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Litros Cinay eselesinde Bir Tiyatro Perdesi 1 - En Tatlı Ölüm Nedir? -

Alelld, 
.... abdı Romaa1a •pu
nma bilmek iate1ea bir paç 
zabıtam bir ıuali kar- Poll• llldrlr•tlılı. aç .... ..,., 
P"8da korkm111t karakola sili- llNlllıja ( Y..i) ..... . 

• 
Mezbahaları Ortadan 
Kaldırmak Lizım l 

• 
Hayvanın Başına Küçük Bir Tabanca 
Darbesi Her Şeyi Halletmiye- K.,." ,..... 

-2-
- u itte efendim burua ka-

rantine daireli. Y eol ıetirilen, ve 
tefbilleri k•••yn hataları bu-

~· ahnL Ba Wlf bir hutadir. 

fjl 
ava alunya çıkarırız. 
Şa huta çok ajırdar. Daha 

yeni de ameliyat oldu. Geceleri 
yam••zda yabnyonız. Olar a 

biçarenin ani bir ildlyaa dair•...,. 
Himayei haynnat Cemlptl-

nin kibar baylan Santur B. .,_.. 
aym bina içindeki ...,_ .... 
taneaini ~ ..... a. 
laa)'ftlllara ~ f!k -n.et11 

ea, 
bin ah ça1wı,.... 

Kapelderi, kalplerine nhirll 
( Denma 9 -ca _,,... ) 

