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Bir Milli Nüfus Siyaseti 
Takibi Arifesindeyiz 

Yeni Kanun Bunu Temin Edecek 

Ankara 4 ( Huauel ) - Dahi· 
llye •eklletl tarafından haıırla• 
nıp geçen ıene bUkiımet tara· 
f1ndan Millet M cliıtne tevdi edl· 
len iıkAo kanun IAyıhaaı, çok 
muhtemeldir ki meclisin son b • 
har içtimaında müzakere mevzu· 
larmdun birini teılcil etsin. Derin 
bir tetkik mahıulU olan bu llyı• 
ha proğramla çala m k için ha· 
atlanmış kıymetli bir projedir. 
Bu projenin kanuniyet keıbetme
al ile Emperiyaliet saltanatın 
mernlekete biraktıfa Hassas mi· 
raılardan bir tanesi daha kö-

· kUaden yıkılmıt olacaktır. Hill-

fetln Osmanlılara intikali, meıhep 
gayret ve muharebeleri, mUılU· 
manlığın ciheti camia yerine geç• 
mesi; lsllınlaşan nüfuı kütlelerini 
ve ahalisi ml\slOman olan mema· 
ilk meftuhayı tllrkln§'e temıile 
mani teşkil ediyordu. 

Kanuni Slileymanın kanunla· 
rlle Türk harama teme11Ul etmi
yen bazı taife ve zllmrelere eakl 
zeamet teşkilatında bazı tAdill•r 
ve muvazaalı ıekiller vllcuda ıe
tlrilerek imtiyazlar tanınıyor, hatta 
bu uutlyazlar aıfret reiılerine, 
beylerine verilmekle· kalmıyarak 

( Dnamı 11 inci aayfada ) . 
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lngiliz Casuslarının 
F a~liyetleri 

Bugün 
10 uncu 

Sayfamızda 

lnglliz casusları ta içimize, 
mahremimize kadar soku· 
larak birçok sırlar1mızı na
sal öğreniyorlar? lstanbulu 
bir hafta içinde feteden ___________ _, 

esrarengiz kadın kimdir ? 
Bu esrarengiz, fakat mUhim teşkilAtan Türkiyedekl 
faaliyetini ve çalışanlarını anlatan yeni tefrikamız 

Bugün 10 uncu Saylada 
~ .. _,. .... ···.:~~· ·: .. :,,. . . ~: ·. .. ·?'· .·. ·) ... • . ·: ~ 

~alatasaray KongresiMü
~akaşalar Arasında Geçti 

Eşref Şefik B. Hakkındaki İhraç 
Kararı Tasdik Edildi 

H Dünkü Galatasarag 

1 t aftalardanberi beklenen Ga· 
a •••ray k · t ti ongreıı nihayet dtın 

I~ 1
rna etti. Dnolcu kongreye 1ıe-

•n er •1' d G Hın • alataaaray kon• 

konıresine gelenler 

F"elerind• olmdiye kadar ıık ıık 
ı~rOlmemlı ıevatla bllba11a Ga· 
lata1aray mektebi talebelerinin çok· 

( Dnamı 9 unOll HJfada ) 

''Gazi 
bimizle 

Hz.ne Bütün Kal-
• 
intizar Ediyoruz.,, 

-----------·-----
Irak Hariciye Nazırının Beyanatı 

Berut, 3 ( Huıuıi) - Buraya 
gelen Irak Hariciye Nasırı AbdUI· 
kadar Reıit Beyle " Son Poıta " 
namına g8rllştUm. Irak Nazırı, 
Türkiye - Irak mllnaıebatı hakkın
da sorduğum mubt lif ıualltıre 
ıu cevapları ııraladı: 

" - Irak ile TUrkiye arasında· 
ki ıiyasl mUnasebet çok doıtane 
ye samimidir. Yakında bir de 
ticaret muahedesi aktedeceğiı. 
iki devletin müşterek hududu 
üzerinde a1aylı vaziyeti çok mU· 

kemmeldlr. Bnynk Relıl Cumhur 
Gazi Hı. nin frak seyabatı hak· 
kandaki haberlere gelince; mal6m· 

dur ki Kıral F eyaal Hs. ıeçea 
aenelerde Gazi Ha. nl Ankara'da 

Gazi H~. son segaluıtları esnasınd~ 
Ada11atlt1 

ziyaret etmlıtl. O zaman Gazi Hz. 
nin de bu ziyareti iade buyura• 
cakları söylenmiıtl. Fak t bu zi· 
yaretin ne vakit vuku bulac S!a 
bonUı malnm değildir. Anca 'c 
şura11 muhakkaktır ki Irak milleti 
Türk milletini necat ve halAaa 
kavuıturan BllyDk Kumandaa 
Gazi Hs. nln te~riflerini bUtuzı 
kalblerile temenni etmektedirler.,, 

Naıır AbdOlkadir Bey Irak 
aıaylılnln dOıınnlOtOnden bahıe
derkeo bilhaHa demiştir ki: 

"-TUrkl1e hnkametintn izhar 
buyurmuı olduğu doıtlulc ve 
samimiyet hlılerl, Irak Hayişlnin 
kuVYet bulmasında bOyUk bir 
Amil olmuıtur." 

Korkunç Bir Cinayet! 
--

Bir Anne ile Kızı Evl~rinde Brovning 
T abancasile Öldürüldü 

lıtanbul pcol!ıl dtıo. korkunç, 
mOthit ve çok feci bir cinayet 
meydana çıkardL Cinayetin tDy• 
ler ürpertici netlceılnl derhal 
haber yerelim: Bir anne Ye bir 
kızdan ibaret lld kanlı 81111.. Fa• 
ciauın eafhalarına bakalacak olur
sa cinayetin ıebebl de ıu olmak 
llzımgellr: Ôlllm ıaatl yaldaıan 
bir verem haataıınan korkunç 
ihtlruı. 

Ölenler 
Bir muharririmiı bu çifte el• 

nayetin bUtlla iç yUzllnO tahkik 
ve tetkik ettL FAcianın kurban
ları Zeliha lımlnde Y•th bir kadın 
ve onun henll• gen9 kın muıaf· 
fer Hanımdır. Ana ve kıı lkiıl 
de bir evin bir odaıında ısldU
rUlmUıtUr. Manzara çok fecidir. 
Lof, karanlık ve harap bir oda .•• 
Kan pıhtıların• bulanmfı iki mU· 
teaffin ceıet! .. 

Yetlldlrekte 
Cinayetin itlcndiğt yer Mah· 

mutpat• civarındaki y eıildirekte 
Sultan mektebi ıokaiında bet 
numaralı eYdir. 

Feci ıekilde öldOrtllen ihtiyar 
anne Ue ıenç kııı bu evde otur
maktadır. Bu evde bunlardan 
baıka bir de Saim lıminde bir 
ıeaç oturmaktadır. Saim Çartı· 
içinde koltukçuluk yapmaktadır. 

Bir Verem Hastası 
Zeliha H namın kızı Muıaff er 

Hanım bundan bir müddet evvel 
Ahmet isminde bir gençle evlen
mlıtir. Bir zam nlar terzilik ve 
ıonra da garıonluk yapan Ahmet 
hastadır. Ahmet hastaneye yatı
rılmıı, ted vi edilmiş, fak t ya• 
ka ını bu mUthlt derdin p nçı· 
ıinden kurtaramamı tar. 

Son günlere kad r b ıtanede 
yatan Abmedin k nın Muzaffer 
hanımla araıı çık bulunmakta· 
dır. Karı Ye koca 6tedenberi kav· 
ı• etmekte, ı•~l ılılllı ıou de-

1 

Cinagetin iılentlill evi hu resimde ,arllgornuaru 
receye Y&rmıı bulunmaktadır. J biri de Ahmedia hutalık tealrlle 
doktorlar birkaı a-Dn enel Ab- faıla ılnlrll olma11cLr. Bu JIP-
medin kurtulamıyacatını, nınmn- rattırJCJ hayattan kurtulmak iıte-
nUn çok yakın oldutunu ıöyle- yen Muzaffer mahkemeye mil· 
miıler ve bu ı&z Ahmedin lcula· racaat ederek koca11 Ahmet aley-
tına kadar gitmlttir. bine talik daYası açmııtır. Fa-

TalAk Davası kat Muzaffer, bu danya rajmen 
Karı ve koca arHındakl kaw·· yine ıık ıık hastaneye otramakta 

a-anm en mllhim Hbeplerinden (Dnamı 8 inci aayf ada ) 

1 Anlayışa -Göre.. 1 -------------: 
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-Ben ıaua anlatırım ama •• ne çar• ki lerkl leılihatılaraftarııımt. 
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Halkın Sesi J 
· Sermaye Sahipleri 

Günün Tarihi 

Dörtyo Portakal .. 
ları Pahalı Mı ? 

Ne Yap alıdır ? 
DllnkO •Son Poeta• da f&yauı 

dikkat blr luber urdı : Sorma) e 
tabipleri eT ·elce p ralannı 
&parLımaalara kalbede•ken ıtmdl 
apartuuaa Jralıuının ucuzlaması 

7üıilııd•n esham n tahvi'fi.t 
alınaktadı:-lar. liu husu ta tomas 
etti,l;.mb klma Jtrden ıu fikri 
aııı,~ ı 

mu .B. (ll''kfye memurlanııdaıı) 
- Bir •oıale!.cctle lktıandl faa

liyet • rıaaru · a iılemcıllıı müm. 
kGndür. Fakat b:zd b.ızı a rmayo 
• bipleri f1 bilmedlklerl iç'n parala• 
ıanı ı nel..rc~ taşıı, toprağa kalbel· 
mfıler, muteıııadiyon aparhman yap
hrm11!ıırdır- Luııun neticesi o!arak 
apartıman kiraları mftthi~ bir ıcldlde 
aukut etti. Ben paralarını az bir 
f lz u runa sabit tutanların vaz:yel-
1 rıne ıuem. k•t n ımına acıyorum. 

Ndiı B. (htih Cuıaw ba) 
- Parayı para retlrir. Fakat 

m dcuf bizim but zenginlerimiz 
p ralarıaı küfl çıkınJar lçind •ak-
lıyorlar. Bundan ne kcndıleri 

ile el memleket latifado 
ediyor· Holbukl ltf• doğruıu 
bu milyonlan l~letmek, bu ıaayed 
m lekett italıli telulk ıinhı önil
ne i'eçmehtir. Beıı •partıman lntaa
tının alcyhlndeyiın. Ç~nkil lıtanbul-
da emlAlc klymetleri gün geçtikçe 
ti ~üyor n düıecekfü. Z nı.nlerimiz 
hem kendll•rlne ve hem de emle• 
kotu faydalı olmak i&tiyorlarea lktı• 
eodi teıcbbüılere giriımelldirl•r. .. 

lı!ohmot Ef. (Unkapanıuda ınaf) 
- Ben elJmdeki ç buçuk kurut 

Hrmayoyl lıletmek ıuretile hamdol
aun •kınek paramı çıkarhyOt'um. f,. 
lcmlyen paradan bayır yoktur. Ne 
fıe Son Poıtada okudum. Apartı
man modHı arlık .-eçmif. Zenginle
r benden na1ihat olıun. P•ralarını 
apart.maıaa detil, fabrika! ra ya• 
tJrcınlar. 

fen Soyucu 
Eski Bir Hırsız Mezarlık

lar Musall t Olmuş! 
Poliıl r m zarlıklard hırsızlık 

y p n Ahmet iımind bir abı· 
kah yakalamışlardır. Bu adaaı bu
g • dar birk ç d fa hırsızlık 
dir linden y kalanmı~br. Ahmet 
ovv iki gUn ele Haaköyd çıkaal o 
taraflarındaki Kamanto mez rlı-

nda dola ırken ele g çmi tir. 
Yapılan tahkikata göre, bu a. · a 
2tzllc K m nto m zarhğına ııir
aıfc, mezarları t kor t kor dola-
t rak bir çoğunu11 bakırd n lıim 
le l rını ç lıııı, Y b zı mum• 

ı da eşeledi t D ıoıır ıa u 
ya b lam br .. Bu u- da .. 

rlıkt D bir damın ç kıp ko 
k0ta kaçtığını iÖrenlc.r, bu o r4-
ron~ gölğenin arkası:nd D yc
tiımifl•r o yakalara ılard r. 

Poıi teslim olunan Ah nedin 
fü:.crhıd 80 okk ağ rl i·n a 
b k r l vha bulunmuı ve endiiıi 
d( aclliyeyo teıılim edilOÜitir. Ah
m .Jdin daha başka mezarlık) rd 
h•r ıı.lık yapıp y pmadıj'ı tahkik 
edil dir. 

A 

a ar 
imdiye Kadar Birçok Kimseler Ya
ka arak a ke e e V erild.ler 

fstanbul zabıtası eroin, kokain Ye Hrar gibi 
muzır uyu,turucn maddelere karıı açtığı tiddetll 
milcadeleden b •ş'c kanunun tqınma mı yaaak 
ettiği ıilQhLır t .,ıy nları da ar yıp bulmakta, 
bunları mahkemeye vermektedir. Ceza kanunu 
mucibinca müsa~deaiz eifAh ta ımak ltı aya kadar 

den fazla i. imse Uzerinde mfb adesiz ıUAh bulun
mu , bunlar hakkında takibat yapılmııtır. 

Evvelki gOn de bu cümleden olarak Ü&kUdar 
dh tinde bu ıekilde tah rriyat yapılmııtır. Üsküdar 
merkezi memurları evvelki ak am bir kısım kah
veleri ana zın dolaımışlar, araştırma yapm t r Ye 

h pis ceza ını mü telzimdir. Polisler lstanbuiun 
muhtelif mıntak lorında ıık sık Upbell yerleri 
araibrmakta, gizli · i~Ah t ııyanları bulup mahke
meye vermektedir. Bu ... Uoe kad r EminönU, Beyoğlu, 
Unkap nı, Fatih, G lata vesair mıntakalardaki 
kahveler diğer toplantı yerleri araıhrılm~, yUz-

b 111 kima lerin Dzerlerinde çcıit çeşit ıilAh bulmı
mu tur. Bu arada bazı kima lerin üzerlerind ka
ma, aaldırmn, tabanca ve aire ç kmıı, bunlar mll
aadcre edilerek a.ahipleri hakkında xabıt varakaa 
tutulmuştur. Bunlar birkaç giln içinde mahkem•J• 
verile«ktir. 

Petro 
Müreftedeki Petrol Mem
baları işletilecek Mi? 

iki ı ne evvel "TOrkiı Am -
rikan petrolyum"iıminde bir şir· 
ket tarafından Mlircfte havnli· 
ıinde petrol çıkarmak için teşch· 
bilsat girifilmif, makineler gctir
tilmiı, tesisat yapılmı~tı. Fakat 

o zam olar bazı pürüzlü m se'c
ler çıkmı , bu tetebbUı yarıd 
kalmıştı. Şimdi öğrendiğimize gö· 
re, Müreftc retrollarmı ç karmak 

için şehrimizde bir şirket tec ns 
etmek O:ıeredir. Bu tirket birkaç 

sermayedardan mUr kkep olacak 
Ye bir bankanın i tiraki d 
lemin edilecektir. Sirket henüz 

kurulmuı olmam ki beraber ser• 
m yedarl r arasında bu husu.st 
mllı kerat cereyan etmektedir. 

At azarı 
Üsküdardaki azar Ba ka 

Yere Kaldırılacak 

Haber aldığı;;;; göre Üskfi. 
dar Kaymık mlığı oradaki t
paz rının aziyetini rnahzurlu 
bulmuş, p z rın başk yere k l· 
dınlm ı için tetkikat yapmıy 
ba lamıştır. Pazar günleri hayvan
ların müteaffin gübre kokuları 
ytlı.llnden civar h Ikın çok kıntı 
çekmesi, eaascn pazarın tanı 

m h le ara.aında olma ı Üsküdar 
Kaymıkamlığının nazan dikkatini 
cclbetruişlir. Milaait bir yer bu
lunduğu takdird<' atpazarı derhal 
bu yere kalclır acakttr. 

lstenoğrafı Kursu 

llskambil Yüzün
den Bir Kavga 

Evvelki ~lln Haliç Fenerinde 
bir i kambil oyunu yfiziloden 
mlithiş bir kavga olmuş, iki ah
bap biribirle~ini adamakıllı döv- J 
mUşlcrdir. Oğrcndiğimize göre ı 

hadise fU ckilde cereyan etmiştir. 
Bedro va Yani iki eski arka· 

daşt.r. B()t vakitlerinde ekscri-
y tlc karşı karş ya geçerek is
kambil oynuyorlar. İki ahbap 
evvelki gün de Fenerdeki Kıl· 
burnu ~ zinosuna gimişler, hemen 
isk mbil cyununa başlamışlardır. 
Oyunun hararetli bir a·r ıında 
Bcdro birdenbire kızmı, Ye ar
kadaşına ağır bir söz ıarfetmiştir. 
Bedro'oun hiddetine sebep, Ya .. 
nınuı y nlışl ki yerde kapalı 
duran bir kağıdı açıp bakması
dır. Arkada ınm sarfettiği ağır 
ıözün altmda kaim k ist miyen 
Yani'de daha ağ r bir k'"fürle 
mukabele ctrui va t bii iş çığ· 

ıralı 
Nazım Bey Avukatlık Stajı 

Yapmaya Başladı 

Kendisini Şiir kıralı fl4n eden 
Filorina'ı Naınn Heyin avukatlık 
stajı görmek için Adliye Veka-
letine müracaat ettiği yazılmııtı. 
Vekttlct c ki bir hukuk mezuoo 
olan N zım Beyin ve ikalannı 
tetkik etmiı Ye avukatlık stajı 
yapmak için lAzım gelen tartları 
haiz olduğunu teıbit ctm~ir. 
Filcrinalı Nazım B. iki sene ka· 
d r avukatlık stajı görecektir. 

N zım B. bir h ft danberl 
O kUdar hukuk mahkemesmde 
avukat] k ıtajına bqlamıfbr. 
Naz.ım B. diyor ki: 

- .. Arbk şiir vo ed biyatın 
ta arşına çıktım. KıraJI .k tacını 
giydim. Şiir beni tehyiç etme
miyo başladı. Şimdi de v:ukatlık 
tacını almak iıtiyorum." 

Filim Deposu r ndan çıkm·ştır. Bundan ıcnra 
iki eski hbap biribirlerine bir 
hayli küffir snvurmıışlar ve biraz 
sonra da el peşrevine başlamış· 
lardır. Bu uretlo biribMerine 
bir hayli yumruk ve tokat csavur-

Fatih I\'iedresesinde Ya
kında Tamirata Başlanacak 

mu lar:, neticede ikisi d fen 
halde dayak yemiştir. HAditıed n 
haberdar edilen polisler yetişerek 
kavganın dab fena bir şekle 
ink lap etmesinin önUne geçmiş· 
ler ve iki arkada ı nyırarak btl· 
dise hakkında bir zabıt .ıraka11 
tutmuşlardır. 

(! 

Dağda Başla ı 
ağda s· 

- M -

Es iden n 
lerdi, bugün stl a
verl r ? Eski aşkl 
bugünl U evda idi 
aırasınd i uçurumu 
anlatan nefis, f k t 
kiiçük bir roman 

Yazan: M. T. 

Evvelki ıene içinde Ar py n 
hanında vukua gel n filim yangını 
faciasından ıonra belediye, Fatih 
medreselerinden birini filim de
posu yapmıya karar vermi ti. 
Fakat bu medrese oldukça ta· 
mire muhtaç görllldUğ için, 
belediye teıehbllsatta buluna· 
cakb. 

Yapıl n bir mllr caat üzerine 
belediye bu medreaeyi önUmO:r:· 
deki ay içind tamir ettirmeye 
başlayacak v~ biltUo ıinenıa filim
i ri burada hıfzedilecektir. 

Sandalya Çalmış 
D rü:fünund bir mfiddet evvel 

aç.alan latcnotrafi kurau bitml.ttır. 
Kursa dcYam edenlerin nazari im· 
tibanlım bu ayın on iki inde J•p•· 
ıacakbr. \-.. _____________ ,,,. 

Sabıkalı Salih, evvelki gOn 
çakmakcılarda kUçük yeni banda 
rıandslyacı Hürmftdln aand lyuım 
çalarak awşurken yakalanmıştır. 

Gaııetelerden biri birkaç aün 
eYYel portakal mesclealnd n b hae
dvken D8rtyol portakalJaımın latan• 
bulda pahalı olduğunu ya:r.ıyordu. 

KaburnııHar C mıyeti bu newriya
bn yaalıt taroflan olc!upnu ileri 
•Grerek meıselcyi fU tekilde tn' zih 
etmektedir. 

Dör17olda portaka 'ın 1000 adedi 
8 liraya ağaçta lanar. 1000 adet por• 
takaldan vasati 100 adet ıakarta 
çıkar Y 36 hk tabir edilen porta• 
kaldan 1000 adette değil, 10000 adet 
l~lndon ancak bir pak t çıkar. 

