı. 

Derin ve heyecanla bir süku.t 
içinde Enver Paşanın sesi yük
ıeldi: 

Tam.. bir buçuk.. kilo .•• 

* Adi bezden yapılmış bir Ku-
ran kesesinin içinde zubôr eden 
bu gayrimemul hazine, tekrar 
kutusuna konuldu. Mühürlendi. 
Kalfalardan ve mutfaktan tedarik 
edilen muhtelif cesamette üç 
büyük kutunun içine yerleşti
rildi. Bu kutuların da bütün kö
ıeleri mıhlanarak ayn ayrı 
her köşesi temhir edildi. lş'arı 
ahire kadar kemali dikkatle mu
hafaza edilmek üzere muhafızlık 
dairesine gönderildi. 

* Artık Beylerbeyi sarayı, tarihi 
kıymet ve ehemmiyetini kaybet· 
mişti. Kapım açılmış, istiyen 
ıerbestçe girip çıkıyor, rıhtamda, 
diğer nöbet yerlerinde, vakurane 
batvelerle gezen ve sarayın üs
tünden kuş uçurmıyan nöbetçi
lerden eser görünmüyordu. 

Ağ1amalar ve htçkırıklar çar
çabuk susmuş, şimdi harem da
iresinde bir te1Aş başlamıştı. 
Eşyalar toplanıyor, sandıklar 
bağlanıyor. Herkes biran evvel 
ıerbest hayat ve hü'rriyete ka
vuşmak için can atıyorch. Hiç
bir cürüın ve günahları olma
dığı halde tam dokuz sene 
bu ınahbus hayatına katlananlar, 
artık bıkıp usanmışlardı. (Veli· 
nimet) ]erini gücendirmemek için 
dokuz sene bu kasvelenğiz haya
ta sabır ve tahammül gösteren, 
en küçük bir şikayet yüzii hile 
göstermeyenler, şunlardı: 

Ayşe Sultanın valdesi Müşfika 
Kadmefendi, Ahit Efendinin val
desi Naciye Kadmefendi, Şehza· 
de Ahit Efendi. 

ikinci hazinedar Zülfet kalfa, 
hazinedar Gülşen kalfa, hazinedar 
Fulya kalfa. 

Hünkar cariyelerinden ( Abit 
Efendinin dadısı) Mahıenver kalfa, 
HünkAr cariyelerinden Dilberba 
Dilberyar, Dilbeste, Çeşmiyegan 
kalfalar. 

Diğer Sarayhlar 
Kamran, Dildade, Rengime

lek, Seher, NerKis, Nihal, Leman, 
Şaziye kalfalar. 

Musahipler 
Nuri, Şöhrettin, Cavit Ağalar. 
Kahvecibaşı Ali Bey. 

Ahçıbaşı Ra .. 
şıt Ağa. 

Ahçı Mustafa, 
Hasan Ağalar 
bunlar lstanbul
da alınmıştı. 

Ahçı Mehmet 
A{ıa - Birkaç 
gün evvel me
zundu. 

İnekçi Meh
met Ağa. 
Tavukçu Abdi 
ağa, Kuşcu Arı:ı
lan ağa. 

Bunlardan baş
ka bilahare sa· 
raya alınan, ara· 
bacı Abdi ve Ali 
ağalarla seyis bü-
yük ve küçük 
Mustafalar ••• 

Sarayın rıhtı

mına mavnalar, 

• A .. -~ 4.J-P},, • 
ı " J• ""-~ 

kayıklar yanaş- Selim Efendinin, babasının eşgalarınr tesellüm 
mış, sandıklar ve ettiğine dair verdiği makbuz 
eşyalar taşmıyordu. Bu fani dün- her türlü elem ve hüsranlarına 
yada, herşeyjn sonu geldiği gibi büyük bir tevekkül ve sadakatle 
nihayet bu elemli ve ıstıraph tahammül gösterenler, nihayet, 
hayatın da sonu gelmişti. hasret çektikleri hürriyete kavuş-

Senelerdenberi efendilerinin muşlardı. 
yaşadığı menfa ve mahpus haya
tına iştirak edenler, o hayatın 

(Arkası nr) 
( Yarın: Bu eseri naaıl yasdım ) 

rR .. ·e· G .. d . -"l- 1 1 esmınızı Jf. ıze *on erınız, • Birkaç Fıkra 

Size Tabiatinizi Söyliyelim. s' . Av ı k H b 
19 CEVAT BEY: Tuttuğu işi 

yarıda bırak
~ maz, izzeti nef
J) sini k o r u r, 

• 

1 müşkülata ve 
m ah rumiyete 
tahammül gös
terir, rahatına 
fazla düşkün 
değildir.Eğlen
ceyi ihmal et-
mez, iğbirarı 
devamlı olur. 

12 MUSTAFA EFENDİ: (Fografa-

fınm dercini istemiyor) babacan 

ve uysaldır. Knsur bulmaz, raha

bna düşkünlük göstermez, ka

lenderliğe mütemayildir, nadiren 

bozuşur. Umumiyetle iyi geçinir. 

Menfaatlarma haris değildir. 

• 

ır gır ı esa ı 
Arabacı - Hanım bavulu ver 

de yanıma kcyayım. 
Kadın - Beygirin zaten kar

m içine çökmüş. Fazla yüke ta
hammül edemez. Ben, bavulumu 
kucağıma alırım! 

Uzak Akraba 
Müşteri garsona sorar; 
- Yahu, Ahmet Efendiyi 

çoktanberi göremiyoruz. Uğra
mıyor mu hiç? 

- Uzakça bir akrabası öl
müş le pek gelmiyor. 

- Ya! 
- Evet, Amerikada bulunan 

amcası vefat elmiş. 

Evienme Ve Kumar 
Bir İrlandalı ile İskoçyalı ko-

nuşuyor: 

İrlandalı - Bizim kilisenin 
papazı pek mutaassıp bir adam. 

Uzun etek ~iymiyen kadınları 
kiliseye bırakmıyor. 

lskoçyah Bizimki daha 
berbat. Evlenmek bir nevi ku
mardır diye nikah hile kıymıyor. 

