
Dün "fakıim ıtadyomunda bet Dinden fazla seyircinin gözü önünde senenin en mühim futbol maçlarından 
biri yapıldı. lzmir ve lstanbul futbolünü temsil eden iki muhtelit takım, tam manaaile kardeşçe denil~cek tekilde 
karşılaştılar, neticede lstanbul muhteliti (1-3) galip geldi. Müsabakanın tafsilib spor sayfamızdadır. Reamimizde 
iki takımı bir arada görüyorsunuz. 

Gümrük Ambarından Bir 
Yığın Eşya Kayboldu 

Ayrıca Lima.nda Bir Mavnanın İçinden 
14 Top ipekli Kumaş Çalındı 

Esrarengiz bir lıti.diseys $ahne olan 4 numaralı ambar 
Haber aldığımıza göre Güm· kumaşlar, çoraplar ve saire gibi 

rük İdaresi, kendisine ait olan pahalı şeylerdir. Bundan başka 
4 numaralı eşya ambarında tet· limanda yapılan mühim bir hır· 
kikat yaptırmış ve baz1 eşyaların sızlık hakkında da tahkikat icra 
esra4engiz surette kaybolduğu ediliyor. 
hayretle görülmüştür. Bu hadise şöyle olmuştur: 

Bunun üzerine ambarın Baş- Gümrükten mavunaya yilkletilen 
nıuayene Memuru fbrahim ve bir yığın eşya arasında 14 top 
hhai Memuru Şakir Beylere işten I ipekli kumaş yarı yolda esraren-
el çektirilmiştir. Bu işin kimler giz şekilde kaybolmuştur. Bu 
t-arafmdan yapıldığı henüz anlaşı· eşya Ankaraya gönderilmek üzere 
lamamıştır. Kaybolan eşya ipekli Haydarpaşaya naklediliyordu. 

Otuz Sene Evvel 
Bizi İdare Edenler 

Pek 
Son 

Otuz sene nd b ımızda aftan t • de . • 

budala, mil te it zal m, unh r hl k mürte11, 
r vardır ki, b ol ve y pb klanm yak n .. ....... ,. __ 
dan tanıyanlar ek azdır. 

Abd 

Yakında 
Postada 

pİ yazan rk d şımız, 

ye ait çok er lı ve 

.......... -iş ve 1 a l düf 
30 n~a.n .... m cani ve 

Dokuz Şerir 
Bir Genci Kama ile 
Döverek Öldürdüler 
~ebelibereket (Hususi) - Te-

c~rli na~iyesinin Aptalpınar ke>. 
y~nde bır facia olmuştur. Çaylı 
oglu Ahmet isminde bir sabıkalı 
Abdurrahman isminde bir yürü· 
ğün on beş yaşındaki kızını ka .. 
çırmak istemiş, fakat sabıkalı 
şerir yanhşlıkla kızın annesini 
kaçırmıştır. H adiseyi haber alan 
be1'çı ile sabı au arasm<Ja bir 
müsademe başlamış, neticede kı
zın akrabasından bir genç feci 
surette ve kama ile dövülerek 
öldürülmüştür. Bu işi dokuz ar• 
kadaşile yapan sabıkalı ve ave
nesinden altısı yakalanmıştır. 

Yollar 
Bir Fransız Grupu 

Talip Oldu 
istanbul N r Başmühendis .. 

liği İstanbuluıı ıülhak kazaları 
arasında ya-
pılacak yollar 
için beş se
nelik bir pro· 
gram vücuda 

getirerek da• 
imi encüme
ne vermişti. 

Daimi encü· 
men bu pro
gramı Şehir 
meclisine ver
miştir. Şehir 

,. . N 
mec. ı.sı a· 
fia encümeni 
Başmühendisi Avni Beyin de bu· 
Iunduğu içtimalarında bu prog• 
ramı tetkik etmiş ve umumi he
yete göndermiştir. Yakında Şehir 
meclisinde müzakere edilecektir. 
Programa göre beş sene içinde 
İstanbul yollarına 2, 140,000 lira 
sarfedilecektir. Daimi encümen 
bu yolları kısım kısım müteah
hitlere havale edecektir. Dün 
vilayet başmühendisliğine ser
mayedar bir Fransız grupunun 
mümessilleri müracaat ederek 
yollar hakkındaki programı ve 
şartlarını tatkik etmiş, bazı tek· 
liflerde bulunmuştur. Nafıa ve 
vilayet yolların kuvvetli bir mü
teahhide ihalesini daha muvafık 
buldukları için program Şehir 
meclisinden çıkar çıkmaz bu gu· 
rupla tekrar temasa geçecektir. 

idare fş1ert te1ısfo:ı11: lataııbııl - 20203 Fiab 5 kuraı 

•• 

Suikast Yapan Bir Beyaz 
Rus Doktorudur 

Meşhur Doktorl~M. Dumeri Kurmıya 
Uğraştılar, Muvaffak OJamadılar 
Paris, 1 - Reisicümhur M. Dumerg dün Akşam saat 15,5 ta 

•abık muharipler tarafından tertip edilen sergiyi gezerken bir sui
kaste maruz kaldı. Ta yanı başına kadar sokuJan bir adam revolver
le ~~eş etti, yanağından, omuz başmdan ve göğsünden yaralanan 
Reısıcümbur derhal yere düştü. Silah sesi üzerine sergide tarifi 
mümkün olmıyan bir karışıklık husule geldi. Katil bu fırsattan isti· 
fade ederek kaçmıya teşebbüs etti. Fakat Emniyeti Umumiyt- Müdürü 
M. Gişar tarafından tutuldu. Katil Gugolof isminde bir Rustur, Sovyet 
rejiminin tesisi üzerine Rusyadan Fransaya gelmiş, Pariste yerleşmiş
tir. İsticvabı esnasında : 

"- Fransanın Sovyetler aleyhinde çalışmamasından müteessir 
olarak bu işi yaptım. ,, demiş, biraz sonra da hayatta en ziyade Hit
Jer ile ( Mussolini ) yi takdir ettiğini söylemiştir. 

Paris, 1 - Reisicümhur aldığı yaradan müteesiren vefat etmiştir. 

Son Dakika 
Cinayet r~asıl Yapıldı, Katil Deli Midir? 

T af silah 3 üncü Sayfamızda Okuyunuz. 

i e, a a U c zlu
ğu Mücadelesine Girişiyor 
ı:ramvay V t: Elektrik Ücretlerinin 
indirilmesi için Bir Takrir Verildi 
Belediye lktısat Müdürlüğüniln, 

pahalılıkla mücadele için mühim 
bir rapor hazırladağını, bu rapor
da pahalılığa karşı en iyi çare 

olmak üzere istihlak kooperatif
leri teşkili tavsiye edildi· 
ğini yaznıştık. Haber aldığımıza 
göre rapor, dün cuma olmasıoa 

rağmen belediye matbaasına 
bastırılmıştır. 

Bugün Şehir Meclisi Azalarına 

dağıtılacak ve kuvvetli bir ihti· 

male göre Meclisin bugünkü İç• 
timainda raporda ileri sürülen 

fikirler etrafında münakaşa cere
yan edecektir. Raporda bilhassa 
şu fikirler ileri sürülmektedir: J 

(Devamı 8 inci sayfada) 

Dayak Masrafı 

Erkek - Hem dayak at, hem para iste! Bu nasıl iş ... 
Kadın - E bette... Bu tabaklar hep ıenin kafanda parçalandı. 

1 



2 Sayfa SON POSTA 

(Halkın Sesi J ~-=D~Jl--.-.1-L~f~B-A_B_l_B_L_l_B_._ 'Günün Tarilıi 
• 

Memlekette irfan • Misafir Kıralıçala 

Ruı~~f ~~~~rl:,~.,.m.. J A B A N C A 1 ~:!!e:ıık Olu Y O l p A ff A S 1 r;.':,;m:~~,~~~~~~!~ 
Rasyada 82 milyon kişinin mek· JY~ Ü tea itle Yı. l ıı·? Borçlulardan refakatlerinde m'h n:udarlan ha"\ m 
biz.e son mektubunda bu ıene il hh 1 Yugoılavva Kıralıçaları Hz.. rfü. 

tei»e ankedlleceğinl bildiriyordu. I ıgemez. er ırı ı olcfutu halde Toplcapı ıarayıaa •• 
e. huıuıta temas ettitimiı kim· Bir ı~lilaf Ahar sahiplerinin fazla sllt al- ı Tahsilata mitler, bütOn tarihi eserleri tetld 
eelet bize fU fıkir ve temeJtniler• mak için ineklerine taze ot ye- etmlflerdir. Karalıçalar 6tle yen.et 
l.lldlrclller: Çıktı Bafi: 'anı 1 -'ı af Robert Kollej, de yemitler 
Cemal Bey ff'atfh M•car k.ırde.,ıer c:ı d dirdilderi, Pangalb, Şitli taraflar yl~ IUı itlecien ıonra otomobillerle Biyi 

*si 3-t) rmdaki ahırcılar ise çayır bula- ı dereye ıitmişler, bentleri geunitle, 
R b ( 82 ) ·ı Revolver satışını inhisar altı· d ki d k" R Yol vermiy--•-~-- usy• u sene mı • ma ı ara için o civar a ı um, parası cuııcnn:n dir, Kırabçalar Hı. bugün Amerika 

yonluk bir halk kütlesini okuta- na alan hükümet, bu işi bir Ermeni ve Katolik wnezarhkla- bizzat yollarda ç.a)ıfmak istiyea- Kla Kollejini •e tarihi camileri aiy• 
cakmaş. Bu vaziyet imrenilecek mukavele ile bir müteahhide ver- rındaki mikroplu otlara hayvan- ler için Nisıt.n ve Mayıs aylan ret edeceklerdir. 
bir irfan hamlesidir. Yirminci mişti Fakat son zamanlarda mü- larına verdikleri hakkmda Bele- tahsis edilmifti. latanbulda ve Samsun • Sivas 
asrın muvaffakıyet manivelası taahbitle hükünıet arasında bir di)enin nazarı dikkati celbedili- bilhassa Çatalca kazasında yol Samsun SivH denı.iryola lıaaira 
irfan ordulanom elindedir. Bizim noktai nazar ihtilafı başgöster- yordu. parasa vermiyen (7) bin kişi var- ıyı ortalaranda itletmiye kütat edi 
de böyle bir irfan sefirberliğine ec-ektir. 
ihtiyacımız vardır. miştir Hükumet, tabancaların Bu hususta bir mubarririmize dır. Nafıa Başmühendisliği bunla- O k 

lif- maliyet fiatleri üzerinden yüzde Belediye erkanından salahiyettar ra tebligat yapmıı her OD beş o torlar Ar asmda 
Mahmut B. (Bevımt lwhakaga mahal yirmi beş vergi almaktadır. Son bir zat şunlar1 söylemiştir: Etabba Muhadenet ve Teuün C 

kai 23} günde değişmek üzere gruplara ıniyetinin son kongresinde idar 
- Nufusuınuza nisbetle biz günlerde fngiliz lirası bir miktar " - Mezarlıkta biten otların ayırmışbr. Fakat timdiye kadar heyetine 1eçilen kimseler fU auretl 

de okuyup yazanların miktar düşünce müteahhit bazı talepler· ineklere yedirilmesinde sıhhi bir ancak ( 300) irişi geldiği için takaim edilm·,ıerdir: Reia Mazha 
garp memleketlerine, hatta de bulunmuştur. Şimdi mesele mahzur yoktur. Yani bu otlardan vilayet bunlano paraya tahvilini Osman, ikinci Reia Ferit lbrabim 
Bulgaristana nisbetle çok azd1r. Maliye Vekaletine intikal etmiş- süte mikrop geçmez. Tabiat ce- Umumi kitip, Fethi, Ve:ınedar Nami 

ti . t bl.l d '- t ·z1 kt emretmi, ve tahsillta da bafla- Aza Oıman c::-rafettin, fhNn S.m 
Dün bizden ayrılan Suriyede tı"r. Bu ı'htı"l!!tt. üzerı'ne, evvelce se erı a ı c ereK emı eme e ~ 

iU d k d E mlmıfbr. ve Hayri Ömer Beyler. 
bile nüfuslarına göre okuyanların gümrüğe gelen tabancalar henüz ve otlan gı a ynpma ta ır sa-
nisbeti bizden çok fazladır. Bu ithal edilmemiştir. sen bütün yediğimiz sebzeler ve 
memlekette cümhuriyeti kökleş- meyvalar da tabii ve ıuni güb-
tirecek, bizi refaha iriştirecek Yol Tamiri relerle yetiştirilmektedir. Lağım 
yegine yol bilgi yoludur. Bizi Belediye, Kadıköy ile Hay· akıtılan, bay\•an gübresi dökülen 
yükseltecek mekteplerdir, darpaşa arasındaki rıhtam yolunu bostanlarda yetişen armutlara pis 

il de' ebilir miyiz ? 
esasla şekilde tamir ettirmiyc 

Mehmet A:anıl Be1 ( Muallim 23 ünru Sonra mezarlıklarda Beyoğlu 

lıkmektep > karar vermiştir. tarafındaki bir ahına bile ihti-
- Rusların irfan siyaseli 

ehemmiyetle taklit edilecek bir yeni Mektepler yacını temin edecek kadar ot 
yoldur. Geçen gün Anadoluda yoktur. Olsa da inekçi•er hayvan-

bir köyde merakWar lialettayin Çatalca Ve Şilede yeni larına günde ancak çerez kabi-

( 100) kişi kaydetmişler. Bunların inden bir okka kadar ot Yeri-
Bi1 alar Yapılacak ı F ı · ki d içinde okur yazann miktarı (10 11 yor ar. az asa ıne er e sancı ve 

~eçmemiştir. Bu sene lstanbulc.la yapılacak hazımsızlık yapar. inekçi bayva-
Bunlar da Millet Mekteplerinin ilkmekteplerin mevkilerini ve sıh- modan fazla süt almak için kuru 

yem vermek mecburiyetindedir 
yetipirdiği kimselermiş. Memle- hi şartlarını tayin etmek üzere 
ketin refahını biraz. da irfanda Maarif S,bhiye müfettişi Ragıp Belediye Büyükderedeki belediye 

ç.ayınnı aatmalc istiyor d• mltşteri 
aramalıyız. BüyOk bir irfan se- ve mimar Şemsettin Beylerden bulamıyor. 
ferberliği tatbik etmeliyiz. mürekkep bir heyet teşkil edil- Beyoğlu tarafmda (90) kadar 

-ti miştir. Heyet Çatalca havalisinde ahır ve (1825) te eüt ineği var· 
Cemal Bey • Firuzaga • 
_ Bir memlekette okuyanla- tetkikatta bulunarak avdet et- dır." 

nn adedini çoğaltmak için belli miıtir. Yakında Şilede tetkikat 
bqb usuller vardır. O usullerden yapılacaktır. Bu sene Çatalca 
bize en muvafık olanını alarak mıntakasıoda Boyalık, ishranca 
derhal tatbikata girişmeliyiz. Muha, Çakıl ve Tepecik köyle-
Halkın cehaletten kurtulması, rinde (ff0..70) şer binj liraya asri 
Cümhuriyet için en lüzumlu şey- ve mükemmel birer lıkmektep 
clir. Eğer bir gayret gösterecek yapılacağı gibi Şilede sekiz, Kar-
olursak her sene beş milyon ki- talda alta, Silivride dört mekte-
pye tahsil nimetini tatbrabiliriz. bin temeli atılacaktır. Bu mek-

G • ~ k •ır J teplerin bir kısmının tahsisatı 
arıp ve l ae evvelki seneler bütçesine koo-

Yaralanan DWmUf 'Ve bu tahsisat bu aeneki 
bütçeye devredilmiştir. 

Bir Kadın 
Şişhanede Kobea apartıma

nında oturan 60 yqlannda Ma-
dam Koli, çocuklarına yemek 
pişirmekte iken mlvueneaini 
kaybederek dÜfmilf, yerde bulu
nan ucu sivri birtey sağ eline 
batarak damarı kesilmiş, derhal 
hastahaneye kaldırılmışbr. 

Bir Sandal Battı 
Duo Kağıthaneye gitmekte 

olan bir yük motörü Hasköy ön
lerinde sandalcı Alinin sandalına 
çarparak devirmiştir. Sandalda 
bulunan iki kadın ve iki erkek 
yetişen sandalcılar tarafından 

kurtarılmıştır. 

Bir Talep 
Tasfiye Edilen Bankanın 

iflası istenildi 
Tftrk Ticaret ve Sanayi Ban

kası geçenlerde aciz biline düş
müş ve tasfiye muamelesine lü
zum görülmüştü. Tasfiye işleri 
elyevm devam etmektedir. Fakat 
son günlerde alacaklılardan bir 
grup licaret Mahkemesine mfi
racaat ederek bankanın iflbını 
istemişlerdir. Bu hususta henüz 
bir karar verilmemiftir. 

lçariye Girerken Tutuldu 
Harputlu Hasan iaminde biri 

Bomonti fabrikası amelesinin ya
bp kalkhiı kulibenin kapısını 
kırarak içeri ıirerken yakalan
mıfbr. 

Metruk Dükkanlar 
Beyoğlu Defterdarlığı, beyaz 

Ruslardan metruk bulunan bazı 

d6kkAnları sablığa çıkarmııtır. 

Bu dükkinlar Galata tarafm.. 
dadtr. 

Mütehassıslar 
Bazı Müesseselerin Hile 

Y apbğı Anlaşıldı 
tktısat Vekiletinin lstanbulda 

bulunan allkadar müesseseleri 

ecnebi prket ve fabrikaluda 
phı- ecaeW _.._., • !er ı..lm

kmda tetkikat yapmaktadırlar. 

Yapılan tetkikat Deticeaincle 1.
tanbulda bulunan ve ecnebilere 
ait olan bir çikolata fabrikumm 

müsaadesiz olarak 3 • 4 ecnebi 
çalıttırdığı anlaşılllllfbr. Diğer 

bazı fabrika ve firketlerde de 

bu tekilde m6saadeaiz ecnebiler 

çahthnldığı tahmin edilmektedir. 

Hükumet. burada ecnebi çalıt
tırao müesseseleri yerli mlte-

basıs yetiştirmiye mecbur ettiği 

halde bir kısım fabrikalann m&

tebas111 muavini olarak aldıkları 
Türk gençlerini ecnebi mDtehu

sıslar yanmda muavin olarak 

değil, hamallıkla tavzif ettikleri 
de öğrenilmiftir. 

