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t i e i T __ . 
lacağı Haber or 

51 Dört İnsan Katili Nasıl 
Öldürüldü? 

ahin ede T adilit Şayiası Asılsızdır 
l3u sabah yeni bir şayiadan 

haberdar olduk. Mühimce telikki 
ettiğimiz bu şayianın esası şudur: 

Sa.bık P .. 1ris sefiri fiti gine 
sabık Gümüşhane Meb'rısa Ali 
Fethi Beg tekrar ~igasi lıagat• 
atılacaktır. 

Buraya kısaca kaydettiğimb 
bu şayiayı tamamlayan mütemmim 
tafsilat ise şöyledir: Fethi Bey 
münhal meb'usluklardan birine 
namzetliğini koymak ıuretile 
meb'us intihap edilecektir. 

Şu kadar var ki Fethi Beyin 
Halk Fırkasına girmek ıuretile 
mi namzetliğini koyacağı, yoksa 
müstakil olarak mı hareket" ede
ceği kat'i olarak kestirilemiyor. 

Bu fayia esasen birkaç glln-
denheri deveran ediyordu. Diğer 
taraftan Fethi Beyin mühim bir 
memuriyetle Avrupaya da gide
ceği tarzında bazı haberler alın
maktadır. Fakat biltiln bunlar he
.nüz teyit edilmemiı birer ıayiadan 
ibarettir. Şayialann doğru Ye 
yanhş olduklarına ait kat'ı bir 
büküm vermek bugün için mUm
kUn olamamakla beraber dojru
luğu ihtimallerinin daha ziyade 
varit bulunduğu söylenebilir. 

Kaibneye Ait Haberler 
Dün bir sabah gazetesi kabi

nede bazı tadilit yapılacağ'ını 

Tekrar sigasl lıagata atılac11lı 
söglenen Ali Fetlıi Beg 

haber veriyordu. Nitekim bu ha
beri biz de naklederek bildirmiş, 
bunun ancak riYayet kabilinden 
olduğunu da ilive etmi~tik. 

Filhakika dün gece yarııına 
kadar Ankaradan bu rivayet 
etrafında gelen haberler, rivaye
tin asılsız bir ıayia mahiyetinde 
olduğunu göstermektedir. Bu 
hususta gelen Ankara haberleri 
tlSyledir: 

( Devamı 5 Gnctl 1ayfada ) 

Türk Doktorlarının 
• 

Şiddetli Bir itirazı 
Bugünkü Türkleri Kırma Ve Melez 
Addeden Fen Adamları Hata Ediyorlar 

1 

Ağn Maznunları 
Dokuz Kişi Daha Ada

naya Gönderildi 

Bitlil 18 (Hususi) - Ağrı 
uyanına iştirak etmekle maznun 
dokuz kiıi daha Ercişten buraya 
getirilmit Ye Adanadaki muha· 
kemeye yetiştirilmek tizere ıev· 
kolunmuşlardır. 

Niyazi Yılmaz 

Buğday 
Meselesinde 

Köylü Lehine Sanayicilere 
Fedakarlık Yüklemek 
Doğru Olur Mu? 

Muhtelif cephelerden tetkik 
edegeldiğimiz buğday meselesi 
hakkında, İkbsat Vekaleti Komi
serlerinden lkbsat ve Maliye Mec· 
muası sahibi Saim Nuri Beyle fJÖ· 
rilftilk. Bu zat, bu meselenin bal 
çaresini diğer bir cepheden mü
talea etti ve dedi ki: 

- " Ekmek fiatinin ou iki ku· 
ruşa terfiile hem köylüye ve hem 
de hükumet bütçesine büyUk bir 
yardım temini kanaatinin bir ha
yali mahz olduğu anlaşılmıştır. 
Meseleyi diğer bir cephesinden 
vazetmek batıra gelebilir: Mem
leketimizde sanyiin bugün bulun
duğu vaziyet: buhranda~ istifade 
eden ve buhranın ortaya attığı ve 
nemalandırdığı bir vaziyettir. 

Türk köylüsünün herkesçe 
kabul edilen ellm vaziyeti yanın
da Tllrk sanayicisinin müreffeh 
vaziyeti ve hükQmetten, muhte-
lif ikbsadl teessüslerden gördil
ğll yardım meydandadır. Bu sa
nayi, T eşvikı Sanayi Kanunile ka
zanç vergisinden, diğer bazı mua
fiyetlerle gümrük ve tahdit siste
minden istifade ederek nema
lanmaktadır. 

Türkiye sanayii, kumaş, ipek
liler, trikotaj, şeker ve saire 
mamulitında bu himayeyi fazla
sile görmektedir. 

Buna mukabil Türk köylüsil 
vergi ve Ziraat Bankasından al· 
dığı borçlann terakümü, teşkilat
sızlık yüzünden istihsal masrafı
nın fazlalığı ve bir taraftan dün· 
ya buhranının zirai mahsulatta 
tevlit ettiği fiat düşkünlüğü al
bnda bulunmaktadır. Binaenaleyh 
akla gelen en milliyim fikir: Türk 
köylüsünün vergi borçlannı milm
kUnse, affetmek; Ziraat Bankasına 
olan borçlanın uzun vadelere 

Tıp Faküliesindt1 Antrpolojl dşh·esi fiti dairenin ayırarak bir tesviye suretine rap· 
şefi Şevket Aziz Beg tetmek, kooperatif ve birliklerle 

Tıp Fakültesinde Antrpoloji olur. Bu kürsünün Müderrisi M. köylüyü teşkilatlandırıp istihsal 
ismi verilen bir kürsil vardır. Muşe isminde bir Fransız, mua- masarifini aıaltmak icap eder. 
Yapacağımız tabir ilmi olmamak- vini de, Şevket Aziz B. namında bir Ayrıca imtiyaz ıfe himayeye maz-
la beraber bu kürsünün, ölçülere doktordur. Ayrıca bir mecmua har olan Tfirk sanayicisine bir 
istinat ederek muhtelif milletler intişar etmektedir. Bu mecmuanın fedakarlık tahmilile hAsıl olacak 
ve cemaatlerin ırk farklarını tetkik etrafında toplanan bir de cemiyet mebaliği doğrudan doğruya, Türk 
ile meşgul olduğunu söylemek, mevcuttur. _ , köylüsüne prim olarak vermek 

1 kaba taslak bir .tarifini yapmak ( D~vamı 11 inci Hyfada ) daha doiru Olur kanaatindeyim.,, 

Güzel Yusuf, Dört Kişiyi Daha Öl
dürmek Ve Sonra Kaçmak İstiyordu? 

idam mahkumunuıı cesedi fiti firarinin öldürülmesini temin 
eden Acem B•ledige Reisi Kadir Efendi ( X ) 

Aksaray 16 (Hususi) - Ha· 
oishane damını delerek kaçan 
~e jandarmalar tarafından öldil· 
·ülen güzel Yusuf ismindeki dört 
ınsan katilinin istisaline ait tafsi
latı bildiriyorum: 

Güzel Yusuf Kırgıllıdır. Ha
pisahane damını deldikten sonra 
takibe memur edilen yüzbqı 
Osman Beyin kumandasındaki 
jandarma müfrezesi, . bu ıeriri bir 
türlü ele geçiremiyordu. Bu arada 
firarinin bir gün burada, bir gün 

de şurada glSrüldllğnne d.S. 
haber ve şayialar çıkıyor " 
halkı sinirlendiriyordu. 

Alınan tedbirleri tamamlamak 
ve kaçak mahkumun bir tarafa 
savuşmasına meydan Yerememek 
için Aksaray Valisi Zira B. Kır
gıl, Acem, Ulukııla, lmarat Ye 
Eskil Belediye reiılerini ne~ 
dine çağırarak icap edea 
talimab Yerdi. Jandarana ve poU. 
sin vazif eıini yapbpu, bugila 

( Dnamı 8 inci ıayfada) 

Bitlis Civarında Bir Çok 
Kaçak Eşya Yakalandı 

Bitlis (Husust) - Kaçakçılık Mücadelesi Kanununun tatbikabna 
ehemmiyetle devam edilmekte ve mücadele mllsmir neticeler ver
mektedir. Son gilnlerde birçok kaçak eıya yakalandı Ye kaçakçılar 
derhal tutularak mahkemeye verildiler. Bu cümleden olarak bazı kim• 
selerin ıeker kaçakçılığı yapbklan haber alınması nzerine tahkikat 
icra edildi ve (73) sandık kaçak şeker yakalandı. Bundan başka 
Simek nahiyesinde bir cür'etkinn evinde tabarriyat yapıldı. Ne
ticede ( 1100 ) deste cıgra kAadı ile ( 657 ) kilo kaçak tiitlln elde 
edildi. Diğer taraftan bazı kaçakçılık teşebbüsleri daha olduAu h&.beı 
alınarak tahkikat ve taharriyata girişilmektedir. 

Niyazi Yılmas 

Herşeyde Tenzilat 1 

- Eller yukarıya! Hemen yilz lira vermezsen beynini patlatırım. 
- Bana bak, elli liraya razı olmaıaan ben de HnİD aleyhinde 

ibtikti davası açarıml 
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~ 
Abdlı.l<adlr B. (Fatlh Zlndrllllu111 52) 

-Bu muharririn bu fıkrası bile 
menfi" ruhlulukla itham edilmiye
ceğini kim tahmin eder. Maalesef 
bizde böyle.. T cnkide taham
mwümü:ı pek azdır. Başka mem
leketlerde tenkidin büyük yeri 
vardır. insan kendi kvsurunu 
bizzat göremez. Göz bile kendi
ıini görmek için aynaya muhtaçtır. 
Gazetelerde, memleket işlerinin 
aynasıdır. Samimi tenkitlere ta
hammfile alışmalı ve muvafık 
tenkitler derhal tesirini gaster
melidir. Muharriri bu fdaumdan 
dolayı tebrik ederim. 

Belediye üç senedenberi her 
ay Defterdarliğa Belediye resim-
lerini tahsil eden memurlara 
tevzi edilmek Ozere ( 300 ) lira 
kadar bir ikramiye veriyordu. 
Divanı Muhasebat belediyenin bu 
masrafını yolsuz bulmuş ve be
lediyeye bu paraların istirdat 
edilmesini bildirmiştir. Belediye 
bundan sonra Defterdarlığa ikra
miye vermiyecektir. Diğer ta-
raftan ıimdiye kadar verilen 
ikramiyeleri de geri istemiştir. 
Bu paralar tahsille alakası olan 
Defterdarlık memurlarına tahsil 
ettikleri vergi ve resim nispetin
de tevzi ediliyordu. 

ihracat için Ozum 
Halkalı Ziraat Mektebi, ihra

cata elverişli lizfim cinsleri ye-
tiştirmiye karar vermiştU. Ziraat 
Vekileti mektebe yeni tahsisat 
vermiştir. Şimdiden bağ yerleri 
ha:ıırlanmıştır. ihracata yarayıcak 
lizüm cinsleri birkaç senelik bir 
tiecrübcden sonra tespit edildiği 
için bu çubuklar bu sene çoğal
blacakhr. 

Evkafm 200 Bin Lirası 
Evkaf idaresi müzayede ka

nununa nazaren kiraya verdiği 

binalardan % 15 nispetinde para 
teminatı almaktadır. Evkaf ida
resi, borçlarını vermiyenler aley
hine dava açmııtır. Evkafın ala
cağı paranın miktan 200 bin 
lirayı tecavüz etmektedir. 

SON POSTA 

Yüzde Yüz! Zaro Ağa 
Faizci Sarraflar Hakkında Akıbetinden Hiçbir Haber 

Tahkikata Girişildi Geldiği Yok 

Rehin yapmak sureti)e borç 
para veren müesseseler, alakadar 
murakıpler tarafından sıkı bir surette 
teftiş edilmektedir. Bütün mües
seselere teşmil olunan bu teftiş 
bir miiddct devam edecek, bu 
husustaki nizamnameye uygun 
hareket etmiyenler mahkemeye 
verilecektir. 

Diğer taraftan mütekaitlerin 
maaş cüzdanlararu kıran sarraflarm 

' yüz.de züz faiz aldıkları murakıp
ler tarafından tespit edilmiıtir. 
Bunlar hakkında ciddi tahkikat 
icrasına başlanılmıştır. 

Konyada Bir içtima 
Kanya tacir ve esnafları bir

kaç gün evvel Fırka salonunda 
bir toplantı yapmışlardır. lçtimaa 
alh yüz kişi iştirak etmiş, Vali 
ve diğer hükümet erkanı da içti
mada hazır bulunmuştur. içtimada 
Halk Evlerinin maksat ve gaye
lerinden bahsedilmiştir. 

Bahkesirde Kaçakçıhk 
Bahkesirde son birkaç gün 

içinde muhtelif kaçakçıhk hadi
selerine ciir• et eden dokuz ka
çakçı yakalanmış ve bunlardan 
beşi hapse mahkum edilmiştir. 

ihtiyar halinde, Amerikada 
ve Avrupada başından türlü ma
ceralar geçen Zaro Ağanın ıon 
vaziyeti hakkında hiçbir haber 
gelmemektedir. Elyevm Londrada 
bulunan Zaro Ağanın buradaki 
zevcesi dün bir muharririmize 
şunlara söylemiştir: 

"- Oralara gittikten ıonra 
bizleri unuttu. Artık ne mektup, 
ne de para gönderiyor. Yoksul
luk bir taraftan, kendisinden 
haber alamadığım için merak 
bir taraftan, çok fena bir vazi
yetteyim. Yerini ve adresini biJ
m ediğim için mektup ta yazamı
yorum. Allah encamını hayra 
çevirsin ... ,, 

Kağıt Fabrikası 
Şehrimizde kağıt fabrikası 

açılması maksadile müteaddit 
mali gruplar tarafından tetkikat 
yapılmaktadır. 

Köyler Ve Mahalleler 
latanbul belediye hudutlan 

iç.indeki mahallelerle viliyet hu
dudu dahilindeki bütün köylerin 
isimleri mahalli teliffuzlarma 
göre en doğru bir tekilde tesbit 
edilmiştir. Bu hususta bir kitap 
neşredilecektir. 

Mart t9 

Moda f{ıraliçesi 
Tayyaresile şehrimize gelen lngiliz 

moda Kıraliçesi Lcdi Çartor Aero 
KulUpte bir kofer<ıns vereceklir. 

Bir Milyonm· Geldi 
Amerika milyonerlerinden M. 

Kram kızile birli te şehrimize gcl
mlttir. 

Doktor Va Dişçiler 
Etıba Muhadenct Cemiyeti d6a 

Galatasaray 5alonunda bir ç&y z.lya
feti tertip etmiş, Dişci mekt~bınde 

okuyan ecnebi talebe terefrnc de 
TOrk talebe tarafından bir ziyafet 
Yerilaıiıtir. 

Tal ebe Birliği 
Dün idare Heyeti intihap 

Edildi 

Millt Türk Talebe Birliği ikin
ci kongre:Jİ dün yapılmış ve çok 
hararetli münakaşaler olm\ı tur. 

Bir aralık 16 murahhas içti
maı terketmiş, fakat ihtilaf hal
lohmara k intihaba geçilmi Ye 

idare heyeti intihabı yapılmıştır. 
Hasan Şükrü, Şevket, Naci, Mu
zaffer Canbolat, Macit, Mahir, 
Reşit ve Necmi Beyler seçilmi~ 
)erdir. 

Zevcesini Dövmuş 
Osküdarda Çavuşdere cad

desinde 44 numaralı evde oturan 
boyacı Seyfi izlıısiz . okağa çıktı
ğı için zevcesi Növber Hanımı 

fena halde döv:nüştür. 

Dedikodu Kavgası 
Arap camiinde oturan Madam 

Oralya bir dedikodu meselesin
den komşusu Matmazel Sofiyaya 
dayak atmıştır. 

Habeşistan 
Başvekili 

Habetiıtan BaşvekiH Beciranda 
Zallalra cenapları, refnl atinde li.ıb~ 
ıiatan Pariı Sefiri M. La~n oldut11 
halde dOn Avrupadan şehrimize ıce!
mitt Parapalaı oteline inmiıtir. 

M. Beciranda Topltapı 1arayını, 
mlbeleri ye Ayasofyayı ıeıdikten 

aonra akşam benilc Amlaraya gitmit• 
tir. Bqvekil Cenaplan bütiia Avrupa 
hik6met merkezlerini gudltini, Gaıi 
Hz. ae de imparatorun pir melttubu
nu takdim edecetiai ve aa]ı gilntı 
l.tubula döaeeef ini ıöylemiştir. 

11=========================================================================================================================================-=-

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

l: Ha.san B. - Elı, arbk bahar gel
di, göçler başladı, her tarafa harıl harıf 
eıya taşmıyor. 

2: Hasan B. - Bu sene acaba 

iyi sayfiye neresi? Adalar m& dersin? 

Pazar Ola Hasan Bay Ve Sayfiye 

--~~--~~~~-----------__, 

3: Hasan B. - Yoksa Boğaziçi kı
yıları ını·/ BOtlin bu eşvalar ne tarafa 
gidiyor? 1 

4: Yolcu - Hasan Bey, ba ~\'ılar 
oralara değil, Çarşıiçine sahhğa gidiy~r. 
Bv aene • kalabaı.k aayfiyc: BitpaM'.ı 
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1 Her gün 
Tuna 
Civarında 
Yeni Faaliyetler 

- s 
Fransız Başvekili Tardiyö ta-

rafından teklif, İngiltere ile İtalya 
tarafından da bazı kayıtlarla ka
bul edilmiş garünen " Tuna Dev
letleri İktısadi Birliği ,, gllnlln 
hakim bir meselesidir. ÇUnkl, 
iktısadt ve mali vaziyetleri bozuk 
giden beş Balkan ve Merkezi 
Avrupa Devletini, biribirine kartı 
müsaadekir gümrük bağları ile 
bağlamak gayesini takip ediyor. 
Bu teşekkül münasebetile Alman 
matbuatı, ilk zamanlar, şiddetli 
neşriyat yaptılar. 

