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M. MECLİSİ BU SABAH TOPLANDI 

Dünga lıep högl• siltJlılanıp duruyor 

T eslihat Kongresinde 
Gürültüler Oldu 

Puia 28 - Terki Teslibat kongresi toplanmış ve birçok mtlhim 
siyasi aimalar kongrede hazır bulunmuştur. Hazır bulunanlar ara11oda 
M. Heriyo, Painleve, dö JuveneJ, Siyaloya, Robert Cecil, Joon 
Hongton, Madariga, Kongre Umum Kltibi M. Louiıe Veisse, Lord 
Tyrrel, Gaiffier Dheıtroy ve M. Politis. 

Nutkuna başlıyan hatiplerden birinin sözüderhal inkıtaa uğrablmıştır. 
M.Louiıe Veisse, Siyaloya, Rebert Cedi ve Madariga nın sözleri daha 
az bir tiddetle keıilmit ve inkıtalar devam etmiştir. 

Eski muhariplerin mektuplaramn okunmasa daha ıiddetli Flllti 
Ye inkıtalara aebep olmut ve celae mecburen kapanmtfbr. Konrrede 
bulunan halk beynelmilel Marseyyezi terennüm ettiklerinden poliı 
müdahaleye mecbur olmuş ve hatiplerin süklitu iade etmek için yap
bkları bütün gayretlere rağmen celıe tarif edilmez bir gürültl içinde 
nihayet bu muştur. 

c:.. 

Gümrükte, Şikiyet Üze
T eftiş Yapılıyor • 

rıne, 
Dün Maliye müfettiti. Maliye 

Vekaletinin bir tebliği ile güm· 
rüklerde milhim baza meselelerin 
tetkik ve tahkikine baılamışlardır. 
Bu mafettişler Cüneyt, Eaat, Mah
mut ve Ahmet Numan Beylerdir. 
Şurasını kaydedelim ki bu tetkik 
ve teftitin tahdit karamameaile 
hlsıl olan vaziyetle alakası yok
tur. Tetkik ve teftiş olunacak 
mevzular ıöyle tesbit edilmek
tedir. 

1 - lkmal edilemeyen bir 
tahkik meselesinden hazinenin 
uğradığı iddia olunan (150) bin 
liralık bir zarar meselesi. 

2 - Bir kaçakçılık meselesini 
ihbar eden, fakat bundan dolayı 
tebdil edildiği iddia olunan bir 
lbuhbir meselesi ve bundan dolayı 
Maliye vekaletine ve Millet Mec
lisine yapılan müracaatlerin esası. 

3 - Bir buğday meselesi y~
tUnden ası] hak sahibine venl-
ıncyipte bir başkasına verilen 
(~70) liralık bir ikramiye hikaye
•ı ve hak sahibinin şikayeti. Bu 
•rada diğer memurlara taksim 
•~ilınesj icap eden sendik ikra· ::re bedeli11in, haksıılağı tamir 

