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Şekerde Yine İhtikar Var 
--

Dört Tüccarın Saklı Ve Pahalı 
Şeker Sattıkları T es bit Edildi 

lr-----------------. 

Ba gidişle şekeri lılç acas gigemigecelis gibi 
fstanbul Ticaret Müdiriyetinin maktaJır. 39 liraya ıatılması 

piyasada yaptığı son tetkikata icap eden S. E. M. marka ıeker-
göre yine şeker llzerine mühim ler de 41 liraya sablmaktadır. 
spekülasyon yapıldığı anlaşılmıı· Müdiriyet bu ticarethanelerin 
tır. Şehrimizdeki dört büyük fir· tahriren malümatlanna mllracaat 
ma nisan ayında 5 vagon şeker etmiştir 
çıkardıkları halde şekerleri ol· . · . • . 
madığmı söylemektedirler. Tıcare~ mildilrıyetinın l:>uglln 

Piyasada 41 liraya satılması 

1

, bazı mllbım şeker tllccarlarını 
icap eden A. S. 8. marka şeker teluar mahkemeye vermesi çok 
43 liraya ve saklı olarak sabi· muhtemeldir. 

T 

•• 
Om er 

Hayyam 
Sizi Başından Sonuna 
Kadar Zevk Ve Heye

canla Sürükliyecek 
-----

932 Senesinin n 
Güzel Romanı 

PEK YAKINDA 
SON POSTADA 

Eli Bıçakh Kadın 
Galatada oturan Hafize {a

minde bir kadın f<>för Rıza Efen• 
diyi kıskançlık ıukile yllzünden 
ve yanaklanndan tehlikeli surette 
yaralamışbr. 

~~~~~==--·~~~~~~_..;.--~-

8 uhran Vergisinin Bir Misli Tezyidi 
Meselesi Münakaşa Edilecek 

~~~~~~---~~~~~~-
~nkara, 9 (Hususi) - Halk Fırka11 Meclis Gru- Bu karann fırka ırupunda da mllttefiken kabul 

pu bıraz sonra en mühim içtimaına başlamıı ola· edileceği anlqılıyor. Bntçenin kat'ı yekftnu 170 
caktır. lçtimaın çok uzun süreceği zannediliyor. milyon liradır. Taaamıf makaadile ihtisas mabke
İçtimada Fırka Umumi Divanının, bütçe muvazensi melerinin ilga edileceii bakkmda Ueri aftrülen 
için tesbit ettiği meseleler müzakere edilecektir. haberlerin asla yoktur. Bu,nnkn içtimada birçok 
Divanda, bugün alınmakta olan buhran vergiıinin meb'uaların aöa alacajı ve çetin mila.kqalar yapa-
bir misli daha tezyidine karar verilmifti, lacağı tahmin ediliyor. 

Tayyareci Vecihi B. Süra t-f~n.~ra 

ILindbergin Çocuğunu 
l -Bulmak için ... 
Amerikalılar, Londranın En Mahir 

Getirttiler Polis Memurunu 
Nevyork ( Husüst ) - Bundan 

iki hafta evvel, Lindb-srgin aşı· 
rılan çocuğuna dair verdiğim mafQ .. 

mata ilave edecek yeni tafsilit, 
maalesef yoktur. Çocuğun dadısı 
ile kadının sevgilisi şoför Con 
hala zabıta nezareti altında 
tutulmaktadırlar. Maamafib ka· 
bahatsiz olduklan da şimdilik 
kabul edilmiştir. 

Amerika zabıtası, araşbrma• 
larımn neticesiz kaldığım görünce, 
lngiliz polisinden yardım istemek 
mecburiyetinde kalmış ve Lon
dra daki meşhur Skoiland Yard'ın 
çok maruf memurlarından biri 
Amerikaya celbedilmiştir. Bu 
meşhur "Şarlok Holmes" in arq
tırmalan da bili bir netice •er
memiştir. 

Bütiln nakil vasıtaları, eskiden 
olduğu gibi, zabıtanın murakabesi 
altındadır. Biltnn tren ve oto
mobillerJ muntazam surette mu• 
ayene edilmektedir. 

( Devamı 11 inci Hyfada ) 

Littdbergin evinde ve çocuğun 
kaçırıldığı pencerede tetkikal 

gapılırken 

Bir Namus Düşmanı Te
cavüz Halinde Öldürüldü 

Aydın, 1 (Hususi)- Koçarlı civarında, Çallısığır k5yilnde geçen 
gtln bir Yak'a olmuştur ve köyiln ıabık muhtarı iki kurıunla öldllrlll• 
müştür. Şekil ıudur: 

Bu köyde bir mllddet evYel bir dOğUn olmUf, F atoı isminde çok 
ıozel bir kıdaJ Mustafa adlı on aekiz yaşında bir delikanh evlen
mişler. Fakat genç kadına kay muhtarı musalJat olmuş. HergOn bir 
bahane ile iz'aç etmiye bqlamıı ve her defasında şiddetli bir ret 
cevabı almıı. Son intihapta mevkiial kaybeden muhtar, kadını ıa su
retle tehdit etmif tir : 

"Her zaman kocandan bahsediyorsun. O adam demir kapı değil 
ya, onu da deler geçerim." 

Ve tehdidini, ayni rece tatbik mevküne koymUf. Kan, koca et'* 
)erinde bulunurlarken kapıya dayanmış. 

Mustafa, derhal pencereden atlamıf, bahçeden doJap.rak mula
tann arkumı çevirmit ve tabanca ile iki kortunda mubtan yere 
ıermittir. Mustafa, hldiaeden ıonra firar etmipe de tutulmuttur• 
Cinayet, aefai Ye namusu müdafaa halinde ltleadiji için muhakemetı 
aerbeat olarak yapılacaktır. it 

1 Ticaretin Bir Tarifi 1 

1 
n.on1 eransı lf:' ~ 

li Bir droglissör yapıyor Menfaatlerin -T;mini Müm-
KalalDlf ko- kün Olamadıgı için 

' JU keoannda bir Kapandı · 
tayyare hangarı Fransanın · teklifi ile lngiltere, 
inıa ettirmekte Almanya ve ltalya murahhasları-
olan tayyareci nın i.ştirakile Londrada toplanan 
Vecihi 8., burada dörtler konferanaı mllsbet bir 
bir de ldroglis- neticeye visal olamadan dağıldı. 
ı5r inıasma bq· Konferansın mevzuu Tuna devlet• 
lamııhr. Bu, su lerini ele almaktı. Fakat fikir 
Ozerinde bDytlk ihtilAflarını telif etmek mümkün 
bir allr'atle ka· olamadı. Son celeselere ait son 
yan ve eüeriya haberler UçUncll aayfamızdadır. 
tahta bir sabh· --
tan ibaret bir 
nevi makineli 
saldır. Birçok 

Spor Haberleri 
deniz kenarlann 

'd,.oglissör taklit deniz bisikleti,Filorga pldjında da su spor ve 
eğlencelerinde kullanıldığı gibi rUden Yalovaya 20.25 dakikada 

Dllnkll zengin spor glinü

nlln faaliyetini tesbit eden 

haber ve yazılar spor denizden korkmayan su merak· gidecek bir sür'atle yapılmak· 
hsı sporcuları uzak mesafelere tadır. Bu ldroglissör yakmda de-
nak~l • hususun~a da işe yarar. 
Vecıhı Beyin Idroglissörü Köp- nize indirilecektir. 

Sl\Jfamızdadır. 
- Oğlum 11 Ticaret ,, i tarif eder mİ!iİn? 
- Ticaret, efendim, beş kuruşa maledilen bir mali bet bi11 

kuruşa satmak ilim v• marifetidir. 



2 Sayfa SON POSTA Nisan 9 
- - ~ 

f Halkın Sesi l 1 Günün 

ihtikara Karşı Kat'i,1.--.. -,m:ı. -----~--------------•ı 
sı<k.! e~~i~~:~; 1b«k1r K U T U p H A N E lif,~;:~elesi J 

Bir Günlük Zabıta 
BiR EMiR 

edildiler. Fakat yine ihtikar yapıl- '};'e lT .6.Çln 1, f C • • Er ak lV.l BmUrıQT 
eürmile 1nubakeme ve mahkum t- h • f • ı '11.I 1 

dığı anra,ıhyor. Bu derde brşı ne asarru emıyeti Z • 

Japmalı? Bu ıualin cevabını balkın Otuz Beş Bin Mağazala_rı_Açacak Halkın işini 
ağzından dioleyini.: 

~--t B. - Beyoihı Gilmllt•uy• 171 - Kitap Alındı Milli İkbsat ve Tasarruf cemi- Geciktirmiyecek 
Diin akşam bakkaldan şe- I yeli lstanhul şubesi şehirde bir 

keti yine ( 56 ) kuruşa aldım. İnkılap müzesi için alınan ki-
B Bonmarşa küşat etmek üzere olduğu 

Beynelmilel piyasada ~eker ucu:ı- taplarla elediye tarafınôan bir b 
y k gi i aynca muhtelif mıntakalarda 

ladıgv 1 halde bizde yine ihtikar şehir kütüphanesi açılması arar-
ı cuz erzak mağazaları da açmak 

başladı. Hatta gizli ellerden, laşt r lmış ve bunun için Bayazıl d 
asavvurunda ır. Bu erzak mağa-

falurasız şeker aatıldıgı~ · da &öy- medresesi Belediyeye verilmişti. 
B d F zalar:nda halkın muhtaç olduğu 

leniyor. ele iye en işleri Müdüriyeti 
ı.aruri ihtiyaç maddeleri çok Muhtekirlerle mücadele etmek medresenin tamir projelerini bi-
ucuza satılarak gıda maddelerin· için hükumet bu gibi maddeleri tirdiği için yakında tamirata 

tahdit etmekle baraber zaman başlanacaktır. Şimdiye kadar kü- de ihtikarın önüne geçilecektir. 
tayin etmemeli Ye böyle bir ha- tfiphane için alınan kitapların 
reket sezilir, sezilmez derhal miktarı (35) bine yakmdır. Müze 
piyasaya miktan kili 1 çıkanlmab heyeti geçende toplanarak yeni 
ve bunlann kurduklan ümitler 
bozulmalıdır. kitaplar alınmasına karar ver-

* Ramb Bey -ktlçnk lansa IS-

- Kontenjan sisteminden İs· 
tifade etmek isteyenler en ziyade 
gıda maddesi satanlardır. 

Ortada bir fevkalid~lik olmadığı 
halde barbı umuminin vesika dev
rini ihya etmek istiyorlar. Hatta 
bir vilayetimizde vesika ile kah
ve dağıtılmış. lstanbulda yine 
ıeker ihtikarı başladı. Faturasız 
gizli sahşlar yapılıyormuş. Diğer 
eşya hakkındaki tahdit hatta 
Mtbrılmalı ve fakat yiyecek 
maddeleri serbest bırakılmalıdar. .. 

llehmet Veli Hey - O.van1olu Klodfarer 
uddeııi 73 -
~ Muhtekirler mahkum ol

dular fakat ihtikar ortadan kalk
madı. Artık kontenjan usulünün 
bazı maddeler hakkında iyi neti· 
celer vermediği kat'i olarak an· 
laşıldı. Bu sakat noktalar derhal 
tashih edilmelidir. Tüccarın gizli, 
kapaklı satışlarma meydan ve
rilmemelidir. 

• Cemil Bey •Kumkapı nltancaaı St-

miştir. 

Tahdit Sistemi 
Bazı Müesseseler Usulün 

Değişmesini İstediler 
Aldığımız mevsuk bir habere 

göre bazı nimi resmi müesseseler 
hükumete müracaat ederek tah
dit sistemindeki sıra usulünün 
lağvile herhangi bir ayda ibraz 
edilen beyannamelerin mecmuuna 
nisbet dahilinde mal ihracı mü
saadesi verilmesini i~temişlerdir. 

Borçlu Emlak 
Kadı köydeki 118 Parça 

Mülke Talip Yok 
Kadıköy mal müdürlüğü ver· 

gilerini vermedikleri için (t 18) 
parça emlaki satışa çıkarmıştır. 

Fakat bu emlakin hiç birisine 
talip çıkmamıştır. Y aloız ( 1 O) bin 
lira kadar vergi borcu olan bir 

Maluller 
Arazi Verilmesine Bu 

Sene De Devam Edilecek 
İstiklal harbinde malül olan· 

lara şimdiye ka dar mensup ol
dukları Malmüdürlükleri tarafın· 
dan lcıymetleri (200) lirayı geç
memek üzere milli araziden mec
canen toprak veriliyordu. Bunla
rın bedelleri de her sene bütçe
ye konılan bir tahsisatla kapatı
lıyordu. 

Hükiımet (932) bütçesine yine 
tahsisat koyacak ve arazi almıyan 
bu gibi malwlere arazi tevziine 
devam edilecektir. 

Sinemacılar Cemiyeti 
Haber aldığımıza göre şehri

mizdeki sinema salonu sahiple
riJe filimciler kendi aralarında 
bir cemiyet teşkilfoe karar ver
mişlerdir. 

Belediyeciler 
Ve Tekaütlük 
Türkiyede 1313 Maaşh 

Belediye Memuru Var 

Bazı Maliye memurlannan ka
nunlarda ve talimatnamelerde sa-
rih malüınat bulunduğu halde 
birçok işler hakkında amirleri
ne tahriren sual sordukları ve 
bu yüzden balkın işlerinin ge
ciktirildiği anlaşılmışhr. Defter-
darlık dün bu gibi memurlardan 
bazılannı ihtar ıuretile cezalan
dırmıştır. Aynca bütün memur
lara, kanun ve talimatnameler
de sarahat bulunan işler hakkın
da makamlara sual ıorulmamuı 
bildirilmiştir. 

Yeni Yollar 
Vilayet Yollan için Yeni 

Bir Proje Yapıldı 

lstenbul Nafıa Başmühendis
liği yeni sene içinde Vilayetimiz 
dahilinde yapılacak yollara ait 
bir Proje hazırlamışbr. Proje ya
kında şehir meclisinde tetkik edi
lecek ve mDteakıbeo yollarda 
faaliyete başlanılacaktır. 

Patates Günü 
Adapazarlılar Şayanı Dik

kat Bir Teklif Yapblar 
Gelibolu tacirlerinden bir kıs

mı fstanbul Ticaret Müdürlüğüne 
müracaat ederek şayanı dikkat 
bir teklif serdetmişlerdir. Bu ta
cirler Geliboluda bir balık kon
serve fabrikası açılmasını, konıer
vecilere tuzun vergisiz olarak 
satılmasını istemişlerdir. 

Hadiseleri 
Beyoğlunda oturan Madam Mar 

ya-. Madam Nikof, Sadiye Hanı• 
Şübl Ye Aatiranik Efendiler d6' 
bir otomobile binmişler •• l•tanbJ 
tarafına geçerek Nuruoımaniyedt 
oturan Süreyya Hanımın evine taat' 
ruz etmişler, camları kırmışt:ırdıl'• 
Mfltccavizler tekrar otoınobile bi_. 
rek kaçmışlardır. 

it Kadıköyünde Ahmet ve Kllr 

•eei Bekir bir para m~efesind" 
kupya bctşlamışlar, bif' aralık Alı
met biçağını çekmiş ve ar•'!' 
airen bekçi Raşit Ağayı yaralaıuıft"' 

it Murat isminde birisi sarhof' 
lulda herkese aarkınblık ederlr" 
yakalanmışbr. 

Jt. Emin isminde biriıi Beyoi' 
kaymakamlığı bahçesinden n bor" 
lanaı çalarken tutulmuştur. 

Jt Cihangirde Aile babçuio~ 
rakı içen bir müşteri garson Yanff' 
3 .ı mih atarak kaçmışbr. 

Sovyet Konsoloshanesinde ~ 
Bugün So~et Jeneral Koll' 

soloaluğunda htanbııl matbuıl 
milntesiplerine bir çay ziyafeti 
verilecektir. 

Zaro Ağa Oldu MU? 
Dtln bir Macar 1razeteainin Zal1 

Aj'amn Londrada öldüğünü yazdıJI" 
bildirmiştik. Bu haberin doğru olııf 
olmadığı Londradan sorulacaktır. 

Muhtelit 
Tedrisat 

Maarif Vekaleti mekteplet' 
yeni bir tamim göndermiştir. 11~ 
kilet bu tamimde Muhtelit ıue~ 
teplerde talebelerin nezabe~ 
temin için muallimlerin, husll" 
tedbirlere lüzum olup olmadığdf 
daima göz önünde bulundurıol' 
larını emretmiştir. Bilhassa de' 
vamsız talebelerin mektebe ni~ 
devam etmedikleri esaslı şeki!Cfl 
tetkik edilecektir. 

Bir Vergi Müracaatı 

senede ödenmesi hususund 

- Kontenjan usulünün tatbi· 
kinde henüz yeniyiz. Tecrübeler
den istifade etmemiz lazımdır. 

Gıda maddelerinin tahdidinden 
iyi neticeler çıkmamı~tır. Tahdit 
meselesinin mahzurları izale edil
melidir. 

Evlenme Merasimi 

köşke bir tek talip çıkmıştır. Ka
dıköy mal müdürlüğü mıntakası 

dahilinde ve henüz tasfiye edilen 
eski hanedan emlakinin de şim

diye kadar vergileri verilmediği 
için bu emlakin de listesini ha
z ı rlamışbr. Yakında müzayede 
ile satılacaktır. Satalmıyan emlak
ten tahmin edilen fiatleri isteni
len vergiyi tamam olarak kar
şılayanlar hazine namma ferağ 
edilecek diğerleri hakkında ya-

Belediye Memurlarııun diğer 

devlet memurları gibi yeni teka
ütlük kanunundan istifade ede
bilmeleri hakkındaki tefsir tekli· 
fi Büyük Millet Meclisi Muhtelit 

Adapazarı tacirleri de yine Tica
ret Müdürlüğüne müracaat ederek 
bütün Türkiye şehirlerinde ayda 
bir günün patates günü olarak 
kabulünü ve o gün patates yeme
ği yenilmesini istemişlerdir. 