NaTlun meseles'n gelince; devlet 
demiryolları bir vagon 100 lira de
ı·ı, 300 llrn alır. V pur lae bir n· 
~onluk nlı 80-90 liraya taşar. 

o auct nin yazdığ-a &'ibl de'flet 
demiryollan bir agondıan 100 lira. 
Yapurda 120 l ra lr.a, benle 2 günde 
Yapurla 8 günd gelen m 11 r lçio 
tüccuuı bangiıini tercih etmesi 
icap edece ·nı okuyucuların takdirin• 
luk ed'yoruz. 

1000 adet portakala yapılan mu• 
rafa ayrıca anediyoruz. 

Partak 1 bedeli 1000 det için 
800, pııket y pmak için kere te 
bedeli 157, maballlnde amele, snndılc 
lnıaliyeri, ardiye vea lre bedeli 100, 
oktruva, komıiyon ve hamaliye 25, 
npur n iunu 10 kuruo ki yekGn 
IOO'l kuruı eder. 

Buraya srcl n mallann 100 adetlik 
bir paketi 150 karasa satılmakta 
oldutund•n portakalın tanesi 60 
paradır. Serm ycıi ı.. 50 paraya 
)'almadır. Gerçi 36 hk we 64 lük t bir 
edlien portakalların paketi 300 
kurut blmakta ie d .. bir ron 
portakal lçind• bunlardaa Hami 10 
1andık frkarlri bundan portakal 
bapaa 5 p ra bile fark sam olmaı. 

lsviçre Sefiri 
lniçre elçiıi M. Henrl Martı• 

muunlyetJe memleketin gitmittir. 

Kahraman 
DarOlbcd yi geçen aene Faruk 

Nafiz Bcy:n " Akın ,, iıfınll manzu .. 
piyesini tem il tmişti. Şairin " Kah· 
raman ,, dlı monzum piyesi de bu 
mDdd ttenberl Darülbedayi e::n'at• 
kirlan tarafından prov edil meltt • 
dlr. Bu .ene temall olunııca tır. 

Tütü 
Satışları 

Son ayl r anrfında mem1eltelimiı· 
de tiltlln utışı iyi ş rtlu o.tında 
eerey n tmlştlr. 

KAnunusaninln ikinci on beş ga. 
nO urfında, İzmir yerli tnccu •• 
ecnebi kumpanyalara fi ti kilo ba• 
ıma 45 kuruşa kadar olmak (ben 
3 bin kilo, Ad g· do de 50 kuruşa 
kadar 8 bin, Tirede 50 kuruşa kadaı 
93 bin, Scferlhicardtl 50 kuruşa k • 
dar S bin, Karaburuoda 50 kuru a 
kadar 44 bin, Bergama :la 35 kuruıa 
kadar 7 bin, Dlkilid 50 kuruşıı ka• 
dar 5 bin kilo tilUin tdmışhr. 

Samsunda, Tat ova ve Baf a ha.• 
nlinnde ecnebi ihracat tliccarlarr 
kilosu 40 kurup adar olmak üzere 
epeyce tntiln almıflardır. 

1 
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- Hatan Bey, dokuz ıubatta 
J•pı' cak r UzelJik mlıtabalca-
atacL ... 

- Evveli 
laaacak •• 

~ 
~~/ 

bir taa au haıır- ı Güzellerin bepıi bu su ile 1 
ytblerlni Jlkayacaklar-. 

- Sonra hakem heyetinin 
önilne çıkacaklarmıf. En boyaıııı 
da kıraliçe intihap edilecekmlt- 1 

Haaaa Bey - Tenkkell dr~il ul• 
ıha, bblm hanım dlJı t ht ~ür..dftr 

rGıGaG 1'ol 1 11 ile 1ık•1'P duru)' ... 
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Abnanya'nın 
Karşılaştığı 
Meseleler ·-----------·-Cihan buhrananm merkezi 
Almanyadır. 

Al1Danya yeni değltikllklere 
namzet ve gebe bir vaziyettedir. 

Almanyada. dUnya nizamını 
ıltUıt edecek hAdiıeılerin çıkması 
ihtimalleri vardır. 

Onun içindir ki, Almanya 
buuıa dünyanın görJerlni kendi· 
ıine çekmiştir. Herkes orada ce· 
reyan eden iktıaadt ve ılyaat 
faciayı merakla aeyretmektedfr. 

Harp ıonu dUnyaamda iktısadl 
Ye ıiya111 mUşküllerJe en ıiyade 
Çarpıtan ve çarpıımıya mecbur 
kalan deYlet Almanyadır. 

Avrupada iııizl en çok olan 
memleket Almanyadır. 

lktıaadt buhrandan en ılyade 
nıuıtarip olan memleket Alman• 
yadır. 

Makina medeniyetinin blltOn 
buhranlarını duyan memleket 
Almanyadır. 

Almanyanın karıılaıtıA'ı mee
elelerl iktısadl ve ıf yaat olarak 
ikiye ayırmak mUmkUndUr. Zaten 
bunlar birbirine bağlıdır vo ıiyna1 
bulıranm asıl mUsepbibl lktısadl 
buhrandır. 

Almanynd 6 milyon lşıiı 
vardı~ . 

Alman gençliği iş izlik ve buh· 
ran yUzUnden serseri olmuştur. 

Alman büylik ıanayii ekseri• 
Y•tle muattal bir haldedir. 

Almanyada sınıf kavgası en 
bAd şekli almıştır. Bir tarafta 
kommonistler diğer tarafta ka· 
Pitalistler sokak kavgaları yap
ınaktadır. 

Almanyanın ılyaat 11kınbları 
daha az değildir. Bir defa harbi 
nıtlteaklp Velmar da mllatacelen 
kabul ettikleri Teıkilata esasiye 
kanunu memleketln ihtiyacına te
k.bol etmiyor. Bu kanun bir 
1Q(lddet iyi gibi görUndU. Fakat 
buhran Te fırka kavgaları baıla• 
Y•nca falıosu meydana çıktı. Şim· 
eli bu kanunu muhafaza edece• 
tine yemin eden cUmhur reiıi ile 
Partiler araıında nihayetsfı bir 
rnncadele cereyan ediyor. 

Her yeni hUk(imot, mecliste 
~lr ekseriyet• istinat edemediği 
çin Rayhiıtağı dağıtıp intihaba 

lbllracaat ediyor. Her f ntihap 
Alınanyayı biraz daha ıars ıyor. 
Dlktatörlnk ilAn edilemiyor. Bu 
~ebeple Almanyada mliıtakar bir 
Qtıknmet kurulamiyor. 

1ıte bir iki aydanberi sağı 
•olu kollayarak mevkiinl mubafa· 
laya çalışan Sbleisher de istifa ;tti. Şimdi Hitlerin riyaaetl altın· 

a ıtağ milliyetçi f ırkalarm mU· 
~easillerinden mUteıekkil bir 

8•rnerkUz kabinesi teıekkUl etti. 

= 

._[_R_e_s_i_m_l_i_Mı_a_k_a_l_e ________ a._ı_a_am_M_a_h_ku-"'m_u_a __ l 

1 - Haplıhanedekl tek h3cr .. 
ılnde l:Slilm 1&atini bekllyen bir idam 
mahkQmunu iÔI önOne retlrlala. 
Hayattan bir dakika çalmak için bu 
adamın neler feda edeblleceflnl 
tahmin edemeulnla. 

2 - Blaler heplmtı altım• mah· 
llOm lnşanlarıa. Yalnıı ISJOm ıOnG· 
mOJlll blhaedltimlı lçla rahat adl10• 
rua. Fakat biı'nı için de Hman, bir 
idam mabkGrnu için oldutu kadar 
kıymetlidir. 

3 - Zımamnııın kıymetini bl· 

Uyor muıunuı? Her i•çen ıUnUn 
ılıl ölllme yaklaıtırdıtını beaap 

ediyor muıunuı? 

SON TELGRAF HAIJE1lLERİ 

Daladier Kabinesinin Beyan
mesinde Neler Var? 

Parla, 3 ( A. A. ) - Bu 1&bab RelsicUmhur M. 
Lebrun'un riyasetinde toplanan nazırlar meclisinin 
ittifakla tanip ettil beyannamed~ bilh~ua diyor ki: 

"Mali vaziyetin hemen dUzeltılrnesı, .muntazam 
bir blitçe ve milli cihazlanma cilm~urıyetcl bir 
devletin kurtuluşunun Uç merhale-sim ve lktııadl 
kalkmmonm başlanğıcını teşkil eder. 

len bir gaye olduğundan hükumet mali •azlyetin 
dOıeltllmeal hakkında salı gUnU meclise bir proje 
verecek, bu projenin havi olduğu tedbirler ve bu 
çarelerin çarçabuk kabulU hakkında itimat meae· 
lesini ileri ıürecektir. 

HUkOmet hukuk itibarile mllsaYİ oldukları için 
vazife itibarile mU1&vl olmaları lbımgelen bUtUn 
milletler iiçn ve Fransa için ıe)Amet temin arzusun· 
dadır. 

HUkQmetin harici siyaseti şu iki had arasındadm 
" CUmhuriyetçl vatan dUşlinceıi, beynelmilel 

,ulh dlişllncesi. ,, 
HllkOmet silah kuvvetlerini azaltma hakkındaki 

Fransız teıini Cenevre'de mUdafaa edecek ye 

iktısadl konferamıa iştırnk eyliyecektir. Ticari mUbndelclerin tekrar ba~Jaması, lAzımge· 

90 Bin Çinli 
Japonlar bunları ortadan 

Kaldıracakmış! 
Tokyo 3 - ( A.A.} - Harbi· 

ye nazırı Diyet meclisinde yaptığı 
beyanatta Kwantung yarım adasın• 
daki Japon ordusunun Jchol eya· 
leti dahilinde faaliyette bulunan 
90 bin kadar gayri muntazam 
Çinli askeri ortadan kaldırmak 
için yeni Mançuri hükumeti ku•· 
yetJcrile mesai iştirakinde bulun• 
mağa knrar verdiğini bildirmi9tir. 

Siloların İnşası 
Ankara, 4 (Hususi) - Ziraat 

VekAletl mUhim istihsal merkez· 
lerlnde in~ası tekarrUr eden 
ıilolardan beşini bu seme yaptır-

mıya karar vermiıtir. lnıaatın bntUn 
esasları teabit edilmiştir, ıilolar 

bin tondan d6rt bin tona kadar 
hububat istiap edecektir. 

Hava Hatları 

- -,, 
Gazi Hz. lerinin 
Ve ismet Paşanın 
Tetkikleri 

Jımir, 3 (A.A.) - Relılctlm· 
hur Hı. bugOD öğleden ıonra 
refalcatindeki zevat ile Buca'ya 
kadar bir gezinti yapmışlardır. 
Avdetlerinde ınlllt kUtUphaneyi 
ziyaret ederek mevcut kitap1arla 
allkadar olmuşlar, ve aonra Bi
rinci Kordon tarikile konakları
na avdet buyurmuılardır. 

ReisicUmhur Hı. azimet ve 
avdetlerinde halle tarafından 
coşkun te:ı:aburat ve derin ıami· 
miyetle karıılanmışlar ve 1elAm
lanmıılardır. 

ismet Paşa lspartada 

Bütçe Açığı 
Fransada Ayan Meclisi 
Bütçeyi Müdafaa Edecek 

Pariı. 3 ( A. A. ) - Ayan 
mecliıindekl muhtelif fırkalardan 
birçok Aza ayrı ayrı vazifelerin 
birden if aıı dolayiıile birkaç 
taraftan maaı alınması huıuıun• 
da görUlen suii&timallero karıı 
mUcadole etmek maksadile bir 
grup teşkiJ etmiılerdlr. 

Küstah Bir Adam 
Hatim iımiııdo biri Beyoğlun· 

da Opera ıincıoaaından zevci Ali 

Bey ile beraber çıkmakta olan 
Mellhat Hanımın göğıilne çarp

mıf, arlarında kavga çıkmıı ve 
Halim elindeki ıarap ıişosinl lıe 

mlidahale ed•n Ali Beyin arka· 
daşı Ragıp Beyin baıma Yurarak 
yaralanmııtır. 

u kabinenin de uzun mUddet 
~=faınaaı muhtemel değildir. Ankara, 4 (Hususi) - Ankara• Tayyare Kazası 
la tlktı birçok hayali Yaitlerle lıtanbul hava postalarının ilk 

Antalya, 2 (A.A) - Baıvekil 
lımct Paı Hı. saat 9 da Iıparta' 
ya hareket etmit ve meraaimle 
tezahuratla tefyi edilrniılerdir. ' 

k:lk, arkasına takan Hitler bu t~crilbeleri dlln yapılmıştır. iki Tuzlar Boyanacak Vecihi tayyare mektebi tay· 
ca'- lnede istediklerini yapamıya- Uç gUn ıonra bu halt n kUıat yarelerinden biri dUn akıam ta· 

i " Ye h lk d resmi AnkMada yapılacaktır. 4 ( H t ) tlb a nazarın a Ankara. uıuı - liay• lim uçuıu yaparken mot&r bir· 
cW\nadruu kaybedecektir. Zaten Tayyarelerin içerisinde kalorifer 
•" e d d •anlar fırin kiloıu 3 kuru•tao •e- d b'r durmu• tayyare yere liit1 Q gline nUfuıu azalan ve ra yo var ır. " .. • .. en ı • • 
la er partisi biltiln blUün %ayıf- Mimarlar Cemiyeti rllecek tuzun fenni v .. ıtalarla indirilmiştir. inilen yer dur olma· 7f Ya ınahküm kalacaktır. boyanmaaı dlltDnlllmektedir. dığı için tayyare :r:edelenmif, 
-.. 'klAsa Almanya dahilen ıiyaet Mimarlar Cemiyeti kongreal Bu takdirde hayvanlar için içinde bulunan Muallim Lutfl Bey· Bu\ taıadt bir keşmekeı içindedir. dUn bitmiş. yeni idare heyetine verilen tuı inaanlarca lıtlmalo le talebesi hafif ıurettı yaralan· 
k •rııık vaziyetten ne ıuretlo Sami, HUsnll, Talat, Arif, Arma-

Urtulabil ki • i d b 
1 

nak, Zeki Beyf.,r seçilmişlerdir. gayrlaalih olacaktır. mıılardır. 
lllııl ece erın e u ama· :..:~~~~~~~~~~~==~~~======~============= 
~•ti ar~ır .• B.u dahill buhrana harici r============---=-------~--------------------....,. 

Xiterı ınzlmam etmektedir. /NAN, iSTE iNA NMA I 
•il&.hl manya, borçlar meselesinde, } S TER R 
k•rt ak meselesinde Avrupaya 
Bu ' ~fa tutar vaziyet almııtır. 
ten .~aııyot Fransayı, tabiatile. 
.... ~~l 0

• htnıektedir. Avusturya 
bayet e~ a~ledilmiı değildir. Ni-
yara haı~°d'~ koridoru daimi bir 
•lmt:ktcd" e kanamakta devam 

u ır. 

oınaenal h 
Yaıi t' ey • 933 senesinde 

Ye ı en gU ı h içinde k ç o an ve akikateo 
ıılaıaı: -{) 1

1
1maz mi\ıkOllerle kar

~· et Almanyadar. 

• A>· va l ıkta eporc:e ı:eytlnyatı, ıabun fabrlkall 
yardır. Son gilnlerdo bu fabrikalardan ':>iri bir canaYar 
dQdOğO gctirmİf, bunu gö:en dıA-er fabrikalardan 
çoğu da daha çok •ea çıkaranlaranı alıp relmitler. 
Fakat it bundan ib.ret detil; bu defa bir düdOk Bt• 
tOrme y. rıt ı ve merakı huıl olmuıtur. 

" Gecenin herhangi bir Yaktinde cananr düdG· 
t0nün nuıl öttüğünll du1ınak :r:cYkini btiyen bir 
fııbrikacı, herkuln uyuduQ-un• ehemmiyet vermiyerek 

R N. 

adamlarına emir veroro ; dildüğli çaldırmıı. Tabii 
koca aanayi şehirleri nde ve yal ız yangın ve uire 
ribl hlllerde imdat b temek için kullanılmak Ozere 
yapılmıı olan dndnk 3t0nce, küçük Ayvalık halkının 
hepıi yataklarından fırlıyorlar. Hunu kartı fabrikanın 
dildOA-0, onu da falan eemtteld dOdilk karıılıyor. Bu 
IUretle fabrikacılar fCC8 Ye fÜnduz, mÜnaaebetll V• 
münaubet11a b r düdGk yarı ma baılayınca halkııı 
Ya&İyetl onlar için dü,tnüleccık bir t•J olmuyor ... 

NAN 

Sayfa 3 

Söz'·n K ıs .. 
Münderecatımızın çoklu
f!ıından dercedilenıemiş-, 
tir. ,,_ ... 

Kazım Paşa 
K ütahyaya Hareket Etti 

Konya, 3 (A. A.) - Kbım 
P"ı• kız mualim mektebinin mll
ıamereainde ve Zabit Yurdunua 
çayında bulunmuıtur. 

Paıa akıam trenile Klltahya• 
ya hareke\ etmiıtir. 

Kütahya, 3 (A. A.) - Kbım 
Paşa oehrimiıo gelmiıtir. 

Abbas Hilmi Pş. 
Şehrimize aeleo aabık Mısır 

HidiYI Abb11 Hilmi Paıa Pera
pal&1 oteline inmiı ve dUn baaı 
ıiy aretler kabul etmiıtir. 

Brezilya Sefiri 
Ticaret Muahedesinin 
imzalanacağını Söylüyor 

Brezilya Sefiri M. Pimentel 
Brando vukubulan beyanatında 
Brezilyadan ithal edeceğimiz kah· 
veye mukabil ihraç edeceğimi• 
etynyı bizim teRplt edeceğimizi 

ve bu husustaki mukavelenin 
lkt11at Vekilinin seyahatten aY• 
detlnden ıonra Ankara'da imza• 
lanacağını söylomiştir. 

Dünya Güzeli 
Bursa Ve f zmir Güzelle· 

rine Çay Verdi 
Güzellik Kıraliçaıl Keriman 

Hanam dlln evinde Buraa ve 
lzmlr gUzellerl ıerefine bir çay 
vermlıtir. Keriman Hanım sala 
gUnll Mısıra gldec•k, bu esnada 
Atina ve Pireye uğrayacaktır. 
Keriman Hanımın Mııırdan Al
mamıya ve Amerikaya sıitmeıl de 
muhtemeldir. 

Katil 
Dün Hastanede Ölmü,tür 

Katil Ahmet cinayeti lıledik· 
ten ıoııra Haydarpaıada Emra11 
intaniye hastanealnde yatmakta 
olan Faruk Bey ismindeki bir 
tamdığmı ziyarete gitmiştir. Ah· 
met burada Faruk Beyi ılyaret 
edip çıktıktan ıonra yine hasta
nedeki boı odalardan blriıine 
girmiş ve oradaki karyolaya ya· 
tacakı eınada tabanca11 yere dll
terek ateı almıı. çıkan kurıua 
baıından glrmit ve 6lllmUnO ı~ 
taç etmlıtir. 

Abdülhak HAmit GtJnU 
Buyuk Şair AbdDlbak HAmlt 

Beyin 82 inci yıldönnmn mllna
ıebetile yarın F eyziatl llHılnde 
mera1lm yapılacaktır. 

Hukuk Kongresi 
Darlllfnnun Hukuk Faklllteıl 

talebe cemiyeti umumi heyeti 
dlln toplanmıı, yeni idare H tef.. 
lif heyeti erile hayıiyet dinnı için 
intihabat yapılmııtır. 

Muallim Mektepleride 
Tedriı aenelerlnln beıten altıya 

çıkarılmuı dolay11ile bu 1ene mu· 
alllm mektepleri mezun Yermlyocek
leı d r. Bu mekteplerden her une 
al tı yün yııkın aenç irfan orduıuna 
iltihak ediyorlardı. Bu 1ene açılacak 
münhallere açıkta bulunaa muaUlm· 
!er tayin olunacaklardır. 

Mühim ilin 
BL YOC: u 1 HA \"AGAZI .,,'lRKl~Tl 

ıııuh t c•roııı ıııılttorilerino I>olmabah e 
kokumı eıı iyi ecnebi koklaril• m~ 

knyoso edolıflmeltıri için 'ıl at n iha· 

yetine kadar ton11 20 liradan lıir to11 

J.;o • tAkclinı eder. 



.. Sa,fa 

' Memleket Manzaraları 

Edirne' de Kış 
Ve Yardım 

Edirne, (Huaull) - Memle
ketin her tarafında olduğu gibi 
Edirnemlzde de dört bq gOn
denberi çok ıiddetli soğuklar 
bUkllm ıllrmektedir. Kar dur· 
muştur. Hararet derecesi sıfırdan 
•tığı ona kadar inmiş, Tunca 
donmuJtur. 

