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90Bin 
lira Kira 

Müskirat inhisar idaresinin 
bugün merkez binası, muhtelif 
nıüessesatı ile beraber, senede 
( 90 ) bin lira kira vermek
tedir. Buna diğer inhisarlann 
kira bedellerini illve edecek 

1 k tariki·ı.. elde o ursanız, ıyas v 

tdilecek miktar bunun llç 
ınislin.i bulur. Halbuki eski Dil· 
tunu Umumiye binası halile Ye 
llletruk bir halde duruyor. 

Biraz daha böyle mlihmel ka· 
ltcak olursa mühim bir tamir 
llıasrafma katlanmak icap edecek. 

' Hazineyi ağır bir yükte~, 
böyle güzel bir binayı da harabı

• 
rı gı 

Pekin, 24 - Mukdenin şimalinde, Fakumende iki balük Çin 
askeri ile bir Japon müfrezesi muharebeye tutuşmuştur. 

Paris 24 - Radikal sosyallistlerin mürevveci efkln olan 
La repüblik gazetesi, Çin - Japon ihtilafı hakkında mühim bir yaz.ı 
neşretmiştir. Bu yazı, Mançuri meselesini Cemiyeti Akvamın halletti
ğine hükmedildiği bir zamanda Çinde şakavetin ilerlemesi, Japonlara 
iddialarını arttırmak imkAnını vermiştir, dedikten ısonra kaydediyor: 
Japonya Mançuriyi tamamen içgal etmek tasavvurundadır. Japon 
askeri sınıh Avrupanın bu hareketi ~urduramıyacağından emindir. 

Sovyetlerden ciddi bir surette korkmak için Ruı .. Japon harbi .. 
nin neticesini düşllnmek kafidir. Mançuri yangınının blltiln dl\nyaya 
· yet etmesi tehlikesi vardır. Çünkil Japonya blltlln Çini 

sıra "' ç· · b 1 · · d" b'lir A f th demez. inkisara ugnyan ın ıso o ıevızıme une ı . çık 
k:n:şalım: Japonya bütnn Mançuriyi zorla ele ıeçirmek istemekle 
bü ük bir oyun oynuyor. Fakat Avrupada ona müuharet edenler 
da'a bUyilk bir oyun oynuyorlar. 

den kUrtaramaz mıyız ? 

Slavya le Bug .. n Boy Ölç_··_ e.ce v iz 

-
1 

b ıUn Btleden aonra Takaim ıtadyumunda Galataaara1 - Fener 
Dh tehrhalıe ııelen ( Slavya ) oyuncu arı 

1 
u rnııa iyi bir oyun n muvaffakıyetlt bir netice teınenal edertı. 

lııuhtellt:Je Uk mDaabakaıını yapacaktır. Oyuncu dar ıörOyor1unua. 
· Sirkeci lataıl7onun • 

Gizli EmJak 
Yüzden Fazla ihbar 

Yapıldı 

Ankar 25 Hu ust) - Blltçe 
EncUmeni Muhtelit MobadeJe 
Komisyonu için Dahiliye Veklle
tince istenen (95) bin lira tahsi
sah kabul ederken muktelif ka
nunlarla devlete intikal eden 
emlakin zahire çıkarılmasını te
menni etmişti. Bu mesele hakkın· 
da burada yaptığım tahkikata 
göre lstanbul Vilayeti gizli emll
ki meydana çıkarmak için esaslı 
şekilde uğraşmaktadır. 

Bu sahada ihbarlar kadar 
memurların faaliyetlerinden de is· 
tifadc edildiği buraya bildirmiı
tir. Şimdiye kadar l.tanbul Vili
yetlne ylizden fazla gizil emlik 
ihbar edilmiştir. 

Vale' agı llıl>u ede11 AAm•I EJ. 
Klnunuenelin birinde, Ama

vutk6ytlnde Yeni mahallede (82) 
numarada oturan Ahmet Efendi 
glimrDğe mllracaat ederek ıa 

ibbaratta bulunmuttun 
"Birkaç aenedenberi Batum• 

dan Umur yerine transit olarak 
gaz ve benzin getirilmektedir. 
Bu gaz ve benzinlerin milhim bir 
k11mı kaçak olarak lstanbula 
sokulmaktadır. Bu kaçak benzin 
ve gazleri Yıldız mot6rü i~e UY"' 
gun zamanlarda taşıyor ve bura
dan bu benzinler tllccarlara satı
lıyor." 

GUmrUk Ba~mUdüriycti bu 
ihbar üzerine vazİ)•eti tet• 
kik ettirmiş, tahkikat bir 
müddet gizli kanallardan ile
rilemiş sonra bir gün Yıldız mo
t8rU yakalanmıı ve derhal mll• 
hürlenmiştir. 

Bu mesele hakkında fikrini 
sorduğumuz Gllmrilk BaşmüdilrU 
Seyfi Bey tunları ıöylemektedir: 

- "Evet bu şekilde bir ihbar 
yapıldı. Yıldız motörll tutuldu ve 
mühlirlendi. Tahkikat ilerlemek
tedir. Kaçakçılık kat'i ıekildı 
tahakkuk eder etmez Neft Sen
dikal mahkemeye vereceğiz." 

F W 

1 Gözleri Nerede ? 

Erkek - Yahu... Yerli mallarımız için o kadar kıyamet.er ko· 

1 
puyor, sen yine Avrupa knrklerinden aöıUnli ayarmıyonun. 

Kadın - ,, Tilkinin d6nUp dolaııp ıeleceji yer kllrkçU dUk
kinıdır. " derler. 

1 



2 Sayfa 

[Halkın Sesi) 

Birden Fazla Ev
lilik Meselesi 

Kanunu Medeni taaddüdil HV• 

cah menetmiş, fakat bu mem· 
nuiyeti tekit için kanunlarımıza 
eezat ahklın nzedilmemif tir. 
Bunun içindir ki timdi Ceza 
Kanununun ( 227 ) incl maddeıi 
tadıl edilerek ceıai abkim 
va:ı'ına karar verilmektedir. 
Bu huıuıta karilerimizle p 
rOıtll..c. Bize tunları ıöyJediler: 

!ıkl Hlenme memarlanadaa Sadıklye 
bın>nda avukat Naci Bey 

- Şimdiye kadar Ceza Ka
nununda bayle bir aarahat olma
ması bir noksandı. Kanunun 
(227) inci maddesinin bu şehilde 
tadili çek musiptir ve Kanunu 
medeninin evlenme hususundaki 
ahklmıru tarsio etmek demektir. 
Birden fazla evlenmenin belli· 
başL mahzurlan arasında bugiln-

kn geçinme gilçlüğil, aile aaade
tinin tezel%0lil, daimi geçimsizlik 

ve nihayet erkeğin bünyevl n
&iyelini zikretmek lhımdır. 

(Eylpte Sofulu tmamı Hacı Haaan Ef.) 

- Taaddüdü zevcat taşra 
ahval ve efkirmn. mülayim gelir, 
çünkü orada kadın yalııız zevce
lik vazifesile mükellef değil, ayni 
zamanda erkeğin iş ortağı ve 
çalışma yardımcısıdır. Taşrada 
çek çocuklu olmak ta önüne ge
çilmez bir arzu olduğu için ta· 
addüdü zevcata tenasül hususun
da da lüzum vardır. Fakat Ka· 
nunu Medent teaddüdü zevcatı 
menedince, o memnuiyetin bir de 
müeyyidesi olmak lazım gelirdi. .. 

:_ (ffrlkapıda Ahmet B.) 

- Kanunu Medeniye göre, 
nikahta asıl olan vahdettir, yani 
bir defa evlenmektir. Fakat ber 

ıeyde zaruretler memnu olan 
ıeyin icrasım caiı kıldığı gibi 

böyle tıbbi ve içtimai zaruretler 
karşwnda da taaddüdü zevcab 

caiz kılar. Ceza Kanununa bu 
hususta cezai ahkam ilAvesile 

taaddüdil zevcatın önüne geçmek 
lmkAn haricindedir. 

Kanunu Medeninin tek zevce 
hakkındaki emrini ictimai tedbir
lerle yerine getirmiye çalışmalı
yız. Bilhassa kadınlarımıza, ken
dilerine verilen hakları iyice an
latmayı öğretmeliyiz. 

Kooperatifçilik Dersleri 
Sultanahmette Ali Ticaret Mek· 

tebinde kooperatifçilik hakkında 
meccani gece dersleri açılmıştır. 
Bu derslerde kooperatifçiliğin 
esasları, nevileri. ehemmiyeti, sı

nai ve ziraJ istihsal, kredi, ve
saire hakkında malumat verile
cektir. 

ARPA 
Bu Sene Vaziyet 
Çok Afüsait 
Gitmektedir 

Bu 1ene memleketimizde bol 
arpa yeti~miştir. Arpa fiatleri 
buğday fiatlerile başabaş gelmiş
tir. Bu Taziyet hakkında fikirl'!
rini ıorduiumuz alakadar bir 
ikbsatçımıı ıunlan söylemek· 
tedir: 

" - Bu ıene timdiye kadar 
harice birkaç bin Yagon arpa 
~linderilmiştir. Daha da birkaç 
bin vagon sevkcdilecektir. Bu 
ihracat tediye muvazenemize 
faydalı bir tesir yapacakbr. 

ihracatın bu ıuretle artması 
diln!'a istihsalltının az olmasından 
ve bizim de tesadilfen bu sene 
f11zla arpa mahsulü yetiştirmiş 

bulunmamızdandır. Bugün arpa 
fiatJeri buğday fiatlarile 
başabnş gidiyor. Bu, şu demek
tir ki, arpalar buğday kadar 
ehemmiyet kespetmiştir. Mutat 
olan fiatlar öyle idi ki daima 
arpa finlleri buğday fiatlerinden 
aşağı yulunurdu. 

Gelecek sene bu müsait arpa 
piyasasının devam edip etmiye
ceği me.şkiiktur. Bu itibarla köy
lü arasında arpa ekmek için 
son zamanda artmakta olduğu 
bidirilcn temayül f ev kala de bir 
dikkatle takip edilmek iktiza 
eder. n 

Kavga Sonu .. 
Ağır Cezada Bir Ç'>cuk 

Düşürme Davası 

Dün Ağır Ceza Mahkemesin
de Mediha H. isminde bir kadı-
nın çccuğunun düşmesine sebe
biyet vermekle maznun olan (70) 
ya~ında Karngümrük sakinlerin-
den İbrahim Ağanın mulıakeme
a:ne başlanmıştır. 

n~va evrakına göre, bir ev 
ve eşya taksimi yüznndcn ibra· 
him Ağa ile Mediha Hanım ara· 
smda kavga çıkmış ve kavga es· 
nasmda kadımn çocuğu da düş
müştür. 

Borsada Sıkmll l{almadı 
Şehrimiz Ticaret Borsasının 

eylulden evvelki varidatı masraf
larını korumuyor, açığı kapamak 
için borsa ticaret odasından a· 
vans alıyordu. Bu son aylarda 
yeni mahs~ller piyasaya sevk~ 
dildiği için borsa varidab mas
raflarını kapamaktadır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

SON POSTA 

E 

Yılbaşı Piyangosu j 
Halkın Rağbeti Artıyor, 

Fakat Bilet Yok 
Tayyare Piyango Müdüriyeti 

dOn de Anadoludan getirttiği 
birkaç yOz bileti keneli gişelerin· 
de evvelce isimlerini kaydetti
ı enlere teni etmiştir. Fakat 
balkın tebacümllne karşı müdü
riyet kapılarına nöbetçi ikame
sine mecburiyet hasıl olmuştur. 

Bugün ve yann da Anadolu
dan birkaç yüz biletin daha gel· 
mcsi muhtemeldir. Bunlar da 
evvelce isimleri kaydedilenlere 
sıra ile verilecektir. Hariçte beş 
liralık biletlerin (10) Ye (10) lira
lık biletlerin ( 15 ) liraya kadar 
satıldığı görülmektedir. 

Hürriyet Tepesi 
Kimin Malıdır? 

Hürriyetiebediye tepesinin 
keneli malları olduğunu iddia 
eden Ragıp Paşa veresesi ile 
Evkaf ve Kağıthane köyü ahalisi 
aras nda çıkan davada, mahallin· 
de keşif yapı!ması takarrür et· 
mişli. Bu keşif geçen pazartesi 
günü yapılmıştır. Keşif esnasında 
Kağıthane köyi:i ahalisi buranın 
kendi rner' aları old Jğunu ispat 
etmek için fermanlar ve harita
lar ibraz etmişlerdir. Dava 20 
kanunusaniye talik edilmiştir. 

Şehirdeki Mabetler 
Cami Ve Kiliselerin Bir 

lstatisği Tertip Edildi 
Son yapılan istatistiğe göre 

lstanbulda büyük ve küçük 527 
cami ve mesçit vardır. Hunların 
27 si büyük cami, 197 si küçük 
cnmi 303 ü de mahalle mesçididir. 
Diğer mabetlere gelince; Muse
vilerin burada 38 sinag onu var
dır. Ayrıca 12 Ermeni Katolik 
Ermeni Ortcdokos, 59 Ruın Or
todokos kilsesi ile Frans z, Al
man, Avusturya ve İtalyan Kato· 
liklerinin 31, Protestan Almanla
rm 4, lngiliz1eri :ı 3, Amerikalıla
rın 2, Bulgarların 1, Romenletin 3 
kilisesi ile Süryanilerin ve Git· 
danilerin birer mabetleri vardır. 

Bir Cerh Davası 
Eniştesi Fevzi Beyi cerh et

mekle maznun Neşet Beyin mu
hakemesine d ;in ağır ceza 
mahkemesinde devam edilmiştir. 

İddiaya göre, Neşet ve Fevzi 
Beyler müştereken ecz:ıc1lık 
yaptıkları bir sırada ara:unnda 
bir miras meselesinden kavgn 
çıkmış, maznun Neşet Bey eniş· 
tes'ni kama ile bnşmdan ve 
umuzundan ağır surette yarala
mıştır. Hidise mahallinde keşif 
y pılması ve maznunun yaşının 
sorulması için dava başka güne 
bırakılmıştır. 

NOEL 
Hıristiganlar 
Dün Gece 
Yortu Yaptılar 
• Şehrimizdeki hıristiyan muhiti. 

dün gece .. Noel yortusu" nu teıit 
etmiştir. Birkaç gündeoberi perhi1 
yapan hırisliyanlar dün gece yansı 
kiliselere giderek iyin yaFmışlar
dır. Ayinlere mutekit Ye gayri· 
mutekit bulunan hıristiyanlar İş· 
tirak etmif Ye kiliseler ağzı ağzına 
dolmuştur. 

GünahkAr pnç kızlar, deli
kanhlar Ye kadınlar günahlannın 
affedilmesi için Hazreti lsaya yal· 
varn11şlardır. 

Hıristiyan)ar Ayini • mütealop 
evlerine gelerek hazırladıkları 
mükellef sofralarda kaz, hindi 
dolmalan yiyerek perhizlerini bez. 
muşlardır. 

Ayni zamanda birçok aileler 
geceyarısı çocuklarının yatakla· 
r na oyuncaklar koymuşlar, bu 
sabah uyanan çocuklar hediyeleri 
görünce şaşırmışlardır. Sabahleyin 
çocuklara bu hediyelerin " Noel 
Baba,. tarafından hediye edildiği 
söylenmiştir. 

Dün gece Beyoğlunda eğlente 
yerlerinde sabaha kadar eğlc

nilmiştir. 

Noel münasebetile ıehrimiz
deki bilumum ecnebi ve ekalliyet 
m~ktekleri tatil edilmiştir. 

Asfalt Yol 
T opkapı Şosesinin Bazı 

Tarafları Bozulmuş 

Bundan birkaç ay evvel ye
niden yapılan ve asfalta tahvil 
edilen Topkapı • Bakırköy şose
sinin list tabakası bozulmıya 
ba~lamıştır. Müteahhit bu şoseyi 
on sene garanti ile inşa etmiş 
olduğu için henüz kabul muame
lesi ikmal edilmiyen bu şosenin 
bozulan yerlerini tamir etmek
tedir. 

Tamir Edilen Yollar 
Belediye Beyoğlunda Tarla

başı caddesi ile İstiklal caddesi 
ara sındaki bozuk kaldırımlı ara 
sokakları tamire ve parke o1mı
yan!arı parkeye tahvile karar 
vermiş, şimdiden hazırlıklnra baş· 

lamı şhr. 

iki Esrar Kaçakçısı 
Esrar kaçakçılığı yapmakla 

maznu:ı Recep ve Remzi ismin-
deki iki sabıkalırun mevkufen is-
tic~aFlanna başlanmıştır. 

Pazar Ola Hasan B. Ve 

K&nanueVYel 2S 

Günün 

Ekmek Satışı lçio 
Bir Tebliğ 

Beıedlye Rlruetinden tebll 
edilmektedir ı 

Şehrin bazı 1er?erlnde •mefll 
narhtan fazla fiatle ı.t ı lmakta ojjff' 
tu hakkında matbuatta tikAyctlll 
gör011Dektedir. 

Gerek fınnJanla. rerelr aabf .,_ 
polarında narhtan fazla fiatfe elc..,.11 
aabldıtJ ıörülmeyip bilikiı narht .. 
dah. acaa ff,.tJe •Mlf yapıl·~ 
teHdüf edilmekte Ye bittabi bu Sİ .. 
yerlerde ~örüle• .ı.melrlerln .. litr 
larından fOpbe edilditi takdinle .,,. 
bal tahlil ettirUmektedir. 

Y alnı• halk1a alc!aamama• lcl' 
lıtiyenlerln ekmeklerini tarhp 'ff/I' 
miye ekmek satanlar mcacbur tu
mutlardır. Bittabi kilodan fazla I" 
len miktarın farkını müttertol' 
ldemesl }6z:ımplec~t·nden baalf 
temin için tesbit edilmit olan a 
göre 6deumesi llzımıelen I"• 
farklarını göıtcrlr cetveller de fır 
larda Te 1atıı Jerlerinde ubrd1:: 
maktadır. 

Bu izahata g5re keyfıyet·n ta 
edilmesini rica ederim efendim. 

Vali ft Belediye Reilf 
lılUHlDDİN 

Af ban ya Kurtarıldı 
Geçenlerde Çanalrkale 6nferin 

karaya oturun Albanya iamiadelıl 
ftalyaa vapuru kurtarılmıı ve G .. 
bolu önlerine selirilmiştir. 

Bir O:um Tehdidi 
Kumkapıda oturan Elisafi 

isminde biri Çamur Sami tarr 
fmdan 5lümfe tehdit edildijl 
iddiasında bulunmuştur. 

Verem Cemiyetinin TeşebbUsO 
Verem Mücadele Cemiyethla flll" 

ta ıınıf halka mahaus bir .. Vere 
Ş fa Yurdu,, açmıya k;uar v 
yazıJmıftı. Müe ... mln iJI. t 
masrafı olarak Hililiahmerdcr. 
bin lira alınmıfbP. 

Cemiyet erkAaından TeYfilc S.... 
Pata bu buauata cemiyet HH ... 

yardıma davet etmekte •tt W 
zcnılnin para vererek Verdi 
Şifa Yurdunda kendi namın .. birk .. 
yatalı açtırab·lefflinl, bu aaretlf 
teberrutta bulun• aevat n iamilılııt 
ebedih:tecctini s6ylemektedir. 

Marangozlarm lntih1bl 
Marangozlar Cemiyeti ldaıt 

Heyeti intihabı lnümüzdeki padf 
gllnft Galatadaki Adalet bamndt 
cemiyet merkezinde yapılacakbf• 

Gazi Antebin Kur 
tuluş Yıldönümü 

Şehrimi:u!e bulunan Gazı Antep 
ler, Gui Antebin kur tuluşunua on 
cu yılını teı'it için bir mü•m 
tertip etmişlerdi~. MüsamcrP burO. 
öğleden ıonra Halk Evinde Yerili" 
ccktir. 

Bu mDnasebetle doYıan bir ,.r 
gram hazırlanmqbr. Ev•eli k•._...._ 
harbinin taribpm 1apalac:ak. -' 
da kutuhıı maa.leleaine ait ...... 
inşat edilecek, ... •ada pro)eui,.a 
ile A•tep manaaraları ıüterilıuk•• 

" 

Yine Bu/ıran 

• .., 

~ 

,1 : Yolcu Hasan Bey... Ah fU buh· 

r.m, ah ıu buhran... Bak fU dükkanı 

kapattı ve sahibini de öldürdü. 

2 : Yolcu - Bak şu fakirin evinden de 

cenaze çıkıyor. Zavallıyı tamrdım. Onu· 

da Buhran öldü ~dü. 

3 : Yolcu - Bak şu hastaya... Nere-1 
de ise ölecek .•• Alta çocuklu ailesini ge· 
çindirenıedi, kederinden ve buhran yü
ı.iindcn ecel döşeğine girdi. 

4 : Hasan Bey - Allah AU:ıh... De· 
sene ki a birader, kırk J1llık • Ezrail • ia 

adım • Bubıaa " Ko~Y"'-•• 1 

• 

• , 
' ~ 
• • • 
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H •• gu 
Bu Da Bir - 
Nevi Sinir 
111uharebesidir ........ 
----------- s. R. 
Dünyanın dört bir tarafından 

r~:en haberler istikbale ait ümit
erımizi hiç te kuvvetlendirecek 
ttıahiyette değildir. 

