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A VAZIYET NASILDIR? 

Atlnadan Dlnea ıporealuamaa bir arada 

Niçin MağlUp Olduk, 
Niçin Berabere Kaldık? 
Fen erli Zeki Bey Bu iki Sualin 

Cevabını Gazetemizde Veriyor 
Atinada iki mllabab yapan 1 kup nihayetsiı tetekldlrlerlmi 

Galatasaray ·IF ener muhtelitl tq- s&yliyeyim. 
kil eden ıporculanma dün ph- Ozunlara _Jelince birinci ~ 
ıW.. fefcUler. Yunanblarla bl- mağl6W,etia batlıca Mbebl 
rinci maçta niçin mağlQp olduk~ oyunculann çok IİDİl4i Ye he7e-
ikiacide niçin berabere kaldık? can içinde olmalarıdır. 

İşte bllttıa merakldanD zihnini Mtıbim bir kısmı ıenı olan 
kemiren bu iki aaalin •azıb ce- bu oyuncularımız, böyle milb 
•abıru almak için ıporculanmızla mahiyetteki maçlarda aiairlerine 
temu ettik.,,. bilhassa muhtelit tamamen hlkim olamıyor Ye pyri-
tüımm Atiaa oyunlarında kap- puri oynamaya bqlıyorlar. Her 
tanhğuu yapan Fenerli Zeki Bey- oyuncu maçın ehemmiyetini id-
l~ .a~ttık. Zeki B. bir m~U: rak ediyor, ko111yor, atlıyor, 
nnmıze aynen pmlan llylemiftir: çarpıyor, ilkin ba hareketlerin-

- • Atinada btıyiik bir htıa- deki isabeti muhakeme edemiyor. 
nll kabul 16rdük. Eneli buna ( Devamı 3 tlncll sayfada ) 

Buhran, Garbi Anadoluda 
Evlenmeleri Arttınyor 

-
İzmir Kazalannda Sefaletin 

Sebebi Mahsul Azhğıdır 
HükiimetVe Hililiahmer imdada Yetişti 

lzmir ( H....ı ) - lktaaadl l 
bahrama akWerini biz henb 
yeni olarak pımiye batladık. 
Bir ayclaberl kulaktan kulağa do
lqan •dİfell W-ler, Ankaraya 
da abettL Memleket ltlerinde 
çok h••u ..,.... bakamet, 
( HiWiahmer ) ftlltuile ba 
.. Jialarm tahJn"ldne ikam ılrdG. 

Dna Huı11ehmer heyetile 
beraber Urlaya sfttilr. Kayma
kam Baha Beyle kaunm ileri 
ıelenleri blylk bir elemle, bl
yllk bir k11UD balkın, lçeninde 
111varlandıtı feljketli nziyetl 
balı ettiler. mo kitinin ekmete 

. mulataç bir Yaliyett• oldaldaruu 
dylediler. bıtlyaf içinde atlrllk· 
lenenlerden baalanma memle
ketin zenainleriaclen Ye fırınla· 
nndan ekmek 6ndilderial 11,
lediles. 

Ba dat pek haıia n pel 
elemli ldi.He,.t, lıallaa JllYarlaa-
dıiı sefaletin - ........ 
teabite IDzu• .arda. ICaJID•U• 
Baha B. qlabyor: 

- • Urla timdiye kadar bayle 
bir feJAket lhemifti. Ba 
sene hatlar, yapv Ye ı...tahk 
ytlzünden ylllde oa nispetinde Urlam ..,. •tr ........ 
mahsul Yerdi. Zeytinler yetifme- amu•Wine mlracaat etti. imdat Belediye Reisi Salt Bey ..ı.. 
dL ffalb 8mldial tlttlne batla- heyeti tetkibtma deftlll eclenk bprclm 
m11b. Fdnld ttıttba rekolte1i iyi buana Kemalp ... kaza merke- _ .. Bia de Urladan •lı kabr 
idL Enell mabayaata pç ~ izine ıitti- Kaymakam Bey Pane- TUiyette deiiliz. Kau•ızcla 571 
landı. Tiltlhı fiatleri dtlfklhıdG. de Belediye intihabab oldufua- b&ylk 800 çocuk muhtaca maa-

dan kaza merkaiade yokta. Be- Yanet bir ftZiyettedir. Wl9 1e11e-
Urla blttla PJl'•tine ratmea tn- tediyede Rem Sait, Ko- Iİllde 7,200,000 kilo ttltlln yetif-
tthı mahaulDD&n yilzde 20 lini operatif idare heyeti reili Allm, tiren kazamız ba 1e11e 2500000 ........ 

Halk Fırka11 idare he1etl nill Uo ldm ~. 
Baha Bey mtltemacll,_ clertle- doktor Allm Beylerle kaylller Geçm 1e11e yarım milJ• ki-

ri tepih ediyordu. Heyet bu iza- h ti L--' ..1. Bel dl ... _!__ ı . ....:.. mahaall .ı k ı. 
lzmirin Ubeydullah Efendisi Hakkı Bey hab "'!l ı&"dl. _Acil tedabir itti- .:ı: ~:k:ı:- "e-=-~ .:._;~ 30,000 ıdlO·:.-...... 

bazı için Hlllliahmer merkezi hubıhal yapddı. ( Devamı 11 inci ıayfacla ) 
"Tasarruf, Evlenmekle Kabildir,, Diyor 8 =::--: .. -----=f=;:I ======~=====~,-

tzmir, (Hususi) - Bnttıs __ . agun _ Yeşil Hilale ltlıaf I _ 
..,aııın iktısadl bubiandan mat.- Ramazanın 
essir olduğu bir sırada lzmirde • 

b• '''- G=·u .. evlenenler, geçen 1enelerden 11' f &le ...,. 
fazlalık arzetmektedir~ ( 929) se-
neli içer.inde lzmirde ( 854 ) 
çift evlenmif, (930) da bu rakam 
( 1061) e çıkm11; (931) aeneai içe
risinde tamam ( 1333) çift evlen-

miftir. 
Aile yuvuı kuran çiftler ara· 

sındald bu rakam fazlalıjuwı 
sebeplerini lmıirin Ubeydullah 
FJendiai olan, Belediye Evlenme 
Dairesi Mtıdllrll Hakkı Beyden 
ordum. lzmirin yanm asırlık 

t i i yaşıyan Hakla Bey bana 
izahata verdi! 

- "Buhranın evlenmekle, .U. 
lmrmalda biç bir alikuı. yoktur. 
Esasen bizde clftler -.an ..... 
kendileriae .. ay Jap&Jerlar • ......,. 

Hial talmm mucibince ba
llbi 1350 .... Ol'UÇ a)'IDID ilk 
ati&dtlr. D8a aktam camilerde 
W. terafth namazi kılmdı ve ge
ce de ilk ulam' yemeli yeaildL 

Bi~ infilak 
Bilbac!.8 (AA.,) - BUNdaki 

fabriblardaD birind• birçok 
diumlt fiteii patlamııtır. 
Ba kasa neticesinde ifçilerden 
2 kifi almlf •e 9 kiti yaralan-



2 Sayfa 

' r Halkın Sesi 1 
Gençliğin Hare
ketini Bekliyoruz 

Mübendia Mektebi Talebe Ce
miyeti perşembe gilnil fnka• 
lide bir içtima yaptı H yerli 
malı bullanmıyan cemiyet 
azasından ceza almıya, Yer
miyenleri cemiyetten ihraca 

karar verdi. Çok mühim bul
duğumuz bu hareket hakkında 
halkın mütaleaaım fU aatırlar· 
da okuyunuz ı 

Hnın 8. (Galata Tophne eadd..t lSl) 

- Ben herşeyi kolay kolay 
beğenmem. Mühendis Mektebi 
Talebe Cemiyetinin diinkil kara
rma bütiln kalbimle bir (Aferin!) 
çektim. irili ufaklı diğer cemi
yetini örnek] yapmalıdırlar. Gör-
diln mil gençliği? Aşk olsun. 
Biz memleketin yarınki sahipleri 
olan gttnçlerimiıden böyle ka
rarlar bekleriz. 

ir 
Haa Mehmet a.,. ( l.ellbaclo K•-· 

•• Y oaJ cadde M ) 

- Mühendis Mektebi Talebe 
Cemiyetinin, uaaına yerli mah 
kullanmayı mecbur eden kararım, 
ikbaadi kaJkı..,manm bir mukad-
dimesi tellkki ettim. Esasen 
cemiyetler tqkilinden beklenen 
pye de bu gibi faydalı işlerdir. 
Her cemiyet azasının yerli malı 

kullanmasını mecburi kılarsa 
iktıaadl buhran denilen beyuli 
kendi kendine buz gibi erir, 
ıider. 

llodtha ff. ( fatih, Simitçi Mkak 7 ) 

- MOhendis Tal ebe Cemiye
tinin karannı cidden beğendim. 
Erkeklerimiz ikhsadi buhran kar
psında vazifelerini oldukça yap
blar ve yapıyorlar. Yerli malını 
tercih edenleri de pek çok. Fa• 
kat itiraf edeyim ki kadınlanmız 
hlli fantezi Ye liib iptilbnıı 

bırakamadılar. Kadınlar Birliği 
Avrupa Ye Amerikamn orijinal 
fikirlerini . taklit edecek yerde bu 
cemiyetin teıebbüsilnden ders 
alarak faaliyete geçse bu mem
lekete beklenilen büyük bir hiz
meti yapmq olur. 

« 
Cat.. B. (Kaaımpqa telırraf •• poıta 

•uhabere mem.uu) 

- Mnhendis mektebi genç• 
!erinin aldıklan IOD kararı be
ienmemek ve alkışlamamak 

mDmktln değildir. Yerli mala 
kullanmayan azasına ceza vere
cekmif ve cemiyetten de çıkara
cakmıı. Çok doğru bir hareket. 
Diier cemiyetlerimiz de böyle 
,apmalıdır. 

ÖLO TEŞHiRi 
Tıbbı Ad/ide 
Soğuk Hava 
Deposu Yapılıyor 

Hnviyeti tesbit edilemiyen 
61ilJeri teşhir için fimdiye kadar 
Tıbbı AdU müessesesine gönde
riliyordu. Fakat mllesseıede so• 
ğuk hava delepları olmadığı için 
cesetler nihayet birkaç gün teşhir 
olunuyor ve tefessühe başladığı 
için de defneltiriliyordu. Bu yt\z· 
den de bazı cesetlerin hüviyeti 
meçhul kalıyordu 

Bo1 mahzuru nazan itibara 
alan Adliye Veklleti, Tıbbı Adlt
DİD teklifini kabul etmiş ve dün 
de 4 bin liralık bir tahsisat giinder
miftİr. Mileıseae bu paranın 2500 
liruile bir 1eğ'uk bava sandığı 
yaptıracak Ye ( 15CO) lirasile de 
bir röntgen makinesi alacakbr. 

Mantar ağaçlarından hazırla
nacak olan soğuk hava .sandığı 
f!tanbulda yaptırılacak, yalnız 
makineleri A vrupadan getirtile
cek tir. Bu suretle cesetlerin Oç 
ay kadar teıhiri mllmkün olacak
br. 

Bir Muhakeme 
Defterdarlık Mühim Bir 

Dava Kazandı 
Defterdarlık tarafından ge

çenlerde Duhan Şirketi aleyhine 
mühim bir dava açılmıştı. Def
terdarlık, ıirketten kazanç ver
gisi olarak iki yüz bin lira talep 
ediliyordu. Bu dava son günlerde 
neticelenmiş ve hazine davayı 

kazanm1Jtır. Defterdarlık idaresi 
hafta içinde bu parayı tahsil için 
teşebbilste bulunacaktır. 

EmlAk Bankasmm Arsaları 
Emlak ve Eytam Bankasının 

Harbiye ve Teıvikiyede cadde 
Ostllnde geniş arsalan vardır. 
Banka bu arsaları ifraz ettirmit 
ve sablığa çıkarmııtır. Müzayede 
bu ayın 30 uncu günll yapıla

caktır. 

Çocuk Bakım Evi 
Belediye tarafından geçen 

HDe Edirnekapıda teıi. edilen 
Çocuk bakım evi, bu mmtakaya 
çok bUyük faydalar temin etmiş 
ve halk bu müesseseye bilytık bir 
rağbet göstermiştir, Belediye 01-
küdar ve Kadıköyünde bir çocuk 
bakım evi açmayı diltllnmektedir. 

Son Posta' nın Resimli Hikayesi: 

·fal_ 

--

SON POSTA 

BEBLEB 
f ~ir Maznun Ki Hem 1 

Istanbulda, Hem 
De Atinada ! 

ORMANLAR 
• 

muhafaza için 
lkinci Ceza Mahkemesinde 

ıayanı dikkat bir karar veril
miştir: 

Petro isminde bir adam Mari 
isminde bir kadının kapısım 
tekmelemek ve tahkir etmekle 
maznundur. ikinci Ceza Mahke
mesinden Petroya bir buçuk ay 
enel celp yazılmıf, celp bizzat 
kendisine tebliğ edilmiş, fakat 
muhakeme günU Petru mahke
meye gelmemiştir. Bunun llzerioe 
mahkeme 1Uçlunun zorla mahke
meye getirilmesine karar vermiş 
ve polise tezkere yazmıı, dava
yı da talik etmiftir. Fakat ıon 
celsede Petronun yine mahke
meye gelmediği göriilmUf, zorla 
celbi hakkındaki karara ne ce
vap geldiği ıorulmu7, evrak 
arasında bu cevap aranmış, bu
lunmuı Ye okunmuıtur. Cevap ta 
Petronun alb ay evvel Yunanis
tanın Atina ıehrine gittiği bil
dirilmektedir. 

Yeni Tedbirler 
Düşünülüyor 

iddia makamını işgal eden 
Kamil Bey bu cevaba hayret 
etmiş ve bir buçuk ay evvel 
lstanbulda kendisine celpname 
tebliğ edilen bir adamın altı ay 
evvel Atinaya gitmiş olmasına 
imkan bulunamıyacağma işaret 
ve hayretini izhar etmiştir. 

Kamil Bey celpname ile 
polisin cevabının yekdiğerine 
rapbn, ve suçlunun muhakkak 
zorla mahkemeye getiriJmesine 
karar verilmesini istemiş, mah
keme de bu talebi kabul ederek 
maznunun zorla celbine karar 
vermiştir. '-----

l(ara Ali 
Evvelki Gün Verilen Kararı 

Temyiz Etti 
iki giln evvel Ağırceza ma h

kemesinde 30 sene hapse mab
küm olan Kara Alinin vekili, ka
ran temyiz etmiştir. Temyiz Lu 
talebi kabul ettiği takdirde maz· 
nunlar Eskişehirde Temyiz He
yeti huzurunda muhakeme edi
leceklerdir. 

Ham:t Bey Geldi 
Ankarada belediyeye ait bir 

takım işlerin intacile uğraşan Be
lediye reis muavini HAmit Bey bu 
sabahki trenle şehrimize dönmüt
tilr. 

Haber aldığımıza gllre İkhsat 
Veklleti ormanlard• yeni yeti
fecek ağaçların kesilmesine Ye 
her Hlrlfi orman kaçakçılığına 
mini alabilmek için ciddi tedbir
ler almıya karar Yermiftir. Bu 
tedbirler meyanında orman ko
rucu ve bekçilerini ailihlandır-
mak tuav'VUl'U en bqta ıel
mektedir. Bu maksatla lktısat 
VekAleti, bntün orman bekçi Ye 

koruculanna teni olunmak Ozere 
(1500) tüfek ve (150) bin fütek 
tedarik etmiştir. 

Bu lilihlardan (900) kadarı 
dlln ıehrimize getirilmiı Ye or- · 
man idaresinin emrine verilmiıtir. 
Bunların bir kısmı vilayetimiz da
hilindeki bekçi ve kcraculara 
dağı tılacak, bir kısmı da diğer 
Karadeniz villyetlerine gönderile
cektir. Ayrıca Orta Anadolu vi!l· 
yetlerindeki bekçilere de fişenk 
ve silah dağıblacak, blUün muha
faza kuv vetlerifeçhiz edilecektir. 

Nafaka Davası 
Genç Bir Erkek Kız Kar
deşinden Nafaka istiyor 

Fehmi Bey isminde bir genç, 
üçüncü hukuk mahkemesine mü-
racaat ederek Darülfünun Fen 
F aki\ltesi başkitibi amcası Sey· 
fettin Beyle Bebek Amerikan 
Kız Kolleji muallimlerinden hem-
şiresi Mebruke Ahsen Hanım 
aleyhine bir nafaka davası aç-
mıştır. Fehmi Bey : " Herkes , 
yardım etmediği taktirde zarurete 
düşecek olan kız ve erkek kar
deşlerine yardımla müklleftir. " 
Şeklindeki kanun fıkrasına istinat 
ederek hemşiresinin ve amcasının 
kendisine yardım etmesini iste
mektedir. 

Oç Arkadaş Bir Olmuş l . 
Sandalcı SHbri isminde biri 

ve iki arkadaşı Kantarcı1ard" 
oturan Numan isınindEı birini ya
ratamı,lardır. Sabri yakalanlDlf, 
arkadaşlan kaçmıılardır 

Cam Silerken 
Sirkecide Merkez lokanta1mda 

ahçı Ali, lokantanın camlannı si
lerken ayağı kayarak camlann 
Oıerine düşmüı, vücudunun muh· 
te.if yerlerinden tehlikeli surette 
yaralanmıttır. 

j Günün 

Hariciye Veki 
Bugün Gidiyo 
Hariciye Veklll Tnfik Rüttl 

diJn 6j'leye kadar Tokatlıyanda 
Dllft ötle Gzeri m6badele .,.. 
rahhaaı Şnld Beyin Cercle d'Ori 
da ••rditi itle dyafetine gital 
Vekil Bey ziyafette• ıonra 
zevahn ziyaretlerini kabul etın 

THfilr Rfltti Bey Ye refak 
rlndeld zent, busün a:ıat 16 
hareket edecek olan Abaziye 

rlle BAtuma, oradan dotruca Tahr 
laarek.t edecek tir. 

