
H.fu .--. y.,_,, Narl ... ,_. 

Bugünkü Kuran Tiliveti 
- - ' Tlrk hafızlan, lzerlerine mübha n .P bir ,ak alddar, Fakat 

fİmclİJ9 kadar tafıcbldan b• ylkl anmffalayetle Jlrlttl1derlae 
flphe yoktur. Geçen hafta C1llD& pi Hafa Y AfU' BeJla ~ 
Kuran tillvetile bqhyaa hizmetleri denm ediyor. Basüa de Ham 
Burhan Bey abah ... t clokazcla Kabatq camiinde makabele olm
mUflur. Bugla &ğleden ıoara Tlrkçe Kmanı Kerim oku1acak olaa 
hafızlarla okuyacakJan 1erler pralarıclar: 

Hahz Kemal e.1 (saı.,.-IJe camii, ağleden aonra), Hafm Zeki 
Bey, (Afacamii, a;Jeclea _...). Ham Rıza Be1, (Dolmabahçe), Ha
fız Nuri Bey, (Faruzata). 

Hallmı rajbetl fala olduianclaa ba cama Ayaaofp. Sil.,• 1Je 
Beyazıt gibi Wrçok birik camilerde TGrkçe Kuran obn•ı• _. 

milefecektir. 

akıt Halifenin Plinlan ---
-------- Çabuk Meydana Çaktı 

Abclülmeit Damadım Halife Yapmak Amasund.,,.. 

Ege Orkestrasi 
...... lçn. Aapje 
Edilmek isteniyor 

E,. Or-.,,,, H-.;I 
Eıe ..,..,._ ork.tra lae

retlal ... derlyede Bana .,. 
Salat Halife. km DlrrOfeb

•an, Hayclarabat Nizamınm Yeli
ahtma •erdiii zaman. bu izdl
ncm inen malfll bir dbnatda 

vapura atlamıtlar, 

ptmiflerdi. 
Hlncllltaa bjuacla dokuz ....... plİDO 

habibi .. ileri --- bir ka
clm angaje etm8Je talip ohauf 

doğurabileceil projeler llzerlnde 
bir ..ı,.e içlD durubmlfta. Fa
kat kıaa bir zaman aoma hlcllae 
nnutalclu; yeni pliDle 11•91 
alelllde birer yolca pi npara 
binmifler, alelllde bir Jolca aiW 
Muıra utnllllflar, en ktlPlk bir 
alika bile upadırmadaa tekrar 

- Anlaplan deniliyordu, hl
.U.. sadece bir evlenmeden 
ibaretti. Maamafih, biz, buna 
bayle olmadıiuu nktile tahmin 
etmif, çevrilen entirikalar &uriD
de ısrarla durmuttuk. 

Şimdi esefle kaydedelba ki, 
hldise, bizim o 11maaki tabml
nimizin de fevldncle çaka bir 
ebemmi1et ihru etmiftir. Bakaa•ı 
niçin: 

( J>eqmı ..... ..,,.... 

•• bir mubnle teklif etmiftir. 
Kacbn, bu ha'Mllta Se;mefaia 

mlldtlrlatDne •&rac.at ederek 
orkestra heyetine .._de veril
melİDi latemiftir. Ba orkeatra 
Kemana Fehmi, Pl1amıt Şahin, 
Tronhoa Halda. Fllllt •• S.bo
foaca Vehap BeJ w. FJenclllerdea 
mlrekkeptir_. __ _ 

Aç Talebe 
. Mi y ksa c:.~.L ? Sefaletten 

Cmayet o ....vg-. Kur~ Mı . . Kurtuldu 

Caedla lllrlaa 1Wltlilii t1tulgd 

lımir ( H1111111 ) - Boz Yakam Cennet otlu mevkimde, Çizmeci· 
P' ,alardan Mehmet otlu Hllaeyia Aianuı tarlamda, bir ıeytia ata
cıum dibinde bir caet bulunmufhar, Caedin alamda bir yara ..,.. 

dit' Bir dna1ete brbu tibwi ..... olclata bclar ...... 
dooıauf olmuı ela tah•in eclillJ•• 

Ylbek Tlcard llıldehl taıe; 
bellnd• Yoaf adla Wr paciD 
taMliM cleftlD etıaek lçla ba
malLp talip o14hi' a., fakat it 
bulımaclıp te11ı•le JUllUfbk. 
e. ... hail, •• .. bir t .. 
w1r " allb11 Wldp olm1119 
tar. Bir haJU' .......... ba 
pac1n laimaJesinl dwsL.. ettiji 

, pi Sirkecide lokantacı Cemal 
B. de taMili Wliaei19 kadar 
lafaial temiDe pl ... a .... p
zetemize blldlrmittlr. Aynca 
Ynbek Taoret llektelal Mldllrll 
HlllDtl 8. de, ba l9llOe ft onaa 
ıibi vaziyette bal••n•ıra mek· 
tep prosramlanma .... ıdeal 
Dilbetind• yardım J&palclıjuu 
bildirmiştir.! Husul tahlribhmız, 
bu gibi talebelere Htlm& Be,m 
bizzat cebinde• bU. para ,.,_ 
duamda bal•dutmna ..... 
mipir. Soa P.ta, a.. ba,llk 
alakalara derlD .............. ....... 

...._....., w•- ld..w - 2020.1 Fiab 5 lmnq 

} I Yeni Nesillere Ne Oku~cağız? 1 

Muallim Ve Münekkit 
Nurullah B. Diyor Ki: 

"Bu Memleketin Adamlan Okumuyor. Arap Harflerile 
De Okumuyordu, Latin Harflerile De Okumuyor. 

Okusaydı, Eski Divanlar Da Tekrar Basılır, 

Yeni Kitaplar Da Y azıhrdı." 
Bir Senede Dokuz Ylz Kitap 

Nan.llala Ata Be, IMl•11llı .. ,..bir....,. ......... 
balcllr. Hatta Wns da 1lildlia rl
ıWJGI n p fldrl.ı a.l .. 
rlJon 

• Arap harflerini WlmiJea 
aelle •• okatacap? • .U,• 
WllJOl'lllD1il. y ... iflerll• ........ 
pnlanm•1111 ~ huf ialull
bmdaa'-1 ~ .. kitap b .... 

· clatuaclu. çlaki yem barflerle 
ldm...,lp bir .., okamak llte-
meclljiaclen .ıu,.t ediyor. Kl
tapçalar ela ...... deiiL .. 
pir nk•••ır ela llJlealfOl'Z Dlrt 
MDecleaberi, .... Jdtaplan ile 
birer formabk llild1eler de claldl, 
wak dolma ,. kitap ....... 

Fakat. ••ııcle eclenınh. .. ... ...u.... ..... cıetlrelim: 
C o.n.. ıı iMi .. ,w. ) l N.,,.,ld A6I S., 

Bir idam Mahkumu 
Hapishaneden Kaçb 

Abaraf ( H1llllli ) -~ Kqal ka,laclea tiUd AB oi111 
idam mahktma ı&zel Ymuf, pJIDI baJNt bir clr'etl• hapilhanenla 
damım delerek firar etmiye m11Yaffak olmuştur. Katil, bir metre. 
kaçarma meaelulnden dola11 a,.ı klyden Molla t.. otlu Çapan, 
kanm Akkut, otlu 1.., brdeti Seyit Ahmet Ç&VUf'I 6ldtlrm6f. 
idama mahk6m olmut. karan Temyiz ve Büyük Millet Meclia tudilc 
etmlf, bugllalerde a11lıcıkb. H• auılaa btlkmb tudik edilditml 
haber alan katil, laapillaaaenia dl•a• delmlı ft o yorden bçmıfbr. 
Katilin baplu.... dahilinde dama pkmılc için .W. ettijl merdi ... 
" tabanca birtakım fllpbel• aJUchrcLimdan ~ prdiJan ile 
firar an•nda nlbetp balmaa jacluala nef.t tevkif eclilmltlerdlr. 
Firul fiddetle takip edilmelct.eclir. O. 1. 

1 Bir Teklif 

Grip mikrobu - Klmircl .._,., pi ...We erblk el ' 
_bdar ............ .,. ..... 

1 

• 



. ' 
2 Sayfa SON POSTA KAnunns~ni 26 ,_ ________________________________________ _....,,_..-----~-----....ı 

( {;lalkın Sesi] A B E B ı Günün Tarihi ------Ecnebilerin İhtida 
Talebi 

Soa zamanda ecnebiler an
aından b:rtakua ldmaeler Müf· 
tülüte müracaat ederek ihtida 
talebiade baluamuılardar. Bu 
fazlalık haldund• düa bazı 
karilerimizle J'6r0ştülc. Biu 
•tatıdald teylerl ~yleclilerı 

Ahmet Kuta! Bey (Firuz •t• H) 

- Din, insanlar için hava Te 
au kadar lüzumlu bir ihtiyaçbr. 
iptidai ve medeıd her imanın 
Allaha ihtiyacı Yardır. Katır 
boncuklanna taşlara, topra1' lara, 
yıldızlara tapan insanlar var. 
Fakat insanlara remzi ekmeJiyeti, 
Allaha en iyi zaviyeden g6steren 
din, lslimiyettir. lnsanlara Alla
hım ea iyi l>ğreten kitap ta 
Kurandır. · 

itte bu kitabı tetkik edenler 
dinlerini deiiştirmek mecburiyetini 
hiaıediyorlar. MlifUlHlie müracaat 
eden bir Alman doktoru da böy· 
le olduğunu ıöyliyerek Müalü· 
manhia kabul elmİftir. .. 

$ftket T ..... Be~ T•.UPI llan•e
'-cfı t'J 

-lsılmiyet 80D mtem bir dindir. 
lnsanlnm dini terbiyeleri ytık-
meldikçe " inceldikçe ba asri 
dini kabul etmeleri bir anaret 
laalinl alacaktır. Ben a,ı. de
rim ki Garp ve Amerikanua bu· 
pkl maddi teklmlllil Klbeclir. 
Yakında iallmiyet dofuracakbr. 
lalimiyet Wm dinidir. lslAmiyet 
cehalet " t••anpla birlqemez. 
Cahil ft mat._p IOftalar fim
dlye bdar Tlrlderin Allalılarile 
kendileri arasına girmiş ve din 
bez.irglnbğı yapmaya kalkmış 
Kuranın bile halle diline tercl
mesine mini olmutlardı. Buıün-

kil cere1am iallmiyet umma 
bir yükaelif tellkld ederim. 
Müftülllğe müracaat edip mOslil· 
tıan olanlar da mwa Kmam 
anlachldan içiD dial.riai detil
tirmiJlerdir. 

• HIW B•J ( Ha]lf r-- Ptafalll llllW 17) 

- T ekAmtU AUahıa uell bir ka
auudur. Biuat beşer &ibi Btıtüa 
içtimai ft dial mllaseaeler de 
tedrid bir surette tekamül eder. 
ilk imanların clialerile IOD din 
olan iılAmiyet arasında mukayese 
bbul etmez bir fark ve teklmül 
Yardır. insanlar en ıon ve en mil· 
kemmel her şey gibi dinin de en 
11ıilkemmelini tercih ederler. Bu 
1ene lıtanbul MDftnlDğtlne ihtida 
için nki olan fazla müracaatler 
itt• buadaa dojmuştur. lsılmiyet 
en ıon Ye en kimi! bir dindir. 
Fak at bizde kifi miktarda hakiki 
ilimler çıkıp bu dini öz dilimızle 
taize anlatmamı§lardar. 

Yeni bafJıyan cereyan bizim bu 
DObulanmıza tamamlıyacakbr. 

Bir Facia Silsilesi 

Doğurduğa çocuğu boğarak 
bahçesindeki erik ağacımn dibi· 
ne gömmekle maznun Şazimcnt 
Hanımla ebesi Madam Zarok hak· 
lundaki tahkikat Mliddeiumuı11i 
Muavini Sabri Bey tarafından 
ikmal edilmiş ve ikisi de tevkif 
olunmuşlardır. 

Fakat İf bukadarla bitmemiş, 
Madam Zarokun evinde zabıta 
marifetile yap&laıı taharriyat ne
ticesinde birçok aletler, kaçak 
tütün ve birtakım nebat kökle-

•6ylemif Ye aynca daha birçok 
kadınların çocuklanm dUşürdtıttı 
de tesbit edilmiştir. Dilf OrtıJen 
~ocuklann on bq kadar oldup 
tahmin edilmektedir. 
Diğer taraftan Madam Zaruk'un 

beş ıene evvel lamail Efendi 
isminde bir mahalJebicinin karı· 
ıının çoc-ığunu dlişürdüğil ve 
kadmcığızın bir milddet ıonra 
bu yüzden öldüğü iddialar meya
nındadır. Madam Zarok Şazimeat 
Hanımdan bir alhn lkret almtfbr. 

Grip Yüzünden ! Galatasaray Klü- J~açakçılık 
Bütün Mektepler büniin Islahı llıbarları 
Tatil Edildi 

latanbul VilAyf'li grip salgı· 
mnın tahribat yapmaması için 
lise -.e ortamekteplerle ilk 
mektepleri bugünden itabaren 13 
Şubata. yani bayram erte.ine ka· 
dar tatil etmiftir. 

Done kadar, hastalığın sey
rine Ye airayet derecesine bakı· 
larak mekteplerde uwnuml bir 
tatile ltizum göriiJmemekte idi. 

Fakat ba-.alann devamlı ta· 
havvüli1 rribiD daha ziyade art
masına ıcbep olacağı düşünüle

rek dlln tatil karan Yerilmiştir. 
Tatilin 1ebeplerinl kendisile gö
rüştğümilz Sıhhiye Müdürü Ali 
lba Bey p IW'ette izah etmek· 
tedir: 

- "Ba aabah kar yağdı, bi-
ru IOnra bava açtı, havanın bu 
tahaYYOlil Ye ıribila temadi et
mesi üıerille mektepleri ı&til 
ettik. 

- Sinemalar ve tiyatrolar 
ela tatil edilecek mi? 

- Hayır, bu gibi yerlerin 
tatiline fimdilik lüzum &örmü
yoruz. 

Tevkifhan3da Grip 
Din Mliddeiumuml Muavinle

rinden lamail Halda Beyle Ad
liye Doktoru Hikmet B. tewkif
hsneyi teftiş etmişlerdir. TeYkif· 
hanede irİp hastalığı bulundu• 
fundan aıhht tedbirler alınmıı 
Ye fula rahatsız olan mevkuflar 
tewkiflıane hastahanesine nakle
dilmiflerdir. 

Klüp Erkanı Yeni T ed· 
birler Düşünüyorlar 
Galatasaray klübUntüı yeni 

idare heyetinden Ali Haydar, 
Adil Giray, Hayati. Eşref Şe
fik, Sermet Suat, Tahir Yahya, 
lsmail Müıtak, Fethi, Nihat Asam. 
Muhtar, Kara Mustafa zade Ah
met beyler enelki gtln Galata· 
aaray liteainde hususi bir top
lanb yaparak Galatasaray klnbü· 
Din lekemmtıl Ye iakişafı için 
almmast llamplm tedbirleri ko-
nuımuşlardır. 

Ba toplanbda Dizamnamenin 
tadili, memleket dahil ve bari· 
cindeki Galataaaraylılan bir ara• 
ya tophyarak bir mahfil Ye Ga· 1 
latuaraylalara aıahsus bir atad· 
yom yapılmasa konuJUlmuş, klü
bün varidabnı artırmak Ye kll\pte 
disiplin tesis etmek noktalan 
&zerinde fazlaca durulmuştur. Bu 
toplantılar deYam edecek, alına• 
cak kararlar tatbik edilecektir. 

Vecihi Bey 
Tayyare Yapıp Satmıya 

Teşebbüs Ediyor 
Sivil tayyareci Vecihi Bey 

tayyare yapmak nzere Kadıkö
yünde bir hangar ve tamirhane 
vücuda getirmiştir. Burada tay• 
yare yapılarak sahlığa çıkanla· 
cak, bu suretle memleketamizde 
Sivil tayyareciliğin inkipf ma ça• 
bşılacaktır. Vecihi Bey yalanda 
tayyare in ... na baslıyacaktır. 

Yapıldı 
İstanbul Gömrük Başmlldlriye

ti gümrükten kaçak mal reçiril
memesi için esaslı tedbirler almıt 
ve bazı kimselerin kaçakçalık 
yapacaklan hakkında ml\him 
malumat elde etmiştir. Bu mesele 
hakkında Başmüdür Seyfi Bey 
ıwıları aeylemektedir: 

" - Her zaman mnteyakkız 
davranıyoruz. Bugünlerde film· 
rüğe mühim kaçakçılık ihbarlan 
yapılmıfhr. Bunlann izi GzeriDde-

yiı. Yakalar, yakalamu mahke
meye vereceğiz.,. 

Öğrendiğimize gGre haklann• 
da ihbar yapılanlar aıkı bir su
rette takip edilmektedir. BugOn
lerde birkaçının yakalaomuı 
r••htemeldir • 

flilll Taleba Birrıjl 
Darülfiloun faktUteleri talebe

lerile diğer yüksek mektep tale
beleri, birkaç sene enel faaliyeti 
sekteye uğramıı olan MiIR Tnrk 
Talebe Birliğini yeniden tesis et• 
miye karar vermişlerdir. Bu on 
be, gOn içinde talebe murabhaa· 
lan toplanarak birliğin yeni tek· 
lini Ye faaliyet programım teabit 
edeceklerdir. ----

Muallimlerin lmtiham 
Haber aldığımıza göre Ulr

mektep muallimleri için her sene 
açılan orta mektp imtihanlan bu 
ıene yalmz riyaziye ve tabiiye 
derslerinden açılacakhr. Tarih 
Ye coğrafya imtilıam artJk J&pJ.. 
mıyacakhr. 

Borsada Yeni 
idare Meclisi 

istifa eden Para Borsas, Mec
n.i yerine_ yeni intihap yapılmış 
intihapta Maliye Vekaletinin gös
terdiği namzetler kazanarak riya· 
aete Ferit Ferhat, ikinci Hcisliğe 
Zabit. uallklar a da Refik Tevfik, 
r11U& Kapancı, M. Miyohas To
koplo, Hara Hardaci Beyler 
intihap olunmuşlardır. Borsa 
T em.r_iz Heyetine ise Osmanlı, 
it. Ziraat, Deniz Bankalarile 
Borsa acentelerinden Muhittin ve 
Arif Beyler seçilmişlerdir. 

Kaçakçıhk Mücadelesi 
Climrük Muhafaza Kumad~o· 

hlt dün ilk defa olarak lstaobul 
Wuhafaza Müdürlüğüne bazı ev• 
rak göndermiş, kaçakçı! kla mil· 
~deJe şekli hakkında müdüriye
te talimat vermiştir. 

Beyoğlunda Otomatik Telefon 
T elefoo Şirketi, Bey<ığlunda 

otomatik telefon tesisahnı bir 
aeneye kadar yapacaktır. Tesisat 
için lizım olan ruakine ve mal• 
zemeler Fransaya sipariş edilmiştir • 
Malzemelerden bir kasını peydeı
pe1 selmektedir. 

ihracatımız Ve Lehistan 
Lehistan bükünıeti neşrettifl 

bir kararname ile bazı eşyanın 
ithalitım menetmiştir. Bunlar 
arasında memleketimizden g Gn
de~en huhubat, meyva ve ıebe 
ıcler de vardır. Harici ticaret 
ofisi tahdit listesini lktısat v .. 
klletine g6ndermiş ir. 

İrandaki Murahhas 
Heyetimiz 

Tahran 2S - Hariciye VeldD 
Te.fik RiitUl Ber r,an Şahı Hz. ne 
Gaal HL nln • Amlarn11 anet
mıt erdir. Şah Hz. pek müt .. 
baeİ9 olarak prek kendi•inln, ... 
rek milleti ıin Türk millet ne ft 

rlealine kar•• samimi hissiyat besi .. 
dlk'-rial a6ylemiş, bilmakabe.le •e
llmlarunn Gazi Hz. ne arzını iat .. 
mittir. Şah Hz. Türk orduaundaıa 

da attayiıkir bir liaadla babaetmi .. 
th. Tük Murahhas heyetinin yarı• 
bwuet etmesi muhtemeldir, 

Yunanistanda Futbol 
Atina 2S - Olimpiyakoa Ye A. 

E. K. futbol eklpierl arasında n'<• 
bulu 4Mtane bır karf1IA.1mada A. 
E. K. futbol ta~ımı üçe kartı bb 
N'fl de matlüp olmuftu'I'. 

