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ATİNADA Nİ İN YENİLDİK? 
atb at Cemiyetinden 

E Muhs·n ~eye Ceva 
Muhsin B. in Gazetecilere Düşmanlığının 
Esasını Mütareke Devrinde Aramalıdır 

Matbuat Cemigeti Reisi Hakkı Tarik, İkinci Reis Ahmet Şükrü, 
(Ortada) Umumi Katip Etem izzet Begler 

Ertuğrul Muhsin Bey Türk l Ertuğrul Muhsin Beye bu söz-
gazetecileri hakkında dün yine lerinden dolayı "Son Posta,,, dün-
bazı tefevvllhatta bulundu. kU nlıshasmda icapcden cevabı 

Ertuğrul Muhsin Bey Darülbe- verdi. 
dayi Rejisörüdür. Darülbedayi Bugün de, Matbuat Cemiye-
yeni bir operet heyeti vücuda tinin Reisi Giresun Meb'usu 
getiriyor. Bu heyetin çalışma tar- Hakkı Tarık, Cemiyet ikinci Re-
zını takip ve tetkik etmek mak- iıi ve Milliyet gazetesi Müdürü 
ıadile bir muharririmiz evvelki Ahmet Şükrü, Cemiyetin Umumi 
gün Darillbedayie uğramııtı. Er- Katibi ve Milliyet Tahrir Müdürü 
tuğrul Muhsin Bey fırsatı ganimet Etem izzet Beylerin bu çirkin 
bilmiş, Türk gazetecilerinin Da- isnada karşı fikirlerini kaydcdi· 
rnlbedayi düşmanlıg-ından bahset- yoruz. Cemiyet reisi ııfatile 

"cemiyetli,, cevap vermek lüzu• 
miş, bu düşmanlığın ıebebini, on- munu duyduğu için Hakkı Tarık 
lann sahneye çıkmak, kafayı çe- Bey biraz iphama kaçmıştır. 
kerek artistlere kur yapmak is- Diğer meslekdaşlar, vaziyetin 
temelerine atfetmiı; kendisi buna çirkinliğini olanca üryanlığı ile 
müsaade etmediği içindir ki Türk deşiyor ve Ertuğrul Muhsin Beye 
gazeteciliğinde bir nevi Darülbo- IAzımgelen mukabeleyi yapıyorlar. 
dayi düşmanLğı uyanmış. ( Devamı 8 inci sayfada ) 

Adliyeye Verilen Plaklar Ne Olacak? 

\ 

Yeni Matbuat Kanunu mucibince plak dolduran müesseseler her. 
rl&ktan Müddeiumumiliğe ikişer adet vermiye mecbur bulunmaktadır-
ar. Müddeiumumilik bu plAkJan mtlesseselerin depolarında tetkik 

etmekte iste ·ıd·- · 
b

. . ' _ nı ıgı zaman teslim etmek şartile plakları senet muka-
ılın.d~ muesseselere bırakmaktadır. Gramofon pliklan da kanun 

mucı~~nce altı a~lak bir müruru zamana tabi olduğundan Müddeiu
mumılık milddetın mürurundan sonra plakları sattırarak bedelini ha
zineye irat kaydetmek tasavvurundadır. 

Yeni kanunun tatbikinden sonra doldurulan plakların miktarı iki 
bini geçmiştir. 

Kaza Sigortası 
Bir Şirketten Başka 

Hiçbiri Otobüsleri 
Sigorta Etmiyor 

Son ıamanlarda otomobil ve 
otobila faciaları nazarı dikkati 
ceJbedecek derecede çoğaldığın
dan Belediye otobüs kazalarına 
karşı sigorta vücuda getirmeyi dü
tünmUş, bazı sigorta şirketleri nez
dinde teşebbüsatta bulunmuştur. 
Sigorta şirketler:i kazaların pek 
sık vuku bulduğunu ve ekseriya 
ölümle neticelendiğini ileri sü
rerek bu teklifi kabul etmemiş
lerdir. Belediyenin yapmak is· 
tediği sigorta hem yolcu haya
tına, hem de arabaların parça
lanması ihtimaline karşıdır. 

Belediye murakiblerinden Tev
fik B. dün sigorta şirketleri nez· 
dinde iptidai bazı tetkikat yap
mıştır. Sigorta şirketlerinin bu 
istinknfma mukabil yalnız Anadolu 
sigorta şirketi bu teklifi kabul 
etmiş, fak at çok ağır şartlar 
dermeyan etmiştir. 

Anadolu Sigorta Şirketi tak
side çalışan bütün otomobilleri 
ve bu otomobillerin kazalarım 
sigorta edeceğini, taksi otomo· 
billerini azami beş bin, otobüsleri 
de azami ( 7500) liraya sigorta 
yapacağını, her kau i~in de 
( 1500) lira hayat sigortası yapa
cağını bildirmiştir. 

Cenuptaki Kaçakçıların 
Kurnazlığı Meydana Çıkb 
Kendileri Ucuz Kaçak Mal Getiriyor, 
Sonra İhbariye İçin Haber Veriyorlardı 

Antep Müskirat inhisar idaresi Merkezi 
Adana ( Hususi Muhabirimiz- mUcadele için içki inhisar İdaresi 

den ) - Cenup viliyetlerinde orada ilk fabrikayı açtığı vakit 
senelerdenberi devam eden ka- kaçak rakı ihbar edenlere okka 
çakçılığm önüne geçilememesinin baıma ( 90 } kuruş verileceğini 
sebebi kaçakçılarm pek kurnaz ilin etmiş. Bunun üzerine her ay 
bir surette hareket etmelerin· bet alb bin okka kadar kaçak 
den ileri gelmektedir. işte size rakı ihbar edilmiye başlan'Cllı ve 
bir misal ; içki inhisar idaresi de bu rakıları 

Antepte rakı kaçakçılığı ile ( Devamı 8 inci aayfada ) 

Spor Muharririmiz Sebebini Anlatıyor 
Dilo uat üçtü. Matbaanın telefo-

nu çaldı. Bir kariimiz ıoruyordu ı 
- Maçtan haber var mı? 
Cevap verdik ı 
- Henüz telgraf almadık. Fakat 

bu dakikada maç henüz. bitmemiştir 
efendim. .. 

İşte bu ilk telefondan sonra 
gece yarısına kadar telefonumuz 
mütemadiyen işledi. O kadar ki, 
karilerimizle dakikada dört mn
kaleme yaptığımız oluyordu. Ati
nadan ilk telgrafı akşama doğru 
müstacel olarak almıştık. Ne 
yalan söyliyelim, bu telgraf bize 
müthiş bir kara haber getirdi: 

Atina 3 ( Miist11cel) - Yunan 
takımına ( 4· 1) mağlüp olduk,, 

Bu kara haberi her telefon 
mükalemesinde karilcrimize ve
rirken büyiik bir eı.a duyuyor, 
fena halde üzülüyorduk. Bir kısım 
karilerimiz otomobillerle matba-
amıza kadar zahmet ederek bizzat 
tafsilat istiyorlardı. Nihayet mü-
aabakanın tafsilabnı bildiren tel· 
graflar da gelmiye baıladı. 

Oyun Nasıl Oynandı ? 
Atina, 3 ( A. A. ) - Galata

saray Fener bahçe muhteliti ile 
Yunan muhteliti arasındaki maç, 
bugün 3 te ( 20 ) binden fazla 

Ya11an takımına sekiz oquncu ottren Olimpigakos takımı 
(Geçen ae11e latan bula 1reldllderl uman Rıhtımda çeldlea Rt.al•) 

seyırcı muvacehesinde yapıldı. milli marşlarını çaldı. Ayakta 
Stadyomun içi, dışı hıncahınç dinlendi. 
dolu idi. Polis intizamı müıkü- Oyun Bulgar hakem M. 
latla temin edebiliyordu. Doıef'in idaresinde tam saat 

Tilrk futbolcuları sahaya bn- 3,07 geçe başladı. Parayı bil 
yük bir Yunan bayrağına uçla· kazandık. Türk Muhteliti Slavya-
rından tutarak çıktılar. Şiddetle ya karşı oynıyan takımdı. lık 
alkışlandılar. Mutat merasimden hücumu Yunanlılar yaptılar. 
sonra muzika Türk ve Yunan (Dev.mı 11 inci aayfada] 
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yeni Bütçe BAHTİYARLAR 
Gazi Hz. 

Maliye Müsteşarı, Düyunu 
Umumiye meselesinden bahse• 
derken bu seneki taksitlerin 
ver .!digini, gelecek sene taklit· 
lerinin bütçe meselesi olduğu· 
nu söylemiştir. Bu hu.usta 
halkın mütaleaaı d• şudur: 

Faik Bey ( D.iY~nyohı Klot Farer cad· 
deal 72) 

- Dünya müthiş bir buhran 
geçiriyor. Tamirat ve harp borç
lusu olan devletler taksitlerini 
vermemek için her türlü çarelere 
baş vuruycrlar. lngiltere Ameri
kaya harbı umumi borcunu, Al
manya F ransaya tamjrat borcunu 
vermiyor. Fakat bizim Düyunu 
umumiyeciler hala bizi sıkboğaz 
edip taksitlerini istedikleri nis
pette alıyorlar. Zengin ve hllyük 
milletlerin borçları tecil edilirken 
Umumi ve istiklal Harplerinin 
birçok yüklerini ve ıstıraplarım 
omuzlarında taşıyan Türkiyeden 
ıultanlarıo sefahatine sarfedilen 
paralan muntazaman almak hiç 
doğru değildir. Bence bu borç
larımız geniş bir zamana talik 
edilmelidir. 

• 
Hllmf Bey (Bayaitt Koaka 23) 

- Bizim Düyunu Umumiye
miz, hesabını bir Avrupalı ban
kerlerin bir de Allahın bildiği 
muazzam ve altından kalkılmaz 

kabustur. Bize bu para emper
yalist devletlerin harp ihtiyaçla
nnı tatmin için verilmiştir. Bu 
paralarla eski padişahlar saraylar 
yaptırdılar, harp malzemesi aldı
lar, dolayısile ikraz eden devlet· 
lerin kasalarına girdi. 

İstanbulun başına bir bela 
kanadı gibi gerilen Düyunu Umu
miye binasındzki katipler vaktile 
nazırlardan fazla aylık alırlard.L 
Bu suretle borçları fuzuli olarak 
kabarttılar. Şimdi bunlan istiyor
lar. Bunlar verilmemeli, yahut 
mllsait bir zamana tehir edil
melidir. · .. 

HUıeyln Hüsnll Be7 ( Hırkaf9erlf 10 ) 

- Türk alicenaptır. Avrupa 
bankerleri bizim sefih sultanlara 
albndan kalkılamıyacak faizle 
para verdiler, harp ettirdiler. 
Verdikleri teminata rağmen top
raklarımızı ellerimizden aldılar. 
Memleketimizde de Düyunu U
mumiye namı altında müsrif bir 
müessese kurarak masraflarımızı 
arttırdılar, şimdi de hu paralan 
harbı umumi nesli olan bizden 
almak isliycrlar. Biz borcumuzu 
tanımak uluvvücenabıoı gösteriyo
ruz. Alacaklılar da lütfen munsif 
olsunlar da bunu başka bir za-

mana b raksınlar. 

Piyango 
Talileri 
Anlaşıldı 

Yılbaşı Fiyangosunda büyük 
ikramiye kazanan bahtiyarlar10 
bir kısmını dün yazmışbk. 

• Piyango Müdürlüğünden yap
bğımız tahkikata göre diğer 

babtiyarlan da öğrendik. Bu 
cümleden olarak İzmirde Karşı· 
yakada Hacer Hanım (150) bin, 
Fatihte Y eniyolda 2 numarada 
oturan Saadet Hanım, Çorluda 
bakkal İsmail Hakkı ve yoğurtçu 
Mehmet Faik Efendiler yüzer bin 
lira kazanmışlardır. 

Babıali civannda oturan Na
dide Münevver Hanımlarla İbra
him ve Bülent Beylerin müşterek 
biletlerine ve 1zmirde İstiklal 
un fabrikasında Niyazi ve ortağı 
\1ustafa Beylere dört yüz bin 
lira çıkmıştır. 

Yangın Tahkikatı 
Tophane Yangınında Şüp

he İzleri Görülüyor 
Evvelki gece tophanede bir 

yangın oldu ve 1 odalı bir ev 
tamamen yandı. ilk hamlede bir 
kaza eseri olduğuna hükmedilen 
bu yangın, yapılan tahkikat ne
ticesinde bazı kasit şüphelerinin 
uyanmasına sebep olmuştur. Ya
nan ev, Fındıklıda İlyas Çelebi 
mahallesinde oturan Arif Bey 
isminde birine aittir. Fakat evin 
bir kısmı da evkafın malıdır. 
Asıl şüphe doğuran cihet, yan
gının evde kimse bulunmadığı 
sırada çıkmasıdır. Müddei umu
milik bu noktadan tahk:kabnı 
tamik etmektedir. 

Tütün Satışı için 
Türk tütünlerinin hariç piya

salarda sürümünü temin ıçın, 
yapılan tetkikat ileriletilmektedir. 
Yunanlıların tütün satmak için 
yaptıkları yeni taşekküller de 
tetkik edilecektir. 

Yeni Bir Emlak Acentehği 
Akşam gazetesinin sabiplerin

clen Kazım Şinasi Beyle İstan
bulda ilin komis yonculuğu ile 
meşgul Hofer, Samanon, Huli 
ve Şürekası arasında Umum 
Emlak işleri acenteliği yapmak 
üz.ere bir şirket vücuda geti
rilmiştir. 

Son Posta'nın Resimli Hikô.yesi: 

Ağır Cezade Bir 
Katil Muhakemesi . 

iHRAGAT 
--- - --

Müddeiumumi, Şevket B. in /ta/gaga 
idamını Talep Etti Bu Sene Fazla 

Zevcesi lcla! Hanunı ka llet
mekle maznun güzel San' atler 
Akademisi muallim!erinden Ali 
Şevket Beyin muhakemesine dün 
ağır cezada devam edilmiştir. 

Mamun vekili geçen celsede, 
Ali Şevket Beyin melankoli ve 
Paranuvayyan hastalıklarına müp-
tela olduğunu, hadiseyi cinnet 
halinde yaptıgmı iddia ederek 
sekiz Asabiye mütehassısından 
mürekkep bir ehli hibrenin teşkil 
ve istimamt istemişti. 

Mahkeme kararı mucibince 
dünkü celsede yalnız Hayrullah 
Beyin mütaleası din~endi. Hay
ruHah Bey Ali Şevket Beyde id· 
dia edilen hastalıkların kat'iyyen 
mevcut olmadığını musirren söy
ledi, iddia makamı maznunun ah-
vali sabıkasını, cinayetinin safa
hatını izah etti. Ve iddiname:.ıin-
de, maznunun hadiseyi cinnet ha
linde yapmadığım, bu fili bir 
aşk ihtirasile taammü:leıı ika et· 
tiğini, söyledi. Ve ceza kanunu
nun 450 ve 447 inci maddeleri 
mucibince tecziyesini talep etti. 
Bu madde!er idam cezasını müs
telzemdir. Maznunun müdafaası 

yapılmak üzere dava 12 kinunsani 
Sa!ı günü::ıe bırakıldı. 

Mubarek Ramazan 
İstanbul Müftülüğünden: 
Kanunusaninin dokuzuna mü

sadif cumartesi günü Ramazanı 

şerifin iptidası olduğu ilan olunur. 

Ruhsatsız Klüp 
Ortaköy Spor Klübü 

Mahkemeye Verildi 
Ortaköy Spor Klübü a'eyhine, 

Müddeiumumtlik tarafından açılan 
ruhsatsız teşekkül davasına dün 
Birinci Ceza mahkemesinde de-
vam edilmiştir. 

Heyeti İdareden Ahmet cğlu 
Şükrü ve Fadıl Beyler klübün es-
kiden merasimi kanuniye daire
sinde teşekkül ettiğini söy)emiş· 
lerdir. Vaziyetin tetkiki için mah· 

:ceme başka bir güne bırakılmıştır. 

Bir l<açakçıhk Davası 
Kaçak ipekli kumaş taşımak

la maznun Ojenna Rosi Efendi
nin mahkemesine dün Birinci 
Ceza muhakemesinde devam edil
miştir. Rüsumat dairesinin müsa· 
dere ettiği eşyaya ve tarhettiği 
cezayi nakliye Ojemıa Efendi 
itiraz etmektedir. Maznunu akra
bası Moiz Zeki Bey müdafaa et
mektedir. 

Mal Sattık 
Ti yeste Ticaret MUmessiUi· 

ğimizin İktısat Vekaletine gön· 
derdiği bir ra?ora göre, bu sene 
İtalyaya yumurta, ketentohumu 
ve zeytin ihracahmız artm:şbr. 
Yumurta fiatla~·md:l geçen sene-
ye nazaran sandık başın:ı(75- JOO) 
liret kadar bir düşme vardır. 

Ketento~ıu~un -la da vaziyet ay· 
nidir. Ze~ tin ihracatım.z geçen 
senenin iki misiidir. MaHaı·mızda 
tasfiye ve a:nbaJija daha ziyade 
itina edildiği takdirde ihracah
m.zın artacağı muha~kaktır. 

DarUIAcazeye Yardım 
Dün saat ( 4 ) te Belediyede 

Şehir Meclisi salonunda bir çay 
ziyafeti verilmiştir. Bu ziyafette 
Darülacezeye menfaat temini 
çareleri görüşülmiiştür. 

Meçh _Ölü 
S4>kakta Ölen Kadının 
Hüviyeii Anlaşılamadı 

Evvelsi gün Bayazıtta sokak
ta düşerek hastalanan bir hamın -
Haseki hastabanes:ne nakledilir
ken yolda öldGğünü yazl'PıştJk. 
Kadınm ölümü avni zamanda 
şüpheli görüldü"Tü~ için Morga 
nakledilmiştir. . .mımm elbisesin
den fakir bir ai!eye mensup ol
duğu an1a~ılmd:ta ise de henüz 
hüviyeti t ~sbit eci!ememişlir. 
Dün Po"is kinci Şube memurla
rı yangın ) erlerınde ve fakir ma
hal!elerdc kulübelerde oturan 
aiJekre müracaat ederek kaybo
lan bir hanım bulunup bulunma· 
d.ğmı sormuşlar ve aync.ı ces~ 
din fo loğr.1fını da ç kartruışlarchr. 
Fotcğraf ikinci Şubede teşhir 
olunarak kadm·n hiiviyeti tesbit 
edilecektir. 