Encümeninde tetkik edilmektedir. Hükumetten Karar Alınacak 

Bazı müesseseler hükumet' 
müracaat ederek hane, ar~ 
fabrika ve diğer irat getirmiY~ 
emvale ait vergi taksitlerinin ~ı• 

kararın dük• an ve mağazalara ( 
teşmilini ileri sürmüşlerdir. Bu! ! 
lar mahdut sermayeli şirketler~ 
kazanç vergisi beyannamesindP. 
muaf tutulmalarını da ileri silf 
müşlerdir 

, 

İstanbul Ağır Ceza mahke
mesi reisi Hasan Lütfi Beyefen· 
dinin biraderzadesi ve lstanbul 
Posta ve telgraf baş müdüriyeti 
memurluğundan mütekait Ali Riza 
Bey kerimesi hanımla Köprülüza· 
de ahfadından ve Fransız rıhtım
şirketi memurlarından Rahmi Be-

pılacak muamele de Maliye Ve
kaletinden sorulacaktır. 

Bu tefsir Millet Meclisinden leh- Resmi daireler tarafından ya· 
te çıkarsa bütün memurlar ge- pılact k tamirlere ait masraflar -
çen llç seneden istifade edecek- ayda 25 lirayı geçtiği takdirde Tevfik Rüştü Bey Cene\" 
ler ve yeni kanuna göre tekaü- Vekiller heyetinin karan almaca- reye Hareket Etti 
diyelerini alacaklardır. Bütün g~ 1 tamim edilmiştir. H · · V k'l' T vf"k Rü _J 
Türkiyede (518) belediye \•ardır. ancıye e 1 1 e 1 !:; 

1 b f Bey dün Tokatlıyanda bazı zir. 

Hariciye Vekili 

yin nişan ve akit merasimi dün ' 
Ağır Ceza reisi Lütfü Beyefendi
nin şehzade başında imaret so
kağında 18 numarala hanelerinde 
icra kılınmıştır. Tarafeyne saadet· 
ler temenni ederiz. 

Bunların ekserisinin memur!arı stan ufda Bir Ko erans retler kabul etmiş, akşam kalk~ 
Sabık Roma Sefiri ücretlidir. Bütün Türldyecle me- Gelecek ayın başlangıcında ekspresle de Cenevreye gitmiştJ fi 

Geçenlerde istifasım veren mur olarak yalnız (1313) beledi- şehrimizde Türkiye, Yunanistan Cenevrede Tahdidi Teslihat K~ 
Roma Sefiri Suat Bey Romadan yeci vardır. Bunlarm en çoğu da ve Bulgaristanın murahhaslannm feransında ilk olarak Türk tp n 
ayrılmıştır. Birkaç güne kadar İstanbul Belediyesindedir. İkinci istirakile bir tütün konferansı müzakere edilecektir. Tevfik Rilf~ ~1 
şehrimize gelecektir. derecede Ankara geliyor. toplanacaktır. B. in bu seyahati kısa sürecel~ tE 
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• 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey, Coğrafya Muallimi 
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1 - Çocuklar! insanlar. gibi denizle- l 2 - Fakat limanların ehemmiyeti 1 3 - Birde sütliman vardır. Rüıgir-
rin de irili, ufaklı burunları, boğazları, başkadır. Limanlar, vapurların teneffüs, ların değil, gemi pervanelerinin bile in-
dilleri vardır. istirahat ve tuvalet odalarıdır! citmediği, dalgalandırmadıgı bu limantar .. ı 4- ( Istanbul limanım göstererel; J 

işte böyle bomboş olurlar, temiz, terte.ı11 
dururlar: Bir tabak süt gibi! 
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Herg .. n 
Mündericatımızın çoklu
gundan Dercedilememiş
tir. -l~;J~~··"-" __ ........ __ 
Konferansı 
Tam Manasile Müthiş Bir 

Hezimete Uğradı 
Londra, 8 (A. A.) - Dörtler 

Konferansı, bir buçuk saat süren 
bir celseden sonra mllzakereye 
hangi güıı ve ne zaman devam 
edileceğini tayin etmeksizin içti
maına fasıla vermiştir. 

Öğle üzeri neşredilen bir teb
ligde deniyor ki: 

Dörtler konferansında tem
sil edilen hllkümetler Tuna bo
yundaki memleketlerin iktasadl 
ve mali vaziyetlerinin sağlam 
bir esasa istinat ettirmek üzre 
Acil ve bilmüzakere tekarrür et
tirilmiş bir hareket ve teşebbüs· 
te bulunmıya lüzum gösterdiğini 
takdir hususunda müttehit bu· 
lunmaktadırlar. 

"Konferansta cereyan eden 
müzakereler neticesinde bir takım 
iktısadi meseleler ortaya çıkmış· 
tır. Bunlarm yeniden tetkik edil· 
mesi lizımgelmektedir.,, 

Alınan yeni bir habere göre 
gelecek hafta Cenevre'de yapı
lacak içtima şimdiki müzakere
lere fasılasız surette devam edil
mesine her halde imkAn bırak
nuyacakhr. 

Londra, 8 ( A. A. ) - Röter 
Ajansı muhabirinin suallerine ce-
vap veren M. Flandin, yapılacak 
yegane ş~yin Almanya ve İtalya 
hükiimetleri merkezi Avrupanın 
salah ve inkişafı için müm
kün tdikki ettikleri hal su
retlerine ait yeni malümatlar 
alancıya kadar konferansın talik 
edilmiş olduğunu söylemiştir. 

Mumaileyh demiştir ki: 
.. Bizim 1 bir plAnımız vardı, 

fakat bu plan dostlarımıza muva
fılc gelmedi, binaenaleyh, onla
rınkini beklemiye mecburuz.,, 

Paris, 9 ( A.A.) - M. Flan
din ile diğer Fransız mlitehassıs
ları saat 23,15 te Parise muva
aalet etmişlerdir. 

Londra, 9 (A. A.) _ Alman 
~e İtalyan murahhas heyetleri bu 
abah Berlin ve Romaya hareket 

edeceklerdir. 
(Fikir ihtilaflarının tafsilata 5 inci 

.. yfodadır.) 

Madam Hano 
Vesika Çaldığı için 

Tevkif Edildi 
Raris 8 - ( A. A. ) - Madam 

ffano, '1F or 11 ismindeki gazetesi
nin mfisadere edilmesi üzerine 
bazı evrak çalmak ve cürüm 
ortaklığmda bulunmak ıanlarile 
te\•kif edilmiştir. 

Ankara Halk Evinde 
Ankara, 9 ( Hususi ) - Dün 

Halk Evinde Bolu Meb'usu Ha
~.an Cemil Bey tarafından genç-
ık hakkmda bir konferans ve

rildi. Konferansta Gazi Hz. , Baş
vekil Paşa, Vekiller de bulun· 
dular. 

Şiipheli 
Bir Ölüm 

Sanıatyada oturan 28 yaşla· 
tıııda Madam Katina bir hafta
d~nberi meydanda görünmedi
gınden şüphelenen komşular za
bıtaya haber vermişlerdir. Neti· 
~ftte Madam Katina yatağında 

olarak bulunmuştur. 

Son PostanınResimli Makalesi 

1 - Hayatta yapılman ,.aç feY
lerden bazıluı fUalardırı Yapmak 
istemeditimiıı: ıeyi yapmıya mecbur 
oldutumuz lçla yapmak; 

' 

2 - Kanmaza, kocamıza, doa
tumuza, prensibimize we mefkO
remize ıadık olmak. 

•Güç işler~ 

1 

3 - Başkalarının fikirlerile 
değil, kendi fikirlerimizle hareket 
etmek, korkmamak ve sıkılmamak. 

• 

Yunanistanda Kanlı Bir inti
hap Mücadelesi Vuku Buldu 

iki 
•• 
Olü Ve Üç Yaralı Var 

Atina, 8 ( Husust ) - Pire şehri Belediye intiha
bata son derecede heyecanla ve kanlı bir mahiyyet 
almıştır. İntihaba tm dünkü safhası çok şiddetl! 
olmuş, muvafık ve muhalif namzetlerin taraftarları 
arasmda bir hercümerç kaynaşması vuku biilmuştur. 
Bu arada şilahlar ve bıçaklar çekilmiş ve kanla bir 

.... 

mücadele başlamışbr. Neticede iki kişi öldllrülmüş, 
ilç kişi de ağır surette yaralanmıştır. Mücadele esna
sında zabıta memurları müdahale etmek istemişler, 
fakat kanlı neticenin önüne geçmek milmkün ola· 
mamıştır. Efkin umumiye büyük bir teessür ve 
heyecan içindedir. 

Kaçakçılık -Mücadelesi 
Bitlis _Civarında 460 Bin Kaçak 

Cıgara Kiğıdı Ele Geçirildi 
Bitlis, 1 (Hususi) - Kaçak

çılığa karşı açılan mücadele bü
tün şiddetile devam ediyor. Şim
diye kadar yakalanan ( 460000 ) 
kaçak cıgara kağıdı Tütün lnhi
sar1 Başmüdürlük dairesinde ih
rak edilmiştir. 

Çin - Japon 
Japonlar Askerlerini Geri 

Çekmek istemiyor 
Şanghay 8 - (A. A. ) - Bir 

mütareke yapılması hakkında 
aktedilen konferans bu sabah 
ve öğleden sonra umumi bir 
içtima yapmıştır. Japon askerle
rinin kat'i surette geri çekilmesi 
meselesi hakkında hiçbir netice 
elde edilmemiştir. 

Seyahat Tahsisatı 
Ankara 8 - Tahran seyahati 

ve tahdidi teslihat konferansı için 
yapılan seyahatlarm masarifini 
karşılamak için Jandarma Umum 
Kumandanhk bütçesinden hari
ciyeye yapılan (25000) liralık mü
nakale layihası meclise gelmiştir. 

Askeı lik Müddeti 
Prag, 8 ( A.A. ) - Hükumet 

askerlik müddetinin on sekiz ay
dan on dört aya indirilmesi hak
kındaki kanun layihasını meclise 
tevdi etmiştir. 

Y nkılmuı muhakeme netice
sine talik edilen daha bir milyon 
kaçak cıgara kiğıdı muhafaza 
altındadır. Bunlardan başka ge
çenlerde Muş köprüsü üzerinde 

birkaç kaçakçının üzerinde (190000) 
kaçak kağıt yakalanmıf, cür'et· 

Amerikada 
Tasarruf 

Vaşingtonı 9 ( A.A )- Hnkn
met masraflarında tenzilAt yap
mak için mücadele açmış olan 
Bahriye nazın M. Adams Keyvest 
ve yeni Orlean llssü babrilerin
de fevkalade tasarruflar yapıl· 

ması hususunda emir vermiştir. 

Almanya da 
intihap Mücadelesinde 

Yeni Bir Vaziyet 

Berlin, 8 ( A. A.) - Gazete
lerin verdikleri bazı haberlere 
göre Sabık Alman VeJiabtı ye· 
niden yapılacak reiıicümhur inti· 
habatında Hitlerin yerine nam
zetliğini koymayı kabul etmiş, 
fakat sabık Kayserin bu hususa 
muvafakat etmemesi üzerine bu 
tasavvurundan vazgeçmiştir. 

r 
İSTER İNAN, İSTER 

kir adamlar Mut mahkemeılnde 
albıar ay hapıe mahkOm edil
miılerdir. 

Bu11lardan başka Sürt ibbıu 
mahkemesine de Bitlisten Şirvan 
tarikile on dört kaçakçı sevke-
dilmiştir. NIY AZI YILMAZ 

Çok Yazık! 
En Mühim San'at Eserleri 

Mahvoldu 
Sevil, 9 ( A. A. ) - Sen Jiı

lien kilisesi yangınında ancak iki 
Gotik kapı ile maruf ressam 
Alonzo Calonun eseri olan Hz. 
Meryem tablosu kurtarılabilmiştir. 

On yedinci asrın maruf san' at
kArlanndan Febp Rivas'ın eseri 
olan mihrap ile on dördüncü 
asırdan kalma Meryem tablosu 
on yedinci asra ait Sainte Lucie 
tablosu, La Hienstein meşhur 
Meryemi,Bonneun Hazreti lsası, 
Hontanesin iki ölüsil ve Zurba
ranın iki kıymetli tablosu alev• 
ler arasında mahvolmuşlardır. 

Suriye intihabatı 
Paris, 9 (A.A) - Hariciye 

nezareti, deveran eden haberlere 
mugayir olarak 6 Nisan intiha
batının Şam ve Hamada bllyilk 
bir sükun içinde icra edildiğini 
teyit etmektedir. 

İNANMA! 
isvcçte hıraızlık hemen de yok gibidir, derler. 

Sokaktaki poata kutularına sığmıyan paketlerialıı:I, 
kutanun yanına bırakır (İdersiniz, buna kimH do• 
kunmaz. 

lstanbula yeni gelen bir lıveçli kadın, yılbaıında 
beyoğlundan birkaç yılbafı hediyeai almıf, evine döaer• 
keı:ı paketlerin çokluğundan rahatsız olmut. bir hamal 
çatmp paketleri ona tafıtmayı da akal edememlf. 

• ÇGnkQ lneçte hamal yoktur. • Fazla paketlerini bir 
pencere kenarına bırakıp dönüşte almayı düfünmüf, 
Kemali emniyetle paketlerin bir kısmını bir klSıecit• 
bıraklvermif. Dünüfte bir de bakmıf ki paketlerin 
yerinde yeller eaiyor. O civarda bulunan poliH mü
racaat ederek yak'a•ı anlatmıı ve ı 

- Galiba yolu ıatırdım, paketleri bıraktıj'lm yeri 
bulamıyorum, yoksa paketleri kim alır, demiş. 

/ST R Jr'VAN, iSTER INANhJAI 

Sözün Kısas 

Teşhiri 
.._ ________ r. 

Bir çok asarlar evvel, galip 
kumandanlar için zafer alaylan 
tertip olunurdu ve elinde silib, 
o kumandana maglüp olan hO
kilmdarlar, prensler, batta pren• 
sesler zincirler içinde halka teı
hir olunurdu. Bu çirkin anane, 
çoktan yıkıldı. Galibin mağlnba 
nezaket göıtermesi beynelmilel 
bir kaide halini aldı. 

Yine eski devirlerde, ağzın
dan günah kokusu sezilen her
kes, sokak sokak dolaşbrılırdı, 
yüzüne tükilrlililrdl1. Bugiin böyle 
bir muamele yapılamaz. Demek ki 
teşhir aoaneıi bu cephede de 
münhezim olmuttur. 

Mekteplerde çocukları tek 
ayak üstü sofalara dikmek Adeti 
vardı. Çocuk, bu teşhir devresi 
sırasında bütün arkadaşları tara• 
fından maskaraya alınırdı. Buglla 
hiç bir mektep çocuğu, o çirkin 
vaziyete düıürülemez. Çiinkl 
milli izzeti nefsin temeli çocuk 
ruhundadır. Bu ruhun teşhir ceza 
larile yaralanması, o temelin aar
salmasını intaç eder. 

Teşhir cezasını, vaktile terviç 
ve tatbik edenler kuvveti suiisti
mil etmekten başka bir şey yap
mış olmıyorlardı. Çünki tqhiıt 
ekseriyetle kin doğurur ve yeni 
yeni cürümlerin vukuuna sebebi· 
yet verir. Bu sebeple onun me
deni dünyadan kovulması, insan• 
lığı yükselten hadiselerden biri 
olmuştur. 

Cümhuriyet kanunları, bu me
deniyet matrudunu çerçevesi içine 
tabiatile alamazdı. Binaenaleyh 
bizde de teıbir ceıaaı yoktur. 
Fakat bir kııım mllcrimlerin, 
sanki teşhir olunuyorlarmıı gibi 
süngülü jandarmalar arasında 
sokaklardan geçirildiğine, mahal· 
le çocuklannın da kendilerini 
alay alay takip ettiklerine buaa 
tesadilf ediyoruz. O adamların, 
tahsisat olmadığı için b6yle yaya 
yürütnldüklerini biliyoruz. Likin 
parasızlık, teşhir cezasının bir ta
sım vatandaşlara tatbik ediliyor 

gibi görünmesindeki acılığı lSrtemcı. 
Hele bu yersiz cezaya uğnyanlar, 
nihayet Oç bq günlük hapiı ce
zasile kurtulacak gftnahkArlar 
olursa keyfiyetteki fecaat, bllsbO
tün ziyadeleşir. 

Bütçe açığı biraz daha çogal
sa bile bu adalet yarası kapan
malıdır! 

Mülhak Daireler 
Borç ve Maaşlarını Mun· 

tazam Verecekler 
Bütçeleri müstakil, resmi veya 

nimresm1 dairelerin borçlanm 
muntazaman ödiyememeleri alA
kada.ılan çok mUşkUl vaziyetlere 
sokmaktadır. Bunu dilıünen hO
kô:net, bu gibi müesseselerin 
borçlarını muntazaman ödemeleri 
ve memurlarının maaşlarının vak· 
tinde verilmeli için tedbirler dO
şünmektedir. 

Piyango Çekildi 
Eıirgeme berneğinin piyan

gosu dün çekilmiş ve 1500 bilete 
muhtelif hediyeler isabet etmiştir. 

Talebe Birliğinde 
Dün Yeni idare Heyeti 

intihap Edildi 
Milli Türk Talebe Birliğinin 

yeniden teşkili hakkındaki içti
maların birisi de dün yapıldı. 
Dünkü içtima da bermutat mil
nakaşalar içinde geçti. Edebiyat 
murahhasları istifa vermişlerdi. 
Bu istifaname okunduğu zaman 
çok ağır cümleleri ihtiva ettiği 
görüldü. Sonra yeni idare heyeti 
seçildi. idare heyetine Muzaffer 
Cambulat, Necmi, Mahir, Rasih, 
Sadık, Muttalip, Raşit ve Bahat• 
tin Beyler ıeçildiler. 



4 Sayfa 

Bağcılık Bahsi 

Bağcılığımız 
Nasıl 
Canlanabilir? 

Bundan e'~elki makal• e 
bağcılığın ıslahı ve hu hnsu:::ıca 
alınması icap eden tedbirlerden 
bahsetmiştim. Bu yazımda da 
l>ağctlığm ihyası için ü:dim ve 
prap satışının fazlalaştmlmaıı 

lümmandan ve bu fazlalığın nasıl 
temin olunabileceğinden bahse· 
deceğim: 

Memleketimizde yetişen üzüm
lerin mühim bir kısmı prap 
yapmaya elverişlidir. Şarapçıh~ 
IDIZ ilerledikçe ve prap sarfiyata 
arttıkça bağcılğnmız da tekamül 
edecektir. 

Halkımız gün geçtikçe şarap 
lçmeğe alışmakta, yemeklerde 
iPdiğİ taktirde .ncuda faydalı 
olacağını anlamaktadır. 

