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Yılbaşı 

Piyangosu 

Bir Ayı,Sakarya Dağlarında 
Avcısını işitilmemiş Bir 

Şekilde . Ôldüt"dü 

• • 
çın nil •• un 

(G. S. • F. B.) nıubtelltl clQn ••tbur (Slavya) ile ilk 
açını yaptı ve (2 • O) aıatlup oldu. Spor mubarrtrlmlı 

~GnkQ maa:a>iJetla sebeplerini anlatırken diyor klı 
. sı."J'ahlar eakbl ıibl ku•••tll olduklarını lıpat ettiler. 

yarın yapılacak olan ikinci m01abak da bldm ~oeuklar· 
dan 1alibi1ct bekliyoruı. Şunu da haber verelim ld 
talumım11ıa bir galibiyet oyunu oyuıyabilmeal için 
kadroda b ıı deRişiklikler yapılac ktır. Burada gör• 
dGA'Gnilı reeim dünkO maçın en heyecanlı safhalarından 
birine alt lntabadar. Ltltfen •por 1ayfamııa bakanız. 

Devletlerin Bir TeşebbUsU " ırakta Bir Beyanname J 

Pakat bizim çocuklar da canla, bati• çahJb.u Bu talil
i b buıDnkil ıpor .. yfamııda okuyacakıınıı. Fakat lilırı=.c~:==:~====:;;:==-============================================================== 

Memleke e 
Tayyareler 
~1uageneEdilecek 

Bağdat, (Hususi) - Irak bU. 
ktlmeti İslam kongresi hakkında 
ıöyle bir beyanname neşretmiş-
tir. 

Tokyo, 25 (A. A.) - Fransa, 
lngiltere vo Cemahiri Müttehidei 
Amerika Hnkfımetlerinin Kint· 
cbeou'daki japon kıtaabnm 
ileri hareketine 1Düteallik 
olarak yaptıkları teşebblls üzeri
ne Japon Başvekili, Mançurinin 
ibtilll anasırından temizlenmesi· 
nin zaruri olduğu cevabını ver· 
mek auretilo mukabele etmiştir. 

11Wiim kongresine iftirak eden 
lr klalann Irak hükumeti tarafın
d n gönderilmiş ve hükumet 
amına kongreye iştirak etmit 

olmadıkları beyan olunur. 
~===============-========~~======~~= 

llirVasiyetna e Garip Bir 
l' ahkika Sebebiyet Verdi 

Bir Amerikalı Türkiyede Bir Manisa 
Şehri Olup Olmadığını Tahkika Geldi 

Amerikalı M. Turmer Manisanın TürkigedtJ olduğuna 
burada öğrendi 

v -ril · · · h" .. h k asır evvel Mısıra gitmiş, tütün ti· 
n..o cnmızın ıç şup e yo . .. d A lı t ı d d careti ıle ugraşmış, ora an me-

a ır ann a ır : · t' t' · • . rikaya hicret etmış, ıcare ını 
.. Manısa~a d~ğmuş ve gençh· büyütmUş, ( 10) milyon dolar 

tının mühım bır kısmını orada t kazpnmış ve nihayet (83) 
. . serve . . 

geçırmıf olan ( Moiz Eskinazi ) yaşında vefat etmışti. 
la • da umz arım ( Devamı 8 inci sayfda ) 

Ankara, 26 (Hususi)-Avrupa 
devletlerinden birçoğu harice 
döviz çıkmamnsı için tedbirler 
aldılar, biz de aldık. Birçok dev· 
letler eroin kaçakçılığına ve ipti· 
lftsına mani olmak için zabıta 
kuvvetlerini mütemadiyen uyanık 
bulundurmaktadırlar. 

Maamafih bu tedbirler karşı· 
sında kaçakçılık için yeni metot
lar ve yeni vasıtalar kullanıldığı 
işitilmekte ve görillmektedir. 
Yirminci asırda mühim biz.met· 
)erde kulJanılan tayyarelerin son 
zamanlarda kaçakçıların da işine 
yaradığı ve birçok mühim ka-
çakçıhkların bu vasıta ile yapıl
dığı anlaşılmışbr. Memleketimize 
ıık, sık gelip giden tayyarelerin 
kaçakçılık iıile alakadar olup 
olmadıklarını tetkik etmek icap 
etmektedir. Binaenaleyh memle· 
ketimize gelip giden hususi tay• 
yareler bundan sonra sıkı bir 
kontrole tibi lacaklardır. 

Nuri Paşa 
Irak Başvekili Bugün · 

Ankaraya Gidiyor 
Birkaç gUndenberi şehrimiz.• 

de bulunan Irak Başvekili Nuri 
pnş dün bazı ziyaretler yap· 
mıştır. Haber verildiğine 
göre Nuri Paşaya akşamki 
ekspresle Ankaraya gidecek, 
muallak meseleler hakkında te· 
maslarına başlıyacakbr. 

Nuri Paşanın Ankaradan av
det tarihi henüz belli değildir. 

ısır -Türkiye Ticareti 
Mısır sefiri Abdülmülk Bey 

dün Ankaradan şehrimize gelmiş 
ve Türkiye - Mısır ticaret muza· 
kerelerinin yakında neticelene· 
ceğini söylemiştir. 

Eski ehir, 25 (Hususi) - Sö
ğUdün (Atalan) köyiinde feci 
olduğu kadar meraklı bir avcılık 
hAdisesi olmuştur. Vak'a öyle 
cereyan etmiştir: 

Köyiln muhtarı Mehmet Çavuş 
ayı avcıhğile şöhret almış bi; 
adamdır. Mehmet Çavuş Sakarya 
dağlarmda büyük bir inde bir 
ayının yavrularile yaşadığını haber 
lmış, arkadaşlarile bu ine git

miştir. Ayılar çıradan korktuklan 
için Mehmet ÇaYUf ta eline birçıra 
almıf, tutu,turmuş, bunun ışığile 
hep beraber içeriye girmişlerdir. 

Çıra ışığile birdenbire gözleri 
kamaşan ayı, hiddetle köşesinden 
fırlamış ve iki tarafına yalpa 
vurarak ileri ablmışbr. 

Mehmet Çavuş ve arkadaştan 
o sırada bir köşeye çekilmişler, 
ayının dışarı çıkmasını bekle· 

mişlerdir. Ayı inin kapısından çıkar 
çıkmaz Mehmet Çavuş çırayı 
yere bırakmış ve mavzerile hay· 
vanıı ateş etmiye başlamışbr. 

Fakat o sırada çıra söndüğü 
için yaralı ayı kudurmuş bir 
vaziyette geri dönmüş, avculann 
üzerine korkunç şekilde saldır• 
mıştır. Ayı ve avcılar bir hayli 
boğuşmuşlar, neticede Mehmet ça· 
vuşun arkadaşları yarala olarak 
inden kaçmışlarsada Mehmet çavuş 
bu hayvanın elinden kurtulama· 
mışbr. Hayvan, Mehmet çavuşu yor-
muş, ıonra yere devirip bağdaş 
kurdurarak başını parçalamıı ve 
m~v~erinide kucağına yerleştir-
maştır. Yaralılar hadiseyi jan· 
darmay~ haber vermişler, ge
len Jandarma ve tahkik 
h~yeti a!ıyı inden çıkarmak iç.in 
~ır hayli ateş etmişlerse de ayıyı 
ınden çıkaramamışlardır. Ayı 
Mehmet Çavuıun başından 
ayrılmamaktadır. 

Müdür Fikri B•ı 

Yalbaşı piyangosu 31 • 1 I 12· 
1 / ~ 1 - ~32 gecesi saat 8,45 te 
çekilecektir. Keşide 9 45 te ik
mal edilecek, 10,45 te' de rad-
yo vasıtasile bütün Türki 
Şeb' 1 · d ye ır e~ın ! neşrolunacaktır. Yıl• 
~aşı pıyangosunda isabet ihtima• 
lı, alb aylık keşidelerdeki isabet 
ihti?1alinden azdır. Alb ayhk 
keşıdelerden 50 bin numaradan 
1500 numaraya :ikramiye İsa• 

bet etmekte, yılbaşı piyango

sunda ise ( 50 ) bin nu• 
maradan ( 300 ) numaraya ilu • 
miye i abet ebnektedir. Bu isabet 

ihtimal~nin azlığına rağmen yıl· 
başı pıyangosunun halk tarafın-
dan. f~zla r.ağbet bulmasının se
bebı, ıkramıyelerin şimdiye kadar 

Tilrkiyede görülmemi bir ıekilde 
bUyük olmasıdır. 

Filvaki kazanacak 300 nu
maradan bir tanesi bir milyon 
lira kazanacak ve on )irahk 
bilet hamilleri ytiz bin lira, bet 

liralık bilet hamilleri de "OO 
bin lira alacaklardır. '' 

. Diğer bir numara, "400,. bin 
lıra kazanacak, on liralık bilet 

]amilleri 40 bin lira, bq liralık bilet 
hamilleri 20 bin lira alacaklardır. 

( Devamı 8 inci sayfada ) 

1 iki Muhalif Fikir 

·r----=-~~======' 

- Garson, bu ne bu? Ço b · · d b' 
- Teşekknr ederim efendi~nıbe~md en ır düğme çıktt? ' e onu arıyordum. 



[Halkın Sesi J 
Talebeye İncil Da
ğıtan Misyonerler 

Bir mektep çocutunun elin
de bir incit bulundu ve bunu 
miıyonerlerin datıttıkları an· 
}aşıldı. Bu memnu vo fena 
propa~anda hakkında dün 
bazı lcarilerimizle ıörüttük. 
8 ~e fikirlerini şGyle an· 
}attılar: 

C Mahmulpa9adıı Sultan .okajında 
Halli Efendi ) 

- Mekteplerde din tedrisatı, 
camilerde din propagandası kalk
tığı şu zamanda her ne şekilde 
olursa olsun din propagandasına 

müsaade etmemek lazımdır. lncil, 
Zebur, Tevrat gibi kitapların bazı 
eli çantalı insanlar tarafından 
bedava dağıbldığınr görüyoruz. 
Hükumet bunu menetmelidir. 

Çocuklann dini telkinab, di
ni akidelerinin kunetlendirilmeai 
keyfiyeti şimdi ebeveynine bıra
kılmı~ vaziyettedir. Herhangi bir 
müessesenin din telkinab yap
ması da ebeveynin hakkına mU
dahale tarnnda telakki edil
melidir. .. 

C'l'•tkaaapta Ferit B.) 

- Yasak olan din propagan
dası yapmakbr. Din kitapları, din 
icaplarını bildiren eserler basma:C 
ve satmak memnu değildir. Ha
diseyi bu cepheden tetkik etmek 
lazımdır. İncil din propagandası 
yapan bir kitap değildir. İncilin 
aatılması da menedilmemiştir. 
Fakat bir kitap bedava dağıtılır 
veya maliyet fiatinden aşağı satıl ır
ıa işin rengi değişir1tabı masraf.
na ve zarara rağmen bir kitabın 
maliyet fiyatinden aşağı sablma
aı veya bedava dağıtılması bir 
maksada mebnidir. Eğer bu 
maksat ticari bir sebep değil de 
bir propaganda ise o zaman ka
naatimce takıbab mnstelzcmdir. 

* (Sirkecide Radoılu Şaban Bey) 

-lBütün Müslüman memleket
lerinde Hıristiyanlık propaganda-
11 için Amerikada bir cemiyet 
olduğunu, bu cemiyetin ıirket 
veya şube halinde lsta.ıbulda da 
misyonerlik propagandası yap- • 
mak llzere çalıştığını gazetelerde 
okuyor ve on beş yirmi seneden
beri biliyoruz. Eğer bu şekilde 
çalışmak memn·u olsaydı, hüku
met menederdi. Menetmediğine 
göre demek ki kanuni cevaz var
dır. Şu halde bu mesaiye muka
bele edecek, o propagandaları 
tesirsiz bırakacak bir teşekkül 
yapmak, meseli bir cemiyet tesis 
etmek ve mütekabilen çalışmak 
lazımdır. 

---------------=~,,.__----
irtihal 

lıtanbul Barosu Mecliıi inzibat 
az.asından Şirketi Hayriye Hukuk 
Müşaviri Avukat Necati Beyin valdeıi 
ve fıtanbul Mahkemei Aılıyesi B:
rinci Ticaret dairesi aza müliıim· 
)erinden Hamdi Beyin hemıiresi 
Haf ıı:a Emine Saadet H. irtihali darı 
baka etmiştir. Cenazcai bugünk'1 
cumartesi rlinil on ikide N ",anta4ında 
Sehbaı. aparbmanından kaldmlarak 
i!açkadaki mctfeni mahırnsuna def
nedilecektir. Merhume aalihab nlı· 
yandan idi. Allah rahmet eyleye. 

SON POSTA 

Terkos Belediyeye Geçiyor 
Fakat İşletmek İşini Elektrik Şirketi 
D~ruhde Etmek Teşebbüsündedir 

Terkos tesisatmm belediye 
tarafından satın alınacağını ve 
imtiyazımn da belediyeye devre
dileceğini yazmış, ve bu vaziye
tin takarrilr ve tahakkuk etliğini 
evvelce bildirmiştik. 

Aldığımız malumata göre 
Elektrik Şirketi. belediyeye inti
kal eden bu imtiyazın kendine 
verilmesi için belediye nezdinde 
teşebbnste bulunmuş, bu hususta 
belediyeye bir de proje vermiştir. 

Belediye. şirketin bu talep ve 
projesi hakkında henüz bir mü-

Gaip Motör 
Bulundu Ve Limana 

Geldi 
Eveti günkü nüshamızda kaybol

duğunu haber verd iğimiz yağcı 
Hasan Efendiye ait motör 
bulunmuştur. Bu motör, üç ka
yıkla Marmaraya açılmış, bu 
sırada motörde arıza vukua 
ge?miş. Fakat deniz dalgalı ol
duğundan kayıklar aynlmışlar. 
Onlar Kınalıya giderek vaziyeti 
haber vermişler, Kınalıdan İstan
bula telefon edilmiş ve Liman 
Şirketinin altı numaralı motörü 
vak'a mahalline gönderilmiş, 
fakat o müddet zarfında da bo
zulan motör tamir edilmiş ve 
lstanbula gelmiş. Yapılan tahar
riyahn bir netice vermemesi 
işte bundan olmuştur. 

Bir Emir 
Harice Tütün Tohumu 

ihraç EdiJmiyecek 
Başka memleketlerde bizim 

cins tütünlerin tetiştirilememesi 

ve dolayısile bize rekabet yapı
lamaması için bir kanunla mem
leketimizden tütün tohumu ihra
cı menedilmişti. Maliye Vekaleti 
bu mesele hakkında Gümrüklerle 
Ticaret Odalarına bir tamim gön
dererek tülün tohumlarımızın ih-
raç edilmemesi hakkında çok 
dikkat ve itina gösterilmesini, 
kaçakçılı~a meydan verilmemesi
ne de son derece ehemmiyet ve-
rilmesini biril miştir . 

Ankarada ihtifal 
Aziz şehit Kubilay için An

karada dün bir ihtifal yapılmış 
ve irtica tel'in edilmiştir. 

talca dermeyan etmemiş, proje
nin bir suretini Nafıa VekAJetiı:e 
göndermiştir. Şimdiki tahminler 
ıu merkezdedir: 

Terkos tesisat ve imtiyazı 
Belediyeye intikal ettiği takdir
de, Belediye Elektrik Şirketine 
Terkos imtiya:ııoı devretmiyecek, 
sadece T erkos tesisatının iılet
mesi hakkını verecektir. 

Ayrıca lıtanbula Terkostan 
fazla su veren Belgrat ve Tak
sim bentlerinin de tevhidi ife 
ı ılarının tasfiyesi, demir ~\)-

Aşı Hilesi 
Zerdaliyi Şeftali Diye Sa
tan Bahçıvanlar Türemiş 

Şimdi ağaç dikim mevsimi 
olduğu için şehir dahilinde ve 
civar köy!er<le pek çok fidan 
satılmaktadır. Fakat fidan satılan 
pazarlarda tetkikoıt yapan Ziraat 
Odası, aşılı şeftali fidanı diye 
satılan birçok zerdamer görmüş
tür. Bu işin hilesi de şöyle tesbit 
edilmiştir : 

Bazı açıkgöz bahçıvanlar zer
dali fidanlannı bir sene evvel 
yarısından kesiyorlar ve bıçakla 
bir çizgi yaptıktan sonra bırakı
ycrlar. Eu kesilen yerden süren 
filizler fidana bir aşılama şekli 

vermektedir. Sonra bahçıvanlar 
bunları pazura çıkararak aşılama 
diye pahalı fiatl.:rle satmakta
dırlar. Ziraat Odası bu fidan 
ihtikinna mani olmak için be
lediyenin nazan dikkatini cel· 
betmiştir. -----
Eski Tekkelerdeki 

Tarihi Eşyalar 
Haber aldığımıza göre Maarif 

Vekaleti mesdut tekkelerdeki 
eşyanın tesbitine ve buralardaki 
tarihi kıymeti haiz enanm mü
zelere kaldırılmasına karar 
vermiştir. 

Karar müze idaresine bil-
dirmiştir. Müze müdürlüğü bazı 
memurlan bu işe tahsis etmiştir. 
Bu memurlar tarihi kıymett~ 
olan eşyaları tesbite başlamış
lardır. 

Verilen malümata göre, bu 
tekkelerde müzelere nakli icap 
eden çok kıymetli eşyalar ve 
kitaplar vardır. 

rular içerisinde ıehro İ!aleıi 
çeşmeler inşası Elektrik Şirketi 
tarafından deruhde edilecek Ye 
bu husus için 4 milyon lira ka
dar para sarfolunacaktır. Bent 
sulan şehirde ihtiyaca kifi çeş
meler inşa edildikten, şehre bol 
su verildikten sonra, Terkos gibi 
para mukabilinde evlere ve mü
esseselere de iaale edilecektir. 
Şahısların tasarrufunda olan 
sular yine onlara ait bulunacak 
fakat satıldığı zaman tirket ta· 
rafından ıabn alınacakbr. 

Fakirlere İlaç 
Belediye Bu iş için Yeni 

T ~hsisat Koydu 

Haber aldığımıza göre bele
diyenin fakir ve kimsesizlere ilaç 

bedeli olarak tahsis ettiği (5) bin 
liralık tahsisat birkaç gün evvel 

bitmiştir. Fakat belediye derhal 
başka fasıldan (3) bin lira daha 
ayırarak müsaade alınmak üzere 
Dahiliye Vekaletine müracaat et-

miştir. Veklletten cevap beklen
mektedir. Bu vaziyet karşısında 

fakirlik ilmühaberi getirenlerin 
hal ve vakitleri iyice tahkik edil

meden kendilerine ilaç verilıni
yecektir. 

Feci Bir Kaza 
1 Küçük E ir Çocuk Ağır 

Surette Yaralandı 
Galatasarayında Çeşme soka

ğında oturan mütekait Yüzba~ı

lardan V isıf Beyin sekiz yaşın· 
daki oğlu Cevat dün 135 No. h 
Taksim - Tünel tıramvayında an 
basamakta giderken (1870) nu
maralı otomobile çarparak yere 
düşmüş, gayet ağır yaralandığın
dan Etfal hastahanesine kaldırıl
mıştır. 

Birdenbire Oldu 
Şehremininde Uzunyolda 13 

numarada oturan ( 30 ) yaşındaki 
Mehmet Rasim Bey dün Şişhane 
yokuşunu çıkarken nefesi kesilmiş 
ve birdenbire düşerek ölmüştür. 

Tahkikat yapılmaktadır. 

KA.nunuevvel 26 

Günün Tarih~ 
Karadenizdeki 
Fırtına Faciası 

Kaybolan Motörün Parça" 
lantp Battığı Anlaşıldı 

K.aradenizde mülhit bir fırtıol 
hüklm •Ürdüğii a-elcn haberlercl•11 

anlafılmaktadır. 
Ayancık sahillerinde iki pn e~1 

bir motör karaya oturmu' ye bit 
erkekle iki kadın yolcu boğu'mufl'I'' 

Diter taraftan bir baftadanbeı' 
ortadan kaybolan Hüdaveroi ı.ıoir 
deki mot6rden bir haber yoktur. 

