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BAY AT BALIK AYNİ ZEHİRDİR: D. 
iDARE: ISTANBUL NURUOSMAN1YE ŞEREF SOKAÖI 

T EDİNİZ 
Bir Çocuk 
Ablasını 
IBıçakladı 
b. Diba Karaatbnrtkte ldlçlk 
ır çocuk abluım bıçaldanur 

tır. Hldtse ı&yle olmqtur: 
kadri isminde ( 1 1) yaıında 

bir çocuk Nuri ismindeki kll
çtik kardeıine dayak atmıya 
başlama., o sırada relen ab
laıı Naime H. Nuriyi kurtar
lllak iatemİftİr. Fakat Kadri 
ablasının bu hareketine hiddet 
etıniı, cebinde taşıdığı çakıyı 
pkarmlf ye ablasını yarala-

•ııtır. 

M. Kürtiyüs 
iman Hariciye Nazırı 

Siyasetten Çekilecek 
Londra, 15 (A.A) - Muh· 

elif siyasi mahafilin zannına 
k6re Almanya hariciye nazın 
il. Kllrtiyil8 bu ay nihayetin· 

e istifa edecektir. Bqvekll 
• Brtbıing bizzat bu nezareti 
ekıleten deruhte edecektir. 

lZi Hz. nin T enezzUhleri 
Gazi Hz. dtln QI• tlzeri 

lkarya motlrile Suadiye 
laj... tetrif etmith*, iti• 
emeğini plijan gazinosunda 
emitler ve ıonra plajın ote

i geımiıler, tesisatı beğen· 
işlerdir. Reiaicfimhur Hz. 

m l\ıtO halkın bllyllk te
ürab arasında Kadıköyüne 

eçerek oradan motörle sa-
ya avdet buyurmutlardır. 

Bayat Balık Tehlikesi- Nazmi Nuri 
• • • Beyden 

ne Dıkkat Edınız St>rabilirMigiz? 

Balıkların Vama Sah3lle
Getirildiği Anlaşılıyor 

Bayat 
rinden 

Şehrimizdeki fabrikat8rlerle 
muhtelif imallthane sahipleri 
cumartesi illnl\ Sanayi Umum 
M&dilrll Şerif Beyin riyase-
tinde toplandılar, dertlerini 
s6ylediler Ye bunlano yerine 
ptirileceti Yadlnl aldılar. 
Fakat bu arada Sanayi Birliii 
Umumi Katibi Nazmi Nuri B. 
_.n beyanab arasında tayanı 
dikkat bir söz söyledi, 

Bayat balık yOzthıden ak
ça g6riilen hastalık Yak'ala
nnı l'eçen gtin ehemmiyetle 
kaydettik. Evvelki gün de bi
ri doktor olmak nzere ayni 
sebepten zehirlenme alametini 
gösteren liç kişinin vaziyeti 
haber verdik. Bu münuebet
le öğrendik ki huna ıebep, 

son günlerde bollaşan pala
mutlardır. Bir müddettenberi 
Varna sahillerine palamut sn
rüleri vurmaktadır. Bunu ha
ber alan motörcüler de o sa· 
hillerden balıklan toplayıp 
getiriyorlar. Fakat bu mev· 
.aimde ve tiddetli giinef al
bnda ıetirilen balıklar kok· 
muyonada bayatlıyor. Bu 
mevsimde ise ister çiy, ister 
pifmiı olsun, bayat balık bir 
nevi zehirdir. Son günlerde 
ıörülen vak' alar iıde bundan 
ileri ıeliyor. Bu iJte, uıl va· 
me İH Balıkhaneye dOfilyor. 
Eğer Balıkhane bunları kabdl 
etmese meaele kalmıyacakbr. 
Dün bu münasebetle Beledi
ye Sıhhat işleri müdürlnğün· 
den vaziyeti sorduk. Bize 
dediler ki: 

Bu, çok doğrudur. Bayat 
balık bizzat bir zehirdir ve 
çok tehlikelidir. 

Balıkları ya balıkçılar bek-

dedi ki: 
- Teşviki Sanayi kanunu 

mucibince resmi dairelerin, 
pjfaa& fiatinden yüzde on 
fazla olsa bile, yerli ma?ı 
kullanmalara mecburidir. Hal
buki bir kısım daireler bu 
mecburiyete riayet etmiyor. 
Bunların tecziyesi IAzımdır.,, 

Z11lairl•nenl•rden Hamal 
Hasan ağa 

Biz Nazmi Nuri Beye mOra
caat ederek, kendisinin ka
nun• riayet göstermediğini 

1 ileri sürdüğü bu dairelerin 
... gileri olabileceğini sorduk 

11kı emirler verilmiş, don ak
pm ve bugün bOtün balıkçı· 
lar muayene edilerek bayat 
balıklar muaadere edilmit ve 
cleniu d6ktllm6ftilr. Belediye 
aynca mlu• i.kelel..d t 
ıetirilen babklann Balıkhane- ! 

ı 

den geçirilmemesi ve satıp ; 
çıkarılmaması için Balıkhane ! 
nezdinde teşebbüste buluna- l 
caktır. 

Zehirlenen Bir Adam 
Ne Diyor? 

'Vazml Nuri B•g 

azı Muallimler 
ylıklannı Niçin Geç 

Alıyorlarmış? 

Şebrimizd.bu1unan Maarif 

letiyorlar veyahut ahçılar al
dıktan sonra bekleterek ba
yatlatıyorlar. Bu mevsimde 
çiy ve pişmit b•lıklar nihayet 
yirmi d6rt saat zarfında ba-

1 yatlqabilir ve tehlikelidir. 
Son Yak'alar mllnaıebetlle 

biltün Belediye doktorlarına 

Galata salon hamalların· 
dan Mustafa, Recep, Abdul
lah ve Hasan ağalar salon 
kartısmda ahçı Anduyadaf 
balık yemitler, birkaç dakika 
ıonrada sancıdan kıvranmıya 
bqlamqlardır. Derhal ııhbt 

f F1r~t . Nazmi Nuri Bey, aleni 
~'f' ıçbmada umumi bir ifade 
ıle ortaya attığı bu iddiası 
ettafmda siikiitu muvafık bul
du, birşey söylemek istemedi 
ve söylemedi. 

ekileti Mtısteşan Salih Zeki 
t llluhtelif meseleler Jaakkı ... 

111 mal6matı .ermiftir: 
- latanbula uonınll bir tef· 
için gelaim. Lise ve Orta 

ektepler muallimleri için 
tktletçe yeni bir kadro ya· 
alnıaınııbr. Yalnız baıka yer• 
kil istiyenlerin arzuları bir 
receye kadar tatmin olun• 

Uf tur. 
8azi vlllyetlerde bk mek· 
P ınuallimlerinin maaılan 
çiktiği hakkındaki ıikiyet· 
r, bu viliyetlerin blltçelerini ,1 

" . lıne ait muamellbnı ikmal ı 
~trniı olmalanndan ileri 
_diği anlaşılmııtır. Bu tev· 

11
1 ~iiteakip maaı ituında 
k'~1lita tesadüf edilmiye
hr. Bu sene Kandilli ve 

~~•köy orta mektepleri lise 
ıne ifrağ edilmiştir. 

E Dinamit Patlatmı' 
tern iıminde biri dl\n Ga· 

tı da Panoarama ıaıinoıu 
tinde bir balık dinamiti 
•.trnıı v yakalanmııtır. 
trınde i i dinamit bulun· 

..... 

( Denmı 7 inci tayfada) 

