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-
Günün Meselesi 

Katip Zadeye 
Nekadar Tütün 

="-·=· ...... Satıldı? 

Tütiln İnhisar idaresinin K4-
tlpzade Sabri Beye sattığı 250 
bin kilo tütün yllzünden 100 bin 
liradan fazla ziyan gördüğü hak· 
kmdaki di1nkü neşriyahmız Uzerl
nc, bu işle alAkadar tütün tüc· 
carlanndan biri bize atideki ma
lômab göndermiştir. 

Tütün lnhisarmın Katipzade 
Sabri Beye sattığı tütünlerin 
cinsi ve miktarlarile fiatleri şudur: 

100 bin kilo Gönan 122 kuruştaa 
60 ,, ,, lzmit 120 ,, 
40 ,, ,,Geyve-Ak.100 ,, 
20 ,, ,, Buraa 129 ,, 
30 ,, ,, Gemlik 109 ,, 

Selma H. Nasıl 
Yıldız Oldu? 

Bir Arkadaşı Türk Yıldızı 
Hakkı il da 

Malumat Veriyor 

Dün B11rsadan Selma H. hak
kında narkadaşı Nihal., imzalı bir 
mektup aldık. 

Nihal H., Selm :un eski mek
tep arka.!aşı olduğunu ve haberi 
geç nldığı için şimdiye kadar 
sükut ettiğini söylüyor ve bize şu 
dikkate şayan malümab veriyor: 

"Gazetenizde Selmanın niha
yet muvaffak olduğunu okuyunca 
herke!ten ziyade beıı sevın-

Dünkü maçta Fikretin, hasımlarını geçerek topla beraber kaleye doğru fni.fini sr8stere: bir enstantane 250,000 kilo ! 
Bu ttitünlerin manipülAıyonu 

ôünkü l\1açta Niçin 1 

Berabere Kaldık 
Oyunu Kazanabilirdik, 
Fakat Oyuncularımız 

Fena Oynadılar 

Dün Taksim Stadyomu çon 
büyük maçlardaki man2arasında, 
mahşer gibi dolu idi. Yağmurdan 
mütevellit hasıl olan kargaşalık 
neticesinde karşı taraftakilerin 
tribünlere hücumu, yağmurun 
~vallı hale soktuğu biçare seyir
cıle.rin acıklı hallerini bir ta.-afa 
hll'akarak maçın ceryanını yaza
cağız. 

Maça saat 3,20 de Macar ha· 
kem Encümeni Reisi M. Sliçer'in 
idare >inde başlandı. Takımlar sa· 
haya çıkarken Yunan takımının 
güzel bir nümayişine şahit olduk. 
Yun'.'lnlı oyuncular ellerinde Türk 
bayrakları olduğu halde sahaya 
çıktılar ve ay yıldızlı kırmızıyı 
salhyarak ahaliyi selamladılar. 
Yunan takımının bu cemilekir 
hareketi ahali tarafından çok aJ .. 
kışlandı. 

G::ılalatasaray-Fenerbahçe muh· 
teliti sahaya dizilcliği zaman Be
şiktaşla çıkan ihtillfm hala de
vam ettiği anlaşı!dı. Çünkü ta
kımda Beşiktaştan bir oyuncu 
Yoktu. Bizim muhtelit şu şekilde 
diziıdi. 

Avni (Rıza) 
Vahyi, Burhan 
P.:Jithat, Nihat, Reşat (Cevat) 
Rerbii, Fikret, Zeki, Kemal 

Faruki Niyazi 
Düdükle beraber bizim muba

cimlcr bir ande Yunan kalesi ön· 
lerine indiler. Bu ilk hücum esna
sında sağa doğru me.yietm~ş 
olan Kemal Faruki yan bır vazı
yette topa vurdu. Ahalinin vah! 
ları arasında topun kaleyi aş!ı: 
ğmı gördük. Yunan kalecısı 
topu Türk nrsıf sahasına kadar 
2ide:ı bir degajmanla açtı. Bizim 

l Devamı 6 mcı sayfada ] 

Darülfünunda yapılmaıı iste- 1 

nen ıslahat ve bundan ~dgan 
milnakaşalar, hu vadide bir an 
evvel işe başlanması lözumunu 
gösteriyor. Esasen bu zarureti 
anlıyan ve kabul eden Darülfil
mın idarecileri, baıta emin Mu
a?1mer Rafit B. olmak Ozere 
hır an evvel hareket edilmesini 
tercih ediyorlar. Bizim aldığımız 
en ~on malumat şudur: 

u uvat, DarUlfttnunun ıslahı 
işini. Adliye Vekili Yusuf Kemal 
ve lktısat Vekili Mustafa Şeref 
Beylere tevdi etmek istiyorlar. 
Darülfünunun başına getirilecek 
mütehassıs hakkında da Maarif 
Vekaleleti yapılan temaslar netice· 
sinde mutabakat hdsıl ol.mut, 
İsviçrenin ( Bern ) Dartılftınun 
rektörünün getirilmesi muvafık 
görülmüştür. 

Bu zümrenin muarızları Ede
biyat f aktiltesi müderrislerldir. 
Bu :züm;enin böyle ikiye aynl
masmın sebebi ise bir kısım mü
derrislerin daimi, diğerlerinin 
serbest bulunmalarıdır. 

Edebiyat fakültesinin muarız 
müderrislerinden biri bize şunlara 
söylemiştir : 

- Hukukçular, ıslahat işini 
yine kendi aralarında yapmak 
istiyorlar. İ~ başına getirmek İs· 
tedikleri zevab, yine kendilerinden 
ve kendiJerile birlikte Avrupada 
tahsilde bulunınuş zevattır. 

Mesela ( Bern ) Darnlfllnunu· 
nun rektöril, kendilerinden bir 
kısmına hocahk etmittir. Avrupa
da mütehassıs kalmamış mıdır ki 
beşinci derecede bir darülfil· 
nun rektörü mütehassıs olarak 
getiriliyor ? Biz bu şekilde bir 

--------------------------~ 
,,. iSTANBUl TELEFON SANTRAU 

29 T . . l 1931 tarihinde OTOMA TIK 
eşrınıevve 

olarak, işlemiye başlamıştır. 
. . ki telefon rehberlerini 

Bütün telefon abonelerıoın es 
1 iSTİMALDEN KALDIRMALARI rica 0 unur. 

Darülfilounun ıılabına memur 
ıdilnıesi istenenlerdenı 

iktisat Vekili Mustafa Şeref B. 
ıslahat yapılabileceğine kani de· 

ğiliBizce Darülfünunu ıslah etmek 

demek, Darül~üdun hokalarınka 
avukatlık titrın en çı arma 
demektir. Haklı ıalah, . avukatlık· 
la hocalığı 8yır~ayı ıcap eder. 

Hocalığı tercıh edenler mü
derris unvanıni alır, avukathğı 
tercih edenler de 11erbeat mll~er· 
ris olarak çalışırlar. Bu takdırde 

için kilo baıına 40 kuruı ınaıraf r:~fff~~~''"'· 
edilmiştir. Asgari % 10 da fire ı 
verir. Diğer maarif, alım fiatl 

ve saire bit araya getirilirse, tO· 
ttinlerin inhisar ldareıine lAakal 
180 kuruşa malolduğu görlllllr. 

Sahlan tntilnlerin % 5 i birinci, 
% 7 si ikinci, % ı 6 ıı ilçtıncn, 

% 44 de dördilncü, % 28 l be
şinci nevidenclir. Hepsi yllbek 
nevidendir. Ve içinde GlSrmeı 
denilen en aşağı nevi hiç yoktur. 

Biltnn tlltün piyasası bu sabı 
muamelesinden dolayı hayrette· 
dir. 

Biz de dün hayretimizi izhar 
ettik. Bui"Un de Maliye VekaJ.e
tiofn bu mtıhim mesele üzerine 
nazarı dikkatini celbetmek mec
buriyetini hiuediyoruz. 

Yudıklarımızın tamamen hn· 
kikat olduğuna kaniiz ve bu 
sebeple müsebbiplerinin mes'ul 
edilmesini ister. 

Bugün 

Sayıfa 

.Şark yıldızı Selma H. 
dim. Çiinkn Selmanm macerasinı 
yalıuz ben biliyordum. Bu haberi 
merakla, sabırsızlıkla bekliyordum. 

Selmanın bütün arkadaşları 
arasında. bu fikrine vakıf olan 
yalnız bendim. Hatta, berab er 
gitmek için beni de pek çok 
teıvik etmifti. Fakat ben, onun 
kadar ciir' etkir olmadığım için 
fikrine iştirak etmemiştim. 

Selma; bu teşebbilsto muvaf· 
fak oluncıya kadar veyahut bu 
uğurda ölilnciye kadar ketumiye
timi muhafaza edeceğime söz 
vermiştim. Buna binaen Selmamn 
fikrine ve kararına dair şimdiye 

kadar ne ailesine ve ne de başka 
bir kimseye bir tek söz söyle
medim. 

Herkes Selmanın intihar etti
ğini zan Ye iddia ederken de 
ben içimden gl\lUyordum. Maal
memnuniye g&ilyorum ki Selma, 
arbk muV"affak olmuıtur. işte 
ben de artık bu mtıhim ıım 
saklamıya llbum görmllyorum. 

Gerek gaxetenid ve gerek 
karileriniı:i meraktan kurtarmak 

( DeYaau 6 ıneı ıayfada ) ( Devamı 6 ıocı sayfada ) 
-=====--------=-~-----==._.....::;;;-....-=---...-..-------....,--..-..;;-.-;;;;;;;;;;;;;;;.;;;-.._..._..=--------------------. 

Ankarada Ciimhuriget bayramı intibaları: M~clis önünden cskerl•rimiz v• izci16 r geçlgor .. 
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f Halkın Sesi] 

Sulh Türkiyenin 
Tavassutu ... 
Uzak şarkta Çinlilerle Japnnlar 
biribirlerine girmekle bütün 
milletlerin imzaladıkları ıulh 
muahedelerini de ihlal etmi' 
oldular. Hükumetimiz bunlara 
imzalarını hatırlatmak için bir 
nota verdi ve cevap ta aldı. 

Bu buıuata halkın kanaati fU 
merkezdedir : 

lagıp B. ( Ye,ilköy KillH ıokak 13 ) 

- Dünyanın ıark ucunda 
Japonlar Çinlilerin topraklarını 
işgal ediyor. Cemiyeti Ak\'am 
bu işgale evvela seyirci kalıyor, 
Sonradan yaptığı teşebbils fayda 
vermiyor. Hükumetimizin bu iki 
devlete sulh ve sökün tavsiyesini 
çok beğendim. 

HUanü Bey (Sultanabmet Çatladıkapı 27) 

- Bence Cemiyeti Akvam 
bir heyutAdır. Zaten harbi umu
minin tadını tatan milletler harp-

ten pek nefret ederler. 
Fakat Çinliler ve Japonlar bu 

umumi harpten okadar zarar 
görmedikleri için böyle ehemmi
yetsiz sebeplerden istifade ede
rek harp açarlar. Emin olun ki 
Cemiyeti Akvama dahil bulunan 
diğer devletler arasında da harp 
olsa bu cemiyetin vaziyeti yine 
böyledir. Düoyanm sulbünü bu 
cemiyet değil, harp kokusu te
min ediyor. 

Ali B. (Galata Pertembepaurı 107) 

- Çin Japon devletlerine ver
diğimiz nota bizim sulhperverliği
mizi ve samimiyetimizi gösterme
ai itibarile çok iyidir. 

• irfan Bey ( Falih Atpaır.ıın 87 ) 

- Japonya harpten zarar gör
meyen devletlerdendir. Şimdi 
İngilterenin başı dönmesinden 
Amerikanın Almanya ve Avrupa 
devletlerile meşğul olmasmdan 
istifade ederek Çini istilA ediyor. 
Cemiyeti Akvam bu işi durdur
malıdır. Durduramazsa kendi 
kendinin lüzumsuzluğunu ilan et
melidir. 

* Emin B. ( Betlktaş Akaretleri 1\3) 

- Balkan Konferansı mem
leketimizde sulh işlerile 1'Jğraşır

ken hükumetimizin Japonya ve 
Çine bir nota vererek barışma· 

larmı tavsiye etmesi bizim sulh 
için çalıştığımızı dünyaya ilAn 
etti. 

* Sudi Bey (SultanıeUm Fııhkdibl 17) 

Yirminci asrm medeni 
vasıtaiarı dünyayı yekareleştiri
yor. Dünyanın her hangi bir nok
tasında pathyan bir silah bütün 
diinyamn rahatını bozar. Bütün 
insanlara zarar verir. 

Türkiyenin bu ıulh tavsiyesi 
çok yerinde oldu. 

L Günün Tarihi 

---------------------Balkan Devlet Reis 

CUMA PARASI 
Belediye 
Nispetleri 
Değiştirdi 

Yeni Belediye Kanunu mucl• 
hince kUıat ruhsatiyesi resminin 
iki buçuk lira ile dört lira ara
sında, cuma ruhsatiyelerinin de 
on lira ile elli lira arasında tah
sil edilmesi lizımgelmektedir. 

Kanun bu hususta ayrıca de
rece tayin etmemiı, bu hakkı 
Şehir Meclisine bırakmıştır. Şehir 
Meclisi geçen içtima devresinde 
küşat ruhsatiyesinin gayriaafi 
iradın yüzde beşi, cuma ruhaati• 
yeıinin de yüzde onu nispetinde 
alınmasına karar vermişti. Ancak 
otelciler bu karara itiraz etmiş
ler, tayin edilen nispetlerde hak
sızlık olduğunu ileri sürmüşlerdir. 
Belediye daimi encümeni bu iti
razı doğru bulmuş, nispetlerin 
yeniden tayinini lüzumlu görmüş
tür. Bu işle mesgul olan Belediye 
İktısat Müdürlüğü küşat ruhsati
yelerini ( 2,5, 4, 6, 8 ve 1 O ) 
liralık nispetlere ayırmıf, cuma 
ruhsatiyeleri için de bUtUn otel, 
bar ve dükkinlan beı ıınıfa 
taksim etmiştir. Bunların nispet
leri de ( 10, 20, 30, 40, 50) 
lira olarak tespit edilmiştir. 

Bu yeni teşebbüler Şehir 
Meclisinin önilmüzdeki içtima 
devresinde tetkik edilecek, ka
bul olunduğu tekdirde tatbik 
edilecektir. Ayni zamanda eskiden 
fazla alınan paralar da geri ve
rilecektir. 

Şurup Ve Likör 
Belediye Bunlar için Bir 

Talhnatname Yaptı 

Belediye Sıhhat İşleri Müdür
lüğü şekercilerin sattıkları likör ve 

ı furuplar için bir talimatname ba
zırlamı,tır. Bu talimatnameye göre 
içinde ispirto bulunmıyan ve üze
rinde Müskirat İnhisar İdaresinin 
bandrolu olmıyan şerbetlere likör 
ismi vermek memnudur. Bunlara 
şurup denecektir. Talimatname 
Daimi Encümenin tasdikından 
geçtikten sonra muteber olacak-
tır. 

Dahiliye Vekilinin Seyahati 
Ankaradan alınan haberlere göre 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 6 
teşrlnisanide Anadoluda bir teftiş 

ıey1thatine çıkacaktır. 

Bu Küçüğü 
Tanıdınız Mı ? 

PARA TiCARETi 
Borsada 
Alım, Satım 
ıDurgundur 

Aldığımız haberlere gHre Es
ham ve TahvilAt Borsasında kam
biyo alım ve satımı hiasolunacak 
derecede azalmıştır. Birkaç hafta 
evveline kadar günde 5 - 1 O .. 14 

"'; 1 milyonu tecavüz eden frank alım 

. "J 
Fotoğraf muhabirimiz dün yol

dan geçerken bu küçük yavrunun 
habersizce resmini çekmiş, bize 
getirdi. Biz de gazeteye bastık. 
Şimdi soruyoruz: bu sevimli yavru 
kimin çocuğudur. Eğer annesi veya 
babası resmi tanırsa gazete ile 
birlikte idarebanernize gelsin. Ço
cuğa İş Bankası kumbaf'asının be
delini hediye edeceğiz. 

Dün Bir Genç Ken
dini Zehirlendi 

Dün Üsküdarda garip bir 
zehirlenme hadiseesi olmuştur. 

Tahkikatunıza göre İhsaniyede 
oturan Şemseddin isminde 
bir genç vücuduna morfin şmn
gası yapmış, fakat biraz sonra 
mosmor kesilmiştir. Şemsettinin 
zehirlendiğini anlıyanlar kendisini 
hastaneye kaldırmışlardır. 

Kadın Kadıaı Yaraladı 
Tavukpazarmda oturan kah

veci Mehmedin zevcesi Mis H. 
su almak meselesinden Madam 
Maryamı gözünden yaralamıştır. 

Bir Sahte Mamur tutuldu 
Sultanahmette oturan makinist 

İhsan isminde biri Galatada ken
dine memur süsü yermiş ve yaka
kalanmıştır. -----B'ir Kaçakçı Tutuldu 

Üsküdarda oturan Mehmet 
isminde biri 215 dirhem esrar 
satarken yakalanmıştır. 

ve satımı Uç milyona kadar düş
mUştllr. Bankalar artık hararetli 

alım ve satımlarda bulunmuyorlar. 
Borsa mubayaacıları alış veriıin 

azlığından tikAyet etmiye başla-

mışlardır. Bu durgunlukta dUnya 
buhranının tesiri olduğu kadar 

ıon zamanlarda yerli mal kullan
manın da alikası vardır. 

TUrk Gazeteciliğinin YUzUnou 
Senesi 

Yüzüncü yı1dönümönü idrak 
edeıı Türk matbuabnııı tertip et• 
tiği sergi, yann Galatasaray aa
lonuuda açılacaktır. Bu mtinase
betle Matbuat Cemiyeti tarahndan 

Türk gazeteciliğin bir de tarih
çesi vücude getirilmiştir 

lık gazetelerin birinci sayıfa 
resimleri ile süslenen bu eser, 
kıymetli bir vesikadır. Türk ga
zeteciliğinin geçirdiği hayatı 
merak edenlerin birer tane edin
meleri cidden istifadeli olur. 

Yunanh Seyyahlar 
Dün şehrimize 150 kişilik bir 

Yunan seyyah kafileai gelmiştir. 

Behçet Bey 
Eski Bir Arkadaşımıza 

Felç Geldi 

Eskij gazeteci arkadaşlarımız
dan Behçet Bey evvelki gün ani 
bir surette hastalnmıştır. Muaye
ne neticesinde umumi bir felç 
olduğu anlşılmış, Etfal hastane
sine yatırılmıştır. Arkadaşımıza 

acil şifa temenni ederiz. 