Yeni fabrikalar 
Cam ve kundura çivisi pbi 

ince çi'Vileri yapmak llı:ere Ba-
latta bir fabrika açalacakbr. M~ 
teşebbisler bBkumet~ m&racut 
etmişlerdir. 

Yerli Şirketler 
Ticaret Müdürlüğü Tet
kikat Y apmıya Başladı 

lstanbulda muhtelif İf ve te
şebbüı sahalannda faaliyette bu
lunan yüzden fazla yerli ıirket 
vardır. Bunlar son g&nlerde be-
yeti umumiye içtimalannı yap
mıtlar •e müzakere ve zabıtlarını 
Ticaret mlidilriyetine g6ndenneğe 
başlamışlardır. Müdüriyet tirket· 
lerin faaliyetleri hakkında tetki· 
kat yaparak lktısat VekAletine 
malt.mat vermektedir. 

Bir Konferans 
Sefy• Darelflln .... Habh Amm 

Müderriıi M. Stefan tehrimiae ırel
miftir. BugGn Dariilfüaunda lronfe. 
ram verecektir. 

Elli Senelik Hayat 
Dün Erkek Muallim mektebinde 

Selim Sırrı Beyin, terbiyei bedeniye 
bocalıtının ellinci J1ldCinümG müna
sebetile nmimi merasim yapılmıft 

nut•lırlar Miyleamiş, ~lim Sarn 8. in 
.. erleri tekrar edilmittir. 

Haşarat MUcadelesi 
Ziraat Velılletı, tarlalara musal· 

lat olan baıarat ile 11kı bir ıurette 
milcadeleye reçmittfr. Memleketin 
b~ok yerlerinde mücadeleye ehem• 
miyetli tekilde devam edilmelrtedfr. 

Hıdırellez 
Sa/ası 

Dün Kitıthane, Veliefendi, Bal
mumcu, lhlamur ıibi mesireler Hıdı
rellez ıllfaıına ~ıkan ailelerle dol
muftar. Bir kısım aileler de 8ojaıd~ 
meaireleri:ıe akıa etmitler, alqama 
kadar etlen mitlerdir. Bu arada bir
çok aileler bir araya aelenk auit 
mik7aıta etle-ntller tertip etmlflerdlr. 
Don ha•anın da çok aOzel olmawı 
etlencelerin aHkana artlarlDlfW. 

Son Postanın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Moda Meraklıları 

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

1: Hasan Bey - Vah vah, çok ya· 
mk. nasıl yırtıldı elbisen küçük ha":Jam? 1 

2 - Tra nv.ıyın kapısına mı takıldı ' 3 - Yoksa hir ztipbenin bastonu 1 .f: Küçük Hamm - Ehemmiyeti yok 
acaba? mu yaptı bu işi 1 Hasu Bey. bu elbiae ıeçea ayua mo-

das idi zaten! -



Hergiın 

ihtikarın 
Önüne 
Nasıl Geçilir? 

M Dom eri 

Suikasti 
Kat'i 



Memleket Manzaraları 

Ya/ovada 
Belediye 

• 
işleri 

1 

Yalova, (Hususi) - Munta
:ıam bir çalışma ~e mühim bir 
gayretle meydana getirdiği işler
le belediyenin, bizim yeşil ve 
güzel Yalovamızı, Türkiyenin 
Monte Karlosu yapacağına mu
hakkak nazari)e bakılabilir. 
Yaloya bugün zifiri luıranlıkl:-ır
dan kurtarılarak ışık dolu gec 
lere er..: irilmiştir. 

Ağır, dondurucu ~ me,•sımı 
dolayısile yanda kalan elelcb 1 

tesisab 1 mayıs günü Baltacı 
çifliğinden Kaymakam Bey kona
ğına kadar temdit edilen hatJa 
Bursa - Karamürsel yolu nihaye· 
tine kadar kırkar metro mesafe 
ve (150) vatlık eJektrik kuvvetile 
tenvir edilmiştir. 

Küşat resmi Kaymakam Şefik 
ve Belediye Reisi Hüseyin B.lerJe 
memurin ve kasaba eşrah huzu
runda yapılmıştır. 

Merasimden sonra· davetlilere 
limonata, pasta ikram edilmit ve 

l'CCe belediye bu sevinçli günli 
tes'it etmiştir. 

Elektrik tenvirabndan başka, 
kaplıcalara uzanan yoJun iskele 
meydanından itibaren alb kilo
metresi yapılmıştır. MütebaJ i 
kalan yol da asfalt olara c 
1 haziranda bitmiş bulunacakbr. 

Bu asfalt yolun iki tarafında 
ağaç dikme ameliyesi bitirilmiş
tir. Yolun 13 kilometre olmak 
lizere elektri le tenvirine başlan· 
mak üzeredir. Şunu da haber 
vereyim ki Yalova belediyesin:n 
bu faaJiyeti münhasıran adalara 
rekabet içindir. Belediye, Y alo' a 
asrileşliği takdirde lstanbul hal
Jnwn Yalovayı adalara tercih 
edeceğine kanidir. 

Ya1ovanın 932 blltçesine ko-
nulan tahsisat ite muhakkak ba
ıarılmıya azmo1unan imar işlerin
den bazılnrmı zikretmeden geçe· 
miyeceğim: 

1 - lıkclebaşı meydanından 
Yal ova köprüsüne kadar otan 
600 metro asfalt kısmın her iki 
tarafına Burdur taşı ve yaya 
kaldırımı inşası. Buna birkaç 
gün sonra başlanacaktır. 

2 - Bu membada ıslah edi
len ve demir borulara alınan 
Paşaköyü suyu için fenni depo· 
lar yapmak ve sahşım intizam 
altına almak 

3 - Kasabanın en büyük ve 
esas ihtiyaçlanndan olan fenni 
mezbehanın planı ve keşfi ya
pılmıştır. Pek yakında münaka
saya konulmak suretile artna
mesi hazırlanmaktadır. 

Mezbaha yövmiye 500 koyun 
kcsmiye elverişli bir vaziyette 
ve su teşkilabnı haiz buluna
caktır. 

4 - Bu sene Belediye tanıi
fat işleri mevcuda bir arozöz, 
bir çöp arabası ve çöpçüler ilave 
ederek en uzak mahaJJere kadar 
temizlik yapılacaktır. 

AHMET KEMALEDDiN 

Tokatta 
Halkın Rağbetsizliği Yü
zünden Sinema Kapandı 

Tokat, (Hususi) - Şehrimiı.in 
yegfine sineması dört aydanberi 
kapalı durmaktadır. Bunun sebe
bini sinema sahibi Nusrat Bey· 
den sordum. Kendisi, evvelce 
Tokat halkının sinemaya çok 
rağbet gösterdiğini, fakat son 
zamanlarda halkın filim seyret
mek l evesinin zail olduğunq, bu 
sebeple sinemayı kapatmak mer.
• •iyetinde kaldığını söyledi. 
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MEML .T A 

e emleketi 
' enızlide er 

Birkaç Düğün 
Perşem e Günü 
Alayı Görülür 

Denizli (Hu· ""'~lin araba
sının arkasından 

güveyin babası 
bir ahn üstünde 
sırıta, kınta etra
fa selam da,'ltır. 
Bu uzayan kafile 
muhakkak Delikli
çınar tabir ediieıı 
yerden geçer. 
Oradan geçmiyen 
gelinin çocuğu ol
maz diye mem
lekette tuhaf bir 
itikat vardır. Sonra 

susi) - Burada 
umumi hayab 
gece ve gtindüz 
kısımları diye 
ikiye ayırmak 
lazımdır. Gün
düz herkes ufak 
tefek isile meş· 
guldür. Akşam 
nstü oldu mu, ki
mısı gündelik 
yorgunluğun re
havetini gider
mek için çilingir 
sofrasından me
det umar. ki

Denizlide hıikiım~t ve belediye daireleri 
davul, boru ve 
kılernetten ibaret 

misi, bu yemyeşil diy nn tabii 1 
güzelliklerinden hissesini almak 
için bahçe, kırlara koşar. Burada 
geceler bambaşkadır. Gecelerin 
en şayanı dikkat ciheti, ailelerin 
kendi aralarındaki gece toplanh
landır. Burada zabitler, memur
lar e yerli aileler bu toplantılar 
vcsilesile çok samimi bir hayat 
geçirmektedirler. 

Saat sekiz oldu mu, yollal', 
gidip gelen ailelerle oldukça ka
labalık bir geçit yerini andırır. 

Bu toplantılar, sekiz on hatta 
on beş ailenin iştirakile oldukça 
kalabalık bir yekuna baliğ olw·. 
Cehennem oyunları oynanır; tom-

bala çekilir, 11 of dertlim var " 
operetleri yapılır. Dans edilir ve 
nihayet poker de oynanır. 

Hele cehennem oyunundaki 
cehennemlik oyunlar için hep 

beraber s&ylenen "Yandım aman,, 
şarkısının feryadı gecenin karanlı-

ulatlıda 
Kahve Ve Şeker 

Buhranı Yok 
Pulatlı ( Hususi ) - Kasa

bamızda beiediye intihabatı eyi 
bir şekilde yapılmış, münhal aza
lıklara genç uzuvlar seçilmiştir. 
iş başına geçen gençler bilhassa 
tenvirat ve tanzifat işlerine ço'· 
ehemmiyet veriyorlar. 

ilk iş olarak birçok yerleı·e 
lüks lambalan asılmış, kasaba
mız karanlıktan kurtarılmıştır. 
Ayrıca kasaba civarında üç yüz
den fazla fidan diKilmiştir. Şimdi 
kasabamızda en mes'ut hareket, 
şeker ve.kahve yerine üzüm incir, 
fısbk ve ceviz içi ikram edilme
sidir. Bu sebeple son zamanlar
da kahve, şeker ve !okum sarfi
yab bayii a:ı:aJmışbr. Şu halde 
kasabamızda kahve ve şeker 
buhranı meyzubahs değildir. 

H.S 

Malatyada 
-

Sokak Köpekleri Günden 
Güne Ziyadeleşiyor 
Malatya ( Hususi ) - Son za

manlarda şehrimiz dahilinde kö
pekler fazlalaşmıştır. Her tarafta 
sürü halinde köpekler gezmek
tedir. Bunun sebebini tahkik et· 
tim. Öğrendiğime göre bu kö
pekler civar köylerden köylülerle 
beraber şehre gelmekte ve bu
rada yerleşip kalmaktadır. Kuduz 
tehlikesi karşısında belediyenin 
mücadeleye girişmesi cok la
zımdır. 

ğmda epey uzaklara kadar yayı
lan ve dağılan bir ahenk olur. 

Sinema, bu gece toplantıla
rından çok ziyan ediyor. Büttin 
memleket grup, grup eğleniyor 
ve sinemaya çok az iltifat edili
yor. Burada haftanın iki günü 
diğer günlerinden daha gürültülü 
ve daha çok eğlencelidir. Peı • 
şembe ve cuma güo!eri. 

Her perşembe birkaç düğün 
olur. Düğün alayları tertip edilir. 
Düğüne davetli olanlar sıra sıra 

arabalara binerler. Gelini evinden 
alırlar ve kapalı bir arabaya 
bindirirler. Arabalara dizile bu 
kafilenin en önünde· arabacının 
yanına oturan bir dümbelekçi 
vardır. Miitemadiyen elindeki 

meşm parçaları ile dümbe-
leğine vurur. Bu ilk arabaya 
" Haberci " diyorlar. Dümbe

leğin sesini işiten gelinin yüreği 
küt, küt diye atarmış ..... 

Yakalanan 
Haydutlar 

Adana, (Hususi) - Kadirli 
kazası havalisinde şekavet yapan 
katil ve soyguncu Kü t Şaban 
ile kör Hasan jandarmalar 
tarafından silah ve cephanelerile 
birlikte yalmlanmıstır. 

Çankırı da 
- -

Halk Et Kıtlığından 
Şikayet Ediyor 

Çankırı ( Hususi ) - Bir ay
danberi et çok az ke ilmeğe 
başladı. Kasaplar Belediyeden 
narh istedi. Belediye de eti kırk 
kuruştan altmış kuruşa çıkarttı. 
Fakat bu fiat çok pahalı idi. 
Belediye, şikayetler üzerine son 
günlerde bu narhı daha aşağı 
indirmek istedi. Fakaf şimdi ıde 
kasaplar et kesmemeğe başladı
lar. On gündenberi şehir etsiz 
gibidir. Hatta,I Kalecikten et 
getirilmektedir. Belediye bu 
vaziyet karşısında tedbir düşü
nüyor. 

Ankarada k~silen hayvanlar 
Çankırı köylerinden gittiği halde 
et orada daha bol ve daha ucuz-
dur. 

Bursada lpekçilil< 
Bursa, 4 ( A.A) - Burs ipek

çilik enstitüsü ipekçilik sanayiinin 
inkişafı için bu sene muhtelif 
mahallerde 507 kutu ipek böceği 
tohumu meccanen tevzi etmiştir. 

J 
olan bir saz heyeti de aynca bir 
araba da düğün alayına gü7.el 
havalar çalar. C maoın da başka 
bir eğlence tarafı vardır. Her 
ev sabahtan yiyeceğini alır. Yine 
kısım kısım aileler arabalarla 
şehrin yarım saat uzağındaki 
çamlığa göç ederler etraf ta gra
mofonlar, gazeller, yaheyler biri
birini takip eder. 

Yalnız şehrin çamlık y lu çok 
fena... Toz içinde... Hele araba

lar arasında her zaman vu
ku bulan araba yarışları gibi 
koşulard yollarda to7dan, du
mandan ferman okunmaz. 

Belediye şehir ve çamlık vo
lunu asfalt yapmasını ve çamlık
ta güzel bir gazino inşasını düşün
müş· ve karar da vermiştir. Bu 
it tahakkuk ettiği takdirde çam· 
lık yolunda toz yutmaktan Denizli 
halkı azade kalacaktır. 

Mercanettin Car.llıi 

Şikiyet 
Niçin Yerli Malı 
Ku lanmıyorlar ? 

Şehrimizde faaliyette bulunan 
bir fabrikada elektrik tesisatına 
mahsus kauçuk kablolar i nal 
edilmektedir. Alakadarlar bu 
fabrika imalatının Avrupadan 
gelenler derecesinde olduğu bil
dirilmektedir. Fakat bazı ecnebi 
ve yerli şirket ve müesseselerin 
bu mallara rağbet etmedikleri 
ve hariçten mal getirttikleri 
hakkında 1ktısat Vekaletine şi· 
kayette bulunulmuştur. Haber 
aldığımıza göre Vekalet Belediye 
ve Ticaret Müdürlüğüne bir tez· 
kere göndererek bu müessesele
rin yerli kablo kullanmaları lhım 
geldiğini bildirmiştir. 

Aksar ayda 
Birçok Muameleler 

Teftiş Ediliyor 
Aksaray ( Hususi } - Bele

diye Vilayet ve Mubasebei Husu
siyeyi teftiş ve vaki bazı şikayet 
ve isnatlan tahkik etmek üzere 
Mülkiye Başmüfettişi Ali Server 
Bey şehrimize gelmiştir. Bu bir 
iki ay zarfında hemen hemen 
Aksarayın müfettişsiz kaldığı 
günler hiç yok gibidir. Meclisi 
Umumi bir hafta tatili müteakip 
Vali Beyin riyaseti altında top
landı ve faaliyetinin on gün 
müddetle temdidi kararlaştırldı. 

Edebiyat 

Gençlere 
Dair 

"Bizde pek az kitap okunu 
yor!,, diyenler, gençlerin, bilhass-
en gençlerin yazılarım hiç oku 
muyorlar mı? Ömürciikleri uı 
yaz.ık ki bir iki mevsimder 
fazla sfirmiyen mecmuaları 
dörder, üçer, hatta bireı 
formalık kitapları bir açsıP' 
lar, ilmi ısblahlarm bolluğu 
her sayfada birkaç Avrupalı üfr 
min zikredilmesi, benim gibi 
onların da gözlerini kamaştırır. 

AusikJopedideki vahşi hikaye
sini, istikbal için bell<i küçük, fa• 
kat herhalde hakiki vaitler sez· 
dirdiğinden seve seve okuduğurıı 
Kerim Sadi Beyin "Namık Kema• 
lini de ümitle açtım. Sukutu hayalt 
uğradım demiyorum, çünkü baıf 
cümlelerini hakikaten zevkle ok~ 
dum. Hem bu gençte, evvelce 
verilmiş hükUmleri tekrar mihcn• 
ge vurmak arzusu var ki, bu 
batl<a hiçbir meziyeti olmasa 
biJe, kendisine karşı sempati 
duymam için kafidir. Fakat niçiıı 
bu kadar dağınık bir tarzda 
yazıyor? O ufacık kitabı kapat• 
tığımız zaman muharririn ne de· 
mek istediğini anlamıyor, ne er 
söylediğini hatırlamıyoruz. Göz· 
!erimizin önünde sadece, renk 
renk havai fişeklerinin sey-
rinden k;ılma olana pek benzer 
bir parıltı kalıyor. Kerim Sadi 
Bey bu parıltının nekadar soluk 
ve nekadar hüzün verici oldu· 
ğunu elbette bilir. 

Maamafih asıl işaret etmek 
istediğim nokta bu değildi. Ke• 
rim Sadi Bey haşiyeye pek n e
raWı; hemen hemen her cüm)e· 
sinden bir not çıkıyor; bu n t· 
ları kitabın sonuna ko du v u i 
.okumak fevkalade üçleşiy~r. 
Gerek metinde, gerek me• 
tin haricinde, Türk, ecne• 
bi o kndar ısım zikrediliyor 
ki, insan şaşırıveriyor. Hem kim· 
ler? Kimler yok ki?.. Firdevsi, 
Cariyle, Kari Marx kolkola 
girmişler, arkalarına da tanıdı-
ğımız, tanımadığımız birçok 
muharrirleri almışlar, Kerim 
Sadi Beyin ahenksiz değilse de 
çok gürültülü çalgısına uydup 
dansediyorlar. Bu dans onlarar 
yüzünü görmemize mani olduğu 
gibi gölgeleri de Kerim Sacli 
Beyi farketmemize mani oluyor. 