(Akşam) Dava Edildi 
Aksam gazetesi geçenlerde 

Ankarada intiher eden muallim 
Zafer Beyin fotoğrafım neşrettiği 
için dün Müddei umumilik tara· 
fından gazete aleyhine Matbuat 
Kanummun ( 38 ) inci maddesi 
mucibince bir dava açılmıştır. 

Talebe Kardaşliği 
Şehrimizdeki hususi, resmi ve 

ecnebi liselerin ta!ebe murahhas• 
ları, her J=erşemhe bir lisede top· 
lanarak bütün mektepler arasın
da bir kardeşlik münasebeti te
sisine •e bunun için lazım gelen 
faaliyetleri tesbite çahşnıakta· 
dırlar. 

Ankara, 3 - Gazi Hz. aglebi ih
tlmal önümüzdeki hafta başlangıcın· 
..ıa fstanbulu teşrif edeceklerdir. 
Kendil~rine Dahiliye Vekili Ştikrü 
Kava Beyinde refakat etmesi muh
temeldir. 

Yeni Muhri_plerimiz 
ltafya tezgahlarında yapılan 

{ Zafer ) ismindeki mubribimiz bu 
bu cuma günü gelecek, merasimle 
sancak çekilecektir. 

ıçl<i Düşmanları 
Yeşil HLil Cemiyeti Mekez He

yeti dün bir içtima yapmış, içki 
aleyhinde ciJJi harekete geç· 
miye karar vermiştir. Cemiyet azası 
mahalle aralarında içki aatılmamaaı
nı istemektedirler. 

Var şova S 1firi 
Varşova Sefiri Cevat Bey, 

itimatnamesini Leh Cümhur Rei
sine takdim etmiştir. 

Dün Geceki Güreş 
• 

Müsabakaları 
Himmet Pehlivan Kazandı 

Haliç idman klübünün tertip ctti
(kara kuçak) sistemi güreşler dün 
gece Ferah sinemasında yapılmıtbr• 

Seyircilerin adedi çok kalabahktı. 
Serbest güreş'erde ilk olarak Edirneli 
Himmet ve Sıvaslı Mehmet pehlivan. 
lar tutuştu. Himmet pehlivan ( 4S ) 
dakikada galip geldi. Sonra Şukred· 
din pehlivanla Hüsnü pehlivan ka
pışblar ve Hüsnü pehliYan (7) dalı.i

kada hasmını kündeden alb. 
Bundan sonra Çoban Mehmet ile 

Kavalalı Arif pehlivanlanlar tutuş
tular. Çoba:ı Mehmedin faikiyeti 
giireşin sonuna kadar devam elti ve 
neticede Çoban Mehmet aayı beaa
bi:e galip geldi. 

Bunu müteakıp Rlfat ve Uzun
köprülü Hüseyin pehlivanlar bir 
gösteriş yapt lar. Bundan sonra da 
Çoban Mehmet ve Himmet pehlivan
lar kapışblar. 

ilk tutuştukları zaman bir dakika 
50 saniye ayakta çırpıştılar, bundan 
ıonr.ı Himmet bir dakika üıte çıkb, 
40 .aniye yine ayakta güreştiler, 
sonro Himmet 7 dakika 10 saniye 
de üstte güreşti ve hükmen galip 
geld:. Bu suretle Çoban Himmet 
pehlivana yenilmiş ve Himmet te 
günün binicisi olmuştur • 

Kundak Koymu~ıar 
Dün Beşiklaşta, Fırın acka~ında 

14 numaralı ~vin bodrumunda bir 
kundağın yanmakta olduğunu g6re• 
rek polise haber vermi,lerdir. Kun
dak söndürülmüş, polis bunun kimin 
tarafından konulduğunu tahkik et
miye bn:f aınıştır. 

Arap Harfleri Okutanlar 
Atıkaradan bildirildiğine göro 

Arap harflerile tedrisat yapanlar 
hakkında yeni bir karar ittihaz 
edilm;şth-. Bu karara göre, bu 
gib:!er ceza kanununun (526) ancı 
maddesi mucibince bir ay hapse, 
50 lira para cezasına mahkum 
olacaklardır. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Birli'<ler J 

1 : Hasan Bey - Allah Allah. •• Bu 
erkek taburu nedir? Ellerindeki bayrakta 
" Erkekler Birliği ,, yazıyor. 

2 : Hasan Bey - Hoppala... Burada 1 

da bir kadın taburu.... Bunlar da .. Ka

dınlar Birliği " ••• 

3 : Erkekler Birliği Rreisl - Hasan 

Bey, biz kadınlarla milcadele edeceğiz! 1 
Kadınlar Birliği Reisi - Hasan Bey, 

biz. erkeklerle milcadele edeceğiz! 

4 : Hasan Bey - Ooo •.• Şu ağaç 
altındakilere bak... Bütün o kabadayılık
lar herkesin yanında yapll·-·or. Tenhada 
eski tas, eski hamaml 
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,Müderecatımızın Çoklu
ğundn Dercedile memiş

tir. 

-"'====~====-====---------------
Eski Borçlar 
Ve Asılsız 
Haberler 

Ankara, 3 (A. A) - Anka
ra mehafilinden aldığımız mevsuk 
malümata göre: 

J - Son günlerde bazı İn
giliz gazetelerinde Maliye Veka
letinin fimabait Osmanlı borç
larına mahsuben Türkiyenin hiç
bir tediye yapmıyacağı hakkında 
karar ittihaz ettiğine dair intişar 
eden haberler asılsızdJr. 

11 - Dün intişar eden Türk
çe gazetelerde "yeni bir anla~-. . .. 
mıya ıntızaren Düyunu Umumiye 
emrine Osmanlı Bankasına yatı
rılmakta olan taksitlerden kanu
nusa~i taksiti tesviye edilmiye
cektır ,, tarzındaki havadis te 
tavzihe mehtaçtır. 

111 - Hakikat şudur; Hükume
tin hamilJerle kat'i bir anlaşmıya 
varmak hususundaki azmini kes
redici hiçbir hadise mevcut 
değildir. Bilakis her muhabere 
ve temas tarafeyni yekdiğerine 
yaklaştırmaktadır. Onun için ve 

kat'i bir anlaşmıya intizaren ve 
istatiikoya tevfikan sülüs tediyat 
devam etmektedir. Bu sülüse 
mahsuben 1932 taksiti için hi
~illere ve~ilmesi icapeden İngiliz 
hralarını şımdiye kadar Osmanlı 
Bankasına yatırılan Türk liraları 
belegan mabeliğ temin etti~ . 
.. d' k' k gı ıçın ır ı Anunusaniden itibaren 
tediyeye lüzum kalmamıştır. 

Yatırılan Türk paraları ilk im
kan görüldU8 Unde dövize tahvil 
ettirilecektir. Bu tahvil esnasında 
tediye edilmi~ olan Türk liraları 
kafi gelmezse tamamlanacak ve 
fazla kalına bu fazlalık gelecek 
sene taksitine mahsup edilmesi 
gerek Düyun Umumiye meclisine 
v~ .gerek Osmanlı_ Bankasına bil
dmlecektir. Bu mali sene zarfm
da yeni hazirandan itibaren tesvi
ye edilmiş olan Türk liraları 
miktarı 4.340.00() liraya baliğ 
olmaktadır. 

Altınları Kim Çalmış? 
Beyazıtta Diş tabibi Mahmut 

Naci B. polise müracaat ederek 
yanında hizmetçi iken son giin
lerde çıkan Ayşe Hanımın iki 
gün evvel muayenehanesine ge
lerek seksen lira kıymetinde ya
pılmış, yapılmamış diş altınlarını 
çaldığmı iddia etmiştir. Ayşe 
aranmaktadır. 

Yakalanan Kumarcılar 
Nuruosmaniyede Şer afettin 

Efendinin kahvesi üstündeki 
odada kumar oynıyan Şerafettin, 
Bedros, Hamparsum, İsmail, 
Recep, Osman, Aziz Efendiler 
dün yakalanmıştır. 

MUhim Bir Kaçaf<ç1lık 
. Büyük bir kaçakçılık şebeke

si tarafmdan cenup hudutları
mızdan memleket dahiline mühim 
!'1iktarda kaçak cigara kig-ıdı 
ıthal d'l · b e ı mış, u kağıtları cenup-
tan hazan develerle, hazan 
arabalarla Samsuna kad t'l-
·ı . S ar ge ı 

n .. mış, . ~m.sundan da İstanbula 
gonderılmıştir. 

İstanbul gümrüğünden çıkarı· 
lacağı vakit memurlar farkına 
varmış, kAğıtlar yakalanmıştır. 
Kaçakçılar Adliyeye verilecek
lerdir 

SON POSTA 

[Son Postanın Resimli Makalesi * Yapabilirim -i' l 
Sayfa 3 

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

Er§?~;,: 
Bir ligi,, 
Vesi/esile 

sa ı 

'-----------P. S. 
l:ımirde bir "Erkekler Birliği .. 

tetkil edilince, oranın şehir mec
lisi azasından bir hamm, şöyle 
bir şeyler söylemiş: 

"Erkekler sabahlara kadar 
meyhanelerde, barlarda vakit 

1 - t ·ena itiyatlanmız varsa, 3 - Odanı:ım duvarları°" yalnız geçiriyorlar. Erkekler bir Av-
,u levhayı asınız:"Yapabilirim, yapa· 

2 - Elinize geçen fır.ah kaçır· 
dınıua, meyua olmayınıL Onu tek
rar temin etmek ai:ıin elini:ıdedir. 
11Artık geç kaldım, ıimdiden sonra 
mümkün değil,, diyenler, kendi ken

onları biz yapmışızdır, değiştir- bilirim, yapabilirim. Bütün eşyanıza rupl1 fersudesinin citarasını 
bu markayı yaptırınıı."Her adımınız· güzlük banknotlarla gakıgor-

mek te bizim elimizdedir. Biraz da bu kelimo ilo kartılaşınız. Bu tek lar; yine erkekler banknol
kelime aizi her vakit kurtarmaya 

güçtür. Fakat daima mümkündür. kafidir. /arla bu gibilere yataklar _qa-dileriııi a)da tanlar dır. 

==~;.;=;:====================================================================================- pıgorlar ve gine erkekler boq-
lelerine binlerce lirulik mü-
cevherat veriyorlardı.,, 

• Evvela bu Hammefendinin 

TEL G 1 sözlerinde bazı eksik bulduğum 
nokta ları işaret etmett isterim: 

L•llliİmm~İilmiiiİİııam•liidlid~Zb:M:mmmt ... idt.dl!ıııııilmııll'ilıııll!lilL-ıd!lb•dSlilllİİİliiliıiiiiC?:iiaimmm:lu Erkeklerimiz yalnız Avrupanın 

AÇ KÇILIK , Gandı· HARiCiYE v Kili ::ğ~,ü:~~~~ke~~~:~ d~::ır~~:r~ 1 

için masrafa girerler. Bunların 
v L Ankaradan içinde metresler de vardır, zev-
6 eni agihanın - •- celer de. ister gayrimeşru olsun, 

Mu··zakeresı·ne Nihayet Düıi Bu Akşam kendi!eri için para sarfedilen bu 
sevgililerin hepsi kadın cinsine 

B l Tevkif Edildi Hareket Ediyor mensupturlar. 
aş anıyor içlerinde erkegv in parasını Hin distanda menfi itaat:ıizlik 

hareketini idare eden Gandinin Ankara, 4 ( Hususi) - Talı- çekmekte mahir bazı fettan lar .-Ankara, 4 (Hususi) - Ka
çakçılık mücadelesi için hazırla
nan kanun layihasının bütçe en
cümeninde müzakeresine devam 
edilmektedir. Tahmin edildiğine 
göre Encümen bugün de topla
nacak ve tetkiklerini tamamla
yacaktır. Bu takdirde layihanın 
yarın Millet Meclisinde müzakere 
edilmesi beklenebilir. 

tevkif olunacağı iki gündenberi ran seyahatine · çıkacak olan varsa, bunlar da kadındır, kadın-
gelen telgraflarda mütemadiyen Hariciye Vekili Tevfik Rüştü ların arasından çıkmıştır ve ka-
mevzubahs oluyordu. Bu haberler Bey dün akşam hareket edecek- dınlığın yetiştirmesidir. Bu nok· 
nihayet tahakkuk etmiş ve Gandi ti. Fakat bazı maniler dolayısiJe taya kadar erkeklere isnat olu-
tevkif edilmi~tir. Bu sabah g.,Jen y nabilecek bir suç göremiyorum. 

ekil Bey seyahati kııa bir 
telgraf şudur: Dogv rusu ıudur: Erkekler kadın-müddet için tehir etmiş, bu ak-

Bomban, 4 ( A.A)- Ma- Jar için varlarını, yokiannı sar• 3 şam harekete karar vermiştir. 
hatma Gandi, dün teuki/ Tevfik Rüştü B. bu akşamki federler. 
edilmı·ştı·r. İ k Cinsimin fedakirhğından tikA· Meclisin bugünkü içhmamda 

Evkaf biitçesinde tasarruf için 
yaplan liyiha ile muallimlerin 
terfi zammı meselesi görüşüle
cektir. Bugünden itibaren Meclis 
hergün toplanacak ve eldeki 
diğer liyihaları bitirmiye çah
şacaktır. 

trenle doğru stanbula hare et 
(Beşinci uyfamııd• tafsillt vardır) edecektir. Bu seyahate çok yet edildiğini bir kadın ağzı~

dan ilk defa duyuyorum. Bır 

Yeni Vekaletlerde 
Çalışma Hazırlığı 
Gümrüklerde Tebeddülat 
Olacağı Haber Veriliyor 

ehemmiyet verilmektedir. Vekil hamm tasavvur ediniz ki, işıkma 
Beye Tahran Sefiri Hüsrev, iş veya kocasına htıcum ederken 
Bankası Umum MOdürli Celil şöyle söylüyor; 
Beylerle ba%1 hariciye memurları - Bana gün aşırı ipek çorap 
refakat edeceklerdir. hediye etmekten utanmıyor mu

Deniz Faciası 
Akdenizde Bir Yunan 

Vapuru Battı 

Atina 3 - Adalardenizinde 
ve Akdenizde büyük fırtına de
vam ediyor. Bilhassa Adalarde
ni:ı;in'de birçok vapurlar tehli
keye düşmüştür. Venedik'ten 
gelmekte olan 4500 tonilatoluk 
Yunan bandıralı Minas yük va
purunun dümeni fırtınanın şid
detinden kırılmış ve vapur kü-
çük bir adanın kayalarına bin
direrek batmıştır. Mürettebatı 
kurtulmuştur. 

Yerli Fabrikalar için 
Ankara, 3 - Hükumet sanayi 

müesseselerinin lehine bazı karar-
lar vermiştir. Bn hususta Meclise 
bir layiha teklif edilerek fabri· 
kaların emlak vergisinden istis
nası istenilecektir. 

r 
• • 

Ankara 4 (Hususi) - Yeni 
Ziraat ve İnhisarlar vekfiletlerin-

de çalışma hazırlığı ve kadro 
teşkilah mesaisi ilerlemektedir. 

Maliye vekaletinin Varidat ve 

muhasebe kısımlarından bir kısım 

memurlar inhisarlar vekaletine 
devı edilmiştir. 

Yeni müsteşar Adil B. işe 
başlamıştır. inhisar idareleri ev

_ velce ayrı bütçelerle idare edi

liyorlardı. 

Fakat yeni vekil etlerden 
sonra bunlar da umumi bütçeye 
dahil olacaklardır. Diğer taraf-

tan yeni Vekalet, kendisine ve
rilen vazifelerle uğraşmıya baş-

layınca gümrükler teşkilatmd.ı 

mühim değişiklikler olacağı ha
ber verilmektedir. 

• 
/STER iNAN, iSTER 

Avrupada Soğuk 
Birçok Yerlerde Dehşetli 

Kar Yağıyor 

Santander, 3 (Şimali İspanya) 
Santanderin cenup havalisinde 
karın irtifaı 1 metreyi bulmuştur. 
Birçok yollar kapanmıştır. Tren
ler, teahhurlara uğramaktadır. 
Birçok kasabalara kurtlar inmiş, 
birçok hayvanatı telef etmiştir. 
Beinozada hararet sıfırdan aşağı 
25 tir. 

Vekiller Heyetinde .. 
Ankara, 3 - Vekiller He

yeti saat dörtten dokuza kadar 

süren bir toplantı yapmışbr. Beş 
numaralı para koruma kararna
mesile tahdit listelerinde yapıla
:::ak değişiklikler Vekiller Heye· 
.inin gelecek toplanışında gö
:üşülecektir. 

• 
iNANMA! 

ikide bir niikaeden, fakat her defasında halle
dilmeden kapanan Darülfünun meselesi, Kazım 
Nami Beyin bir meselesi üzerine yeniden aç1ldı. Bu 
defa İfe profesörlerle birlikte talebe de karıştı. 

Bu milnakaşalar münaaebetile Möderri.s SaUb 
Murat Beyin diin intişar eden mukayeaeli bir ma
kalesinden aşağıdaki satırları nekled iycruz: 

Ağa oğlu Ahmet Bey diyor ki: (Bir tek memle
ket g-öater ki sair müesseseleri dun b:r mevkide 
olduğu halde DarüJfünunu kemal derecesine varmış 
olsun.) 

"Bir dej'i!, bir kaç miaal göstereceğim : 
"Hindistan • vaaatf irfan seviyesi bizden yükıek 

dei]ldir. Hindiatan bir müstemlckedir. Hintliler 
iJmi yükseltmek için birçok rr.üşkülita maruz kah~ 
yorlar, buna rafmen Hindi.standa kuvvetli darülfü-

nunlar vardır. Yalnız yirmiye yakin tıp fakülteal 
ınevcuttur. Geçen sene fiz.lk nobel mükafatını Ka!· 
küte Darülfünnnu Fizik Müderrisi Hintli (Paman) 
almıştır. Bu müderriıin nezdinde yioe o ayarda 
birkaç i!imin ismi daha zikredilmektedir. Dünya
nın belki en yüksek rıyaziyecilc rinden biri olmıya 
namzet ofon, ve İngiltereain maruf rıyaziyecisi 
Hordy ile müştereken eserler netreden diğer bir 
genç Hine ilimi genç yaşında ölmü,tür. (Dotta) 
ismindeki bir Hı:ıt profesör ünün yazdı~ı (Savt) ki
tabile, yine bir Hintlinin {Vector) tahlili meşhur

dur. Ve aaire ve aaire ... ,, 
Salih Murat Beyin Mısır Ye Çine ait mi1allerini 

de okuduktan aonra, bizde do tam manasile bir 
darülfünun bulunduğuna artık, 

sunuz? Hele geçen gün getirdi
ğiniz o pırlanta yüzük ne idi? 
Beni mahvetmiye mi karar ver
diniz? Yazık, yazık .•• Sizde biraz 
vicdan olsaydı, kalkıp ta bana iki 
bin liralık muhteşem bir kllrklü 
manto almazdmı:ı ..• Teessüf ederim1 

ben ipek yataklarda yatacak 
kadın mıyım ? Açıkçası bana 
hakaret ediyorsunuz. 

