
y aa 1tlert telef"•' ı.e.a'9ıul - 2()203 
PAZARTESi - 28 Klnunuenel 1931 141are ftlerl teıw .. ı lataa~_. - 20203 Fiab 5 kuru1 

,.._.:ne 2 - No: 513 

KABİNEDE TEBEDDÜL OLACAK 

Beş Senelik Bir Yol 
Programı Yapılıyor 

• • . umumi maarafı ( 2 ) milyon lirayı bulacak 
lstanbul Y• cıvarl ıçm 

1 
kt d r Bu programı tahakkuk 

beı aenelik bir yol programı Y:~· ~~. :.~fediJecektir. 1932 senesi· 
ettirmek için her ıene ( 400 ) t ın Bu program mucibince Silivri ve 
~ yol programı daköy~pı~mıı ·~dilecektir.Yalova - Karamürsel yolu 
Civarında (40) tane pru ınşa · d · ti B h t 

. . • . . . Vekil eti lstanbula bir heyet gön ermış r. . u eye 
bıttigı ıçın Nafı~ . ti Yolu tetkik edecek ve muvakkat bır karar 

düıı y :ı?va~: ~!~;!n~ kadar bitirilecek olan yol vı köprüler şun• 
~erece ıT ka • Çekmece Yalova • Hamam asfalt yollarile Teke • 
Aj.'!~ : K~ıc:!ı. • Beykoz, ' Yalova • Bur.. ıoseleri; Silahtarağa. 

umurla, Siyaset Masasın 
Tavtİğun Gıdaklaması Da Nihayet 
Münakaşalı Bir Siyasi Mevzu Oldu 

BrUkıel, ( Huaml ) - Ankara 
Ziraat Kongresinde murahhaslar· 

dan biri: .. yumurta altındır " de• 
mişti. O zaman bir hayli istihzayı 

mucip olan bu ı&ztın membamı, 
esasını arıyan oldu mu bilmemi 
Fakat yumurta hakikaten esa

ıında mühim ye beynelmelel bir 
meaele imişi Bir baftadanberi 
Brükselde mUthit münakaşalar 

ye gUrültiiler içinde devam eden 
diplomatik konferans ta bunu 
teyit etmektedir. 

ihracat yumurtalanna ., Dam
p vurulsun mu YUl'Ulmasın mı?" 
Diye diplomatik bir kon:ferana 
toplandı; Ye buna tam yirmi Uç 
bOkümet lıtirak etü. Ziyafetler 
yerildi, nutuklar irat olundu, reı· 
mi kabuller yapıldı: 

Bir JU•arta ahınrltl 

hasrettitinl, Londrada kuluçka· duyduğunuı uman hayret et-
lann altına saman mı yoksa pa· meyin t 
muk mu koymak lbım geldiğini Brilkselde akademi sarayında, 

Murahhaslar ıehrin misafiri 
addolundu. Eğer yakında Cemi· 
yeti Akvamın bir devrei içtima
iyesini aun'I gObre meaelesine 

b~l için. yine beynelmilel bir Pariatekl ( Quai d'Oqey ) in 
dıplomatık konferans toplandığını ( Devamı 11 inci uyfada ) 

1 Sünnet, Karamtırael ve Yalova köprtUerL 

Futbol Hocamızla Berabere Kaldık Kabinede 
Tebeddülat 

Layihası 
1 

İhtikar 
Bugün Mecliste Tekrar 

Müzakere Edilecek 

Çocuğunu Diridi~i Top

rağ a Gö~~nb 1~~~' ~~~n-
Bilec:ik Adliyesi, evvelkı gün stakn bu a e kır. • .nndendir. Muayene 

. B'I •v. Şe er an u,... - . H 
dermıştir. Bu kadın ı ec.ı.gın . . . Vak'a ıudur; Hatıce ., 
•dilmiş ve yine Bileciğe gonderılmıt~· enel Mehmet Efendi 
.. . 'd. u odan sekıı sene . . k 

(Uzel bir kay dilberı ır. vu . f k t b. sene ıonra ıeçmemıyere 
iınıinde bir muhacirle evlenmış, a al H lTt• ce Hanımın halinde garip 

b• "ddet evve a ı l 1 • lyrılmışbr. Bundan ır mu Adeta hamilelik a i mı 
. d şişmaolam•t· d.k d 

emareler görülmüş, vllcu u .. h lkı arasında epey de ı o uya 
iÖstermiye başlam•t· Bu hal, koy ~ anki tabii halile ortaya 
ıebep olmuş. Fakat bir gün, kadın, e~::ı:. teyit eder bir vak'a 
çıkınca şüpheler büsbiln artmış, fak~~ d Hatice Hanımın evi civa· 

aörülmemiş. Nihayet bir yağmurl~ 1;u:ıtı~dan nste çıkmıt bir çocuk 
nndan geçen yol çavuşlan, topr~g H unın üzerinde toplanmı!. 
cesedi görmüşlar. Şüpheler Hatıce k and. 'nindir. Filvaki bır 
O k

. uk en ısı t .. 
da itiraf etmiş ı çoc • eler Hatiçtı Hanıma eca~z 

run, arpa oraklarken bazı kıms . • edi ay taşımış ve bır 
t . 1 K d b ü •. n eserını, y d e mış er. a ın, u tecav zu ., ö mllt- Hadise, ka ının 

aün, vaz'ı hamlinden sonra diridiri topraga g ~ne edilmiye gönderil· 
tuurundan şOpbe uyandırdığı için istanbula, aıu:ykeme noksanı vardır. 

Olacak 

f Ya:ı111 8 lnel Sayfamııdadar.) 

Bir Şirketin Talebi 
Alacakhlarile Anlqmak 

Talep Ett; 

Bankacılıkla iıtigal eden lk
bsat Şirketi lıtanbul icra Daire· 
aine mllracaat ederek alacaklıla· 

rile anlaşma teklif etmiştir. 
Tahmin edildiğine fÖre Şirkette 

lstanbul halkının birkaç yllı bin 
lira mevduatı vardır. 

Umumi Maaş 
KAnunsani umumi maqı için 

Defterdarlık hazırlığa bqlamış
tır. Aylık cumartesi gDnllnden 
itibaren yerilmiye baılanacaktır. 

Bıçakh Bir Kavga 
Karagllmrükte oturan Rifat 

Kasımpaşada oturan Rlzayı muh• 
telif yerlerinden yaraladıiındaıa 
tutulmuttur. 

Varidat Ve Ziraat Veka
letleri Kanunu Bugün 

Meclise Veriliyor 
Ankara, 28 ( Huıuıt ) - Fırka 

Grupuaun dünkQ lçtimaında Baıvekl
lin verdiği izahattan ıoara yeniden 
(Varidat) ve (Ziraat) unnnlarile 
iki vekilet tesiıi ittifakla kabul 
edilmiıttr. Yeni Yeklletlere ait llyl-
halar diJn huırlanmıtbr. BuiOD 
Millet Mecliıine nrilecektlr. 

( Duamı 3 Gncü aayfada ) 

Ankara, 28 (Hususi) - Birinci 
mUzakeresinde bazı noksanlan 
tamamianınak ·th~ere lktısat Encil· 
menine havale edilen ihtkir 
mUcadelesi llyihasınm tetkiki 
bitmiştir. Millet Meclisinin bu· 
gUnkO lçtimaında görüşülecektir. 
Bugtln Mecliste aynca ecnebi 
memleketlerde memur ve mUte
hassıslarm maaşlarına ait liyiha 
da ikinci defa mfiı.akere oluna
caktır. 

