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Ağrı Da y sileri 1 Yeni Nesillere Ne Okutacağız? 1 
Karakösede Yakalanan Haydutlardan Kitap Sevenler Cemiyeti 

ikisi Kaçarken Öldürüldüler Müessisi Diyor Ki: 
Erdi, 28 (Huuıi) - Ağn dağa iıyamndu enel malapm lkea 

laapiweedea firara muvaffak olarak asilere iltihak edea Nebo ile 
doka anaell, Karaköse taraflannda yakalaa•ıpardlr. Ha7clatlar 
muhafaa albnda aevkcdilmekteler ikea Nebo ile bir mlatantik ile 
Rma ÇAYUf Walade bir zati lldllrea idam mahkama D ..... bpaı,a 
tefebb&I elmifler ve jaaclarmalanauz tarafuu:laa lldlrlllmGflerdir. 
Geri kalan yedi ui buraya ptlrllmlflerdir. Vaai 

Yuzünden Sütler 
Kifi Gelmiyor 

Bazı Semtlerde Süt Bulunmuyor, 
Dükkanlarda Sarfiyat İki, Oç Misli Artb 

Grip ..ı,.. bir halde denm 1 Sot, yojurt için 111 ,anlerde dlk
ettifi için lata.balda llt n ,O- kln•ma mlracaat edenler, hatta 
lurt aarfıyab .. , ... hayret el..- ljle yemepde dlkklmmda dt 
cede ut11111tır. Bundan dolaJI da içenler •rtmıfbr.,, 
lltçDler ıntlerlnl ~ •balara Slltna okkua lıer yerde (30) 
•er:nelden •DlbtPI kalmf, k_. lmnıta sab\maktaclar. Sulu dtler 
eli mulaltlerlacle attp bitirmek- de (25) kurup AbhJor. 
tedirl•. Sokaldarda kapa bpt 
doı.....- okb-• (20) karata 
bdmı MtaD dtçller fa lfhlerde 
pek u g&illDyor, Mahalle ara
lan ve pili içiacleld .,. ... ,.. 
jmtça clllıkhl onma llllfl,ab ela 
iki misli artm18br. K•clilile _. 
rlpa bir mulunirlmla BeJOt- f 
lucla bir llthaa• aahibl pn .. n 
llylemiftln 

·-Şa ,enlenl• alt lal'fiyab-
... arbmfbr. Gerçi bu meftimde 
iaelder çok u ıllt •erir. Fakat 
pip clolaylaile birçok ldmaeler 
remek yeriae alt, .. Jotart ,.. 
mek mecburi7etiade kaim ........ 
Hiçbir "" ... '"' kadar ... 
bet rentlitl ....... ittir •• 

Saltanahmetteld lltçl bir 
.. c1am da ..... .,. ...... 

- ........... cllklr•....-
(20) okka alt •bYol'Clum. Şimdi 
bu miktar (50) oldmya pblıfbr. 

'iiir tM ....Uw, •JJ»• 
d~l•re ,,_,., lıaltlı 

c:==========..,...--.... ı •Matbuat Ve Kitap Sevenler Cemiyeti, Edebiyat 
Hava Birlikleri, Tabiler, Bayiler Senenin Muayyen Gününde 
Şe/ıı"tlerimizi Kitap Panayırı, Kitap Günü Ve Haftalan Yapmalı." 

AabtimlH eeYap ..,.. utlar-

Minnetıe Analım ... -.ı.,., •1ata, s.naı., c.-. 
yeti., nta k m...ıedeld rolı11•• 
lltaylfle ............. L 

Glul Saa'atlar Ab•ı•lal .. •at 
tarUat ••ilimi •a--. O..ıt. a.,. ... ....,.tla ,.... ft ........ .,. 

Hea k itibari .. laem •• Wr ... elddt 1 
n mualll• ot.ak itibarlle Bar ... 
Omlt Berfa flldrlerlnl de ıorm .. talr. 
Bi•• blldlrdb 

Eaki harfleri bilmiyen çocall
lanmmD eline derhal okmamıp 
llyak kitap nrebilmek lçla 
bence en Acil tedbir, kari n 
ba,t bulmak, kitap abpm t..a. 
etmektir. Kaybedilecek bir clald
lr•m•ı 1oktur. Amapa ..metlerl
ala bill•klnn da••• • ,.W 
diye ftlfeclilea Fn....,.. Wr 
...- bubfl kitabı ba .,.. 
ftfhlda ıidenek (45) ...... 

- Bu adam tlrkçe bilmiyor, aaliba. •• 
- Neden? 
- Her .._ • .. ,.. • dire --. wrifor. 



2 .. Sayfa 

(Halkın Sesi "'ı 
Bayramlarda 2 Mil
yon Liralık Şeker 

Yiyoruz 
Tutalan bir latatlatlk. t••• 
kyramt ar:fnt.de ••mleke
tfn ıek•re ••rclitf para mtk
tarı C 2 ) mil1on lira lmlf. 
Bu azim muraf laünde, ka· 
rflerfmbe milraeaat ed•relc 
kendileriaden, bu -.aclida 11e 

,.ptlabilecetiai aordwlr. Bbe 
aşağıclalcl cnapl.n nrdilen 

Saim Bey • Galata Topane caddesi 51· 

- Şeker bayramı müııasebe
tile memleketimizde iki milyon 
liralık şeker satışı clurmuf. Bo, 
tekerciler kadar halk hesabına 
da iyi bir haberdir. (Can boğaz
dan ıdir ) derler. IŞeker de in
anlana aihbatini kunetlendiren, 
wereme blŞI koruyaa kuvvetli 
bir.gıdadır. Harbı Umumide ,eker 
Jtmİyen:lerin birçoklan teve.rrO.m 
etmqtir. Şeker içiıı Yerilen para
,. ben acımam. Nihayet kilo 
başma haric• (6) kunt kadar 
ehemmiyetsiz bir paramız çıkıyor 
mütebakisi devlelia uzineşine 
&iriyor. .. 

_. ~ (ICanHy P~ 72) 

- Nihayet iç Bayram pnil ~in 
ld milyon lira tekere ftriyormu
FL lktıaad! buhranla bir 1e11e 
fençeleşea n mkmb çeken •a
tandaş)anmam Haede ti~ beJ 
sin eflemaelerine, JİJİP içmele
IİDe kanşm.yalım. y ... bu tu· 
au tavsiye edeceğim: 

Ba,..amda evlerine pker alan
lar aldıkları şeker parasmın yarı-
111e incir ft marn .ı.aıar bo 
paranm bir milyon liran yerli 
•ahıallmOze Yeril mit ohtr. Bu 
mkmblı umanda bir milyon lira 
INağcılanmın ihya eder. Üzüm ele 
ıeker pi bir 11dadır. .. 

..... Bq CBeJeil• Yft .. ktlat~P- 1ll) 

.. - Bizdeki teker fabrikaları 
memleketimizin ıeker ihtiyacını 
tamamen tatmin ebeydi, bay
ramda aarfedilea tcku parasına 
aamazclım. Faka henin fabrika
lanmıa hu ihliyacımıu mukabele 
edecek kadar ku"etleamif de-. 
iildirler. Binaenaleyll bayramda 
ıeker yerine tizüm sarfedilmeıi 
taraftanyım. Parum yerli malı
• Yerilmq olur. 

Oeınan a. (Emlaönl Balı1rpeu.rı 56 J 
- İktıaat 'fe tasarrufun ma• 

usa artırdığımız paraları yerli 
mallara vererek bunlann inkişa· 
fmı temin etmektir. Bayramda 
tekere verilen r:ara OzOm, incire, 
fındık cevize verilse daha faydah 
olur. Paramız dahilde kahr. Müa
ıahsillerimizin kesesine girer. 

SON POSTA 

• 
E Günün T arilıi 

UCUZLUK 
$elırimize 
Mülıim Miktarda 
TarJuk Geldi 

PULLAR On Sekiz Senede J y ENİ 
4703 Kazazede 

Kurtanldı Yetmiş Milyon 

Gazi Hz. 
Relıl(!la)n• th. dG• DolmabaJııe 

....,...ld Uirele,;ncle meşpl .ı. 
••tlu •• bir tarafa çıkmamışlardır. 

Şu ,Onlerde J.tanhula Ban
d11111a, T ekirdafl, lamit ve Bur-
aadao mühim miktarda tavuk ve 
boro:ı gelmektedir. Bunun için 
tavuk 'fC horoa fiatlan çok düş
müştür. Toptan iyi hcroılar (40) 
ile (50) kuruş, tavuklar ise 60-70 
kurut arasında utılaıaktadır. Sıra 
horozları (35) tavuklar (.'.:O) kuru• 
şa kadar düşmüştnr • Ördekler 
(40) ile (50) kuruş arasında sah· 
lıyor. Y alıuz hindi pek az gel
mektedir. Bunun içiu besili 
hindilerin çifti ( 280) ile ( 300) 
kuruş arasında müşteri bulmak· 

~adır. Bununla beraber bütün tavuk 
ve horoz fiatları geçen seneye 
nispetle yüzde ( 40) düşkündür. 

Mecburi Tahsil 
Kanun Bu Sene Tamamen 

Tatbik Edilecek 
Viliyetimizin inşaat tahsisatı 

bu sene bir miktar azalacaktır. 
Buna mukabil maarif bütçesi ka
.,aracaktır. Vilayet iptidai tahsi
li.o mecburi,eti hakkındaki kanu
nun mu.ffakıyelle tatbikı için 
lstanbulda on kadar yeni mek
tep açacak ve ayrıca talebe 

- fazlalığına ıCSre mevcut mektep
lere şubeler ilave edilecektir. Di
ğer taraftan mualliml,.re mcs en 
bedeli ~ lodan ı.ammı ela veri
lecektir. 

Koli işleri 

Tahlisiye idaresinin yeni ha· 
ıırlacb;ı bir iıtaüatiğe göre ida
renin Kuadeaizlo RumeB we 
Anadol:.ı sahillerindeki (18) istas
yonu 1911 ıenesinclen 1929 se
nesine kadar ( 4703 ) kazazede 
insanın hayatını kurtarmıştır. Bu 
mDddet zarfında muhtelif millet· 
lere ait bayrak taşıyan ( 1094 ) 
gemi karaya oturmuş ve muhtelif 
suretlerde fırtına kazalarına uğ· 
ramıştır . Tahlisiye idaresinin 
yeni aldığı ve Karadeni:ı boğazı 
açığına koyduğu kendi kendi İş• 
liyen pmandıradan çok iyi ne
ticeler alanmıştır. Eski pmandıra 
için senecie (50) bin tira sarfedil· 
diği halde yeni pmandıra BCDe

de yalnız ( 1500) liralık bir mu-
rafla idare edilmektedir. idare 
tahlisiye işlerine fevkallde ehem· 
miyet Yermektedir. idarenin Ru
meli tarafında bulunan Atlama1 

Kilyos, Kwrkaya, Ağaçlı, Akpı· 
nar, Kunduzdere, Karabanm 'fe 
Darboğaz karakollarile Anadolu 
yakasaudaki Y umburua, lrva, 
K elagra, Adacıklar, Karaburun 
Alacalı, Şii~ Ara, Kdke14 
Ereyli istuiyonlanoda bulunan 
daimi nebetçilerinden bafka ba 
iatas.iyonlar araanda da daima 
biribirlerine marka vermek sure
tile dolaşan seyyar dewiyeler ih· 
das edilmiştir. Bw-alarda ' 300 }
devriye dolaşmaktacbw. 

Bir Kaçakçılı!( 
DUn Giimrlk ldau-.. lu~akçıbk 

ihbarları yapllchtını yumııtık. Bu 
ihbarlar Gzerin .. mühim bir kaçakçı-

Paket Posfahan~si Eşyaları! hk tebekesinin meydana Jıw\Adıtt 

Sahi l 
. V . hah. verilmektedir. 

p enne enyor 
ttbalAbn tahdidi baklanda Sıhhat Muayenesi 

kararname Poeta kolilerine de tet· T k B l eh 
mil edildiği içia bu yüzden Paket e rar aş a 
postahane.sinde 12 bin kadar 
paket toplanmıştı. Fakat Anka
radan yeni gelen emir tberine 
Posta idaresi bunlan sahiplerine 
teslim etmiye başlamışhr. Birkaç 
sDn içinde bq bin kadar paket 
sahiplerine Yerilmiştir • 

MDkAfat Verilecek 
Milli Tasarruf •c İkl:sat haf

tasında güzel yau müsabakasına 
iştirak eden talebelerin yazıları 
tasnif edilmektedir. Bu i' bu 
hafta içinde muhakkak bitiri'e• 
cek. lise, ortamektcp taJebcle
rile, ilkmektep talebesinden 18 
kişiye bayramdan evvel para 
mükAfatlan verilecektir. 

Belediye miiatahdemin ıubesi 
ahçı Ye çamaşırcı gibi temizlik 
işlerile alikadar olanlann her üç 
ayda bir iht.iau muayenesine tlbi 
olduklanru tamim ettiği için ilk 
muayenelerinden llç ay geçen bu 
gibi işçiler tekrar muayeneye ıcl
miye başlamışlardır. Yalnız ça• 
maşır fabrikaları kendilerinin hu
susi kanunu mucibince müesse
selerinde Doktor buhmdurdukla
rını ileri sürerek çamaşıralarımn 
ller üç ayda bir muayeneye ıev· 
kedilmeme!ui tazım geldiğini 
söylemişlerdir. Fakat bunların da 
muayene edilmelerine karar ve
rilmi,tir. 

