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Tütün 
inhisarı ..• 

180e Aldığı Tütün
leri 120 ye Satıyor 

Gazetemize şayanı dikkat bir 
haber verdiler: Tütün lnhiıan 
kendisine ( t 80) kuruşa malolan 
birinci cins en iyi tütünlerden 
(250) bin kilo Uitünü ( 120)kuruı
tan tütün tücc rlanndan Kltip 
zade Sabri Beye satmıştır. Bu 
muameleden inhisarın zaran il· 
akal yüz bin liradır. 

Bu haber ilzerine birkaç gln 
tUtün piyasasında tetkikat yap
bk ve ıu maltimati topladık. 

Klitip zade Sabri B. Çe
koslovak re1ısıne ( 400) bin 
kilo tütün vermeyi taahiıllt 
etmiştir. Sabri Bey bu ttltllnlerl 
( 180) kuruştan verecektir. BUUbı 
tüccarlar gibi, o da bu tütllllleri 
inhisar ldareaindcn tedarik etmiş
tir. inhisar İdaresi kendisine 180 
kuruşa malolan tlitUnleri Kltip 
&ade Sabri Beye 120 kuruıtan 
•ermiftlr. 

Bize Yerilen malfkaıata gh 
bu inhisar idaresinin aatbğı ttl
tünlerio hepsi yilksek nevidendir. 
Özü (Pursıçan) olarak lflenmiftir. 
içinde hiç " Gornıo ,, yoktur. 
Manipülasyon temiz J&pılDUJbr. 
Randımanı yüzde ellidir. 

Katip zade ise inhisardan al· 
dığı bu tUttilerden Gönan tfttün
lerini ( 180), GeyTe Akhisar tft .. 
tUnlerini (200) kuruıtan satmııhr. 
inhisar idaresinin bu son aahı 
muamelesi tutiln plyaaaıında bft· 
tnn tüccarları şaşırtmıtbr 

Hiçkimse~ tütün ıahnalmı1a 
cesaret edememektedir • 

inhisar Müdürtı Behçet Bey, 
kendisile g~rnşen muharririmfre 
bu satış muamelesile fazla ali.ka
dar görünmemiş, keyfiyeti müte
haasısından sormuıtur. Mütehauıa 
tat, fiyatların doğru olduğunu, ve 
her iıtiyene bu fiyattan tl\tllıı 
aatm1y4 hazır bulunduklarını ı8y
lemiştir. 

Fakat tütün tüccarlarından 
Gani Bey bize, Kltip zadeye sa
tılan tiitilnlere derhal (%30) faz
laaile talip olduğunu bildirmiştir. 

Ohalde inhisar Müdüriyeti ba 
•eseleyi lltfen tenvir ederler mi? 

iş Kanununun Esası 
Ankara, 30 (Hususi) - Bu 

ıene çıkacak olan iş Kanununun 
mühim esasları Macar iş kanu
llundan alınmışbr. 

M. Grandi Romayı OöndU 
Roma 29 (A.A) - M. G 

di Romaya dönmllştllr. 

Dahliye Vekilinin Seyahati 
Ankara, 30 (Husuai)- Dahi

llyo Vekili ŞUkrtt Kaya Beyin 
Şark viliyetlerine yapacağı teya• 
bat f evkallde bir mahiyeti haiı 
olmayıp mutat bir teftiştir. 

•• 

iZ 

Danlcii Camlrııri~I bagramında, luıllcın önünden ınelıabetle ft1t;t1n Tllrk topçuları 

Hol. vut Yıldızının Babası ugunkü 
M h . . . A I ühim Maç 

U arrJrlmJZe ll atıyor Futbolculanmızdan Muval-

K A .k K J •• d Ok d fakıyetli Bir Netice Alma-
_ızım merı an .o e11n e uyor u larını Bekliyoruz 

iki Sene Evvel Ortadan Kayboldu 
1 

Bütün Mahalle, Haberi 1 

İşitince Biribirine Girdiler 1 

Amerikada meydana çıkan 
sinema yıldı~ Selma H. meae
lesi, fikirleri işgal etmekte de
vam ediyor. Şehrimizde bulunan 
babası Şakir Beyle de nihayet 
diiıı uzun uzadıya g6rftştflk. Bize 
dedi kl: 
-Doğrusu hllA inanamıyorum. 

Dedi. 
Haber blltün mahallede du-

yulmuı, giinün mühim vak' ası 
halini alm~tı. Adamcağıza rahat 
vermiyorlardı 

Bugün Galatasaray • Fener
bahço muhteliti ile Yunan mub
teliti arasmda ilk karıılaımıya 
şahit olacağız. Pazar gilnft, ayni 
muhtclitler, bugtın alınacak neti
ceye göre saflarmdaJ bazı tadillt 
yaparak tekrar ve ikinci bir defa 
daha karıılaşacaldardar. Galatasa· 
ray - F enerbahçe muhtelitinin şekli 
bir Galatasaray • Fener - Beşiktaı 
şekli olacakken ve hiç ilphesiı 
daha kuvvetli bir manzar ane· 
decekken GalatasHay-Fenerbahçe 
kadrosuna inhisar etmesi, arada 
çıkan bir ihtillftan doğmuştur. 
Y aptığımıı: tahkikata ıröre Galta· 
saray - Fener klilpleri, iki oyuncu 
ile takıma iştirak edecek olan 
Betiktq kulübllne hlaıl olacak 
kArdan yllzde on vermeyi teklif 

( Devamı 3 &lncü aayfada J 

IYIZ 
Büyük 

Geçit Resmi 
Halkın İştirakile 
Çok Güzel Oldu 

lıtub.ı .. 29 tepinlenel, 
en et bayrammı tek 
p srlDI btUtıa beyecanile 

Y8f eh •• tu'tt etti. Derhal 16yll
yellm ld KeDÇ ve ihtiyar hnttıa 
hallı t hrin baflıca caddelerine 
d6ktı1m lerdl Kalabalık" teza
htlrıt her senekinden fula idi. 

Sabahle,.. 9 da bir blSlftk pi· 
yade askerlmb Ye bir muslka mllf• 
reıetl VllAyet konaiJ &ıllne gel· 
dileı. Doku buçuktan Gll buçuia 
kadar Vlllyette bir kabul resmi 
yapıldı. B&tthl askeri " mllld 
erkin bu meruime lftlrak ettiler. 
Saat on bire dofru Villyet eririm 
Baya.atta DartHftınun ...,.... ..... 
giderek oraya daha ene! gel• 
Kolordu Kumandanma mtlllld 
oldular Ye tam saat on birde de 
btıytık geçit resmi baıladı. Geçit 
resmine btttftn aıkert kunetlerl
mfs lftirak ettiler. 

Alayıa &ıande motamlde'tll 
polfsler gidiyor, arkadan da u
kerl kıt'alarımız sıra n, takip 
ediyorlardı. Btıtiln askeri mek· 
teplerimizin talebesi de muntazam 
saflar halinde geçit remlnde yer 
almıılardı. 

Bundan sonra darDlfthıun ye 
diğer Ali mekteplerle llae Ye 
orta mektepler, şehir yab mek· 
tekleri talebeal geliyorlardı. 
Alayın tam ortasındada bir oto· 
mobil içinde cllmhuriyet timsali 
mevki almıfb. 

Geçit remi başladıktan sonra 
muazzam alay Divanyolu, Sultan
ahmet, Alemdar, Reıadiye cad· 
delerinden ve köprllden geçerek 
Şişhaoe,Tepebaşıltariklle Talaime 
geldi ve burada cllmhuriyet abi
desine merasimle çelenkler ko
nuldu. 

Geçit reaml takdhin feYkınde 
mtı1cemmel olmuş ve amkerlerl

(JDeva.mJ ~ OncO H)'fada J 
- Ne mes'ut 

insana bu piyango 
düşmezt diyor ve 
tebrik ediyorlardı. 

adammıısm. 
milyonda bir 
mütemadiyen 

Nihayet oda kapısını kitledik 
ve ancak o suretle yalnız kala
bildik. Şakir Bey, 

Mazeret 1 ._ ______ _ 
- Oğlum, diyordu, ben de 

ne söyliyeceğimi ı,aşırdım. Sen 
sor da ben söyliyeyim. 

Kızınız hakkında biraı maJG-
mat. Tahsili, terbiyesi, yaşayııı 
ve saire. 

- Efendim , kızım Amerikan 
kız kollejinde okuyordu. Beş sene 
evvel oradan çıktı. Mektepten çık
tığı gündenh~ri işi, şiicü .si?ema.
lara gitmek, sınema atistlennı taklıt 
etmek, onlara benzemekti. Ne
kadar talipleri çıktı, hepsini red
detti. Amerikaya gitmek, artist 

lmak istiyordu. Birkaç defa ben
~ n yol parası istedi. Vermedim. 
dnun bu çocukça heveslerile güler 
alay ederdik. 

F kat 0 yılmadı. Her seyyah 
•apu;u geldikçe gider. Ameri· 

kalılarla goriiıürdil. Üç aene ev
vel buraya gelen sinema kum

panyasJ miidürlerioden bazılarile 
g&rü tüjibıü vo onu çok teı
vik ~ttiklerini söylediğini ıimdi 
batırhyorum. 

Nihayet iki sene evvel bir 
~ün, bize haber vermeden orta

dan kayboldu. Biz evvela bir 

arkadaşına gittiğine hükmettik. 
Aradan bir iki gün geçip te 

ses sada çıkınayınca bir kazaya 
kurban gittiğini zanettik.:Z.bıtaya 

( Denmı 2 inci eayfada ) 

P~lis - Dur, şoför ... Bırak bir ihtiyar çiğnedin. 
Şoför - Polil Efendi, her Yakit gencini nereden bulahm? 



2 Sayfa SON POSTA 

[Halkın Sesi 

DünyaDiplomatları -----------------------
Seyyar Oldular HAM PETRO l Bu Çocuk Belki Si KOOPERATİF 

Bntan dünya diplomatları ZİD ÇocUğUDUZdUr? 
Adeta Hferber olmuf, cltyar, • 

diyar doıa,ıyorlar. Bua-Gn T.iha 'a""t Memur 'ar 
Alman nazırları parı., Loadra .14 f j Eğer Tahminimiz Doğru ıj 
ve Romaya ıfdlyorlar, dGn V l J H M b Z, d'J ı•·ı 
ltalyan Hariciye nasırı Berllnl I apl maSI se emen at aamıza are ·ı t6 
dyaret etti. Awupa ıleall JI lenedı·ı· Jı• Müracaat Ediniz E v t kl 
Amerika, Amerika ricali Av· lYI.~ Uı V 1 ap lrQCQ ar 
rupaya t•llyorlar. Bu ılyaıl 
aeyahatlerln deület ettltl 
mana fayanı dikkattir. 
Bu ildlp ıelmeler hakkıada, 
halkımı•ın ne dltilndapntl 
ıorduğumuz aaal netic11lnl, 
aıağıya t11bit ediyoruz: 

••hm•l Aı:er B. Beyoflu SıraHnileJ' ıtl 

- Yirminci uır laaanlar için 
medeniyet için bir dlSnllm nokta· 
11 olacakbr. Aırımııı diğer aıır• 
lardan ayıran birçok keıifler 
ıırutle yirminci aıra ııkıımıtbr: 
Blektrlk, tolıll, tayyare, balon, 
otomobil, ıdnoma, ruet• Ye btı
ytık makineler... Bu lhtlralar ıe
ceyl gilndth yapb, meıafeyl or-
tadan kaldırdı, bayab makbıeleı· 
tirdi. ltiyatlanmı.1, lhtfyaçlanmız 
detlftl. Diplomatların dünya ııe· 
shıtileri insanlan yeni bir bar
he aokmadan bu d&nembeci ıet
mek endi.fesinden doğmaktadır. -

Jt 
Mehm•t Be1 ( Beyuıt Kllrkçlbqı ıo

bk t) 
- Dilnyada emıallal tarihin 

kaydetmediii bir buhran, bir 
lldaıatı yar. içtimai sefalet arh· 

luaıılaruı ılnirleri geriliyor. 
1akın bir mazide umumi bir 

fellketini ıeçirmeaeydlk; 
·bu 11brap karıııında dünynnın 
ıbtrlbirino ıfnneıi muhakkaktı. 
Yine blr harp haYuı esiyor. 
.De'flotlerln ııruplara ayrılmuı 
isin yeni teıebbllıler Yar. Herkes 
•harp için hazırlanıyor. Fakat 
ldmaede harp etmek cerareti yok. 
llethur ıiyaıet adamlarının mil .. 
tekabll ziyaretleri ve aeyahatlerl 
••P bundan D•t'•t ediyor. 

• Ahm•t B. Çarııkapı doJra.macı ıokak tJ 

- Dünya makinelettl. Eıkl
den (100) adamın] rUnlerce ça
fıtarak yapbğı bir iti bir ma· 
kine beıl dakikada yapıyor. Bi
naenaleyh insanlar ifalz •• aç 
kabyorlar. Bana kahrıa azizim 
ya bir harp olacak, biraz daha 
insanlar kırılacak, kalanlara iş 
bulacak veyahut makineler kın
laeak yine lnHnlar it bulacak. 
Diplomatların mekik dokuma
aından ben bunu anlıyorum. 

• Radyan Bey ( Galata llıımhue 7J t 

- Dünyada için için kaynıyan 
bir ııbrap var. M. LaYal Amo· 
rikaya Almanları kııkıvrak baj'
lamak için gitti. M. Grandi Al
manyaya kunet vermek için 
Berlinl boyladı. latanbulda Balkan 

Dereceıi 860 tan qağı olan 
ham petrollann memleketimize Hhal 

edilmemeai hakkında icra Vekilleri 
Heyetinin verdiği karar gümrüklere 
bildirilmiştir. Bu kararın alınmasına 
sebep bu petrollann kilo bqında 
yalnız (60) aantim gümrUk resmine 
tlbi tutulmasıdır. Tasfiye edilmiş 
petrollardan ahnan gtimrllk resmi 
ise 12 kurut 60 santimdir. Bu su
retle hazine mnhim bir zararla 
karş_ılaşmaktadır. 

Bununlaberaber ham petrollar 
burada tasfiye edilirken kilo başına 
8 kuruş istihlak resmi alındığı için 
kısmen bu zarar telifi edilmekte 
idi. 

Son günlerde Romanyadan mü-
him miktarda bam petrol ithal edil
miştir. Vekiller Heytinin verdiği 
karar, bu hususta yeni bir kanun 
yapılıncıya kadar tatbik edilecektir. 

İflas Tehlikesi 
Japon Dampingi Korkunç 

Bir Şekil Aldı 

latanbul Ticaret MndUrlilğtl 
ıehrimizdeld iflhlar hakkında 
lktııat VekAletlne bir rapor gön· 
dermittir. Bu raporda bilhaısa 
tunlar yaxıladır : " lflis aeticeai 
kapanmıt şirket yoktur. lflAslar 
daha ziyade manifatura tizerine 
muamele yapan hususi müesse
ıelerde glSrlilmektedir. Bu firma· 1 

lar getirttikleri mallan Japon ma
nif aturası kartıaında piyasaya 
allrmek imklnmı bulamamak· 
tadırlar . 

Bu vaziyetin, iflAs eden mü· 
esseselerden bqka diğer bazı 
mllesseselere de ıirayet etmesine 
intizar olunabilir. Bunun için bazı 
tedbirler almak icap eder.,, 

Konferansı Balkanlar arasında 
aulbft idame için toplandı. Sara· 
coğlu Amerikaya ve Fransaya 
para bulmak için gitti. M. 
Lltvinof doıtumuz Emperyalist 
devletlerle anlaşmamızdan en
dişe ederek Ankaraya geldi. 
lnaanlar harpten bıktıkları için 
hep bunları aulbu bozmamak 
için yapıyorlar. 

• Rıa. B. Fatih Macarkarde9ler caddeai O 

Dünyada para ve it buhranı 
var. Diplomatlar memleketlerine 
İf ve para bulmak için bu se
yahatleri yapıyorlar. 

Bu çocuğun reımini foto 
muhabirimiz şehrin herhangi. 
bir noktasında almııtır. Belki 
sizin çocuğunuzdur? Belki de pek 

yakin bir dost veya akrabanı
zın. 

Çocuiun aileıi resmi teşhiı 
eder etmez derhal matbaamıza 

müracaat ederek bu müsabaka 
için emirlerine hazır bulundur
duğumuz bir adet iş Bankası 
tasarruf kumbarasını veya hede· 
lini derhal alabilirler. 

Onun için aile babalar ve 
analarına tavsiye ederiz. Hergün 
bu sütuna bir defa göz atımlar 
Belki kendi çocuklarına aittir. 

Kumbara MUkAfatlarmı Alan 
Küçükler 

1 - 452 numaralı nüshamız· 
da resmi çıkan Bayazıtta, Emin 

Bey mahallesinde 13 numarada 
Meliha Hanım. 

2 - 453 numaralı nüshamız-
da resmi çıkan Sirkecide, Demir
kapıda, 30 namarada oturan Pon
to Efendi . ----

Belediye Otomobil Alacak 
Belediye hastaların nakii için 

lki hasta otomobili sipariş etmit
tir. Bunlar yakında gelecektir. 

Bir k11ım memurlar bir me.1-
ken kooperatifi teşkili için teph· 
bilse giriımiılerdir. Bunun lçln 
de hukuki ve mali iki esaı teı· 

bit edilmiştir. Memurlar, bu te
ıebbUs neticesi yapllacak apartı

manların her dairesinin bir me-
mura tefflzf milmklln olmaltdır, 
demektedirler. Bulunan mali e1as 
ta ıudur: 

EmlAk Bankası binaların ytız-
de ellisi için kredi Yeriyor. Hal
buki memurlar için, yüzde yirmi 
beı temin olunduktan sonra mll
tebaki yüzde yetmiı b~ıinin U%Ull 

vadeli kredilere bağlanmuı temin 
edilmelidir. Memur apartımanla-
rile memurları bir araya topla· 
mak ve bu ıuretle hayab yllzde 
elli ucuzlatmak mftmktin ola
caktır, denilmektedir. 

Radyom İçin 
Belediye Avrupaya bir 

Doktor Gönderiyor 

Belediye Avrupaya (radyom 
terapi) tahsili için bir doktor 

göndermiye karar vermif ve- bir 
de mUıabaka imtihanı açmıtb. 

imtihana dört dotor girmiş, bun
lardan Ccrrabpaıa hastaneıi mu-

avinlerinden doktor Şemsettin B. 
muvaffak olmuştur. Şemsettin B. 

iki gOn sonra Viyanaya fidecek, 
burada dört aene tahsil ede
cektir. 

Bu suretle belediyenin Cerrah
paşa hastanesinde bulunan rad
yomundao da istifade edilecektir. 

DoKtorlar Ziyafet Veriyor 
lıtan'bul Etibba Odası Balkan 

konferansı uası arasında bulunan 
doktorlara bir çay ziyafeti vere-

cektir. Ziyafet günll henilz ta• 
karrUr etmemittir. 

Belediye 932 Bütçesi 
Belediye Sıhhat İtleri Mndtırllljii-

ne( ı 932)senesi blltçcsini hazirlamaya 
başlamıttır. Yeni bUtçede bir 
tehir baktriyolojibanesi ve bıfı11 .. 
ııhha laboratuarı yapmak için 
tahsisat konduğu gibi Üsklldar
daki Zeynep Kamil bastaneıi 
için de bir kadro ilAve edilmittir. 

T eşrinienel 30 

Günün Tarihi 

Başvekil Pşanın 
Ziyafeti 

Aakara, 28 - Başvekil ismet 
P~lovyet ŞOralar ittihadı Hariciye 
Koml1erl M. Litvinof şerefine bugün 
bir itle ziyafeti vermiştir. Ziyafett• 
mhaflıler, Hariciye Vekili Tevfik 
R~, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, 
MllU MOdafaa Yekill Zeki' Beylerle 
Moıkon Büyük Elçimiz Hilaeyin Ra
.. p, Sovyet Büyük Elçiıl M • Suriç 
•• Hariciye Vekaleti erkanı hazır 
bulunmuıtur. 