Dat Sporu Bir Hareket Daha Yapb Faysalın Ölümünden Sonra ••• 

-...-------------==ı--=-----------------====-=--==a M. Venizelos Riyaseticümhur Sara~nda 
~~~-·~~~-

Gazi Hz. T araftndan 
Kabul Edildi 

Başvekil Paşa Misafirinin Şerefine 
Hususi Bir Ziyafet Verdi 

• 
lamet Pqanın misafiri olarak 1 M. V enizelos saat dörde çey• 

ilci pdenberi şehrimizde bulu· rek · kala otelden harekede Dol· 
laan saltık Yunan Bqvekili M. mabahçe sarayına inmit ve fabl 
V eabeloa din 6ğleye kadar Pe- .. at dörtte Reisictimhur Hz. 
l'apalu otelindeki huıuıl daire- tarafından kabul buyurulmllflur. 
J6ic1e imtirüat etmit ve itle Bu mlllikat iki •at devam 

auntte yliıe -6ttir. 
.................... "'. p_. Ş.lnk v- ...,ftldll .,.... 

.... •it ... h 

Ortava Çıkan Meseleleri Halletmek 
KOiay Olacağa Benzemiyor 

&ak Karalı Fapal'ın illmi 
ldnaHbetlle Batdat muhabi
rimiz bize bir mektup ı&nder• 
miftlr. S. mektupta kıralm 
cenazt mera•İmi taSYir edilditl 
ıibl onun vefatile meydana 
~en vaziyet, harici ve dalaill 
afyuet, bir milddettenberl ec
nebileri metıul eden mecburi 
ukerlik me•elelerl gizden .re· 
çirilmekt•dir. 

Batdat ( Husuai muhabirimiz· 
den ) - Berendizidea bir lngiliz 
harp pmİIİDe irklp eclilerek 
Hayfaya çılrenlan merhum Kıral 
Fayaalm nifa oradan da bir 
tayyare ile Baidacla ıetirilmiftir. 
Eauen vefat haberi alındığı u· 
man Baidatta iç ı&n matem 
Dtlma)'İf)eri yapdmıtiı. Şiilerin 
muharrem ayıDda icra eyleclikleri 
taziye ve matem merulmlerini 
andıran bu matem nGmayitJerinin 
iltihdaf eyledili bazı nokat var
dır: Birili, ıeçen aene bir taklibi 
hlkiimet tqebb&allnde bulunan 
zayıf cllmhuriyetçi partiaine hal· 
kın loralhk taraftan olduiunu 
g6atermek; ikincisi de mevkü 
iktidan sırf kendi gayretleri ile 
eDerinde tutan kabineye milletin 
mu.ahir bulundu;unu • lngiiizlere • 
anlatmalctar~ 

için evvelce bir program hazırla· 
mıı olduğundan ona g6re hare
ket edilerek 200 bin kitinin İf
tiralı eylediği bftyiik bir cenaze 
meruimi yapılmıftır. Cenaze bir 
top arabua Ozerinde olduiu hal
de ukeri bir nizamla nakledile
rek .. Azamiye,, nam mevkide ve 
Nevap mecliai yakımnda birkaç 
,an zarfında hamlanmıı olan 
hususi makbereye idi edilmiştir. 
Ceset tahnit edildiği için lsviç
recle (1300) lsterline yapbnl~ 
olan unclıjı açılmadan defnolun
muttar. Cenaze merasimine itti· 
rak etmek lizere merhumun bi
raderi sabık Hicu Kıralı Ali ve 

Sevda İhtikarı 
Pek yakında ( Son Posta ) ıütun

larmda ne§l'edeceğimiz ( Mahmut Ye
sari )nin bu yeni romanında: 

" Uydurma, cıvık salon eğlenceleri; 
Kalem hayab cilveleri, aık entrikaları 
ve sevda oyunlan... ,, 

Na811 olurmuş~ hepsini birer canlı 
lô.vha halinde göre gore okuyacaksınız! 

Sevda İhtikarı 
Halk, daha J•pbnlan bu Bazı iddialı romanlar, hikayeler 

matem alaylarile megul ik.. 15 gibi IİDema romanı değil, sinema ha· 
161' baLI V-~I linde romandır •• 

.,...,. cıuma pi 18 meyin ~ Nullımt Onu, okuyunea anlıya-
FaJIİÜa e ... eai piti. cabmısl ffalf•et ..... k ....................... ....,_..._ _____ ....... , 

tarki Erden Emin Abdullah w 
Emir Hilleyin Baidacla ıelmitlercL 
Aynca bnttln livalardan da birw 
heyet merasime iftiralı eyleinlttir. 

Bu ölüm mllnaebetile bir haf
tadır Bajdatta hayatı umumiye 
sektedar oım...., muamellb tica• 
riye ve reamiye durmUflul'.. Hlll 
eğlence yerleri kapalı balunmak .. 
tadır. 

frakın Harici Siyaıeti 
Mevkii iktiarda bulanan b-

bine; muhtelit bir temerldlı bro 
binesi llmalda beraber ekseriJe
tini milliyetperverler tetkil ve on
larua hattı hareketiai takip eyle
mektedir. Bqvezirin ıeçenl..de 
verditi bir nutuk esna•nda .. &a• 
kın yeni siyaseti yine ln,iliderle 
dost olmak,, ıeklini takip ettijl 
s&ylenmipe de dayandıklan fırka 
ve efkAn umumiye bunun aler
binde .olduğundan harekat Alaa
aında bili.ki& İngilizlerin hopna 
gitmiyecek mukarrerat ittilaaz •• 
tatbik eylemiflerdir. Bunun en 
açık nümunesi lngiJizlerin reyi 
hilafına Nuturilere kartı glate
rilen ıeclit hareklb tediW, • 

Şimdiye kadar milliyelRllN: 
farka ile lnıilizler .._.ı19 ~ 
ftMlt roltbı& ifa edeia F.,alcb. 
Vefab vui1eti m~ • , .. _, __ ..,, ... } 
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[Halkın Sesi] 

Dönen Talebenin 
Vaziyeti Meselesi 

Me'deplerde bir dersten ikmale 
kalan talebenin, eksiğini gelecek 
aene tamamlamak ı,artile bir 
rnıf ilerisine devam etmesine 

kı.~ r verildi. Dün bu ınc ele 
Jıakkıoda önümüze ç.karı birkaç 
lrnriin fıkrini orduk. Bakımı 
ne dediler: 

Ş 'k t Hulusi B y ( He ikta.,. 
Akaretler) 

- Ben kendi hesabıma bu müsa
mahayı hoş görmem, talebenin bazı 
dersleri ihmal etmesine sebep olma
ıı ndan korkanm. 

* A ı :--. ıkrti Bey (Beşiktaş Akaretler) 
- Çocuk sahibi ve bu vaziyette 

k lmış bir t alebenin babası olsaydım 
sevinirdim, f kat şimdi bu gibi ka
rart rın talebeyi tembelliğe •evk et
mesi ihtimalini düşünürüm! 

• Ali Uevdet Bey ( Be iktq Alıa.-
retJer ) 

- Bence maarifin kararı tamamen 
yerindedir. Düşününüz bir defa, na-
111Jsa bir dersten dönmüı bir talebe
nin bir •ene ayni sınıfta vakit kay
betmui ne demektir? Muhakkak onu 
yese sürükliyecek, atisine tesiri ola
cak, belki kendisini tahsilden vaı. 
l'CÇmiyc sevkedecektir. Evet karar 
yerindedir. Mademki talebe bu bilme
diği dersi gelecek aeneye kadı" ha
z.ırlayacaktar, o halde ortada zarar 
değil kir var demektir. 

24 Saatin 
Hadiseleri . 

Galatada Necatibey caddesin
de kasap Mehmet ve Halil Efen
dilerin dükkanında kaçak et bu
lunarak müsadere edilmiştir. 

lf Haydarpaşa rıhtımında Bo
lulu Osman bir üzüm almak me
ıelesinde, motörcü Ali Osman is" 
minde birini ağır surette yara
lamıştır. 

Jf Ligorun idaresindeki mo
tosiklet l:seyoğlunda Yusuf Efendi 
isminde birine çarpmışbr. 

Jf.. Küçiıkpazarda Ali ve Sü
leyman isminde iki adamın Üzer
lerinde bir miktar esrar buluna
rak müsadere edilmiştir. 

lf Eyüpte oturan Kevser Ha
nın isminde bir kadın karakola 
müracaatla aynı semtte oturan 
müskirat memurlarından Raşit Bey 
tarafından dövüldüğünü iddia et
miştir. 

Bir Tavzih 
Liman Şirketi idare meclisi 

azasından Etem İzzet Beyle benim 
ismim arasında iltibas olduğunu 
bana yapılan bazı müracaatlardan 
anlıyorum. Liman şirketi idare 
azasından Etem İzzet Beyle aram
da isim benzerliğinden başka bir 
münasebet olmadığını tavzih ey-
lerim. · 

Milliyet gazetesi yazı 
işleri müdürü 

Etem İzzet 

j 
Navlun Yüksek Görüldü 

Serdedilen Şikiyetlere Rağmen T ari
f enin Değiştirilmesi ihtimali Yoktur 

Devlet Denizyollan İşletme Müdürlüğüne ait 
vapurlar için tesbit edilen altı aylık navlun tarifesi 
piyasada hararetli münakaşalara vesile olmaktadır. 
Birçok kimseler tarifenin yüksekliğindan şikayet 
etmektedirler. Bunların verdiği malumata göre 
vaziyet şudur ve tarife behemehal değiştirilmelidir : 

1 
iki liraya nakledilirken şimdi bu (450) kuruşa 
çıkmıştır. 

Tüccarın istediği şudur: 

Eşyayı yine eskisi gibi iki sınıfa ayırmalıdır. Bu 
suretle işler daha seri görülecektir. 

Bugünkü eşya tarifesi yüzde (25) 
dirilebilir. Çünkü rekabet zamanında 
ken bile vapurcular ve Seyrisefain 
nıyord u. 

nisbetinde in
(2) lira alınır· 
İdaresi kaza-

"- Bugünkü tarifeden evvelki t arife eşyayı iki 
sınıfa ayırıyordu: 1 - Manifatura, hırdavat vesaire; 
2 - Zahire, fındık vesaire gibi çuvall ı eşya. 

Şimdiki tarife ise eşyayı be'l sınıfa ayırmaktadır. Tahkikstn11ız Nedir? 
Bu vaziyet müşkülat doğurmakta ve ncenteler işin 
içinden çıkabilmek için ekseriya en yüksek navluna 
dökülmektedirler. 

Y aptığınuz tahkikata göre bu günkü tarifenin 
müddetinden evvel değiştirilmesi ihtimali çok zayıf
tır. Ve hatta yok ıibidir. 

Bundan başka herhangi bir sand ık içensıne 
yerleştirilen muhtelif eşyadan tarifesi en yüksek 
olan nazarı dikkate alınarak navlun tahakkuk et

Diğer taraftan emanetçilerden bazılarının aldık-
ları nakliye ücretlerinden de şikayet edilmektedir. 
İzmirden istanbula getirilen Zeytin yağlarının kilo
sundan 5 - 8 kuruş arasında nakliye ücreti alınmak
tadır. Bu ncret maliyet fiabmn yüzde 30 nu geçmek
tedir. Hem emanetçilerin ve hem de vapurlann aldık
ları navlunlar lktısat Vekiletinin alakadar dairele-

tirilmektedir. 
Rekabet zamanında Karadeniz için bir ton eş

yadan iki, azami dört lira slınıyordu. Şimdi ise bu 
(9) liraya kadar çıkmaktadır. İzmir hatbnda da 
vaziyet aynıdır. İstanbuldan İzmire bir ton eşya rince tetkik edilmektedir. 

iktısat Vekili 
Dün Ticaret Mese

leleri İle iştigal 
Etti 

İktısat Vekili Celal Bey dün 
öğleden sonra İş Bankasına ge
lerek ticaret ve sanayicilerden 
bazılarım kabul etmiştir. 

Şehrimizde bulunan ticaret 
ve sana} i dairelerinde hummalı 
pir fanliyet göze çarpmaktadır. 
ihracat maddelerimizden bazılari-
le, kendilerile yeni ticaret anlaş
ması yapılacak olan memleket
lerle olan münasebetlerimiz geniş 
bir tetkik mevzuu olmaktadır. 
lngiltere ile hükümetimiz arasın
da yeni bir ticaret mu\rnvelesi 
yapılması için yakında müzakere-
ye başlnnacağı söylenmekted~r. 
Bu hususta hazırlanan büyük bir 
rapor Vekalete gönderilmiştir. 

Tütün, üzüm, incir gibi mü
him maddelerimiz hakkmda da 
mukayeseli raporlar hazırlanmak
tadır. 

Haber aldığımıza göre geçen 
ıeneki üzüm rekoltesi 63-65 bin 
ton iken bu seneki rekolte 42-41 
bin tondur. Bu seneki uzum 
fiatlan geçen senekine nazaran 
biraz düşüktür. En fazla ihracat 
lngiltereye yapılmıştır. 

Birçok ihracat maddelerimiz 
sürümü için yeni bazı tedbirler 
alınmasına intizar edilebilir. 

· -----
Hariciye Vekili 
Dün Sefirleri Kabul 

Etti 
Hariciy<: Vekili Tevfik Rüştü 

Bey dün lngiliz sefiri Mr. Corc 
Klark, Amerika sefiri Mr. Skiner 
atalyan sefiri M. Lojocomo, Fraıı
sız sefareti maslahatgüzarı M. 
Borbiyc ve Yugoslavya sefiri 
M. Jankoviçi Perapalas otelinde 
kabul etmiştir. 

* Tevfik Rüştü Bey silahları 
bırakma konferansına iştiralc et
mek üzere bu akşam Cenevre'ye 
hareket edecektir. 

Hayvanlara Şahadatnama 
Veriliyor 

Bütün Anadoluda damızlığa 
elverişli bavvanlara aşım şehadet
namesi verileceğinden bütün er
kek hayvanlar enenecektir. Bu· iş 
için baytar müdürlüklerinde la
zımgelen hazırlıklara başlanılmıştır. .. 

Baytar müdürlüğü tarafından 
Mncaristandan 3 baş Nonyus 
kısrağı dün şehrimize getir imiş 
ve tesellüm edilmiştir. Bugün Ka
racabey harasına sevkedilecektir. 

M. fişer Nasıl Gitti 
Aldığımız mütemmim malu

mata göre Amerikalı Mister Fi
şer'in memleketimizi terketmesi 
hadises'nde hükumet tarafından 
bir muamele yapılmış değildir. 

Mister Fişer artık memleketimiz
de oturmaması Jazımgeleceğini 
kendiliğinden takdir etmiştir. 

Deniz Müdüriyeti 
Mevcut Fabrikanın 
Genişletilmesi Dü

şünülüyor 
İktısat Vekileti Hava Ye 

Deniz Müsteşarlığına merbut Ha
vuzlar ve Fabrikalar müdürlOğtl 
ile Akay idaresinde yeni bazı 
teşkilat yapılacakbr. Fabrika ve 
havuzlar için Avrupadan mühim 
miktarda makine vesaire sipariş 
edilmiştir; yakında gelecektir. 
Makineler geldikten sonra havuz
larda ve fabrikalarda büyük 
tamirat yapılması imkanlan hasıl 
olacaktır. Şimdiki halde büyük 
tamirler Pire ve İtalyada yapıl
maktadır. 

Akay idaresine gelince, Bur
haneddin Beyden açılan yere Na
suhi Bey tayin edilmiJtir. İdarenin 
kadrosu bir az darlafbnlacakbr . 
Muhasebe, Kontrol, Levazım şef
likleri birleştirilecektir. 

y alova'daki oteller ihtiyaca 
kafi gelmediğinden gelecek yaz 
yeni ve büyük bir otel yapılacak
tır. Otel son derecede mükem
mel olacak ve gelecek yabancı 
yüksek misafirler burada yabp 
kalkacaklardır. 

Bir Papa• iane Toplayor 
Feriköyde (Ayaspolu) kilisesi pa

paslanndan Hristo Efendi iane top
lama kanununa muhalif olarak kapı 
kapı dolaııp iane isterken yakalan
mıştır. Toplanan para müsadere edil
miştir. 

----~ --

( Günün Tarihi ] 

Kuduz Bir İneğin 
Etini Yiyen 34 Kişi 

Tedavi Albnda 
Samıunun Muıta k8yünden Mus

tafa Ağa kuduz bir köpek tarafından 
111nlan ve bu ı•ınlma neticesinde 
kuduran inetini keeip etini ucuzca 
satmıf, köy halkmden 34 kişi bu 
etten yemişlerdir. 

ineğin kuduı olduğu anlatılmca 
bu 34 kiti tedavi altına alınmışlnrdır. 

ineğin hastalığı esnasında südünü 
içen Mustafa Ağa ile ailesi efradının 
kudurmalarından korkulmaktadır. 

Hariciye Ve adliye Tayinleri 
Temyiz mahkemesi raportörlükle

rine başmüddeiunıumi munvinlerin
den Rüstem Niyazi ve esk i adi'} e 
müfettiş erinden Ali . Necati B }lcr, 
Sofya sefareti m üsteşarhğına Har· C:
ye daire müdürlerinden Süleym n 
Saip, Bern sefareti ikinci katipliğine 

Orhan Tahsin, Madrit sefareti birinci 
katipliğine Kemal Nejat, Tiryeste 
konsolosluğuna İzzettin Tuğrul Beyler 
tayin edilmişlerdir. 

Semplon Kongresi 
Toplanıyor 

Beynelmilel Semplon ekispre!I 
kongreıi 6 teorini e \ velde Bük
reşte toplanacaktır. Kongre Seanp
lonun biraz daha erken gelme
sini ve uı.ıık mesafeler araaındaki 
•eyahat ücretlerinin bir miktar daha 
indirilmesini görüfecektir. Kongreye 
lftirak edecek olan Hüsnü Sadık Bey 
yakında Romanyaya hareket edecek
tir. 

4200 lsta nbullu Yolda 
Çahtacak 

Bu sene fstanbulda ve mülhak 
kazalarda (4200) köylü yol parasını 
vermemiştir. Bunlar Teşrinievvelin 
birinden itibaren viliyet yollannd• 
altıtar aün çalışmak •uretile mükel
lefiyetlerini ifa edeceklerdir. 

Ekmek Flatı DeAltmedi 
Belediye narh komisyonu ekmek 

francala fiatlerini ibka etmiştir. QD 
bet gün daha ekmek 7 francala 11 
kuruıa aatılacakhr. 

Ankara Ve 
İstanbul' da 
Dil Bayramı 

Geçen •ene 26 eylulde bathyan 
dil inkılabının birinci aenesi dün ls
tanbul ve Ankara Halkevinde mera
•imle kutlulanmıttır. 

lstanbuldaki merasim saat 17,30 da 
Halkevinde baolamıf, birçok zevat, 
muallimler, gençler hazar bulunmuf
tur. Ankaradaki mera•im de Türk 
Dili Tetkik Cemiyeti merkezinde 
yapılmııtar. 

Merasimde Besim Atalay l'elenle
re tefekkür ederek cemiyetin çahf"' 
malannı, dil ınkılibanın ehemmiye
tini izah etmiş, Kemalettin Kinai 
ve Besim Atalay Beyler 
tarafından tiirler okunmuf, ce• 
miyetin ilk rei•i Samih Rifat Beyin 
habraaını taz.iz. için bir dakika ayakU 
durulmuf, her iki toplanbda da Gazi 
Hz.ne taz.im ve teıekkGr telgraflar• 
~ekilmiıtir. --

L-=S.:.o.:..:.n_._R_o_st_a_n_ın_R_e_sı_·m_l~i_H_i_k_ag~es_i_: _ _ _ _ __ R_a_z_a_r_O_l_a_R_a_s_a_n_B_._D_i_y_o_r_~~i ..... : ..... 1 

- Aman Hasan Bey •• oldu 

biae olanlar ••. 

... Fen mcmurile aramız açıktı .. j 
ıuna bir muziplik yapalım diy.e gidip 
Tavtancılda demiryolunun civatalarını 
.ak tük.. 

Düşündük ki hem ikramiye 
alırız, hem de fen ~mur~nu kö
tlilemit oluruz .•• 

Hasan Bey - Merak etme
yin, ikramiye}'i nasıl olsa alır
sınız! •• 

Amma, beş on papel olma
mış ta beş on sene olmuş ne 
zaran var? •• 
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Mündericatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş

tir. 

Necmeddin Beyin 
Yalısını Nasıl 

Soydular? 
Dün birinci ceza mahkemesinde 

,ayanı dikkat bir hırsızlık davası ne
ticelendi: 

Suçlu, 17 yaşında Hüıeyin adlı 
genç bir çocuktu. Tahkikat evrakına 
fÖre Mazhar Paşa zade Necmettin 
Beyin Uluköydeki yalısına gizlice 
girmiş, içerisinde 82 tane a_ltın, 500 
lira kağıt para, iki bin liralık gayri 
mübadil bonosu. 8 elmas taşlı yüzük, 
biı altın saat, birkaç gümüş tabaka, 
ince örme özengill altın köstek ve da-
ha bazı kıymetli eıya bulunan gümüı 
kakmalı bir ceviz çekmeceyi aşır

mıştı. Derhal bir otomobile atlayarak 
Safra köyün~ giden suçlu evvela ora-
da Mustafa isminde bir tanıdığının 

yanında saklanmış, hemşiresi Şefikaya 
saklamak üzere 17 altın bırakarak 
Bursaya kaçmıştı. İki gün içerisinde 
yakalanan suçlunun, e'skiden de Nec
mettin Beyin yanında -tahştığı ... ve 
hatta o zaman para çaldığı ~in bir 
mahkumiyeti de bulunduğu anlaşılı

yordu. Hüseyin, dün mahkemede cür
münü tamamile itiraf etti ve: 

" - Hapisten yeni çıkmıştım. 
Doğru Uluköye geldim. Birkaç gün 
oyalandım. Evvela Mısırlı Aziz Paşa
nın bahçesine indim. Oradan Hakkı 

Paşanın bahçesine geçerek Necmettin 
Beyin yalısına tırmandım. Vt; sarma• 
ııklara tutunarak içeri girdim. 

"Evvelce orada çalıştığım için esa
sen yerini biliyordum. Hiç giiçlük 
çekmeden alıp ayni şekilde kaçtım.,, 

Dedi. Çaldıkları kısmen müsadere 
edilmif, yalnız 1 bin liralık gayrimü
badil bonosu ile 349 lira kağıt para 
ve iki gümüf tabaka bulunamamııtı. 

Mahkeme heyeti, Hüseyini 3 sene 
hapse, Şefikayı da iştiraki hasebile 
3 lira para cezasına ve 3 gün hapse 
mahkum etti. Ancak Hüıeyi:ıin ce
zası bazı hafifletici sebepler göz 
önünde tutularak 1 sene 9 aya indi
rildi. Mustafa beraet karan aldı. 

Adliye Koridorlarında 
Bir Kadın Bayıldı 

Meşhur ve sabıkalı yankesiciler
den Muzaffer isminde bir kadın dün 
Sultanahmet birinci ceza mahkeme
sinde yankesicilikten 8 ay hapse 
mahkum edildi. 

Kadın kararın tefhiminden sonra 
jandarmn yanında olduğu halde mah
keme salonundan çıkarılırken bağırıp 
çağırmıya başladı. Bir yandan da 
ağlayıp terter tepiniyordu. 

Herkes batına üşüştü. Koridor 
gitgide kalabalıklaşmıya başladı. 

Derken kadının bayıldığı anlaşıldı. 

Mübaşirlerin yardımile güç halle nyıl
tılarak tc\•l-..ifhaneye gönderildi. Ve 
hadise bu şekilde büyümeden knpa
tıldı. 

Deliler Arasında 
Bir Cinayet Oldu 

Bakırköy tımarhanesinde dün 
bir vak'a olmuş, ikisinin de ismi 
Ahmet olan iki deli biribirlerile 
kavga etmişlerdir. 

Bu iki deli Ahmetten biri di
ğerini yere atmış, yere düşenin 
kafası bir taşa çarpıp patlamış 
ve ölmüştür. 
talyada Şiddetli Bir Zelzele 

Londra, 26 - Royter ajansının 

Resimli Makale 

Horoz döğüıünü seyrettiniz mi? 
Kavgaya tutuşan iki horoz, sahipleri 
tarafından ayrılmazlarsa, ölünciye ka
dar dövüşmekte devam ederler. 
Kavga sonunda cansız yere düıen 
horozlar çoktur. ,, 

a Kavgada Yenmek a 

İnsanlar da kavgaya tutuştuk
ları zaman ekseriyetle hislerine 
hakim olamaz, o dakikada ölümü 
dahi göze alarak çarpış!rlar. 

Bir kavga da, mUııabakalı b r oyunda 
dütmanı yenmek azmi gibi bir 911ydir1 fakat 
bunu ülllme kadar götürmek, iyi bir teyl 

fena bir şeye çevirmek demektir. O vakit 
bu it ceaaret olmaktan çıkar hayvanlık 
olur. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Cesaretin Ve 
Derecesine 

Cehaletin 
Bakınız! 

----·--------

Bir Adam Kendi Kolunu Balta ile 
K·eserek Kopardı 

Bergama (Hususi) - Burada cehalet yüzünden 
yürekler acısı bir facia oldu. Bir adam >vhama 
kapılarak sol elini bileğinden kopardı. Bu hususta 

- Bu tehlikelidir. 
Demişlerdir... Saf Hoca, bundan sonra köyün 

ileri gelen alimlerine elini göstermiş... Bunun fena 
ve ölüme sürükliyen bir hastalık olduğunu söyle· verilen malumatın hülasası: 

· Bergamaya bağlı Bozköyde Süleyman Hoca 
is.minde bir zat vardır. Süleyman Hoca çok saf 
bır adamdır. Herkesin söylediğini dinler; ve fazla 
düşilnmiye lüzum görmeden başkalarının dediğini 

yapar.Süleyman Hocanın elinde geçenlerde bir sivilce 
ç_ık,mış.:. Hoca bu işe meraklanmış; onun, bunun 
fıkırlermden istifade etmiş... Bazıları Hoca ile ge

mek suretile Hocayı aldatmışlar ... 
Süleyman hoca bunu da işittikten sonra kara-

rını vermiş.. Ölmektense bir kolunu kaybetmeyi 
daha münasip bulmuş.... Müvesvis ve evhamlı hoca 
eline bir balta geçirmiş ; bütün kuvvetile baltayı sol 

eline indirerek koparmıştır. 
Cahil hoca al kanlar içerisinde hastaneye yatırıl-

vezelik etmiş: mış; tedavi albna alınmıştır. 

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

Büyük Bir Tütün
cülük Şirketi 
Kuruluyor 

Ankara, 27 (Hususi) - Hariç 
piyasalarda mamul Türk tütünü 
ve sigarası satılmak üzere bir 
Tütün Limited Şirketi kurulma
sına karar verilmiştir. 

Şirketin sermayesi şimdilik bir 
milyon lira olacak, lüzum görü
lürse ileride arttırtlacaktır. Şirke
te tütlin inhisar idaresi ile milli 
bankalar ve bazı tüccarlar dahil 
olacaklardır. 

İnhisarlar V ckaleti bu hususta 
Mecliste müstacelen müzakere 
edilmek üzere bir kanun projesi 
hazırlamıştır. 

Sinaya Konfera-sı 
Bükreş, ~6 - Dün ak9amSina

yada aşağıdaki resmi tebliğ neşre• 

dilmiştir: 

Küçük itilafın daimi meclisi bu
gün saat 16 dan 20 ye kadar dört 

A dapazarı'nda 
Bir Kavgada iki Kişi Öldü 

Üç Kişi Yaralandı 
Adapazarı 26 (Hususi) - Ka 

rasuyun Yuvahdere köyünde bir 
cinayet olmuş, iki kişi ölmüştür. 

Altmış kuruşluk alacak me· 
selesinden aralarında münazaa 
çıkan muhtar Haşim Efendi ile 
Mehmet isminde biri kavgaya 
tutuşmuşlar, bıçakla biribirlerine 
hücum etmişlerdir. Neticede her 
ikisi de aldıkları yaralardan öl· 
müşlerdir. Bu arada bunlan ayır· 
mak istiyen Mehmet isminde bir 
diğeri de yaralanmıştır. Ortada 
yalnız iki kanlı bıçaktan başka 
birşey olmadığı için müddeiumu
milik yalnız onları müsadere et
miştir. Cinayet hakk'mdahi · tah
kikata devam edilmektedir. 

Atina'da Yeni Bir 
Hadise Mi? 

Zonguldak 
Halkevi 
Yapılacak 

Zoguldak, 25 (A. A) - Zon
guldak Halkevinin inşaat masra
fına bir yardım olmak üzera ma
denci Süleyman Sırrı B. 2 bin lira' 
kıymetinde iki yüz ton lavemaron 
kömürü ve Kozlu madencilerinden 
Mustafa Bey de dört yüz lira 
kıymetinde yüz ton tuvenan kö
mürü teberru etmişlerdir. 

Bayrama Hazırlık Devam 
Ediyor 

Zonguldak, 25 (A.A.)- Bay
ramda takriben 20 kilometre 
mesafe dahilinde bütün binalar, 
mektepler, hastaneler, bankalar 
resmi ve gari resmi tekmil mües
seseler ve maden ocakları 

pek mükemmel bir surette tezyin 
edilecek ve bütün bu Eaha dahi
linde tenvirat yapılacaktır. 

Parls'te Bir Vak'a 
saat çalışmıştır. Meclis pazar gunu 
münakaşası başlamış olan meselele
rin müzakeresine salı günü de devam 
edecektir. Küçük itilaf daimi meclisi 
öğleden sonra üçüncü bir celse nk
tedecek, çarşamba günü de iki top

Atina 26 - Hükumet maha
filinden çıkan bir şayiaya göre 
muhalifler Atina muhafız kıtaatı 
zabitlerinden bazılar!nı rüşvet 
vadetmek suretile isyana teşvik 
etmişlerdir. Harbiye Nazırı bu 
şayiayı teyit eder mahiyette be

Pariı, 26 - Birçok müzikholler 
müdüril olan M. Oskar Düfren meç
hul birisi tarafından yedi yerinden ya, 
ralanmııtır. Fakat yaraların hiç birisi 
tehlikeli değildir. Polis tahkikat yap
maktadır. Bu cinayet tiyatro alemini 
şiddetle alakader etmektedir. lantı yapacaktır. 

Romadan aldığı bir habere göre İtal
ya'da vukubulnn şiddetli bir zelzele 