Posta Pulu 
Basıldı 

Damga Matbaasında 19 ~şlt 
Ozerine basılacak olan ( 120) mil· 
yon yeni posta pulundan fimdi79 
kadar (7) çeşıti basılmış ve pos
ta idaresine teslim edilmiştir. 
Bunların miktarı (70) milyon k•· 
dardır. Yeni pullarımız.a Alman 
ıan 'atkarları çok beğenmişlerdir. 

lraD HUklmet:nin Tebliği 
Tilrk • fra• hudutlannın tayin .,. 

tHbiti lcla Tahranda im:ıalanan iti
llf laal&lunda lrao hükumeti de bb 
IUIDI teblit De'1etmi\tir. Tebligd• 
Jld •a••oı•t ara11nda •ududa alt 
me.el•lerin, iki tarafın gösterdl~I 
flddetll an:u Ue tamamen halledildi· 
ti ~ldirtlmektedlr. 

DarDIAcezede Tetkikat 
DarGllceıeyi H"maye Komlteel 

aracı dün miiesaeseyi gezmişler, 

ibtı1a~lan tesbit etmİflerdir. 

Şubat ithalatı 
Bu pullar içıo Avrupa kolekaJ· 
yoncularmdao Poıta idaresine 
birçok müracaatler 'faki olmak· 1 
tadır. Dün de bir Avrupa kolek· 
aiyoncuıu Posta idaresine para 'ı 
göndererek yeni pullarımızdu 

(70) .JJeri istemiştir. İdare bu 1 
pullan derhal gönderme~tedir. 

GDmrfiğe tebıiğ edilen şubat 
ayı itballt listesinde mensucat 
maddelerı biç yoktur. Sinema fil· 
mi de çek azdır. . · 

Suriyede Türk Sigarası 
Tltlq lnbıur lcfaresinin Suriyede 

acht• fabrikada yapılan ıigaralar 
a. ... bir .. Oddet zarfında büyük bir 
ratbet lı.uaamı,tır. Bu vaziyet kar
•••Utda orada it ıören rakip mD• 
........ ,,,. etekleri tutu;muş, menfi Bir Kooperatif 

:(anuni Vazifesini Yapma
:lığı İçin Tasfiye Edilecek 

Şehrimiz Ticaret MüdürlO§il 
( 250 ) bin liralık bir sermaye 
ile teşkil olunan Bakkallar Koo
peratifinin vaziyeti hakkıoda 
tetkikat yaphrmaştır. Bu tetki
kat neticesinde koop~ratifin ka
nuni vazifelerini ifa etmediği 
anla,ılmıştır. 

Ticaret MüdürlüğO bunun Oze
rine, kooperatifin tufiye ohm-
masa •e idare mecliaini tqkil 
edea kimseler laakluacla k•nual 
takibat yapılmasa içiu maoleyl 
mahkemeye vermiştir. 

Tütün Stoku 
Şehrimizde 10 Milyon 

Kilo Tütün Var 
Tntibı lnbiaan ldarai lfok 

tiHBnlere dair bir eehel hamla· 
auştır. Bu cet.ele DUUU teb
rimizdeki muhtelif tiiti\n clepola
noda 1 Klnunusani da (10) mil· 
yon kilo tütlin nrdır. G~ 
klnunevvel ayanda yine ıebrimia
de, hiçbir ite yaramadığı için 
(20) bin ki!o ttittin 1alulmıfbr. 

OarlllfUnun Divam 
Darülfünun Divanı bugihl ~ 

tima ederek pzetecilik mektebi 
hakkında b:r karar verecektir. 

Motshassas 1. Malf 

1 
Darülfünunu ıslah için getiri

len İsviçreli mütehassı:ı M. Malt 
bugünlerde İfe başlayacaktır. 

... aararlr propa2andalara b .. la• 
mıtlardtr . 

Recep Beyin Konferansı 
K-y•dao bilJlrilditine göre tet• 

l 
lrt• .. ,ahatlnde bulun•n Halk Fır
ka• Nmumi kıitibi Hec-ep B. buıOa 

Halk E•&erl hakkında bir koaferaa• 
•v•cektir. 

M. Marinetti Gitti 
FDHlriat balyan tairi M. Ma• 

riaetti dün akşamki ekspresJe 
ze•ce.ile birlikte balyaya &Ydet 
etmittir. 

Zeytinyağ Fiati Yükselecek 

1 

Be _.. l•panpd,. ":rtin malı• 
ıull pek H olmuştur. Bu aebeple 
Tlrls aeytlnyatlan brlc plyaaalarde 
Jiik..& ... ktw. 

1 
Gayrimübadiller 
Dünkü Kongre Çok 
Münakaşalı Oldu 

Din GayrimObadiltet Cemiyetfnla 
...-.Ha. lısonpeal y•ptldı. E••ell 
W.e Heyetialn mesai raporu okun• 
tlu. Buadu ıoa.ra aaadao baaılan 
aa. alarak idare heyeti auamı:ı 

it ı&•medikleri, kendi fAb&I 9Ma

fHtlerinl teminden baı,ka birteJ 

J 
yapmachklan ileri ıilriil dil. Bu lddl• 
aya idare heyeti eeY•p ...-dl. Fakat 

l 
m ... kafalar çok fiddetU n alrül• 
tali p~ti. Netieed• idare heyeti 
iatlbabuua tecilin• karu YVildi. 

Tarihi Tablolar Çürüyor 
A•k•rl mGze binasındaki tarihi 

teWol•rıa. blnaPıa mü1aitsizlifi yQ. 
riaden çOr&mek tehi ik~aine IDAl'llr 

bulw•d•tu lıaydedihnelitedlr. 

Polis Mektebi · 
MIHlt bir bina ba und.fq t.k-

1 
dirde Poliı Mektebinin şubatta An· 
karara aakloluııacat• bildirilmek• 
todlr. 

(Son Posta'nın Resimli Hikllgesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Komşusunun Derdi 

1: Komşu - Hasan Bey ... 
hiç işe gitmek istemiyor. 

Haıan Bey - Huta mısın? 

Canım l 2: Kornşıı - Hasbı değilim ... f '1kat 1 3: K omşu - Hergtın masamn başın· 
bizim çalışbiımız odum la:iri ~y?c bir da ııyuyor v• boruJ horul horulduyor. 
adam ki... 1 

4: KomfU - Onun filrültüsündea 
biı uyuyamıyoruı Ye rahatım.a kaçıyor. 
HaaaA e.,tt 



r· 
1 Hergün 

1 

Dintk 
.._.isanın 

i'V!eokii 
-------- s. R. 

' 

Türk hafudannın Kuram Ke
rimi ttlrkçe okumalan, Türk 
halkında çok Ye derin bir allka 
uyandırdı. Halk, hangi camide 
türkçe Kura:u Kerim okunacağı
nı duyarsa hemen o camie koşu
yor ve alika ile dinliyor. 

Diğer milletlerin din tarihleri 
tetkik eclllecek oluna onlann da 
bu vadide IAUnce ile bir hayli 
muarazaya dllftG)deri g6riUtlr. 

Diae miatik Ye e.rarlı bir ma
lıiyet nrmeyl menfaatlerine u~ -
gun bulan rulabu, lltinceain din 
lisaru olarak lmllandmaıında çok 
ısrar ettiler. Fakat Alla-
hına bitap etmek isti,_ 
halkın keDCli h lilanını 
tercilı etme.I tabii idi. 0-. 
içiadirld, .. ........ iulu 
uzun n çok ~ olan malatelif 
devrelerden 10nra luriltiyan dini, 
lltince,t papalara bırakb, idi~ 
1elercle, onların anlqılmu mınl
talar çabrmuile allkadar olmada. 
Allabma keneli Usanil• hitaba 
başladı. 

Kıyua yerinde bulmaınakla 
beraber bugtla Türk camiaaı 
duasım kendi liAnil• yapmak 
İllerse bundan daha tabii birtey 
olamaz. 

Yine hafalarunwn son teşeb
bllsleri ve açbklan çığır bize 
ı&terdi ki tlrkçe Kuran lezzetle 
dinleniyor, bilbatH söylenen s&z· 
lerin anlaplmuı itibarile raht 
allfum daha çok derin oluyor. 

Eter elde meYcut tercümele
rin bilhassa kelime itibarile tllrk
Çeleşmeal de temin edilecek 
olursa maksat huıl olur. Buglln
kü türkçe Kuran nnahalan ha
tasız •• gtızel aaldedilmit olmak
la beraber itiraz edilebilecek 
tek nokta fazla arapça kelime-
leri aaahtevi olmalanndaıı iba-
rettir. 

SON .. POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 11- Ramazan Vecizeleri lf. 

• • 
TELGRAF HABERLERi 

-Sarışın Kızın Esrarı-
Agabekof, Hayal ile Hakikatin 
Biribirine Karışbğını SöylüyOr 

Köatencede soYyet casusla
nnıo taarruzlanna uğnyan 

Agabekof hidiaeyi müteakıp Ro
manyadan ayralarak zevcesine il
tihak etmek ftzere (Brüksel) e 
dönmüştür. Şimdi sakin bir mahal
de sakin bir bayat geçirmektedir. 

Vak'a Nasd Oldu? 
Bütün dftnyayı işgal eden vak'a 

hakkında gazeteciler biraz daha 

• 
ihracat 
• 
işlerinde 
Müşkilat 

tafsilat almak Qzere derhal gi
dip "Agabek<>f.,u bulmuşlardır. 
Fakat bu zat çok ketum davran-

mıştır. Söyledikleriıundan ibarettir: 
- Hadise hakkında verdiği

niz tafsilitta hayal ile hakikat 
yekdiğerine karışmıştır. Bununla 
bercfber bu dakikada sizi tenvir 
edemem. işin doğrusunu anlamak 
için biraz beklemeniz 1i111Ddır. 

- M. Lökok ismini taşıyan 

Kudüste 
l Yeni Patrik intihabına 
1 Müsaade Verilmedi -

1 
1 

bir Fransız mnhendisinin lıAdhle
de alakadar olduğu haberinde de 
yanhşhk var mıdır 1 

- Hayır, bu nokta doğrudur 1 

. Sarıfm Kız 
iki sene evvel Sovyet cacua

ları Pariste Y•fl>'an Kutiyopof 
isminde bir Rus ceneralım orta· 
dan yokettikleri vakit bu mese-

( Devamı 8 inci eayfada > 

Silahların 
Tahdidi 
Ve Rusya 

Kudlis, 26 (k. A.) - KudUste 
İzmir 26 (Hususi) - GthmG- mftteşekldl Ali mahkeme Rum Moskova, 26 - M. Limnof 

gv e gelen son bir emir üzerine .-1 Cenevreye hareketinden enel 
patrikliği için goıecek perşembe bul ak g 

ihracat eıyasman vlizde onunun k . beyanatta onar , ovyet 
J gilnü yapılaca ıntibaba mGsaade R t afı ela t klif d 0 l · muayenesine b ..... ı.nwn••tar. Bu şe- usya ar n n e e ı mlf 

...-..__,. edilmemesini iatiyen Llyı0k ve ı · ki hki k kil, ihracat tacirlerini miifldll o an mısa ar a mımn pe az 
k Bu Ortodob Araplar lehinde karar muğlik olduğunu, bu misaklann 

vaziyette bıra mlfbr. g6n Yermiştir. ademi tecavliz taabhüdab ile mi-
10,000 sandık fizlim ihraç edile- Araplar Kucllate bir Arap ukı imza eden devletler arum-
cekti. Bunların 1.000 sandığı Patriği balunma11111 istemektedir- daki muslihane mlinuebetleri 

'T'. k V. muayene için açılmıt olduğundan ler. Ali mahkeme Ram Metropo- ihlll edecek lıiçbir unsunı ihüva 

Sözün 
Harp 
Veya 
ihtilal 

Sarfa J 

Kısası 

EL P. S. 

Herkese nikbialik, lıerkeae, 
mtllbet heyecan n m&sbet 
hamle ta•ıiye eden bm inaanl• 
var ki, berkeatea zi1acle beclbiae 
dirler. Bunlara g6re, yer yüda
de harp Yeya ihtiW, mabakfcalcw 
tır. iki ihtimaldea birilli alewt... 
mek için, bu kanaatlerini bir 
gibi kullanaa inN•lar tanıada 
nikbin veya onlar tanındı becl
bia olmak iatemem. 

Meflaur Almu •alaanlri 
Stefu Zwels, ba IMAbı ...... 
lana kanlı ılzleriae batr..lc 
ürpermekt• çekİDIDİJ• W. 
tavsiye ediyor. "1614 • IS. la 
korkunç gtbılerine kı1u ediline. 
buglnldl •clifelerimia çok baftf 
bir ısbrap mabiyetillde bllr, 
diyor. 

Korku biul de, lfke ıibl 
tatlı bir terdir: Mutaa,, .. 
lemld dlrtllder, bqamıaa 
içiacle istikbale dojnı açalaa 
bin ttlrlil ilatimal pencereDclea 
bakam •• hay.limiziw ........ 
olaa yeni yeni dlayalan kerifle 
seyrederiz. Bu puorama, İfl 
gtlcl olmayıp ta arkatıstll yatan
lar için bir ıeydir ; fakat harp 
veya ihtilll patlayacak diye, fim
diden harekete gelen ve duyarda 
asıh ecdattan kalma tllfeiia 
paslanm ıımpara klğıdile liim 
hayalpereatl..U. tellp da 11-
lünçtür. 