Fransızlar da [onlardan geri 
kalmadalar. Hatta, içlerinden 
bazıları, Almanya istese de, iste-
mese de bu Birliğin vücuda gele
ceğini söylediler. Şimdi görOyo
ruz ki bu Birliğin teıekklllllne 
Almanya da muanz değildir ve 
projenin tatbik olunmasına, o da 
muvafakat etmiştir. Fakat daha 
evvel Paris Kabinesile iıtiıare 
ederek Birliğin, Alman iktısadt 
ve siyast menfaatlerini baltalamı· 
ya kalkışmıyacağı ve Almanyanın 
hayati meseleleri üzerinde miles• 
sir olmak daiyesini gütmiyeceği 
hakkında teminat almıştır. Almış· 
tar, diyoruz, çünki yapılan new
riyat, böyle bir vadin istihsal 
olunduğunu gösteriyor. 

Bu proje M. Tardiyö tarafın-
dan ileri sürüldilğü zaman, bu
nun alikadar devletler arasında 
rüçhan esasına müstenit gilmrilk 
tarifeleri ihdasile başlaması tek• 
lif edilmişti. Fakat bu sarahat, 
bu devletlerin iizerinde yapılmak 
istenilen bir razyik mahiyetinde 
telakki edildi ve bertaraf olundu. 

Son gelen haberler, İngiltere, 
Fransa, ltalya ve Almanya tara· 
fındAn Birliği vtlcuda getirecek 
olan Macaristan, ATUsturya, 
Romanya, Yugoslavya ve Çekoa
lovakyaya bir nota vererek hl· 
kimiyeti milliyelerine halel gel· 
meksizin bu Birliğe nzalarile İf
tirak ettiklerine dair karar verip 
müzakereye başlamalarım bildir
diler. Bu nota, nihayet zahiri bir 
formüldilr. Başlıyacak olan m6za-
kereler esnasında Fransanin KG
çük İtilifa mensup ztimre, ltal· 
yanın Macaristan, Almanyanın da 
Avusturya üzerinde miiessir ol· 
mıya çalışmıyacaklannı kim temin 
edebilir. Şu halde, beş küçtik 
devletin ikbsadi varlıklannı kur-
tarmak meselesi mevzubahı 
olurken yine büyük menfaat
lerin tesadüfüme şahit olacağız 
ki, bu da bu Birliğin doğmadan 
ölmesi gibi bir netice verir. 

Şu halde, en büyük vazife, 
d&ha ziyade bilyilk devletlere 
ve bu arada, bu fikri ileri ıilren 
Fransaya düşüyor. 

Eğer o, Birliğin samimi sur
rette teşekknlüne taraftarsa, cere
yan edecek müzakereler arasında 
sulh fikrinin hakim bir mevki 
tutmasını temin etmelidir. Bu tar
ıı hareket, zaten müşevveı bir 
halde bulunan bilhassa Avrupa 
efkarım tatmin yolunda bllyük 
bir hizmet olur. Diğer taraftan 
Bulgaristan, her nedense bu 
birliğin haricinde bırakılmıştır. 
Onun da vaziyeti maliyesi iyi 
değildir. O da, bu vadide elinden 
tutulmaya muhtaç görünüyor. 
Sonra Tuna ile alakası büyüktür. 
Acaba bu birliğe taraftar olan· 
lar, kasten mi Bulgaristam mu
tasavver teşekkül haricinde 
bıraktılar, Yoksa Bulgarların ileri 
sürdükleri şartları ağır buldu
lar da bu devletin bertaraf edil
mesini daha müreccah mı gördU
ler? Bu nokta, bilhassa aydmlan-
ını ya muhtaçtır. Çünkü Bulgaris· 
tansız böyle bir birlik, biraz da 
kapa .. ı kapaiı bir eve benzer. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi • Maddi Ve Manevi Hürriyet '1-

1 - Zindan duvarları insa

nın hDrriyetini selbeden hakiki 

bir mahpes değildir. 1 

2 - Kollara ve ayaklara vu- ı 
rulan zincirler, ancak bizim mad
di bilrriyetimizi tahdit eden ma
nialardır. 

3 - Fakat hakiki esaret ruh 
ve fikir esaretidir. Cahil kimseler 
ebedi mahpeı içinde yaşıyorlar 
demektir. 

• SON TELGRAF HABERLERi 

Japonyanın Maksadı Nedir? 
---

Sulh Şayiaları Devam Ederken Ja-
ponlar Cephe Tahkimatile Uğraşıyor 

Moskova, 17 ( A,A )- Şang
baydan bildirildiğine göre Japon
lar bir taraftan yakında sulh mü· 
zakerelerine başlanacağı haberle
rini işaaya devam ederlerken 
diğer taraftan da Şaoghay civa
rındaki mevzilerini takviyeden 
hali kalmıyorlar. Şanghaya yeni
den Japon harp gemileri mll· 
bimmat ve uker ielmektedir. 

Geriye alınması mevzubahsedil
miş olan 9 uncu fırka gelecektir. 

Moskova 18 ( A. A.) - Tas 
ajansının salahiyettar mahafilden 
aldığı malumata göre Sovyet hu
dut muhafızlarile Japon kuvvet
leri arasında Siberya hududunda 
müsademeler vukubulduğuna ve 
bir Japon tayyaresinin yere indi
rildiğine dair İngiliz membalarm-

1 
dan çıkan haberler hakikate mu• 
karin değildir. 

Sovyet hudut muhafızlarile 

Japon kuvvetleri arasında hiç 
bir müsademe vuku bulmamış ve 
biç bir Japon tayyaresi de Sov· 
yet arazisi üzerinde uçmamıştır. 

Esasen Mançuride bulunan Japon 
kuvvetleri Sovyet hududuna şim· 
diye kadar yaklaşamamlJlardır. 

Amerika, Rusyanın Kuv
vetlenıiıesini Arzu Ediyor 

Moskova, 18 ( A. A. ) - Londradan bildirildi
tine göre Vaşington mahafill Sovyet Ruyanın 
tanınması meselesini tetkik etmektedL 

Cemahiri Mtittehide uzak prkta bir kuvvet mu· 
•azeneıi tesiıi için Sovyet Ruayanın kuvvetlenmesini 

arzu etmektedir. Cemahiri Müttehide Sovyet Rusya 
ile mukarenete karar verdiği takdirde atacatı ilk 
adım Sovyet Ruayaya bir heyeti murahhasa g6n
dererek ticaret muahedeıi aktetmek olacaktır. 

Siyasi Buhran 
Yunanistanda Kabine 

Buhranı Başlıyor 
Atina, 18 (Hususi) - M. Ve

nizelos milU bir kabine teşkili 
için harekete geçmiye karar ver· 
miştir. Milli kabine teşkili im
kansız olduğu takdirde M. 
Venizeloı bazı fırkalann iştirak 
ve müzaheretile bir temerkllz 
kabinesi teşkiline çalıfacakbr. 

Fakat iyi ha bar alan mehafil 
yakan istikbalde siyasi bir bub· 
ranın şiddetle başlıyacağını ve 
kolay kolay giderilemiyeceğini 
bildirmektedir. Buhranın bqlıca 
sebebi mali mesaildir. 

Bitliste Kaçak Toton 
Bitlis, 18 ( Hususi) - Dnn 

gece burada otuz beş kilo kaçak 
tntnn yakalandı. Sahipleri me~ 
huldftr. Aranıyorlar. 

NIY AZI YILMAZ 

iBulgaristan 
Borçlarını 
Verecek Mi? 

Sofya, 18 (Hususi) - Bulga
ristanın harp borçlarını vermiye
ceğine ve bir moratoryom ilin 
edeceğine dair haberleri Baıvekil 
N. MUf&Dof tekzip etmiftir. 

Diğer taraftan Bulgaristanın 
bir istikraz akdi için giriştiği 
mtızakerelerin müsbet bir netice 
ile biteceği haber alınmaktadır. 
Berçlara ait buJ61 eden taksit 
bankaya yatırılmıştır. 

Kırıl Karol Ve Zevcesi 
Bllkereş, 18 (Hususi) - Ro

manya Kıralı Karolun zevcesile 
barıımuı için bazı teıebbllslerde 
buJunuJdujıı haber veriliyor. Kı· 
ralın yaverlerinden bir zat, bu 
makutla Floranaaya bar~ket 
etmiıtir. 

/STER İNAN, İSTER 

Amerika da 
Fazla istihsal Edilen Buğ

daylar Ne Olacak? 
Şikago 19 - (AA. ) - Zi

raat nazınmn, Amerikada buğday 
ve pamuk fazla iıtihsalltınm 
satışını temin maksadile hariçte 
bir seyahate çıkacağına dair 
olan beyanatı neticesinde buğ
day fiati buşel bqına 200 dolar 
dütmüştllr. 

Piyasada böyle bir siyasetin 
dünya buğday piyasalarında bir 
inkisar tevlit etmesinden ve tnc
carın maneviyetini bozmasından 
endişe ediliyor. 

Buğday fiatinin sukutuna se-
bep olan diğer lmil de Forum 
Boardın hariçte buğdayı kredi 
ile satabilmesi için M. Hooverin 
yeni bir muaveneti maliye aradıtı
na dair olarak çıkarılan haberdir. 

İNANMA! 
Bilecik Meb'uıu ibrahim Bey kaylünün nııiyetinl 

ve eşya fiatleri arasındaki nlapehizliti fU rakamlarla 
iıah ediyor: 

"Köylünün Ha1'hı Umumiden evvelki vaziyetile bu• 
günlcü vaziyetini mukayese ve tetkik edeli~ Har~ı 
Uınuaniden evvel buğdayın okkatı 40 para idı, gazın 
tenekesi 3, şekerin okkası 2, kah•enin okka1t 3 ku
ru,tu. KöyUlnün giyebilecetl elbl11 120, iyice bir 
ayakkabı 60 lruruştu. 

butdayla yaram okka tekttr, SO dirhem kahve, 1 okka 
gaz alabilirdi. Burllnıe tekerin okkaal 60, kahvenin 
okkaaı ~00, gaıin okkası 30 kuruttur. Buglln yarsm 
okka teker almak için bir okka butday detil lS ok· 
ka butday, yine SO dirhem kahve için bir okka but· 
day detil lS okka butday vermek liılmdır. 11 

Demek kl Harbı Umumiden evvel bir çiftçi 1 okka 

Bu terait albnda ekmek fiatini arttırmakla, veya
hut diter herhanri munkkat tedbirlerle köylünün 
vaziyetini ıılab mümkün olacajına, artık 

iSTER iNAN, iSTER INAN.'vfA! 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Mündericatımızın çoklu
ğundan Dercedilememiş
tir. -c::-========================= 

Mektep 
Kapatan 
Bir Vilayet ! 

Konya vilAyetinin bu seneJd 
maarif hiltçesinde geçen senelere 
nazaran mühim miktarda tasar
ruf yapılmışbr. Bu yüzden tensi
kat zarureti hisıl olmuştur. 

Bu cümleden olarak vilAyet 
merkezinden 35, kazalardan 38 
ve köylerden de 76 ki cemaa 
(139) muallim, Aynca 3 ilk ted-
risat müfettişi, bir maarif sıhhiye 
müfettişi ve 6ç kitip açığa çıka• 
rılmaktadır. 

Bundan baıka merkezde Akif 
Paşa ve Kara Kurt ilkmektepe 
lerile vilayet mıntakuı dahilinde 
mevcut olan merkezde iki ft 

Akşebirde bir ana mektebi 
kapanacaktır. 

Bir Facia 
Dokuz Kişi Öldü, On 

Kişi Yaralandı 
Napoli, 19 ( A A. ) - lkl 

elektrik katarı, diin akşam bir 
tünelden geçerken makinistin 
dikkatsizliği yüzllnden birbirlerile 
müsademe etmişlerdir. 9 kifl 
ölmüt ve 10 u tehlikeli olarak, 
22 kiti yaralanmışbr. 

Sporcu Nazır 
Sir Samoel Hor Mükemmel 
Bir Tenisçi Ve Patencidir 

Lonclra 18 (Hususi)- Lonclra 
Spor sarayında İngiliz kabinul 
azumdan bir zatin, patenle b111 
ilzerinde parlak bir muvaffakıy .. 
tine ıahit olunmuttur. Bu zat Sir 
Samoel Hordur. 

Bu merasim, bir hayır mil ... 
siıesi namına tertip edilmiftl. 

Esasen mnkemmel bir atlet 
olan Sir Samoel Hor, aiyut ha
yata ablmallllf olaaydı, İngiltere 
tenis pmpiyonasını kazanacakti. 

Müthiş Bir infilak 
Beyrut, ( Hususi ) - Lhkiye 

önilnde Şirketi Vatanlyeye ait 
bir vapurda mtUhit bir infillll 
olmuı ve vapur%mOıtahdeminindea 
dördO paramparça olarak 6lmllf
tnr. Vapur derhal sabile çekilmif 
ve diğer yaralılar hastanelere 
nakledilmitlerdir. Yaralılar içinde 
ağırları da vardır. lnfilllan sebe
bi tahkik edilmektedir. 

Fethi Beyin Tekrar Meb'w 
Olacağı Haber 

Veriliyor 

(Baf tarafı 1 inci Nyfada J 
.. Oç veya dart Vekilin deği

ıeceğine dair on beş gtındenberl 
bazı pyialar deveran etmiıtir. ,, 

Bu haberi tamambyan ikinci 
bir Ankara telgrafında ise aynen 
ıöyle denilmektedir: 

"Resmi mabafil kabinede 
herhangi bir tebeddftl ihtimali 
ıayiuı karşında ademi malOmat 
beyan etmektedir. Şimdiki halde 
şayıaları teyit edecek alAmet te 
yoktur.,, 

Bu hususta üçllncn bir Anka· 
ra telgrafı daha kat'ı cilmleleri 
ihtiva etmektedir. Bu telgraf ta 
aynen ıudur: 

" Ankara, 18 - Kabinede 
tebeddillit yapılacağına dair olan 
pyialar wl11aclır •• 
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Sigaset Alemi 

Amerika 
Alacağından 

Vazgeçmiyor 
Vaşington 18 - Amerikan 

Ayan Aıaıından M. Rit, lngilte
renin Amcrikaya olan borçları
nın yeniden tetkik Ye Londra ae
firliğine tayin edilen ıabık Maliye 
Naun M. Mellonun bu vazifeyi 
de üzerino aldığın dair çıkan 
haberleri Reisicllmhur namına 
tekzip etmiştir. 

Bu zat, bu meselenin evvelce 
mllzakere edildiğini bir da· 
ha müzakereye lüzum Ye taham
mlllii olmadığını söylerken 
lngilterenin Amerikaya borç 
olarak verdiği paranın çok fazla-
mı diğer Avrupa devletlerinden 
aldığını söylemiştir. 

Amerikaya Muhaceret Yine 
Tahdit Ediliyor 

Vaşington 18 - Meb'usan 
Meclisi, Amerikaya muhaceret 
edecekler için bugün kabul edil· 
miş olan azamt miktarı yüzde on 
azaltmıya matuf olan kanun pro
jesini tasvip etmiştir. 

Mukden 
Şehrine Hücum 
Hazırlıkları 

Şanghay, 18 - Çin memba· 
lanndan gelen haberlere göre 
Çin gönüllüleri Mukdene karşı 
bir taarruz hazırlamaktadırlar. Bu . 
taarruz ile, oehri Japonların elin
den almak gayesini takip et• 
mektedirlcr. Bunun için bu şehir 
civarında mühim kuvvetlerin top
landığı haber veriliyor. 

Aynca yllz bin kişilik bir Çin 
kuvvetinin Oç kola ayrılarak 
Mukden Ozerine yürüdükleri vo 
6nlerine tesadüf eden yeni Man
çuri hükumetine ait bütOn ala. 
metleri tahrip ettikleri bildirili
yor. japonlann şehirde idarei 
&rfiye illn ve mfihim askeri nok· 
talara top yerleştirdikleri şayidir. 
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Gönül işleri _J 

Okumuş 

Amerika Alacaklarından Vazgeçmiyor Kızlarla 
Ç• ı·ı M kd y·· .. l Evlenmeli Mi? 
ın ı er u ene uruyor ar Geçende K kmmı okutayı 

,, ıualine cevap verirken,oku· 
F ransada m°' kızların her halde, cahil 

• k12Iara nispetle, felaha iyi e• 
Yeni intihap kadım ve daha iyi anne olaca· 

Şekli 
Paria, 18 - Fransız Meb'nsan 

Meclisi. dün blltün gece intiha· 
bat kanununda yapılması düşü
nülün tadilabn müzakeresile meş
gul olmuştur. Bu müzakere, mec
lis tarafından kabul, fakat ayan 
meclisi tarafından reddedilen 
pro1cnın reyiam encümenince 
geri alınmasından doğmuştur. Bu 
projede ekseriyet kazanamıyao
lar için ikinci bir defa daha in
tihap yapılmasının men'i, kadın
lara rey hakkının itasını derpi1 
ediyordu. 

Meclis, Ayan meclisinin nok
tai nazannı kısmen kabul ile 
ekseriyet kazanmıyanlar için ikinci 
bir intihap yapılmasım •e kadın· 
lara hakkı rey verilmesi mesele
lerini reddeden şekli tuvip et· 
miştir. 