Türk HavaCl=====================~ 
Kartallarının=====================-==== 

pıom aGeadel•J• alt bir UÇUf hatıra11ndıı 1 

enkıbeleri 
~~~~~y ann Başlıyor 

Şimdi biz söyliyelim : 
Eğer Nazmi Nuri Beyin 

iddias\ bir hakikatse bu ha
ki~atin daha açık bir şekilde 
öğtenilmesine niçin razı ol
m~or 't 

Sorabilir miyiz ·ı 

1 Mecliste Gazele 
Müzakereleri 

(Dünkü nüshadan devam) 
Bu ne demektir. Acaba ey 

ahali görüyor muıunu:r.? Millet 
lkhaadi buhran içinde yaşarken 
öte tarafta semalara kadar yük
ıelen aparhınanlar yapılıyor. Ne 
duruyorsunuz. işt«" ıiıe semtlerini 
göıteriyor ve resimlerini de ya
pıyoruz gidiniz hepsini hak ile 

(Devamı 4 üncü .ayfada] 

Kad1n Cinayeti 
Kasımpatada oturan Mari

ka isminde bir kadın ayni 
.semtte oturan Naciye Hanımı 
uatura ile yaralayıp kaçm1fbr. 

lzmir Sporcularının 
Protestosu Önünde 

Federasyon Reisi 
Bey Cevap 

Hamdi Emin 
Veriyor 

Balkan Olimpiyatlarına işti
rak edecek Atlet ye Flltbol
culann yalaıı l.tanbuldaa ..
çllmeai lzmir sporculannı mtl
teessir etmiştir. lımirliler, tın
Yanının batına "Milli" kelime
li ilive olunan bu kafilenin 
yalnız lıtanbuldan seçilditi 
ıçın botun Türkiyeyi temsil 
edemiyeceği iddiasile Spor 
Federasyonunu protesto et
mişlerdir. Dün bu münasebetle 
Federasyon reisi Hamdi Emin 
Beye m6racaat ederek bu 
hususta F cdarasyonun muta
leasım öğrenmek istedik. 

Hamdi Emin Bey diyor ki: 
- lzmlrlilerin, Millt takımı 

temsil hakkının yalnız İstan
bullulara huredilmcıinin doğ
ru olmıyacaiı hakkındaki 

protestolannı ben d~ buglin 
(dün) gazetelerde okudum. 

Bu protesto henftz bize teb
lii edilmemiJtir. Maamafih ya• 
nn akpm (buglln) Federuyon 
toplanarak bu meseleyi tet
kik edecek ve bir karar 
verecektir. Ben alellcele bir 
takım teıkil edilir Ye hazırlık
lar yapılırken İzmirlilerin biraz 
hisst hareket ettikleri kanaa
tindeyim. Bu hareketlerini 
doğru bulmuyorum. Bilfarz 
lzmirden de bir iki oyuncu 
alınsa bu, yine bütlln Türki
yeyi temsil hakkını vermez • 
Meseli Kastamonililerin de çı
kararak ayni itiraza dermeyan 
etmiyeceklerini kim temin 

F eder&1yon Relıl 

Hamdi Emin B•§ 

edebilir ? Esasen biı Balkan
yattan döndükten sonra An· 
trenörl\müzll lzmire glSndere
ceğiz . lzmir Spor kulüpleri 
kltibiumumiıile de bu huauıta 
mutabık kalmııtık . 

Antren6rUmiiz lzmirde bUtna 
Sporculan ve oyunlarmı ya· 
landan tetkik etmek imklnım 
bulduktan ve İzmir oyunculan 
ve oyunlan hakkında iyi bir 
kanaat edindikten sonradır ld 
müstakbelde ki Beynelmilel 
milsabakalarda lzmlrlilerdeıa 
de istifade edilmeai takarrllr 
edebilecektir. 

Takı mm ilk Maçı 
Haber aldıtımıza ı&re Milli 

takıma son .. kil bu cuma 
,OnD verilecek ve takım ilk 
maçını Çek takımile yapa• 
cakbr. Ba maçtan sonra 11-
:rum 16rlllllrse takımda ,.U 
tebeddOllt yapılacaktır. 

- Vah zavallı 1.. İntiharının sebebi n imi~ ? 
:-- Kendisini öldürdiikten sonra, sag avucunda, 

terzidea ıelen hesap pusluını bulmuşlar 1 
karı11nıa 
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' Sesi 1 ( fl~kın B 
Darülfünun Ka B. Ot b .1. 

K zr omo ı_ı 
patılmalı Mı, a- efterdarlık 

Mülkiyetini 
İr Otelin !Mesai 

patılmamalı Mı? S.,oyan 
Uç Haydut K d 

/(anunu 
azan ı Tetkikatı 

Giresun Meb'usu Hakkı 
Tarık Bey tarafından, Da
rülfünunun kapablması lü
zumuna dair yazılan yazı, 

müderrisler ara1ında derin 
bir akis yaptı. ilimle az 
çok allkadar halk ta bu 
Taziyet kartıaında lakayt 
dctildlr. Dün, bu busu.ta 
sordutumuı. ıuale, aıastı
dakl cevapları aldık: 

Zeki Bey Betlktaı Akaretler '48 

Darülfünunun ıılahı ve ten
ıikı fikrini ileri ıUrenlere hak 
Yeriyorum. DarUlfUnunumuz 
dllnya ilim cereyanlanna bigl
ne kaldığı gibi inkılip vazi
fesini de bihakkin yapmıt de-
ğildir. Nevi fahsma munhaıır 
bllyUk bir inkıllp yaptık. 
Bunun ana hatlarını Te esaslı 
Yeçhelerini gösteren bir eser 
yazılmadı. Bu eser için bir 
mükAfat bile vadedilmişti. 
Bunu yazacak müderrislerimiz 
yok mudur Acaba? .• 

* 
Nuarat B. EmlnönU Balıkpa:ıan 107 

- Darülfünunu kapatmalı 
mı? Ben buna kat'iyyen"evet" 
diyemiyeceğim. Fakat Darül
fllnunumuz yeniden tensik 
edilmeli, daha feyizli ve mUs
bet ilimlerle meıgul olacak 
bambaşka ve yepyeni b!r Da
rUlfilnun kurulmalıdır. Cüm-
huriyet mefhumunu yayacak 
ve bu idareyi bu memlekette 
kökleştirecek ve halka inerek 
tetkikat yapacak bir DarUl-
ftınuna ihtiyacımız vardır. 

* Haaan B. Aksaray Horhor 12 

- Darülfünunumuza devlet 
bu buhranlı zamanda büyük 
bir bütçe tahsis etmiştir. 
MUderriıler ve hocaları iyi 
maaş alıyorlar. Fakat bu mll
esseaenin varlığından ancak 
kendiıi haberdardır. Ne bir 
mecmuası vardır, ne de halkla 
temas eden heyetleri. Darül
fllnunda zümre ihtilAfları ve 
dedikodulardan bol birşey 
yoktur. 

Halim Bey (Koaka Haaanpa,a ao
lıak 7) 

Dünyada birçok ketifler, 
lhtiralar yapılıyor, eserler ya
s.lıyor. Darülfilnunumuz bu. 
larla meşgul olmuyor gibi bir 
vaziyet alıyor. Müderrislerimiz 
arasında Barem ihtillfından 
baıka birşey kaydedilmiyor. 
Memleketin muhtaç olduğu 
bir ilim mecmuası bile çıka
rılmıyor. MUderrislerimiz de
dikoduyu bırakarak ilmi mn
ukaşalar yapsalar daha iyi 
ederler. 

Taksim İlerisinde, Bir 
Otomobilin Y olculan 

Soyuldu 
Sirkecide Cihan otelinde 

oturan Banaırmalı Ahmet 
ve arkadaiı lbrahim Efen
diler evvelki gün Beyoğluna 
çıkmışlar, Muıaffer vu Elmas 
isminde iki kadınla tanışmış, 
birlikte bazı birahanelere uğra
mışlar. Sabahın dördüne doğru 

kadınlar tarafından bir otomobil 
gezintisi arzusu gösterilmiş. 

Bir otomobil bulunmuı ve 
Taksim istikametine doğru 
gidilirken meydanın ilerisinde, 
otomobili Uç meçhul adam 
karşılamış, otomobili durdur· 
muşlar, lbrahim ve Ahmet 
Ef. lerin Uzerlerindeki paraları 
almıı, kendilerini yere indir
miş, onların yerlerine, otomo
bile atlamış ve kaçmışlardır. 
Zabıta, hadisenin bir tertip 
eseri olduğu neticesine var
mıştır. Vak'ayı çıkaranlar 
tiddetle aranıyorlar. 

Esnaf Muayenesi 
Bir Ayda 10119 Kişi 

Muayene Edildi 
Belediye Sıhhat İşleri Mn

dUrlüğünde yeni teıkil edilen 
Muayene Komisyonu bir ayda 
(10119) kişi muayene etmiştir. 

fıçi ve hizmetçilerle şoför, 
arabacı, sandalcı ve motörcll-
leri muayene etmektedir. Ko
misyon göz hastalığı bulunan 
ıoför ve arabacılarla kalp 
hastalığı bulunan sandalcı ve 
.motörcülere cüzdan Yermemiı
tir. (10) kadar ıandalcıda 
kalp hastalığı görlllmUş ve 
kendileri sandal kullanmaktan 
menedilmişlerdir. 

Tabancalı Mütecaviz 
Galatada, Arap Kadri is· 

minde birisi Ester adlı bir 
kadının Uzerine tabanca ile 
hUcum etmiş, kadının feryadı- -

Sahte Veraset Senedile Palas Otelini Ele 
Geçiren Bir Mimar Mahkeme önünde 

Hakkını ispat Edemedi 
BllyOkderede Palas oteli iıminde bUyfik bir otel Yardır. 

Bunun sahibi YuTakim iki ıene enel bil&varis vefat etmiştir . 
Otel hazineye intikal ederek vaziyet olunmuştur. Halbuki bir 
müddet sonra Mimar Aram İsminde biri Yuvakimin oğlu ol -
duğunu iddia ederek lstanbul ( 3 ) Uncli Hukuk mahkemesine 
mUracaat etmif ve veruct senedi almıya muvaffak olarak 
Y eniköy Sulh mahkemesi vasıtasıyla Büyllkdcre Palas otelini 
ele geçirerek kare vermiştir. Defterdarlık hususi Ye resnıt 

yapbğı tahkikat neticesinde bu adamın Yuvakimin oğlu olma
dığını tespit etmiş ve işi hazine vekili CelaJettin Rüstem Beye 
tevdi etmiştir. iki senedenberi Ceza ve Hukuk mahkemelerinde 
cereyan eden dava neticesinde Aram Efendinin sahtekarlığı 

tebeyyün etmiştir. Bilhassa baba ile otul arasındaki yaı farkı 
( 13) senedir. 

(30-40) bin lira kıymetinde ki otel e9yasiyle birlikte birkaç 
gi\n evvel Defterdarlığa devredilmiıtlr. ·••·41m ______________ _ 

Fransız Edipleri Aramızda 

Meb'us Memduh Şevket 
B. Bu işle Meşgul 

Oluyor 1 

Büyük Millet meclisinin bu 
seneki içtima devresinde mü
zakeresi yetiştirilmek istenen 
Mesai kanunu hakkında tet
kikat icrasına memur bulunan 
Memduh Şevket B. b'üyUk bir 
faaliyetle çalıııyor. 

Memduh Şevket aey, ka
nunun muhtelif san'at erba
bının çalışma §artlarına temas 
eden kısımları hakkında o 
ıan'atın ileri gelen ve tecril
be görmüş mensuplarından 
fikir almakta, tadil veya tas
•ibini istedikleri maddeler 
Ozerinde mütelealar toplamak· 
tadır. Dün bu mtinasebetle 
Halk fırkası merkezinde di
ler bazı meb'uslann da iş
tirakile bir toplantı yapıl
mıştır. 

Dang Hastalığı 
Yunanistanda Kalmadı, 
Tedbirler De Bırakıldı 

Yunanistanın (Şira) adasın
da dang hastalığı bulunduğu 

için Sahil Sıhhiye MüdUrlOğti 
Yunanistandan gelen yolcula
rı sıkı bir muayeneye tAbi 
tutmuştu. Yunanistanda haa
tahk kalmadığı için bu tedbir 
dünden itibaren kaldmlmıştır. 
Maamafih sivrisinek mücade
resine devam edilecektir. 

Beynelmilel Sergi 
Yakında tehrimlzde Beynel

milel bir sergi açılacağı haber 
verilmekte ve aerginin ihracat 
mallarımızın surumu üzerinde 
tesiri olacağı aöylenmektedir. 
Şehrimizde ilk Beynelmilel . ıergJ 
72 ıene evvel Sultanahmet mey· 
danında kurulmuıtur. 

- Yunanistan tarikile dnn 
nı duyan polisler Kadriyi Fransadan şehrimize bir edip 
tutmuşlar, kartılarına Kad- ve tenezzühçü kafilesi gel-

?.'ını.n iyi tanıdığı Mösyö "Askeri Tatbikat Mekteplerinde 
Thıbaudct" bulunacakken D D nJfli d A k .. 