Harp nya ihtilllle beteri 
meseleler balledilebilaeydi, bin
lerce senedir kan d6ken insalık, 
yeni bir harp veya ibtilAI tehli
kesi karpsmda kalmazdı. Yem 
bir dünya istiyenler, eski dDn
yamn akim vasıtalarından hiç 
birşey ümit etmemelidirler. 

Kabile MUsademeleri 
Bougie, 11F as,, 'El ( A.A ) -

Od kabile qlreti birlbirlerlle 
mllthiş bir mu.ademe yapm.....,_ 
dır. Tarafeynden 20 kiş1 6lmlt 
ve birçok qiret efradı da yara• 
lanmııtır • 

Laval-Mouchanoff luttkatl 
Paria 26 (A.A)- Balgar Bq

vekiH M.Mouchanoff Bulgarista
nm mali vaziyeti haldaada M.· 
LaYale izahat vermiıtir. ~ Ür çe AUran ıtımrükte ambalij yapılamalDlf litler cemaatinin eau Dizamna- etmediğini söylcmİftir. 

rr.ı· 'aA flf•etı• Ye ihraç edilememiştir. Fakat meıini feahetmiftir. Bundan do- • s .. . Senelerden beri bk Kar 
~ • ıı ., bu muayene kaçakçılak mllcade- layı intihabın yapabnasına imkln Bır unstamal Maznunu Antalya, 26 ( A. A.) - Diill 

Uı •ı tı• leai için zaruri glrillmektedir. kalmamıştır. Samsun (Hususi) - Vazifesi akpm şehrimize kar yağmlfbr. 
mumı BŞ Ancak tacirlerin müşküle uğra· ---- esnasında yolsuz muameleler b 

Hafı •-- K Ke • • d b . b db. J k • 8 k · ı yapmakla maznun olan şehrimiz Antalya ama senelerden eri z...-, uranı nmı maması için a a ıyi ir te ar I 8 Ş V C 1 Belediye Mtihencliai Ali Ra1Jp kar g&rmemifti. 
T.. k Ok ak lçı· tatbik edilmesi maksadile Tica- • -----ur çe um n G.. ·· • k Beye işten el çektirilmiftir. Ma- T.n1aı·ı·4ereJe ittifak Ettiler ret Odası vaziyeti hükümete oruşmıyece maileyb hakkında tahkikat yapıl- IJ ıi f.ı "~ 

bildirmi•tir. Adnen 7 ( A kt d A 
Camllerimlscle güzel sesli "' Londra, 2 .A. ) - M. ma a ır. Bütçe çıaı 

hafızlar tarafmc:lu cemaat hu- Laval ile M. Mak Donald . rasıa- f O 

S 1 1 . da yakında bir mtllikahn vu1ru- ransada v l 
zorunda Kuram kerimin tiirkçe- U Ş eri una dair şimdi hiçbir Gmit kal- n.,Q mzgOT 
mizle tiliveti umumi bir cereyan Nafia Veka"'letinden Ziraat mamıtbr. Bir Kısım Askerlere Terhis Londra, 'Z1 (A.A) - 23 kt-
halini almıfbr. Bütan hlfızlar Bayle bir mllllkabn ftlkuun· T k . V •

1
• unusani tarihinde hitam buWa 

Kuram kerimi bundan bayle Vekaletine Devredilecek dan evvel 111zumlu g8r&len ihza- ez eresı en ıyor mali hafta urfmda taWI edil• 
tlrkçe tillvet etmek buıuıunda rabn yapılm•.-~ ~ .. ~• 18YaDJ Cenevre, 27 ( A.A )-Harbiye hazine varidab 41,302,383 " 
ittifak etmiflerdir. Bugiln elde Ankara 26 (Hususi) - Nafia arzu telikki edildıaı tahmin nazarı 1930 snesi erbabımn birinci masaiifat 18,345,149 ln,WZ lira-
bulunan Karan terdlmelerinde Vekiletine merbut olan Su itleri ediliyor. kısmını 10 nWuıcla, tecil ve affa sına &alil olmuftur. 
baza hatalar balanduja yolun- Mldllrllkleri Ziraat Vekiletine ba d Yeni T k·ıı tabi bıtulmut olan eanan esbabı IG kinumuanl tarihinde aae.-
daki iclcllalar IRriae alikadar- 80IP y a ev I er ile muayyen bir m&ddet için 1i111a cat balmwa, takriben 157 mil-
larda bllaldkat ppbk. Ôjreacll- raptedilecek, Ziraat Vekaletinde Bombay 26 (A.A) - lıtiklll altına ahnmıt bulunan eski ...ı- yonlak açık miktan 134 milyoa 
tlmize sen '"' terclmeler sall- bu it için bir umum mftdftrllik ptltılln tes'idi eanaemda kongre lar erbabını da 12 temmmda ın,uı. lir- temil edilmiftir. 
hl• ettar ldmıeler --....a.. .... _.__ !Lclas edilecekür. • azasından 75 kiti tevkif eclilmi...:r. terhiı ebniye karar ........ t.tir. Be farklara DUm'llll 31 mut 

Y UU'llllllu.m au .,... --. ... _...:L.1-de L!.&-- balaa.k olaa yapıldtia İÇÜI bata İddialan Ull"llllU DHlllll 

•· •t d.X.:lcfir - ,. _..u senenin blitçe mtlvazeneai, 
kat ıyyen van ~.. • ------------------------------------------..~ "' eeaaret verici bir nziyette ba-

Dtln muhtelü camilerde &.fıs.. r • • • • hnmaktachr. 
lar tarafından ttırkçe 111reler ti· Is TER I NA N Is TER I NA N M A I --
IAYet eclilmif, bu mlinuebetle , Murahhaslar 
cami!er, Kuram kerimi C>ı clilile 
dinlemek isteyen halk kltlelerile Bir •kt•• reAldmiala dflnkl nO.ba11nda apl 1 Faal Beria ••erinin adt "Bea Ye it.•,, olmalapa. Bugün Ankaradan 

mevzu hakkında iki a,n imu ile fU Abrları Genç talrinc •'Ötem,, d ... ken nerealal kutettlji• 
luncalunç dolmaftur. ıl>rdGk: nl )'ine alı1amaclalr. Elmana fl bah\ıff&lr• Hareket Ediyorlar 

Ola Hafia Burbaa bey, N• •Ben " ötelli" Ayni ••zetocle dltu bir lmu ile ta Abrları Ank 26 H Y, 
bahleyin Kabataf camlinde, Hafız Şair Necip Fazıl Bey, "Ben n 6to•I" leminde okuyuaaa: kili Tevfik' Dn.-tl 11-arlciC:U:.~ 
K al be Sıd • •• ele bir şiir mecmua11 netrettL Eı mana? I " •"'9 IJ1V7 

em Y uaeJIDanıye a.mıın ' Tasrif ffSyle defil midirı • çll " 6&Ui tair Necip Faalaa Ben .,. ltul,, veya pazar glnl Aakaracla bek-
Hafıı Zeki bey, lgleden sonra .. Ben Ye ötem,,' 11Sea Ye aten,,' "0 ~· ötesi,.' ı.tmli klta~ına l'ellaeeı Şair 1922 elen 1930 • kaclar lenmekteclir. Tahdidi Tealibat 
Beyoğlunda Ağa camünde, Hafa "Blı ye ateniı .. , "Sia Ye öteaia,,. 110nlar Y8 J•zdıta tılrlerl tarib earuile taenlf ederek bu konferan11na lftirak edecek bo-
Rıza bey yatsıdan evvel Dolma- öteleri,,... kitapta toplamıt- Ba tlirlerde, plrla teklmllll ·çolc yetimiz yama akpm Anka-
bahçe camünde, Hafız Nari bey ÔyleJ•• kitabın Mraamelli batabdır. Necip bariz •urette rlirlllyor... radaa banket edecektir. 
rene yatsıdan ewel Firuzağa ca- Heyet lsbmlMaldaa cama gOnl 
münde •uhtelif weier okumu.- IS TER /NAN. IS TER I NAN-~ A ! aemploa .ebpreaile Cenewor.• 
·~ ~~ ~~ . 
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Ustüne 

Cenewe 26 - Çin Miımesıili 
M. yen 'in talebi nzerine Ce-
miyeti Akvam Meclisi dün ak
pm munhasıran Çin • Japon ih· 
tilifile meşgt!_l olmuştur. 

ı Reil M. Pol Bonkur öz ala-
rak ybl aalilıiyetli bir tahkikat 
komiıyoou teşkil edildiğini ve 
oaun raporuna ~eklemek llzım 
ıeldiğini söylemış, Şanghayda 
JeDİ bir yangın çıkmaması için 
iki tarafa da acil tedbirler alma• 
larını tavsiye etmiştir. 

Dılha evvel Çin Murabbası 
M. Yen vaziyeti tqrih etmiş ve 
dımiftir ki: 

Adi bir mftşahit 
disesine bakarsa 
mecü bir hidise 
Fakat dikkatli 

Mançuri ha
bunu belki 
gibi görilr. 
bir adam 

1Nınu11 hakiki manasını anlar. 

EDEBi TEFRiKAMIZ: 16 ============ 
& ç L 1 K 

Müellifi: itam Hamsan Mütercimi: P. S. 
Gitgide bqkalan da bunlara imi- dum: Biltl1n kuvvetimle çaf ,,. 
aam ediyordu; birdenbire tama• bğım halde onları k1fi derecede 
aile upncLm. oturdam, yatafı- çabuk yazmıya muvaffak olama· 
•n ıukumdaki maaanm Ostün- dım. ilham beni tazyik etmekte 
•en kltıtla kalemi aldı~. devam ediyor, mevzuumla tema-

içimde bir damar patlamıı mile doluyum ve yazdığım Jaer 
fibiydi: Bir kelime 6tekini takip kelime sanki bana bir batka11 
ediyor, ııraya giriyor, mantıki tarafmdan söJeniyor. 
bir surette zincirleniyor, vaziyet Bu garip halet geçmeden 
alarak tqekkül ediyordu; sahne- devam ediyor, tatlı bir uzunluk-
ae, biribiri ütüne yığılıyor, bey· la devam ediyor. Önümde yazıl-
glmde hareketler ve sözler can· mış on beş, yirmi sayfa var, du· 
lanıyor ve garip bir rahatlık rup ta kurşun kalemi bıralanca, 
duyuyordum. Bir teYin tesiri hepsi dizlerimin ftstDnde. Bu ki· 
albnda imişim gibi yazdım •• ğıtlann hakikaten biraz kıymeti 
bir ln durmadan sayfa üstüne varsa kurtuldum demekti. Ya-
aayfa doldurdum. Fikirler bana taktan ııçrayorum ve giyiniyo-
lyle Ani geliyor ve öyle bol· rum. Gün bllyiiyor, kapının yanın· 
lukla fışkırıyordu ki teferruta daki gazetenin üstünde fenerler 
ait pek ~ok teY kaybediyor- idareaisi müdürünün illnım ıeçe-

SON POSTA 

bilirorduoı, ve, pencerenin &nün
de ortalık o kadar aydınhk ki 
orada yaa yuuak kadar göre· 
bilirim. Heınen yapraklan temize 
çekmiye başlıyorum. 

Bu faAtezilerden rarlp bir 
tarzda müteklsif bir ıpk ve 
renk buğ&U• yük.eliyor. Btribiri 
arkasına, bu iyi feyler karpsın
da hayretle kıvrılıyorum vo ken
di kendime bukadar iyi birşey 
okumadığıan söyliiyorum. Mem
nuniyettea başım dönüyor, aevinç 
g()ğstimü ıişiriyor. Y auLldarımt 
elimle tartıyorum ve ilk 
bakışta ona bet kuron kıy
met biçiyorum. Beı kuron ıçın 
puarlık etmek hiç kimaenin 
aklından geçmez. Hatta, madde-
nin keyfiyeti itibarile on kuron 
verseler bile değer. Bu kadar 
orijinal bir işi de bedava yapa
mam ya.. Benim bildiğime göre 
aokak köşelerinde bu kıratta 
romanlar bulunmaz. V • on ku
t'Otlda kar• kaldım. 

• 

Oda gitgide aydınlanıyordu. 
Kapıya doğru bir glSı atbm. 
Ehemmiyetsiz bir kayretle. K•
/entl Matmazel Anderun, 6ü
wik bpıltUI safında cüıDlesinin 
iakelehari ince harflerini oku· 
yabiliyordum. Hem de aşağıki 
saat yediyi çaldıktan ıora epey 
vakit geçmişti. 

Ayaia kalkbm •• odanm or
tasında durakladım. Herşeyi 
tarttıktan sonra dlişllndilm ki 
ev aahibesinin verdij'i izin 
tam :zamanımda idi. Nihayet. bu, 
bana li)'lk bir oda değildi. Pen
cerelerde oldukça bayağı yeıil 
perdeler vardı ve duvarlarda, 
elbise askısı için kafi derecede 
çivi yoktu.! Köşedeki . koltuk ~ir 
karikatlirden ibaretti ve ıızi 
kahkahadan kolayca öldllrebilirdi. 
iri yapılı bir adam için pek 
alçalmııb. Hem öyle dardı ki 
içinden çıkabilmek için bir po-
tin çekeceği lazımdı. Velhasal, 
oda fikir işleri için tertip edil-
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memiıti ve bea de burada fok 
oturmak niyetinde değildha. 
Sabrım ve sessizliğim fazla dr
mUft:O ve bu hangarda lümmun
dan fazla ikamet etmiftim. 