Dünkü Otomobil Kazası 
Çok F ~ci Oldu 

Facüının lcru6anları laastanetle 
(Tafılllb S ÜDCG H,tam11claJ 

aıiftir. Hatiçe Hanım da filvaki bir parça mu 
1 

~~~~~~----------------------------------------------------



2 Sayfa SON POSTA KAnunuevvel 28 

(Halkın Sesi) Günün Tarihi 

Kadınların Polisliği ~------~-IE!!m-~---=---.-m.rua111a1--.m Hariciye Vekilin· 
Tahran Seyahati Meselesi 

Yeni Zabıta kanunu lı:aclın
iann da polis hizmetinde 
bulunmalarını mümkün kılı· 
yor. G~ lerde, defa 
•Son Posta,, n bildirip te· 
cyyüt ettiA'i görülen bu karar 
lbakkında dün briJerimide 
~örüftük. Bi:ı:e fikirlerini 16yle 
•l•ttıları 

Salla B. (Dlnayolu Işık aokak Sl) 

- Garp ınedeniyetin1 kabul 
ettik. Bunun icaplanndan olan 
kadının bayata ablmasmı da ka
bul etmek llzımdır. Kadın ve 
erkek binöirini tamamlıyan ild 
varhkbr. Kadınsız veya erkeksi:t 
bir içtima! heyet natamam bir 
nrll br. Kadınlarımız işçi Ye 
bAkim olduktan sonra polis ol
mnlarmda hiçbir mahrur yoktur. 
Türk po1i inin beynelmilel bir 
,ahreti ardır. Dünyada işsizlik-
en doğan e • · için bir 

bhrap wrdır. Bunun • er 
millet fevkalade uyanık dwmak 
bnndadır. Za.bı dm1an-

%e iistifad 

( Fatlb 
Hük7t 

n dım zannedildiği gibi 
· blmış değildir. T

ado1uda ötedenberi er
keğin yatta tam bir ortağı idi. 
Sırtında çocuğile yabnay. çift 
mcr,lhanna.n dövu, u. 
Güneş beyninde kaynarken af
yon ve tütün tarlasında çalışır. 

Ekin başanda doğurur, çocuğunun 
göbeğini kendisi keser ve hayat
tan yılmazdı. istiklal ~arbinde de 
cepheye kağnılarla cephane ye

tiştirdi. Esasen hayabn ~de 
bulunan kadımmız jpek41i po
lia te olalabilir. .. 

ehmet Ar.o :Bey ( Ta m nra .aer• 
~ ... ıoı) 

Kadının hayata atılmasında 
içtimai bir zaruret bulunmalıdır. 

Kızlarımızı okutalım, yükseltelim, 
fakat evinden ayırmıyalım. Çünki 

ruvayı dişi kuı yapar. emleke .. 
timizde henüz münener erkekle
rimi%e bile iş :voktur. JBu vazi
felte kadım yuva ından &Jll'mak

ta bir iyilik tasavvur edemiyo
rum. Kadının erkekle~mesi cemi .. 
yeti tamamlıyan ikinci uzuvdan 
mahrum bırakmak demektir. 

• 
8cblc lfL (Kona tramvay c ddesl 11) 

1Ierliyen medeniyet kervanına 
yetişebilmek ı~ın müzekkeri~ 
müennesli elbidiğile çalışmak 
ıarureti vardır. Ahlakı zabıtada 
Ye sivil polislikte kadımanmu:
dan pek a " tifade edebiliriz. 

• 
ihracat sel es· 

Bu işin uvvetli 
• 
idaresi Fikri 

r eş ilAtTarafı dan 
T atbi Sahasında .. 

Dünkü üsbıınmda ihr catın 
Devletleştirileceği hakkında çıkan 
bir şayia üzerine, bu haberin, 
ihracatın merkezi bir kooperatif 
tarafından idaresi haldanda İkb
ıat Vekaletine tavsiye şeklinde 

Yerilen raporlardan galet olması 
ihtimalini kaydetmiştik. 

Yaptığımız mütemmim tabki· 
ta göre, ihracahn netli 

ermayeye ik bir te kilat ta· 
rafından idar.esi :fiki...j dar 

ebafilde vntle enu hih· 
•olmaktadır. 

ihracat ıhakkında, 
iki ühim :ı r· 

uhtemet ol-

Burada Yapmak °[asav
vurunun Yeni Bir Safhası 

~deni a fabıikatörlerile 
ecnebi bir p ralannda bir 

onim şUke1: t kil ederek 
Gazi köprüsünü,, burada yap-

mayı tasavvur etmektedirler. 
Müt eb bisler köprünün fezır..e ta-
alluk eden kısımlarile ecnebi gru
pun meşgul ola.cağın~ A\nıpadan 
getirilecek demir aksamını da yer
li .fabrikalarm işliyeceğini, bu 
fabrikanın ilerde yapılacak köp
rüler için bir tezgah kuracağım 
söylemektedirler. 

Ar zuhalcilarin Yeni V~rfori 
Adliye binası önünde kurduk

ları masalarla seyyar arzuhalcilik 
yapanlar dün Belediye memur· 
ları tarafından menedilmişlerdir. 
Bunlar bundan sonra Ayasofya· 
nın arkasındaki sok içinde 
~acaklardır. ----

Meıarbklar DdUrlllg 
Evvelsi gün Ayvalıkta vefat 

belediye Mezarlıklar Müdürü 
Kema1 Ömer Beyin yerine yeni 
bir müdür tayin edilinceye kad r 
mezarlıklar işine ~ekaleten İktısat 
Müdürll Süleyman Bey baka
cakbr. 

Betediyenin Bütça ffasapfarı 
Şehir eclisi tetkikı hesap 

encümeni belediyenin ( 931 } kat'i 
bütçesinin tetkiki e başlamışbr. 
Encümen meclisin şubat içtimaı· 
na dar raporunu hazırla ış 
Olacaktır. 

doğunu slSylemcktedirler: 
1 - ihracatın monopolize 

edilmesi. • • 
2 - Muhtar ihracat idanleri 

tesisi. 
İhracatın monopolize edilmesi 

şeklinde bir karar alınması muh
temel olm kla beraber, hlikUme
tio daha ziyade muhtar ihracat 
idareleri tesis suretile ihracab 
yoluna koyması beklenmektedir. 

Esasen lktısat Y.ekruetinin 
alakadar uzuvları, ( Organisme 
antonome ) denen bu muhtar 
ihracat idareleri hakkında daha 
evvelce tetl{ikat yapmışlardır. 

(Organisme antonome) istihsal 

Tarihi Toplaı 
Askeri üzeye 
Naklediligoı 

Askeri müze idare&i top kol .. 
leksiyonlarmı 2engin1eş'tirmek 
için şurada burada bulunan ~ki 
toplaraı üzeye getirilmesine !ka
rar vermiştir. Bu karar mucibince 
R elif enerinde bulunan iki 
muazzam tarihi top müzeye 
!edilecektir. 

Bunun için müze idaresi be
ton mesnetler hazırlamaktadır. 

Dün bu beton mesnetler için 
temCI açıbrken toprağın tmda 
çok kıymetli bir lüle bulunmuş
hır. Bu ı- enin md türk· 
~ bir damga vardır. 

Aynca (t 4 ~ e ewel :ya-
müzo binasını teferru tma 

it buı erler1 ölü ilderi 
eyd çıkarıl ır. 

Müski~at İnhisarı 
Şube Açıyor 

Müskirat bbisar ldar ·~ fab
ırikalarınd y pbğı rakı ve likör
leri atm üzere Beyoğhmda, 
1stanbutda ve Kadıköyünde birer 
sabş şube.si açmağ.a karar vermiş
tir. Beyoğlundaki şube AbdUDab 
Efe dinin karşısındadır. Binad 
yapılan tamirat biter bitmez bu· 
rada likör ve r w sabşına ~
!anacaktır. 

koopa liflerine istinat eder. Ko
opentif birliklerinin ve alAkadar 
:ve tellerin m essilleriuden te-
tekkül eden tan idare: 

1 - Müstahsili im J aaha
amda himaye eder. 

2 - Mah 1Abo mumı de
polarda istandardize ettirir; 

3 - MaUann barice gönde
rilmesine ~e sablma ın del ... et 
eder. B a mukabil müstahsilden 
bir miktar ücret alır. 

Biuie ihracat idareleri t · 
edi!diği takdirde istihsal koope-
ratiflerine (organisme antonome)a 
milli bankatardan birinin kredi 
temin etmesi için bir kanuna ih
tiyaç hissedilecektir. 

ransaya Yolcu ok 
-----

Güçlükle Pasaport 
Vizesi Alınıyor 

ı anbul Fransız Kon olostuğu 
buradan Fr.ın aya gideoek kim
sdetin pasaportlarını vize ebne· 
den sıkı bir tahkikat yapmakta 
ve eğer Fransaya gitmek istiyen 
bu kimselerin F ransada kaJacak
ları hakkında ufak bir şüpheye 
düşerse pasaportları vize et.me
mektedir. 

Son aylarda en ziyade El'.me-
nileriıı Fr. ya giderek yerleş-
tikleri görü)mektedir. 

Yeni Bir Fabrika 
Madeni c§ya fabrikatörlerin

den biri bir kana~ fabrikası 
ç.mıya arar venıüştir. Müteşeb-

bis stamonuda 1 ebziil miktar-
da yetişen kendirleri alaı~ak K • 

viçe yapacaktır. 

Davası 
• minde bir genç, 

m isminde bir kadına 
etmek ve kadım kur-

• çin gelen polis Hüseyin 
Avm Efendiyi de yarat k cü
riimlerile ağn' ceza allkemesine 
veril iştir. ~ehminin dün muha-
keme i yapılmı e ( 5 ) lira pa-
ra cezasına - edil · tir • 

Konferans 
T nyyareci Vecihi Bey_. bugün 

(Pazartesi) saat on beşte Şi li 
Terakki lisesinde tayyarecilik 
hakkında bir konferans vere· 
cektir. 

Harldye YekJJi T•vfi.ıc Sü,tii d-,ı 
Tahran aeyahati bir haftaya k• 
vukubalacakhr. Tevfik Rüıtü JJe~ 
• diki balr4e Aokuada Iru: BJ&ff ~ 

irili ile iki memleket aruıo~ 
meseleler etrafıncfa örüşmektedi1• 

GU rUk Umum üdürlüğ8 
Boua Kom.iaeri Aa il ~ • 

Gümrükler Umum MüdürJuğiiı' 
tayin edileceği hakkında bir P~ 
teni J %.dığ1 aber ~ t•r 

nma•lfbr. 

Buhra Vergisi 
Mn.tahdem .-adyctiode o!mı.f; 

.ubest ~alı an harrir ye müeUı 
le.relen buhra ._,isi kesilmiyed': 
fi, iki -.ey daha ııiyade yerler 
para k.a.ıa:uml rdaa o nispette et 
kcailceeti anla 11br. 

Baylarlann Jerfihi 
fktuat Vcklleti b )'tarların l 

libl ve hayw bdro5Ullan ikOI 
içia yeni bir kanun lay.buı 
lamı;hl'. 

Abbas Hilmi Paşa 
Bcrubı v aı1 ol n Abba• Hil 

Pata orada fe•kal de hüaoü kab 
eörmüı • KudU.. hareket ctmifti' 

illet eclisi de Bir Teklif 
Tramvay, Tnnet, Terkos ıf 

imtiyazlı şirketlerin halktan depo.iıt 
akç i olara 1dıklar1 paralann Sa 
o.ııyi Bankasına yatırı! hak d 
latanbul Meb'uau Vasıf Bey Mili• 
Mecliıino bir takrir vermi,tir. 

Bir idam ararı 
Kastamonu Ağır ceza mab 

kemesi on yaşında bir çocuğ'd 
boğup öldüren Satır oğlu Sati 
isminde bir köylüyü idama malr' 
küm etmiştir. 

Hıfzıssıhha Komisyonu 
Vilayet Hıfzısshha Komisyoıı 

dlin Vali Muhiddin Beyin riya 
seti altında toplanmış. şehre 
kin fabrikalarla tuğla ha_ .. .,.. .... 
larının vaziyetleri konuşulmuştut 

Hayırlı vlat 
Meyhanede Rakı içtikte 
Sonra Annesini DövmÜf 

Şehremininde MoUaşeref ro~ 
lıallesiude Lale kağında oturd 
k6mürcll ehmd: dü bir mey• 
hanede içti onra evin• 
gelm" , an Ay e Hanıııı• 

tekme ve a dövmüş f• 
başmdan yaral l§br. 

Kadm ifade remiyecek bit 
aJde eyo kaldr.rdmışbr. 

Bir Yangm 
Gaf ta umh e caddesind~ 

bakkal P vlinin dükkinının üze
rindeki odalardan yangın çıkmış,., 
ahşap kısım1ar yandıktan sonr• 
ıöndürülmüştlir. 

160 lirasmı Çalmışlar 
Beşiktaşta hasfmnda otura 

Ayşe hanımın diin Beşıktaş traır 
vayında cebinden yüz altmış lird 
çalmmıJbr. 

Son Rosla'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Kudüs Kongresi 

1 : Bey - AyOl, , - ı 
lar meclis kurup neler konuşuyorsunuz 

b böyl ı 

2: H Bey - Yoksa yine bir 

garipçe kazan mı kaynatmak emelinde• 

siniz? 
1 

3: Abuntlar- Hasan Bey, biz kongre 

:yapıp iyaset g6rl1§üyoruz ! 

1 

4: HasanB-Siz ıiyaset görüşeceğinize, 
memleketiniıe, milletleriniıe hayırlı ola
bilecek işler yapın. Daha faydalı çalış
mış olursunuz, anladınız mı? 
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Son Postanın Resimli l'ıiakalesi "#! fena Zamanlar i' 
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Kısası Sözün 
Hergün 

M·· -rınderecatımzzın çok-
luğundan dercedilenıemiş
tir. .... -
D ~ ~ 

Ünkü Otomobil Kazası 
Çok Feci Oldu 

ot Dün. şehrimizde müthiş bir 
b' onıohıl faciası oldu, neticede 
ır genç kızan feci şekil de 

~Ya~ları kırıldı, ikisi kadın, 
.~~1 de erkek olmak Uzere yedi 
ıcışı .. agır surette yaralandı. 

Facia hakkmdaki tahkikatı-
ltıızın n t' . . d l d e ıcesım yazma an evve 
h e~hal söyliyelim ki bu korkunç 
aıle bir f" .. h l v yü ~.. şo orun sar oş ugu • 
Unden vuku bulmuştur. 

Hadise şu suretle geçmiştir: 

h'b.3285 numaralı kamyonun sa· 
1 1 Mahmut Celal ismindeki 

fof ör d'' k · t • un amyonuna çımen o 
}'"k d u ~ leıuiş ve akşam saat beşe 

0 R"ru Taksime gelmiştir. Fakat 
•oFör sarhoş olduğu için kamyo
nunu idareden aciz bulunuyordu. 

.. O sırada hava güzelce oldu
~~ için birçok aileler yaya k~~-

unlarında geziyorlardı. Şofor 
~elal, serhoşluğun tesirile ol~c~k 
•nıyonuna son sür' ati vermıştir. 

Fakat tam Taksimde Alb 
l>araıak otomobil mağazasının 
Gnüne geldiği zaman kartı taraf-

Bütün dUnya bir buhran p~niği içndedir. Herkes şaşkın ve bedbin olmuştur. Bu bedbini yavaş yavaş bize de 

sirayet ediyor. Halbuki tarih, buna benzer ne buhranlar, ne felaketler görmüş geçirmiştir. Her felaketin arkasında 
bir saadet gizlidir. Her sıkıntının arkasında ferah vardır. Kim bilir, gün doğmadan meşimei şepten neler doğar ı 

TELGRAF HABERLERİ 

KAÇAKÇILIK 
Yeni Layihanın 
Tetkikatı 
• 
ilerliyor 

- --

Gazi Hz.nin 
Seyahatleri 

Ankara (Hususi) - Gazi Hz, 
bu ay sonuna doğru Cenup vi
layetlerindeki seyahatlerine çıka
caklar, bu meyanda İstanbula 
da uğrıyacnklardır. 

Gazi Hz. nin kAnunusanin yir-

Wbw+&-

SURiYEDE 
-----~ ... 

intihabat 
Facialar 
• 
lçiııde Geçti 

Ankara 28 (Hususi) - Ka· mi birine doğru seyahatlerini 

Çakçıhkla mücadele layihasını ikmal edip Ankaraya avdet et· Adana, 27 ( A. A. ) - Su-
meleri muhtemeldir. · d b'ld' ·1· Ş 

tetkik eden muhtelit encümen bu rıye en ı m ıyor: amda inti-

tan gelen bir otomobilden kaç
blak 

sabah on buçukta tekrar top- Hindı.standa habat esnasında isyana sebebiyet 
istemiş, doğru manevra landı. verdikleri iddiasile birçok kim· 

>'apaaıadığı için kamyonu yaya Encümen dünkü içtimaıoda --- - seler tevkif olunmuştur. Şamda 
k ı.ı- dd d h Hükumetle Halk Arasında d kk il <..Urıma çıkarmıştır, lAyihaya yeni bir ma e a a ü Anlar el'an kapalt bulunmakta 

işte bu yanlış manevra kanlı ilive etti. Bu madde mucibince Yeni Müsademeler sokaklarda devriyeler gezmek-
bir facia için kafi gelmiştir. BU- kaçakçılık takibi içidn ayrkı dbir Peşaver, 28 (A.A) - Pe•aver tedir. 

l 
müruru zaman teıbit e ilme te ir. v ün ılir'atile yaya kaldırımda ge-- civarında hudut llzerindekl Hamidiy• çarşısında bU "k b' 

Muhtelit Enclimenin fU bir iki v yu ır 
ten kadın ve çocukların arasına glin içinde tetkikatını bitirerek Kohat'ta bulunan ve Gandiyi bomba patlıyarak mühim hasara 
•aldıran kamyon derhal birkaç nezdi ne gelmiye davet eden Ah- sebebiyet vermiştir. Ml\sademede 
._ llyibayı Meclis heyt.ti umumiyesi- düJgaffur hanın taraftarların- "l ı 
•d-iyi yere devirınİf ve bu feci ne seveketmesi beklenmektedir. 

0 
en er için muazzam cenaze -ı dan olan muharriklerle askeri 

l•kilde olmuştur. Diğer taraftan kaçakçılık kuvvetler arasında dün vukubu- merasimi yapılmış ve 60 bini 
Facia o kadar ani bir şekilde· suçl3rile uğraşmak üzere teşkil lan bir mllsademe esnasında mu- mütecaviz halk merasimde hazır 

cereyan etmiştir ki kaçınmak ve edilecek münferit hiikimlikler harriklerden 50 kişi ölmüştür. bulunmuştur. Hamada wku bu-
lcurıulmak imkAm bulunamamışbr. için Gümrük Umum MüdürlDğü, Kobatta vukua gelen diğer lan müsademelerde iki kişi öl-
"' 1 Adi' Dahil' V kal tlen' bir müsademede de, askeri kuv- mUş, l2 kişi yaralanmıştır. 
''eticede sekiz kişi yara anmıı ıye ve ıye e e Ş 

b
. · h l 1 dı vetleri d ğıt k ı' •t · h Ik amda maktul dü•enlen'n ha· 