Paris - Viyana Maçı 
Parla 2S - Viyana futbol m•~ 

hin kartı S aayı ile A•uturyablu 
ıu-afuulan luzanılmqtır. 

Eski Bir Dava 
Dtin ikinci Ceza Mahkeme

sinde Yarın gazetesi sahibi Arif 
Oruç Bey tarafmdan Cümhuriyet 
guetesi sahip ve Mt:'.s'ul Müdürü 
ile bazı Eskişehirliler aleyhine 
açalaa davaya devam edilecektL 
Eskifehirden cevap gelmediği 
için muhakeme talik edilmiştir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Ve Eczane 

1: Yolcu - Ne o Hasan Bey, 

kate başına İfporta iDi kuruyorsun? 
bu 1 2: Hasan Bey - Hayu, eczane açı- 1 3: Yolcu - Bu nuıl eczane, Hasan 

yorum. lepoda degil. Bey 1 Yol ortaıa&nda eczane olur mu 1 

4: Hasan Bey - Şimdi herke9 grip 
oldu. Mendilden başka ilaç yok. Ben de 



t.a K&HHtaai 

ergun 
> -
lJüderecatımızın Çoklu
ıundan Dercedilememiş
tir. 

Gazi Hz. 
Dün Gece Darülbedayii 

Teşrif Ettiler 
Gui Hz. dlln gece dokuz 

ltuçup on geçe Darlilbedayü 
teşrif buyurmuşlar n Y alo•• 
tllrklid namandaki ilk musikili 
komediyi temap etmiflerdir. 

Reislcllmhur Hı. tiyatro bina-
1111a dahil oldaldan zaman seyir
ciler tarafından fiddetle alkıılasa
m..ıar Ye aahne ka1111ındaki 
locadan piyesi aonuna kadar 
temata buyurmuşlardır. 

Gazi Hz. saat bire dotru 
halkın tezaburab arasında tiyatro 
binasını terketmitler, araya ... 
det eylemişlerdir. 

M. Marinettinin Konferansı 
Maruf ltalyan Edibi M. Mari· 

aetb dlln Oarillfllnun koafe ..... 
salonunda ftçllncll konferanamı 

---
Verem Cemiyeti Kongresi 

ÔnUmezdeki cuma günü Ve
rem MOcadele Cemiyeti beşinci 
ıenelik kongresini aktedecektir. 
içtima sabah saat öoda bqlıya• 
caktır. Cemiyet riyaseti, azanın 
kongreyi teşriflerini rica etmek-
tedir. 

Hariciye Müsteşarı Geldi 
Hariciye Mnıteşarı Numan 

Rifat Bey dDn Avrupadan şehri
iDİ~ elnıiştir. 

Uk Maznun Beraat Etti 
Ynz dirhem gloten ekmeli 

kaçırmakla maznun CiYanDİ i9-
mindeki ltalyan dün ibtisaı mah
kemesinde beraet etmqtir. 

Türk Parası 
Tetkikat, Yükseldiği 
Neticesini Gösteriyor 
Y apdan tetkikata g&re, itha

llbn tahdidi tedbirlerinin tatbikı 
paramızın y6kselmeai gibi faydab 
bir netice tevlit etmiştir. 

Bu yllkselme, Yunan paruına 
nazaran yüzde 15. Avusturya 
parasına nisbetle yllıde otuz de
recesindedir. 

Neşet Osman Bey Çekildi 
Belediye Sıhhat Müdlbil 

Doktor Ne§et Oaman Bey mbbl 
sebeplerden dolayı istifa etmiftir. 

Fakat alınan malumata gare 
bu istifa Belediye ye Villyet 
aıhhiyelerinin tevhidi iatenilme
maden, Nept O•mu Beyha iH 
buna muhalif olmamdan ileri 
ıelmiftir. 

Adliye Vekili Gitti 
Şehrimizde baluaa Acm,. 

Vekili Y usul Kemal Be, cltla 
Ankaraya gitmlftir. 

Balkan 
Konferansı 

Ônllmllzdekt pe,.embe gtlnll 
Yıldız sarayında ikinci Balkan 
konferansı idare Meclisi içtima 
edecektir. 

Meclise iştirak edecek Bal
kan devletleri murabhaslan ıeh· 
rimize gelmektedirler. lçtimaa 
hOkômetimiz namına Trabzon 
meb' usu Hasan, Ru.ıen Eıref ve 
Reşit Saffet Beyler lftlrak ede
ceklerdir. 
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TELGRAF HABERLER 

Hatıralarını Neşrettiğimiz Meşhur 
Agabekofu Romanyada Niçin 

Öldürmek istediler? 
Geçen •ene • Son Poıta " da 1 

bir kı11m hatıralarım neırettiği· 
miz sabık Sovyet memuru Aga· 
bekofun Romanyada dOçar oldu
ğu taarruz bütün dlhıya efkln 
umumiyesini ıiddetle alikadar 

esmekte, Fransız ve lngiliz gaze
teleri tarafından, Romanya Em
niyeti Umumiye Müdllrllnden tel· 
graf ve telefonla mntemmim ma· 

Alman yada 
Cümhur 
Reisliği 

-----
Bertin, 25 ( A. A. ) - Mon-

tag gazetesinin bildirdiğine a 6re 
hllkt\met blokuna dahil bulunan 
fırkalar Alman Reisicllmhurluj'Una 
Mareşal Hindenburpn yerine 
şimdiki Harbiye Ye Dahiliye na
zarı Ceneral fon Groeaerin nam
zet gösterilmesine karar vermif
lerdir. 