Böyle birçok muaharrir ismi 
zikretmek ve karii, ilim, deha 
doğrusu malumat bolluğu ile 
hayran etmek endişesi yalnız o 
sevimli muharrire mahsus değil. 
Ankaradan gelen Kor mecmuası
nı şöyle bir kanşbrdım ; hep
sini okuyacağım, çünkü gençleri, 
edebiyatı severim. Fakat onlar 
da niçin biraz insaf etmiyorlar? 

Yusuf Kenan Bey ihtimalki 
çok değerli bir muharrir olacak; 
fakat bu gayeye lüzumlu lüzum" 
suz büyük isimler, ilim kitaplarm
dan çıkınca etraflarını pek ya .. 
dırgayan kelimeler kulıanmakla 
erişeceğini sanıyor? 

"Romantik edebiyat lirik o'an 
edebiyattır. Ve lirizm Ferdi yat 
( lndividualisme ) in yayılışıdır.,, 
diyor. 
Bunun hiçbir manası olmadığını 
anlamıyor mu? Kabil değil! ... 
Sadece kendisine pek fazla 
itimadı var, düşünmeden dt 
güzel yazacağını sanıyor. Öyle 
olmasa idi, çok okuduğunu gös
termek istediği Niewche'nin 
ismini iki seferinde de Nitsche 
şeklinde yanlış yazmazdı. 

Bu Kor mecmuasından, iyice 
okuduktan sonra, tekrar bahse
deceğim. Fakat ismi nel·adar 
fenal Kor, kendisini fazla belli 
etmesine rağmen çarçabuk geçen 
kuvvetsiz bir ateştir. O mecmuayı 
çıkaran gençler kendilerini bll 
derece geçici mi addediyorlar? ... 
O fena isim, inşallah doğru bit 
tahmin değildir. 
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Ücadelesi 
Fransa, yarın en mühim gn

uil1ıü yaşıyacakhr. Daha doğrusu 
Fransada dananın kuyruğu yaran 
kopacak demektir. Çünki yannki 
pazar günO bütün Fransada meb· 
u intihabatınm son günüdür. 
Bu intihabın alacağı şekle gör6 
F rnnsa dahili v harici iyase· 
tinin d .... ğişmesi çok muhtemeldir. 
Bu mlioasebetle Fransanın bugün 
takip etmekte bulunduğu siya
ıetin ana hatlarını 924 senesinde 
çizen eski Reisicümhur M. Pu
vankare mühim sözler söylemek
tedir, Bu hususta gelen son ha· 
bcrleri yazıyoruz: 

Paris, 5 ( A.A ) - 0 Entr • 
il ijan" gazetesinin bir muha· 
biri elyevm Strasburgta bu· 
lunan M. Puvankare ile bir mil· 
1 kat y pmıştır. M. Puvankare 
bu münasebetle vaki beyanatında 
)'eni parlamentonun 1924 sene· 
inde teşekkül eden teşrii mec

li benzemiyeceğini, çünki sol 
cenah fırkalarındıın mürekkep 
ol rak teşekkül edecek ayni ek· 
ıeriyetin o zaman takdir edil
memiş birçok tehlikeleri davet 
edeceğini öylemiştir. M. Puvan· 

are iktidar mevkiinde bulunan 
timdiki kabinenin muhafazasına 
kendisini• 1926 da M. Heryo 
ve M. Marenin mesai iştiraklerile 
vilcuda getirdiği tekilde bir bir
lik yapılmasını tavsiye etmiştir. 

M. Puvankare siyasi hayata 
tekrar girip girmiyeceği hakkın
da sorulan unl şu ce' nbı ver· 
miştir. 

"Siyasi haynta avdetim henüz 
muhtemel değildir. Fakat kendi· 
mi ebedi bir ükiıta mahküm 
edeceğimi de iddia eyliyemem. 
Bu cihet sıhhi vaziyetime ve dok· 
torlarımın tavsiyesine b ğlıdır. 

. Şolan Ne Diyor ? 
Paris, 6 - Radikal Sosyalist 

liderlerinden M. Şotan irat ettiği 
bir nutukta ikinci intihap devre
sinde radikal sosyalistlerle miıt
tehit so yali tlerin biribirlerinin 
11 mzetleri lehindeki miitekabil 
feragatlerinin bir parlamento kar
telinin mevcudiyeti mannsım ifade 
edemiyeceğini ve radikal sosya· 
Üstlerin ıerbestii hareketlerini 
muhafaza etmekte olduklarmı 

beyan etmiştir. 
Paris, 6 - Bir intihap içti· 

• yar 

s 
Alacaklı 
Ve Borçlu 
\.avgası 

t a 

Londrn, 6 ( A. A.) - Av m 
K marasıoda Cemiyeti Akvamın 
himayesi altında aktedilen istik· 
razlara ait bir suale cevap veren 
Sir Jon Simon, bu istikraz mu· 
kavelelerinin multriz devletler ta· 
rafmdan deruhde edilen taahhll
datm Cemiyeti Akvam canibinden 
infazının temin edileceğine dair 
ahkamı ibtiv etmediğin) söyle
miştir. 

Nazır özlerinde devam de• 
rck demiştir ki : 

Maam fib, mukriz devletler 
t rafından deruhde olunan taah· 
htitlerin temin ve icrası için sarfı 
gayret etmenin Cemiyeti Akv m 
Meclisine a;t olduğu miitale • 
smdadır. 

Ayni istikra:ıl ra it diğer 
bir suale cevap veren Hazine 
Mü teşarı da Cemiyeti Alcvamın 
himayesi altında i tikraz ynpmı 
olan herhangi bir hüku ıeti bu 
istikrazlar mukavelesine sadıkane 
ve tam bir surette riayet etme
sini ten in husu unun Büyük 
Britanya hlikümeti ce ciddiyetle 
teemmül edilmekte olduğunu 

bilhassa kaydeylemek rzu unda 
bulunduğunu beyan etmiştir. 

Bir Kasırga 
Montevideo, 6 ( A. A. ) 

Saltodan bildirildiğine göre 2 
aakika devam eden bir kasırga 
birçok evleri yıkmış ve büyük 
ağaçları köklerinden koparmıştır. 

iki gemi Ürfigenin Rio ahil· 
lerinde karaya oturmuşrur • 

mamda söz söyliyen M. Şotan 
Başvekil M. Tardiyö tarafmdan 
millete karşı yapılan son ve yfik· 
sek hitabın umumi efkAr üzerin· 
de hiçbir tasir icra etmiyeceğini 
beyan etmiştir. 

. Tardiyö lyi!eşti 
Pari 6 (A.A) - Başvekil M. 

Tardiyö bu sabah Elize sarayında 
Reisicümbur M. Dumerin riyaseti 
altında toplanacak olan nazırlar 
meclisine iştirak edecektir. 

EDEBi TEFRİKAMIZ: 3 ============ 
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- Size çileklerin bulunduğu 
Yeri gösterebilirim •• 

Ötekiler sustular, Viktorya 
hemen muvafakat etti: 

- Nerede, söylesene? 
Şehirli çocuk arzu unu yene· 

l"ek. bağırdı: 
- Şimdi bununla uğraşacak 

9 ktimiz yok. 
Y ohan yeniden: 

1 
- Size midye kabukları bu· 

abilirim, dedi. 
Yine süküt. 
Oto: 
- İçlerinde inci bulunur mu? 

Viktorya: 
- Ah 1 Bulunsaydı keşke 1 

Juhan, hayır dedi; ç{inki bil· 
lllıyordu. Kabuklar ta uzakta, ö-

' 

bür taraftaki beyaz kumlar ara· 
smda idi. Onları bulmak için 
sandala binmek ve denize dal· 
nıak lazımdı. 

Bu fikir müstehzi kahkahalar 
arasında kayboldu. Oto, çocuğu 
suzerek : 

- Evet, ende tam bir dalgıç 
tipi vaı, dedi. 

Y ohan gittikçe ezildiğini his· 
ediyordu. 

- isterseniz şuraya, sırtın 
üze ine çıkıp denizo bfiyük bir 
taş yuvarlıyayım. 

- Bu da niçin? 
- Hiç; taşın düşUşünU seyret· 

mek için. 
Bu teklif te kabul edilmedi 

ve Juhan, mahçup, sustu. Sonra 

M. Puvankare Tekrar 
Çıkmak istiyor • 

ıne 

Geçen h f nın dünya Oıerinde mühim b4dlııel rlnden bfrf de Hindi.tanda 
bir Mihracenin cQlüı mcraaimidlr. Bu reılm blr mera im eanaaında ahnmııtır. 

Amer·kada 
M.Hooverin 
Beyannamesi 

V ington 6 - ( A.A. ) -
M. Hoo er, kongreye bir beyan· 
name göndermiştır. Müşarünileyh 
bu bey namesinde kongre tara· 
f ndan bütçenin muvazenesını 
temin edilmediğinden enfılasyon 
le ebbUslerinde bulundugund n 
dolayı m m ek tin korl u ' te· 
Iaş iç'nd oldu unu beyan eyle· 
mektedir. 

Rei ic· mhur, kongrenin bUt
çeyi tasarruflara ait kanun layi· 
hn mı sur tle kabul etmesini 
istem ktedir. 

arbiya Bütçesi 
Vf hington,. . 6 ( A. A. ) _ 

Meb u an Mechsı Maliye Encü· 
meni, Cemahiri Müttehi enin 
1932 - 933 senesine ait ve 
386, 83,0<J:O mil!on .dolara baliğ 
olan Harbıye butçesıni tasvip ve 
Mf>clise evk ve tevdi eylemiştir. 

Mexkur bütçenin yekünu hali 
hazırdaki Harbiye bütçesi ye· 
kunundan 58,780,000 ve M. Hoo· 
ver tarafından yapılan t hmin t
tan da 25, 3 0,000 rnilyon dolar 
kadar ııoksaudır. 

Honolulu aznunları 
Hono!uhı, 6 ( A.A.. ) - Bah

riye nez rctı nıülazirn Mas ienin 

tek başına, adanın öbür ucuna 
yumurta aramıya gitti. 

Büt' grup yeniden an· 
dalın yanında toplandığı za· 
man, jubanda hepsinden fazla 
yumurta oldugunu görduler. De· 
ğirmeı cinin oglu yumurtaları bil· 
yUk bir ihtimamla k ketinde 
taşıyordu. Şehirli çocuk ordu: 

- 'asıl oluyor da sen bu 
kadar çok yumurta bulnbildin? 

Yohan mağrurane cevap verdi: 
- Ben yuvalann nerede ol· 

dugunu biliyorum. Vil<torya, gel 
bunları seninkilerin yanına ka· 
talım. 

Oto atıldı: 
- Dur, buna ne !Uzum var? 

Hepsi ona baktılar. Oto par-
mağile kasketi işaret etti ı 

- Bu kasketin temiz oldu· 
ğunu kim temin edebilir. 

Yohan bir ey diyemedi. Bü
tün saadeti bir hamlede erimişti. 
Adanın içerisine doğru birkaç 
adım attı. 

llspanyada 
Gürültülü 
• 

içtimalar 
Madrit 6 - ( A.A. ) - Kur

tubadaki kanlı hAdi eler Cortes' 
le~d? şiddetli akisler tevlit eyi • 
mışbr. Bu milnasebetle iz hat 
eren Dahiliye nazın ile osyali t 

meb'us M. Garda Hidalgo ara• 
sında çok şiddetli bir milnakaş 
zuhur etmiş ve nazır, M. Hidal-
goyu bu h "diselere yabancı ol· 
manıakla itham eylemiştri. 

tsirçok meb'uslar sosyalist 
Hid }•Yonun ıneclist n defedimea 
sini istemişi rdir, 

. wıa do ald'a Amelıyat 
Londra, 5 - ( A. A. ) - M. 

Makdo ald'a s at on altıda gö
zünden muvaffakıyetli bir uretto 
ameliyat yapılmıştır. 

Rusya • Letonya 
Moskova 5 ( A.A. ) - Susyn· 

Letony"' ndemi tecavüz ve uzla 
ma mukevelesi bugün imza edil· 
miştir. 

San F ransiscoya naklini emret· 
miştir. 

Bahriye nezareti M. Adnıs, 
haklarmda verilen mahkeme k -
rnn dün affedilmi olan mülazim 
Massi ile iki tayfanın haklarınd 
hiçbir inzıbati tedbir alınmıyaca· 
ğmı bayan eylen iştir. 

Oto, sabırsız, söyleııdi: 
- Bu çocuğa ne oldu. Böyle 

nereye gidiyor? 
Viktorya arkasıdan koşarak: 
- Dur Y ohan nereye gidi-

yorsun? diye bağırdı. 
Çoçul< durarak yavaş bir 

sesle· 
- Yumurtaları yuvalarına bı· 

rakacağım, dedi. 
Bir saniye bakıştılar. Y ohan: 
- Ben öğleden sonra taş 

ocağma gıdeceğim .. 
Kız cevap vermedi. 
- istersen sana mağarayı 

gö tereyim. 
- Oh! Fakat o kadar çok 

korkarım ki. Bana oranın zifiri 
karanlık olduğunu söylemiştin. 

Y ohan, kederinin bilyüklll· 
ğUne rağmen, bu sözler üzerine, 
cesaretinin verdiği bir tebes· 
sllmle: 

- Öyle amma, ben seninle 
birlikte olduktan sonra f.. dedi. 
O, bütün ömrfinll bu garabet 

Esiri 
Kocalar 

Geçen akşam, bir hp bın 
evine ziy retc gitmiştik. Daha 
iki Uç kelime konuşmadan ma
s lar kuruldu. Ort ya kAğıtlar 
çık nldı. Derhal Oç m a poker 
kuruldu. 

Dikkat ettim oynly nlar hep 
k dın. Açıkta kalan erkekler 
bir köşeye çekilip dertleşmiye. 
iı güçlerinden bah e b ladılSJ'. 

Kadınlara baktım. Hep ' tu· 
feyli. Gündfiz biltün günlerini 
uyku ve tuvaletle geçiren hanım• 
lar. Erkekler ise bütün gUn kafa 
yorup evlerinin maişetini çıkar
mıyıı çalışan muhtelif mP-sleğe 
mensup insanlar. Onlar, beri ta-
rafta piyasad ki sıkınbdan. 
p ramn ve k zancın zlığından 
şik y t ederken, öbür tarafta 
hanımlar bin müşkül U kazanı· 
lan bu p ra ile kum r oynuyorlar 

Bu manzar güclime gitti. D • 
}an u ıdıın erkeğin birine o,.. 
dum. 

- Ayol, dedim, m demki 
bukad r ıkmb içinde iniz, neye 
kannızın poker oyn mum mü· 
a de ediyorsunuz. 

- B nim derdim başımdan 
qmış. Bir do k am eve gelip 
k nnıa ağzını mı dinliyeceğim. 
Oyna ın, u un. Hiç olmaz· 
s b ımı dinlendiririm. Ona 
lrnzanç kıtlığını anlatmak 
imkinı var mı? Ufku evinin du
arlanndan ibaret olan bir kadın, 

clünyanın buhran geçirdiğini, 
kazancın nzaldığtnı anhyabilir mi? 
O hfil e kf hamam, e ki tat 
t.anncdiyor. 

I' adınlara ordum: 
- Kocalarınızın kazancı azal· 

mış. Oynamasanız olmaz mı? 
Bir ağızdan cevap verdiler. 
- Bütun gün evde can sı

kıntı ından, dört duvarın içinde 
mahpu yaşamaktan bunalıyorul':, 
ak am bir iki aat eğlenirse 
çok mu? 

Çok değil mma, kor~arım 
bu eğlence ihtiyacı ilenizm ba
şına patlamasal 

HANIM TEYZE 
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ocağında oynıyarak geçirmişti. 
Köylüler onun orada kendi· 

kendine söylendiğini ve bir takım 
işlerle meşgul olduğunu duymuş· 
lardı, baznn da onun orada resmi 
nyin ifa eden bir papas roln oy
nadığı vakidi. 

Bu ocak çoktanberi ın truktü. 
Duvarlarım yosunlar kap amıt 
eski deliklerden ve dinamit oyuk
larından iz kalmnm:~tı. 

Bu e rarengiı mağar daki 
eşyayı, değirmencinin oğlu, san'
atin bütün inceliğile yerleştirmiş, 
orasını Jcendi evi gibi UslemiştL 
O kendini bazen dünyanın en 
korkunç haydutlannın rei i gibi 
tasavvur ediyordu: 

Y ohan bir gllmil~ çıngırak 
çalıyor; içeriye ufak tefek biri 
b

. • 
~r cüce, aksıyarak giriyor; tepe ( 

bır elmas düğme ile süslü takke-
.ini çıkararak yerlere kadar iği

hyor; Y ohan sert bir sesle omı 
hitap ediyor: Prenses Viktorya 
geldiği zaman, içeriye alınl 

~ka.u • ..,. 



Kari Mektuplan Baltık Denizinde ... Dünya Garibeleri 

Bir Malulün 
Aradzğı Doktor 
Ve Yüzbaşz 

iman Donanması Bir h Bir Haftada 
8 • 400 Bisiklet 

331 senesinde İstanbul 155in· 
ci alayın i; inci bölüğfinde bori· 

ıen neferi iken alayımız Yemene 
gitti. Bilahare Hicaza gittik, 

(Birderviş) mevkiinde İngiliz tay· 
yıırelerinin • attığı bir bomba ile 

kolumu kaybettim. Medinede 
Bapıanberiyede kolumu kestiler. 
Şimdi maluliyet maaşımı alabil· 
mem için kolumu kesen doktor 
Adil Beyle bölüğlimün yllzba,ııı 
İsmail Beylerin ınaliiliyetimi tasdik 
etmeleri lazımdır. Bu zevabn 
nerede olduğunu bilenlerin aşa• 
ğıdaki adrese cevap vermelerini 
insaniyet namına rica ederim. 

anevrası Yapı Çalındı ca e e e Pariste yalnız amelelerin h 

MertlntKerpethane mahalleılnd• mukim 
mllJtecl Hanm kazuının Selklıı kerlye· 
ılnden 3IO doğumlu Rcştt oilu Mehmet 

Nikotinsiz Tütün 

Fransanın Her 

Son on onbeş gün içinde ga· 
zetelerimizden birinde lngilizlerin 
tütnniin nikotinioi çıkarmağa 

Alman donanmasının 
manev,.asından 

iki talın• ••• 
muvaffak olduklarım, niko-
tinsiz ttün zer'iyatma başladıkla· 
rını okudum. Senelerdenberi 
bu katil tütünün nikotini ne 
vücudum zehirlenmiştir. 