Acaba erkeğin sabahlara ka-
dar kendini meyhanelere ve 
klüp!ere atması, kadmm bu bitip 
tükenmiyen şikayetleri değil mi
dir ? Kad·.oın doymak bilmiyen 
namüten: hi ihtirası karşısında, 
erkek, o kuru ve basit eoerji
sile, cJ 1ima aciz. .• 

Y tizlük banknotlarla cigara• 
mzı değil, yüreğimizi yaksak ve 
kül etsek yine size yaranamıya· 

cağız, Hammefendi._ t:Jihayet, bi
zim çalışma kudretJmız, muhak-
kak ki sizin hayaliniz ve ihtira
sınız kadar hudutsuz değildir. 

Bir Cinayet 
Diin Akşam Bir Ermeni 

Madan11nı Vurdular. 
Dün akşam Kumkapıda bir 

cinayet olmuş ve bir kadın ağır 
surette yaralanmıştır. Tahkikatı
mıza göre Kazgani Sadi mahalle
sinde Cami sokağmda oturan 
İranlı Ahmet isminde biriıi, ayni 
evde oturan Madam Haygano9la 
kavga etmiştir. İranlı Ahmet 
kavganın kızışbğı bir sırada bı-
çağını çekerep Hayganoşu tehli
keli surette yaralamıştır. 

Muallimlerin Terfi Zammı 
Ankaradan bildirildiğine göre 

Maarif encümenı muallimlerin 
tarfi zammı için ıöyle bir kanun 
maddesi hazırlamıştır: "Muallim· 
ler Barem kanununun 15 inci 
maddesinden müstesnadır.,, 
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K uf ağımıza Çalınanlar 

Trahum Mücadelesi 
Adana (Hususi) - Trahom 

mücadele heyeti kadrosunun 
genişletilmesine lüzum görül
müştür. Bu suretle mUcadele 
daha faydah bir şekil alacaktır. 

Muhlis Bey Gitti 
Adliye Vekaleti Neşriyat ve 

İstatistik Müdürlüğüne tayin edi
len İstanbul Müddeiumumi Mu
avinlerinden Muhlis Bey dün 
Ankaraya gitmi~tir. 

Bir Şatoda Yangm 
Milano, 3 ( A. A. ) - La

zarina vadisindeki Castellaoo 
ıatosu, bir yangın neticesinde 
tamame"\ harap olmuştur. Bu 
pto 14 üncü asra ait tarihi bir 
abide idi. 

Kon yada 
Bir Kısım Yolların lnşaah 

Devam Ediyor 
Konya ( Hususi ) - Vilayet 

dahilinde bir kısım yollann inşa
at faaliyeti devam ediyor. 

Yenişehir - Konya yolunun mü
him bir geçidinin taş ferşi ame
liyesi hitam bulmuştur. Şimdi 
bu kısımlarda silin~irler işle-

mektedir. 
Karaman - Sarıoğlan yolu taş 

ihzaratı kış dolayısile ikmal edi-
lemediğinden temdit edilmiş ve 
bu müddet zarfında ikmal etme
si müteahhidine tebliğ olun
muştur. 
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Alemi 1 BABICI BABBBLER 

• 
Gönül işleri [Siyaset 

Hindistan 
Tam Bir 

.._--------------------~-----------------Bu Deükanhya 
Vahşetle itham Ediyorlar 
Milyonerleri Y anya indi 

• • 
ipham içinde 

Dombay, 3 - Hindistan U
mumi Hayır Birliği erkim Gandi 
ile bir saat görüşmliş ve kendi
sine itidal ile hareket tavsiyesin
de bulunlDuştur. Gandi, noktai 
nazarım teşrih ettigini, şimdi 

karar vermek umumi valiye ait 
olduğunu söylemiştir. Bu müla
kattan sonrıs birlik erkanı umu
mi vali Lort Vellingtonun sara
yına gitmişler ve kabul edilmiş

lerdir. Murahhaslar, kararın 
mes'uliyetini müdrik olan Gandi
ye, bu kararını bir daha gözden 
geçirmek fırsatının verilmesini 
rica etmişlerdir. 

• 
Dombay, 3 - Sabık teşrii 

meclisi reisi M. Patel, sabık Kal
küte belediye reisi ve Bingale 
kıyamı reisi M. Subbas ve Ter
dilnyonlar reisi bir beyanname 
neşretmişlerdir. Bu beyannamede 
Gandi de dahil oalmak üzere bn
tün kongre azasıni tam bir iıtik
lil el4e etmiye çal:şmamakla 
ittibam etmekte, kongre icra 
komitesini de Hint bükümetile 
memleketin kabul etmediği bir 
miaak aktine çalıımakla mua· 
haze eylemektedir. 

Bombay 3 - Maruf ibtililcı 
Subbas Bingale' de tevkif edilmiş 
ve meçhul bir semte sevkolun· 
muştur. 

Umumi Vali de Kalküta'ya 
gitmiştir. 

Londra 3 - Parllmento mu
halef et fırkası reisi M. Sandsbury 
Hint umumi valisine bir telgraf 
çekerek emirnameler hakkında 
münakaşa etmek hakkının Gaıı-
diden esirgenmesinden bnttbı 
Sosyalistlerin müteeaıir oldukla
nnı bildirmiştir. 

Gandi 
Gülüyor 

Dombay 3 - Gandi, umu·mı 
valinin tebliğini kongre reisi M. 
Vallabk ile g6r0flrkea almlf ve 
mutadı tlzre tebe..Umle kaqala
llllftır. 

Gandl, ahalm lkiaincle anbe
an tevkif eclilmeJi beldeclijiai ve 
valli umumiden blyle bir telgraf 
aldığı lçia mlteeair olduğuma 
ıöylemiftir. Gandi IMı telgrafa 
cevap venm,ecektir. Eiasen va-
linin telırafa her tirli mmken 
kapmm bpeWfbr. 

Yeni lflls1ar 
Nn,ork 3 - Me•daatlarmm 

yektmu 16 milyon dolara baliğ 
olan ıekiz banka kapılanm ka· 
pamışlardır. 

Japonları 
Amerikan 
Çinliler 
Japonlara 
Vahşi Digorlar 

Londra, 3 - Obrerver y-..ı
yor: M11nçurideki Japon askeri 
harekatı tamamlanmak üzere 

• olduğundan Çin - Japon ihtili
fmm diplomasi sahaya intikal 
etmesi beklenebilir. Eğer Çin 
hakikaten milli bir teşekkül 
olsaydı şimdiki ihtilaflar meyda
na gelmez ve Japonyanın llan
çurideld menafii haleldar edil
mezdi. Japonya, iştilıUllll kabar
tan bütün amillere rağmen llan
çuriyi ilhak etmemeyi taabhiit 
etmiştir. İşlerin fena gittiji bir 
zamanda, bu iyi bir beşaıettir. 

Nankin 3 - Yeni Çia hari
ciye nazın M. Ôjen Şen YaZife
ıine başlamıt ve Çin-Japoa ihti
lifı hakkında fU beyanatta bu
lunmuştur: 

Cemiyeti Akvamın mukarrera· 
tının da gösterdiği veçhile mede
ni dünyanın arzusuna rağmen 
Japon militaristleri, Mançuride, 
harp haline benziyen bir vaziyet 
ihdas ettiler. Yeni htıktimetin va
zifesi, bu vaziyete nihayet Yer-
mek olacaktır. İnhizama kadar 
mlldafaa etmesi için maraşal 
Çang-Su Liyanga verilmiş olan 
talimat ipka edilecektir. Böyle 
bir inhizam millete taze bir kuv
vet verecektir. Nasıl ki vahşiyana 
bir surette elde edilmiş olan her 
zafer bir milletin şerefini payı
mal eder ve beşeriyet nazarında 
nüfuz ve itibardan dilşüıilr. 

Hitler 
Mücadelesi 
Mayısta Başlıyor 

Berlin, 3- M. Teodor • Volf, 
Hitler milliyetpenerlerile şimdiki 
hlikumet aruındaki mftcadelenin 
mayısta başlayacağım Berliner 
Tagblat gazetesine yazmaktadır. 
Bu zat diyor ki: 

Şimdiki hllk6metin taraftar
ı._, bu d&rt ay zarfında halla 
ıimdiki marazi halinden kurtar
malı, bunun için fasıluız ıurette 
çabtmab ve Uçtincn bir impara
torluiun gelmesine intizar etme
nin meş'um olaağinı onlara is
pat etmelidir. Milletlerin fena 
akıbetlerini hamhyan üç arkadaş 
ıunlardır: Hamakat, •lf, korku. 

•soN PO&TA.mn MilllTefrikua: 70 ::::::555555 

AB, MINBL AŞK! 
MUHARR(Rf r SERVER BEDi 

Romuıl Eftt, bir ıllrl lfakane 
romanlar. Eskiden ben roman 
okuma11 aaçma ve pJriciddl 
bir fe7 addederdim. ?f lakudt
lar için YUit kaybebnaye g6nllm 
razı olmazdı. HalbuıJ, •~ter, ae 
i~if adeti •eymiş! luaa haysta 
6ğreniyor, kendisine ı~I?zemiven 
birçok mab1i:klann y,şayışla;ını, 
huylarını - siz nasıl dersiniz?
karaklerlerini ve aaireıioi C>ğre
niyor. Fevkalade istifadeli bir 
•ey. Ben kendimi evvelce kafi 

denır.cde tecrUbe 1ahibi, dolgun 
ye pi,kia bir edam sanırdım. Ne 
gezerl Bu Narin vak'aıundan ve 
bir bayU de roman okuduktan 
IOnrB De toy, De fÖrgüaQz bir 
adam olduiumu anladım. 

Tabiatim bnıbütDn değişti. 
Evveli o eski hasial;iimden zer
resi kalmadı. Şimdi yok yere 
para harcayıp duruyorum. Hemen 
her gece barlardayım. içimde 
Narine tesadlif Dmicü Yar. Fakat 
'koydunsa bul. Bir de, sahnede 

Et,.Janm alamacla Mukdenden kaçmıya mecbur oı .. Van Maretal 
Çang - Su - Li,angın eıyaları, aanyuadaa çıkarılarak Japoa luunandanbtı n
aıtaaıle kendiaine tanderwyor. 

Amerikan 
Milyonerleri 

• 
Yarıya indi 

Nevyork 3 - Amerika Mali
ye Nazın M. Mellon Amerikada 
28496 milyonerin eksildiğini • be
yan etmiştir. Bu netice, vandat 
verg111 mliracaatlerinin sonu 
alındıktan sonra görlllmiiştür. 
Amerikada milyoner diye senede 
varidab asgari ( 50 ) bin dolar 
olan kimselere derler. 

( 1929 ) da milyonerlerin ade-
di ( 43184 ) idi. ( 1930 ) yokla
masında ( 38650 ) milyoner 
{mevcut) demişti. 1931 senesinde 
ise bunların mevcudu ( 19688 ) e 
inmiştir. 

Şu hale göre Amerika, iki 
senede milyonerlerinin yarısından 
fazlasım kaybetmiştir. Amerikan 

)Amerika Ve 
Tahdidi 
Teslilıat 

Vaılngton, 3 - Hariciye na
zın M. Stimson, yalnız kOşat 
celsesinde bulunup asıl tahdidi 
teslihat konferansında bulunmak 
iıtemediğine dair çıkan ıayialan 
tekzip etmiştir. Kendisi, bugün
lerde Amerika heyetinin diğer 
azasile görilşerek noktai nazar 
teati etmiştir. Amerika, bu kon• 
feransta yeni teklifler yapmayı 
düşünmekte ve bu tekliflerde, 
timdiye kadar zıt bir halde 
bulunan Amerikan - Fransız nok
tai nazarlannı telif edecek bir 
ıekil aranmaktadır. 

Meseli ıilihlann doğrudan 
doğruya tahdidi için harp bnt-
çelerinin azaltılması akla ilk re
len tedbirlerden biridir. 

Amerika mütehaaııslan, zırhlı
lann hacmine muarızdir. 

hazinesine bu ıuretle, bu sene 
bir milyar dolar noksan vergi 
girer.ektir. Şimdiki halde senelik 
varidatlan bir milyan bulan 149 
kişi vardır. Halbuki 19'l9 da 365 Ağahan 

Mı:~~donald Va Amala Fırkası Ne Digor? 
Londra 3 - Sandey Refere Parla 3 - YuYarlak Masa 

gazetesi, Başvekil M. Mak D~naldı Konferanıımn neticeleri hakkında 
~~ele fırkasımn başına getirmek M ten gazetesinin bir muhabiri 
ıçm milzakereler cereyan etmekte ~ d" 1 • h kk da A.. ' 

ld .. d • ... yı"al akl di Hın ıstan mese esı a ın ga-o uguna aır ..- an n e - . A.. b 
yor. Niifuzlu azadan bir kısım, b~ il~ g&Oşmllf~: · ga an, 
başvekilin eski fırka11na dan- vazıyeti halletmek ıçm, derhal, 
mesi için ekseriyeti iskandil federal eyaletler viicuda getirmek 
etmişlerdir. lizım olduğuna, bu ıuretle bare-

SIUtgral Şatosu ket edilirse balkın tahrikAtçılar-
Sttıtgart 3 - Vnıtemberı dan uzaklq~~ğmı siiylemiştir. 

bllkameti, ahiren bir yangın ya- Bugtiııkll me~ uliyet mevzu] bah· 
zllnden harap olan Stütgat f&• aolunca, Agaban, batanın ta-
toıunu kısmen yeniden İDfa ettir- mamen lngiltereye raci olduğunu 
miye karar vermiştir. ıaylemiftir. 

tuk• dyliyeJI ecnebi kadmlarmı 
bGytik bir menkla ıeyrecliyOl'lllll. 
Çlnki Narloia amıeai hakkında 
b- fikir •ai,..ı.r. Acaba Na
rin ini olarak anaaine mi çek· 
mİf ? Onan prip tabiatleri her 
ıaatözde ftl' audır ? Banlan 
anyonun. Daha dotnısmıa ister
sea, birader, bunların hepsi Na
rini dif5nmek, lıatırlamak içim
de yqa__. için bahane. 
fakat lııiçbir 1erdea lezzet 
almıyorum. Sonra İçime mllthit 
bir luakaaçlık pdi. Narin timdi 
ne J&pıyor? Kiminle yaşiyor? 
Keadine bir "1k peyda.blada mı?~ 
Birife evlenmeyi dnşü.nüyor mu? 
Onun başka bir erkeğe muhab
betle glllOmsediğini tasavvur et
mek beni çıldırb)•or. 

EakicleD maneviyata hiç itika· 

dua ,...... Şimcl lcleta koatb
n,a cMadftm. Biri: 11Sua ...,. 
yapblarl. cleae IDuac:aim- s.
bahleJia kalkarken hemaele çe
kiyorum, •i a1ajuala ,.ta1ıtm 
iniyorum. •i ayağımla bpadaa 
çıloyonmı; 13 nkamındaa, ..ı. 
ıliııtınden korkuyorum. 

Hayabmm laiç tadı tuzu kal
madı. Birkaç kere intihar etmeji 
diişllndtlm. HAii da aklımdaa 
pçiriyorum. Sana teudiif et
meseydim ve hayabım anlatma
uydım bugtlne kadar belki de 
lteki tarafı boylamış olacakbm. 
Yme de vajjyetim aai)am değil
dir. Akıbetimi Allah bilir. Beni 
teselliye kalkma. Ha... Şunu da 
aöyliyeyim ki bu romanın ıonunu 
ıetirmek senin elindedir. ister 
phf, cabala. NariAi sıit ıar, onu 

Beş 
Nişanlı 

Birçok sebeblerle erkekler 
evlenmekten korkuyor ve kaçı
yorlar. Kızlarımız koca bula
mayınca, erkeklerin kıymet ve 
itiban artıyor. Erkekler de bu 
sun'i kıymetlerinden istifade et
meği ihmal etmiyorlar. 

Erkek · kıtlığı ve bu kıtlık 
karşısında kadmlann zihniyetini 
anlatmak için, lzmir gazetele
rinde okuduğum bir vak' ayı size 
anlatayım. 

lzmirde gencin biri, sevdiği 
bir kızla nişanlanıyor. Aradan 
birkaç ay geçiyor. Tali, yolu°:a 
ikinci bir kız çıkanyor. Bır 
müddet te bununla nişanlı bayah 
yaşıyor. iki Uç ay sonra bu kı
za da doyuyor. Ayrılmak üzere 
iken kaymvalde araya giriy~ 
ve genci sevdiğini, bizzat kendı-
sinin nişanlanmak istediğini s6y
lüyor. Genç muvafakat ediyor. 
Bir müddet te kayınvalde ile 
yaııyor. . . 

Bl\tün bu nışanlardan annem 
haberdar değildir. 

Oda oğlunun mü"etini g6r-
mek istiyor. Beğendiği bir km 
tavsiye ediyor. Oğlu onu da red
detmiyor, onunla da nişanlanıyor, 
evvelki Uç nişanlı)'I unutuyor. 
Dördllncll ile yaşamağa başlıyor. 

Fakat bu da kafi gelmiyor. 
Genç dardUncü nişanlısına gidip 
gelirf en, mahalle kadınlarından 
biri tarafından beğeniliyor. Ka
dın ailem ediyor, kallem ediyor, 
oğlana kızını nışanlıyor, hu su-
retle genç beşinci defa nişan
lanmış bulunuyor. 

Nihayet, mşanlılar biribirlerin
den haberdar olup birleıiyor, ve 
oğlana hücum ediyorlar. Genç, 
dördiiaci ....... ,. tenila .. ,... 
Diğerleri Qmit ve hayaUerile bap 
bap kalırerlar. 

Bu vak·.,. okuduld.a _... 
kadın oMut-a utarulaa dofn-. 
Kızian..za p,a oluak nlea
mekten t.şb bir fe.y Wll'IMll .. 

elbbette kadm b&yle dlter' w 
izzeti ucfaiıadea mabnam blw. 