TaJıJiaiyo ldared motörün battıV 
aa ka.n-t getirmiıtir. Çünkil k•P" 
tama fototraflı veıikaaı ve remiail 
P•rı:alan denizde bulunmuştof• 
Atyaclan Jimanımıza hareket ed" 
ba •otörün Etref Bey lsminclt 
bir zate ait oldutu, içinde tacir 
Halda, Ahmet Beyler, t ... 
liaiye memura Ahmet Efcndi1" 
Yardı. Gerek bu yolcuların, 1rerekl' 
taJfala.nıa kurtulduklarına dair bit 
Jaaber de yoktur. 

Gazi Antepliler 
Şehrimizde bulunan Gaz:iantepll

lerdln 6tleden •onra Halk Evin"' 
toplaıadılar H Antebin düşmand" 
kwtulUf yıldönümünü tes'it etti" 
ler. Bu münaaebetle verilen mü••" 
mere çok a-üzcl oldu ve hazır bulıı" 
Danlara heyecanlı saatler ya , abıdı. 

Meclis Reisi 
Kazım Paşa Dün 

Ankaraya Gitti 
Birkaç gündeoberi şehrimisdl 

bulunan Büyük Millet Mec isi Ka.zıOI 
Pa .. dün aktam Ankaraya avd.e 
ettiler. 

Klzım Paşa hareketinden evvelı 
fahri riyasetini dcruhde ettiti Tür~ 
Aero kulübe gelmiş, azalalarla f.•• 
liyet hakkında görüşmüştür. 

Vecihi Beyin Uç!lş'arı 
Tayyareci Vecihi B !?y dün keneli 

tayyareaile şehrimiz üzerinde yarıot 
ıaatlik bir uçuş yapmıf, tayyaresini• 
ikl kanadana da (yerli malı) yaol• 
biru bez bağlamııtır. 

Rauf Beyin Cenazesi 
.lkı a-ün evvel vefat eden kıymetli 

romancı Mehmet Rauf B eyin cenalf 
merasimi dün yapılmıflı r. 

Meruimde Abdülhak Hamit •• 
Hüıeyln Cahit Beyler de bulunmut" 
tur. Rauf Bey Maçka kabr. •tanın• 
8'Ömülmüıı kabrine çelenkler konul• 
muıtur. 

Doktorlarm içtimaı 
Ehbba Muhadenet Cenıiyetl dto 

bir heyeti umumiye içtimaı yapmııtıt• 

Bu içtimada bllhusa otomobil 
kanları meselesi mevzubahis olma~ 
kazalarm önüne geçilmesi iç ·n sıbbf 
tedbirler a}mmHl zörüşülmü itÜr. 

Elde Kalan Tütünler 
Fethiyeden ırelen bir telpaftl 

çiftçilerin elinde aablmamıı blf 
halde ( 600 ) bin kilo tütÜll 
bulaadatu ve çiftçinin aıkıota içind• 
oldutu bildirilmektedir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Çek irgeler 

1 : Hasan Bey - ,J\llab Allah... Bu 
çekirge ne yapyor? Sırtına birtakım 
mallar yüklüyor. 

2 : Hasao Bey - Pazar ola çekirge 
başı... Sırtına o malları ne yüklüyorsun 
bakayım? 

3: Çekirge - Hasan Bey, ben ka
çakçıyım, bu mallan sırtıma vurup hudut 
har:cine çıkar.yorum. 

B.r 
4 : Hasan Bey - E... Amma.- ı 

sıçradın, çekirge; iki sıçrndın, çekirge; 
llçüncüsünde yakayı ele verirsin l 
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A Her !_~~-----rLS_o_n_R_o_st_a_n_ı_n_R_e_s_im_lı_· Mı_a_k_a_l_es_i _____ *_S_aadet -tc J / .. ı 
'"1'tJrupagı Münderecatımızın çok-

i,Yıran Evvela luğundan dercedilememiş-
clakki Fark1dzr tir. 
B· S. R. 

l l ırçok devlet ricalinin son 
l y ar zarfında yaptıkları seyahat· 
her, bugünkü vaziyeti itibarile 
""eYnelnıilel bir siyaset takibine 
·•ıecbur 1 d tl•t o an Fransayı yakın an 
lll a~ttdar ediyor. Bu alakayı, 

tı tı teHf Fransız neşir vasıtaları· 
IQ <Y' 1· ı e.•z ı, açık meydana vurduk· 

ar, fikirlerden anlıyoruz. 
ter M. Venizelcsun Ankara ziya· 
A. 1 Ve ondan evvel muhtelif 
b Vrupa merkezlerine uğraması, 
oaşv k'l . p e ı ismet Paş:lhın Atina ve 
t eş1 leye vukubulan mukabil ziya-
et er· F . taht· 1 ransız matbuatını garıp 

1 tllere sevkediyor. 
A. Bu matbuata göre, şimdi 
el\rt~pada üç zümre tebellür 

ırıış g" .. orunüyor· 
(SırL- Fransa . ve müttefikleri 
Ç 

1 
ıstan, Lehistan, Romanya, 

eı{oslovakya) 

l· 2 - İtalya, Rusya, Almanya, 
/

1tkiye, Yunanistan ve Bulga· 
ıs tan. 

3 - İngiltere. . . 
d Fransız matbuatı, Ingiftereyı 
c ikinci zümreye mütemayil 

tfıraıek telakkisindedir. İçtimai 
~e iktısadi sistem farklarına rağ
lbcn aralarında oldukça sıkı bir 
:csanüt hareketi beliren bu dev· 
etlerin taksiminde tutulan esas 
Şudur: 

b Mevcut muabedelerin aynen 
ekasını istiyenler ve bunların 

ladiline taraf tar olanlar· 
Fransa, Versay Muahedesile 

blde ettiği menafii hiçbir sur.:tle 
trakmak istemiyor. Fakat dıger 

d~vletJer ise büyük sıkıntılar 
içindedirler ve geniş nefes al-
llıak içia mevcut şeraiti genişlet· 
illeyi tabii bir hak biliyorlar. 
k İşte, ayrılış, bu telakki far
ından doğuyor. 
Fransız matbuatı, bu tasnifi 

hparken Türkiye, Yunanistan 

"7. Bulgaristan arasında ~~vcut 
~0tdüğü anlaşma bareketını, bu 
devletlerin herhangi bir bü~ük 
c:levlete mukadderatlarını bagla-

~~Yarak kendi aralarınd.~ .~ir 
tttle yapmayı müreccah gorduk-

~tini de kaydediyor ve bütün 
l u tadil hareketini kışkırtmakla 
talyayı itham ediyor. 

Blltün bu hareketlerin, Fran· 
ıs~~a bağlı olan küçük devletleri 
Stnıriendirrliğini ve asabi bir ?~va 
htattıg~ ını söylüyor ve ılave 
ed· · 1Yor: 
l u Fransaya itimat eden dev· 
ktler asabileşiyorlar ve bizim 
kendilerini ihmal ettiğimiz ıannına 
~ a.Pthyorlar. f:lkat biı tekrar 
dıyoruz: 

İ' l Dostlarımızı hiçbir zaman 
a nu: bırakamayız.,, 

* Nereye gid;.,oruz? 

"ili,. Hapishanede 
Mahkumlar 
' 
l~yan Etti 
h liaipbong2!l(A.A)Hıpbong"hapis· 
anesinden T ckulo Condore ceza 

1 - Bütün insanlara ehem

miyet verir de, içlerinden hiçbiri

ne fazla bir ehemmiyet vermezsen, 

2 - Altmış saniyelik koşu 
mesafesi değerinde olan ve insana 
bedava hiçbir şey vermiyen bir 
dakikayı doldurabilirsen. 

T AF B 

iHTiKAR 
Yeni Layiha 
Tekrar 
Görüşülecek 
' Ankara, 26 (ı-iususi) - İktı
sat Encümeni, meclis umumi 
heyeti tarafından kendisine ha
vale olunan ihtikar mücadele 
layi!ıası üzerindeki tetkiklerini 
bitirmek üzeredir· 

Encümen, layihanın bazı esa~
larını değiştirmiş, mücadelenın 
müsmir olması için icap eden 
yeni esaslar koymuştur. Layiha 
yeni şeklile bugünlerde tekrar 
heyeti umumiyeye gelecek ve 
müzakeie olunacaktır. 

Diğer taraftan bu müzakere 
esnasında fzmit meb'usu Sırrı 
Beyin ihtikar mücadelesi için 
yeni bir kam:n teklif edeceği 
anlaşılmaktadır. 

Yeni Evliler 
Dürrüşehvar Kocasile Bir
likte Hindistana Gidiyor 

Kahire (Hususi) - Hay· 
darabap Nızamının oğlu Azam 
Cah ile amcası ve yeni zevcesi 
Dürrüşehvar bir vapurla buraya 

gelmişlerdir. . . 
Vapur Portsaıt Lımanına ya-

naşmış ve kendilerin~. ~ura?a 
bulunan Hint mümessılı ile bır
kaç Hintli karşılamışbr. Mısır 
hiikumeti istikbal için vapura 
kimseyi göndermemiştir. 

Alelade dört yolcu gibi tren· 
le Kabireye gelmişler ~e gezm~~
lerdir. yeni evlile~ bırkaç .gun 

Hl'nistana gıdeceklerdır. sonra 

Bir Bomba infilakı 
Livourne, 26. - ( A.A. ) -

"Telegrafo ,, gazetesinin binası 
. da bir bomba patlamışbr. 

cıvarın 

ı hı'çbir zayiat olmamışbr. 
nsanca . . 

Hasarat ehemmiyetsııdır. 

• 

ı 
Kaçakçılık Müca
delesine Hazırlık 
Gümrük Muhafaza Alayı 
Nasıl Teşkil Ve Tensik 

Edilecek? 
Ankara, 26 (Hususi) - Millet 

Meclisi Adliye Encümeni bugün
kü içtimaında kaçakçılık müca-
delesi layihasınm tetkikini 
ikmale çalışacaktır. 

Layihanın Mecliste müzakeresi 
esnasında hararetli münakaşalar 
ol:ıcağı öğreniliyor. 

Diğer taraftan gümrük muha· 
faza ku'Ilandanl ğına ait layiha da 
Mi111 Müdafaa Encümeninde tet
kik safhasındadır. 

Bu hafta içinde kanun haline 
geçecektir. Kumandanlığa Milli 
Müdafaa Kara Müsteşarının tayini 
ihtimaHeri kuvvetlenmektedir. 

Kumandan merker teşkilatını 
bitirdikten sonra vilayetler teş· 
kilatmı tamamhyacak ve müca
deleye derhal geçilecektir. 

Esasen cenupta şimdiden sıkı 
tedbirler tatbikine başlan· 

mışbr. 

Halil Beyin Teklif
leri Encümende 

Ankara, 25 (Hususi) - İzmir 
Meb'usu Halil Bey geçende 
bir kanun liyihast teklif etmiş, 
bazı maddelerin memlekete gir
mesinin büsbütün yasak edilme
sini istemişti. 

Çay, kahve, pirinç gibi bazı 

maddeleri alakadar eden bu la
yiha Maliye encümeni taraf mdan 
tetkik edilmektedir. Fakat umu
mi kanaat bu layihamn reddedi· 
leceği merkezindedir. 

TUIUnr.Uler Kongresi 
Ankara, 25 - Tütüncüler 

kongresi şubatta toplanacakbr. 
Bu toplantıda tütüncülüğün inki
şafı için alınmas: lazım tedbirler 
konuşulacaktır. 

• 

İS TER / NAN, /STER 

3 - Eğer ne düşmanların, ne 
de sevgili dostların seni incitmez
se, o vakit mesut olduğuna ina· 
na bilirsin. 

• 
L 

1 YiNE HiTLER 
Danimarkada 
Sıkı Tedbir 
Alınıyor 

---
Berlin, 26 (A.A) - Hitlerin 

naşiri efkarı olan V oelkischter 

gazetesinin Kopenhaktan öğren
diğine göre, Danimarka Ha
riciye nazırının müdahalesi üze· 

rine Danimarka Harbiye na
zın şiddetli bir kararla Danimar
ka ordusunun matbuat bürosunu 
lağvetmiştir. 

Bunun sebebi, ordu matbuat 
bürosunun, \}manyadaki Courrier 
de Baviere gazetesinin Hitler 
fırkasının tcşkilltı ve tertibab 
hakkında yazmış olduğu bir ma
kaleyi tercüme ve iktibas eyle
mesidir. 

Bir Tevkif 
Hintli Bir Reis Marsilyada 

Tevkif Edildi 

Peşaver, 26. - (AA.) -
Hükumet makamatına ihtilal cuya
ne tahrikAtı bastırmak için adli 
selihiyetler bahşeden üç yeni 
emirname dün neşredilmiştir. 

Kussiden öğrenildiğine göre, 
Hint müslümanlarınm reislerin
den olan Abdülgaffur Han Uzak
şarktan avdet eylemiş olduğu 
Andre Lebon vapurunun dün 
Marsilyaya muvaseletinde vapur 
içinde tevkif olunmuştur. 

14 Meb'usun Masuniyeti 
Ankara, 25 - Meclisteki 

Muhtelit Encümen (14) meb'usun 
teşrii masuniyetlerinin kaldırılma~ 
sına dair olan dosyelerin tetkiki 
için bir ihzari encümen seçmiştir. 
Bu encümen dosyalarda tetki
kat yapacaktır. Bu tetkikat bit
tikten sonra mesele Meclise 
intikal edecektir. 

• 
iNANMA! 

Bir Çılgınlık 
Dakikasında 
Çıkan Facia 
Bir Aşçı, Y eğenile Bir 
Kadını Yaraladı Ve Sonrada 

Yangın Çıkardı 

Bayazıt Çümhuriyet caddesin
bir lokanta işleten Bursalı İbra
him, dün epeyce içtikten sonra 
lokantaya gelmiş ve lokantanın 

üzerindeki odaya çıkarak orada yat· 
makta olan hemşirezadesi Mehmet 
Ali ile Adnan isminde bir kadım 
yaralamıştır. Kadıncağız S-On de
rece bir korkunun verdiği bir 
buhran ile kendini birdenbire 
pencereden atmlş, muhtelif 
yerleri yaralanmış ve kırılmıştır. 

lbrahim nihayetsiz bir hid
det içinde bu sefer de ateş dolu 
mangalı kapmış ve odanın 
içine savurmuştur. Çıkan yangın 
derhal söndürülmüştür. lbrahim 
kaçmıştır. Aranmaktadır. 

lngilizler 
Komünistleri Hudut 

Harici Ediyorlar 

Marsilya, 26 (A.A) - İngiliz 
biikümet makamatı komünist te
lakki ettikleri New Jersey'li bir 
tüccarı Hindistan hudutlarından 
dış an tardetmişlerdir. 

Tüccar, zevcesile birlikte bir 
fngiliz vapuruna bindirilmiş ve 

ikisinin pasaportları ancak Londraya 
çıkbkları sırada ellerine verilmek 
üzere bindikleri İngiliz vapuru
nun süvarisine tevdi edilmiştir. 

Hükumet bu zevç ve zevceyi 
Londraya muvasaletlerini mü
teakıp Amerikaya harekt edecek 
olan ilk İngiliz vapuruna bindi
rip memleketten cıkarmak niye
tinde idi. 

Vangm Baslangıçları 
lstiklAI caddesinde Sait Gözem 

Beyin Bank ismindeki apartıma· 
nınm çamaşırlık dairesinde yakılan 
ocaktan yangm çıkmış, söndü
rülmüştür. 

Beşiktaşta tramvay caddesin
de 45 numaralı kahvede man
galdan sıçrıyan bir alevle yangın 
çıkmış, söndürülmüştür. 

Tavukpazarında Medrese so
kağında 4 No. lı Kasap hanında 
baca kurumları tutuşarak yangın 
çıkmış, itfaiye tarafından söndü
rülmüştür. 

ALEMDAR VAPURLARt 
Karadeniz Postası 

MİLLET 
Vapuru 27 Kanunuevvel 

PAZAR 
bıi.iessesesine sevkedilmek üzere Gazetelerde gördünüz ~ü? 11.km~ktep lale· bile çocugun anhyabileceği bir tarzda yazmışlar. 
0lan kürek mahkfımlan 21-22 b 

1 
. d n bı.rinin elinde bır İncıl kıtabı bulun- Mecmualarile lise ve orta mekteplerimize günü akşam saat 18 de Sirkeci 

ı e erın e · k k d 
tel anunuevvel gecesi isyan . etıni.ş.· B lunur a bunda fevkalade addedılece . a ar girmeleri yetmiyormuş gibi, şimdi de rıhtımından hareketle ( Zongul-
.. h muş. u ' 1 ili 1 d k l b l S O d \;t ve gardiyanların üzerıne u• ? ne er e masum çocuklarımızın beyinlerine a , ne o u, amsun, r u, 
tu d k ı d ne var v .. 1 d v 'l B · · 1 l G' T b Ri rn e ere vurmuş ar ır. Evet amma, kazın ayagı oy e egı. ~ gırmıye ça ışıyor ar, ıresun, ra zon, ze ve 
. Jandarma ve asker, inzibat lncil kitabını fstanbuldaki ~i~yonerler sur1etı Bütün bu hldisata rağmen, Misyonerlere Hope) ye azimet ve ayni iske-
•tıtizamı sür'atle iade etmiştir. mahsusada Türk çocukiarı ıçm yapylırıcı1ş ar. karşı hali likayt kalışımıza bak ta tehlikeyi lelerle ) Görele ve Ünye ) ye 
~abkumlardan dört kişi ölmüş azıları büyük harflerle bastırmışlar. azı ışını anladığımıza; uğrıyarak avet edecektir. 
~e askerlerden dördü de bere· Y /S tJ'!.,rR /N· A 411• 1 ~ ~ ~R J ;a.,~ NMA / Müracaat mahalli: İstanbul 
Cnmiştir. • - .~ n JW ~,;,· •··ıJI' JtF n Meymenet ham Alemdar zade-

Saigc. n' can ge!en u~umi ler Telefon: 2. 1154 

"ali bu sabah Hanvi'ya vasıl l-------·------------------·------------------·-' •••m••••••••••• 
0lrnu tur. -
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- • 
Kög lktısadı 

Kutlu Ağaç 
Ceviz 
Ağacı 

Kastamonu Mf'b'aau Hasan Fehmi 
Bey " Kutlu ağaç, cn::ııt ağacı ,,iamlt 
bir kitap neşretti. Faydalı bir eser 
olarak rördütümGz bu kitaptan 
bazı parçalar: 

Ceviz. geliri bol, bakımı u, 
emeği yok, ölüsü, dirisi para 

olan bir ağaçtır. Ceviz: deniz, 
dere ağızlarında, kumsal, sulak 

topraklarda dal budak, kök, 
paçal salarak yetiştiği gibi deniz· 
den üç bin ayak yüksek dağlar .. 
da, tepelerde, dağ eteklerinde, 

bacaklarda, yamaçlarda, kir ve 
kurak yerlerde de yetişir. 

Uzun sözün kısası: Bu uğurlu 
ve karlı ağaç; yer, toprak seçmez 
mcyvalr bir ağaçtır. 

Bu yaz ceviz mikrobu, açık.
aöz birisi lstanbul vakıflar mü

dOrlüğüne gider; vakıflar idare
me: 

.. Sizin Kuzguncuktaki vakıf 
arsada bir dip ceviziniz vardır; 

bana sıttarsanız. yirmi beş lira 
Teririm ,, der. Vakıflar idaresi 

de verimkar olur. Ertesi 
giln ceviz mikroplarından başka 

birisi daha gelip o cevize elli lira 
verecegım söyleyince vakıflar 

idaresi ayılır, gözü açılır, kendi· 
dine gelerek işi artırmaya bıra

kır. Bunun Uzerine kütükçülerle 
kar,ılaşır; birisi: "benden on lira 

daha11 der. Kızışırlar; arbr ha 
artır; uzatmıyalım, dört yöz yet-

miş beş liraya birisinin üzerinde 
kalır. O da cevizi alır ve cevizin 

değerini eyi biten bir Avrupalıya 
satar. 

