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Ü -1 Antrenör Milli 11il&mın 
1 Değişmesine T iraftar 

O U Raporunda, Bizim En Çok, Beğendi.. 
• • 

ır n 
Meçhul Mütehassıslar Tarafından Yeni ğiı.!!i! .. <Tw!:~!~nn! Çıkanlmasım İstiyor 

B• ç• o d T k•ı Edild• kan lmpu1na İfliraki geçende ! Jr JD r USU eş J J A~karada 1apılaa merk~zi. umumJ 
içtimamda takarrür etmıştir. 

Berlin, 27 ( R.Husust ) - Şangbaydan haber ' 
yeriliyor: 

Japon geri hatlarının arkasında •• Şanghay 
beynelmilel m ntıkası yakınlarında dün akıam hava 
karardığı sırada müthiş bir infilik olmuştur. 
Patlama gürültüleri saatlerce devam etmiş, alev 
ve duman sütunları gök yüzünil kızartmışbr. 
insan zayıab hakkında fazla tafsilit mevcut ol· 
mamakla ht!rnber Japonlara ait mühimmat stokla
nnın meçhul bir sebep neticesi olarak infilak ettiği 
kuvvetle tah in edilmektedir. 

Ilerlin, 27 ( R. Hususi ) - Şanghay önlerinde 
demirli bulunan bir kısım Japon donanmasında dnn 
ani bir hareket müşahde edilmiştir. Birkaç kruvazör 
meçhul bir istikamete doğru seyre başlamışlardır. 
Bu ani manevranın Nankin şehrini yeniden bombar
dıman için ihtiyar edildiği zanoolunmaktadır. 

Londra, 27 ( Hususi) - Şanghaydan son da· 
kiknda iş'ar ediliyor: 

Çin ordu::ıunun müteaddit Japon taarruzlarını 
kanlı bir şekilde akamete uğratması Nankin teh
rinde velvele bir sürur ve şadUmanı ile karşılan· 
mıştır. Şu dakikada Nankinde yeni bir Çin ordu
ıunuo tensikine başlanmıştır. Civar kasaba ve lcöy• 
lerden akm akm gelen binlerce ganüllii Çinli· 
ler şehir kenarmdaki bir meydana toplanmaktadır. 

Bu yeni ordunun efradı arasında mühim mik
tarda kadm ve genç kız da vardır. Diğer bir 
habere göre, bu yeni Çin ordusu, benUz hüviyetleri 
llyıkile öğrenilemiyen bazı ecnebi mütehassısları 
tarafından en asri silihlarla teşkil ve tensik olun• 
maktadır. Bundan da anlaşıldığtna göre, yakin bir 
istikbalde müthiş bir Çin hücum ve taarruzuna 
intizar etmek lazımdır. 

Harbinde Be~az Ruslar 
Moskova, 26 ( A. A.) - Tas Ajansı bildiriyor: 
Matbuat, Harbin beyaz Ruslan teşkillb reisi 

Jeneral Kosminenin Japonlar taraf1ndan bir fırka 
teşkiline memur edildiğini yazıyor. 

Mukden eyaletinde beyaz Ruslardan mürekkep 

Japon taggarelerinln galctıfı bir Çin ktısahaı 

bir fırkanın teşkiline başlanmışhr. Bu fırkanın birinci 
livası kumandanlığına Ma~me. ikinci livası 
kumandanlığına da ModistoY tayiıı oluomuşlardir. 
Bu fırka Sovyetlerin deniz mıntakasım istilaya me
mur edilecektir. AynJ zamanda Japon kıtaatının 
bir kısmı da Maverayı Baykal cihetine hncum ede-

cektir. Bütiln teşkilat gayet gizli yapllıyor. Japon• 
lar bilhassa teşkilit safhasında bulunan mezkür 
fırka ile bu fırkaya mübimmab harbiye veren Man· 
çurideki Japon makamab resmiyesi arasındaki 
mevcut mllnuebab gizlemek içiıı tedabir almıştır. 

Saygon, 26 ( A.A. ) - Mançuri muharebeleri 
esnasında Japonlara karşı tiddetli bir mukavemet 
gösteren Çinli Jeneral Ma Çan Şan katledilmiştir. 
Çin gazeteleri bu cinayeti Japonların iılediğini 
yazıyorlar. 

Spor temaalanm seyahat çer
çeve.sinden çıkararak hazırlanmak 
istiyea ve bu buausta eliiıden gel
diği kadar gayret eden Futbol 
federasyonu reisi Hamdi Emin 
Beyin bu sefer de iyi bir idman 
müddeti kazanmak istediğini ha
ber aldik. 

Futbolculanmızın alelacele son 
dakikada hazırlığa benzer birkaç 
gösterif yaptıktan ıonra yola 
çıkmalannın muvafık olmadığını 
pek iyi anhyan federasyon, Bal· 

kan kupasından evvel milli ta
kım kadrosunu hakkile idman 
ettirmek için bir kamp kurdur
mak niyetindedir. 

Sporcular arasında bu habe!'" 
ler dönerken ayrıca ve çok mll
him bazı şayialar da dolaşmak· 
tadır. 

Antrenörün Raporunda Neler 
Varmış? , 

Futbol Federasyonu, Balkan l 
kupasına lıtirak edecek milll l 
bakım kadrosu baklanda Antrenör 
M. Pegnamm bir rapor verme-

M, Antrealt Pern•• " Nt1tat 
sini istemiftir. lngilis antren6rDe 
verdiği rapora nr.zaran, timdiye 

( Denmı 1 fncJ aayfada ) 

ayra 
ah 

• te 
• • 
ı eşmış 

Çanakkale (Hususi) - Bayramiçı eivannda, dağlarda yakalana 
ve bir dağ insanı manzarası arzeden mahlüku görd&m. Bunun adi 
Yanidir ve çobandll'. Milli mücadelenin ıon a&fhasında. Bayramıçm 
tarafımızdan işgali sıralannda kaçamayarak Kazdağına bçmıı ve • 
gün, bugün, bu dağda meıhur Robensoa Kriizoe lıayab yqam .. 
gıdasını otlardan almış, hayvanlarla doınp kalkmlf, kendisi de bir 
nevi yabani mahluk hali almııtll'. lstanbul matboabnm kaydettil1 
gibi kendisi bir diti ayı tarafından tutulup inine götilrülmllf değildü\ 
Yaninin !6cudu, yaıadığı hayabn bir icabı olarak tamamen kıllarla 
örtnlüdür ve halinde, tıpkı vahşi insanlarda görftlen Urkeklill mw
cuttur. Maamafih hususi bir maksatla kalmıt olmuı ihtimali de dl-
şünlllerek hakkında tahkikat yapılmaktadır. * 
1 Az Yerre'i! 

Ş.!ker muhtekiri - Nem var, doktor? 
Doktor - Tehlikeli bir şeker hastalığı! Eğer u yeyip te .,..._ 

1 riayet etmezseniz. açık söyliyeyim: Sonunuz yakındırl 



Sesi j 
İşi Nasıl 

alledilir? 
Almaayadan hu MM •11-
yonlarca lirabk •al ald1fı11nz. 
UW. Atmaaya bi:ıde" tGtüa 
•ıle at ıyor. O.na n...a Wr 
~are bulunur? Bu aul etra
hncla tema& ettlthab kimae
leria nnlill •vaplar1 p
z.ıy ruz.: 

Necmi B. ('repebafl Tozs..paTan 31) 

- TDtOn vaziyetimiz. rerek 
dahilde, gerek hariç piyasalarda 
adamakıllı bir teDSilra mahtaçbr. 
En büyük ihraç metaımız olan 
tütün vaziyetimizin ilmi bir şe
kilde haUi hayali bir meaeie 
halini a mıştır. 

D oyanın en iyi t6tün8nü 
yetiştirdiğimiz halda buna mah
reç bulamayı~mı-ı, gerek bilgi 
Ye gerek amba aj itibarile çok 
geri olduğumuzu gösteriyor. Dün 
harpte ailah arkadaılığt yapbğı
• z dost Almanya bile bize mil

onlarca liralık mal sattığı halde 
izim t6t6nlerimizi arada çlirü-
7ormUf. 

• ....... ~ c Çe.. it .. 75 ) 

- Bizde ttlttin İflel'İ kat'iyyen 
ticari bir zihniyetle JtlrimGyor. 
iith n dyelimd Rneden •aeye 
zuluyor. Gerek hariçte Ye ıe

dahilde tlittbl itlerimizi tan
edemedik. Al:auyaclan her 
milyonlarca mal ithal etti-

• mia balde bu deYlet tOtibalerini 
b memleketlerclea ahyormuf. 

· de makabil bir tedbir tatbik 
eliyiz. 

• .................... •t3) 

Tlitiinlerimiz aablmıyor. 
unda kabahat haldan ziyade 
aat memurlarma n ziraat 

eşekkilllerine aittir. Bu tetek-
lller Avrupama " ..ır bize 

reç olacak memleketlerin 
Hin Taziyetlerini daha eyye)den 

etkik ederek nebc:lar tlltlln 
"hal ed~miz haldanda lrir 

arar ftrildikten 80Dl'a ona göre 
&ylDye .e çifçiye her 1ene eke
ilecekleri ttUiln miktanm bil
irmelidirler. Ba yapdmadılcça 
izde tltiln BMMlell daima b6y-

g&r~6rlltü lıaliDde devam 
• • Kimi a. ( lofaaafa ••tıane.ı t ) 

- Ben tiitüncll d~lim. Bu 
en pek anlamam. Yalmz ln-

isar idaresinin bOylk ve affe
ilmes bir gOnahım söyliyeyim 
e yazınız. Kayinvaldem tntnn 
er. Elli lmnııluk tntlhl paketleri 

. F atat crgeralan ince yapbğı 
• klğuh yetişmez. Şimdi evde 

a• ( 15) paket ( 50) kuru.
k tütllnll toplandı. BUD• da 

çaresini balmahym. 

DA İL 

BAG iŞLERi 
• 

lstanbulda 
Seksen Bin 
Çubuk Dikildi 

Ziraat Vekileti Göztepedeki 
nftmune bağından bu sene lstan
bul mıntakaaına (80) bin çubuk 
dağıtmıı ve bu çubaklar VilAyet 
ziraat memarlarmm nezareti al
boda bağlara tamamen dikilmit
tir. Çubuklar en ziyade Çatalca, 
Y alcn ve Kartal havalisine di
kilmqtir. Bu 9elle en çok çubuk 
diken yer Silivri ka~aaı olmu~tur. 
Bu kaza V ekiletin verdiği çu
buklardan ba,ka Silivride tesis 
edilen hususi bağdan da bir çok 
çubuk istihsal etmiştir. Bu aeoe 
Bulgaristandan yalnız (q bin çu
buk gelirilmitlir. lstanbulun daha 
yar m milyon çubuğa ihtiyacı var
dır. Bu da gelecek sene temin 
edilecektir. 

Fakir Çocuklar 
Hilaliahmer Geniş Mikyas

ta Yardım Ediyor 
Hillliabmer Cemiyeti Fakir 

çocuklara buluacluklan muhitlere 
gire ac:ak ftl •oiuk yemek ver
mekte denm etme-idedir. Eu se
ne yudım edilen ~klana mik
tan geçen seneye na7.aran bet 
yüz kadar daha fazladır. Ötren• 
diğimize göre Cemiyet varidat 
buluna C>nümOzdeki sene zarfın
da babasn ft anasız ~ocuklara 
daha poİf mikyasta yardım 
edecektir. ----

Meyvacılık 
~vrupadan Bir Mütehassıs 
Gelerek Tetkikat Yapacak 

lktı.at Veklleti Avrupadan 
bir meyvaalak müteha•suı i e
tirtmiye karar Yermiştir. Müle
husl9 llç ay için gelecek, ltmir, 
Adana ft lstanbul meyYalan 
için tipler te.bit edecektir. Mii
tehassaa mleJY& amballj v• ihraç 
tartlan baklanda V eülcto bir 
rapGr Yerecektir. -Kaçak Rakı Fabrikası 

Bakırkayde Sakızaiacında 
oturan Hıriatonun evinde yapılan 
taharriyat neticesinde bOytilc bir 
kazan, 10 ol..ka kaçak rakı, 
cibre ye saire bulunarak mllsade
re edilmiştir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

..... 
Vergi Borcundan 
Kaçmakİstiyenle 

Yakalandılar 
Ôğrendiğimi:ıe ıöre, allkadar 

da!re, Hız 'nen ·n auarile aeticele
•et1 mGlıim bir meseleden habe~ 
dar olmu' •• derhal tedb.rial 
almıştır. Mesele fudur: 

Hazineye birçok .ergi borcu 
olan Nzı Rum Ye Ermeni tac r
Mrin A•rupaya l'İtmek izere 
hnrrlanclıkl n atı'eRilmiştlr. 

Bunlar.n iaimlerl teku teku 
tub·t ol•nmu,tur. Kendilerine, 
borçlarını ldemedikp puaport 
ve i m'yecektir. ------

Sen-Benuva 
Papazlarının 
Emlak Davası 

Sen - Benuva papazlan aley
hine Defterdalık tarafından 
Üçüncl Hukuk mahkemesinde 
açılan danya devam edilmektedir. 
Dava Defterdarlık lehine çok 
m&sait bir safhaya girmiştir. Pek 
yakında intaç edilecektir. Son 
zamanlarda yariuiz olarak yefat 
eden müessese papazlannm em
lakinin de Hazineye intikal et
mesi ıçiıa bir dava aplmı.ıır. 
Soa gtinlerde Paria mabkem'!-
lerinden bir Yeruet bkceti ala
rak ölmllf bir papazm mallarım 
almak için banya gelen zat 
Beyoğlu D6rdüncü Hukuk mah
kemesinde bu Mkceti tevsik 
ettirmek iatemişae de mah"eme 
bu talebi redetmiştir. Ecnebilerin 
••rİ• olabilmeleri ~in Yeraset 
lıkıcetlerillİll ya Tllrk mahkeme
lerinden almmıt olmua •eyahut 
Pari. tehbenderliği tarafından 
3sdi.k edilmif bulunması lhım ıeJ
mektedir. Fransa bükümetile adli 
ve ticari bir muahedemiz olma-
dığı için buna da imkin ve ta
aanar edilememektedir. 

Vapurda Yankesicilik 
lleçhal bir yankesici Haliç 

vapvuoda Perihan Hanım ismim
de bir kadımn ç.aotasuıdu 21 
lirasuu çal1DJ1tar. ----

Kınaft Yangım 
Dnnkü nüshamızda Kınal•ada 

yangınından bahsetmiıtik. Enel
ki gece vukubulan bu yangın neti
cesinde yanan evlerin adedi 11 dir. 
Bu arada 7 tane de dükkln yan
mııt r. Yangın Kalost ilminde bir 
manavın dükkbnda asıla linı
buı un parlamasından çıkm ştır. 

itfaiye yeti,inciye kadar yao
gan genişlemiş ve bu feci netice 
ile bitmiştir. 

TARiHI KiTAP 
Neşrigatımız 

1Nazarı Dikkate 
Alındı 

Geçenlerde bir yazımızda 
kıymetli kitaplardan bahseder
ken Ayasofya kfitüpbanesinde 
çok kıymetli tarihi bir kitap 
bulunduğunu bildirmiftik. AJDİ 
zamanda Haşayiş tercemesi ismi
ni taşıyan bu kitabın, Abbul 
Halifelerinden MüteyekkiJ sama
nmd a ağırlığınca altm verilmek 
suretile, terciime edildiğini yaz
mışbk. Meşhur Diyoskoridisin 
tıp ve nebatata dair yazdığı bu 
kitap ha kındaki neşriyatımız 
Maarif Vekaletı tarafından alika 
ile karşılanm şhr. Vek!let Aya
sofya kütüphanesinde duran bu 
üç ciltlik kitabın mOzeler idare
aine teslimini bildirmif ft bu 
emir yerine getirilmittir. Milze 
idaresi bu kitabı hususi bir ca
mekin içinde teıhir edecektir. 

İlmi Kitaplar 
F.ski Harflerle Basılan 
Kitaplar Satışa Çıkanldı 

Harf inkılibından sonn De.
let Matbaası tarafından eski 
harfferle basılan biitiin kitaplar 
Vekiller Heyetinin kararile nbf 
meYkiindea kaldınlarak Devlet 
MatbUSI depolarına konmUftu. 
Vekiller Heyeti bu kitaplardan 
ilmi kıymeti olanlann NtJmamna 
karar Yermiş ve kitaplar sabp 
çıkanlmlftır. Bunlar yaln·z Dev
let Matbaası ubf matazumda 

muallimlerle ilim adamlanna birer 
nüsha olarak satılmaktadır. Satıp 
çıkar1lao kitaplar (80) takımdır. 

Sanatoryom 
Verem Cemiyeti Hazırlık

lara Devam Ediyor 
latanbul Verem Mllcadele Ce

miJeti orta halli ha& için Erea
köyinde açacağl •natoryomua 
lıazırhklanna deYam etmektedir. 
Anupaya bir roatkea •marlaa
mıf, nnatoryom olarak kiralanan 
Muhiddin Paşanın k6tkünde ta
mirata başlanmıştır. Sanatoryom 
şimdilik (25) y.atakL olacak ve 
hastalardan yatak parua olarak 
yemıiye iki yeya iki huçuk lira 
alınacaklar. 

Çamaşır Hırsızı 
Rauf isminde biri Ecfırneka

pı da oturan çamaşırcı Zehra 
Hanımın evinden çamqır çalarak 
kaçmaşhr. 

Şnhat Z1 
-==--

Günün Tarihi 
·-----
Dün Halk Evin e 
İntihap Yapıldı 
Şehrimm Hallr E~nde dun itk 

içtima ft ilk intihap yapıll!llf~ 
br. D&nkll intihap netic sinde 
l.tanbul evinin dil, tarih ve ede-
biyat ıuhesi idare komitesi seçil
miftir. İçtimaa biilün edipJuimiz. 
tarih muallim Ye müntesipleri, 
Darillfonun gençleri iştirak etmir 
ferdir. Neticede reylere mfiraca
at edilmiş ve e scriyetle eski 
Maarif Emini Muzaffer, Müde ria 
Behçet, Manrif MufettL,lerınd• 
Hasaa Ali, ro arcı Rept 
Nuri ve Kazım Nami Bey· 
ler komiteye intihap edil· 
mitlerdir. Bu heyet d"I, ede-
biyat Ye tarih şube inin asd 
idare heyetidir. Ayrıca bu Üf 
zümre de kendi er ne birer idare 
komitesi seçeceklerdir. 

Ankara Halk Ev nd.a de dla 
içtima yapılmış ve butün fubeleıiıt 
idare heyetleri seçilmiştir. 

Dört Jandarma Do 1du 
~n bafta C de köyler.nelen 

birine fitmekte olan dört jandarma 
neferi, yolda aotutun şiddetindea 
dot1m .. •• eeaetleri ayllar tarafınd
parplaamıthr. 

Fırbnaya Tutu'muşJar 
Ola Marmarada avlanmak il:ıel'Q 

a19laa ı, W.lc~ aandala birdenbire 
şiddetlenen fırbnanın tesirile Hayır• 
sı:ıadaya dotru aiirüklenmlye b .... 
lamıflar ve geç nkit Hayırın:ıada 
•ah Uerfae cfO~mitlerdir. Balıkçıl.,.. 
btl fekilde fırtınaya kapıldıldan .. 
(9' vakit haber aJan Liman idarell 
Seyriaefainl haberdar etmit ve 1f 
ka,.k mlftttebahnı kurtamak üzere 
ırece aaat onda bir romorklSr gönd., 
rUmifdr. Balllır~lardan be ğuJan ol., 
olmadıta bupn anlatılacekbr. 

Emir Zeyit Geldi 
Irak Hülr6met'nin yeni Ankal'll 

Sefiri Emir Zeyit Cenapl.:n, be~ 
aile Wrllkte dGa tebrimiu gelmif, 
ken4Uerine beyana hotamedı eclu. 
miıtir. Emir Zey t Ccnnplarl Kınıl 
F.,..& HL •İ• kütlk biraderıdir. 