Son aenelerde ıarap sarfiya
bmum artmasınm Amillerinden 
biri de, bandrol usulünün ilga
., ve açık fU&p sabpnın 

eerbest bırakılmuubr. Diğer bir 
8ebep te enelce prabm beher 
kİloluadall alman 10 lmrutfak 
inhisar resminin 5 kuruşa tenzi
Jidir. Bu resim meseli 2 kurup 
teıw1 edilecek olursa p
rap fiatları daha ucuzhyacak 
Ye sarliyat ziyacleleşecektir. Nite· 
kim bandrol usulü tatbik erl:ldiği 
zamanda ve inhisar resmi tenzil 
edilmeden evvel kı1osu 60 - 70 
kuruşa satılan şarap bugün 
50 kuruşa satılmaktadır. Ban-
drol usulünün ilgU1 Ye inhi-
sar resmınm tenzili bağcıyi 

" prapçıyı beş oa imalathane
nin esaretinden kurtarmış, farap 
sarfiyatını arttırmış.. ayni zamanda 
mlistabsile istediği yerde, istediği 
fiatla malını utmak imkAnım 

TCl'lllİştir. 

Ba ıuretle afak Mrmayeli bir 
Tlrk mr depo eçabilecek, 11cma 

..al olm prabmt 1ICUZCa ıatabi
lec:ektir. 

Baicdığln ıalahı n inkİfafa 
için aaydJğımız tedbirlerin aonwa
da airke meselesi ıelir. 

Ecnebi memleketlerden ithal 
edilen sirkeruhu, aefts üzlimleri
mizdea yapılan lirkelerimizin si-
rllm&lil baltalamakta Ye bu ı .. 
tibaal ıubemizin inkişafına mini 
ot..lrtaclrr. Sirkerahumm ithaH 
doğradu doğruya menedilmeli 
phat, bbbi zararetlerin icap 
ettitdiöıği miktarda memlekete 
ithal edilmelidir. 

Bu ıaydığımı.z tedbirlerin tat
bilu, memleketimizia bağcıhk Ye 

prappbimı birkaç sene içinde 
cmtandirmıya klfidir. Ben, ba 
"-aatteyim. 

TALAT BEHÇET ----
Türkiye - İrak 

Musulda Yeni Bir Komis
yon içtima Etti 

Masal ~Huıusi) - &ak Bqve
kili Nuri Sait Paşa geçenlerde 
Ankarayı ziyaret ettiği zaman 
caçakçıhk meaelesile mftcadele için 
baza eaular kararlaştınlmıştı. Bu 
esaılar dahilinde Tnrkiye - Irak 
budutlannda kaçakçılık ve inzibat 
meselelerini halledecek olan iki 
taraf mOmessilleri burada toplan
mış ve müzakereye başlanılmıştır. 

Aydında B:r istifa 
Aydın, 7 (Hususi )- Belediye 

Reisi Rif at Bey istifa etti. Yerine 

kimin tayin edileceği henüz belli 
• -~:ldir. E. V •. 

SON POSTA 

• 
T HABE LERI 

• 
Memlekette irfan Hayatı 

Ankara Vilayeti Dahilinde 450 Muallim 
Ve 16 Bin Talebe Vardır 

Ankara, ( Hu
susi ) - Günün 
mfisfacel hadi· 
selerine ait ha· 
berler arasında 
Ankara viliye
tinllı hergün yü
rüyen hayatım 

hazan ihmal e
diyoruz. Bu 
mektubumda 
Ankara viJAyeti 
dahilinde maa
rif faaliyetlerin
den bahsetmek 
istiyorum. AIA-
kadar daireler den aldığım ma
lumata göre, ıon bir sene 
zarfmda ıerek Ankara merke-

zinde, gerekse buraya merbut 
bulunan kaza. nahiye ve kCSyler
de yeniden birçok mektepler 
inşa edilmiştir. 

Bu cllmleden olmak llzere 
Bala, Çıbuk, Ayaş, Haymana, 
Polath, Beypazar, Kalecik, Kızıl-

cahamam merkezlerinde tam 
devreli asri birer mektep inşa 

Ankaranın Uzaktan g jrünüşii 

edilmiş ve ayrıca muallimi bulu
nan 90 köyde köy mektepleri 
yapılmıştır. 

Daha 50 mektebin bu inşaat 
devresinde yapılması mukarrer
dir. Bundan batka Ankaranın 

mektepsiz 50 köyünde seyyar 
millet dershaneleri açılmıştır. 

Vilayet dahilinde 450 muallim 
ve 16 bini mütecaviz ilkmektep 

talebesi vardır. VilAyet merke
zinden maada beş kaza merke-

zinde okuma oda-
ları aç.ılmıtbr. ı 
Vilayet, imkin 
bulduğu takdirde 

bu sene sinemalı 
ve radyolu bil' 
kamyon sabn 
alarak muayyen 
bir program tah
tında köylere 
sevketmek tasav· 
vurunda dır. En 
yeni terbiye ce
reyanlarının tat-
bikatım yapmak 

[ftzere Viliyet 
merkezinde tecrübe dershaneleri 
açılmıştır. 

Bu faaliyetlerden ayn olarak 
bu sene haziranda vilayet mer
kezinde Ankara ilkmektepliler 

kongresi namile bir içtima ya
pılacak, bu içtimada terbiye ve 

tedrisata taalluk eden ihtiyaçlar 
hakkında uzun ve etraflı milza· 

kereler olacak ve sene içinde 
tatbik edilmek üzere karar 
verilecektir. 

El azizde 
Esrarengiz 
Bir Cinayeti 

!DiyarbeJ<irde Asri Bina
lar inşa Ediliyor 

Elam ( Hususi ) - Son glln
lerde tehrimizde henüz ıebebi 
ve faili meydana çıkanlamıyan 
bir cinayet olmuştur. T ahkika
bma nazaran, ıabık Meclisi Umu
mi Azasından Mazgirtli İbif Zeki 
Bey demiryolunun 17 inci kıs· 
mında barakasına akpm Ostü 
giderken meçhul bir istikametten 
gelen kurşunlarla yaralanmış ve 
biraz ıonra derhal 6lmüştür. Kur• 
pnlan atanlar hemen ortadan 
kaybolmuılardır. Zabıta \ahki
bta airifllliştir. 

Müreftede 
Hayvalar Açınca Bağlarda 

Faaliyet Başladı 
Mürefte ( Hususi ) - Aylar

danberi hergün yağmurlu Ye 
karb giden havalar IOD günler 
zarfmcla düzellllİI ve ıhk bir ba
har havası bqlamlfbr, Bütün 
ağaçlar PÇeklerle donanmlf, her 
taraf yqermİftir. Şimdi bağlarda 
bwnmalı bir faaliyet nazarı dik
kate çarpmaktadır. Bütlin bağlar 
kazalmakta ve yeni bağ yetiştir
mek için kirizmalar hazırlanmak• 
tadır. ~-

oı,.,1>e1cı, .1nı 1ım1a1cı • .., , ..,.f 

Diyarbekir ( Hususi) - Di- J 
yarbekirin bin senelik ıurunun 

dağlan ciheti yıkılmıştL Buranın 
yıkdması ıehre ferahlık ve terin· 
lik verdi. Surun dibindeki evler 
havasızlık ve ziyasızlıktan kurtul· 

dular. Belediye, ıehrin dışına çık· 
mak için bntnn mevcudiyetile 

çalışmaktadır. Halka ucuz fiatla 
ıur haricinde arsa vermektedir. 
Buralarda betonarme olarak mo
dern evler inşa edilmektedir. 
H&k6met konağı, Nafıa dairesi 
hastahane ve mektepler şehir 
haricinde Ye en mutena bir yerde 
yapılmıştır. Buralan halk için de 
bir gezinti mahalli olmnttur. Halk 
akşamlan buralarda piyasa yap
maktadır. Son günlerde havalar 

düzelmişti amma, hiç beklenmiyen 
bir zamanda çıkan bir fırtına ile 
yine fena halde bozdu. 

SABRI 

Alaiyede 
Bir ?"~ahiye Müdürü Beraat 

Karan Aldı 
Aliiye ( Huauıl ) - Buraya 

merbut bulunan Kızılağaç Nahi
yesi Müdürü Nüzhet B. bunclan 
bir miiddet evvel bazı cllrOmler
den dolayı tevkif edilmiş ve mah
kemeye verilmişti. N&zhet Beye, 
firari iki hayduda muavenet etmek, 
bunların eşkiyalık yapmalarına 
g6z yummukagibi ıuçlar isnat 
ediliyordu. Fakat muhakeme ne
ticesinde bu 1Uçlar ıabit olmamlf, 
Nüzhet Bey beraat kaıan almııbr. 

il. .Aaım 

ÖMER HAYYAM Eli 
l 932 Senesinin En Heyecanlı Romanı 
1 Selçuk Saraylannda Sevda Ve Istırap Maceraları lol 

Birkaç Güne Kadar ( Son Posta) da 

Ev Doktoru 

Yürüyüş 
Nasıl Yapılırsa 
Fayda Verir? 

Bugünkü fen ne derece 
miş olursa olsun, yarın da 
terakki merhalesi nerelere k 
varırsa var&n, dün de, bugüo 
yann da kendi doktorumuz 
cak kendimiz olabiliriz. Haıt 
dıktan sonra sun'i tedbiri 
iliçla bozulan sıhhatimize 
aramaktansa, hastalanmamak 
relerini bulmak elbette 
cahbr. 

Vncudu zinde tutmak, 
hastahk membaı ve mastan 
tifmanlığa kaçmamak, kendi 
cudumuza karşı başlıca vazife 
dir. Bu itibarla yürüyllş, 
mesafeler dahilinde, tatil 
rinden bilistifade gezinti ytlr 
leri bilhassa ehemmiyet ve 
ğimiz bir idman olmalıdır. F 
yüriiy&ş muayyen bir kai 
riayet edilerek yapılmaz ve 
ne molla hal ve hareketi 
icra olunursa biç bir fayda t 
etmez. Bu itibarla: 

1 - Yürüyüş sıkıca ol 
ve meseli bir veya iki saat i 
tasaz devam etmelidir. 

2 - Herhangi bir arıza 
ticesinde yürüyüşü kesme 
için aşağıki tartlara riayet 
melidir: 

A - Giyilecek ayakkabı 
lamlmış ve yumşak olmak, 
nakJar iyi kesilmiş bulunmak. 

B - Yürünülecek mesafe 
zakça ise, ayakkabının sert 
lanm yağlamak ve yumşatm 

C - Ayağın herhangi 
noktası yi'ırüyüş esnasında ıs 
verirse derhal durarak g 
ayağın bu noktasını ve gerek 
noktaya temas eden ayak 
kaamını yağlamak. 

D - Yürüyliş neticesi ay 
kabanklar hlsıl olursa bu ki 
nklar ateşe gösterilmiş ve ip 
takılmıı bir iğne ile delin 
iplik deri içinde bırakılmalı 

bu' mahal bağlanmalıdır. 
E - Yürüyüşten sonra a 

lan aoiuk ve bol ıu ile yıli 
zararhdır. Rütubetli bir bavhl 
.W..k muvafıktır. 

F - Yolda, hararetin t · 
fazla ıu içmek te muvafık 
dir, bu gibi yüriiyüşlerde çok 
içmek 6lüme kadar varan 
keler doğurabilir. Mola edil 
zaman su içmeden evvel 
parça bir ıey yemek te 
faydalıdır. 

Bilhassa ter varsa, auyu 
dam, yudum içmelidir. Yllr 
lerde alkol zararlıdır. Mim 
çok soya az çay ve kahve 
brmahclır. Bulamk ıulan da 
dilden ı&zmek bir ihtiyat 
biridir. 

G - Ylirilytıfe ne aç, .
fada tok çıkmamalıdır. 

H- Mola mahallinde ot 
rine yatmaanala, dinlenirken • 
dunuzun fazla soğuduğunu 
deneniz derhal birkaç barek 
ısıtmıya çalışmalıdır. 

Akşam molasında, yatak 
zifeıioi görür ümidile kura ~ 
saman lizerine uzanmamabd" 

Bu esaslar, bütün 
dftnya ordularının yürüyllş 
larma dahil edilmiş umumi k 
lerdir. Demek ki büyük bit • 
rübe mahsulüdür. Riayet ed•" 
zarar vermiy~cekleri muhakk' 

* 
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A ç L B 
MDellifh """' H,,.,... llDtMIM I' S.. 

Evet aizl temin eddrim: Ciddi ı dife1i arb)ot&I& Nihayet bi,rçok 
ldnt&lerL Fakat heyhaL Bunun defalar ı 
faydalan da •arch. Baza ftllyet- - Allahim, Allalum ı m,. in
lerde ifime ymyorda. Fakir bir ledL Y eiıle ellerini lmlfluruyorda. 
adamın ıekha ıeaıin bir ada• o.., ifkence yapbj'lma ıirll-
•ın ıeklsmdn daha iyi rarDrdl. yordum •e ifkence yapmak iate-
Fakir atbjı her adımda etrafına miyordum. Buna rağmen yapa-
bakar. yordum. Nihayet s6ylemek iate-

Kartama çıka her adamın dikleriml reaif haldan itibarile 
llylcdiji kelimelere ftlpbe ile aöylemif oldaiuma k&tbdlm, 
kulak kabartır, keadi kendine a6zlerindea akan yeli beni .....ta 
•tbj'I her adım d&şOdcelerine Ye batırdım: 
hıalerine bir vazife yOkletir. Ka- - Şimdi ıldlJftlm. ıldiJ.,. 
lata hafiftir. Hiui incedir. Tec- ram.. Elimi kap111111 topuzana 
llbul faılacLr, ruhunda yanıklar koydajuma pmD)'OI' ma1mH11, 

91rdar. Allaha amarlacLk, AllU. __.. 
Ve nlmm• tqaclajl ba ,.. lacbk, dedim. .. 

-'darclaa ma mldclet t..hettlm. ... Fakat ben Dd .W. ADı .. 
P.ac.ı Ma llJleclikçe •• ... .....Udak ...._ • al"" 

haurlamrkea Iİz de cevap vere
bilirdiniz. Belcunz yeni bir re. 
elen bile lltemiJOnham. 

Çlnld 1111 bu ela aıkabilir. Fa
kat .ayleylaia bana: Neden beni 
k&şemde rahat bırakmadımz? 
Size ne pptım? Yohmuzu lea
miyordam cleiil mi? Sonra.. Soa
rL.. Nec:lea bende11 Jllz çemdi
Dil, fi,a belli ~ taDılDIJor
DHlf .ıibL. 

Şimdi beaim btttan hayaUm· 
terimi yaktımz. beni her saman• 
klnclea daha 1erı1 bıraktı• L Fa
kat allabam bea deli değilim. Pek 
iyi bilinhais ki, biraı ditllıılentı 
ulanan s ki aklım tamamen ye-
rindedir- Haydi, haydi P,.aa 
elinizi uaatam. yalautta mO..acle 
ediniz 1amnma gele)'iml ister ml
alniz? Sizi lacitmiyecejim. Bltla 
iltedijlm uclece hlbdllde, ıere. 
bir uniye, ,.ına bir MDl7e da 
clkmektir. lflaaade ecl7or mam
..? HaJll', 1aa,.,, uıeçdm. 
• ....,... ... ld .. ., ...... ,.,. 

-
laallotml1• ana etmeleriae rat
mea baza aokta •akkında dratle 
cenp vermedikleri zamaolaıa
ma tadır. 

Dil aca ım, yapauyacajım, iftii-
10rmaaunua? Allalum. Allahı-. 
Deden bukadar korktmna? 

Ço~ uaha darayorum, ,... 
rimdea luaulclumı1orum. Sec
cadeye, tam o kanma r..,,m 
bulunduğu noktaya, ~aldanamn 
acuna bir dakika diz ç61maek iaı
tecllm. Fakat korktunu. Encllte
JI ıhlerinizde okadam n... Ye
rimde kaldım. Ve aizdn bana 
rica ederken bir adım bile atma
dım deiil mi? 

Ônlnlıch, aeccad ahi aflk 
lnrmıaı rengi berinde dil Pik• 
mek lıtecli~m yeri p enrlr• 
bpla fimdild lrad.r hareketlll 
durmadım mı? fateditfm yeri 
parmafımla itile ıa.termiyorum, 

hiç ıa.termlıorum. Sizi kor
kutmamak ıÇ'ln çekiniyorum. 
Sedece ltlyle, bqımla oraya 
dc>l'a bir hareket yapayoram, 
tlelllm "* llanıi aça1c-. 
mwJI kaatettitlml pek IJl 

=TAKViM= 
/ CUMARTESi / 

•Cila ·8· NUu •W ..._ 
Analıl .... 

ı . zıaw.. • aa 11 ·llllrt- ..... ae 

J01'11111t1S, fakat ... ,. clla .... 
••ldliime ..._cle etmlJonuna 
cleiil .rl Badea korbyonma 
w bm ,.klqmı,. Wlll'9t ecle
mlyormrmı. 

e... d•b .,..,llecelc bir 
kalhinil olabUeceih'e llatlmal we
nmem. dejil mi. dell olabilece
lim• inanPMıemea cleiil mi? 

Çok eski amanlarda, bir 
defa, bir ,a del _..111tam: pek 
fala ,...,..dam Ye d&fllnecek 
pylerlm çok olduğu ıaman valc
llacle ,emete aitmeyi unutuyoı
dum. Habrlamaiıyclım, fakat itte 
batarbyamıyordum, anuta7ordum. 
Allabım, eter yalan dylDyonam 
ba odadan d pn çakmaldajuna ma.. 
ıade etme: Garlyonunuz ya, bm 
kup ~ Ba11 mecbad 
yapıyordum. lngebret'ia ,...ela 
G,.....'111 ,..ıact. .. ,. bir 
ltlbanm ftfcla, eberiya cew..le 
Wrpk ....... 
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Kari Mektupları 

Evrakım 
El' an 
Gönderilmedi 

Trabzon Polis Mektebinden 
çıkbktan sonra Vana tayin edil
dim. İki sene vazife yapbm. Ha
neye duhul, sarhoşluk cürümle
rinden muhakeme altına alındım. 
Beraat ettim ve cevazı istihdam 
karan aldım. 

Tekrar memuriyete iadem için 
birçok defalar müracaat ettim. 
Neticesiz kaldı. Emniyeti Umu
miyeye müracaat ettim. Meslek
ten ayrılan memurların bulun
dukları vilayetin tensibile tekrar 
memuriyete alınacakları cevabını 

aldım. lzmir Vilayetine müracaat 
ettim. Van Polisi Müdürlüğünden 
künyemi getirtmek için Vana 
mfiracaat edildi. 