1 Mayıa 929 

Bugün Necla söyledi; dün 
akşam Amca Beyden mektup 
gelmiş. Bana da bol bol selam 
varmış, Demek ki Amca Bey ba
na darılmamış. Buna okadar, 
memnun olmuştum ki •• 

3 M•yıı 
Necla, bugün çok fena bir 

havadisle geldi. Gece sabaha 
kadar uyumamışlar. Buna sebep, 
Dayı Beymiş. Dün akşam 
eve pek geç gelmiş. Fena halde 
sarhoşmuş. Gelir gelmez zavallı 

karısı ile kavgaya tutuşmuş. 
Haksız yere kadının üstüne hü
cum etmiş, dövmek istemiş. He
lecanla yataklarmdan fırlıyan 
Hacı Beyle karısı kadını kurtar
mışlar. Baygın bir halde Neclanın 
odasına getirip kapamışlar. Nec
la, fena halde korkmuş. Azkalsın 
bayılıyormuş.. Muş.. Muş.. Muş .. 

Necla, bütün bunları anlattık
tan sonra: 

- Dayım, taşraya gideli o 
kadar ahlaksız olmuş ki.. Vallahi 
dayı demiye nefret ediyorum. 
Buraya geldikleri gUndenberi 
evde dırıltı eksik olmuyor. 

Dedi: 
Bu sözleri, sükunetle dinledim 

ve.. hiç cevap vermedim. 
6 Mıyıı 

Dayı Bey üç gündenberi ba
na karşı adeta husumet göste
riyor. Bu hal, Neclanm bile 
nazarı dikkatini celbediyor. 

Bugün, hiç üzerine vazife 
olmadığı halde, ehemmiyetsiz 
bir hesap meselesinden dolayı 
adeta beni tekdir etti. Nedi 
bile bu vaziyeti hazmedemedi. 
O, odadan çıkar çıkmaz sordu: 

- Kuzum abla.. Bu dayıma 
ne oluyoı· ? .. 

Ben, önüme baktım. Sanki bü· 
tün onun cürüm ve günahlarını 

ben yapıyormu~um gibi: 
- Bilmiyorum. 
Demekle iktifa ettim. 

8 Mayıa 

Bugün odada yalnızdım. Bir
denbire Dayı Bey içeri ' girdi. 
Cebinden çıkardığı bir mektubu 
masamın üstüne atarak: 

- Kevser... Eğer yarma ka
dar bu mektubuma da cevap 
vermezsen, dünyanın en biiyük 
faciasile karşalaşncaksın. 

13 ALİ HAYDAR Ef. ( Fotoğra
fmın dercini istemiyor ) Hayatını 

kazanmasını bilir, çetin işlerle 
mücadeleden çekinmez. Paraya 

sahip olmak usufü~rine riayet 

eder, rahalma düşkün değildir. r 
Ne bulursa yer ve kusur ~u)-

maksızın giyer. Kafasını işletmek-

ten sıkılır, ameli sahada işgü

zardır. 

23 Nisan 
• 

O gün çocıık lıaf tasmın 
başlangıcıdır. Çocukla,., 

unutmayınız 

Dedi ve derhal odayı tcrket
ti. O kadar şaşırmıştım ki, ne 
mektubu ona iade edebildim 
ne de bir söz söyledim. 

i Hemen mektubu aldım. Oda· 
' dan çıktım. Tenha bir köşeye 

çekildim. Okumıya başladım. 
Mektup, kısa ve kat'i idi. Onu 
da buraya aynen kaydediyorum: 

Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

ı 1 inci Sayfamızda bulacaksın.z. 
·-23 NİSAN 

Kevser. 
Artık bu bal devam edemez. 

Bu mesele, ikimizin de sebebi 
helaki olacak. Karımı boşaıuıya 

Yazan: Z. ŞakiJ 

1 

kat'iyyen karar verdim. Sen ise 
bu tarafta nazlamp duruyorsun. 
Bana bak Kevser. Ben, senin 

1 
gibi nazlananları çok gördüm. 
Son pişmanlık fayda etmez. Sen
den yanna kadar cevap istiyorum. 

MALÜM ••.. 
Okadar şaşırdım ki, adeta 

donakaldım .• 
Şaşkınlığım geçtikten sonra 

mektubu sakladım. Odaya gel
dim. Düşünmiye başladım. Bu 
adam bana ne yapabilirdi? Haydi. 
haydi karnıma bir bıçak sokar ve
yahut göğsüme bir kurşun sıkar .. 
Bunun bence okadar büyük bir 
kıymeti yok. Çünki, arlık gözüm
de hayatın kıymeti kalmadı. Fa
kat.. Ya, hakikaten dediği gibi 
o zevallı 1 hatuncağızı boşayıp ta 
atıverirse... Bana bu kadar iyi
likleri dokunan bir ailenin orta
sında, benim yüzümden çıkan hu 
faciaya nasıl tahammül etmeli ... 

Ah, Amca Bey.. eğer şimdi 
burada olsaydı, koşar ona gider, 
meseleyi olduğu gibi hikaye eder
dim .. Bir aralık Hacı Beye müracaaı 
etmeyi düşündüm. Fakat o, bu 
gibi işleri idare edecek bir kafa 
ve zihniyete malik değildi. Necla 
ise, hiçbir şey yapamazdı. 

Bereket versin, öğleden sonra 
Necla eve gitti. Ben de sakin 
bir kafa ile bol bol düşünmiye 
vakit buldum. 

Kalemi aldım. Şu satırları 
yazdım. 

.. Dayı Hey: 

Öyle bir teklifte bulun 
sunuz ki buna hiçbir kadın, 
anda cevap veremez. Kadınların 
izzeti nefislerine ne derece mer
but olduklarını unutuyorsanız, hiç 
olmazsa henüz matem günlerini 
yaşıyan bir zavallı olduğumu hn
tırlayınız. Şu anda, erkekliğin en 
kahir ve en cebbar tehditlerile 
karşımd ı duruyorsunuz. Benim 
gibi aciz ve kudretsiz bir kadına 
karşı bu hareketiniz fazla bir 
zulüm teşkil etmez mi?, 
Size. yiı mi dört saut zarfında ne 
cevap verebilirim?. Bırakınız beni 
biraz.. Anamın ölümüne karşı 
duyduğum acıyı biraz tahfif ede
yim de size, ondan sonr bir ce\ ap 
vereyım. 11 

Bu mektubu yazdıktan sonra 
gıttim Dayı Beye verdim. 

O, birdenbire sevindi. Ümit
lendi. Kızarıp bozararak: 

- Teşekkür ederim. 
Dedi... Be11 derhal od<ıdan çık

tığım için, mektubu okuduktan 
sonra ne hal aldığını bilmiyorum. 