Kalafatçllar Himaye istiyor 
Şehrimizde kalafat işile uğra

şanlar İktısat Vekaletine müracaat 
ederek kendilerinin ve san'atleri
nin himayesini istemişlerdir. Bun
lar himaye gördükleri takdirde 
ziraat aletleri, kürek, kazma ve 
pulluk gibi şeyler yapabilecekle
rini söylemektedirler. 

lerinin Telgraf farı 
Gazi Hz. Balkan konferansının hitamı 

mQnaaedetile bütün Balkan devletleri 
reislerine birer telgraf keşide etmiş· 
lerdi. Roma6ya, Arnavutluk, Bulgar 
Yugoslavya kırallarile Yunan Cum
hur reiıi cevabi telgraflar gönder• 
mişler ve hararetli dostluk temenni 
ve · arzuları izhar etmişler, Gazi Hz. 
tebrikte bulunmuşlardır. 

Bulgar Başvekilini Davet Ettik 
Sofya, 29 (A. A.) - Sefiri

miz Tevfik Kamil Bey dün 
başvekil M. Moncbanoff'u ziyart 
ederek Türkiye hükumetinin 
kendisine Ankaraya avdet ettiğini 
memnunen tebliğ etmiştir: 

Bulgar Başvekili aglebi ihtimal 
gelecek ay zarafmda Ankaraya 
hareket edecektir. 

Maarif Vekilinin Tahriki 
Ankara, 29 ( A. A.) - Maarif 

Vekili Esat B. Cümhuriyet Bay• 
rammın dokuzuncu yıldönümtl 
münasebetile bütün Maarif teşki· 
libna birer tebrik telgrafı gön• 
dermiştir. 

Milli Müdafaa VekAleti Binası 
Ankara, 30 (Hususi} - Milıi Mif

dafaa Veki.leti binasının küşat reıml 
yaptlmıtbr. 

Bulgar Ve Yunan Gazeteci-
lerinin T eşekkUrU 

Memleketimize gelerek Matbuat 
Cemiyetimiz tarafından miaafir edilen 
Bulgar ve Yunan meslektaşlarımız 

lııtanbuldan ayrıldıktan ıonra Matbuat 

Cemiyetimizin reisi Hakkı Tarık 
Beye birer \elğraf göndererek tetek• 
kürlerini ve dostluk hlalerinl bildir• 
mitlerdir. Bulgar gazetecilerinin tel• 
grafı Svilengrat istasyonundan, Yunan 
gazetecilerinin telgrafı Patrie vapu-

rundan telsizle çekilmiştir. Telgraflar 
şunlardır: 

Miaafirperver topraklardan ayrı• 

luken bütün meslektatları karde,çe 
aelamlar ve gösterilen samimi hüsnfi 
kabul ile orada bulundutumuz gün
lerde hakkımızda mütemadiyen ibzal 
edilen dikkatlere en har teşekkür• 

lerimizi takdim edu ve bugünlerin 
hatırasının ruhlarımıza derin bir su• 
rette nakşolmuş olduğunu ilave 
ederiz. 

Bulgar gazeteciler komitesi 
Tana// 

Türk sularını terkederken bütün 
meslektaşlarımıza dostane selamla
rımızı iblağ ederiz. Unutulmaz ve 
çok müessir hüsnü kabulünüzden 
metehassis olarak dönüyoruz. Ruh
larımızda kardeş dostluk hisleri ya• 
ratan hatıraları muhafaza ediyoruz. 

Kraniotakis 

Kaçakçıhk Niçin Artlyor? 
Suriye hükumeti cenup hu dutla· 

rımtza yakın yerlerde kaçak eşya 
bulunmaınn1 menetmediğinden cenup 
hududumuzda kaçakçılık artmıştır. 

Gümrük müfettişleri meaeleyi hükO· 
metimize bildirmiştir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Şark Yıldızı l 

1 : Hasan B. - Selma H. isminde 

bir Türk kızı "Hollivut,, ta yıldız olmuş. 
Gidip şunun babasını göreyim. 

' , 

2 : Hasan B. - Maşallah efendim, 
tebrik ederim, kerimeniz hamm Ameri· 

kada yıldız olmuş. 

3 : Selma Hammın babası - Evet 
Hasan B., kız ahp başını Amerikaya 
gitti, ben de onunla hesabı kemiştim 
amma, yıldız olunca yıldızlmız barıştı. 

4 : Hasan B. - .. Gökte ararken 

yerde buldum" derler; sen kızını yerde 
ararken, gökte buldun ha? •• 
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Hiraf eye inananlar 

-----
Münderecatzmızzn çok-
luğundan dercedileme

miştir. 

iürk - Rus Münasebeti 

Dostluk Muahedesi 
Temdit Edildi 

Başvekil Mosko va, Ro
tnaya Seyahate Çıkacak 

1 

r 

.. fZ's • 

l - Bazı insanlar vardır ki, mer· 
1 

diven albnc l geçmeyi fena adde· 

derler. Para da yeraenlı, onlan mer

diven -albndan geçirte.mezsinb. 

2 - Buı kaaınıar ayna kırılma• 

ınnı feıaa uyarlar. Ba yü~en kenCll 

ıkend1ne yaptığı telkinle bedbaht 

ı0lan k"dınlar pek çoktnr. 

3- Erkekler, ayni ateşle üç cıgara 1 
yakmazlar. Bunu uğursuz addederler. 
Böyle lüzum•uz ve manaez vahime· 
Jerle hayatlarını güçleştiren ve zehir
liyenlere sadece acımak lazımgelir. 
Hayatta üzülecek -şey oıi yoktur? 

Sovyet Haridye Komseri M. 
'titvinof cenaplannm Ankarayı 
ziyaretleri münasebetile dan bir 
resmi tebliğ neşredilmiştir. Bu 
tebliğde hükumet merkezinde 

Yapılan miikalemeler neticesinde 
Türk-Rus dostluğunun iyi şeL.de 
d~vam ettiği tesbit edilmiş ve 

lu~~~mma~~~~~~~~~~~~~m=:~~~ 

1 S. ırka Za a a, is Yazıl 
hu husustaki muahedenin temdidi 
lc:ar~rlaştırılmış ve dün yeni bir 
Protokol 1.mzalanmışhr. 

Bu arada Ba,vekil lsmet Paıa 
'Moskovaya yapılan bir daveti de ' 
ikabul etmiştir. Başvekil ayrıca 
M. Musolininin Roma için yap
tığı davete de kabul ceyabı vermiş-

tir. Dün Ankarada imzalan yeni 
Protokola göre iki hükumet ara
ııncla 17 kanunuevvel 925 tarihin
de Pariste imzalanan dostluk ve 
l>itaraflık muahedesile protokol
ları ve J 7 kanunuevvel 929 
tarihli temdit proto1rn1ile T mart .. 
1>30 bahriye protokolo inkıza 
tarihlerinden itibaren beş sene 
müddetle temdit edilmiştir. 

M. Utvhıof Şehrimizde 
Ankara, 31 ( Hususi ) - M. 

Litvinof dün akşam hususi tren~ 
latanbula hareket etti. Dün ken-
disine Meclis reisi tarafından bir 
&ğle, saat beşte de Riyaseticllm-

hur Umumi Katibi Tevfik Bey 
.tarafmdan Gaıi çiftliğinde bir 
py ziyafetleri verildi 

M. Litvinof Cttmhuriy.et Bay
ramı gecesi verilen ba!oda ıev
cesile birlikte hazır bulunmuş, 

Gazi Hz. misafirimize geç vakite 
\adar iltifatta bulunmuşlar, Ruslar ı 
~a1tkında takdirkar sözler söyle
mişler ve Rusyayı yakından gör

nıek için bir gün Moskovaya 

teyahat ümidini beslediğini söyle
ıtıiş1erdir. 

DoktorJar Toplandılar 
Etıbba Muhadenet Cemiveti 

'dün eski Türk o~ğı bfuasında 
'lylık içtimaım yapmıştır. İçtimada 
elliden fazla işçi kullanan mües

ıeselerin birer doktor bulundur
tnaları lazım gelirken müesse· 

\lelerin 5 - l O lira mukabilinde 
bazı doktorların isimlerini satın 
llldıkları ve onları müessesenin 
daimi doktora gibi gösterdikleri 
hararetle ::::onuşulmuştur. Mesele-

llİn Sıhhiye Vekaletine bildiril
llıesi takarrür etmiştir. 

Fevzi Paşa 
I3üyiik Erkanı Harbiye 
Reisi Şehrimize Geliyor 

A~ara, 31 ( Hususi )-Biiyük 
Ed-kam Harbiye Reisi f evzi Para 
dün İstanbuhı hareket etli. Fevıi 1 

Pa1a İ:ımitte trende.;:ı ,inecek, • 
"Oratla ha:tt tetkikakatta buiun-

dukhn sonra doğnı lsuuıbula 
tidecektir. 

Fransızca Bir Eserden Bir Dava Çı 
Haşim Nahit Bey Hakkında Takibat Yapıhyor 

tı 

Ankara, 30 (Hususi) - Ya
knıda burada. çok dilckate şayan 
bir muhakemeye başlanacakhr. 
Davamn maznunu Paris sefareti 
katiplerinClen Haşim Nahit Bey
dir ve davanın mahiyeti de şudur: 

Fethi B. Serbes Fırkayı teşkil 
ettiği zaman Liberalizm lehinde, 
vergilerm ağırlığı hususunda or
taya birtakım fikirler atılmış ve 
iktısadi buhran da hararetle mev-

iNGilTEREOE 
Yeni Kabineye 
!<imler 
Girecek? 

~ondra, 30 (A.A) - HUkiı-
m etın dahili · . pıyasayı dampıngo 

'karşı korınak için hazırladığı bazı 
kanunları parlamentoya vereceği 
haber almnnştır. 

M. Snovdenin Lortlar kama
rasına g\!çmekle beraber ml\hrU
has lordu sıfatile kabinede kal-
ması muhtemeldir. Maliye Nazır
iığma 'M. Nevil!e Chamberlain 
ile M. Runcimandan birinin tayin 
o1unacağı söylenmektedir. 

Tayr.ıis gazetesi, Maliye na
zırlığma muvafakat ettiği halde 
M. Baldvinin tayininin en isabetli 
bir intihap olacağını yazmiştır. 

Memleketin her yerinde sanayi 
aleminde yeni bir canlılık eser
leri görülmiye başladığı haber 
verilmektedir. 

(Va7.iyet hakkında betincl sayfamızda 
tabll!tı bulacaluum:. , 

Ankara Maçları 
Ankara, 31 ( Hususi, - Dfhı 

devam edilen lik maçlarında ima
-lıitı Harbiyeliler Gençler Birliğine 
(3-J) gaiip geldiler. Aynca (ıO) 
pin metrelik bisiklet yarışında 
imalatı Harbiyeden Turgut birinci 
oldu. 

zubahs olmıya başlamıştı. 

Haşim Nahit B. de bu sıralarda 
bu yeni cei·eyanlardan ilham ala
rak Pariste ( Tnrk Buhranının 

sebepleri ve Çareleri~ isminde 
Fransızca bir eser neşretmiştir. 

Hariciye Vekileti, memurlann 
siyasetle uğraşaınıyacak!arı hak-
kındaki kanua maddesine istinat 
ederek Haşim Nahit Bey iıak-

kında takibat yapılması i&fn 
Ankara Müddeiumumiliğine mil
racaaUe bulunmuştur. 

Haşim Nahit Beye tebligat 
yapılmışhr. Yakında muhakemeye 

' baş1anacaktır. Vekaletin ileri silrdü
ğü madde Memurin Kanununun 
dokuzuncu maadesidir ki iddia 
tahakkuk ettiği takdirde memu
run vazifesinden tardı lAzım gel-
mektedir. 'Sabahattin 

CiR KALE8i Meclisi 
Açılıyor 

B M b' 1 T kil"b ,Hududumuzdaki 
azı e us ar eş a r· . 

1 
Esasiyede tadilat istiyorlar Bu Kale Bıze 

Millet 
Yarın 

1 11 ·1· 
Ankara,31 (Hususi) - MiIJet veTlttgOr 

Meclisi yann öğleden sonra Gazi 
Hazretlerinin nutuklarile küşat 
edilecektir. 

Diin ve bu aabahki 
trenlerle birçok meh'uslar şehri
mize geldiler. M~b'uslar aras~~
da Meclisin mesaı tarzının degı
şip değişmemesi bakkır.da şim
diden mttnaka~ başladı. 

Bir kısım web'uslar meclisin 
altı ay tatil yap~p a2tı :ıyt çalış
masını bOkuroetı m:..!;a~a--e et
mek noktasın<.k.n dogru bu!ma-

4- ··ı -d ... 
makta, çalışına -ve La .. h ma :.e .. -
lerinin üçer aya ayrılmasını ileri 

sürmektedirler. b" kıs . 
Meb'uslardan ır ~ ~ bu 

fikre muhalif nıütalealar ı!en sür-
mektedirler. Bununla beraber. ilk 
fik · '-bul olunarak Teşkilatı 

rın K""cl d _ 
esasiye kanununka lir?~al gktoredirta
dilat yapılacağı es ı me e . 

ıranda Kolera Var 
Tahran, 30 (A.~.) - Ahvaz 

havalisinde vabiın hır kolera sal
ğım haşgöslerrnişti.r. Talırandaki 
hükümet hastanesı başdokto~, 
kolera çık1tn oııntakaya aşı go
iürmek nzere birÇQk doktorlarla 
birlikte Tahrandan hareket et
miştir. 

Şam, (Hususi) - Suriye hU
kiimeti Türkiye hududuna yakın 
bulunan (Cir) kalesini 29 kanu
nuevvel 1929 da Ankarada akte
di1en itilafoame mucibince Ti.irki
ye Hükumetine terketmiye mu
vafakat etmiştir. Bu madde şöy
ledir: 

"Türkiye Htıkumeti (Cir) kale
sini bütün müştemilatile beraber 
muhafaza ıetmek hakkını ıhaizdir. 
Türkiye Hükumeti buraya l'Urk 
bekçileri bırakacak ve kalenin 
üzerine daima Türk bayrağı çe
kiiecektir. Burada bulanan Türk 
mehafüinden öğrendiğimize göre 
Ankara hükümeti kaleyi teslim 
almak üzere bir askeri heyet 
gönderecektir. 

Bir facia Oldu 
Edirnede 11 ve 12 yaşlarındaki 

iki aığir çobanı Mer'ada biT tnermi 
bulmuşlar ve bir balyozla YUrmıya 
başlamışlar~ır. 

Mermi infilak etmiş, o civarda 
bulunan Osman Ağanm zevcesi Zakir 
H. ile 11 yaşındaki :Mahmut ölmüt· 
tür. 19 yaşındaki Müminin de ayak-
ları parçalanmıştır. 

/STER lNAN, /STER iNANM I 
Japonya Çine taarruz ve Mançuriyi istilA etti. 
Bu hak~ız tecavü~ üzerine Çin Cemiyeti 

Akvnm.a muracaat ettı, fakat Cemiyeti Akvam 
bu i.P hali~demedi Çünkü Japonyaya azünil 
dinletemedı. Hatta bu yüzden Cemiyeti Akva· 
mın va~iy~~ td:ılik~ye düştü. Japonya, Ame· 
rika, lngııtere 'ft Fraıısanınd.a tavassutuna 
"eddetti. 

Diinkü gazetelerden öğreniyoruz ki, bizim 
.hilk.iimet te Japonya ile Çiııe birer nota vere• 
rek dünya sulhilnü tehdit eden bu hareketten 
içtinap etmelerini tavsiye etmiş. 

Japonyanm; Cemiyeti Akvamı ve büyük 
Devletlerle beraber bizim de sözümüzü din
liyerek yola geleceğine artık 
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Sözün Kısası 
Bir 

Meselenin 
Esası 

---------- P. S. 
Geçen gün, bu sütunda, 

.,Tatlı su Türkleri,, isimli bir ya· 
ıım vardı. Orada, kendi anlayı· 
şıma göre, bu yarım Tiirkleri 
tarif etmişlim. 

VAia Nurettin Bey, bu 11Tat
lı su Türkleri,, tabirinin evveli 
kendisi tar.afmdan düşünüldüğü
nü, söylendi~ yahut yazıldığı
nı iddia ediyor. 

Ben, "lngiliz sefaretinde veri
len miisamerenin güzel tarafı, 
'f<iirk yetimJerine y-.a.ı-dunsa, çirkin 
\ara'fı da 4>u T atı. 'SU Türkleril• 
çevrilmiş olmasıdır.,, demiştim. 

Vala Nurettin B. 1rn fikrime 
de muarızdır. İngiliz sefaretinde 
verilen müsamerenin 1ıayırlı bir 
makııatla yapıldığını ve bu işe 
yardım edenlerin Tatlı au Türkü 
olmadıklarım söylüyor. 

" Tatlı mı Türkleri " tabirinin 
V:ilA Bey tar-afından ihtira edil
.diğinf bilm.i)•ordum. beratını da 
-görmedim; eğer bu meslektq, 
icat ettiği tabirlerin haflcalan 
ıtarafmdnn 1rutlanılmA'Slnı iste
miyorsa başka bR- s1z bu
labiliriz, meselA " Sözde Türk
ler ,, faıan, der geçeriz. V alA 
Beyi ihtiraımn şerefinden mahnım 
bırakmıya niyetim yoktur. 

İngiliz sefaretinde verilen müsa
merenin gayesinde ki insaniyet
perverliğc de itiraz etmedim; hattl 
bunu ben de takdirle zikrettim. 
Bu müsamereye karışan bizimki
ler ar.asın da. bir kaç "Sö1de Tıürk,. 
bnlunduğunada hiç şüphe yoktur: 
Züppeliklerile, 'her nes1in mizah 
adehiyahna mevzu "Olan bu adam
fara Vala Bey de benim kadar 
gülenJerdcnifir. 

Akşam muharriri, yazmadığım 
şeyleri bana isnat ederek bir müna
kaşa ve tefabilr mevzuu aramıe 
gıôidir. Fakat benimle yşmak is
tediği bu gibi kalem çarpışmaları· 

nın uzamasını istiyorıa, daha hak-
1 ı olduğu mevzular seçmelidir. 
Nihayet, unutmıyalım ki n 
VAii Bey Türkiyedeki ecnebi 
sefaretlerinin avukatıdır, ne de 
ben bunların can düşmanıyım. 

Akşam muharriri de, ben do, 
Şişlinin ve Beyoğlunun bu gülünç 
pomatalı Türklerine karşı herk~ 
sin duyduğu nefrette müşterekiz. 

Meselenin esası da budar. 

Ktbr1s isyanı Uzadı 
Lamaka, 30 (A.A) - Kıbns

ta, şehirlerde sükun hükUm sür
mektedir. Ancak uzak köylerden 
bazıJarında y:angrnlar ve yağma• 
cılık vak'alan zuhur etmiştir. 

Greko burnundaki fenere 
tnar.rw: teşebbüsü Akasto torpito 
muhribi 'tarafından akim bıraktırıl
mışbr. Mısırdan birkaç zırhlı oto
mobil geldiği haber verilmiştir. 

Hanımlar Arasında 
Erenköy Kız Lisesi Cemiyeti 

dun. s:nelik kongresini yapmış, 
yenı İdare Heyetine Vebibe 
Luffi, Hüsniye Nur, Zehra Tev
fik, Vedide Hanımları seçmiştir. 