·~ hemen hastahaneye kaldırıl- ır proje azır amıı ar r. , a ma "'emıyen a ... tnışlardır. Gümrükler umum müdilrlüğü üzerinde ateş etmiye mecbur ~rasıkı ~aziz için Trablusşamda 
20, Dahiliye Vekaleti 12, Adliye olmuştur. Ölenlerin miktan ma- üyü ir ihtifal yapılmıı, halk 

Yarahlardan Magdelen is- Vekaleti ise 18 merkezde miln- liım değildir. güçUlkle dağıtılabilmiştir. 
lbinde genç bir kızın iki ayağı feri! hikimlik ihdasını iste- Şam, Hama, Humu, Halepte 
lcırılmışbr. Hayatı tehlikededir. mektedir!er. Ba ğcıltk bilylik kargaşalıklar olmut birçok 

yaralılardan şoför Recep efen- Bu sene sarfında Adliyeye 534 kimseler ölmü' veya yaralanmış-
di ·ı M l A ra k ı · · Ç k R b G br. Bu şehirlerede takviye kıtaatı 

'e atmaıe yananın ya - kaçakçılık vak'ası inti a etmıştır. o agw et o .. ren Bı"r ı, hl'k gönderilmiştir. Mecro meydanında 
rı da oldukça ağır ve te ı e- Bu davalardan 332 si Gaziantepte Meslek Halı"ne Geldı" l h lk lidir. l kt d' top anan a " Yaşeın kırali-

görü me e ır. G k Ankara, 27 (Hususi) - lktı- yet, yaşasın vataniler, kahrol.un 
Diğer yaralılar Ulvi Zaim, Bundan başka ümrü mu- . t' d' b 

O 
d l 

v h • l sat Vekaleti memleketin muhtelı'f ıs tsmar " ıye ağırmışlardır. 
snıan VasA ıf Beylerle Bayburtlu hafa:ıa kuman an ıgının aız o - F k 1 d k li ması lizım gelen salihiyet bak- yerlerinde şimdiye kadar ( 17 ) ev a A e omiser bu vazi-
asan oğlu Mustafa, Kadir oğlu k da hazırlanan IAyiha da Milli fidanlık tesiı etmiştir. Son za- yet karşısında intihabatın bila-

tdehnıet Ef. lerdir. M~dafaa Encümeninde tetkik manlarda halk bağcılığa karşı müddet talik edildiğine dair bir 
Faciaya sarhoşluğu yüzünden editmiştir. büyük bir rağbet göstermektedir. emirname neşrettikten sonra Be-

•tbebiyet veren şoför Mehmet it I ada Tren Kazası VekAletin fidanlıklarında ha- ruta avdet ederek istişari mec-
~eıaı derhal tevkif ediJmiştir. Ro!! 28 (A.A.) - Roma • zırlanan aşılı ve aıısız çubuklar lisi dağıtmıştır. 
''1üdd · hk'k t ' il ı kt 'ki. ihtiyaca tekabUl etmemekte, an-eıumumilik ta ı a yap- Cı' ·•ı'ta • c. aste ana . e e rı _ ı l kl B .... k " b h d - cak ı0hti'yaç tavsiyesi alanlara ve· ı arı ilecik Kayserı' Kırkla l' 
o.qa tadadır. Şoförün esrar ve hattının ikıftvagonu ır en ege ' ' re ı, t k y l l d rilebiJmektedir. Geçen sene lstan- Eskişehir, Göztepe ve Halkalı 
a ı içtiği söylenmektedir. varlanmıştır · 0 cu ar an 

3 b 1 400 b' b .. z· M k ky~ış'ı ölmüş ve 25 kişi yaralan- u un m çu uga ihtiyacı ıraat e tehi, Bursa, Tekirdağı ~ varken ancak 100 bin çubuk Ankara, Manisa, Pmarhisardadır: 
f\.abinede mtştır. verilmiştir. Bu itibarla Vekalet Ayrıca Tarsus, Rize ve Antalya· 
~ b Varidat f azlallgı Göztepedeki fidanlığı tevsi etmiş da portakal, limon, mandalina 
le eddüfaf Rio De janeyro, 28. - (A.A.) ve Tekirdağmda da yeni bir fi- ve ağaçkavunu fidanlıklan var-
Ol k _ Neşredilen 1932 senesi b~tçe· danlık açmıştır. Mevcut fidanlık- dır. Antepte çam fıstığı, Mustafa 

QCQ . varidat kısmında takrıben lar ancak dört beş sene sonra Kemalpaşa kazasında dut fidan-
---- 6~oOO kAğıt contoı'l~k fazlalık ihtiyaca tekabül ~decektir. lığı, İzmitte hususi bir fidanlık 

(Bat tarafı 1 inci aayfada) olduğunu göstermektedır. MemlekelimizJeki bağ fidan• vardır. 
Gümrükler ve lnhiaarlar yeni Va· ~~~~i::;::::=:::=~:=:;::::=:=======;;:=======;;;;;=:=:::::;::::==:;::;:::=:====::= 

.. ,d t ı·k t ~ V, •. Vekileline devredilecek, .tıaa 
\1 kaletlnin ıiraat kıımı da Zıraat 
\1 '~aletinin eaa11 olac;ıktır. Yeni 
( lltidat Vek!letine Doktor Mazhar 
t Aydın ) , Ha.an (Trabzon ) , Hasan 
'tı~hrn( ( Gümüıhane ) ve Rahmi ( iz· 
'lj" ~ Beylerden birinin sıetirilmesi, 
t ~llat Vekaletine de Mubli• ( Kü· 
ı:/a.) veya Tahsin (Yozgat) Bey· 

ın tayini kuvvetle muhtemeldir. 
1 .Ayrıca kabinenin diter vekalet· 
s~rındc baıı değitikJikler olacağı, 
ltı~rııcoğlu Şükrü ve Erzincan 
-ı ~h'uıu Saffet Beylerin kabineye 

•ni\caQ-ı •Öylenmektedir. 

İSTER İNAN, 
• 
/STER 

• 
iNANMA/ 

r-uın inlıinr idareıinin, kendiaine 180 kuru,a 

l 
uı tütünleri (120) kuruşa Katip zade Sabri 

nıa o an h .. 
tbhı hakkındaki netriyabmıı.a ve şe rımıı 

Beye •• 6 ~ b --t- tacirlerinin protestolarlna ragmen, u tu-
t~ uln . nihayet Katip zadeye teslim edildiğini ve 
tun erın d'I 

1 
· tamam olmuş bulundutunu öj-ren ı <. 

nıuaıne enın 

Bu itte hazinenin mühim mikt,.rd b' • • ıararı 
• n:ce muhakkak olduğu ve ufak bir tahkikat 
ale bunu meydana çıkarmak mümkun olduğ h ld 
h' b' tahk'k l" u a e, ıç ır ı a u:ıum görülmeksizin t"t- l i 
t ). d"l · • u un er n 
es ım e ı mesının doğru bir hareket oldu ~ un 

kari artık aen de, g a, ey 

iSTER iNAN, iSTER INANJ1A! 

İnsan 
Çok bati 
l'v!ahliıkmuş ! .. J 

Silrat devrindeyiz. Okadar ki 
Amerika ile İstanbul arasındaki 
uzun yolu ( 49 ) saat ıçme yer
leştirmek mümkün oluyor. Bu da 
birşey değil. Paristen Nevyorka 
( 8 ) saatte gidebilmek için 
imkanlar aranı}or, tecrübeler ya
pılıyor. Kim bilir, belki de çok 
yakın bir istikbalde mesafe 
denilen vasabn varlığ:nı inkar 
edebileceğiz. Şimdiden inanıyo
rum, belki de saat ve dakika 
denilen zaman ölçüsüne ihtiyaç 
k~lmıyacak. Mesafesiz, zamansız 
bır dünya ve hunlara muhtaç ol
mıyan bir beşeriyet. Burada eski 
tabiri kullanayım: insan dedikleri 
kuş misali. 

Fakat bir senedenberi Av
rupadan gelen telgrafların me
alinde, manasında ve maksa
dında hiçbir değişiklik olmadı
ğını görüyorum da müthiş bir 
tezat karşısında şaşırmamak için 
kendimi zor tutuyorum. Diplomat
lar hali tamirat meselesini, halA 
borçlar ihtillfını ve hill ikhsadt 
buhranı görüşilyorlar. Daima 
görüşülen ve daima halledilemi· 
yen meseleler. 

Evet, makine okadar seri 
oldu ki mesafe ve zaman mef
humlarını sildi. Fakat insan ka
fası bu sürate henllz alışamadı. 

Beşer çok bati mahliıkmuş. 

Bir Kamyon Parçalandı 
1 ~ numaralı tramvay 

a!ab.aaıle Cemal oğlu Öme-
rın ıdare ettiği kamyon T opha
nede mUıademe etmişler, kam
yon parçalanmıtbr. 

Ecnebiler 
Türkiyede Y apamıyacak

ları işler T esbit Edildi 
Ankara 21 - Yarın lkhaat 

encümeni toplanarak Tüıkiycde 
ecnebi taabuının yapamıyacakları 
san'atler hakkındaki kanun liyi
hasını müzakere edecektir. 

U~ibaya göre baytarlık, kim
yagerlık, ctnaflık, knçnk tacirlik 
küçllk san'atklrlık, çalgıcılık' 
mürettiplik, para oyunculuğu: 
şarkıcılık, hekimlik, mühendislik 
toförlUk, ıimsarhk, tercllmanlık' , 
tayyare makinistliği ecnebilerin 
yapamıyacağı iılerdir. 

Japonların Taarruzu 
Japon Kuvvetleri Yeniden 

İlerliyorlar 

Tokyo 27 - Sang-Su-Liyang 
kuvvetleri yeni bir faaliyet gö&
termektedirler. 

* Pekin 27 - Japonların King-
Çea üzerindeki ileri hareketleri 
haberi teeyynt etmektedir. Japon 
takviye kuvvetleri Ticn - Tsino 
varmışlardır • 

iki Yol Kesici 
Ahmet oğlu Kadri ve lsmail 

oğlu f smail isminde iki kişi ge
çenlerde Kihtane civannda Zey
nel Ağa isminde bir ihtiyarın 
yohmu kesmifler, birkaç yerin
den bıçaklamışlar ve ( 35 ) lira
sını almışlar. Maznunlar dün ağır 
ceza mahkemesinde sorguya çe
kildi, cürümleri sabit oldu ve 
beşer sene onar ay hapse mah· 
kum edildiler. 



4 Sayfa 

[ Söz Aramızda 
Dilenciye 
Verilen 
Çeyrek 

Geçen gilnkU tfpiH havada 
Şişli caddesinden ıeçiyordum. 

Sulu kar üstünde benim fibi, 
ıüçlükle adım atan ıık ve çok 
güzel bir hanım önde yürüyordu. 
Cabi caddesine kıvrılırken ayak· 
lan çorapsız, Ustühaşı yırtık, 
bir dilenci, gllzel hanıma musallat 

oldu. Makine ıibi durmadan 
ıöyleniyor: 

" - Merhamet et, sabahtan• 
beri açım. Gençliğinin, güzelliği· 

nin başı için birkaç kuruş 't'erll" 
Diye ütriyerek yalvarıyordu. 

içten gelen yalvanşa dayanamı· 
yan hanım, çantasını açarak bir 
çeyrek uzatınca zavalb ibtiyann 
gözleri parladı. Canlı bir nale 
dua etmiyo başladı: 

" - Tuttuğun alb11 olsun ••· 
IAdım. Tanrı gençliğini bağıılaıın. 

Allah ıcni kocandan bir dem 

ayırmasm ... Hanım bu ıon cnm

leyi duyar, duymaz birdenbire 

geri dönerek fakir kadını cebine 
lndirmiye vakit bulamadığı çey• 

reği zavallının parmaklan ara· 

ımdan kopanrc:ısına alıp çanta
ıına koyunca dilenci neye utra

dığım şaşırdı. Ben bu g6rülme

miş hAdise karşısında • gayritabii 
bir ıekilde gülmiye başladım. 

Eğer fakire uzatbğı çeyreği 

geri alan Hammın beni de ters• 
leyip, tekdir edeceğinden çekin

meseydim içimde dehşetli •e 
haklı, merak uyandıran bu vak' -

anın ıebebini öğrenmek için 
tereddllt etmeden ıoracakbm. 

Merak içinde eTe ıelmif tim. 
Mana •eremediğim bu Yak'
ayı teıadüf ettiğim arkadaşları· 

ma, tanıdıklarıma anlatmak Uk 

itim oluyordu. Bu muammayı 

herhes başka başka hiikümlerle 

halle çalışıyordu. Nihayet bir ıDn, 
boyunu, rengini, teklini tarif etti .. 

iim bu hawmı doıtlardan biri 
tanıyarak onun hakk..nda bana 
tunları söyledi: 

" - Bu hanım ,Uzel olması

na rağmen talihsizdir. Kocası 

çok kaba çıkh. Ayrılmek laUyor 
fakat adam bırakmıyor.,, ' ' 

Bu sözler günlerdenberi bende 
merak uyandıran kDçük, fakat 
acayip hAdisenin düğümünü çö
züvermişti. Demek o gün biçare 

kadıncağızın hiddetlenerek uzat
bğı çeyreği geri almasına ıebep, 
dilencinin .. Allah aeni bir dem 
kocandan ayırmasın" dileği ol

muştu. Dilencinin niyazına taham· 
mül edemiyecek kadar ıaJjm 

kocalarımn ellerinde inliyen kim 
bilir daha kaç kadın var böyle. 

Bir erkeğin kendini sevmiyen, 
onunla mes'ut olamıyacağını an· 

lıyan bir kadınla J•ı•makta ıı· 
rar edişi o erkeğin ıeviyeıindeki 

düşkünlüğü, medeniyetsizlik •• 
hodbinliği gösterir. 

M•llA11 Aoal 

Bergamada ihtifal 
Bergama, (Hususi) - Şehit 

1 bilaym hatırasını taziz makıa· 
dı kasabamızda bütün mOnev

vcrl in i ştirakile bir ihtifal 7apıldı. 

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLERi Diş Doktoru ıı 

--mmmmaallııml!!~El!B!l!--mma-----------~-- Diş • 
D k 1 H• J t• Çıkartmaktan 

0 UM8CI ar unaye S IyOr Vazgeçmeliyiz 

Pamuk -T-ohumla;ının Islahı işi De r:~7~~~~=s~~;::~ 
diıinl kaybedeceğinden adeta 

Zaruri Bir Hale Gelmiştir llrk~~·· muayenehanelerinde '.' 
hutalıane kliniklerinde gilnd~ 
•akayi arasında (diş çekilmesi) eıı 

' 1 

' ' az yapılan işlerdendir. 

lzmirdeki dokuma fabrikalanndan birillin makine kısm: 

İzmir ( Hususi ) - Halkta 1 - "Memleketimizde yetişen çifçileri bu yüzden pamuk ek-
uyanan yerli malı sevgisi üzerine, pamuklar, elyaf ve kalite itibari- mekten vazgeçmişlerdir. 
yerli mah işliyen fabrikalarım ı z, le patiska imaline elverişli değil- Bana kalırsa Amerikadan te-
faaliyete geçmek lüzumunu his- dir. Patiska imali için, elyafı minaUı ve iyi cins tohum getir-
settiler. Kadıköy, Sarayköy ve uzun pamuktan iplik yapmak terek tevzi etmeliyiz. Bu suretle 
civarındaki dokumacılar aralann• icap eder. Komşumuz Yunanistan pamuk mahsulümüz geçen sene-
da bir kooperatif teşkiline karar 4. 16 fngiliz numarasına kadar lere faik ve patiska imaline de 
verdiler. Dokuma fabrikalarımız iplik yapmak icap eden pamuk- elverişli olacaktır. Ayrıca Yuna• 
bu suretle faaliyetlerini genişleti- lari fzmirden, daha ince ve patis- nistana ihracat ta yapabiliriz. 
yorlar. Fakat bunlann birçok ka imaline elverişli iplikleri Memleketimizde pamuklu mensu· 
ihtiyaç ve temennileri vardır. Amerikadan getirtmektedir. iyi cat sanayii, ipekli mensucat sa-
l · S · B l ld nayiinin son ıenelerde mazhar zmır anayı ir iği are Heyeti cins tohuma ihtiyacımız vardar. 
A--- d ı olduğu inkişafa nail olamamışbr. 
l'Uilllln an o an Saip Hayn Bey Tohumların fena olması pa-

Bunun sebeplerini, pamuk sana-
bu ihtiyaçlu hakkında bana fU muğun para etmesine mAni teş· yiinin ipek sanayilnde oldutu 
izahatı vermiştir: kil ediyor. Hatta bazı pamuk kadar gümrük himayesi görme-

Ali.iyede Portakal Tica-
• 

reti Çok inkişaf Etmiştir 
Ancak Nakliyat Meselesinde Seyrise
fain İdaresinden Şikayet Edilmektedir 

Alaiye (Hususi) - Kasaba
uuz bugiin memleketin mühim 
ihracat merkezleri arasında ismi 
birinci derecede anılması lizım
ıelen bir mahiyet almıştır. Bil
hassa portakal, limon istihsal ve 
lhracab itibarile oldukça inkişaf 
etmiş ve etmek lıtidadmda bu
lunan bir iAkeledit. Çok gariptir 
ki bizim mıntakada istihsal olu
nan portakal ve limonlar enclce 
barice ganderilmezdi. Y aJmz 
dahilde Bozkır ve diğer yakhı 
yerlerden ıelen katırcılar bura• 
dan çok ucuz fiatJe aldıkları 
portakallan g6tnrllrler ve cilz'i 
klrla ıatarlardı. Fakat bazı mü
teşebbis gençler bu iki aüzel 
meyvanm hariçten çok para ge• 
tirecek istidatta olduğunu anladı· 
lar, iıtibaal ettikleri mallar 
için hariçte mtıateri aradılar ~• 
buldular. 

Bu aebeple birkaç ıeaedea
bHi Alaiyemiz barice mal ıöa• 
dermek ye bUba11a iyi mal iıtib· 
sal etmek itibarile &n ııraya 
ıeçti. lstiklAl harbi tenelerinde 
daha ziyade inkişaf eden bu 
ihraç hareketi bugün mUbim bir 
devreye girmiştir. Evvelce Alai
,,ede pQrt.al •• limon 1etiıti-

1 

ğini kimse bilmezdi. Bugün ise 
bizim kasabanın nıallan gerek 
lstanbul piyasasında, gerekse 
hariç piyasalarda birinci derece
de gelmektedir. 

Fakat bütnn bunlara rağmen 
ihracat inkişafmı baltalıyan esaslı 

bir mahı.ur yardır ki, bu da, 
ıevkiyat meselesidir. Bakınız, 
anlatayım: 

Bizim mallar yahuz Seyrisefain 
vapurlarile sevkedilir. Ancak mal· 
)arın gOvertede yağmur altın· 
da, ambarlarda da tıkışık Ye faz. .. 
la hararete maruz bir vaziyette 
bulunmaıı tacirlere çok zarar 
•ermektedir. Sonra buradan la
tanbula ıekls gUnde ıevkiyat 
yapılmaaa da ~ok siyan verici 
bir m•bzurdur. Bundan batka 
botalan kaplann iadesi için aar
fedilen para portakal ba~ına on
para dllşmektedir ki, bu da halklD 
belini bnkmektedir. Seyr(ıefain 
hem kendi menf aatlnf, hem de 
balkın ıaraıfgörmemesini istiyorsa 
bu mahzurları ortadan kaldırma• 
ya çalı~malıdır. 

Alikadarlann bu mfihim me .. 