B~gün öğle vakti, Neclayı 
babasına yollaJun. Hama~.a gi
deceğimi bahane ederek ızm al-
dıın... Doğruca, hocam ve dert 
ortağım (S) han:ma gittim. Ba-
şıma gel.enleri, ağlı~a ~ğlay.a hi
kaye ethm. O, benı dırıledıkten 
sonra kalbinin hiitün teessürile 
söylendi: 

- Zavallı Kevsercik.. Böyle 
şeylerde hep seni mi buluyor? ..• 

Ob Allabım .. Bu suali, kaç de
fa ben de kendime sordum. Fa
kat hiçbir cevap alamadım. Aca
ba, böyle seyler lıep beni mi bu-
luyordu, yoksa iş . hayatmda 
sürünen daha bır çok 
kızlar ve kadml"r da, böyle 
elemler \'e facialcır k a rş sında 

kahroldukları halde, ihtiyaç \ ü
zilnden sükiıt mu ediyorlardı?. 

(Arkaıa \lar) 
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Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

A tın • 
şın •• Muharriri: 

Stakpool 

Üç Serseri .. Üç Milyoner -31-

Derenin Karşısında 
Arafoura, Banda, Java denizle

rinin her üçü de Celebes, Bor· 
neo, Yeni Gine, Sund ve Avus· 
tralya kıt'aları ile çevrilmiş, 

adeta bir göle bemetilmiştir. 
Belki Antil denizleri kadar mavi, 
onlar kadar romantiktir. 

Ticareti hiçbir zaman istihfaf 
etmeyiniz. Sergüzeşt romanlannan 
birçoğu, cihan tacirlerinin görüp 
geçirdikleri vak'alardan ilham 
atanarak yazılar ve ~ihan tacirle· 
rinin kafalarında en hayali ro
manlardan daha cazip vak'alara 
tesadüf edilir. 

Torcs boğazı Bahrimubit ilo 
Arafour denizinin arasından ge
çen geniş yoldur. Şimdi çok uzak 
bir mazide kalan F elcmenkli
Jerin daha kuvvetli ve Male 
korsanlarının da daha faal olduk· 
ları zamunlarda T ores boğazı iki 
taraf arasında geçen çok kanlı 
hadiselere sahne olmuştur. 

işte şimdi Barrakuuda admı 
taşıyan yelken gemisi bu bava· 
lide seyahat ediyordu. Sancak 
tarafında Yeni Ginenin alçak sa· 
hilleri, iskele tarafında geniş 
deniz v.ırdı. Hagton dümene 
ıeçmişti. Tilman da yanında idi. 

Saat sababm dokuzuydu. Rüz· 
ıir tam cenuptan estiği için ge· 
mide bulunanlar tam öğle ilzeri 
Makarm bahsettiği derenin man· 
ıabına varabileceklerini tahmin 
ediyorlardı. 

Tilman: 
- Heme11 hemen gayeye var· 

maş sayılırız. Dedi. Bir kaç haf· 
ta evvel teşebbilsil en küçllk bir 
muvaffakıyet ihtimali bile olma· 
dan (Lampert) in gazinosunda ko
uuıtuğumuzu hatırlıyorum da, şim· 
di burada bulunduğumuza bakarak 
h.afif bir gurur hissi duyacağım 
reliyor. 

Hagton: 
- Filhakika taliimiı yardım 

etti, cümlesile mukabelede bu
lundu, maamafih asıl milhim işin 

bundan sonra başlayacağını unut· 
mayınız. 

- Orası öyle Makar ile Hul 
arasında mühian bir iştialin '!ukua 
gelmesi için gemide lazım gelea 
herşey mevcuttur. Bu iki adam 
yekdiğerinden son derece nefret 
etmektedirler. Maamafih Hul iyi 
bir adamdır, fakat daha eyi 
olabilirdi, herne ise Makara 
müreccahtır. Yalnız maksadını 
anlıyamıyorum. Makar ile açıktan 
açığa çarpışmıyor, bütün yaptığı 

herifi mütemadi latifeleri ile 
tazip etmektir. Bu tarzda bir 
seferde bu vaziyetin devamı 
cidden tehlikelidir. Buna bir 11i· 
hayet verebilsek fena olmaz. 

Tilman: 

- Vallahi azizim, üzülmek 
bir şeye yaramaz, dedi. Yapaca
ğımız ~ey her ihtimale karşı 
gözümüıü açık bulundurmuk ve 
lüzumu halinde derhal harekete 
geçmektir. Fakat dostum düme
ne dikkat, gemi rotasandan ay· 
rılıyor. 

Hagton kızararak rotayı dü
zeltti. Tilman o dakikaya kadar 
kimsenin anlamamış olmasına 
rağmen kuvvetli bir muhakemeye 
sahipti. Ve bu defa da ihtarı çok 
yerinde olduğu için oldukça şid-

" Muh~kkak T ehli~e Karşısındayız, 
Fakat Uzülmek Bir işe Yaramaz, Vak'
alara İntizar Edelim, Hazır Bulunalım,, 
detliydi. Filhakika istikbalden 
hali ihmal edecek derecede en· 
dişeye düşmek daima böyle bir 
hatadır. 

i' 
Hul sahili uzun uzadıya tet· 

kik ettikten sonra dürbünü ( Ma
kar) a uzatarak: 

-Eğer yamlmıyorsam bahset· 
tiğin kaya karşımızdadır, dedi. 

Makar dürbiinU aldı ve: 
- Evet, dedi. Ta kendisi! 
Belki bir dakika dürbünü 

gözünden ayırmadı. " Yaldızla 
Kaya,, adım taşıyan bu yüksek taş 

parçası, bu dümdüz ye ıssız 
sahilde uzaklardan] görünecek 
kadar barizdi. Kaptan Hul yam· 
batında hareketsiz durmakta olan 
Makara dönerek: 

- Artık bundan ıonra klavuz• 
luk etmek vazifesi senindir. dedi. 

Makar da ilk talimatına verdi; 
- Şimdilik dilmenin vaziyeti 

olduğu gibi kalsın; 
Klavuz olmak sıfatile artık 

geminin kumandası ona aitti ve 
Hul da onun emri altına geç· 
mişti. Bunla beraber bu hadise 
onun koltuklarını kabartmadı. 

