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" aponya Muvaffak Olursa Ie Mua -
hede Kalır, Ne De Cemiyeti Akvam!,, 

Pariı (Hususi) - Fransız Radikal Sosyalist 1 . , 
Fırkası reisi M. Heriyo Demokrat gazetesinde ıu . 
fay nı dikkat mütaleayı neşretmiştir : 

Çin, Cemiyeti Akvamın bir azasıdır. Bu sıfatla 
gerek Cemiyeti Akvamın esas nizamını vo gerek 
Kellog misakını ileri silrerek japonyadan oikiyett• 
bulunabilir. Filvaki Japon hükumetinin Kellog 
misakı hakf ında yakından tetkiki icap eden bir 
kaydı ihtirazisi vardır. Maamafih, Çin, 11 doku% 
devlet .. muahedesi denilen ve 1922 senesinde 
Vaşingtonta imzalanan bir muahedenin hima7esi 
altındadır. Bu muahede ile Akitler şu esası ka
rarlaştırmışlardır : 

1 - Çinin hakimiyet ve istiklAline riayet: 

l - Tam ve her türlü maniadan azade olarak 
müstakar ve tedbirleri miiessir bir devletin 
daima hakkı olan istifadeleri temin imklnını Çin'e 
bahşetmek; 

J - Her hangi bir bak ve hususi imtiyaz 
aramak için Çindeki hususi vaziyetten istifadeye 
kalkışmamak. 

Bundan daha fazla ne isteniyor? Bu muahedeyi 
İmzahyan 9 devlet Amerika, Belçika, İngilte
re, Çin, Fransa, ftalya, Felemenk Portekiz ve 
Japonyadır. 

Bu slltunlar müsait olmadığı için başka bir 
zaman tamamhya cağım bu hülisadan, Uzak Şark-

( Devamı 8 inci 1ayfada) 

Şanılıagın Şapeg malıalleıit1d•kl •okalc 
muharebelerinden bir safha 

[Bu reaml, blr lnıllts , .. ıamı yapmıthr,) 
·======:-....,.--==-----=-=============----=z::.-mm--mc==:• 

~ "ker Değil, Altın Bugün 
Havaya 

Ticareti Yapılıyor 
Perşembe gtınn bir ıeker tüccarı ile konuştuk. Bu zat bize dedi 

ki : Efendiler, ben doğru sözlü bir adamım. Bugün kazanıyorum. 
"Me nuoum. Hatta okadar kazanıyorum ki şimdiye kadar şeker tica
retinden bu kadar fazla kazanmamıştım, Fakat ne yapayım ki bu 
ka nç halkın sırtından oluyor ve içim rahat etmiyor. Ortaya ablan 
ve bir hakikat imiş gibi söylenen rakamlar uydurmadır, yalandır. 
Biz tüccarlar, muayyen fiatleri takibe mecburuz ve kendiliğimizden 
fio.t koyamayız l.. Son Posta: Bu tacir, sırasında ismini de ortaya 
atabileceğimiz bir zattir, teker ticareti yapanlann ileri gelenlerinden
dir. Bu za~in iddiasına karşı ne söylenecektir? Bekliyoruz. 

alk Evleri Dün 
simi Küşat 

üyük 
dildi 

I.Jünkl mua~am"tişat-merasiminden bir kö~ 
Dün memleketin her tarafındaki ( Halk Evleri ) büytlk tezaburat 

Ve merasimi açılmışbr. Bu meyanda lstanbul Hal vi binlerce bal
kın iştirakile küşat edilmiş, muazzam merasim yapılmıştır. İstanbul 
Halk Evinin idişat merasiminde Başvekil Paşa da hazır bal.unmuı 
ve gençliği te'Şçi et~. Halk tarafından ke · evi &ibi ilare edi
lecek olan Halk Evleri dünden itibaren aal\r,ete mif oluyor. 
Bntuıı a kin ve bilhassa gençliğin Halle Evle!'ile çok yakından ali· 
kada s.. kendisi • • en büyUk gaye dır 

Cemre Düştü 
Maalesef havalar dllzelemedi. 

Bugiln de hava kapalı olacak ve 
kar yağacaktır. Fakat ıunu da 
haber verelim ki eski takvime 
göre bugün ıubatın yedisidir. 
Yani bugün eski takvimin ilk 
cemre gOnüdUr. Malumdur ki 
birinci cemre havaya diişer. 
Eski tecrübeli itikada göre 
birinci cemre havayı ısıtır. Fakat 
görülüyor ki buglin hava buz 
gibidir ve güneşten eser yoktur. 

Anadoludan gelen en son 
haberler, memleketin birçok 
yerlerinde tiddetli kar fırtınaları 
hüküm !ınrdUğU merkezindedir. 

Trakyada kar fırtınaıı çok 
müthiş olduğu için dün ekspres 
yarıyoldan geri dönmUştür. 

Başvekil 
Ankara da 

Birkaç gilndenberi şehrimizde 
bulunan Başvekil İsmet Paıa dUn 
akşam treoile Ankaraya hareket 
etmiştir. Başvekil Paşa istasyon· 
da merasimle teşyi edilmiştir. 

Kral Alfons 
Sabık ispanya Kralı 

Şehriınize Geliyor 
Sabık ispanya Kralı on üçiln· 

en Alfons'un F ransadan Mısıra 
bir seyahat tertip ettiğini evvel
ce bildirmiştik. Haber verildiğine 
g8re sabık Kral hafta içinde 
ıehrimize gelecek, birkaç gün 
kalacaktır. 

Türk Başpehlivanı 
Meydan Okuyor 

K&ra Ali Diyor Ki: Beni Yenmek İsti· 
yenlerle Kurban Bayramında Buluşalım 

Geçenlerde bir sabah gazete
si Çoban Mehmedin Kara Ali 
pehlivanı yendiği hakkında bir 
haber neşretti. Türkiye Başpeh
livanı Kara Ali, Bandırma mu
habir.imize müracaatla bu haberin 
aslı ve esası olmadığım söylemlt 
ve rakiplerine meydan okumuı
tur. Başpehlivan Kara Ali şunla
n söylemektedir : 

"- Ben Ankaradaki Hlmayel 
Etfal güreşlerinde, ytlreksizlik 
gösteren çoban Mehmet pehli· 
vanla o tarihtcnberi resmi ve 
hususi mahiyette hiçbir güreş 
yapmadım. Haliç idman KlG
bOnden Cemal Beyin, klnbe gir
mekliğim hakkındaki teklifine 

itizar etmiştim. Antrenör "Her 
Peter,, in nezareti albnda bazı 
amatarler, bu meyanda çoban 
Mehmet de alafranga güreş tec-

rilbeleri yapıyorlardı. Teklifleri 1 
nzerine bu idmana iştirak ettim. 

( Devamı 11 inci sayfada ) 

Tiirkig• Baıpelılloanı 
Kara Ali 

• 
rı iri · oğ ran 1 

Kanlı Vak•a 

• 
1 

Kelegra, (Husuıi) - Kuyullu köyünde vukaa gelen bir cinayeti 
geçen gün bildirmiştim. Bunun doğurduğu ikind faciaya geçmeden 
evvel kısa bir hulAsa yapmak faydalıdır: Kuyullu k5yiinde bir dilğnn 

oluyor. Bu köyden Hasan Ağanın evine Safi atlı bir kadın misafir 
geliyor. Emin isminde birisi, bir akrabası ile evlendikten sonra aynl
dığı için bu kadına kin besliyor. Hasan Ağadan kadını evden koY
masını istiyor. Arzusunu yerine getirtemeyince de gece kapıyı zorla
yor. Kargaşalıkta vuruluyor ve alüyor. 

( Devamı 8 loel Hyfada J 

...--.r=---...... -==------====--=--=-=----=----=-----------------------

1 Para Kazanma Usulleri 1 

Dilenci - Siz benim halime bakmayın, ben vaktilc bir kitap 

yazmış adamım. ııPara kazanmanın kırk beş yolu,, isminde bir eaer. 

Yolcu - O yolları biliyorsun da neden dileniyorsun 1 

Dilenci - Beyim, işte o yolla daa birincisi dilenmek.. 



2 SaYfa 

Halkın Sesi 

lhlikir Ve Vur 
Abalıya 

11.tlkb, ortalıkta tf ddetle hl
idi• drlyor •• lhtfklr ml•
tehlik 11nıfın . .ıe1Mne ola7or. 
ç .. w ıa • ...ı.a sa••IMI-. 
l.a zammı •ar abah1a kaW
llodea olarak alıcıdan pkan
'°'• Db bu ...... Mtl• ,a. 
rDttlll•Cl• hir .._ halk •iae 
tualan alJyledlı 

Necmi Beı (Şehaa4eMfı pelte __._. 
......... 7) 

- HuleteD relen ...... 
kartı tahdit tedbiri almak bayati 
,. mal Wr zararetti. Batla .uı.tler 
ecnebi mallarına kapılarını kapa-
mııken biz bu kapıyı arkasına 
kadar açık tatamaıdak. H•lctmet 
.. karan alark• dotvacatı ........._.ele dlflnerek der-
.W bir ... ·ı ihtlklr kamu 
J•pb. Ba laayaU ....ıec1. İltİ-
.. d.,. kalla .. alar IPa •far ce
salar koyda. Halk lalk6...tiDe 
J'lllatu bir illabetle de halka Ye 
tlearet .............. U.tikar , •• 

elan dftal Mlddeiamumilite 
ber Yermelerlai emretti. Nilaa-

tel mum akdllmeller bıfladı. 
Gazeteler ........ ...., ,an ihti-
klrdu baUettiler. Fakat ruibi 
.. ki aaalakemelerimbe bir tek 
•ahtekir bile verilmedi. Obalde 
1• pzetıl• ,..ı.. JUIJorlar da 
0.tiklr JoJdar ftJMul halk Ye 
ticaret ... arlen vuifeluini 
J&PIDIJOrlar. .,, 

•. , = .. .,....,... 'it 
- Tabdltten 10ara Uatlklr 

~adı. Bu muhakkak. ffte teker 
.._ kahve fiatleri meydaoda. Ok-
aı ... (105) kuruşa •tılan kahve 
buglbı 165 braf. Sandığı (38) e 
..nı .. teker (43) liraya çıktı. 
Bir._ muhtekirin cam sakıım... 
·~~n .... h.at_...p&.. 
maddelerinde f,iJe hiçbir f evka-
lidelik yokken f~ para ver
miye mecbur QlUJqr, Ben \u 
buausta kab.ı..ti ••mtlde 
buluyorum. Kanun bize tiklyet 
hakkı Yerdiği halde bir hep 
(Nemellzaml) fclaefeaiaiD u)'Uftu
ram aykuundaym. 

• ...... c.llleltla e. ( ..,_t Sefuata ') 
- Btttnn kanunlanmız medeni 

rlftlall, IMnlljlni iclralc etmlt 
Wr halk kltlal• tire . Japal
mıfbr· Ko11~jaa karanıaclu 
ıoara cıkanlan Menı bıtiklr Ka
.... da ...,... u-ur1anam ft 

lfçilerimiz fedakarlık yaparak 
buhran Vergisi veriyor. Ma., Ye 
lcretlerl bu ıuretle azaldığı hal
ele zaruri ihtlyaçlanaı tatmin için 
.. mdl enelldnden fazla para 
•ermiye mecbur ota,orlar. Ben 
dh odun ahyordum. Okkuım 
(3,5) k•Btt•• ~etti. 

karu m• odunaaua azami 
tekisi .f,5 lir.,a labbrkeıı 11r1ık· 
lam odunun ( 'IOO ) lmnııa satıl
..... balla ihtiklrdı. H~men 
eclıatdı• par9)'1 verirken fahu'a 

SON POSTA 

D BİLi BABI LI 
B İ R Ş İ K A YE T J Odun Ve ~ömür { ÇORAP Ç 1 l 1 K 

J 

Fiatlen.. 1 
Yerli Çimentolar Belediye Mllettlfleri A.t- IStanbultla •• 
Palıalı Mı leri Tespit Ettiler Çorap Sanagıı 
Satılıyor? Be1ecıı,. lktuat Mndllrhlil inkişaf Ediyor 

oda ve k .. Dr fiatlerile 7alan
daa aJlkadar olmaktadır. Bele
di,e murakıpleri od• ve kim• 
fiatl..ml tMpit ebajtferdir. Ka,
makamJar İle bu tespit edilen 
fiattea fala •tanlar hakkmcla 
yeni İhtikb kanununun tatbila 
için faaliyete ıepnlflerdir. Bu 
sebepledir" ki tebriıa az odun ve 
kamer atoku buJundaiu Ye ha· 
valana .otak ıittiii laalde fiat· 
lerde bir yGluelif 16rtılmemlftlr. 
Belediye maralaplerinin teapit 
ettiklerine g6re kuru meşe oda
DUDUD plriai ( 4SO) Ye Alemdafl 
odunlan (350) kuruttur. iyi ka
milrDn toptan fiati (6,5) ve pera

Haber aldıiımıza g6re IOD 
umanlarda yerli çimentoı .. 
pahalı •blchit baklanda fik&
yetler yapılmıtbr. Bu tiklyetler 
hilb1111 IMr lus.111 .Ulyetı. ta
rafından lktısat VekAJetiae ml-
racut edilmek _..tile il.t ıl
rlllmilftiir. 

BUDUD &zerine lktısat V ekl
Jeti §ehrimizdeki alakadar daire-
lere, çimeotolana maliyet fıatla
nıun tespit edilmesini bilc:lirmit
tlr. Bunun Ozerine mevcut ,j • 
mento şirketlerinin teftiı edilme
sine başlan1l1JJfbr. . 

400 Bin Lira 
Tasfiye Edilen Bankaya 
Bu Kadar Para Yabnlmış 

T ediyabnı tatil ederek tufi
yesine karar verilen Ticaret Ye 

Sanayi Bankuanda, alAkadar mtı
fettif ler tarafından tetkikata ai· 
ritiJdipi evvelce bildirmiftik. 
Yapılan tetkikata ıöro bu ban
kaya halk tarafından yabnlan 
paranm yekOnu dört yüz bin 
lira kadardır. 

Haber aldığımıza nazaran lk
bsat VekAJeti, bu mevduabn 
tekrar sahiplerine iadesini temin 
için tedbirler almak tızeredir. 

Yeni Kadrolar 
Ecıı~bi Mekteplere Yeni 
M.Ulimler Tayin Edildi 

Ecnebi ve ekalliyet mekteple
n.deld mlnhal mulllmlilder için 
Maarif Mldllriyetl bir kadro 
PPIDllt . tudik edilmek lıere 
Maarif Veklletiae g6ndermipir. 
Bir kı11m mlbıhal daha Yardır. 
Bunlar için de yakında ayn bir 
lraclro yapılacak ve Vekllete gln· 
derilec:eldir. 

istedim. Adam şaşırdı. Bana 
derhal fatura yerine çeki bqma 
( 2 ) lira iade etti. Kanunun tid
detini biliyordu. işte bepİl•iz 
b8yle yaparsak ibtikAr filin kal
maz. Hep kabahat bizde. 

Müşkillpesentlerio 

TIRAŞ BIÇAÔI 
yalnız: 

IOND - EXTRA'dır. 

kende (7) k1lnlftur. 

lngilizca MU terci mli ği 
Milli Mildafaa HaYa Mn.te

tarlıjı için bir lngilizce milterclm 
alınmasına karar verilmiıtir. Ma-
8f olarak ayda 100 ile 1 50 lira 
aruıada teabit edilmiıti 

Bir Kadın 
Evinde Esrarkeşlere Kabak 

Çektirirken Yakalandı 
Be7azıtta oturan Makbule 

isminde bir kadının, odama 
beki.- m_...leri toplır•ak ......, 
lçirditfnf haber alan zabita me
murlan ansazın Makbulenin evİllİ 
aramışlardır. Makbule ( kabak ) 
ile birkaç serseriye eeur içirir
ken cürmü mefhut halinde ya
kalanlDlf. 

Kaçak iskambil KAftıdı 
Kumkapule oturu Haydar 

iamiode bir kaçakçı kaçak illr•m· 
bil kAjıdı utarken yakalanDUfbr. 

Ava Giderken 
Bir Avcı Kalp Sektesinden 

Düşüp Ölüverdi 
Beykozda oturan Hakkı Bey 

isminde bir zat arkadatlan Adil 
ve Haydar Beylerle ava çıkmışlar 
Beykoz çayınndan geçerlerken 
Cemilin kahvesine Jirerek dinlen· 
miye karar vermişlerdir. Kahvede 
otururken Hakkı Beyin tlzerine 
fenalık gelmit ve birkaç dakika 
ıonra kalp sektesinden 6lm8şt&r. 

Yapılan tetkikata g6re, IOn 
aeaelcr zarfında tehrimiıcle SC-P 
....,a oıdukça inJdpf etmifdr. 
Bagtın ıehrimizde evlerde itliyeo 
~orap makinelerinin adedi iki 
binden fulad1r. Y alnıy bu makine 
)erden senede 9 milyon çift ço
rap iatihaal edilmektedir. Aynca 
otomatik makinelerde de bir ba
~k milyon çift çorap imal edil
cliil tespit olunmUJtur. Şu lıalde 
reçen aene ıehrimizde on buçuk 
milyon çift çorap yapıldıjl ko
layca anlaplabilir. 

Yeni Fabrikalar 
Bir Macar Mühendisi Mo

tör Fabrikası Açacak 
Ayn iki Bulgar rrupu, la

tanbulda bir çorap, ve trikotaj 
fabrikaaa açmak için hazırlıklara 
bqladığı gibi bir Macar Mlhea
dW de lstanbulda aauyide mO.
tamel küç&k motörler fabrikua 
açmak için ağrqmıya batl•""fbr· 

e;r Eve Taarruz 
Yusuf, Ômer ve diğer Ymaf 

Taksimde Madam Talmbinin eYi· 
• taarruz ederek camlan lar
IDlflar yakalanmışlardır. 