ıcm.-- koca deiil it ... 
yum. O.ilan evlenmek ._. 
değil. pJqap bayab111 kazu rl 
ıuretto yetiıtiriaiz. 

HANIMIEYD 

E/gantla 
Knminizm 

Pızı weı 3 - ...... •J.al!ll 
btik6meti bir istitari komite vtl
cuda ıetirmiye karar vermiıtir. 
Zabıta, bir polis memurunu rehin 
olarak ellerinde tutan beı kwl 
~mlekliJi tevkif etmiştir. 

kandır, aramıZI buli iıter beni 
mukadderata olduğum gibi ter
ket : Ôlllr mUyüm, kahr mıyun, 
ıefil mi olurum, ne olurum? Sen 
beni ıöı:den kaçırmaz ve akıbe
timi de romanana yazarsın. 

Öyle mi? Bak buna sevindim. 
Demek Narini gidip g6recekıin. 
Aramızı bulmıya çahşacaksın. 

Vadediyorsun. Ya,a. Senin Narin 
Dzerinde bUyllk bir tesirin ola-
cak, eminim. Kitaplarını okur ve 
bazılaranı bejeairdi. Hepsini de-
ğil ha... Çünki ıen de bazaa 
kitaplarını baıtan ıavma yaıar

mıııın. Darılma, gllcenme, Ben 
Narinin senin hakkmdaki dOşlla-

celerini ıöyleyim de ona ıare 
konut. idare et. 

C Arkuı •ar) 
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Mahdum Bey! 

Mahdum hep " ilimi ., diye 
Geceleri roman okurf 
Gündüzleri her saniye 
Sokaklarda mekik dokur! 

Yirmi beş yaşına kadar 
Bir dakika tutmamış işi 
Acayip kıyafeti var: 
Paçalar bol, omuz genişi 

Jf 

Harcediyor fazla para 
Barda gezer gecelerif 
Sak ıık taşır hep pazara 
Halıları, keçeleril .. 
Özlediği gece, gUndb 
Bir sevgili kucağıdırl 
Ômrtı dolu bin bir pOrtb. 
Eaki uker kaçağıdır! .. 
Gezdi kendi gibilerle, 
Uslanmadı fakat yine! J 
N&znl indi bu kederle 
Babasının yüreğine!.. 

Develer 
Ve Baba 

- Anne, 
sekiz gün 
doğru mu? 

Necdet 

develer içmeden 

çalışabilirlermiş , 

- Evet oğlum. Babanın tama .. 
mile aksi. O, sekiz gün çahş· 
madan içer. 

Y ANKESICILER ARASINDA 

Kadın - Çıplaklık moda o

luna hapı yuttuk. Yankesicilik 

edemiyeceğiz. 

Bir Telaffuz Meselesı 
Annesi, Uç yaşındaki oğlunun 

dilini düzeltiyordu: 

- Döyt deme, dört de.. an

ladın mı? Dörtl Şimdi söyle baka

lım, sana kaç tane çikolata 

alayım? ; 

Çocuk düşünmeden çevap 
verdi: 

Beşll 

izdivaç Felsefesi 
- Evlenirsem pişman olur 

Dıayum? 

- Evet. 

- Ya evlenmezsem? 

- Yine pişman olursunl 

Horoz Taklidi , Alicenap Adam 
Bir mecliste iyi hayvan tak• 

ildi yakanlardan bahsediliyordu. 
Kimi: 
Hasan Bey iyi eşek taklidi 

yapar. 
Kimi de: - Nuri Bey iyi 

maymun taklidi yapar, diyordu. 
Mübalağacı biri abldı: 
- Benim bir arkadaşım var. 

Bir horoz taklidi yapsa ... 
- Ey? 
- Güneı doğarf 

Sebati Bey çok yufka yürekli 
bir adamdı. 

Bir gürı, tramvayıo arka sa· 
hanlığında duruyordu. 

Ceketinin cebinde yabancı bir 
el hissetti, bir yankesici eli. 

Hemen herifin elini yakaladı 
ve ona dedi ki: 

- Aman birader, şurada po· 
lis var, görüyor musun? Cebimden 
elini çek, Allah vermesin yaka· 
(anırsın ha! -

izdivaç namzetleri - Yeni senenizi tebrik ederiz. Liltfen şu kfiçük hediyeleri kabul buyurunuz. 
Genç kız - Teşekkür ederim. Hediyeleriııizi tetkik edeyim de milsabakada hanginizin muvaffak 

olduğunu bilirim. 

Sinema Yıldızı 
Ve Aslan r 

Büyük bir sinema stüdyosun .. 
da filim çevrilecekti. Müdür, ar
tistlere hem rollerini dağıtıyor, 
hem de bazı izahat veriyordu. 

Sinema yıldızlarından birini 
çağırdı: 

- Matmazel, dedi, sizin oy· 
myacağınız role en hakiki çeşniyi 
verebilmek için ne yaphk, bili
yo·r musunuz? Hayvanat bahçe· 
sinden bir aslan geti.ttik. 

Sinema yılıdızı hayret ve 
korku ile gözlerini açb; 

- Aslan mı? Diye bağırdı, 
ne olacak? 

- Aslan sizi yüz metre ae· 
riden takip edecek. 

- Aman! 
- Korkmayınız; aranızda yilz 

metre mesafe var. Tehlike yok
tur. Birşey olursa biz sizi kurta• 
nrız. Anladınız mı? 

Sinema yıldızı, aarııın bukle· 
lerini sarsarak cevap verdi: 

- Ben anladım amma, dedi, 
bakalım aslan anlar mı? 

TEBRİK 

f u• t ·ı . . 
nızme çı erımız 

Fahir Bey hizmetçisini çağır
dı: 

- O ne? Dedi, biraz evvel 
senin elinde ben diş fırçamı gör· 
düm. Ağzıma soktu&ıım şeyi na
sıl kullanıyorsun? 

Hizmetçi şu cezabı verdi: 
- Evveli fırçayı yıkadım da 

öyle kullandım efendim. 

OksürUk Şekeri 
Küçük Necati bir şekerci 

dükkan!na girdi: 
- Öksürük şekeri varmı? 

Diye sordu. 
Şekerci sordu: 
- Kimin öksürüğü var? 
- Hammninemin öksürüğü 

var amma ıekerleri ben yiyece
ğim! 

Hayrı hah 'ık 
AIAeddin Bey yangın yerinden 

geçiyordu. 
Önüne karmanyolacılar çıkb· 

lar. Elinde bıçak tutan biri, Ali
eddin Beye dedi ki: 

- Aman beyim, hemen cllzda· 
nınızı bize verin, buraları tekin 
değildir, maazallah insanı soyar
lar! 

MEKTUBU 

- Yeni senenizi tebrikte geciktim. Hediyenizi alamadım. Elli 
lira takdim ediyorum. 

- Aman ne zarif tebrik mektubu! Nerede baaılmq acaba?I. 

Yılbaşı 
Hediyeleri 

Yılbaşı münasebetile, hediye 

alıp v~rme yüzünden, bazı karı· 

şıklıklar ve bazı nahoş vaziyetler 

husule geldiğini öğrendik. Hükü
metimizden rica ediyoruz. Aşa

ğıda yazdığımız gibi bir " Hedi

yeler kanunu ,, layihası haz.ırla
ıın ve Meclise versin. 

Madde 1 - Kulağı ağır işi

tenlere gramofon, telsiz telefon, 

plak ve saire gibi hediyeler veri

lemez. 

Madde 2 - Gazlerl görml· 
yenlere ainema ve tiyatro, maç 
bileti hediye edilemez. 

Madde 3 - Dişsiz ihtiyarlara 
katı şekerlemeler, peksimetler, 

kurabiyeler hediye edilemez. 

Madde 4 - Yaşlı ve çirkin 

hammlara ayna, saçsızlara tarak 

hediye edilemez. 

Madde 5 - Bacakları sakat 
olanlara bisiklet hediye edilemez. 

Madde 6 - Gevezelere us

tura veya traş makinası hediye 
edilemez. 

Madde 7 - Sol elinin par
maklarında sakatlık olanlara ke

man, ut, viyolonsel gibi sazlar 

hediye edilemez. 

Madde 8 - Okuma bilmiyen• 

lere kitap hediye edilemez. 

Madde 9 - Bol uykuyu se
venlerin çocuklarma davul, tram

pet, kaynana zırıltıSJ hediye edi· 
lem ez. 

Madde 10 - Nezle olanlara 

ve enfiye çekenlere çiçek hediye 
edilemez. 

Madde 11 - Dişi olmıyan• 

lara kürdan hediye edilemez. 

Madde 12 - Kaynanası ol· 

mıyanlara sabır tap hediye edi· 

lem ez. 

Kerime Hanım ! 
On beş yaşmdanberidir 
Sinemada var locası f 
" Holivut ,, artistleridir 
Küçük hanımın hocası 1 

* 
Silrme, krem, podra, karmen: 
Yüzü oldu tıpkı palet l 
Yanağında bir sahte ben, 
Çiğııer gece, gündüz "Çikleti,, 

* Sinema yıldızlarından 
Türlü türlü ahlak kapar 1 
"Kürk manto,. diye her zaman 
Annesile kavga yapar 1 

* Sever gençleri, tıklan ı 
Sevda yüreğinde bir ok 1 
Kırk bir kere işıklan 
Saçlannan telinden çok 1 

* Pek fazladır onu ıeven ı 

Sayısı milyonu buldu 1 
Küçilk hanımın derdinden 
Annesi yatalak oldu 1 •• 

Rs,ta 

Tembelliğin 

Bu Derecesi •.• 
SeniyenİD kocası Naci IOD 

derece tembel bir adamdı. Bir 
giln, mağazalan dolaşmışlar, bir-

çok eşya almışlardı. Paketleri hep 

Seniye taııyordu. Nihayet kollari 
yoruldu. Kocasına dedi ki: 

- Şu paketlerden birkaçım 
da sen taşısanaf.. i 

- Görmüyor musun, ellerim 
cebimde, paketleri ne ile tuta• 
yım? 

PEDAGOJi 

Dümbelekçi Ahmet Efendi 
oğlunu nasal terbiye eder? 

' Aşçı - Beni niçin çağlrdınıı? 

Müşteri - Siz yemeğinİJI 

hangi lokantada yersiniz? 



r ~ • "Son Posta,, haftada iki defa ılnema 

1 aayJaa yapar. Bu .ayfalarda .!üap 

en yeni sinema haberleri, artistlerin 

hayatı ve sinema ilcmindekf •an at 
cereyanlarından bahsedilir. 

A a Paj Holivutta Bir 
örle Evle iyormuş! 

Holivut 
•usi } 
Goldvin 

(Hu
Metro 

stüdyo• 
lannıo en güz.et 
yıldw olan "Anita 

Paj • dUTmadan 
fili ~viriyor. 
Soa günlerde hc
mea hiç boı dur• 
duku ve •tüdyo• 
dan dışan çıktığı 

101' gibidir. En 
•oa l:tqladıt film· 
de"' Mekaikalı 
dilber ., rolü oy• 
aamaktadar. Bu 
rol Anitaya oka-
dar yakıımııtır ki, 
provalara ı ören 

artistler bile bu 
silzellite hayret 
ediyorlar. 

Fakat ıiz bu 
defada sarışın 
Anitaya sorunuz. 
Bu ıon film 
onu okadar yor• 
mUJ, okadar 
kederlendirmiştir 
ki._ HergünkQ 
hayab bütün yıl· 
dızlardan daha 
intizamh geçen 
bu güzel yıldızı 
kederlendiren, ü
zen sebepler ne-
dir, bilir misiniz? • 

Kıskançlık ve Anita Paj "Afeksikalı 
dedikodu. Holivudun dıştan gö- Anita 

dilber,,I rolünde 

rünen cilalı, cazibeli, parlak ve bağırdı: 
muht!şem bir manzarası vardır. 

yerinden fırladı ve 

Fakat buna aldanmamalı. Çünki 
Holivut içinden görüldüğü zaman 

kadınile erkegile bir dediko
du bataklığına benzer. Milyonlar 

kazanan meşhur yıldızlann bir
ç~. bo \•akitlerinde yalnız 
birihırlerini çekiştirmekle uğra
tırlar. lıte son filminde "Mek· 

ıikalı dilber,, roJünil oymyan 
(Anita Paj)da müthiı bir dedi
kodu hücumuna uğramıştır. Za
Yallı Anita, hakkında öyle kuy
ruklu yalanlar uydurulmuştur ki, 
bu vaziyet karşısında ağlamak· 
tan başka bir çareJ bulama· 
mlfbr. Bakınız, ıize bu yalan
lann bir ikaçını anlatayım. 

Anita bir akşam atüdyodan çıktı, 
otombiline bindi ve evine hıı.reket 
etti. Tam Santa Mooika caddesinden 

geçerken karşıdan bir artistin işaret 
ettiğini görünce otosunu durdurdu. 

Aralarında şöyle bir muhavere oldu: 

- Az.iz Anita, yeni bir taşeb-
bsGn haber aldım. Sana ıaadet 
temenni etmek isterim. 

- Fakat bu nasıl şeydir? 
- Canım herkesin afzında ,al· 

k•myor. Mister Goldvinin şoförile 
evlenıniye karar vermİ4sinf 

Bu, kurruklu bir yalandır. Anita 
clerbaJ sinirlen~i wo bağırdı: 

- Fakat bu rezalettir. Müthft 
bir r•lan! .. 

Anita eri: • 
. . csı gün stUdyoya 

gılti Bu yalan haberin tes· ·ı 
1 _,,_!ld" ırı e 
ocasma Çetu ı, düşünmiye bas-
ladı. Kendisine limonata getir:n 
gamon hafif esle sordu: 

- Muhterem Mis, mokave•e
nin feshedeceğinizi işittik. D~ğ
nısu çok müteessir o!duk. Sizden 
ayrılmak bize çok ağır gelecek, 

- Aman Yarabbi, neler uyduru• 
yorlar. Yalan, yalan! .. 

Ve derhal direktörün yanma 
giderek bu yalan 4ayialann vakit 
geçirilmeden tekz.ibioi 4iddetli bir 
lisanla rica etti. 

Dedikodular bu kadarla kalmıyor. 
Daha neler uydurmuşlar ve uyduru
rorlnr. Bütün bunların bir tek aebe· 
bi var: K11kançlık. 

Anita güzelliği sayesinde bu· 
gün büyük bir itibar ve servet 
.kazanmıştır. Bunu çekemiyen di
ğer artistler onu kıskanıyorlar 
ve mevkiioi sarsmak için böyle 
yalanlarle artisti ıinirlendiri· 
yol'lar. 

Aşkın 
Zamanı 

AHMET 

Güzel "Billi D~v,, ne zamaıı
danberi ortadan kayboldu. Film• 
!erini seyredemez olduk. Fa
kat Amerikadan yeni gelen mec
mualar bu güzel yıldızın yeni 
bir filme başladığını haber veri
yor. Bu filmin ismi "Aşkın Za
manı,. olacakbr. Billi Dov bu 
filmde tamam (73) kıyafete 
bürünmektedir. Kimbilir bu (73) 
giiı:el elbise kaç bin liraya 
çıkmıştır? 

Bir Saat Sizinle 
Beraber •.• 

Hastalandığı için bir ıene
denberi istirahate çekilmiş olan 
Jozefin Dun "bir saat sizinle 
beraber ... ,, filminde mühim bir 
rol almıştır. Bu film Janet Mak .. 
Donalt, Moris Şövalye, RoJand 
Young. Jenevicv Tobin tarafların· 
dan çevrilecektir. Fransızca nn ... 
hası yapılacaktır. 

E 
ari Bel 

Yeni Bir 
Film Çeuirigor 

"Samson., • "Boran, "Hıraız,, pi· 
yealeri ile D.arütbedayiin halkımıza 
ilanı\tığı büyük Fıransız. edibi Hanr:i 

Berl'lştayn ıÖtedenbcri sinema ıaleyh· 
tandır. Beyaz perdeyi çocuk oyun· 
cağı addeder -r:c fikrini d açıkça 

:5Öylemektcn çek'iıımex. 
Bununla lber.abcr ffanrıi Bcrnftayn 

•cali film çıktıktan ıonra Amerika
.YA lbir ıaeya.hat :ı.aptı. HoliYllda filli. 
Or.::da yapılan son eserleri gördü 

we Avr:upaya fikcinl tanıamen deti,
timıiş olank aydet etti. Faz.laaı nr. 

Bir de senr.ryo y•pmıya !karar verdi. 

"Hanrl Bernşbyn,, in yap.acaj'l 
•cnaıyo La fameuıe jarıine Lacroix 
adını taşıyacak ve ba,hca .rotil 
Made BeU tarafmdan oynanacaktır. 

Men;utı ıbir kadınm 10 aeneli.k baya
tı ntn ıhikiyuididir. 

Bemttarn, Franııs tl7atro mO
ıeltiflerinin ea •etüt olanlarından bi
ridir. Bu itibarla daha ilk •enal'}'oau 
~ekilmeden bir ikinciıinl de hazula• 
mıştar. 

Bunun lıml de ''Eski oyuncaklar" 
clh-, Hanri Benıştaynın bu ıene en 

~k •cvdiği filimlere l'elince, fun• 
lardar: 

- Amerikada Smart Money, Av
rupada 0 Hürriyet biz.imdir., H "Dişi 
köpek filimlcri. 

Sesli Ben Hur 
Bir vakitler bütün diinyada 

bir badise teşkil etmiş olan 
" Ben Hur ,, filminin sesli bir 
kopyesi yapılmış ve Amerika 
sinemalarında gösterilmiye baş
lanmıştır. Sinema mecmuaları 
sesli Ben Hurun daha fazla rağ
bet kazandığını haber veriyorlar. 

1 

"Son Posta,, Holivutta hususi muhbiri 

bulunan yegane 11ü.rk ga:ıe idir. Ho

lint muhabirimiz, her hafta bh:c mektup 

pderir sinema ilcminin içyü'ZilnQ 

anlatır. 

Y ıldızl r Eser Yeni 
Yazmıya Başladılar 

"Una Markel,, Hollvutta yeni yetişen yıldız\ r arasında mnstcsna btr 
mevki ve 9öhret elde etmlye muvaff ıık olmuştur. Evvelce stüdyolarda 
görünmez, gazete ve meemualarda reımi basılmazdı. Fakat sesli fiJimdeıa 
ıonra birdenbire parlamış ve M. G. M. kumpanyaaile de zengin bir mukavele 
imzalamıştır. Sarışın bir güzel olan "Una,. bu sene çevrilecek birçok (ilimlerde 
rol alacaktır. Una bir de eser yaz.mıya başlamıştır. Bunda nasıl meşhm 

olduğunu ve meşhur olmak için neler yapmak la.zımgeldi~inl anlatmaktadır. 