M ·ı h ün aru nun a s erı 

rinin arkadaşı ıllbıkab Basri nıiştir. 
~ıkarak tecavüz etmiş, fakat Pariste çıkan Nuvel litterer 
o da tutulmuştur· gazetesinin beş eylülden 23 

eylüle kadar devam etmek 
(jzere Yunanistan ve İstanbul 
için tertip ettiği tetkik seya
hati münasebetile bu heyeti 
aramızda görüyoruz. Heyet 

Bir Otomobil Kazası 
Şoför Hamdi Efendinin ida

resindeki 1360 numaralı oto· 
mobil Harbiye önllnde Mar
kovlç adlı bir yolcuya çarp
mıı, ağır surette yaralamıtlar. 
Şoför tutulmuştur. 

ayın on yedisinde aramızdan 
ayrılacaktır. Kafilenin başın-
da beynelmilel tef ek kür ale-

arsı yada ra atsızlanmış, se- . . . 
yahate iştirak edememiştir. Tatbıdat mekteplerınde lısan 

Heyet içinde başlıca ıima- hocalığma talip olanların im-
lar şunlardır: tihanları yapılmıştır. imtihana 

Mahkemei Temyiz Azasın- altı kişi girmiştir. 
dan Warraine, Gabriel Se
moine, Charensol, Pi er re 
Bounasse, Pierre Denis. 

Misafirler dün vapurla Bo
ğazda bir tenezzUb yapmış
lardar. Bugün de otomobillerle 
şehri gezeceklerdir. 

KUçUk Kemal - Bunya 
Kliçük Kemal ile Romanyalı 

boksör Bunya arasındaki mn
him boks maçı yaran akşam 

tilnel başındaki Sketing Palas
ta yapılacaktır. 

Günün Tarihi 

Balkan Birliği 
Konferansın MühiI11 
Olacağı Söyleniyor 
Şehrimizde 11 teşrlnlevveld• 

toplanacak olan Balkan Birlitl 
konferanaının mühim müzakere
lere sahne olacatı ıöylenmekte
dir. Balkan murahha.ları bilbas 
akalUyetler ve diğer ıiyaai ille· 
aelelerl mevzuubahı edecekler, 
ayni zamanda Sırp H Bulp 
ltilifı için utr&fılacakbr. Kor 
feransın slyaei encilmeni ayıo 

yirmisinde şehrimizde toplana· 
nacaktır. 

Piyango Davası 
Geçen ke,idelerden birinde 

kendilerine büyük ikramiye çıkan 
iki Hanımdan ( 800) Ura kadaı 
bir para keten Fatihtelf.i piyango 
bayii Bürban ve Fuat Ef. lerio 
muhakemelerine dün mevkufen 
devam edilmiş, şahitler de davacı 
Hanımlann iddialarını teyit et· 
miştir. Maznunlar kefaletle t~h
llye iıtemişJerdir. Gelecek celse-
de iddia n müdafaa yapılacaktır 

Rusya ile Ticaret Muahe
sinin Meriyeti 

Hükiimetimiıle Rusya hükU
metl aruında aktedllen ticaret 
muahede1I 9 eylfılden itibaren 
mevkii meriyete girmiştir. Mııliye 

Vekaleti muahede ahkamının 
naz.arı dikkate alınmuını Güm
rilklere bildirmiştir. 

Dahiliye Vekili Gitti 
Dahiliye Vekili ŞükrO Kay• 

B. dün şehrimiz.den Ankarayı 

dönmüttür. 

Güzellik Kırahçası 
Muallimlikten çıkarılan Güzel• 

ilk Kıralıçası Natide Saffet Ha• 
nımın mealcfıe tekrar dönecejt 
hakkındaki haberleri ınlahihettu 
makam tekzip etmiştir. 

Koyunculuk Cemiyeti 
Koyun yetlıtirme cemiyeti 

Buraada konıreıinl yapmıı, dl· 
ter vilayetlerle de alAkadar 
olnııya karar vermittir • 

Türk Sanayii 'çin 
Ticaret odası aanayiimizin in• 

kl,afı çarelerinin teabiti lçln btr 
anket açmıtbr. 

Etabli Rumlar 
Şehrimizdeki Rumların etabD 

vesikuı için mfiracaat müddeti 
dün bitmif, ( 72 } bin Rumuo 
etabll olduğu anlaşılmıştır. 

Ucuzluk Menedildi 
Belediye on kurutluk otomO"' 

bil seferlerini dün yuak etmlt'" 
tir. Şoförler cemiyeti rebi bu işlo 
cemiyetle allkuı olmadaj'lnı sör 
lemektedir. 

Havalar Sıcak Gitti 
Ankaradakl Meteoroloji müer 

ae1eslnln tetkikatın• •öre btı 
ayın ilk haftaıında memlekett• 
hararet f azlalatmıf, Kara deni• 
1&hilinde (27) yl bulmuıtur. lr 
tanbul ve Trakyada (37) fı.mird• 
(38-40) olarak kaydedllmi9tir. . 

~' -S __ o __ 11_R __ o __ s_t __ a_'n_ı_n_R_e_s_im __ lı_· Hı_ik_a_Ay_e_s_i_: ___________ R_a __ z __ a __ r_Ola Hasan B. Ve Serseri 1 
-- - -·ı 

J: Haıan Bey - Ne o kOlbani? Ne 
bahat yapbn da pollı ıenl yakaladı? ka· ı 2ı S.raerl - Huan Bey. tramvayda birinin 

eebfne elimi ıokmuttum, yakalandım. Fakat 
3: Hasan Bey - Ayol.. sröı göre sröre 

yakalanmııın. mahkemede avukat ne 
4: Serseri - Ha... işte, Ha.an Bey, b•O 

de buou merak ediyorum yal 
mahkemede ••ukat tutacağım. ı8yliyebilir? 
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Her gün 
inkılabın 

Son Posta'nın Resimli Makalesi ~ Uzvi Sakatlık • 

lstedigi 
Mektep 

Alfred Thlery .. Terbiye 
Hakkında MUlihazalu ,, isimli 
eserinde der ki : 

Vefa 
Mektebine Ait 
Bir Hatıram 

Vefa Ortamekteb 
sen talebeden ye 
hikmet ve kimya d 
ıınfı geçememiıler. 

Bu haberi duyu 

" inkılap, ya siyaıi bir Is· 
yandan başka birşey değildir. 
Bir günlük bir gilrllltUden, 
muhteşem, çığırtkan, muazzam 
fakat sathl bir gürültüden 
ibarettir. O takdirde hayat, 
)'İne ayni kimselerle ayni 
tekilde başlıyacaktır. Bu ln
kallpçılar maarife muhtaç ol
ınadıkları için, bunlara diye
ceğim yoktur. 

1 - Edııon sağırdır. Bethofen de aa· ı 2 - Kendilerinde mevcut uzvi noksan-
tırdı. Birçok büyük adamlar sayabiliriz ki, ~arıt kemale erdirmek için bir mini adde-

• en. er, h~yahn maddi feraitten ziyade ma-
uzvı aakathkları vardı. nevı feraıte bağlı olduğunu bilmiyenlerdir. 

3 - Dllnyada heptmlzin bir' kabfllyetlmlıı vardır 
Ye heplmlıı bu kabiliyetimizi kullıtnmak fıraatına 
mallklL Basan unt aakatlıklar bizim lçla bir fayda• 
dar. Oııuıa lçlıa uzvi bir nolraanınııı ·nraa meyıaa 
olmayıalL 

" SuJtaniıi ,, nde ta 
başımdan geçen 
vak'ayı habrladım: 
rupadan yeni bir hi 
alllmi gelmif ti. /li, 
a-elen birçok mualli 
iki bUyUk kusuru 
birli idi ve talebeni 
ıini heıaba katmıy 
veriyordu. Hele m 
birçok nevileri hak 
yazl muadelelerle, iç 
kılmaz, karışık, çap 
muamma silsilesi 
başlayınca, sınıfın e1 
kanları bile " pesi ,, 

11 Y abut inkılap, içtimai bir 
nazariye, bir akide ve bir 
prensiptir. Bu prensibi ihtiva 
eden cep kitabını kim taşı
yorsa ibtililcidir. Bu muta
usıp inkılipcıların muhtaç 
oldukları terbiy.e, serbest mek
teplerde verilmez. Binaenaleyh 
oolar için de diyecek sözüm 
yoktur. 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

" Yahut inkılAp, buharlı 
makinenin icadından daha 
mlihim bir icattır ve içtimaı, 
lktısadi, fikri bir değişikliktir. 

" O halde bu inkılap mek
teplerde, gazetelerde ve ki· 
taplarda yetişir. Size ancak 
mektepler, muallimler, gaze
teler ve kitaplar yardım ede· 
bilir. ,, 

Trabzon meb'usu Nebi zade 
Hamdi Bey tarafından bu 
sene tesis edilen " inkılap 
Lise ,, leri, bu itibarla mühim 
bir teıebbüstür. Bu lise, 
inkılabın mektebi olursa, in
kılabın mekteplere yüklediği 
vazifeyi görebilirse, ovakit 
hem memlekete, hem maarife 
bOyOk bir hizmet ifa etmi' 
olacaktır. 

Bize alelide mektepten 
ziyade inkılibı telkin eden, 
inlalibı kökleştiren inkıl5p 
mektepleri lazımdır. 

Yine hunun içindir ki inkı· 
libın en büyük mabedi mek
tep, en güzide hadimi mual· 
limdir. 

Fmdıklarımız Yükseliyor 
Son günlerde Hamburg 

borsasında fındıklarımızın yük
sek fiatla aatılmıya başladığını 
bir iki gün evvel yazdık. 
Hamburg piyasasındaki bu 
yükseliş, memleketimizin muh
telif istihsal piyasalarında da 
tesirini göstermiştir. Gireson 
borsasında bir iki gOndenberi 
fındık fiatlarında bariz bir 
tereffil kaydedilmiştir. 

iç fındıklar okkası ( 83 ) 
kuruştan, tombul hndıklar da 
okkası ( 34 - 38 ) kuruştan 

aatılrnııtır. ----
Efeste 

Bir Heyet Eski Eserler 
Arıyor 

lstanbul Müzeleri memur
larından Haydar Beyin riya
ıetinde Efes - Ayasluğa eski 
eserler aramaya giden heyet 
bir hafta evvel hafriyata baş· 
lamıştır. Heyetin bu ıene bir
çok kıymetli eserler elde ede
ceği tahmin edilmektedir. Haf
riyat işlerine Maarif VekAletl 
hesabına bir Alman mUtehas• 
•ısı nezaret etmektedir. Heyet 
her on beş gUnlllk mesaisini 
bir raporla İstanbul Müzeleri 
•Udilrllltuııe bildirecektir 

DENiZ iŞLERi 
Fransa İle ltalya Mü
zakereye Başladılar 

Paris. 15 (A.A.)- Eko dö 
Pari gazetesinin Cenevre mu
habirinin aldığı bir habere 
g~re Fransız - İtalyan deniz 
milzakereleri yeniden faal bir 
safhaya girmiştir. 

Bilhassa Fransız murabbası 
M. Massiı?li ile İtalyan meslek 
taşı M. Rossi arasında cere-
yan eden müzakereler daha 
sıkı bir surette devam etmek
tedir. 

Bu mükalemelerin hangi 
esas üzerinde yapılmakta ol
duğu henüz öğrenilememiştir. 
Bununla beraber F ransamn 
itilaf husuf ünü kolaylaştırmak 
için bazı mUsaadelerde bulu
nacağı söylenmektedir. 

Kıral Faysal Dönüyor 
Cannes, 15 ( A. A.) -

Kıral Faysal Marsilyaya gitmiş 
ve oradan Bağdada dönmek 
üzere vapura binmiştir. 

Yanağını Kesmiş 
Kabataş Tiltün inhisarı 

amelesindcn Mehmet, Adalet 
isminde bir kızın yanagmı 
kesmiştir. 

Avam Kamarası 
Muhafazakarlar Feshini 

Mi lstiyecekler? 

Bazı Tüccar Sıkıntıda 
Maliye Vekaleti Kendilerine Ko
laylık Gösterilmesine Karar Verdi 

Ankara, 16 (Hususi) - Dünya iktısadf buhranı memle

ketimizin birçok · ticaret piyasalarını ehemmiyetli surette 

sarsmıştır. Birçok tacirlerimiz, hariçten celbettikleri muhtelif 

eşyayı senelerdenberi gümrüklerden çakRrmamaktadırlar. 

Uzun müddet lstanbul Gümrük ambar ve antrepolarında 
bekliyen bu eşyanın bekleme müddeti bittiği halde sahipleri 

Maliye Vekaletine müracaat ederek mallarını mağnzalarma 

almaktan aciz bulunduklarını bildirmişler, bir müddet daha 
müsaade istemişlerdir. Bunlar arasında lstanbulun maruf bir 
taciri de bulunmaktadır. Bu tacir Almanyadan üç sene evvel 
getirttiği, gemilerde kullanılan mühim miktardaki "Üstüpü yü 