Bir Su istimal 
"-fada O. ... nh Bankası ..... 

ai•la ••meaintle 7 bin IUa &Çlk 
çıkmlfbr. Veznedarın eYi araadıfl 
nldt HYelce hileli tekilde tfla. 
... Mr tacire alt birçok eşya -. 
lua••fbar. Veneclaran paranın p. 
hncbtıaa iddia eta1ektedır. 

Bırsada Kadm işçileri 
Yapdan tetkikata ~re, Burudald 

lftil.n. mfktan Hş b n kadard ... 
Fak.at INaalarclaa ekseriyet kacbll 
lff&twdlr. 

TUrk Arması 
Enelki akşam Ankarada Çobq 

piyesi temsil edilirken Batvekil 
Pata temsilin tablc sun aki armayı 
bete-if w yuvarlak halka o_. 
rinde ay-yıldızın güzel bir Türk 
ar•uı alacağını beyan etmiştir. 

Vapurcular Yoıa Çı'<tr 
Verrl meaele•nden Gümrük lda

r•ile çıkaa iht W laakkanda teşeb
blate INlunmak iz.ere •apurculana 
aeçtitl heyet dün Ankaraya •itmlftlı 

Pazar Ola Hasan Beg Ve Kedi ite Ciğer 1 
..,_ ______________ ...... _________________________________ --------------------------------------------------------------------------

l; KomtU kadm - Erahlar olsun, 

Hasan Bey, kedi bu tel dula.,tan ciieri 

kaptı, k .. çb. 

2: Komşu kadın - Bak davana 11-

ttlne çıkmlf, benimle ı;ekleair ıibi cileri 

....ı )'iyor. 

3: Komtu kadın - Z.ftin pekini ye, 
domuz 1redi, ba~c bele, • 11urnaY m raav. 
diye bıll&lruı bir ele alay cdit" Yar. 

4: Hasan BeJ - Kabahat sen..Je, 
b6yle hırsız kedileri mutfağa ne ıolcar
am? Bak lzmir Rıbbm Şirketi Komiseri 
de 80 bin lira r6şTeti böyle kıv rdı, AY
rupada • maraav awnav • diye lii~ür lupür 
7i7or. 

-



21' Ş.ba\ 

Her gün 
-----

Münderecatımızın çoklu
ıundan Dercedilememiş
tir. -

Hariciye Vekilinin 
Çok Yerinde 
/Jir Cevabı 

Anadolu Ajamımn Ceneweden 
iatibbanna g6re Tahdidi tesli
bat konferansım evvelki g&nkl 
içtimamda Franıız murabh•• 
M. Tardiy& konferans komis-
1onlan hakkında beyanatta 
bulunurken kontorol ışme 
Akvam Cemiyetine dahil olmı
pn iki btıyiik devletin, yani 
Rusya ile Amerikanın da iştirak 
edeceğini söylemiştir. Bu beya• 
uttaa 10nra derhal k&niye ge
len Hariciye Vekili Temk RDttO 
Bey demiştir ki: 

"il Tardiy&.Gn yahm iki 
tlenett• balısetmit olmasa Tllr
ldyenln feykaJide mlhpener 
eldata. biaaeaaleyh tealilıabmn 
kontrol edilmiye Ye ba nevi 
tefkilltta temsil edilmiye ihtiyaca 
.amachiı hakkmdaki kanaa
tlndea tabınul ecliyona, keacli
line bllba11a teşekkür ederim. Eter 
IUf bir unutlwıhktan teYellDt 
etmiıse komisyoaa, TGrldyenin 
ele konferansta temail edilmit 
oldutaau babrlatmama mllaaade
lerini rica ederim. Ayni ıerait 
tahbnda bulunan diğer deYletl .. 
rln de kendilerini komiayoaa ~ 
............ kenclllerfne .ıttlr •• 

ikinci Cemre 
Bugün 
Suga Düştü 

E.ld takvime gere bagln 
ldncl cemrenin •1• dlttGil 
pdllr. Cemreler klflD blttiiine 
w llkballann b .... clağlu bir 
lpret aaydar. Fakat buglba c:emre 
•Dtmeal•• rapaen haYa yine 
ltomk " karlacLr. Rasathane 
INgla fu lalı tekilde kar pta
•lm Wldirmektedir. 

Gelen haberlerden ......... 
ima ,are Akdenizde tehlikeli 
Wr br fırbnaa hllklm ala mek· ...... 

Flip:n lstikl&Ji 
V•rton. 'Z1 (A.A) - Aya 

•ıeJWnin araza eaclmenl, FalipiD 
..w.nam 19 .... IOIU'll htildll 
..,._.lerinl derplf eyllpa 
bama projesini bnip eylemiftir. 

Kırfun Hırsızlan 
ff8er Yerilclijiae tke IOD 

•malarda Mmrçarfllllldald 
411kklalarm lmqaalariDa lur
_._ tladaamıfbr. Hemea her
... bir .......... ar. 

•JUlmaktaclw·Blrbç ... 
....atleHma&e, ...... Wr 
ata alt{ Batlanraç) .,... ... 
......... lmrplan IOJUl11111fbir. 
Huma Bey poliae mlracut ede
rek lunalana taldbial ilteıniftir. 

Dahiliye Veklletinin Bir Tamimi 
Dalüliye V eklleti diba Vill

Jete telırafla ,aadercliji bir ta
mimde belediye lmclutlan clalal
llae almacak veyabat çakanlacak 
,...ı.ıe diğer kaza Ye aablyeler
._ a,nlacak Ye7almt clijeriae 
llaak edilecek mahalleria .... 
.eıeleriaia Meclilleria açak 
ltalmclatu samanlarda derW 

&ON POSTA -
Son Postanın Resimli Makalesi Higand 

1 - Dnnyada cinayetlerin 
en bOyüğü hiyanettir. 

2 - Hiyauetin her şekli fe- ı 3 - Y qadıklan muhite, için-
oadır. Arkadaşlığa hiyaoet bir de bulunduklan cemiyete sadık 
hayatı, aileye hiyanet evi, vatana ve vefaklr olamıyanlar, en bll-

hiyanet vatanı yıkabilir. yük canilerdir. 

• 
TELGRAF HABERLERi 

Çin Ordusu Eski Yerinden 
Bir Adım Bile Gerilemedi 
Japonya Yeniden Asker Topluyor 

------
Şanghay, 27 ( A.A. ) - Dün bütün 

gün devam eden Japon taarruzlarına 
rağmen hatb harp değişmiş değildir. 

Her iki muhasım, kendi mevzilerini 
takviye ile iştigal etmekte ve Çin kuv-
vetl~ri kumandanı Jeneral Çayting
Kay' da Kiyangvan'a ehemmiyetle tak-
viye kıtaatı göndermektedir. Japonların 
devam eden mütemadi gayretlerine 
rağmen Çinliler yerlerini kat'iyyen ter
ketmemişlerdir. 

Şanghag 27, { A. A.) - ~anglıaga 

gitmek üzere yolda bulunan iki Japon 
fırkası bugün mezkiir şelıre ihraç edile-

1 cektir. Diger 3 fırkanın }apongada silah 
altına alınacagı söglenigor. şimdiye ka
dar harekata iştirak eden Japon deniz 
tayyarelerinin adetleri 200 kadar o/dutu 
zannedilmekte ise de şanghag hareketle-
rine gardım için yeni askeri hava filola
rının Çine müteveccihen yola çıkarıldık
liuı anlaşılmaktadır. 

Bu suretle talırip edilmekte olan mın-
takanın genişligecegi de tahmin edilmek
tedir. 

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

Siyasi Buhran !Sabık Kıra/ 
Fransa Meb'usan Ve Ayan Bir Beyanname 
Meclisleri lhtilifa Düştü Neşretti 

Parla. 26 (A.A.) - lntibabat 
kanun ve mulOnde tadillt yapıı. 

.... hakkındaki projeyi mnza• 

kere eden Ayan Meclisi ikinci 

defa reye mllracaat asulthılln 
kaldınlmuana dair olan •e Meb'-
UAD Mecliaince kabul edilen 

maddeyi reddebnİftir. 
( Son Poataı LaHI kabinesinin 

111kutunu intaç ed• be meaele Fran
•• da yeni blr buhraaa daha 1ebep 
olabilir.) 

lngiltereda intihabat 
Londra, 26 ( A. A.) - Ha. 

leyde 1apalan kılllll intiha
batta muhafazaklrlar fırka•nıa 
umıecli rakibi olan liberal 

aamzedi mat16p ederek -9424 
...,tık bir ekseriyetle intihap 

.&lmlftir. 

On Üçüncü Alf ons Kı
rallıktan Vazgeçmemiş 

Maclrit 27 (A. A) - Sabık 
ispanya Kırah ile amca11 Prens 
Şarl dl Burbon bir beyanname 

netretmiflerdir. Sabık kıral bu be
yannamede, memleketindeki anar

fİ lıuabile .Okima ihllle mecbur 
olduğunu ye hiçbir ftkit balda· 
nadan feragat etmemif balundu
janu 16yliyerek büttın lspanyol
lan kendi bayrağı altmda top
lamaya claYet eylemektedir. 

Bundan bafka, aabık kıral 
aile reİ.11 tdatile amcua Prena 
Şart da Burbon'u kabul eyle
mekte " larallJete aadık olanla
" bir bllktmetİ mu•akkate tefkU 
eylemiye ye mleueaan mcclisl 
toplamaya da•et etmektedir. 

/STER /NAN, /STER 

J 
Kaçakçılık 

Ercişte Halka Konferans
lar Veriliyor 

Ercit. 27 (Hususi) - Kaçak
çalıjm tel'ini hakkında burada 

konferanslar Yerilmiye bqlanmıt
br. Dibı rece zabitan, memur, 
halk hmunmda llalmlRllrl SalA
battin Bey tarafmclaa uzun " 
açık bir konferans verilmit, 

fiddetle alklfl•nm•ıbr. 
Vamık 

Abdülkadir Kemali Suriyedadir 
Baza gazeteler Abd6lkadir 

Kemalinin Sariyedea Adanaya 

aYdet ettijiai. haber Yermekte

dirler. AbclDlkaclir Kemali hem 
firari. hem de mabktmıiyeti oldu

la içia aYdeti maddeten mllmklba 

cleiildir. VerileD haberlerin de 
ah olmadıfım b1debaek elbet
te ld aitti>. 

iNANMA! 
Bir ıaute JUIYU : 
• Geçenlerde eeaelM " ekalllyet mekteplerlata 

Eaaaea mekteplerdeld Tilrkçe •HlnNlerinl latemt. 

nmart•l " puar slnlwl tatil Japmıyaeaklan H 
TOrkçe t.drlutua llatiyalf oldut• hakkında .-·ıea 
karana .... rarip tara&. ... kararı• durap durarkea 
•• ecnebi mektepleri tarahndan lalçbir ta ep wald 
olmadan yerllmlt olmHıd1r. Yani Maarif ldareal, 
ekaW,.t •• eeaebl mekteplerine hol keaedea " ka· 
pltelAaJoalar ne'°'aden bir Uaau Ye lmtly~ nrmlttlr 
ld .... .u Wr ıafAetten ltatka bir.., detilcllr. 

J• •• •tarı mekteplerladea uzaldaıbrmak iıia 
•eaile arıyan papaz mektepleri Maarif Llan81nla 
kararını bulunmaa bir fınat tel&kld •tmlfl- Y• 

kendllerlnla din " mtlliyet propepad.. J&pma• 
lanna mlaaade etmlyen TGrk maalBmlerlal mektep• 
lerdea aıaklqbrmıya ltatlamııw " ita mualllmlere 
•azlfeleriala bltam ltultlupaa dair teblicat J•P
maflardar •• 

iSTER iNAN, iSTER /NAN.MAi 

.... edilae8iaibilclinalftlr. l'---...-~----------------------...... ------------------------~ 

Sözün Kısası 

Hacıgalı 
Üstüne 
Levan ta .__ ________ P. ~ .. --1 

Şeyh oflu Ml>ayö Burhan 
Cahit, bize cevap vereceği yerde 
6rinüyor. Diyor ki : 

•Bana p&teki 6zerinde ye
tiştiğimi a6yliyenlerin daha duhul 
imtibanlanna girmedikleri Mek
tebi Mülkiye beni yiibek bi. 
diploma ile bayata verdi." 

Tebrik ederim. Demek Mek
tebi Mülkiyede nasıl golf oynan
dığını, tenis için insanın kaç tane 
çorabı olmak lizımgeldiğini, ka
dının eli nasıl 6püleceğini ve 
vals oynarken en zarif tav1rlann 
hangisi olabileceğini öğretiyorlar. 

Okuyalım: 

• Ben Babıali caddesine ce
bimde bir kurşunkalemle geldim. 
Fakat yirmi sene daima muv ~fak 
olarak çalıfbm ... 

Yine tebrik ederim. Demek 
Babıalide yirmi MDe çabfmak 
bir llarki, Baron Yeya Kont Bur-
han Cahit olmak için klfidlr. 
O halde yirmi bet senedenberi 
Babaalide fasulye piyazı aatan 
Arnavut Ramuaa da, para kaun
dığa için modern bir adam olda
;unu iddia edebilir. Bence, Hafız 
Burhan Bey, kurtuakaleınle de
ğil, elinde lir diwtle aramıza 
gelseydi •e roman yerine karabq 
tec\'İt 1aaaydı belki daha mu-
nffak olurdu. ldıamı maalgunne 
ile naı opera 16yleneeeiini 
kendisinden 6i'renirdikl 

Devam edelim: 

"Ben bir erkek olduğum hal
de Parise gittiğim zaman ea 
bllylk moda ulonlarma ajra71p 
saatlerce resmi ~çit 1eyrettim. 

11Viyanada Habıbarg Haneda
mmn eıki ariltokruiyi g&eteren 
aaraylarlle beraber Katedral'lerl 
" meseli Kesner Kafe gibi 
ldbarlarm clenm ettili çay _. 
lonlanm da ıezdim •• 

Bilhaua tebrik ederim. De
mek bir insanın kibar olabilmesi 
için Viyanada kibarların devam 

eltili çay aalonlannı bir kere 
rezmeai veya hiç olmazsa bizim 
Tokath1aa Yeya Perapaluan te 
d......ı.rma bir Od defa ...... 
mua kilidir. Hele Hababurglana 
bugtln bir mlize haline gelen 
sarayına bir kere girip çıkan 
insan lllllece aristokrat olup 
çıkıyor demek. 

Mhy& Burhan Cahit, yalaıa 
Avrupaya değil, meter Anado-

laya da titmit te bizim haberimiz 
yokmUf. Diyor ki: 

• Cenuptl Antalyaya, mer
kezden KonJ•J• kadar kay ka, 
clolqbm.. 

Yine tebrik ederim. Demek 
bir dr hocası gibi ka, ka, 
memleketi .lolıım•k, blAaa ano• 
claaite ltr•••esİ İÇlll prthr. 

Billm ıt.a balan gazete
cilk~ yaptıt nı söylllyor. 
......... gazetecilik delil ki. 
A....,. ve Anadolu aeyahatlerial 

18~ ya ne lilzum var? Hem 
kibarbk bir malnmat dejU. kl
~aktea aluıma bir itiyatbr. Bun. 
kibar olmıyanlar da bilir. 

Sonunda Hafız cotınut= 
.. Açık, merdane fikir rnft

nakqalarına tahammlil edemi
yenlerill phıslara ve ailelere 
dojru çnlrmeyi mutat edin ilt
lmi ailiba kanun kırar. " ,. =. - ..,.. ) 



1 
Et Yemeyi 
Tahdit 
Edemez Migiz? _ 

l.tanbulun et derdi kanrren 
oluyordu. Belediye reisi derlaal 
aişteri eline aldı, ameliyata gi
rifti. Fakat bir defa da kOllllil· 
tasyona lüzum gkdii. Nihayet 

• (Narh) denilen y•kinm şimdilik 
kafi geleceği kararile maele 
komisyona havale edildi. Komis
yon tedavi ile meşgul oladursun. 

Ben de parmak kaldınyorum. 
M01aade verirseniz et derdini 
halledeceğin1. işte ıaylliyorum: 

Belediye Reisi haklıdll'. Is• 
tanbulda mlizmin bir et derdi 
YardU'. Fakat et melelesinde 
doktorlann sözli daha keskindir. 
Onlar diyor ki: .. Et insan vücu-
dunda dert yapar. Öyle b'r dert 
ki derman bulunamaz. Kendile
rini bilenler, sağl klannı düşü
nenler et yememel' dir. " 

Bu ikaz kafidir. Bundan fU 
aeticeyi ÇJkarabiliriz: 

Et derdine atamamak ~in 
et yemekten vazgeçelim. Fakat 
bu ihtar müthiş bir boykot işa
retidir. 

lmklnı yok yL •• Farzı muhat, 
latanbulda yediden yetmişe kadar, 
erkek Ye kadın, fazla değil bir 
hafta m6ddetle et yemekten 
nzgeçaek acaba netice ne man• 
ura 16sterir 1 

İyi dinleyiniz: 
1 - Bu karana tatbikinden 

yirmi dört saat evvel mezbahada 
kesilip •otuk hava deposuna 
ıanderilen bir yıjın et piyuaya 
çıkarılamaz. 

2 - Kaap clnklrlnlannda 
Wr ti• eneldea atılmayıp ka
lan etler kokmaya mabk6m olar. 

3 - Taze Ye kana sebze •
tan dükkinlara miithif bir bü
CWD bqlar. 

4 - O IU'alanla Anadoladan 
pfea kailmemif koyunlar mez
'-baclaki pay malıalliade lstüste 
yığıbr " piyaa clcrbal tan•• 
ıibi sukut eder. 

S - Kuyruk •• içyağı 6atleri 
hvaya ablan mavzer kurfUDU 
fibi yOkaelmiye bqlar. 

8 - BahçıYanlar her ıeyl bir 
tarafa bırakıp zerzent ekimine 
miitbiJ bit- faaliyet •erirler. 

7 - Kasap diikklnlan et 
at şındaa tabii vazgeçerek lii
rtımll en fazla olan aebze, rakı, 
aki. elbise, grip için illç. elek· 
trik ampulü, odun, kömftr gibi 
19yler ularlar. Tabii •ilrüm6 ol
madığı için kitap, gazde aibi 
ıeylere raibet etmezler. 

9 - Kediler, yiyecek ciğer 
bulamıyacaklan için, et husuaunda 
cOmert olan Brezil7aya mululce
rete baılarlar. 

1 - Tabii mezbahada artık 
Japılacak İf kalmayacağı için ·-·· 

Fakat bu dehfet mamaruma 
bizim g6 lerimiz Ye g6nülJerimiz 
tabammill edemeL Vazgeçtim. 

* 
Ada nada 

.c 
Tarihi Köprü Hakkında 

ilmi Bir Rapor 

Adana (Hususi) - Şehrimizde 
Romalılar zam:ınıdan kalma tarihi 
Seyhan köpriisil cidden acınacak 
bir haldedir. K8priin0n ehemmi
ye li bir tamire ihtiyacı vardır. 
M 1arif V ili Es t Bey buraya 
r,- diği z man köprü:ıOn vaziyeti· 
le meşgul olmuş, ken...ı·sine bu 
t nhi e t-ri ne za an ve kimler 
ta fm...tan yapıldığı hakkında 
ilı i bir rapor yeriJmiftir. 

MEMLE ET HA 
• 

~ERi Söz Aramızda 

' I 
..... ~ .. --------....................................... ...IMüsavat 

Fakir Talebenin Himayesi Telakkimizle 
-.. Mahduttur 

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

Ç a ıi kında Kimsesiz Talebeyi Sevindir-
meklçin Hayırlı Bir Teşebbüse Girişildi 

Çanlan (Hmu
.r) - Şehrimiz
de çok hayırb 
bir lfe tetebbna 
edilmit ve llk 
hamlede muvaf
fakıyet hhal ol• 
muştur. Şimdiye 

kadar fakir ve 
yardıma muhtaç ~ 
talebeler toplu 
bir şekilde allka 
gör mu yor far dL 
Fakat son aylar 
içinde (Kurtulut) 
mektebine de• 
vam eden tale -

ati ıa.tereme
mişti. 