Şüphesiz ki benim gibi daha 
yOz binlerce Türkü vaktinden 
evvel canlı bir ölü haline getiren 
we elan da bu sinsi şeametine 
devam eden nikotin denilen ze-
hirden bir an evvel kurtulmalıyız. 

Memleketimizde de nikotinsiz 
tohumlardan tütün zeriyatına baş
lanmalıdır. Bu hususta makamı 
aldinin nazarı dikkatini celbet· 
menizi rıca ederim. 

Karilerinizden 
Sami 

Cevaplarımız 
Adanada Çarçabuk ruahalle

linde sekiz çocuk annesi Hava 
Hanıma: 

Efendim, çok çocuklu ailelere 
mllkAlat verilmesi hıfzıssıhha 
kanunu icabatmdandır. Mükafat 
bOtçede tahsisat olmadığı için 
ıeçen ıene verilememişti. 

Bu senenin bütçesi henUz 
kat'ı teklini alm~mışbr. Yalnız 
blltçenin her faslından tasarruf 
yapıldığı fU fevkalade zamanda 
bu mükifatın verilip verilmemesi 
belli değildir. ----

Fizik Macmuası 
Hemleketimizin fizik üstat ve 

mensupları bir araya gelerek 
(fürkiye Fizik Cemiyeti) isminde 
l>ir teşekkül vücuda getirmişler· 
dir. 

Birçok fizik muallimlerini si· 
nesinde topbyan bu ilim teşek
kUJil hayırlı faaliyete başlamıştır. 
Cemiyetin, ilk faaliyet eseri ola· 
rak çıkardığı ilmi mecmuayı, he· 
nllz ilk nüshası olduğu halde çok 
mükemmel bulduk. Bilhassa asri 
fizik iJe klasik fizik hakkındaki 
tahlili tetkikat ve ilim sahasındaki 
yeni keşif ve nazariyeler mecmu· 
ayı zenginleştirmektedir. 

Amerika da 
Bir Tahliye 

Waşington,6 ( A.A.) - Cema· 
hiri Müttehide Başınüddeiumuml· 
si geçen sene Tapot Dome Pet
rol imtiyazı işinden dolayı bir 
sene bir gün hapis cez:ısma mah
küm olarak bu ceza müddetin! 
Yeni Meksiko hı:ıpishanesinde 
doldurmuş bulunan sabık Cema· 

Alman donanması geçen haf· 
talar içinde Baltık denizinde bir 

manevra yaptı. Bunu o zaman 

telgraf haberi olarak kısaca bil-
dirmiştik. Bu manevrayı, koca 

bir filonun, fskajerrak muharebe
sinde dünyaya meydan okuyan 
muazzam Alman donanmasının 

tezahüratı şeklinde telakki etmek 
hata olur. Çtinki malum Versay 
Muahedesi ile Almanyanm muaı· 
zam deniz filosu hiçe indiği için 
tabiidir ki manevrayı yapan bir
kaç gemiden ibarettir. 

Fakat şayanı dikkat olan 
nokta şudur ki bu manevra hu· 
susi bir maksatla meşhur fska
jerrak muharebesini Almanyanın 
unutmadığı ve unutamayacağı 

noktasından ibarettir. Diyebiliriz 

ki bu manevra küçük mikyasta 
bir f skajerrak muharebesidir. 

Manevraya, elyevm Almanya· 
nm elinde kalan birkaç gemi ile, 
ıeçen sene denize indirilen on 
bin tonluk Doyçlant Cip zırhlısı 
ve birkaç tayyare ve iki tane 
tahtelbahir iıtirak etmiştir. 

Manevra esnasında gemiler. 
aun;i nilmanlar neşrederek ortalı
ğı kapkaranlık bir vaziyete sok-

muşlardır. Almam gazeteleri hep 
bi.r ağızdan manevranın çok 

muvaffak bir netice ile bitti· 

ğini yazıyorlar. Bu manevra 

münasebetile Almanyanın her 
tarafından Baltık sahillerine mUt· 

hi~ bir seyirci tehacümü vuku· 
bulmuştur. Bilhassa eski muha-

ripler manevranın seyrini hiç ka
çırmnmışlar t büyük harbin hata· 

ralarmı gözyaşları arasında an
mışlardır. 

Şunu da söyliyelim ki Alman
yanın bu uf acık manevrası F ran· 

sızları ve lngilizleri kuşkulandır· 
mıştır. Hele bazı Fransız gazeteleri 
Ccncvrede teslihatın tahdidi için 

hararetli müzakereler cereyan 
ettiği bir sırada Alman donan· 

masının açık denizde nilmayiı 
yapmasını çok garip ve tuhaf, 

ayni zamanda bayii manidar 
buluyorlar. 

Büyük harpte lskajerrak mu
harebesine iştirak etmiı olan hiri Müttehide bahriye nazırı Al

bert TrolJun 8 mayısta tahliye 
edilmesi için emir vereceğini bee 
)'·tn etmiştir. 

eıki bir Alman bahriyelisi bu l 
manevra hakkındaki ihbsasmı 
şöyle anlahyor : 

Nedense Endişeleri Uyanıverdi. 
/,..; ' Fakat Almanlar 

Bu Manevrayı 
Çocuk Oyuncağı 

Kabilinden 
Addediyorlar 

yat sigortasile meşgul olan ( A 
sürans Sosyal ) isminde bir s 
gorta şirketi vardır. Şirket bin 
sının önü ve içi daima amelele 
le hıncahınç doludur. Bir mild~ 
dettenberi buraya iş için gele 
amelelerin binanın önünde bırak· 
tıklart bisiklet ve motosikletleı 

meçhul şahıslar tarafından çalınıyo 
ve polisin yaptığı bütün tahar .. 
riyala rağmen hırsızlar ele geçmi 
yordu. Bu suretle çalınan bisikle 
ve motosikletlerin adedi dö 
yUze baliğ olmuştur. 

Nihayet geçen glln Muı 
Cimbert isminde 30 yaıların
da bir adam, ıigorta şirketinin 
önünde bir motoıiklet çalarken 
polis tarafından yakalanmışhr. 
Cimbert isticvap edilirken: "Bea 
bisiklet Ye motosiklet meraklısı 
bir adamım. Beğendiğim bisiklet 
ve motosikletleri almıya pa• 
ram olmadığı için sokakta 
aahipaiz bulunan bisikletleri 
ve motosikletleri kaçırıyor ve he• 
veaimi aldıktan sonra satıyordum. 

•• Almanya Büyük muharebenin J 
ıonunda bütün donanmasını kay· 
betti. Bugün şu manevrayı yapan 

birkaç yemi bugün Alman ço
cuklarına oyuncaklık bile edemez. 

kıVrımlı bir çengel vardır. 
yorlar ki: 

Bu ıuretle kaçirdığım motosiklet 
ve bisikletlerin adedi 400 den 
fazladır.,, Demiştir. Gimbertin 
evinde yapılan taharriyat netice
sinde aon glinlerde çalınan 

Di- 2 bisiklet ı motosiklet bulun• 

Taliimiz bizi fskajerrakta yere 
vurdu. Fakat Almanya Jyaşamıya 

muhtaçtır. Ölüm denilen ıeyi 
dünya yiizUnden kaldırdık. Mut• 

Jaka yaşıyacağız, yaşamak için 
ne IAzımsa hepsini yaratacağız. 
Alman milleti yaşamanın ıırnna 
bir asır evvel keşfetmittir • ., 

Şimdi Avrupa politikacılan
nın kaf alarma takılan mlltbİf 

Mannl'ogo iıtlralc 

"Almanya boş durmuyor. Gizli 
gizli çalışıyor, ıilAh yapıyor! " 

Fakat bütün fabrikaları kon· 
troJ altında olan Almanya 
acaba bu ıilihları nerede yapı• 
yor? İşte meçhul olan cihet 
burasıdır. Her gUn yeni bir ,. .. 

yia çıkarıyorlar ve bazl gazeteler 
föyle bağırıyorlar; 

.. Bugün Avrupa ile Amerika 
araıında yolcu ve eı ya taııyan 
bUyllk Alman gemileri, ıayet ya• 
nn bir muharebe patlıyıcak 

edan $l11sg11n 611'/ılısı 
olursa derhal müthiş birer dirit
navt kıyafetine bUrUnecekler ve 
ortalığa alev nçacaklardır. ,, 

Bu neviden diğer bir ıayia : 
"Almanyada bugün boya, ma• 

kine, elektrik malzemesi ve tıbbi 
ecza yapbğım zannettiğimiz fab
rikalar hakikatte silAh yapıyor
lar. Almanya gizliden gizliye 
müsellih bir memleket haline 
giriyor. Gözlerinizi açmıı. ,, 

Fakat Almanlar buna cevap 
veriyorlar; 

" Bütün bu şayialar, teyit 
kuvvetinden mahrum masallardan 
başka bir şey değildir. 

Hakikaten Almanya bugün 
eli ve ayağı bağlı bir vaz.iyettee 
dir.,,Ac11ba bu iki taraflı iddiala
rın hangisi doğı'udur 1 işte bir 
türlü hail edile mi yen mUthiş bir 
meçhul 1.. 

muştur. 

Tabii hırsız herifin saçmalarına 
polis kulak aımamıf, herif mah• 
kemeye verilmiştir. 

Otomobil KurbanJarı 

Londra, (Hususi) - Tutulan 
bir istatistiğe göre 3 sene zar-" 
fında Londrada otomobil kaza• 
lanndan 20,690 kişi ölmilş 500 
bin kiti yaralanmıştır. 

Garip Bir Vasiyet 
Amerika. milyonerlerinden bl

riai ıekiz milyon dolardan ibaret 
olan parasını ne yapacağını bir 
tllrlO kestiremiyor. 

Bu adam ıon zamanlarda 
aı11m korkuları geçirmektedir. 
Öldükten ıonra paralarının ne 
olacağını, bunları ölmeden evvel 
nereye tahsis ve vasiyet etmek 
IAzımgeldiğinf bir türlü tayin 
edemiyen bu adam, nihayet 
föyle bir vasiyetname tanzim 
etmittir: 

.. Ben öldtıkten sonra akraba· 
)arımdan kimse on para alamaz. 
Servetimin bir meteliğini bile 
kimseye bırakmıyorum. Sekiz mil• 

yondan ibaret olan paramla Nevyort 
ıehrinde büyllk bir kule yapılsın 
ve kuleye benim ismim verilsin.,. 

Mukavelit Muharriri bu vasi• 
yetnamenin bir suretini Beledi
yeye göndermiştir. Milyoner öl• 
dükten s:>nra paraya Belediye 
tasarruf edecektir. 

Sayfiye 
Arıyanlar! 

lstanbulun münasip bır sem· 
~inde gaz/ık btr ev istiqorsanız; 

Ev sahipleri! 
Siz de evinizi ·mevsimlik 

olarak kiraya verecekseniz 
SON POSTA ya Lenıen bir 
ilin veriniz. Müşteri bulaca
ğınızdan emin olabuirsiniz. 
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Perşembe ve Cumartesi Günleri 
Çıkacak Spor Sayfalarımızı 

Okuyunuz ... 

anbul u te i i ünkü 
•• sa akayı 3-1 Kazandı 

Fakat ·zmir-Takı~~ı Çok iyi Bulduk 
İstanbul mu, lımir mrl Millt 

takıma İzmirden girecek daha 
liyakatli oyuncular var... İstan
bul • İzmir maçı ayni zamanda 
MHli takını meselesini de hal· 

ledecek .. 

işte Macar maçlarından sonra 
İstanbul ve lzmir efkan umumi· 
yesi, yukarda birkaç cümle 
içinde hülasa ettiğimiz iddialarla 
mütemadiyen meşgul oldu. 
Bunun için İstanbul ve İzmir 
maçı hayh alaka uyandırdı. 

Diğer taraftan İstanbul muhte
liti, Salahattin hariç olmak üzere 
kimilen Fenerbahçe ve Galata· 

1araylılardan teşekkül etmişti. 
Demek ki İzmirle çarpışan istan· 
bul muhteliti içinde iki takımın 
kozu mevzubabstı. İstanbul muh· 
telitinin, Galatasaray ve Fener
babçe oyuncularının ... 

İzmir ve lstanbul muhtelitleri 
nihayet dün oldukça kalabalık 
bir seyirci kütlesi önünde karşı· 
Jaşblar. Oyunun cereyanı ve ne· 

tice ne olursa olsun, evvela şunu 
kaydedelim; Muhakkak ki lzmir 
futbolü çok terakki etmiş ve 
buna mukabil İstanbul futbolü çok 
düşmüştür. Eğer İstanbul muhte .. 

teliti lzmirlileri 1·3 mağlup etti 
ise bunu iyi bilmeli ki bu galibi
yet sırf, birçok senelerin yerleş· 
tirdiği teknik ve tecrübe faikıye-
tile elde edilmiştir. Yoksa lmıirli· 
ler, takımda vazifelerini idrak, 

azim ve gayret göstermek itiba
rile lstanbul futbolcularını kat 
kat geçmişlerdir. 

Takımlar sabaya töyle çık
mışlardı: 

(lstaııbul) 
Avni 

Burbaıı Mitbat 
Cevat Nihat Rt'şat 

Niyaıi Sal aba ttin Zeki Fikret T\. Kemal 

(lzınir) 
Fehmi 

L{ıtfi Riıa 

Cemil Halll İbrahim 
ltırıail Sa.it. Fik ret ( ! sına.il Hakkı) Namık 

Maç Ankara Mıntakasından 
l<Amil Beyin hakemliği altında 
yapıldı. 

lık devre. lstanbul Mul;teliti 
için biç te nu:mnun kalınmıyacak 
bir şekilde geçti. lzmirlilerin can
dan ve güzel oyunlarına mu-

kabil İstanbullular Adeta dur· 
gun ve beşinci derecede bir 

oyun gösterdiler. Bereket versin 
ki İstanbul mildafaasında çok 

hesaplı oynıyan Mitbabn soğuk 
kanlı müdafaaları, azimlerini he· 
yecanlarına kaphran lzmirlilerin 
birçok akınlarını kesti ve bunla· 
rın golle neticelenmesine mani 

oldu. Buna mukabil, biribirine 
uyamıyan beş İstanbul muhacimi, 
İzmirlilerin cidden güzel oynıyan 
kalecisi ve müdafileri önünde 
hiçbir tehlike yaratamadılar. İs
tanbul futbolcularımn bu durgun 

Ze1ci iiçüncü ıolü atarken 

ve rabıtasız oyunu Adeta halkı gol ahaliyi derhal lstanbul ehine 
kızdırmıştı. çevirdi. Coşkun teşvik avazeleri 

Bu sıralarda lımiHler birçok arasında lzmiri sıkı bir tazyik 
alkış topluyorlardı. altına alan İstanbullular, Sali· 

ikinci devre başladıktan biraz hattinin ayağile ikinci ve daha 
sonra İzmir sağ içi, mi.idafilerimizi sonra Zekinin bir şütiyle 
atlatıp topu sol iç lsmail Hakkı· üçüncü sayılarını yaptılar. Bu su• 
ya verdi ve İsmail Hakkı güzel retle birinci devredeki mağ· 
bir şütle lzmirin ilk ve son aayı· liip vaziyetleri galip vaziyetine 
sın ı yaptı. girmiş olan İstanbul muhteliti 

Bu sayı, kendi oyuncularına 
gittikçe kızan lstanbullular tara• 
fından uzun uzun alkışlandı. 
Bundan sonra denebilirdi ki İs
tanbul muhteliti, kendisi aley· 
hinde ve yabancı bir muhitte 
oynuyordu. 

Fakat çok büyük bir koz 
kaybedeceklerini anlıyan latan· 
bullular, ilk devrede kuvvetlerini 
fazla sarf eden lzmirlilerin yorul· 

muş olmasmdan da istifade 
ederek çok canlı oynamıya 
başladılar. Bu canlılıkta ta• 

kimda Fikretin sol açıga ve 
Kemal Şefiğin ıol içe alınmak 

• 
Kale önünde ..• 

suretile yapılan ufak tebeddtil 
de amil oldu. Bu suretle şimdi 
lstanbul muhteliti daha fazla 
açıklarla seri hücumlar yapmak 
ve İzmir müdafaasını sarsmak 
imkanını elde etmişti. 

Bu sıralarda Zekinin derinle
me bir pasından, gayet gUzel 
sürmek suretile emin bir şiltle 
istifade eden Kemal Şefik fstan
bulun beraberlik sayısını yaptı. 
İstanbullulara oyunun bitmesine 20 
dakika kala gelen bu cuş ve h~ruş 
ve bunun neticesinde yapılan ıJk 

yirmi dakikalık enerjik ve güzel 
oyunla maçı l - 3 kazandı, 

Hakemin, lstanbul Muhtelinin 
bu üç golden başka ayrıca yap· 
tığı iki tane golü saymamasını 
haklı bulmaktayız. iki gol de 
ofsayt idi. Hakemin bitaraflığın
dan bazı anlarda şUphe edenler 
oyunun heyeti umumiyesini ida· 
redeki telakkisini ve hükümlerini 
gördükten sonra zanlarmda al· 
dandıklarını anlamlş oldular. 

SUleymaniye - Fener 
Bllyilk maçtan evvel Siiley• 

maniye Birinci Takımile Feoer
bahçe B Takıma arasmda icra 
edilen maç, Süleymaniyenin 4-1 
mağlöbiyeti ile nihayetJenmiştir, 

Atletizm 
İdmanlar~ 

Dün Kadıköy Stadında Enosis 
Kllibü ile birlikte gelecek olan 
Yunanlı atletlere karşı çıkacak 
atletlerimiz kendi aralarında eg
zersiz mahiyetinde müsabakalar 
yapmışlardır. . 

Muhtelif at1etlerın elde ettik· 
leri neticeler berveçhi atidir: 

1 ()() metre birinci Semih J ı 
3.5, ikinci Hakkı ? l 4-5. 200 
metre birinci Mehmet Ali 23 4-5. 
400 metre birinci Ziya 54 4-5, 
ikinci Besim 55. 1500 metre bi
rinci Karancapulos 4. 22. 4-5. 
Disk birinci Veysi 38 metre 50, 
ikinci Kangelidis 33 metre 7 5, 
Gülle birinci Veysi l 2 metre 60, 
ikinci Kaogelidis l l melre 7 5. 