Gençler Mahfelinde 
Cllmhuriyet Gençler M 

1enelik kongresi dün 6ğle 
aonra H. Fırkuı Beyoğlu 
Merkezinde toplanmlfbr. 

Konıftde eneli mahfelin 
ıeneJik faaliyeti hakkında ha 
lanan rapor okunmuştur. 

Rapor kabul edildikten IO 

yeni idare heyeti intihabab ya 
llUfbr. 

Hırsız Kadın 
Dlzcell Hakkı Ef. iıminde 

Süleymaniye civarında yangın 
rinden St'çerken 8nüne bir ka 
çıkarak Hakkı Ef. ile konuı 
bqlamııbr. 

Banlar biraz yürildilkten ı 
ra yanlanna bir de erkek 
mittir. Biraz sonra Hakkı Efe 
cebini yoklayınca 114 lirası 
qınlmıf olduğunu görmüş 
Hakla Efendi derhal polise oı 
racaat etmİftİr. 

Yapılan tahkikat neticeainde H 
kı Efendi ile konuşa" erkeğin Sa 
isminde birisi olduğu anlaşılmıf 
Sabri 1akalanmışbr. Sabrinin yan 
daki kadının da Aliye iaminde bi 
oldutu tesbit edilmi~tir. 

Sabık Hıdiv 
Bu Sabah Ankaradan 

Şehrimize Döndü 
Ankarada Gazi Hz. tara 

dan kabul edilen aabık Hı 
Abbu Hilmi Paşa ile Erd 
hükumeti sabık Başvekili H 
Paşa bu sabahki trenle ıehri 
ze gelmiflerdir. Burada bir 
gün kalacaklar, sonra Avrupa 
gideceklerdir. 

Yeni LAyihalar 
Ankara, 8 - Hülnlmet Mit 

Meeliaıne birtAkım kanun liyibal 
Yermittir. Bu llyiltalar arasmd:ı 
il emllkten olup Maarif Ve • 
tinc:e panıiyon olarak kullanıl 
bina!ann tamir ve Hire maar 
)arının Panaiyon Kanunundan te 
oJunmuı, ziraat makinelerinde k 
lanılan yakıcı maddeler için Zir 
Bankaaına tediye olunacak taz 
aata •akabU Bankaya 
üç milyun alta yüz bin lira ta 
hüdatta bulunmak Gzere Zit 
Vekiline menaiJet Yerilmeai 
SoYJ•l ittihadı ile Ankarada im 
lanan tahdit protokolunan taadi 
hakkındaki layihalar da Yardır. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Taksi Şoförleri 

~ -------

1 : ffuu Bey - Otomobile biuece
tlm amma liyle bakayım: Bu kaç 1 

şal&- - Dlrt Huu Beyf 

2 : Hasan Bey - Peklli, ıu ytlk 1 

taşıyan hayvanın adı ne? 

9 : Hasan Bey - Peki, fU Hanımın 
kürkllnde kaç kıl var? 

4 : Hasan Bey - Y eıil Hilil Cenıi
yetindekiler, tof6rlerin içkiden çıldırdık"' 
larım 16yl&yorlar. Onun için, ben akıl 
muayenesi yapmadan bir daha otomobil9 
ayafım1 atmam. 

Şoför - Eşek, Hasan Bey. Şoför - Ben d~li değilim, Hasan 
Bey, bunları bana •• 80ruyorsun? 



9 Klnunuaani 

Hergün 
Müderecatımızzn Çoklu
lfundan Dercedilememiş- ı 

lir. 

Niçin Mağlup Olduk, Niçin 
Berabere Kaldık? 

-----
( Baştarafı 1 inci aayfada ) 

f şte bu vaziyet, l takımın 
ahenkli ve güzel bir oyun oyna• 
masına imkin bırakmıyor. 

lkinci maçta çocuklar daha 
sakin, lakin çok canlı ve 
bildiklerini tatbik edercesine 
oynadılar. Bu sebeple ikinci 
oyunumuz çok güzel oldu ve 
çok beğenildi. Bu maçı büyük 
bir farkla kazanacaktık. Fakat 
hakemin tarafgirliği ve haksızlı
ğı bu galebemize mini oldu. " 

Bundan başka Zeki Bey bu 
sabah çıkan (Olimpiyat) spor 
mecmuasında da Atina maçları 
hakkında mühim bir makale yaz
mıştır. Bu makalenin şayanı dik
kat kısımlarına ayrıca dercedi
yeruz: 

"Oyundan evvel hakemin ka
bul etmiş olduğu bizim topu 
Yunanlıların antrenörü, bir avut
tan itifade ederek patlattı. Bu 
hadise iki üç dakika devam eden 
bir gürültiiye ve balkın bağınş· 
malarına sebep oldu. Bqka bir 
topla tekrar oyuna batlandı. 
Oyuncularımızın bu vaziyetlerden 
ıinirlenmemesi için mütemadiyen 
telkinatta bulunuyorduk. 

ilk maçta asabi oynadık, 
acemi bir takım tesirini bıraktık. 
O gilnktı maçı kazanmak Yunan
hlann tamamile hakkı idi. ikinci 
maçta herkesin bizden beklediği, 
Sla91aya O,.. muvaffak olmuş 
O)'UDUmuzu fkterdik. Q günktı 
.. aç bi1y6k farkla lehimize neti-
celenaaeli idi. 

Fakat hakemin biligisizlitine .. 
inzimam eden tarafpliği, Yu
nan mlldafilerinin kale çizgisi 
içinde bile mütemadi favullii 
oynamalanna ve bunların cezasız 
kalmasına sebebiyet verdi. Biz de 
hakettiğimiz bir galibiyeti ha
kem uğruna memleketimize teb· 
tir edememek vaziyetine düştük." 

Yunan Muhteliti Geliyor 
Son dakikada gayet] mevsuk 

bir membadan aldığımız habere 
göre Yunan mubteliti nisan niha
yetinde veya mayıa bidayetinde 
şehrimize tekrar gelecektir. 

Hukukçuların 
Hükumetten 
Temennileri 

SON POSTA Sayfa 3 

Son Postanın Resimli Makalesi * Ramazan Vecizeleri -tc Sözün Kısası 

• 

Yeni 
Bir 
Münakaşa '----------P. S. _ __. 

" Kitap Sevenler Cem~yC:ti,, 
nden bu sütunda bahsetmışbm. 

Kitap seven her adam böyle 
bir cemiyetin muvaffakıyetini is-
ter. Gayet mutavazı bir pro• 
gramla ortaya çıkan ve kitabı 

TELGRAF HABERLERi 

sevdirmekten başka hiçbir gaye
si olmıyan bu cemiyete itiraz ve 
hücum edenler de bulunmuş. 
Hem de kitapsız nefes alamıyaca· 
ğmı yakandan bildiğim, kitap 
meftunu bir meslekdaş, Nurullah 
Ata Bey, "Milliyet,, gazetesinde 
bu teşebbüsün aleyhine yür6mtif. 

GAZ 1 t 
Seyahat 
Günleri 
Yakınlaştı 

Ankara, 9 (Hususi) - Reisi
cümhur Hazretlerinin memleketin 
bir kısmında tetkik seyahatine 
çıkacakları hakkındaki haberler 
kat'i şeklini almıştır. Son alınan 
malumata göre, Gazi Ha:r:retleri 
bugün veyahut yann şehrimiz
den hareket buyuracaklardır. 

Reisicümhur Hz. nin evveli 
hususi bir trenle doğruca lstan
bu]u teşrif buyurmalan kuvvetle 
muhtemeldir. Bundan sonra mem· 
leketin diğer kısımlarını tetkik 
edecekleri söylenmektedir. 

Amerika, Fransa 
Ve Japonya 

Paris, 9 (A.A) - Cemahiri 
Mnttehidenin Tokyodaki protes
tosundan sonra, Fransa ve lngil· 
terenin Amerikanın bu talebine 
iıtirak edecekleri şayiası deveran 
etmiştir. 

Bu haberin yanlıı olduğu, 
çllnki Fransanın, yapacağı her 
harekette Cemiyeti Akvama tav· 
sit etmek suretinde miindemiç 
bulunan vaziyetini tadil edemiye
ceği söylenmektedir. 

Pariste Bit Taarruz 
Paris, 8 ( A. A. ) - ltalyan 

Konsolosunu yarahyan Richichi' -
nin evinde yapılan taharriyat 
eanasında konsolosa hitaben ya
zılmıs bir tehdit mektubu bu
lunmuttur. 

Yunanistanda Mü-J TOHKiYf - IRAK 
him Bir Suiistimal\ ,.11 k l l 

ıvıu ave e er 
Mübadele işinde Birkaç B •• 

Makalesini görmediğim için, 
"Hakimiyeti Milliye,, gazetesinde 
Burhan Emin Beyin yazdığı bir 
cevaptan bunu anladım. 

Nurullah Ata Bey, kitap 
fü:iteleri neşretmek istiyen bu 
cemiyetin okuma zevkine tahak· 
küm etmek istemesine muanzmıf. 
EvvelA Burhan Emin Beyin ver
diği cevaptan birkaç satır oku
yalım. Cemiyet müessisi diyor ki: 

. 1 Ed"l . . ugun Mılyon htilas ı mıştır • 

Atina (Hususi) - Yunan Ha
riciye Nezaretinde mübadele işleri 
ve bilhassa gayrimübadillerin 
Yunanistanda terkettikleri emlak 
işleri ile meşgul kalemin nıildü
rll olan M. Papadopulos'un 
idaresine ait birkaç milyon drah
miye baliğ olan bir ıui istimal 
meydana çıkanlmışbr. 

M. Papadopulos hakkmda 
tahkikat yapılmakta olup yerine 
sabık Paris konsolosu M. Nikolo
pulos tayin edilmiştir. 

Japongada 
Kabine 
Buhranı 

T okiyo, 8 ( A.A ) - Kabine 
istifa etmiıtir. istifa kabul edil· 
diği takdirde milli mahiyeti haiz 
bir hiikiimet tepkkUIG ihtimal 
haricinde görülmektedir. 

Tokyo, H ( A.A ) - Alman 
malümata göre kabine impara
tora karıı yapılan suikaste mini 
olamadığından dolayı kendisini 
mes'ul addederek iatifaya )Uzum 

görmüştür_.-----

imzalanacak 
Ankara, 8 - Irak bükumetile 

ticaret, iadei mücrimin, ikamet 
mukaveleleri akti için cereyan 
eden müzakerat neticelenmiş ve 
bir itilaf hasıl olmuştur. Muka
velena:neler yann (bugiln) Irak 
Başnekili Nuri Pş. ile lktısat Ve
kili Mustafa Şeref B. tarafından 
imzalanacaktır. Mukavelenamele
rin bugün (dün) geç vakte kadar 
ihzarı ile meıgul olunmuştur. 

Nuri Pş. ile maiyeti yann 
akşamki trenle lıtanbula hareket 
edeceklerdir. Nuri Pt- l.stanbul
dan Romay~ ve oradan da Ce
nevreye gidecektir. 

. Hindistanda Siyasi 
Vaziyet 

"Bizim gagemiı dahi san' -
atkdr flfl alim getiştirm11/c 
değildir. Biz, sadece, millet 
okusun, halkın seviyesi yük
selsin, medeni insanın tattılı 
znkl11rden lıiss•sini alsı11, 
benliğini fle horici ileml 
ölr•nsin, digoraz. ilim lrege· 
timizin Np1ct1ği kitaplara 
g11linC#I, 6a lru•a•t• wrdiğimiz 
isimler, biltiln irfan muhitimi· 
zin lrürmetini kazanmıı kim· 
selerdir. 

"Narallala At• Begin : 
(Bırakalım herke• istediğini 
okusun) fikri sadece liftır. 
Bana: ( lnlaldbımıza Nurrıllalı 
Beg ıibi lwrıegi bilen, /alul.t 
lıiçblr ilim N san'at salıasınd• 
vatandaılılc luı/c/cı olmıgan 
insanlar lbım delildir.) Di .. 

Yeni Delhi, 9 (A. A.)- Umu- cnap 11erirlz. Bls ıılcaltl fflfİf-
mi Vali dOnkll gtln birçok Hint tirnıelc nig11tlntle tlefiliz. lltllı.. 
siyasi ricali ile gCSrlltmllşttlr. Burhan Emin Bey IOD sene-
Tekmil Hint siyasi fırkalanmn lerde Avrupa ve Amerikada 
• bittabi Hint Birliği Kongresi neıredilen kitap yektnlarile, yeni 
mUmeuilleri hariç olmak üzere- harflerden ıonra memleketimizde 
Yuvarlak Masa konferansı ko- çıkan kitapların yeldmu arasında, 
mitelerinin mesaisine mezkilr mlispet, 4 mlldellel ve hazin bir 
komiteler azalan buraya mukayese yaptıktan aonra maka· 
aelince iştirak edeceklerine lesinin muhtelif yerlerinde, Nu-
dair olan iutibaabn ziyade· rullab Ata Beyi safsatacı olmakla 
leşmekte olduğu müıahede olun- itham ediyor ve yazısını fCSyle 

Gümrüklerde maktadır. bitiriyor: 
"Kentli•iN lıatırlatmalc 

Bazı Tasfiye Hareketlerine ispanyada isteriz ki, Malıterem Milliget 
intizar Ediliyor Madrit, 9 ( A.A ) - Sivil gautesinin san' at c•reganları-

mubafızlar kumandanı ceneral na malısm dtıınları, lıerlıaltle 
Ankara, 9 ( Hususi ) - Per- San Gurgo kendi askerlerine hita- mari/erler 6Öst•recelc w lıer 

ıembe lf(lnO Mecliate kabal edilen ben bir beyanname nqrederek citldt teıı1bbllsii lcariluıtilre 
Kaçakçılık Mtıcadeleai Kanunu kendilerini, inzıbab tiddetle çnirecek g•r def ildir. KlllıN-
ile allkadar Vekiletler mqgul muhafaza etmiye ve sivil muhafız· ler, /ıasıul arluulaı ltlftli.-
olmıya bqladdar. inhisarlar ve )ar aleyhinde ıol cenahın yapbjı leri, N,,,.,,llalı S.gin lnt:9 
G k V kil tin• uı· b b hali hazırdaki mücadele kartı•ın· .ı le ı l l Omrll e e emen aı· esprileri .,. parauo • arı ç " 

Ankara, 8 _ lstanbul Hukuk Manalı Bir Tekzip lıca mqpluial yeni kanua tqkil da allklltlarını mubafau eylemi1e en ,...,.fılt ,.rlertlir. 
Faknltesi talebe cemiyeti na- Paris, 9 ( A.A) - Nctredilen etmektedir. Bu milnaaebetle de· davet eylem_iı_ü_·r_. -- Ben, sadece, bu mllnakata-
mına hnknmet nezdinde bazı bazı şayialara muhalif olarak veran eden haberlere fire, ka- M. Grahamm Hastıhgı dan kOçtlk bir safhayı buraya 
teşebbüslerde bulunan Fethi Se- Fransanın Papalık nezdindeki nunun tatbiki icabı olarak ıtım- Londra, 9 (A.A) - Sabık iktibasla iktifa ettim. Yoku, Nu-
ıai Bey fU neticeleri almııbr: sefirinin tekaüde sevki meselesi- rllderde buı tebeddll hareket- amele kabinesinde ticaret nazın rullah Ata Beyin mizacmı ya-

l - Avukatlık stajının, Mec- nin kat'iyyen mevzubahs edilme- lerine pbit olacaiız. Bu arada bulunan M. William Graham mm- kından bilenler için, f8111acak 
Jiain eyUil içtimaıncla aclll wahat mit olduğu hariciye nezaretinden bir lmım memurların tuftyesine tarip olduğu zatllrreeden dolayı pek çok bir ıey yoktur: O, gllnqin 

k dili h k d. de ı"nLı--- edili•or. fena bir vaziyette bulmamaktadır. dojmuına, d&nyanm d6nmeaine 
projeleri mllza ere e • "rken alli =b=e::y=a=n=e=d=i=lm=e=t=e=ı=r·=======-==-== .. ._..--===ı~~=---=====-==~~~~~~~===::= hararet teairile cllimlerin genit-
tekarrlr etmiştir. lemuine, karanlıp ve aydıalıP, 

2 - Adliye Veklleti nepet- r l herteye muanz göribıilr. G&il-
tiği kitaplardan talebe cemiyeti- l•S TER /•NAN. j STER İNANMA/ ntır, diyorum, zira bu zeki mea-
ae de ganderecektir. Jekdqta muhakeme ve temyis 

3 - Müderrislerin takrirleri- kabiliyetinin mevcut olmachtuu 
nin kitap halinde nqri takarrilr Vaktile mezbahada baytarlık etmlf, ıonra Al· İflerile alikadar olan hiçbir zat yoktur. Meabaha- kabul edemem; yalnız fUDU ka-
etmiştir. manyaya 1rlderek mezbahalar hakkında uzun uzadı· dald baytarlar bile, idare mecllıinln iı'!.bketllll ftvi • bul ederim ki, her ak -ye kara 

G 1 k k b t fiat laabe•-ıı Lararlaranı tatbik etmekle mu e • r. ·..-4 - e ec... sene bütresı'ne ya tetkikat yapmıt olan bir TGr aytan, • - ,.. a ı h k ak d k, "d 
"' T Baytarlann mOtaleaları elueriya idare mec lain~• ve er ara ıeye eme ı e-t l b · etı'ne v d 1 ak lerinin yükaelmeıini izah ederken diyor ki: kW 

• e e cemıy ~ar ım 0 
m naıarı cllkkate bile ahnmaz.,, alizmin hula ve menfl ıe e-" b' ı· t b · t k kb ".••ezL-L- tetkilita yaptlan muraflara •• feda• 

uzere ın ır a ıısa onaca r. ;n 1H11Ua Bu zatta mGtaleaları dotru iıe, mezbahanın rı'nden biridir. Bunun i,.in, Nu-ı b ı A k S l kirhklara ratmen fenni bir vaziyette det(ldir. r-
5 - stan u • n ara, e i· t fenni tekilde idare edilmekte oldupna, artık rullah Beym· yilksek emelleri ..n.. Mezbaha idare heveti araıında baytarhkla ve e 

5
...-

nik, Konya, Şam, Berut, Baidat zel, fakat bunu ifade için bul-
bukuk mektep ve fakülteleri /STER J NAN, /STER /NAN .M A / duğu tariz ıekilleri, daİIDa 
mezunları a:-asında bir " Hukuk· çirkindir. 
5ular Birliii " tesis edilecel<tır. 