Bu alım va aatıma göre, tek 
bir ceviz ağacı yüz senede biri

biri listiine en azdan ellişe; okks;
hesabile beş ·bin okka ce·m ver
dikten sonra, smınmınn dışınd:ın 
ötesinden vatammıza göğdesi de 

beş yüz lira para koymuş oluyor. 
Bu kısa hesaba ve ıu alım aabma 
gözümüze göz:iik takıp bakacak 
alursak, ceviz dikmenin, cevizi 

çoğaltmanın, ekilmiyen, dikilmi
yen çalılıkları, pırnallıkları ıöküp 

cevizlik yapmanın ülkemiz için 
nekadar karlı olacağını bulmak 

ve anlamakta güçlük çekilmez. 
Dahası var: Cevizin kerestelik 

gövdesi satıldıktan sonra eriye 
kalan yonga, kabuk, dallarından 

da bir ev için bir kışlık odun 
çıkar. 

iki Defa Beraat Kararı 
Bandırma (Hususi) - Hükiı

met Tabibi Naci Bey zimmet 

maddesinden dolayı bundan iki 
sene evvel işten el çektirilerek 

mahkemeye verilmişti. Naci Bey 
Bandırma mahkemesince beraat 

etmiş ise de mahkemei temyiz bu 
hükmü bozmuştu. Son günlerde 

davaya yeniden bakildı ve mah

keme evvelce verdiği beraat ka· 
rarmda ısrar etti. 

Millst Dershanereri 
Adana mıntakasıoda 169 mil

let mektebi a~.lmıştır. Hepsi de 
faaliyet halin · edir. Bu dershane
lere devam eden halkın miktan 
2500 kişidir . 

SON POSTA 

MEMLEKET HA 
.._ __ ..... ___ ıı-=ı __ _. __________ _. Kadınlar Arasınd 

• • 
Elektrikli Tramvay istiyoruz' Yıihaşıv • Hazırlıgı 

İzmirliler - Kord~ndaki Köhne Atlı ~~f::0~~~:;~::E!~ 
Tramvaylardan Çoktan Bıktılar Fakat.~ :~~i·~::~e: d~~:~·\Jb 

• bmir, (Hu~u- vay firketi ile Ben, herkes piyangodan,' 
ıı) - Buraya dk Nafıa Veklleti bğı hayalden bahsedeet 
defa gelen bir arasında müzake- sandım. 
yabancının dik- re halindedir. Hanımın biri mevzuu derli' 
katine ilk çar- yılb w l l · ak1 tti' pan şey, Kor· Rıhtım şirketi mu- aşı eg ence erme n e . ' 
dondaki atlı rhbasları lzmirin - Biz bu sene T okatl~Y İ 

Naf K • • aidiyoruz, dedi. Masamw şııf 
tramvaylar dır. ıa omısen ° 
KArgir ve vlsi bu iş için birçok den ayırtbk. 
binalarile ıon defalar Ankara- Bir diğeri sordu: 
senelerde büyük ya gitmişler ve - Ne elbise yapbrdınıı? J 
bir tekamül ar- Vekaletle temas Derken bahis hararetle 
zeden İzmir Kor• etmişlerdir. Fa- Kadınlar yaptıkları tuvale~. 
donundaki atlı kat bu müza- anlatblar. Her biri biribil . 
tramvayların lru- kerelerin neticesi daha şimdiden tuvaletleri i~ 
runu vusta dev- ıimdiye kadar bir saat tayin ettirmişler. y 
rini hatırlatan en hiç olmaktan kur- tuYaletler yaptırmışlar. O g f 
iptidai bir nakil tulamaınıştır, nasıl eğleneceklerini 6 t 
vasıtası olduğu- Maliye Vekl- ballandıra ballandıra ani~ 
nu söylemiye ta- lzmirin 6ir kısmında iıligen elektrikli tramva.vlardan biri leti Nakit işleri tılar ki, doğrusu ağzımın ıul 
bii hiç hacet yoktur. ı lımirliler yine eski tramvaylarile J Müdürü Sırrı Bey, Tramvay Şir- aktı. 

Geçenlerde lzmire gelen bir ba~başa kalmıştır. Sabah ve ak- ketinin hesaplannı tetkik etmek Bu kadınlru·, bütün meınle~ 
seyyah, konaktan başlıyarak Re- şam Alsancak - Konak ve Dar- üzere şehrimize geldi. Bu hafta ti bir hafta işgal eden tasa ~ 

d• k d "d 1 k ·k propagandasından haberdar b. oa ıyeye a ar gı ea e e .tn - ağaç - Alsancak arasında işliyen içinde de Rıhhm Şirketi Umuıtıi ·~ 
li tramvaylann yanında Korda- tramvaylarda halk bir, iki saati- Müdürü M. Jordan Ankaraya değillerdi. Bir yılbaşı gecesi 

1 

mm atfı tramvaylarının hikme- ni kaybetmektedir. Hayvanın gidecek, Kordon tramvaylan işi- yüzlerce lira masrafı göze al.o' 

t . · k d. · b k · h l b b lardı. mı scrmuş, en mne, u çe memesı ve uysuz anması u ne ir netice verilecektir. VekA- Onlar konuşurken kendi J<e' 
OrİJ0inal nakil vasıtasına dokunmıy.. hesabın haricinde kalır. Jet bu r·~ı·n hallı· ı'çı·n 

.. ' 'J son ıaman· dime düşündüm: 
kıyamadığımız cevabı verilmişti. Senelerdeııberi Kordon tram- larda büyük bir alaka göstermiye Neredeyiz? Türkiyede mi; A~ 

Şimdi bu seyyah gitmiştir. vaylannın ele~~nme işi tram- başlamıştır, ADNAN rupada mı? Yılbaşı bizim b•' 

ramımız mı? 1 

Bitliste Tosgada 
Yeni Senenin 

Bir Okka Et Yirmi Pirinç Mahsulü 
Kuruştur 

Bitlis (Hususi) - Şehrimizde 
gıda maddeleri fiati, diğer yerle
re nazaran oldukça ucuzdur. Bu 
hususta bir fikir vermiş olmak 
için bildireyim ki en Ala etin ok
kası burada (20) kuruştur. 

Eğer toptan alınırsa tabii 
birkaç kuruş daha ucuza gelir. 
Bugünlerde şehirde et sarfiyab 
hayli fazladır. Bu sebeple kasap
lar geceli, gündüzlft çalışıyorlar. 
Herkes fazla miktarda et alarak 
tuzlamaktadırlar. 

•Şehrimizde Fırkanın teşeb
büsile bir spor klubü tesis edil· 
di ve faaliyete başlandı. Spor 
meraklısı gençler bu klüpte ça
lışmaktadır. Belediye ve hususi 
muhasebe tarafından yeni teşek
küle yardım edilmektedir. Klübe 
mensup gençler bugünlerde gü· 
ıel bir müsamere vereceklerdir. 

Hırsızlık 
Yedi Hırsız Köylere 

Musallat Olmuşlar 

Bahkesir (Hususi) - Susığır
lığın Kulat köyüne giren yedi 
hırsız, üç sığır ve bir beygir ça· 
larak kaçmışlardır. Hırsızlar jan· 
darma tarafından takip edildik
lerini anlayınca hayvanları civar 
ormanda bir ağaça bağlamıt· 
tardır. 

Halil, Rifat, Muharrem, Meh
met, Şakir ismindeki bırıızlar 
tevkif edilmişlerdir. 

Bir OtomobH Faciası 
İzmir, (Hususi) - Ödemişten 

şehrimir.e gelmekte olan ıoför 
Necibin idaresindeki otomobil 
Torbalıdan geçerken Kaymakam 
oğlu Hasan Efendiye çarpmıf ve 
ıavalbyı öldürmüştür. Şoför Ne
cip burada yakalanlDlfbr. 

Tosya - Bu sene yeni mah
sulün idrakindenberi pirinç sa
tışlan durmamış ve mahsulümüz 
daima talep (karşısında kalmıştır. 

Fiatler geçen senelere nazaran 
düşkün olmakla l·eraber, satışın 
durmaması rençperi ve tnccarı 
memnun b1rakmaktadır. Kasaba 
pazarına getirilen mühim miktarda 
mahsulün hemen cümlesi satıl-
mıştır. 

Kays~ri ve civarı ıevkiyab 
bu sene Çankırı şimendiferi va
sıtasilc temin edilmiş, bu suretle 
sür'attcn ve nakliye ücretinden 
istifade olunmuştur. 

Kanuuunevvelin iptidasından 
bu ayın başlangıcına kadar fab
rikanın bir buçuk ay zarfında 
imal ettiği çeltik miktarı dört yüz 
yirmi bin okkaya baliğ olmuştur. 

Sarhoş.f uk YUzUnden 
Bandırma, (Hususi) - Burada 

Değirmenler sırbnda kAin Rüste
min kahvesinde Murat ve Nuri 
isminde iki arkadaş otururlarken 
arada çıkan bir münazaa netice
sinde Nuri sarhoş olduğu halde 
Muradı bir kaç yerinden bıçak
lamış ve yakalanmıştır. 

Balı kesirde 
Bazı Orman Memurlan 

Sorguya Çekildi 

Bahkesir civannda Çataldağ 
ormamnda kanun hilifı ağaç ke
sildiği anlaşıldığından iki orman 
memuruna işten el çektirilmiştir. 

Sasığırhk orman muamelAt 
memuru ile, fen memuru hakkın
da da tahkikat yapılmaktadır. 

Bandırmada 
Kurtlar 
Hücum 

Köylere 
Ediyor 

Bandırma, ( Hususi ) - Bu 
bavalide kış mevsiminin en fid
detli günleri başlamışbr. Havala
rın karlı gitmesi, kurtların köy
lere kadar inerek tehlike'i vazi
yetler ihdas etmesine sebep 
olmaktadır. 

Bu meyanda iki gün evvel 
Mamun köyü civannda dolaşan 
bir kurt sürüsü köyün içine ka
dar sokulmuşhır. Bu kurtlardan 
biri köyün ağılına saldırarak bir 
koyun yakalamış ve kaçmıştir. 

Edincik nahiyesinde kar ta
bakasının yüksekliği (25-30) aan .. 
timi bulmuştur. Bu civarda eri· 
yen karlar sel halinde tarlalar
dan akmış, ban ağaçlann kök
lerini sökmüştür. 

Kozanda 
Azılı Bir Kıpti İki 
Kişiyi Öldürmüş 

Adana - Seyyar kıptilcrden 
Hoca Ahmet oğlu Abbas, Kadir
li kazasından seyyar. kıptilerden 
yetmiş yaşlarında Halil ile Yaşan 
öldürerek kaçtığı ve katilin takip 
ve taharri edilmekte olduğu 
Kozan kaymakamlığından viliyete 
bildirilmiştir. 

Faydah Yağmurlar 
lzmir, (Hususi) - Civar Yi· 

layet ve kazalardan gelen malu
mata nazaran bu havaliye nafi 
yağmurlar yağmakta ve rençberin 
yüzü gülmektedir. 

Hayvan ihram 
İımir, (Hususi) - Çeşmeden 

Yunanistana mühim miktarda 
ha~an ihraç edilmektedir. 

Bu kadınlara ne oluyord01 
Neye bu kadar hazırlanıyor~ 
Benim böyle düşünüp bir köşer 
çekilişim nuarı dikkatlerini ~ 
etmiş olmalı ki, han1mın biri: ..il 

- A kıZJm, dedi, neye or 
arpacı kumrusu gibi düsünüYo' 
ıun? Dünyaya bir defa gelinOJef' 
Bugün eğlenmiye, zevket111e0; 

bak. Sen hangi bara gidiyorsıJll 
- Yatağıma! . 
Dedim ve kestim. KesU

amma, doğrusu benim de ~~ 
çekmedi değil. Babama · fÖY..
an.umu çıtlatmak istedim: 

- Y o... Dedi. Genç kııl' 
böyle yerlere gidemezler. ÔY~ 
hanımlar nasıl gidebiliyorlar? 

i' 

Gaı·ip Hesap! 
Amerikada Bir Senede 6 
Milyar Dolar Kıymetind8 

Adam Ölüyormuş 
Ameı ika Ticaret Odası, bütU~ 

memleketteki ticaret odalarıııl 
1930 senesinde sıhhat müsabakıı.51 
ifasına davet etmiştir. Yapılı~ 
bir etüt, bütün memlekette1" 
hastalaklar yüzünden senevj ı 
milyar, 250 milyon dolar znrı1 
olduğunu ve tahaffuzu mümk~ 
sebeplerden ölenlerin hayati <le 
iktısadi kıymetlerinin 6 milY'' 
dolara baliğ olduğunu göster 

mittir. 
Şu halde birçoğu korunulması 

mümkno hastalıklardan ölüroiif> 
azalması için müessir bir sıbh•t 
propagandası ve müsabakası )1aP" 
mak lizımgeldiği tahakkuk el• 
miftir. 

Şiddetli Soğuklar 
Muğla, 24. ( A.A. ) - Şiddet" 

li ıoğuklar vardır. Gece harnr~t 
ııhrdan aşağı altı derece id1

• 

Öğleye kadar derece hala sıfır' 
dadır. 
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==-26 Kanunuevvel 

r----------------1 1 Siyaset .Alemi 
--
Cemiyeti Akvam 
Nelere 
Namzetmiş? 

Paris, 25 - İspanyanın ı>aris 
•efiri olup Cemiyeti Akvam 
Meclisinde mühim bir rol oy
namış olan M. Madariaga, Ce
tııiyeti Akvam mevzuuna dair 
bir konferans vermiş demiş· 
tir ki: 

" Cemiyeti Akvam, adeta 
llluıtarip dünyanın, müşterek 
•ulhün tahakkuku maksadile 
Ödediği bir necat fidyesidir. ,, 

Milletlerin en beşeri vazife
leri, teslihat bütçelerini en asgari 
haddine irca etmektir. 

Zannederim ki, bu, bir taraf· 
tan emperyalizmin f enahklarına 
\'e diğer taraftan da dünyanın 
büyük bir kısmını için için 
tahrik eden ikbsat muharebesine 
mani olmak için yegane 
Çaredir. 

~u sene için derpi~ .. edilen 
teshhat bütçelerinin tenzılı saye-
ıinde ele geçen sermayenin ~eti: 
l'eceği yiizde (5) faizle Cemı~e~tı 
Akvamın bütün masrafları ıla· 
nihaye temin edilmiş buluna-
cakbr. 

Hatip, Cemiyeti Akvamın 
cihan sulh yolunda . ilk ve en 
hakiki terakkiyi teşkıl etmekte 
-<>!duğunu söyliyerek sözüne 
hıtam vermiştir. 

• 
Amerika/le 
Ele le 
Çalışmak 

İtalyan Başvekili Ben"to Mus
aolini Noye Fraya Prese gaze
tesinde yazdığı bir makalede 
Amerika ile el ele çalışmaktan 
bahsederek diyor ki: 

" Bütün dünya, ve bilhassa 
Avrupanın Amerika gibi büyük 
bir hükumet ile beynelmilel bir 
.aulh aktetmesi çok mühim ve 
Şayanı arzudur. Bu ehemmiyet 
•e arzuya binaendir ki Avru~~~~n 
siyasi ricali Amerikamn en buyuk 
adamlarile görüşmek istemekte-

dirler. 
ilk mülakatı Fransız Başvekili 

Yapmış ve onu müteakıp İtaly~n 
Hariciye Vekili Amerika~~ gıt
nıiştir. Bundan sonra lngilız. ve 
"l · l" · Amerıkan "" man siyasi rıca ını°: . 
ricali ile görüşmesı ımkAnsız 
değildir. . b 

Bu ziyaretler nezaket ıca ı 
d ""ld" olan alelade ziyaretlerden egı ır. 

Cümlesinin maksadı dünya buh
ranına bir netice vermek içindir. 

Mösyö Grandi buhrana kar!ı 
İtalyan noktai nazarını tesbıt 
etti. Bu noktai nazar; dünya 
buhranından kurtulmak ancak 
silahlardan tecerrüt etmekle 
tııümkün olacağında takarrür 
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BARiCI BABEBLEB 
• 

Gönül işleri . 

~---------------~.---_..Evlenmeyi 
Londra Kesif Bir Sis içinde Kolaylaştırsınlar 

Bekarlardan vergi alınması 

A •k Japonlardan Şüphelenı·yo hakkındaki tekıif üzerine taşra merı a r gençlerinden biri yeni bir teklif 
yapıyor. 

Bütün 
Londra 

• 
Sis içinde 

Londra, 24 - Bütün f ngilte
rede şiddetli soğuklar hüküm 
sürmekte ve kesif bir sis ta
bakası her tarafı kaplamaktadır. 
Münakalat bazı yerlerde kısmen 
ve tamamen durmuştur. Birçok 
otomobiller istikametini kaybe
derek yekdiğerile çarpışmak
tadır. Bazı otomobiller de so
kakla&daki çukurlarda tıkılmış 
kalmışlardır. 

Eğer kar kesif bir tabaka 
teşkil etmese idi mühim nilfuı 
zayiatı olacaktı. O~omob.iller 
işliyemeyince, halk şımendıfer
lere Uşüşmüş , istasyonlar 
halkı almıyacak derece de dol
muştur. Halk ta ısınmak için 
kar topu ve futbol oynamıya 
başlamıştır. Birçok otellerde ve 
ahpaplarında misafir olmıya 
mecbur olmuştur. Hull limanında 
tipi yüzünden bir vapur alabura 
olmuştur. Bütün mürettebahn 
boğulduğu zannolunuyor. Vak'a 
mahalli civarında su yüzünde 
cesetler görülmüştllr-

Amerika 
Japonya dan 
Şüpheleniyor 

Vaşington 24 - Hariciye 
nezareti, Mançuride muhasama
tın yeniden başlamaması içi~ 
Japonya hükumeti nezdinde yenı 
teşebbüslerde bulunduğunu bil
dirmektedir. 

Amerika hüki'ımeti,bu teşeb
büs münasebetile Çin hükumetinin 
bir taarruz yapacağına daima 
hiç bir emare mevcut olmadığını, 
A erikan Ataşemiliteri de dahil 
olduğu halde, muhtelif. mil_letlere 

sup asker müşahıtlenn ra-
men kA •• 

l r na Japon hü umetının por a ı . . 
nazarı dikkatini celbetmıştir. 

Çing _ Ço istikametinde. bazı 
Japon askeri hareketlennden 
endişe duyduğunu da aynca be

yan etmiştir. 

-=eder. 
ltalyan Hükftmeti; Amerika 

Cümhur Reisi M. Hover tarafın· 
dan teklif edilen . mo~atory.o~u 
da kabul edeceğinı soylemıştır. 
ltalya da silahtan tecM·errahllt det: 

k . tiyor. Versay u e esı 
me ıs .. b" .. k 
A için çok agır ır yu 

vrupa hd"d" • d imdilik silahların ta ı ı 
ıse e ş k kafidir 
işine teşebbüş etme . 

Bu, bir lokantadlJ' n Zeplin 4eklin• 
dedir. Amerikada, aeyyahları ej'len
dirmek için bu kabil binalar çok 
görünmektedir. 

Bir 
Darülfünun 
Yandı 

Bu araba buharla ha
reket ettirilen ilk oto
mobildir n busıilnkü 

otomobillerln cedidir. 
Şimdi Parlat• tethlr .. 
diliyor. 

Groenland 
Kimdir? 

Londra 24 - Danimarka ile 
Norveç hükumetleri ilk bakışta 

garip gören bir ihtilif a düş
müşlerdir. Bu ihtilifın esası, 

Groenland adasının temelüklü me
selesidir. Danimarka ile Norveç 

evvelce bir hükumetti. Napolyon 
muharebelerinden sonra ayrıldı-

lar ve Groenland Danimarkada 
kaldı. Fakat bu adayı bir Nor
veçli keşfetmişti. 

Şimdi bu keşif hakkına isti
naden Norveç ada Uzerinde bak 
iddia ediyor. Groenland baştan 

başa buzlu bir adadır. Hatta 
adaya yanaşmak ıçın istifade 

Y ohansburg 24 - Bura Da- edilecek ancak birkaç müsait 
rülf ün ununda bir yangın çıkmış, nokta vardır. 
binanın orta kab, kütüphane (15) bin kadar eskimolu otu· 
de dahil olmak iizere kimi- rur ve balık avlıyarak, beyaz 

len harap olmuştur. ayı tutarak geçinirler. Bu buzlu 

Kütüphanede (35) bin cilt sahralara iki tarafın da temellük 

kitap mevcuttu. Bunlann çoğu iddiasında bulunmalan, buralar-
da Morina denilen ve yağından 

yanmıştır. Bunlann arasında ba- çok istifade edilen balığın çok 
ha biçilemiyecek derecede ehem- bulunmasıdır. iki taraf, bu ihti-
miyetli birçok tarihi vesika- lafı Uhi Adalet Divanına ıey-
lar da vardı. (Zarar miktan ketmek tasavvurunda bulunu-

{ 100) bin İngiliz lirası tahmin yorlar. 

edilmektedir. Fransız 

Almangada Meclisleri 
Faizler , Tatil 

BerJio, 24 - Bankalar ve 
Tasarruf Sandıklarının Mümessil

leri faiz fiatlerinin indirilmesi 

hakkında esaa itibarile itilaf et
mişlerdir. 