esnasında 18 kişi ölmüş ve 150 kişi /" 
yaralanmıştır. Bu zelzelenin son se- f 

neler zarfında ltalya'da vukuu kay
dedilen sarsınbların en şiddetlisi ol
duğu söylenilmektedir. 

yanatta bulunmuştur. 
-:-:--:::--=====::=::=.:;:=::::;.=:.;..__ =:=:::=============================================== 

JSTER iNAN /STER iNANMA/ 
Yeşil Gircson gazete.si yazıyor : güo binbir müşkülatla mücadele edildi. 

Temizlik Ameleslne Elbise 
Haz;rlandı 

Belediye temizlik işleri amelesi 1 
için kışlık (800) takım elbise yaptır
nuştır. Elbisenin takımı (594) kuru• 
ta mal olmuştur. Yakında ameleye 
d ıfıhlacakbr. 

uy nzı arkadaşlarımızdan Mustafa Beyin 2G yaşındaki 
refikası, teşhis olunamıyan bir hastalıktan öldü. Genç 
kadının ölüsünü toprağa gömmek için tam bir buçuk 

" Belediye Tabibi böyle dedi, Hükumet Tabibi 
böyle dedi, dedi, dedi ..• Fakat bir türlü ne dedikleri 
anlaşılamadı." 

iSTER iNAN ISTBR INANMAI 

Sayfa S 

r Sözün Kısası 

lJçSenede Türkçe 

Öğreneceklermiş 7 , _____ ,____________ * * 

Gazetelerin yazdıklarına bakı
lırsa, Üniversiteye gefecek yabancı 
profesörler üç sene içinde türkçe 
öğreneceklerine dair konturat im
zalamışlar. Buraya gelince hemen 
birer dil hocası tutup türkçe 
ogrenmiye başlıyacaklar ve üç 
sene sonra derslerini türkçe söy
liyeceklermiş .. 

Doğrusu bu yabancı hocalan 
kıskanmadım desem yalan olur. 
Biz bu memleketin yerlisi iken 
türkçeyi otuz senedenberi öğren• 
miye calışıyoruz da hali öğrene
medik. 

Çocukluğumuzda yalnız gazete 
okuyabilmek için en aşağı tç 
sene mektebe gitmek lazım idi. 
Öyle olduğu halde terkipli kc· 
limeleri anlayamazdık. Otuz se
nede öğrenemediğimiz o te

0

rkipli 
kelimeleri on senedenberi de 
unutmıya çalışıyoruz. Fakat yine 
olmıyor. Dilimiz sık sık arapça, 
Farsça sözlere kaçıyor. 

Bu yabancı hocalar Türkçe• 
nin kolaylaştığı zamana rast gel· 
diler de böyle tiç senede öğren• 
mek için söz veriyorlar. 

* imparatorluğun meşrutiyet 
devrinde Darülfünuna getirilen 
yabancı hocalardan bazıları da 
türkçe öğrenmek istemişler ve 
öğrendiklerini zannetmişlerdi. 

İstanbulda bir intihabat günü
nün akşamı o yabancı hocalardan 
biri bir Türk hocaya hangi par
tinin kazandığını sorar. Türk 
hoca alay olsun diye: 

- Dalkavuk partisi kazandı .• 
der. 

Türkçe bildiğini zanneden ya-
bancı hoca şaşalar. Böyle bir 
partiden haberi olmadığı için he· 
men defterine "dalkavuk par• 
tisi,, diye yazar ve ertesi gün 
dalkavuk partisinin maksadım 
proğramını etraftan tahkika ko
yulu! · 

Umit edelim ki bu sefer gele-
cek hocalar, dalkavuk ne demek 
olduğunu daha eyi öğrenirler. 

Jf 
Arapça büyük kamus kitabı 

yazmış olan Acem Firuzabadi'nin 
hikayesini belki bilirsiniz. 

Bu meşhur alim kamusu yazıp 
bitirdikten sonra artık arapçayı 
eyice öğrendiğine inanır. Yemene 
gider. Orada halis araplardan 
başka hiçbir millete kız vermiyen 
bir kabilenin içine girer. İlkin 
kabileyi aldatır. Kabileden bir 
kızı nikahla alır. 

Zifaf gecesi yatmıya hazırla• 
nırken yeni geline, acemceden 
arapçaya çevirerek: 

- Mumu öldür!. Der. 
Halbuki arapçada ~yle den• 

mezmiş. Gelin kocasının hali• 
arap olmadığını bu sözden anlar. 
Acem alimi hemen kapı dışan 
eder. 

Jf 
Vakıa arapça için dillerin en 

zorudur; derler amma, bizim 
türkçemiz de öyle üç sene içinde 
bütün güzelliği ile, hele üniver
sitede akademik ifade ile der• 
vermiye kafi derecede öğrenile
cek kadar kolay bir dil olmasa 
gerektir. 

Türkçe öyle kolay bir dil 
olsaydı, bu yeni gelecek ho
calardan çok evvel burada yer
leşmiş olan bizim Yahudi vatan· 
daşlarımız üç yüz senedenberi 
türkçe konuşmayı öğrenemezler 
miydi? 



4 Sayfa 

Memleket Manzaraları 

Birer Mezar Olan 
l 

SON POSTA 

, 
MEMLEKET HABERLEIU 1 

Şairlik 

Eyttl 27 

1 

Högiiklerin Esra-ş 
rı Anlaşıldı 

rköy En Eyi istihsal Yapan ~:pkınlık 
Zafranbolu (Hususi) - İç Ana

doluda gezenler bilirler. Ovalar-
da sık sık höyüklere tesadüf 
o unur. İşte bu höyükler, bizım 
Zafranbolu civar nda da pek 
çoktur. Bura halkı bu höyüklere 
"yücek,, tabir eder. Bazı alimler 
bu höyüklerin işaret kulesi oldu
ğunu ileri sürerler. Halbuki bu 
civarda sık sık tesadüf olunan 
bu hoyuklerin vaziyeti bu iddiayı 
tamamen tckz'p eder. Mesela 
işaret vermek için bu höyüklere 
ihtiyaç 1 issetf rmiyecek tabii 
yükseklikler vardır. Bunların bi
rer işaret kulesi olmaktan daha 
ziyade birer mezar olduğunda 
hiç fiiphe yoktur ve hatta eh
ramlann dalta. iptidai bir şeklini 
andıran bu höyüklerin Mısır eh
ramlarından daha eski olması 
ve Mısırdaki ehramların bu me
zarların tekamül etmiş bir şek
linden ibaret bulunması çok muh
temeldir. 

Bu höyükler hiç şüphesiz vak
tile burada } aş ayan büyüklerin 
mezarlarıdır. Çunkü alelade her 
hangi bir kimse böyle mu zzam 
masraf! rla mezar yapılamıyacağı 
tabiidir. 

Bilhassa Zafranbolunun Değir
mencik köyü ile Sırçalı köyü 
arasındaki saha küçüklü büyüklü 
bu kabil höyüklerle doludur. 
Köylüler define bulmak merakile 
bu höyüklerden bir tanesini aç
mışlardır. Bu höyüklerin dahili 
vaziyeti şu merkezdedir: 

Tepe den açılan höyüğün şarki 
cenubisine müteveccih bir kapı 
ıörünmektedir. Kapıdan geçtik
ten sonra küçük bir oda vardır. 

Bu odada yanyana iki iskelet 
bulunmuş. Fakat müruruzamanla 
bütün terkibabm kaybeden bu 
kemikler ele ahnmıyacak hale 
gelmiş ve dokunulduğu zaman 
tuz gibi erimiştir. Ölülerin başı 
ucunda çok iptidai şekilde yapıl
mış bir şişe içinde ıu bulun-
muştur. 

Mezar zeminden şu suretle 
birer vükselmektedir : Beheri 

metre tulünde ve altmışar santim 
genişliğinde gayet muntazam 
yontulmuş taşlar, mezar derinliği
n· zemi inden dalarak yükselmekte 
ve toprağa geldiği zaman tam 
bir mahrut teşkil etmektedir. 
Toprağın sathına kadar bu suretle 
yük:;elip kapanan mezarın üzerine 
nısıf küre şeklinde toprak yığılmış 
ve höyük vücude gelmiştir. Açı
lan höyük bu c;vardaki höyükle
rin küçük olanlanndandır. Hali 
bir tarla üzerindedir.· Fakat bu
pnün parasile böyle bir mezarın 
vücude gelmesi en aşağı beş 
yüz liraya tevakkuf eder. - M. E. 

~ustafa Fevzi Beyin Ce
ıazesi Akhisara Gidecek 

Manisa (Hususi) - Meb'usu
.muz Mustafa Fevzi Beyefendinin 
Pari te ameliyat masasında vefab 
burada teessürle karşılanmışhr. 

M st fa Fevzi Bt in yanında bu-
lu an çucuk' n, oede le "nin ce

t:rini P ri en A b ra l(e-

1 hum sta a 
c P · e y ne 

ınd o n sabık 

Reş t B\:yin attığı 
yan na def. edıle-

Zl·raat Kasabasıdır Nwullah Ata Kazım Nami Bey, Nedim için: 
"şair olmaktan ziyade çapkındır,, 
demiş. Halit Fahri Bey de: " NeŞarköy, (Hu

susi) - içtimai 
hayat birçok ka
za merkezlerimi-
z.in olduğu gibi 
sönüktür. Sinema 
tiyatro ve park
tan mahrum o· 
lan Şarköylüler 
akşam üzeri de
niz kenarında 

Kurt Osman A-
ğanm gazinosun
da Marmara de-

-

nizinin serin rüzgarını çiğerleri

ne çekerek Osman Ağanın ge
tirdiği radyoyu dinlemekle vakit 
geçirirler. Köylüler radyonnn 
memleket için ne kadar elzem 
olduğunu takdir etmişler büyük 
fedakarlıklarla kasabanın bu ihti· 
yac nı temin etmişlerdir. 

Kasabada iki ilkmektep var
dır. Kaymakam pek çok çalışkan 
bir zattır. Kendisini halka sev
dirmi tir. Kasabadan r, ıürefteye 
ve T ekirdağına oldukça güzel 

Şarköyden bir manzara 
yollar vardır. Fakat bu yolların 
bazı yerleri bozuk olduğundan 
vesaiti nakliye buralardan çok 
zorlukla sefer edebilmektedirler. 
Hatta kış günleri seyahat im
kansız bir haldedir. 

Her halde bu yolların tamiri 
balkın istifadesi noktainaz.anndan 
elzem bir keyfiyettir. Şarköyün 
etrafında büyük çiftlikler vardır. 
Yazın halkın müh'nı bir kısmı bu 
çiftliklerde hasatla meşgul bulun
duğundan kasabada pek az kim-

-------~ 

Hapishanede Adapazarz'nda 

B. M hk"' Ak Tenis Kordu 
ır a umu r a- Ya ıldı 
daşları Yaraladı p 

Muğla(Hususi) - Evvelki gece 
Muğla hapishanesinde kanlı bir 
hadise oldu. Gözlerini kan bürü· 
y dört adam, katil ınahkümla
rı il dan Çineli Ali Rıza oğlu Niyazi 
Efendiyi bıçakla ağır surette 
yaraladılar. 

Hadisenin mahiyeti tamamen 
meçhuldür. Yarah hastaneye 
kaldmlmıştır. Katiller nezaret 
altına alınmı§tır. Hapishanede, 
mahkumlar arasında dönen bir 
tayiaya inanmak lizımgelirse, 
hadise, katil Niyazi Efendiyi öl: 
dürmek maksadile, maktulün aile 
efradı tarafından hazırlanmıştır. 
Fakat resmi tahkikat buna dair 
olan ihtimalleri tahakkuk ettir
memiştir. 

Kızılcahamam' da 
İki Cinayet Oldu Üç Kişi 

Adliyeye Verildi 
Kızı1cahamam, ( Hususi ) -

Binkoz köyünden Y akup oğlu 
Osman ile biraderi Mehmet ayni 
köyden Durmuş oğlu Mehmetli 
öldürmüşlerdir. . 

Cinayetin sebebi Durmuş oğlu 
Mehmedin koyunlarının Y akup 
oğlu Osmanla kardeşi Mehmedin 
ahlatlannı yemiş olmalandır. 

Günem nahiyesinin Eyceler 
köyünde de bir cinayet J>lmuş, 
Ali Çavuş isminde biri ile Meh-
met ve kaynanası Ayşe arasında 
tarla yüzünden bir kavga çıkmış, 
neticede Ali Çavuş Ayşe Hanımı 
taşla vurarak öldürmüştür. 

Her iki cinayetin failleri Ad
liyeye teslim edilmişlerdir. 

Tek"rdagında Buğday r •. übayaası 
Tekirdağ (Hususi) - Şehri

miz Zir'"at Bankası rençber köy· 
1 · rimiz elind n buğday müha· 
y devam etmektedir. Bu
g ne k d r alınan buğdaylar dört 
b çuk milyon okkaya yakındır. 
D ha 6 - 7 m'lyon okka kadar 
bu d y alınabileceği tahmin 
olunmaktadır. 

Adapazarında Hakkı oe Mehmet 
Beyler 

Kasabamızda birkaç gencin 
iştirakile ve Diyarbek rli zade 
Cemil Beyin riyaseti altında top
lanan onbeş kişilik bir grup bir 
tenis sahası vücuda getirmişlerdir. 

Tenis sahasında muntazaman 
çalışmakta ve umumi maçlara 
hazırlanmaktadırlar. 

Bozögükte Tren 
Otomobile Çarptı 

Bozöyük ( Hususi ) - Bilecik 
Eskişehir arasında seyrüsefer eden 
bir ma11~mdiz katan bir otomo
bile çarpmıştır. Kaza ıöyle cere
yan etmiştir. 

Bursadan Eskişebire giden 
bir yolcu otomobili Bozöyükten 
beş kilometre ilerdeki geçit tize· 
rinde patinaj yapmış, bu esnada 
Bozöyükten hareket eden mar
şandiz katarının sür'atle geldiğini 
görenlerden birisi koşarak maki· 
nistten durmasını istemiştir. Tire
nin sür'ati fazla olduğundan dura
mamış ve otomobile çarparak bir 
müddet sürüklemiş ve şimendifer 
idaresine ait bir telgraf direğine 
çarparak arka tarafını harap 
etmiştir.1nsanca zayiat olmamıştır. 

G. N 

•elere tesadüf 
edilir. Çiftçiler 
istihsallerini sa
tamamaktan çok 
muztariptirler. Bü-

n çiftçiler Zi
raat Bankasının 
buğday mübayaa 
etmesini dört göz
le bekliyorlar. 

700 hanelik 
bir kaza merkezi 
olan Şarköyde 
ziraatçilik pek 

ziyade terakki etmiştir... HaJkın ı 
umumiyet itibarile geçim vasıtası 

zahireciliktir. Şarköyde bu sene 
250 bin kilo buğday ve 200 bin 
kilo arpa istihsal edilmiştir.. Buğ-
day piyasası 3-3,5 arpa 2 kuruş
tur. Birinci derecede gelen buğ
day istihsalatından başka bu sene 
20 bin kilo keten tohumu 25-30 
bin kilo sisam, 20 bin kilo koza 
ve .150 bin kilo da tütün istihsal 
olunmaktadır. Ziraatçilik hususun
da Şarköy pek parlak bir 
kasabamızdır.-Ta.At Behçet 

iki Kaza •• 
Bir Adam öldü., 

Üç Kişi Yaralı 
Söke, (Hususi) - Burada iki 

feci kaza oldu. Bunlardan birini !)ö
kenin Kızılhisar köyünden Ali oğlu 
Genç Osman ya ph. Osman işsizdi 
Canı sıkılıyordu. T abancasım te
mizlemek üzere çıkardı. Bu sıra
da ateş alan tabanca, yakında 
bulunan Kezban isminde bir genç 
kıza isabetle ağır surette yara
ladı. 

İkinci kaza Güllübahçe kö-
ünde oldu. Evvelki gece çitte 

uyumakta olan bir ailenin üzeri
ne buğday ambarı devrilmiş; ai!e 
efradı enkaz alhnda kalmıştır. 
Bu fc.ci vaziyet krrşısında aile 
reisi Rasim Ef. derhal ölmüş; 
diğer iki çocuk ağır surette ya· 
ranmıştır. 

Akhisar' da 
iki Kişi Bir Fabrikatörü 

Dolandırdılar 
Akhisar ( Hususi ) - Burada 

bir fabrikatöre Maliyece 52 bin 
lira vergi tarhedilmiştir. İzmirden 
bir muakkıple bir dava vekili bu 
fabrikatöre müracaatla Maliye 
Vekaleti nezdinde itiraz yapıldığı 
takdirde bu vergiyi yan yarıya in-
direbileceklerini söylemişler ve 
bu iş için de fabrikatordan 1800 
lira para almışlardır. Bu iki zat 
bir müddet sonra fabrikatora 
verginin tenzil edildiğine dair bir 
karar da getirip vermişlerdir. 

Aradan zaman geçince Maliye 
Vekaletinden 52 bin liranın der
hal tesviyesi için bir emir gelmiş 
fabrikator o zanan elindeki kara· 
n güstermiş, fakat karann sahte 
olduğu görülmüştür. 

Adliye Vekaleti bu lzmirli mu· 
akkiple dava vekili hakkında ta· 
kibat yapmakbr. 

Cemlikte Esrar Kaçakçı'ıgı 
Gemlik (Hususi) - Eski Tütiln 

İnhisarı memurlarından Recep 
Efendinin evinde çuvallar dolusu 
esrar gübresi bulunmuştur. Polis 
tahkikata devam etmektedir. 

dim 'in uçan çapkınlığı bile pek 
mükemmel bir şair olmasına 
mani değildir. Esasen böyle uçar' 
çapkın olmasaydı belki şair ol -
mazdı ,, demiş. Her ikisi de sev
diğim, hürmet ettiğim kim~ elerdir; 
fakat Nedim'in bir çapkm, h tt il 
uçarı bir çapkın olduğunu Lilmc.m 
nereden çıkarıyorlar. Bizim l •• i 
şairlerimizin bayatları, hele hu
susi hayatları halckında heMrn 
hemen hiçbir malumatımız yckh r. 
Kazım Nami Bey ile Halit F::.hri 
Bey Nedim'in hayahna dair J' .... nİ 
vesikalar mı bulmuşlar? AP'lan 
şunlan gösterseler de biz 1 ' .. 

istifade etsek!. 
Şairin eseri bize hay -

tım anlatamaz. Nedim zevkte. 
eğlenceden bahsetmiş olabilir; ra
kat bakalım çapkınlığı nazar y ~ 
halini geçebildi m:? Onun ahl :ı 
gayet mazbut, güzellere hiç · ·• 
fat etmez bir adam olduğu da i 
iddia edilse hiç hayret ctm 
Vakıa: " Ben .şairım, o ka c.ti 
mevzunu, doğrusu - Sevmem de· 
sem de belki ) alan söylerim san , 
diyor amma bir başka gazeliı i d : 
" Yok bu şehr içre senin vasfe -
tiğin dilber, Nedim! - Bir perısu ... 
ret görünmüş, bir hayal olmuş 
sana,, diye bitiriyor. Sevdiği, b -
raberce eğlendiği, uğurların· 
da kurban olduğu güzelleri J 

hepsi de acaba böylece bir r 
hayal değil mi~ di? Zaten asıl 
çapkınlar hallerinden bahsetmeği 
pek sevmezler. 

Hele Halit Fahri Beyin iddiası! 
Nedim'in şair olabilmesi belki 
uçan çapkın olmasındanmış! Sana
tın menşeinde insanın cinsi tema• 
yülleri olduğu iddia edilir; belki 
her sanat eseri cinsi ihtiyaçları· 
mızın yolunu değiştirmiş bir 
surette tezahüründen başka 
bir şey değildir; belki ya1nız 
bedii değil, her nevi faaliyetleri 
cinsi ihtiyaçlara irca etmek ka-
bildir. Fakat bu iddialara bakıp 
da f lan sanatkarın kuvvetini 
çapkınlığı ile ölçmeğe kalkmak 
pek basıtçe bir hareket olur. Ya 
aşk hayatl rı pek sönük olan 
şairlerin, mesela bir MaUarme'n n 
şairi ği nereden geliyor? 

Ben Nedim'in çapkın olmadı
ğını iddia da etmiyorum; ne o!· 
doğunu bilm'yorum. Yalnız. eseri 
ile hayatına büküm etmek tuhaf 
bir şey olur. Biz Halit Fahri 
Beyin manzumelerini oku) up da 
onun Hint'i, Çin'i gezmiş bir 
adam olduğunu iddia ediyor mu
yuz? Eserden hayatı anlamak 
belki kabildir; Fakat ben ancak 
"psychonalyse,, usulleri ile olur; 
o ilim de henüz kafi derecede 
ilerlemedi. 

Sanat belki de bir vehim 
yaratmaktan başka bir şey değil
dir. Nedim, hayatı ne olursa 
olsun, Kazım Nami Beyi de, Halit 
Fahri Beyi de, daha bir çok kim
seleri de kendisinin bir çapkın 
olduğuna inandırmış, eseri ile bir 
vehim yaratmıştır. Böyle adama 
hiç şairdir değildir denebilir mı 1 

Tekirdagında Afyon Eltimi Va ak 
Tekirdağ (Hususi) - Vil ~· 

timiz.in her tarafmda afyon e ıl-
mesi Vekiller Heyeti karan e ya· 
sak edilmiştir. Bu karar b ·tun 
k6y ve mahalle ihtiyar heyetle
riDe ele teblii edilmiıtir. 
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Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Neşro
lunur Ve Bütün Dünya 
Matbuatını Size Getirir. 

İNANILMIY ACAK 
ŞEYLER 

Bu __ Sa_qfada ) 
Dünya Matbuatında Çıkan J 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makale!eTi Bulacaksınız. 
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Altın tırn klı kıral
Uganda kıralı Utıea 

parmaklarının tır k
Jar nı çık arek ye-
rine altı n tırnak 
yaptumı Onc. dün} ada 
in Tz kı ı il kend ı -

b hiıkumd r 

• 
inanılmayacak 
Derecede Garip 
Şeyler 
Yıp,anmagan 

Deri 
lngilizler deriden yapılan eş· 

yanın maden eşyası gibi, bozul· 
maması, çürümemesi, kopmaması, 
hulasa ilelebet dayanması' için 
yeni bir çare bulmuşlardır. 

Zaten 25 senedenberi bu sa-
hada İngilterede tetkikat yapıl
maktadır. Nihayet Faraday ismin-
de bir kimya~er uzun tecrübe
lerden sonra deri mamülatmın 
bozulmamasını temine muvaffak 
olmuştur. Pek yakında bu usul 
fabrikalarda tatbik edilcek ve 
lngiliz deri mamulat} teminat ile 
satılacaktır. 

Yüzünü 
Tamir Ettirt1n 
Mihrace 

* 

Geçende Londrada bulunan 
Hint mihracelerinden biri güzellik 
müesseselerinden birinde yüzünün 
fazla etlerini aldırmıştır. 

Mihracenin yüzü şişmandır. 
Gözlerinin ve çenesinin altında 
fazla etler vardır. Bir gün yanın
da katibi olduğu halde, kapalı 
ve perdeleri inik bir otomobille 
bir güzellik müessesesine gitmiş 
ve orada yüzüne ameliyat ynp
brmıştır. Etler ve yağlar alınmış, 
mihrace birkaç yaş .gençleştiril
mqtir. 

13 Yaşınd 
1üt ş 

B çocuk on Uç ya ın
dadır. Fakat müthi sesı 

vardır. En yük ... ek parçala
rını, en meşhuı opera mu
ganniye} · d n daha giizel 

SÖ} ler. Bu sebeple bu 

çocuk A nın en bü
yü! o 

d tagan ı m k üzere tu
tu u u • 

Bu çocugun i mi Russel 
dir. Aynı zamanda gayet 
iyi basket bol, hokey oynar. 
İyi yüzer, iyi ata biner ve 

hikaye okumaya çok me
raklıdır. 

Bu kUçük muganni, şarkı söy-

Başı 18 santimetre uzunlu
ğunda ve kuyruğu başı ile 
beraber yarı vücudu boyun
da ve vücudü başı ile kuyru
ğu uzunluğunda olursa, o 
balığın uzunluğu ne olur ? : 
Cevap: 144 santimetre . 

.. _."' .-

Su içinde U) uy n adam: 
Eski Amc ika Cümhur 
reislerinden Fr nkl'n Pa
risten done ken İngiliz 
sahillerinde ban o yap-
mak üzere denize gir
miş. Su içinde uyuyuver-

Tuvalet yapan kuş - Hindiı
tanda bulunan bu kuşun ga· 
gası, başı ve kanatları san 
renktedir. Kuş bu rengi ken
di guddclerindcn çıkarıp ya
par. 

1776 t rihinde bugün 
milyon insan yaşayan 

şehri bu halde idi. 

miş ve bir saat b tmak
sızın, dönmeksizin d~niz 
içinde uyumuıtur. 

Yukardald kutu için bit 
top daha koyabilir m •I• 
sıiı? Cevap haftaya. 

. ..-.. 

ıplak Gezmenin Yolunu Buldular jAga 
Bayrak 
Dikecekler 

İnsanlar nihayet çıplak gez

menin yolunu buldular. 

Moda mağazalan bu sene ıef

faf ipek elbiseler icat ettiler. Bu 

elbiseler. diğer elbiselere benzi

yor. Fakat dikkatle bakbğınız 

znman elbisenin altından vücudu 

görebiliyorsunuz. 

kat Sesi 
o 

lerken dört buçuk dakikanefc· 
sini almadan sesini uzatabilir. 

Yukardaki resimler bu ıeffaf 

elbiselerden bir iki nümune göı

termektedir .• 

Ortadaki kelebek rolünü ya-

İnsanlar Çabuk 
Dü ünügorlar 

A 
snnl rı 
rind 1 

old 

pa alimleri bugünkü in-
karnrl rmdn, duşünüşle· 

eketlerinde çok aceleci 
ı iddi ediyorlnr. Bu 

ı isbat için uzun tecrü
be} ynpmışlardır. Sinema, oto
mobil, tren ve tayyare çocukları 
olan bugünkü neslin ruhunda 
da böyle bir değişil lik husule 
geldiğmi söylilyorl r. 

Filimde 
Çalışan ikizler 

* 
Ka forniyada s · 11ema stüdyo

larınd f im için ç lı tırılan be
bekler günde i · saatten fazla 
bu işte kull mazl r. 

Film stüd) ol mel n birinde 
çevr'le ı bir filmd bö}le bir be
beğin rolü vardır. Fa rt günde iki 
saatle bu işin bitmiyeceğini gören 
kumpanya, bebağin ikiz kardeşini 
de angnje etmiytir. Şimdi hergün 
her biri ikiser saat cahsmaktadır. 

pan bu artistin üzerindeki gar

düğünüz kumaı ıcffaftır. Solda 
• deniz pijamaaile gezen hanımın 

vücudunu pantalonun paçaları 

iç.inde görtıyorsunuz. Sağda aalon 
tuvaletile gezen hanımn şeffaf 

elbise altındaki vücudünü farket
miyor musunuz. 

Utife etmiyoruz. Bir lngiliz 
aya İngiliz bayrağı dikmeye ka• 
rar vermiş bulunuyor. 

Bu adam bir deli değildir. 

Hayır bilakis lngiiterede meşhur 
bir mühendistir. 

Bu adamın bir takım hülya• 
lan vardır: 

1 - Kurşun ıeklinde bir tay• 
yare ile bir saatte Atlas Okya00 

nosunu aşacaktır. 

2 - Bir kurşun tayyare ile 
aya gidecek ve oraya lngili:I 
bayrağını asacaktır. 

3 - Merihe filan tertip edi
lecek hava seferleri iç.in (ay) da 
durak istasyonu tesis edecektir. 

4 - Boşluğa asıl~cak muaz .. 
zam bir ayna ile kutuplann buz· 
larını eritecektir. 

Bu adam Mr. P. A. Kleator 
isminde bir zattır. DütUnceleri 
hakkında gazetecilere ıunlan 
aöylemiştir: 

"Almanya ve Amerikada kur
tun şeklinde nakil vasıtası yapmak 
mümkün olduğu ispat edilmiıtir. 
Böyle bir tayyare ile aya gitmek 

hiç te güç değildir. 

Tabanca Gibi İşleyeu 
Fotoğraf Makinesi 

Bir Alman tarafından 
icat edilen bu fotoğraf 
m ·nesi bir tabanca gibi 
işler. 

Albnda tabancanın aya
ğına benziyen bir ayak var· 
d r. Bir elle önden tutulur. 
diğ r elle ayağa basılır. 

M ki e otomatik bir tarz· 
da i ler ve önüne gelen ma 
zar yı alır. 

Bu makine daha zi... I! 

seri resim er almak iç.in 
kullanılmaktadır. Bilhassa 

tayyareden resim almıya 
yaramaktadır. Çünkü tay
yareci, nişan almıya lüzum gör
meksizin, makineyi tabanca ıibi 

kullanarak istediği kadar reaim 
alabilir. 
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Bir Barem Atasının Bitıraları Litros Cinayeti Mesele
sinde Bir Tiyatro Perdes · Ki l>l LİS L L 1 DA 

~mm---• Tefr"ka o. 7 ... e-m:11•11•cmaali&!ll•-••••mı-m .. Yazan: Saat Derviı 41•••"' .. 
Yeni Elbiselerimle Kalf amın Yanına 
Girdiğim Zaman Kalbim Çarpıyordu 

( Baıtarah l inci sayfada ) 
alınmış, dinlenilmiş .. çocuğun soy
ledıği şudur: 

- Siz katilin Yani isminde 
birisi olduğunu zannediyorsunuz 
ve aldanıyorsunuz. Hakikatte 
Recep Ağayı kendi kızımn nişan· 
hsı Süleyman ile arkadaşı Rama
zan öldürmüştür! 

deiumumi muavmıne de ayn· şeyi 
söylemiştir. .. 

Polis müdüriyetinde bu had"
se cerereyan ederken asıl ismi 
geçen Süleyman da aranıyordu 
ve bunun için jandarma tav:ı.if 
edilmişti. 

İçeri girdiğimi hiç görmemiş 
aibi gözleri yan kapalı ressizce 
dunıyordu. Kalbim o derece şid
detli bir ıurette ab)1ordu ki 
gliriiltüsünü onun duyacağını 

zannediyordum ve böylece daki
kalar geçti. Başımı kaldınp yü
züne bakamıyordum. Nihayet 
bana asırlar kadar ıüren bir 
sükUttan sonra yerinde kı
mıldadığm• duydum. Başımı kal
dırarak baktım. Gözgöze geldik. 
Kelimeleri ağır ağır teliffuz 
ederek: 