• Arkuı var • 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

( Baştaran 6 ıncı sayfada ) 

talebesinden Jale Gönül, Hey• 
beliaJa Klavuz sokak 26 Sa· 
bire Hasan, P ertevniyal lisesi 
birinci sınıfından 273 Kemal, 
Bakırköy, Kartaltepe Ruşen Bey 
sokak (5) Minire, Bandırma ikinci 
mektep üçünçü smıf andan 13 Meh· 
met, Adana Ortameptep birinci 
sımf talebesinden 372 SeJAhattin 
İstanbul Erkek lisesi birinci sanı· 
fından 819 M. Ragıp, Ankara 
kız lisesi talebesinden 551 Atıfet, 
Adana Namık Kemal ilk mektep 
son sınıftan 85 Tahsin, Ankara 
Gazi kız ilk mektebi üçüncü sı· 
nıfından 170 vedia, lstanbuJ 43 en 
mektep ikinci sınıfından 36 Leyla 

Kart kazananlnr; 

İstanbul 44 üncü mektep 
üçUncü sınıf tan t l 6 Cevat, Ge· 
Jenbevi Ortamektebi talebesin· 
den 644 Abdülkadir, Bursa Or
tamektebi birinci sınıftan 524 
Recep, Adana Ortamektebi 
ikinci smıftan 382 Hüseyin 
Şadi, Fatih 13 uncu mektep 
üçüncü sınıftan Muzaffer Osman, 
Galata Musevi Mektebi talebe
sinden Leon Pardo, Adana Tica
ret mektebi talebesinden 330 
Y. Ziya, Pertevniyal Lisesi tale
besin 1en 107 Naki, Adana Namık 
Kemal Mektebı beşinci sımftan 
35 Süleyman, Ankara lltekin Bey 
mektebi 4 üncü sımf 301 Süleyman 
Eskişehir Hoınudiye İlkmektep 
ikinci sınıftan 269 Suzan Nevrs, 
lstanbul F eyziiti lisesi talebesin· 
den 103 Kerim, Davutpaşa. Orta· 
mektep talebesinden 215 Hüseyin, 
lstanbul Erkek lisesi talebesinden 
558 Cemil Kadri, İstanbul 
12 inci mektep talebesinden 
ikinci sınıftan 377 Kemalettin, 
lstanbul 44 üncil ilkmektep tale
besinden 333 Güzin, Afyonkara· 
hisar lisesi birinci sınıfından 343 
Ahmet, Adana lisesi üçüncil sını
fından 127 Hikmet, İstanbul F et· 
biye t 6 mcı mektek beşinci sıuıf· 
tan 348 Hakkı, Edirne Osmanlı 
Bankasında Mestan Ef. kerimesi 
Muzaffer, İstanbul Erkek lisesi 
birinci sınıftan 426 Feridun, 
Kuzguncuk, Nakkaştebe Aziz Bey 
sokak 14 Beraat Feyzi, lstanbul 
erkek lisesi birinci smıftan 446 

Ali, Adana Tarsus kapısı~da Bak
kal Şükrü efeni oğlu Yusuf Ziya, 
Isparta Orta mektebi son sınıftan 
Mehmet Reşat, Adana Ortamek· 
tebi ikinci sınıftan 3 ı 3 Kadri, 
Bursa Gazi Paşa caddesinde 
104 Hasan Basri, lstanbul 
Erkek lisesi birinci sımftan 
644 Mehmet, Konya Kapı 
camii civarinda Kenan zade Meh
met, Balıkesir ortamektebi ikinci 
sımftan 214 l!hami, Yozgat Cfim· 
huriyet mektebi beşinci sınıftan 
Emine Türkan, Ankara Erkek or
tamektebi birinci sınıftan 132 
Avni, Adana Ticaret mektebi ta· 
lebesinden 46 Ali Ihsan, Ankara 
Erkek Jisesi ikinci sınıftan 115 
Mustafa, Adana, Seyhan mek· 
tebi beşinci sınıftan 367 Cemil 
Ankara Kız Lisesi talelebesinden 
627 Edibe, Gelenbevi Ortamek
tebi talebesinden 251 Mustafa 
Aydın Y edieylül mektebi üçüncÔ 
smıftan 349 Semih, Salihli Alta· 
nordu 11kmektebi dördüncü sınıf· 
tan 417 Cemil, Gelenbevi Orta· 
mektebi ikinci smıftan 212 Lfıtfi 
lzmir ikinci kordon Reddiilhak 
mektebi dördüncü sınıftan 197 
Nedim, Eyüp Orta mektebi 
ikinci sınıfından 124 Mustafa, 
Salihli Altmordu ilkmektebi üçün· 
cü sınıftan 507 Melahat, Ankara 
Erkek Ortamektebi birinci smıf· 
tan 51 Ahmet Hamdi, Kızıltoprak 
F eneryolu cadddesi 14 NeclA, 
Adana Ortamektebi birinci sınıf· 
tan M. Zeki, Manisa Ortamek
tebi talebesinden 269 Mi
rekşah, İstanbul Erkek Lisesi 
birinci sınıftan 607 Namık, 
Darülıafeka mektebi altıncı aını· 
fından 11 Efdal, Galata Musevi 
mektebi talebesinden İsrail mişo· 
lam, lstımbul on ikinci mektep 
beşinci ımıfmdan 298 İbrahim 
MalteP.e askeri lisesi talebesinden 
2650 Ömer, Adana Namık Kemal 
Mektebi beşinci sınıfında 372 M. 
Kusun,Erenköy Sahraicedit No.91 
Ahmet, Heybeliada İlkmektep be· 
şinci sınıftan 28 Mahire Handan, 
İstanbul 16 ıncı mektep beşinci 
smı ftan 316 sunu ilah, fstanbul 
49 uncu mektep üçüncü sınıftan 
126 Perihan, Kuleli Askeri Li-
sesi talebesinden 261 Hakkı Suha. 
Hanım ve beyler. 
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BtKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri : lilra11fSelirn 

Aşk Ve Sürat 
(Dünkü kısmın hulisası : Zehra 
isminde bir sarııın kızı seven 
genç bir erkek bir mnddet 
ı1>nra ıeYgilisini terketmittir. 
Eıki ıevgiliıine gönderdiği bir 
mektupta nıçın terkettiğini 

tahJiJ etmektedir. Ks.ı biraz 
atırdır. Halbuki genç erkek 
atırlıktan hiç hoılanmıyor. Ha
yatta olduğu gibi tahııta da 
ıürat istiyor Ye devam ediyor:) 

• Halbuki ben ya tabancayı, 
nıbayet tavanın halkasına bağla-
nan kalınca bir ipi düşDnürdüm. 
Hatınnda mı? Benim o baba 
yadigArı kocaman tabancayı bir 
gece senin şakağına dayamıştım. 
Sen baştan buna razı olduğun 
halde namlunun demirini etinde 
hissedince korktun: 

-Soğuk, soğuk.. Diye bağıra
rak kaçtan. Deli gibi yandaki 
odaya koştun ve kapıyı arkasıu· 
dan kilitledin. 