Türk-Amerikan Muahedesi 
Ankara, 25 - Türkiye Cümhuri• 

yeti Ue Amerika müttehit devletler 
hükGmeti araamda bir mUddettenberl 
mCbakere edilmekte olan ikamet 
muahedesi bugiln Türkiye murahhaaı 
ve Amerikanın Türkiye bfiyük elçi•l 
MI.ter Grew arasında Ankarada 
Thlı heyeti murahhaaaaı daireal 
Hlonlannda imza olunmuştur. 

Çapul Maznunlan Tevkifhanede 
Panıaltı yangmı eanasında çapul• 

culuk yapmakla maznun Yekta kadın 
ile cloatu Zeki Rahmi ve ıebzccl 
Arif tevkifhaneye aevkedllmişlerdit. 

DUnkU Sis 
Diln Karadenizden gelerek 

Marmarayı istili eden kesif bir 
sis tabakası ıehrin büyük deniz 
m6nakale vasıtalarını hareketsiz 
bir hale getirdi 

Ctımhuriyet bayramı olmasına 
rağmen Anadolu sahilinde oturan• 
lar pek güçlilkle sandal ve mo
t6rlerle btancula geçebildiler. Siı 
akıama kadar devam etti. Fakat 
limanın 3n0, içi ve Haliç tamameQ 
açıkb. 

Holivut Yıldızı 
( Baıtarafı 1 inci Hyfada ) 

haber verdik. Yok... Yok.. Niha• 
yet intihar ettiğine karar vel"
dik. Matemimizi içimize ııömdük 
Ye kaderimize razı olduk. O 
ilo buıOn evimiz matem için
de idi. Hayatımız altüat oldu. iki 
ıenede on yaı birden ihtiyar
ladım. 

- Nasıl yatardı? 
Esmer güzeli bir kızdı. Heye• 

canla bir hayatı vardı. Fakat 
qk macerası geçirmemişti. O yal· 
l1d sinema artistlerine Aşıkb. 
Neyıe kısmet bu imiı. 

Şakir B. bize kızının ıon fo
tojraflanndan birini verdi. Onu 
da buraya dercediyoruı. 

Selma Hamm, telıırafında ha• 
brabm tayyare poatasile babası• 
na g6nderdiğini blldiriyordu. 
Holiftt muhabirimiz de Selma 
Hanımın hatıratını bize vermeyi 
Yadettiğini bildirmişti. Kendisine 
bunu babrlatbk. Ve bu hatıratı 
gazetemize vermelerini temin el• 
tik. Pek yakında geleceiini tah
mln ettiğimiz bu batırab karile• 
rimi:ı Son Postada okuyacaklardır• 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Şair J 

1: Şair - Hasan Bey, gel seninle 
ıuradan biraz yağ alahm. Seni tanırlar, 
~elki hatır için ucuz verirler. 

2: Şair - Bak "Meşhur Edremit yağı,, 
yazıyor. Ne bahtiyar bir yağ değiJ mi 

, Hasan Bey? 

3: Hasan Bey - Nenden bahtiyar? 
Anlayamadım, yağm da bahtiyarı, betbah· 
tı, küskünü olur mu? 

4: Şair - Olur ya, Hasan Bey ... Ben 
yirmi senedir ıiir yazıyorum, yine ınef .. 
hur olamadım!!. 



Hergün 

Yedi Sene Evvel 
Ve 
Dün 

Yedi sene evvel bir gece, 
memleketin sakin ve sessiz hava
aını top tarrakaları yırtmış, arhk 
kandill~rioi söndürmüş, uykuları
na. çekilmİf halkı merak içinde 
Yataklarından fırlatmıştı. Pence
relerden uzanan mütecessis baş· 
iar biribirlerine soruyorlardı: 

- Ne oluyoruz? Bu toplar 
niçin atılıyor? 

SopaııDı kaldırımlara vurarak 
geçen bekçi bu mütecessis in· 
sanlara şu cevabı vererek tatmin 
ediyordu: 

- Cümburiyet Efendi gelmif, 
onu karşılıyorlarmış. 

Yedi sene evvel cümhuriyeti 
bir insan zanneden Türkiye hal· 
kının dün cümhuriyetin bayramını 
llaaıl teı'it ettiğini görenler, emin 
Ve müsterih bir oefes alabilirler. 

ÇUnktı dUn halk Cttnıhuriyet 
Bayramını, dini bayramlarmdım 
tlyado, büytık bir sevinç içinde 
teı'it ediyordu. Şehrin her 
tarraf1nda tam bir bayram ve 
IJ~şe havası yardı. Halkın 
Ctmhuriyeti benimsediğl arbk 
Lariz bir surette seziliyordu. 

CUmhmiyetin kuvvetlenmesi, 
laallcuı onu anlaması Ye benimae· 
':resi ile mümknndllr. Bu itibarla 
lık Cumhuriyet bayramları bize 
•ndişe Yerebilirdi. 

Çünkü halkta umumJ bit IA
kaydi göri.Hüyordu. Fakat yedi 
ıene içinde yeni ve cümhuriyetçi bir . 

nesil yetifti. Biltiln gençlik cümhu
riyet terbiyesi alarak bliyüdü ve 

dünkü hava bugün tamamen de· 
ğiıti. 

Şimdi artık istikbale emniyet
Je bakabiliriz. 

Resmi Geçit 

1- Hayatta a~u• etmeyhıL ... E(e-
ğiniz ayaklar m:ıı<il d >lı..ı şır, dlişec· 
•iniz. 

Acele işe Şeytan Karışır ._ 

S: - Kn ,,.,,fa iaıab.,ti t~mw eJeyim ' 
ciiye Ji:.zumuncian fsziii t~ennl _ı !! de 
hact!.t yoktur. Gecikr-rak en mühim 
fırsatı ltaçırabilirs i niz. 

3 - l\: uvaffak oİmak için doğru 
fakat çabuk düşünmek, kararı da 
derhal, gecikmeden verip tatbik 
etmek lazınıdır. 

....,,,.==============-==-=='==~----~r~. =========-===================~======~====== 

T LO AF HABE E 

za Mahkemele 1 

Bunların Yerine Şehrimizde Altı 
Münferit Hakimlik Teşkil Olunacak 

Ankara, 30 (Hususi) - Haber aldığıma göre dirde bütün ceza ve hukuk mahkemeleri lftğve-
fstanbuldaki üç Asliye ceza mahkemesi bir bnfta dilecek ve münferit hakimlik bütün memlekete 
kadar sonra lağvedilecek -ve yerine al b tane teşmil olunacaktır. 
milnferi t bikimlik ihdas olunacaktır. Aynca Adliye Vekaletinde adli teşkilit için 

Lağvedilen mahkemelerin reis ve azalan mUn- 1 yeni bir kanun l!yihası haz11'lanmaktadtr. Şimdiki 
ferit hakimliklere tayin olunacak.lan .için kimse açıkta hikimler kanunu baştan başa değiştirilecektir. Bu 

kalmıyacakbr. Ayrıca Ankarada da bır ceza mahkemesi suretle hakimler Baremden hariç kalacaklar ve 

ilga olunarak iki münferit hlkimlik teşkil edile· 1 müktesep hakları iade edilecektir. 
cektir. Münferit hakimlikler iyi netice verdiği tak- 1 Sabahaddin 

MUHiDOiN BEY 
., Valimiz 

Ankarada Bir 
Kaza Geçirdi 

1 Bulgarlar 

j
j Gazi Hz. nin Nutkundan 

Sitayişle bahsediyorlar 
Sofya. 29 ( A. A. ) - (Balkan 

I muhabiri mahsusumuz bildiriyor) 
1 Balan konferaıuırun son cel-

\ 

sesinde Gazi Hazretlerinin irat 
ettikleri nutuk burada çok derin 

M. VA Si LEF 
Yarın 

JBir Konferans 
ıVerecek 

- --
( Baıtarafı 1 ind Sayfada) An~a~a, 30 ( Hususi ) _ lstan-

11ıiıle mekteplilerimizden baş- bul Vali~ Muhiddin Bey, burada 

j bir teair yapmıştir. Görüş-
\ tüğüm ıalahiyettar hUkümet 

ricali bu nutku Balkan devletleri 
Ankara, 30 (Hususi) - Sabık 

Bulgar Ziraat Nazırı Meb'us M. 
Greguvar Vasilef İkbıat Vekili 
Must~a Şeref Beyi ziyaret ede
rek hır buçuk saat görüşmüjtlir. 
Bu mlillkatta, iki memleketin 
ziraat, istihsal, ıklim işleri görll· 
t\ilmüttür. M. Vasilef, bana. te
masları hakkında cumartesi gilntl 
lstanbulda bir konferans vere
~eğini söyledi. 

ka bütün esnaf ve halk te· bulundugu sırada ufak bir kaza I için siyasi ve tarihi şeraitin esası 
ve tam tetkikind~n . d.oğmuf 
milhim ve orijinal bır ıstikamet 
veçhesi olarak telAkki ~trqekte 
ve nutukta ileri atılan fiJdrlerif1 
ancak Gazi Haıretlerl gibi d;t 

fekkülleri de iıtirak etmişlerdir. geçirmiştir. 
Merasim esnasında ve tam saat Ayağı burkulup incindiği için 

on ikide limandaki bUtUn gemiler şimdilik iki bastona dayanarak 
düdük çalmak ıuretile tes'it yiirümektedir. İstanbula bir an 

· evvel hareket etmesinin sebebi a:ıerasımini zenginleştirmişler, ay- şUncesiııi blltilniya:;~ID 
r.ıca şehrin muhtelif mevkilerin· tedavi ihtiyacını duymasındandır. söylemek kudr• n.tı·:. • 

de bulan bil _ ~· ~-
den de toplar atılmıştır. 

Beyram gece de devam etmif, 
fehrin muhtelif yerlerinde fener 
•lnyları ve gece eğlenceleri ter
tip olunınuıtur. 

Ankarada Bayram 
Ankara 30 ( Hususi ) - Cum· 

huriyet bayramı muazzam bir 
•urette tes•it edilmiştir. M. Litvi
llofun bulunması mlinasebetile 
•okaklar Türk· Rus bayraklar•ıe 

•llslenmiıti. 
Şehirde mutantan fazla kala

balık vardL Bin izci geçit resmi· 
ile iştirak etmiştir. Meclis önün• 
de yapılan tribun bin kişilikti, 
iki misli fazla insan toplanmıfb. 
Merasimin ayrıca sineması da 
•lanmıştır. 

Gazi Hazretlerinin resmi ka
bulünü müteakıp yapılan geçit 
resmi çok parlak olmuş, iece 
resmi bir balo verilmiştir. 

Adana da 
Adana, 29 (Hu.susi) - Adana, 

Cumhuriyet bayramını büyllk 
nıerasimle tes'it etti. Gece, her 
taraf ~Iektirkle donatJlmıştı. F e· 
lıer alayları tertip edildi. 

İngilterede .. 
Son fntihabtın Verdiği 

Neticeler Nedir? 
Londra, 29 ( A.A) - lngiliz 

intibah.atında verilen r9yJerin 
yekUnu (14,240,937) yi bulmuttur. 

. Muhafazakarlar O 1,867,697), 
mılli amele grupu (338,517), mil
li liberaller ( 1,949,485) rey almış
lardır. (30) milyon (159) bin rey 
sahibinden (21) milyon (800) bin ki
şi reye iştirak etmi~tir. 

Amele Fırkasının bUtUn kadın 
namzetleri mağlftp olmuştur. 

f Bu busuatakl bir kıslm tafıflit 
5 inci nyfamızdadır. J 

kir bir devlet a l~ tar~ 
ı5ylenebilecek dır.cedo kuvv-.ui 
olduğunu ifade etmekte;.. 

Zarya ırazeteıi b11 nu ya· 
kın Şark milletlerbıdekl •tırıa 
arzusunun ıioıdiy• kadar ılSyle
nenlerin en kuvvetll • ifadesi ol· 
duğunu yazarak bu ıtillfta: Tür
kiye tarafından ifa ed~en bOyUk 
rolün rehber rolll oldugunu kay-

detmektedir::..:.·----

iki Kayıkçının Ba- J 

cakları Kesildi l 
Kalamış vap.uru dün bir ba

lıkçı kayığına çarpmış. kayık~ı 
Alini iki ayağı. Hasanında bır 
bacağı kesilmişbr. 

Cinayet r~~oskada 

iki Kııi 
Kişi 

Yaralandı, Bir 
Öldürüldü 

Orhan, Edip, balıkçı Aziz ve 
Ali isminde dört arkadadaş Kos

kada tütUncil Hasan Efendi ile 

kavga etmişler ve bir arabk hı· 
ç.ak ta saplamışJardır. Hasan 
Efendi de tabancasını çekerek 
bunlardan Azizle Orhanı ağır 
surette yaralamış, Edibi de hafif 
vurmuştur. Orhan biraz sonra 

ölmütür. 

/STER iNAN, }STER iNANMA/ 
Bugün Son Posta, Tütün inhisar !dareıinin 

garip bir satıı muamelesine ait tetkikatıoı 
neşre başlamıştır. 

Bu habere göre inhisar ldareal. kendisine 
( 180) kuruşa malolan tütünleri, bir tütün tlic· 
carma (120) kur?şa satmış, okka başında yarım 
liradan fazla .zıyana razı olmuştur. Muamele 
(250) bin kilo tütün il.zerinden cereyan ettiği 

için arada İnhisar idaresi ( 150 ) bin liraya 
yakin zarar görmüştür. Diğer tarafron İnhisar 
İdaresinin elinde milyonlarca kilo satılmamıı 
tütün vardır. 

Bunları öğrendikten sonra, Tütün inhisar 
idaresinin ticari bir zihniyetle ve tical'l bir 
müessese gibi çalıştığına, artıkt 

/STER iNAN. /STER iNANMA/ 

Sözün Kısası 
Nehr.in 
Dibindeki 
Altınlar 

ıı--------- P. S. -
Büyük harpte Arabistana al

tın göndermek istemişiz. ( 330 ) 
bin adet sarı lirayı götürüp (Er
den) nehrine attırmışız. Bu ser
vet oradan alınarak, propaganda 
için Araplara dağıblacak yerdo 
nasılsa nehirde kalmış. 

Beşinci Sultan Mehmet te, Sul
tan lbrahim gibi, Erden nehrin-
~eki. balıklara altın yemler serp· 
ti~mış demektir. Büyük harpte, 
mıllf servetimizin havaya gittiği· 
~i biliyordum amma suya düştü
ğünü yeni öğrendim. 

Giden gider. BOyftk harpte 
kaybettiğimiz hazineler, keşki bu 
paradan ibaret olsaydı!.. Suyun 
alhna bırakhğımız bu aJtınlann 
hasretini çekecek değiliıı:. Çünki 
nice pırlanta kardeşlerimizi top
rak altına gömdük. Herhangi bir 
Türk şehidinin bir göz bebeği, 
11 Erden,,nehrinin dibindeki ve yer 
yüzündeki bütün altmlara değer. 

Karilerim.iz.den biri, " Halkın 
Sesi,, sütunumuzda, bu altınları 
kurtarmak için Erden nehrinin 
dibini karııtırmamızt teklif ediyor. 
Nafiledir. O nehrin dibine dalmak 
züğilrtlere mahsus büyük hayalle· 
re dalmaktan farksızdır. 

Bugünkü Maç 
1 Baıtarafı 1 inci Sayfada J 

etmişler, kabul olunmuş. Sonra, 
kulüplreisi Şeref B. vasıtasile gayri
safi hasılattan yüzde on hisse iste· 
nilmiş. Muvafakat olunmamı~ Bu 
suretle de GaJatasaray-Fenerbah· 
çe yalnız başlarına Yunan muhte· 
ti ile karşılaşmıya lcarar vermişler. 
Bundan dolayıdır ki Beşiktaş ku
lübiin;;.~ ~r.otesto çekmesi ve mah-
kem t. itmek karan vermesi 
hayret u_;«t.ıdırmıştır. 

F enerbahçeli Zeki B. bize de
miştir ki : 

11 -Geçen pazar gUnfl akşamı 
Beşiktaşla mutabakat hAsıl olmuş 
ve mfişterekc!I üç klüp kaptanla
rının iştirakile bir takım tesbit 
edilmişti. Bunun üzerine salı gü-
nil bu takımı tecrübe edecektik. 
Sahaya çıkhk. Bütün oyuncular 
haztrdı. Beşiktaştan da(2) futbolcu 
iştirak edecekti. Fakat tam ant
renemana başlıyac -~!ıız sırada 
Beşiktaş oyunc11lar___ gelmedik-
lerini hayretle gördüm. Şeref 
Beye bunun sebebini sordum, 
tekrar bir ihtilaf çıkbimı haber 
aldım. Bu vaziyet karşısında 
sahaya eksik Ç.lkmamız gayet ta
bii idi. Ve maçı da bu şekilde 
yapacağız. Çünki artık antrene· 
man yapmak imkanı kalmamıştır. 
Hiç şüphesiz ki Beşiktaşm iki 
oyuncusu da takıma gelseydi çok 
kuvvetli bir şekilde aahaya çıka
caktık. Ve bu gaye ile çalışıyor· 
duk ve takımlarda esaslı tebed· 
dillat yapma,ıhk.,, 

Vamık Bey de bir muharriri
mize şunları söylemiştir : 

- Bu işte para kat'iyyen ala
kadar değildir. Halledilemiyen 
para işi olsabile bunun için bir 
hakem heyeti tayin edilmişti ve o 
meseleyi hallederdi. Bu it aramızda 
halledilecekken mahkemeye n1ilra 
caat edilmesi 1eariptir. 

* 
Olan olmuş, iş haıa dllşmllştilr. 

Bugün, misafir Yunan takımına 
karşı çıkacak gençlerimiıden mu• 
vaffak bir netice almalarını te
menni ederken Türk sporcular ı na 
hüyUk bir miarfirperverllk Môıtt: :-aa 

Yunan halkına lhımgelco mu~a
beleyi göstermelerini iate.riı. 



4 Sayfa 

Hadise Önünde 

Bu Çocukların 
Cemigefi 
Yok Mu? 

Geçende gazeteler yazmışb. 

Eskişehirde bir Çocuklar Kahve
hanesi varmış. Bu kahvehanenin 
müşterileri, kahvecisi, çırağı hep 
sekiz on yaşında çocuklardan 
ibaretmiş. Bu havadisi veren Sa
karya gazetesi diyor ki : 

"Kahvede on beş yaşında bir 
mttıteri görülemez. Bu öyle bir 
manzara ki fnsane yeis, elem, ve 
azap veriyor. Kendi . kendimize 
bu yavrulann analan, babalan 
yok mu diye soruyoruz,,, 

Bu havadiıi okuduktan, Yeya 
bu manzaraJl glSrdUkten 80nra 
bu çocuklann anaları, babaları 
yok mu diye sormamalı, bu çocuk
ların menıup olduğu bir cemiyet 
yok mu diye aormalı? 

Her çocuğun kanunlara naza
ran tahsili mecburidir. tık tahıil 
çağındaki çocukları aileleri okut
ma kuvvetinden mahrumsa, bn
kumet bu yazlfeyf deruhde etmlı
tir. 

Çocuklar kahveıinln moda· 
Timleri bu haklarından mahrum .. 
dur. 

Her çocutun kanunlara aua
ran ıa:ıino, kahvehane, hatta ıl
namalara girmeleri memnudur. 
Babalarının refakatinde dahi olsa 
bu gibi harekete içtisar eden
leri, zabıta dışarı çıkarmak hak
kına ıahiptir. ÇocuA"un vaktini 
böyle atıl bir ıekilde 1ıeçlrme
mesi, kanunlarla tahh temine 
abnmııtır. Fakat çocuklar kahve
ıinin müdavimleri bu hakların
dan mahrumdur. 

Bir cemiyette çocuğun esas 
haklan doğmak, bnynmek, oku
mak, sıhhi içtimai, terbiyevi lnki
ıaf fırsatlanna sahip olmaktır. 