Vergisini Vermemiş 

Galatıada Şarap iskelesinde 
Abdurrahim Efe..'ldinin kahvesin
de damgasn ve vergisi verilme
miş 3 deste islcambil klğıdı ve 
iki tavla hulı.m.arak. muaaden 
edilmi'1tir. 



4 Sayfa 

. Ankara Mektub1 

Haşmetlu Ev Hz. 
An karada ne güzel bir kadın, 

ne kıymetli bir mücevher, ne 
biiyük bir servet, ne yüksek bir 
töhret ; bunların hiçbirisi haset 
ye gıpta uyandıramaz. Yalnız ve 
yalnız tuğla ve beton yığınından 
ibaret olan bir ev veya a partıman 
şayanı hürmettir: Önünde eğilir
ler. Şayanı gıptadır: Önünden 
geçerken göğüs geçirirler, ismi 
geçtikçe imrenirler. 

Ankarada servetin, çalıfma-

nın, güzeHiğin, zevkin, bilginin, 
ilmin, muvaffakıyetm miyarı eYdir. 
Ankara kadın sakinleri arasında 
moda, ev modasıdır. 

Ev modası, tuvalet, fapka 
modasını fersah ferıah geride 
bırakmıştır. Hanımlar burada 
biribirlerinin tuvaletlerini güzel
liklerini tenkit veya methetmi
rorlar. Ayfe Hanımın evinin 
harici manzarasının, Hatice Hanı
aun evinin renginin, Fatma Hanı-
mın evinin lstampasının ıüzel 
•eya çirkin oluıu onlan daha zi
yade ltıal ediyor. EYieri modaya 
uygun olmadıii içi• tadil ettiren 
ıaatbnp yem.ini yapbran hanım
efendiler Yardır. En ciddi meclis· 
lerden tutunuz da en hafif met
rep toplanblara varmcıya kadar 
b6ttın bunlanıa konuıma menu
ları e•dir. 

Türkler ulddea e•lerine fakir-
hane derledi. Fakat bu tabir 
Ankarada kıymet •• manasını 
kaybetmiıtlr, ölmüttDr. Ankarada 
fakirhane detil (Haımetlu Ev H:ı.) 
nrdır. 

Ankaradaki bu ev iptillıi Ye 
.. inbimakinin sebeplerini araş· 
bracak değilim. Y alnıı bu iptilA 
~e inhimak şu ıekilde belki ka
bili l:ıahtır. Birkaç ıene evYel 
Ankara yeni kurulurken mDthiş 
bir eY buhranı Yardı. Her odada 
Dç dört kiıi yatmak ıartile dahi 
mevcut binalar Ankaranın kesafet 
peyda eden nDfusuna klfi gel· 
miyordu. 

Ovakit kerpiç •• topraktan 
yapılan eye benıer kOçl\k bir 
klnbe bile Ankarada oturanların 
nazannda bir ıaray ihtltamı 
uyandanyordu. Gerçi o gOn bu 
gOndOr yOllerce apartıman, bin
lerce ev yapıldı. Ev buhrana kıı
men ıail olmuıtur. Kiralar ucuı
lamııtır. Fakat o gDnkD buhranın 
akstıllmeli hlll devam ediyor. 
Varsa da ev, yokıa da ev 1 

ı Sabahattin R•şit 

Amele Ne İstiyor? 
Irak Hükumeti Umumi 
' Bir Grevden Korkuyor 

Bağdat, (Hususl) - HUkümet 
San'atkArlar ve Amele Gemiyeti 
merkezinde taharriyat yaptırmıf, 

cemiyete alt evrak ve dosyaları 
alarak kapatmışlar. HUkumetin 
böyle bir tedbir almasının sebe
bi, amelenin umumi bir grev 
yapmaya karar verdiği hakkında 
bazı şayialar çıkmasındandır. 
Hlkiimet bu cemiyetin bir daha 
faaliyete geçmemesine kat'ı su
rette karar vermiştir. Fakat ce· 
aiyet murabbaslan bizzat Kral 
Feysala biz arize vererek, yapı
lma hareketin kanunauz oldupnu 
•ylemiılerdir. 

lzmir At Koşulan 
lımir (Hususi) - Sonbahar at 

koşuları hazırlıkları tamamlandı. 
Bacadaki koşu mahallinde (1800) 
metrelik yeni ve gllzel bir pist 
yaptırıldı. Yarışlara iıtirak için 
lnagüne kadar ( l J3 ) at kay· 
dettirildi. 

SON POSTA 
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Mektep Adedinin Azlığı Yüzünden i:::~;~:,e~~~e~::~ 
e 

• 

B• J _ T 1 b A k K 1 vakit alacakları kızda aradıklan 
ırço~ a e e çı ta a mıştır en birinci meziyet, namuı •• 

asaletti. Bundan aonra ııra ile ı 
Sıvas, (Huıusi) kaç villyetin ta- iyi huylar, tam bir ev kadınlıfl, 

Sıvas günden lebeıi okumakta· güzellik gibi kıymetler iatenir~ 
&'Üne gUzelleşl- dır. Mektebin O ...amanın kızlan da mOstakbel 
yor, dersem ya· (155) leyli ve(55) k ca1an k 

t ·h • t ı b · o nın umarb, az ve sarhOf 
lan söylememiı e nı arı a e esı vardır. Ancak olmalanndan korkarlar, iyi bir 
olurum. Yol faa- mektebin kadrosu baba olabilecek çahşkan, fedaklr, 
liyeti, yavaş ta müsait olmadiğı alılik sahibi bir erkeğe nasip 
olsa lerilemiş ve için birçok talip- 1 1 d'l l d~ o ma arını ı er er i~ 

şehir yeni bina· leri geri çevrilmiş-
lar kazanmıştır. lerdir. Fakat daha Geçenlerde evlenmiye namzet 
Başlıca cadde· mühim olan cihet erkeklerden biri kapı \apı görllcl 

1 I x. 
1 

ı binanm çok eski gezmfı. Ona çıkarılan kızlar ara• 
ere maaaıa arın ve bir mektep 

t · ı· w • ıında namusları, güzellikleri ile 
emız ıgı nazara olmıya hiç elve-

dikkati celbet· rişli bulunmama-· tamnmış olanlar, asra uygun bu• 
mektedir. sıdır. Şimdi Sıva· lunanlar, asil ve temiz ailelere 

Fakat şunu da ıın maarif ihtiya- mensuplar da varını~. Fakat d .. 
s ö y ı i y ey i m ki: cınm bir de huli- likanlı bir tilrlil karannı ver .. 
Sıvasta Ma:u:!' sasım yapayım: memif. Arada vasıta olup, kızlar: 

Kız Muallim ga.teren hanım : 
teşkilatı bir.::- Sıvasla Kız Muallim mektebi binası Mektebi için 
noksandır. Buraua irfan kadrosu mektep açmamn çareıine bakıl- gtlzel bir bina ve renç bir mu· " Oğlum 1 Neye karar 
denebilir ki, yalnız bir lisenin malıdır. allim kadroıu llzımdar. Bir orta· Yerdin ? Allah için ( M ) 
dar çerçe•eıi araM11da ııkıtıp Kız ve Erkek Muallim Mek- mektep mutlaka açılmalıdır. Uae Beyin kııına diyecek yok.. 
kalmııbr. ilkmektep ihtiyacı bariz teplerine gelince; bu iki irfan Gcretleri biru indirilmeli, ilkmek· Hem bu umanda b&yle kız u 
bir ıurette kendini g&ıtermek- mlleuesesi, diğerlerine nazaran tep ihtiyacı da tatmin edilmelidir. bulunur. Aile uil, cazibe Yar ••• 
tedir. Orta tahsil çatma gelmit daha müımir bir sahada faaliyet Gönül iıter ki rerek maarif ibti- Hele kqı ile g&zll cihan dqer1 
ytıllerce talebe mektepalz kal- göıtermektedirler. Fakat bu iki yacı, gerekse diler ihtiyaçlan sonra kime ıoraraan namusund' 

t k d 1 h 1 k ıüratle temin edilerek Sı•u ufak bir leke gösteremezler. lftl· 
mıt ır. me tepte e ıı a at yapı ma nümune bir villyet merkezi ballne 

Bu vaziyet karıııında burada llzımdır. getirilsin. Sıvaslılann temennileri harla koluna takıp rezebilirıin,, 
biç vakit kaybetmeden bir orta· Kız Muallim Mektebinde bir- işte budur. M. Kthım diye kwn meziyetlerini sayıp 

SUiKAST 
Adana Elektrik Şirketini 

Yakmak istediler 

Adana, 29 ( Hususi) - Bura 
Elektrik Şirketi binaıında çıkan 

bir yangın ehemmiyetsiz birkaç 
defter ve maıaoın yanmasından 

ıonra söndilrnlmDıtür. Yangının 

bir ıuikast eteri olduğu anlatıl· 
mıfbr. • 

Sal8lr11ttin 

Koyun Yeti,tiriliyor 
Balıkeair, ( Husuıl ) - Kınr· 

cık ve merinoı koyunculup için 

teıkil olunan cemiyet faaliyetine 
devam etmektedir. Birçok koyun• 
cular cemiyete aza oldular. 

Ruslar incir Alıyorlar 
İzmir, 29 (A.A) - Bir hafta 

zarf mda Ruı ticaret mümessilliği 

tarafından lzmir Borsaıından 
413057 kilo incir satın alınarak 
Rusyaya sevk olunmuştur. 

Vapurcuları Dinliyelim 
lzmir, (Hususi) - İstanbul ile 

Ayvalık ve İzmir arasında iıliyen 
milli vapurlanmızdan İstanbul 
Gümrüğü Dahili Ticar~t beyanna
meıi aramadığı halde İzmir GUmrU· 
ğil İzmir-Ayvalık ıeferlerini yapan 
vapurlardan beyanname istemekte 
bu yüzden vapurcularımız mllt· 
kül vaziyette kalmaktadırlar. 

Vapurcularımız bu meselenin 

halli için lkbaat Vwllethle •1-
racaat ettiler. 

Bitliste Muallim ihtiyacı 
Bitlis, (Husuıl) - Her yerde 

olduğu gibi burada da yeni sene 
derslerine baılanıldı. Fakat orta .. 
mektep muallimlerinin bir kıamı 

gelmediği için tedrisat biraz ak
sak gitmektedir. Bu va!tyet 1ene
lerce b6yle devam etmektedir. 

Çatalcada .. 
lstanbullular Çatalcanın 
Ucuzluğundan Niçin 

istifade Etmiyorlar? 

Çatalca, (Huıuıi) - Balkan 
harbinde harap olan Çatalcamız, 
o zamandanberi yapılan inşaat 

ile bugün kısmen imar <.dilmif 
bir vaziyettedir. 

Kasabamızda her ıene teşrini· 
evvelin ilk haftasında bir panayır 
kurulur, bütnn civar köylerden 
mabıullt getirilip burada sablır, 

panayır buranın hususi bir bayram 
haftasıdır. Bu aeneki panayır çok 

aınzel Ye berketli oldu, ayrıca 
iki yllz elli çocuk ta ıOnnet edi-

lerek günlerce ıenlikler yapıldı. 
Panayırm kurulduiu yer zUmrlit 
gibi yeşilliklerle ıilslUdllr. 

Bilhassa burada Ferhat Paıa 
ıuyu iımi verilen güzel ve ılfalı 

bir ıu vardır ki hemen hemen 
memleketin hiçbir tarafında böy
le faydalı bir su yoktur. Bu au
yun en btiyUk faydaaı babrek 
hastalıklarına karşı çok müessir 
olmasıdır. Eğer belediye biraz 

harekete gelip te bu suyu f cnnl 
bir şekilde titelere doldurtup İs
tanbul ve diğer yerlere gönderirse 
bir hayli para kazanacağına ştlp· 
he yoktur. lıtanbullulara faydalı 
bir taniyede bulunayım: 

Burada her perıembe 1ıOn8 
bir pazar kurulur ve biitiln mah
sullt ucuz fi8tlerle ıatılır. 

latanbuldan buraya kamyon 
seferleri vardar ki ucuzca aidlllp 
gelinmektedir. Ucuı mal almak 
lıtiyen lstanbullular bu pazardan 
lıtifade etmelidirler. S.S. 

On Kaçakçı Tutuldu 
Bhkeılre tlbi Gireuın nahi

yesi merkezile bir kııım köyle
rinde taharriyat yapalmıf, netice
de ttıtlln kaçakçılıAı yapan on 
kiti vı (276) kilo da bcak tl
tlln yakalanmıfbr. 

MUGLADA 
T ütünlerimiz Çok Ucuz 

Fiatla Satılıyor 

Muğla, (Hususi) - Kumpan
yalar tarafından tütun mubayaa
tına devam edilmektedir. Fakat 
fiatlar çok ucuzdur. 

Bu vaziyet karşıımda tntOn 
çiftçimizin bir ıey kazanmasına 

imki• yoktur. Kuyucak mahau· 
ltınden birinci mal tütnn ( 55 ) 

kuruşa aatılmıtbr. Tütiln inhisar 
idaresinin mubayaata bqhyacağı 
bildiriliyordu. Fakat bu husuata 
idarenin buradaki mOdürltıtGne 
henüz hiçbir iı'ar yoktur. 

Bir KomUnist Tutuldu 
Adana, 29 (Hususi)- KomO

nlıtlik tahrikAtından maznun olup 
Tarıus köylerinden olduğu anlqı• 
larak alta aydanberi o havalide 
aranan ıoför Ragıp yakalanmıttır. 

~a/8/ıattin 

Akhisar Piyasasmda 
\khisar, ( Hususi ) - Ttıtlln 

plyasasmda hararet kalmadı. 

Kumpanyalar mal almadığı için 
aatıılar durmuı gibidir. lnhiaar 
idaresi ise el'an mubayaata bq
lamamııtı\". 

Karşiyaka MağlOp oldu 
lzmir, 30 ( Huıuıl) - MalOI 

guller menfaatine yapılan husuıl 
bir maçta ~ir Spor takımı 
Karşıyaka takımını 1 • 3 mağl6p 
etti. 

Söz Dinlemiyen Fırmcllar 
Adana, (Hususi) - Belediye, 

ııhhate mugayir ve hamur ballıı
de ekmek çıkaran fırınları kapat
maktadır. Son gtınlerde bu ae
ltepten d&rt firın kapatılmq •• 
ceza ela ke1ilmlttlr. 

daktlkçe genç ıorarmıı : 

- Daha baıka tanıdığınıı 
kızlar var mı? 

Bayle'. ikle epey bir zamu 
yine dolaşmış... Birçok baıka 
kızlar görmüşler ..• Fakat erkek 
yine bunlardan hi~ birine talip 
olmayınca kadın merakla demiş ki: 

- Me biçim kız arıyorsun 
otlmnl? Matallah aiyah, kumral, 
sarışın, esmer hepisini göster
dim... Bir anlat bakalım istediğin 
nedir?? 

- Şey valde... Bizim gibJ 
kutullyemut geçinen kimseler içlD 
izdivaçta bqlıca bir tart vardır

- Pek iyi anlayamadım... Ne 
demek iıtedinlz? .. 

- Dllnya buhranı mall\m. •• 
T amdığımz zengin bir kız varaa 
hemen nipnlanabml.. Hatti be
nim görmeme bile llizum yok.,, 
Serveti hakkında kllçOk bir taJı. 
kik klfi. 

Eski zamanlarda kıılarımıııa 
erkeklerimizde... erkeklerimizin 
kızlarımızda aradıkları en bU. 
ytık kıymet kadınlık ve 
ahllktı. Asrımızda ise erkeifa 
kadında... kadının erkekte a• 
radığı en birinci meziyet, izdi· 
Taçta en başlıca fart para ve 
zenginliktir. Bu hakikat ortada 
dururken şimdiki izdivaçların tee 
mellerlnin çUrUklilğüne başka ıee 
bep aramak gülünç olur. 

Meliha Avni 

Gizli Vergi 
Bir Müessesenin ltirazlan 

Kabul Edilme<! i 

Oruzdibak müessesesinin vergi 
gizlediği hakkında geçenlerde bit 
ihbar yapılmış, Defterderlık ta
rafından müessesenin defter v• 
vesikaları tetkik ettiriluık ( 100) 
bin liralık bir vergi alınmasısı' 
karar verilmişti. Müessese buo' 
itiraz etmif, fakt bu itiraaın 1110-
him bir kısmı Ankaradaki T eınfİ' 
komisyonu tarafından reddedil" 
miftir. Bu kısım derhal mü.s_.. 
teden alınacaktır. 
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Siyaset Alemi BAlli'çj BABIBLIB Gönül İşleri ı 

İngiliz • · Tuzağa 
İntihabatından Yeni lngiliz Meclisi Ve Yeni Hükiimet Düşürülen 
Çıkardığım Mana Kıbrısta Tevkifler ve yeni Tedbirler Er!e!~:~ aldığım fU me-

Selim Ragıp • rakb mektubu hulAsaten nakJedl· 
lngiliz intihabatı bitti. Gelen Yeni /ngi[iz yorum okuyunuz ve ibret ahnm 

neticeler gösterdi ki, Amele Fır- "22 mayıs 9228 tarihinde lstan• 
kası, ömründe bir misline daha Kabinesi bulda Eyllpte (M ... ) Hanım is-
tesadUf etmediği ağır bir mağlfı· 1 minde bir genç kızla nışanlan-
biyete uğramış, Muhafazakar Fır· Ve Meb 'usıarı dım. Nışanlandığımı:z:dan bir mlld· 
ka ise aklından geçirmediği bir Londra, 30 _ Taamül mucl- det sonra muamelei resmlyeye 
ıafer kazanmıştır. bince Londra Şehremini, ikinci- mllbarıeret ederek biran . enel 

Harpten sonra milletler ara· teşrinin dokuzunda bUyük bir naili emel olmak istedik. KAğıt• 
ıında başlıyan lktısadi mücade- ziyafet verecek ve bu ziyafette larımızın asıldığının dokuzuncu 
lede, lngiltere en mlisait olmıyan bütllıı İngiliz kabinesi azaları günü idi; edilen davet üzerine 
fartlarla karşılaşmıştı. lngiliz lira- hazır bulunacaktır. akşam eve gittim. Evde. bir er-
•mın kıymeti yüksekti. Bunun bir Ertesi gfin de, bUyük merasim kek oturuyordu: Kızın anneal 
icabı olarak fngiliz amelesi çok ile yeni İngiliz Meb'usan Meclisi bu erkeği bana amca11 olarak 
Jl\ksek yevmiye alıyordu. Bu yev• açılacaktır. Bu ziyafette M. Mak· takdim etti. Esasen pek kıskanç 
nıiyelerln, bayat şeraiti ile müte- Donalt çok mühim siyaıl bir olmadığımdan buna inandım. Bu 
nasip surette azaltılması teklifleri nutuk söyliyecektir. Nazırlar mec- adamın bir gözll kördü, Bir 
kabul edilmiyordu. Vaziyeti bo- tisi bugiin toplanarak intihabat- müddet otorduktan ıonra kendi· 
zan da bu oldu. tan doğan meseleler hakkında lerine veda ederek evime gitmek 

İngiliz sanayii bir taraftan uzun boylu müzakerelerde bulun.. Uzere ayrılırken, ertesi akşam 
pahalı mal yapıyor, harice sata· muşlardır. için tekrar gelmekliğlmi mussıra· 
nııyor, elinde kalıyordu. Bundan Ayni zamanda mecliste, kıra- ne rica ettiler. Ben de bu ricayı 
dolayı İnglli2 fabrikaları, yavaş, hl) bir nutku okunacak, yeni kabul ettim; bilhassa meıı1Dun 
yavaı, faaliyetlerini daraltıyor, bu kabine de meclist~ hazır buluna· oldum. 
yüzden birçok amele işsiz kalı- cakbr. Yeni hükumet azaıımn · Aksilik olacak. O gece daire

de nöbetçi kaldım. Nışanlıma gi· 
demedim. Eve onda döndllm. 
İçeriye girer girmez kapı vuruldu. 
Bir p\'.>lis ve bekçi beni karakola 
davet eltiler. Nışanlımın orada 
beklediğini söyledier. 