~ Sayfa 

Gün iJfeselesi 
-----

Her Şeyin 
Yerlisine Doğru 

Yerli malı ve mali tasarruf 
ııarlarını bütün vatandaşların benim· 
ıediği hayırlı günlerdeyiz. Halk, 
kendisini zarara ıokan Avrupa 
malanı istemiyor. Mağazalarda 

yerli malı anyor. Müteşebbisler 
yerli malı yapmıya çalışıyor. Ya
ni bir cümle ile: Türk için Türk 
malı. Fakat, yerli meslek ve yerli 
işçi. Bunu düne kadar unutmuş· 
tuk. Meş'um kapitülasyonlar dev· 
rinde bir Türkün milli hudutlar 
haricinde iş yapması, meslek 
tutması imkansız bir vaziyetti, 
Fakat o meş'um devirde memle· 
keti ecnebi taciri, ecnebi kum· 
panyası, ecnebi işçisi istill etmiş. 
istediği k~dar kazanıyor ve iste
diği kadar götürüyordu. Tarihin 
tespit ettiği çok acı bir hakikat• 
tir ki bu adamlar devlet hazine-
8İne on para vergi vermezlerdi. 

Bugiln fÜphesiz ki, bu acı 
Yuiyetten uzak bulunuyoruz ve 
,On geçtikçe daha ziyade mak
lqacağu. 

Fak at ıunu da inklr edeme
Jb ki, Türk itçisi ve Türk mu
lek adamı ecnebi rekabetinden 
hennz tamamen kurtulmuş değil· 
clir. Bugün memleketteki banka
larda, ıirketlerde, kumpanyalarda 
Jandan fazla ecnebi işçisi vardır. 
Ecnebi ıoförler henüz taksiler
den aynlmıf değildir. Ecnebi mı
Dkacılar, artistler ve bilmem da
ha kimler bugün Türk meslek 
adamları karşısanda genit bir re
kabet cephesi kurmut bulunu
ıorlar. 

Bununla beraber aon haftalar 
lçfnde ablan bayırlı bir adımı, 
Tnrk meslek adamı .,e Tnrk 
IRUi namma minnetle zikretmek
ten bnytık bir zevk duyuyoruz. 
• Ecnebi tebaa.ının Tllrkiyede 
J&pamıyacaklan aan'atlar " hak
kında hazırlanan kanun IAyibuı 
bizi temefil ediyor. Gerçi Millet 
Medisi pe11embe gllnll bir aylık 
•ir tatil kararı verdi. Fakat 
laazırluıan yeni bnua llyihası 
Meclis encllmenlerinde aon tetkik 
merhalesine nrnıı9br. 

Temennimiz tuduur ki Meclia 
16 tubatta tekrar açıldığı zaman 
ilk rumamenin ilk maddesini bu 
kanun IAyihaaı teşkil etsin. AIA
kadarlann mühim bir temenniıi 
de ıudur: Kanun her t6rlü ... a .. 
timale meydan vermiyecek bir 
ıekilde olmalı ve büyük bir hu
usiyetle tatbik edilmelidir. 

Türk san' atkın, Tirk mealek 
adamı, Türk itçişi kazancına ve 
ekmeğine ancak bu •uretle sahip 
olacakhr. 

Afyonda 
Esrarengiz 
Bir Cinayet 

Afyonkarahisarda birkaç glln 
enel e8"arengiz bir cinayet 
meydana çıkanlmlfbr. Şehirde 
Çocuk bahçesi civannda bir 
ceset bulunmuş Ye Adliyeye ha-
ber verilmiştir. Ceset muayene 
edilmiş, Süreyya isminde fena 
itiyatlı bir gence ait olduğu an
laıılmıştır. 

Bu genç sol b&ğrOnden iki 
kama darbesile öldftriilmü.,_ ayni 
zamanda yüzü de jilet bıçağı ile 
kesilmiştir. Zabıta katilin izi 
llz.erinde ynrümektedir. Bir iki 
gUn içinde yakalan.IDUI ihtimali 
Yardır. 

SON POSTA tClnunuuni 

• 
lktısadi Bahisle 'lılt . ı EMLEJ(ET 1-IABERLERI 

_______________ ,, ______ .. Memlekete Saç 

M kt V M il• J•ht• Girmiyecek Mi? e ep e ua ım ıyacı DUD~.::n~~.:·;e :~aı:~an 
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mahsus olan kontenjan liste • e e i ere et i a~1etin e )• OCU de A listesine ithaledilmiş,fa 
,;/ A listesinde de bu madde nu 

Babaları Bir Ortamektep İstiyorlar ::·n~:b~:za;;::~aı::kkı~~:ek 
cümle konmuştur. Yani bu ma 

Adana ( Hu- Kız ve erkek ta- deye nazaran, yalnız 
susi) - Cebeli lebesinin miktan llvbalar kontenjandan 
bereket vilAye- geçen sene (160) lalınmıı, galvenizli ıaçl 
tinin ilkmek kadardı • Bu nn memlekete ithaline hiç m 
tep k ad r 0 su seneki talebe kad- saade edilememiştir. Bu vaziy 
149 dur. Şehir rosu (180) ade- karşısmda bu işle uğraşan tücc 
ve köy mektep- dini geçmiştir • iktisat VekAletine bir istida · 
lerinin adedi de Mektebin binası mllracaat ederek, bu san'a 
doksandır. Bun• kira ile tutul· yüzlerce işçinin geçindiğini sö 
dan başka mer- muştur ve senede lemiı ve bu malların hiç olma 

bir nebze ithaline müsaad 
kezde bir de ik- ( 500 ) lira veril-
mal mektebi mektedir. Mek• edllmeaini rica etmitferdir. 

Yar ki, Mubase- tepten 930 - 931 Bu istidayt Ankarada taki 
bei Huıusiyenin Osmanigt1dfllci ikmal 11Wlct•6l 6ıleh N ınııallimleri 6ir aracl« ders seneıi ni- eden tüccann verdiği malüma 
idaresindedir. Fakat bOtçede maaa eaulı bir noksandır. Vili- hayetinde ( 30) talebe ıahadet- nazaran, memlekette mevcut t 
kifi derecede tabsiaat olmadı- yet dahilinde çocuklanna orta- name almıya jnuvaffak olmuı, ıisabn ihtiyaca tekablll edec 
ğı için hariçten fazla muallim mektep tahsili vermek için çırpı· bunlardan bir kısmı tahsillerini mahiyette olduğu hakkında 
getirilememekte ve tedri.atta nan birçok babalar var ki, ti ikmıal için Adana ve lstanbula nayi Müdiri Umumiliğinin v 
kısmen de memurlardan istifade uzak yerlerden çocuklarım Osma· gitmişler, bir kısmı da muallim diii bir rapor üzeri 
olunmaktadır. Diğer taraftan niyeye göndermekte ve bu yüz- olmuılardır. Fakat vilayet halkı- galvenizli saçlar listeden çık 

1 k · b" k kazal d rılmıştır. Bu rapor muhte meme etin ırço ann a den pek çok muraf iktibam et- nın yegine arıuau umumi muva-
yatına tüccarlar hayret etmekt 

umumi bütçeden idare edilen mektedir'er. zeneden idare olunan bir orta 
t ve fUDU söylemektedirler: 

orta mektepler mevcut olduğu ikmal Mektebine gelince ; mektep tesisidir. Esasen bu me-
halde Cebelibereket Yillyeti gibi Oımaniyedeki bu mektep, üç sele ile villyet te alakadar olmuı _ .. Memleketimizde kova ga 
Cenubun mühim bir parçasında aınıf üzerinedir ve ortamektep ve balkın arzusunu Maarif Veki- Yenize eden basit bir iki fabrik• 
resmi bir ortamektep bulunma· programı tatbik edilmektedir. leline bildirmiştir. mevcutsa da, d&z ve oluklu •~f: 

galvenize edebilecek hiçbil 

Kon yada 
Bir Senede Kaç 

Çift Evlendi? 
Konya, (Husuıt) - Şehrimiz 

evlenme dairesi geçen bir ıene 
zarfında muamelelere dair bir 
istatistik tanzim etmiştir. Bu cet
•ele nazaran Koayacla bir •ene
cle (400) evlenme muamelesi ol
mUflur. Fakat bunlardan (61) 
çifte ait muamele henllz bitiril· 
memiş, (7) çift ise ilin m&ddeti 
bittiği halde evlenmekten YU• 

geçmiştir. Evlenme dairesinde 
niklb memuru huzurunda kıyılan 
medeni nik6hlann adedi {320)dir. 

Tosya Çeltik Fabrikası 
Tosya (HUSU1i) - Şehrimizde 

Sanayi ve Maadin Bankua tara· 
fıadan yil& bin lira sermaye ile 
teaia edilea çeltik fabrikulDID 
faaliyeti geçen ( 931 ) senesinde 
hayli artmıfbr. Geçen mene bir 
buçuk mene zarfında yapılan it 
enelki mene bir menede K6rlllen 
iften fazladır. 

Bir Pt1üdüre işten 
El Çektirildi 

Konyada çıkan (Babalık} re· 
fikimizde fU haberi okuduk: 

Müskirat inhiaer idaresi Kon· 
ya şubesi mildOril Supbl Şnkrn 
Beye Ankaradan gelen mOfettif 
tarafından perşembe gibıünden 

itibaren işten el çektirilmiştir. 
Vazifeyi, muamellt memuru Ra
ıit Bey veklleten ifa edecektir. 

Bir Rüşvet iddiası 
Sali\ıli (Hususi) - Buranın Ta

tar islim karyesinden Bilal oğlu 
Ali, Salihli Tapu Memuru Niyazi 
Beye rüşvet tek!if ettiği iddia 
olunduğundan hakkında tahkikata 
bqlanmqbr. 

ıÇankırıda 
Yeni Bir 
Fabrika 

Çankuı ( Huausi ) - Zincirci 
zade Ye mahtumlan un fabrikası 
bu mıntakanın b&yOk bir ihtiya• 
e1aa tekablll etmiye bqlamifbr. 
Fabrika yevmiye 100 çuval un 
çıkarmaktadır. Her hafta vagon
larla lstanbula da an •evkedil
mektebir. Eskiden ude tuz ve 
tiftik ihraç eden Çankın, artık 
un ela ihraç etmiye baılamıfbr. 
Bir iki sene enel memlekete 
kamyon dolusu ithal edilen unlarla 
bugünkll vaziyet mukayese edi· 
lirse fabrikama iktıaadi hayattaki 
mevkii kolayca anlaşılır. Fabri-
kayı lımail B. ye mahtumu Ha· 
tim B. tesiı etmiştir. 

Yalvaçta 
Dericilik ve Köselecilik 

inkişaf Ediyor 

Yalvaç (Hususi) - Kasaba
mızdaki dericilik fabrikası gün
den gllne tekAmül etmektedir. 
Sanayi ve Maadin Bankasının 
idaresinde bulunan bu fabrikaya 
latanbuldaki Beykoz fabrikasın
daa makinalar gönderilmiştir. 
F abrikamn iatilısalib oldukça 
artmıfbr. Bilhaua burad.a yapı
lan manda köseleleri Orta A:ıa
doluda çok rağbet kazanmışbr. 

Adanada Bir 
Kumar Kavgası 

Adana ( Husuıt ) - Sait oğlu 
Ahmet isminde bir adam, Esat 
isminde bir kahveciye beraber 
kumar oynamalanm teklif etmiş
tir. Kahveci bu teklifi kabul 
etmediğinden Ahmet bıçağını 
çekerek kahveciyi zorla kumar 
oynatmak istemiştir. HAdiseye 
bir bekçi müdahale etmiı fakat 
Ahmet, bekçiyi de tahkir etti
;inden mahkemeye verilmiıtir. 

ı 
• 
lzmirde 

Yunan Tacirleri 
Tetkikat Yapıyor 

lzmir, {Hususi) - Bazı Yu
IWI tacirlerinin teşkil ettiği bir 
heyet, mlihim bir teşebbOs için 
pbrimize gelmiştir. Bu heyet 
iki memleket arU1Dda hayvaa 
ticaretile uirqmak ve mıntaka
mızdan Yunanistana yapılacak 
hayvan ibracabnı idare etmek 
fikrindedir. Heyet ıebrimizde 
tetkikat ve temaslarda bulunduk
tan aonra tekrar Yunanistana 
giderek allkadar Yunan tacirle
rinin fikirlerini alacakbr. iki 
taraf uyuıtuğu takdirde heyet 
derhal işe bqlıyacakhr. 

Sal~hlide Yanğ1n 
Salihli ( Huauat ) - DOn pce 

etraftan Fabrikatör Hacı mustafa 
Efendinin Fırınmdan yauğm çıkmq 
ve fınnla ittisalindeki demirci 
dükkiıu yanmqtır. Yangını halk 
nbaba karşı ıöndürmUıtür. 

Akşehirde Bir Ci
nayet Muhakemesi 

Aktcbir (Hususi)- Şarkt Ka
raağaç kazası dahilinde bau 
cinayetler yapmakla maznun olan 
Yürilk Osman, Kadı Ahmet, Ha
lil ve Süleyman isminde dört kişi 
tevkif edilerek tehrimize getiril
diler. Yakanda şehrimiz Ağır 
Cezasında muhakemelerine bq
lanacaktır. ilk tahkikata göre 
bunlar Sankeç.ili aşiretinden Mus
taf a iıminde bir koylüyü pusu 
kurmak •uretile CSldUrmOşler, bir 
katili de uzun müddet uklamıt
lardır. 

Salihlide Spor Harekeli 
Salihli ( Hususi ) - Buradaki 

ıpor yurdu ve temsil heyeti maç 
yapmak lbere ayın on beşinde 
Mani.aya aidecektir. 

fabrika mevcut değildir. 

930 ıenesinio bu ilk 
ayında (247 4) ton ve (931) ..
aelİDİD ilk llç ayında ( 1642) to• 
gı1>i sarfiyah olan b&yle bir--mÖ 
imal edecek tesisatın basit olr 
mıyacap qiklrclır. Bayle fabri-
kalann mevcudiyetini dahi kabul 
etsek, kontenjan listesine melD" 
lekette fabrikası bulunan birço 
mallara milsaade edilmiftir. B 
rapen bir malın ithalinin 
aedilmesi çok ıariptir. 

Siyle bir men karanaa taba 
ylll bile etmiyen ttıccar, Yap 
larla relen malmı ne yapacaktır 
Bu YUiyetin ziyanı burad 
ttıccara mı yoksa, fabrikaya iDi 

ait olacakbr? 

Şimdi ba •ualin ceYabam al
mak kalıyor! 

-----
Fakir Çocuklar 

Hayır Cemiyetleri Bunla 
Bayramlık Hazırhyor 

Şeker bayramıma yaldqm 
mllnuebetile Hayır Cemiyetleri 
fakir, yoksul çocuklara bayrarr 
lık huırlamıya başlamıılamışlal""' 
dır. Himayei Etfal ve diğel 
fukaraperver mllesseselerin yapr 
cağı yardımdan başka T opkapl 
Fıkarapener Müessesesi de ıSO 
çocuğa mektep elbisesi, ppka.
lskarpin, çorap ve çamaşır vere
cektir. T opkapı civarındaki mek"' 
teplerden muhtacı himaye çocuk• 
lar tefrik edilmektedir. 

Yirmi Kuruşa Et 
Adana (Hususi)- BelediyeoiO 

yazettiği narh üzerine dana ~' 
sığır etinin okkası 20 kur~ 
satılıuaktadır. 

Menenjit Hastalığı 
Adana ( Hususi ) - Merme 

mahallesinde oturan bir k dıll 
mene.1jit olmuş ve Am~rikalt 
hastanesine kaldınlm.ştır. 



r Siyaset Alemi JI RIC: BI LI 
1932 Birçok 
Meselelere 
Gebedir 

s. R. 
1932 aenesi, 1931 hı arkada 

bıraktığı balledilmemit blitllD 
meselelere gebedir. 

lktıudl buhran, iplslik, tami-
rat, tealihat, borçlar meselesi 
falan ve 61la... 

Hindistanda baıhyan kıyam 
hareketile Mançuride patlak ve
ren Çin-Japon ıilihlı ihtilifını da 
bu muadelelere ilive ederseniz, 
insanların karşı karşıya bulun
duklan müıkiilibn derecesini 
kolaylıkla anlıyabilirsiniz. 

Boı zamanlarında fikir uğrq
brıcı temrinler yapmaktan hot
lanan bir] doıt, geçen gtın, elin
de bir klğıUa yamma geldi, bir 
mana çakaramadıiun fU rakam
lan g6sterdi: 

15 = 1932 15 = 1914 
19 = 1936 19 = 1918 
Bakıılarımdan bir teY anla

madığımı r&ilace izah etti: 
Umumi harp (1914) to bq

ladı. Bu aeneye ait rakamlan 
11raaile cemedenek (15) 1ek6au
au buluna. 

Harp (1918) de &itti. Ba ra
bmlana ma ile cemeclilmMi de 
(19) .Mcljnı wm7or. 

(1932). ,... bir harp tehUb
.Ue dola glrtbımektecllr. Ba ra
kamların ayni uul ile cemleria
den hhıl olan yekAn {15) tir. 

(1938) ise (1918) adedini tq
kll eden rakamlann cera bl11lma 
mllsavi bir yek6a veriyor. 

Bu tesadüfi neticeyi garip 
bulmaz mısın? 