Yalova Türküsü 
Bu hk Operete Çok 
Rağbet Gösterirdi 

Halkın eğlenceli •erlere fh
terdiğl ratbetin derecesini anla
mak için, Darnlbedayiin ilk ola
rak t~msil et:ı: ( Yalova Tllr
ldla& ) ismlnd opereti • hqta 
~enbiliriz. 

Y alon Tirkiilü IMa meVlimcle 
DarOlbedayide ta-.• 22 CW. 
temsil e:dilmit •• ( UMOO ) lira 
baulat ıetirmiştir. Kısa bir mtld
det zarfmda bu kadar fazla ~ 
sil edilen ve bu derece b•wJat 
yapan başka bir eaer yoktur. 

Haber alcLjumza 16r~ bu eaer 
,.Juada tckrV .. bneye kou•k 
ve l>erillJedayi tatil ..u.ı~· 
lıact.r te.-ı edilecektir. 

DarUlflnun Ragoru 
DvGlfia..o -.ıilteb .. •• M. ..... 

tetkikabnı bitirmittir. Vakıada J .. iç
reye sridecek, orada raporunu baa.ır
h1aealc .... mart~- tekrar -... 
ya ıelec:ektlr. 

Da,olflın- .ll•w yana ....... .. 
rak lta:ıu ................ . 

Günün 

Merhumun Cenazesi 
keri Merasimle Defne 

1 
lrtiı.ıini ıYWlki gtin bildi 

Alil lllltolwit F•rik Nured 
P--. c .. ...ı din Kadıkö 
r.vlnden k-ıclınlarak Kara 
tılmette hazırlanan metf • 
...llmlftDr. 

Ceııe meruimiae, sil 
aMhm asker mllfrezelerile, K 
ordu Kumandanı Şlkril N 
F ... Kmnaac:lam lnhtB, 
Karabeklr Paşalar ve merhum 
.... silAh arkadqlan ifti 
etm5r'rrdir. • 

Adliye Kanınları 
Anlluadaa bildlrilditiıae f ' 

Ac1111e Vek&letl avukatlık Ye haki 
His •akkında yeni kanunlar hazı 
.-..,. Bu l&rillalara triire a 
kadak n h&ldmlik ayrı ayn mesl 
Jer olaealr, oa sene aıllddetle 
-..leklerde çalışmak meeburi 
kODalacakbr. Avukatlık atajım11 
avukat yanında yapılması halrlnD 
ku...tli bir cereyan vudu. 

Türkiye - Irak İka 
met Mukavelesi 

TlrlUye ile Irak aruında 
lka•et mta1'• •ele•i imza eclilmlt 
Mabnle mucibinhe her iki m 
kel t.•aa Ye tirketlerlle diter 81 
leket arazisinde tatbik edilecek i 
met tutlara•a, .. u ve kaul ..ı 
yet llabiJ olduj'U halde bllu• 
adli muelelerde Tilrkiye &aka 
Irak Tilrldyeye en ziyade mDHad 
.... ar memlekete mname1eyl ayn 
.. ••ı••aektir. 

Mabvele tudtkinclen ltlharea 
bet fln ıonra meriyete ılrecektlr. 

ÇUrUk Ayakkabı 
A,.llibıcılar Cemiyeti çlrük 

fna ayakkaltı yapanlarla mOcadel 
,. ...._ .-.ast.ffir. Şimdiye kadar 
ı.. JUAlllH tekilde imal . ola 
blrpk ayakkabılar imha edilmittfr. 

u,akta Zelzele 
Dna sabah Uşakta hafif bir 

-'-le ol.IUfhu'. Zayiat yoktur. 
Bir Gazeteci MahkOm 

.M111ada "1san ( Yeni Adana ) 
ıuetell aallilal Ahmet Rem&i 8ef 
balla ka11t1Dlar a1e,Jlalne teıvlk cll-
mk .. • 1 ay aftr ... ,.. ft 153 .. 
.... eesay• mahlc6m eclllmJttfr. 

Türkiye - Iran 
lı Bankası Umum Müdü· 

rünün Yeni Beyanab 
lra.tla 7apbll tetkffc •yahatlr 

da a•det eden C, Bankan Uma• 
llldlrt Celil ley f11 be1an.tta ,_. ...... ". - ..... n. ticul ...... ~ .... 
bldm aleyhimize inkişaf ttmı,tır. 
E.Wcıe lruta derec;• altıuı ı& 8... ·-~..... ... ·~ldlr· 
iki cle•let araıındaki ticareti inkif&f 
ettirmek Jpa btanbulda Jranhlarl• 
... _.. flrketler ,..... .. lbı_.,, 
T•W• 4e lılr 8nnl;n -cma11 • 

I 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Bir Kavga 

l: Komıu - ff..-.. 8eJ, dlla ~ 1 a: Koıııau ..._ Ş.ç .. ça, baş başa 1 3: Komp - Bundan aonra karım 1 4; K.,... - Qilede11 10111'& da Mil 
ı..m.ıa arfUIU& açaldı. bvaa ettik, aonra bar&ftık. &j'leye kadar latedtğini ıapacak. kanmaa latecltlnl yapacajım. Haan Be1' 

Huan Be, - Ya &ileden aonra? 



Her gün 
lhtikarla 
Mücadeleyi 
Biz Yapacaıı:z I 

Son sGnlerde, hemen btıtiln 
matbuatın birçok efya fiatlerile 
beraber gıda maddeleri llıcrinde 
de ihtikar yapddığından ıiklyet 
ettiklerine şahit oluyoruL Mat
buat, hldiselerin ifade obua 
oldujuna göre hllkimetin ceza 
mUeyyidesi ile takip olunmuım 
İltediii bal, fimdi bir vakıa ol
muttur. 

Fakat bu takibin yapılabil
mesi, buı şartlann tahakkukuna 
bağladır. Büyük Millet Meclisinin 
ihtikarla miicadele etmek üzere 
alikadarların eline emanet ettiği 
kanunun tatbiki bazı merasimin 
yapılmasından sonradır ki müm-
kün olunabilecektir. BUtÜD bir 
cemiyet blnyesini allkadar eden 
bu meselede, en ml\him vazife 
yiae halka d8ftlyor, demektir. De
nilebilir ki Bllyllk Millet Meclisinin 

timdiyo kadar çıkardığı kanunların 
tatbikinde halka en geniş "mü
dafaai nefı,, hakkını veren ka
nun, Men'i ibtiklr kanunu olmut
tur. 

Halk, bir malı aldığı zaman 
Mdabldıiana kani oluna dükkla 
sahibinden bir fatura isteyecek· 
tir. Bu, onun urib hakkıdır. Fa
kat fatura istiyebilmek için alıt. 
Yeriı mikdannın beş lirayı bulma-
11 )lzımclır. Faturayı alan kimıe, 
bununla COmhuriyet Mtıddeiumu
miliğine mlracaat edecek, Clim
lıuriyet MOddeiamamiliği bu ti· 
klyeti, ehli bibreye sevkede
cek ve çıkacak karara göre ha
reket edecektir. Ehli bibrenin 
kararı ibtiklr olduğunu tcsbit 
ediyorsa, iddia makamı bu tiki
yeti mahkemeye sevketmekle 
mükelleftir. Menfi ise, kendi ka
naatine g&e hareket edecek ve 
mahkemeye verip vermemekte 
nıuhtar bulunacaktır. 

Şu bale göre fert, cari 
hayabnda ibtiklra karşı ken
disini mlıdafaa edebilecek keskin 
bir sillbla techiz edilmif tir. Bu 
•ilAhı kullanmıyanlar, kendi hak· 
lerından kendileri feragat etmiş
ler demektir. Bu mllnuebeUe 
lıatuıma gelen bir vak'ayı kay
dedeyim: 

Harf inkılAbı münasebetile 
Kadıkly ıu ıirketi, abonelerin 
k~pılaruıda asılı duran beyaz 
•ıne &zerine yazılmıı mukavele 
llumara levhalannı detiftirpıiye 
teı, bbtıa etmif, abonelerden 
( acl) ar kuruı istemitti. 

d O ~man Kadıköy ve Oskli-
&rdaki Elmab suyu abonelerinin 

•tedi yedi bin kadardı. Belediye 
Ş rketler Komiserliğine miiracaat 
etf b ıaa ve bu masrafın firketle 
~ OQedea hangisine ait olmak 
hınııeldiğini sordum. Komiserlik 
llleseleyi tetkikle mef gul olduiu
:u liyle;li ve tetkikat neticesine 

adar da 30 kuruşu tevkif etmemi 
~~•ıiye etti. Halbuki ıirket söı 
inleaıiyor, au taksitini bu ( 30 ) 

~u~tla beraber alabileceğini, 
edıyenin iki kısma ayrılmasına 

lbuvafakat edemiyeceğinde ısrar 
:diyor ve beni evimin ıuyunu 
~esmekle tehdit ediyordu. Ko

llııserlitm tetkiki uzadı. Şirket te 
llibayet tehdidini }"erine ıeti-
rerek ıuyumu ke~ti, Fakat 
beıı Kltibi adil vasıtasile 

(D •n• 11 iaci nyfada ) 

Son Postanın Resimli Makalesi * irade Ve itiyat lf-

1 - insanlar, en kolay iti
yatlarının esaretine diişerler. 

2 - Sirara içmek, alkole ahı· 
ma'<, fena ıeylere meyletmek hep 
bu e1aretin birer teıahürüdilr. 

3 - irade, herıeyln Gıtündedir. 
iradesi olduğunu iddia edenler itiyat 
esaretini tanımazlar. 

• 
TELGRAF HABERLER/ 

Bıçak Kemiğe Dayandı! 
. . 

Çinliler, Japon Tehdidine Rağmen Mu-
kavemet Kararından Vazgeçİniyorlar 

Londra, 20 ( D. Hususi ) - Şang- 1 
haydan bildirilen en son telgraflar, 
kanlı muharebenin önüne geçmek için 
yapılan teşebbüslerin neticesiz kaldı-
. ğını müttefikan bildirmektedir. Japon 
ultimatomunun kuru bir tehditten başka 
bir şey olmadığını beyan eden Çin aske
ri ümerası, sonuna kadar mukavemet 
hususunda kat'i bir karar vermişlerdir. 

Kumandan ( Çaytink Kay ) beya
natta bulunarak, Japon taarruzu karşı
sında her türlü müdafaa kabiliyetini 
haiz bir ordu ile çıkılacağını, Çinlilerin 
Japon istila ve tahakkümüne boyun 
eğmesinin arbk imkansız bir mesele 
olduğunu kat'i bir ifade ile söylemiştir. 

Şiddetli bir Japon taarruzuna her 
dakika heyecanla intizar edilmektedir. 

Çinin Müthiş Bir İntikam 
• 
için Hazırlandığı Anlaşılıyor 

Cenevre, 20 (A. A.)- Cemi
yeti Akvam meclisinin müzake
releri esnasında Çin murahhası 
vaziyeti izah ve meclisten bil
hassa kan dökülmesini meıı için 
tedbirler ittihaz eylemesini talep 
etmiştir. 

Japon murahhasi, Japonyanın 
mnfritlerden içtinap için her tür-

Kahrolsun! 
Fransada Talebe Nüma

yişleri Devam Ediyor 
Paris, 19 ( A.A ) - Hukuk 

ve bbbiye mektepleri talebeleri 
uat 11, 10 da yeniden iyan 
mecliıi 6n0nde nümayif yapmaya 
teşebbnı etmİf)er, fakat polia 
kuvvetlerine mOsadif olmUflardır. 
Saat 11,30 da hukuk talebesi 
kendi mekteplerinin kapısı ön6n
de toplanarak " Kahrolsun Ayan 
Meclisi " diye bağınnıtlar ve po
lislere karıı yumurta ve domates 
fırlattıktan aonra dağılmıılardır. 
Polia, 1 O talebeyi tevkif etmit

tir. 

in gayreti sarfeylemif olduğunu 
iddia ~tmiftir. 

Çin murahhasının, Çinin teı
kilAtsız ve infisah etmiş olduğuna 
dair serdedilen iddiaları reddeden 
cevabını mllteakip M. Pol Bon
kur. Ezcllmle Japonyanın misakın 
IOuncu maddesine riayet edeceği-

Fransada 
Siyasi Buhran 
Halledilemiyor 

Paris, 20 (Husul) - M. Pen
l3Yenin kabineyi teşkil huauaunda 
mllfkülita uğradığı anlqalmak· 
tadır.Mumailey Hariciye Nezaretini 
M. Pol Bonkura ve Nafıa Neza
retini de M. Lavala tavsiye 
etmiştir. 

Fakat M. Lava) Hariciye na-
zırlığında lll'ar etmektedir. M. 
T ardiy6 kabineye nezaretaiz na
zır olarak pmeyi teklif etmiştir. 

M. Peal6venin radikallerle iti
laf edemediği öğre.ektedir. En 
kuvvetli tahminler M. Pen16venin 
kabine te,kiline muvaffak olamı· 
yacağı merkezindedir. 

İSTER iNAN, /STER 

ni beyan etmİf olduğunu, fakat 
Çinin, Japonyanm tahliyeye karar 
vermiş olduğu araziyi cesetlerle 
doldurmak ıuretile japonyanın 

gastermek istediği hüsnn niyetle 
feragat arasında mütlıif bir tezat 
olup olmadığını sormakta bulun
duğunu bildirmiştir. 

Mali Komisyon 
lkbsat Ve inhisar Vekil

lerini De Dinledi 
Ankara, 19 - Mali Komia

yon tetkikabna devam etmekte
dir. Komisyon hentız eaaslı faa
liyet safhasına geçmemiştir. Ko-
misyon, Maliye Vekilinden 
•onra lkbsat Vekili Mu-
tafa Şeref ve Gimrtlkler ve 
inhisarlar Vekili Rana BeyJeride 
dinlenmiftir. Komisyon, bir iki 
gGne kadar faaliyete geçecektir. 

Yeni Irak Sefiri 
Irak hOkOmetlal11 Jenl Ankara 

ıeflrl Emir leydin gelecek eamarte .. 
rGnG t•hrlmlae gelecetl laaher alın• 
maktadır. Sefiri kartılamak Ozen 
Irak bClkOmettnln Ankara ma•lahat
rfl1ar1 dün ıebrlmlze ••lmlftlr. 

iNANMA! 
Geçende Aakarada tütiln lr onrreıl toplancll. Şe

hlrlmısde bulunan ihracat ofiıl, bu lconırey• glclerkea 
aıçok haı.rhklı gitmit olmak için rakam toplamak 
l•temİf. Bu makıatla TiltGo lnhlıar ldare1ioe müra• 
caat etmlf. lnbiıar ldareıl, de\'letin eararuu barice 

lfta memna oldufuDu ı8yllyerek, b9 rakamlan yer
memifo 

Bunun lıerine ihracat oft-. bir •lclclet l.tanbalda 
lntitar etmlt buluaaa Tltla Mecmauanclan bir takım 
rakamlar çıkar••• .. kon1rr•1• bu rakamlarla ritmi,. 

Sözün Kısası 

Bir 
Sonradan 
Görme '---------P. S. 

Burhan Cahit Be7, Milliyet 
gazetesinde, beni ve [fref Şefiil 
ima ederek bir ıeyler yazmıtı 
Karagöz ve Köroğlu ıazetele
rande, kendini bildi bileli, halka 
tazeliye tazeliye okutmaktan bık· 
madığı Nureddin Hoca fıkrala
rile, yeniden espri yapmıya çal .. 
ııyor. Bu zavallılığı lstibıde fazla 
dunnıyahm da neticeye bakalım: 
Ben bu iften (Yani kıyafet ve 
zarafetten) anlamaZ11Uf1m, çizme
den yukan çıkmamalı imişim. 

* Taşı gediğine koyalım. 
Burhan Bey bir sonradan 

görmedir. 
Bütün sonradan görmeler gibi 

içine girmiye canatbğı monden 
hayabn zevahiri karşısında, hay• 
ranlığıııdan apaşıp kalmıtbr; ma
hiyetine İJİCe n&fm etmesin• 
imkln olmıyan ba hayattan 6jre
nebildiii ıeJler, çatra patra bil
diği ecnebi liaanile mlHenuip 
kelimelerdir: Fayvoldukti, ıolf, 
tenia, kordon ruj, pllj, tedanaan. 
falan. Y azcbğl kitaplar bu keli
melerle dolu imiı. Bilmem. Fakat 
makaleleri bu huamta bana bir 
fikir Yermek için klfi.. Ruhça 
uil bir adam, alelAde içki, 
elbiae veya oto111obil markalarını 
aıralamaktan utanır; bu hicap, 
yalnız, Burhan Cabit Bey gibi
lerde yoktur. • Burhan Cabit Bey bir sonra-
dan g&rmedir. 

Bntnn sonradan g6rmeler gi-
bi, çocuklujunda ve ilk gençli
ğinde kazanamadığı itiyatlan, 
sonradan elde elmiye çalışma· 
ma kBç&ldDğllne dUpıOftilr. 
Çlnld, babua, Babı Meşihat 
memurlarından bir tcYhlir ve 
son zamanlara kadar, Burhan 
Cahit Bey, rahmetli babasıradan 
kalau bir kayyum maqı alllllfbr. 
Naim sesleri, hacıyağl kokulan 
arasında Ye posteki O.titnde yeti-
ıen bir şeyh oğluna sitem edebil• 
ceğimiı hiçbir ıey yoktur; fakat, 
parmağının kınası o.tüne yaphr
dığa menikür ve gecelik takke
sinin üstüne geçirdiği silendr 
şapka ile karşımıza geçip te 
bize .. mondanite" deni vermiye 
kalkmaual • Batında Karagizla lfgırlağı, 
ayağında K6roğlunan poturu, 
belinde rahmetli babasının kuşağı 
ve 6ıtünde de bir aimokin ceketi 
taııyan bu asri ibif, haftalık 
avam gazetelerinde ekmeiial 
kazanmak için soytarllik edebllir. 
fakat bu numaralarile bid ıGl
dOnniye bUe muvaffak olama-
dıtını ıMSylenem, k•cliai hak
kındaki ba menfi tellkkimi, 
laa~ikate la.._etime baiıflasan. 