Ogün bügündür, cevap gel
medi. 17 aydanberi açıkta kalmıf 
bir vaziyetteyim. Van Polis Mü
dürlüğllnün cevap vermemesını 
neye hamledeyim. Hammallık yap
ı .:.ak istiyorum. Bu aan'atte de İ.f 
l:almamış. Nazarı dikkati celbet
tnenizi rica ederim. 
f zmlr Turan lataayouu karııunda Aakert 
Ekmek Miltaahhldi Ali Avni Bey hane• 
•inde müateclr Van Pollı Memuru ıab11d 

M. Sabit 

lhbariyemi Alamadım 
Dört ay evvel Neft Sindikat 

idaresinin benzin ve gaz kaçak
çılığını yaptığını ihbar etmiştim. 
Aradan uzun bir zaman geçti, 
bir netice hasıl olmadı. Bunun 
üzerine vilayete istida ile müra· 
caat ettim. İstidam polise ora
dan da gümrüklere havale edildi. 
Henüz ne bir netice hasıl oldu, ne 
de ihbariyemi aldım. Nazarı dik· 
kati celbetmenizi rica ederim. 

Amuutköyünde :rcnlmaballede No. 82de 
AHMET 

.tlaşehir Gençlerinin TeşekkUrU 
Alaşehir Gençler Birliğinde 

ıençlere ücretsiz bando dersi 
Yeren Tütün inhisarı muhasibi 
Feyzi Beye teşekkürlerimizi arz
ederis. 

Al•tchlr Gençler BlrHfl 
murakabe heyett kltlbl 

M. HALiS 

lkramıyeleri Verilmemış 
G3nenden yazılıyorı 
Balıkesir idman Gücü tara

lindan tertip edilen Eşya Piyan-
ıo biletleri 10- Şubat - 932 tari
hinde çekilmiş ve kazanan nu
maralar vilAyette çıkan Tnrk 
Dili gazetesinde neşren ilan edil
mişti. 

Mezkür biletlerden kazamıı
da 100 adet satılmış ve bunla
dan andık 13 bilete isabet et
miştir. 

Aradan iki ay kadar ıaman 
geçtiği halde kazanan biletlerin 
ikramiyeleri el'an gönderilme
miştir. Bilet sahipleri Gönen id-
man Yurdu vasıtasiyle mütead
dit mektuplarla hediyelerini talep 
etmişlerse de hediyeler gönde
rilmemiştir. 

Cevaplar 
EyUpsultanda A. Refik Beye: 
lı kannnu layihası son tacli

!lttan sonra Meclise gelmiştir. 
Encümenlerde tetkik edilmekte
dir. Herhalde yakında Heyeti 
Umumiyeye gelecektir. 

Hayfada Makine mfitehassısı 
Fethi Beye: 

Yazınız hususi mahiyette oldu
ju için maalesef dercedemiyeceğiz. 
Ticaret müdüriyetine milracaat 
ediniz. 

Bojaıiçinde Mahmut Kemal 
Beye: 

Meseleyi belediyeye bildirin. 
T•kip edilecektir. 

SON POSTA 
- =====-

Dünya 
• 
işleri 

"fngiltere Erkinı Harbiyesi 
Gaz Tehlikesini Mağlfip 

Zehirli 
Etti,, 

Şimdi Mesele: 

İngilterenin Sanayi 

Merkezlerini 

Bomba İle Yakmak 

Tehlikesinden 

Londranın Sekiz 

Milyon Nüfusunu 

Bir Gece İçinde 
Öldürmek 

Artık Mümkün 
Değildir. K urtarrnaktadır 

• 

Birkaç gün evvel Alman ga· 
zetelerinde askerleri yakından 
AIAkadar eden bir haber çıkmıştı: 

- " Yeni sistem bir kurşun 
icat edilmiştir. Bu kurşun ibtidai 
ılirati bugün kullanılanlarmkin· 
den dafalarca fazla olduğu için 
daha uzun mesafelere kadar 
gitmektedir. Ayni zamanda delici 

kuvveti de fazladır. Zırhlılar için 
bile tehlike teşkil edebilecektir, 
çünki isabet ettiği noktada toz 

haline gelmekte ve bu toz zırhın 
mesamatında dağılmakta, parça· 

lanmasını mucip olmaktadır, de
niliyordu. " 

Bu haberin nzerinden çok 
zaman geçmemiş idi ki Londra· 
dan da mümasil bir haber geldi: 

- Yeni bir top güllesi icat 
edilmiştir. Bu glille (16) bin 
metre mesafeden 30 santim ka
lınlığında çelik lavhaları delebi
lecek kadar kuvvetlidir. .. 

Görülüyor ki bir taraftan 
ıilihları tahdit etmek hayali 
koşulurken diğer taraftan da 
tahrip aletlerinin mükemmelleş
mesine çalışılmaktadır. Fakat 
lizerinde çalışılan sadece tahrip 

- İspanyada 
Posta Trenleri Mütema
diyen Tecavüze Uğruyor · 

Madritten yazılıyor: Son za
manda, ispanyada posta trenle
rine karşı tertip edilen suikastler 
fazlalaşıyor. 

Bu hadiselerin uyandırdığı 
endişe, tecavüzlerin sıklaşması 

kadar haydutların dal göstermiye 
muvaffak oldukları maharettir, 
Buna bir misal olmak üzere, 
geçen hafta Alkalabra civarında 
yapılan taarruz gösterilebilir. 

Bu noktada tren biraz yavaş· 
lar. Bu sırada birkaç haydut 

trene atlar, posta memurları gö· 
rür, Üzerlerine ateş ederler. 

Tren durur, memurlar iner, hay
dutlar aranır, bulunamaz. Fakat 

tren tekrar yola koyulduğu za
man haydutlardan biri posta tre· 

nini soymakla meşgul bulunur 
ve öldürülür. Görülüyor ki İspan
yol posta trenleri kafi derecede 
emniyet altında değildirler. 

Hint Kongresi Menediliyor 
Yeni Delhi 7 - Hint hilku. 

meti, Delhi~e toplanacak olan 

Hint mill1 konresinin men'ine 
karar vermif tir 

• 

İngilterede tecrübe edilen 
son maskeler 

aletleri değildir. Müdafaa silah
larına da ayni derecede ehem
&0iyet verilmektedir. Filhakika 
dört gün evvel Londrada çıkan 
İngiliz gazetelerinin ilk sahifele· 
rinde yedi sütun üzerine büyük 
harflerle yazılmış . bir manşet 
vardı. 

"fngiltere zehirli Gaz 
tehlikesini mağlup etti., 

Diyorlardı.( fngiliz gazetelerinin 
bu serlavha altında verdikleri 
habere göre: 

İngiltere Erkanı Harbiyesinin 
kimyevi araştırma şubesi müdürü 
binbaşı Galvey 16 sene uğraş· 

bktan sonra insanları en kuvvet
li zehirlerin tesirinden kurtaracak 

derecede müessir bir [panzehir 
bulmuştur. 

Bu panzehir evvela hayvanlar 
arasında tatbikf edilerek tesirinin 
derecesine kanaat getirildikten 
ıonra insanlar arasında da tatbik 
edilmiştir, 

Bu maksatla İngiliz alaylarında 
çok tehlikeli bir teşebbüs için 

göntilJtiye ihtiyaç olduğu ilan 
edilmiş ve bu suretle bulunan 
askerler panzehir ile techiz edil-

! dikten sonra en kuvvetli bir ze
hir dalgasının içine bırakıJmış-

1 

lardır. Bu zehir dalgası askerlere hiç 
bir tesir yapmamıştır. Hepsi de 

tecrübeden sağ ve salim olarak 
çıkmışlardır. Fakat İngiliz gaze-

telerinin memnuniyetle verdikleri 
bu haber arasında teessürle kay-

dettikleri diğer bir haber daha 
vardır: 

16 ıenedenberi yaptığı 
tecriibeler esnasında ciğerleri 

çok zayıf düşmüş olan binbaşı 
Galvey geçenlerde zaturreye 

tutulmuş ve mukavemet edemi 
yerek ölmüştür. 

* İngiliz gezeteleri ıimdi: 
"Zebire karşı tedbir buJun

muştur. Şimdi mesele İngilterenin 
sanayi merkezlerini bomba ile 
yakmak tehlikesinden kurtar
maktadır, diyorlar. 

Bakalım: Tayyareleri elekbik 
cereyanı ile hareketten Atıl bı· 

rakmak suretiJe günün birinde 
bu da mümkün olacak mı? 

Kadın Dostu Papas Efendi Kilisede •• 

Londra çocaktarı ralıip Davidsona şimdi garip bir 
mahluk gibi bakmaktadırlar 

~irkaç gün evvel Lo~dra~a kiliseye gitmemişlerdir. Köy bal-
Davıdron adını taş~ya~ bır k~y kının diğer kısmı ise papaz 

papazının kadınlara duşkun oldugu, efendinin kadınlarla ke d' • d-
hatta metresi bulunduğu iddiasile diası gı'bi munhas ra n ı 11 

hk • 'Jd'v• · ı n OD an 
papazkmaŞ b~ml e~ıne vkelrıv ıgdmıl yaz· bak yola getirmek için temas 
mıştı . a ıt erın ço ugu o ayı· tt•w · d d 1 B I k'I' ·1 hak h ·· b•t · e ıgı zannın a ır ar. un ar 1 1• sı e mu eme enuz ı memış, • 
araya bayram da girdiği için talik seye gıderek duada hazır bulun

edilmiştir. Bu müddet zarfında papaz muşlardır. Fakat ne olursa olsun bu 
Ef. henüz azledilmediği için pazar ~esele etrafında lngiliz gazetele-
günü kilisesine giderek vazifesini rı okadar fazla neşriyat yapmış-

yapmışlır. Köy balkının yansı papaz lardır ki, şimdi papaz efendiye 
efendilerden · müştekidir, papaz rastgeleil ve kendisini tanıyan 
efendinin , hakikaten metresi çocuklar ona garip . bir mah16k 
olduiu llanaatindedir. Bunlar ~bi bakmaktadırlar. 

= -

Ankarada Gece Hayalı ~ 

Keten Helvası 
Yerine ''Bol,, 
Sohbeti 

Ankara ( Hususi ) - Ankarl 
aldı yürüdü. Vallahi, öyle blı 
gece hayatı, öyle bir sosyete 
hayatı var ki, canlar dayanmaf.• 

Geçen gece bir aileye davetli 
idim. Mükellef bir salonda Ar 
karanın kadın ve erkek kibarlatl 
toplanmışlardı. Bilhassa hanınr' 
efendilerin tuvaleti, zarafeti, bo 
salonun havasını birdenbire de
ğiştirmişti. Ankarada olduğunıll 
unutmuştum, lcendimi Pariste bit 
suvaredc zannetmiştim. 

Salonda iki masada erkeklet 
briç ve poker oynuyorlarcbo 
Oyunlara bir iki hanıme-
fendi de iştirak etmişti. 
Diğer Hanımfendiler salonun bit 
köşesine toplanmışlar kunuşuyol"' 
lardı. Nelerden bahsediyorlardı? 
Tuvalet bahsi epeyce uzun silrdO. 
Hepsi iç çamaşırlarına varıncıy• 
kadar yayıp ortaya döktüler. 

Bu seneki seyahatlerinde nr 
ler alacaklannı birer birer saydı
lar. Biribirlerine mağaza ve ters! 
adresleri verdiler. ilkbahar gel
diği için yazın nereye gidecekle
rini, ne yapacaklarını ballandır• 
ballandıra anlatblar. Evlet, 
evlerin döşeme tarzı da bit 
müddet dedikodu mevzuu oldu. 
Ondan sonra içki ve balo mese
lesi ortaya abldı. 

Muhtelif içkilerin nefaseti üze
rinde hararetli bir münakaşa ce-
reyan etti, hepsi de rakıyı bayağı, 
birayı manasız buluyordu. Eb, 
votkn ve viski bir dereceye ka• 
dar içilebilirdi. Varsa da yoksa 
da bol... Bütün Hanımefendilet 
bol meftunu. 

Gece ilerlemişti. Ortayaı 
kristal bir Bol kabı getirildL 
Kesme kadehler dizildi. Ev sahi4 
besi hanım bolü kepçesi ile ka• 
nştırıyor ve davetlilerin kadehle
rine dolduruyordu. 

- Pokeri ve briçi kesinlJ 
artık.. Bol içeceğiz!.. 

Hanımefendiler, bir, bir dU.. 
içiyorlardı. EY ıahibcıi bam• 
Bol yapmasını 6irendiğini ve bd 
akıamki Bol'll kencliıi yapbğnll 
s3yleyince, bllbaııa bOtOn hant" 
mefendiler hayret içinde kaldıJatt 

- Aman pek nefis olm'Dft 
cidden nezaket olsun diye ıl:ir 
!emiyorum. Pariste do buad 
bu kadar nefis yapabilirler. Ko
zum nasıl yapbnız. Bize de Q
retsenize ••• 

Ev sahibesi hanımefendi. 
biraz tereddlltten ıonra anJatmiya 
bqlamışb: 

- iki ıite beyaz Şabti marka 
ıarap alırsınız. iki yanm şişe 
Soda Vateri ıaraba karışbnrsı
nız. Bundan ıonra bir porto 
kadehi kiiraso, bir Porto kadehi 
Maraskino, bir porto kadehi de 
Martel konyağını boşaltırsınız. Boll 
bundan başka içki koymazsınıı. 
Yarım okka ince kesilmiş ekşi elm•ı 
yuvarlak ve ince doğraıımış dörl 
muz, yanm mandarin ve yarıı:JI 
portakal ince ince rendelersini'
Bir iki tane de karanfil atarsınıJ. 
Bu mahlutu iki saat kadar soğuk 
bir yerde bırakırsınız. , Hepsi bı1 
kadardır. 

Bir hanımefendi: 
- Vallahi f kolay şeymit• 

ıalı akşamı .bir de ben tecrübi 
edeceğim, hepinizi davet ediy~ 
rum. Dedi. . 

Ankara çok değişti ~all•h" 
Eskiden geceleri Aksarayda toP" 
lanıp aralarında fincan oynıyad 
keten helva ,çekenler, şimdi burr 
da toplanıp biriç ve poker oyııır' 
yorla, Bol yuvarlıyorlar!. .. . 

1c* 



Haftada iki Defa Spor 
SPOR ---Perpmbe ve Cumuteai Glnleri 

Çıkacak Spor Sayfalanmım 
Okuyunuz. •• 

s o R 
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c ................................ c ... ..... 

lai ailnlerl olmak Ü&efe haftada iki 1per NJf.ıt91 
Htredecektlr. 

Pe,.e•lte rG•lill apor aa1faaı•da dlll1a 81"' 
ıı..reke.tlerllll1 memleket •por hldluı.rtısl 
o•urac•k•ımı. 
C......teal uyf a .. ıatla Cu .. a rtakil maçları• 
tafallAbıu ltalacak•uuL 

Futbol Atletizm Güreş Memlekeue Spor Hareketleri 

M·ııA T k ' o··G - r ~ Id· lk.. . Akşehir Ve Edirnede 
ı ı a ım un a ıp e ı, ıncı Gençler Çok Çalışıyor 

Maçını Yarın Yapacak 
Dtın fehrimizin muhtelif yer· 1 

lerinde üç mühim spor hareketi 
oldu. Sıraıile yazıyoruz: 

Taksimde : Stadyomda lik 
maçlanna devam edildi. Slley
maniye • Vefa llçDncll talam
lan maçında Vefahlar ( O - 1 ) 
talip reldiler. Bundan ıonra 
Topkapa-Ey&p maça yapıldı Ye 
Topkapı (0-1) kazandı. M6teakı
ben Beykoz ile Anadolu çarpafb 
ve Beykoz (2-1) galip geldi, So
nuncu maç Vefa-SOleymaniye 
birinci takımlan arumda oynan
dı. bk :devrede Slleymaniyeliler 
rlzel oynadalar. Fakat llODl'a Ve
fa hlkimiyeti ele alarak oyau 
(1·3) galibiyetle bitirdi. 

Taksimde g&nlia en mtlbim 
miiaabakuı Milü takım ile Betik· 
tq arasında yapıldı. MiDI takım 
flyle çıktı: 

Aml • llallk 
Saim (Vefa) Hllaal 

llltbat Nihat Su.J {Ve&) 
lp9' Salllsattbı ZeW Halda Nl,an 

Oyunu anlrenar Mister Per
um idare etti. bk dakikalarda 
Bqiktq birkaç h&cum yapb. 
Biraz sonra milli takım muhacim· 
leri düzeldiler ve Sallhattin ilk 
golll yaptı. Fakat arası çok geç· 
meden Beşiktaş ta ilk ıolnno 
atta. 

Oyun rittikçe heyecaalaıu
yordu. iki taraf mlltekabil hlcam 
lar yapıyordu. Bu bDcamlar esna-
1111da Beşiktaş iki ,Milli takım ela 
clart rol daha yaparak birinci 
devre ( 3 • 5 ) de bitti. ikinci dene 
de seftli oldu. Beşiktaş ilk da· 
ldblarcla mukavemet gösterdi. 

Fakat Milli takım mubacim
leri on bırinci dakikadan 10nra 
arka arkaya gol atmıya muvaf· 
~ oldular ve m&aabaka (10. 5) 
Milli Takımın ıalibiyetile aetice
lendi. 

Y ann Millt Takım, Galata
IU'ay • Vefa muhtelitile ikinci 
talim mllsabakasını yapacaktır. 

Kadık&yllode : F enerbabçe 
stadyomunun temel atma mera• 
Iİmi münuebetile dlln Kachka
yGnde çok gilzel bir spor bayra
mı ya palda. Fener ve Is. ıpor 
idmancdanmn iştirakile yapalaıı 
mlisabakalar kalabalık bir ~ 
yirci kiltlesi huzurunda ic
ra edildi. İlk olarak F ~ 
ner - 1. Spor küçilkleri futbol 
maçı yaptalar ve Fener (3-1) ka· 
zanda. Ayni kul&plerin ikinci 
takımlar maçam da yine Fenerli
ler (3-1) kazandı. Bu iki maçtan 
•onra atletizm mllaabakalan ya• 
palda. Veysi Diskte eski rakorunu 
loarak 39 • 42 gibi yeni bir 
rekor tesis ett!. 

Mllsabakalarm neticeainde"Fe-
terliler(63)puvanla birioci ve lltan
balapor da ( 37 ) puvanla ikiad 
oldu. Atletizmden 10nra Fener 
B Ye lataabulapor B tıkımlan 
tarplfblar " Fener ( 1 - O) p-
lip idi. re . 