Rusya Kör 
Değil, Diyorlar 

Moskova 18 ( Hususi ) -
Sovyet Şüralar ittihadı Reiıi 
Kalenin, bir nutuk irat ederek 
ıunlan söylemiştir: 

- " Her yerde olduğu gibi 
Uzak Şarkta da kuvvetli bir sulh 
siyaseti takip edeceğiz. Fakat 
her tarafta kapitalist devletlerin 
aleyhimize çevirdikleri entirika
lan görmiyecek kadar da kör 
değiliz. bevletin muhafazası için 
hükumetin aldığı tedbirleri hal
kın da tasvip ettiğine eminim.• 

Rusya dan 
Almanyaya 
Altın 

Riga 18 (Hususi) - Sovyet 
Devlet Bankası Almanların Ray~ 
bankı namına 110 aaDdık albn 
röndermiştir. 

Lehistanın 
Nüfusu 

Varşova. (Hususi) - Son . ya· 
pılan tahriri nllfus neticesinde 
Lehistanda {310,927,000) nüfus 
bulunduğu anlaşılmışbr. Son on 
ıene zarfında Lehistanuı nüfusu 
(5) milyon artmıştır. 

Kakire 18 - Şimdiye kadar Mısırdaki meşhur ehramlann adedi 
muayyen \'e malümdu. Bunlar üç tanedir. Fakat Kahire Darü:fünunu 
hocalarından Selim B. Hasan, Gizede büyük ehramlann biru öte
sinde şimdiye kadar bilinmiyen kum içine gömülil yeni bir ehram 
meydana çıkarmıştır. Yeni meydana çıkanlan ehram, diğerlerinden 
daha küçüktür. Fakat yapılıt tarzı itıbarile diğerlerinden farklıdır. 
Bu ehramlar Firavunlara mezar olarak yapılmışlardır. Mezarlara ko
laylıkla girilemesin diye bu ıonuncu ehrama sahte kapılar ve met• 
haller yapılmıştır ki bu diğerlerinde yoktur. Ehram, şimdiye kadar 
ismi malum olmıyan Kıralıça Hent Kaus, yani "Yllksek Ye alçak 
Mısır Kıralının annesi ve Allabın anası" namma yapılmışbr. Tarih· 
çiler bu esere pek bil yük bir kıymet atfediyorlar. 

]apongada 
Bir Tethiş 
Çetesi Var 

Tokyo 18 ( Hususi) - Banker 
Baron Dav'unu katletmekle maz

nun olarak yakalanan Darülfünun 
talebesinden F eruyçi ismindeki 
genç şayanı dikkat bazı ifşaatta 

· bulunmuştur. Bu genç istici'ap 
edilirken şunları söylemiştir: 

- " Ben yalnız değilim vlsi 
bir kütleye mensubum. Emelimiz 
idarenin başında bulunan ve dev
let için muzır olan şahısların 
hepsini imha etmektir. Bu gayeye 
er g cç vasıl olacağız •• 

Bir Tayyare 
Kazası 

Londra, 18 - Esseks civa
rında uçan bir askeri tayyare 
düşmüş, iki rakibi telef olmuş

lardır. 

Arnavutluğun Paris Sefiri Oldu 
Paris 18 - Arnavutluğun 

Paris Sefiri lıya.s Bey Viryoııi 
vefat etmiştir. 

I

Pariste Banka 
Soyan 

Haydutlar 
Viyana 18 (Hususi) - Pa

riste küpegündü:z Barub Banka· 
ıım soymağa muvaffak olan hay· 
dutlardan Kuezeviç burada ya
kalanmıştır. Üstünde 32,000F rank 
bulunmuş ve cürmünü itiraf et• 
miştir. Maznun Parise gönderile
cektir. Ayni bankayı oyan hay
dutlardan Kostincek de Belgrat· 
ta yakalanmıştır. Bu maznun 
Belgratta muhakeme edilecektir. 
3 llncü haydut henüz aranmak· 
tadır. 

intihar Eden Milyoner Çok 
Alicenap Bir Adamdı 

Paris, 8 - Geçen gün intihar 
eden ·Fastman Kodalun direktöril 
milyoner Jorj F astman Amerika· 
nın en Alicenap ve insaniyetper• 
ver adamı olarak tanınmışb. 
Paris şehri onun seyahatlerinden 
çok istifade ederdi. Mumaileyh 
bir sene evvel nümunelik bir din 
enstitüsü ihdası için ( 25 ) milyon 
dolar teberril etmişti. 

j'ım yamuşbm. 

Bunu okuyan lmıirden Ahmet 
Emin isminde bir kariim bana 
kendi tecrübe.sini anlatan bir 
mektup gönderiyor. Okumuş kız· 
lann evlendikten sonra ruhi h 
letini ve bunun erkekte husule 
getirdiği in 'ikası gösterdiği için, 
bu mektubun bazı parçalarım 
naklediyorum : 

"Diyorsunm ki " fnzla olarak 
okuyan kız herglin hayatını ka· 
zanma imkanına ınalik müsta• 
kil bir şahsiyettir. ,. işte Hanım .. 
teyze, bu şahsiyeUerin bir taneıl 
başımd . Ben Ortamektep mezunt 
•e milstaitl bir esnafım. Zevcem 
de liso mezuna. Sevişerek evlen-a 
diğimiz halde mes'ut olam dık. 
Oaha evlenmezden evve! e• işle
rini deruhde eden zevcem, evlelJ<I 
dikten sonra devam eden. COf'" 

kun sevgime mukabil e' işleriı:! 
ihmal ediyor Ye tahsil görmUş 

yüksek duygulu olduğu ıçı 

böyle ev ~!erile uğraşacalz 

eviyede olmadığım saylüyor. Bu 
yüzden bergüıı zarardayım. Eve 

de gönderdiğim harç geriye iade 
ediliyc;r, yemeğe gidiyorum bir 

şey yok. Mecburi hanımla bera• 
ber çarşıda yemek mecburiye
tinde kalıyorum. Şimdiki duygu 
evlenmezden evvel olsaydı basit 
bir köyfQ kızım Jiso mezununa 
tercih ederdim. 

Bence okuyan kız mes1t: 
sahibi nı bekar yaşamalı; çünki 
ev kadını olama.ı. 

Ev kadını y. cahil yeya 
okumuş olmalı.,; 

Bu gencin çıkardı§"t hükflm 
yanlıştır. Evveli kabahat kendi· 

sinden daha okumuı bir kızla 
evlenmiş olmasındadır. Kadı 
evde kendisini erkeğe faik hi~ 
setmemelidir. Hissettiği gllı: e 
de bozulduğu gUndür. Bu aiJedı 
kız tahsil itibarile erkeğe faiktU\ 
Sonra, kadın kocasının servet v 
muhabbetine istinaden onu istiaı
mara çalışır. Ona biraz da madal· 
yanın öbür yUzünü gösterini& 
Derhal yelke:ıleri indirir. Bir e~ 
kadını için kocasını lokantay 
gitmiye mecbur etmek en büyü 
ayıp vo D tehlikdi oyundur. 

HANIM TEYZE 

EDEBi TEFRİKAMIZ: 61 ==========9-S ha)vanın üstüne abanan hayvan 
saltanabnın ruhu .•. 

Bu benim için büyük cehitlero 
mal olmuyor muydu? Yüzümüze 
değen en hafif rüzgar dokunuşu, 
bir ölüm soğukluğile kalbime 
kadar işlemiyor mu}'du? Kafamın 
içinde gllrllltü koparan cinnet, 
aylardanberi fasılasız mahru
miyetlerin sebebiyet verdiği bir 
cinnet değil miydi? Bu kadın 
beni evime girmekten, ağzıma 
birnz sUt koymaktan alıkoyu
yordu. Niçin bana sırtını çevirip 
gitmiyordu? 

yorum. Evet, bu hakikatin ~ 
kendisi; düşündüğümll aylDyo-ç L 1 

Müellifi: l<.nut Hamsan Mütercimi: P. ~ 
Yorgun beynimin artıkları 

olan ve derhal istimal ettiğim 
bazı iyi fikirler ve bakir sözler 
ıklıma geldi. 

Böyle bir vahşi hayvanlar ter
biyehanesinden ne beklemeli ? 
Fazla olarak birtakım hayvanla· 
n kafeste görmek beni hiç ala
kadar etmez. Bu hayvanlar teşhir 
edildiklerini biliyorlar: Bu yüzler
ce mütecessis bakışı hissediyor
lar ve tesirleri alhnda kalıyorlar. 
Hayır, bana kendilerine dikkat 
edildigini bilmiyen hayvanlardan 
inlerinde boı vakit geçiren, ya• 

ı but ta yerde yatarak, tembel yeşil 
gözlerile ayaklannı yahyan ve dü
ıünen vahşi mahlüklardan bahse
diniz. Ha? 

- Oh, şüphesiz, çok hakkı· 
ruz var. 

- En ehlJ ve korkunç vab
şetile hayvan, işte yalnız bunun 
zevki var. Gecenin koyun karan
lığında sessiz, firari adımlar, or
manın korkosu ve mırıltısı, ge
çen bir kos11n çıvlıklftn, rüzgar, 
kan kokusu, yukarda boşlukta 
çatırdı vo bir kelime ile vahşi 

Fakat onu yormaktan korktum 
ve büyük sefaletimin duygusu 
beni tekrar yakaladı ve Lezdi. 
Y almz biraz ıyı gıyınmiş ol· 
saydım, ona bu Tivoli vahşi -
hayvanlarını gezmek zevkini 
verebilirdim. Böyle yarı çıplak bir 
dilencinin refakatinde Kari Jo
han sokağı boyunca yiirümelden 
zevkalan bu kadını anlamıyor
dum. Allahım, ne düsür llyordu 
acaba? Ve ben kendime kıymet 
verdirerek, boş yere ahmak gibi 
gülümsiyerek onun yanında niçin 

yürüyordum? Bu uzun gezintide 
sürüklen•nek ve bu latif ipcldi 

kuş tarafından takip ~dilmek 

için makul bir sebep var mıydı? 

Ümitsizdim ve ümitsizliğim 
beni son dereceye sevkediyordu; 
dedim ki: 

- Nihayet, benimle beraber 
ge1meme1i~iniz Matmazel; sırf 

bu ~&bis~w yüzünden ıizi her• 
kesin gözünde küçük , düşüyrll· 

rum. 
Mephut kaldı bana seri blv 

bakış fırlattı ve dedi ki: 
- Allahım, bele bakın 1 
Dedi ve fazla bir fey söylemedL 
- Ne demek i liyorsunuz ? 

Diye sordum. 
- Oh 1 Hayır, bana bundan 

bahsetmeyiniz. Azıcık yolumuı 
kaldı. 

Ve biraz daha bızh yürüm~ 
başladı. Darülfünun sokağım sap
lık ve Sent Olag meydanının 
havagazi ışıklarını görmiye baş· 
lamıştık. Yeniden adımlarını 
ağırlaştırdı. 

- Sızin mahremiyetinize gir
mek istemem, dedim, fakat ay· 
rılmadan evvel isminizi söylemek 

(Ark.ası var • 



c: 

Kari Mektupları 

iş Kanunu 
Nasıl 
Olmalıdır? 

İt Kanunu memleketlinizde iti 
tamim ve emekçilerle iş •eren
lerin mfinasebetlerini tayin ede
cek ilk kanundur. Şimdiye kadar 
işin muhafaza ve tanzimini iatih· 
daf edecek böyle bir kanunun 
bulunmaması yüziinden ekserisi 
ecnebi sermayedarlarından teıek· 
ktil eden it verenlerin yani pat• 
ronlarm elinde Tilrk işçileri 
ağır şerait altında nafakalarını 
hazana bilmektedirler. işçinin İf 
ıaati, ticretin asgarisi hafta 
tatilleri hayat ve ııhbatinf mu
hafazaya yarıyan tedbirler ai· 
gortalar yardım sandıklan tayin 
ve tahdit eClilmemişti. 

Türk ınemleketinde Tilrk 
iıçisinin a.lınterile meydana ıelen 
servet ecnebi ellerine toplanıyor 
ve ekseriya memlekette dahi 
kalmıyarak yabancı memleketlere 
akıyordu. Reji idaresi, Rıhbm 
Şirketleri, T erkoı belAsı, imtiyazlı 
demiryollar ve maden havzaları· 

mn büyük istismarları bu hususta 
en bariz miıallerdir. 

Kanaabmızca iş Kanunu aıa: 
tıdaki milll, içtimai umdelere b· 
tinat etmelidir. 

1 - işçi kuvveti, milll mene· 
timiz olduğundan o kuvvetin 
israf edilmemesi için hük6met 
teftiş ve murakaba hakkmı hai.1 
olmalıdır. 

2 - Türk unsurunun zaaf ve 
tereddisine sebep olabilecek it 
ıeraitl izale edilmelidir. 

3 - İşçinin sıhhi, milli, harst 
ihtiyaçları temin olunmalıdır. 

4 - f.ş verenlerin meşru hak
ları muhafaza edilerek sermaye· 
nin memlekette tezayfidüne me
vani ihdas edilmemelidir. 

Bu münasebetle şunu beyan 
etmek isterim ki bu gibi içtimai 
kanunlann memleketin normal 

hayatına muhafazada büyük hiz· 
metleri vardır ve buna misal 

olarak Almanyayı gösterebilirim. 
Alman amelesinin ıarktan ge
len fırtınalara her turlü yok
ıuzluk içerisinde bocalamasına 

rağmen gösterdiği mukavemet biç 
ıüphe yok ki bu içtimai kanun· 

ların ıayesinde milmkün olabil· 
mittir. 

Hükumetimizin pek mnbim 
olan böyle içtimai bir meseleyi 
halle kalkışması Bllyük Millet 
Meclisinin meseleye ehemmiyetile 
mütenasip bir kıymet vermesi ve 
gazetenizin bu hususta ciddi bir 
mesai ıarfetmesi irfam millimiz 
namına ıayanı iftihardır. içtimai 
inkişafımıza hizmet eden Büyük 
Millet Meclisini ve gazetenizi 
cam yürekten kutlularım. 

Şirket atel)·Hinde 

SUNGUR 

Tavukpazarmm Pisliği 
Belediye bir parça Nuruos

maniye ve Tavukpaz.uını temiz
lese her halde çok iyi olur. 
Yagmurlu havalarda buralardan 
paçaları sıvıyarak geçmekten 
başka çare yoktur. Bilhassa ec· 

• nebilerin daimi ziyaretgahı olan 
Nurosmaniye himmet bekliyor. 

Tavukpazarı sakinleri 

Cevaplar1mız 

Soma 1. Hakkı Beye: 

Şiiriniz güzel, şiir neşretme· 
diğimiz için maalesef dercede
miyeceiiz.. 

SON POSTA 

Hindenburgun Hayab 

Almanya çetin bir imtihan 1 
daha geçiriyor. Yedi senedenberi 
bir muvazene ve ihtiyat Amili 

olan ihtiyar Mareıal Hindenbur· 

gun yerine yeni bir reiıicOmhur 

intihap etmektedir. Bu itin ük 

safhası muvaffakıyetswikle neti· 

celendi. Çünki ml\cadelede lılm· 
leri ileri ıOrnlen dört rakipten 

hiçbiri kuanamadı. Bu rakipler 

fonlardır: Mareşal Hiodeoburg, 

mllfrit milliyetperver Hitler, ko· 
mfinist Telman, milliyetperver 

ve çelik miğf erliler namzeti 
Kaymakam Düsterberg. 

Mareşal Hindenburg, seksen 

yaşını geçkindir. ihtiyarlığı hase

bile Riyaseticllmhur makamı için 

namzetliğini koymak istemiyordu. 

Fakat Hitlerin ve Hitler taraftar· 

lannm son dereceye varan taş

kınlıklan, Almanyanın vaziyetini 

tehlikeye sokmak istidadım 

gösteriyordu. Hükumetin, muha

fazakArJarm, mutedillerin ıırarile 

tekrar namzetliğini koymıya 
muvafakat etti. 

ÇünkU, Hindenburg Almanyada 

AJman durendişliğinin, ıikinet 

ve namuskirlığımn bir timsali 

nyıhr. Bu münasebetle hayabnı 

burada mevzubahs etmeyi faydalı 

buluyoruz: 

Hindenburg, 1870deki Fransız 

Alman muharebesi başladığı za

man henüı mülazim tayin edil

mişti. iki sene süren bu harpte 

ciddiyet ve liyakatle vazifesini 

yaptı. Pariste, Alman ittihadı 

ilin edildiği ıaman alayı namına 

bu merasime murahhas oJarak 

' iştirak etmişti. Harp bitti, o da 

garnizon hayatına avdet etti. 

Ondan sonra askeri hayatında 

dikkate değer bir hadise olmadı. 
Muhtelif rütbeleri kıdem sırasile 

kazandı ve harpten birkaç sene 

evvel tekaüt oldu. Fakat Hinden

burg ordudan çekilmek istemi

yordu. Onun bu arzusuzluğunu, 

Alman büyük erkim harbiyesin

den bir zata gönderdiği bir 

mektupta sorduğu şu sualden 

anlayabiliriz. 

.. Acaba bir gün hizmetimden 

yine istifade etmek isterler mi 

dersiniz?,. 

1 .. arbi müteakıp Başkumandaıı 
bgafetile alınmış re$mi 

1914 de umumi harp ilin 
edildiği zaman .. Jeneral " Hin· 

denburg Hanovradaki küçilk ve 

beyaz boyah köşkünde oturu

yordu. Seferberlik hakkındaki 

şayialan duyar duymaz derhal 

şu telgrafı çekti: 

••Hazırım f,, 

Bu telgraf 1914 ağustmıunun 

ortalarına doğru gönderilmişti. 

Fakat birkaç gün cevap a1amadı. 