Himaye heye
tinin muvaffalo. 
yetini tebrik ve 
takdir ederkn 
Himayel Etfal Ce
miyetinin nuan 
dikkatini bu tara
fa çckmiye bil
mem IOzum var 
mı? Himayei Et
fal heyetinin bu 
aahada faaliyet 
göstermesine çok 
llzum YardlJ'. 

be velileri tara
f ından fakir ço

Çanlamla ldmage Aegetl oe ldmag• ıöıe• ~•lclar 

Çiinlri tebrimizde 
yüzlerce okuma 
heveıkln Yardır 
ki bu ,avrolar

cukları sevindirmek maksadile 
bir himaye heyeti teşkil olunmut
tur. Bu heyet, mGnferit yaı:dım 
tetebbllslerinin mtişterek bir te
kil almasma gayret etmiş Ye bu 
Ayede bayramda 34 çocuğun el
bise tenü auretile sevindirilmesi 
imklm hlsıl olmuştur: Heyet bu 
faaliyete ririrtirken bir k 11m 

tacirlerin~ yardmum 1öm61t ayni 
zamanda Belediye de sekiz 
talebeyi fiydirmek •uretile bu 
bayırlı işe alika göstermiftir. 

Bu bayırla ifteo bahsederken 
ıurasam da aöyliyeyim ki, eaaalı bir 
teşekkill olan Himayei Etfal fU• 
besinin ıehrimizdeki tubesi bile 
bu derece geniş bir yardım hare-

Salihlide 'Köylülerin 
Hükumetten 

Oyun Masasında Bir Temennisi 
İskemle Kavgası 

Salihli (Hususi) - Kasabamız
da kumar ytlztlnden bir kavga 
olmuş ve bir kiti yaralaamııbr. 
Hiclise f6yle ıeçmiftir: 

lataaiyon ciYanDda TikYetli 
Hllseyin Efendinin kahvesinde 
bahçivan Abdi ile nalbant Halil 
İbrahim isminde iki arkadat ara
mnda bir oyun meselesinden 
kavga çıkmlf, iki ahbap aandal
yeleri kaparak biribirlerine girit· 
mişlerdir. Ka91an n kl"'Tfn bir 
mrasmda Abdiniı. arkadaşı olan 
Haca İbrahim iamiade birisi araya 
girmiş, bir aandalye fırlatarak 
Halil lbrahimi bqmdan yarala
mqhr. Yaralı adam kanlar içinde 
karakola gİtmİf, diğer ikiai kaç
ınıılardır. 

Manisa da 
Vilayetin Yeni Sene Varidat 
Bütçesi 820 Bin Liradır 

Maniu, 25 (A.A.) - Umaml 
Villyet MeclW 1932 varidat 
htiquini 820,000 &ra olarak 

kabul etmiftir. Vilayet llec:lisi 
yol pal'UIDI alb lira olarak ka-
bul eylemiıtir. S hhiye bfttçesini 
56888 lira ve baytar adi ve fn
kalide blitçeleri 25300 lira ola
rak tespit eclilmiftir. 

Manisayı Yapdan Teberru 
Manisa, 25 ( A.A. ) - BOttln 

emva ini Maniaa hastaneaine te
berru eden Kara Osmaa zade 
Zahide Hamm emval Ye CJYası-ıa 
tesbitine başlanmıştır. Vasiy~tna• 
menin infaa Taliye tevdi olun
muştur. Villyet kanuni teşebhiif· 
len P..k a... l>uluau1•· 

Çanları (Hususi) - Vilayetimi
zin en milhim istihsal ve ihraç 
maddesi tiftiktir. Bu muhit tif
tik keçisi yetiıtirilmesine ~ok 

mftsaittir. Ayni zamanda cinı 
itibarile de bizim tiftikler birinci 
dereceyi muhafaza etmektedir • 
Fakat son zamanlarda tiftik tica· 
reli buhranlı bir devreye girmit
tir. Geçen •enelerde okkası (200) 

l kurut olan tiftiklerimize bu ıene 
çok az fiaUarla bile müşteri bul-
mak için çok mDtküllt çekiliyor. 
Bu vaziyetin en mühim ıebebl 

AYrUpaya tiftik ibracabmızın dur
masıdır. Buhran köylnye de tesir 
etmiştir. Tacirlerin paralan istok 
tiftikler yiizOnden hapıolmuı va• 
ziyettedir. K6yltilere gelince; 
bunlar da fiat azlığı yüzilnden 
vergi parasını gOçliikle çıkanyor
lar. Şimdi gerek k8yliimllzün, ıe-
rekae tacirlerimizin arzusu, Hilk6-
metia bu işe bir çare bulmasHlır. 

K. K. 

Antalya da 
Halk Evine Y azılanlann 

Miktan Çoğalıyor 

Antalya, 25 (A.A) - Antalyll 
H.ık Eviain kfttaclı için doka 
mesai ıuheainln azam din •lqam 
Fırkada bDyllk içtimada kayit 

" tefrik eclilmİftİr· Halk Evine 
kayit muamelesi hararetle devam 

etmektedir. Evin klfada ba hafta 
merasimle yapılacaktır. Halk Far
kau, V ıllyet Heyeti bu tqkillb 
istiap edecek bnytlk Ye yeni Halk 
Evi intaıım kararlqbrmlf Ye ia
pat içi bir komisyon tetkil edil
miatir. IComiayOD faaliyete set-..... 

ı 

dan birçoğu hakikaten himayeye 
muhtaçtll'. Bunlann kalem, klğıt 
ye aaire gibi mektep ihtiyaçlan 
temin edildiği takdirde kendileri 
güzel bir istikbale namzet ola· 
caklardır. HuJ&sa çocuklanmız 
okumak, çal•şmak istiyor. Fakat 
ayni zamanda allka bekliyor. 

K. K. 

Konyada 
ilk Kaçakçı 
Mahkum Oldu 
Konya ( Huıml ) - Yeni ır .. 

çakçılık kanunu Villyetin her 
tarafında ıiddetle tatbik edil
mekte, kaçakçılar takip olun-
maktadır. Ba meyanda ilk ka
çakçılık davuma da balalllllfbr. 
İlk maznun tebrimizde aktarlık 
yapan Karpuz ofla Abdarrabim 
Efendidir. Bu adamm dükkAmada 
kaçak sigara kağıdı tatulm11t " 
derhal mahkemeye Yerilmiftir. 
Muhakemeye rGndnz Dçte baıla
mllDlf ve gece Aat 1eL.iz buçuğa 
kadar devam edilmiftir. Neticede 
Abdürrahim Efendinin mçlu ol· 
duğu anlaıılmıs ve alb ay hapis 
1 1 O lira da para cezuıaa malı· 
ktim edilmifbr. 

Çan kında 
Münevver Gençlik Halk 

Evi istiyor 

Çanlara ( H.....r ) - Her 
malta Halk Ewi .Pclaiı halde 
burada ba im-'• ~bir tepb
blH ririfilememiftir. Halbaki 
- ribi içtimai faaliyetlen ... 
ıimizde de ihtiyaç Yardır. Ml-

nevver gen~ bwada da bir 
Halk Evi açılmuım tememai edi-
1orlar. 

Adanadaki lallkOmlar 
Adana ( Hmmt ) - Şehrlmb 

hapiabanui, aoa rtınlerde mab-
ktm n meYlraflar adedinla fu. 
lalıpw herine llkmbla bir 
tekil alm11br. Bu aebeple yirmi 
malıktm Koza bapiM•....i• 
aıhwu'·'ftir • 

Hayabmızda clofru olmacfm. 
lamu bildiğimiz halde inanchp. 
nm hazan ıızel ,eyler vardır. 
Bunların lltif çehrelerile, elct.k· 
lan fibi &ntlmllze pkmalamn, 
pi =elerini iatemeyiz. Bir ailede 
biri im diğeri erkek iki kardet
Erkek istediği gibi eğleniyor, 
p&İyor, istediği zaman eve geli
yor, istediği zaman çıkıyor. Kas 
da f&Y•t ağabey•ini taklide kal
kacak olsa.. Ôyle ya.. Ne var ? 
Kadın erkek milsavi .• Bütün fÜD 
duyduğumuz şey .. 

- Anne dün ak am ağabe
Jlm ainemaya gitmiş çok güzel-
mif.. Bu alqam da g · eyim. 

- Yalnız ha .. Ç sa b-
marhaneye git.. O 

- Neden? 
- Neden olac k kad n olda-

jmna unutuyorsun galiba .• 
- Anne biz bu cuma it 

skadqımla beraber bir tedaDı
lalla fİdeceğiL. 

- Üç kız hL •• 
- Ne olur. Geçen hafta 

.pbeyim de iki arkadafile 
sitmif ti. 

- Olmaz. 
- Necieo? - ..... 

"" - Ah efendim, oilumu g8P. 
...,m.. Ôyle bir delikanb olchl 
ki.. Bntlhı kızlar peşinde, herglbl 
tomar tomar mektuplar geliyor.. 
Bu kadar kaza birden nasıl idaN -,.. .. 

- Allah baflşlum .fendi& 

* - ••• Hammın kıza m1?. U.,. 
dl camm. Bir yerde rutıelip te 
1ellm Yermek mecburiyetinde 
kalacap cU,e ldnm pathyar. 
o.dan lıayar yok.. binbir erkekle 
...... kallayor .. 

- Öyle kız evlldm Allala 
wlmdanu ortadan kaldnan. 

* - Anne bea bu yu, .a,19 
hlclk bir MJahat Japmak .. 
JOl'lllL 

- Kiminle?. 
- Y alna.. Geçen 1ene .... 

...,... wd ritmifti.. 
- O gider elbet erkektir.; 

S- bir daha bu lifı ağzıaa aı.. 
JacaUID anladın 1111 ?. 

~ 
Halbuki lleryerde herum• 

türar edilir.. .. Arlık kaclm. 
.kek yok.. Kadın - Erkek..
S. •llavat laer gbk8 bayat.. 
mıza, glindelik ya~ayışımıza inci 
ıibi bir ..., bir llikstnr •• AbdQI. 
laak tllmiclin bir mısraı varda 

Y .. eldıaiu lçla lunmaya• Wyle 
a..ı eldufa için ... 7lae d1I• 

Latife bertaraf, ber hak " 
mlsavat, içinde yaşanılan mn. 
" cemiyetin telakkilerile ..-.. 
clutt.r. Tam .a.avat iddia,. 
nt-D bdtim erkete daha toll 
u .. • •BIMi olumyacajım 1.
dakl ba1at bize lllzumunUa 
r..ı.;ıa.teriyor • 

HALIM 

Ceza Muhakemeleri 
Usulli Kanunu 

Vasfi Raşit 
Ba kıymettar eserin ikinei 

eldi çsk!Dlfbr. Bu ciltte birind 
cilt ıibi yirmi formaclaa ml
rekkeptir n fiati daha ucua
m. Eser ince kiiıda basıldt
pu:ı.. Mani de küçülmlştir. 

Fiati { 200 ) lw..,tw. 
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Tahdidi 
._ __________________________ _. __________ .. /(adın 

Teslihat Silihlar Ve Fransızlann Yeni Bir Teklifi Erkek 
Kon/ eransında 

Cenewe (A.A) - Terki te9-
lihat konferansının Umumi ko
mi9yonu!lda hyanatta bulunan 
il T .dtyö, kt>111isyonlar adetliuin 
e~mmiyeti haiz olmadığı ve 
11mumi meclis,. kal-a, tleaiz •ava 
itJeriae ait üç komiayouua ilada• 
8111& karar verirse mec:Jisin. bu 

( Hitler Nasıl Alman Olabildi? v~.d~1~[~; ell>l•eye """' 

Alman 1 '
1
Yine Hıdivin oı.. aoktai •un tiplıe• biri-

birinebemem-. Kadın el~ise-

kararma iftirak edeceiini beyan 
eylemiı ve ayni zamanda kontrol 
•e sulh f eş kıla tına mtiteal&k 
1lllnDlf mabiyelle bltlln meıele-
Jeri tetl:ike memur edilecek bir 
IİyMl ko-.yoaan da ihdasını 
teklif .,ıeatiştir. 

ln&iltere, Cemahiri Miittebicle, 
ltalya, Romaı.ya ve Yugoslav,a 
murahhaalan bu tekli& prensip 
itibarile kabul etmişlerdir. 

Almanya murahhası my.I 
komİaJıon ihdasmıa tehir eclil
aaW teklif etmitfir. 
· il Tardi16. biribiderine mu
laalif olan mllteaddit aoktai na• 
aarlarm mukarenet ve. insicamının 
lammtu olduğu kanaatini ız.. 
llar ile yapbğı tekAlifin labuliba
tle __. eyfemiıttir. 

1'n ,et Alma hdlH. M. 
Nı• ' ·• lıL T••li,&ıiill telr&finin 
......... lll'IMrafekat etmipir. e .. 
Dun llzeriae llomisfon. ukerl, 
bahri ve havai komisyonlarla bir 
mil9 masraflar kom"syonanun ve 
Iİyal Jrom&yomm ihdasına brar .......... 
• Ba ka s ıoular amarleılıi gl

..a.hı ..,, •caldlr. 
M. Tardiyi Pariae dlmolttBr. 

HiUer ) 
Nasıl Alman 
Tabiiyetine Geçti 

lhnsvik 26 - Hitlerin dahili 
Aı- a,ueti ile DMŞgul olma-
.. te.ia için - Alm• tabi
iyeti kazandumalc istiyenler1 te-
pbbtiılerinin ilk medıaleıiacle 
fiddetli bir lnfcisan '1ayafe uğra• 
mlf)ana da netice ilibmile emele
l'İD• ~ •llnttudır. 

Alman darlllfünunlanna pr .. 
lellr tayia edilenler, velev ecae•i 
de olsalar derhal Alman tlbilye
W ~ etmit •Jıl lll1acbl'
Oaan ipaıdir ki Mitlerin Brtıu
Yik Darülfü .. J nu tarih profesöı-
lltGne tayini için tqebbllsler 
Japalmıtb. Fakat Brünsvİf Dabi
ı,. Nun. biı Almaa profesf
dak hai& olduiu imtiyazlarm 
elaemmiyetiaclea dola)'I profeaa.
leria itirulan &zerine Hitlerin 

Başvekili 

izahat Verirken 
Bertia 25 - Bapekil .. 

Brllnning, RaJbftai lleeli8aıle 
harici siyasi Taiyet laakkwla 
beyanatta buJa-. ,,. .. w:wl 
ıtqialiktea elıemmiJelle W ıt 
tikten ıonra A'ftldarJ- pddili 
ikbsadl aıkınbJI h•Metec• ted
birlere ipirak etmiye ı.- .W.. 
p... •a,mr eylemiftir. 

Tahdidi Tealihat Kılleiilt-
1mdaki Alman ~ He,• 
llia ileri ıiJrtlıjil fildrl.;. ...,... 
mucibesini de enletıme ,,. .Jıg. 
tir ki: ) 

•- Tamirat ~•11elı•, 
halli biltlln dllnya)'I allkadar 
eden diğer ikbsadl meaelelar 
hakkında bir itillfa vllıl olmak 
~ ortadaa ıilİllmeli ~
ile ft eD tllUb pft malliptİD-
ieclir. • 

M. Brlnfn• d.ı. .,.. clahill 
...;,etleu ~em.it n ..,_.. 
lia IMı lMywb mı&eWlll mka
lllllD hakaretleri .. siılltllleri 

·~· Berlit Bersası Açıldt 
Berlin 28 - Ber1in bonaa 

' tekrar açılmıfbr. Fakat esham 
" tah..uAt boma &at Clheliae 
konulıaalDJtbr. 

tayinine ait kararnameyi Jarl• 
mqbr. 

BUIRlll lzeriae bep. tqeh
blıler yapıl-... Brn.nilı lalkfl. 
•etile iti1'f edil•if ve Hitler bu 
biiktmetia. Beria. Sefareti MO.te
ıarhpa tayin edilmek awetie 
kendisine Alman tabüyeti kezıa
dınlmıft r. 

Portakizda HlkOmet Şekli 
Değişiyor 

Liz&on, 28 - Portegfz latlkt
• et•ie ,elli rejim hall11acla b
nn A.er'kedaki _,... ıeldi u
mn1or. Clmhm Reisi millet ta
rafından dojnırlu doiruya inti
hap edilecek ve nazırlan bu reiı 
tarafından intihap edileceklerdir. 

EDEBi TEFRiKAMIZ: 45 55a5555555=: 

A ç L 1 K 
Mnel&fi: &._, S.- ı IPI• ' h I'. & 

A1aia kalktam. Hımf Fakat ı •Jua- ı•ka,.--. .._ _. 
Mil kendisini sonuncu glrilftlmde ......... İlpll et.ek "- ...... 
,.... adaatwndan f11rlyet ehaifti, Açhktaa l'mık .... .. a ••• 
•atta henim için kiiçitk bir meb- ~ ... llprda ...., ta • 
IAt topflya&ilmelr tizerea&aclam1111 Lır- mid L•-•- ......._ 

&ur nde :..... mpu ,_ ~ -----
...,. sya ~ 1'111·-r"· • Jlllat, .. ı.- ilıhmıd• ,.. 

Vaziyet lıtelki -r- ele .. aynı -hwri ._ ... •iiila ida bicWr 
... Ha,., et.az, çı. r k mere teHılf daj 6m C...... 
.W .. w tla pmiy...-? ikinci yontr•)'I çıkardım Ye ap 

- S... •rıyecek Mtka bir ma attım. Yenillm t ı ıll buWum. 
feJİıaiı wr -1 Di1e IOl'a Nedes "- aı.. _. akıl 

Saimi kapıyuala etmemiftim? Kendi badime 
- u., .. , d dim, malimat yiiksek sesle dedim ki: • Utan-

•lmak için ne vakit gelebilirim? man liztmdd Bu adamdan bir 
- Ne vakit isterseniz uiFaym kuron istemeyi ve onu bir kere 

dedi, meseli iki gün sonra. daha darda ~·~kma yı ddde.a 
. • . •at.ımcla geçR'd• mı"?• 'ft kendı 

OiLimın ucuna gelen talebı kendime karta son tlerece 1ert 
ifade edemedim. Bu adamın be- davrandım ve orada bana gelen 
ilim hakkımdaki nezaketi baaı bu kilstahça fikirci• dola11 k_. 

Milletlerle elinde bllytllr dlJeblle
ec..t ancak OD llrl bme ..... nrdir • 
Bu ..-nerln lataat mauafı tok fa.ıa 
oldutu için Artık yap.lmaJanndaa 
•arfmuar edltmlftlr. Y.ı.. b ... 
lanıp ta 1arım kal.. Sllpeı U .ıı 

Fran., SOper KGaarıa lnfhb aon saman• 
da bOk6met yardı._ ile Jmp.W.illyor. 

=TAKViM= 
/ CUMAJUES/ / 

Glla 'l:t • Şubat - 932 Kaaı 111 

Aralıl .... 
• - ş....a- 059 14-ş.Ht-.--uu 

Vakit 

Gaaet ıı. 
Ôile 6. 31 J2. 27 
ıı.. 1. s. sı 

Vakit Euat V. 11 

2 inci cemre suya 

dime sitem ettim. .. Hay AIW. 
ce .. ftllİI. bea buad• Uha 
alçakça bir teY glnnüyorum, cH,. 
llylendim; bir adamm Dltilne 

ı••••* .......... ., .••. 
lhld. pek ......... -. .... = .:.. ko:: .::..:··= 
..... T•hell S... •lllı aiıa ..... 

s.ap Wriaılea ltelrlı ı ,.. 
pıt'ek kıidudaaa lliclahrla -.. 
... ...,......___ .. & .... 