• 

Dört Parçalı 
Büyük Bir 
Film Yapıldı 

Sergllz.qt ve •eyahat filmleri anla
şılnn moda haline geldi, o derececi• 
ki Ameriknda hergün filin müe11 .. 
senin fian mantakada tabii bir fil• 
çekmiye başladığı, nya tanınmıf 

bir aan'atkaran bu maksatla dila
yanın bilmem hangi köşesine gittllf 
aöylenmcktedir. Fakt bu dakikaya 
kadar bu yeni cereyanın yalnız bir 
eseri meydana çıkmıştır. Bu aer 
yekdiğerile hiçbir alikaaı mevcut 
olmıyan dört filmin birleştirilme

ainden vücuda gelmiştir ve seyirciyi 
dünynnın dört köşesine götürmek
tedir. Bu filmin ilk kısmı, Amerika 
tarihi tabii müzeai taraf.odan Buxla 
Şimal denizine ve Sibery.-ıya gönder
diği hnyetin hikliyeı;idir. Bu filmde 
kutup ayıları, Hkimoh:rı, kıır çBllerl 
ve cümudıyelerl görülmektedir. 

Fılnıin ikinci kısmı bizi kutuptaa 
ayırarak giineş m m1Ckct1erine getf• 
riyor. Baali adalarında çiçekle •Ü .. 

leıımiı genç kızların lftirakile yap1-
lan dini bir bayramı acyrediyorua:, 
Bonneo adalarında maymun ve pan
ter avlarında hazır bulunuyoruz. 
ıonra Çine geçiyor, Tibete yükaeU. 
) or, bir fil kavgnsanda neler olabi
leceğini görüyoruz. 

Filmin üçüncil kısmı Vaaati Af. 
rlkadan bahsediyor. Burada da fil 
vardır, aslan vardır. Herkesin kendi 
eli ile öldürdüğü aıılanlann postuna 
bürünmüı zenciler vardır. 

" Donald DilJavay • Holivuttald bir ilmlde " Tam erkek ,. tir. Ağar 
ba$lı bir artiat olduğu için kendisine fa:ıla itibar göaterlyorlar. Bugün 
" Fox " atüdyolannda çallfan " Donald " Holivuttaki güz.el erkekler arasın
da en fazla şöhret bu1anlardnn birisidir. Bilhasaa bu şöhreti kısmen de 
sesinin güzelliğine medyun olan " Donald " daha ziyade sesli filmden 
aonra parlamışbr. Bu ııüzel erkeğin en çok •evdiği ye mefgul olduğu fey, 
evvela ,arkı söylemek, aonra da kitap okumaktır. Aık maceralarından 
bahıedeıı romanlara çok sevdiğini aöylüyor. 

Filmin dördüncil kısmı ise ıeyf rdyl 
Cenup Kutbuna götürüyor. Bittabi 
burada balinalar, d ni.1 canavulan 
görülüyor. 

Bu dört parça filmin adı (Dünya 
kaşifleri) dir. Ve ilk gösterildiği 
zaman halk taraf andan hararetle 
karıılanmııttr. 
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- imama ne yaph? 
- Üç kere yüzüne tükürdD, 

başka bir şey yaı:madı. fakat 
herif, üçüncü tükrüğü yer yemez 
yere düştü, kazığa vurulmuş gibi 
kıvranmıya başladı. 

- Korkmuş olacak ? 
- Vallahi dönüp bakmadım, 

Zorlu Dedeye de sormadım. Bir 
ayak evvel oradao savuşmak 
istiyordum. Hemen davrandım, 
toplandım. Saçımı başımı düzelt
tim. Dedeniıı ardma düşüp so• 
kağa çıktmı. Dede yanımda. 
gölgesi de öniimüzde yllrüyordu. 

- Gölgesi mi 7 
- Evet, gölge!li 1 
- Ne çeşit gölge bu? 
- Tıpkı dedeye benziyen 

bir ıölge. Fakat bizim gölgeler 
gibi yerde sürünmüyordu, ayakta 
yürüyordu. Elle tutulura benze• 
miyordu 1 

- Acayipl 
- Tövbe dl aslanım t6.,be, 

di. Dedenin gölgeaine acayip 
denir mi biç? 

- Hatınn için t6vbe diyeyim 
ya, şu gölge tuhafıma gitti. 
Adam gibi yürüyordu ha ? 

- Dedenin tıpkısı idi. Sik· 
kesi, cübbesi, çarığı hep birdi. 

- Saçı, sakala da benziyor· 
muydu? 

- Sakalını görmedim amma 
ardından kıvrımlan görünen saç· 
ları, dedeninkini andırıyordu. 
Gölge başka türlü olmaza, elbet 
aslana benziyecek. 

- Dede ile gölgesi konuştu· 
lar mı? 

- Nasıl konuşurlar aslanım? 
Dede, dede idi. 

- Onun gölge olduğunu 
nereden anladın? 

- Dede ıöyledi . Sokağa 
çıkıp ta önümüzde baıka bir 
derviş daha görünce Dedeye 
sordum. Bu kim, dedim. Güldü, 
" Gölgem " dedil 

-Dede ile daha ae konuş· 
tunuz? 

- Seni konuştuk. ÇUnki 
imamın pençesinden kurtulur kur
tulmaz yine seni düşünmüştüm. 
Dede, iyi olduğunu ve bu gece 
düğün yaptığını söyledi. Düğün 
derdemez, içime bir ateş düştü. 
Seni evleniyormuş, sandım. Fa
kat Dede, bu düğünün başka 
bir duğnn olduğunu anlattı. 

İçime serinlik verdi. 
- Sonra? 
- Sonra Dede biraz daha ya· 

nıma sokuldu, kulağıma eğildi. 
.. Seni Ahmet Beye vermek isti· 
yorum, rcu.ı mısm., dedi. 

- Sen ne cevap verdin? 
- Hastaya şifa soruyorsun, 

dedim. 
- Sahi, böyle dedin mi? 
- Aman aslanam, böyle söz 

ıöylenir mi? .• Şöyle bir güldüm, 
sen bilirsin, dedim. 

Sipahi Ahmet, bir dolu ça· 
nak dana boşalttı; 

- Kıssa bitti, dedi, fakat 
gece daha bitmedi. Biraz uza~ 
Dalım. 

Elele köşelerine doğru yU-

Ben /stanhala gidip ne yapacağım. Band" doğdum, bunda 
büyüdüm. 
rürlerken durdu, başını kaşıya 1 
kaşıya sordu: 

- Dedenin gölgesi ne oldn? 

Filhakika derviş, yeni güveyle 
gelinin çağrılmasını istemişti. 
Onlar, avluya gelir gelirmez 
bütün huvardalar haykırdılar ve 
el çırptılar: - Medrese sokağmm ağzında 

kayboldu. 
- Nasıl kaybolur? Sen me

rak edip Dedeye sormadın mı? 
- Seni düşünüyordum. Göl

geyi görmüyordum bile !. 

Dervişin Sözleri Nasıl Çıkıyor? 
Gün doğarken, Yeniçeri Baki, 

Sipahi Ahmedin odasının kapı· 
ıını bkırdattı: 

- Uyan artık rahmetlik! 
Dede seni bekliyorl 

- Ölüler yürüyor, ölüler 
gülüyor! 

Bu alkışla onların hem lbni 
Kemal hücresinden sağ çıkmala
rını, hem evliliğin - kendi zuum
larmca - bir nevi ölüm olmasına 
rağmen gelinle güğeyde görülen 
beşaşeti tesit etmiş oluyorlardı. 

Sipahi Ahmet, karısile bir
likte doğru Dedenin yanına gel
di, yine birlikte diz çöküp onun 
ellerini öptü: 

( Arka11 var) 

Cenuptaki Kaçakçı arın 
Kurnazlığı Meydana Çıktı 

( Ba~ tarafı l inci sayfada) 

ihbar edenlere, her okka için 90 
karuş ikramiye vermiş. Gel za
man git zaman, günün birinde 
mesele şu şekilde kendisini mey
dana vermiş ; 

Meğerse kaçakçılar Suriyeden 
(40) kuruşa aldıkları kaçak rakı
ları huduttan geçirip yakin bir 
yere depo ediyor, sonra kendileri 
gelip bu rakıları ihbar ederek 
okka başına 90 kuruş ikramiye 
almak suretile beher okkada 50 
kuru~ ticaret ediyorlarmış. Fakat 

Yunan Milli Opera Heyeti 

Fransıa 'ny•tn>S1111da 

Bu akfam Hat 21.30 da 

LA BOHEME 

-.-ROULETABİLLE -
SİY AHLI KADININ 

KOKUSU 
filminde tekrar temsillerine 

başlıvor. 

Müdürü Umumilik tetkik netice
sinde meselenin farkına varmıştır. 

Sonra ikr:ımiye miktarı okka 
başına yirmi kuruşa indirilince 
her ay ihbar edilen lcaçak rakı 
miktara da birdenbire (200 - 250) 
okkaya düşüvermiş. 

Kaçakçıların bu kurnazlığının 
meydana çıkarılarak vaziyetin 
düzeltilmesinde Müskirat Umum 
Müdürlüğünün büyük bir hissesi 
olduğunu kabul ve teslim etmek 
bir hakşinashkbr. 

sELAHATTIN 

hşyAd~~ ;;a::~ 
~~7:: o. Mi KM ~I, ~K 
Tercüme eden: m l il it H 
Reşat Nmi 1 

Cumartesi ve 
Pazar günler 1111 

~=tlı halk llllllll 

6 Kanunusani Çarşamba akşamı 

MELEK sinemasında 
LİLİAN 

. 
HARVEY 

ARMAND BERNARD ve ANDRE ROANNE 
ile beraber senenin en eğlenceli ve şen temsilleri : 

AŞKA TOVBE 
• mükerrereo göri\)ece'lr bir filmdir. 

M A J 1 K SİNEMASINDA 
.IANlE MARESE Ya lılJCHEL slıı!ON'wa 1rmaflf 

DJŞI KÖPEK 
daha birkaç filo devam edecektir. 4 

Kanunusani 4 

atbuat Cemiyetiliden 
E. Muhsin Beye Cevap 

Muhsin B. in Gazetecilere Düşmanlığının 
Esasını Mütareke Devrinde Aramalıdıı 

( Baştarafı 1 inci tayfada ) 1 
Bu cevaplar sırasile dercolun
muştur: 

Hakkı Tarık Beyin MülahazaSJ 
Matbuat Cemiyeti Reisi ve 

Giresun Meb'usu Hakkı Tanlc 
Bey diyor ki : 

.. - Mülikab okudum. Yan
nın umumi heyeti ara yerde kay
dedilmemiş cümleler, kelim.ela 
olmak ihtimalini batıra getiriy • 
Bununla beraber yaZJlı sözlerle 

1 

kendisi de bir muharrir, bir mat
buat müntesibi olan san'atkann 
gazeteciliği veya bütün gazeteci 
arkadaşlarımm unnalbnda bıra
kacak bir fey söylediğine hükme
dilemez. Muharrir "Gazeteciler 
içinde de sahneye girip münase
betsiz hareketlerde buluuan 
kimse tasavvur edemiyorum • 
diyor. Ertuğrul Muhsin Bey • On
ları ben b~ ben • cevabım 
vermiş oluyor. 

Görüyorum ki b cevabı siz de. 
ve işte Nizamettin Nazif te bera
ber teslim ediyorsunuz. Mufrar,. 

rir arkadaşın ifadesini tasdik ile 
bütün razetecileri muhaniria 
dediği şekilde bir teY imacL 
gibi kabul etmek mümkün 
değildir." 

Ahmet ŞDkrD Beyin Cevabı 
Matbuat Cemiyetinin ikinci 

Reisi Ahmet Şükrü Bey de di
yor ki: 

"Şehir tiyatrosu ismini taşı

yan ve şehir bütçesinden aldığı 
tahsisatla] yaşıyan Darülbedayiin 
Rejisörü Ertuğrul Ml&hsin Bey 
geçen akşam bazı gazeteci arka
daşlarımız hakkında tecavüzklr 
sözler sarfetmiştir. Ertuğrul Muh· 
sin Beyle gazetelerin arası mü
tareke esnasında Almanyada Türk 
milli haysiyetini rencide eden 
bir filmde rol aldığı ifşa edildi
ği zamandanberi açıkbr. Ondan 
sonra da Rusyada rejisör-
lük yaptığını iddia eden 
Ertuğrul Muhsin Beyin bu id· 
diasmın da uydurma olduğu ga· 
zeteler tarafından meydana çıka
rıldıktan sonradır ki gerginlik 
büsbütiln arlmışbr. 

Şehir bütçesinden aldığı tah
sisatla yaşıyan Darülbedayi reji· 

ıörünün Türk gazetecileri bak
kanda kullandığı bu tecavilzklr 

lisanı tevkif için kullanılabilecek 
kelime ıadece " çirkin ,, dir. 

Etem izzet Bey Diyor Ki: 
Matbuat Cemiyeti Katibi Umu

misi Etem izzet _bey de bu hu· 
susta bir muharcirimize şunu ıöy
lemiştir: 

- "Matbuat Cemiyeti Umumi 
KAtibi sıfatile bahsettiğiniz: ha· 
dise üzerinde söylenecek aöz: 
yoktur. Türk gazetecileri teker 
teker memleketin tanıdığı 'H 

kıymet verdiği insanlardır. Bu 
insanları durup durup ta Ertuğrul 
Muhsin Beyin ağzından mı tezkiye 
veya tebriye edeceğiz? 

Şahsi kanaatiniz nedir? 
- Ertuğrul Muhsin Beyin ne 

eseri 4 

sözlerine ne de kendisine haki
katen kıymet atfetmek fuzuli bir 
meşgale olur. 

Zifos Ve Soba Zifiri 
Bu mevsimde insan bir yer

den geçerkeııS zifosa uğrıyabilir. 
Bir saçak altında yürürken 
paltosunun merine bir soba 
zifiri damlıyabilir. İnsan o anda 
neyapabilirs~ Ertuğrul Muhsin 
Beyin bu hadisedeki vaziyet ve 
özlerini de öyle karşılamak il• 

zımdır. Fazlası değmez. Türle 
efkarı umiyesi gazetecilerini 
de, arli.stlerini de, Ertuğrul Muh• 
sin Beyi de iyi tanır. En iyi 
hakem odur. Bırakın yine o bük• 
miiııü versin ... 

Romanga 
Rusya 
Ve Biz 

Bükrq, 3 - Romanya hart• 
ciye nezareti, Sovyet hükWııeti• 
Dİll Lir Rm - Romen ademi te
ca'fliz misaka akti hakkındaki mn .. 
zakerclcrin doğrudan doğruya 
allkadar hiikmnetler arasında ic• 
ra edilmesi arzusunda olduğun• 
dan haberdar edilmiştir. Binaen• 
aleyh bu müzakereler V arşova 
vasılasile olmıyacakbr. 

Ba müzakerat, her iki mem• 
!cketin Türkiye Hükt1meti nez• 
dindeki Orta ilçileri arasında ic
ra edilmektedir. Türkiye Hüku· 
meti, şimdiye kadar Rusya ile 
Romanya arasında mütevassıt va• 
zifesini ifa etmiştir. Romanya 
Hükümetiniıi, lFransa Hükümeti• 
nin telkini ile mUzakerelerin Pa• 
riste cereyan etmesini istediği 
söylenmektedir. Ancak Sovyetle
rin cevabı henilz Bükreşe gelme
miştir . Hali hazırda müzakeresi 
cereyan eden Fransa - Rusya ve 
Lehistan - Rusya ademi tecavtil 
misaklarm10 Kellog misakından 
ve Litvinof protokolundao daha 
kat'ı sulh teminatanı ihtiva ede
ceği ıanedilmektedir. Bu misak• 
lara imzalarını koyacak olan · 
devletler, bilhassa arazi tamamİ• 
yetine riayet etmeyi ve araların• 
dan birine karşı tevcih edilecek 
bir ittifaka iştirak etmeyi vo 
birbirlerine hasmane harekette 
bulunmayı ve mali, iktısadi mu
kabele bilmisillerde bulunmayı 
taahhüt edeceklerdir. 

FinlAndiyada lçki Serbest 
Hclsingsfora 3 - Finland• 

yada içki memnuiyeti hakkında 
müracaat edilen arayı umum.iyenim 
şimdiye kadar verdiği netice 
şudur: 
Memmıiyet taraftarlar ( 135 ) bhl 
Hafif tar•pların ,, ( 7) • 
Mmnuiyet aleylarlan ( 350) " 

Şu bale göre içki memnuiyetl 
kalkmak icap ediyor . 

iRTİHAL 
Girit eşrafından Servaki Musa 

Beyin kerimesi ve Estem telgraf 
Şirketi Başmemurlarından Kasım 
Zade Hasan Beyin refikası Ha• 
mide Hanım muztarip bulunduğu 
hastalıktan şifa yap olamıyarak 1 

vefat etmiştir. Cenazesi buglin 
saat 13. 12 - ta Şişli ıon istasyon 
Hacı Mansur sokağındaki 69 No 
hanesinden kaldınlarak namazı 
ikindi vakti T eşvikiye camiindt 
kıhnacakbr. 
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ŞAR YILDIZ 
Holivuta Nasıl Kaçtım -

Yıldızlar Arasına Nasıl 
YAZAN: 

Karıştım? 1 

Selma Z. -

Abdülhamit, · Sarayın Belli Başlı 
Oburlarına Ait Menkıbeler Anlatıyor 
Emin, Mustafa, Ahmet Beyler Verilen Yemeği NasılY ediler? 

·-----------57--_.;.------------
- iki gün sonra -

- Gcçridiğiniz tehlikenin ne-
kadar bllyilk olduğunu biliyor 
musunuz Mis Selma? ... 