Nihayet ayın yirmisine doğru 

şöyle bir emir aldı : 

uMünih garında Erkim har

biye reisiniz Ludendorfa mlilaki 
olunuz.,, 

O, bu emre itaat etmek için 

yola çıkmak üzere iken ikinci 

bir emir geldi. Bu emir, onu 

Şark cephesi kumandanlığına 

tayin ediyordu. 

Erkanı harbiye reisi yine Lu

dendorf'tu. Ağustosun tam yirmi 
üçüncü günü bu cephenin ku-

manJasım filen ele almıştı. 26m

cı günü akşamı meşhur Tanen

berg zaferini kazanıyor, onu. 90 

bin Rus askerinin bataklıklar· 
da boğulmasını jntaç eden Ma-

:ıUrya muvaffakıyeti takip edi
yordu. 

Bu büyük ıafar, Hindenburgu 

m•l'osimdt1 ıo.rap lclgor 

1 derhal gllnUn adamı yapb. AJ.. 
manyada herkes onun lsmile ıar

hoı oluyor, onu, bir illh gibi 
takdis ediyordu. 

Birgün, bir merasimde maruf 
bir heykeltıraş kendisine şu 18.z
leri söylemişti : 

Mareıal, heykelbraşiye 

pek ziyade uygun çehre haUan
nız vul 

ihtiyar MareşaJ gülerek ıu 
cevabı vermiştir: 

- Allah, Allah; halbuki Tanen· 
bergten evvel hiç kimse bunurr 

farkına varmamışb. 

Hindenburg, umumi harpte 

Şarki Prusyayı Ru3 istilasından 

kurtaran meşhur Mazürya batak· 

lıklarınıo dahisidir. Vaktile Alman 

hükumeti, bu bataklıklan kurut· 

mak ve araziyi ekilip biçilecek 

bir hale getirmek istediği zaman 

Hindenburg, çekildiği Uzlet kö

şesinden derhal itiraz etmiş 'ff 

bundan vazgeçilmesini istemişti. 

Almanya, bu sözü dinledi ve 
umumi harpte, bu bataklıklar, 

Çar ordularının mezarı oldu. 

Umumi harbin sonuna doğru 

Fransız cephesinde tesis ettiği 

meşhur Hindenburg batb, diif· 
man ordulanmn Alman topra§'ını 
çi ğnemesine mani olan yegAno 

hail olmuştur. 

O, dürüst, namuskar ve ancak 

vazifesini bilen bir adamdır. 

Geçen defa Reisicilmhur intihap 

edildiği zaman kendisine ettiri· 

len ve muayyen bir şekli ihtiva 
eden sadakat yeminine şu cfim· 

leyi ilave etmiştir: 

"Allah müsaade ederse 111 

Hayatını harfi harfine tarif 

ettiğimiz bu büyUk adam, şimdi 

Hitler gibi bir şarlatanın karşı· 

smda Cümhur reisliği intihabı· 

nın ilk safhasmı kazanamadı. 

Muazzam bir rey yekunu alma

sına rağmen ekseriyet temin 

olunamadı. Şimdi tekrar 23 ni

sanda rey toplanması beklenile

cek. Fakat bu defa onun kaza· 

nacağından hiç kimse ıüpbe 

etmiyor. 

Mart 

Dünya Garibeleri 

Mahkemede 
Danseden 
Çıplak Kadın! 

Berlio - Son zamanlarda, 
Alman mahkemelerin.de sık sak 
h4diseler olmakta ve reziline 
sahneler husule gelmektedir. 

Bu ıabnelerin tevali etmesi 
umumi bir tesir ve asabiyet 
uyandırmışbr. MeselA dün, bir 
mağazanın camekanından buı 
eıya çalmakla maznun olan genç 
bir kadın, hAkim huzurunda iken 
gayet garip bir harekette bulun
muştur. Bu kadın, ğardiyanların 
dikkatsizliy nden bilistifade, sır- · 
bndan mantosunu atmış ve için
de, vtlcudünün çırçıplak oldoğu 
görnlmüştilr. Ortaya fırlayan çıp
lak kadın dansetmiye başlamışbr. 
Kadın, gliçlükle zaptedilmiş ye 
üç sene hapse mahktim olmuştur. 

Madam LUdendorfun kitabı 

Jeneral Lndendorfun refıkaaı 
madam Matilt Lfidendorfun bir 
çok Alman gazete ve mecmuala· 
nnda makaleleri neşredilir. Bu 
ıon ay zarfında u Cezalanm g6r• 
miyen katiller " isminde bir eser 
daha neşretmiştir. 

Eserin mevzuu fudur: LUteri, 
Mozan, Şilleri öldürenler Maıon· 
lardır. Lüteri, Melankton zehirle
miştir. Mozan, Saliyeri isminde 
bir İtalyan katletmiştir. ve Şilleri 
en aziz ve en iyi dostu olan 
Göte öldürmüştür. Alman mason 
locaları bu cinayeti daima 
gizlemişlerdir. 

Bu eser otuz bin basılmış ve 
birkaç gUn içinde satılarak 

ikinci tabına başlanmıştır. 
Meşhur Alman şairi Götenin 

yüzüncü seneyi devri} esi şenlik
leri yapıldığı bir zamanda, Jenc· 
ral Lüdendorfun refika ının bu 
eseri büyük dedikodulara sebep 
olmuştur. 

lsveçte Müthiş Bir Vak'a 
Oslo - lsveç hükümetinin 

Cenevredeki beynelmilel mesai 
bilrosu murahhası M. Haylmar 
fon Sidav, geçen gön evinin bir 
odasında öld_µrülmfiş olarak hu· 
lunmuştur. 

lsveçin maruf bir simasr olan 
bu zatin apartımanı yanmda, evin 
iki kadın hizmetçisi yine öldürül· 
mnı olarak bulunmuşlardır. tık 
tahkikat, zabıtaya cinayeti örten 
esrar perdesi hakkında bir fikir 
vermemiştir. Fakat elde edilen 
bazı deliller cinayetin saiki va 
cani hakkında şayanı hayret bir 
netice doğurmuştur. Meğer bu 
zati öldüren kendi oğlu imiı. 

Katil, hukuk tahsil eden bir 
talebedir. Bu genç, babası ile 
karısı arasında gizli bir mflnase· 
betten füphe etmekte ve bu şllp
henin tesiri ile bir deli gibi ha· 
raket etmekte idi. Hadiseden 
sonra bir otele çekilmişti. Az 
sonra odasına girmiş ve karısını 
öldfirmüştür. Katil, pencereden 
kaçmıştır. 

Yeni Neşriyat 

ilk Aşk -
lvan Turgeniyef'in meşhur 

eserini Haydar Rifat Bey (ilk 
aşk ) ismi altında tercüme ve 
neşretmiştir. Tercümede muvaf
fakıyet ve selAset, eserin edebi 
kıymetini bir kat daha arttıracak 
kadar kuvvetlidir. Ka ilerimize 
hararetle tavsiye ederiz.. 
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Haftada İki Defa Spro 
SPOR 

Pertembe Ye Cumarteei Günleri 
Çıkacak Spor Sayfalanmızı 

O\uyunuz. .• 

s p 
GH:etemlz flmdcn sonra pertcmbe •e cum~ 

ıui gUnlerl olmak diıere haftada iki spor .:ıyfaın 
neşredecek tir. 

Perşembe silnkll spor aayfaaırMla dünya sper 
Jıarclr.etlcrlnl, memleket spor hSdiscJerlal 
•kuyacakStmı. 

Cumarteal aayfaaında ı Cuma stlnkti m.aç1ana 
tafallltıaı bulacakaıaıL 

Konya Ve ~danada Spor Zengin Geçen Bir Cuma 
Adana Futbolcuları Bay- o·· 8 . Ç k F tb 1 M S ttik 
ram da Kıbrısa Gidecekler un ır 0 u 0 açı eyre 

Konya ( Hususi ) - Sehrimiz· 
de ıpor varlığı gittikçe geniş 
bir faaliyet çerçevesi dahiline 
firmektedir. Bilhassa futbol iti
barile oldukça terakki vardır. 
Son haftanın futbol ıampiyona 
maçlarını kısaca hulasa ediyorum: 

Lise takımı, snn'atler mekte
bi takımile karşılaştı ve galip 
geldi. Muallim mektebi takımı 
da muhtelit ortamektep takımını 
mağlup etti. Milteakıben Gedikli 
takımı • Alay idman Yurdu müsa
bakası yapıldı ve Gedikli galip 
geldi. Günün en mühim müsaba
kaıtı Askeri Ortamektcp ile 
idman Yurdu arasında idi. Bu 
müsabakayı seyretmek için gelen 
ıeyirciler trilılinleri doldurmuşlar· 
dı. Müsabaka beklenildiği gibi 
heyecanlı oldu ve nihayetine 
kadar ayni heyecan devam etti. 
Neticede Askeri Ortamektep gü
zel ve yüksek bir oyundan ıonra 
iki sayıya karşı beş ıayı ile ga· 
lip geldi. 

Son gi\nlerde lzmir ve lstan· 
b"ldan şehrimizdeki takımlara 
müsabaka teklifleri yapılmıştır. 

idman Yurduna yapılan bu mllra· 
caatler, Kurban Bayramında ıeh· 
rimizde müsakalar icrası tekli· 
finden ibarettir. Henüz mllspet 
veya menfi bir cevap veril· 
memiştir. 

Diğer taraftan ıehrimize 
Adanadnki Torosspor Kıılübfin· 
den de bir müsabaka teklifi 
yapılmıştır. Verilen haberlere 
göre T orosspor kulübU 23 tem· 
muzda şehrimize gelmek ve 
bizim sporcuların .. geçenlerde 
Adanaya yaptıkları ~iyareti iade 
etmek niyetindedir. 

Adanada Faaliyet 
Adana ( Hususi ) - Son bir 

ay zarfında burada ıpor hare
ketleri dolgun bir manzara glSa-
termektedir. Futbol mDaabakaJa
rı hararetli ıekildo devam et-

mektedir. Ayrıca spor seyahat
leri tertibi için de kuvvetli bir 
teşebbüs vardır. Ezcilmle mmta
kamızm en kuvvetli oyuncuların
dan bir takım teşkil edilecek, 
bu takım Çukurova ismini alarak 
Kurban Bayramında Kıbnsa bir 
seyahat tertip edecektir. Takıma 
eski milli takım oyuncularından 

İsmet, Rağıp ve Ali Beylerde 
dahil olacaklardır. Bu seyahat 
teşebbüsü burada büyük bir 
alaka uyandırmıştır. Spor merak
lısı olanlardan birçoğu bu ıeya
hate seyirci sıfatile iştirak arzu
su göstermişlerdir. 

Diğer taraftan atletizm husu· 
ıunda da yeni bir teşebbüs 

vardır. Mıntakamız kulüpleri ara· 
sında umumi mahiyette atletizm 
müsabakaları tertibi için teşeb
büse girişilmiştir. Kulüplerdeki 
atletlerimiz şimdiden huırhk 
idmanlarına başlamışlardır. T oros
spor Kulübll de kendi namma 
bir tahammül koşusu ve bir de 
bisiklet müsabakası hazırla
maktadır. 

Kara Alinin Güreşi 
Akhisar, (Hususi) - Civar 

kaza ve köylerden gelen binlerce 
halkın huzurunda meşhur Türkiye 
başpehlivanı Kara Ali ile rakibi 
Manisalı Rifat pehlivan kaqılaş
tılar. 

Güreş çok çetin ve heyecanlı 
oldu. Bir buçuk saat devam eden 
heyecanlı bir boğuşmadan ıonra 
rakipler berabere olarak ilin 
edildiler. 

Dinarlı Mehmet, lımail ve 
Alt pehlivanlar rakiplerini mağ· 
lup ettiler. 

lzmir Muhteliti Odamişte 
fzmir 18 - ( A.A. ) - lzmir 

muhteliti bugün Ödemiş muhteli
ti ile bir maç yapmak üzere 
Ödemişe gitmiıtir. Bugün yalnız 
ikinci takımlar arasında müsaba
ka icra edilecektir. 

ıstanbıılspor • Anadola maçından canlı N lıegecanlı 6lr 11aziget 

Dün yeni ilkbaharın ikkinci .. _ 

1

. , 1AmerikaFn mek
1
iltebi ktakımdılı karta· 

gilzel cuması idi. Hava sa in, qb Ye ener er azan ar. 

açık, yagmursuz ve tozsuzdu. Bu Sonra Fener (2) ile Bakırk6y 
ıebeple gerek Taksimde, gerekıe idman Yurdu karşılqh ve ( 1-1) 
Kadıköyünde birçok futbol maçı beraberlikle bitti. Müteakıben 
seyretmek firsatım bulduk. Tak· Altınordu ile HiIAJ oynadı Ye 

simden başlıyalım: t HilAl (1·4) kazandı. 
Taksim stadyomunda dllnlln 

ilk maçı lstanbulspor • Anadolu Bundan sonra yapılan Moda-
arasında yapıldı. Maç, sonuna Kurtuluş maçında Kurtu)u~ (3-0) 
kadar sarı siyahlıların hakimiyeti ) ) galip geldi. 

altında geçti ve Anadolu takımı f-. 11 Bu maç bittikten sonra gllnl\n 
( 8 ) gol yiyerek mağlQp çıkb. en miihim müsabakası Fencrbah· 

İkinci maç Beşiktaş - Süley
maniye arasında yapılacaktı: Fa· 
kat Beşiktaş kulübü resmi likten 
ayrılmak ve Olimpiyat likine işti

rak etmek kararını verdiği için 
dünkü maça gelmedi. Bu suretle 
resmt Iik esasından ıarıılmıı 
oluyordu. 

Bu yapılamıyan lilc maçından 
ıonra Olimpiyat maçlarına geçil
di ve Galatasaray ile ltalyan 
birinci takımları kaşılatdı. Ha
kem Emin Beydi. iki takım da Dün en çok gol ıiren Anadola 
en kuvvetli kadrolarile aalıaya lcaltJsinin kulecİ$İ 
çıkmıştı. Maçın ilk on da-
kikası iki tarafın da ıeri ve 
mlltevazin bamlelerile geçti. An· 

çe ile Pera takımları arasında 
yapıldı. Oyun başlarken Fenerliler 
çok gevşek davrcınıyorlnrdı. Fakat 
gittikçe inkişaf eden Fener oyun

culan bu en mühim müsabakayı 
beş golle bitirmiye muvaffak 
oldular. Pera muhacimleri ise 
ancak bir gol atabilmişlerdi. 

Voleybol 
Dünkü Voleybol maçlannda 

Fenerbahçe, Kasımpaşayı, .. Betik
taı Eyip takımım, Galatasaray da 
Süleymaniyeyi mağlup ettiler. 

Güreş Musabakaları 
Mıntaka güreş birinciliklerine 

dün Beyoğlundaki aalonda ( ?:r ) 

Onlar Nasıl Çalışıyorlar? 

cak 13 lincü dakikada basman 
kuvvetli bir şutunu ltalyan mü· 
dafii elile durdurduğu için penalh 
cezası verildi ve bu suretle Ga· 
latasaray ilk golünil attı. 

Maamafih bu gol İtalyan ta
kımının cesaretini kırmadı. Dev
renin sonuna kadar kuvvetli, 
seri bir oyun gösterdiler. Fakat 
devrenin sonlanna doğru Gala· 
tasaray ikinci golünü de atmıya 

muvaffak oldu. 

güreıçinin iştirakile başlanlDlfbr. 
ilk iki siklette 56 kilodan Vefa-

Kumkapıdan Rıza 79 kilodan 
Yusuf Kenan birinci gelmişlerdir. 

Bu resimde gördüğünüz atletler Amerikanın 
IDaruf sinema yıldızlarıdır. Bu gençler önilmüzdeki 1 

932 Olimpiyat müsabakaları için hazırlık idmanları 
yapıyorlar. Orval Marten, Şarl Sansom ve Dik 
Noas ismindeki bu üç sporcu yıldızm resimde gör-

düğünUz. çalışma yeri Los Ancelostaki maruf Kali

zeum stadıdır. Bunların üçü de sürat koşucusudur. 
Mensup oldukları kumpanya, müsabakalarda kazan· 

dıkları takdirde kendilerine mühim miktarda 
mükafat verecektir. 

ikinci devrede ltalyanlar daha 
inkişaflı bir oyunla işe başladı
lar. İki taraf mütevazin bir halde 
idi. Tesadüfe bakın•z ki bu dev

renin 13 dakikasında da İtalyanlar 
ilk golü attılar. ftalyanların bu 
ilk golünden sonra oyun şiddet· 
lendi ve sinirli bir vaziyet aldı. 
Bu sırada İtalyanlar ikinci ve biraz 
sonra da üçüncü golJerini yap
tılar. Galatasaray artık mağ· 

lup vaziyette idi. Kurtulmak 
için çok uğraşıyordu. Nihayet bir 
gol daha yaparak oyun 3 - 3 be
rabere vaziyette sonuna erdi. Ga· 
latasarayın biraz çalışmasını te
menni ederiz. 

Kadıköyllnde 
Dün Kadıköy . sahasında ey

vela Fener küçüklerile Göztepe 

Gelecek Ay 
Mühim Maçlar 
Yapılacak 

Önümüzdeki Nisan ve Mayıs 
aylara zarfında şehrimizde mühim 
futbol rnüsabakalan seyredece· 

ğiz. Bu müsabakalar maruf ecnebi 
takımlarile şehrimiz takımları 

arasında yapilacakbr. Şehrimize 
gelecek olan ecnebi takunlanndan 

birisi Fransanın Rasing takımıdır. 
Bu takımla birlikte meşhur fut-

bolcumuz Vehabın da şehrimize 
geleceği haber alınmaktadır. 