- Hayreddin ağa dedi, sada· 
kat ve ketumiyetiniz mahzuziyeti 
phaneyi mucip olmuştur. Size 
bir hediye vereceğim. Karşıdaki 
fU çekmeceyi açımz. 

Bunu söyliyerek bana knçllk 
bir anahtal' uzath. Kulaklanma 
inanmak istemiyordum. 

Ağa efendin in emrini yerine 
getirdim, çekmeceyi açtım. Otur· 
duğu yerden seslendi: 

- Sağ tarafta küçük bir çek
mece var onu buraya getiriniz. 

Albndan olan bu çekmeceyi 
Ağaefendiye uzattım. O, bu çek
meceden al ipekliden bir. kese 
çıkardı ve bunu elime vererek: 

- Bu, aadakatinizin mükifa
bdır, dedi. 

* Harem dairesine girdiğim şu 
birkaç gün içinde yaptığım ve 
gördüğüm şeyler hakikaten ina
nılmıyacak şeylerdi. 

*** ıncı kadınef endinin dai
relerinde hazırlanan ve dün geri 
kalan eğlence bu akşam olacaktı. 
Bizim daireden de cariyeler ve 
kalfalar bu eğlenceye davetli idi. 
Ben de Melekper kalfa ile bera
ber orada hazar bulunacakbm. 

Bu eğlence o kadar büyük 
bir hadise idi ki, bütün harem 
adeta bir coşkunluk ve heyecan 
içinde idi. Sarayla ar hatta sul
tan efendıler için de bu eğlenti 
pek mühimdi. Dört duvar içinde 
mabbuı olan bu kadmlar, büyük 
bir sevinçle ne zamandanberi bu 
şeye hazırlanmakta idiler. 

Dün zab tabanenin iradesiJe 
bu eğlenti geri kaldığı zaman 
bütün harı:m derin b r sukutu 
hayale uğramıştı. Fakat bugün 
***üncü kadmefendi bu ak,am için 
davetini teyit ettiği için saray
lılar çılgın bir şevinç içinde idi
ler. Hatta zatı şahane de bu 
egleoliye iştirak ederek şerfbah
şedcceği "sö1 lenmekte idi. 

;<it ' Kadınefendi • pek mükemmel 
b"r kadındı. Kend"sinden sonra 
zatı şabantnin pek çok hanımları 
g eleri olduğu halde o sara}
daki nufüzunu, nezaketi neş'esi 
v inceliği sayesinde daima mo
h • za etmiş, hünkarın teveccü
hü ü hiç k ybetmemişti. 

Sarayda herkese kendini sev
d" m şti. Hatta hünkarın Nazen
de Hanımdan evve ki gözdesi 
M k H ımın b le bu davete 

t edec ği -y iye u. Me~ 
ne zamandanberi 

, hiçb e 
Bu ak m 

na ç c "tild. i z 
b"r hab r, buyiık bir he

ye ı yaratmı tı. Melek Hanım, 

N ı. nde Hanmu dehşet'i surette 
kıs anıyordu, bu kıskançlık onu 

adeta hnsta etmişti. Bu akşam 
*** inci kadmefendinin davetinde 
iki rakibenin karşılaşmaları haki
katen pek heyecanlı bir şey ola
caktı. 

Akşam yemekten sonra odaya 
çekilip birazdan kalfamla beraber 
davete gitmiye hazırlaıııyorum. 

Kimbilir bu gece ne harikulade 
bir gece olacaktı! Ömrümde ilk 
defo < larak harem dairesinde ve
rilen eg entide hazır bulunacağım
dan son derecede mesut ve mağ
rurdum. 

* Bu eğlentiye btıttln uray 
iştirak ediyordu. Her sultan; şeh
znde ve Kadınefendilerin daire
lerinden, onlarla beraber bir 
hayli de cariye gidecekti. Kendi 
dairelerinde n6bette kalacak 
saraylılar hakikaten acınacak de
recede mahzundular. Arkadaşla
rının tuvaletlerile meşgul oluyor
lar, ve hasetlerini saklamağa 

lüzum görmeden mütemadiyen 
söyleşiyorlardı. Saraylıların hazır
lanması bir hadise olmuştu. Her 
daire ayn bir kılıkta, ayn renk
ler ve tuvaletlerle eğlentiye işti
rak edeceklerdi. Bu onların ara
sında bir sırdı, hepsi biribirlerin· 
den giyecekleri elbiselerin rengini 
biçimini kemali ehemmiyetle sak
lamıştı. 

• 
Yeni elbiselerim üstümde, kal-

famm yanına girdiğim zaman kal 
bim sevincimden hızh hızla atı-
yordu. Biraz sonra Melekper 
kalfa ile beraber *** inci 
Kadın efendinin dairelerine 
gidecektik, bizim dairedeki sa
raylıların, eğlenceye iştirak ede
cek olanlan hazırlanmışlardı. T u
valetleri açıklı koyulu mavi ipek
t ndi, Başlarında aynı renkte 
hotozlar vardı. Hepsi birbirinden 
güzel görünüyordu. Saçlarını iki 
örgü olarak yanlarında bırakmış
lardı. Zatişahane saç meraklısı_ 
idi. Güzel saçlan çok severlerdi. 
işte bizim dairenin sva) lılan da 
bllbaua güzel saçlarile tanılmış
lardı. 

Kalf aının talı ve yelpazesi 
elinde onun arkasında olarak 
davetli olduğun uz daireye doğru 
i!crli orduk. Nöbette kalan genç 
cariyeler, hemen hemen ağlaya

cak kadar mahzun, arkamızdan 

bakıyorlarc!ı. 

-5-
*** mcı kadmefr:ndi açık ye

Jil tuvaletile harikulade güzeldi. 
Sarışın başını bir kıraliçe vakan 
ile kaldırın ş. se ··mli ve mültefit 
gözlerle mi afir' erini son derece
de bir nezaketle istikbal e.;iyor· 

-~. c_-- o;:c.· 

ALKAZAR 
Sinrması 

Bugünden itibaren 933 - 34 ıioema 
mevs0 ıni programları ıa b şlıyor. 
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ı ) CtlU ·<l h t ve crguzest fılmi 

15 kısım tekmili birden 

~-------• (7ollij --

du. Maiyetindeki cariyelerin tu
valetleri hakikaten pek cazipti. 
Hep bir örnek giyinmişlerdi. 
Yeşil işlemelerle süslü beyaz 
elbiseler giyiyorlardı ve başla
nnda hotoz yerine bir sıra küçük 
ve beyaz güller vardı. Her dai
reden gelen gruplar ayrı ayrı 
yerleşiyorlaı dı. Hepsini de tuva
letlerile biribirindeo ayırmak 
kabildi. B;zim grup ta *** inci 
kadınefendiye arzıhürmet ettikten 
sonra kendimize hazırlanmıı olan 
yerlere çekildik. 

* Sultan ve şehzadelerden ek-
sensı gelmişlerdi. Y almz bu 
eğlentiye bizzat teşrif edec~ği 

kaviyycn iimit edilen Hünkar 
benliz gelmemişti. Sevgili göz
deıi Nazende Hanımdan da 
eser yoktu. Gözlerim beyhude 
yere kalabalığın arasında onu 
arayıp durmuştu. 

Nazendenin salona girmesi 
gerçekten bir hadise oldu. Bütün 
gözler büyük bir takdirle kendi
sine çevrilmişti. Bütün ağızlarda 
ayni kelimeler dolaşb: 

"Ne kadar güzel!" 

Nazende H. **"' ıncı kadınefen
dinin önünde ihtiramla eğildi. 
Onun eteğini ÖF mek ister gibi 
bir hareket yaparken o; Nazende 
Hanımı omuzlarından tuttu ve iki 
yanaklarından öptü. 

( Arkası var ) 

Ankareda MalQllerln 
Toplanbsı 

Ankara 26 - Mahll Gaziler 
cemiyeti gerek ferden ve gerek 
bir çok malfıl teıekküllerioden, 
malullerin bir merkez etrafında 
toplanmalan hakkındaki temen
niyab havi mektuplar almıştır. 
Bu arzunun heyeti umumiyede 
tetkiki için cuma gün& Ankarada 
Ordu evi salonlarında saat 14 te 
bir içtima aletine karar vermiştir. 

Dr. KAzım t.sat Bey 
1 ı pcbnşınJnkı uıuu) en h U< ilini 

T k'i m Hulıç ı;İ karşısında l'gurlu 
ap r ımırnnıııı 1 nuını:ı.relı dıurt ine 
uuk c ıuektt•ılır. Bu sebeple 2 T~ rıui
e' ", le kııdıı r dört ~iin mu:ıytndı..ınc 
k p<ilı bultrııtcttktır. 

r-Yarın akşamdan ıtibaren 
•• TUAK Sinemasında 

Mevsimin en heyecanlı Fransızca 
ııözıü filmi 

Bu iddianın polis üzerinde 
yapacağı tesiri tahmin edebilir
siniz! 

Derhal ihbar tetkik edilmit 
ve ittiham edilen iki zat aranmış, 
içlerinden evveli Ramazan bu
lunmuş. 

Hayret edilecek şeydir. Rama
zan Polis Müdüriyetine gelince 
çocuğun ihbarını inkir etmemif, 
bilakis. 

Bakınız söylediği nedir: 
- Recep Ef. yi damadı Sü

leyman öldürdü. Hadiseyi ben 
gözümle gördüm. Çünkü vak'a 
yerindeydim. Fakat olup bitene 
karışmadım. 

Zabıta bir defa bu ifa
deyi aldıktan sonra derhal 
Adliyeyi bidiaeden haberdar 
etmiştir. Bunun lizerine meseleyi 
kaç gündenberi yorulmadan tet
kik etmekte olan mllddeiumumi 
muavinlerinden Nurettin Bey po
lis müdüriyetine gitmiı ve maz
nunu dinlemiştir. Maznun müd-

• Haber aldığımıza g6re geç 
vakit bu Süleyman da tutulmuı 
ve müdüriyete getiriJmiftir. Ad· 
liye bütün hakikati anlamıya 
çalqacaktır. 

Son Dakike 
Polis Müdüriyetine yapılan lh· 

bann ve bizzat hidiseye şahit 
olduğunu söyliyen Ramazan tara· 
fından verilen ifadenin hayali 
olabileceği ihtimali üzerinde de 
yürllntılmektedir. 

Hatıra gelen sual şudur: 
- lık maznun Yani takibab 

gevşetmek üzere ortaya böyle bir 
iddia çıkartm11 olamaz mı? 

Bu takdirde aldandığı muhak
kaktır: Polis karakolundan kaçan 
Yani ister katil olaun, ister olma· 
sın, mademki kaçmıştır, 1Dpheli 
bir mevkidedir, eğer Yunaniatana 
ıavuşmıya muvaffak· olamadıysa 
tutulacaktır, aranmaktaddır ve 
bu maksatla fotoğrafı teksir edi· 
lerek alakadar memurlara dağı· 
blmışbr. 

Bu akşam: -----------. 

ARTİSTİK SiNEMASI 
1933 - 1934 sinema· mevsimine 

Sarışın ANNV ONDRA'nın temsill 

ALA 'f iN BiZi 
Fransızca IÖzlli ve şarkılı filmi ile başlıyor. 

Musikisi : D O N i Z E T T i 'nin 

tııveten: r O il S I U B N A L ve M A B S T B O 
P OL 1 A il S B 1 orkestra&ı film ile beraber ve perde 

aralarında. Ayrıca Batk• bir sUrprlz. 

~-----• Yerlerinizi evvelden temin ediniz. ~ (7822) 

.ı:u MELEK Sinemumda 

gösterilecek olan filmlerin ikincisi 

MADAMB 
BUTEBPLT 

( Japon Çiçeği ) 
Fraosızca eözlil nefis filmı zevkle memnuniyetle 

görmek için yerlerinizi temin ettiniz mit 
0)uıyanlar: SILVIA SİDNEY - CARY GRANT 

Bu ayarda bır fılm. 1 'ek az görülmü tur. 
• .. / Ptıramo~ut f ılmid r. 

Filme ılave: Paramount dnnya baberlen - Telefon: 40368 , _________________ _... (7817) 

Yaran •ktam 

iPEK SiNEMASI 
Yeni programı için neler hazırlıyor ? 

1 - Muazıam Film : 

Ç A B D A Ş 
Macar aşkı - Macar dansları - Macar şarkıları ile süslenmİf 

PENÇE büyük ve muaz7am film 

d 
1 

canav rlar l • Oynıyan : R O Z E B A R S O N Y DE fH 
ak, h ) atları b1:1h ı a 2 - Paramount dünya havadisleri gazetesi ve 

1 r uı t mın d n bal kç 3 _ BÜYÜK SAN' A TKARIMIZ MUHLiS SABAHADDlN 
rı 1 rı v t h k li m C'Nalun Beyin 40 kişilik buyük revü heyeti, en güzel şarkılar, 

Hf.VEC N ·AŞK - DEHŞET filmi danslar, tarihi ve modern kostümlerle 

ADWARD ROBİNSON-ZlTTAı DÜN • Bu G o N • y AR 1 N . 
JOHANN • R CHARD ARLEJ Revü•ünü gösterecektir. Orke•trayı bizzat MUHLiS SABAf!ADOIUfl 
İlaveten: manzara, ayrıca 2 kı•ımhk Bey idare edec~ktir. 

komedi _ Rövu Fiatlarda zam yoktı.ır. Biletlerini:ıi timdideo aldmo. 820) ._ ______ ~ TeL 40280 (7 
(1811) .... 
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Bir müddettenbcrl Küba ada ınd"' 
ve adnnın mcrhczi Havana'dan başla
yarak etrafa yayılan bir isyan hare
keti vardır. Bu hareket yeni değildir. 
Seneler var ki devnm ediyor. Sebebi: 
ikbsadi darlıktır. 

Küba adası, Cavn Felemenk müs
temlekesile beraber dünyanın en fazla 
şeker istihsal eden bir mmtakasıdır. 
El emeğinin ucuzlatılması jçin şeker 
l::amı«Jı tarlalarında çalışmak üzere 
mütemadiyen zenci amele ithal 
edilmiştir. O suretle ki şimdi ada 
nüfusunun b te biri zenci veya zenci 
kırmasıdır. 

Dünyanın iktısaden rahat olduğu 
zaman bile, günde azami iki lira 
par kazanabilen bu amelenin kazancı 
bugün elli kuruşa düşmüştür. Halbuki 
çok defa bu elli ı~uruş naklen de 
verilmemekte, amelenin çahşbğı dük
kanlarda muteber olnıak üzere bir-
talDm ldiğıt bono1nr halinde tediye 
olunmaktadır. Kübada gün geçtikçe 
artan bu darlıkla muvazi olmak 
üzere şiddetli bir siyasi istibdat 
vardı. Bu istibdadı yapan, liberal 
fırkasının lideri ve Cümhur reisi Ma-
tado idi. Halkla bu adamın mücade
lesi seneler sürdü. Nihayet ordunun 
halk tarafına geçmesi ile Maşadonun 
idaresi hitam buldu. KendiBi de 
memleketten uzaklaşmaya mecbur 
o1du. Daha evvel, iktidar mevkiini 
elden bırakmamnk için, bütün mem
leketi kana boyamaktan çekinmeye-
ceğini söylüyordu. Vazireti kendi 
propngandalarma müsait bulan ko
münistler ise el albndan faaliyete 
giriştiler. Kargaşalık azami dere~sini 
bulmuş oldu. Epey zamandanberi 
akisleri bize kadar gelen Küba isy~
nının içyüzü işte bundan ibarettir. 

~ıireyyn 

Umumi Mesai Konfederas· 
onunun l\'lil i o gres· 
Parıs 26 - Umumi mesai konfe-

derasyonunun milli kongresi bu 
ıabah açılmıştır. 

Açılış resminde M. Jouhoux, lrnn
fcdcrasyon bürosile beynelmilel fede
rasyonl rın, ecnebi sendikalar teşki
latının tızası ve Cortes meclisi reisi 
M. Besteiro bulunmuşlardır. 

lngillz • Arjantin Tarife 
Mukavelesi 

Buenos Aires 26 - fngiltere ile 
Arjantin nrnsında aktedilen ve par
lemento tarnfından dün' tnsdik edilen 
tarife mukaveles bugün öğleden son
ra imz:ılanscaktır. 

Bu mukavele geçen mayısta yapı
lan ticaret itilafını tamamlamaldadır. 

SON POSTA 

icl Ti r A 

• 
g tere . Do f .. s'ün o eve 

Girmesini iste • 
ıyor 

Lo~dra, 26 - Haber alındığına 
göre lngiltere hükumetine Milletler 
Cemiyetine dahil bazı hükümetler 
tarafından bir müracaat yapılmıştır. 
Bu müracaat konseyde münhal olan 
aznhklardan birisine M. Dolfüs'ün 
getirilmesidir. 

Bu azahklara İngilterenin birisi 
Portekiz, birisi Avusturnlya olan iki 
namzedi mevcut olduğu malümdur. 

Fakat Londra kabinesi, bu fikri 
kabili tatbik görmemektedir. 

Çünkü Dolfüs iktidan muhafaza 
edemez veya nazırlardan mülhem 
olarak bir aksülamel yaparsa, bu 
azalık Alman siyasetine geçmif ola
caktır. Ve netice itibarile kullanan
lann aleyhine dönmek ihtimali olım 
bir silahı kullanmak tedbirsizlik ola
caktır. Binaenaleyh bu fikrin istik
balde tekrar görüşülmesi ihtimali yok 
gibidir. 

Leipzig Muhakemesi 
Leipzig, 26 - Güya, • Rayştag 

yangınım yapwakla maznun olanlann 
muhakemelerinin birinci kısmı bit
miştir. 

Bu muhakemeden alını:ın neticeye 
bakılırsa, Van der Lübbe, kendi.sile 
müştereken mn7.nun olanları tanımı

yordu. 

Bulgarlara gelince, bunlar yangı· 

nın arefesindo Moskovadan gelmiş 

siyasi mültecilerdir. Bulgarlar Alman 
komünist fırkası ile münasebetleri 
olmadığını söylemişlerdir. 

Mnzm n meb'us Torgler, kendisinin 
ynngınla alakadar olmadığını şiddetle 
SÖJrlemiş, Van der LObbc'nin ne fik
ren ne de filen komiinist olm dığını 
ilave etmiştir. 

• Bu suretle muhakemenin ikinci 
kısmı başlarken Van der Lubbe, ta
mamen yalnız başına kalmış oluyor. 
Van der Lubbe, reisin suallerine tam 
bir dalgınlık içinde cevap vermekte
dir. Verdiği yegane açık cevap, açlık 
grevini komünist fırkasının tnlimatına 
tevfikan yaptığını bildirmesi olmuştur. 

Hulasn, Van der Lubbe, hasta gö
rünmektedir. 

Fakat hastalığının ne dereceye 
kadar kasten ve istiyerek olduğunu 
ta) in etmek güçtür. 

'·* • zuam:. No. 4 

Leh Ilaricıyc Nuzın M. Bek, l'nris'te Fransız Reisicümhunı M. Löbrön 
tarafından Hambuye sarayında kabul edilmiştir. Resmimiz soldan başlıyarak 
L,..hi tnnııı Puris sefiri, .M. Bek ( + ), Madam Löbrön, Madam Bek ve M. 
l~öbrön'ı.i gôqtPTmEktedir. 

Hit er idaresi işsizle e 
·ş Buluyor 

Berlin, 26 - Hastalığa karşı Al
man sigorta sandıklarının yeni bir 

istntistiğine göre Hitler hükumetinin 
iktidnra geldiği tarihten itibaren 31 

ağu tosa kadar 2.236,374 işrize iş 
bulunmuştur. Diğer taraftan eylülün 
ilk 15 günü içinde işsizlerin miktarı 

57 bin raddesinde aznlmış olmasına 

Kübada An rşi Devam 
Ediyor 

La Havane, 26- Hükumet idareyi 
ele alışınm dördiıncü haftasına geli
yor. Fnkat icap ettiği takdirde kuv
vet istimal ederek vaziyetini muha
faza edecektir. 

Hükumetin bugünkü anarşiye ve 
iktısadi vaziyetin tazyildne ne kadar 
dayanabileceğini kiınse söyliyemez. 

yola atladım. Şimdi rahat rahat 
yürüyordum. 

göre HiUer hükümetinin iktidar mev
kiine geldiği tarihten itibaren 15 ey
lüle kadar 2 300,000 işsiz kendis"n• iş 
bulmuştur.Bu knytlı işsizforden maada 

300,000 kişi de iş bulmuştur. Bütün 
Almnnyada 31 ağustosta çalışan ame

lenin adedi on üç milyon yediyüz 
yirmi üç bin beş yüz seksen beş idi. 

Tayyareci Lindberg 
Moskova'da 

Moıkova, 26 - Lindberg, dün 
saat 17.50 de Moskovnya inmiştir. 

Kendisini bir Sovvct tayyare filosu 
karşılnmştır. Tayyaresinin inmis oldu
ğu deniz istasyonunda Lindberg'i 
sivil hava filosu erkanı ile Sovyet ve 
ecnebi matbuatı mümessilleri istikbal 
etmişlerdir. 

çiçeği kokusu havayı doldurmuştu. 

BiB AC Komşuların fenalığı, beni ür
kütüşleri nihayet orada gece de 
kalmrunı temin etmişti. Arhk Na
hide babasının gelmiyeceği gece
leri tasarlıyarak beni odasında 
ahkoymıya başladı. 

Pencerenin önündeki kanape
ye yanyana oturduk. 

Knranlıkta yerimize ve birbi
rimize okadar alışmışhk ki ay
dmlıl.tan hoşlanmıyorduk. Yazan: 

kardeşlerile alt katta alay malay 
gürültü ile yemek yerlerken ben 
de Nabidenin odasında yalnız pen
çerenin tülleri arkasından etrafı 
seyrede ede rahat rahat ala bir 
kuru köfte, güzel bir revani ve 
nefis bir su böreği yiyordum. 

Zeki kız beni kahvesiz bırak

mamak için annesine: 
- Kahvemi odamda içeceğim! 

diye fincanı atmış bana getirdi. 
Akşama doğru bir iki heyecan 

geçirdim, çünkü iki afacan kardeş 
mektepten dönmüşlerdi. Yaramaz
lar ablalarının odasını her zaman
ki gibi allak bullak etmek isti
yorlardı. 

Bir saat kadar kanepenin 
ar rnsında büzüldum l ldım. Na
bi · e onları oda andan çıkarmc } a 

kadar akla lrnrayı seçti. 
t in fenası o g ce babas nm 

eve ge me · ihf m Ii idi. 
H fta fa iki iıç gece 

du. fakat hangi gece 
belli olmazdı. 

ger> r
geleceği 

Eğer aklına 

2elirse hal.miz 
esip bu akşam 

haraptı. Çünkü 

Romancı ... ı--ımı::mıaı-D!Z!'!!!!!!m 
geldiği akşamlar pek sevdiği Na
hideyi yanından ayırmaz. Rakı 
tepsisini bile ona hazırlatırdı. 

Son vapura kadar zavallı kız 
heyecanlar geçirdi. 

Tehlikeyi atlatmıştık. 
Çıkmak için Nahide eyi bir 

fikir bulmuştu. 
ikinci kattan arka bahçe sed

dine dört ayak demir merdiven
le iniliyordu. Onlar aşağıda cüm
hurcemaat yemek yerlerken ben 
ikinci kattan sı\ ışacaktım. 

Ondan ötesi kolaydı. 
Planı düşündüğümüz gibi tnt

bik ettik. 
Onlar yemeğe oturdular. Na-

hide zaten merd ven k p m.ı 
a ık bıra mıştı. 

Y vaşça indım, den ir m ı di
\ er.-d n b h ye g ç · m. G n uz 
va ·~eti ke etti m i ·n }O n 
a ı dnn. lfü} u · sed i bah e

ni sonu a kadnr g"tfn \e L r 
dut ağ c.ınm dalına tırmanarak 
arkadaki Necm' He)İll b ğ a 
geçtim. Oağdan yol. gcçiliyeırau. , 

Kimseye görünmeden toprak 

Arlık birbırimize çok ahşnıış
tı k. 

Hiçbir şeyden çekinmiyor, 
korkmuyorduk. 

Bu sevgiden b"zi ayıracak 
kuvvet tasavvur etmiyorduk. 

Fakat su t 1yur, düşman uyu
maz. Aşıic kendini kör, alemi de 
sersem sanır, derler. Hakikat 
öyle. 

Biz kendi kendimize zavk ed p 
eğlenirken arkamızda ne manev-
rafor, ne fesntlar çevriliyormuş ta 
baocrimiz yokmuş. 

Bir gece el ayak çekildikten 
sonra Nah· ele köşkün anahtarını 
her zam n · gıbi p ncer(>den attı. 

' . d ıçerı g1r ım. 

Yı e her zaınan:{i gibi pabuç
l"n ( ·rr al ... ı .. ı n uc a 
b.. r k · ç ~t merdi eni çı d • 

N ... h· c f d b i elımden 
tuttu. V • h r za n i g bi 1 or
ku• unu nlal alc ıçın clami gog
sunc götürdü. 

Oda .ıu g:rdık. 
Nahidemn çok aevdi~i ıncı 

Dalmışız .. 
Birdenbire alt katta annesinin 

oda kap sı açıldı. 
Nahide: 
- Garip, dedi, annem yat

tıktan sonra pek çıkmazdı. 
İçime bir korku girmişti. 
Biz bu telaşta iken merdi

venlerden yukarı çıkmıya başla
masın mı? 

Eyvah, dedim. Sesimizi 
duydu gal.ba l 

- Çabuk kanapenin arka
sma .. Yok yok, karyolanın altına! 

Ben bir hamlede 1 aryolanın 
altına girdim. 

Nahide yatağa atladı. 
E z bu manevra) ı henüz bitir

m' fi bi kapı tık tıkl VuruJdu! 
Nahide evvela i"itınemezl;k-

lcn " • ı. 
l • d ı 'H rulun birdenbire: 

Ne-\ar, l im o! diye ıçradı. 
Annes· in sesini duydum: ~ 

- Nah!de aç, benim kızım! 
apı açıldı, ;çersi aydınlandı. 

i' ahide telaşım belli etmemiye 
çalışarak! 

- Ne var anne, hastamısın? 

Say af 

Gönül işleri 

Daktiloların 
Dertlerini 
Dinleyiniz 

5 

" Süreyya Hanım lzmirde bir 
ihracatçının yanında çalışmakta-
dır. Pederi bayatta olmadığı için 
validesile küçült hemşiresine bak· 
mak mecburiyetindedir. Mlikem
ıneJ Türkçe ve Fransızcası vardır. 
Namuslu kibar ve şirin bir kızca
ğızdır. İki senedenberi ismini zik
retmek istemediğım ihracatçının 
biricik mahdumu Süreyya Hanımı 
çıldırasıya seviyor. Fakat bütün 
ısrarlarına rağmen Süreyya Hanım 
ciddiyetini muhafaza ederek mah· 
dum beyin bütün iltifatlarını red
detmektedir. Fakat masum kı7.ca· 
ğızm bu sükutu • • • • beyi bir kat 
daha alevlendiriyor... Nihayet 
onunla evlenmiye muvafakat 
ederse Berlindeki şubelerine gidip 
orada yerleşeceklerini vadediyor. 
Teklifini kabul etmediği takdirde 
bütün bu meseleden pederinin 
muğber olacağını ve netice itiba
rile vaziyetinin müşkülleşeceğini 
söylüyor." 

İzmirde: Emine Şakir 
Evlerde küçük beyler, işte 

küçük beyler. 

işte, iş hayatında daktilolann 
başına musallat olan belalardan 
biri. Şimdi bu kızcağızın vaziye
tini düşününüz. Ya işini, ya istik· 
balini feda etmiye mecbur görü
nüyor. Bu vaziyette bulunan dak
tilolar az değildir. 

Bu kızcağız için benden bir 
fikir istiyorlar. Bence Süreyya 
Hanımın yapacağı iş şudur: Ça
hşbğı müessesenin sahibine mü
racaat edip açıkça vaziyeti an
latmalı ve ona iltica ettiğini söy
lemelidir. Eğer oğlan samimi ise, 
babasını kandırır, aşk meşru bir 
izdivaca müncer olur. Eğer mak
sadı eğlenmek ise, o vakit babası 
onun bu hareket tarzına müsaade 
etmez, mesele halledilmiş olur. 

lf 
Adnnadn Mebrure Hanıma: 
Sizi nişanlamak istedikleri 

adama varmayınız. Sevgiliniz olan 
genç size mademki teminat veri
yor, ve bu tcminah katibiadil se
nedile, sonra da nikah ile teyit 
ve tevsik edecektir, o halde onu 
tercih etmemek için sebep yoktur. 

HANIM TEYZE 

Diyordu. 
Sokakta görürdüm. Ne iyi bir 

kadındı. 
- Hasta değilim ku.ım, fakat 

hasta olacağım galiba. Meraktan, 
korkudan öleceğim. 

- Ne var? 
- Bilmem? 
- Otur anne! 
Ana kız biraz evvel oturdu-

ğumuz kanapcye doğru git-
tiler. 

Annesinin sesi birdenbire: 
- Hah, tamam, dedi. Yalan 

değilmiş. 
Ben ne olduğunu anlamıyor

dum. Fakat ceketimin ucu çekil
miye başlayınca buz gibi oldum. 
Karyolanın altına kaçarken ceke
tim "n ucu dışarda kalmış olacak. 
Annesi görünce yl\kalamış. 

Halim, sakin bir ses: 
- Çık evliidım çık, dedi. 

Benim zaten her şeyden haberim 
v r. Bana her şeyi anlattılaı. 

Bu adar tatlı mu meleden 
sonra gizlenmiye mana yoktu. 

Seri bir hareketle karyolanın 
nltmdan f rladım. 

Nabıde ellerde yuzümi kapa· 
mıştı. 

Annesi bana merhamet eder 
gibi yer gösterdi: 

( Arku& var) 



1 Tavukçuluk 

Dışardan 
Tavuk 
Almayınız! 

(1) 

afı c ı 
Fakat 

1 

d re ının anı 
dülle ·ne karşı 

1 y h y ç vardır. Ak i 
e t ukların bu mevsimde 

s , difteri, kolera gibi 
geç· i ha t lıklara derhal tutula· 
cakları ve hazan birer birer ve 
bazan da toplu bir halde öle
cekleri muhakkaktır. 

Bilmünasebe söylediğimiz gibi 
tavukçuluk çok karlı bir iş ol
makla ber her tavuklarım hasta· 
hktan korumasını bilmiyen veya 
hastalandıkları zaman ne yapa
cağı tayin edemiyen ve şaşıran· 
lar içi bu iş çok felaketli ve 
zararlı neticeler verebilir. 

T vukl rın bu geçici hasta
lık rdan korunması için husus ·ıe 
sonbah rdan evvel tüy değiştirmiş 
om 1 rı, z "f kalmamış olmaları 
ve b'r kelime ile hastalıklara 