Şiddetli ıoğuklar dolayıalle 
Himayei Et.fal cemiyeti k8mUr 
tevziatına başlamııtır. Diğer taraf
tan Halkevl içtimai yardım ıu

bealle Farka idare heyetimi• de 
elden geleni yapmaktadır. 

HilAliahmer ve Hlmayei Etfal 
ılbi bayır cemiyetlerinden maada 
her ocağın fakir •e yardıma 
muhtaç .za•alhlara bu mevalmde 
elden geltn yardımın 7apllma11 
kararlaımııtır. Bunun llzerine 
ocak idare heyetleri faaliyete 
aeçmlıtir. 

Yakacak bir çırpı odun bula· 
mıyan biçare Yatan evlAtlarına 
yardımın en yllkaek lnHnhk YO 
yatan borcu olduğu unutulmama· 
lıdır. 

Balıkesir' de 
inhisar İdaresinde Tayinler 

Ve Spor 
Balıkesir ( Husuıt ) - inhisar 

Baımndur:nğu memurları arasında 
tayinler yapılmıştır. 

Erdek memuru başmlldllrlllk 
yaprak tUtun muhasipliğine, 
baımUdllrlllk muhaaiplerinden Ni
yazi B. Erdek memurluğuna, 
lzmir baımlldürlüğll ziraat kon• 
trolu Rifat B. başmlldllrlük mu
hase b" kitabetine, Konya baımU
dnrlnğn memurlarından lhıan B. 
de başmlldllrllik muhasipliğine 
tayin edilmiştir. 

Balıkealr'd• Spor 
Kupa maçlarının ilk devresi 

gayri nizami vaziyetler dolayıaile 
hükllmıUz addedilmiıti. 

Kupa maçlarının ikinci de.
reıl bu cuma baılamaktadır. 
Cuma gOnn ilk defa olarak ld
mangnco ile ldmanyurdu karşı· 
laıacaktır. Maçlasr 10 martta 
Kolordu ile ldmanyurdu arasında 
yapılacak maçla hitam bulacaktır. 

Burdur' da 
Mahkumlar Aflarını 

Rica Ediyorlar 
Burdur, ( Husuıt } - lımet 

Patanın Burduru ilyareU esna• 
ımda Burdur hapishaneıinde 
bulunan mabk(imlar namına bir 
latida takdim edilmiıtir. Mah· 
kumlar bu istidalarmda 11lahı 

hal ettiklerini beyan ederek af 
edilmelerini rica etmektedirler. 

Tekirdağı'nda 

Sebze Ve Mahrukat 
Çok Ucuz 

T ekirdağı, (Huıuıl) - Şehri
mizde sebze •o mahrukat fiatleri 
çok ucuzdur. Bir demet pıraıa 
60 paraya, bir okka lahana 50 
paraya, bir turp 20 paraya, bir 
okka kereviz dört kuruşa Htıl-
maktad.r. Bir okka kömür 2 ku· 
ru" bir araba odun 100 kuruıtur. 

Alaca'da 
Bir Düğün Esnasında Feci 

Bir Kaza Oldu 
Alaca, ( Hususl ) - Hacili 

köyünden Dede Kargın zade 
Garip Bey oğlu Hüseyin Gazi 
Bey bir düğün esnasında at 
koıtururkeıı tepesi Ustil düımliı, 
ilmUştür. 

SON POSTA 

• 
lzmir'de Bayramda Fakir Çocuklar 
Sevindirildi Tayyare ihtifali Yapıldı 

İzmir, (Huıuıl) - Bayramda 
f aklr H ldmıeıiı çocukları giy
dirmek için muhtelif cemiyet Ye 
mllesaeaeler tarafından bllyUk bir 
faaliyet aarfedildJ. TlitUn işçiler 
birliği, ftçilerin alınteri dökerek 
kazandığı ye birktirdiğl para ile 
35 kimsesiz çocuğun her lbtiya· 
cını temin etti. 

Dörtyol' da 
Rusya Yarım Milyon 

Portakal Alıyor 
DlSrtyol ( Husuıt ) - Memle· 

ketimizin baılıca istihıalAh pol"" 
takal olduğu malumdur. Bu ıeno 
ha Yaların kuraklığı münasebetilo 
beklenilen bUyUklUktc portakal 
elde edilmemiş isedo aatıı YO 
ıUrUm fazlalığından mUstahıll
ler memnundurlar. Rusyaya por• 
taka) sevki için kasabamıza bir
kaç glln evvel Ruı tllccarları 
gelmiılerdir. Bu ıene Ruıya için 
yarım milyon portakal alacakları 
anlaşılmıştır. Kasabamızda mev• 
cut bulunan bizar fabrikaları 
ıeceli gllndnzlll çalıımakta YO 
yevmiye her biri yüzlerce porta
kal undığı yetiştirmektedir. Şim• 
diden 64 lOk tabir edilen bir 
ıandık portakal 150 kuruıa ıa• 
blmaktadır. 

Antep'te 
Kuraklık Tehlikesi 

Ka1madı 
Gaziantep, (Huıust) - Ku

raklıktan muztarip olan çiftçi on 
gün devam eden kar ve yağmur 
dolayısile ıeYinç içindedir. Artık 
kuraklık tehlikesi kalmamıı, .za
hin fiatleri düşmllştUr. 

Antep Tasarruf Sendı~il 
Gaziantep, (Hususi) - Mirlik 

binasında içtima eden ilkmektep 
mu-ilimleri aralarında bir tasarruf 
sandiğı teşkil etmişlerdir. Sandık 
idare heyetine Şakir Sabri, Or
han Zeki, Doğan, Hayrı Beyler 
aeçilmişlerdir. 

Andifili' de 
~ıskançlık Yüzünden Bir 

Adamı Yaraladılar 
Andifili (Husuıi) - Kaeaba 

k&yllnde oturan Şafak AH iımio
de bir adam uzun zamandanberi 
alikadar bulunduğu Kemerli Fat• 
ma ismindeki kadın n evine git
tiği zaman içeride Osman iıminde 
bir baıka adam görmllı ve lua
kançlıkla bu adamı bıçakla ya• 
ralamııt r. Şafak Ali hakkında 
takibat yapılmaktadır. 

Aydıa Himayei Etfalinin Yardımı 
Aydın, (Husust) - Himayel 

Etfal Cemiyeti Aydındaki ilk 
mektep talebelerinden kimsesiz 
çocuklardan 28 yavruya bayram• 
lık 1ıiyecek tevzi etmi;tir. 

Mekteplerdeki himaye heyet• 
leri de hakikaten çok iyi çahıarak 
kimıeaiz talebeleri sevindirdi. 
Bunlar arasında bilhaasa Zafer ve 
Dumlupinar mektepleri diğer 
mekteplerimize 8rnek olacak ka· 
dar ynksek Yarlık gösterdiler. 
Zafer mektebi himaye heyeti 60 
kimsesiz çocuğu sevindirdiği gibi, 

.Gönen'de 
Kar Ve 
Kar Topu 

Dönende bir kıf lnGb•ı 
G3nen ( Huıud ) - Kar de· 

vam etmektedir. Kar sporlan 
başlamııtar. En revaçta olan kar 
topu oyunudur. Maamafih mah
rukat ucuzdur. Bir araba odun 
50. bir merkep yllkO odun 15 
kuruştur. KömOrlln okka1ı 50 
paradır. 

Memlekette 
Tayyare 
ihtifali 

Alaca (Huıuıl) - Burada ,., 
ker bayramı çok neı'eli geçmiş, 
tayyare ıehitleri için içten gelen 
bir ihtifal yapılmıtbr. lhtifalde 
jandarma müfrezelİ tarafından 
havaya bir el ateı edilmiı, bele
diye tarafından top atılmıı, muh· 
telif teşekkftllor namına nutuklar 
Irat olunmuştur. Bayram mOnaae
betile Himayel Etfal cemiyeti 26 
köyden 75 kimseıiz yavru ayır
mış, bunlan giydirmlttir. Kaaa
bamızın hamiyetli ıenginlerinden 
Hacı Mehmet zade Mehmet Bey 
de fakir mekteplilerden 20 yav· 
ruya elbiıo yaptırmışbr. 

rulatlıda Tayyare lhtlfell 
Pulath ( Huıuır ) - Burada 

bayram çok neı'•li geçmiı, tay
yare ıehitleri ihtifali meraıiml 
pek aamiml olmuıtur. ihtifale bil· 
tlln Polatlılar iıtirak etmişlerdir. 
l:Sayram mllnaıebetile tehirde 
muhtelif mUaamoreJer ı.tip edil
miştir. 

Dumlupınar himaye heyeti de 50 
talebenin her ihtiyaanı temin ettL 
Kim•esizleri mevindirenleri takdir 
etmemek elden gelmiyor. 

Gönderdiğim resimlerde bay
ramda yapılan tayyare şehitleri 

ihtifaline alt iki intiba görün
mektedir. - Aduan 

Kastamoni' de 
Azılı Bir Hırsız Çetesi 

Yakalandı 
Kastamonu, ( Hususi ) - Oç 

d3rt aydanberl gerek ıehirde, 
gerek köylerde muhtelif hıraız
lıklar yapan ve bir tOrln ele 
geçmiyen bir hırsız çeteai jan
darma bsıçavuıu Mehmet Ali 
Ef. nin devamlı takibi neticesinde 
yataklari ile beraber yakalaDIJUft 
adliyeye tevdi edilmiıtir. 

Kaatamonld• Tifo 

Kaıtamonu, (Hususi) - Şeh
rimizde birkaç münferit tifo 
Yak' aaı görlllmllt. airayetin lSnOne 
geçmek için derhal tedbirler 
alınmıı •e aıı tatbikine bqla• 
nılmııtır. 

Konya'da 
Havalar Yağmurlu, Gece

leri Boza Sablıyor 
Konya ( Huıusi) - Hava vağ

muru mnteakip soğumuştur. Ônil
mUzdeki pazartesi gUnU erbainln 
ıonu, Salı hamsinin eYvelidir. 

Dağlarda aı: kar yardır. 
Konya'da Boza 

'1- Şimdi geceleri Konya ıo
kaklarında da boza talanlar a6-
rlllüyor ve ıcıleri iıitillyor. 

Konya Orman MUdUrO 
lfı. Yeni orman mUdUrll Ani 

Bey Ankaradan tchrimiı:o sıolmiı 
Ye vazifesine baılamıştır. 

'd ' Bozdoğan a 
Bir Dava~ın Üzerinden 

Kaçak Kağıt Çıktı 
Bozdoğan(, H nıuıl) - Aaliye 

hukuk mahkeme ıinde bir talak 
davaaı açmıı olan Ziyaretli k6-
ytınde Kara Mustafa oğlu AH 
nilfua cüzdanını mahkemeye ibraz 
ederken cllzdanmdan kaçak clgara 
kAğıdı dökülmnı, bu kaçakk Atıt· 
lar mllaadere edllmiı, kenıl de Mnd
delumumiliğe tevdi olunmuıtur. 

Çankırı VilAyet Meclisinde 
Çankırı (Huıuıt) - Umumi 

VilAyet meclisinin dördUn~l1 dene 
OçllncO içtimaı Vail Adıl Beyin 
bir nutku ile açılmııtır. İçtimada 
bir reiı vekili ile iki kltip ıeçil
dikten ıonra encümenler intihabı 
yapıldı, her hafta lçtlma edilmek 
kararile celaeye aihayet Yerildi. 

Kadri 

' 
Müsahabe ı ı 

Bir 
Üstadın 
Sözleri 

Narııllala Ata 
.. - Bilıeniı "Kim" i ne ka· 

dar aevdim... Kaç kere okudu· 
jıımu aöyliyemem... Belki yirmi, 
belki otuz kere. 

.. - uKim,, i mi ? Onu yaz· 
mak kolaydı... Bahsettiğim ıeyle
ria hepsi etrafımda olup biten ' 
ıeylerdL.. Demek ki Fransa'da 
benim Hindiıtan hikAyeleriml 
okuyan gençler var, 6yle mi? 

.. - Yalnız onlan değil, 6bUr· 
lerinl de, hepsini de okuyorlar. 

.. logiltere'de, dedi, yeni neall 
benim kitaplarımdan hazzetmiyor. 
Baıka bir ıey arıyor ve böyle 
olmua da daha iyi. Genç bir 
muharrir benim kitaplarımı fazla 
teYmek felAketine dfişerıe o da 
Kipling Yari eıerler yazar •• 
keadl kendini bulamaz... Genç• 
lerln, bnynklerine karı• biraı 
bakıızlık etmeleri lAzımdır... Bir 
edebiyatın devamlı eaerlerini gU ... 
termek kıymetini aeneler, asırlar 
nzerlerine alır. 

• - Sizin eserlerinizi ıevenlot 
yine çoğalmıya başlıyor, dedim. 
Bu aene bir müddet Oxford•da 
we Cambridge'de bulundum. 
Genç edebiyatçıların bir kıımı 
ıiıe dönüyor. 

.. - Sabi mi? dedL.. Hayır, 
daha pek erken, yazık olur. " 

Bu satırları, Andre Mauroiı' 
nın .. Mes ıonges quc voici ,, 
isimli yeni kitabından tercüme 
ettim; muharrir, meıhur lngilis 
ıairi Kipling ile bir muhaveresinl 
anlahyor. Yazık ki bizde o bü
yllk muharririn bikAyeleri hemen 
hemen biç tanınmıyor ; vakıA ce
sur kaptanlar " ı ile birkaç bikA
yoıl tercüme edildi. Vaktile 
" Dergah ,, mecmuasında da en 
methur eserinin " Cengülname .. 
linin bir iki parçası neşrolunmur 
tu. Fakat okunmadı, okunmuyor. 
Halbuki Kipling, bugünkll düll4 
yanın en tath hikaye anlatan 
muharrirlerinden biridir. 

Fakat Maurolı'oın yazasında 
en çok hoşuma giden ıey, Kip
linı'in gençleri kendisini lokAra 
kendiıioden yUz çevirmeğe davet 
etmeai oldu. Tahripsiz inşa kabil 
değ-ildir. Sanntte her yeni hare
ket, k"ndinden evelldnin kuıur• 
larını mllnakaıa ile baılar. 

Mauroiı, Ingiliz şairi ile olan 
muhavereaini anlattığı sayıfadaa 
hemen ıonra biri George Eliot'• 
tan, 6bürU Goethe'den iki cümle 
alıyor: "Tezyif sanata, her buda
lanın elinden gelir; asıl ihtiya• 
cımıı, hayran olmağı öğreten 
lnaanlaradır." "fena bir şeye fena 
demekle bUylik bir iş görmUı 
olmazımız; fakat iyi bir şeye 
iyidir derseniz çok ıey yapmıı 
olurıunuı: . ., 

Goethe nizam Ye intizama 
fuluile bağlı, yenilikten ziyade 
camit, değişmez gUzellikler aJ'l4 
yan bir adamdır. Kipliog'in 16-
zlladeki hakikati, fanidir diye 
reddedecek kadar aristokrattır. 
Miltemadiyen .. ''Alemi misal,, de 
yaııyant• bir kafanın, değiıiklik
teki, canlılıktaki gUıelliği kabul 
etmulne lmkAn mı var? Zaten 
o bllyllk ıairin bir üıtat olmasına 
mani olanda bu bili değil mi? 
Georıe Eliot da: "Tezyif herk ... 
ıin elinden geliri" diyor. Bir ka
dın ı6z0. Halbuki ortaya konan 
iyi Teya katli bir eıeri yıkmak 
kadar gUç ıey yoktur. Dünyanıa 
en budalaca kitaplarından biri 
olan .. Paul et Virginie" hali ok\I" 
nuyor. Niçin? Hayran olmak 
lıtlyenlerin, mevcudu yıkmaktan 
kaçanların himmeti ile ••• 

Yeniye mani olan her feyl, 
vele• ki iyi olsun, yıkmalıdır· 
Zaten yeniye yani hayata m•~ 
olu ıey, iyi Ye &llzel olanı• 
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Gönül işleri 

Dört Kere Politika 
Aleminde 
Kadının Rolü 

Bu Sefer Ne Y apacakJar? Nişanlandım 
Fakat .•. 

Cemiyeti Akvam Meclial, Çin• 
Japon ihtilafını ıreçen hafta mü.r.a• 
kere ettf. Kuvvetli bir r.klimın 
fikirler Ozerinde huıl edebileceği 
teairi iyi hesap etmHini bilen Japon
lar, hakla olmadıklarım biJdikJerl bu 
lla\lada. hiç o:maua birkaç kiti kaza• 
habilnıek ümidiJe, parlak bir m6aame• 
re tertip etmişler.Cenevrenin meıhur 
Kuraah ltiralanm1ş, •aaat onda, Kur• 
•al ıalonlar1 üniformah atatemiliter
lerden, aiyah elbiseli diplomatlardan 
feçilemoz bir bale 1f01mİf ve mÜH• 

lbere. Mançuriyo dair bir propağan• 
~~ filminin gösterilmeaile başlamış. 

Silah Tahdidi Konferansında Münaka-
şa Ve Müzakereler Yeniden Başladı 

•rçok beton köprüler, mfikemmel 
foaeler, lüka trenler, muazzam bina• 
lar, Mançnrl iatikll ininin ilini üze-
r'nden geçen zamandan beri oralar
da vüc:.ıt Yerilen umran b.ıreketlerine 
ltıı.>·et ediyordu. 

Fakat, doğrusunu a3ylemek lizım• 
ıa, apaçık propaganda kokusu taşı• 
Ylln bu nümayif, beklenen tesiri 
b_a~ıl elmemj,. Derken efendim, 
fılıın bitmİf, aaıl mGıamere •alonla• 
rın111 kapıları açılmı ... Halla Japon 
ıan'atkirJan tarahndan • ıUılen'll'Iİf 
olan bu salonlarda. bu biri biribl· 
rinden güzel Jı1pon kadınlara peyda 
oluvermi.11cr. Bunlar, mahir manev• 
ralarla davetlilere ıokulmuşlar ve 
baı dandürücil bir ban içinde Ja· 
P0 n • Avrupa doıtlutu teıit edJJmi• 
1• başlamış. 
b Çın anurabhu heyeti, bldiaeyl 

aber alır almaz, derhal mukab"I 
taarruza geçmek iıtemit- O da buna 
~enıer bir müsamere tertip etmiş. 

akat ihtiyaca kiff gelebi lecek ka• 
dar propagandacı Çln dilberi rctirt• 
hlek rnümkün olamadığı için ziyafet 
\'e nıiiaamere, Çin uıu,n yemekl~re 
be yakılıp yıkılan Ç ın ıehir!ednin 
oşça bir manzara arıı:e•miyen feci 

Yaz'yetlerinln gö.terUmeıino lnhiaar 
•trni'" 

Ve bu ekıikliktir ki Japonlann 
~;"l r u:mi ynr.ı:ıda ÇinJiJerln teıeh· 
uıünil ıuyıt düşürmüş. 

Beynelmilel politikada kadının 
toJ rtlnıuı yeni de~ilu de, bu dere• 
c~ •ç ığı ilk defa ıörülmilı bir hA· 
dıa::ı o uyor. - Sllrflyya. 

Bir Haftada 
1934 Ölüm 

Cenure, 3 - SilAhları azalt
ma konferanıı, reia M. Hender
ıon taraf .ndan dlln açalmııtır. 

M. Henderton, aillhlan azalt
ma hakkındaki umumi mukave
leyi konferansın iki aya kadar 
kabul etmesi temenniıinde bulun
mu~tur. 

F ranıız mllme11ili M. Massigll 
aIAkadar bllkO.metlerin iki aydan 
beri uzun uzadıyı tetkike vakit 
buldukları F ranıız planı hakkında 
delillere mOstenit mutalealar, ya· 
but isabetli ve açık tenkitler 
yürütOlmesini rica etmiı Ye de
miıtir ki: 

"Müzakere esnasında ortaya 
çıkabilecek ekıiklikleri tamamla• 
mıya ve onlaşamamaz.hkları da-
ğıtmıya M. pol Bonkur pek yakında 
imkAn bulacaktır. Bu işi bir neti
ceye bağlamak zamanı gelmiştir. 
Fransız planı iıe bu meseleyi 
neticelendirmek maksadını iflit• 
mektedir.,, 

Amerika'nın 
Harici 
Ticareti 

Vaşington 3 - Amerika'nın 
1932 yılında Avrupaya ihracatı 
785 milyon dolc:rdan ibarettir. 
1931 de ihracat t.187 miJyonu 
bulmuştu. 

Amerika'mn 1932 senesindeki 
ithalatı 389 milyon dolar tahmin 
edilmi~tir. 

1931 y lında itha1LH 640 mil• 
yon dolara çıkmıştı. 