Çocuklar, hayvanlar gibi bqıboı 
aaliverllemez. Hayvanlar dahi temel

SON POSTA 

E • [Yeni Neşriyat 
b ...... ~l!S'Jm--...--... ----------·-=---------------------llerhangi Bir 
zmir Belediyesi Çalışıy· or Şiir Kitabı 

Fakat, Belediyenin Bu Vakitsiz Gayreti 
Halkın ~ Harekete Geçmesindendir 

Nuh Bey ıokatında lntaat 
lzmlr, (Huıual) - lzmir bele- Ônlmtlzdeki hat i.a çersmde 

diyesi, Kartıyakalıların mllstakll i>ataklığın kurutulmaııua baılana• 
bir belediye teıkili için Dahiliye 
Vekaletine yaptıkları mftracaat· 
!erinden kutkulandı ve ba.11 lnta
at yapmaya karar verdi 

caktır. Belediyenin bu faaliyetini 
kendi hüsnü niyetine atfetmek 

doğru değildir. VilAyet bu işte 
önayak olmuı, belediye fen he-
yetini ikaz etmiş; Vali Khım 
Pap biz:ıat Bostanlı köyUne ve 
( Ahırkuyu ) mecrasına giderek 
bu işle meşgiıl olmuıtur. 

Belediye reisi Sezai Bey, be
lediye tahsilAtının muntazam bir 
surette yapılmakta olduaunu, bu 
seneki tahıilibn geçen ıeneden 

yüzde (20) fazla olduğunu, yeni 
inıaatm tahsilAt parasından yapı
lacağını söylemektedir. 

Halbuki yapılan tahkikata g6-
re, belediye bu hafta L içinde iş 
Bankaımclakl ikrazat faslından 
milhlm bir para çekmfıtir. 

Adnan 

Bu hafta Karııyakaya tlbl 
olan Bostanlı köyünde büyük bir 
faaliy~t na.zan dikkati celbedi .. 
yordu. Köyiln tozdan, topraktan 
geçilmiyen meydanı tanzim edile
rek muntazam bir ıose haline 
getirildi. Belediye bununla kal· 
madı. Geçen seylipta birçok tah
ribat yapan (Ahırkuyu) deresinin 
mecraıım geniıletmiye başladı. 
Yüzlerce amele bu iıte kullanıl .. 
maktadır. Büytık seyllpta harap 
olan Karııyakanın Nuh Bey ıo
kağındaki mecra da yeniden ya· 
palmaktadır. Seyllptan harap olan Ahırkapı dereel 

Hakkında 
lıhami Bekir Beyin ye bir şilt 

kitabı, daha doğrusu bir ıiir 
Blok- Not'u neşretti. • 

lıhami Bekir Beyin bu, "Her
hangi bir şiir,, kitabını birçok 
husmlarda fevkalAde dikkate 
ıayan buldum ve çok beğendim. 

Ressamların eserlerini devre• 
lere ayırarak tetkik ederler. fl .. 
linca tablo birinci devir bir Vaa 
Diktir, derler, filanca11 ikinci de
vir bir Rembrand. 

işte bu gözle bakılacak oluraa 
"Herhangi bir şiir kitabı,. lkind 
devir bir lıhami Bekirdir. Birind 
dom ilhamı "24 ıaat ,, lsimli kf .. 
tapla bqlar ve biter. "A.,, isim"' 
li kitap birinciden ikinci devreye 
goçon bir köprll, bir intikal mer 
haluldlr. 

Birinci devir lıhami Bekirde; 
teknik zlfları vardır, yeniyi araı• 
hrmak ihtirası, yıkıcı taraf, in• 
klr eden haykınt hakimdir. 

bdnci devri lıhami Bekirde, 
daha doğrusu bu devrin ilk eseri 
olu " herhangi bir şiir kitabı ,, 
mdaı teknik kuvvetlenmiştir, 
arqtınlan yeninin mühim bit 
kısmı bulunmuştur, yapıcı taraf, 
inanan bir lirism kuvvetle göze 
çarpmaktadır. 

Kanaatime göre, bizde blltUD 
bir edebiyat neslinin, cidden Is• 
tidatlı çalışmalarına rağmen, bu• 
lamadıkları şeyi .. Demokratik 
halk Jirismini - İlhami Bekir bu 
ıon kitabında bulmak üzeredir. 

Zaten bu ikinci devrenin en 
btlyilk muhteva hususiyeti hakiki 
demokratik halk lirisminin birçok 
omurlarını çok kuvvetle teıkiiAt• 
landırabilmesindedir. 

Eski neıil, bu işi yapmak içiD 

lnk aahasına girdiif için bir çoban --- --=-------
taıafından otlatılır, idare edlllr. s A M su N o A Düğün Evinde 

Cinayet Oldu 
ALAIYEDE ••• 

_ halk tilrinln dışını - veznini - evet 
yalıııı veznini almışb. Fakat bu 
vezinle - yani hece vezniyle .. eıld 
aealln yazdığı ıiirlerin ne lisanı, A11cak ormandaki hayvanlar bu • • • 

ıekilde bqıboı yaşarlar. Eler 
bir cemiyette çocukları himaye 
eden, bunlardan mes'ul olan, 
bunlan bir teşkillt albnda topla
yıp bu eaaı haklarını veren bir 
makam yoksa, ozaman bu çocuk
ların anası babası yok mu, değil 
bu çocukların cemiyeti yok mu? 
ıualini sormak lAzun. 

Ormanda Bir Cinavat 
Afyon, ( Hususi ) - Klltahya 

:dSylUlerinden biri ormanda odun 
keserken Afyon köylülerinden 
l.Ji.file kavga etmiı ve balta ile 
öldOrülmüştUr. 

Averofa Birşey Olmamış 
Yunan Reisicilmhurunu Sellniğe 

götürürken karaya oturan Averof 
zırhlısının hasara uğramadıiJ ha
b.u veriliyor. 

Verem, Biricik 
Düşmanımızdır 
Halkın ince hastalık dedi
ği bu afet, camiamızın 
başlıca düşmanıdır. Onun
la mücadele etmek hepi
mize borçtur. Mücadele 
şeklini " Verem Mücadele 
Cemiye~i,, nden alacağınız 
malümalla daha iyi kuv-

vetlendirebilirsiniz. 

At Yanşları Çok Heyecan- . . O ç Şerir Bir Kızı 
sız Ve Zevksiz Oldu Azılı Bır Sabıkalı Bır Gen- D ağa K a 1 dırdı 

Samsun, ( Husust ) - Son · 
haftanın at yanıları çok .1evkıız 
oldu. Koıuların neticelerini ya:d-

ci Öldürdü, Üç Kişyi 
~·, 7 , 

Yaraladı 

-· Gebze, ( Hususi ) - Meohur 
1abıkalılardan Tuzlalı Ahmet İa· 
mindekl 4erir eveU giln bir dll
ğlln eğlencesi eınaıında Osman 
isminde za valh bir Jrenci bıçak
la 6ldUrmlls, diğer Uç kişiyi} de 
yaralamışbr. Bu kanlı hidisenin 
eıki bir düşmanlıktan ileri gel· 
diği anlatılmaktadır. 

yorum: 
llk yapılan ( 1400 ) metre ko

ıuda Kırklarelinden gelen Süley
man Efendinin Somhanı birinci 
geldi. -

( 2000 ) metrede Bandırma
dan Mehmet Şllkrti Beyin Cey
l6nı birinci, Balıkeıirden Şaban 

Efendinin Snleii ikinci ve yine 
Şaban Efendinin Şahini Gçllncll 
oldu. 

ÜçUncll (2200) metre koşuya 
iştirak eden bet hayvandan İzmir
den gelen SU.leyman Ef. nin lnııl
liz atı birinciliği almıştır ki rakip
lerinden çok farklı oldup ıörD
lUyordu. 

Dördüncü. koıu (3000) metre 
idi. Altı hayvan fttirak etti. Birin
ciliği Ma11isadan relen Tev
fik Beyin Sadası, ikinciliği Balı· 
kesirden Şaban Ef. nin Gazzali, 
Uçlincülüifi ise yine Şaban Ef. nln 
Şahini almııtır. 

Yarışlardan ıonra atletizm 
heyetinin tertip ettiği mllıabaka
lardan ytiz metrede ıimendifer 
klübünden Nuri Efendi, lkJ ytıı 
metrede Tnttin Fabrikaaı klllbllıı· 
den Rilttll Efendi, dlStytls m~tre
de ldmaıı yurdu kliibUnden Ha-

Katilin yakalanmaıı hususun
da mnstantik irfan Naci Beyin 
büyük hizmeti görülmUttiir. 

Bir Fabrika Yandı 
Edremit, ( Husuıl ) - Banker 

AH Bey zade Seıal Beyin bUyllk 
zeytinyağı f abrikaımda yangın 
çıkb ve fabrika tamamen yandı. 

Bir Mavna Battı 
Gemlik, (Huıuıf)- Dalgalar 

aruında kalan bir mavna Tuzla 
civarında parçalanmak suretile 
battı. 

-;;;=n Efnedi ve bin b., yüz metre 
mukavemet yanıında Ttittın fab
rikatıDdan Murat Efendi birlncl 
gelmfttir. 4X 100lbayrak yanıında 
birincilltl Şimendif•r lklncillif 
idman yurdu ldOplerl almııtır. 

Hctmlt 

Bademaj'acı karlyeıindo to· 
pal hacının otullan namında tıç 

ıerir var. Bunlar ıeçen rftn 
Kestel köyünden on alta yqın· 
da Ali kızı Fatmayı dağa ka
çırmışlar, yirmi gün gezdirdikten 
ıonra salıvermişler ve zavallı 
kızın iımetinl berbat etmişlerdir. 
Takip neticesinde bu ıerirlerden 
birisi yakalanmııbr. Diierlerl 
aranmaktadır. 

M • .Aaim 

Aydm Sporcuları Çahşıyor 
Aydın, (Huıust)- Mıntakamız 

spor kongresi Halk Evinde top· 
landı, istifa eden idare heyetinin 
yerine yeniai intihap olundu ve 
tunlar ekseriyeti kazandılart Baki, 
Ethem Kadri, Nadir, HUınO, 
Doğan Beyler. . 

Kaptanlar Heyetine de eıkl 

Fenerli Sabih Beyle Danyal, Va· 
hlt ve Celil Beyler ayrıldı. 

B. V. 

Bahkesir Kütahya Hattı 
Balıkesir, (Huıual)- Bahkufr 

Kntahya hatbmn lnşaab tamam .. 
lanmak heredir. Hat kAnunuev
nlin ilk haftaaında lılotmlye 
açdacakbr. 

ne muhtevası yirminci asır Ttırkl• 
ldyeainin halk lirismini lf ade ede-ı 
mlyordu. Halbuki lıhami BeklP 
de. liun ve muhteva, yol 
tllrfn içi yirminci aıır halk liri,.. 
minin; bizim edebiyatımızdaki; 
ea ıtızel ve ilk nümunelerİD"' 
dendir. Yalnız, bu llirism daha 
kuvvetle, daha ayıklanmış "' 
temi.zlenmif, daha işlenmiş bit 
halde, yani teşkilAtlandırılarak 
Yerllmiıtir. Ve bundan dolayı, 
tllrln dııı, vezni de, bu muhte"' 
vaya uygun gelecek ıuretteı 
balkın ilk hece vezni kullandığı 
demlerden bugüne kadar lisa" 
nmda, hislerinde, seslerin df 
meydana gelen değiıiklik nazari 
itibara alınarak işlenmiştir. Hal• 
km hece veınine verdiği bütUll 
aulerin yaşıyan)arı, birer unsut 
olarak alınmış, tahlil edilmiş, 

tvldp edilmiı armonileştirilerek 
tqkilltlandırılmıştır. 

Bu itibarla llhami Bekirln sod 
kitabındaki vezin oekli, hakiki 
bir demokratik halk veznidir. 

lıııaml Bekir ikinci devresin' 
kunetle girdi. Temenni edelim kit 
birçok genç şarilerimiı gibi, llı. 
bOyBk muvaffakıyetini son ıııı.t' 
nffakıyeti haline getirmesin. Ç•" 
hpm, araştırsın. Yine birçoll 
ienf ıairlerimiz gibi şimdi~ed 
dehasına illn etmesin... Yirın•~ı.ı 
urdı, yirmi dört yaşın da dAP" 
ohmmuyor. 
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BABBRLI 
Kıbrıs 
Meselesi 
!vasıl Çıktı ? 

lngi_lterenin idaresi altında bu· 
huıan Kıbrıs adasında. bir müddet 
evvel biıf iıyan hareketi başladı. 
Adanın Rum ahalisi, İngiliz V d
ainin evini yaktılar, nümayişlerine 
filini olmak iıtiyen polis ve asker 
kuvvetlerini taşa ve kurşuna tut
tular. Telefon ve telgraf hatlarım 
tahrip ettiler. Kıbrısın Rum ahaliıi 
bu suretle adanın Yunanistana ilhak 

Japonya Son Karar 
Dargın - ~lm~nya 

için lngiltereye 
endişededir 

edilme ini istiyorlardı. 
İngiltere, buna rıza göstermedi. 

Asker aevketti, donanmasından 
llıühim parçalar ve tayyareler gön· 
derdi. Bu harekete önayak olan
~ tevkif edip adadan uzaklaştırdı. 
lıındi vaziyet sakinleşmiş görünüyor. 

K.ıbnıta, böyle ani ve şiddetli 
ltir hareketin patlak vermesi sebebi 
iledir? 

Kıbns rumlan, ötedenbert Yu· 
Danı.tanla birleşmek teınayOJOn• 
dedirler. İngiltere HUkiıroett de 
~unu iyi bilir. 

l 
1913 ıeoesinde, Yu~anistanı 

tilAf Devletleri ıafmda harbt 
l,tirak ettirmek isliyen lngllterc, 
adayı Yunanistana. teklif ctmlt. 
fakat Kıral Koıtantin bitaraf ka· 
lac.atı beyanilo bu teklif o red 
cevabı •ermişti. lngiltere, bu ce• 
t•P Qzerine teklifini geri aldı. 
r akat hldiseden haberdar olaa 
Franaa lngiltereye mOracaat 
~tti. Kıraliyet Hükumeti 
Kıbrit aduını herhangi bir 
devlete devretmek isterse bir 
iefa da Franıız: cnmhuriyet hll· 
ldlmetinln mUtaleasını alması rl
cuında bulundu. Buna sebep 
olarak ta Kıbrııın Suriyeye olan 
takınlıtını g~ıterdl. 

1!1~tere, F ransanın bu mllra• 
ı;•tıne "'Evet" dedi. Fakat ba 
E~et" Kıbnaın kat'ı surette in· 

E domlnyomları arasından ay
ıyacaA"a kararımn tahtimi gibi 

iJ'feydl. 
Aradan zaman geçti ve geçen 

tene, Kıbnıın Rum ve papazlardan 
lllürekkep bir heyet lngiltereye 
lidere ada rumlarımn Yunanis· 
bnla birleşmek arzusunu tekrar· 
ladı. Fakat Lort Passfildin ağzllo 
ht-ı bir ret ceYabı aldı • 

O 811n. bugDn, Kıbris rumlan 
lııgiltereye kartı muğberdirler. 

Son ıamanda mürabahacılıkla 
llltlcadele, mekteplerin asgari mn
t•kabeye tlbi tutulması bak
landa -.erilen iki karar Kıbrıı· 
bakl hareketi doğurdu. Bu • 
llun bqında avukatlar, papazlar, 
Jlıuallimler ve ıaraflar vardır. 
lier d~rt ıanıf ta yeni ·kararlar
dan mOteuir olanlardır. Kıbnsın 

Japonya 
• 
lngilterege 
Kırgın 

Cenevre, 28 - Cemiyeti Ak
vam, gelecek ayın on yediısiude 
toplanmak üzere dajıldı. Japon· 
lara da; o tarihe kadar Çin ara• 
zisinl tahliye etmesi için mnhlet 
verdL Bu karar, Akvam MecH• 
sinin ekseriyetle Ye Japonyamn 
tek bir muhalif reyile alınnuftır. 

Japonya Mecliaio daimi auaı 
oldujuadan o da bu meıelede 
reye ittirak etmiıtir. 

Meclisin Reisi M. Brlan, M•c
llsln dağılma kararını okurken 
Japonyanın, Çin arazisinde i&ın 
olmadığına dair yaptığı beyanata 
bir defa daha mızarı dikkati cel· 
botmiıtir. Eğer Japonlar gelecek 
aylı> on altısına kadar Mançurl 
araılıini tahliye etmezlerse Ce
miyeti Akvama nza olan milletler 
Japonyaya karşı boykot icrasına 
davet edilecekler. Bu, bir ihti
maldir. Fakat Bu boykotun naııl 
yapdablleceği hakkmda sarih bir 
fikir yoktur. 

Tokyoda Ne Diyorlar? 
Tokyo, 27 - Cemiyeti Ak

vam Meclisinin verdiği karar 
burada bilyük bir infial uyandı...: 
mıştır. Bilhassa İngilterenin bu 
karua i~tirak etmesi birçok me
hafilde hararetle mev:ıubahs olu· 
yor. lngilterenin, kendi tebaaaının 
emniyetini temin için Şanghayda 
hlll muhafızlar bulundurduju 
halde Man_çurideki Japon aaker
lerlııin çekılrnesini istemesi, biraz 
garip telAkki edilmektedir. 
27 k'·il·k b. 
iki 

"9 1 ır ınecliıi vardır. On 
aza ta · ·ı On lkial ~ın ı e meclise girer. 

h d
'li unı0lar tarafından inti· 

ap e ı r. çti de mtıılüman 
azadır. Bu kararlar m" b ti'l 

ll 
unaıe e e 

mec ıte rey mUıavab hAaıl ol-
muttu. Fakat tek bir mllıltıman 
azanın Rumlar tarafına iltihak 
etmeli, mevcut muvazeneyi bo
zunca kargaşalıklar başgösterdi. 
Bugnnkn karışık vaziyet te bun· 
dan hasıl oldu. 

• Kıbnı, Akdenizln Şark ku-
mını ı-:trassut etmek için en elve
rişli · ~ mevkide bulunuyor. ln
gilte ı n böyle bir mevkii kolay 
kolay elinden çıkaracağını ıan
netm~k safdillik olsa gerektir. 

Af akdendt1 Çin askerleri1ıl11 ellerinden a.lıntut sildlıları 
depolara a ölürügorlar 

İİngiliz İntihabatı 
Nasıl Oldu 
Ve Neticesi 

Londra, 28 - Kesif bir ıis 
t~ba.ka.sına rağmen halk büyük 
~·~ ıntızam ve ıevk ile intihabata 
ıştırak etmiştir. Alınan neticeler 
müntehiplerin yüzde yetmişinin 
rey verdiklerini göıteriyor. Ame· 
le fırkası, ezici bir mağlO.biyete 
uğramıştır. 

Loit Corç, M. Mak Donalt, 
Matmazel Megan Loit Corç., Mak 
Donaldın oğlu Vilyam Mak Do
nalt, başlıca muhafazakar rüesa 
kAmilen intihap edimişlerdir. 
Amele fırkası reisi Henderaon 
mağlup olmuştur. MuhazakArlar 
(6) milyon, muhalefet Uç milyon 
rey almıtbr. HUkômet taraftarı 
meb 'uslar(555)tir. Muhaf aıakirlar· 
dan (208) kişi intihap edilmeiştir. 
Muhalefet (235) azalık kaybet
miştir Mak Donalt grupu ( 13) , 
muhaf azaklr ve hükfımet taraftan 
472 Henderson grupu 49, muh .. 
telif ( 3 ) Her ıınıf liberal 
(70) Simon ,taraftal'! liberal (25)tir, 

Mak Donalt millete bıtaben 
bir beyanname netrederek duy
duğu minnettarh~ . kaydetmiş, 
memkketin kendunne yardım 
edilmesi hu3usunda .. m~etten 
istediğini mil!etin lbdn~uk bırd fl~li: 
ragatle vermiş 0 ugunun e ı 

Çin Ve ]apongaya 
Notamız 

Ankara 28 - Hnknmetimiz 
Çin ve Japon htıkümetlerine birer 
nota Yererek altında imzamız bu
lunan harpten korunma mukave
lelerinin son Çin - Japon ihtilafile 
hiçe indirmek tehlikesinin hasıl 
olduğunu kaydetmiştir. Çin, bu 
vaziyete Japonyanın sebebiyet 
verdiğini ve muahedeleri tanıma
dJğım bildirmiştir . Japonya ise 
Mançuride tecavüze oğrıyan müeı-

sesat ve tebaasını himaye maksadile 
hareket ettiği cevabını Yermiştir. 

olarak kaydetmiftir. 
Baldvin de fU beyanatta bu

Junmuştur: Milletimiz bllyllk ve 
kat't bir zafer kazanmııtır. Bu 
hal, memleket ref abı için halkın 
el birliğile çahtmak arzusunun 
ifadesidir. Milli htıktimete göste
rilen bu itimat btltnn dünyada 
derin akisler yapacaktır. 