ılnıek istenirken kısmen bqka
•ına Verilmesi. 
'• 8~ tetkik ve teftiş münhasa· 
)•' 1 ıhbar ve ti_klyet neticeli 
~~~dır. Hakiki vaziyet 

•t •etitalacle a~r. 

Şehit T ayyarecile
rimizin Abidesi 

iki gön evvel Ankarada top
lanan Tayyare Cemiyetinin vmuml 
kongireıi, Ankarada yapılacak 
Opera binasının meydanbtma, 
phlt tayyareciler için. b.ir al>ide 
clikilmeaiDe karar vermiftir. Re.ım, 

bu al.idenin tulatını ı&termektedir. 

Başvekil İtimat • 
istiyor 

Meclis Bu Sabah Tekrar Toplandı, Yeni 
Vergi Layihasını Müzakereye Başladı 

Ankara, 29 ( Hususi )-Millet 
Meclial bu sabah saat onda 
tekrar içtima etti, dOnkll UZUD 

Ye mllnakaph celselerin devama 
teklinde mllzakereye bqlach. 
Buılinkll celsenin en ehemmiyetli 
mevzulan, yeni Yergi llyiha•ımn 
111lizakeresi ve Bqvekilin izahat 
vererek itimat reyi iıtemesidiT. 

Ocretve maaılardan kesilmek 
nretile alınacak olan yeni vergi 
llyihuı aon ve kat'l ıeklile meb'· 
uılara dağıtılmlfbr Bu yergi ml
nasebetile Bqvekil lamet Pqa 
bizzat izahat •ererek Mecli•ten 
kabinesi namına itimat reyi 11-
tiyecektir. 

Eauen dllnkü celsede lkbudl 
Tuiyet hakkında etraAı izahat 

veren lktısat Vekili Mustafa Şe-

Bir Malıpusun 
• 
ismet Paşaya 
Hediyesi 

Atina, ( Hususi ) - Aslen 
Adapazarb 
mübadil Rum· 
lardan ( Mar· 
grit ) isminde 
biri Patraı 

hapisanesinde 
on bir seneye 
mahkumdur. 
Son TD.rk-Y o

nan dCMtlup 
mil n uebetile 
Tllrk Bapeki
line mlnasip 
bir hediye tak· 
dimini dlltllD• 
müş, iki ay 
uğraprak za· 
rlf bir baston 
vticude getar-
miştir. Bu bas- Mtırgrlt 
ton g0rgen ağacındandır. Üzerinde 

renk, renk boncuklar vardır ve 
bir yalan manzarası arzetmekte

dir. Eserin kıymeti, bu boncuk

ların ağaca işlenmeıindedir. 

Bu adam, bastonu hapiıhane
den doğruca TOrk Başvekili ismet 

Pqanin ad~esin• göndermiı ye 

ayrıca bir de mektup yazarak 
vllcude getirilen eserin kıymetini 
tllkranla kaydetmiştir. 

Bu adamla ıörftıen bir ıaze

teciye, Margrit, ismet Papnın 
Hyabati esıı.amnda hapishanede 

liulundutunu, bu dostluğun bini
leri •• nihayet bu hediyeyi 
tüfli.. karar verdip.i 11,te-
~ 

...._ Millet Mecll...._ m .. t 
lıteyecelr ola• Batnldl 

ismet Paıa 

ref bey, bu uzun mllzakere Ye 
mOnakqaların sonunda hnldlme
tin Meclisten itimat talep edece
ğini resmen söylemişti. Bqvekil 
paşamn hitabet kürsüsüne öğle
den sonraki celsede gelmesi da
ha kuvvetle muhtemeldir. 

Haber aldığıma göre, Meclia 
ye vergi kanununu da kabul 

ettikten sonra daha bazı kanunlan 
tetkik edecek ve sonra 1 şubatta 
toplanmak nzere dağılacaktır. ...... 

( Son Poıta ı Veni vergi kanuau
nunun lhtin ettiti kat'I eıulan 
Ankara muhabirimiz aönderdL Bu 
tahlllb GçGncll ıayfamızda lttfea 
olm1unuz. Ayni umanda MJUet 

Medlılnln dGnkG celaelerlnde •eçen 
flllaakere •• miinakatalaran tafıill
tım da yine OçDncl 1ayfamıada 
bulacak11n1L) 

Tüccar Mal Çıkarama
maktan Şikiyetçidir 

1M ı· B .. f tti r"· B M·· 1 a ıye ~şrnu e ş ıgı, azı uracat er 
Karşısında Tahkikat Yaptı 

Dnn limana yine bir miktar 
mal gelmiş, fakat mavnasızlık 
yllzilnden çıkarılamamııtır. Cünki 
eldeki mavnalar doludur. Mavna 
buhranına sebep, gümrük am
barlannda yer olmaması, bir 
ka11m tüccarın da mallanm daha 
enel çıkarabilecekleri zannile 
bunlan mavnalarda bekletmeyi 
muvafık görmeleridir. 

lthalAt altı gümrfik vasıtasile 
yapılacağından, işsiz kalan diğer 
gllmrllklerin liğvi mukarrerdir. 
Buralardaki memurlar, diğer 
alta mmtaka arasında taksim 
edilecektir. 

Listeler mucibince beyanna· 
me tevzii iti hail hararetli bir 
safhadadır. Tüccar bu işin yavq 
ytlrlldüğünden şikayetçidir. Bun
lann iddiasına göre bupne kadar 
elde mevcut (3500) beyannamenin 
ancak (300) ü verilmiftir. 

Başmildlirlük İle gllnde (150) 
beyanname verildiğini ve işlerin 
bundan tllratli yapılmasma da 
maddt lmkln olmadığım beyan 
eylemektedir. 

Umumi;etle işlerin bir parç~ 
yavq gitmesinin bir sebebi, bu 

( Devamı 3 üncü ayfada ) 

Buhran Karşısında Dünya 1 

· ._ - Ama clo.._.,. I 



2 Sayfa SON POSTA 

Halkın Sesi 1 
Vergi 

Nasıl 
Nispeti--------------------------------------------• 
Olmalı? Mu··hı·m Bır· Kaçakçılık 

Maaş ve Ocretlerdcn kesile-
cek olan yeni verginin nis
petleri münaaebctile halkla 

N • .,J~~:~·~~:~~~:~- cevap· Tiryesteden Gelen Bir vapurda Bin-
- Ne diyeyim bilmem ki azi- 1 D f s· K A d y k ı d ~e~ı,!: ~:~:~;;:,i~:·1:.~::~ erce e ter ıgara ağı ı a a an ı 

}arı, bir eline de bOkümeti almak 
lazımdır. Çünkü halk; bnkumetin, 
hükumet te balkın... Daha doğru 
bir tabir ile ne şiş yansm, ne 
kebap?.. Filhakika hükumetin 
tediye muvazenesini düzeltmek 
çok mühim ve bayati bir iştir. 
Az maaşlı memurlarımızı da dü
şünmek lazımdır. Bizde (50), (60) 
lira maaş alan memurlar ekseri
yeti teşkil eder. Bence hilki'ımet 
yüksek maaşlı memurlardan ke
seceği vergi miktarını çoğaltmalı 

ve elli liraya kadar maaş ve 
ücret alanların maaşlarına do-
kunmamalıdır. .. 

Hilmi B. (Me-aerret oteli) 

- Bizde vasati maaı altmış 
ile yetmiş arasındadır. Vergiden 
istisna edilecek mikatar her yer
de (50) lira olarak kabul edilme
lidir. (200) liradan fazla maaşlar· 
da Yergi miktarı şimdikinin iki 
misli yapılarak küçilk memurlar· 
dan kaybedilen miktar telafi edil
melidir. Hayat pahalılığı karşısın
da kiçiık memurlan korumak 
llzımdır. 

• Ömer Bey (Kadastro hukuk ıubHlnden) 
- Yeni buhran •ergiai ka

nunundan istisna edilecek miktar 
Ankara memurlanna tatbik edi
lecek olan ( 60 ) lira lizerinden 
hesap edilmelidir. Biltçede bu 
miktar üzerinden huıl olacak 
cüz 'i fark ta GOmrOk Muhafaza 
te9kilitını kuvvetlendirmek ve 
kaçakçılıkla ehemmiyetle müca
dele etmek suretile tellfl edil
melidir. 

SGJeyman Bey (EyGp lake)HI 78) 

Tahditten sonra hemen her 
eşyanın fiatlerinde az çok bir te
reffü oldu. Esasen hayat pahalı ol
duğu için küçük memurlar geçin
mekte müşkülit çekiyorlardı. (30) 
liraya kadar maaf ve ücret alan
lardan buhran vergisi kesilmeme· 
ıi çok doğrudur. Bu miktan hiç 
olmazsa altmış liraya kadar çı
karmalıdır. Bu mümkün olmazsa 
bu sımf memurlardan alınacak 
verginin nispeti azaltılmalıdır. 

lngii.iz Lirası ouşuyor 
Dün Ingiliz lirası üzerine ge· 

len telgraflar çok düşüktü; fngi
liz (7 48,25) ile açılmış ve ancak 
(2640) İngiliz satıldıktan sonra 
(752) ile kapanmıştır. 

Şehrimizde glimrok muhafaza 
memurları yeni ve mühim bir 
kaçakçılık meydana çıkarmışlar

dır. Hadise şudur: 
Gümrük memurları iki gün evel 

limana mühim miktarda kaçak 
sigara kağıdı getirild iğini haber 
almışlar ve derhal tarassuta 
başlamışlardır. Bu tarassut ne
ticesinde Triyesteden gelen (He
luan) vapurunda bulunduğu haber 
alınmış ve derhal memurlar vapura 
girmişlerdir. Vapur memur ve tay-

falan arasında bir telaş başlamış, 
ilk hamlede kaptanlar izahat 
vermenıiş:erdir. Fakat Tütün 
İnhisar memurlarının da iştirakile 
yapılan bir araştırma neticesinde 
vapurun kuytu bir yerinde beş 

bin defter sigara kağıdı buluna
rak müsadere edilmiştir. 

Fakat kaçakçıların kimler ol
duğu lesbit edilememiştir. Hatır

lardadır ki bundan bir müddet 
evvel de yine bir vapurda (45) 
defter kağıt yakalanmıştı. Tevali 

eden bu hAdiseler üzerine glim
rük idaresi limana gelen vapur
ları sıkı bir kontrol alhna almi
ya karar vermiştir. 

Ayrıca yapılan tahkikat neti
cesinde kaçakçıların muhtelif 
çarelere baş vurduklan da mey
dl\na çıkarılmıştır. Meseli kaçak 
eşyayı çıkarmak mümkün olma
dığı zaman bunların başka vapur
lara nakledilmek suretile limanda 
uzun müddet kalması temin olun
maktadır. 

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

' ihtiyar Bir Kadın Bir TEŞEBBÜS TAHKiKAr· 
Şoförler 
• 
Istiçvap 
Ediliyorlar 

Başvekil Paşanın geçirdiği oto
mobil kazasının müsebbibi olarak 
tevkif edilen şof6r Cemal ve 
Mitat Efendilerin İkinci Mliatan
tık tarafmdan istiçvabına baflan-

mışbr. Paşanın başındaki yara 
için verilen Adliye doktoru rapo

runda iyileşme müddeti ( 7 ) gün 
olarak tesbit edilmiştir. 

Bu yedi gün geçtikten sonra 
Ankaradald Adliye doktoru 
Başvekil Paşayı bir daha muaye
ne ederek kat't raporu hazılıya
cak ve buraya gönderecektir. 
Bu raporda ismet Paşanın on 

gün iş ve gücünden kalmadığı 
zikredilirse şoförler serbest bıra-

kılacak ve muhakeme gayri
mevkuf olarak cereyan edecektir. 

Belediyede Bir istifa 
BeJ~diye Okturuva Müdürü Mehmet 

Ali Bey istifa etmiştir. 

Eski Mısır Hidivi 
Sabık Mısır Hidivi Abbas Hilmi 

Paşa dün Avrupadan tehrimize gel· 
mittir. Yakında Ankaraya gidecektir. 

Bir Sarraf tl.ahküm Oldu 
Türk Parası nı Koruma Kanuna 

muhalif olarak fazla miktarda Dolar 
satan sarraf Hayım Efendi dün ikinci 
Ceza Mahkemesinde üç ay hapse 
ve ( 100 ) lira ağır para cua11na 
mahkum olmuftur. 

Alevler Arasında 
Yandı 

Dün Eğrikapıda bir yangın 
çıkmış, fakat bir facia ile neti
celenmiştir. Tahkikabmıza göre 
yangın o civarda Sırrıdan soka
ğında 4 numaralı evden çıkmıt
br. Bütlin gayretlere rağamen 
ev sahibi ( 70 ) yaşındaki Huriye 
hamm kurtarılamamış ve zavallı 
kadıncağız alevler arasında yan
mıştır. Yangının devrilen bir 
mangaldan çıktığı anlaşılmlfbr. 

İki Kardeş 
Nişan taşı Katilleri Dün 

Tevkif Edildi 

Çarşamba günü Nişantaşmda 
Hakkı ve Hacı isminde iki kar
deş tarafından öldürülen Celal 
Efendinin cesedi mcrgta tetkik 
edilmiş, cesetteki üç kurfun 
çıkarılarak Müddeiumumiliğe ve-
rilmiştir. Cesedin boynundan 
çikan kurşunlarm Hakkının kul-
landığı tabancaya ve diğer bir 
kurşunun da Hacının tabancasına 
ait olduğu tesbit edilmiştir. 

Cinayet mahallinde bulunan 
üçüncü tabancanm maktulün am
cası miltekait Osman Nuri Paşaya 
ait olduğu ve Celal Efendi tara
fından taşındığı öğrenilmiştir. 
Maznunlar hakkında dün tevkif 
müzekkeresi kesilmiştir. 

idama MahkOm Kadm 
lspartada bir cinayetten idama 

mahkü;-ı1 edilen Fatma ismindeki ka· 
dın h::ı' l.ındaki karar Mccliae gel
mi ştir . 

Gazi Köprüsünü 
Türk işçileri 
Yapacak 

Şehrimizdeki "6" karyola ve 
madeni eşya fabrikaları ecnebi 
bir grupla anlaşarak Gazi köp
r'1sünil kendileri yapmağa talip 
olmuşlardır. 

Grup kôprüye lAzım olan mal
zemeyi hariçten getirecek, madeni 

eşya fabrikalan ise bu levazımı 
işliyerek köprftyi yapacaklardır. 

Bu işin başında bulunanlar 
köprlbıOn milll birer mtieaese 

olan yerli fabrikalara verilmesi 
için Ankarada mühim teşebbiis
ler yapmışlardır. -----

Fırt1na Durdu 
Karadenizde devam eden fır· 

tınamn sükkun bulduğunu dnn 
yazmışblr. Fırtına esnasında muh
telif Karadeniz limanlanna iltica 
eden vapurlar yollarına devam 
etmiye başlamışlardır. Bunlardan 
birkaçı dün limanımıza gelmiştir. 

Dün limanda bir de kaza ol
muş ve Jespina ismindeki Yunan 
vapuru Boğazdan geçerken de
mirli bulunan Türkiye vapuruna 
çarpmış, iki vapur da hasara 
uğramıştır. 

Yunan Gazetelerinin Teessürü 
Başvekil Paşanın geçirdiği 

kaza münasebetile Yunan gaze
teleri teessür izhar eden neşriyatta 
bulunmuşlardır. 

== -=::::===========-=============~::o=====-

Teşrinisani 29 

Günün Tarihi 

Tekaüt Maaşlan 
Veriliyor 

Eytam, eramil ve miitebidin .. 
üçer ayhk maaşlarımın te•&iatına 1 
kanunuevvel sah gününden itibar .. 
batlanacakbr. Üsküdıor, Kadık3y ..,.1 
müdürlüklerinde iki gişeden para 
verilecektir. Üsküdarda birinci gişr 
de birinci giin 30.001 - 30.235 "18 
ikinci günü 30.238 - 30.485 nu.narr 
lar maaş alacaktır. İkinci gişede bi
rinci gün 21.001 • 21.278 ye ikiocl 
gün 21.281 - 21564 numaralar nıaal 
alacaktır. 

Kadıköyde bninci wişede birinci 
gün 26,000 - 26,250 numara 111•., 
alacakbr. ikinci gişede 16,000-16.15' 
numara maaı alacakbr. 

Emin ön ünde birinci gi~ede 8,001..-
8,205 ikinci gişede 5,001 - 5230 ntr 
numaralar maaş alacakbr. 

Beyazıt şubesinde birind rite~ 
1 - 221 ve ikinci giıede 1 - 73' 
numara maat alacakbr. 

Beyoğlu ıubcainde birinci ... 
S0.002-50200 numaralar, Ka11mpaşr 
dan 20.000 - 20.200 numaralar ...... 
alacaktır. 

Beşiktaşta Halk Fırkası blnuındt 
birinci gün 45.001 - 45212 ar 
maralara maat verilecektir. Fatihtt 
birinci gişe 14.001 - 14.290 ikinci 
l'itede 8.001 • 8.288 numaralar ntaal 
alacaklardır. 

Samatyada birinci gişe birini 
4S,S02 - 42.719, ikinci giıede 29,00 
29,267 numaralar maaş alacaklard 

Eyipte 36,002 - 36,214 namaral 
maaı alacaktır. 

1 O Senelikler 
Ankara, 28 - 40 kuruta 

takat ve yetim maaılarının 10 
neliklerinin tediyesine de•am ol..,-. 
maR hakkında Maliye vek'1eti al 
kadarlara emir yermiftir. 

Et Komisyonu Top!andı 
Belediyedeki Et Komiayonu d 

toplanmıf, fakat müıebt bir ka 
vermeraittlr. 

lJşakta Zelzele Va Kar 
Uşakta diln kar yatmıya bati• 

bu arada iki hafif aelzele olm..,. 

Devlet Bankasının Paralart 
Devlet Bankasına alt olup fC 

mizde bulunan bir buçuk milyoıtl 
kitıt para Ankara7a r6nduil..,ell'; 
tedir. 

Balkan Kupası için 
Bükreş, 26 (Hususi) -

manya ve Yunan tankımları a 
smda Atinada 29 teşriniaall. 
(bugün) yapılacak olan son 
kan kupası maçmda RomallY' 
temsil edecek olan ta 
(geçen çarşamba gOnü) bur• 
hareket etmiştir. 

Yerlere TükUrmeyiniz 1 
lzmir, (Hususi) - Bele 

yere tükllrenler hakkında ce 
tatbikine başladı. Dün 16 kifi 
re tükiirdi.iğü için cezaya çatJ' 
rıldı . Bunlardan biri talebedir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar· Ola Hasan B. Ve Asabi Buhran 

1 : Hasan Bey - Ne o, komşu? Sizin 
evde bir haykırışma var, hayrola? 

2: Komıu - Gel, Hasan Bey, gel... 
Bizim kadın da, kaynana da asabi buh
ran gt'çİriyorJar 

3: Komşu - Bak, ikisi de saçını ba
şını yoluyor. Bu asabi buhranın sebebi 
nedir Hasan Bey? 

4: Hasan Bey - Onu bilemiyee•'
var, komşu? Bütün buhranların ,et 
şu " lktısadi buhr~n " dedikleri 
ondan yana emin ol f 
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Mündereccıtımızın çok
luğundan dercedilememiş
tir. 

Fabrikalara 
Lazım Olan 
Maddeler 
Tahdit Listesine Tabi Ol

madan Gümrüklerden 
Sebestçe Geçirilecek 

iki gün evvelki nüshamız da 
fabrikalara (Muafit listesine dahil 
olsun olmasın) liizım olan malze· 
nıelerin Gümrüklerden tahdide tabi 
olmaksızın geçirileceğini ve. İz~~r~ 
hu şekilde bir emir veraldıgmı 
)'a7.mıştık. 

Dün gelen Anknra telg.ra~lar~ 
bu haberi teyit ederek ıptıdaı 
nıaddelin ithali tahdit listesindeki 
miktara tabi olmadan gümrükler
den serhetçe geçirileceğini bil

dirmektedir. -----
Dahiliye Vekili 

Urfaya Geldi 
Urfa, 26 (Hususi) - Dahiliye 

•ekili Şükrü Kaya, Umum Mii· 
fetiş İbrahim Tali Beylerle Kolor· 
du Kumandanı Kenan, Umum 
Jandarma Kumandanı Kazım Pa· 
şalar ve meb'us Ahmet Bey ve 
diğer bazı zevat bugün Urfaya 
g eldiler. Dah"l ye Vekili bu se
yahati esnasında kaçakcılığa kar· 
şı alınması laz mgclen tedbirleri 
tesbit etmektedir. 

Müba 
Vize 

il Rumlara 
eriliqnr 

A TİNA, 28 (Hususi) - Pire· 
de' · Türk 1:-:o soloshnnesi, müba
d s relile Yunanistana giden 
R +udan T rldyeye gelmek 
isl y nlerin p aportlarım vize 
et ek üzere talimat almışhr. 

Bunlar anca Türkiyede iki ay 
kad, r otur. bi ekler ve malları 
Uz rinde hic bir hak iddiaları 

olm yncaktır. -----1 :ııdistanın UslUman Sairl 
' 

Roma, 28 - Hindistanm en 
bü i '< Müs ü an şairi Molıam
nıc:d lbal Ro ya gelmiş ve 
A l ademiyi ıiştir. 

, a ga ı Kapınca 
Başına Fırlatmış 

Galatada Veli Çavuşun kah· 
vesinde otur.m Baba Hayri ile 
Mehmet çav ış arasında hiç yok-
tan bir kavga çıkmıştır. Fazla 
sinirli olan 1ehmet çavuş kah· 
~enin ortasın aki Mangalı kaptığı 
g_lbi Baba H ayrinin başına ge
Çırrniştir. 

Hayri hem yaralanmış hem de 
Yanmıştır. Poli Mehmet çavuşu 
hk lamışbr. 

l ·· ccar-ı-al-Çıkar
ltıaktan ayetçidir 
l~\ ~ Baştar fı l inci sayfada ) 
b ek, nıünıaresesizliktir. Bittabi 
f·ıu betaet t hdide tabi malların 

illi .. 
tl·· uzerin .c tes r yapmaktadır. 
~1 ll~ bazı ş ·yet er yapıldığı için 
tll~~~·e Teftış Heyeti Reisi, Baş-

n·tlükten malüınat istemiştir. 
t 4t ır huç k ylık listede, ba:ıa 

ı aı11n 'h ~ 
~Ut 1 ı çt n fazla oldugu 
.a ı ur b "'~ b e lda ı, Kanunuevvel-
'<le ... 1~Yann· verenlerin istifade 

·• 1Ye ce ·rı an aşılmaktadır. 

[Son Poslamn Resimli Makalesi 
'"'\ 

*Kirli Eller.ır. 1 

1 - Bu otomobil kapınızın 

6nüne gelinciye kadar knç el 

kirletmiştir, bilir misiniz? Birçok. 

TE 

a 1 

2 - Tayy·areyi yapanların, 

tayyareyi idare edenlerin elleri 

herhalde temiz sayılamaz. 

3 - Tırnaklarına manikür yap 
tıran, yakaya tapan züppeler, bu 
nsrın z ruretlcrini anlamayan zaval~ 

hlardır. Şöhret ve servet bugün kirli 
ellerle temin olunuyor, manikürlü 
tırnakl.ırla değil. 

FH BERLER 

ebebi 
lkt sat V eMaliye V eki ileri Dün Mecliste 

u Sebepleri Ve Çarelerini Anlattılar 
Ankara, 29 (Hususi) - Millet 

Meclisi, bir haftadanberi bekle-
nen mühim müzakerelere dün 
başladı. Meclis dün iki uzun 
celse aktetti, hükumetin son al
dığı iktisadi tedbirler etrafında 

görüşüldü. Bu münasebetle Maliye 
ve iktı~at Vekilleri tarafından 
verilen izahat dınlenildi. 

Dünkü ruznamenin ilk madde· 
si Teşkil atı esasiye kanununun 
(95)inci maddesinin tadiline aitti. 
Bu hususta Hakkı Tarık Beyle 
(119) nrkadaşınm verdiği takrir 
etrafında münakaşalar yapıldı. 
Takrirde bütçenin maliye senesi-
nin başlangıcıııdan en az üç ny 
evvel Meclise verilmesi isteni· 

neticesi fiatlerin diiştüğünil de 
kaydederek dedi ki: 

"- İşte iktisadi buhranın bizi 
mustarip eden birinci ehemmi· 
yetli tazahürü buradadır. ,, 

Mustafa Şeref B. 930 sene
sinde biraz lehimizde görünen 
tediye bilançomuzun ve ticart 
muvnzenemizin 93 t de bambaşka 
bir şekil aldığını da işaret ede
rek şunlara söyledi: 

"- 931 senesinin geçen do
kuz aylak ithalat ve ihracat vazi
yetini tetldk ettiğimiz zaman 
bu bilançonun aleyhimizde çok 
endişeyi mucip olacak bir şekilde 
yürümekte olduğunu gördük. ,, 

işte vaziyeti bu cümlelerle 

son tahdit kararlarının da bundan 
ileri geldiğini, esasen her devletin 
bu çareye baş vurduğunu söyledi. 

Bundan sonra bir kısım 
mebuslar sö:ı alarak hükumetin 
bu tedbirleri vaktinde aldığıoı, 
yalnız Hasan Fehmi B. (Gümü
şane) tahdit kararnamesinin tat-
bikatta bazı müşkilita sebep 
olduğunu söyledi. 

Maliye Vekili Kursuda 
Sonra Maliye Vekili Abdül

halik Bey kürsüye gelerek mali 
vaziyet hakkında söz ıöyledi ve 
bilhassa şunları anlata: 

yordu.Eskişehir mebusu Yusuf Ziya 

açıkça anlatan lktısat Vekili bu mu
vnzcnyi tesis edebilmek için devlet 
müdahalesinin zaruri olduğunu ve 

"-Son 930 bütçesi masraf ve 
varidat olarak (186) milyon üzerin
den tesbit edilmişti. Son buhran· 
dan Mali vaziyetimiz de müteessir 
olmuştur. Bu tesiri evvela vergi
lerimizin tahsilinde gürdük. 

, 

Bey bun itiraz elti. Hakkı Ta· 
rık Bey cevap ve izahat verdi. 
Neticede ( 95 ) inci maddesinin 
"Muvazeni umumiye kanun layi
hasile buna bağlı cetveller Mec
lise en az mali yılbaşından 3 ay 
evvel takdim edilir,, şeklinde 
tadili kabul olundu. 

lktısat Vekilinin Beyanatı 
Bundan sonra · iktısat Vekili 

Mustafa Şeref Bey kürsüye geldi 
ve hükümetin son aldığı tedbir
ler hakkında uzun izahat verdi. 

Mustafa Şeref Bey söze baş
larken bütün dünyanın bilyük 
bir iktısat buhrana içinde bu
lunduğunu, bu buhranın bilhas· 
sa zamanımızın iktısat sisteminin 
uygunsuzluğundan ve teknik tc· 
rakkinin bu sistem karşısında 
d?~.a. fazla olmasından ileri gel
dıguu, bu arada plıinsızlığın da 
büyük tesiri olduğunu söyledi ve 
"Son aylarda iktısadi buhranı mali 

sabaya da geçerek para üzerinde de 
tesirini göstermiye ve para itibarile 
en sağlam addolunan memleketleri 
de sarsıntıya uğratmıştır.,. dedi. 

Bizi Mustarip Eden Sebep 
Vekil B. falaz zirai istihsal 

• • 

Yeni Vergiden 
Kimler 
Müstesnadır ? 

Ankara 29 ( Hu&usi ) - Ücret 
\•e maaşla;dan kesilmek suretile 
alıuacak olan yeni v~rgi lranunu 
aşağıda bildirdiğim kı~~elcrl ver
giden istisna etmektedır. 

E ki tcknlil kıııunile maat alan 
mÜlt'k ıitler, yetinıler ve dullar •• 

Devlet bütçcıinden ~ara al~n hıırp 
mulüllerl, hldcınall vıtanıye terhblndea 
maaş nlanlar. k d 1 Aylıkları SO liraya a ar o anlıır. 
(Ankura tehrt için bu der•ce .60 liradır) 
Zirai 1 lerde nıüıtıhdem ıtçller ve 

b ı' bl yere merbut olmıy1rak 
relç u er, b;ıt işçller, haırlrah ve 
çha ış,anh aer "ıyeltrinln ıaınamlle, mu-

are ra ye\•m ı· k d ı 
ken bedellerlnln 50 ıruya a ar 0 an 
ı. ı . un \'C nhamlauna ıöre veya 
nıamı "an ı. ti 
hcrha'nırl bir unun lilaa aamuına 

k b·ı ahut ınııhkemo kararlle mu n ı ve.) 
\'erilen tazminatlar. 

Bu vergin~n. i~at .salıipl~
rine dtt teşmilı ıçın bır takrır 
hazırlandılı sö.q/enmektedir. 

yeni vergi kanunu ~y ba,ında 
tatbik edileceıl'i i~in . kanunuevvel 

Verjlıne11 bır hafta ka· 
maaşının . 
dar gecikecek tır. 

iSTER iNAN, İSTER 
olamıyordu. 

Varidatta Tenakus 
Geçen sene tahsilatımız. 186 

milyon küsur lira idi. Buna mu
kabil 931 varidatım 184 milyon 
olarak tahmin etmistik. lık dört 
ayda 58 milyon aldık. 

Halbuki bu miktar 928 de 66 
küsur milyon, 928 de 72 küıur mll· 
yon, 929 da 78 küsur milyon, 930 da 
64 küsur milyon lira idi. Bunlara mu
kabil 58 milyonl:ımamız bize gÖı· 
terdi ki ileride bu miktan da a)amı
yacağız. Filhakika 5 inci ayda netice 
daha fena çıktı. 

Calbuk biz 931 masrafını 189 mil· 
yon olarak kabul etmiştik. Bunu 
yapmak lazımdı. Binaenaleyh nokaan 
varidatı telafi için tedbir almak 
gerekti. Senenin 6 ayı geçti. Tediya
tımm kredilerle lemin ettik. ikinci 
altı ayda ınaarafları tamamen tediye 
imkanını görmektedir.,. 

Maliye Vekili daha birçok izahat 
verdikten sonra ıözlerin 9öyle bitirdi: 

.. -Binaenaleyh gelecek seneki büt· 
çemisi yaparken miltevazin bir büt· 
çe takdim etmek için hayatt olmayan 
blltün masrafları kısarak bütçeyi fU· 
batta mütevaıln olarak takdim ct
mete çalı1acağız. 

Fakat bu ıcne nihayetine kadar 
olan muraflarımııı korumak için 
anettigim gibi ilk tedbir olmak 
üz.ere bir yeni vergi liyihuı takdlm 
ettik.,. 

İNANMA! 
Silihların tahdidi İfile uğraşmak için Pariıte bey• 

ndmilel bir konferans toplandı. Dünyanın en meşhur 
devlet adamlan bu konferansta hazır bulunuyorlar. 

İlk içtimada hatiple• ıöıe başladı. Fakat adaın· 
cağııların 11özleri gırtlaklarında tıkandl l<aldı. 
Çünkü etraftan kopan şiddetli gürültii fırtınaları 
arasında ıöz ıöylemek ve hele itittirınek mümkün 

Bu vaziyet karşısında celıe httil edildi. Bu arada 
polisler de gürültüyü çıkaran halkı dağıtmıya uğrat
tılar. Fakat halk yine bağırıp çağırıyor, manidar 

,arkılar söylüyordu. B rinci ıayfamızdl\ tafsilatını 
verdiğimiz bu haber karş11ında artık tahdidi teıH
hal işinden hayırlı bir netic~ çıkl\cağma: 

iSTER iNAN, IS ER iNANMA/ 

Bir 

1 
ı~lünakaşanın 
Esası 

P. S. 
Cehalet inatçıdır. Münir Nu· 

rettinin munrızı V al4 Bey de 
inat ediyor. Bu sütunda son defa 
ortaya koyduğumuz altı meseleye 
cevap vereceği yerde, bahsin 
esasile çok alakası olmıyan bir 
nokta etraf anda dolaşıyor ve is
mimin bat harflerini bitiştirerek 
yaptığı soğuk nükteyi tekrarla
maktan başka bir gayreti yok. 

Esas ıudur: Bazı ğüftelerimiz 
fena, bu malüm ; bazı iyi gtifte-
l~r.imizi de bestekArlanmıı. değiş· 
lfrıyorJar, bu da malum ; fakat 
bunlardan Münir Nurettin mes'ul 
değildir. Evvelce de yazdım ki 
Muhlis Beyin hatasından dolayı 
Münir Nurettin Bey ceza göre-
mez; nitekim biri paltosuz ayaza 
çıksa, öteki bronşite yakalanmaz. 
Bu nokta halledilmiştir. VA - Nü 
Beyin Münir Nurettine tarziye 
vermesinden gayri yapacağı şey 
yoktur. 

ikinci nokta. Hulüsi Bey 
ismindeki zat, Münir Nurettirı 
a1eyhine bir tek söz söyleme
miştir ve bu, o Akşam gazete.si 
tarafından uydurulmUJtur. Burada 
da o gazete muharririnin hem 
Hulüsi Beye, hem Münir Beye 
tarziye vermesi lbımdır. 

Üçllncü nokta. VA·Nü Bey 
vaktilc klAsik musikiden bahse-
derken Dede Efendi ile Bimeni 
biribirine karıştırmıştır. Bunu te-
vile imkan yoktur. Açık itiraf 
beklenir. 

DördUncU nokta. Umumiyetle 
"musiki,, ye nişan alarak atbğı 
kurşunların hedefini değiştiremez. 
" Musiki ve şarkı ,,! ayrı, "gUfte., 
ayrıdır. Yanlaş yazdığım itiraf 
etmek vaziyetindedir. 

Beşinci nokta. Musiki gibj 
ciddi mevzulardan "vay vay da 
vay vay,, , "derlerse de inanma,, 
gibi zurnacı lbo ağz.ile bahse
dilmez. Çünki mevzu macuncu-
ların çaldığı zurna musikisi de
ğildir. 

Altıncı nokta. Muhlis Beyin 
plağı bestenin güfteye uyması 
itibarile yanlış değil, mUltemmel· 
dir. " Yüz ,, yerine .. göz ,, de 
denmemiştir. Mesele güfte ile 
bestenin tetabuk etmiş olmasıdır. 
Muganniye ait nokta budur. 
Muhlis Sabahaddin Bey Anadolu 
TUrküsünil değiştirmiş, kendi 
bestesine göre biı· takdim, tehir 
yapmış. Ben buna aleyhtarım. 
ilk yazımda da söyledim ki Muhlis 
Beyin bu gibi tasarruflara hakkı 
yoktur. 

Yedinci nokta. Vali Bey, 
musiki bahislerindeki behresiz· 
liğini birkaç kere itiraf etti. Bu 
münakaşa, bir muharrire haddini 
bildirdiği için faydasız olmamıştır. 
Ben de bu davada iki kusurumu 
itiraf edeceğim : Evveli Muhlis 
Bey güfteyi tahrif etmit ve be
nim kulağım da yanılmış. ( Fakat 
evvelce de söylediğim gibi Muhlis 
Beyin hatasından Münir Nurettin 
Bey mes'ul değildir.). 

ikinci ve en büyük hatam 
da şudur : Musikiden anlama-
dığını itiraf eden, fakat, buna 
rağmen senelerdenberi her vesile 
ile Türk musikisine sulu bir dil 
uzatan muharririn yatılarına bir 
dereceye kadar ehemmiyet ver
miş olmak. 

Musiki meselesi halledilmiştir. 