>'ordu. Bu amele bakılmıya muh· yirmi kişiden mürekkep olacağı 
taçtı. söylenmektedir. M. Mak Donaldm, 

Bunlara işsizlik yevmiyesi ve- Amele Fırkasının menfaatlan da 
rilmek esası kabul edildi. Zamanla dahil olmak üzere, yeni kabineye 
hem iısiz amelenin miktarı arttı, bütün miUi menfaatları temin 
hem de bu adetle beraber verilen edici bir şekil yermiye çalışacağı 
yevmiyelerin miktarı kabardı. söyleniyor. 
Böyle birJ mirasyedi tarzı ha- ='=-===-=--,= --====---====== 
reketine lngili:ı hazinesinden· baş- hafazakar Fırka, bu esaslarda 
ka biri tahammül edemezdi. Fa- Başvekil Mak Donalt ile muta-
kat bir giln geldi; onun da mu- bıkb. Fakat Liberallarla Muha-
kavemeti kalmadı. Bir gUn, İngiliz fa:z:akarları ayıran başka bir 
maliye nazın Mister Snovden in- nokta vardı : 

~b Devlet Bankasından' bir mek- Gümrük himayesi. 
İngiltere, dünyanın gllmrnn.n p aldı. lS ... 

Bu mektupta, lngiliz maliyesi- olmıyan bir memleketidir. Bu 
Din Amerika ve Avrupada tek hal, lngili:ı sanayiini zarara so-

b ti l
'k kuyor, hariç emtiasını, İngiliz em-

ir san m ı itibarı kalmadığı tiasile kolayca rekabette bulun-
hlldlriliyordu. Bu hal, lngilt~renin durabiliyordu. MubafazakArlar, 
a,qına gelmemlı bir ıeydl. Hn- gtlmrllk himayesine do ltbum 
kamet ,.. Devletin btttUn nlzım görllyorlardı. 
tqkillb heyecan ve endiıeye B~a . mukabil liberaller ve 

• n.a.a. Uzun tetkik ve müzakere• muh~lerı buna muanıdılar. Hat-
~"" ta Loıt Corç bile •.. 

lerden ıonra muayyen bir ln ·ı· · t•h b gı ız ın ı a abnın aon ne-
derecede bUtçe tenkihatı tlcelerinden çıkan mana, lngiliz 
Japdmuı, ameleye verilen milletinin gtlmrUk meseleıl hak-
lpizlik yevmiyelerinin makul bir kanda muhafazaklrlar ve milli 
hadde indirilmesi kabul edildi. hUkümetle beraber olduğunu 
Mak Donalt kabinesinden bu gösterdi. Yeni mecliste azim 

k k bir ekseriyet kazanan hn-
ararlara Uç kişi fttira etti: kdmet için ıimdi yapılacak fey, 

Maliye Nazarı Snovden, Tomas devlet makinesinin aksaklık gös-
Ye bizzat Mak Donalt, ObUrlerl, teren taraflarına tamir, aksayan 
bu arkadaılarım tel'in ederek itibarını iade ve lktısedl sahada 
İstifa ettiler. diğer milletlerle rekabet edebile-

Buna mukabil Liberal ve Mu- cek bir vaziyet hazırlamaktır. 
• 

.. SON POSTA,, nın Milli Tefrikası : 6 

AB, MINBL AŞK! 
MUHARRİRİ: SERVER BEDi 

- Pek niyetim yok. 

M fih kartviziti çantasınm 
aama .. d 

içine atb. Ümit ve korku ı~m e: 
- Eyvah, dedim, ya benı ara-

lllazsanız... . 
? Bır sa-

- Ne olur aramazsam· ? 
d evvel beni tanıyor mıydınız 

- Doğru... doğru ... 
·· k ı ve Elini uzattı. Oyle urna 

taUı bakıyordu ki... Hafif gülüm-
sedi: 

- Belki ararım, dedi. 
- Minnettar olurum. 
Hiç o garip kız değilmiş gibi, 

nazik bir hareketle: 
- Rahatsız etmeğe çalışının, 

dedi. 
Ve kalabalıkların arasından ma

haretle süzülerek, çabucak, uzak-
laştı. 

Anladın mı azizim? İşte ben, o 
gün, o saatlerde, o kıza tutulmu
şum. Fakat abayı yaktığımın pek 
de farkmda değildim. Yalnız onu 
bir daha görmekten memnun ola
cağımı hissediyordum. Okadar. 
Fakat düşün bir kerre... Ben ki 
metelik sektirmeyen bir heriftim, 
anlıyormusun? O gün bu ktza o 
çantayı vermekte niçin ISrar ettim? 
O paraları cebime indirmek hiç 
batınından geçmedi. Hatta çanta
yı sevinçle ona verdim. Ne o? 
Gidiyormusun? Bir kadeh daha 
·ç Tabii... Bütün bu hikaye bir 1 ••• 
defada anlatılmaz. Seninle yine 

buluşuruz. Nasıl? ~~ .. roman. ol~r 
değil mi? Yahut boyucek hır hı~ 
kiye? Ha? •. Bak daha neler var .• 

Milli /ngill~ hükumetinin intihaptan bir hafta evvel 
alınmış bir resmi 

(Soldaki ıı:at Maliye Nazın Snovdendlr ve aiya1t hayattan çekilmiştir. J 

Avam Kamara
sında Fırkaların 
Vaziyeti 

Londra, 30 - Yedisi müs
tesna olmak üzere İngiliz Avam 
Kamarasında fırka azalarının va
ziyeti şudur: 

HUktlmet Bloku 
Muhafazakar 471 
MiUi Liberal 63 
Milli Amele 14 
Müstakil Milliyetperver 3 -551 

Mu halef et Bloku 
Amele Fırkası 
Liberal Meb'uı 
Muıtakil Meb'ua 

48 
1 
2 

57 
Umumi intihap neticesinde 

MuhafazakArlar, evvelki meclise 
nazaran (207) sandalye kazanmıı, 
Amele Fırkası da ( 232) san· 
dalye kaybtıniıtir. . • 
lngiliz lntihabatmm Tesırlerı 

L d a 30 - Paris, Vaşingon r , 
ton, Tokyodan gel.en ~a~erl~~· 
ln .1• . tibabatl netıcelerının bu-

gı iZ m • t dt d v 

Uk b . meınnunıye uyan r ıgı-
'I ır k 1 ·1· 

Ö t ·yor Fa at ngı ız mai-m g s erı · . 
1 h rı'cin rekabetme karşı 
arını a 

Bu bir şey değil. .. Fakat bir kadeh 
daha iç yahu... ~rs~n... Beye 

b. d h ben de ıçenm. 
ır a a ... 
Uzatmayayını· Ar~dan on gün 

d h tl. Kızdan bır ses çıkmaa a geç . 
dı. Ben önüoıe gelepe bu hika-

. l byoruın. " Adeta sen bu 
yeyı ana 
kıza tutkuosun,, dediler. 

"Yok canım, diyordum, hoşuma 
gitti. Hem macera da biraz tuhaf. 
Onun için anlabyorum.,, 

-fc 

f qkat, işin doğrusu, ~örtgözle 
kızdan bir haber beklıyordum. 
Ümidim gittikçe kesilmiye başla
mıştı. Bir gün, çrınnn, telefon. 

"_ Kiınsiniz? diye sordum. 
"_ Tahmin ediniz, dedi. 
Sesini derhal tanıdım. Sevinç-

ten başıma kan çakmıştı. Kendimi 
toplamaya çalıttım. Fakat sesimin 
çatlakları arasından öyle bol bir 
sevinç boşanıyordu ki sakin gö
rllnmek mümkün değildi : 

" - Tahmine hacet var mı ? 

Kıbrısta 
Yeni 
Tevkifler 

Londra, 30 - Kıbrısta, asa
yişi temin eden mahalli hükumet, 
yeniden birtakım tevkifat icra
sına lüzum görmüştür. Kıyam 
teşvikçilerinin yakalanmasından 
dolayı herhangi bir halk hareke
tinin mes'uliyetiol tlzerine alamı
yacağını söyliyen yeni piskapos, 
bu noktai nazannı valiye bildir
miştir. Vali, alınan tedbirden do
ğan mes'uliyetin kendisine alt 
olduğunu ve kimsenin kargaşalık 
çıkarmasına mOsaade edilmiyece
ğini söylemiştir. 

Umumi vali Sir Ronald Storrı 
hükiimetin salAhiyetlerinl genifle
ten yeni bir nizamname neşret
miştir. F amagusta sokaklarında 
askeri devriyeler dolaımaktadır. 
Burada, iki tahrikçi daha tevkif 
edilmittir. Adanm bazı noktala
rında ve bilhassa Salam da bazı 
askeri mevkilere ateş verilip ya
kıldığı söyleniyor. 

Mısırdan Kıbrısa bir ativari 
bölüğü gönderildiği haber veril
mektedir. 
himaye etmek için konulacak 
vergilerin bu memnuiyet hissini 
azalttığı bildiriliyor. 

diye bağırdım, telefonda nefesi
nızı bile hissediyorum. Güzel 

· kokunuzu duyuyorum. 
11 

- O gündenberi nasılsınız? 
" - Şu dakikaya kadar git

tikçe fenalaşıyordum; fakat şimdi 
keyfim pek yerinde. 

Biraz durdu. Sesi değişmişti. 
Gayet ciddi bir perdeden başladı: 

" - Beyefendi f dedi, kartvi
ıitinizden sizin bir dava vekili 
olduğunuzu öğrendim. Hem epey 
de şöhretiniz varmış. Babam 
söyledi. ÇünkU ben babama nasil 
tanıştığımızı anlattım. Beraber 
güldük. Bizim ailevi bir davamız 
var. Bunun için babam ve ben 
sizi yazıhanenizde rahatsız etmek 
istiY.oruz. 

İş, mesleğime ve töhretime 
taalluk edince bana da bir cid· 
diyet geldi : 

" - Emredersiniz, dedim. 
" - Sizi ne gün rahatsıı ede

biliriz? 
(Arkuı var) 

Merakla karakola gittim ve nı
şanlımı hakikaten orada gördilm. 
Gecenin bu saatinde buraya ne 
için geldiğini sordum ve şu cevab· 
aldım: 

"Annem bugün bana ; Sen 
bana Yunusu ver ben sana baş
ka bulayım, dedi. Ben de seni 
çok sevdiğim f çin buna razı ol
madım. Bi:ıi yekdigerimizden ayı
racağına yeminler ederek beni 
evden attı.,, 

Annesine bunun sebebini sordu- . 
ğum zaman bUsbtıtDn baıka bir 
ce•ap aldım. Anneıl kızı akşam 
deniz kenarında bir erkeğin ya
nında gazel söylerken g6rdllğ&n0 
ve benim geldiğimi a6yliyerek eye 
çağırdığını ve evde temizce bir 
dayaktan sonra kendisini evlAt· 
lıktan reddederek evden attığım 
söyledi. 

Ertesi akşam eve gittiğim 
zaman kızan annesinin yanında 
gazel söylerken gördüğünü sliy
lediği erkeği karşımda görmiye
yim mi? 

Oda kapısından içeriye girdiğim 
zaman kız doğrudan doğruya bu 
kör adamın yanma oturdu; ken
disini ufak bir işaretle yanıma 
çağırdım, gelmedi ve bana yum

ruğunu salladı. 

O vakit bana kurulmuş bir 
tuzak olduğunu anladım ve der· 
hal şaşkın bir halde evden dışa
rıya fırladım. Ertesi günü lizım
gelen yerlere müracaat ederek 
henüz muhtarın yedinde bulunan 
senedi meşrutumu aldım ve bir 
çok külfetli masraflardan sonra 
bu kızdan ayrıldım. Şimdi işitti
ğime göre bu kız gizli surette fa
hişelik etmektedir. 

" Meşhur bir Türk darbımeseli 
vardır: Sütten ağzı yanan yoğur
du üfler de içer, derler. Talip 
olacağım her kızın böyle çıkaca
gmı zannediyor ve işte bunun 
için evlenmiyorum.,, 

Ne ,fonir, Fateboru ya ul~l-

ebsar! 
Karilerinizden 
Yunus Nadi 
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ldmae1eraar. ÔJüm nibayet btilOn 

., lnsanlan boyun ejaılye mecbm 
~ üen bir kuvvettir. Fakat gıdası
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Şimdi Mmtmk, Amare ve Di- en .bDyıık fena&ğı yapmıı o1uruz. 
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Haftada iki Defa Spor 

SPOR p o 
Gazete.iz 1ioıd811 sonra psıembe , .• aaaar

lcsi pnlerl cılm11k i:ıı:ı:A baltada ilci ııpor •ayfall 
11cp-.lecektir. 

PCl'f'lnM günkıi 9pOI' uyf&S1 ncla ~Iİ11p .. or 
h:ıreketlennl, memleket spor hac!iselerlal 
elm.J-kanııı:. 
Cm= rtwl aayfasında ı Cuma gGPkil aaçlann 
.-..-. bulacııkaınrL 
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Daniınarka Kıralı Kotra DBeünku-b MaçtaK Nldiçık·0j Amerikalılar Pariste Bir 

Y 1 
G• . ra ere a ı S S arış a~na ırıyor i 0y':c"u 'Kazanabilirdik. por arayı Kurdular 

Perıembe v-;-C7martesi Gi1Dlui 
ç.kacak Spor Sayfalanmızı 

OlnııyuDKL-

Kıral Şimdiden Idman1arm:ı Başlamış, 1 fa Fat Ooyuncudl&ıı mız Fransız spor • ... ena yna 1 ar federasyonları 

Kotrasının Huyunu Ogw reniyor -- hlrafından mi-< Baıt..rafı l iaci aaff2da) z.aherct gören 
muhlelit yine Yunan kalesille Amerikan müte-
sokuidular. Muhacimlerin ha11m şebbiSleri 13 
müdafaasını ve muavinlerini ra- milyon frank 

• • 
1 hatça geçiyor!ardı. Rrı:Yye ile Pa-

Bizimkiler yunan nısıf aaha- riste muazzam 

DainMl'ktı iuwlı l••an ipn sahilden kolraslM ıidigor 
v-~~· harpten evvel Alman- arası~dan rakip seçmemek sure-

p. ~ulere luTahn ~ olarak i1 Şl...ı .ı..iziade kırall• .. es • t e eıasen malüm olan bBytk 
ailelere ••Uaa bir kotra Ya! sporculuğuna göstermiştir. 
yapılırdı&. Harptan ıonr• iştirak Fnn•amn cenup şefıideri için· 
edecek kıral bulunmadıjl için bu de sthelliii i1e ~ olma 
JUIŞ deniz l<lüplerinin muallan Kll'IKh WleftÔn 4Mla,etiltde yapt-

arasıoa brıtllllfh. Sem •elen lac~k ~lan bu kotra yanşbmm• 
•por bawadislui içinde .pyanı Kkı~lerı ara.unda Danimarka 
clikat bir ma!iımat nrdw. O-- ı~aunıa buı.n._sı büyük bir 
marka Kıralı kendi kotrasile bu alakKa ce1 l~~~*'r· 1ra şımtn~ id 1 
MDe Fransanın cenubwıda yapı· man ara tt..-
lacak ya.rışlara girmiye karar il 1an:'ışdhr. kHatrftanındamuayyen gtin-
Jermi§tir. erın e o ası• saatlerce dl-

Bu lıususta mUta,ea ylriiten men ~ ~an kınt, kotraıının iter 
xaete'er; Daaimarka Kıralı ıpor rüzgarCia kotrasmm buyunu tama .. 
yapmak için belaemehal kırallar l men ahnış bir nıiyettedir. 

oclA Atlas denizini ufak bir 
~ u. pr- ( A1.eıt ,.,... ) 

ıına kene gibi yapışmıılaı·dı. Bo· bir spor sarayı 
calıyan Y wıan müdafaası kaleleri yaptırmışlar ve 
önüne ~anmış olan ınuhacirn faaliyete geçmiş-
ve muavinlerimizden sökemiyor- lerdir. 
lardi. Bu esnalrrda birkaç gol '20,000 kişi 
atacafıımw:lan emin, yaln1z tell!Jla istiap edecek 
kaçudıiunız fırsatlara acıyarak olan bu salonun 
bir on beş dakika geçirdik. Fil· tertibab bariku-
bakika hu çok Jıikim olduğumuz lidedir. Salonun 
bir çeyrek saat içinde üç, dört kubbesi havayı 
muhakkak goli aceleden, aubi- tasfiye için beş 
yetten kaçırdık. dakikada açıhp 

Oyuncuların yüzleri sapsarı idi. ka~nıyor, fazla 
Hdecanları, fırsatları kaçırdıkça olarak altı .saat 
artan asahitetleri uzaktan belli zarfında salonun Yekınd• .,.lırimizlle meç cak al.-. 
oluyordu. ortası buz tuttu- ilci le-'- w.E..,,a 

On beı;: dak·ıka sonra Yunan rularak buz üstrmde hokey oyna- !iL ___ ı T IDlll u-. au~an .ar••apd• 
muhtaliti düzelmeğe başladı. Ar- nıyor. Alb saat ıora da buz erili- Amerikaa liİrefİ diayama aa 
bk bekler ıska geçmiyorlardı. lt-rek salon güreş ve bola yapı- ---

H l b 
•'Cl' "Te ren te'Wik.eti lııir apol'Uıllıllr. 

afbeldcri de ~affak o1mağa a ilecek bir hale ifrağ ediliyor. Ba ~~ tutaı.a yeria k..._. 
başladı. Seyirciler aiiadüz buz üaWD-

ç 
b • • memnu omadtğı içia pebli•--

amurtu, kayak bir sa ada de hokey maçı seyrettikten son- lar ona göre hazıdaa-ldadıs. 
mltemadi htkum yap• muha- ra akşam yemeklerini yiyerek 
-1-.1 • • L-1....l-'-- d Geçen aunkll spor •• .L. ...... aan_..mız yonıbnıJa INllp8WIMK• av et ettikleri vakit salonu kup p• 