Diğer takımlardan birisi Macar· 
ların Milli B. takımı, öteki de 

İngiJizlerin meşhur Vestham ta
kımıdır. Müsabakaların günleri 
ve adetleri henüz tespit edilme
miştir. 

• 
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-. Emirillmllminin yalnızdı, be
ni karşııına aldı, iltifat buyurdu, 
babrımı sordu, bpkı sizin gibi 
kanlarımla alakadar oldu •e •on
ra: "Seni birde ben evlendireyim. 
Fakat nikAh ile talik biribirini 
takip edecektir. Burada evlene
ceksin 1 " de di. Bir aaat geçip 
geçmemişti ki QstOmde bu maşlah 
vardı ve beıı sokakta bulunuyor
dum. 

Zübeyde, dudaklanni ııırdı • 
K o:asının Behliil ile ne çefit eğ
lendiğini anlamışb. Yalnız bir 
noktayı tavzih ettirmek istiyordu. 
Hult Harunun sarayı salonlarında 
bu meşhur serseriye teniç ettiği 
ve müteakıben tatlik ettirdiği 

kadın aceba kim di? Maceradan 
sonra o kadua yine aarayda mı 
kalmıştı? 

Zübeyde, kendi kocasının bir 
nğdıç aibi pek yakından •• pek 
derinden alAkadar olduğu o izdi
vaç bAdisesinin diğer tafsilatını 

hayalen buluyo:-du. Binaenaley 
Behliilil daha fazla zorlamadı, 

kısa bir ıual yapb : 
- Kimi aldın Ye bo,adın ? 
- Bir kadındı MevlAtl, fakat 

ismini sormadım. Malümya, kadın, 
bir elmaya benzer. Renği değişir, 
şekli deii•ir, hazan da mayhoş 
olur amma elmalıktan çıkmaz. 

E.mlrlllmllmioin hazretleri de bana 
bir dilim elma ıunmuştu)ar. 

- Zeklvetin kadar zarafetin
de var. Seyyidenizin 6nilnde bii
tlln kadınlan bir tutuyorsun. Ak
hnm ekıikliğine inanmaaam bu 
cfiretini ADA çok ağır •urette 
ödetirdim. 

- lrbam aleyye meTlltl, ne 
dediğimi bilmiyorum. 

- Evlenmeyi, boşanmayı bili
yorsun da terbiyeli konuımayı mı 
bilmiyoraun • 

- Ben mUrebbl glSrmedim 
Mevlat, ot gibi doğdum, ot gibi 
bOyOdilm, kusuruma bakmayınız • 

- Beni bir elmaya benıetti
tfnl affedeceğim. LAkin Hu1t 
earayında alıp boıadığın kadının 

lımini ~yliyeceksin. 

- Vallahi bilmiyorum, tallahi 
bilıniyorum • 

- Nu.l olur Behlül. bir adam, 
alıp boıadığı kadınm adım öğ· 
re.omez mi? 

- Emirlllmüminin yanımızda 
idi. nikAhımızın çabık çözülmesi 
için beni sıkıştırıyordu, o telaş 
içinde kızın ismini soramazdım ki. 

- Niklhta erkekle kadının 
iıml zikrolunmak prtbr. Sarayda 
bu prta riayet olunmadı mı? 

- O nikah baıka nikahtı, 
o zıfaf bqka zif aftıl 

Zübeyde kaşlarını çatarak 
uzun bir miilihazaya daldı. Ne
dim ittihaz etmek istediği şu 
alık erkek, kocası tarafından da 
ayni şekilde istihdama llyık gö
rOlmUştü. Demek ki kendisi ve 
Harun, ayni emlleri, ayni tema
ytllleri, ayni zevkleri taşıyan 

adamlardı. Bu, ailevi yakınlıktan 
mı, ruhi karabetten mi doğu
yordu? Niçin o da, kendisi de 
bep bu çeşit düşünceler ve eğ· 
lenceler içinde yuvarlanıyorlardı? 
Acaba Emtr ve Emire olmak, 
behemehal süfli zevklere incizap 
aöıtermcği mi icap ediyordu? 

Güzel Melike, gözlerini kspı· 
yarak Behlütün saraydaki evlen• 
me keyfiretini tehayyüle başla-

Yazanı Jtl. Jtl. -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

l mııb. Dllayanua yan91aa hikim 
olan koca bir ıehinşah, yer yG
zünün biricik Halifesi Harun, ifte 
ıerefini unutuyor, haysiyetini 
unutuyor, mevkiini unutuyor Ye 
Bağdatb bir serseriyi elile bir 
balayığ'ın kucağına g6t0rüyordu. 
Bu, nasıl bir duygudan doğaa 
küçilklnktil? Harun, ne sebeple 
böyle bir manzaraya phit olmak 
tenezzülünll gösteriyordu 7.. Zn
beyde, bu suale cevap ararken 
kedisinin de ayni tasavvuru be ... 
lediğinl düşündO Ye bu nokta 
fizerinde tevakkuf etmekten 
sıkıldı. 

Maamafib onun kafatası için
de başlayan niçinJer gittikçe ço
ğalıyordu. Kendisinin de, koca
sının da yaptıklarını, yapmak 
istediklerİnİi manevi temizlik 
mefhumuna karşı gösterilen kayt
•ızlığl makul bir sebebe rapte
demiyordu. Onlar için hayat, bir 
ıüril fazihadan ibaretti. Gençlik
lerinden, daha doğrusu çocukluk-
lanndanberi dnnyanın tek bir 
mihver etrafında döndüğüne, o 

1 

mihTeriD de çılgmca gülmek· 
ten ve ıftrekli •arhoşluklar 
içinde kendiJerini unutmaktan 
ibaret olduğuna inanmıılardı. Si· 
nirlerinin yorulmadığını, etlerinin 
bamurlaşmadıj'I, g6zlerinin mah· 
murlaşmadığı glln yoktu. Biribir- · 
lerinden bu yorgunluğa alama• 
dıklan günlerde ve gecelerde 
bin bir türlD tavizler temin ede
rek yine tenlerini bitkin bir bale 
getiriyorlardı, yinemahmurlaşıyor
lardı.Şimdi büsbütiin yeni bir yola 
dökülmüşlerdi. Yorulmak için 
başkalarının yorulduğuna tabit 
olmaktan ba,lıyarak aklın kabul 
edemediği ıel<iUere bürünmek 
ve hayattan o yolda kam al· 
maki.. Harun. bu yolda da ken• 
disine teveffuk etmişti ve Beh· 
lültı. huzurunda evlendirmek 
auretile ilk muvaffakıyetli adımı 
atmıştL Zübeyde için, hın ile 
bu yolu takip etmek kocasının 
izinde yllrümek artık bir borç 
oluyordu. 

( ArkHı nr ) 

Bugün akşam bTAllBOl BllilJJYfSJ 1 
aaat 21,30 ta 

ECONOMU OPERET HEYETi 

FRANSIZ TiYAROSUNDA 
A YNAROZ HK ~ ff H 

KADISI 1111 1111 
Halk Gecesi 
Yakında: 

SAATÇi 
ikinci musikili 

1111 

komedi Jl IJJJ]) 

B• ak••• Hat 21.St da Dk defa elara• 

VAGABOND TON AFTERO 

Şebzadebaşı Rqit Rıza Tiyatrosunda 
Bu akşam aut 

21,30 da 

LA.DAM O KAMELYA ~ 
Piyeı 5 perde 

22 Mart aah aGnG akpmı Gate receıl 
Büyilk ihtifal temaile nat 21 de. AlelcaandrDümuflala 

.. ------------.. la7emut eaeri 

ASRi SiNEMADA 
BAHRİYELi ŞARKISI 

( Coeur de Mana ) 
Bugiln Ye yann saat 16 1/2 

matinesinde 
FEVKALADE VARYETE 

NUMARALARI 

Zabıta-. mualllm " talabaya teaıtlllL kart-
lar nıuteberrHr. 

ŞIK SlNE~A 
Me••lmla en rbel fran•ızea •8z111 opereti 

PRENSES EMRiNiZ 
LILIAN HARVEY 

•• H E N R Y G AR A T 

.. y ANIK KALPLER,. filminde "MARLENE DIETRJCtt,. ia 
güzel l'ııkı G A D R Y C O O P E R 

Şayanı hayret bir kadın olan. .. 

S 1LV1 A S 1 D NEY' in iştirakile 
temsil ettiği 

TEHLİKELİ YOLLAR 
( Les Carrefours de la Ville ) 

Fransızca sözlü filminde bütnn 
.. meftun edecektir. 4 

G L O R Y A' da bu akşam G L O R Y A' da 
ANDRE LUGUET ve TANIA FEDOR 

AŞ K ve A SAL ET 
( Si l'Empereur mavait ça \ 
Anaaturya Hrayında bir •kaadal( 

lllveten ı T AHTELBAHIRLERIMıZIN ltalyada Monfalcone 
tezgihlarında inşa11 ve denize indirilmesi 

Dilbor M A R Y G L O R Y' yi bir " KÜÇÜK DAKTiLO " 
halinde g6rdüniiz. Yakında zengin bir varis olarak Ye " GEL 

EVLENELiM " filminin mübdei FERNAND GRAVEY 
ile beraber pek muvaffak olduğu 

DÜŞES OLACAKSIN 
( Tu seras Duchesse ) 

Hayretbahş Filminde Göreceksiniz 
ı. Yakında M A j l K S I N E M A S 1 N D A 4 

LiMiTED ŞiRKETi 
( Marlaıe Limited· '! HE m. b. H. ) 

VERNER l'tJTTERER, GEORG ALE•ANDER, C~" '1t OTT~ 
BERLINER tarafıtldaıa •emıll edile ı ıaetell vo muıildll 
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k(an Muayenesinde Elde 
Edilen Bir Muvaffakıyet 
Bir Çocuğun Hangi Ana Ve Babadan 
Olduğunu Anlama J,. Mümkün Oluyor 

Almanyada yeni bir mDessesc 1 
vtıcude getirilmiştir. Bu milesaeıe 
kan tahlil etmek 111tttile bir ço
cuğun ana \'e babasından miras 
kalan vasıflan, gayet hassas alet· 
ler vasıtuile meydana çıkar
maktadır. 

Meseli Amerikada, Lfndber
gin çocuğunu bir takım haydut• 
lar dağa kaldırdılar. Yarın bu 
çocuk belki bulunacaktır. 

Fakat ana ve babasına daha 
şi :ndiden kemirmeye başlayan bir 
şüphe doğacaktır ki bunun 6nii
nü almak mümkün olamaz: 

- Acaba iade edilen çoçuk 
hakiki çocuğumuz mudur? Ô yle
ya! Haydutlar belki de kaçırdı kları 

çocuğa benzeyen diğer bir çocuk 
tedarik edcbiljr ve bunu öbüril· 
nnn yerine Lindberge iade ede
bilirler. Almanyada vücude ge• 
tirilen bu müessesenin başl ı ca 

hizmeti, bu gibi dolandırıcılıkla• 
n derhal meydan çıkarabilmek· 

tedir. Çocuğun kanile Linbergin 
aoa ve babasının kanlan muaye
ne edilir edilmez ortada bir 
sahtekarlık olup olmadığı der
hal anlaşılmaktadır. 

• 

Muagent!Jll .,,.,. hekligen 
hdıniar v. çocukları 

Bunun haricinde çocuğun ai
lesinden herhangi bi1 hastalık 
veya hastalığa yakalanmak k .. 
biliyeti tevarüı edip etmediAf 
de kolaylıkla anlatılabiliyor. Bun
dan başka, gayrimeşru çocuklana 
mahiyeti de derhal meydana çr 
kanlabilmektedir. 

Dört insan Katili Nasıl 
Öldürüldü? 

( Bat tarafa 1 lnel .. yfa4a , 
olmazsa yarın, dağlarda uyutarak 
k~ylere inecek olan ıakinin be
hemehal diri veya alil yakalan
masını bildirdi. Muvaffak ola· 
caklara mükafat Yado:uddu. 

Takibat başlıyalı 46 ınn ol
muştu. Nihayet iki gece evvel 
Gnzel Yusufun izi bulundu. Dağ
larda dolaşmaktan pe~an bir 
bale gelen şaki Acem köyüne 
gelmişti. Bundan ı>bür tarafını 
Acem Belediye Reisi Kadir Efen
diden din!eyelim: 

" - Güzel Yusuf, alaturka 
aaat dokuzda Mevlüt oğlu Pirinin 
kapısma gelmit ve aarımıya baş
lamıştı. Kapıya, eT sahibesi koş
mUf ve sormuş: 

- Kim o? 
- Benim acele et te açl 
Kadın, güzel Yusufu sesinden 

tanımıştı. Hem oğlu Salim Efen
diye koşmuş. uykudan uyandıra
rak vaziyeti anlatmıf ve: 

- Kalk bak ve düşiln, de
mif. 

Salim Efendi eski bir jandarma 
çavuşudur. Tereddnt etmeden 
tehlikeli misafirini içeri almıft 
sobayı yakbrmıt. karmm doyart
muş. Güzel Yusuf, gftnlerden
beri hasret çektiği bu 91cak eT 
kife8İnde gerine "ıerine istirahat 
ederken de geçirdiği macerayı an
latm•f, nasıl kaçtığını, yardım 
edenleri, ismini söylemediği hapia
bane arkadaşının verdiği ıilabı hep 
söylemiş, bu arada, eline bir de 
lngiliz bombası geçirmit- Makaadı, 
K1rgılda bulunan dart kiıiyi 
temizlemek sonra Adana yolile 
Halebe geçmek imit-

Dlha evvel Suriyeye kaçmak 
istememesi de bu dört düşmanını 
arkada sağ bırakmamak imi~. 
Güzel Yusuf gece Salim Efendi
n!n ne?'dtrdc !rn!mı~ . Ertesi sa
bah Salim Efendi bir bahane 
bulmuı, evde kalırsa q doat 

~elip kendisini ~8receğfnt •llylO"' 
miş ve bu fırsattan bilistifade 
dışarıya çıkmış, doğru bana 
&eldi, vaziyeti anlatb. 

Derhal Aksaray Valial Ziya 
Beye bir tezkere yazdım. 

Vaziyetten haberdar ettim. 
Fakat vilAyetle köylln arası 10 
ıaat kadardır. Gelecek Jandar
ma müfrezesine intizaren köy deo
likanhlanna silah vererek biz de 
bazı tertibat aldık. 

Bunun tiz.erine Salim evine 
dandü ve o gece Güzel Yusufa 
kaçıracakb. Güzel Yusuf evdea 
ayrılmadan evvel Salim sokağı 
çıkacak. birisini görürse yüksek 
sesle konupcak, görmeue ök
sürec:ekti. Tayin edilen zaman 
geldiği vakit Salim dııan çı)(. 
b ve ökslirdO. Akabinde d• 
Güzel Yusuf dıf&ll fırladı. Elino• 
bombası vardı. 

Köyden yllz metro kadar 
uzaklaşır uzaklqmazı O ıırada 
vak'a mahalline yetifen Jandar
malar kendisine dur emrini ver
miflerdir. Fakat dinlemeyince il· 
!Ah ve bombasını kullanmasına 
•akit bırakmadan tepelemiflerdir. 
Yusuf başlıca ayatından, kalbbt
den, kafa tasından olmak nzere 
yedi yerinden yaralanDUf •• der
hal 6lmli.Jliir, 

o. z. 

Irak Banknotları 
Bağdat {Hususi) - HUkam ... 

tin Londrada bastırdıtı yeal 
evrakınaktiye Andıklarla bura,-, 
gelmif .o bankaya konmuştur. 
Nisanın birinden itibaren yeni 
e'fl'akı naktiye tedavüle çıkan
lacaktır. 

Burada ticari mebafil henOS 
İngiliz liraa1nın yaziyeti tavazzuh 
etmeden yeni evrakı naktiyeoio 
tedaviile çıkarılmaaım clojru bul
mamaktadır. 
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Abdülhamit, İddia Ediyor Ki Kendisi 
Meşrutiyet T a.raftandır 

Bu Rejimde Hükümdarın Mes'uliyeti Daha Az Olurmuş 

NAKİLi z IY A ŞAKIR 1 
Her lıakkı malı/uzdaı 

-264-

Abdülhamit, ( Yavuz ) ve 
( Midilli ) nin uğradığı akıbet için: 

- Bu gemilerin b~yle mana
mca barice çıkıp bu felAkete 
uğramalan, boş değil.. Almanla
nn bir plim olmasın.. kim bilir, 
belki de lngiliı.lerin parmağile 
yapılmış bir iştir. 

Diyor. 
Gazetelerin Ayan Reisi Ah

met Rıza Beye karşı aldıkları 
muhalif -.aziyete, Abdülhamit 
için için glllüyor. Hele ( Damat 
Ferit Paşa ) nın böyle siyaset 
qlerine karışmasına hayret edi
yor. Bu münasebetle, yine uzun 
uzadıya Ahmet Rıza Beyden bab
ıetti. Fakat, evvelce ıöyledikle

rinden farklı olarak Ahmet Rıza 
Beyin pederi için: ( lııgiliz Ali 
Beyi, ben hizmetimde kullandım.) 
•e Ahmet Rıza için de (Bursaya 
Maarif Müdlirü oldu. Bir iftiraya 
ya uğ'radı. Guya Maarif sandı
tandan (elli bin kuruş ibtilAs) 
etmi~. Bunun Uzerine dava etti. 
O uman Maarif Nazırı Münif 
Pap idi. Bununla çok uğraşb. 

DaYall mesmu olmayınca kızdı, 

Avrupaya kaçtı.) 
Dedikten sonra: 
- Eh.. Felaket insanlara 

mabsustur. Buna, çare 
lah rahimdir. 

yok ... Al-

Dedi ve derin bir göğüs ge
çirdi. 