Hu ve llmitlc dolu, ba1 
parçalarım okumak için cebim
den çıkardığım yasımla daima 
zihnim meşgul, hemen tasvirim{ 
fiile geçirmek istedim ve tqın
mıya hazırlandım. Boğçamı ça
kardım: içinde birkaç temiı ya
kalak ve ekmek taşıdığım bU1'11-
'uk gazeteler bulunan kırmın 
bir mendil; battaniyemi toplayıp 
1ardım ve klğıtlarımı cebime 
koydum. Ondan sonra da, hiçbir 

y unutmadığıma emin olmak 
için köşe bucağı teftiı ettim. 
Hiçbir şey bulamayınca pencere
ye gittim ve dışarıya baktım. 
Nemli ve karanhk bir sabahb. 
Yangında yanan demirane taraf-
larında kimaeler yoktu. Aşağıki 
avluda, bir duvardan ötekine 

(Arkut .. r, 





Pazar 01 Hasan Bey 

Soğukluğun 

Sehebi 
Hasan Bey bir gUn komşunun 

evine misafirliğe gitmişti. içeride 

kalabalık vardı. Fakat kimse 
ağzım açmıyordu, havalar da sı
cak olduğu için herkes csni
Jordu. 

Misafirlerden biri Hasan Be
Jln kulağına iğildi. 

- Bu soğukluk nedir, Hasan 
Bey? Pcdi. 

Hasan Bey cevap verdi : 

- Bu soğukluk mu ? Ne ola
cak? Ev sahibi ne bir dondurma, 
ne de buzlu bir limonata ikram 
etti de ondan J 

1 HIRSIZ KARŞISINDA HASA~J BEYi Hasta hep çocuk çoluk 
Hepsinin yüzleri soluk ,. 

Hrnn - Eller yukarı, Huan Bey. 
Huan Bey - Bat Oatllne, iki ıöıUm, fakat UıtUm6 arayım 

..... .,dtldarunm 1 

1 

Hepsinin saçları yoJuk, 
Burunlar adeta oluk . 

Aciz kaldı bale iliın 
Ben aczine kailim, 
Kurudu hep ağzun • dilim 
Kalmadı bir ınendilim 

Grıp, kmp geçirdı , 
HerJ<es grip gcçirdı, 
Kmp sarıp geçirdi, 
Hep aksırıp geçirdi • 

Pa. Ha 

! 1 HASAN BEYiN _ Hll<A VESi] 

1 Balıçeli 
Kahve 

1 lbrahim Ağa isminde btr ıh· 

J.~ç~k-i--=------.:z.~----~M.~e~s=e=le=y=i~====-==-=-~ 

Ve BilmiİJor 

babım vardı. Bu •damcatı2 para ' 
biriktirdi, varını yoğunu utb, 
KaraiUmrOkte kOçOk bir kahveci 
düklclnı aldı. 

Bu kllçUk dükkan <>kadar 
köçUktO lcl çırak tçeri tirine• 
lbrahim atı dışarı çıknuya mec

bur oluyordu. Fakat kOçOJc kıh· 
Yenin öollndo büyllc<!k bir baflçe 
•ardı . Saçlar Değil Ki ••. 

Kahwede içkinin f enalıldar111• 
elan bahsediyorlardı. 8iri Huaa 
Beye IOrdu: '1-! 

- Sen niçin içki ıevmezain ? 
- Gnnabbr. Hem de içki 

içince uçlarımın dibi ağrıyor. 

Orada mllbalAi'acı ihtiyann 
biri 'fUdı : 

- Ben de bir kere içtim, 
-~,.. bembeyaz sıaiJdi J 

•

4 

Huan 8. bir gOn oflunu 
pıyhyordu: 

- Sem haylaz, ıenl... dedJ, 
dnn mektebe gitmemişsin, 

80
_ 

kaklarda gezmişsin, viranelerde 
kaydırak oynamışs1n, bana itar
galu haber Yerdi. 

- Fakat :,aba.. Baba ... 
- Su~:. a6ylenme.. biliyo-

namı Bea· ._.. INlbamml 

lbrahim Atı keudJ kendine 
dedikiı 

- Eb, dükkAn küçOlc amma, 
Allah bnyok ••• Bak dOkkAmn bir

de bahçesi 'ft.r.. Bu bah.;e mOı· 
terilerJe dolsa bana kAfi. 

Bunun O.zeri™' lbrahlm ağa 
bahçeye birkaç masa koydW.du 
•• etrafına da aandalyeler, aan-. 
CW,eJer, MDclatyeJer. ...dalye-

1 _M ___ ES_E_L_E~Y_O_K~-----.-J 
~:;;..;~==:;;:;:.=:=;;:;::::= r 
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Hasan Bey - Şu giden loıla m» e•lenecekaln? Faka!, uYd 
bfr11 topaJlıyor, galiba ... 

DeJikanh - Y alnıı bir baca11 tendeliyor, 6teld bacalı defa&. 
Jer, aandalyeler, undalyeıu ••• 
Eline nekadar 13ndalye geçtiM 
bepıinl oraya doldurmu~tu. 

lbrahim ağa bu aandalyelere 
bakıyor, bakıyor ve kendi kea
dineı 

- Ah ıu aandalyeler dola, 
diyordu. Nihayet g0n6 geldi, 1b
rahim ağa kahveyi açtı. 

Çırak beyaz 6nlUğDn0 tak· 
mııb. lbrahim ağa da yeni uvap
lar giymişti. 

Yoldan geçenler geçiyorlardı, 
geçiyorlardı, kahvenin bahçeai 
iSnUnden geçiyorlardı. Birisi de 
gelip ilAç için bir gazoz, bir 
çay, bir kahve lçıe ya ••• · Ne 
ıezer; kim1e bahçeli kahYed• 

içeriye bir adım biJe •tmıyordg. 
BOtOn iDn h11bçeli kahwema 

kahYeli de, bah,eai de bombot 
kaldı. 

Akıam OıUl oradan hen ,.. 
çiyordum, bir uj-rıyayım dedim, 
içeri girdim : 

- Paıar ola lr.ah'fecibqa, 
dedim. 

- Eyvallah, ) !asan Be, ... 
Eyvallah... Fakat daha sifl.:ıh 
etmedik, hikmeti nedir ac.'.:La 1 

Kahvenin babçe&ine ıöyle bir 
baktım· 

- Ayol, dedim, sen bura7a 
okadar aandalya lcoymu~SUD ld 
oturacak yer lurakmamı..--. 
onun içjn kimH ıelaaemifJ. 
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ON'ÔL 
-90-

Uıt• Bohor, korkak, fakat 
lııriı bakış1annı bünkirm tqı· 
dığı elmaslara. oturduğu sedire 
J&yılı 6rtUdcld iri incilere götllr
dOkçe jçioe baygınlıklar geliyor 
•• fU ieyrek akallı, zayıf 
yapılı, .arımbrak çehreli adamın 
canlanmıf bir Süleyman olduğu· 
•• iman etmek istiyordu. 

Gnlsnm, kocasının koltuğu 
dıöindc, için ipa gülüyordu. O, 
ldmbillr hangi telkinler altında, 
padlş•h keffmcai için zihnen bq· 
ka bir mefhum, baıka bir mana 
tqıyordu. Slf yUrckli kız, 
bir Hilnklrm alelAde insanlara 
benı:emediiine z:ahiptL 

O derecede ki taç ve taht 
ıahiplcrinin elmastan kanat, züm
Dtten kuyruk taşıdıklarını am· 

yordu ve onlann başka bir lisan 
kullandıktan kanaatinde idi. 

Şimdi bu zihabının e bu 
kanaatinin pek boş olduğunu 
prerek şqırmıı, onra da içine 
(lilmek ihtiyacı yayılmııb. Çünki 
OçDncO Muradm ahıında çok 
aç.ık bir meskenet görüyordu Ye 
kocasındaki çelik haşmetine mu· 
kabil onda görünen bu sfiplirge 
çöpll nehafeti kendisini güldürü
yordu. 

Ya kon\Jlmı farkı.?.. Gülsüm 
bilbaua bu noktaya mim koy· 
muştu. Kocasının sesi, kendisini 
okşarken bile, dağlardan uçu· 
rumlara nkan bir şelllc tmneti 
bissetiriyordu. Halbuki Hünkarın 
ıesf, son katrelerini damlatan 
6lgDn bir pınar gibi zayıftı . 

Gülsüm, kendi kendine bu 
rfilUnç mukayeseleri yürütürken 
kocaıile HünkAr arasmda bir beca· 
ylş te yaptırmaktan geri kalamı
yordu. ÜçOncU Muradı tahtından 
ahp ıu kafilenin arasına ka· 
rııtınyor ve koca ını da tahta 

çıkarıp oturtuyordu. Hayalinde 
bu değişikliği yapınca hünkarlık 
mefhumuna bir azamet ve bir 
yakıııkhk geldiğini seziyordu! 

ÜçOucD Murat. karıısındakilerin 
neler düşündDğOnden bihaber, 
elindeki mektubu gözden geçiri· 
yordu. 

UZU1tCa bir mllddet dUıü:ıdük· 
ent ıonra sordu. 

- içinizde söz eri kim? 
Baki, cevap verdi: 
- Hepimizin dili var Hün

kirıa Fakat Sipahi Ahmet, bi· 
Iİm eJeb~ımızdır. Yerinde biz 
IUS8J'IZ1 O s6yler; 

Hünkar gülümsedi· 
- Öyle ise Abruede soruyo· 

rum: Ediraeden hangi gOn 
çıktınız? 

- On iki gün oldu. 
- Niçin yol aştınız., burada 

İfİniz mi var ? 
- İçimiz sıkılmıştı, bOyük 

ıehri göriip ferahlAnmak istedik. 
- Sipahi 1 Doğru eöyl~. Bu 

ıelişte kaçış kokusu vu. 
- Kaçıt mı Hünkiratn, ne 

mllnuebet? Sipah kulun kaçmak 
itilir mi ? 

Siz DQflaD belki kaç-

1 

1 

Slpalıl ~lımetlln kaşları 6lr ••11.lg• çatıldı oe şonra tıçıltlı 
mazsınız. Fakat suç qlerıeniz iiinii yapmışsınız, bi~m ıaraya 
elbet korkarsınız. da ayılar getirmiş.iniz . 

- Ne suçumuz var, ne gü· 
nahımız. içimiz, Meriç suyu gibi, Sipahi Ahmcdin kaılan bir 
temizi aaniye çatıldı ve sonra açJdu 

- Bana gelen haber böyle - O, başka kaziyedir, dedi, 
değil. Siz Edimede &ünnet dil· ( Arkaaı Yar ) 

Sar şın Kızın Esrarı 
Agabekof Köstence Taarruzunun 

Hikayesinde, Hayal İle Hakikatin 
Biribirine Karışlığını Söylüyor 

( Baf tarafı 3 üncü sayfada ) 
lede bej manto1u sarışm bir 
kızın rol oynadığı söylenmişti. , 
Fakat ıu bulunmamıştı. Bu 
defo R omanyada tertip edilen 
suikoıstte yine bej mantolu sarı· 
ın bir kwn bulunduğu iddia 

edildi. 

Gazeteciler 11 Agabckcf " a 
ormuşlar: 

- Hikayenin bu kısmı doğ
ru mudur? 

Aldıklan cevap şudur: 
- Hayır, doğru değildir. 

ta kat'i hakikat henüz anlaıılma· 
mıştır. 

Hepsi Masal.. 
Bu mesele hakkında Sovyct 

taraftarlannın söylediklerine ge· 
lince: 

- Romanyada Sovyct ca:us
lannın herhangi bir taarruz 
tertip etmeleri vaki degildir. Bu, 
sadece Sovyet aleyhtarJan tara· 
fından kim bilir ne maksatla 
uydurulmuş bir pllndan ibarettir. 

Şehit Ve 
Malul 
• 

Paris taarruzunda rol oynıyan 
sarışın kızın izi daha bulunma· 
mışbr. 