Sonra ben de vazgeçtim. Sen 
istemedikten sonra ? Daha buna 
benzer thidiseler.. Senin sabah
lara kadar dinmiyen, uzayan ha
raretin.. Benim bir dakikada bi· 
ten, sönen heveslerim.. Yammız· 
daki komşunun duvara vurarak : 
Yeter, yeter bu kadarı da ayıp· 
tar, diye bağırmaları.. Düşün. 
Bütün bunlar beni öldüren, 
elimdeki bütün tahammül, sabır, 
kuvvetlerimi eriten h&diselerdi. 
Sen bana daima mektepli bir 
Aşık gibi hareket etmeyi öğret· 
miye çalışırdın. Sana saatle tu· 
tulmuş kiralık bir kadın gibi 
ıert, kısa ve seri nilYazişlerde 
bulunduğumu, sevmeyi bilmedi
ğimi söylerdin. Anlamazdın ki 
senin bu mevzua temas eden 
her sözün, aramiıdaki çukura 
inen yeni bir kazma darbesidir. 
Düşünmezdin ki ben aşkın ve 
sevişmenin ruhunu, özünü bu 
otomatik hareketlerde, bu baş 

• döndürücll süratte buluyordum. 
Tekerrür eden, saatlerimizi asır· 
lar kadar bliyiik, çok hAdiseli ve 
çok lezzetli bale getiren bu ma· 
kineden aşk, benim kalbimde 
senin hayalini ve benim beyni· 
min içinde senin sarı gözlerini 
senelerce yaşattı. Senin bana alış· 
man, günden güne yakınlaşman 
bu ilAhi sevgiyi öldürdü. Açıldın 
ve hoşuna giden haJleri, uzun 
sevişmeleri bana da telkin etmek 
sevdasına düştnn. Ondan sonra 
nramızdaki dostluk, tebahhur 
eden bir nehir gibi, sığlaşh, 

-

eridi. Sen bunun farkında ol1ria· 
dın. Zaten benim nefret dolu, 
elem dolu saatlerim, daima senin 
baygın, mest zamaoJarına raıtge
liyordu. Beni göremiyordun. Göz• 
Jerinin dişi bir kedi fibi gevıiyerek 
söndüğü anlarda, ben hiddetimdea 
kuduran bir köpek oluyordum. 
Köpekleıiyordum. Sen bu hiddeti 
hararete, bu şiddeti qka hamle-
derek daha derin haz deryalanna 
dahyordun. Bir gün bende yor-
gunluk allmeti, sende benim 
ruhuma vukuf emaresi belir• 
di • Benim benden ayrılan 
kuvvetlerim, senin anlayıı kabl
liyetlerinle ortak oldular. Bu se
fer ben sadece hareket eden 
bir hayvan müstehasesi, sen her
ş~yi bilen derin bir metres oJ. 
dun. Fakat eski hayatımız değiş
medi, çünki ayni ayrılık, ayni 
düşman ayrılık aramızda yaıı
yordu, hareket ediyordu. 

Kendimi kumara verdim. Bu 
az zaman içinde, az emekle çok 
para kazanmak işi beni bir müd· 
det teselli etti. Para kazandığım 
akşamlar içimde tatmin edilen 
zevkler, hırslar uyuyor, beni 
rahat bırakıyor ve artık seni 
oyahyabiliyordum. Ozamanlar 
senin anJıyan, bilen hayat 
merkezlerinle hisseden, hotlanan 
kadınlak duyguların arasında hoı, 
eğlendirici bir mücadele bqh
yordu. G6zlerim senin yllztln• 
de, damarlannda kopan fırtınaya 
seyrederdi. Kafanın içinde u~ 
şan büyük yangın kuşlarının ka· 
nat darbelerini iıitirdim. Noksan 
kalan ihtiras malzemesini ba b~ 
dii temaşa ve emsalsiz musiki ile 
tamamlıyarak sana, latediği11 tatlı 
hulyayı verebiJirdim. 

Buglln seni bana ıevkeden, 
merak hissini bahane ederek 
beni buraya çağırmıya ıevkeden 
kuvvet, belki bu son saatlerin 
6zlU, yakıcı hatırasıdır. 

Zaten şu saniyelerde ben de 
ayni hatıranın sarasile, eski gfin• 
lerin sağnağına yakalanmıı fibi
yim.. Beni de ayni bayıl~cı sar
hoşluk yakalamak üzere .. FakaL •• 
Fakat ••• 

- Zavallı Selimi! 
-Zav;ıllıl Belki de dojrudur •• 

Fak at ..• Seni tekrar sevmek mec
buriyetini düşündükçe ?l .•• 

932 Senesiniıı En Nefis Ve Alakalı 
Tefrikasını Takdim Ediyoruz 

•• 
Omer Hayyam 
Selçuk Saraylarında 

S.elçuk saraylarının Muhteşem salonlarında ve karanlık 
dehlizlerinde geçen ihtiras ve facia hikayeleri 

Birkaç Güne Kadar ••• 



Bir Ölünün Hatıra Defteriitllen: 
şt j it ·;§ 

HAİNLERiN İÇ YÜZÜ ·~ 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y epblar 
PEHLiVAN KADRİ BUZ GiBİ ETLERDEN 
PİRZOLA KÜLBASTILARI YAPIYORDU 

-sı-
Bu tefribm11a •ehu elan 

not defterlacle ~ S.•Ale 
ıeçircliklerl sGnlere alt .,. .. 
içleriadea birinia m-d~e .ı.t.a 
yazab • fGyle bir ~l Jffl' ı 

•ffa1at. Jıi. i ffiı ubab, 
Jıqi k..U~ı ı.o,un geti
riliyscla, Kadriye tes
Jim ..,ordu. 

o • ._ gibi etlerden pirz~ 
laLk, kebaplık parçalar ayan• 
pırdu ve eli ite yanyan arka
dqların yardımi1e ne phane ye
mekler bazıhyordu. KODlelft 
botdu, ekmek daha boldu. içi
mizde bu hayatm littia sene 
devam etmesini istiyenler çoktu. 
Ağır bqh Feyzi Efendi bile knl
bastı kokuımıu aldıkça dayana· 
mıyarak bağınyorclu: Gel keyfim 
ıel 1 ., 