kar ı mukav m bulunmaları şart
br. Bu hu us t h kkmda yapılması 
icab de işi ri müteaddit defalar 
m t rem karilerime arzetmişfm. 

T vu be lemiye merakı olan 
zevat vaktinde kuluçka veya 
makine vasıtasile ı>iliç yetiştirme· 
miş iseler bu mevsimde piliç 
a mıya heves etmemelidirler. Bu 
cihet bizim gibi tavuk yetiştirici
lerin zararına olmakla beraber 
hakikati söylemeyi bir vicdan 
borcu bilirim. 

Çünkü bu mevsimde piliç 
ıatanlar sürülerinden damızlığa 
elverişli olmıyanlan ellerinden 
çıkarmak isterler ve bunlan kışın 
beslememek için ucuz fiat talep 
ederler. Fakat ne de olsa bu pi
liçler istihlak için faydalıdırlar, 
damızlığa gelemezler. 

Bundan başka bilhassa lstan
buldaki tavuk ve fiyatının sebebi 
c·v r köy ve kasabalardan İstan• 
bula bu- mevsimde külliyetli mik
tarda piliç ve tavuk gelmesidir. 
Bu tavuklann hemen hemen yüz· 
de 30 dan yüzde altmışı sari 
nezle ve difteri ile ma!uldur. 
B nları velevki istihlak için ucuz a 
tedar k ed n ve kümeslerinde i 

m s hh b ve kuvveti ye
tavu arın ara na ko
b r gün s a bi r 

.d "p ö 
ve n yap 

rlar. Halbu i me 
h r ten alınan p· iç v 

r, ri n le, dı te ı 
r lard n b r · i ke 

l mıştır. 
h ri t 

i t h 

nuz. 
r v k ç ft lil 

M. Nurettin 
fJ) Tnu ve Tav kçuluğa alt oJan 

al WJerl 1 1 aorunwı mDtebuaaa als• 
... p ••rec• t r. 

___ lstanbul Şnförlerinin Gece Hayatı • ı D u I~ 
• _ _ ünga rı~ulsel•I 

Otomobilin Camı Üç Defa Vuruldu Ve Faşist 
ince Bir Ses: - Şoför! Diye Seslendi l~arede 

Deli Kadın Tabancasını Sırtımdan Çekerek: - Senin 
Ne Güzel Ensen Var! Dedi 

/starı bul 
Gece saat bir.. Hafif bir 

yağmur yağıyor.. Son tramvayı 
bekliyorum. Bu sırada uzaktan 
hızla bir otomobil geldi ve tam 
önümde durdu. Sarı bir baş, 
otomobilden dışan çıkb : 

- Nereye gideceksin beyim? 
- Otomobil i i değil r. 
- Hele sen söyle de, biz 

tramvay işine de uydururuz: Ben 
Aksaraylıyım.. O tarafa gide-rsen 
atla, bana Beyazıttaki tütüncüden 
bir yenice alsan, kafi.. 

Evet şoförlerin içinde çok 
mert adamlar vardır. Zaten İs
tanbul şoförleri, bugün için İs
tanbulda yeg&ne "hovarda,, kalan 
in nlardır. 

Bir yenice paketine ta Ar
navutköyündcn A saraya kadar 
otomobille gitmek!. Nerede bu 
bolluk?. Eğer bir gün siz de 
böyle gece yarısına kadar dışa· 
rıda kalırsanız, mutlaka böyle 
mert şoförlerden birinin lfıtfuna 
uğrarsınız ... 

Bu &An başlı genç ve yakışıklı 
şoför, hele benim gazeteci oldu · 
ğumu da duyunca büsbütün frene 
bastı .. bütün yol onunla tatlı tatlı 
konuştuk. Ne sordu isem, iştiha 
ile bir bir anlatb ve onca ehem
miyetsiz olan fakat bize ve size 
çok enteresan görünen hadiseleri, 
birer ctımle, iki üç satırla bir · 
çırpıda söyledi, durdu .. 

* - Bazı gece sabaha kadar 
çalıştığımız olur. Karda, kışta, 
fırtınada şoförler İstanbul sokak
larını.n kurtlarıdır. Bizim esnaf· 
lıkta gazete cıkumayan hiç kimse 
yoktur. Dünyada olup biteni bili
riz. Fakat bızim meslek nankör
dür.. herkes bizim için "şoför 
p rç sı,, der amma, kı meti~izi, 
m z"y fm zi bir tür ü bil mez .. İ i-

. d ' t bsıl gorenler, p a 

yo 
t 
s t bire 

am o unları var
b r v 

bütun c mi rını indirmiş, bir 
köşeye büzulerek yarı uyukluyor
dum.. birdenbire camdan bir 
tıkırtı oldu. ince bir ıes: 

ıo/örlerinden bir ikisi otomobillerile bımıber 
- Şoför!.. diye seslendi .. 
Birdenbire yerimden fırlayı· 

verdim. Öyle ya, akşamdanberi 
tek bir müşteri (taşıyamamışbm. 
Cepte metelik yoktu.. Camı açın· 
ca karşımda, genç bir kadın 
gölgesi gördüm, parlak parlak 
gözleri, pembebeyaz bir yüzü 
vardı. Dudakları sımsıkı kapan· 
mış vücudu, soğuktan büzülmüştü. 
Fakat ne de tok ve sert söz 
söylüyordu. 

Otomobile atlayınca: 
- Şanuvar 1. dedi. 
- Bar mı?. diye sordum. 
- Evet f. diye cevap verdi .. 
Büyük bir hızla Beyoğluna 

geçtik ve Şanuvann önünde 
durduk. Genç kadın, yüzünü 
yüzüme yaklaştırarak : 

- Çok rica ederim, lutfen 
benimle beraber geliniz.. Bara 
yalnız çıkamıyacağım.. Dedi .. 
Şanuvarın merdivenlerinden çık
tık, barın kapısında durarak dik· 
katle, heyecanla, soluyarak içeri 
baktı, bir müddet gözlerini ma
salarda gezdirdi.. Ve birdenbire : 
"Ah!,, diye inledi .. Ta karşı kö
şedeki masaya bakıyordu .. Orada 
genç bir adam vardı. Ve artist
lerden birile burun buruna, el ele 
konuşuyorlardı .. 

Kadın sapsan kesilmişti. Vü
cudu tir tir titriyordu.. elini çan
tasına attı ve ufak çapta bir ta· 
banca çıkardı. Bir müddet o par
lak gözlerle, dişleri biribirine ke
netlenmiş bir halde baktı .. taban
cayı görünce elinden tuttum: 

- Ne yapıyorsunuz? dedim .. 
Batını çevirdi. Gözlerime kin, 

nefret, hitddet taşıyan gözlerle 
baktı sonra birden bire: 

- Haydi, dedi.. buyurun, gi
diyoruz .. 

Kolumdan sürükliyerek aşağı
ya indik.. otomobilde yanıma 
otordu ve sordu: 

- Siz de gözlerinizle gördü-
niı değil mi?. 

- Kimi? 
- Kocamı?.. ' 
- Kocanı~ mı? 
- Evet .. Beni altı aydan beri 

al ıyor, ihmal ediyor .. onu öl
d mek istiyordum fakat vazgeç
t m, ben de cnu aldatacağım .. 

Kadın vüc dunu biraz daha 
y laş~rarak ince parmaklı elini 
ba a koydu ve saçlarımı 
kar rdı: 

Art k on h · ç, hiç sevmi
nefret ediyorum.. Bu 
ben onu aldatacağ m .. 

k tüy ti b"r k di gibi 
ah so l k elle e 

y z" yuz 
- Hem 

mırı d ndı. 
d 

* G nç şoför gülüyordu : 
- G zel kadındı. Ekseri gün

ler iz·n alıyordum, onunla bera-

her yaşıyorduk ıonra ne oldu biı· 
mem, galiba kocası Anadoluda 
bir yere gitti, kayboldular .• 

- Desenize toförler hep bay· 
le aşki maceralar içinde yUzerlerl. 

- Yok, bu maceralann müt· 
hişleri, korkunçları da var!.. Me
sela hahnma gelmişken buıılar
birini de anlatayım .• 

Beşiktaşta bir düğün vardı ••. 
Galiba Akaretlerde idi.. Pazarlık 
sabaha kadardı. Müşterilerimi 
bekleyecektim. Yine başımı di
reksiyona vermiş uyuyordum. bir
debire otomobilin arka kapısı 
hızla açıldı ve içeri bir gölge 
atladı. Anide ensemde iri bir 
taban""anın soğuk namhsını his
s~ttim. Çatlak bir kadın sesi: 

- Haydi, işlet, yürü, kalk, 
doğru Büyük dereye! diye homur· 
dandı.. . 

Baştmı çevirince kadının ytl· 
zünü gördüum.. saçları darma· 
dağında.. yüzü mosmor ve çizgi 
içinde.. gözleri yuvalarından fır
lamış ve vucudu çirkin bir halde 
kamburlaşmıştı .. kadın tabancayı 
sırtıma büsbütün bastırarak: 

- Haydi, kalk.. Y oba tetiği 
çekerim .. Öldürürüm seni .. Merak 
etme, ben deli değilim.. Beni 
hapaettiler odayL. Kapaddar •• 
Ben deli değilim.. Haydi kaldır
sana otomobili bel. ÔldUrtlrOm, 
parçalanm şimdi seni ••• 

Anlamıştım.. Bu kadın deli 
idi.. Mutlaka deli.. Yapar mı 
yapardı?. Yan aklile tetiği 
çeker mi, çekerdi?. VOcudOm 
buz kesilmişti. Mekineyi kaldır
maktan başka çare yoktu. Be
şiktaşa indik, caddeye gelince, 
kadın o çirkef aeıile : 

- Haydi koş, diye homur
dandı. Bütün hızınla gideceksin .. 
Yoksa.. karışmam, çekiyorum. 

Vitesi çektim. Koca caddede 
makineyi alabildiğine uçuru~ or
dum. Kadın ikide birde: 

- Daha, daha hızlı! diye 
kek 1 yerek homurdanıyordu.. Be
b ğl geçtik, Büyükdere yolunda 
müthiş bir sür'atle koşmıya baş
lad k.. kadının tabancası iki omu· 
zum arasında duruyor, adeta ken
dımi kaybediyordum. Bir aralık 
tabanca çekilir gibi oldu ve karı
nın soğuk eli ensemde gezinmiye 
başladı.. saçlarımda s cak sıcak 
sıcak nefesleri dolaşıyor ve deli 
kadın baygın baygın mırıldanı· 
yordu: 

- Senin ne güzel ensen var! 
dıyordu .. 

r ırsat tam bu f rsattı. Deli 
bu .. Herşeyi aklı alabılir. derhal 
do düm ve ben de ona: 

-Sen de ne güzel kadınım. 
Dedim. istersen şu ağaçlıklar 
altına inelim de seninle biraz 
sevişelim!.. 

Kadın: 
-Hah. dedi. haydi inelim ..• 

Zıraat 
Faşizm idaresinin iktısad1 

Musolini 
Yeni Bir 

Ders Verdi 

buhrana kar ı kul4 
}anmak istediği 
tedbir ve çareler
den bi i de şe• 

hirlerdeki nüfus f zlalıklarını 
köylere nakletmek, topraktan 
ayrılmış olan kolları tekrar top
rağa iade eylemektir. Bu suretle 
bir taraftan hem şehirlerdeki 
işsizleri azaltmak, bir taraftan 
da i tihsalih arttırarak halkın 
gıdal" masını ve bundan artanı 
dışarı sevketmektir. Bunun için 
Faşizm idaresi gayet geniş teşki· 
lat yapmış, bu teşkilatın başına 
da eski muharipleri getirmiştir. 
O suretle ki faşist ziraati bir 
nevi anlı ve kontrollu bir hale 
gırm · • • Geçen gün M. Muso
lini bu nevi çifliklerdem birini 
ziyaret etmiş ve amelenin arasına 
kanşarak iki buçuk saat bizzat 
tırpan sallayıp ekin biçmiştir. M. 
Musolini eski bir ziraatçidir. 
Uzun boylu tarla işlerinde çaJır 
bğı gibi elyevm beden idmanile 
meşgul olduğundan eski kuvvetini 
kaybetmemiştir. Başvekil bu ild 
buçuk saat zarfında 6yle çalııımt 
ve 6yle brpan ıallamıştırki arka• 
11Ddan gelen demet yapıcı ame
le onun biçtiği ekini demetleme-o 
ye yetişememiştir. M. Musolini, 
bu iki buçuk saat zarhnda, de .. 
met hesabile tam seksen bef li• 
retlik iş görmliştü. Musolini işini 
bitirdikten sonra etrafındaki ame
leye kendisi gibi çalışmalanm 
tavsiye etmiştir. 

inelim, sevişelim olmaz mı? Se
vişelim.. Diye yerinden sıçradı. 
otomobili durdurdum. Kapıyı aç• 
hm ve kadın dışan çıktı.. No 
tesadüf!. Bu aşk dalgasındatı ta• 
bancayı içeride unutmuştu.. Ta• 
bii yaptığım malum.. Kıskıvrak 
yakaladım, bağladım ve otomo
bile atınca geri döndüm.. Zavalli 
kadın, bmarhanelik bir deli imif. 
Fakat ailesi zengin olduğu için 
dışan bırakmıyor, bir odada ki
litli tutuyormuş.. o rıece nualaa 
kaçmıı; kurtuluvermiı •• .. 

- Ya, iıte bayle beyin.. Bi
zim hepimizin maceralannı dinle
aen, haftalarca aize sermaye çı .. 

b ... h kar.. Amma, ne çare, ız toıvr 

parçası,, yız, bize kim metelik 
verir .. 

- Geceleri sizi en çok ala
kadar eden nedir?. 

- Sokak serserileri.. Bazan 
bir sigara, bir lokma ekmek için 
tatlı uykularımızdan uyandınrlar •• 
Fakat ne yaparsan.. Serde mer
hametlilik var, dayanamıyoruz .. 

Otomobiliımz bol ıpklı ve 
loş caddeleri hızla geçerek, Be· 
yazıda kadar brmanmqb.. Beya
zıttan geçerken: 

- Dur da, şu sigarayı alayım, 
dedim .• 

Genç şoför, ezile bilzüle ba· 
ıını salladı: 

- Aldırma beyim.. borcun 
olsun.. Birgün elbette yüzyüze 
geliriz. O zaman ikram edersin .. 
vaz geç, hızımızı kesmeye} m 
dedi •• 

işte lstanbul ıof6rleri, hep 
bu sarışın ıenç ıibi mert birer 
inaanlardır. Jf.lf 1f. 
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ITTIBAT ve 
- Her hakkı mah/uzdur. - /\asıl dotd:ı ? •. 

Nasıl Yaşadı.,,. 

Nasıl Ôld~'·· 

~:======~z ,a S k'r~=====::;::::====================" 
F edakir~nı Millet Cem ·yeti, ittihat Ve 
Terakkiyi Ortadan Mı Kaldıracaktı?. 

Cavit Bey, bu teklifi, derhal 
kabul etmekle kalmadı. Hatta 
Şirif Paşaya bir de teşekkürname 
Jazdı. 

Emest Cassel lstanbulda bu
lmıduğu müddet zarfında en sıkı 
temas ettiği bir zat varsa, o da 
Fitz Maurice. İki hemşerin;n bu 
temasları da pek tabii görül
mekte idi... Arbk herkes banka· 
11111 açı masına intizar ederk~n, 
Şerif Pqa birdenbire ortadan 
kayboldu. (Ailevi bazı mesailin 
tesviyesi) zımnında Mısıra gittiği 
aöyleniyordu. Fakat garibi şudur 
ki: Münhas ran banka meselesi için 
lataabula davet olunan Ernest Cas-
1el de bu seyahatte Şerif Paşaya 
refakat ediyordu. Bu seyahatin 
içyüzüne gelince : bunu da, Fitz 
Maurice'den başka kimse b" mi
)'ordu. 

Şerif Paşa bu seyahatte de
Yam ed dur un, lstanbulda Mec is 
açılmış.. Fitz aurıce Meclise de
'9ama baş amışlı. Bu zat hergün 
aefirlere mahsus locada görünü
Jor; ekseriya da kcridorlara ine
rek meb'uslarla görüfiiyordu. 
Fakat görüştüğü meb'uslar, mah
dut ve muayyendi. Bunlar da, 
•lialim ye gayrimüslim unsurlara 
IDeıısup olan meb'uslardan yeni 
Jeni muhalefete seçmeye bq1a
Janlardan ibaretti. 

Yine bu sırada, muhalif gaze
telerin bütçeleri birdenbire geniş
leyiyermiş; muhalif matbuat kad· 
romna (Serbesti) ve (Volkan) 
laminde iki ıazetenin ismi kay· 
tledilmipi... Bunlardan bilhassa 
Serbesti gazetesi idarehanesinde 
Şerif Pqamn adamlanna aık aık 
teaadüf ediliyor.. bu İaıetenin 
lalıip ve muharriri olan Mevlan 
iade Rıfat Bey, i'erek meclia 
ltoridorlannc:la ve gerek Bablili 
..ıonlannda Fit.ı Maurice 'e tesa
düf ettikçe yerlere kadar eğiliyor; 
fafdacak derecede blyiik bir 
Ufmet .. gösteriyordu. 

Gerek cemiyet ve gerek hü-
ktamet, derin bir gaflet içinde 
idi. Fitz Maurice'in ilhamile Şerif 
Pqa tarafından uçurulan (Ernest 
Caael balonu) nun, efkarı umumi
Jeyi lngiliz siyasetine çevirmek
ten ibaret bir oyun olduğunun 
kimse farkına varmıyor.. Selinik 
llleb'aau Cavit Beyden sonra, 
Ayan Reisi Sait, Şürayi Devlet 
Re. Hasan Fehmi, Mısırlı Sait 
lfalim Paşalarla, Manyasi zade 
Refik Bey gibi mümtaz zevat ta 

Resim Tahlili Kuponu 

Tabiatiııizi ögrenmek istiyonanız 
resminizı 5 adet kupon ile birlikte 
gondennız. Rettminiz lll'aya 
tabidir ve ıade edilmez. 

leim, meslek 
9eya aao'at 

Resmin kli e i 30 kuruşluk 
pul mukabiliııde gonderilebilir. 

Cavit Begin mektuba 

bu muhayyel bankanın meclisi 
idare azahklanm kabule davet 
olunuyordu. 

barda bulunduktan sonra, bu mü
hürlü evraktan bazılannı da mü
düriyete vermişler, bazılan
nı da cemiyet merkez.inde - ta
harri esnasında meydana çık
mak için - sa lamışlardı. 

Adli yen n sıkı \ e ad,line tah
kikatı, mc:selenin hn' ikatini me}'
dana koydu. Ve birbuçuk aydan 
ziyada fuzuli olarak çile çeken 
mevkuflar da tahliye olundu. U
kin.. bu işten dolayı İttihat ve 
Terakki cemi eti aleyhine pek 
fena bir cereyan uyanmış .• mahza, 
fed karanı m ·net cemiyetini da
ğıtmak için bu meselenin doğ
rudan doğruya İttihat ve Terak
ki cemiyeti tarafından ibdaı edil
d ğine dair çık n sözler, lıtan
bulun her köşesine yayılmışb. 

(Arkut nr) 

Halbuki herkes, memleketin 
refah ve imarı için lngiltereden 
gelecek çil altınların hayalile ya
şarke ; Şer f Paşa - Amiral Sait 
Paşa - l ı Mau ice'ten mürekkep 
ol n şebeke gizi d n gizi e çal -
şı r; e og n a, T epebaş.nda, 
s ) ah r nkli kapı nı ı üzerinde 
uzunca bir ok iş ti olan bina· 
dan aldıkları talirpat mucibince, 
cemiyeti derin bir uçuruma yu
varlıyacak planın tatbikatına ha
zırlamyordu. 

Faysa ın 
Ölümünden 
So~ra ... 

Kanunusaninin altıncı sah gü
nü sabahı İstanbul tarafında gö
rtllen bir askeri hareket, herkese 
bir korku ve ha} ret veri~ ordu. 
Üçüncli avcu taburuna mensup 
bir bölük ile on polis ve birçok 
kQmaerden mürekkep bir heyet 
~ü)eymaniye tarafına doğru süratle 
giderken Binbirdirek, Fazbpaşa, 
Sultanmahmut türbesi civarlann
da da kuvvetli ıüvari müfrezeleri 
aokak aralannda atlarından ine· 
rek emre muntazır bulunuyor •• 
iki böllik avcı askeri tarafından 
Gedikpap karakolunun karşısın
daki (F edakiram Millet Cemiyeti) 
binası basılıyor, taharriyat icra 
olunuyordu... Süleymaniyeye gi· 
ilen heyet, orada ikamet eden 
cemiyet reisi (Avnullahül Kizımi) 
Beyin evini basmış, sıkı bir araş
tırma yapmlf, kiğıt ve kitap na-
mına ne buldu ise topla-
mıştı... Cemiyetin merkezinde 
de ayni suretle pek sıkı bir 
taharriyat yap ldıktan sonra bar 
ta cemiyet reisi Avnullah Bey· 
le ( Hukuku umumiye ) gazetesi 
sahip ve aermuharriri doktor 
Ali Saip Bey olmak üzere cemi
yetin kırka yakın azua tevkif 
edilmiıti. Hidisenin zahiri tekli 
pnclan ibaretti: Batün aza ve 
efradı, devri sabıkın menfi ve fi
rarilerinden mlirekkep olan bu 
cemiyet; ittihat ve Terakki cemi
yetini ortadan kaldırmak, hlkU- . 
metin bütGn nlifuz ve kudretini 
ele almak için cemiyet rOesuma 
ıuikastlar bazırlamlf)ardı. Bu ha
zırlığa dair alde edilen mal6mat 
yalnız ıhbarlardan ibaret olmayıp 
cemiyetin resmi mühürile milhlr
lenmiş birçok ta evrak vardı. 

Halbuki, hakikat böyle değil· 
di. Cemiyetin katibi Kürt Ahmet 
Hamdi ve Kazını Beyler cemiye
tin resmi milhürünü aşırmışlar, 
suikastlara dair yazdıldan sahte 
kararlann albna bumıtlar; evve
la polia Daldlriyetine birkaç ib-

( Eattarafı 1 inci sayfada ) 

Yeni kıral babasının takip ettiği 
idarei maslahatçılık siyasetini 
güdecek kadar tecrübedide olma
dığ ndan lrakın yeni siyasetinde 
mllbim htdiaeler n ztlhuruna inti
zar edilebilir. İ gil"zlerin; menfa
atlarım darbeleyecek, Şark si a
setlerinin umumi çerç.evesini bo-
zacak kımıldanlŞları şiddetle kar
playacaklan muhakkakbr. 

Zehir1 eme Meselesi 
Bağdatta Şii münevverleri 

tarafından çıkanlan " Elihrar " 
gazetesi birkaç gün evvelki nus
basında "faysalın, tab bi hususisi 
olan bir lngiliz doktoru tarafından 
6ldürüldüğünü,, yazmış ve gazete 
kapatılarak sahibi tevkif olunmuş
tur. Cenazeyi hamil olan tabutun 
burada açılmadan defnedilmesi 
bUf8yİayı kuvvetlendirmiye sebep 
olmuşsa da bu, imkansız bir şey• 
dir. Çünkil Faral lngilizlerle 
iyi geçinmek hususunda onların 
etini bulamıyacakları bir adamdı. 

Mecburi Askerlik 
Halihazırdaki kabine bak"kl 

istiklal için çalışan bir hizbin 
adamlanndan milrekkeptir. Bu 
gaye için aldıklan birçok tedbir
ler araşında "Mecburi askerlik,, 
te vardır. Yaptığı propagandalar 
ile birçok yerlerden ve teşekkiil· 
lerden mecburi askerlik kanunu· 
nun tatbiki için teklifler vaki 
olmaktadır. Yakında hükilmetin 
bu huauau kanunlafbrması fllp
hesizdir. 

Türkiye Sevgisi 
Nasturi barekab esnasında 

blitün Avrupa gazeteleri Iraklılar 
aleyhinde neşriyatta bulunmaları· 
na rağmen Türk matbuabmn 
Irak' a karşı munsifane ve iltizam
kirane bir lisan kullanması Irak
lıları 't'e hükiimeti memnun et· 
miştir. Kıral Faysal'ın vefatı mU

nasebetile Türk büyüklerinin her 
kesten evvel telgrafla taziyede 
bulunmaları ise bunu iki misline 
çıkarmıftır. - T. Z. 

s 

En Tatlı Ölüm -----· 
Mezbahaları 
Kaldırmak 

Oı·tadan 
Lcizıin ! 

Başt arafı 1 inci sayfada 
gaz şırı ga ederek - insani bir 
fe il Je- öldürdükleri yeri gös
terırken: 

- Görilyorsunuz ya, efendim, 
diyor, ne güzel ne eziyetsiz ölüm. 
Halbuki mezbahalarda biçare 
mabluklan eşindire çırpındıra kı
tır kıtır keserler. Bu hem 
hayvan için .ıstırap vericidir, hem 
bakan, yapan için ürperti, te
dehbüş verici bir haldir. 

Hayvanlara karşı ezeldenberi 
himayekir, merhametkir olan 
Türklerin : "Ata binersen Allahı, 
attan inersen ab unutma,, ; "Ata 
dost gibi bakmah, dütman gibi 
binmeli,. kabilinden yüzlerce ata 
aözU. arasında: 

- Allah, bir kanncumdan 
bile geçmezi" diye bir clarbıme
ael vardır. 

Kanncaaından bile geçmiyen 
Allah tombul . tombul koyunlan 
koca koca danalan, aevimli ku
zucuklan için neler yapmaz. 

Onlara ezayı reva görenlerden 
mutlaka hesap soracaktır. 

Bugün, medeni memleketlerin 
mezbahalannda hayvanları -insani 
tekilde- öldurmek için türlü türlü 
usuller vardır. 

Mesela, başlarına konulan bir 
pistol onların hislerini iptal ede
rek yere yuvarlar. 

O zaman, kesiş hem kesen 
hem de kesilen için zahmetsiz 
olur, hem mezbahalar fazla adam 
kullanmak mecburiyetinden kur
tulur, Hem de manzara insani, 
ahlaki, fenni olur. 

- O takdirde işsizler kafile
sine bir kaç betbaht daha kan
pcak demek değil midir? 

- Varsın kanşaın efendim. 
Dilşlinün mezbaha kir edecek 
ve hayvanlar insani pkilde mua• 
mele görmlif olacaklar... Bunlar 
bir kaç kitinin işsiz kalmaaına 
tercih edilemez mı 1 

- O da varya! 
Santur Beyle gezmeye devam 

ediyoruz. Dütünüyorum, ruhiyat
çılar, insanların uzun zaman be
raber bulunduklan hemcinsleri
nin tabiatlerinden, uzun zaman 
içinde kaldıklan muhitlerin husu
siyetlerinden çoğunu benimserler 
derler. 

Hatta bu iddiayı daha ileriye 
götürenler. ellerindeki nadir mi· 
sallerle, meseli, senelerce d li 
doktorluğu edenlerin yavaş yaYaş 
oynattıklarım, talebelerile yıllarca 
uğraşan çok muallimlerin etrahn
dakilere • mektep haricinde de -
çocuk muamelesi yapmayı itiyat 
edindiklerini ispata uğrqarlar. 
Bunlara bakılırsa, hayvanlarla 

umn zaman yakından temas eden
lerin de onlardan bau huylar 
kapmalan limngelir. 

Halbuki, Himayei Hayvanat 
Cemiyetinin umn zaman da bay
tarbğını eden kibar ve nazik 
Santur Bey, tabii bir insanda 
aykın görülebilecek en uf ak bir 
tabiat dahi edinmem~. 

Bu basit m~bede, bana, ru
biyatçılann yukanki iddialarmda 
yay lduklannı. insan tahiatleri
nin tahavvülabnda en büyük ro ü 
muhitlerden z'yade doğuştan i ti
datlann oynadı ını bir de a d h 
gostermiş oldu./ 

Eger böyle olmasaydı, manda 
bekçilerinin, seyislerin ç~banlıtnn 
bayvanlqtıklarmı aık 11k duy-

mamız, ve ömiırleri kalorıferll 

salonlarda geçe ı asılzadeler ara• 
sında dort ayakJ Jara rahmet oku
tanlarla karşılqmamamız liı.ını 

gelirdi! Bunlar hep laf, insanın 
içinde olmasan yoksa! 

Buka dar tefelsöf yeter. Ara da 
bir yanmyanıalak kalemim kayı
yor, kusura bakmayın l&Dbır Be
yi dinleyelim. Bir höcrecikte, sıa
nlı başım ön ayaklarlDID aruma 
almaş, nemli gözleri yarı kapalı, 

acı acı düşünen sarı tüylü bir 
köpeği gösterdi: 

- Zavallı, dedi, çok cina bir 
köpektir. Ekzeması var. Mütema· 
diyen de kaşınıyor. Bu yaralarının 
kapanmasına mani oluyor. Onun 
için başını aarmak mecburiyetin
·de kaldık. 

Onun yanındaki hücrede uyuk
hyan beyaz benekli, ahı., ıi) 
bir köpeği işaret ederek sordu . 

- Ya bu, bu da cinsmi? 
- Hayır, o ic:İi sokak köpeai-

dir. Onu madam sevdi de .. 
Girdiğimiz bir diğer yerde, 

yeş·ı telli dolaplar vardL Mutfak
larda yemek muhafazasına yanyan 
" Tel dolap ,, lardan biç farkla ı 
olmıyan bu nesneler, burada 
kedılere devlethanelik ed"yor
lamnş. 

Biçarelerde talihe bakın. On
ların gözleri, zengin evlerinin 
mutf aklanndaki içleri nefis yemek
lerle dolu olan tel dolaplarda idi. 

Mumafib yakm zamanda 
" insani şeki!de ,, öldürülecekle
rini bilseler bu kadar m&ıteesair 

olmazlardı aamnm. 
Santur Beyin at:z.ından dinli

ye dinliye ben, bu insani şekilde 
ölüme ısınmaya başladım. 

Biraz derin düşüntiraeniz siz 
de bana bak vereceksiniz. Ôyle 
ya cemiyetin hazan insanlardan 
bile esirgediği ba lütfa, Himayei 
Hayvanat Cemiyeti bay.anlara 
bezlediyor demektir. 

Sefalete yuvarlanan İlllalllar 
arasında, bu insani tekilde lldi
rülmeye gıbta edecekler az de
ğildir zanmndayım. Hem bu gi
dişle dünyanın dertlerile uğrapa 
yüksek başlar, işsizliğe ft sefa. 
lete, işsizleri ve sefilleri köpekler 
g bi insani şekilde öldürmekten 
baıka çare bul cağa benzemi
y rlar. 
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Kara Cehennemj 
Her Hakki Malduzdar 

~-~.z. Ş. Tefrika No. 32 

- Kifir Hüsnümelek! .. 
~~~~·~~~~ 