MuhafızgUcU - Altmordu 
Ankara, 6 ( A.A ) - Bugün 

yapılan Muhafızgücü - Altmordu 
müsabakasını sıfıra karşı 3 sayı 
ile Muhafızgiicü kazanmtşbr. 

GaEeterniz timden ıonra per~embe •e cumar· 
teıi günleri o lmak üı:cre haft•da iki ıpor 11yfaıı 
neşredecektlr. 

Perşembe günkü spor aaylaaında dilnya ıpot 
hareketlerini, memleket ıpor hidlıelerini 
olmyacaksınız. 

Cumartesi spyfasında Cuma gilnkil maçların 
tafsllAtını bulacaksın ız. 

Kadınların Spor Faaliyeti 

Atletik Dans En iyi 
Kadın Sporudur 

Kadm vücudu ve sıhhati için 
sporun elzem olduğu aolaşıldı

ğındanberi, kadınlar için en mu· 
1 vafık gelen hareketler tetkik 

olunmaktadır. Bu tetkikat neti· 
cesinde kadın mizacına muvafık 
gelebilecek ve tenasübü bozmı
yacak hareketler tespit edilmek
tedir. Yüzme, tenis gibi sporların 
her tarafta yapılamıyacağmı na· 
zarı dik!cate alan mütehassıslar, 
ıahilden uzak çimenlik ve or
manlık yerlerde yapılabilecek 
kadın sporlarına bir de atletik 
dansı ilave etmişlerdir. 

Bu atletik dansı keşfeden 
mütehassıs Popard, <lır. Bir iki 
ay muntazam ıekilde tatbik edil
diği takdirde bilhassa tenasübü 
endam için fevkalade neticeler 
veren bu dans, Alman kadınlan 
arasında çok rağbet görmektedir. 

Almanya binnisbe sabili az 
bir memleket olduğu için yenı 
dansın Alman kadınları arasında 
diğer milletlerden fazla revaç 
bulması tabiidir. Amerika kadın· 
Jarı atletik dansa çok rağbet 
göstermemektedir. Bunun da se
bebi Amerikadaki plajların dün

yanın en eğlenceli ve en güzel 
plajlarma faik oluşudur. Ameri· 
kan kızları ve kadınlan deniz 
sporlarını kara sporlarına tercih 
ettikleri için bu yeni dansa pek 
ehemmiyet vermemektedirler. 

Amerikalılar 
Deniz Kotra Birinciliğini 

Kimseye Vermiyecekler 
DUnyanm en büyük kotra ya· 

rışı Amerika kupasıd1r. Bu kupa 
yarışı Amerikalılarla İngilizler 
arasında yapılmaktadır. 

Bu yarış tesis edilirken şöyle 
bir ıart konmuştu. Yarışı kaza
nan millet, müteakıp senenin ya
rışım kendi sularında yaptırmak 
hakkını muhafaza eder. Bundan 
takriben elli sene evvel lngilizler 
tarafından kaybedildiği için yarış 
Amerika sularma geçmiştir .• 

Amerika kupasını lngiltereye 
getirmek üzere gayret edenlerin 
başında meşhur Çay Kırala 
Tamas Lipton vardı. Bu mil· 
yoner adam her yarış için 
yüz binlerce dolara mal olan 
fevkalide kotralar yaptırır, Ame
rik aya kadar gider ve yarıtı 

kaybederek dönerdi. Geçen ıe
neki yarışta Çay Kıralının hususi 
surette yaptırdığı kotra az kalsın 
Amerikalıların çıkardığı kotrayı 
geçecekti. Bu yüzden Amerikan 
deniz kulüpleri içinde bu seneki 
yarış için bir telaş ve dehşetli 
bir hazırlık başlamıştır. 

Fakat milyoner Çay Kll'alı 
öldüğil için Amerika kupasını 
İngiltereye getirmek üzere cebin
den fedakarlık ederek uğraşacak 
bir İngiliz kalmamıştır. Bu se
beple Amerikalılar şimdilik müs
terihtir. Tomas Liptonun vefatı 
münasebetile Amerikan gazete
leri; başlı başına Amerikan ge
miciliğinin ineti nefsile mücadele 
eden ihtiyarın inadından ve 

~ porcu!uğundan sitayişle bahsettiler 

Bir Tekzip 
Beşiktaş T akunı Hakkındı 

Neşriyat Doğru Değil 
Ankara, 5 ( A. A. ) - Ahiren 

Belgralt ~ 1 ıvya, Beoğradski 

takımı ile bıy müsabaka yapmış 
ve iyi bir oyun oynamalarına 
mukabil mezkur t akımların ehem· 
miyetl~rine nisbetle iyi addedil· 
mesi icap eden bir netice almış 
olan Beşiktaş kulübüniln Yugoı· 
lavyaya, Galatasaray ve Fener
bahçenin iştirakile bir lstanbul 
mubteliti şeklinde geldiğine dair 

bazı Belgrat gazeteleri tarafından 
işaa olunan haberleri Auadolu 
Ajansı Yugoslavya Ajansı nezdindı 
telgraf la tekzip etmiş ve Beşiktat 
takımının bu maçları yalnız başına 
oynadığı hususunu teyit eyle
miştir. 

· Beynelmilel At Varışlar1 
Roma, 4 ( A. A. ) - Beynel• 

milel yedinci at yarışı cumartesi 
gilnü Umberto köşkünün mUşte· 
milatından olan parkta başla
mıştır. 

Bu yarışa sekiz milleti temsil 
eden 170 süvari iştirak etmiştir. 

Esuibino mükafatı birinci gel· 
diklerine hükmedilen ltalyan sü
varileri tarafından kazamlmışlır. 

Littorio mükifah Alman mi· 
ralaylarmdan Brand'a verilmiştir. 

Pincio mlikafabnı birinci ge
len bir ltalyan miralayı almıştır. 

Süvariler milsabakasında Baro11 
Niıeo birinci gelmiştir. 

Atlelilc elan! yapan lcatlınla1tlan bir grup 
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'Lindbergin 
Çocuğunu 
Kim ~aldı? 

V IKL K 
Yazan: * )/.. 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Zübeyde gülümsedi: 
- Bu, gayet tabitdir. Ma • 

mafih o gece, haysiyet mefhumt'• 
nu da, lıiJkatimiz de esasen mev· 
cut olmıyan bütün düşünceler ve 
zarur tler gibi sarayınızda bırak· 
malısınız. 

J B~hlül, prensle presesten şefa-
at mı umuyordu, nlıkhk kisvesine 
bürünüp söylediği sözler]e onları 
merhamete getirip kendisini üçün· 
cü d.cfa evlendirmek mi istiyordu? 

Va~ington, 6 {A. A.) - MU· 
teveffa reis Hardingin dostu 
ofrın ve Llndbergia çocuğunun 
iadesini temin için Vaşington 
Post gazetesi nhibinin zevcesi 
Misters Mc. Leadan 100 bin do
lar almış olmakla ittiham edıleo 
Gnstc.nla Means zabıta tarafın
dan tevkif olunplUştur. 

Nedir? Ne Oluyor? 

- IO-

8jr Buhrandan Oburune 
Muvakkat hükümet yeni un

surlarla te-ııekkül eder. Terecenko 
Maliyeden Hnriciyeye geçer. 
Sovyet azalarından bir takımı 
Prens Lvof'un daveti üzerine 
hükumete iştirak ederler. Sk<>4 
belef, Nafi ayı: Cernof Ziraati; 
Reşhonof, laşeyi; Çcretelli Posta 
ve Telgı afı deruhde eder. 

Nakleden: Hagdar Rlfal 

J 
ölçemiyeceklcri, bir muvaffakıyet
izliği teyit eder. 

Hiyanet, yahut hlyanet korku· 
BU bu devirde bütün dimağlan 
işgal eder. Mvvakkat · hUkfımet 
Ukranya'da keyfi olarak teşkil 
edilen merkezi Radn ve Alman 
dostluğuna mütemayil " Ukrna
ynnın kurtarılmaşı için ittihat Ve mlinaknşayı kesmek için 

halısı değiştirmiye lüzum gördfi: 

Belkı o, böyle bir hedef kova· A .f. "k d 
lıyordu. Lakin prens ve prenses './ rz Q Q 

latife ~ududunu onun meram: Otomobil 
deı·<'cesınde genişletip te Zübey· 
dc}c: "tlchliilil sevi ıdirf .. diye- euahafi 

·ı • 
ı e çarpışır. 

- Müsaade ederseniz may· 
munumu ve baş mabeyincisini 
huzurunuza getirteyim. Onların 
hünerlerini başka bir gece görür· 
sünüz, şimdilik kendilerini hılll· 
ymız ve biraz gülilnUı. 

n~ezlerdi. Bu sebeple mııhaver<!· "' 
nın mecrasını değiştir<lilcr, zeki Lö Burje, 6. - ( A. A. ) -
serseriye sitem ettiler: Pren Sikst dö Burbonım riyase- Askeri zanıretler Kerenskiyi 

orduları ıslaha, selefi Guçkof ve 
Jeneral Polivanof tarafından 
verilen müsnadatı geri almıya 
sevkeder. 

Fransa da ayni zanınndn Kle
manso, Dahiliye N zm Malvi ile 
uğraşır 

E tinde bulunan Afril~a otomobil 
- mirilınüminin saravmda h 

.1 seya at ve tetkikat heyeti aza• 
. Bolşeviklerın Petrograt Uıe

rme yürüyüş yapmalarına vakıt 
müsaittir. yaşıyanlar dünyanın en • mes'ut larından biiyük bir kısmı hava 

adamlarıdır. Sen küfran d' k 
Biraz sonra meşhur maymun 

ve Behlül salona girdiler. Hnyvan 
her misafire yaptığı gibi Emirill· 
mUmininin hemşiresile lbnilhadinin 
de elini 6pmiye hazırlanıyordu. 
LAkin Zübeyde, onların eteklerini 
öpmesini işaretle bildirdi, o da 
foteksiz isteksiz ilerledi, prensle 
prensesi seliimladı, minderlerin 
birine kuruldu. O güzideler mec· 
lisinde yllksek bir adam gibi 
bağdaş kurup oturması, kılıcını 
dizlerinin ösUlne uzatıp böbör· 
lenmesi herkesi güldürüyordu. 
Fakat Abbase de, fbnilbadi de 
Behlül ile daha ziyade alakadar 
oldular: 

sun. 
ıyor- tari ile Tunustnn buraya gelmiş· 

lcrdir. 18 Haziranda Galiçya cephe
sinde yapılan teca\•üz fer'l mu· 
vaffak yeller vermiş, · fakat bunu 
1 arnopcl musi~ eti takip etmiştir. 
MiJH gurur kırılmış, beyhude bir-

- Aman, dediler, ne iyi te
sndUf. Behlülün hizmetinizde bu
lunduğunu işitmiştik, fakat may· 
mununuza başmabeyinci tııyin 
olunduğunu duyıuamışbk. Kendi· 
mı görerek memnun olduk. 

Acaba bize bir şiir okurlar mı? 
BehlUl, mükellef bir kaftan 

giymişti, kokular sürünmüştü, 
.. deta kelli felli bir adam olmuştu. 
Maymunun yambaşmda ayakta 
duruyordu. Misafirlerin göster· 
<lilderi teveccühkar arzu üzerine 
Zübeydeye baktı, güzel melike: 

- F ermaıı buyururlar, itaat 
ediniz. 

Dedikten onra misafirlerine 
htr noktayı ifhama. lüzum gördü. 

- Behlül, sözlerinden mes'ul 
değildir. Aklına veya ağzına ge· 
1 eni söyliyebilir! 

Zeki nlık, uzun boyunu sli
rüldiycrek salonun ortasına gel· 
di, şu maalde bir manzume oku· 
mıya koyuldu: 

- Herkes, bütün cihan, tek 
bir dert ve tek bir meşgale taşı· 
} or. Almak ve vermek. Bu karı-
şık alışveriş hayatın mihveridir. 
Halbuki ben ne alacı, ne de satı
cıyım. Sermayem yok ki alı· 
yım, metaım yok ki satayım. Ka· 
clınlara hayranlıktan ve kadınları 
rap tanımaktan başka bir şeye 
malik değilim. Ne kadar yazık ki 
bu hnyraniyete ve bu kulluğa 
pul veren bulunmuyor. Irgat 
parmağına elmas, köle başına 
taç yakışmadığı gibi Behlülün 
yüreğine de aşk aykırı düşüyor! 

Abbase, uzun bir kahkaha 
savurdu; -ı 

- Mademki, dedi, köle ba
şma taç yakışmıyacağım takdir 
ediyorsun, layık olan başlığı taşı r 

- Tabiat verdiğini geri al· 
maz. Talisizliğimin sırn da bura
dadır, erkek doğuşumdadır. 

- Erkek yaradılmaktan mem
nun değil misin ? 

-;- Y ıı mevlati ı. As yaşamak 
bahtiyarlık mıdır kı bu suali SD4 

ruyorsunuz ? 
- Açlıkla erkekliğin arasında 

no milnasebet var ? 
Sevip te sevilmiyen erkek 

ı hkCUa bir bisaredir 1 

O, iki kolunu havaya kaldırıp 
bagırdı: 

Prens, cenubi Tunus Çat 
gölüne doğru hattı müstakim ile 

Jenc al herçi badabat zabit
lere, nt erlere demokrat mefku· 
releri zerkP.tmiye memur idi. 
Maddi kuvvet kullanamadığından, 
ikna kuvvetine müracaat etmiş, 
ve bu yüzden ordulara mlitema· 
diyen irat ettiği nutuklar içinde 
boğulmuştur. 

- Haşa, hAşa küfran 
yorum. Fakat korkuyorum. 

- Neden? 

ctmi- uzanan bir yol aramak için talcip 
etmiş olduğu hedefe vaszl oldu
ğundan dolayı çok memnun bu· 
lunduğunu beyan etmiştir. - Siz bu şiiri duymadınız 

mı? Şair, " Bir çocuk on yaşı ıa 
geldi mi, hareme girmemalidir. ilu 
vecibeye isyan edersen pi~man 
olursun ,, diyor. Yarın emirilnıU
mininin kulağına biri bu sözll fısıl· 
daroa ben ne olurum? 

Yeni Zelandada 
Zelzele 

Wellington, 5 - { A. A. ) -
Hnwkcs körfezi ınıntakasmda sa-

Başkasmın söylemesinden kork· 
tuğu bir sözü bizzat söylemekten 
çekinmiyeıı şöhretli alık, misafir
leri de, Zübeydeyi de hayli gül
dürdü. Gözel melike: 

at 23, 15 te yeni bir zelzele ol· 
muştur. Taradele'de birçok bina· 
larm bacnlnı ı yıkılmıştır. 

Belediye, Hayat 
Ucuz uğu Mücade

lesine Girişiyor 

- Sen otuz yaş·naasın, teh
likeli çnğda değilsin, merak etmef 

Diyerek Behliılü teselli ettik
ten sonra Abbaseye döndü: 

- Yarın değil dedi, öbür 
gece seni beklerim. Abdullah ta 
gelsin. Uzun bir rüya alemi yaşı· 
yalım. 

Misafirler artık ayrılmak lüzu· 
munu da gösteren bu söz Uzerine 
halktılar, evlerine döndüler. O 
gece, f bnilhadi de, Abb:ıse de 
vait olunan rUyanın hattını kendi 
yastıkları iistünde ve yine ı-üya 
içinde massediyorlardı. 

O gece, f bnilhadiden evvel 
Abbase geldi. HenUz nışanlana
cak genç bir kız gibi heyecan 
içinde idi. 

Yengesinin kendilerine 
nasıl bir gece hazırladığını gör· 
mek için son derece kuvvetli bir 
iştiynl< taşıyordu. Fakat, lbnil· 
hadinin o rüya aleminde sıkıcı 
bir hakikat teşkil etmesini de 
istemiyordu. Binaenaleyh yenge· 
sile kucaklaşıp öpüştr kten sonra 
kulağına eğildi: 

- Ubti (kardeşim), dedi, tatlı 
bir rüya görmiye ihtiyacım var. 
OnJn için lutfundan istifade et· 
mek istedim, yanma geldim. Şu 
kndar ki bu rüyaya hakikatlerin 
karışmıyacağmı vadetmelisin. 

Zübeyde gülümsedi: 
- Hayattan ve hayatın ma· 

nasız kayıtlarından uzaklaşacağı· 
mızı söylemiştim. Daha ne gibi 
teminat istiyorsun? 

- Açık söyliyeyim; f bnilbadi 
vecde geliyor, oğukluklar ya· 
pıyor. 

Daha açık söylersen mil· 
teşekkir olurum. Çünki amcamız 
oğlunun hiçbir soğukluğuna oa· 
bit olmadım. 

( Arkası var) 

Hll!ıllahmcr C. Üıküdıır Şubesinden 
l , z unız,L t bi Y(lııiınnhnll ıı.ıhı· 

) cı~i lıilfilialırııtr di paııserino ıu.Lddi 

ve rn ne' i hiwıPt 'c rnuavcneıtlrriylo 
cemi~ l timizcı knrliı ~u tcrdikleri kalbi 
alnka ve rncrhutiyetinclen dolayı mrız· 

kur N.ıhiye Rrisi 1 ustafa Beylr aza 
H~ t kililt arl~ad.ışlarıımıdan Hıı) riyo 
Hnmm \'O Dİ) aman dl, Mümtaz, 1Bnıuil 

Şevki, Galip. Bch~ct, Ha.sıın, Ali Hıza. 
BcıylC1re cenıiyf'tinıiı namın& l\lenen 
arıt tetokkilr erleri~. 

(Baş tarafı t İnci sayfa.da) 
Serbest ticarete doğrudan 

doğruya müdahale etmek caiz 
değildir. Ancak bugün İstanbul· 
'da halkın iştira kuvveti nzal· 
mıştır. Az olan bu kuvveti ço· 
ğaltmnk için zaruri gıdaları hal· 
ka ucuz fiatle satmak lazımdır. 
Bunun temini de ancak istihlik 
kooperabfleri teşkili ile milm· 
kiindür. 

Bu sayede belediye, konten· 
jana dahil e.şyayı, bükOmetin 
müsaadesile doğrudan doğruya 
getirtecek 'le maliyet fiati üze• 
rindcn halka satacaktır. Bu su· 
ı-etle de pahalılığın önüne geçil
miş olacaktır. 