D•tumaa, Mru fazlaca ha
yal kuvvetine istinat ederek çı• 
brdıjı ba muzlia netice, beni 
tellp dllfllrmecli. Met'um ra
kamlara itikadım olmacLp 
içia tamamen bir tuadllf acl
dettiii• bu beup oyunu kaqı
mnda, allkanetimi muhafaza et
tim. Fakat inaanlarm, tehlike ve 
prİf ihtimalleri &atbade en buit 
laldiaelere bile tGrlll mana vv
melerial la•km bulmadım. 

Şa halde; illlanlann dimajl, 
mltemacliyea bir tehlike gelece
iini dlflnerek faaliyettedir. Ba 
teblikenla la• a iafillk etmeli 
•llmklla ı&'ID&Jor· 

Öyle yal Harp ak& lalll at-
• almmadan Muçuride iki ordu 
biribirile botulafıyor.1 

Şehirler J&mJOI", i ... nlar ili-

Vqinstoa, 8 - Mu~de 
alakadar bahuwı devletler tara
fından genif hudutlu " bt't 
bir hareket yapılacağı l&ylenmek
tedir. Reaml mehafil izhar eclilen 
bu fikre bqka birpy illve et
memektedir. 

yor ve bllttba dibaya clayalan aJA. 
kanın derecaine gire kıamea 
llmit, kıamea endip dolu f&zler
le ba faciayı aeyrecliyor. 

Rakam ve fal oyana lltife
abd bir tarafa bıralanalr ..m
yetin kimaeye b&yllk lmit verici 
bir halde olmacLp kabul et
memb lbımcLr. 
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A MINBL AŞK! 
MUHARRiRi ı SERVBR BEDi 

- a.., HaU.aia apmdaa, 
....... aMk•8ml baa 
laitap ederek aalabJonaae pbl 
pzmak İatiJGl'lllll. 

- Ba daha ....... 
- Zannederim. Çlald, bil-

,. muunuz, Iİri çok seven ifa. 
ilmin atzmdan anlatmak romana 
bararet verir; aoma, bir lflk 
kadar hl~ kimse bir bdmclan 
allka ile bahleclemu. 

- Fakat bir Atak mllbalita 
eder, dejil mi ? 

- Oaun a&rlerl armnda ren
~ dejiftiren hakikati bulmak 
·omancmm varifeaiclir: Nitekim, 
JeD, bir kere de Iİrl cllaleaaek 

ip. relclim. Fakat .-.. a,.. 
daldanmı ajlla••daa JUBllJ&Ca-
p; yalml, Halimi• ~ 
mlhalAj'alm, 1anhtl klan biru 
... ,...... t&ptlliyeceii--

Elh•I. eYftlA, Narla bana 
.. ,._ alatmlp razı olda. Bir 
...... Japbk. bulawacajumz 
,..._. t..,ıt ettik. 

Hiklre•sbdrcltL 
Halim beai ....... .,., •• 

baluyon 
- E, e?.. Batln ael• an

lalb babJUD? Diye 80n1Jorda. 
Bea ona dinlec:lilderimia hep

llnl anlatmı1ordam. Ufak tefek 
bua iıah•t veriyGD 

- Oat tarafım romaada o
bnma: DiJordum. 

~ 

Narla, laikl1ealnl bltirdiil .... 
bea bir clfara 1aktua, a1ak arak 
...... atbm: 

- ......... declim, ... 
bitin roma0 •11 bitin amam1 laa-
amm kawaclua. Yabm, kabul 
........ ld. çok •lhim .... , 
ebik. 

- Nedir o? 
- Ba l'Olll&Q ..... bitecelc? 
- Rom• buraya kadar. ifa. 

Um ve bea biribirimirclea ay
nlclak. Her ro1aan iyi bitmez ya. 

- HaJll'· lF akat aizin bUme
dilinis Wr nokta ..... Roman 
dewam ediyor. Halim berbat bir 
halde. 

Narin omuılarma .Ukti: 

- IJiJa, itte. RomamDlllll 
10D dlmleaini de baldmm: • Ha-

) 
lim berbat bir Mide • el•, U. ...... 

-Fakat nada..-- c1aU 
berbat bir W. re...,_.W 
kim1e temla ... .. 

- Ela, ... IOD ....,. ... 

mü icila bira .... ,... • 
- latilau eba11i•' ........ 

J•Jim. 
-Bilm-artlk. 
Nan., • ....._..,... 

Fakat bea bu leffhu- ip.de 
hafif bir ...... ... ,....,... 
dam. 

Bueefer bea aı- açtı• 
Halimin dllrllt .ıw:.. ....... 
pdeld.......,etbll,fllantinl. 
ona kaqa alhayebiz •tlmu. Yic
da•nı aalatbm. Ba aJl'lhktaa 
aonra aekadar dei'İfl:İjial. acl-
879 Aleminde •Gfuzunclaa neb
ctar bybettijini 16yieclim, 

• TDrldye b&ytlk bir aftkat, 
blyllk bir kalp, blJllk bir ..... 

lek adamı kaybedecek. ., Declim. 
Hatta dalla ileri aittim 

-Ejw, eledi•, ...... 
bdawfea lllJacle, bir TMr • 
k ..... ima .... ,.... Ollll ..... 

tB. _._... bqa ela ........ . .............. 
ltiraetmn ... •.,.tu bqQ. 

••dm.Hlletl ......,..........,. 
dili b11t1a ta1aamw.,. dikkat 
--- ....... alçatbm, ,...... 
tim, ,.....ttua, ..alettircllR. 
..,....... ll1'edlm, .a,ı.u.. 

ledi: Ba,ak bir ciddi1etle ....... 

-s1ıe,.. ~......, tim. dedi. -w-r 

- yana, dedim. ffallml ,. u.,.. ,. idam ecleceblnh. 

Eliai lperek J&Dllldu .,..... 
cima. 

( ArU. .... , 



6 Sayfa 

Kari /ı,fektupları 

Samsunda 
.Tütün 
Meselesi 

Samsunda Tütün zUrra1mn tazi
yeti iyi değildir. Bu sene burada 
tütün mahsulü bir buçuk milyon 
kilo kadar noksandır. Buna rağ
men köylü malına alıcı bulama
maktadır. Yalnız iki Amerikan 
kumpanyası tütün alıyor ki, onlaa 
da söz birliği etmişler, karşıların
da alıcı rakipler bulmadıklan için 
düşkün fiatle tütün almaktadırlar. 

Tanıdığım birçokları bakalla· 
ra tütün vererek yiyecek ve tuz 
ıılmaktadırlar. inhisar idaresi se
yirci vaziyetindedir. Ne olurdu 
İdare de biraz tütiln alsaydı ve 
ecnebi kumpanyalara mah yok 
pahasına satan köylüyü, fiatleri 
yükselterek himaye etseydi. 

Samsun, Dere!cr Sunduılar k6yü 
YÜRÜK MEHMET 

Fazla Çocuklu Aileler 
Zevcim bir mektep başmu

alimidir. Evvt.lleri, ( 6704 ) kuru~ 
maaş alıyordu. Şimdi, kesildik· 
ten sonra ( 6000 ) kuruş alıyor. 

6 çocuk anasıyım; evimde hergün 
dokuz nüfus için ( 6 ) ekmek 
sarfediliyor. Her ay on yt.di lira 
da ev kirası veriyoruz. Mualim
lerin az maaş aldıkları aşikardır. 
Zevcim ısrarım üzerine ( 6 ) 
çocuklu bir aile olduğumuz için 

yardım edilmesi hakkında Millet 
Meclisine bir istida verdi. Aca
ba, alb çocuklu ailelere ve bu 
arada bize yardım edilecek mi? 

EMiNE 
SON POSTA: Altı çocuklu 

ailelere hükumetçe para yardımı 
yapılacaktır. Bu yardımdan bu 
ıene için sarfınazar edilmiştir. 
lstidanıza herhalde bir cevap ge
lecektir. Memur maaşlarında 
çocuk ve aile zammı verilmesi 
çok münasip ve faydalı bir esas
tır. Günün birinde Meclisin bu 
esası kabul etmesi ihtimali 
vardu. 

Piyangoya Dair 
Gazetenizin 26 - 12 - 931 

tarihli nüshasında piyangoya dair 
bir okuyucu mütaleası gördüm 
Ye pek haklı buldum. Cemiyetin 
muhterem reisinden ben de rica 
ediyorum: Ayni miktar para ile 
isabet ihtimali pekala arttırıla
bilir. Şahsına 50) lira bile düJen· 
lerin bir iş tutup bu yüzden çek· 
tiği elemden kurtulduklarım du
yuyoruz. (20,000) ve ( 10,000) lira 
bir kiıiye düşeceğine 20 veya 
10 kişiye· düşmeli. Bu hem bir 
memleket meselesidir, hem de 
çok isabet, bilet satışı için eo 
iyi reklam olur. 

UzunklSprO 
Keraml 

Cevaplar1mız 
Tophanede Kılıcali Medrese 

ıokağında 6 numarda Mehmet 
Efendiye: 

Hasta olduğunz halde hasta• 
neden kaçmanız doğru değildir. 
Beyoğlu Züktir hastanesini beğen
miyorsanız lsanbul tarafında Cer• 
rahpaşa, Guraba hastaneleri var• 
dır. Bunlardan birine yatınız. 

* Anadolulu Ahmet imusile 
aıektup gönderen kariimize: 

Tramvaylara ön taraftan an· 
cak kadınlar, zabitler ve zabıta 
memurlan binebilir. Vatman bu 
noktada haklıdır. Fakat kendinizi 
haklı buluyorsanız alakadar ma
kama derhal müracaat edebilir-
•iniz. 

SON POSTA Kanunusani 9 

e Ba • s l I= 
Eski Eserler 

ez re· Cr re • ye 
i e ayyare Mekte in· 

Ya/ovada 
Yapılan 

r Hafriyat 

Büyü miye Karar Verdi 

Büyük muharebe esnasında, 
her devlette olduğu gibi, İngiliz· 
lerde de tayyare pilotları, eksik 
vasıtalarla nihayet liç ay gibi 
çok kısa bir müddet içinde ye
tiştiriliyorlardı. Fakat tayyarenin 
birinci derecede müthiş bir silah 
olduğu ve ehemmiyeti gittikçe 
artacağı anlaşılınca İngilizler mn
tarekeyi müteakıp hususi bir tay· 
yare mektebi tesis ettiler. Fakat 
kısa bir zaman sonra bunu da 
kafi görmediler, bu mektebi har
biye mektebinin esash bır şu· 
besi haline getirdiler. Tahsil müd
detini de iki seneye çıkardılar. 
Şimdi bir talebe evvelemirde 
harbiyeye girmekte, orada tah· 
sil müddetini bitirmekte, bunu 

Groenland Adası
nın 931 Kıraliçası 

Moda saridir, derler. Yalan 
değil. Bakınız A vrupalılan takli
den Eskimolar da her sene bir 
güzellik kıraliçası intihap etmiye 
başlamışlardır. Resimde gördüğü
nüz kız 931 güzelidir. Groenlant
ta halk yegane sanayi olan balık 
tuzlamasile meşguldür. Fakat ma
kine ile çahşılmaktadır. 

' 

lngilizlerin Tayyare 

Mektebinden Şimdi 

Senede 50 Pilot Çık

maktadır. Yakında 

İki Yüz Pilot 

Çıkacak 

müteakıp arzu eder ve be
deni kabiliyeti de müsait gö-

rül ilrse tayyare mektebine sıön
derilmektedir. 

Tayyare mektebi 11Cronwel,, 
büyük şehirlerin gürültü ha· 

yalından uzak, tenha bir köşede 
kiindir. Talebe burada eneli 
tayyarecilik hakkında nazari ma• 
lümat almakta, sonra tayyare 
motörlerinin sökülüp takılmalannı 
ve arızalarının bulunmasım öğ~ 

renmekte, ondan onra uçuş tec· 
rübelerine geçmekte ve en niha· 
yet te bir deni~ kaptaw gibi 
seyrisefer kaidelerini bellemek· 
tedir. 

İngiliz tayyare mektebi tale-

helerinin burada çok sıkı bir 
hayat yaşamakta olduklarım zan
netmeyiniz. VakıA talim ı:a~an• 
lan son derece ciddidir. Fakat 
talimi müteakıp talebe deta 
mükemmel bir ev hayab yaşa· 
maktadır. Talebenin kendisine 
mahsus odaları, banyoları, gazi
noları, kütüphaneleri, musiki sa· 
lonları, hulasa asri eğlence ve 
istirahat vasıtalarının hepsi 
vardır. 

Maamafih lngilizler bugilnkll 
vaziyeti de mucibi memnuniyet 
görmemişler ve Cronwel tesisa· 
bnı bırakarak mektebin yamba· 
şında yepyeni ve çok muhteşem 
bir bina inşasına karar vermiş· 

lerdir. 

Bizden Çok Uzak Memle
ketlerde Hayat Nasıldır? 
Şimal Kutbünde, Selamlaşma Böyle 

Burun Buruna Gelmekle Yapılır 
Şimal kutbünde bir yıldö

ntımü: Avrupalılarda olduğu gibi 

Eskimolar arasında da yıldö
nUmlerini tesit etmek adeti var

dır. Bu resimde gördllğiiniiz çift 
evlenmelerinin ellinci yıldönll• 
milnü tesit eden bir kan koca .. 

dır. Burunburuna vermişlerdir. 
Bu şekilde kucaklaşma, daha 

doğrusu koklaşma milli det• 
leridir. 

Kaçak et almayınız. 
Parça et almayınız 

Çünki hastalıklıdır. 

Asarıatika hafriyab fçin m&. 
zelerden Y alovaya giden he el 
dün fstaobuJa avdet etmiştir. 

Hafriyat, Y alovada Par 
otelinin arkasına isabet eden ar

~ manda yapılmaktadır. Hafriya 
f zemini bulunmuş ve bazı aübm 
l ve direk başlıklan meydana çı 
nlmıştu. 

Kazılan yerin eski bir ham m 
veya bir mabet olduğu tahmio 
edilmektedir. Bulunan sütun başı
lıklarmdan birisinde Bizans ar
ması zuhür etmiştir. Bu binanın 
aağ tarafındaki dağın kayması 
ve yürümesi ile altında kaldığı 

ve yıkıldığı tahmin edilmektedir. 
Hafriyata nezaret eden Müze

ler Müdür Muavini Arif Bey 
günll tekrar Y alovaya gidece 
ve yeni hafriyab tetkik edecek
tir. 

Çıkan lan asanatika ile Ya
lovada küçük bir müze teşkili 
takarrür etmiştir. Müze binasını 
Seyrisefain idaresi yapbracakbr. 
Bu küçük müzede Yalova civa• 
nnda çıkarılan asarıatika teşhir 
edilecektir. 

25 Milyonluk 
Bir Veraset 
Davası 

Briiksel 1 - Geçenlerde Nevı
yorkta ölen ve (30) milyon dolar 
servet bırakan Mis Ella Vend 
lin serveti etrafmda şayanı dik· 
kat hadiseler cereyan ediyor. 
Bu para, bu kadına meşhur 
zengin Gotlij Ven del' den intikal 
etmiş ve kadın, bu parayı hayır 

müesseselerine terketmişti. 
Halbuki Amerikan kanunlan 

beş milyondan fazla teberruat 
için varislerin nzasını almayı 

Amir bulunuyor. Şimdi 78 yaşınd 
bir kadın ortaya çıkarak Vendd 
ailesinden olduğunu ve (25) mil
yon doların kendisine verilmesi 
icap ettiğini iddia etmektedir. 
Dava henüz halledilememiştir. 

Beş Senelik 
Askeri Plan 

Berlin, 8 (Hususi) - Beş ee

nelik iktısadi plana müşabih 
olmak üzere Rus hükumeti bq 
senelik askeri bir plan, vücuda 
getirmiştir. Bu plAn, Kızıl ordo
nun da takviyesi ile milli müda
faa itleri için çalışan bütOn fab
rikaların esaslı surette inkişafım 
hedef tutmaktadır. Bu fabrikalar, 
bilhassa Ural ve Volga havzala-
nnda vücuda getirilecekle.ıdir. 
Aynca yeni tank müfrezeleri ve 
kimya levazımı temin edilecektir. 
Bu yeni kuvvetler, onuncu birer 
tabur halinde her fırkaya ilha 
edileceklerdir. 

Muvazza~ oriunun mevcudu 
daima ( 1) milyon olnrak muha~ 
faza edilecek, ihtiyat ordunun 
kadroları ise (5-6) milyon olarak 
tesbit edilecektir. 

Beynelmilel Taletebe lttiha
dmm Kararları 

Paris 8 - Beynelmilel Taleb8 
ittihadı İcra Komitesi beynelmilel 
bir talebe mUzesile, bir müteka
bil yardım müessesesi ve bir 
apor Ofisi vücuda getirmiye 
karar vermiştir. 



Haftada iki Defa Spor 
SPOR 

Peqembe ft Cumartesi Glaleri 
Çıkacak Spor Sayfalanmızı 

Okuyunuz. •• 

Amerikalılar Fillere Pelılivanlarımız 
• 

Oynatıyorlar Futbol Y ananlı ile 
Güreşebilir Mi? 

Yabrdakl ruim. bOcum 

'-ttuada iki filin topu tuta

nk lthlbirile yan.. kalk-

-· aaaterlyoT. 

At•tıdald reaimde de ka

le mubalızhft yapan koca• 

._ bir filin mlkemmel bir 

brtanpm sr&4ywanu. Fa

bt .-u da ikve edeliıa ld. 
Aaerikaldar. flllerla mlcla

fada çok becerikli oldup. 