- Geçti değil mi, Mister 
Çang?. Arbk bunun ehemmiyeti 
kalmadL.. İyi bildiğim birşey 
varaa, bu defa da benim hayatımı 
kurtardınız. Anlıyorum ki, ben sizin 
muhitinizde bulundukça, bütün 
ölnmlerden muaf kalacağım .•. Fa· 
katbu tuhaf değil mi?. Galiba 
siz bntün odamm eşyasını bu 
hastaneye taşımışsınız. Bu, benim 
odamdaki (mabud) değil mi? ••. 

katimi celbetti. Herhalde buna 
ehemmiyet verdiğinizi anladım ... 
Netice, ne olursa olsun, ister 
korkulanmız tahakkuk etsin; is
terse harikulide bir kuvvet sizi 
tekrar bayata iade eylesin, sizin 
sevdiğiniz ve ehemmiyet verdiğiniz 
şeyleri sizin muhitinizde bulun· 
durmanın çok ıyı olacağını 
düşündüm ve bunları aldım •• 
buraya gelirdim. Tıpkı odanızda 
olduğu gibi yatağınızın karşısına 

yerleştirdim. Zayıf bir ümit •• Belki 
gözünüzü açar .... 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 
Her hakkı mahfuzdar 

- 190-
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Dün akşam . yemekte börek 
•ardı. Fakat biraz çiğ olduğu 
Jçin Abdülhamit yemedi. Hatta 
Müşfika Kadınefendiye de yeme
mesini tavsiye etti. Kadınefendi, 

böreğin cazip kokusuna dayana
madı. İki tanecik yedi. Fakat 
gece yarısına doğru da midesinde 

bir rahatsızlık baş gösterdi. Ab
dülhamit Kadınefendiye elile 
(setliç) yaparak içirdi. Fakat 

rahatsızlık yine geçmedi. Sabah
leyin erkenden doktora haber 
gönderdi. Doktor geldi. Abit 
Efendinin yatak odasında Kadı
nefendiyi muayene etti. Ve ilAç 
verdi. 

Bu mlinasebetle Abdnlhamit 
maziye ait yine baıı enteresan 
ıeyler hikaye etti. Bunlan da 
aynen kaydediyorum : 

- Size, tan dığlm hHı obur
ların vak'a1arını anlatayım da 
gülünüz... Kilercibaşı Emin Bey 
isminde biri vardı. Bu adam bo
ğazını pek severdi. Hem de şa
yanı hayret derecede yemek 
yerdi. Öğle yemeklerini (mabeyn) 
de yediğim zaman, buz.urda bu
lunurdu. 

Bana yemek tepsisi geldiği 
ıaman kuşbanelerde hoşa gide
cek bir yemek olduğunu derhal 
onun elvanndan anlardım. O ye
meği ·önüme koyduklan zaman 
mahsus yemezdim. Onu kıı:dır
mak için: 

- Alm bunu içeri verin de, 
kalfalar yesin ... 

Derdim. O zaman Emin Bey, 
hemen gözlerini açar, yllzünD 
ekşiterek: 

- Zift yesinler. 
Der ve öfke ile odadan dışan 

çıkardı.. Kendisini tekrar içeri 
çağırtır: 

- Niçin böyle söylüyorıun. 
işitirlerse sana darılırlar. 

Der demez, daha ziyade öf· 
keJenir: 

- A benim şevketlim.. Tek 
o kuşhane benim önüme gelsin 
de, varsın onlar da darılıversin.. 

Diye cevap verirdi •• Bu Emin 
Beyin iki arkadaşı daha vardı. 
Bunların üçü do çok tuhaftı. 
Bunlardan biri, ( Muzikai huma
yun) da idi. Adına Mustafa Bey 
derlerdi. 

Diğeri de (Hademei Hassa)dan 
Ahmet Beydi. Bunların üçll bir 
~~ya g~ldi ~i insanı kınp ge
çırırlerdı. Bır gün bunlan ça
ğırdım: 

- Söyleyiniz.. Ne yemek is
terseniz size yapbracağım. Amma, 
bir şart ile~karşımda oturarak ye
yeceksiniz. 

Dedim. Derhal: 
- Ferman Efendimizin ..• 

1 

Dediler. Bir bntün kuzu ki-
zartması; bir lenger zeytin-
yağlı enginar • bir lenger 
pirinç unu helvası, bir bil-
yük tabakta salata istedi· 
ler. Derhal mutfağa hah 1r gön· 
derdim, yaptırttım. Ayni zaman• 
da doktor Mavruyani Paıaya da 
haber yolladım. Gelsin de manza• 
rayi görsün diye ... 

Yemek gelir gelmez bizim 
oburları çağırttım. Geldiler. 
Karşıma geçtiler. Yere bağdaş 
kurup oturdular. Kollarını sıva· 
dılar, şapır, şapır yemiye başla
dılar.. Onlar tuhaf vaziyetlerle 
yedikçe ben gülmekten katılıyor
dum... Evvela kuzuyu yediler. 
Beı, dakika zarfında tepsinin 
içinde kuzunun yalnız iskeleti 
kaldı. 

Ondan sora da enginan ye
diler ve lengerin dibini de par· 
maklarile sıyırdılar. Onun ilze
rine de helvayı yiyip bitirdikten 
sonra şöylece parmaklarının uç
lariJe bıyıkJarıru bükerek: 

Elhamdülillah.. Hergünkü gi· 
bi bugün de Sayei Şahanede doy .. 
duk. 

Dediler... Hemen Mavroyani 
Paşaya döndüm: 

- Nasıl? 
Dedim. Mavroyani, omuzla

nm hayret ve taaccüple kaldi· 
rak: 

- Bu, doktorluğa sığmaz .. 
Bizim kitapta yeri yok. 

Cevabını verdL.. Bir gün bu 

Mustafa Beyi bir dOtOne davet 

etmişler. Yemek umanı gelmiş : 
- Yemeğe buyurun. 
Demiıler. Mustafa Bey, sof

raya oturmuş. Ortaya gelen ye-
meklerden, alelAcele berkea gibi 
yemiş nihayet sıra böreğe gelmiş. 
Ortaya börek tepsisi gelir gel· 
mez hemen Mustafa Bey tepsiyi 
önüne çekmiş : 

- Kusura bakmayın.. yeme
ğe, yeni başlıyorum. 

Dedikten sonra böreği bir u
cundan tutmuş, cigara gibi blik· 
müş, iki avucunun içine alarak 
yemeğe başlam11- Bütün sofra
dakiler de baka kalmlf· Nihayet 
bazı davetliler. 

- Canım Mustafa Bey bizo 
lbir şey kalmadı. 

Demişler. Mustafa Bey, ağ· 
zında börek, homurdana homur
dana: 

- Benim ne kabahatim var .• 
vakti.le gözilnüzü açaydınız. 

Diye cevap verdiği zaman 
katıla kahla gülmekten kimsede 
can kalmamış... Bunların üçü de 
her gece otururlar, gece yarısına 
kadar işfet ederlermiş. Sonra da 
bir lenger pastırmalı yumurta 
yerler, olduk.lan • yerde sızarlar
mış... insan bunlara bakınca hay
rette kalıyor. Biz bir tek börek 
yiyoruz, mide ağrısından ölüyo· 
ruz. Onlar, lengerler dolusu ye
mek yiyorlar, birşey olmuyorlar. 
Zahir bu da tabiatin bir garibesi. 

( Arkası var 

Çang ~üldü ve cevap verdi: 
.- Sizi, sevdiğiniz şeylerden 

ayırmak istemem... Kazanın er· 
lesi günü, vak'adan ailenizi ha
berdar etmek.. icap ediyordu. 
Adresinizi aramak için odanıza 
gitmiye mecbur oldum. 

Derhal kollarıma dayanarak 
belimin üstünde doğruldum: 

- Ah Mister Çang.. Yoksa 
bunu yaptınız mı?.. Fena, çok 
fena oldu. •• 

O, derhal beni omuzlanmdan 
tutup yatırarak : 

- Hayll'.. Hayır.. Müsterih 
o!unuz. Buna imkan bisıl olmadı. 
Lutfen heyecanı bırakınız. Dok
torlar, dal:ıa henilz bugiln söz 
söylemenize müsaade ettiler. Siz 
susunuz. Ben herşeyi anlatırım. 

- Fakat çabuk. 
- Siz bana yalnız lstanbullu 

olduğunuzu söylemiştiniz. Aileni· 
zin ikamet ettiği yer hakkında 
hiçbir şey söylememiştiniz. Bu
nun için adresinizi ancak evrakı· 
ruz arasında arayıp bulmak ihti
mali vardı. Çok büyük bir hicap 
ile söylüyorum ki, yine sizin iyili
ğiniz için e\•rakımzı kanşlırmak 
mecburiyeti karşısında kaldım. 
Ailenizin adresine dair fngiiizce 
birşey bubmaclmı. 

Türkçe yazılarınız arasında 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. '\ belki bir şey vardı. Fakat siziıı 
en çok mahrem şeyiniz olmak 
lizımgelen defterlerinizi ve yazı· 
larınızı, Ti.irkçe bilen birini bu
lup okutn11ya da cesaret ede
medim. 

.. .. 
Size Tabiatinizi Sögliyelim .•• 

119 BAHRiYE H A.NIM : Sokul· 

T~ıuizlik 

terir. 

· gan ve laübali 
değildir. Ken• 
dini ağır tu• 
tar, sayılmak 

ve ıaydırmak
tan hazeder, 

çabuk ahbap 

olmaz. Eşya-
11nı ve para· 
ııni hüsnil is
timal eder. 

huıuıunda titizlik gös-

120 ALI EFENDi : Asabi Ye 

alıngandır. Ta· 
hakküme, ağır 
ıöze gelemez, 
bazan olgun
luk göıtcrmek 
later, sureti 
umumiyede 
mukabeleye 

mntemayildir • 
Usul ve me
rasime riayet

ten sıkılır, hürriyetini zevk ve 
eğlenceyi sever. Cesaret ve kah
ramanlık mevzularından haze
der. 

116 BALYADA ( İmzasını oku
yamadığ ı mı :ı 
bir karümiz ) 
Havai ve 14~ 
bali değildir. 
Çalışma k tan 
çekinmez, is
raftan ve s~ 
kulganlı k tan 
müçteniptir • 
n .. "- ziyade 

kendi ilemin
de yaşamak ister. Temizlik ve 
intizam usullerini ihmal etmez. • 115 ŞEVKET DOGAN BEY ı 

1 ş g ü z a r d ı r. 
Mcnf aatle r ini 
israf etmez, 
nefsine bas• 
retmesini bi
lir. Tetkik ve 
tecessüse mü
temayildir. T e-

mizliği sever, 
intizam kuyu
datile pek mu 

kayyct olmak i~te.nez, ıöhret ve 
ikbalden hazeder. 

Fotoira/ Tahlil Kuponuna 

11 inci Sayfamızda bulacaksınız. 

Derin bir (oh L) çektikten 
ıonra: 

- Ne iyi olmuş, Mister Çang ... 
Son dakikama kadar vaziyetim
den ve mevcudiyetimden onla
rın haberdar olmaımı istcmiyo-
rum. 

Çang, güldU: 
- Mis Selma... Emin olunuz, 

son dakikanız gelmiş ve geçmişti. 
Şu anda daha bili hayatta bu· 
lunmanız, tamamen bir mucizedir. 

İkimiz de sustuk.,. Birkaç 
aaniyo süren bu sükut esnasında 
ikimiz de düşünüyorduk. Bir 
mucize.. evet, ben zaten o mu .. 
cizeyi bekliyordum. 

- Ben nasıl kurtuldum. Mis
ter Çang .• onu da anlatır mısınız? 

O anda Çangın gözleri, 
daldığı noktadan ayrıldı. Bir an 
kadar ( mabud ) un üstünde dur
duktan sonra, oradan da kaya· 
rak, şükranla mahmul bir 
halde semaya kalkb ve öylece 
kaldı. 

Anlatır mısınız, Mister 
Çanı? .. 

O, sanki bu suallerimi hiç 
işitmemiş gibi söze başka suret
te devam etti: 

- Odanızda gördüğüm bu 
(Çin Mamud) u, çok nazarı dik-

Çangm sözünU kestim ve 
sordum: 

- Rica ederim Mister Çang .. 
Doğru söyleyiniz.. Bu mabuda 
itikadınız var mı ? 

Çang bir an tereddüt etti ve 
sonra gülerek şu cevabi verdi: 

- Şimdi, hcrşeye inanıyorum 
Mjs Se;lma •.• 

Ve, ayağa kalkarak ciddi bir 
sesle devam etti: 

Artık konuşmak hitam 
buldu.. Doktor bugün yalnız elli 
kelime söylemenize müsaade et
mişti. Halbuki_, yüz elliyi de geç
ti... Haydi bakalım.. G6zlerinizi 
yumunu.ı. Hiçbir şey düşünme
den biraz daha uyuyunuz. .. .. 

Artık hastanedeki tedavim 
hitam bulduğu için (Sanatoryom) a 
naklettik. Üç gündenberi burada
yn:. İki günü, yerleşmekle ve 
istirahatle geçirdim. Bugün do 
yazıya ba,Iadım._ 

Mister Çang ta yanımda ... 
Uzun müddet benim hastalığımla 
uğraştığı iç.in çok üzüldü ve çok 
zay fladı. Doktorlar bir müddet 
ona da istirahat tavsiye ettiler. 

Şimdi, (Kaliforniya)nın, daima 
bir ilkbahar havası kokan, (Okya· 
nus) denizlerinin bipayan ufukla
rına bakzın bu saf ve temiz sa
hilind eyiz. Yerleştiğimiz bina bir 
(Nakahath:me) den ziyade zarif 
ve şirin bir köşk. Biz bu köşkün 
bir dairesini işgal ediyoruz. iki 
yatak olası, bir salon, bir de ban
yo ve tuvalet kısmından murekkep 
bir yuva ... Eğer Allah, dünyada 
bir (Cenneti Ala) yapmıya karar 
verseydi, şüphesiz onu burada 
yapar ve şimdi oturduğumuz 
köşkü de, yine şüphesiz benim 
gibi yüz bin çile çektikten ıon
ra dünya imtilıanmda tam nu
mara alan kullarına sunardL 

(Arlcası nr) 

1 Günün Takvimi 
HUGUN- 3 kanunusani 9J2, 

Pazar Rumi 21 kAnunuevvel 
' -134 7, 23 Şaban 1350. 

GÜNEŞ - Doğuıu 7,18 Bab,, 
16,41 

NAMAZ VAKiTLERl - Sa
bah 5,48, öğle 12, 18, ikindi 14,29, 
akşam 16,48, yatsı 18,26. 

Kasım - 56 
ALKAZAR 
ALEMDA.:l 
AKrlSTIK 
AS R! 
lKL.E:t 
ELHAMRA 
ETUVAL 

- Eıir Melike 
- EvvelaJlab 

- Sevda maceral&l"I 
- Zor alldb 

- Ş.kerı,. 

- Aıuıl ıoflSr 

- Haydut ıarkıa 
f"ERAH - KonHr1 varyete 
f"RANSIZ TiYATROSU - Ywıaıı tıaupa 
GLORY A - Öllina çenbed 

HiLAL - Soıa balük 

KF.MAL B. - Ruhuuı annııa 

MAJIK - Dlıl köpek 

lııL:.1.EK - A,ıklar kulubll 
MlLLl - Ren kı:ı.lan 

OPE.~A - Fahl~e 

SIK - KUçUk daktlle 
DARÜL.Bl!.DA Yl - Maya 
ÜSKÜDAR HALE - Suı:nru 
Kadıköy SÜREYYA -VarJOn lutle .. 

' r 



10 Say'• S O N P O S TA Klnunusani 4 
S:::::- ~-=-=-=-~=========================================================~~~~~~~==-=--===::;::======================================--=:=:'.;;;;;;:~~__;:~-~ 

Umumi Harp Nasıl Patladı ? 
Nakleden: .'t.f. R. -51- Yazan: Emil Lıulflil 
- Kıum Doktor: Semi Ekrem• -

Avusturya Matbuatı "Sırbistana Satır 
Atacağız!,, Diye Bayram Yapıyordu 

" Sırbistan hükumeti kıraliyesi 
kendisine Avusturya - Macarista
nın Belgrat sefareti tarafından 
23 Temmuz 914 tarihinde 
mevdu notaya memnuniyetbahş 
bir surette cevap vermedi
ğinden, hükumeti İmparatoriye 
ve kıraliye hukuk ve menafiinin 
bizzat muhafazasını teminen bu 
bapta silah kuvvetine müracaatta 
muztar kalmıştır. Binaenaleyh 
Avusturya - Macaristan bu anden 
itibaren kendisini Sırbistan ile 
hali harple addeder ... ,, 

Avusturga - Macaristan Ha
ricige Nazırı Kont 

Berchtold 
Bu ilk ilanı harbın mes'uliyeti 

yalnız Viyanaya müteveccihtir. 
Filhakika beklenen ve fakat he
nüz tehiri kabil bulunan bu te
şeb büsUn yapıldığı haberi Al
manya Hariciye Nezaretine gel
diği zaman Kayserin talimatı 
dairesinde "sulh lehine müdaha
le" zımnında Tschirschkiye hitaben 
ya%ılmakta olan telgrafoame ik
mal edilmek üzere bulunuyordu. 

Birkaç saat sonra (Berhtold) 
tavassut lehinde İngilterenin yap
bğı son teklife hadisatın - daha 
doğrusu kendi herekltımn - ta
kaddüm ettiğini Berlioe bildirdi. 
Bunun üzerine (Berlin) de dört 
muazıam devlete müracaat ede
rek, Alman hükumetince Viyana
mn Petresburg ile açıkça görü
şüp anlaşmasını temin yolunda 
mümkün olan çarelere tevessül 
edileceğini haber verdi. 

Şimdi arbk sulh yere serilmiş
ti, galip vaziyette görünen Berh
told ceJapJarmın keyfi yerin
de ve memleketin her tarafından 
yağan sayısız muvaffakıyet ve sa
adet temennisi telgrafnamelerile 
magrur ve mübahiydil 

Bedbaht! böyle bir sevinç ne
kadar sürebilir? 

iki seneden ibaret kısa bir 
zaman sonra kendisine harp hak
kında sorulan bir suale cevaben: 

- Beni rahat bırakınız! Har
be nedamet edeli çok zaman 
oluyor ... 

Demekte beis görmemiştir. ... 
Son haftalar zarfında kayna

şan Avusturya matbuatı bu ha
reketi hayretlerle, takdirlerle, 
meftuniyetle lrnrşılamıştı. 

- "Sırbistana .::ıhr atacağız!,, 
Avazesile bayramlar yarıyordu. 

Avrupada harbin bu ilk gü
nünde Haktaala hazretlerinin de 
ilk defa olarak cmumi seferber
liklere iştirak buyurdukları zan
nolunabilir. Filhakika ihtiyar im
parator şunu yazmıştı: 

"Kararımın şümulunu müdrik 
bulunduğum halde bunlara ce
nabı barinin adaletine müsteni
den ittihaz ediyorum ... ,, 

Alman imparatorunun iki gün 

Kaçak et alma y1n\z. 