_.. akit 1tnizee k• M ; lfı. 
b ile .... ~erek ............. 
..- IPI kotanya '"ti••• o 
ar•lık sa~tler sokağının bqına 
~ Niiııaye.t arbk kotaa
yacaiun için ,kudurDUlf ıibi at
lamak nzero durdum: Blitlln Yl
çudum titriyordu ve l»ir tq mer-
divenin BstDne ~tim. Haydi! 
Dedim. Ve kendime daba fule 
ifkeace yapmak için kalkilm Ye 
kendimi ayakta durmıya mecbv 
ettim. Bitik halim bana zewk 
veriyor ve kcn ~ kendime gilJU • 
1ordum. BirUf .&ıhike ...,. 

F ilisti.n •İle meşgul o1ar, er1te1r me,gul 
olmaz ftylllnıt, hiç olmazsa, mer 

Kıra/lığı gal oluyor görlıımek istemu. 

Ha,fa ( Hususi ) - MaStr 
Blıpekil Filistini aiyartıl ederken 
TlrkİJellİD Kudna konıoloau ile 
Beratta •ZUD bir mlllikat yap 
llllfbr. Gazeteler ba mllllketa 
bl,ak lair ehemmiyet atfediyor
Jer. S. mllllkatta aabık Hıdi• 
Ab&aa Hilmi Paşanm Filistin. 
blııtrM aamzetllji maeleainia. 
men•l11hw olduiuna rwık· 
tacLrler. - l 
Yeni Mançuri 

Elbise kadın için hayati bir 
efıemmiyeti haiıdir. Erkek için 
zikre dqer yeri yoktur. Erkek 
elbİlaİllİ dOşllDmekt• ıevk al
maz- Onan için erkek elbisesini 
dGtllnmediji. kadın da giyecek
lerindea memnnn olduğu ıamaa 
rahat eder. Ha11a erkek elbise 

Kadna elbiselerinde modama 
.. .. tleiişmeajpj• Mlrikl ... 
bebf hdar. Çlnld bdıa bir 
.om,. &idi ..... • ...... ... Hülcimetinin 

Şekli 
J tnbr. hlr t.p...,.. ....... ,. 

_/ bqlar. 

Mukden, 28 - Japon lfrali 
altında bulunan ve işgalden son
ra t .... kll edea yemi Mançuri 
devletiDin L:r.ı Mecliu bir beyan-
..... aqrebDİftir. Ba beJaıma
mede., Jenİ tqekklll eden de.
lelin unnmnm MaDfoV Kuo ve 
merkezinia de Şaq - Şuq ıehrf 
oldaia illa eclilmiştir. Sab.k Çin 
imparatora, diktat&- manıaıu 
gelen Şia • Şenı 1IDftDlDI tap 
yacaktır Te ynifeai kmydi laayat 
.-tile •- eyliyecektir. 

Fransız intihabatı 
VeM. Brigan 

Emı 26 - Epey amandn
beri istirüat ederek rahat... 
lltam seçil• il. Bri,m. fna
uda iki •J& Ad• '-tlaJ8cak 
olan intihabatta mllteaddit koD
feranslar verecek ve sullall temin 
yolunda yapbfı mllcadele .. 
aarfettiğl gayretleri izah ede
cektir. 

lspuyol ladl11 Da Talik 
Hakla• Kaz ... 

Madril 28 - a.,.,. lleclid 
lleb'a .. -. ...... .la erkek ıi•I 
talik --.. açabilmek hakkım 
veren yeni kanuna kabul etmiftir. 
Bu kanun hakkmda ( 23) "'1 
aleyhte, ( 260) rey de lelıte ..
rilmiftlr. 

bir b.. barekelile kendime otar
mak mi ı._. ........ bmanla 
beraber laf merdiYenia en biçüa
IİI yerini MÇ1111ttim. 

. A'' ... , •• . -iJi FJ .. v.· la tllW ..ıım 
" ...... ,. .......... 
çMti- Nılraula aımt•naf --. 
Faluıl '- .. H lf .... , ...... 
laek .. itik Har .. ..... 
........... latemeyf 
....... •Pr 1 1 Şi..& alalaet· 
leriai .. lj•d ı K•• b.lime 
,....,. .. ,. ı,.. .. - rlhl 
kendimi amlamıJ• ...,..._ 
Gittikçe kendimi be1ecua dlfl
rtlyordam ft o JO~utam. 
o bit.iklp fçiacla ....... ,. 
bqladım. Se..is n derin bir 
keder, bir d_... t•• deruni 
f,ir luçbıl. 

Ayni yerde lrir ~e71 ek saat 
we helld daha fnla •.ıd1111. Hiç 
ki .... beai ralaataa etmedm in
unlar ıelip gidiyorlardı. Etrafta, 
turada. ......... küslk pce•kie• 

Bir erkeğin. temi& ıfylnmek 
lbımıeldip l&yledip uman, 
kadınm. ba tabirdea murat 
ettiii maDaJI anlama. Erkek 
sadece kewliPni rahatm etmi
J• ve a1111 elhiseli ile met
ıul olmıp mech• bırakmaya 
bir tanda aiyimaek ister. Kadıa 
ile, ı..titıll>iH W •1f19lobm
p ...-..- ..... aifiamek 
ana•m•ad•dae 

Kadlmn • ltlylk ...a.e11 
giyinifidir. o 1'ayatmda ba-
DUD için neler feda etmemiştir. 
Gllzel siJinmİf mankenlerle dola 
ID9fua c•meklalan Wnde ne 
kadar nler rh•·.. ... ..... 
b1bolmutt& 

Kadm enn.,I ı&luce irade
., .., ....... o 1 bir ldlrk 
.tmalr fPa. baloya .telıolte bir . 
bJahtle ..... .. iPii ..... 
dar fedaklrlrlrlara mıdır. Ka
....... 1-r ıa.ı .. .akut ... 
beplerinf taMi1 edin&, eok defa 
menplai lutalette ~ 

Alla w babalara, Wllama 
aalara dlten yuife. lmlarima 
t.a hislerini dafaa k&ç&kk• ter
biye etmek. onlara elbiselerind• 
ziyade mqıul olacaklan yllbek 
~ ..... ...cburip
tiwledidew. 

HANllllEYZI 

OJDUJOrfardı ft ..... lblr 
~ .. afaçta ._. 
bir kut cmlamyonla. 

Bir pala --- ..... .... 
.. - o.aldı 

- l1araala • *114u sua1 
- Burada Dicia - otanlyo-

...... ? Diye aordm. bJfla lçia. 
- y_._ ....... lbl 

flzden ., •• ,....... dedi, tam 
yanm ılllllffr. Mrada otun&Jor._ .. 

- At-it yubn, ee-...h• 
w M 1ı ltma .a,liyecıek la .. ka 
Wr•~ ur ma1 

A,.P Wldm, .... w.ldet. 
maklqbm. 

Çaqıya ıelince clurdaa .. 
kaldınma baktım. Keyfim içini 
Bu da cevap mı .,.? Y orpaluk 
yilzGnden, ailJyaa bir ...ıe .a,_. 
liyebilecetfn tel' pir itte.. Sea 
bir etdlz.a., M )'idi dllfmeyl 
Wr tlrtll ~celcaiat K.. 
DID kurumllf.. C>,le iae llleyglr 
... isilli pkmeliydin. 

,A+m-t 

1 
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Hakkında 
HAlrimUlr •• awlratblr meHle

lerinin biriaden diierine pçe
hilmek için evvelkinde 10 mene 
m&ddetle çal· mlf olmak p,rbm 
ihtiva eden .bir kanun projesi 
hazırlanmıf. 

Bu kanundan maksat, hikim
lik ve avultatlık meseleleriuae 
ihtisas ve istikrar ilmniyesi ise, 
bu yanhf ve makalı bir şekilde 
tahakkuk ettirilmek istenıpiştlr. 
Ç&nki, bu mak adı temioeo inti
hap edilen cidden llizumsuz •• 
&idesiz •tefriki mutlak,, usullhıG 
cimi bir kanunun muteberiyet 
kespetmesinden aonra memleke
timiade terek bAkimlik gere~ 
awkath~ birim tercih etmek 
n ba bapta Alim Ye kat't bir 
brar Yeribnek pek miifldil: Ye 

h&ylk bir caarete müte•akkaf 
alabilecektir. Bu hal, .ilki haku
..,. iDtilap arzuauau biuedilir 
clereeecle aialtaeak yani b41ta
J.yac:akbr. Kaiıaa~ bu kanan 
memlekette hlkim n avukat 
pti tirmemesine matuf hir fOa.ia 
wahwll tellkldsiDe mezada-. Bi
... na1ey1a, bir hukukçu Iİfatile, 

mclifel iltikbal noktaamdan hem 
.. kim ft hem awkatlar için 
dli ... dirin mhellidi olaca
imclal flpbe edilmemesi icap 
eden bayle bir kanunun mevm
abmm meyanından yer tutmama
_. temenni ederim. 

Kadekly &Mariye ........ w 
llıs•n 

leplderde ıhlikAr Yok 
8.sWerde yerli mallarda 

•tikAr 1apaldıtı menubalüa 
......... yerli ipekli ku...,. 
............... ıWea'diii raibet, 
fabriblaım fazla faali1etiai ft 

••••11ef fabriblar aramda fena 
... relrabetl intaç etmiftir. 

la Jlaclen fahrikalar ilhan 
......_.. derecııiae bile ıel
~ ....... ,.. ipekli ... 
...._. ihtiklr yapdmuma 
hakla pktar. lbtilW değil 
liillMi fiatlerde uculuk ...... 

leltatfalırlU.uMMHalWB. .......... 
llüerıiz Kalkan Vapur 
IC211banuan YeAiti nakli,_ı 

Kocaeli Vapur Şirketi Gzeriacle
tlr. Haftada bir illa yani cumu
lal glaleri firketin lzmit iamia
cleld ftPU111 sefer yapmaktacLt. 
Ba nparaa Mehmet 8. iami .. 
ele bir tk kaptam vardır. O 
- nldemin lzmite gitmem 
....... Ghhaiu içia apara ftl. 
elemi ,...,...... tlzere içeri 
p.iştik, dQa .. içetcle ~ 
talan yerli yeilne ko,..daa 
npurua mlfterileria baber ._.. • 
wed• " didik plmada 
- ... birdenbire 
bndlmi clerbal tlwwtedea iake
le,e atbm. Halbuki yanaamzda 
4araa ..ıatlafaam ftPU1'1111 içht
de bit ı fb. Bana ,ana acente 
memuru ._ Efendi kaptana 
Nfu'd+ laalde kaptan bey 
lüç aldırmadan 101- de 1a1D 

etti. Ne içia yakm 1oWaa bir 
lanÜltaD yapmamlfbr. Bu lmaasta 
~ Vapd' Şirketiuia w 
*katW .....--. 

s. ...... 
M.MOZDAT 

Dünyada Olup Bitenler ' 
Amerikalı Bir Doktor Karilerine 

.Tavsiye Ediyor 

DIŞIN!ZI 

SIKIP 

ELLi SENE 

DAHA 

YAŞAMIYA 

BAKINIZ 

.. Son Posta" ya Amerikaclaa 

aelen meemaalan kanttınrk• 
bbbt bir mllHhabe g8rdilk, a.

IA•basa botumuza ıitti : 

- Biraz gayretle yanm uır 
daha yapyabilineniz 6lilmclea 
bllsb&ttin kartulmanızm iLtimali 
çoktur, diyordu. Doktorun ml
dafaa noktai nazara 
pe: 

- " Tıp Alemi henftz altım& 

ortadan kaldırmanm yolunu bu
lamam11br. 

Fakat cerrahide o dere

• ilsi Pmittir ld baglba 
......... .-.lm11mclaa birini 

Çablmıya, baan da JerİDe bir 
yenisini koymaya mllftffak ol
... ktaclar. 

Zaman geçtikçe ba saliacla 
claha llJade terakki edecek, bel
ki .... biııbacle YUifeaini iJI 
yapmayan kalbi bile ~ 

JerİDe ayni bnetle 9MIHIA Wr 
bir ...,_.. lralbi lrOJllllYA _.. 
Yaffala: olacakbr. Ayal mret1e 
JIPr&)'D ea.lceJe taze Upt 
veren aeromlana ketfi ele mim-

Ôlil dof1111 '*-' lllrlltlle61llr mi ? 
ldla olacakbr. Oıamı blsblltn 
ortaclu blclmnak mlmk&n 
dejildir, nihayet iman y~ 
maktan ela blkabilir. Fakat 
yakm bir atide bu -Uere ml
raeaat ederek insan lmrllnl 
beUd Od ... pbrinak mlmldln 

olacaktır. " 

Makalenin nihayetinde dok• 
tor. • .,.,. eclito' 1 

- Bir.a gJfret idiniz. Yanm 
asır daha yqaymaz, illt tarafı 

kolayda\" 

Doktorun ha taftiyeaüü 
karilerimize tekrar etmeyi dl)

flnlrken, hafka bir mec
mmcla, fakat ayni mevm ile 
mlauebettu bir nk'anm tahi
lltma flrdllu 

Aiaerikada .... kadua d~ 
11H1ft halnilde lmır bahman ebe 
bakm'f ki çocukta hiçbir hareket 
uerl yoktur, derlaal. Şikaıo it
W,..W. ~ .... te
.... ppbrmalı lçlrl •lkemmel 
bir .... balaDdujuaa ......... 
ha clhaila yeni bir tecrlk 
,...ıabilecejiai dlflamlf, he
mea telefcm ebaif. bir 

ONDAa~ 

SONRA 

ÔLOMDEN 

BOSBOTON 

KURTULA-

CAKSINIZ 

doktor cihazı hamilen relmif, 
cihu çoc:uia tatbik edilmiı ve 
tam on bq aat bu cihaz ....
tulle çocuk zorla tenefflla etti
rilmif, aoara cihaz çakanlarak 
çocuk kendi haline bıralalmıı ve 
glrOlmllf ki, artık kendi kendine 
nefes ahp •ermektedir' yani aıa 
iken dirilmiftir Ye bagtln de 
tabii bir çocuk olarak yqamak-
taclır. • 

iki hidiseyi yekdiğerile blr
lettirdikten sonra makale muhar
ririnin ilk iddia ... biz de iftirak 
edebiliriz: 

-Vakıa bpa llGmlhı çaresini 
balamada, fakat bir aamalar 
matlaka ilimle aeticelmecek 
.. ftk'alan buı&n tetfiye ..... 
bilmektedir. lddiamn ikinci im-
mma: 

- EIH 1e11e •ara lllmln 
eolE aalrlapft icldiaı•ns ıelince 
._ lciD sadece: 

- L Klmbilii', cliyecelk. ı.. 
bt cloktot• lawijaini bdap 

cllflerl mbnk • .... ... 
, ...... ,. çalapnakta Wc ....... 
ıok. billkia. 

Londrada Çin - Japon Modası Çıktı 

Ja~ .ı. -Jit • Stı adma J dtlilmlz bir .. bere tGre ba J ft biaaenaleylı Jil • .)it • Sl'yi 
Yerdikleri llUlllll bir dnf usul- hUIUSI ı&ret tekli IOD nman)pp ajTeameliclir, d-Hmektetir, Deı-
leri vard1r. ftibaiflinizdir. da Amapada blabtitiba taammlbn celtilfmlz reetmler ba denhane-

En zayıf bir illlUa bile .. etmit. utta Loadrada kadınlara de Japon bir hocama aezuetl 
kunet& hasmmı k~yblda Jere ......... bir llret denbaneal albada kadınlaia verilea deni 
aermek imklm• venr ve Avru- _._ _ _.__ B d -L-- • __ ,_ ..Ltermektedir 

poUa meJrte 1 • d polis 8~.-. U t111W1UeDID nı.- •-• • 
panuı urlanaa .ı.. p ~ .U: it- llmlanacla: Anlaplaa Çiia- Japon itleri 
:mir. IDIDIJ - Am1 bir iradın kendi kene Loadrada yeni bir cere7ama ..,_.. 

Avrupa m......ı.n..cıa p clilİlli mldafaa etmeyi bilmeli mU111a ıebep oldu. 

lktısadi Haberler 

Ça'lldar Yerine 
Patates 
Kullanılıgor 

ffamburı {Hasml) - Almm
yada ubire piyauunın vaziyeti 
tavazzuh etmiye bqlamışhr. 1.-
toklana ıayet db'I olduğu anla
plmaktadır. Bilhassa çavdardan 
mevcut azdır. Hayvan yemi ola
rak istinıal edilebilecek çavdar 
pek cOz'idir. Diğer taraftan 
patates iatibsalAb tezayGt ederek 
kısmen çavdann yerini tutabil
mektedir. Buğdaya gelince; kay
lerden mühim pazarlara buğday 

muYaredab azd r. Bunun, kayll
lerin iyi fiat b~ldeyip mallan
m ellerinde tuttuklanndu m, 

yoksa hakiki noksanlıktan mı 
n•t ettija malüm değildir. 

Manitoba buğdaylanmn itha
llb devam etmektedir. Ea acm 
neYi butdaylara mevcut olaa 
talep, Romaayadao mavareclatm 
dunnua Gzerine, tatmin edil .. 
memektedir. Şimal memleketleri 
apta neYi butcla,._.. birçok 
mubay•atta bulunmuılardır. e. 
buğdaylar bilhassa yem mab
mmda kullanalmqtır • 

Meninden pyet pel ~ 
dar teklif edilmektedir. llaatte-
e..af bu çavdarlar laf ilatift 
ettifi için lğllttdllrkm ba,ak 
mllıktUlta teaadüf ohmmaktaa 
dır. 

...... bir hayli talep ...... .. 
Bilhwa klçtlk ta..Ji ... ..,. 

nevileri aranmaktadır. Arpa a.
rinclea ...... db'iclir. 

Mmr ask•mına kaim olahl
lecek maddelw, uc&.ae et.., 
pacldl, kaoliaar, bffirkorn, .O. 
maiu, bnamaet ve wıho icia 
bir çok aha .ardır. 

lhracabmız 
Mallanmız Temizlildsl 

Nispetinde Ralbet 
Görüyor 

baracat Ofllindea teblii ..._ 

Y....ım- itW edlec.ll 
her H9i ko111e1 n btula..
lberlae imal taribl ,. .. ,_. ..... 
Kutalarm Userlnde 1(11111( tiillW 
yu.h olmayD m.ı welerin ba
dema v.....-. ithali, sabf ft 

iltillleld ........ 

tlneat OtllİDd• tebll 
MQmlflir; 

Fmdık mlatalısi!!erlmize .. 
fındık lhraratçılarumaa mema-
yetle haher verelim ld LIKllk 
llaracatmm aaurakabell haklaa-
clald.-Cpnmnenin tatbiki dalla 
tim ecnebi memJeketlercle-
ki piJMalarda tesir ve faydamm 
shtermİf ve f'zcllmle Hamb-s 
piy .... nd• enelce ı.,..}a ı.. 
clıldan De Tftrk faaclık! .. n are
unda Tllrk fmr!.:<l,..:: ale,..~• 

8- 10 Floren fark arken ... 
fark bir dolara kaclar dOflllll 
yeni Ttlrkiyeden lbi'a~ edilem 
&nclıldarm artık temiz •e ist.-
darclise edilmif ôlma• yl\% md• 
fmchldanlDIPD kaymoU ar.tmaf
br. 