Hapishaneden 
Firar Eden 
Mahkumlar 

Akfebir, 20 ( Huauıl ) -
Şehrimlıde bir firar hadisesi 
olmuttur• Mahpuslardan bazılan 
hapishanenin damım delerek 
kaçmıya teşebbüs etmişlerdir. 
Nöbetçi jandarma Esat Efendi 
mllteyakkıı davranarak kaçaklar-
dan kel Kadir isminde bir katili 
öldUrerek yakalamlf, fakat on 
beı seneye mahktm Ali kaç
mıfhr. Bir mahkGm daha firar 
halindedir. Diğerleri yakalanmıt
tır. Janc:larmalar firarileri yaka-

iSTER iNAN. iSTER iNANMA! 

iL..---------~------------------------~ı 
lamak için •kı bir IUl'ette talô
be ıeçmiflerdir. 



Nüfus Meselesi MEMLEKET HABERLERi lktısat 

Ceza Muhakemeleri 

Usulll Kanunu 

Vasfi Raşit 
Bu kıymettar eserin ikind 

cildi çıkmıştır. Bu cilt le birind 
cilt ıibi yirmi formadan mü· 
rekkeptir ve fiati daha ucu,. 
dur. Eser ince kiğıda basıldı· 
ğmdan hacmi de küçülmüştür. 

Fiati ( 200 ) ku uştur. 
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( Siyaset Alemi I! · BAai·cı BABEBLBB 
Fransada 

Kabine Meselesi 
Alevlendi 

Paris, 19 - Fransız Radikal 
Sosyalist Fırkasının parlamento 
frupu, yeni kabineyi teıkile 

memur edilen M. Penlöve aley· 
hinde demokrat cnmhuriyetçi 
ittibadından hakaretamiz olduğu 
kanaatinde bulunduğu kararını 
protesto eden bir tebliğ neıret• 

miştir. 

Diğer taraftan M. Penlö't'e 
Jeni kabineyi teşkil hususunda 
Ye fuılalı bir surette mÜfavere-

Fraıuu lca1'lnf!sinl teşkil• 
... m.,,. iti. PenlÖH 

lerine devam etmektedir. M. 
Penl6ve Dahiliye nezaretini ken· 

dm alacağını ıöyledigi iç.in sabık 
Baı•ekil M. LavaJ sabık Harbiye 
Dazut M. T ardiy6 ve sabık Da
hiliye nazın M. Reyno kendi 
lerbeatii hareketlerini iktisap 
etmit olduklannı bildirmişlerdir. 

ÇUnld bu zevat, mensup olduk-
1 lan ekseriyet grupu namına Da· 
lailiye aazırhpı kendileri iate
mekte idiler. 

CDmhuriyetçiler n demok· 
ıatlana M. Penlöve hakkında 
ftl'dikleri karar, bu zatin Oç 

seneden beri ekseriyet gnıpu ile 
~eraber hareket etmemesinden 
doğm111 bir infial eseridir. Ka

rana mahiyeti şudur : 

Cümburiyetçiler ve demok· 
l'aUar milli bir birlik hükumeti 
latemektedirler. Halbuki yeni 
kabineyi teşkile memur olan zat, 
llzımgelen manevi nüfuzu haiz 
değildir. Binaenaleyh bu vazife
laba baıka birisine verilmesi 
llzalbdır. 

Londra, 19 - Lortlar Kama• 
ruında Çin ve Şangbay vaziyeti 
hakkında beyanatta bulunan Sir 
Haila Ham ezcümle ıu pyanı 
dikkat sözleri söylemiştir: 

Uzum tahakkuk ettiği tak
dircle Şa~!ıaydaki lngiliz tebaa
uma şehri tabliye etmeleri busu-
• düşfinnlecektir. 

Fakat bu tahliye çok mftşkül 
ve belki de çok elim ol•cakbr. 

Zira, bu, bnyük Britanyanın ora
daki emval ve menafiinin de ter
ki mlnisını tazammun edecektir. 
Şimdiki halde tabliyenin halen 
ameU ve ihtiyatkirane bir tedbir 
olacafına inanmak için ben biç 
bir sebep göremiyorum. Omit 
ederim ki hadisat, bizi, böyJe 
Umitsb bir tedbir almıya aaeçbur 
etmiyecektir. 

Bom bayda 
Umumi 
Grev 

BoQlbay 19 - Gandinla ••· 
kirdi Mis Sladıo tevkif ve mah· 
küm edilmesinden dolaya blltlba 

işler durdurulmuş ve bonalar 
kapatılm ştır. Bu yüzden ba21 
yerlerde nümayişler yapddığı, 

gllrilltü olduğu haber -.eriliyor. 

1
Bernar Şav 
IBir Kazaya 

Uğradı 
Kap 19 - Elyem1 ıe9Cesile 

beraber Cenubi Afrikada aeya· 
hat etmekte olan maruf lngiliz 
muharriri ve edibi Bernar Şav 
Omitbumu civannda, Kenyada 
bir otomobil kazuma uğramlfbr. 
Otomobil bir çukura diifmiif, 

zevcesi bileğinden yaralanmış, 1 
kendisi de tiddetli nrette muh
telif yerlerinden berelenmiftir. 

EDEBi TEFRlKAMIZ: 38 =========== 
ç L 1 K 

---- Müellifi: /( nut Ham sun Mütercimi: P. S. 

~aaile birer birer ç.ağrıyorlar ve 1 
uer birine bir yemek vesikası 
•eriliyordu. Müfettiş her saniye 
Janındaki memura soruyordu; 

- Vesikasını verdiniz mi? 
Vesika vermeyi unutmayınız. 
Haıtennden yemek yemiye çok 
•uhtaç oldukları görülüyor. 

Bu \'esikalara bakıyor ve bir 
t.lnesini de elime geçirmeyi te· 
lllenni ediyordum. 

- Ancireas Tangen, gazeteci! 
İlerledim ve eğildit.&A. 

..,._ - Allah Allah, nasıl oluyor 

... burada bulunuyorsunllZ? · 

Bütnn meseleyi izah ettim, 
eski hikiyeyi anlatbm, g&zlerim 
açık, gözlerimi kırpmadan yalan 
söyledim, samimiyetle yalan •6>'· 
ledim: Bir kahvede fazlaca eğlen
tiye dalmışım, eoahtan kaybet• 
mişim. .• 

Gnlcrek: 
- Bakınız hele... dedi, bari 

iyi uyuyabildiniz mi? 
- Bir nazır gibi, ceYabını 

verdim, bir nanı gibi! 
Ayağa kalkarak: 
- Pek memaun oldum. dedi, 

merhaba. 

K olanda kalırom"" o• hakikat 
•üda/ii Çin Milli ordasunıın 

aıkerl yazılı bir nefer 

iri anda 

intihabatı 
Düblen 19 - lrlanda fntiba· 

batına iıtirak eden aiyasl fırka· 
lann son vaziyeti şudur: Hllk6met 

fırkası (20) aza, Cilmhuriyetçiler 
( 33 ), Müstakiller ( 6 ), Mesai fır
kası (4) azalık kazanmışladırr. 

Kosta Rika 

isyanı 
Nev York, 19 - Orta Ame· 

rikada, Kosta Rikadan gelen 
haberler, orada çıkan kıyamın 
kanlı bir surette bastmlmıı oldu
ğunu bildiriyor. Kıyam esnasında 
sekiz kiti öldürülmüı, ( IO) kişi 
yaralanmışbr· Sanjoze fehri balkı 
ıehirden firar etmişlerdir. 

Ve oradan çıkbm. 
Bir vesika, benim içm de bir 

vesika!Üç uzun günden ve üç uzun 
gecedenbcri yemek yemedim. 
Bir ekmek l Fakat kimse bana 
vesika vermedi f e ben de iıte
miye cesaret etmedim. Bu derhal 
emniyetsizlik uyandırabilirdi. Be
nim hususi bayabmı araştırmaya 
kalkarlardı ve benim hakikatte 
kim olduğumu anlarlardı ; yanlış 
hllviyet verdiğim için beni tev· 
kif ederlerdi. Başımın liatilnde 
pneş parlıyordu, şimdiden ıaıb· 
yordu. Saat ona gelmişti ve 
Y oung çartısında ahı veriı ea 
faal safhasına girmişti. 

Şimdi nereye gitmeliydim. Eli· 
mi cebime soktum, defterimi 
yokladım. Saat on bire gelince 
başmuharriri aörmiye çal .. aeak· 

amelenin vaziyeti büsbütihı milş· 
külleşiyor. Amele olarak Fransa· 
da yerleşmiş, (3583), amele olmı· 
yarak yerleşmiş ( l 865) kifİ 

son k.Anunuevvelde F ransadan 
dönmn,ıerdir. (1931) de Fransa· 
dan ltalyaya dönen amelenin 
miktarı ise (32192) dir. Son za· 
manda bu avdet hareketleri 
fazlalaşmıştır. Yine son kAnuna

evvel ayında Avrupadan ve Ak· 

deniz aab.illerindeo (7 448) amele 

ile Okyanoslardan da ( 11,330) 

amele dönmüştllr. 

Çekirge 
istilası 

Berut ( Hususi ) - Şarkt Er
dende Necit çeklrkesi denilen 
müthit ve tahripkir çekirgeler 
faaliyete geçmiş ye Filistin top-

raklanna doğru ilerlemiye baı· 
lamışbr: Şam mezruab tehlikeye 
düştüğü için Suriye Hliktimeti 
mllcadele için ehemmiyetli ted
birler almıya bqlamıfbr. 

== TAKViM==. 
/ CUMARTE.~/ J 
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bm. Bir dakika parmaklığa yu
landnn. 

Afağıda geçen hayata bak· 
tım. Bununla beraber elbisele
rimden buhar çıkmıya bqlamışb. 
Açlık tekrar kendini gösterdi. 
GöğsUmO brmahyor, vücudDmD 
sarsıyor, küçük ipeler babrıyor, 
ııbrap veriyordu. 

Hakikaten kendisin• möraca• 
at edilecek bir dostum. bir tam· 
dığım yok muydu? Kalamdır hiç 
olmazsa birkaç metelik getirecek 
bir adam iami aradım bulamadım. 

Bununla beraber muhteşem 
bir gün başlam~, etrafımda 
bol glloeş, çok ziya vardı. Göl 
ince bir deniz gibi Lier dağlan· 
DID ftzcrine akıyordu. 

Bilmeksizin evin yolunu tut· 
muttum. Karııım mGthit ıurett. 

S.vfa s 

• 
Gönül işleri 

yorlar. 
" Bazan dtişünüyorum, ezkaza 

onlardan birile evlene idi9 ne 
feci olacakb? 

" İşte bu düşünce bana ilk 
vehlede garip görünea bir fikir 
ilham etti. 

.. Madamki, sevmek karşımız-
dakinin başkasında görmiye ta
hammül edemiyeceğimiz kusurla• 
nnı bize göstermiyoı" ve aşk ta 
haddi zatında geçici birşey .• Ş11 
halde sevmeden evlenmeyi pren• 
sip yapmalı. 

" Tıpkı bir erkek arkadat 
seçer gibi tetkik etmeli beğeni
line birleımeli... ki bu, geçici 
bir hissin muhassilest değil; da
imi olan akb selimin bir intihabı 
olacağından hayaha her deminde 
bize hoş görünecektir. 

" Erkek arkadaşlarımla b11 
menu üzerinde görilıtnm. Eper 
ce taraftarlara rugeldim. Roma
nesk bazılanndan maadua b11 
tarza beğendiler. 

• Siz ne dersiniz?., 
Bunun için kat'i bir htıkftm 

verilemez. Nice insanlar vardır ki 
sevişerek evlenmişler, ve bu .e.
dalarmı hayatlarının aonuna kae 
dar g6tünn6flerdir. 

Yalnız nazan dikkate alacak 
iki nokta vardır: Birincisi mutla
ka severek evlenmenin tart ol
madığı ye çok defa izdi•ac. 
aşkın mezan, olduğudur. 

ikincisi de ilk gençlik " ÇO" 

cukluk aşklanaa istinaden aile 
kurmıya kalkmamaktu. ilk aşk
lar çabuk zeni bulur ve iDlam 
çabuk yese 91irülder. 

HANIMTEVZI 

açb, yerde bir yonga parçaa 
glrdltm, aldım, çijnedim. Bu, 
muvaffakiyetli bir it oldu. Neye 
daha evvel buna habrlama
mışhm? 

Kapı açıktı. Sayw mutat tu. 
re bana: 

- Bonjur dedi ve illYe ettiı 
- Ne gtlzel hava 1 
- Evet cevabını verdim. 
Söyleyecek yalnız bunu &ul

muıtum. Sayesten bir kuron 
ödünç vermesini istiyecekmiydim? 
Varsa muhakkak verirdL Alel
husus bir zaman bir de mektu
bunu yazmıtbm. 

Orada, bir şey s6ylemek ister 
gibi duruyordu: 

- Evet, ne gllzel hava diye 
tekrar etti, fakat bugün ev sa

( Arkua Vaı' ~ 



• Sa 

1 
Kari Mektupları 

Mürettiplerin 
Çok Yerinde 
Bir Suali 

18 yqına ikmal elmemit olu 
Ye 65 yapnı mütecaviz bulunan 
mlrettiplerden bazı maliye tube
lerince kazanç vergisi talep edil
mekte ve bazı maliye ıubelerioce 
de ba yq dahilindeki işçilerin 

kazanç vergisinden milstesna 
.ac:luldan esası üzerine muamele 
,.pdmakta idi. 

Kanunun bir ve seyyanen tat· 
biki ebem bulunduğunu oazan 
dikkate alan Ttırk Mürettipler 
Cemiyeti bu nokta hakkında ls
taabul Defterdarlığının mütalea
mm ağrenmek ilzere müracaatte 
balunmuş ve Defterdarlık 18 ya· 
pıı ikmal etmiyenlerle 65 yaşını 
seçmit bulunanların kazanç ver
tiainden müstesna olduklarını 
Mldirmiftir. 

Şu bale göre tlmdiye kadar 
mlatema oldukları halde yanlıı 
Wr mlltalea yüzünden kendilerin· 
den kazanç vergisi alınmıf olan 
18 yqmdan apğı ve 65 yaşın
du JUkan işçilerin parasının 
Weli mi icap edecektir? 

Atefçiler Himaye istiyor 
Memleketimizde hiç ehemmi· 

,.t verilmiyen san'atlardan biri 
.ı. ., ateşçilik " tir. Geçenlerde 
de bu yüzden Adanada bir kaç 
ntudapn alümüne sebebiyet Ye

.. bir facia olmuştu. Kürek 
tatmumı bilen ateşçi oluyor. 
Eler erbap bir ateşçi olsaydı 
bunın ne demek olduğunu bi
• Ye bu facia olmazdı. Yüzler· 
ce kalorifer de naehil ellerde ka
llyor, bizim gibi genç yaşmdan
Wi bayabnı bu san'atta yıprat· 

-. atefÇİ)er de beş on kurufla 
Yalı nefsediyor. Bahriye müte
bitleri hariç, diier makinistler 
,_Janna aldıklan ateşçilere bir 
1lpk muamelesi yapıyorlar. Ba 
ille meuul olan makam bir tef
... yapsa, bu kabil kazalara 
.. ,dan verilmez, hem de bizim 
belir Ye kıymetimiz bilinir. 

Aakara meancat fabrlkuanda 
at8tÇI KatbklJll 

ASAF 
Haklı Bir Talep 

Şehremini, Topkapı hattına it
letilea arabalar sair mahallere 
ppılaa seferlere niabeten pek 
moban olmakla beraber bu d
ara ifliyen arabalar ikinci me.
kiclir. 

Halbuki bu semtte sırasile 
Hueki, Cerrahpqa, Gureba, 
ICaduz hastaneleri ve Kız Ma
aDim Mektebi gibi devlet mBea
-.eleri bulunmakta ve bu den
irin memurin ve müstahdemiai 
" bilbasıa hastanelere gidea 
zaftllı yaralılar soğukta yol ize. 
ıiade beklemektedirler, Şirket 
air mahallerdeki seferlerinden 
taurruf ederek bu civara fazla 
.. ba işleteceğine pbe,nn 
aaltbjı göriUmektedir. 

Bu hususta allkadar olan 
llakamın ve bilhassa Şirketler 
Komiserlijinin şiddetle nazan 
Akatini celbe tavusut buyur
.. nızı rica ve istirham eylerim. 

Şehremininde HiLMi ___ .. ._ .. ....._ ................................ ..... 
Fırtma YUzUnden •• 

Aktehir ( Hususi ) - F artına 
Jlzllnden devrilen elektrik direk
lerini Belediye yerine koydurmaya 
cahfmaktadır. Kopan tellerin ta
miri ve diğer zararlar üç bin lira 
bdar tahmin ediliyor. Şehir 
birkaç gllndflr ıtıksız kalmııhr. 

ı D U N Y A D <LA 
Olup Biten ... 

Vak'alara Dair 
"Bir Neferin Hayatı Para 

İle Ölçülemez,, 
Londra, 14 ( Şubat ) - Bu 

sabah lngiltere balkı .. Y ork ,. 
zırhb11nın biç beklenmiyen bir 
zamanda " PJeymouth ,, a avdet 
etmek ilzere olduğunu öğrendi. 

Bu zırhlı birkaç ay evvel 
Okyanusta uzun bir cevelina 
çıkmıştı. ispanyadan başhyarak 
ta Trinitee adalarına vanncıya 
kadar k rkı mütecaviz limana ui· 
ramıştı. Ziyaret sahası daralmlfb. 
Bitmek üzereydi. Fakat tam o 
sırada mürettebattan biri balta· 
landı. Gazetelerden birinin riva
yetine göre tiddetli bir apandisit, 
diğerinin rivayetine nazaran da 
menenjit buhranı geçiriyordu. 

Geminin doktoru hastayı Tri
nitce adalarına çıkarmaktansa 
gemide tedavi etmeyi müreccah 
gördü, fakat yolda hastanııı umu
mi vaziyeti vahamet kespetti. 
Geminin süvarisi vaziyeti telsizle 
Bahriye Nezaretine bildirdi, al
dığı cevap şudur: 

- Son süratle ana vatana 
avdet ediniz. 