.... battuıcla ... Wr •• 

............. 11ee .... .... ..... 
Amerikalılar ıpor ıeylrcilerini 

,epyeni Ye pek i•rİp bir maç 
leJteltinaiye muvaffak ohnutlar
clır. Fillere futbol oynamayı ta
&m ettiren bir Amerikalı hayvan 
mlrebbisi geçen gün ahaliye 
fillerden teşkil ettiği iki takım 
~daki maçı ıeyrettirmittir. 
Ahali hayretle fillerin insanlar 
ııöi futbol oyununun maksadını 
99 tarzı tatbikini kavradıklanm 

Avrupa Kupası 
ltaıyanlar iştirak Etmek 

istemiyorlar 

Yakında kayit muameleaine 
latam verilecek olan Merlred 
AYnlpa kupuma bu 1e11e ltalya

llllı ~ak edip etmiyeceii he
dz takanlr etme-ipir. Şayet 
IOn atınlere kadar h• reaele bir 
neticeye bağlanamazsa ltaıyama 

Glrq menJdllanm iki q
chr mef1111 eclea bir ..n ce-
nbnu, geçea puar - Fenla 
tiyatroemada ,.,.... merbest 
8lref mlabakalM•cla balar 
pi olduk. 

Dibaya llCrlaat Kini fampl
yona fDD Londoa ile Tlirkiye 
baş pehlivam Kara Alinin Hr

best gtireşte bqdafmanm tim
dilik doğra ohmyacail belli oJ.. 
du, denebilir. 

Eıki pehli.,anlanmız gibi yilz• 
deytiz gf)ibiyet IUaidile burada 
Avrupaya ıanderilecek pehlivan 

.,, herhr ide pazar akp• gard6ğü
müz güreşçiler içinde mevcut 
değildi. V alal pazar glnl br
plapn peblivanlarimm içinde 
baş pehlivan Kara Ali yoktu. 
Fakat Kara Alinia de serbest 
glreşte pazar giiDti gftreşenler

den pek Gstün olmadığını, Kara 
Aliyi görenler temin ettiler • 

Bununla Türk pehli•an .. 

gimGflerdir. 

Bilhausı mlldaffada fevkalade 
bir kabiliyet ghteren fillerin 
kaleci mevkiinde duranı m&tead· 
dit tlltleri ayağile çelerelc, bazan 
Usttlne yatarak kurtarmıfbr. 

Fillerin yalnız hllcum hattı 
fena oynamıfbr. Rakibile top 

ayagında Y&rlfBD bir fil hazan 
topu ve maksadı unutarak yanın· 
dakile yanşa başlamı, Ye top 
açıkta kalmışbr. 

Fillerin futbol takımının bi· 
zimkinden bir farkı da bildiğimiz 
futbol takımlaruıda olduiu gibi 
on bir filin oynamamuıdır. 

Dünyadaki fil adedi iman 
adedi gibi olmadığı için fil fut· 
bol takımlan llçer oyuncudD 
teşkil olunmuştur. ikisi muhacim 
biri kaleci oymyan fil takımlan
nm g6rdOğU raibet üzerine fil 
takımını yapan bayYan mtirebbiü 
fut&oeu 6DeriD adedini artbrmı• 
ra ft mn.Hakalannı sıklqtır
mıp karar vermiştir. 

larınm kıymetsiz olduklarını 
söylemek istemiyoruz. iki hafta• 
hk hir idmanla hiç bilmedikleri 
serbest güreşi vasattan iyi bir 
derecede tatbik kabiliyetini gös· 
teren Ttirk pehlivanlannm fıtri 
i&tidatlan muhakkakbr. Yalnız 
Londoe gibi çok tecriibeli bir 
cihan ıampiyonile brplqmak 
için, uzun mliddet .-best glreşi 
uatalanndaa ağrenmek lmm 
gelclijini lrabal .._emiz lazımdır. 
Bizimkilerin kuvveti nekadar 
fazla oluna olsun daha bir iki 
aene hazırlanmadan Y unanh ile 
lrarşılaımalan doğra olmaz kana· 
atimleybı. 

Baı lhıe kadar ihmal edilen 
serbest gtlrefin bayfe bir iddia 
ile başlamıı olması lehimize kay
dedilecek mnhim bir noktadır. 
Pazar glnll gardüğümUz pehli
vanlar bir iki aene içinde eaki 
pehlivanlanmm hatırlatacak fevka
IAdelikleri gösterebilecek milli 
bir istidadumzı, serbest ~e 
olan illtidachm111 belli etmif el
malan itibarile luJmetlidirler. 

lnglltera • Cenubi Afrika 
Tvickenltam ıehrinde lngil

tere • Cenubf Afrika miDt rugbi 
takımlara arumda yapılan maçı 
Cenubt AfrikahJar O· 8 kazaa
mıılardır. Ma~ ('TO) bin aeyirci 
bulunmllflur. 

Guetemls ptlu .... pwfeaM w ........ 
te•I cialerf •~ a... luıftMa lld .,_ ..,,_ ..,..ct.c.ktlr. 

Putembe ~ •1*' ..._.. t111117a .... 
hareketlerlDI, aemleket sper hlcllMlerl.t ...,., ...... 
Cumartesi uyf ... daı C... chkll ....... 
tahOlbın balaeabıms. 

Taksim Ve Kadıköyünde 
Dün Yapılan Müsabakalar 
İstanbulspor, Dün Beşiktaşın Karşısında 

Feci Bir Ma2liibivete Uğradı 

Bqtktq ........... ._. mapM. bir enıtaataM 

Düa bir taraftan Bqildat - bim maçı bqladı. 8efiktat•h
İatanbulapor nwpmn ehemmiyeti, kuvvetli kadrolarile, yeni ..-
diier taraftan bavaam ghel mubac:imleri Hakkı ela dahil .. 
olması atadyom tribllnlerine epey rak aahaya çaktılar. 
bir blabahk topl&IDlft pek 16- latanbulaporlular da yal Wr 
a8k sidea lik maçlan biru cu- oyuncuya tealbe etmek icia 
lu11111 gibi oldu. SaWaattiD Be,l -t ~i& ko,. 

Birinci maç Befilmt • fatanbul- muşlardı. O,ua bat1ar hapwtz 
apor ikincileri aruuıcla idi ve Be- Sal&battia ıibi bir OJUDCUUD aÇt
ıiktq ( O - :! ) galip geldi. p konm•l'IMlaki hata be&ll 

ikinci maç Beykoz • Anadolu oldu. Fakat buu l.tubulaporia-
ikinci takımları aruında oyaandı. lar nktinde taıhih edemedil& 
Beykozlular gllzel ve hAkim bir ilk hkum Latanbulapor t.-
oyunla Anadoluyu ( O - 5 ) ka· rafıadan açıldı. Ba lıiicum11 .... 
zandılar. Üçüncn maçı Beyler· kabil hücumla Dl'fllıJBD Betill-
beyi ile Tokkapı fİ)t mlAbabm laf mahacimleri üçiiDcü dakik .. 
olarak oynadılar. da Eıref vasıtaaile ilk gollerilli 

Topkapddar nkiplerini ( 8-1 ) kaydettiler. Bu ,::: ..,. bir 
yendiler. mllddet oyun ulaporlulae 

Bu maçtan 80Dra Beykoz - A- na azami aayreti aaJeaİllde Be
aadola birinci talnmlanam oymau fiktaı 111a1f •hama illtikal eUL 
batladı. Fakat b• tazyik çok devam ecle-

Bu oyunda genç elemanlardan medi. Hakimiyeti, dCkı Ç'-k dbo 
teıkil olunan Anadolu hatları çok tün oynayan Befiktaflılar ele .a. 
canlı Ye girgin b·r O)'Ullla Bey· dılar. Ba mac1a Hakka ~ 
kozlalan hayli 11kqbrdılar Betiktat ıolld atb ve .b~ 

Yalnız tecrtlhe.iz olduklana· IOGl'a biriDCi laaftaJlll (2-0) -_. 
dan &ol çıkaramadılar ve neti- yeti.endi. 
ceyi ( O· 1 ) kayhetmif oldular. lkiac:i .-re,e bWI olclap 

Bw maçtan ıonra gllalbı mi- kadar fala sol yapma ••' Mı ,.iue iki laWçreB talnwm daveti 
aabrrerdir. ======-::ı-====ı1-=---------=-=--=--~-=--=-----==--==--==-== -...,.. lrsr! '•ti"- bqmnda 

Ba suretle bu MDe Merkezi 
A9n1p9 kapama Çekoslovakya 
Awabuya, llacarima we lniç
renia ikifer kuvvetli talaau itti
ralr etmif olaeakt.r~ 

Bir Boks ŞantpiJORI 
Nevyork, 7 (A. A.) - Ağır

ııklet cihan şampiyonu Max 

Schmeling unvanım eski orta 
ııklet eihan ıampiyonu Kfiçük 
Walkere ~ mOdafaa etmek 
IÇID yann bir muka'felename 
imzalıyacakbr. 

Valker, lngiliz libresile yQz 
altmat libredir, boJU ~ kadem 
iki puatur. Mu. Schmeling ise 
iki ,UZ libre sıkletinde ve boyu 
alb kadem lair pastar. Ma~, 21 
tubatta Miamiele J•~hr. 

lngilterede binicllfk •poru, nailU ıporların • ba1111da l'~llr. At merakı " at aporu orada htbolden daha 
tOmullO bir mahiyet almıttır. Orada bGtln -zenp aileler ,edlclea 1etml.. bdar ata binerler, mü•bakalara 
lftirak ederler.Inıilterede at yarıta yapalanyan iaftqa hemen hemen hlt teucllf edilmez. Re•m• iyi dikkat 
edenenb erkelr kadar kadın n çoeak ta rfrlr•lnlz. 8iMe SlpaM o..,... .. ,....m. paJ baıhyn ba •ueketfa 
llerflemeal •emleket laeıabıaa ltlytllr Wr ..... eıfnakta.. 

............. mldafaw .. 

..addet tall-~edemeA T .. 
retldltler, o,...ı.t .,_da _,.p .. r·whklar ~ 
Fn•ea 8'lzel OJIUJllll Bqild~ 
lallc:ma hatb rakiplerinin bu zayal 
dakikalariaclm adamakılh istifa. 
de ettiler. 

Hayati aırf kendi gayretile 
bir rol düa yapb. Bu lçOndl 

folda sonra iyice bocahym 
Spor mlldafauanı merkez mm

hacim Hakka dardftncii golle 
deldi. 

Bn golden aonra Bepıctqh 
Şlkrl hakı1caten ustaca bir h
tinci golle, aeyirc:ilere wi eppea 
Din nasıl yapalabileeefinl ghte
rerelr aHa.tla11dı. Bu "eşinci goltl 

ı albna daha ...... da yediucl 
pi takip etti. 

( De•amt 11 lael •Jfacla) 
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Lakin dönmek lmk5ni yolthı. 
Zorlu Dedenin emri yerine gel· 
mek lazımdı ve artık hayat, ge
ride değil, ilerde idi. Koca Ye
niçeri bunu düşilnerek bir daha 
içini çekerken gözüne Usta Bo· 
Lor ilişti. Yabudinin salıntılı va· 
ıiyeti güldlirücll ve acındırıcı 
bir ıeydi. Şimdi Baki, güzel 
Edirnenin hicranım uyutmak için 
çıf ıtla eğlenmek istiyordu. Bu 
fikirle atını onun üzerine silrdü: 

- Bre Bohor, diye haykırdı, 
ciride hazır ol l 

f, Cirit l.. Bu kelime, Kenan 
ellerine varabilmek için Mısırdan 

1 çıkan Beni lsrail kafilelerine ne• 
kadar meçhul ise, Usta Bohora da 

1 
okadar yabancı idi. O kafileler 
ıillh kullanmayı, barbetmeyi •e mefkdre uğrunda &lmeği öğ· 
renmek için btm kırk ıene çöl· 
lerde uğraşmışlardı. Nihayet 
1ürekaizliklerini yine beraber 
götllrerek, dünyalarını değiştir-

\ mişler ve sillh kullanmak vazi
fesini çölde doğan yeni nesle 
bırakmıtlardı. Usta Bobor, Mısırlı 

laraililerin rubiyetini taşıyordu. Cirit• 
1 le, tokmakla, mızrakla ahşverişi 
yoktu. Bu sebeple Baki Ağanın 
narasından fena halde ürktü, abn 
yelelerine sarılarak bağırdı: 

l - Medet gelin hanım,medetf 
'Baki Ağa canımı alacak! 

Usta Bohor, ustalıklı bir is
ltimdatta bulunmuştu. Filhakika 
lkafil• içinde onu Gülsümden 
lbaşkaıı kurtaramazdı. Niteki'11 
!Gülsüm de, bu yanık yalvar.ışa 
l kayıbız kalamadı. Kahrın başını 
[çevirip Baki Ağaya yalvardı: 
f' - Miskine ilişme Ağa, ya• 
11ktar. 

Neşeli delikanh, gülümsiye
rek durakladı: 

- Kifir çıfıt, dedi, iyi kalkan 
buldun. Yoksa seni rüzgara kapıl
aııı yaprağa çevirirdim! 

Ve birdenbire Bohorun ara· 
tanna nereden kabld1ğını anla
mak merakına kapıldı : 

- Senin, dedi, yüreğin cllce
dir amma dilin uzundur. Hele 
yanıma gel de fU kıssayı anlat. 
Sen kande idin ve bizi nice 

!buldun? 
~ Bohor için, at Ustfinde hikAye 
l•öylemek kızgın fırın içinde prkı 
1 c kumaktan daha ağır bir ıeydi. 
I J.~akat Baki Ağayı kızdırmak ta 

1 tehlikeli idi. Binaenaleyh - elleri 
} yine abn yelesinde • Yeni çeriye 
1 yanafb, gasyan eder aibi bir 
.. •esle kesik kesik anlattı: 

- Meyhaneden ürküp 18VUf· 

muştum, bir han köşesine ıak
lanmııbm. Orada sizin asılaca· 
fınııı duydum, büsbütün llrktüm. 
Çünki hizmetinizde bulunuyorum 
diye beni de asmaları mümkUndil. 
Bir gün sonra zindandan kaçb· 
fınw işittim, Urküntüm çoğaldı. 
Bu sefer, sizden korkuyordum. 
Meyhaneyi bırakb~ım için bana 
kızabilirdiniz. 

Artık ne handan çıkıyordum, 
ne hancıya görünüyordum. Allah 
biliY.orya, korkudan iştiham da 
kesifmifti. Ağzıma su bile koya-

Baki Ata uıta Bohoru 

mryordum. Maksadım lstanbula 
aavuşmakb. Bir gün size rastla· 
yıp suçumu bagışlatmayı, ogilne 
kadar uzaklarda bulunmayı kuru
yordum. Fakat dizlerimin bağı 
çözllldüğü için kapandığım yer-

korkutup duruyordu l e 

düşünmilşlerdir. ipe asılı bir 
adamı kurtarmak için akınlar 
yaphrmışlardır, hücumlar tertip 
etmişlerdir, cellitlan vazifelerin· 
de ihanete eevketm~lerdir. Fakat 
"zulümden kurtuluş,, keyfiyetin· 

den çıkamıyordum. Dün akşam, 
hancı odama geldi. Beni bir 
dervişin iıtediğini söyledi. Gör• 
miye lilyum yoktu. Gelen adamın 
size kırk bin flori, bana da 
bostancı dayağı ikram eden 
seyyah olduğunu anlamışbm. 
Bu karışık işli Dervişin beni 
nasıl olup ta bulduğuna ıaııyor• 
dum. Lakin saklanamazdım, 
çıkmıya mecburdum. Terliye tcr
liye yanına gittim. Ne olsa gUn 
görmUı adam 1 Halimi anladı, 
iltifat etti. Sonra ban kapısında 
duran liç eşeği gösterdi, " Bun· 
lara şarap yüldeteceksin, nevale 
dilzeceksin, filan medreseye ge· 
leceksin " dedi. Elime bir kese 
çil akça tutuşturduğu için lam, 
cım diyemedim, emrini yerine 
getirdim, sizi do o medraede 
buldum. 

( A.rkaıı •ar ) -----
Çankında M. F. B•gef•n· 

diye: 
Beliğ mektubunuzu derin bir 

hazzile okudum. Tarihi romanlar 
hakkında yürüttUğünilz mütalea
lar, tamamen doğrudur. Fakat 
"Şen Gönül,, de müdafaa etmek 
istediğim tez, pek başka türlü 
tahmin buyrulmuı olduğundan 
verdiğiniz hükmün tadilini rica 
edeceğim. Bendeniz, bu eserimde 
kabadayılığı, kahramanlığl müda· 
faa etmiyorum. Hurafelerin kıy· 
metsizliğini ve o hurafelerin ne
gibi tesadüflerden, tertiplerden 
doğup saf ruhlarda yer tuttuğu
nu göstermiye çalışıyorum. Tiple
rimin yiği~ olmaları, her Türkün 
öyle olmasından ileri geliyor. 
Ben kahraman Sipahileri başka 
türlü tasavvur edemem ve tasav· 
vur edilmeaine do mütehammil 
olamam. 

Demek ki eıerin sıklet mer· 
kezi baıka yerdedir. O takdirde 
sipahilerimden, yeniçerilerimden 
heyecanlı hamleler, harekerler 
beklemek doğru olamaz. Onlar, 
tabii yürliyorlar ve tabii yaşıyor
lar. Maamafih bu heyecan bah
sinde de zabalinizden biraz farklı 
dUşünUyorum. Ben, vakıaların 
şeklinden değil, ruhundan teessür 
duyulmasını isterim. Bir mazlu
mun haksız bir cezadan kurtul
ması tahassüs için, teheyyüç için 
kafidir. Böyle bir hadise. hiza· 
tihi muazzamdır. Çünki zulmün 
inhizamı, hakikatin zaferi demek· 
tir. O mazlumu velveleli surette 
kurtarmak abestir. Filhakika 
Aleksandr Duma, Mişel Zevako 
gibi muharrirler, başka tlirlü 

deki inceliği baltalamışlardır. 
Bendeniz onJan taklit etmedim 
ve edemem. Lutfen teslim eder
siniz ki, görmek kadar sezmek te 
heyecan verir. 