Bemdres Treni Yoldan Çıktı . 

~~~.----- ~~~~~~~-

Romanya Emniyeti Umumiye yatan Pbilomona vapuruna ata-
liimat iatenilmektedir. 1 yakalıyarak K6stence limanında 

Müdüriinlhı verdiği cevap tudur: caklar, oradan Odesaya g6tnre-
- istihbarat teşkilitımtz Sov· rek Rus zabitaaına teslim ede-

yet casuslanodan birçoklannın celcler, ıayet buna imkin bulun-
elyevm Romanyada yqamakta mazsa yattığı Rejina otelinde öl-
olan sabıp Sovyet memuru Aga· düreceklerdi. Casusları takip et-
bekof " u tutmak mabadile tik ve "Agabekof" a taarruz et-
Köstencede toplandıklarim işit- tikleri dakikada yakaladık • 
miştL Bu casuslara Agabekofu ( Dnamı 8 inci sayfada ) 

Akdenizde Çok Korkunç 
Fırtınalar Hüküm Sürüyor 

lzmir, 26 (Hunü) - Oç gtindenberi Akdenizde ıiddetll futınalar 
hllkllm atırmektedir. Kaptanlar 20 aenedenberi Akdenizde bu kadar 
tiddeth fırtınaya tesadüf etmediklerini ıöyl6yorlar. 

K&rfez vapurlan seferlerini gDçlOkle yapıyor. Don gece ıiddetle
nen fırbna, birçok evlerin kiremitlerini uçurmUf, aaYalannı yık1D1fbr. 
Soğuk &ğle zamam tahteuıhr albJI bulmUfbar. Bu derece, lzmır için 
fevkalAdedir. Belediye fakir halka 2500 okka k6mllr dağıtb. Adna• 

İnhisarlar da Tahdidi T eslihat 

k 
.• Kadllknkt~ 25 -

1
Did·napurk ya- Memurlar Arasında Tasfiye Murahhaslanmız Yakında 

ınm e e asprea yo an çı mlf" 
tar. Bir makinistin yolu tahrip Y ap.~nııyacak Hareket Ediyorlar 
ettiği zannediliyor. 

Başvekil Paşa Şeh
rimize Geliyor 
Ankara 26 (Hususi) - Bq

Vekil ismet Paşanın bir kaç p 
ne kadar lstanbula hareket ede
ceği haber alınmaktadır. Bu se
yahatte Bqvekil Pqaya Dahi
liye Vekili SOkrG Kaba Bey re
fakat edecektir. 

Recep Bay Konyada 
Adana 26 (HUIUll) - Halk 

farku Umumi kltibi Recep Be, 
şehrimizdeki tetkiklerial bitirmit
tir. BugUnki treule Koayaya ha
reket etmektedir. 

-

Ankara. 26 (Huauat) - lnhi
sarların idare merkezlerinin An-
karaya nakli 932 blltçesile Millet 
Meclisine teklif edilecektir. 

Vekil Ali Rana Bey inhisar 
memurlan ara11nda umumi bir 
tasfiye yapılacağı hakkındaki 
haberlerin doğru olmadığım söy• 
(emiştir. Fakat mernurlann it 
kabiliyetleri VekAlet tarafaadan 
tetkik eclilmektedir. 

Gandi Zi1arel Kabul Edecek 
Puna 25 - Gandinin hapia

hanedeki py~ meaınuni1et \a• 
ziyetl llzerin• myuetle alAkua 
olmaya dott Ye akrabalanm 
kabul etmesin• r ·· · .de eclilmit-
tir. Bu ziyaretler . tada bir defa 
olaeak, yirmi dakika dreefttir. 

• 

Ankara, 26 ( HuaUll ) - Ce
aevrede toplanacak tahdidi tu
lihat koaferan11nda hOkametimizl 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştll, 
Riyaseti Cumhur Başkitibi TeY
fik Beylerle Cevat paşadan ml
rekkep murabhu heyeti temlİI 
edecektir. 

Aynca ban hariciye memur
larile askeri erkin heyete 
refakat edeceklerdir. Murahhaslar 
yann buradan lrtanbala fide
ceklerdir. 

Amerika Zıhll Yapıyor 
V atllı,ton 26 (A.A) - Bah

riye endlmeni, bahri iataat lçia 
618 milyon dolar aarfım derple 
eden kanun projaini kabul .,. 
lemlftir. 

İSTER iNAN, iSTER iNANMA/ 
Bir tel.raf 1fellycw • 
.. Almanya, borçların altıada edldltiaf -'JyU,....k 

metelik nnniyecetial Ula ediyor.. diyordu. 
Diter biri fu aaOJdeJl C 1) eletiJon 
111 Amerika, Japon1an1n Mı.açuride lstedltf Jibl 

at oynatmaaına mOıaade edemlyecektir. Çlade 
kapı açık olmab. ,, 

Bir bqka natmeı 
" Alman7anın mOtemadlyen borçlarını lSdememelr 

için buldutu babanelef arblr bıçatw lcemlte dayat· 

••tbr. fran... ••bddea baklarıadu bir HırN 
fedoıı edeaaes. ,, 

Bir dlpr telpaf ı 
111 K&çlk ltillf laarfeı,. na11rlan toplanmıt. bltGn 

•:yaal mesaUde bemfildt olduldarını bil' daha tublt 
etmiılerdlr. Matllp devletlerla gizil ılllhlanma 
teıebbüsleri 6nilade • ha•H• tedbirler alınacaktır ... 

Aziz kari, bu haberler, bu feldlde ıelmekte de
Yam ettikçe cfilnya ealhilnO• teeuQı •demiyecetlna 
biz inuuyoru~. Sea d .. 

iSTER iNAN. iSTER INANllAI 

Sözün Kısası 

Da,.ül/ünun 
Ve 
Spor J 

11----------------~~ 
.. Yeni nesillere ne okutaca

ğız?" sualine, Darülftlnun. bir spor 
klllbll teşkil ederek cenp Terdi. 

Anketimizde okuyonaauz: He
men biitnn murif adamlara, ~ 
nlhı okuma buhrana karfaaında, 
titriyorlar. Ba meaelede 1alam 
hllkhaetin deiil, resmi ft yan• 
resmi bnttm irlu mDeuuelerlnia, 
Muallimler Birliji Ye MatlMaat 
Cemiyeti ıibl tetekklll..ta, batla 
mllDenerleria yuiful nr. o .. 
rillfGaaa da ba mea'al t.fekkaB.
rin, mGeıHHlerin U'Ullldadar. 
Bntln memleket, ondu bir la
pırdanma beldi1or. Ve ifte: Spor 
klübll I 

Memleketin kafasına ait ... 
aeleler dururken, Dartllfln• 
ayak topu Yeya kOfll için faali
yete geçmiştir. 

DariUftınua meselesini futbol 
topile halletmek iıtiyen kimdir? 
lsYiçreden celbedilen mllteb ... 
aaa ma ? Böyle bir ihtimal ~ 
1enio habnndan geçmeL 

Seneler var ki çoğumm kitabi 
kapadık ve maçlara koıtuk. Ar
tık, Dariilfnnun da resmen ada
lenin lehine Eekiyı feda ettiğini 
ortaya vuruyor. 

Yakında bir .. DarOlfllnun .t
nemaaa " , .. Darülfünun film 
imalithaneıi " açılmaaım bekli
yelim ve mllessesenin aalabı için, 
lsviçreden değil, Holivuttan mO
tehauıı getirelim. Dariilfnnwa 
bahçesini stadyum, darlllmeaailerl 
birer dans ıaJonu haline koya• 
lım. O vakit ne okuma buhram 
kalır, ne de bu mllessesenin ... 
lahı meselesi. Amerikalılar gibi 
davayı fÖyle hallchnit oluruz ı 
Ortadan kaldırmak ıuretile 1 

Acı litifelerden uzaklaşarak 
temenni edelim: Bugüne kadar 
sırasında müdafaasım iftiharla 
yaptığımız Darülfünun, hiç ol
mazsa konferans salonunu hafta
da bir açık bulundursun Ye teb
rin blltün mllnevverlerini .&a 
söylemiye, blltlln halkını da din• 
lemiye çağırlm. lıte hiçbir mu
rafı olmıyan Ye bir ıpor klllbl 
teşkilinden çok daha kolay bir İf· 

Çin de 
Japonlarla Çinliler Daha 

iyi Kapışıyor 
Tokyo 25 - Bir Japon Aske

ri tayyaresi Çinliler tarafından 
dllşllrlllmftşttlr. Bir zabitle bir 
PYUI kGmllr haline gelmiftir . 

• Lonclra 25 - Fransızlara ait 
imtiyazla mmtaka önlhıde barut 
ve mühimmat yllkln bir Çin maY
nası berhava olmUf, ( 40 ) Çia 
neferi k5milr haline gelmiştir. 

Şanghay 25 - Japon Sefiri. 
nln oturdup en yakmak tepb
bllsD akim kalmlfbr . 

Çin Ba,ıakilin:n lstifaSI 
Naaldn 25 - Şanpa1da t.. 

lunu Çin S..Yeldli iltifa ........ 

Akvam 
Cemiyetinde 

Ceaene 28- ( A.A. ) - C.. 
miyeti Ab .. MedUıl Çin-J..,_ 
ibtillfile m....ı olmaflar • 

Rela 11. P"ol Bonlmr her i .. 
tarafa teYciW keı&.. ederela 
Şangbayda yeni bir yanzm b.,. 
lam .. na 1ebebiyet Yerilmeınels 
için icap eden tedbirlerin ittib.a
mu taniye eylemiştir. 

M. Venizelos Londrada 
Paria- M. Venizelt» 6ğle iud 

Londraya gftmiftir. 

ispanyada Umumi Greı 
Lerida, 26 (A.A) - Umumi 

cı:~ alqam ıeç waldt bata 



Hemşeri Gözile 

''Yalova 
Türküsü,. 
Münasebetile ••. 

DarGlbedayüa Lir mllddetten
IMrl huirla11a11 operet "-8 •Ya
loft tOrkO.O,. il•indeld ilk tem
lllinl nu ettL 

Milh tıyatn ..,.u.ıaa ba 
..,, ptırda bir ,..um pterip 
mUYaffak olmuma hu NDat ip

in sibi ben de cam ı&nllldeD 

temenni ediyorum. Fak at ben ba 

temeDDide iken ba yeni {komedi 
mnzikal) iD bazı ~ fteleri bir ra· 
ıete ailtununda intil&J' etti. Oku

JUDC& donakaldım. Bu parça· 
lardu bir k181Dmı allmwıe olmak 
lzere yazıyorum: 

* Acem •tu bir pr1adaa: 
• Gece du;umda ,ardn. bir 

... hatwa Jdti. 
1"ahranda, IJ.handa pktur 

.... bireti.. 
Tamam piütiadadir Jirml 

~çb diti-
Kaşlar keman cle§i.1 Co~ 

•u teli. .• v.L. 
Dedi kodu: 

• Londradan mektup gelmq. 

Bu ıeneki Kraliçeye. 

Onu Lortlar kamarasına. 

Davat etmifler çaya.,. 

• Dedi kodu dedi kodu. 

Onun eti, bunua budu. 

Kim ne dedi, kim ne Kiydi? 
Kim kiminle hir yatakta 

IJUdu,. 
.. Ayol aldınız mı haber? 

Bir Çiall kadm milyoaer 

latiyormq evlenmek .. 
Abp ıitmeji Çine 

Şiflide bir küPlk Beyi 
Amu ıae lyl, amam De 

IJ'I. ••• 
V alna herke1 fikrinde aer-

beattir, fakat bana 1araraamz b11 
dereceye inmeye hacet yoktu, 

derim. Çok temcımi ederim ki 
• Y a1ova tllrklistl • nDn bestesi 

pftesinden çok, amma pek çok 

iyi olsun. Ve bilirim ki bir ope

rette Teya komedi mllzikaldo 
rtıfte besteden ıonra gelir. Fa· 

kat hunlarda aüfteain bu kadar 

•anasıı olması llzımf{eldiiin• 

dair bir kaid~ yoktur, zannede

rim. Bil!ki.s benim ifittiğim fran-

mca ve İngilizce operet -re 
komedi mnzikal prkılarmda 

sifteler daima hot • batta b&zan 

" hatta ekaeriya - ~k bot ola
rak intihap edilir. Giiftelerba 

hoşa gitmesi, balla eğlendirip 
hislerini olqana• ...m ma•af· 
faluyeti için elzemdir. 

JI Butonkll •adfete pe beHe 
yapılacak birfey ftl'Clar: u Yalova 
tlrkii.O" nh tenısiliai beş on gün 
claha tehir etmek, • hepsi blyle 

ile • ıftfteleri defi,tirmek ft 

milli tiyatromuzun ilk komedi 

müzikali diye ortaya daha iyi 
bir şey koymakl 

HEMŞERI • ----
Harpte Batan Vapurlar 
Kahire (Hususi) - Ebukir 

lıı . ı n nda bntan vapurların çıkar
' n .. ısJ takarrfir etmiftir. Çıkarılan 
· .. ,z bedelinin yOzde elli ikisi 

ımetc ait olacakbr. 
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lzmir Havalisi Tacirleri Araşit ithaline 
Nihayet Verilmesini istiyorlar 

lzmir (Hana!) 
Sanayide kulla-
nılan araşit Te 
diğer nebaU J•i
lann ithal edilip 
edilmemesi meı • 
elai. aylardan
beri uzayap gi-
den bir mOnaka
t• mevzuu oldu. 
Garbi Anadolu• 
da yağ iatihaal 
eden mıntakafar
da yapılacak ba
sit bir tetkik, H 

nclcrdenberi u-

doluda ıeytin

:ratı istoklan ı ... 
lalqmışbr. 

Vaziyet blSy
le olduğu halde 
aanayide bili ha
riçten celbedilen 
1afılan kullan-

mak, kendi ıaran
mıza çalışmaktan 

bqka bir fCY 
değildir. Eğer 

zayıp Kiden ba 
ma'eleye artık 

bir netice •eril
mek zamanı geJ.. 
diğtni anlatabilir. 

lzmlrde 6lr gal /a6rlhsında ngtl11 ~ılınl•r• 

nebaU yağlann 
memlekete it· 
hali menedili,..e 
hem barice 1atıl
Aııyan zeytinyağı 
lstoklan barcao
mıı olacak; hem 

Ba mes' ele hakkında lzmir 
mıntakaaı Ticaret Müdürlüğünden 
Ticaret odasından ve en mühim 
iki yağ tacirimizdcn maltlmat is
tedim. Edindiğim neticeyi ti>yle 
hulasa edebilirim: 

- uBundan beş, alh sene 
evvel bilumum nebaU yağların 
memlekete ithalinin men'i mcse• 
lesi mevzubahs edilmişti O za· 

man zeytinyatı fiatleri 70-100 
kuruş arasında muamele g&rOyor 
ve kimilcn ihraç ediliyordu. Gar-

bi Aoadolunun 25 • 30 milyonluk 
uytinyafı rekoltesinin kAmilen 

ihraç edildiği nmanlarda araşit 

yağının memlekete ithali faydalı 
görülmfiştil. 

Memlekete vaaatt olarak 75 
kurut retireo bir mahsulün 25 
kuruşa temini mnmkün olan bir 
işte kullanılma91 o ıaman için 
faydalı değildi. Bu itibarla o za· 

man araşit ve diğer nebaU yağ
ların ithalinde mahzur rörül
müyordu. 

Fak at ıtmdJ zeytinyağı flat• 
leri 35 kuru~a kadar dUşmfiştür. 
Zeytinyağı ihracatımız da eski
Iİne niıbetle çok azalmış; Aoa• -

de ıisam gibi, pamuk gibi, ay 
çlçeii sıibi mabıullerimizden ne
bati yağlar lstihaaline bir yol 
açılacaktır. 

Fabrika ~leten bir zeytinyağı 
tacirimiz, ıehrimiz Ticaret Oda· 
ıına müracaat ederek nebaU 

yağlann ithalinin menedilip edil

miyeceğini sormuştur. Bu fabrika 

aahibi zat nebati yağlann ithali
nhı men'i halinde tarlalar kira

lıyacak ve köylüye avans vererek 

aebati yağ istihsal edecektir. 
ADNAN 

Kon yada IAdanada 
·Umumi 

Yeni Bir Mezbaha Meclis içtimaı 
1 Muğla da 

y apbrılacak Adana, 25 (Huıual)- VilAyet 

Yol inşaatına 
Davam Ediliyor 

Konya, (Hususi) - Ş~hrimiz 
belediyesi fenni bir mezbaha in· 
tası için teşebbüse girişmiştir. 
Mezbaha Konyanın Şark tarafın· 
da Çayırbağı denilen kısımda 
yaphralacakbr. Fakat para me
selesi, bu tcşebbUıün fiil saha· 
ıına intikalini biraz yeciktirecek 
gibi görOnmektedir. Belediye ıu 
meseleıile de me~gul olmaktadır. 
Bu cıvardaki Dutlu memba su
yunun tehre getirilmcai dilşü· 
1aülmcktedir. 

Alaiyede 
Şayanı Dikkat Eir Dava 

ikame Edildi 

Alliye ( Huaual ) - iki ıene
denberi mefUiç bir halde 1atakta 
yatan bir kadın taraf mdan pyam 
dikkat bir da•a ikame edilmittir. 
Bu kadın, Hubahçe mahallesin
den Sabri Hocanın zeırceai Fatma 
Hanımdar. lclcllaya gire, Fatma 
Hanım bundan iki sene evvel 
hastalaamıt •• MüEtn l&kabı Ye

rilen Mustafa Çavuş isminde bi
risi bu kadına iğne ile bir madde 
tınnga etmiıtir. Kadın bo yüzden 
felce ufradağanı iddia etmekte ve 
Mustafa Çavuştan tazminat iste
mektedir. 

M. Atı• 

HHAliahmer Balosu 
lzmir, (Hususi) - Şehrimizde 

Hillliahmer balosu için h&ıırlık· 

lara devam edilmektedir. 

Umumi Meclisi dün ~ğleden 
ıonra Vali Vehbi Beyin riyase
tinde ilk içtimaını aktelti. Evveli 
izahname, ıonra da Daimi encü· 
men mazbatası okundu. Bunu 
mnteakıp reis ve katipler intihap 
edildi. Cumartesi ve sah günleri 
Umumi Heyet içtimaı, Çarşamba 
günleri de Encümen İçtimaı va• 
pılacaklır. 

lzmirde Spor 
lzmir (Hususi) - Göztepe 

Spor klübn konıresl yapıldı, kon· 
gre riyaaetine sabık mektupçu 
Şevki Bey intihap edildi. 

Muğla 24 ( A.A. ) - Mufla 
Marmaris yolunun yeni yapılan 

kısmında köprü •• menf eı!er 
ikmal edil mittir. Y •lnız f"aa 
ferşiyatı yapılmamıştır. Bu kı111m 
ıekiz buçuk kilometredir. Kulluk 
yolundaki tamir ameliyesi de 
bitmek üzeredir. Menfezler ikmal 
edilmiştir. Köyceiiz yolundaki 
köprll ve menfezlerin de ibalui 
bu ayın aonunda yapılacaktır. 

İzmirde 
Garip Bir Hamam Eğlen-

Gö nende cesi Tertip Edilmiş 
lmıir, (Huıuıi) - Cuma p

Kahteciler Şimdi Nohut ~ karantine hamamında eski 
Ticaretine Başlamışlar devirleri andıran bir hamam ile

mi tertip edilmiıtir. Hamama 
Cönen ( Hususi ) - Kasaba- yiblerce kadın mllllieri onar ku-

mızda bazı kahveciler kahve ruş duhuliıı lle g rmişler, kö-
fiatinin artma11DJ bahane ederek çekler ellerinde zillerle gece ya-
kahveye nohut kanıbrmıya bat- nama kadar pbek atmışlard&r. 
lanuşlardır. Kahvenin okkası 190 Kasten Yangm Meselesi 
kuruta satılmaktadır. Bir kısım lzmir (Hususi) - Kuten yan-
kabvelerde kanell •• somata 
da satılmaktadır. Bilhaua kanelA ım pkarmakla maznun UcuıJuk 
rağbet bulmuştur. maiazası aahibi Hüaamettin Bt:-

Ramazan olmak m6nasebetile yin muhakemesine devam edil· 
kahveler aaat 3 e kadar açıktır. miıtir. Gelecek celsede kaıar 
Sabaha kadar açık olanlar da var- verilecektir. 
d.r. Halk rec:eleri tombala oy- Muhbirlere ikramiye 
namakla vakit geçirmektedir. Adanada Belediyenin muhtelif 
Şehrimizin yegine sinemsı da Ra- rOsum kaçakçılığım ihbar eden 
mazao mGnasebetile haftada ~ mphbirlerdeo birine 72, diğerine 
defa ycoi film ı6İtermektedir. 45, birine 5, ve iki kişiye de 2 ıer 

... L~.&--~.....-::Jkra.n~"v • 
0 0 

Dair 
Vlncll •tlamlafhraa" " dal

.. .u.ı..tte IMaluadarmak ~in fayd., 
b n ll•çlarınaa bGyGk hizmeti oldu
.. lals&r kabal etmez blr hakikattir. 
Bu Obam iledir ki Dit Tabibi Ruht 
va .. k a., manzu• •• orijinal biı 
yam JHmııhr. Tababette Kakodilat 
S.-1 •ullen Ulca dair olan bu yan
.. karllerlmi:ıce de beyealleeefl 
l&aaaatindeylı. Dercediyorua 
Sin tarif edeyim, kuYYet, kudret H•ca 
Gerçi kokua fena, leuetl biraz acı 
Da flAç her mic1eye fttihaaver olur 
&a• içen mutlaka ınrbü:ı dilber ohn 
A:rml lrade•ini artbrsrmıt adamın 

ÇODld ee•elinını tanzım edermlf kanıa 
Yüz 4lrhem Hrmıaatı davmeli ~ayet 

ince 
Yb '1rbem alkol kabp bırakmab 

keyfince 

Yın.I ~ sin ba tarzda bir kap içinde 
kal .. 

Sarmuafın tamamen aAre•lnl alaın 

S-a kaha bir MH koJUp bed 
bilamell 

K......Wce aıkarak mayilnl aGzmel 
Sabala alqam bu aadan ODU' damla 

içmeli 
Demb slbl oharmq inaanın boynu beU 
Kakolllilet kullaama lilawa 1oktuı 

ltneye 
Sarmuatın •uyunu lndtr b8yle mtdeye 

Köylü Cigarası Çok 
Rağbat Gördü 
lzmir, (Hususi) - Burada 

k6ylil cigarası çok rağbet gördO. 
Eskiden fUnde dört kilo yenice 
cirarua atanlar şimdi bir paket 
sabyorlar. Hammefendiler, Beyler 
bile k6yl0 ciıarua içmiye bq
lad•'•· 

Edremitta Tifo 
Eclremitten blldirilditine gön 

iki ,on evvel bir tifo vak'asl 
r6riilmlf. airayetinin men'i için 
tedbirler alınmıfbr. 

Ballkesirda Spor 
Balıkesirde geçen cuma gün8 

yapdua futbol mllsabakasında 
ldmaa Yordu talama, idman Biri;ji 