Bahriye Nezareti Y ork zırhlı• 
ıına bu talimata verdikten sonra 
Pleymouth hastanesine de emir 
göndermiş: 

- York zırhlısının gclceğini, 
içinde bir basta bulunduğunu, 
sahilde sıhhiye otomobilinin bek
lemesini, hastaneye vlirutta 
derhal ameliyat yapılması için 
her şeyin hazır tutulmasını biJ.. 
dirmiştir. Tahminime nazaran zırhlı 
bu sabah limana girecekti, fakat 
gece yansı süvariden bir telgraf 
geldi, bunda: 

- Dehtetli bir fırbnaya tutul
duğu için " York ,, un yarım gfln 

Macaristanın 
En Ubur 
Adamı Ôldü 

St•/•n Kls 
Macaristanın ve bittin AYJ'U

panm en ubur insanı olm•klı 
maruf Stefen Kis, bıt iptilh11m 
kurbanı olmUf, dehıetli bir ye 
mek ziyafetinden sonra hazimab • 
liğe ujnyarak ölmiiftür. Stcftm 
Kis bir metre 98 santim uzwalu
ğunda ve 160 kilo ağırlığında 
idi. Hergün 6ğleyin yediği ye
mek ( 30 ) yumurta, lıir okka 
domuz sucuğu ve dokuz litre 
ıaraptan i6aretti. Son defa 618-
mtıne sebep olan hadise, bir 
yemek neticesinde iki koyunu 
arka arkaya yemek tqebbO.ll· 
dür ki hayabna mal olmuıtur. 

1 

t • 

lnglliz 6alır;,esinıl• w denizde ölüler içl11 ••pıl
blr ölilm igini 

gecikeceği bildiriliyordu. { bahriyesinde, yine hayata taall6k 
Hasta ne haldedir, ku~ıla.. eden bqka bir meselede Yerilen 

bilecek mi, kurtanlamıyacak mı, karar ile karıılafbrdım. Arada ma.. 
maHim değil. Fakat hadisede nazarı him bir tezadı aeıer gibi oldumı 
dikkate çarpan nokta şudur: Geçenlerde 2 M. T ahtelbahfri 

Y ork zırhlısı adi ıüratle geli• batmışb. Bu gemide CSlenlerin, 
yordu. Fakat içinde bir huta ailelerine maaı bağlandı, listeye 
çdanca .on silratle yol almıya bakhm, hizmetlerinin cl.-eceaiae 
bqladı. Yani binlerce lil'alık faz· ve aileleri efradının kesretine 
la kömOr yakb, fakat bir ada- nazaran ayda yirmi ile lmk lira 
mm hayatına kurtarmak menuu arasında tehalüf ettiğini ıördllm. 
bahis olduğu zaman paraDID Bir neferin bayatını kurtarmak 
ehemmiyeti yoktur. Bir neferin için binlerce lirayı feda eden Ye 
hayab para ile ölç&lemez. pek te iyi yapan bir bahriye, o 

lf. nefer öldüğü zaman ailesine karp 
Bu nokta güzel: Fakat bidi- neden daha c8mert davranmıyor, 

seye hAkim olan ruhu, yine lngiliz burasını pek iyi anhyamadım. 

Giiyan Hapisane
lerinden De Dö

nülebilirmiş •• 
Fransız gazeteleri Adliye 

tarihine geçecek kadar garip bir 
vak'adan bahsediyorlar: 

Bir adam hayabnı hırsızlıkla 
geçirdiği ve beş on defa mah· 
kim edildiği için sonuncu muha• 
kemeıinde tekerrürll cürilm kai
desine tevfikan on beı sene 
kUreğe mahkum edilmiı ve 9 
sene evvel Güyan zindanlarına 
g6nderilmiş. Bu adam timdi 
ihtiyardır, hastadır vo bir daha 
Fransayı görmeıine ihtimal yok
tur, muhakkak orada CSlecektir. 

Fakat Adliye esas dosyelerini 
kanftınrken bu adamın 9 sene 
evvel nasdu unutulmUf, k6çük 
bir muhakemesi daha meycut 
olduğunu g6rmiif, G6yandan 
getirtilmesi için bir mtızekkere 
yumıı ve adam iki jandarma 
refakatinde ( 1200 ) lira maaraf 
edilerek Giiyandan F ransaya ge
tilmit ve bu sayede ana vatanı
nın bapisancaini olsun giJrmllf
tür. Fakat garip nokta ıuradaclır: 
Eğer Adliye bu doıyeyi iki ay 
daha bulamasaydı dava mfiruru 
zamana uğrıyacaktı. Şimdi F ran· 
sız gazeteleri bu adamın bir 
defa daha Guyana gönderilme· 
meai ve mütebaki cezasını Fran
ıada geçirmesi, hatta affa uğra
ması ihtimalinden bahsetmekte
dirler. 

Meşhur Ford 
Buhrandan 
Korkmıgor 

Meılıar Ford 
Meıbur F ord, aon 1e11elcrdeld 

faaliyetinin bir hulisasını yapmıı 
ve Viyanada çıkan N6ye F raye 
Preue gazetesi muharrirlerinden 
birile konuşurken ifşa etmiı . 
F ord bu bilAnço hakkında diyoı 
ki: Son bir sene zarfında bindı 
ve kamyon olarak sattığımız ara
baların adedi (62259!) tür. Bu 
adet, dünyanın herhangi bir oto
mobil müessesinin satışuıdan çok 
fazladır. Geçen sene, gerek 
Amerikada ve gerek sair ecnebi 
memleketlerde vtlcuda getirdi
iimiz tesisat için (80) milyon 

Dünga Garibeleri 

iki İngiliz 
Zengin Bir 
Hazine Buldul 

lngilb uan atika illmi 
den iki zat iki Mnede 
Mısırda Esvan taraflaruıda 
Fıraualara ait tarihi 
aramakla meşgul oluyor 
Bunlar EsYandaa baflamak 
tile yeralbndan dehlizler a 
tetkikata girişmifler ve 
uğurda on binJerce lira 
miflerdir, 

Nihayet Ebu Sumbal sem 
kadar ilerlemişler Ye orada m 
bur Firaun ikinci Ramseıe 
bazı eserler görmlltlerdir. 
alim bu eserlerden bqka 
kıymetli hazineler buluna 
llaüdile ilerlemişler Ye h 
200 amele çalışbrmiflardır. 
hayet birkaç gthı enel amelel 
yer albnda kapalı ve muhteş 
bir kapıya tesadüf etmitlerdir. 

Ameleler iki 1&at ka 
utrqtıktan sonra ba kapıya 
açmıya muvaffak oJm,n•l•nlD 
Soma kapman 6rtttli8 
aydınlablmıt ve iki prof 
elll!le vererek içeriye girmifler 

Oç metre kadar ilerleclikt 
IODl'a g&zleri kamqbran ve ta 
hacimde çok MD'atkArue yap 
mif altmclan llCkia at he 
bulmuşlardır. Heykellerin b 
yerleri ı:Umrllt, elmu Ye eli 
kıymetli tqlarla doludur. 

Profesarler bunlara buld 
sonra derhal Mısır mllzeler i 
resini ve hiik4meti telgrafla 
berdar ederek kabrin için 
blltiiıı zikıymet eşyaJI teıpit 
bunlan gece allndlı: muh·0~
etmek lizere bir polis mil& 
ıinin gönderilmesini lltemil· ıa. 
dır. Hnkt\met polis mlfr 
alnclermittir. Y ahüs Mmr 
atikaaile metgul olanlardan m 
rekkep bir heyette tetkil 
miştir. Bunlar bu eserleri tu 
edeceklerdir. Gerek lı&k6m 
ve mllze idareıi ve ger 
lngiliz profesC>rler ba h.-.....
çok ketum davranıyorlar. 

Hnldlmet ıazetecilere 
başka uan atikacılara mıaıa_. 
verilmelİnİ sureti katiJede 
nelmİftİr. Çıkan eserler To 
kamenin ese-lerinden çok 
metlidir ve blltlln dllnyamn 
veti bunlara almıya kafi ıe 
yec~ .öylenmektedir. 

Bir Keşif 
Kar Taneleri Biribirle • 

Hiç Çarpmazlarmışl 
Bir Amerika Alimi ıarip 

' keşifte bulunmuıtur. Uzun mB 
dettenberi kar hakkında te 
katta bulunan bu sivri akıllı 
tat karın nuıl yağcbtuua t 
çalışmıt ve bu ujurda bir JI 
para ıarfettikten sonra ıu ı 
aeticeye varmıştır: 

Kar taneleri havada kat'i 
1~ biribirlerine çarpmaı:I 
Her kar tanesi binlerce m 
ytıksekten mllstakil olarak 

~.!!mmmbukefifdeğil 
dolar arfettik. lha fabrik 
en blyllil lagilteredeclir ve 
nede (200) bin araba yap 
ve ( 15) bin amele plışbrllP 
müsaittir. 

Ben, phMD, bugtiaktl ik 
lnhitattan enclife claymuyo 
Bilikis memnunum. Bence 
devresi lllzumundan fazla de 
etmiştir. Esuen bu refah de 
sidir ki halkan mane'fiya 
dtlfmesine ve bozulmuma se 
olmuıtur. Bugün geçir · .. • 
buhran, her noktadan bu 
ilmididir. Yakında iltihsal 
cak, istihsalin fazlahjı yeni 
tiyaçlar doğuracak ft yeni 
reçler bulunacaktır. 



Haftada iki Defa Spor 
SPOR 

Perşembe ve Cumartesi Günleri 
Çıkacak Spor Sayfalanmızı 

Okuyunuz ... 

Oksfort -

İ gi te 
Ve Fen 

Kembriç \Manş De'!izini 

G ı ~Geçmek için 

1 

l 
• n tasaray 8 . ,.,.,, bb .. 

ır .1 eşe us 
• 

rı 
Londra, 17 (A. A.)- Mot8rü e dışanya konmuş bir sandal ile 

Manş denizini geçmiye teşebbUı 

* (., ~ 

' Oksfort kalesi bir tehlike geçirirken 
I 

lnglltercde bizim Galatasaray· 
F enerbahçe gibi biribirine deh
i tli surette rakip iki teşekkül 
ardır. 

Oksfortla Gembriç Darül-
fnnunlan sporun her şubesinde 
yekdiğerioe bomba ko} mak ister
ler. Bu iki mektebin bilhassa 
ıeneJik kayık yarışlarında bütün 
lııgiltere ikiye ayrılır. Halk so· 
kaklarda taraftar olduğu takımın 
alAmeti farikasını taşır. Kadınlar 
bile taraftar oldukları takımların 
renginde lbiselerJe sokağa 
~ıkarlar. 

lngiliz ahalisine yanş gUnüne 
mahsus olarak, bir sıcak kanlılık 
gelir. Gembriç tarafını istilzam 

denler prezante olmadan yek
diğerile konuşmıya tahammül 
ederler. Keza Oksfortlular da 
tanışmadan galip gelecek takım 
hakkında aralarında münakaşa
lara girişirler. 

lngiliz adetlerinin tamamen 
zıddı olan bu hallere yalnız Oks
ford = Kembriç kayık yarışı 
gününün yüzüsuyu hUrmetine 
cevaz verilir. 

İşte biribirine bu derece ra
kip olmuş bu iki takımın geçen
de yapbğı bir futbol maçında 
Oksfortlular Kcmbriçlileri (2-1) 
rnağlüp etmişlerdir. 

O zaman lcısa bir telgraf ha
beri olarak haber verdiğimiz bu 
İü~~bakanm tafsilAbnı son gelen 
ngılız gazetelerinde okuduk. Bu 

tafsilattan öğrendiğimize göre 
nıOsabaka on binlerce seyircinin 
huzurunda cereyan etmiş ve çok 

çetin olmuştur. Kembriç takımı 
mağlüp olmamak ve hiç olmazsa 
beraberliği temin etmek için çok 
uğraşmıştır. Fakat Oksfortlular, 
bütün bu gayrete rağmen ikinci 
golü de atmak suretile galibiyeti 
temin etmişlerdir. 

Avcılık 

evsimindeyiz 

. Yeni ~ekorlar 1 
Bır Amerikalı Meşhur Nur-[ 

nıinin Rekorunu Kırdı 

.5ırblstanda avcıların bin 
müşkülatla yakaladıkları 

bir dağ ayısı 

Nevyork, 18 ( A.A )- Aslen 
laveç'Ji olan Amerikalı Jorj 
Venzkos kapalı bir saha dahilin· 
de bir mil mesafeyi dört dakika 
on saniyede kat' etmek suretile 
~VVelce tesis eylemiş oldu
gu d8rt dakika on bir 
saniyelik dUnya rekorunu ve açık 
havada bir mil koşarak dört 
dakika on saniyede rekor yapmış 
olan Nurmi'nin rekorunu kırmış
tu. 

Şimdi Av mesiınindeyiz. Dün
yanın her tarafında avcılar av 
peşindedir. Bilhassa İngiltere ve 

Fransada zengin, fakir, bütün 
avcılar kendi kudretlerine g8re 
avcılıkla meşgul oluyorlar. Avcı
lık Balkanlarda da çok merakla 

bir spor olmuştur. Bu resimde 
gı>rdUğünü:ı tüfekli adamlar Sırp 
avcılandır. Sırbistanda dağ ayısı 
pek çoktur. Bu avcılar bu ayıla
rın peşine düşmüşler ve bin 
müşkilittan ıonra bir tanesini 

1 
vurmuşlardır. 

eden genç sporcu Kol, havanın 
milsait olmamasından dolayı 
Margate limanma iltica etmiştir. 

Bir Hava Seferi 
Paris, ı 7 ( A. A. ) - Bnyük 

Sahrayı ha a tarikile aşmıya 

çıkan ve bu teşebbüslerinde mu· 
vaffak olamıyan tayyareci Regi· 

en si ile T ouge ve Leni er dilo 
saat 15,20 de Burjeye gelmiş· 
lerdir. 

Buz Ostunde Hokey 
Londra, ı 7 ( A. A. ) - Buz 

llstUnde hokey maçında Ccmabiri 

Müttehide takımı 3 sayıya karşı 
5 sayı ile !ngiltere takımını mağ• 
IOp etmiştir. 

irde 
Lik Maçlarının Birinci 

Devresi Dün Bitti 
lzmir, 19 (A. A.) - Buglln 

Alsancak spor sahasında maç.la• 

rına devam edildi. 

Karşıyaka birinci takımi ile 

Şarkspor birinci takımı arasında 
icra edilen maç.ta Karşıyaka 
hakim bir oyundan sonra 7-1 ga• 
lip gelmiştir. 

Bu oyundan sonra İzmirspor • 
Tiirkspor birincileri karşılaştılar. 
Neticede fzmirspor 4 _ ı ıalip 
geldi. 

Bu hafta lik maçlarının bi· 
rinci devresi hitam bulmuıtur. 

Birinci 19 puvanla Albnordu 
ile lzmirspordur. ikinci, 17 pu· 
vanJa Karşıyakadır. 

Dempseg 
Mağlup 

Edildi 
Şikago, 19 ( A.A ) - 23500 

seyircinin gözü önUnde yapılan 
dört ravuntluk boks maçında 
Dempsey rakibi King Levinsky'e 
sayi hesabile mağlup olmuştur. 

Dempsey boks aleminde tut
tuğu eski mevkii tekrar elo ge-

çirmekten tamamen ümidini kes
miştir. 

Vehap --
Fransada Merkez l\ıfuhacim 

Mevkiinde Oynıyor 
Geçenierde Avrupaya giden 

ve hareketi hayli dedikoduyu 
mucip olan İzmirli futbolcü Vebap 
Beyin Fransada Fransa şampi· 
yonu Rasing Klüpte merkez mu· 
hacim oynadığı ve geçenlerde 
lspanyolları yenen l ·ransııların 
galibiyetinde mühim bir amil 
olduğu gelen haberlerden anla
şılmaktadır. Fransızlar Vehabı 
çok takdir etmektedirler. İspan· 
yollara atılan gollerden ikisi Ve
hnk taratıodan yapılmıştır. 

Gueteml~ ,ımdea •o.a peryembe n cmnr 
tui günlert olmak üsere haftada lkJ aper a)iut 
aeşredecektfr. 

PUfCmbe rüıılı:ii 91»or nyfamada apar 
harcketleıbd, ıııaml.Ut 9pc11 bM\nlcriol 
okuyacakııınn, 

Camartaf Hyfaaıada: 

tafaUltıaı bulacakataıL 

Dünkü Spor Faaliyeti 

Güre Dün Yaln z 
Vole ol aç arı 

.... 

DünkiJ güreşi rden bir intiba 
Dün spor faaliyeti itibarile kalarma Beşi:daş, Vefa-Kumkapı ve 

biraz hasis geçmiştir. Havanın Harbiye klüpleri iştirak etmir 
fena olması açık havada spor lerdir. Vefadan 6, ~iktaştan 
yapılamaması gibi bir [netice 3,Harbiyeden bir güreşçi güreşmişti~ 
doğurduğu içindir ki dün yalnız Neticeler şunlardır: . 

1 b 
.. b kal Filiz siklette: Esat (Beşıktaş), 

gllreş YO vo ey vol musa a . an Ali (Vefa .. Kumkapı) ya az bir 
yapılmışbr. Beyogla mıntaka ıdman farkla ve hükmen galip gelmiıtir. 
salonunda yapılan gilrcş müsaba- Bu güreş çok heyecanlı olmuştur. 

En hafif siklette : Abbas (Be
şiktaş), Yaşar (Vefa - Kumkapı )· 
ya galip gelmiştir. 