Amerika'nın lngiltereye ve 
Kanada'ya yaptıği ihracat dün
yanın diğer kısımlarındaki mem• 
leketlere yapılan ihracab ieça 
miştir. Londra, 3 - lngilterenin ve 

t'!ın?bt Gal memleketinin bfiyük 
~~~·~lerinde geçen hafta tripten Çelik Karteli 
~ kişi ö!müştfir. Bu ölüm Brüksel, 3 - Çelik kartelinin 

•ak'alarından 641 i Londradadır. dnn yapması evvelce kararlaştırıl· 
«s Daha evvelki hafta içlııde mış olan içHmaı 22 şubata kal• 
~r 1590 kişiden ibarettir. mı~tır. 

--- TEFRlKA NUMARASI: 71 

• • 
CEPHE GE 1 1 

"MILL( 
Muharriri: 

b O gururunu, sev2isini bu mü· 
.:•ebe tin geçici oluşuna inanarak 
nı:tetıniye çalışıyordu. Bu ina• 
le a okadar alışmıtb ki o Adeta 
.~tTsının bir hastalık geçirdiğine 
ltı k Yl olması için beraber çalış· 
l \ laıamgeldiğine de inanmıştı. 
,,'' ~hlrnülil, mukavemeti hep bu 
"' n:urnı kanaatten ılkuYvet ah
ıC>rdu. 

R ~enç kız arkadaıının buhran 
h~~ırdiğini yUznnden anladL Tas-
ı etınek iıtediz 

ı:ı - Maamafib, Faruk Beyin 
~ demir yOrekli bir adam oldu

nu. Le • • b'I' · 1-f Q pımız ı ırız, 

ı, •yatında her adımını metod-
8~ ~reıııiple, kafHile atan Faruk 
ca;1n h6yle bir maceraya atıla· 
Ve ''b hiç te ihtimal verilmez. 
Faruk e~ ~yle zannediyorum ki 
bozul e~ı? bu kadına y:·. verişi 
lçind"an Aınırlcrini teskin etmek 
'- ır. sabı bozuk bir erkeg~ i 
.:ar.sı hi b· 
laleı. E kç kır zaman tatmin ede· 

r e iv sıkılınca bafka ha•a, 

ROMAN,, 
Burhan Cahil 

başka koku, başka renk isterler. 
Bunun için (Dilrüba) Hanım ideal 
bir kadmdır doğrusu. 

Narin nefret eder gibi yU:ıüoO 
buruşturarak mırıldandı : 

- Mfilevvea kadm. Kaç kiti· 
nin art ğ: 1 

- Orası doğru.. Fakat er
keklerin huyunu bilmez misin. 
Onlara gözlerinde yabancı erkek 
gözlerinin izi dolaşan, etlerinde 
başka erkeklerin teına• izleri 
görilnen kadınlar da.ha lezzetli 
gelir. 

Böyle maceralı kadınlarm ne· 

denae bu meziyetleri var. 
Erkekler biribirlerinin koku

sunu alarak ayni çd<maıda bulu
ıuyorlar. 

Narin gU ilyordu: 
- Pisler! dedi. 
- - Ne yapalım. Aile kadm, 

ev kadim olmak iyL Fakat böyle 
genç ve bele ~nzel kocası olmak 
pek kola1 değiL Onu bir hayat 

Japonyada, lınperatorun yn·mf velldett mlllt bayram 11ayılır. O gtlnl ıa 
ufak .köylere kadar her yerde halk, imparatorun •e ailesfnin bayab Y• ılh· 
bati için mabetlerde dua eder. Belediyeler fakir fukarapa para daıs-ı tar tlyat• 
rolar, sinemalar boda.va temsil verirler. Sıı.rayda lmperator hükQm;i .,rklnını, 
ay! ·ı ve ıneb'usanı, aınerayı askeriyeyi ve eenobl sefirleri kabul eder. 

Reııml ııiz Sa.rayda. ro~mi kabulden sonra çıkan erktnı göetormektedlr. 

Dünya Buhranını Hallet
mek Mümkün Olacak Mı? 

Londra, 3 - Dünya iktısat 
konferans, borçlar meselesi 
hakkında İngiltere ile Amerika 
aras.ncla yapılacak müzakereler
den evvel toplanmayacak, davet
namelerin gönclerilmesile konfe
ransın toplanması arasında en aa 
3 ayhk bir mUddet geçecektir. 

Davetnamelerin gönderilmesi 
hakkında henüz hiçbir tertibat 
a!mmamıştır. Çünkil daha evvel 
ln~ili:z: - Amerikan nıUzakereleri 
hakkında daha açık bir fikir ve 
hilk.Um bAsıl etmek arzusu KÖa
terilmektedir. 

İktısat konferanıına memUJ' 
mntehassıslarm hazırladı klan 
ruzname Loııdrada nıUsnit bir 
s urt>tte karş1hnm st·r. 

arJtdcaşı giui degil, me~t-p ar
kadaşı ~ibi kullanmak, bazao 
sevmek, baıao kavğa etmek ve 
böyle aylc rı sapışlarını görme• 
mezlikten gelrnek lazım. İpin 
ucunu arasıra gevıetmeli. Hrıını 

alsın. Fakat icap edince hemen 
çekmeli. Fakat herhalde kopar· 
mamalı . 

İki arkadq geç •akte kadar 
dertleştiler. 

Meral, ona Erenköy handis
lerini bütnn tcferriiatile anlP-ttı. 
Yana meseleyi annesine açnca· 
ğını ye babasına da mektup 
yazacaklarım ıöy!edL 

* Kaymakam Faruk BUkret'te 
ve Yq'tal epi miltkile teHdUf 
elti. Müttefik ordular n hi11eıine 
düten ganaim mühiaa bır yekun 

tutuyordu. 
Bulgarlar hisselerine düşen 

kısmı kendi topraklar na nnkıet
miılerdi. Almanlar o sırada ,id
dctlı bir zahi.-e sıkın tısı çeken 
( Ukrauya ) hlera yü kse k fıatJe 
satmışlarda. 

Kaymakam Faruk d.,ha Kô -
tenceye ayak attığı zam n bafta
lardanberi bu işin peşinde kotan 
dişli , iltimıuılı bir takım Muıevi, 

Londra, 3 - M. Makdonald, 
dünya ikt sat konferansına riya• 
ıet etmesi bakk:nda kendisine 
yapılan daveti - bu konferansın 
Londrada toplanması ıartile • 
kabul etmiştir. 

Belçika Meclisinde 
Brllksel 3 - Meb'uıan Mec• 

lisi Pöpl gazetesinin askeri daire
lerde ve kışlalarda dağıtılıp 

okunmaııınıo men'i hakkında aoı• 
yalistler tarafından yapılan istizah 
neticesinde 69 mu~lif ve iki 
müstenkif reye karşı 84 reyle 
ht~ 1<l\nıe'e itimat beyan etmiştir. 

ve Rum iş adamlariie karşılaştı. 
Levazımdan vaat alan, nazırlardan, 
meb'uslardan tavıiyeler alan bu 
adamlar hep bu karlı işin peıin· 

den koşuyorlardı. 
Kaymakam Faruk İfgaJ ordu

su kumandan adan yanına ald ğ1 
iki gımç lhtiyut mUIAzimi ile iıe 

başiad. 
Daha ilk hesaplarda bu itin 

hakikat pek !uırıtık olduğunu 
anladı Çünkil t.ahire Ye kere.
teler muhtelif merkezlerde bulu
nuyordu. Bunlar ıimdiki halde 
manzil reisinin nıuhafazasma bı· 
rakılmı.ştL Fakat bu muhteJi~ 
nımtakalardaki malların ecnebi 
bir memlekette muhsfu.zaıı gfiçttl. 
Bazı yerlere' e ınenıil memurlannın 

yerli tlkcarla uyuşarak zahire Ye 

kefeste sattıkları ıöy!eniyordu. 

Miktar ıureti kat'iyede ma• 
lüm değildi. Teslim ve teı~llüm 

muamelesi toplan hesap yapıl· 

mıştı. 

B11 tehli'<eli vaziyeti anlayan 
kaymakam Faruk genç arkadaş· 
la rını muhtelif noktalara koştu· 

rarak e\'vela mazbut bir defter 
haurl. lb. Bükreştc ordu merke· 

zinde kendine tahıia ettiği BUro
da i4e oaıladı. 

" 36 yaşındayım. Meılefim 
ıerefll ve kazancım iyidir. Bir 

ailenin blltlln ihtiyaçlarını bol 
bol temin edecek derecede para 
kazanıyorum. BuıDne kadar d6rt 
defa niıanlandun. Fakat d6rdUnde 
de nlJ&Dlılarım birer bahane ile 
benden ayrıldL Baıka erkeklerle 
ewlendiler. Artık yaıım ilerliyor. 
Bir mllddet aonra evlenmek de
ğil, tekrar nişanlanaaak imkAnı 
bile kalmıyacak. Cesaretim kı
nldığı için yeniden bir kıza talip 
olmaktan da ~eklniyorum. Ne 
yapayım? .. 

Sizin hastalığınız basit. Niıan• 
lılarınızı ihmal ettiğiniz, evlen
mek busuıunda mntereddit dav
randığınıı anlaşılıyor. Bu Taziyet 
genç kızları tllpheye dDıUrdllğll 
için nişanhlarınız sizden aynlmır 
lardir. Bir daha nlıanlanırsamı 
aradan vakit geçirmeden derhal 
eYleoiniı Ye nltanlınızla alAkadu 
oluaus. 

Ortaiöyde Halil Ka9ut Beye: 

Çocuğunuı erkek oluraa b11 
lAimlerden birini koyabilirsinizı 

Tunç. Yalçın, Erol, Yıldırım, 
Coşkun, Timuçin, Timurtı1- Kı• 
olursa: Gllner, Gtınay, Sevinç. 
Ece, vcaaire ••• 

Gebelikte Ye doğumda lıtifa
de edilecek mafQmatı havi eser
ler Tnrkçede de mevcuttur. Dok
tor Besim Ömer Paşanın g""çen 
sene çıkmış eserini tavsiye ede
riz. BabıAll kitapçılarında bula• 
bilirsiniz. 

* A.nkara'da F. N.ı 

Buglln firengiyl bir • daha 
nUkaetmemek Uzere tedavi edi
yorlar. Bir defa doktorunuzun 
fikrini alınız. Eğer niıanlanma
nızda mah~ur görmezse mesele 
kalmaz. A1'8i takdirde ıirayet 
devreıl geçmeden niıanlanmanD 
tehlikell olabilir. 

HANIM TEYZE 

Levazım Ye menzil memurlan 
ıaşırmışlarda. 

Deftere geçen mal yine onla
nn mes•uJiyeti altında bulunduk
iarı yerlerde mUbUrleniyord1L 

Artık çalmak Ye satmak teh
likesi kalmamııtı. 

Kaymalcam Faruk bir hafta 
içinde aradığı yek6nu boldu. Za· 
bire ve keresteler mühim mik· 
tara varıyordu. 

O zaman bu itin İstanbuld• 
neden bu kadar dedikodu yapb
ğinı anladı. İti takip edenler bili 
onun peıini birakmıyorlardı. 

ı Levazımla Ordu kumaodanlıjı 
bu yeni vaziyetten memnun ol
mam ılarda. 

Fakat kaymakam Faruk elin
deki yDkıek ealahiyetle mullme
leye yazıyet edince aeı çıkara
madılar. 

Şimdi bfttiln tazyık genç er
kanı harbe yUklenmişti. 

Unlar yttln z bir fey anlamak 
iıtiyorlardı. 

Kaymakam bunları satacak 
mıydı. Yoksa ordu emrine veril-
mek Uz.ere İatanbula mı yolhya
caktı. 

Genç erkim harbin yanında 
alet gibi çahşan iki millhim 
çok namuıııhı fedakAr gençlerdL 

( Arkuı nr) 



Dünga Hadiseleri 

Vigana'da 
Dilencilerin 
Borsaları Var 

Bir umanlar dOnyanın en 11k 

Dilencilerin b!r ıe~rl olan, en 
~ le • tt•ı· kıbar ınıanlannıo 
,a ~ım • . ' 1 merkezi addıdi-

6ır ıelur len Viyana. mu-
bakkak ki ıefalet içindedir. Ha· 
ricin para yardımı olmasa •• 
mlltemadiyeu borç almua lflls 
edocık. 

Bu hal, Viyana'da, dilencillil 
• derece f azlalaştırmııtır kl bu 
... artık bir mealek haline rel· 
mifür. Şimdi, dilencilerin, bu 
ıehirde bir borsaları bile Yardır. 
BUtUa ıebir, bu borsaya yazılı 

dilenci aza arasında takıim ediJ. 
mittir. Fakat iyi ye kazandırıa 
bir meYkiin aahibl olan bir di

lenci 6ldlliU uman bu yere 
birçok talip çıkar. MeHle, ba 
meaele7l halletmektedir. Onun 
içindir ki dilencilik bir nevi , .. 
dik ıekline ıirmiıtir. Y •rler, 
mlraı halinde akrabadan akra• 

baya kahr vo çok defa, dıtarıda 
çalııamıyan dilenci, yerini, bu 
J~riıı kazancına röre Ye yOzde 
HRll üzerinden bir baıkaaına 
deneder. Viyana'nın dllenci bor
ıuıoa yaln.ı yaşlı aza kaytlı 

değildir. Bunların lçinde birçok 
ta çocuklar vardır. 

Bu çoculdar, ailelerinin mnra· 
caab Uzerine borsaya yazılıyor 

•• ıonra kendilerine gösterilen 
mıntakalarda ve ıeyyar bir hllde 
relen geçenin merhametini celbe· 
darek ıadaka topluyorlar. Vaziyet 
o ıekle ~rmiıtir ki, buglln Vi
yana mahalleleri bu borsaya men
ıup dilenciler arasında takıim 
ıdilmiıtir ve herkea meseli aaat 

dokuz veya onda hangi dilencinin 
relip apııını çalacağını bilir. 

Hiçbir dilenci bir diğerinin mın
takaaına tecayl1ı edemez. Yoku, 
karıısıoda boraa ldar11lal ıBrllr. .. 
Sabık Sovyet Harbiye Ko

mlHrİ Troçki'nin ıon A.-

Troçkig• rupa asyabatinden 
doğan hAdiaeler 

Dair henllz kapanmadı. 
Billkiı ııra ile yenilerinin vukuu .. 

aa tahit oluyoruz. Son vak'a, 
Almanya'oın Brealo Darillfllnu
aunda wkua ıelmifUr. Mesele 
ıudur: 

Troçkl Yoldaı. ıon -defa Da· 
•lmarka'ya aiderkeo Alman mü-

tefekkirleri araıında bir anket 

yapılmlf, birçok mUnenerlere ve 
Darlllflloun profesörlerine Troçld 
için Almanya'da blr ikametııth 
tahtla etmenin mllnaıip olup ol· 
mıyacajı ıorulmUf. Breslo DarOl
ftıounu profesarlcrinden Kohn 
fU cen bı yermiş: 

· .. - MOtofekklr bir ioçl yar
dıma muhtaç olabilir. Fakat mem
leketimizde klfi derecede fesatçı 

•e politlkacılıiı meslek edinmiş 

in.an bulunduğu için, bunlara, 
bir yealıinl lllve etmok doğru 

deiildir • ., 

Darlllftınun Hocalar Meclisi, 
bu beyanat llıerine Profeıar 

Kohn'u Yazifeainden çıkarmıya 
karar •ermiı, mesele Alman bO. 

idi netine akaetmİf Ye tahkikata 

baılaomıtttr. 

ION POSTA 

Dünyada Olup Biten 1 er -...: f-~-"'-' Mı_ekı_up_ı""___._f: 
Bir Asırdanberi Aranan Ha- Yine Ekmek • o Meselesine 
zıneler Bulunmak zeredir 0~[~:~· .... ~ • .ı ı.tanbuldald 

Koko Adasında Hafriyat Başladı 

Koko edasının kayallk ••hlllerlnde dalgalar eraaında 

Bir koraaa hlklyeıl nrdır ki J T omıon kaçmıya muvaffak oldu. ı plln, ona, bOyOk babasından 
bir aıırdanberl dOnyanıa blltlln Uzun ıamao kendiıinden bahıe- kalmıt. meıbur Benito'nun Koko 
maceraperest insanlarını meıgul dilmedL Fakat yirmi aene ıonra adaama aakladıiı hazinenin 7erinl 
etmiştir. Fakat biç kim1e, bu kader •.• bir gün, Sen Con fımin- aaıteriyordu. 
hikAyenin ıonunu almaya ve de bir yolcu, bir adamla taoıştı. Gı"sler bu ıa b" k 
k 

• b" . p aDID tr opye• 
lirenın ır tarafında glSmülll Bu adam kendisinın Tomson ıini çıkardı 80 H d• • 
ld .. ldd" d"l h . 1 rl ld .. • • f . h . ' nra avaya un o ugu ıa e ı en aı1De e o ugunu ıhra etli vo azme• dili B p t k" ı· d l. 

b l ff k 1 ı · · b. k ı . . 
1 

. • er. u or e ız ı, ora a, yer ı 
u mıya muva a o mamııhr. ermın ır ro nıın Yermıştı. b" k d 1 1 di V • 

M 1 d S S 
. ır a ın a ev en • e gnrıp 

ese e ıu ur: onra en Con, bır vapur kum• b" t dllf 1 l k b k . . . ır esa eser o ara u a• 
1821 ıeneıınde, Amerıkanın panyaııle anlaıarak Koko adasın· d b b d 1 b" kA" t 

ıimal ıahillerini kasıp kavuran da bir arama seferi yapıldı. Fakat ıön!tn dai k~ıı ak~~ 8ttra d ır K gık 
h. b' k d B . . f 1 d b 1 k g ı er ı, o agı a a o o mtlt ıı ır orsan Yar ı. u gemımn tay a arı a u unaca adasının il d lk" ı.a 

d P 1 • l' ldL Ad d h · d h" · d'kl · · · P Dl var 1
' 

1 P • 0 
a am orletc:ız ı ı a azıne en ıs c ıate ı erı ıçm kar la t ld h t 
Benito Bonito idi. Bu adam bu Sen Con bir gece bir kayığa ,_1 ıkıbırı 1

1 
veb. ~b!~nı bayre 

" ara un ann ırı ırıne enze-
yüzden muazzam bir servet elde atladı, kaptanla beraber kaçtı. d"". " Uldil B d d l 1 
etmişti. Sıkı bir takibe uğradı, Kaptan, bundan ıonra kaybol• dıgkı .gork • Pun akn. . a an nıı • 

t S C • b. Udd t ı ı, ızmı ortc ızhye veren 
kaçb, para ve mUcevherlcriui. muı u. en on ııe, ır m e H ı "h ı ı· k B 

b A "k h' 1 . d avay ı ı t yar yer ı, orsan e-
Atlaa Okyanoıunun ortalarında ıonra azı merı an f C ır erın e · l d Ş 

altm çubukları satarken aörUldll. nıtonun ar ca aıı apeldir. 
mevcut Ye Koko denilen boı bir • 
adaya gömdil. Benito, bir mUddet Kcndiıi yakalandı, Koko adaaına 

k sefer yapan vapur kaptanını 
ıonra yakalandı Y• ipe çe ildi. lSldUrmeklo ltham edildi. Fakat 
Fakat onunla beraber çalıımıı 

vak'a ııpat edilemediiinden tor-
ve hazinelerinin glSmUldUğU yeri be1t bırakıldı. 
bilen Sapel iıimll bir Filipinli • Senelerce zaman ıonra Gl.tler 

lımiode bir Alman bıhriyeliıl, 
Havay adaları civarında ıeya• 
hAt ederken bir Portekizli ile 
doıt olmuıtu. Bir filo, bq adam 
Glalere bir pltn aöıterdi, bu 

Küçük 
Milyoner 

Bunun Uzerine Gisler, Orta 
Amerika hükumetlerinden Koıta 
Rika'ya ait bulunan Koko adaıı
na ycrleıebilmek için bu hUkOmet 
tabüyetioe geçmok lazım olduğunu 
anladı. Emelini tahakkuk ettirdi 
Yo blr kolaymı bulup bu adaya, 
kendlıini nahiye mUdUrtı tayin 
ettirdi. Beraberinde birkaç aile de 
ıötUrdO. Orada, hem koraanlann 
hazinelerini aradı, hem do çiftçil~k 
yaptı. Fakat Adanın havası, be
raberindeki insanlara yaramadı. 
bir idama öldlller, bir kısmı ada· 
dan aynlmıya mecbur oldular. 

Giıler'de Omitlizlite dOıerek 
Koko adasını teık etti. Fakı.. 
hiç klmıe, bu adamın, tabarrlya• 
bnın neticeeinl 6irenemedi. 

lıt• timdi, maruf Amerikan 
ıaı:etecilerioden Miı Rut Ros 
meıhuru lhtm Vilyam Bib Ue 
beraber Koko adaııha giderek 

alb yUı bin kllıur yurtdaşın g 11Jıc> 
lllk aıda maddeıinin eaaamı ter 