G&retler: Din Mak• lalo-
•Ullicla beyecanh '°"' ........ 
lralan yapalclı ve ilqols ,...._ --r ...... ~.En-ell ...... 1 

llilll takım • S.fi/ct"I ma~nda lıegecanlı 6İNll 

Çoban Mehmet w Himmel 
pe/ıli.,,anlar 

irfan tutuıtular Ye Muıtafa plip 
ıeldi. 

Sonra Sarafim • Koço karp· 
l&fb ve Koço iki dakikada ıa
bp ıeldi, Mnteakıben Senet • 
Necip tutuştular ve Necip 13 
dakikada kazandı. Bundu ıon
ra 8eşiktaıtan Bakus ile Hali~ 
ten Şeref tutuştular. 

Şeref 15 dakikada plip 
geldi. Daha ıonta Urfalı Salih 
Ye Sivnlı Mehmet pebliftDlar 
slreştiler. Bir aralık Sivulınm 
kulağı patladı ve tedavi 

eclildL Buna rağm• Sivub 
Mehmet pehlivan h&kmen 
ralip geldi. Koç Ahmet n Mu
tafa mllaabakumda ela Muatafa 
hllkmen galip .. yı1c1ı. Harbiyeden 
Arif ve Haliçten Setir U'Ulndaki 
rüreşi Arif kazandı. 

En sonra Çoban Mehmet Ye 

Himmet pehlivanlar tutuıtular. 
Bu iki pehlivan yirmi dakika 
kadar uğraşblar. Biribirlerini bir 
tllrlll yenemiyorlarcL. Bu vaziyet
te • delrib daha deYem edil
di. Fakat yine bir netice alt
namadı. Nihayet iki pehlina 
berabere ilin edildiler. Ba arada 
baıpeblivan Kara Ali profesyo
nel olduju için r&rqtirilmedL 

lzmir At Yan,ıarı 
lzmir, 8 (A. A.) - Yanı" 

lalab Eaclmea tarafında tertip 
ohmu ilkbahar at yUlflanam 
lçllaclau bap icra edil~ Ha
n çok gtızel oldufunclan .eylrcl 
pek çoktu. 

Bet mllsabaka yapdcb ye 11 .. 
yecanla seyrec:lildi. Neticede 
Halil Efendinin ( Makbule ), S.. 
lim AjaDUI ( Bozkurt ). Ahmet 
ve Fikret Beylerin ( Stromholi ). 
Kenan Beyin (Sada), ye il. 
Alyati'aia ( G8uer ) imnindeld 
atlan birinci reldiler. 

Son bir hafta içinde memle
-'-.. ın birçok köşelerinde 11por 
faaliyetleri olmuştur. Hususi mu
habirlerimizin bu mllsabakalara 
dair gönderdikleri haberleri bu
rada tophyoruz: 

Akşehir( Hususi) -.Şehrimiz· 
de IOD zamanlarda ıpor hevesi 
•• raibeti artmaktadır. Bar&n 
tehrimir.de bet kulüp vardır. 

Geçen cuma günO Ortamek
tep ve idman Yurdu birinci ta
kımlan arumda rlizel ve hey~ 
canlı bir futbol mOsabakuı ya
pıldı. MOsabaka, Ortamektep 
takımının bariz blkimiyeti altan
cla devam etti. Neticede idman 
Yurdu iki rol yiyerek mafliip 

.oldu. Bu maçtan IOllra gençler 
ıpor yurdu ile l8D 'atkArlar 
idman Yurdu takımlan ilk defa 
olarak çarpııtılar. Maç çok he
yecanlı oldu. Fakat iki takım be
rabere kalddar. Arbk ıehrimizde 
her cuma böyle maçlar seyrede-
.. .JC.: ... '-W5.... 'l'Jıl• 

etmiştir. Müsabaka Kurban Bay· 
ramında yapılacakbr. 

Diğer taraftan kasa bir mtıcl
det sonra yapılacak olan mek· 
tepler idman bayramı için hazır
Lldar bqlamııtar. Bilbaua liseli 
pnçler çok çalıııyorlar. Li
leliler bu .ene koıu, disk, atla• 
ma, basketbol ve voleybol mlisa· 
bakalanna iftirak edeceklerdir. 

Salihlide Maçlar 
Salihli, ( Husalİ) - Glirbiia

ler Yordu birinci takımı ile 802'9 

kurt ikinci takımı arasında yapa
laa heyecanlı bir maçta Giirbll&
ler Yurdu, ancak ceza olarak 
verilen (penaltıdan) ve (firlriktea) 
iki ıol atabilmişlerdir. 

ikinci de•rede Bor.kurt ikinci 
takımı, birinci devreye niapetea 
daha iyi oynamıpa da rol yapa
mamqbr. Bozkurtlu iki oyuncu 
biri iki, biri bir defa oyundan 
bqer dakika diskalifye edllmiftir. 

Ankarada Spor 
Ankara, 9 ( Hususi ) - Diln 

A/qelıir G•nçler Spor Yanlıı oııınaılan 
Edirneda Spor burada < 84IO > metre muafecle 

Eclirne ( Huull ) - Geçen- hlr tehir koıum yapıldı ve • 
lerde baracla liae Ye muallim atlet iftirak etti. Neticede lfuh a-
mektebi talamlan arumda bir m Glclindea Salt Ahmet Bey 
futbol mtlaabakuı yapalmıf, aeti- 25 dakikada birind, lmaJ•ttaa 
cecle liae majt6p oballfbL U... Şevki ikinci, Muhafızdan Ahmet 
iller bu mai16bi7etten kartal- Betiktq llçilndl, Muhafazdaa 
mak için yeni bir maç yapmak Ahmet d&rdnncll Ye yine Muh• 
istiyorlardı. Fakat muallim mek· fazdan Y akup Niyazi Beyler be-
tebi daha çabuk dananarak il- tiaci ıelcliler. 
ıeyi yeni bir m6ıabakaya daYet Dlln OlimpiJat mecmuasıma 

tertip ettiii kupa maçlarına b8f" 
lada ve Mahafaz Gllcl ile Çan-
kaya çarplfblar, Neticede Muha
fız GUcll 4 • l talip geldi. 

lzmirde Futbol 
lzmir 8 ( A. A. ) - Buglba 

Alaancak ıpor abaunda muhte
lif futbol muabakalan icra eclil
mlftir. Birinci oyun •bahle
yla lzminpor • Gaztepe ikinci 
hlnmlan aramda lik J.ça idi. 
Bu mOaabakayı 9 - 2 f.zminpor· 
lalar kazandılar. 

Bundan 10nra Karpyaka Spor 
lmhlbll ile Ttırbpor ikinci takım
lan arumda tild mllaabab• ya
pıldı. Kartayaka kliçlllderi cl&zgOn 
bir oyunla 5 • O plip plcliler. 

Gtınlbl eıa heyecanlı m .. ba
kam KarttJaka ıporla lzmirlpor 
birinci talcımlan aramndaki pt 
damifi...ıi idL Sabada &ç Mai 
mlt~viz aevlrc:i . batmı; 1• ·d'I.'. 

l Neticedt; her. iki talu• laircr ..,a 
,.;wat ~ katdir.r. 
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Tarihin ~srarengiz Sayfaları 

Harun, deminki kız'ann hiçbi- ı 
rinde duymadığ bir ıtrın damar
larına yayıldığını hissetmişti. Ay .. 
ni zamanda dayatılmış olduğu 
yastığın çok nermin bir şey o!· 
duğunu seziyordu. Meçhul bir 
Alemden mucizevi bir yol takip 
ederek yanına gelen bu hayalin 
çok Jfıtufkar oldugu da tahakkuk 
etmiş bulunuyordu. Fakat hayal 
hali kapalı idi, yüzünü açını· 

yordu. 
Genç halife, bütün kuvvetini 

toplıyarak biraz kımıldamak ve 
fU müteharrik heykelin peçesini 
actırmak için yalvarmak istedi. 
Likin bunu yapamadı. Çünki 
içinde, damarl&rmm içinde 
yepyeni bir ateş, feveranlı bir il· 
tihap yüz göstermişti. Şimdi 
ıinirleri uyuşukluktan kurtul· 
muştu, yatıyorbu. Bütün vücu· 
dunda bir uyanıklık, bir hamle 
iştiyakı vardL Şu kadar ki bu 
iştiyak dumanlı bir alev gibi 
dudaklarım örtüyordu, gözlerini 
perdeliyordo. 

Harun, bu garip halet içinde 
kıvranırken ve gözlerini yumma· 
mıya, rüyasının balivetine karşı 
k6r kalmamıya çahşırken Hayal, 
ayağa kalktı, üstündeki tülleri 
attı, ytııündeki peçeyi fırlatb 
bedir halindeki aylar kadar 
parlak çehresine bir tebessüm 
ifliyerek Haruna yanaştı: 

Hiç ummadığınız bir misafir, 
deiil mi? Neyapayım, sizi ıunun 
bunun aşkı ç ldırtıyona beni de 
tizin qkınıı çileden çıkanyor. 
Rüyada olsun muhabbetinizi iğtie 
aam için hayal oldum, yanınıza 

retdim. Beni mazur giSrila ve 
affedin. 

Bu Harunllreşidin kama Emire 
'Zübeyde idil 

* 
Hanınnrreşit. gö:derini açtığı 

yakit ağır bir mahmurluk içinde 
idi. HAdiselerle dolu bir gecenin 
izleri, glSı kapaklarında kararı
yordu. Vücudu, dayak yemiş 
gibi, ezğindi, kafasında taham• 
mül olunmaz ağırlıklar vardı. 

Sakin sakin otuı an üç kız, geceyi 
yataklarında geçirmişcesine diri 
görünüyorlardı. Ynzlerini yıka· 
mışlardı, saçlannı taramışlardı, 
elbiselerini değiştirmiş1er, şeb

nemler içinde sehari banyolarım 
alan gfiller gibi pınl pınl pır
byorlardı. Her halde geceden 
daha güzel, daha cazibeli ve 
daha muattar idiler. 

Fakat Harun, onlann ne tara
vetlerile, ne ıtırlari'e alAka~ar 
olmadı, 1uand1~ yerde muğber 
bir sesle mırıldandı: 

- Beni yalnız bırakın! 
Kızlar, enıir verrniye alışkın 

bir a~zın itaat telkin eden bu 
istiskali üzerine hayran, havran 
kalk\1.lar, oda,..stn çıktılar. Puse 
bekliyen dudaklar nda şimdi k•zıl 
bir hicap vardı, hevesk5r gözle
rinde fütur yanivordu. Hanın, Oç 
kalbi birden kırdıi!'ından bihaber, 
yavaş yavaş do~uldu, büyük bir 
taş ı kleti taş·van başını ellerinin 
içine aldı, dilşünmive koyuldu. 

Mahmur genç, F enhası merkep 
•e Zatülhalle arkadaşlanna mah .. 
mel yapbğı dakikava kadar 
geçen şey'eri biliyordo. Ondan 
ıonra neler yaotığını ve neler 
('IPl\rdilğtinn kolaylıkla tasnif ede-

111. Fakat lıafızasam sorlı-

yarak yarı kalan hatıraları ta· 
mamlamıya çahşh. Uzun ve 
üzüntülü bir didinme neticesinde 
görmüş olduğu rüyayı tahattur 
elti. Odanın genişlemesi, kendi· 
nin küçülmesi, müteakıben tabii 
vaziyetin avdeti birer birer gö
zünün önüne gelmişti. Bunlar, 
nihayet birer rüya icii ve şimdi 
kendisine yüksek bir heyecan 
vermiyordu. Lakin hatırlama sıra· 
sı, Zübeydenin hayal şeklinde 

tecelli edişine ge1ince zihni yeni 
baştan karışıyordu. Zira rüyanın 
o fashnda müziç Bir muamma, 
bariz bir başkalık seziniyordu. 

Harun, belki yarım saat bu 
sezinse2iJi başkalığı tahlil ile, 
o müziç muammaya anahtar 
aramakla uğraştı. bir netice elde 
edemedi. Üzülmemek i~ in mufas• 
sal bir ruya gördüğüne ve o rü· 
yaya Zübeydenin de karıştığına 
inanmak istiyordu.'' Lakin uyan· 
dığı sırada gözüne çarpan bazı 
eserler, kendi vaziyetindeki .da· 
ğınıklar ve hafızasında kımılda· 
nan bazı sahneler ruyasına bir
çok ta hakikat karışbğını göa
teriyordu. Yaşıyan izler, Zatnlhal 
ile arkadaşlarınında hediyeleri 
olabilirdi. Fakat gördüğü rüyada 
onlann yerleri yoktu, mevkilerini 
tamamen Zübeydeye bırakmışlardı. 

( Arkuı •ar) 

Beynelmilel 
Bir Hırsız Çetesi 
Yakalandı 

Brüksel 8 - ( A. A. ) - Dün 
akşam beynelmilel bir hırsız çe
tesine mensup olan 20 şahıs 
tevkif edilmiş ve içluinden seki
zi bapsolunmuştur. Bu çete tara• 
fından şimdiye kadar bOyük 
limanlarda çalınan eşyanın kıy
meti son birkaç sene zarfında 
yüzlerce milyon franga malik ol
maktadır. 

Amerikada Bir idam 
Nevyork, 8 (Nisan) - Mis

ter Simson ile zevcesi önümüzde 
maysın 16 ıncı günil Sin Sing 
hapishanesinde elektrikli sandal· 
yaya oturtulacaklardır. Bunlar 
14 aylık bir bebeği &ldürmüş 

oldukları için idama mahkum 
edilmişlerdir. Misis Simson meş
hur Sneyder ile Grey haricinde 
Nevyork vilayeti dahilinde ölnm 
cezasına uğrıyacak olan ilk 
kadındır. 

=RADYO= 
9 Nisan 932 Cur.ıartesi 

ISTANBUL - ( 1200 metre ) 18: 
gramofon, 19,5 Darüttaliaı beyeU 
20,5 gramofon, 21 Darüttalim heyeti, 
2'2or kea'ra. 

BÜKREŞ - ( 394 metre ) 25 or• 
keıtr:-,21 farkı. 21,30 ukeıi muzi• 
ka, 22, 15 konser. 

BELGRAD - ( 429 metre ) 20 
Almanca mükileme, 20,JO konferanı, 
20,50 cazbant. 21,40 Kora -'•r"ıları. 

PRAG - ( 488 metre ) 00,50 R.J. 
orkestrası, 21,05 radyo palastan 
naklen kabare hayatı. 

ViYANA- (517 metre) 21,15 
Ludvig Gruber aaati, tenor, ıüpranor 
ve keman ile konaer, 21 Omenı 
trajevis. 

PEŞTE - (550 metre) 20~ Ayda 
operası. 

VARŞOVA - (1411 metre) 19,JO 
konıer 21, 15 laafif muıiki, 2.\50 
danı bava' an. 

BERLIN - ( 1635 metre) 20 
lnıilizce der" 00,JO vatan tarkıları, 
21, Milnibten uklea koaHr. 

SON POSTA 

Sevmek Suçu 
Mahkeme, Bir Erkeğe 
Mektup Yazan Kadını 

Mahkum Etti 
Paris (Hususi)- Klerman ka· 

sabası civarında bir sayfiyede 
oturan Arrisar isminde bir tahıs 
karısına çok sevmekte ve karı
sından korkmaktadır. Bu zat, 
bir gün meçhul bir kadından bir 
mektup almışbr. Mektup karısının 
eline geçerse kıyametin kopaca• 
ğını pek iyi bilen Arrisar, derhal 
polise müracaat ederek, mektubu 
yazan kadının bulunmasını rica 
etmiştir. Sayfiye küçük bir yer 
olduğu için mektubu yazan kadın 
hemen bulunmuştur. Bu, Madam 
Füri isminde genç ve gfizel bir 
kadınd ır. 

lş bu kadarla bitmemiş, Ar· 
risar mahkemeye müracaat ede
rek dava açını~ ve Madam Füri• 
den 30000 frank zarar ve ziyan 
istemiştir. Fakat mahkeme, kadı· 
oı sadece 2000 franga m11hklim 
etmiştir. 

Mahkemnin bu garip kararım 
ailkün ve tevekkül içinde dinliyen 
kadın şu sözleri mmldanmışhn 

- Sevmek te bir suçmuş! •• 

Japonyada 
Komünizm 

Birtakım Tevkif at 
Yapıldı 

Tokyo 7 (Hususi) - Tokyo 
zabıtası, büyük bir komünist teş
kilabnı meydana çıkarmışhr. Da-1 

rülfünun talebesinden 36 kişi 
tevkif edilmiştir. Bunlann evle· 
rinde yapılan taharriyat netice
sinde çok mühim evrak bulun· 
muştur. Tevkifata devam edil
mektedir. 

Akit 
Şehrimizin maruf ilanat acen

tesi sahiplerinden M. Hofferio 
kızı Matmazel Nelly Hoffer 
ile maruf manifatura taciri 
M. Davit Motolanın akitlen dün 
Galatada Zülfarus sokağındaki 
Seneğonda büyük bir dost kütlesi 
huzurunda icra edilmiştir. Mes'ut 
olmalarını temenni ederiz. 

Raşit Rıza Tiyatrosu 
JJ NIHn Paxarteal 
aktamı 21,30 da 

FRANSIZ 
TIY ATROSUNDA 
Şekıplrin taheacrl 

OTELLO 

Kalaman'nın güzel opereti 
Ônilmüzdekl çarşambadan itibaren 

MELEK SINEMASINJN 
hakiki muzafferiyetini teşkil 
edecektir. 

Bu filimin yıldızı : 
KATE DE NA G Y' dir. 

cbarmut) 

filmini ıkmıye baaırlaDııu&. 
ENRY GARAT'• llEO U.. 

MONNIER, DRANEll " Parla'la .. 
muktedir yaldıslarlle temaU ettlfl •• 
hartkullde ftl111ıdir. 

Sessiz Köşesinde Çalışa 
Bir Fen Adamı 

Şem'i Bey İsminde Bir Zat Takdirli 
GördJğiimüz Saatler Y apıy9r 

Dtine kadar 
bütün ihtiyaçla• 
rımııı hariçten 
tedarik ediyor, 
ete k 1 e r dolusu 
altın döküyorduk. 
Bugün memleket 
hesabına saadetli 
bir devrin baş• 
lan g ı c ı ndayız. 
Hemen her şeb· 
rimizde, b atta 
ufak kasabaları
mızda bile baca• 
sından duman 
tüten bir fabrika 
var ve hunlar 
memlekete ku• 
maş, kundura, 
kap kacak ve 
aşağı yukarı her
fCY yetiştiriyor. 