11 " e an antrepodan çtkarmamıştır. 

Maliye Vekaleti dünya buhranını nazarı dikkate alarak 
Türk tacirlerini korumak için bu kabil eşyanın Gümrük am
barlarında bekleme müddetini uzatmıştır. Üç sene olan bek· 
leme müddetinin dört seneye iblağ edildiği Gümrükler idare
sine tebliğ edilmiştir. 

Bir Cinayet 
Eski Bir Y a·nkesici Bir 

Kesedarı Vurdu 
Yankesici Halil isminde 

birisi, bir iı meselesinden 
çıkan ihtilif üzerine Sirkecide 
hala ambarı kesedarı Şeyh 
Ali Ef. ye tabanca çekmiş, 
adamcağızı dokur. yerinden 
yaralamış ve kaçmışbr. Po
lisler Halili aramaktadır. 

Terfi Eden Zabitlerimiz 
Ankaradan bildirildiğine göre 

(30) Ağustosta terfileri ilin 
olunan ( 1300) kadar ordu men
subunun terfi haklarım tinıdi
den alacaktan Maliye Vekaleti 
tarafından alAkadarlara bil· 

JMuammerRaşitB. 
' 
Darülfünun Hakkındaki 
Yazılara Cevap Veriyor 

Meb'us Hakkı Tarık Bey 
geçenlerde iki makale iJe 
Darülfilnunun kapahlıp tekrar 
açılmasını istemişti. 

Darülfünun Emini Muammer 
Raşit B. buna cevap verirken 
Hakkı Tarık Beyin bazı ha
taları olduğunu, onların tashi
hini rica edeceğini, muhbirle-

rin yanlıı malumat vermiı 
olduğunu söylemi~ ve Barem 
meselesinde de demiştir ki: 

FIRTINA VAR 
Cezairde Felakete Uğ

rayanlar Çoktur 
Cezair, 15 (A. A.) - Ceza

irde 48 saaten beri devam 
etmekte olan şiddetli bir 
fırtına külliyetli miktarda 
zarar ve hasara sebep ol
muştur. 

Yalnız Cezair eyaletinde 
20 kadar kimse ölmüştür. Di
ğer yerlerde de nüfusca bir
çok zayiat vardır. Boukikada 
derenin taşması yüzünden ev
lerin içine giren sular bir 
metre 50 santimetreye kadar 
yükselmiştir. 7 kişi boğul
muştur. 

Hlikümet memurları IAzım 
geiel1 tedbirleri almaktadır. 

Hariciye Müsteşarı 
Ankara, 16 (Hususi) - Av-

rupada tedavide bulunan 
Hariciye Müo'·eşarı Numan 
Beye son üçuncü ameliyat 
mu"laffakıyetle yapılmıshr. Bu
raya gelen malumata nazaran 
Numan Bey bir müddet Ber
linde oturacak ve nekahet 
devresini geçirecektir. 

Gandi Diyor Ki 
Bana Arhk Bir Asi 
Nazarile Bakılmalıdır 

Londra, 15 (A. A.)- Gandi 
Yuvarlak masa konferansının 
bugüokn i~timaında söylediği 
nutukta mılyonlarca sessiz ve 
yarı . çıplak ve aç Hintliyi 
temsıl eylediğini iddia ettiği 

Bu muallimi hiçbiri 
miyorduk. Çocuk 
bu hislerini pek m 
izhar ederler. Mualli 
yor, kızıyor ve aze 
bDtnn arbyordu. 

Bir gün beni taht 
dırdı. O karııık ma 
dan birini çizmemi 
Tebeşiri elime aldım 
nivelAdan ziyade 
benziyen bir şekil çiz 
garip şeklin manivelA 
nasebetini izaha da 
dum. Anlatmaya başl 

- Burası kuvvet, b 
mukavemet noktası. 

noktasına basınca ta 
- Muallim öfke il 

mü kesti ve -taklidimi 
- Tabii... Tabii .. 

çim manivela o? Ta 
tabiisi? Dedi ve bir 
savurdu: 

- Hikmet tabir 
sun'idirf 

İş manivela mesel 
çıkıp ta söz ve nazari 
hasına girince ben can 

- Hayır efendim, 
aletler sun'i, fakat k 
tabiidir! 

Öfkesi artarak : 
- Değ"ldir! Diye 
- Öyledir efendim, 

kim, "hikmeti sun'iye,. 
0 hikmeti tabiiye,. deri 
vabını verdim. 

Londra, 15 (A.A) - Daily 
Herald gazetesinin bu sabah
ki nüshasında intişar eden 
ve Mukafazakirlar fırkası 

azasından bir kısmının başla
rında M. Nevil Çemberlayn 
bulunduğu halde gelecek haf
ta parlamentonun dağıtalma

smı ve 15 te:şrinievvelde 

umumi intihabat yapılmasanı 
temine çalıştığına dair olan 
haberi teyit edecek malumat 
alınmamıştır. 

f dirilmiştir. 

- Divan bu meselede ka
nunlara göre hareket etmiştir. 
Haksızlık isnadına mahal 
yoktur. 

Hint kongresinin İngiltere ile 
tamamı tamamına müsavi hu
kuka malik iki taraf arasında 
mevcut olması lazım gelen 
ıekilde bir ittihat yapmak 
tasavvurunda olduğunu söy
lemiştir. 

iki izinsiz bila af f 
Fakat ben yine menu 

Çünki sımf, verdiğim 
çok beğenmiş ve tatlı 

rıltı ile bana taraftarlı" 
muallime . aleyhtarlığını 
izhar etmişti. 

----
Sopa ile Dayak 

• Şehremininde oturan süt
çü Yusuf Kocamustafapa~ada 
bahçıvan yamağı Ziyayı sopa 
ile başından yaralamıştır. 

Hariciye Vekili Geldi 
Cenevrede Avrupa Birlltl 

konferansına Jştirak eden Hari

ciye Vekili Tevfik Rüştil B. dün 
,ehrimize gelmiştir. Bu akşam 

Ankaraya gidecektir. 

l
r • • 

ister inan, 
• 

ister • 
inanma/ 

Vefa Orta Mektebi edilemez, kaldı ki boca 
talebeJinin, yalnız bir 11· ile talebeıi arasanda blSyle 
nıfındao bu ıene ıeksen bir hisse mevki ve cevaz 

efendi fixik ve kimya vermek te mUmkOn değil· 
dersinden ikmale kalmlfo dir. Fakat ortada duran 

1 · ti bir hakikatte var ki o da Bu talebenin ikma ım -
hanları yapılmıı ve yalnız ikmale kalan sekıen ta-

ff k 1 lebeden dördUnOn muvaf-
dört efendi muva a 0 a- f k a olması ve mlltebaki 
rak yetmiı alb talebe sı· yetmiı altısının dlSnmüı 
mfta kalmış. imtihan su- bulunmasıdır. Biz, bu ne

alleri usulil veçhile Maa- tice karşısında mes'uliyet 
rif VekAleti tarafından hissesinin talebe kadar 
gönderildiği için hoca~a- onlan yetiştirmekle mil· 
rının, bu talebeye, agır kellef olanların omuzlan
aual sorarak onlara bir na isabet ettiğine inanı
nevi kasit yaptığı iddia yoruz. Sen ey kari 

ister inan ister inanma! 

Gandi, nutkuna devamla 
~İr ıamanlar kend=sine "İngi
lıı .te.beaaı., denildiğini işitmek
Je ıftıhıı_r etmi~ olduğucu, fa
kat bu·çok scneleraenberi 
lngiliz tebea.,ı olmak iddiasın
dan v~geçmiş bult.nduğun:.ı ve 
kendısın'! artık tebea deniJ
medense bir asi nazarile 
bakılmasını tercih ettiğini be
yan etmiş ve demiştir ki : 

"Ben vatandaş olmak isti
yorum. Fakat İngiliz impara
torluğunun değil lngiltere 
müttehit hükumetleri camiası
nın bir vatandaıı olmak ar
zusunu besliyorum.,, 

İziıısizleri sonradan 
fer. Fakut ben hlla o 
tarzındaki yanlışlıkları 
muallimi affetmiyorum. 

Şüpheli oı·· 
Bir Kadın Evinde 

Olarak Bulund 

Kurtulu,ta Eşref Een 
kağında otur:ın 60 Yatl 
Madam Katina evind 
olarak bulunmuştur. Kati 
3 gün evvel öldüğü ani 
ve ö!ümD de şüpheli gör 
ğünden cesedi Morga n 
dilmiş lir. 

Aşiretlerin lskam 
Şar taki göçebe aşiretl 

iska giriıilmif, Trak 

Hariciye Vekilinin Başvekil 

ile birlikte cumarteai günü An· 
karadan Atına seyahatine çık

maları muhtemeldir. Seyahatin 

(Mecidiye) kruvazörile yapılacatı 

t•rldir. 

Karmanyolacılık 
Meçhul iki şahıs Şehzade

bqından geçmekte olan Fat· 
ma isminde bir Hanımın çan-L-------------------------11 taaını kapıp kaçmıılardır. 

yerleıtiri!ecel.· ilk kafile 
çıkmlflır. 
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1 lvlemleket Haberleri 

Memleket 
Gençliği Ve 

• 
Bir ikaz Sesi 

" . 
l 

Çankırı - Burada çıkan 
Duygu gazetesi 11 uçurum ke
narında : Mektep talebeleri 
Ye kumar, eırar ,, başlığile çok 
mOhim bir yazı neşretmiştir. 

Gazete, bu yazısında, genç
liği bu iki uçurum kenarında 
ve içine her an yuvarlanmak 
tehlikesine maruz bir halde 
göstererek "hükumet ve alAka
darlardan faaliyet, takip Ye 
dikkat beklediğini11 ıöyJiyor. 

Edirnede Bir Piyango 
Meselesi 

Edirne - idman Mıntakaıı 
tarafından tertip edilen ve 
bunun için dört bin ktisur 
bilet satılan bir piyango me
ıelesi, ba:z.ı tikayetleri mucip 
olmuş, bundan dolayı tahki
kat yapılmıya başlamıştır. 

Ortada ıalahiyet harici bir 
hareket görülürse adli taki
bat yapılacağı tabiidir. 

Şark Şimendiferleri Ve 
Trakya Halkı 

Edime - Trakya halkının, 
Şark şimendiferleri nakliyat 
tarifesinden şikayet etmeleri 
Uıerine DevJet Demiryolları 

erkinından Nazım Bey buraya 
gelmiştir. Nazım Bey tüccar 
ve halkla temas ederek dert
lerini dinlemiştir. Hatta uzun 
zamandanberi çalıştırıldıkları 
için fena bir vaziyete gelen 
bir kısım vagonların bir teş
rinievvele kadar değiştirilece
ğini bildirmiştir. 

Trakya halkmin şikAyetleri, 
bilhassa tenzilatlı bir tarife 
tatbik edilmemesi, yaş yemiş 
ve kesilmiş hayvan ve yumur-
taların Yunan arazisinde bek
letilmesi, yolcu vagonlarının 
tebdili, hafif seyir tarifesinin 
tatbikı. 

Samsunda Tenis Faaliyeti 
Samsun, (Hususi) - Şehri

mizdeki tenis klübil ~u sene 
yeni ve mühim bir adım at-
mıştır. Şimdiye kadar mahdut 
bir çerçeve içerisinde çalışan 
gençlerin, mühim bir para 
sarfile meydana getirdikleri 
kortun aza adedi birkaç misli 
artmıştır. 

On gtin evvel yapılan umu
mi içtimada idare heyeti ri
yasetine Mösyö Koren, ikinci 
reiıliğine Yakup ve kort kap
tanlığına da Ruhi Beyler inti
hap edilmiştir. Yeni idare he
yeti bütün fili azaların iştirak 

edebileceği bir şekilde olan 
Amerikan usulü bir turnuva 
tertip eyledi. Oyunlara bir 
haftadanberi devam edilmek
tedir. 

Son vaziyet cuma günü ta
hakkuk etmiştir. Bu maçın 
tampiyonu Meliha Hammla 
Mösyö Vikedir. Klüp kendile
rine kıymetli bir hediye Ye
recektir. 

Romanyada Yeni Harfler 
Pazarcık (Romanya)- Bura 

Merkez Cemaat Heyeti, butün 
muamelelerde yeni TUrk harf
lerinin kullanılmasına karar 
vermiştir. 

MEVLiDi ŞERİF 
TOccardan Mulılll Beyefendinin 

valdelerinin ruhuna ithaf olun· 
mak il:ı.ere Baılktıfta Sinan Pa
ıa camilnde 18 eylOl cuma gilnQ 
cuma namaaını mUtealup mevlidi 
ıerif kıraat ettlrileceQfoden arıu 
eden ibnna dlnlD teırllleri rica 
oluaur. 

~ON POSTA 

PAZAR OLA VE MİZAH 
. ... . . :,.f,.-..1. . - : • .. ' . _,, . 

Ev )[ Yangın Var! 1 Davul Çalan 