Münir Nurettin Beye haksız yere 
dil uzatılamaz. Maruf mugannimiz, 
horoz Şekeri değildir ki mahalle 
çocuklarının ağ-zına düşsün . 

Fakat, halledilecek bir " yazı 
haysiyeti,. meselesi var. Musiki 
davalarım musiki ehline hı. a· 
karak , iki muharrir arasındaki 
meseleye gelelim. Kaçamak yok. 
Bu yeni davayı da halledeceğiz. 



[ Gençlik J 
Nasıl 
Bir Terbiye 
Almak İsterdim? 

insan biraz yaşlanınca, genç
likte aldığı terbiyenin noksan· 
lanm daha iyi görüyor. Bugün 
hangi yaşlı adama sorsamz, 
" Genç olsaydım, şöy!e yetişmek 
isterdim. " Diye kendi kendine 
tecrübeden aldığı dersleri sıralar. 

Bütün nazariyelerden, bütün 
prensiplerden, bütün sabit fikir 
haline gelmiş kanaatlerden kur
tularak, yalnız insana azami 
muvaffakıyet silahları veren bir 
terbiye sistemi aradığ;mız zaman 
bugün mekteplerde aldığımız 
terbiyeyi beğenmemekte ittifak 
edebiliriz. 

Eğer tekrar genç olsaydım, 
ben şöyle bir terbiye almak 
isterdim: 

1 - Çocukluğumda terbiyece, 
seviyece, ahlakça yüksek bir 
muhit içinde yetişmek isterdim. 
Bu suretle lüzumsuz birçok rahat
ıızlıklardan kurtulacak, muhtaç 
ol 1uğum terbiyeyi insanlarla doğ· 
rudarı doğruya temas ederek 
almış ola a jım. 

2 - D aha çocuklukta irade· 
min ciddi, fakat sevimli ve zeki 
bir disiplinle terbiye edilmesini 
isterdim. Hayatta en ziyade ara
nılan şeyin, nefse bakimıyet ol
duğuııu sonradan değil, çocuk
luğumda öğrenmiş olmamı temen· 
ni ederdim. 

3 - Müşahede kudretimin 
inkişaf ettirilmesini. ve fenni ma
lumatımı kitaplardan değil, ha· 
yattan öğretilmesini isterdim. 

4 - Cinsi ahlaka taalluk 
eden bütün meselelerin l4 yaşı· 
ma kadar öğretilmesi. ve gençli
ğ o ateşi başlad ı ğı zaman bütün 
bu meseJeJere zeka ile halle 
kendimde kudret bulmak 
isterdim. 

5 - 21 yaşma kadar, bava 
gfizel olduğu müddetçe, açık 
havada yaşatılmam ı , ve sağlam 
bir vücuda sahip olmamı 
isterdim. 

6 - Çocuklukta kendimi ta
nımanın usüllerini öğrenmek is
terdim. 

7 - Zeki bir muallimin, en 
büyük kabiliyetimi keşfetmesini, 

bana o sabada yol göstermesini 
isterdim. 

8 - Yalnız yaşamasını, baş
kalarına güvenmiyerek bütün 
kuvveti kendimde bulmanın sır· 
nm öğrenmek isterdim. 

Şüphesiz bu saydıklarım, şim· 
di aklıma gelen mahdut birkaç 
maddeden ibarettir. Yoksa listeyi 
uzatmak mümkündür. 

Halbuki bize ne öğrcttif er? 
Bugün bayatta bana hiç )azım ol· 
mıyan bir si.irü lüzumsuz şey1er ; 
ve yan yolda terke mecbur oldu
ğum bir sürü malumat. 

Hayatta bana lazım olan şey
leri mektebin haricinde öğrenme• 
ğe mecbur oldum. 

Bugünkü gençleri bu lüzumsuz 
yorgunluklardan Jrnrtarabilseydik, 
nekadar daha müessir bir terbiye 
vermiş olurduk. 

• ' Müskirat lnhisarının faaliyeti 
Mürefte, (Hususi) - Müskirat 

inhisar İdaresi cihrelerden soma 
imali için buraya jki tane son 
sistem imbik göndermiştir. Soma 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

am unda Şehir İşleri 
Şehir Meclisinde Saatlerce Süren Müza
kereler Ve MiinakaşalarOluyor, Fakat.. 

Samsun. (Hususi) - Memle
ketin her tarafında olduğu gibi 
burada da Şehir Meclisi on gün 
kadar evvel kış devresi içtimala
rma başladı ve bugüne kadar 
dört defa toplandı. Bu dört içti
madan ilki merasimle, ikincisi 
encümenler in tibabile, üçüncüsü 
meclise verilen istidaların encü
menlere havalesi ve beş senelik 
mesai ra porunun tetkiki işlerile 

geçti. Dördüncü jçtiınada ise 
şehre deniz tarikite gelen yolcu 
eşyasından şimdiye kadar parça
s :na alınan yirmi beş kuruş iskele 
parasmın alınmamasına dair ve
rilen bir tahrir ile beraber 
mazeretsiz olarak üç içtimaa 
gelmiyen azanın istifa etmiş 
sayıhp sayılmıyaca.ğı hakkında 
uzun müzakere yanı!d ı . 

Fakat bu müzakereler o kadar 
uzadı ki saatlerce devam etti ve 
itiraf edeyim ki neticede birşe~· 
çıkmadı. Ayni celse de belediyenin 
malı olup Ziraat Bankasına kira· 
ladığt binanm sahimasma dair 
yapılan t eklif tetkik edildi ve 
esasen Emlak Bankasına merhun 
olan bu binanın sablmasma ka
raı· verildi. Ancak bu tetkik es• 
nasında anlaşıldı ki bu bina için 
senelik geliri kadar faiz veriliyor
muş. 

Ucuzluk 
Konyada Etin Okkası 

Otuz Kuruştur 
Konya, (Hususi) - Burada 

hayat, f stanbula nazaran kayli 
ucuzdur. Çünki İstanbul matbua
tında hayat pahalılığına dair 
çıkan yaz;ları ve piyasa rakam· 
larınt buradaki piyasa i)e nisbet 
etmek kafidir. 

İşte size birkaç rakam bildi-. 
rıyorum: 

Makine ile istihsal edilen en 
birinci koyun yağı (80 - 85) ku
ruş arasında satılmaktadır. Ete 
gelince; koyun eti (30 - 35) ku
ruş, keçi eti 20 - 25 kuruştur. 
Yumurtanın bir tanesi (50) para, 
birinci nevi has ekmek (5) ve 
francala (6) kuruştur. Yağ ve 
saire toptan almırsa yüzde yirmi 
beş kadar daha ucuz tedarik 
etmek mümkündür. 1/iisPgin 

işten El Çektirildi 
Afyon ( Hususi ) - Mülkiye 

Müfettişlerinin yaptığı tahkikat 
neticesinde (Çay) nahiyesi müdü
rüne işten el çektirilmiştir. 

Azıiı Şerir 

Hapiste Bile Rahat Dur
madı Ve Mahkum Oldu 

Hapishanede mevkuf Hafız 

Hüseyioi öldürmek ve mahkum
lardan Şerefi öldürmiye leşebbils 

etmek ve müteaddit harsızlık 

suçlarından maznun bulunan Var

tolu Cindonun Ağır ceza mahke
mesinde muhakemesi bitmiş ve 

(15) sene ağır hapse mahkum 

Samsunda Belediye dairesi 

Şehir Meclisinin bu devrede 
hayab on beş gündür. Bu kısa 
müddet zarfında görülecek, tet· 
kik edilecek ve karar verilecek 
işler çok olduğu için azanın uzun 
münakaşalarla vaı.<it geçirmesi 
tabii terviç edilemez. Fakat ne
dense bazı ehemmiyetsiz mev~u-

JMalkarada 
Kanlı Bir Facia 

Malkara, 26 (Hususi) - Bura
da çok feci ve mahiyet itibarile
de esrarengiz bir cinayet oldu • 
Hadise şudur: 

Burada Halil Ağa isminde biri
nin genç kızı Fatma Hanımla 
Mümtaz Bey oğlu Mazhar isminde 
genç bir delikanlı bir müddet ev· 
vel nişanlanmışlardır. Her fırsatta 
beraber gezen bu iki niş:mh, ci· 
nayet günü yine buluşmuşlardır. 
iki genç biraz gezmişler, sonra 
Fatma Hanımın evine gidilmiştir. 
Bu sırada kızın büyük annesi 
sabun almak için dışarıya çıkmtş
tır. Zabıtanın tesbit ettiği kuv· 
vetli deJil ve karinelere göre Maz
har Ef. kızı iğfal ve ismetine te
cavüze muvaffak olmuş, sonra da 
tabancasını çekerek öldürrnüştiir. 
Mazhar Ef. cinayetten sonra kaç
mış, fak at tutulmuştur . 

Ancak hu deHkanh hadiseyi 
tamamen inkar etmektedir. Efdeki 
deliller ise tamamen kendi aley
hinde oldıtğu için tevkif edilmiştir. 
Muhakemesi T ekirdağı Ağır ceza 
mahkemesinde yaplacaldır. 

Yeni Harfleri Bil
miyen Memurlar 

fzmir ( Hususi } - Muhtelif 
ecnebi şirketlerinde çalışan r •. e
murlardan yeni harflerden şaha
detname almamış olan memurla
rın isimlerini bildirir birer liste 

verilmesi ve bu gibilerin vazife· 
de kullanılmamaları hakkmda 
şehrimiz ticaret müdUrlüğü tara· 
fı,ndan buradaki şirketlere bir 
tebliğ gönderilmiştir. 

lar bizim şehir meclisinde uzun 
münakaşa celselerine sebep olu
yor. 

Yine dördüncü celsenin en 
miihim maddesini, dilencilerin 

toplattırılması ve Samsunda di· 
lenciliğe meydan verilmemesi 
hakkındaki kısım teşkil ediyordu, 
Bu mesele, Samsunu tanıyanlar 

için çok mühimdi. Hakikaten di

lenciliği san'at yapan öyle adam
lar vardır ki haftanin muayyen 

günlerinde meydana çıkarlar ve 
şehrin muayyen yerlerinde dile-

nirler. Hayır, bu kelime hafiftir. 

Herkesi o şekilde taciz ederler ki 

insan hemen nefret bissile dolup 
taşar. 

Mesela Samsunun en işlek 

ve en iyi bir mevkii olan Meci
diye caddesinde, bilhassa Halk 
Fırkası binası yanında hergün 
sıra ile dizilmiş birkaç dilenciye 
sabahtan akşama kadar tesadüf 

edersin:z. Pek çirkin bir vaziyet 
arzeden bu dilenciliği Belediye 

ortadan kaldırabilmek için cid
den çal şmaktadır. Fakat bu 

müziçler karşısıada muvffak ola

bilecek mi? 
Hamit 

Spor 
Samsunda Şimdilik Spor 
İşleri Durgun Gidiyor 

Samsun (Hususi) - Şehrimiz
de spor faaliyeti yine durgunluk 

devresine girdi. lntihaplanndan 
bugüne kadar geçen birkaç aylık 

mesailerinden, sporun tatil dev· 

relerine tesadüf ettiğinden esaslı 
bir surette istifade edilemiyen 

Mıntaka Futbol ,Heyetleri tam 
hizmet edecekleri bir mevsimde 
istifa ederek çekfüyorlar. Her 

tarafta lik maçları yapılmıya 
başlandı. Maalesef Samsun mm· 

takası bu işleri yoluna koyacak 
esaslı bir heyet intihap edeme-

di2inden büyük bir boşluk içeri.
sinde çırpmıyor. 

Zaten Spor denilince ilk akla 
gelen şey futboldür. Bunu da 

derme çatma bir şekilde idame 
ettiremedikten sonra bu faaliyet 

sahasını da kapamalı, beyhude 

uğraşmamalı. Zaman zaman par

layıp sönmesinde hiçbir mana 
yoktur. 

lzmirde 

Bir Haftada Satılan, Buğ .. 
day, Pamuk Ve Üzüm 

İzmir ( Hususi ) - Borsada 
son bir hafta zarfında 7252 çtı
val buğday sahimış ve mahsul 
(4, 10) (8,30) kuruş al·asmda mua~ 
mele görmüştür. 

Pamuk son bir hafta zarfında 
632 balya 39 harar sahlmıştır. 

Geçen sene ayni tarihte 46 
balya pamuk satılmış ve 57 - 59 
kuruş üzerinden muamele gör-

San, at Aleminde 

• 
iki Heykeltıraşın 
• 
imtihanı 
Meselesi 

Heykeltıraş Kenan Beyiıl 
San'at kabiliyetine itiraz edd 
Heykeltıraş Sabiha Ziya !-lr 
nım buna dair ga:ıeteoıl,. 
birkaç mektup gBndetdL 
Kenan Bey de ceva;> verdi. 
Son defa Sabiha HanıtıP• 
müşterek bir eser yapat,ı. 
imtihan olmak tekl ıfini Ke~ 
Bey reddederken af&gıdılt 
teklifi yapıyor: 

Aldığımız Mel-tuptur: 
"Heykeltıraş Sabiha Hanııııe

fendinin gaze tenizde inti~ar edeP 
mektuplarına ait ce\•nhımın lutfe~ 
dercini rica, hürmetleriaıi teyit 
ederim. 

Sabiha Hamın 
Mektubunuzu okudum. BerB" 

berce imtihan olarak ehliyet l<eS" 
bedersem, atelyenizde lutfen çff' 
mur karışbrabihnek fırs:ıtını beP" 
deniz" bahş buyuracağmız le~}·~ 
dolu u v·. 5ize, beni imtihan etır> 
hakkını vermemekle beraber bıl 

iJI husustaki merakınızı da tat ıJJ 
etmek şerefinden kendimi .nıah' 
rum bırakmıyacağ rn. 

Geçen mektubumda bir bjj.r 
tünüzü yapmayı teklif etmişti,,,. 

Bunu reddetmemiş o.lsaydııııf 
duyacağım heyecanla belki ~ 
güzel eserimi vücuda getirıııİf 
olacaktım. Maamafih iktidar ~ 
ehliyetimi size de kabul e':tirJJl 
için ilk fırsatta güıe~lik kıraliç~ 
}erinin büstlerine bnşlarken 5 t 
de taahütlü bir mektupla da"e 
edeceğim. 

B h kads' aşlangıçta ni nyele ~ 
yanımda oturarak vaziyeti g6t ti 
bilirsiniz . Kuvvetli EdebiY~ 
siz başladınız, ben de nihaye il' 
getireyim bari, d edim. Bi)\le\,. 
ihtiramlarımı takdim edetJ 
efendim • Heykeltıraş 

Kenan 

Adanada Kış Geldi . iııi" 
Adana ( Hususi ) - Iklır? if 

sıcaklığile meşhur elan şehr'l:tif· 
de artık kış gelm;ş dedi~ 0~ 
Havalar birkaç gündenberı ~ 

dukça soğuk gitmEktedir. ~~~ed 
sa akşamları soğuğun 11 

artmaktadır. 

Bahl<esir Sahir Meclisi ··rt 
Balıkesirden 'bildirildiğine g:J 

Şehir MecJisi son k ış d~~ JJı1 
• • 'h 'co:tıt• A' ıçtımalarına m :ıyet verrl'Jl., . till'" 

• JÇ 
devrede yedi defa umuın• ,.JI 

b k1'"' yapılmış, ( 61 ) mesele ad 
0 

JI 
karar verilmiş, aza tarafın ~jfltl 
( 31 ) takrirle muhtelif te 

yapılmıştır. 

Gönend_e_B-ir-Hırsızhk µ 
f3&J':ı. 

Gönen ( Husnsi) - "Ç çııı' 
demirci çıraklığı yapan ~ıj~-

• /'t.J t' 
gene çocuğu demire• dil" $ 
oğullannan dükkanında .,ı1rl 
ce rakı içtikten sonra Y~ d~lı' 
daki bakırcı Ahmet ustaı>• ,.el~' 

k ~ıJ ( 
kanana duvarı delrne 101,~ı~., 

) r ça .c.I,. 
girmişler ve ( 80 ıra ,301J1"' . .tı 

b h . yaka• · vı•· sa da sa a Jeyın ~IJı 
ve paraları tamamen ... / 
teslim etmişlerdir. • ••• ~--···· 

1 
•••••••• f. .................................. ı3' 

müştü. ..fırıdıı rıf' 
S on bir hafta 1·

9
• tılı11 1 ' 

. .. rn sıı 
çuval 22 torba iızu ~I' 
Fiat (26) (56) kuruşhıt·. tıı' 1~ 

n•111• " ı Geçen sene • , - ıııı . ./ 
29000 çuval, G6 tor~;; t~?) 
üıiim satılnn~ ve ~-JıJluştiif'' 

" ru ruştan muamele go 
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• 
lngilt er ede 
Vaziyet 

Lcındra 28 - lı idarehane
leri ön;inde biriken işsizleri bir· 
kaç defa polis dağıtm ı ya mec
bur olmuştur. Üç defa da arbe· 
deler olmuştur. Bazısı polisten 
olmak üzere yirmi kişi yaralan· 
m;ştır. Birtakım tevkifler yapıl~ 
mıştır. 

Londra 28 - Kabine dün 
sabah toı: lanm ış, celsesini tema· 
mile Yuvarlak Masa Konferansına 
hasretmiştir. Bugünkü umumi 
celse prensip itibari!~ son celse 
olacak ve icap ederse müzakerat 
uzatılacaktır. 

Liberaller, MuhafazakArlar 
Londra, 28 - Gümrüklerde 

himaye usulünün tatbik edilmesi 
veya edilmemesi hakkında muha-
fazakarlarla libera1lerin fikir 
ayrılığı daha ziyade tebarüz 
etmektedir. Dahiliye Nazm, ge• 
çen gece libt rallerin bir içtima· 
ında bulunmuş, fakat söz söyle· 
memiştir. Evvelce Avam Kama· 
rasında Nazırlar Meclisi kararla
nnı ifşa etmekle itham edilen 
nazırın bir ikinci defa ayni itha· 
ma uğramamak için bu tarzda 
hareket ettiği söyleniyor. 

Liberaller, umumiyetle mu ha· 
fazakArların tarzı hareketini tas· 
vip etmemişlerdir. 

Londramn Meşhur Külhanisi 
Londra, 26 - Bir Spor pavi

yonunu soyarken üzerine gelen 
bir polisi vurup öldüren Londra• 
nın meşhur külhanbeyi Yaroslav 
hlkim tarafından ( 18) sene bap· 
1a mahküm edilmiştir. · 

Hakim, hükmünO verirken 
nbıtanm silahsız:lığına işaret et· 
miş ve . polis silahlı olsa idi, bu 
akıbete uğramazdı, demiştir. 

Lastik Yollar 
Amsterdam 28 - Bir şirket 

asfalt ve kauçuk ile karışık yeni 
bir yol yapma usulü meydana 
getirmiştir. Bu işten en çok ka· 
&anacaklar kauçuk şirketleridir. 

ltalyada Bir Facia 
Roma,28 - Cremonttan bil

dirildiğine göre memleket hasta~ 
nesinde ayağı kesilen bir basta 
birdenbire çıldırmış ve vücuduna 
konulmuş olan elektrik cehazım 
başka bir hastanın başına vura
rak parçalamıştır. 

................. --------------------------------•Analara 
Bir Harbe Doğru Mu Gidiyoruz? Babalara 

• • • Açık Mektup 
Çın Işı Pek, Amma Pek Fena Karıştı? 

Bir Harbe 
Doğru Mu 
Gidiyoruz? 

Berfin, ıs - Lavalın Fransız 
Millet Meclisinde söylediği nutuk 
ve Almanya ahvaline ait sarfettiği 
sözler burada umumiyetle inkisarı 
hayal uyandırmıştır. Yak oda 
başlıyacak olan müzakeratta, 
AJmanyan·n vaziyetini anlamış 
olan lngilterenin basireti, pek 
dar düşünen Fransanm fikrini 
tadil edeceği kanaati vardır. 

Milliyetperverler, bu nutukla 
Fransadan hiçbir şey bekleme· 
mek lazım geldiğinin bir daha 
kat'iyetle anlaşı ldığını ıöylemek· 

tedirler. 
Büyük ticaret menfaatlerini 

temsil eden \Berliner Çaytung ta 
diyor ki: 

Şubat ayında Almanyadaki 
kredilerin geri çekilmesine dair 
olan itilafname miiddeti hitam 
bulacaktır. Fakat biz şubat ayı· 
na kadar da bekliyemeyiz. Alma· 
nyanıo mali vaziyeti, bu tarihten 
evvel bir karar ittihaz edilmesi 
temin etmemizi Amirdir. 

Almanyanm muvakkat bir 
müddet için dünyaya bir metelik 
veremiyeceğinin açıkça ve iham
dao ari olarak ilan etmek sure· 
tile hunu yapabiliriz. Fransanın 
elinde iki imkan vardır: 

Fransa, bütün refiklerile ala
kasını keserek Almanyaya karşı 
şıddet hareketine girişebilir. O 
takdirde diğer devletlerin de 
yapacakları görülür. Bize gelince: 
Biz, Alman milletinin bugün 1923 
muhariplerinin liyakatli torunları 
olduğunu ispat edeceğine kaniiı. 

Amerika Cümhur Reisi 
Muav;nligi 

Şikago, 28 - Middilvet cüm· 
huriyetçileri Ceneral Davesin Reisi· 
cümhur muavinliğine tayini için 
bir mücadele açmışlardır. 

ispanyada K~çakçıhk 
Madrit - İspanyaya yapılmak 

isteni len silah kaçakçıl ığı mese· 
lesi mühim b ir safhaya girmiştir. 
Tutulanlardanbiri bir meb'usun 
damadıdır. 

Uzakşark ihtil8/ının içinden çıkamıgan Cemigetl Akvam Meclisi 

Bereket 
• 
iş Durdu 

Tokyo, 28 - Hükumetin kat'ı 
emri üzerine Şinçova doğru ya
p. lan Japon ileri hareketi dur
durulmuştur. Bu hususta Ame· 
rikaya da teminat verilmiştir. Ja· 
pon askerleri Luja ırmağının 
şarkında mevzi alacaklardır. Ce
neral Houjenin Mukden garbm
daki kuvvetlerini demiryolu mın· 
takasman t erisine almıya karar 
verdiği söyleniyor. Umumiyet!e 
kıtaatın geri çekilme hareketinin 
başladığı kabul edilebilir. 

Şanghay, 28 - Japonlara 
karşı talebenin tahrikatı devam 
etmiştir. Gece yağan kara rağ· 
men talebe geceyi hükftmete ait 
binalar civar nda geçirmiştir. 

Musademeler Devam Ediyor 
Pekin, 28 - Bazı Çin eşkı

yası ile polislerin arasmda şiddetli 
bir arbede olmuş ve Tien-T snide 
vazivet vahimleşmiştir. 

Bir taarruza uğradıklarmı 
zanneden Japonlar makineli tüfek 
ve top ateşi açmış, kendi mınta· 
kalarma yakın olan bir Çin ka
raıcolunu işgal etmişlerdir. Tele
fon merkezi top ateşile kısmen 

yıkılmıştır. 

Japon v_.e .~büs)e~.i Çin valisi
nin evi onune duşerken Çin 
cblisleri de Japon kışlalarımn 
üzerine düşmekte idi. Japon ku
mandanı bir ültimatom vererek 
Çin polisinin silahtan tecridini. 

Nota Vererek 
Obüs 
Atıyorlar 

Mukden 28 - Şehrin 112 
kilometre mesafesinde Çin müf
rezelerile Japon kıt'aları arasında 
bir müsademe olmuştur. Bir 
zırhh Japon treni bir zırhla Çin 
treni ile karşılaşmış, arada muha· 
rebe olmuş. Japonlar Çin trenini 
zaptetmişlerdir. Japon askerlerini 
hamil altı tren muharebe mevkiine 
hareket etmiştir. Bunlann önün
de zırhlı trenler gitmektedir. 

Tokyo 28 - Tien-Tsinden 
gelen haberler muharebenin 
sabahtan akşama kadar devamına 
bildiriyor. 

Amerika işe Karışacaktı 
Nevyork, 28 - Japonların 

taahhütJeri hilafına Şin-Çen isti-
kametinde ilerledikleri haberi 
gelir gelmez, (9) devlet taahhüt· 
lerine mugayir olan bu hareket 
karşısında Amerikanın Japonyayı 
protesto etmesine intizar olun• 
maktadır. Tokyodaki Amerikan 
sefirinin geri çağırılması da mev· 
zuu bahistir. Hariciye Nazırı bu 
kıtaatın mevzuu bahis mıntakaya 
girmiyecekJerini, girecek olursa 
ist ifasına vereceğini Amerika 
sefirine beyan ettiği ):aydolun· 
maktadır. 

-· .. ····-·- ···- ....--...--___ .... ....-.--
Çin kuvvetlerinin de şehri terk· 
etmelerini istemiş ve (36) saat 
mühlet vermiştir. Pekinde yeni· 
den örfı idare tesis edilmiştir. 

!Harici haberlerin devamı 10 
uncu sayf amııdadır ·I 

Son zamanlarda aldığım mek· 
tuplar, beni bugün sizinle hu
bihal yapmıya sevketti. 

Kızlarınızı evmıze kapıyor, 
hayata çıkmalarına, gençliklerini 

yaşamalarına müsaade etmiyor
sunuz. Tabii bu sözüm, yalnız 

bir kı.sım ailelere mahsustur. Bu 
ailelerde kız, evinde bir esir gi· 
bidir. Hayata dört duvar içinde 

geçer. Hiçbir yere, hiçbir eğlen· 
ceye gidemez. Annesinin dizi 

dibinden ayrılamaz. Mektuplan 
bile ebeveyni tarafından açılır. 

Kızlarma bukadar · ıiki bir 
hayat yaşatan ana ve babalara ıo• 

rarım: Siz biç genç olmadmız 
mı? ihtimal ki, gençliğiniz okadar 

arkada kalmışbr ki, sizin için 
hatırlaması bile güç oluyor. Fa• 

kat bir defa gençliğinizi habrla
yınız o vakit bayat nekadar neş'• 

eli, nekadar renkli ve tatlıydı. 
Bir erkeğin küçük bir iltifatı 

nasıl kalbinizi titretir. size gece
lerce uyku uyulmazdı. 

Bugün çocuklarınız da baya
tın zevkını çıkarmak isterler. 

Evin haricinde onlan çeken bin• 
bir eğlence, binbir macera var

dır. Y avrularmızı serbest sokağ• 
atıp bırakmaz, demiyorum. Fak.at 

çok tazyikıo da fena neticcle.r 
vereceğine işaret etmek istiyo
rum. 

Zanneder misiniz ki kınmzı 
evde kapamakla, onun bütün 
gençlik iştiyaklarmı söndürebilir
siniz. Hayat sizden de, sun'i ka· 

yitlerden de kuvvetlidir. Evinde 
ıra p es bayatı yaşayan kızlar, daha 

ziyade haris olur ve daha çabuk 
düşerler. Çocuğunuzun izzeti 

nefsini kırmak. ona itimat ve 
hürmetsizlik göstermek, onu daha 

ziyade isyana ve yanlış yola 
sev keder. 

Çocuklarınızı hapis ve tazyik 
değil, terbiye ediniz. Bugfinkll 

bayatın sizden istediği ve size 
yülediği vazife budur. Gençliği 
tazyik ile öldilrmek mümkün de
ği1dir. Hayat ve tabiat, kendi 
vazifesini sizden ve benden daha 

( Devaau U locl Hyfada ) 

.. SON POSTA " nın Milli T efrtkası : 34 - Ne iş yapar? 
_ Komisyoncu. 

apartıman meselesine karaşmıyo
rum. istediğin yere gideriz, iste• 
diğin ı:part.manı buluruz, tutarız, 

birleıiriz. otururuz. Bu gibi ba
yati meselelerde münakaşa ol
maz. Birimizden birinin dediği 
olmaJıdır. 

ha sen sarf etmişsin, ba ben_. 
- Bence IDzumsuz değil 

AB, MİNEL AŞK! 
MUHARRİRi : SERVER BEDi 

Ben istihıama gizliyerek gülü· 
yordum: 

- Ne söyleyim? Sen herşeyi 
yerli yerine koydun. Bir hamal· 
lara emir vermek kaldı. 

- O :maz. Ben senin odana 
karışmam. Bildiğin gibi tertip 
edersin. 

Artık hepsini yaptın; bari, 
beninı odayı da sen himmet edi· 

•er. 
- Beraber yapanı., ben sana 

yardım ederim. 
Kapıcı} a döndü: 

- Ev sahibi nerededir? 
- Bu apartımanda sekiz nu-

marada oturur. 

- Şimdi kendisi burada mı· 

- Handadı!'. 
Ben Narini kolundan tuttam : 
- Ev sahibini ne yapacaksın? 
- Hemen pey verelim azizim , 

böyle apartıman bulamayız. Tu
tuverirler. 

Bir kahkaha atmaktan ken· 
dimi alamadım : 

- Narin, dedim, evveli se· 
n,inle konuşalım, sonra ev sahibile .• 

- Azizim, biz seninle bütün 
ömrümUzde konuşacağız, ev sa
hibi beklemez. 

Tekrar kapıcıya sordu: 
- Hangi handadır? 
- Babçekapıda, Hacoplu ha-

nında yazıhanesı vardır. 

- ismi? 
- Artin Papasyan. 

Narin bana döndfü 
- Haydi, hemen otomobile 

atJayıp gidelim. 
_ Narin .•. 

_ Vakit kaybetmiyelim. Tu· 
tuverirler. 

_ Vakitten evvel muvazene· . 
mizi kaybetmiyelim. Biraz dütü· 
nelim, canım. 

Narin birdenbire tavnm de
ğiştirdi: Hemen neş'esi kaçmıştı, 
omuzlan ~evşedi ve başı öne 
düştU, uzun uzun yere baktı; son• 
ra yiirüdü. 

Sessizce arkasmdan gittim. 
Sokağa çıktık. Hiçbir şey söyle
meden hep önde yürüyor, arka
sına bakmıyordu. Yanana yetiş· 
hm; yavaş sesle : 

- Narin, dedim. 

Durdu ve kat'ı bir tavır ta· 

kındı: 
- Azizim, dedi. artık bu 

- Ne için? dedim, bir çatı 
altında yaşayacak değil miyiz? 
Evimiz ikimizin de boıuna git· 
melidir. 

- Benim bu apartıman hoşu
ma gitti; senin hoşuna gitmediyse 
daha iyisini tutalım. 

- Bir ıey benim bütçeme 
nekadar uyarsa okadar hoşuma 
gider. 

- Böy1e ıöy1iyeceğini bili· 
yordum. Eğer sana ağır ıelirse 
kirayı ben veririm. 

Bu teklifi reddetmek lazım~ 
geldiğini biliyordum. Fakat sesim 
pek titrek çıktı : 

- Yok canım, dedim, lllzum
IUZ pua sarfetmek fena olunca, 

- Bence lüzumsuz. istersen 
ıu senin maddelere bakalun. 

- Benim maddeler her tllrlll 
manbksızhğın aleyhindedir. 

- Peki, hangimizin mantık· 
sız olduğunu kim tayin edecek? 
diye sordum. 

- Akdi dedL 
- Kimde var bu? Sende mi, 

bende mi ? Sen kendine göre 
haklısın, bende kendime göre. 
Kırk giln, kırk gece mllnakaşa 
etsek, bu işin içinden çıkamayız. 

- Artık, apartımanı ben tu
tacak olduktan aonra .. na a6z 
düşmez. Hemen gidip peyioi Ye
receğim ve muka.eleyi kendi üı· 
tnme yapacağını. Bir diyeceğin 
var mı? 

- Yok amma, una dostça 
bir tavsiye... · 

- Nasihate ihtiyacım yok. 
CArkuıYu) 



Kari Mektupları 

Trilgenin 
Postadan 
Bir Ricası 

Cümhuriyct hlikömdl sayesin· 
de köyümüzde bir posta şubesi 
vardır ve mektuplarımız cumar· 
tesl. pazartesi, çarşamba günleri 
bu posta şubesi vasıtasile Mu· 
danyaya gider. oradan da ait 
olduğu yerlere dağılır. 

Fakat Mudanya postası çan
taları birgün sonra açtığı için 
mektuplar geç kalıyor. Bu sebep
le mektuplar Mudanyadan o gün 
kalkan vapura yetişemiyor. Buna 
da alikadarların bir himmet gös
termesiııi çok rica ederiz. 

Tirilye: Ahmet 
Son Posta: Diğer arzularımzı 

ehemmiyetle nazarı dikkate aldık 
Te yerine getireceğiz. Gazetemize 
karşı gösterdiğiniz teveccühlere 
de teşekkür ederiz. 

Bir Şo förUn ŞikAyetl 
Dnn matbaamıza Es at Ef. is· 

minde bir şoför geldi ve şu şe· 

kilde dert yandı: 2548 numaralı 
otomobilin sahibiyim. Dün bir 
zat otomobilime bindi, gezdi, 
dolaştı ve 5 liradan fazla taksi 
parasını vermeden gitti Üstelik 
le hana ıövdü ve saydı. Parayı 
almak için mahkemye müracaat 
et dediler. (3,5) kuruş tramvay 
parasını vermiyenler polisçe pa
rayı vermiye mecbur tutuluyor· 
lar da şoförler taksi paralarım 
almak için herhangi bir müeyyide 
bulamıyorlar. Şoförler Cemiyetinin 
acaba bu meseleyi düşünmiye 

vakti mi yok soruyorum. 

Sancağa Selam 
Bir müddet evvel bir ecnebi 

memlekette bulunuyordum. Bu
rası evvelce bizim hududumuz 
dahilinde bir vatan parçasıydı. 
Akşam Ostü şehrin kalesinde 
bayrak indirilirken herkes selam 
durdu. Fakat yanımda bulunan 
arkadaşım hiç farkında değildi. 
Tabii . ıelim vermedi. Bunu gören 
memurlar arkadaşımı bir hafta 
hapsettiler. Orada adet böyley· 
miş. Bayrağa selim vermiyenler 
hapse abhrmış. 

Düşünüyorum: Türk ıancağı· 
m bergün selamlamak için bizde 
de böyle bir mecburiyet kona• 
cak olursa çok hoşuma gidecek. 

Y. N. 

Cevaplarımız 
Karilennizden Feyzi Beye: 
Gönderdiğiniz şiir güzeldir. 

Dercetmek isterdik; fakat, gaze
temiz şiir dercetmediğinden ma· 
alesef arzunuzu is'af etmek müm• 
kün olamıyacaktır . . 

Şiirinizi mecmualardan birine 
gandermeniz daha münasiptir., 
lf. Karilermiıden Hikmet Beye : 

Mektubunuzdan icap edenleri 
mllmkün oldukça dercedcceğiz. 

KADIKÖYÜN DE 

Kinder garten 
ÇOCUK BAHÇESi 

Sabiha Zekeriya Hanımın 
Kadıköyünde teıis ettiği Aari 
Çocuk yuvasa açılmak üzeredir. 
28 Teşrinisani Cumartesinden 
itibaren 4 • 7 yaşındaki çocuk· 
lann kabulüne başlanacaktır • 
Çocuğunuzu yazdırmak için bir 
an enel mftracaat ediniz. 
Adı ... KadlklS7 Cafer Aia mahalleal 

Nt•blye eokağl numara a 

SON ·POSTA 

Par is Mektupları 
~~~~~~~~ 