Amerika, Harbı Umumide 
llıiittefikı olan devletlere verdiği 
~a~ayı ve eşya bedellerini aynen 
ıstı yor. 

A Fransa Versay Muahedesile 
1 !manyaya tahmil edilen milyar
arca tamirat bedelinden tek 
santim f . 1 • d v ·1 et1a elmıye razı egı • 

ı!on Postanın Resimli Mak~lesi * Hagltan Korkma ~ l r ___ s l 
Münderecatımızın çok
luğundan dercedilememiş

tir . 

1 _ Söylediğin bir hakikatin 
hlak düşkünleri tarafından aptal

~arı iğfal için bir tuzak şekline sok~!
duğunu görmiye tahammül edeb1· 

lirsen l 

2 - Yahut uğrunda ömrünü ver
diğin şeylerin birden ynk olm:ıla
rını ııeyrcdr bilir ve ıonra çömelerek 
aşınmış aletlerle onları yeniden ya
pabil rsen l 

3 - Eğer bütün kazandıfeın bir 
yığm parayı " ya battım, ya çık· 

tım " diye hepsini birden tehlikeli 
işe yatırıp ltaybeder ve sonra ye
sini içinden bile geçirmeden, yeni 
baştan ka;ıannuya kalkabilirsen, ha
yattan korknııyilbilirsin 

Fikret ihtifali 
Dün Şairin Hatıras1 

Taziz Edildi 
Galatasaray Lisesi Talebe 

Akademisi tnrafından şair Tevfik 
Fikret merhumun hatırasını taziz 
için tertip olunan ihtifal dün 
icra edilmiştir. 

İhtifal bütün eski ve yeni şair 
ve ediplerin huzurile yapılmış ve 

i k.Japonya, ticnrl ve iktısadi 
~- ı~afını Çinde ve klt'vai Asyada # 

Ro ·· ruyor, oraya uzanı)or. Rus- E G F AB LEBI 
~u arada Fikretin mektep bahçe
smdeki büstüne bir çelenk kon-
muştur. İhtifal çok güzel ve sa• 
mimi olmuştur. 

~~nın \'aziyeti malum. Mütema
k 'Yen haz.rlık içinde ve dünya 
f'ek~rnckeşinden istifade ederek 
1 trle · · · • fı t b 

1 
• rını yaymak ıçın rsa 

e.dıyor. 

al Almanya, müthiş bir yükün 
d'tında lrnldığını bağırıyor, siyasi 
ıye isim verdiği tamirat borçla· 

tını t D l . rı· anımamak istiyor. ert erı· 
'.~ rnes'uliyetini hep Fransada 

20tiiyor. 
.. Rornanya sıkınbda, Sırbistaıı 

~uttefikliğinin ağırlığını ileri sü· 
h~tck Fransayı sızdırmasa berbat 
ır Vaziyete düşecek. 

k Macaristan borçlarının bir 
18~• için moratoryom ilan etti. 

ba ~tndistan müten:ıadi ~ir galeya~ 
h. lın~e, İngiltere ıse hımaye ted 
b ırlerıle kendini muhafazaya mec-

Ur oldu 
Düny~ vaziyetine şu birkaç 

1atırla yaphğımız işaret ~österi
Yor ki, devlet ve milletlerın bu
Rün tabi oldukları hayat şartla~ı 
hakikaten göz karartacak mahı-
Yettedir. Umumi harpten ~eııe· 
lcrcc sonra böyle bir vazıyete 
dtişn1ek kadar beşeriyet ~çio ha
t.in bir halet tasavvur cdılemez. 
Şu hale göre, dünya gidişatın· 

da bir akc: aklık vardır. 
Umumi ahengi, bütün bir sis

t~ıni toı;allatacak kadar büyük ve 
•ebepleri derin bir ahenksi~lik. 

Birçok iktasatçılar, sıyaset 
~~amları, içtimaiyatçılar. bu~a 
tırnatsızlık diyorlar. Mılletlerın 
bi ·ı · · ·· t e rı ltrine karşı emnıyet gos ~rm -
~elcrini bunun amili addedıyor
ar. 
b· . B.ı görüş kısmen doğru ola
k!l:r. Fak<ıt bu zevat unutuyorlar 
h~' şu veya bu sebeple muayy~.n 
h!r :ıaınan bütün dünyanın mu· 
•nı bir 'kısım serveti mahdut 

ltlınt<ıkalara akmıştır. Yani bu 
;ervct bir veya birkaç elde 
t 0Planrnışt r. Bu suretle bir nevi 
t~t<ı.zi muvazenesizliği bAsll olmuş· 
t'Ut, Bu m JVazen.: mehmaemken 
d~~süs edinceye kadar sıkıntsya 
lf sıkıp katlanmak zarureti 

~ltdır. 

k Fakat tahammülü olmıyan, 
enıerlcrini birkaç diş sıkamıya
~~ tncvkide bulunanların va~ 
~~ne. Çünki bugün de bir nevı 

linlt rnuharebesine şahit oluyoruz. 

Bir Kadın Hama
l\ıında Heyecan .• 

M. MECLiSiNDE 
Doktorlara 
Yol Parası 
Verilecek 

Ankara, 25 ( Hususi ) - Mil
let Meclisinde dün stajiyer dok· 
torlar meselesi görüşülürken bun· 
ların mecburi hizmetlerini bitir
dikten sonra memleketlerine av
detleri mevzuu bahsoldu. Bu 
münasebetle avdet için yol pa
rası verilip verilmemesi de mü

nakaşa edildi. 
ilk söz alanlardan Hamdi B. 

(Yozgat) stajiyer doktorlara av
det parası verildiği takdirde 
bu lütfun stajiyer hukuk mezun
larına da ibzalini ileri sürdü. 
Hasan Fehmi B. (Kastamonu) 
mali darlıktan bahsederek bu 
parnnm aleyhinde bulundu. Emin 
B. (Eskişehir) de bu fikre iştirak 
etti. Sonra Fuat B. (Kırklareli) 
stajiyer doktorları müdafaa etti. 
En sonra Sıhhiye Vekili Meclisin 
hakemliğine müracaat etti ve 
Meclis yol parası verilmesi hak
kındaki kanun layihasmı ekse-

riyetle kabul etti. 

Adliyede 
Müdürler A;asında Yeni 

Tayinler Yapıldı --Ankara, 24 (Hususi ) . - Ad-

ı . Müstecarhğına Temyız Mah-
ıye " f.k N ·f . asından T ev ı azı 
kemesı az . 1· 
Beyin tayin kararnamesı i ı t~s-
dika arzedilmiştir. Ayrıca Adlıye 

ı t. t•l Müdürlüğüne İstanbul 
sta ısı { . . d 

dd 
. umAı Muavınlerın en M.. eıuın 

A~ınet Muhlis, T eft~ş Heyeti 
. r v ine Baımüfettıı Yusuf 

Reıs ıg M!'d'. 1 .. v •• 

-1. ., Hususi Kalem u ur ugu-
Şu"Tl ' k. · Ah t 

f b 1 Ceza HA ımı me , 
ne ne o u . 1 

h Beyler tayın o unmuş· 
Mu tar 

Kaçakçılığın Hudut 
Ve Şümulü Tayin 

Edildi 
Yeni Layiha Mediste 

Tetkik Edilmektedir 

Ankara, 25 (Hususi) - Millet 
Mec:lis'ne verilen kaçakçılıkla rnü
cadcle kanun 1ayihuı encümenler• 
de tetkik cıiilmiye başlanmıştır. 

Şimdiki halde Adliye Encümeninde 
göıden geçirilen layi!:anın umumi 
ın:rnasını ,öyle ifaJe edebiliriz: Ma· 
hiyet itibarile kaçakçılığı kökünden 
silecek lrnvvctte olan bu kanun liyi· 
hası,bu mühim mücadele kar,ısında 
bütün devlet kuvvetlerini kaçakçı
ların karşısına dikmt>ktedir. Mem
leketin herhangi bir köşeıinde en 
büyük mülkiye memurundan güm· 
rük, inhisar memurlarına, poliı, 
jandarma, muhafız zabit ve nefer
lerine kadar bütü11 tcşlcihit kaçak· 
çılığa karşı seferber b:r Jıale ko· 
nacak, mücadeleye her zaman için 
hazır bir vaziyette bu!unacaktır. 

Adliye Fncümeni, teşebbüs derc
ceı;inde kalan hfidi&eleri tam bir 
cürüm şeklinde kabul etmektedir. 

Nakliyecil'ği san'at ittihaz 
edenler hakkında, kaçak malları 
b .lnıek noktaıından bazı takyidat 
konmaktadır. Eocümende kaç:ık 
eşya aramak meselesi münakaşa 

edilirken hudut mıntakalarında 
üst baş aramak esası kabul 
olundu. 

Layihanın Mecliste yarın veya 
· pazarteıi celıesinde müstacel ola· 

rak müzakere edilmesi çok muh
meldir. 

Yeni kanunda kaçakçılığın 
hudut ve şümulü şu ımretle tayin 
ve tarif edilmektedir. 

1 - Aşağıda yazılan fiilleri 
işlemek kaçakçıhkbr: 

A - Herhangi bir maddeyi 
veya efyayı gümrü.~ ~uamelesinc 
tibi tutmak11zın 1 urkıyeye ithal 
veya Türltiyeden ihraç veya ithal 
ve ihraca teşebbüs eylemek. 

B - Türkiyeden ihraç veya 
Türkiyeye ithali memnu olan her
hangi bir madde veya eşyayı ithal 
yeya Türkiyeden ihraç ve ithal ve 
ihraca tetebbüs eylemek. 

C - A. B. fıkralarında yazılı 
kaçak eşyayı memleket dahilinde 
bir yerden diğer yera bilerek nak-

GÜMRÜKTE 
Tarifede 
Türk Altını 
Esas Oldu 

Ankara, 25 (Hususi) - Şim
diye kadar Gümrük Tarife Ka
nununda esas İngiliz lirası idi. 
Son zamanlarda İngiliz lirası fazla 
temevvüçler gösterdiği için hüku
met tarife hadlerinin sağlam bir 
esasa istinat etmesi noktasından İn
giliz lirası esası yerine altın esasını 

kabul ederek Meclise bir layiha 
vermiştir. Bu layihaya göre, 
gümrük umumi tarifesi ile bir 
Türk altını ( 8 ) Tiirk lirası 
hesabile tesbit edilmiş olduğun
dan bu knnunun tatbilcı sırasında 

her ilç aylık vasati kambiyo fia
bna göre yukarda gösterilen 
nispet yüzde yirmi derece-
sinde azalır veya çoğalırsa 

umumi tarifede gösterilen resim
ler üzerinde Maliye Vekili tara-

fından bu tenzil veya terfi nis
petinde tenzilat veya zammiyat 
yapılacaktır. 

Kaçakçılar 
Cenup Hududunda Birkaç 

Tan esi Tenkil Edildi 
Ankara (Hususi) - Son gün

lerde cenup hududumuz civarın
da bazı kaçakçılar tenkil edil
miştir. Bu arada Antep civa-
noda bir müsademede biri ölü 
olarak sekiz kaçakçı yakalanmış, 
birçok kaçak eşya elde edil
miştir. 

Ayrıca Osmaniye ve Urfa 
civarında da bazı kaçakçılar, eş-
yalarile birlikte yakalanmışlar· 
dır. Yine bu civarda bir kaçakçı 
ölU olarak yakalanmıştır. 

Fırtma Ve Kar 
letmek veyı:ı satın almak veya Trabzon, 24 (A.A.)- Akşam-

• satmak, nya saklamak, veya, sa- danberi şiddetli fırbna devam 
Bir Deniz f acıası tılığa arzeylemek, Vf'Va alınıp sa- ediyor. Mütemadiyen kar yağmak-

)ardır. 

M. Rauf Bey 
Eylul Muharriri Bugün 

Defnediliyor 
Vefatını dün teessJrle yaıdığı

mız ( Eylül ) muharriri Mehmet 
Rauf Beyin cenazesi bugiin Ni
şantaşında T ~şvikiye camiinden 
kaldmlarak Maçka kabristanına 
defnedilecektir. 

Yirmiden fazla romanm mn
ellifi olan Mehmet Rauf B. 1290 
senesinde lstaobulda doğmuş vo 
bahriye mesl~ğine intisap elmiş, 
tahsilini de lngilterde bitirmiştir. 
Fakat Rauf Bey şöhretini asıl 
mesleğinde değil, tahrir hayatın· 
da yapmıştır. 

Bir Facia 
--r----

Elektrik Cereyanı Bir 
Çocuğu Öldürdü 

Karagümrükte Hatide Sultan 
mahallesinde Löküncüler cadde-
sinde ( 71 ) numaralı evde oturan 
uncu Mustafa Efendinin oğlu 16 
yaşındaki Hikmet efendi ve ar
kadaşları aralarında ( 350 ) ku
ruş tophyarak kullanılmış bir 
sinema makinesi almışlard .r. 

Hikmet, filim göstermek üze
re makineyi evinin bodrumuna 
yerleştirirken seyyar kordona 
taktığl ampule eli takılmış ve 
elektrik tesirile derhal ölmüştür. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

Ali iktisat Meclisinde 
Ankara, 24 (A.A) Ali İktisat 

Meclisi, ruznamesine dahil mese
leler üzerinde tetkikatına devam 
etmektedir. Bugüne kadar Türk 
limanlarının ve liman şirketleri
nin inkişafına badim olacak ted-
birler hakkında tetkikatta 
bulunan Encümen ile tediye 
muvazenesi Encümeni ve ihracat 
maddelerine müteallık nizamna
meleri tetkik eden encümenler 
mesailerini neticelcndirmişlerdir. 

Bir Cinayet 
Kadın Yüzünden Silahlı 

Bir Kavga Oldu 
T k 24 ( A. A.) - İki va- tılmasın• delalet eylemek. {Nakli- tadır.Şehirde kar on beş santimet-

ur m
o ü~:deme etmiı birisi bat- yeciliğ'i san'ac ittıhaz edenlerden reyi bulmuştur. Dahilde nakliyat Mehmet Ziya isminde bir 

p l tur bilerek k::ydi aranılmaz). durmuştur. Ad Ef 
t 5

0 yolcu boğu muş · genç nan endi isminde 
ım~ış~ır~.~~~~~~~~==~~~~~~~~:::~~~====~===::~~~~~~=::=::~=:=:=::~~ b == , irinin metresi Lefterayı kaçır• 

tt"ı bün Kasımpaşadı:.cküçük ha- r • • ' mıştır. Nakaş Hasan ve Marmara 

}' 'ın:n kadınlar kısmmda kurna- ı•s TER j NAN, [STER /NAN M A / vapurunda ateşçi Mehmet Şükril 
,,a bitişik taşlardan biri düşmüş Efendiler dün Mehmet Ziyayı 
t ~ Cehennemlik ten Çlkan duman yakalı yarak Lefteramn bulunduğu 
Qlt<l • • •· Bı0 zı' ın nrpa· dikkat edini1., ( 48 ) gün, ( 48 ) saat degıv ·ı. -v enbirc hamam. 

1 
kaplamıştır. . d. ihracı mevsımıcır. yeri sormuş]ar, cevap alamayınca 

«\ Şım ı arpa kb ıd·· belli ,.. adınlar çıg-lık irinde birbirleri- Avrupada çok ma u ur ve Deve kervanları zamanındaki bu yürüyilşe bıçaklarını çekerek Ziyanın üze· 
"' ~· farımı~, aJl .. rınıızdan biridir. b l ll Rirerck hamamın soğukluğu- başlı ıhrac:ıt r ·J lim Konvadan fstanbula i e taş çıkartan bu sür'ate bakarak, ikbıadt rine atılmışlardır. 
a hıçm şlardlr. fakat g(e 

48 
g)e ;ünde geliyormuş. Rakama ehemmiyeti kavradığımıza; Fakat Ziya tabancasını çek-

~ k l larnamcılar bir hnyli uğraşa· arpalarımız miş, kurşunlardan biri Hasanı t: deliği Ica:;>aınışlar ve kadın· 15 rR /NAN, J f.&R lfl.'A.NMA·I gayet ağır bir su:-ette yarala-
~ t k' . v 1 ~ da. 

1 
.es ın ctm1ye ugrnşnHŞ arsa mıştar. Atesçi Şükrü de elierin-

k oır kısım kadınlar feli\ketten den bıçakla yaralanmıştır. 
{)tl~<l k l • d'· ·· 1 d. ra ev erme onmuş er ır. 
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I Ev Doktoru [ Tenkı_·ı _,] 1 M E 
Kooperatif lliml!ml!lll!lll--.... cı:-.-... ıı:m:::m~--.:1mEZ!m:ır:a:ıı~~---~=-----=-__. Saç 
Hareketleri T ·ı r· t• v ı· • Dökülmesi 
Hakkında ransı ıcare ı e zmır Saç dökülmesi fral oJdU 

kadar marazidir. 
Kooperatif Hareketleri 

Ya%an: Remzi Saka 
flatl 100 karUf. Sinan llatbaan 

Bizde kooperatifçilik cereyanı 
başlad.ğı gündenberi, bir koope
ratif edebiyatının da yavaş yavaş 
teessüs etmekte olduğunu görü· 
ycruz. Bugüne kadar, muasır 
medeııiyelin bu en büyük cere
yanına IAkayt kalan Türkiye, 
garp hayatına ndımJarını uydur· 
mıya teşebbüs eder etmez, her 
medeni cereyanla olduğu gibi 
kooperatifçilik harcketile de 
temasa geldi, şurada burada 
ufok tecrübeler yapıldı, muvaffa
kıyetli neticeler alındı. Bu neti· 
ccler bizi kooperatifçiliğe fazla 
ehemmiyet vermiye ıevketti. 

Geçen bir sene zarfında biri 
Ziraat Bankası idare Meclisi 
Azasından Cevdet Nasuhi, ikincisi 
Ticaret Mektebi Kooperatifçilik 
Muallimi Suphi Nuri Bey 
tarafından kooperatifçiliğe ait 
lki eser neşredildi. Şimdi de 
lktı:;at Vekaleti fstanbul Şirketler 
komiseri Remzi Saka Bey tarafın
dan " kooperatif hareketleri " 
isminde yeni bir eser neş
redilmiş bulunuyor. 

Remzi Saka Bey, iktrsat 1&ha· 
~mda okuyan ve düşünen genç· 
lcrimizdendir. Kooperatifçilik 
hakkında aynca hususi tetkikatı 
vardır. Bu maksatla Bulgaristan 
ve Romanyada yakmdan tetkik
ler yapmıştır. Bu itibarla bu genç 
ikbsatçının eseri dikkate ıa
yandır. 

Suphi Nuri Beyin eseri daha 
ziyade bir mektep kitabıdır. Rem• 

&İ Saka Beyin " Kooperatifçilik 
hareketleri" ise, nazariyelen tah
lilli bir tetkikten geçirmekte, bi
li muhtelif kooperatif hareketle-

rile temasa getirmekle kalmıya
rak, onlann tenkidini de yapmak· 
tad1r. 

Kooperatifçi'ik te, her içtimai 
-.e ikt.sadl ıistem gibi, tatbik 
edildiği memleketin içtimai bün
yesine göre ayrı bir tekil alır • 
lngillerede başlayan kooperatif
çilik hareketi, ltalyada ve Rusya• 
da lngilizlerin tanıyamıyacağı te
killer almıştır. Amerikada hiç 
muvaffak olamamıştır. 

Bu muhtelif şekilleri Remi Sa
ka Bey şu suretle telhis etmekte· 
dir = 

J - Serbest Kooperatifçilik : 
İngiliz kooperatiflerinde olduğu 
gibi. 

2 - Kooperatiflerin Dewlet
Jeşmesi: ltalya ve Rusyadaki 
kooperatiflerde olduğu gibi. 

3 - Kooperatiflerin ve.sayet 
al na alınması: Romanya ve Bul· 
garistanda olduğu gibi. 

Biz kooperatifçiliği alırken, 
bu iiç şekilden birini tercih et• 
mek veyahut kendi bfinyemize 
göre yepyeni bir şekilde tatbik 
et!llek mecburiyetindeyiz. Remzi 
Saka Bey ,daha ziyade Oç0nc6 
tekle taraftar görünmekte ve 
bize Romanya ve Bulgaristanrn 
tnklit edilmesini tavsiye etmekte
dir. 

Remzi Saka Beyin kitabı, ko
operatifçiliğin siyasi Yo ikbsadi 
saflrnları hakkında tam malumatı 
hnvidir. Umumi olmaktan %.İyade 
naznridir. Bu itibarla, kooperatif
çili~in :mlaşılmusma büyük yar
cımı ol~c::ık o!an bir eserdir. 