kil eder. 

Soa Poıta bu bahıe temat il• 
ekmek maddeıl Uzerinde fazla alıc 
nan bedeli rekamlarla teabit ettL 
Bir hakikab meydana koymaktaD 
ibaret olan "Bu neşriyfitın aebes
bial anlıyamadık" diye ı&ze bar 
lı7an Riza Bey hullsatan diyor ki: · 

"Fırınlar makineleıtikten ıonra 
da ayni Ocretle ayni miktar ame
le çalışmaktadır. En kDçük mo
tör annde bir buçuk liralık elek
trik aarfiyab yapıyor •• esasen 
ortaya konan rekamlarda da bD
yllk yanlıılıklar vardır. Bir fınn 
gllode dokuz ağız delil, admt 
altı ağıı ekmek ç1karabilir.lktiıat 
Veklletlne defterlerimizi aander
dik ve eıasen fiatlan biz bualln• 
kO vaziyete g5re çoktu indirmlt 
bulunuyoruz." 

1 - lkiiaat VekAletlno ııso
derildiği ıöylenen, defterler bu 
beyanattaki gibi ise pe,in a8yli4' 
yelim ki bunlar ıayana ihticaç bir 
vesika olamaz.. 

2 - Bir fmn aarfiyat yapa
bilirse (maya keamemek) yani 
f aııla vermemek ıuretile atınd 
on bir ağız ekmek çıkarabilir. 
Evet alt& ağız ekmek '1karan 
fırınlar da vardır. Fazla ekmek 
çıkarmak ıarfiyatla kaimdir. Şu• 
ou da izah edeyim ki altı ağıı 
ekmek çıkaran bir fırınla dokuı 
ağız ekmek çıkaran bir fınndı 
amele ıeraitl tamamen deği eceoo 
ği ıibi masarif te o niıbetto tez. 
ylit ve tenakus eder. 

Binaenaley Son Posta'nın do
kuz ağız ekmek çıkaran bir 
fırma göre yaptığı tahlil doğru
dur. 

3 - En bnynk moUSrlO fı· 
nnlardaki gllndelik elektrik sar
fiyatı 40 • 50 kuruş arasındadır. 

4 - iki ıeoe evveline naza-
ran amele ücretinin yarı yarıya 
lndirildiii keyfiyeti iae inklr 
kald1rma1 1arib bir bakikatiD 
ifadesidir. 

5 - Fırınlar maldneloıtiktea 
ıonra ayni amelenin çahıhjı ld
diaıı hiç bir aklıselimi ikna ed 
cek mahiyeti haiz değildir. 

lıte bu açık hesaba rağmea 
belediyede mllteıekkU narh ko
misyonu ekmeğe fiat Yerirkea 
el'an iki ıene &vvelkl maaraf ce .. 
Tellerini ıısz 6olinde buluodll"' 
ruyor ••. 

Son a&z; bu lddlalann ııtku 
kizblof ayJrmak yani; bu kazl. 
yeyi halletmek lıe, Belediyenla 
bir fmnı birgtlo tecrtıbe olmalr 
illere lıletmeıile kabildil'. 

M. c. 

ile Tomıon iıimli bir İngiliz 
kaçıp kurtulmıya muvaffak ol• 
dular. Bundan birkaç ıene ıonra 
Pcru'da bir lıyan ve muharebe 
çıkmıştı. Hnkdmetin idare mer
kezi olan Lima'dal ahali ile 
kilise papaıları, blltiln varlarını, 
Y' klarını ıehre civar Kal!ao 
isimli bir iıtibktmda aaklamıılardı. 
Bu iıtihkAm deniz kenaranda idi. 
Muharip kuYvetler bu ıehri Ye 
iıtihkAmı tehdit etmiye baılayın• 
ca bUUln bu mallar Marl Dir 
isimli bir ıemiye naklolunmuttu. 
Bir ıece, karanlıktan iıtifade 
eden ıemi mtırettebatı, e11anın 
mubafuasına memur Perulu mu
bafızlan 6ldUrmUı, kaptanın ku
mandası altına baılarım ahp 
gitmiılerdir. Sonradan yapılan 
tahkfüat, gemi kaptanının, met
hur konan Benito'nun arkdaşla• 
rından Tomıon'dan başka biriıl 
olmadığı anlaıılJllıtbr. T omıon da 
aıırdığl malları Koko adasına 
götürfip taklamış, ıonra yolda 
Peru hUkdmetinin gönderdiği 
bir harp gemisile karşılaımııhr. 

ıömtılll korsan hazinelerini ara• ( ı· 
mıya hqlamışlırdır. Bu Ada, Cevaplarımız 
bet kilo metre kutrunda olup ~-------------

Bu knrfılaımada, Mari Dir 
gemisinin biitlln mUrettelıatı öl• 
dUrülmUş, yalnız Tomsonla, Şa
pel bu badireden de yakayı kur
tarmaya muvaffak olmuşlardır. 
ÇUnkll Poru hUkOaneti, bir gün 
bu adamlara, aı rdıklara eşyanın 
yerini ıöyletebileceğini zannedi
yordu. Fakat bir müddat ıonra 

Resmini glSrdOğilnOı çocuk 
Nevyorklu bir ılıara tacirinin 
oğludur Ye lıml do Bılll Rolfson 
dur. KUçllk Billi'nin babaaı bir 
ay evvel ölmOıtnr. Bıııka hiçbir 
mlraaç.111 olmadığı için beı mil
yon dolardan ibaret olan aorveti 
bu kilçllk çocuğa kalmııtır. Taliiu 
clJyeaf itte buDA derltr. 

tamamen volkaniktir. Toprağı, 

baıtan başa otl .. rla ve ağaçlarla 
6rtlllll olduğu için herhanii bir 
is bulmak çok lfllçtUr. 

Bu heyetin Koko adnsında 
ıimdilik bulabildiği foy, Gisler• 
ait bir kulUbe ankazı, bir eski 
ıapka, bir takım kazma kürek· 
lerle herab:r• Adayı ziyaret ede• 
rek hazineleri aramıf olan elll 
kadar macera pereıtin taılara 
ya:olmıı iılmlerldlr. Fakat kendi .. 
ıinden gelen haberler iyi te mu
vaffakiyete g&tUrecek biz Uzcrin· 
de baluodujuou blldlrmekt•dlr. 

KaramUreohlen dana!ı çay hak
kında mektup yazan kariiruige ı 

- T aaarruf bahsinde kelim .. 
lerl değiıtirmekle gayeye vaul 
olunamaz. lı keyfiyette değil 
kemiyettedir. Mektubunuzu baıı. 
•ettiğiniz gazeteye gandermenlı 
daha muvafıktır. Bizim oeıret
memiz meılekl nezakete yarar 
maz. Fikirlerinize if tirak ed•riL 

lf-
Umurlu'da Halil Bllrm•t B 

Matbu enakt arkada.ıını .. 
yeriniz Y• IOtfen .U de bis• 
hildlrlnlL 
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Fener -- Istanbulspor Maçı 
Beraberlikle Neticelendi 

Beraberlik Golleri Penalbdan Abldı 

Fener - leıenllul•~or M8Çlnd•n Bir Ealenlllne 

Tıblm ıtadyomanua çamurla 
tahaauaa mukabil Kadık81 ıta• 
duada dlln heyecanh bir mllsaba
b 1eyrettik. Bayramın llçllncll 
rtlnil F enerbahçe karııaaada 1-8 
aibl çok mlihim bir netice Ue 
•atIGp olan lstanbulapor, dOn 
F enerbahço ile tekrar kartılqb 
'e lilc maçını yaptı. F akıt eayanı 
dikkattir ki bu ıeıerld mDaabaka 
1-1 gibi hafif bit beraberlikle 
••ticelendi. Bu netice ve dnnkll 

OJunun cereyan tarzı bize laba' 
•ttl ki btanbulsporlu1ar ilk mD
lab•kada yanlıı bir tlbly•J• 
kurban gittiler. 

Dnnkll mOıabakac:la takımlar 
ta tekilde idi: 

Fenerbabçe: HOıamettin-Ya· 
..,, Forman-Cevat. Rqat, Fik• 
tet-Niyaıi, Sllle1maa. Zeki, Mu
ldler, Şaban. 

latanbulıpor: LGtff.Samih, Sa
lalh-Azlz, Sallhaddin, Halit, Re
llt, Salahaddin, Orhan, Fahri, 
NeY&at. 

DllnkO oyun iki takım için de 
tok mllıavl bir tarıda cereyan 
.ı.it, yalnız top havada oynan
•tı için oyunun ıevkl ekıilmir 
llr. l.tanbulıpor'un dllnktı oyunda 
l1a llyade dikkat ettiii ıey, Fe
-..,•in tlbiyeai idi. Tllrkiye ıanı-
MJoau, bu tlbiyeye mukabele 
"-ek buauaunda bllyllk bir mu-

~lciyet 18aterdiği l~dir ki 
Fenerbahçe fazla ıaya yap

lla.Jc iınklmnı bulamamııbr. J.. 
'-b.ııpor oyunculara. Fenerin 
;:.elen kombinezonunu bozmAk 
ı.._ cok enerjik oynadılar vo 
WQ1ada muvaffak oldular. Bu va-
:)•t karııauıda Fener mlldaf aaaı, 
~tıcu.• hattını bealemek imkjmm 
~madı ve San • Llciverdin 
lt.tti• hatta hikirniyetini kay-

b ... ~r"8 umumiyet itibarile a
ı:-.... ıeçti ve muhakkak ki 
.~bulapor mtldafaaııaı teıkll 
B 0 Yuncular çok yoruldular. 

u arada F eaerbahçenin dllnktl 
muvaff '-! i b llıuyetı a OJUDUDUD mOhim 
... •pleriodea biri de orta haf 
a.iyaa R•b• bafif bir O)'Ull 

K•p19nler ve H•k•m 

ılıtermeıldir. iki ulamın karp
bkh olarak yapbla birer golün 
ikisi de pen altıdan olduğuna 
tire dOnktl O)'UDUn mlldafaa hat-
larında cereyan ettiiine bllkmet
mek mtımktındtır. 

Dnnktı Fenel""lıtanbulapor ma
CI için heyecanlı, fakat ıevkıiz 
oldu demiştik. Bu lddiamıı te-
81amen doğrudur. Çnnktl bizim 
maçlarda ıeyirciye zevk veren , 
cihet, oyunun ıiira~idir. Ofta ise 
top, lıtanbul ıporun tatbik ettiil 
tAbiye ıebabile mütemadiyen ha
valanıyordu. Bu ıuretle oyunun 
ılirati azalıyordu. Fakat bana 
mukabil Fenerin ,Ukaek bir n .. 
tice alacağını tımit eden O)'Ull

cular, ıolıiiı geçen dakikalana 
teairile aabıraızlanıyor Ye heye-
canlanıyordu. Fenerin pazar flln
kll yOkaek galibiyetinden aonra 
dOn zay f bir netice alma11nıa 
1ebeplerinde biri de takımın 
hayli deiiıik olınuıdır. 

Fakat dOnkn oyun Fenerin 
muvaff akiycbiıliiinden siya de 
lataobul ıporun muYaffakiyetll 
bir oyun ıtsatermeai .. klinde 

tecelli etti, cliyebiliris. 

Umumi neticeye ıelince; 
Galatauray bir kaç mağlclbiyetlle 
aradan 'ıktıktan aonra timdi 
lik maçlanaıD • bikim takımlan 

Fener, Beıtkt.. " lttanballpor
dur. 933 latanbul futbol ıampl
yonaaının bu llç takundan birine 
naaip olacağını ı8ylemek, keha• 
aetimlze atfedilmemelidir. 

G Üreşçilerimiz 
Avrupa'ga 
Gidiyor 

Tllrkiye GOret federasyona 
umumi kiti'bl hazırlanan beynel• 
milel temaalar hakkında ıa beya• 
natta bulunmuttur: 

•Goreı .. haınıda kazanılan 
ıon beynelmilel muvaffakiyetia 
Federaıyonumun bazı ecnebi te
maılar ba11rlamiya ıevketmlıtir. 
Kat'ı ıurette tokarrllr edu bu 
temaalar ıunlardın 

ı - Macar'larla temu. Onn
mlizdeld kurban bayramında Per 
te'nia ea kunetll fllreı kullbl 
olan V. A. S. ıtlrq ekibi lataa
bul'a gelecektir• 

2 - A'fl'UPa tanaeab 
Macar petl•rini mltealdp 

aeçilecek bir takım, Romanya, 
Macariataa, Avusturya, Yuio .. 
layY& •• Yuaanlatanda bir turne 
yapacakbr. 

3 - 80t0n A•rupa mWetı .. 
rinin lftlrakil• t•hrimizde J&pi
lacak blJlk pmpiyon .. 

Lehistanda 
Kış Sporları 

ZakopaDt (A. A.) - Makahl 
kulilbllDOn beynelmilel k1f ıpor
lanmn açalmus ıebirde btıytık 
bir heyecan uyaadırmııtır. Oı 
huıuıl tren buıtıa 2000 kiti 
ıetirmif dr. 

Talumlana ekaerlli •akopaaea 
ıelmiıtir. Hararet. dereceli, ufa. 
nn biraı DıtGndedır. 

Avustralya'da Tenis 
Melbarn, 2 (A. A.) - Clm

ford çifti bup Finalde Vtn .. 
(Amerika) ile Rynııi 3-8, 7·5. 
8-11 mailOp ederek A vuatralya 
tanla çift muhtelit ıamplyoalup 

811 kauD1Dı1lardar. 

Taksim Stad_qomundaki Maçlar 

Beşiktaş--Vef a Maçı 
1--0 Netice ile Bitli 
Vefalılar Dün Mağlup Oldular 

Dan Takalm atadyomunun 
kerpiç yığını haline gelmiş aaha
ıında muhtelif maçlar yapıldı. 
DUnkll oyunları gBrdük.ten ıonra 
Nhanan tekrar açılmasına ml\ıa· 
ade ettiği için futbol heyetinin 
yanlıı hareket ettiğini anladık. 
Havalar bozuk gittiği zamanlar 
Takıim ıahaaı futbol oyununa 
kat'iyen mllıalt olmiyan bir bale 
relmektedir. Netekim bu mınta
kaya çok iyi bilen futbol b~yetl 
Takaim sahasını bir mnddet ka· 
patmaıta. Sonra nedense geri 
alınan bu kararla dtlnktı maç 
tabii olarak tatsız ve ze•kıiı 
oldu. Maç yapan her takım ken
di kabiliyetini g8atremiyordu. 
Beılktq birinci takamı da bu 
meyanda muvaffakiyetsi& bir 
oyun oynadı.Top kon!roltı imkAnı 
olmadıjı için paı tevziatı fevka· 
IAde güçlükle elde edilebiliyordu. 

Beıiktaı B Kumkapı 8 takım· 
farının Betiktaı lehine 6-3 le 
neticelenen maçından ıonra Bey• 
lerbeyi ile Altınordu karşılaştılar. 
Bu ml\sabaka da 2-2 bera· 
berlikle bitti. Bu maçtan ıonra 
Beşiktaı birinci takımlın H haya 
çıktılar. H.ekem Necmi BeydL 

ilk akım Beıiktq'hlar yaptı• 
Jar. Kale yakınlarına kadar inen 
Hakkı'nın kaydırdığı top Beıik
taı nwf aabaama geçmeden tek• 
rar iade edildL Bqiktaş'hlar 
ekıeriya ıoldan btıcum ediyorlar, 
Beıiktaf muavin hatb paa tevzl
abnl ıabanın berbatlıfından tan
.ım edemediil için btlcum hatb 
mtleulr olamiyor • 

Bet dakika kadar oldukça 
blkim oynayan Bqiktqlı'lar iki 
konıer yaptılar. Merkez muha
cim Hakkıyı iyi tutan Vefa-Kum• 
kapı mlldafaa11 gol yapalmuıaa 
muvaffakiyetlo mani olabiliyordu. 

Oyunun aekidnd daldka11nda 
merkeıden aJdıiı bir pa11 mua
tasam bit llrlfl• rakip maıf ... 
buıaa kadar ladiren ıol açak 
Etref topu ıollç Şerefe ıeçlrctL 
Soliç Şeref 01unai lbaü edu 
ltir ılrllfl• blru ıeriye me11l 
bir pu v•dL Ba paa bavaclu 
... •liç Cahil •11t1D bir .... 

ruıla Beıiktaı'm Uk aayı11nı 
kaydetti. 

Bu golden aonra hOcum ta&• 

yikını arttıran Beşiktaı muhllclm
leri bir kaç kere V efa-Kumkapl 
kale1iae kadar ıokuldu. Kapalı 

uviyelerden çekilen ıutlann bir 
kıamı rakip mtıdafaa tarafından 

bir kısmı da kaleci taraf ındao 
kurtarıldı. 

On beı dakika kadar de••• 
eden bu hakimiyetten ıonra V • 
fablar mukabil bir hücuma ıeçti
ler Ye m0tevazin bir oyun ba .. 
lada. Birinci devrenin ıonuna ka
dar, mllıabaka bir taraftan cif. 
terine intikal eden blkimlyetla 
devam etti. 

Bire kartı ııfırla nlhayetlenea 
birinci devreden ıonra ikinci 
devreye baılandL ikinci devrede 
biru daha istekıiz oyniyaa 
Beşiktaı •tııar Vefa-Kumkapı 'nın 
veziyete bir müddet için hlkim 
olm&1ına aebebiyet Yerdi. Maa• 
mafih Vefa-Kumkapı hiicumları 

Beşiktaş kalesinin pek yakınlara
•• kadar inemiyordu. 

Oyunue ıonlanaa doğru tek
rar mukabil taarruza geçen S.. 
ılktq'lılar. Gol adedini ytlkaelt
mlye muvaffak olamadılar. Ma9 
da bu ıuretle ( 1-0 ) Betiktat 
lehine bittL 

İyi Bir Karar 
latanbul 3 ( A. A. } - Hava 

kuvvetlerinin ve denizalb reml
lerinin tıniformala ubitlerlne F .. 
nerbabçe ıtadyoma billiıtl1Da 
hermaç için biletail olarak açılr 
buludurulacaktır. 

lzmir Lik Maçları 
&mir, 8 ( A. A. ) - Bati• 

mantaka ilk maçlaruaa deYam 
eclllen:ıc laminpor G8ztepeJI 
2 J• karp 8 " Karpyaka Spor 
kallbl takımı Alta1 takımım 
bin kup içle mai16p etmlr 
lerdlr • 

Dan KadıkBv S.haeınu l'•n•• • l91anbulepor Ma91nı 
••ı••d•al•rden •ar Grup 
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İTTİB VET R KBİ Korkunç Bir Cinayet 
Her hakkı mahfuz dur. Nasıl tlo/da? .. (Ba9tarafl 1 inal ıayfada ) 

kocaaını maddi yardımlarda bu· 
lunmaktadır. Bununla beraber 
karı Ye koca fırsat buldukça 
ka•ı• etmektedirler. 

................................. Nasıl Yaşadı? .. 
T tfrika No. 54 Nasıl ÔldiJ? .. 

Bu Teşebbüs T e Akim Kalınca Ermeni 
Komitecileri Müteessir Oldu 

Artık Yetltlrl 
Muzaffer Hanım ıon zaman• 

larda Ahmet' e karşı olan allka· 
aını bUsbiltOn kaybetmiı, unu 
temamen dent~c~k derecede onut
muıtur. Ahmet iııil ve parasızdır. 

Hatta bu konıreye Prenı Sa· 
bahattin Bey, lımail Kt>mal Bey 
vesair kalbur Uzerino gelen ( Jön 
TUrk ) lerle beraber, başta Ahmet 
Rıza Bey olmak Uıere bUtUn 
( İttihat ve Terakki Cemiyeti) 
erkAmnı da davet ettiler. 

Kongre, çok hararetli oldu. 
Ermeni komitelerinin hatipleri; 
her ne pahasına o!una olsun, 
lıtanbul' da, lzmir' de, Sellnik'te 
ecnebtlerin mlldahaleıini icap 
ettirecek kanlı bir bAdiae vllcude 
ıetir.nek, Abdtılhamidi do bir 
ıuikasto kurban eylemek lUzu• 
muna dair ateıli nutuklar irat 
ettiler. Prens Sabahattin Beyle 
rüfekası • Diğer kongre ve karar
larda olduğu gibi • bu defa da 
Ermenilerin fjkir ve emelle
rine uygun bir şekilde cephe al· 
dilar. Fakat Ahmet R ıa Beyle 
rilfelrn.sı, bu kanla teşebbfi.slerio 
gerek bug\\n ve gerek yarın hu• 
aule getireceği maıarratlan birer 
birer izah eder~k bütnn bu tek· 
liflere muhalif kaldılar. Hatta Dr, 
Bahaeddin Şakir Bay coıkun bir 
11utuk irat etti ı 

- Her ne sebeple ve her İıe 
tekilde olursa olııın masum 
bir TUrkUn öldürülmesine tabam· 
mül edemeyiz. Buna ceaaret 
edenler, bizden dCJ en ıedit bir 
mukabeleye hazırlanmalıdırlar. 

Dedi .•• Maaltee~ııüf bu tehdit, 
Ermeni komitecilerini fikirlerin· 
den dôndUrenıedi. lıtanbul'a yeni 
komiteciler gönderildi. Yeniden 