Bizde ilk 
Kış Sporu 

I 

:. 

lsviçrenin karlı yamaçlarında 
kış sporlarilt1 uğraşan 

bir kafile 
Bizim memlekette kış ve kar 

vardır. Fakat kış ve buz sporları 
henüz yoktur. Ne :r:aman olacağı 
da henüz malum değildir. Fakat 
memnuniyetle öğreniyoruz ki 
biıde de ilk defa olarak luş 
sporu yapılmıştır. Geçenlerde 
Galatasaray lisesi izcileri Bursaya 
gitmişlerdi. Bir kısım gençln 
orada ( Ulu ) dağa kadar çık
mışlar ve tedarik ettikleri skilerle 
kış sporu yapmışlardır. Eğer 
ciddi bir teşebbüs yapılacak 
olursa bizde kış sporu umumi· 
Jeşebilir. 

Hafif siklette : Bedri ( Vefa • 
Kumkapı ), MünUr ( Harbiye ) yi 
yenmiştir. Karşılaşma çok heye
canlı olmuş, Bedri, eski bir gü
reşçi olan Münür Beye galebesini 
bariz bir farkla .temin etmiştir. 

Orta siklette : Saim ( Vefa -
Kumkapı ), Faruk ( Beşikta ) 1 
mağlüp etmiştir. 

Voleybol açları 
Mıntaka voleybol şampiyona 

maçlanna dün de devam ddilmiş 
ve şu neticeler tebarüz etmiştir ; 

Fenerbahçe, Topkapıyı; Be
tiktaş, lstanbulsporu; Galatasaray 
da Vefayı yenmişlerdir. Fener• 
bahçe, 15-2, 15-3 ; Beşiktaş ı 5-1, 
15-9; Galatasaray 15-6, 15-6 
teklinde netice elde etmişlerdir. 

Galatasaray Kongresi 
Galatasaray klübll senelik 

kongresini dün aktetmiştir. Ni
zamnamede bir iki maddenin 
tadili icra edilerek icra heyetinin 

fenni işlere karışmaması ve bilmuk~ 
bele fennt işlerle meşgul olanlann 

da idare işlerine müdahale etmemes 
hususunda nizamnameye kayıt 
konulmuştur. Sonra yeni. idare 
hereti intihabı yapılarak rıyasete 
Ahmet, ikinci reisliğe Fethi, 
kAtibi umumiliğe Müştak, muha· 
aipliğe Şadan ve veznedarlığa da 
Haydar Beyler seçilmiştir. 

Olimpiyatlar 
Kış Müsabakalan Hitam 

Bulduktan Sonra .. 
Amerikada kış olimpiyatları• 

nın hitam bulduğunu ve Ameri
kalıların bütün kış sporlannda 
birinci dereceyi aldıkJannı yaz
mıştık . Şimdi her tarafta 
yaz olimpiyatları ıçın büyük 
hazırlıklar başlamışbr. Bilh a 
Almanlar, logilizler ve Fransızlar 
hazırlık itibarile ön safta buluu. 
maktadır. 

Bakalım büyük m\laabakalan 
kimler kazacak? 

-
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Zilbeyde, boğazına düğümle· 
nen ıcbkalan mert bir hamle ile 
yllrejiııe iade etti, gülümsemiye 
çalııh: 

- Amcazademin benimle bu
kadar alAkadar olmasından dolayı 
bahtiyanm. Fakat bu alakanın 
onu llzmeainden de müteessirim. 

Kendilerini üzüntüden kurtarmak 
için ne yapmalıyım? 

- Daha geniş bir ~araya 
nakil buyurursanız Emirülmüminin 
Hz. mllstcrih olurlar. Çünki, söy
led:ğim gibi, sizin burada sıkıl· 
cLiınwa kani bulunuyorlar. 

- Ya sıkılmadığımı, bilakia 
buradan haz aldığımı söylersem 1 

- Nezaket gösterdiğinize 
btlkmederler, fakat kanaatlerini 
dej'iftirmcz1er v<... •• 

- Ve nznlme'kte devam bu
yururlar, değil mi? 

- Tabii! 

- Bu üzüntüden kurtulmalan 
içtn herhangi şekilde üzilntil 
kabul etmek to bizim içiıı tabii, 
deiil mi? 

.. --- ..... 
- Susmaymız Yahya, ıtı5ma• 

yınız koca Türk!.. Zevcimin nee 
ıelenmesi için benim neşesizlen· 
mekliğim icap ediyor. Sen do 
bu keyfiyeti pek tabii buluyorsun. 

- Bendeniz görüşlerimi, se· 
ılılerimi ıiı:e ıl>ylemiye mechu· 
nım. Siı dinlediiinizi yapmakta 
mubtarıımz. 

- ihtiyanma malik olduğu
mu senden &ğrenecek değilim. 
Nitekim o ihtiyan kullanmak için 
de klmıeden emir alm,~ a ihtiyaç 
hiasetmiyorum. 

Ve sonra ayağa kalkarak 
baykırdı: 

- Buradayım, burada kala· 
cağım. EmirnlmUminin Hz. no 
böyle ıiyleyiniz. 

O, birdenbire hiddete kapıl· 
mıfb. Saraydan çıkarılmak isten· 

meUni, mahut yedi lıalayığın 
bir zaferi gibi sayıyordu. Ve 
bu zaferin bntnn halayıklar ta
rafından alkışlanacağına düşünce 

rek küplere biniyordu. Artık pi· 
linlanm bırakmııtı, intikam emel
lerini birakmıştı, bu yeni baka· 
retten kurtulmak yollan arıyordu. 

Şimdi biraz daha gftzelleşmiı 
'İbiydi. Giderine baıka bir revnak, 

yanaklanna başka bir renk gel· 
mifti. Tombulluğu bile sanki %iya• 
delqmiştil.. Y abya, önOne bakar 
gibi görünerek·gümiif bir sütun 
halinde çılğın ihtizazlar• biirülü 
bir heyecan abidesine tahavvül 

ediTeren - muhteşem melikeyi in· 
ceden in<.-eye aüzüyordu. Siyase-

tia •o memleket idaresinin bütün 
burdalannı kanamış olan bu ih· 
tiyar Türk, tabtane nelerden mü· 
teeulr olduğunu Te olabileceğini 

bir kere daha temaşa etmiı olu· 
yordu. 

E•et. Abbasiler sarayımn te· 
meli. ne milyon milyon halkın 
muhabbetine istinat ediyordu, ne 
de bilgili bir görüşün kılaTuzlu· 
pna. O saray. kadın yürekleridn 
bitmez tükenmez meddi cezri 

Yazan: lf- ;;.. · -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

üstüne kurulmuştu ve bu sebeple 
de daimi sallantılar içinde idi. 

Yahya, istediği gün bu sarayı 
zelzeleye verip devirebileceğini 
düşündü ve içine bir sıkıntı ya
y ldı. Çünki o zelzelenin netice-
1erinden ürkmüştü. Gözünün önil· 
ne yer yer açılmış çukurlar, gir· 
daplar, uçurumlar geliyordu ve 
bunlann herbirinin içinde kan 
renkli dereler, seller görüyordu. 
Binaenaleyh meş ·um diişünce-

sini kafasından ahp çıkarmak 
ister gibi elini alnından geçirdi 
ve yine kapalı kirpiklerinin bir 
ucundan Zübeydeyi seyre daldı. 

Kadın, haşmetli bir tuğyan 
içinde yerinden fırlamışb, odanın 
içinde dolaşıyordu. Gözlerinde 
ağlamnk ihtiyacı sızlıyordu, du· 
daklannda inlemek iştiyakı titri
yordu. Fakat vezırın 6nünde 
gözyaşı dökmekten, hıçkırmaktan 
utanıyordu. Ayni zamanda mas

lahatı şerefli bir netice}'e bağla· 
mak için ihtiyar Y ahyadan yar-

dım istemeyi lmruyordu. L&kin 
bunu da bir küçüklük sayarak 

yapamıyordu. Yalnız dolaşıyor 
ve ağa düşen bit ceylin gibi 
acıklı bir sersemlik tafıyordu. 

Nihayet, vaziyetin mlişevveı 
kalamıyacnğıoı hatırladı ve ve-
zirin karşısına dikilerek kollanm 
kavuşturdu: 

- Türk oğlu l • dedi - vazt· 
fcni yaptın. cevabımı da aldın. 

Daha ne duruyorsun ? 
- Vazifemi ifaya benDz baş· 

ladım. B:tirmeden na!ıl gideyim? 

- Daha aöyliyecek sözün m6 
var 1 Yoksa beni tevkif etmeğe 
mi memursun? 

- Emirülmllmininia kudreti 
benim idrakimin çok fe-rkiadedir. 

Likin o kudretin ıizi incitmiye 
müsait olmadıiına da kanaatim 
vardır. Halife Hazretleri sizi 
limıek değil, Dzülmekteıı kurtar-
mak istiyorlar. Çok rica ederim, 

arada bir anlaıamamazLk wkua 
gelmesin. 

- Tuhaf konuşuyorsun Yalı• 
ya, ayağa vurulmak istenilen 
zincir için gerdanlık tabiri kul• 
lanılmaz. Ben koğulmk istenilen 
bir kadından başka birşey de
ğilim. 

- Hayır, efendimiz, hayır, 
siz, dar bir kafesten geniş bir 
kafese geçirilmek istenilen çok 
kıymetli bir kuşsunuz. Emin 
olunuz ki yeni yuvamzda mes'ut 
olacaksınız:. 

- Ben sahibimi yanımda 
.lörmek isterim. 

- Sahibiniz sizden uzak kaı. 
mıyacalctır. 

- Yahya, Yahya. Beni al· 
datma, sonra pişman olunun. 

- Sizi aldatmak, teveccühü· 
nüzden nefsimi mahrum etmek 
demektir. Benim böyle feci bir 

intihara teşebbüs edeceğime na· 
aıl ihtimal Terirsiniz? 

- Demek ki beni seviyorsun 
Te bana hürmetin Yardır? 

- En sadık bir köleniz ol
duğumu iddia edebilirim. 

- O halde doğru söyle, bu 
••raydan niçin çıkanlmak iateni
yorum? 

(Arkası ~.,) 

Malullerin 
• 

ikramiyeleri 
Eminönü Askerlik Şubesi Ri· 

yasetinden bildirildiğine göre, 

malülini askeriye ile şehit yetim• 
lcrinin 932 senesi ikramiye kay-

dine bugünden itibaren bqlam· 
larak 20-3-932 tarihinde kayit 
muamemelesi hitam bulacağındau 
bu kabil esbabı müracaatio her 
hafta cumartesi, pazartesi çar
pmba, günleri aabahleyia 9.30 
dan 12 ye kadar milracaatleri ve 
on seneliğini almıı olan maluller 
yalnız her hafta salı gGnleri 
bq kıt'a fotoğrafla ve yetlcrin
dcki bUtün vesaikle müracaat 
etmeleri lazımdır. 

• 
Bir lnekçiye Göre 

Süt Meselesi Nasıl 
1 Halledilebilir? 

Şehrimiz Belediye mıntakası 
dahilinde günde 35 bin okka inek, 

10 bin okka 
manda .Otü ki, 
cem'an 45 bin 
o ,,ka ınt istihsal 

·edilmektedir. Bu 
mıktaran 7 bin 

okkası yoğurt 
ve aaire teklinde 
ıarfedilmektedir. 

Şllcran ıtftlıtt ıaahtbt Medeni memle-
Şevlcet B-. ketlerde 700 bin 

nüfuslu bir şehrin ant ihtiyacı 
75 bin okka olduğundan, bu he
saba göre şehrimizin sUt ihtiyacı 
ancak yan yarıya tatmin edil· 
mektedir. Toptancı ıüt Tacir
leri saf ve susuz sntn esnafa 18 
kuruşa vermekte, bu aüt iki üç 

elden geçtikten sonra, eyice su
lanmakta ve 25-30 kuruşa ıabl· 
.maktadır. Kaymak İtttihsali için 
100 - 120 derece hararete arze
dilen ıüt vitaminini ve sıhhi bu-
salannı kaybetmektedir. Pi1asaya 
bwılar sürülmektedir. 

Mevcut Silivri yoğurtlanmn 
en eyisi yan yarıya yağı aluıDUf 
koyun siltile, bllsbütnD yağı alın· 
mJŞ manda kaymak altlanndan 
yapılmaktadır. Tam yağlı Silivri 
yoiurdu yoktur. Bize bu mala. 
mata veren maruf ioekçilerden 
Şevket Beydir ve ant derdinin 
halli için ıiltlerin tiıe dahilinde 
kapalı ve etiketli olarak aatılma• 
ıını tavsiye etmektedir. Bugün 
latanbulda 5 bin H)j'Ar liltçll 
yardır. 

GLORYA 
BU AKŞAM 

MUSTAFA 
(HAYAT YOLU) 

Birinci Rusça .azın filmini takdim ediyor 

Tamameo Moıkova'da çevrllmlt olan bu filmde timdikl Rueyaaın 

ea hakiki tuviri • Mahalli RUI 'detlerl • Rua farkalal'I vardır 

BüyQk Amerikalı yazil ıahne Cecil B. de Mille bu filmi kopyada 
gl>rmOt ve ., Multafa n filminin ıinemamn en rDzel eaerlerlndea INrl 

oldutuau beyan ctmiştlr. 

Aşk, ihtiras, 

Biribirini Doğuran 
[(anlı Vak'a 

( Bat tarafı 1 lncl sayfada ) 
Bu, birinci safhadır. lkinci 

kısma gelince; bundan iki güa 
evvel Kuyutlu köyünde 30-40 kişi 
cami önünde güncşlerlerkcn mak· 
tul Eminin dostlarından ve akra· 
basından Mehmet Ef. ayağa 
kalkıyor, tabancasını çekiyor ve 
Hasan ağanın üzerine ateş edi· 
yor. Vak'a mahallinde bulunan 
mektep mualliminin ifadesine gö
re bu ateşe, Mehmet Ef. nin 
liveyi kardeşi ve ihtiyar heyeti 
azasından Mehmet, biraderi All 
de iştirak etmiştir. 

I dıktan sonra fişenkler tnkemntf 
ve ateı kesilmiştir. Hadiae neti
cesinde altnnıhk Hasan ai• 
ıol memesi nzerinden yaralana• 

Yirmi, yirmi beş kufl\ln atıl· 

rak ölmü~, Hüseyin isminde biri 
sağ omuzundan ve bacakların• 
dan yaralanmış, kapı önlln.de 
oynıyan dört yaşındaki bir ço
cuk ta omuzundan yaralanmıf 

ve iki gün aonra vcf at etmi,tir. 
Maznunlar yakalanmışlardır. 

Bunlardan ihtiyar heyeti uum
dan Mehmet cürmünü itiral et-
miştir. Diğerleri inkir etmekt ... 
dirlcr. ~ 

Şiddetli Bir İtham 
"Japonya Muvaffak Olursa Ne Mua
hede Kalır, Ne De Cemiyeti Akvam!,, 

Baı tarah 1 lncl aa1fada ) 

ta oynanmakta olan facianın 

viis'ati anlqılabilir. Japonya bir

denbire bayrağım açb ve selli· 
aeyf etti. şimdi sağa aola, bliyük 

bir cephe üzerinde her tarafa 
hücum ediyor. 

Eğer teşebbn.te munffak ola· 
cak oluna devekuşu ıibi gödee 

rimi%İ yummaia lüzum yoktur: 
Ne V qington muahedesi, ne 

Briyan - Kclloğ, ne Cemiyeti >Jl. 
n.m misaklan Te ne de Cemiyeti 
Akvam Tardır. Bu kumann mev· 

mu işte bunlardır, 

Japonlar Çinlilerden Çekini
yorlar Gibi 

Şangbay 19 - Japon bnküm~ 
ti, Çin kunetlerine venniye ka
rar verdiği ültimatomu tebir et-

mek ister gibi görllniyor. Çilnkn 

bu mllnaaebetle 19 uncu Çin 
Ordusu kumandanile Japon Kon

ıolosunun mOzakerui akim kalmı1-
br. Konsolos, Jenerale nltimatom 

vermek üzere kendisilo ıarnımDı 
ise de Çin kuvvrUerinin Şangbay et

rafından çekilmemek azminde ol

duklarım ıöriince bu ültimatomu 
her nedense vermemi:,tir. Diğer 
taraftan bir anlaşma yapak üzere 

Japonlarla Çinliler aruanda ce
reyan eden eau mllzakere do 

akim kalmqtır. Çtlnld Japonlar 
Vışung ye Şapey istihklmlanmn 
bedmini ve Çin ordusunun ( 20 ) 
kilometre uzağa çekilmesini İs· 
temiş, Çinliler bu talepleri kabul 

1 

etmemiş1erdir. Çinin her tara

fından Şangbaydaki Çin ordusuna 

takviye için kuvvetler ~öııd&ril

mektedir. 

• •• 
iki U/ürükçü 
Yakalandı 

Adana, 17 (A.A.)- Kadınlara 
qk muska• yazan iki üfürükçll 
bugGn evlerinde yakalanarak ad

liyeye verilmiştir. Bu lki üfürOk
çünün evlerinde kitaplar, muska
lar, tesbihler, yılan kemikleri ye 

daha bazı feyler bulunmuştur. 

j so~o~fA 

l Jlll 1 T:~~em:t .. , 
11111111 ~~· R~ 
T emilltb halk geceli 

Şehzade bap 

Ferah sinemada 

Bu gece halk geceli 

Duhuliye 20 kurut 
Komik Dümbüllü lsmail Te Ahmllt 

beyler ilk dela olarak 

FERIDIYE BOLBÜLLERI 

4 perde 

Aynca M. Anutu balell w 

zengin teferruat 
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Abdülhamiclin Korku Ve Dehşetli 
• 

Vehmine 1 ki Misal 
Bir Kış Gecesi, Çatlıyan Şişe Ve Gerili Soba Teli ... 

LIYA ŞAKIR 
Hw Aalcln mtıA/azdar 
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lfte, Abdtılhamidin bileti ru
MJesfne bir misal daha. 

Aldığı uprinlere rağmen 
~ar hAJi devam ediyordu. 
..... keecli•ini tekrar doktor 
... ,ene etti. Doktor, muayen; 
.... ra: 

- Kat'i olarak bir teY söy· 
te.elr için idrarnnnn tahlili 14-
-· Halbuld tereddüt buyuro-
1oraunuz. 