Parça et almayınız 

Çünki hastalıklıdır. 

· Almangada: /tir. alaylar ceplıege laareket ederken 
sonraki tarihli telgrafnamesinde mış, korkunç sesler hava taba-
iae fU ibare vardı: kalarıni yırta yırta semavata 

" Avnihak refikimiz olmak kadar yükselmiştir. Hasım tarafı 
emniyesile zab hqmetmeabileri- da ayni besmele ile ayni surette 
nin temenniyatına temenniyatamı- mukabelede zerre kadar kusur 
terdif ederim. ,, etmemiye çalıımıştır. 

Moskoflarınki llçUncü merha- * 
lede gelir. Filvaki Çar Alman ilk ateılere işe başlamış 
sefirine gökyüzünü işaret ederek: olmak için başlanmış, az sonra 

- Bize artık ancak 0 muin kesilmiştir. Birkaç el ateş, bir-
olabilir r kaç el mukabele .• 

Yalnız birkaç el, fakat onla-
Demiştir. Bu üç münacat, 

bu Oç tacdarın Rabbizülcelale 
de hürmet hissi beslemiyerek 
nihayetsiz halk kUtlelerine yap-
bkları gibi, onu da, bili teklif 
harp meydanına ıllrmek daiye
sinde olduklarını gösterir. 

Karanlıklar içinde parhyan 
ilk ateşler hep besmele ile açıl-

rın barut kokulu seslerinin aksi 
sönmeyip gidecektir. işte bu se
beplerle Avrupa göz açıp kapa
yıncıya kadar kısa bir müddet 
içinde her istikamette müteselsil 
Kaf dağlarile örtüldü. Harbin da
ha ilk gecesinde muhtelif milletler 
arasında, muhtelif dağlar yükseldi. 

( Arkau var) 

Hiç beklemediğiniz bir sırada : 

İşsiz kalabilirsiniz, 

Hasta olabilirsiniz; 

Başınıza bi,. felaket gelebilir. 

Ah benim de bh· 
Kumbaram 

Denıek fayda vermez 1 

( Türkiye İş Bankası ] 

r 

BİKAYI 
1 

Bu Sütunda Hergün _j 
Muharriri: Necati Yusuf 

Irz Düşmanı 

Mustafa Ç-:-vu: :sabanın yaşlı ] 
bekarlanndandı. Avculuk illeti bir 
yuva kurup çoluğa çocuğa kanş· 
masına mini olmuştu. Bilhassa 
kışın dağarcığını bir kere sırtına 
vurdu mu, artık yüzünü görmek 
mümkün olmazdı. Vakıl geçi-
minden aciz değildi. Babası ona 
ölmez bir değirmen iradı bırak-

mışh. Fakat, ne de olsa, bu 
avare hayat konu lcomşu ara
sında dedikodulora sebep olu
yordu. Bazıları pek ileri varıyor-
lar, masum hayvancıkların canını 
yakbğı için böyle bekar ve ne
silsiz kaldığını iddia ediyorlardı. 
Fakat onların da maksadı kötü 
değildi. Kar, yağmur altında 
dağlarda dolaşacağına bir fukara 
kızı alıp ta sevaba girse diyor
lardı. 

Bu umumi temayül nihayet 
Mustafa Çavuşun da mukaveme· 
tini kırdı. Bu değişiklikte, biraz 
da yaşlanmasının, sıcak bir ya
tağa karşı içinde bir zaf uyan
masının dahli yok değildi. Kah-
vede takılan arkadaşlarına eskisi 
gibi " Tavşanı tazıdan, şeytanı 

karıdan sormalı f ,, diye kestirip 
atmıyordu. 

Mütevekkil bir eda ile boy
nunu bükerek : 

- Kısmet 1. demekle iktifa 
ediyordu. Bu haber kasabada 
çabuk yayıldı. Hısım akraba, eş 
dost faaliyete geçli. Tez elden 
temiz süt emmiş, münasip bir 
kızcağız bulundu. Eksik gedik 
kırılıp sarıldı. Bir perşembe günü 
Mustafa Çavuş davul, zurna ile 
gerdeğe girdi. 

Yeni gelin Emine, on sekiz 
yaşlarında al, al yanaklı ceylan 
gibi bir kızcağızdı. Sırtından 

eski partalları <>tıp ta ipeklileri 
giyince güzelliğini meydana vuru
vermişti. " Buldular, buldular da 
o sünepeyi mi buldular! ,, diyen
lerin artık sesleri çıkmıyordu. 

Mustafa Çavuş in. kını geçtiği 

halde daha şeriat evine girmemiş, 
Bunu düşUnerek, onun evliliğe 

alışamıyacağını iddia edenler 
aldaumışlardı. Çiftesile tazısından 

başka hiçbir şeye ehemmiyet 
vermiyen eski avcı, akşam eza
nında elinde dolu çıkınile evinin 
kap:smı çal:ycr, sabahları kah
veye herkesten sonra geliyordu. 
Yavaş yavaş kasabanın işlerine 

de karışmıya başlamış. " Şer'iye 

kadısının ,, üvey oğlundan, kay
ma~ amın lopa! lrnnsma kadar 
bi ıncdiği, öğret~mcdiği şey kal
m:l"mştı. Bu, k"l d ının üvey oğlu 

cidden bir mesc:e idi. Bir kere 
" lr.:: düşmanı ,, diye adı çıkmiştı. 
Bc:zı dul kadınların davalarına 

yardı:n et:r.ek için münasebetsiz 
tei.!ifkrde bulunduğu şayidi. 

Kah\"ede eşraftan bazıları " Ma
beyne telgraf çekmeli. Besmele
sizi lopı·ağa gö,nüp rccrnetrncli ! ,, 
deyip duruyorlar. Fakat ortada 
müspet bir vak'a olmadığı için 
birşey yapamıyorlardı. Nedense; 
bu bahis açıldıkça Mustafa Ça
vuşun benzi saranyor, gözleri 

dalıp gidiyordu. . 
~ 

Bir sabah, kansı perdeyi çe· 
kince ortalığı bembeyaz gördü. 
Sevinçle ellerini çırparak koca· 
sına müjde verdi: 

- Kar, kari 
Bu haber Mustafa çavuşun 

yüreğini ağzına getirmişti. Yor· 
ganı bir tarda fır1atarak pence· 
reye koştu. Kiremitlerin üstü, 
yollar, karşıki tepe hem· 
beyazdı .• Küçücük yıl~ ızlar gibi, 
salına salına pencerenin per· 
vazına dükülen kar t anelerini 
gözlerile okşıyarak! süzüyordu. 
Kar, onun bütün hayatı demekti. 
Lastik çizmelerinin, elmas zerreleti 
gibi panldıyan yumşacık zemin 
üzerinde bıraktığı izlerle eğlene· 
rek kırlarda tekbaşına dolaşmak· 
tan aldığı zevki başka hiçbir 
şeyde bulamamıştı. Mustafa ça· 
vuş birden bire çocuklaşmış gibi 
idi. 

Bir müddettenberi aile reisi 
sıfatile takındığı ağır ciddiyet 
tavırlarını artık muhafaza ede· 
miyordu. On sekiz yaşında bir 
delikanlı gibi karısını oradan 
oraya koşturuyor, odamn içinde 
neşeli bir"hengime" koparıyordu. 

Emine kahvesini pişirirken o, 
yine pencereye dayanmış, çok 
sevdiği bir avcu havası mırıldan· 
mıya başlamıştı. 

Ovada keklik seker gider. 
Yoluna çiçek eker ıo:ider. 

hini avcu güder aider. 
Dumanlı dağlar, dumanh beyi. 

Sokakta tek tük yolcular geç· 
miye balamıştı. Bir ara, Mustafa 
çavuş korkunç birşey görmüş 
gibi sarsıldı. Gür kaşları biri· 
birine karışarak çatıldı. Gözleri 
ateş saçıyordu. 

Gıcırdıyan dişleri arasındall 
küfüre benziyen bir ses çıktı : 
Kadının oğlu !. Emine bu isnıi 
duyunca belir.sizce geriye döndn. 
Bu meşhur çapkına karşı kocası
nın beslediği gayzi o da hisset· 
mişti. Mustafa Çavuş, saatlerce 
hiç konuşmadan çiftesi ve fişek" 
lerile meşgul oldu. Hazırlıklarını 
bitirdikten sonra çatkın bir çehre 
ile sokağa çıktı. 

( Sonu Yarın ) 

SON POSTA 
Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk 

gazetesi 

idare: Alemdar mahalle.si 
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Poila kutusu: İstanbul - 741 
Telgraf: lıtanbul SON POSTA 
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Cevap için mektuplara 6 kuruşluk 
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Adres detiştirilmesi (20) kuru,tur· 

Son Posta Matbaası «"" 

Sahipleri: Ali Ekrem, Scllı:a R•r' 
Hefl'İJ.& MUdütil : Solla. Rız1P 
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_ __,_an Takım na Kar • • 
ıçın 

( -1) Mağlôp Old k? 
Spor Muharririmiz Sebebini nlatıyor 

1 1 

oyuncuları hakim bir vaziyet al
mışlardı. Fakat vakit bitti. Ha
kemin oyunun bittiğini ilin eden 
düdüğünü 20 bin 'kişinin tufan 

( Battarah 1 inci aayfada) 

Bir müddet Türk kalesini 
ııkışblar. 3 dakil,a içinde Y u
nanlılar arka arkaya iki akın 
yaptılar. İkinci akın tehlikeli bir 
Taziyet ihdas etti. Ulvi tam 
yerinde vaziyeti kurtardı. Top 
uzaklaşb. Bunu bizim güzel bir 
akınımız takip etti. Soldan Rebi· 1 
inin çok seri bir kayışı Yunan 
müdafaası önünde kaldı. Bu ıırada 
Yunanlılar aleyhine bir korner 
oldu. Fakat neticesiz kaldı. 

Kaçırılan Gol 
Top Türk kalesi önüne geldi. 

Karışık bir vaziyet hbıl oldu. 
Yunanlı muhacim ofsayt Taziyet
te aldığı topu Türk kaleıine at
b. Hakem ofsayt cezası Yerdi. 
Mithatın ortaladığı topu alan 
Türk muhacimleri gezci bir akın· 
la Yunan kalesi önüne indiler. 

Fikret ve Rebü arasında gti
ıel bir konbinezon. Top Zekinin 
ayağında. Yunan müdafauuıın 
Jerinde bir müdahalesi akını akim 
bıraktı. Ve bunu bir Yunan akı
nı takip etti. Yunan sağ açığı
nın uz.aktan çektiği tütll Ulri 
kurtardı. 

Akınlar karşılıklı tevali ediyor. 
Fakat sahaya yabancı Ye he

yecanlı olduklan aşiklr olan 
Türk oyuncuları bir türln açıla
mıyorlardı. Yunan muhacimlerin
den birinin Türk kalesi önllnde 
ıaka geçmesi ve Burhanın 
ıeri bir şekilde yetişmesi 
Türk kalesini büyük bir tehlike-

den kurtardı. Türk mubtelitinin 
bunu takip eden akını korner 
ile neticelendi. Korner bota gitti. 
Bunu an bir akın daha tak.ip 
etti. Fakat ofsayt ile kırıldı. 

Tehlikeli Bir Akm 
Karşılıklı akınlar tevali ediyor 

•e fakat ekseriyetle Yunan takt
mı Türk kalesini sıkışbnyordu.. 
Bu sıralarda Yunanlılar aleyhine 
Yerilen bir frikik neticesi& kaldı. 
Yunan merkez muhacimi iyi bir 
akın neticesi çektiği kuvvetli bir 
ıUtü kale üzerinden geçti. 

Bunu bir Türk akını takip 
etti. Muzafferin güzel bir tlıtlinil 
Yunan kalecisi plonjonla kurtar
dı. Bu sırada Yunan kalesi teh
likeli anlar geçirdi. Buna rajmen 
Türklt.r bir türlü açılamıyor. Re
pt canla başla çalışıyor, tehli· 
keli bir akını durdurdu. 

ilk Gol 
Dakikalar geçiyor bir netice 

alınamıyordu. Her iki taraf asa
biyet içinde? Türkler biç te ken
dilerinden beklenen oyunlannı 
ıöstcremiyorlnr. 30 uncu dakika 
da Y tınan merkez muhacimi ıa
katlanarak oyundan çıktı. Yerine 
Simonidis girdi. 

Top Türk kalesi önünde do
laşıyor, tehlikeli bir ıUtü Ulri 
yere yatrak kurtardı ve alkışlandı. 
Türk kalesi çok tehlikeli anlar 
ıeçiriyor, aleyhimize bir korner. 
Yumın sağ açığı çekti, kale 
6nünde çok karışık vaziyet, 38 
inci dakikada top Simonidisin 
ayağından Türk kalesine girdi. 

İlk gol. Türkler mukabil almı 
yapıyorlar, fakat hepsinde bir 
durgunluk ve tutukluk var? Fak
retin bir şütü avta gitti. Fikret, 

Bizim taktmın gegdntt golünn 
gapan Cavat Beg 

Zeki, Rebü arasmda iyi bir 
konbinezonla top Yunan ka
lesi onune geldi. Tehlikeli 
bir vaziyette Yunan müdafii to
pu elile tuttu. Firikiki Zeki 
çekti, avt, birinci haftaym 1 - O 
neticelendi. 

ikinci Haftaym 
ikin baftaymda Mehmedin ye

rine Niyazi girdi. lık akını Türk 
muhteüti yaptı. Niyazinin bir 
ttiUl kalecinin elinde kaldı. Her 
iki kaleye mütekabil akınlar 
devam ediyor. Bilhassa Türkle· 
rin şiltleri hep avt oluyor. 
( 5 ) inci dakikada top Türk 
kalesi önllnde dolaşırken ofsayt 
vaziyetinde Türkler aleyhine ikin· 
ci bir gol oldu. Hakem ofsaydı 
görmedi. 

Ulvi kolundan hafif surette 
sakatlandı. Yerine Avni geçti. 1 l 
inci dakikada bir Yunan akım 
eınasında ikinci ve bariz bir 
ofsaydı hakem gene görmedi, sağ 
içleri üçüncü golü abyor, Y uoan
lılar Türk kalesini sıkıştırıyor. 
Akınlar biribirini takip ediyor. 

Yunan Kalesi Onunda 
14 üncü dakika Kemal Faru

ki oyundan çıktı yerine Reşat 
geçti. Reşadın yerine Fikret, 
Fikretin yerine de Cevat gir
di. Karşılıklı akınlar şiddet
lendi. Türk oyunculllln yavaş 
yavaş açılmağa ve Yunan kalesine 
tehlikeli anlar yaşatmıya başla
ladılar. Bu vaziyet uzun müddet 
devam etti. Yunanlılar ayni mu
vaffakıyetten geri kalmıyorlar. 
Muzaffer ve Zekinin birer şUtil 
avta kaçtı. Yunan kalesi tekrar 
tehlikeli anlar geçirdi. 

Bu aralık Türk kalesi de bir 
iki tehlikeli vaziyet atlath. Yu
nanlılar mütemadiyen ofsayt va· 
ziyetinde kalıyorlar. Bu sırada 
Burhanın bir ıskası sol iç Avni 
ile karşı karşıya kaldı. Türkler 
aleyhine 4 üncü gol oldu. 

Son Dakikalar 
Bundan aonra tehlikeli bir 

şntn Avni kurtardı. Son dakika-
lar Türk muhacimler Yunan ka
lesini sardılar. Zeki güzel bir şüt 
çekti. Top kale direğine çarptı. 
Geri gelen topu Cevat gUzel 
bir vuruşla Yunan kaleai 
ağlarına taktı. Türklerin bu ilk 
goln şiddetle alkışlandı. Türk 

Ekmeğinizi tarbrınız. 

Narh tartı üzerinedir. 

Aldanmayınız L. 

gibi kopan alkışları takip elti. 

Hakem iyi Değil 
Hakem oyunu hiç te idare 

edemedi. Ofsayt ve favulleri 
görmedi. Yunanlıların yaptık· 
lan ikinci ve üçüncü gollere cf-
sayt çalmadı. Türk takımı 
heyeti umumiyesi itibarile 
çok durgun v~ tutkundu, bu da 
oyuncuların fazla heyecana ka
pılmalarından ileri geliyordu. 

Hemen hemen bütün oyuncu• 
lar çek [sinirli ve gayrişuuri 
oynuyorlardı. Ancak ikinci dev
renin sonlarına doğru Türk ta
kımı az düzeldi ve baldkt oyu
nunu t östermiye başladı. 

20 dakika mütemadiyen gü
zel hücumlar yaptılarsa da Yu
nanlıların defansı bir golden 
fazla yaplmasına rnani olnu. 

Spor Muharririmiz Diyor Ki: 
Bu sütunlarda karilerimize 

bildirdiğimiz müsabaka tafsilatı 
geldikten sonra spor muharriri
mizin mütaleasını sorduk. Mubar
nrimi: diyor ki: 

- Bu tafsilat bizim takımın 
tam kombine bir şekilde oynıya
madığını göstermektedir. Fakat 
mağlubiyetin hakiki sebebini ve 
sebeplerini müsabakadan evvelki 
günlerde aramalıyız. Düşünü
nüz bir kere: Uzun süren 
bir deniz yolculuğu. Öyle bir 
yolculuk ki hafif olmıyan bir 
fırtınanın tesiri spcrculanmızı 
hayli yormuştur. Sonra müsaba· 
kadan bir gün evvel sporculan
mız istirahat edecekleri, kıa· 
men de ekzersfa ve idman· 
larile meşgul olacaklan yer
de Atinada otomobillerle 
uzun bir gezinti yapmışlardır. 
Ziyafetlerde hazır bulunmuşlar
dır. Halbuki bu tenezzüh ve zi
yafetlere Yunan takımına 
giren oyuncular iştirak et-
memişler, onlar istirahat 
ve idmanla meşgul olmuş-

ı · lardır. Esasen bizim takım henüz 
buradan hareket etmeden evvel 

1

' Atinada geçirilecek günler için 
hazırlanan programın bizim aley· 
himizde olduğu hakkında alaka· 
darların nazan dikkatleri de 
celbedilmiştir. Demiştik ki: 

"Beyler, programı tatbik et
meyiniz. Sonra bizim çocukler 
yorulur. Müsabakanın neticesi 
aleyhimize çıkar. ,, 

işte bu cihete, ihtarlara rağ· 
men dikkat edilmemiş, ziyafetler, 
gezintiler yapılmış ve tabii bizim 
çocuklar müsabaka kabiliyetlerini 
kaybetmişlerdir. 