teşkilit ve baıırlıklar yapıldı. 
Nihayet Yıld 7.' da bir cuma 1e• 

laml ğında müthiı bir bomba 
patla taldı. 

F!Htrn bu bldiseler, (Paris 
ittihatçılar~) ile Prens Sabahatt:n 
Beyin araıım mUtomadiyen açı· 
yordu. Gayesine muvaffak olmak 
için mutlaka ecnebi mUdahnlesinl 
intaç edecek teşebbliı;ılere girişen 
vo hazan. da Ermeni komitecileri· 
nin alinde muti bir alet derece· 
ıine inen Prens Sabahattin B., 
artı k İttihatçıların oiddetli hU
cumlarma maruz kalıyor; o da 
bunlara mulubelo etmi}'e ça'ı' • 
yordu. Paristeki ne!}riyat, hemen 
hemen dedikoduya munbas;r kal· 
mıı gibiydi. Buna binaen büti\n 
neıriyattan, memleket namına hiç, 
bir fayda memul değildi. 

Bu vaziyet, Selanik hllrriyet· 
porverl.,rlnin do nazarı dikkat .nı 
celbetti. Artık tamamen ıahsıyata 
döklllen Pariı neşriyabna kimse 
kulak asmıyor.. Vatanın balAı ve 
necatı için ba9ka bir çare ara• 
rnak IAıımaıeldiğinl, herkeı anla· 
yordu. 

Bu çareyi biran et•vel dDıtı
nllp, yeni bir ku•vet yaratmak 
icap ediyordu. ÇilnkO, (Makedon• 
ya) C:a Bulgar vo(Tisalya) da Yu· 
nan çetelerinin cllretkArano laar• 
ruzlan karıısmda zavallı tUrkJer 
inim inim inliyorlardı. Ermeni 
komitelerinin her tcşebbilsteki 
muvaffakıyetsizliklerine rağmen 

Bulgar vo Yunan çeteleri bU· 
tün millt proğramlarım harfı 
harf na tatbik ediyorlar, gez• 
dikleri yerlerde kan va atef• 
lau mürekkep bir İl bırakıyor-

lardL •• (1319) Hnesi atustoı ip
tidasında Manastır villyeti, Serez 
mutasarrıfhğı, CumaibalA, Menlik, 
P etriç, kazaları dahilindeki Bul• 
garlar, adeta iayan etmiıler, Kı· 
reşna boğazı) na toplanmaılardı. 
.Sclinik yolu kapanmıı, civar 
ahaliai dağa kaldırılmııtı. Köyler
deki çocuklara ye kadınlara va• 
rıncaya kadar teıkilit yapılıyor, 
hükumet aleyhinde bntUn Ma!{e
donyada umumi bir iıyan hazır
lanıyordu. 

(Makedonya lhtilAI konıitesi) 
ismini taııyan bu teıkilAtın başına 
( Boriı Sarafof) İlminde i enç bir 
erkanıharp geçmişti. Bu adam, 
Türk toprağında doğmuı, Türk 
toprağında lıllyUmttıtn (Nevrekop) 
kazaıınm (Bivban•a) keryesi aba· 
lisinden (Petro Sarafof) iımindo 
bir köy hoca11n ın Uçllncll oğlu 
olan ( Bori.s Sarafof ), SelAnikte 
tahsil etmiş, ıonra Bulgaristana 
giderek ( Warbiye mektebi) no 
girmiı, (Erkanıharp) imtihanı ver· 
mişti ... Fakat bu genç erkAmharp, 
bir askerden ziyade bir komiteci 
ruhu taşıyor; (BUyllk Bulgaristan) 
gayesinin husule gelmesi için no
mümkünse yapıyor; Tiirk •• 
Bulgar köylerini, kızıl kanlara 
boyayordu. Hnktimet, bu kan ve 
ihtiraı dalga1ını durdurmaktan 
acizdt Artık pervasızca köyleri 
basan, bllylik kaaaba •e tehirlere 
kadar ıokulan Bulgar komiteci• 
lerinlo icraatına mani olamlyor •• 
bir çok taburları, bunların arka· 
smdan koıturuyor; fakat çetelerle 
başa çıkannyordu. ÇnnkU Bul
gar komite teşkilAh muntazamdı. 
Değil bir tabur v• yahut bir 
bölüğün, hatta bir tek afiker ve 
jandarmanın bile bir yerden 
geçtiğini çeteler derhal haber 
al ıyor, o asker kuvvetini ya pu
suya düşürüyor, Ye yahut da 
izini kaybederek bütün takip 
mUfrezelerinl beyhude yere ay• 
larca dağlarda dolaşt rıyordu .• 
KarargAhlarından uıun zaman 
uzak kalan askerler, aç ve çıplak 
bir halde bu yalç ınkaya1ı balkan
larda aeziyorlar; ge.\Ç zabitler, 
hergiin yeni bir fütur ve me,Al 
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perdelik f Renkli Fener ] piye1l 

oyoaııacaktır. 

içinde oradan oraya ıDrDklenl· 
yorlardı. 

ikide birde Avrupa tirenl teh· 
dit ediliyor; konsoloslar bile, bir 
ıehirdeo diğer ıehre gidemiyor• 
lardı. Nihayet iıo Ruıya vo 
Avuıturya devletleri mUdahale 
etmişler: 

(Bütnn bu haller, hnkomet 
memurlarının Hıristi, an ahaliye 
fena muamele yapmasından ileri 
geliyor. Derhal ıslahat yapılması 

elzemdir.) diye nota YermiılerdL 
Buna, Abdülhamit te taraf· 

tardı. Hatta yalnız ıılabatı dil· 
tlinmiyor, blitlln Balkan hükftmet
lerinf, (DeYleti Oımaniye) nin he
gemonyası altında tophyarak bir 
(Balkan ittifakı) yapmayı tasav
vur ediyordu. 

1318 senesinde tesis edilen 
( mllfettiıi umuml ) lik mak•mı, 
biltnn bu iflerde çok bnynk bir 
rol oymyabilirdi. LAkin bu ma· 
bareti gösteremedi. Bu makam, 
ull ve vatani vazifesini ifa et· 
mekten ziyade ıikAyet dinle
mekle Yakit geçiriyor ve her 
defasında d~ Bulgarlara bak 
veriyordu. Meşru bir mlldafaa 
halinde bile, bir Bulgar komite
cisini öldüren bir köy mulitarın· 
dan çeteler hakkında malumat 
istiycn Türk ıabitleri, derhal 
mUfettişl umumiliğin oiddetll 
tevbih ve tekdirlerine uğruyor 1 
bu hal ise ıenç zabitleri biltilo 
blltilo meyuı ederek, artık (dev• 
lete hizmet) etmek i{İD onların 

kalbinde bir arzu ve heveı 
bırakmıyordu. 

Bu hali gören Bulgar komite
cileri ıimardıkça timarıyordu. Bun
lar, bir taraftan penasızca Türk 
köylerini yakıyor. Diğer taraftan 
da hududa yakin Bulgar köylll· 
larini BuJgariıtana çekiyor.. V • 
ıonra da: 

[Bulgar köylüleri, Türklerin 
ı:ulmilnden Bulgariatana iltica 
ediyor.] 

Diye feryada baıhyorlardı. 
Ne (jandarmanın ıslahı), ne do 

mUfeltişi umumi ik makamının (hak· 
Mardan ziyade hakıızlara taraf· 
tar) lığı, Bulgar k omitecilerini 
tatmin etmiyordu... Onlar, hedef
lerine bir An evvel vasıl olabilmek 
için, cUr'etlerini bergiln biraz da• 
ha artır yor, en hailevl oyunla• 
rını ( SelAnik) te oynamıya haıır
laoıyorlardı. 

Bir ak,am, gllnef grup edl· 
yordu. Ufuklara, kan gibi kıpkır
mııı bulutlar y ğ.lmıştı. Gllmrült 
idareainin 6ntınde demirli olarak 
duran ve Marsilyaya harekete ha· 
zırlanan ( Meaajeri maritim) kum
panyatıının ( Vadil Kebir) lamio· 
deki vapurundan birdenbire kıp
kızıl alevler yilkaelmlye baıladı. 
K ıa bir ıamanda vapurun 1ıO•er
t.,aile kamaraları klmilen yandı. 

( Arka91 ur J 

Hastahaneden çıktığı saman• 
farda karısının oturduğu eve uğ
ramakta, kad.nı hırpalamaktadır. 
Genç kadın, yakıtıklı ve gllzel 
bir erkek olmasına rağ~en ko• 
cuından ıoğumuıtur. Onu unut
mak arzusundadır. T•llk dava• 
aını da eıasen bu sebeple aç
m11tır. 

Perşembe Akşamı 

Cinayet dün Gğloye doğru 
meydana çıkmıtbr. Fakat bu 
kanla facia, zabıtanın ciddi tah• 
minlerine glSre pertembe gll• 
nll akıam llzeri işlenmiştir. 
ÇnnkO ortadaki deliller bunu 
ıöatermektedir. Şu vaziyete na· 
zaran cinayeti örten perde, facia· 
nan lıleomeainden ancak 18 aaat 
kadu ıonra yırtılmııhr. 

Saim Anlatıyor 
Yukarıkli ıatırlarda koltukçu 

Saimin, cinayet vukubulduğu 
••İn bir odasında kira ile otur
duğunu ıöylemiştik. Asıl eY 
sahipleri 6len anne ile kızıdır. 
Bu korkunç cinayetin kanlı 
izlerini ilk gören adam Saimdir. 
Saim diyor ki: 

"- Perfembe akıamı aat 
on birde e~e geldim. Anahtarım
la kapıyı açtım, içeri girdim. Dar 
ıofanın ortasında bir idare 
kandili yanıyordu. Kendi ken• 
dime şöyle düşUndilm: "Galiba 
ey sahipleri komıuya gltmiıler ,. 
ıonra yukarıya çakarak yattım, 

uyudum. 

Cuma gtlnlerl itler tatll ol• 
duğu için öğleye kadar uyurum. 
Dün de öyle yaptım, öğleye ka· 
dar yataktan dııarı çıkmadım. 
Uyanıp kalktığım saman ıaat 

on biri çalıyordu • ., 

Aşağı inince ... 
Saim şöyle devam ediyon 
.,_ Kalkıp geyindim Ye aşa• 

tı indim. Fakat hayretle gö~ 
dllm ki akıamkl idare kandıll 
olduğu yerde yanıyor. Tuhafım• 
gitti. "Acaba, dedim, ov ıabip
lerl akşam yatarken lAmhayı sön· 
dDrmediler mi?" Halbuki ana kiz 
bu lAmbayı her akşam yatarken 
ıöndUrilrlrrdi. İçime kurt düştü. 
Meraklandım ve odalarının Gnilne 
kadar 1ıiderek yavaıça kapıyı 
ittim. 

MUthlş Bir Manzara 
Kapı gıcırdıyarak açıldı ve 

ban korkumdan ıapaarı kesildiği
mi biısdtlm. Manzara çok milt· 
hifti; Kan pıbtılarına bulanmıı 
iki kadın... Karyola, iıkemleler 

•• her t•Y karmakarat1 ldı. 
Muzaffer hanım dlSıeme lberino 
yUzll koyun uzanmıı, aya-

-c:ıı ______ ... ğınm biri llzerlne bir ia-

En sevimli iki yddız 'I kemle yık1lmıı, ıai kolu ar· 
M A U R • ( E C H E V A L l E R kaıana kınılmıı... Gen~ kadı· 

J E A N E T T E M A C D O N A L D nm Hçları •• ynıo ko)"u bir 

En kıymetli bir rejisörUn idaresi altlnda: kan pıbtııının içine gömUlmüo 1 

ROUBE • Bir ceset te karyo!ada yatıyor. 
M A M O U L 1 A N Bu, Muzaffer Hanımın anneal 

misline ender teındUf edilecek bir eser yaratmıılardır: 

Bu Gece • 
enı Sev 

Zeliha Hanım. Karyolanın içi pıh• 
tılaşmıı bir kan deresi ıibi. Ze
liha H. bu pıhtılara bulaımıı har 
tarafa ıimıiyah pıhbya ıömllhnllt. 
yUıll bu feci mannra lpnde ( 

kaybolmuı Y• vOcudO ktmlmıı 
bir Taziyette!.. Derhal fırladım, 
karakola koıtum, haber verdim.,. 

Zablla iş Başında 
Hadi1eden koltukçu Smmln 

lhbarile haberdar olan poli• 
memurları •• Mnddeiumml Mu· 
avinl Nusret Bey derhal Sul
tan mektebi ıokağına telmlıler, 
eve girmiıler Ye mlltblı manzara 
ile karıılaımışlardır. Biraz ıonra 
da hUkO.met doktorlan gelmiı, 
ana Ye kızın feci bir cinayete 
kurban ı;ttiklerl tesbit edilmiıtir. 

Katil Kim? 
Derbll yapılan ilk tahkikata 

g6re bu çifte cinayetin en kuY• 
Yetil maznunu, Muzaffer Hanımıa 
haıta kocası Ahmet'tir. Buna ait 
tahminler de f6yledir: Ahmet per
ıembe akıamı eye gelmlı, kansıle 
kaynanaıını bulmuı Ye arada mllt
hlı bir kaTga baılamııtır. Kavga 
netice1lnde fazla ıinirlenen Ahmet 
yamnda taştdıtı blro•nik taban
caıını pkarmlJ, evveli karıaını, 

ıonra da kaynanasını öldllrmllı ft 

kaçmııtır. Fakat Ahmet bu kanlı 
facianın tesirile t•şırmıı olacak ki 
tabancası elinden dnımnı •• onu 
tekrar almıya cesaret edemeden 
AYUfUP kaçmıftır. 

Ahmet Nerede? 
Zabıt11 dün Ahmedl hayli ara• 

mış, fakat aerek kaçbğı, gerek
•• oturduğu yeri tesbit edem~ 
miştir. Araıtırma deYam etmek
tedir. Ahmedin Hakkı isminde 
bir kardeşi - vardır ki horglln dör
düncO Vakıf hanı karıııındald 
köşode fıstık utmaktadır. 

Poliı dün Hakkıyı da aramıt, 
fakat fıabk Batbğı kö~eden hiçbir 
giln ayrılmıyan Hakkının dihl 
orada olmadığı hayretle görUlmUr 
tur. Ahmct'in, Üsküdar tramvay
larında •atmanlık yapan bir de 
eniştesi Yardır. Poliı bu adamı da 
aramıı, bulmUf, onun malO.mabna 
milracaat etmiştir. 

Tahminlere Göre 
Cinayetin en kuvvetli maznunu 

Ahmet olduğuna göre, acaba bu 
basta adam bu cinayeti niçin 
işlemiıtir. Bu husustaki tahminler 
de 18yledir ı 

Ahmet haatanede yattığı mDd
detço karısının yabancı erkeklerle 
düşüp kalkbğından fUpbelenmek
tcdir ve bu şüphesini kuYctlendl• 
recek bazı deliller d• ele geçir
miıtir. Hastalıj'ın doğurduğu ihti
ras ve kıskançlık, Ahmet'i bu 
korkunç cinayeti işlemiye ıevket• 
miştir. Cinayet perşembe akıamı 
aaat 9 ile 10 arasında iılenmiıtir. 

Altı Kurşun 

Cinayetin tabanca ile yapıldı• 
tını s&yledik. Fakat kurıun ae .. 
leri civardan iıitilebilirdi, diy~ 
cekıinlL 

Poliı o cl•arda oturanlara 
teker teker ıormuş, fakat alınan 
ceYaplar menfi çıkmıftı. Kurıua 
1e.derini kimae ltitmemiştir, Yal• 
nız komşulardan biri, Abmet'ia 
akşam üzeri eve geldiğini, eYde 

blr takım gOrllltUlerden ıonra 
hasta adamın tekrar çıkıp gittiğini, 

arkasından Muzaffer hanımın da 
telAıla koıtutunu ıöylemlıtir· 
Ahmet'in o akıam tekrar o•• 
ı e!diğinl klmıe ıörmemiştir. 

Yapılan tetkikata ıöre gerek 
Zc:liba hanım, gerekse kırı Mll" 
zaffer hanım llter kwıun yeıDlf' 
ler Ye d•rhal ölmf\şlerdir. 

Zabıta Ahmel'i Ya karde; 
Hakkı'71 tldd•tle aramaidaclırlaf. 
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Ahmet Bir Gemide Esirdi 
Oruç Alinin Kalyonlarında Esirlere Bu 

Kada:r Fena Muamele Yapılmazdı 
hikôyeler anlatılraı, kürek altında 
tırnakları kanlanan, adaleleri 
şişerek kopan biçarelerin it• 
yaramaz bir bale geldikleri ıa• 
man kafalarına inen bir tokmak 
darb~ıile naaıl öbUr dünyayı 
boylahlıp balıklara yem edildik
leri fıııldaoırdı. 

Limanlara varıldığı zaman, 
fehriD en kibar kacanlar.nı 
•n ileri gelen insanlarını hakiki 
Lir aııb:ade edaaile karş lamasına 
tahit olan askerleri, ona, kendi· 
lerine karşı göıterdiği bu yakın
lıktan dolayı derin bir tükran 
duyarlardı. Fakat gemi hayatın• 
da, baıkalanna karşı olduğu ka· 
dar kondiıi için de sert davra· 
lllrdı. Belinde, geniıHği dört par- Aylar Tardı ki Ahmet te, ar-
aajı bulan eski ehli ıalip şöval· kadaıları gibi kilr ~k çekip ıinclr 
Jelerininkiaı benzer uzun bir altında inliyordu. Çok kuvvetli 
le.uç taı·r, hllcum zamanlarında ve çok azimli g~rdilkleri Ahmet, 
daima önde ıiderdi. muhafızlar tarafın-i.,11 evveli mer• 

+ hametsiıceıine dö•Ul'tlliştn. Hal-

Ahmet, işte b6yle bir adamın buki bu müddet zar!ında, kllrek 
kumanda ettiği donanma gemi· çeke çelce Abmedin kuvveti iki 
lerinden birine verilmişti. Kendi· mislini bulmuştu. Onun eımer 

vücudu eski bir pirinç ılltuou 
alne gösterilen sıraya itilip kakıl· 

J andırıyor, Kollarc genç bir me-
ığı ıaman, gördil ki, amcası Oruç ıenin kıvrımlı ıertliğini tanzir 
Alinin kalyonlarında biç te mll· k ediyorlardı. Fakat sırtında, a· 
lamaha görmiyen hıristiyan esir- ı 

burgaları üzerinde ve omuz arın· 
lerinin fena vaziyetleri; Franııı da, kemiklere kadar işliyen öküz 
donanmasındaki muamelenin ya• derisi kamçılarm iyi olmuf ve 
llıoda Adeta insani den~bilecek beyaz iz bıra'kmış eserleri göril· 

bir haldi. niiyordu. Çehresine ise yediği 
Maamafib, bununla, Polenin şiddetli bir darbenin bir daha 

ıırf eziyet ve işkence yapmıı ol· geçmemek Uzere bıraktığı haşitı 
llıak için gemideki kürekçi esir· mnnzarası göze çarpıyordu. Kil· 
lerı ezdiği ıannedilmemelidir. rekçiler arasında Ahmedin mevkii 

Bilakis imkAn olduğu zaman, k ç tarafa doğru ve sonuncu idi. 
daima yelkenle seyretmeyi tercih Amirnl Polen her defasında ku· 
eder ve bu suretle kl1rekçilerl manda mevkiine gidip gelirken 
dinlendirmiı olurdu. Fakat aksi mantosunun ucu Ahmene silrünilr 
rnzglr eatiği veya hava aakin ve bu sllrünüş, onda, mülhit bir 
bulunup ta bir düşman gemisini hiddet ve kin uyandırırdı. 
Yakalamak istediği ıaman, mal• Ve ıonra, günlerce bu ada· 
Jctindeki insanlara merhamet mın bakışları altında kürek çeker 
•tmezdi. Bizzat geminin arkasına dururdu. Polen, Ahmedin mace-
feçerek ayakta durur ve ayağı rasını geçmiş hayatını, nasıl ele 
Ue kürekçilere tempo tutardı. geçtiğini, Matmazel Dikaıtroya 
lıcı ktırek çekiı bir kırbacın in· yaptığı tecaviizll baştan başa 
ille.ini da Yet eder ye pran- biliyor ve bunları bildiği için de 
ralı esirler, bir hayvan gibi ara ııra Ahmetle alay ediyordu. 

teniı kar6klerini ileri, geri ha· 
teket ettirdikçe, kalyonu ıulorın 
11ıerinde uçururlardı. 

Ahmet yeni aazifesine başla· 
Jıp ta klirek mevkiipe demir