Eserimin birkaç cepheden tah
Jili sıruında eda kabiliyetsizliğine 
de telmih edip etmediğinizi liyı-
kile anlı yamadım. Fakat o nok· 
tayı teırih etmeği faydalı buldum. 
Malfımn Alinizdir ki, bediiyatta 
ilham ve eda ön safta gelir. San'-
atkir, (Artiste) ile hünerveT (Virtu
oae) arasındaki fark ta ilham ve 
eda keyfiyetlerine istinat eder. 
Kiinnt huzurunda kUçük bir ve
sile ile yüksek bir heyecan hAsd 
etmeğe müstait olanlar san' atkar
dır ve bu heyecan kabiliyeti ilham 
kaynağıdır. San'atkarın beyecam 
alelAde fanilerin tahassüsab gibi 
kısır kalmaz, mutlaka bir eser 
doğurur. Bu esere, bedü kıymet
ler itibarile, en mDmtaz ıekli ve
rebilenler hünerverdirler. Bu kud· 
rete "Eda" Expression" diyorlar. 
Bendeniz ne san'atkirım, ne de 
- Hqa ıümme haşa - hünerverin. 
Sadece muharririm. Şukadar ki 
tarihi romanlarımda, içine girdiğim 
asırların kostlllmünü takınınm.Diğer 
yazılarımda da tabiati ve hakikati 
kendime kılavuz yaparım. Nite
kim bu tefrikada da Gülsüm 
Hanımı on birinci asrın kızı ola
rak yaşabyorum. Ona Amerikalı 
bir Mis tuvaleti yaptırmıyorum. 
Diğer eşhasım da öyledir, kendi 
zamanlarının adamlarıdır. Bu 
itinanın, bu ihtimamın m6kifah 
sizin gibi kıymetli vatandaşların 
iltifatıdır. İftihar ederim. 

Eserde hazan sadet haricine 
çıkıldığı hakkındaki intikadınızı 
kabul ediyorum. Lakin insafınıza 
müracaatle soranın: Sadet harici 
görilnen satırlar, hep birer feryat 
değil midir ve bir muharririn 
sırasım bulunca inlemiye hakkı 
yok mudur? (Şen Gönül) de ve 
diğer eserlerimde yaptığım istid
ratlar, tekasüf etmiş elemlerin 
sayhalandır. Onları yersiz bulsa
nız bile lüzumsuz görmemelisiniz. 
Kuvvetle kaniim ki İbni Kemal 
höcresinin bugün mevcut olma
ması, benim kadar sizi de mü
teessir eder. Çünki o böcreyi 
yıkmak, tarihi sakatlamak gibi 
bir ıeydir. işte ben, buna müma· 
sil yolsuzluklara işaret etmek 
istiyorum. Mazur değil miyim? 

Eserime gösterdiğini::: büyük 
alakadan dolayı teşekkürlerimi 
ve bilvesile hürmetlerimi takdim 
ederim efendim. 

"Şen GöniilH muharriri 

KAnunusard ~ 

uhran, Garbi Anadoluda 
Evlenmeleri Arttırıyor 

İzm~rin Ubeydu lah Efendisi Hakkı Bel 
"Tasarruf, Evlenmekle Kabildir,, Diyor 

(Baş tarah t inci sayfada) 

kazanan bir kimse de ayni sağ· 
lamlıkta bir yuva kurabiliyor. 
Size daha garibini söyliyeyim : 

Şimdiki gençler iktısadi buhra· 
na karşı koyabilmek, israftan ka
çınmak için evlenmek mecburi· 
yetinde kalıyor. Bir genç, bekar 
olarak ( 160) lira maaşla zor ge· 
çinir. Çünki akşam olduğu zaman 
o genci evinde meşgul edecek, 

Tütün 
• 
inhisarında 
Teftişler 

Maliye Müfettişleri Tntün ln
hısarındaki teftişlerine devam, 
bir kısım işler üzerinde şube 
müdllrlerinden bazılarının malu
matına müracaat etmektedirler. 
Bu arada idarenin (Müller) fahri· 
kasandan satın aldığı (400) bin 
lirahk makine mubayaası da tet• 
kik edilmektedir. T abkikabmıza 
giSre idare, Milller fabrikasından 
makine mübayaasına karar ver
diği zaman, diğer bazı firmalar 
da idareye mllracaat ederek 
ayni ıeraiti haiz makineler için 
daha az bir fiat teklif etmişlerdir. 

Fakat idare meclisi ayni mo
delde makine almıya karar ver-
diği için diğer az fiatli makiııe
ler alınmamışhr, Müfettişler, 
teftişe idarenin veznesinden baş· 
lamışlar, ve bütün şubelerin mu
amelAbna teşmil etmişlerdir. 
idarenin muhtelif zamanlarda 
sattığı tütünlerin değer fiatile 
sablıp aablmadığının da tetkik 
edileceği söylenmektedir. 

Mülga B şubesi tarahndan 
928 - 9'l9 ıenesi zarfında tüc
cara satılan tlltilnlerin de bu 
meyanda olduğu tahmin edil
mektedir. 

Boğaziçi Seferleri 
Şirketi Hayriye İdaresi Rama

zan m6nasebetile, her sene ol
duğu gibi bu sene de Boğaziçine 
gece seferleri tertip etmiştir. 

Bugtln Akşam Saat 21,30 da 

İş Adamı ·ınınım. BWDIYf.SI 

Yazan: o. Mi K~ m ~K 
rabeau. 1111 1111 
Tercüme eden: 
Reşat Nuri 
Yakında: 

ENlNDE 
SONUNDA 

1 1111 

llllllll 

evine baglıyacak bir vasıta yokttl 
Akşam olduğu zaman evine döll' 
miyen kimse hariçte birçok 
masraflar yapmak mecburiyetiodt 
kalır. 

Halbuki ayni genç evlendiktdl 
sonra, işinden çıkar çıkmaz eviol 
döner. Dışarda sarfedcceği para1' 
evine sarfeder. Bu asırda tasarrd 
evlenmekle kabil oluyor. ,, 

Adnan 

Barut Şirketi 

Fesih Ve Tasfiye işleri 

Tetkik Ediliyor 

F esib ve tasfiye devresin• 
giren Barut ve Mevaddı İnfilakiyf 

Şirketi Umumi Heyeti fevkalAd• 
bir içtima aktcdecek, hissedar' 
)arının reyini alacaktır. lçtid 
bu ayın yirmi dördnnde yapıll' 
cak, fesih ve tasfiye meseleleri 
mevzuu hah.solacak ve tasfi1' 
memurlan tayin olunacaktır. 

Diğer taraftan Av Ye Roveld 
Fitekleri Şirketi de ayni tarihti 
f esib ve tasfiye işleriııj göriişm~ 

üzere hissedarlarını f eYkallde bit 
içtimaa davet etmiıtir. 

Tıbbi Maddelerin ithali 
Son neşredilen ithaJAt karat

nemesi ve listeler mucibine' 
bbbt maddelerin memlekete it
hali için Sıhhat Vekiletindd 
müsaade almak lazımdır. Veki
let, bu hususta aJAkadarlara glSll" 
derdiği bir tamimde, harice ti' 
pariş verenlerle malları gilmrDI' 
gelen tacirlerin Vekllete mllrl' 
caatlerini, istidalanna f atural.
nnı da raptetmeleri IAzımgeldi' 
ğini bildirmiştir. 

ASRI SiNEMADA 
CANLI CESET 

Bugiin ve yarın 
Saat 16,30 matinelerinde 

Fev~ı;1'de B a 1a1 a ika 
ile san'atklr muganniyeler ir 
tirak edeceklerdir. 

TERMOJEN 
THERMOGENE 
Upa, yakı, merhem ve aair 

ilaçlar yerine f aideli bir aurett• 

kaim ve mehazırdan aridir. 

Botun eczanelerde satıhr 
~ 

Buakşam:GLORY A SiNEMASI 
HUGUETTE EX DUFLOS ve ROLAND TOUTAlN'I 

GASTON LERROUX'nun meşhur zabıta romanından alanmış 

SiY AHLI KADININ KOKUSU 
Filminde görmek ve alkışlamak için gidecekleri istiap etmek 

içiu çok küçilk olacaktır 
ilaveten FOX halihaı.ır dünya havadisleri: 

Menfada bulunan sabık Kaiıer ile mülakat 
Yer1erinizi tedarik ediniz 

( SARJ ODANIN ESRARI ) nı görmiyenler için bu film 11 pazarteıl 
12 Salı, 13 Çarşamba, 14 Sertembe. 16 Cumartesi günleri ıaat 14'30 

seanslarında gösterilecektir 
Temata~iran, ayni biletle aaat 16,30 ıean.sJarında " Siyahlı Kadanın 

Kokusu " filmini dahi görmejte hakkı olacaktır 



YILDIZI 
Holivuta Nasıl 

Yıldızlar 
Kaçtım -

Rualann Filomuza Tecavüzü Kurban 
Bayramımn Neşesini Kaçırmışb 

Ah. Bu lngizler Ne Dessas, Ne Kurnaz Adamlardır! 

Arasına Nasıl Karıştım? 
------trl------- v AZAN: Selma Z. 

Ben bu 'llluamlli'ayı halletmi· 
ye uğraıırken, Çang geldi ve 
Allah razı olsun, meseleyi laal
letti. Mejer, o gtbıkl rollm
de, Kontun bana 11k mk, 

- Mariyu.. Martf •• 
Diye hitap etmesi ve kaza.. 

nan da o esnada vukua gelmesi, 
oradakiler berinde bir tesir yap
IDlf ve bana bu IAkabı kaundır
llllf. 

ıeçiyor ••• Memnunum. Muhitimiz· 
deki herpyden ve biihaaa ha-
yattan. çok memnunum. Y almz 
mtlteeaair olduğma ltiqey Yar. 

O ela; Holiwta gitmek mem
nuiyeU ••• Çang, buna kat'iyyen 
razı dejil. Birkaç defa, atici· 
yoya gidip arkadqlan s&"mek 

ZIYA ŞAKIR 
Her lıalclu malı/rızdrır 

-195-

Abdiilhamidin bugilnkli a&z· 
leri, biraz uzunca ıllrmtıştD. 

Banlum içinde iki mlhim nokta 
ardır ki bunlara aynca işaret 
etmiye mecbur oluyorum. 

Birincisi, Almanlarla Fnu111Z· 
lan btntbrmıJa tqebb&a etmesi. 
Ba nokta hakkında eter ilerde 
baza Yesaik zuhOr edene, cidden 
.., .. dikkattir .. 

Alll elaemmt,et verdiğim ikin-
• el nokta,. rellnce; bu da ( Ru 

Çan Nikola ) dan beMederken; 

Demesidir. Abd&lhamidin hu 
.&ileri, bana çok garip geldi. 

Om, ehaıae halini alan zulmtı 
ft 111iidaresi ile bu sizler ara· 
mada çok hay,rete pyan bir 
tezat yok mu?. 

28 Ey161 '39 
11 T. eww1 914 

Bup (Y avm) ve ~dilh1 De 
.... torpitolar Karadenize çak-
mak kere sarayın &nlnda pçti 
Bunlar, fildea kaybolUDCIJ& ka· 
dar Abcllilamit dGrblnle seyretti. 

U T.enel 111 
14 • tH 

Abdllllıamit bugtbı uma usa
.taya muhaliflerclea baı.etti. Di
JOI" ki; 

'~liPı······-·· ..... ht ~ ..... 
lar, zanned .,_... 

kiti kadar var.Fatat --~ 
ki bitin bunlar, in~.,.,... 
ne O)'Dl)'aD adamlardır. Alı ba 
Lagllizler •• ne deuu, ne kurDa 
·~!erdir. 8akpgıza ( ffidiy ) 1 
~ .. Juale ....... ki, 
za•alh ad...p bir tirli 
Mıura ricleliliJW. Eter bu 
meselede lngilizler ~ çalw-
lana, netice hepimi& tçia- çok 
..W. olur. Allah, lrep'snfda 
encam. ha:,.r eylesla.. Bir 
taraftan milleti, dijer taraftan 
tla •cıı ..... .....,onu& 

Bakalım, biz ne yapacajaz? 
Elimizde, avucumuzda bir şey 
kalmadı. Çoluk çocuğun hali 
ne olacak?.. DGşUndükçe insa· 
nın tilyleri llrperiyor. 

Abdülhamit birdenbire a&zD 
tebdil ederek: 

- Bakalım.. Şimdi blltlln 
tlmit, ( Almanlar ) da kaldı. Eğer 
onlar ıalebe ederlerse bizim için 
biraz feralılamak imkinı hlld 
olur. Olur amma, o zaman da 
( Alman tahakkllmil ) albna gir
mek tehlikesi •ardır. 

Diye sözlerine hitam verdi. 

§ 

Abit Ef. DİD vlicuduna bir 
kqmma arız oldu. Geçici birfey 
oldujuna dair doktorun teminat 
ftl'llleaine rqmen Abclnlhamit 
J)De haZı tedbirlere teveeslil etti. 

l?T....-ıent S3t 

• .. 914 

Buglbı kurban bayr... idi. 
Herkes, neşeli hir bayram reçir-
miye hazırlanırken gazetelerde 
intişar eden reımt bir teblii, bu 
neşeye bir darbe indirdi. Bu 
teblli de ~aradenizde bultınan 
..... R.ıan. :.vlz. ...... 
IİDe bmaen fllomuzun ela ...._. 
a PÇtİjİ ft Ru &IOIU ......,.. 
clerek bir toııpitoyq gark ft ba
lllarım ela tahrip eylediji ) ,... 
sdıyerclu. 

Abdlilh..mt, b8 laalJeft ~ 
tecle okur okumaz, fftbllde 
telif etti; 

- Demek ki, korktupma 
utrachk,. işte, bu (harp) tir. 

Dedi. Kadiaefeadilerle ve 

...,aydaldlerle pek nepsiz bir 
larette bayramlafb. 

tanlar ve (ikbal) ler çaktı. Arala· 
nada ktlçik (nltan zade) ler de 
g&iilDyorclu. Matat olan merasim
le karşılandılar. 

Sabahtanberl Jıeyecanla pence
reden pencereye dolqan, karti 
sahile çemlmif olan dllrbtbıla 
Galn.den aynlaaQJaa Abdlilhamit, 

misafirlerini b8Jtllc alODda kabul 
etti. Ruim Beylia refikua, yine 
kontrol ftZif..W ifa ediyordu. 

Misafirler, -.ı bete kadar 
kaldılar. Giclerlerkea. .. iki 
taraf ta mllteeı heli. Bugln Ab
dllhamit tonmllril• fula alaka
dar olda. Onlari birer birer lm
c:aima alarak 1pt8, ıevdi, ve 
hepsine de ayn ayrı hediyeler 
verdi. 

(Arkan •ar) 

Mister Çaap IOl'dum; 
- Peki ......, bUDtl m nere

den biliyonunm?. 
- Kazama erteei gtbıl çakan 

gazeteler, kaaadaiı babaederler
ken b•u da yuauflarch. 

Sinema hayabna sirenlerin 
he,.ı birer mlatear isim lmllt" 
mılar. Bu, •fi ,akan umumi 
bir lclettir. Halbaki hea bana 
l8zaa ............. Ne tuWbr 
ki, benim ....... alrmedijim 
biqeyi batblan J&PIDlf Ye benim 
haberim olmadan bana yeni bir 
iaim kazandmnlflar.. Ne ile, bu 
da, bu hayabn bir habrua olaun.. .. 

Hayabm, gazetenin yazdığı 
P,i cidden aakin ve dilpeclilz 

Resminizi Bize . .. 
Gönderiniz, .. 

Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
146 HAFİZE MUSTAFA H .. ; 

,... Zeki ve alay
crclır. Ne.pini 
...... Dyl 
..... Fiil ft 

...... tıerile 
badialancli
rir. AJ...
dejldir. Gir
ıialik ..... 
lmlpahkp 
terir. r ..... 

liği n iDtisa• aner. • IGF.RASlll 
BEY ; lnti-

iatedijhai Çaag' a .a,leclim. 
En ~nçilk arzumu bile der
hal yerine getirmekten bliylk 
bir ıe•k duyan Çang, bu .azle. 
ri:m1 reddetti. Faı.t naaal ?.. Ôy 
le iacelikler, lyle glce fitmiyea 
tatlı tahakkümlerle ki .•. Ah Ya· 
rabbi, bu adamın her halindet 
imanı büyüliyen Pli bir kuvvet 
var. 
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• 
Nakleden: H. R. -56- Yazan: Emil Lııdviı 
- Kızım Doktor: Semi Ekrem• -

Harp Aleyhtarı Alman Başvekili, 
Harp Bertaraf Edilemezse ... , Diyordu 

DördüncO. teklif: Grey b.a 
defa Sırbistanın ce.·abmı esas 

ittihaz ederek üzerinde mtlzake
rat icrasını teklif etmişti. Alman 

Bqvekili Bethmann kliJdı e'fiıip 
çevirdi: 

- Ne can sıkıcı ıey, dedi. 
Ne yapmalı? Ve Awıturya ıefi· 
rine işi öyle bir tarzda anlatb ki 
Sefir Viyanaya ferih •• fuhur 
şu telgrafı çekti: 

- .. Alman hUkiimetl hnlisa
ten temin ediyor ki, vaki olan 

teklifleri kendisi kat'iyen Uzerine 
almıyacaktır. Bunların nazarı dik· 
kate alınması lazımgeldiği mllta
leasmda değildir ve bunlan bize 

mücerret lngiltereyo hürmeten 
iblağ etmektedir.,, 

Avusturya sefiri telgrafında 
bu mütaleasına şu suretle devam 
ediyordu: 

- " Netekim Almanya lngil
tereye her münasebetle resmen 
beyan edecektir ki, Avuıturya • 
Macaristan nezdinde bu kabil 
müdahale taleplerine zahir ola· 
maz. ,, 

« 
Alman Başvekili Bethman'ın 

ayın 27 sinde hissiyat ve efkArı 
ne olduğu malumdur. O gün 

gece yarısı Viyanaya çekilen 
tefsir telgrafı bunu göstermiştir. 