Bir Genç Şimendiferde Adam Öldüre
rek Sinemalarda Gördüğü Filimle:ri 

Taklit Etmek ·stedi 
TAARRUZA 

UGRIYA İKİ 
·voLCUDAN 

BİRİ 
YARALANDI 
DIGERİ ÖLDÜ 

Paris, 24 (Teşrinisani) - Dlln 
gece Paristen (Diyep) e giden 
ıür' at katarı akla gelmiyecek 
bir faciaya sahne oldu : Bu 
dakikada ortada bir maktul, bir 
mecruh, bir de katil vardır. 

Fakat hadiseyi alelade bir 
zabıta vak'ası zannetmeyiniz. 
Va' anın içtimai yaralarla pek 
yakı~ bir alakası vardır. Maama
fih ben size herşeyden evvel 
hadisenin nasıl olduğunu anla
tayım: 

Tren seksen kilometre sUratle 
gidiyordu. Kompartımanda üç 
yolcu vardı, birincisi (Diyep) şeh· 
rinin sivil polis komiseri idi, 
ikincisi Diyepio meşhur bir ko
msiyoncu idi, üçüncüsll de (17) 
( 18) yaşlarında bir gençti. ilk iki 
yolcu bir köşede konuşuyorlardı, 
delikanlı da kompartimanm bit 
kenarında gazete okuyordu. 

Vakit geceydi, tren de ka
ranlıkları delerek mütemadiyen 
koşuyordu, tam bu sırada deli
kanh gazetesini atarak ayağa 
kalktı, cebinden bir revolver çı· 
kardı ve köşede konuşmakta 
olan iki yolcuya bitap ederek 
bağırdı: 

- Yeter artık t 
Yolcular neye uğradıklarına 

anlayamadan delikanlı maksadını 

anlattı: 
-Keselerinizi çıkarınız. Yok

sa cammza kıyarım. 
Yolculardan polis komiseri 

bir saniye şaşkmlık geçirdikten 
ıonra yerinden fırladı: 

- At silaha elinden, ben po· 
Jis komiseriyim. 

Faka silah yek dirini müte· 
akip iki defa patladı. Yerin· 
den kail.maya vakit bula· 
mamış olan komisiyoncu boğuk 
bir inilti ile peykeden yere düştü. 
Karmndan yararlanmıştı. Polis 
komiseri ise sadece sol elinden 
yarahydı. Şaşırmadı, sağ eli ile 
imdat işaretini çekti, ve tren 
derhal yavaşladı, bir iki dakika 
ıonra da durdu. 

• Memurlar vagona geldiği za· 
man yalmz iki yaralıyı buldular. 
Katil trenin durmasından istifade 
ederek atlamış, karanhiın içinde 

Genç katil Piger ~egııi 

kaybolmuştu. Memurlar dört ta
rafa seğirterek aradılar. Fakat 
caniyi tutmaya muvaffak olama
dılar. 

Jt 
Tren hareket etti. ilk istas· 

yonda yaralıları çıkardılar, has· 
taneye götürdüler, komisyoncu 
kendisine gelmeden öldU, komi· 
ser ise kolunu sardırarak müte· 
akip tren ile (Diyep) o döndü, 

Jt 
Fakat katil ne oldu? diye· 

ceksiniz: Fransanın her köyü 
yekdiğerine telefonla bağlıdır. 
Derhal bütUn muhite haber 
verildi. 

• 
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SON POSTA 
Ye11ml, Slyaat, Havadis "° Halk gaıetu -idare • Alemdar mahallHI 

Çıtılçc9mo aok.ıiı 

Telefon Jıtııabul • 2011H 

Poıta kutuıu ı lıtanbul • 741 

T elıraf. lııanbul SOill POSTA 

ABONE FİATI 
r0RKfYE - EOl~l\l 

1400 Kt. J Sen• 
1SO ,, 6 AJ 
too • a ,, 
ıso • 1 ,. 

2700 ıCr. 

1400 1) 

aoa ,. 
S4lJ •• 

Gele• evrak geri nrllınea. 

ltlnlardaD mea'. •·Y•t alıııınaı. 
CHap lçla melııtuplara 6 lnıruthdı 

pul lllveai lbımdır. 
Adrea clejl,tıril~eal ( 201 kur·ı şt n. 

Son PoıtR Matbaa11 

Sablplerlt Ali Ekre-. s.liıa Raıap 
Netri1at MUdllrOı Seli• Ragpı 

- Uzunca boylu bir genç 
sür'at kataranında bir kişiyi öl· 
dürmüştür. Civarınızda şüpheli 
bir yabancıya rasgelirseniz der
hal tutunuz, denildi. 

Fransız halkı çok şuurludur. 
Bilhassa zabıta işlerinde zabıtaya 
elinden geldiği kadar yardımeder, 
alakasız kalmaz. 

Neticede bütün halk sabahle
yin erkenden ovaya döküldü. 
Katilin vesaiti nakliyeye binme
den uzaklaşması mümkün değildi. 
Filhakika bir köylü köyün me
zarlığında genç bir adamın saklan· 
dağını gördü, haber verdi, bu 
adamı tuttular, katil olduğunu 
anladılar. 

Şimdi size işin içtimai yara
larla alakasını anlatayım: 

Katilin adı Serguidir, Yaşı 
18 dir. Pariste Foli-Renjo soka· 
ğında 6 numarada oturmaktadır, 
temiz ve zengin ailenin çocu· 
ğudur. 

Fakat iki sene evvel babası 
ölmüş, annesi az sonra bir başka 
kocaya varmış. Delikanlı yalnız 
kalmış, mektepten ayrılmış, işçi 
olarak bir fabrikaya girmiş, fakat 
buhran başlayınca kendisini işten 
çıkarmışlar. 

Gencç düşünmüş: 

- Param yoktur, üvey ba
bamdan istiyemem, esasen ken· 
disi burada değil, ennemi alarak 
vilayetlerden birine yerleşti, şimdi 
ben ne yapacağım? 

Sergui ba~asmın öldüğll gün· 
denberi vesayetten ve idareden 
mahrum kendi başına yaşamak· 
tadır, iradesini kaybetmiştir, ro
manlara ve sinemalara dalmışlar, 
muhitinden fena ders almaktadır. 

Bu vaziyet karşııında kararı 

verir: Tıpkı bir filim do gördüğü 
gibi ıürat katarmda hırsızlık 
etmiye kalkışır. 

Polislere verdiği ifade tudurr 
- Öldürmek istemiyordum. 

Sadece korkutarak para alacak
tım. Fakat tetiği çektim. 

işte evveJA genç yaıata yetim 
kalmanın, binnetice fena bir mu
hite düşmenin, en nihayet te işsiz
liğin bir neticesi. 

Halil Haldan 

~ark Alc,ninde 

Asya Kadınları 
Toplandılar Ve 
Kararlar Verdileı 

Kahire (Hususi) - Mısır hil
kümeti hariciye nezareti ba •1 
içinde Hindistanm Lahur şelırir 
de toplanan Asya kadınları koni' 
resi katibi umumisinden bir mek-' 
tup almışbr. Bu mektupta koni' 
re mukarreratı yazılmaktadır
Kongreye Japonya, İran, Efganir 
tan, Seylan adası vesair Hint 
memleketleri kadınlan iştiralı 
etmişlerdir. Kongrenin kararlari 
huJasatan şunlardır: 

1 - Asya kadınlan arasıncb 
okuyup yazma bilmiyenler pek 
çoktur. Bu memleketlerde ilk 
tahsilin mecburi olması. 

2 - Himayei EtfaJ içio yeni 
birer kanun yapılması, küçOll 
yaştakilerin evlenme~ine müsaade 
edilmemesi, taaddüdü zevcabJI 
ilgası, medeni haklarda kadın Y• 
erkek miisavabmn temini. 

3 - Asya memleketlerind• 
doğuma nazaran ölüm pek fula
dır. Bu sebeple tıp mektepleri 
açılması ve himaye edilmesi, ka
dınlar arasındaki açıksaçıkhğııl 
şiddetle men'i, yoldan çılmııt 
kadınlann ıslahı için çalıpa 
yurtlanmn tesisi. 