Köpeği _________ ___,Çocuk 

KUçUk Sadık, annesile yol· Annesi, davul çalan kilçllk 
da aidiyordu. Bir ev köpeği Tevfiğe dedi ki: 
gördü. Köpeğe bir fanila - Oğlum, gürültü etme, 
yelekle kUçük bir pardesli bak baban yazı yazıyor! 
j'iydirmişlerdi. Çocuk tokmağı elinden bı-

Çocuk annesine dedi ki : raktı: 

- Anne, kışın bu köpeğin - Peki, anneciğim, ben de 
eline bir de t•msiye verirler baham uyuduktan aonra ça-
değil mi ? larım. 

Şahit 
Avukat 

Bir avukat, mahkemeye 
şahit olarak gelmifti. 

Mahkeme reiıi, şahit avu
kata dedi ki : 

Bu seferlik mesleğinizi 

unutunuz da doğruyu ıöyle
yiniz 1 

Çirkin 
Kız 

Salih Bey, ıengin ve çok 
çirkin bir kızla parası için 
evleniyordu. 

Dtığünden aonra, genç ka
rı koca, ana baba evinden 
ayrılırken, kızın annesi göz 
yaşları içinde dedi ki: 

- Damadım, kızımı ıiıe 
emanet ediyorum. 

Damat: 
- Korkmayın, dedi, iade 

edeceğim. 

Şakir 
Beyin 
Şapkası 

Şakir B. çok haaia. Tabiat 
bu ya, parayı çok seviyor. 

·Bir elbiseyi on sene, bir şap
kayı beş sene giyer. 

Otelci - Hasan Bey! "Yangın var!., diye bağırdın, ödü
müzü patlattın, su kovalarile ko,tuk, geldik. 

Hasan B. - Ne yapayım? Üç defadır su istedim, getirme
diniz, ben de bu çareyi buldum. 

HASAN B. SÖYLÜYOR 

Lokantada yemek, evdekinden daha ucuz olur; fakat bir 
ıartla: Biri sizi davet ederse. 

• Hepimiz katiliz. Ne öldürilyoruz, biJin bakayım? Vakit. 
-it 

Ağırlığı arttıkça kıymeti azalan eşyadan biri de kadındır. .. 
Denize hep şişmanlar girseydi, deniz dağlar kadar yükselirdi. 

* Size zayıflamanın bir çaresini söyliyeyim: Daima kalabalık 
zamanlarda tramvaya binin! 

* utnsao alıştığı şeyden kolay ayrılamaz, ayrılırsa kederlenir.,, 
derler. Fakirken birdenbire zengin olmak ta öyle midir? 

* Modası geçmiyen bir tek fey vardır: Modaya uymak. 

* Erkekler ava giderlerse av avlarlar, kadınlar ava giderler-
ıe avcıyı avlarlar. 

Şapka kanunu çıktığı gUn
denberi Şakir Bey ilk aldığı 
şapkayı giyiyordu. Fakat, ev
dekilerin dikkatsizliği yüzün
den Şakir Beyin şapkasının 
kenarları yandı. 

Yeni bir şapka almak 11- 1 Sokak :Kumarcıları 
zımdı. Şakir Bey hemen İıtan- ._ ___________ .,_; --------------ıı 
bulun bütün magazalarını dolat
tı. Binlerce ıapka çıkarttı, 

evirdi, çevirdi, kumaıma bak
tı, kafasına giydi, fiatini aor
du, düşündil, taşındı, hiç bi
rini almadı. 

Nihayet ucuz ve dayanıklı 
bir şapka buldu. Başına giydi. 
Fakat şapka ta kulaklarına 
kadar geçmişti: 

- Bunun daha kUçUğD 
yok mu? diye sordu. 

Dükkincı: 

- Var, dedi. 

Biraz daha kfiçUk bir fapka 
çıkardı. Şakir Beyin bqına 
iyi gelmişti: 

- Ala, dedi, bu ıapka 
tabii daha ucuzdur! 

- Hayır efendim, ayni fiat. 
Nasıl olur? 

- Ôyedir efedim, büyük
IDğO kUçüklliğU çok birıey 

farketmez. 
Şakir Bey yine dtııtindil, 

taıındı, nihayet bliyUk ıapkayı 

1atın aldı, kulaklarına kadar 
ıeçirdi ve dDkklndan çıktı. 

- Sokakta kumar oyununun yasak olduğunu bilmiyor 
musun? 

- Kumar değil bu, memur efendi, çUnkü bu oyunda 
kazanabilene aıkolsun! 

Uşak 
Ve Efendi 

Uşak, öfke ile efendinin 
karşısına geldi: 

- Efendim dedi, hanım 
bana hakaret etti, ben artık 

evde duramam. 

Efendi gülerek başını salladı: 

- Yahu, dedi, hanım bana 
her gUn hakaret ediyor, bak 
ben bir yere gidiyor mıyım. 

Çocuğun 
Solunda 

Mektepte, muallim çocuga 
soruyordu: 

- Yüzünüzü şimale çevi
rirseniz solunuza ne gelir? 

- Solda bizim Faik var 
efendim, bana dilini çıkarı
yor. 

! Kazaların 
Sebebi 

- Camm nedir bu kaza
lar? iki gün gcçmiyorki ga-

zetelerde: Z... Hanımın tram
vay altnıda l<aldığmı, M ... 
Beye otomobil çarptığını oku

yoruz. Bu kazalar neden 
çoğalıyor·? 

- Moda olduda ondan. 

Trende 
Mevkiler 

Şimendiferde, birinci mev
kide, memur bir kadının bile
tini muayene ederken: 

- Hanım, dedi, bu OçDncü 

mevki bileti, halbuki burası 

birinci mevki. 

Kadın, son derece tabii 
bir eda ile fU cevabı V• rdi: 

- Ah evlAdım, ben bura
aını ikinci mevki sanmıştım. 

Küçük 
Fıkralar: 

Kadınlar erkeklerden 

daha çok yaşarlar? 
- Evet dullar. 

,., 
Garson, hesap pusulası-

na J 931 kuruş yazmışsm. 
Hesap bukadar tutuyor mu? 

- Efendim, yanlışlıkla ıe
nenin tarihini yazmı~2z. .. 

Operatör (hastaya) - Hiç 
merak etme. Am~Hyat ya
parken ölmezsin. Benim 
elimde hiçbir hEıtA ölmedi. 

Haıta - BütUn doktorlar 
böyle aôylerler. 

Operatör - Hayır... Ben 
ilk ameliyatımı yapacağ:m. 

Eylul 16 

1 ~!illet Meclisinde . 
Mecliste 
Gazete 
Müzakereleri 

( Baı tarafı 1 inci aayf ada ) 

yekaan ediniz: demek mi iste
niyor. Yoksa bize böyle aari ve 
azameti aparbrnanların ne 
Ub:umu vardır memlekette 
baştan başa yapılmıt kulübeler 
içinde yaşamak biı.im nemize 
yetme:ı mi demek arzu ediliyor. 
Apartımanları Jiaana i'etirmek 
bu mu imiş. Tenkitlerle millet 
itlerini düzeltmek için bulunan 
çareler kala kala bunlardan mı 
ibaret kalmış. 

Efendiler bugün· için ve yarın 
için yazılacak ve yapılacak feyler 
bunlar değildir. 

Efkarı umumiyeyl bir takım 
iğfalkar yaıılar ile mütemadiyen 
tefviş ve tağlitten ve şahsi mü
nakaıa ve aövüşmelerden görece
timiz zararların vehametinden 
ürküp titriyerek el birliğinin 
teşkil edeceği kuvvetle vatani 
vazifelerimizi başarmak çareleri
ni arayıp bulmaktır ki ancak 
bizi sahil selamete çıkaracaktır. 

Yoksa his ve ihtiraslara mat· 
lup olarak yürümenin akibetinin 
çok elim olacağı hepimizin ma• 
lümu o!an ve tarihi de o kadar 
eskimiyen acı tecrübeler ile def'· 
atle 1abit olmuıtur. 

Binaenaleyh işbu raddeye gel
meden evvel Hükumetin bu 
bapta esaslı tedbirler arayıp 
bulması hakikaten lazımdır \ ' e 

bu bihal<kin kendisinden bekle
d iğimiz bir vazifedir. Bu vazi
fenin ifasında teahhur vukua 
getirilmesi çok ağır mes'uliyet 
ve vebali mucip olacağ'mı kay
deylemeyi zaruri görür ve hükQ· 
metin bu bapta ne dütünüyoraa 
urahaten aöylemesine lntizaren 
kürsüyü terkederim. ( Bravo ıeıı;

leri, alkışlar ) 
Celal Nuri B. ( Tekirdağ ) -

Efendim; tahııma taalluk ettiği 

için affinlzi istirharn ediyorum. 
Pek aüçük bir ifem vardır. Ali 
Saip Beyin buyurduğu gibi " Yıl
m::ız ,, gazetesi mahiyetini değiş

tirmezden evvel orava ya:ı:ı ya:ı." 

maktan vaz geçtiğimiz herkesçe 
nıalumdur. Bu gazeteye yuı yaz
maktan {eragattcn aonradır ki 
münasebetsiz neşriyata girifti. 

Bidayette l:u gazetenin muva
fık neşriyatta bulunduğu için bir 
limitit auretinde teşkili düşünül

müştü ve bunun içinde bir nıi
ka imza edilmi9ti. 
Şu kadar ki, böyle bir Jimtidin 

teşkili cihetine bilihare gitmemlı 
ve hazırlığa dair olan bu kağıtta 
hükümsüz addolunarak i'eri alın
mıştır. 

Mesele bundan ibarettir. Keyfi
yeti bir iki a-ün evvel İıtan• 
bul matbuatı vaaıtaalle am
menin enıarına arzettlm. 

Başvekil lımet P9. ( Malat~a ) 
- Muhterem Efendiler; hatipler 
mevzubahs olan meaeleden heye
can ve lnf ialle bahıettiler. Mem
lekete zarar olmak üzere göster
dikleri misaller, te:jrih ettikleri 
eaaslar intibahı muciptir. Bütün 
bu tafailitın içinde, l\ilkümete te
veccüh eden itabı takdir etmiyor 
değilim. Bu kadar tik6yete mahal 
vermek için hükömetin birçok 
tedbirlerde ekaildik etmit 0Jma11 
linmdır. 

(Devamı vvr) 

SON POSTA 
Yevmi, S iyasi, Hııvadls ve Halit !i:t:ı:e tcsl 
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Telefon lııtanbul - 20203 
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Gelen evrak geri vtırl!mer. 
lıA ılarJan meaullyet alınmu. 

Adres de§l!tl~llmesl (20) kuruftur. 
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Dünyada Olup Biten Hadiseler K J Ve · Kari Gözile 

Gördüklerimiz 

Bu Nasıl iş? 
Bir kariimiz yazıyor: 
.. Birkaç ırün evvel ErenklS

yOnde bir h'diae oJmuf, oradaki 
mekteplerden birinde bir kız yere 
dOtmüt ve bacaj'ı eıllmlttlr. Kız 
feryada batlayınca cl•ardald 
eeaaneye ıöUlrillerek bir dokto• 
ra da haber veriliyor. Fakat dok
tor tedavi için derhal harekete 
reçecetf yerde evnlA Yblt• 
paraaının kaç lira oldu;unu ıöy
lilyor. Tetanos afıaı yapmak 
lbunıeliyor. Fakat doktor bu 
aefer de yorıunlutundan bahH
diyor. Bu nziyet Erenköylülerln 
canına çok ukmııtır." 

a ın Kalp işleri 
Yuvarlak Masa Konferansı-Cemi- 1 d. t S d t• 

. z ıvaç a aa e ı 
yeti Akvamda-Avusturya Kıyamı- Temel Taşı Nedir 

ispanyada Buhran Mı? 
Galatadan A. L, rümuzile 

mektup gönderen kariime: 
lft& Çalışan Kızla 

Ne Giymelidir? 

Cevaplarımız 
f zmlr Zahire Bonasında ılm-

1ar Fahrettln Sait Bey nezdinde 
Süleyman EmJn Beye: 

Efendim, danı haatahtl lhba11 
ınecbur olan hastalıklardandır. 

Eaaaen hükümet, kanun muci
bince bu gibi haatalıklarla çok 
yakmdan alakadar olmak vazfye
tJndedir. Eter tamamen iyt olma
dını:ua lı:mir Sıhhat Miidürlüğüne 
müracaat ederek tedari ettiril
menizi iıhyiniı:. Size orada bir 
yoJ göaterileeetf tabiidir. 

"Yirmi yaımda bir gencim. 
iki aenedenberi on yedi 

yaşında bir kızla aeviıiyoruz. 
Fakir bir ailenin kızıdır. Hiç 
tahıil g8rmemiı, battı dört 
rakamı bir arada okuyamıyor. 
Benim iae tahailim var. 

Vaktimiz hep dedikodu ile 
geçer. Bunun birinci ıebebl 

sevgilimin yalan ıöylemesidlr. 
BUtiln nasihatlerime rajınen 
bu huydan •aı geçirtemiyo· 
rum. 

ikinci ıebep, ona okumak 