t•k•m•DJ mağlüp etmiştir. 

Adana Mezbalıası 
Adana 24 ( A.A.) - Şehd 

mlzde yapılmakta olan yenl 
mezbahanın makinelerinin kurul· 
maana başlanmıştır. lki aya ka
dar ikmali nmit edilmektedir. 

Antalyada 
Aatalya, 24 (A. A.)- Umumi 

Villpt Meclisi 40 günlük de.

resini ikmal ederek dağılmışbr. 
Villyetin 1932 bütçesi 570,770 

lindır. Maarif tah9İaab 206,011 
Nafıa tahıisab 18 ve fevkalade 
luaamlan 192,063 liradır. 

lngiltereda Yeni GUmrUk 
Tarifeleri 

Lonclra 25 - Çelik, pamuk, 

ytlD, makineler, kimyevi mahsullt 

" kuaduralann yeni bir kara~ 
name ile on beş güne kadu 
tahdit gümrnk resmine tibi 
tutıalacağı bildiriliyor. 

Fasla MUsademeler 
Rahat 25 - Tunuf mmtaka

•nda kıyam erbabile bir mn
aademe ohtmş, bir zabit ve I~ 
ramıı t , raftan1-1uu,1UAU1Uı.ıaı.ı~~----' 
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Alemi ( Sigaset 

Rusganın 
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Gönül işleri 

_____________________ _.Hayalperest 

Sovyetler Japonlardan Şüpheleniyorlar Ve Dürüst 

Moskova 25 - lnestiya ga
setesi, Uzak Şark variyeti bak· 
kında mlihiın bUI yanlar ~az.. 

Al Bol . M• G•d• ? Kızlar 
H • manya şevızme ı ı ıyor • k.orii~:::.'!:. ır;:.,"! 

Muhzm Mülakat- J Hak?Jcatte basit~ f~ r~ndisincıe 
· •lhim n mudil bir gonli1 ma-

aııfhr. Diyor ki: . 
Uzak Şarkta vaziyet gergın 

/ar Arı~ .t.esı·n ;.ıe cerum~ .,auec0,or .. .~1r 'J • U4 hal çares1 ıoroyor. Bu kari.im 
bir laalde iken, Japonya Mançu
riyi ele geçirdikten sonra iç 
Mongolistana el atmıya haztrla• 
lllJ"ken ~e Şarki Çin şimendife
rine açıkça tecavüzde bulunar:-k 
beyu Rusları himaye ederken 

Berlin, 25 - Yalana. F,..... yiibek tahsil gönnllf, Anapada 
Baıvekili M. LaYal ile ılngilia bulunmuş, kendisine aaygı davet 
Başvekili M. Mak Dcnald va- eden bir makamm da ıahibL 
sında vukubulacak olan mülikata Bir vesile ile lstanbalda bulunaa 
burada büyük ehemmiyet ye,.a. bir daktilo hanımla gıyaben t... 

ektedir. Yakında Ceuewede nışmış, muhabere etmişler, fstan-
M. Brüning ile beraber ba zevat bula geldikten ıonra da g6riif-Sovyet Rusya. Japon hükumetine 

bir ademi tecavüz misakı akdini t a bulunacağı için ftç hiik11m~t mlltler. Karüm, tanışbjı hBDU111m 
reisinin vaziyeti orada ehemmı· fikirlerini beyenmiş, evlenme tek-

teklif etmiştir. Fakat emperyalist 
Japon matbuab bu teklifin red
dedileceği kehanetinde bulunuyor. 

yetle gözden geçirmeleri muhte- illinde bulunmuş. Fakat genç kıı 
mel görülüyor. evvela bu teklife İnanmamış, te-

Fakat Japonya, cihan efan A /manya Fransa minat. v~~· ceva~ aıamamq. 
• İkıncı bır defa ıstanbula ge-

mumiyesinin Japon siyaseti bak· 
landa •ermekte olduğı.1 bükmD 
küçnk görmemeli Y• bu efklrı
umumi1enin Japonyayı, en emper-

//e Anlaşmalıdır lifmd: ~e .g•yet ·~~ muame.ıe-
görmuş, ızdıvaç teklifmı de reddet• 

yalist devletlerden biri olarak 
tellkld ettiği unutulmamalıdır. 
Japan matbuatmın Sovyet tek· 
lifi aleyhinde ileri stırdüğll delil
ler glUfinçtiir ve birer bahane
dir. Bwıun bir zaruret olduğunu 
göstermek için Japonlann bugün 
heyu nısları himayesini ve 1918 
SoyYet Aksa71 Şarkındaki hA· 
diselere Japonyanın mlldahalesini 
lıatırlatma.k IAzımdır. 

Çin Hariciye Nazırmm istifası 
Naııkin 25 - Çin Hariciye 

Nazın, kendi tatbik ettiği ıiya• 
ntiıa Çin hllkimeti tarafından 
ftddedildiğini ileri ıDrerek istila 
etmiftlr. Cemiyeti Akvam içtima• 
anda tatbik edilecek olan itidal 
8İyuetiııin tebdili iç.in Çiııin 
Cemiyeti Akvam nezclindeki mü
messiline kat'i ve cezri talimat 
telgrafla bildirilmiftir. 

Almanya 
Bolşevizme Mi 
Gidiyor? 

Berlin 25 - Volkişer Beo
l»ahteria hqmuharriri ve harici 
aeselelerde Hitlerin murahhası 
•lan M. Rozenberg apor sara• 
Jlnda mtıfrit milliyetpenerlerin 
l>ir içtlmaında dlln bir nutuk söy
lemiştir. Tahdidi teslihat konfe
ransınm Almanya için yeni bir 
inkisarı hayal mevzuu bahis ola
cağım s&yliyen, Rozenberg: 

"- Fransız tamirat siyaseti 
Almuyada bolıevizimin inkipfı
• kolaylqbracakbr • demiştir. 

Berlin 25 - ~elt Am Mon
tag gazetesi, Fransa ile Alman
yanm tamirat Ye nnihlelif meae
~eler hakkındaki aoktai nazar 
ihtilAfları hakkında diyor ki: 

"Almanya tediyede bulunmak 
iktidarma malik değildir. Bu cihet 
mOukerat neticesinde tahakkuk 
etmek icap eder.Yung plimnm ıu 
veya bu şekilde olanı Almanya
yı yeni bir fellkete sevketmek
ten başka bir ıey yapmaz. T e
diye kabiliyetsizliğimiz hakkın
daki noktai nazarımız Fransa ile 
anJaşırsak muvaffakıyet kazana• 
bilir. Yoksa Fransaya karşı sert 
bir • Ha}'ll' " demek bir ae6ce 
yermez. Borçlar meaelesiaia hafi 
surette halli şarb Fransa ile ıti
liftir. Bu yoldan bqkua hiıi fe
llkete sürükler. 

Milliyetperver Bir Alman 
Meb'usunun lsüfaSI 

Berlin 25 - Prusya meb•us
larmdu Nasyonalist Graef milli-
yetpe.rvcrlerin parlamento grupu 
Reiainin Reisicümhur intihabı 
meselesindeki hattı hareketinden 
dolayı fırkadan istifa etmiştir. 

Bertin 25 - 16 yaşlannda 
mtıfrit bir milliyetpener millipt-
perverlerle komünistler •uanda 
vukua gelen müsademede maktul 
dotmüşUlJ'. 

== TAKViM=: 
(SALI) 
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San Salvador 
• 
isyanı 

Nevyork, 25 - San Salvador
dan bildirildiğia• göre birçok 
ıehirl~ri ete geÇlrmif olan ko
mlhıiatler ağır- zayiata uğramış
lar ve İfgnl ettilderi tehirleri 
tarketmİf}erdir. 

Esirler arasında asilerin re
Ul de bulunmaktadır. Bir tebliğ, 
federal kuvvetlerin bu mınta· 
byı tamaoıile marakabeleri al• 
tında bulundurmakta ve memle-

kette sük1ilı hüküm sürdüğll bildiril
mektedir. Birçok devletlerin harp 
gcmiltri sıitmiştir. 

Fransızlar 
Almanları 

Seviyorlarmış 
Zürih, 25 - Mösyö Kayyo 

burada bir nutuk ıöyliyerek ci· 
ban buhranından bahsetmiş ve 
istihsal ile istihllk arasında bir 
tetabuk vtıcuda getirilmeıi JQzu• 
muna işaret etmittir. 

Esaslı çare olarak tavsiye 
ettiklerinden biri de gümrlik 
manialannın kaldınlmasıdır. 

Tamirat "e borçlar meselesi 
mllna1ebetile de demiştir ki : 

Amerikaya lcarıı Avrupa 
mOşterek bir cephe vücuda ge
tirmelidir. Fransızların y6zde 

I

Puvankare 
Der Ki: 

Parla, 25 - Ek.selliyor gaz .. 
tesi, Puvankarenin • iki türll 
iffet yoktur 11 unvanlı makalesini 
neşretmiştir. 

Puvankare bu yazımnda ıun
Jarı a6ylemektedir : 

Den ekseriya söyledikleri ka
dar hukukşinas değilim. Fakat 
devletler arasında teati edilen 
imzalar efrat arasındaki imzalu 
derecesinde mukaddestir. Ve 
zannıma kalırsa biri her ıeyl 
mubah gören, diğeri ıerbeat 
insanlara verilmi~ s&n riayet 
ııre hilrmet etmiye mecbur eden 
iki tllrlil iffet olamaz. 

tsviçrede Komünist NOmayi,ıeri 
Zürih, 25 - Komibıistler dün 

Zllribte bir nnmayif yaplD.lflar 
ve birtakım hadiselere sebep 
olmuşlardır. Dört yaralı vardır. 

Cemiyeti Akvam Katibi 
Umumisinin istifası 

Londra 25 - BAlden Röyter 
ajansına bildirildiğine göre, sall
hiyettar mehafilde Cemiyeti 
Akvam Kitibi Umumisi Slr 
Erik Drümmondun, sene niha
yetinde istif.ısım Meclise bildi
receği haber verilmektedir. 

doksanı Almanya ile teşriki me
saiye ve bUtiin kinlcriD ıMSnd8-
r6lmesioe taraftardır. 

miı. Münasebet kesilmiş. Bu ar_. 
da daktilo hamm bir mektup 
göndermiş. Kimseıi.diğinden ve 
zaruretinden bahsederek (t50)1ira 
istemiJ. Para gönderilmiş. Bu
arada, kariime gilnde iki mek· 
tup yaııyormuş. Zaman ile bu 
hararet soğur görünmüş. Mek
tupların adedi haftada bire inmİf. 
Ama kendisine cevap yazılma 
a-ecikirse çok hiddetleniyor: 

" Eski alakanı kaybettin l .. 
diye tarizde bulunuyormuş. Niha
yet, bir mektubunda arkadqlık. 

Şimdi kariim soruyor -: 
Bu muadeleyi halletmek için 

birçok düşündüm. Bütün hal 
ıuretleri benim görlit tarzımdan 
doğduğu için belki phsi •e ih· 
timal hakikatten uzak şeylerdi. 

Siz ne dersiniz ? 
Mektup sahibi, · muadeleain 

btıtün esaslarını kurduğu halde 
asıl neticeyi çıkarmaya yardım 
edecek rakamı unutmuş, yani 
ıualini tasrih etmemlt- Onan için 
benim cevabım da umumi olacak. 

ilk izdivaç teklif edilen kız
lar, nadiren bu teklifi redded ..... 
ter. İstisnalar kuvvetli ıahaiyot 
aabibi ve kartısindakini ya 1e.
miyen, yahut ta kendi seviymfn. 
de telakki eylemiyenlerdir. 86yle 
bir teklif ilzerinde durabilealer, 
muhakeme edenler iae çok defa 
tecrübe görmllş olanlardır. 

Sizin evlenme teklifinize ret 
cevabı vermesi gösteriyor ki siz 
onu tatmin etmekten uzaksanız. 
Bu, bence, onun kanaatidir. Sizi 
kırmak istemediği için de dost
luğunu ileri sürüyor. 

Hakkında dürüst.ilk Ye hayal
perest sıfatlarını kullanmamı, 
bu hül<mün doğrulujıınu iapata 
medar olacak esaslardandır. 

Emri vakü kabul ediniz. Bfi. 
mem fikrimi izah edebildim mi 1 

HANIMTEVZE 
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t.şlangıcı, bir seyahat münase- kadar boşalmıı bir Wmae tmirini 
.. ti, bir siyasi makale. canım yapıyordam. 
ee istene o olabilirdi. Birçok RilzgAr )'Bpraklarda glalltG 
aevmlar iç.in bu mOkemmel bir çıkarıyor, bir fırtına 1ıwwwiaıu-
başlanf1çb. yordu. Bir müddgl klğıd.nma 

Ondan sonra Osttıne düşerek &mitsizce bakakaldım, •onra 
tnltalea yOrütebileceğim muayyen onlan katladım Te ağır ağır ee-
Wr mesele, bir insan. bir ıey ara- .bime koydum. Hava aeriııliJordu 
em, fakat bulmıya muvaffak ve üstümde yelek yokhı9 eeb-
olamamm. Bu nafile l'ayretlerin timi boğazıma kadar ilild.edim ve 
ertuıoda, fikirlerime yine kar- ellerimi cebime •oktanı. 5-ra 
pşalık geliyordu, beynimde bir- kalktım ve yürüdüm. 
çok düşünceler yanda kalıyordu, Hiç olmazsa bu defa, 1alttız 
kafam boıahyor ve hafif omuzla- bu defa muvaffak olahilaeydiml 
rımın Dstllne, muhtevası kalmamış iki sefer, ev aa.bibim kadına gaz. 
aibi dilfü) ~rdu. lerile benden e'I' ldruı• Ute-

Kafamın apaçık boşluğunu mitti ve bana kamhaııwww çıkar-
blltftn Yilcudümle hissediyordum, mak, sıkıntılı bir aelAm Yerdil&:ten 
._. kewH•e tepedea brnaia sema acele uvuımak difmllftll. 

o bakıp bir daha rasaelirsem 
•JDİ muameleyi tekrar edemiye
cektim. N-uaklrane ia.bat ver
dikten aoar• odadan çıkacaktım. 
&. böyle uzwa aıllddet devam 
edemezdi. 

Parkua çıkılacak kapuuıa ge
lince~ 6fk• ile kendisini bqundan 
•vdsğım ihtiyar cüceyi tekrar 
gö.rdllm. O esrarengiz gazete 
paketi. ııranın üstünde, ya-
mbaJında açık duruyordu, 
içi, herifin atıştırdığı türlll 
tilrln yiyecek ~cylerle dolu 
idi. Hemen ona doğru gitmek, 
6z0r dilemek, hareketimden do
layı affım talep etmek hevesine 
dliştllm. fakat yemek yemesi 
hem irkilti. 8vutuk pençelere 
l.eazeye• ihtiyar parmaklar, 
igrenç bir tarzda, §İtkin reçelli 
ekmekleri .sıkıyordu. Benim bu 
midemi balandarda, kendisine bir 
kelime e5ylemeden önünden geç
U.. 8eai ta111mada. kuru boynuz 

gibi gözlerini, yüzünün mana11 
değişmeden llslüme dikti. 

Ve yoluna devam ettim. 
ıBermutat her asılan gazete 

önllude durarak yürüdllm, ( İfçİ 
istiycnJer ,, ilAnını okuyordum Ye 

kısmetime işimi ıörecek bir ta
nesi çıkb. " Grönlaud ,, mahalle
sinde bir tüccar bir adam an· 
yormuş. Tüccarın adresini aldım 
ve için için Allahtan bu yeri 
istedim. Ben herkesten daha ka· 
naatkir olacaktım: Bu it için 
elli ör bol bir para idi, hatta 
kırk ör bile; bunun için taliime 
göveniyoıdum. 

Eve dönünce masamın üs
tünde, benden ev kiramı istiyen, 
yahut mümkün olduğu kadar ça
buk çıkmamı talep eden ev sahibi
nin bir teskeresini buldum. Bunu 
fena bir niyete atfetmemeliydim, 
arzusuna rCJğınen bana tevcih 
ettiği hazır ve sade bir talepti. 

• Gr6alaod .. ıokajmda, 31 

numarada, tOccar Kriatiye hita
ben bir talepname yazdım, urfa 
koydum ve bunu kötedeki mek
tup kutusuna atmak iç.in çı'kbm. 

Sonra tekrar odama dlSodam 
•e düşünmek için koltutuma 
oturdum. Karanlık tittikçe utı
yor vo kabolai•Jordu. Arbk 
dalgalara muka.-emet etmek 
güçleşmiye başlamışb. 

Ertesi sabahleyin çok erken 
uyandım. Gözlerimi açbğım yi\it 
ortalık hail karanlıktı vo epey 
sonra altımdaki aparbmanda ... 
atin beşi çalclığmı duydum. Tek
rar uyumıya çahşbm, fakat bir 
daha gözümü uyku tutmadı, git 
gide biraz daha uyanık bir hale 
geliyor ve bin şey döşiinüyordum. 

Birdebire aklıma bir tefrikaya 
ait güzel bir iki cümle, eşine biç 
biryerde tesadüf etmediğim ca
zip Oslüp buluşları geldi. Y atağ'ıma 
uzanarak bu kelimeleri tekrar 
ettim ve dikkate !ayık buldum. 

( Arkut Hl' 
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:ı Bir Muhakeme 
1 

Misli Nadir 
Görülen 
Bir Ahlaksız 

P.n. ( Hu:ı ı i) - (10) unca 
ceza mahkemesi bugOn (20) ci 
urm yarattığı, muhakkak ki na· 
dir, fakat mutlak ıurette me•· 
ast iğrenç bir erkek nDmunesini 
muhakeme etti. 

Ac:lamın adı Marinı Barnudur. 
8a adam ( l 9'l7 ) ıenesinde, bet 
,.ı devam eden bir tecrllbe 
devresinden aonr Matmazel Ca· 
mard adım taşıyan hafif meırep 
bir renç kazla evlenmiş, fakat 
ha kaclm meşru ıevce haline 
ıeldikten bir sene 10nra kocaııru 
bırakarak M. Ronzier isminde 
pk ıenfin ve namuslu bir f&pka 
taciriniD metresi olmuıtur. 

Garabet Başllyor 
Hiklyenia bu noktaya kadar 

elan lu1mıada bir fevkalldelik 
pktur. HerıGn g&rdOtBmliz ve 
lfittiğimiz maceralann tekrarın
a. ibarettir. 

lem prip aoktua bundan 
IOllra başlamıştır : ralhakika 
Maria. Barun zevcesini kaybettik
tea aonra bir taraftan mahkeme
,. mllracaat ederek talik istiyor, 

lbGr taraftan da kan11m alan 
il .. Ronzier • • bafVUrarak para 
talep ediyor. M. Ro.Wu de 
metreainin zevcine muhtelif cle
falarda eeman ( 227 ,000 ) frank 
ftriyor. le bu kadarla kala 
,.. iyi. 

Mariill Bamu daha fazla pıra 
•oparmak llmidile kanımın •ak· 
tile batka bir adamdan yapbğl 

eocata kaçınyor. ıeri vermek 
lçiD (50,000) frank Utiyor. Ar
tık bıçak kemiğe dayanmqbr. 
il Ronzier zabıtaya mllracaat 
ediyor. Polia memurlan herifin 
evine aittikleri zaman adamı iki 
laaydut ile mnzaker• halinde bu
luyorlar ve yakalayıp mahkeme
,. Yeriyorlar. 

iğrenç Bir Herif .. 
MıuiOı Barnu mahkeme sa· 

IODanda muJClm bir tavll' takın

mııtır. MOteessir garnnmektedir. 
Hatta vaktile hırsızlıktan, yatak· 
laktan, carihlikten dolaya Gç defa 
aabk6m olduğunu unutmuıtur. 
ll•amafib reİI habrlatb. 

Dama: 
- Rica ederim Relı Bey, 

'"8ılan bir kenara bırakınız, be-
aim un'atim hırsızlık değildir. 
6araP ticareti ile mqplilm. 

il&yl Ronzier 11kınbb bir 
azlJelteydL Başına ıelen bikl
PJI itidal ile anlattı ve bilbaua 
ı.,tlk bir doğruluk ıhtererek 
Barnuya ilk kııım parayı ODUD 

larafmdan talep vaki olmak1111n 
..-dJiini aöyJedi: 

Reia ı 
- Sizi g6rmiye mi ıelmifti? 
- Tabii 1 
Mahkeme salonunda çabuk 

aptedilen bir fillllıme işitildi. 
Reia ı 
- Tabii diyorsuna~ fakat bir 

sncm zevcesini elinden alan 
adama 16rmiye gitmesi, ile on
dan para alması, bilikiı tema· 
._ gayritabiJdir. 

M .. Ronzier ,, iD ..ı.tt1-

SON POSTA 

ıA 

Fen Aleminde 
En Kıymetli Eşyalannızı Bir Tarafa 

Emniyetle Bırakıp ~yuyabilirsiniz 
Geçen ıene Londrada bıı 

Şark aergiai açdmıtb. Bu . .ergi· 
de teşhir edilmek •e Türki
ye de dahil olmak llzere, birçok 
ecnebi memleketlerin mllzelerin

den çok kıymetli eıya ıetirtil· 

mitti. Bu eşyanın içinde çalın

ması aftç. ağır ıeyler bulundutu 
gibi, y6kte hafal, fakat paha-
da cok ap ıeyler de ..,. 
dı. Bunlarm ve bilbaua 
lraa tahtına ait mncevberlerin 
naııl muhafaza edilebileceği dil· 
ıllnGIOyordu. Nihayet bir elektrik 
milbendisi güzel bir çare buldu: 

MOcevberler camdu bOyGk 
bir sandığın içine •azedlldi. 
Sandığın etrafına da bir parmak
lık çekileli. Seyirciler mllcevber

lcri bu parmakhjın dışından ae,.. 
rcdeceklerdi. 

Fakat içlerinden biri meaell 

elini parmaklıktan içeriye dojna 
uzatbiı zaman aalonun dart k6-
ıeainden tiddetli bir çan aeai rel
meye bqlıyordu. Çtınld mOben
dis cam sandıfın içini huıull bir 
elektrik ziyuı Ue tenYir etmlftl, 
el uıandıtı zamu bu eletrik zi
)'UJDtD içine bir g&lge dllfOyo"" 
du. ba ıalge de başka bir cere
yan tevlit ediyor, ve bu cenyaa da 
çularm çalmumı mucip oluyordu. 

ln,Uiz milhendiainin kqfettiti 
asal cidden dabiyaneydi, fakat 
aer,t kapandıktan ıonra anlqılcb 