Paris, 25 - Meb'usan Mec
lisi, Noel vo senebaşı yortuları 
milnasebetile Meclisi Meb'usan 
ve Ayanı mesaini 12 kanunusa
niye talik etmiştir. 

" BekArlık vergisi alacaklarına 
evlenmeyi kolaylaştırsınlar" diyor. 

"İşte ben nişanlıyım. Evlen
mek için hazırlanıyorum. Fakat 
dııba şimdiden kesenin dibi g(). 

rUodü. Kız tarafı (25) sarı liralık 

bir çift kalın burma, (300) lira 
değerinde bir elmas gerdanlık 

beş çift ince burma, beş beşi 
bir yerde hediye istiyorlar. Bun• 

ların bir kısmını aldık bir kısmım 
daha almıya çalışıyorum. Bunlan 

aldıktan sonra elbiseler, çama
şırlar, ev eşyası alınacak. Yani 

ev yapayım derken, ocağıma 

incir dikilecek, ben evvelden 

bunu tahmin etseydim elbette 
evlenmiye kalkmazdım. Nıtekim 

evlenmekte. tereddüt gösteren 
gençleri de mazur görüyorum. ,, 

Filhakika bu gencin şikAyet
te yerden göğe kadar hakkı 

vardır. Hatta biraz daha ileri 
gidelim. Bu genç bu facianının 
yal.,ız bir tarafını yazmıştır. Bır 
de kız tarafını düşününüz. Onun 

da masrafı bundan aşağı de
ğildir. 

Ohalde bizde evlenmek, aile 
için bir yıkım vesilesi oluyor. 

Kaç aile bilirim ki, oğullannı 
veya kızlannı evlendirmek ve 

evlendirirken de gtlya aile şerefini 
muhafaza edebilmek için niha· 
yetsiz borca giriyorlar. Bu borç
ların altından kalkamayınca ezi
lip kalıyorlar. 

Bu ağır ytik, bize eski an'ane
lerin sürükleyip getirdiği itiyat-

lann mahsulüdür. Bugün hayat 
nasıl değişmişse, izdivaç tekil-

leri nasıl yeni bir istikamet alı· 
yorsa, bu evlenme masralarını da 

asğari hadde indirmek yolunu ara• 
mak ki tarafın da vazifesidir.Bu işte 

hnkumetin yapabileceği birşey 
yoktur. Bütnn iş, evlenecek çift
lerin aralarında yapacaktan an
lqmıya tabidir. 

• 
1. H. rümuzlu karie: 

Size bir evi bozmanızı tavıiyo 

edemem. Kadın da, siz de tehli
keli bir maceraya atılmışsınız. 

Fakat bu macerayı bir evio yı
kılmasına kadar götürmek no 

doğrudur, ne de meşrudur. Ken
dinizi bir an evvel bu maceranın 

elinden kurtarmaya çalışmak en 
doğru yoldur. 

HANIM TEYZE 

Vereme Müstait Çocukl~r 
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MINEL AŞK! 

Ve kadın bu yllzden yatağa, da
ha doğrusu ecel döşeğine girer. 

- Narin bunları bana anlat
madı. 

mez misin? " diye sorar. Frenk 
Saıni tekrar Londraya gelir, ka· 
dın ölür ve Narin Sami Beyin 
batına kalır. 

Amerikada şimali Karolina 

hükumeti tarafından 1926 - 1928 
ıenei tedrisiyeleri zarfında 25000 
mektep çocuğuna yapılan verem 

muayenesi neticesinde vereme 
istidadı bulunan çocuk nispeti 
yüzde ( 22 ) olarak tesbit edil

miştir. Bu çocuklar on beş ya
şından aşağıdır. 

AB, 
MUHARRiRi: 

SERVER BEDi 

- Bunlar senin zannettiğin 
kadar mahrem şeyler değil Bi

lenler var. 

- Kimden haber aldın? Şah
sını tasrih edemez misin? 

- Kabil değil. Sonra benim 

için hiçbir şeye dair haber ve 

malumat almak mümkün olmaz. 

Bizim mesleğimizde muhbir ihbar 

edilmez. ? 
_ Peki. .• Sonra 

_ Sami Bey bir aralık çocuğu 

d bn•ına atarak Londradan 
ka ının ..... 
çıkar, gider. 

_ Amma da yaptın ha? 

E t O cihet muhakkak. 
- ve. 

- Kendisi belki bilmiyor. 

Çünki o vakit bir yaşında bile 
yokmuş; anlıyor musun? herşeyi ba-

basından öğrenmiştir. Sami Beyin 

kızına bütiln hakikatleri anlat
mış olması şart değildir. 

- Hatta aksi. 

- Evet, gizlemesi daha tabii-
dir. Ne ise... Kadın Sami Beye 
telgraf çeker ve : " Ölüyorum, 
beni Te çocuğunu görmiye gel-

Hikaye buraya gelince, tees
sürümden gözlerim kararmıya 
başladı. Bir baygınlık hissedi-

yordum. Aman Allahım !., Ne 
feci surette aldatılmışım r pırlanta 
yerine kendisine sahte bir taş 

sürülen acemi ve budala bir 

müşteri vaziyetindeyim. 

Ayağımı yere vurdum : 

- Alçaklar 1 diye bağırdım. 
(Arkası v'Ar ) 

Haydar Rıfat B.in eserlerinden 
Ayni haklar iki lira 
Miras mes' ele/eri Bir ,, 
Şehrli borçlar kanunu ,, ,, 

11<bal Kitaphanesinde 
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Kari ı\1ektuplarz 

• 
işinde Evlenme 

Sühulet 
Gösterilmeli 

.. 

f 

Her ı:aman evlenmenin teşvi'n 
için tedbir:er alındığı söylenir. 
Benim başımdan bir vak'a geçti, 
size yazıyorum: 

Evlenmek üı:ereyim. Hususi 
doktorumda!'l muvafık bir rapor 
aldım.Alakadarlara imza ve lastik 
için götürdüm. Memur Bey •• bu 
Hammlıl Beyin dispanserlerden 
birinde kayitli o!up clmadığmın 

iş'an,, derkenarile meseleyi sora· 
cağını ve bir hafta sonra gel· 
memi söyledi. 

Aradan yirmi beş gfin geç
tiği halde cevap alamadım. Bu 
muameleler belki zaruri~ir, ve 

işin uzaması da herhangi bir 
sebepten ileri gelmekteıiir. Fakat 
evlenme iş.erinin daha süratli 
görülmesi muvafık o!mn mı, 

ıorarım. 

* 
Piyango Ve Bir rı~oıatea 
Tayyare C emiyetinin bu yıl

başına mahsus olaralc tertip eyle
diği beş mi~yon liralık satlş be· 

deli bu piyango için de eğer a 'b 
aylık keşide biletlerinde olduğu 
gibi bayilere % 12 kar bırakılı

yorsa bu kar tamam 630000 lira 
kadar mühim bir ıervet teşkil 

c<.'.e:ektir. 
Bayilere kalan bu kar, fikrimce 

cemiyetin piyangodan bc'<lediği 
menfaate belki de muadil bir 
şeydir. Bu hususta ben şöyle dü-
şünüyorum : Halkın piyangoya 

rağbetini, şimdiki gibi her üç beş 
adımlık mahalde adeta bczacı, 

sebzeci dükkanlanna kadar bilet 

tcn:iatı yap.imasında de~ isabet 
ihtimalini, mesela şimdikine na• 
nazaran onda birden onda ikiye 

veya üç nisbetine iblağda arama
lıdır. Çünkü biletlere isabet ihti• 
malinin daha riyade artLğım 

gören halk :ıçın , cemiyetin 
İstanbulda dört beş mahalde 
tesis edeceği şubelere kadar gi· 

derek bilet alması, hiç te ihtiyar 
edilmiyecek bir külfet değildir. 
Muhterem cemiyetçe bayi hakkı 

olarak aynlan bu mühim para· 
nın, pek cüz'i kısmım bilfarz, 
şube memurtanna ayırdıktan son• 

ra, mütebakisini ikramiyeye ve 

amor iiye tahsis etmekle bu mak

ıadı hem de cemiyet lehine 
olarak pekala temin mümkündür. 

Karilernizden 
IHSAN 

Cevaplarımız 

(Karşıyakalı) imzasile mektup 
gönderen kariimize : 

- Arada bir suitefehhnm 
olduğu ve biraz da latife bulun-

duğu anlaşılıyor. Kendinizden 
fiiphe etmeniz için hiç sebep 

göremiyoruz. Yeni serbest haya· 
tınızda muvaffakıyet temenni 
ederiz. 

* Saraçhanebaşında Horhor 
caddesinde MoUabusreY sokağın
da 17 numaradaki kariimize: 

Hir iddiada bulunuyor ve bu

nun vesaikle ispat edilebileceğini 

yazıyorsunuz. Bu vasika1an gön
derirseniz meseleyi etraflı bir 

ıekildo anlamak mümkün olacak
br. 

SON POSTA 

Paris e topar 
Po· si Şosesinde Yarısı Ya mış Kanlı . 
Bir r<:os üm, Ve san Ormanında 

e rul< Bir Otomob ·ı Bulundu 
Fransız Gazeteleri Mesterino Vak'ası Tekerrür Etti Diyorlar 

Paris: ıs (Kanunuevvel) -
Zannederim, C:ç sene kadar 
oldu: Bir sabah büyük şoseler
den birinin kenarmda yarısı 
yanmış bir ceset bulunmuştu. 

Elbiseleri kül ba~ine gel-

diği ıçın üzerinde hüvi-
yetini göaterebilecek en 
k üç- k bir eser bile yoktu. 

Buna rrğmen zabıta tah-
kikata girişti ve bir hayli { 
yorulduktan sonra cesedin Anı-

men isrrinde bir adam oldu- J 
ğunu anladı. Bir defa bu nokta 
tesbit edildikten sonra facia
nın safhalarını tahkik etmek 
güç olmadı: 

"Arumen" in Mesterino ed:
nı taş yan bir kuyumcudan 
alacağı varmış. Bir gün gidip 
istemiş. Fakat para yerme 

başının üzerine kuv\ etli bir 
demir darbesi yem ış, ölmüş. 
Mesterino da cesedi bir ba-

vula koymuş, yakmıya teşebbüs 
etmiş.. 

Katil bittabi tutuldu. bittabi 
mahkum oldu. Fakat jüri he

yeti cinayette "Esbabı muhaffe
fe,, bulduğu için katilin kafası 

kesilmedi, müebbet kürekt-e 
kalmak üzere Gfıyan zinda

nına gönderi.lmesile iktifa edildi. 

• Hadise bütün Fransayı ay· 
larca işgal etmişti. Binaenaleyh 
bugün öğle gazetelerinde büyük 
harfler'.e: 

- Mesterino vak'ası tekerrür 
etli. 

Cümlesini gördüğü zaman 
balkın ne derece alakadar 
olduğunu tasavvur edebilirsiniz. 

Size vak'ayı birkaç sabrla 
anlatayım: 

Jean Pettit adını taşıyan 
bir telgraf memuru bu sabah 
şehir haricinde Poissi köyü 
civarından geçiyormuş, şose 

üzerinde bir yığın kül ve bu 
yığın kü:ün ortasında yan:k 
elbise parçalan görmüş, aldır

'Yukarda: }'anık elbise, tek iskarpin, iki benzin tenekesi, 
Aşağıda: Jandarma zabitleri kan lekesi üzerinde, 
yanda hadiseyi ilk görenler •• 

Fakat jandarma, halli ihtisasa 
tavakkuf eden bir mesele kar-
şısında kalınca vak' ayı derhal 

Emniyeti Umumiyeye haber 
verir ve işin içinden çekiliir. 

Bu defa da öyle yapmış, Em
niyeti Umumiyeye derhal meşhur 

komiseri Giyom ile iki arka
dqını göndermiş, fakat bu 

memurlann gitmelerini müteak· p 
telefonla başka bir haber 
alınış: 

- Vensan ormam bekçisi 

orman içinde kapalı ve ıçı 
kanlı bir otomobil bulmuştur. 

.................... ___... ........ -----···---· ..... 

Gelip bakınız. 

Derken ikinci bir telefon lıa· 
beri gelmis, bunda da: 

- Mant şosası üzerinde 
kanlı bir otomobil minderi 
bulundu. Gelip bakıııız, de
nilmektedir. 

Zabıtanın düşündüğü ilk 
noktası şudur: 

- Şosede bulunan iki el
bise yığını ile diğer bir ıose-

mayıp geçecekmiş, fakat gözüne çw--ıaam•§m••-~-... 
yanık elbiselerin yamnda üç beş S Q N P Ü S TA 

de bulunan otomobil minderi 
ve bir orman içinde görülen 

damla kan ilişmiş, dikkat edince 
anlamış ki bu kan lekeleri şose 

üzerinde temadi edip git-
mektedir. T dgraf memuru 
kan lekelerini takiben yürümüş, 
150 metre ilerde, yine şosenin 

üzerinde ikinci bir yığın ile 
karşılaşmı~, bu yığını da yine 
yanık elbise parçalan ile yan

mamış bir tek iskarpin teşkil 
etmektedir, fazla olarak bu ikinci 

yığ.mwn yanında iki tane boş 
benzin tenekesi vardır. 

Telgraf memurunun bu mü
şahede karşısında yaptığı ilk iş, 

bittabi en yakın jandarma kara

koluna giderek gördüğünü söy
lemek olmuştur. 

* 
Bizde olduğu 

sızlarda da ıehir 

yişi jandarmaya 

gibi Fran-

haricinin asa

bırakılmışbr. 

Yevmi, Siıui. Havadb ve HalM: 
razete.ti 

idare • Alemdar mah•!leıi 
• Çatalçeşme ıoi<ap 

Telefon fıtanbul - 20203 
Po~ta kutuıu: lıtanbu! • 741 
Tdguf: İıtanbul SON POSTA 

ABONE 
TÜRKiYE 

Fl A T1 
ECNEBi 

1400 Kr. 

750 " 
400 .. 
150 • 

1 Sene 
6 Ay 

3 " 
1 " 

270J Kr. 
140) " 
80[) " 
sao • 

Gelen evrak g::ri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet a!ınma:ı.. 

Cevap iç"n mektuplara 6 kur11ı7l uk 
pul ilavesi lazımdır. 

· Adres değiştirilmesi (20) kur•ı$t ır. 

Son Posta MatbaHı 

Sablpluiı Ali Ekreııı, Seliıa tl;aııJJ 

Mqçi1~t Mlldilr.l ı Se.ılıa K;al•P 

kanlı otomobil , acaba aynı 

hadisenin muhtelif aerpintileri 
olmasın 1 

Kısa bir tetkik :zabıtanın 
hu düşüncesmde haldı olduğu
nu göstermiştir • ~ılan 
şudur: 

Bir veya birkaç kişi kapalı 
bir otomobilin içinde bir 
adamı öldürmüşler , elbise-
lerini çıkararak muhtelif iki 
yerde yakm ya teşebbüs etmiş

ler, otomobilin bir minderi
ni de kim bilir niçin başka bir 
şoseye atmışlar ve en nihayet 
otomobili de bir ormanın içinde 
terketmişlerdir. 

Fakat ölen kimdir, öldüren 
kim ve ceset nerede, bn dakika
da belli değil, fakat pek kısa bir 
zaman içinde bulunacağından 

şüphe etmeyiniz. 

KAnunuenel 28 

1 Dünya Garibeleri 
1 

Bir Gram RadgoTI' 
On Bin 
Türk Lirası 

Dünyanın hali hazır radyond 
bir Belçika kumpanyası tarafıO" 
dan Afrikada istihsal edilmekte" 
dir. 1912 - 1922 senelerind• 
Amerikada takriben 200 gralll 
kadar radyom çıkarabilmişse d• 
Belçika istihsalat ı na rekabet edr 
miyerek terkedilmiştir. 

Radyomun hali haz r fiati bit 
gram ~ooa dolar, yani takribdl 
on bin Türk lırasıdır. 

Bir Hakimin TeessUrU 
Amerikanın T oronto şehrinde 

Jan W ar namında bir sahte dok
tor icrayı tababet ederken yakr 
lanmıştı r. Merkum mahallesinde 
bir tümörü olan hastayı haftalar" 
ca ot ve yağdan ibaret ilaçJarlı 
tedavi etmiş ve netice de 311 
dolar ücret almıştır. 

Hasta birkaç ay sonra kall" 
serden ölmüştür. Yapıla11 
muhakemesi neticesinde 100 
dolara mahkum olmuştur. 

Hakim cezanın en büyüğünd 
verdiğini ve kanuna nazaran da" 
ha büyük bir cezıı vermemesil14' 
d en mütevellit ı stırabını teessiit"' 
le beyan etmişti r. 

laneti Darü'fünunf ar 
Amerikada Yel Darülfünun11 

bir senede 9 milyon dolar iane 
ve teberrüe mazhar olduğundall 
hocaların sene'ik maaşı 9 bill 
dolara çıkarılmıştır. 

Nevyorklu Mister! Edvard 
Herkes isminde bir zengin KO"' 
lombiya Darülfünununa 2 milyoll 
dolar teberrü ederek .ıf()() tıp 
talebesi için bir yurt ve yatakbr 
ne yapılmasını istemiştir. 

Seyyar Dispanserler 
Kanada hükumetinin son %8' 

manlarda teşkil ettiği seyyar ha" 
dcmcik dispanserinin faaliyeti 
gittikçe çoğalmaktadır. 

Bir heyetin idaresinde bulO'" 
nan bu teşkilat gezdiği mahallel"' 
de lüzum görülen çocukların br 
demciklerini çıkarmaktadır. 

insan Vücu jun:ta Neler 
Bulunuyor? 

Birçok.kimvyevi tahliller insaJI 
vilcodunda şunları bulmuştur: 

45 litre su 
7 kalıp sabun 
9000 kalem yapacak karboll 
2200 Kibrit başı yapacak fosfol 
Cüz'i bir miktar tuz 
Orta k:.rar bir tek çivi yap

mak için demir Vasati bir tavall 
badalanamak için kıreç 

Bir küçük köpeğin pirelerini 
öldürecek kadar kükürt 

Doktor 11 Lavoon ., bütün bu 
mevaddın 45 ila 50 franga teda• 
rik edilebileceğini söylüyorlar. 

Suriyede 
Nüfus Tahriri Müşkiilata 

Sebep Oluyor 

Berut ( Hususi ) - Hükü:net, 
bütün Suriyede 24 kanunusa id• 
yapılacak olan umumi n:ifut 
tahriri için hazırlıkla ·a başla ınır 
tır. Bunun için a .b bin heyet 
teşkil edilmiştir. Bu tahrirdeıı 
sonra askerlik yaşı dahilinde 
bu\unanların derhal as~cere ._,ğı
rılacağı ş :.ıyi olduğu için bük~ met 
bir beyanname ne~rederek ta riri 
nüfusun asker~ikle k ıt'iyyen ali· 
kası olmadığını bit. irmiştir. Ay
rıca nasihatçi heyetler teşkil 
edilerek halka, ıayianm yalao 
oldup anlatılmıştır. 



Haf tada iki Defa Spor 

~.SPOR 
Perşembe ~-;m::.~esi Günleri 

Çlkacak ~p1r Sayfalarımızı 
s o 

G.uctemiı flmı:fen •onra perı .. mh• u c. .. aar l 
te•I giinlcri olmak üırre r.otft.aJa iki •po• ••,••• 

1 
nctredcrel.tir. 

Pcr7embe ırünkil •por uyfuında dli111• •P•' 
hareketi etini. memlel.ıet •por hic.i ı•clcnol 

okuyaC'aksınıı. 