Buhran 
Transit 

Geçiren lzmir Halıcıları 
Kanununu Bekliyorlar 

izmir(Hususi)
Umumi harpten 
evvel transit malı 
ticareti fstanbul
dan yapılırdı. 
Umumi harp se
nelerinde lngi· 
lizler bu kirlı 
işi kendi memle
ketlerine oaklet
miye muvaffak 
oldular. Fakat 
buna rağmen 
halıcılığımız 

memlekete men· 
faat temin et• 
mekten hali 
kalmıyordu. Sağ• 
lam ve zarif halı 
almak iatiyen 
tacirler yine 
bize milracaat ediyordu. Fransa
da ve Çekoslavakyada makine 
ile imal edilen hahlar bUtün 
dünyaya ucU% fiatle dağıl rken 
yine Türk halısı aranıyordu. 
Çünki Tiirk halılan el ile işlen• 
miş olduğundan hem daha kıy· 
metli, hem de daha sağlam olu· 
yordu. Fakat lngiltere hüküme
tinin bundan bir ay evvel neşret• 
tiği yeni ıümrük kanunu, halı 
ticaretimize bilynk bir darbe 
mahiyetindedir. Bu kanun muci
bince halılara yilzde elli derece· 
&inde gümrük resmi vazedil.mil 
oluY.ordu. 

lnıilterenin bu yüksek güm-
rük tarif esi Almanya, Çekoslo-

Adanada 
Hamamlar İçin 
Tarife Yapıldı 
Adana ( Huıust ) - Şehrimiz 

Belediyesi hamamlarla ciddi ıu• 
rette meşgul olmıya başlamıştır. 
Belediye hamam ücretleri için bir 
tarife yapmış, bütün hamamlara 
bildirmiştir. Müşterilerden bu nc
retlerden fazla para alınmıyacak· 
tır. Ayrıca hamamların temizliği 
meıe!esi de kontrol edilmekte, 
pis hamamların sahiplerine ceıa 
kesilmektedir. Pislikle ısrar eden 
hamamlar kaptılacakbr. Beledi
yenin bu kararı, sıhhat nokta· 
ıından çok faydalıdır. 

Keçilerde Hastahk 
Muğla, 23 (A.A.) - Muğla

nın Ahık6y keçilerinde zatürree 
hastalığı çıkmıf Ye tedbir alın· 
JDJfbr. 

Pozan tide 
Bir Tahsildara Garip 
Şekilde Tecavüz Edildi 

Pozanti ( Husuıt) - Ba civar
da bir MaJiye tabıildarına ıarip 
şekilde tecavüz edilmiştir. Hidiıo 
şöyle olmuştur: 

Kara İsalı maliye tabıildan 
Bekir Efendi bu civardaki Şıhh 
köyünde tahsilAt yapmış ve ge
riye dönmüştür. Fakat yolda gi
derken meçhul bir ıahsın atlığı 
kurşun Bekir Efendinin kamın· 
dan yaralanmasına ıebep olmuş
tur. itidalini ıaybelmiyen tah• 

Uşakta lıalı clolcaqan genç kızlar 
vakya ve Fransa mamulAtına 
karşı idi. Halı tüccarımız bu· 
nun ilzerine lktısat Vekaletine 
müracaat ettiler. El ile imal edi
mekte olan Türk hahlannın bu 
karardan istisnası için teşebbüste . 
bulunulmasını istirham ettiler. 

İkbsat V ekAleti bu mür~aate 
henüz bir cevap vermeruıştir. 
Eğer lngiltere btikü.metinden 
miisait bir cevap alınmazsa, Türk 
halıcılığı büyük bir buhran kar• 
tısında ka!ıyor demektir. Çnnki 
ezcümle Uşak halılannın yüzde 
doksanı lngiltereye satılmakta 
idi. 

Fakrıt, hahcılanmıa arasında 
dündenberi yeni ve büsbütün 

Bir Üfürükçü 
Mahkemege 
Verildi 

Bulvadinde saatçilik Ye imame 
lık yapan bir hoca, tıfürüçülük 
cürmile mahkemeye verilmiştir. 
Bu adamın bazı ıafdilleri kand.
np muska yazdığını haber alan 
mahalle muhtan, karakola haber 
vermiş ve yapılan araşbrma neti
cesinde evinde birtakım garip 
şekilde kitaplarla kağıt parçaları 
elde edilmiştir. 

İddiaya göre bu imam efendi 
her türlü illete karşı muska ya
zıyor ve satıyormuş. 

İddiali Bir Fut bol 
Müsabakası 

Adana, (Hususi} - ÔnOmOz
deki (5) kAnunusanide Adanamı· 
zın düşmandan kurtuluş yıldönü
mtine tesadüf ettiği için tea'it 
merasimi yapalacakbr. Bu müna
sebetle bir de iddialı futbol 
müsabakası ıeyredeceğiz. Bu 
müsabaka tehrimizdeki Toroa-
ıpor ve Seyhanıpor klüpleri ara· 
ıında yapılacakbr. Biribirinin 
ezeli rakibi olan bu iki kJObün 
karşılaşacağı haberi, fimdiden 
hararetli münakaşalara ıebep ol
maktadır. 

ıildar, yarasına rağmen beygirini 
hızla ıllrerek kaçmıı ve muhak• 
kak bir ölümden kurtulmuştur. 
meçhul ıerir takip ediliyor. 

ayrı mahiyette bir 
haber dolaşmak· 

tadır. Bu habere 
göre, İogiltere
nin yeni vazetti· 
ii gümrük kanu
nu üzerine halı 

transit işleri ken
diliğinden İslan-
bula intikal et· 
mektt:dir. Bu bu-

ıastaki haberin 
esası ıudur : 

İngilizler hft· 
kümetimizin Ace-

mistan ve Rusya 
ile aktcttiği tran• 
sit muahedesin
den endişeye 

düştüler. fngiltercdeki büyük ha-
lıcılar, ticaret nezaretine müraca
atte bulunarak bu it için ıeri 
icraat istediler. 

Yine Ankaradan buraya ge
len haberlere göre, transit işleri 
için bir kanun layihası hazırlan· 
dığı ve bugünlerde Büyük Millet 
Meclisinde milzakcre edileceği 
anlaşılmaktadır. 

Eğer bu haber tahakkuk 
ederse, halıcılığımız yepyeni bir 
faaliyet göstermiye başlıyacak, 
bu ıuretle memleketimize fazla 
kir kalmış olacakbr. lzmir hah· 
cılannın bütün ümidi, bu habe-
rin tabkkukunda toplanmaktadır. 

Adnan 

Antepte 
İki Mahkum Ha
pisten Kaçmış 

Gazi Antep gazeteıi yazıyor: 
Pazartesi gecesi ıehrimiz 

hapishanesinden iki azılı mahk6m 
kaçb. Şekavetten 15 seneye mah-

ld~m Sıltarlı kara Mebmetle Dana 
oğlu köyünden kara Ahmet elle
rine • geçirdikleri bir direk par
çasiJe koğuş ittihaz edilen bilyllk 
kilisenin pencere parmaklığıru 
eğerek avlıya çıkmışlar ve ora· 
dan da duvar fizerine çıkmışlar, 
ıokağa atlamak suretile kaçmıı· 
!ardır. Arkalanndan gelen Höt 
oğlu köylO Hasan ile &bilgeli 
Miato da atlarken yakalanmıı· 
lardır. Firariler şiddetle taharri 
olunmaktadır. 

İzmirde 
Pastırmalar için Bir 
Talimatname Y apılclı 

İzmir ( Hususi ) - Belediye 
encftmeni tarafından pastırmalar 

hakkında tanzim edilen talimat
nameye göre, pastırmalar ancak 

aığır, koyun Ye keçi etinden ya· 
pıJacakbr. 

Eşek, at Ye deYe etinden 
pastırma imali menedilmiştir. 
Ôlll hayvan etinden pastırma ve 
ıucuk yapanlar da ıiddeUe tec
ıiye edilecektir. 

Sebepleri: Y aşhlık, mlite 

faaliyet, saçlara. itina etmc~e 
gebelik, frengi, birçok saç 
taWdarı. 

Tedbirler - Saçların uba~ 
ya, "ziya,, ya, "temizlik,, e ihtiY 
Yardır. Evin içinde kat'iyyen b . 
birşey giymemelidir. Saçlar ~ 
sıcak fenadır. Gece kuştu u 
yasbk kullanmamalıdır. Saç df 
külmesi, nezle, sinir, baş ağrı .. 1 

sağırlık doğurabilir. 
/ Tedavi - Esmer insani, 

uç dökülmesine mani olmak i 
katranlı merhem kul!anmalı~ 
lar ve herkes aşağıki füiçl 
aaçlan değil saçların derisini 
!atmalıdırlar; 

Konyak (100) gram 
Ten tür dö kinin ( l O} graı;J 

Sulfat dö kinin (20) san'İ 

Sarı Benizlilikl~~~~ 
yeşilimbrak bir sarı renk bak 
laması hastalığıdır. 

Sebepleri - Bülüğ çağ J 
doğru genç kızlarda daha ç 
olur. Heyecanlar, kederler, tı 9'1 
ve ıpktaıı mahrum evler, bed 
rahatsızlıklar en mühim sebef 
lcrdir. 

lıarelleri - Yüı ve e . 
yeşilimbrak sarıdır; dudaklar ~ 
etleri, göz içi renksizdir; )' 
tişkindir; bu şişkinlik bitha9' 
topukta vardu. Hararetten ~ 
naklar birdenbire kızarır. Ha,... 
kederli, ÇJ:huk kızar, derhal bl 
yılı:ruya müsteittir; fena uyut ~ 
çarpmblardan muztariptip; b~ 
nundan kan gelir, batta bnY 
kan tükürür. Kadınlarda ye ~ 
larda idet muntazam olmaz, il', 
ta bazen kesilir. İştah hazan ~ 
yok, baz.an fazla vardır. HaJI 
fenadır ve i.ulobax fazladır. 

Tedavi - On beş gün ~ 
takta kat'ı ve tamam istirab• 
Kırmızı et yemek Siyah ~ 
içmek. Sıcak tmla banyo Y'~ 
mak. Doktorun tavsiye edecef 
il!çlardan maada bazı ma.deıı 
)arı içmek, deniz banyoları Y1' 
mak Ye inkıbazın sureti ka'iyt 
6nlloe geçmek li.zımdır. 

Bir Müsadere 
12~ Suriye Hükumeti v 

Yunan Vapurunu Sattı 
Berut ( Hususi ) - Geçen ı1 

Berut limanına gelen Yunan bı.ı~ 
dıralı (Aziziye) vapurundan Ga 
rUk memurları bin balye ka~ 
tömbeki müsadere etmişlerdı'' 
Vapur sahipleri derhal mab"; 
meye Yerilmiş ve mahkcoJ' 
(28500) lira nakli ceza alınmasil' 
beraber tömbekilerin de aıeoe' 
müzayede ile ıatışm ve vapurı" 
hazineye irat kaydına karar ,.ef 
miştir. 

Vapuru Mustafa Rüstem sı1 
iaminde bir zata aalmıştar. 

Laypçig Panayırı . 
lzmir ( Hususi } - Layp\Jj 

panayınna şeyrimiz tüccarları~JSI 
iştiraki için burada 'il5yette ı( 
tima aktedilecektir. 

Muallimlerin Seyahati . 
lzmir ( Hususi ) - 70 ki,,

den mürekkep bir muallim kttft' 
lesi yılbaşı tatilinden istifııd• 
ederek bir Balıkesir seyahati ter 
tip etmişlerdir. Muallimler 3 ~~ 
nunusanide hareket e 1ecek 
ve çarşamba günü buraya r.ı~ 
det edeceklerdir. 
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L Siyaset .Alemi 

Ba/de Gürültülü 
Müzakereler 
al Vaşington, 24 - Bal komit~ 

l 
tarafından devletlerin biribir-

e . 
ti nne ~arşı olan borçlan vaziye-

tetkık edilirken verilen kara· 
~11 Amerikaya karşı borçlu 

evletlerden hiçbirinin borçlannı 
Verınem l • t' . . d -tı e erı ne ıcesını oguraca-

ti 
•6yJenmektedir. Böyle bir ne· 

ce · nın doğması burada hayret 
lıYandırmıyacaktır. 

Bal, 24 - Bal komitesi, Al· 
~bYanın şimdiki vaziye i. ini mü

lir ea ed~~ rapor faslına gelmiş: 
bo. lngılız. murahhası, husu.sı 

rçların s1yasi borçlara tercıh 
edUıne . . . . F sını ıstemış, ransız mu· 
ralılıası buna itiraz etmiş ve 

•alonu terkeylemiştir. 
•
1 

Bilahare arkndaşlannın ısran 
1 '1' :rine gelmiştir. Fakat Alman 
murabbası bu metni kabul ede· 
tniyeceğini söylemiştir. Nihayet 

t?ınite ittifak ile kabul edilen 
ır formUl bulmuştur. 

,~ ,... 
Berlin 24 - Hnkumet diln 

tece Bal komitesinin raporunu 

tetkik etmiştir. Bu içtimaı müte· 
llcıp Reisicllmhur "Hinden· 

burr,, un mütaleası alınacak, ve 
htılcumet mütehassıslar komite-
sinde Almanyayı temsile memur 

olan M. Melehiere raporu imzaya 

llıezuniyet verecektir. Alman 
siyasi mehafili Bal Komitesinin 

mesaisinden pek o kadar gayn 
llıeınnun değildir. Rapor, cihan 
iktısadi buhranına hAkim olmak 
için umuırıi tarzda bir hal çaresi 
bulmıy~ mUsait olacak, bilhassa 

kuvvetli bir gayret sarf etmiye, 

alakadar devletleri davet ede-

cektir. ~ 

Hindistan 
~e Gandi 

Kalkilta, 24 - iş ve ticaret 

&lemine mensup taDJnmı~ şahsi
YeUerden mürekkep bir heyet, 
Bornbaya hareket etmiştir. Heyet 

Gandiyi Hindistan• ayak basar 
baırnaz görecek ve kongre tek-

rar itaatsizlik mncadelesine kı
:Yanı emrini verirse Bangalenin 

lanı bir malt harabiye uğrıyaca· 
i'ını söyleyip kendisini iknaa 
~laıacaklardır. 

* I<alkUta, 24 - Valii Umumi, 
Ga.ndiden hiçbir mnlikat talebi 

tloıamı~hr. Gandinin Valii Umu

llıt ile g-örüımesi ihtimali pek 

•ıdır. 
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• • • Mu haf azakô.r 
Japonlarla Ç~nlıler Yıne Çarpıştılar Erkekler Yeniden 
r?· A .k B v . k Korkarlar 
l~ımse merı aya orcunu ermıyece Dün bir erkek karilmden bir 

mektup aldım. Bu zat evli bir 

Çinlilerle adam benden ıiklyet ediyor. 
•Hanımte}'%e denilen bu mab-

j apon laT lllk kadın mıdır, erkek midir 

Yl
·ne Çarpıştılar bilmiyorum. diyor, fakat bildiğim 

ıudur ki. karımı başıma musallat 
etti. Evimin rahatı kaçtı." 

Tokyo 24 - Bllyük Britanya. 
Fransa, Amerika sefirleri BaJ
vekili ziyaret ederek Çinşudaki 
Japon ve Çin kuvvetleri arasın
da bir müsademe vukuundan 
endişe ettiklerini söylemişlerdir. 

Basvekil, Amerika sefirine 
askeri. barekabn yalnız haydutlar 

t Am11rikada bir bankadan öbürüne altın naklediligor. Vazlget 
o kadar tJmnig•tsiz /el polisl•r oazig•tl adım, atlım takip edigorlar 

için yapıldığını, fakat haydutlar
la Çinli askerler arasında pek 
u fark bulunduğunu kaydetmiş, 
böyle bir müsademeden çekin· 
mek için Çin!ilerin daha evvel 
askerlerini kendiliklerinden çek
melerinin iyi olacağını beyan 

etmiştir. 

Yeni Çin Kabinesi 
1 Fransada Belçikada 

Londra 24 - Şangaydan bil
dirildiğine göre M. Sunfo, Maliye 
nazırı, M. Şeng-ku-po dc:ı Dahiliye 
nazırı tayin edilmiştir. 

iki Zirhlı Trenin Müsademesi 
Londra 24 - Zırhlı bir Japon 

treni, bu sabah Yung Çeu da 
zırhlı bir Çin trenine ateş etmiş
tir. Çinliler de mukabele etmişler-

dir. Bunan üzerine Japonlar 500 
piyade neferi ve bir sahra topu 

ile gece yarısına kadar taarruz
larıoa devan etmişlerdir. 

Kimse Amerikaya 
Borcunu 
Vermiyor 

Londra, 24 - Ekonomist 

mecmuaaı, Amerikanın kendisine 

borçlu olan devletlerle hhıl olan 
vaıiyetini tetkik etmekte ve 

Avrupa ile bir itilaf vücuda ge
tirilmesini istemektedir. 

Mezkür gazete ilave ediyor: 
"Açıkça söyliyelim : Ameri-

kaya olan borçlardan muadil bir 
miktar tenkis edilmedikçe Yung 

k · l · 1 k t'' e plinının ta sıt ennr en a ıyy n 
tenzilatla bulunmıyacağını resmen 

ilAn eden yalnız Fransa olmuştur. 
Fakat, lngiltere pı:.rlamentosunun 
Amerikaya yapılacak tediyata 
mukabil Almanyadan gelecek 

tamirat bedellerini derpiş etmi-

n bir bütçe kabulüne Fransı:r:-
yeil 1 
}ardan daha az mütemay o a-

Umumi Af . Komünistlik 
Paru,24 - Meclis 584 meb'a

sun ittifak arasile affı umumiye 
ait kanun layıhasını kabul et
miştir. Bu af, muhtariyet taraf
tarlarının fesat hareketlerine, 
mesai mukaveleoamelerioe kartı 
irtikap olunan cürümlere, mat
buat ceraimine, bir sene hizmet 

etmiş olup harice kaçan asker 
firarilerine şamildir. Ayni zaman

da ban ıiyast clinimler bu me
yandadır. 

cağını unnetmek hiç te do,iru 
değildir." • 

Vaşington 24 - Amerraaya 
borçlu olan de•letlerden birço
ğunun önümüzdeki sene zarfında 
taahhütlerine muvakkaten veya 
devamlı surette riayet etmiyecek-
leri söylenmektedir. Şimdi Avru
palılann tamirat ve borçlar me
selesini müzakere etmek üzere 
umumi bir konferansın içtimaa 
daveti teklifinde bulunacakları 
zannedilmektedir. Fakat Ameri
kanın buna iştirak etmesi şüphe
lidir. İtilAfname mucibince önti· 
mUzde ki sene otomatik surette 
tehiri kabil olan tediyat lngiltere 
İngiltere için ( 28 ) , Fransa için 
( 30) ve İtalya için ( 12) milyon 
dolardır. 

Basrada Kolera Kalmamış 
Ba.sra, 24 - Son kolera 

vak'aaının zuhur ettiği kırk gnn
denberi girilmesi menedilen Baa
ra körfezi bugil.n açılmışbr. 

Brüksel 24 - (Gcnk) k6mllr 
madenleri civarında faaliyet ha

linde bir komilnist tqkilab mey

dana çıkanlmıştır. Teşkilib bir 

Macar mühendisi idare etmek
tedir. 

Almanyada Müzayaka Berdevam 
Berlin, 24 - Alman hnku

metI, ( 8 ) kanunuevvel tarihli 

/ 

müzayaka emirnameainin mualllk 
bırakmış olduğu meseleleri hal
leden miitemmim bir emirname 
neşretmiştir. 

Bu emirnamede mavzubahiı 
tedbirler hazineye ait bir takım 

ahkam ile hukuki ve iktıaadi 

tedbirlerdir. 

Berlinde işsizler 
8erlin, 24 - Berlinde tama

mile işsiz vaziyette (562519) ame-

le ve memur vardır. Umumi nn
fuı ise (4,200,000) kişidir. 

Tahdidi Teslihat lçio 
' Kadm Murahhası 

Vaşinğton 24 - M. Hoover, 
Holiı Kollej reisesi Madam 

Emma Voleyin tahdidi tealihat 

konferansına gidecek heyete lı
tirakine karar vermiştir. 

iki Amerikan Bankası Birleşti 
Nevyork, 24 - Kissel Kon

nettikü end Kompani ile Kidder 
Kompani birleşmişlerdir. 

Kariimizin bu şikAyeti biı:I 
ikaı: etti. Mektubun qağısım 
daha büyük bir alAka ile oku
mıya başladık. Bakımz aiu de 
nakledeyim ı 

" Bizim hatun, Hanımtey-
zenin kariidir. Hergün " Soıı 

Poıtayı .. alınca evveli onun sü
tununu okur, oradan aldığı fikir-

lerle akşam bana çatar. Ben bu 
sütunu okumuyorum. Fakat bizim 

hatunun anlatbğına bakılırsa, H... 
nım teyze hayli ileri fikirli bir 

kadın olacak. Bizim kapalı g6xlll 
kadınlarımızın gözlerini açıyor. 

A Hanımteyze, kanlanmızı11 

uırlardanberi kapalı gaderinl 
açmak ve bizim rahabmızı boz. 

mak sana mı kaldı, Allah aşkına 
bin rahataız etme .. Ve ıaire ve 

Bu mektubu okuduktan ıonra 
bir kahkaha attım. içimden, 

" kuzu gibi kadınlan buhnut
ıunuz. Ezip erip suyunu fçiyor-
ıunuz ,, dedim ve vazifemi yap
biJmı görerek kendi kendime 
aevindim. 