Haftada fki Defa Spor l 
S ~O R .ı 

Perşembe ve Cumn .. t ~si Günlerı 1 
Çıkacak Spor Sayfalarımızı 

Okuyunuz... _ 

s p o 
İzmirde Futbol Şampiyonası Memlekette 

- - N . l . Ve Düngada 
Lik Maçlarının ehce en Avcılık 
T h • ı • Alt•• t Etti Adana (Huauei) - Bebeli Ye a IDJD e:rı US Adalı cibetlerinde türeyen yaba-

ni domuzlarıa itJAfı lçİll bitin 
avcılanmızın iştirikile muazzam 

Yukarda ı lsmirin .. mpiyonlak namzetlerind• Albaonl• 
Afaj'ıda : Kuvvetini kaybeden Altay 

lzmir, (Hususi) - Mmtaka- , takımlaruıa matlOp olUfU b~~ 
mada futbol lik maçlan ba mene tahminlerin al~m llstOne ge~ 
pk zengin bir programla baş- Geçen hafta lak maçlanmn bi-
lacL. Maçlara başlanırken pmpi- rinci devresi bittiği zaman, pm-
JOD)uk tahminleri de hararetle piyona ile yakından alakadar 
leri sllrilldU. Spor alakadarları olanlar, tabmialeriaiia ~lrlmeaİD-
w merakWar pmpiyonluk için den dolayı hayrete cl&şmllf bir 
plaız üç kulübün ismini sayı- vaziyette idiler. 

yorlardı : . . Şimdi spor efkirı umumiyeti 
1 - Altay, 2 - b.mırspor, ikinci devre lik maçlarma hara-

3 - Karşıyaka Spor. Alikadar- t h ala • ~--- ec1· -_ re ve eyeca m~ ty--
lmm tabmialeri her uç takım ı ş· d"k" hald bu--a.a 

eti hai b 1 
ar. ım ı ı e ........ 

ı.:- d . k" z uu-~ e aynı u . neticelere bakmak suretile ...-
_,ordu. hk müsabakalar netice- . nluk · · & ı b"lecek Ud • 
.mde bu tahminlerdeki isabet ~~yo arcl ıçın • y ene 1 

1_ d ıaım v ır : 
derece•i de meydana çı1Uyor u. 

1 
1 . ,._ Al&.&- _..._ - zmınpor, ~ UllOruu. 

Fakat mıntakamız1n kuvvetli 1 klar 
talmnlan arasında mevki alan Boks Hazır 1 1 
Albn rdu takımı da bu l\ç kulü- !zmir (Hususi)- Uma um~ 
.. yaklaşmıya başladı. Bu sa- danberi muattal bir halde bula-
ntlo şampiyona hakkında ileri nan boka hareketleri pbrimlsde 
llrllea tahminler yavaş yavq tekrar canlaDIDlya bqlacla. Boka 
..,.ıtıyordu. muallimlerinden Nuri QeJİD riP" 

Bifhaua büyük bir a1ika ve seti albada Tlrbpor kalllblnde 
lleyeean ile takip olunan mütea- birkaç gilndenberi haftada iki 
Mp mDsabakalar neticesinde Karşa- defa boks denlerine bqlanmtfbr. 
pbnın lmıir spora, Altay takı· Bu suretle bmirde pnçler an-
_..0 Albnordu ye Tlrlupor aanda boka tekrar revaç bala

cakbr. 

Şilt Maçı 
lzmirde Karşıyaka Takımı 

Alhnorduyu Yendi 

lunir, 26 (A.A) - Alsancak 
IPO' aahumda bugtbı Karşıyaka 
apor klübll ile Albnordu biri~ 
ci takımlan arasanda şilt 
tllmifinal maçı ~dört bini mftte
cniz bir seyirci knUesi huzu-
,.da icra edildi. Her ta-
kımda beklenilen ve arzu 
edilen oyunu siSsteremedi. 
Elde ettiği birçok fırsatlardan 
iıltifade eden Karşıyaka Spor takı· 
• dört gol yapar•k maçı kazandı. 
ICarpyaka Spor, lzmirspor - Türk
mpor galibile çarpışacakbr. 

Volay ol Müsabakaları 
Dun havanı• bozuk ve karlı ol

... , y ınd~n h çbir •p:>r müaabakaaı 
ppılamadı. Y almz voleybol t•mpiyo
- nıGaabakalarına devam edildi. Ne
lic:ede SGleymHiye, Kuımpafaya, 
Galatasaray, latanbul•pora; Betiktaf, 
F..,balaçeye ••lip ıeldilv. 

lzmlrde pçea sene •oleybol ıampiy• 
olaa Altıaordu ıeaçleri 

bir sürek avı tertip edilmiştir. 
Başta Vali Vehbi Bey olmak 

flzre Belediye Reisi Turhan Ce
mal, Jandarma kumandam Kizım, 
mıntaka Ziraat MüdOrll Hamdi, 
Merkez Müdilrü Naci, Mlicadele 
MüdOrft Sabri Beylerle şehrimizin 
maruf Tilrk ve ecnebi avcıların
dan mtırekkep kafileler otomobil 
ve kamyonlarla aY yerine hareket 
etmi$1erdir. 

Netice çok ıemereli olm11f, 
birkaç yaban domuzu vurulmUf" 
tur. Bu sebeple avcılığın blltlln 
kazalara teşmili mtlnalİp g8r&l-
mUfttlr. Bu iş için hiikümettea 
bir miktar tahsisat ietenilmiftir. 

Av Köpeklerinin lslahı 
lngilterede av kapekleri cin

sinin ulabı için yeni tqebbOslere 
girifilmiıtir. İngilizler bug&akl 
av kapeklerinin istenildiği dere
cede fayda temin etmediklerine, 
k&pek cinsinin çok imamla ol
dujuna kani bulunuyorlar. 

Bu aebeple k6pek cinainm 
ıslahı mesele.ile uğrqmaya b.,. 
lam ... archr. Ba huauata Mister 
Haeltin ilminde bir blnbqa, 
muhtelif dDllere meD&ap en iyi 
klı.ek tipleri lzerinc:le tetkikat 
yaplDlf, Dibayet bu tipleri bir 
araya kapamak auretile yeni bir 
klpek cimi temin etmİftİI'· Ya
kariki resimde glrdilğ6nlz bu 
y~ni ay k~ cinaine Miater 
Heseltia, ~t) Mmjm nrmiftir. 

Bu klpeğİD in ayaklan arka 
ayaklanndan daha kaaadır. Bu 
suretle av bu ..... da daha isti
fadeli bir klpek temin eclillDİf 
oluyor. 

Oteki resimde bir taa ıart
yor1UDUL Bu taamın lauuaiyeti 
kopoy larmam oı.....c1ır. lntıilt .. 
rede oturan zengin bir E#Saala 
Hanıma ait olan ba tazı, yeni 
açılan ıergide birincilip kazaD
mııbr. 

Şampiyonhlk Suya OUştU 
ltaJya boks federasyonu film• 

piyon bokslanndan biri hakkında 
gayrimuayyen bir milddet için 
•nvan mahrumiyeti cezası tatbik 
etmiştir. Bu boksar ajır .Wet 
pmpiyoau Orludiclir. 

R 
1 Gaaetemh ,ımden __.. perfem ... w ~ 

1 
leıli shl•rl olmak laen baftMa Ud ... ~-
..,..ecleceldJr. 

P-.e .... s8Dkl •poP ..,tuıDde ~ 11per 

hsebllerinl, •emleket ..- hMl9eleri.& -.,eca1r.a .... 
C-"hel .. ,twacla: C..... slllkl ....ı-n• 
ta......._ Waeabatıs. 

Kar Sporlanna Alışalım 

Herkes Eğleniyor, Fakat 
Biz Mangal Başındayız 

Pul• halla k" Jlnlerlnl Mp WS,le patıea ....... 11. pflrlyor 

Sporda heatlz çok ıeri olcla
tumuzu tabii inklr edecek deji
liz. Bu mntearife okadar bayat
ladı ki, bugün zerre kadar bile 
kıymeti olmıyan bir meta haline 
geldi. Sporda teknik itibarile 
belki ftl'hk aa.teriyonız. Fakat 
ul geri olduğumu cihet, heniz 
mektep talebesi ıeklindeki spor
culuktan bir adım ileri gitmeyi
pmizdir. 

Avrupada spor iki cephelidir. 
Orada spor yalım ku:llp içeri
aiade kalmamıt. bir hayat ei
lencelİ pldine de bllrllnmlftGr • 
Koca kJf mevaimi geldi ve ge
çiyor. Kar yajcL, yerler bm 
tatta. Biz, tabiatia bu clmert 
manzarası karfıamcla yalnız k&
mllr Ye odun ihtiklnndu, buh
randan pkiyet cttki. Tabiatia 
ba clmertlijinclen latifade etmeyi 
bir lahza bile dlfllnmeclik. 

Evet lat geldi ve ıeçiyor. 
Bol bol kar yaidı, her taraf 
bm tuttu. Fakat biz, url laf 
aporlanndan vuıeçtik, fU dede
mizden kalma kıuta bile ntbet 
ıa.termedik. 800 bin nofualu 
koca l.tanbulcla karla tGnJerde 

(Lak Pllslt) ff' ıkl mlsabakalanna 
ıirea iki kad11a ıporcu 

baJuı1ara fırlayıp kızak kay...._ 
acaba kaç kişidir? Bundan ela 
vazgeçtik, kartopu oynıyanlar 
bile devede kulak kabilindendir. 

Hatta o derecede ki, karh Ye 

buzlu giinlerde sokağa bile ça)D
mıya ceaaret edemedik. O bahm
mu lat gGnlerini beniz maapl 
bqmcla ıeçiriyoruz. Fakat batb
memleketlerde vaziyet bOsbltlln 
aksinedir. Orada yediden yetmi
te kadar, zengin ve fakir berk• 
karla ı&nlerde kendiaioi aokaja. 
dallara Ye kırlara fırlabr. Kızak, 
ald, paten etlen"'leri o memle
kette laf glhılerinin en bllytlk zn-

kidir. Şunusöyliyelim ki maksatm 
yapılan her fCY boftar. Spcn 
hayat için bir istifade YUltMa 
olarak tellldd etmemil )Anmthr. 
Daha dojnmı aporu bayat el
leacelli tekline sokmaya mec:IJa. 
ruz. Spor iflerile utr..-ı.r laf 
ıporlanu da ehemmiyet ftl"m6e 

lldirler Memlekette kıt Yar, fa
kat laf aponmdan eser yok. Ba 
ual olur ? Huliaa bizde meyda 
Yar, at yok 1 

Otomobil 
Cihan Otomobil Rekoru 

T esbit Edildi 

Da,tooı Beach ( Floriclada ) 
21 ( A. A. ) - Yeni cihan ~o
mobil allrat rekoru saatte W 
mil 868 olarak 1500 beygir b.. 
yetjade • Bleu Bird. otomobili 
lberiade Sir Malkolm Campbell 
tarafiiadan tesis edilmiıtir. i Ayai zabn geçen sene teall 

1 
etmlt olduğu rekor aaatte 241 
mU 736 metro idi. 

Slrat relı ora nsaU oı...11 
her istikamette ikişer mil ft 

ikişer mesafe katedilmek auretH 
tesis edilmiştir. Birinci meufenla 
ılhati (gidiş) saatte 'l61 mil 459 
metre ve ikinci m,.safenln aDrati 
de (telif) 2'1 mil 773 metre idi. 
1111 'ftlAtial 14 dakika 17 ,5 aa
aip Gl,...tur. 
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meden De Çalışabiliyor • HARUNÜRREŞIT • , 
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Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

' ' Znbeyde, üç beş dakika, bu 1 
acı tahatturun ıstarabına katlandı 
Ye aoara nefsine galebe ederek 
bapm kaldırdı: 

.. - Kızlar, dedi, sizi g6rmek 
Ye sizinle konuşmak istedim. 

Harunürreşidin yedi yeni oda· 
lajı hep birden eğildiler ve kolla· 
nm kavuşturarak hanımlannm 
dzthıl dinlemiye hazırlandılar • 
Zilbe,de, kısa bir teemmiiklen 
IOlll'a devam etti: 

- Arbk aynlıyorm. BeDd 
lna,U.. belki JanD birer daire 
lahibi olacak111D1"9 benimle tema-

k k • • r_!-AI il • • • a eMCLSIDIZ, ı;.uurwmum•nmm 

•Dauip, bahbnma da aize 11-
Jık ılnlüğtl ba nziyeti kutlu
lanm. lapllah Jeai hayabmzda 
mu'at olununm. 

Halayıklar koftalar, _.. ile 
luuumlarmm ayaldarma kapa
dılar n ağlıya aiLya 0111111 mll
cnber& halhallanm. inci& terlik
lerini lptOler. Bu hareketlerinden 
lrilytik bir ft1kraa " bira da 
atan..U leZiliyorda. ZlibeJdenin 
emrinkii ankimetle kabul etme-
81ndea dolayı müteşekkir idiler. 
Llkin ona karp rakip yaziyetiue 

ıeçmek dolayısile de ııkılıyordu
lar. Maamafih o nziyeti kendi
lerinia değil Emiriilmümininjn ih
U. ettiğini dii§iinaek miiteaeDi 
91uyorlarcL. 
t Zlbeyde, halayıkhktan Emirtll
mlminia zevceliğine dognı kunetli 
l»ir adam atmakla beraber lrencli 
a7aia• lpmekten yine teref da-

7U ba zenllılana 1eviıa~ Ye hi
pp ifade eden gaz yqlama bir 
alldclet 1eyrettikten IOIU'& kuru 
...... emir Yirdi: 

- Kalkınız •e dinleyiniz! 
Halayıklar kalkhJar, uld yer

lerine çeki!cVfer. Zübeyde, tebea
lllmllnl genİflebDİfÜ, leSİDi de 
tathlatbrmışb: 
• - Sizden, d1yorda, IOD bir . 
Wzmet bekliyorum: Halifenin 
pnında yapbiınaz raksı, benim 
pmmda ela yapacak11aız. Gerçi 
e, lize refakat etmiyecek. Fakat 
111, omnla beraber imifiniz ıibi 
.. vldeaecelcsinb. Zevk, ba ya. 

Benden aynlmaclaa enel b6y· 
le bir ralma çakmanm istiyorum. 

Hala,.klar o raksm hUllUllye
tlai dllfthıerek sıkıldılar, kıpkır

mızı kesildiler yere bakmaya 
bqladdar. Z6beyde, tebeu!lmtlnll 
t.ozmadan emrini tekrarladı; 

- Haydi hazırlanın. Sizi fe"
k• ptirmek ~ ben de def 
placatıml 

Kile. llunnm işareti Dzerine 
koftu. Zllbeyclenin kendine mala
- ola mlcevlaerB daireyi ge
tlrdL Halayıklar, itin dddiletti
paı tlrmekle beraber yine te
redd&t ıa.teriyorlarch. Zlberde, 
Wr nezaket hamlesi daha p 
tercliı 

- Ha, dedi, anladım. Mec
Bste eksiklik g&rilyorsunuz. Ne.iz UIJorawıuz. Onu da getir-
te&m. --

Ve köleye emir verdi; 
- Zaviyetilssafada heqey ba

ZU'dır. AJ, getir. 
Biraz sonra albn tepıi, un 

odada ve Zübeydenin 6nünde 
bulunuyordu. Güzel Melike, du
daklarında yine o tath tebessüm, 
balayıklan çağırdı, albn kadeh· 
leri gösterdi: 

- içiniz! 
Kendisi de bfillOr kaseyi da

dak1anna götD.rmüştD. 
Halayıklar, o dakikada efen

dilerinden g6rdülderi ytıksek il
tifab Ye bizzat efendilerini ha
brhyarak derin bir hu geçirdi· 
ler. Yana kendilerinin de Zil
beyde gibi muhtqem bir sedire 
karulacaldanm çeşit çqit hala
yıklara emirler ftl'eeelderinl ta• 
hayyOJ eclererek mUWD bir gunı
n kapdddar. Ayni zamanda 
haa1111lanma f11 dilnllvaz litfunu 
tebcil etmeyi de umıtmadılar. 
Kadehleri IOI ellerine alarak 
diz çöktn!er, Zllbeydenin eteği· 
iü 6ptüler, mlltealaben kadelı
leı'de knçük bir unınb bile 
yapamıyan mahir bir hareketle 
kalkıp sıralandılar Ye bağırdılar; 

- El' emril fevkaledep. Se
nin -detin için içiyoruz. Gal 
yilzlin ıolmasın, giizelliğiD boml
maıın 1 

Neb,zin tadını hiç te defit-
tiı·memif olan zehir, bu yedi 
"biçarenin boğazından akarken 
Zübeyde g6zlerini kapallllf ,,. 
bill6r klseden bir yadum lçmit
tL GözünD açtığı zaman kızların 
kadehleri tepsiye bırakbkJannı 
gördil ye "edi yavrulanm boi
maktan zevkalan hll'Çlll bir 
çocuk neıesile albn anhiJi 
1akaladı: 

J - Bir daha! • Dedi • Bu da 
!efendimiz ve efendiniz Emirülmü

mininin şerefine! 
Yavaş yavaş boşaltılan nebiz, 

bir altın bileziğe inci dizilmiı 
gibi kadehlerin kenarında beyaz; j 
bembeyaz habbecikler vtıcuda 
getirmişti. Zübeyde, bu habbele
ri kızlara gösterdi ve okudu: 
Keene ıutra ve kilbra mln fevakilha 
Haabae dürrün ali anin mlmuzebebl 

(Sanki auğra ve k6bra yıldız 
manzumeleri dök6lüyor. Albn bir 
zemin Ozerine inciden ham 
ialiyorl) 

Kızlar, bu edebi lltifeyi al· 
laşlamıya hazırlanırkea o, te
bessümftoll tazeledi; 

- Eşşeyn 11 yiisenna illi •e 
kat yiiselleı dedi, bir daha içi· 
Diz. Oç oı.unr 

(Ark .. ftl') 

Sözün Kısası 

Hacıgatı 
Üstüne 
levan la '---------P. s.-.a 

( Bq tarafa 3 Cladl uyfada J 
Peki, monşer m&syl amma, 

ben pederi Alinizin ıeyb olduğa
• ft aizia hacıyağa kokusu lize
rine le•anta aOrdllğllntız için mi· 
demi balandırc:btanıza .Oyledim. 
Pederi ilinizin pyh olduğuna 
alz de itiraf ediyomınuz. Bunda 
ailenize hakaret nerede? Hacıyağı 
kolmaile kanpn Jeyanta kokom
aa gelince, monıer möıyö, iüraf 
edeyim ki midemia bulutm lıilA 
ıeçmedil 

Ba resim, /n6f l& dvarl polldnln talimi enaftnda alln1111,tır 

Amerikada bir Ka - Klab -
Klan cemiyeti ftl'da. Ba cemi7et 
azan. proteat•nhk uğrunda mil
cadele eder, gizlidir. Azası, 
biribirini tanımamak we hariçten 
de tanınmamak için bOtOn Yil
cutlerini kapLyacak aarette be
yu bir kalmleteli elbise giyer. 
Y a1nız gözleri girecek 111rette 
ba lmbletede iki delik yapd
mıfhr. Biltiln dhya bu cemiyetia 
meYcudiJetindea haberdardır. 

Geçen gBn. Londra mkalda
nnda atla dolapn we Ku • IOub 
• Klaa cemiyetinin elbiselerini 
llbis birtakım ahariler görilllln-

ce halk hayrete düımOş, bunlann 
arkama takılarak merakla takip 
etmittir. Fakat bunlana, gece 
karanlıjmda ela emniyetle hare
ket edebilmeleri için talim yap
tınlan lngiliz lfiYarİ polisleri 
oldup anlqılmca hallan heyecan 
ve merakı zail olmafha'. 

Ba pkDde talim yapdmaamın 
lebebi pdar: Lonclra ilk sık 
lil baalnmn• ajrar, 16• ı&z& 
ı&rmez olur. 

Siyle bir YUiyette emnfyetl8 
hareket edebilmek içia polisin 
blimli olmuma ibtiya~ ~mftf 
Ye bu suretle talimler yaptınJ.. 
mıya bqlamıfbr. 

Memlekette Yeni Bir Ti-
• • 
caret: Kaplumbağa ihracı 

« a.. tanla l iacl •Jfada ) 
Ba JWD.naiar tavuk )'UIDUl'tMI 
kadardır, fakat ıert değildir. 

Yirmi gün ıonra açılır ve küçük 
kaplumbağalar meydana çıkar. 