Henderson da demiştir ki ı 
muhafazakar fırkanın manevrası 

- t .liderlerinin Umit ettiklerinden 
daha çok muvaffakıyetli olmuş· 
tSr. Parllmentoda, Amele Fırka
sına öldilrücll bir darbe indiril
miştir. Milli menfaat noktai na• 
ıarmda şu hal bir felikettir. 

Loit Corç birşey ıöylemek 
istememiştir. 

-==-::::::=======================================================================--_ Kafauıı kesersem o da 

kesilir. 

- Biri var orada, dedi, bizi gö· 
zetliyor galiba .. , Yahut ta sizin 
bir tanıdığınız ..• 
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AB, MINIL AŞK! 
MUHARRiRi : SERVER BEDi 

- Pardon, pardon... yazıyı 

lllerak ettim. 
- Antika bir yazı. Kargacık. 

burgacık. 
- Okuyun, okuyun. 
- Okumak ta kolay değil. 

•a mayıs - Biltün insanlar beni 
atlldOrilyor. Demin vapurda kah
ltabalarımı ı:or tuttum. Karıımda 
ağzı dalma açık duran bir adam. 
t>ın ağzının içinde bir cızbız 
llöftesinln çiy eti gibi yayık ..• ,. 

Söznnn kestim: 
- Bu sizin batıra defterinl.ı 

değilse ölilrllm. 
-Efendil Geberiniz. Bu habra 

"efteri, bu ipek çorap, bu para• 
lar, bu çanta benim değil. 

- Peki, peki, okuyunuz 
oku yunus. 

Defteri kapadı ve pardeallsil· 
nlln cebine attı: 

- Ne laf anlamaz adamsınız! 
dedi. 

- Haydi, okuyunuz Allabaı
kına ••• 

- Kendi keyfim için okuya· 
cağım: "6 mayıs - Canım sıkılı
yor. Bir fevkalAdelik olmazsa 
sıkınbdan patlıyorum. Tabiatim 
böyle. Ve bu tabiat yilzUnden her· 
glln, her saniye, her yerde bir 
f evkalAdelik icadetmek iıtiyorum. 
Hayabm böyle kUçnk ktıçUk bir 
çok vak'alarla dolu. Evveli, deh
şetli muzibim.,, 

- Vallhi bu ıabrlan siz yaz-

ınadınıısa kafamı keserim. 
_ Seıinizi kesaeniz kAfl. 

- O uzun iş. 
_ Haydi, kuzum, itiraf edi-

niz : Bu defter sizin. 
_ Efendi J Siz beni enayi 

yerine koyuyorsunz. İçinde yüz 
elli lira bir ipek çorap ve bir de 
samimi' habra defteri olan çanta
nın sahibi ben olayım da inklr 
edeyim? Nerede görülmüş şey bu? 

_ Fakat, bakın, defterde de 
itiraf ediyorsunuz, sizde, her an, 
bir fevkaladelik yaratmak ruhu 

var. 
_ F evkalAdelik olsun diye 

balıklara, öküzlere, kuşlara kağıt 
para saçacak değilim ya. 

- O da doğru. Peki, okuyun 

bakalım. 
Fakat bu sırada, birdenbire, o· 

muzlarımın üstünden arkama doğ
ru baktı ve gayet ciddi bir yüzle 
dikildi. 

- Ne var? diye arkama baktım. 
Kaşlarım çattı: 

Hemen yerimden kalktım ve 
merdivene doğru yürüdüm. Kimse 
yoktu. Geri döndüm: 

- Kimse yok, dedim. 
- Yukarı çıkb. 
Tekrar gerisin geriye döndüm, 

merdivenleri çıktım, sağa, sola 
bakınmaya başladım, yan kamara
lara doğru yörüdüm. Tanıdık 
bir kimseye tesadüf etmemiştim. 

Ağır ağır alt kat kamaraya 
indim. Fakat bizim kızdan eser 
yoktu. Çanta ile defteri de alıp 
götürmüş. Vay kafir vay. Beni 
aldabrsm sen ha? .. Dur! Ben seni 
ele geçirmezsem adam değilim. 
Kilçücük vapurun içinde nereye 
kaçacaksın? 

Zaten köprüye gelmiştik. Vapur 
yanaşıyordu. Herkesten evvel is
keleye fırladım ve kontrol yerinde 
beklemeye başladım. 

Kız tam biletini verip çıkar
ken peşine takıldım: 

Sayfa 6 

Gönül İşleri 

Gözlerimizi 
Nasıl 
Güzelleştirebiliru 

Dnn F. B. rumuıile Buraacı... 
bir karimizden bir mektup aldılrJ 
Mektup sahibinin kız mı yahyut 
erkek mi olduğunu tayin etmek 
biraz mUşklll. Kariinin birinci IU8ll 
ban mektup sahibinin bu Jm 
olduğunu, ikinci ve UçllncU q. 

allerl ise erkek oldutu ka~ 
tini verdi. Şimdi karlimln sualle
rine ııra ile ceYap Yereceğiım 

1 - Asrımızda kadınlar l'&t 
lerini gllzelleştlrmek için blrçolı 
çarelere müracaat ediyorlar. Ku. 
piklcrini iri ve kıvrık göıtermelı 
için rimel kullananlar, takma kiı
pik ile gözlerinin caılbeıini artb
ranlar, hatta gözlerioba içini b.
y&yan kadınlar pek çoktur. 

Eğer bir kadın lseniı g&ı ... 
rinizi gilzelleştirmek için ula 
rimeli kullanmayıniıt.. ÇUnkl rl .. 
mel kirpiklerinizi döker. Göılerle 
nize takma kirpik takmıya "'" 
yahut ta onları boyamıya salcm 
teşebbüs etmeyiniz! Zira sok.ak
larda, balolarda takma kirpikler, 
boyalı gözlerle gördllğUmUz k.e 
dmlan • ez kaza - tabii hallerile 
görecek olursak mllthlı bir 1nJd. 
sarı hayale uğruyoru:a. Siz de ayuJ 
hale düşmeyiniz! Bence en cadı>, 
en güzel gözler çapaksız, bol 
kirpikli... Şen bakışlı gözlerdJr. 

Eğer kirpikleriniz daknlüyona 
derhal iyi bir göz doktol'UIUI 
müracaat ediniz. Herhalde mem
nun kalırsımz .• 

Yukarki izahatı kari mix? bir 
kadın farzedorek vermfıtim. Ş... 
yet mektup sahibi erkek lso • ba 
busuıta - onun için a6ylenecek 
tek bir söz Yardır. 

Erkekler g6.ılerlne kadınlar 
gibi boya ıUrerler... kirpik takarw 
larsa çok gilltınç olurlar. Çelik 
bakıılı erkek gözleri en cadp 
glSzlerdir. Binaenaleyh erkekler hu 
şeyden evvel baıkıılanna ebem
miyet verirlerae gözlerini gllle). 
lettirmlş olurlar. 

2- Bahriye mektebine rtrm•lt 
için on aeklı yaıından kn~ 
olmamak lAzımdır. 

3 - Bu kısmı öğreten TD.rlD
çe bir kitap bilmiyoruz. Ecnebi 
lisam biliyorsanız, birçok eter 
bulabilirsiniz. 

- Kaçarsınız ha? dedim, Ben 
de böyle insanı yakalanın. 

GüJdü, sonra birdenbire cfddt-
leşti: 

- Peki, ne istiyorsunuz? dedL 
- Çantanızı aldınıı: ya? 
- Benim çantam değil amma 

bakbm ki ortada bıraktınız, tabi 
aldım. 

- Artık siz onu benim kava
ğuma anlatın, o çanta sizin. 

- Binim veya değil. Bundu 
sonra artık benim demektir. Al
laha ısmarladık. 

- Nereye? 
- Bu suali sormaya ne baJda. 

mz var? 
- Evet, şey ... Tabii ... Haklnna 

yok... Fakat... Bu ahbaplığımıs 
devam edemez mi? 

- Biribirimizi tanımıyoruz. 
Hemen kartvizitimi çıkardımı 
- Buyurun, dedim, adresim, 

telefon numaram, yazıhanem hepal 
orada yazılı. Beni arars~ .•• 

(Arkul vu) 
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J 
Balık esirde 
Kupa 
Maçları 

Balıkesir, (Hususi) - Geçen 
mektubumda Bahkesirde cereyan 
etmekte olan Mıntaka Kupası 
maçlannın birinci devresinin ıon 
mfisabakasını ve neticesini bidir
miştim. Bu cuma da ikinci dev• 
reye Kolordu - İdmangücü mft· 
1&bakalarile başlanmıştır. 

Hava çok güzel, Balıkesir.le 
eDder tesadüf edilir rüzgarsız bir 
rUn olduğundan umum sporcular 
memnun ve n~cli ..• 

Saat bir buçukta her iki klu· 
bftn ikinci takımları müsabakaya 
başladılar. Zev!.. '.e seyredilen bu 
maçın ilk baftaymı hakem Bekir 

Beyin İdmangücü lehine icat ettiği 
bir sert vuruşla bir bire berabere 
neticelendi. ikinci haf taymda 
Kolordu daha ağır bastığından 
2 - 3 galip geldi. 

S;.ı.at on buçukta birinci ta• 
kımlar alkışlar arasında sahaya 
çıktılar. Hakem Hulki Beyin ida
resinde dörde yirmi kala milaa· 
bakaya başlandı. İlk dakikalarda 
her iki takım mütereddit oynar
larken GUç muhadmlerinin, oyu• 
nu kendi lehlerine çevirmek için 
çok çalıştıkları nazan dikkati 
celbediyordu. Devrenin ortasına 
doğru Güçten Hüseynin nefis bir 
tWı Kolordu ağlanna takıldı. 
Biraz sonra Kadri beraberliği 

tesis etti. 
Otuz sekizinci dakikada GUç 

aleyhine penaltı oldu. Sabahatti
nin nefis bir plasesi Kolorduya 
ikinci golü de kaza..rıdırdı. Birinci 
devrenin son dakikasında Güç
lftler beraberliği temin ettiler. 

ikinci devrede favü1ler çoğal-
mıya başladı. On ikinci dakika 
da Kolorduya penaltı oldu, fakat 
gol yapılamad·. Bundan sonra 
Kolordunun merkezden ve Gücün 
sağ cenahtan yaptığı güzel hU
cumlar seyircilerin takdirini mu
cip oluyordu. Oyunun bitmesine 
iç dakika kala Kolordunun soldan 
inkişaf eden bir akmanı GUç mü
dafaası hatalı bir surette tevkif 
ettiğinden hakem firikik cezaıı 
verdi ve golle neticelendi. Bu 
1nretle müsabaka 2-3 Kolordunun 
lehine bitti. 

' 
M. Ali 

Eskrim Müsabakalar1 
İstanbul Eskrim heyetinden: 
1 - Eskrim Federasyonunun 

tasvibile geçen hafta yapılması 
mukarrer olan Harbiye mektebi 
ile Bekiktaş kulübü takımları 
arasıııdaki eskrim maçı gelecek 
haftaya tehir edilmiştir. 

2 - Bu cuma hava müsait 
olduğu takdirde saat birde Tak
ıim stadyomunda, · aksi takdirde 
Beşiktaş kulübü eskrim salonun
da Fen Tatbikat Mektebi ile 
Kumkapı kulübü takımları ara· 
ıında Eskrim Teşvik turnuvasına 

devam edilecektir. 

Sev 

.. joseph Viktor Reginalci1• 

kadar güzel ve yakışıklı bir adı. 
olmamakla beraber birc;.ok kadın\ 
tarafından delicesin~ seviliyordb.~ 
Ayni zamanda yüz kadma ken·
dini sevdiren bu adam,~ yüz ıev
gilisini de ayrı ayr! idare ediyor. 
Sanki bir tek sevgilisi varmış 
gibi, yüzlerce periyi kandırarak 
mustarih yaşıyordu. Bu delikan
lıyı herkes yüz sevgilili adam 
diye tanır ve öyle tarif ederlerdi. 
Bu güç san' atinde fevkalade bir 
meleke gösteren "Reginald,, ın en 
büyük mehareti üç kız kardeşi 
ayni zamanda sevmesinde idi. 
'"Reginald,, daki bu şayanı hayret 
cazibenin seyrini anlamak istiyen 
bir hapishane arkadaşı kadınları 
cezbetmenin yolunu ondan so· 
runca ıöyle bir cevap aMı: 

l(admları Nasıl Cezbederim ? 
- Bu yalnız bir ipnotizm 

hadisesidir. Amerikada bir darül
fünunda birçok seneler ruhiyat 
tahsil ettim. Ve bu sayede ip
notizmi öğrendim... Bu suretle 
kendimi istediğim kadına sevdi
rir ve ne istersem yaptırırım ... 
Kadınlar beni yalnız sevmekle 
kalmazlar... Ayni zamanda bana 
paralarını da feda ederler. İşte 
kadınlara kendimi delicesine sev
dirir kalplerini, paralarını, benlik
lerini ellerinden aldıktan sonra 
istediğim gibi hlikmeder, ve hat
ta onları öldürürdüm. Bana her 
şeyini feda eden kızlar benden 
ayrılmıya asla razı olamazlar iz
divaç teklif ederlerdi.,. Aramızda 
anlaşamamazlık baş gösterince 
onları öldürürdüm ... 

Kızlarla Nasıl Yaşıyor? 
Kadın kalplerine hükmeden 

Son maceranın 

kahramanı olan 
kız Mary 

J 

Genç kız annesini sorduğu zaman sevgilisi, ona annesini 
öldürdüğünil haber veriyor 

bir yaz gecesi bir evin çalısı 
altında uMary,, isminde genç bir 
kııa tesadüf ediyor ... 

T ecrnbesiz kLZ, yolunun üs
tUnde tesadilf ettiği bu çelik 
bakışlı erkeğin önünde durarak 
kim olduğumu soruyor. ''Regina~ 

Ayni zamanda yü:ı kadın ıeven 
adam! Reignald 

SON POSTA 
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Son Posta Matbaası 
~ ==== Sahipleri: Ali ~kre:n, Seli a Ragıp 
Neşriyat Müdürü; SeUın Ragıp 

bu müthiş adam... Geçen sene 

kızın gözlerine daha kuvvetli ba
karak, radyo miihendisi olduğu
nu, yabancı bir memleketten 
geldiğini... Yatacak yeri bile ol
madığını söyleyince kız onu evi
ne davet ediyor. Dul bir kadın 
olan annesi "Mek. Alice,, kızının 
yabancı bir erkekle eve geldiğini 
görünce hayret ediyor. Fakat 
çok sevdiği yavrusunun hatırını 
kırmamak maksadile sesını çı
karmıyor. Kız delikanlıya aşık 
oluyor. "Reginald,, tam dört ay beş 
para sarfetmeden onların yanında 
kalıyor. Bu müddet zarfında bir
çok geceler ve günler, ya birşey 

keşfetmek maksadile "Reginald,.genç 
kızın evini terkederek başka şe-
hirlere gidiyor. Fakat sonradan 
anlaşıhyor ki bu müthiş delikanlı 
o geceleri de diğer sevgililerinin 
yanında geçirirmiş. Bir sevgilisi 
ile birkaç gece geçiren "Reginald,, 
ötekileri asla ihmal etmez onla
ra da durmadan aşk mektupları 

gönderirmiş. 

Kıza Yapılan Sürpriz 
Klark uzun bir müddet 

"Mary,, dan ayrı yaşıyor. Bu 
müddet zarfında zavallı kız gece 
gündüz yaş döküyor.. Nihayet 
bir gün yine karşılaştıkları zaman 
kıza onu sevdiğini tekrar ediyor. 

Bir gece genç kız evine dön
düğü zaman Reginaldin şapkasım 
masasının üstünde görünce 
annesıne sesleniyor. Tam bu 
zaman " Reginald ,. kızın ya
nına koşarak annesini çoktan 
öldürmüş olduğunu haber veri
yor ... Zavalli kız feryada başlı· 

yor... Bu defa "Reginald,, genç kı
zın üstünde eski tesirini göstere
mediği için onu da öldürmiye 
muvaffak olamadan nihayet po
lisler tarafından yakalanıp yine 
kadınların göz yaşları arasında 
büyük bir meydanda asılıyor ... 

Bır 
Rica 

Gezeteniıde ve bazı ._. 
telerde okudum. Belediye ucıd' 
luğa riayet etmek lçla otel 'ft 
berber Ucretlerinde tenizlit J&P' 
mıya karar Yermif. Zannedene• 
bundan dalıa mllhim itler vardır. 
Fakat bunlan görmtlyor. Meıel&ı 

Bunlardan blrl ahçı Ye köftecUer
dir. 

Bundan bir ay mukaddeJI 
ıığır etinin okkası 80 kuruı lke• 

en ldi bir köftecide köfteni• 
tanealnf 100 paraya yiyorduk. 

Şimdi iıe buz gibi dafhf 
etinin okkası aıamt 65 kul'\lftur• 
Buna rağmen biz yine ıığır etin• 
den yapılmış köfteleri 100 parayı 
yedikten maada bir de kann aiti' 
sına tutuluyoruz. Belediyenin otel 
ve berber ncrtlerile uğr:ışacafı 
yerde biraz da bu gibi işler• 

bakmasını millet namına can •• 
gönülden rica ederim. 

KUçUkpuar Hacılnd1' 
caddulnde pe.rllklt 

M. Numa11 

Mahkemeye Gidiniz 
Azi~ dert ortağı ; 
itte sana misline ender tua• 

dilf edilir bir dert : 

Hali ve vakti yerinde bir 
adamdım. Üç, dört sene enel 
ışım bozuldu, bir ttirlll yolmı• 

koyamadım. 6, 1 ve 8 yaşlarında 
üç erkek çocok, kan, koca bet 
nüfus yaşamak için bugüne ka
dar blitün ev eşyamızı satblt. 
yedik. Hemen de albmız:da bit 

yataktan başka hiçbir şey kal
madi, şu günlerde aıkıntıyı bir 
tarafa atarak arzuhalcilik, takip
çilik gibi işlerle uğraşarak geçin• 
menin bir yolunu bulmuştuk. 

Karım 27-28 yaşlarında, Kfl• 
zel değilsede çirkin!de denemer; 
tuvalet. ıüs bilmez, babayani, 
namuıca son derece müteauıp, 
evvlAtlanna dllşkün, iyiliği seYer. 
Bu kadar zamandır yokluğa kat
lanmıştır. 

Fakat şu liç dört ay içindf 
gayet hırçınlaıtı ve bir kaç gtlıl 
evvel de eşyaları toplayarak 
ortadan kayboldu. Şimdi çocuk" 
larla tek başıma fena bir ya• 
ziyette kaldun. 

Eı, dost, makam, müessese mO
racaat etmediğim yer kalmadı, 
Hiçbir netice alamadım. Bu der
dime bir çare bulmalı. 

AD.kara 

A. N. 
Son Posta: Hunun en keathw 

me çaresi mahkemeye müracaat 

etmektir. Çnnki Kanui...u Med8' 
nide buna dair hllkllmler vardır. 

Tayyare Piyangosu Nasıl 

Keşide Edilmeli ? 
Tayyare piyango cemiyetin• 

hitaben otuz kadar imzalı bft 
mektupta deniliyor ki : 

Efendim, 

Yılbaşı piyangosunun ketfde 
sine henüz daha iki ay vardır. 