aeJe ile ciddi tekilde meşgul ol• 
maaı llıımdır. 

mesi, ve iyi cins iptidai madde
leri kolaylıkla elde edememe
ıidir. 

Malfım olduğu tb.ere lzmire 
Adanadan pamuk ithali memnu-

~dur. Bu memuiyete ıebep, Ada· 
na papuklannda rabür eden 
(pembe kurt) hastabğıdır. Halbuki 
(20)bin liraya malolacak ve Ayda 
birkaç bin balya pamuğu tat.h.lr 
edecek tesisabn yapılmasile bu 
memnuiyete lüzum kallmıyacak
tır. Bu memnuiyet İzmir pamuklu 
mensucat sanayiini zaman zaman 
pamuksuz bırakmıştır. iptidai 
maddelerini kolaylıkla elde ede
miyen sanayiin inkişaf etmeıl 
kabil değildir. Sanayi Umum 
Müdilrüne mcmleketimiı:de yeti
tinceye kadar Amerikadan uzun 
elyaflı pamuk celbini teklif et
miştim. Bu teklifin kabulü doku
ma sanayimu için çok faydab 
olacaktır. 

ADNAN 

Adana da 
Kömüre Konulan Narhın 

Fay dası Görüldü 

Adana ( Huıusi ) - Belediye 
geçenlerde odun ve kömOre 
narh koymuştu. Fakat ıon rDn
lerde ıerek havaların ıhk rit
mesi, gerekse hariçten fazla 
miktarda k6m0r gelmesi lizerine 
Belediye [encümeni evvelce koy• 
duğu fiat)eri biraz daha lndir
miye karar Yerdi. Şimdi kömO
riln batmanı, yani dört okkuı 
(22) kurusa aablmaktadır. 

Her tarafta halkın akın akı0 

diıJerini tedavi ettirmek :ıı 
milracaat ettikleri görülüyor· 
Hastane servislerinde tedaviye 
aynlaa kısımlar dada f atla: 
dır. Herhangi bir hastaY' 
dişi kabili tedavi olmaktan ç.ılr 
bğından dolayı onu çekmeyi telr 
lif etmek için mütehassıs]ar adt' 
ta dtııüol\yorlar. Çünki biliyorl,ı' 
ki o, bunu kabul etmiyecektir. 

Oralarda halk, dişinde uf~ 
' bir leke görünce derhaJ oıütt' 

huuaa koşar. Ve binaenaleYb 
•• onu ula kaybetmeden çaresiJl 

baktırır. Yani keramet mütehaS' 
111ta değil, hastadadır. 

Vaktinde müracaat ediliı1'6 

bittabi çaresi bulunur. Her ha5' 

talıkta olduğu gibi diş ' hastalı~' 
lannda da vaktinde müracatiJI 
boyük bir kıymeU vardır; butıd 
kaçırmamalıyız. 

Diş tabibi!tr. 
SUAT iSM~ 

Aero Klübü 
• 

Bu Akşam Küşat Resf111 

YapıJacak 

Sivil tayyarecilerimizin teşf<il 
ettiği Tnrk Aero kulübll baıır 
lıklanna bir aydanberi devall' 
edl iyordu. Hazırlıklar tamaıııe~ 
bitirilmiş ~e kulüp, azasımn istf 
fade edeceği bir şekil almıttd; 
811 mbasebetle bu akşam ,.. 
bqte ldipt merasimi yapıl' 
cakbr. 

Haber aldığımıza giSre, bir 
çok gençler kulübe aı.a yazıhoıf 
tardır. Bu arada bazı hanııol" 
da YUdlJ'. 

Kahveden Tenvir Gaı. 
Riyo dö janeyro 27 - Ga' 

1eteler Niçeroy gaz fabrikasıod' 
kahve yakmak suretile tenvir ga' 
ı.1 temin edildiğini ve tecrübele' 
rin neticelendiğini yazmaktadrf 
laı-

Edirnede Spor 
Edime, 29 ( A. A ) - Bu~ 

mUll paete idarehanesinde aenel~ 
lçtlmaııu akt~den PaşaeU klübü ye t 
idare bayetinl •eçmft ve •P~ 
faallyetlnt tanı.im Ye tahkime te 
birler olnıııtır. 

Uşşak Şeker Fabrikası 
u .. ak teker fabrikası lstib'~ 

faaliyetine ıcçmiştir. Bu •ene Jçind' 
bin waıon ıeker çıkaracatı ıöyJell' 
JD•ktediı'. 

Edirne de Ekmek Mesel esi 
Edirne - Belediyenin so~ 

karan Ilı.erine çinko tesjsŞtl 
yapmıyan ve alb çuval unds0 
u itliyen fınnc:dar işlerini bıra"' 
mışlardır. Bunun neticesi olarıı~ 
bazı ıemtler fırınsız kalmışbr. 

"Yeni Adana,, 14 Yaşmda 
Adanada çıkan (Yeni Adaıı•) 

gazetesi on dört yaşına basmıştJt• 
Arkadaşımı!!a muvaffakıyetli se' 
neler temenni ederiz. 



nunpevve 

AB, M.INEL AŞK! 
MUHARRiRl: SERVER BEDi -..... -

Buna rağemen, Rahminin ~a· 
lla yaptığı arkadaşlık hiznıetıne 
Pişınan olmasına rağamen onu, 
onun uyduracağı teselli masalını 
dinlemeğe tehammülüm yo~tu: 
leulaklanmdaki oğultu beynımı 
lağırlaştırmışb. O dakikada . y~l
!lız kendimi dinlemek, en büyuk 
teselliyi içimde aramak, bulmak 
'8tiyordum. Hayır. Daha fena ... 
Dışan fırlamak, beni aldatanla· 
rın yanma gitmek, bilhassa Na-
rinin yüzüne haykırmak lizı~dı. 
Fak at halsizdim. Çok bitkindını. 

M
''tb. bir sinir buhram beni 
u iŞ d k" k • tti' yanı başım a ı a ... 

peraşan e · 
bir külçe gibi yığıldım. 

nepeye d' b . 
R h . yanıma gel ı, enı a mı . 

fazla nzmek istemiyen bır eda 

takındı: d d' meseleyi 
- Camm, e 11 • 

fazla büyütüyorsun, iza~ edıyo~-
B

. tesadüf belln de bır 
sun. ır , ? 

1 . Buna kmlır mı 
kaza o muş. b' t d''f - fakat bu ne ır. esa u' 

. k a Adeta hır şebeke 
ne bır 1 az ve beni adam . akıllı 
kurmuş ar 
aldatmıılar. 

SON POSTA 

ABEBLEB 

- Hayır, yanlış düşünüyor
.un. Bu bir t~sadtlftür. Hem 
hayatta 6yle bA<Üseler olur ki, en 
dnrüst adamlar bile yalan IÖlİye
biJirler. 

- Ben bayahmda hiç yalan 
söylemedim. Bel! senelerdenberi 
içinde didindiğim avukatbğımda 
bile birço zaruretler karşısında 
kaldım. Fakat yalandan okadar 
nefret ederim ki, mesleğim için 
bile bunu yapmadım. Y ala'1 söy

lemedim. 
- Sen müstesna olabilirsin. 

Fakat burada, heie bu işte ka· 
rım mazur görmen lazım. 

- Ben mi? İmkanı yok Rah
mi. Karım yalan sövlesin ve ben 
onu mazur ı")reyiı 1 Bunu bece
remem Rahmi, bu özür bana ha
yalı cehennem yapmıya kafidir. 

düşün... Her şeyden fÜphe ede
rek yaşamak. 

Rabıni kurnaz davranıyordu. 
Dilimin çözüldüğünü, münakaşa
yı kabul ettiğimi çaquk hissetti 
ve daha cesaretli bir lisanla: 

- Sen, dedi, makul bir adam• 
ım. Daha akıllıca düşünOr ve sil· 
kunet bulursan karının çok ka
bahatli olmadığım anliyacaksın. 

- Hayır, dedim, bunu bana 
karım değil, fakat herhangi bir 
insan yapsa yine tahammül ede
mezdim. Hele karım. Rahmi şu 
dakikada çıldırabilirim. Aptallı· 
ğıma çok kızıyorum. Nasıl girdim 
bu ahmakça işin içine? Vaktile 
dost, arkadaş, uzaktan tamdık 
birçoklarının gülünç vaziyeUeri· 
ne çok gülmüştüm. Fakat bugün 
ben onlardan daha rülüncüm, 

Sayfa 5 

• 
Gönül işleri 

daha acmacak haldeyim. Simdi 
bütün hayabm vehimden ibaret. 
Bütnn inandıklarım sabun k6pü
ğünden daha cürümsüz. Bir biç. 
bir aıfırım. Çok korkunç r 

- Kuzum, ne romantik adam
sın sen. Ben felsefe savurmayı 
sevmem amma, seni nkeııdi haya· 
tın için savurduğun vehim, sabun 
köpüği\, sıfır, mıfır dediğin şey· 
leri zaten bütnn kainata izafe 
etmek mümkündür. Yahu, yalan
sız dünya olur mu ? Düşün bir 
kere. Böyle bir dlinya ne 
manasız, ue renksiz bir 
acibedir. Hiç öylesi çekilir 
mi ? Daha ileri gitmiye ne 
hacet... Saadetimizi, kahka· 
hamızı, neşemizi, ve daha bilmem 
nemizi hep ona, yalana borçlu 
değil miyiz? Bu böyle birader. 

( Arkuı var) 



Boks 
Şampiyonu 

Allah &elAmet versin, boksör 
Refik yaman bir palavracıdır. 
Bir yumrukta koca bir boğayı 
bayılttığını iddia eden bu spor· 
cunun eskidenberi dayak yemiye 
idmanlı olduğunu herkes bilir. 
Fakat yUzUne karşı s~ylemek 
ne mllmkiln!.. 

Arkadaşlanndan herhanai bi
risi şayet iddiasını cerhedecek 
olursa, bok:9ör Refik birdenbire 
köpürür, coşar, bağırır: 

- Demek sözlerime inanmı
yorsun?.. Bak ıu pazulara.. Azi· 
ılm, eter A vrupada olsaydım 
"Dcmpsey,, leri, "Karpantiye,, 
)eri nakavut ederdim... Fakat 
cahil memleket; spora burada 
l.Ayikile ehemmiyet verilmiyor ve 
benimle döğiişebilecek bir bok· 
~rü yetiştiremiyorlar ... İJah .•• 

Bir gece Maksimde verilen 
bilmem ne balosunda müşarüni

leyh oldukça kafayı tütsülemiş, 
1aat ilçe kadar sefa sürmüştü. 
Kibar davetlilerin birer, ikişer 
çekildiği bir ıırada, o da avdet 
etmeyi münasip gördü. Evi B~ 
pktaşta olduğu için, Gümüşsu
yundao inip, eve yayan gitmeyi 
arzu etti. Bu auretle Dolmabahçe 
11rtlanodan esen hava ile biraz 
tarboşluğunu giderebilecekti. 

Gecenin zifiri karanlığında 
Derlerken, birdenbire, ıslığa ben
Iİyen ıert bir ıeda ititti : 

- Dur! •• 
Boksör Refikte hoşafın yağı 

kcsilmiıti. Zabitinin kumandasını 
ifa eden bir asker gib, yerindo 
çivilendi. 

Arkasında bir emir daha: 
- Kıpırdama!.. 

Eli ayağı titriyen boka ıam
piyonunda, göz kapaklarını bile 
kıpırdatacak takat yoktu. 

Karanlıkta, elinde koskoca 
ıald11masile, dev gibi bir adam 
yanına geJdi: . 

- Soyunt. 
Cebindeki milkemmel ( Simit 

Venson) tabancasına elini atmıya 
cesaret edemiyen kahraman 
ıporcu ıoyunmıya başladı: Şapka, 

pardessO, cakct, cüzdan .•• 

Herif gUrledi: 
- Pantalonu da ... 
Bi.itün malını sırtlayıp karan

lıkta kaybolan karmanyolacıwn 
arkasında biçare Refik don ve 
gömlekle kalmıştı. 

Polise milracaat etse, ertesi 
gUn mesele gazetelere aksede
cek, arkadaıları arasında rezil 
olacaktı. 

Palavracı baıı bUtUn zekisını 
toplayup, biran düşündü. Ve ken· 
disine vahi nazil olmuş bir nebi 
gibi, yerinden firladı. Orada, Gn .. 
müşsuyu civarında oturan bir 
arlı:adaşıwnın evine koıtu. 

Kapıyı a~a11 dostu, onu bu 
halde görünce, h~yreUe: 

- Ne o, Refık? Soyuldun 
mu? ••• 

Boksör Refik palavralarınan en 
büyüğOnti attı: 

- Soyulmak mı?!.. Benim glbi 
bir boksörün kim yolunu kese
bilir?!. •• Senin civarında oturan, 
maalesef ismini söyJiyemiyeceğim, 
güzel bir kadın beni eve almışt.. 
Sohbetimizin samimi bir ama
da kocası geldi, Bende balkon
dan atlayup, bu halle .snna 
koştum. 

L~ ___ A_H_M_İ_N_E_L_P_A_R_A_! _____ ı 

Erkek - Sevgilim r gerçi fakirim ; fakat altından bir kalbim var 1 
Kadın - Şunu kuyumcuya gösteriver de, kaç para veriyorlarsa, yeni bir manto alaJUD l 

HUKUKLU KIZ 
H1.lkuklu lnz LaHn COfar 
" Hlkim olacafım " diye 1 
Beya:ada dojru koıar: 
Gider her giln faknlteye 1 

« 
"HllkUm,, Mlyle olur diye, 
Kitaplarda "Madde,, ara.r 1 
Fakat ıuımaı: bir aaniye : 
Pek lıuvvetıı 4;CDHI vu 1 .... 
Tükennıiyen bir rayretle 
Nasıl çalışır bakınız: 
Şu Uç ıe:ıe a-eçsin hele 
Yilk1elecek hukuklu kıs 1 

• Mübaılr ıellm duracaı. 
Adliyeye giriyorken l 
Herkealıı kalbi vuracak 
"Kararını,, veriyorken 1 

ff 

I Cihatı Erbaa 
(Maryüs) Fransızların pklaban 

hazır cevap bir tipitir. 
Bu adam bir gün asker olmuş. 

Zabiti kendisine (Cihab erbaa) yı 
öğretmek için: 

TIBBiYELI KIZ 
Tıbbiyeli lr.ııa bakaa 
Bö1l• diyor beın Matallah! 
Çok heweıll, Sok çalıtldn, 
Uğraıı1or ak.fam, ubaht 

. .. 
Derılerl pçtiir epeyçe, 
Fakat •u.ife.den yılm•z! 
Onun g8:ııü, gUndh gec• 

ı • Kitaplll'&ndan aynlmaıı:! 

* Atar btlytlk bir' gayretle 
Haydarpqa yollanın! 

ı ı Bekler derin bir huretle 
Çok ıerefl1 bir yannıl 

lf 
Aııklan 10lacaktır 
Sonbahu yaprağı gibi! 
Onun için olacakbr 
Kalp hutalıfı tabibi! 

ı . 

u On beı ı&ne hapis. 11 Ver••• 
mahk'1mun açılmu •pir 
Hatta "idam,. bile derıe 

- Bana bak, demiş; sağın 

ıark, solun garp, önün ıimal •• 

Arkanda ne kaldı? 

(Maryiis) cevap vermiş. 

it 
Yarama blru aGr merhem 
Ben tedaTiye muhtacım! 
AmanL. Reçete Dtemem, 
Bir gUllltUndUr lllcım! .. Seye seve olur rıı.zı 1 

OKuz Kasabın 
Piçagindan Mı 

OrktU 
Halepte en 

kart, en iri boy
nuzlu öküzleri 
bir piçakta doğ
rıyan akasap .•... 
efendinin rakip
leri bir gün ka· 
saban elinden 
kurtulan öküzün 
yıldırım gibi knç
tığım görerek 
sordular: 

- Bu iri öküz j 
niçin kaçıyor der- f 
sin? j 

-Kasap .. .ln 
boy nuz lar ından 
lirkmllştür. 

Ordu Ne Demek? 
s .. ıamon, her 

ıeyde parayı he· 
ıap eder. Ayni 
ıamanda çok 
akıllıdar da. Ar
kadaşları bir giln 
ona ıordular: 

- Salamon 1 
ordu ne demek?. 

- Bedeli 
nakti vermiyen 
kimeselerin teş
kil ettikleri bir 
cemiyeti.. 

Necdet 
- Karımla çocuklanm 1 .. 

\ 

KIŞ 

Kıı 

Buldunuzsa 
Sevişmek 

Deminizi, 

GE.LDll 

Gençleri 
Bana Açını.ı 

Sıcacık 

Kesenizi/ 

Rüştü 

Yılbaşı MUna
sebetile Yeni 
Sene Siftahı 

Kırk,kırk beş 
yaşlarında olan 
Zülfikar Bey ök· 
sllrük ilacını yap· 
brmak üzere ye
ni açılmış ve 
içinde kadınlar 
hizmet eden bir 
eczaneye gider. 

Eczane vez
nestı..de çalışan 
memure ile ara
larında ıöyle bir 
muhavere geçti; 

- Siz de 
buhranı hisse -
diyor IDUIUDUZ 

efendim? 
- Evet Bey

efendi pek çok 
biasetm ekf tey iz. 
Yılbaıı belkifbi· 
zim if lerl de art• 
tmr, diyoruz. 

- O halde 
ben ökstirnk ili· 
cundan caydım. 
Yılba.şmda en 
çok satmanız 
muhtemel olan 
haptan bir kutu 
siftah edeyim. 
Size belki uğurlu 
gelir. 

• • .. .. .. ,ı ... 
• ... ' • • • 4i1 
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Şen 

Fıkralar 
Timürlenk bir gün an ~ 

mış. Yoluna ilk çıkan k8ylü1' 
çevirip: 

- Bana bak, demiş, yoludl' 
ilk k . s . "' -·"" çı an sensıa. enın ugı...-

d . .. . ' enıyecegım •... 

Birkaç saat ıonra Timllrlepfı, 
attan düşüp, yaralanmış. Köylü1' 
çağırtıp haykırmış: 

- Uğursuz herül Seni g3:,' 
düğüm için, işim ras gitıııeu" 
attan dOşlip yaralandım. 

Köylü cevaben: 
- Efendim, demif, o sabah ~ 

olarak benim de karışma siz çıJıtı' 
nız. Siz beni görmekle attan del 
tünUz, ben sizi görmekle ibJll 
ediliyorum. Hangimiz daha u~ 
ıuzuz? 

lranda Şimendifer 
Kerbelii Hilseyin, gayet ıııt 

balağacı bir zatbr. Anadolu Dr 
miryollannda bulunan bir dosl11r 
bir gün kendisini Haydarpaşa>" 
davet edip, istasyon teıi.sa~ 
gösterdi. 

Kerbelii Hllseyin, gayet ~ 
fafkarane etrafı süzüyor, bei' 
mediğini ip-ap ediyordu. 

Dostu sordu: 
1 - Canım, ne ıüzilyorsu• 

Beğenmedin mi? 

- Beli beğenmemi,em 1 
- Sizin memlekette trenle' 

dah mı mükemmel 1 
- Hansi birini anlatadtı 

dadaş?... Muhatabı güldü: 

- Ay, okadar çok mu? 
Kerbelii Hüseyin Kemal a1' 

metle başını sallıyarak ceffP 
verdi: 

- Menebab; İranda berkiİ' 
nin özkendi şümendiferi vardlı 
anlırmisen ? ... 

Bu Da Bir Ozur 
( Yarı çıplak bir halde 

mlıaflr kabul edenin koca.il ] 

zevç hiddetle : 
- Bu kepazelik, çırılçıp~ 

erkek misafir kabul edilir mi 1 
Kadın kahkaha ile : 
- Bana birşey alma~ 

bütün dostlarına isbat için yaV" 
yorum. 

Salamon Asker 
Salamon, fi tarihinde asker' 

olmuştu. Uzun bir müddet "1f' 
lamn büyük meydanında talior' .d, 
ler yapbktan sonra, tabul'J' 
beraber büyük bir maoavr•1' 
ittirak etti. 

Bir aralık zabiti onu yaoııt' 
çağırdı: , 

- Salamon, dedi, farıet "'7 
11mdi mabarebe var. Asker ; 
yoldan geçecek. Şimdi tek b~ 