ikinci Mahmut, parmağını uzatarak Melek'in 
ensesindeki bir noktayı gösterdi 

---·---
0, hem yavq yavq mercii- yelpazeyi ağzına siper ederek, 

Yenleri çıkıyor, hem de bunlan onun kulağına eğildi. 
dlflnlyordu. Yanma kop kop - Gartıyormuaun köçek kalı-
Ml'&J utau geldi: peyi?.. ift.,, ulammızın kalbini 

- Aman pafalım (1 ı. Çabuk, böylelikle avlıyor. 
laYf811 oyununa aoyun.. Huzura, DeclL.. Tıryal, te..W veren ve 
IJI• pecebin.. Sultan efendimi· teaeW bulan bir teYekldllle ma• 
llD emri. kabele etti: 

DeclL - Sanki avlıyor da ne kaza-
Melek, bir anda Eama Sulta· myor, kadınım?... Aslanımız •de 

DID pllamı ketfetlDİftİ. onamı kahyor?.. Bilmiyormuaun, 
kokmut bir Rum kana için 

Ziyafet ve aaz devam ediyor
du. Aiır bestelerin elhanile geri
len 8İnirler, ( lavfaD havuı ) nm 
ıuh ve raban najınelerile birden
bire ç6ztllüvermiıti. ikinci Malı· 
mut, laVfAD oyununu pek çok .e
verdi. Onun için gergin ıinirleri 
lzerinden ıanki serin bir rtlzgir 
esti. Hafifçe gerinerek uğında 
oturan Esma ıultana eğildi: 

- Kifir Hiiantlmelek.. Bu 
oyunu hakikaten iyi oynar •• Ne 
zamandanberi onu oynarken gör
memiştim. iyi dllftlnmüpün hem
tire ... 

Dedi. 
Btltün J6zler, kapıya çevril

mifti. Pac:lişalun da ıolunda oturan 
Ebrireftar kadın, Tiryal'ı kolu ile 
dtlrterek nazandikkatini btlnkiruı 
latlne celp etti. Şu anda bu iki 
bchmn kalbini fiddetli bir kin 
ve bMet kemirmekte idL 

Birdenbire kapıdaki ipek per
de kalkb. Htlm6melek, kapmm, 
bOflajun, aalonun ortauaa doinı 
bir ipek yumap pbl kaJch. 