Bu iki ay zarfında herhaldf 
piyango dolaplarının otomatik 
olarak teminile keşidelerin bUX: 
dan iki yüz sene evvelki eski bit 
usul ile değil de her tara.Et• 
olduğa gibi bizde de uıeskO' 
otomatik dolaplarla icra kıhnaJJ•" 
smı rica ediyoruz efendim. 



Resminizi Bize 
"" .. 

Size Tıabiatinizi 
J •İl bq; Aiır baılı, fili •• · 

Gönderiniz, .. 
Sögligelim ... 
~ı~ K11rilmiz 

Ahit 
Bu 

Efendi Soruyordu: Kuzum 
barcketl erin el 
kurnazdır. Hi~ 
b• I 
ır t•yo ka-

rqmaz Ye ala
kadar olmu 
,2ibl 16rilal\r. 
Fakat teceı-

ildi halinde 
ıessizdlr. 

er yMe so
kulma~ mea

faatlerinde m
raftan endlp 

eder, parayı 

taıarsuf etme

sini bilir. Bq
k..a la raın a u 
itimat eder. 

Sünnet Nasıl Şeydir? 
~~~~~~~~------~~~~~=-~~ 

i? Onun Gibi Şey Küpe İçin Klzların Kulağını Delmezler 
Yazan : Z J YA ŞAKİ R rat6r~ ( Sünnet ~ den ne 

iter lııtlc.kı ma'hfaztlar anlar. Maharet göstereceğim aiye 
iti uzun uıun uzatır, bir takım 
gösterişler yanar. Fakat, (Sünnet--126-
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Sanryda ibir hazırlıktır, giffi
yor. Naciye KadınefenClinin bü
ylik like karf olası, s :aya cel
bolumm bir yaldıza tarafından 
ıom afun y ldız a işlettirildi. 
Sani EfendJ isminde gayet san'· 
atklr lbir 'für yorgancısı aa 
yatak takımlarını hazırlıyor. 
lıtan'bUldan her 

pn et'Paket 
kumaşlar, elbi
ıelikler geliyor. 
Bltiln kalfalar, 
ı • n i albiacler 
4ikmekle .mefBUI. 
~ynl zamanda, 
latanbulaakl ku
JlUDCU ( Nasip 
tAzveciyan ) ile 

e yoğ.J111 ntdalk i 
uıi)dea •bir

fak pırlanta yD
dlk.ler, cısıara 

tabakalari kol 
antmclerl, saat
ler getirtiliyor. 
Burı1ar, her'hal

& 't:ebrike ge
teeeklerc ~diye 

ec~ .. 
Naciye Kadın 

€f. -sünnet ~me-

çi) öyle değildir. Sünnet olacak 
yeri, ıöylece kıskaç ıçme aldı 
mı; şarp diye keser atar... Bir 
saniyede olur, biter ... 

Bu münakaşayı duyan Ahit 
Efendi de telaş ve merak içinde. 
Bugün Ahit Efendiye tesadUf 
;.ettim. Naci Beyle l"<>nuşuyor ve 
soruyordu: 

- Kuzum, bu Sünnet nasıl 

llyatınm beme-
ai bir operatör -~-~91iiir?'.dl.&;~ .. ~ 

ıtarafından f apıl
masını YC batta, 
ıahrap duymama· 
ıı l~in Abit Efeu-~n oayı1n ma- -~_._.-__..._.~~ı...,..ı..L-.__:Z.::.......__::._~':6. 

ımı istiyor. Fakat .Abit feendi siinnd gatağınd 
ltu .da, A'bdülhamit ile aralarında yd" ? a 
bir münak&§a zemini eşkil edi- ,e ır . 
yor. (Ameliyat), {Bayılmaj gibi Jrn- Naca ıB. cevap veriyordu t 
llmeler, A:bdülhamicfın sinıtlerıne - Efendim, haniya kızlara 
.dok~ duğu .için, bu kelimeler küpe takmak Jçin kulaiını del-
.zerınde duru:r~· . . mezler mi .. lştc, onun gibi ıehem-

~~dülhamıdın 'fıkrme ,göre, miyetsiz bir§ey .. 
- , canım.. unu için ._ aşı elitine 'bırakma1ıdır. 'Ope- Eh B 
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Şimdi -yoi mf~-iilleşmiŞti, em· 
niyetle 11erlemek imkanı ~a1ma
mıştı. Korkunç dağların dar ge
Çlllerinde s:etelerin saltanab ya· 
fıyordu. Süleyman Paşa taşıdığı 
Vezir toğlarımn temin ettiği a
habetle, Denet kuvvetine harp · ftn 
etmiş olaıı ıbu minimini salta
natlar içinden kolayıca geçebili
yordu. L'ikin Şaban ilerleye'bil
.mek i~ ge~ekülihlı. tepeden 
bmağa kadar silahlı dağ sultan· 
larından izin a1mıya mecbur olu
yordu. Bu arızalar, bu d raldamalar 
onu bir kat daha üzüyordu, fakat 
llerliyordu. ÖnUnde yürüyen ölü· 
.mft geçmek ve o ö ümfüı hedefi 
olan efendisini kurtarmak için 
iter tehlikeye l'ağmen atını koş-
buuyordu. 

* * Nihayet Bosna h.ududttna .1_ 
.. 8' gm 

mışb. ır eydaaberi devam eden 
yanş, artık sonuna ermek tizere 
bulunuyordu. Görünü§e bakılırsa 
galebe ıÖlümshı, .iuhizam, neca
ıtuı idil.. Bu neticeyi Şaban da 
~~lıy~~·k wacı .acı prpınıyordu, 
:ı~ .tÇJD ıaghyoıdu. Üvallı deli
kanlı, bir mücrim gibi azap ve 
1sbrap d.uyuyMdu. Guya efendi
ısini ölümden kurtarmak dinde 
;imiş te yapmamış gibi muazzep 
oluy.or.du. Mesafelrr•n insafsız
lığından, lllfku ve yemek gibi 
:ta'bil ihtiyaçların tahakkümünden 
Adeta oefJini mes'ul .tutuy-0rdu. 
Bu hararetli yanıta kend·sinin 
galebe etmeSile nasıl bir netice 
tahassal edeceğini arlık dUşün
ınüyordu. Padişah nüfuzunun •• 

düğün ~il yapı acak? .. 

d 
- Öyleya.. Bu, eski blr 

i tir. 
- Ama beni bayıltacaklar

~ış ... Niçin?. Ben bu düilinll 
g<;nnıyecek miyim? .. 

- Hayır efendim, siz yanht 
.anlamışsıruz.. Bayıltma fi}An yok .• 
Her halde, siz yanlış anlamıpınıı .• 
Siz, sünnet olurken biz etrafınıza 
toplanacağız. ( Olduda bittJ, 
ma.şa~l .h) diye bağıracağız.. El
lem1,!ı zı çırpacağıı. 

Ahit Efendi dUtliniiyor, dil· 
ünüyor... Bunlara hiçbir mina 

-veremiyor. 
11 Tetrlnlnvel 

Artık her şey hazır. Efendi, 
yarın sünnet olacak. 

DoktO? Atıf Beyle uzun uzun 
muşaverclerden sonra sünnet ame
liyatının ( operatör Mahmut Ata 
B.) .tar.af~n ın yapılmasına knrar 
verılmı h. R· ailn Ata B. Saraya 
gel?i· D 1·tor

0 

Atıf Beyle beraber 
Abıt E!endiyi uzun uzun mua
y~n_e ettıler. Naciye Kadmefen• 
dının nrz:usu veçhile çocuğun 
bayıltılmasında hiçbir beis gör
mediler. 
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Gece, kalfaların çoğu uyu
mamış~ı. Hepsi de tuvaletlerinin 
hazırlıgını ikmnle çalışıyorlardı 
Sabahleyin erkenden tdaş baş: 
ladı. Abdülhamit te erkenden 
kal~b. O d.a ortada dolaşıyor. 
Abıt Efendınin yatağJ cidden 
_çok _glizel oldu. Yatak takımı 
kamı!en havni .mavi atlastan. Ay~ 
rıca pembe atlastan bir de ye
dek yMgan ya~:ldı. Bu yorganın 
mulıtelif yerlerıne renkii .dantel 
ve kumaşlardan yapıl n sun'i 
gilller ve çiçekler okadar .tabii 
ki, insana latif bir banar hissi . 
verıyor. 

Ailm yaldızları par1ıyan büyük 
karyolayı, yine havai avi att s
tan kenan saçaklı büyük bir 
{Oba) cibinlik. i~ata edi~or. Dört 
buçuk metr.e ırtifaındakı bu ağır 
cibinlik, gayet muhteşem ~e taç 
ıeklinde bir başlıkla l~vana tut
turulmuş ... Karyolada bılhassa iki 
girlant yast!~ .naza~~ di~ckati cel
bediyor. Sırı, sun 1 çıçeklerden 

alhe, tetklka 
m6temayJldir. 
GilrUltticll •• 
kavgacı ol
maktan ziya

de anlaşmavı ihtiyar eder. 
« 

.f ed~ : EliBden it 

",,..,.,..,. .. "'"' 

• ususunda ihtiyati· 

gelir, meıtfe-

atlerini lhmal 
etmez, kendi· 
nl idare et· 
meslni, ezdir
memesini b!· I 
Ur. lueti .nefit 

mesaillnde ha-
ıu va kıı· 

kançbr.. Para 
briktirmek 
bulunur. 

~ 

Zeynep Hamm : 
- Fotoirafının dercini lıtemlyor -

Babayani bir ev kadınıdır 
EY idaresinde, taşralı kadrolar~ 
mahsus bilgileri vardır. lıraftan 
lÇtinap eder. Sofucndır, hayn 
sever, evine fazla merbut kalır. 

• Karilerimizden Bedia H. 
F ot~ğr~ınız, eğer bugllne 

kadar mtişar etmemit ise sıra 
'beklemektedir. Bir müddet daha 
bekledikten ıonra da intişar et· 
mezse zayi olması ihtimaline ı
naen bir diğerini -gönder:inız. 
yastıkta da (Abit) Ef. He (AbdfiJ-- 
hamit) in iisim1erinin ilk 'harfle
rinden mürekkep ve :Uz.erinde 
imparatorluk tacı :bulunan bir 
marka :var. 

Geçenlerde, Sultan Reşat ta
rafından ! ~ereke) mamulatmaan 
k~em rengın~c b üyük ve yekpare 
b~: ha1~, hedıye olmak üzere Ab
dulh ıde g-ndeı imiŞti. Bu halı 
da odaya yayılmıştı . Odada, 
fazla .eşya bıralrılmamış, 1üzum· 
suz şeylerden maadası _ç.ıkarıl
mı_şh. Sadece karyolanın ya
nında Avrupa mamulatıııdan ve 
üzerinde yağlı boya .:güzel bir 
ab1o bulunan nrif bir komodin

le :odanın esas takımından lake 
bir kauq>e, iki berjer oltu'k 
ortada da bir bizotik krlstallf 
yuvarlak bir masa kalmıştı. 

ô4 agiar oeg: Olgun ve Jaa,

zimkArdır.. G ur 
olmaz ıeye 
dırma.z, ,abuk 
danlmaz, f b.t 
~ayi olan doat• 
luğu mUşki 
ade edilir. 

riyet ve isti 
Hm ıever 

' ul 
ve merasim 
yudabna riay t 

. retile sıilrilyet:Inin tahdit n 

t ' kyidino razı değildir. Şarlatan-
Jıktan Ye nilmav.i1:1k~- 1ı 
k 

J~ w-ane nls-
etlerden hanctmez. 

ftlıırl Rı a Efe11ili: Me,ııilc· 
kate, müŞ 
1lta f aila ta
hammül eae
mez, bqkala-

raf --tmez, 

rının iraaeıe

Y:d.liMI rine uysa1hk 
-gösterir. 7.a-
rarlı ve teh1J

keli §ey1erdeo 
~il$ te n(p tir. 

saretini ia-

maz. 

ON EŞINCI 

P A:TRON KUPONU 

No. 3 
Guetem!xde on bet glinde !>lr 

ftl'meklc olduğumuz p tr .ıı.aa a o ıuı 
't'A mak i•tlyoaann ba 

Jmpoaıı kca\p uklay:ını.s ~ .ıs 
kup0:1 l.Qplayınız. PAlronları:nu• 
dan pe1l memnun olacaluıınıı. 

lPatronhr :neır-flUdlıderi ll.ı· 
ıden ltlbıtTen lata b :ıı ar l.drl .ııLa 
bir hafta, taıra karllerimh oıı 
ıh için e upon arıaı g3ndıır· 
melidirler. u .mliadet ır-..u1ıt .. 
ıonra .kuponlar kabul cdUme.1. 

(Arkau var) 

0 ~~a~~dedeny~va~l~~~=r=a~k~e~d~e~~k~m=i~ş=g=i~h~i =n=c=ı =h~~=h=u=~~==========~=~ 
nin kıymetlerini mülahaza etmi- ran duyuyordu. cir, mllteneffiz hlr bey dqğll, hclld 
yordu. Mesafeleri kısal!amad.ğ1n- . ~u ruhi leşev~~şlere rağmen bir vePr oldıığuna ıahadet ed!Jrar-

bir kordun içinde gayet ağır 
pır1antalarla işlenmiş çok kıy
mettar bir ( Maşa11ah } · Diğer 

dan, .efendisini kurtaramadığından köyun, mutat hanemde bir man- du. Acalıa bu Nezir, gUnler.deıı lıeri 
d bi 

.. t ... m Li...,_.,,d· d t d w 1 izinde koş+ .. üu Süleyman n a olayı .ıağlr r ......- 'il ....... ıyor: u. zar.a. aşı ıgmı _ an amakta gecik- .....,., • •a.t 
Maamafih durmuyordu, yine medı. Evet, lrnyde bir başkalık mıydı? .. BöyJe mes'ul bir tesadüfün 

yllrüyordn. 6n faydasız yürüylişüo vardı. Çocul<!ar, sokaklarda ko- tabıikkok edebilme.i i~in edin 
sonunda ıkarfıl<;şağı aıızara, 1uşuyordu. Mütecessıs kadın göz- ~oru~ olması liizınıdL O ece-
keodisince taayyün etmişti. O, ler!, kapı •ı:kalaı:ınd~ sıralamnıf!ı. lı'nl ki, birkaç haftadan h eri eri-

s 
_ ..ı k f d" . . İhtiyarlar agır bır cıdaiy e bil- t.ı mez bir hayal gı'bı" daı·mn ..:L_ 

araybosnaua anca e en ısının we 
cesedini ~sreceğini anlıyordu. ~ünmüşlerdi •e küçük köyün fa rıde ylirüdüj ü görülmü•tü. 

b başında çadırlar vardı, ortaların- M rt a ı·k r 
Fakat 

0 
cesedin önünde dizçöküp da da . e e ı anlı, brşısında gO-ımuhteşem bir tıtağ fÜk· ltims ü 'd· 

"Geldim, ne yapayım .ki geç eeliyordu. • 
1

!"n mı ın boı çıkması ib-ı_ald ıf d'l f d.lem k tımalınaen ürkerek kı" b" • ım ., erya 1 e :a 1 e Halk lisanında bir ktlişe var- mseye ır-
lstiyordu. Bir aylık zahmetinin dır: Milfrit bir teheyyücü ifade ~~y .10~~mıyordo. 'fa uh\ğ, 'bajka 
mükafatı 'şte o temaşa Y-e ıbu ıçm " Yüreğim ağzıma geldi ır . •sti ametten gelen ha k.1 bir 
feryat olacakb 1. derler. Şabanın dn bu manzar; •.ezıre aıl ise? .. Bu zalim hakika-

Nihayet "Glli.since. .köyü gö- karşısında yüreji a - zına gelmiş!' 1 
an!amak, o 8emde, ve o yerilo 

ıtinmüşUl, ertesi giln Saraybosııa- adeta gözüne iıınnamıyordu :· e agır bir inlı:isar olac~'k'tı? mütemadı'yen b' k ı· e Maamafih rn "k, -ogv ren e k ··• 
ya varılacaktı· Şaban, içine düşü- ır e ıme mırılda-nıyordu: z:mdı·~ Ayni z a oa şah Uze-
lecek bir uçurumun kena?'ma, gel- A rı e -şuphe c mıemek · · 

· b d · b · h · · d - .. - . caba, cab , ac:ıh ? .. mış gi i erın ır eyecan ıçın ey- Goydekı fe, kaladel:k mühim fİ} at göster icap e · :.du. 
di ve köye girdiği zaman şuuru· ~ir şah~iyetin orada kdı kaldı- Bn sebeple k~ tu bir köş e at-
nıı malik değildi. "Bu son men- gını go t · d Ş 'tan indi, or ta " """'ı bı·r k ' ,_ı unwa" s erıyor u. u mutantan J ~ J 

.1ilde, ömriinUn son demlerini id- utağ ise 0 ıtahsiyetin zengin bir ta- yan na sokuldu : ~ Arkaai a r 
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Meyhane, Meriç kenarında 
idi. Nehrin iki kenarında bağlar 
ye bahçeler uzanıyordu. Meh· 
tapstı gece, bUtOn bu renk ve 
koku yuvslarını siyah bir tül gibi,. 
ıarmııtı. Her taraf, uyuyordu. 
Y alou Meriç uyanıkU ve kendi 
omu.ılarına yaslanarak uyuyan bağ· 
lara, bahçelere aaıılc ninni ıöylli· 
1ordu. Ne g~1de h ıı yıldız, ne 
Jerede btr ıule yardı. Bu koyu 
karanlık, yardım dileneu acıklı 
1Ue dcjru ko,an altı kabadayıyı, 
ayakta dwmaktan bıkarak ansızın 
lıaretn.te i'elmit bir kllme ağaca 
lten:ıeteitU. bu ağaçlar, karanlı

iuı bağrına basarak koşuyorlardı. 
Oııları meyhaneden çıkaran 

IU, ancak iki da1' ika devam etti, 
10nra kesildi Sipahi Ahmetle 
arkada la~ timdi kılavuzsuz yol· 
cular ıı•bl koyu karanlığan içinde 
kalıvermıılerdL Yana mı gide
ceklerdi. 6ne mi ? Bunu takdir 
edemiyorlardı. Y alnıı: seıin önce 
duyulduta istikamete doğru 
Jllrflyl1orlarch. Yol, kaygandı. 
Adımlarına mfttemadiyen ya
Plf&n balçık. çizmelere bir tat 
aplığl ifliyordu. LAkln onlar, 
topratın kalbine mahmuz wrmı· 
J• allfbklan için bu ıikletten 
mntee11lr olmuyorlardı, okkalarla 
balçık çammunu topuklannda ta
flyarak ileriliyorlarch. 

Bahadlr ruhlann tabiattaki 
mtııkllllt ile tuhaf bir mlvanes~ 
leri, anlqmalan Yardır. AlelAde 
lnaanlann g&ılerinl karartan hey· 
betli irtifalar, onlar için birer 
cılız tftmıektlr. Dalga dalga aza· 
metleı•n denizler, yine onlar için 
rlzglnn yelpuelediği tehlikesiz 
çimenlerdir. Bu gibi adamlar, en 
korkunç fırbnalann utultuıunu, 
mtıtevuı bir su Kibi dinlerler, 
yıldınmlan elle tutmak hevesine 
dDterler. En iri bir kartal, hakiki 
bir bahadir için, kanadından tutu
lup oktanacak zarif bir kelebekten 
başka bİrfey değildir. Vahıi pars
lar bile onların gözllnde hırçın 
bir kediden faıla kıymet iktisap 
edemez. Bu mehtabsız gezede, 
bizim alb ceıur hovarda için sen
deleticl bir mini teşkil etmi· 
yordu. Hatti ilk dakikalar geç· 
tikten ıonra karanlığa tagallilp 
etmişlerdi, gözlerine parlak birer 
yıldız kudreti gelmiıti, artık ön
lerini ye yanlarım mllkemmelen 
ı&rflyorlardı. 

Ne in Var, Ne Cin 
Mustarip ıeıin ibıaı ettiği 

facia gibi o facianın beşiği de 
meçhul idi. Bir soygun mu vardı, 
bir baskın nu yapılmııtı, yoksa 
himayeaiı bir iffetin zail eteği 
mi yırblmııtı? Bunlann hiçbiri 
bilinmediği için kabadayılar, 
uabl bir iğbirar içinde titizleni· 
yorlardı. GUzide bir şaiirimizin 
dediği gibi hazan müphemiyet, 

Sfaan nele Mustafa çelebi katlarını çattı: Na•abreme el defdlrmek 
nabekar itidir, 