Fakat ba hayat, oalarm te
mennisi gibi devam etmedi, ede
medi. Oç&ncil bir vapur buluaa
rak yine yola çıkanlcLJ.r. Amk 
IOD menaile dopa llrUl,.ı.dı 
ve hep.ı seride kalan buz glhi 
etl.t. ....... KiM · .. kwıeıteled 
aarak llllllyorlarck Şu kadar ld 
Wreaderlyeye adım atar atmu 
aziyetlerinin l;ileşeeetlni de 
lmlt ecliyorlardL 

CiDlln cin8e telilayll •tmeei 
pal .......... kapata uypn 
dllfmesl aararl ise lıemchisi ....... 
laruı aJDi idraki • .,. __. • 
eamuan da~ ......... 
ikinci kafile firadler de ~ 
eterek kea....._ ""1 ° 
Jolclu ••• ,..... a.111c:e1erinl 
~ Hoca Sabriler, 
Zef!.ellWMah, Rıza Tevfikler na
.t iıilJıllM kapılmıılana bun-
1.- Cla ayni kuruntularla oyalaaı
~ lıkenderiyede iyi bir 

n iyi bir hayat bulacü
ı..... umuyorlardı. 

Maamafih talih, kendilerine 
lbOr aerserilerden daha İJİ p 
riindü. Zira hu'1aJan-.a tema-
men abilli .... ek. nlıbmda 
lata ........... fellketiai oular-
du eiılrsecli. ._. &.bacleriye 
•lklmedllİD ~ ~ 
~ bir netice olm11kla ~ 
her yine " bllliil 1d • Rjlfd~ 
HnH. Eier o hnkCbnet. o •\lare
leri de bapboı bıriabaydı OD 

s&n enelld nlhnayif!er tazeledeıt 
celdi. Fakat hahnll pek yad 
olaa vak'aclan ibret alu Jallkl
met, yeni gelen aenerileri _. 
purclan dejil, ~ ambardan 
pkarmadJ. Bayle bir bfilelİİll tll
nll ettijiai laerkeaten salda& 

Fotolmf Tdllll Kuona 
Tablatinid ttreame'IJ lıti70,. 
...... lotetnfuu11 a adet k .. 

pon u. birlikte rinderJnil. 
Fototrafmıa 11raya tabl6 ft 

iade edlfmea. 

........... 
,., ....... ? 

Fotojqf iatipr 

91p.ıeıtnm 
-JN.&n ftJ111!UlfDIDJ 691 
91>mqqu .ıaıung -ııtıwıq 
apµa.8 .ıaı;»AQSUO'f '.1;»1 
·ı., suaN ·~p.1111.ıoA!PJI n.ı 
·lop anmam uos 91.mda 
.ı!q 9:JU!J~0 99§!11G)UU!JI 
unzn l•Avq nq 11DplJ 
Ancak pce yansına doğru onlan 
içe, heter alarak muhafaza 
albada karantine mevkiine 11-
tlrdil. 

Karantine, bul8fık Jerlerden 
gelen yolc:ulann übi olcluldan 
ııhbl bir muameledir. Fe)'li Efen-
di ile arkadqlan lataabuldan 
ıeliyorlardL O 11rada İle ne ı.. 
tanbulda, ne Çanakkalede, ne de 
Sellııikte veba gibi, kolera p9bi 
bulaııcı hastalıklar yoktu. Ohalde 
lıkenderiye htlkOmeti, Wnci ka
file aenerileri ne için; karantiae 
lllfl'f'kiİa• altlrlP h&crelere ka
pamJfb? ••• 

a8, hami ve mabmi htıkümet
ler arasındaki anl8famamazbğm 
icap ettirclip ihtiyati bir tedbir 
idi. izah edelim: Tlrkiyecle ban
namıyaa ve sığınacak k6şe anyan 
aclamlaia yer yllzlnde kabul eden 
hi~bir · devlet yok gibiydi. Hatta 
o~ Utica ettikleti iefarethane 
.. ~ Wlbhefli" .... -oWuh..,......,,.. 
...... ·R•nıa ı•Jll »lealwe, 11-
lıerrlr etmemek ve aCletleri onu 
seçmemek kaydile, birçok ta mut 
ldlllt ile vize almabllmifti. 

M.. hWmeti de, birinci 
kafile yllz&nden vacuda selen 
nlmayiflerden aonra, yeni ve 
kalabalık bir kafilenin daha mem
lekete ıokulmasına muvafakat 
glltermemek iati.vordu. LAkin 

kapitlllüyoalar ...,a girdi, leae
pueleria birer ~port olclutu 
iddia ecWdi .,.. ...... azun bir 
mlnakap açıldı. Kafilenin tak.., 
deriyeye vusuhlnde bu siyasi mlij 
nakaplar hedi bitm•ifti ve 
Mım hllkftmeti, oalan ıeri çevil'1' 

1 
mek niyetinde idL Ukiıı luepaae 
vermif olan taraf, m&nakapnıa 
10nuna kadar Ma.ların muftkka.i. 
ten kabul edilmesini rica ettiğin-
den karaya lmalarma Ye 
karantine clairelinde ahkoaalma
laruaa ria pterihNPL 

-Ark•• Yar -

DarUffafaka111 TeşakkUrl 
Cemi,.ti Tedriafre 1Je,.t1 w.r .. 

aindesa Gan.teribalttir· 
Mabeyinci Merlaam Oaman 8eJ 

lcerfme.I " Berfla aflrl eıbalu ._.. 
lıalh MQıfr Tevfik Pqaaıa halllel 
mahteremeler. Na4fye Haanefentll 
matbaal OımanlJedeld ltlAelerlnl 
Darilftet.1ca1~ teberr• buymmutlar
dar. Nudiye Hammefencll,e •emleket 
irfanı n bauatea Duiiftalaka ailul 
namına tefeldı• etmeyi Wr ltorç 
biliyoru. 

Kaıtamonu S.lh Hukuk Hakimli• 
tinden: Kutomuunun Kuayab na• 
hiyeainln Kıntoflu klyibul• Kırı• 
ıotlu Kamilin Kutomonunu Topfa
otlu mahalleıindea Cebe otlu Uft. 
deıl HGınlye aılylame ikame eyledl· 
ti ıulha tetebbGI davaııaın muhake
mulnde: MOclletaleyh Hlani7enln 
Kastamonıda1t fbfikik ederek latan· 
..... slttili •l•tılm.kta .. de ... 
l!M;~ı-........ ha••blle 
--- bbll ........ .. 
blftalep ........ tebliıat ifuana k.._ 
berilerek bu baptaki maluak .. e 30 
at1an 9.Jl camarteıt ,emı aaat ona 
tank kaltnlDlf oldatan4ala •aldl 
mez•Grda ıc.tamoıuı ŞaUa ı.DIE 
mahkemellnde bulunmachjı •.ı.ı. 
nlh te ebblll •aamelealaba akiill 
kalacaftnı •Ghnln Olan ilafttf;.
aln teblft malca&Dıaa kaim .ı.ak 
CIMl:e malaır..... dl-v...ı..ne.ı.e talik 
lalı ıa,n olunur. 