Yinçler vuıtasile alnnr, hareket 
etmemeleri için aarta.tll yabnhr 
ve 61memeleri için de lizerlerine 
bol deniz suya d6klll6r. Ba ıg. 
retle kaplumbafalar kırk g6n 
kadar &l&mden muhafaza edile
bilmektedir. ----

Bir Tekzip 

Antrenör Milli Takımın 
Değişmesine Taraftar 

( 50 ) kiloluk bir kaplumba
i•dan ( 10) kilo et çıkar. Bu 
et, Amerika ve lngilterede çok 
makbuldlir ve nefis addedilir. 
Hayvamn diğer lasımlan kabak 
yai n banaktan ibarettir. 

Bu ıene, Mersinden lskenderi
yeye (990) tane Kaplumbağa (90) 
tanede bağa denilen kabuk ih· 
raç edilmiştir. Bu kaplumbağa-

•Son Posta,, gazetesinde c:enup 
lladudumuzda Suriyeye .Ulla 
kaçınldıjı suretinde bir fıkra 
İDtİfal' eylediği g&rillmlpe de 
böyle bir aillh kaçakçılığı vak'a• 
ıının mevcut olmadığı sureti ru
miyede Ye kat'iyede ~p olu-

{ Baıtarafl 1 inci •aylada ) 
kadar birçok defalar milD takna• 
da yer almq, hatta milll takım 
kadrosundaki yerleri bqkalarile 
doldurulallll)'&cağından korkulan 
oynnealanmmn eberW ite ya
ramlJZ " meftileriaill eri fut.. 
bolcular değilmif.. 

Antren3r pdiye kadar g&r
dllitl ve iki seyahatlerine iftirak 
ettiği beynelmilel olmut mllteacl
clit oyuncalarumzm ,..terial 
methur olmamqlarla deiiltir
mek maftan oldal- açılı-
p llJlemittir· lleYldlerincle 
palmiye ......... kıymetleri 

haklandald buatler -·-· haline plmit OJ•mlar 
hakkında atrenirla ftl'cliji bu 
npor, ... ,,. mucip r.-... ka
dar urildir. Raponm ljrenebil
dip.iz lmamlarma ........ 
Nilaat, Bmhaa, Suplai, Zeki •• 
daha ba OjUDQll• ıihl birçok 
meth• 0111ncalann antrenarce 
biçilmif baHlwnr kıymetleri, milb 
takım kadrolmada çahpmıJacak 

1 
clereceye tenezzGI etmlftlr. 

Antreaoribı takdir ettiği OJUD-
ların beheri bir lngilir liram
na aablmışbr. Bunlar, vapurlara 

nur efendim. Vali n. 
FAlU 

calar arasında Galatuarayh Rebii O .. ~~~~------• 
DeFenerbahçeli rakretin iuninden •-- G L R y A -- ALKAZAR Sinemasında 
bqka, Betiktaftan "1zmir mınb&· S) NEMA s 1 

N DA KAHKAHALAR KIRALI 
kasandan da birkaç oyaneaıum 5 Mart P .... mbe alqaau ıı,so ela 
ismi bulunduğu muhakkaktır. ..nJ:l9NÜRiı nN ı HAROLD LLOYD ( Lui ) nin 

Fütbula, Tllrldyedeld blltOa au İ sesli, .azla komedisi olan 

mllteh&U11lardan çok anladığım K Q N S E R E V E L A L L A H 
biri s-ı....ı. ..ı:~eri de Atiaacla U&,.u.., uaa Proırama yeni n mlnt.lup 

o1mak 11zere iki kere bilfiil ıö.. ...rıerle reçen kon•erıerde çok Amerikada 
termiı olan •trenlrtha .,. ... ••ftffalaJet •···- a..a ..-ıer h R 
bim rapora herbald• millta1om1- 1tba1 .......... Cüm ur igaseti 
amc1a mıh•· tahanllll• 1apa- M esele,~ı· 
caktar. DariU .. da,U. ltlyttk .-'atkArlan ~ 

H....t mrette ppbiı- bir ALEMDAR Nevyork 26 - Millt demok· 
tahkikat aeticeabade elde etti.x.L rat komitıw reisi M. Rukoj, 

•-- S I N E M A S 1 N D A Reisidlmhar M. Hooverla, mlla-
miz b11 maltonatı, ihtimal F ede- y...un itiharea ldrabn men'i yeya ademi men'i 
ru1on buı dn,Dncelerle, teyit gibi bir programla Riyueticllm-
etmiyecek, belki de teblp ede- Baıla akp• ·w IDDIUSI bura intihap mBcadelesine iftiru 
cektir. Fakat bu yerdiğimiz U, -t 21,30 da ve tekrar aamzetliğini koym_.. 
beria d.J..nlujunu Balkan kupa- MOŞKOL · ~~ ~~ nın muhtemel olduğona dair bazı vıJ•.. ıeyler a6ylemi§tir. 
- gidecek Milli Takan kad· iTiRAF M. Hooverin fidetH bir men'i 
reandakl deiifiklilderle karileri- Faela ! perde mllıldrat taraftan olduğu herke-
arizin de farkedeceklerine emin Yasana M. A. 1 1 sin maltlmu bulunduğundan, ken-
oldu~-uz i,.in bu yazıyı bu •• di noktai nazannm aksi mevzu-

0..... T Otto E.. ffaaH 1111 b k derece kat'iyyetle yazdık. 1'erc0me edenı absolaca bir mUcadeleye gir· 
Nabi Zeki ~91. mek istemesi umumi bir hayret 
Tenzilltlı tlalk lilltllJ uyand11aıııbr. 

Gecesi --......----- Denize Düşen Altanlar Çıkarıldı MeTBimİD en m&atema filmlerinden . ... ---------.. 
Türkçe sözlD • KAÇAK Ç 1 LA R • sazh ve şarkılı 

Y anndan itibaren A L E M D A R alnemaıında 
Gl.U.1c Kıraliçe1I Feriha Temk Hanınala Darillbedayi ua'atklrlan tarafından kemali muvaffakiyetle temıll 

edilea bu fil'lli herkesin 16rebllme1I için ıinema müdüriyeti matineleri Nat 2 • 4 • 6 oluak çotaıtmışhr. 

RASIT RIZA TIYA TROSU Şerburg 26 - Vapura )'ilk· 
Ba akşam şaat 21,30 da letilirken mlihim miktarda albn 

AŞ'<IN MANASI :lolu olup denize düşen fıçılar büytıi 
Piyes 3 perde gayretler sarfc dilerek dalgıçlar. 

Y uan : Aziz Hlldai Be7 vasatasile deni&dea çıkanlmqlarcbr 
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Abdülhamit, Bir Bektaşi Şeyh.ini 
Yola Getirdiğini Anlatıyor 

Adamı İmtihan Etmiş Ve Cehlini Meydana Çıkarmışmış 

NAKh.I ZIYA ŞAKIR 
1 Her hakkı mahfuzdur 

-243-

- Bir de ( Bektaşi tariki ) 
nrdır. O ılar, baş cadır. Onlar n 
tekil ve suretleri acayip oluyor. 
Çok işret ediyorlar. Sa'rnl bıyık 
bü-ibirine karışıyor, y üzled pis 
bir hal alıyor. Bakınız, size bir 
hikaye nakledeyim. ( Masum Ef. ) 
isminde bir zat, benim hocam 
Hulusi Ef. den mükemmel med
rese tahsili görmüş ve ( icazetna
meli hoca ) olmuş. Bir müddet 
bu suretle hayat geçirdikten son
ra eline nasılsa ( Bektaşiler ) in 
( Cavidan ) ismindeki kitabı geç
miş. Bunu okumuş. Kendisi de 
( Bektaşi ) olmuş. Buradan kalk
mış. ( Erzurum ) taraflarına git
mi~. Oralarda da birçok kişiyi 
( Bektaşi ) yapm ş. Bana cradan 
yazdılar. 

- O adamı bana getirtin. 
Dedim. Getirttiler. Kendisini 

(Huzura) celbettimi O esnada 
tesadüfen (Ulema) dan bir zat ta 
1anrmda idi. Masum Ef. , Lhuzura 
ıirdi. Bir de haline baktım. Sa
kal, bıyık birbirine kanşmış, tır

aak.ları ~ kirden simsiyah olmuş. 
Hulasa perişan bir kıyafet •• 

- Gel bakalım, Masum Ef. , 
fimdi, ıu hoca Ef. nin huzurunda 
ıeninle konuşalım. Sen ; ders 
ıörmllş, icazet almış bir adamsın. 
Sana bazı sualler soracağım. 
Bunlara cevap ver. 

oradan çıkmadı. Ölünceye ka
dar orada kaldı. Gece, giindüz 
hayatını okumak ve yazmakla 
geçirdi. 

* Abdüllıamidin bu mülakatta-
ki sözlerinde, bana garip görü
nen bir nokta \ar. O da, Bekta
şiler hakkındaki beyanatı ..• 
(C vidan) ismindeki kitabın, (Bek· 
ta i)lere ait olmadığım belki 
bilmiyor. Yahut ( Hurufiler) le 
(Bektaşi) leri biribirine karışbriyor.

1 Bu, bir bilgi meselesiydi; okadar 
ehemmiyet vermiye değmez. Fa
kat, Bektaşilere bu kadar aleyh
tar bulunmasına hiçbir mana 
veremedim. Saltanat zamanında, 
uzun müddet (Meşihati islimiye) 
gibi mühim b'r makamı işgal 

eden (Bektaşi) tarikatine mensup 
olduğu gibi, (Sadrazam) Jarın, ı 
nazırlann, mühim mevkileri işgal 
eden ricalin ekserisi de (Bek
taşi) idi. Bahusus saray erHinından 
birçokiarile beraber bilhassa ha
yatını muhafazaya memur olan 
Arnavut tüfekçilerin hemen bü· 
yük bir kısmı kamilen ayni tari· 
kata mensuptu. Hatta mukarriple· 
riııden birinin rivayetine naza
ran bir sene ( Muharrem 
ayman onuncu gecesi) Merdi
venköyündeki Bektaşi tekke
sinde mühim bir içtima yapı• 
larak kendisini hal'edecek teşeb
büslerde bulunulacağı jurnal 
edilmiş. Abdülhamit, jumalı oku
duktan sonra gül:.ııüş: 

- Bu, yalandır. Bektaşiler, 
böyle 'eyJere karışmazlar. Olsa, 
olsa toplanır, rakı içerler. 

Demiş... O zamanlar, bekta
tilere karşı bu kadar emniyet 
ve teslimiyet gösteren Abdülha· 
midin, bugün bektaşiler hakkın• 
daki fikir ve mütaleası çok gctrip 
değil mi? .•• 
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Abdülhamit bu sabah öksü
rükle uvandı. Balgamda biraz 
kan gördü. Böyle azar azar kan 
gelmesi öğleye kadar devam 
etti. De .. hal doktoru getirtti: 

- Sak n boğazım (tüberkill) 
olmasın. Dikkatle muayene bu
yurunuz. 

Dedi. Doktor elktirk el IAm· 
basile onun boğazım uzun uza
dıya muayene ettikten sonra: 

- ( Larenks ) te küçük bir 
çiban var. Birkaç ( ev'iye ) de 
t~vessi.i etmiş. Kan, oradan ge• 
lıyor. Daha hafi isin var. 

Diye, ( tüberkül ) korkusu ol
madığını izah ve temin etti. 

* Amerikanın da harbe kant-
ması, Abdülhamidin nzerinde 
pek büyük bir hayret uyandırdı: 

- Demek ki artık, ne ( hu
kuk ) kaldı... ne de ( muahe
de ) ... Lakin Amerika, iyi yap
madı. Avrupa işlerine ve ıiya· 
ıetine karışması, İstikbal hak
kında hayırlı olmıyacakbr. Bir 
gün gelecek, bil.tün ıervetini 
elden çıkaracaktır. Fakat garibe 
bak•mz da (Sefir) daha hAlA bu
rada duruyor. Bulgaristan ve 
Avusturyadaki !!cfirleri de duru
yormuş. Ne tuhaf ıey_. 

Diyor. 
(Arkası nr) 

Dedim. Fıkıhtan, ( şeri'şerif ) 
ten birkaç sual sordum. Bir tür-
in cevap veremedi. Hüngür, hüıı- r 
& ür ağlamıya başlad~. Resminizi Bize Gönderiniz, 

~ - Hah, şöyle.. (Iman) a gel 
ba!{a· ım. 

Dedim. Hemen tövbe ve i[>tiğ· 
far e'ti. Bunun üzerine: 

- Şimdi seni ( Yahya Ef. 
dergahı) na misafir gönderece
iim. Şeyh Ef. ahpabımdır. 

Sana, crada yer gösterir. 
Orada bir müddet, taat ve 
ibadat ile vakit geçirirsin. Sonra 
da Hicaza gidersin. Daha son
ra da seni ( Bağdat ) a gönde
nnm. Oraya gider, (Hazreti 
Abdülkadir ) in türbesini ziyaret 
edersin. 

Dedim... Filhakika ( Hicaz ) a 
fitti. Orada, (tavaf) ettikten 
sonra: 

- Ben artık buradan başka 
bir yere gitmem. 

Demiş. Tesadüfen ( Şebekei 
Resulullab ) civarında düşerek 
Tefat etmiş... Size, bundan daha 
garip bir vak'a anlatayım. Günün 
birinde Boğaziçindeki kiliselerden 
birinin despotu bana geldi. Mü
racaat etti: 

- B-.n, ötedenberi ( Dini fs
IAm ) ın kudsiyet ve ulviyetini 
takdir ederim. İslamiyetin ( Hak 
din ) clduğuna imacı ettim. Beni 
muhafaza et. 

Dedi. Onu da (Muzi!<a kış
lası)na gönderdim. Orada ayrıca 
eda tahaia ettirdim. Bir daha 

~ . 
Size Tabiat :nizi Söyligelim ... 

ŞÜKRİYE H. ; Samimi ve 
kıskançbr. Ev 
işlerinde ha· 
maratlık gös
terir. Hiddeti· 
ni aaklıyamaz, 
fena muame
leye karp mu-

kabeleye mll
temayildir .Sa
zan inatçı o-
a, hidcletica-

huk gelip geçer. Başka!anna 
minnet etmekte müstağni davra
nır, büyilkltiğil sever. 

90 SABRI 8. ; Vekur ve ma§'
rurdur. Tahakküme, ıuimuame• 
leye, tenkit ve muahazeye ta
hammiil edemez, çabuk rarlar, 
hus&Jsiıetlerine müdahale edilmesin-

den sinirlenir, bazen iğbiran kin ıek
linde devam eder. Muhit ve mu
hatabmda hüsnü tesir bırakmayi 
ıever. Medih Te temeddühten 
hazzeder. Gözll pekçedir. Ce-
saret ve kahramanlık mevzularile 
alakadar olur. 

Fotoğraf Tclılil Kuponruıa. 

11 inci Sayfamızda bulacaksınlL 
.._ ______ ._.._.. ............................ ... 

NEZİHE H.; Kcnu7kan ve 
girgindir. Pek 
sıkınhya ge
lemez, çabuk 
muğber olur, 
hiddetini sak
hyamaz, mu
hit Ye muha

tabına belli 
eder, hırsını 
almadıkça ıü
ldmet bul

maz, etfenceyi Rftr, elinden iş 
gelir, beceriklidir. Şakayı ye 
ala)'I H't'er. 

• NAZMİ EF.; Dürilst ve .be-
ceriklidir.Mib-
net ve me~ak· 
kate taham
mül g6sterir, 
mücadele d e n 
çekinmez, ra
hahna fazla 
düşktintnk gös-

term ez, fiil ve 
hareket! e rine 

hile Te riya 

ı karııbrmıya taraftar değildir. 
Oldup gibi ıörWımiye mütcrna• 

s.,la • --
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zım... Eski Kevser değilsin kf 
seni çekip çevireyim •.• Gece giinw 
düz elinden kitap, kalem düşmi
yen Kevser Hanıma ben akıl öğ
retecek değilim ya... Yalnız şu· 
kadar söyliyeyim ki, alemin ağ
zına bir tutam sakız olduk. Da
ha da olacağımızdan maada. •. 

Dayanamadım, birdenbire ka· 
pıyı açtım. Kendimi Ahmet ça
vuşun karşısıd athm. Ve yalvar
dım: 

- Ahmet çavuş.. Bir kadına 
acımayı bilir misin? .• 

Birdenbire susan Ahmet ça
vuş, öfkeli bir nazarla bana 
baktı. 

- Hayvan değilim ya.. Hel
bet bilirim. 

- Şu halde rica ediyorum. 
Daha fazla birşey söyleme .• Sen 
hakk ını her yerde arayabilecek 
bir adamsın .. 

-Sait Bey, benim bu müdaha
lemden şımardı. Ellerini pantolo
nunun ceplerine sokarak: 

- Bırak canım şunu .. Dolan· 
dıncının biridir. Beş yt1z lira ala· 
cağımız var .• 

Bu defa da Sait Beye dön· 
düm: 

- Rica ederim Sait Bey ••• 
Susunuz. 

Derken, Ahmet çavuş, acı 
acı güldil; 

- Ulan Sait •• Şu kadına dua 
et.. Ben seni burada köpek gibi 
aürürdüm amma. ne yapayım ki 
arada fU kadın var... Alacağın 
olsun senin.. Eğer ben de günün 
birinde seni rezilirüsvay etmez
sem, bana da insan demesinler ... 

Diyerek kapıdan çdrtı. 
Bütün vficudum, titriyordu. 

Başımı çevirdim. Sait Beyin yii
züne baktım. Hiçbir ıeyden 
utanmıyan ve ııkılmıyanlara mah· 
ıus bir pişkinlikle gültıyor:J 

- Efendim, bak.. meselenin 
esasını anlatayım ... 

Diye kendini haklı çıkarmıya 
çahşıyordu. Birdenbire ıözünü 
kestim. 

- Sizin işlerinizle hiçbir 
alakam yok Sait (Bey. Yalnız, et
raf mda gürültüden hiç hoşlan
mam. Onun için müdahale ettim. 

- Hayı r, hayır •• Durunuz da 
anlatayım ..• 

Buna hacet yoktu. Ahmet ça
vu~un çel:k gibi sert ve keskin 
ifadesi, hak' ının ne bllyük ve ne 
meşru cldcğunu gösteriyordu •.• 
Sasit Beyin karşısında daha fazla 
durnııya tahammül edemedim. 
Odama çekildim. 
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Tamam iki uUn dimağımı bir 
makine gibi işlettim. Her ciheti 
eni konu düşündükten ac.nra an
nemin önüne oturarak: 

- Ben, bu adamın nişanıpı 
geri vereceğim. 

Dedim... Annem, birdenbire 
cevap vermedi. Gözlerimin ıçıne 
derin derin bakarak aordu: 

- Sebep? .• 
O zaman, ona her fCyİ an

lattıktan sonra, parasından başka 
h' çbir kı} met ve meziyl.ti olmı

yan bu adamla yaşıyamıyacağı-
.. 1 •• 

mı soy1eaun. 
Pek çok korktuğum halele, 

annem kıımadı.. HiddetlenmedL. 
hatta, sert bir -söz bile söylemedi. 

Yaralı bir insaom inlemesine 
benziyen derin bir sesle: 

- Senin bileceğin fCY kı-

yildir. Sporu sever, usul ve me
rasim kuyudatile sıkılmak iste
mez. Yiyecek ve giyecek husu
sunda kusur b~lmaz. kanaatkar
dır. Azimkar bir işçi hissini 
vermektedir. 

Demek.le iktifa etti. 

lif-

Gece yatarken düşünüyordum; 
annem, sözlerinde h lı idi. Sait 
Beyle nişanlandığ .. n b~ disi, 
yaşadığımız bu aç e k kanç 
muhitte, büyük b ir v hu-
sule getirmişti. 