4 - Fabrikalarda ve ziraad 
işlerinde çalışan çocuk ve ka~ 
lann çalışma saatlerinin tahdidf. 
hasta ve ihtiyar olan ameleye 
yardım teşkilab yapılması, ameJQ 
için hususi evler inşasL 

Ash Çıkmamı şl 
Kudüsten İskenderiyede çdcaıl 

(V adiyünnil) gazetesine çekilen biı 
telgrafta aynen şöyle yazılıyor: 

" Hicaz hüktimetinin yapbit 
tetkikat ve taharriyat neticesinde 
geçenleı:·de öldürülduğü yaıılaıl 
Danimarkalı gazeteci K en ut Hr 
iyonun elyevm sağ olduğu ye 
Mean taraflarında bulunduğd 
anlaşılmıştır.,, 

Irak Talebesinin Kıyafeti 
Bağdat, ( Hususi ) - Maarit 

Umum Müdilrlüğü bütün mek
teplere yaptığı bir tamimde ta
lebenin bir çeşit elbise gir 
melerini bildirmiştir • Bütiiıl 
mekteplilerin elbiseleri ayol 
renk vo ayni kumaştan yal"' 
lacak, hususi işaretlerle biri' 
birlerinden ayrılacaktır. Talebe" 
nin elbisesinin yerli kumaşlarcfaı' 
intihap edilmesi için de bir kar~ 
verilecektir • Bu hususta yeP 
Mensucat fabrikalarile müzakeı# 
ta başlanmışbr. 

ırakta Milli Şarkılar 
Bağdat, ( Hususi ) - ~· 

musikişinaslarmdan fistat (Sa~ 
şevva) Bey ( 1920) de lrak i~ 
lal cidalinde terennüm ecliletl 
milli şarkıları toplamak ve ~ 
lan pliklarda tesbit etmek ~ 
ilk istiklal hareket ve is~anz: 
doğduğu orta Fırat şebırle il• 
gitmiştir. Necef, KerbelA, Hd,t 
ve diğer şehirlerde uzun mUd 
milli şarkıları toplıyacak~ır. 

Sahte Mısır Paraları alı" 
Kahire, ( Hususi ) - Bul~ 

bir otelde Mehmet Ali. Ab~ü llf 
ve Mehmet Osman ismin e; 
kişinin bir odada kapan aJ"' 
çalışmaları otel sahibinin n lif' 
dikkatini celbetmiş ve ~ 
haber vermiştir. Polis flııtl 
bas~nı1, içerdekilerin s:ıhte til'' 
paraları keıliklerini görın~ş ~ 
Birçok kalp paralar la ı:ı:ıJ. tO ,IJI 
elde edilmiştir. Sahtek&ılal' I• 
edilmiflerdiı. 
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Bu adam 18 lncf asırda ya• 
taDUŞtır. Boynu bir buçuk 

yarda uzunluğundadır. 
Söı ıliyliyemenılş, yal· · 
IHZ fı11Jt1 

halinde •e• 
çıkarmııtır., ~ 

Başı ile y Urüyeıa 
J bir adam. 

Bir çekiçle 111 
donduruluyor. 
Eğer pistona 
bUyük birçe
kiçle kuvvetll 
bir darbe vu
rulur, ve ser
bestçe yukan 
fır la m aı ı na 

müsaade 
ediline, 
dipteki 
ıu bus. 
halice 
srelir. 

---· 

Korktuğunuz Zaman Niçin 
Sapsarı Kesiliriz? 

insanların kızarmalarma ••• 
l>irdenbire yüzlerine kan çıkma· 
mna iki sebep gösteriliyor. Fakat 
urarmalarına yalnız bir tek sebep 

Tardır. Birdenbire • kızara.o bir yüz 
ahibinio bir şeyden ya çok sı
kıldığını, yahut ta memnun kal
dığım gösterir. Fakat birdenbire 
sararmak muhakkak bir korku 
nya heyeran neticesidir. 

Bilirsiniz ki insanın vücudunun 
her kısmında ( ev'iyeler) vardır. 
işte bu ev'iyelerin imbisat ve 
takallüslarının bir neticesi olarak 
aranr ve yahut kızarır. 

Birdenbire kızarmamızın bir 
sebebi de sinirlerimizin dima· 
ğımıza naklettiği ani bir hidise
den doğar. Bu zamanda ev'iyeler 
açılır, bu açılan yollar vasıtasile 

- kan daha sür'atle ve fazla mik
tarda yllze doğn1 hücum eder. 
Bu suretle yüıümUz kıpkırmı~ı 
kesilir. 

Vücudımız da mevcut ev'iye
lerin büyüyüp daralmalarının dev· 
ranıdem, kalp hareketi ve vücu· 
dun diğer hareketleri üstünde 
tesiri çok büyükdür. Bunun için 
insanlar kabil olduğu kadar ken· 
dilerini iyi ve kötü şeylere alış
brmağa, ant feliketleri... zu
hiir edecek korkunç şeyleri ıuğuk 
kanlıhkla karşılamak için kendi
lerini yavaş yavaş herşeye alıştır· 
malıdırlar. 

Çok defa şuna dikkat etmi· 
şizdir ki, eğer biri biıi ani surette 
korkutacak olursa sapsan kesili
riz. Buna sebep vücudumuzda 
cereyan eden ksmn cildin küçük 
ev'iyeleri vasıtasile dahili aza· 
nmıza ve vücudun aşağı kısmına 
geçmesidir. Ani korkular insanlan 

fazJa sarsabilir. 
Uzun bir müddet titremeler 

içinde l<alır... sinirlerimiz gev· 
fer... sapsan kesiliriz... Bütün 
bunlar kanıo ve yol içinde eski 
Ye tabii halile cereyan edemem~ 

. linden ileri gelir. 
--==============,. =-

En Yüksek Dağlar 

Hangileridir? 
28.000 , 29,000 adım olan 

kanchanianga ve Himaliya dağ
L.ıı ile 16,000 adım olan Mon 
Blla dağlan en yükaek dağlardır. 

Ekseriya fazla ve ani korku
lar dimaği bir hastalığa da sebep 
olur... Bu sebepten dolayı şaka 
için başkalarını korkutacak hadi
seleri kendinize eğlence etmeyi• 
niz !.. Her felaket ve korkuyu 
büyük bir soğukkanlılıkla karşı• 
lamıya gayret ediniz. 

Güneş Ziyası Derimizi 
Niçin Esmerletir? 

Bu suale uzun müddet cevap 
verilememiştir. Doktorlar vü· 
cutta hasıl olan her tebeddülü 
bir hastalık olarak telakki 
ederlerdi. Halbuki hastalık 
telakki edilen birçok haller 
vardır ki, hakikatte 'lficudun 
muhite uymak ıçm yaptığı 
değişikliklerden başka bir şey 
değildir. Meseli evvelce derinin 
güne~ ziyası altında esmerleş· 
mesini de hastalık addederlerdi. 

Derinin esmerleşmesi, deri 
altında ~ulunan kanı güneşin 
yakıcı ışıgmdan muhafaza için· 
dir. Deri esmerleşince bu esmer 
renk güneşin ışığını yutar, ve 
kanı kurtarır. 

Güneş ziyası bize çok lazım 
ve faydalı bir şeydir. Fakat 
bu ışığın muayyen bir miktan 
faydalıdır, o hududu geçince 
zararı dokuoabilir. Onun içindir 
ki sıcak memleketlerde yaşa-
yanlann derileri siyahtır. Bu 
siyah deri onlan güneşin fazla 
hararetinden korur • 
Ayakkabılann Nedeu 
Topuklan Olmalıdır? 

Topuklan olmıyan ayakkabılar 
pek çapuk eskir. Çiinkil ilstün
den ve albndan gelen kuvvetli 
tazyıklar deriyi qındınr. Bunun 
için ayakkabılar eski ekillerinden 
çıkmıt topuklannı yükseltmişlerdir. 

Bilir 
Misiniz 

Niçin? 
Niçin Esmeriz? 
Vücudunuz Degişir? 

Saçlar Beyaz/anır? 
1 

Niçin Esneriz: 
Fazla yorgun olacak olursak 

esneriz çünhü bu hareket ciğer
lerimize oksijen götürmeğe yar
dım eder. 

Esnememize sebep olan hldi
se ekseriya teneffüs ettiğimiz 
hava içinde kafi miktarda oksi
jen bulunmamasıdır.Bazı esniyen· 
)er daha fazla oksijene ihtiyaç 
hissediyorlar demektir. 

Her Yedi Senede Bir 
Vücudumuz Değişir mi? 

Her yedi senede bir değil, 
vücudumuz daima değişir. Her 
vücudumuzun cüz'i bir kısım es· 
kir yine cüz'i bir kısmı yenilenir. 

Ani Ve Korkunç Bir 
Hadise Saçları 
Birdenbire Beyazlabr Mı? 

Anl ve korkunç bir bidise 
kalbi karışbrır· Kanm cereyamna 
değiştirir, intizamdan ç.ıkanr ve 
ve saçları beyazlatabilir. 

Bazı insanların Kanı 
Mavi Midir? 

Eski zamanlarda • bir vakit-
ler • şöyle bir inanış vardır: 

Aristokrat sınıfına mensup 
olan kimselerin kam mavi, avam 
tabakasının ınensubu olanların ise 
kırmızı olur. Fakat zamanla na-
zariyenin ne yanlış bir tasavvur 
olduğunu o asrın asılzadeleri 
tarafından anlaşılmışbr. insanlar an 
kanı hiçbir zaman mavi olmaz. 
Fakat bir hastalık neticesi bu da 
olabilir. 
Ay Gün~~~leri 
Niçin Gorunmez? 

Ay 11e yıldıxlar gündüzleri de 
parıldarlar, fakat biz görmeyiz. 
Güneı te geceleri 111ık verir, 
fakat yine biz görmeyiz. 

Nasıl Büyürüz? 
Büyümeyi izah mlimktin de

ğildir. Çüokil büy~mek bayata 
bağlıdır. Hayab ıse tamamen 
izah mümkiln değildir. Fakat 
büyümeyi tanzim eden bazı ka· 
nuolar vardır ki bunlan izah ede-
biliriz. 

Evveli gıda bllyömemize yar-
dım eder. Bu, bütiin canh mah-

ŞEYLER 

• zıtlıl:A ......... 

Papa Gyovanl 7 
yaşında papalıf a 
ıretlrllmlıtlr. 

Holandnda dilencilik 
aklden makbul bir 
feydJ ve teref ma• 
kamında bu dllencl 
madalyası takıluda. 

1 

7 . !Jr, En tarihi ' idam huk-
• . 

/ 
mli: lspao• 

T 1_ • .• J& Kıralı hdn· 

1 11 1- el Fillp bir 
, ı l irade ile F ts-
~ J. lemenkte S 

.}' milyon kişinin l• 
dam ediln;.e1lnl 
em.retm[f tir. 

Eliniz Bu Ele Benzer Mi? 
Elinizden T abiatin izi Anlıya bilirsin~ 

Bazı eller vardır ki kabdır. 
Bir taraftan öbür tarafa bükmek 
güçtür... Hatta bükülmez bile. 

Bazı eller ise yum.şak ve alestiki-
dir. Bir taraftan öbür tarafa 
pek kolaylıkla bükülebilir. Eller 

insanın tabiati hakkında bazı 
şeyler ifade ederler. Elestiki el
lere sahip olan kimselerin dimağ· 

lan da o nispette elestikidir, 
Böyle ellere sahip olan kimseler 

biç zahmet çekmeden bir şeyden 
ötekine alışabilirler. Cömert olur
lar. Ayni zamanda büyük bir 
kUtle tarafmdan tanınır ve sevi
lirler. Böyle kimseler yalnız para 
hususunda değil her hususta cö
merttirler. Bu eller eğer kadında 

' I 
ise, güzel piyano çalarlar. Resfnı 

yaparlar. Patates soyarlar. Mute 
fakta veya resim odalarında e' 
fazla muvaffak olanlar elestikt 

ellere sahip olan kadınlardır. 

Elestiki elli olan erkekler dt 
herhangi bir işi kolaylık!• 

benimler ve muvaffak olurlar4 

Güı.el tenis O)ı1arlar. 

..... 1 ___ B_U_G_,D_A_Y __ A_M_B_A ...... R L A R 1 ] 

Afrikada but 1erlller, Buğdaylaranı aamandan bt!10ık torbalara lıco1a~ 

bayle direkler üzerinde muhafaza ederler. Bu ıay•de mahıGllerlnl ba7unJana 
tahribinden korur Jar. 

lüklar için doğrudur. Vücut bn
yiimek için mühtaç olduğu mad
deleri gıdadan ahr. Onun için
dir ki büyümekte olan mahliikun 
gıdasına itina etmek lazımdır. 

Fakat vücuda fazla madde 
illve etmek büyümek demek d~ 
ğildir. Vücut fazla miktarda yağ 
bağlıyabilir, su biriktirebilir. Fakat 

bunlar vtkudun bnyümesinc ı•r
dım etmez. Bü, iime': \"li .. ud1111 
tabii inkişafını yap uı df':ı·r:~-tir. 

İnkitaf halinde buLnar. bıt 
nebabn, bir hayvanın, To tJf 
insanın bilyüyüşünü gözle de takip 
edebilirsiniz. Fakat bu bllyllme. 
nin aımm henüz kimse bula....., 
mıfbr 
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Bu farkı, Yeniçeri Bakiden 
maadası, ilk lahzada temyiz et
mekle berı:ıber onun üzerinde 
tevakkuf etmediler. Karanlıklann 
koynundan, taş ve demir kütle
ler arasından meydana çıkan 
kutsi adam, kendilerine necat 
ve hayat vadediyordu. Artık 
onun sesile alakadar olmalc, ap
tallıktan başka birşey değildi. 
Hele, müphem şekilde de olsa, 
gözlerine ç:ırpan sikkenin, saka
lın, hırkanın, meyhanede gör
düklerine benzeyişi, ses keyfiye
tini büsbtitun kıymetten düşürü· 
yordu. Hoş; Hazırın kıyafet gibi 
ıes değiştirmekte de hürriyeti 
ve kudreti vardı. f sterse sert ko
nuşurdu, isterse tatlı!.. Binaena
leyh Sipahi Ahmetle arkadaşlan, 
en dar zamanda yardımlarına 

koşan kutsiyetpenabın eline ete
ğine sarıldılar. Derin bir iman ve 
derin bir şükran ile öptüler, 6ptü-
1er ve hayk rdılar: 

- Gördün ya, dede ıultanl 
Başımıza neler geldi? Durup 
dururken ülüme mahkum olduk? 

O, tatla ve çok tatlı bir ıesle 
laovardalara teselli verdi: 

- Yuca Tanrımn takdiri, 
dedi, kulların tedbirinden DstDn· 
dür. Kimse kimsenin ömrünü 

kısaltamaz, uzatamaz. Gönlü
nüzü hoş tutun, ardıma 1lüşünl 

Derviş, bulunduğu köşeden 
oğrın kapıya doğru yürüdü, sanki 
bir tül perde kaldırıyormuş gibi 
o demir kütleyi bır çekti ve ..• 
açtı: 

- Buyurun; dedi; geçin. 
Al!aha şükredip temiz yaşayın.(*] 

Temiz ve serin hava, geniş 
bir buse gibi hovardaların yüzü
nü yaladı. Mericin mırıltısı, bir 
ıelam bestesi gibi kulaklarım 
okşadı. Zindan ve mezar artık 
arkalarında, hürriyet ve bayat 
6nlerinde idi. Hepsi, ogrın kapı• 
nın dış eşiğinde diz çökerek ba
lbklrlarmın elini öpüyorlardı. 
Yeniçeri Baki, bilhassa mütehey· 
yiçti ve mütemadiyen yalvara-
Jordu: 

rı f8 HYVUf Ye IOfller l8rfhfnde (Olr 

aDhlm yer tula11 Hallacı Maneuru, hlklye• 
alalıa fY noktHında tahattur etmemek 
kabil dıflldlr. SofllerfD rlnyıtlne ıöre 
llalluıa idama mahkOm olarak atıldıfı 

saad•d• •ltı yll• m•hpuı ••rdı H hıpıl 
al•clrlerle b•th idi. H•'l•ç onl•r•: "Slal 
kurtarmak laterfm., dedi. fllh•klke bir 

lltaretll• m•hpL11larıa •l•clrlerl dOttü. 0Dlan 
•Kapılar kapalıdır ••111 röreutıı?., de· 
41ler. Hallaç d fer bir ltaret werdl, kapılar 
açıldı WI bOtün manpuılar IHUfUp fitti. 
içlerinden bır lklıl: "Sen niçin 11vu,muyor-
9Ua?" diye ıordular. "bu bir ıırdır. Br 
•• ınrnaıdır,,, cevabını •erdi. 

Yltae Sıfıler hikly• ıderler: Bir ıDa 
arlcada,ıara Hallıca açlıktan b•hıetmltlır. 
Hallaç onlan yanına oturturmut •e elini 
eırtına tol&aralc her birine kııartılmıt lılr 
kusu ve lklt•r tan ekmek wermlt• 
Arlıad•tl•rı bunlan 1edlktea Hn'8: uhur· 
aa!" demi tler. Hallaç. '1bıal all klnlı,. eıa
rlal werıalt ve ıllklldlf I aamea ortaya 
eklularca hurma d3kUlmDtl 

Ehll ıünnt'ltt'n olan • Uılllfler, H•llacı• 
ılhlrbaı oldutunu yaıarlar. ÇOald o, JH 
••nltalnde lıtt mı•waları we kıt mnıl· 
•iade 111 •eynları 11Sıterlyord11. H .. r
k11ln ıırrlaı açıia \ uruyerdu •e mt'&clA 
lla11fenln, vealrlerln HU)•lartnda ne konut
tuklarını, ne yıptıklıırını apaçık ıliylıyel>I· 

liyordu. TemH ettlil herhHıl bir t•h11n 
dUoUncılerlnl tamamen teferriiı ediyofdu. 
Bo~ elial, her lıtt'difl saman banya kal
•mp ah111la dolduruyorduL. 

• lalAtmlıet tarllllad- • C. 2-SaaO • 

Edirnede bir Mastaf a Paşa medresesi vardı ki_ 
Vallahi Dede sultan, sana 

karşı suçluyum. Zindana atılın
ca yüreğim bulanmıştı, aenden 
şüpheye düşmüştüm. Şimdi ima
nımı tazaledim, Hızır olduğuna 
yeni baştan inandım! 

Alaca karanlıkta çehresi da
ha ziyade tavazzuh eden ve mey-
hanedeki dervişin ayni olduğu 
anlaş ı lan kudretli adam, yine 

o yabancı sesle cevap veriyordu: 
- Haşa, ben Hızır değilim. 

Sizin gibi fani bir vücudum. Yal-

nız masumlara, mazlümlara, yok
sullara yardımla mükellefim. işte 
biz o hizmeti ifa ediyoruz. Hay
di durmayın, yürüyün, zalimler 
elinden yakanızı kurtarmıya bakın. 

( Arkaaı var ) 

Yunan Tahdit Tasavvuru 
• 

Ve Türk lhracab 
Bu Vaziyette Bilhassa Türk Hayvan 

Ve Buğday İhracah Müteessir Olacak 
Atina, (Hususi) - Yunan ti

caret muvazenesinin açığı 930 
ıenesi için (2,5), 931 senesi için 
de (1,5) milyar drahmi olarak 
tesbit edilmiştir. Yunanistamn 
tahdit kararlara alacağına dair 
çıkan haberler, işte bu açığı 
kapamak için alınması düşünülen 
tedbirlerin müzakeresinden çık
mıştır. 

Atina Ticaret Odasmm da iş
tirakile yapılan tetkikat göster
l'Lİştir ki (924-930) seneleri zar· 
fında Yunan ticareti hariciyesi 
(20) milyon lngili:ı liralık açık 
vermiştir. 

Komisyon, yiyecek ithalinin 
tahdidini muvafık görmemiştir. 
Fakat un ilha' inin men'i tasvip 
olunmuştur. Bu ıuretle sırf un 
tahdidinden (21) milyon drahmi 
kazanılacaktır. 

Haftada bir glln Oztlm ekme
ği yenmek ıuretile açık kapahla
cakhr. (924-930) seneleri zar
fında Yunanistanın buğday itha
lat. (630) bin tonu bulmuştur. 

Bu buğday ekseriyetle Kana-
dadan gelmiştir. Son zamanda 
lzmir, Antalya ve Mersinden 
yelkenlilerle Yunanistana buğday 
ihracına bqlanmıştır. 