Hık. · t y ht k resmini koyduinnmız y_.e ......_ 
nm,e ibresi .man mu e- uru, buzlan eritilmİf ve· buz ta- o-~- ı--

litine teveccüh ediyordu. bakası yerine sandalyeler konmut liYan Jim Lond~ Amerikan Jl-
L L:_· d f '"ki b" h-ıd rqinin en büyük üs\adı addctlt-
11 w.ı;ım mü a .samıza yu en- ır ., e bulduklacı ilk resmi 

di. DiA 1aedeııse en emin oldu- küıat giinünde hayret ve takdir- lliiindeo Parise davet ec:li1miştir. 
jlunuz, kendilerinden en çok lerilli ...... arak izJaar •bliflerdir. Kadınlar arasındaki 'bOb 
beldediiimiz oyunculanmız aba· l,tıe b6yle bizim .Perili Hray dl- maçJ .. Jpilde ~ka,, Daaimar-
mıya başladL Nihat çok gayreti yebilecejimiz bir yerde ife bq- ka, ve Amerjkadan kadımlar da-
ve pek canla başla oynamasına Lyao AmerikaWu Franıada ta- vet oluamuıtur. Bu mftnasebetle 
raimen çok muvaffakiyetfi oyun· nınmamıt sporları yapmak ve y.akında ıehrimiz.e ge1ecek olan 

• _. .-un Oa.:iÖrünün resmini larından birini g6steremiyordu. halka sevdirmek tızere prog•am- !L: ı_.J. b '--
Bir dakika pek iyi, hinn .... lar hazırlamış1ardll'. Bu progra- dercediyoruz. 

ra yetifilecek toplan kaçıTmlf ft iyice oynamıya b~11.ladılar. E f =-c-==:=-----~ • b-..ladık. _. tra ÇIDMyorOu. Seyircileria 
bir vaziyette 15 .... rmıye ..,. .Şunu aöylemede.ıa ae,-mı"yell... · • L-Miıhat ta en fala oyanluı..du .. s - •-• ai ... yet yold•. Bu solii 
biriai gösteriyordu. Bir tutuk- Dankn Yuaan mubtditi OiM m{ttcakip bizi.&riltt bil •üddet 
luk, bir kararsızlık vardı. Bu en kuvvetli görüomiyea bir talum- hızlandılar. Fakat sonra ,aıe 
ziyade zeka.ile OJDIYaD sol ha- dı. Altı golle ymdiğimis ıe•dier. 
fmuz dlokü oyunda vücudile Beoğraleski takımiyte ölçülürse, {)y1llNl1 mhayetini illa eden 
oyaar bir hal alını,U. yarı derecede idiler, demek 91 hakemin dtidüjü ~ü allit 

Reşat güzd oynad~ ... ~eıa~m doğru bir hükümdür. Yunanb1ar Yunan muhtditi ile t - -~ere 
iyi oyununun ~~k f ~lWmesme hic beklemedikleri galip vaziyete blmiftık. 
ayni hattaki dıgerlerının sönük geç.ince biı- gole rau olmoı bir Takımlar bakkmda bir~ 
oyunu da aınil olmuştur. oyuna bqladıiar. Daha 7.İyade vermek lAzım geline, hizimkilere 

Hncum hattımız bu aksadıtı- müdafaaya çekilmiş bir görfüaüş kudretlerinin aşaj'tsmda o)'lladı-
mız anlarda nıüdafaMyı tak1it edi- arzediyordu. lar. Yunanlılara da pek kune\11 
yor gibi mOtevekk~ • oyu!'un gidi- Ba ikpLa var.iyette l'Ol çıkara- bir takım değildi, d91Dek dotra 
şine razı otmuı gtbi hır cansn- _ı_t_ abw .. Pazar günü yapdacak ma .... • 

11
'-la ıahada zikzaklara başladı. ınıyoruua.. Halk sabaraıdanıyord.. ~ .... ıL Got • . I l t __ ..J muhtelitimizde bazı ladi1lt yapıp 

Kemal · Faruki ck9er~ pek ıstenz go • · • ~alan İfİ- Yunanhları kat'i ıekilde bekle-
gHİ kahyorda· Fikrede Rebii de timken Zeki topu ortalaıdan .-ekliğimiz lizımdır. lrırind fır-
~bm t.8rafıa• hararet Yermiş dan kaptı ve m:aktun takrihen ka ..ı_1_ ı,;.. ...., ı.ı;ıor aah çır- hiç olınma ikindJI 

Kut bakıfl bir nazarla ... otuz metreden beraberlik goll- kaçırmıyalım. 
dllldka enel yerli yerinde oyniyam müzll yaptı. 
011 Wr .,uaca bu dakikalanla 

aYarelqd. 
tatlertnden do tnyıkı ata• Y-o-
nmW.rda bir nefe1 aldılar. K .. 
dilerlnl topbyarak kalemize dojra 
lamiJe .,..._..... 

Aleyhimize bir korner olclL 
Gtızel ortaladıklan top iki YulWI 
oywunua kııa bir kafa palile 
!çeri girerek Vanan birinci golD 
kaydedilmit oldu. 

Bizimkiler bu goliln aksillame-
lmi _wktereınedi, devre Yunan
lıların hafif bir tazyıkı devam 

derkea bitti. 
Oyun başladı. Be1 dakika 

80Dl'a bizim muhacimler düzelcliler 
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ehri Yürüyerek Geçen insan 
O uçan gölge, şimşek olsaydı 

elki Ahmedin elinden kurlu· 
mazdı. ÇnnkU o da, bir hamle
e çılğın bir rilzglra dönmUşlU, 
derece seri koşuyordu. Fakat 

!IAşsız bir sür'at içinde mesafe
:ri Adeta silip ıUpüren meçhul 
rariye yetişmek değil, yaklaı
ıak bile mümkün olmadı. Müte
ayyir ve mütehevvir Ahmet, 
ehrin kenarına geldiği vakit, 
ovaladığı karartının Meriç suyu
~ yUrUyerek geçmekte olduğuna 
ahit oldu!. 

ETet; o gölge, bahçeden bir 
ıprak gibi suya doğru akan 
ıeçhul adam, nehri yürüyerek 
eçiyordu. Bizim Sipahi, bu 
mulmaı: ve inamlmaz manzara 
arıııında iliklerine kadar titre
i ; erenlerden filin zatın duvara 
·ıntp aeyahate çıktığına, diğer 
irinin suya seccade koyup sa· 
ilden aahile geçtiğine dair [ l] 

.aktile iıittiği hikAyelerl hatırlı
uak o neviden bir karika ile 

. arıılandığına lnandi, bilAihtiyar 
iz çöktü, iki ellerini göğe kal
ardı, ayetler okumağa girişti. 
\ynl umanda, suyu toprak gibi 
iğniyen ulu mahlukun bu akıl 
lıcı akııını seyrediyordu. 

Meyhanede Bir Kadm 
Gölge gözden kaybolunciya 

.adar o, bu vaziyette kaldı, sonra 
alkb sersem ıeraem yürildO, 
rkadqlarmıo yanına ıeldi •• 
.ıabzun mahzun ıordu ı 

- Ey, ne varmıt? 
ZOpte Bey, genit bir kaftana 

anla olarak yerde yatan birini 
·öaterdi: 
. - Hatun kiti!.. Bereket 
ersin ki ölü değil, baygm. Yoksa 

ıakitaiz cenaze namazı kılacaktık 1 
Ve sonra Ulve etti: 
- Şu aenin çalımla ardına 

'Oıüpte enıeliyemediğin herifin 
adrine uğramıt olacak 1 

· Sipahi Ahmet, birkaç kere 
•utkundu, kaçan adaml niçin ya· 
,alıyamadığım izah etmek istedi. 
~akat günlerdenberi zihninde yer 
utan Hızır me1eleıi, kendisini bu 
ıiyetten . alıkoydu, müşalaedesinl 
ıiklyedeo çekindi. 

- Herif, dedi, suya attldı, 
>elki boğulmuştur. Biz bu ek
ük eteği kollayalım. 

Besur hovardalar, baygao ka· 
imın hüviyetini bilmedikleri için 
ıe yapacaklarım kararlaştıramı

ıorlardı. Eğer o, ırıehli bir 
;nahlük ise - velevki ayıltmak 
çin olıun - kendisine el deydir· 
nek günahtı. Çünkü babayiğitlik 
ıasasımn hükmn aarih idi: Temiz 
tadına el vurulmaz 1.. Hovardalar 
şte bu hükme inkiyat ederek 
3nlerindeki baygın kadının ylbU· 

(1) Mevlüt nhımı Süleyman Çelebiye 
ınat olunan ve Hila Rumellye geçmek 
.ır;ı.feılnl taavir için yıızılan " Keramet 
liaterlp halka auya ıeccade ulmıt11n -
akaaın Rumelinln deıtl takv.ıı ile almıtıın,, 
eytlnde de bu efıaneye telmih vardır. 

eklzlncl ve dol<uzuncu aıırlarda ya9amıt 

lan Sllleyman Çelebi, en çok ömUr ıliren 
ı---~~---- _....___ -ı..t-ı..tı 

ı 
l . 
l 
ı 

1 • i • 
} 

J 
( 

Bu Akşam Radyoda Neler Dinliyeceksiniz 

ISTANBUL 
18 • 19 Gramofon konser-

lerf. 
19,30 • 20,30 Hafız Ahmet Beyin 

iıtirakile saz heyeti 
Anadolu Ajansı, 

21 
21 

ıpor haberleri, 

• 20,30 Gramofon konseri. 
• 22 Belkis H. tarafından 

konser 

22 • 22,30 S t u d y o orkestrası 
tarafından konser, 
borsa haberleri. 

lovatJ 19,10 Ürke tre, 20 
dariilfünunu, 20,30 Romany 
rksmdan Transmision. 

Katoviç - l 408 ınetr 
20,15 hafif musiki 22,10 Şu 
bir sonatı. 23 daıı ~ edaları. 

Belgrad - I '129 metre 
kilovat) 19,20 sesli film par 

20 Zağrcp operasından nakl 
temsil, 

Roma - f 441 metre 
lovat] 19,40 muhtelif mus 
ler : 20,10 grnnrnfon plakları 

Çelebi zade Şöyle bir düşünllü 

Heilsberg - [276 metre, 75 
kilovat] - 19: Eski Katolik ila
hileri. 19,30: Doktor "Golstein,, 

Fransızca eler • Hoı:u opere 
bir parça konferan;:,. 

Viyana - f 517 metre 
Jovat] 19 günün mevzuları ilz 
bir musahabe 19,30 rasat ı 
zinin raporu. 19,45 Madam 
padaur operası 

ne ıu dökmekten, şakaklarım oğ· 
maktan tehaşi ediyorlardı. Ölü ile 
baygını tanımakta meleke sahibi 
oldukları için bu kadının da ba
yılmış olduğunu bir bakışta an
lamışlardı. Fakat onun zevk ~le
mine mensup orta mah bir kadın 
bulunduğuna kanaat getirmedikçe 
bir teıebbüse girişmekten çeki
niyorlardı. Yeniçeri Baki, diğerle
rine nispetle biraz laübali idi. 
Arasıra hissiyatına mağlup olur, 
tura ve yasa haricine çıkardı. 

Şimdi de beyhude hasta bekçiliği 
yapmaktan sıkılarak teklif etmek 
istemişti: 

- Burada yemişsiz kavak gibi 
dinelüp duracağımıza zavallıyı 
sırtlayalım, suya götürelim, aydı
ralım. Vebali varsa benim boynu-
ma olsun. • 

Sinan Zade Mustafa Çelebi, 
kaşlarım çattı: 

- Namahreme el değdirmek 
nabekar işidir, bize yakışmaz. 

Yeniçeri Baki, cevap verdi: 
- Hastaya şifa vermekte mi 

günah. Hekimler, OfUrilcüler ne 
diye çalışıyorlar? 

- Biz hekim değiliı, UfUrükçil 
değiliz. Dlipedüz hovardayız. Ne 
olur, ne olmaz. Belki huylananz, 
belki huylandırmz. Bırakalım, 
kendi ayılıın. 

Alta arkadaf. ıu kın mnna· 
kaıadan aonra biraz uzağa çekildi
ler, bağdaş kurup yere oturdular, 
ıeuiz bir intizar içinde feliket
zedenin harekete gelmesini bek
lemiye koyuldular. Her biri bir
çok qk maceraları geçirmiş, 
gUzel avlamakta töhret kazanmış 
olan bu kabadayıların baygın bir 
kadın önündeki ıu muhteriz 
ve Adeta nazik vaziyetleri cidden 
dikkate değerdi. Onlar, her mi
nasile çapkın adamlardı. Göz 
koydukları güzelleri elde etmek 
için can yakmakta ·'· hatta kan 
dökmekten çekinmezlerdi. Buna 
rağmen timdi bir mihrap önünde 
bulunuyorlamıt gibi yüksek ve 
samimi bir huşu gösteriyorlardı. 

İşte erlik ve dilaverlik terbiye· 
sinin takdiı e IAyik eserlerinden 
biri de bu dur, kadına gösterilen 
hürmettir, Gerçi bu hürmet, ~ir 
nevi merhametti. Babayiğitler, 

zayıf gördükleri için kadına hür
met ederlerdi. Çünkü erlik kanu· 
nu, ancak ve ancak kuvvetin 
kuvvetle mubarezesini kabul edi
yordu. Şu bizim zebunküşlük de· 
diğimiz düşmüşü tekmelemek, ya· 
ralayı yaralamak küçüklüğü erlikte 
yoktu. Ayni kanun aile yuvasından 
ve iffet kaidelerinden ayrılan ka
dınları bu muameleden müstesna 
tutar. ÇUnkU öyle bir kadın, 
hUınünU ve hırsını bir kuvvet 
membaı, bir menfaat vesilesi 

~olarak kullanmak iıtemiıtir, bi
naenaleyh kanun haricidir. O gi
biler, muhabbet görebilirdi, ilkin 

Baygm kadın, hovarda yar
dımcaJara bir hayli beklettikten 
sonra ayıldı. İptida biledi, 
sonra uzandığı yerde kı-
mıldandı, daha aonra dotruldu, 
korkak, korkak etrafına bakındı 
ve Sipahi Ahmetle arkaılannı 
görftnce bir çığlık kopardı, avaz 
avaz haykırmaya girişti: 

- Dede, zorlu dede, beni 
kurtar dede! 

Yeniçeri Baki, bu tuhaf çığ
lıktan sinirlenmişti, kadını azarla
mak istiyordu: 

- Sus be, hatun dedi ! - di
yordu - miyavlama. Biz ne ha

ramiyiz, ne haydut. Çelebi 
kişileriz. Dedenle elhamdftlillih 
taoıııklığımız yok. 

Ekmekçi oğlu, arkadaşına aus
ma11 için işaret ettikten ıon· 

ra kadını tatmine çalıştı. 

- Korkma bacı! Biz seni 

kurtarmıya geldik. Sana ilişen· 

leri ele geçirseydik tavuk gibi 
boğacak tık. Ne fayda ki herifleri 

tutamadık. Telaşı bırak ta aklanı 
batına devşir, yüreğini rabatlqtu, 

batından geçeni bize anlat. 
MDmkfin ki öcünü ahrlı, ıeni 
incidenleri incidiriz. 

Kadın, ıöylenilen ıözlere inan
mıyordu. Bu yataganlı, palalı, 

karakulaklı adamlardan te•ahhut 

ediyordu. Ayni zamanda, g6rftn

mez köıelerde kendisini 11yanet 
edecek bir kuvvet varmıt gibi 
d6rt tarafına bakınarak mınlda
nıyordu: 

- Dedeciğim, zorlu dedeci
tlm, beni elden koma, dedeciğim! 

Sipahi Ahmet, aeıinl biraz 
daha munlsleftirdi ı 

- Erliğime yemin ediyorum : 
DDnya ve ahret bacımsın, bacı

mızsın. Hiç ürkme, çekinme, bize 
kuueni anlat 1 

Ve sonra kadım söze ahttır· 
mak için sordu : 

- Adm ne bacı ? 
Kadın, bir nebze tereddUt 

etti, müteakıben silkindi, zinde 
bir hamle ile diz üstü geldi, sır-

in son ay hakkında bir müsalıa
besi. 20,05 küçük hikayeler. 20,30 

Berlinden naklen haJk konseri, 
sonra dans havaları. 

Mühlaker - ( 360 metre, 75 
kilovat J 19,30 İspanya hakkında 

bir müsahabe. 19,50 Hans Rosba· 

ut'un musikili konferansı, 20,15 

Viyanadan naklen Madame l Pom· 

padour opereti. 22,30 Fraukfort· 
tan naklen dans havaları. 

Lemberg - [380 metre, 16 
kilovat] 19,15: Varşovadan naklen 

gramofon konseri. 19,45 orkcstre, 
23 dans "havaları. 

Blikreş - [394 metre, 16 ki-

[O Günün Takvimi 

BUGÜN - 31teşrinievvel931, 
Cuma, Rumi 18 teşrinievel 1347, 
18 cemaziyelahir 1350. 

. GÜNEŞ - Doğuşu 6,9 Batışı 
17,9. 

NAMAZ VAKiTLERi - Sa
bah 4,58, öğle 11,58, ikindi 14,48, 

akşam 17,9, yatsı 18,41. 
GLENLER - Misafimis Sov

yet Hariciye Komiaeri M. Litvi
nof bugün Ankuadan ıehrimlze 
gelmektedir. 

AL KAZAR 
_\LEMDAR 
~TıSTIK 

ASRI 
EKLER 

-Mu...ı& 

- car.ı methut 
- Dr•Jfll• 
- Kml kılıç 
- MUyea p8flade 

!LHAMRA - Pr ..... emrlal8 
ITU VA L - Atk çocutu 
PIKAH - K....,., varyete 
GLORY A - llahldlmua lam 
KEMAL 8. - Soa temeO 
llAJIK - Tac deYlrea Jueral 
MELEK - PreuH amrfala 
MiLLi - BllMnln kıymeti 
OPERA - Dreyflla 
SIK - llaYI melela 
OekUdar HALE - Hicran 
DAR0LBEDA YI - Namueauzlar 

bndakl kaftana 11mııka urıldı, 
cevap yerdi ı 

- GOlsUmt 
- Şehirden miıin, köyden mi? 
- Edirneliyim. 
- Burada itin ne? 

Kadıncağız; derin, çok derin 
bir ah çekti: 

- Ben dedi Edirne Subaşısı-

Peıte - [550 metre, 
vat) 19,30 Peşte operasından 

Lakme sonra dans havaları 
scsJerf. 

Varşova -
kilovat J 19,30 grama on n 
21,55 tafrika. 22,10 Lupendı 
sonan, 23 dans havaları 

Berlin - [1635 metre, 
lovat) 19,10 asrı hazır hakkır 
konferans, 20,30 halk kı 
Sonra gece yarısına kadaı 
havalan. 

SON POST~ 
Yevmi, Slyaat, Havadlı ve Halk gaz: -idare ı Alemdar mahalleaf 

Çatalçetme aokaj1 -
Telefon lıtaabul • 20203 

Poata kutuıu ı latanbul • 741 

Telrraf ı lıtanbul SON POS 

ABONE FİATI 
TOR KiYE - EC~ -HOO Kr. 