Fakat işte bu sıralardadır ki 
Almanya Hariciye nezaretinin 

kiin olduğu şu Wilbelmstraa· 
senin Derebeyleri hakikati 

farketmiye başlamışlardır. Bunu 

da Lichnowskynin müheyyiç bir 

telgrafına borçludurlar ve bu 
telgrafta şu deniliyordu: 

- " Harbe bu şerait dahi

linde girilirse, İngiltere aleyhi· 
mize yürüyecektir. ,, 

Bu telgrafı aldıktan ıonra 

Başvekili Bethmann, Avusturya 
Alman Başvekili Berhtoldü körü· 
körüne tutmanın tehlikelerle dolu 
olduğunu takdir etmiye başladı. 

Fakat kuvvetle ricat edecek 
yerde Viyanadaki sefirine, bir 

konferans inikadı reddedildik
ten sonra lngilterenin şu ıon 
teklifini de kabul etmenin 
imkansızlığını ve çünktı bu tak.-

dirde bütün dUnya nazarında 
harbin hakiki müşevviki olarak 

görüleceklerini ve bunun mem· 
leket dahilinde de vaziyetlerini 

tutunulamaz bir bale koyacağını, 
halbuki kendilerinin harbe icbar 

edilmit görünmek mecburiyetin
de olduklarını, binaenaleyh mu· 

tavas!lıt rolünü ifa hususunu 
reddedemiy~~"lerini ve bahusua 

Londra ve Parisin P.ou•~ı 
ü7.crine müstemirren tesir icra 

eyle~iklcrini bildirmekle iktifa 
et miştir. .. 

Dikkat ediniz: Alman Başve· 
J..;:i sadece ''görünmek mecburi

> dinde olduklarını l " söylüyordu. 

- r 

Viganaga geler11k imparator Sari' a beyanı tebrikcit eden 

Arnaoııt Meb'us hegtJti 

Bu, diplomasinin güzel bir çiçeği 
idi. Evet güzel çiçek, fakat şif· 

renin gölgesinde uyuyup büyü
dükçe güzel... Y alnı:ı tarih bu 

riya ormanını baltalayıp o saba
lan güneşin feyyaz ve har şua-

atına aksettirince hemen çüril· 
yllp taaffün eden bir çiçek!. .. 

Alman Başvekili İngiliz tek

lifini, redde mahkum bırakacak 

düzenler içinde tebliğ ederken 

bu suretle Almanya ıçm 

bir beraet mazbatası hazırla

dığım zannetmişti. Halbuki bu 

vesika lıeı sene ellerde dolaştığı 

zaman Bethmam mahveden bi

rer hayasızlık senedi mahiyetini 
almıştır. 

Alman Başvekili emniyetle 

hareket etmek ve Viyanada na· 

giban bir fikir tebeddülüne ma
hal vermemek üzere Almanyada 

her nevi İngiliz müdahalesine 
muarız bulunulduğunu ve teklifin 

iblağı müceddeden İngilterenin 
ricasına müstenit olduğunu söyle-
mişti. Fakat ertesi gün impara
tor sakin bir dakikasında kendi-

sine Avusturyanın bir rehine ile 
iktifa etmesi lüzumunu ters bir 

surette söylediği zaman Viyanaya 

gönderdiği talimata şu cümleleri 
de ilave etti; 

- "Mesele Avusturya - Ma-

Hint Valisine Suikast 
Yeni Delhi, 7, ( A. A. ) 

Hint valii umumisine bir sui-

kast yapıldığına dair Lon· 

drada şayi olan haberlerin 

hiç bir asıl ve esası olmadığr 
beyan edilmektedir. 

Suriyede Kanh Hareketler: 
Adana, 7 {Hususi)- Suryeden 

gelen haberler çok heyecan ve· 

ricidir. Halepte hllA sokak orta
larında kanlı hadiseler olduğu, 

aşiretlerin Halebe hücum etmek 
Uzere bulunduklan bildirilmek
tedir. 

caristanın arzularının tabakku· 
kunu tesbile bir çare bulmaktan 
yani alemşümul bir harbe mey
dan vermeksizin Sırp ittihadı 
propagandasını boğmaktan ve 
şayet bu maksada vüsul ıçın 
harbi bertaraf etmek kabil 
olamazsa harbi yapacağımız 
şeraiti emin bir hale koymaktan 
ibarettir.,, dedi. 

Jf-

Dikkat ediniz= Alman Baş
ve kili: 

" - Şayet bu maksada vüsul 
için alemşümul bir harbe meydan 
vermek bertaraf edilemezse,, 
diyordu. Hiçbir yerde fikir bu 
derece sukut etmemiştir, fikir 
bayagıhğı bu mertebe göze 
çarpmamıştır . Bu, kalem oda· 
!arının bu bayide cümlesi bizzat 
başvekilin kaleminden çıkmıştır. 

nalbuki kendisi cenerallar gibi 
harp taraftarı değildir. Fakat onun 
gelmekte olduğunu görüyor, hü
kumdarında hasıl olan pek bariz 
tebeddüle rağmen bertaraf etmek 
için kıpırdanmıyor, ve diinya na· 
zarında mes'ul görünmemek için 
resmi vazifesini menfi bir surette 
ifa etmekle iktifa ediyor. 

( Arkası var) 

SON POSTA 
Yc;vmi, Siyasi, Havadiı ve Hal~ 

gazcteıi 

ld . Istanbul: Eski Zaptiye are . Çatalçetm• 'okağt 25 

Telefon iıtanbul - 20203 
Poıta kutuıu: İstanbul - 741 
Tela-raf: lıtanbul SONPOSTA 

ABONE 
TÜRKiYE 

Fl A Tl 
ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400 " 
150 " 

1 Sene 
6 Ay 

2700 Kr • . 
1400 ,, 

3 " 
1 " 

800 " 
300 " 

Gelen evrak reri verilmez. 

İlanlardan mea'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 6 kurutluk 
pul ilavesi liumdır. 

Adres deiiştlr itmesi (20) kuruştur. 

SoD Posta MatbH11 

Sahipleri : Alt Ekrem, Sellna Ra:ıt 

NcfCİ>"'t MUdilril : Seli.a R"l'ı> 

... Klnunusani 9 ~ 

HİKAYE 
Hergün 

Nakıli: M. Feridun 
l, ___ B_u_S_ü_t_u_n da 

Salimenin Numarası 
Bir kadeh bira içerek deniz

de yıkananJan seyretmek üzere 
geçen yaz, akşama doğru Moda 
iskelesinin yanındaki gazinolar· 
dan birine girmiştim. Kendime 
bir yer bulup oturmıya vakit 
kalmadan arkadaşım Rıfkının 
koşarak bana doğru geldiğini 
glSrdüm. Rıfkının yüzü altüst 
olmuştu. Yanıma gelince kolum· 
dan şiddetle yakalıyarak : 

- Oturma, gidiyoruz. Bugün 
1ana ihtiyacım var. 

Dedi. İtiraz ettim : 
- Nereye gidiyoruz canım? Bir 

yere gitmek için sözleşmedik ki .. 
Bana tesadüfen rastgeldin. 

Acı bir gülüş yüzünü buruş· 

turdu: 
- Tesadüfen, evet.. Tesadüf 

büyük bir üstattır. Haydi gel 
beni dost biliyorsan gel. 

Endişe ile yüzüne baktım. 
Zavallı sararmıştı. Nefes nefese 
konuşuyordu. Gazinonun önünde 
duran iki kişilik otomobiline bin· 
dik. Rıfkı motörü harekete ge
tirdi ve kaldırımların üzerinden 
sekerek büyiik bir sür'atle iler· 
lemiye başladık. 

Yolda boğuk bir sesle anla
tıyordu : 

- Demin, on dakika kadar olu· 
yor, denizden çıktım. Giyinmek 
üzere locama doğru giderken 
senin biraz evvel girdiğin ~azi
noda oturan bazı arkadaşlar 

bana aeslendiler. Yanlarına gidip 
gazinonun dışından onlarla konuş· 
mıya başladım. Elime bir fincan 
kahve tutuşturdular. Bir aralık 
içlerinden biri telefon etmek 
istedi: 

" - Bir az, bekle, dediler, 
şimdi telefon meşgul. Zübeyir 
konuşuyor. O gelsin de sonra .. 

O esnada Zübeyir dedikleri 
adam göründü. Arkadaşlar onu 
kahkahalarla karşıladılar ve imalı 
bakışlarla: 

- Kadıköy 49 u buldun mu? 
Nasıl, küçük hanım seni bekli
yor mu imiş? Dediler. Hikayesinin 
burasına gelince Rıfkının yüzll 
okadar korkunç bir şekil aldı ki: 

- Dur, diye bağırdım, birini 
çiğniyeceksin. Çok müteheyyiçsin. 

Rıfkı da bunu anladı ve ara
bayı durdurdu. 

-Anladın dekil mi? Diye de
vam etti. O adam Salimeye tele
fon etmişti. 

Kadıköy 49 Salimenin numa· 
rasıdır. Zübeyir arkadaşlara: 

- Evet, beni bekliyormuş. 
Şimdi onun yanına gidiyorum. 

Diyerek sü' atle uzaklaştı. 
Kahvenin parmaklığından atla
yarak yakasına yapışacaktım. Fa· 
kat sırtımda deniz mayosu var
dı, arkasından koşamazdım. Za· 
ten iıkelede bir mesele çıkar
mak Salimeyi bu herifle cürmll-

. meşhut halinde yakalamama mlni 
olacaktı. Bu hAdise iizerine he
men locaya avdet ederek giyin
dim ve oradan çıktıktan sonra 
da seni gördüm. Görüyorsun ya 
dostum, Salime beş senedenberi 
metresim olan ve beni çıldırası
ya sevdiğini iddia eden bu kadın 

Meğer Zubeyir denilen herifle 
bana hiyanet ediyormuf. 

Rıfkıyı teskin etmeğe çalı~ 
tım: 

- Y anılmadığın ne malum ? 

Dedim. Her halde yanılıyorsun .. 
- Teselliye ihtiyacım yok. 

Ben ne yapacağımı bilirim. 
Diye yumruklarını s ıkıyordu. 

Biraz düşündükten sonra ilave 
etti: 

Salime bu akşam eve gel· 
miyeceğimi biliyordu. Fırsattan 

bilistifade dostuna randevu ver• 
miş.. alçak kadın r.. ikisinin de 
vücudunu ortadan kaldıracağım. 
Ne olursa olsun .. 

Rıfkı bu tehdidi savurduktan 
sonra motörü tekrar harekete 
getirdi. O kadar hızlı gidiyordu 
ki, nasıl olup ta yolda birini 
çiğnemediğimize bili hayret 
ediyorum. Nihayet yeşil boyalı 
bir evin önünde durduğumuz za· 
man geniş bir nefes aldım. Rıf
kı cebinden bir anahtar çıkara• 
rak kapıyı açb. Basamaklardan 
dörder dörder atlıyarak yukarı 
kata çıktık. Arkadaşımın ce· • 
binde belki bir tabanca vardı. 

Hini hacette elini tutmak ve bir 
felakete mAni olmak için arka· 
sından gidiyordum. 

Salime odasından yeni aldığı 
bir iskarpini tecrübe ediyordu. 
Bizi görünce : 

- Ne oluyorsunuz bu kadar 
koşacak ne var? Diye sordu. 
Evi yıkacaksınız sandım. 

Rıfkı kendine hlkim olmıya 
çalışarak sordu: 

- Y aloız mısın? 
Görllyorsun ya.. neden sor

dun? 
- Kimıe sana telefon etme

di mi? Bundan yirmi dakika 
evvel.. 

- Hayır.. Ne oldu canım? 
söyle de anlıyayım? 

- Beni aldatamazsın. Yalan 
söylüyorsun. Zübeyri nereye sak· 
ladın? 

- Zübeyir kimdir? 
- Kim olacak, dostun. 
Salime ısrarla inkar ediyordu. 

Nihayet Rıfkı bana döndü: 
- Bu kadın söylemek istemi

yor. Fakat o herife herşeyi itiraf 
ettireceğim. Göreceksin. Evinin 
adresini biliyorum. Gel gidelim. 

Ve beni dışarı sürükledi. 
Arkadan Salime bana bağınyordu: 

- Bunun aklında zoru var. 
Bir delilik yapmak isterse mAni 
olunuz. 

Zübeyri evde bulamazsak 
gerek onun hakkında gerek Rıf
kının hakkında pek iyi olacaktı. 
Fakat aksi gibi evde idi. 

Yanına gırer girmez Rıfkı 
bağırdı: 

- Biraz evvel Moda gazino
sundan bir kadına telefon etti· 
niz. Siz onun aşıkısınız değil mi? 
Namuslu bir adam iseniz bunu 
derhal itiraf ediniz. 

Zübeyir kaşlannı çattı •• 
sertçe vevap verdi; 

- Bana ait bir mesele. Siz 
ne hakla benim iflerime müda• 
hale ediyorsunuz? 

- Ne hakla mı? Bu kadın 
beş senedenberi benim metre· 
simdir. 

- Silheyl~ mı $İzin metresi· 
niz? . 

- Vay, demek siz~ i!;'1• ini:ı 

SüheylA olduğunu ~öyledi öyle 
mi? Kendine güzel bir iıim bul· 
muş .. 

( Devamı 11 inci tayfada ) 
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KİMDİR 
j Şarkın• 

fG AN Dl 
Zevcem: "Sizinle Mücadeleye İştirakten 
VeHapisOlmaktanKorkmam,,Diyordu 

-69-
Binaenaleyh elimizde son koz 

olarak sakladığımız son çareye 
mllracaat ettik. Bu son çare bü
tün arzularımızda muvaff .&kıycti 
temin etti: 

Çiftlikte yerlqmif olan bütün 
Hintli ailelerini feda etmiye ka
nr vermiılim. Bu benim için 
yapılacak son fedakirhktı. Hepsi 
de benim ya akrabam, yahut ta 
yakin dostlanmdı. Bunlann içinde 
• Hintli dBfilncui • llİll Dqrİ 
için elzem olan birkaç kiti ile , 
on alb yqanclaa &falı alnde bu
lunan çocuklar müstesna olmak 
&zere, hepsini de hapishaneye 
attırmaktı. 

.. Gokhale,, ye Yerdiğim asga
ri liatede isimleri yazıh olan on 
altı kişi çifLikte yaııyanlarm en 
mukavim olanlan idi. 

Bwılan ellerinde hiçbir yesi
ka olmadan "Transuval,, e yoHa
mıya karar wwdik. Ba takdirde 
Yedk... seyahat ettikleri ~ 
tevkif eclilecekleri muhakkakb. 

O aırada ne Transuvalden 
Natale, ne de Natalden Transuva
le ıeyahat etmek vesika olmadan 
m&mk&a dejildi. 

Şu halde yolda tutulacakla
nndan şüphe etmemek lazımdı. 
Fakat biz •k•ini dütüaerek bu 
takdirde heaqirelerin Transuval
dan maruf bir kamnr madeni 
olu ( Newcutle) e geçmelerini 
Ye orada mukavelesiz Hintli 
İşçileri gı eve davet etmelerini 
kararlaştırdak. 

• 
Bu hem1lrelerin ana lisanlan 

( Tamoul) du, fakat az çok Hint· 
çe de konuıuyorlardı. Binaena
le!h işçilerle •nlaımalan kolaydı. 
Eg1:r hemıirelerin teşvikile ame
le grev yaparsa evvelemirde 
hemıireler tevkif edileceklerdi. 
Sonra da 1Uphesiz amelenin lze
rİn• alet açılacakb. 

• Bu karan verdik~en sonra 
çifliğe giderek orada yaşıyan 
Hintlilere projemi anlatbm. 
Fakat enelemirde hemfirelerle 
knnuştum. Fılnki kadınları 
hapishaneye ı&ndermenia cid
cb mahzurlan olcluğaau bili
yordum. Bu clakikada benim 
nllfumma kapalarak fedakarlığı 
kabul edebllirlerdL Fakat sonra 
pifmaa olmalan ihtimali mevcut· 
tu.; 8a takdirde bqlacfıtmm ha
_.... Wld ilk dakilrada iti-
harea t11n•lt• ...,_ ... 
hakkakb. Binaeuleyb enelemir
de yaziyeti kadınlarla konllpHya 
l&mm ılrlJordum. 

Fakat tuanunımu zevceme 
açmamıya karar ftl'lllittim. Çiinld 
benim teklifimi reddedebilirdL • 
ADI Wtle bile bea ODUD ana-
yafakatiae -1 bir kaymet n
recetimi tayin edemezdim. Ba 
derece mühim bir meMlecle 

r 
Ekmejinizi tarbnnız. 

Narh tarh üzerinedir. 

Aldanmayınız L. 

bir zevcin zevcesini serbest bı
rakması ve onun vereceği her
hangi bir karardan mliteeSIİr 
olmaması lazım geldiği kanaa
tindeydim. 

Bu diifünceyle zevcemi bir 
kenara bırakarak hemşirelerle 

konuştum, hepsi de icap eden 
fedakArl ğı yapmıya hazar olduk· 
larını ıöylediler Fakat tam bu 
muhavere esnasında zevcem 
çıkageldi. 

- Beni projelerinizden ha
berdar etmediğinizden çok mü· 
teesairim, dedi. Benim diğer 
hempreleri takiben hapishaneye 
gidememekliğim için ne gibi bir 
kusurum vardır ? Dedi. 

- Sizden çekinmekliğim mev· 
zuu bahis değildir, dedim. BilAkis 
ıizi de aramızda g3rmek benim 
için büyük bir şereftir. Fakat 
munhüU'an benim tavsiyelerime 
tebam kendinizi bapaettirmenizi 
iatedim. Bu meseledir herkes 
kendi lıisaine tebaiyet etmeli 
ve yalnız kendi cesaretine güven
melidir. Eğer liadea bize iltihakı 
bir talep teklinde istiyecek olur
sam münhasıran bu isteyişten 

dolayı aramıza girmeniz ihtimali 
v:ırdır. 