Filhakika eski devrin yetit
tirdiği erkekler, karıJanm e•de 
bir hizmetçi, bir köle, bir qça 

ıibi kullanmak bterler. Ona 
kelim hakkı, itiru hakkı vermez.. 
ler. Kadın aı çok haklarım öğ-

renip kullanmıya baş!aymca dıf'" 

madıklan bir vaziyetle brfa 
karşıya kaldıklanm hi11ederler 
ve rahabız olurlar. işte kariiaıizl 
rencide eden bal hudur. 

Fakat Hanım lodan mızı tenvir 
eden. onlara haklarını veren yalıııl 
benim antunum olsaydı, bu ka
rüm benden şikiyette haklı ola
bilirdi. Halbuki ainemasile, raz .. 
teaile, mecmuuile, yqayı(ıle 
btltiin hayat bogtın kadına 

dnnden fazla benliğini his.ettiri
yor, kadın, etrafında 16ztlnil 
açan o kadar kuvYetli unsurla
rm tazyikı albndadır kJ, bugthl 
arbk kadını k6r zannetmek ha
tadır. Kendimizi yeni hayat fera
itine alışbralım. Kadının da hak· 
kını tanıyalım. 

' Hanımtegu 
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aldanıp giderdim. Fakat şimdi 
meraktan ölilrfim, bilmeliyim, te
reddüt etme, anlat. Meğer çocuk 
üçüncü bir babadan mı imiı 1 

mecbur olacağım. Yalnız çocuğu
na değil, bana da bakmıya mec
bursun. 

" - Bu çocuk senin. Bu yna
den ben sahneyi terketmiye mec
bur olacağım. Y ıftnıı çocuğuna 
değil, bana da bakmıya mec
bursun. 

' MUHARRİRİ: SERVER BEDi 

- Otur 
Sen yalnız' 
Sami Beye 
heıızemez. 

otur, telaş etme ... 
beni dinle. Çocuk 
de, ötekine de hiç 

- Bin:ıenaleyh? 
- Binaenaleyh üçüncll bir 

babadan olması ihtimali yok. mu
dur ? 

Odanın içinde çılgın gibi 
dolaşarak bağırdım: 

- Sus, sus, herşey mUmkün. 
Beni çık?ırtma... Yeter ... Söyle· 
the arlık... Bildiğin de sende 
kaı~ın... Y elişir... T ahanımtıl ede-

mi yorum. v 

_ PekAla. Söylemem. Dog-
u istersen ben bunlardan 

rusun b'li d bazılarını evvelce de ı yor um, 
fakat senin ailevi huzurunu boz
mamak için sesimi çıkannadımdı. 
Sen istedin de söylüy?r~m. Ha
kikatti bilmesen daha ıyı. 

Meraktan da ölüyordum: 
_ iyi amma birader, dedim, 

b kadar bildikten sonra herşeyi 
b~mek isterim. Eğer hakikat 
bana tamamile meçhul kalmıı 
olsaydı, belki, ölünciy• kadar 

- Hayır... Söz misali olarak 
söyledim... Hakikat belli değil. 
Tarih buna ait hiçbir şey kay· 
detmiyor. 

- ,R.ica ederim alayı bırak. 
Bu mevzuda latifeye tahammülüm 
olmadığını anlamıyor musun ? 

- Öyleyse dinle, iki gözüm. 
Benden günah gitti. Bu kadın, 
yani Narinin anası bir afetmiş 
birader. İki manada afet: Hem 
güzel, hem de fettan bir kadın. 
Bu Narin dünyaya gelince Sami· 
ye demiş ki: 

" - Bu çocuk senin. Onun 
yüzünden ben sahneyiterketmiyc 

14Sami Bey o vakit çok zen· 
gin. Niyazi Paşaların oğlu, boru 
değil .•. 

- Hangi Niyazi Paşalar? 
- Meşhur canım ... Zaten kaç 

Niyazi Paşa var ki?.. Sultan Ha
midin göz bebeklerinden biri ... 

- Ay bu Sa~i Bey onun 
nesidir? 

Oğ. 

- Öyle mi? 

- Öyle. Sen dinle beni. Misis 
Peggi Cenaplan malikanesine çe
kilir ve Sami Beyden para çek
miye başlar. Fakat bir taraftan 
da Lord Velingtona ayni ıeyi 
ıöyler: 

" Ve ondan da para çeker. 
Fakat işin doğruıu, İngiliz lordu 
kadını sevmiyor. Sami Bey çıldı
rasıya Aşık. Günün birinde lort 
kadını bırakır. Çocuk ve kadın 
Sami Beye kalır. 

Aradan aylar geçer. Sami Bey 
kadının lortla mfinasebetini ve 
çocuk hikiyesini duyar. Narinin 
kendi kızı olmadığını, yahut bu 
işin karışık ve şüpheli olduğunu 
anlar. Bir kızılca kıyamettir 
kopar. 

- Peki.. Sen bu kadar mah
rem malümab nereden aldın? 

'Arkaaı •ar) 
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Kari ı\f ektupları 

Tütün Satışı 
Ve Kaçakçılık 
Mücadelesi 

Tüt.ii .ılerimizin dahilt sarfiyatı 
günden güne azalmaktadır, ve 
bu bir hakikatt ir. Sebepleri ve 
avamili de şunlardır: 

l - Tütiinlerimiz pek çok 
Devilere ayrılmıştı r. Böyle ticari 
işlerde hislere, cemilekarlıklara 
yer verilmez. Aşağı yukan kırk 
nevi cigara ve tütün imal edil· 
miş ve bunlara da fazla fiatler 
konmuştur. 

2 - Kaçakçılığa yegane se
bep, alış fiatile satış fiatlerinde 
bal ve zaman itjbarile müthiş 
fark olmasıdır. 

3 - Paçallar, eski1 Rejiain 
yaptığından çok aşağı yapılmakta 
ve dikkat edilmemektedir. Eski 
ustalardan birkaç tanesini bulup 
paçalları ıslah etmelidir. 

4 - Bayi hakkı altın para 
zamanmda yüzde s ~kizden ona 
kadar verilirdi. Şimdi ise, yüzde 
ikisi malul gazilere tefrik ettiril
dikten sonra ancak yüzde üç 
verilmektedir; bu iskonto pek 
azdır. 

Bir taraftan esnafa ekmek 
hırakmıyan, diğer taraftan da 
halka fazla fiatlerle tülün sat-
mayı bir ticaret zanne-
den İnhisar Tütün idaresi 
bu hareketleri mutlaka tashih 
etmelidir. 

Bu fahiş fiatlere tahammül 
edemiyen tiryakilerden pek ço
ğunu bilirim, ya alışbkları nevi
lerin adilerine kadar indiler, ya
hut ta bütün bütün tütün iç· 
mekten vazgeçtiler. 

Öyle ya, en adi köyln ciga-
rasının bcdelile bir kilo ekmek 
alabilecek olan tiryakilere hak 
Yermemek elden gelir mi? 

lın:ir: F..A~AN HOud 
.. 

Yerli Mallan Himaye 
Geçen gün muhterem gazete

nizde Y unanistanda halkın incir 
ve lizüm yemiyf: davet edildiğini 
okudum. Ben de bu tüzel mütale
anıza bir fıkra ilave edeyim: 

Memleketim olan Girit ada
sında Miranbela kazasında çok 
incir, üzüm ve badem çıkar. Ba
baannem anlat.yordu: Benim bu 
yaşımda bukadar dinç ve bu ka-
dar neşeli olmaklığımm en büyük 
ıebebi, daima kavrulmuş badem 
ve üzüm yediğim içindir. 

Ciritle bütün kahvelerde, ga
ıinolarda ve diğer bunun gibi 
umumi yerlerde Sumado denilen 
badem suyunu kahve ve çay ye
rine içerler. 

Biz de bu harekete uyacak 
olursak memleket mahsulatına 
hizmet etmiş oluruz. 

Kabataş Lisesi Mezunlarma 
Kabataş lisesi mezunlar ce

miyeti umumi katipliğinden: 

Mezunlnr cemiyeti nizamname
sini iz ıh ve y ~ni idare heyetini 
intihap etmek üzere ikinci kanu
n n l ınci cuma günü saat 15,5 
ta Halk evi (eski Türk ocağı) 
salcnun< a bir içtima aktedilec~k
tir. Mezun arkadaşlann gelmele
ri rica olunur. 

Cevaplarımız 
Karilerimizdan İrfan Beye: 
Yakında tefrikamızın diğer 

kısımlarında merak ettiğiniz bu 
filim isimlerini de görüp okuya
caksınız efendim. 

• Karamürsel, Nüzhet Beye : 
Şikayetiniz kari sütunumuzda 

yaz·lmıştır, Eski nüshaları tetkik 
ettiğiniz takdirde bunu görecek· 
ainiz. 

ION POSTA 

• Dünya JşJerİ 
1 

Dünya Garibeleri 

Alman Zabıtası-Herhangi Bir İhtilali ~=~!'J';;i~a 
DakikasındaSöndürmiye Hazırlanıyor Adet 

Almanyada Versay Muahede- ! 
sinin tahmil ettiği yüklerden kur-
tulmayı istihdaf eden milliyet
perver fırka, son ıeııe içinde kuv-
vetlendikçe kuvvetlendi. Vakı! 
henüz Millet Meclisi:ıde ekseri
yeti kazanamadı, fakat kazanmı
ya yaklaştı ve yakında iktidar 
mevkiine geçecegını söyleıniye 
başl<\dı. Komünistler milliyetper
ver.erırı kuvvetlenmesine karşı 

koymıya çahştılar, yapılan içti

malan bozmıya koyuldular. İki 
fırkanın müfritleri arasında bu 

gibi içtimalar esnasında mcca
dele, mudarebe, hatta muka
tele bir adet hükmünü aldı. Ve 
bir zaman ~eldi ki, mutedillerin 
elinde bulunan hükumet, kendi
sine ve ayni zamanda da yekdi
gerine düşman olan milliyetper
verler ile komunistlerin tehdidi 

karşısında şiddetli bir ihtilal teh
likesine maruz bulunduğunu 

hissetti ve kısa bir müddet için 
siyasi içtimalan men'e mecburi
yet gördü. Başka tabirle bHtün 
memlekette bir nevi idarei örfi
ye ilan elti. Fakat bu dakikada 
bile atisi emin değildir, yar n 
Almanyada ne olabileceğini biç 
kimse kestiremez. 

Bu tehlikeli ve her an değiş· 
miye müsteit vaziyet karşısında 

tabii hayatı muhafaza edebilmek 
için Alman hükumetinin istinat 
ettiği yegineJ kuvvet, zab.tadır 
ve Alman zabıtası da bilhassa 
son sene içinde fennin en 
son ihtiralan ile techiz edilmiş, 
dünyanın en mütekamil zabıtası 
haline gelmiştir. 

Hücum ve müdafaa için zırhlı 
otomobili, mitiralyözü, mükerrer 

Fransızlar Soruyorlar: 
Alman Zabıtası İca
bında Bi7e Karşı Bir 

Ordu Halinde 
Kullanılamaz Mı? 

lunız: işte iki polis memuru iki · 
kişilik bir motosiklete binmiş, 
güvercinlikten ayrılmaktadır. Mo
tosikletin arkas.nda küçük bir 
kafes, kafesin içinde de dört 
tane giivercin vardır. Polis me
murları icabında bu şekilde her
hangi bir vak'a mahalline gide
ateşli hafif ve ağır tüfeği, boğu
cu, bayıltıcı gaz neşreden ma• 

... 3 w .......................... ......_. .... _,,.._.. .. ----------a•ml!I 
Nil Nehri 

Sulann Azalması Tehlikesi 
E aşgöstermiş 

Kahire ( Hususi ) - Mısır 
hükumeti ( Nili ebyaz ) havali· 
sindeki boş ve mümbit arazinin 
sulanması için buralarda kanallar 
ve ıu depolan açmıya karar 
vermiş ve bu havalinin tayyare 
ile haritalarının alınmaSI için bir 

tayyare şirketile mukavele yapmıştır. 
Bu şirket şimdiye kadar (Sadut) 
havalisinde ( 50 ) bin kilometro 
murabbaındaki bir sabanın tay
yare ile fotoğraflarım almış ve 
bükümete vermiştir. Hükümet 
( Alhert ) gölünü bir su deposu 
haline getirmek için iki dağ ara
sında büyük bentler yapacak ve 
burada topladığı vasi mikyastaki 
snyu zaman zaman Nile akıtarak 
ıimdiye kadar sulanmıyan top
raklan ıulıyacakbr. 

SON POSTA 
evml, Siyui, Havadİ• •• HA.!' 

l'azetesi 

(dare • Alemdar mahallesi 
• ÇatalçefmO ıokata 

Telefon l.tanbul • 20203 
Poıta kutuıu: iıtanbul • 741 
Tclırraf: İıtanbul SON POSTA 

ABONE 
TÜRKiYE 

Fl A Ti 
ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400 " 
150 • 

1 Sene 
6 Ay 
3 .. 
1 " 

2700 Kr. 
140) " 
80() " 
300 • 

Gelen evrak g:?rİ verilmez. 
hinlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cenp için mektuplara 6 kuruşluk 
pul iliveıi lazımdır. 

Adres detiştiril mesi (20) kuru,br. 

Son Posta Matbauı 

Sahipleri: Ali EkHm, Selim IUzıp 
HefriJ.& Müdi1'ıl ı ~im ~·P 

., kineleri ve gaz maskeleri vardır. 
Muhabere için telsiz telgraf ve 

telsiz telefondan başka talim gör
müş küpeleri ve güvercinleri 
vardır. 

Dercettiğimiz fotograflara ba
celder, gördük~erini bir kağıda 
yazacaklar, kağıdı küçük bir 
mahfaza içinde güvercinin aya
ğına bağlayacaklar ve kuşu ser
best bırakacaklard ır. 

Güvercinin kısa bir zaman 
içinde yuvas na döneceği · muhak
kakt.r. Tecrübe göstermiştir ki, 
top, tüfek, kurşun zehi rli gaz 
veya yırtıcı kuş gibi herhangi 
bir si'ahın güverci.ıi yolundan 
alıkoyması mümkün değildir. 
Dört güvercin ayni zamanda 
salıverilirse hiç değilse iki tane
sinin ölümden kurtu!arak yuva· 
!arına dönecekleri şüphesizdir. 

Alman zabıtası, fazla bir ih· 
tiyat eseri olarak güvercinden 
başka köpek te yetiştirmiştir. Bu 
köpekler zehirli gaze karşı tıpkı 
insan gibi maskelerle teçhiz edil
mişlerdir ve maskeli hallerinde 
bile kendilerine verilen vazifeyi 
yapmaktadırlar. 

Dahası var: Bu köpeklerin 
arkalarına küçük bir kafes yer-

leştirilmiştir. Kafesin içinde iki 
tane güvercin mevcuttur, Köpek 
kendisine tenbib edilen yere 
vardığı zaman boynunun altında 
sarkan bu ipi koparmakta ve bu 
vasıta ile l·afesi açarak güver
cinleri serbest bırakmaktadır. 

Ellerinde tüf ek, yanlarında mas
keli köpek ufkunu tarassut eden 
şu polis memurlarına bakınız, 

kendinizi bir harp meydanında 
zannetmez misiniz ? 

Alman zabıtası bu tekamUlüne 
rağmen büyük bir ihtilalin öuüne 
geçebilir mi, milyonlarca milli
yetperver hep birden isyan ederse 
bunu bastırabilir mi ? Bunu çok 
şüpheli görenler vardır. Fakat 
bu dakika işin meraklı bir nok
tası daha mevcuttur. Filhakika 
F rans zlar diyorlar ki : 

- Alman zabıtas·na verilen 
vesait ve şekil, alelade bir zabıta 
vesaiti ve şekli değildir. Acaba 
Almanlar polis maskesi altında 
kuvvetli bir harp aleti yaratmıya 
başlamış olmasınlar? 

Mümkündür, fakat Alman 
zabıtası bugün zabıtadır, yarın 
en asri bir ordu haline gelebilir 
denilse zannederiz, dahadoğru 
olur. 

Unutmıyalım: Harp esnasında 
gördük, Almanya (kaymakam) 
memleketidir, bulunmıyan vasıta
nın yerine bulunan vasıtayı ika· 
me etmeyi her memleketten da
ha iyi bilir. 

Darüssef am, 22 - Zengibard 
Masai kabilesinde büluğa erell 
delikanlıların mızraklarını aslan' 
batırmaları adeti ( Maks Keller ) 
ismindeki meşhur bir aslan af

cusunun hayatına mallolmuştut• 

Bir müddet evvel kalabalık bit 
kütle huzurunda delikanlılarıJI 

mızraklarla yaraladığı bir asld 
bu kalabalıktan kurtularak k•V 
mış ve çölde tek b~ma aald 
avculuğu yapan meşhur uld 
avcusunun üzerine atılmıştır. ve
cudu mızraklarla delik de~ 
olan aslan hıncını Maks Keller' 
den &lmıştır. 

Böyle Nöbetçiye Can Kurban 
Londra 22 - Sait James ,.. 

rayının karşısındaki meşhur Hr 
vana sigaraları satan mağazaıııll 

önünde mükellef bir otomobd 
durmuş ve içinden dört centil
men çıkmıştır, centilmenlerdeO 
biri elindeki ucu demirli baston1J 

birdenbire mağazanın vitrinine 
vurarak kırmış, bu esnada dört 

kafadar vitrindeki havana siga• 
ralarını, altın ağızlık ve tabaka• 

lan otomobile koyup kaçmışlar 
dır, saray muhafızları nöbetlerini 
terkedemedikle :-indeıı vak' ay• 
seyirci kalmışlardır. Zabıta hırsıı• 

ları takip etmişse de sis yüzünde' 
yakalıyamamıştır. 

Çalışmıyana Ekmek Yokmuş 
Riga 21 - Merkezi AsyaDJll 

pamuk yetiştiren mmtakalannd• 
ahaliyi pamuk ekmiye icbar içill 
bir emirname ıstar olunmuştur• 

Emirname. "çalışmıyanlara ekmek 
yoktur,, kelimf:lerini ihtiva et"' 
mektedir. Zer'iyatla meşgul ola"' 
cak kimselere gördükleri iş nir 
petinde ekmek verilecektir. 

lngiltareda Tasarruf! 
Londra, 26 - lngili:der bile

rek bilmiyerek bala ecnebi mah 
kullanmakta devam ediyorlar. 
Hemen her lngiliz sabah kahval
tısında, Danimarka tereyağı, Fe
lemenk jambonu, Fransız yumur 

tası ve lspanyaomeyvesi yemelr 
tedir. Ôğlc yemeklerinde nefit 
Portekiz sardalyaları, ltalya ma"" 
karnaları bulunur. Akşam yeme-
ğitıde de Rus havyarı, Fransız. Vf 

ispanya şarapları hiç eksik alma"' 

maktadır. Resmi ve gayriresııd 
müesseselerin yüzde yetmişi ha"' 
riçten ,gelen petrollerle tesbİJI 

edilir. 
Asıl işin garip tarah tudur kiı 

yerli malı taraftan olan muhafr 
karların klübi!e, lngiliz ıanayl 
itthadı kulübü de hariçten gele• 
maddelerle ısıtılmaktadır. 

Kıral F eysal 
Mısırlı Bir Musikişinasa 

Hediyeler Verdi 

Şam, (Hususi) - Mısınn mer 
bur musikişinaslarmdan SaoJ 
Şevva Bey bir müddet evvel lra'" 
ka giderek Irak musikisi hal kıır 
da tetkikatta bulunmuştu. ~1· si

kişinası takdir eden Kıral Feysal 

kendisine çok kıymetli bir ab• 
ile üzerinde pırlantalar bulunaJll 

bir albn aaat hediye emiştir 



•Son Poıta. haftada iki defa einema 

•ayıfaaı Japar. Bu ıayfalarda dünyanın 

en yeni ıinema haberleri. artistlerin 

ha1ab •• ıinema 'lemindeki un'at 
SİNEMA 

•so,. Posta,. Holi•utta buıuıi .... hl 

bulunan yerine Türk wuetesidlr. H• 

Jivut muhabirimiz, hu hafta bize mektup 

ıöndcrir H ıinema ileminin lçyndnG 

cereyanlarından. bahsedilir. 

Y~ -- -- -k S kt• S Yeni Filmlerin 
aşama veme ır, ev- Reklô.mmdan 

ınek Hayalın Kendisidir! Bi~.~ü':.~~e bu harı. 
J Y d .., B Makalede "Aiglon,, u göstcrmiye başıadı. oan Kravfort az ıgı u Bu ıütunda filmin tahffini yapa-

Aşk Hakkında' Bu Hükmü Veriyor cak değiliz. Fakat Fransada se-
bep olduğn bir hadiseyi nakle· 

Maruf yıldız 
• Joan Krav
!ort " aşk bak· 
Kında bir ma· 
kale ya:ımışbr. 
ı:: .. 