yazmak öğretmiye çalıııyorum 

onu da iıtemiyor •o çabuk 

ainirleniyor. Acaba evlonlraek 
mes'u olabilir miyiz?" 

Şoför Niyazi Efendi) e: 

Başınızdan reçenleri gazeteye 
yazmamıza kanun müaalt detil
dir.- Esasen anlattığınız meaele 
fahııi bir meseledir. Bunun için 

İtalya hilkümetı, bir iki hafta nvel memleketin hfrtci bir tecuüı• kartı hanJan mOdafaa kabiliye
tini tecrübe etti ve muazzam hava manevralar1 yaptı. Bu re1lm, dOflll&Da kartı havalanmıya hazır ftal· 
yan deniz tayyarelerinin vaziyetini ıösteriyor. Manzaranm aıameti lıtlkbalin tehlikeleri hakkında k&fi 
bir fikir vermiyor mu? 

.. 
iki senedir ıeviıtiğinizi ıöy

IUyorsunuz. Fakat aevgilinizin 

kusurlarını çok geç anlamış
ımız, ynhut çok geç itiraf 
ediyorsunuz. Hanım teyzeniz 

izdivaçta küfüv meselesini 
bu sütunlarda birkaç defa 
izah etti. Yine, ıöyliyim. Kü
füv meselesi izdivaçta aaade
tfn temel taşıdır. 

Bu •enenin modaaını göster 
bir model resmi 

hakltınız ı mahkemede aramaktan 
başka çare yoktur. Haklı çıktığı
nız takdirde adaletin lehinize 
tecclll edeceği tabiidir. 

Tredüngon 
Nasıl Düştü? 

Nevyorktan lstanbula gelen 
Amerikalı tayyarecilerfn reko
runu kırmak için Paristen 

Tokyoya uçan ve Rusyanın 
Ufa mıntakası civarında yere 
dilıea Tredllnyon tayyaresin
den paraşütle atlayıp kurtulan 
tayyareci Dore , Rua ajanı 
muhabirine kazaya dair ıu 

izahatı veriyor: F elAket anın
da tayyareci Meoen kullanı
yordu. Kaza olunca benimle 
beraber paratUtle atlamaya 
teşebbüs etti. Fakat paraşüt 

tayyareye takıldı, içeride kal
dı. Lebri ise kayışlarla sıkı, 
aıkı bağlı olduğu için atlamıya 
vakit bulamadı. F elAket hak
kında ise " bu mütehasııslara 
aittir" demiıtir. Kaza sahuı
nın 1 ()() metre uzunluğunda ve 
30 metre geniıliğindeki kıımın
daki otlar yan.-ııştır. Fellket 
anıada ıia vardı Ye yağmur 
yağıyordu. Lindberg bu kaza
dan dolayı bir taziyet telgrafı 
çekmıştir. 

Fran1a hükumeti, kaza ma
halline, tayyare ile bir fen 
etkik heyeti yo1lamıştır. 

Yuvarlak Masa 
Konferansı 

Londrada toplanacağı haber 
verilen yuvarlak masa konfe-

ransı, Lord Sankeyin riyase
tinde ve Sen-Ceymis sarayın
da toplanmrtlır. Reisin solun
da Gandi ve diğer Hint ınu-

rahhasları oturuyordu. Prens
lerle mllslümanlar masanın 
nihayetinde mevki almışlardı. 

Konferans, Hindistan için bir 
federasyon kanunu esasisi 

) tanzim edecektir. 

Cemiyeti 
Akvamda 

Cemiyeti Akvam, beynel
milel devlet istikrazları için 
tahvil çıkarılması meselesine 
Cemiyeti Akvamın müdahale
ye hakkı olduğuna dair Fran
ıanm verdiği bir takriri ka
bul etmiştir. 

Çin, Panama Ye İspanya, 
Cemiyetin gayri daimi aza
hklarma intihap edilmlılerdir. 
Çin (50) reyden (48) rey 
almııtır. 

Avusturya 
kıyamı 

Yukarı Avusturyada milll
yetperver Hayımverlerin yap
mak teşebbüsünde bulun· 

TEFRİKA NC.MARA. l 22 " 

BiR ELMASIN HiKAYESi 

• 
ispanyada 
Buhran Mı? 

İspanyada 'dülgerler aba
nozcular ve doğramacılar, 
taksi foförleri yurdunda zabı
tanın yaptığı taharriyattan 
müteessir olarak 24 saatlik 
grev yapmışlardır. Maden sa
nayii amelesi de tatili işgal 
etmiılerdir. Sevil Tıp F aklil
tesinde bir yangın çıkmıı, fa
kültenin mühim bir kısmı 
yanmıtbr. Zarar iki milyon 
peçetadır. Bunun bir kast 
eseri olduğu söyleniyor. 

Bahriye Nazırı BaşvekAlet 
müsteşarı ile Balear adaların
da tayyare ile bir teftiş ya
parken tayyare denize inrniye 
mecbur olmuıtur. Kısmi bir 
kabine buhranından bahsedi· 
liyor. 

- dukları hükümet darbesinde 
eski dahiliye nazın Prens 
Ştarhembergın alAkası tesblt 
edilmiştir. Şatoaunda bazı ve
aikalar ele geçmiıtir. Bazı ga
zeteler, maruf besteklr (Offen
bah) ın opretinden mülhem 
olarak son harekete "ihtilAI 
opereti" iımfni veriyorlar. 

Bunun, Cenevrede Avustur· 
yaya yapılması dUıünDlen pa
ra yardımı ile alAkadar ol
duğu ve bu yardımın çabuk 
yapılmasmm zarureti aora
ııldığı gazeteler kaydediyorlar. 

Berlinde 
Arbede 

Berlinde, Sosyalist sarayı 
iSnüde sosyalist ve komünist 
meb'uslar nutuk söylerlerken 
kargaşalıklar olmuı, polis 
halkı sopalarla dağıtmış, bu 
yüzden arbedeler olmuştur. 
Birçok kadın ve çocuklar 
ayak altında kalarak ezilmiş
lerdir. Birçok tevkifler yapıl
mıştır. 30 kiti yaralanmıştır. 

lngiliz Mail Projesi 
Yeni Jngiliz hllkümetinla 

lktıaadl ve mall projesini 
Avam Kamarası kabul etmııtir. 

Do x Tayyaresi 
Elyevm Amerikada bulunan 

Do x tayyaresine yıldırım dUı
mUş, bir kiıiyi yaralamış, iki 
kişiyi zedelemiıtir. Tayyareye 
birşey oJmamışbr. 

30 Zelzele 
Romanın Gaçya eyaletinde 

otuzdan fazla zelzele olmut 
halk heycamndan meydanlar~ 
toplanmııtır . 
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Hiç tahsili olmıyan bir kızla 
yüksek bir tahsili bulunan 
erkek ilk hamlede evleniyor
lar. Fakat ekseriyetle izdivaç 
hayatları çok kısa oluyor. 
Sevgilinizin yaıı okumıya he-
nilz müsaittir. Ona nasihat 
edf niz ve okutunuz. Bu suretle 
birinci 5ebep ortadan kalkmıt 
olur. ikinci sebebe gelince, 
aile hayatında bu da çok mü
himdir. Fakat ev geçindirecek 
iktidarda iseniz, biraz gayretle 
bu ıebebi de ortadan kaldırarak 
meı'ut bir aile yuvası kurmak 
elinizdedir. Fakat her ıeyden 
evvel seYgilinize karşı bir 

Atir Ef. KOtüpbane sokaiı 
65 numara 

1STANBUL 

Tuvaletlerde binblr değlşlkllfe r 

m en, ıokak kıyaft-tlcrlnde a meli o 

tayl naz.arda n fa} dalı clblıeler h 
rakbe ttcn düşmüt deglld ir. Bu aüt 

dakl resim -bu ıenekl ıokak elblıel 
için ıon modayı g österen g üzel 
nllmuncd lr. 

Beyaz yelek, kolıuzdur. Yilnden 
dket ve ayni kumattan fistanı y 

dır. Yaka ''e kollar icabında çık 
!arık çalıtabllecek bir elblH ha 

konulabilir. Fakat sokakta 

yaka ve kolların takılmuı, elblae 
başka bir :r:arafct veri) or. 

Berelerin de modaıı rcçm 
Yalnız it kızlar:ının değll, alel 

kibar kııdıııların bere l'iydiklerl a 
rUlmektedlr. 

-==,=~=-~=~===~==-=====-=:a:oııı~ 
sevgili gibi değil, bir m 
rebbi ve bir ağabey gl 
hareket etmeniz, nasihatlerf.. 
nizi ooa dinletmeniz Jizımdır. 
Bunda muvaffak olunanı.z, 
hem kendinizi, hemde genç 
bir kızı mesut etmek mGm
kün olur. 

Hanımtt1.fU 

1. L. Abravanel Marpuççular 
Y ar.m Şifcci Han No. 2 

1STANBUL 

1'ı1nya 

Markalara 
KBpek 

dikkat etmeniz 
Nalça 

rica edilir. 

Fakat şiirengiz bir hususiyeti mizacına göre hüviyeti değiıen ' Lala Ahmet Bey, Bektaıi- Lala Ahmet Bey, bu m~ 
haizdi, bilriiba bir kaplıcaaı tılsımlı bir elmas halkaya yane boyun kırdı : )abatta pişkindi, efendilini 
vardı. Çıplak ova ortasında benzerdi. - Güzel buyurursuz, mn- · 
pml pırıl parlıyan bu berrak Develi karahisarın Kara- nasip işlersiz. ÇUnkl ıavaı nasıl eğlendireceğini pek iyf 
havuz, topraktan göğe bakan manlı kumandam Atmaca Be- bitti, sıra zevke gelmiıtir f bilirdi. Mühim iliiç kutulanm 

y A z A N : * * nemli bir göz gibi dUşUndU· yi yendikten ve onu sığındığı - Savaş gibi zevkin de yanında gezdiren bir he-
rücU ve sönmez bir iltima yuvadan aıağı aldıktan sonra yolu vardır, erkAnı vardır. kim gibi o da muhtelif 

d . Hatuna sirayet etmit gibiydi. d ta Şehzadenin ilk işi Bozpazar- De.ıc.iJ mi Ali Cebe? aaz takımlarım, rakkase-- Onu boğarsan - de ı - 1 taıırdı. O uzun ve a e 5 

seni de boğarlar! O da endiıeli b~ ıükfı~ f e namütenahi kuraklığın, ço· cağına gelmek olmu\tu. Ka- Defterdar glllilnı~edl ı leri, köçekleri' hokkabaz-
- Bogw sunlar, ıenin uğrun- kocasına bakıyor. ~ vde'I' udu- raklığın hayatiyeti sanki bu ıandığı zaferin zevikini işte , - Kölenin dUıUndUğn yal- ları, karagözcüleri daima ba-nan Çareyi, zevcınm 1 ın en d b k 1 ö .. d "k k n z ld d d b 1 d d 3 1 da §ehit olurum, güle gUle d 1 tek gözde, bu ıslak çukur a u ap ıca nun e çı araca - ı pu ur, o a ıayen e ıır u un uruyor u. un ana 

ölürüm. değil, gözün en an amıya ça- toplanuuıb. yetim ve kuru tı. Eğlenmek, harp yorgunlu- boldur. Sen hemen harç için bir kısmı ve meseli rakkase-• 1 · lı•ıyordu !.. j " ki' 1 I f bu l 1 kö ki h d · h - stemem, senin 6 menı ,.. ki' bi ova·, ne•'esı'ni, şetaretini ve unu ıure ı eg ence er ara- erman yur er, çe er, şe za enın u-d Gedik Ahmet, sUre 1 r .,. d "d k 1 • 1 b. 1 t f .:J! 
istemem. Onu icap e erse k k her ıeyini, bu bUyUcek havu- ım a gı erme çın çı gm ır - f e erman ewyorum: nsi hazinesi gibi kapalı tah· 
6ldürmelisin, fakat yaıamalısınl düşünceyi mütea ip arı1ınm Din temiz ve aakin göğüsüne lıtiyak, muhrik bir ihtiyaç ta· Gün doğor doğmaz ı•nliğe bravanlar, mahfeler içinde 

- Kabil mi? kulağına eğildi ve fıoıldadı: tevdi etmlı gibidi. Kuılar ııyordu ve timdi muhteıem başlıyalım. GUndilzleri cirit naklonur, azami itinalar 
- Kabil 1 - Dinle 1.. gibi inaanlar da, çıplak mesa· otağında lala11 Ahet Beye, oynatalım, ok attıralım, gil· ve ihtimamlarla ~ğyar nua-
Bu kelime, Gedik Ahmedin Uçurum! felerin yorğunluğunu onun Defterdar Ali Cebeye, en rq tutturalım, av yapalım. rından aaklanırlardı. Bu 
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ağzından müphem bir nefes Şehzade Mustafa, Develi daima ratıp dudaklarındaki mutemet adamı Koçi Boye Geceleri camıcem iyini kura· heple Lala, düşünecek, 
8 

kınb 