26 Klııunuaanl 918 

Abdülhamit bugün söz ara· 
ıında (Maslak) köşkünü sena edi
yordu. KBşktln havasından, su
yundan, manzarasından ve sair 
muhassenatından bahset tikten 
ıonra: 

- Hatta, Mitbat pa;,a ile 
ıadrazam Ömer Rüştü paşayı ilk 
defa orada görmüştüm. 

Dedi. Ve sonra paşalarla ken· 
disi arasında geçen mülakatı hi· 
kiye etti. Evvelce de bahsettiği 
bu mülakat hakkında bugünkü 
sözler farklı ve daha ehemmi-
1etli olduğu için aynen kay· 
dedi yorum. 

- Biraderim Sultan Muradın 
hastalığı üzerine bana gelmişlerdi. 
Bana sordular: 

( - Hnkümet ~ekilleriuden 
hangi.ini tercih buyurursunuı. 
Meşrutiyet mi, yoksa mutlakiyeti 
mi? •. ) Dediler. Ben de kendileri
ne ce•aben ( - Avusturya lmpe
ratoru, Macaristana gider, başına 
Macar ppka11 giyer, ( Macar)olur. 
Avusturyaya gelir, orah olur. Bu 
misali getirmekten maksadım, 
yani bir gemi kaptanı nasıl ki 
icap eden hile göre gemisine 
kumanda verir ve idare ederse 
ben de kumanda mevkiine gelin
ce, memleketin selameti hangi 
idare teklinde olduğuna kanaat 
lıisıl edersem ve hangi idareyi 
lıayırL görürsem , onu ihti· 
yar ederim.) Dedim... Onlar, 
benim bu cevabımı klfi görme· 

diler. Vakıa bunu bana hissetir
mediler amma ben anladım. Fik
rimi daha açıkça söylemek icap 
etti. Onun için şu sözleri de 
ilave ettim : 

- Benim şimdiki kanaatim, 
( şekli meşru ) olan ( meşrutiyet ) 
tedir. Çünkü ( mutlakiyet) idare
ıinde, iyi kötü her işte mesuli
yet, hükümdara aittir. Vükeli ve 
diğer alakadarlar, hiçbir mesuliyet 
kabul etmezler. Fakat meşrutiyette 
böyle değildir. Hükümdar daha 
az mes'uliyet altında kalır. Bütiin 
mes'uliyet, vükelaya racidir. De
dikten sonra güldüm.Mabza latife 
olsun diye: ( - Bilmem amma, 
l:.elki bu, sizin işinize gelmez. ) 

dedim. Onlar da gülüştüler ... 
Sonra ben de onlara: ( - Eh, 
söyleyin bakalam. Bu bapta sizin 
fikriniz nedir? ) Diye sordum. 

Rüştü Paşa fikrini açıkca söy-
ledi. Onun düşüncesi, bizde 
daha meşrutiyet oJamıyacağı 
mcrkeı.inde idi... Lakin bilahare 

diğerleri, birer mevki sabibi 
oJmak için teşebbüsatta bulun-
dular. Fakat emin olunuz k~ 
bütün bu teşebbüsler, hep kendi 

menfaatlerini teminden ibaretti. 
Nitekim Meclis toplanaralt İfe 

Yelkenli Gemiler 

başlandığı zaman, bunun birçok 
Asan da açıktan açığa göründü. 
Eğer o zaman meşrutiyet taraf
tarlannda bir kabiliyet olsaydı, 
Mecliı açıldıktan sonra ben ka
patmak istesem bile buna mini 
olurlar ve meşrutiyeti yaşatmak 
için fadayı can ederlerdi. 

Dedi ve birdenbire bu bahsi 
burada bırakarak başka bir mev
zua geçti. Ve bunda da pyanı 
hayret bir mlltelea ıerdetti: 

(Arkan nr) 

Sinema Ve Tiyaatrolar 1 
AL KAZAR - Şehir •tıklan 

ALEMDAR - 27 No. Cuu 
ARTiSTİK - Kıral elleniyor 

ASRI - Bahriyeli fUlnal 

ELHAMRA - Daha llmeclln mi? 

ETUVAL - cısı C.hennoml 

GLORYA - Sevklden ıoDJ'a 

HiLAL - lulhlana ınrW• 

KEMAL L - Volp uhllJ.ıiade 

MAJlK - lally 

MELEK - Solmuı r11ller 
lllLLI - Atıklar ldubu 

OPERA - Çln~tm• hırıı 

ŞIK - Pr-en1eı emrlııb 

KadtldSy SUreyya - BilyJk lhttras 

0.kGdar Hale - Emir Mellke 

Buzlar Arasında 
Buharla f şliyen Vapurlann Balbk Denizindeki Gemiler 

Yerine Kaim Oluyor Yerinde Sayıyor 

Avnıpanın Şark ve Şimal 

kısmını işgal eden Baltık denizi 
bu mevsimde kaim ·buz taba-

kalarile örtülildür. İngiliz gaze
telerinin verdiği malumata göre 

birçok lngiliz ve Alman gemileri 
timdi oralarda buz tabakaları 

arasında sıkışmış, kalmış bir 

vaziyette bulunmaktadır. Bir 

çok buz kıran gemisi bu gemi

leri kurtarmk için uğraşmaktadır. 

Buhar kuvvetile işliyen •apur

lann terkedildiğini söylersek bel

ki hayrete düşmezsiniz. Fakat bu 

vapurların yerine yelken gemileri 

ikame edHdiğini haber verirsek 

herhalde şaşıracaksınız. Hadise 
doğrudur. Londra tacirlerinden 

bir kısmı, nakliye ücretinin ucuz 

olmasını temin için Avustralya 

ile 1ngiltere arasında nakliyata 

yelkenli gemilerle yapmıya karar 

vermişlerdir. Şimdi Avustralya 

limanlarından hareket eden yirmi 
tane büyük yelkenli gemi lngil

tereye 80 bin ton buğday getir-

c==:=========================> 
mekledir. Bu sunıtle kömilr pa
rasından tasarruf edilecek ve 

buğaay daha ucuz satılacaktır. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• ll-. • 

Size Tabiatinizi Sögliyelim ... 

ŞÜKRÜ BEY: Hususiyetlerini 
belli etmek 
istemez. Ke· 
tumiyde ria· 
yet eder. Usul 
ve merasime 
ve intir.am 
kuyudabna bi
gane kalmaz. 
Bazan muan-

nittir. Nümayiş
kar hareketlerde 

bulunmaz, şarlntanhk yapamaz. 

Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

11 inci Sayfamızda bulacakStnız. 

MEHMET BEY: Mntavazı •e 
sam im f d i r. 
Şahsına atfet
tiği ehemmi-

yet muhit ve 
muhatabına ız· 

rar edecek 

mahiyette de
ğildir. israf tan 

içtinap eder. 

Parayı birik
tirmesini bilir. 

1' üzerinde renksizlik göster· 

mez, aebatklrlığa mlltemayil

dir. 

Sayfa 9 
=~ .... 

BiZiM 
DAB. 

Bugünün 
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Gençler ve yaşlılar ayrı gu
ruplar halinde saat bire kadar 
aalonda vakit geçirdikten ıonra 
yemeğe oturduk. Koca masa, 
Adeta dolmUf piydi. Ne yalan 
ıöyliyeyim, yeni girdi,iim bu 
hayatta v~ bilhassa yemek esna
sında bir pot kırmamak için çok 
dikkat ettim. 

Amca Bey, no kibar, ne te
miz düşünceli adam. Ben, müte
vazi mevkiimi muhafaza etmiye 
çalıştıkça, Q daima bana müsavi 
muamele gasterdi Ye hatta sof
rada, hala hanımla kendi arası
na oturttu. Büyiik bir ne,e ile 
yenilen yemek epeyce uzun 
sürdü. 

Yemekten sonra yine salonda 
toplandık. Muhtelif guruplara 
ayrıldık. Necla modelleri gelir
di. Sabiha, o, ben; llçtimiiz bq
başa vererek güzel bir rop inti
ba p ettik. Yapbğımız hesaba 
bakılırsa, bize birer de iskarpin 
parası kalacak. 

~ 
Amca Bey, evveli Avni, 10nra 

da Ferdi ile birer parti bezik 
oynadıktan ıonra ayağa kalktı. 

- Haydi bakalım çocuklar •• 
Biraz da müzik... Kulaklanmmn 
hakkını da verelim. 

Diye haykırdı. 
Necllnın anneal müdahale 

etti: 
- Kuzum Nedl.. Gene o 

ağır parçalan koyma ... 
Sonra, hala hanıma dönerek: 
- Ayıp değil ya, (tango)

ya bayılıyorum. Eğer genç ol
ıaydı m, fasıla vermeden tango 
oynardım. 

Derdeme%, amca Bey bir kab
ha koyverdi. 

- işitiyor musun ağabey .. 
Yengem, gençlerin arasında ihti
yarlığmı itiraf ediyor. Aman ya
rabbi, kadmhğın ezeli düsturuna 
karşı ne büytik muhalefet ... 

Halet Hanımla Neclanm an
nesi, itiraz ettiler : 

- Ee, herşeyin doğrusunu 
söylemeli.. Artık bebek değiliz 
ya... Boyumuza beraber evlitlar 
yetiştirdik. 

Amca Beyin şakacı ıesi yine 
duyuldu: 

- Sen şByle bir tarafa dur, 
hemşire.. . Fakat yengem, ma· 
ıallah .... 

Cümleyi, Hacı Bey temamladı: 
- Herdem tazedir. 
Gramofonda, ( Tango, Ar-

jantinin başlaması, södere niha
yet verdi. 
· Hemen amca Bey kalktı. ÔnU
me geldi. Şatafatlı bir eda ile 
eğildi. Aman ya rabbi, az kalsın 
düşüp bayılacaktım. VakıA biraz 
tango yapabiliyordum. Fakat an· 
cak, arkadaşlar orasında.. . Şimdi 
böyle, oldukça kibar insanlar, 
som·a bu hayat içinde yoğrulmuş 
gençler içinde dansa kalkmak? .. 

Fakat kalkmamak, bilmiyorum 
demek daha ayıp olmıyacak mı 

idi.. Derhal kalktım. Amca Beyin 
k ollarmm arasına girerken, ku
lağına eğildim: 

- Bilmediğim birşeyi halırm z 
için yapıyorum. İstirham ederim, 
beni idare ediniz. 

Dedim. Amca Bey, hiç yüzüme 
bakmadan: 

Romaııı 
... ... - . 

~. . ~- . - .. a Yazan: Z. Şnklr 

- Kendinizi tamamen bana 
terkediniz. 

Cevabını verdi ve beni r.ara• 
fetle kavrıyan kollarının bütihı 
irade ve hakimiyeti arasana ala .. 
rak, tangonun müselsel nağme 
lerile dalgalana dalgalana n, 
adım geri çekildi. 

Birdenbire çiftler çoğalıyordu. 
Necla, Ferdi iJe, Sabiha Avni, 
ile, Nuri, Neclimo annesile kalk· 
mışlardı. Hala hanım, Hacı Beye 
ıesleniyordu: 

-Ayol, ağabey .• Kala kala bb 
kaldık. Haydi, biz de seninle 
kalkalım. 

Hacı Bey, bağdaş kurar gibi 
oturduğu geniş ve rahat koltuk
ta, başını arkasına dayayıp göz• 
]erini, dönen çiftlere doğru sU. 
zer ek: 

- Benden geçti Fitnat.. V aı-, 
•en kendine başka bir eş ara .. 

Diyor ve seyrek fasılalarln 
cıgarasından uzun nefesler çe
kiyordu. 

Amıca beyden sonra Ferc!f 
ile dansettik. Ve anlaşılıyordu ki 
bütün erkek sırasını ikmol ede.o 
cektik. Hemen Neclinın yanın~ 

fittim: 
- Necil, bügün çok rahat• 

11Zım. Rica ederim, beni dan a 
kaldıran olursa bir tertiple mii~İ 
ol. 

Dedim. Ben bunu alSyler söy
lemez Necil ne yapsa iyi?.. He
men ellerini boru 2ibi ağzına 
dayadı: 

- Muhterem Beyefendiler 1., 
Kevser Hanımefendi rahatsızdır. 
Onunla dansa talip olan var&& 
parmak kaldırsın.. Kendilerine 
vekaleti denıhde ettiğim için lüt· 
fen beni kabul buyursunlar ... 

Ben, ellerimi yüzilmc kapı• 

yarak: 
- Aaaa ... 
Diye haykırırken, herkes ka

tıla katıla gülüyor ve bu tatlı 
timanklığı alkışlıyorlardı. 

( Arkası .ar ) 

Kendi -rendi11.i 
Yetiştiren 
Bir Genç 

Düyunu Umumiye karşısında 
mutavazı dükkanuıda ıermayesız 

Ye tek eli ile 
çalışan Kadri 
Bey ismiıJd'} 

bir Türk geQ 
ci şimdiye Ka
dar Avrupada 
yaptırılan bi::-
çok şimigraf 
işlerini burat 

"' yapmıya mu 
vaffak olmuş· . 
tur. Bu me· 
yanda Ziraat K a'1ri Bel/ 
Bankasının k it'lp şeklindeki k ını· 
baralannı da u Tiir t genci imal 
etmektedir. Bir c i sakat o!ma
sına ve hiçbi mc' tepte lcıb il 
etmemic; bulunm 4" na ra'1 "len 
henüz ocnç yas ı nefis r e~ 

lcr, m.ıdeni ' , mdde ı · r'>· 
zetler, kol ·i imal ·cı 
bu Türl t E · c;ı 
kt m • a n ı 111 

iki ~ece uy 11 :ıma r. 
T ürk acnçlel'İnin l ... müte" JIS 

ve kr .. ,J· • e .d!-ni ye an ı;; ·n 
ibret alacakların Üıni\: edeı ı ı.. 
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Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

n eŞinde •• Muharriri ı 

Stakpool 

Üç Serseri .. Üç Milyoner -8-

Binaenaley Şaya kocasının göle 
çıkmış olmasına inanmadı ve 
Smith tarafından öldllrülmüt olma· 
smdan şllphe etti. Derhal kabi
le efradı arasında bir şayia Çt· 

kardı: 
- Smith benim daha tıç ay

lık olan çocuğumu sihirledi, 
dedi. Kabile efradı (Smith)e 
hücum etti ve Smitb 6lilmden 
zor kurtuldu. 

Bu hadise tam on alb ıene 
evvel cereyan etmişti. Smib tek 
kürekli iptidai bir sandal ile 
denize açıldı. Ve bir lngiiiz ge
misi tarafından kurtarıldı. Ka
çarken altınların gömülü olduğu 
mahallin plAnını almayı da unut• 
rnamıştı. Fakat bu plln pek 
işine yaramadı. 

Üç sene mftddetle büttın dtin· 
yayı dolaştı. Bir aralık Franıız 
müstamerelerinden birine diit· 
müştü. Orada bir kavgaya tutul· 
du, hasmını öldürdü. Mtiebbet 
hapse mahkum oldu. 

Noumeaya gönderildi, yedi 
sene zindanda kaldı, ıonra kaçb. 
Plan el'an cebindeydi. lfakat dnn
yada aptalların a• 
dedi okadar çoktur 

ki hiç kimse ken· 
disini dinlemedi. 

Takriben iki sene evvel ken· ı 
disile tanıştım. 

Ölmek üzereydi. Plim •• 
plana ait bazı izabab kendisine 
yaptığım bir iyiliğe mukabil 
bana tevdi etti. Hatta bahsetti· 
ğim nehrin kAio olduğu Yeni 
Gine adalarının bir de kartını 
verdi. ,. 

)#. 

Makar hikayesini bltlrmlıti. 
Ayağa kalkarak sigarasının ba
kiyesini sobanın içine atb. Sonra 
tekrar yerine oturdu. 

Kurlvis ayakta elleri pantalo
nunun cebinde, sigarası ağzında, 
gazlerini yere dikmiş, ıobanın 
yanında hareketsiz duruyordu. 
Misafirlerin vücuduna unutmuş, 

kafasında plan yapmıya dalmıı 
sribiydi. Sıkrit ise hikayenin ilk 
dakikarda uyandırdığı alakayı 
tamamen kaybetmişti, yazısı ile 
meşguldü. Sükutu evveli Tilman 
ihlAl etti: 

İşte hakiki bir bikAye, 
plAnı ve haritası da mevcut. 
Kendi hesabıma ben bundan İs· 
tifade için hayatımı ve son do
larımı tehlikeye atmıya amade
yim. Siz ne dersiniz Kurlviı? 

Tilman bu dakikaya kadar 
Kurlvis'in sadece sathi görünD
şünll tammışti. Onunla klğıt 

oynamış, kulüplere gitmiş, yal'lf 
meydanlarına gitmişti. Kurlviai 
tanıdığını zannediyordu. Halbuki 
öğrendiği şey bu adamın aadece 
harici görünüşü idi. 

11 Kurlvis ,, zahiren hayatının 
bazı intizamsızlıklar arzetmesine 
mukabil hakikati halde (Sidney)in 
en muvazeneli kafalarından biri 
idi. Bu kafaya daima hesaba 
h t inat eder, hayale en kü
çük bir yer bile vermezdi. Ni
hayet cıgarnsını ağzından çıkar

dı: 
- Cidden dikkate ıayan bir 

hikaye, dedi. fakat ben sadece 
bu şekil malumata istinat eden 
herhangi bir iş~ para koymak 
suretile muzaheret edelim. 