lendiğl zaman Fransıı Amiralı 
Polen yine büyiik bir zafer ka
tanmııtı. En cessur insanların bile 
llıuhalif fikirde bulunmalarına 
tağmen yirmi beş kalyonla Mar· 
•ilyadan kalkarak Atlas Okyanu· 
•uaa açılmış, birçok sisli ve du· 
bıanlı mıntakaları dolaşmı4, lngi· 
l1ı gemicilerini kendi limanlarına 
ltaçıp ıaklanmıya mecbur etmişti. 

Bir müddet ıonra, İngiliz 
~dalarının tam karşısına dü\ien 

ayt adaaına yerleımit ve 
~titnıa dünya denizcileri gibi 
uıuat bir kinie düşman olduğu 

~giliılerle birbayli alay etmişti. 
a ok defa lngiliz Jimanlarınm 
nUnde geçitresimleri tertip eder 

~' hu müddet zarfında gemi 
•ndolarına muzika çaldırarak 

lltltıı • J 1 ayış yaparm. Maksadı sadece, 
t l'lgifiz. kö,. eklerini sinirlend!rmek· 
l tn ibaretti. F.ıkat zamanla Po-
en•ı t öv 1 ·ı· 1 b anımayı grencn ngı ız er, 
u nümayişlere aldırıf etmez ve 

ı)uvalarından başlarmı çıkaruıaz
•rdı. 

BUtUn bu müddet 1&rfında 
lıe b' , ır parça 
laınan b 1 ta· . . u an 
ll'ıbırlerinio 

nefes alabilecek 
kürekçi esirler, 

kulaj'ma mU•h"t 

'?' - - - - - - -·- - -~ 
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Hakikatte Polen, ce•retine 
hayran olduğu bu adama karşı 
buıust bir alaka duyuyordu. Da• 
ha iyi ıamanlann gelmesini bek
liyerek nefıi llzerlndeld blkimi
yeti glSrdükçe, kendi çocaklup 
ıau hatırlıyor, fena dikilmlt bir 
dOğme ••ya bir noktaa1 lekelJ 
bırakılarak parlablmamıt bir aillh 
için yediif tekmeleri dOıOnDyor
au. < da, bu dayaklan yerken 
ne ağlam11, ne de ıiklyet etmlıtL 
Ônnnde miaalinl 1ısrdDiD TOrk 

gibi ibtiraıile Y•tamıı ve beklemiıtl. 
Maamafib evvelce, babçıvanhğıo
da oldutu ,-ibl tlmdikl ktlrekçi
Jiği zamanında Ahmedin yOziln· 
den, içindeki duygularını anlamak 
mümkün olmuyordu. O derece 
iradesine hükmedebiliyordu. Ko
re~ çekiyor, kalyonu hareket 
ettıren bUyUlc kuvvetin bir par
çaın haline geldiğini anlıyarak 
ıuauyor ve 1abrediyordu. 

- Demir ali kumanduı yllk· 
aeldiği zaman, denizciler, kenevir 
balata aıalarak ucunda bir yığın 
çam~r taııyan dört parçalı bllyOk 
demırf içeri alır almaz fline ilk 
koyulan Ahmet olur: 

Kürek aJI emrini bekliye
rck hazır dururdu. 

Bazan, müsait rllzgArlarda 
tişkin yelkenlerin altına ıaklanan 
kuvvetli hava tazyiki ile geminin 
yelkenlerden parçalan·p ayrılması 
tehlikesi biııl olurdu. Bu tak
dirde Polen, bütün geminin ağır· 
lığını, içindeki tayfalar da dahil 
olduğu halde tazyik gelen tarafa 
ıevkederdi. Bu ıurctle mevki 
değiştiren ağırlık sayesinde rüz· 
garlardan istifade eder, bir baf• 
kaaıoın uğrayacağı 6lüm tehlike
ıinden, o, yol almak hususunda 
istifade ederdi. Bir glin, yine 
böyle bir yaziyet hAsıl oldu. 
Polen, yine ayni manevrayı yap• 
tırdı. Fakat buna rağmen yelkenler 
ıuya değecek l<•dar eğiJiyor ve 
geminin alta nstnne gelmeıi tt'h· 
likeıi baıgösteriyordu. Polen 'in 
gözleri her naa lsa, Ahmedio 
bakışlaril• karş laıtı. Bu bakışlar 
d&, bir nevi iıtibza okunuyordu. 
Polen kudurmuJ gibi bağırdı: 

_ Nen var, ulanl 
_ Bekliyorum ki ya rlbgAr 

dinsin, yahut direkler kırılaın da 
denizin dibini boylıyalım. 

_ Hay herze •ekil bay. Ulan 
aenin sıibi, 6mrUnU lahana dik· 
mekle geçirU'il bir uyuz eşek 
ıllrijeUsO yelkenden, rOzglrdaa 

ae anlar? 
_ Moosinyorl Çocukken ben 

de çok pndal kullandım. 
Gabet ile Cerbab ara1ında

kl SDnger adaaına giderdim. 
Uzun, dar ye bir kılıç ağzı ka
dar ince bir sandalım vardı. Ak
ıamlan, çok defa rllı.gAr çıkardı. 
Uzaklardan, ta Yunan aabillerin
den koparak yUzlerce mil mesa· 
feyi aıtıktan ıonra kıyılarımıu 
yalıyao aert, haıin rUz.gArlarla 
karıılaıırdun. O zamanlarda, ıan· 
dalın ortaaına bir tahta uzatır, 
dilmeni iple idare eder 't'e ben 
de tahtanın bir ucuna geçerek 
muvazene ha11l ederdim. 

( Arkaıı ur ) 

Kırk Dakikada Makyaj 

25 Yaşındaki Delikanlı 
ile 75 lik İhtiyar 

Makyaj llnema •• tiyatronu 
muvaffaki1et Ya11taluından ea 
birinciıidlr. Bir artist ne kadar 
muktedir oluna olaun, 0111ayacaiJ 
role göre yDı.Dne Ye kıyafetine 
bariz bir hu11ıaiyet Yennedikçe o 
roldo muvaffak olmuı aayılamaL 
Bunun içindir ki alnema ve tJ. 
yatroda makyaj, yani ~ehre de
tiıtirme aan'ati boynk bir ebem· 
miyetl haizdir. iyi yapılan bir 
makyaj, artiıtin muvaffakiyeti 
Ozerinde mühim bir tetir icr• 
eder. Avrupa ve Amerikada dol· 
gun paralar alan makyaj mllle-
bassııları vardır. Bunlar meıhur 

artlıtlerln ıat eli meaabealndedlr. 
Burada gördUğthıOz Dç reamln 
tiçO de ayul artiate aittir. Bu ar
tist makyaj buıuıunda o kadar 
uıta olmuıtur ki 40 dakika gibi 
kııa bir mDddet zarfında çehre.ini 
kat'iye tanınmayac"k bir ı•kilde 
defifUrmeğe muktedir olmaktı· 
dır. Eıaı itibarile 25 f!!,ından 
faıla olmayan bu arttat 40 dakl· 
ka içinde çebreıine makyaj ıa-
yeıinde 75 yaşında bir ihtiyarın 
bntno busuıiyellerini yerleştir• 
mekte,fir. 

Galatasarayt(onüresi Ü· 
nakaşalar Arasında Geçti 

( Baıtarafı ı inol sayfada ) 

luğu nazarı dikkati celbediyordu. 
Hatta bu talebe çokluğu, klüblln 
reisi ve ayni zamanda Galatasa· 
ray lisesinin mUdürll F etbi Beyin 
de naz.an dikkatini celbetmiş ol
malı ki bir aralık dönerek: 

,. - Sevgili talebelerim, beni 
çok seversiniz, ben de s~zi çok 
severim. Fakat Eşref Şefiğin me
selesinde talebeye de rey verdirtti 
derler. Allah aşkına çıkın z.,, 
Dedi. 

Hiç bir talebe yerinden kı· 
mıldanmayınca aza arasında bu
lunan muallim 'llUaviulerine d~ 
nerek ve isimlerile zikrederek 
ıöyle emretti: 

11 - Talebeyi çıkarınız!.. Tek 
bir talebe kalmayacaktır. Mektep 
müdürü sıf atile ve resmen söylll
yorum ki bt:pinid mes'ul ederim.,. 

Galatasaray idare heyeti, bu 
ıekilde toplanmı' bir ekseriyet 
6nünde raporlarını okudu. Bu ra
porlarda idari ve mali muvaffa .. 
kıyebizfikler, Futbol ıubesinin 
raporunda malübiyetlerin muhte
lif sebepleri, denizcilik raporunda 
yakında kayıkhanesiz kalınacağı 

bilançuda da kuUibiln kasada ancak 
iki lira kırk sekiz kuruş nakdimev· 
cudu olduğu zikrediliyordu. Bu 
raporlar mektep müdüril Fethi 
Beyin henüz talebenin aalonu 
terketmesi hakk nda kat'i emrini 
vermemiş bulunduğu bir zamanda 
okundu ve sürekli alkışlar arasın· 
da kabul edildi. Mamafih mali 
rapar okunmadı. 

Raporlar okunduktan sonra 
kulOp reisi ve mektep mUdürU 
Fethi Bey, çok ıeYdiği ve çok 
iyi arkadaıı olduğunu söylediği 
Eşref Şefik Beyin ihraç kararını 
bildirmek istedi. Fakat kongre 
reisi bu mesele hakkında ~crilmiı 
takrirler bulunduğunu bunların 
okunması lbım geldiğini bildirdi. 

lki takrirden biri Eşref Şefik 
Bey hakkında verilen kararın 
tasdikini talep ediyor, Sadun Ga
lip Bey tarafından verilen diğer 
takrirde de karar doğru veya 
yalnaş olsun, usule riayet edilme· 
diği aöylenerek Eşref Şefik Beye 
bakımlldafaa Yerilmesi talep edi
liyordu. 

Takrir sahibi Sadun Galip 
Bey takririni şöyle İ!ah etti: 

.,_ Eşref Şefik Bey haklı:ında 
Yerilen kararın bakh veya haksız 
olduğunu münakaşa edecekdeğl
lim. Eşref Şefik Beyi de mlldafaa 
etmek istemiyorum. Yalnız kararı 
usulsuz ve hüsnüniyet haricinde 
buluyorum. Bu hususta Oç ıey 
söyliyeceğim: 

l - F ethl Beyefendi, Eıref 
Şefik Beyin susmasını uzun mtıd
det beklediğini, ıusmayıoca bu 
kararı vermek mecburiyetinde 
haldıklarını •öylediler. Ayni za• 
manda Eşref Şefik Beyin de pek 
ıevdikleri arkadaşı olduğunu if .. 
de buyurdular. Böyle olduğu halde 
niçin Eşref beye resmt ve gayri 
resmi bir ihtarda bulunmamışlar 
da uzun müddet bekledikten ıoa• 
ra bu kararı vermişlerdir? 

2 - Herhangi bir Galatasarayh 
ihraç edilirken kendisine divanı• 
haysiyet ö lhıde hakkı mlldafaa 
verilmesi taamfildenken niçin Eı• 
ref Hey meselesinde buna riayet 
edilmedi? 

3 - Eğer bu kararda bUsnU• 
niyet varae niçin Fethi Beyefendi 
Eşref Beye "sizi malesef kulüpten 
ihraç etmek mecburiyetinde kal
dığımıza müteessifim,, ıeklinde 

bir tez.kare gönderdi de matbuata 
verilen ve teıhir mahiyetinde olan 
tebliğinde bu~biltün ayn bir lisan 
kullandı? BUtün bunları uıülsua 
bulmaktayım. Binaenaleyh Eşref 

Şefiğe huzurunuzda hakkı mildafaa 
verilme ini rica ederim. En ildi 
mücrime bile hakka mlidafaa 
verilirken Eşrefe bunun Terilme
mesini heyeti n•uhteremenizin ıı 18• 

let hisıile kal i i telif bulmamakta
yım.,, 

Bundan sonra kulllp reisi ve 
mektep ınüdürO Fethi Bey 
karar n tasdikini heyet umumiye· 
den tale"> etti ve ekseriyet idare 
heyetinin vermiş olduğu kararı 
tdshk etti. 

Bundan ıc nra yeni idare hey• 
eti intihabı yapıldı ve reis'iğe 
Haydar, ikinci reisliğe T t'Vfik 
Ati, azahklara da ihsan ipekçi, 
Mehm•t ye Naci Beyler ıeçildiler• 
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İSTANBULDA: 1 Bir ÖIUnUn H6t1ra Defterinden 1 
İNGILIZ CASUSLAW 

Beni Ne Yapacaksınız? 
---~-

Mister Corç Seslendi: Sizi lngiltere 
Namına istihdam Edeceğimi 
-1 -

Zenıin olmak.. Tam bir 
lnHn gibi yaıamak lıter miılnlz?. 

- Buna ne tOphe... Akit ba
tında olan kim Yardır ki buna 
iıtemesln? ••• 

- O halde .. Uyuımamı• kolay 
olacaktır... Bi•, ıiıe ıonu ıelml
yen bir ıarvet temin edebiliriz. 
E ma mukabil ılz de bize, ıada· 
katla hizmet edeceiinlze dair 
•Öz veriniz. 

Mister Corc, alçak bir koltuja 
gömülmu~. ayaklarını blrlblrl n .. 
tUna atmış, oturmaktan daha ziya• 
de uzanmııtı. Elindeki ıiyah pipo
dan ince ve uzun dumanlar çıkı• 
yor; odanın aıcak havaıı içinde 
halezoıılar resmederek tavana 
doğru yUkıeliyordu. 

Gözlerimi kaldırdım. Bana 
hayret veren bu adama bir daha 
baktım... Onun koyu maYi töı· 
lerl biribirine yakın.. bakıılan, 
ıert ve zalimdi. Siması, kat'I bir 
mana ifade etmiyordu. Y aloıı bu, 
dar, ur.un, kupkuru çehrede, çelik 
ılbl bir sertlik görUnUyordu. 

- Meaell, ne ıtbl blımet, 
Mtıter Corc? •.. 

Bu ıual, ağzımdan ıayrl lhtl-
:rari bir ıurette döklllll Yermiıtl. 
O, baııın kaldırdı. Gözlerini ha• 
fifçe tavanda gezdirdi. Kayıtaıı· 
lakla cevap Ytrdi. 

- Bunu bir anda tayla et-
mek mllmkUn dejildir.. Bunu, 
belki de ıizin ıekl ve kabllly .. 
tiniz tayin edecektir.. insanların 
HkAsı, tıpkı ateı gibidir. Eyi bir 
hava cereyanında yanar. Fakat, 
hava111 kaldı mı derhal ıöner •• 
Siı, her ıeyden evvel, zeklnuu 
lyl bir ıurette iıletmeyl dUın~ 
ıueliıiniz.. GörUyorum ki, glıll 
itleri muvaffakiyetle yapabilecek 
kabiliyette, zeki bir gençılniı. 

T f ~kllr ederim, Mister 
Corc.. aıc mda, bllytık tevec-
cobte bu .ouyorsunuz. 

Oo.. Hayır... Bir lngiliı 
için, ( teveccllh ) kelimeıinin ma· 
na1ı yoktur. Biz, hiçbir ıeyl, ol· 
duJundan fazla görmeyiı ve 
ıörmek iıtemeyiz... Şimdi ben, 
ıiıi kar.ıınmak lıtiyorum. ÇUnkO, 
ılıde aradığım enaf ve kabiliyeti 
11SrUyorum. Mesele bundan iba
rettir. 

VUcudUm, hafifçe Urperlr ıibl 
oldu. 

- Beni kar.anmak mı iıtiyor· 
ıunuz ? .. 

- Evet. 
- Ne yapacaksınıı beni ? .. 
- Sizi istihdam edeceğim. 
- Kendi namını1a mı ? •• 

Hayır. 
- Ya? .. 
- logiltere hUkt\meti namına .• 
Beynim uğuldadı. Bu a<:zier, 

birdenbire dimağımın içinde yu· 
"arlanan demir bir alllle tesiri 
yaptı... YHaf yavaı ıözlerimi 
ona çevirdim. Şimdi onun göıl .. 
rinde, alnımı delen "o kafamın 
içinde qöneo kelimeleri okumak 
iıtiyen bir nüfuz. ve kudret vardı. 
Onun göderine bakamadım ... 
Diılerinin ar.uma ııkııtırdığı pi
podan, koyu kurıunl bir dumaa 

r 

Gretanın mütlıiı rollflrini bu tefrika' da okudukça t1Jglerini6 ürperecek/ 

yOkaellyor, odanın 1akln •• ııcak Ben, alze bunu blrkao ıözle 
haYHı içinde datılıyor, kanılı· fıah edeyim... Hayatta, refah ve 
yor.. lrti1&m eden ıayııız istif. 1aadet içinde yaıadıj'ını gördU· 
ham iı•retlerl, korkunç birer iUnUz inaanlar, ayrı ayrı yollar 
çengel gibi kafamın fçlne aaılı- takip eden, fakat bu yollarda 
yordu. muvaff akiyetle yUrUyen kim1eler· 

Naııl bir tuzağa dOıtliğUmU dir. Bunların hepsinin de gayesi 
anlamıştım... Ve, beni bu tuzağa birdir. Yani.. geniş bir bolluk 
dUşUren (Fikri) den intikam almak içinde yaıamak, dünyanın bOtUn 
için derhal yerimden kalkıp, koıa zevklerine malik olmak... Emin 
koıa buradan kaçacaktım. Fakat olunuz ki, bir fabrikatörle bir 
Miıter Corc, ağır aiır ıöze bat· köy papasının gayesi, ayni ıeydir. 
lamıth : (Din) leri icat eden peyğamberler 

- Hi11ediyorumkl, söylediğim hep ayni gaye için çalııan kim· 
ıözlln azameti, sizi biraı sersem- aelurclir. Dincilik, bilmem necilik .. 
letti. Belki de ıize, bir anda tahlil bUtUn bunlar, birer maskedir. 
edilemiyecek hisler verdi... AklO yani insanların iç yllıUnU örtea 
hayalden geçemiyecek kadar ve hakiki simalarını setreden 
bOyük bir aarvet.. lngiltere hll· birer maıke ... Hepıi de yaıamak 
kiimetl naınma hizmet... E•et, için, hepsi de dünyanın en yUk· 
bunlar, bir anda her kafanın ıck zevk ve süruruna malik olmak 
kavrıyacağı şeyler değildir. Siıi için çalışıyorlar. Bu, bir hakikat· 

t 
tir. Bu hakikati idrak ve kabul 

mazur ~ örUrUm... ıteraen iz, biraz 
dUşilnobilirainiz. ettinizmi; artık tekimill etmiş ve 

Bu anda beynimin içinde, bir hayat n sırrını anla.nıo olursunuz ..• 
ıimşek parladı. Derhal kendimi Sizi tereddüde ıe"keden nok· 
topladım: taları, biraz anlar gibi oluyorum. 

_ DUşUndUın, Möıyö Corc.. Ve ıizi biraz da mazur görUy~ 
nım.. ÇUnkl\ Şarkl:sınıı.. Lögat· 

zaten kararlar mı çabuk veririm ... lerinizde, kaınuılarınızda insanı 
Teklifinizi kabul ediyorum. zincirlerle kıskıvrak bağlıyan bir· 

- Ancak... k k ı· ı M ço e ııııe er var. eselA ... Cen• = ~:~~· net... Allahın bu vadine inanı• 
vereceğlniı itlerin )Orsunuz. Ve bunun için de ka-

derec~ıini dl\şiinUyorum.. olabi- famıı yerden yere çarpıyorsunuz .. 
lirki bun!ar, benim yapamıyaca- Fakat acaba bir defa olıun bu 
ğım ıeylerdir... Yalnız, bu nok- · d ld cennetın nere e o uğıınu öğren· 
tada tereddlıt ediyorum. meyi merak ettiniz mi?... Size 

O, hafifçe gUldU ve lereddü- açık ıöyliyeyiın dostum.. Hen, 
dUmün hakiki manaauu tamamen yaşadığım müddet sarfında, her 
anlam t gibi gört\ndü. Yavaş yavaş ıeyi peşin isterim. Ve doğrusu 
koltuğunda doğruldu. bir taraftan da budur. 
piposunda biriken tütün kUllerinl ( Hayat = lıterlinıı ) ... Buna 
önUndekl tunç ıigara tablaama binaen, zihninizdeki düğümleri 
ailkiyor, bir taraftan da ıöylU- çözünüz. Size hiçbir faide temin 
yordu. etmiyen ıöılere kartı kulaklarını• 

- Sözlerimi, çok dikkatle zı tı kayımı. Yaloaz, menfaatinize 
dinleyiniz... Siz, her ba!de yaşa- kartı. sıörleriniıl dört aç nız. .. 
man n bt\tün a.rrım temarneu Evet .. Gözlerimi dört açmıı· 