Bayram geliyor: 
Çocuğunuzu sız de 
Sevindiriniz 1 

Kumbara bütün bir istikbaldir. 

( Tirkige iş .~anko~ı ] 

Bayram 
Günlerinde 

Türkiyede 

YALllZ BiR GAZETE ÇIKAR 
Bii.tün Memleket Sadece 

"Hililiahmer ,,i okur 
" Hilüiahmer " de çıkan ilin yüz binlerce 
halka hitap -eder. Şimclide\I yer tutmak için 
lıtalibulda :Ankara caddesin\le lstanbul binat 

Odasına miiracaat ediniz. Tel. 20085 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Bortt-ua 
imi 



12 Sayla 

Haşarattan ve Tahta kurulanndan 
kurtulmak için şimdiden yuvalarını 

,_ Arapçasile Birlikte K~~~~~!:~;m 
80) ük T .irk alimi Cevdet Pqaaıa 16a•= Kuraalyeelal hul dopu eHrl .. rlfla 

aUkemmel ciltlisi 'lOO kllnlflur. Kaymakla klğıt H alhn yaldnı:la dltllel 
SOO lnarUflur. Nüahalan aadar. 

Hayab Hazreti Muhammet 
Kıymetli eRrfD tekmlll cllılf !00 kuruftur. 

Mufassal İslam Tarihi 
Clltllel 200 .curuttur. 

Meşahiri İslam Me~~n:ser 
kuruttur. Bu kitaplarda• posta UcreU 

Merkezi : Tiirk Neşriyat 

abnmadan ılnderfllr. 

Yurdudur. 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İST ANBUL ŞUBESİNDEN 

Kiralık Ekmek Fabrikası 
Nişantaşmda klin ekmek Fabrikası bir sene müddetle ve 

kapah zarf usulile bilmüzayede kiraya verileceğinden taliplerin 
şubemizden olacakları prtnamenin leffile 25 - 4 - 32 tarihine mü
sadif pazartesi saat on albya kadar teklif mektuplarını Bankamıza 
tevdi eylemeleri. E. 

Dr. H O R H O R U N 1 
Cilt ve Zllhrevl hastaLklan muayenehanesi. 

~ Beyoğlu, Taksim. Zambak sokak No. 41 

•Dr. Tevfik Remzi 
Tepebaşı Royal oteli kartısındaki muayenehanesini ( TAKSIM MEY· 

DANI AYAZPAŞA CADDESiNDEKi 2ll No. HUSUSi HASTAHANE· 
Si ) ne nakletmittir. Hastalarını orada kabul etmeKtedir. 

Telefon: 8. O. 3842 

SON POSTA 

FAYDA ile tahrip ediniz. 
Jatanbul Mabkeml Asliye ikinci 

Hukuk Daireainclen: Vunn Efendinin~ 
Samatyada Sancaktar Hayrettin ma• 
halleainde Pamukçu Tatyoı sokatın· 
da 2'l No. hanede aakinler Ali ve 
Hakkı Efendilerle Hacer ye Hayriye 
Hanımlar aleyfne ikame eyledltf 
fekki haciz dansından dolayı muma
Uehimin ikametıAhlarının meçhu· 
liyeti haseblle ilinen icra kılman 

tebligata ratmea mGddetl kanuniye1l 
zarfında cenp ita etmedifinden 
möddeinin muvafıkı kanun rörOlen 
talebi nçhile ııyap karar1 ittihazına 

ve karan mezkGrun ilinen tedliğiue 
ynml tahkik olarak tayin kılınan 
26-4-932 salı ,Onü 13,JO da Ueclit· 
tahkikat Tahkikat hikimliğl huzu
runda hazır bulunması ve aksi tak· 
dirde gıyabında tahkikata devam 
olunacatı malQmları olmak üzere 
keyfiyet ıazete llln olunur. 

Biçki Ve Dikiş Mektebi 
Son Fransı• uıulilnde hendese 

üzerine, gayet kolay biçki ve dikiş 
dersleri verilir. Az bilen hanımlar 
3, bilmiyenlcr9Jayda hernni tayyör 
tuvalet erkek elbise ve gömlek
leri, beyaz çama,ır biçip dikerler. 
Şahadetnameler Maarifçe taatikli
dir. Hergün saat 9-12 ve 13-17. 
cuma, pazar9· 12ye kadar müracaat 

Ortak87 Akaretler 35. MatmaHI 
YETSlMANI KARECE 

EVLATLIK iSTER MiSiNiZ? 
iki yatında bir kız çoc:utum var

dır. Beılemekten acizim. Evlatlık 
vermek istiyorum. Arzu edenlrine 
J:hkarköy Zeytinlik Hacı Hasan ıo· 
katı No 28 müracaatları. 

GALATA'da 

MAYER 
tAGAZALARINDA 

10 Günlük 
BÜYÜK SATIŞ 

Sahlacak eşyalardan bir kaçının fiatlan 
Erkek çoraplara. ipekle karapk KURU$ 32112 

Mendiller, ıatlam cınstea ,. 8 • 10 • 12 112 

Kadın kGlotları, ıunı ipektea muhtelif renkte " 110 

Kadın ipek çoraplara, aatlam 

Erkek pamuk fanillları 

Kravatlar, ani renklerde 

YünlG yelekler vo kazaklar 

Erkek çocuklar lçla elbiseler 

Petklrler 

Erkek ıamlelderi, muhtelif dnlten v. 1. 

" 

" 
" 
" 
., 

" 
•• s. • 

95 

95 

25-»fl).70.85 
250.300.aeo 

750 

3.5- M 

135-15(). 175-235 

·istifade Ediniz .•. 