"Ben Sadece Bu Malumata istinat Eden 
Bir İş İçin Paramı Tehlikeye Atamam,, 

Tilman yerinden fırladı! ı 

- Fakat Allah aşkına Kurlvis 
biraz dtışUnllnüz. AlelAde bir işin 
karıııında bulunmuyorsunuı. Mev

zubahs olan şeyi (Sidney) teh
rinin bütün hayalında tanımadığı 
kadar muazzam bir spekülla· 
yondur. 

- İşte ben de bunun içindir 
ki bu iıe girişmiyorum. Çünki 
hayabmda hiçbir zaman spekn
IAsyon yapmadım. 

- Y apmadını.z mı? Ya at 
yanıları nedir? 

- Bir talih ve tesadüf oyun• 
Fakat ben kendi hesabıma talih 
tesadüf oyunlarına hiç giriımiı 
değilimi 

- Nasıl olur? Oynadığınızı 
ıözümle gördüm. 

-Şüphsiz, yanşta veya oyunu 
da birkaç lirayı gözden çıkardı· 
ğımı görmüşsünüzdür. Fakat ha
kikati halde tam manasile hiçbir 
zaman oyun oynamış değilim. 

Bittabi bunu söylerken arc. sıra 

yeşil masamn üzerinde talihin ve 
tesadüfün kararına terkettiğim 
birkaç lirayı istisna ediyorum. 
Bu takdirde dahi kayıbım veya 
kazancım gayet mahduttur. 

Cebinden küçük bir defter 
çıkararak açh : 

- Geçen sene içinde at ya• 
rışlannda kaybettiğim para yedi 
liradır. Buna mukabil briç oyu
nunda d8rt lira kazanmışım. Gö
rliyorsunuz ya neticede bütün 
zararım üç liradan ibarettir. 
Evvelki senenin hesabına gelince, 
eğer hatırımda iyi kaldı ise bet 
liralık bir kAr ile kapanmıştı. 

Tilman bayab bir makine 
intizamını arzeden bu adamın 
kart ısında o kadar büyük bir 
tatkınlık geçiriyordu ki ağzını 

açamadı. Kurlvia devam ediyor
du: 

- Şüphe yok ki, her işin 
baddizatinde bir spekülasyon 
olduğunu söyliyebilirsiniz. Bu, 
bir dereceye kadar doğ-
rudur. Fak:ıt her spe· 

kUIAsyonun bir iş olmadığını 
iddia edenler de vardır. Bence 

bu iddia mahzı hakikattir ve ha

yatta az çok muvaffak olmak 
istiyen her adamın bu hakikati 
mutlaka öğrenmesi lizımdır. 

Halbuki ben bahsettiğiniz 
ıergüzeşte birkaç yilz veya bir--

kaç bin lira koyacak olursam bu 
parayı kaybederim, veya birkaç 
misli ile geri alınm, fakat her 
iki takdirde de prensibimin hari· 
cine çıkmış olurum. 

Kurlvis bir saniye auatu. 
Sonra: 

- Bundan başka, dedi, an
lattığınız bikAyede hakikatin 

damgası görünmesine rağmen 
(Sidney) ıehrinde b&yle bir te
şebbüse para koyacak, muvaze
nesi yerinde bir adam bulunabi
leceğini zannetmiyorum. Rica 

ederim, dikkat ediniz. Herhangi 
bir kimseyi incitmek arzusunda 
değilim. Fakat kanaatim böyle-

dir. Sözümde biraz acılık hisse
diyorsanız bunu sırf size karşı 
hissetriğim dostluk dolayısile 

yapıyorum. Bana inanınız: Bu iş

te vaktinizi ve paranızı kaybedi
yorsunuz. Meğer ki ... 

(Arka11 nr) 

AMELİYATSIZ BASURA ÇARE 

HEDENSA 
MEMELERi KURUTUR KANI KESER 

EVCAI TESKİN EDER 

Fil ile 
Lehli 

Güreşen 

Pehlivan 

Bu fil ile güreşir görülen adam Lehistan gllreı şampiyonu Leon 
Pineçkidir. Koskocaman fili yatırmıya ve s1rtını yere getirmiye mu· 
vaffyk olan bu adam, şimdi Amerikanın Nevyork şehrindeki güreş 
müsabakasına iştirak etmektedir. 
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~914MUHAREBESINDE] 
Almanya Neden yenildi? 
Nakleden: ~ - il Yazan: Emil Lrıdt1ig 

"Almanya İçin Muharebenin İlk 
Senesinde İngiltereyi Perişan 

Etmek Mümkündü,, 

imparatorun etrafını sarmıı 
olan Mftdahinlerin hükümdan 
yanlıı fikirlerinde alıkoymak için 
ne derece çalıştıklarını görüyor
du. Amiral "Tirpiç,. in hatıratın
dan birkaç satır daha okuyalım : 

- imparatorun bahri harekA
b bizzat idaree ttiğine kendi ken
disini de inandırmak için ondan 
kUçük bir keşif hareketi hak· 
kında mufassal talimat istiyen 
adamlarda görtılmüştür. " 

* imparator Başkumandanlık 
ıallhiyetini elinde kıskanç bir 
itina ile muhafaza ediyor ve ya· 
vaş yavaş memleketin hayatında 
iz bırakacak şahsi kararları da 
ittihaz etmiye başlıyordu. Bu 
cümleden olarak Amiral Tirpiç 
1914 senesinde İngiliz sahillerinin 
tahtelbahirler ile abluka altına 
alınmasını teklif etmişti. impara
tor bu teklifi reddetti. 

Muharebeden sonra ihtimal 
ki bu abluka meselesi hakkında 
lngiliz Amiralı Skotun yazdığı 
raporu okumuı ve verdiği yanlıı 
karardan dolayı büyük bir neda
met duymuştur. Filhakika lngiliz 
Amiralı bu raporunda : 

-"Almanya muharebenin ilk 
zamanlarında tahtelbahirler vası· 
taıile İngiliz sahilini abluka albna 
almış olsaydı memleket dahilinde 
panik tevlit edebilirdi., diyordu. 

* Alman amiralı lngenohl 1914 

tarafından sıkıştmlmışh. lngilt~ 
reye karşı tahtelbahir muhareb~ 
sinin açılmasını istedi. Fakat 
imparator yine reddetti. ve Ami· 
ral ( Tirpiç ) te istifasını verdi. 
Bununla bera her bu hadiseden 
iki ay ıonra tahtelbahir muha· 
rebesine karar verdi. Bu ka· 

rar "Betman" ın bqvekiletten 
istifa etmesini mucip olmak 11-
zım gelirdi, fakat olmadı. Manb• 
kan tekrar vezif esine dönmesi 
icap eden Tirpiç te müstağni 
kaldı. 

imparator yekdiğerine Ztt 
olan bu müşavirler araşında bu
calıyarak muharebenin ilk sene
sini geçirdi. İkinci senesinde ise 
iktidar mevkiini hilsblltnn ter
ketti. 

SON 

Cebindeki 
Servetten 
Haberi Yokmuş 

Londradan· yazıhyor: Geçeo 
gün bir lngiliz genci Londranın 
maruf bir kuyumcusuna müracaat 
ederek birkaç parça albn satm.ıı 
ye sonra sıkılarak ıu teklifte 
bulunmuştur: 

Vaktile babam Cenubi Afri
kada bulunmuştu. Buraya avde
tinden kıaa bir mllddet sonra 
öldü ve bana, bir şiıe içinde bir-

senesi içinde bir defa lngiliz do
nanması ile karşılaşmıştı, çok 
müsait bir vaziyetteydi. Fakat 

ateşi kısa keserek limana döndll. 
Çünki imparatorun emri vardı. 
Fakat bu harekt Alman donan
masından manevi kuvveti kimbi
lir nekadar kırmıştı? 

f takım renkli taşlar bıraktı. " Bel
ki bir gftn işine yarar ,, dedi. 
Bir muayene eder misiniz? 

Bu münasebetle Amiral "Şer,, 
in raporunda şu satırları okuyo-
ruz: 

- Müsait bir fırsatı ka-
çırmış olmanın verdiği te
sir ilelebet unutulmayacaktır. 
Bu fırsat o derece müsait idi ki, 
bir daha ele geçmesi ümit bile 
edilemez.,. 

Amiral Tirpiç te bu münase
betle şunları söylemiştir: 

- 16 kAnunuevvel 1914 tari
hinde Amiral lngenohl Alman 
milletinin mukadderatım elinde 
tutmuştu. .. 

Bir müddet sonra lskajerak
ta Amiral Şer meşhur muhare-
benin ferdasından iki gJn sonra 
mftsait bir mevkide bulunduğu 
zaman ikinci bir huruç hareketi 
yapmak istemişti. imparator buna 
da mini oldu. Eğer vaziyet ber
aksi olsaydı, yani imparatorun 
emrine rağmen amiral limandan 
dışan çıkmak istemeseydi muhak
kak divanı barba verilirdi. 

Biraz daha ileriye gidelim: 

Bir müddet F alkenhayn " Ver
don " civarında İnıfilz topçusu 

Delikanlı arzusunun kabul 
edilmesi üzerine cebinden bu 
şişeyi çıkarmış ve taılar ma· 
sa üzerine yayılarak kuyumcu 
tarafından kemali dikkatle mua
yene edilmiştir. 

Bu muayene neticesinde ku
yumcu, taşlara tam (12) bin lngi
liz lirası vermiş, İngiliz genel de 
bu fiati kabul etmift!r. Az sonra 
aynı kuyumcu bu taşlan (70) bin 
İngiliz lirasına devretmiıtir. Deli
kanlı, bu şişeyi kaç defa çöp 
tenekesine atmayı dilıllnmllf, 
fakat her defasında vazgeçmişti. 

SON POSTA 
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1400 Kr. 
7SO " 
400 " 
ıso ,, 

1 Sen• 
6 Ay 

3 " 
1 " 

2700 Kr. 
140() " 
800 " 
300 .. 

Gelen evrak ı~rl verilmez. 
İlinlardan mes'uliyet alan:naı. 

Cevap için mektuplara 6 kuruıluk 
ı . pul ilbesi llıımchr. 

Adres deıt:ştirilmesi (20) kurJıt u. 
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden: 
..,_rlriı 

HAİNLERİN İÇ YOZO.__""___."' 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 
FİRARiLERi, HALK, "KAHROLSUN HAiNLER,, 

DİYE LiMON KABUGUNA TU'ITULAR 
-32- 1 ...... -----------------. Hainler, yanlarında ai

lelerini ve kendilerini 
ha 1 kın tecavüzünden 
kurtarmak için bir delik 
bulmak veya polise iltica 
etmek istiyorlardı. 

Hldise, bizim bu aabrlan 
1azmak için nrfettiğimiz 1&111an

dan daha U bir Yakİl içincle 
cereyan ellDİftİ. Elhaiain, elhua, 
elcimar kelimeleri ylizlerce ap 

- Ucuzu ba•iai ise onyal 
Onlu, gülünç bir nziyette 

mlinakqa ile utraıırlarken aağ· 
dan, •oldan üçer beşer kişi gel· 
mek nretile yine bir kalabalak 
tekevria etmiye bqlamışb. R.za 
T eWik, bunu g6rür ıörmez ıı
llmsedi. 

- Eh, dedi, psele kendill
iindea netice buluyor. Çlhıki 
pou.in dağıtbiı halk, yine top
lamyor. Anlamıyormapz 111ti p 
rlnelim, beldiyelim. Onlu bizi 
aereye gltihilrlene onya gideriz. 

J>iierkri de .. muvafık!" lpreti 
Yerirken kalabalıktan bir ıes ye 
•u mllteakıp mllthiı bir 11tultu 
Jllbeldi. Sanki ıenif aokajm 
... tqmd•a bir wa fıihyorc:la, 
dunrlarclaa 1ayha mayordu: 

- FJJW.in, e(giajal 

Hoca Sabri, bir~ ytJ:ı h_. 
terenin olaKA lmnetlerile ptlıl
...... bu kelimeJi ifitir iflt
mea .....t.: 

- EJfth, .wt, laerifler bize 
.at&yorlarf 

Arapçuı ha,U lmnetll olaD 
Riza T8'1ftk, trıdıJı kuauatra. 
m.ada hallan ne declpü, • 
elemek latedijiai aalamallllfb. 

Hoca Sabriaia ga.terdiği tellf 
•eriae dikkatini topladı we 
•Kürolmn •aialer • clmleelal 
_,.1s iPterek derin bir korku,. 
bp.lcb, yoldatlanna 10kularak 
amdctandı: 

- Hapı ,.ttak 1 
Onlar bir delik bulup ... 

..... ..,. Mr po• ,a.ıp 

etetiDe •tnunak için lllrt ta
nla ıaz gezdirirlerken kalaba
bktn bir .. Jlkıeldi: 

- Elhant, Elcimarl Elh ... t, 
ma...t {I) 

Ne Uaatafa Saltri, De Rıza 
Teftik, Mim lehçeaile llylenen 
ha .azlerin manuım awılamlf)ar
& Filozof, Tllrkçedeki •ffaat 
..... tal.irini ye ekin hlpaek 
••-• ıelen lauat kelime
m babrhrarak llylenen ... 
le banlar ..... d. bir ...... 
1ehet halmaya çaı.,on1a. Salat 
..,. Dlslla ile -C. ..... "G. 
tellfhz edea lak•derlrelleda 
.......... demekle .,. h-. 
....... Wr tlrll tela• .... 
........ llaamafih onlana .. 
....... - ...... •EHauat., 
·EWw. ..,. .,...._ ... 
bu kelimeleri Wr kere cWaa ~ 
...... ._.... bir ,._ ... 

kllmip laqladı L S. JAP-'• 
alkt• dlldille1cli l.kenderiJe 
lcia de rahmet olurdu. Çlakl o 
.-ı memleketin MmaYİler elile. 
Watlum deJAletile wnla•m• 
pek nadir wlma gelir. Bizim Yai'
aar dediğimiz, hallan firarilere 
atbjl mire blfladan, ,.......U, 
lmoa kabuj'undan m&rekkep bir 
Wita leli. lakenderiye eolralda
ımclaa selifi ıbel toplaMcak 

tq yoktur. çamurda kenar mah
lelerde tesadüf olanabilir. Bu se
beple, firarileri selimlıyan halk,. 
birlikte getirdikleri küçOk çakıl· 
lan vo bilhassa çllr6k yumurta• 
larla Hmon kabaldanm kullanı
yorlardı. 

Halk, 6rarilerle beraber bu-
lunan kadınlan bu IAnet yai· 
munmdan mtbnklD oldujg adar 
uak tutmıya çallflyordu. Ukin 
oalar, b.prauya Nıfla•..ıardı 
ye erkeklerin arama kantmıt
larda. Binaenaleyh çakıllardan, 
yumurtalardan, limonlardan tabl
atile lıiae alıyorlanla. Mutafa 
Sabrinin tam bama orta1mda 
pathyu IHr pmarta, unla be
yulı bir irin sibl ulmhn• doira 
mıyorcht. Hoca Ze,nellbic:linia 
dlbbeai cınk bir halde idi. Riza 
Tevfiğin kürkltı paltosundan ha· 
yır kalmamıfb. Ôbtırleri de ayni 
maskara kıyafet içinde balamı,_.... 

dan fırlayıp dururken çakıl, yu-
1 murta ye Hmon kabala yafmu-
1 ru da d6knlmekte devam ediyor

du. Belki bu yağmunm monu bir 
hncam olacakb, belki firariler, 
lskuderiye nhbmının 1am b....
da ajır bir akıbetle karplqa· 
caldarch. Evet, bu ihtimal nrch 
Ye onlu, seyahatlerinin Dk 
merhalainde hayatlannm IOD 

merhalesini idrak etmek lzere 
bulunuyorlardı. Ukin, birer Dd.
mh6r ediveren pon.ler, o akıbe-
tin tahakkuk etmuine meydan 

ftl'lllecliler, elleriadeld lala det
aelMrle balkı dajıbDlp koyaJ.
dular. 

11 J Hac uıal Ye erklal ar-ad• 
ltlr de • Şe,taa b ... ma • bJfl,.tl 
yudar. lfacal•, Arafattaa 4ll•ltt. 
••ne• JVlerde mu.119• miktarda 
tq atarlar. Buna laaeare dealr, Arap
çada cem'i (Haear) dar. Orada ab
lan tatlara ela ( Haut) .-ıer. Fıra· 
rllerin tqlanmuım emreden deli
lsub, it• hareketle .. Jtaa)ana tat....... ,.,_..._...., ..,_... 

Türk Doktorlarının 
Şiddetli Bir itiraz 

c Bat tarafa ı lacl ..,,. .. , 

19'ı5 ıenesinde M. Pitt.r .... 
mtlada bir Franmun memleketi-
mizi ziyaretile uyanan Aatrpolo

jik tetkikat, timdi lıeemlm •tmif 
gibidir. Bu v ... de lk php= da 

O-... Şevki Bey --- Wr 
doktordur. Memeli Türklerin, Yu-
nanldano. fU yeya bu mWetin 
mGtterk YUJflarmı bulmak için 
bu ilim sayesinde muhtelif boy 
&lçllleri, kafa llçOlerl, alm alçll
leri tatbik oluau1or ye bu llçi
lerden umumi aeticeler cabnlı
yor. Fakat bo mecmua ft zeya
bn mon zamanda baldaldarma 
iddia ettikleri neticelere tidcletle 
itiraz eclea Um doktorlanm&Z 
cılnmfbr· 

lh9ell bir •ecm•da.AliRaa 
lmlamle 1ua ,.... bir at, se
rek. 1815 te memleketi•'" p 
lea we ba .ı,.retlDİll aetlceleriai 
blrtabn ......... telblt .... 
Fraam Mateh._ M. Plttar •• 
prek OllUll Jlrlcllil ,. takip 
eden M. Mate •• maa.W Şnlıet 
Aziz Beyleria elde ettikleri Detl
celere pdcletle itiraz etmektedir. 
Bu zat, itirazlarına birtalam 8i
yasi mlllilıazalar da illve ediyor 
ye ezclmle diyor ki: 

"Tlrlder, Turani bir •ktır. Bu 
arkın va&, bilh••• bapnm 
CBrakyoeefal) pYa'lalc olma• 
..... Halbald .... il. Pitts, 

ıerek iL ... Ye --•1, 
TDrlderi Yaaanbl&flDlf Awupah 
arkta addediyor Ye {Dolikoafal) 
kavun kafah g&teri10rlar. Bu 
hllkllmlerine ababı mucibe ola
rak ta ....... Mred•. pldik
lll'i pek t• belli -.,.... .... 
gllnka Tllrlderin Bizam babyua 
ile bnpp ult ftlıflanm kay
betmelerini (1) ,a.teriyorlar ye 
buglıakl T&rldere {Ôrui) eliyorlar. 
Ymi Hindidanda bir Amıpah 
ile Hintli iradının blrletmai..._ 
lalml olmat kuma ve melez 
..Wllr. 