anlayamam.f bir ienç olmalasanız. hın .• Karıunda, ıeytanl nazarlarla 

- ---
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BIBAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Yazan : Esat Şefik 

AK SAÇLI ÇOCUK 
-

( Dünkü nilıbadan mabat) 

- Onunla evlenecektik. Fa· 
kat.. Onun babaıı buna mini 
oldu. Belki çok me1'ut olacaktık. 
Onun baba11 aaadetlmiıl çok 
•lSrdll. Hem okadar tuhaf ki 
doktor Bey.. Bir defa olıun beni 
alSrmedi. Bilmem, benim fena bir 
kıı olduğuma naaıl hOkmetti. 

- O vakit b6raber uzaklara 
kaçıp baıbaıa yaııyabllirdiniı. 

- Bu da olmadı. Babaaı ona 
okadar nUfuz etmit ki hayret 
ede11iniı. Bir wtın yanıma ııoldl, 
" Şadan, artık evlenmemize im· 
kin yok. Bunun ıebebinl arama •• 
Niçin diye ıorma .. ,, dedi. Ga,. 
Hniz bunu söylerken nekadar 
mUtee11irdL Biliyorum ki o da 
bunu iıtemiyerek yaph. Şimdi 
ondan uıaklaımak için lımire 
atdiyorum. Unutmıya, herşeyl 
unutmıya çalııacağım. 

Bir mllddet sustu. Gözleri 
deniıin Oıtllnde, vapurdan akıe· 
den ve biribirlnl koYalıyor gibi 
gHrllnen ıııklara dalmıfb. Doktor 
Nihat lae farkına Yarmadan bam
baıka bir adam oluyordu. Bu 
anda ince ve içli bir kızın ıesinl 
değil, ıankl ahenginde bin elem, 
bin hicran dalgalanan, her nağ· 
mesfnden bir göz yaıı sızan 
Ye bUtOn ll}&n vf varl ğını iha· 
ta ederek peşinde ıUrDkliyen 
bir muıikl dinliyordu. 

Genç kızın yUzUndeki blltiln 
hatları Ye renkleri hafızaıına nek· 
ıetmlye çalışırken kalbinde yavaı 
Yavaş artan bir haz duyuyordu. 
Uzun 11nelerdenberl kalbine uğ· 
ramıyan bu hissi çok iarip ve 
IDıumıuı buldu. Ve kendini böyle 
bir şeyden kurtarmak lüzumunu 
ıiddetle hissetti. 

- Kııım, dedi, ıatırap çeki· 
yorsun .. 

GOlerek ilave elti; 
- Beq bir operatörUm. Fakat 

belki s~nln gibi ruh vo kalp 
hastalarını da tedavi edebilirim. 
Bunu evveli sende tecrhbe ede· 
ceiim. 

- Yani beni iyi mi edecek· 
ıiniı .. 

- Belki.. Çal. ıacağım. 
- lmklnı yok doktor. Ben 

çok haatayım., 

bana bakan •• temia imanımı 
aarsmıya çahıan bu adama bakı· 
yordum. Bu adam, çok llerl git
miıti. Hatta, makaddeaatımı bile 
tahkir etmiftl ..• Biraz enel, onun 
fikrini tamamen anlayabilmek 
için, ona kartı mtımaıatklr 
göriiomiye karar •ermiıken, 
bu ıözleri itilir İfİtmez, damar• • larımdaki kanlar tutuımuı, dima• 
~ımda, çılgınca fikirler doimuı· 
tu ... Şöylece hesap ettim. Nasıl 
olsa, bir yumrukta bu herifin dir 
lerini ağzının içine doldurabila. 
çektim. lhtimalki bu alaturka den, 
ona klfi gelecek ve artık benden 
batkaıma bu fe1&t ve dalllet dere
lerini vermiye lUzum görmeden, 
buradan cehennem olup ıtd .. 
cekti. 

- Seni gidi yılan ıuratlı he· 
rlf 1eni .. zehirlerini akıtacak baı· 
ka yer bulamadın da, burayamı 

ıeldin ..• 
Diye, hemen yerimden fırla· 

yacakbm ... Fakat onun, tunç gibi 
ağır ve tannan aeıi beni birden• 
bir• durdurduı 

- Size, ıunu da ıöyliyeyim .• 
bugOn, bizim ltlerimize ıirmek 
için can •tan birçok lnıaolar var• 
dır. Şuna emin olabillralnizld, 
bunların içinde, ıi&i tereddOde 

1 

RUıılr ılddetlenlyor, uzaktan 
iri dalaalar yuvarlana yuvarlana 
uykuıundan yeni uyanan bir de• 
bomurtuıile bulundukları yer• 
yaklaııyordu. Genç kaz pard .. 
ıOıOne ıarıldı. Parmaldarile aaç· 
larınt dUzelttl: 

- Hava çok Hrin, dedi. A,,. 
tılc mUaaıdenlzle yata11m .• 

* Doktor kamaruana aelclltl 
uman gemlnla kampuaıı ıaat 
tıçU çalıyordu. Soyundu. Y atap. 
na girdi. Kamaraıımn pencereal· 
al kapamadL içeri Hrln rDzalr 
ve ıuların çıkardıj'ı bir bıprtı 
ıiriyordu. 

Baıı yaıtığın içine gUmOlmoı. 
göılerl kapanmııtı. Fakat uyu-
muyordu. Bu gece Şadan bOtlla 
maneviyetinde mUthlı bir hercü
merç yapmııtı. Senelerdenbert 
çok uzak kaldığı bir neı'e, bir 
lezzet, bir ıevinç duyuyordu. 
Kendini bulunduğu muhitten, her
gUn gUrdllğU inaanlardan, ye 
onların yeknesak velYelelerinden 
çok yllkaeklere çıkartan, en bul· 
yalı Alemlere elll'Ukleyen eşslı 
bir saadet duyuyordu. Kalbin
do, gözlerini yummamak, aabaha 
kadar onu dUıUnmek arıuıu 
vardı.. arasıra kendi kendine 
soruyordu: 

- Ben çocuk muyum .• 
O, aenelerdenberl mesleğinin 

en ıanlı şöhretlerlnt mevcudiy .. 
tinde toplayarak 1&çlarmı ağart· 

mıf, ağır baılı bir inıandi. Fakat 
bu akşam çocuk olmuıtu. jfenç· 
liğinde ilk ııkı tatbğı ıaman 
knlbinde duyduğu bntnn hiılerl 
bugün yine duyuyordu. Kelidl 
kendine bir kahkaha attı: 

- Hah hah ha.... Nihat ıaç· 
farın ak oldu. YDzOnde buruşuk· 
lar var.. fakat aen fino çocuk· 
ıun ... 

. . . . . . . . . . 
Gözlerinin önünden bDtOn 

hayatı, muntazam dizilmiş bir 
reıim albllmtı gibi ıafha ıafha 
geçiyordu. Çocukluğu.. gençliği •• 
hayatından geçen kadınlar.. bir· 
bia ini unutturan ve her biri bir 
haftadan fazla sürmeyen macera• 
lar .. ıonra hepsini bastıran Ye kal· 
binde en son zaferi kazanan ka· 
dm.. ( Arkası var ) 

1 dUıllren noktalara ehemmiyet 
verenler de pek azdır. 

Belki de, böyle idi?.. Belki de, 
ben buradan çıkıp gittikten ıon· 
ra, yerime bir baıkaıı gelecektL 
ÇUnkU bu adam, ıayeai uğrunda 
herıeyi yapabilecek bir kabiliyet· 
te idi. 

Para veriyor .. bir burgu gibi 
inaanın kalbini ve imanını del .. 
bilen ılSıler ıöy)Uyor.. bir inaana 
11mııkı batlıyabilmek için elinden 
her fey geliyordu... Yine Hkl 
kararıma rllcu ettim. 

- Size müfit olacak kadw 
kendimde kabili)et göremediğim 
için daha hllA tereddOt lçind .. 
yim Miıter Corc. .. 

- Size, hen llz bir hizmet 
teklif etmedimki... Belki, pek 
ehemmiyetsiz. bir ıeydir.. belki 
de çok mObimdir. 

- ltte, mesele burada ya .. 
•ier bilıem ..• 

- Bunu öğrenmeniz içio, 
enelA bize olan merbutiyet •• 
aadakatinize dair teminat vermr 
liıiniz. 

Bu teminata na1ıl vereb~ 
lirim. 

Size, bir kAğıt -..recej'ioa. 
Bu kAğıdtn içinde yazılı ola• 
ıeyleri okumadan haaa edecek.l
niL 
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Emil Uldvi~in 9:ı.lıcı'iNİdir. 

Tarih, politika, diplomasi ile 
ıne gul olan hiçbir kimse buım 
defaat ile okumaktan müstağ· 
ni değildir. hor ldt.-ıpçııiıı. 150 Kr. 
'l'ercüm : H ydar ıfat eey!ndir 

Cııı • dihrn1 h a! lıkbr MUre ııın.sı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 
1atanbul emrazı ıühreviye 

d.spanaeri Sertabibi 

Anlrnra caddesi ikdam Yurd41 
k~ısmda No. 71 
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1LAN FİATLERi ... 
-ll~mn tı•k fi unt satırı A"azetenin 

metin l R"ıl"ite Ta1mtt 4 kolimedir. 
2-Ayui yazııırn 2 atırı t gantimdir. 
3-Daha kalın o daha foco yaıılar 

santim Be bosap edilir. 
4-&)fasına göro il~nlar apn-ıdald 

füıU~ro tilıidir: 

Fn fA :ıntlml 

• ı.ci 400 Kr . 

2 c 250 c 

3 c 200 c 

•·5 c 00 c 

Diğer ıı.yfalarda 50 c 

Son ııayfad ı 25 c 

alınız 

SON POSTA 

j ransa'da 

Yeni Kabi1ıenin 
Begannamesi 

Paris, 3 - Hlikfımet, yarı 
mcclh:lerde okuyacağı beyanna
m d ıon intihabat :neticesinde 
leşe -knl eden ekseriyeti umum1 
nunfa t namına •devlotio haiz 
bulunm aı IAzımgelen her Uirlü 
nufuz ve kuvveti mubafaı;a elmo
•İ için hfikQmcte imkan b rak
mıya dav t edecektir. 

Kabin nio başlıca vszifesl 
rn lJ •aziyotl v il ori düzeltmelc 
olacaktır. 

Yunanistanda 
Muhaceret 

Atinn, 2 (Hususi) - Yunnnls
tao umam İıtati tik mildilrlL!ğü 
t rnfından neşredilen bir istatisti
ğ" göre geçen 1932 ıenesinde 
Yunanistaud o harice muhacir ı
fatile ( 17030) kişi hnreket etmiş· 
tir ki bunların kaffesi Yunan ta· 
hiiyetindeki e~basbr. Seyyah ıifa
tile muvakkaten Yunnnistana ter
keden Yunanhlarm adedi ise 
13912 kişiye baliğ olmaktadır. 
Buna mukabil ayna ıene zarfında 
hicret ettikleri memleketlerden 
Yunaniıtana dönenlerin adedi de 
( 1.J840) kiıiyl tutmuştur. 

. - ] 

Balo t hlrl - • Tllrk Ha ı ıııl. rı 
Esfrgeıne Derneği • riyıısetlndrn: .. u· 
batın dokuzuncu perşembe ı,rüııO 
Tokatllyan oteliııde verilmesi mukarrer 
olnn Balo martın doku:ıuncu pert.ınıl t 
gflnUne tcehhflr etmf9tir. 

.. 
y e 

Sayfa il 

ii li Nüfus Siıase i Arifes·ndeyiz 
. Baştnn,fı 1 inci 5 ) f ddn l 

voyvadalnra da teşmil olunuyo-
du ki bunform tasfiyesi O m nlı 
n'tnnatının duro dura eriye eriye 

tem11mcn da~ııış na kadar uelicc
leaeıue ui~li. On yedinci a rm ba· 
mdanlıeri askert ve "Siyasi nuığ

lül.ıiyetler nef ce-'İ Osmanlı hu
dutları dar&Jd kça yabancı bny· 
rak .ult nda ya~amakt n koçnıı 
•e ana vatana iltica eden muh:ı· 
cir knfilc-leri de Uç asırdan beri 
te\ ati etmİf durmuıtur. 

~ugün lu:: mşu devlet!er h lci
miyeli alt nda bulunan ülkelerden 
ı.amnn zcman gelen Ye muhtelif 
lisan ve şivelerle müte'kcllim bu· 
lunan muhacirlerin nere! re ve n~ 
şelcilde yerleşbklcri ve ne dere
ceye kadar Tnrk Milli vahdetine 
mal olabildikleri, bunların bugün
ler kadar aramızda yaşıyım ne
si:lerin=fcn ko1ayhı<la an! ... ,ılır ... 

Tanzima~ Türk ve islftm ca
mi llll'ı yerine din, lisan, ırk ve 
'hisr.iynb ınuhte!if unsurl nn ha
lita haliilde teş"dl ettiği içtimai 
he• er, s ıı'I biı- 0-ma 'ıh!r ca-

l minsı altmdn tutmayı ilti7.am ettJ • 
Oımanh sa!tanatmıo memlekette 
idame ettiği idarei mutallilcnmn 
bOnyesi esıısen millt temı1il iya .. 
seti t tLikiae mlbıit değil idi. 
Loza ılhunun aı~ti ve cllmhuri-
yetin te isini mi:iteakip muhacır, 
mübadil, milliyetçi ve harikzed ... 
ler hakkında yeni lllrk dcvlotl 
dl ve elzem tedbirler aldı. 

Bu dcvnmlı fa liyet dokuı ae-e 
ne devam etli ve 1771 numarab 
kanunun tntbiki ile bu işler kat'I 
ta fiyeye uğradı. 

Artık norm41 bir ıistem tah .. 
t nda Mi:li bOnyemizi koruınay , 
&ağlamlaştırmnJ•a, Mi11J bar ımıza 

' . d l • vu mua r mcacmıyete a ıa zıya" 
de intibalclan matlup olan nUfuı 
klitleJcri ür.erinde mllsmir Lir 
ımretıe de\ let eli Ue iflemiye,TUrk 
nüfusunu keınmiyet Ye keyfiyetçe 
inkişnf!a"t rnnya müteveccih bir 
nüfus siya::.cli takip ve tatbikine 
kar r verilmiştir. Yeni nllfos ka
ku u prcj i bu maksadı tenıin 
edecek bütün esaslan ihtiva ct
m-'·tedir. - ~JI.. 

rsmız! 



~ON rosT ~ 

ISTIMRLI EN KOLRV 
Radyo TELEFUNKEN 1\hizesidir 

.. == - .. 

Bilhassa Super heterodin Telefunken 
ahizesinin kullanışı tasavvur edilmez 
derecede basittir. Tek bir düymenin ted· 
virile bütün avrupanın musiki ne:şriya· 
tını temiz ve tabii olarak dinlemek. ve 
istasyon isimlerini taşıyan ışıklı Otoma
tik iskala üzerinde istediOiniz istasyonu 
bulabilmek yalnız TELEFUNKEN 650 
ile mümkündür. 

844. Numaralı kanunla müteşekkil 

20,000,000 Lira Sermayeli 

Emlak ve Eytam Bankası 
T. A. Ş. 

2,000,000 Türk Lirası 
Kıymetinde Beheri 50 Liralak 

40,000 adet 
"8" tertibi hisse senedi ihraç ediyor 

• 
• Kaydın başladığı tarih 

Kaydın kapanacağı tarih : 

!ilsse senetferfnln ödeme şekilleri : 

t. ŞUBAT 1933 
28. ŞUBAT 1933 

DEFATEN : Kayıt esasında% 100 
ve ya TAKSITU : Y.ayat esnasında % 10 - 1/ 5/1933 tarihinde . % 80 

l/7 /1983 tarihinde • % 80 .. 1/9/1933 tairhinde . % 30 

T evzl edilecek temettü hisseleri : 
% 100 • ldenecek hisse eenetlerine sermayenin tamam• Ozerlnden 

0/o 6. (yüzde altı) 
Mukeeıatu 6denecek hisse senetlerine tediye tarihlerine göre 

/o 6. (yüzde altı) 
Her h1aae senedine aenevr % 6 hissel temettü tevzi edildikten sonra 

temettüat bakiyesi nizamnamenin 104 üncü maddesi ahkamına tevfikan 
ikinci hissel temettQ olarak ylne hlssedarana verilir . 

.......,.d• kaywt muarneıesl Y•P•l•c:.k mO••••••t I J 

T. C. Merkez Bankası · Osmanh Bankası 
Türkiye Ziraat Bankası Banka Comerciale ltaliyana 

l ürkl)'e ı, Bankası Ooyce Orlent Bank 

EmnfYet Sandt§t Fefemenk Bahrlseflt Banka8' 

~ml81< ve EVtam Bankası 

Lal ) ~ ti l.imunıiye, lfl U.&1 .alık n kuvdai:ıliıc . ha ı a ında 
faitle n t.ılrl l'örG leD ı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Arap Atları Sahiplerine 
lstanbul Vilayeti Baytar Müdiriyetinden: 
Talimatnamesi muci1'ince n11ilnameye kaydedilecek Arap atlar1-

aao muayeneai Şubatın yedlnel Salı ıünU 6ğleden ıonra 1aat birde 
lultanahmette Hkl Baytar Mektebi binaaında icra edilecetinden 
Arap at k11rak Ye tayların enalu mnabitelerile beraber aablplerlnia 
l.ta11bul Villyeti Baytu Mldfriyetiae mllracaatları. (427) 

Sahibi ı Ali Ekre• 

Cildi 
boı'l'Gıyan 
yeı~ln• 

Tuvaltt 

Netrl7at Mldlrl ı Halli l.ttft 

Şubat .f 

=-=-------·-----=-==---=-=....:.---...-----------------------~ 

ll Beyoğlu'nun yeglne nezih Tllrk mtıeHeseai 411--"' 

MULEN RUJ 
Memleketimizin en yüksek saz heyeti 

t Şubattan itibaren fiatlar rekabet kabul etmez derecede tensil edllmlttlr. 

Milli lktısat ve Tasarruf Cemiyetinde~ 
Yerlt Mallar ply•nıoau blletleriaden faabet nkl olan numara aahlplet 

hediyelerini 4-2-1933 tarihinden itibaren bir ay zarfında Babçekapı'da 08-'i 
duncıı Vakıf Hanı üçOncll katta Cemiyet lıtanbul ıubul relılttfnden Jaer1rm 
CJ~J49Jen •nel ondan OD ikiye kadu alabilirler. 

lstanbul ikinci lflls Memurlulundan: 

S. BAYIM 
İflas Tasfiye Satışı 

Beyotlu'nda Tepebııı'nda Perepalaa Oteli kutıaında Yakl 
S. HAYIM Efendiye ait halı •• •ıyaaın Hbfl 5 Şubat 933 
Pazar a-DnOndea batJıyarak Pazar, Sah, Çarpmba •• Cuma 

gU rı lerl olmak illere haftada 4 rtln aabala aaat 10 elan 11 1• 
ka far deyam edecektir. Satıı açık artbrma iledir. 

~------------• lflAa ldarHI .-.-ı 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Bedelleri "13502., numarala kararname ahkamına terilkan tediy• 

edilmek ye renkleri orijinalindekl renklere tamamen benzemek, Abd 
Dudu lik6rll için "87,000., takım etiket mDbayaa olunacaktır. 

Taliplerin ıartnamelerile orijloallerini g6rdllkten ıonra paıarhl' 
lttirak etmek Uzer• % 7,5 teminatlarını hamilen 18-2-933 cumartetl 
annn aaat 14 te Galatada Alım Satım Komiıyonuaa mtıracaatlerı. (331) 

1ataobul'un en tık aile mecmaı 

EDEN·BAR 
LOKANTA- DANSiNG ·KABARE 

Beyollu latlklAI caddesi 322 - Telefon :43020 
ORKESTRA • CAZ • BLUE BELL'S VARYETE PROGRAMI 

Her sC.::2._ 8· .~·-::at::" AilELERE MATiNE DANSANT 
Flatlar tenzil edllmlttlr. 

Her cins .. .., nm -;tlket, kıllı• 
MATBAA •• FABRiKASI 

Telefon • 239&9 

Zayi - Mührümü kay lıett ı ı ıı . 

ntıl n i yaptıracatımda.ıı 11kiıi ııi ıı hllk· 
al 7olt,1lr. FAT~A 

FEVROZIN 
FEVROZIN 
FEVROZIN 
FEVJ<OZIN 
FEVROZIN 
FEVROZIN 

Gripin, alrı w srzuın111 
düşmanıdır. 

Doium Ye kadın hutalıldan 
mlitehas.sı!ll 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Haatalarını Türbe karşısın~~ 
eski Hillliabmer binasındaAP 

muayenehanıiode her gün 6ğlede .. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 
Cumadan maada hcrjiln (2,3r. 

5) latanbul Divanyohmda No. 1 
tel ı 21311 