Raporda birçok Avrupa şehir
lerinde bu usulün zaman zaman 
tatbik edildiği ve çok faydalı 
neticeler verdiği kaydolunuyor. 

Diğer taraftan Şehir Meclisi 
azalarından bir kısmı tramvay ve 
elektrik ücretlerinden behenıahaJ 
indirilmesi maksadile Belediye 
Riyasetine bir takrir vermiş· 
lerdir. Haber aldığımıza göre 
hu takriri imzahyanlar, bugün 
kömlir fiaUeri mütareke se
nelerine nisbetle üçte bir dere· 
cesinde ucuzladığı halde elektrik 
fiatinin o günkü vaziyetini mu• 
hafaza ettiğini ileri sürüyorlar. 

Takrir sahiplerine göre, Kö· 
mllr Şirketi lavemarin kömilrünU 
harice ucuz, dahilde pahalı sat
maktadır. Bu vaziyet karşısında 
Kömür ve Elektrik şirketleri nra· 
sında, elektrik fiatini bugfiokU 
şeklinde muhafaza için bir anlaş· 
ma olabileceği hatıra gelmek
tedir. 

iyi bir tetkik neticesinde, 
elektrik ve tramvay ücretlerinin 
bugünkünden üçte bir derecesin· 
de ucuzlntılabileceği kuvvetle id
dia edilmektedir. 

Bu iddiayı orbya atanlara 
göre, elektrik ve tramvay ficret· 
leri itibariyle dünyanın en pahalı 
şehri lstanbuldur. 

Gerek yukarıda bahsettiğimiz 
rapor, gerekse bu son takrir 
münasebetiyle Şehir Meclisinde 
hararetli ve şiddetli münakaşalar 
cereyan edeceği anlaıalmaktadır. 

Brusilof başlrumandanlıia tayin 
edilir. 

Cephede bu hitabet devam 
ederken harp aleyhine propağan• 
dalar tekasUf ediyordu. ltilAf 
devletleri harp gayelerini yeniden 
tetkik ve değiştirmek isterler. 

Fransada Renodel, Sosyalist arka· 
daşlarına, bu tekrar tetkik mUna• 

sebetile ortaya atılan meselerl 
bitaraflarla müzakere etmelerine 

müsaade edilmesini beyhude ola· 
rak ister. 

Fransız Başvekil RenodeJ'e 
ve arkndaşlanna, lstokhol. 
m gitmek, orada Birantik tara· 
fından hazırlanan teUikide bulun• 
mak için llizım gelen pasaportlan 
vermekten imtina eder. 

Mebusan Meclisi Rusyadan 
dönen Mute ile Kaşen'i dinledik· 
ten sonra evvela hafi, sonra aleni 

bir celesede haziranın birile beşi 
arasında harbe devama dair ka· 

rarım gösterir ve yeni Rusyanın 

hal ve tavrını anlamadığını 
bildirir. 

Bu mUnasebetJe Hariciye Na
zırı Brian irat etiiği nutukda; 
"Fransa harbi zafere kader devam 
ettirecektir. Yarın: Dünyada hür
riyet Fransa ıarafından kurtarıldı 
fakat Rusya da onun yambaşmda 
idi, denebilmesi: imzasına sadık, 
vazifelerini müdrik bir Rusy için 
ıeref teşkil eder .. • 1 Haziran 929 
cuma günkü gizli celese.· 

Terecenkonun miltelifler ara· 
ıında harp gayelerinin tadiline 
dair bir konferans aklını teklif 

eden haziranın on üçü tarihli 
notası reddolunur. Kernskinin 

haricinde bir destek bulmak hu· 
&usundaki. ilmitler bu suretle 
suya düşer. 

Karadeniz filosundaki fuşa· 
atla, Amiral Kolcakm istifası, 
asker arasında inhilAI elAmetleri, 
müteliflerin vehameti derecesini 

çok kanlnr dökUlmUş; kerler, 
zabitlerinden istikrah duymuı 
bulunuyordu, ki bUtUn bu haller 
her türlü cüretJere tamamen mil· 
sait bir zemin hazırlanlDlf b. 

917 temmuzunun 5 - 3 Unca 
Günleri Hucum 

Bol~eviklik yeni Ye çok ma
bim bir kuvvet membaı kazanıra 
Troçki gelir, Leninin yawnda 
mevki nhr. 

Troçki 1879 da doğmuş. 0 11 
yedi yaşmdanberi ihtilAlcilfğe 
dökillmUş, ilk Petresburg Soviet' 

nin Reisi, Sibiryaya allrlilmllf, 
oradan kaçmış 1914 te Avustur
yadan, 1916 da Fransadan ko• 
vulmuş, nihayet spany dan ko-
vularak, Nev-Y orka iltica etmlı 
idi. O civardadır ki Rusyada pat• 
lıyan ihtilali duydu, bir Norveç 

gemisine atladı. lngiliz kuvvetleri 
tarafından tutularak Halifaka • 
Kanada • da bapşedildi, Hariciye 

Nazırı Miliukofun hususi talebi 
üzerine serbest bırakılarak ve 

mayıs ortasında 

girmiştir. 
Petresburga 

f Ar kaaı '!:'ar ) 

RAD O= 
7 Mayıs Cumartesi 

lstanbul - (1200 metre) 18 gramo· 
fon, 19,6 DarOttalim hcvetl. 00,5 gra
mofon, 21 DarUttn.Um heyeti, 22 or
kestra 

Bükreı -(304 metro) 20,10 konser, 
21,40 gramofon, 22 orkestra, Vilhelm 
tel operasının uvertüriJ 

Belgrat - ( 429 motre) 21 Rfgolet-
ta opcr. ından pnrçelar, 28,80 dans 
bıı.vn1arı 

Roma (141 nıctTe))H ,45 Operadan 
nakil 

Praf ( tb8 metre J 2125 gr mofon 
plll.kları, 22 şen musil,i 

Viyana (517 metre) 110,M Pıyano 
kon~eri 21, 15 lndizicn piyesi, 828,8 
dnne lıu vaları 

Pcş\u - (.3.)() metre) 20,80 (Hande
ler diynrı) ismindeki opor~t. 

Varıova (1411 ru otro) 21 , ı O tsen 
musiki, 28,10 Şoı>endcn muhtelit par 
çalar. 

Berllo ·- (1635 metro) 2l Şon gece, 
22 c \zbant 

GLORY 
Bu eltşnmdan itibaren 

B E NLI KADIN 
( Grain de Beaute ) 

Filmininln tekarar iraesi 

N E H A 1 D tarafından 
Umumi duhuliye 30 kuruı 
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Esir zarı Beşe iyetin Bir Sefalet 
e a ınde e • 

ı 

Genç, İhtiyar, Kadın, Er ek Bekliyorlardı 

Her hakkı mahf az dur. ---- .. Aradan birkaç glin geçımştı .. 
Vezir Nizamülmülkün kahyası, 

her lıafta esir pazatını gezer, pa· 
zara getirilen yeni esirler arasın
da calibi dikkat ve ehemmiyet 
bulduğu esirleri seçer ve bunları 
alarak vezire takdim ederdi. 

KAhya bugün de bermutat, 
esir pazarını geziyordu. 

~ 
Esir paz.arJ; be§eriyetin bir 

aelalet meşheri idi. Genç, yaşlı; 
beyar., siyah; kaduı, erkek birçok 
esir, harap dükkanların önünde 
ı:ıabhk hayvanlar gibi teşhir edi
liyorlar, alıcı bekliyorbrdı. Elleri 
kırbaçlı esirciler, bunların arala
rmda dclaşıyor, en ehemmiyetsiz 
sebeplerle onları kaınçdıyorJardı ... 
Bir yerde. birkaç müşteri, genç 
bir kızı muayene ediyor, vücu· 
dünde istik-rahı mucip bir kusur 
olup olm dığım görmek için ya· 
vaş yavaş, lnzm arkasJudaki enta
riyi çıkanyor. her tarafmı te tkik 

adiyor •• Diğer tarafta, hidemab şak
kada kullanma içi satın alına
cak bir esirin, ko ve ba ları
mn da!ab muayeoe o!uuuyor. 

Her tarafta, o devrin insan· 
hğına ve teJakkisine ait en sefil 
ihtirası görülüyordu ... 

~ 
Kab ya, pazar. dolaşırken bir 

dükkanın önünde durdu. Dükanın 
kueyetiode oturan ihtiyar bir. 
adam. Kahyay1 görür görmez he· 
men yerinden indi. Kemali hür
metle, tekrar tekrar kahyayı se
lamladı .. Mevcut oJan esirler hak
kında izahat vermeye başladı. 

Esirci, Kahyaya birkaç kadın 
c kız gösterdikten sonra genç 

ve güzel bir erkeği omuzların
dan tutup ileri sürdü: 

- Rum diyarmdan henüz gel
di. Gayet zeki \'e terbiyelidir. 
Ayni zamanda hem sağır hem de 
dilsizdir. Zannederim ki: Veziri· 

' izam Nizamülmülk Hazretlerinin 
sarayı alilerine herhcılde 1ayılc ve 

lazımdır. 
Dedi. 

· Esirciniıı gösterdiği bu esir, 
(Nasır) ıidi. Esasen güzel bir geoç 
olan Nasır, giydiği temiz ve ba
sit elbise içinde; cazip ve terbi
yeli bir köle halini almıştı. 

* Kibya, (Nasır) ı iyice tetkik 
ettikten sonra kolundan tutarak 
bir tarafa çekti. Kadi~ ve kızla
n da tekrar tetkik etti. Oradan 
da iki genç kıı seçti. Esirci ile 
pazarlık etti, parasım verdi. Hep
lini arkasına takarak ynrndü. •. 

* Vezir NizamülmüJk, sarayında 
Hayyam ile karşı karşıya otura
rak şantranç oynuyorlardı. Kahya 
içeri girdi. Nasır da kahyayı takip 
etti. Kahya, Vezirin önünde dur
du. (Nasır) ı vezire gösterdi. Bil
hassa sağır ve dilsiz olduğunu 
ıöyledi. 

Takdim esnasında, Nasır, bü-

'..!4 

yük bir hürmette vezırm ayakla- ' 
rma kapandı, ôptıi. Yeni efendi
sine tazimat ve merbutiyetinin 
derecesini gösterdi. 

* Vezir, köleyi beyenmişti. Kah-
yaya: 

- Hizmeti hususiyeme aJ1ş· 

tırınız. 

Emrini verdi ... 

>f 
Vezir ile Hayyam arasında 

şalranç oyunu bitmiş ve Hayya
mın galebesile .neticelenmişti ... 
Müzeyyen elbiseli genç kö1cler 
tarafından getirilen şerbet te içil
dikten sonra Hayyam kaJkb. Ve
zirden müsaade aldı. Yürüdü. Kö· 
foJer tar fında::: getirilen maşlahını 
giydi ... Sara.}m kapısından çıktı ... 

Hay}'am, mubtelif yerforde 
geçerek e,. ine gelirken öyle bir 
yerden geçiyordu ki: Önü açık 
biı· dük anda b'r testici, testiler 
ve ba,.d~ k ar yapmakla meşgul 
o!u ordu. Ha} yam,, bunlar• gÖ· 
n ir t örmez durdu. 

Testici, önündeki yuvarlak 
tezgahı süratle çeviriyor, tezga
hın üzerindeki çamura ellerile 
muhtelif şekiller veriyordu. 

Hayyamm dudaklarında hüz
nengiz bir tebessüm peyda 
oldu ... Hem bakıyor, hem de şu 

rubaiyi söylüyordu: 

43 VEDAT BEY; ( Fotoğrafmın 
dercini istemiyor. ) Gözü pektir. 
Nizam ve intizam kuyudatmdan 
aıkılır, hürriyetini fazla sever, 
dilediği gibi hareket etmekten 
hazeder. Bazan muamı.it olur, 
iğbirarını çabuk unutmaz, izzeti 
nefis meselesinde ataklık göste· 
rir. Tahakküme tahammülden 
ziyade mukabeleye mütemayildir. 

• 

Yazan: A. R. 

adamsan, aklını başına topla .. ln
sanJarm çürümüş topraklarından 
mürekkep olan önündeki çamura, 
hakaretle bakma ... 

O, önünde, çevire çevire testi 
ve çömlek yaptığın çamur, eski 
hükümdarlardan - (Feri dun) un . . 
parmağı .ile ( Keybusrev) ın eli· 
nia topraklarından histi olmuş
tur. Sen onlann bu toprağını ka
hba koymuşsun çeviriyorsuu; ne 

~anneffin? ... ] 
( Arkası var > 

Hergün Bir Rübai: 

l- (İlmi Nücum ) Erbabıuın 
rivayetine naz.aran - gökte bir 
ö~~z var ki adına ( Pervin ), yani 
( Ulker ) diyorlar. - diğer bazı 
ulema da dünyayı boynuzlan üze• 
rinde tutan - dünyanın altında 
diğer bir ökü% mevcut olduğunuu 
iddia ediyorlar. 

- Şimdi sen, - :zeka ve dira
yet gözünü aç ta, bu iki öküzden 
birinin altında ve diğerinin üs· 
tünde yaşıyan sürüye Bak!. •. J 

Ç-Ocuğwıuzun sıhhi, fenni bir 
terbiye almasını istiyorsamz 

Kadıl<öy 
Kinder Garten 'e 
Göndermenizi Tavsi e Ederiz 

44 FUAT BEY: Zeki ve asabi
-lh-. Kafa mı 
fasını fazla 
işletir, ınüna

ka,adan çe
kinme~ iddi
ayı sever, fi
kirlerinin ka
bul edilmesini 
ister, hazan 
hırçın olur. 

Fena muame-Z.H. H. (Fotoğrafının dercini 
istemiyor) Hassas ve hayalperest
tir. Dilediği gibi kayıtsız yaşa· 
mak ister, hayah ve hususiyeti 
hakkında hesap vermekten sıkı
lır. Yavaş gülmez, kahkaha ile 
ve gürültülü güler. Atayı pek çok 
seveı, daima neşeli arkadaşlarla 
düşüp kalkar. 

lelere tahammül göstermez, mu
kabelede şiddeti tercih ede1, 

1 
fikirlerini esirgeme7_ Bediiyata 
temayülü vardır. Alaya gelemez, 
hürriyetini fada sever. 

' Fotoğr(.lf Tahlil Kuponunu 

~i Sayfamızda bulacaksın 2. 

ı ZİM 

Bugünün Romanı 
97 ~2~gomm Yazan: z. Şaki 

Şimdiki miidiri umumi beye
fendilerin, bütün müesseselerini 
sporculara tahsis ettiğini biliyo
rum. Şüphesiz benim müracaat 
edeceğim müdiri umumi beye
fendi de ya Galatasaray veyahut 
F enerbabçeye mensup olacaktır. 
Buna binaen ben kurnaz clav-
ranmıya Karar verdim. in-
tisap edeceğim müessesenin 
hangi partiye mensup olduğunu 
öğreninciye kadar üzerimde hiç
bir kuJühün rengım bulundur
mıyac.ağ·ım. 

'f 
Bu hisler VP. fikirler le meşbu 

bir halde. l\1üdiri Umuminin ka
pısına geldiğim zaman tamamen 
heyecan içinde idi:n. 

Huzura girmek, pek kolay 
olmadı. Kap:daki hadame, beni 
bir hayJi bekletti... Koridorun 
nihayetindeki pencerenin önüne 
çekilerek karıcı Efendinin gön
lünün olmasını beklerken hem 
sıkılıyor; hem de arkadaşlık ede
ceğim adamları, onların içine ka
rışmadan gördüğüme memnun 
oluyordum. 

ilk verdiğim hüküm, şu oldu; 
- Burada, ne kadar çok şı

mank vardı. Ve bunun ilk nu

marasını da kapıcı efendi teş'dl 
ediyordu. Tereddiye uğram ş bir 
cinsiyete malik olduğu ilk bakışta 
belli olan kapıcı, daha beni ko
ridorun kapıs1 önünde görür 
görmez, kuJakfarım dikmiş ve 
kendine bir vaziyet vermişti. 

- Müdiri Umumi Beyefen
diyi görmek istiyorum. 

Diyince, evvela b eni aşağıdan 
yukarı süzdü. Bu süzüş tarzın
dan anladım ki kapıcı efendi, 
hakikaten bir kadın mütehaı.:
sısı... O andc, benim patates 
suratlı sabık müdiri umun1imiyi 
hatırladım ve bu lcapı cıy ı da 
onun omuz başına sıraladım. 

Derhal takdir ettim ki şu an-
de bütün mukadderatım, bu 
adamın elindedir. 

Miidiri Umumi Bey, yok-
tur. 

Ben, bütün bunların niye d 
Jalet ettiğini pek iyi anlamakl 
beraber, gözümü bir türlii b 
adamdan ayıramıyor, bu bayağı 
adamın sefil şahsiyetinden doğan 
garip hislere, hayret ve ibretle 
bakıyordum. 

Koridorda kapıcıdan başka 
iki hademe daha vardı. Bunlar da 
odalara girip çıkıyor, evrak götü
rüp getiriyorlardı. Bir aralık işleri 
hafiflemiş olmalı ki, kapıcmm yan 
na ge~diler. Evvela bnna bakıştıla 
Sonra, kulak kulağa fısıldaştılar. 
Sonra da, sessizce itişmiye baş-
ladılar. Şu anda bu adamları, bol 

yonca yedikten sonra keyfe gelcre 
gün eşe karşı biri birlerine çifte 
atan hayvanlara benzettim. 

.t3ir aralık odanın birindeıı, 
bir monşer bey çıktı. ŞüFhesiz 
elindeki kağıtları Lir başka 
odaya götürecekti. Fakat, 
beni göri.ir görmez, derhal geri 
döndü. ·Odaya girdi.. Birkaç 
saniye sonra kapı telo·ar açıldı. 
Yine o ( Monşer Bey) zuhur etti. 
Yanmda bir arkadaşı da vardı. 
Göz ucile beni süzdiiler ve şöy-
lece de bir gülümsediler. 

Artık, odadan oda) a havadis 
gidiyor, muhtelif yaşta, muhtelif 
kıyafette beyler, beni görmek 
ıçın birer bahane ıle odadan 
çıkıyor, hepsi de birer kere yan 
gözle süzdükten sonra odalarına 
giriyorlardı. 