en ajır hakikatten daha mllessir 
olur. ÇUnkü "mllphem,, bir nevi 
puaudur, ağdır, tuzaktır. Hakikat, 
uçurum da olsa, pusudan munis
tir 1.. Sipahi Ahmetle arkadaş· 
larını titizlcndiren işte bu milp· 
hemlyettl, bir faciayı sezdikleri 
halde göremiyorlardı. Ellerinde 
tuttukları yardımı, muhtaç olan
lara veremiyorlardı, bundan do
layı Ozlllilyoı·lardı. 

Birinci, ikinci ye Oçllncil 
bahçeyi geçmişlerdi. Buralarda 
yalnız ıükfın, yalnız zulmet vardı. 
Ağaçlar uyuyordu, çiçekler uyu
yordu, kuşlar uyuyordu. Bahçe
leri• al açıklarında da kim
aeler yoktu. Millk ıahipleri, 

meyTalarmı ve çiçeklerini Allaha 
emanet ederek ıehirdeki evlerine 
çekilmiılerdi. Znpte Bey, bu uzun 
se11lzlikten sıkıldı. 

- Yahu! • dedi • boıuna 
tabu tepiyoruz, dönıek iyi olur. 

Sipahi Ahmet, o acı ıeıin 

duyulması tızerine denltin kendi 
mualarına teveccllh eden keskin 
nazarlarını düıünerek itiraı etli: 

- iyi avcı boı dönmez. Aya
ğımu a9ınmıyor ya, dolatınz, bu 
işin aslını anlarız. 

Zllpte Bey, kahkahalı bir 
seıle cevap verdi : 

- Biz gül babçeıinde ayı 
arıyoruz, sonra da eli boı dön
mekten utanıyoruz. Allah hepi
mize akıl verıin. 

Karanfil oğlu mırıldandı : 
- Ayağıma değil, yan kalan 

kadehime acıyorum.Zavallı ıarap, 
zavallı şarap l 

Sipahi Ahmet bu ıitemlere 
kulak asmıyarak ilerlleyordu. 
Mütehakkim bir klavuz gibi 
arkadaşlarını da ardından sürük
lüyordu. O koyu karanlık içinde 
çiçeklerin rengini bile görecek 
kadar keskin g~zlerile her ta
rafı tetkik ediyor, kulaklarile ve 
burnile de teceullıilnll kunet
Jendiriyordu. 

Bu yürilyüşle dördtıncll bah
çe de geçildi, ilkin ne bir hayat 
eıerl sezildi, ne bir facianın izi 
g6rllldn. Daha ileri gitmek cidden 
garip olacaktı. Zira bulunulan 
nokta ile meyhane araıındaki 
mesafe, hayli derinleımişti ve 
buralarda tehlikeye uğrayıp hay· 
kıracak herhangi bir ziruhun ae!li 
meyhaneye güç varırdı. O halde 
yllrilmekte devam etmek mina
sızdı. Aranılan meçhul, daha ileri-
lerde bulunamazdı. 

Seyyal Bir Gölge 
Arkadaşlan gibi Sipahi Ahmet 

te bu riyazi hakikati anladı. Ta
arruz gören ve yardım lstiyen 
mahlnkun ya gerilerde kaldığına 

biıo yakışmaz. 

yahut ses çıkaramıyacak bir va· 
zlyde sokulduğuna hllkmetti. 
Kahramanlık göstermek, dervişe 
karıı mert ve cesur görllnmek 
fıraatmın kaybolmasından dolayı 
için için hayıflandı, geri d6nmeyi 
teklife hazırlandı. Fak at bu sıra
da gözllne mUtebarrik bir cisim 
ll1'ti. Bu ciıim, önilnde bulunduk
ları bahçenin bir köşesinde kı
mıldanıyordu. Ahmet, bu müşa
hede üzerine kuvvetli bir heye
cana kapılarak haykırmıtb : 

- Hah, yakala :lık 1 
Ve çitleri kırarak, çimenleri 

çiğniyerek, gülleri tarumar ederek 
koşuyordu. Arkadaşları, onun ne 
1r&rdüğilntl ilk nazarda tefrik ve 
temyiz edememekle beraber ar· 
dına dütmllşlerdi, ayni heyecan 
ile koşuyorlardı. Biraz ıonra o 
mllteharrik cismin yanında bulu
nacaklardı ve kendilerine çamurlu 
bir yilrllyllf yaptıran vakıanın 
anahtannı elde edeceklerdi. LA
kin ini bir hAdiae, hepsini ıa
prttı, &nlerine bir kuyu çıkmıı 
aibi bulunduklan yerde du· 
raklattı ı Uzaktan r6r0nüp 
tızerine koştukları cisim, bir 
adam kıyafetine temesslll ederek 
yllrl\miye, nehre doğru ilerlemiye 
bqlamqtı. Bu y&rllyilıte ne bir 
istical, ne bir kaçış tavn vardı, 
fakat lemhatillbasarda koca hah· 
çeyl asmıı bulunuyordu. Yürür 
gibi g6rlinftrken koşan, hattı 
kotmaktan fazla bir tekil alarak 
iri ve kara bir yaprak aibi bir 
llhzada bahçeden dııarıya akan 
bu gölge, alb arkadaşın da g6z· 
lerine hayret doldurmuştu. Ka
natsız bir uçuıa benzeyen o gi
dif, hepsini sersemletmişti. F ev· 
kattabia bir mahlukun yllrflyüşil
nll seyrederlermiı gibi tahayyür 
ve teheyytiç geçiriyorlardı. 

Sipahi, Ahmet, manzaranın 

azameti karşısında bir müddet 
alıklaştıktan sonra gürledi: 

- Siz bunda kalın, kim varsa 
yakalayın, ben ıu teresi enaeleyiml 

(Arkası var) 

Güreşçilerin MUkAfatı 
l.tanbul mıntakaaı gOret heyetin

den: 23-10-1931 Cuma gilnG tevzii 
mOkifat merasiminde bulunmıyan 
zirde laimleri yazılı güretÇiler ku
Ulplerlnden alacakları reımi tukere
lerle mıntaka muvauaf kitlbl Rifat 
beye müraccat ederek 1929-1930 ıe· 
neleri mıntaka gDref biriocllilderloe 
alt madalyalarını almaları tebliğ o
lunur. 

Nihat Bey (Anadolu) , Şefik Bey 
(Aıkeri sanayi) , Münir Bey (Harbiye) 
Cemal Bey (Haliç), Mes'ut Bey 
(Anadolu) , Fuat Bey (Harbiye). 

Bugtın akaşam ISTAHBUL mmımı 
Saat 21.30 da 

Namussuzlar K~ ~ ~K 
Plyea S Perde H il il il 
AY 1 

Komedi 1 perde 
Yazanı Gerolam 

Rontta 

Tere ilme edenı 

Bedrettin 

1111 I 
Jj JI IJ" 

Yakında K AL B 1 N S E S 1 

Akit 
Bursada ipek fabrikatörlerin

den Ferdi Bey kerimesi Nermin 
Olga Hanımla Matbaacılık ve 
Neşriyat Türk Anonim ıirketi 

Mildilrf Umumiıl Ulvi Beyin akit
leri Beyoğlu Dairei Belediyeıl 
evlenme memurluğunca icra kı
lınmııtır. Tarafeyne saadetler te
menni ederiz. 

R A D 

Bugün Hepiniz 

MAJIK 
SiNEMASINI teşrif ve kemali 
muvaffakıyetle gösterilmekte 
olan JOHN BARRYMORE'un 

muhteşem şaheseri 

TAÇ DEViREN 
JENERAL 

Filmini görmelisiniz. 
JOHN BARRYMORE, Preu 
KRİSTIY AN sıfatile tallln 
yfikselttiği... Ka!;- kırıc-J " 

baı ezici bir aakerc!ir. 
Sizi faşırtacak harp ıahnelerL. 
Cesurane ıOvarl hücumları qk 
n kin için dlSvüşen aakerlerla 

şecaatini ıeyredecekıinlz. 

y o 
Bu Akşam Radyoda Neler Dinliyeceksiniz? 

lstanbul 30 T qrlnievvel cuma 

18 - 19 Gramofon konseri 
19,30 • 20,30 Nermin ve Vedia 

Hanmlann iştira• 
kile saz heyeti, 
Anadolu Ajanıı. 

20,30 • 21 Dartilbedayi aan
atkArlarından Ha
ilde H. tarafından 
monolog 

21 - 22 F. lncl Hanımın 
fttlrakile muhtelif 
şarkılar. 

22 • 22,30 Studyo Tango or
keıtrası. Borsa ha· 
berleri 

30 Teşrlnievel Cuma 
Heilaberg - [276 metre, 75 

kilovat] 19 İspanyol şarkıları, 
19,45 Gönigsberg opera orkestrası 
tarafından konser, 21,25 Nahbern 
piyesi. 

Mnhlaker - [ 360 metre, 75 
kilovat ] 19,30 Esiyeranio, 19.4.5 
Frankforttan naklen konser, 20,45 
tarihi müsahabe. 22: Frankforttan 

naklen salon orkestrası, 23: Danı 
havaları 

Lemberg - (380 metre, 16 
kilovat] 19,30: gramofon 19,4.5 
Varşovadan naklen musikili musa
habe. 

Bnkreş - [394 metre, 16 ki
lovat] 20: Radyo darülfünunu, 
20,20 musahabe, 21 flüt solosu, 
21,30 musahabe, 21,45 klavye. 

Katoviç - [ 408 metre, 16 
kilovat ] - 19,45 Varşovadan 

naklen musikili musah~be, 23 
gramofon, sonra dans havaları. 

Roma - [441 metre 75 kilo
vat! 19,50 gramofon, 20,10 radyo 
gazeteleri, 21 (Verdi) nin Trou
badour operası, ıonra gece haber-
leri. 

Perag [484 metre, 5,5 
kilovat] 19,20 Brautbeverber piyesi, 
20,55, radyo gazetesi, 22 son ha· 
herler, 22,15 mektup kutusu, 22,20 
gece konseri. 

Viyana - [517 metre 20 ki· 

lovat] 20 Anıerikadan Transmia70Q 
20,15 mandolin konseri, 2ıl,36 

Viyana Musiki Cemiyetinin JDl. 
sameresı. 

Peşte - [550 metre, 23 k!»
vatJ 19 opera muganniyesi lı.o

rittein konseri, 19,30 lınre Ma
cari musaıneresi, 22,10 Macar 
darülfünunlan hakkında Fran ... 
ca bir müsahabe, sonra kon1e1. 

V arşova - [1511 metre. 158 
kilovat) 19,10 gramofon. 20 mu-

sahabe, 20,10 senfoni, 2.3 danı 
havaları. 

Konigsvüsterhavsen - (1635 
metre, 75 kilovat] 19,25 isçi db., 
yası hakkında bir konferans, 19~ 
Varşova istaayonunun teşrinisani 

programı hakkında bir müsahahe, 
20 Amerikadan Transmisyon, 22,15 
şen gece. 

Günün Takvimi 1 
BUGÜN - 30 teşrinievvel931, 

Cuma, Rumi 17 tqrinievel 1347, 
17 cemaziyellhir 1350. 

GÜN~ - Doğup 6,2 Bahp 
17, lO. 

NAMAZ VAKiTi.ERi - Sa
bah 4,58, öğle 1 l ,58, ikindi 1 G,49, 
akşam 17,10, yatsı 18,43. 

GELENLER - Balkan ma
rahulan ve Yunan gazetecllerl 

Ankaradaa phrlmlze r.JmJt
lerdir. 

AL KAZAR 
ALEMDAR 

ARTlsTIK 
ASRI 

EKLBR 

ELHAMRA 

ETUV Al. 
FERAH 

GLORYA 

KEMAL 8. 
MAjlK 

- Manuell 
- Çılırıa macwa 

- DreJfll• 
- Kızıl kılıç 

- Milyon peflade 
- Pr..... •mriıals 

- Atk çocufq 

- KonHr, YUJ•t• 

- MahkGmua lua 

- DUs dabaala but& ...... 

- Taç deYlr• Jen....a 

MELEK - PreHe• emrlnt. 
MiLLi - Bumenln kıymeti 
OPERA - Dreyfll• 

ŞIK - Mut melek 
ÜekDdar HALE - Hicran 
DAR0ı.BEDA YI - NamuHmlar 

7 Tetriniıani cumaatesi günü •aat 18,30 da 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Parl• Konıervatuvarınıa en methur e_iyano mualliml 
ROBERT CASADESOS 
Ta•afından ye Ane bir konıer verilecektir. 

GL2~X~'daBOYOK GALAALBERT PREJAN ANNA BELLA Box muhitinde cereyan eden 
CONSTATN REMY b• k h"kA •• 

ADITH MERA ır aş ı ayesını musavver 

B A s K 1 N filminde 
ilaveten A TIIK yeni programında ve FOX dünya havadisleri. Mösyö LAV AL'in New Y ork'a 
müteveccihen hareketi. EDISON'un vefatı, Quai D'Orsya sergisi. v.r1er1a1s1 ıımdıdôssÖed:!~uıea«!!d!;: TeL a.o. 1656 
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Poliı memuru Veyd, profe
s&rlln söziinll kesti : 

- Bir dakika müsaade huyu· 
runuz. Bu makine hakikaten ıizi 
ve muavininizi görünmez bir hale 
mi koydu? 

Profesör hayretle : 
- Tabii değil mi? dedi. De· 

diğim Alet, daha dün sabah bu 
gazeteci efendilere göstermiş ol· 
duğum aletin büyükçesi idi. Ma-
kine Greyin sırtında iken muavi
nim hiç görlinmüyordu. Ben de 
muavinime görfinmüyordum. Bu 
tecrübeleri ikmal ettikten sonra 
ikimiz de çok yorulmuştuk. 

Muavinime izin verdim. O 
gittikten sonra ben de aleti kilitle
mek Uzere iken arkamda bir ayak 
ıesl işittim. Döndüm. Fakat yarı 
dönmüştüm ki başıma müthiş bir 
darbe indi. Kendimi kaybeder· · 
ken elimdeki Aletin çekilip alın
dığını hissettim. Ondan sonrasını 
bilmiyorum. Bundan bir saat 
kadar evvel kendime gelince 
Müdftr Elzoversi baş ucumda 
g8rd0m.,, 

Polis memuru Veyd, düşün-
celi, dUşUnceli sakızını ağzında 
çevirdi ve Müdiire dönerek: 

-
1 
Ya ıiz Efendim, buna 

no diyeceğiniz var? dedi. 
- Korkarım ki pek büyük bir

ıey Ulve edemiyeceğim. Profesör 
Grantamın dün gece geç vakte 
kadar çalıstığını biliyordum. Ken· 
disile görüşmek istiyordum. Bu· 
raya geldiğim vakit, zannedersem, 
saat Oç raddelerinde olmalıydı. 
içeri girdiğim vakit profesörü 
yerde baygın bir halde buldum. 

Evveli doktora, sonra da 
poliae haber gönderdim. 

:- içeriye girerken bir kim
senıo dıpn çıktığım gördil
nll.z mn? 

' . 
- Hayır! 
- Fak at prof eslSrll ziyaret 

etmek için sabahın liçU biraz da 
mlinaaebetsiz bir ı.aman değil mi? 

Bu sual Oıerine Dariilfilnun 
müdtırn biraz şaşırır gibi oldu. 
Evveli profesör Grantama, sonra 
da poliı memuruna baktı. 

- Grantamı ziyaretimin esba· 
hı gerçi husuıt bir mahiyette idi. 
Fakat artık bunu size söylemek· 
te bir beis ıörmilyorum. Açıkça· 
sı, Grnntamın bu keşfi ve tecrli· 
besi hakkında akşama doğru, ol· 
dukça Uziilmüştüm. Kendisinin 
namusuna tamamen emin olmakla 
beraber, bu keşfin daha ziyade 
0 Sansasyon ,, mahiyetinde oldu
ğundan ve bunun da Darülfü
nunumuzun namı üzerinde fena 
bir teıir icra edeceğinden kor

kuyordum. 
Onun için, meselenin her 

turlll tenkitten vareste kalacak 
bir hale gelinciye kadar ilani 
hususunda teenni ile hareket 
etmesini tavsiye etmek isti· 

yordum ... 
Veyd tasdik etti : 

- Pek haklısınız efendim. Bu 
Grey hakkmda ne diyeceksiniz?,, 
Tekrar profesöre dönmUştU. "Ü 
gittikten sonra tecavüze uğradı
ğınızı söylemiştiniz.,, 

- Evet, amma, bundan do· 
layı mütecavizin o olması lazlm· 
gelmez ya? Grey ta bidayetten· 
beri bfitün zamanını bu işe has
retmişti. Kendisi her nekadar 
görünüşte sakin ve barit idiyse 
de hakikatte tamamen şayanı 

itimattır.,, 
- Nerede oturduğunu bili

yor musunuz? 

Sayfa 9 
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- Tabii. Buradan birkaç 
yüz metre ötede, meydan!ığ;n 

bu köşesinin karşısındaki kö ... ede 
heyeti talimiyenin ikam;tine 
tahsis edi!en binada dairesi 
vardır. 

Veyd, polislerden birini çağırdı 
ve kulağına birşeyler söyledi. 
Polis odadan çıkt:k'fan sonra, Veyd 
tekrar profesöre döndü. 

- Grey, sizin bu iletinizi ta-
mamen biliyordu. Bunu ondan 
başka hiçbir kimse kat'iyyetle 
bilmiyordu. Diğer taraftan o 
aletin bir insanı görünmez bir 
hale koyduğunu da biliyordu 
Sonra cinayet hayatına atılacak 
bir kimse için böyle bir aletin 
temin edeceği kuvvet ve kudre-
ti de takdir edebilirdi. Hatta dün 
küçük mikyastaki tecrübenizi ya
parken müdür de böyle bir müta
leada bulunmuş idi. "Şu halde 
Greyin buradan, sizin yanınızdan 
ayrıldıktan sonra tekrar yavaşca 
llboratvara avdet ederek sizi 
drması ve aleti alıp sıvışması 

a gayri kabil değil ya? ,, 

Grey Dairesine Dönmemiş 
Profeso''r G t d" il d"" ran am uş o u: 

F k
-t GEvet, hakkınız var, dedi. 

a a reyi ta 1 . • • nıyan ar ıçın böyle 

Aleti Çalan Adam 
Çok Meharetle 
Hareket Etmişti. 
Böyle Bir Adamın 
İnsanlar İçin Müt
hiş Bir Tehlike Ol
duğu muhakkaktı 

bir fikir beslemek kabil değilt,, 
V eyd susmuştu. Aklından bir 

şeyl geçiriyordu. Fakat yeni bir 
sual sormasına vakit kalmadan, 
gönderdiği polis memuru avdet 
etti ve yavaş sesle Veyd'e 
birşeyler söyledi. Bundan sonra 
V eyd tekrar profesöre döndü: 

-Öyleyse nasıl oluyor da Grey, 
buradan gittikten sonra kendi 
dairesine avdet etmiyor? Hatta 
dün sabah çıkalıdanberi evine 
dönmüyor? 

Karton telaşla . atıldı: 
- Ne dediniz? Öyleyse Grey .. 
Profesör Granhnanın çehre· 

sind~n hayrette ve sıkıntıda 
oldugu görülüyordu: 

, - Grey cani bir tip değil
dı, dedi. Onun~ bu işi yapmış 
olmasına kafiyyen ihtimal vere· 
mem. Yine her halde kapıy• 
açık bulan ve heni illeti kilit
lemek üzere oJduğumu gören 
bir hırsız girmiş ve bana dar
beyi indirerek makineyi alıp 
götürmüştür. Bu, daha varittir.,, 

Grey olsun, başkası olsun 
• dediğiniz doğru ise - şu and~ 
Nevyork sokaklarında görünme
den dolaşan bir cani var de-
mektir. 

(Arkaaı var) 

Ermeni Komifecilerinin /ç Yüzü 

Cihanı Ve Kendi Millet ... 
lerini Nasıl Aldabyorlar? 

Bir Ermeni suikastçisinin ıeçen