Bu takdirde bakim huzuruna 
çıktıimız zaman titriyebillr, ha
pishanede duçar olacağınız fena 
muameleyi diştlnerek korkuya 
kapılabilirsiniz ve ben de sizi 
muaheze edemem. Fakat benim 
vaziyetim ne olur? Dllşününnz 
bir defa, l emin y6zibae nas!I 
bakarım. işte projelerimi size 

açmayışımın sebebi bundan 
ibarettir. 

Zevcem cevap verdi: 
- Eter ben aiıinle birlikte 

barse giremezsem, veya serbes
timi bir korkaklık pahasile mu
hafaza edersem yanmızda ne kıy· 
metim kalır. Eğer IİZ. Ye çocuk· 
lanm mahrumiyetlere tahammOJ 
edeneniz ben neden edemiye
Jİm? liiçbir ıebep 1ok. Ben de 
m&cadele ye iştirak etmek isti· 
yorum. 

Zevcem samimi idi: 
- O halde IİIİ de aramıza 

kabul et!niye halll'lm, cevabım 
verdim, beni, karakterimi bili
yorsunuz. Binaenale1b meseleyi 
bir daha tetkik ediniz, iyice dü-
ıündükten ıonra karar veriniz. 

- Bir defa daha dllfilnmiye 
IDzum yoktur. Ben karanım ıim
diden vermiş bulunuyorum. 

* Zevcem ile bu münakaşayı 
bitirdikten ıonra harekete iştirak 
eden diğer dostlanmıza dönerek 
onlardan da ayn ayn dllfünme
lerini ve kararlar aı ayrı ayn 
vermelerini istedim. Tehlikeyi 
anlattım: 

- Geri dönmekte tayibi mu• 
cip hiçbir hareket yoktur, dedim. 
Fakat bir defa karar verdikten 
sonra mücadele kıaa veya uzun 
olsun zaydlamak, pitman olmak 
gayemiz için çok iararhdır. 

* Arkadaşlanmız dtıtDndiiler, 
aonra ayn ayn ıelerek karnla· 
nm verdiklerini söylediler. içle
rinde harekete iştirak etmek 
istemiyeu tek bir kimse çıkma<lı. 

(Mabacliryana) 

• 
lzmir Kazalarında 
Sefaletin ~ebebi 
Mahsul Azlığıdır 

( Ba~tarah l inci sayfada) 
bildik. Tlltiln mahaulümüztiıl ya
nsından fazla11nı henüz ntama
dık. Bir zamanlar memleketin 
her derdine, her ihtiyacına işti
rak eden, HilAliabmere yardım 

eden kanmaz bugün muhtaç bir 
vazi ettedir. 

Oç aenedenberi, 80jak oldu; 
aldarmadık. Müaul u ,et.itli; 
aldırmad,k. Fakat bu mene ya

fan dol~lar mevcut .,.haullml-
11 mabfttti. Köylerimizin ~niye
ti Diapetea iyidir. Kaza merke
Umi& blllUn manasile felllcet 
iç.indedir.,. 

Halk Fırkaaı idare Heyeti 
Rei•i doktor A ... B. aöylOyordu: 

- .. Kiraz memleketi olaa 
kasama bu ıeae be.men biç ki
raz yetitliremedi. Gnıel sr emle
ketimiziıı bu hali insanı yese 
dfqürlyor. Kuam zdaki vaziyetİll 
bence ikbladi bubraala hiç all
kul yoktur. Bu vaziyeti afatl 
fellketler buırlamışbr. E;er 
k. zamız balkı kredi ihtiyacım 
temin eder, meYCUt tt1t8n malı-

aulBDtl utana ort.da mesele 
lralma. .. 

Heyetia ber iki kasada ,ap
bja temaalar anlatb ki, bu 
vaziyetin ltuhranla allkua pek 
ucLr. Bu fellkeli huırlıyaa tOtila 
mahıulnnlln aablmama•clar. Hill· 
labmer Cemiyetiııia bu meselede 

g&terdiği titizliii, felAketzede 
kazalar halkınm litanına tercliman 

olarak minnetle kaydedeceiim. 
Cemiyet fellketzedeleri beher 
aınfusa yeYIDİJe yanm okka ek· 
mek Ye 25 dirhem zeytinyağı 
Yermek mretile mart aymıa Dilaa· 
retine kadar bealiyecektir. 
~ mart ayı ıeldikten 

..... klylil tarlalarda Ye fabri• 
larda it bulur, Yaziyetini kurtar
maya nuwalfak olur. 

Her iki kaza için abnacak 
tedbirleri burada yazmak fayda· 
dm hali cleiilclir : 

- bk kazada mevcut olan 
tütOn atoklarmaa iaaldn nİ8petin
de mnbayaa11 lbamdar. Bundan 
bafka Kemalpqa ka...- 100 
bin, Utla kadl'na da 73000 lira 
kredi teni etınelr zaruridir. Bu 
tedbirler veıiyeti lllaha klfidir, 
deaili1or. 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

9 Klnunusani 932 Cumartesi 
l.tanbul- (1200 metre, S kllont) 

19 rr•mofon n. opera parçalan. 
19,S birinci kıaun alaturka AZ, 20 
gramofon netriyab, Anadolu Ajan11 
haberleri, 21 lkinol kmm alaturka 
saz, 22 orkestra, zahire borHll 
haberleri. 

20 t•n Aat, 20,4S ıarkı konseri, 
21,0S Rumen orkestrası 

Belprat - (429 metre 2S ki!ont) 
19,50 mi il S.rp havalara, 20,SO ko· 
mecU, 21,30 keman koıueri. 

Roma - ( 441 met.re 75 kilont , 
20,30 rramofon plAklan, 21 opera• 
dan nakil. 

Viyaaa - (S17 metre, 20 ld,on't 
Heilaberı - (276 metre, 7S ldlo

Yat) 20,05 operet p;ırçalaıı, 22,10 
Z.rka. 

1 20,20 Inıoborı kGmedi 3 perde 

Brilno - ( 341 metr .. 36 kllont) 
20 den itibaren Çek iat&1yonların
dan nalcll. 

Mühlaker - (360 metre, 75 kilovat) 
20,lS kCSnlgia opereti, 22,SO Fruk· 
furttan naklen dana havaları. 

Büluq - (394 metr.. 16 lcllont} 

22,30 akpm konseri. 
P .. te - ( SSO metre, ll ldlont ı 

21,20 •ıbaat, 2'2,30' koaMI'. 
VarfOYa- ( 1411 nıetr .. lSS kilo• 

vat) 20 musahabe, 20,lS hafif musiki. 
20, Sopen konseri. 

Berlin - (1635 metre, 75 kilo.at) 
20 Kolonyadan naklen fU ı•ee. 

Dikkat: Dercetmekte oım.ta-a propamlarna Awnpaya alt 
olaa kı .. ı wuatl Awapa aaati11e •5r• tamim edilml ıtlr. 
latanbal aaatlne tatltlkı lçlıa Awapacla aaat ( 12) olcl11)11 

aaman latanbulda ( 1) • ıetclltl faraedilmelidir. 

l ___ H_i_K_A_x _Y_E __ _.I 
Salimenin Numarası 

C Battar afi 10 uncu uyfada ) 
- SüheylA kendi hakiki 

ismidir. 
- Hayır Efendim. 
Ztıbeyir garip bir tanda yl

zftme bakıyordu. Şüphem bu 
bakışla bana: "Ba adam deli 
mididir? " Diye sormak istiyordu. 
Nihayet ıabn tilkendi : 

- Dostum, ben nişanlımın 
ismini herhalde sizden iyi bilirim. 
Diye kaptırda. 

- Nişanlanclinız ha? Demek 
evleneceksiniz ? 

- Evet. Fakat ıimdi vazgeç
tim. Beş HDedenberi ıizin met
resiniz olan bir kadınla bir daha 
yüz ytıze gelmek istemem. Bu 
karanını derhal kendisine tebliğ 
edeceğim. Ve asabi bir hareketle 
telefonun ahizesini kapb: 

Allo. Kadık&y 59 .• 

Rafla ptlan, kekeledi; 
- Ne diyor aunuz? Kadıkly 

59 mu? Yanhf.. 
- Klfi. Fazla llz istemem. 

Slheylbm telefcm numarasını 
her halde ıizin kadar ben de 

- Fakat demia kahvede ar
kadaşlar Kadıköy 49 a telefon 
ettiğinizi ı&ylftyorlardı. 

- Arkadqlar ., ••• ı • ..,. .. , 
itte bu. Allo, allo.. 

Şimdi Rıflo memnuu ve mesut 
1alnnyordu; 

Efendim.. Beyefendim.. 
Mabterem domun.. Bir yanlışlık 
oldu. Size tani1e veriyorum. 
Beyefendi .• 

Mesele bu suretle meydan~ 
çaktıktan sonra iki adam aamimi 
birer doat oldular. 

Taksim· Ve Kadıköyünde 
Dün Yapılan Müsabakalar 

( Battarafı 7 inci sayfada ) 
Buna mukabil lstanbulspor 

penaltıdan ancak bir ıol atabildi. 
Dnakl 6yunlannda daha pek 
yakm bir mazide F enerbabçeyi 
yenen, Galatuarayla iki kere 
berabere kalan latanbaaporlulan 
çok dlifllk g6rdtık. 

Kadıköyde 
Dan Kadak6ylnde yapala 

maçlar da, Fener 2 inci takımı, 

Perayı 1 • O, GalatuaraJ 2 inci 
takımı da Fener 8, talomıaı 1-2 
mailCip etmqtir. 

Beş;kıa, Kros Konb'isi 
Din Be,iktq ldlbl keacl 

koşuculanna bir kroe kontri 
yaphrmıttır. 

lzmir Uk lavtan 

1 

lzmlr, 9 (Huausl) - Uk maç
lanna dlla denm edildi. bk oyun 
K. S. K. - lrminpor ikincileri ara- 1 
unda yapddı. Ye lzminpor (6-1) 
galip ıeldi. 

2 inci oyun Altay • Gaztepe 
ikincileri arasında idi. Neticede 
Alta1 2-0 oymu kaaada: Otıe
den aonra ayni takamlaaa Wriaci
leri karfllaftllar, K. s. K. - lzlnlr 

apor aramdaki oyma 1· I ••· 
bere neticelendi. 

Sonra Altay • Glztepe birin· 
ci takımlan çarplfblar. O,.. 
heyecanlı oldu. neticede her iki 
talam da birer aayı yaparak 
oyuna beraberlikle bitirdiler. 

Dr. Sarkisyan 
"""'" ,,_,,,lıkl,,, ..... 1uıaı. 

Harbiye • Hamam caclcleai • 
• Ha1 111' • mrumda 

1 
~ ,..,.,,._, Talili Kapoarı 

TaWatlalıl 11-reaıaelc latlrorn:uı ' 

fototrafıaıaa 5 adet 1ca,.. Ue bir-

ilkte .W•iab. Fete}rafııua ura1a 

tabidir ........... 

--......... ,,., ...... f 

Hıuıcl aaallerla 
cnaba / 

-
f.to}ral batlıaı ......... , 

-
p ...... ,.,.. kUteM 30 ......... ,.. 

.... wıw- ........... 



'2 Sayfa 

IERSUCAJ .SIRJIAL Ltd Şirketi 
Tel. 21128 YEDIKULE 

YON PAMUK 
lsTANBUL Tel 21128 

F L O Ş iplikleri 

6o.., Boyar Büker Kasarlar 6/ibr 

Wlc.r Parlabr (llenerlu eder) -... 
Grizet Yapar. 

Pamuk ipek w tün Bezleri 
BOYAR KASARLAR OTOLER GENlşLETIR 

M811111cat Ye Trikobj Fabriblaruaa llnma olan noknnlan 

S A N T R A L T A M A M L A R. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

PETROL 
-NIZAll-

S AÇ DÖKÜLMESi w 
KEPEKLERİN en mlleuir ilacıdır. 

Saçtan uzabr. Kuvvetlendirir. 
..... .. parfllmerl .. ,......... ..,. ... 

Bir elden bir ele 
Bütün erzakınızın en nefis cinslerini 
Ea ucu fiatle tedarik eclebilininiz. Arada vuıta yoktur. 

Toptu •• perakende abt veritlerinizde bir defa 
G•ltıltı : Ômer AllU lauı uml11 1uıtı11da No. 7 
Gel.ta: Kar.,,.ultı/a Fııa No. 37 afr11gınız. 

Bizzat müstahsillerden toplanmıf tır .. ~:ı...ı:-11. 

Zafiyeti umumi1e, iftilla11abk n kunebidik halibnda büyük 
faide ft teılrl tlrllen ı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede sahlır 

DARÜTT ALIM HEYETİ 
Ttırkiye aes birincisi HiKMET RIZA Hanım iftirakile 

RAMAZAN GECELERi 
Veznecilerde DAROTT ALIM salonunda çalacaktır. 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

11. ci tertip 6. cı keşide 

11 Kanunusani 1932 dedir. 

BÜYÜK iKRAMiYE 
200,000 liradır. 

Aynca: 50.000, 40.000, 25.000, 15.000, 10.000 
Liralık ikramiyeler ve 1 O O. O O O Liralık bir mü-

Kouapıi- • 
meleri • 

so 

Türkiye Milli Bankası 
Tufiye lıAaa 

28 kAnuaenel 1931 tarihinde fe~ 
bJAde olarak latiuabalda tetekkll 
eden hluedaru laeyetl umumlyula 

1 - 28 ldauaunel 1931 tarlhla
clen itibaren Tlrld,. MUll Baakaıı• 
... tuflyealae," 

2 - Mw.tclea •.,a mlftenkea 
lcra11 Yulfe ecleWlmek ben Ml8yl 
V. J. Perldu ile V. Aaanr Efea-
.... tufl,. ............. ..,... .. 
rlae.•e 

S-Retft SaffetlleJI ... •Mletl 
tuıı,..ı • .......... ipka •ttltfal talab 
karara abaıfbr. 

8Jaaenaleyla Tlearet kuanaa• 
444 inci maddeal ahkamına terilba 
meakGr bankama tlalnlerl bir la e.
nl •• a .. ayet Wr Hn• sarfında 
banka aleylalndeld h•kabaa talep 

e1lemete ltbu illa ile dayet eclUirle•. 
Tufiye halinde baluaaa bankama 

ldarehaneıl Galata'da, Pertembe 
Pazannda, Ticaret Haaıma 2l ... 
marola dalreıladedlr. 

Tuflye memarlaru 
V.j. PERldNS V. AZNAVUR 

lllblm b.r keflf 

Ademi iktidar 
mağ'l(ip oldu 

IRILJNE 
( Erk•kl• lpa ) 

FERTILI NE 

uaya111s. 

Dr. A· KU'l'IEL 
CDt Ye zlhntyJ haıtahldar mGte

ha11111. Karakay bGyük maballeblai 
yananda 34 

Dr Celil Tevfik 
Zlllırevi ve idrar Yola 
Hutahkl ın MlltehU1111 

Sirkeci, Muradiye caddeli 
No 35. Saat. 2-8 

,, ~ 

..rUKUFE 
ITRIYATI 
TABIATIN MUMESSILIDIR 

Ytlbek zevklere kat içinde 
baharı yqabr. 

Çocuk haatahklan mUtebuam 

Dr. SEMİRAMiS EKREM H. 
Beyoj'lu Mektep 10kalc 

Telefon 8. O. 2496 

Yeni sene münasebetile 

COLUMBIA 
, ....... ,, .......... 
Yeni pWdann listesi: 

Radyo AD'atkirlannclan Vedia RIZA Hamm 
Klrdili fll'kl IEREDESll 

No. 18668 Hlzmı fll'lu GOL REIKlJ YOZOI 
Gazelhan Mahmut CeWettin Efendinin 

No 18664 leva Rast Guıl BiR YALAN SOYLE DE SEi 
• Neva Ufak Gazel ZULMETi GAIDA KALAN 

Muganniye Güzide Hammın 

Saba f&rkl GONCA DIHEN 
No. 18666 Kürdili şarkı KEDERll VAR 

SllFÖI illilll 
ŞOFOR REHBERi 
Otomobilim bozuldu 

ne yapmalı? 

Kitaplan çıktı 
Tevzi merkezleri : 

Taksim, Cumhuriyet mıyda 
FıKRI TEVFiK OTOIOBıL 

IEKTEBI Kayit mahalD • 
ve 

lstanbul, Babıali Hlllltllitd 
matbaul 

-_,,KOLAYLIKLA~-

ALMANCA OdRENME USULa 
llaarlf Veklletlala 1 • 4 • tSl Tarih Ve 715 Numar ... Kararlle Gal M We 

llektebl, we Blltlla LIHlerle Orta Mekt........... K8W OIOl'-llltur. 

Den s....t Reaml Kitap Llatealala lSlacl .. ,,..... illa ılıı•üt• ... 

MOellifteri: 

H. SANDER 

Alm•llC.. Fw " 1Webl7at 

Maalll.a 

TAHSiN ABDI 

..... 
1 inci Kısmı .4() Kr. Ayni M,etodun: 
2 inci Kısmı 50 ,, Küçük Ce_p l.4gati 30 Kr. 
3 üncü Kısmı •o Muallim Rekberi 180 ,, 

' ' " .... kla beraber ..... 8. ... 
3 lama .. 7erde 150 " lcrıııtlla ftllllr. 

t:'d.~· .. -::'.:..:-: . HUsnUtabiat MatblUI • ISTANBUL 

Dolum ve kadın butılıklan 

mltebauı• 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hatalarım Ttlrbe karpanda 
eski Hillliahmer biDuandald 
muayenehaneainde laergln li
leclen aonra kabul etmektedir. 
T elefoa lat. 22822 

Cilt .. allbrnl haatabJdar ......... 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 

l.taabal emrau zlhreYl1• 
di1panıerl Sertabibi 

Ankara c:addeai lkd... Yarda 
kap11nda No. 7J 

Kulak, Bofaz, 8111'1111 MGteh ...... 

r. EkremBehçe 
Beyotla, Mektep ıokak 1 

T.W..ı MM 

alğınlığmm, grip, nezle, baş ve 