41.& Amerikan 
ra7.etesinde çı
kan bu maka
leyi aynen nak· 
lcdiyoruz: 

Aşk, dünya• 
da tam manasi· 
le tavsif edile· 
b:ıiyen yegane 
fcydir. Her bi· 
t' •~iz ona yek-
dıgerj lden fark· 
L bir mana ve· 
titiı. O, hudut• 
•uz, ölçüsüz ve 
kan un d . r • l · d b · · 
Ş kl. su z u • J v av'orclun en geni resım erın en ırı 

e ınde ve esa- oan .nr 1 ' d b" k k da herşeyi feda e er, ır er e 
··~da, herkesin şahsına göre bin rs: herşeyi kazanmayı m.~recca~ 
btt çeşit arzeder. görür. Fakat hakik! aşk muteka~_ıl 

Taıihi11 en eski zamanların· ulüvvü cenaba istmat eden mu-
danberi ilimler ve f ılozcflar tekabil bir histen doğmalıdır. 
•şkm ruhunu kelime iJe ifade ln'ikas etmiyen aşk ne det:a.m 
için beyhude yere çahşmışlard'.r: edebilir, ne de kuvvet bulabılır. 

Halbuki aşkın tarif ve .t~s~ırı fki tarafta müsavi olm yan aş~. 
fçio buJdukları cümleler, gı~ıştık- kıskançlığa karşı açık kalm:ş hır 
lerı vazifenin nekadar çetın °!· sahadır kıskançlık ise aşkın ka· 
duğunu göstermekten başka bır ti'.idir. Ne yaşın, ne de mevkiin 
leye yararnamıştır.. _ • . • aşkta hiçbir ehemmiyeti yoktur. 

Biz aşkı kendı buvıyetımız~ Fakat en mükemmel aşk genç-
iÖre yaratırız. Hırsımızı~~ ~u~vetı, fiğin ıafiyetinde ve temizliğinde 
onu yaşatmak için benlıgı_mızd~n gelen, ihtiyarlıkta şefkate, teva· 
•erdiğimiz ateşin derecesıne ta· züne ve dostluğa doğru seneden 

bidir. Dünyada ne kadar insan ÇC: seneyi'! büyüyen aşkbr. 

delim: 
.. Aiglon" da en nıilhim rolll 

bir piyade neferi yapar. Bu Na· 
poJyoo devrinden kalm·ş, kıyafe· 
tini değiştirerek ••NaFolyon" un 
haııta oğlunun yanına muhafız 
olarak girmiş, bir gece Avustur· 
yanın meşhur Başvekili Metcrni· 
hi korkutmuş bir neferdir. 

Aiglonu F ransada ilk olarak 
gösteren sinemalardan biri piyesin 
bu hususiyetini düşünerek iki 
metre beş santim uzunluğunda 
bir adam bulmuş, arkasına Na· 
po]yon devrinin nefer üniforma
sını geydirmiş, omuzuna da yine 
o zamanın bir tüfeğini koy 
muş ve kapnın l>nüne 
dikmiş. Fakat bunu gören halk 
sokağın ortasında o kadar birik
miş ki gelip geçme inkıtaa uğ
ramış, polis de müdahaleye mec
bur olmuştur. İşte garpta reklama 
verilen ehemmiyetten bir nümune! 

kalptir. Aşk yarım tedbirlere veya 
şüpheli hareketlere tahammül 
edemez. Onun kaidesi: " Ya hep, 
ya hiçi,, ile ifade olunabGr. 
Aşk hayatın ateşi, ıesi ve ren· 
gidir. 

Bırakınız, gözlüldü filozoflar 
aşkın mevcudiyeti ile alay etsin· 
ler. Bu alay bayat yolunda elele 
yürüyenlere tesir edemez. Aşk, 
hakiki aşk •e işte saadet budur. 

Yaşamak sevmektir. Sevmek 
te hayattır. 

Rakel T ores Yeni 
Bir Film 

Çevirmiye Başladı 

" Rakel Tores ,. yeni bir 
film çevirmiye başlamıştır. Mek· 
sikanm kara gözlü, siyah ıaçh 
yıldızı bu filmde başlıca rolü 
oynamaktadır. Buradaki resim 
onun bu filmde rol icaba yaptığı 
bar raksı göstermektedir. Rakel 
bu filmde hemen başmdan niha

yetine kadar dansetmekle meş· 

gul olacaktır. Öyle zannediliyoruz 
ki bu yeni film bir aya kadar 

bitecektir. Belki gelecek ıene 
lstanbula da gelebilecektir. 

tidi varsa, 0 kadar da sev~e ş':kh Hiç sevmiyen kalp çarpmıyan 
\tardrı. Hakikatte aşk kelımesı°:e ==~=====================::=:====:=:===::====:=~==~===== 

Yegane hakkı olan büyük ve. nad_ir d e B t v h • o 1 d u 
heyecan mevcut bütün hıslerın E vına 0 a şı 
birleş.m:lerinin mahsulüdür .. Ha· 
kiki aşkı anlamak ve takdır et· 
hlek kudretine malik olanlar 
çok azdır. Diğerleri, yani ekse
riyet, kendi hayatlan~ı yaşarlar, 
küçük heyecan ile iktıfa ede.:I:r· 
Ellerinden kaçırdıkları buyuk 
•cvinçlerden gafildırle~ .• 

Bütün insan hislerının arasın· 
da ideal hayatı pratik hayata 
Yalnız aşk bağlayabilir. 

Hayata temas eder ~!m~z 
kırılan aşk, hakiki aşk dcgıldir. 
liakiki aşk bilakis bayata temas
laq kuvvet bulur. 

Aşk eski zamanlarda nek~~ar 
]Azun idise bu terakki ve sur at 

devrinde de o kadar lazırnd.r. Aşksız 
hayatın bütün genişliğini anlıyan 
kadın veya erkek mevcut olamaz. 

« 
Erkek için aşk hayattır! k.ad_ın 

için ise hayat aşktır, denilmıştir. 
Bu kaide bugün dünkü kadar 
doğru değiJdir. Nesilden. !1esle 
k~dınlar içtimai faaliyetlennı gC: 
hışletmekte yeni menfaatler ka 
tarırnakta, ~ek~larmı ve enerjile
tini kullanmak imkanlannı bul-
bıaktadırlar. 

Fakat hayatın bu yeni tel.A~
kisi, bu yeni bakımı kadınlar. ıç_ın 
~kın ehemmiyetini eksi!tmemıştı~. 

Zannederim ki, aşk her va~ı~ 
kadın hayatının en büyük amılı 
olarak kalacaktır. Kadınlar aşk 
İçin herşeyi feda edecekler. Ve bu 
fedakarlıkta mükafat bulacaklardır. 

Bir erkek bir kadın kadar 
derin bir aşkla sevebilir, diy~
ceksi•ıiz. Şüphesiz, hatta derın 
Lir aşkJa da sevebilir, fakat aşk! 
l· c .dmınki kadar geniş ve onunkı 
k.;,dar inhisarcı değildir. Bir ka
d.rı aşk nı elde etmek için dün-

. R~K 

• Alr"k d on sene vahşiler arasında kalmış, onlarla ticaret yapmış, aonra tekrar memleketine 
Bir A-erikah fBctr, 

1 
• ~ d't" on ıenelik ıeraüzeşt hayatına dair ( Trader Horn) iaminde bir kitap yum14b. 

. Af 'kada geçır ı t • 
dönmü,. Bu tacır n il . tir SarJ.ftn yaldıı (Edvina But) bu filimde vahıt rolG 0111amuktadar. 
Kitap şimdi film• çek aııt • 

anlabr. 

Yıldızlar 
Nasıl Meşhur 
Oluynrlar? 

- =n 

.. Ramon Novarro "yu' Ben
hiir filminin şu ele avuca ıığ• 
mıyan meşhur kahramamoı fOp
hesiz ki, çok iyi biliyorsunuz. 
Fakat onun nasıl meşhur oldu• 
ğunu, zannederiz ki okadar iyi 
hatırlamıyorsunuı .. Müsaade eder
seniz size anlatahm : 

Novarro bugün tam ( 31) ) a
şında, sağlam vücutlu bir deli• 
kanlıdır. Yalnız delikanlı değil, 
ayni zamanda zengin bir milyo
nerdir. Bu milyonları sinema aa• 
yesinde kazaılrnıştır. Novarro ] 
( 1900 ) senesinde Meksikada 
doğmuştur. Babası dişçiliklo 
geçinen mutavassıt bir adamdı. 

Ela gözlü ve kumral saçla 
olan Ramon ilk tahsilini Meksiko 
şehrinde yaptı. Okumıya çok he
vesi vardı. Bu s:ralarda babasilo 
Los Anceles şehrine geldi vo 
orada tahsiline devam etti. Da· 
ha sonraları Nevyork, Romaya 
geçti, oralarda da tahsile devam 
etti. Çok çalışkan olduğu için ıı• 
nıflarını daima birincilikle geçi• 
yordu. ( 19 ) yaş•na geldiği za
man onda tiyatroya intisap et• 
mek daha doğrusu artist olmak 
hevesi uyandı ve bir tiyatroda 
dans dersi almıya başlamışb. 

Bu sıralarda dansla birlikle m6-
zik ve taganni dersi de alıyordu. 
Rarnon Novarro bu derslere dik· 
katle devam ettiği için kısa bir 
mOddet sonra mükemmel bir dan
sör oldu. Ramon kararını ver
mişti. 

Sinema artisti olacakb. Taif. 
hin de kendisine yardım etmesi] 
neticesinde bir sinema kumpan• 
yasına girdi ve ilk olarak 1921 de 
( Ömer Hayyam ) fi!mini çevirdi. 
Ondan sonra da meşhur filimle
rini teker teker çevirmiye başladı 
ve bu suretle meşhur ddu. Ken• 
disi ayni zamanda mükemmel 
bir sporcudur. 

Hanri Gara 
Son zamanlarda şöhretini 

işittiğimiz ve rollerini beğendiği• 
miz "Hanri Gara" Fransıı erkek 
artistlerin en çok para kazananı• 
dır. 1905 se-ıesinde Pariste 
doğmuştur. Genç yaşında Mo
zik Hollerde ufak tefek roller 
alan Hanri, bir müddet ıonra 
istidadı sayesinde parladı ve 
meşhur Mistingetle birlikte 
( MJlen Ruj) tiyatrosunda ça• 
lışmıya başladı. Hanri Gara film 
artisti olmayı akl.ndan bile ge
çirmiyordu. Hatta sessiz fiıim za• 
manında tek bir fi:im çevirmedi. 
Sesli filimden sonra ona sinema 
artisti olmasıni teklif ettiler 
ve onu da memnuniyetle ka
bul etti. İlk çevirdiği film ( iki 
çocuk) ismini taşımaktad:r. Bun-
dan sonra birçok filimler daha 
yaparak şöhretini arttırdı • Şimdi 
Berlinde (Genç kız ve erkek) İs• 
minde yeni bir film çevirmekle 
meşguldür. ------

Yıldızlar Söılünca 
Avrupa sinema mecmuaları• 

nın son nüshalarında yeni bir 
filim çevrileceği haber verilmek• 
tedir. Bu fi.im Fransızca ve Al· 
manca olarak yapılacak ve " Yıl• 
dızlar sönünce " ismini taş yacak
tır. İddiaya göre bu eser ( 932 ) 
senesinin en güzel filmi olacakbr. 
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BijYÜK TARİHİ TEFRİKAMIZ Şayanı Hayret Bir Adam 

Durov isimli Rus, Hayvan-
N lara istediğini Y apbrıyor 

GÖNÜL 
-60-

Kadı Efendi, tam manasilc, 
epkemdi. Dillerinin küçüğünü 
de, bllyüğünü de yutmuşa benzi
yordu. Bostancı kıyafetli bir 
adamın kendisini ayartarak mah
kemeden çıkanşı, muhzirlerin 
gözü önünde sallasırt edip bu 
ıeametli medreseye getirişi, ak
lına durgunluk vermişti. Yarım 
nattenberi beynindeki uğultu ve 
dilindeki tutukluk geçmemişti. 
Mahkemeden çıkarken yanına 
aldıjı muhzirlerin kendisini omuz
lıyan bostancıyı takip ettiklerini 
hayal meyal habrlıyordu. 

Fakat bu takip, medrese so
kaiJnın başına kadar devam et
mişti. Mıbzirler, kaçıran ve ka
çırılan adamların o sokağa gir
diklerini görünce yüzgeri etmiş
lerdi ve Kadı Eendinin hakiki 
ıersemliğile dilsizliği de işte o 
ıaman başlamıştı. 

Avcı Burhan, korku itibarile, 
bu iki adamdan farklı değildi. O 
da ajır bir mahkumiyete uğra
dıklarını dUşünerek titriyordu. 
Yalnız Subaşı, biraz sakindi. 
Hovardalarla kendi arasındaki 
dllımanlığın onlar tarafından 
namusuna leke sürillmesile tahad
düa ettiğini düşünüyor ve kızını 

bağlarda, bahçelerde oynatmış, 
meyhanelerde dolaştırmış olan 
bu korku bilmez adamların üs
telik kendisini incitmelerioe ih
timal vermiyordu. Bununla bera
ber heyecan içinde idi. Bu meş'
um medreseye niçin getirildiğini 
tahmin edemiyerek üzülüyodu. 

Çalgıcılar ı~suyorlardı, kö
'ekler düşünüyorlardı. Bu iki 
takım, hovardaları yakından ta
nıyan adamlardı. Onların şakaya 
gelmediklerini birçok tecrübelerle 
6ğrenmişlerdi. Bu sebeple, padi
ıahlar meclisinde bulunuyorlarmış 
ıibi, edepli duruyorlardı. 

Sipahi Ahmet, kısa bir mUd- · 

det bıyık falı açh ve müteakıben 
arkadaşlarına döndü: 

- Medrese kapısını. dedi, 
çevirelim. Cümbüte başlayalım. 

On dakika sonra, küçük 
böcrede nstüste oturur gibi sıkı
fAD dost, düıman ve bitaraf 
ıllmreler, medrese avlu!una in
mişlerdi. Çöplük Turpu ile Kadı, 
yürümekte zahmet çektikleri için 
koltuklanarak oraya götürülmüş· 

lerdi ve müderrisle talebenin gö
türemiyerek bırakmış olduklan 
tilteciklerden yapılan yumuşak 

ıedirlere oturtulmuşlardı. 

Ortada şadırvan vardı, on 
iki muıluğundan nihayetsiz bir 
zemzeme akıyordu. Çalgıcılar da 
bağlama ve zurna üzerinde ge
liıigüzel parmak oynatıyorlardı. 

Kapının yanına bağlanmış olan 
kır at, kulaklarını dikerek şadır-

vandan ve saz takımından sızan 
bestesiz nağmeleri dinliyordu. 

Hovardalar, bir küme halinde 
bağdaş kurmuşlardı. Palaları 
kucaklarında ahengin canlanma
sını bekliyorlardı. Bir köşeye 
yığılı duran şarap küpleri, şişkin 

Çöplük Tarpıınıın getirilmesi •mrlnl Baki 6ögl• t•l4klcl etil 

kannlarile müptelllarına iftiha Köçekler, kubbeli eteklerini tiıi-
aşılıyordu. rerek fırıl fırıl oynuyorlardı. Ka-

Sipabi Ahmet, herşeyin ta- dı Efendi, medresede çömez 
mam olduğunu anladıktan ıonra oynatmıya hiç benze mi yen bu 
emir verdi: güriiltnln Alemi alık bakışlarla 

- Açıl bağlamacı, seni din- ihataya çalışıyordu. Çöplük Tur-
liyoruzl pu ile Burhan, gözlerini kapaya• 

Üç telli saz, bir kuı çırpınışı rak içlerindeki korkuya nizam 
gibi, birden titredi ve bağrı ya• vermiye çalışıyorlardı! Subqı, 
mk bir kut gibi terennüme baş- kaşlarmı çatmıttı. Menetmkle 
ladı. San' atklrın ağzı, tellerde mükellef olduğu böyle bir curcu-
uçan iniltilerin kelimelerini hay- nanın mubarek bir medrese 
kırdı: avlusunda ve kendi gözll önünde 

Bana yardan vazgeç derler cereyan edebilmesindeki garabeti 
Ben ieçerim, g6nül geçmezi düşünüyordu. 
Sen 2eçkiosin, o genç derler Bir tarafı neşe içinde bağırıp 
Ben geçerim, gönül geçmez! çağıran, öbür tarafı kötU kötü 

Daha ilk nağmede yeniçeri düşUaen bu iki cepheli meclis, 
Bakinin yüreği kabarmıı ve göz- gece yarısına kadar devam etti. 
teri şarap küplerine akmıştı. Hovardalar, içtiler, gUldUler, 
Sipahi Ahmet, onun iştiyak dolu Budin havası deyip oynadılar, 
bakışlarını görünce gülümsedi: Horasan oyunu deyip sıçradılar, 

- İçelim, dedi, Kadı Efendi- çaldılar, çaldırdılar, medreseyi 
nin adaletini kutlulamak için hakikaten düğün evine çevirdiler. 
içelim. Mahmut Beyin erliği Berikiler de hazan terlediler, 
aşkına içelim, Avcı Burhan Ağa- hazan titrediler, mütemadiyen 
nın temiz yüreğini amp içelim. helecan ve hafakan geçirdiler. 

Bağlamacı, ~şmı kaybeden Son şarap küpü bitince, Si-
hir bülbill gibi hıçkırıyordu: pahi Ahmet, bıyıklarını sildi ve 
Neyleyim, neyleyim fani dünyayı birden bire ciddileşti. Arkadaş• 
Ne sevinebildim, ne iÜlebildim: larına oturmalarını, çalgıcılara 
Ellerim kcynumda yar diye diye susmalarını, köçeklere durmala-
Ne bir haber alabildim, ne bulabildim! nnı söyledi ve ayağa kalkarak 

Hovardalar, cebren kendileri- Kadı Efendiye yaklaştı. Baki 
ne misafir ettikleri efendileri Ağa, Züpte Bey, Mirim Çelebi 
artık unutmuşa benziyorlardı. kendisini takip ediyorlardı. 
Bir taraftan çanak boşaltıyorlardı. (Arkuı var) 

Bugün Saat 
15,30ve21,30 da 
ONLAR ERMİŞ 

MURADINA 
Vodvil 
Yazan: 

G. Feydau 
Tercüme eden: 
Vasfi Riza ve 

Bedia M. 
Yakında 

ısnnBUL mEDIYESI 

~~ m ~~ 
1il1 

11111111 
MAYA 

YUNAN MiLLi OPERA HEYETi 
Bugiln matJae olarak saat 16130 da ve 

auvare saat 21 de 

FRANSIZ rtv ATROSUNDA 
Vcrdloln en methur eseri 

LA TRAVIATA 

Bugl\n 

M A j 1 K Sinemasında 
MlLTON SiLE • DOROTHY MACKAILL 
DOUGLAS F AlRBANKS n BETTY 

CO:dPSON'u 

SERSERi CAMBAZ 
ıöı.lll n ıarlnlı filminde ye 

MARGUERITE MORENO - &10USSIA'yı 
Hanım Sinema Yıldızı Oluyor. 
bUyUk Franaııca atiı.IU lı.omedlılnde 

göriinilıt. 

Trahom Mücadelesi 
Ankara, 24 (Hususi) - Sıhhat 

VekAleti, trahom mücadelesine 
ait mühim bir talimatname ha
zırladı. 

Evkaf MUdUrleri Arasmda 
Ankara, 24 (Hususi) - Ma

nisa Evkaf Müdürlüğüne Bursa 

müdürü İbrahim Fevzi, Urfa ya 
Eskişehir Müdürü Mes'ut, Niğde
ye Adana Müdürü Sadık, Ada

naya İzmir Müdürü Hulüsi, Rize
ye Kırklareli Müdürü İsmail 
Hakkı Beyler tayin edildiler. 

ASRİ 
SİNEMADA 

Bugün, Cumartesi ve Pazar 
saat 16 1/2 matinelerinde 

programa ilaveten 
ZENGiN VARYETE No. ları 

Sinemanın yekdiğerine en uygun en yakın iki san'atkan: 

NANCY CAROLL VE CHARLES ROGERS 

AŞIKLAR KULÜBÜ 
Tamamen RENK L 1 büyük temaşalı operette. 

Denilebilir ki, bugiinkll Ruı
yanın en tayanı dikkat adamı 

meşhur hayvan terbiyecisi Du
rovdur. 

1005 te, Alman İmparatoruna 
kar,ı hürmetsizlik ettiğinden dolayı 
hudut haricine çıkarılan, memleketi 
Rusyada, biç yoksa on beş, yirmi 
defa hapsi boylıyan Durovun 
son r:amanda Rusyada açlıktan 

öldüğü şayi olmuştu. Bu şayam 
dikkat adamı tanıyan gazeteciler 
derhal tahkikata a-iriştiler ve 
öğrendiler ki Duro• sağdır ve 
idaresi alhnda bulunan (400) den 
fazla muhtelif cins hayvanla Ruı 
hüknmeti tarafından iaşe edi-
liyor. . 

Durov denilen ve bugtın 
altmıt bet yaşından fazla bulu
nan bu adamın şöhretini yayan 
ıey, onun hayvan terbiyesinde 
gösterdiği büyük muvaffakıyettir. 
Durov, hemmesleklerinin biç 
birisine benzemiyor. O, terbiye 
etmiye karar verdiği hayvanı 

ipnotizme ile yola getiriyor. 
Hiçbir söz veya işaret yapmadan 
sırf deruni bir surette arzularını 
yaptırıyor. 