Yeni Neşrig~ 

Havacılık Ve Spor 
Mecmuanın Yılbaşı sayısında 

kendi kendine uçan tayyarelerle 
kadınların tayyarecilikte nasıl ile· 
riledikleri, Hava kıraliçesi vardır. 

Tayyare Cemiyetinin gayeleri 
için halkın nasıl çah~makta ol· 
duğunu ıösteren iki sayfada gU• 
zel yazılar ve resimler iktısat ve 
tuarrufa dair bir makale vardır. 

Mecmua, bu nllahadan itiba
ren. bir Alman kruvaz&rünilo 
Harbi Umumideki maceralarım .._ _________ __. i tefrikaya bıılımııbr. 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

4 Kanunusani 932 Pazart3si 
lstanbul - {1?.00 metre, S ki:ovat) 

18 gramofon ile opera parçaları 

19,S birinci kısım alaturka saz, ~O 
gramofon n~riyatı, Anadolu Aj ansı 

haberleri, 21 iltinci kısım alaturka 
saz, 22 orltestra. 

Heılsberg - ('l76 metre, 75 kilo
nt) 20,30 yeni sesli filimler, 21,40 
salon orkeatruı. 

Brüno - ( 341 metre, 35 kilovat) 
Çek istasyonlanndan naki!. 

Mühlaker - (360 metre, 75 kilo• 
nt) 19,45 Frankfurttnn naklen kon• 
ıer, 23,0S Stüdgarttnn naklen danı 
havaları. 

Bükreş - ( 394 metre 16 kilo· 
Yat ) 20 klavye konseri, 20,45 şarln 

k•>nseri. 
Belgrat - (429 m~tre, 2,5 kilovat) 

20 orkutra, 21 konser, 22,05 va
mofon. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilo.at) 
21 hafif musiki, halk konseri. 

Viyana - (517 mehe, 20 k lovat) 
20,15 opera san'atkar!arı tnr:ıfındıın 
şarkı konseri, 22,30 orlcestra. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovd ) 
19,15 Çıgan orkestrası, 20,30 opera 
orkestrası. 

Varşova - (1411 metre, 156 kilo
vat) 20,15 ( Straua} un Der Tapfere 
poldat isimli opereti. 

Berlin- (1635 metre, 75 kilovat) 
19,30 danı havaları, 21,10 komedi, 
22, lS siyast gazeteler. 

5 KAnunusani 932 Sah 
l.tanbul- (1200 metre, S kilovat) 

18 rramofon ilo opera parçalan, 
19,5 birinci kı.ım alaturka au, 20 
gramofon neşriyatı, Anadolu Ajar.ıı 
haberler(, 21 lkinci kıaım alaturka 
saz, 22 orkestra. 

Heilaberıı - (276 metre, 7S kilo
vat) 2<>,05 Köniıaberi' operaıından 
naklen, Anıelina operaaa. 

Brüno - (341 n1etre, 36 kilovat) 
19,40 halk musikisi, 21,30 klavye 
konser:. 

Mühlal<er - (360 metre, 75 kilovat) 
20 şen gece, 21,20 hafif musiki. 

Belgarat - (429 metre 25 kilovat) 
20,5 Zağradan nakil. 

Roma - ( 441 metre 75 kilovat ) 
20,S radyo fat.t:lesit 21 muhtelif 
konser. 

Viyanıı - (S17 metre, 20 k\lovat) 
19,5 halk konseri, 21 iki )davya, 
22,15 ak,am konseri. 

Peşte - ( 55() metre, 23 kilovat ' 
19 org konıcri1 20,35 Macar şarkıla
ra, 21,45 günün haberleri, ıonra 

dans havaları. 
Varşova- ( 1411 metre, 158 kilo

vat) 20 ıarkıh konferanı, 20,15 ballı 
konseri, 22,SO dans havaları. 

BHlin - (1635 metre, 75 kilovat) 
20 fen gc;:e, bir vakit olmuştu. ş·m
di olmaz, 21,10 orkeıtra. 22,30 kon-
ser. 

r 
Dikkat: Oercetnıekte olduğumu~ programlaaıı Avrupayı alt 

olan kısmı uıati Avrupa .aatİilc g5n tanı.Ln cd:lmi1tir. 
latanbul uatine tatbilc:ı içlıı Avr..ıpacfa saat ( 12) oldujıa 

ıraman latanbu1da ( 1) e ıc:di}i farzedilmelidir. 

Tahran Yangını 
lran Hükumeti Sigorta 
Şirketlerinden Para Aldı 

Tahran ( Hususi ) - Geçen
lerde lran Meclisi Meb 'usan bi· 
nası yanmışta. Yangm hakkındaki 
tahkikat ikmal edilmiştir. Yan
gınıu kazaen çıktığı tesbit edil
diği için hükumet sigorta şirket
lerinden (400) bin tümen almıştır. 

lranda Ecnebi Şirket:er 
Tahran ( Hususi ) - Yeni 

bir kanun layihası hazırlamıştır. 

Bu liyihaya göre lranda bulunan 
bütün ecnebi şirketlerle bankalar 

dahili muamelelerinde Farisi li
sanı kullanmıya mecburdurlar. 

Müstahdemlerinin üçte ikisinin de 
lranlı olması şarttır. 

Sırbistanda Kar Dört Metre 
Belgrat 3 - 48 saattenberi 

fasılasıı kar yağmaktadır. Orta 
Bosnada karın yüksekliği dört 

metreyi bulmuştur. Bazı yerlerde 

telefon muhaberesi kesilmiştir. 

Trenler uzun teahhurlarla pli
yorlar. 

Omer Hayyamm Mezarı 
Tahrandan bildirildiğine g~re 

lran hükumeti, rübailerile bütün 

dOnyada şöhret bulan Ömer 

Hayyamın Nişaburdaki kabrini 

mükemmel ve muazzam bir ıe

kilde tezyine karar vermiştir. 

Defterler Yırllhmş 
Şeyh Mehmet Ef. veresesinin 

defterlerini imha etmekle mazn:.ın 

Evkaf idaresi mülekaitlerinden 
Nazmi Ef. nin muhakemesine 

Ağır Cezada baılanmııbr. Evkaf 
idaresinin zararının tesbiti için 

muhakeme bqka bir a-üne bıra

lulmııtır. 

• 

Evkaf idaresinde 
Tasarruf Maksadile Yeni 

Tadiller Yapılacak 
Ankara, 2 - Evkaf Umum 

Müdürlüğünün 932 bütçesinde 
bazı tadiller yapılmasına dair 
hazırlanan kanun layihası pazar-
tesi günü Mecliste mllzakere 
edilecektir. 

Tasarruf maksadile Evkaf 
idaresinde avukat muavini. İs
tanbul Evkaf müdürlüğü Varidat 
müdüriyeti, vilayetlerdeki tetkiki 
hesap ve tahakkuk ve tahsil 
memurlar.odan iki tanesi, zey-
tinlikler müdüriyeti ve katibi, 
Muhafaza Memurlan kadro
sundan iki tane Süvari Muha
faza Memuru, dört Kayıt Me
muru, dört odacı vazifesi ilga 
edilerek Buna mukabil yeni-
den; 75 lira maaşlı bir umum 
müdür muavinliği, 45 lira maaşlı 
lstanbul Evkaf Müdürlüğil için 
bir varidat müdüriyeti, ( 40 ) 
lira maaşlı mablulat müdürlüğil 
30 lira maaşlı Mallılat Muham
minliği, 70 ve 50 lira ücretli 
MahlüJat Takip Memurlukları ve 
50 lira ücretli (3) tan katiplik 
ihdas edilecektir. 

ispanyada Bir infilak 
Bilbao 2 - Bir otelde kalo

rifer tertibatı yapılırken bir in-
filak olmuf, iki amele ve otel 
hizmetçilerinden bir kadınla bir 
garson ağır surette yaralanmış
lardır. 

-
J-otoğra/ Talı/ili Kuponu 

TablallııW l!T•ıuaok latiyor11ıa11 

f.toirafumı 5 adet kupoıa Ue bite 

ilkte ıönderlnl~ Foto}r.ııfuııı urll7.& 

tabidir H lado edil:ı:ın. 

latm, rneıılek 

••1• ıan'at l 
-

~ eu:allerla 
cevabı? 

f•tojraf latlıar 

eJ.cek mil 
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. F RTİLİ 
( Kadınlar için ) 

Almanyanın; ( Mosbacher, Schmeidler, Luda, Diebl, Hirscbfe!d, 
Sapiero, Lipliawski, Kraus) Fransanın: (Brown Sequard, De boın) 
Avusturyanan: ( Uppleit, Kammerer) İngilterenin: ( Stevenso~, 
Hocker, Williams, Arbutnobt) Hollandanm: ( Knut, San) Amerı
kanın: (Cheroc) İtalyanın: (Gelmi) Polon>:anın: (Bun) giki. ~eyn~~i
lel mümtaz bp ulemasının formül ve takdırkir şahadetlennı haızdir. 

Beynelmilel gazetelerin yekmeal neşriyatından bir hülasa: 
Bu alelade bir ilaç değildir, bilakis genç ve dinç hay-ıanların 

taze ve zihayat hormonlarile elektrolit1erden izhar edilmiş bir şah· 
eserdir ki, hedefi vücudü beşerin vakitli, vakitsiz zayıf düşen ve 
en giranbaha hazinesi olan seyyalei hayatiyeyi ihva . ve. gençlik 
kuvvetlerini iade eder, Umum eczanelerde satalır. Resımlı ve mu
fassal kitaplarım ( ıstanbul Posta kutusu 745 adresinden tahriren 

EMLAK ve EYTAM BANKASI lLANA Ti 1 
EMLAK VE EYTAM BANKASI 

IST ANBUL ŞUBESİNDEN: 
Kiralık Dükkan Ve Tarlalar 

Esaa Mevkii v-e Nev'i Teminat 

165 Galatasaray Avrupa Pasajı 8 No. 
dükkan. 20 

2 Galatada Y olcusalonu karşısında atik mez-
baha binası müştemilatından 6 adet oda. 40 

409 Çarşıyıkebir Kalpakçılarda 102 numaralı 
dük kin. 25 

186 Beylerbeyi Bostancıbaşı mahallesi araba 
caddesi 1 - 4 numaralı Fettanağa Arazisi 
nam mahalde tarlalar. Muhtelif 

Balida yazılı emlak bilmüzayede kiraya verileceğinden 

Taliplerin 14 - 1 - 1932 perşembe glbıil saat on albda Şubemize 

müracaatleri. E. 

Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekiletinden: 

.ithalatın tahdidi hakkındaki ( 11986 ) No. lı kararnameye 
merbut ( F ) listesinde dahil tıbbi müstahzarlar ve sair madde
lerin memlekete girmesi için Veklletteo müsaade almak lizım 
ıeldiğinden bunlardan evvelce sipariş edilip gümrüğe gelmiş 
olanların pullu orijinal faturalarının bir istida ile Vekilete gönderil
mesi ve henllz yolda bulunanların miktar, cins ve fiabnı gösteren 
bir listenin ve gelmiş ise yine pullu orijinal faturalarının irsali 
lcabeder. Vekaletçe verilecek müıaade faturaların arkasına işaret 
edilerek o suretle gümrüklere ibraz edileceğinden faturaları gön
derilmiyeo malların girmesine imkan yoktur. Bundan sonra sipari~ 
edilecek bu gibi müstahzarlar ve sair maddelerin siparişinden evvel 
cinslerini ve miktar ve fiatlerini ve nereden getirileceğini bildiren 
bir istida ile Vekalete müracaat edilerek evveli müsaadesinin 
alınması ve orijinal faturasının vürudunda da müsaade edildiği 
işaret edilmek üzere bunun da VekAlete tevdii lazım geldiği alika
darlara malum olmak üzere ilin olunur. 

Büyükdere Kibrit Fabrikası 
için kadın ve erkek işçi aranıyor 

Büyükderede tesis etmiş olduğumuz Kibrit Fabrikası yakında 
faaliyete geçeceğinden imalat için muhtelif makinelerde çalışbrıl-

mak üzere Millet mektepleri vesikasını haiz Türk tabiiyetinde ve 
as~ari 17 yaşında kadın ve erkek işçi fabrika hizmetine alınacak· 
br. Y ukardaki evsafı haiz olmak şartile makinelerde çalışmak arzu 
eden işçilerin 4 KAnunusani 1932 tarihine müsadif pazartesi gtl· 
nünden itibaren kayıt olmak üzere nüfus tezkerelerilo Millet 
mektebi vesikalarım hamilen Bilyükdere Kibrit F abrikaıı MüdGri
yetine mftracaat etmeleri ilin olunur. 

Cilt •• ziihrevi hastalıklar Mlltehassııı 

Dotor 

Omer Abdurrahman 
lıtubul emruı ııGhrevlye cllıpanHrl Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu kartımda No. 71 

SON POSTA 

KARADENiZ POSTASI 

VATAN 
ır~= Çarşamba 

gllnti akşamı Sirkeciden ha
reketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Rizeye gide
cektir. 

Fazla tafsilAt için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acentaı .. 
ğına müracaatTeL 21515. 

Kendi Kendine 
Fotoğrafçılık çıkh 

fiab 28 kuruştur. 

Abana Sulh mahkmesinden: 
Tozadan Kotman oğlu Mus

tafa bini Mehmedin yine o 
köylü kotman oğlu Mehmet ve 
rüfekası arasında mütehaddiı 
izalei şuyu davasında icra kılı
nan muhakemesi neticesinde 
müddeialeyhlerden Abanadan 
Koca Ahmet oglu Zihni ve 
kotman oğlu Ahmet ve Hasan 
oğlu Mehmet ve diğr Ahmet 
ve Hüseyin oğlu Mehmedin ls
tanbulda olup ikametgahları 
meçhul bulunduğundan dolayı 

gerek davetiye ve gerek gıyap 
· karan ilinen tebligat icra edil

diği halde gelmediklerinden 
haklarındaki muhakemenin gı
yaben devamına karar veril
dikten sonra mahallinde yapı
lan keşfiyatta taksimi talep 
edilen Toza karyesinde vaki 
ıarkan kotman oğlu Hüseyin 
ve Hacı Süleyman tarlaları, 
garben ıeyh oğlu Davut ve
reseleri ve şimalen ve cenuben 
yol ile mahdut 3780 hisse 
itibar edilen ve ( 1000 ) lira 
kıymeti mukaddereli harman 
altı nam tarlanın mevcut vere
seye göre kabili taksim olma
dığı anlaşıldığından bilmüza
yede satılmasına ve esmanı 
baligasının ınreki beynindo 
herkesin hissesi nispetin
de taksimine kabil tem
yiz olmak üzere Zihni ve 
Mehmet ve Ahmet ve diğer 
Mehmedin giyabında diğerle
rinin vicahında 16/12/931 ta
rihinde karar verildiğinden 
tarihi ilAndan itibaren hüküm 

temyiz edilmediği takdirde kespi 
katiyet edeceği ilan olunur. 

Şelızadebaşı M 1 L L E T TiY ATROSU 
5 Kanunusani Sala günü akşamı GALA PROGRAMI • 
NAŞIT BEY ve temsil heyet - Garp musiki ustatla-

rından muallim ( Kerameddin ) Bey 
Şark musiki ustatlarından ( muallim Ali Riza Bey ) 

tahtı idarelesinde olarak 
SO artlıtten M B d Ye 20 muılkitlnHtan f S 
mllteıekkJI Uazzam an 0 mlitetekkll nce az 

Ses kraliçesi (SÜHEYLA HANIM) tarafından (BEBEKO) ve mün
tahap parçalar. Ayrıca temsil heyeti tarafından iki piyes birden . 

F 1 R AR Yahut 1 SEVGiLiMiN 
Hissiz KADIN KÖLESIYİMl 

facia 2 perde kahkahah 
Varyete, Şante, düeto 

1 Dl E n S U C A T S A n TR A L Ltd Şirketi 
Tel. 21128 YEDIKULE ISTAN Tel 21128 

YÜN PAMUK F L u Ş iplikleri 

Boyar 

Büker 

Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır (Merserize eder) 

Büker 

Bogar 

Grizet 

ipek 

Yapar. 

Pamuk 
BOYAR 

ve Yün Bezleri 
KASARLAR ÜTÜLER GENİŞLETlR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanlan 

SANTRAL TAMAMLAR. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

Londra Birahanesinde 
Bu akşam: HAZIM BEY tarafından 

KARAGÖZ 

ffir. Celal Tevfik 1 
Zührevi ve idrar Yolu 
Hastalık! ırı Mütehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddeıi 
No 35. Saat. 2- 6 

1932 
seneıine mahsus 

Saatli evkatli ve iki 
renkli Salon Takvimi 
çıktı : 20 kuruıtur : F eraz 
Ticarethanesi Ankara caddesi 

İstanbul. 

Doğum ve kadın hasta1ıldan 

mütehassm 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarını Türbe 
eski Hililiahmer 

karşısında 
binasındaki 

muayenehanesinde hergün öğ· 
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon İst. 2262'.! 

..., Modem ve Mefruş 

Kiralık Apartıman 
Llleli Tramvay durağına bir 

dakika me1afede denize fevkalade 
nezaretli, yeni ve her türlü konfo
ru cami bir apartımamn bet odalı 
bir daireai ayda 100 lira bedeli• 
kiraya verilecektir. 

Emllk ve Eytam Bankuı l.tanbul 
Şube.inde Nahit Be; e mOracHt 

Çocuk hHtahklan mütebuaw 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyotlu Mektep aokak 

Telefon B. O. 2496 

Kulak, Boğaz, Burun Mütebaaaısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoj'lu, Mektep ıokak 1 

Telefon ı 2496 

Haydar Rıfat B.in eserlerinden 
Agni haklar iki lira 
Miras mes' eleleri Bir ,, 
Şelırll borçlar kanuna ,, ,, 

ikbal Kitaphanesinde 

TELZIS MERAKLILARINA MÜJDE: 

931 
Modeli 

Galata, Oımanlı Bank .. 

ııraaı Kuleli mataza 

Nora Ahizeleri gümrükten çıkarıldı. Adedi 
mahduttur, istical ediniz. 

" Nora " ahizelerinin en küçllkleri bile 
blltün Avrupayı dinler, mükemmeliyette 
ve ucuzlukta eşi yoktur. tecrübe ediniz. 