na gidecek askerin buradan M' 

dip, gidemiyeceğini keşfede' 
cekesinl 

Salamon cevap vardi: 
il ŞirJi - Maşalla, maşa a. •• 

keşfederim. 
Omnzunda silahı iler1İ1" 

Baıirglnba111 yarım saat SOP~ 
leı> kan içinde hcı:,up ge 
dalinde bt!' fevlu~iıdelik vardı: 

- Erer.elim, dt-ci:, bu )"'!d•~ 
suvari yeçc"', tetpçu Yt"lt-•; f~!ı• 

l il Ü ' • d ,_ .ı 
nucıc n yoı< pıt• e )•'-•tt' 

ZaL~t hı y ret eni; 
NeJc.r.7 .. L 

- iri bir köpek vaı. ıalı., .,. 
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Holivudun Cici Erkeği 

.,. . fil"md• Maear şiveaile konUf• 
• t" d'r Seıh 1 

.. p 1 L ''k b' Maear artiı ı ı • .. tamamen namussuzcaıına " 
o u as " ır d' Fakat d \uA-u 1 i h 1· b t ,.ekmekte ır. . b hop ettirecek ka ar mu• 

5 ç n ay ı u me T il klerınl op 
isimli bir filmde, genç kı:darın Y re 

1 
da ı3nük bir vaziyette kalan 

'ttiııri ıaman ar fr k ka:ıanchran 
•affak olmuştur. Holi•ucla ilk f 1 

•:. e haftada (70) bin an 
-Ukaa bu ilk filminden sonra kendısın r..1. k unvanını da alJlllfbr. 

n .. Cici s;.J"De • 

W. ...ıra.ele i•salamıt. a:rwl ...-d• 

Greta Garbnga 
Zulmeden 
Erkekler 

.. Greta Garba • bltla erkek 
artistlerden fiklyet ediyor. Holi
vutta nekadar erkek artist varsa 
hemen hepsi ineç& yıldızın ga
zebine ajramışbr. Greta, onların 
hiçbirini aeYIDİyer. Bu biddei:e 
1ebep, erkek artistlerin kendi.
ne zmmetmesiclir. Fakat Greta 
bunlardan d&1 tanesini istisna 
ediyor. 

Diyor ki ı •Buradald bltDn 
erkekler bana zulmettiler, beni 
kıskandırdılar. iftira ettiler,'yalan
lar uydurdular. Beni mahYetmek 
için ne mlmkiblle bepan yap
tlar. F aat bea mahYOimachm. 
Yalnız tbibnelde kaldım. Aacak 
bu hafİll erkeklerin içiacle cl&t 
tauui laaaa bir kardq maame
lesi yapb: 

Lon Şaney ft Moris Sb11er 
" jtJn Jilbert -.e Harri Edington. 

işte bu dört meslekdaftan hiç
Wr filrlyetim yok. Hele Lon Şan ey 
lyle naaik adamdı ki, itana kaqı 
o kadar gftzel muamele eclerdi ki, 
lyle zannediyorum, CJ11UD lliimftne 
benim kadar aayan olmamlfhr. 

Fakat Meki erkekler, ah 
onlar... ~nele benden ytiz 
l>ulmadddan için bqlra kadınlar
la ahpap olup bana nispet n
rmler bile var. " 

Greta Garbonun hu hiddet 
Ye tikAyetlerini nakleden Ame
n1can mecmuası, yazısın• ıu 

c:Omlelerle bitiriyor : 
" Zavallı Greta 1 ,, Marlen 

Dibih töhret aldıktan ıonra çok 
ainirli bir kaynanaya benzedi. 11 

Herkes Güzel 
Bu Gicişle Dünya Yüzünde 

Çirkin Kaimıyacak 

insan ukisı her şeyin üste
sinden geliyor. Bir zamanlar 
sinema yıldızı olmak için en bi
rinci pıt fotojenik yani fo· 
toğrafta gtizcl çıkma kabiliye
tinde balunmakb. Öğreniyoruz ki 
şimdi buna da hacet kalmamış· 
br. Bunun da hilesini bulan mü· 
tahassaslar türemiştir. 

Evveli Holivutta türeyen bu 
miltehassisler kızları fotojenik 
yapmanın usulünü kolayca keş• 
fetnıişler, bu sayede binlerce lira 
kazanmama kolayını bu'muşlar
dır. Bu mütehassıslar hususi 
ınakyaj uulile kı.zlan fotoj enik 
bir ıekle ıokabilmektedirler. 

Artık pellik ve ç·r~ik 

mefhumlan kalmıyor demektir. 
ÇOnki yeni icat sayesinde en çir
kin insanlara bile gtbel Japmak 
mümkün olalabilmektedir. 

Lili Damita 
"Lili Damita ıioemadaa çeki

liyor." Buna biz ıMSylemiyorns. 
Son gUnlerde Amerikada çakm.f, 
daha doğrusu çıkanlmış bir şa
yiadır. Fakat artist beniz tekzip 
etmediği için doğru veya yalan 
olduğu belli değildir. Kendisine 
aormuşlar; 

- Doğru mu? Demifler. 
Hiç aesini çıkarmanııf, yalnız 

ıöyle demiş: 
- Son gilnlerde bapm oka-

dar .. P ki... 

Çifte isimli Yıldız 

" Kloclet Ko .. r • ....... ıer ictH- ,.....n ,._... llaema ,.w..a.rı 

uuancla eallbe.Ue tlhret U.Uı ve ç.. ~ ........ o&.wtt•. ..... 
Amerikacladar. • ıam,.alar NeyYorkta rewl •tlatJlii JaPIJOrcl• " .a 
11 Hübbi Nwman • lamlni nrmiflerdL Fakat • Kadın " '8mlnde ç•9'nltlJ 
b1r filmH o lraclar nuavaffalc olmaftU lııl ._... ıa,..11 &rtaut .,. _,. ......................... 

Yeni Bir Yıldız 

Bu kıza ainemada çok iörmiif, falcat lnıfnl lfitmemltılnlıdlr. Cankl daha 
ziyade dan~ sahnelerinde danı oynamak lltere ~lkar. lı r.lnl blı alu 
haber verelınn "Evelin Lav,, fakat Hainin, yilsOniln ve vilcudunıırı g«Jaellltl 
sayesinde ıeıll filmin yine yıldızlan araaoa glrmlye 11uınFfak ohnu t 
Bu yeni JSldm W. olarak (Garplılar) lamlade bir fllm tniımlt •• 

1
.:: 

Mteallaalftlr· 
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Slpalü Alamet, ldddetlemnek 
ilen icli.Belki:•Bana da yabrml. 
diyecek Ye dardlndl bir ameli
yeye daha ılrifecddi. Muumiye
tine alta erkelin plıadet ettiil 
eYllda İÇİD pfkat dllJIDIJU Sa
bAflJa. •çam acla••art 61&me 
malıldlm eden Ye ettitea namert
ler kadar mDcrim pmep bq
lamlfb. Ba eebeple katlarım ptb, 
•iv bir 6 llylemiye lıuırlanda. 
Fakat medrae bpllllla wralu 
ltunetli bir darba, 16zlerinl •t
DDda bırakb Ye bltOD hoftl'Cla. 
lan f&llrtb. 

Gece yanamdua 10nra med
reseye kim ıelebilirdi n hele 
oruının mq'um kuYYetler tara
fmclaa igal edildipe bılkm 

ıkaaaat ıetirdiif bir pde ba 
•kibiz ziyarete kim clr' et eder
fi?- Alb Joldat ba ao1m,. 
~- callıcalar .. k&çek
.. dadaldarm mnyorlardi. Çla
.. Wr .,.... ...na laalincle 
... Wr •abtale cere,u ede
eeiiai bili1orlardı. Subqa. •ip
... Wr .... bplm•fh .. 
rlzlerlne W..k Wr .. clol
mutbL Kadı Efendi, Mahmut 
Bey, · Burhan Ağa, bldiae Ue 
allkadar dejillerdi ; tenlerinde 
temerkllz eden öldOrtlcil bir ıat .. 
rap içinde inlemekle meıgul bu
lunuyorlardı. 

Sipahi Ahmet, kapıya YUJ'Ulan 
darbelerin tekerrllr etmesi llzeri
ae boıtancılardan birine döndil: 

- Açıver, dedi, bakalım kim
miı? 

v. - elini pala ..... bb
.... koyda, arbclqlarmm ht
kil •ttiif mllellAh h•lkanm ba
flD& pçti. Hepliade Akit bir la
llf, HMiz bir lmphk nrda. 

Meçhul ziyaretçilerin Jlbleri
H anç awç ilim eerpmek içha · 
kiDli bir ihtiyaç duyuyorlardı. 

Ahmettea emir UIDlf olu 
Mmına hızla hızla ylrldll. de
mir kapmaa ........... çekti Ye 
efİjİD hine pkarak Mrda: 

- Kim o? 
Dapnda iki kiti ...... baa

...... biri ceqp Yerdi: 
- Y abaaa clejill 
v. Boeta.a,. elle1amiyet ..... 

.. , .... lcerl pdl, arbclqau da 
•• .... bitap pcleldiyorda. • 
aldtwh D,~ awta,. acLa 
.................. aiti laonrdwa ........................... 
............... lilr .. ,... ,...._ 
llittlı 

- Dede ialtul 
Flhaldka plealeria biri. .. 

Boborm ~haaelİDcleki clenif 
ldL Subquma ima Galsllm Ham
.. elillden tutarak ilertiyorduL 
Sipahi Ahmetle arkadatlan ilk
ten aar inmif ıibi heyecan içinde 
idiler, DenİfİD elini bırakıp Jl
dn& " aidn& bırakıp elini 1-
pllyorlarda. GllsOmli görmekte 
onları ayrıca sevindirmişti. Hele 
Yeniçeri başı, kırk yıldanberi 
hasretini çektiği bir dost ile kar
tılaşmış gibi teheyyüç göstererek 
Gülsüm Hanıma bir sürü cemile 
pcrdazhkta bulunuyordu : 

"-• 1111ealt Sııllaıı dil1iln116lllgortla 

- Na•l811 baca, iyi miain bacı, ı dalmıştı. Kızanın yhtıne bakmak-
hw kledin mi baca, aeal incit· tan çekiniyordu. Glilsüm de dede 
tiler mi baca ?... Gibi 1 Sultanın yanına oturmuştu, babasım 

Denif, manca bir maddet görmemit gibi davranıyordu. 
•linin •• ,UZlbıDa 6pl1lmuine Demı, gayet ciddi idi. Bu 
mDuaade ettikten IOllra ciddi- ciddiyet, zindan kaçaklanna da 
lefti: hürmet vo ıekinet telkin ediyor-

- Ahmet BeJ, dedi. dllğlne du. Hele Yeniçeri Baki, silt 
danbb ıeJinmez •mma biz ,.n- dökmüt kedi gibi sakindi. Yapı-
dmlbll lmarttak. ıelclik. lan düğihıün dede tarafından bot 

Ve Sipalünia ceYap Yermemıe görülmediğini anlayarak endişeye 
..,da IMralamyarak 96dlne de- dl1fmüştil. Onun kendilerini tek-
.._ etti: rar zindana iade etmek lateme-

- F abt ~ lralm•pz. Şakayı ainden ilrkilyordul 
,.mele barakbramaddr, cu yak- Dervif, bir müddet akalım 
manam &itme ~emedilt. Bana kanıbrdı, parlak bakışlannı alb 
laa,.Ruclam. kuvvetli erkeğin sert çehrelerin-

Ebaekçi otla, yutkundu: de dolqtırdL Sonra: 
- Bilmem ki, dedi, ileri mi - Çocuklarım, dedi, hangi-

ıfttik, günaha mı girdik? Onlar niı: bana damat olmak iıteniniz? 
bize çuvaldız ıokmak istiyorlardı, Hiç beklenilmiyen bu ıual, 
biz kendilerine iğne babrdık. hovardaları şaşırttı. Hep.si- ken-
lbret alsınlar da bir dah suçsuz· dine izdivaç teklif olunan bir 
larm bqanı keatirmek istemesin- eski zaman kızı gibi • kııarmıılar-
ler. dı. Dede sultana damat olmak? •• 

- Bu pka hoş değil. Llkin Bu, ne kabul olunur, ne de reci-
ne söylesem bottur. Akacak kan dolunur bir saadetti! Kabul olu· 
damarda durmaz. Bu üç kara namazdı; çünkU onların hiçbiri 
talili de alanlarında yazılı olanı evlenmeği düşünmilş değildi. Ret 
glrdtller. te edilemezdi. Çünkü Dede sul-

Şimc:li ıeçmife hayıflanmayı tanın damatlıgı Peygamber Mu-
barakahm, bqbap Yerip flyle saya gökten inen maidelerden 
lconap.lıml daha kıymetli bir şeydi 1 Buse-

Denit bir klfeye çömeldi, alb heple hepsi düşiinüyor ve hepsi 

Futbolcularımız, Mükemmel Bir 
Oyunla Çek Oyuncularını Şaşırttılar 

Dün, futbol hayatımızda bize (40) ıncı dakikada nğ açık (Y11" 
pek pahalıya maJ olarak aeyret- nek) in muavin batbndan alarak 
tijimiz ıevkli fılinlerioden birini hilsnO IUJ'etle istimal ettiği pdl 
daha yapdık. Türk futbolcn sol iç (Puç) bu ('vole) vuraşil• 
ıençleri, hocalan Slavya ile ikinci kaleye atb. Bu muhtemel ıoll 
maçlanm oynadılar. Takımda oy- Ulvi kurtardı.. Bir iki dakika 
myan gençler dün bu futbol sonra mütevazin dakikalar bite-

zz etinefıi karşumda bOyGk bir az- rek oyunun birinci devresi (0-0) 
mile bir buçuk saat Çeklerin çok bitti. 
yllbek futbol tekniğine mukabe- llrind Devre: Bu deney• 
le ederek onlara Tilrk azminin 
hqmetini bir defa daha ispat muhtelitimiz.in bücumile bqlandı. 
için didindiler ai'rqblar ve çalıt- Slavya kalesine kadar inen hU-
blar. Ve bu çalıımalannda da cumlanmız Çeklerin mlldafaall 
muvaffak oldular. tarafından kurtarılarak mukabU 

- G. S -"F. B. muhteliti, hncuma geçtiler. Oyunun ilk da· 
diba. 9811elerdenberi latanbulumu- kikalannda klh bb Ye klb 
mn spor merakhlanmn hasret onlar h•kim nziyette idik. 
kaldıiı ,OZel bir~ oyun oynayarak (15) tinci dakikada Çek lor-
•• rakiplerinin, oyununa ayunla Yet batbnan gllzel bir bllcumile 
mukabele ederek Çeklerin met- muhakkak bir golD Ulvi bari· 

hur f&mpiyonu Slavya ile 0-0 be- kulAde bir kurtantla defetti . 
rabere kaldı. Bu beraberlik fut- Cuma gnon Çeklerin aağ açıkla 
bol tarihimiıin kaydettiji en yapbj'ı hUcumlar buglln Rqat, 
muYaffakıyetli maçlanndaa birini Mithat mndafauı &nllnde bir it 
tetkil eder. Dlln maça eeyreden göremiyor. Ve Slavya muhaclmle-
binlerce halk kBtlesi mu•affakı- ri iyi ifliyemiyorlardL Mlldafumıı 
yettea munffaloyete kopa fut- anllnde bunalan Slavya muhacim-
bolclleri. candan takdir ediyor lerinin çalıpmamua Jlzladea 
ve allafbyorlarcL. mDdafaalan ~ok 1oralnuya •• 

C... ıtmldln• yalda bir ka- profayoael lülelerine te..-DI 
labahk mUTacebelİnde uat llçl etmiye bqladdar. Hw bileye, her 
bet seçe eneli Çek takımı tutup birer hlc=um'- mukabele 
sonra da bizim muhtelit abaya etmekten .... pkiamiJen tala-
çıkblar. Mu6telitimla hatla bazı ••m11 :riae slzel oyatmara INlfla• 
tadilltla ve Fenerbabçe formaaile ı . dı. (22) inci dıkikada Muzaffer. bir 

sahaya çıkmaıb. Muhtelit takım Ulvi gol hraabm, aYUda atmak nn-
Burhan, Mithat, Kemal Faruki tile kaçırdı. Ba dakikadan ..,. 
(Cevat) Nihat, Mehmet Reşat Slavyahlar ~ olm••u bu ıol 
L Mehmet (Niyazi) Muzaffer, Ze- yapabilerek galip çıkmak kayp-
ki, Fikret, Rebü. Sla.ya da cuma aile merkezden bqlıyarak uzanan 
günkU kadroaile. Hakem Sait tehlikeli akın11riJe mBdafaamızı 
Salihaddin Beydi. Mehtelit takım tehdide bqlamıılardı. Buna mr 
sabaya çıkbğı zaman halkın te- kabil bizimkilerde pllliiyet içiD 
ıahürabndan bugün bir zafer bir tek gol J>etİnde... Tam SlaY. 
beklendiği anlaşılıyordu: Saat ya kalesi önllne kadu iniyorlar 
içi • pp Sla~ lair hlca- " bir tirli ıol yapmak lmkl-
mile OJUD baflacla. Ba hDcum DIDI elde edeml1orlardı. ZnkU 
mOdafaamn tarafından derhal Ye mlltnuia bir ...tte deftlll 
defedildi •• muhtelit blcam et- eden OJUD• ba daldkalanada 
miye baflamıfb. HGcamlanmıa Slavya ukatlaaaa bir OJUDCUIU" 
biribirinl takip edeıku tam ma• 

( Arkaaı nr ) nuile blkim bir ftZİyet almqhk. nun yerine pnç futbolc118 
__ ......... - .............. - ............. - ... - Bu OJUDUmuz SlaYy&JI adeta (Sobotka) 11 alarak daha korku-

arkadq ta etrafına çenelendi. ter döküyordu. 

Oç boatancı ile çalğlcılar •• k6-
çekler makta claruyorlarcla. 

Sabqa, uap " ııbrap içinde, 
batım ejmifti, kanpk dtlflbaceyo 

Şehzade hafa 
H 1 L A L sinemasında 

.adil • prkıb 

13 PIY ADELER 
yahut 

SON BôLOK 
••• h - ....... Mlmet --

.... -•ffaldJ-tle ..... .. ... 
... A,,... J K...ak . ................. ....... 

ŞAFAK KEŞiF K U 
alCHAltD 8AltTlllUIU tara ...... 
tarı•• luıt'p ........... leceldlr. 

YUNAN MİLLi OPERA HEYEYİ ............ we bir tOrll OJ11Da açma- lu bir iki blama J&Pb. Her iki 
ppa-... tarafm nnl ı..ın -:-t:.ıı.ı candaa FRANSIZ TiYATROSUNDA 

B• aktaıa Hat 21 SO te ıaetbur mu1r•11· 
niye Madam KyparlHI ye Tenor llliey3 Ba
keu ltllraklle fnlullde rala mDsamereal 
olarak Pucclal'nlıa eıa methur eeerl. 

MADAME BUTTERFL Y 

ya. cuma tGnkl h&cumlanaa •- r- •~-.· 
yapmıya uman bankmamıfb. Hl- çalqma daldkalan blJlece pllll 
kim oyunumuz yirmi dakika ka- ıeçti 
dar de•am etti. Bu Jirmi clald- Ve lmlaaa dakikadan itlu. 
bda Mahtelitimia ile Slawya ren SlaYJa fonetleri biribirini 

- arumda bir (Kalu) fula ılrd&k. takip eden lalcamlara bqladalar • 
Bugtln akşam ISTHll IEl.Olml Yirmiaci dakikadan aolU'a Çeklw (44) lacl dakikada Swoboclam 
Saat 21,30 da keaclllerial toplayuak hlcam et- kunetll bir ~ um ylDe 

M Ay A K~ ~ ~K miye " kalemizi alafbrauya kurtararak tPa• .. IOD dakika-