Dedi. Abdnlhamit, adeta yal
"'" gibi bir vaziyet alarak: 

- Babreklerimde birşey yok. 
'tuna eminim. Sizin baıakatiniz 
ele kifi. T ahliJe hiç lüzum göt
aUyoru m. 

Cevabw verdi. Doktor, onu 
Wraz tehdit ile ikna edeceiini 
IUDederek: 

- Efendim, idrar muayenesi, 
her akit lazım. Yalmz böbrek
ler için değil.. Vücutta başka 
biqe1 olup olmadıiım da ancak 
bu auretle anhyabiliriz. Eğer bir-
ıey varsa, ona göre bir rejim 
tayin ederiz. Böyle, ezbere iş 
ı&nlmez ki ... 

Dedi. Abdlllbamit, tekrar 
•Jlll ftZiyeti aldı: 

- Rica ederim tloktor IM;J •• 
a.... bau teklif etmeyiniz.. le
tıuly .. -. 

Di,e. ... m!zlDI slyledi.Dok· 
tor, bu inat karf1Smda mlteeair 
olarak: 

- Teldifim, mahzı afiyetiniz 
illa· Madamkl arzu huyurmu
JW a ıuı. Ne yapahm?. 

Demekle iktifa etti. 

* AbdBlhamit, bugftnki gazete--
lerde F rama Başvekili ile Rusya 
Hariciye aazırının beyanatını 
okuduktan ıonra: 

- Sulh teklifine, (cevabı ret ) 
Yerecekler. 

Dedi. Ve ıonra başını ağır 
•ltr iki tarafa ıallıyarak, ilave 
etti: 

- Bu harbin. daha uıun za· 
~ devam edeceği antqtlıyor. 
·~ yapacağız bilmem ki.. Eaki-
tl~ on kanlfa alman ıey. fim
dıki kAğıt paralarla yüz kDl'UfA 
..._J<>r. 

Din zail olduğundan bahsetti., n 
sonra; derin derin içini çekti: 

- ( Saltanat ) umamnda, 
herkes dost görünüyor. Halbuki 
asal . dostlulr, ( idbar ) de ırinde 
beJh oluyor. Benim nekadar 
mairetim vardı. 

Fakat hiçbiri, ( dost) çıkma· 
dı. Bana, neler, ne fenalıklar 
yapmadılar? Tabii bunları siz 
bilemezsiniz. Benim şu ihir 
Bmrümde yegine ecelim mille· . ' 
tın saadet ve selametini görmek. 
ona dua etmekten ibarettir. Otuz 
bu kadar sene bu devlete hi:ı
met ettim. Amma, iyi, amma 
fena.. Onu tarih tenkit etsin ... 
Hem Allah biliyor ya ... 

işte bakınız. yine otuz mil· 
yon liralık bir istikraz aktolun· 
muş. Gazete1 erde okudum. Be· 
nim zamanımdan sonra şimdiye 
k~dar yapılan islikrazlarm ye· 
kununa bakılırsa, yüz milyon 
lirayı bu 'uyor. Bu kadar borcu, 
nasıl G<liyeceğiz? Bunu dtişün
dükçe, dehşet içinde kalıyorum. 
Sonra daha miihim ... 

Bu anda; 
- Çaat ... 
Diye keskin bir ses iıııitildi. 

Abdülhamit birdenbire sazünü 
keserek olduğu yerde sıçradı. 
Ortadaki masanın üzerinde yanan 
petrol Jimbasuım fİJesi oldukça 
•ert bir sesle ptlaMlflı. 

Abdilhamit, kencliat phuk 
toııladı. Boı buJu!lup ta sıçrama
mna bir korku manam va"'•• 
melı için Yuiyetiui tebdil edip 
masaya doğru eğilerek : 

- Galiba fİşe ıslaktı. Onun 
için çatladı. 

Dedi ve bu sözJerle geçirdiği 
korkunun helecanınJ örtmek 
istedi. 

Bu hadise geçti. Abdülhamit. 
yine muhtelif mevzular üzerinde 
sözlerine devam ediyordu. Bir· 
denbire pencerenin dışında, soba 
borusunun of duğu yerde madeni 
bir cismin bir yere şiddetle çarp· 
masını andıran bir gfirüJta hasal 
oldu. 

Abdülhamit, birdenbire oldu· 
ğu yerde doğruldu. Bütiln vticu
dundan bir elektrik cereyanı 
geçer gibi 11arsılarak gözleri o 
noktaya çevrilirken. yüksek bir 
sesle: 

- Kimdir? .. 
Diye sordu... Ses kesilmişti 

Riizglr, sert temaslarla pencere
lere çarpıyor, einirfer &zerinde 
ürpertici bir his yaratıyordu. 
Dokor, Abdtilhamidio fena halde 
şüphelendiğini ye çok korkulu 
saniyeler geçirdiğini anlıyarak 
ayağa kalkh: 

- Müsterih olunuz efendim •. 
Soba borusu t81Jlllllf. Hariçteki 
scğuk havanın tesirile boruya 
merbut olan tel ~di. Bu g6rilltü 
husule geldi.Emin ohmm ki b..
ka bir şey değildir. 

Dedi. Fakat bu cevap, Abdül
hamidi tatoıin etmemişti. Onun 
gözleri daha hala o noktaya sap· 
lanmış olarak daruyor ve o nok
tada kendisini ildürmek istiyen 
bir dOş111anın hayalini giSrmiye 
çalışıyordu. 

Doktor, onu tamame'l temin 
için pencere tarafına )!.ürüdü. 

Abdülba mit te derhal yerin
den kalkarak ve doktoru adeta 
siper alarak onu takip elti. Dok
tor, pencerenin önünde durup 
bertarafa bakarken, Abdillbamit 
te onun oınuz başından ayni su· 
rette etrafı muayene ediyordu. 

Doktor, oldufu yerde geri 
döndü. Rengi solmuf, vücudu 
lirpermif bir halde iıelecanlar 
geçireo Abdülhamide: 

- Kat'iyyen müsterih olunuz 
efendim. Hançt. hiçbir şey yok. 

Ddedi. O zaman Abdülhamit 
httttln ba korkusundan bak ka
nnmak ~acı hir tebe•lmle 
•11kaı..a. etti : 

- Beai • ~zur glriallz dok
tor Bey .. Bızım Hanedan tarihi· 
miz0~t çirkha.. Pek feclöar. 

( A.kau •U) 

1 Sinema Ve Tiyatrolar f 
Al.KAZAR - S.. lıılllltr 
ALEMDAR - DreJflla 
ARTlsı1K - Vledan uabı 
A S R i - Cambaabaa• ç°"t-
f UlA~RA - Kollll• •ilaalJ• 
E'IU VA ı.. - Gll Ceh-.nem1 
GLORYA -Muatata 
HiLAL - ICallb Tnedl• 
KEMAL B. - Ge~ aevdalara 
MAJIK - Ale., tark11t 
llLLC:K - Koape •ileııly•ı 
Mll.LI - D.J Nitub 
OPERA - A7a ifa ı. 
ŞIK - Ya11dı kalpler 
Kadık8y Slreyya - Amertkab bakireler 
~ÜDAR HAı.6 _. Kaalı pan 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
H Kb...uewwe& 5'2 • • lf. 

b 
au rece ~ü1bamit. bü~ 1 Size Tabiatinizi Sögligelim .•. 

ir korku geçirdi. Az kalam. :...------------------------1 
~•yordu. Gece aoğuk ve her 
..... aeaizcli. Pembe aaloada, 
~· yakıa bir yerde Abdiil· 

e doktor, kal'flkarpya otu-
1'1JorlardL 

Ortada bir yaldızla masa var
cL.1 Masamn üstünde adi bir pet• 
ro llmbası yanıyor. Bütün salo-
juıa zinet ve saltanat taşan renk· 
~rl ~e yaldızları fizerinde 61g8D 

ar llya dolqıyordu. Büyük aobı1t 
leısizce yanıyor. Dlf8J'da vakit 
•akit uğuldıyan sert bil' poyra .. 
lln yakıcı soğuğuna karşı odaya 
tath bir hararet yayıyordu. 

Abdülhamit, müteessirdi. Bazı 
hAdisat onu sinirlileştirmişti.Buuu 
bir ahlak meselesi olarak telANki 
eden Abdlllham~ arhk insan
larda vefa ve muhabbet hisleri-

MUSTAFA B. ; Müstağni ve 
kısmen mat
rurdur. Fül ve 
hareketlerin • 
müdahale e· 
dilmesini Ye 
baıkalanna 
lıesap verme
sini istemez. 
Herşeyl kolay 
kolay beten
mez bazen 

mllfk6lpeıent olur. Tabakklme, 
su.imuameleye tahammftl edemez, 
mukabeleye mtıtemayildir. Men
faatlerini yalnız nefsine huret
mez. Başkalarım da istifade et
tirmek ister. 

RAHMi B. ; Arkadaşperver
dir. DBrOat 
hareketlerden 
hoılanır, ma
ameleıinde hi
le ve riya 
yoktur. Yara
bcı, girıia n 
Uİ•klrdır. 
T .. Yik Yetq
c:ie ayıalLk 

ıa.terir. Ta
mik etmedea zevahire b&kme
der çabuk parlar camertlii• 
mOtema · dir. 

l Fetof.ra/ Talılll Kııpo11111111 
11 inci Sayfamızda bulac•ku•L 

.. . ~ - ~ ··-.. ~. 

Bugünün 

22 

17 •tu-l• ~ 
Mlihendia SaJim Beyle annem 

k•nuşurkea, ben de kapıdaD 
dinliyordum. 

Amıem, bu parlak izdivaç 
teklifim büyük bir soğuk· 
kanlılıkla karşılamlfb. Hatta. 
onun vaziyetinde, bu İfİD ddcli
yetinde emin olamachiına delllet 
eden bir hal de vardı. Miihendiı 
Salim Beyi tamamen din,edikten 
sonra. tecrübekir ve endifeli bir 
sesle sordu: 

- Peki Salim Bey.. -.:aba bu 
adam evli değil 1111"? •• Malüm ya, 
la§r alılann eberisi latnbula ge
lirken kanlannı memleketlerinde 
bırakırlar, kendilerini bekir ol~· 
rak tanıbrlar. Sakın böyle bir şey 
olmasm? ... 

Annemin bu sualini pek be
ğendim. Bu parlak mesele kart•· 
sında tamamen gözlerim kamaş
tıi, için bu mühim noktayı p 
rememiştim. Salim Bey, buna 
cevap Yerdi; 

- Evet ... Bu, benim aklıma 
geldi. Sordum. Filhakika evli 
imiş. Fakat çocuğa olmadığı 
için kadını terketmif. 

Bana DaStl emin olmalı?. 
- Kendisi bana yeminlerle 

temin etti. 
Annemin yüzünO göremedi

ğim için bu cevaba karşı nasıl 
bir •aziyet aldığını bilmiyorum. 
Yalnız, uzunca bir süküttan aon
n .....,.,, ij:ini çekerek; 

- Pekill Salim Bey.. in .. 
metse ne diyelim? .•• 

Demekle iktifa etti. 
19 A ... • f}I 

Oç gtindeııberi Fahir B. Ade
ta benden kaçıyor. Bu sabah 
yazıhaneye biraz geç ıelmiftim. 
Bir aralık Hasan bir iş için 
odama geldi. Uf olsun diye; 

- Ne var, ne yok Hasan? 
Dedim. Haaan bana milhim 

bir havadis verdi. Sabahleyin 
Vedat, erken gelmiı. Fahi
rin gelmesini beldemif. o 
gelir gelme~ odasına çağırmlf. 
EvvelA, seuizce kon111urlarken 
birdenbire ıesleri ytlkselmit. 
Fena halde kavga etmişler. Fahir 
odasına geçmiş. Vedat ta çanta
ııru koltuğunun albna luatırarak 
çıkıp · gitmiş.. 

* Öğleye dogru, bmi Sait Bey 
çağırdı. Gnlerek bir klğıt uzatb. 
Kağıdı aldım. EvvelA imzaya 
baktım; Vedat.. 

Vedat. (baza esbap do!ayllile 
arbk işine devam edemiyecetin
den) bahsederek istifa ediyor. 
on ıekiı gtinlik alacajıma da 
( atideki adrese gönderilmesi ) ni 
(talep eyliyor) du. 

Klğıdı okuduktan ıonra Sait 
Beyin y&ztme "'baktım ; 

- Bu adam sadece istifa 
etmiyor.. Adeta meydan okuyor. 

Dedim. Sait Bey, o daimi 
tebeulmile cevap verdi : 

- Kendilifinden defolup gitti 
ya, 1en ona bak... Şükllr Allaha 
nemiz var ki, meydan okuyup ta 
bizi korkutacak. 

&it Beye bak verdim ve, bu 
hasut herifin muhitimizden uzak
laıma•na memnun olarak odama 
~t~. 

. * 
Aktam yazıhanede.a çıktım. 

Romanı 

Yazan : Z. Şakir 

ı Balaçekapıda fınnın kllfaiai di
nerken. omuzbqımdan bir sea 
ıeldi; 

- Kevıaer Hanım.. bir iki 
dakika sizinle görüıebilir miyim? 

Başımı çeTirir çevirmez Fa
hitle karplaftım. Her zamanki 
gibi tftler yBzle ; 

- A. . siz misini:r Fahir Bey. 
Vallahi, birdenbire korktum. 
Buyurunuz.. Hem, ıormak ayıp 
olmasın amma, niçin öyle 
resmi bir n%İyetteainiz? 

Fahir, dokunsam ağlıyacak 
bir halde idi. Seli titriyerek 
ceTap Yereli: 

- Şilpesiı değil mi Kevser 
Hanım, Patronumuzun zevcesine 
l•yık olduğu htlrmeti gibtenniye 
fimdiden alıphm. 

Bu 1e1te, bu s3yleyişte oka
dar derin bir ıitem, okadar acı 
bir mana vardı ki huna birden
bire mukabele edeınedim •• Fahir, 
Top~apı tramvaylarının durduğu 
tarah g6sterek: 

- isterseniz, fU taraftan gi
delim. Daha tenhadır. 

Dedi. Hiçbir teJ söylemeden 
muvafakat ettim. (Liman Hanı) 
nm önüne geliDciye kadar iki
mb de bir te7 s6ylememiıtik. 
Nihayet, aabredemiyerek ıordum; 

- G6rflteceğiniz teJİ bekli
yorum Fahir Bey. 

Fahir inler gibi bir ıeale ce
Yap verdi; 

- Buna, a..ı bqhyacağımı 

~ Kevaer Hantm. 
- Ay, bu kadar müNm mi 

Fahir Bey? 
Fahir, sendeler gibi bir an 

dvda Te llODl'a, batan• ierek 
muztarip ve helecanlı bir ifade 
ile IÖrine devam etti. 

- Sizin için belki mOhim ol-
mryabirır Kevser Hmm. Fakat be
nim için çok mlihim.. Pekçok 
mühim .•. Bunu, biuat sizin ağzı
mzdaa ipbnek istiyorum, rica 
ederim, s&yleyiniz. lıaldkaten 
Sait Beye vanyor musunuz? •. 

G6z uciJe baktım. Fahir pka 
g6tirecek bir ya.ziyette değildi. 
Kalbinde hissettiği acı fllphesiz 
pek büyüktü. Ona dürüst davran
manm en doğru bir hareket olaca 
cağına hükmederek cevap verdim: 

- Fahir Bey, sizi temin ed~ 
rim ki bu izdivaç, tarafımdan 
tasarlanmış birıe1 dejildir. 
Bu teklif vukubuJuncaya kadar 
Saüt Beyi bu patron tamdım. 
aşifte bir im olmadığJmı zanne· 
dersem herkesten enel siz 
kabul edersiniz. Eğer canım 
ıununla. bununla etlenmek iste
seydi, herhalde daha derli toplu 
pluflar araraım. Sait Beyin ser
vetine tama ederek bir vurgun 
vurmayı da akhmdan geçirmedim. 
VakıA ben fakir bir ailenin, fakir 
bir kmyım. Fakat para hatıra 
için bir erkeği baştan çıkaracak 
kadar diişiik Ye süfli ruhlu de
ğilim. Size yemin ederim ki, Fahir 
Bey, Sait Beyle tanıştığım gün-
denberi ona en küçük bir ümit 
vermek şu tarafa dursun, bilakis 
mümkiln olduğu kadar onun ar
ıularmı kıracak surette hareket 
ettim. Çünki, bu adamın amiyane 
bir iştiha ile başlayan bislerinın 
nihayet böyle bir safhaya gire
bileceğini, hiçbir zaman aklın 'an 
geçirmemiştim. Bu iş bana, t aHi
min bir emrivakii oldu. Buna De 
dlyebilfrim ? .. 

( Arka&ı nr i 
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Umumi Harp Nasıl Patladı ? Lv ... ~~ p;.~~ı!und~Ter~~~!~Ş~T.ıip__J 
Giacomino, iyi Düşün! Nakleden : H. R. -92- r aıan: Enci Lrul•ı 

- Kııım Doktor: Semi Ekreme -

Harp Meselesinde En Çok Yalanı 
• 

Berhtold lrtikip Etmiştir 
Bu meyanda en çok yalam 1 

Berhtold irtikap etmiştir. Kır
mızı kitabına Avusturyalılar aley• 
binde tellikı edilecek 69 vesika
yı dercettirmek ilzere tam alb 
ay beklemiştir. Halbuki dört se
ne sonra ihtilal bunların adedini 
382 ye iblağ ederek zeyl ve 
mütemmim olarak neıretmiştir. 
Harbm mesuliyetini tevcih hu· 
sosunda en mühim menabi 
bll!ılardır. 

)#.. 
Berhtold'un 69 vesikastndan 

9 unu kontrol kabil değildir. 
Geriye kalanlardan on Oç tanesi 
&zerinde tahrif yapmak kabil 
değildi, çUnkü onların metni 
diğer devletlerce do malum idi. 
10 u doğru olarak ıeçmiftir. 
38 i tahrif olunabilirdi ve tahrif 
olunmuıtur. 