ki bu uul her vakit tatbik edi· 
legelmektedir. CihUJn fU veya 
bu ıebeple harekete relmemeal 
mOmktındnr. 

Maamafib Avrupa gazete
lerinde rördilğllmllze nazaran 
F erdind Dobosz adım taşıyan 

bir Avusturyalı mnhendiı lngiliz 
meslekdqının fikrinden ilham a-

ğ na ıare tehdide maruz kalma
dan verdiği paraların yekdnu 
( 90. OlOO ) franktır. Oıt tarafı 
kendisinden zorla almmııtır. 

Romire: 
- Talebini kabul etmeditfm 

takdirde derimJ kurşunla dele
ceğini 16ylliyor, fakat bu tale
binin 10nuncu olduğunu Ulve 
ediyor, mamaafib bir müddet 
10nra tekrar karşıma çıkıyordu. 
Bu 90D cibnle maznunu kızdınb. 

Barau: 
- Yalandır, tamamen y•lan

dır, fakat Reia Beyefndi ıiz ne-
den benim .aznme inanmıyorsu

nuz da onunkine inanıyoraunu ? 
Reiı: 

- M. Ronder'den 
frank aldıtJna11 oaııl 
yonunuz? 

o, 

Barnu: 
- Para verdiğini 
ben size aldım 

rum ki •• 

(227,000) 
bab edi-

aôyllyen 
demiyo-

Bu muhavereyi miltealnp 
bidiseye sebep olan kadın ça
jınldı. Giizel ve zarif görilnll
yordu. Herıeyden evvel sncl 
Be mOfterek hayat yapdığa ..,... 
larcla • feaa bir 11m'at ile ~ 

~ ~ 

larak, ayni tekilde, f aLt:at bozul-
mua ve itleınemesl mlmldla ol
mıyan bqka bir cibu ketf et· 
miştir. Bu cihaı rayrimer'I bir 
tel ile iatediğiniz bir maddey
raptedildiii ıaman, bu maddeye 
yaklaşılınc. tıpkı ndyo hopar
löri ıibi bir boparlon 

- Y etifin, imdat, hıra11 gel
di J diye bağırmakta, ayni ıa .. 
manda da irili ufaklı çan aealeri 
işitilmektedir. 

Marlih Barna 

gal ettitini itiraf etti· 
Madam Barnu : 
- Fakat bu san' ate zeTdml 

tanımadan evvel başlamııtım. 
Kad1n bu mukaddimeyq mtı

teakıp Masy~ Ronziein ifadele
rini teyit etti. Şantajın nasıl ya• 
pıldığını tafsilAtiJe anlattı. 

MariOs Bomu: 
- Kanmın ıebadetinJ kabul 

etmekte mazurum. . 
San herifi tutan poü. ... 

Cibazuı, iıtediğinia mı ddeye 
fU kadar yeya bu kadar yalda· 
ııldıjı zaman harekete gelmesini 
ayar etmek elinizdedir. Çan, 
lateneniz menubahı maddeye, 
iateraeniz bir 1a11tim, iıteneniz 

de yllz metre yaldaıtıiınıı zaman 
harekete ıelmektediır. Bu. aado
ee bir ayar meselesidir. 

A vuaturya bankalan bekçi 

murafını ualtmak için tlmdiden 
ba cihazdan birçok sabo al
mıılardır. 

Dercettijimiz resimlerden &ir 

1 

taneai ba elektrik cihazım gh
termektedir. ikinci resim ise bir 
tecrllbe eınumda abnmlfbr. Ba 
tecrübede cihaz bir kasaya bai
lamııtır. Kasamn başında duran 
cihazan mahterii olan mtıhen

distir. Elini kasaya yaklaıbrdığı 

zaman hoparlör ile çanların aeal 
if itilmekte, elini çektiği zaman 
da bu ıesler derhal kesilmek· 
tedir. 

J 
murlarına gelmiıti, komiaer: 

- Borestin yanında, kendisi
ni tuttuğumuz zaman zabıtaca 
mOeccel iki haydut vardı. Ben 
eminim ki M. Ronzieri bekli
yorlardı bir pusu kurmuılardı. 

Müddeiumumi ıiddetli bir 
ceza iatedL Maznunun vekili ise 

bir müdafaa yaptı: 
- Kadın bira evvel burada 

zevcinin aleyhinde bulundu. 
Çiiııki tevkifinden ıonra ıevclne 
dtlf man kelilmiftir. Fakat daha 
evvel M. Ronlİer ile yapmaaı
na rağmen berglln gider, eski 
zevcini garürdO. Demek ki onun 
hareketinde, ıayet bir hareket 
•ana m&şterekti, dedi. 

Mahkeme karannı gelecek 
balta verecektir. Fakat ıize ya
pılan tahminleri ı6yliyeyim; 6ç 
sene bapiı cezası .• 

Maamafih ceıamn bir ay 
ekıik1 iki ay faıla olu,unua 
ehemmiyeti yok, beni asıl meraka 
dUıUren nokta ıudur. 

- Möıyö Ronzier bu hldf.. 
ıeden ıonra metreal ile yaıa· 
makta acaba devam edecek mi? 

Ôğreninem ınnOo birinde 
abe de ltr•tirim. 

Kari Af ektupları 

Muğla 

Tütüncü/erinin 
Borçları 

Haca bakkal otla MellllHd 
lmzalile Muj'ladaa aldığımıa bir 
mektupta Mutia tGttıncOleriniD 
: ;nkalara olan borçlanma altı 
ay m .. ddetle tecil edilmcti iate
Dilmektedir. 

Mektupta deniliyor ldı 
.. Bankadan tlltOndllerimlı f20 

bin lira almıılardı. Bunun M bia 
liruım 6dediler. 35 bin lira bor~ 
lan kaldı. 

Şimdi mnddet bittiği için • 
tnnlerimizin yok pabUJna aabJ. 
muı lhımgelmektedir. Eier 
bankalar alb ay daha mtılılet 
verecek olursa hem tGtlln lira
atine, hem de tlltllnclller ı hizmet 
edilmiş olur." 

Lokantacı1arCemiyetineTef8kkdl 
Ben bir abçıyam. Umumi llRl

barebec:le dGtman kul'fUnile aya
ğımdan 7aralanm1tbm, zamanla 
bu yara azdı, ayağım kanpan 
oldu. Geçenlerde hastahanede 
bacağımı keıtiler. Para•a, ayak· 
ıız ve ıefil kaldım. Genç yqım
cla koltuk değneğile dilenmekten 
başka biç birteJ yapmak kabiJ 
değildL 

MeD1up
0 

olclufum Lokantacılar 
cemiyetine m6racaat ettim. Ce
miyetin Yardım NDdıj1 yetmiı 
beı lira sarfederek bana RD1 
bir ayak yaptırdı. Ynrtımeğe aı... 

ıınca bir vuife bulacaklanm de 
vadettiler. 

Bana bu lyllltl yapma c.... 
yete çok teıekkllr ederim. 

Arap camlılode m•ldmı AHMET 

Cevaplanmız 
Beykoıda Gnzin Hanımaı 
Babıettiğiniz mH'ele tamameo 

pblldir. Maalesef gazetede mn
zuu bahl edemiyeceğiz. AIAkadar 
makama ıikAyet ve dava ikamo 
edebilmek herzaman eliniıdedır 
efendim. 

Tebrik Telgrafnamelerı 
Milli pnlerde, bayramlarda. 400-

tumlarda, evlenmelerde bOyOklert
niıe, doatlannıu ynaeatınıa tebrile 
telgrafnamelerinl Himayei etfal Ce
miyeü nln • Şafkat.. te'graf kltıt• 
larlle ıönderini.. Bu ew'etle he• 
bOyOkleriniae •• doatlannıu 111111 
olduklan fule hOrmeti ıöatumlt, 
hem de bGyOk b.r ne,e rOnünde 
.tala himaye •• tafkatini:d bekllyea 
binleree yetime yardım etmlt olu,... 
ıunuı. " Şafkat • telırafnamelerl lau 
telgrafhanede yardır. 

Zekat 
Ve Fitre 

• 
Her Hn• oldup .. bl h .... 

de .. kat •• fiueler T·nu• 
Cemiyeti tetk'IAta •aaataılle top
lanacak ve ha1ılat Ta17are, Hl
mayel Etfal •• HilAllabmu C• 
mlyetlert ara11nda takalm ... 
lecektir. 

Ha•• ku•••tlerl-'d• .. ...,.._ 
alne •• hayar lflerlae )'ardıca 19a 
ıeklt •• fitre en rGıel bir .... 
aattır. Zek&t Ye fitrelerlmld 
Tayyare Cemiyetin• Yermek bir 
vatan borcudur. 

Fitre miktarı qağıda ı&t
terilmiştir: 

Ali Orta Edna 
K. K. K. 

Hurma 208 o o 
Ozüm 185 156 78 
Arpa 16 15 13 
Butda7 12 10 8 
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iyi. Meyva 
Yetiştirme 
Usulü 

Ba,.. badmleri .. ,.... ..,.. 
ret derecede b6yilk meyftleri 
flriir, banlann nuıl yetiftinbil
dipe hayret ederi&. Fakat ba 
tekilde •e ......ıa tabii Jaacmi
IİD iki, iç aliali. bliytik meyve 
Jetiftirmelı •olayhlda mlmkün
fir, balcınız auaL 

Bahçenizde elma •eya armut 
afaCllllS nr. Bunlardan güneşe 
ea iyi marm bulunam intihap 
edeniniz, Sonra büyük delikli 
Ww Iİfe alır, içine bir par
pa m koyar •• meyvanın 
lzerf ne reçirirsinlz. o 111retle ki 
meyYa mya temu etmelİll. Son
ıa fİfelÜD içindeki ıu tebahhur 
.tmemek lçia fİfenba atıma •la, 
... bpanum. ŞipaiD spadekl 

- ~ de o miktar ... nı •• 
edel'IİDİL On bq tin 10nra 
tabii .. mainin iki misli bllyl\k
IDtGncle meyve elde edebilininiz. 

F•kat koku1U •• tada bira 
aobu olur. 

Kitapların 

Küfü 
Kitaplarnnz.n amanla kllflen

eealne mlai olmak " &zdrleria
de blld olan nokta aokta leke
leri fidermek içia bu uhifeleri 
•ya bnfbnlmlf tabb ldoriyet 
poluJlllD ile .Ueniniz. Su)'UD 
ulak ftJll fazlalıjı lekelerin de

receabae ıöredir. Fakat içinde 
brbomt ............... clilckat 
etmek lbamdır. Bilh ......... ,.. 
falan tekrar mlimukatter U. ....... 

Yumurta 
Kabuğıınuu Faydas 

Blrçoldan yumurtayı kırdıktan 
llODl'll kabuğunu atarlar. tlalbuld 
JUmurta kabufu çok faydalıdır. 
Bir defa iyi d6vllmr7 711murta 
kaputu, kired olmayan topraklar 
için faydab bir sGbredir, ıonra 

hunu, dana Ye tavuklann yemine 
kanfbnraanız tavuklarda yumurt
lamayı 11kla,bnr, hayvanlarda da 
da ciier hastalıklarına kUJı bir 
tedbir almıı olursunuz. Fakat 
tavuklara Yerilea kabuklar iyi 
davOlmeliclir. Abl takdirci .. 
tawğa yumartladıfa JU1Durta11 
,_.e1c fibi feu bir tabiat ............ 

iyi Ve Ucuz 

Kozmatik 
Eter lmllalllJCWADd, •çlan-

811 için lnillanabilecejinia • iJI 
.. UCU1 ko1matik 1U olabilin 

Bir litre gill nyana ( 250 ) 
pam tatb, ( 125 ) gram aa badem 
tlhlp kanfbnmı" iki JUmarta 
alu Dlve ederek kanıbnmJ ft 

kullamaaa. 

Zeytinyatmın 

Muhafazası 

Zeytin)afım aamaktan ma
•mza etmek için ıişeye doldu
rulmut Jai ile tıpa arasındaki 

hotluta bir iki parmak yGluek
litinde derceti kunetli rakı kc.,. 
,.... Hifltir .. , olma. 

En ihtiyar 
Kadın 

Burada koıkoea 
reıminl gördOğünüı ka
dın dünyanın en lbti· 
yar kadınıydı Geçen 
•1• kadar Küba ada· 
ıında yaşıyordu. faml 
Martina Gomea olan 
bu kadın geçen ay <Sl
dü, Bu kadın bu koca 
dünyanan tamam 135 
ıene kahnnı çelrerelr 

~ :;L;::;: :-: :"" .. "=-;:---.1 
. . , .... ~ 

---

R•.W ............. .._ada .. Mr Hlatff. 
4"r. Ve Hı.cllai..,. aeruf .. betleri• 
•• blrWe ellal keldar•ıt e· arak .. 
wul7ett• ... 12 ........... ..... 
dunnalltachr. 

Çok Garip 
Bir Boşanma 
Hadisesi 

Midn• Ko,.,,.11& 
lngutennln en zenrin a11lza.. 

.Werinden Lort Northealc enella.I 
aene bir aktirisle evlenmipl, 
fakat Londramn kibar aileleri 
artık l.dy Northea adam tqamıya 
bafllUIUf olan bu iradına •• 
kocamna, mazili dolayısile bpt-
lanm •Ç1111Jorlarch. Aadzade Lort 
bu vaziyet k&l'flsmda kanaım 
terketmek mecburiyetinde kal-
m11 •• bir ta14k davaa ikame 
ederek aktiriıten ayrılmlfbr. Ak· 
tiriı te tekrar ıahneye dönmGf
tllr. Fakat tfmdi Nevyorlc ıaze
telerinde okudutumma sar. bu 
lcadm ba defa da. Am.,.-.._ 

e •• ., ttatanda 
lrlanclada tatuJ.. b• 
.. ;itin ~•ılan 
araaındald ••aafe 
llçillmOt " tamam 
( 4 ) ••v• ••ldlfl 
ha1retJe •lrGJmüt· 
tir. 

r \ 

• .. ,_ 
lll•?orta b "r ttyatre4a yektBferi .. 
la111a111ea benıdyea iç alet& Tanbr. 
L 78b. destlan Wle balan Wrl
hlrladea tefrllr ede..t,ertu. 

Amerikada litalganın 
En Güzel 

insan Bacaklarının Satıcı Kızı 
Manasını Buldular 

ŞimdfJ• kadar ıözlerin, ku
laklann, burunların Ye daha bir 
çok iman azuvlannın ifade et
tikleri •analara dair muhtelif 
keşifler yapıldı. Fakat bacaklann 
manalanna dair ben&s mOıbet 
birfeJ .aylenmeaütti. Nihayet 
bir Amerika doktoru bacaklann 
Jiunını ketfettiiial ileri ıllr-
mllf " bir ~ ifşaatta b..., 
luamaftal'• Da de. ktora ~re 
dlmclla • life gibi baca;. 0 1..; 
llllaalar sek& itibarile clij'er 

t hemcinsi.,... daima faik olur-
1 lar ljri bacağa olan insanlar 

teytanhla tok müsaittir. Bu gibi 
iMular cberiyetle hilekar olur
ler. vocacftlae niabetıe bacaklara 
lıahn olma kimseler 11k 11k hasta 
olerlar. Bacaklan v&cudOnlln 
yubn Jmmma nazaran ln1a 
olan ldmteler, yine bu Amerika· 
h doktora rare, ~ok haıia olur-
lar. Bu itibarla bu gibi imanlar 
eberiyetl• çok zengindir. 

GDzleri Kör Olmuş 1 
Geçenlerde Nevyorkta atır 

bir hutahktan aıea bir adamın 
61meden iki giln evvel g6zleri 
birdenbire k6r olmuştur. Doktor
lar bu hAdiseye (Göı felci) de
mektedirler. 

maruf zenginlerinden birile evlen
mlftlr. Şimdi Mlldrel K~ .............. 

,,,,,,,,,,_, 1t1,,,.a Nloo,.. 

Burada resmini gGrdGilnO. 
irs, İtalyanın ea pzel aabca..-.. 
llillno tehrinde bir perde tica
retaneaiade çalışmaktadır. Marya 
Nivorya iamini tqıyan bu .azeJ 
1abcı lnz 60 kilo .. kletladecllr. 
G&zleri koyu elA ve 1açlan 11-
yabbr. Ayni zamanda alllDD ıibl 
bir boyu nrdar. 

Ba kızcap ltalyadald ,ozleı
ce 1abcı kız aruanda geçenlerde 
yapılan çok eiJenceli bir mU.
bakada en fazla rey kazanmak 
auretile ( Sabcılar Kıraliçal ) ilAD 
eclilmiftir. 

Sekiz Ağaç Bir Arada 
Almanyada bir n' batat mOte

ha•• kaysı, erik, armut gibi 
muhtelif cinste ıaeklz tane meyve 
elalana tek bir ağa~ ı&•deai tbe-

rlM ••amaya mavaffak ohbutblır .. 

f { Dünya Gari"'1leri 
1 -

Otuz Dört 
Dişi Bulunan 
Bir Adam! 

Oç bacaklı, dart r&zlü ..,. 
tek elli çocuk doğduğunu .. 
ilk ifitip duruyoruz •• bunlara 
ıaribe ilmini Yeriyorn. Fakat 
dftnyada buflne kadar oba 
ikiden fazla diti olan adam 
bulunduğunu duymamlfhk. Nitaa-
7et bir Franm pzeteai bize ha 
ıaribeyi de lğretti. Balama 
Dalll: 

Amerikada kırmm derili • 
damlar arasında uzun mtıdden
beri tetkikat 7apan bir feylesof 
yetnıiı bet yquada bbı adama 
teıadnf etmiftir. 

Bu kırmm derili adamın at-
11nda tamam ohu: d6rt tane elit 
Tardır. Fakat adamın lhtiyarbp 
na ratmen elitlerinde a afaalc 
Pbilk me•cut deiildir. 

Amerikalı feylesof bu ketfini 
anlatırken diyor ki ı 

H Ağzında ta111am otu dert 
tane difi bulana ba adam 6 
dylerken mlfldlllt çekmektedir. 
Fazla olan iki dit klpek clifie. 
rinio yanında tGremiftir ft cliiw 

diflere biç benzememektedir. 
Bu fazla elifi• tamam yirmi -. 
ldz yqındaaberl ba adamın at
smcla ...,..;ı.. durmaktadu •• 

Altmıı Beş Kere 
Hastalanmıfl 

Be.lçikaaın k6çt1k bir kwb. 
IUKla elli J&flllcla bir adam ~ 
dır. Bu adam klaedir. Bayıp • 

... 1akab 1oktur. Bugilne kadar ta
mam altm11 bet kere hata 
olmak mretile butalak rek.._ 
kmmftır. 

Hemea ...__ "8ttlll l•l I 
... ahlda ıeçiren ba ..... 
adamcağızın tatulmadıjl buta•ı• 
blmamıfbr. Zatllrree, tifo, kml 
Te bunun aibi en ajır bastabll
lan aınmden kurtulmak aaretile 
atlatan bu ihtiyar Belçikalıya 
... Azraill mailOp eden adam • 
ismini talmuflardar. 

iki Defa Mezara 
Girmiş 

Cenubi .Amerikada Arjaatia 
hnldlmeU dahilinde ufak bit 
kayde yqh bir kadın J&f&lllÜ
tadar. Bu kaclmcatı• bugtlae 
kadar iki defa &lmGt, mezara 
1&mnlmnştBr. 

Bir defasmda ani bir bip 
ıaektesi neticesi &len ba bet.. 
defnedilmif, fakat peeleyln ...,. 
zardan gelen .aler Ozerine bekçi 
hWdlmete haber vermif ve maaw 
açıbnca bchma laeaa. llmecllil 
_......,.. hlluwr dlnyaya iade 
eclilmlfllr. Doktorlarm muayen.ı 
11etiCelinde bip sekteahaden ildi 
diye pm&J. bu kadımD ... 
tutma denil• pldlcle ba,.._.. 
meydana çıkmafbr. 

ikinci nk'a daha rartp ... 
mafhn'. Kadmata• Vebap t. 
tulmUf " cleria bir bayğmlala 
devral geçirmiştir. Doktorlar 
bdmm &ldUğa hakkında n~ 
lar vermitler •e ı&mlUmo,ıar.F .. 
kat uadan iki aaat reçtikt• 
10nra ıneıardan yine iniltiler ,.a. 
meye başlamııhr. 

Tabii derhal yeti,Herek kadı• 
çıkarılmış. eYİne g3t0rtılmllf " 
bir milddet soma iyi olmUft.. 
Şimdi dipdiri yaıam:ıktadır. 

Tuhaf ıcy. Bb yanhılıkla W. 
defa ı&nlllen insanlann hikt)'e" 
linl çok lptmqtik. Fakat .,_ 
jelli c1a,.,orm. 

1 
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ÜçüncO Murat, kadınla a!l
kadar olmadL Fakat çıfıt keli· 
mai ona, babası San Selimi ha· 
brlatmışh. Bir zamanlar o aarhoı 
padişah. alelide bir yahudinin 
meclubu ve maıhuru idi. ( Y asef 
Nasi ) denilen o çıfıttan gece, 
ıllndüz ayrılmudı. Hatta onu bir 
kilçllk kıral mcnzelcsine çıkar-

mak için Kı bnı adasını ıaptet
lirml~ti • Nul kıraJ olamamıJ
A kabahat Sipahilerin idi, 
San Selimin deiildl. O, Nuiye 
Yerdiği s6zD yerine getiremedJ
pdea dolayı gllnlerce elem 
çekmifti, iiznlmllıtfi, için için 
atlamqtı. 

0çOnçt1 Murat, ba hahranın 
tevkile Usta Bohora adeta mu
habbet hlsıl etti. Babasının Na• 
ılye olan söz borcuna, başka bir 
tekilde olsa da, bu çıflta &diye
rek oğ'ulJulr yazifeaiııi yerine 
retirmeyi kurdu • 

Fakat ne yapacaktı? Kıbru 
Dtıkabğını detil, lsam ada Bey· 
tiğini de ba herife Yeremezdi. 
86yle bir bahşiş, sipahileri yine 
harekete getirirdL Binaenaleyh 
aakalını karıştıra kanşbra dn
ıtındtl, Ye Usta Bohora iyillp 
rapmayı ileriye bırakarak Sipahi 
Ahmcde teveeccüh etti: 

- Hele oturun, aize sora
caklanm var. 

Yoldqlar, yere ıerili neflı 
halıtana nattıne oturdular. Hepmi 
dis çökmOftll. ellerini dizlerine 
koym11flardı, bir Sipahi ve bir 
Yeniçeri içia b6rmet yaziyeü 
bundan daha fazla olamazdı. 
Ytızlerine, tabiatten dıpn hatlar 
~zmek. g8zlerine riyalı bir taab
btıt manası doldurmak onlarm 
elinden relemezdL 

Yan gelip oturmak, bağdaı 
kunaamak, bu temiz yürekli 
imanlar içia edebin ıon haddi 
Ye son merhalesi demektir. Ayni 
umanda tavana. ocağa, fİrvan· 
lara hayran hayran bakıyorlardı. 
Pek alışkın olduklan bir yerde 
oturuyorlarlDlf gibi tabii ıarD· 
atıyorlardı. 

Fakat Usta Bohor, bir hDnlclr 
•ecu.iniD ne demek1 olduğunu 
re meclislerden pek kolaylıkla 
mezara geçilebileceğini • kulak 
dolgunluju sayesinde - takdir 
etmekle beraber aaloodald lhti
ıama kayitab kalamıyordu. Çini, 