Şu halde iki sene evvel IAa· 
l<al bütün dünya gazetelerini 
kendisinden bahsettiren snnşın 

'kız el'an esrarım muhafaza edi
yor demektir. 

llkramigeleri 

Ankaradan Giden Kız 
Muhavere " bu kısmında 

Eminönü Askerlik Şubesi Ri
yasetinden: Eminönü kazaıı kay
makamhğından ı teşrinisani i)J 1 
tarihinde tevziata başlanmış olan 
9.11 tütlln ikramiyesinin tevziat 
mUddeti şubat 932 nihayetinde 
hitam bulacakbr. Bu tarihten 
IOnra müracaat edeceklerin ikra· 
miyelcri nizamname mucibince 
kat'iyycn verilmiyeceğinden mağ· 
duriyetlerine mahal kalmamak 
Dıere şimdiye kadar 931 ikrami· 
yelerini almamış olan malulin ve 
t6heda ailelerinin hemea müra· 
caaUa paralarını almalarL 

Karnera Galip Geldi 
Pariı 26 - Kamera ile 

Buhinon arasındaki bokı maçın· 

11 Agabekof " un zevcesi içeriye 
girıniştir.f Bu kadın hakkında ilk 
günlerde verilen malumatta hafif 
bir yanhşlık vardır. Kadının kız: 
iken taşıdığı isim filhakika 
lzabel Streater' dı.r. 1' akat kocaısı 
ile lstanbulda değH, Ankarada 
Amerika konsoloshanesinde ~a
hştığı sırada tanışmıştır. Kendısi 
lstanbullu, ticaretJ• meşiul bir 

·ı · k z d da Karocra hakem kararile galip 
aı enMI ı ı ır. dJ d J • t ' 

t 
a e ı m~ ır. 

lökok Kimdir? • Mual-lim-le-r -Ar-asında e 
Fransı.ı r~zet~leri Kö•tencede J IJtaobul ilk tedrisat mOfettiş· 

taarru:ı.unda ısmı g ... ç.c:ı f ıansız leriudcn bir kısmı kendi mınta· 
mühendisi hakkın~a ~abkikat!a t· ka!arında bulunan muallimleri her 
bulunmu lardır. Ôgreoılea maJu- oo bet günde bır defa toplıyarak 
mata göre bu ıat bir Ruı cen~- mesleği mOdavelede bulunmakta· 
rafının değil, fa at Philia ad mı dırlar. Bilhassa nünıune deraJeri 
taşıyan bir Rus trıccaranm Ruı· Bnrinde görüşülmekt~dir. 
yad~ alıkonulan kumı ve kara!)Jnl 
getirtmiye çalışmışttr. 

Bu maksatlı Sovyetlere mü~ 
racaat ederek: 

- Bu iki kııdınJ Romanyaya 
giSndcriniz, ben de size (Agabe
kof) u tutayım. demiı olması 
maltteme.l ılrillmektedir. Bu bah-

Sanayi Birliği K!>ngresi 
lstanbul Milli Sanayi Birliğin· 

den: 24 kanunuseni 932 de inikat 
eden heyeti umumiye ikmali ma
zakcre zımnında 3 şubat çarşam· 
ba glinft aaat t 1 e talik edilmlı· 
lir. iılubJyet •n•0 tetrifl-i. 

• 

Klnanusanf 'l'I 

MAJ 1 K 

BOYALI 
Soed•ec• a-.ell .. "-7wc•nl opereti frae edecektir. 

sı...a llemt ıtındl7• lıadar it. dvcce culp bir film 11Srmemlftlr. 
NEVV YORK•ub MUHTEŞEM BiR BARlSDA GOzEL KADINLAR 

MEVZUN VÜCUTLU YOzl.ERCE RE.VO K1Zl uaaıada ta.pa1ala KlRALIÇESI 
dUw BILUE DOVE lıoa~arall, ••••nnl •• rakacduek Ulh! vfkltduaı

tWlet iç.inde ta•utttklrlannıa •ııaanaa anetmoktcdlr. 

~ GÖRÜLMEMİŞ.... ENFES!!! 

MIJ•u•Ulerl : llefhur artl•t WILLIA HAINES Y• rOul eebhu sinema ,.ıtdıa 
JOSEPHINE DUNN bir aı.tore ltık l<alblnln b11 muuner hlklyHlal 

cl5reulcr mDteeub olac.aklar. 

Oyun arasında : Çok eilcnceli V arycte numaraları. 

geçirmek isterseni2 bu akşam 

sinemasında 
MARGUERITE 
JEANNE HELBLING ve 

MOREN O 
BARON FILS 

tarahndan oynanan 

AŞÇI GÜZELİ 
filmini &'ISrmet• muhakkak geliniz. 

bıveten: SôZLO ve ŞARKILI VARYETELER. 

Gördüğil fevkalade rağbet Ye talep üzerine f 

MAURICE CHEV ALIER'nin 
en yllksek eseri : 

Şen Mülizim 
Daha birkaç gün yalmz : 

EL HAMRA' da gösterilecektir. 

Kaçakçılar 
Rejisör: E R T U (; R U L M U H S 1 N 

GOHllik Kraliçesi FERiHA TEVFiK Hanım ve Dutılbedayl 
artistlerimiz tarafından çevrilmiş. 

iKiNCi T0RKÇE FiLM 
• ____ .... .,._ ..... lılulldıl taıaaaen alaturkadır. •------.. 

Baglln Sa•t 21.30 da 

y ALO VA .lstlftBUl BtlfDltm 
TÜRKÜSÜ ~~ ~~ lık musikili ko-

medi. Bestekin 
Hasan Ferit 

Fintlerde zam 
yoktur. Yalnıa 
musikili kome
di temaı1Jerin• 
de Zabitan, Ta

1 ıııı I 
lllllll ı 

lebe Ye Halk geceleri tarifeıi 
tatbik edilmiyccekti.ı. 

RAŞIT RIZA TiYATROSU 
Şeluacleba~ı 

Bu akş•• 21,!0 da blrlııcl defa olarak 

AŞKIN MANASI 
lıtıldll htrbln• alt plyu 4 perde 

v .... 1 Ad• HUdayl Ber 
"Blletlert• rilndü:ıdee tedariki rlc:a olaaur.,, 

Voleybol r~açlar1 
Cuma güaü Galatasara7 lclübGa• 

de, "Kasımpaşa • lıtanbulspor,, , 
"Betıktaf • Vefa • Kumk•f"ıı, "Fe
nerbabçe • Gelataaaray,, takımları 
ara11nd• voleybol mııçfan yapılaca•· 
tır. Maçlar aaaf 17 dea 18 • kadar 
dnam edecektir. 

Lik Maçları 
lıtanbul futboJ heyetinden: 29· 1· 

932 ca ... rünl Takıim Stad7uaua
da lcr• edilecek llk maçları: 

Eyilp • Beylerbeyi, 10,30, Aftınor
du • Hilal, 12,lS, Bqiktaı • Vefa • 
Kumkapa. 13,30, Be-1iktaı • Vefa • 
Kumk•p~• 1. T., tS. Hakemler Sah•p 
Refik, Hut "• Mil Gr., S.,iudlr • 

Borsa 

Kambiyo 

F ransı:ı F ranıı 
lngiliı liruı 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
İsviçre fraosı 
Leva 
Florin 
Kuron ç. 
Şilini A. 
Pezata 
Mark 

1 Zloti 
Pengo 
Ley 
Dinar 
Çervoncts 

Tahvillt 

ı. Dahili 
D. Muvahhid• 
A. Demiryolu 

Borsa 

Albn 
Mecidiye 
Banlmot 

Fiatleri 

Kapanıı 

12 ()() 06 
7 31 50 

00 47 38 
9 41 00 
3 40 74 

36 56 75 
2 42 81 

62 88 50 
t 17 91 

15 85 15 
4 10 00 
5 67 33 
2 01 eo 
4 20 37 
3 69 GO 

78 60 50 
26 38 fi() 

- - -
Kapanıı 

00 00 
43 75 
26 75 

Harici 

9 55 
49 00 

2 34 



SON POS1"A 

Fuat Paşanın Yüzü Kireç Gibi Olmuştu. 
Madamın Birdenbire Öldüğünü Söyledi 
Zavallı Mozoros Paşa Kansının Ölümünden Bihaberdi 

llAKb 1 ZIYA ŞAKIR 
H•r lıakkı malı/rıztlıır 

-214-

Abdnlhamit, elile çenesini 
olq.da. ( Aspirin ) aldıktan ıoma 
atnam tamamen zail olduğuau 
16yledi. Şöhreddia Apya tekrar 
kaine ıetirmeaini emretti. Ha
lladea, bugGn cam fazlaca ko-
D1lflll•k Wedifi anla11hyordu. 
KOrkllnthı eteğini kaftflurarak 

koltup İJİC9 ~ IOnr& 

... tekrar bqlad.: 

_ Şimdiki kralın babası, 
iri an bir adamdı. Aizındu 
k 

1 
bir pipo eklik olmazda. 

:.:-kuaini, beline uarcL. 
ikide bir pipoya doldmar dol-

d . avurtlanna toplanan urur ıçer, 

d __ 1 havaya ıavururdu. 
umawan d u:_ 

Fakat, mert bir adam ı. • U\' 

biz ( Londra ) da 
~· aanacak bir ~ak'a ol
clu. Bugilnkl gibi aklımdadır. 
Masara, raz&miln &nüne geldik· 

daha hill mfiteessir oluyo-
çem, Bakı"''"' . ne oldu ?.. Bir ru ••• ....., 
f{ln biıe resmi bir ziyafet Teri· 
li rdu. o uaada LW. Loncha 
~iz, ( MozOl'08 P&1a ) idi. 

G k Paşa, gerek mad .. 
ere . • herk 

ması , kendilenm J ~ 
te•dinnişler ve bil~ ngı ız 
l»&yükJerinin hilrmetini celbet-

• 1 d" o umanlar, ( Devleti 
mış er ı. • • 
ali ) ile lngiltcrenın uaıındakı ,.;:..t te ıayet yolunda idi. Malı. 
• bize ye aefiriıoize hBrmet ol
ınn diye veliaht ( Prcnı Dagaı ) 

M roı paşanın madamasını 
ozo k k" • f koluna takmış, üst atta ı %Jya et 

1alonuna çrkanyordu. Kad nca!İJz 
kısaca boylu gay~t fİfmandı. 
Dekolte elbise giymıf \'e ~orsa
ıını da iyice ııkmışh. Adeta 
rfiç nefes alabiliyordu. Prens 
Döpl, azan boylu. Madamı ko-
luna ~yle bir takış, takmLJ, 
&yle bir hızla aürüklUye-
rek merdivenden ~ıkanyor ki, 
uvallı kadının adeta ayaklan 
yerden kesiliyor. Halbuki, Prensin 
hiç umurunda bile dejiL. Ben 
de arkalanndan gidiyorum. Ko
lumda da Kralm lınlanndan bir 
prenses var. Prenaea, gayet dil
t... Ok.dar teffaf bir cildi 
wr ld. AJ1ak kolama kolu
-- tbealne koydufa za
man, Allah bflfr, o rakik ciJ. 
dinin albnda damarlan a8ril116-
yordu. Ben de o vakit aencim. 
Bafladı benim de kanım kayna
mıya •• Biraderler, hem yan g6zle 
bana bakıyorlar, hem de preıı
aai ifaret ederek : 

- Nasıl? .. 

Diye soruyorlardı •• Neyse, 1 ir-

Matbuat' Balosu 
9 Şubat 932 

MAKSİMDE 

birimizin arkuından çifter çifter { 
yukan çıktık. Yemek aalonuna 
girdik. Sofraye oturduk. Madam 
"tozoroı Paşa, benim ıağ tara· 
tıma tesadüf etmişti. Kadıncafııı: 
mütemadiyen 11k 11k nefes alıyor, 
~plak göğsü bir k&Dk fibi kal
kıp iniyordu uğ tarafıma eğildim: 

- Rahatsız mısınız Madam. 

Diye aordma. O ela.. benim 
tarah.a etildi: 

- Aman, kim• duymum, 
biraz kalbimden rahatsınmf 

Dedi. Yilzllae dikkat ettim, 
1avq yav&f moranyordu. Herkea 
yanındaldle mqğul olduja için 
bu halin kimae farkına varam
yordu. 

Ben, yammdaki pren9eai bD'a
lnp kalkamıyacağım için kal'fım
da otura~ Fuat Paıaya mulcacık 
aeslendim: 

- Paşa.. Paşa 1.. Madam ga
liba biraz rahatsız. Kimseye his
settirmeden dışarıya ç.karımz da 
kendisine bakımz. 

Dedim. Madama da Paşa ile 
beraber biraz çıkıp bava almasını 

aöyledim. Madam yanındnki 
Prem Dögalden aaulc:acık 
izin aldı . Fakat yOrftrken, ar
bk söz s3yliyecek hali kalma
mışh. Ben, onun adeta sendeler 
gibi gidişini gôı.lerimle takip 
ediyordum. Kapıdan çıkacağı 
zaman adeta düşecek hale gel
mişti. Hemen Fuat Paşa koluna 
girdi. Ben, kapının tamam kar
şısında oturduğum için kısmen 
dışanyı da görüyordum. Kadın· 
cağız kapdan çıkar ç:kmaz, pat 
diye yere düştü. Ben herhalde 
bayıldığına hükmettim. Çünki 
hiçbir ses seda çıkmadı. Bet on 
dakika sonra Fuat Pş. geldi. 
Yerine oturdu. Benıi, kir~ç gibi 
kesilmişti. Gözümün ucile, ne 
olduğunu sordum. Usullacık ce

- Siz ut olwı. .. 

Dedi. Tabii, siyafet " ,.._ 
mlyeti ihlll etmemek için mae
leyi ıizli tattuıar. Hatta Maoro. 
Pqaya: 

- Madama birclea ... .., 
m!grea aeldi. Bira İ8tİrallat 
etmek bere _. ıitti. Geçene 
tekrar ••det ed ı cek. 

Dediler. ZiJ9fet Wtw ha:. 
aya kadar, zaala .._ U.... 
.. llcllj- w 6 1 ... F..tai 
- laijeta ..... lld ... 
Od ı•ı • .... ,.: 

- Ben fimcli De Japacajım. 
Kızlanm ...., bldl. 

Diye ıaçnn ı.,mı yeiwyerdu. 
Halbuki udileyi ıCSzlmle pdl-
tüm için ben de pek çok mDte
euirdim. Hatta rectt uyku bile 
uyuyamamışbm. işte ha vak'ayı, 
bir tDrlU unutamam. Gelelim 
Mozoro. Pa,aya.. Rumlann içinde 
bu adam kadar de"Jete udık 
bir memtn', ne relmiştir, ne de 
gelecektir. Hatta, bize ka111 olan 
bu (farb aadakat) inden dolayı 
bir ıuikaate de maruz. kalıwştar. 