Hulasa bir iki 
madde müstesna 
olmak üzere bu
g Un memleket 
dahilinde, hemen 
bütün ihtiyaçlara Ştm'i Beg fHI gaptı/ı 6arometreler 
cevap veren fabrika, ir.ılitbane J imparatoruna gösterilmiş, lmpatl1 
veya tezgih mevcuttur. Fakat tor Vilhelm kendisini tak dit( 
benilz bir saat fabrikası yok, taltif etmiştir. Şem'i Beyin yapt 
diyeceksiniz. Size hemen haber ilk saatlerden bir çoğu tehriaıi 
verelim ki lstanbulda, bir fab· müteaddit cami muvakkithanel'1 
rika değilse bile. bir saatin bü· rinde elan işlemektedir. 
tün teferruatını yapan ve iıleten Darülfünun kapısının iki taıf'1 
kilçilk lir imalithane vardır ve fındaki saatler, Karaköy Köprt' 
bugün faaliyet halindedir. batında Seyrisefain binası n,t' 

TUrkiyede ilk Saat rindeki saat, Edirne saat kul" 
Hiç hayret etmeyiniz. Bntlln sindeki dört cepheli büyük ~ 

teferruatı dahilde hazırlanmak saat lzmit saray bahçesinde 1 

tartile memleketimizde ilk saat kulesindeki dört köşeli bü~ 
bundan doksan sene kadar evvel çalar saat, Ankara Orta Tica 
Ahmet Eflaki dede ve kalfası mektebi üzerindeki iki cepheli ti! 

at, Balıkesir Muallim mekte 
Mehmet Ef. tarafından yapıl· _,. üzerindeki büyük saat, Ank.,-ı 
mıştır. Bu iki usta ve kalfa K ~ 
o zaman on tane kadar saat yap- Malı köy Hükumet onağı üze ..a. 

deki üç cepheli büyük saat, Y~ 
mışlardır. Bu ilk saatler ibtidal dız Sarayı kulesindeki büyük f11 
bir şekilde ve fenni esaslara ria· ruf kadranlı termometre ~ a: 
yet edilmeden hazırlanm ıştır. Fa· Mustafa Şem'i Beyin yapM 
kat bugiln İstanbulda makina ile· eserlerdir. 
de saat imali mümkün olmaktadır. Mustafa Şe-m'i Bey ayni -4 

Mustafa Şem'i B. ismindeki manda madeni barometre ~ 
mUteşebbis, 1891 senesin .Jenberi termometreler de imali hususun et! 
saat imalile meşguldür. Türkiye· büyük bir muvaffakıyet gösl 
nin yegane saat tezgahını idare mektedir. J 
eden bu zat bugüne kadar kendi Hiçbir teşvilc ve muavent' 
eli ve kendi emeğile birçok saat görmeden yalnız kendi teşeb~I 
yapmıştır. sile yetişen bu yerli malı saat':i 

Vaktile yaptığı saatlerden biri, biz, kendi hesabımıza teb 
buraya gelen Alman ederiz. 

Bugün M A J 1 K si'}emasında 

HAŞMETPENAH EGLEN iYOR 
( Son Altesse S'amt se ) 

Bn sengla n fCYkaJlde operet filmi GEORG ALEXANDER - TRUDE BERLI~ 
ye LIEN DA YERS tarafından temıil edllmektedlr. PARIS'ln aon moda modelleri• 
teşhiri. l 'Avetcn· P. D. C. halihazır dünya havadlılerl. 

CESUR KAÇAKÇI 
U::. 

( Monsieur le FOX) 
A N D R E L U G U E T' in temsili 

Bu akşam 

G LOR YA' da 
Göreceğiniz aşk ve macera fil°!idir. rt 

llAveten: P. D. C. halihazır dünya havadislerı. Sahnede SA dl 
EDiP birinci Türk varyete san'atkan beynelmilel repertuvarın 
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Müspet Ve T arihiV esaika istinat Eden 
Bu Eseri, Bir Tesadüf Hazırlamışh 

Doktor Ahf, Rasim Beylerle Diğer Zevata Teşekkürler 

NAKiLi z IY A ŞAKIR 

Ht1r lı11/clcı malı/ru4ıo 

-285-

Bu Eseri Nasıl Yazd•m? .• 
• ...._ ._ilertme hesap 'ftriyonnn • 

Ba eseri yazmamım en büyllk 
...m, basit l>ir tesadüften batka 

Wr feJ değildir. Bir g1a mlnev
ftr bir aile muhitinde otmmken, 
memleketimizin ,ahreqiar mG
denWerindea bir zat, tarihi bir 
.... mçmqb. Ba bahis drlk
.... alrGldene Abdlllhamide 
intikal etti. O devre ait Jine 
laaza dedikodulardan sonra, o 

•vat; Selinik ve Beylerbeyi •· 
nymda Abd&Ihamide tabibi bu-
1USilik eden doktor Atıf Beyin 
bir bayii not tuttuğunu söyledi 
Ye bizzat m6talea ettiii bu notlar 
Mkkıada da bir laayli izabat ....... 

Ben, bu izahab dinlerken 
' rhlerimin önünde yepyeni bir 

hayat canlan1yordu. Gerek ( On 
temmuz inkılabı ) ndan, gerek 
( 31 Mart) Yak'uile onu takip 
edm ( Hal) laidiaesinden IOlll'a 

Abdlilbamit hakkında Wrçok ,.. 
lllar yanl11111 iae de, ltanlar yPir 
eau veıikaya istinat etmiyea 
.. tta ekaeriai iç bet kant b
•=malr .... ,...D Ubw ah-
-- JU11mıt safsatalardan 
.. elti. 

Halbuki Abdülhamit, tarihin 
tok bllyiik bir alaka ile takip 
edeceii mühim bir fÜliJetti. 
~aalesef, onun hayab çok muz
lim ve miiphemdi. Saltanat za
••nıada, oam laayatma ait en 
ktiçlk hir -al6mat •l-ak mlm
ldm olmad.tı gıöi hal'inden ft 

hatta Yefabndaa aoara Ü ODUD 

lausmiyetine •lluf olaalar deria 
hir ketumiyet ghteriyorlanl.. 

Tabii, hu, çok fena bir dla
lliyetti. Vücudu topnp, iuai ve 
hayab da tamamen tarihe intikal 
etmlf olan im mohim Ye tarihi · 
adamm amal ve el'aliai hilip te 
aakl•ık. iatikb.I ı.ilaiae kup 
aarilı bir luyanetti. Abdtllbamit 
l»lzden Ye hilhaaa pı clmhuriyet 

de.Wen obclar uzaklafaufb ld 
onunla aramızda ao maddi ve 
.. ele munl, laiçbir rabıta lral
•·n'ıb. Ortada ,.ı... llilmet 

--- .. tariJa ....... 
... tarih bqumdaki bu 

..n,i amn1 dikime .W.-. 
Y--. laerhanrl bir lebeple •Jİ 
•imalı tehlikesi urit olan o not-
len ...-.. buldmn ve obdam. 
Bana hlly&k fınab balıfec:lea ute 
~ • bitik minnetlerile 
pada alenen aru tükran eder-
ken, hu habrab tutmak auretile 
istikbal tarihine bllyk bir hiz 
met elmİf olu Ye!bualn Hakim 
rahmetine kavupa merhum dok-

tor Abf Beyin ruhunu ıadet· 1 ettim. Ruim Bey eneli, tered· 
meyi de bir vicdan borcu telakki düt ettikten sonra, bir hayli 
ediyorum. malimat verdiler. Bonlari kendi * J huzurLarında at ettim. Fakat, 

Atıf Beyin notlarını efrdük· buaa da kAfi g&medim. Çiaki 
ten sonra, bunlan kifi bulma- &ılmcleki saba sittikçe genişli-
dun. Kısmı izamı ancak mea- JOl'ı derinlilderiıae doğru anfuı 
leğine ait habrattan mDrekkep edildikçe birçok karaahk perde-
olaa sayfalardaki hurda malii- ler kalbyord1L 
mata zaptederek bunlan daha Artık, işimi, gOctlmQ blraktım • 
ziyade tevsi ve tevsik etmiye Günlerce, haftalarca, aylarca 
çalıfbm. uğraştım. Bu mesele ile allkadar 

Bu esnada bazı arkadqlar olan zevatın ayn ayn kapılannı 
gerek SelAııik ve gerek Be ı ' ~ldun. Baztlan itizar ettiler. 
beyi saraymda Abdiilhamide yer- Bilylik hir keblmiyet alsterdiler. 
muhafuhk et · ola R::;- Bu.ı.. da iltedijim mal6mab 
R-e m&---··t 

11111 
tm • ta • m •erdiler; fakat pdilik keedile-

.,...~ ·- e emı ftl)'e -=-~-- L-Lsedil ·n1 &-.-b"b • ....._ ,.... •e•er '-'lllıU ı 
ettiler. Gittim. Erenkaylndeki ettiler. 
k&şklerinde kendilerini ziyaret t Arlcaaı nr) 

Resminizi ~ize '!._önderiniz:, , _,1----------lıı--
"T" ,,...: _ Birkaç Fıkra _ 

Size Tabiatinizi Sögliyelim. 

95 HASAN FEHMi BEY: So
kulgan ye mü
te f e b histir. 
Gözü pekçe
dir, itidalden 
ziyade aceleyi 
ihtiyar eder. 
laeti aefiı 
mesaillnde kıs
kanç ve aJın. 
pnc:hr. Ta
laakklme ta-

hammtil g6atermez. 1erkeşliie 
ve mukabeleye mlitemaJilclir. 
Medihteta hotlamr. Tepik w tq
eie ..,..ahk gkterir. 

• 9G SEYRET BEY: Cici• ve 
~.oı
c1u1up.ı ... 
rlllDr., itlerine ..... ..,. 

i~.Lt·l'I tmt bnp. 

mu, ,anbcl 
olmakta zi
yade bqbla
nDID brduiu 
... Pllt
..,. ildit• 

eder, mes'uliyeti lzeriae .._.. 
kendi bqma it Japauya taraftar 
deiiJdir. Baza inatçı olur. 

• 97 M. YAŞAR HANIM: ( Fo-
tojnfnm den:W ...,.. ) 
San 'atkirlara mabw bir tawn 
ftl'dar. Sacleliktea ....... , ..,-
rl tabii p,ten ......... ... 
her aiydiğini kendİBİDe ,. • ....,_ 
m•m pek hilir. Çabuk .mlir, 
etrafım kendime megal edebi
lir. Garuruııu rencicle edeülere 
kaqt iğbiran devamlı olar. lledila 
ye takdire brp dfa YIU'Clar. • 4 tzMIRDE BERBER REFiK Ef. 
(Fotoğrafuun den:ini istemiyor.) 
Şıklığı ve temizliği aeftl', ılı 11-
tücll ve kavgacı değildir. Uysal
dır, kendi başına it girmek .. 
yaratıcı olmaktan ziyade .bqka· 
laruuD kurduju iflerde çabfar. 

İşe Yakın 
Olmak İçin 

Bir aıı'atkir, yolda rutgel· 
eliği arkad&flllıD sevinçle yaka11· 
aa Japtfb: 

- ADzhB. •di. ....ffald
ret. Nihayet arachğm11 buldum. 

- Ne buldun? 

- Emiyet Sandatmı• tam 
bitişiğinde bir n. Bu BU1'etle İf
lerimden uzakta kalmam11 ola· 
caİJm. 

Yerinde Bir Ceva) 
M&teveffa Fr&11a1& Hariciye 

Nazın Briyan ıokaktaa ıeçerkea 
&albıe bir dilenci çaktı, elini açb. 
Briyaa, cebinden iki metelik çt-

bnp ••ciJ• uzau.. 
Fakat dilend Yerilen uclaka

yı u b.W.. ....,.. .. ki: 

- iki meteliği hen ne ya-
.. ,_? • 

Bri,.. aojuk lranhhlda cenp 
..-eli: 

- ilk f6rd6ila dilenciye ve
rinin kalsın f 

Tarih Dersinde 
Hoca - lki.d 8eyU1ba opl

larl ne oldu ? 

Talebe - Öldtler efendim. 

1 KEMAL Bey ; (Suallere cenp 
nriyona ) Doatlanm üati••pta 
mftllr'Mpenattir. Pek IOblaa 
clejildir. lllltetebbill..t takdir 
...... ...,,..,... ...... te de-

lildir· Her aalıada becerildi de
jlldir. intizamı Ye ciddiyeti leYer, 

lraf..Ue plipDakta ma•.&ak 
..... itlerini dikkat Ye teenni ile 
takip eder. 

Ftbfra/ Talil K11p011-
11t.1Sayfnusda balac ........ 

izi 11 
J'.J ... •. DABT LO 

Bugünün Romanı 
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Biz konufUrken kap1 açıldı. 
On sekiz Jqlannda War ..,.an 
bir kız girdi. Hocam b•a a&
rhce elini aatb: 

- Gel bakalım Nesrin.. 
Dedi. Ve 80DI'& beni takdim 

etti. Bu da, bocalDlll talebele
rindenmif.. Kızcağız ot.da. Ge
Dİf bir nefes aldı. 

Hocam .arda: 
- Ne, pliba JOijWIM Nea-

Nesrin, cevap verdi: 
- Hayır.. y orpD değil, li

nirliyim •.. 
Ve ._.., birdeabin ellerini 

,nzBne kap17arak, aj'lamıya iNi.
iada. Hem ajllyor, ._. ele lllJl6-
yordu: 

- Nedir ha bapm•u ıelea 
bilmem ld ... Hapt.. it ha
yatı.. Diforlar... Biz iMi laa
yatta çahfacalmuym.. Y oba 
fUDUD banma snldne alet mi 
olacağız? 

Ben, ellerimi yüailme kapama
dun ve onun gi~i bıçlarmadun. Yal
mz bu zavallı unıın yavrucutun 
yüzllae baka baka, kalbimden 
ağladım. 

* Nesrin anlat.yordu : 
- Dün sabah size gösterdi

ğim aarese gittim, buldam. So
kak içinde hir aparbmanm Bat 
kah ... Burası bana biraz garip 
geldi amma, babamın bir arka· 
dqı tarafından taVlire edildiji 
için fazla flpbeleamlp llmm 
pnaedim... Kapı,. çaldım. Otm 
bq yatlannda bdar bir bey 
açtı. Kendimi tanıttım. 

- Buymunaz. 
Dedi. Beai içeri aldı. Etrafı

ma f8ylece bir baktım. Skde, 
bir yudlane.. Adi bir mauwp 
Gatnnde de bir yazı makinesi 
duruyor. Amma naul yazı maki
nesi.. Kimbilir kaç senelik.. Adı 
bile unutulmaf bir fabrikanın 
malı •• 

O Beyin pterdiji 1•e otur
dum. Vuifemi aordam. Efeach., 
hu Bey; blyOk Bankalara " 
ticarethanelere ....W. lıercllmeler 
,_.,..,.... a..de .._..nyua-
cakmlflm. 

Eh, pekAIA.. Bmim de lste
dijim bu değil mi?. AJhk ..... 
lesini derhal kararlapırchk. Kwk 
lirayı, hiç itiraz etmed• bbal 
etti.. Biz bayle kOllUfUl'lcea kapa 
çalmcb. Bey kalk ı bp.11 acb
Ou d6rt yqlanada kadu- ,OMl
ce bir im ~ girdi. Elinde Wr 
sepet vardi. Bey, ima h-
emir Yerdi: 

- Haydi M~t, 1-eii 
pbak hamla.. ıca...... aç. 

Dedi. Km. dikkatli clildratli 
balla babrU ,artldl: • bpi 
.p. Kaptda içeri r&Jriilali
yari olarak r&zlerim kayda. Gl
zlme eneli, bir tel dolap. ilftL 
Dolabm llzeriade de birçok fit
teler vardı. Biz, Beyle bina da
lı- konuştuktan sonra kalldım, 
Yazı makinesini a uayene etmek 
istedim. Bey de hemen ayaja 
kalkb: 

- Ma•·.üae bir az bozuktur. 
yum g&aderelim yapbralun da.. 

Dedi ve aonra içerki oclap 
geçti.. Ben, mutemadiy:eQ ....... 
tetkik ediyor ve yazıhane deoilea 

Y uaa: Z. Jaldr 
bura.um, hiçbir feye bemetemi
Jordum. 8ir taraftan da o km 
merak ediyordum: Acaba kimdi?. 
Hazırlık yaram saat kadar s&rdtl. 
Bey, kapıya reldi. 

- Buyurunuz. 
Dedi, Ben, karnım tok oldu

junu IÖyledim. Kız da kapıda 
gürlbıdil. ikisi de okadar mar 
ettiler ki. kalkmıya mecbur ol
dum. Bir de içeri odaya girdim 
hakbm ki yemek aofraaa değil, 
mllkemmel bir rakı sofrau. •• Bir
denbire çıksam. ayıp olacak. 
Bütnn blltlbı Jazıhameden çı
kıp fİbem, o hiç oJmıya
cak. Daha ortada fol yok, 
yvmurta yok. Hele bakahm, BO

au nereye varacak, masaya otur
cham. ODiar da obırdular. Bey, 
kendi elite bir kadeh dolc:larda. 
Bua uzatb. Ben fcaa laalcle .... 
kılarak blyle pylere ahp ol
machiım .ayldeim.Amau ,...Ubi, 

o kadar iRar ettiler ki, tarif eclemm 
Fakat kabil değil, rakı11 bbal 
ettiremediler. Nihayet, o beyle 
kız. karphkb içmeye başladılar ••• 
Hem yiyor, hem içiyorlardı. Bea, 
birkaç lokma yedim. Bey, bir 
aralık dando. 

- Bizim adetimizdir. Ôğle ye
mekleriade if tabamız açılsın diye 
birkaç kadeh içeriz. Salon, siz 
11kılmayımz. 

Dedi... Arbk neşeli nqell 
koDUfllyor, ıülüfilyorlarch. Yemek
ten aoan, Bey, klpdeki karyo
laya uzanch. Sahi onu dyle o'ye 
maattum. Bu oda, hem yemek 
ocluı, hem mutfak, hem de Beyia 
yatak oduıJm. rallba. .. 

Biz, imla cLtan çıktık. Kas 
ıelcli p•m• oturdu. Burada ne 
if rardOtnnn 80rc:lum. Sadeee: 

- Çalıpyoram. 
Dedi. Bey baldcmda izahat 

almak istedim: 
- Çok iyi adamdır. insana, 

babuı gibi bakar. 8-, çok 
me1DDunum. 