Oturduğumuz (K aba ) ma
baHesinden Kasım şaya, Eyüp 
sultandan Edimekapıcı ve hatta 
Aksaraya kadar bütün m. balle
lerde benden ve Snit Beyin ser-• 
vetinden bahsediliyor; tütün, ima
lithanelerinde bergün doğan 
yeni havadisler, sonu gelmiyea 
dedikodulari tazeliyordu. Sait 
Beyden ayrıldığım tat·dirde 
derhal çantamı koltuğumun altı
na kıshrarak yaz·haneden ve it
ten de aynlmak icap edi} c rdu. 
O zaman, sokak sokak yeni bir 
it ararken, kim bi ir yeni yem 
ne dedikodular Çlkacak, hakı
kımda kim bilir ne acı bühlanlu 
ve istihzalar savrulacaktı? .. 

Eminim ki, bana gülecel<leriu 
ilk safında; Vedat,Fahir ve Zehra 
bulunacakb. Filvaki, Vedat, hiç 
meydanda yoktu. Fakat F ahiri• 
Zehra, pek içli c!ışlı olmuşlardJ.. 
Fahir, bana olan mültefitane mu
amelesini resmi bir şekilde de
vam ettirmekle beraber, her ak· 
şam yazıhane paydos olur ohnu 
hemen bastonunu alıyor ve doğ
ruca Zebranın yolunu bekleıniy• 
koşuyurda. Tramvayla g_eçerkea 
kaç defa gördüm: Fahir ya 
Galata bonmarşasının kö~esin· 
de vitrinlere bakur gibi Zeb
rayı bekliyor, yahut ta 
onunla kolkola t'.in.!le c1 ğru 

gidiyorlardı. Fah· in bird bir• 
Zebraya gösterdiği bu alika, ya 

bana karşı bir · fk.,,md ve
yahut ta, erkeklere mahsus bir 

caka.. Bualann han isi o ursa 
olsun. Fahire kar"ı b rşey s"'yle· 

miye hakkım yoktu. Çünti, aş
hna benden muk ele göı iyen 
\'e en kat'i bir lisan ile red fodi
len Fahir, arlık n e yapsa hak 

kazanabilirdi. Böyle e kla 
Le.raber, yine bana karşı • 

şüphesiz zahiren • dostla unu 
kesmemiş gibi görünüyordu. 
Fakat Zehra?.. Ben ona 
ne yapmıştın ki, Fahiri bulduk
tan sonra beni tamamen uı utu
yor. Hatıra ve hafızasından sile
rek bir gün bile (llsun gelip heni 

aramıyot'du. Halbaki onunla esk i bif 
dostluk ve samim:yetimiz va rdı. 
Fahir, herhangi bir Ş'!I ild• 
onun önüne çıkar çıkmaz, hC' men 
koşarak bana gelmesi, her~eyf 
ol 'uğu gibi söylen esi.. kalbi -.~ 
aşkı için bent!en izin almıyo lü· 
zum görn.ese bile ·ne muht r!lel 
ola ı cı'ız bir k. p rab t ~ ına 
hür-net ederek k ıdici 11ıa evi 
bir mes'uliyctten urtaracak bir 
cı ·~rr stlük göstermem li.zım ge&
m eJ miydi? •• 
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Davalarını Kaybettiler 
Sonra Akşam, saat altı. 

Şişli apartımanlarından 
rinde. 

bi-

Secda Hanım tek başına, sa
londa, ayakta. 

Princip ve Villanus: Hüküm
dar ve uşak. 

Asırlardan beri zincir e vurulmuş 
olan milyonlarca İslavı bu zin· 
cirden kurtarmak: Azim bir ni
yeti Bu Alsas ve Loren yüzün· 
den Almanya ile yeniden harbe 
girmekten çok daha mühim 
bir mesele idi; Alsas ve Lo
renin ahalisi muhtelittir, bir ta
rafta kırk milyon, öbür tarafta 
altmış milyonluk iki millet, ne
ticede bir buçuk milyonluk bir 
hnlk, bu taraftan öbür tarafa 
geçsiu diye biribirini yiyecek. Bu 
öyle bir alakaya değer miydi? 

Birincisinin attığı kurşun ka
deri zincirinden çözdü; ikincisi
nin attığ: kurşun son maniayı 
y1kt1. Fak at Prençip millJ bir 
kahraman oldu, çıkb ve kurbanı 
olan Prens unutuldu, gitti... Di
ğer taraftan Vilen unutuldu, kur· 
hanı bergiin d .. ha bariz bir vu
zuh ile taayyün etmekte ve her 
geçen gUn efkar ve vicdan üze
rinde daha büyük bir tebcil ara
ımıda hüküm sürmekte ve muh
telif memleketlerde oturan mil
yonlarca halk tasvirini hürriyetin 
nıUmessili olarak kabul etmiş 
bulunmaktadır. 

* Ertesi gün Almanya Petres
burga ilanı harp ettiği sırada 
dört memleket birden ayaklanıp 
b~ribirini aramıya çıkarken henüz 
defnedilmemiş olac Joresin ar
kadaşları bir Belçikalt ile beraber 
Alman sosyalistlerinin murahha
ı&na fırkanın meb•usan binasm· 
daki dairesinde mülaki olurlar. 
Binanm hemen her köşesinde 
Alman düşmanlığı ateı almış bir 
haldedir. Üç dfişman memleke
tine mensup, aşağı denilen taba
kadan bu alb dost imparatorlarm 
ve reisicümhuriarın ordularile 
yola çıkarılmış milyonlarca ada
mın yürüyüşlerini durdurmak 
maksadile meclis aktetmiş!erdir. 
Faal ve güzel maksatlarla 
miicehbez, fakat mütehayyir ve 
mefturdurlar: vaktile cehennem
ler yaratan ruhlarından, şimdi 
bir şerare çıkmıyor. Sevk ve 
hükmetmek isledikleri hadisata 
kendileri itaat ve inkıyat halin
dedirler; umumi grevden vu 
geçmisl'!r, şimdi harp tahkikatı 
meselesini münakaşa ediyorlar. 
Bu kadar büyUk bir inkılaba 
sebep nedir? Bu sebep hlikii
metlerinin yalanlarını ve kendi· 
!erinin kükuruetler tarafından bu 
kadur büyllk ve caniyane yalan
lara cesard edilemiycceği zan J 
ve zehaplarıd r. I 

Almanın leminahna göre Ber- 1 
linde tertdd it vaziyeti vadır. 
F ransız!ar; Almanya tarafından 

hucum vuk\lunda memleketin se-

laıneti uğrPna para vermeyi red
dedecek lir Fransız dahi bulur.
nuyacğını teyit ederler. Ayni 
zamanda l:!er:i 'de de, Pariste de 
istinlcafı ler. in ht:susun..Ja anlaş
ıııa çare'c. i aranır. Bu, beyhude
dir. Çünki l.:tlh ıssa artık telgraf 
~leıncme~ • ..:Jir. Bu hakikati ve 

ayni zamanda 
feci ve mudhik 
iki fırkanın hare· 
keUerinde tama· 
men serbest ol• 
dukları kararının 
verilmesine varir 
ve Alman, Paris
ten çıkar. 

-tc 
Bllyük içtima• 

larda fırka reis· 
lcri milli hare-

1<etlerini hükumet• 
terinin ıulhu mu-

! ıaf aza hususunda 
mesbuk mesaile
rile telif ve tefsir 
ederler. İhtililcı 
sıEatile 1793 te 
babalannm baba
) an gibi bağrı· 
şıyorlar: 

- Kulnbelere 
sulh r saraylara 
harp 1. 

Fakat Fransız 
sıfatile nutuk
larına şu suretle 

Elektrikler henüz yanmamış. 
Secda Hanını düşünüyor: '1 Ah, 

ne aksilik, bu grip denilen mu-
dbet aradı aradı, bizim biz.met· 
çileri buldu. Uşak ta batta. Ne 
yapacağım bu akşam? Dur 1 ir 
daha sayayım : Necla bir, 
kocası iki, Fahamet Hanıme
fendi Uç. kızı dör~ Feri dun bşe .. 
Öyleya, tam beş kişi yemeğe 
gelecekler. Saat altıyı geçiyor. 
Evde yemek yok. Misaf'rin kar
şısınıı iki türlü sebze ile bir börek 
bir de kompostu çıkarılır m.? Bir 
az dana eti aldırayım da kolları 
sıvayım, bari alafıranga bir kül
bastı yapayım. Fakat kim alacak'! 
Acaba fU yeni gelen Kastamonu· 
Ju kapıcı çocuğu gider mi? bir 
sorayım . ., 

Secda Hanım yeni gelen kas-
tamonulu kapıcı çocuğunu karşı· 
sına aldı: 

- Bak oğlum, dedi, şimdi 
bir koşu gideceksin, bana dana 
alıp geleceksin. Şu yirmi beş lira· 
yı da bozdur. Fakat çabuk git, 
gel ha •.• Danayı mutfağa getir, 
birak. Anladın mı? 

nihayet verirler. Bugünkil ımlhpenerlcrden Lord Salsburinin otlu Lord 
-Vatan içiu\ Seail, sağda duran kilçük çocuktur. Erkek t• babaaı 

Genç kapıçı parayı aldı ve 
başını salladı. Uzaklaşmak için 
bir hareket yaparken Secda Ha
nım tenbih etti: 

cümuriyet için 1 Lord Salaburidir. 

Fransayı Almanya ya karşı 
müdafaa etmek için hepsi bü· 
yük bir sür'atle silahlanncaklardır. 

Fikri haletleri esasta, vatanla
nnı Rusyaya karşı mildafaada 
ızbrar duyan Alman kardeşıeri· 
ninkinin aynidir. Hayır, onlann 
kimseyi aldattıklar1 yoktur ; bili· 
lds kendileri aldablmışlardır. 
Çünki Rus köylüsü nasıl Alman 
düşmanhğı bilmez ise ayni suret
le Alman burjuvası veya Alman 
işçisi de Fransaya karşı bir kin 
besliyemezdi. Burada da, orada 
da, garpta buğzedilecek veya 
fetholunacak birşey varmış gibi 
milletleri cinnete sevkeden topu 
topu bir avuç kimselerden 
ibarettir. 

Bu sırada halk kfitlelerinin 
çektikleri cebir ve zoru bir Ro
manyalı vazih bir surette tasvir 
etmiştirj bu zatin yazdığına g6re 
" Sırp, Beiçikalı ve Fransız 
müdafaai meşrua halindedir; 
onlar memleketlerini müdafaaya 
mecburdurlar. Fakat bir kere 
harp ilin olunduktan sonra di
ğerleri ne de kamilen asker ol
maktan, kalbi kanaya kanaya 
harbe gitmekten, şimdilik harbi 
yalmz ağızdan tel'in ile iktifa 
ederek ıulb olur olmaz harbe 
harp açmıya yeminden bqka 
yapacak bir şey kalmamıştı. Hü
kümctlerde, henilz, kardeşleri 
biribirine ateş ettirmiye mecbur 
l<ılacak kuvvet vardır ... ,. 

Çiğ 
Kundak ahlm·ş, yangın baş· 

lamıştır; yalnız alevler daha çık· 
mıyor. Kabineler mensup olduk
lan milletler arasında çtkardık· 
ları bu korku ve kin; kan, ateş 
ve demir oyununa kendilerini son 
dakikada bile tesli'1l etmiyorlar. 
Yagov hissiyat adamı değildi, ya
lanı, riyalara bir tarafa bırakarak, 
Almanyanın son ret cevabı üze
rine ağustosun dördünde pasa· 
portlannı istemiye gelmiş olan 
lngiltere sefirine şunları söyler: 

- "Biz F nmaaya en aeri ve 

en rahat yoldan girmiye mecbu
ruz. Filiyatta sürat Almanlar 
için en büyük kuvvettir; Rusla
rınki, geride namütenahi bir ihti
yat kuvveti bulundurmaktır." 

( Arkaaı var ) 

- İyi bak, dana kanlı canlı 
olsun. 

- Başüstüne efendim. 
Kapıcı gitti. 

lf 
Secda Hanım evvela sofrayı 

hazırladı, çiçekleri tazeledi, salo
nu düzeltti, bir saat kadar vakit 

• 
lrlandada Cümhuriyetçi-
ler Zekilarile Kazandılar 
Kanundan İstifade Ederek Hadiseler 

Çıkardı Ve Reyleri Kazandılar 

/,.Lan<lada l.,.tihabat reglttl'l lnı ,.kilde fltll'ilir. Halk kitip 
hanımların önlel'indeki gel'lt1r• regl11rinl hı,.alcıgol'lar 

İrlanda intihabatı bitti ve 1 galebe .ederek cilmhuriyetçileri 
ve şimdiye kadar İngiltere ile ıusturmuştur. Bu davada lngil-
iyi geçinen Kozgrav parti ve hü· terenin istinat ettiği iki uu 
b6metinin aleyhtarı olan cUmbu- vardır: 
riyetçi dö V alera fırkası büyllk Biri, lrlandanın ual BilyOk 
bir ekseriyet kazandL Bu kaza- Britanya adasına çok yakın ol· 
nışın sebebi oldukça tuhaftır. Ba- ması ve yambaşında müstakil bir 
kınız anlatahm: devleti lngilterenin kendi varlığı 

İrlanda, bu parti knvgası ve için bir tehlike addetmesidir. 
İngiltere ile iyi geçinip geçinme- İkinci sebep ise, lrlandanın iki 
mek yüzünden çok kanlı hAdise- kısım olmasıdır. Cenubl ve istik· 
lere sahne = olmuştur. Dö Valera l!l taraftan olan İrlanda katolik· 
ve arkadaşları, uzun zaman İr- tir. Şimali irlanda-ki buraya Üls-
landa istiklali uğrunda kan dö- ter de derler - protestandır. 
kerek uit&fm.lf• fakat lngiltere Protestanlar lngiltercden ayrıl-

geçirdi. Fakat kapıcı çocuğu 
hila gelmemişti. 

Secda Hanım kol saatine 
baktı : " A... diye düşündü, bu 
oğlan nerelerde kaldı ? Bundan 
sonra ne vakit dana pişer de 
misafirin önüne konur ? Saat 
yedi buçuğa geliyor. Felaket. 
Rezil olacağım. Aman yarabbi... 
Bugün bütün işler ters gidiyor. ,, 

Secda Hanım, salonda bir 
aşağı bir yukarı, sinirli sinirli 
dolaş yordu. 

* Aradan bir yirmi dakika da-
ha geçince, Secda Hanım, bir
denbire yerinden sıçradı : Apar
tımnmn içinde müthiş bir gürültü 
bir şangırb koptu. 

Aman Allabımt Ne oluyoruz? 
Bu kıyamet nedir? 

Secdn H. salondan dış::ın 
fırladı ve kapının önünde ka
pıcı ile karşılşatı. 

Delikanlı gülüyordu; 
- Danayı getirdim efendim, 

mutfağa koydum. Dedi. 
- Bu gürültü nedir? 

- Dana mutfakta ne varsa 
deviriyor efendim. 

Secda H. yumruklarım başına 
vurdu: 

e demek herşeyi deviri
yor? Dana canla mı? 

- Canlı efendim. Siz öyle 
emretmediniz mi? 

Secda Hanım, deli gibi mut
fağa koştu. Kapıcı da beraber 
geliyordu. Fakat insani dan ür· 
ken dana yavrusu, mutfağın diğer 
bir kapısından yemek odasına 
girerek, biraz evv~l Hanımefen
dinin hazırladığı mutena sof
raya çarptı. Y enideo bir şan· 
gırtı koptu. Vazo, bardak, 
çatal, bıçak, tabak, sofranın üs
tünde ne varsa. bin parça olmuş, 
kelebek gibi havada uçuşuyordu. 

Secda Hanım yemek odasınıo 
eşiğinde baka kalmıştı. 

Biraz ıonra kapı çalmdL 

Kapıyı açan kapıcı koşarak 
Secda tlanıma haber verdi: 

Hanımefendi, misafirler 

sıeldi l 

mak istemezler. lngiltere, bunla
nn hakkı namına işe mlidahale 
ettiği içindir ki İrlanda hiçbir 
zaman, tam bir muhtariyet Ye ne 
de evleviyetle tam bir istiklal 
alamamtfbr. 

Gelelim cOmhuriyetçilerin ga· 
lebelİ meıeleaine: intihap günle
rinde veya intihap arif esinde 
lngilterede bir dairei intihabiyede 
ıiyui bir cinayet işlenirse o da

irenin mnntehiplerl bir, iki gün 
sokağa çıkamazlar, bu kanun ilo 
teyit edilmiştir. Cilmhuriyetçiler, 
kanunun bu maddesinden istifade 
ederek intihabat arifesinde. muh
telif intihap dairelerinde siyası 
cinayetler işlemiı ve bu suretle 
ora müntebiplerini intihap güıı5 
sokağa çıkamıyacak bir hale ge
tirmiş Ye aalebeyi temin etmit
lerdir. 



- ...-- . - . -
..,._<:.ı ~ ' ... - ''. .'· '...I 7 __ . ;7 .... - . .. -·--1 .-_ . '.~.~fa.o~~· ··"- ·~· - .- ;. ._.-••• ,.;' • ~-· .·_ .. ·-. -· - ,• .. ,, .... ,~-.. ·:· •· •• ... ,. .• ' 

t7 .ş.liat SON POSTA 

Bir Ölünün Hatıra De/terinden : D •• M h • • • •• •• ..,,.,rWı unyanın eş ur 
HAiNLERiN iÇ YUZU •• Muharriri: Vallas 

Y•• EJJ•J•kJ N. J G•tt•J N Y la f Anası, Babası Belli Olmıyan Bu Adam uz ı ı er ası ı ı er, e apb r 25 Milyon İngiliz Lirası Kazanmıştır 

KADRİ DİYORDU Kİ: "NE BAŞ, NE AY AK, 
HEPİMiZ BEYİZ, HEPİMİZ EFENDİYİZ" 
-ıs-

Rıza Tevfik, zaten komiteye 
p ek t...aftan değildi. lki 
grup ta, dil bildiği iPn, kendisini 
belki İlllÜıap edeceklerdi. Likin 
o, .... tarafandan kaçık telakki 
elmduğu için gücenmiıti. Çünki 
tllnyada inanabildiği yepM ha
kikat, kendisinin dehası ve bilği
ai idil. Deeauaa ci1111et denildi· 
ğiıd işitmek içine bir fittur, 
yamlr bir iğWrar getirmişti. O 

Burada da mı efendi
liğe, paşalığa itibar var? 
Bir de o efendilikleri, o 
paşalıklan bana b~:-.!!1. 
T ecüman sesini sertleş
tirdi : Benim her sözüm 
emirdir. Sizin de borcu
nuz itaat. itiraz ettiniz 
mi ağzınızı yırtarım. An
ladın mı eşek 1 

aebeple dalııın daJaıa dütiillftyordu. -------------.: 

Hoca Sabrilere, Zeynelibidin-
leıre ,_.ı.• WE edealer ucl&, çokluk 

beri tarafta idi. Y almz miralay 
Sadık Bey bitarafb. Zabitia gel
mesi &zerine yanm kalan te.bi
laini tamamla•ak bah .. eaile ba
tma bir batt811i7e çek~ pli• 
bru7•clu. Selarethanede ve •arada alrdüjü ıeyler. ona ikaz 
e« 'utl Aıtlk bu güruh ile bağ
c1ap_,acağıw ve çiiaki iplikle
rinin paara ,.ktıjım anlıyorda. 

saz çofala çoğala k6fttre mln
eer oldu. iki taraf, melim Ye 
meçhul kifirleri biribirine aavur
tlu, nihayet komite tqmek da
"8ından yazgeptcli, ilme• !taşlı 
•quıa hareket etmek karannı 
alda. Pehlivan Kadri: 

- Ne h.., ne ayak, dijCM'da, 
••• 1 'ıı ...,.., laepiwiz demdi· 
Jİz. Kimsenin bizden üstün g6-
ı· r ' 1 llfıreıiL Ai W.. 
raya Yermedim JL Derdim varsa 
kenclia .a,ıertım. Dil büaiyanam 
terdim• flliırllnm. 