ralclız ve ziya. zavalh Bohorun 
ıözlerini detil ruhuna kamqbr
mıtb. Gerçi hünkinn yüzDne 
bakamiyorda. Ukin onun belin· 
deki hançere, üstündeki entariye 
dizili elmular çıfıtcağız1a kirpik· 
!erine intikal etmi, gibi göz be
bekleriode kuvvetli bir pırılb 
yardı. 

Usta Bohor, meyhaneciliğe 
baılamazdaa evvel dindar bir 
1ahudi olmak istcmif Ye Tenat 
okumutlu. Mukaddes kitabın ulü
biyete uübuvvete ve ahirete 
dair olan bahislerini o sırada 
tabattnr etmemekle beraber 
Peygamber Sn1eymanna yaptır
d ğ'ı mabetle saray biklyeleriDI 

( Bat tarafı 3 GncD sayfada ) 

Bunların araıında jan Ukok i .. 
mindo bir Fransız mühendisilo 
bej mantolu çok güzel bir da 
kadın vardır. Bu kadın biitün taz
yiklere rağmen ismini a6ylemek· 
ten imtina etmiştir. 

)#.. 

Lökok Kimdir? 
Bu malümat llzerine Pariste 

tahkikata bqlanmq Ye birçok 
heyecan verici hadisat ötrcnil
mif tir: 

Evvelemlrda Lökok Pariıte 
RicheJya oteli mlidiiriinlln kayın· 
biraderidir. Bu otelde oturmak
tadır • Fakat mühendia olduğa 
için ııksık seyahatler yapmakta
dır. Maamafih kendisinia komll
niat ajana olmasına imkia g8rnl· 
memektedir. Habra gelen ihtimal 
pdur. 

Lökok elyevm Pariste yaşıyan 
Çar taraftan yüksek riltbeli bir 
Rus %abiti ile tanışmıştır. 

Bu zabitin zevcesi ile kıd 
komünist bükümeti tarafından 
fidyei necat olarak Odeaada ab
konulmuşlardır. Zabit zevceai ile 
kızmı kaçırmak için Lökoka 
bnyük mUklfat vadetmiıtir. Bina· 

enaleyh Lökok Sovyet idareai 
ile münasebete giriımiı Ye bu 
kadınlann kendisine tevdiine ma-

kabil Agabekofu cebren R ..... 
yaya gMllrmiye yardım etmeyi 
teklif etmiş olması habra gel
mektedir. Fakat bu, bir rivayet
ten ibarettir. Hakikat henllz an• 
lqalmamışbr. 

Agabekof Kimdir? 
Cebren Rusyaya götnrOlmetıl 

menuu bahsolan Agabekofa ge
lince; hakiki adı ( Aroutnof) dur. 
Sovyet hllkimeti tarafandan Şark
ta Sovyet teıkilitmı idare etmek 
vazif esile 929 da lstanbula ıön
derilmiştir. Fakat latanbalda la
tillz aefareti memurlaı-•daa Mim 

\ 
l.abel Streater isminde bir lngt. 
liz kızını mevmİf, bu kızın teıvi
klle Soryetlerden ayrılmıı, Sov-
yetler aleyhinde ifşaatta bulun
mUf Ye idam~ mahkum edilmiştir. 
Tutulmak iatenilmeıinin aebebl 
budur. 

Sabık Halifenin Planlan 
Meydana Nasıl Çıkb 
( Baıtarafa 1 lad sayfada ) 

Bu hafta lnptereaia bDyftk 
resimli mecmualanndan birinde 
'Fallian. J. Malda imzaa Ue bir 
makale çıkmlfbr. Bu makale: 

- •Peygamberin mantosuna 
kim giyecek? Serlevbaıım tap
maktadır. içinde billfetin ilguua
dan aonra bu mesele etrafında 

kabaran iştihalardan balı.edil
mekte, hepsinin kısa bir tarilı
çeai yapılmakta, ye muhtelif se
beplerle bu ifbhalann yarım 
kaldığı anlabldıktan sonra: 

- Fakat timdi "250., milyon 
Müslüman için yeni bir halife 
bulundu, denilmektedir. Muharri
ria s&ylediğine bakarsanız: 

- " Bulunan ut bir delikanh
dar. Günün birinde d6nya111n en 
zengin adamı olacaktır. Bu gen
cin adı ( Sahipzade Navvap Azan 
Coch) dur; Hint prenaleriııin en 
b6yllğil ve en zengini olaa Hay· 
daribat NizamJDm oğludur. Ba-

bası 6ldDğii zaman kendisi
n• senede on milyon inıiliz 
lirası •ıridat kalacaktır Te 

Hindistan için mühim nokta, 
(31) parça topla sclimlanacaktır. 

Fakat... Fakat bu delikanlı 
el'an tereddnt etmektedir • ., 

Karilerimiz tabü dikkat et· 
mitlerdir. Bu, mevzubahsolan zat, 
sakıt hali.fenio damadı, Dilrrll-
fdıvann kocuadır Ye anla-
fdan Abdnlmecide Haydar-
battan gelen altınlar ne hafif 
tertip bir ı>f'Opa(anda bq-

Kh.ıamı• • 

.... Bu Pe11emba Akşamı M A J 1 K sinımasanda ~ 
Y ddızlar Y ddw 

8 1 L L 1 E D O V E 
ıengin ıaahnelerle dola mkallde neşeli bir operet olu 

BOYALI MELE K'te 
konatacak, ıarkı 96yliyecek Ye damedecektir. 

Y annki Çarşamba alqamı 

MELE K'te 
TRISTAN BERNARD'm en eğlenceli komedisi 

AŞÇI GÜZELi 
Artistleri: MARGUERITE MORENO 

JEANNE HELBLING • PIERRE BERTiN 
Şu buhranlı umanda aranılan KAHKAHA ile geçecek bir suvare. 

Gördüğü fevkalade rağbet v~ talep lizcrine 

MAURICE CHEVALIER'nin 
En Yüksek Eseri 

ŞEN MÜLAZIM 
Daha birkaç gün yalmz 

EL HAMRA' da gösterilecektir 

" AŞK HUL YALARIM • 
Namındaki bDyGk l.Daa7ol Opel'etl fllmla .. w 
CONCHITA MONTOOURO lle pim-..... 

Yeni Delbi 25 - Hint v.a 
umumlai, teıril mecllal açarken 
bir nutuk söylemiş n sillhm 
itaatsizliği ortadan kaldırma,. 
umettiiüıi beyan etmlftir. Ba 
hareket denm ettikçe pddet 
tedbirlerinin hafifletilmaine U.
kAn yoktur. 

Kongre Ud.tcrinl kanuuas 
hareketlerinden yazpçinnek lçla 
elden relen herıeyin yapıldıiım 
fakat fayda yermedip de izah 
etmiıtir. Nihayet demiftir ki: 

Konıre doiru yola girmezse 
bu memleketi tatlılıkla idbe 
etmek mlimklba olmayacaktır. 

Y"me iktıaadi nziyetten 
balıwlen umumi vaD Taziyetia 
mükemmel olduğwaa Ye büttm 
pyretı.ia lnslliz liruile •ıla 
mtbıawheti olu rubyeyl muha
faza oldutuna kaydetmlftir. 

• Lu1maY 25 - M.ııman 11-
derleri konferansa, Y unrlak 
masa konferanamın melraadım 
temia •tmedijiai Ye bllkOmet 
Mtıalllmanlana amılarim tatmin 
ettiğiai lbildirea bir beyanname 
nqretmedikçe pkin bir boykot 
yapılm•u• brarlqbrmflarchr. 
Bu karardan mom:a iki aza p~ 
testo ederek salondan çıkmıılar
dır. 

Par is 
Beynelmilel 
Merkez Oldu 

Pari• 25 - Bu dakikada Pa
riı muhtelif ecnebi devlet adam-
lanmn telikl merkezi addolana
bilir. Bulgar Başvekill Mupnof, 
Yanan Bqnkili Venizeloa, Hari
ciye na2ırlanndan Zaleaki, Zalata. 
Branko ve Prens Kira burada
dırlar. Bo münasebetle Paria. 
Beynelmilel para meseleı.t.ln 
bir merkezi haline gelmiştir. 

Bmılann çoğu haradan, T ah
didl TeSlihat Konferanaına ride
celderdir. M. Venizeloala dit• 
bir kısmınm bir latikraz içiıa 
ıeldikleri a6yleniyor. 

Cemiyeti 
Akvamın 
Vaziyeti 

Paris, 25 - Gueteler, Çin · 
Japon ihtillfı ve Cemiyeti Abam 
KAtibi Umumisinin idifası dola
ygile, Cemiyetin 66 ıncı içtima 
dewainde birtakım •ürpriderl• 
karplanacajuu yumaktadarlar. 
Pati Pariziyen guetai. iatifua 
musarren menuu bahıolan Kle 
tibi Umumi Erik Durummaadm 
Tahdidi Tealihat K.onferanım• 
nihayetine kadar YUifesi ........ 
da kalmallDID lhım oldat-a. 
mumaileyhin AksaJI prk ...... 
lelerinin mllzakerem eaı-ıla 
M· Hendenonun yamnda aullalL-

BeynelmileJ Borsa Murahhas· kak bulunmaa icap ettip.1 1ıa,. 
detmektedir. Jurnal guete.I. 

lannın lçtimaıl ı Çin • _lapon lhtillfı11111 lçhaclea 
Brlbel 25 - Belçika bora kolaylıkla çalalamamemaa t11 Dl 

murahhulan ile birçok ecnebi etmektedir. __ _ 

hona murahhuları gayet ketama· Tunusta Sekiz ltalyının Tnkifi 
ne bir ıurette burada toplaa- T 25 ltaı ·-..ı__ _._ 

_ 1_ b lif eml unus - Jauma •-Dllfbr. Bawar, mu te m e- b. .d · ı· k -'-· 
k tle 

• . ti . . arn .. nak- ır ıemı en gız ıce araya ~-
e ruı vazıye ermı ı ..-- k . ti ki it-'- .. _ . ma ıs yen ıe ı - 7 an • .__~ 

tedirler. ta tevkif edilmitlerdir. 

lam1fbr. Vakıl TOrkiye için bir 
halife meselesi yoktur Ye olma
yacakbr. Fakat kinini bir ttlrl& 
unutmayanlar karf1B1nda her n· 
kit g6zlerimid açık bulımdurmak 
nılfuaiaclir. 

Kaçak et almayınız. 
Parça et almayınıa · 

Çünki hastahkhcbr. 
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Prens Dögal, Sefirin Kansını Koluna 
takmış Adeta Uçuruyordu! 

Benim Kolumda Da Kıralın Kızı Vardı 

rwdLt ZIYA ŞAKIR 
H•r laklcı mahfuzdur 
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AhdnJhamft, yine nezleden 
ti'<Ayet ediyor. Kulapda bir 
ı&rüJto, ceneainde de mlz'~ bir 
ajn 'AnDlf. Bu.gO.a Gatilate iki 
defa (Aapirin) aldL Bir miiddet te 
•cak su buhan kokladı. 

lngüiz ve F ransızlann Seli· 
Dile asker çıkarmıya devam et· 
mesinden Abdülhamit endişe 
ediyor. (Kavala) ve (Decleağaç) a 
da asker çıkardıktan ıonra ti· 
male doğru ilerliyerek Alman ve 
AYUSturya ordu'.annm latanbula 
relmelerine mani olacaklanm 
tahmin eyliyor ve sonra fU mil· 
taleada bulunuyor: 

- Siz, lngilizleri bilmeainir. 
Onlar, ne bin oğla hin bir 
millettir. SelAnik ye civarında 
bir fey yapamazlarsa bile o ta
rallarda yerleşmekle hiç olmazsa 
aulh maaasında fazla bir istifade 
temin etmek isterler... Şimdi 
mevkii iktidarda bulunan parti, 
hbim tlilfmanıamchr. Maamafih 
bunlarm içinde bizim i)'iliiimiai 
clilfllnenler de Yardır. ( Glacbaton) 
an doatlanndan Ye onun fırka
llDID ileri gelenlerinden bir adam 
ftl'm. Adına ( Dilki ) derlerdi. 
Bu adam bir zamanlar lngUtere 
Hariciye Nezareü mllateprlı· 
fında bulunduktan ıonra is-
tifa etti. Marsilya dvannda 
emlAk Ye arazi alarak oraya ff!Jf
lettL Bu adam, halis bir Tilrk 
muhibbi idL Bir buçuk iki ıene
de bir, lstanbula gelir. Benimle 
ıarnşnr ve (ahvali Alem) den bah
sederdi. Tuhafı nerede? Bu ada· 
mın en bliyük ıiklyeti logilizler
dendi. 

Birçok noktalarda İngiliz 
.Iyuetinin aldandığını iddia eder
di... Bugün lngilizler, (mecburi 
hizmeti askeriye ) den balılecli· 
yorlar. Halbuki, bu adam daha 
o zamanlar bu meseleden mun 
uzadıya bahsetmiş, balta bu 
huauata bir de kitap yazarak 
parllmentoya vermişti. Parllmen
to, l>u kitabı okuduktan ıonra 
(Miater Dilki) Dİll fikrini reddetti. 
logllizler çok garip dOfllncelere 
binaen askerlikte mecburi hiz
meti kabul etmezler. Lomm ga
rlUdDğll takaırde hep birden 
sölllllO 1ualarak memleketlerini 
müdafaa edeceklerini ve1.a..t 
para ile ıannllü asker tophyarak 
Yatana mlldafaa ettireceklerini 13y
lcrler. Bence bu fikrin ikisi de 
ea]mtbr. Askerlik, talim Ye ter
lliye meaeJesidir. Uzun mOddet 
ukerlik etmemif bir adam, bq 
on ıtınlnk talimden ıonra harbe 

Matbuat Balosu 
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MAKSİMDE 
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girene, bilmem ondan istifade 
edilir mi ? Bir de askerlik, 
vatanperverlik hislerini arttırır. 
Asker karavanasından çorba iç
memiş olan bir adamın, i~ bir 
ntaoperYer olacağına kat !YJen 
kani d:t~!:,,. Buna binaen 
ben çocu küçük yaştan 
asker yapardım. Evveli alaylar
dan birine neferlikle kaydettirir, 
tahsil ve terbiyeleri için refakat• 
lerine zabitlerden iyi muallimler 
verirdim. Çocuklarımdan eberisi 
bu ıuretle nefer olarak orduya 
kaydedilmiş, ıonra maaile terfi 
ederek onbap, çavuı ve Dİ· 
bayet zabit olmuılardır. Av· 
rupanm birçok hftkftmdarlan da 
•J'llİ aaretle hareket ederler. 
Yalnaz lngilizlerde bu hevea J~ 
tur. Onun için lngilizler lilAh 
kuvvetinden ziyade siyasette hile 
ve desiseye mllracaat ede ·ler .•• 
Gelelim g8nfillfl askerle vatanı 
müdafaa etmiye... Doğrusu buna 
akhm ermez. Hiçbir İDsaD ta
aanur edemem ki beş on para 
için hayabnı feda etsin. 
Vatan duygusile göğsünll dilş
manına geren bir aakerle, para 
batın için askerlik eden bir 
IJÖnüllüoiln kıymeti bir olur mu?. 
Sonra, lngilizler miistemlekit 

askerlerine ~e ~k okadar gftven· 
memelidir. ~ .ıanada la'1i9 
t.,mzı... brtl ~ • bclar 
malıabbetleri 1.w-. Hatta bam 
m&stemleke •Wi 'nln. laıilblel'
den nefret ettijiae bnü- •• Ben, 
lngilizlerha Jalms Wr fe1)erini 
çok betenirim. ValaA ...... dGf-
mamma ••ma, ...... - .ayle-
rim. laıllizl.m ea lalylk mui-

. yetleri. ( ıc. ... ) itaattir. Bir 
polia ... ..., ..... ld klclclk 
değnefi blclnrala 

- Kanan aa_..L. 
Di,. ltaret etti .... ....... 

ela ,.. .. ldtl ..... •111 ltiru 
o poli1e itaat ..... ÇIDld. ... 
lniJade, .... ............ 
adiıbe JapalcTıjma dair Wr ka
naat Yardir • l.pterecle 
mahkeme reiai n azalan 
(Kaydi hayat) ıartiledir. Azlolu-
namazlar. OnJana içtihatları " 
blntıkümleri, (Kanan) dur... So11ra, 

gilizlerin hllkllmdarlanna kuta 
da aoıı derece 1ı1rmetleri Yardır. 
lngiliz hlikümdarlal'IDID aalilıiyeti 
pek mahduttur. Her teye kar..
mazlar, beW batlı vuifeleri. par-
llmentoaun kararuu tasdikten 
ibarettir. Bunun için lngiiiz hll· 
kllmdarlan (Gayrimes'ul) dllr. 

Arkan •u) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• 

Sögligelim ... 
.. .. 

Size Tabiatinizi 
H0SN0 EF. ; Maaliyet 't'e ' 

vazife endişe· 
ıioi tqır, unl 
ve gSrrD lıi
Wında kendi
liğinden bir 
ıey illvesine 
taraftar dep· 
dir. T qYilc ve 
telkinlere UJ" 
aallık g6aterir. 
Muamelesinde 

bile ye şeytanete sapmaz, cesa· 
reti medeniyesi zayıft r. Kendini 
gösterici nilmayişklr hareketler
den, f&rlatanhktan ve allyişten 
hazzetmez. Tevuua Ye aadeliğe 
mitemayildir. 

• ~ Malba11ca KAMiL 
BEY; Ne,eli 
Ye ..,..tdır. 
Y•lnızhlrtan 
•kalır, dalma 
bir aradaall
mek Ye + 
lenmek ister, 
meralimper • 

nr.clir 1 kadın
lara fazla kom• 
pliman rapar. 

Şaka11 Ye muzipliği aever, ceaa
rete, mtlcadeJeye, sOrGltQ •• kaY. 
laya müteallik ıcylerdeo uzak 
kalmak ister. Kararlannı aür'atle 
yerir ve icabedene aynı •lr'atle 
tebtil eder. 

Fotofra/ Tahlil Kapanana 

11 lnd Sayfaımzda bulacakunız. 

HALiL HiLMi BEY 1 Girıia 
Ye IOlntJ.aa-
clır ......... 
acele kUlfb
nr. Bir ıeyio 
sonuna çabuk 
Yarmak ister, 
eabır Ye ta
laammfU l'h
termez.Karar
laruıda da sar

at ve zevahire 
uysallık nrdır. OmibWiğe dOt
mez. Bazen münakaşa ve iddiayı 
sever. Rahabna pek dOıkünJilk 

göstermez. MeııfaaUerüıi iaraf etmez • • 
7 4 FEYII BEY ı ( F otofrafanm 
dercini ~t!89iyor ) M&dekkik ve 
dlqüaceliclir. Usul Ye ıneruimfe 
pek mak~".et olmak latemez, 
menfaatleıtm yalnız DeflİDe 1a ... 
retmes. diierendillife aıitma
yildir. lru parça ilun&lcicllr. Zevki 
aelimi nrclır. Cllaele .,. ılzelliie 
karıı huı"tv• 

1 Sinema Ve Tiyatrolar 1 
Al.KAZAll - ltao .... . 
AU:.llDAA - Belli• ... ..... 
ARTISTllC - t•aaJduale 
A5R' - a. .. 
uu.11 - ş.ııs.._ 
u.tlAllRA - ş.. .. ...,. 
ilUV Al. - Harct.t ..,.._ 
f&RAH - Pvlak bir re.,. 
•llANSIZ 11YATROSU -ZellCflw ...... 
GLORYA. - T .. w .._,......_. 
K1LAı. - Kaa.b THedlk 
UMAL & - Y•ı••ıa ba7at 
llAJ'IC - f N--.a. -..lr 
~ -ş...ma.ı. 
kJUJ - Aık baaretlall 
Gl'&lA - Çaaals kale 
l&K -~ ...... 
u~ODAR HALE - ş.rtat.a 

. UDIK.OY ICJltDYA-Pacla ...,_ ..... 

BfZill 
DAKTIL 

Bugün.ün 

2 

DllnkB Kısmın Hulasasa 
Bbıle daktilo lte...r Haann, ltaaa 

alraeaat •talt '" it ı.temlftL On 
'*m•tfme almatb& • Yaprak Lt...ı • 
... n... tata. m.11thmte1ut.• .. ~"' 
lfre1MD ha ;tlsel ıletp, fak8t ~ easl
beJI kıs, son bahı-ao dolaJııall• bir mek· 
tupla b.nden ~idi bir ailflkat ı.tedL 
Glall ~ .,..., ...... Ke....t. ·--- ................ , ...... 
•ı•wttı• ı 

Mektuba okudukça, hayretim 
arttı. ille aklıma gelea ıey ne 
oldu bilir nüamiw ? .. Karnaz Kev• 
aer, mutlaka buhrandan filin 
babaederek benden beş on ki-
jıt koparacak dedim. Fakat, 
mektuba ikind Ye 6çlncil oku
JUtu'Dda, ha fikri reddettim. 
Çlbald Kewer. seki bir._... Be
nim de fU anlak ancak kemeli 
Jafunla bwalclufumu bilmesi 11-
zımgelirdi.Sonra, Kewerin hef OD 
klğıt için hayle tekerlemelere 
llmm r.Srmiyeceği bence malüm 
idi. Bana biaaen: 

- Her halde, banda bir iş 
var. 

Dedim Ye g&rüşeceğimiz yeri 
bir mektupla Kevsere bildirdim. 

Kevser, o gün tam vaktinde 
kapıdan içeri girc:IL Fakat na
ad?.. Buhrandan mlltecsair olan 
bir daktilo gibi değil. Tıpla, 
etrafına hqmet Açan bir sinema 
yıldıu ıibi... Onu o halde garün
ce okadar ıqırdım ve afalladım 
ki, birdenbire yerimden ııçradım: 

- Buyurunuz Kener Hanım· 
efendi .• 

Diye liitur mantoauna unl
mıya mecbur kaldım. 

Kevser, ( Ambasadör ) salo· 
nunun mftdavimelerin benziyen 
aon moda bir tebessDmle mantosu
nu çıkardı.,Ben görmiyeli bir hayli 
zerafet keabetmiı olan endamının 
btıtlln inhina Ye ivicaçlanm ıa.
teren robunun etekleri, allmot 
bir yBrtlytışle 8nllmden aeçcrken 
dalgalandı. Tıpkı yeni kibarhjl 
hazmetmiş olan ( Yeni salon ha· 
nımefendileri ) gibi bir kayıbıı· 
hlda Dl'flmdaki kanepeye otura
rak ağ tarafına yaalandı. 

- Affedersiniz. aizi rahatsız 
ettim. Naıalaum?- iyisiniz inşal· 
lah. •• 

Derken, dikkat ettim, MSİ 
bile ağdalaşmışb. Vakıa eskiden 
de onun 16zJerinin tonunda bir 
ahenk vardı. Fak at o eski ahenk 
herhalde yeni ekzersizlerle daha 
cazip notalara uydurulmuş, timdi 
daha tannan, kulağa daha hoı 
çarpan yepyeni bir ( tango) mu
sikisi kıvamını bulmuıtu. 

Jf. 
Buhrandan bahsetmek bere 

iki aaat İçiD kararlqbrcbğunı• 
bu mülikat. buhranm envaıoa 