Sazların nağmeleri; alçalarak, 
ylbelerek.. Bazan aeri, hazan 
bati bir ahenkle kalplerde coıkan 
ve sar'ab hisler yaratırken •• Hn.
nnmelek fllıun ve ihtira •çan 
dalgalarla kavnla kavnla akıyor •• 
Ve aonra sihirli çeviklilderle 
birdenbire ürkmtlf bir tavf811 
tibi tıçnyordu. 

Hllsnlmelek, bu gece pek his
aederek oynuyor. Güzelliğinin b6-
tlln aihrini, amansız bir .Uih gibi 
kullanıyordu. Çlinldl kudretli ra· 
kibelerinin orada bulunUfD, onun 
haau kalbini, tamamen coıtur

muıtu. 

Vucudunun bllttin batlanm 
en bariz bir imafllZlıkla göate
ren urma işlemeli kua ve kol· 
euz bir camadan.. endamını 
biraz daha ctolgunlaşbran eliz 
beyaz lahuri pl •• her an dalgala
nan kılaptan çizpi utafe falvar; 
onan blllent ve bibedel vtıcndn
ae, emaalaiz bir cazibe veriyordu. 

Arbk, •zan çoıkunluğu, aon 
haddi bulmuftu. Mmaplar, kirit
leria herine daha keskin ve 
daha çalıan darbelerle vurdukça; 
atlar, tamburlar, lavtalar inim 
inim inliyor.. bnylk avizenin al
bn da lowam kıvnm kıvrılan Hn.
ntımeleğin oyunn ikinci Mahmudu 
net' elere gark ediyordu. 

Ebrireftar dayanamam11; Tar
yalm koluna bir çimdik bas· 
mıtb. f.lmdeki devekuıu tnytl 

(l] Sarayda, beraber yetife,ıı ve 
beraber yaşa;aıılar birbirleıbıe (pqaba) 
4'i,. laüap edede&. 

olanlan ••• 

Htıantımelek, arbk rabuı aon 
figllrllnll pıteriyordu. Yine orta• 
da, o mebzul ve rengirek ziya 
tufana boşanan avizenin albn.cla çal· 
gan örpermelerle san'abnın en ıon 
ıihirini göıterdikten sonra, çevik 
bir tavpn gibi ikinci Mahmudun 
6ntlne sıçramıı.. ten döntıp diz 
ç6kerek b&flm padişahın dizine 
dayamıı .. al al olan yanaldan 
listtlnde birer Iİyah elmas gibi 
parhyan gözlerile padişalun göz
lerine bakmıfb. 

ikinci Mahmut, derhal elini 
koynuna daldırdı. Albn dolu 
keseıini çıkardı. içinden aldığı 
btıylk bir Mahmudiye altınım 
ttlkrnkleyerek Hllsntl Melekin al
mna y&plfbrda. Kesenin içinde 
kalanlan da meydana Açb ... 
Hanende ve sazende kazlar, bu 
albnlan kapııırlarken, Htımtlme
lek le Pacliph.ın dizinden kalka· 
cakb. Ba11m kaldırdı. Dirsekleri
ne dayandı. Fakat o anda ikinci 
Mahmut kqlarim çatarak: 

- Dur •• 
Diye batırdı. Padişahın g6z· 

leri, Htıanllmeleldn çıplak eme
ainde bir nokta7a takılmaı kal
IDlfb. 

Padiıahın btıyilk bir hiddetle 
bağmfı, berkeai olduğu yere 
çivi gibi ımhlamıftı. Eama Sul
tanın rengi, kireç gibi bembe
yaz ke.UIDİf.. Hnsntımelek, kor
kuaundan kamaldayamıyacak hale 
gelmİftİ. ikinci Mahmut, parma 
ğuu uzatb. Melekin ensesinde 
bir noktaya dayadı: 

- Bu ne? 
Diye, bir daha bajardı. Bu

rada kanla bir parmak izi vardı. 
Bir an şaşkınlığa ıeçtikten 

aonra, Hüsnümelek sıçradı, 
kalktı. MalWDİyetinden emin olan 
penuazlar tibl bir tavur aldı. 
Ellerini ı&islinün üstünde kavuş
turarak: 

- Ensemi tabü göremiyorum, 
ulanım.. Acaba mtlbarek nazar·· 
lanmza incitecek bir şey mi var. 

Dije aordu... ikinci Mahmut: 
- Evet.. Bir kan lekeai .• 

Kanlı bir paı'IDak izi. 

--
Gla 
JO -

(Arkaıı var) 
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Saba kaz - Kencllnlz için 
•ilam bir teY mi iatiyonunm. 
Yoku hediye mi verecebiniz?., 

r " Resminizi Bize Gönderim .. ,.. 
ize Tahiatini•I Sögllgelim 
Reıminlıl kupon ile gönderlnls. 

Kupon diler 1&7famızdadır 

10 Balıkesir'de Fikret İrfan Ef.: 
Dtlrilst ve ga
zn pekçedir. 
Rahatına pek 
dnıkünlük ı• 
termez, inti• 
zam kuyudab· 
m ibmil ede
bilir. Derale
rile daha faz· 
la meıgul ol
mam temenni 
olur. 

• 11 Mahmutpaşada Turhan Ef. : 
(Fotoğrafının dercini istemiyor.) 
Muayyen ve ameli işlerde muvaf.. 
fak olur ve çal1Şmaktan yılmaz, 
menfaatlerine karp kanaatkir dav-
ramr. Sadeliği ve tavazuu aever. 
Mihnet ve meıakkate tahammlll 
g&stermek ister. Eline geçea j>a· 
raya daha ziyade biriktirir. HA
cliaesiz ve yavan bir hayab 
vardır. • 9 lzmir'de H. Ş H.: (Fotoğrafının 
dercini istemiyor.) Kibar tavur
lıdır. Menfaatlerine karşı görgülil 
ve tok g6zlü davranır. Birdenbi
re tesir yapmaz, konuştukça, hu
susi ve samimi oldukça pek se
vimli ve terkedilmek istet'lmiyen 
bir arkadaş olur. Gördüğiinil 

görmez, bildiiini bilmez gibi ha· 
reket eder. Sırlannı etrafa ta• 
şırmaz. 

====-====== ---
Y •nl N•ırı,aı 

Ankara Helk•vl N•trlr•ll 
Ankara Halkevinin muhtelif şube

leri, kendi Branşlarma kısımlanna ait 
muhtelif neıriyatta bulunmaktadırlar. 
Bu cümleden olmak üzere dil, tarih, 
edebiyat şubesi tarafından; A. Avni 
Ali Candar Beyin "Ankaradan Nevıe· 
bire,, Kerim Ömer'in Beyin"Dozkır hazi
nesi,, İshak Rafet Beyin "Karaca Oğ
lan,, isimleri altmda büyük kıt' ada ve 
köycüler şubesi tarafından Kerim 0-
mer Beyin "İnkılap Bilgisi,, Ekrem 
R şit Beyin '•Sütçülük,, , M. Cemal 
Beyin "Hayvan Yemleri,, ve '·Hayvan 
nasıl beslenir,, , .İsfendiyar Esat Beyin 
"Gubre ve ağaç,, , Celal Daver Beyin 
"Kazanç yolları,, Doktor M. Vamık 
Beyin ' f ohumluk,, isimleri albnda kü
çük eserleri intişar etmiştir. 

Hollvut - Holivut'un 27 Eylôl 
nüalıuı husuıi bir nüaha olarak biiyük 
kıt'ada çok güzel resimler ile int:itar 
~tir. 

M. Venizeloı Riyaseticümbur Sarayınd 
( 8qtarafa 1 lnol .. yfacta ) 

Aat 9 da Patrikhaneyi ziyaret 
edecek ve 6ğleden aonra da Ya• 
lovaya ıidecektir. 

M. Venizelos dlln kendiaile 
görilfen bir muharririmin ıu 
beyanatta bulunmuşturı 

- "Unutmayınız ki ben hu
auıi surette ıeyahat ediyorum. 
Benim de herkea ıibi biraz 
iatirahat etmeğe hakkım vardır. 

"Ben çok söz söylemekten hor 
lanmam. Fakat maalesef eberi
yetle 16z almak mecburiyetinde 
balandajam meclial meb'UAD 
bundan mtlateanadır. Size 16yli
yecelderimln hep.ıai 18yleclim: 

"Buglln saat 16 da Reilictımlıur 
Hazretleri tarafmdan kabul edi
lecejim. 

"Menim ilerlemif olmamna 
rafmen yann Y alovaya ,Pderek 
bir ıGn kalacajun. " 

"Madam Venizeloa da diba A• 

bah Beyojlunda ufak bir ıezinti
den ıonra otomobille Kapalt
çarııya giderek baza qya 
sabn allDlf ve 6ğleden ıonra ela 
Amerikanın yeni Ankara aefirl 
M. Skiner ile birlikte Boğaziçind• 
mutla bir gezinti yapımtbr. 

Baıvekil ismet Pqa dtln ga
zetecilere demiştir ki: 

" - Doıtum Venizeloala bir 
kere daha g6riişttljllme çok mem
nunum. Misafirimizin bu ziyareti 
tamamile huui malıiyettedir. • 

lf. 
M. V enizeloa dtla oteldea • 

aonra ela aarayclan çıkarken • 
dvarda biriken kalabalık bir 
halk ldltleal tarafından 
uzun alkqlaDIDlfbr. .. 

lapekll l.met Pqa 
aktam Perapalu ot.ıiade miuflr 
M. v• Mm. vemzeıo. ....-
ao ldfiHk bir ziyafet vermiftir. 

··f ·····;·"}"""R'A'D'Y"O"'"'f '';"·+· 
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27 EylOI Çarsamba ) 28 EylOI Par,amba 
l.tanbul - 18 gramofon: Plak Moakon - Hergünkii profram. 

neıriyatı, 19 Cennet H., 19.45 Hazım han VartoYa - 19 Plik, 19.40 kah.,.. 
B T karagöz 20 80 udi Salahattin B uhe . musikisi, 21 orkeatra, BUi 

• • ' ' • m telif, 22.15 orkestranın devamı, 
ve kemani Nubar Ef. refakatile Ha· 28 dans musikili, 23.45 dans prkılallo 
miyet H., 21.30 gramofon: Plak neı- Pette - 20.25 Piyano komeıİ, 
riyatı, 22 Anadolu ajan11, borsa habe- 21 harici siyaset, 21.55 sigan musikili. 
ri, ıaat ayan. 28 •• 20 opera orkestram, 24 Fr. epol9 

Moakova - HergünkO proğram, 
Varıova - 18.20 Solist konseri, 

Madam Korf tarafından taganni, 20.25 
muhtelif, 21 zirai müsahabe, 21.15 Fir
harmonik konser, 28 danı musikisi, 
28.45 dans musikisi. 

Pette - 19.50 Sigan muaikiai, 
21.35 opera orkestrası tarafından kon• 

ser, 23.20 aelli film nakli, 28.45 Trio 
konser. 

Viyana - 19.50 Orkestra koueri, 
( Aloia Paohemeggin eserlerinden ), 
21.80 Torimodan naklen Bellinipin 

"Pırat,, operası. 

Mllho • Torbao • Floransa 
20 Ecnebi liaanile haberler, plak, 

21.SO Bellininin "Pırat,, operuL 
Praı - 20.50 Tiyatro, 22.35 kua

tor takımı konseri, 23,20 Ecnebi lisa
nile haberler. 

dair konferans. 
Viyana - 20 ''Gülünür, yaşanır, 

sevilir,, iımi verilen neşeli Avuatury& 
operetlerinden ıarkılar, (ıenfoııik takı• 
mı refakatile), 21.15 ''musiki öğrenie 
niz,, isimli konferan1, 22.40 senfonik 
konser, 24 dana plakları. 

MllAno • Torlno • Flor .... 
20 Haber, plildar, 20.2G ecnebi 

lilanile haberler, fl haberler, tel_Dlil, 
plak konser. 

Pra• - 20.10 Neteli neıriyat, 11 
aenfoııik konıer, 28 10n haberler, 
28.20 orkea\ra kameri. 

ZArUı - 20.10 ltaıyuı haYa .e 
tarkılan, 21.90 BAi koııeervatuvum
dan naklen komer, 22.40 monolog. 

Roma - 21 Haberler, pllk, BU50 
"Ruy Blaa,, isimli _<>perL 

Blkret - 18 Konser,' 19,20 de• 
mı, 20.20 hafif muıiki, il tagaıml. 
21.25 büyük orkestra koneeri, n.IO 
devamı. 

Laypzi• - 20 Hamburgdan Brahnı
ım eserlerinden konser, 21 ıkeç ( mta-

ZGrih - 20.10 Plak, 20.35 den ıiki refakatile ). 
Brealau - 21.15 Şarkılar, 28.4' ·ye ıaire, 22.10 radyo orkestrası. 

Roma - 21 Haberler plik, Tıbbi 
tavsiyeler. 21.50 ''Fantazi,, isimli pi
yes, 22.20 tagannili konser, 22.00 sen
fonik korıaer, 23.85 danı uıusikisi. 

Bllkret - 20.25 Senfonik konser, 
21 piyano 21.50 Sl)lo fiüt. 

Laypzir - 20 Milli . neıriy~t,. 2~ 
halk konseri, 22 "KonJUnktur,, ısımlı 
bir skeç, 23.15 haberler gece musikisi. 

Brealau - 20 ·'Motörler,, isimli 
milli neşriyat, 21.15 ev musikisi, 21.45 
Göthenin güfteledigi şarkılardan piya
no refakatile taganni, 22.15 "büyük 
tesadüf,, isimli komedi, 2S.4b Parazit
ler ile mücadele çareleri, 23.55 dana 
ve hafif musiki. 

tarihi bahisler, 24 Berlinden nakl .. 
dana musikisi. 

latenllul mahkemel ••Ilı• • 
ıncl hukuk d81ralnden: Tevfik 
Bey tarafından Sirkecide Pariı oteliDM 
mi8afireten mukim ve merhum Şefik 
Efendi kerimesi Emine Bahtiyar h81111S 
aleyhine ikame eylediği 1 Agustos 911 
tanhinde vaki olan talikııı teecili hak-
kındaki davaya mtttedair arzuhal mu
maileyhanm mezkiir adresten çıkıf 
meçhul bir semte gittiği hasebile teblil 
olunmad.ıgı verilen şerhten anlqılmıt 
ve k yfiyetin iliııen tebliğine karar ve
rilmit olduğundan tarihi iliıım feıda
ımdan itibaren on beş gön zarfmô 
oavap liyıhası vermesi dava UIUhal 
makamına kaim olmak üzere ke~ 
ilin olunur. (78lw 

Kocaeli Orman Müdürlüğünden: 
Hendek kazasuıuı Tuzlaburnu devlet :P8DIDdan pyd 

mamul metre-mik'ap hesabile aem ayda 621, 1!16D 3kaJm ve 18, 
494 D 3 mep eşcan beher pyri mamul metre .mk'abı kayama 
121 kurut ve meıenin 391 kul'Uf muhammen bedeli tlzerindeD 
talibine ihale edilmek &zere mllayedeye konulmqtur. Mllzayede ve 
ihale açık attırma uaulile 661 ve 799 numarah kananlann ahklma 
umumiyelİ veçhile 8/101933 tarihine mtiaadif pazar gtlntl 1Ut 15 te 
Kocaeli Viliyetinde mntepldlP Ormaan Satq Komiayon• 
huzurunda icra edileceğindeaı taliplerin . 3000 lira ıenna~ 
vaz'ına maU iktidarlarını aterir Tıcaret Oduı Yeli"" 

kuını ve muhammen bedeld apğa olmamak ıartile vereceil 
bedelin ytlzde 7 ,S nisbetindeki teminab muvakkataamı muhtetl 
teklifnamelerini ihale kanununun oiıuncu maddesi aarahati daireainM 
mezkir saate kadar komiıyona tevdi eylemeleri ve prm.-
ve mukavelename llUl'eti muaddakalarmm Ankarada Orm~ 
itleri Umum M6dGrlliO Ue KotaeU ve ı...'-'. On.-" MI 
retinda ~ illa olunur. ••IC)59.,. 
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Norveçyanın saf, 
halis ve en nefis 1 