Cumartesi sayfasındJ ı Cuma ıi:nkll maçl:m• 
tafsllltı"ı bulacakaınıL 

-::;:::;::;:;:::;:O::k:u:y:u:n:uz:·:··:;:;::::;::;;;:;:;::~=:~:======:=:========ı~===~================::;~====~=;;~==;=========::=;;;;;===;;:;:===~l===;~;==~=============:::::a 

Üiinya Sür'at. !<ıralları Yarın Galibiye!_ Bekliyo uz 
. ...- Sinemaya Gırıyorlar Bizimkiler Dün Çok .Çalışhj Fakat 

• 
Slavyanın Kuvvetini De inkar Edemeyiz 

Dün 1'aksim stadyomunun 1 ' ' · v "' ,. ...., • 

çamur ve b:ı.lçı'c deryası ha~i~i 
ala~ sahası ctr::ıfo~da 5.500 k.şı
lik bir sfyirci k:.thsi Slavya-F.Il. 
- G.S. rnuhtel:ti ınıç-m seyretti. 

F ulbol meraklıları Slavyayı 
r,örmiye:i fam be1 sene clmuştu. 
Prağın bu meşhur takımının oyu:ı 
kıy:netini çek iyi takdir eden 
heveskarlar stac!ycuı kapılanna 
maçtan C:ört saat evVll hücuma 
baş:amı1Iardı. 

Saat cçü on geçe oyun baş
ladığı vakit seyirci adedi yoka· 
rıda söylediğimiz miktan bul
uıuştu. 

Saat 2,45 te evvela Slavya 
takımı, onu takiben muhte'.it, 
halkın alkışları arasmda sahaya 
çıktılar. ( G. S. F. B. ) muhtelili 
Galatasaray formasını, Slavyalı· 
lar da kendi kırmızı - beyaz 
fomıalarnu giymişlerdi. 

Dünkü maçın bir iyi tarafı da 

k 
l dlinya •ü~'.ıııt 11amplyonlarından Vayamürller, sabada yapı!an ve uzun süren 

S fi"aılnl yapaca o .a Mi 1 d 
oldaki uzun bo,.ıu yüzıne .ı b' .. klet ailr'at t•:npiyonu Fraııaıs ıar uıerasimin kaldırılmış o uıasıy ı. 

yanındaki d\lnya ' • d .. e k 
• . ..,

3
n aları 1 ceği filimde en zıya e yuzm Takım!ar sabaya çıkar çı maz 

Amenka fılm kumtdıziarına tarzlannı gösterebilecek safhalar oyun hazırlığı başladı. Hakem 
ıon zamanlarda spolr dyı Geçen vardır. Futbol Federasyonu Reisi Hamdi 
e) atymıya başlamış ar ır. • . A ·katılar bu filmi dört Fmı·n Beydi. 

· pr e bır fdm men 
sene pisikletçı ıseyey ne de özle beklen;e~<tedirler. Bilhassa Takımlar ıahada fU ıekilde 
oynatan kumr:anyalar, buse g_ akW yu··zme sis!emi dizildi: 

h yüzücfün1 yuzme mer arı, 
dünyanın en mt:ş ur .. k f ka!.ide olan bu faJDpiyoııun Slavya takımı : 
l A "k lı VaysmuHere ço ev 

o an merı a .. li filimde izahatla yapacağı Çerni•ld 

b .... k b"r rol vermege karar ses k ak Yenr1ek Fi1aJ 
uyu. 1 yu···:ne göster~ .. 1eri.ııi ço mer • ""l-1 Çam bal Slmper.kl Brlrlr 

'ermışler. . etmektedirler. Yilneb Yo•h• Svoboda Püç Çlpera 

Yu .. zu'"cu .. Vaı1smUllerin çevıre· = k 
ı Muhtelit ta ım : 

~Atına a Yunan Ve 
Avusturya Müsabakası 
Al. - Pazar rünü Avus-

ına (B k ) takımı turyalı profesyonel a er 
ile Yunan (Olim;:ivakos) t~ımı 

d- ( Panatina· 
arasındaki maç, un ld 
ikos ) un spor sahasında yaf 1 

'· 

O . t k. ec!en spor 
yunu seyıt ve a ı;:> b' 

'ktan on ıne ınuhiplerinin nıı . . . O un 
Yakin tahmin edilmıştır. . Y e 
her iki taraf tan ela çok çetin v 
sert oynanmıştır. b 1 

' 

nun aksine olarak .mdukaveal~eb~
lerinin fazlalığı. saye~ın e g 1 ı-
yeti temin etmışle.rdı.. biri 

Spcr ınuharrırlerınden 
tarif Avusturyalıların oyununu 

ederken: 
"Oyuna ilk başladıklan ~o 

dakika zarfında topu hep rakip· 

l . . _ı.._~ında dclaşbrdıklarını 
erının s~ k' · 
yazıyor ve diyor ki: San ı meşın 

H ·kı' taraf canla a.ş a 
er ı (23) daluka · 

çalışt kları ve bir saat I 

A sturyalılar~n ayaldannda 
tor, vu 1 k b l n 
iple bağlanmış o ar~ ' un arı 
ayak hareketlerine gore ~ynuyor, 
sıçrıyor. zannolunrdu,, diyor. te u- i halde hiçbir taraftan g? 

ç g lki · devrenın 
Y~ı:ılm~mıştır., . n,c~··ka kala ı· zmı•rde bıtmesıne seı<ız ca.~ı 
AvusturyaHar bir, üç dakika sonfa 
bir gol daha yaparak oyun_ 0. sıtlı• J v yaka 

al b Şı·ıt Maçların a n.,a. rşı ra karşı iki ile ve g " ıye e 
intaç etliler. Galip Gelaı 

S or muharrirleri Avust~rya· lzmir, 25 (A. A.) - Bu cun;a 
lıları pçok takdir etmektcdırler. k s or sahasında şılt a ku Alsanca . d"ldi. Saat 
On~arda buldukları yeg ne k lanna devam e 1 • 
sur, çabuk netice elde etme uıaç ·k' . takımlar arasındakı 

f birde ı ıncı k l"l:" 
gayretile, her yerde ve her 

1.~ maçta Karşıyaka sporka ~ ~ ~~ 
satta istikamet düşünmeden şu Altıncrdu takımını 1 e rş 
rekmekteki isticaldir. d ~) ~ et' i " 'ki ev mag up ' · · klüplerin bi-Yunanlılar, bilhassa ı - Saat 13 te aynı 
rede, birinci devrede berabere • · takımları karşılaştılar ve 

b. rıncı . 
kalmaktc:n mütevellit ır ces:ı· 'k' takım da bırer sayı ya-

h ti her ı ı 
retle çok kuvvetle ve arare e k berabere kaldılar. 
<ıyn:ı,dılar. Avusturya!ı1ann ka- para • 
Zanmasına en çok am:l ola!1 mu- GalatasaraJ kongresı 
kavemetleri olmu .. tur. Çünkı saha, Galatasaray K:übü Riyasetinden~ 
evvelden yağın ş olan. yağmurlar Klübü r.üzün umumi kong~e~~ 
dday.sile berbat hır çamur k""..,unusani 932 cuma !':du 

Avni 
Mi tat Burhan 

M. Reıat Nihat Supbl 
R•btl K. Faruki Zeki Mıuaffer L. Mehme 

Oyun başlar başlamaz misa
firlerin bizden birkaç de
rece yüksek oldukları hemen 
beG oldu. Sahanın Slavya 
oyunu ~)bi besaFiı ve dereceli 
paslı bir oyuna kat'iyyen müsait 
oluııyacak kadar berbat ye ça· 
murlu oluıas·na rağmen Çekler 
yine faikıyetlerini her fırsatta 

göstermiye muvaffak oldular. 
Slavyanın dünkü hakimiyetine 

delil olarak Slavya kalecisinin bü
tün oyun imtidadınca ancak iki 
kere kurtarış yaptığım. her iki 
kurtarışın da ehemmiyetsiz 
çelmelerden ibaret olduğunu 
söyliyebiliriz. 

Şunu da unutmaml\k lazım
dır ki, Slavye muhacimlerinin 
dehşetli taeyikina karşı bizim 
müdafaa canla başla oynıyarak 

Yukar.ia ı Bizim kate önünde tehlikeli bir dakika, 
Afağada ı Top bWm kaleye geliyor. 

dayandı. Bazı oyuncular kendi J dclle topu merkeze gönderdi Ye 
oyun1armın fevkine çıktılar. Elle- sol iç Püç, ani bir şutle gole tah-
rinden geldiği kadar çalıştılar. vJ etti. Bu golden sonra oyun 

Oyun nasıl cereyan etti? serlleşmiye başladı ve birind 
Ük d3kikalardanitibaren devre Slavyanın lehine 1-0 bitti. 

Siavya muhacim!erinin zikzak ikinci devre başlar başlamas 
paslarla kalemizi s kışbrmıya baş- yine Slavyanın hücumlarını gö-
ladıklanm görüyoruz. rüyoruz. Üçüncü dakikada müda• 

Bu hakimiyet ve bu tazyik f aa hattımız rakip oyuncuyu 
on sekiz dakika mütemadi bir elile tutarak durdurmak istedi. 
surette devam ettL On sekizinci Hakem bu hareketi penaltile 
dakikada Zekinin kombinezcaile tecziye etti. 
Slavya kalesine kadar dayanan Puç, topu, çamura takılan 
muhacimlerimizin sürdüğü topu ayağıyle Avninin kucağma attı. 
Çek kalecisi kornere atarak ka· Bu suretle bu gol fırsabnı ka• 
lesini tehlikeden kurtardı. çırdı. Verilen cezadan dört dakika 

B:raz sonra Slavya kalecisi sonra yine tazyik neticesi muh-
ilk vuruşunu yaptı. Bu hücum teJit mudafaası yine bir oyuncuyu 
bizimkilerin Slavya kalesine en hatalı olarak tevkif etti. İkinci 
fazla sokulabildikleri yegane hü- defa olarak muhtelit aleyhine 
cumdur. penalb cezası verilmiş oluyorduki 

Bu dakikalardan sonra çek· bu vuruşu Çipera attı ve Avninin 
lerin hücumları biribiri peşine kucağından kale direğine çarpan 
sıklaştı. Sahanın fazla çamurlu topu Avni tekrar tutarak kur~ 
olması tc pun kontrolunu imkan· tardı. 

sız bıraktığından tehlike kendi- Kaçan bu gol fırsatlarından 
liğinder. uzaklaşıyordu. Slavya sonra Sovbodadan Püçe, oradan 
oyuncularının üstadane yer tu- da Yüneke giden Şdşırtıcı paslar 
tuşlan, top kesişleri hücumları- Muhtelit müdafaasını bunaltmışb. 
mızın sayı ile neticelenmesine Bu mütemadi hücum an-
uıani oluyordu. 32 nci dakika lannda 00 iki.ıci dakika da 
sağ açık Yunek şahsi bir hücu- Sovbodamn Yukaya oradan da 
mile topu muhtelit kalesine ka- Püçe verdiği bir top sc:J 
dar getirerek güzel bir şan· Çiperamn ayağına geldi. Çipera 

bu fırsatı güzel bir şutla gt.le 
çevirdi. Bundan sonra Sovboc?amn 
çok uzaktan attığı bir şutu Avni 
kornere çekmekle kurtarabildi. 

Oyunun 35 inci de.!·::.:ru.mda 
hakeme itiraz eden Slavya sol 
müdafiini Hake~ sabadan dışan 
çıkardı. Ve Çekler un dakayı 
on kişi ile oynadılar. 

tarlasına dcnmüştü ve bu çamura 15 3 
6 da kulüp merkezın e 

b Y Iıl fena saat l b .. t.. azamızın ataa çıka oyoıyan unJ.n r l cag"' ından u un Diba oyuna batlumudaa cnel Slaya takımı 

Knkıncı dakika sert bir halde 
cereyan eden oyun sol açık 
Çiperanın çc.k tehlikeli ve sıkı 
bir şi.it;jnü Avni ümit edilmiyen 
bir tarzda kıırta-0!.rak takımını 
üçüncü bir gol yemekten knrtar
dıktan sonra da oyun 2 - O 
Çeklerin galebesile billİ. 

k ·ı ·ş top ana 1 halr'e mukavemetten esı mı - r'fleri rica o unur. • 1• ' 11 l • .ıı._ _ _ ... ____ ... 1.1 .. -ııuı.....ı-1.1c:tı_!!!:::::.:.....:.... ______________________________________________ ~-~--------
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Efendi 1 • dedi • biz zin
danda iken senin emrinle yanı
mıza bir yazıcı geldi, bir höccet 
okudu. Bitirdikten sonra, yüreği· 
mizi serinletmek için, birkaç ta 
tekerleme savurdu. O, şeriatin 

kestiği parmak acımaz, diyordu. 
Sen şeriat adamısın, zahmet ol
mazsa anlataver: Bu söz, doğru 
mudur? 

Kadı Ef. sersemliğini gider• 
miye ve hovardalara hoş gorun
mek için gülümsemiye çalışarak 
mırıldandı: 

- Beli, doğrudur. Hatta şöy· 
le bir söz dahi vardır: 
Acımu ıer'ln kulp te attığı parmak ofal 

- Niçin acımaz? onu anla· 
1 mak istiyoruz. 

- Çünki şeriat, adalet de
mektir. Adalet acı da olsa 
acıtmaz! 

- Bu hökmn imzalar mısın? 
- Daimal 
- Sipahi Ahmet, ardında sıra· 

lanan llç arkadaşına döndü: 
- Efendi hazretleri, kendi 

fetvuını kendi imzaladı. tutunuz! 
Yeniçeri Baki, Edirne molla· 

ıını, Znpte Bey, Çoplük Turpunu; 
Mirim Çelebi de Avcı Burhan 
Ağayı yakalamışlardı. Onlar, an• 
ıızın kıskıvrak edilmelerinden na· 
ııl bir netice tahaddüs edeceğini 
müthiı bir korku içinde tahmin 
etmiye uğraşırken bağlama, zur
na ve def, hep birden kulak yır
bcı bir yaygaraya girişmişti. Kö
çeklerle Bostancılar da ince ve 
kalın ıeslerile bu yaygaraya 
ıtirak ettikleri için Medrese avlusu 
birkaç düzine deli eline düşmüş 
ıibi, velveleli bir manzara almıştı. 
Tel, deri, kamış ve boğazdan 
çakan bu ahenksiz gürültü, kapı
ya bağlı olan beygiri de tehyiç et• 
miş olmalı ki, o da hani hani kiş
niyordu. 

Gürültnden, şurada burada 
yanan balmumlan titriyordu. 
Gece, iri bir siyah göz gibi sah
nenin herine gerilmişti. Ne 
oluyordu, ne olacaktı, bu çılgın 
velqeJenin sebebi ne idi? Bunu 
ancak Subaşı düşünebilirdi. 
Çiinki yirmi kişilik cemiyet ara
amda meşgalesiz kalan yalnız bu 
adamdı. Kendisi köşesinde bıra
kılmışb ve bütiln dikkatile Kadı
nın, Çöplük Turpunun, avcı Bur
hanın vaziyetlerini takip ediyordu. 

Onlar kısa, çok kısa bir za· 
man içinde yan çıplak bir hale 
ıetirilmişlerdi. Sünnet olunacak 
çocuklar gibi kendilerini yakala
yıp soyan kuvvetli kolJarın ara· 
ıında kıvrılı duruyorlardı. işte 
bu sırada Sipahi Ahmedin ilkin 
Kadı Ef. ye, müteakıben Çöplük 
Turpu ile avcı Burhana yanaştığı 
ve her üçünün önünde şöyle bir 
lahza durarak çekildiği görüldü. 
Onun üç kere eğilip kalkması 
sırasında çalgıcılann, köçeklerin 
ve bostancılann yaygarası bir 
kat daha ziyadeleşmişti, beygirde 
tesanüdü muhafaza etmek isti
yormuş gibi, kişnemelerine sür'at 
ve şiddet vermişti. 

Subaşı, zayıf mum şuleleri ve 

Hele Kadı ile arkadaşlarının şiltelerine uzatılması .... 

gllrilltll arasında hidisenin mahi
yetini tamamen anhyamamışb. 

Fakat Karanfil oğlunun bir kutu 
merhemle ve bir takım bezlerle, 
Sinan oğlunun da kılapdanlarla 
aüsf enmiı ve ortalarına birer 
" Maşallah ,, yapıştırılmış Uç 
takke ile ilerlemeleri Uzerine işi 

anladı. Hele Kadı ile iki arka· 
daşının şiltelerine uzatılması üze
rine bu anlayıf, büsbütün kat'i· 
leşti: Onlar, ağır bir ameliyeye 
maruz kalmışlardı. [*] 

(Arkaaı nr ) 

rJ Dllfmanlanndan bu teldlde intl· 
kam alanlara tarihte defll, gl.indellk vak'· 
alar arasında da ekseriya tesadüf olunur. 
Bu, yalnıı erkeğin erkekten öç alması 
auretlnde vaki olmuyor. Bazan kadınlara da 
tatbik olunuyor. Ben, her iki neviden, ad
liye ılcilllne geçmit vak'alar biliyorum. 
Fakat, bizim oaklettiğlmlı tekle tamamen 

Bu akşam 
Saat 21,30 da İSTIHBUL BELEDiYESi i 

ONLAR ERMİŞ 
MURADINA 

Vodvil 
Yazanı 

~~ ~ ~~ 1 

G. Feydau 
Tercüme eden: 
Vasfi Riza ve 

Bedia M. 

1il1 

il 111111 
T enzilitlı halk gecesi 

Yakında MAYA 

oyundan ıonra hususi tramvay 
Alb yaşından aşağt olan ço

coklar tiyatroya kabul edil~mezler. 

YUNAN MiLLİ OPERA HEYETİ 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Bugüa Noel mGnuebetile matine eaat 7 de 

LA BOHEME 
Akşam ıaat 21 de 

FAUST 

1 

uypn olarak vukua S"elmlş ve tarihe i'eç· 
mit bir hldiıe vardır ki, burada ılkrl 

llzımdır ı Felıefe tarihinde lıml mukayyet 
olan töhretll Alimlerden "Abelar., o hldl
ıenln kurbanıdır. Bu adam mllldl onuncu 
aırın ıonlle on birinci uran llk nııfında 

bi1yQk bir t8hret 'kazanmıştı. Derin bllgiıl 
keakln bellgatl ve ıon derece mileulr 
tal&katlle blltün Avrupada tarunmıftı. Ken· 
dlılnden dera almak lıtlyenlerln haddi 
he.ahı yoktu. Bu meyanda Papaz ''Folber., 
lıminde nQfuı:lu bir adamın yeğeni de 
ondan huıuai ıurette tederrüı ediyordu. 
Bu kız gayet güzeldi. Adı da "Eloiz,, dl. 
Abelar, güzel taklrdlne gönUl verdi ve bu 
muhabbet gitgide çılgın bir ında halini 
aldı. Elol& zeki ve töhreUI hocuının 
ateşli atkına kayıtıız kalamadı, mukabele 
etti. Nihayet alev ıaçağı ıardı, güzel kız 
hocasından bir çocuk doğurdu. A.fkın bu 
çirkin netlcealnl tabıtletllrmek için evlen• 
mek lhımdı. iki lfık, bu lilıumu, ılıll 
ıurette temin ettiler, mlhremane eylendller. 
Fakat Pap uı Folber, hldiıeyi lfltlnce küp· 
lcrı bindi, flloıof lfığı puıuya düşllrdü, 

hadım yaptı. Bunun üzerine Elolı bir 
manastıra kapandı, kocalı bir dul hayatı 
geçirdi. Sipahi Ahmetle arkadqları da 
ayni şeyi yapmışlar demektir. 

Yarın akşamdan itibaren 
MAJIK'te 

Hakiki bir san'atkirın insanı nasıl 
titretebi 1 diğini anlamak için 

MICHF..L SİMON'u 
DiŞi KÖPEK 

filminde görmelisiniz. MICHEL 
SIMON tarafından temsil sure• 
tile tekemmül eden La Foucbardi
ere'in DİŞİ KÖPEK e1eri bü
yük bir muvaffakiyet için kafi bir 
teminattir. Mµthiş v.~ müheyyiç bir 
facia olan DiŞi KOPEK senenin 
en büyük bir sinema abidesi ola
caktır. Sevdiğiniz için çalmak ve 
ondan hakaret ve tazyik ırörmek, 
beşeri sabır ve tahammülün son 
raddesine varmak değil de nedir? 
DiŞİ KÖPEK te MICHEL Sl
MON tarafından temsil edilen typ 
cidden merakaver bir şahsiyettir. 
Nefret, en uslu bir koyunu kul"da 

çevirir. MICHEL SINON DİŞİ KÔ
PEK'te böyle bir intikam hissine 
düşmüştür. La Fouchardiere, eıe· 
rinin temsili için, MICHEL SiMON 
JANIE MARESE. GEORGE FLA· 
MANT, MADELEİNE, BERUBET 
gibi yüksek yıldızlardan daha mu-

vafık yıldııJar bulamazdı. 