750 " 
400 " 
Ut " 

1 Sene 
6 Ay 

s " 
ı " 

noo 
1400 
800 
soo 

Qelu eft'&la feri Yerilae 

lıaalardan m .. 'uUyet alma• 
Adree deji9tlrl1ıaeıl (20) kurqı 

Son Poıta Matbauı 

j 
Sahlplerlı Ali Ekre ... s.uı 

N9f"lyat llllcllrU: s.u~ 

Asri Sinema 
Bugün ve yarın aaat 1 

matinesinde programa 

olarak meıhur lapanyol dı 

PAQUITA PAGJ 
ile gitaristleri 

nın kızıyım. Sabah gelin 
akşam kaçırıdım. 

- Kaçırıldın mı? 
- Evet!. 

(Arkaa 

PRE. EAN 
~ 

B 

A 

s 
K 

1 

N 

GLORYA SiNEMASI 
Bu aktım fevkallde gala 

Ua beraber temıl1 ettltl en 
olarak ı ALBERT PREJEAN'ıa Anaa Belle, Conılanl Remy •• f.dlth Mera 
ıoa bUyük muaffakıyetf ı 

"B A S K 1 N,, 
Bir taaıııplyonun hayatı • Bolu muhltlertade cereyaa edH bir •tla hlklyealdlr. 

llheten : Foka hallhazır dOıaya hHadlılerl ı llbeten 
1 

A T T l K 
Möıyö Laval'ln Nevyorka hareketi. 
Edlaon'un vefatı •· ı. Meıhu ,. fanteıılet yeni repertunrıada. 

Yerlerinizi tedarik · ediniz. Tel. 8. O. 1656 

hilr_met RÖrem~e=z=d~i·~--~-~~~-=============:::======--~~-~~-~~-~~~-~---..:__~~~~~-~~-~----ı 
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31 Teşrinievvel 

Abdülhamidin Çok Sevdi v i ğ u Ah· 
Ef. asıl net dilmi ti? 

[}ğlile Karısının T eliikisinden Abdülhamidin Gözleri Doldu 
Yazan: ZİYA ŞAKİR r 

Her hakkı mahfuzdur 

-127-
0danın her tarafı dikkatle 

dezenfekte edildi. Muvakkat bir 
masa getirildi. Masanın Uzerine 
ince bir şilte konuldu. Her tara· 
fa sakız gibi beyaz patiskalar 
yayıldı. Sünnet aletlerini temiz· 
lemek için küvetler vesaire geti· 
rildi. Hulasa, berıey hazırlandı. 

Öğleye doğru, gönderilen 
hususi bir araba ile Operatar 
Mahmut Ata B. saraya aldırıldı. 
Rasim Beyle Doktor Atıf B. 
tarafından karıılandı. 

Üçü beraber harem dairesine 
geçtiler. Hazırlıkları gözden geçir· 
diler. Bu sırada Abdlilhamit 
göriiııdil. Halinde oldukça aıiklr 
bir telAş eseri vardı. HattA rengi 
bile biraz aolğundu. 

Doktor Atıf Beyle operatör 
Mahmut~Ata Bey, ameliyata hazır
lanırlarken AbdtUhamit, ortadan 
kayboldu. Bu esnada, Abit Ef. 
muhafızların odasında bulunuyor
du. Zabitan, etrafma toplanmış, 
efendiyi oyalıyorlardı. 

Doktorlar, son hazırlıkları 

da yaptıktkn sonra Abit Efendiyi 
istediler. 

Nuri Ağa gitti, efendiyi ge
tirdi: Bu sırada Naciye Kadmefendi 
ile Ahit Efendinin dadısı Mah
enver kalfa, büyük bir telaş ve 
ııtırap içindelerdi. 

Ahit Efendiyi soydular. Ma
sanın Ustiine yatırdılar. Renginin 
solmasına ve' biraz da ellerinin 
titremesine rağmen Abit Ef. çok 
metin idi. BütUn bu hazırlıklara hiç 
bir mlna veremiyor. Merak ve 
hayretle etrafına bakıyordu. 

Abit Efendi, pek 1 kolay ba
yıldı. Ameliyat ta çok seri oldu. 
Ameliyatı, bizzat Ma~mut Ata 
Bey yaptı ve Doktor Atıf Bey de 
Efendinin kalbini ve nabızlarını 
kontrol etti. Ameliyat~ müteakip 
Ahit Efendiyi yatağa yatırdılar. 
Baygmlık biraz daha devam etti. 
Bu esnada rengi biraz fazlaca 
ıararmıştı. 

TEFRİKA NUMARASI 27 

d di ko"yde _ Hayır ola, e , 

misafir mi var? . 
E t kendi gelen hır 

- ve, 
konuk! 

- Acep kimdir, nereden ge-

lip nereye gider? . d' 
- Vali imiş, Bosnaya gı •-

yormuş. 

- Adı? 
- Paşa! d 
- Ben de yolcuyum. Bura 8 

konaklamak isterim. Fakat Paşa 
takımı evleri doldurmuş olacak. 
Acaba başımı sokacak, atımı ba-.. ? 
rındıracak bir yer bulabilirmıyım 

Köylü şöyle bir dtişündti: 
- Tanrı misafiri mi olacak· 

A.bit Ef. muallimi ilft beraber bir araba ıezintişintl• 
Oda kapısının yakınında en· Kadınefendi ve gerek Naciye 

dişe ve ıstırapla bekliyen Naciye Kadmefendi, Ahit Efendinin 
kadınefndiye ameliyatm hitam yUzUnden öptüler. Bu esnada 
bulduğu tebşir edildiği zaman Abdülhamidin gözleri dolmuıtu. 
pek sevindi ve bilvasıta doktorla- Başmı çevirdi. Pencerenin önllne 
ra teşekkür etti. Ayni zamanda 
Abdühamide de müjde gitti. doğru yUrlidü. Çok eminim ki 

şu ande AbdUlhamit, bu sevgili 
Abdülhamit derhal yatak oda-

sına geldi. Ahit Efendiyi solğun evladının böyle ücra bir saray 
bir çehre ile görünce heyecana köşesinde sessiz, sadasız, her 
kapıldı. Fakat, en küçük bir türln tantana ve alayişten mah-

endişeye bile mahal olmıyacak rum bir halde sünnet edilme-
derecede efendinin sıhhati her- sinden müteessir olmuştu. Şüp· 
kemal olduğuna dair verilen temi- hesiz, saltanat zamanında yapılan 
nat üzerine dudaklarında mem• o debdebeli cemiyetleri hatırlı· 
nun ve müteşekkir bir tebeaaüm yor ve tabii olarak içi cayır 
hAsıl oldu. cayır yanıyordu. 

Artık Abit Ef. de kendine 
gelmiı, dalgın nazarlarla etrafına 
b.akıyordu. Gözleri, babasına ili
şı.nce ıtıldü. Kalkmak iıter gibi 
hır harekette bulundu. Doktorlar 
derhal . menettiJer. Abdü.lhamit, 
daha zıyade yatağa yaklaşar k 
ıefik bir sesle sordu : 

8 

- Nasılsın melek evlAdım? 
Ahit Efendi, çok iyi olduğunu, 

hiçbir ıstırap hissetmediğini söy-
ledi. Abdülhamit, artık tamamen 
müsterih olmuştu. 

Doktorlar, bazı tavsiyelerde 
bulunarak çekildikten sonra oda· 
ya Kadmefendilerle hazinedar 
ustalar geldiler. Gerek Müşfika 

• 1 
YAZAN: * * 

- Öyle ise bize buyur. Sana
da, atına da yerim var! 

O köyde bir Sipahi serkerdesi 
vardı, valinin bir gece daha ken
disine misafir kalmasını haysiyet 
meselesi saymışt ve yalvarıp 
yakarıp Süleyma Paşayı alıkoy
muştu. Paşa, yapılan ricaları ka-
bul etmekle beraber bir şart 
koyuyordu: Köyden hiç bir fert, 
ogün ve gece Saraybosnaya git· 
miyecekti, gelişinden vilayet mer
kezine haber götUrUlmiyecekti. 
Köy ağası olan Sipahi serkerdesi 
biraz hayret göstererek bu şartı 
kabul etmişti. Valiler, bir aylak 
yoldan gelişlerini haber verirlerdi, 
Kendilerini adım başında istikbal 

(Arka.ı var) 

ON BEŞiNCi 

PATRON KUPONU 

No. 4 
G teınısde on beı allnd• bir 

aıae • p tr 
kte olduf\lmuıı a 01111 yumc • 

l;edava alııı•k latıyorıaruı:, bu 
ku onu lıeılp 11klay11uıı n ıs 

k 
p toplayınıs. P11tro1:1lanmaı• upOi'\ 1 _1 __ 

d k ıııeınnlDI o ac ... uu:ı. 
an p• 

nla.r 0eşredlldlldorl ~llıı· 
Patro 

lb 11 
lıtanbul karllertıııı. 

den it are 
ft 

tafra karileri ı:nlıı oıı 
bir ha a, ,. 

1 
. de kuponlarını ııunder• 

gün dlrçlııı Bu rııOddet ııeçtlktua 
ınell er. d 

k 
nlat kabul e Jlmu. 

sonra upo 

· an'anenin haricine çıkı· 
vezır, o 

du Sipahi ağa, bu ıebeble 
~o~tehayyirdi. Lakin köylüye ~art~ 

1. . isafir etmek muvaffakiyetı 
va ıyı m f •d' s· 
kendisi için kA i ı ı. ınaenaleyh 

h. b' köylünün, Pa~a hareket 
ıç ır b . 'k 
t d'kçe Saray osna ıstı ame· e me ı , . . 

tine gitmeınesinı tenbıh ettik-
ten sonra sofraları kordurmuştu, 
gaydaları ve davull~rı sıralamışb, 
ahenkler içinde vah hazretlerini 

ağırlıyordu. 
Fakat Şaban uyumıyordu. 

yemeğini yeıniş, atını doyurmuş, 
misafir olduğu ahır odasmın bir 
köşesinde tesbih çekmiye koyul
muştu. Gaydalar sustuktan, davul 
sesJeril kesildikten~ ve Paşa takı
mının köye uğultu dolduran çalımlı 
velvelesi dindikten sonra sessizce 
kalktı atının dört ayağına ıslak 
keçe ' geçirdi, ev aahibini bile 
haberdar etmeden sokağa çıkb. 
Misafirlik ücretini peşin verdiği 

_ ....._ _ __, __ .,. .. 
1 V~l'@eAlL11in1 I' ----.>-..--..!_..:'-lAl'lJ}. • mli1e abatsız et mi e IU-

Resminizi Bize 
• • 

Size Tabiaf inizi 

Gönderiniz, 
• 

Sögligelim ... 
_ TahUl için gönderilen fotoğraflar üzerinde mufassal tabJiUer yapm 

rumkiln olamıyor, çOnkil; fototraflarının akıbetini sabıraızlıkla bekliy 
karllerimiıl fazla intizar OzüntüıGode bırakmaya raxı değiliz. 

Bunun için biz, sadece ve muhtaaar bir surette tahlillerle iktifa ediyo 
duk_- Bu da belki bir k111m karilerhnizi tatmin etmiyor, bilhaua arzu edil 
noktalar cevap11:z kalıyor. 

B~naenaleyh: Hem bu mahzurları izale etmek ve hem de karilerimb 
latedıkleri mevzuları hh:zat tayin ederek tevcih edecekleri auallerle arzul 
rına muvafık cevaplar alabilmelerini temin etmek dzere bir cetvel ter 
ettik. Bu cetvel mucibince karilerimlz, ( zeki miyim? Hassas veya hayalp 
rest miyim? Maddi ve ameli işlerde muvaffak olabilir miyim? Azimka,. 
yım? Cömert, hasis, müsrif, muktesit veya menfaatperest miyim? Cür'~t~ 
korkak, cesur veya ihtiyatkir mıyım ? Dikkatli lakayt veya acul 
Ş 1 t " • i 1 ~ . . k • n1uyu. 
ara an, numayışç, r ayıfı ıever, endimi göstermek ister miyim? mutav 

veya .amimi miyim? Şöhret ve ikbali &ever miyim ? intiır:amperver 
yok.sa kalender, ıavruk veya d~rbeder miyim ? Menfaat, ihtiyaç m" 
külit kartısında, girgin, sokulgan, becerikli, işgüzar mıyım, yoksa, çeking 
utan1raç, mahcup veya tutuk muyum? Kadın, sevgi, macera, heyecan ve 8 • 

meaailinde ve saire ... ) gibi suallerden dilediklerini sorarak cevaplar 
alacaklardır. 

Bunun için de gazetemizin "Reıim TahHI,, aütununda görecekleri kupo 
keılp hu göıterilen nümune veçhile bir cetvel tertip ve doldurarak kupo 
birlikte bize köndermek kafi gelir. 

Diğer taraftan evvelce fotoğraf gönderip te henüz intişar etmiyenle 
bundan böyle fatoğraf ıönderecek.lerden cetveldeki sual hanesini boş bi 
kanlann eskiıi gibi auretl umumiyede tahlillerine devam olunacaktır. Yal 
dalma işaret ettiğimiz gibi g<>nderllecek fotoğrafların retoıısuz ve tabii ~ 
vaziyette çekllmit bulunmaıı ve gazetede intişarını anu etmiyenlerin de 
ciheti bildlrmelerl lbımdır. 

10 A/am•t Efendi : içli vı atak-
• tar. Htırriyeti-

ni fula sever. 
intizam kuyu· 
datlle kendini 
Uuıek ve tak· 
yit etmek 1-
temez, çabuk 
alınır, ve par· 
lar, asabi ve 
hırçın olur. 
lğbirarı de--
vamsızdır. 

103 A. Z. EJ z 

"""' Girgin ve so
. kulgan değil· 

dlr. Hoppalık 

ve hafiflik yape 
maz. Sert mu• 
ameleye mu· 
kabele eder 
ve ataklık gös

terir. İğbira-
rını unutmaz. 

• 105 Vitali Efendi: Asabi ve hır· 
· çındır. itleri

nin çabuk g6-
rillmesini arzu 

, eder, aculdür. 
Temizlik ve iı 
huıusunda ti
tizlik gösterir. 
Çabuk hiddet
lenir ve rüfe-
kasının mu
zipliklerini da
vet eder. 

menfaat le rı 

den başkalarım da istifade etti 
>' 

106 Mehme~ Rahmi Efen 

Tahlil kuponu 
numaraıı. 

f ıml, meal ek veya 
aan'atl? 

Hangi ıuallore cevap 
almak !diyor ? 

Fotoğrafı intişar ede
cek mi? 

zivahire 
sallık gösteı 
başkalarım 
darelerine 
bi olur. İ 
zam kuyu 
tını ihmale 
Hürriyetini 
la sever, 
rasimden 
usullere ria. 
etmekten h'. 
etmez. 

KUPO 

zum yoktu. Bilakis köyden sessiz şöyle bir netice vermesini ha 
çıkmak zarureti vardı. tefsir ediyordu. O kara kara 

Kötüler d~, Paşalılar da derin şünceler, efendisini öldürül 
bir uyku içinde idi. Şehir istika- görmek gibi tahayyüller zih 
metine kimsenin gitmemesi hak- den silinmişti. Şimdi Allahm 
kındaki emirleri teyit için hususi 
bir tekayyüt te gösterilmemişti. dilerile beraber olduğuna, ve 
Ne bekçi, ne gözcü vardı. Bu se- metinin tehlikeden kurtulaca 
heple Şabanın köyden çıkışı, inanıyordu. Bu şevkle hayv!' 
kimsenin dikkatini celbctmemişti. sürüyor, ecel taşıyan Süley 
O, ayaklarının ucuna basarak ve Paşa ile aralarındaki mesa 
atını yedekliyerek bir mllddet - bu sefer kendi lehine - g 
yilrlldükten sonra köye doğru letiyordu. 
döndü ve haz dolu bir nefes aldı: Saatte on iki, on üç kilom 

- Koca vezir, dedi, işte seni ld a ı&ı için gün doğmadan 
geçtim ! 

Ve bir ıaniye teemmülü mU- raybosnaya gelmişti. Şehre gi 
teakıp safiyane tefelıUf etti : vakit, sabahın ilk nurları pen 

- insan dilerse eceli de lere vuruyordu. Fakat bütün 
yeniyor 1 ayak üzerinde idi, küme k 

Artık iimit içinde idi. Atının sokaklara yayılmışlardı. Bu 
ayaklarındaki keçeleri çıkarmışb, ıahededen ilk önce şaşırdı. 
yllriik hayvanı dörtnala koşturu- lekette bir fevkalAdelik bulu 
yordu. Kazanamıyacağına kanaat ğuna zahip oldu. Sonra hatır 

etirdi · arıtın ıon merhalede (Arkaaı v 
--'~~~----~_....:....__ 



SON POSTA 

Veyd Dedi ki: ~;imdiki Halde, Herifi, Çaldığı Aleti 

Yakalamayı Ümit Edelim Kullanmağa Vakit Bulmadan 
Darülfünwı Müdürü do söze 

karışb: 
- Fakat onu tutmıya gayret 

edeceksiniz değil mi? Gerçi ben 
profesör Grantamın aleti hakkın
da çok birşey bilmiyorum. Fakat 
onu elde eden adam bulunmazsa, 
ele geçirilemezse, şehir için müt
hiş bir tehlike teşkil edilebilir." 

V eydin suratı asıktı : 
- Elden geleni yapacağız 

amma, glSrünmez bir adamı po· 
1lislerimize takip ettirmek hayli 
müşkül olacak. O da, şayet b6yle 
bir m asala inanırlarsa! Maamafih 
okadar da merak etmiye değmez. 
Görünilr olsun, görünmez olsun. 
Binlerce kişinin peşine düştnğtl 
bir adam nihayet mahdut bir 
miiddet serbes kalabilir.. decll. 

Darülfünun müdüril: 
- İnşallah 1 dedi ve 

elinde kapıya doğru 
Tekrar arkaya dönerek 
re hitaben: 

şapkası 

ilerledi. 
profesö-

.:.... Yarın bu mesele hakkında 
yine görüşürüz. O vakite kadar 
kendinize iyi bakınız, dedi. 

Müdür gittikten soma Gran• 
tam ötekilere döndü. 

- Meselenin nekadar müthit 
olduğunu kavrıyamadığına, doğ· 

rusu memnunum, dedi. Onu boş 
yere sıkmak istemem. Maki
neyi Grey veya bqka birisi 
t.lmış, işin ehemmiyeti orada 
değil. Asıl mesele, hem de mü
him mesele, bunu vicdansız oldu
ğunda arbk şüphe kalmıyan 

1

birisinin alınış olmasıdll'. Elinde 
böyle bir Alet bulunan cani bir 
adam, yalnız Nevyorka değil, 
bütlin millete misli görülmemiı 
belalar, dehşetler yağdırabilir. " 

Veyd lakayt ve müstehzi bir 
sesle sordu ı 

- Bir tek adam mı ? dedi. 