Hereke, Beykoz, Feshane ve Bakırköy fabrikalarile sair milli fabrikalar mamullb 

Bayramlık ihtiyaçlarınızı Emin Ve Ucuz Surette Tedarik Edeceğiniz Yegane Mağazadır 

l.taabul OçOncıl tcra Dall'ellla 
Mahcuz ve furubtu mukarrer IMal 
aan Uakapanında YaYUI Sinu 111 
hailesi Keresteciler eaddeainde 29-
numarah dGkkinda bir adet ıdllD 
makinesi biri 9-SO diteri l-50 bey 
kuvvetinde 2 adet dinamo ve 1 a 
ıitama ve 3 parça yatak ve kun 
laran 13-4-9.12 tarihine mG1adlf ç 
ıamba l'lnl uat 10 dan iti 

Koatnmlük kumatlaran envaı, erkek ye kadın için sarif kunduralar, hernni ipekli kumaılar, tuhafiye OfYASınıa her çetidi, battanireler, 
hazır elbiseler ıapkalar ve saire .... 

IST ANBUL: BAHÇEKAt>I VAKIF HAN 
BEYOGLU: İSTİKLAL CADDESi 

------
Sultanahnıet Sulh ikinci hukuk 1 

daireainden: Sıdıka Hanım ile Mus• Öksürenlere: KATRAN H~\KKI EKREM 
tafa ve Mehmet Celil Efendiler ve 
aairenin şayian mutasarnf oldukları 
Hocapata mahalle1inde Hafi Ferhat 
aokağanda atik 11 ve cedit 2 numa· 
ralı dükkinan bilmüzayede furubtu 
ıuretile ıuyuun izalesine karar veri
len Hafız Ferhat ıokatile Hudaven• 
liigir caddesinde ve kaşe batında 
ve etrafı kirıir ve tavani abtap ve 
aemi9i çimento döıeli ve yatla boya-
lı olduğu mezkQr dükkln ~ gün 
müddetle müzayedeyıe va:ıeclilmlı ve 
24-5-932 aah günü saat 15 te ihaletıl 
mnkurer bulunmut oldujundan ta .. 
Jip olanların mezkur mahallin kıy· 
metl muhammeneai olan (4800) lira .. 
aın yGzde 10 niıbetinde pey akçesi .. 

lstanbnl U.esi yedinci ıını· 
fından aldığım tudiknamemi zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan bük· 
mil yoktur. 679 No. lu 

MEHMET HAYDAR 

Bir terzi Matmazele ve biri 
erkek terzi işçiye ihtiyacımız var-
dar. Y enipostahane kartısında 
Erzunım Han ikinci kat No. 9 a 
milracaatleri. 

ni hamilen Snltanahmet ikinci Sulh 
Hukuk Mahkemesine 932-37 numara 
ile müracaatları ilin olunur. 

Pertevniyal Vakfından: 
K6prübaşanda V alidehanında 6 • 1 No. odalar 3 sene müddetle 

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

Balada muharrer emlik yirmi gtın müddetle Ye açık arttırma au• 
retile kiraya verilmek ilzere mllzayedededir. Taliplerin müzayede gil· 
nü olan Nisa nan 25 ci pazartesi ifilDil saat on altıya le adar lstanbul 
Evkaf müdürüyetinde Pertevniyal idaresine veya encllmene müracaat 
etmeleri. 

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

1 i< 1 İstanbul Belediyesi lıinları 1 * 1 
Keşif bedeli 181 lira 76 kuruş olan Beyoğlu dairesi Temizlik 

işleri için pazarlıkla benzin deposu yaptırılacaktır. Talip olanlar 
27,50 lira teminat makbuz veya mektubu ile 11.4.932 pazartesi 
(Ün& saat on bep kadar Levazım Müdürlüiüne mllracaat 
etmelidirler. 

DlEDSUCAT SARii AL Ltd 
Tel. 21128 YEDIKULE 

YÜN PAMUK 
lsTANBUL Tel 21128 

F L O Ş iplikle 

boyar Boyar Büker Kasarlar bük•r 

büker Parlatır (Merserize eder) bogar 

Grizet Yapar. 

Pamuk ipek ve tün Bf!llleri 
BOYAR KASARLAR OTOLER GENiŞLETiR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lllzumu olan noksanlan 

SANTRAL TAMAMLAR. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

SATILIK 
1 - Kadıkliyllnde Osmanatada Kazaıker ıokaatanda 6 • 3 numarall ki•ir 

5 oda banyo ve bahçeli asri ve yeni bir ey 3600 llrayll. 
2 - Nitantaıında Muradiyede Birinci Karakol aokatında 3.1 numarala 9 

oda Uç kat velh~r kab milltakil 45 lira icarlı bir ev 3500 liraya. 
3 - Çamlıcada Alemdatı caddealnde mefhur Tantavi çiftliti muhtelif 

köşkler, ahırlar, arabalıklar, Çamlıca suyu, Uç kuyu, havuzlar, tam korulu}u, 
meyva ağaçları ve 400 dönilm araziıl bulunan bir çiftlik 8000 lirı.ya. 

4 ·- Fatihte Sofular caddesinde 84, 86 lli 84, 86 • 7 numaralı dükkln ve 
laan odalara ve müıtemilit, geniı bahçe kira 52 lira, fiati 3000 lira. 

5 - ÜıkGdarda Selimııs caddesi Tekkeiçl sokak 16 numarala 8 oda ve 
bahçeli bir ev 2ll lira kira ıetirlr 1000 liraya. 

6 - Osküdarda lcadiyede Kayıkçı Şöhret ıokatında 34 numarala 2 oda 
2 ıofa mutfak ve bahçeli bir ev 400 liraya. 

Bu emlik hemen aatalacaktır. Taliplere azami tesbilat ıösterilecektir. 

Galatacla Ada llaia 5 n•marara •lraoaat. T.W• ı B. O. a&V. 
• 

l mahalli mezk8rda utalacatın 
talip olanların mahallinde mem 
na müracaat e lemeleri llln olun 

r,WI!"". ----~~ 

1 Nisandan itibaren 

60Kuruşl 
Tablıdot 

- 3 Yemek 
- ı Tatlı 

- ı Kahve 

içkiler: 
Rakı 100 Dr. $it• 160 Kr. 

• 50,,. ao,, 
,, tek 20 ,, 

Bira 20 • 

Zengin, nefis ve müteneV9i 
mezelerle beraber. 

l tstasyon lokanta ve birahaD 
l Sirkecide: 

iyi Usta Arayanlara 
Merdivenci ve küpe9tecl 111 

ha11111 Ardat usta Ortaköy 
sokak No. 20 ıütçü dükkina. 

Son Posta Matbaa11 
Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ra 
Netrirat MicllrG& Seli• R.allP 