Durovun ilk şöhreti, henilz 
on Uç yaşında iken bir tavuğa 
keman çaldırmakla başlamıştır. 

Fakat bu muvaffakıyet, niha
yet bir tavuğun bu vadide gös
terebileceği meharet hududunu 
geçmemiştir. Ondan sonra Du
rovun hayvanlar üzerindeki tesiri 
gittikçe büyUmiye başlamışbr. 

Mısır Kredi 
Fonsiyesi 

Bu ayın on beşinde çekilen 
Kredi F onsiyenenin ( 593 ) Uncü 
keşidesinde 1886 tarihli tahvil
lerden aşağıdaki numaralar ik· 
ramiye kazanmışlardır: 

(198,567) numaralı tahvil (50) 
bin frank. 

1,000 Frank Kazananlar 
7711 97003 162112 287966 

352935 14395 113974 162768 
289384 358080 15469 125386 
219640 314405 364164 46758 
131861 223577 323962 378499 
49024 138921 275770 347017 

393338 

1908 Tarihliler 
( 699772 ) numara (50) bin 

frank kazanmıştır. 

1,000 Fran Kazananlar 
420305 475401 
739975 423962 
689286 756931 
613337 704030 
532261 635941 
4616l3 541688 
798457 

606277 
486457 
437083 
759239 
728455 
650808 

1911 Tarihliler 

588504 
606971 
497381 
457924 
772823 
731506 

( 114502 ) numara ( 50 ) bin 
frank kazanmıştır. 

1,000 F ran Kazananlar 
40379 120745 

333764 44658 
314576 347756 
241885 319833 
202773 251338 
115907 216082 
398310 

231136 
150325 
50267 

357113 
328424 
274914 

300065 
236418 
159938 
51191 

373756 
333742 

Dııroo köpejin• lrade•lnl 
t•lkin ederken 

lpnotizme ıayesinde istediği bar 
•ana istediği hareketi yapbrmak 
en basit bir hal olmuştur. 

Durovun bu muvaffakıyetin• 
inanmıyan Alimler, onu madeni 
ve her tarafı kapalı bir kutunua 
içine koymuş, bu kutu ile toP"' 
rağın temasım bir cam tabakall 
vasıtasile kesmiıler ve sonrl 
kendisine uzatbklan puılalardı 
yazılı olan hareketleri hayTanlatl 
yaptırmasını söylemişlerdir. Bil 
tecrübeyi, Durov kendi k5pe
ğine yapbrmıştır ve hiçbir sa• 
söylemeden, köpeğinin y(lzUnd 
görmeden ona, puslada yazıla 
hareketleri kAmilen ve hatasıJ 

bir surette, sırf iradesine intikal 
ettirerek yaptırmıya muvaffak 
olmuştur. Durov, hayvanlar üze
rinde bu derece büyllk kudret 
gösterebilen yegane terbiyecidir. 

Cavalılar 

ltalyan Malı Zannederek 
Feslerini Yırttılar 

Kahire ( Hususi ) - Cava• 
dan ElbelAğ gazetesine bildiril
diğine göre Cavalılar ltalyanıJI 
Trabulusgarptaki şiddet politikr 
sını ve Ömer Muhtarın katli ha• 
d.isesini protesto etmek için bU"" 
rada mitingler yapmışlar ve İtal
ya malına karşı boykot ilin et

mişlerdir. Bu eşya meyanında 
feslerin de balyadan geldiğin• 
ı:ahip olarak bUtün fesleri yırt
mıılardır. Ayni zamanda fesd 
dnkkAnlan yağma edilmİftİt· 
Şimdi Cavada tek bir fea bil• 
kalmamışbr. 

Askere Davet 
ÜakUdar: Aı. Ş. Rlyuctlndeıu 

l - 2 inci kAnun 932 tari
hinde scvkedilecek kısa hizmetli 
ve orta ehJiyetnameyi haiz Efell4' 
dilerin doğum ve sınıfları aşa
ğıda gösterilmiştir. Bu Efendi• 
lerin 28 - 1. kAn - 932 tarihinde 
ıubeye gelmeleri ilin olunur. 

A - Piyade, levazım, sanayii 
harbiye ıınıflarına mensup orta 
ehliyetnameli 322, · 323, 324 d<>" 
ğumlularla muameleye Ubi olanlat• 

B - Süvari, topçu, ölçme. 
istihkam, muhabere, hava, nak• 
liye. ( canlı ve molörlü ) demir
yolu sınıflarına mensup orta eh"' 
liyetnameli 322, 323, doğumlu
larla bunlarla muameleye tabi 
olanlar. 

2 - Bu Efendilerin nüfut 
tezkerelüri, iki vesika fotgrafil• 
müracaatları. 
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Bizim Hanedan Maaşlarını Çok Görü
yorlar Amma Kısacak Çok Şey Var 
Zarifi, Efen dilik Zamanımda Sarrafımdı Paramı O İşletirdi 
NAK~ Z J y A ŞAK/ R !•n so".'a ç.an~~ mu~leviyatıııın var. Ahit Efendiye daima : 

· ıade edılmesı ıçm bırkaç defa - Görüyorsun ya evlldım. 
Selim Efendiye haber gönderil- Padişah evladı olmak ta para 

Her hakkı mahfuzdı 

-180-

Birdenbire durdu. Ve sonra 
dudaklarının arasından dolaşarak 
tıkan şu sözler duyuldu: 

- Selim Melbame.. Necip 
Melhame... Bunlann ikisi de, 
gayyur, iyi adamlardı. Kıymetleri 
bilinemedi. . 

Abdülhamidin bu son müta· 
Icasına çok canım sıkıldı. Mazile· 
ri pek malum olan bu iki ada· 
ının hilinmiyen kıymetlen, acaba 

Deden ibaretti? •• 
20 bnlran 530 
S tcmmnz 914 

Bugiln Abdillhamit yine te
l~ş içinde. Gece yatarken sina· 
nıekiyi her zamanki miktarda 
aldığı halde, fiç defa dışarı çık· 
nıış. Başında da bir ağrı varmış. 
Ayni zamanda Cavit Ağanın da 
hu sabah iki üç defa dışarı çık
tığını haber almış. Merak etmiye 

başlamış. 
Abdülhamidin ne garip, ne 

müdekkik, ne mütecessis bir ruha 
malik olduğunu anlamak için 
ıu yazdığım satırları kafi zann
ediyorum. Tasavvur etmeli ki, sa· 
rayın öteki ucunda yaşayan Ca· 
'fit Ağanın kaç defa dışarı çık· 
bimddan bile haberdar oluyor .. 

Öğleye doğru iki (asprin) 
aldı; baş ağrısı geçti. Fakat 
kamında befif bir uncı devam 

ediyor. 
Doktor Atıf B. gelir gelmez 

içeri çağırttı. Daha doktor ka
pıdan girer girmez, sordu: 

- Aman doktor B... Acaba 
etrafta ıari bir hastalık var mı?. 

Doktor, ne etrafta, ne de lı
tanbulda, kolera ve dizanteri gi· 
bi hiç bir sari hastalık olmadı
ğına dair teminat verdi. 

• Abdülhamit, doktorun getirt· 
tiği kabız limonatayı öğle vaktı 
içmiş ve biraz rahat etmişti. 

Öğleden iki saat sonra, Müş· 
fika Kadınef endi hastalandı. 
Şiddetli bir baş dönmesinden 

ıikfıyet ediyordu. 
Henüz selamlıkta olan dok· 

tor, tekrar harem dairesine cel· 
hedildi. Yine AbdUlhamidin hu· 
ıurunda muayene edildi. Nihayet, 
rahatsızlığın öğle yemeğinde 
bazı ağır ıeylerin yenilmesinden 
ileri geldiği anlaşıldı. Fakat 
Abdülhamit. doktorun bütün tc
~!natma rağmen akşam yemeği 
ıçın bazı tedbirler aldı. 

25 H•zJran 530 

Bu sabah Abdülhamit ile Na
c:iye Kadıncfendi arasında ~id
detli bir lisan milcadelesi oldu. 
Sebebine gelince: Abdülhamidin 
hal'edildiği esnada Yılda sara· 
yında Abit Efendiye ait bir 
çanta vnrmış. Bu çantanın içi 
tabii kıymettar şeylerle dolu 
imiş. Abdülhamit Selaniğe gön· 
derildikten sonra bu çanta 
Yıld,zdan alınmış ve Abdülha· 
nıHin en büyük oğlu sıfatile 
'ŞehLade Selim Efendi)ye te!!im 
.:ıi.miş. fstanbula avdet edildik-

miş. Fakat cevap gelmemiş. Na- ebi"iyor. Çahş, kendini kurtar. 
ciye Kad ncfendi: Diyor ve öteki şehzadeler 

- Evladımın hakkı n:çm za· gibi zevk \'C sefohete meyyal 
yi olsun.. Haber gönde ·iniz, ı; c- clmnmasın:ı çok dikkat ediyor. 
tirtiniz. Heri.es ınalı 1a s:ıhip Eline geçen parayı bankaya ve-
olsun. ri} or. Bugüne kadar bankaya 

Diycr. AbdGlhamit de: tes'im etliği paranın miktarı 
- Ben öllir~ern, Sefün Efen- (Be, bin dört yüz nltm lira) ~ 

di onların bc:b:ısı olacak. Hiçbir buldu. Bunu, Abit efendinin is-
baba evlatlannı hakkından ınah· tikbaldeki tahsiline aakladığıru 
rum eder mi? Ha, burada dur- söylüyor. 
muş.. Hat onun yanında durmu~. ( Arkaaı nr) 

Bundan ne çıkar. 
Diye cevap veriyor.. Mücade

lede, Naciye Kadinefenc!i, gale-

be çaldı. 
Abdülhamit, Rasim Beyi ça· 

ğırtlı. Çantanın iade edilmesi 
için Selirn Efendiye hi:her yolladı. 

• 
Naciye Kadınefendinin en 

çok düşündüğü şey, cğ!unun 
istikbali.. Bu zeki kadınt gece 

gündüz evladının okumasına, ma· 
himatının artmasına gayret edi· 

yor. Çok ı:amanlar, oımnla be· 
raber çalışıyor. Bir taraftan Mah· 
mut Beyin gayrelit diğer taraftan 
da annesinin gösterdiği ihtimam 
sayesinde Ahit Efendi çok te
rakki eseri gösteriyor. 

Naciye Kadmef en dinin ıyı 
görüşlerinden biri de, A\>dülha· 

midin vaziyeti ve hanedanı sal
tanabn ati,i.. Gençliğine ve 
saray hududu dahilinde mahdut 

fikirlerle yetişmesine rağmen 
yine kendisinde bir nüfuzu nazar 

. G_ünürı Takvimi 1 
BUGUN-25 klnunuewel 931 

Cuma, Rumi 12 klnunuevveİ 
1347, 14 Şaban 1350. 
GÜNEŞ - Doğuşu 7,24 Batışı 

16,45 
NAMAZ VAKİTLERİ - Sa· 

bah 4,33, öğle 12, 14, ikindi 14,33, 
akşam 16,45, yatsı 18,24. 

Kasım - 46 
ALKAZAR - Morgan cambashaneıJ 
ALEMDA~ - Gel evlenelim 
ARı1STlK - Sevda maceralart 

A S R l - Zevkler beldHl 
l K l. E t - Şckerlnı 

ELHAPt,t:tA - Evci Allah 
ETU V A 1. - Sevda geceleri 

FERAH - Konaer, varyete 
•·RANSIZ TIY ATROSU - R&tfl Rıaa 
GLOR'i A - Sev~den •onra 
Hll.AL - Sevl'illnln 8011 Hli 

KEMAL 8. 
MAJIK 
M.1:.LEK 
ıııu.J 

- Ruhum aıanem 
- Hanım 8'nema yJdıs.ı 

- Eıtoa 
- Volıa aahllleriode 

OPERA - Snda mac.,.aJan 
$1K - Cllrmll • .,hııt 
OSKÜDAR HALE - Sumru 

DARÜLB::.DA Yl - Oıılu ermlt mllradına 
Kadıköy SÜREYYA - Varton kaleıl 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
)#. "" . 

Size Tabiatinizi Söyliyelim •.. 

72 ARAKEL EF. : lntizamper
verdir. Gülü· 
necek şeyleri 
mizaha gelen 
tif leri kaçır· 
maz, bir şe
yin zevahir 
kısmile daha 
ziyade alAka· 
dar olur. Sa· 
mimiyetini is· 
raf etmez,men· 
faatlerini da-

ğıtınaı. Parasının ve eşyasının 

kıymetini bilir. • 7 4 ş. HAMDI EFENDi : Zeki 
ye ıokulgao-

dır. iddiayı ve 
mnnakaşayı ıe

ver, hakmlı· 
ia ka111 ça· 
buk mlişteki 
vaziyet alır, 
pek kanaat• 
kir değildir. 
Parayı israfla 
ıarfa müte-
mayildir. Ka-

rarlarını menfa:ıtlerino gör• ta• 

dil ve tebdil eder. 

1 75 KEMAL BEY : Sakin ve 
--. lakayt gibi g6-

rünürse de mü
dekkik ve mü
tecessistir. 

Tenkit ya· 
par, muameli· 
tında müşkül· 
pesent olmıya 
mütemayildir , 

usul ve karar 
haricine çık
mıya taraftar 

değildir, parayı 

ni istimal ed r. 
aarf etmcz, bils-

• 60 Erenköyiindo NlY AZI BEY; 
( F otoğrahnın dercini iatemiyor ) 

Zeki ve ıoku!gandlJ'. Zararlı •e 

tehlikeli iılerden uzak bulunmak 

İlter, eğlence, ıaka ve alayı ıe· 

•er, parayı aarfeder, menfaatlee 

rini yalnız nefsine hasretmez. 

Arkadaşları tarafından sevilir •o 
aranır. 

Fotoira/ Tahlil Kuponuna 

11 inci Sayfamızda bulacaksıoız. 

Sayfa 9 

ŞARK YILDIZI 
Holivuta Nasıl Kaçtım ... 

Yıldızlar Arasına Nasıl Kanştını? 
48 YAZAN: Selma Z. 

.. Bu. ıstırabı tahfif etmek için 
gozlerıme soğuk su ile pansuman 
yapmak aklıma geldi. Hemen 
kalktım. Yeniden elektiriği 
y~ktım. Tamamen şişmiş olan 
goz kapaklarımın arasından 
herşeyi kalın bir sis tabakası ar-

kasında görüyordum. Bardağa 
su doldurdum. Parmaklanmın 

ucile göz kapaklanma soğuk su 
çarptım. Bu, evvela iyi olur gibi 

~l~u. Sonra gözlerimi bardağın 
ıçındcki suya kapıyarak banyo 
yaptım. tştc o %aman, deli oluyor· 

d~m. Dirdenb"re göz kapaklanma 
hır felç geldi. Aruk, onları kı
mıldatamıyordum. Elimdeki bar
dağı fırlattım attım. yatağımın 

ortasına oturarak : 
- Kör oldum.. Allahım, kör 

oldum. 

Diye hıçkıra hıçkıra ağlamaya 
başladım. 

. Ah babacığım, dflnyada hiç 
hır kudret, benim ıu andaki 
hislerimi tasvir edemez. 

O büyük maddi ıstırapla bera· 
her, hissettiğim manevi acı o ka· 
dar büyüktü ki, buna nasıl daya· 

na bildiğime, o anda hakikaten 
aklımı kaybedip deli olmadığı

ma hayret ediyornm. 
Yatağımın içinde diz çöktüm. 

Ellerimi semaya kaldırarak boy
numu büktüm. Bir taraftan bıç· 
kınyor, bir taraftan da: 

- Allabım •• bana acı Alla
hım... Beni bu genç yaşımda, bu 

garip diyarda, gözlerimden mah· 
rum ederek süründürme.. canımı 

aJ.. buna razıyım .. fakat gözlerimi 
bana bağışla... Eğer bilmiyerek 

yaptığım bir günahım varsa, ba· 
na onun cezasını çektiriyorsan 
yeter Allahım.. tövbe.. ym bin 

kere töbe.. ı· 
Diye Allaha yalvanyordum. 

. Çok e.mi~im ki babacığım, 
dilnyada hıçbır kul, hiçbir ıstırap 
karşısında, benim fU dakika· 

da Allabı tanıdığım kadar tanı· 
mamış, cna benim kadar canı 
yürekten yalvarmamıştır. 

Tamamen felce uğrıyan göz 
kapaklanmın arasından mütema· 
diyen ılık bir su sızıyor; gözleri· 
min içi yavaş yavaı eriyerek 
tamamen boşalıyordu. 

- Ah zavallı Selmacık.. 0 

güzel gözlerin işte yavaş yavaş 

sönüyor.. biraz sonra, onların 

yerinde derin ve siyah bir boşluk 
kalacak... Sen de tıpkı o Çin 
mabudu gibi, gözlerin ebediyyen 

yumulu,, Holivudun kimbilir hangi 
sokak Laşmda bağdaş kurup 
oturacaksın. Gelen, geçen kuca· 
ğına bir iki (sent) atacak. Belki 
bu esnada bir tesadilf onu yine 
senin önüne çıkaracak. O, seni 
bu halde görecek, fakat tabii 

tanıyamıyacak. O da herkes gibi 
ıenin kucağma bir nikel parçası 
atbktan sonra senin önünden 
uzaklaşacak. •• 

Bilmiyorum, bu humma Ye 

hezeyan nekadar sürdil. Oldu
jıım yerde awnış, kalmışım. .. 

* • Kapı wruldu. Kalkıp açmak 
ıstedim. Fakat ne miimkiln ? ... 

Kıvrıldığım yerden haykırdım: 
- Giriniz .•• 
Misis Cimsonun boğuk ıesi 

bana doğru yaklaştı : 
- Sabah olalı çok oldu 

kızım... Adeta, &j'le vakti yak· 
laşb.~Bugün işe gitmiyecek misin? 

Birdenbire, iki elin biribirine 
çarpmasını müteakıp. hınlblı bir 
feryat.t 

. . - A.. A.. A... Gazleriniz 
nıçıi kapalı duruyor Mis Silva ... 

. oynumu bilkerek cevap ver
dım: 

. - Maalesef işte böyle Misia 
Cımson... Bu dünyada, yalnız 
Allahın dediği, yalnız A 'l h . t d"V. , a ın 
ıs e ıgı oluyor. 

v Bu şefik kadının yanıma otur
dugunu, beni kollarının arasına 

al~rak s~çlarımı awçlarile okşa· 
d.ıgını . bıssettim. Birdenbire ga
npsedun. Talisiz başımı okcıyan 

bu rahim ve şefık elde, an~bğın 
kadınlığın ince hislerini ve ıstı
raplarını gösteren hafif bir ür

perme, belirsiz bir titreme vardı. 
Şu anda anacığım da yanımda 

o~up t~ ben.i bu halde görseydi, 
fUphesız benı böyle ıever ve böyle 
titrerdi. 

- Fakat, kendimi çok fena 
bulmuyorum Misis Cimson ..• Göz
lerimin geceki ıshrabı çok azal
mıs.. Yalnrı kapaklarını atnmı· 
yorum. 

Hakikaten d - ı ·d· e oy e ı ı ... Misil 
C:imsont birdenbire neşelenen 
bır sesle yerinden kal':tı: 

. - Dur kızım.. Biraz ılık au 
ıle pansuman ... 

Hem ıöylüyor, hem uzaldaşı
yordu. 

• 
• Bir çeyrek kadar sllrP.n ame· 

liyattan ısonra, g6z kapaklarımı 
aralayabilelim. lık gördün.A M" . Cim 5wm şey, 

ısas sonun eodişenak siması 
oldu. 

:-- Çok ftlkür Misis Cimson. 
~~nı tamamile görüyorum. Gece, 
ıçım yana yana Allaha ettiğim 

dua kabul olunmuş .• Artık, kork· 
mu yorum. 

Dedim ve yavaş yavaş odama 
göz gezdirdim. Evet, aldanmıyor
dum. Herşeyi yine eski ren
gi , eski vanyetile görüyor-

dum. Hatta, Çangın mabudu 
bile yine o vaziyette oturuyor 
ve şimdi de bana sabır ve te
vekkül ilham ediyordu. Birden 

bire gözüm, tavana ilişti. Elek
trik ampulü, gece nasıl bırakhm
sa, yine öylece yanıyordu. 

Tekrar gözlerimi kapadım. 
Yanımda oturan ve yüzüme ba
kan Misis Cimsonun boynuna 

aarıldım. En feci bir vaziyetimde 
bana candan bir p.fkat göstere 
bu iyi kalpli kadına karşı yüzü~ 
mü uuttım. Onun titrek dudak
ları, yanaklarıma temas ederken 
kalbimde de ana hasret ve İşli~ 
yakının bütün his Ye heyecanlan 

ranlanmıştı. Ona biraz daba 
aokuldum. Kollanma biraz daha 
ııktım ve: 

- Size çok teşekkür ederim 
Misi.s Cimson.. En bunaldığı~ 
dakıkalarda bana çek insaniyet 

gösterdiniz. Artık, Holivut için 
fena ıöylemiyeceğim. Burada çok 
iyi kalpli insau.'1r da var. Fa' .nt - , 
gözu~ korktu. =~mamen anlıyo-
rum kı, ben bu ışın ehli dev 1·1 c. 1 m. 