1111 1111 bqladalar. Ba tazyik biraz aonra da pi Je•••• mllll olcla " 

Y ...... ' -«zel mlclafaammn ıa-tile zail 
Ga '(I • w 1 • - OJUll ( 0-0) lterabere aeticeJencli. 

ntı 00 1 ı oldu •• otumacu claldkaclan iti-
TercOme eden: Ce 

Bedrettin IJll baren mat ... n. bir oyaa oynan- Yirmi Bq Lira ZI 
maya bqlamıtb ki ( M) indi da-

l t 1' 1111 
kikada Zeki 80lclan aidatı bu t.kambil kltacle bçakplltw 

_L-!I eder L yapmakla ...... Artla din 
paaı fite taa-.ia e. kalenin ikinci ceza malakem•ade 21 lir• 
dıtanuna atta. Bu kaçan ıol fır-

Yakanda: 

iŞ ADAMI 

ELBllll sinemasmda 
ıahndan IOnra oha yedinci da- para ceza11na mahk6• olmUfbar. 

Jcjkada Zekinin ıGzel bir ş6tlln6 
kaleci tuttu. Burtın for battıma
zın iki inisaydı da mBkemmel 
işliyor. Ve bunuda açıklann gO· 
zel oyunu takip ediyordu. 

Kaçak Cıgara 
Röaumat mabafau memurlara 

d6n Haliç ayazmasında bir mik
tar kaçak Bulgar caıarua yaka· 
lamıtlard1r. 

Önümüzdeki Çarpmba akşamından itibaren 

ANNY ONDRA'yı 
filmlerinin en sevimlisi ve en tuhafı olan 

•••• ŞOFÖR 

MOtevazin bir surette devam 
eden dakiblann ( 38) incisinde 
( Svoboda ) nan çok kuvvetli bir 

Çocuk haatalaklan mlltehauıaa 
ıütnnü Ulvinin elleri arasında gör-

dilk. Rakiplerimizin bu gol fır· O SEM.IRAM"IS EKREM H 
satları, şütleri, güzel oymyan r. . 
müdafaamız karşısında ya avuda Beyotlu Mektep •okak 

Telefon B. O. 2496 
ıidiyor veya geri dönüyordu, 



Abdülhamit,:" Arapçanın Lisanı Resmi 
Olmasile Türkliik Neden Kalmasın!,, 

NAKnJ ZIYA ŞAKIR 
Her hakkı mahfuzdur 

-183-
Bunu s6yledikten sonra Ab

dülhamit birdenbire durarak te
essüfü ima eden bir şekilde 
başını salladı ve şu mütaleada 
bulundu: 

- Keşki vaktile (lisanı res
nıt) olarak arapçayı kabul et
•eydik .• 

Abdülhamidin bu garip mli
taleası, cidden hayrete seza idi. 
Onun bu husustaki fikrini ve 
nılitaleasını tamaoıile anlamak, 
~ok nafi olacaktı. Doktor, Ab
diilhamide şu suali sordu: 

- Sizin zamanınızda neden 
teşebbüs olunmadı efendim? .. 

AbdüJbamit, doktorun yüzüne 
bakarak derhal cevap verdi: 

- Olunmadı değil.. Buna 
• 1 

bizzat ben teşebbüs ettim. Hay· 
reddin Paşanın sadareti zamanın
da, Arapçanın ( li>anı resmi )_ 
olarak kabul edilmesini ben teklif 
ettim. Fakat, o zaman Başkati· 
bim olan Sait Paşa, buna itiraz 
etti ; (eğer Arapçayı lisanı resmi 
olarak kabul edersek ortada Türk· 
lnk kalmaz) dedi ... Halbuki bu, boş 
bir miltaJea idi. Arapçanın lisanı 
resmi olmaaile Türklük niçin 
kalmuın ?.. Benim şahsi fikrime 
kalırsa bilakis daha iyi olurdu. 
Araplarla daha iyi anlaşır dah~ 
ziyade sevifirdik. Aranıızdaki 
rabıta, daha sıkı olurdu... Şunu 
unutmıyalım ki, biz Arapça!1 
(lisanı resmi) olarak kabul etti· 
timiz takdirde yeni bir ıey 
yapmıt olmıyacaktık. Tarihleri 
açmız, eski devlet evrakımıza 
bakım2, çoğu düpe düz Arapça 
Te Acemce yazılmıştır. Son za· 
nıanlarda (Lbanı Osmani) fi.zere 
yazılmış olanlar bile yine bu te
ıirden kurtulamamıştır. Beş on 
ıene evvel yazılmış bir tahrirat 
ele alınsa, mealini, manasını an· 
lamak için bir tarafa (ahteri) 
lügatini, diğer tarafa da 
kamusu koymak icap ed~r. 
Hatta öyle olduğu haldo bale 
Yine gtiçlükle mana ç.ı~a-
rılabilir Hatta bugün bıle 
( Lisam. resmt ) gayet sadeleş!i: 
rildiği halde yine onda ıekizi 
Arapça veyahut Acemce. •• 

• Abdillhamidin ıu mütaleasını 
dinliyerek odadao çıkarken biz 
de şu iddia da bulunduk : 

- Allah Sait Paşadan razı 
olsun •• Zavallı TUrkçe ıayesinde 
kurtulmuş, yoksa, o da idama 
ınahkam oluyormuş ••• 

20 T .-Dm ırs 550 

Bugtın seferberlik ilin edildi. 
Abdfllhamit bu haberi alır 

almaz fevkalide bir hayret ve 
heyecan gösterdi. Gazetelerin si
yasi kısımlannı büyük bir dik
katle tetkik ettikten sonra fikrini 
ıu suretle beyan ediyor. 

- Seferberlik, ( Harp) demek
tir. Harbı göze almıyan bir hil· 
kftmet, hiçbir zaman seferberlik 
JilkünUn alb~ ıiremez... Hüka-

met, ( müsallah bitaraflık ) haline 
geçmek için seferberlik ilan etti
ğini söylüyor. ( Dudaklannı bü
kerek ) nıüsellah bitaraflık.. Bu 
da, yeni bir diplomasi oyunu ... 
Fakat Allah vere de, alt taraft 

pot gelmeseydi. 
Şimdi İngilizler bundan çok 

müteessir olacaklardır. Onları 
birdenbire gücendirmek bence 
hiç doğru değildir. Eğer Alman· 
Jara güveniyorlarsa, çok hata 

ediyorlar. 
Bakalım, bu büyük harpte 

Almanlar kendilerini kurtarabile
cekler mi ?... Bakınız, llalyanlar, 
( ittifakı müselles ) e dahil ol· 
dukları halde birdenbire harbe 
giriştiler mi ?.. Tal ii girişmezler. 
Şuna emin olmalıdır ki, bu harp 
öyle kolayca geçecek bir fırtı· 
naya benzemiyor. Çok iyi dn
şünmek, çok iyi hesap etmek, 
ondan sonra da kazanabilecek 
bir tarafa temayül eylemek 
icap eder... Bana kalırsa, 
bizimkiler çok acele etti-
ler. 1807 senesinde Napol· 
yonla ittifak ederek yine b~yle 
büyük bir badireye girmiştik. 
VakıA harp kazanıldı amma yine 
kabak bizim başımıza patladi. 
Tamamen aleyhimizde olan bir 
muahade ile yakamızı güçlükle 
kurtarabildik. Halbuki bu harp, 
başlayışına nazaran, ona da ben• 
ıemiyor. Çok dallanıp budaklan· 

mak istidadını gösteriyor... Bu 
meslede bizim yapacağımız bir 
şey vardı. Boğazları tamamen 
tahkim etmek ve gürültüsüzce 
nevakısunızı ikmal ederek vaziye
tin alacağı ıekle intizar eylemek. 
Almanlar, bizi kendine malet
mek isterler. Bu, dünkn bugünkü 
bir mesele değildir. Eski tarih~ 
lerde de Almanlar bu ıiyaseü 
takip etmişlerdir. Ecdadımdan 
baztlarile Alman hükümdarları 
arasında mektuplar, hediyeler 
teati edilmiş, mukaveleler, mua
hedeler yapılmıştır. O devirlerd~, 
bugünkn ıiyasi ıerait olmadığı 
için hükümdarlar ve hnkilmet
ler istedikleri ıekilde hare
ket edebilirdi. Fakat bugün 
bütün devletler biribirlerine 
hususi ıartlarla bağh, fazla ola· 
rakta ( ittifak ) lar, ( İtiJAf ) lar 
var. Ben bu ( ittifak ) ve ( ltila.f ) 
lan, rüzgar cereyanlanna benze
tirim. Mahir bir kaplan, denize 
çıktığı zaman nasıl ki rüzgar kol
lamıya mecbur ise, hükumetleri 

idare edenler de bu cereyanları 
öylece kollamıya mecburdur. Ne 
ise, bualar bizim üzerimize vazife 

değil... arhk ( Mak"m ) ın sahibi, 
hüküınetin de güzide ricali var. 
Onlar düşUnsünler .• Bundan ıonra 
bizim yapacağımız ıey, elden 
~eldiği kadar, bol bol dua. •• 

(Arkuı YU ) 

Resminizi Bize Gön:deriniz, 
lf lf .. 

Size Tabiatinizi Sögligelim .•• 
91 ŞEVKİ BEY : işgüzar ve ol-

gundur. So· 
kulmasını ve 
muhata hı na 
göre hareket 
etmesini Ye a-

dam idare et• 
mesini bilir. 
Gürültilctl ve 
kavgacı ol
maktan ziyade 

' anlaşmıya mü· 

teınayildir. Zevk ve eğlenceyi ih
mal etmez. Başkalarının işine yar
dun eder, haynhahlıktan ahzeder. 

• 86 HÜSEYiN A VNI BEY : A· 
.ıimkAr ve ha
zan inatçıdır. 
Süse ve lnti· 
ıama riayet 
eder, ıokul· 
gan ve nllma• 
yişçi değildir. 
Herkesle ça· 
buk ahbap ve 
liübali olmaz, 
uraftan müç
teoiptir. 

• 
92 MEHMET ŞEM~~'f!IN .BEYı 
( Fotoğrafının dercmı ıstemıyor ) 
A bi ve hırçındır. Mutlaka ken· 

d
.saf'kir ve arzularmın kabulünü 
1 1 v d Ü k • t "'e bu 0 gur a m na a,a ve 
ıser• H · L· ı ü ad ele eder. erşeyı . &O ay 

b
m ,c meı iddiacıdır, tenkıt ya-

egen ' ak n.a, 
Dostluğwıu kazanm m""i• 

par. 
kUldür. 

· 93 TEODO
RAS ZONsO .. 
LIDlS: Sevimli 
ve tirin bir 
yavrudur. Ah· 
likt temayül
leri benQz te-
kemmOI etme
diğinden tah· 
liline <! evam 
edilememiştir. • 87 AHMET EF. : 

,; 

ceyi ihmal etmez. • 

Ameli ıahada 
beceriklidir • 
Çalışma k ta u 
çekinmeı, ra• 
habna pek 
düşkünlnk gös· 
termez. Go.. 
rültücü Te kaY· 
gacı olmaktan 
ziyade anlq
mıya mntema
yildir. Eğlen• 

88 SALiHA IAHMET H. C F o-
toğ'rafıoıa dercini istemiyor ) 
Mutaauıpbr. Gördüklerinden ye 
bildiklerinden batka bir fey 
1apmaı, usul Ye kavaide ve Adet• 
lere fazla riay~tklrdır, sokulmak· 
tan bu eder. Damağını fazla 
yormak istemez. Ev idaresinde 
muvaffa kıyeti vardır. 

Fotofra/ Tahlil Kaponıına 

11 inci Sayfamızda bulacaksınız. 

::tata ti 

ŞARK TILDIZI 
• 

Holivuta Nasıl Ka t ç ı m ... 

Yıldızlar Arasına Nasıl Karıştım'? 

------~---51---------------- YAZAN: Selma Z 
mıyacağım amma, bakalrm .. He
men Allah encamımı hayır eyliye .. 

Metöransen, keskin bir el 
işaretile bizi durdurdu. Yanımıza 
geldi. Vaziyetlerimizi tenkit etti: 

- Mis Silva •. Çok çekingen 
duruyorsunnuz. Adeta, dansa 
yabancı ve bir acemi gibi .. Hal
buki aiz, çok dans meraklısı, hop
pa ve tımarık bir kızsınız ... Mual
lime biraz daha sarılınız.. Hatta, 
ıu elinizle onun omuzunu tama
men kavrayınız... Haydi bakalım, 
bir daha ... 

Bizim muallim efendi, metör· 
ansenin bu tavsiyesinden şimarıp 
ta bütün bütün bana sokulmaz 

mı?... ÖmrUmde hiçbir erkekle 
bu vaziyette dans etmediğim için 
bütün kanım beynime sıçradı. 
Birdenbire dans hocasını ittim. 
Geri çekildim •.• Oradakilerin hep· 
si, hayretle yllzilme bakıyorlardı. 
Hemen metöransenio önüne gi· 
der ek: 

- Affedersiniz. Mister Kla· 

rens.. iki üç 1rttndenberi hasta
yım.. Bugün de başım fena halde 
dönüyor. Oynamıyacağım .. Bana 
müsaade ediniz. 

Dedim. metöransen, hayretle 
yüzüme bakmakta devam ederek: 

- Bunu oynayamıyacak kadar 
sizi hasta görmüyorum.. Galiba 
esasen ( Tango ) bilmiyorsunuz ... 

Hay Allah razı olsun, Mister 
Klarens .. Benim uyduramadığım 

bir yalanı bizzat bulmuş ve beni 
bu işkenceden kurtarmışh; biraz 
sıkılır gibi yapbm; önüme bak
tım! 

- Doğrusunu isterseniz, Evet 
hemen hiç tango bilmem .•• Diye
rek geriye çekildim. 

* 
San'at hayabna giren bir kı· 

zın (tango) gibi taammnm etmiş 
bir dansı bilemediğine hayret 
edenlerin mnstebzi gUlilşleri 
arasında oradan uıaklaşarak 
elbise dairesine geldim. Oyun 
elbiselerimi deiiştim, doğruca 
Mister Derbeyin atelyesine gittim. 
Derbey, büyük metöranıenlerden 
birile uzun bir müzakereye giriş
mişti. Bir tarafa çekildim. itleri
nin bitmesini bekledim. Yalnız 
kalınca, meseleyi olduiu gibi 
anlattım. 

Mister Derbeyin canı aıkıldı. 
Biraz beni teselli etmek, biraz 
da kendisini mazur göstermek 
için: 

- San'at bayah böyledir. 
Bu bayata atılanların arasında 
her çeşit adam bulunur •.• Pekala. 
Bu hayata ah~mcıya kadar size 
daha uygun roller bulmaya çaJ1 .. 

ıırım. 

Dedi. .. 
Odama reldiğim saman, kar

yolamın llstüne oturdum. Başımı 
avuçlanmın arasına alarak derin 
derin dllşündilm. Nedir Y arebbi 
bu başıma gelenler? ••• Çektiğim 
bu kadar çileler ve ııtıraplar ye
tiımedi mi de, ıimdi bir de b6y· 
le ktıstah adamlarla başbaşa, 

ıelmek mecburiyetlerine katla
nacakbm ... San'at bayahnda ayıp 
olmazmış. •• PekllL. Fakat(sao'at) 
maskesi altında habuet icra 
edenlere ne diyelim?.. Bugün 
sahnede san•at hayata için müaa-
meha göstereceğim adam, acaba 
yartn sahne haricinde benden 
ayni tekilde istifadeyi aklına ge
tiremiyecek mi? ••• Güç iş .. Benim 
gibi dllşünenJer için buhayat pek 
Rllç bir it- Ben bunlara da~ana· 

lif. 
Arbk bayabm, tabii bir mec

ra bulmuş gibiydi. Stüdyo ile, 
minimini odamdan başka düşü

~ec~ğim bir şey yoktu. Stüdyo 
ışlermden- vakit buldukça oda
mın üç parçadan ibaret eşyasını 
altüst ediyor, sık ıık bunların 
yerini değiştiriyor, bunlarla vakit 
~eçiriyordum. Yegane eğlencem 
ıse, o (Çio mabudü) idi. Çok 
zamanlar, yatağımın Ustüne uza· 
narak onu ellerimin arasına alı
yor, onun yumuk gözleri arka
sında kalan esrar ilemini keş
fetmiye ça 'ışıyordum. Fakat orada 
Çangın milphem ve muammalı 
çehresinden başka bir şey bula
mıyorum. 

. Günlerim böylece geçerken 
bır gün Mister Derbey bana 
dedi ki: 

- Sizi Metöransen Mister 
Klarens Bravvon görmek istiyor. 
Zannederim size iyi bir rol vere~ 
cek. Fakat, rica ederim, rolU 
almadan evvel iyice anlayınız. 
Beni tekrar mahçup bırakmayınız. 

Mister Derbeyin çok hakkı 
vardı. O İspanyol kızı rolünü 
reddettiğim, birçck dediko-
duyu mucip olmuştu. Zaten 
bu stüdyo hayatında dedikodu 
ve tenkit, en hakim bir kuvvet
tir. Burada yaşıyanlar, ya kulak
larını her söze . karşı tıkamalı ya
hut ta bütün işittiklerine omuı 
silkip geçmelidh·. Bu dedikodu 
yal?ız meşhur yıldızlar ve büyük 
arlıstler hakkında yapılıyor zan- • 
nedilmemeJidir. Meseli işte ben 
binlerce insan yaşıyan şu koc~ 
stlidyoda, ( Denizden bir zerre) 
kadar bile mevcudiyete malik 
değil iken birkaç gün, şuna 
buna lif sermayesi oldum. 

Mister Dcrheyin hu sözü üze-
rine durdum, onun yüzüne 
bakarak: 

- Fakat, o zate kartı ben 
sizden çok ziyade mahçubum. 
Hem benim o muamelem üzerine 

bana tekrar rol vereceaiui zannet• 
• c> 

mı yorum. 

Dedim. Derbey, güldü: 

(Arkası var) 

Günün Takvinıi 

BUGÜN-28 kiinunuevvel 9JJ 
- 1 

Pazartesi, Rumi 15 kA.nunuevvel 

1347, 17 Şaban 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 7,25 Batı11 

16,47 
NAMAZ VAKİTLERİ - Sa

bah 4,33, öğle 12, 15, ikindi 14,35, 

akşam 16,47, yatsı 18,25. 

Kasım - 50 
ALKAZAR 
ALEMDAR 
ARTiSTiK 

A &Rl 
1:.KLE:t 
ELHAMRA 
ETUVAL 

- Morgan cambıı:ıha nul 

- Bir tHp 

- S.•da maceralari 
- Zevkler belde•I 

- Şekerim 

- Evel Allah 

FERAH - Konser, varyete 

FRANSIZ TiYATROSU - Yunarı turu .. u 

GLORVA - Mesele yok 
HiLAL - Sevırillnha ıou sesi 

KEMAL B. 

MAJIK 
MELEK 
MlLLI 

- Ruhum aıanem 

- Dişl köpek 

- Eg!on 
- Volga aabll1crlnue 

OPERA - Sevda maceu1arı 

ŞlK - Cilrmil me1°1ut 

0SK0DAR HALE - Sumru 
Kadıkliy SÜREYYA - Vartova luı l eaı 
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TEMMUZ 1914 BIKAYI 
Umumi Harp Nasıl Patladı ?----.. ___ B_u_sü_tu_nda Mu~.!~~!!! 

vuaıı:E,,.,, Lrı4.,,. inandırmak Zevki! Nakleden : H. R. -45-
- Kızım Doktor: S.mi Ekrem• -

Kokmuş Bir idarenin Esiri 170 Milyon 
RusMu,65MilyonlngilizMiKorkunçtur? 

Beynelmilelciler burada rahat 
duruyorlarsa, sebebi iktidan elin
de tutanlann harp yapmaya karar 