dair bir hayli ince noktalara 
temu ettikten ıonra, ancak d6rt 
buçuk 1aatte hitam buldu. 

ikimizi ele yortan bırakan bD
dCSrt buçuk saatlik buhranlı mll-
llkatm neticeaini merak ediyor
ıunm deiil mi?.. Size bu1'M 
edeyim: 
. Bizim Kener, claktilolufa 
hqladltı fbden beri yqachta 
bayata ve çalıftıp mOeuesata 
ait bir çok notlar tutmuf. Bun
lana içinde, umumi allkayı cel-
bedecek bir çok wak'alar Ye laA
cliaeler bmunayorm111o 

S6w buraya gelince Kener 
durdu. Allah biliyor ya, ben hiç 
birtey anlamamqbm. Bön b6n 
ODllD yOzQne bakarak ıordum: 

-Peki amma kızım, bu notla
nn (buhran) ile ne al ikası var? 

O, gevrek gevrek rnJerek 
elini ka:debine uzattı ve: 

- blhi Beyefendi. Bna da
ha Mil anhjamacLaa a?-. . S.. 

Romanı 

·Yazan : Z. Şald 

,.., hah...... m blyljtl mat 
buatta. .. Babanıza preteler ok 
dar büytık bir mevzu buhran 
ı.piyorlaa ki. nktile uzun u 
yazılmıf o1an tefrikalar bile yen 
baştan tekrar ediliyor. Hem d 
usıl? _ imtihanda biribirine kop 
Yeren mektep ~ı gibi a 
pude iki ıazete tarafından .. 
Sanki dftnyada •rbk Türkl 
alikadar edecek hiçbir mevzu 
kalmam11 ıibi zavallı bir ya· 
hudi hahaımnm macerasına dört 
elle ıarılan.. böylo küf kokan 
mevzularla zavalh karileriıı aabır 
'H tahammllleriai bunaltan p 
1eteler, acaba benim yep)eni 
bayata dair olaa yazdanma 1'
kayt kahrlar iDi DDDedeniDiz? •• 

- Filhakika 67le.. öyle 
amma ... 

- Ammua ne oluyor? •• 
- Kazım, bizim gazeteciliğin 

io yllzünü bilmezsin. Patronlarm 
hali pek acayiptir. Kendilerine 
bir uer Yerildiği zaman (Peki 
efendim.. tetkik edelim ele &ize 
cevap yeririz) der, o eseri ahr 
masanın a6zllne kilitlerler. Sb 
bir müddet fider gelirsiniz. Niha· 
yet son cevap olmak üzere ese
rinizi t6krar sizin elinize ve
rirler ve itizar ederler : 

- Eaer, gib:el yazılmış.. Fır 
kat, mevzu, bomboş.. Kupkuru. 
içinde, kan1ere heyecan verecek 
hiçbir vak'a yok. 

Derler. Halbuki, aerin ismin
den bafka bir tek aayfuuu bile 
olcumamıılardır. SonrL. ıayet 
muvaffak olur da o eserinizi 
bqka bir gazeteciye okutur Ye 
ıuetuiDe de koydurunamz, Bize 
aBcenirler- Hele o eser bir ele 
dkae alana, o ıam•n size dar
pabk bile g8aterirler. Onmı içia 
tereddilt ediyorum. Seni, bir 
inkisan hayale uğratnq olım
yayım.. 

Kevser, daha hali elinde 
duran kadehteki içkiyi itinalı bir 
zarafetle içerek lil ·rengi dudak• 
lanm dilinin acile lıafif çe sildik· 
ten sonra: 

- Şu halde Beyefendi, beD 
lfze defterlerimi gönderirim. 
Bunlan bir kere gözden geçirir
siniz. Eğer] muvafık görürsenia 
meydana çıkarsınız. Yok eğeı 
muvafık zörmezseniı geri gön· 
derirsiniz. Olmaz mı efendim? .. 

Dec:B •• defterleri ertesi gtba 
a&ıdereceiini vadetti. 

'* Ewell lateblzlikle kahul et-
titim ba teklifi, timdi b&ytlk biı ._,..et Ye laeyeeanla talrip ediy°" 
nm. Vay kAfiıı kıs vay ••• Bugtm. 
ki lla,abD 5' yldd, bir linema 
epjelctifl sibl ....ı kav:-amıt? 

O. ... :/enberi, işimi gicUmt 
bıraktun, baalarla uğr.ıpyon:mı 
Bizim daktilo, ( Yaprak lisesi 
mezualanndan ) olduğu için, ya
.,. oldutu gibi meydan• \·ı!.an
lacak bir halde değil. Ora•JU 
buruma hafif birer rötu, 1apm.,ls 
icap ediyor. itte ben de a.t•!ına 
zerre kadar halel getirmeden, 
batta onun baa tuh:ıf taLirle:::ri 
bile tebdil ve tağyir ~lmc.!en 
bu defterleri birer birer meye.usa 
çılranyonm. Bundan sonraki 
yazılar, benim değil, ( Bizim 
Gaktilo ) aundar. 

t ARut .. , ' 
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a ayda,Nezarette,PayıtahttaHelecan 
Ve Kede~ Çok. Büyüktü 

Bu m ksatla bir muahede fm. 
ıal nmamıf, nazırlar aruında 
mlluker lta bulunulmamqtı. Tu
tul o ıı:aptm vesik anda yalnız f11 
cUmle tekcrrnr etmitti. lnpterenin 
Belçikay yardımı "Araziye an
c k Alm nlar tarafından t~ 
vüz vukuunda0 dllşlloülebilir. o .. 
niliyordu. 

Bu kayıt arazinin Fransızlar 
t r fınd n işgaline bir müsaade 
bir imtiyaz demek olmayıp Bel
çik hilkümetinio o cihetten emin 
bulunduğuna işaretti. 

H lbuki iki nesil lmtidadınca 

k ziyenin maküsu zuhure gelmi§ti. 
Pnısy hlikümcti f1'ansız kralı 
Conis-Prelippenin Belçikayı feth
etme ini men için, diğer d6rt 
dllveli muazıamaya Belçik nın 
İ viçre eklinde ebedi bitnraflı· 
ğmın tesisini teklif etmi~ ve ni
tekim bu bitaraflık esası daire
sinde l Belçika Krallığı vficut 
bulmuştu. Bu be~ sağdıç içinde 
Belçikanın beşiğine en yakından 
t m edeni Prusya olmuıtu. 

Bu bapta ki muahede son a
nı nlarda aktedilen itilAflara bir 
model olabilecek şekildeydi: 

Evvela, herkesin kendine mat 
etmek istediği bir bakirenin ma· 
ıun tutulması umumen v biliih
tiyar yeminle taahhüt ediliyordu. 

Saniyen, Avrupa devletleri 
arasında bir ittihat e ası ortaya 
ahhyordu. 

Safi en, milliyetçi Avrupanın 
orta md , hemen hemen ayni 
kuvvette iki ırkın, menfaatlerini 
müştereken idare etmek Dzere 
it t etmeleri mümkün KÖrftlQyor. 
ve nihayet bu devrin en Demok
r t bir kanunu esa isi filen tat
bik diliyordu. 

H lbukl en resmi, en milkellef 
bir muahedenam bile içinde mev· 
ıuubahis edilen menafiin tebed
dülile yırtalmaıı iktiza eden bir 
k ğıt parça ından baıka birıey 
değildi. Bu. yine Belçikayı 
fetih ve ilhak etmek iıtiyen 
Üç.üncil Napolyonun fikri olup 
Bi n1 rk : 

- Ben size Şimali Almanya 
ittıh dınızı tasdik edeyim, siz de 
benim Belçikayı fethetmeme za
hir olunuz demiştir. 

Bi mark teklifi reddetti. Fa-
k t Fransa için tehlikeli olan 
bu e aik1 akladı ~• ma-
b rebcyo girmeden enel 
logiltereye yolladı; çilnkll Biımark 
İngiltcrenin bitaraf kalmasına 
aıuhta~ bulunduğunu takdir ede
miyecek bir kafa değildi. 

O eski Alman - F rauıı muha
rebe ndo Sedan da ihata cdilmq 
olım bir kısım Fransız ordusu 
Belçikada elAmct bulabilirdi , 
f l•at hudut kapalı idi ve Napolyon 
t l •mı ırf ordusunu Bel,ikadan 
gcçıremediği için kaybetmişti; 

Coculr baıtalılı.lan mOtehuım 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
6 yotlu Mektep sokak 

Telef..- 8. O. 2f9' 

Harbin ilk kurbanları 
için ô.gln gapıl111or 

o Be1çikanın ki Napolyon onun 
bayraklarile de kendi tahbna bir 
7.iynet yapmak istiyordu. Hal bu 
merkezde iken 1870 harbinin 
bidayetinde Belçika sefiri meml -
ketinin bitar flığının yeniden ta • 
dikioi tnlep ettiği zaman Alman 
Başvekili Bismark ne ufok mil· 
letlerin himayesinden, ne de 
muhallef muahedelerden bahse 
mahal görmiyerek aadece şu 
cevabı vermekle iktifa etmişti : 

- " Sizin kıymctinizde bir 
adamın beni, Belçikayı F ransanm 
kollarına teslim edecek derecede 

ptal zannedişine mütehayyirim.,. 
işte bu defa Almany nın 

Belçika sefarethanesinde mUbürlü 
olarak bulunan ve ocak it'ar 
vukuunda açılması arzu olunan 
zarflarda bu vesikalar Yardı. 

)#.. 
Londra hükümetf 

m nda Paristen ve 
Be içik hakkındaki 
sordu. Paris muahede 

frakta 
Bir Mecelle 
Yapılıyor 

nyni ıı:a
Berlinden 
fikirlerini 
hükmnne 

Bağdat, (Hu usi) - Irak Ad
liye vezareti Unni ve ii meı· 
beplerile diğer mezheplere ait 

muhtelif fıkıh kitaplannd ki ah
kam şer'iyeyi bir esasta birleı· 

tirerek Türklerin eski mecellesi 

ayarında bir eser hazırlamıya 

karar vermiştir. Bunun için hu

kuk Alimlerinden mllrekkep bir 
heyet teşkil edilmiştir. 

Mesçiti Aksada 

... 

riayet edebileceğini bildirdi. Fa
k t A!many nın cevabı kaça
maklı idi. Vazıh bir cevap Al
manynnın evkülcey§ planlarım tes· 
lim etmek demek olacaktı. Müm
taz bir zat olan Belçika Hariciye 
Nazırı Davignur bu cevap kar· 
şı anda başını salladı. Şüpheleri-
nin kuvvet bulduğunu görüyordu 
Almanya sefarethanesine birini 
yolladı. Sefire; İngilterenin 
sualini, Fran anın cevabını, ve 
Fransanın vereceği ce\·abı bugün 
Brüksel gazetelerinde neşre 
amade bulunduğunu bildirdi. 

Fon Biov oturduğu koltuk
ta toplandı, - vesik muhteviya
tmn göre - gözlerini yan kapadı, 
tavana tevcih etti, ve bir 
fonograf sadnkatile duydukları
nı birer birer aynen tekrarladı, 
nazıra tebligatından dolaya t~ 
ekkürabnı takdim etti, ve resmi 

mükalemeyi kapamak vaz'ıle 
nazıra bir cıgara uzatb, ve bam· 
başkn bir eda ile unu söyledi: 

(Ark 111 var) 

Bir Şehirde 
İki Çeşit 
Beled!Je! 

Kudüste Musevi ve Arap 
ihtilafı muhtelıf manzaralar ar
zetmektedir. Şimdi de yeni bir 
belediye ihtilafı çıl<mıştır. Kudüs 
Mu evileri hlikümete milracaat 
ederek şehirde iki çeşit belediye 
teşkilini ileri sürmüşlerdir. Bu 
belediyelerden birinin reis, aza 
ve memurları tamamen Musevi
lerden terekküp edecek, diğeri 
de Araplardan teşkil olunacak
b r. Hükümet bu teklife henüı: 
cevabmı vermemiştir. 

Filistin de 
200 Bin Lira Kıymetinde f Patrik intihabı Meselesi 

Bir Kuran Çalındı Asabiyet Uyandırdı 

Mısır gazetelerinin yazdığma 
göre, Mesçiti aksadnn ( Rak ) is -
mindeki eski bir kağıt üzerine 
( 800 ) sene evvel yazılmış çok 
kıymetli bir Kuranikerim aşırıl-
mıştır. Bu Kuran için ( 200 ) bin 
lira kıymet tahmin edilmekte idi. 
Hırsızlık Remaznn münasebetilc 
camide yapılan bir teftit netice
sinde meydana çıkmışbr • Bu 
Kuranan müsteşrikler tarafından 
çaldtrddıjı t.ahmill edilmektedir. 

Y fa ( Hususi ) - Filistinde 
yakında yapılarak Ortodoksluk 
patrikliği intihabatı için bükü
metin namzet gösterme i büyük 
bir asabiyet uyandırmıştır. Orto
doksların cismani ve ruhani mec
lisleri hükumetin müdahalesini 
kanunsuz bulduklarından hükü
met aleyhine bir dava çarak 
namzet gösterilmesi kararmm 
feshedilmesini btemlşlerdir. 

---·-------- Nakıli : il. Ferldan 

Şehirden Uzakta 
- ---- ---·- -

Faile otuz yaşana gclinciye 
kadar yoksuzluk ve zaruret için
de yaşamııb. Otuz yaşana gddi
ti zaman amıcasımn mirasına 
kondu. Amıcası öltirken ona 
mObim bir servet ve birçok 
nı:&k barakmıfb. 

Faik okadar ma~rumiyet için• 
de yaşamıı bumu okadar yere 
ıiirtUlmüıtU ki bu büyük servete 
sahip olunca kendisinde bu pa
rayı zevku safa içinde yiyecek 
cesaret ve arzuyu bulamadı ve 
amcasımn Bostancıdaki köşküne 
çekildi. 

Otuz yaşına gelen bir adam 
kadın meselelerinde henüz bütün 
hassasiyetini kaybetmcmiıtir. Fa

ik o zamana kadar bir iradın 
tarafından sevildiğini hatırlıyamı· 

yordu. Onun için kalbi henüz 
kadın hasretile titriyordu. 

Bostancıdaki köşkte aylarca 
mlinzeviyane yaşadı. Blitün bir 
kış pencerenin önünde hayaHita 

dalarak Takit geçirdi. ilk bahar, 
sonra yaz geldi. F nik belki son• 

baharda şehre inecekti. Fakat bir 
tesadüf onu Bostancıda alıkoydu. 

Bir sabah kırda mutat gezin· 
tisini yaparken kulağına ağla
yan bir çocuk sesi geldi. 
Faik etrafına bakındıktan son
ra bir çite doğru yürüdO. 

Çitin önllnde beş alb aylak 
kundakh bir çocuk yabyordu. 
Eğilip kucağına alınca çocuk 

sustu ve yaşlı gozlerile bir müd
det Faika bakhktan sonra gül· 
miye başladı. Güzel ve gürbüz 
bir çocuktu. Faik onu eveine 

götürdü. Vo ancak ozaman kull4 
dağın bir kenarına iliştirilmiı 

dörde bnknln bir kiığt görerek 
açıp okudu: 

'4 Aç ve sefil bir haldeyim. 
Çocuğumu besliyemiyorum. Mer
hametinize güvenerek onu yolu
nuzun tistüne bırakbm. Çocuğu 
bir gün gelip alacağım. İsmi 
Süreyyadır." 

Bu satirlan okuduktan :sonra 
Faik teessürüne rağmen gülmek
ten kendini alamadı: 

- Bu çocuğun anası beni 
nereden tanıyor? Sonra benim 
o çitin yanından geçeceğimi ne· 
reden biliyordu? Ya çocuğu ken
di haline terket.scydim 1 

Faik çocuğa bir ıütnene 
buldu. Şimdi ona bir eğlence 
çıkmışb. Şehre inmekten vaz· 
geçerek bu çocukla meşgul 
olmıya bqladL Çocuk aydan 
aya büyüyor Ye hamisini 1rör
dükçe gl\lilmsiyordu. 

Böyle aylar geçti. 

Faik çocuğa okadar alaşmıı 
idi ki bir gün ansızın annesi çı

kıp gelecek diye korkuyordu. 
Korktuğu nihayet başına geldi. 
Bir gün yine pencerenin önünde 

------~------------r_E-k ...... t t 
megınızı ar ınnız. 

Narh tartı üzerinedir. 
Aldanınayınız !.. 

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

cigara içerken içeri zaif .simafc 
iri mavi gözlü bir kadın girdi. 
Ve Faikm orada olduğundan 
haberi yokmuş gibi eğilerek 

halının üstünde oynıyan çocuğa 
aanlıp yanaklanndan şapurfupur 

öpmiye b.-şladı. Gözlerinden sel 
gibi yaş akıyordu. Nihayet doğ
rularak Faika döndll. 

- Size nasıl tqekkUr ede
ceğimi bilemiyorum. dedi. Bu 
iyiliğiniz.in mllkifahnı Alllah liz.e 
verecektir. 

Bu sözler F aikin boşuna git
mekle beraber içini bir endqe 
kapladı. 

- Görüyorsunuz ya çocuğa 

iyi baktım, dedi. Çocuk ta timdi 
buraya nlıfb •• 

Sonra çekinerek sordu: 

- Onu almıya gelmediniz ya? 

Kadın hayretle gözlerini açb: 

- Her zaman sizin yanınızda 
nasıl bırakabilirim? 

Faik çocuktan ayrılacağına 
pek müteessirdi. 

- Bu mahakkak lazım mı? 

Dedi. Hiç olmazsa birkaç ay 

burada çocuğunuzun yanına ka
lamaz mısınız? Şimdi ben ona 
alıştım. Kendi çocuium gibi se
viyorum. Siz de bana bir iyilik 
ediniz ve imkan varsa bir müd

det daha onu benden ayırmayı

nız, siz de burada onun yanında 
kalınız.. 

- Rahatsız olmaz mısıntz? 

Faik kadını temin etti: 

- Boş vakitlerinizde birRz ev 
işlerine bakarsınız. Böyle bir 
yardıma okadar ihtiyacım w-ar ki. 

Dedi ve aonra okadar ısrar 

etti ki kadın nihayet razı oldu. 

Kö~kte bir ay, liç ay, alb ay misa

fir kaldı. Faik çocuğu evdiği 

gibi anasını da sevmiye başlamışb. 
Bir akşam kadın F aikin içini 
çektiğini görerek sordu : 

- Hayatınızdan memnun de
ğilsiniz değil mi ? Sizin bir ke
deriniz var •• 

- Bunu nereden anladm11 ? 
- Yüzllnllzden.. Ab sizi biraı: 

teselli edebilsem .. 

Faik sıtpsarı kesildi. Yt\reği 

çarparak ba11nı eğdi : 

- Hakikaten bayatta pek 

yalnazım, dedi. Evet, beni bira• 
teselli etmek istcseydiniı .. 

- Buna nasıl ceaaret edebi
lirim? 

- Ben mi cesaretinizi kırı
yorum.. Ben ır.: ? GörmDyor 
musunuz ki bayı. .. -.. . .ıu vakfetmek 
için bir işaretinizi bekliyorum? 

Tali Faika gülümaemiye bq
lamışh. Himayesine aldığı ço

cukla annesinin arasında mesut 
gllnler geçirdi. Yalnn~ yaşayan, 

kimsesi olmayan insanlar için 
çitlerin önQnde ağlayan çocukları 
himaye etmek okadar fena bir 
teY olmasa ıereku 
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Hintlilerin Umumi Hayatında Kudretli 
Bir Klavuza Muhtaçtım 

Akşam Radyoda 
Dinliyeceksiniz 

26 Kanunusani 932 Sah 
l.tanbul - (11.00 metre, S kllont) 

18 ~ramofon ile opera parçalar• 

19 birinci kısam alaturka HZ. '20 
varnofon neıriyatı, Ajana haberlerf, 
21 ikinci kıaım alaturka aaı, 22 
orlı.eat.ra. 

27 Kanunusani 932 Çarsamb 
lat.nbut- fJ200 metre, S kilont 

1R ~ramofon platı neşriyatı, 1 
hirincl lrı•ım alaturlc• saz, 20 11' 
aıofon 11eıri7ab Ajana haberleri, 

-81-

Andrews bana Burdwan ista• 
ı1yonuna kadar rafakat etmişti. 
Yolda sordu: 

- Hindistanda da bir Hint 
harelceti uyandırmak, bir " Menfi 
mukavemet ,. kaidesi tathik et· 
mek zamanının ge:eceğini zanne• 
der misiniz? 

- Bu ıuale cevap vermk 
mCşküldilr, dedim. Bir ıene geç• 
mcden evvel hiçbir şey yapamam 
Çllnki Gokhaleye vadettin: Hin
clistanda bir devir seyahati yapa· 
cağım. Bazı tecrübelere girişe· 
eeğim Ye bu tecrübelerin ikma· 
linden evvel umumi meseleler 
hakkında mütalea beyan etmiye
ceğim. Binaenaleyh acelem yok· 
tur. Hatta bu bir ıenelik devir 
Ye tecrllbe seyahatinden ıonra da 
latical etmiyeceğim. Hnlasa tak· 
ribcn be, ıeneden evvel bir 
menfi mukavemet kaidesi tatbik 
edebilcceiimiıi zannetmiyorum. 

• 
•Paonnada" da cen112:e men• 

ilminden aonra Hint Ce.Diyetinio 
alisini Te benim bo cemiyete 
fırıp girmiyeceğimi mUnakaşa 
ettik. Bu meselenin idaresi be· 
ilim için çok nazik bir iıti. 
Cokhale bayatta iken cemiyete 
kabuJ edilmekliğimi diifünmez• 
dim. Benim için Gokbalenin 

arzusuna tebaiyet etmekten 
başka yapılacak bi11ey yoktu. 
Halbuki fimdi Hintlilerin umumi 
laayabnda kudretli bir ldaYuza 
muhtaçtım. Binaenaleyh cemiyete 
rirmek istemeyi Yaıifem icabın• 
dan addediyordum. 

Cenaze merasimi mOnaıebe
tile ~e~iyet azasından birçoğu 
Paonnada bulunuyorlardı. 

Kendilerile mllnakaıaya gi· 
rfştim. Ve cemiyete girmekliğim 
ihtimali karşısmda besledikleri 
endişeleri izaleye çalıştım. Fakat 
derhal g3rcDm ki cemiyet azası 