gibi çıktı. Sanki namusuna Karahı"sardan Niğdeye giden kevserle silerlerdi. O; kfr içini açıyardu. lım. Lalam tez elden tedarik "ekecek vaziyett... deu:Jdi. il Uı f ht 1 bl 1 k k .. h bi · e - Bizim hala kızı Jıelinci- ö U B t klJ d :::.ı ik y ... 6' ı r mes mu eme r e e- yol üıtUnde iyi bir arargö tutmaz r ayna, genıı v g rı n. eıar ı an eıs•f • Muıtafanın emrini işidir işit• d k t 1 k ' i b Id ğ bf d In bir yedek burada kalmak ilerim. Uk un t J GU d v • en ur u ma ıç n u u u ittihaz etmiıti ; Boıpaıarcığı. gUmllt r mısra, er u u masın. n e211çe mez ayağa kalktı. 
çareyi lbsu etmekten OrkD· dl. pınar ye her ıeydl, yolcunun GU!ellm, eğlenelim, dinleDılim. oyun da detıımeli 1 (Arkuı •ul 
yordu. Aynı lrktlntO, ~G~O~l_J_~B~u~r~aı~ı~k:ır:d:1,~1:11:ıı~b=i~r ~y~e-r~_:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__:~~~~~~~~~~~~..:...._~~~~~~~~~~~..-. 
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Beyanname 1 erimiz, İngilizler 
Üzerinde · yi Bir ı: esir Yapmıştı 

YAZAN: M. KAZIM 
-97-

Her uc ıse, tren hare'cet ~w. b:r r.:üddet sonra ufukta 

lran ve Tll!"an di<'rinin !rnddı fosılı olan (Firuze) dağları 
tere sllm elti. 

Artık men
zili makauda 
yavaş yavaş 

yaklaşıyorduk. 

lngilizler bu 
bavaiiden ri
cat ederlerken 
bütiln köprü
leri yıkmışlar, 

blltlln demir
yollarını tah
rip chnişlerdi. 
Şimdi her yer 
tahta inşaat 

ve tahta tra
versler ile ye
niden tamir 
ediliyordu. 

Anlattıkla

rına g8re: 

- lngiJizler 
ricat ettikleri 
zaman geçtik
leri havaliden 

kalkan ıon 
trenin son va
gon una bir 
makine bağ· 

lıyorlar ve bu 
makine ile 
traversleri ve 
raylnn ezip, 
bUkUp bozu· 
yorlarmış .. 

l ngill zl er 
çok kurnaz 
adamlardı: 

-Rusya de· 
mir yolu leva-

J.'{) ,.. , ,. ... 
r \ .. ~ ~ ... ~ .1 ""': ı (~ "..:, "'~ 

- ,.. l;ı ,.....=;.,;,c--&"" .. a.. ~~ ~ t-"'"ı ~~ -:--.,..... 
~ • J \f ' /, "; • , • ... 
~ <;>- ,,.._ c~./ ~· <..r ~ .- J' c- '-' ..._. ı 

. . , .. .. "' - ... 
• ~.,,-! ',9'~...J ~</""~ 

( 

I 

zımını lngilte· Cemal Paşa tarafından hatır.at 5ahibine 
reden satın al- o zaman için verilmiş bir tavsiga 

dığı için mevcut hatları bozmak· duyulmuş, (Aziz Han) an atlı 
la muharebeden sonrası için başısı (Kızıl Han) ziyaretimi· 
kendilerine şimdiden kuvvetli ze geldi ve: 
bir müşteri hazırlamış olu- - İngilizlerin serdar Azizi 
yorlardı. tuttuklarını (Koresnadviski) ye 

~ götnrerek idam ettiklerini 
Tren epeyce uzun bir za· anlattı. Kendisine gelince, be-

mım, Iran hududuna muvazi reket versin deha atik davra-
giden dağlan takip ettikten narak kaçıp kurtulmuştu. 
sonra bir sabah saat on Aziz Hanın anlattığına bakı· 
buçukta (Aşkıabat) istasyo- lırsa, TUrkistana dağıttırdığı-
nunda durdu. (Taşkent) ten mız beyannameler İngilizlerin 
ayrılalı tam bir hafta olmuş· üzerinde hakikaten bUyUk bir 
tu. Şehirle istasyon arasın· tesir yapmış ve ricat etme· 
da Uç dört kilometrelik boı lerini mucip olmuştu. 
ıaha mevcut olduğu ıçın Aziz Han benden ayrılırken 
yolcular eşyalarını sırtladık- Bolşeviklerin kendiaini Oren-
ları gibi dağıldılar. Hemen burg hududuna göndermek 
hemen biz de aynı çareye istediklerini söyledi. Yerini 
müracaat edecektik. Fakat değiştirmek pek hoıuna git-
mihmandarım Lutsinko: memişti. Rusları bu fikirlerin-

- Siz biraz bekleyiniz, ben den vaz geçirtmek için tavaa-
yalnız başıma şehre gideyim, ıutumu dı:a ediyordu. 
gelir sizi alırım, dedi. Ve tak· - Hay, hay, dedim. Bu 
riben bir saat sonra Uç dört gc<:e biraz daha dtışiin, yarın 
araba ve l 6 kişilik bir süvari gel, lr.ararını söyle, teşebbüste 
müfrezesi yanında olduğu bulunalım 1 .. halde geldi. BUyük bir otelin 
önUnde durduk. Yeni modem 
bir bina idi. Fakat bu sıcak 
günde, çok sıkıntılı görUnU
yordu. 

Vaziyetin pek hoşumuza 
gitmediğini görUnce bizi d -
ha knçnk, fakat bağlı bah
çeli, çiçekli diğer bir ~tele 
nakletti. 

Buraya r ldiğimiz lıemen 

-·. - - - ----

{T a.şkent) e bir mektup ya· 
llt!rak Bereketullah Efendiden 
Ttirkiyenin vaziyeti hakkmda 
bana biraz malümat vermesini 
rica etmiştim. Cevabı sabır
oızlıkla bekliyorum, nihayet 
geldi. Bereketullab Efendi 
kısaca: 

- İşittiğim btitUn haberle-
rin maalesef doğru olduğunu 
bildiriyordu. Demek ki mil-
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Bu • Sütunda Hergün 
L ________ Türkçeleştiren: Server Bedi _ _J 

Sa • 
nesı Bir Kıskanç ı 

- Lütfen, kepıdan içeri 
girerken santinc bakar mısın? 
Öyle, hayret eder gibi yap-

ma. Saat yediyi yirmi geçiyor. 
insan bu saatte eve gelir mi? 

Ben erkek olduğum halde 
senden saatlerce evvel geldim. 
Öte beri almak için dükkan
lara, mağazalara mı uğradın? 

Hani paketlerin? Bu vakte 
kadar mağazalar açık kalır 
mı? 

Dur, ben senin yerine bir 
yalan uydurayım. Tramvayla-

rın cereyanı kesildi değil mi? 
Saatlerce beklemiye mecbur 
kaldın, yayan yürümeyi bile 

göz alırdın. F o kat yorgundun, 
hem vakit daha geciğecek 
diye korktun, değil mi 1 
Omuz!arını silkmiye, hem üs
tünü batını değiştirmek için 
neden hemen yatak odasına 

koşmuyorsun? İhtiyata riayet 
için böyle yapmak lAzımgel
mez mi? 

Deli miyim? Hayır, yavru
cuğum, aklım başımda. Fakat 
benim sana inandığımı göre

rek içinden gülmeni istemi
yorum. Hem bu sözlerimden 

istifade edersin, bundan sonra, 
nereye gidersen git, eve biraz 
daha erken dlSnersin. Ben 

seni altıdan beri bekliyorum. 
Kızma. Sadece hakikati söy
lüyorum. 

Seninle evleneli ilç sene 
oluyor. Artık bu şüphelerim· 

den, kıskançlıklarımdan bık
tın, usandın, değil mi? Ben 

mi? Fakat ben ber zamanki 
benim. Sen değiştin. Ben, 

yalnıı:, bu dükkin dnkkin 
dolaşmanın bir bahane oldu-

ğunu biraz erkence öğrendim. 
Kabahatim bu. Erkekler çok 

ıAfbrlar, hele ıevdikleri va
kit... Kadınlar onların bu saf
lıklarından istifade ederler. 
Hayır yavrucuğum, arbk ben 
o kadar saf değilim, gözüm 
açıldı. Otuz beş yaşında olup 
ta yirmi iki yaşında bir ka
dının aşkına inanan adamı 
sif zannetmekte hakkın var. 
On Uç yaş fark? Az değil. 

hattA pek çok. işte ben yal
nız bunu biraz geç anladım. 

Şimdi sen bana maharetle 
yalan söyliyorsun : Birkaç 

sene içinde ben çökeceğim. 

Ben,ki senin ta~afından sevil
diğimi zannediyordum, bana 

tekedilmiş küçücük bir İ<Uf 
gibi gelmiştin, benim ş~fka-

timden kendine bir himaye 
aramıştın. 

Çılgınlık... Yalan... Riya
kArlık... Sen bende bunların 
hiçbirini bulmadın. 

Yemek hazır mı, diyorsun? 
Bana ne? Acıkmadım daha. 
doğrusunu iatersen iştahım 

kaçtı. Ka?§ımda oturup ta 
yüzüme &yle derin derin 
bakma. 

Canın ne isterse onu ma 
yaparsın? Hayır efendim, na
sıl? Sen beni elinden geldiği 

kadar mı mea'ut edebilirsin .• 

Tuhaf... Gülünç hattl... Al· 

datılayım ve hayahmdau 
memnun olayım... Teıekkilr 

ederim ... 

Ne mi oluyorum? SlSylemek 
istiyorum, görmilyor muıun 1 
Düşündnğümü söylemek isti
yorum. Çok azap çekiyorum. 

ihtiyarladığımı hissediyorum. 

Beni senin baban sanacaklar. 

Evde bırakılan pinpon ihti
yarlar gibi olacağım. 

- Ne o? Ağlıyor musun? 
Gitmek mi istiyorsun? Dur ... 
Biliyorsun ki ben mütlıif 
kıskancım. 

Hayır, ŞUkriye, ağlama, 
yavrucuğum.. Ben fenayım, 

biliyorum, fakat elimde değil, 
biliyorsun, Şükriye, çocuğum, 

affet beni, beni affet. Hıçkı
rıkların bana dokunuyor. Ben 
kaba bir adamım, senin sev
gine liyık değilim. 

Beni bırakıp gideyim deme. 
Ne olurum sonra ben? Sen 
benim hayatımsın. Bir An 
için muvazenemi kaybettim, 
kusuruma bakma sen. Sana 

söylediklerimi unut. Miithit 

kıskançlığımı unut. Seni o 
kadar seviyorum ki. 

=-~--======-===-=:-:=-=========-..--=_,,.---=---------=--------
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Bu akşam 

M E L E I< SiNEMASINDA 
LİLİAN HARVEY ve WlLL Y FRITSCH 

KIT Y KELLER ı N DAVASI 
FİLMiNDE 

İlaveten : P ARAMUNT halihazır dünya havadisleri. 
Manş denizinin Ski ile geçilmesi - Romanya Prensesi 
İLEANA ve zevci Arşidük ANTUAN - Londra'da mevsimin 
birinci fudbol maçı - Kadinlar arasında tenis şampiyenası -
İtalyan Hava kuvvetleri - Amerika, Almanya havadisleri 

M<lr.,._ ile en mühim diinya havadisleri. 

Yarın akşam yeniden açılacak 

A R T i S T 1 K SİNEMASINDA 
En mükemmel 1-"rnrı~ı:tca ı;ö:dll ve tarkılı filmlerden biri olan 

VİYANA AŞKLARI 
Filmini takdim edecektir. Heyeti temsiliyesi başında 

jANiE MARESE ve ROLAND TOUT AIN 

Frans Lehar'ın valsleri - birçok halk şarkılnrım 

muhtevi ve mevzuu gayet mühimdir . 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

* * * Size Tabiatinizi Söyligelim .... 
Jsmail Hakk· 11.: Zekidir. 

. -

ı. 1a ve hare
ketlerinde ça· 
bukluk vardır. 
Kanaatkar, 
sahur ve mn
tehammil de-

ğildir. Şöhret 
ve ikbali se
ver. Kendini 
ı evdir me ıi ni 

· bilir. 

.. 
Ali EJ. Çalışkan, me

şakkate ve 
mihncte mil
teh a m mildir. 

Çok söylemez, 
işlerine hile, 

riya ve mua
. melesine ta

basbus karış· 
tırmaz. Raha
tıra, intizam 
kuyuda tına 

dUşkllıı değildi ve gözü pektir. 

Neggire lıa
. aını: Samimi 
''e vefakdrdır. 
Çnbuk müte

I • ssir olur, gü
cenir, fazla 
'ılıngandır, şa
!.aya, alaya 
tahammül ede-

Hülkl bey: Benliğine ehem

miyet verir, 

r.Umayftkirmıe 

hareketlerden 

hoşlanır betaeti 

sevmez, sürat 

ve aceleyi tercih 

eder. Eğlence