Sinemasına da, artistliğine de 
l~net olsun. Ben artık ın ern lc 'te
lime döneceğim.. Dec'im . 

( Ar kası var ) 



10 Sayfa SON POSTA , 

Umumi Harp Nasıl Patladı ? 
Nakleden : H. R. -42- Yazan: Emil Ladt1İI 

- Kızım Doktor: Semi Ekrem• -

Art k Her Tarafta Muhaberat Evrakına 
Gizli Sansür Konmuştu 

Fransada da ayni ıeı iıidili
yordu: 

- A bas la gucrrel Vive la 
Paix l Nida lan Sen nehrinin Ha
riciye Nezaretine götüren iki 
köprüsü arasından ayuka çıkıyor, 
ayak pahrdıları Elize Sarayının loş 
pencerelerine kadar işidiliyordu. 

Londrada da ayni telaş vardı: 
- Peacef Peacel Non Warl 

Sesi ayni zamanda Trafal2are 
square'de de aksediyordu. Sulh 
taraftarları en büyük bir harp 
abidesinin tepesinden dünya aul
hlinü istiyorlardı l 

Jf 
Petresburga gelince: Bu nü

mayişler orada da yapılmış, fa· 
kat kan içinde boğulmuştur. Halk 
kütleleri üzerine polis kırbaçla, 
asker kılıç tersile yllrUmüı, bir
çok kimseler kazak ıllvan atlan 
altında kalmış, yaralanmış, daha 
ileri gidenlere de rövelverle dün
yası değiştirtilmiştir. .. 

Bu nümayişlere mukabil harp 
fstiyen ricalin (Vatanperver) de
dikleri insaular da vardır. Onları 
görmek kim istemez? Rical 
onları muazzam. mühip kütleler 
halinde görmek, şarkılarım din
lemek isler. O alayın başında, 

mesela bir otomobil gider, bu 
otomobilin içinde heykel gibi, 
vakur bir ceneral oturur. 

Mektepliler, zabitler şarkıla
ra iştirak ederler, ellerindeki 
bayraklar dalgalanır. işte o gü
zel caddelere yakışan alaylar 
budur. 

• 
Alakadar her memlekette ar-

tık mektuplara ve telgraflara 
gizli bir sansür konmuştur. 

Kalın ve (mukaddes) bir 
perde arkasında diplomatlar bal
kın ve mukabil tarafın - bu iki 
düşmanın - nazarlarından ıaklı 
bir halde mütemadiyen, serian 
harp hnz·rlıklarına germi ver
mektedirler. O harbe ki, neti
cesinde ona karar vermiş olan 
rücsanın cümlesi memleketlerin
den kaçmışlardır. Fakat bu da
kikada bütün benliklerini harp 
fikri sarm2şbr. 

ir 

O sıra dünyanın hertarafına 
yayılmış olan muhtelif sulh ce
miyetleri mefkiırecilerin sesını 
beyhude neşrettiler. Fakat netice 
şu oldu ki koca A vrupanın mu
kadderatı tek bir sınıf halk 
tarafından tayin edildi. Vakıl 
diğer sınıf bu kararı değiştirmiye 
çahstı. Fakat iktidarı elinde tu
tanlar kabil değil beyneddüvel 
ihti if.ım halledecek bir hakem 
mahkemesi teşkilinde ittifak et
miyorlardı; bilmukabele yanm 
asırdır zayıflar birleşerek kendi 
sın fları için istediklerini, insan
) ık için istedik?erini kurtarmak 
Se\.dasana düştüler. Filozoflar, 
hukuk müderrisleri mensup 
oldukları mi~letJere kendi sulh 
düşüncelerini a~lattılar, fakat 
dinletecek salon bulamadılar. 

* Halkm harpten ve Devletlerin 

,. 

imparator Şarl Avustar.qa tacını böyle giydi 
ihtirasından bir beklediği yoktu. karar budur. Fırka münazaalan-
Sabit nazarları alayların, nutuk- na, program tadillerine rağmen 
ların, muzikaların sahte perde- bunlar yaşadı ve her iki senede 
sini delip geçiyor; sairfilmenamlara bir yeniden ilAn edilerek milyon-
hls haller ile, düşmanları denilen larca taraftar kazandı. Kırk sene 
kardeşlerinin sert ve kemikli süren sulh fikirlerini artık cezri 
parmaklarını arıyor, harp bil· bir ret verip ilAn etmek zamanı 
basıa amele sınıfına fenahk ya-

gelmişti l 
pıyor; onu hem ekmeğinden hem 
de kanından ediyordu. Kont Berchtoldun ültimatomu 

,.. bu sahada bir dönüm, bir iptida 
Lozan kongresinde amelenin noktası teşkil ediyordu: 

harp aleyhinde ittihaz ettiği ilk (Arkası vu ) 

Geçen Haftaki Bilmece
mizi Doğru Halledenler 

Birer Adet Muhhra 
Defteri Kazananlar 

( DünkG nüıhadan devam ) 
Adana Orta Mektebi 310 Mus· 
tafa, İstanbul 47 inci İlkmektep 
talebesinden Necmi, Pehlivanköy 1 

Akarca muallimi hemşiresi İsmet, 
Zonguldak Orta Mektebi 12 
Fuat, Ankara Musiki Muallim 
Mektebi 142 Cafer Tayyar, 
Adana Orta Mektep 178 M. 

dnan, Kac!ıköy Caferağa mahal
lesi Hacı Ş~krü sokak 1 O Jülide, 
Maltepe Askeri Lisesi 2655 Nuri, 
Adana Orta Mektep 362 Meh
met Emin, Beyoğlu Dokuzuncu 
Mektep 406 Emine Semahat, 
lstanbul Kız Orta Mektebi 371 
Hikmet, Ankara Erkek Lisesi 
47 Ziya, Adana Orta Mektep 5 
Ömer Kemal, Adana Cümhuriyet 
Mektebi 953 Şevki Suat, Adana 
Orta Mektebi 521 Abdülhak 
Cahit, fsparl:ı Orta Mektebi 11 
M. Reşat Bey ve Hanımlar. 

Birer Adet Kart Kazanlar 
Adana Orta Mektebi 349 

Sabahattin, Aydın Gazi Paşa 
Mektebi 322 Niyazi, Ankara 
Erkek Orta Mektebi 270 A. 
Hikmet, İstanbul Birinci lıkmek
tep talebesinden Muzaffer, Konya 
Erkek Lisesi 652 Hasip Hüsnü, 
Keşan Zafer Mektebi talebesin· 
den Efdal, Aydın 1 Eylül Mek
tebinde t 18 Ruska, Adapazarı 
Rehber Mektebi 196 Mes'ude, 
Adapazarı Orta Mektebi 164 
Fevzi, Adana Lisesi 75 Enver, 

İstanbul 44 üncü flkmektep 362 
Kemal, Konya Erkek Lisesi 111 
Mecit Ali, Beyoğlu 41 inci mek· 
tep 183 Umran, Kabataş Liscsin
de:ı 46J M. Kazım, Adana Tcpe
bağı 561 Talat, Adana Ticaret 
Mek!ebi 253 M. Kemal, Maltepe 
Askeri Lise 2664 Nihat Yılmaz, 
Nişantaşı Kız Orta Mektebi 
385 Neriman, Adana Ticaret 
Mektebi 324 N. Remzi, Ankara 
Erkek lisesi 44 Muammer, Aydın 
Gazi Mektebi dördüncü smıftan 

Sabahattin, Eyüp Askeri San'at 
Mektebi 1 19 Mustafa Nurettin, 
Kadıköy Erkek Lisesi 540 Ömer 
Faruk, Uzunköprü Bursa Komi
seri Hakkı Bey kızı Hikmet, 
İstanbul 49 uncu Mektep 104 
Emine Sacide, Adnna Orta 
Mektep 355 Mustafa, Edirne 
Lise 168 Saduliah, fzmir Emlak 
Bankam memurlarından Nejat 
Bey kerimesi Nesrin, Ankara 
Gazi M~allim Mektebi 426 Şükrü, 
Kanlıca, 36 ıncı Mektep 61 
Fahrettin, Ankara Erkek Lisesi 
63 Hüseyin, Eyüp Orta Mektebi 
308 Selabattin, Gelenbevi Orta 
Mektebi 97 Mustafa, Ankara 
Kız Lisesi 1 O Nihal, Adana Orta 
Mektebi 265 Ertuğrul, Anadolu
hisan 34 üncü Mektep 139 Meh
met Ata, Uşak şeker fabrikasın
da Rahmi, Ankara Erkek Lisesi 
714 Kamil, Emirgan lstinye 
yolunda Şevket Hamm yalısında 
Refia, Ankara erkek lisesi 29 
Muharrem Bey ve Hammlar. 

SON 

KAnunuevvel 25 

r 

BiKATE 
Bu Sütunda Hergün 

Muharr iri : Sakip 

ÇOCUK AŞKI 
-t-

Onu göreli çok oldu. Daha 
ozaman göğsi1 bile kabarmamış, 
adeta bir çocuktu. Beni ilk gör
düğü gün kaçmış, annesi onu 
yanıma bile bin müşkülatla ge
tirebilmişti. .. O gün ve o ilk 
duruşunu mümkün değil unuta
mam. Saçları karmak~ rı şıktı. 
Üzerinde kolsuz ve kısa bir el
bise vardı. Başını sağa doğru 
eğmiş, ellerini biribirine ki!itle
mişti .. Duruşu çok amma çok 
masumane idi. Gülüyordu .. 

İlk bakışta sevimli ve güzel, 
ayni zamanda fazla yaramaz ele 
avuca sığmaz bir çocuk karşısın
da olduğumu hissetmiştim. Ne 
çabuk la arkadaş olduk. Tanıdı
ğımızın haftasında idi galiba .. 
Henden hiç ayrılmaz oldu. 

Bana uzun senelerin mahsulü 
olan itiyatlarımı bile terkettiri
yordu. Kim? Beni kendisine aş
kıle bağlıyan bir sevgili mi? Ha
yır.. Ufak bir çocuk.. Kaç kere 
elimden gazetemi alda fırlattı ve 

lben hiç kızmadım. Kaç defa ci
garamı ağzımdan kaptı attı 11 iç
me,. diye. İtiraf edeyim ki; bu 
yavrunun yanında cigara· içmek 
için tereddüt etmiye baş:adım. 

Bazı günler şu da aklıma 
geliyordu. Hergün sevip okşadı
ğım, bazı gönler de ağlattığım 
bu yavruya gönül mü verdim 
yoksa? Bunu düşünürken bile 
kendi kendime güler ve " müm
kün değil mümkün değil ,, der
dim. Yalnız gülme değil, utanır
dım da... Birgün ufak bir hadi
se, hislerimde büyük tahavvüller 
yapb. Bir cuma günüydü bir
çok dostlarla beraber 0 Pınarlı 
bahçe ,. ye gitmiştik. Tabii kü
çük dostum.... da beraberdi .. 

Yeni tanıştığım muallim ha
nım da orada idi. Onunla ko· 
nuşudcen küçük dostumu birden
bire kaybettim ve gidinceye ka
dar bir daha görmedim de .• 
Akşam eve dönüyorduk.. Benden 
uzak durduğunu iyice anladım 
yanıma çağırdım ve: 

- Darıldım sana yavrum 
dedim. Dün bahçeye gidelim de
ye ısrar eden sendin, bügün be
n\ bırakıp giden yine sen.. Böy
le arkadaşlık olur mu? insan 
arkadaşını yalnız bırakır mı hiç? 

Kendisinde şimdiye kadar 
görmediğim ve ümit etmediğim 
bir ciddiyetle cevap verdi. 

- Fakat yanhz değildiniz ki! 
Yüzüne ve gözlerine dikkatle 

baktım. Küçük dostum bir an 
içinde herşeyi anlıyan yetişmiş 
bir genç kız ve kıskanç bir sev
gili olmuş gibiydi.. 

Bu sadece ufak bir kızın kıs
kançlığına benzemiyordu. Likin 
bu yavru başka türlü nasıl düşü
nebilirdi. Bu dakikada şuna iman 
ettim ki: Bu çocuk görUndüğU 
gibi basit ve yaşı kadar çocuk 
değil. Hassas çocuk tam on bet 
gün b ~nimle eskisi gibi konuş
madı. Şakalaşmadı ve bazı gün
ler benden kaçmadı bile. 

Bir gün kendi kendime kız
dım. Bu küçükle neden bukadar 
alakadar oluyorum. Ben de aşkın 
alfabesini yeni heceliyen acemi 
bir mektepli gibi bir mektep kı
zının aşıkı mı olmuştum .. 

Aşkım bu kadar iptidai ve 
aradığım kız bu kadar basit idi 
İse neden seneJerdenberi gönUl 
boş ve kalbim aşka kapalı kal
mış acaba?!.. 

Fakat küçük ve şen arkadaşı 
büsbütün unutmak ta istemezdim. 
Perşembe gecesi dans için top
lanmışbk.... nin darılmasına se
bepaolan muallim Hanım da ora
da idi..... yi dışarıya çağırdım: 

- Benimle dansedecek misin 
dedim. 

- Biraz rahatsızım dedi. Son
ra dedi. Sonra b en iyi danset-

r 
mesini de bilmem. Muallim ha
nımla yapsanız!.. Elini tuttum. 

- Hayır dedim seninle yapa· 
cağım. 

- Peki dedi .. 
Eli elimdeydi ateş gibi yanı· 

yordu: Sesi titriyor ve heycanı 
lambanın dışar .ya vuran hafif zi
yasında bile hissediliyordu .. 

- Nen var .. Dedim. 
Sustu. Sağ elim ihtiyarsız bir 

hareket le başına gitti. Saçlarını 
okşadım. Başım eğildi, lakin bir
denbire doğruldum. Az kalsın saf 
bir mektep çocuğunun kalbile 
oynıya ~aktım. 

Artık dansetmek te istemiyorduıu. 
Fakat bunu istiyen bendim .. Dan .. 
sederken başını cmuzumun üzerine 
bıraktı. Gözlerinde mes'ut bir ttt* 
bessüm vardı.. Ayrılırken: 

- isterseniz dedi bir daha 
oynıyalım .. Oynadık. Hem bir· 
çok defalar daha... Bu dans ge· 
cesi " Pınarlı bahçe " de doğan 
kırgınlığı ortadan kaldırmış ve 
ben küçük dostumun yine sami· 
mi ve candan arkadaşı olmuştum. 

Bir gün takvimin bir yaprağı
ni yırtarken 

- Ne, dedim çok değil bir 
haftam kalmış .. 

Bu cümle... nin neşesini ka
çırmış ve onu durgun bir kız 
yapmıştı. Giderken son sıktığım el 
onun idi. Bana güzel bir def ter 
hediye etmişti ve demiişti ki: 

- Hikayeleriniti buraya ya· 
zarsanız beni hatırlamış olursu
nuz belki! •• 

-2-
Uzun ve yorucu vazifeler bir 

türlil bitmiyen işler bana değil ..• 
gibi kendimi bile onutturmuştu. 
Yorgun ve neşesiz bir günüm
deydi.. Elimi albüme uzattım. 
Karıştırıyordum .. Muhtelif gruplar. 
Tek resimler. Mazi olan gah acı, 
gah tatlı ve ekseciya aranan 
hatıraları canlandınyordu.. Bir 
·yaprağı daha çevirdim. Fakat 
burası boştu.. Bir iki dakika dü· 
şününce burada kendi resmimin 
elması HiLım geldiğini hatırladım. 
Belki düşmüştür diye düşündüm .• 
Fakat biraz eğilince çok ince 
zazılmış bir yazı farkettim. 

Bunu okumak kolay olmadı. 
Lakin sonunda okudum: 

" Biliyorum ki, çalmak çok 
fena. Fakat kalbimi çalanın ben 
resmini çalarsam bilmem ki af· 
fetmez mi? .• ,, 

Altında hafif ve pek az belli 
bir 61 N ,, harfı vardı.. Hafızamın 
yardımma sığındım. Tanıdığım kız· 
ların isimlerini birer birer oka· 
dum .. Bunlar da "N., ile başlıyan 
kimse yoktu.. Yazı bana pek ya
bancı değildi. Lakin kimin di? 
bulamıyordum bir tilrlil .. 

Hem düşünüyor, hem albümün 
yapraklarım seri seri çeviriyor
dum .. Birden durdum. Karşımda. . . 
tek büyük bir resmi vardı. Gü· 
lümsiyen yüzile imdadıma yetişti. 
Şimdi anladım. Benim çoktan 
ismini bile unuttuğum ufak dos· 
tum demek seviyordu beni! ... 

O gün akşama kadar ve o 
gece sabaha kıdar hep onu dü· 
şündüm.. Aradan tam üç uzun 
sene geçmişti.. O şimdi tam 
çağında idi. Yaşı yirmi bireyak· 
}aşıyordu. Üç sene evvelki dos
tumun büyümüş, kemale g lmiş 
halini şöyle bir göz önüne geetir· 
dim .. Herhalde çok güzel bir kız 
olmuştu. Belki de şimdi bu daki· 
kada bir genci bahtiyar ediyordu. 
Amma kendisi bahtiyar olmuş mu 
idi acaba?.. Bence tabii. Hala 
beni sevecek değildi ya. Bu toy 
bir mektep kızının aşk zannettiği 
ufak bir histi. Zaman onu şüp· 
hesiz ki, unutturmuş olacaktı .. 
Ben de onun yanında iken sev· 
giye yakin veya sevgire. benziyen 
hisler duymamış mı ıdım. 

Socau 1an• 
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Zoulu lsyanı 
Anlattığım lıidiselerden a1 

ıarnan sonra gazete!er (Natal) da 
•~kin Zauluların isyan ettikleri-
111 haber verdiler. Ben şabserı 
bu adamlara karşı herhangi bir 
nefret hissi beslemiyordum. Fa
~at ozaman İngiliz lmparatorlu
~~nun beşeriyete saadet vermek 
•çın halk ediliğine kanidir. 

Safdilane bir sadakat hissi 
beni lngilterenin fenalığını iste· 
llıekten menediyordu. Binaenaleyh 

bu isyana sebep olan haklı dü
f Ünce benim kararım üzerinde 
tesir yapamazdL 

rendiğim zaman niheyetsiz bir Bizim gelmemizi bu biçareler için 
memnuniyet olduğunu hissettim. bir nimet addediyor ve çok 

Nöbetçi Sıhhiye .zabiti biz~ memnun olduğunu ı8ylüyordu. 
hoşamedi beyan ettikten sonra Bu mukaddimeyi müteakıp bizi, 
beyaz ırka me?sup . ol.anlanla~kan pansuman levazımı vererek sey· 
Zculuları tedavıden ımtına ettı -

}erini, binaenaleyh yaralarının kan- yar hastaneye götilrdil. 
k·ran olmıya yüz tuttuğunu anlath. (Mabadl yarın) 

Amerikan Kaçakçılık 
Aleminde Kanlı Bir Vak'a 
Jak Dujanonu Düşmanlan Sessiz 

Bir Surette Ortadan Y o ( Ettiler 
Jale Diyamon 'un muhakemesi 

uzun sürdü ve Jüri Heyeti beş 
saatlik bir müzakereden sonra 
ademi mes'uliyetine karar verdi. 

25 KAnunuevvsl 931 Cuma 
lstanbul- (1200 metre, S kilovat) 

18 gramofon, 19,S Nermin ve Vedia 
Hanımların iştiraki ile birinci kısım 
alaturka saı, ıonra Anadolu Ajansı 

haberleri, 20,S Darülbedayi aan'atkir· 
lan tarafından komedi, inci Hanıman 
iştirakilc ikinci kısım ıa:r, 22 tanio 
orkestra, borsa haberleri. 

Heilsber2' - (276 metre, 75 kilo
vat ) 20 halk konseri, aonra cazbant. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat) 
Saat 20 den itibaren Çek istasyon
larından Transmisyon. 

Mühlakcr - (360 metre, 75 kilovat) 
20,15 Vagnerin iımini taşıyan Mai .. 
teninger iımini taşıyan operesı. 

Bükreş - (394 metre, 16 kilovat) 
19,25 cazbant, 20,S operadan nakil. 

BeJgarat - (429 meue 25 kilo
vat) 21 opera doetoları 21,30 hikaye 
kon5er. 

Roma - ( 441 metre 75 kilont ) 
21 Le barin uMavi Maıurka,, ismini 
taşıyan opereti. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19,30 Bayader opereti, 22,05 akşam 
konseri. 

Pe, te - ( SSO metre, 23 kilovat t 
19,30 opera binasından naklen Janos 
Vıtecz opera11. 

Varşova- ( 1411 meh'e, 153 kilo
vat) 20 Vilnadan nakiJ, 20,45 Tiberi'· 
ten nakil, 22 dans haYalan. 

Berlin - (1635 metr~ 75 kilovat) 
20 Şarletenburg tiyatrosundan naklen 
Arobadour operası. 