lerdc Romanya vapurunda intihar 
etmesi, Ermeni komitecilerinin hala 
gizli emel beııledikleri hakikatini bize 
bir defa daha öğretti. Bunların faali
yet ve maksatları hakkında "Haki· 
":iyeti Milliye gazetesinde' çayanı 
dıkka~ bazı yazılar gördük. Efkiirı 
umumıyeyi tenvire hizmet eder ka
naatile iktibaa eJiyoruz: 

* Herant Canikyan ismindeki 
tipik ermeni komitecisinin, bir 
vapurun aptesanesinde kendini 
cezalandırması hadisesi, münferit 
ve arızi değildir. Ermeni (Taş
nak) Kürt (Hoybun), Türk (Yüz· 
ellilikler) ve fı!satçı Garp emper· 
yalizminin ''istismar,. teşkilata 
arasında yapılmış bir ittifakın 

zincirinden kopmuş kanlı ve iğ· 
renç bir halkadır. 

Müstakil ve tam millet hakh 
Türkiye Cümhuriyetinin kuruluş 
ve bakasında kendi menfaatlerini 
tasfiye edilmiş gören bu Osmanlı 
imparatorluğu artıkları kaybolan 
eski menfaati yeniden ele geçir-
mek için, bir ittifak perdesi altın
da, biribirlerini istimsar etmekte 
dirler. Emperyalizm, Ermenileri, 
Ermeniler, Kürtleri, ve bunların 
her üçü bir arada da soysuz 
Yüıellikleri istismar etmektelidir-

ler. Sıraya dikkat edilece~ olursa, 
kimin neyi kime sattıgı, iyice 

anl3şılır. 
Hudutlarıınızı s~r~n ve gövde-

mize nilfuz etmek ıçın en kUçük 
fırsatlardan istifade ~den hu il· 
tihap, elebaşının ya~ı empery~
lizimin altınları sayesınde, organı
zasyonunu tamamlamıştır. itte 
unsurları: 

1 _ Dünyanın hllyük mer· 
kezlerinde oıunta:ıaman neşriyatta 
bulunarak, oıazlüm rolU oynamak. 

2 _ Tabancalı ve bombalı 
suikastlcr tertip ederek, Türk 
milletini başsız bırakmak ve ter· 
rorize etmek. 

3 - Şarkta çete akınları ha· 
zı .. lıyarak dahilde hükumetin nU· 
fuzunu kırmak ve milli hazineyi 
zarara 1ok01ak. 

4 - Dahildo iki tUrlll irtica 
unsurlarını oıuntazam telkinlerle 
işlemek ve içimizi çürütmek. Bu 
irtica unsurlarının birincisi kara· 
aoftalıktır ki, milli Tarhğı "4eriat,, 
namına inkar eder. ikincisi de be
yaz ıoftalıktır ki, milli varlığı 
emperyalist garbın para kudreti 
namına inkAr eder. 

işte bu yazılarmızla, medeni 
insanlığın gözleri önüne, bu fesat 
ve kast şebekesinin prensiplerini, 
1ıayeJerini, metotlarun YO prog• 

Bu Sütu_n_d_a_Hergün 
ı~---------------------- Yazan: Laigi Pirandello 

Türkçe_qe çeviren: Şt1msi Talip 
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Vak'a bir İtalyan ai)esi içinde 

geçer. Babanın adı Abele Monodur. 
Zayıf, yeşil renkli bir adam. Kızının 
iımi de Dreina... Evin hanımı, 9uh 
ve güzel bir kadın. 

Fakat kocasile daima kavga edi· 
yor. Arada işitilen sözlerden kadının 
" Annenden vakit kalmıyor ki küçük~ 
Dreina et, yumurta yesin 1,, diyor. 

Küçük, annesinin iyi bir ev kadını 
olduğunda tereddütlüdilr. Fakat bu 
sözleri duyması, onda annesinin lyl· 
Jiğine delalet eder gibi bir hia do
ğuruyor. 

Şimdi asıl felaket, hergün ka
rısından, evin küçük ve mahdut 
bilfü1çosunda bir kişinin "fazla., 
olduğunu, boş yere, başkalarının 
ekmeğini yiyerek, yaşadığını işit· 
ti. Bu "fazla,, gelen insan da ken
di ihtiyar annesi idi! Abele 
Nono karısının bu acı sözlerini 
işittiği zaman gözleri dönüyor, çıl
dıracak gibi oluyor, eline geçen 
her şeyi kansının yüzüne fırlat· 
mak istiyor.. Hayır, hayırr Anne
si "fazla,. değildi, yabancı değil
di! Onun da eve gelip oğlu ile 
beraber yaşaması kabil olsa ih
tiyar kadın hiç bir bar teıkil 
etmiyecek, üç kişinin yediğini 
dört kişi yiyecek. Fakat ... 

Bir gün iiinden döndüğü zaman 
ihtiyar annesini bir köşede bil
zülmü,~, karısını da sesinin bütün 
kuvvetile haykırmakta olduiu 
halde bulmuştu. " Ya o bu 
evden gider, ya ben!.. ,. Sonra, 
bu sözleri söyleyip, genç kadm, 
hiç bir an!aşmaya vakit bırak
madan o hiddetle evinden çık
mış, evli bir kı.z kardeşinin 
evine gitmiş, orada bir ay kal· 
mıftı. Küçük olmasaydı, Abele 
Nono onu gidip aramamağa, tek· 
rar evine avdeti için rica etme
meğe yemin edecekti· fakat ' . ' 
yavru !ağın her gün annesini arı-
yan bakışlarına, onun için için, 
gizli gizli ağlamalarına dayanamı· 
yordu. Sonra, ihtiyar annesi de 
bu hoıluğu görüyor, torununun 
bütün kederini hissediyordu: 
"Yavru için annenin ne demek 
olduğunu biliyorsun, Abele .. 
Sonra görüyorsun ki evde bir 
boşluk var. Ben artık eve baka· 
mıyorum .. Çok ihtiyarladım .. ,, 

Ogün kansını evinden uzak
laştırmıya sebep olan kavganın 
nasıl çıklığım bir tllrlU anlıyama
mtştı. İhtiyar kadın gelini ile 
aralarında hiçbir şey geçmediği· 
ni temin ediyordu: "Y alnaz eve 
girerken benim ona fena fena 
baktığımı görmüş, ona kızmış .. 
Sen gelmeden birkaç dakika 
evvel eve dönmüştü; ben de o 
zamana kadar nerelerde kaldığı· 
nı şüpheli bir bakışla sormuşum 
da ona kızmış.. Ona baktığımı 
bile iyi batırlıyamıyorum.. Hayır, 
ondan şüphe etmiyorum .. Fakat, 
sen de anlarsın, benim oğlum· 
ıun, o da benim gelinim, biraz 
dikkat etmiye mecburum.. Benim 
gözlerime, fena bakışlarıma ta· 
hammUI edemiyormut; kimse ona 
karıtamazmış .. ,, 

Karısını tekrar evine getire· 
bilmek için annesini başka bir 
eve, fakir bir aile yanında bir 
odaya yerleştirmiye mecbur ol
muştu. Burası şehriden tama· 

ramlaını sermek ~ istiyoruz. Ta ki, 
biri milletin istiklalini muhafaza 
~ve takviye etme mellerine kartı, 

"cihan haydutluğu,,, nasıl iğrenç 

tuzaklar kurar, ıcöralla. 

mile uzak, susuz ve işıksız, 
fakir bir evdi. Geceleri, o kil· 
çük, rütubetli ve çıplak odada 
k~çük bir gaz IA.mbası yanıyordu. 
Rutubetin tesirile tavanın eski 
tahtalarını örten kireç, kilçük kar 
parçaları gibi yere düıüyordu. 
"Geceleri uyurken de, hep başı• 
ma, yüzüme yağıyor .. ,,, Zavallı 

ihtiyar kadın, bunu, gülünecek 
birşeymiş gibi, dudaklarında ha .. 
fif bir tebessümle anlatıyo:r-, 
sonra dar ve eğri omuzlarını 
kaldırıyordu: "Ne yapayım? .. ,. 
Halinden şikAyet etmiyordu ; fa• 
kat o çıplak, buz ırihi odada, 
o siyah demir karyolanın, eski, 
kırık masanın iki hasır sandalye• 
nin arasında kimbilir gtınler ne 
kadar sıkıntı ve zorlukla ıeçl• 
yordu. 

Pencereden görünen geniş Te 
uzun tarlalar okadar soğuk, 
okadar renksiz ve ruhsuzdu ki 
'h t ı tiyar kadın hiç dışarıya bak• 
mamayı, eıki, kırık mobilyalar, 
arasında oturmayı tercih ediyor
du. Evin tam karşısında şimen· 
diler istuyonu vardL Sabahleyin 
erkenden gece geç vakte kadar 
trenler uğultu ve gtirllltiller ara
sında gelip gidiyorlar, ek· 
seriya kesif duman kütle!eri bil· 
tün evi ihata ediyor, birkaç da· 
kika nefes almak, ortahğı gör
mek kabil olmuyordu. 

Sonra gecenin korkunç süku
neti başhyoı, ihtiyar kadın uy• 
kusu gelinciye kadar kilçük gaz 
limbasımn vızıltısmı dinliyordu. 

ihtiyar kadın bntnn gfinUnO 
odada, siyah boyalı demir yatağın 
yanında, hazan da pencerenin 
önilnde, siyah bir mendille örtülll 
başı eline dayanmış, öylece geçi• 
riyordu. Bir dilencinin aadaka 
beklemesi Fbi, ihtiyar kadın da 
orada son dakikalarını bekliyor, 
kendini arbk topraiın ebedi ıU
kiine~ine çok yakın hissediyor, 
o soguk odanın karanlık bir ka ... 
ıesinden gizli bir kapının açıl• 
masım, giıli bir elin onu karan .. 
lıklara davet etmesini bokliyordu• 

Yalnız ozaman okurkunç oda· 
dan, rutubetten, yalnızlıktan kur
tulmuş olacaktı. Fakat bukadar 
sabırsızlıkla beklediği o el görün• 
müyor, onu davet etmiyordu. Öyle 
zannediyordu ki vakit durmuş, 
ilerlemiyor, ölilm de onu o kUçUk 
karanlık lodada unutmuş, bütilo 
eşyalar ona hayretle bakıyorlar, 
orada hlll niye oturduğunu 
halA niye yaşadığını soruyorlar: 
Zavallı kadın bütün bunları hisse• 
diyo~ ve hAll yaşadığından uta• 
nıyordu. Artık çok yqamıştı; fazla 
yaşamıştı. 

Bütün hayatında her şeyini 
b~şkalarına verdikten sonra şim-
d~ b?y~e herk;s tarafından terke
dılmıştı. ~endı evlidına bile ağır, 
f~zla gelıyordul " Hiç olmazsa 
b~r az yünüm olsa da kllçüge 
~ır cek~~' . bir, iki çorap 
orsem... Hıç olmazsa bir şey 
getirmek, ihtiyara küçük bir meş
gale temin etmek kabil olamamış
b. Bütün bunlar onu çıldırtıyordu. 
Sonra küçük yavrunun her defa, 
akşam üstü onu ziyarete gelişi 
ihtiyar için bir saadet olmalıydıı 
bilAkis bu onun için büyük bir 
azap teşkil ediyordu. 

(Sona Yarın ) 
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Et ~e '!ellinde aerdedt..._ 

.._. mOtalealar w cW.l• 
klıar MUmi, dejtWi. o_. 
tum -.ı '•n boa f•mdaJarla 
~ Deni ilaıaa çal"aNk ..&atayor
ea. 1\PJ>eyim daba evvel mat
IUp olıaufhı :ye destuma ıbu saha
da muzaharet ediyordu. Her iW
• de benden dalla bwetli, sağ
lam, daha müteşebbisti. Arkada
fllll lÇOk ann 1111esafeteri harikuli
de bir aiiratle koşar, ayni zaman
da da yiiksek atlamada dahi feY
bliddik'ler gösterirdi. 
Herh~ bir bedeni cezaya 

tahammülü vardı. Muvaffakıyetle-
rini bana :sıksık anlatıyordu, ben 
de bir insanın kendisinde mev
cut olmıyan kanatleri diğerinde 
gördüğü zaman hissettiği hayran
lık ile dinlerdim. Bittabi bu din
leyişte ona benzemek auusu da 
vardı. 

Ben pek az koşabilir, pek az 
atlıyabilirdim. Niçin onun kadar 
kuvvetli o'lmıyacakbm. Diier ta
raftan cesur da değıldim. Hırsız, 
fCYtaD ve yılım korkusu beni sık· 
sık işgal ederdi. Karanlıkta bil
hassa .:haşyet Iİçinde kalırım. 

Lambaaız uywnakhğnn hemen 
hemen :mümkün değildi. Çünkll 
bir taraftan yılanların diğer ta
rJtan tumzlarm bir üçüacü ta
raftan da teftanların geldiklerini 
tahayyül ederdim. Bütün bu kor
kuları yam'bapmda yatan ~evceme 
nasıl söyliycbilirdim? OnllD ben
den cesur olduğunu biliyor ve 
lıundan da utamyorClum. 

Dolhm benim bütün dfla
nmı bilir, kendi ıhesabıaa avucu
nun içinde diri bir yılanı tutaW
kıceğiul, iar11Za meydan okaya
hileceiiai ıve -hayaüttan da 
koı4roaacbimı sdylerdi. Batla 
launlar bittabi kendi lddiaaana 
göre et ile tagadr1inin neticesi,& 
O sıramda berkeaiıı atzmda 
meşkur bir prkı vardı. güftal 
elin babnmdadır. Sia de ~ 
leyim .: 
-ingmz, cöçlüdiir, laJyntlklir 
K.oii&ülr. Hffttiiyi .ailrür altArür 
V.ücud11 .aa,jla.m, ıboyu uzundur 
Çünkü hergun domuz eti yer. 

Arkadaşımın saydığı sebepier 
benim &erimde de tesir yapmak· 
tan hali .ktlınadı. En nihayet 
mağlup elclum. Ben de etin vücat 
iizcrinde ••lalı "ericC bir tem 
yçacağını, ."adalelerime kuvvet 
v.ereceğini düşü miye ıbaşıladım. 
Bu memleket halkı da et yene 
tngiizleri ıtarda muvaffak ola
bilir, eliyorum. 

En oiha_yet yapılması icapeden 
bu tücrübe için kati bir gtın 
tesbit edildi. 

J-iindistanda en mülıim mez
heplerden bir tanesi (Vulnavaa} 
diğeri ek (~lrinism) dir. Her ikiıi 

Ganıli, son Lontlrtı Yu11arl11k M11sa kon/•r11nsına giderle.en, 
ıemitl• raset yapıyor 

de et yimeyi meneclerler. Bil· Etle karıtık çetit çqit lezzetli 
hassa bu sonuncu mezhepte her· yemekler yapmıya ve bu yemek-
hangi bir 1ıayvam &ldt\rmek ted- leri bana ıüslU bir tekilde ,a ... 
detle yasaktır. Bu itibarla bu iki termiye koyuldu. En nihayet bu 
mezhebin salikleri et yemezler. yemekleri yemek için ilk tecrll-
Bu kaideye taassupla ınerbuttur- bede yaptığımız gibi tenha bir 
lar. Bittabi ailem de bu kana· derenin kenarını deiil, fakat 
attedir. 

Binaenaleyh et yediğim tak
dirde ebeveynimi ıiddetle mllte· 
essir edeceğimi bilmez değildim. 
F ak:ıt kafam " ıslahat ,, fikrine 
sa plan mıştı. 

Bu et yeme meselesinde da
mağın okşanması mevzubahis de
ğildi. Etin herhangi bir lezzeti 
oJabileceğini hatırıma bile getir
memiştim. lıtediğim ıey sadece 
vatandaşlarımın İngilizleri mağlup 
edebilmeleri için onlar kadar 
kuvvetli olmalarmdan ibaretti. 
O dakikaya k adar bir milletin 
kendi kendini idare etmesi dns
turunu henüz işitmemiştim. Fakat 
11 Hiirriyet ,, kelimesinin ifade 
ettiği manayı biliyordum. H'ntli
ler arasınaa 11 Islahat 11 yaFmak 
arzusu bir cinnet halinde gözle
rimi bürüın ilştü ve hareketimin 
a'izli kalmasını temin ettikten 
ıonra bu bidiseyi ebeveynimden 
saklaman:n yalancılık olrnıyaca

ğını düşünmüştüm. 

masası ile sandalyaıı ~ ~
mel bir lokantayı intihap ettik. 

Arkadaşım bu lokantanın sahibine 
meseleyi mahrem bir surette açtı. 
Bu tarzı hareket te daha iyi bir 
netice verdi. Ekmğe kartı hi11et· 

tiğim istikrahı yendim. Keçilere 
acımaktan vazgeçtim ve doğrudan 
d r. ğruya et yemeğini olmasa bile 
et ile karışık pişirilmiı yemekleri 
hazmeder oldum. Bu hal tam bir 
sene d evam elti. Faka t bu çeıit 

ziyafetleri 12 d efadan fazla yap• 
mak kabil olmadı. ÇünkU lokanta 
hergün serbest değildi ve biz de 
hazan pahalı et yemekleri hazır

latmakta müşkülata duçar oluyor
duk. Kendi hesabıma param 
voktu. Masrafı daima arkadaşım 
görliyordu. Bunun membaınını bil· 
miyordum. Fakat beni ete alıştır
mıya yemin ettiği için icap eden 
parayı her zaman bulduğunu 
görüyordum. F.akat tUpbe yok, 
dostumun membaıda mahdut 

olacak ki lokantaya devamımız 

gittikçe aeyreldeşmişti. 

( 1vJD badi yaran ) 

Fransa Ve 
Bulgaristan 

Beklediğimiz gün geldi. Ha
leti ruhiyemi tasvir etmek mftm
ktindür. Et yemek suretile iste
diğim ıslahata şahsan başlamış 
olmak arzusu bir taraftan, bu 
hareketimi bir hırsız i1bi sakla
mak mecburiyeti ise diğer taraf· 
tan beni sanıyordu. Bu iki tesir· 
den hangisinin d3ha fazla oldu
ğunu söyliyemiyeceğim. Arka-
daşımla şehrin haricinden geçen Sofya - Fransa Hükumeti, 
derenin · kuytu bir kenarına Fransız maHarma karşı Bulgais-
gittik. Eti hayatımda ilk defa ola· tan gümrük resimlerini indirirse 

rak orada gördüm. Yanımızda Fransa reji&i için lazım olan tü-
lngilir. usulUııe göre hazırlanmış tünün ıBulgarisaudan tedarik edi-
l>iraz da ekmek vardı.Gerek etin lecej"ini bildirmiştir. Bulgar HU-
gerek ~ğiu benim dima;ıma kômeti bu teklifi tetkik edece· 
gör~ biçbir lezzeti yoktu. Bilhassa ğini söylemiştir. 
et kuru. fazla olarak ta ekşimtı 
raktı. Ağınna koyunca Midem 
bulandı, çalıştım, yutamadım, 
çı'kardım. Ve sonra fena bir 
gece geçirdim. Üzerime müthiş 
bir kabus çöktU. Bana öyle gel
diki, i;ime diri bir keçi girmiş
tir, mel emektedir. Biraz dalar 