Dedi. Fakat banlar bua, 
hep mllplaem 19,ler ıibl ... 
yordu. 

Alqam •at h.,.te hana izin 
Yerdi. Eve gelirken d&ıllndtlm. 
Vala& bu aclamıa rala içmekten 
.... hiçbir fenalıiau .... 
.... ..... ,.. lıaBeriai be
Aeae•~·lftim EYe ıelclijim sa
.. ••eleJİ oldala sibi -
-- aelatbm. Awe-. beni 
clWediktea 8Cllll'a: 

- Delinin 1ıOnma bak. ti.. 
1c-. ke,fine kanpcak clelilllİD 
, .... He. ... .... IPI' içip 
boyaw ...ım.dı,.? ... Km. .. .. .,.. __ .. _ .,. 
.... ....... tipi .... • ... 
eYde oturur, çok mind.._ '6-
rlttlnlln. Feaahk inaualA kmdin
cle elmacliktaa IOllra il'- bir-

..,~:,i. , .. liftJDL. beal 
çal11bnnak, kazandırmak, bund1-
ğım parayı da elimden almak lsti-
yor.Oveyanamm ba ıazleri lzerine 
bu,nn Utemiyerek tekrar onaya 
ıitmiye mecbur oldum. Bua ka· 
pıyı yine Bey açtı. Girer pmea 
etrafıma bakmdım, laz yoktu. 
Ben içeri girer g rmez bey ka
pıJI kilitledi. Feoa halde kurk· 
tum. Hemea penc renin yanına 
kotarak: 

-~k ........ 
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Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

Altın peşinde •• Muharririı 

Stakpool 

•• 
Uç Serseri •• Üç Milyoner -32-

Ağır neticeler Yerebilecek 
bir hesabm içine delmıı bir 
adama benziyor, diğerlerinden 
uzakta hareketaiz duruyordu. 
Gizleri hep sahildeydi. 

Rllzgir devam ediyor ve 
daima cenuptan esiyordu. Makar 
birdenbire kısa bir emir verdi, 
dilmen dandll, geminin burnu sa
hile teveccnh etti ve manevraya 
dikkatle takip etmekte olan 
kaptan Hul da yaldızla kaya
lar,n arasında açılmıı geni§ bir 
menfeze doğru koıtuklanm g&r
dü. Tilman yanındaydı, ona: 

- İşte Makarın balıeettiil 
dere denize burada döknlllyor, 
dedi, rilzgir müsaittir, zahmet
sizce mansıptan içeri girebile
ceğiz. 

- Evet. bu dakikaya kadar 
işler fena gitmedi. 

Yaklqtıkça kayalar aynbyor 
ve aralarındaki menfez btıyOyor 
gibiydi. Barrd Kado arkasmdan 
esen r6zgirın yardıma ile menfeze 
dalda. Sancağından ve iskelesin
den pek az mesafede yayılan 
mercan yıgınlanna birer beyaz 
köpllk dalgası saçarak ilerledi, 
Yıldızlı kaya ıimdi geride kal
mııta. Artık derenin içindeydiler. 
Fak at bu, alellde bir dere değil 
ilerde tedricen daralan bir 
g6ldn. Arkasında muazzam bir 
nöbetçi gibi yllkselea Yıl
dızh kayaya da iatiaDa eder
seniz iki sahilinde yemyqil 
bir ormandan bqka biqey ı&
rilmllyordu. 

itte aenelerce evvel Cem Lant 
gemiaini buraya getirmifti ve b&
tlln mOrettebab ile burada babr
mııb, hiç filphesiz Makar da 
Con Landı burada aldOrmiifttl. 

Altın GölU .• 
Makar Zenci Cekiyi Tilmanın 

yerine dilmene gönderdikten 
sonra diierlerini gemİDİD bq 
tarafında topladı. 

- lıte dere, dedi. Doiruyu 
söylediğimi gördilnüz, sizi vak'a· 
nan tam göbeğine getirdim. Bun
dan sonra nihai muvaffakıyet 
sizin vereceğiniz karann mahiye
tine tibidir. 

G6rilyorsunuz nehir bu nokta
da geniştir. Adeta bir g61 gibi
dir, fakat ilerde daralacaktır. 
Maamafib daha bir hayli men
feyi kolaylakla kat'edebiliriz. 
Yerlilerin köyü alta yedi mil iler· 
de, aon sahildedir. Oraya 
kadar gidebiliriz. Fakat ben 
gemiyi daha bir iki mil 80Dra 
durdurarak sahilin ormanla &rtlilü 
emin ve gizli bir noktaaanda aak· 
lamamn daha muvafık olduğu 
kaaaatindeyim. Köye sandal ile 
ıidebiliriz. 

Tılma•: 
- Naaal olur ? diye itiraz 

etti. 86yle yapalım da ıonra 
birili gelip ıemiyi ı&tllnBn 
Ôyle mi? 

- Makar fikrinde mll8U'di: 
- Batka t&rlü hareket etmek 

ihtiyata muvahk değildir. Siz 
vaziyeti benim kadar dllşlbunemif
•inizdir. Eğer gemiyi k6ytln 
yanıbqanda demirlersek ani bir 
taarruza uğradığımız takdirde ne 
yapacajımızı dllflballnilL Sandala 
atlamak kolaydır, fakat pmiyl 
tahrik etmek gOçlilr. 

Kapta Hul: 

Kayalıkların Arasında Açılmış Tabii 
Bir Kapıdan Derenin İçine Girdile, 

Şimdi Albn Gölündeydiler 
- Dostumuzun söylediğinde 

hakikat hissesi vardır, dedi, fa
kat gemide nlbetçi olarak kimi 
barakacağız 1 

Makar omuzlanm silkti: 
- Hiç kimseyi 1 bu taraflarda 

gemiye taarruz edecek adam 
yoktur. 

- Peki k&y halkına ne di
yecetiı? 

- Gemimizi aıağıda bıraktı• 
ğımızı söyliyeceğiz. Y alnaz bu 
cilmle bile bizim için munzam 
bir teminat olacaktır. 

Tilman: 
- Bir dakika milsaade, di· 

yerek Hagtonu bir kenara çekti 
ve ıordu: 

- Ne dersiniz, Makar bize 
bir oyun mu oynuyor 1 

- Hayırl Adam hakikaten , 

korkmakta ve nefsini dllfllnmek
tedir. 

Eğer yerliler on bet aene ev
velki adamlana, eğer o kadın 
berbayataa ve kendisini tanına 

it karma kantık olacaktır. Bina
enaleyh Makann tavsiyelerini din
lemek faydalıdır. Herif bu daki
kada bizi değil kendi hayabnı 

diitiinllyor. 

Tılmaa ben de Iİzin fikriniz
deyim, dedL 

Öbürlerinin yanına d6ndllkleri 
zaman kaptan Hul: 

- Neye karar verdiniz? Diye 
sordu. 

- Gemiyi daha ileriye g6tllr
memiye. Fakat nerede demirliye
ceğiz? 

(Arka11 nr) 

Viyana Tüccarı - !Amerikada 
nın Garip Altın 
Bir itirazı Mevcudu 

Viyana, 8 (Hususi)- Brezilya 
bllkBmeti, Avusturya işsizlerine 
bir yardım olmak &zere Viyana 
Belediyesi namına 600,000 kilo 
kahve göndermişti. Bu vaziyet 
Viyanadaki kahve ltüccarlarını 
telAp düıürmnıttır. Tnccarlar, 
bOkimete müracaat ederek bu 
hediyenin kabul edilmemesini 
istemiflerdir. 

Graf Zeplinin Seyahati 
F ernando Dö Noronha, 8 (A. 

A. ) - " Cenubi Amerika " Graf 
Zeplin balonu dün Sahirin üze
rinden uçmuıtur. 

Remamburg, 8 ( A.A )- Zep
lin balonu dün akşam buraya 
gelmit ve karaya inmiştir. 

Londra 8 - Amerikanın Ma
lt vaziyeti bu sene geçen yıllara 

nazaren parlak olmadığı hakkında 
Londra gazetelerinde çıkan bir 
mlltalea Amerika gazetelerinde 
merak uyandırmıtbr. Bu merak 
llzerinedir ki Amerika gazeteleri 
tetkikata giriımifler ve son bet 
hafta içinde Amerikanın albn ib
racatanan ithalibndan az olduğu-
nu gösteren bir istatistik neşre
derek efkira umumiyeyi tatmine 
çalıımışlardır. 

(Resen Bank) m beyanabna 
göre Amerikada elyevm dört 
milyar 388 milyon dolar altın 
vardır. Bu mebliğ dilnyada mev
cut sikke halinde altının tamam 
yilzde kırkıdır. 

Fakir Bir Alman Ailesi 
Milyoner Oluverdi 

8erlbıden bildiriliyor: Sak
SOD)& hnkOmetinin küçük Ay
lenburg kasabası halkı, hemşeb· 
rilerindeo birinin haşana konan 
tali kuşunun dedikodusu ile çal
kanıp duruyor. Bu şehirde yedi 
kız ocupnun babası kemancı bir 
Alman yaşıyordu. Adı Diyödonne
Şine idi. Umumi buhranın sıkın
bsa ile İf bulamaz bir hale gelmişti. 
Meyhane ve gazinolara kadar 
diifmllf, çoluk çocuğunu, birkaç 
ayyqaa latfen emredeceği hava
lan çalarak toplıyabileceği beş, 
on para ile geçindirmiye savata
yordu. 

Ş6ne ailesi gazete okumazdı, 
çlnkll gazeteye verecek fazla 
parası yoktu. 

Geçen giln, bir lise hocasıma 
yanında hizmetçilik eden bllyllk 
km, efendisinin okuduktan son· 
ra bir kenara bıraktığı bir gaze
teyi eline geçirdi. Can S1k1nbsile 
t&Jle bir giz atb ve hayretinden 
gizleri fal tqı fibi açıldı, hemen 
babuına kotlu " pıeteyi ı&s
t.cli. 

1 

Bu gazetede Şöne ailesinin bir 
asar evvel Avustralyaya hicret 
eden büyük babalarından tam 
320 milyon mark mirasa kondu
ğu bildirili)or ve varislerin aran
dıği ilin olunuyordu. Şöne aile
sine Türk parasile 160 milyon 
Türk Iİl'ası tutan bu seneti bıra
kan adam, Avustaralyada yedi 
altın madeninin sahibi idi. 

Şöne ailesi, hemen Alman 
hariciye nezareti vaııtaaile Avus
tralya hllkimetine milracaat 
ve veraset hakkını ispat etti, 
paraları istedi. Avustralya bO
kOmeti, bu fakir ailenin hakkını 
derhal teslim etti. Fakat mirasm 
bırakaldıiı tarihten mirasçılann 
bulunduğu gine kadar epey za
man geçmişti. 
lktasadt hayatta çok değitiklikler 

olmuıtu. Bu itibarla bugün Avua-
tralya hnkiımeti de diierleri ll!bi 
para sıkıntısı çekmekte ve 11>u 
parayı bir tahtada veremiyecek· 
tir. Şimdilik ilk taksit elarak 30 
milyon yani 15 milyon Tllrk lirası 
verecek geri kalanı da muayyen 
taksitlerle lcli7ocektir. 

BiK!YB 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri : Esal Ş./Uı 

Kalbimin Rüyası 
Hanımefendi bana: 
- Sevdiniz mi? .• 
Diye ıoruyoraunuz. Şimdiye 

kadar herkesten sakladığım bu 
sam size s&yliyeceğim. Evet ... 
dim. Hem nasal sevdim biliyor 
musunuz? .. Bnlblll, gnl bahçesini 
ne kadar severse, bir kar, ar
duılığa nasal hasret çekerse 6yle 
sevdim. 

Sıcak, boğucu bir yaz gilnl 
idL Gnneı, bir bahçenin, etrafı 
taflan ve akasya aiaçlarile çe .. 
rilmif yolunu, çimenlerin yefil
likleri aruma gelişi glizel aerpil-
mİf kır çiçeklerini ve bntnn 
bunlann ortasında kaybolmut 
kDçllk bir k6şkD en kızgın bara
retile yakıyordu. Ufak bir yaprak 
bile titremiyordu. 

Okadar rllzgirsız bir gtındl. 
itte ben onu ilk defa bu Lahçe
nin içinde g8rdftm. Yllkaek ve 
genif bir ceviz ağacında dabna 
kurulmUf bir salıncakta yalnız 
ba~ına kolan vuruyordu. Beyaz ve 
ince elbisesinin içinde narin 
fakat ahenkli vtıcudu aallandık-
ca en tatlı inhinalarla kıvrılıyor, 
bOkllliyor, havalandıkça çok aık 
yapraklarm arasında kayboluyor
du. O vakit onun, bili kulakla-
nmdan silinmeyen ıen, çalğın kah
kahalarını doyuyordum. 

Onu bahçe parmakbjının ya
nında, hakkım olmadıiı halde. 
fakat bilyllk bir lezzetle seyret-
tim. Okadar dalm11ım ki. onun 
beni g&receiini aklıma bile p-
tirmedim. Hakikaten biraz sonra 
beni g&rdll. Salıncağım durdur
du. Ataiı atladı. O, teceulla 
edildiği ıçın sakılmıf, ben 
de mahcup olmuttum. ilk 
defa ona gözilmden kaçırmak 
korkusile inledim. Ve gayrı 
ihtiyari se.tendim: 

- Affedersiniz kazım. dedim, 
biraz bakar mıaamz?. 

Evet hanımefendi bana bir 
daha giileceksiniz. " insan ho
ıune giden ve sevdiği bir genç 
kıza evladı gibi - kızım - diye 
hitap eder mi? " diyecekainiz.. 

Fakat o vakit saçlarımın ara
sına aklar kanımıya, yüzllmde 
buruıuklar belirmiye bqlamıştı 
ve belki o vakit bu milnaaebet
siz vaziyetimi tashih et'llek için 
böyle bitap etmiştim. 

O başını çevirdi, bana uzun 
uzun bakb ve sonra miltereddit 
adımlarla parmaklığa yaklqb.Bir 
gnl ağacını göstererek: 

- Ben çiçeklere çok merak
lıyım, dedim. Buradan geçerken 
kırmızı gilllerinizi g&rdiim. Çok 
hoıuma gitti bir tane isteye-
cektim. 

O; llcivert gözlerile bana 
dikkatle baktı. Belki bu talebimi 
biraz tuhaf bulmuıtu. Ve sonra 
p0rilzs6z, ahenkli bir ae.ıe: 

- Peki efendim, dedi.. Aiaç
laran arasında uzun uzun aradık
tan sonra biiyük v kırmazı bir 
t61 kopardı. Parmak1ıktan bana 
uzatb. 

- Çok teıekkllr ederim. 
dedim, size zahmet oldu.. 

- Hayır efendim.. Hakikaten 
bu gOller okadar gllzel ki ber
kesin hoıuna gidiyor. Yalnız 
aaplannda dikeni olmüa.. 

Ona kartı tamimi hitabım, 
hararet ve heyecanla ahengi tatb
lqan ıesim birdenbire onu bana 
ısandırmişb. Birkaç ıey daha ko
nutluk. Aynlarken: 

- Beyaz 2illler de var dedi. 
Fakat onlar claba açmadı. Gar
aeniı çok boıunuza gidecek. 

- Bir daha yolum bara1a 

dllfel'M onlardan m bir taH 
isterim.. Fakat danlmauamı ele
dim. 

Onan beyaz, 111....U. ldlçlk 
ellerini, kokusunu ve 11cakhğım 
Yllcudllme lindire liadire llkarak 
aynldım. 

itte ben, dtlnyanıa ba • ga
zel kızana, dtlnyanın ea ÇOfP 
qkile sevdim hanımefendi.. Bil
mem 10nra11111 anlatmak ister ml1 
Sık aak buhıftuk.. G&nden pe 
artan bir qkla aeviftik.. 

Nihayet birgiln ondan aynla
rak bir İf için uzaklara gittim. 
On beş giln sonra tekrar d&a
dlljilm zaman onunla evlenmejl 
kararlqbrmlfbm. l.tanbula gel
diğimi ona bir ıOrpriz yepmak, ani 
ve çılgın sevincini seyretmek için 
baher vermemiştim. Bir vapura 
bindim. Onun oturduju iskeleye 
çıktım. Kalbim sevinç ve heyecan
la çarparak tenha caddelerden, 
ağaçlarında yapraklan aolnıat 
çıplaklaşm11 bahçelerden ıeçerek 
koşuyordum. 

Yolun keskin bir k6fuiDI 
döndGğüm zaman kartıdan iki 
kişi geliyordu.. Bunlardan biri 
genç bir erkek, öbllril bir kazda. 
ikisi de kolkola Ye yanyana yll
rllyorlarc:lı. Bu kız benim aevgi
limdi hammefendi.. Genç erkelin 
yanında her zamankinden lfllzel 
mes'ut ve neş' elidi. Blltiln d&ttm
celerile, ruhlarile, kalplerile bir
birinin olmut gibiydiler. Onlara 
yaklqhğım zaman birdenbire 
beni tanıdı. Ve erkefin yanından 
aynldı. ylld kıpkirmızı olcla. 
bqım 6n0ne etc:lf, darchl. O va
kit ben kendime gllld&m ve ona 
acıdım Hanımefendi L. Nud 
glllmiyeyim ki, benim yapm 
kırkına yaklqıyor. O iae heniz 
on yedisine buayorc:la. Onda 
taze bir hayat, taze bir nqe •• 
çok uzun zaman ment olmap 
muhtac bir kalp vardı. Ben iae. •• 
Ona. biç belli etmeden aealendim: 

- Bonjur kızım. aıul• 
bakabm •• 

O, birdenbire ...-Jıyarak ba
flDI kaldırdı. Gözlerinin içine 
kadar yüzünll kaplayan pembelik 
bili ıilinmemİf ti. Elimi uzattı
ğım zaman yanıma yaklqb. O
na titrediğimi belli etmemei• 
çabşarak avuçlanmın içine aldım. 
ince vtıcudunu g6pilme baatır
dun.. Yamndaki erkek bizden 
on adım kadar uzakta duruyor, 
bizi seyrediyordu.. 'Sonra yeilt 
tefkat ve samimiyet dolu bit 
aesle: 

Bu genç çocuk kim 1 
dedim. 

- Arkadqlarımdan biril d .. 
di. 