HadeIJ"enin biı·is i , önün~ 
durduğum odaya da küçük bir 
kağıt getirdi. Hademe çıkar 
çıkmaz kapı açıldı. Daktilo 
Hanımlardan biıi çıktı. San-
ki koridorda birini arıyormuş 

1 gibi yaptı; halbu\<i yukardan 
aşağıya kadar dikkatle bana baktı 
Sonra odaya girerek kapıyı ka
padı. 

Aman, nuesi güzel Allah
aşkma... Ben de bir şey zannet
tim. 

Diye bir kahkah:ı attı. 
Kapmm üstündeki pencerenin 

açık olduğunu ve bu sözlerin de 
benim tarafımdan duyulmak ih
timali bulunduğunu düşünmiyen 

/ bu hanım, kesik saçl,m, boyalı 
dudaklaıı, şatenli kirpikleri, fazla 

I 

c..ı knld rılmış sötiyeni ile züppe 
bir ar ist mukallidi l f> benziyordu. 

Açık camdan işitilen, karma-
karı.şık muhavere den 

Anladım l<i, şimdi bu odada 
b ... niru hakkımda bir ru rak uyan
ıı ışb. Şüphesiz, bun aı da takım 

ta .ım beni seyretıniye çıkacaklardı. 
Bereket \'ersin, kapıcı efendinin 
gü·ılü oldu. Müdftrü umuminin 
odasına girip çıktı1<tan sonra, 
parnıağmm ucu ile beni davet 
etme!< lfıtfunda bulundu. .. 

Artık bu gibi şeylere alışmış 
olmakla beraber, yin. heyeca
nımı yenemedim. Vücudum, az 
çok iirpercrck mi.i~ürü unıummm 
lııuurun ·ı girdim. Ününde ki yazı
yı ta.shihzetmekle ır1eşgul olan 
miidürü umumi, başım kaldırmıya 
Jüzuru görmeden sordu: 

- Ne istiyorsun Hanım? ... 
Giyinişi pek fena olmıyan 

hu adam, bir kadına nnsıl hitap 
e il(>ceğini bilmiyordu. O anda 
akl ma meşlıur hir söz gefdi; 
(Kaba adamlar daima ~oğru 

olur .. . ) Eh .. Tek doğ,.tı bir adam-
' la karş·laşayım da v ı rsı n, bir, z 

knba olsun, de im. Ve sesime bu 
adamın ho~ . ıua g ;d bılecek bir 
cidoi, ~t vererek; 

( A.r ası ~"'' ) 
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Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası - • i 
• 

Serseri. Üç Milyoner 

Muharriri 

Stakpool 

-53-
L __ B_u __ s_u_·_ tu_n da Muh~i~,r g: ~ 

Daha düşünceli ve daha mlinevver 
olnn ar kadaşlarmm kafalarmda 
biriken şüphelerden haberdar 
değildi. Fakat ne ( Makar ) ın, 
ne d~ (Viyar) m temiz birer adam 
olma'lıklarım, birisi için tecrübele
rine, diğeri için de hissine tab'an 
pek iyi biliyordu. Binaenaleyh 
kauçuk taciri ile silahlı olduğu 
takdirde ormana girmemiye ka
rar vermişti. 

Kafile Yeşil Bir Rengin Verdiği Ka
ranlık Bir Ormanın İçi de Yürüyorlardı 

HAMDOLSU 

Yemek bittikten sonra götü
recekleri erzakı paket yaptılar. 
Kaptan Hul herkese taşıyacağı 
ylikU taksim etti, sonra da: 

- Çadıra lüzum yoktur, de-
di. Ormanda sivrisinek buluna
ccığını zannetmem. 

rifi daha evvel tanımıştı, daha 
evvel tuzağına düşmüştü, adamı
nı biliyordu. Laf arasında söyle
yim: Kapatan Hul şimdi Viyar
dan da ayni derecede çekinmek· 
te ve onu da ayni derecede 
tehlikeli bulmaktadır. 

- Bence haksız değildir. 
Herifin suratı insana azami em· 
niyetsilik vermiye bol bol kafidir. 

Hagton gülmiye başladı ve 
muhavere de bu noktada kaldı. 

Yürüyüş güçleşmişti. Bu defa 

1 
Nipah ağaçlan ile dolu bir ba· 
taklığa geJmişlerdi, çamur içinde 
yürüyorlardı. Bu kısmı geçince 
büsbütün sık bir ormanlığa dal
dıJar ve birdenbire küçük may• 
mun sürülerinin kendilerine fazla 
dikkat etmiye başladıklarını gör
düler. Bunlar kafilenin arkasında 
daldan dala atlıyarak koşuyorlar 
ve yolcu1an hindistan cevizi ile 
veya tahta, hatta taş parçaları 
ile bombardıman ediyorlardı. 

( Arkası var) 

Fakat şayet varsa ateş yakanz, 
gelmelerine mani oluruz. Haydi 
bakalım şimdi yolal.. 

Miıteveff a M. Briyanıiı 
Hayatta En Sevgili Dostu .. 

Yola koyuldular. Viyar ile 
Makar en önde yürüyorlardı. 
Çeki ile kaptan Hul, en nihayet· 
te de Hagton ile Tilman geli· 
yorlardı. 

Viyar yolu pek iyi biJdjğini 
iddia etmesine rağmen cebine 
bir tane pusula koymuş. Kaptan 
Hulde ayni ihtiyata riayet et· 
mi tL 

Papu köyünün arkasında kain 
olan meydanlığı geçerek ince 
yoldan ormana girdiler. Bu,ideta 
yemyeşil bir eve girmiş gibi bir 
şeyler old1..1. Dammara, kauçuk 
"'c kafuru ağaçlan geniş dallannı 
yekdiğerinin üzerine uzatmış, bin 
bir kubbeli uzun, ucu bucağı 
belirsiz bir dehliz teşkil etmişler
di. Böyle bir dehlizin altında 
üstüva hattı ormanlarını görmi-
yenlerin anlamıyacakları garip 
bir ıssızlık, derin bir esrar havası 
vardı, karanlık değildi, fakat 
koyu yeşil rengin verdiği bir 
bo luk içinde yürüyorlardı. 

Hagton yanında yürllyen Til
nı :rna: 

- Kaptan Hule iyice tenbib 
ettim, bu iki şahsın mütemadiyen 
önümüzden yürümelerini temin 
edecektir, dedi. 

Tilman: 
- İyi cevabını verdi. Fakat 

kendi hesabıma define buluncıya 
kadar ortada bir tehlike göremi
yorum. O zaman da kendimizi el· 
bette müdafaa edebiliriz. Yalnız 
Makar farzı muhal olarak bizi 
hakikaten definenin bulunduğu 
)'ere götürürse, altınların verece
ği heyecan arasında ihtiyatı unu· 
tarak hesabımızı görmiye kalkışa
bilir. 

- Bu nokta üzerinde kafa 
} oı mıya lüzum yoktur. Bu orman 
gezintisinin bizi definenin saklı 
olduğu yere götürmek maksadile 
yapılmadığına kat'iyetle kaniim. 
Maknr bir tuzak hazırlamışbr. 
Belki bu orman gezintisi esna· 
sında tatbik edecektir. Kendi 
ııesabıma oynayacağı ouyunu bir an 
evvel görmek istiyorum, herifin 
başını kırmıya vesile bulalım 
diye .. 

Azizim, ben de ayni hissi 
be liyorum. Gariptir: flk zaman
larda herif hoşuma gidiyordu. 
Kendisini bin bir gece masalla
rından bir nünıune halinde görü-

Bu resimde görülen ihtiyar 
adam F ransanın en biiylik hey· 
keltraşıdır. Fransızlar bilyük 
san'atkan çok severler. M. Giy· 
yom ismindeki bu san'atkar vak
tile müteveffa Hariciye Nazırı M. 
Briyanın en samimi dostlarından 
biri idi. 

Briyamn vefatı, bu heykeltıraşı 

çok sarsmış, hatta elindeki 
işlere bir müddet devam 
edememiştir. M. Giyom vüz· 
üstil bıraktı~ı o işlere muka· 
bil şimdi M. Briyanın heykelle· 
rini yapmakla meşguldür. Bu 
heykellerden muhtelif vaziyette 
birkaç tane yapıp Fransanın 
meşhur şehirlerine rekzettirecektir. 

Hindistanda Asayişi 
Kadınlar Temin Ediyor 

f ngilizler Hindistam ne şekilde 
yola getireceklerini kestiremiyor
lar. Şimdi de Delhi şehrinde bir 
polis mektebi açmışlardır. Fakat ' 

ıini temin hususunda istihdam 
edileceklerdir. Fak at f ngilizler 
ne de olsa Hintlilere tam ma· 

Doktor... Bey anlatıyordu •. 

* Tıbbiyeden çıkalı henüz bir 
ay kadar olmuştu. Bir hastanede 
staj görüyordum. Bir gün arka
daşlanmdan Nail, pürtelaş hasta
neye geldi. Ellerimi tutarak : 

- Kardeşim, dedi. Babam 
çok h~sta. Asabı pek perişan. 
Bu akşam kendisini Viyanaya gö
türüyorum. Orada bir sinir mlite• 
hassısına baktıracağım. 

Fakat demindenberi yine fena 
halde sinirlendi. Ne yapacağımı 
şaşırdım. Aklıma sen geldin .. , 

- Peki, dedim. Serenal ver. 
Teskin ederiz. 

- Nekadar? 
Miktan tereddütsüz tayin et· 

tim. 

ti. 
Arkadaşım teşekkür edip git-

Biraz sonra hastanedeki diğer 
arkadaşlarla beraber sofraya 
oturduk. Bende nekadar olsa ye
ni heves... O gün ilk defa olarak 
bir basta iç.in doğrudan doğruya 
bana bir müracaat vaki olmuştu. 
Bu benim hayatımda bir hadise 
idi. arkadaşlarıma caka sat• 
mak ihtiyacile kivranıyordum. 
Bir mllnasebet düşürüp Nailin 
ziyaretinden bahsettim! içimizde 
bizden daha eski asistanlardan 
biri vardı. Meğer bu adam mu
zibin biri imiş. Ben nereden b~ 
leyim?. 

Kaşlarını çattı. Ciddi bir 
tavırla sordu : 

Sen ne verdin ? 
- Serenal verdim. 
- Ne kadar? 
Miktarını söyledim. 

Çatalı elinden attı. gözlerini j 
dört açarak: 

- Ne yaptın? Diye hay
kırdı. 

Ben şaşkm şaşkın yUzüne f 
bakbm. 

- Ne ... Ne var? 
- Ya sen çıldırdın mı? Oka· 

dar serenal insanı gık deme
den öldürllr... Öyle değil mi, 
arkadaşlar ? Siz söyleyin 1 

Meğer onlar da işin alaymda 
imişler 1 

- Fena!. .• 
- Nasıl oldu?. Boşmu bu-

lundun?. 
- Hata!. 
Sapsarı olduğumu kendim de 

hissediyordum. Soğuk kanlıbğımı 
muhafaza edebilseydim işin ale
lade bir muziplikten ibaret oldu
ğunu anlıyacaktım. Fakat nerede?. 

- Acaba... Şey.... Sakın .... 
Diye bir şeyler söylemiye çalış· 
tım. 

- Azizim, beni dinlersen hiç 
vakit kaybetmeden arkada~ının 
evine koş. Belki felaketin önüne 
geçebilirsin ... 

Ben sersem bir halde aya~a 
kalktım. Arkadaşlar üzüntülü 
tavırlarile felaketime iştirak 
ediyor gibi idiler. 

Vakıt kaybetmeden sokağa 
~ırladım. Daha hastane kapı
smdan çıkarken Naille burun 
buruna gelmiyeyim mi? 

Çehresi allak bullaktı. 
Onu bu halde görünce dirle· 

yoı dum. Fakat sonra dirdenbire 
değişti. Şimdi suratım gördüğüm 
zaman mid,.mde bulantı bissedi· 
yorum. Bununla beraber bu daki
kaya kadar bana hiçbir fenalığı 
dokunmamı tı r. 

Doğru ı k aptan Hul heriften 
iğrcnmekte } erden göğe kadar 
haklı imiş. Maamafih şurasını da 
kabul edelim ki kaptan Hul he-

bu mektebin bütün talebesi Hintli 
kadınlardan mürekkeptir. Bu 
kadınlara polislik öğretilmektedir. 

nasile itimat gösteremiyorlar. Bu 
sebeple bu mektepte ders gös· rimin bağı çözüldü. 

Bu mektepten yetişecek olan 
kadın polisler Hindistanın asayi-

terecek kadınlan lngileredcn 
getirmişlerdir. Buradaki resimde 
polis talebcl~rin talimlerini gö
rüyorsunuz. 

- Hayır ola? ... Dedim. 
- Öldüf. Babam öldür. 
Yere yuvarlanmamak ıçın 

duvara dayandım. İlk hastamı 

yanlış ilaçla öldürnıüştlim. Hem 
de aziz bir arkadaşımın babasını. 

Metanetimi toplamağa çalışı· 
yordum. Nailin elini tuttum. 

- Na .. Nasıl.. Oldu?.. Nasıl 
oldu ?... Diyebildim. 

- Ben sokakta iken pencere· 
den düşüp parçalanmış !.. Bu sö
zünü işitince okadar sevinmişim 
ki kendimi: 

- Aman, hamdolsun!.. 
Diye haykırmaktan zaptede

memişimf 

Zahiren pek yakışıksız düşen 
bu sözüm arkadaşım~ üstünde ne 
fena bir tesir yapbğını tahmin 
edersiniz. 

Ne diyeceğimi şaşırdım. Ni· 
hayet meseleyi olduğu gibi iti· 
rafa mecbur oldum. Fakat ver• 
diğim izahat Naili tatmin etmedi • 

Çocuk kaba bir şaka yaptı
ğımı zann~tti. Pür hiddet yamm· 
dan uzaklaştı. Bir dahada yüzll· 
me bakmadı. 

İgilterenin Meşhur 
Dansözü 

Burada gördüğünUz güzel 
kız bugün f ngilterenin en meşhur 
ve kibar dansözüdür. Mis Alanva 
ismindeki bu güzel kadın yüksek 
ailelerden birine mensuptur. Ge
çenlerde bir Lort tarafından 
verilen bir çay süvaresinde bedii 
dans hususunda birinciliği kazan· 
mJştır. 

SON POSTA 
Ycwmi, .::iiya i, llava di ' c Halk 

idare · 
gazete i 

btan lı ul : E ki Zaptiye 
Çatal çf'şmc soknğı 25 

'l\>l cfoıı Jstan lrnl - 20.203 

Po:;ta kutus u: l tanbul - 7H 

T elgraf: Jstnıı lnıl ON P0:-1'I'A 

ABONE FIATI 
TOHJ<i:JYE E c nebi 

1400 Kr. 1 N•ıı c ~700 Kr. 
750 G \) 1400 > 

400 ,. 3 Ilı O() > 

l j O > 1 ,. :ıoo > 

Gelen cvrnk geri \Cril m ı . 

llfmlarclım ili(' ' ııliyet nlıııınaı 

t'C'' ap i~·iıı mektuplara G kuruşluk 
Pul ilfıves i laı.ımdtr . 

Adrc dcgiştirilınl•si l 20 ) kurıı~tur. 



1 Mayıs SON POSTA 
-~~~--==============~=======~ 

Bir Ölünün Hatıra Defterinden : 

HAİNLERİN İÇ YÜZÜ Ma::i: 

Sayfa 1 J 

Afrika Ve Asyayı Oto
mobille Geçen Mühendis 

Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y aphlar Pekinde San Hummadan Öldü 

MEŞHUR 
GİRDİ 

YOBAZ MUSTAFA SABRİ EN 
ŞAİRLE MÜNAKAŞAYA 

- 74 - ,, 
işte bu ıırada, Sabık Hıdiv 

Abbas Hilmi Paşanın valdesi, 
lstanbuldan Mı ~ıra geldi. Bu ih· 
tiyar Prensesin o hıttada büyük 
bir şöhreti vardı. Herkes, bila
istisna herkes, kendisini severdi. 
Bu sebeple onun ya& mevsiminde 
lstanbula gidip ve k1t aylannda 
Mısıra gelişi Adeta bir hadise 
olurdu. "Ümmülmuhsinin,. diye 
anılan keremkAr prensesi, fsken
deriye limanına getiren •apur, 
limana girince bütün şehir ayak
luırdı ve onu taşıyan hususi 
trenin uğradığı her istasyon, bir 
bayram manzarası ·gösterirdi. 
Halk ile beraber Mısann bütün 
ıairleri de heyecana gelirdi, k~ 
ıideler yazarlardı ve bu kasideler 
en büyük gazetelerin ilk sayfa

Bu cür'etkir herif, em
sileden, binadan bahse
derek Mısınn sultanüş
şüarasını teçhile kalktı. 

kartı mevkimi zaten zaif gören 
hükümet, bir vatansız yüz&nden 
de balkın hücumuna uğramamak 
için işe müdahale etmek iztıra
rında kaldı, Mısır halkına elini 
Ciptürmek istiyen Mustafa Sabri
yi o halkın yumruğundan kurtar
dı, eline bir pasaport tutuşturdu, 
Romanyaya aşırdı. 

larına süslerdi. 
Şimdi de ayni sevinç, yani 

nllmayif ve ayni neşriyat vardı. 

lu meyanda Mısnn en bü il1< 
fairi ~vki Bey de çok be ıg, 
çok kıymetli bir manzume yaza
rak Omm&lmuh•inio kudumunu 
alkıtlamıfb ve bu ytiksek şiir, 
El'ebram gazetesinin baş sütunun:: 
konulmUflu. 

Şevki Beye Mısırlılar, "Sulta
nüşşuara,, derler, vücudile iftihar 
ederler. Kundura boyacılarından 
ve tarlalarda çabşan fellahlardan 
tutunuz da yiiksek tahsil görenle
re ve şerefli mevkiler işgal eden
lere kadar hiçbir Mısırlı yoktur 
ki Şevki Beyin birkaç şiirini 
hafızasına nakşetmiş olmasın. 

• Herkes onu tanır ve herkes onu 
mever. 

Mustafa Sabri, bu şöhretli 

ve kudretli şairle münakaşaya 

girişmeğe kalkışmasın mı? ... Onun 
Ümmülmuhsinin için yazdıgı şiirin 
bir beytinde giiya nahvi hata 
varmış!.. Sersem yobu:. fşt~ böy
le bir hata bulduğunu zanne· 
derek hemen kalemi eline aldı, 
El'ehram gazetesine uzun bir mek 
tup yazdı, emsileden bahsetti, 
binadan misaller gösterdi, Bir 
•ürü mügalita yürüttü ve Mıs
rın Sultanüffuarasıoı teçhil etme! 
dlr'etinde bulundu. Mektubun 
altında aabıksız ve esbaksız olarak 
.. Şeyhülisllm,, kelimesi vardı. 