26 Kanunuevvel 931 Cumartesi 
~tan bul - (1?00 mdre, 5 kilovat) 

18 gramofon 19,0S bedayii muıi· 

kiye heyeti tarafından konser, Ana• 
do:u ajansı haberleri. 20,5 gr:ımo· 
fon neşriyab. 21 Belkiı H~nımın 
iştirakile alaturka ikinci kısım aaı. 
22 atüdyo or~e. .. traıı, borsa haberleri. 

Hcılsberg - {T76 metre, 75 kilo
nt) 20 büyük fen gece:. 

Brüno - ( 341 metre, 35 kilovat} 
19 dan itibaren Çek lstasiyonlan.,.. 
dan nakil. · 

Müh'aker - ( 360 metre, 7S kiloı 
vat) 20,05 Stütgart musiki salonun· 
dan nakil, 22,50 Frankfurttan naldL 

Bükreş- (394 metre, 16 kiluvat) 
20,40 gra nofon neşriyatı, 21 ( Hoff. 
mansthal ) ın " Herkes •• ,, piyesi, 22 
orkestra. 

Bclgnt - (429 mdre, 2,S kiJont) 
20 Zağrcp operasından nakil. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat) 
21 henüz iımi taayyün ctnıiycn bir 
t :yatrodan nakil. 

Viyana - (517 ml"tre, 20 kilovat) 
20 Her Sonator iı.ıimli komedi, 'll,'5 
Viyana musikisi. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat) 
19,45 ( Lehar) ın Der Kastelbindu 
opereti. 

Varşova - (4411 metre, 156 kilo
nt) 20,.ı.S hafif musiki, 22,55 t.friko, 
23 dana havaları. • 

Bcrlin- ( 1635 metre, 75 kilovat) 
20 orkestra, 21,50 operadan naklea 
Oic Mciatorsinger operası. 

.. Natal,. da bir gönüllü alayı 
\'ardı. Bu alaya hariçten başka
ları da dahil olabilirdi. Bu alaym 
İsyanı bastırmak üzere seferber 
hale vazedildiğini ~rendim. 
Kendimi .. Na tal ,, lı bir vatandaş 
adettiğim ve bu topr~ğa .s~
llıiıniyetle merbut oldugum ıçın 

Amerika içki kaçakçılılığımn 
doğurduğu facialar hakkında 
"Son Posta,, karilerinin haylice 
malümatı vardır. Fakat neşir va· 
sıtasile ve nihayet, kablo ve tel· 
graf yollarile bize kadar intikal 
eden bu haberlerin hakiki vazi· 
yeti ancak ve o da çok karanlık 
bir şekilde ifade ettiğini kabul 
etmek lazımdır. Bu kaçakçılığın 

Bu hadiseyi tes'it etmek için 
Jak Diy&mon ile kansı ve ah
bapları bir eğlence tertip etmiş
lc rdi. O gece sabaha kadar yiyip 
i~tiler, eğlendiler. Jak Diyamon 
ise bu eğlenceden sonra evine 
gidemiyecek bir vaziyette değil
di. Düşmanlarımn kendisine fena 
bir oyun oynamalarından çekini
yordu. En yakın bir lüks otele 
girdi ve yath. Az sonra, yanda
ki odaya saklanmış olan bir 
a•::lam çıktı, elinde tuttuğu elek
trik fenerini Diynmonun yüzüne 
çevirdi ve başına üç kurşon 

ı ı lıb. Sonra yine geldiği gibi 
sessizce ortadan kayboldu. Jak 
Dijamon derhal ölmüştü. 

_ Dikkat: Dercetmekte oldu~muz pr<>&"ram1arı::ı Avrupayı alt 
olan kıımı vaaati AYrupa saatine ıröro tanı.im cd.lmi Jtir. 

İıtanbuJ saatine tatblkı için Anupada aaat ( 12) old .ı,tu 
ıaman lstanbulda ( 1) e ıreldi2'l farzedilmc tid;r. 

Unıumi valiye Lir mektup yaza· 
rak icabında Hintlilerden mürek· 
kep bir sıhhiye alayı teşkline 
amade olduğumu bildirdim. Vali 
hana müspet bir cevap gönder-

di. Ben bu cevabın bu kadar seri 
geleceğini ümit etmiyordum. Be
reket •ersin ki, mektuba gönder
ıneden evvel her ihtimale kar'1 
lcap eden bütün haz:ırlıkJan 
Jap~ım. Verdiğim k~rar~ 
röre ben Y ohanncsburg daki 
tvinıl bırakacaktım. Polak daha 
1'üçük bir eve taşınacak, refikam 
da ( Föniks ) e yerleşecekti. Zev
ttm karanlDI derhal tasvip etti, 
esasen hayatın herhangi bir. h~
disesinde verdiğim herhangı b!r 
kararı itirazla karşıladığını hıç 
hatırlamam. 

Hulasa, bu vaziyet karşısında 
•alinin cevabını alır almat adam 
topfamnk üzere ~Dürban) a git
linı Esasen kuvvetli bir müfreze

ye ihtiyaç yoktu. 24 kişilik b~ 
kıt'a teşkil ettik. Bunların bır 
kısın1 serbest bir kısmı da mu
kaveleli işçilerden ayrılmıştı. 

Sıhhiye heyeti benim vazife-ni 
kolaylaşbrmak içilı muva~t 
kaydile bana başçavuşluk rut-
besi verdiği gibi seçtiğim üç 
kişiye de çavuşluk ve onbaşılık 
tevcih etti. 

HAdise mahalline vardığımız 
laman ortada isyan kefüneti ile 
tavsif edilebilecek hiçbir şey 
oll?ladığım gördüm. Hafif bir 

karııpl.lığm •isyan,, halini alınıJ 
RÖriinmesinin sebebi "loolu,, ka
hilesi kendisinden istenilen 
Yeni bir vergiyi vermekten imtina 
etnıiş ve kabile reisinin de 
Parayı istemiye gelen çavuşa 

hüamı etmiye kalkışmış olması 
idi. Fakat sebep ne olursa olsun 
ben külliyen "Zoulu,, larlo bera· 
berdim ve burada bize tevcih 
tdiien başlıca vazifenin '' Zoulu ,, 
lan tedavi etmek olduiwıu öi· 

tahribatı iki türlü oluyor: 
1 - Fena dereceli alkollerle 

ballc uhirleniyor. 
2 - Altın ticareti yapanlar 

arasında sönmez rekabet kini 
uyanıyor ve bu yüıden cinayet· 
Jer biribirini takip ediyor. 

içki ticaretinin doğurduğu re· 
kabet yüzündan işlenmiş soo bir 
ciuayet vardır ki, bu rekabete dü· 
şen kimselerin birbirini nasıl 
amansız. sure.tte takip ettiklerini 
gösteriyor. 

Bu defa, kaçakçıların öldür-
dükleri Jak Diyamon isminde.ki 
meşhur bir hayduttur. Bu şerır, 
şimdiye kndar birçck cürümler
den (26) defa mahkeme huzuru
na çıkmış ve her defasında be
raat kararı almak yolunu 

bulmuştu. 
Son defa, bir kamyon şofö-

Nice sonra yapılan tahkikat, 
otel civarında gayet güzel bir 
otomobilin durduğunu, meçhul 
bir adamın bir otomobile binip 
uzaklaştığını meydana çıkardı. 
Fakat bu vahşice cinayeti kim 
işlemişti veya kim işletmişti? 
Burası meçhul katdı. 

Hadisenin dikkate faynn olan 
noktası fudur ki Jak Diyaman 
esasen kendisini emniyet altında 
hissetmiyordu. Bir müddet ev· 

M. Mak Donaldm Beyanatı 
Londra 24 - M. Mak Donald, 

Bal mütehassısları raporunun, 
yakında nktedilecek Hükümetler 
konferansının müşkülatıru göster
mekte olduğunu söylemiştir. 

Alman - Rus ltilafı imzalandı 
Berlin 24 - Alman İktısat 

Nazın ve Rusya sefiri Berlin 
rrotokolunu imzalamışlardır. 

vel İngiltcreye gitmek istemiş, 
İngiliz Hükumeti kabul etmcmiş
tL Her nasılsa Almanyaya girdik
ten sonra oradanda dışarı atıl
mıştı. Son uğradığı bir suikast te 
düşmanları, üzerine tam (32) kur
şun sıkmış, hepsini de vücuduna 
isabet ettirmişlerdi. Fakat Jak 
Oijamon bu yaralard~ n mucize 
kabili olarak ln.ırtulmuştu. Kaçak· 
çılık, bu şerire ( 32 ) milyon ka
zandırmıştır. 

rün~ sokak ortasında ortadan 
yok ettirmekle itham edilmişt!. 

~~~~~~~~~~r.~~~ 

Gi!lhane Hastanesinde Meccani Muayene 
Güllıane hastanesinde 

Günler 

Cumartesj 

Pazar 
• 

Pazartesı 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

meccani muayeneler için bir liste hanrlanmışbr. Listeyi aynen yuıyoru.z: 
Hastalıklar Muallimlerin İsimleri 

Cilt Haatalıldan Muallim Talil Bey 
Kulak. bo~a:r., burun hastalıldan Muallim Sani Yanr Bey 
Llrar yolu haatabklari Muallim Fuat Kimil Bey 

Gi5% haatahkları Nuarim Niyazi ı.a.et Bey 
Dahili hutahklar Muallim Abc!ülkMilr Bey 
Akıl Ye ıinlr butahk.lan Muallim Nawa Şakir Bey 

Hariciye ha1tahklan 
ltulak boAaı burun hu. 
Muaj ve tcduil mihanild 

Kadın n do~una haıtalıklan 
Dahili hastalıkları 
idrar JolU hastalıklar 
Akı) ve ıiniı hastalıklar 
Rontkcn muayenesi 
Göz hastalıkları 
Cilt hastalıkları 
Masaj ve tedavii mibanild 
Hariciye hastalıkları 
Kadın ve doium ha.stahkluı 

Muallim M•rat B. 
Muallim Sani Yayer B. 
Muallim Şemae.ttİD B. 
Muallim Refik Münnr Bey 
Muallim Süreyya Hida,-et Bey 
Muallim Fuat Kimil Bey 

• Nazım Şakir B. 
,. Şükrü Emin 8. 

Muallim Niyazi ismet B. 
Muallim Talat B. 
Muallim Şemsettin B. 

,. M. Kemal Bey 
• Rcf ık Münir Be, 

Macar Moratoryomu 
Budapqte 24 - MnJiye Na

zın beyanatta bulunarak, Maca
ristanın taahhütlerini yerine getir
meği son derece arzu ettiğini 

tediynta ait ilin edilen kısmi 

moratoryomun bir sene muteber 
olduğunu ıöylemiştir. 

Yeni Neşriyat: 

Kutlu Ağaç, Ceviz Ağacı 

Kastamonu Mel-..'usu Hnsaıı 
Fehmi B. bu isimle yazıp çıkar
dığı küçük bir kitapla çok mllr 

him bir memleket meselesine 
temas ediyor. Hasan Fehmi B. 

ceviz ağaçlanmn bir memleketi~ 
hayab olduğunu ispat ettikten 

sonra son senelerde bu ağaçların 

ufak menfaatler uğruna kesilip 

mahvedildiğini anlatıyor ve cevİI 
yetiştirme hakkında öğütler ve-

riyor. Kitap sahibi son söz ola• 
rak diyor ki: " Üç yüz dip ceviz 
diken %engin olur. Oğulları, to
nmlan yoksulluk görmez. On 
dönüm tarlaya ceviz diken Mı.r 

tahYilİW almış demektir. " 

l'otolra/ Taltlili Kııp:J"!I 

Tabiatı.lal a;r-.. k latlrtr• '"'& 
lototrafuıuı 5 adet lıapos He blr· 

Ukte z!Sııderlııb. Foto}rafııııı aar.171 

tabidir ve lada edll .ner. 

latm, m .. ı.:ı 
veya UD'atl 

Ha•ıl ıaallorüa 
cevabı? 

Foto}raf lnti7ar 
eJccek ml/ 



12 Sayfa SON POSTA 

Öksürenlere: KATRAN HAK K 1 EKREM 

10 bGyük 
mGUfat 

> Menfaatini sevenler, mobilyalarını 

Marangozlar mobilya satış yerinden 
almalıdırlar. Tediyatta· kolaylık, Galata postanesi karşısında 

ı,. Tiirk Maarif Cemiyeti l\1ektep Defterlerini 
HER YERDE ARAMAK VATANI BiR VAZİFEDiR 

Gümrüklerde ithalatı tahdit kararnamesi dolayısile 

FiA TLARDA ZAM DEGIL BiLAKiS 

TENZILA T YAPILMIŞTIR. 
lstanbul Fincancılarda Ş A R K Han No. 18 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 

İşsiz kalabilirsiniz, 
Hasta olabilirsiniz; 
Başınıza bi" felaket gelebilir. 

Ah ·benim de bir 
Kumbaram olsaydı ! .. 

Demek fayda vermez 1 

( Türkiye İş Bankası ·ı 

Cilt ve dlhreYI hastalıklar Mütehassw 

DOKTOR 

Abdurrahman •• 
Om er 

latanbul emraa 

Ankara caddesi 
atlhrevlye dlapanıerl Sertabibi 

ikdam Yurdu karşısnda No. 71 

Haliç iskelelerinde mazbut 
bet kalemde 1068 köknar yu

murtalık 9 gürgen dolap 4 ka
ym kerestesi 10 kayın direk 46 
çam IAta 8 met:; direk 43 çam 
kerestesi 3-1-932 Pazar gtlnil 
ihale edilmek lizere milzayedeye 

ç•kanlmıştır. izahat almak iste
yen taliplerin orman müdüriye

tine ve yevmll ihalede saat Dçte 

defterdarlık binasındaki ihale 

komisyonuna gelmeleri ilAn 
olunur. 

Z AY 1 - Maaş almakta ol
duğum tatbik mühilrümll zayi 
ettim. Yenisin! alacaiJmdan eaki· 
sinin hükmü yoktur. 

Ayna1ıçeşmede lnceku ıokak 

Bursada otomobil malzemesi acen• 
te1i ve biraderi Fehmi Ef. mataıa· 
amda mukim iken elyevm ikametgi• 

hı meçhul bulunan :·fotı6r 
Hüseyin Efendi. 

l.t. 3 findl icrıuından: 931-1265 
J. J. Hohttraser ve tGrekilı Llmitet 
Şirketinin 207. 75 doların Türk pa· 
raaile muadili bulunan 415 lira 50 
kurutun maafaiz ve masarif ve yfiz. 
de on Dcreti vekalet tediyesini natık 
ödeme emrinin ı.ahrındaki meşruhat
ta ikamctgahınızın meçhul bulundu· 
ğu ve bu sebeple tebligat yapılma· 

dığı zikredilm~sine binaen tebligatın 
ilanen yapılmasına karar verilmlıtir. 
Tarihi ilAndan itibaren btr ay zar• 
fında müracaatla bir itiraz dermeyan 
eylemediğiniı ve anı takip eden (8) 
ıüıı zarfında borcu eda nya borca 
yetecek mal irae eylemedi~inia ıu. 
rette gıyabıoııda muamelltı ieralye
ye duam olunacafı mezkur ademe 
emrinin teblitl makamına kaim ol
mak Cixer• ilia olunu. 

Dr. Celal Tevfik 
ZilhreVI ve idrar Yolu 

Hastalakl 111 Mütehn11ııı 

Sirkeci, Muradiye caddeai 
No 35. Saat. 2 .. 6 

ALEN1DAR VAPURLARI 
Karadeniz Postası 

MİLLET 
Vapuru 26 Kanunuevvel 

Cumartesi 
günü akşam saat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle ( Zongul· 
dak, inebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, Rize ve 
Hope) ye azimet ve ayni iske
lelerle ) Görele ve Ünye ) ye 
uğrıyarak avet edecektir. 

Müracaat mahalli: İstanbul 
Meymenet hanı Alemdar zade· 
ler T clefon: 2. 1154 

Gülhane Haıtaneai ürolojı muallimi 

Dr. FUAT KAMİL 
Avrupa tetkik seyahatinden 

avdet etmiştir. Telefon ı 20902 

Adres : Babılli • Türk Ocağı 
aırası Süreyya Bey aparbmanı. 

.-.~ı.\ MARKA 

HUTCHINSON 

epo t1e acen ası 
'oreno Algrantl 
lstaobul Sirkeci Y eııi HH 6-1 

g{ımr6• ar\ı..,ında( 

I 

Mukaddema btanbulda Alyanak 

hanında 19 numarada iken halen 
ikametgahı meçhul bulunan Abdül· 
keriaı ve Yusuf Mazhar Beylere: 
lst nbul ikini icra Memurluğundan: 
Artak Babtiyu Efendinln 9 niaan 

1
1333 tarihli bir kıt'a bono nıuciblnce 
alacatı bulunan ( 450 ) dört yGa elll 
liranın tarihi talepten itibaren maa 
faiz ve maaarif tahıiJl talep eylemit 
ve talebi vaki üzerine tekemmill 
eden muamcltb icraiyeyl mOtakıp 

ablere ait oldutu nlacakh tarafından 
' dermeyan ve lıacrı talep olunaa bir 
kıt'a Oımanh itibari Milli Bankaatnın 
( 165993 ) ili ( 166012 ) numaraaını 

ihtiva eden ve 3 nu • lu fala kupon• 
!arından itibaren diğer kuponların 

klff eal me•cut bulunan tahvilinlz tahb 
hacze alınmııtır. Tarihi ilandan IUba· 
ren ilç ~n zarfında borcunuzu tesvi-

ye veya kanunun tayin eylediği ıeralti 

tediyeyi kabul eylemediğfoiz ve Jlk 
takıiti de pe4in vermediğ'iniz takdirde 
lıbu aç ıünün hitamını müteakıp 31 
kinunucvvel 931 tarihine mfisadif 
perşembe günü ıaat 10 dan 12 ye 
kadar lstanbul eaham ve ta hvilat 
borsasında açık arttırma ile aatıla
cağı malUmunuz olmak Ye Hbf 
ihbarile tediye ihbarı makamına ka· 
im bulunmak üı:ere ilanen teblikl 
keyfiyet olunur. 

Dr. A· KUTIEL 
Cilt n ıilhrevt butalıklu müte
ban111. KaraldSy biiyQk mahallebioi 
yanında 34 

EMLAK ve EYTAM BANK ASI iLANA Ti 

EMLAK VE EYTAM . BAN 
KASINDAN 

Adanada Satılan Sinema 
1 - Adana da Hammaliye mahallesinde Durmut Ata aoka~ 

624 arşm murabaı saha üzerinde mebni ıinema binua 398 arp11 f//11!: 
rabbaı vüs'atinde bu binaya muttasıl arsa ile birlikte n bedel 
senede üç taksitte ödenmek f&l'lile satılıktır. 

2 - Arsa ile beraber bu sinema binasnua mukadder la~ 
(9.000) liradır. Teklif edilecek bedel bu miktarm fevkinde olacaktlt• 

3 - Verilen bedel haddi liyık olduğu takdirde ihalesi icra .. 
Olmadığı surette ise pazarlık için kendisine teklifte bulunulabilir. 

4 - Müzayedeye iştirak için 500 liralık teminat ftrilmeai 
dar. Bu teminat verilmedikçe teklif nazan itibara alınmaz. 

5 - Satın almak arzusunda bulunanlar tekliflerini Ank 
Emlik ve Eytam Bankası Umum Müdürlüğüne 31 Kinunuevvel 
tarihine kadar vAsıl olmak ilzere taahhütlü mektupla bildirirler. llt 

I 

1 • 1 lstanbul Belediyesi llinlan- 1 lf. 

Su Korucuları ve bent muhafızları için imal ettirilecek 21 
takım elbise ve 21 kaput pazarlıkla yapbnlacaktar. Pazarlak 
28 - 12 - 931 pazartesi günüdilr. Pazarlığa iştirak etmek için 110 
lira teminat akçesi lazımdır. Teminat akçesi nakten kabul edilmelo 
Ya Belediyeden irsaliye alınarak bankaya yabnlıp alınacak 
makbuz veyahut bükOmetçe muteber tamnlDlf bankalardd 
getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu tekilde teminat makblll 
veya mektubu ile pazarlık gUnü saat on bete kadar LevUUll 
Müdürlüğüne müracaat edilmelidir. 

İstanbul P.T.T. Başmüdüriyetinden: 
Muhtelif eb'atta kestane cinsinden 350 adet telgraf clirel' 

10 - 12 • 931 tarihinden itibaren münakasai aleniye auretile ınt' 
nakasaya vazedilmiştir. Münakasa 30·12· 931 tarihinde aut 14 tt 
yapılacaktır. Taliplerin %7,5 yüzde yedi buçuk teminata maT* 
katclerini hamilen yevmi meıkdrda Başmndlriyette 
komisyona •e prtnameyi a-6rmek isiyenlerin de herılD 
yet kalemine müracaat eylemeleri. (4341) 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

11. ci tertip 6. cı keşide 

11 Kanunusani 1932 dedir. 

BÜYÜK iKRAMiYE 
200,000 liradır. 

Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 15.000, 10.000 
Liralık ikramiyeler ve 1 O O. O O O Lirabk bir mü• 
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