Artık bu ince sevgili kazı far 
la tlzmiye lllzum yoktu. Bir r 
kadq gibi sordum: 

- Ona seviyor m111Un?. 
- •••••••••• 1 •• 
- Sizi uzakta ılrdnttJm _.. 

man biribiriniz için yaracLllDlf bir 
çift dedim. O kadar biribiria119 
!akın, mes'ut, ve aygundunas. 
Doğru söyle onu seviyor m11m? 

Birdenbire 16ğallme yulu• 
bqanı kaldırdı. KOJU llciYeıt 
rengini andıran gözlerini im?' 
madan uzun uzun glzleriaalll 
içine baktı.. Gözleri p~lr.. 
tatlı bir inkisar ve aevinç ifaclr 
lerile doluydu.. O ı&zler birder 
bire nasal yaşlarla 6rtlllm~ 
Sonra tekrar bqa ıliatlm• ,.. 
prken: 

- Evet. aeviyorum. diye W 
k1rdı. 

- Oh ne gllzel dedim •• ~ 
pllah çok mes'ut olurıun ka_... 
Aşk çok tatlıdır. Doya doya. 

kin lezzetini kalbine JUdum 
dum icirerek aevL 
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden : 
Mıılıarrfri: 

HAİNLERİN İÇ YÜZÜ'--··--~ 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 

ONLARIN KAPIDIŞARI EDİLMESİNDEN SONRA 
HÖCRELERİ TEMİZLEMİYE GELEN HİZMETÇİ

LER, iGRENÇ ŞEYLERLE KARŞILAŞMIŞLARDI 
- 52 - ı Hizmetçiler bu çirkin tahribat 

Mısır.hükümeti, bu kararı ver· Mısır hükumeti bu siyasi ve telvisat annnde yüzlerini kınş-
mekle haylı ziyan görmüştür. ~ün· mültecilerin (!)aç ve Çlpla brdılar, burunlannı kapadılar ve 
ki o hükumet, siyasi mültecı ( r) b. . lanet okudular. 
!lamını taşıyan bu ~aşaratm bir ırer sersen olduklarını Feyzi Ef. ile arkadaflan, so-
ıplc bir külaha malık baldın çıp- anlayınca onları mecbu- kağa döknlür dökülmez ilkin 
laklar olduğuna v~kıf değildi. ren 10 .. b ı d" v alıkl ..... ·lar halka halka toplana-
s. · d ·ı· h t h · ı· gun es e ı.. e "'i" ' ıyası em ınce a ıra, aysıyet ı, rak gün kanlan uyuz sürüsü 
şerefli, bilğili ve biraz da paralı sonra da bir polis müf- .b! b~e çı dd t • kledi-. ı r M ı J d b • gı ı, ır m6 e pıne 
msan ar ge ır. ısır ı ~r a u ka- rezesı vasıtasile cebren ler, Müteakıbcn vuiyetlerini dü-
naatla o karan varmışıer 'fe mü- k • b" d · b'I ki · · k d h ifl . k ı arantıne ınasın an çı- şündıiler, nereye gıde 1 ece erını 

l
nkal aşa sonun a er en o ay- kardı münakaşaya giriştiler. 
ı a ~e!111eketlerinden çıkarabile- •• _ Arkaıı .,.r -
ceklerını ummuşlardı. 

Halbuki karantinaya girenler, 
daha sabah ezanı okunmadan 
gardiyanları uyandırmışlar ve 
kahvaltı istemişlerdi!... Alaka
dar memurlar, horoz seslerine 
bile takaddüm eden bu midevi 
:eryat üzerine keyfiyeti tamik 
ettiler, siya et düşkünlerinin ko
koz olduklarını anladılar, telaşe 
düştüler. Onlan beslemek te, 
beslememek te mesele idi. Maa
mafih Mısır hükümeli, medeni 
düşüncelerle onlan aç bırakma
mak ıztırarmda kaldı ve tam on 
gün kendilerini karantina daire
sinde besledi. O müddet zarfın-
da mahut münakaşa da bitmiş, 
Jenİ gelenlerin de eskiler gibi 
Mısırda kalmalarına muvafakat 
edilmişti. 

Bu karar tebliğ, yani karan
tina dairesinden çıkmakta artık 
hür oldukları ihtar edildiği vakit 
kimse, tek kimse yerinden kı
mıldamadı ve Feyzi Efendi, 324 
yıhndan, ilk meb'us olduğu gün
den, yani on dört senedenberi 
sırtında taşıdığı redingotunun 
eteklerini sallıya sallıya memur
lara arkadaşları namına cevap 
verdi: 

- Biz yerimizden memnu· 
nu~, burada yatıp kalkmak is· 
tenz. Yalnız ara sıra sokağa 
çıkmamıza, hava almamıı.a mü· 
ıaade ederseniz knfil 

Misafirin böyle ı.orlusunu 
henüz görmemiş olan Mısır hü
kümeti, bir polis müfrezesi ma
rifetile karantina dairesini bo
ıaltb, futuli ev veya dükKan iş
gal eden küstahlar gibi Feyzi 
Efendi ile arkadaşlarl kollarından 
tutulup sokağa atıldılar. 

SON POSTA 
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Y evmt. SJyast, Hav:ıdi ı Ye Ha 1 :C 

ııazetesi 

ldare: ~~Jç:1;:1:'oı!;~~r 
Telefon l.tanbul • 20201 
Posta kutusu: f.stanbu1 - 741 
Telırah fatanbul SONPOSTA 

ABONE FlAT 
TORKIYE ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sene 270() Kr. 
750 

" 
6 Ay 1400 •• 

400 " 3 ,, 800 .. 
150 .. 1 ,, 300 .. 

Gelen evrak g ri verilmez. 
lıinludan mes'uliyet at. 

Cevap için mektuplara 6 kuruşluk 

pul ilavesi laıımdar. 

Adres değiştirilmesi (20) k..ır..ıştur. 

OnJann kapıdı arı edilmesinden 

sonra höcreleri tcmizlemiye gelen 

hizmetçiler, hakikaten ıgrenç 

şeylerle karşılaşmışlardı. Yüz. yı

kanacak musluklara tcbevvül ve 

hatta tcegavvüt edilmişti. Yatak 
çar~flarma herşey ve berşey 
silinmişti. Duvarlara resimler ya
pılıp yaı:ılar işlenmişti. Hulasa 
İskenderiyenin en temiz müesse

selerinden biri olan bu güzel 
daire her manasile telviı olun
muştu. ( ı) 

[l) Bu, aynile ' "•k idir. Tcfrikamı
ıa mebaı. olan d~fterde "Leman ,, 
ismini taşıyan genç b'r itilafçının 
lavmanaları hnyasızca telvis ettiği 
tafsilatile mukayyettir, Bu adam, se
kiz. on nrk:ıdaf önünde bu edepsiz-
i ği yapmaktan çekinmez imiş. Bu 
eğlence, nıürctt"binin olduğu kadar 
seyredenlerin de zevkindeki galizliği 

1 göslerdi~i cihetle ibretle okunmıya 
değer. 

lRTlHAL-lstanbulda 72 sene 
cv\•el Şark Kitaphanesini tesis 
eden lstanbulun en eski kitapçısı 
Hacı Kasım Efendi dün vefat 
etmiş naşı Beyazıtta Tavşanta
şmdaki evinden kaldırılarak Üs
küdarda aile mezarlığına defne
dilmiştir. 

Yeni Kitaplar 
Etem izzetin eserleri 

Beş Hasta Var 
Fi atı 17 5 ciltlisi 200 kuruş 

Yakılacak Kitap 
Fiatı 150 ciltlisi 175 kuruş 

Istırap Çocuğu 
Fiatı 150 ciltlisi 175 kurnş 

Satış yeri SUhulet kütüpha
nesidir. 

ullanılacak en 
sı i diş macunudur. 

tt 

Lindbergin Çocuğun 
Bulmak İçin ••. 

( Baş tarah 1 inci anyfadn ) 
Çocuğu kaçıran haydutlardan 

aon gelen haber ıudur. Bu ha
ber bir kağıt üzerine yaıılmıştır: 

uçocuğunuz sıhattedir. Merak 
etmeyiniz Bize 75 bin dolar verirse

niz çocuğu derhal iade edeceğiz. 
Maamafib şimdi iade edemiyece· 
ğiı:. Zira yakalanmamız ihtimali 
vardır. Maamafih yakında yine 
haber yollıyacağız." 

Bu vaı.iyet, çocuğun annesini 
fena halde sarsmıştır. Denilt-.bi
lir ki kadında sinir namına bir 
şey kalmamıştır. Amerikanın en 
maruf sinir mütehassısları tara
fından tedavi edilmektedir. 

Diğer taraftan kardeşini yeri-
ne rehin bırakmak, aynca 250 
bin dolar kefalet göstermek su· 
retile çncuğu aramıya talip olan 
ve elyevm hapishanede bulunan 
Kaçakçıhk Kıralı Alkaponenin 
teklifine Amerika Hükümeti hiç
bir cevap vermemiştir. 

Halk, çocuğun bu adam tara
fından bulunabileceğine emindir. 
Fakat gazeteler, polisin bulama
dığını bir piri bulursa tuhaf olur 
diye yazılar yazmakta, bu da bü-

kfımeti endişeye düşürmektedir. 
Alkaponenin gazetelere izah et
tiği pilin fUdur. 

Çocuğu diğer haydutlardan 
aşırmak. 

Maamafih bir zamanlar eflcin 
ımuıniyeyi son derece işagal edeı 
bu mesele şimdi eski hararetini 
kaybetmiştir. Haydutlarm, herşey 
unutulduktan ve tehlikenin dere
cesi azaldıktan sonra çocuğu ia
deye teşebbüs edecekleri umu
miyetle ümit olunuyor. 

100000 Lira Masraf 
Cocuğu bulmak için şimdiye 

kadar yapılan masraf 100 bin 
lirayı bulpıuştur. Bir kısım Ame
rilrn sahil muhafaza gemileri de 
ço.-:uğun saklandığı iddia edilen 
kaçakçı gemisini aramal< için 
denize açılmışlerdır. 

TURAN 
Napoli 7 - Lindbergin ço

cuğunun bulunmasını yardım 
eden Norfolk gemi mücchhizle
rinden birisi, çocuğu kaçıranlar

la münnsebet tesis ettiğini • 
yavrunun sıhhatte bulunduğunu 

söylemiştir. 

TİCARETHA E 
Ve Müessesatı Resmiyenin 

Nazarı Dikkatine: 
Hilaliahmer C. Merkezi Umumisinden: 

Bu sene Kurban bayramında dört gün neşrolunll?ıyacak 
Türkçe gazetelerin yerine Hilaliahmer gazetesi mükemmel ve 
renkli olarak :r:engin münderecatla intişar edecektir. İlan 
vermek suretile Hiltiliahmer Cemiyetine muavenet arzusunda 
bulunan tüccaran ile müessesatın Babıali - Ankara caddesinde 
Sühulet kütüphanesi ittisalinde " lst.anbul llinat Odası " na 
müracaatleri. Beşinci ve altıncı sayfada beher santimi 40, 

yedinci ve seki7.incİ sayfada 30 kuruştur. Telefon 20085 

:riyet· e 
Kıymeti muhammcnesi 

• • 

üdü-

Lira K. 
424 56 Tamamı (61) metro {50) santim terbiinde bulunan 

Gedikpnşada Mimarharrettin mah.aHe inde Tatlı
kuyu sokağında eskı (12) yem (18) numarala 
arsanın tnmaını. 

460 ()() Tamami (230) -zira terbiiııde bulunan Kas1mpnşa· 
da Nalıncı Hacı Hasan mahallesinde Nalıncı yo
kuşunda kain muhterik Nalıncıhnsan camii şerifi 
arsasının tamamı. 

Yukarda semt, mahalle, sokak ve numaraları muharrer emlak 
aahlmak üzere (21) gün müddetle ilana vazedilmiştir. Talip olmak 
istiyenler (25-Nisan-932) tarihine müsadif pazartesi günü saat ?n 
beşte kıymetlerinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçelerıle 
birlikte İstanbul Evkaf Müdiriyeti binasında Mahlulôt kalemine 

müracaatleri ilan olunur. 

iyi Usta Arayanlara 
Merd:nnci ve küpeştecl milte· 

baanaa Ardaı ulta Ortaköy Uncu 
aokak No. 20 ılltçü dilkkinı. 

lemdarzeıda Mehmet Vapuru 
KARA DENiZE 

Bülent vapuru 

10 p 
Nisan azar 

Gilnü akşamı aaat 19 da Sir
kcniden hareketle [ Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Ünye, 
Ordu, Gireııon, Vakfikcbir, Trabzon, 
Sürmene, Rize ve Mapavri ) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: Alaiye Han 
l ioci kat. Telefon 21307 

Fotoğraf Tahlili Kuponu 

Tabiatinizl öğrenmek latiyot 
aanız fototrafını:ıı 5 adet ku. 

pon ile birlikte gönderiniz. 

Fotografını% sıraya tabidir ve 

iade ediımer.. 

lı . m, mealck 
veya ıan'ıat ? 

Hanrl ıuallcrln 
cevabı ? 

fotoğraf int işar 

d cck mi ? 

Fotoğrnfın kliş · 30 kuruşluk 
pnl mukabilinde gönderi! hıı i r. ----



SON POSTA N"ına 1 

Haşarattan ve Tahta kurulanndan F A y D A 
kurtulmak için şimdiden yuvalarını ile tahrip ediniz. 
... ,. : 1 • .• j .... ;tı- ; ·... . . . ""-·~, d • 

Herkes merakla Soruyor: 
" İPEK 1 Ş ne vakit çıkacak?,, 

..• Ve sabırsızlanıyor ! 

aı Arapçasile Birlikte K~:~:~!:m 

1 PEK i Ş l N nefis mamulibndan bazı parçalar !1 gankası 
metbaHndeki vitrinde teşhir edilmektedir. 

Büyük Türk alimi Cevdet Pqanıa IOJ'•= Kuranlyulnl bul doğru eaerl ıerlfta 
mUkemmel clltllal 200 kuru,tur. Kaymakh kAğıt ve albn yaldWı clltll.ı 

SOO kuruttur, Niiıhalan azdır. 

Hayatı Hazreti Muhammet 

Herkesin hakkı vardır! 
Kıymetli eserin tekmili ciltli SOB kuruttur, 

Mufassal İslam Tarihi 
Çünki herkes ve bilhassa iş Bankası methalindeki vitrini görenler 
iPEK.iŞ mamulabnın dünyanın en iyi kumaşları ile ayni ayarda ve 

hatta daha mükemmel olduğuna emniyet hisıl ~tmişlerdir. 

Ciltllal 200 kuruJtıır. 
• 

Meşahiri islim Meg;~n:ser 
kuruttur. Bu ldtaplardaa posta Ucretl ahnmadaıa ı8•derlllr. 

Merkezi: Tllrk Neşriyat Yurdudur. 

Bu maksatla: İstanbul Evkaf Müdürlügünden: 
Miktan Cinsi 

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

700 ili 800 Kilo Pirinç ve dökme 
350 " 400 " Bakır 

27 adet Köhne saatler 
Heyeti hazıraıile k&bne halı parçaları veaaire 91ya 

Şehzade ambarında meYcut yukanda cinaleri yazılı qya afl'I 
ayn aleni milzayedeye konmuttur. Talip olanlann ıeraiti anlamak 
tlzcre hergfin Levazım İdarelİne ve eşyaları g&rmek için de Şeh
zade ambanna ve ihale gtınD olan nisanın yirmi birinci pel'Jemhe 
gtınll saat on dörtte idare Enctımenine m0racaat1an. ü·p1:ait mağazaları 

Yerli ve Avrupa kumqlanadan kusursuz 

Açılmasına karar verilmiştir. 
Eminönil, Kazmirci Ali Riza mllesseaatı 

Kabazlıp kartı: 
her ilAçtu Dıtlha 

Ankarada 
Nefis ve çeıitli 

-- Tavuk yemekleri 
Tayfur usta; haliı tavuk ıuyu, 

çorba, sövilf, kızartma ve Çer
keı tavuklan ile nam Yermiıtir. , 
Titiz ve meraklıdır. Hepıinl : 
86yOk bir dikkatle pişirir. 

Yolcular: Yollrık dilıiln· 

meginiz. Aiti tavalc şÖflfl#l 
tuz ve biberile beraberdir. 
Akşam: Bol ve muhtelif 

mezelerle içki. 

PiYAN O Bir evin hem neşesi hem 
ziyneti ve hem kıymetidir. 
Taksitle ve kefil iraeıi 

surctile müceddet ve " P H 1 L 1 L 1 P S " markalı bir piyano 
sablıktır. işbu piyano bergiin Galata'da Kürkçübaşı hanında 
4 numarada Piyer Pirimyan tarafmdan müşterilere irae olunur. 

ı 
i.taabulJ •• Tqra ............. ......... ,.... S.çlanıuaaa tabii 

................. lfllı~ 
içi• 

Zafi7eti umumiy.. lttihHıahk n kavnbi:slilc hal&tanda bi1ilk 
falde •• teıirl rlJrGleaı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız .• Her eczanede 

İstanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
Tamamı bermucibi senet 544 metre terbiinde bulunan Hoca

pqa mahallesinde Muradiye caddesinde atik ve cedit 1 No. ile 
murakkam arsa satılmak üzere 26 Mart 932 tarihinden itibaren 

25 nisan 932 tarihine kadar dört baha mUddetle ve kapalı zarf 
usulile müzayedeye vazolunmuştur. ihalesi 25 nisan 932 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat on beştedir. Talip olanlar 680 lira na
kit pey akçesi makbuzu veya o miktar banka kefaletnamesile tek· 
lif mektubunu yevm ve saati mezkfıre kadar lstanbul Evkaf Müdü
riyeti binasında müteıekkil idare encümenine tevdi eylemeleri 
ilin olunur. 

sac boyuam 
tercih edinia. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt " :sGhnyf lautalaJdar mDW' 
........ Karak~r b&,CU. maballew' 
ranmda 34 

UCUZLUliUN ÇARESi 
Lokantamız buhran dolayı
ıile miibim tenzillt yap
mıştır. Herkese elverifli 
abone usulnne bqlamııtır. 
Yemekler evlere g5aderilmek• 
tedir. Nazara dikkati celbedırls. 

-ISultanahmet Narlnaade lokantaeı 

..... 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar Yolu 

Hastalıklan MlUehassısa 

Sirkeci, Muradiye caddeli 
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Son Poıta Matbaa11 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim RataP 
Netriyat Müdlrw Selim llqap 