Spor Hareketleri 
~~~~~~~~~~~~~ 

Sarı - Kırmızı Kulüp Teşekkül Etti 
Galataaaraylılıır araaıııdakl lhtlllf hal 

edllememlJtlr. Sarı - Kırmıu ku1Ubl1n nıtl· 
eulaleıindon biri tunları a81lemekted:r: 

•- Biz artık bıa mcM' eyi hiçbir su· 
l'Ctlc mDnakavıı •e dedikodu ıahaaına çek· 

ek niyetinde değiliz. Merkez.! umum1 
aıalarıııdan Aziz ve Halft Beyefendllerlo, 
fedoraayon rclal Hamdi Beyin hasır bulun
duğu bir toplanıvta bu mueleahı bUtQn 
tef ruatı ırlSrDılilınUıtür. 

Nlzn'llt yollardan yUrünmek ı&uretlle 
.arı - kırınızı ltu:übün teıekkGlü artık bir 
r .ivaki olmuıtur. Öğrendiğimize göre her 
~.d taraf tıı bu huauata fazla mUnakaıa 
wapmamıyıı ıöz: vcrmltlerdir. 

erkezi U uminin Bir 
eb!lgE 

lıtanbul, 2!1 (A. A.) - Türkiye idman 
Cemiyet eri itt fakınclan: 

Türkiye idman Cemlyeferl ittifakı 
Umumt Relıl Azfı ve llıiccl reiı Halit 
Beyler G latasnray 1 ulübünden bir kııını 
ıu:ının ayrılma11 yüz.ünden de•am eden 
karıılıklı münakaııılar liıerlndo tetk kat 
Japmış, her iki tarafı dlnllyerek her teyden 
evvel TUrk ıporculuğuau mUteess J' eden 
bu hale nihayet verilmeılnl rica etmişler ve 
amumt apor menfaatini, hayati bir z.arurct 
lmadan, mevcut kulüplerin parçalanmasın

da, değil, mahallt ihtiyaç ve lmkAnlara 
r8re ycrlcımcslnde gördUklerlnl iki tarafın 
kartılıklı fedaklrlık yııpmaaını tav.iye d· 

mlşlertıe de tlmdlllk kulüb6n idare şeklinde 
esaslı knnnat fıırklannın me•cudlyeti ıahaf 

mahiyette diğer sebeplerin meydana çılt• 
maaı bug(ln için böyle bir aalaomıya müsait 
lmadığını g6rmüşlcrdlr. 

San - Kırmızı adlı kulObün t~ekklllüne 
rcıtnceı Herhangi bir ccmlyetlıı tetebbüall 
c :niyetler kaounuıı.. tabi ve müsaade 
nrllmeat hUkümete alt blr it olduğunu, 
rıılnız San - Kırmızı kulObOn federe , edil· 
mesl latenll!rae, TUrk sporculuğunun yüllaek 
menfaatleri ittifak nlzamnameıla.lo hükCm
lerl göz ö.ııUnde tutulıırak bir karar verJl-

etl tabii olduğunu ıöylemişlordlr. 
Aya.i çata !tında Galatasaray ıporcu

larının ergeç yine bir kardeş birliği f~lnd 

aal:ııncaldarı llmlt edilmekte olduğunu 

aöylemlılerdlr. 

Fen rbahçe Umumi Katip

liğinden Bir Tebliğ 
latanbnl, 25 ( A. A. ) - Fenerbahçe 

Spor ı<:ulübU UmumT KAtip!lğlndcn : 
Gnlataaarayın uğrRdığı malüm aan 

Yadyet münaubct le baıı ıraı.eteler tara· 
fındıın yapılan naşriyata kulübOmUzUn 1 mi 

de karıthrı'mııktadır. 
fcoerbahçe kumbü hiçbir kulübün 

dahili it erile alAkadar olmamayı ve her 
keae, her tcşekkUllo dostça aıımlmt geçin· 
meyi ıenelerdenberl k ndlıln• bir prensip 
edl .ııulştlr. Efkln umumlxeyl yanlış bir 
a.e nbıı ve dolnyıılle fenerbahçe aleyhine 
acvke matuf olduiunu zannettiğimiz bu nevi 
aeşrlyattan dobyı alenen teuaür beyan 
eyleriz. 

rur Dağcıhk, YUrUyUcülü 
Ve Kış Sporl ra Kulübü 
Alplniımc, yani dağ ıporlannı mcmlcı· 

kctiınbc ilk dcfıı olarak g~tiron bu kulüp 
22 eylQl cuma gtinti s·vrı adaya giderek 
ranın ıarp kayal ... ındıı ilk tecrUbelerlnl 

7epmıt ve bu tecrUbeler, ekıerlyetin bu 
ıporu ilk defa olar k yapmasına rağmen 

a.üyük bir muvaffakiycıtle n ctlceleıımlştir. 
Bu kulüp 29 cylQl cuma giinü huıuai 

otörle Anadolu f11nerine &"ldec"k ve ora
dan Rlvaya kadar bir de yllrü7llt yapa
eaktır. 

Terfi müsabakaları Başladı 
l tanbul, 26 ( A.A. ) - İstanbul 

Futbol heyetinden tebliğ edilmi9tir: 
29/9/933 cum günü Kadıköy F e

erbahçe stadmdll. Anadolu - Beykoz 
aaat 14 hakem Adil Giray Bey terfi 

açıdır. 

Balkan Oyunları 
Ve Atletlerimiz 

İstanbul, 26 (A.A.) - Atletizm fe
derasyonu reısı Burhanettin Bey 
Tiirk atletlerinin vaziyeti ha1'kında 

Anadolu Ajansına şu beyanatta bu
lunmuştur: 

"- Atina oyunlarında bu ı;ene 
alacap mız neticelerin bundan evvel
k 'ere nazaran daha iyi olma ı ıçııı 
icap c~en bütün şanalan topladık. 
Bu mey;md Pariste bulunup Franı;ız 
milli takımına girecek kadar terakki 
cd n cı Veysinin bile gelmesini 
temin tik. 

Ş.mc ye kadar Türk atletizm ka
filesi bu kadar kalabalık ta olmadı. 
Bundan evvelki oyunlara en fıı.ıln 
IS kişi ile i,tirnk etmiştik. Bu sefer 

20 a !etimiz Atinn oyunlarına iiriyor. 
Bu aen• ırcçen aenelcre naza-

1 

ran bir çok müsabakalara ittirak 
ediyoruz ve birçoklanna daha fazla 
ümitle giriyoruz. Bu ı;enekl rekorla
rımız geçen seneye nazaran daha 
iyidir. Bu rekorlan egale edersek 
tahminin fevkinde muvaffak oluruz. 

Manialı koşular, uzun atlamalar 
bu meyandadır. Şimdiden ıizcı rakam 
tesbit etmiye imkan yoktur. Yalnız 
bütün gayretimizi şu noktada topla
dık. 

Bir puvan kazanmak için bile en 
çetin mücadeleyi yapacağız. Geçen 
seneler yalnız en iyi derece alacağı
mız numaraları düşünüyorduk. Bu 
sene hepsinde bir tutmayı istiyoruz. 

Tek koşulerdan ııonra yapılan 
bayrak yarı lanna yorgun adam sok-
mamak için kadroyu geniş tuttuk iki 
milletin değilse bile bir balkan 
milletinin üstüne geçmeği kuvvetle 
umuyoruz. 

Güreşçi erim·z 
i ·ti er 

İstanbul 26 ( A.A.) - Ortn Av
rupada bir turna yapmak üzere mu
kavele imza eden güreşçilerimiz bu 
günkü konvansiyonelle Peşte'ye ha
reket etmişlerdir. Bu güreşçilerimiz 
evvelce burada karşılaştığımız Vaşu

taş güreşçi erile müsabaka yapacak
lar, orndnn Viyana ve Prag'a gide
ceklerdir. 

Giden ııporcular tunlardır: 
En ağır Melınıet, 87 kilo Mustafa, 

79 kilo Ahmet, 72 kilo Saim, Hüseyin, 
66 kilo kilo Yusuf Aslan, İsmail, 61 
kilo Yaşar, 56 kilo Küçük Mustafa. 

Kafıle güreı federasyonundan Sa
dullah Beyin riynseti alhndndır. An
trenör Her Petcr de kafileye refakat 
etmektedir. 

1 tanbu ~utbol hey tlnd n: 
~!l-9-1933 Cunın günii Kndılö) Fe

ucrbnhçe stadında Anadolu - llaykoz 
saat 14 Hakem .\dil Gıray B. Terfi 
maçıdır. 

eeşlkl ' lcr dalreslnd n: 

1\ıv trt Haımnhı lstanbul defterdarlıgı
mn şayion muta arı ıf oldu klan Ortnköy

de Portakaloglu yokuşunda e ld 39 ve 
yeni 87 .. ·o. lı birinci katta. malta taşlı 

avlu üzerine dört oda ve ikinci kotta 
büyük ve .-:ofa üzerine iki oJa ve bir 

helii ve oşagı kotta nyrıca bir hela ve 
terkos su~ u ile ve bir miktar bahçeyi 
havi muhtacı tamir hanenin tnksimi 

kabil olmadıgındau satılmak suretile .. 
uyuunun izalesi karargir olduğundan 

bir ay müddetle !konulan müzayede ne
tioesinde mezkur hanr) e 1000 limdan 

fazlasına talip whur etmediırinden ve 

tekrar 15 gün müddetle açık arttırmaya 

konulmuştür. 'J'elliiliye ve ihale pul re

simleri milşte:i ine ait ohnak üzere 

talip olanların muhammen kıymeti olun 

2 00 liranın yüzde yedi buçuğu nisbe

tinde pey akçelerile beraber 12· ıo.fliJ3 

tarihine tesadüf eden Perşembe günü 

ant 14 den 16 ya kadar Be ikta,, icra 

dairesinin 933-1160 1\o, h dosyasına 

müracaat eylemeleri n mezkur gayn

menkul iızeriode masraf ve faize dair 

olaıı iddialarını evraln müshitelerile be

raber derhal bildirmeleri aksi taktirde 
paylaşmaılan hnrit; kalacakları ilôn 

oluııur. (7805) 

latanbul be•Jnct icra m mur
ıuoundan: ~ltılıcuz ve furnlıtu mu· 
kıırrcr bir adet 1ıu tuhımba;;ı 3-10·H33 
t rilıinı> oıüımdif Salı gıınü ı.ant 16 dan 
it bnren lstanbuldn \hırkapıdıı doğra
macı fabrikasında bilmtiznyede sutıla
(·ugı illin olunur. 

Biı ·kİ\ i en ou met utla mükt nıowlen 
o~retir. :ııtııalliın \C ruakn tar ~eti:. 
tirir. 1 tipluruuları manriftco mii ad
rlnktır. ~n1ıktteılık, YllJıına r,·i,ek ve 
boya den•l(•ıi de vnr<lır. 1\ u~ ıt bu~ · 
lamı~tır. ıfoyri miı;ıliuıler tle alınır. 

Ak•retter 64 

v 

SON POSTA 
lst.nbul 

BORSASI 
26 -9-1933 

Paralar ( Satıı ) 
turuı 

r rıterlla 
J dolar 

:IO fr. Fraaııı 
10 l!ret 
!O fr. Belçika 
10 dralıml 
10 fr. lulvr• 
lO in 

J florin 

G52.,00 
135,00 
170,00 
225,00 
IJS.00 
24,sfJ 

626,
:15,50 
!il>,-

ro kuron 
1 t!lln AVU9. 
1 puetoı 
l Mark 
J dott 
ı Peng3 

20 ley 
20 c:llnRr 

1 Çcrt'onop 

Çekler 

turu 

122,-
25,50 
ıs,oo 
ıo,o:ı 

24,0l> 
30,-
23,00 
Cı7,-

-.-
Londra 653,50 ı Prııg 151925 
tl.,. - rork C,724'l Vfy1nı 4,33 
Parla 17,06 Madr t 5,66 
Mllano 8,975 Beril ı 1,9785 
BrUlıael 11,385 \'arıon 4,1975 
Atına 81,70 Pcoto 3,7825 
Ceno'fn 2,43815 BOl<re, 79,0525 
Eiof1a 65,815 Be!grat 34,6475 
Am•t•rdam 1,17 Mouou 1094,75 

Hl Sen ileri 
J ,ı r'l 

lı Bank.(Nama} 9,!iO Anado'u '• IOOV. 4;ı, 5 
(Hllmllo) 0,5:1 Şerk D. Y. 0 46, JJ 

: (MUoH •) 102,- la•. Tramv.11 48,5J 
Oımanlı Uıın <. ~5,- OskOdar •.ı 
ile tn'k ~ 11,95 

trketl Unyrlyo 15,00 'l crkoıı 
ıı,no 

27,5J 

27.-Haılv *0,35 Hııvagaal 
Anadolu ••llOV. •21, ·~ ".,Jefo ı 

• •.-t.O l'. • '-4,89 Boıno.ı 1 
12,2 ı 
'-4>,2~ 

E•ham ve T ahvllat 
Ura -191'3 lkramtyell D!'i ,00 

fatlkraıı 

fıt'kraıı Dahili m,75 
JJUJUbU Mu. ~.75 
bald•• tortlp 1 10, O 

• • n ıo.oo 
BORSA 

Tahvil t • 
Ura 

TUrk altını 

Lı,. . 
il22,00 

10,25 
8,43 
ıo.~ 

fr. • 
11e • 

ll•cıldl1e 37,•IO 
bank ot (Oa. B.) :.!49 

Kalın betlblr.lk altın 

\ (.\laıh .. rlyotı 46,"5 
\h&bJ •6,25 
\hıuullı ;.6,25 

ReJI 
Tramt'ay 
Rı!ıtım 

Oaı-n.taı ... 
'rene-= 
E.lcktrl ... 

HARiCi 
eakOk t 

• 

1.lra -3,2il 
4,97 

23,00 
170,-
27,4.J -.-

J.tra 

ıRetatı 48,•liJ 
(Vahltı ~6,,J 

Jnu betlblrllls al an 

(CUnıhurıycıı .. 5,0J 
lHaıuır a .. ua..ı o12,JJ 

\Rooat • •71JJ 

\ \la .. ıtı • 4& O 
'IW.ır Kr.t·o. Jı;BIJ J57,!ı{I 

• • • ıWJ 8~.t\I 
• • 11111 5,,,;,o 

\•) \' ıldız ıı.ırotlllor bugUn muanıulo 
rtirnıeml;tır. 

·······················-·----... -........................ . 
K dm v rkoklere 

mahQus 

Ç 1 ve D iş 
mektebi 

Müessis ve müdiri: 

KliO MAVROMATi -~,__ 
1. Napolitano mek

tebinden ve Paris 
ııkademiııinden mezun 
aynca şeref diploma ı 

ve iki altın madalya
yı haizdir. Tedris 
müddeti üç ay olup 
bu sene lstaobuiumu· 
za bizzat getirdiği iki 
yepyeni metot ile 2 
Teşrinievveldcn itiba
ren tedrisata başlıyor. 

Ders günleri: Hanımlara pazartesi, 
salı, çarşamb . perşembe, erkeklere -
cumartesi, pazar günleri. K yıt için 
sabahlan 9 - 12, 1 - 5, fazla tafsilat 
için: Beyoğlu Faikpaşa sokak 90 No. 
Fazilet apa.rtımanı No. 6 ya üracaat 
edilme i. ( 780i ) 

han 
Galatnda Şahkulu mahallesin

de istiklal caddesinde 426/3 nu
maralı dükkan ile 426/l numa· 
rala hane topçubaşı Ali Ağa vak
fından baliida muharrer emlak 
kiraya verileceğinden 20 gün 
müddetle müzayedeye vazedil· 
miştir. 

Talip olanlar % 7 ,5 teminatı 
muvakkatelere her gün Emin
önünde 9 numaralı Hüsnü Hay· 
dar Bey eczanesinde mütevelli 
kaymakamına ve yevmi ihale olan 
18 Teşrinievvel 933 çarşamba 
günii saat 14 e kadar da lstan
bul Evkaf Müdüriyetinde encü
men idaresine müracaatlan. "5184" 

lstanbul 

EC 
EPO 

Türk 
Anonim Şirketinden: 

Elektrik Şirketi, kofreden itibaren iç tesisabn mal sahipleri 
ve kiracılar tarafından yaphrılıp muhafaza edilmesi icap ettiğini 
ve kendilerinin bundan tamamile mes'ut olduğunu muhterem 
müşterilerine hahrlatır. 

Tesisatın yapılması yahut gözeflmesi gibi bozukluk yahut kaza 
vukuunda, Muhterem müşteriler, yalnız ruhsatlı olmak şartile, iste; 
dikleri tesisat müteahhidine müracnat etmelidir. Halbuki kendisine 

ait olmadığı halde şildiyetler için ekseriya Elektrik Şirketine mü· 
racaat edilmektedir ve bu işle uğı·aşan memurların hüsnü niyetire 
rağmen meseleye vaktinde bir netice vermek kabil olamıyor. 

lstanbul Belediyesinden: Bilumum motörlü kara nakil vasıtala· 
rmın daima bulundurulacağı garaj, hususi ver veya takse mahalle· 
rinin tesbitine dair Daimi Encümence Belediye zabıtası talimatna· 
mesinin 146 ıncı maddesinin 2 inci fıkrasına eklenen fıkra ynen 
aşağıya yazılmıştır. 

Fıkra: Hususi takse, kamyon, kamyonet ve motosikletler için 
plaka alınmak üzere müracaat eden alakadar ı.at, plakasını alacağı 
nakil vasıtasının bulunacağı mahalli Emniyet altıncı Ş. MüdUrlüğüne 
tesbit ettirilecek, bu mahal değiştirildiği takdirde yine aynı daire· 

ye haber verilecektir. Garaj sahibi veya müdürleri dahi gece ve 
gündilz Garajlarında velev bir gece olsun gelip kalan hususi, tak
se veya kamyon ve kamyonet ve motosikletlerin plaka numaralan· 

nı ve işbu vesaiti garajlarına getirip teslim edenlerin isimlerile sicil 
numaralarını ve garajı terk eden vesaitin girip çıkhğı tarihleri gös
terir nümunesine tevfikan her hafta bir beyanname tanzim ve al
tını mühürleyip Emniyet altıncı Ş. Müdürlüğüne teslime mecbur- • 
darlar. " 5202 ,, 

lf -tc 
Temizlik işleri için lüzumu olan 350 adet belleme, 10 balta, 

200 yular ve sap, 600 gebre, 250 kürek, 100 beyaz keçe, 100 
kantarma, 10 badana fırçası, 50 çinko kova, 1000 kaşağı, 100 
akzma, 100 kazma sapı, 500 faraş ve sap, 250 yem torbası, 100 
kaltak ağacı, 1 dişli kerpeten, 1 keski, 1 çekiç, 500 kilo sapunlu 
kösele, 100 şaplı kösele, 50 keçe kılı, 200 vakete, 50 çeki baladı, 
6 balmumu, 500 araba yağı, 8 urgan, 500 asitfinik, 80,000 adet 
mıh, 1000 kilo tuz kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Ta]ip 
olanlar şartname almak üzere Levazım Müdürlüğüne müracaat et· 
meli, münakasaya girmek için de 313 liralık teminat makbuz veya 
mektubu ile teklif mektuplarını 28 • 9 933 perşembe günü saat on 
beşe kadar Daimi Encümene vermelidirler. { 4722 ) 

İnhisarlar Umum Müd .. rlüğünden: 
Matbu bez etiket imali için paz.arlıkla " 25000 ,, metre Ame· 

rikan bezi satın alınacaktır. Taliplerin nümune ve artnameyi gör
dükten sonra pazarlığa i tirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını 
hamilen 11/10/933 Çarşamba öUnil saat 15 te Galatada Alım ve 
Sabm komisyonun müracaatları. "5180,, 
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ç·· ki: 

• KU FABRi ALARI 
MAMULA Ti 

satılıyor. ~ (7713) 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

1 - Enstitü için satın alınacak 700 - 900 ton yerli kok kö
mürü kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

2 - İhale 12/T eşrinievvel/933 Perıembe günü saat 15 on 
beşte Enstitüde icra edilecektir. 

3 - Talipler şartname sureti musaddakalarım her vakit 
Rektörlük Muhasebesinden alabilirler. 

4 - Talipler hangi müessese sahibi veya vekili oldaklanm 

SON POSTA 

• 

1 

iŞTE 
MiSALi! 

RAOYOLiN 18 diploma 
ve 42 atım madalyayı 
boşuna almamış, bunları 
nefis, temiz, sıhhi, taze, 
fennf olduğu 
için kazan-

mıştır. 

ispat edecek vesikayı ve l)-o 7 ,S muvakkat teminatlarını teklif 
mektuplarile birlikte ihale saatinden e-.vel komisyona getirmeleri. "5064n \.~------·-----" 

• 
n İsar ar Umum Müdürı··ğünden: 

Pazarlıkla beher çilesi 200 gram sıkletinde olmak üzere «200» 
kilo yerli malı iplik satın alınacaktır. 

Taliplerin nümuneyi gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek 
üzere 9/10/933 pazartesi günü saat 15 te Galata'da Alım Satım 

• Komisyonuna müracaatları. (5139) 

y a 

L p 
,, musiki mecmuasının 

11 inci sayısında tafsilat vardır. 
~iliCl::;:.::::::;:=::~=:!!iE!::i> ( 4576) <mml' 

----------------··----------------

Eylül 27 

~ .. 
stanbul Universitesi Mü-

a n: 
lstanbul Üniversitesi binası arkasında bulunan harap ve enkaz 

halindeki mutfak, çamaşırhane, ahır ve saire müştemilatlarının ve 
sair teferruabnın mevcut şartname ve krokisi mucibince kaimen 
hedmi ve enkazının satılması aleni müzayed~ye konulmuştur. Talip
lerin mezkur mahalli görmek için Üniversite Dahiliye müdüriyetine 
ve şartnameyi okumak için de komisyon kitabetine her gün öğleden 
sonra müracaatları ve ihale günü olan 27 Eylül 933 Çarşamba gü
nü saat onbeşte muhammen kıymetinin % 7,5 teminatı muvakka
telerile beraber Üniversite mübayaat komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. ··463811 

Lüleburgaz Belediye Riyasetinden: 
24 Eylül 933 tarihinde ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile 

münakasaya konulan Lüleburgaz elektrik tesisatının inşasına talip 
zuhur etmediğinden 4 Teşrinievvel 933 çarçamba günü saat on 
altıda ihale edilmek üzere ihalenin on gün müddetle temdit edildiği 
ilan olunur. 115182,, 

~ Teftv~~:.:.:~•rl BiÇKI VE DİKİŞ M EKTEBI 
( 

Sergi umuma açıktır. Talebe kaydına başlanmıştır. Mezunlar::) saj 
gfümeden mektep ve atelye açarlar. 

_____ .. Çemberlll••· Telefon: 22994 41-----

Akay İşletmesi Müdürlüğünden: 
Akay hatları yeni Seyrisefer tarifesi 28/Eylul/933 perşenbe 

gününden tatbika başlanacaktır. 
Tarifeler İskelelere asılmıştır. Cep tarifelerinin de gişelerde 3 

kuruşa satılmakta olduğu Muhterem ahaliye ilan olunur. "5178,, 

İnhisarlar Umum Miidürlüğünden: 
Cibali Fabrikası ihtiyacı için pazarlıkla 1130,, kalem eczayi 

tıbbiye salın alınacaktır. Taliplerin listeleri gördükten sonra pazar
lığa iştirak etmek üzere % 7,5 teminatlarını hamilen 11/10/933 
çarşamba günü saat 14 te Galata'da Alım, Sabm Komisyonuna 
müracaatları. 115116,. 

or 

Deniz Yollan işletmesi 
ACENTALARI: 

Karnköy - Köprübaşı Tel. 42862 
Sirkeci Mühiirdar 7,ade hat& 

Telefon: 22740 

Bu kur' adan itibaren mükif at ar bir misli tezyit 

Karadeniz SUr'at Postası 
KARADENiZ vapuru 28 Eylul 
perşembe 18 de Galata rıhtı
mından kalkar. GiDiŞTE: ine
bolu, Samsun, Ordu, Gireıon, 
Trabzon, Rize ve Hopa'ya; 
Dönüşte bunlara ilaveten Pa
zar'a da uğrar. "5199,, ed.lerek senede 10.000 liraya ibliğ edilmiştir 

Bu keşidede 207 kumbara sahibine 
50 O lira mükafat verilecektir. 

Birinci mükô.f at 
ikinci mükô.f at 
10 kişiye ( 100 erden ) 
20 ,, ( 50 şerden ) 

175 ,, ( 10 ardan ) 

Tevzi edilecek ir. 

Lira 

" ,, 
,, 
,, 

Ayvalık aralık postası 
ANTALYA vapuru 28 Eylül 
Perşembe 17 de idare nhtı
mından kalkar. Gidiş ve dö
nfişte Gelibolu, Çanakkale, 
Bozcaada, Küçükkuyu, Altıno
luk, Edremit, Burhaniye ve 
Ayvahğa uğrar. "5198,, 

lzm s r'at po tas 
' SA ARYA vapuru 29 Eylül 

Cuma 14 te Galata rıhtımından 
kalkarak doğru İzmir' e gidecek 
ve dönecektir. "519711 

Biçki Ve Dikiş Mektebi 
'on Fransız usulünde hendese üze

;rine, gayet kolay biçki ve dikiş 
dersleri verilir. Az bilen hanımlar 
3, bilmiyenler 9 ayda hernevi tay
yör tuvalet erkek elbise ve gömlek
leri, beyaz çamaşır biçip dikerler. 
Şahndetnameler Maarifçe tastiklidir. 
Horgün müracaat Ortaköy 18 Aka· 
retler .ı. To 35 Yefso Karaca 

ıt/11 ___ _. izmit ~---·~ 
SIHHAT YURDU 

Sn.bibi : Dr. Opr. 
CELALETTIN ISMAIL 

Adres: İzmit, Demiryolu No. 15:? 
'l'cçhiıat: RÖNTGEN, diathermir, 

,.. Ultraviolet, infraruj (6648) 

Son Posta Matbaası 

Sahibi: Ali Ekrem 

Netriyat Müdürii: Halil Lutfl 