( Arkaaı ·.ar ) 

1 Sinema Ve Tiyatrolar 
ALLUAJl - ..... -·· ALE.MDA• - &eWa ...... ....., 
ARTlSfUC -t-.kk.ı. 
ASRI - Bıa .. 
lKLE t - $ekwha 
WIAllllA -ş.. ........ 
~1UVA1. - Haydut._. .... 
fERAH - Parlu bir ,.99 

FRANSIZ 'l'fYATRO.su -z .. cu• eun.,. 
GLOR { A - Tunua haydutlan 

tilı.AL - Kanlı ••a.dl• 
UMAL a. - y •ıaaua hay• 
llAJI~ - B~ya!ı ıııele.M 
ııL.LEIC - A,çı rB1ell 
M)UJ - A,k luuretlatl 

OffJU - Ça11qkale 

111' - 1'1tfMır 4laktlle 
OSK0oAR HALE - $arlataa 

1 

KADIKÖY SÜREYYA-Parla daabn a11mU 
vap verdi: 

=-=~=======-=-=-~~~::::::~~-·-
Resminizi Bize Gönderiniz. 

• • 
Size Tabiatinizi Sögllgelim ••. 

78 M. IRF AN BEY; Hayatm zewk· 
~rine laklyt 
kalmak ... 
mez. Bazan 
acul. uabl •• 
harçmcbr. Aile 
mesailinde loa
kançbr. Bq
kalanna mia
aet etmekten 

endife eder 
ve hicap da-

yarr. Derbederlikten hoşlanmaz, 
intizam içinde titizlik gösterir. 

• 76 MASUME H.; ( Fototrafımn 
dercini istemiyor ) Majnırdur. 
Temayülleri bakkmda muhit Ye 
muhatabına renk vermek istemez. 
Daima varLk icindo kibu Ye ca-

80 ALI~~ ~y; (Fotojra. 
flDln derem •eau,or) s..aer1a 
• aaretle tayia edi'ecep ..._ 
lande ehelld n' ' ·I•, •da taf
lillt ...-iftik. ......... aft ... 
ptanms tahlil n lr k laariclade 
oldoj•dM ~ hlaaıkbr. 
sa. ( lllklrlrilr - •M.cı ıiı 
~ ····tlerWa:I. ... 
ret n ikbali çok ıevdifinizi tay-
liyebiliriz, benlijinize çok ehem-
miyet •erdiğinizi de ilive ederiL) 

zip bir hayata mazhar r6rüntnek 
ister, ıevgi mesailinde hassas ve 
kıskançtır. Meth Ye temeddilhteıa 
hazzeder. 

Fotofra/ Ta/alil Kaponllll• 

ı J inci Sayfamızda bulac•kuaas. 

BfZf 11 
DAKT LO 

Bugünün 

3 

2' T .. mua 1921 

YefJ1elll bir ya11hane... Mo
bilyacıdan yeni relen efJ&mn 
hlr kı11111 hmb •oridorda. U.
ltuı bile daha uılm&IDIJ. 

DIŞ kap ara1ak. Koricler, 

bombOf. H.balde rnhanenin 
apjı bir yere ribaif olacak .•• 
Odalann cam1ı kapılan aramnda 
-. aada yok. Bir iki aaaiye 

bekleclim. Ne upk pldi, ne de 
odalardaa bir .. iliti)cli. ...... 

nld.ja ~ 8n1Dedİp icİll ....... 
- selen im,.,. , ..... Pv-
...... wwwJ ~D 

Romanı 

y •1811 : z. Şdl, 
Cll' Je•i •aroken koltuju ıö.....
miş gibi hareket ederek: 

- Sizi fazla rahatsız etmiye
Ji• efendim; eneli .. kuclmaı 
arzedeyim. 

Bir daktiloya ibtiyaanıa ..,. 
-.. Beai .ebend~ Saıim Bey 
trlnderdi, dedim. Ben bunlan 
ı6yler 16ylemez, Sait Bey bfr. 
denbire mrrtereddit bir mevkie 
claştl. 

Ytlzllndelri 11htak tebeunmG 
mubafaza etmekle beraber ... 

,.,,,_ Wr w selcl : - Bu,arunuz efenclm • GI 
- ...... .._?Gir.Be.. rlpliw 

Anlaııldı. içerideki lelin aa-
· ıuı,ı, l>ir yaLancı relditini anla· 

-•lfb. Ben, kapıya tekrar iki 
darbe YUrdmn. lçerden relen o 
J&YftD ses, bir derece kabudı: 

- Giraeae ulaaaa. 

GOJmemek için dudaklanmı 
ısırarak bir daha vurdum. 

Bu defa, bir aandalye rı-
cırdadı. Masanın nstnne bir ka
lem atıldı. Çivili akçeler, tahta 
daşemede takırdadı. 

- Beni yerimden kaldırdı, 

aoyha. 

Diye mmJda.,.. o )'ll1ftll 

'"' kapıya yaklafb. Birdenbire 
kapı açddL Gazlerim, bir çift 
balanılr g3zle k&l'fllqtı. 

- Affedeniaiz efendim. 111-
teahhit Cavalak zade Sait Beyin 
,.zahaaeai bu.ruı clep mi efen
tlia 

Ben aöylerken. karıımdaki 
ablak çehrenin blltUıı hatJan 

clalgalandı. Sıntmanın Yerdiği 
bir rerginlilde, o, bulanık g6zler 
biraz ufaldı. Birdenbire, İstanbul 
lehçesini taklit etmiye yeltenen 
Ye nazikleşen bir ifade ile bu 
efendi cevap verdi: 

- Ewet efendim.. Buruidır .• 
Buyurunuz efendim •• Buyurunuz .•• 

- Sait Beyefendiyi 16rmek 
Wiyordum. 

Karşımdaki ıima, bnton bo
tla )lbprak tebalülde cnap 

- Bendeait efendim.. e.,.
~ .... buyunmu. 

Bea kapma .,........ ,... 
... içeri llblllrlrea ., .... ...,_ ., .. ,. ... : 

- Upk hendeab bir yere 
kadar fitti de.. Kusura bakmayın 
efendim . Buyurun.. Ş6yle bu

yurun ... 

Ben. bu fazlaca ikramın ma
DUlDI anlamakta pek ıeçikmej 

dim. Sebebi milracaatim anlqıl

dıktan soDl'll hakiki meYkiime 
dllpıemek için nziy~ti pefinen 
kurtarmak istedim. Ve Sait Be

)'İD ıuar ile ı&tercliji rıcır p-

Dedi. y.,,h....._ b...-. 
claki küçük taDclalyaya oturdum 

O da, mil &zerinde d&aen koJta. 
tuna oturdu. S6ze nereden bat
lamak llzımgeldiğini dBtBnUyo~ 

da. Birdenbire, hiç beklemediiim 
bir mal IOl'du • 

- Kahve, çay, bir ıey um 
eder misiniz efendim? .. 

- Teşekkür eduim efendim. 
Adetim değildir. 

Ktıçilk bir diqllnceden ıonra: 

- içelim canım.. içelim.. Bi
rer kahve içelim.. Sade mi, ..
kerU mi? 

Ben. birdenbire ba teldifailit• 
hayret etmekle beraber yiıı. 

8iJr ıöriimnek iıtiyerek cevap 
YVclim: 

- Rica ederini efendim •• &... 
mm için lmHmeyinİL. 

O, Hemen yerinden 11çrada. 

Kollarını iki tarafa açar&k: 

- Estağfurullah efendim •• Siz, 
bizim için buralara kadar zahzet 
edip gelmişsiniz de. •• 

Dedi. Dışan çıkb. Her halel. 
&yle tahmin ediyorum ki asaa
aöriiıı tel örgülü kap sana ağzım 

dayıyarak sıtma görmemiş biı 

ıea e aşağı ıeslendi: 

- Kahveci.. Kahveci... İld 
tane ıekerli kahve... Oçilncl 
kata.. Mnteahbit Sait BeyiD 

yazıhanesine. •• 

Bu bhftleria 181Darlanm .. 

amdaa, pazarhğın uzur.ca ı6re

ceğini anlamııtım. hk itim Yt 

ilk mliracaatim oldup için miim
klln oldujıa kadar işi kaçırm• 

mak istiyordum. Buna binaen 
nziyeti idareye karar verdim. 

&.ut Bey, ene!& Miihencli. 
Salim Beyle akrabılığlmaa olup 
olmadığım ıordu. Sadece kom
pmuz olduğunu söyledim. Sonra 
konutmağa başladık: 

Arkaa Hr) 

Kaçak et almayın,z. 

Parça et almayınız 

Çünki hastalıklıdır. 
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- Kıum Doktor r Sem EllN•• -•• 
Alman Ultimatomunu Alan Belçika 
Hariciye Nazın Hayret içinde Kalmışb 

"-Ben zaten kat'in- im•"• 
ki Belçikamn Almanıadaa kor
kacak b.IPlr .. yi yoktur. Elbette 
biı de aJDI beyanatta hulaa-
cagı:ı. ,, 

Sarayda. uurett .. pa,ttalatta 
helecan " keder bD,ekttlr. 81-
tüo memleket emuli ........... 
derecede mlthif bir fubaama 
yaklafbflaa anlamakta mlteftl. 
lit deria bir eadifeye •Watnk
br. Herk• biribirbae Ue1etle 
soruyor: 

"Krup .. a umarlaclıtiam •e p 
kadar zamandır hazırlanlBlf olda
tuna ifittitimiz, iatihklm topla
nınız aual olarcla mlcernt yol
larda toprak teniyeai daha yapıl .. 
madı diye orada bırakılır? 8a 
Donkifotlukı.n bqka aecllr? 

Kral Albert ukla, mldeb
bir, zekt bir zattır. Amaui cihe
tinden " Hohenzollern,. dir; bahri 
İ.nfaata, seyabatlara, Alplara, 
Kongoya mllpteladır; modem 
aanayii ıever. 

Kraliçe, 8aY)'eralı birçok 
Prenaealer gibi bir pırlantadır. 

' Dnk Şarl Teodor ,, ua kızıdır 
ki ba muhterem zat iatldac:luıın 

aevkile bp doktora olmat ft 

merhametinin icababna ılire ça· 
lıprak binlerce fakiri a11111 ba-
ardan mllatefit etmiştir. 

Ba arayın ecdaclun tllrtte 
Uçü Almandır Ye ecdadm 1ahm 
ualeti, neca1>etl, irfam, fazileti 
teYarll olanmllflur. Sara1 
Gol Ye Cenne• medellİJetlerhaba 
rul.unu temsil eder. 

* Belçika Kralı, KayHN AJ.. 
manca bir mektup yazdı. Ba 
mektupta hükOmdarlar arumda 
müessea Adete tebaan imparatora 
aeuh benli bitap eylemektedir 
hitaplan .. Sen .. den ibarettir. 
Ona mlteaddit ••İtlerini laabrlat
aaktadır. .. 

Erte8i gilo Alman Hfiri nam 
ile vo matbuat ile bir ıtlD enelki 
tavril eda ile konutuyor. Sut 
llçte al:deri SuYar ~azetuinde 
neşrolumnuttur: 

" - Belki komıuaUZUll çaba 
tutuşacaktır, fakat IİzİD kendi 
evaniz 1ellmette kalacakbr ... 

Diplomatlar tetbihe, iatlanye 
d6külbce çok kere bir hllket 
çıkar. BotOn Brllbella aizmda 
yalmı bu cümle Yarda-. Ve ba 
cOmle pzetecle intifaruaclaa ~ 
aaat ..,.. bDttln memlekete 
yayıl ... hr. Bu mada Ahlu,.. 
aan Llbemburg'a iatilA etmekte 
olduğu haberi geldi. Ve IMa 
haber Brlbel'ia ıeDİf bir .... 
f e almuanı mucip oldu, elemek 
ki Almanya Belçikaya taarruz 
etmıyecektL Fakat •kta ... 
leyin Alman sefiri BloY 
Be1çika hariciye nezaretiade 
arzıkamet etti. Oç saat enel 
mahut kapalı zarfı açmak emrini 
almışlar. ea kliçlk bir hayret bile 
rluym.U.zın okuaatıftur. Ba ur-

1 

fın içinde bir ültimatom vardır. 
Ve aefir tlltimatoma gtlya timdi 
almıt gibi vermesi emredilmek
tedir. 

Alman sefiri ültimatomu Ha .. 
rjciye nazırına verdi, hariciye 
nazın okudu. Ültimatomun metni 
tudur: 

" Fransız ordusunun Möz 
nehri boyunca yapbğı hareketi 
bili şllphe Belçikanın deniz ta· 
rafından temdit edeceji emin bir 
membadan öğrenilmif, Belçikamn 
bu hareketine yalnız bqına kartı 
gelemiyeceğiadea kurkulmUfbu'. 
Binnetice Almanya tehdit alhnda 
bulunmuı olmakla emniyet •• 
selameti noktuındaa bu muhte
mel taarruzu defetmek mıkaadile 
kendi ordusunu da Belçika ara· 
zilinden ğeçirmekte mecburiyet 
g&-müıtnr. 