GLORY A' da 
BU AKŞAM 

JOSEPHINE BAKER 

GEORGES MİLTON 
GABY MORLAY 
ARGENTİNA 
SAİNT - GRANIER 
ROLAND TOUTAİN 
MARICET 

YILDIZLAR REVÜSÜ 

( Opera de Paris ) de 
Les bal des petits 
lits blancs filminde 

ANNY 

BU AKŞAM 

MESELE YOK ••• 
Filmi tekrar başlıyor 

( KÜÇÜK DAKTİLO ) filminde 

ARMAND BERNARD 
ile 

ANDRE ROANE 
ve SUZY DEHELL Y tarafından 

Haftanın en şen filmidir. 
Bu vodvilin yıldızı olan ARMAND 
BERNARD ile bir saatlik kahkaha 

ONDRA'nın 

Bir Amerikalı Türkiyede Bir Manisa 

Şehri Olup Olmadığını Tahkika Geldi 

Baş tarafı 1 inci sayfada 

Yarım asırdan fazla bir 
müddet vatan haricinde yaşamış 

olan bu vatandaşımız doğduğu 
memleketi unutmamıştı. 

Filhakika bıraktığı vasiyetna· 
mesinde servetinin onda birini 

teşkil eden bir milyon dolar ile 
Manisada bir hastane yapılması 

arzusunu izhar ediyordu. 
Eskinazi Efendinin zevcesi 

geçen sene zevcinin arzusunu 

yerine getirmek üzere fstanbula 
geldi, ... buradan Manisa ya gitti, 
miinasip bir yer ıeçti, sonra 
Amerikaya dö:ıdU. 

Arkasından da müteveffa 
Eskenazi Ef. namına bu hasta-

neyi yapacak olan " Chemical 
Bank et co., nun memurlarından 

Mister (Turmer) şehrimize geldi, 
Ankaraya gitti, mutasavver has

tanenin iptidai projesini Sıhhiye 
V eklletine gösterdi, üzerinde 

mutabık kalındı, şimdi tekrar 
İstanbula dönmüştür. Burada 

meşhur Amerika mimarlarından 
Mister (T ompson) u beklemekte-

dir, o da geldikten sonra bazı te
ferruab tesbit edecek, sonra 

Amerikaya döneeek ve ilk ba
harda tekrar memleketimize ge-

lerek hastanenin intasında hazır 
bulunacaktır. 

Karilerimize şurasını da haber 
verelim ki Eskinazi Efendi serve-

tinin onda birini Manisada bir has
tane yapılmasına, bir miktarını da 

Amerikada bazı hayır işlerine 
tahsis ettikten sonra mütebaki 

kısmını zevcesine ve üç çocuğuna 
ter ketmiştir. 

Fakat gerek zevcesi, gerek 
kızları bu servetin aslına dokun· 
mıyacaklar, sadece faizinden isti
fade edeceklerdir. Servetin aslı mü-

teveffamn kızlarının çocuklanna 
kalacakbr ve ancak çocuklar 

rüştlerini ispat ettikleri zaman 
aralarında taksim edilecektir. 

O zamana kabar gerek serve
tin idaresi ve gerek vasiyetname 

ahkamının icrası Amerika ban
kasına aittir. 

işte bu sebepledir ki Amerika 
bankasının memuru olan Mister 

T urmer ıehrimizde bulunmak:. 
tadır. Filhakika vasiyetname 

Amerikada bir mahkeme huzu
runda açılmıı ve mahkeme her· 

feyden evvel hakikaten Tilrkiye
de Manisa isminde bir şehir bu-

lunup bulunmadığını anlamıya 
lUzum görmüş ve bankanın me-

murunu memleketimize gön· 
dermiştir. 

Şimdi Tnrkiyede Manisa isminde 
bir şehir bulunduğu anlaşıldığına 

göre yapılacak şey filiyata geç· 
mekten ibarettir. Bu da ilkbaharda 

yapılacakbr. 

• Hastana, bırakılan bir milyon 
doların iki yüz binini ile yapı· 

lacak, mütebaki sekiz yilz bin 
dolar hastanenin idaresine sak
lanacaktır. 

Müessesenin bUtiln doktorları 
ve memurları Türk olacaktır. 

Amerikadan yalnız iki tane 
hastabakıcı gelecektir. Bunlardan 

bir taneal banka namına idare 
memurluğu ile meşgul olacaktır. .. 

Hastanenin Manisa yerine 
İstanbul veya İzmir gibi büyUk 

ıehirlerden birinde yapılmasının 
mümkün olup olmıyacağı bir 

aralık habra gelmiş ise de mü· 
teveffanın arzusu sarih olduğu 

için üzerinde dü~ünülmekten vaz· 
geçilmiştir. 

Yılbaşı Piyangosu 
( Bat tarafı 1 inci sayfada) 

Taksime nazaran her ikramiyede 
on liralık biletler onda bir nispe· 
tinde, beş liralık biletler de yir
mide bir nispetinde ikramiye 
alacaklardır. Keşidede bir tane 
200 bin liralık, bir tane 
150 bin liralık, bir tane 100 bin 
liralık, bir tane 40 bin liralık, bir 
tane 30 bin liralık, bir tane 20 
bin liralık, bir tane de 15 bin 
liralık büyük ikramiye vardır. 
Bundan başka 5 tane on bin lira
lık, 5 tane sekiz bin liralık, 6 tane 
beş bin liralık, on beş tane 3 bin 
liralık, 60 tane 2 bin liralık 200 
tane de bin liralık ikramiye vardır. 

Bir milyon liralık ikramiyeyi 
kazanan numaranın en son ra· 
kamı ile nihayet bulan numara· 
lar amorti alacaklardır. 

Amorti yüz liradır. Yani 
on liralık bilertler onar lira, 
beş liralık biletler beşer lira 
amorti alacaklardır. Mesela bir 
milyon lira bilfarz 45678 numaraya 
isabet ederse 8 rakamı ile niha
yet bulan bütün biletler amorti 
alacaklardır. 

Keşidenin mükafatları biner 
liradır ve dört yüz tanedir. Bir 
milyon liralık, dört yüz bin lira-

lık, iki yllz bin liralık, ytlz elli 
bin liralık ikramiyeleri kazanan 
numaraların elli yukarısına Ye 

elli aşağısana kadar olan numa
lar bu biner lira mükafab ala· 
caklardır ki bu usul onuncu ter· 
tip Tayyare piyangosunda da 
amortilerde tatbik edilmiıti. 

• 
ita/yada Kabine 
Hareketleri 

Roma, ~ (A.A) - Kardeşi 
M. Arnaldonun vefata M. Muso
liniyi derin bir surette müteessir 
etmiştir. Buna rağmen Başvekil 
Romaya avdet edince hemen 
faaliyetine tekrar başlamıştır. 

Duce, evvelce yapmak iste
diği kabinedeki tebeddülitın 
kardeşinin vefatı üzerine tatbik 
edilip edilmiyeceği hakkına hali 
hazırda bir karar vermiş değildir. 

Maamafih Duce, M. Ciao 'nun 
uhdesinde bulunan münakalat 
nezaretini bırakması ve bütün 
İtalyan faaJiyeti bahriyesini 
eline alarak bu faaliyeti 
zahire bir tröst şekli gösterecek 
bir mecmua halinde idare etmesi 
çok muhtemeldir. 

' 
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Abdülhamit Anlatıyor: Averof Genç 
Yaşında Beş Parasız Mısıra Gitmişti 
Fellah Denilen Çiftçi Sınıfının Arasına Girmiş Ve Yaşamış 
NAKııJ ZIYA ŞAKiR 

Her hakkı mahfuzdur 

-181-

Sabahki mün~kaşadan Abdül
~aınit sıkılmış. Baş ağrısından 
ııkayet ediyor. Doktor gelir gel· 
ınez sordu ve reçeteye (asprio} 

Yazdırdı. 
Abdülhamidin bugünkü beyana-

tında da mühim noktalar var. 
Evvela gazetelerden bahsetti ve 
•ö2Ierine şu suretle devam etti: 

tana bir zırhlı temin etmiştir. 1 
Ben merak ettim. Bu adamın mazi· 

sini öğrendim. Galiba 315 senesinde 
vefat etmiş .. ( Averof) Fek genç 
yaşında on parasız olarak Mıs.ra 
gitmiş. Oradaki ( F cilalı) denilen 
çiftçi sınıfının arasına girmiş. 
Bir müddet en çirkin bir vazi· 
yette onlar arasında yqamıı. 
Cahil ahalinin gafletinden isti
fade ederek az zaman zar· 
fında epeyce para toplamış. 
Artık ticaret hayatına atılarak 
kendini kurtaracak bir vaziyete 
gelir gelmez, hemen kiSyleri 
terkederek (İskenderiye) ye gel
miş, orada yerleşmiş. Orada ti· 
caret hayatına ablmış. Az zaman 
zarfında ticaret aleminde büyük 
bir mevki almış. Günden güne 
serveti artmış. Tam elli sene 
orada yaşamış... Okadar hasis 
bir adammış ki, bir fakire 
on para bile sadaka vermekten 

kaçınırmış. Öldüğü zaman vasiyet
namesi açılmış. Bir de bakmış· 
lar ki. servetini kamilen Yuoanis· 

t~oa terketmiş. Bu servetini öyle· 
bır tarzda taksim etmiş ki, bu
nunla evveli, bir zırhlı almacak, 
mütebakisi ile de bir ziraat mek-
tebi, bir müze açılacak ve bil
mem nekadarı da Y unanistandaki 
( Müessesatı hayriye ) ye aarfolu· 
nacak.. O zaman Mısırlılar, kı· 
yamet kopardılar .• 

- Hasis herif.. Bu parayı 
burada kazandığı halde, Mısıra 

1 

on para bırakmamış. 
Dediler... Fakat bence bu 

iddiada bulunmaktan ziyade,' böy-
le vak' alardan ibret almalıdır. 

S Temmua 1914 
( Saray Bosna ) cinayetinin 

husule getirdiği netice, Abdül· 
hamide birçok vehim ve endi
ıe veriyor. BugOn uzun uzadıya 
bundan bahsettikten sonra sözü 
dahili vaziyetimize getirdi : 

- Bugün, Harbiye Nazırı 
Meclisi Meb'usanda (Harbiye 

. bütçesi ) ni müdafaa edecekmiş. 
Bakalım ne ıöyliyecek. Enver 
Paşanın ( kuvvei nabka ) sı var 
mı acaba ?.. Meşrutiyet Naıırı 
için bu da ayrıca bir meseledir. 

(Arkası Yar) 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. )f- lf-

S ize Tabiatinizi Sög ligelim ••. 

- Bugünkü ( Tasviri Efkar )ı 
gördünüz mü?.. Aman, ne lisan 
0 ?.. Adeta Avusturya \feliahdile 
zevcesini iS&~ürenleri takdis 
ediyor. Alkışlıyor. Bu sözler, 
avam için adeta cinayete bir 
teşvik olur. Sonra, meb'uslar 
da bütçeyi müzakere ediyor
lar. Baltahm, nazırlar büt
çeyi nasıl müdafaa edecekler. 
Tabii gazetelerde görmü~sünüz
dür; Yunanlılar lngiltereden de 
bir kruvazör a'.tıışlar. Malüm ya 
geçenlerde iki zırhh ile iki 
kruvazör daha almışlardı. Bunun~a 
ıon sistem Uç kruvazörleri oluyor. 
Aksi gibi bizimkiler de hala 
ıelemedi. Dünya ahvali beyeomi
yorum. Siyaset semast, kara bu
lutlarla örtülüyor. Ne yapıp ya· 
pıp bizim dritnotları bir an evvel 78 ISMAIL 
getirtmeli... Bakınız Yunanlılara, 

HAKKI BEY: Va· 
kurdur. Ta· 

82 KEMAL EFENDİ ı Zekidir. 
intizam Ye ku
yudabnı ih
mal eder, ça· naı. 1 telaş gösteriyorlar. Bir an evvel 

bahri kuvvetlerini temin etmiye 
çalışıyorlar. Yunanlılar çok çalışkan 
bir millettir. İçlerinde zenginleri de 
çoktur. Dünyanın her tarafına 
giderler, çalışırlar, ellerine geçe~ 
parayı da doğruca memleketlen
ne yollarlar. Mektepleri de iyidir. 
Her işleri yolundadır. Sonra, mü· 
kemmel teşkilatları vardır. Suku
tumdan evvel başkatibim olan 
Cevat Bey, (Bebek) te otururdu. 
Bana uzun uzadıya komşusu olan 
Rumlann bayatından bahsederdi. 
Buradaki Rumların jçinde de 
Zarifi, Panciri gibi hem zen· 
gin, malumatlı, hem de dün· 
yanın ber tarafında tanmmış 
adamlar vardır. Zarifi, vaktile 
benim sarrafımdı. (Efendilik) za· 
manımda paramı o işletir ve ha· 
na oldukça bir (temettü) verirdi. 
Panciri de, Osmanlı Bankasımn 
müdür muavini idi. Fakat, adı 
( müdür muavini ) •.• Halbuki 
hankamn bütün muamelatını o 
idare ederdi. O zaman bankama 
asıl müdürü bir Fransızdı. Bu 
Fransız, aptal bir adamdı. Mua· 
melita pek okadar aklı ermez, 
hele hiikümetle na1ıl muamele 
yapılacağım biç bilmezdL 

Fakat Panciri, zekl ve dira· 
yetile her tarafı memnun eder, 
bankanın bütün umurunu ıilbu
letle tedvir eylerdi... Fakat 
emin olmalıdır ki bunların hepsi 
de el albndan Yunanistana yar· 
dım eder. Bu zırhlılar sanki yal· 
ruz Yunan bilkümetinin bazine-
sile mi alınıyor. Ne milmkün? .• 
Hep yardımla, hep iane ile •.• 

hakküme, ağır 
söze tahaın
mül edemez, 
phsım ve i%• 
ıeti nefsini 
alakadar eden 
mesailde kıs· 

kançlık gös
terir. Başka· 
(arına minnet 
etmekten hi· 

cap duyar, buan inatçı ve ideli· 
acı olur, ıöhret ve ikbali aever. 

• 79 REŞAT BEY: 

tehlike 
teylere 

Sakin YC dil· 
ıüncelidir. Bü· 
yükleri bilyük· 
lükleri takli
de mütemayil· 

dir. Havai şey· 
lere rağbet 
etmek iste-
mez, gürültü· 
cü ve kavgacı 
değildir, an
laşmak ister 

ve cesareti davet edici 

yanaşmaz. 

• 80 A. NiHAT BEY: DDtllnceU 
ve hassasbr. 
lf lerinde dik· 
kat, ihtiyat Ye 

intizam var
dır. Şarlatan
lık yapamaz, 
daha ziyade 

tutuk ve mah· 
cuptur, muhi
tini bulduğu 
zaman neşeli 

Bakınız, aklıma geldi; (Ave-
rof) denilen bir adam vardı. ve ıakacı olur. 
Bu adam başlı batana Yunanis· sokuJmaı ahbap 

Herkese çabuk 
olmaz. 

buk asabileşir, 
mtlfteki vazi· 
yet alır, m.. 
pete gelemez, 
fazla hırçınlık 

gösterir fiil 
ve hareketle
rile kendini 

sevdirir, ıeklıını daha nafi bir 
aurette istimal etmesi temenni 
olunur. • 71 iSMET BEY: Zeki ve çahş· 

• 

kandır. Dik 
başlı ve muta· 
assıp değildir. 
Tenkitten ve 
kusurlarının 

şuyuundan hi
cap duyan, eğ· 
lenceyi ve me
raklı feyleri 
merak ve te· 
cessilsle takip 
eder. • 

77 SANiYE H. ( Fotoğrafının 
dercini istemiyor ) Şen ve ıak

raktır. Daima kahkaha ile gUler, 
bazan da sebepli sebepsiz ağlar, 
bqkalannın elem ve kederlerile 
cabuk alikadar olur, ktıçiik bir 
ıeyi b6yillttlr, evhama kapılır. 
Kederli feylerden uzak bulunmak 
ister, ev işlerile yorulmak iste
mez, daha ziyade hia Ye hayalini 

işletir. 

Folofra/ Talılil Kuponuna 1 
11 inci Say(amızda bulacaksınız. 

Sayfa 9 

ŞARK . YILDIZI 
Holivuta Nasıl Ka t ç ı m •.. 

------4tl 
Yıldızlar Arasına Nasıl Kan~bm? 

- YAZAN: Selma z. 
Akşama doğcu, gaz kapak

larımı~ ~iraz şişkinliğinden baş· 
ka hıçbır ıeyim kalmadı. Sık 
sık aynaya baktıkça tuhaf bir 
şeyin farkma vardım. Bakışlanm 

d~ha büyük bir kuvvet, gözleri
mın parıltısı daha fazla bir rev· 
nak hasıl etmişti. 

Geceyi çok sakin ve mOste
rih geçirdim. Dün recenin hum
ma ~e ıstıraplarile uykusuz geç
mesıne bedel, bu gece sabaha 
k.adar deliksiz bir uyku ge
çırmek, bana iyi bir kudret 
ve zindegi vermişti.. Gözlerimi 
açar açmaz ilk işim, aynaya 
bakmak oldu. 

Oh Y arebbi •• 1 Sevincimden 
de~i oluyordum. Çok fiiktlr, göz· 
lerım tamamen saf ve berrakb. 
Gaz kapaklanmm fİşleri tama· 
°?en. geçmiş, yine eskiai gibi ge
rilmış ve çevikleşmifti. yalnız kı
~rcık kirpiklerim, top top biribi
~ne yapışmıştı. Onlan da biribi
rınden ayınp düzelttikten ıonra 
aynayı bırakbm, ve studyoya git· 
mek üzere hazırlanmağa başla
dım. .. 

Yolda, ~endimle alay ediyor; 
- Hanıya Selma Hanım ls

tanbula hareket buyuracaktı~ız ? 
Diyordum... Maamafih, şun~ 

da söyliyeyim ki o geceki ahtimi 
büsbütün ayaklarımın altında 

çiğnemiş değilim. Eğer bir daha 
böyle müşkülata maruz kalırsam 

herhalde bu sinema denilen bela
yı başımdan atacağım ve :ıavallı 
talisiz baıımm başka türlfi ,.. . b ..-r~ 
ırne akacağım. 

w ! am stüdyo kapısmdan gire· 
cegım zaman, omuz başımda biri 
peyda oldu. Başımı çevirdim 
bakbm; güzelce bir delikanlı 
Şöyle biraz yavaşladım ve ;~ 
istediğini sorar gibi dikkati' _ b ıce 
yuzüne akbm. 

Delikanh, elindeki şapkasını 

Y.ere .doğru ıavurur gibi gösteriş· 
1ı hır selam verdikten so 
d 

• • .
1 

.
1
• ora 

erm, mı tı ı, adeta mektep ço· 
cukla~ının_ ( ~ıraat) okuması gibi 
( tecvıt ) h hır fransızca ile siSze 
başladı: 

- Matmazel müsaade eder
lerse, kendimi takdim edeyim. 
Ben, Don Joze, Gomez, Rinaldo, 
Spalamona, Siyerro ... 

Derhal anladım. Bu genç bir 

Günün Takvimi 1 
BUGÜN-26 kanunuevvel 931 ' 

Cumartesi, Rumi 13 kAnunuevvel 

1347, 15 Şaban 1350. 
GÜNEŞ - Doğuşu 7,24 Babp 

16,46 
NAMAZ V AKiTLERi - Sa· 

bah 4,33, öğle 12, 14, ikindi ı 41341 
akşam 16,46, yatsı 18,24. 