- Evet bir tek adam, fakat 
göze görllnmez bir adam. Bunun 
ne demek olduğunu hiç dllşOn· 
dünüz mil? Elindeki kuvvete hat 
ve payan olarmyacağım aklımıa 
getirdiniz mi? Etrafında binlerce 
muhafızı hile olsa herhangi istediği 
bir adamı, istediği zaman mahve-

, debilir. Ona mAni olacak ne bir 
kale, ne bir istihkAm ve ne de 
mahfuz bir oda vardır. Onu, 
güpegündüz istediği birıeyi 
almaktan kimse menedemez. 
İsterse, dlinyayı dehşet ile idare 
eden görünmez bir ifrit, bir zalim 
olabilir! 

Profesör, gazeteciler ve polis 
memuru kapıya doğru ilerilerler
ken, Veydin çehresi ciddileımiıti: 

- Eh, dedi, şimdiği halde 
herifi aleti kullanmıya vakit bul
madan ele geçirebileceğimizi tımit 
edelim. Grey olsun veya başkuı 
olsun bir yolunu bulup ... 

Birdenbire durdu. Elini süralet 
kapınm yanandaki masaya uzatb. 
Masanın üzerinde "Profesör Gran
tama " ibaresi yazılı bir zarf 
vardı. 

Mektubu alırken Veydin çeh
resi tamamile sakin ve l&kayttı. 

- Müdür çıktığı 'f'akit bu 
mektup burada değildi, dedi. 
Ben şapkasını masadan alırken 
iyice gördüm. Profesör, bu yaı.ı 
Greyin yazısı mı? 

Profesör zarfa baktı: 
- Ya onun dedi. Veyahut ta 

onunkine benzemek için mükem
mel bir surette taklit edilmiı!,, 

-6 

Odaya Giran 
Veyd, kapının dışında dolaşan 

iki polise döndü: 
- Müdiir Elzvora gittikten 

sonra bu kapıdan başkasının 
girdiğini gördünüz mü? 

Polisler başlarını salladılar: 
- Hayırl Dediler. Müdür çık

tıktan sonra ne giren oldu, ne de 
çıkan. 

Veyd bir müddet sırasile pro
fesöre, Kartona ve diğer gazete· 
ciye bakh. Sonra mektubu pro-

' fesöre uzattı. Profesör zarfı açtı 

ve içinden çıkan tek sayfayı ev· 
veli kendi kendine okudu. Sonra 
yüksek sesle tekrar okudu. 

Mektup şöyle idi: 

Azizim Grantaın, 

Polislerle olan mükalemenb:l 
dinlerken hayli eğlendim. Fakat 
artık gitmeliyim. (Hem de azizim, 
görUnür olsun, görünmez olsun, 
misafirlerinize sandalye ikram 

etmek lazımdı. ) Şimdi beni gö
rünmez bir hals koyan aletinizi 
ikmal ettiğinizden dolayı size çok 
müteşekkirim. Fakat sakm bu 
aleti ele geçirmek ve beni yaka
lamak teşebbnsünde bulunmayınız. 
Bütün bu gayretleriniz sizin için 
felaketle neticelenecektir. Ben, 
bundan soı:ra sizin görünmez hU
kUmdarımzım ve bugünden itiba
ren bu şehirde icrayi hükme baş
lıyorum. Yakında herıeyde benim 
iradem kendini gösterecektir. 
ÇUnkil bu dakikadan itibaren 

benim arzum kanun olacakbr. 
Göze görünmiyen Hükümdarınız 

Görünmez Adamın ilk Darbesi 

Bu vak'adan iki giln sonra 
Karton yine gazetesinin tahrir 
mndurnnün odasına girdi. Odada 

müthiş bir gürültU vardı. Tahrir 
müdürll Kartonu görünce bağı
rarak çağırdı. 

- Korton l çabuk! durma. 
0 Vans Nasyonal,, Bankasına koş. 

Görünmez adam bankadan ol
dukça mühim bir para çalmış 1 

Demek ki görünmez 
mellinetine haşlamışb. 
müdürü devam etti: 

adam 
Tahrir 

- "Çabuk oraya git ve ne 
havadis varsa topla. Havadisi 
gazeteye yetiştirmek için maki

neleri durdurduk, bekliyoruz. 
Haydi bakalım!,, 

Karton, her Bğleden sora ıeh
rin ticaret kısmının kalabalığını 
yararak ilerlerken heyecan ve 
helecandan boğuluyordu. Etraf-

tan türlü türlü sesler geliyor
du. [ Vans Nasyonal ] Ban-

kasının muhteşem binasma yak
laşınca, kapıların önünde bir po
lis kordonunun önüne geçmiye 
çalıştığı mlithiş bir kalabalık gör· 
dtı. Soygunculuk haberi yıldırım 
atır' atile şehre yayılmıştı, görUn
mez ifrit işe başlamıjb. 
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Yeni Türkçe Gramer 
M. BAHA 

Sabık Dil Encümeni Azasından M. Baha Bey tarafından Dil Encil
meninin kabul ettiği ıstılahlarla yepyeni bir tarzda yazılan ve orta 
mekteklere kabul edilen bu kitap İkbal Kütüphanesinde satılmaktadır. 

Ciltli Fiatı 100 Kuruştur. 

K••çu··k G Yukardakl büyük gramerin küçüğüdür. u raıner Ilkmekteplerin 4 llncii ve 5 inci sınıflarına 
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HİKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

-----------====:.-y;_a_z_a_n_:-Luigi Pirandello __ ... I 
Tii.rkçe_qe çeviren: Şttmsi Talip 

YABANCI 
1 Geçen kısım~arın lıulisası 

ı Erkeğin ihtlyar annesi, ten ve tııh 
a-üı:el kansı, kilçük lrnr:ı ve kendisinden 

1 
mUrekkep bir aile içindeyiz. Kadın, erkeğin 
aaaesine uh&mmlll edememektedir. Nihayet 
bir g:in, şiddetli blr kavga, ihtiyar kaw11Jn 
fakir bir a·ıe neuiiae, rüh.ıbetli bir odaya 
yerle§tir'lmesüe nelicclcnmlştir. Abele Nono 
( Erkeğin Uımi ) küçilk olmaH, annesshıln 

1 

yerine k:ırıs111dan ebed iyyen ayrılacaktır. 
Fakat ne çare ki ortada bir kilçi.ik yavnı 

1 

v:ı..rdrr, bakdmıya mWıtaçtır. Anneıi ise ona 
bakacak kad:ır genç değildir. 

1 Çünkü küçilk Jf. Dreina, soğuk 
ve ışıksız odaya yakla-mca, kal
binde bir sıkıntı hisse...ı.iyor, gizli 
bir kuvvet onu kapının eşiğinde 
tutuyor, içeriye girmesine, büyük 
annesinin boynuna sarılmasına 
mini oluyordu. yavrucak adeta 
o odadan korkuyor, orası sanki 
binlerce böceklerle dolu bir ma• 
ğara imiş gibi içeriye girmekten 
çekiniyordu . 

" - Artık büyük anneni hiç sev· 
miyorsun, Dreinat ,, HSeviyorum .. ,, 
diyordu. Fakat bunu o kadar 
yavaş söylüyordu ki, karşısındaki 
ihtiyarın kendi büyilk annesi ol
duğundan bile emin değil gibi 
görünüyordu. Sonra ihtiyar kadını 
öptüğü zaman sanki o buse kendi 
bUyük annesine verilmiyor da bir 
başkasina, hiç tanımadığı bir 
yabancıya verilmiyormuş gibi 
soğuk ve ruhsuzdu. Bilyük anne-
sini öperken yavrucağm gözleri 
gayri ihtiyari eski kmk mobilya
lara gidiyor, içinde gizli bir korku 
ve tiksinme ile siyah demir ya
tağa, eski kırık masaya, hasır 

sandalye!ere bakıyordu. 
Sonra babasının ruhsuz bir 

ceset gibi, sandalye üstüne abl
mış, başı göğsü üzerine eğilmiş, 

ağlamakta olduğunu görüyordu. 
Anlamak istiyor, ve, ihtiyar ka
dının başım örten mendilin uçları 
ile oynıyarak, onları parm:ıklan-
na dolaştırarak soruyordu: "Niye 
annem senin fazla olduğunu söy
lüyor? Babası yorgun başını bir
denbire kaldırıyor: "Niye mi? 
Çünki sen büyük annenle kal
mak istemiyorsun!,, Çocuk baba
smı iyice anlıyamıyor, iri parlak 
gözlerini hayretle açıyor. "Hayır, 

hayır, burada, bu oda da demiyorum, 
evde, bizim evde, yalnız benimle 
ve büyük annenle kalmak iste
miyorsun, anneni de istiyorsun 1,, 
"Annemi de isterim ... ., 

" - İşte bak görüyor musu-
nuz ? Anneni de beraber istiyor
sun 1 Fakat annen seni istemiyor, 
sormuyor, sensiz yaşayabiliyor. 
Sensiz bir ay yaşadı, ölünceye 
kadar da yaşayabileceğini söylil· 
yor. Eve de senin için geliyor
muş, sen olmasan gelmezmiş. 
Kendisi yalnız başına, kimseye 
muhtaç olmadan yaşayabilirmiş .. ,, 

ihtiyar kadın oğlunun yürek 
acılarını böyle dökmesine acı
makla beraber ona yalvarıyordu: 
11Yavrucağa öyle söyleme, Abe .. 
le ... ,, Fakat o, bir çılgın gibi 
yavrucağı ihtiyar kadınm kuca· 
ğından alıyor, onu ellerile hava
ya kaldırıyordu: "Öyle ise ben 
büyük annenle burada kalayım, 

sen de eve git, annenle otur .• 
"Yavrucağız birdenbire babasının 
boynuna sarılyor, onu narin kol· 
!arının bütün kuvvetile sıkıyor, 
yiiztinll yfizllne dayıyor, "Sen de 
benimle, bubacığım 1 ,, diyordu. 

Adamcağız yere dotru eğili
yor, boynunu yavrusunun kolla
rından kurtarıyordu: 0 Bak görll-

yor musun? Bak şimdi büyiik 
annenin niye fazla olduğunu gö
rüyor musun? Bak büyük annen 
seoin sebebinden fazla geliyor, 
evde fazla oluyor .. ,, ihtiyar kadın 
daha fazla devam etmemesi için 
oğluna işaret e<liyordu. 

Dreina artık babasını dinlemi
yordu. Şimdi onun son sözlerinin 
tesiri altında düşünüyordu; de· 
mek artık kabahat annesinin de
ğil, onun, Dreinanın. ÇUnkll 
annesi ve babası yavrulannı 
paylqamıyorJardı, he.r ikisi de 
onunla beraber oturmak istiyor
lardı. Bütün kavga da bundan 
çıkıyordu. 

F elik et, kilçük kızlann anlıya· 
mıyacakları ve anlamamaları la
zım gelen meseleleri halletmiye 
kalkıtmalarile başlıyor. İşte bu
nun sonu. Yavrucak bu mesele 
ile gece gUndüz zihnini yordu, 
içini yedi, sonra bir melek gibi 
uçup gitti. Evde " fazla ,, gelen 
kendisi imiş.. Yavrucak daha 
kimseye bar olmıyacak bir yafta, 
daha kimseye fazla gelemiyecek 
bir zamanda beynini oyan düıün
cenin kurbanı oldu. 

Dreina ölümü ile hiç birşey 
halledemedi. Şimdi ihtiyar kadın 
hali o karanlık odada yaşıyor, 
hala bir bar teşkil ediyor, hAIA 
evde "fazla,, geliyor. Babası yine 
eskisi gibi kansı ile oturuyor V6 

deli gibi haykırarak, parmaklarını 
ısırarak, saçlarını yolarak "Al· 
çak, alçakl,, diyor, mütemadiyen 
kendisinin bir alçak olduğunu 
tekrar ediyor. Evet, alçak, 
çünkü küçilk yavrusuna yanlış 
bir şey söyleyip onun boş 
yere zihnini yordu, bUtiin kaba
hatin onda olduğuğu fikrini verdi. 
Çünki hakikati itiraf etmekten, 
asıl kabahatin kendisinde oldu
ğunu kabul etmekten, harısına 
sözünll geçirememek, hUkmede
memek, onun karşısında zaif kal
mak zilletinden utandı. Bu haki
kati anladığı halde kabul etmek 
kuvvetini bulamadı. Önüne yav· 
rusunu koydu, onun arkasına 
gizlendi .• Şimdi o vllcut düşllnce, 
ortadan kalkınca, çılgm adam 
olduğu gibi, btitUn zaaf ve 
kabahati ile meydana çıkb. Ka· 
rismı yavrusu niçin bırakamadı-

ğını, o kadınla yaşamıya yalnız 
yavrusunun iyiliği için katlandı
ğını söylüyordu. Şimdi hAIA ken
disinde onu bırakacak cesareti 
bulamıyor. Karısı bunu biliyor ve 
bitiıik odadan ona vahşi bir hay
van "ıesile bağrıyor. "Mademki 
Dreina için benimle yaşamıya 
katlanıyordun, şimdi artık niye 
annenin yanına gitmiyorsun? 
Oraya git benin sana biç ihti· 
yacım yok!,, 

Fakat gidemiyor, gidemez. 
Annesinin karşısına çıkacak kuv
veti kendisinde bulsa bir dakika 
oraya gidecek. Fakat sonra yine 
buraya, kansının yanina avdete 
mecbur olacak ve o zaman daha 
fena olacak. Ve deli gibi düşü- . 
nUyor : Küçüğü tamamile unutup 
o vahşi kadına tekrar yaklaşabi· 
leceği zaman o yine kendisini 
yırtıcı bir kahkaha ile karşıli
y acak .. 

Şimdi çılgın adanı hınçkınklar 
arasında yumruklarını umyor ve 
yine yavrusu için ağladığını söylü· 
yor, Hayır 1 Onun için ağlamıyor. 
O yine eski hiddetinden, utan• 
cından böyle ağlıyor, ıokaklarda 
deli gibi dolaşıyor ••. 

(BiTTi) 
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Beni, Ete Alıştıran 
Arkadaşım 

Zevceme İhanete 
de Teşvik Etti. 

Fakat ... 
-6-

Lonkantaya gidişimin her de
fasında bittabi evde de ikinci bir 
Yemek yemeHiğim mevzuu bahs 
olamazdı. • .n benden sofraya 
oturmayışımın sebebini öğren· 
ınek isterdi: 

- Bugiln iştiham yok, kar· 
nım ağrıyor, derdim. 

Bu bahaneleri icat ederken 
bir vicdan azabı duymaz değil· 
dim. Yalan söylediğimi biliyor· 
dum. Fakat ebeveynimin et ye· 
nıiye baıladlğımı duy~ukları t;8k
dirde tasavvurun fevkınde mUte-
essir olacaklarına kanidim. Bu 
kanaat kalbimi burkuyordu. Dü
şUne düşüne kendi kendime 
dedim ki: 

- Et yemenin ve Hintlilerin 
tarzı teğdiyeleri üzerinde ıslahat 
yapmanın esas olmasına rağmen 
babamı ıukutu hayale uğrat
nıak, etten mahrum kalmaktan 
daha vahim bir harekettir. Ebe
veynimin hayatında bu et mese
lesini açıktan açığa konuımak 
mevzuu babiı olamaz. Onların 
ölümünU mUteakıp serbest kaldı· 
ğım zaman eti gizlenmeden yer· 
dim. Fakat onlar hayatta iken 
asla!" 

Bu kararımı arkadaşıma teb· 
lii ettim •e Uzerinde bilibare 
hi~bir mUnakaıaya girişmedim 
Ve bu ıayede ebeveynim çocuk
larından ikisinin irtikap ettikleri 
hatadan hiçbir zaman haberdar 
olmadılar. Binnetice ebeveynime 
yalan söylemiş olmamak için et 
yemekten vazgeçtim, fak at arka· 
daşım ile münasebeti kesmedim . 

Kendisini iyi yola getirmek arzusu. 
benim için felaketamlz bir ha· 
reket olmuştu. 

Ayni dost bana zevceme lha· 
net etmeyi de teklif etti. Az 
kaldı ikinci defa olarak mağ
Hip olacaktım. Bir giln beni bir 
eğlence evine götürdü. Orada 
her şeyi peşinden hazırlanmış, 
para btıe peşinden verilmişti. Bu 
günahkarların arasına daldım, 
fakat Cenabıhak büyük lfıtuf 
Ve atıfeti ile beni kendi kendime 
karşı bile himaye etti. Gittiğim 
Yerden temiz olarak çıktım. Bana 
öyle geldi ki orada erkekliğim ta
arruza uğramışbr. Utancımdan 
)'erin dibine girmek istiyordum. 
O vakittenberi beni kurtardığı 
için Allaha her vakit hamdU 
ıUkrederlm. 

Bu gibi bidiseler birkaç defa 
daha tekerrür etti. fakat bu 
dostluğun benim için z~rarl~ ~l
duğunu anlıyamadım. Gozlerımın 
açılması için daha birçok darbe
lere maruz kalmaklığım lbımmış. 
Fakat bunları ilerde anlatacağ!m. 
Bu dakikada üzerinde duracagım 
Yalnız bir nokta vardır : 

Bu dostla milnasebetim zev
cem ile aramda mütemadiyen 
tnünakaşayi mucip oluyordu. Be_n 
heın sadık, hem de kıskanç hır 
zevçtim. Arkadaşım benim bu 
h•skançhk hissimden istifade ede: 
tek zevcem aleyhine şUphemı 
tahrik etti. Arkadaşımın yalan 
8Öylemiş olabileceğini bir 1 ak ika 
bite batrıma getimedim ve zevce
ltıe karşı şiddet gösterdim. Bu 
hareketimi hiçbir zaman affede· 
bıem. 

SON POSTA 

Peygamberi 

Gösterdiğim şid
det karşınında 
ancak bir Hintli 
kadın tehammül 

edebilir. Bunun içiP 
dir ki ben kadın 
sabır ve taham
mül • tecessüm 
etm ı'i uir timsali 
ac'c.• "rim. K en
d , hgksız 

yere şüphe edi
len bir hizmetçi 
vazifesini bıraka· 
bilir. Ayni vazi
yette bir çocuk 
babasının evmı 

terkedebilir, bir 
arkadaş dostun· 
dan ayrılabilir . 
Fakat bir zevce 
-evcinden şüp

ı~ se bile sü
kut tder. Fakat 
bilakis şüphele
nen zevç is.: zev· 
ce mahvolmuş 
demektir. 

Nereye gidebi
lir ? Hintli bir 
kadının talak is
temek için mah· 
kemeye müracaat 

• 

etmesi mümkün 
değildir. Kanunun 

Gandi bi,kaç ay evvel lngiliz toprağına 
ayak basarken 

yardunına mazhar olamaz. Tekrar 
ediyorum: mahvolmuş demektir. 