•~rmit görünmeleridir. lngilterede 
de sakin durmalannın sebebi be 
lngilterenin hatta kendi kendisini 
bitaraf addetmekte olmasıdır. .. 

lngiliz gazeteleri korku ve 
teliş sesleri çıkarmamıfladır, 

batta Finansiyal Niyuz, ağustosun 

dördüne kadar ilk tıç sayıfasında 
yalnız mal1 ve iktısadl meseleler
den bahsetmiştir. Bazı Fransızlar 
tarafından Londrada tertip edi
len ufak tefek nlmayiflere ge
lince; bunlann bir minası yoktur. 

Pek pek yapbklan içlerinde 
bulunan bazı delikanlıların elle
rindeki bayrakları ıu sıcak tem
mua ayının zayıf rDzıinnda dal
galandırmaktan ibarettir. Ne ln
ıiliz adalarında ne lnpiz ıokak
lannda, ne de lngi)iz bor1aS1nda 

amele ve sınai teıebbüsler rilesaıı 
da dahil olmak tlze.e hiç kimse 
harbe inanmıyor. Sosyalistler 
diyorlar ki: 

"Ruayanıa Anupaya tahak-
• lriimllne neden 1archm edecek

mişiz? Kanm mubarebeainde Rus
J• meaeleli için elli milyon lira
mızı heder ettik, buna mukabil 
Hiacliataa imperatorlupmmma 

tehdit altmda kaldatmı glrc:IBk. 
Rusyanm b&kemet aclamlan da
ha IOD haftalar urfmda keneli 
halinde birtakım R111 vatandqla-
nnı payıtahtlann11i aokaklan or
tuanda t&fek clipçiti albnda 
ildOrdller. 

Bizim için tehlike nerede da
ha bOyllktiir: Ticarette, uaayide 
ıulb Ye sBkan içinde çabf&D 

kendi kamma, camam albmf 
bq milyon lngw. mi ? Yoba 
kokmUf bir otokrasaia eairi yGz 
yetmif mllJOll Ru mu? Hangisini 
dOş6nmeli? 

• 
Protesto sesleri en geç Lon-

dra ıokaldannda ificlilmif. bu
nunla beraber en uzun zamanda 
orada devam etmif, daha dojru

IU orada hiç arkam keailmemiftir. 

Birlinde notanm verilclijinin 
ertesi gilnii gençlerden mDrekkep 

birçok alaylar, Unter Den Liaden 
de, ellerde baJl'ak, ajularda 1a-

fer prkılan, dolqmıya batl•mıt
lar, nakarat olarak ta: 

- Kahrolsun Sırb..tanl Nicla
ımı tekrarlallllflarclır. 

Gençlerin bu itte duydukları 
ıcvinç poH. tarafından rahaw 
edilmeksizin ilk nümayifi yapmlf 
olmalarındadır. Fakat bana mu-
kabil binlerce amele de keneli 
aralarında toplan1D1flardır. Allat 
içinde verdikleri karar ıadar: 

-" Avusturya llltumatomile 

"Sırbiıtana kabaca bir harp 
ilin etmiştir. Rua halkı kana 
susamıt Çar idaresinin gözll 
öniine tehditkar bir "Mane, tbe-
sel, Pebares" koymuıtur. Halbuki 
Fransız ve Alman ameleleri 
harbe milletleri tahrik edenlerin 
bu cinayetlerini atk ve ateıle 
protesto ettiler. Binaenaleyh bu 
memleketler ahalisinin harbe 
teşne olduklanna dair itaat 
doğru değildir.,, 

Almanyanın sanayi ıehirlerinin 
bqlıcalanndan otuz ikisinde o 
akpm ayni ses, ayni akideyi 
tekrar etmiştir. Fakat protesto 
etmek hakkına yalnız husul is
timalarda, mlcerret bir çab .ı
bnda kullanılmak prtiyle i'maz 
olunuyordu; açıkta yalmı barp
çilife, yalmz: 

ilk lıareluttte 
Jaal~qete geçen 
Frt11Uız 7,5 lale 

topları 

"Hurra!." lara evveli Kayserin 
phıına taalluk etmek ilzere za-
fer ve saadet temenniyabna mtı
aaade vardı. 

Mahaza bir kaçyilz kişilik bir 
gurup verilen bu emri dinlemedi. 
Bunlar Friedrihstraue den doğru 
gelerek Unter den Linden'e gir
diler, azm ve atefle amele marpm 
terenniim ediyorlardı. Bu sırada 

karşıdan Brandenburger Tor abi
desinin albndan bir ses yDkseldi: 
Bu ses: 

- Almanya aen dlinyada hv 
feyİD fevkindeain prlmuu teren
ntlm ediyordu. SIYari poliılerin 

ap1Ddan çakıyordu. byta, aGrll
t& bqladı. Halk itildi kakıldı, 

sokak botalbldL 
( Arkul YU') 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 

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

O zaman: 

Ah benim de bir 
Kumbaram olsaydı! •. 

Demek fayda vermez 1 

( . Türkiye İş Bankası ] 

Riu uabl uebt söyleniyordu: 
- Evet 1eni sevmiyorum. 

Giizel değilsin. Bütlın kadmlar
dan farksızsın. Demindenberi 
söylediğim samimi sözlerimin biç 
birine inanmadın. Ne yapayun, 
ben de artık bütün hislerimi 
menfi tekilde anlatacağım. 

- Hah timdi doiru söylü
yorsun. Zaten beni sevmiyorsun 1 
Hadi, hadi oradan 1 

- Kwyorum amma, vallahi 
çok kızıyorum. Kabahat hende, 
seninle tanışırken sana fazla 
samimiyet g&lterdim. Blitiin ma
ceralanmı ve serseriliklerimi 
anlatbm. Onun için şimdi bana 
itimat etmiyorsun. Dinle Nevin, 
bllHin tanıdığım kadınlar bende 
hiçbir tesir bırakmadılar. Bir 
cigara, içildiği müddetçe insana 
zevk verir, değil mi? işte tanı-
dığım kadınlar beni tatmin etme
dikçe içilip biten birer izmarit 
gibi onları fırlabp atardım, ve 
bu cigaralar nev'inl daimi surette 
dejiftirdim. 

Fakat ıen, Yarabbiciğim ... Be
nim blltlln hislerimi, maymun 

iştablwğımı k&kllnden 11kıp atbn. 
Benim hiiviyetimi değif tirclin, 
ben artık bafka bir hayat ve 
llem içinde yaşıyorum. Benim 
gibi mwrlqlDlf kalbi olan bir 
adamda bir mektep çocuğu qla 
uyanchrdm. Beni derbeder hayat
tan kurtardın. Muntazam bir 
hayat temla ettin, bunu ancak 
1e11 yapabilirdin. 

Öyle .. )'tan gibi ,alme, IİDİl'
leniyorum. Biliyorum alay ediyor
•un. HAll ılpbe ediyonun. lnan
IDL Zaten lellİ inancbrmak için 
liylemiyorum. Kalbimden gelen 
lıialerl itiraf ediyorum. l.ter inan 
iater İnanmL Yalım dinle. Sen 
her dakika defiten, her dakika 
bqka ruh ve bqk bir llİIDa ile 
karpma çıkan bir kadnwm. Sende 
bq dakika enel tark kadınının 
•caklıfım Ye saflıjım, l.ir daki
ka sonra bir Franm kadnu 
phlupnu, bir parça aonra bir 
lngiiiz kadım soğuk kanlılajmı 
daha sonra maimi bir kadın hali 
daha aonra 11mank ldlstah bir 
bar kadım tun ecluı, daha 

.t0nra muum bir genç kız hali. 
itte ıen nefsinde dlhıyadald btı-
tlbı kadınlana buıusiyetini cemet
mipin. Seni tanıyan erkek arbk 
tenevvtl ihtiyacile kı'fl'anmu. 

Seninle bir aaat bqbqa kalap 
yemek yemek kAfi.. Kendimi her 
milletten seçilmif ıtizellik lmaliçe
terinin sofruanda zannediyorum. 

- Buna M'Ygi demezler. Bel
ki ktıçllk bir sempati derler. 
Madem bu kadar içten alylOyor-

11111. Bir tecrtlbe edecejim. inan
mıyorum ya bir tecrObe. •• 

-Aman ne lfiizel l&ylllyonuD• 
Hah ıöyle inan bir parça bana ... .. 

Türlü faklabanlıklarla Neviae 
ilAnı aşktan Riza bir saat ıonr• 
başka bir kadınla buluşmUfhL 
Demin söylediği tekerlemeleri bu 
sefer daha ilivelerle daha mun
tazam söylilyordu. Bu seferki 
muhatabı daha çabuk inanm1fb· 
Yahut inanmak ihtiyacını duyma• 
mıı ta öyle göriinmilftü. 

Akşam nzeri üçlincil bir .kr 
danla buluştu. Arbk sahneler v• 
kadın şahıslan deiifiyordu. Mev• 
zu ve lisan ayni idi, hep api 
tekerlemeler •• 

Riza alqam yemeğini arka· 
dqlarile yiyor ve neşeli aeplİ 
anlabyordu : 

Bugiln çok mesudum. Oç 
kadına ilim qkettim, llçlhıl d• 
inandırdım. V allalıi bqka niye
tim yok... Sade yakalamak Y8 

inandırmak ıevki, okadar ••• 

Amerikada 
Noel Yortusunda 200 

Kişi Ôldü 
Nevyork 27 Noel yortulara 

mlbıasebetile Amerikad& wkua 
ıelen ve &ilimle neticelenen ka· 
ular pek fazla olaaQftur. 200 
kiti 6lmllftlr. Bwalann (130) • 
otomobil kaz111 neticesinde, do
kuz kifide fena alkoDerd• Yefat 
etmiflerdir. 

Esrarengiz Bir Olum 
Singapar, 'Z1 ( A.A. ) - Noel 

gecesi, b&ldbnet .....,. m....,_ 
htma ifa etmekte olu ......,_ 
den biri bir lmqaala yere ..U
mit olarak bulum11flar. Hldile
Din auikut mi, yoba intihar • 
olduğu bilinmiyor. 

Niflll 
Sellnlk efl'afmdaa m.tımD 

Şevki B. bafidesi Semiha llab
mut H. ile &merayı babriyeclea 
lbrahim Etem Bey mahduma 
Robert Kolej maallimleriaclea 
Şekip Etem Beyin DİpD merui
mi dlhıkl pazar pil ailelerı 
huzurunda Şiflideki hanelerinde 
icra edilmiftir. Tarafeyne mea'at 
bir lmilr temenni ederiz. .... ··-· ..... ·--
SON POSTA 
•Yml. Slyad, Handb Ye Halk 

•uetul 

lda 8 • Alemdu malaall•I 
r . Çatalçetm• ıokatı 

Telefon latanbal • 20205 
Poda kataıuı latan•aı • 741 
Tel.,af: l.taabul SON POSTA 

ABONE 
TORKIYE 

FIATI 
ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400" 
150 • 

ıs... 

6 Ay 
s .. 
ı " 

2700 Kr. 
1400" -· JOO • 

- Dinle Nevin, sana kaqa Gelea enak rerl nrllma. 
beslediğim yllbek dayıufann b&nlardaa meı'uD,.t ahamu. 
ye hislerin makabeleaini istemi- Ce.ap içi• mektuplara 6 bruıhlk 

pul ilAYeıl lhamcbr. 
yorum. lmklm yok aeni ıevdij im Adreı detltllrilmeal (20) kurqtur. 

kad,r aen benf sevemezain.. Benim ·-----------• 
1evpaa ticari bir muamele değil ki 
mutlaka mukabelesini iateyim. 

- Belki. .. Zaman glaterecek •• 

Son Po.ta Matbuat 

Sahlplerh Ali Ekrem, S.Ua a...,, 
NeeriJd MUltl t S.U. .... 
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Refikam Hasta idi, Doktor Et Yerse 
Kurtulur, Diyordu, Fakat Benim Buna 
Müsaade Etmekli~im Mümkün Değildi 

-58-
lanfı Mukavemet Nereden Çıktı? 
b-~obanneaburgta hadisat o 
-c~ inkişafa başladı ki, nefsimi 
~sfiye için giriştiğim teşebbüs 
illbare 0 Menfi mukavemet,, is

llıiııi alan siyasetimizin başlangıcı 
(1du. Ben o zaman bu hareketa 
Satyagraha) adım vermiştiın. Fa
~t bu kelimenin delalet ettiği 
Prensip, kelimenin icat edilmesin· 
den enel teressüm etmişti. 

Filhakika o hareket doğduğu 
tanıan biz de lngilizler gibi "ınen· 
8 nıukavemet,, tabirini ku'lanı· 
Jorduk. Fakat Avrupalıların da 
hazır bulundukları bir içtimada 

Q•Menfi mukavemet,, tabirinin dar 
olduğunu, zayıflara karşı bir ~i
llh olabileceğini, nihayet bir kın 
'e fiddet tezahürü şeklinde görü· 
~ebileceğini düşünerek itiraz et
ti.ın ve Hintli hareketinin esasını 

'1ılattım. 
Bu şerait altında Hintlilerin 

llıücadeleıini tavsif etmek üzere 
Jeoi bir kelime icat edilmesi 
larureti vardı. Fakat bu kelimeyi 
ben bulamadım. Hintli düşünce· 
aiııde karilerimiz arasında en iyi 
bal çareaiııi bulacak olanlara 
nıabsus bir anket açtım, müka-

fat vadettim. 

Bu mükafatı akrabamdan 
Ma

2
anlal Gandhi kazandL "Sad-

rraha,, kelimesini bulmuştu. Bu 
kelime hakikat manasın.a gelen 
•sat kelimesi ile sabrı sebat 

~an:sma gelen Agraha kelim: 
llJıin birleştirilmesinden dog· 

. llluştu. Maamafih ben bu 
kelimeyi daha vazih bir şekle 
koymak için hafifçe değiştirerek 
•satyagraha,, hiJine getirdim : ~ 
'-kittenberi bu kelime Hintlı 
lllukavemetini göstermek üzere 
Gıyarati lisanında kuUanılmakta-
dır .• .. 

Hakikati halde u menfi muka· 
'tenıet,, benim Cenubi Afrikada 

2'eçirdiğim hayatin ve "cih~~a 
b~ikat araşbrma,, teşebbüsunun 
hikayesidir • .. 

Refikam Uç defa ölüm tehli· 
kesi geçirdi ve ağır hastalıklara 
tutuldu. İyileşmesini munhasıran 
t\tinde yapılan ilaçlara medyunuz. 
liaatahğnun ilk defasına "Menfi 
lhukavemet,, başlamıştı, yahut ta 

başlamak üzere idi. 
Zevcem sık sık kan zayi edi-

-ğine müsaade verdi ve basta için 
endişe etmemekliğirni söyledi. 

Fakat birkaç giin sonra dok
tordan bir mektup aldım. Bunda 

zevcemin fenalaştığı, hatta yata· 

ğında oturamayacak derecede 

zayıfladığı bildiriliyordu, fazla ola· 

rak bir defa ihtizar haline geldi· 
ği bile ilave ediliyordu. 

Doktor benim müsaadem ol· 

olmadan hastaya ne et, ne de şa-

rap veremiyeceğini bildiriyordu. 
Bunun için ( Y ohanncsburg ) a 
telefon ederek benden hastaya 
et suyu vermesi için mlisaade is• 
tedi. Bu teklife muvafakat etme• 
menin mtimkün olmadığı cevabını 
verdim. Ve dedim ki: 

- Zevceme sorunuz, eğer 
kendisi herhangi bir arzu izhar 
edecek halde ise istediğini yap
makta tamamen serbesttir. 

(Mabadi yarın) 

Yumurta, Siyaset 
Masasında 

( Baş tarafı 1 inci sayfada) Bu teze yavaş yavaş bir ta• 
meşhur saatli salonundan bin kat kım hükümetler yanaşmıya baş-
muhteşem olan dairelerinden ladılar. Yunanistan, Macaristan, 
birisi bu mühim meselenin halli- Rusya, Romanya, Polonya tekli-
ne tahsis edilmi~ti. Masaların fimizin etraf .nda toplandılar. İşin 
üzerinde her memleketin ismi ve eu şayanı dikkat cephesi, bütün 
küçücük bir bayrağı vardı. Sa- Tuna havzası hükumetlerinin bu 
Iondan içeri girdiğim zaman et- suretle bizimle ilk defa beraber 
rafa bir göz attım: Dehşet 1 Her yüriiıııüş olmalarıdır. Murahhas-
masadaki murahhas çantasını aç· lardan birinin dediği gibi u her 
mış, harıl harıl kağıtlarını karış· asırda hususi bir dikkat ve ehem-
brıyor ve tetkikatını istif ediyor. miyeti istilzam eden tavuga taal-
Konferansa Türkiye de iştirak ilik eden meseleler, bugünkll ha-
etmiş: Masanın birisinde sevgili yat ve işlerin gidişi şeraiti içinde 
ay yıldızımız gözüme ilişti. hususi bir ehemmiyet alınıştı . 

Hakikaten bayraklann içinde Fakat işin Beynelmilel diplomatik 
en cana yakini bizim 'bayrağımız. bir konferans mevzuuna kadar 
Buradaki bütiin ecnebilere ve yükselmesi ve bilhassa bu kadar 
Türklere iktısadi meselelere derin şedit münakaşata mevzu olması 
vukufu ile kendisini tanıtmış ve beşeriyetin tarihinde ilk defa gö-

ıevdirmiş olan Ticaret Mümessi- rülüyordu. 

ıimiz Kurt oğlu Faik Bey Tür· Münakaşalar bir hafta ayni 
kiyeyi temsil ediyor. Celse Bel· şiddetle devam etti. Ve memle-
çika hükumeti namına nazırlar· ketimiz, Şarki Avnıpa zırai 
dan birinin alelusul irat ettiği memleketleri grupunun daima 
bir nutukla açıldı. Ve ilk teklif, baş rolünü oynadı. Neticede yu-
memleketimiz namına ileri sürül· murtalara mevsime nazaran renk 
müş bir teklif okundu. Konf~ renk damga vurulması ve mem• 
ransa iştirak eden bazı meml~ leket isminin vazedilmesi mec-
ketler ezcümle Fransa, Almanya buriyetini tahmil eden mukavele 

t . re' gı'bi kısmen itlıalatçı svıç . A 12 hükumet tarafından kabul ve 

Olan
lar, mebmaemken ıthalat h biz de dahil olduğumuz halde 

yumurtalarının ithalat~ıya p~ a- altı hükumet tarafından red-
hya mal olacak merasımle tabbı. tu· dolundu. 
tulmasma, yani yumurta ara ırer 
birer ve mevsime göre renk renk Belçikalılar, bu münasebetle 
memleket isminin vazolunmasına bir öğle yemeği atası Belçıkanın 
ve batta kabil olsa her yumur· .Je şimalin en mod n yumurta 
t ana ve babasmın ismini ve sevk merkezlerinden biri olan 