Kasım - 48 
ALKAZAR - Morgan eambuhan .. ı 
ALEMDAR - Bir tanro 
ARTiSTiK - Sevda maceraları 

A. S R j - Zevkler beldHI 
lKL E .l - Şelııerlm 

[LHAMRA - Evci Allah 
El U VA L - Sevda reeeleri 

FERAH - Konser, nryete 
t"RA.NSIZ TIY A TR OSU - Ra,ıt Rısa 
GLORY A - Mesele yok 
HiLAL - Snrillnla IOU ıeaJ 
KEMAL O. - Ruham -aem 
MAJIK - Hanım ılnema yıldım 
MELEK - Eıloa 
)ıU.U.l - Volga .. blllerlnde 
OPE!{A - Sevda maceraları 
SIK - CUnna mqhut 
O~KÜDAR HALE - Sumru 
DAR0L8:;:.DA YI - O.tar ermlt mUradıaa 
KadıkUy sOREYY A _ VU'f"• kaleal 

Kamera denilen sinem« ma
kinesinin karşı.sına geçmek 

mütlıiı bir ıstıraptır 

lapanyoldur ve bana bütün isim
lerini sayacaktır. Hemen kaşla
nmı çatbm: 

- .Ç.ok ~cele işim var Mösyö. 
Onun ıç.ın bulün isimlerinizi dio
lemiye vaktim müsait değil. Bir 
ıey soracaksamz, çabuk söyl~ 
yiniz. 

Genç, bozulur gibi oldu. 
Derhal daha ciddi bir vaziyet 
alarak: 

- Sizi, dün akşama kadar 
bütün alelyelerde aradım. 

- Ne münasebet?. 
- Çünki sizinle bir role çı-

kacakbm. 
- Siz mi? 
- Evet, ben ... 
- Kimin emrile·f .. 
- Mister Derbcy'in .•• 
Bu garip müra~aate hiçbir 

mana vermemekle beraber bu 
genç adamcağın da birdenbire 
kırmak istemedim. Biraz yumu
takça cevap verdim. 

- Dün biraz rahatsızdım 

Mösyö: Bu~n" Mister Derbeyi 
ben göreccgım. Tabii bu hususta 
izahat verecektir. Bonjur .. 

Genç adam, benimle beraber 
yilrümek ve stütyoya b eraber 
girmek niyetind~ iken, benim: 

- Bonjur .. 
Diye mülakatı kesip yürü

mem üzerine olduğu yerde kaldı. 
Stüdyoya girdim. Vakit erken 

olduğu için Mister Derbeyi yine 
artistlerin 1 gazinc st:nda l-ufoca
ğımı tahmin ettjm.1 Doğruca 

't+. ı oraya gı .ım... snbet olmuş. 

Olda !orada idi. Beni uzaktan 
görür görmez, elile işaret etti. 
Kendisine yaklaştım ve bir:ız 
şikiyet manası karışık bir tebes• 
sümle söze başladım: 

- Gutmorning, Mister Derbey 
- Gutmoming, Mis.. Mis .. 
Elini dizine vurup bir kahka

ha koyvererek: 
- Vel.. Ben bir türlü sizin 

isminizi akhmda tutamıyorum . 

- Silva .. 
- Silva.. Silva.. Hah timdi 

aklıma geldi.. Galiba bu isimde 
bir de kıraliça olacak.. Karmen 
Silva.. Eb,. söyleyiniz bakahm 
Mis Silva .. 

Sizi dün arattım, buldurama
dım... Galiba bir işiniz vardı ? 

- Hayır Mister Derb ey.. Bi
lakis, hiçbir işim yoktu. Ak--ama 
kadar yatakta yattım. F akat 
sakın tembellikten zannet'ne~· iniz. 

(Arkası var ) 



10 Sayfa SON POSTA 

r 
Umumi Harp Nasıl Patladı ? 
Nakleden : H. R. -43- Yazan: Emil Ludt1if 
- Kmm Doktor: Semi Ekrem• -

Bütün Dünyanın Sosyalist Matbuah 
Harp Aleyhinde Bağırıyordu 

Diplomatlar ne yapıp yapıp 

mutabık düşmemek için yekdiğe
rine binlerce şifreli telJraf çeker
lerken, bunlarla ayni memlekete 
mensup olan amele ise ilk daki
kanm ıaşkınlığı içinde dünyanın 
mühim merkezlerinde müteşekki 
amele cemiyetlerine telgraf çek· 
miye lüzum görmemişlerdir. 

Buna rağmen amelenin her 
merkezde neşrettikleri beyanna· 
melerde bilhassa aşağıdaki fık· 
rdar göze çarpar: 

İşte Berlinde Sosyal Demokrat 
fırkasının neşrettiği beyanname· 
den birkaç cümle: 

"Avusturyalı efendilerin kud
ret ve şevket ihtiyaçlarını tatmin 
uğrunda Alman askerinin bir 
damla kam dahi feda edilemez 1 
Bizi bir dünya harbi tehdit edi
yor. Sulh zamanında sizi buka
ğıya vuran, tahkir eden, istismar 
eden hakim ımıflar, şimdi de 
etlerinizi top mermilerine 
peşkeş çekmek istiyorlar. iktidar 
mevkünde olanların hepsinin ku
laklarına şu ayni ses aksendaı: 
olsun: Harp istemiyoruz! Akva
mın kardeş olması fikri yaşasın!." .. 

işte Alman sosyalistlerinin 
fikirlerini neşreden " F orverst ,, 
gazetesinin 25 temmuz tarihli 
nüshasından birkaç satır: 

Viyananın Hof - Burg sara
yında nüfuz sahibi olup kararlar 
ittihaz eden vicdansızlar, harp 
istiyorlar, harp istiyorlar değil, 

haftalardan beri matbuat vahşi 

vclvelelerle memleketi harbe 
sürüklüyor; Avusturyanın Sırbis
ta:la verdiği ültümatom bu ar
zunun bir delilidir. Fransuva 
F crdinandın ve · karısının kanı 
ıcrsem bir müteassıbın kurşunile 
akh diye yüzlerce köylünün 
ve amelenin kanı dökülmek li
xı mgeliyor.. Bu, böyle giderse 
bir delinin irtikap ettiği cinayet 
yüz bin kcrre daha mecnunane 
cinayetlerle tazmin edilecektir. 

Bu ültimatom öyle bir surette 
yazılmış, metalip o kadar haya
aıı:ca irat edilmiştir ki, böyle bir 
notayı kabul etmek zilletine kat
lanacak olan hükumet halk küt
leleri tarafından derakap parça• 
!anabilir. 

Klymetli müttefikinin harbcu
yane temayülitını fevkalade tah
rik etmek suretile alman matbu
atı da bir cinayet ika etmiştir. 
Bethman - Hollvegin Berahtolde 
himaye vadcttiğinde şüphe yok
tur. B~rlinde oynanan bu oyun, 
Viyanadaki kadar tehlikelidir. 

ıt 
İşte Layipçıkta çıkan Volkzeı-

turg gazetesinin 24 temmuz ta
rihli nüshasından bir fikir: 

"Avusluryanın müfrit millici 
ınahafili tamamen iflas etmiştir. 
A\aveleri iktısadi inkırazı örtmi
ye, şekavet ve cinayet yolile 
harp açmaları kasalarını doldur
mıya matuftur." 

ıt 

İşte Viyanada çıkan sosyalist
lerin Arbciler Zeitung isimli ga• 
aetcsinden birkaç sabr: 

Kont Berchtoldun notası kan 

Dohriced• toptı tatul•n ıa~ lcagııları 

lekelerile mülemmadır. Bu kan 
yalnız haklı bir davada şerefli 
bir sulhün akti için bütün çare
lerin tükendiği bir zamanda ak
mak şarti!e yerinde olabilir. ... 

f şte Macar sosyalistlerinin dü
şünceleri; 

"Macaristan ehalisi namına, 
harbin arifesinde ilan ediyoruz 
ki biz Macarlar harp istemiyoruz. 
Bunu başımıza getirenleri cani 
ad ve tarihin teşhir direğinde 
böylece kaydolunacaklarını ilin 
ederiz. " 

* AlAkadar memleketlerin ame-
lesi fikirlerini bu tarzda ilin 
ederlerken Pariste de boş durul
mıyordu, Hervenin gazetesi ön 
ayak oldu. Diğer on altı meslek
taşı kendisine iltihak etti, amele 
sindikalarının kongrelerinde ve
rilen karara tevfikan Pariste ve 
vilayetlerde umumi bir grev emri 
neşrettiler. 

Harbi bertaraf etmek ve hü
kumetleri hukem usulüne müra
caate mecbur tutmak için, bize 
göre en iyi vasıta alakadar bütün 
memleketlerde birden grev ila
nından ibarettir. ,, Dediler. 

H. Humanite şu satırları yazdı: 
" Avusturyanın notası müthiş 

bir surette ağırdır. Sırp kavmini 
derin bir surette zelil etmek 
yahut ezip bitirmek düsüncesile 
tertip edildiği görünmektedir. 

Avusluryanın Sırplara kabul 
ettirmek istediği şartlar o derece 
ağırdır ki A vusturyanm harp 
aradığına ve bunu içtinabı gayri 
kabil bir hale koymak arzusunda 
olduğuna şilphe edilemez. Bu 
hareket cinayetlerin en canavar
cası olacaktır. 

Jt 
Londrada, Romada, Bükreşte, 

Bemde, İstokholmda da ehaliye 
ayni üslup ve ayni üslup ve ayni 
hissiyat ile müracaat olunmuştur. 
Kablo ile, Nouvelle - Zelandtan, 
Kaliforniyadan ayni kararlar 
gel.:niştir. 

• Bu dakikaya kadar amelenin 
söylediklerini dinledikten sonra 
şimdi de birçok velvelere ma'kes 
olan demokrat gazetelerinin ne 
söylediklerine bakalım. 

İşte Petrsburgta çıkan Rictch 
gazetesinden birka; satın 

"ltilifı müsellesin muharebeye 
slirlikJenmesinin önüne geçebile
cek yegane çare Sırp meselesinin 
mahallileştirilmesinden ve sırbis
tanı teşvik mahiyetinde herhangı 
bir işaretten çekinilmesinden 
ibarettir. 

* İşte Berlinde çıkan Berliner 
Tageblatt gazetesinden birkaç 
satır: 

"İttifak siyasetini takiben bu 
mahuf badil·eye giren kavimler
deu ve hükumetlerden hiç birinin 
harbi istediği yoktur. Alman 
kavmi kat'iyyen sulhçudur ve 
felaket ihtimalinin zail olmasını 
samim ruhundan ister. Biz eminiz 
ki ltalya da, Fransa da, İngilte
re de ayni sulh ihtiycı hüküm 
sürmektedir. Alman hükumetinin 
de alakadar diğer hükumetlerin 
hiç birinden fazla harp istemedi
ği şüphesizdir. 

Tarihin bu kadar istenilme
miş bir muharebeyi kaydettiği 

vaki değildir. Hal ve hakikat 
bu merkezde olmakla beraber 
milletlerin milletleri sevk ve idare 
edenlerin arzularına rağmen dün
yaya şamil olacak felaket rak
laşmaktadır. Bundan tevakki ka
bil mi idi? Yoksa bu olmalı mı 

idi? Şimdilik bunlara cevap ve
rilemez. Defat ile tekrar ettiği
miz vecihle, Almanyada efkarı 

umumiye emri vakiler karşısında 
bulunmaktadır. Avrupa, harpcu 
Avusturya ile anlaşacak ve tehli
kede kalmış akvam arasına gi
recek hükumdari veya devlet 
adamanı bekliyor .. ,. 

( Arkaaı var ) -----
K~an Ticareti 

Amerikada Yeni Bir Ka7 anç 
Hareketi Başladı 

Amerika - Misori hükumeti 
dahilinde teşkil edilen " Kan 
Verenler,. Merkezinde kaydolan 
kan satıcıların vekunu 81 i bul
muştur. 

Üç sene zarfmda bu merkez
de kan nakledilen basta yekunu 
275 olup bundan ellisi meccani
dir. Kan verenlerin aldığı para 
her defasmda (25) dolar, bizim 
para ile (50) liradır. 

Klnuauenel 26 

BiKAYB 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri : Sakip 

ÇOCUK AŞKI 
------ - ---

( Dünkü nOıhadan maabat ) 
Bununla beraber . . . . . . . i 

merak ettim ve anneme yazdığım 
mektuplardan birinde onu sormak 
cesaretinde bulunabildim. Mektu
buma acele cevap verilmesi li· 
zımgelen bir noktayı da mahsus 
ilave ettim. 

-3-
Posta günil annemden gelen 

mektup eski dostum için de şu 

malumab veriyordu: "İki ay evvel 
mektebi bitirmiş.. babasının ve 
bütün ailesinin arzusuna rağmen 
uzak bir kazaya talip olmuş ve 
gitmiş.. Mektepler açılmadan ev· 
vel de oraya uğrayıp bir hafta 
kadar kalmış... Okadar değişmiş 
ki görsem hiç tanıyamaz mışım. 
Çok güzel fakat çok durgun ve 
mahzun bir kız olmuş. 

Genç bir yüzbaşı ile bir mek
tep müfettişi talip olmuş ise de 
reddetmiş ... 

Bütiln vaktini kemanına vak
fetmiş. Ukin kemanda da hep 
hüzün ve inkisar ifade eden 
besteler çalıyormuş .. ., Bu satırları 
okurken kalbim burkuldu. Bil
meden genç bir kızı bedbaht 
etmiştim... Annem şunlara da 
ilave ediyerdu : 

11Gitmeden iki gün evvel bize 
· gelmiş. Biraz çalmaz m1S1n. Peki 
demiş ve bizim evin balkon ka
pısına giderek çal:mş. Fakat bu 
okadar iyi bir parça imiş ki ; 
tekrarmı rica etmişler. Bunu 
burada ilk defa çalıvermiş ... 

Annemin hatırında o şarkıdan 
şu parçalar kalmış : 

Bu şarkı "Sevgilisi tarafından 
unutulan bir kadının bestesi,, 
imiş .•• 

Arlık şüphem kalmamışb ... 
Beni hala seviyordu. 

-4-
•••• me kısa bir mektup yaz

dım ve dedim ki: Kalbini çalan 
kimse ki : Sen de onun resmini 
çalmıştm... O çaldığı kalp için 
yaşıyor ve kalbini yalmz yaşa-

yamadığı 
mışb .. 

Onu 
misin? 

için o hırsızlığı yap-

mesut etmek istemez 

Günler haftalar bekledim. 
Mektuplarım arka arkasma gi
diyordu ... Fakat cevap yoktu ... 

. Demek ben bir vehme düş
müşüm ve demek... Beni çoktan 
unutmuştu. LAkin şimdi ben bir 
tlirlU unutamıyordum onu ... 
Aylar geçti. Hayatım bir ıstırap 
olmuştu. Artık mektup ta yazmı
yordum. Cevap gelmiyecek ol· 
duktansonra bunun n~ faydası 
olurdu. 

Bir gün bir gazete ilam beni 
son bir ümitle canlandırdı. Onun 
bulunduğu kazaya memuriyetime 
muadil bir işle talip oldum. Ka
za uzak ve herkesin kaçbğı bir 
yerdi. Onun için bu iş çabuk 
çabuk oldu ve üç gün içerisinde 
hareket ettim. 

Bir haf ta hazan sihirli bey
girlere binerek bazan üstü açık 

arabaların üzerinde sallanarak ve 
hazan azgın suların üzerini ufak 
kayıklarla geçerek oraya geldim. 
Yolda ona uzun çok uzun 
bir mektup yazdım. Artık oraya 
1<endisi için geldiğimi de görün-

1 
ce birşey söyler, bir cevap verir 
ümidinde idim. 

5-
Bu iki yüz haneli köyümsü 

bir kaza idi. iki kahvesi, bir 
mektebi ve minimini bir çar.şısı 
vardı. Burada bir hafta içinde 
herkesi ve her şeyi öğrenmek 
kabildi. Bulunduğum dairenin bir 
katibi vardı ki; 

Biitün kaza katipleri içinde 
tahsili en yüksek olam bulun· 
makJa iftihar ederdi. Hakkı da 
yokmu ya?.. Ta yedinci sınıfa 
kadar okumuş.. Külhani tavırlı 
fakat namimi ve mert bir çocuk. 
Geldiğimin galiba beşinci akşa
mı idi. Bana mektepten ve mu· 
allimlerden bahsediyordu. Burada 
altı mualiim varmış.. Dördü er· 
kek ikisi de kadın .. 

Söz tabii kadınlara intikal 
etti. Esasen mevzuu bu vadiye 
ben sürüklemiştim . Muhatabım 
hiç farkına varmadan istediğim 
noktaya gelmişti. 

- Görsen beyim diyordu. 
Muallimenin biri ihtiyar çirkin, 
hani aşk babından tekaüde sev
kedilmiş ise de öteki ömür mü 
ömür? .. 

Sordum. 
- Güzelmi yani ?. 
Gözlerini çekti. Bir cigara 

yaktı. Bir de bana verdi ve anlat· 
mıya devam etti. 

- Güzelde ne demek.. Ali
mallah bütün kasaba bunun için 
can veriyor ve kulağıma eğilerek 
mahrem birşey tevdi eder gibi 
ilave etti: 

- Hatta bizim Kaymakam 
Bey de istedi de alamayınca kızın 
adı fena çıktı .. 

Tekrar sordum. 
- Peki güzel amma ablAkı 

nasıl? 
Ayak ayak üstüne attı ciga· 

rasını iki üç defa üst üstüne 
çekti ve : 

- Ooo.. Dedi. Diyecek yok. 
Ben lstanbulda bile kaldırım çiğ
nemiş, kızların göbeğinde oyun 
oynamış bir adamım. Amma lakin 
bu gibi doğrusunu görmedim. 

- iyi ya dedim ismi ne 
bunun. 

- .... Hanım. 
-6-

Kazaya geldiğminin ikinci ayı 
idi ve ben hala onunla konuşa
mamıştım. O sırada kasabanın 
tahriri beni diğer müesseseler 
meyanmda mektebi ziyaret etmi
ye de mecbur etti .. 

Mektebe giderken bende 
sonsuz bir heyecan vardı. Beni 
mektebin kapısından ihtiyar ve 
kalender bir adam istikbal etti. 
Mektebin müdürü imiş. 

Odasına gittik. Oturduk. Ta
lebenin dersten çıkmasmı bekli
yorduk.. Nekadar zaman geçti 
bilmiyorum. 

Kapının açıldığını, içeriye bir 
kadın.o girdiğini hissettim. Lakin 
dönüp bakamıyordum. Heyecanımı 
zaptedemem ve hissiyatımı izhar 
ederim diye korkuyordum .. 

Bu kadının bana doğru gel-
diğini gördüm. Hala yüzüne ba
kamıyordum. Yavaş ve vakur bir 
ses bana hitap etti: 

- Muallim ... Sefa geldiniz 
Beyefendi. .. 

Başımı kaldırdım. O idi. O 
( Devamı 11 inci aayfada ) 
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Şarkın reni 
" Giresun ,, dan, .. 4. vrupa Konserleri 
İşitildiği Halde İstanbul Dinlenemiyor G-A N Dl 

Zuıularla Mücadele Bir Muharebe 
Değil~ Bir insan Avculuğu idi 

olduğunu anlıyamamışhm. Fakat 
o zaman insaniyete himıet etmek 
istiyen bir adamın kendisini 
bu kaideye tabi tutması IAzımgel
diğini gördüm. Ve samimi bir 
surette kanaat getirdim ki, bu 
defa da olduğu gibi insaniyete 
hizmet edebilmekliğim için önü· 
me daha birçok fırsatlar çıka
caktır, fakat beo aile zevki ile, 
neslimi tezyit ile, çocuklarımın 
terbiyesi ile ittigal edecek 
olursam bu vazifeyi yapmakhğıma 
iml<An kalmıyacakbr. Bir kelime 
ile hulasa edelim: Hem ruh, hem 
de vücut için yaşamak kabil 

Giresun Palas oteli mtldürü 
Hal<kı Aziz Beyden bir mektup 
a!dık. Kariimiı: bu mektubunda 
Avrupa konserlerini pek iyi din
lediği halde lstanbulun sesini 
işitmekten mahrum kaldığını ıöy· 
lüyor ve diyor ki: 

işitmiı olsafor, bizlerin fstanbul 
radyosundan istifade etmek için 
nekadar ıstırap çektiğimizi ve 
ne müşkül anlar içinde kıv
ranıp uğraşbğımıza bir kere-
cik şahit olsalar bu sabrlarla 
bize pek haklı bir surette iftirak 
edeceklerinden eminiz. 
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h· .Zulu kabilesinin yaralıları 
} 111 büyük bir sevinç ile karşı
badıtar. Beyaz askerlere gelince, 
Unlar seyyar hastanenin bir 

lahhta perde ile aynlan ikinci 
kısmında yatıyorlardı. Bidayette 
taht b. · a perdenin aralığından ızı 
gözetıediler, ıonrn zencilere bak
~•ktan bizi menetmiye çahştı
ar, dinlemediğimizi görünce 
~chşetli surette kızdılar. Zulu· 
arı tahkire koyuldular. Fakat 
be H 

n Yavaş yavaş bunlarla mu~a-
•ebete giriştim o zaman vazıfe
lbİzi güçleştirm~kten vazgeçtiler. 