Ba iabattaa IODn Ali Raa 
Bey cliJor ki: 

.. llaladat blrtakun tecr1bel..m 
...... olarak ertaJa ...... 
ba iddia " •etlceler, l»u ..,. n 
umuda .ı,..r lalktlmler clo
tarabDlr. Halhuki orta1a ablaa 
iddia " neticeler sibl ba laa
ktmler de , ..... olar. Bin .... 
.. allbdarlan cllttBkl.ı pi
... .....,. iatlbalaa -
etlerb. 

_ ... bkAşk~-
Rm batilalini hamlıyaa 
........ Rus eclipleriad• 
Turıeniyefin uericllr. 

Haydar Rifat Beyin 
ls.....ellls ................ . 

Tef-n'a ~ftatl Wr ... 

3ayfa t 1 

Bu Akşam Radyoda 
Dinliyeceksiniz 

19 lart 932 Cumartesi 
lataa .. I - (I• metre S kiloYatt 

18 rra•oloe, u.s Dulttalim he,.tl, 
20,S ,,...,_ Ue opera parçal..., 21 
DarGttallm MJeti, 21 orkestra. 
Hellawı - C27' metre 75 kilo

nt) ıt 11our._ iki parça, 20 Ber
llnden ...._ kouer. 

MGlalabr - (360 rnebe 75 kilo-

t.aberleri, 22,10 orkeatra. 

Roma - ( 441 n et"e 75 kilovat ) 
20,45 opera binauodan nalcll. 

Prar - ( 488 metre 120 kilov .ıt ) 
20,20 ne4e " r • •anlar, 28, 'l5 ga-
1ete haber.eri, 21,0S halk koas t> r . 

Viyana -- CS17 metre • kı o vat) 

20 konaer, 22.SS kana bualan. 
Peıte - (SSO metre 29 k il ı at) 

20,20 operamn orkestra heyeti, sonra 
Yat) lt,SS musikili mwaahahe, 20.30 dans aı.a.at .ırı . 
Frankforttaa naklen nete Yeren ma• Vat10Y• - (1411 metre 156 l.iJo-
ıiki parçalan, 22,SO dam hanlar1o •at) t9.4S ra4ye gazeteli. 20 ı uaa• 

Bükret - (394 metre 16 kilont) habe, 20,U Polon7a m .... ıi, :l!,33 
19,40 a-ramofon, 20 lremaa ıolo, 20,30 1 musahab .. n Şopea konaeri. 
konferauı 21,10 Raı koruı. Berlia - (19 3 metre 75 kil o vat) 

Belrrat - (429 n etre 2,5 lıdlont) 20 senfoni, 22 -.y .. laal.erler, sonra 
20 Milli Sırp havaları, 20,30 ..... danı havalara. 

Dikkat: Dercıetmel&.te oldatumn programlana Awupaya ait 
olu lamaa nad AW11pa ... ttne ,.are taaa. eddmlttir. 
........ aaatiH tatblin için Anapada ...t(l2) .... tu 
aamaa ı.taaW4a Clt • pldıfl faraedU .. lidL 

latanbal dardlbıcl icra me
murhJiundan: Nikola lıali haya
bnda zevcesi Atina ile mllfle
reken Rahel binti Davitten borç 
alchldan SlO liraya makabil Ye

faen ferai eyldilderi Fenerde T ev
kü Cafer mahaluiade Atgeçmez 
IOkafmda ..ki •• ,..ı 17 nu
marala hanenin alb biae itibarile 
bet hilaeli 30 g8D mtlddetle 
ihalel enellye mlzayedeline ..-
zolUlllllUfbu'. MDftemillb mezkar 
...... bet .... k ket..I tat 
merdiveali çaloldıkta feYkaae81 
kafesli çifte kanatlı bpıdan P. 
rildikte semini mermer antreden 
bsa fevknW camla .... ... 
nath doğrama kapıdan ıeçilerek 
zemini tahta bir mofa Ozerine 
10kaia llUll' demir parmaklıklı 
bir oda olup chnara ..... 
camlı dolap mofada mermer do
laph musluk mahalli Ye bir heli 
aecuttur. birinci Irat ve ıemia 
kabna alapp helezon merdiven 
olup blriac:i kata çılnlclıkta bir 
aofa 8zerine ıokaia DUll' phnlf 
cumbalı bir oda •• mukabil 
cihetinde bir sandık odall nr-
dır. bdad kat bir ... ...... 
IOlraia nuır ..... cmaW. '* 
oda mermer yalak mualaklu bir 
hell ftl'cbr. Oç1nc1 bt merdi
•en lattlnde aydınlık almak için 
tepe camı me9Cllt olup m.-di
YeD bap afak bir ubaabktan 
bir kapa ile •t t.-aftald oclap 
girilir. Mezklr odada birkaç 
rafla dolap omp maklr odum 
J8llUMla diler .. afak -dik 
oa. ................. eli• 

Ucuzluk 
Şehrimizde 15 Kooperatif 

Dükkanı Açılacak 

Şehrimizdeki bazı mllteşebWt 
pnçler mlhim bir tqebb,_ 
ıirifmillerdir. Bu müt.bbis.lerİll 
yapmak istediği fey, laalka 11-
mmlu olan ve çok kallamlaa 
pla • maddelen1e dij'er efYHlll 
ubf fiatiDi acazlatbrmalrbr. Bir 
kaaun emafm da deWet ettiii 
bir hareket neticesinde yiye
cek ve giyecek fiatleriain 
Jllıcle yirmi derecesinde acazlıya
cajl kellirilmekteclir. Tahkikab-

maa fl5re fU tekilde hareket edlle
cektir. lstanbu•un muhtelif yerleriade 

• beş tane kadar kooperatif 
dlkklm açılacak, toptan eıya 
alam ve ubmmda aradaki muta
..-tlar kaldınlarak bu eşyama 
daha ucua tedarik edilmui müm
lrla olacakbr. 

Çecak lautabJdan mllCNAMl .. ı 

Dr. SEMİRAM)SEKREM H. 
S.,otJa Mektep sokak 

Tel... B. o. 2496 

#otof ra/ T aAlill Kapan :ı 

T .... U ·' ......... 1111,_..111 ı 

,....ı... 5 adet kıapea lle b t· 

Ilı* ..... W.Potolrala .. ar./A ......, ............... 
...... .-.ı. 
_,0 _.at I 

kapı De ba...,a plollr. Tarm ~~ 
........ bir ••tre irtifawla ·--------t-------
klrP korkulukla olup poyra , ... ~., iettf• ........ .,, 
.................. ip. 
aJllOI ................ lw:i F•Jnı'a ......,. 7' ... " 

kattaki IOfadaa beluoa .... n• ... - ·....,.- --- ·.·.·· .... leltlk_. ___ _ .. 
diYendea semin bama Wlir. Ze-
mini lanmzı çilli ••• tafhk 
laerinde bir klm6rllk ye mlf
terek a,._.. ....... p•ce
resi olup [t.fhktaa fewlumİIİ 
camla çifte kanatlı kaptdan se-
miai kanma çilli ........ 
p;lir. Denmuada mermer lt&Jlk 
yalak tekne diiW ........ klPlk 
yalak ve maltla ocaklı ye ahit 
kaıanh afak !Mhalti Ye bir 
k6mlrlak vardır. Baraclan Qç 
ayak merdivenle hf ı • _. 
teklkanath detnir kapaclan 10kaia 
~· llezkir buecie terkoa Ye 

elektrik teaiub meYcut ohap 
derununda mahiye 11 OD bir lira 
Madam VeılniJa aaldadir. Ha
riclacle dahilen abpp olup mem
ktr uaenio kıymeti anahamıne
nelİ tamamı 1800 lira olup talip 
olanlar kıymeti mohammenerıin 
hiaeye mu8İp miktarmı11 yüzde 
10 niapetincle pey akçeleri olarak 
9D-848J numarah dosya ile y icmi 
bet ~ 932 tarihinde saat 
on n 16 ya kadar lsta11bal 
d&rdlinc lcı• Memurkıjana ınl
racaat eyle~ ilin olunur. 
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Hasan Gluten Mamulitı: 
Şeker hastalıklarına, Avrupa mamulatma faik bir nefasette 

hergün taze olarak pişirilmektedir. Ekmek 30, gevrek 50 
makarna 50, un 50, her nevi şehriye 50, çikolata 100 kuruştur. 

HASAN ECZA DEPOSU 

saKınınıL. 

Çanakkale vilayetinin Ayvacık 1 
kazasının Çamurcuk ve kuruah-
lat Devlet ormanından her sene 
321 O kantar çıradan iki senede 
6420 kantar çıranın beher kan· 
tarı 15 kuruş muhammen bedeli 
üzerinden talibine ihale edilmek 
tizere miizayideye konulmuştur. 

Müzayide ve ihale açık ola-
rak ve 661 • 719 N. lu kanunla· 
rın ahkamı umumiye~i veçhile 
27 - 3 - 932 tarihine mnsadif 
cumartesi günü saat 15 te Ça
nakkale vilayetinde orman satiş 
komsiyonu huzurunda icra edile
ceğinden taliplerin 966 lira ser
ma ye vaz'ına mali iktidarlarını 
gösterir ticaret odası vesikasını 
ve muham ınen bedelden aşağı 

olmamak şartile vereceği bir se
nenin bt:deli miktarının % 7,5 
nisr etindeki teminatı muvakkata
sını muhtevi teklifnamelerini iha-
le kanununun 10 uncu maddesi 
s~rahati dairesinde mezkur saata 
kadar komsiyona tevdi eyleme
leri ve şartname ve mukavele
name s:ıreti musaddakalarının 
Ankarada orman umum müdür
lüğü ile İstanbul ve Çanakkale 
orman müdürüyetlerinde ve ka· 
za nmamelat memurluklarından 
aranılması ilan olunur. 

Arapçasile Birlı.kte Kuran~. ker~m 
tercumesı 

Büyük Türk alimi Cevdet Pa9anıa IOgati Kı.ıranlyuial havi doin1 eaerl terifia 
mOkemmel ciltlisi 200 kuruttur. Kaymaklı klğıt ve altın Jaldızlı clltllıl 

500 kuruttur. Nllahaları azdır. 

Hayatı Hazreti Muhammet 
Kıymetli eaerln tekmili cUtH 300 kuruştur. 

Mufassal İslam Tarihi 
Ciltllıl 200 kuruthır. 

• 
Meşahiri lslam Me~~u~u:ser 

kuruttur. 811 kitaplardan poıta ücreti alınmadan a-laderfllr. 

Merkezi: Türk Neşriyat Yurdudur. 4 

1 i' 1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 * ] 
Hakimiyeti Milliye ve Dumlupmar yatı mektepleri için lüzumu 

olan dokuz bin kilo et kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 
Teminat akçesi 405 liradır. Talip olanlar şartuama ve tafıillt 

almak için hergün Levazım Müdürlüğüne ve ihale günü olan 
21 - 3 - 932 pazartesi günü de teminat makbuz veya mektubu ile 
saat on beşe kadaz Daimt Encümene müracaat etmelidirler. 

* Beşiktaşta tramvay caddesinde klin heyeti umumiyesine 2190 
lira kıymet konulan 2 No. lı Mezarlık arsasıs ıatılmak üzere ka· 
pah zarfla miinakasaya konmuştur. Teminat akçesi 164 lira 50 
kuruştur. Talip olanlar şartname vo tafsilat almak için hergiln 
Levazım Müdürlüğüne ihale günil olan 21-3-932 pazartesi güntı de 
teminat makpuz veya mektubuile saat on beşe kadar Daimt 
Encümene müracat etmelidirler. 

~~~ADiUM!i 
~o o o~ ı\? Hı\liS ISVEC Çili~i 1f 

erem hal ımız 
azan dikka ·ne 

BAHRİSEFİT 
Felemenk Bankası 

IST ANBUL ŞUBESİ 
fdare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 F L. 

Eir müddettenberi RADIUM tıraş bıçaklan yerine Almanya'dan guya mond - extra markalı bıçaklar 
getiri'mekte olduğu gazete ilanlaru:da görünüyor ise de esasen HAKIKi RADİUM tıraş bıçaklarımız 
Türk ınalı ve Tiirkiye'de baki olduğundan yerine başka bir marka kat'iyyen gelmemiştir ve gelemez. 
İşbu ha!İs lsveç çeliğinden mamul HAKİKI RADfUM braş bıçaklarımız son sistem makinelerle fabri
kannzda yapılmakta olup metanet, mükemmeliyet ve ehveniyetile ecnebi bıçaklanndan kat kat üstün 
olmakla beraber piyasada ecnebi braş bıçaklan 7,5 10 12,5 kuruşa satıldığı halde RADIUM braş 
bıçaklarımız perakende olarak her yerde 5 kuruşa satılmakta ve bütün Türkiye' de nam kazanarak 
n1evki tutmuştur. 

DIKKA T: HAKİKI RADIUM hraş bıçaklarımızın şöhret ve metanetile kazandığımız muvaffa-
• A 

kıyeti kıskanan ve çekemiyen rakiplerimizin bu gibi ilanlarına kat'iyyen inanmayınız ve HAKiKi RA-
. DIUM tıraş bıçaklarımızdan şaşmayınız.İddiamızın doğru olduğenu tasdik etmek için bir tecrübe kafidir. 
Tasarrufa riayet etmeniz menfaatiniz iktizasındandır. 

RADiUM TiCARET 
Yük ek Mektepler Mu

bayaat Komisyonundan: 
Prevantoriyom NUessesesinin mayıs 932 gayesine kadar ihtiyacı 

olan 600 kilo ekmek 22 mart 932 tarihinde pazarlıkla mubayaa 
olunacaktı r. Talip olanların yevmi mezkfırda Fındıklıda Yüksek 
Mektepler Mubayaat Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

3. cü keşide: 11 Nisan 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: 
0.000 Liradır. 

A_qrıc 20.000 Liralık 
ir mükd/at .. 

işlihasızlık ve kuvvetsizlik 
faide ve tesiri görillenı 

FOSFATLI 

K MALT 
Hulasası 

lst~nbul Asliye 4 ücü Hukuk 
Mahkemesinden: Kamile Hanımın 
evveJce Maltepe de Küçük yalı 
caddesinde 1 No. lı hanede otur
muş olan ve elyevm ikametgahı 
meçhul olduğu anlaşılan Bahriye 

Hanımın vasisi Arife Hanım 
aleyhine açtığı yapılan tapu 
muamelesile verilip tapu senedi
nin iptali talebine mütedair 
davaya karşı cevap verilmek 

Hanıma 

bir ay müddetle ilAnen tebliğat 
yapıldığı halde cevap vermemiş 
olduğundan hakkında gıyap ka· 
ran ittihaz edilmiş ve 932 senesi 
nisanının 14 üncü perşembe günü 
saat 14 tahkikat günü tayin kı

lmınış olmağla Arife Hanımın 

o gün tahkikatta hazır bulunma
dığı takdirde tahkikatın gıyabında 

icra ve ikmal olunaccığ ı ilan olunur. 

~~Memedeki çocuklara gıda 
Doktor Ali Vahit Beyin 

YILDIZ COCUK UNU _, 
fosforu ve -vitamini vardır. Çok besler 

Deposu: Hasan Ecza deposu 

Tediye edilmiı aermayeıi: 
5,000,000 F L 
ihtiyat akçesi: 

3,250,000 F L 
Oalatada Karaköy paluta Telefoaı Bey· 

oğlu 5711-S lıtanbal tlll tubealı 
"Mcrkes Poatancıl lttlHllnde Allalemel 

haa • T elefoa ı llt. 563 

Bilumum banka muamellb 

EMNiYET KASALARI ICARI 

Dr. Aristidi 
Emrazı zilhreviye tedivihanesi 

Emln8nll Han ( Sabık Karakat ) No. 1 

Dr. Celal Tevfik 
Zilhrevt . ve İdrar Yolu 

Hastalıklnı Mütehassısı 

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

Teala tarihi 1888 

Sermayesi Tamamen 
tediye edilmiş 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi: İST ANBUL 
TÜRKİYE' deki Subeleri: 

' 
GALATA İST ANBUL, IZMiR, 
SAMSUN, ADANA, MERSiN 

YUNANISTAN'da1<i Sube~eri: ., 

SELANiK, 

KAVALA, 
ATİNA, 

Pi RE 
Bilumum bankn muamelatı. Kredi 
mektupları. Her cins nakit üzerin~ 

hesap küşadı. Hususi 
kaııal&.r icarı. 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Ragıp 

Ne~riyat Müclürlı Seh:n Raı•P 