T erctlman. bir saat sonra, ko
fup ıelince oaı.. J!Orpn ve 

• l»iribirine kllaldin Wdw: 
- Komite seçildi mi, defter 

laamlanda •1 
Diye ıorunca Pehlivan Kad

riden fU cevabı aldı: 
- Biz, dostum!, Aıaturkaya

flYOruz. Organizasyon, halabzaa-
1• fil.. iplemeyiz. Emriniz var
aa topmnuza Lirden .&ylenüaiz, 
toptan ceftp alıl'81nız. Bizim ri
camız olursa teker teker treliriz, 
llİze anlabflZ. Oat tarafı 'tiz ge
lir bize! 

T•d&a .. m'M..W Lir ba
latla ba aiyuet kalıramanlanm(I) ... 

- ...... deci, 9htD J•P .... 
•ı ... ,...... 

Ve ..W.den Wr ---~ 
karda: 

Bllllı • Walt .. lr. illa .. re 
itaat etti, mralaaclı. T •dl._. 
4a l1lda ICa*fr• .... 

yüksek gBren tercüman işini 
bitirdikten JIOllra, yazdığı isim
lerle adamJan karı laştırdı, ken
dince kontrol yaptı: 

- Tamam, dedi, eksik yok. 
Şimdi komiteyi ben seçeyim: 
Mustafa Sabri Ef. , Zeynelibidia 
Ef. , Süleyman Şefk Paşa, Ha .. 
di Paşa, Mustafa Natık Paşa 1 

Pehlivan Kadri b&m1anD a
çilmelerindeki hikmeti anladı ve 
INjwch: 

- Burada eh mı efendiliğe, 
paplığa itibar var? Bir de o 
efendili~ri, o paşalıkları bana 
aonınl 

Terdimaa. 111ak azarlar gibi, 
sesini sertleştirdi: 

- Benim her ıöziim emirdir, 
sizin de borcunuz itaattir. itim 
ettiniz illi •imam yırtarım. Anla
cim• efekl 

Kadri, dayak yiyen bir fino 
... ldiçüldi, ktiç\ildll. ...... 
danmıya da kudret bulamıyarak 
çekileli. Artık taraftarl11111ıa ya
nında baylİyeti blmadağmı seze
rek elemleniyor ve terc&ma• 
karşı yaphlt gevezelikten neda
met retiriyardu; fakat ok yayd• 
çıkmııtı ve onun kabadayılığa 
paıçalamıştı. V aziretin taahihiae 
flnkh yoktu. 

Berikiler, iki suretle mem
nmdular. Hem ıu haşerat içinde 
kertenkelenin alimOkll böcekt• 
üstün çıkması kabilinden, faikiyet 
temin etmitleı'di. hem de -terca.. 
maa aizile Glaua • nGbarelc 
iıimlerine kıymet Yerilmiıtt Zey-
nelAbidin, kalın boynunu Mustafa 
Sabriaİll cılız omuzuna dayıyarilk 
fısıldıyordu; 

- Zafer mllkemmel alda. 
El\tekill kd al, •elev ki. 
Jrel V..W delil 1111"?.. Tenıı._ 
demek zahit .demektir. ZaMt ı... 
mandam, b1111111d• da ..... 
tıa• eder. fntiaap -..-. .... 
•uzun uYki buradadır! 

l'.Was! 1 1 Jilr•••ell J.e·,.,Haaı 
w. ...... 5 ............... . 
ILııt• ,._....... P'ete)rafasıa .,.,. 

idare heyetinüa nWipli lae
men bemmıenüş olan Mustafa 
Sabri ciddileıınifti Ye arkadaşı
na ela cicldiret ta•sire ediyordu: 

- Ağır olalım, tercüman 
beyi dinleyefinı. 

Her halde Kumkapıda falan 
d<>İ'DP:" • ve f6yle böyle bellediği 

1 ecnebi lüıanda11 ziyade doğduğu 
memleket haklaactaki fena dO
tOncelerine, nıenfur kialeriDe iti
mat olunarak tercihaanltğa geti
rilmi~ elan •&tü bozuk ıenç, 
Pehfıvan Kadriyi azarladıktan 
sonra bir aebze au&lllUflu 0 ka-
rışık kalabalığı gözden g~yor
da. Bu balatlar. kendi kuvvetine 
başkalarının Yilz&ııde ıalüt anyaa 
süfli ınıanlann gflfünç ıururun• 
tqayordu. 

Ettı• V •l la aftı'• lpriM '1lffallıor 
Yaadald Jdlçllll ,... ................. •ıaharrtrlalm •....wrke• alıDllUf 0..çUk .... 

Maamafih onun gurura kapıl
makta bağla vardı. Çinkl 
asJen, .nealea •• lraJM Lir 
lüçten, bir Pİçtea batka Mrte1 
olmamuana rağmen ifte bir •iri 
siyasi rical (!) , onun intlnde 
rilkfıa •anrorda. Daha d&a Şey
hulialAm unvanıaa tqayu mlke.1-
lef aar·klı fil laoca, koyua cebin
deki .o.lü kartdövizitlerde ubık 
nazar kelimeleri yazık .. herif 
ve biıtün fU haterat, aecatlarım 
onun temsil eder GWOndOğl 
kanettea bekliyorlardı. 

lagilterenin en pk okama ' ,Srtl)'Ol'I& Az •onra mulll-ta 
mubaniri Edpr Vala seçen- m-1eldere, remi! mn.ezziliğlae, 
lerde Amerikwa JWi..t feb- ..,,_ aabcıllğa iatiaap etmiftirc 
riade birdeabire lldl. Gaete- Fabl .. .addet sarfuacla • 

(Arkuı ftl') ----.. -..Şayam dikkat ... _ 
bir teklif 

mizde kısaca hayabndan bab
•ttijimiz bu DP'hanir, 6zeria
• dund...,a ..... - ......... 
Çlnki hayata o •erece pyam 
clikkatir. 

lnglterenin en .pk okutan b11 
muharririnin pmdiye kadar ae 
anası, ae de babam belli ot.,.. 
tur. Onu bir gün Londranın laat 
döndiirüdl bir faaliyete -..e 
olan nhtımı Gzeriade, bir kulMlak 
içinde bulmutl• w bir ~CICl!k 
hakım evine teslim ......... dir. 

Edgar V.U... bw bakm 
eYinden bir laallkp at-. Ye .__ 

diaioe e•1Mlak ,..,...... ~-
YaLm 75 kanq g&aderiniz. Yallasm ~ ı...dra nll-

tmuma L----6 ..... ,tni-: laa-
M.kabiliaclo Reiaictımbur Ha. -•-· •-... .......-., 
llİll tabii bOylklnlde, 1an•at- mal kDfGrleri, semici &au,e1i 
klrane bir bW: ~ini ara_. s.eÇRÔflir. 0. ı.p1ım 
elde edeceksiniz. Türkiyenin j anlattığı zaman, t.1 ·a ilk 
hilnmum RiCali .Aliye portre- ıadamı da pişmemif balık 
lerinin fiatleri dahi aynidir. • Ye aokaldann dprtlntl bp
Puta muarifi pkariki bedele f lmndaki çtırük meyvalar tet-
dahildir. FOTO FRANS t idi etmiştir., der. 

luıJl1wt•11 • 111 a.,...,. f Biraz b&yGdftkten IODl'8 ona 

----------· hamal ve muço olarak çaLfar 

Bu Akşam Radyoda 
Dinliyeceksiniz 

Neler 

27 Şubat 832 Cumartesi J Ltpat - ' m .... 1,s kno••t> 19,.50 Zatrep operuındaa aakiL 
...... ..._ (l• .... s ......... 

ti l'remofon. 1',5 l»lriael luaı• Ro ... - ( 4C1 111etn, 15 wı .. .-
•ı.tt.b au, 21,5 ,.Pu laahTlelt. 20,lS pamcıle .. 21 opera ... a.WL 
J•nl •'iki-, 21 ildMi ..._ •tvlra Pra• - ( 488 metr .. 120 ldloYat) 
--. n ..._.... 1',20 Bratalavadaa naki1. 

·H,n.\er• _ (271 .. t.e_ 7s klle- Viyana- (Sı7 meb-9, 20 lrR•Stillll 
Yllt 28,QS bü,ok ... ..... 11,,G -'elli, 2J aq .. J.ın...-i. 

Brh• - ( Stt .. tre 9' ldleYat ) 
28.tS Çek iıta.,...lanadaa •kil. 

Pe,te - (SSO metre, 23 lcttovatJ 
20,30 Apollo tiyatro•uadaa aaktea 
Die Fletl•mau1. 

ta. ba muharrir ve bilhusa .. 
irleria eaerleriai yutareamaa o._. 
_.._ m.ı eı •eneclememiftir. 

tik ...-w meşhur Kipq 
befenmif, dmlelerinde ve .. 
• ... krie Wr lıasasiyet göl'llllll 
n - plıpuwm taftiye ... -... 

S.. ._.,. başladıjı zama 
oaa teadlfea Trannalda g6rl 
,_,...Derhal, lngınz gazetelerim 
mtılır.twp Je11•-,• Ye fi 1 .. 
muhallillk ibdasıaa muvaffalı 
elmyttar. Edgar Vaftu, zeklam 
w fllntiaü ifte bu mada pp
..., l.pi. u..m;mü atlatam 
..wmtik Jaı'bfl pe~len, 
difeıteriadaa iki gftn evvel _. 
ı..e1te 1aa1Mırleriai vermek , ... 
tile biyOk bir .mavaffak.,_ 
temin «mittir-

1.,ltıueye döndOğG ı:a...., 
ona. .. Hikimler " isimli ro_.. 
m 9qrehnİf görü,Yoruz. • 
kitap (25) milyon ntisha basdaat 
n ....... :fbr. O 1111 eserleri, .. 
hayabnm bir ayna"'ıdır Ye hepli 
cina,et ve mefalet yuvalarm 
tavirlerile dolud!lr. Bu yazmn 
okadar rağbet görmliftiir ki U 
pr Yalla hirço,, İngiliz ....
telerine yazı yazmıya bqlamtfbr. 
Sabah aaat yedi buçukta ... 
b ..... , sıece on birde yazıl.,. 
bidııisdi.KncHsinin beyanm., ... 
ha- ..... IBablesini, ..... 
1111'1111 -u. 7uarclL 

Bir alr.tıa 19manım dört, • 
._.... tiyatn» piyeslerini (l.fl 
glncle tamamladığı olmuttur • 

Son lntllaahatta liberal parl 
namma namzetliğini lroymu" f. 
kat muhafuakarlarm 6alada 
ajv bir maj'lthiyete Dğr811Ufbr. 

- Aclua -. aereliül, aecWn? 
Yana aaat içialte oradakileriıa 

t. aler\ ııfatlan o deftue ıec
»tişti. Sabık feybilllmlar, aablk 

talaWlr - tat. ..... M .. 'aker- (360metr-. 7S ld1..,y19tt 
------.------mıı· 19,35 Franklwrtf.a Mıkıl, 20,0S ı• 

sece, 25 daae UY.lan. 

' 
v •rton- ( uıı metre, 1S8 klfo

Yat) 10 mu•ahabe, 20, 15 -baflfkouer, 
22,10 Şopeaden puplar • 

• -.ebedtıa sonra Ho!Wuta 
gitmif, sinema romanlara yazmJya 
'baflamııbr. Bu i~ için haftada 
(4000) dolar al yordu. Hay~ 
bnda (25) milyc rı lngiliz lirua 
kazanmış, lldiiğii zama. •cak 
(80) bin lnaı1ız 1 411 servet IH
rakmıştır. Çünki Edgar V.U.. 
kazanchğuu Jiye bir adamda. 
Birçok yarılara iştirak ed• 
atlan, ba7"1lnlan, raba Ye oto
mobilleri vardL 1' htaçlara ,.

... etmeyi ·e. ~ 4erece ... .... 

van azası. aabık .D&Drlar, belki 
~ ir kata piyazçınıa aWAfon oğla 
r lan p tatlıaulrfllllİ terctlmana 
Ltttıaette eenp terip bift,etleri
r.i kayclettiriyorlardı. Ciydili 
1; ı eri serp11'8• bnetDe kendbıi 

8'ılilıki jpeeplP'rrı llç•iw'• • 

ı.ı-. ...... 

..,. --·-' 
'F9te}'raıl ıa.:if• ........... , 

ı: ............................ . 
malr•ht itufe • - - lftllt. . 

BGkret- ( 594 metre 16 lrDoYat ) 
19,41) sr•mofoa, 20 ıarln koa..n. 
21.lO l'•d1• .utra& 

Ber Un - (1635 metre. 75 ldlcwat) 
19 V 7anadan aakll, 28,15 fen pce. 

ID~kkat: DereetmeL te oldupmaz prGfll'•ınl••• Awnpaya ait 
ot... fct•mı .,..ati Awupa ••atine f8n tanzhn •ilmhtir. 
IM•l.I Matine tatMta ıp. Anupada aaat (12) olduju 
.-a ı.taobalda Cl> • •el• ti faTSedll°*l<I. 
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GRİPE 
• • 

Karşı AS P 1R1 N EB Komprimeleri 
Taklitlerinden sakınımz. 

Kullanınız 

KOCA T AŞ Suyu ve 
Gazozu rııı n ı zı n 

İstanhulun en hafif ve lezizi ve en temiz suyudur. Kıymetini biliniz, israf etmeyiniz. 
Herglla ne yiyece;im diye dlflaeceiüüze. 
1enede beş yGz lira yemefe muraf edecefi
nize, yGz kuruş •ererek bir Aşçıbaşı kitaba 

t Kocata, Suyundan yapılan gazozlar en muan ilİt mide rahatsızlıklarına yarar. 

Hasan Zeytinya-1 

. 
' 

ğında Tenzilat 
f•m kiloluk şiı~i ile 

Yarım • .. 
Çeyrek " .. " 
Tam okkalık " il 

70 Kuruş 

40 
25 
90 " 

Tam iki buçuk okkal k şişesi ile 225 
Beı ve 13 okka tenekelerde Tenekesiz okkası 80 

" 
" 

Toptancılara ayrıca tenzilat yapılar. Haaan Ecza Deposu 

Kumbara Sahipleri 
1 Mart tarihine kadar tevdiatınız yekunu. 

Asgari 

5 lira 

Asgari 5 lira tevdiatı olan 
Bütün kumbara sahipleri 

2500 lira mükif atlı 
1 Nisan kur' asına iştirak edecektir 

1 Türkiye İş Bankası j 

--.KOLAYLIKLA ....... -

A L ı-~ A N C A Ö G R E N M E U SU L 0 
Maarif Velılletlnla 1 - 4 - m T-6 Va 715 Numarala Kuarile GaaJ llualll• 

Mekta61, .. Blittın Ltaelerte Orta llekteplerl111IH Kabul Oluaıauıtar. l9Sl/l2 

O.• S..Mi Rcıa1l Kitap ı.a.tealala IS hdi ••1fuaada illa oluaıaaktadar. 

H. SAN DER 

Alm&11eae Fr.11•ua ve E4ebl1al 

Mualllıai 

l inci KıMlll 40 Kr. 
2 inci Kısmt 50 " 3 üncü Kı ... nu 70 • 
3 inal'U b~ yerde 150 " 

Müellifleri : 

1 

TAHSiN ABDI 

lam lr u ... ı ve Orta llekteb l AJ ..... 

Ayni Metodun: 
Küçük Cep Ltignti 30 Kr. 
Muallim Rf•hher i 160 " 

olaakl• beuber Maaftim B. lere 
llcretsia werilir. 

hdneı Ta'>• •dedı: 21
•
000 HUsnUtabiat Matbaası • ISTANBUL 

Bualcbj'I •• 1atıldıtı yer 

Fevrozin 
Grip 
Nakris 

Romatizmayı 

Sinirdea geleıı 
Baı ve diş 
Ağralanm 

Bir tek Kaşe 

Fevrozin 
Necdet 

Tedavi eder 
Mideyi 

Her yerde FevrozinNecdet arayınız. 

almaz. tatJı, tath yiyeceklerinizi yeyiniz. 

Tnrk Neşriyat Y ordunda balanur. 

~GR\Pf. \{/ttJ~Ş\ ' 
, Bir kadeh 

* • ~ MARTELL Konyağı 
veya buna mDraccah V S O P M A R T E L L'i bir fİfl ilaçtan 

daha müessirdir ve hastabklarm önDnD ahr. 
.-:ııı::rAııkarada ..... ~ 

Anadolu oteli ım- Doktor ALI VAHiT 
Ele:,tr ik, Banyo ve aair her 1 y I L D I Z 

türlü asari konfor u havidir. Teş· j 
rif edecek en müşkülpesent misa. ı ç o c u /( u N u 
firleriın zi bi:e memnun edecek 
derecei mükemmeliyettedir. 
Yatak f .atleri: 75, 100, lSD n 
200 kuruştur. MÜDÜRiYET 

Dr. A· KUTIEL 
Cilt •e xührevl haatahklar mGte- I 
h•Hısı. Kzraköy bü1ük mahallebioi 

yanında 34 

Dr. Celal Tevfik 
ZOhrevi ve idrar Yolu 

Hastalıld ın MlltehasslSI 
Sirkeci, Muradiye caddeai 

No 35. Saat. 2 - 6 

GGlhane hHtanesi ilr oloji mualllml 

Or. FUAT KAMil 
Avrupa tetkik ıeyahatinden 

aYdet etmiıtir. Telefon 2090'L 
Adres: Babıah - Tllrk Ocağı 

11rası Süreyya Bey apartımanı. 

SON POS'f A 
Yevmi, Siyasi, Havadiı ve H•Lc 

gazeteı1 

'd 
. lıtanbul: Ealci Zaptiye 

are · Çatalçetm• ıo ·u~ı 2S 

Telefon istanbul • 20201 
Posta kutusu: l.tanbul • 741 
Tdıraf: l.taabul. SONPOSTA 

ABONE FiATi 
TÜRKİYE ECNEBi 

1400 Kr. 
7SO " 
400 " 
lSO ,. 

1 Sene 
6 Ay 

3 " 
1 " 

21aa Kr. 
1431) " 
80ı) " 
300 .. 

Gelen evrAk ısrl veril:neı. 
İllnlardan nıa•'ullyet alıanaaı. 

Cenp için mektuplara 6 kuruıluk 
pul ilb .. i llıam :hr. 

Adres de~iştlrilmeıl (!I)) lcurııthr. 

SoD Posta Matbu.sı 

Çok be.fer. ÇGnkü madeni maddeleri, fo•fora, •ltamlnf. çoktar. Meme
deki çocuklar için yeglAe bir ıradadır. içindeki tariferi dikkatle okuyunaa. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

Zafiyeti umumiye, lttihHı&lık Ye kunebi:dik halitıoda biiyük 
fa ide •• te.irl ıGrülen ı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız •• H'!r eczanede satılır 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

12. ci Tertip 2. ci Keşide : 

11 Mart 1932 dedir. 

Büyük ikramiye 35,000 
LİRA D 1 Re 

Ayrıca birde 20.000 Liralık mükafat 

Devren satılık dükkan ı 
Divanyolunda 17 4 numaralı 

tntOncO •• kırtasiyeci dükkanı 
ubbkbr. Fazla tafailit için 
sahibine mllracaat. 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hutalarım Tllrbe karıııında 

eaki Hillliabmer binaandaki 
muayenebaneainde bergiln 61-

SELIDiK BADKASJ 
T .... tarihi llU 

Sermayesi Tamamen 
tediye edilmiı 

30,000,000 Fran 
idare Merkezi: IST AN BUL 
TORKIYE' deki Şubeleri: 
GALATA lsTANSUL, IZMIR. 
SAMSUN, ADANA, MERSiN 
YUNANISTAN'daki Şubeleri: 

SEi.ANIK, ATiNA, 
KAV ALA, PiRE 

leden ıonra kabul etmektedir. 

Bil6mum banka muamellb. Kredi 
mektuplara. Her eiu aakit Oıeria• 

be1ap kütadı. Hıuuat 
kaaalar lcarL Sahipler i: Ali Ekrem, Selim Rarıp Telefoa lat. 2262l 

Netr9• ~' ı.a...a... tliı ....................... Jl ........................ ~. 