Ben kıskançlığın zehrinden an
cak zevcemin masumiyetine tam 

surette kani clduğum zaman kur· 
tuldum ve hak yolunu bulduğum 
zaman da zevcemin bir esir değil 
bir arkadaş olduğunu anladım 

Hayatımın bu safhasına ait 
birkaç hadiseyi daha nakletmek 
isterim: 

Akrabamdan bir genç ile ben 
tütün içmiye başladık Bundan 
herhangi bir zevk du d "il 'k yuyor eg -
dı . Sadece ağzımızdan duman 
çıkarıp başımızın üzerinde halkalar 
teşkil etmekle eğleniyorduk Fakat 
tütün almak için paramız yoktu. 
Amcam sigara meraklısıydı, onun 
içip te sonuna doğru yere attığı 
parçaları topluyor ve bunları bir· 
leştirerek tekrar büyücek sigara 
haline koyorduk. Fakat bu sigara 
parçalarım her vakit bulmak müm· 
kün değildi. Sonra da içinden çıkan 
tütün pek azdı. Bu tütün hevesi bizi 
hizmetçilerder. birkaç para çalmıya 
ve onunla sigara almıya sevketti 
Fakat müşkülat yine baki idi. 
Filhakika tedarik ettiğımiz sigara· 
ları ebeveynimizin önünde içmek 
mevzubahs olamıyacağı için gizli 
köşeler aramak mecburiyetinde 
kaldık. Nihayet bu da bizi sıktı. 
Her istediğimizi yapamamaktan 
ise bu dünyadan çeki,lip gitmeyi 
düsünmeğe başladık. intihara ka
rar verdik. Fakat ne ile ? 

Hulasa hu intihar teşebbüsü
nün verdiği ilk netice bizi tütün
den vazgeçirtmek oldu. O vakit
tenberi hiç bir zaman sigara iç
meyi düşünmedim. Tütün bana 
pis, vahşi ve muzur bir adet şek· 
linde göründü. 

Tütün içmek için hizmetçılerin 
biriktirdikleri paradan üç beş ku· 
nış çaJmak küçük bir hırsızlıktı. 
Az sonra ben bunun biraz daha 
büyügünü de yaptım. O zaman on 

beş yaşında idim. Çaldığım şey de, 
et yiyen ağabeyimin kolunda taşı-
dığı halis altın ko~don~an. bir 
parçası idı Ağabeyım yırmı beş 
rubyalık bn bor~a gi~~işh Buna 
rağmen sbyJediğım gıbı kolunda 
bir altın bi'eıik taşıyordu Bu 
bileziğin kotdoııun~.an bir parça
sını kesip a)nıak guç. o~madı , bu· 
nun parası ile ağab~yımm borcunu 
verdim Fakat aynı zamanda da 
bir daha hırsızlık yapmamak için 
yemin ettim Maam~f~b derin bir 
vicdan azabı jçinde ıdım Kabaha
timı babama Hiraf etmeyı düşün
düm Fakat cesaret edemedim 
Dayak yemekten kor_k~~yordum . 
Ç.. k .. · · ı'zden hiçbırını dövdügw ii un u ıçım 1 

vaki değildi. Korkum daha ziyade 1 

babama vereceğim teessürü dü- 1 
şünmekten ileri geliyordu Maa
mafih en nihayet bu kabahati ya
zarak itiraf etrniye karar verdim. 

Babam 0 zarnar. fistülden muz
tarıp olarak hasta yatıyor~u. Y~
tağı bir tahta parçasından ıbarettı. 
Kağıdı verdim, sonra baş ucuna 
oturarak ağlamıya başladım · 

Babam kağıdı okumak ıçın , 
dogruldu, okuduktan sonra ytrttı, 
tek kelime söylemeden tekrar u
zandı. Ben göz yaşlarımın arasm
dan babama bakıyor, hissettiği 

Hindistanda bir nevi ot var
dır ki tohumları zehirdir. Birkaç 
tanesi insanı öldürür. Şehir hari
cine çıkarak bu otlardan aramıya 
koyulduk. Bir hayli bulduk. Ta
savvurumuzu tatbik mevkiine koy
mak için tenha bir mabede gittik 
Oraya ayak basar basmaz korku 
başladı: 

1 derin teessürü yüzünün hatlarından 
okuyordum. Bu b~dise benim için 
büyük bir ders oldu. 

(Mabadi var) 

Beri in Bor sası Açılmıyacak Mı? 

Sayfa ı 1 
-- - -=== 

Ermeni Komitecilerinin İ~yüzü 

Cihanı Ve Kendi Cemaat
lerini ~asıl Aldatıy~rlar? 

Bir Ermeni ıuikastçiıinin Ro
manya vapurunda birkaç hafta evve) • 
intihar etmesi, dikkat nazarlarımızı 
yine Ermeni komitecilerinin Üzerine 
çevirmiştir. Bu münasebetle, bunların 
takip ettikleri usuller, işledi kleri 
gizli, açık cinayetler hakkında " Ha
kimiyeti Milleye ,, gazetesi, bazı ya
zılar yazmaktadır. Şayanı dikkat 
bulduğumuz için iktibas ediyoruz: 

Türk inkılap rejimi, demiryol 
siyaseti ile, Osmanla İmparator
luğundan kapalı olarak tesellüm 
ettiği Şark vilayetleri pazarım 
memleketin ileri ekonomyah her
hangi bir diğer noktası gibi, milli 
ikbsadiyat namına açmak istemiş
tir. Ayni zamanda da, Şarktaki 
derebeylik nizamını esasından, 
yani ekonomik strüktüründen tas
fiye etmek için, arazinin köylüye 
tevzii, müstahsilin derebey tefe
ciliğinden banka kredileri ile 

Çarlık Rusyasının dejenere kafi· 
leleri "Beyaz Ruslar,, namı altın· 
da, Osmanlı İmparatorluğunun 
akvaryomluk olmuş Hürriyet ve 

İtilafçıları da "Yüzellilikler ., ismi 
altında, sürtmekte, ve 1931 de 
1914 ün şartlarını aramakta idiler. 

Bütün bu dökülen deriler, bti
tün bu ölmüş uzviyet artıkları, 

komiteler, kongreler, itilaflar, 
progralar v.s. gibi kocaman ve 
tomtıraklı laflar etrafenda, müş
terek menfaat tesbitine kalkış· 

tılar. Fakat, hepsi akidesiz, hepsi 
serseri ve hepsi dolandırıcı olduk
ları için, ancak biribirlerini dolan• 
dırdılar. Mesela, Mütareke nazır
larından Mehmet Ali ile Gümill· 
cüneli İsmail Hakkı, Taşnaklar
dan, bir defasında 25,QOO ve bir 
defasında da 50,000 frank dolan· 
dırdılar ve bu paraları safayı 
hatırla, Nice'te yediler. 

kurtarılmast gibi, sosyal ve 
ekonomik tedbirlere tevessül 
etmiştir, Nüfuzunun ve imtiyaz
larının elinden gideceğini sezen 
derebeylik, kırılmakta olan 
orta devir hegemonyasını kur
tarmak için, uydurma bir Kürt
lük davasının arkasına sığınmak 
istemiştir. 

Şeyh Sait vak' ası, tutunmak 
istiyen derebey menfaatinin "şe· 
riattl narasile birleşerek, inkılabın 
i1eri hamlesine karşı iJk isyanı 
tecrübesidir. Cühuriyet kuvvetle
ri, bu çifte kavrulmuş irtica ha· 
reketini, bizzat Şarktaki halkın 
yardımile bastırmıştır. Vak'anın 
tenkili esnasında canlarını cezadan 
kurtarabilen derebeylik mümessil
leri, hudutlarımı:zm öbür tarafla· 
rına iltica ederek, içerde iken 
müdafaa edemedikleri kozu dışar
dan takip etmek hevesine ka
pılmışlar ve bu hususta , kendile
rine birtakım yardımcılar bul
muşlardır. 

Revandizrle oturan Seyit Ta· 
ha nezdinde 1927 de iki defa top· 
landıktan sonra. Ermeni Taşnak 
komitesi ile temasa gelmişler ve 

Berutta kir anlaşma kongresi ak
tetrnişlerdir f şte kongrede bulu· 
nanların isimleri Bedirhan oğul
larından Celadet, Kamuraoj es· 
bak Malatya mutasarrıfı Halil 
Rahmi, Vanlı Memduh Salim 

' Berazilerden Şahin oğlu Mustafa, 
Seyh Saidin kardeşi Methi, Lica
lı Fehmi. Süleymaniyeli Abdül· 
kerim ( Ali Rızaya vel<aleten } • 
Haco, Remmanlı Emin, Fakih 
Abduliah, firari Hurşit , Mardinli 
Tevfik Cemil. 

Berut kongresi, Ermeni Pa· 
p::ızyanı reis intihap edince, Ali 
Rıza taraftarları, yapılan birleş

mede, Kürtlerin Ermenilere feda 
edilmekte olduklarını söyJiyerek 
ayrıldılar. Ve muhalif bir grup 
teşkil ettiler. Bedirhan oğulları 

ise, Taşnakçı Eı·menilerle yaptık~ 
ları ittifaka sadlk ve Papazyanın 

rcis~iğıne razı oldular. Eı menice 
"Ermeni yurdu,, "manasma gelen 
"Haypun., u, Kürlcçe ''benlik,, 
mana!iına gelen "Hoybun,, la de
ğiş tukuş ederek, Türkiye Cüm
buriyeti hudutları dışındaki ser
seriler ve maceracılar kafilesine 
katıldılar. 

Böyle olmakla beraber, Tür
kiye Cümhuriyetini Osmanlı im· 
parator)uğundan tefrik edemiyen 
Ye tefrik etmemekte fayda uman 
~e birtakım mevhum davaların 
tahakkuku için ideal bazirgan· 
hğı yaparak geçinen bu harp 
sonrası serserileri, anlaşmanın 
birleşmenin imkanlarını, azamJ 
derecede temine çalışblar . Hayat, 
onlar ıçın, real hiçbir zemic. 
vadetmiyrdu. Fakat onlar, heze· 
yanın hasta ve illetli mantığı ile, 
ve zemin olduğunu farzederek 

birleştiler. 

1 
Çocuk Bilmecesini 
Doğru Halledenler 

1 Birer Kart Kazananlar 
_ Dü.olııD yazının aFkall 'N sonu -

ı Anlıı.ara lımetpaşa nuıbaDul Poyru 
ıokak 168 Rabla, Ankara Viliyetl mektubt 
kalecıl ınenıudanedaa Şaüye, Çanhn Ponta 
\te telgraf .mG&iiD :t.folıittin B. mahdumu 
Sa'abattln, Şltll Afitap sakalt 56 Turan 

Abdullah Nuri. Gazipqa mektebi ikinci 

ıınıf 114 luet, Kalafatyeı'I 119 lsmail, Sul
ıanahmet Biçki YUl'dıı Milfide Hamdi, lzmlr 
Aı mutlu Kemalpaşa Em!a Çevu, oğlu SalA· 

hatUn Em\n, Cağaloğlu Şeref ıokak 22 
Süeda Çorlu 61 inci fırka levazım müdürü 
Kaym~kam Ali Rıza B. oğlu Mehmet RüatU, 
Sı\tns Fevzipaışa mektebi talebesinden 517 

Edip Gökalp, Ankara ortamekte<' blrlncl 
ıın ıl birinci şube 156 Cahide Rıza, Beşlktaf 
Şeni ikdede Çukurçeşme •okak 27 Naciye, 
Kadıköy Moda caddesi Hallı Efendi sokak 

13 Gülten Sabri, Ankara Yeni Hayat Mek
tebi 237 Hamdi, Çorum postane civarında 
müıldral bayii Yaşar 8. kııı Neşe Can, 
Adana Kalekapuında bakkal Fettah Efendi 

vaaııulle Nejat, Ankara erkek liaeai 1-C de 
ıo4 Ahmet, Ayvalık Gazi Mektebi Hikmet, 
Ay"nlık Gazi Mektebi ıınıf 4 189 Bekir, 
Adana orta mektep ıınıf 1 tube 3 335 
Cemil, Adana Ticaret Mektebi 38 Mehmet 

Kazım Adana ortamektep ıınıf 2 ıube 'l 
264 K~mal, Ankara lmalAtı harbiye tüfek 
fabrlknsı 482 Kemal, Kaaımpaşa Uzwıyo\ 
Tahhgazl sokak 31 M. Kemal, Kocamuata· 
fapa,1 Slllvrlkapl cadJesl 129 Hasan Naflı, 
Meydan lııtasyon müdUrU Ihsan B. mahdumu 
Mukattar, Ankara erkek lisesi 137 ŞükrO, 
Bolu Avukat Faik B. kııı Muerret Hanım• 

lar ve Boyler. 

Verem, Biricik 
Düşmanımızdır 

_ Ya ölmezsek, ya hastalanıp 
ta kalırsak, dedik ve intihardan 
vazgeçtik ve öğrendik ki insanın 
k di kendisini öldürmesi kolay 
de~ ildir. O zamandanberi bana her 

k~g . tı'har edeceğini söylerse söy-
JID ın . 

. hemmıyet vermem. 
)esın e 

Berlin, 30 - Berlin bots ası
nın tekrar açıhas:na Alman 
Devlet Bankasınıa muarız c lduğu 
&Öylenmektedıt. 

Davasız davacılar için, dah~ 
bü-çok anlaşma ve birleşme im
kanları vardı. Çünkü, cihan harbi, 
ken 1ileri gibi, daha birçok 

\ 
kiı, stlni. p"saportsuz ve konso
lo· ,,z bıraitmışlı. Şurada burada 

1 

Halkın ince hastalık dedi
ği bu afet, camiamızının 

başlıca düşmanıdır. Onun
la mücadele etmek ht.pi· 
r.ıizo borçtur. Mücadele 
şeklini "Verem Mü\ ad•le 
Cemiyeti., nd"n alaca~wız 
malumatla da\.a iyi lıuv-

vctlendirebihı sıniz. 
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J VAPURLAR 
I! . 

SEYRİSEFAIN 
lt,erkez acenta11: Galatada Kiiprllbatı B. 2!62 
Şubo A. Sirkeci MUbUrdan:adehan 2. 27'3 

TRABZON POSTASI 
(iNEBOLU) vapuru 3 Teşrini· 

sani Sah 17 de Sirkeci rıhtı-
mından hareketle Zonguldak, 
İnebolu, Ay~ncak, Samsun, Ün-
ye, Faı . Ordu, Giresun, Trab-
mn, R Lwı Mapavriye gidecektir. 
l>önüşte Zonguldak yoktur. 
Of, SUrmene, Tireboluya da 
ağrıyacaktır. 

KARADENİZ POST ASI 

SAMSUN 
v;.p:::i2 Pazartesi 

günü akşamı (Zonguldak, İne• 
bolu , Samsun, Ünye, Fatsa, 
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize 
ve Hopa) ya azimet Ye avdet 
edecektir. 

VATAN 
VT.p~:ı4 Çarşamba 
günll akşamı Sirkeciden ha
-reketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Rizeye iİde
cektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acentalı
ğına müracaat Tel. 21515. 

F EH Mi 

. 

R E S S A M ve T A B E L A C 1 • 
San'atkarane yazılar, resimler 

ye tezyinat.. Kristal, cam, saç ve 

bez üzerine her renk ve yaldız ile 

levhalar, reklamlar, afişler yapılır. 

lstanbul Ankara caddttsi No. 53 

Kaffei masarifi müşteriye ait 
olmak şartile Kumkapıda mazbut 
21 çeki mahlut odunun beher 
çekisi 140 ve Y enikapıda maz
but 3 çeki meşe odununun beher 
çekisi 175 kuruş bedeli muham· 
men üzerinden l 2-11-931 per· 
.şembe günü ihale olunmak üzere 
müzayedeye çıkarılmışbr. Taliple
rin yevmi mezkurda saat üçte 
Defterdarlık binasındaki ihale 
Komisyonunda hazır bulunmaları 

ilan olunur. 

Cilt ve zührevi hastalıklar 
Mütehassısı 

DOKTOR 

Ömer Abdurrahman 
lstanbul emrazı zühreviye diapan• 

seri başhekimi 

Ankara caddesi İkdam 
Yurdu karşısında No.71 

SON POSTA T cşrinievvel 

Toptan Fiatına Perakende Satış 

G·alata 

E ·::ekler için 
-.r- _-;;::mı __________ __ 

in ~;Hz 
MuşJmbaları 

ÇeY riiebilir 
Muşa~nbalar 

81/ Liradan 
2 itibaren 

Müf!on ite gabardin22 ı / 
PardesUJer 2 

' ' 

Trençkotlar 13 1 
/ 2 ,, 

lngiliz biçimi 18 1 / 

Kostumler 
2 
'' 

Cihanşümul marka 

DlAftDELBER& 
EMPERMEABILIZE 

Pardesüler 

.,Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Adet Lira 

1 ikramiy~ 1,000,00G 
1 " 

400,000 

1 " 
200,000 

1 " 
150,000 

1 " 
100,000 

1 ,, 40,000 
1 " 

30,000 
1 " 

20,000 
1 " 

15,000 
100 Mükafat ( 1,000 ) 100,000 

100 it ( 1,000 ) 100,000 

100 " 
( 1,000 ) 100,000 

100 ,, ( 1,000 ) 100,000 

5 ikramiye ( 10,000) 50,000 
5 ,, ( 8,000 ) 40,000 
6 u ( 5,000 ) 30,000 

15 " 
( 3,000 ) 45,000 

60 tt ( 2,000 ) 120,000 
200 " 

( 1,000 ) 200,000 
5,000 Amorti { 100) 500,000 

5,700 Adat 3ı340,LOOO 

Ka aköy 

Hanımlar için 
Deri taklidi, mütenevvi renklerde 

Çevrilebilir 12 ı / Liradan 

Musambaiar 1 ıubaren 
' Mütron ile gabardin21 1 / 

Paı·desüler 2 ' ' 

ipekli 2} '/ 
Muşambalar 2 ' ' 

Çocuklar için 
lngiliz 41!2 Muşambaları '' Trençkotlar 81!2 

'' YUnlU 81/2 Paltolar '' • 

Erkeklere mahsus par

desüler, paltolar, kos

tümler ve muşamba

larla Hanımefendilere 

mahsus ipekli mantolar 

ve muşambalann mün-

tahap çeşitleri 

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

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

"' mektupla bildirmeleri. 4t 

Sağlam - Zarif - Ucuz Lastikler 

6ı:r °' 
~ 

Orizdibak < = -n = 

Ayakkaplar 

Şösonlar 

\ Halil ve Arif Müessesesi 

Şamlı 
Tayyare Banka Yeni 

Piyango 
Mahdumları Müdüriyeti 

Doğum ve kadın hastalıktan 

mütehassısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarını Tiirbe karşm!tda 

eski Hilaliahmer binasmdaki 

muayenehanesinde hergl~n öğ

leden sonra kabul etmektedir. 

T e!efon !st. 22622 

Komerçiyala 
Postane İtalyana 

Çocuk Hastalıkları mütehassııı 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon B. O. 2496 

Sandal ya Tahtalan 
Dejö GiyermatS ( Dud 
Gyarmathy ) l..tanbuJ Kuru 

kahveci Han No. U 