Belçika hayırhah bir bitaraf.. 
lakta kalmıya rıza ahterine 
aruisi Franaanın zararına teni 
edilecektir. Doatane bir hareket 
ittihaz edene ukerlerinin mucip 
olabilecetl bildlmle urarlan AJ .. 
man1a kendisine tazmin edecek· 
tir. Husumet g6sterditi halde 
harp olacakbr. Yirmi dört saat 
zarfında karar verilmek prtbr." 

Belçika Hariciye Naıın bu 
lUtimatomu okuduktan sonra 
bir müddet ilslubun ve sebebin 
tesiri altında kaldı ve suıtu. Fa· 
kat bu hal çok sürmedi, gittikçe 
artan biı- hiddetle : 

- Esaletmeap, biz, bambqka 
ıeyler beklerdik. Bizim sadık 
doıtumuz olduğunu iddia eden 
Almanya, bizden bir alçak rolll 
bekliyor ! Dedi. 

Vükell Mecliıi hemen top· 
landı, Ultimatom ittifak ile red· 
dedildL O alqam, o gece ıaba· 
hın dördüne kadar sarayda 
toplanıldı. ittifak ile mukavemete 
karar verildi. Ayni gece, ıaat 
.. babın bir buçuğunda Almanya 
aefiri Hariciye Nezaretine sıeldi, 
ıunlan haber verdi : 

Fransaa tayyareleri bombalar 
attı. Sllvırileri hududu geçti, 
hem de iliııı harp etmeden 1 

- Aaaletmeapl Bunlar nere
de oldu? 

- Almanyada, Möay6 Baron! 
- Şu halde bize bunu Briik .. 

aelde bildirmek üzere gece yara
sından sonra rahatsız olmanma 
at.bebioi anlamıyorum. 

( Ark .. ı Yar) 

Radosta Fakirlerin 
Hakkını Çalanlar Var 

Ra4o..,. l•l••I N llme111 

Radoı (Husuıt) - Şehrimiz· 
deki mGtacı muavenet fakirlere 
bir imaret tem edilmiştir. Fuka· 
raya bergün bir tas çorba •e 
bir ekmek verilmektedir. 

Bir kısım halk, muhtacı mua· 
Yeoet olmadıkları halde fakirler 
için 1apdan ba yemekleri almıya 
bqlamıtlardır. Bu ytbclen bir 

lokma ekmeğe blle muhtaç olan· 
lar açıkta kalmaktadırlar. Buna 
nazan itibara] alaa cemaat 
fakruballeri sabit olan muhtaçla .. 
ra birer vesika Yermiye mecbur 
olmuıtur. Fakirlik Yesika11 olma
yanlar, bittabi bedaYa yemek 
alamıyorlar. Bu hal, çok fena bir 
te9ir bırakmıtbr. 

Arif canilerin en korkunca 
idi. ÇOald o, herkeaia acıdıtı 
kir Ye sakat bir genci, Hayriyi 
alçakçasına 8ldürmilftl. Fakat 
klyde bana kimH bilmiyordu. 

Balnnı:ı bu nk' a nud oldu: 
Hayrinia paerinin kir olma11aa 
Ye 10l elinin Oç parmajmua kop
mu.ına aebep olu o •• kaza
amclan 10nra Arif Z.-..... et
rafında clolqmata bqb1arak 
- nlpnlwı Hayriyi uıaattunaa
... çahı•lfti. Fakat ZHn Har· 
riden nqeçmlJorda. 

Arif re•ç km kanclıruuya .. 
cağını anla1ınca yllzü debfetll 
bir kinle bU1'11ftu •• intikam 
alımya karar Yerdi. Eneli Hay• 
nmn k&peğiıd zehirledi. Sonra 
bir glln n•allı alili •ezmiye 
davet ederek onu bir uçurumun 
kenarına kadar götllrdilkten aon· 
ra beline bir tekme abp dalga .. 
lan hiddetle köpllren denizin 
içine atta. 

Bu cinayeti takip eden 
günler uzakta rüzgir · o kadar 
şiddetle esiyor, dalgalar birer dev 
gibi o kadar kuvvetle kayalara 
çarpıyordu ki Hayrinin ceadini 
bulmak kabil olmadı. Onun yal .. 
mı bir d~la takıhp kalan pp-
kaıını buldular. Kimse onun A· 
rifle dolqbğm g&rmemifti. Her-
ku onun yalnız bqına gezerken 
bir k&ZAya kurban gittiiUıe za
hip oldu. 

Fakat Arif Hayriyi uçurum· 
dan aşaiı yuvarladıktan sonra 
onun denizde nuıl bojıalduğunu 
Hyretmek için diz ç6k8p eğil .. 
mitti. Kalkarken bqını fiddet· 
le bir kayaya çarpb ve f&kağında 
bir yara açıldı. Bu yara haftalarca 
iyi olmadı. Bunu• ne suretle 
blaıl oldutunu IOl'anlara Arif, 
o saralarda civarda çadır kuran 
Çingenelerle kavga ettiiini 
a6yledi. 

Fakat gllnler geçtikçe Arifin 
ı&deri g6rmemiye bqhyordu. 
Ml1racaat ettiği doktorlar darbe
nin teairile bud olan fİflD görme 
damarıru tazyik ederek sittikçe 
vehamet peyda ettiğini Ye b11 
fİfİn beyne yakın bulunmuı ba .. 
sebile ameliyat ta yapdamıya .. 
cağım a6ylediler. 

iki sene sonra Arif tamamile 
k6r olmuttu. 

Bir alqam ahırın 6nUnde 
otmmut dllfln&yordu, Anneti 
yanına gelerek dedi ki: 

- Yediviran köyBnde yeni 
bir boca ttlremİf butalan olm
)'OnDUf.· Yann Ahmet teni oraya 
ptinlıl de gklerini bir pater. 

Ahmet klyde it aramıya 
ıellDİf fakir bir oduncu idi. 
KimH onun nereden ıelip ne
reye gidecejini bilmiyon:ha. 

Arif erteai ıh bu eararengiı 
adamla yola çaktı. Sağ elile 
ıopuuu tutuyor, aol elile de 
Abmedin omuzuna dayamyordu. 
Ahmede sordu: 

- Bu hoca körleri iyi edi .. 
yor mu lmlf? 

- Evet... Otlarla bir llpa 
yapıp ı&rmiyenlerio gizlerine 
ıllrilyormUf. 

Arife llmit gelmifti. Saatlerce 
konUJID&daD yGrlldDler. Fakat 
Arif sGnetin battıjını hlaedioce 
iclnde bir endife ile aordu : 

- Daha •• kadar ,Ortlye
ceğiz?.. Y oraldum. 

- Bil klydea pbla ucalı 
yanm uat oluyor .• Daha iki aaat 
yolumuz Yar. 

Fakat biru 10an u.saldu 
akaeclen bir uu aeai dayuaca 
Arif durdu: 

- Alqam ezam olmaa1or •. 
Biz ltleyia 1ola çakmqbk.. 

- Belki ben yola f&lll'dı•· 
Sen burada dar. ben ıfdip U
kaym fOM ne tarafta kahmf. • 

v.ı... kahnca Arif ,... ~ 
meldi. Fakat kulat- clibiacle 
hariıyaa bir k6pek ona bir J•J 
ribi yerinden fırlatb: 

- Ahmet!.. Ahmetf.. Ne
redesin? 

- Ne bap.yona be? 
- Buralarda bir klpek clo-

lqıyor, beni wracak diye kor-
kuyorum. Hem burnuma deaiz 
kokma pliyor. Biz ıaliba aça-
romun yanına geldik.. Gel kly8 
dönelim. Hocaya yana ıideri&. 
Nerede.in Ahmet? 

- Buradayım! 
Arif kolunu uzattı. Fakat o 

ıırada boğazına bir el yaplfb. 
Üç parmağı ekıik bir eL. Yakın
da bir yerde bir köpek hiddetle 
hırlıyordu. Arif kendini zorla 
kurtararak cleli gibi koımıya 
bqladı. Gaderi g6rmedipden 
nereye gittiğini bilmiyordu. Bira 
sonra uçurumdan qağı yavar
landı. 

Ertesi gen ona bir dala 
takılı kalan ıapkasını buldulu. 
Ba dal iki ıene evvel Haroam 
fapkuım tutan dal mı idi? Ora
aanı bilmiyorum. 

Abmede 1relince, ba ara-
rengiz odunCUJU bir daha il-' 
ren olmadı. Ne klyde ae el& 
bqka bir yerele •• 

- Madamld oduncu bir claba 
glrlbımecli n Arif de cleabde 
l>o;uta, bu ok'ayı HD naıd lt
rendio? 

Diye soracak olunanı• .tize 
derim ki: 

- Vak' a11111 en..ı ıtm• iMi 
hikiyeyi bnttın civar k6ylerde 
herkes biribirine anlabyordu. Be
nim de kulağıma kadar seldi. 

Zaten b&tlln hakikatler b• 
auretle meyd- çıkmıfbr. Kim
ae bir hakikatin eneli kimla 
tarafından bqkalarıoa anlabldt
ğını bilmu. 

Zekat 
Ve Fitre ---Her ıene oldutu rllll iMi ._. 
de •eklt •• fitreler Tan_. 
Cemi,.tl tqkilitı yaııtulle top
lanacak ve lauılat Tanare, fll.. 
mayel Etfal ve Hillllahıaw C.. 
mlyetleri aruında tabi• ••· 
lecektlr. 

Hava kunetleriaabla ......,,._ 
•ln• •• bayar itleri•• yardım lçla 
nklt ve fitre en ,Oıel bir far. 
1&tbr. Zeklt ve fttnlerlmld 
Ta11are Ce•lyetlne vermek bir 
•• t.. borcatlur. 

Fitre miktarı qaiada th
terilmqtin 

Aıı Orta Edna 
K. K. K. 

Hurma 208 o o 
OıDm 1851 56 78 
Arpa 16 15 93 
Butda1 12 10 8 
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Hayvan Vagonlarına Doldurulduk, 
Güne~!n I(ızdırdığı Demir Döşeme 

Uzerinde Yanıyorduk 
-82-

Arada epeyce zaman geçU 
b:ı müddet zarfında bittecrübo 
anladım ki, cemiyete girmeyişim 
iyi olmuıtur ve aleyhimde ıerde
dilmiJ olaa aebepler doğrudur. 
Prensip itibarile fikirlerimiz çok 
farkhdar. Fakat bu fark aramız· 
da herhangi bir acılığa mutip 
olmut değildir. Cemiyet azası 

De dalma kardq kaldık ve p.,. 
onna merkezi benim için her 
ftkit bir klbe oldu. 

,,.. 
Vakıl ben Hint Cemiyetine 

resmen ıirmedim, fakat ruban 
•er uman cemiyet ile birlik 
bulundum. Kanaatimce fikri dost
luk maddi rabıtalardan her u
man daha kıymetlidir. Fikri 
•Ona.ebet mevcut olmadan 
maddi bir dostluk ruhsuz bir 
cesetten farklı deiildiı· 

)#. 

1915 .. aettl Hardwar'da, her 
• iki yılda bir kurulan panayıra 
e-adüf etti. Ben bu milnasebetle 
1apılan bayramda hazır bulun
aııya hiç arzukeı dejilclim. Fakat 
orayı relml' olan Mabatm• 
Munıtiram ile karşılatmayı fid
detle istiyordum. Goldıale cemi
Jetİ yapılacak merasime riyaset 
etmffi için panayıra kuvvetli bir 
müfrne g6ndermiıti. 

MiifrezeoİD reİ.Iİ Kurzu, 11h
lafye memuru da doktor Dowdi. 
Benden de Fonika grupunu yar
dıma ıandermekliğimi iıtemişler
cli. Binaenaleyh Maganlalda be
aimle beraber hareket etmişti. .. 

Hardwar aeyahati bilhassa 
7orucu oldu. Kompartımanlara 
weriya lflk Yerilmiyordu. Fazla 
elarak ta Saharanpurdan itibaren 
eşya •e hayvaa ngonlanna dol
durulduk. 

Bu •aronlar kapalı aeğild~ 
tepemize vuran 6ğle gllneşi al
bnda, hararetle ısınan demir dö
ıeme üzerinde yanıyorduk, au
smluktan bunalnnşt.lr. Fakat 
buna ratmen ortodob Hintlilere 
•Mnıl&man auyu" içirmek kabil 
olmadı. Kendilerine Hintli suya 
•ermek imkini hasıl oluncaya 
kadar beklediler. Fakat dikkat 
edinis; bu ayai Hintliler bir hu
talık hallnde clolctoraa •erdip 
fU'abı Teya et IU)'UDa içmekte 
tereddlit etmezler. Suyu bir m
riıtiyanın Yeya M6al0manın uzat
masına ehemmiyet vermezler. 

Doktor Dew aptesbane biz· 
metini görmek için birçok çu. 
kurlar kazdırmıştı. Bu çukurlan 
temiz tutmak için ücretli süpO
riicillere muhtaçtı. F onika grupu 
bu işi Ozerinc aldı, ve doktor 
Dew teklifimizi memnuniyetle 
kabul etti. Teklif bittabi benden 
gelmişti, fakat bunu icraya me
mur olan Maganlal idi. 

Din Bahisleri .. 
Bu panayır esnasında benim 

rolUm çadırın içinde oturmaktan 

Ye beni &Örmİye gelen muhtelif 
kimseler ile dinl mnn1kqalarda 
bulunmaktan ibaretti. Bu meş-

ruliyet beni bir dakika bile boı 
bırakmıJordu. Binaenaleyh Cenu• 

bJ A&ilrada yaptıtmn• mOcade
lenin bütün Hindistaada huıule 
getirdiii tesiri aac:ak (Hardwar) 
de anlıyal>ildim. 