~~~nişarete taraftar evsafı itiba- köylü birliği teşkilatını gezdirdiler. 
. 
1 

murtaları aşağı derecede Murahhasları bir gün sabahleyin 
rı e yu . 

b
. · gı·bi uzak meoıleketlenn otokarla Anverse götürdüler. Bu 

ve ııım . 

k b ti
'nden müteessır olan beynelmilel limanın bütün aksa-

re a e . k l 'k Holanda ve Danımar a mını dolaştırdılar. Bu gezinti es-
!~~~:;a ve lngillere gibi ~~lı- smda liman müdi\rü, Anvers be-

'hracat sahalarının gozunü lediye reisi murahhaslara refakat 
a ı 1 

k 
için bu damga mese e- ediyor ve kendilerine IAzımge-

boyama d' 1 • • zcanı dil miidafaa e ıyor ar. len izahatı veriyordu. Liman ge-
sını e k klif" 

B 
oıukabil Tür te 1 zilip bittikten sonra Belrikalı-una . . f ır 

var: Türkiyeye~ ithalat ıçı~ ~ure ~ lann Amerikalıları takliden yap-
nıutlakada, ithalat .. e ~m~~ takları bir (Gratte-ciel) deki bü-
vaz'ının kafi gele~~ğını hle yük otelde mükellef bir ziyafet 

U 
.. dafaa ediyor. ~te ve eten · ıd' ve rn ah verı ı ... 

k 
. ..:" temayül' ile t an ta• Ik e serıye~ klif Garsonlar i önce ordövr 

t örülen bu te mu- l d 
bana zı go lisanın bütün incelik tevzi ediyor ar ı. Bu bir sürU 
abhastIJllZl . h hırdavatın içinde maydanozla ve 

1 fle dolu vakıfane ıza at ve kuvve 1 ., k t d sair birtakım şeylerle ıüslenmış' 

Sayfa ı 1 
• 

ll~DTO:ai 
Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 
28 Kanunuevvel 931 Pazrtesi · 29 Klnunuevvel 931 Sü 
18 lıtanbul- (1200 metre, S ldloYat) l.tanbul - (1200 metre. 5 ldtoyat) 

rr~mofon, 19,30 hanende Artakl 18 ıramofon neıriyab, 19,S Namla 
Ef. nan ittiraklle alaturka u.1, 20,30 ve Vedia Hanımların iftirakile aı .. 
DarO~bedayl ıan'atklrlarının Radyo turka ıu, 20.S Salih Murat Bq 
temsılleri, 21 Zeki Beyin lttirakile tarafından konferans, 21 Beda,t 
aaır, 22 Necip Yakup Beyin idare- muıikl heyeti tarafından alaturka 
ııinde orkeatra. 22 aa:ı, orkestra Borsa baber1erL 

Heilııberl' - (276 metre, 7S kil°" H ı b t ) eı • erıı - (276 metre, 75 ldlot 
va 19,35 alı:pm kon1erf, 20,45 mu- vat) 19.34) Daa Jaad dea ..tuuacla 
nhbe, 21,25 halk konıerl. isimli opera par .. uı 20 20 k tr B o ır , or e1 a. 

r no - ( 341 metre, 36 kilovat) Brilno - ( 341 metre, 36 ldlont) 
19,2_0 Radyo kabara11, 20,20 Prağdan 19,20 den itibaren Çele utuyonlana-
nakd, 21 konaer. dan nakil. 

Mühlaker - (360 metre. 75 kiloyat) Mtlhlaker - (360 metre 75 ldloe 
20,05 Frankfurttan naklen konmer, yat) 20,30 hikaye, 21,lS Frankfurt-
21,45 ıarkdı komedi, 22,35 konferanı. tan nakil, 22,40 dans banJan. 

Bükret - (394 metre, 16 ldloYat) Bakret - ( 394 metre, 16 kilovat) 
19,40 gramofon, 20 Betbofen hakkın• 20,30 konferanıı, 29,45 farkı, 20.05 
da konferans, 20,lS Kuvartet. orke1bra. 

Belguat - (429 metre 2S kilo- Belgrat - (429 metre, 2,S ldlont) 
vat) 21 millt Sırp tarkıları, 21,30 20,30 Zagraptan nakil, 20,30 rGa 
komedi, 22,50 cazbant. haberleri, 22,36 konser. 

Roma - ( 441 metre 75 kilovat ) Roma - ( 441 metre, 15 kiloYat) 
21 hafif halk musikisi. · 21 keman konserL 

Viyana - (517 metre. 20 kilovat) 
20 Amerikadan nakil, 20,45 Alteme• 
iııter, 22 akşam kenseri. 

Pefte - ( SSO metre, 23 kilovat' 
20 Shakeıpeare hakkında konferanı, 
22 Çığan orkeıtraaı. 

Varşova- ( 1411 metre, 158 kilo
vat) musikili musahabe, 20,15 Bar
lier de Sevil operast. 

Berlin - (1635 metre, 75 kilovat) 
20,15 Amerikadan nakil, 20,15 konser. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
~,40 küçük şarkılar, 21,10 ıenfonl. 

Pe9te - ( 550 metre, 23 kilo·.at) 
19,lS çigan orkeltraıı, 20,30 kont .. 

ranıı, 21 konser. 

Vartova - (4411 metre, 156 kilo
vat) 19,30 gramofon, 20 hikiye 20.ıs 
hal\< konıeri. 

Berlin- ( 1635 metre, 75 kilovat» 
muhtelif hafif ıarkılar, 21,40 Kolon
yadan naklen fen gece, ııonra dau 
havalan. 

Dikkat: Dercetmekte olduğumuz programlar1n Avrupaya alt 

olan kıımı vasati Avrupa saatine göra tamim ediJmt1tır. 
lttanbul ıaatine tatblkı için Avrupada ııaat ( 12) olduau 

Eaman lstanbulda ( 1) e geldlA"i farzedilmelidir. 

Gülhane Hastanesinde -
l\'lec~ani l\'Iuayene 

Gülhane h~tan~sınde meccani muayeneler için bir 
hazırlanmıştır. Llsteyı aynen yazıyonız: 

Hastalıklar Muallimlerin lıimleri 

CUM,t\RTESİ 
Cilt Hutalıkları 

Kulak, boğaz, burun ha.talıkları 
idrar yolu haataJıkları 

Muallim Tallt Bey 
Mualllm Sani Yaver Bey 
Muallim Fuat Kimli Bey 

PAZAR 
Göz. ~aatalıkları Muallim Niyazi l..met Bey 
Dabıh hutalıklar Muallim Abdülkadir Bey 
Akıl Ye ılnir haatalıkları Muallim NaDm Şakir e.1 

PAZARTESİ 
Hariciye bastahkları 
Kulak boğaz burun hu. 
Masaj ve teduii mihanik1 

Muallim Murat 8. 
Muallim Sani Y uer 8. 
Muallim Şemıettin 8. 

SALI . 
Kadın ve doğum haııtalıkları Muallim Refik Münir Bey 
Dahili ha1talıklar1 Muallim Süreyya Hidayet BeJ 
idrar yolu hastalıkları Muallim Fuat KAmil Bey 

ÇARŞAMBA 
Akıl ve ııinir haatalıklar Muallim Nazım Şakir B. 
Röntgen muayenesi " Şükrü Emin B • 
Göz hastalıkları Muallim Niyazi i.met B. 
Cilt hastalıkları Muallim Talit B. 

PERŞEMBE 
Masaj ve tedavii mihani!ci 
Hariciye hastahkları 
Kadm ve dotum hutalıklara 

Dr. Sarkisyan 
Dahili hastalıklar mütehassısı 

Harbiye - Hamam caddesi -

" Hay IAyf " sırasında 

dedi ki: 
-· Ben bu yumurtayı yeme· 

sem ·~akkım var ya... Bak üze
rinde hangi gün, hangi saat, 
hangi follukta yumurtlandığma 

dair kayit yok! Fa.kat ne yapa

Muallim Şemsettin 8. 
,, M. Kemal Bey 
" Refik Münir Bey 

fotojraf Tahlili Kupona 

'fablatinbi ötrenmık btlyenanı• 

fotoanfınm 5 acl•t kıape• il• bfr.. 

llkte ılSnderlalır. Pot9jrahıu• mr•ya 

tabldlr •• iade edUmu. 

lalm, meslek 
veya aan' at? 

Hanrl ıuallerln 
cevaba 'i 

)ordu. Dostlarımızdan bir doktor 
"neliyat tavsiyesinde bulundu. 
Zevcem tavsiyeyi biraz tereddütten 
lora kabul etti. Son derece zayıf 
•e nıecalıiz olduğu için ameliyat 
b~yıltmadan yapıldı ve muvaffa· 
lciyetle neticelendi. Fakat zevcem 
Çok ıstırap çekti, rnaamafih bu 
llbraha da kahramanca kat· 
landı, kendisini gerek doktor ve 
terek zevcesi ihtimamla tedavi 
ediyorlardı. 

Ameliyat (Durban) da yapıl· 
~ğı için ben de oradaydım. 

i.idafaatile ortahgı ~nş ır ı, 
ve ın hhas\arı müteaddıt grup· yumurtalar da vardı: Murabhas-
ve ınura k şiddetli münakaşa- lardan birisi yumurtaya baktı, Fotoj raf lnH-tar 
ı .. vA avırara baktı ve yanındakine yavaşça edecek mi ! o.__-~~~~----1-~::.......:.=:_L=.::.:::.:::::~~~~~~~~~~M.~F~.lL=:.....::__L ____ _j_~~ 

yam ki karnım açl 
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~ier;;uh!~:~ RADYOLİN Dİ 
zası Yalnız 

1 • 1 lstanbul Belediyesi llinları 1 lf. 1 
Fatih Dairesi Mtidtirlüğünden: Altay Efdalzade mahallesinde 

eıkl nalbantcı RqtU yeni Nini ıokaiında metruk Ye kısmen mlin· 
hedlm 18 No. h hane tehlikeli bir halde olup mutasarrıfının isim 

: we ikametglhı meçhul bulundu~undan ihbarname tebliğ edilememiı· 
tir. On bet fiin zarfında izalel mahıur ettirilmeıl tebligat maka· 
aıu kaim olmak üzere illnı keyfiyet olunur. 

A 

Ali Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

Kooperatifçilik Gece 
Dersleri 

Hiç tahsili olmayan veya pek iptidat bir maiümatı olan esnaf Ye 

•qkaca arzu edenlere mOmkilıı mertebe kolaylıkla kooperatifçilik 
hakkında umumi ve tatbiki malümat vermek üzere Sultanahmette 
bulunan mektep dahilinde meccani gece dersleri açılmıştır. Her 
ıece verilecek dersler bir defada tamam olacaktır. Bundan maksat 
bem kooperatifi anlatmak, hem de sevdirmektir. Derslerde 
talebe ile hocalar temas halinde bulunal·ak her mllşküle cevap 
alabileceklerdir. 
· Her derse devam edene, kurs sonunda, küçük bir imtihandan 
ıonra ehlıyet vesikası verilecektir. 

Dersler haftada iki gecede iki defa ve senede Uç kurs olarak 
daYam edecektir. 

Gece kooperatif tedrisatı kurslarının programı ıudur 

1 - Niçin kooperatifler meydana çıkta 1 
2 - Kooperatifin esaslan nedir ? 
8 - Kaç türlü kooperatif vardır 7 
4 - istihlak kooperatifi nedir ? 
5 - istihsal ( Sınai ) kooperatifi nedir? 
6 - İstihsal ( Zirai ) ,, " 
f - Kredi ,, ,. 
8 - Mektep ,. ,, 
9 - Türk Zirai kredi kooperatileri. 
ıo - ., istihlak ., 
11 - ,. istihsal ,. 
12 - n Kooperatif kanunu. 
13 - ., Zirai kredi kooperatif kanunu. 

LC! Derslere 2 IK. Sani/ 932 
cumartesi günü akşamından itibaren 
başlanacaktır. Bu müddet zarfında 
hergüı:ı sa hah tan saat 17 ye kadar 
Mektep idaresine müracaat edenler 
kayit olunacakhr. 

istanbul Maadin Mühendisliğinden: 
Sarıyerde vaki olup Ali Hayri Bey uhdesinde bulunan bakır 

nıadeninin şartnamesi ahkamına riayet edilmemesine mebni icra 
Vekilleri Heyetinin 4-11·931 tarihli ve 11005 numaralı karama• 
mesi ile mezkur maden imtiyazının feshedildiği ilin olunur. 

Yüksek Mektepler Mu
bayaat Komisyonundan: 

Ereiıköy asma fidanlıklanna ait 10000 kilo ince bıçkı talaşı 
30-12-931 çarşamba günü saat 15 te ihalesi icra edilmek üzere 
pazarlığa konulmu~tur şartnamesini görmek için hergün pazarlığa 
qtirak için de yevmi mezkürda Fındıklıda YUkaek Mektepler 
Muhasebecilik Dairesindeki komisyona müracaatları. 

Cilt •• ıUhrevl hastahklar Mütehassısı 

DOKTOR 
•• 
Omer Abdurrahman 

lıunbul emra:ı.a &UhreYlye dlıpanurl Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu karıısnda No. 71 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 
Karadeniı postuı 

Dumlu Pınar 
Vapuru !9~~· S A L 1 
alqam saat 17 de Sir
keci nhtımından hareket· 
le(Zonguldak, lnebolu, Ayan• 
cık, Samsun , Ordu , Gi-
resun , Trabzon , ve 
Rize ) ye azimet ve av• 
dette ayni iskelelerle Gö
rele, n Ünye ) ye uğ· 
rıyarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı albnda 
acenteliğino müracaat. 

Tel. 22134 

--ANKARA' da 
Kiralık - 5 odalı epsutıman acele 

mevılm dolayıılle gayet ucuı: yerllccektlr. 
Tekmil konfor mOkemmel bahçe ye 
manzarHı nrdır. Bir defa ~ôrUnlir 
mutlaka befenecekılnlz. Hayuı:batl c!Ya• 
nnda Patalar civarında Güliatan sokağında 
Mümtaz Bey apartmanına mUracaat. 

IDr. Celal Tevfik 
ZUhrevi ve idrar Yolu 

Hastabkl ırı Mütehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddeıi 

No 35. Saat. 2 • 6 

Kendi Kendine 

Fotoğrafçılık çıkb 
Fiab 25 kuruştur. 

,_DERiCiLiK 
makineleri ve kitaplan Hilmi 

Naili, ltanbul Sirkeci 
Nur Han No. 21 

Satılık kösre taşı 
En kıymetli kösre t8fl ma· 

deninden yapılmıı, orak, brpan 
lafları ve bilhassa bıçaklar 
için çarklar vardır. 

(Pozantide Adanalı Muıtafa) 
namına sipariş yapılmalıdır. 

Doğum •• kadm hutalıldan 
mütehassısı 

· DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarını Türbe kar11sında 
eski HilAliahmer binuındaki 
muayenehanesinde hergiln öğ· 
leden ıonra kabul etmektedir. 
Telefon lst. 22622 

KullanmaldJ 

MACUNU ~abildir. f,11 
Mukemmel 

Macunudut• 

DlEftSUCAT SARTRAL Ltd Şirketi 
~~~~~~~~~~~~--~~~~~--------

Tel. 21128 YEDlKULE 1 S T ANBUL Tel 21128 

YON PAMUK FLOŞ lpıikltd 

809111' Boyar Büker Kasarlar Bülur 

B•i•r Parlahr (Merserize eder) Bogar 

Grizet Yapar. 

Pamuk ipek ve tün Bezleri 
BOYAR KASARLAR OTOLER GENlşLETlR 

Mensucat ve Trikotaj Fabnkalarına lüzumu olan noksanları 

S A N T R A L T A M A M L A R. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

PETROL 
- NiZAM - ' 

S A Ç D Ô K 0 L M E S 1 ve 

KEPEKLERiN en müessir ilAcıdır. 
Saçları uzatır. Kuvvetlendirir. 

Eczane ve parfümeri mataıalarında arayınız. 

TUrk Maarif Cemiyeti Mektep Defterlerini 
HER YERDE ARAMAK VATANI BlR VAZİFEDl~ 

Gümrüklerde ithalatı tahdit kararnamesi dolayısil 
IATLARDA ZAM DEGİL BiLAKiS 

TENZiLAT Y APILMI T 
Umumi deposu: İstanbul Fincancılarda Ş A R K 

e • Faruki ltrıyat Fabrikasının ilk defa OçGncn, 1J 

C 1 C 1 ' 
Mallar Serıi•inde tetbir ettiA'f " Cici u iıimU 
Hanı, pudra, dudak boya11, yatsız krem ye lol 

• yontar AYrupa'dan relenlerden dah• lll otclıl 
için pek ziyade ratbet kazanmıtbr. 

Faruki'nin meşhur Ye emsalsiz l.imonçiçeği kolonyasını fimdiy' 
kadar hiç kullanmamıı iseniz bir • tecrübe ediniz. •• 

1882 senesinde kurulmuş olan Faruki Müessesesinin 50 inci ,eoİ 
devriyesi münasebeüle muhterem müşterilerine birer gthel tak# 
hediye etmeğe başlamııtır. 

Deposu: Sultanhamam No. 11 

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-

Süt 
veren 

annelere 
Fosfatlı Şark Malt Hulasası 

Kullanınız. Sütünüzü arttınt· 

Çocukların kemiklerini 
kuvvetlendirir. 