arasında büyük fikir ihtilifları 
Yardır. içlerinden bir kısmı benim 

kabulllme tarftar, c:?iğer kısmı da 
aleyhtardır. Ve fazla olarak bu iki 
kısımdan hiçbiri fikrinden vaz· 
reçmiyecektir. Maamafih arala· 
nnda mevcut bütün ihtilaf sade
ce bir prensip meselesinden doğ· 
maktadır. Yoksa şahs•m aleyhin· 
de herhangi bir husumet Yeya 
iğbirar m~vcut değildir. 

V aıiyeti ba ıekilde teıbit 
ettikten ıonra müzakerede ba· 
ıındaa aonuna kadar hazır bu
lundum. Münakaşa hep prensip 
meselesi üzerinde ve sükün için· 
de cereyan ediyordu. Bana mua· 
nz olan tarafın iddias:na göre 
benim prensiplerim ile cemiyetin 
prensipleri ara1ında şimal ve 
cenup kutuplan arasındaki kadar 
bUyük bir fark vardı ve bu şe· 
rait dahilinde benim aralarına 
rf ri~im cemiyetin teşkili sebeple· 
rini bile tehlikeye atabilecekti. 

Uzun müddet münakaşada 
bulunduktan ıonra ayrıldık. Kat'i 
karar ikinci bir içtimaa talik 
edildi. Fakat ben bu içtimadan 
eıktıktan ıonra evime gelirken 
kendimi çok müteheyyiç hisse-

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

diyordum. K d. k en ı endime ıoru• 
yordum. 

- Ekseriyeti kazansam bile 
bir cemiyete mevcut reylerin 
İttifakile değil, fakat ekseriyeti 
ile dahil olmaklığım dürüst bir 
hareket midir? Ve müteveffa 
Gokhaleye karşı beslediğim ıa· 
mimiyete muvafık mıdır ? 

Suale menfi cevap verdim ve 
vaziyeti tetkik ederken gördüm ki 
cemiyet azası arasında beni içle
rine almak hususunda bu derece 
ıarih bir fikir mübayeneti mevcut 
ddukça benim için yapılacak en 
basit şey n1!mzetliğimi geri al
maktır. Evet bu, benim gerek 

cemiyete ve gerek Gokhaleye 
karşı vazifemdi. Binaenaleyh der
hal Shastriye bir mektup yazarak 
cemiyeti benim için ikinci bir 
içtimaa davet etmemesioi rica 
ettim. 

Benim cemiyete girmekliğime 
muarız olanlar verdiğim karardan 
çok memnun kaldılar. Fi:hakika 
kendileri için çok mftşknl bir 
•aziyetten kurtulmuı oluyorlardı. 
Diğer taraftan bu karar bana 
muarız o1anlarla aramda mevcut 
dostluk rabıtalannı da kırma· 
mışh, bil&kis bu rabıtalara kuvvet 
Yermiıti. 

(Mabadl yarın) 
ı===-==z:::::====ır-======~=====-=-=-=:a::::ı----._,_. ________ __ 

Yeni Nesillere Ne Okutacağız? 

Muallim Ve Münekkit 
Nurullah B. Diyor Ki: 

Heil•berl' - {276 metre, 75 kilo
.at ) 20,05 Dançigten naklen Bect• 
hovenin W.iaaa Lolemnla operaaı, 

Brllno - ( 341 metre, 36 kilont) 
19,0S profea8r Loubafüa konferaD81, 
ıonra Peragtan nakil 

Müblaker - ( 360 metre, 15 kllo-

... t) 20 Frankfurttan naklen kon•er, 
21 yine Frankfurttan naklen tarkı. 

Bükreı - ( 394 metre 16 ldlont) 
20,30 konferanı, 20,45 ıarlu konacrl. 

Belgrat - (429 m11tre. 7,S Jdlont) 
20 enfoni, 22,30 Hotel Moakondaa 
naklen kabare. 

Roma - ( 441 metre 7S kilont t 
20 ıramoCon, 21 aenfoDf. 

Viyana - (Sl 7 metre, 20 kllovat) 

19,35 hafif .. erler, 20,35 Franz 
Schmidt, 21,45 akıam konıerl. 

Peşte - (S50 metre 23 ldlo•aO 
19,30 Macar opera11ndan naklen 

Madame Butterfly operası. 

Var4ovn-(1411 metre, 158 kilont) 
20 musahabe, 20,JS Finlandiya mu· 
ıikiei, 22,SO radyo konaerL 

orkestra. 

Hell•bers - (276 metFe. 7S kfl 
Ht ) 20 Muar • Verdi receaL 
ırDn haherlerl, han raporu, 22.1 
d•H ba-.aları. 

BrOno - ( 341 metre, 36 kilovat 
19.30 operadan naklen Flamm 
operaamın birinci perdesi, 20,30 P 
rafdan naklL 

Müblaker - (360 metre, 7S kito•at 
20,10 operadan naklen Ruılan u 
Ludmllla opernıı. 

Bükreş - (394 metre 16 kilont) 
20,4S klavye •olo, 21,15 keman 'H 
klivye. 

Bel,.ar•t - (419 metre 75 ld!OYat) 
11,30 konferans, 21,30 klivye konseri. 

Rom• - ( "41 metre 75 kiloYat) 
21 operada• nakil. 

Viyana - (517 metre, 20 ld1o•at) 
20,44' tiyatrodan naklen Die Groa" 
Katerlna, 22,JS ffana havalan. 

Pe~te - ( SSO metre, 23 kilo.at J 
!6, l ~ Macar halk ••rkılan, 20,30 
radyo latHyooundan komedi. 

Varfon- ( 1411 metre. 153 kllo
nt) 19,46 radyo gazetesi. 21 ed .. 
biyat •ayfaaı, 21,l S Lemberg ne 
•6ylüyor, 22,4S Lehislanda aiyuet, 
23 dana La-.aları. 

( Bat tarah 1 inci aayfada ) 

.. Arap harflerini bilenlere ne 
okutuyorduk? Bugünkü şikiyet· 
ler o zaman da mevcut değil miy· 
di? O zaman kitapçılar zengin 
mi oluyordu? Latin harflerinden 
evvel aenede binlerce litap mı 
basılıyordu? 

yim ki, latin barflerile basılan 
kitaplan eskisine tercih ediyorum. 

Berlln - (1635 metre. 75 lriloYat) 
20 orijinal ballr aan'ati ile 40 dakika 
20,40 Herlfn yGkaek mua;ki mekt .. 

havalar. binden nakil. 

Berlin- (1635 metre, 15 kiloYat) 
19,30 fen tnuıUd, 20,lS muhtelif 

Eski Kitaplar 
Diyeceksiniz ki Arap harfle

rini bilenler, yeni kitap bulama· 
talar da, hiç olmazsa eskileri 
okuyabilirlerdi. Bunu ıiz ıöyle
meseniz de başkaları ıöy
lllyor. Bu iddianın ne ka· 
dar yanlıı olduğu meydanda· 
dır: Babıali kitapçılanmn herhangi 
birine sorun, eski Maarif neza
retinin basbğl Yahya divanı, 
Hersekli Arif Hikmet divanı Ye 
bir de ikbal kntüphaııesinin bas· 
tığı Nedim divanı müstesna, hiç· 
bir divan bulamarımz. Bir de 
belki F ur.ulinin, oldukça fena 
basılmış, yanlıı dolu bir divanı 
Öbür şairlerimizin divanlarını 
Sahaflarda dahi bulamazsınız; 
ve yahut ki avuç dolusu 
para vermcğe mecbur olurau-
nuz. 

Okumaya Meyil Yok 
Bu memleketin adamlan oku

muyor. Arap harfleri ile de oku-
muyordu, litin harfleri ile de 
okumuyor. Okusaydı, kitapçi 
dnkkAnına uğramak Adetinde 
olsaydı eski divanlar dn tekrar 

Vakıi pek okunmuyor; fakat 
bu hastalık ta zannederim iddia 
edildiği kadar •ahim değil. Hiç 
okunmasaydı bwılar buılır mıy• ' 

• dı? 

Neş:-iyat Buhrana 
Neşriyat buhranı... Okuma 

buhranı... Böyle sözler duycukça 
hatırıma Ahmet Raaim Beyin 
çok güzel bir •özü geliyor ı 
.. ~ubran, büyük varlıklara ariz 
olan bir başdönmeaidir; bizde ne 
zaman çok kitap basıldı ki 
timdi buhrandan bahsediyo
ruz?,. Diyordu. Hem Ahmet 
Rasim Bey bunu, lltin harf· 
!erinin kabulünden çok enel 
16ylemişti • 

Arap barllerini hiç bilmiyen
lere de, bilenJcre olıJuğ'u kadar 
kitap okutabileceğiz. Hem bun- . 
ların içinde, az da o1aa, pek 
lli iyileri de var. 

Edebf Zevk 
Edebi zevkin günden gilne 

bayağılatbğından da tikAyet edili
yor. Bu tikayet daha bakh. Fa
kat bu da yeni harflerden çok 
evvel başladı. 

Dikkatı'":enotmokt. oldutum•• pr-mıa .. a A.,•P•T• alt 
olan luamt HHtl A•rupa aaatine r3re tanzl.-11 odıJ111l1tfr. 

anbuJ Hatlne tatbllu lçlo AYrUpada saat ( 12• olduıa 
maa lıtanbulda (0 • r•ldltl farzedilmelidir. 

-------~----------------....& 
lan kadar basit olduğundan. 
kendilerine hemen birçok kari 
buluyorlar. Hani " çUrük para, 
ıağlam parayı kaç1nr, derler; 
kötü, basit, budalaca yazı da 
iyi yazıyı kaçmr. Ôyleya 1 Halk 
kolayca anlıyabileceği. kendi dD
tOncelerine uygun, Adem Aley• 
bi11elAmdan beri gevelenen MSz· 
ler dururken, anlaşılması fikri 
bir gayrete mntevakkıf olan ya• 
%ilan niçin okusun °/ 

Halkı Okumaya Alıştırmak 
Halkı okumıya alıştırmak... Ay.. 

rupa milletlerinin tarihleri iyice 
tetkik olunursa zannederim ki 
onların -okumasını, onlarda çok 
kitap basılmasını temin eden 

çareler bulunur Te bunlar 
bizde de,. icap eden tadilatla, 
tatbik olunabilir. Fakat bu, be
nim umurumda değildir. 

lngiliz Hapishanssindeki 
isyan Söndü 

Preoseptovn 25 (fngiltere) -
~artmur hapishanes!nde çıkaa 
11yao bastınlmı,tar. Hiçbir me.
kuf firara mu•affak olamamııtır. 
HAdiselerio sonunda 61 mevkuf 
12 gardiyanın yaralandağı tesbit 
edilmiştir. Dahiliye Nazırının ifa
desine göre yalnız (22 kişi b ... 
taneye kaldırılmJşar. Vaziyetleri 
vahim deiildir. 

lngiliz BaşmDddeiumumisinio 
istifası 

Londra 25 - BaşmOddeiumg. 
mi Sir Vilyam jovit istifa etmifo 
tir. Muavini Sir Tomu Vafkeria 
kendisine halef olacağı zannolua
maktadır. 

Yeni Neırigat 

Kadro Çıktı 
(Kadro) ismindeki fikir mec

muasının ilk nüshaS1 çakmıştar. 
Y akup Kadri, Vedat Nedim, 
Şevket Süreyya, Burhan Asal, 
bmail Husrev Beyler mecmuanın 
daimi mubarrirleridir. Mecmuanin 
iJk niiıbası alika iJe okuoacalı 
yazılan ihtiva etmektedir. 

baaalır, yeni kitaplar da yazılırdı. 
Vahaya Kemal Bey bir zaman 
Nedimden bahsettiJ de o şaiirin 
?ivanını anyanlar oldu. Böyle 
ıstenince divan da basıldı. Bakiyi, 
Nefi'yi, Nailiyi, Galibi, isteseler, 
onların divanlannı da basan 
olurdu. 

Ben ıade liıam H•erfm Te 
ıOslü Oslôp denilen feydeo nefret 
ederim. Tnrk edebiyabnda baki
L.i san'atten en uzak bulduğum 
eserler, Sinan Paşaııuı .. Ta· 
zarruab ,. ile SUleyman Nazifia 
Te Cenap Şababettin Beyin 
yazılarıdır. Mesele, •r•pça, acem• 
ce terkipler, kelimeler meselesi 

J değildir. Cicili bicili ~ze, edebi 
fislup denilen ıeye tahammül 
edcmiyoruaı. 

Halkı gibel kitaptan okumıya, 
te,vike alıştırmak. Bu, hiçbir 
yerde kabil olmamıı ki bizde 
kabil olıun. BugOnkQ Alemin 
medeniyeti en uzaklara çıkanla· 
nndan biri olan lngiliı milleti, 
Reşat Nuri Beyden biç te farklı 
olmıyan Maxwell'i, ince ye zarif 
addolunan Fransızlar, Hikmet 
Feridun Beyin ağabeyıi Clemeot 
VauteJ'i okuyor; Almanlar da 
fİdip, dünyanın en bayağı Ye 
en anlayışsız aktörü Emil Y aDİD
gs•i alkışlıyor. 

l 
1 

1-otolra/ Talalill Kupottu 

TaWatt.bl 111'eıt,.." ... ,,. ........ 
fetojTafıaaa 5 adeı lııııpee ıle bir 

Şimdi kitap bas:!mıyor mu? 
Kanaat kütüphanesine, Muallim 
Ahmet Halide, Semih Lütfi Be 

~~ ye 
ne ıa01an ugrasam bana bir iki 
yeni kitap veriyorlar. Hem içle
rinde Ö) le güzel basılmıtları var 
kil Kanaatin bastığı Sokratr 
gördünüz mü? Semih Lutfi Bey
de N4z1m Hikmetin ve Necip 
Fazıbn yeni kitaplanna ne gür.el 
bir şekil vermiş. Ben, itiraf ede-

Fena Yazılar 
· Fakat itiraf etmeli ki yazının 

sadeleşmesinin bir fen alığı da 
oldu. Evvelden, bir razetede 
dahi olsa, yazı yazan adamın ya 
bir mektepte, ya kendi kendine 
okumuş olması lizımdı. Şimdi 
ortamektepte tllrkçe dersinden 
sınıf dönenler bile ellerine kale
mi alıp akıllannı geleni yızı· 
yurlar. Bunlar, kafalan da liaa09 

Ama diyeceksiniz ki o memle
ketlerde güzeli anlıyan, alkışlıyan 
bir zümre de var; bizde bu yok, 
varsa da pek küçük... Doğru; 
bence bunu yetiştirmek için de 
bir çare vardır; mekteplerimizi 
avrupablaştırmak, yani nekadar 
zor ve pahalı olursa olsun, yu
nanC'.a ve litinc~ denlerini bG
tüo liselerde mecburi lulmaktır. 

Wde rhderlala. fete}'rah .. , ..,.,. 

tabidlı •• iade •"U .... -
ı.ıaı, .... ı.ı. ' ••yı Aa'at I 

-
Hani! •ualletla 

.. vaı.. I 

-f•to,lral fallı•• 
oJouk ııd I 

1 
Fotoıirafın ı.ıı, •• ı JO l.uıu,. _.k 

•ukabilinde ıönıi,.,. et>ılır. 
pu, 



Güzelliğin timsali 
VENOSE 
benzemek 

• 
Kremi 
Sürmesi 
Cila.. 
Brl1anlini 
Sabunu 
Eaaua 
Losyonu 

Etibba Muhadenet 
Ve Taavün Cemi
yetinden: 

Ônümuzdcki cuma günii uat 
10,5 da aylık içtima aktedilece
ğiaden azayı kiramın Cağaloihm• 
ela Halkevi:ıo tetrifleri mercadur. 

ORTAKÖYDE 
Terzi Ve Biçki Mektebi 

Kullanınız: 

Ortakiyde 11 Akuretlerde 3S 
numarada mlt.h .. •• Mat....& 
Efml•ui Karaca tarafnaclasa eplaa 
Teni Ye Mhkutar Mektebinde •oa 
Frauıa uaulilode 1'•1et kola1 bir 
•areth dersler nrilmektedlr. Pra• 
tik tenllltl bilenlere iç ayda ı ... 
al hlr •urette ta11ar ve taYat 
takımlara itr•liıebll"etl ~iti, blc 
bllmlyealerede d1Jkuz a1da 4tretl• 
lir. Dene aiba1etlade Maarif v .. 
Uletlnce muaaddak diplomalar 
Yerilir. Arzu edenleri• herp ... t 
(7-12) ye (1-S) cuma n puar 
sblerl ele 1alnıa (9-12) ye _..,. 
mlracaatları. 

Evliya zade Nurettin 
Ecza ve ıtnyat depom 

istanHI • Balapbpe 

INGILIZ PAZARI 
LEON LASTNICK 

latubal, Emlnlnbde K6prl meyclamnda 13 
-aracla 1 had katta 

ERDKLEll lçlN KADINLU iÇiN 
l11giliı mutaml>alan 9 Empermeabilize pardedler 
lihdaa itibarea. 13 liradan itibaren. 
Fantazi İngiliz muoamb- Deri taklidi mu~ambalar 
lan 14,IO liradan itibaren. 12 lira. 
~ahar~ pardeıüler il İngiliz muşambaları 10 
lıradan ıtibaren. 1. da . 'bare 
t .1. -~·di . d ıra o ıtı n. 
ngı ız li.uaa nın en ve I .1. 1. h C 16 l/2 

muflonlu pardeıüler 26 !lgı ız .r~nc • oat ' 
lirad 0 itibaren. lıradan ıtıbaren. 
1ngilız Trench-Coat 16, l/2 M~ktepliler için her nevi 
liradan itibaren. m ı ambal:ır. 

IST ANBUL GÜMRÜK MUHA
FAZA MÜDÜRLÜGÜNDEN: 

MDnakasua tehir edilen ç•ma11rlann pazarbğa, 28-1-932 perpm
be gtınti saat on d&rclo talik Te en ehven fiate ihaleli mukarrer 
olduğundan taliplerin prbwneaini te n&munelerini girerek pey 
akçelerile birlikte mnklr p ve saatte haaZll' bulunmalan. 

Doktor ALI VAHiT 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çok f>ealer. Chkl •adeal macldelerl, foalona, Yltamini, plrtar. ile•• 
•ld çocuklar l~la Jet ... W. 11dacllr. lcladeld tarife1i dıkkatle okuyua .. 

Depom: Hasan ecza deposudur. 

ON G L 1 A ı-.f.:f. ~~4.!. 
GLAN DOK RATIN 

Kibar ........ 
tıraak cUa.•. 

Sararmaz. tarnakJan çatlatma. 

D iter ciWum hepsiae laiktir. 
ele bir kuta Oatia ..... 

Metbur Prof. Browa Secıaart 
Ye Stelnab'ın ketfidir ve terkibi 
HORMON •• le.itladlr, uni1ette11 
abnmıfİlr. 

ADEMt iKTiDARA BEL 
GEVŞEKLIQINE VE ZAFi-

YETi UMUMiYEYE 
lıUf& katı ,.,a.. dnad1r, .,.kek bdıa 
farka Jokt•. H• ....... buluaar, ICu
tllH • lmnattur. 

U..aa1 deposu, l.taalaalda ZAllAN 
ecsade,...4w. 

Dr. BEYLERE i1==~ ...................... 

.NYAGI: Türkiyenin ve bütün 
dünyanın en leziz 
Ye en nefis yağıdır. 

Hatalıldarcla içilir. Y .. eldercle 
•• ulatalarcla leaetim 

paya ,Star. 

SON GÜNLER 
Beyoğlunda WI' A B L il A N MAGAZASJ 
kain meşhur .. 

Şubesi bulunan karşısındaki mağazayı kapatmas1na birkaç gDn kalmıştır. 
Mezkür kapanacak mağuada gayet zarif Ye fiatleri her keseye unun 20,000 
liralık kadar oşya kalmlfhr. 10,000 çqitten fazla bulunan etJ• meyumda 
bilhassa erkek, kadın iç çamafll'larile kadın ve çocuk elbiseleri Ye birçok hediyelik 
eşya şayanı tavsiyedir. Bayram münasebetile mubayaatta bulunacaklann bu 

fırsatı kaçırmamalan ken i menfaatleri iktizaeandandar. 

Sat1lığa Çıkardığımız Ucuz . E,yadan BirKaç Nümune: 

Erkeklere çorap 
Kur.1t Ktanlf 

28-40 Erkeklere kqkoller 60-125 ipekle 1ı...- ipekli .. mtu1 
Erkeklere çormp 
yilnln 50 Ham-'ara rop clap• 550 ipekli 
Erkeldere g6mlek 200-250 Hanımlara mapmbU. 810 poplioc:lea iki ylzll 
Erkeklere pijamalar 290-375 

u. .. .ı.. ... ... ,... .... lds -fantazi faniladan Çocuklara .•. .,. ... 300 K.,._ 
iti ..... 

Erkeklere yelelekler 390 Erkeklere rop dlfambr 9-12-15-19 1. 
fogiliz mamulib Erkeklere .. .......,..... 12u.. Erkeklere ıapka 375 lngİIİI m•mallb ,e.11 

Merkeı majazamazcla Hanımlara maham 80ll moda elbiseler, 
maatolar, ipekli çoraplar, pmsiyeler, çaatalar n çocak 

elbiselerinin en•aı bulunur. 

--------------~--~--------~~·~-----------~----~----------------------
Sıhhatinizi Korumak için Yalnız 

KOCAT AŞ 
Suyu ve gazozunu ..... ,..... .. ,... ......... 

Öksürenlere: K A T R A N HAKKI EKREM 

Radyo Almız: 
Son sistem telsiz· 

ahizeleri geldi. 

keme8İnden: Eretlide makim Ka-

1 

lstanbal İkinci Ticaret Mab-1 
... Ye Slirekial Şirketi vekili 
Sadettin 8. tarafından Eretlide 
mukim Tllccardan Haa Molla 

932modeli 

Galabda o....a. •=b· 
....... IClllell ........ 

tfepeindea iyi, ........ - ......ı 1 
8 lact icra dairealDdenı Bir borc

tu dolayı mahcuı •• furubtuna ka· 
nr YerHmlı oldutuadan iki •1nab 
dolap •• bir ka,.,ola btanbul Bah· 
çekapıda Emlik Bankaaıaıa IW.a
llade mefrutat dOkklnıada 28.1-1932 

tarlhlade •aat 11 den tS kadar ••· 
tılacata illa olunur. 

Cılt ... .Uhrn1 butalıkm Miıt.ı. .... 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 
lıtaabul emrazı :aOhreYiye 

diapanseri Sertabibi 
Ankara caddeal ikdam Yurdu 

kqısanda No. 71 

Zade lamail Ef. emrine verilmek 
lbere Galatada Çinili Rıhbm 
Hanında mukim Kazes ft ŞOreklaı 
Şirketine keıide olunan 4- 11 • 931 
tarihli ve 296 No lu 6ç ylla IİraJI 
muhteYi bir kıta çekin zayi ol
dujwıdan bahaile iptaline karar 
ita.na mumaileyh lsmail Ef. •ekili 
V aillki Ef. tarafından mahke-
meye mllracaatla talep edilmif 
olmakla meaktr anet mahkem .. 
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