(Mabadl yarıa) 

Yeni Nesillere Ne Okutacağız? 

Kitap Sevenler Cemiyeti 
Müessisi Diyor Ki: 

( Battarafı 1 inci aayf ada ) 

pratik bir çare görüyorum. Mem· 
leketimizde takriben 450 kaza 
mevcut bulunduğunu f arzedelim. 
Her kazada ili mektepte okumut 
bir kaymakam, bir müddeiumu
mi, bir doktor ilah bet on da· 
rOlfllnunlu vardır. Yeni netriya• 
tın reldimuu asla s6rmiyen bu 
ıevabn kitaplar ayağına kadar 
fi derse bakınız ne olacak? T ec-

rllbemle anlıyorum ki 15 forma· 
lık iyi harflerle iyice bir kağıt 

nzerine ba&ılmış bir kitap 600 
utana sermayeyi çıkanr. 8()() 

Ntana kazanır. Her kazada 5, 
10 dariilflnunlu bul.mduğuna 

s6re umumi harsı alikadar 
eden kitabm her kazada 3, 
5 kari bulacağı muhakkaktır. 
Llkin kitabı memleketin en 
uzak köşelerine kadar nasıl 

ıokacağız? Gayet J>asit... Bu
rada devlete dilşen vazife bayi 
yokaulluğunun önüne geçmek, 

her kazadaki poatabaneye kitap 
bayiliği yapbrmaktır. Her tabi 
kitabanın camekanlı bir dolapta 
10 gftn teşhir edileceğini aörüne 

memleketin her :yeriae kitabım 
gGnderir ye postahanedeki me-
mura mll•ezıie kitalnnm fiaU 
üzerinden memnuniyetle yüzde 
yirmi verir. 14ilvez:d de kasaba
DID mllnenerlerine kitabi arze

der. Böylelikle, her kazada 6ç 
beı kari bulunduğuna nazaran 
bir hamlede bin knsur kitap ta• 
blmış olur. Bu netice tabileri 
müellif ve mütercim aramaya 
aevkedecek en mGenir bir wa
aurdur. 

3 - Maarif Veklleti bDtnn 
mneueselerini faal bir hale ge
tirmelidir. Bunun için mutlaka 
paraya lilzum yoktur. Burada 
devletin yapacağı ıey atideki 
haauıah temin için bir emir ya
zıp tamim etmektir: 

Muallim mekteplerinde dddt 
•e kıymet!i eserlerin teşhir edil
mesi • mektep duvarlarında 
yeni çıkan eserletin illnı 
- her mektepte hususi bir 
hitap sevenler cemiyetinin te
sisi- lise ve muallim mekteple
rine alınacak kitaplann telif Ye 
tercüme heyeti tarafıodan intiha
bı - her sene takriben iki yOz 
ellişer lira talllitab olan mektep 
kiltllpb•elerinin ak 11k maarif 

miif etti~leri tarafından tefti, edil
mesi - her hafta mekteplerde 
muallimler 'teya talebeler tara• 
fından yeni çıkan bir eser hak· 
kında konferana yerilmeai - adedi 
1720ye baliğ olan •Halk oku
ma oda,.lanoı0 ıılalu ilib ilAh .• 

4 - Memleketimiz için çok 
ağır olan matbua tıcretlerinio 
tenzili. 

5 - Varidab muayyen bir 
haddi teceYGa eden her kaza 
belediyesinin bir ktitftphane tesi
ıini mecburi kılacak kanunlu 
•uetmek. 

6 - Senenin lnti..., etmiı en 
muvaffak ilim •• tan'at uerle
rioe telif •• tercOme heyetinin 
Oç, bet yOs liralık birer mllkl
f at •ermelİDİ temin ... 

Bilbaua fQ mtUclfat maeleal 
Ozerinde _... ediyorum. Zira 
bu mllklfat ta kitap nqri •• 
aatılmua için çok mBeuir ola· 
cakbr. Meseli 1111iklfat vermek 
için bir jOrİ toplanacak ve bir
çok kitaplar mltaleadan aonra 
milklf ab • ~ ~nileae 
verecektir. Müklfat kazanmıt 
kitap ıenenin en mnaffak romam 
yahut ilim Ye felaefe kitabı 
olduğa için berlcesin merak Ye 

tecessiisünil uyandıracaktır. Diğer 
taraftan ınllklfab kazanftmamı1 
muharrirler kendilerini mtldafaa 
edecekler, ihtimal jilriyi tenkide 
kalkacaklardır. Bu suretle mat-
buatta bir mllnakqa açılacak 
ve berkeıte acaba ıu kitap ne 

imiı diye ınerak edip o kitabı 
alacaktır ki en hnytik makıada
mız da artificiel bir tarzda olaa 
bile tahakkuk etmiş olacakbr. 

Muallim Ordularının Rolo 
Muallim orduauna " aileye 

ıelince bu iki m&eaeaeain oyna
yacağı rol belki devletin ve mat• 
buatın kendinden de mfthimdir. 
Alb ay kadar ıüren liıe hoca
lığım ıamanında talebelerime 
ta•siye ederek belki Dç, dört yOz 
eser aldırdığımı iftiharla ıöyliye
bilirim. Eğer her muallim tale· 
besine .. medeni bir insanın ken
diıine mahıua bir kütüphanesi 
vardır! .. prensipini kabul ettirir 
ye her ay birer ikişer kitap al
dırıraa 2000 orta tedriaat 
mualimlerimizin Delere kadir ol
duğunu tasavvur edebiJininis. 

Aile iıe çoc-ujıına Yerecetl 

27 KAnunusani 932 Çarsamba 
btanbul- (1200 metre, S ldloHt) 

18 vamofon plata Detrlyatı, 19 
biriad kmm alaturka aaz, 20 rra-

•of•a netri7ab Ajana haberleri, 21 
wk .. tra. 

Heilsberr - (276 metre, 7S kil~ 
•at ) 20 Maau • VerdJ seeeaL 22 
rGn haberleri, lana raporu, 22,lS 
tlaaa havaları. 

Brllno - ( 341 metre, S6 ldlont) 
19,30 operadan naklen Flammon 

operaaının birinci peı:dHI, 20,30 Pe
ratdan nakiL 

Mfiblaker - (360 metre, 75 klloHt) 

20,10 operadan naklea Ruılan und 
Ludmilla operası. 

Bükret - (394 metre 16 ldlont ) 
20,45 klavye aolo, 21,lS keman •• 
kllvye. 

Belgarat - (429 metre 25 kJIOYat) 

11,30 konferans, 21,30 kll•ye koneerf. 

Roma - ( 441 metre 75 kilo.at ) 
21 operadan nakil. 

Viyana - (S17 metre, 20 ldlont) 
20,45 tiyatrodan naklen Die GroaH 

Katerlna, 22,lS dana havalan. 

Peşte - ( SSO metre, 23 ldlo••t t 
16,lS Macar halk tarlulara, 20,30 
radyo laıuyoaundan komedi. 

Var,on- ( 1411 metre, US lrllo

Yat) 19,46 radyo saıetesi. 21 ··
biyat aayfuı, 21,15 Lember• H 

.aylüyor, 22,45 Leblataada aiy ... t, 
23 dana laawaları. 

Ber1ln - (1635 ... tr .. 75 lrllcmat) 
20 orijinal halk aan•at1 ile 40 tlalıllla 

20,40 Berlin ytlluek auUd .. kte

bladen aaklL 

r 

Sayfa 11 

Neler 

28 Kanunusani 932 Perşembe 
l.tanbul - (1100 metre, S ki!OTat} 

18 ınmofon ile opera parçaJan 
19,S birinci kıaım alaturka musiki, 
20,S Ajana baber!eri, sramofon, 21 
ikinci ima• alat•rka aaz, 22 
orlleatra. 

Heilaberl' - fl16 metre, 75 idi• 
•at ) 20,10 Breslivdan naklen: cam. 
ler Sirpiı isimli muıikl 1 kom~di. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilont) 
20,U fArkt koeaeri, 21,30 kemu 
konaerf, 22 Çek iat .. yc;.olarındarı 
aakil. 

Mühlaker - ( 360 metre, 15 ldlo
nt) 20,lS nobe-1 mükifatın1 kaza
nanların bOviyetleri, 20,45 Stüdgart· 
teD naklen fen havalar. 

Bükreı - ( 394 metre 26 lrllo••t) 
20 t•rkı konseri, 20,20 uof ool, 21 
konf erana1. 

Belgrat - (429 m•tre,, 2,5 kiloYat) 
20 doktorua tavai1el ,.ı, 20,30 ndyo 
lı•bareaı. 21,JS k088er. 

Roma - ( 441 metre 7S lriloHt) 
20 1rramofon. 21 muhtelif eaerler. 

Viyana - (517 metre, 20 lıulovat) 
20,1S laaftanaa ainemuı, 20,45 
caıbant. 

Pette - (SSO metre 23 kllont} 
19,30 operadan naklen M.pon 
opera& 

Varfova-(1411 metre, 1S8 kilont 
20 müaahabe, 20,15 Aaafif muikJ, 
21,4!S komedi. 

Bed11- (1'35 -tre, 75 lcilont) 
19,.30 eakl tlaoslar, 21,10 Breall•dan 
..Mı ı Eald Berlinde böyle •• 
-ıAW, 22,lt alsfam konserL 

Sa!in Slrn Beyin Konf ar ansı 
Yana ••t•m Selim Sırrı Bey 

Hdyoda Ahenk •e Halk raloslan 
hakkında bir konferans ••recektir, 

O:kkah Dereetmekte elchat-mm propaın1an• Awupaya alt 
.ıaa 11 ... ı w.-d Aw..- ... 11,.. sara tandm edilml1i.ir. 
latanbtll ... tine tatWka lçla AYNpMa ... t t U~ olduJ'• 
u-- l.tanlt•lda C U • p!cllfl fane.Wmelldir. 

Alman Reisi 
Cümhurluğu 

Berlin 26 - Nöye - Montap
Çaytung razetesine ıöre: Bazı 

sosyalist reylerinin komtlnist· 
lere gitmemesi ıçın Alman 
sosyalistleri RiyueticOmbur için 
bir namzet göstereceklerdir. 
M. Bravnın bu aun'i nam-
zetliği kabul edeceği zannolun
maktadır. ikinci rey ftflDe maa
melesinde aosyaliaUer Ceneral 
Grönere rey -.ermiye karar -.er
mişlerdir. 

Diğer taraftan Hitler DGael
dorf da bir nutuk IÖylemİf, aiya

aetinin bliyOk Alman aaııayiine 
temİD edeceji faydalan anlat
mıfbr. 

hediyeleri daima kitaplardan aeç
ain, ona kitap sevgisini, kitap 
kıymetini &;retsin klfidir. Hem 
çocuğuna, hem de millete ea 
büyllk iyiliği yapmıf olur. 

Nihayet Matbukt Cemiyeti. 
edebiyat birlikleri, tabiler, bayi-

ler, kitap aeYenler aenenin mu
ayyen bir zamanında, memleketin 
muhtelif yerlerinde kitap gOnO 
kitap panayırı •e kitap baltalan 
tesiı ederek kitap için genif bir 
ıeferberlik ilin edebilirler. 

Blıtlin bu projeler tahakkuk 
edince matbuabn ciddi -ve aami
mi tenkidinin yardımile pek az 
zamanda neıriyabmızın -.e kari-
lerimi:ı.İn kemmiyet ve keyfiyetçe 

birkaç miali ynka~cejlııdeu Jaic 
fllphem yoktur. 

I
Nevgork Şehri 
Bütçesi Açık 

Nevyork 26 - Nevyork ıeh 
rinin biltçesini tetkik eden ml
pYir bir rapor •ermiştir. Bu 
raporda ıimdiki idare yerine 
mnstakil bir idare konulmuı 
tavsiye edilmektedir. Geçen aeM 

tehir bntçeai ( 6,506,000 ) lnfilb 
lir&11 açık •ermiştir. ----Ynl Ne,,igat 

Havacıhk Va Spor 
Ha•acalık ft Spor meemuuı, 

edebiyat llemlmiıdekl kuraklıktaD 
tiklyet edenleri tah11I• edeeek, bir 
•Ha•• Şehitleri nl•hH•• ae4retmlt
tlr. Tab'ıodald ıOull kle •lSa alaa 
1Ma aayıya, Yabp K•drl. Aka GOn• 
dilz, Faruk Nafiz, Kemalettin Kimi 
NO:r.hd Hql19e Neşet Halil, Sener 
Zi1a Be1I• J8Ztlarını ·nrmif1e-rdir. 

(idare) Mecmuası 
Dahiliye Vekileti tarafından , •• 

kardan idare meemuHının 45 hteı 
ı•y••• aıealeld 7au •• haberlerle 
latltar etmiıtiw. 

,......._... ltre•TSÖ lılt'""8aaıa 

fototrafııaw 5 adet k11poa ile blr

lkte rlladeriab. Feto}rAfı•• ..,a.r• 

tabidir H iade edil •-. 

ı.ı.., ... ı.ı. 
weya ... ·at I 
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Fototrafaıa klltHI 30 kıırueluk pul 
.............. ıl•derlleblllr. 