Buğday tahdidi düşünülemi
yeceğinden, komisyon alınacak 
buğdayın on senelik taksite bağ
lanması için buğday çıkaran 
memleketlerle müzakereye giri
tilmesini muvafık görüyor. Arpa, 
yulif, mısır için muayyen tahdi
dat konacaktır. 

Et istihlaki f azlalaştağından 
Yunanistana hayvan ithali de 
fazlalaşmıştır. Son zamanda tllr· 
kiye, hayvan ihracında birinci 
mevkie çı~<mışbr. 

Ethusuıunda da haftadalki gün 
perhiz. tavsiyesi teklif edi'mekte
dir. Bu tahdit timdiki ıarfiyata 
ıöre dartte bir aiapetini bulacak 

ve bundan en çok Türk ihracatı 
müteessir olacakbr. Yumurta ve 
piliç için de komisyon gümrük 
resminin arttırılmasını istiyor ki 
bu . da Türkiyeyi müteessir ede
cektir. 

Senede ( 100 ) milyon drah
milik fasulye ithali aynen ipka 
edilecektir. Şeker için komisyon 
inhisar şeklini teklif etmektedir. 
Yunanistan, diğer lüzumlu ~yayı 
kendi ihracat maddelerini alan 
memleketlerden almak tasavvu
rundadır. Nazırlar meclisi, bu 
kararlan yakında mü:zakere ede
cektir. 

Karnera 
Yine Galip 
Geldi 

Nevyork, 28 (A.A.) - ltalyala 
Primo Carnera ile, Argentinli 
Vittoryo Campolo bu akşam Ma
dison Souarda 1 O ravundluk bir 
maçta karşılaşmışlardır. 

Bu maç fevkalade ağır ıık
letlere mahsus ( Dreadnougbt ) 
kategorsinin birinci maçıdır. Car
nera, (273) fogiliz libresi ağırlı
ğ ında ve Campolo da (231) ln
giJiz libresi sıkletindedirler. Car
nera ikinci ravundda Campoloyu 
nakavt etmek suretile yenmiştir. 

Boks Hey'etinin Tebliği 
İstanbul 28 ( A.A ) - Boka 

bey'eHnden tebliğ olunmuştur: 
Mm.taka Boks heyetil'in tertip 

etmiş olduğu Bo!-ts teşvik muıa· 
bakalaraom ikincisi 4-12-931 ta
rihinde Beşiktaş kulObOnde icra 
edilecektir. 

Mıntakamıza mensup amatlir
lerin musabakalara iştirak etmek 
Dzere 2-12-931 Çartımba gllnG 
akşamına kadar Eminlinil nhbm 
banmda 9 numarada mmtaka Boka 

KANUNUEVVEL SALI AKŞAMI 
Türkiye ıinema ~lemi,,de en büyük sinema bidisesi ı 

MELEK ve EL HAMRA 
ıioemalarında ilk Türkçe aözlü ve kısmen Rumca 

ve Arapça konuşan 

İSTANBUL SOKAKLARINDA 
şaheserinin takdimi münasebetile 

F evkalide Müsamere 
yerler numar~lıdır. Gişelerdeki tehacüm dolayısile 
yerlerin evvelden tedarik edilmesi mercudur. 

Bugün 

M E LE K sinemasında 
JEANETTE 

MAC-DONALD 

AŞKA SUSAMIŞ 
sözlü ve şarkılı filminde 

HAROLD 

ELHAMRA sinemasında 

LUPE VELEZ 
Tolıtol'11l11 8HübadelmOYt e1erlndet1 

mulı.tebeı 

Volga Sahillerind 
sözlü ve şarkılı filminde 

PARAMOUNT HALIHAZIR DÜNYA tfA• 

VADISLERILE SESl.I VARYETE.TELER. 

LLOYD 
ikinci sözlü ve bu sene yegane görünecek 

EVELALLAH 
fevkalade gülünçlü ve kahkahalı filminde, diğer ibda ettiği 

• filmlerc'en daha iyi oynayor . 

ARTiSTIK 
UÇURUM 

SINEMASINDA '' VATA N HAiNLERi 
KENARINDA 

Fransızca söz) Ü film. 
ANET GA YNOR ve CHARLE 

F ARRELL tarafından. 

86zlü film. 
W ARNER BAXTER •e MYRNA 

LOY tarafından 

OPERA SINEMASINDA 
bfiyük muvaffakıyetle dnam ediyor• 

BAT AK HANE ÇIÇEGİ 
FllmJod• Parlııln bllyülı eğlence!erlnl, pzel kad•nlarmı gece batakhu..,lerlnl, lloamartfl 

apaılanaı tem•t• etmek üıere berkea kemali tehalükle herke8 

Asri SİNEMAYA 
koşuyor. Şayanı alaka olan bu taheıer MARGARET UVINGSTONi 
ve DON AL VARDO tarafından temail edilmektedir. 

Bugün aaal 16 1 .·ı dı ve ıuvarede zengin vuyete numaralrı. 

A D A ve G A L L A 1 · 

Denizin derinliklerinde bahriyelilerine ıstırapları 

ESRARENGiZ TAHTELBAHiR 
ıö1lü filminde g&rülecektir. 

- Her zamandan daha güzal 
LIANE HAiD -
IVAN PETROVITCH-
- ve GEORG ALEXANDER 

------dün akşam 

-CLORYA'da 
-----en zengin-----

en eğlenceli 
\ e en fazla lüks -----

bir Alman opereti olan 

BENLi KADIN 
filmini ıörenleri fevkalade mem

nun ve teshir etmişlerdir. 

Fakir Çocuklar için 
Villyet konağında hasılata fa

kir çocuklara aarfolunmak üzere 
bir balo tertip edilecektir. Ayn
ca bir de piyanko yapılacaktır. ............ . ............ ...._ 

heyetine tahriren muracaatla kayt 
olmalan ve musabaka güntı tar
tılmak ıaat 12 ye kadar Beıiktq 
klübilode hazar bulunm•lan teblii 
olmam. 

Bugiln akşam 
saat 21, 30 da 

YANAR 
DAG 

Komedi 3 perde 
Yazan: 

L Folda 
T ercUme eden: 

ISTIJIBI m.oıfd 

~~ ~ ~~ 
1 1111 1 

Seniha Bedri~· lllJllll 
Halk gecesı ç" 

Alta yaşmdan apğı o1•11 esi"• 
cuklar tiyatroya kabul ediledl ,dl 
Yakında: Şarlatan komed~ 

BULGAR OPERET HEYg.rl 
( Fra111ıı Tı,atroe11nd• , d • 

Bugiln Matine saat 16 ;..;.,.,. 
.. HAREM ESRARI " Rl~ 
aaat 21 de .. KONTES MJ\ / 

-- ----
lzmir Ekspresi Uğveılil' 

Verilen bir habere ~a~~ıpre' 
risef ainin lstanbul • lzrıur 1ıtit• 

. d ı · . edilecc ıeferı ay başın a agv d•h• 
ddüllt tarifede bazı tebe 

1 1cefl" 
olacağı için iderenin lzrn ~tİ,.iS' 
tasa Zekeriya BeJ t• 
pjlnlmıfbr. 
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Holivuta Nasıl K t 

j Y ıldıılar Arasına Nasıl Kanşhm? 

Ah E P H l 1-----23 - YAZAN: Selma z. -
dülhamit, nver aşanın asta ıgw ını baz~~a:ad~m.01~~azı:~;n~;ken bebr.-ıı:ı·e.anz şi~~i bir se!irci vaziyetine geJ-mıştım. Bemm gibi geride kalan• 

Merak Ediyoı·, Çok Alikadar Oluyordu ::;~~· hç::~~m~ım~~ıı~:ğ:::~ ~a;d;i:o~7:.d~çki:kişi konuşayorlar 

Sonra 
-------- Nakletti 

hölüğil birden bire telaş etmiş. 
derhal bö!üğii ( Silabbaşı ) etmiş. 

Rumlarla Bulgarların Anlaşamamazlığını 
Z!YA ŞAKIR l NAKiLi 

:er lıokkı mah/uzdar 

-154-
Ben, bu ( Darünnedve ) de öm

rOmü rahatça geçirmekten başka 
birşey düşünmüyorum. 

Dedikten sonras birdenbire 
sözünü değiştirdi. Başını iki ta· 
rafa salJayıp gülerek: 

- Bilir misiniz? •. Bu çerkes 
kadınlar ile harem ağaları, ne ka
dar terbiye edilseler, yine mümkün 
değil bir kusur1arı bulunur. Hoş~ 
bütün kadınlar da böyledir ya ... 
Başımıza gelen her şeyde mutlaka 
kadınların az çok tesiri vardır. 
Tevekkeli Fransızlar (şerşe la fam) 
ılem emişler ..• 

Dem ve sükut etti. 

13 Nlııan 930 
26 Ni1an 91t 

Abdülhamit, Enver Paşanın 
hastalağrm merak ediyor ve çok 
alakadar oluyor. Bugün doktor
dan b11 hususta izahat aldı. 

* 
Bugiinkü gazetelerde Rum 

patriğinin paskalyayı takdis etme· 
diğini görmüş. Buna çok ehem
miyet veriyor. Bu hususta maziye 
ait şu hadiseyi anlatb: 

- Benim zamanımda da böyle 
bir şey olmuştu. Ozaman Bulgar
larla RumJann arası çok açıktı. 
Henüz kilise( er de birihirinden 
ayrılmamıştı. Rum papasları, Bul .. 
garların cenazelerini kald:rmıyor
lardı. Hemen patriği çağırttım: 

- Bu, ne haldir... Buna der
hal bir çare bulmalısınız. 

Dedim, bu münasebetsizliğin 
5nüne geçmek istedim. Fakat 
patrik efendi, karşımda ellerini 
uğuşturarak cevap verdi: 

- Şevket1im !... Ben de bu 
halin aleyhindeyim. Fakat ( Sen 
Sinot) a söz geçiremiyorum. Size 
ve hükumete karşJ mahcubum. 
Buna bir çare bulmak benim 
elimd~ değil. Bari gidip istifamı 
vereyım. 

Dedi. Ve hakikaten gitti, 
istifasını verdi. Yerine ( Yuvağim 

Ef.) patrik intihap edildi. Yuva
ğim Efendi, alim ve idareli bir 
adamdı. Bana karşı da ubudiyeti 
vardı. Ben de kendisini severdim. 
O, ne yaptı yaptı. Meseleyi hal-

letti. 

Abdülhamit durdu. Elini ha
fif hafif calhyarak : 

- Şu ıamanda hükümet ida
re etmek g\iç .. Hem de çok güç .• 
Bakınız, ( Rumlar hicret ediyor ) 
diye kıyametler kopuyor. Bütün 
Avru?a, bütUn siyasi makamlar 
bununla mc!jgul oluyor. Halbuki 
öte taraftan da binlerce islam 
muhacit geliyot. Acaba bizde 
bunları himaye edecek bir 
cemiyet var mı ? Bilmem, ben 
gazetelerde böyle b r:;:cy göı·me· 
dim. \1 c, olmadığına da hükmede· 

bilirim .. Sonra, (Fırat) nehri boyunda 
e kadar vasi, okadar münbil araı:ı 

uralar.a, dünya· 

O zamanın askeri mektepler 
mfi/etlişi Zülüflü J5mail Paşa 

nın muhaciri yerleştirilebilir. Ma
demki iş bu dereceye gelmiştir. 

Artık zavallı İslamlan Rumelide 
bırakmamalıdır. Çünkü bunlar ora· 

da kalırlarsa mahvolurlar. Üsküp, 
Manastır. Debre cihetlerinde ya• 
ııyan İslamlar, kabil değil Sırp, 
Yunan hükfımellerile geçinemez· 

ler... Hatta, Arnavut hükiımetile 
bile ..• Onları yavaş yavaş bu tarafa 

celbetme)i, münasip yerlere yer
leştirmeli. Vakıa bu, kolay bir 

iş değildir. Buna, para lazımdır. 

Bu parayı tedarik etmek için de 
yine müslüman halkının hamiyeti
ne müracaat edilmeli ... Donanma, 

Tayyare, Hilaliahmer ianeleri gi
bi iane toplamalıdır. 

Dedikten sonra bir iki saniye 
dü~ünür gibi oldu. Gözleri bir 
noktaya dalarak: 

- Fakat, bunun için evvel! 
ciddi bir cemiyet ister. 

Dedi. 
t9·?.0 Nlun 330 

Sarayın dahili ve harici muha
fızlar kısmı, bir ande karmaka-

rışık oldu. Sert emirler ve ku
mandalar veriliyor.. Harici ve 
dahili muhafızlar oradau oraya 
koşuyor.. Mütem ' 'iıren telefon
lar işliyordu. 

Muhafız b8lüğU, (silahbaş1) 
edilmiş.. Sarayın müdafaası için 
icap eden noktalara postalar sev• 
kedilmişti. Kum~mdan 8. bir 
türlü telefonda bulunamıyordu. 
Çünkü evinde idi. Hepimiz me• 
rak içinde idik. Ne oluyordu? •• 

Bu gürültü, harem dairesin
de de duyulmuştu. Bir taraftan 
Abdülhamit, diğer taraftan ka
dınlar telaı ile biribirlerine soru
yorlardı : 

- Ne oluyoruz ? ... 
Evet, bu büyük telAşı gör· 

dlikten sonrcı hepim!zde •ym 
ıuali ıoruyorduk : 

- Ne oluyoruz. 

Ne ise, mesele anlaşıldı. 
Meğer, ( Seliıniye kışlası ) nda 
(rıramsaz) olan altmış dokuzuncu 
alayın üçüncii taburu, manevra 
maksadile Beylerbeyi sırtlanna 
kadar gelmiş ve sonra ( Havuz- · 
başı ) denilen yere inerel< ailab 
çntmı~ ve istirah:ıt ediyormuş. 

Bundan haberdar olan muhafız 

Bölük kumandanı Fuat Efendi 
gitti. tabur zabitanı ile görüştü. 
Taburun orada istirahat ettiği 

anlaşıldı. Burada istirahatin mü
nasip olamıyacağı tabur kuman· 

danrna anf attldı. Tabur. derhal 
Selimiyeye avdet etti. Saray et· 

rafında tertibat alan muhafız as· 
kerler de karakollarına çekildi. 

20 Nlaao 330 

Behice Kadınefendi, yine 
isyan halinde .. Bugün gönderilen 
yemekleri. reddetti. Ne yiyor, 
ne içiyor, ne de odasına kimseyi 
kabul ediyor. 

21 Nlaan 530 
6 NiHn 914 

Bu gece barem dairesinde 
kıyametler koptu. Behice kadane• 
fendi, yine bir yanardağ' gibi 
feveran etti. 

- İstemiyorum.. Ben burada 
yaşıyamam. Bıraksınlar beni •• 

Diye mntemadiyeu haykırdı. 
Ve birkaç defa da baygınlıklar 
geçirdi. Sabah olur olmaz erken• 

den doktor Atıf Bey c:elbedildi. 

Abdülhamit, doktoru sabırsızbkla 
bekliyordu. Şöhreddin ağanın 

delaletile doktor hareme girer
ken Abdülhamit, Behice Kadme· 

fendinin kap\sı önünde ayakla 
duruyor, sc.pına siyah bir kumaı 
sarıh olan kıvrık saplı bastonuna 
dayanıyordu. 

Abdülhamit, doktoru g5rür 
görmez, asabi bir tavur ilo oda
yı göstererek ; 

- Bakınız.. Şimdi içeri girin
ce göreceksiniz. Bizi ne kadar 
tahkir ediyor. Rica ederim, bunu 
tekrar uıuayene ediniz de 
bir rapor veriniz. Bu, 
kat'iyyen burada olmıyacak. 

Dedi. Doktor Atıf Bey şaşır
mıştı. Abdülbamitle beraber Ka
dınefendinin odasına girdiler. 

(Arkau var) 

1 Günün Takvimi~ 
BUGÜN - 29 teşrinisani 931, 

Paıar, Rumi 16 teşrinisani 
1347, 18 Recep 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 7.3 Bataşı 

16,43 
NAMAZ V AKİTLERi - Sa

bah 4,59, 6ğle 12,2 ikindi 14,29, 

akşam 16,-43, yatsı 18,20. 
Kasını - 21 

ALKAZAR - Slnyorlta 
ALEMDAR - Cambaal.ıı• ua11nda 
ARTJSTll< - Uçuruın .. 11arnııfe 
A S R I • Batakhane çlçeJI 

f.KL6R - Afk htrıııı 
[LtiAr.1RA - Volıa. eıahlllerinde 
El U .. AL - (,Uzollllı Kraliçesi 

FERAH - Konıer• ,.aryele 
FRANSIZ TiYATROSU - Bul.:ıar operatl 

GLORYA ,-' - Benli k11dın 
HiLAL - HaOl Mura• 
KEMAL S. - Şıı.fak 
MAJlK - Dun 
MELEK - Atka ıutam19 
MİLLi - Gece aevdaları 
OPERA - Valaıı H:alnlorl 

SIK - Kırık Kalp 

OARÔLBt:DAYl - Ynnaı dağ 
Kadıll~y Sllreya - Kilçilk Daktlle 

altına sıkıştırdım. Stüdyonün 
yolunu tuttum. - Geç kaldık, ge\'··· Birçelı• 

Jar. daha dün akşamdan gclmif .. 

Kalbim, kanatlı bir kuş gibi 

çırpnıyordu. Aksi gihi yol da. 

uzadıkça uzuyor. bir türlil bitmi
yordu. 

Nihayet. uzaktan ( Stildyo ) 
göründü. Stüdyonun yüksek du

varındaki büyük yanJarı okurken 

okadar heyecanlanmıştım ki. yü

rüyüşümün ahenk ve intizamını 
bile kaybetmiştim. 

Düşünüyordum.. Acaba şimdi 
bana ne soracaklar.. Ne gibi ev· 
sarf ve şerait arıyacaklardı. Genç .. 

lik, güzellik, lisan, malumat; bun· 

lann hepsi bende vardı. şüphe

siz müracaat edenlerin en ba

şında buJunamazsam bile 
hiç olma:z:sa aralarına gireceğim: 
muhakkakh. Bu kalp kuweti, 
bana maddi bir kudret te vermişti. 

Fakat.. köşeyi dönüp te stüd .. 

burada, sokakta yatmışlar. 

iki saat kadar hu insan der· 
yası, böylece kaynadı ve dalg ... 
landı. Birdeohire ezilenlerin. ayalı 
altında kalan]ann feryadıma bo; 
tünde gezen bir ses, herkell 
susturdu. Yüksek bir pencereck 
duran bir adam, megafonla har 
kırdı: 

Paydos... Lazım olan fi. 
gür.~nlar ahnd• •• kayit kapanda ... 
Nahle bei(lemeyiniz.. dağllmıs... 

Her zeı-esi biribirini ezen te 
çiğniyen bu insan kütlesi, b1I 
emre karşı nevmidana küfürlet 
savurarak çözüldü ve dağıldı •• 
şimdi, bu çözülen ve dağılan halk 
önümden geçerken yumnıklannl 
sıkıyor, bağıra bağıra bahtlarma 
lanetler yağdmyo:-Jardı. Kim bk 
lir bu ıavaJlılar da kaç del• 
bura~a ne .. ü~itl~r!e gelmişltır~ 
Ve yıoe böy1ece Jinetler ve klY 

Holivatta stüdgolarda bir müracaatin kabulü 

~onu? kapı~ınm bul~nduğ~ soka- 1 fürler ederek kalbi ve emeli boı 
ga gırer gırmez. bırdenbıre diz-_ olarak dönmiişlerdi. Bun'ar, blSy• 
lerimin bağı çözüldü. Adeta hay· lece dönerlerken, mütemadiyen 
ret ve taaccüpten donakaldım. kornesini çalan lüks bir (limojen) 
Çünki, stndyonun müracaat dai- bu insan kUtleıini yanyor, par· 
reıinin önü, mahşerden nOmune çalıyor •• Etrafa başm~t saçan bir 
idi. Binll'rce kadın erkek karın.. ( yıldıı ) 1 kimbilir hangi servet 
ca gibi kaynnyıyorlardı. ve nadet mcılıerinc götürüyordu 

Birdenbire durdum. Önümde Ilu hldiH, b:na da ağır b' 
bir deniz gibi dalgalanan bu, aç darlı• olmuıtu. Artı1c önOm~r 
i~san kütlesinin önUnde en derin ) ığıh olan manİ•oın ne aşılma: 
hır haytd ve merhamet duydum... bir lf.orlı dağ ddu§unu 'lanhan 

Bunlıır, haykırıyor, bağırıyor.. gdri:yo~m... raı-am nuılmıştı. 
Biribirinl itiyor, kakıyor ve yum- lnsarruıı nckedar rhycl ebtm . b t 
rukluyotlardı. Hepai de ileri atıl- yuıc eş on ı;Un sonra pnr~sıı 
mak, milracıınt g:şesine ıokulınal: kalmıya r.ıahkümum. lı b11lmu 
istiyor13rdı. va çalıtmnk Uzıcdı. 