Birkaç miaal: 
Albncı numara, Belgratta 

Avusturya ıefirinden: 

" Zaman müsaittir [harbe]. 
Dahili ve harici siyasi vaziyet te 
müsait hraatlar vermekte Te 
bunlar devrimizde ağlebl ihtimal 
son bulunmaktadır. ,, Bu cümle 
vazıhan tahriki mutazammındır 
ve ç1kanlmışbr. .. 

Ültimatoma ve tetftmmesine 
iki gün enelki tarih konmllflur, 
Cf. Berlin 

* Pariste" Bi)•envönll-Marten tara· 
fmdan Avusturyaya müsait ola· 
rak yapılan mülahazalar ara· 
sanda • vesıka numaraaı 11 - şu 
kat 'i elimle· kaldmlmıştır; 

"Bu z .. tan - Adliye Nazırının -
barict siyaseti sevk ve idarede 
tabiatile hiçbir nüfuzu yoktur.,, 

'f 
13 numaralı vesikada: Rus-

ya nın ültimatomuna müteallik 
olan Paris kabinesiolıı tahziri 
kaldmlmışbr. 

1f 
23 Yo 24 numaralı vesikalarda 

Sırp seferberliği 6yle bir surette 
tanzim edilmiştir ki Avusturyanın 
münasebatını katetmesine Sırbis-
tanm seferberlik ilAn etmesi 
ıebep olmuştur zehabını verir, 
halbuki hakikat berakistir. 

* 28 numaralı vesika ki Petres-
burgtan çekilen bir telgrafname 
dir, bunda Alman ata§emiliterinin 
şehadetine mütedair olup izim 
bir ehemmiyeti haiz olan son 
kısmı layyolunmuştur ; orada şu 
cümleler bulunacakh : 

Büyük bir asabiyet, büyük 
bir endişe gördüm. Samimi bir 
surette sulh istedikleri zannın· 

dayım, haleti fikriyeJerinin 
farik alameti şudur; Almanyadan, 
başmetmeabın müdahalesinden 
Umit vardırlar." 

* Sazanof'un sulhperverane mü-
teaddit teklifleri, meseli İtalya 
kıralınm, yani hasmının müda
halesine müteallik ayın 21 tarihti 
teklifi 31 numaralı vesikadan 
Çlk.ırılnuşttr. 

At1rlı bir hafltlda ceplı•g6 golla1tan kızuklı bir kıt'a 

Berhtold Berlindeki sefirine graftır. Bu telgrafta Belgradın 
hiçbir arazi fethi mutasavver ol- topa tutulmasının Suanof üze-
madığını beyan hususunda ver- rinde yaptığı tasir ile bu topa 
diği tallhiyetlerin - vesika, nu· tutmak neticesinde tevessül olu-
marası 32 - aslında mevcut ıu nan Rus seferberliğinin tecavilzi 
en canlı nokta kitaba geçiril- bir maksada müstenit olmadığına 
memiştir; " Kat'i bir taahhüde dair verilmiş olan teminat vesika-
girm~ksizin • • dan tayyedilmiştir. Bundan başka * 56 numaralı vesikadan da Saza-

38 numaralı vesikadan Sir· nofun seferberlik henüz harbe 
Edvar Grey'in sulha taraftar müncer bulunmadığına ve mükA· 
olduğunu gösteren iki fıkra lemenin ciddi surette telakkisi 
tayyedilmiştir. üzerine artık hafiflik hissettiğine 

Berline çekilen bir te!garaf- dair olan beyanab tayyedilmiştir. 
ta - numara 42 • Ceneral Hoçen- >f 
dorff'm ismi kaldırılmıştır. Çün- Ağustosun üçünde Alman hü-
ki bu telgraf ayın 18 inde çekil- kumeti Rayiştağa yedi kıt'a mel-
mişti, binaenaleyh Rus seferber- fufile beraber 30 fıkradan mü· 
Iiğinden mukaddemdir. Halbuki rekkep bir muhtıra vermiştir. 
bu telgrafta şu ibare vardır: Halbuki 1919 da Alman ihtilal 
Avuıturya ve .. vaziyetin heyeti hükumeti hakiki Alman vesi-
mecmuaaı malum olması itibrile • ikalannı neşrettiği zaman o 
Al~anyanın serian her türlü tarihte 700 ü mütecaviz vesika 
hazırhklar1 yapmaları isteniyordu. bulunduğu sabit olmuştur. 1 kıta 

~ melfufu bir tarafa olarak 30 
fıkrayı tetkik edince görülüyor ki 
o 7 melfuf tahrifi kabil olmıyan, Kont Sıögyeni nin 281 tarihli 

müz'iç telgrafından ise eser yok
tur; çllnki onda " Berlin İngilte· 
renin tavassutunu reddediyor, 
bunu Viyanaya göndermesi şekle 
ait bir ~tir 11 deniliyordu. 

lngilterenin tehdidine dair 
Berhtold 28 tarihinde yaptığı 
ihbara müte2Hik 44 numaralı 

vesika da tahrif edildi. Ayni 
suretle 47 numarala vesikada 
da sekiz tahrif vardır ; bu ve
sika Avusturyamn Petresburg 

çünki hasımlarca malum olan 
hidiaata taalluk eder. Geriye 
evrakı müsbiteyee müstenit olm· 
yarak bahsolunan 23 hidise 
lcalar ki bunları tahrif kabildir. 
Nitekim bunlarm içinden 18 i hil
kümet tarafmdan tahrif edilmiştir. 
Bu tahrif olunan yerler Almanyayı 
harp mesuliyetine sokacak olan 
noktalardlr. Şu halde bunları 
halktan saklamak bedihi olan 
bir maksada müstenittir. 

sefaretinden gönderilmiş bir tel· ( Arkası var ) 

Gülhane 1-lastanesinde Meccani 
Muayene Günleri 

Gülbane hastanesinde meccani muayeneler için bir liste 
baıırlanmışbr. Listeyi aynen yazıyoruz: 

Hastalıklar Muallimlerin İsimleri 
Cilt Hastalıkları 

Cumartesi: Kulak, botaz, burun hastalıklara 
~ İdrar yolu haatalakları 

Göı hastalıkları 
• Dahili hastalıklaı . 
Akıl ve sinir haatahklan 

Pazar 

Muallim Talat Bey 
Muallim Sani Yaver Bey 
Muallim Fuat Kanıil Boy 

Muallim Niyazi ismet Bey 
Muallim Abdülkadir Bey 
Muallim Naum Şakir Bey 

----------------------
Pazartesi 

Salı 

Hariciye haslahklan 
: Kulak boğaz burun hu. 

Masaj ve tedavil nıihaniki 

Kadın ve doğum hastalıkları 
Dahili hastalıkları 
idrar yolu hastalıkları 

Muallim Murat B. 
Muallim Sani Yaver B. 
Muallim Şemsettin . B. 

Muallim Refik Münir Bey 
Muallim Süreyya Hidayet B 
Muallim Fuat Kamil Bey 

-----------------------
Çarşamba: 

Akıl ve sinir hastalıklar 
Röntgen muayenesi 
Göz hastalıklara 
Cilt hastalıkları 

Maaaj ve tednil mihaniki 
Perşembe: Hariciye hutalıkları 

Kadııa n dotuıa haatahkla.rı 

Mu n l li m Nazım Şakir B. 
" Şükrü Emin B. 

Muallim Niyazi İımet B. 
Muallim Talit 8. 

Muallim Şemıettin B. 
,, M. Kemal Bey 
,, Refik Münir Bey 

:.._ 3 -
ProfeslSr Toti küçUk ve mll

tevazı misafir odasına alınıyor, 
oturuyor, Nini'yi bacaklarmm 
arasına alıyor ve, kız kardeşi 

Giacomino'yu ikna edinceye ka
dar burada bir müddet bekle
miye katlanıyor. 

Üzerinde bazı kiiçük porselen 
bibloların parıldadığı bir konsola 
doğru gitmek istiyen küçük ço
cuğa arada sırada sesleniyor: 
Y oo.. boraya gel, Nini.. uslu 
otur bakayım; ve kenisi hiç far
kma varmadan evinde bu kadar 
mühim ne gibi bir vak'anan 
cereyan edebileceği düşüncesile 
zihnini yoruyor. Maddalenina 
okadar iyi bir kadındır ki .. 
Giacomino'nun hemşiresini de 
bu kadar miihim bir suret
te müteessir edebilmek için 
onun ne gibi bir fenalık 
yapma, olabileceğini dllşünüyor. 

Şimdiye kadar bu meseleyi 
geçici bir buhrandan ibaret zan· 
neden Profesör T oti şimdi cid
diyetle düıünmiye ve endiıe 
etmiye başlıyor. 

Oh 1 işte nihayet Giacomino 
geliyor 1 Aman Yarabbi, nekadar 
boı.ulmuı bir çehre 1 Ne ıaşkın 
ve çılgın bir hal 1 Fakat? Oh, 
bu fazla : Kollarını açarak ve 
" Giami 1 Giami 1 ,, diye ona 
doğru kotan küçüğü aoğuk ve 
sert bir hareketle itiyor 1 

Profesör Toti bu hareketten 
pek mnteessir, ağır bir veziyetle 
bağırıyor: Giacomino. 

O, ihtiyarın gözlerine bak· 
maktan çekinerek, sllratle so· 
ruyor: 

- Bana söyliyecek neniz var, 
profesör? Kendimi okadar iyi 
hissetmiyorum... Yatakta idim ••. 
Kimse ile konuşacak ve göril
ıecek bir vaziyette değilim ..• 

- Fakat, çocuk?f 
Giacomino "-Evet..,, diyor, 

ve eğilip çocuğu öpüyor. 
Bu buse üzerine evvelki te

essürü biraz geçmiş olan profe
sör Toli soruyor: Rahatsız mısın? 
Zaten buna ihtimal veriyordum. 
Ve buraya da bunun için geldim. 
Başın, değil mi? Otur, otur ••• 
Konuşalım. Buraya gel, Nini ..• 
Görmüyor musun, 0 Giami,, nio 
"buası,, var. Evet yavrum, 
" bua ,, sı var... Buraya ge-1; 
zavallı " Giami ,,!.. Uslu otur ba
kayım; şimdi gideriz, diyor. Son· 
ra Giacomino'ya dönerek: - Sa· 
na sormak istiyordum; Ziraat 
Bankası müdürU sana birşey söy
ledi mi? 

Giacomino daha ziyade sıkı· 
larak: - Hayır, niçin? diyor. 

Profesör gizli bir tebessümle 
cevap veriyor: - Çünkll dün ona 
senden bahsettim. Aylağın oka· 
dar dolgun değil, oğlum. Binaan· 
aleyh benim bir tavsiyemin ... 

Giacomino sandalyenin ilze
rinde kıvranıyor, tırnaklarını eti
ne batıracak kadar avuçlarım 
sıkıyor: 

- Profesör, teşekkürler ede-
rim, diyor; fakat sıze çok rica 
ederim, li'ıtfcn, artık benim için 
rahatsız olmayın! 

Profösör Toli, evvelki tebes
süm henüz dudaklarında, cevap 
verıyor: 

- Ah öyle mi? Aferini Ar
tık efendimizin hiç kimseye ihti
yacı yok, değil mi? Fakat şayet 
ben bu iyiliği ıırf kendi arzumb 
yapacak olursam? Oğlum, artık 

ı 
seninle alAkadar olmayıp ta ki· 
minle alakadar olayım? Giaco
mino, artık ihtiyarım! lbtiyarlann 
haris olmamalarına dikkat) ede
lim! lbtiyarlann, benim gibi ha-
yatında bir mevki sahibi 
oluncıya kadar çok zahmet 
çekmiş olan ihtiyarların, lse
nin gibi iyiliğe müstahak genç
lerin hayatta kendi vasıtalarile 
ilerlediklerini görmek, hoşlarına 
gider; o ihtiyarlar bunların neşe
lerinden, ümitlerinden, cemiyete 
yavaş yavaş kazandıldan mevki
den, hep zevkalırlar. Bana ge
lince, senin için, .. bunu sen de 
giliyorsun ..• Ben seni kendi evli· 
dım gibi seviyorum... Ne o ? At
lıyor musun? •• 

Giacomino yilzünü eJlerile sak• 
lıyor, mini olmağa çalıştığı bir 
ağlamanın tesirile titriyor. 

Nini ona korku ve hayretle 
bakıyor, sonra, profesöre döne
rek:- Giami, bua ... - Diyor. 

Profes~r ayağa kalkıyor ye 
elini Giacomino,nun omuzuna ko
yacak oluyor; fakat o, bu tema1-
tan çekiniyormuş gibi, birden
bire yerinden fırhyor, ani bir 
kararın tesiri altında bozulmut• 
benziyen ve ellerile sakladığı 
yüzllnO açıyor; ve nevmidane 
haykanyor: 

- Yanima yaklaşmayan! Pro· 
fesör, gidiniz, çok rica ederim, 
gidiniz. Siz beni bir cehennem 
azabı altında inletiyorsonuz. Ben 
sizin bütün bu şefkatinize mlls
tehak değilim ve onu istemi· 
yorum.. Allah aşkına gidin, ço
cuğu da beraber götürün ve be
nim hayatta olduğumu unutun 1 •• 

Profesör T oti büyük bir tar
kınlakla soruyor: 

- Fakat niçin? 
Giacomino cevap veriyor: -

Söyliyeyim: Ben nışanlandım, 
profesör! Anladınız mı? Nışanlı· 
yıml 

Profesör Toti, başma bir dar• 
be yemiş gibi sendeliyor; ellerini 
kaldarıyor; kekeliyor: 

- Sen? Ni... Nişanlı? 
Giacomino: - Evet, diyor; 

şu halde arbk yeter... Artık 
yeter ! AnlamaJısmız ki sizi artık 
burada göremem. 

Profesör T oti boğuk bir seale 
soruyor: 

- Beni kovuyor musun ? 
Giacomino, müteessir, derhal:

Hayır ! Diyor ; fakat, sizin git
meniz.. Profesör.. Sizin gitmenİL 
iyi olacak .• 

Gitmek mi? Profesör sandal-
yenin üstüne yıkılıyor.. Ayakla· 
nnan kesildiğini hissediyor. Ba
şını ellerinin arasına alıyor ve 
inliyor. 

- Ab yarabbi ! Ah ne feli· 
ket 1 Bunun için ha? Ah zavallı 
ben 1 Zavallı ben 1 Fakat ne za
man ? Nasıl ? Hiç birşey söyle
meden ? Kiminle nişanlandın ( 

Giacomino: Burada nişanlan· 
dım, profesör ... Diyor; epey oldu •. 
Benim gibi fakir ve yetim bir 
kızla... Hemşiremin bir arka· 
daşı ... 

Profesör Toti, gözleri sönUk, 
ağzı açık, alık alak ona bakıyor, 
konuşacak sesi kendinde bula
mıyor. 

- Ve... ve... Her şey ... Böyle 
mi bırakılır? Artık hiçbir ıeY 
düşünülmez... Hiçbir şey nazarı 

1 
itibara alınmaz, öyle mi? 

(Arka•ı var) 
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden : 

HAİNLERİN İÇ YÜZÜ 
,,.,..,.,.,,, : 

Bu 

Sayfa 11 

Akşam 

Dinliyeceksiniz 

2o Şubat 932 Cumartesi 20 kolMCll, 21,ts tarkı. 
Ro ... - C 441 metre 75 kilovat ) 

Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 
iTİLAFÇILAR HOCA V ASFIYE NiÇİN 

"MANAHNO FİHİ,, DiYORLARDI 
Ltanbul- (1200 metre, S kilent) 

, 18 rramofon, 19 birfncl kı11m ala· 
turka ıu, 20 paanolo• Ajllll" 21 
ikinci k111m alaturka 22 orkestra. 

20 rra .. fon, 21 operadan nakil. 
Praı - C '8a metre, 120 kilovat) 

29 •on1er. 
ViyAM - <Sl7 metre, 20 kilovat) 

20 Bedia operauo.&an naklen K&tir 
Lear opera11 22,20 K.rol tiyatroşun

dan naklen Solist konıeri. 
-10-

Kopşta bir sürü itilAfçı daha 
•ardı. Bunlar, kerevetlerin üzeri-
ne geJiıi güzel aıralanmıflardı. 
Dörtte tıçft meçhul kelimesile de 
ifade olunamıyacak kadar hüvi
yetsiz avarelerden ibaret olan 

bu kalabalığm içinde Şebin Ka
:ahinr ıabık meb'usu Feyzi, .-

bak •iliyet tercümanlarından 
idris Fuat, M"aralay Sadık Sabri 
Ye Nasuhi, Kaymakam Nuh, po
lia merkez memurlanndan Maz· 
l6m ve Namık, tevh Recep tanı
nılabiliyordu. 

Pehlivan Kadri, kf:ndi geli~ 
lerinin koğuşta umumi bir mem• 

nuniyetsizlik uyandırdığının far
kında olmadı. Koşa koşa yilrii

dn, F eyıi efendinin elini &ptG, 
6bürlerine bir merhaba sanrdu 

•e hıncını dökmek içio eline 
geçen fırsatı kaçırmıyarak arka
dan ıelenleri gösterdi. 

- itte size, bize yol göste
rip te burnumuzu çirkefe sokan 
muhterem kargalar J Başta man· 
bk budalası Mustafa Sabri, iş-

lu~•l,eikübra tekkesi şeyhi Zey
Dellbidin, duvar arslanı Süleyman 
Şefılc, .. ıeddi meclis ,. pmpiyo
nu Mustafa Nabk, lmmi alim 
Şabaa ağa, manahnüfihimiz Vasfi 
hoQ .... 

T q kıtla misafirleri, hemen 
ekseriyetle, ltu tahkiramiı pre-

ıantatyoaa alkışlıyorlardı. Onla
nn berbiri, daha düne kadar, 

bu bocalann ve bu duvar at
laniannm ellerini, etekk:rini &po-

yorlardı, kendilerinden IGtuf 
bekliyorlardı. Mustafa Sabri, on• 

Lır için, bir manbk ktach, bir 
bc!Agat timsali idi. Konyah 
Zeynellbidinin ıllrmeli kirpikle
rinde binbir kerametia titrediği· 
ili ıeıiyorlardı. SOleyman Şefik, 
Orta mikyasta bir Sezar demekti! 
Şiladi, bqlarına gelen feliKet· 
len o adamları mes'ul tuttuktan, 
daha doğrun onlardan birşey 
almak ve koparmak ümi,di kaJ
lll&dıjı için iatiluadao çekinmi· 
Jorlart1a. 