1 Y aralarana baktığım·z h~st~
. ar Şüpheli olarak tevkif edılmış 
~sanlar değillerdi. Ceneral bun-
arı dayak cezasına mahküm 
etmişti, yaraları da bu cezanın 
tatbikinden ileri gelmiş ve bakıl
bıadığı için vahimleşmişti. Yara
lıların arasında bir kıs:m daha 
•ardı ki bunlar ( Zulu ) )ardan 
değillerdi fakat onlara taraftar 
&.. J 

e. Orünaıüşlerdi. 
Vakıa bunlara ( düşman ) dan 

•yırt edilmeleri için iğtişaş gün
lerinde birer .. Alameti farika " 
tevzi edilmişti, fakat asker bunc:. 
rağmen onlarm üzerine de ateş 
et · · mış~ . 

Ben Zululara bakmak vazı-
fesinden başka beyaz ırka m~n: 
l\ıp olan askerlerin re~et~lerını 
)'apmak ve dağıtmak vazıfesıle de 
llıükelleftim. Bu, nispeten kolaydı, 
Çünkü doktor ( Routh ) u~ h~s
tanesinde bir sene staı gor-
tn·· H uştum. b' k 

Bu ikinci vazife ırço 
Avrupalılar ile beni sıkı bir 
•urette temasa getirdi. Biz seyyu 
bir müfreze teşkil ediyorduk, bu 
İtibarla tehlikeli görünen her 
~ere gitmek vazif esile mükellef
tik. Büyük kısmı atlı olan ~layı-
lllıı hareket ettiği za~a~ .hız "de 
•rkasından teskerelerımızı yuk· 
lenerek yola koyuluyor~uk: İki üç 
defa bir gi1n içinde ellı kıl~~e~· 
teden fazla yol kat'ettıgımız 
Oldu. .. . 

Z · · · yenı ulu isyanı benım ıçın 
bir tecrübe ve kıymetli bir ders 
oldu. " Boer muharebesi ba:ıa 
düşmanın faci;larını bu " isyan " 
hareketinde olduğu kadadar canlı 
bir şekilde anlatmamıştı; yalnız 
benim değil, fakat uıüna~.~bet~e 
~ulunduğum birçok İngıııılerı:n 
fikrine göre de b~ ınücndele b~r 
tııubarebe deg· il bir insan avcılıgı 
ld' ' ı. 

Her sab1lh masum köylerde 
•~kerlerin keıtane fiıenğini andı
ran tüfek ateşlerini if i!~ek . ~e 
hu muhitte yaşamak ıın.ır. ıçı.n 
hakiki bir imtihandı, hakıkı ~1~ 
&abrapb. Sonra.. vazifemiz b!~~ 
Yaralı Zuluların yamna celbeltıiı 
laman bu ıstırabın büsbütün 
•rttığını hissediyordum. 

Fakat bizden yardım röreıne
dikleri takdirde biçarelerin öle• 
teklerini görmek hissettiğim ıstı
rabı hafifletiyordu. 

Nefsinizi Tezkiye Ediniz! 
Fakat beni düşündüren birçok 

tnevzular daha vardı. 
Memleketin az meskfın olan 

bir kısmında, dereler ve tepeler 
arasında basit şekilde yapılmış 
bir ok kulübeler ıörünllyordu. 

Bu kulübelerde "Vahşi,, denilen 
basit "Zoulu,. lar yaşarlardı. Şu
rada burada serpiştirilmiş bir 
vaziyette yükselen kul?bele~e. yal· 
nız veya bir yaralı ıle bırhkte 
giderken uzun uzadıya düşün
miye vakit bulurdum. 

Kafamı işgal ecen hep "Brah
macharya" idi. Bu satırlarda. ~~ 
Hintçe kelimenin tam mukabıhnı 
buJamıyacağım. Mutlak bir fera· 
gali nefs ve mutlak bir i~ct ke· 
Jimelerile tercüme edeccgım .. 

O vakite kadar " Nefsin tez
kiyesi ,, veya " Nefsin tahkikı ,, 
için mutlak bir iffetin ve m~tlak 
bir feragatin ne derece laz:m 

değildir. 
(Mabadl yarın) 

[ HiKAYE 1 

ÇOCUK AŞKI 
yazdım. Cevap vermezse gide
cektim.. Orada tam bir hafta 
bekledim. Bir gün müvezzi elime 
bir zarf uzattı .. 

Her akşam lstanbul radyosu 
spikerinin sesini işitiriz: 

- Hanımefendiler, Beyefen· 
diler, bu akşamki neşriyatımıza 

başlıyoruz, der. Fakat arkasından 
konser yerine inceli kalınlı bir 
sürü düdük sesi gelir. 

Eh... Artık sen gel de bu 
şerait altında musiki dinle. 

İstanbul mevcesinin içinde her 
gece durmadan dinlenmeden işli
yen ve kulak kafa patlatacak 
kadar gürültn yapan bu telsiz 
darbelerinden müteessir olan 
sa miler: 

- Aman.. Aman kapat de
miye mecbur kalıyorlar. 

lstanbulun sazını, sözünü din• 
lemekten acaba niçin mahrum 
kalıyoruz? 

Avrupanın bu kadar muhtelif 
istasyonlarını mükemmel dinliyor 
ve haz duyuyoruz. 

Fakat, bizim kendi malimizi 
kendi musikimizi bir gececik 
olsun rahat dinlemek nasip ol· 
muyor. 

Eğer İstanbulda radyo dinli-
yenler veyahut "Spiker,, in ku
lağı bu telsiz gürültülerini lôtfen 

Bizden vaziyeti bildirmek ve 
anıanın iznlesini rica etmektir. 

it 
Bu mektup üzerine vaziyeti 

anlamak üzere mütehassıslarına 
ıorduk ve öğrendik ki : Y almz 
Giresun değil, Samsuna kadar 
bütün Karadeniz sahili İstanbulu 
temiz bir ıurette dinlemekten 
mahrumdur. Fakat kabahat ls
tanbul radyosunda değildir. Dün-
yada Balbk sahili ve Karadenizin 
Anadolu sabili gibi bir iki mın
taka vardır ki radyo için sağır
dır, bu hava!ide telsiz. telefoa 
değil, fakat telsiz telgraf bile 
işlemez. Meseli bu sahilde bulu
nan bir vapura telsiz telgraf 
veriniz, alamaz. Fakat ayni vapur 
lstanbula çekerse buraya gelir. 
Bu, neden böyledir, fen henüz 
izah etmemiıtir. Binaenaleyh 
Karadeniz sahilinde bulunan 
karilerimizin lstanbu?u iyi işite
medikleri zaman ne makinelerine, 
ne de İstanbul radyosuna kaba
hat bulmamalan lazımgeliyor, 
demekSc. 

{Baş tarafı 10 uncu sayfada) 
anda nasıl düşüp bayılmadım ve 
nasıl oldu da o kac!ar melin ve 
soğuk hareket eltim. Şaşıycrum. 
Zavallı müdür bizi biribirimizc 
takdim etmek istedi. Lakin onun 
sesi ikinci defa olarak odada 
ayni vakur şekilde işitildi: 

Buna inanmak istemiyordum. 
Sonsuz bir istical ile ıarfı açtım 
ve okudum. Cevabı bir kelime 
idi. "Gitmeyiniz,, .• 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

- Tanışıyoruz müdür bey ta-
nışıyoroz. Muallim Sakip Bey 
komşumuz ve ta çocukluğum· 
danberi tanınm.. İşte o kadar ve 
sonra ufak bir batır bile sorma· 
dan hafif bir baş eğmesile çe
kildi gitti .. 

O Akşam odamda son kara· 
rımı verdim. 

O beni bclliki sevmiyordu ve 
ben rahatımı, hayatımı bir hiç 
. · bozmuştum Buradan istifa 
ıçın · . . 
edip gitmiye karar verdım. Hıç 

Gitmediro. Ukin bu intizarda 
çok uzun sürdü ve ancak bir bu· 
çuk sene sonra nışanlanabildik. 
Nışanlandığımız gündü. Bana di
yordu ki: 

- Sizi belki fazla üzdüm ve 
fazla beklettim. Lakin düşününüz 
ki : Yalnız sizi düşündüğüm üç 
sene siz de beni büsbütün unut
muş ve harap etmiştiniz. 
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Bu hatırayı bilmünasebe mek• 

tep müdürüne okumuştum. Ha
bra burada bitiyordu. ihtiyar 
müdüre defteri uzattım aldı ve 
ilave etti: 

Seneler var ki !.... ile evliyiz. 

27 Kanunuevvel 931 Cumartesi 
lıtanbul - (1?00 metre, S kilovat) 

18 rramofon ile opera parçaları, 

19,S Makbule Hanımın ittirakile 

alaturka aaz, 20.S gramofon, 21 Ke
mal Niyazi B~y heyeti tarafından 
alaturka ıaz, 22 tango orlı..eıtraaa ye 

Borsa haberleri. 
Heılsberı - ('276 metre, 75 kilo

nt) 20 büyük fen gece. 
Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat ) 

19 dan itibaren Çek lata1iyonlarm· 
dan nakil. 

Mühlaker - (360 metre, 75 kilo
yal ) 20,0S Stütgart musiki salonun• 
dan nakil, 22,50 Frankfurttan nakil. 

Bükreş- (394 metre, 16 kilovat) 

20,40 27a:nofon neşriyatı, 21 ( Hoff-

mansthal ) ın • Herkes .. ,. piyesi, 22 
orkutıra. 

Belgrat - (429 mttre, 2,5 kilovat) 
20 Zağrep operaıından nakil. 

Roma - ( 441 met re, 75 kilovat) 
21 henüz ismi taayyün etmiycn bir 
tiyatrodan nakil. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 

20 Her Sonator isimli komedi, ~2,4S 
Viyana muıikisi. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat~ 
19,45 { Lehar ) ın Der Kastelbin°der 
opereti. 

Var,ova - (4411 metre, 156 kilo
vat) 20,1S hafif musiki, 22,55 tdrika, 
23 danı havaları. 

Bertin- ( 1635 metre, 75 kilovat) 
20 orkestra, 21,SO operadan naklen 
Dic Meiıtoninrer operası. 

değilse bunu ondan haberdar 
etmek lazımgelirdi. Kaza okadar 
küçük bir yerdi ki, onu~la 
görüşmiye ve ona mektup gon: 
dermiye asla imkan yoktu. Ben kı 
onun için bir haftalık yoldan 
gelmiştim. Bir günlük ~orgu~lu· 
v mı tahammül edemıyecegım. 
~~ya bir iş için diğer bir kazaya 
gi~tim. Ona oradan bir mektup 

Hala biribirimizi sonsuz bir aşkla 
severiz. Siz gençler şunu unut· 
mayın... Ve çocuk aşkı deyip te 
geçmeyin .•.. 

SON 

Oikkat: Dercetmekte olduğumuz programların Avrupayı aH 

Glan kıımı naatı Avrupa aaatine ıöra tanziın ed.lmlıtir. 

iıtanbul saatine tatbikı için Avrupada uat ( 12) old..ıju 
ıaman latanbulda ( 1) e relditi farzedilmelid ir. 

Gülhane Hastanesinde MQccani Muayene 
Gu

.']hanc hastanesinde meccani muayeneler için bir liste hazırlanmıştır. Listeyi aynen yazıyoruz: 
Günler Hastalıklar Muallimlerin isimleri 

Cilt Hutalıkları Muallim Talat Bey 
Kulak, boğaı, burun ha.tahklan Muallim Sani Yaver Bey 
idrar yolu haıtahklarl Muallim Fuat KAmJI Bey 

' Göz lıutahkları Muallim Nlyad lımet Be7 
Dahili hastalıkla• Muallim Abdülkadir Bey 
Akıl ve ıin·r baatahldan Mualllm Nazım Şakir Be• 
Hariciye hastalıkları Muallim Murat B. 
K.ulak bota:ı burun ha.. Muallim Sani Yayer B. 
Masaj ve tedavii mihanlld Muallim Şem1ettin B. 
Kadın ve doğum hutahklan Muallim Refik Münir Bey 
Dahili baAtalıkları Muallim SüreyyA Hidayet S.y 
idrar yolu butahklar Muallim Fuat Kamil Bey 

Akıl ye ıinir haatahklar ,, Nazım Şakir B. 
Rontken muayeneıi ,, Şükrü Emin B. 
Göz hastalıklara Muallim Niyui laınet B. 
Cilt hutahkları Muallim Talat 8. 

• 
Cumartesı 

Pazar 
• 

Pazartesı 

Salı 

Çarşamba 
Maaaj n tednii mihanUd '1uallim Şemıcttin B. 
Hariciye haatalıkları • M. Kemal Bey 
Kadan ve do~um baatahkları ,. Refik MUııir Bey Perşembe 

Güzel San'atlar Bir:iginde 
Gllıel San'atlar Birliği Resim 

Şubesi Heyeti Umumiyesi içtima 

edeceğinden azanın (29- 12 - 931) 

salı günll saat dörtte Alayköt· 

künü teşrifleri. 

--·-----------
-

l'otoira/ Tahlili Kap>ruı 

Tablatlnbl &jreıı19•!ı btl1orl\'UI 

fototrafımıı 5 adet kupoıa ile oit· 

ilkte 11Sııderlııla. Foto}rah ıua ıır•ı• 

tabkllt " iade edU ıaeı. 

lılm, mulek 
·uya ıan'at f 

ttuıl ıualle."in 

c.vabı 1 

Foıo;..ı ln~l~ ----
eJe cela ani! 
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1 EMLA~ ve EYTAM BANKASI ILANATI 1 Kadıköyde 
EMLAK VE EYTAM BANKASI Kindergart~n 

İST ANBUL ŞUBESİNDEN; 

Eıaı 

143 

Kiralık Voli 
Mevki ve NeYi Teminat 

Büyükadada Meyandros volisi 125 L. 

Balada yuıh voli kapalı zarf usulile bir sene müddetle kiraya 
verileceğinden taliplerin ihaleye mllsadif 14 .. 1 • 1932 tarihine 

lcadar teklif zarflannı ıubemiıe tevdi eylemeleri E ..... 

PETROL 
-NIZAAt-

S A Ç D Ö K 0 L M E S I ve 
KEPEKLERİN en müessir ilAcıdır. 

Saçları uzatır. Kuvvetlendirir. 
Eaane Ye parfGmtrl majaulannda arayınız. 

lstanbul Ticareti Dahiliye 
GümrüğüMüdür üğünden 

lstanbul Ticareti Dahiliye Gümrüğü Müdürüyeti satış komisyo
nunca bilmüzayede furubt edilecek olan sigara kağıtlarının transit 
suretile talip olanların cumartesi ve salı günleri mezkur komisyona 
müracaatları ilin olunur. 

Hiç beklemediğiniz bir sırada : 

işsiz kalabilirsiniz, 
Hasta olabilirsiniz; 
Başınıza bi ft felaket gelebilir. 

Ah benim de bir 
Kumbaram olsaydı ! .. 

Demek fayda vermez ! 

( Türkiye İş Bankası J 

..__,.KOLAYLIKLA~-

ALMANCA ÖGRENME USULÜ 
Maarif VeklleUııln 1 - 4 - '31 Tarih Ve 78S Numaralı Kararlle Gazi Muallim 

Mektebi, .,. Blltlln Lt1elerle Orta Meldcp)criml:ı:e Kabul Olunmuıtur. 1931132 

Den Senesi Reamt Kitap Ltatulnln 13 Uncü sayfasında UAn olunmaktıdtr. 

H. SAN DER 

Almanea, Fraıuızca ve Edcbl1at 

Mualllml 

1 inci Kısnu 40 Kr. 
2 

. . 
Kısım 50 mcı " 

3 üne il Kısnu 10 ,. 
3 kı•ıu bir yerde 150 ,. 

Müellifleri : 

TAHSiN ABDI 

lamlT Llıeal ve Orta Mektebi AJmaııoa 

Mu ilini 

Ayni Metodun: 
Küçük Cep Lugati 30 Kr. 
MuaJliın Hekbcri 160 ,, 

olmakla beraber Muallim B. lere 
ücretıılı: verilir. 

bdnd Tabı adedi 1 21,000 HUs Utab"ıat 
BanWtiı Ye ••hldıfl yer n Matbaası - IST AN BUL 

Bir haftadanberi açılmış

tır. Çocuklarını yazdırmak 
istiycnler saat dC'kuzdan 

itibaren müracaat 
etmelidirler. 

Haliç iskelelerinde mazbut 
bet çeki meşe odunu 15 çeki 
ıhlamur ağacı 200 kilo salep 
25 çeki kestane ve ıhlamur 
ağacı 280 kızılcık çubuğu 1 O 
çift kayın hamut 150 kilo çam 
katran 120 kHo kömilr 700 
kilo ak kunduz kökn 300 kes
tane çubuğu 6·1-931 çarşamba 
gunu ihale edilmek üzere 
milzayedeye çıkanlmışhr. iza
hat almak istiyen taliplerin 
Orman Müdüriyetine ve yevmi 
ihalede saat üçte Defterdarlık 
binasındaki ihale komsiyonuoa 
müracaat eylemeleri. 

,,, A 

.,rUKUFE 
ITRİYATI 
TABIATIN MUMESSILIDIR 

Yüksek zevklere kıı içinde 
baharı yaşabr. 

İstanbul ikinci icra memurlu· 
ğundan: Bir borçtan dolayı mah
cuz ve paraya çevrilmesine karar 
verilen Delahi markala kapalı 
müstamel 2260 belediye No. lı 
taksi otomobili 30-12-31 tarihin• 
de çarşamba günü saat 12 - 13 
kadar Taksimde otomobil taksi 
mahallinde bilmüıayede ıablaca
ğından taliplerin yevm ve saati 
mezk urda mahallinde hazır bulu-
nacak memuruna müracaatları 

ilan olunur. 

11BELACİ 
FEiıMi 

F EH M 1 
R E S S A.M ve T A B E L A C 1 

San'atkarane yazılar, resimler 
ye tezyinat.. Kristal, cam, saç ve 
bez üzerine her renk ve yaldız ile 
levhalar, reklAmlar, afişler yapılar. 

lstanbul Ankara caddesi No.53 

Arıyorum 
Selftnik vilayeti, Langaz kua· 

ıınm Ogatiye karyesinden dayı· 
larım Mehmet hoca oğlu Hüs
nüyU arıyorum gören vo bilen 
varsa insaniyet namına haber 
vermesini rica ederim. 
Mı!!!ludaa u Huaa 

Makbule Geçecek 

Almağı Düşünenler 
Senelerce daima ıizi hatırlanmasına 

isterseniz tık ye güzel 

EDİSON 
Kalemi alanız 

Mürekkepli kalem 6 Lira 

Kurşun kalem 3 ,, 
Deposu : Ankara caddeıi 
Afitap mağazaaı No. 109 

Mehmet Sadık 

SOFÖR İDlliHARI 
ŞOFOR REHBERi 
Otomobilim bozuldu 

ne yapmalı? 

Kitaplan çıktı 
Tevzi merkezleri: 

Taksim, Cum~uriyet meydatil 
FıKRI TEVFiK OTOMOBıL 

MEKTEBi Ka yit mahalli 
ve 

lstanbul, Babıali HUsnUtabiat 
matbaası 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

11. ci tertip 6. cı keşide 

11 Kanunusani 1932 dedir. 

BÜYÜK iKRAMİYE 
200,000 liradır. 

Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 15.000, 10.000 
Liralık ikramiyeler ve 1 O O • O O O Liralık bir mÜ"" 

kafat vardır • 

- • 

BAnKASI SELARIK 
Teılı tarihi 1111 

Sermameyesl Tamamen tediye edilmit 

30,000,000 Frank 
.. idare Merkezi: ISTANBUL 

TÜRKIYE'deki Şubeleri: 

GALATA tsr ANSUL, IZMIR, SAMSUN, ADANA, MERSiN 

YUNANIST AN'daki Şubeleri: 
SELANİK , ATINA, KAV ALA, PlRE 

BilQmum banka muamelitı. Kredi mektupları. Her clnı n•klt ilaerh•• 
hesap küıadı. Huculi kualar lun. 

• 