Dilşilodüm ve gUldUrn. Bir Şüyle blr prowrıU> yart a. 
lokma ekmek için hoyle pençe Sabahl:ırı, kahv• llı cd. ce: ir.. ôtJı 
pençeye gelen~ 1cudurmu1 bir yer.ıcli ycmiyeccii'11. Y •••11 o:l«• 
canavar gibi biribiıini didiı.liycn ~~rnları ~uvvctlic" bir )Cm•I. }İr• 
bu insanlar arasına girmelc, il· ri ceğiru. Buna rıuk'lbı), beı gOD 

geçmek ve kendimi kabul etf r· b:r ga:ctc alacai ll1 

nıek... Bu bit hayal, hem de". Ve, heı· &lill ( E•~'Jrc" Pocı.t ) 
muhal olan bir hayaldi. g-~c~cı:i ı;ln•ıyt1 l·şl· dm T,bıı. 

hın· dc!U için dt.ğil. lı • r l. r İÇ ili •• 

Buraya iş için geldiğim hnlde (Ar· ••i•aı } 
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B il YE 
Umumi Harp Nasıl Patladı ? l __ B_u_S_ütund:u.ç•~~~k~,ü~., 

Külhanbeylikten Spora Nakleden : H. R. -17- Yazan Eml lı Ludvlg 
- Kızım Doktor: Semt Ekrem• -

Hiç Kimse Bir Şey Bilmiyor, Herkes 
Umumi Bir Müphemiyet içindeydi 

Umumi 

Belgrat gazetelerini ayni 
k11ktta küfürlerle dolud~ bu 
vaziyet karşında insan ~fate
meye hangi tarafın daha evvel 
başladığım düşünüyor. Fakat bu 
sualin cevaba tahammülü voktur. 

Farmasonlar gibi kontlar ga
yet hafi bir surette, iıe koyolu
yorlar. Bir surette ki Sırbistanm 
Viyane sefir bir hadisenin doğ
mak Uıere olduğunu hissetmekle 
beraber ne çıkacağmı bir türlü 
anlayamaz. Bahusus Hötzendor· 
fun mektubunun bir fıkrasmdada 

' 'hasmi pek erken uyandırmıya 

müstait her bir hareketten tevakki 
olunması ve bilakis her husu9ta 
ancak samimi niyetler ibrazı., 

ı kı sıkı tavsiye olunmuştu. 
Bir gün evvel yapılan tebligat 
üzerine erte~i giin hemen hare· 
kete geçmek istiyordu, bunu c~ cl

den çok hünerli bir iş buluyor
lardı. 

Diplomatlar biribirine rast
geldikleri zaman: 

- B_irşey biliyor musunuz? 
Diyorlard ı. Bercbtold adet i 

Yeçhile yine haft alardaoberi kim~eyi 
kabul etmiyordu. Fakat birşeylcr 
işitilmese de birçok şeyter bili
niyordu. Tahmin, terkip, teni< it
ler biribirini kovalıyordu. 

- Efendim, birşey bi len varsa 
o da Tschirchkydır, fak at o da 
birşey söylemez. 

Stürgkh pek endi ... edt! 

gibi? 
Ben Bruderman ile ara· 

bada karşılaştım. Pek tıcşeh 

görünüyordu. 

- Schebeko herkesin içinde 
ıayet bir hadise çıkarsa Sırbistan 
larafmı Utizam edceğini ~öyfemtş 
Schebeko yarın mezunen gitmiyor 
mu? Demek bir endişesi yok? 

- Dumain gülmekle iktifa 
· ediyor. 

- O, daima güler. 

Tscbirschky hakikaten, her hu· 
ıusta , sükut ediyor. Çünku onun 
da bildiği çok şey yoktur, çünkü 
kontlar batta Berline karşı bile 
sırJarmı sa klamaktadtrlar. Ülti
matom hakkında umumi surette 
reyine müracaat edil~n Berli· 
nin tamamen necibane b ir cevap 
vermiş olm ası ne devle tli bır 
talih idi: Bu yalnı z Avustur yamn 
tensibine muallak bir iştir! denil
mişti. Bug iin buna daiıa başka 
türlil cevap vermek için imkan 

harbi" başlangıcında iki /ıa.rp manzarası 

ve ihtimal varmıydı ki.. Bcrlinin 
bütiin devairi, yarm Sırbistan 
Kıralımn yevmi mahsuıu olduğu
nu, telgraf çekilip çekilmiyeceğini 
düşllntlyorlardı .•. 

Ültimatom? .. Bu. Avuaturyaya 
ait bir husus değil miydi? Bütün 
dünyayı sarsan, ezen, bitiren 
umumi harbe bir adım kalmıştı. 
Diplomatlar payıtabtlarda biribi
rinin teneffüs odasında kabul 
edilmek ve bir hiçten bahsetmek 
için nöbet beklemekte ve kapı 

önünde biribirine rastladıkça, bir 
taraftan sıra almakla beraber 
diğer taraftan sahte sahte ~ 

- Efendim siz buyurunuz! 
- Hayır efendim zati aliniz-

den sonra 1 demekte idiler. 
Berline Kıral Piyerd~n Sırp 

itti hadı t ahrildHı aleyhine bir 
beyanname neşretme.s ı ve Avus· 
turya ile müş~ereken suikastın 

manevi mes'uliyetlerinin aranmast 
ve Belgratta bu işte zimethal 
bulunacakların tedibi isteneceği 

bildirilıyordu Nota haline geçi
rilmem iş olan bu üç talep Beth· 
mann'ıı Hohenfinous' ta. Jagois'a 
Berlindc, Tirpitj'e Taras!)'a, ve 
Kaysere denizde Ultımatomdan 

evvel bildirildi. 
Avu~luryanın Berlin sefiri Vi

yanada ~u sözleri sarfetmiye 
kaJar il eri gitmiştir: 

- " İmparator ve bilcümle 
'' nüfuzlu Alman nıahafili Viyana 
" kabinesini Sırbiıtana karşt sa· 
'' rah c- tcn te:jvik etmektedirler. 
" Vesaitin intihabını hepsi de 
" hükümetimize bırakıyor. Dene· 
" bilir ki h iilı:umelimizi harekete 
" sürüyorlar. 

Ben;htold temin ediyor ki, 
hAdisede tereddüt ve kararsız;· 

lık mevzubahs değildir; ı.aten 

kat'i metin evvelemirde Alman 
hükumetine arzolunacaktır .. 

Bu sırada Viyanamn harp iş

tihası göstermesi üzerine vakıt

s ı z bir gölge uzanmlftır: ya şu 
Sırp haydutları her ~eyi kabul 
ederler!)e!.. O zaman ne deye· 
bili derdi? ne yapacaklardı? Ba
viyara elçist bu bapta fU satırları 
yazmıştır : 

'' Sırbistanı behemehal parça
lamak fikri ne derecede kat'ı 

olduğu o ıaman anlaşılacaktır. 

Fakat işin bu raddeye varması 
arzu olunmaz. Öyle bir nota verilir 
ki, kabul edilmek ihtimali bulun· 

masın. Şayi olduğuna göre, Rusya, 
harbin mevzii kalmasına razı ol
mıyacaksa, hesapların görülmesi 
için, daha müsait bir vakıt bulu
namaz.,, 

Bismark ölümden korkarak 
intihar derdi!... 

* Bu haberler Berlin kabinesine 
biraz ıstırap vermiştir. Zeki bir 
adam işinin başına dönmüştür. 
Bal ayından çıkmış olmakla be
raber şairlik ile alakası yoktur. 
Bu, zat Nazır Yagovdır 1 ufarak, 
sert ve renksiz hututa malik, 
hayalattan uzak, bıraf alardan 
beri. müteeımi, müdebbir, msan 
sarafı bir adam .. 

İmparatorun bir nevi açık 
imza vermek kabilinden ha
reketinin t ehlikelerini derakap 
gördu ve derakap Krop von 
Boblene: 

( Arkuı var ) 

-· .. i~p;~y~d~ 'i~~ı~· l~y~~·,. ' *--

Kurtebe 28 - Ziraat amelesi 
bir isyan hareketi çıkarmış ve 
sivil muhafızlarla müsademe ol
muştur. İki köylü yaralanmıştır. 
Sivil muhafızlar takviye edilmiştir. 

Vunanistanda Buğday Zeriyatı 
Atina, 28 - Hükümet bu 

seneden itibaren Makedonya, 
T esalya, Atika ve Beosyada 
fenni buğday ı:eriyatı yapbrmıya 
karar vermiştir. Neticelere göre 
bu sistem diğer mıntakalara da 
teşmil edilecektir. 

Uya Dö Pütti 
Nevyork, 28 - Mütemadi 

surette kanmın zehirlenmesi neti
cesi zatürreeye uğrayıp vefat 
ettiğini dün yazdığımız Liya dö 
Püttinin ölüsünün gömülmesine 
müsaade edilmemiştir. Nevyork 
gazetelerinden biri, artistin, 
bir paket iğne yutarak intihar 
ettiğinin şayi olduğunu kayde
diyor. 

Halbuki ilk defa, artistin 
tavuk yirken boğazına batan bir 
gemikten kanının zehirlendiği 
şayi olmuştur. 

Talebe Otumu 
Batavya 27 Kahiredeki 

Ezber Darülfünununda talebe iken 
arkadaşı Osmanı öldüren Hacı 
İsmail sekiz sene hapse mahkum 
edilmiştir. İkisi de Batavyalı 
olan bu talebe cinayetine Mısır 
Hükumeti karışmak istememişti. 

- ' - l 
Bir cumartesi sabahı Leningra-

dın kenar mahalle sokaklarında 
duvarlara asılan renkli afişlerin 
önünde toplanan ahali hayretle 
okuyorlardı: 

" Bu aktam saat 9 da Halkspor 

klübllnde konferans verilecektir. 

Külhanbeylere girmek yasaktır.,, 

Saat 8 buçukta salon tama-
mlle dolmuştu. Civarın bütün 
knlhanbeylere öndeki koltuk 
ve ıandalyeleri işgal etti) er. 

Bu blUbtin namı ötedenberl 
bozuktu. Civarın avam takımı 

spor sahasında, aralarında ve, 
fırsat buldukça, sporculara takı
lararak dövüşler çıkarıyorlardı; 

kUtnphane odasında külhanbey 
edebiyat müsabakaları yapıyor-

lardı, hatta klübUn hademesi 
yaıh başlı bir kadın kUtnphane
nin odaıına girmek istemiyordu •• 

Sık sık değişen klüblln idare 
heyeti bu rezilliklerin 6nllnU 
almak için bir tUrlü çare bula
madılar. 

Nasılsa konferans akşamı 
bütlin biletler satılmıştı. Salonun 
içinde Çlt yoktu. Ay çekirdeği 
bile yemiyorlardı. 

Tam saat 9 da perde açıldı. 
Sahnede. masamn önüne, başı 
kabak gibi traşlı, tıknaz bir 

zat oturdu. Salona bakb ve ne
şe ile gülerek : 

- Tahmin ettiğim gibi, - do
ludur r - dedi. 

Sonra sahnenin pervazına 

doğru ileriliyerek sordu: 

- Sormak ayıp olmasın, 
muhterem dinleyicilerimiz arasın
da külhanbeyler var mı? 

Arka sıralardan kişnemiye 
benziyen glilüşmelerle cevap ver
diler, fakat kimse çıkmadı. 

- Ayol, çok istemem ki ... 
İki tanecik olsa kafi!.. T ecrlibe 
göstereceğim de ondan isti· 
yorum. 

Cevap yoktu. 
- Demek yoktur!... PekAla! 

Konferanstan sonra size kendi 
kiilhanilerimi gösteririm; nümu
nelik olarak iki tane getirdim. 
Müsaadenizle başlıyorum. 

- 5-6 ay evvel Nevski cadde· 
sinden geçerken Aniçkof köprü-

sünde müthiş bir kalabalığm top· 
landığını gördüm; merak ettim ve 
ben de köprüye doğru yürüdüm. 

KöprUnün ortasında kelli felli bir 
efendi. başında yırtık şapkasile: 

- Seni kopuk. hergele seni!!!- 1 

diyerek birisine küfrediyordu. 

- Baktım: kasketi tepesinde, 
pantolon paçalarının herbiri ka
dm etekliği eninde, elinde basto· 
nunu salltyarak, dev gibi, bir he
rif yoldan geçenlerin şapkalarım 
büyUk bir ustahkla indirmekle 
eğleniyordu. 

Benimle karşllaşınca basto
nunu kaldırdı, fakat ben şapkamı 

çıkardım ve külhanbeyi selamlı· 
yarak büyük bir neıaketle: 

"- Merhaba, aziz dostum!.. 
Si'linle tanıştığım için çok bah· 
tiyanm. Lütfen ve tenezzülen fa. 
kirhaoeme teşrifinizi rica ederim!.. 

Şaşırmış het'ifi kolundan ya-

kalıyarak evime kadar stırükle-" 
dim. Evde bütün ailem yemek. 

odasmda ikindi çayı içiyord~ Mi
safirimi takdim ettim: 

- Amerikadan yeni teşrif 
eden genç sporculanmızdan meŞ .. 
hur nişancımız. Yakında spor idil· 
bümUzde derslere başlıyacaktır ·• 
Marifetini bizzat Nevski cad-
desinde gördüm; bütUn halk. 
bilhassa başmdan şapkası indiri
lip yırtılan bir adam. hayran 
oldular. 

Kanınla büyük kızım misafiri
mizi sofraya oturttular. Delikanlı 
biraz üzüldü, büzüldü, fakat ka
rımla kızım okadar ona iltifat 
gösterdiler ki misafirimiz bir ta'" 
bak sandoviçle altı bardak çayı 

bir hamlede yutuverdi. SpordaJS 

bahsediyorduk. Fakat kunuşaD 

ben ve kızımdık; misafirimiz aD'" 

cak terliyerek bumunu çekiyor 
ve bizi dikkatle dinliyordu. 

Çayımızı içtikten sonra onu 
yazıhaneme götllrdllm ve karşım• 

koltuğa oturtarak cıgara teklif 
ettim. Cıgarasını yakarak mah
çup bir tavırla dedi ki: 

" - T ovarişç, siz herhalde 
beni başka bir kimseye benzet .. 
mışsınız... Ben ne Amerikaya 
gittim. ne de hiçbir sporla a1Aka111 
vardır. 

- Ben bllyllk bir hayret 
göstererek: Aman demet.. Hani 
köprüde gösterdiğin marifet? .• 

- Adam sen del.. Buna ma· 
rifet mi denir ?I Külhanbeylik ... 
Asıl şimdiden sonra hakiki sporl~ 
meşgul olacağıml 

Ve bu delikanh o günden 
itibaren bizim spor klübümüze 
dahil oldu. İlk idman ekzersizle· 

rinde bütün muallimleri hayrete 
düşürdü. Diyebilirim ki, bil genÇ 
yakında memleketin birinci spor
cuları arasına geçecektir. 

Konferansçı oturduğu yerderı 
kalkarak birinci sıra koltuklarda 
oturan bir delikanlıya yaklaştı: 

- Bu hikayeyi nasıl buldun? 
Diye sordu. 

- Ala... Sonra düşünceli bir 
tavırla : 

- Ben de, dedi, bir spor 
klübüne girebilseydim öyle şeyler 
gösterecektim ki ... 

- İstidadın var mı? 
Yanında oturan "Şket,, ( he" 

nü.z apaşlığa giren, küçük apaşlar): 
- Yumruk dövüşlerinde eP 

birinci ustadır, amca! diye izahat 
verdi. 

- Pek güzel; demek boks• 
çalışmak lizım! 

Ve konferansçı sözüne de\1'8 .. 

metti: Size bu hikayeyi anlat·. 
maktan maksadım: Herkesin ke.odı 
ihtisasına çalı,mak lüı.umunu gös
termektir. Daha bir vak'a an· 
latay1m: 

( Sonu Yarın , 

Cidde Konsolosumuz 
Ciddeden yaz1hyot: 
Efgagistan Hariciye Naı.:.ır.111• 

dan Hicaz Hariciye Vezırı~e 
gelen bir telgrafta Efgan HükU .. 
metinin Hicazda mümessili bu· 
lunmadığı için Efgan tebeas 

1110 

işlerine Ciddedeki Türk ~oı~solo
sunun bakacağı bildirilmlştır. 



Ştirkın Yeni Peygamberi 11.A 
GANDI KİMDİR? Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 
Bu 

Dostum Beni Hıristiyan Yapmak 
için Tekrar Uğraşmıya Başladı, 

29 Teşrinisani 931 Pazar 
lıtanbul- (1200 metre, S kilovat) 

18 ile 19 arHında gramofon neırivah, 
19,5 ile 20 ua11ada alaturka aaz. 
20 ile 21 arHında gramofon. 21 ile 
22 ara11nda alaturka 1aı. 22 den 

30 teşrinisani 931 Pazartesi 
latanbul - ( 1200 metre, 5 

kilovat) 18 ile 19 ar .. ınd& gram04 
fon plakları, 19,S ile 20 ara81nda 
alatturka saz, 20 ile 7.1 araımda 
gramofon ile opera parçalara, 21 ile 
22 ara11nda alaturka aaz, 22 de• 
22,S e kadar orkestra. Kiliseye Gidelim, Dedi 

22,S a kadar orke1tra. 

Heilıberg - ( 276 metre, 75 kilo
Yat) 20,S Stütgarttan naklen Dizenin 
Karmen operası, 23 Berlinden naklen 

Heilıberg - C 276 metre, 75 kilo
vat) J9,;)0 bir Alman Nazın koafe• 
ranı verecek, 20,30 romantik muıikL 34-

Fak at bir arahk bu memur 
değiştirilmiş, yerine bir başkası 
dikilmiş. . 

O gün ben dalgın dalgın y~
liırken tam bu noktaya geldı· 
finı zaman iki kuvvetli el yakala
dığı gibi beni sokağın ortasına 

fırlattı, baktım, polis memuru 
bniş, korktum. 

Tam o sırada Mister Kotes 
atla o noktadan geçiyormuş, 

hadiseyi görmüş, bana bağırdı: 

- Gandi ben bidiseyi gör
dtım. Eğer bu adam aleyhine 

dava ikame edeneniz memnuni

JeUe şahadet ederim. Bu derece 
kaba bir taarruza hedef olmanıs 

beni milteessir etti. 

- Tesire lüzum yok, cevaba
Dl verdim. Bu biçare adam için 
her renkli insan müsavidir. Hiç 
f6phesiı bana zencilere yapbfı 
muameleyi yapmııbr · Fakat ben 
tahai iflerim için hiçbir uman 
mahkemeye gitmemlye karar ver

diğim için bu adam hakkmda 
davacı olmıyacağım. 

-Gancli bu, tam •İze yalupcak 
bir harekettir, fakat biru d&fl-
nünilz. Bu adama bir verıl ver• 
mek mecburiyetindeyiz. 

Mister Kotes bu sözleri ıöyle-
dikten sonra memura dönerek onu 

tevbih etti. Muhaverelerini din· 

liyemedim. Çünkil memur Biler 

olduğu için Felemenk liaanile ko
nuşuyorlardı. Fakat neticede me
mur bana dönerek tarziye verdi. 
Buna hacet yoktu, çilnkil kendi
aini peşinden affetmiştik. 

Maamafih bir daha bu ıo
kaktan geçmedim. Polis memu-
runun tekrar deği tmesl, yerine 
selecek olanın beni tanımaması ve 
ayni hareketi tekrar etmesi ihti· 
mali daima vardı. Binaenaley ge-

zinti için başka bir yol ihtiyar 
ettim. Fakat hidise bf;nim Hintli 

muhacirler lehine beslediğim his

aiyatı kuvvetleıtirdi. lngiliılerin 
ıiyasi komiserlerini gördükten 

IOnra Hintliler aleyhine 6teden· 

beri mevcut nizamnamelerin do· 
iurabileceği bir bidiseyi bahane 

ederek tecrübe için bir dava 
açıp açmamayı düşündüm. 