dalmaz haşiyetle uyanıyordum, 
fakat vazife icabı hareket etti
ğimi aüşUnmek bana .sükun ver· 
rniye ifi geliyOTdu. 

Arkadaşım bukadM" küçiik 
birşey karşısında cesaretini kay
bedecek ac:bm!ardaa deiildi. 

Trakyah eutgarlar 
Sofya - Trakyalı 6ulgarlal' 

Sofyada bir kongre yapmışlardır. 
Bu kongrede, Balkan Birliği için 
yapılan toplanmaların pek netice 

vermiyeceğinden bahsolunnıaktadır. 

ttalyada ran Talebesi 
Livorno - ttalyan bahriye ve 

harbiye mekteplerinde tahsil et
mek ıüzere 226 İranlı talebe ltal
yaya gdaiştir. 

Geçen Bilmecemizi 
, Doğ-ru Halledenler 

Oa b .. sla enet plula Wlmecemls· 

dlllııl rfsU haJYaalan •uıup bo7qan Ye bu 

•••ti• defnı halletmlt olaalana lıfmlerl 
n. kaıaadıklan laedl7eler ... ,..,. yaıal• 

m19br, 

lıtaabulda t.uhınaa okuyucularımız 
c...art .. ı .ana.den itibaren lfleclen son

ra ldareh-emi&• ufnyaralı bedlyelerlal 

til-1>Wrler. Taıra karilerinılııda bedlyelerl 

atlrelferiııe rlSaderllalttlr. 

Birer Alblm Kazananlar 
l.tanbul Jen Darlı: mektet.I talebeala

dp Şermin Mahmut, Heybeli ... Sahilbeyu 

ı& C.mal •Avnf, Ghtepe Velablbey ıokafı 

Fole Ha.um, Kwka, Ar.biye ıolıak 115 

Penis Hqlm, Tabla Yoğurttufalk ıokalı 

Matatef lu apartmaıu dlSrdllncll daire Cellle 
Nedim, Otusblrlael llkmektep 2'2 Muhittla 

Kaleol1ı: Necmi Dolaa, Adana Kalekapı11a

cla Kahveci Mehmet Efemi! vaatulle Şahi· 

uta karyeılDde Yalaya Efendi ottu Mehmet 

Ruha, Galatuaray llıealııd n 1141 Naci, 

Edremit Saraçlar içinde TAf .. llnallı 

imalat-Hinde Ali Bfendl he•tlrHI Medl· 

ha Selim Haaımlar ,,. Beyler. 

Birer Kitap Kazananlar 
Aclaaa Yılda• pz1De1Uacle Hilmi Ef. 

yuatulle mabchım• Remsi, l.taabal albaa 

Ukaektep 369 Fikret, Adaaa ortamekt9p 
lld.cıl _., t'4 F ....... Aclaaa 'l1earet melı

tel.I llıhıd l&Dlf ~ Hl .. yla, Adaaa Ticaret 

mekteltl birinci ....ı blrind t•H 333 H. 
Tahıla, FaUh Hoea Vela mahall .. t Çeınesfr 
ıok~1< 29 Fetld, lma1r Zafer meldeltl beılael 

103 A. Celllettln, T.aııtr•at Tapu 

' 

T ABIATIN MOMESSILIDIR 
Yüksek zeYklere kıt içinde 

baharı yapbr. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt -Ye zührnt baatalıklar tedavi· 
hanesi. Karak<Sy büyük maballeblcl 
7anında 34 

Mevlidi Nebevi 
Merhum Alemdar zade Hafız 

~ 
Aziz Bey rulmna ithaf edilmek 
üzere bugün öğleden sonra Ba· 
yazit camii terifinde namazı mil

~ teakıp meYlidi nebevi okunacak-
tır. 

Almangada 
Borsalar 
Açılıyor 

Bertin, 27 - Esham Borıala
rının yeniden açılması, fikirleri 
işgal ediyor. Rayhsbank ile Ha
Ticiye Nezareti arasında müzake
Teler yapılmaktadır. Borsalarıll 
yakında açılması muhtemeldir. 

ispanyada Muhtariyet Hareketleri 
Madrit, 28 - Vilayetlerin 

muhtariyet idaresi ıeklisıi teshil 

bqkltlbl kcırlmeal Nermlıa, Fener Klremh 
mahalleal 12 Dlmltrl, Maltepe AekeJt llıeıl 

2649 Reaızi, Bdlraekapı Karaflmrllk ilk• 

mektep Nlm.t, Edirne llunwf aektebl 
Lfezu Bahar, E41111e Oçterefell kart&aında 

Beri.er Halit Ef. oJlu Rıfat, latanbul Akaa• 

ray Muratpaşa TGtlincU sokak 1 No. Boıtano 

oğlu vaı1tulle Hafize Ali Haıum vcı Beyler. 

Birer Muhtıra Defteri Kazananlar 
.Edime llHıl 168 Sadullah, Aydın hü· 

kumet ltuJvarında Kahveci Blül Af a vall· 

taılle Cemal, l.r.mlr Suluhaa ter~I Huan 

2S Ali, Kütahye Polatbey flkmektebl ıınıf 

4 Cablde, Konya llıcıl 12' AU, Adana 

Oımaıılı Banka11 VHnedan 1-all Hılldu B. 
kerfmeıl Dürrl Ş.hnr, Adana Ticaret mek

tebi ... 11mf 18' Hikmet. .Aakara On~•lebt 
119 Rıdvan, Aııkara Öacebec:l 119 
Adnaa Aydan Sanatlar Mektebi 8J 

Ahmet lhaan, Salihli Avukat Hayri B. kert• 
meııt Saadet, Adana ADe fotofrafanesl 

SUleymaııbey vnıtaılle Hakin, Aclana 11ca· 
ret mektebi 28' saleymaa Balart Beyler H 

Hamal •• 

Birer Kart Kazananlar 
S.W.ll lıtaa,onuaia Palaaııt Tlecan 

A1af 8. kerlmeal fuJ1•, Adaaa orta mek

tep 156 Azla, Adaaa Ret•tbe1mahaD .. ı114 
ıokak 6 Ah hıaaa, An1nara Uluetmlarila 

FahrlkatBr Arif B. yeteni Olltelda, ..... r 
Halim Ata çel'fl91 71 AM Hl9ayiııl, Ankara 

erkek ... ı ...af 2'9 K.nu, E.ıilnı• Oç,e· 
refell kar1111atla Berber lllıllt !feacll vuıta• 

ıUe lıııaaa Beyler .. Hanımlar. 
Arkaıı yarıa aepedJlacek 

Eğer Bir 
Bahçeniz 
Varsa 

Onu tamim, te~n •• 
idare ettirin.iz. Tarhları ve 
taksimatı muntaıam bir bah
çe, renk renk çlç.W.., ga
zel kokulan, l!tif ımaaıaraıı 
Ue blitftn hlslerinld okşar, 
zeyk ve neıenizi artbnr. 

Bahçe Va 
Parklarınızı 

tabiatin değil san'atin eli
ne tevdi ediniı. 

Mütehau• balaÇ1vanları-
DHZ ve tesyia saa'•tin• vikıf 
ultaiannm •ardtr. Her neYi 
ağaç, fidu, çiçek, tolaum 
ve gübre vvebilirb. 

Bahçe ve 
Parklarınızı 
Islah Ettiriniz. 

l.tanbul, Şamlı Han No. 10 
Telefon 22968 

Bahce MlltehaHıaı LOtfl Arif -· Al manga 
Endişe 
• 
içinde 

BerHn, !8- Franuz Baıvekill 
M. Lavalın Amerikan Reisicnm
huru ile ulaşamamıı o)mau, · 
Almanyayı mftşkül bir vaziyete 
sokmaktadır. Çünkü hir aene içi:ı 
borç vermcai tecil edilen Alman
yanın bu paraları tekrar vermiye 
başlaması oau felakete türükli-

yecektir. Eaaaen borç vermek 
için Almanya maddi imkAnı malik 
değildir. 

etmek için hususi bir komisyoa 
teşkil edilm'1tlr. 



Tşerinievvel 

H 
Şeker hastalıklarına musap olanlara ait mamulatile tanınmış olan 

fabrikamız bu ıene · (GLUTEN) den zengin olan mamu· 
litına mUşterilerinden gördüğü fevkalide rağbet üzerine 

aıağıdaki tenzilatlı fiatları koymu~tur. 

GLUTEN EKME~I BADEMLi GLUTEN EKMEGl 
Paketi 30 kuruş Paketi 50 kuruş 

GLUTEN PEKSiMETLERi GLUTEN MAKARNASI 
Paketi 50 kuruş Paketi 50 kuruş 

GLlJTEN SEHRIVELERI ŞEKER HASTALIGINA 
Musap Olanlara Mahsus UN 

Paketi 50 kuruş 
' 

Paketi 50 kuruş 

GLUTEN MUHTELiF 
HAMUR iŞLERi 

SEKERSIZ VE SAKARINSIZ 
' ŞEKERE MUSAP OLANLARA 

(Ufak yıldızlar, arpacıklar Vı.) 

Paketi 50 kuruş 

Çikolata 

25 kuruş 

Huanın GLUTEN ekmeği şeker hastalığına musap olanlara 
nıahıua en son keıfiyata ve tecrübelere göre mütahassıslar 
tarafından yapılmışbr. GLUTEN ekmeğinin pek çok ıürümli 
oldutundan bergün taze olarak hazırlanır. Bunun için Avrupanm 

terkibi meçhul ve bayat mustabzaratına her cihetçe 
faik bir nefaset ve mükemmeliyettedir. 

GLUTEN ekmeğinin mükemmeliyeti kimya tahlillerile sabit 
olmuştur. En iyi mevaddı iptidaiye ile imal edilmiştir. En yüksek 

doktorlar hastalarına Hasan GLUTEN ekmeğini 
tavsiye etmektedirler. 

Haaan GLUTEN ekmeğinin terkibinde yüzde 60 GLUTEN 
ytızde 20 nııuta •e yalnız yüzde 4 ( ldrat dö Karbon) vardır. 
Hasan GLUTEN fabrikası ne zahmeti ve ne de parayı düşünerek 
mamullbm en yükıek ve en miikemmel dereceye getirmiştir. 

Muhterem Doktor Beyler şekere musap olan 
hast~lannıza Hasan GLUTEN mamulabn1 tavsiye 
edinız. Hem yerli malı, hem yerli siyi ve hem de 

syerliermayesidir. 

Bahçekap11 Hasan Ecza bbb• d d r 
ıye eposu u . 

SATILIK DiZEL .MOTÖRLERİ VE TEFERRÜATI 
Üsküdar - Kadıköy Ve Havalisi Halk Tramvaylan 

Türk Anonim Şirketinden: 
THlıabmızın tevıll hasebile kullanılmasına lüzum kalmıyan beheri 

Gç ylı heyıirllk iki ye eJll beyıirllk bir adet M. A. N. markalı Dizel 
lbot5rlerlle dinamoları .-. bGtün teferrGatı ve takımlarile yedek parçalan 

•• on tonluk cerri ukal Ye 410 unsurlu bir akümülatBr bataryeılle tefer• 

tGatı intlna1lp feraltle .. tılacakbr. 
Toptan 'HJ• perakende ıuretlle ıatın almak lıtiyenlerin fenni Yaııflar 

l'e ınalt tartlar hakkında malumat •• izahat için tirketio Oıküdarda İıkeJe 
lbeydanındaki umumi ldanhanoalne tahriren ve tlfabea müracaat etmeleri 

li11mdır. 

ADEMi iKTiDAR, KUVVET ve GENÇLiK 

GLANDORA TIN 

DlllAI: 

Erkeklerin bntün kudreti ıcbabe
tlni iade eden yegane devadır. 
Almanyanın en meşhur profes6rleri· 
nin uzun senelerdenberi dakik istih
ıaratı kimyeviye ile tertibatını elde~ 

ettikleri işbu deva akamete uğramış 
kudreti serian iade ve maraz 
asabiyetten milteveHit kAff~i emrazı 
teskin ve sıhhi ahengi tıbbiyesine 
irca eyler. Bir tecrübe iddiamız 
ispat eder. He~ .kut~ derununda 
Türkçe sureti ıstımalı vardır. 

Deposu: İstanbul Bahçekapı No. 

37 
"ZAMAN,, ecza deposudur. 

'l eczanelerde satılır. 
Baş ıca 

SON POSTA 

SEYRISEFAIN 
M•rkes acenta•ıı Galatada KISprllbqı B. 236'.l 
Şube A. SJrkecl Mlthllrdarzadehan 2. '.1740 

IZMIR SÜR'AT POST ASI 
(Gftlcemal) J Teırinilanl pazar 

14,30 da Galata nbbmmdan kal
kacakbr. 

BOZCAADA POSTASI 
( Ereğli ) J T eıriniıani pazar 

17 de idare nhtımından kalka· 
cakhr. 

1 T eşrinisaniden itibaren Ada· 
lar ve Yalova hattı tarifeıi de
ğişmiş, yeni tarife iskelelere talik 
olunmuıtur . 

1 Teşrinisaniden itibaren Ban· 
dırma ve Karabiga postalan aaat 
17 de kalkacaktır. 

idarece aşağıdaki ismi yazıh 
malzeme pazarlık ile satın alı· 
nacaktır. 

Teminat % 10 dur. 
İhale 31- 10-931 saat 17 
17 adet çelik, on adet bakla· 

Yalı, sekiz adet siyah saç. (3483) 
Kadıköy iskelesi dahilindeki 

büfe müzayede ile kiralanacaktır. 
ihale 12- 1 J - 931 saat 17. 
Teminat maktuan 150 liradır. 

(30484 

ANKARA 

LOZANPALAS 
OTELi 

16 şubat 932 tarihinden iti
baren kiraya verilecektir. Ta
liplerin Ankarada fstanbul 
Pasta salonuna müracaatları. 

'f1BEtAci 
FFJltli 

F EH Mi 
R E s s A M ve T A B E L A C 1 

San'atkarane yazılar, resimler 

Ye tezyinat.. )(ristal, cam, saç ve 

b .. . her renk ve yaldız ile ez uzerıne 
levhalar, reklaPIJar, afişler yapılır. 

lstanbal Ankartı caddesi No. 53 

ZA YI : eandırma~an Hikmet 

B h . törile gelırken batan a rı mo .. 
t .. d tahHı edılırken hamil mo or en • 

b l d x. m istanbul Tıcareti u un u5 u v 

Bahriyeden alınış oldugum ~ 2 -

6140 numaralı cilıd~nımla . nüfus 

t k . zayi ettim. HükUmea eremı 
siizdtlr. 

- y tk 1 21 No. da Ali Rıza a apan -------- -"lr:;;:;;iii:I: Hezle, Grip Bo-
11 ğaz, Kulak, bu-

run hastalıkları 

KORYZAL 
ile tedavi edilir. 

Her eczane ve 
ecza depoların· 

da bulunur. 

Sayfa 11 

Cemi) ı Taklidi yapılamıyacak kadar 
mUkemmel bir çikolatadır. 

Çikolat Cemı·l.· iyi bir çikolatanın bütün 
hassalarını havidir. 

Çikolat Cemil! Sütlü ve sütsüz olarak 
• ıimdilik iki cinstir. 

Cemil: Lezzeti ve rayihası bir çikolatadan 
beklenen lezzet ve rayihayı havidir. 

Kestane Şekeri: Şeff~f denilecek derecede 
rengı açık ve parlaktır. 

Kestane Şekeri: iri ve. lezzetli Bursa 
kestanesmden yapılmı~tır. 

Kestane Şekerı·. Şek.eri, kestaneyi zev~1., 
• yedırecek derecededır. 

r. , . . .. 
Kaymaklı Lokum• E~up k~ymağı lokumun 

• içıne gömUlmUştilr. 

K ki L k • Lokum ile kaymaj'm mlltenaafp bir ayma ı o um. ıurctte imtizacından hlııl olmuıtur. 

Kaymaklı Lokum· ~e.zzetıe~ zevki•. ve .k.eman 
• qtıha ıle yenılebıhr. 

Hediyelerinizi İntihap Ederken: 8~1:~f~ 
Kestane Şekeri, Kaymaklı Lokumu Unutmaytnıı. 

Satıldıgı"' yer. Sckerci Hafız ~u~tafa ve M.ahdumu. 
• Babçckağı Hamıdıye caddesı No. 90 

Şirketi Hayriyeden: 
932 eene1i için tabettirUecek varak, bilet, evrak ve defatir kapalı zarf 

suretile nıunaka1aya koaulmuıtdr. Taliplerin timdlden numuneleri g8rmek 
iizere mübayaat mldGrlyetine müracaatlar• ve 3/11/931 pazarteıi gününe 
kadar mektuplarını Şirketi Hayriye müdüriyetine tevdi eylemeleri. 

Sağlam - Zarif - Ucuz Lastikler 

Orizdibak 

Şamlı 

Mahdumları 

Ayakkaplar 
Şösonlar -n 

c: 

' Halil ve Arif Müessesesi 

Tayyare 
Piyango 

Müdüriyeti 

Banka 

Komerçiyala 
İtalyana 

Yeni 
Postane 

Kerestecilere Fırsat! 
G.:alatada Fermenecilerde Arahk ıokakta 24, 26, 28, numarada dealı 

kenarında 200 • 300 metreltk bir bina mbalt teraitle ldralıkbr. Futa 
mal6mat almak için Galatada Perıembe Paunnda Arılan hanında 

OçQncll katta MöıylS Rlraudi11'a mOracaat. 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
1-11-931 tarihli paıar gönünden itibaren Millet Mektepleri tedri-

1aata başhyacağmdan (A) ve (B) der1anelerin• lrayit için mekteplere 
müracatları ilAn olunur. (3528) 

H A B 1 P E D 1 P Beyin Yeni Çıkan Eserleri 
1 - ALMANYADA SiYASi FIRKALARJN PROGRAMLARI 
2 - AVRUPADA TOTON INHISARLARI ve TORKIYEDE 

TOTON iNHiSAR iDARESi 
Teni merkcr.l : İkbal KütilpbanHldir. 

• Seyahat Arkadaşı Aranıyor 
Zengin bir genç. Anadoluya yapacağı seyahati genç bir Türk 

Hanımla beraber yapmak arzusundadır. 
Taliplerin şeraitlerini vazib adreslerile Beyoğlu 54 posta kutusuna 

mektupla bildirmeleri. 4 

Zayi - İstanbul ihracat güm· 
rllğll mildUrlüğll veznesinden al· 

dığım 8 - 1 - 928 tarih ve 2088 
numarala 522 liralık makbuzu zayi 
ettim, bükmn olmadıiı ilin olunur. 

Muammer 

8 inci icra memurluğmıdan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

furuhtuna karar verilmlı olduğun
dan bir horon 3 t - 1O-931 tari
hinde 12- 14 kadar Beyoglu Kar· 
navula mahallesi Keçi aokağında 
satılacağı ilAn olunur. 

Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 



\ 

• azar la asan eyı 

ğlu 

HASAN BEYİN OGLU ve CÜMHURİYET BA YR 

1. Hasan B. - Haydi. a-cl seninle Cümhuriyet 
bayramımn alayım seyretmiye gidelim. Yammdan ay
rılma sakın. 

2. Hasan B. - Bak, stisltt, 
geçiyorlar. GörJyor musun? 

11 o ı• a 

çiçekli otomobiller 1 

, 
~ 

)-
_) 
/ 

3. Hasan B. - Ay? Bizim oflan n 
tadan kayboldu. 

4. Hasan B. - ftte, itte, bir otomobilin ark.asma ı 5. Hasan B. - la aşağı, gel buraya, v• elini l 6. Hasaıı 8. - Gel ta kuarda 
binmif, gidiyor, Tay yaramaz vay. bana, ha şöyle. da çok kalabalık, 16remiyecekıia 

- ·----- ---~ 

7. Hua BeJin oilD - Baba hen ı• clıreje b,.. 
manıyorum, oradan ıeyre*ıim. aan. in .. ağı. 

1 
8. Ha.an B. - Ayol, o direk deji1ı, 

m, iD ~ alİJOl'mn, 'ırak. 

illaaa o, in-

1 
9. Hasan Beyin oğlu ( uzun boyfu 

l(a..,.,. , .. ataıcm ymnaa rWia de omuzu 
ya Çllayıa. 

12. HMaa Beyia ojla - Clmhuriyet il 
liadw ,.L ılde alunm okadlr filli• clmıır. 

10. Haun B. - otlan, .;açta İfİD ne? Dlşecek- ı t 1. Hasan B. - O dftkklma bayPa ğıaı ae eekip 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 