Şurasını haber verelim ki 
onun b6yle bir teşebbftste bu
lunması iki sebepten ileri geli
yordu. Bir kere Hıdivin annesine 
kızgındı. Ondan para ve yardım 
iştediği halde cevap alamamıştı. 
Şimdi, vehmi bir fırsattan iati
f ade ederek Kerem kar Prensese 
hUcum ediyordu. Gftya, " Om
nıülmuhsinin ,, tabiri, " ÜmmliJ
müminin ,, tabirini hatıra getiri
Yormut ve Peygamberin zevcele
rine muhassas olan bu vasfın, 
töyle bir tahrif ile de, başkasına 
\'erilmesi caiz değil mit. Muıtaf a 
Sabri, edebi bir tenkit yürütürken 
bu noktaya da kaydetmekten çe• 
ktnmiyordu ve Prensesin sahi, fu• 
karaperver bir hanımefendi oldu• 
iunu ıımttan fnkAra yeltenlyordul 
. lklnd sebep, mahut ihtirası 
ıdi. Şe\lki B. gibi bfr şalti tenkit 

korsa Mısır balkının parmak ısı· 
np .. eyvah, bu kadar alim bılr 

adamın kıymetini bilemedik ., 
diye teessüre düşeceklerini, 
küme küme yamna gelip elini 
öpeceklerini umuyordu. 

Fakat bu hesap ta, onun di
ğer hasapları gibi yanlış çıktı. 
El'ehram gazetesinin "Ne Haya
sızbk? " başlığı ile o mektubu 
nefretmesile beraber bfıtün M sır 
ayaklandı, şehirlerden, kasaba
lardan ve köylerden gazetelere 
telgraflar, mektuplar yağmıya 

başladı, hatta " Tanta ., da bir 
miting yapıldı. Mısrın en yüksek 
fairine tariz ve Ümmülmuhsinine 
de taarruz eden Şeyhüşşeyatinin 
hudut haricine atılmdsı isteni
yordu. 

Halk, bu esas üzerinde ittifak 
etmişti. Telgrafların, mektupların 
son cümleleri hep bu arzuyu 

ifade ediyordu. Lakin, o net ice 
beyan olununcıya kadar neler 
söylenmiyordu neler?. Hotrerest 
herife tevcih olunan sıfatla;m en 
hafifı cahil, ahmak, küstah ve 
utanmaz idi. Bu kelimelerin ihtiva 

ettiği kuvvetli mefhumları kafi 
görmiyenler, daha ileri giderek, 

çok ağtr lanetler ve tabirler 
kullanıyorlardı. Mesele, adeta 

Mısır hükümetini işgal edecek 
bir mahiyet almıştı. Gazete sü

tunlarmın dörtte üçü, Şeyhüşşe

y atine ait manzum ve mensur 

beyannameler, hicviyeler ve tar
diy~ !erle dolu idi ! 

Miliiyetperverlik cereyanına 

Bu hadise, Lider geçinen di
ğer firariler için bir ders oldu, 
hepsi birer mezbeleye sindi, sü
kut içinde mukadder olan akı
betlerini beklemiye koyuldu. Şeyh 
Recep takımı, zaten darmadağın 
olmuşlardı, boğaz tokluğuna en 
süfli işleri görüyorlardı ve her 
şeyi kabul ediyorlardı. 

Sait Molla Sahnede 
Hürriyet ve itilafm bir Sait 

Mollası vardır. Şimdi cismi top
rağa, ismi de tarihin sefil insanlar . . ' 
ıçın ayırdığı cehennemi çukurlara 
gömül:nüş olan bu adam, eşi 
görülmemiş bir şenaat kumkuma
sıvdı. Tasavvur olunabilen ve ta
savvur olunamıyan her türlü fe· 
nalıkları yapmıştı. Onu kısaca 

tarif için: "Alçakhk örneği., de
mek lazımgelir. 

Fakat Hürriyet ve İtilaf Fır
kasını bir 8İma ve bir vlicut ha· 
linde g6stermek icap edince de 
Sait Molladan daha iyisini bul· 
mak mümkün değildir. Meş'um 
fırka ve meş'um Molla, 0 derece 
biribirlerine uygundur. Evet. Sait 

Molla, Hürriyet ve itilaf fırkası• 
nın müşahhas timsalidir. Yalan, 

riya, iftira, hırsızlık, dolandırıcı• 
lık, sahtekirhk, muhabbet tellAJ. 

lığı ve muhabbet cambazlığı gibi 
şenialann üstadıdır, mütehassıs 
ve mütekamil bir namussuzdur, 
üstelik vatan hainidir. 

( Arkuı nr) 

Avrupadaki iş Sarayla
rında Ne işler Görülür? 

Burada g&
d~ğ(inüz büyük 
hma, bir han 
b
. , 
ır fabrika ve-

J& bir mektep 
değildir. Sadece 
bir saraydır. Fa· 
kat hükiimdar
lara mahsus 18• 

nylardan zan
netmeyiaiz. Bu 
muazzam ve mo
dem bina sade· 
ce bir (ft sarayı) 
dır· Bu sarayın 
odalan meslek-

lere göre taksim edilmiştir. Her odada kAtipler '"' mtidtirler vızır 
vızır çalışırlar ve İfıİz kalan lişçilere, ıan'atklrlara yeni iş temin 
ederler. Bu iş sarayı Fransadadır. Bugfin yalnız Fransa değil 
medeni memleketlerin hemenhepsinde b&yle muazzam iş saraylan 
vardır. İfsiz kalan ameleler, işçi iatiyen fabrika veya mtıessese 
.. hipleri hiç dütUnmiye mahal kalmadan doğru buraya giderler ve 
iatediklerini bildirerek geri dönerler. iş sarayındaki memurlar derhal 
faaliyete geçerek müracaat edenlerin arzulannı yerine getirmiye 
ça'ışarlar. Bir merr lekttte it hayatını tanzim etmek, daha doğrusO 

a 'i ink· fına mazhar olmak için böyle teıkilita çok lüzum vardır. 

Sitroen otomobil tirketinin 
müdürü M. Andre Sitroendir. Bu 
zate " F ransamn F ordu " derler. 
Müteşebbis, faal Ye daima in· 
sanlcırm yapmıya cesaret etmedik
leri şeyleri derubde etmesini seven 
bir iş adamıdır. M. Sitroen geçen 
sene kendi fabrikalannda hususi 
surette imal ettirdiği zincirli 
otomobillerle Afrika kıt'asıaı 
boydan boya geçmişti. Otomobil 
kafilesinin başında M. Jorj - Mari 
Hard isminde genç bir milbendis 
vardı. Bu seyahat o vakit büyOk 
alika ile takip edilmişti. 

Afrika seyahatinden sonra 
M. Sitroen bu defa Arıya kıt'ası

nı ayni surette katetmeyi gene 
Jorj-Mari Harda tevdi etmiştir. 
Teşrinisanide bqhyan bu se
yahat martta hitam bulmuttur. 

Otomobil kafilesi Hindistanda 
bulunan küçük bir limandan 
yola çıkarak, Himalaya dağları
nın eteklerinden geçerek Tilrkis 

tanı, fİmall Tibeti, Gobi çölllnl 
ve ıarki Mongolyayı katederek 
martin 26 ainda Pekine vhal 
olmuştur. Fakat M. Jorj -
Mari Hard ~ orada sar• 
hummaya tutulmUf ve birkaç 

gün sonra vefat etmiştir. Kıy· 
metli mühendisin bu feci 
akıbeU F ransada bilynk bir 
teeullr uyandırmıftlr. Resmi-
miz otomobil kafilesinin Tibetin 
şimalindeki Kürak dağın şarkın-

da bulunan Turfan şehrini gös
teriyor. Bu şehirde 14 llncll 
asra ait Suku-Za ismindeki- cami 
•&illmektedir. 

İngilizler Büyüklerini 
· Daima Tebcil Ederler 

y alms ha,ilterenia delil, btl
ttın dnnyanm edebi aimuı olu 
Şeksperi bilmiyen yoktur. Eaer
lerini okumadıkaa, yahut tiya~ 
roda ıı>rmedikse bile hiç ol
maaa birçoldannm iaıini ifi~ 
mitizdir. lngilizler bllyllklerini 
tanımak hususunda çok kadirşi-
nasbrlar. Bu aebeple lngiiiz mil
leti, btıyUk edibi biç unutmazlar. 
Geçenlerde Madam Skot iamin• 
de bir san' atk.Ar Stratfort şehrin
de Şeksper namına bilyilk ve 
modern bir tiyatro bİnall vücuda 
getirdi. lngilterenin bilyük mi
marlanndan olan bu kadımn vll
cuda getirdiği eser hakikaten 
san'atkirane bir şekilde yapıl
mıştır. Bu resimde g6rdüğünüı 
heykel de bOytik üstadın he) ke
lidir. 

Tiyatronun küşat merasimi 
münasebetile Stratfort halkı mii
samereler ve eğlenceler tertip 
etmişler, akşama kadar b tiyük 

dAhinjn heykeli etrafmda oyna
mqlardır. 

Dediğimiz aibi, lngilizler bl
ylklerini hiç unutmazlar. Hele 
Şebperi daima habrlayıp tebcil 
ederler. 

Fotolra/ ralılili Kuponu 

Tabiatiniıi öğrenmek istiyorsanız 

fotografınızı 5 adet kupon ile bir
likte gönderiniz. Fotoğrafınız sıra.va 

tabidir \f' iado edilmez. 

isim. m!'slek 
\ C)a. aıı'an 

il. ngi "'11. ll 'riıı 
('('\ .ı bı ~ 
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Dişlerin inci 

Gibi Muhafa

zası Yalnız 

in E S U C Al S A n TR ft L Ltd Şirket 
Tel. 21128 YEDİKULE 

YÜN PAMUK 

iSTANBUL Tel 21128 

F L O Ş iplikle 

bogar 

büker 

Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır (Merserize eder) 

Grizet Yapar. 

büker 

boyar 

Pamuk 

BOYAR 
l1Jek ve tün Bezleri 

KASARLAR ÜTÜLER GENİŞLETiR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanları 

S A N T R A L T A M A M L A R. L Himayeyi s.A N TR A L dan arayınız. 
• r··tün lnhisa ·ı UmuınA 

Müdürlüğünde • • 
Nümune ve ~artnamesine tevfikan aleni miinakasa i!e (10.~0')) 

metre yerli bez satın alınacaktır. Taliplerin ( 0 o7 1 - 2 ) teminat 
akçelerini hamilen ( 7 • 5 - 932 ) cumartesi gnnü saat 14 te Gala
tada Mubayaa Komisyonuna müracaatları. 

· Zafiyeti umumiye, iştihasızlık ve kuvvetsizlik 
faied ve tesiri görülen: 

Hulasası 
Kullanınız.. Her eczanede 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

4. cü keşide: 11 Mayıs 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: -
40.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 10.000 Liralık 
büyük ikramiyeler ve 20.000 
Liralık bir mükafat vardır. 

BAHRİSEFİT 
Felemenk Bankası 

IST ANBUL ŞUBESİ 
ldare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun sermayesi: 
25,000,000 F L. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 F L. 
İhtiyat al<çesi: 
3,250,000 F L. 

Calatada Karaköy palasta Telefon: Bey-
oğlu 3711·5 lstanbul tll.11 şubesi: 

"Merkeı Postanesi ittisalinde Allalemci 
han 11 Telefon : lst. 563 

Gülhane doğum ve kadın 
bastahkJarı mualHmi 

Hastalarını cuma::lan maada hetgün 

2 den 6 ya kadar Cağaloğlunda Yere· 

1 batan caddesinde Orhan Bey apartı• 

mana No. 3 te kabul ve tedavi eder. 
1 clefon : 2329-t 1"'lml 

·-----
Cilt ve zührevi hastahklar Mütehassısı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahn1an 
İstanbul emrazı zühreviye 

dispanseri Sertabibi 

• 

Bilumum banka muamelatı 

EMNiYET KASALARI ICARI 
Ankara caddesi ikdam Yurdu 1 

kaşısmda No. 1 ı 

PÖKRi 

Tıraş bıçaklarını 
H r yerde r yınız 

Dr. A. ŞAUL 
Dahiliye Mritehassısı 

Paı ırd.ı:ı mnad ı hi.'rgtin 1 - 4 Tel: 22174 
l3a!at Hızır çnuş !Hfatcfcn<ll sokak: 9 

Yapıncak 
ve Çavuş 

En iyi şarap yaptlan 

i'izümlerdendir. 

En :yı şarap 

Mürefte şarabıdır. 
B .ı şarab Galata Topçular 

No. 187 Mürefte şarap dopo

sundan tedarik edehilir.;iniz. 

B. Orf an idi. 
Mimar, J\llüteabhit 

Galata Büyük Millet h .. n No. 35 

--------

o 
~ Her sınıf işsizlere iş ve iJti

yenlere işçi verilir. 
lf- Emlak ııatıhr kiraya verilir 

ve akarat idare olunur. 
* ;, Ocağına ortak alınır. 

Sirkeci Ankara caddeel T. 2,3495 

------------·--
SELANıK BANKASI 

Tesis tarihi 1833 

. Sermayesi Tamamen 
tediye edilmiş 

30,000,000 Frank 
ldate Merkezi: Istanbul 
Türkiye deki şubeleri: 

UALA'fA. bTA:-l'BlJL, İZ~I!R 
:-;,\~ISCN, .\DANA. MER81N 

Yunanistandaki Şubeleri: 
SELANIK, AT1~A, KA \'ALA, PIRI·~ 

Bilumum banka muamelatı. Kredi 
mektupları. Her cins nakit üzerine 
hesap küşadı. Husu si kaııalar icarı, 

P ı 
Bir ~~ısırlı tarafından 

ır al! ta yüksek fiatle alınır. 
Fazla izahat için Yeşil-

ElmaS köy ( 69) a 9 - 12 ara· 
ı;ında tele'on ediniz. 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Rağıp 

Neşriyat Müdürü: Halil Lutfi 

Kullanmakla 
Kabildir. En 

Mükemmel Diı 
Macunudu•ı 

REİSLERi 
Her ay halinize göre, vasati olarak 50 ila 150 lira sarfediyorsunuz. 

Bu masraflarınız b:ıkkal, kasap, kunduracı, terzi, tuhafiyeci, doktor, 
eczacı, lokanta ve saireye taksim edilmektedir. 
A 'ac.ığınız mallara ve ziyarete edeceğin iz mağazalara göre değişen 

0 I 0 5 ila 20 iskonto temin eden 

H 
Şirketinden tedarik edecegtniz bir kart aayeıiııde masraflarınızdan tahmJnen 

yüzde on n 'spetinde tenzil edebilirslıı\z. Bir ıenellk olan bl! kartın flatl 13 l'radır. 

Takriben bin mağaza ismini zikreden kataloğumuzu isteyiniz 

HİZMET 
Galata, Voyvoda Han No. 3 

.. ANKARA'da ~ 

BU PA 
OTEL l 

Lozaıı P:ı.laiı oteli nıilstcciri Anadolu Hanına. na.klottikluriııdcn ıııoıkur otel 
ISTANBUL PALAS tesmiye odilnrok bu defa. yeniden yapılrrwkta. olan 
tcfri:?:tt hitmn hıılııwkta oldug-undan yoni bir ida.ro ile pek yakrnda. lokan
tasile lırr:ı.lım aı:ılacaktır. Esasen otol lıinası herkesçe ıoalum oldnğ1mdan 

Ji» fazla izaha.ta liizuın göriilmomiştir. 4-1 

!~ski YO yeni romatizma., alelumum lil:ıfsal ağrıları \o sinir rahatsızlık
larııırl:11ı ıııuztarip olup ta tamamen şifayap olınak istJyenlore 

1 mayıstan eylıil nihayetine kadar 

G Ö N E N Kaplıcalarını 
t:ıvsiycı f'clı rh. ~h·ddinin lctn.foti vıı suyunun tesiri ıjİfabalış:ısı ile mcş· 
htırdıır. n:ı~talnrın ve züvvarın ho' vakit geçirme! rini tcınincn o•~ ,_ 

:wa~lıklı parkı, gtizel çarşı~ı ve billıaS$:l siııeııı:ısı vardır. 
E:bahı btirahati caıni oteli ile ayrıca ikaıuethaııcleri ıncvcut ve iicrctlcri 

mutedildir. llergiin Bandırınay 1 otomobil ve otobiiR vardır. 

Gül 
Yapraklarının 

cazip ve göz 
kamaştırıcı . . 

rengını 

Simon Kremi pudrası 
ve sabununu muntazaman 
istimalile temin edebilirsi· 
niz ki bu suretle cildin te• 
mizlenmesini yumuşatması 
ve beslenmesi gibi:üç mak
sadın husulüne yardım eder. 

-~ 
(KREM SlMON) 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
Teıis Tarihi 1906 

Merkezi : Be r 1 in 

Türkiye Şubeleri: 

lsfanbul, lzmir 

Galata Tel: B. O. 247-248-984 

lstanbul ,, 244 J O 

Deposu ,, 23227 

Her nevı 

banka muamelatı 

Doğum ve kadın ha~talıkları 

mütehassrn 
DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarını TUrbe 
eski Hilaliahmer 
muayenehanesinde 
leden sonra kabul 
Telefon İat. 22622 

karşısında 

binasındaki 
hergün öğ· 
etmektedir. 

1 cf!r~o ~·rev~~~~~da-vibanesi Karaköy Börekçi fırını 

sırasında 34 

Muharriri : Andre Moruva 

İklimler 
M°ütereccimi : Haydar Rifat 

Yeni çıktı. Her kitapçıda 
bulunur. 

Çocuk baatalıklan mlitchaaaı., 

·or. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyoğlu Mektep sokak 

Telefon B. O• 2496 

Kulak, Boğaz, Burun Mütebaasııı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoğlu, Mektep ıokak 1 

Telefon : 2496 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada herğün (2,30-

5) İstanbul Divanyolunda No. 118 
Tel: 22398 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve İdrar Yolu 

Hastalıkhrı Mütehassısı 

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