Evvelemirde Hintli mubcirle
rbı vaziyetleri hakkında kitaba 
'teya hikiyeye değil, fakat şahıi 
tecrub eye müstenit bir tetkik 

Yaptım ve bu tetkikin neticesin· 
ele gördüm ki Cenubi Afrika 
kendisine hürmet eden bir 
liinllinin oturabileceği bir yer 
değildir. Bir defa bu kanaate 
9-rd,ktan sonra vaziyetin ıslahı 
lbüınkün olup olmadıj'ını araş· 
brdırn. 

• 
Bu sıralarda Mis-ter Baker 

Gandlnln 11Nml•lc.tintl• 6ir dmaglı lıarehti 
benim din sahasında istikbalim bimin ilhamı ile hareket etmek 
ile mqpl oluyurdu. Bir gün beni Adetimdi. Hissimin hilAfına bare-
VelliD(ton adını taşıyan içtimaa ket etmek benim için ıtıç ve acı 
götnrdl. Bu içtima iki senede bir idi. Fakat dediğim gibi kalbi 
defa protestanlar tarafından dini ilhamın ıelmeai prtb. 

dan1 havalan. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat) 
19,30 Operadan naklen Verdinin 

Othella operası, 22 Peragdan naklen 
kon1er. 

Mühlaker - ( 360 metre 75 kilo
vat) 20,30 Berlinden naklen konser, 
22,50 Frankfortfan naklen danı ha· 
valan. 

Bükreı - (394 metre, 16 kilont) 
20 Lebarın ( Eva) Opereti. 

Belgrad' -(429 m~tre, 2,5 kilovat) 
20 milli Sırp havalan, 21 radyo mu
aahabe1i, 21,30 aktam konnri. 

Roma - (441 metre, 75 kilovat) 
21 ıalon orkeıtruı, ııra ile ceretto, 
•ounot ve (Gabrielli) nin e1erleri. 

Viyan - (517 metre, 20 lcilont) 
19,SO komedi, 22 ulon orke•raaı. 

Pett• - ( 550 metre, 23 kllont ) 
20 ıen gece, 21 NeYyorktan nakil. 

VarfOYa - (1414 metre, 158 kilo
vat) 20,30 halk konHrl, 22,10 ltalyan 
f&J'kıları. 

Berlin - (1635 metre 75 kilovat) 
20 Potpourrl 23 dana hnalara. 

Brüno - (341 metre, 36 kilovat) 
19,20 Radyo ga.1inoıu, 21 Y .. CN1Jav• 
ya aecesl. 

Müblaker - C 360 metre, 75 kil .. 
vat) 20 1alon orkeıtra11, 20,5 Afrika 
hakkında bir konferans, 21,lS lıonser. 

Bükret - ( 394 metre, 16 Jrilovat) 
20,S konferanı, 20,45 klavya kon•erL 

Belgrat-( 429 metre, 2,S kilont ) 
19,30 Fran11zca deu, 20 aqa• 
konseri. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat ) 
11,30 akıam haberleri, ıpor haberleri, 
ıpor haberleri, 21 salon orkestrası. 

Viyana- ( 517 metre 20 kilovat ) 
19,45 Macar havaları, 20,35 aktalD 
konseri, 22,10 danı havalara. 

Peıte - ( SSO metre, 23 kilovat ) 
20,45 PadereV1kinin eserleri sramo
fon ile, 21,S Operanın •keatra 
heyeti. 

Varı ova- (1411 metre, 158 kilo
vat ) 20 Ma11enetin Manon operua 
sramofon ile, 23-- danı havaları. 

Berlin - ( 1635 metre, 7S kH .. 
yat ) 20,30 orke1bra, 22,15 .tyuf 
bab~rler, 23 dan• haYalara. ,----------------------------, 

Dikkat: Dercetmekte oldutumuz proıramların Avnapaya ait 

hidayete ermek, daha doğrusu ., 

istiğfara ıünup etmek makaadile Bu ıerait içinde V elliqton 
aktolunur. Mister ( Baker) in içtimaına ıittik. Fakat Miller 
beni bu içtimaa ı&t6rmekten Baker ile arkadqlan pazar pn 
maksadı orada giSrecej'im mama- seyahat etmek istemedikleri için 

1 olan k11mı vaHti Avrupa Hatine aiJro tanzim edllmlftir. 
lıtanbul Haline tatblkı için Anupada aut ( 12) oldatu 

ıaman lıtanbulda C 1) e ıelditi farseddmellclir. 

ralardan mütehassis olacağımı yan yolda bir ı&n mola verdik. 
tahmin ederek bana hıristiyanlığı 

kabul ettirmekti. 

Fakat aon tımit beni dualann 
kudretine istinat ettiriyordu. 
Duaya bOyllk bir itikadı vardı. 
Allabın aamimiyetle yapılan bir 
niyaıı mutlaka lncu edeceğine 

kaniydi. Maddi itlerinde bile du· 
adan istiane eden adamlar bu
lunduğunu aiSyler, miaaller zik

rederdL 

Bana bu bahiste verdiği kon
feransı bitaraf bir his ile dinle

dim ve siSzünlln sonunda kalbi 
bir temayül hissittiğim takdirde 

hıristiyanlığı kabulde tereddüt 

etmiyeceğime kendisini temin et
tim. Bu teminah tereddütsüz ver
miıtim. Çünkü ötedenberi kal-

Bu seyahat eınumda birçok· 
lan Mister ( Baker ) i yaD111da 
"Renkli adam,, a-ezdircliji içiD 
tenkit ettiler ve Miater Baker 
birçok defalar benim için ufak 
tefek sıkınblara g6ğ6ı ıermek 

mecburiyetinde kaldı. Vakıa mi

safir kaldığımız otelin sahibi bir

çok münakqalardan aonra bana 
bir oda vermiye raZI oldu. Fakat 

umumi yemk aalonunda yemek 
yemekliğimi sureti kat'iyyede 

reddetti. Mister Baker ufak tefek 
manialar karpsında cesareti kırı-
lan adamlardan değildi. Bir otel
de misafirlerin malik oldukları 
hukuku öne .nrdU, Ozerinde iarar 

etti. 
( Mabadl yarın ) 

Gönül İşleri 
(Bqtarafa 5 lnel N;rfada) 

iyi bilir. Kızınıza, bOtün bu teh
likeli yollarda maharetle ve me· 
lanetle yOrilyecek bir terbiye 
verdiğiniz gün, artık miisterih 

olabilirsiniz. Fakat ogOne kadar 
da, kızınız da, siz de tehlikede 
aayalars1Daz. ... 

S. S. rumuzile mektup yazan 
karie: 

Aşkın dini ve milliyeti olmaz. 

insan g6nlilne boş görünen her
kesi sevebilir. Fakat aşkla izdi
vacı birbirine kartşbrmama· 

hdır. Sevebildiğiniz her adamla 

evlilik hayatı yaıayacağınıza 

Gülhane Hastanesinde Meccani Muayene 
Gülhane hastanesinde 

Günler 

Cumartesi 

Pazar 

Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

i muayeneler için bir liıte bazırlanmıtbr. Listeyi aynen yuıyoruz: 
meccan M ıı· ı · ts· ı · Hastalıklar ua ım eran ım erı 
Cilt Ha1tahkları Muallim Tal~t Bey 

K 1 k b "" burun hutalıklan Mualllm Sanı Yaver Bey u a , o.aı, 
idrar yolu haıtahklarl Mualllm Fuat Kimli Bey 

Göz haıtahkları Muallim Niyazi lı~et Bey 
Dahili haatabklar Muallim Abdillkadı~ Bey 
Akıl ve ıinir ha.talıklara Mualilm Nazım Şakır Bey 

Hariciye hHtahklan 
Kulak botaz burun haı. 
Muaj ve tedavil aılhaniki 
Kadın n dotum ha1talıklan 
Dahili haıtahklar• 
idrar yolu baıtahklar 
Akıl ve ıinir bastahklar 
Rontken muayeneıi 
Göz hHtahklara 
Cilt hutahkları 
Maıaj ye teduii •ikaaild 
Hariciye bHtalıkları 
Kadın " dotum laaıtabkluı 

Muallim Murat 8. 
Mualllm Sani Yayer 8. 
Muallim Şemsettin 8. 
Muallim Refik Münir Bey 
Muallim Süreyya Hidayet Bey 
Muallim Fuat Kimil Bey 

,, Nazım Şakir 8. 
,, ŞGkril Emin 8. 

Muallim Niyazi l•met 8. 
Muallim Talit 8. 
Muallim Ş.maettin B. 

,. M. Kemal Bey 
,. Refik Minlr Bey 

hükmedemezsiniz. Onun içia 

sevip sevildiğiniz mOddetçe, ... 
kıaızdan istifade ediniz. Fakat 
e•lenmeğe yanqmaJUUL Z.mac 
aşkınızın ftzerine ldlllerim d&kea· 
Yavq yavaş biribirinizd• uzak. 
lqtığmızı g6rürsllnllz. 

Hanınılegze 

ON ALTINC 

PATRON KUPONU 

No. 14 
Guetemtsde 011 bet rl-:1• bir 

nrmekte oldut11•11• Palna 
btıdawa almak S.tiy•rwa•.. .. 
lnapoaıa ıı .. ı, salda,. .. " u 
lnıpo;\ toplayınaa. Patr•11lan ... 
du pek mema1111 elacaka ... 

Patroıılar Defre:UIJl.clerl ..... 
den ltlbııro:ı 1.tub d karileri •I ı 
bir hafta, taır• karileri ala •• 
ı'l• içinde kupoa!an.a sa-a-
melldlrler. 811 mldJet p;tlıdea 
ıoara kıapealet lıuabıal edil au. 

Pulıuz olanlara Patron 
1rönderilmeL 

Tafra ve l.tanbul karileri· 
mlzln Patronlarına matt.aa
auzdan aldarmalara IU.mclar. 
Poıta ile glnderilm .. lol 
iıtiyenler mektuplarına on 
kuruılulc pul leffetmelidlrler. 

Fotoğraf Talı/ili Kuponu 

l 'ablatlnl&i ağreamek lstlyOIPm& 

fotojrafınıı.ı 5 adet kapn U. bir· 

ilkte g8nderlnlL Fotofrafı11111 ••1• 
tabidir ve iade atlllma. 

laha, meaJek 
••1a ••a'at., 

H .. l aualleria 
cevabı? 

Fetotraf lnH,ar 
e decek mi? 



MOBiL YA ve KARYOLA 
Almak acıusuooa Alrl Mobilya Mağaza•mın Salonlarımızda her keseye elverişli siY.ah like ve bronz kar_)'.olaların envıu • 

bulunanlar, ı~tanbulda ulonlannı gezmeden mu- salamanje ve kübik yatak odalarının müntehap çeıitleri ve gayet ucuı bronz korlllf 
Rızapaşa yokuş.unda bayaatta bulunmayınız. file, tül ve keten perdelerin mütenevvi çeşitleri. Tediyatta te3hilit. Ahmet Feyzi 'f. 

•·---· Bu adresi hatırınızda tutunuz. ----• •----------11 
Müstefit olursunuz 

j. MOTOLA 
TİCARETHANESi 

Galata, Haratçı sokağı No. 2o - 22 - 24 
Filhakika, her yerde fiatlere zammedildiği halde bu ticarethane 

eski fiatlerini muhafaza ediyor. 
ltballtta'ki talMlidata rağmen, muhterem mnşteriler bu ticarethane
de kostüm, palto, ge4!e elbiselerine mahsus en iyi kumaılar ile 
kadıalar için kWUm tayyör ve paltoluk kumaılaran en mükemmel 
çeıitlıeri buhmar. fiaUer her yerden daha ucuzdur. Güzel kumaş 
mer.ılalarma bir kere J. MOTOLA Ticarethanesini ziyaret etme
ierini tavsiye ederiz. Orada kumaşların iyi cinsten ve fiatlerde 

bliyük bir fark olduğu anlaşılacaktır. 

isim ve adrese dikkat --------• 

1932 
Tayyare YILBAŞI 

IYANGOSU 
Adet Lira 

1 ikramiye 1,000,000 
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 lllkif at ( 1,000 ) 100,000 
100 " ( 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 " 

( 5,000 ) 30,000 
15 " 

( 3,000 ) .. 45,000 
60 " 

( 2,000 ) 120,000 
200 " ( 1,000 ) 200,000 

5,000 Amorti ( 100) 500,000 

5,700 Adet 3,340,000L 

BIHRİIEFll FELED1Eftl eınıısı 
ISTANBUL ŞUBESi 
idare merkezi: A M S T E R D A M 

Mezun sermayesi: 

25,000,000 FL. 
Tediye edilmiı sermayeıi: 

5,000,000 FL. 
İhtiyat akçesi: 

3,250,000 FL. 
«Salatada Knalcöy paluta Tel fon: Beyoğlu 3iJ1-S lstanbul tlli ıubealı 

"Merlaea P0ttanui ltt aallnde Allalemcl han,, Telefonı lıt. 56! 

Bitümum banka muamelata 

EMNiYET KASALARI ICARI 

Cilt ve zlibre.t hastalıklar 
Mütehaasısı 

Dr. Ômer Abdurahman 
lat ..... enuaa 91hre.t,. diap .. aeri 

Sıutal.n.l 

AnO. cadcW ikdam Yurdu 
.. , ..... No. '11 

Kulak, Botaz, Burun MOtehaHısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyotlu, Mektep llOkak 1 

TeJef• ı Mtt 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 
Karadeniz postaıı 

SAKARYA 
1 K~:~::vel S A L 1 
gilnü akşama 17 de Sir· 
keci rahbmmdan hareket• 
le(Zonguldak, lnebolu, Ayan· 
cık, Samsun , Ordu , Gi
resun , Trabzon , ve 
Rize ) ye azimet ve av
dette ayni iskelelerle G6-
rele, ve Ünye ) ye ut· 
rıyarak avdet edecektir. 
fazla tafsilAt için Sirkeci 
Meymenet hana altında 
acenteliğine mllracaat. 

Tel. 22134 

TAViL ZADE VAPURLARI 
IZMIR POSTASI 

,. ~p~u~~p~ 
tesi akşamı 17 de Sirkeciden ha
reketle Gelibolu, Çanakkale VP. 

lzmire azimet ve Çanakkaleye 
uğrayarak avdet edecektir. 

Yolcu bileti vap_urda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade bira
derler. Telefon: lst. 2210 

ç·.iK:OL·AT 
;· - . •. ... 

-.C. E M 1 L --
"!o'ŞE-K ER C 1 . ' . . 

· .-:tf A Fi Z . M US T AF A -

- v E M AH r·u M u 
Bahçekapı Ha.;,idiye caddesı 90 

Fatih Sulh Üçüncü Hukuk 

Mahkemesine : KOçükmustapa
şada Helvacı S. 17 No. lu hane

de mukim Mehmet oğlu Tevfik 

Efendi tarafmdan muata istida
da kendi rızasile torunu Enver 
Hanım 3-11-931 tarihinden itiba
ren vasi tayin edildiği alikada· 
ranın malumu olmak üzere ilan 
olunur. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt H zührevi haıtahldu tedni
baneai. Karaköy büyük maballeblc 
yanında 34 

lstanbul Dördlincli icra Me
murluğundan: lstanbul fener inde 

tahta minare caddesinde çıkrıkçı 
sokağında 226-1 No. lu hanede 

mukim iken elyevm ikametgahı 
me~hul olan Müyesser Hanıma: 

Yusuf Efendiye ipotek irae etti
ğiniz fenerde tahta minare cad

de ve sokağı.ıda 126-1 No. lu 
hanenize 3-12-931 tarihine müsa-
dif perşembe günii sabahleyin 
saat 9 ~an itibaren mahallen va-

zıyet ve takdiri kıymet muamele
si yapılacağı haciz . ihbar tebliği 

makamına kaim olmak üzere 
93 t-146 No. sile tarafınıza ilanen 
tebliğ olunur. 

ZA Yl - 3844 numaralı maq 
clizdanımı ft mllhürümli zayi 
ettim. Hnkmil olmadıjl ilAn olunur. 

Blrlacl kolordu açıtında mOte• 
bit mOdka mGIAshal 1aniıl 

HIHftl bin llalamut 

Doktor ALI V AHiT 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çok betler. ÇGnkü madeni maddeleri, foıforu, •ltamlni, çoktur. 
deki çocuklar için yegloe bir gıdadır. içindeki tarifeyi dikkatle okuy 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

İstanbul Tramvay Şirketi 

Tarifesi Evkat 
931 senesi Teşrinisanisi 22 inci gününden 

ilanı ahire kadar muteberdir 

ft • -· 

I 

No. Hutut 

10 Şişli-Tnnel ı 
11 KurtulUf 1 

Tünel 

12 Harbiye ı 
Fatih 

14 Maçka 1 
Tünel 

15 Taksim 
Sirkeci 1 

16 Maç k a-ı 
Bayazıt 

18 Taksim-ı 
Fatih 

19 Kurtu lllf-1 
Bay azıt 

22 Bebek - EminöaU 

ts 0...U,..Ab.,., 1 

it lletlklOf• Fatih 1 

32 Topkapı -
Sirkeci 

33 Yedikule 
Sirkeci 

37 Edirnekapı 

Hareket 

Birinci 

F..ıa Hareket 

- Saat 

Şişliden - Tilnele ~.6,9 6,30 
Tnnelden - Şişliye il 6,55 

Kurtuluttan - Tibıele 30 21,00 
Tiinelden - Kurtuluşa 

" 21,30 

Harbiyeden - Fatihe S,11 6,09 
F atibten - Harbiyeye 

" 6,21 

Maçkadan - Tlhıele 30 20,30 
Tünelden - Maçkaya " 21,00 

Taksimden-Sirkeciye 4,5 7,10 
Sirkeciden-Taksime 7 7,35 

Maçkadan·Bayazıta 6,8 6,40 
Bayazattan-Maçkaya 14 6,33 

Taksimden-F atibe 15,30 7,30 
Fatibten-Tabime 

Kurtub11tan - Bayazıta 
Bayazattan·Kurtulup 

Beşiktaştan - Bebefe 
Befiktqtan - Emin&ntlne 
Bebekten - Emin&nlhıe 
Eminannnden - Bebeğe 
Bebekten - Karak6ye 
Karaköyden - Bebeğe 
Bebekten - Beşiktaşa 

Ortaköyden - Aksaraya 
Aksaraydan - Ortaköye 

Beıiktaştan - Fatihe 
Fatihten - Beşiktqa 

" 8,16 

6, 11 6,40 
15 7,30 

6,01 
6,26 

8, 16 6,30 
45 6,45 

22,25 
23,10 

10,16 6,06 
20 6,45 

7,11 7,00 
15 7,46 

Aksaraydan • Topkapıya 6, 12 
Topkapıdan - Sirkeciye 6, 1 O 6,33 
Sirkeciden - Topkapıya 20 7 ,09 
Topkapıdan - Bayazata 60 24,00 
Bayazıttan - Topkapıya 24,30 
Topkapıdan - Aksaraya 

Akaaraydan-Y edikuleye 
Y edikuleden-Sirkeciye 
Sirkeciden-Y edikuleye 
Y edilmleden • Bayazıta 
Beyazattan • Y edikuleye 
Y edikuleden·Aksaraya 

6,08 
8,11 6,33 
20 7,13 
60 2-tOO 

24,30 

Aksaraydan Edimekapıya 6,04 
Edirnekapıdan Sirkeciye 7·14 6,30 
Sirkeciden -Edirnekapıya 24-60 2,03 
Edirnekapıdan - Bayazıta 24,00 
Bayaııttan - Edirnekapıya 24,30 
Edirnekapandan - Aksaraya 

-·~KOLAY L 1 K L A..._-...-r 
ALMANCA öCRENME USULU 

llaarif Vekiletinln 8 - 4 - 931 Tarl!ı Ve 785 Numaralı Kararile Ga.ı ~1 
Mektebi, n Blltüıı Ll•elerle Orta Mektepleriınize Kabul Olunmt1ttıır. vdd" 
Den Senesi Reamt Kitap Llıteıinln lS llnei ıayfa11nda Ula olun•ak 

H. SANDER 
Almanca, Fran11sca Ye Edebiyat 

Mualllml 

1 inci Kısmı 
2 mcı Kısım 

3 üncü Kısmı 

40 Kr. 
50 ,. 
70 ,. 

3 lull'IU bir yerde 150 ,, 

Müellifleri : 

lamlr 

• 
lkll9CI Taltı adetli 1 11,!IO HU Utab" t 
......... we .. tı1c1ıta ,. sn ıı Matbaası 