Hele Kadrinin .. ıeddi mec• 

U. .. l&Dıpiyonu diye göaterdiği 
"-w. Natık "Papyı" • nabk 
Yeriae ••hık kelimem bllu-:a'· Yani anıra11 eıek yerine 
.,..._~ derecelerind~ ileri rftle-
~ .. tab~ ediyorlardı. O, t .. 
~ki aon meb'uaan medi
,. ' L_ 
~~ ıııwapıJaa adamdı. Vahidet· 

tilain feıL:-! tti· · eli · b -... eme ı• me 11, 

if
ll leraeıaa berif .. aet .. ebaekie 
Uh., ederdi. Hizmetinia miikl-

~timdi arkadatl ... dm top
~orcLa •• cijeri iki pua etmez 
b lllrU bazla ağzından: •• ~ 

akalam şampiyon. Natık mısın, 
~ llllsm, görelim?,, Nidala· 
rile hakaret görüyordu. 

da..l~clrinin .. manahnli fihimiz ,, 
--... Va.& Hoca da 8)'Ui ~ 
reıı. •llıqlen110~du. o talüı, 

i.----------ıı 
Nikübet düşkünleri biri
birine isimler takmışlardı: 

Yalmz Riza Tevfik, bu maa• 
uradaa memnun değildi. O, 
8İyaıl adaınlann (!) ağır olmasraa 
zaruri buluyordu. Halbald ko
ğuşta ağırlıktan eaer yoktu. 
Pehlinn Kadri, çoktan ceketini, 
yeleğini atmlfb, rakuızlığı cebri bir 
uyku ile telifi için pantalonmıu 
çıkarmıya hazırlanıyordu. Refi 
Cevat, bilinmez neresinden, bir 
deste iskambil kAğadı çıkararak 
idris Fuada "kılıç,, oynamayı 
teklif ediyor Te teklifini kabul 
ettirmek için de bağıra bağıra 
galiz i1rarlarda bulunuyordu. Sa· 
bık Divanı harp azasından Nuh 
Bey, başını Süleyman Şefiğin 
omuzuna dayıyarak esniyordu. 
Bu bq, çok kirli idi, Süleyman 
Şefigi ~afındırıyordu. Miralay 
Sadık Sabri, adaşı olan öbllr 

Mustafa Nabka "Seddi 
meclis ıampiyonu,, , Zey
nelabidine "iş kem bei 
kübra tekkesi şeyhi,,, Şa
ban Ağaya "Ümmi alim,,, 
Mustafa Sabriyede"Man
bk yuvası" diyorlardı. 

btıttın itilafçılara komik bir ha
tıra ilham ettiği için alkışlara, 
kahkahalar da karışıyordu. He-

men herkes, sabık Adliye nazın 
Vasfi Mollanın Kartal kadm 

iken bir fırıncıdan rüşvet almak 
için yaptığı teşebbüsü batırla-

Sadık Beyin önüne oturup yllz 
paralık bir deftere bazı müessir 

dualar kaydediyordu. Onlann 
ikisi ele denif doğmUf, demı 
yaşamlf adamlardı. S.ğmdıklan 
yerde de nıcsJeklerine sadık ka
lıyorlardı, mütemadiyen okuyup 
üfürüyorlarda. 

(Arkası var) 

mıffı. Molla, o fırıncı ile bilva· 
ııta uyuştuktan sonra takarrilr 
ettirilen rüşveti almak ümitfile 
yUzyilıe gelmişti. Fakat herif, 

para bahsini bir tüı lü açbrmı· 
yordu, boycn:ı havaiyattan ko
nuşuyordu. Vasfi Molla, bütün 
bu ıözlere " Evet, azizim, 6y· 
ledir! ,, diye kısa bir ceYap 
verdikten sonra " gelelim ma• r' ________ _ 
nahnn fibimizel ,, mukaddemeıile 
bahsi rüşvete intikal ettirmiye 
savaşıyordu. Neticede fınDc:ı 
daha kuraaz çıkmıfb Ye bu 
•· manahnn fihin ,, •çılmaaaa 
meydan vermemiftil 

işte Hürriyet ve ltilif fırka
ıınrn Kadılıktan Adliye nazırlığına 
geçirdiği Molla V aslinin yine 
o fırka erkin ve efradı tarafın
dan " manahnU fih ,. likabile 
anılmasının sebebi ba rilşvet 
meselesi idi. Şimdi de ayni me
seleyi hatırlıyorlar ve herifi mu
karaya çeviriyorlardı. 

Sefantbanedea rdenler " 
billauıa kodamanlar, bu tesa-
d&ften ve bu karşılanqtan mem
nun değillerdi. LAkin piıkin 

davranmaktan başka da çare 
bulamıyorlardı. Bir Şeyhiilislim, 
bir Harbiye nazırı vekarı takın
mak ellerindea gelemiyordu. 
Zira yıllardanberi kendilerinden 
k11vvet aldıkları, yahut kunet 

almaş g&TündOkleri bu adamlann 
yllrekleri gibi ağnlannın da 
bozuk olduğunu biliyorlardı. Bir 

• söyleseler, on işiteceklerdi. Esa· 
sen vaziyet te münakaşaya ml
ıait deiildi. Hepsi bir çuvalda. 
hepsi bir çöplükte ve hepsi bir 
llğunda bulunuyorlardı. Derece 
farkı, bilıi farkı, pref ( 1 ) farkı 

• aralarıada mevzubahiı olamazdı. 

~mhl-. .. haJdkati batlı, 
9plaklıj1 ite idrak ettmteri ~in 
fiileryüz .,asterdiler. tlo.tlann 
lltife ettildami 16yliyak karın 
görünmekten •zak kaldılar ve 
birer birer kerevetlere yerlqtilerl 

Büyük koğuş, iyi istif edilme-
1 miş bir sardalye fıçısım andın

yorda, ufunetli bir karışıklık 
ıasteriyordu. Ayni zamanda 
uğultu içinde idi. Her kafadan 
bir aea çıla~• ve dil viiriikil
liiae d pmataaı da kar1Şıyord1L 

Hergün 
lhiiklirla 
Mücadeleyi 
Biz Yapaca11z I 

C 8aftarafa 3 hel ••)fada ) 
den.al bir protesto ~ektim '" 
au açılmazsa Yirmi dGrt saat 
zarfında mahkemeye aidip dava 
açacağıma bildirdim.. Protutooun 
teblitinden bir 1aat IOnra "imiB 
ıuyu açılmışb. Ve o gün, bugln 
ıirket, benden bu (30) broşa 
istemedi. Fakat ben ~ ba (30) 
knnq için (560) kuruı murafa 

Demek ki hak istenir
se alınır ve istenıiyen için 
hak yoktur. 

Türk Başpehlivanı 
Meydan Okuyor 

[ Bq tarafı 1 incl eayfada] 

Bileğimin hakkile kazand ğım 
me.Tlciden beDİ dilşürmek İltİ
)'eDlerl er meydanında malıçup 
çıkarmak için ınkilr ki aainn ve 

bili Tiirliye b&fpeblivaaıyım. 
Şarlatuılıia luıımet •vmiyea 
ltir ..... , ...... ela pehll ..... 
lıkbr. Halep orada İ• ar11a 
bwaclad.r. G.W• O..aaı. Bu
kasindaki Cemal Beyi hakem 
tayin ediyorum. Kurban bayra
mında HilAiiahmer Cemiyeti ta
rafından tertip olunacak milsa
bakalara sıirecek kadar kendin
den emin olanlar Cemal Beye 
bu arzusunu bildininter. Klübe 

1, girmediıim için ıihret ve bay
ıiyetimle oynryan bu efendilerin 
lna milahakada ae)rirc:iler ••an
da bulunmalanDI rica ederim.• 

Hellıberg - (276 metre, 75 kllo
Yat) 20,lS halk gece1I, 27,20 Berlta 
operaaındaa aakil. 

BrOna - (341 metre, 56 kfloyat ) 
19 Çek btaıiyonlarandan nakil. 

UGWaker- (360 metr., 7S kilo.at} 
20,0S Frieburı muıikl aalonundan 
D&klen kouer. 

Bükref - (399 metre, 16 ki:ovat) 
20 cubant. 

Belırrat- f'29 metre, 2,5 kilovat) 

Pefte - ( 550 metre, 23 kilo.at) 
19,45 aalon orke1tra11, 20,4S ıtidyo 
da komedi 

Varıova - ( 1411 metre, 158 ito· 
nt) 20,15 hafif konıe•, 21,55 bir 
Amerikan hiklyeıi. 

1 

Bcrlin - (163S metre, 75 ki.ovat) 
20 Muaibten aaklen konaer, 22,3o 
operada balo. 

Dikkat: DercetmeJı.te ol•utumuı programların Avrupaya ait 
olan luımı vaaatt AvnalHI aaatine g8re tanıtim edılmi,tir. 
latanbw saatine tatblla lçin Anupada ... t (12) olduğu 
ıamaa latanbulda (1) e l'elditi faraedilmelidL 

Kumbara Sahipleri 
1 Mart tarihine kadar tevdiatımz yekunu: 

Asgari 

5 lira 
Olmalıdır 

Asgari 5 lira tevdiatı olan 
Bütün kumbara sahipleri 

2500 lira mükif atlı 
1 Nisan kur'asına iştirak edecektir 

1 Türkiye iş Bankası 1 

..-•Şayanı dikkat -ııım-•l Kulak, Boğu, Bwua Miüeltau • ., 

bir teklif Dr. Ekrem Behçe 
Yalnız 75 kuruş gönderiniz. B.,ota., Meld?eı.,!:~·~96 1 

Mukabilinde Reisicimhur Hı:. 
nin tabü biiyüklükte, aan'at· 
-klrane bir büst portrelerini 
elde edeceksiniz. Tnrkiyenin 
J.ili•um Ricali Aliye portre
lerinin fiatleri dahi aynidir. 
Poeta mesarifi yubrild bedele 

dahildir. FOTO FRANS 
llldilcaddHI No. 121 8.,.ılu 

Haydar Rıfat il.il eserlerillden 
Agnl lı11klar J/d luc 
Miras ınes' eleleri BU ,. 
Şeluli harçlar lrcuaa- ,, ,, 

ikbal KltaplHınnintle 

Dr. Celal Tevfik 
Zltıre'ri Ye idrar Yolu 

Haatabkl :arı MütebaU1111 
Sirke~ Muradiye caddesi 

fotojra/ l'alılill Kuporav. 

TaltlallaW ..,._,... llıtlırwa' 1 

fot~ 5 ... k;a~ ıle bit· 

W&t. rladwinl1. Fotojula~ı ..,., .. 

laWdir .. lada 9cliLGMao 

lıtm, meslek 
•eya 1an'at / 

Haa.ı naHerfa 
cevabı / 

-----=aı--=---=-ır-..~----=-k_,,~· fotoğrafın ldlfeıl 30 kur .Uflı.L14 pu 
mul..-\bHinde t~nderilebth, 



12 Sayfa SON POSTA 

GRİPE Karşı ASPİRİ Komprimeleri ~ Kullanınız 
Taklitlerinden sa 1 1n1 

r ı ı ı n ız ı n 
Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. 

Hergün ne yiyeceğim diye diltüneceğinize, 
menede beş ytlz lira yemeğe masraf edeceği
nize, yüz kurut •ererek bir Aşçıbaşı kitabı 
alınız. tatlı, tatlı yiyeceklerinizi yeyiniz. 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimiz talebesinin Mart 1932 üçilncli taksit ders ücretle
rinin tahsiline 25 ıubattan itibaren başlanılacak ve bu muamele 
Marbn ilk haftasına kadar devam edecektir. Ücretlerin tayin edilen 

fU mllddet zarfında Yerilmesi lüzumu ilin olunur. 

Zafiyeti umumiye, lttlha•ııbk ve kuYYebizlUc halltında bQyük 
falde n te•lrl r8riUen: 

FOSFATL 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Dotum .,. kadıa butaWdan 1 
m&tebus:sa 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hutalanm Türbe ........ 
elki HiWiahmer bhluaadald 
muayenebaneainde berıln &;. 
leclea Hnra kabul etmektedir. 
Telefon lat. 2'ltl22 

TERMOJEN 
THERMOGENE 
Llpa, yakı, merhem Te l&İr 

illçlar yerine faideli bir 111rette 
kaim •e mebamdaa aridir. 

Botun eczanelerde satılır 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

12. ci Tertip 2. ci Keşide: 

11 Mart 1932 dedir. 

Büyük ikramiye 35,000 
LİRA D 1 R. 

Ayrıca birde 20.000 Liralık mükafat 

Cilt •• dlhrnt butahldu llltehua11 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 

Kredi F onsiye Tahvillerinin • 
Sigortası 

Fevrozin 
Grip 
Nakrlı 

Romatizmayı 

Sinirden gelen 
Baı ve dit 
Ağrılannı 

Bir tek Kate 
Fevrozin 

Necdet 
Tedavi eder 

Mideyi 
Kat'ly7ea bos•u 

Her yerde FtJflrozin Necdet arayınız 

Yeni Neşriyat 

Dr. Vermeylen 
Pedagoji' de 

TEST USULÜ 
nakleden 

latanbul Yüksek MualHm mek
tebi müdür muavini 

Mehmet Naci 
Her muaJJim ve her muallim 
namzedinin şiddetle ihtiyaçlan 

olan gayet kıymetli bir 
mesleki eserdir. 

Fiatı 50 lclU'.,tıır. 

Netreden: latanbul'da 

Resimli Ay Matbaası 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
Te•la Tarihi UN 

Merkezi : Be r 11 n 

Türkiye Şubeleri : 
1.tanbrıl, lzmir 

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

İstanbul " 24410 
Depoıu " 23227 

Her nevi 
Banka muamelatı 

BONO 
Alır, satar, ipotek yapar 

Emllk Ye arazi almak ve 
•atmak, alanmıf •• ahnacalda• 
rın bonolarla bedellerini ademek 
ve çok menfaatli bir ıurette 
her hanrl mahal ye tekilde mu· 
amele yapılır. Bahkpazu, Mak· 
.udiye ban No- 3S 
Ufarlu sade il, DerYlt: Tet. 2SS97 
Telıraf aclru llaksadl7e Hu Ufurla 

SON POSTA 
eYml, Slyuf, HaYadü Ye Halk 

ru•t .. ı 

ld e . btanbul: E.ld Zaptf ye ar • Çatalçetın• ıokaj'ı 2S 

Telefoa btanbul • 20203 
Poıta kutuıu: l.tanbul • 741 
Telgraf: l.tanbul SONPOSTA 

ABONE FlATl 
T0RKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 .. 
400 " 
ıso ,, 

1 Sen• 
6 Ay 

3 " 
1 " 

2700 Kr. 
140a ,, 
800 " 
300 ., 

Gelen evrak rerl verilmez. 
ilinlardan meı'ullyet ahnmaı. 

Cevap için mektuplara 6 kuruıluk 
pul ilivosl liumdar. 

Adres değiıtirilmosi (20) kur111tur. lstanbul emrası zlhrevlye 
diıpanıeri Sertabibi 

'\ 23 faizli, 1886 ve 1903 tarihli 
" Credlt F oncier Egyptien " tahvil· 
lerinln 1 Mart 1932 tarihinde icra 
kılınacak amorti ketideainde baıa 
ba, tediyesi tehlikeaine kuıı Oıman• 

h banka11 Galata merkezi ile Yeni• ı•----------.. 
Ankara caddui İkdam Yurdu 

kq1S1Dda No. 71 
cami •e Beyotlu şubeleri tar.fından 
pek mGaait ıeraitle ıirorta edilecej'I 
mezkOr tahvllit hamillerinin malGmu 
olmak Gzere Uia olunur. 

Son Posta Matbauı 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Rarıp 

Netriyat MiidQrO ı Selim Rarıp 

Nefis ipekli Kumaşlar 

fş Bankası' nın tesis 
ettiği büyük ipek 
Kumaş Fabrikası pek 
yakında mamulihnı 
piyasaya çıkaracakbr. 
•• •• 

Bitlis Belediye Riyasetinden: 
Bltlllte ıellle halinde akan ıulardan l.tlfade edilmek ••retile W, 

fabrlkuı Ye elektrik t••l•ab yapılma11 takanlr etmlftlr; pllln n kro 
ala tanzimi için bir mltehaAIH ihtiyaç vardır. Bu itleri yapmak 1 
taliplerin teraitl neden ibaret be beledi1emize müracaatları IGzuma d 
olunur. 

lstanbul Belediyesi llinlan 

Bundan üç sene evvelki biiyük karın gerek tram•ay, gereır
otomobil münakalitına sekte verecek kadar bO,Ok olması Bele~ 
yeyi, her ihtimale kartı hazır bulunmak dUıUncesile bir kar maki
nesi tedarik etmiye ıevketti. Bu makine, esas itibarile sokaklatl 
kardan temizlemek için değildir. Sokaktan kardan temizlemek içil& 
kullanılan makineler kar slipilrgesi ve saire gibi uf ak makinelerdit• 
Belediyenin aabn almıı olduğu büyük kar makinesi ise sırf mnrot 
ye ubura sekte verecek kadar fazla olan karlan temizliyerek 01110-

ml mlhıakallb yalnız tehir dahilinde değil ciYar ıoıeler le de teaail' 
etmek için olduğu tanihen ehalü mubteremeye beyan olunur. 

================================;;============================:=:======================~ 

Halis limon 
müstahzar 

Bir damlasında bir limon bahçesi mündemiçtir. Hastalara ve sinirlilere şifa ve hayat verir. Masaj ve tuvalet Aleminde men endi ve naziri yokt 
"ialditlerWea ....... Hmn Ecza ~ 