den geri kal· 

mak istemez. 

" Sait heg: · uldür. Bir 

.-.. 1-el •• ·=- .... 1. 

üzerinde 

fazla lsrar 

etmez, tamik 

yapmaz. Ze

vahire uysal

!ığa mlitema

y il d lr. Ça 

buk söyler 

sükütl ve ses

.)iz değildir. 

Yeni liir Sergi 
Teşvikı Sanayi Hanımlar 

Biçki ve Dikiş Mektebi tale
beleri bir senelik emeklerini 
bir sergi halinde teşhir etmiye 
karar vermişlerdir. Sergi bu
gün dörtte umuma açılacakbr. ___ ,..__...... ..... ,_ .... -~--... ~--

BORSA 
I 

lstanbul 15 Eylül 1931 
cadele devam ediyordu ve 
mademki bitmemişti, talii 
değiıtirmek pek mnmknndü. 

Bereketullab Efendinin ce
vabını heniiz okumuştum ki 
elime Efgan Hariciye nezare
tinden yazılmış başka bir 
mektup tutuşturdular. Zarfın 
~zerine baktım. Ruslar tara
fından saosör edildiği an· 
!aşılıyordu. Bu mektubun 
tarihi ehemmiyeti vardır, mil
aaade ederseniz aynen neı
redeyim : 

evrakı havadiste mütalea bu
yurmuş olmalısınız. Şimdi va
ziyet şudur ki : Efganistan 
Devleti aliyesi kendi hukuku
nun muhafazası için İngiliz 
devJetine ilam harbe mecbur 
edileli. Alihazret padişahimı· 
ıın mektuplarına matluba 
muvafık cevap vermediler. 
Belki de tehdit gösterdiler . 
Vatanı muknddesimizin hudut
larını muhafaza için hudutla-

ı- ·~· 
r.1ez, intizam 
kuyudatını ib· 
mal eder. 

- Kapanan fiatla.r -

NUKUT 

Hariciye Nezareti 
16 Şabanülmuaz.:zam 337 

lzzetlü saadetUi KAzım Bey 
Haz.retleri, 

Zati Alinize filihazret met
buu muazzamım Emir Ama
nullah Hanın selamını tebliğ 

ile kesbi fahri şeref eylerim. 
Şu birkaç ay içinde Efga

nistanda hAdis olan vukuat 
hakkında tafsilAt itasına lll
zum görmiyordum. Çilnkü 

rımızda bir miktar asker 
bulundurmıya mecbur olduk. 

lıanıharp etmeden Dekkede 
olan askeri ordugabımızı ge
celeyin tayyarelerile bombar· 
dumnn ettiler ve birçok bigü
nahlann lcnnım döktüler. Keşif 
ve ahvale ittıla için hududa 
gitmiş olan şark cephesi 
kumandanımız: bir bomba par
çası ile ayağından mecruh 
oldu. Yirmi be., kadar asker 
ve ahaliyi de yaralamışlar veya 
şehit etmişlerdir. 

Bugün payitahttaki büyük 

Üıkndar HA.le sinemasında 

Aşk Hırsızı 
Mümessili: Norma Kerri 

camide Nevcivan ve Maali 
Unvan Paditahımız Alihazret 
Amanullah Han eyycdullalı 
yen11uru aman tarafından ce
hat ilAn ediliyor. Malumat şu 
ar-edilen şekildedir. 

lnşaaJlahütealA Hive ve Bu
hara türkmenlerin kalplerinde 
ve lngilizlerin tardında mu
vaffak olursunuz ve İngilizle
rin bize yaptıkları bu haksız
hğı efkarı umumiyeye arz bu
yurursuntaz, baki ihtiram 
selamı. 

Nazırı hariciye 

Mahmut Tarzı 

(Mabadı yarın) 

laterlla 
Dolar Amerlkaıı 

20 Frank Fr:ınsıa 

20 Liret ltıılyaa 
1 20 Frank Belçika 

20 Drahml Yunam 
70 Fr:ınk favlçrc 
20 Leva Bulga.r 
1 Florin Felemenk 

20 Koron Çekoslovak 
1 Şilin Avuaturya 
1 Rayh,mark Al an ya 
1 Zdotl Lehlatan 

20 Ley Romıınya 
20 Dinıır Yugoılavya 

1 Çuvoneç Sovyct 

KAMBiYO 
Londra 1 t.tcrll• lmnı1 
Nüy. 1 Türk lirası dolar 
Pıırla 1 Tllrlc llral51 Fraıık 
Mil4no 1 

" • Liret 
Brllluel 1 

" " 
Be!ga 

Clnevre 1 • " Frank 
Sofya ı 

" " Leva 
Amesterdam 1 T • ., Flori• 
Madrlt 1 Tür 11.rası Peıda 

Berlfn 1 " • M.'lrk 
Var9on 1 

" " 
ZelotJ 

BQkret 20 Ley kanıt 
Rusya 1 Çervon Ylç kurut 

!033,-
21~50 
167,SO 
213,00 
118, 
5S,S:>-

824, 
31,-
85,-

125,SOcı 

30,SO 
so,oo,-
22,75 
25,SO,-
76.SO .-

1030,-
0,47,'l2-

12,03,sO 
s,02,00-
5 39,SD 

2,4'1,03,-
ss,1s-

1,16,90.-
5,23,90-
2,0~.s:ı,OO 

4,20 
79,25,-

1088-
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yet 
Abdülhamidi İkna İçin Niha
Kendisine Gazete Vermek 

Çaresi Düşü_nülmüştü •.. 
NAKLEDEN: ZIYA ŞAKIR 84 

(Her lraklcı mahfııztlıu) 
Zabitan odasına gittiğim za

._an bllyUk bir heyecan vardı. 
Zabitlerden biri ıoruyordu: 
- Nasıl?.. Koca ordu ku

lbandanının, ne gibi hisler ve 
lıanaatlerle va%ife batına gel
diğini gördOnUz mü? Artık o 
ordunun naııl bir akıbete ma· 
ruz kalacağmı düşünün ... 

Bir diğeri baıka bir ıual 
IOruyor: 

- Canım, aklım ermiyor. 
Bu kanaat ve imanı tafıyan 
bir adam, koca bir ordunun 
lcumandanlığım nasıl kabul 
eder? Bu çUrük imanla nasıl 
dUşmana karşı gider?.. Her 
tarafta mağlüp oluyoruz di
yorlar. Mağlubiyet ordu ku
mandanlarının kalbinde yazılı 
olursa, bundan tabii birtey 
olamaz... Acaba düşmanları· 
Dıız evlerinden çıkarken bun
lar gibi, (mağlup olacağı%) 
diye titriye titriye mi harp 
lneydanlanna geliyorlar? .. 

Artık hepsi de karma kan
tık, fikirlerini söylüyorlardı: 

- Vah zavaUı ilçlincü or
du... Demek ki sana İstanbul
dan idam fermanı gelmiş ... 

. . . .. . . 
. . . . . . . . 
Sabaha kar~ı duyulan silah 

lesinin ne olduğunu sordum. 
Meğer, muhafız neferlerden 
biri intihar etmiş ... 

• 
Muhafızlık dairesinden köş-

ke avdet eder etmez Abdill
bamidin beni görmek iıte
di ğini haber verdiler. 

Vardara nazır odada otur
lbuş, beni bekliyordu. 

Karşısına oturtup ıigara 

•erdikten sonra sordu : 
- Bu işlere ıiz ne dersiniz? 
Ben blSyle bir sual karşı

lında kalacağımı tahmin ede
rek cevabımı evvelden hazır
lamışbm. 

- inşallah (hakkı bUmayu
•unuzda ) hayırlıdır efendim. 

Abdülhamit, bu cevabımı 
ltitmemiş gibi kendi fikirlerini 
IC>ylemiye başladı: 

- Harp var diyorlar. Bu, 
l.elki doğrudur. Son zaman
Larda askerin faaliyetini gör
dnkçe, birşeyler olduğunu 
ben de hissediyordum. Fakat 
•klımın kabul etmediği birşey 
•arsa o da Balkan devletleri· 
ilin tamamen ittifak ederek 
hizimle harp etmelerjdir. Hele, 
Bulgarlarla Yunanlıların bir
leımesine kabil değil inana· 
iham. Bu nasıl olur?. Farze
delim ki, bu da doğrudur. 
F' aklt bu kadar telaşa ne lü
tum var? Paşaların haline 
baktım da, dilşman kapıya 
Relmiş ıandım. Koca (llçlincU 
Ordu) varken hangi düşman 
kolay kolay Selaniğe gelebilir? 

Tam o ande ben, ·birden
~lre doğrularak derinden ge
L~n top ıealerini dinlemlye 
.,...ladım. · 

Abdlllhamlt ıordu ı 

O zamanın lcamanda11larından 
Çürüksulu Mahmut Paşa 

- Birşey mi var.. birıey mi 
itittiniz ? .. 

- Efendim, bu taraftan 
top sesleri geliyor. 

Abdülhamit, sağ kulağı ağır
ca iıittiği için sol kulağını o 
tarafa çevirip dinliyerek : 

- Ben birşey itftmiyorum. 
Sakın size öyle gelmeıin ? .. 

- Hayır Efendim. Vakıa 

epice uzaktan keliyor amma, 
top sesleri olduğu tamamen 
beJli ... 

- Peki.. Bu taraf nereıl· 

dir? .. 
- Karaferye istikameti 

efendim... Zaten dlln akşam, 
düşmanın Karaferye ıırtJarına 
takarrüp ettiğine dair bir 
şayia vardı. 

Abdülhamit, ayağa kalktı. 
Ellerini arkasına koyarak 
gezinmiye başladı. Hem ıed· 
niyor, hem ıöyleniyordu: 

- Allah, Allah.. lılnı harp 
edileli, henüz beş on gDn 
oluyor; sonrada dUıman top· 
lan SeIAnikten duyuluyor ... 
pek ali amma, bizim ordumuz, 
aıkerlerimiz ne oldu? Benim 
zamanımda, Uçüncü ordu bDyllk 
bir töhret bulmuftu. Yunan· 
Jılar sillhlannı salla 11rt edip 
gelseler, yine bu kadar a• 
bir zamanda buralara gele
mezler. Ben onlan bilirim. 
313 ıenesinde, ben onları on 
bef günde tepdemiftim. Oıa
mandan sonra or.dunun kuv
vetlenmesine ben elimden 
geldiği kadar çalıştım. Meş· 
rutiyetten sonra da pek çok 
çalışıldığını zenediyorum. Hal
buki ... 

Abdülhamit, sözUnU ikmal 
edemedi. Çünki, bir kucak 
gazete getirmişlerdi. AbdOl
hamit, gazeteleri görDnce ıa
tırdı. Ellerini yukarı kaldı
rarak hayret •e memnuni
yetle haykırdı: 

- Bu ne.. Bu ne.. RUya 
g3nem inanmazdım. Demek 
gazete ytııll ıiSrmekte mu
kaddermif 6yle mi? •• 

FUlaakilca, AbdOlbarnide 
vaziyeti ~ğretmek ve onu 
dma etmek için sabahleyin 
bu çare düşllnlllmUştll. Ab
dülhamit gazeteleri aldı. Or
tadaki maaanın llzerine bı
raktı. Hangisini okuyacağını 
ıaıırmııtı. Birini alıyor. Evi
rip çe•irerek bırakıyor, 1100• 

ra tekrar başkasını açıyor 
ve gittikçe heyecanı ar-
tiyordu. Ona kolaylık ol
mak için; 

-:- Mnaaade buyurursanız, 
tarili aırasile ayırayım. 

Dedim. Buna memnun ol· 
du... Gazeteleri taınif ve ta
rih ııraeile tertip ettikten 
ıonra, rahat rahat okumaıı 
ve istediği gibi düşünerek 
Taziyeti kavramuı için mU
ıaade aldım. Onu yalnız bı
raktım. ... 

ikindiye doğru çok fena 
bir haber geldi. Cenuba doğ· 
ru sarkan Bulgar kıtaab, 
(SeJinik - İstanbul) şimendifer 
hattı iizerindeki (Bük) istu
yonunu işgal etmiş... Şu hale 
nazaran lstanbulun kara yolu 
kapandı demektir. Denizde 
de Yuııan donanma11 var. 
Demek ki biz burada mamur 
bJr haldeyiz. .. 

AbdUlbamidin, buradan çık· 
mak istemediğinin aebebinf 
nihayet öğrendim. 

Dün gece, Raaim Beyle 
16rlltllP te Raaim Beyin av• 
detinden sonra içeri girdili 
•akit, merak ve ubırıızlıkla 
bekliyen kadınlardan Naciye 
kadınefendl bu yakitsiz mUll· 
katın ne oldutunu aormuf· 
Abdülhamit, 

- Galiba batıma bir çorap 
6rmek lıtiyorlar. Sibde harp 
varmıf. Burası da tehlikeli 
imif. Beni tehlikeden vikaye 
için birader lstanbula iatiyor
muf. Hiç ben bunlara inamı 
mıyım? 

Buradan kaldırıp ya, fena 
bir yere götürecekler ye · 
yahut ta (yolda kazaya uğradı) 
diye bqıma bir iş getirecek· 
ler.. Belki de, lstanbula götü
rDp muhakeme edecekler ..• 
Bir yere gitmiyeceğim. ÖldD
rOrlerae burada 6ldllrıOnler. 

Demif. Bu ılSzler, kadın-
lann heyecan ve teessDrDnll 
mudp olmuı. Paıalar gelip 
gittikçe, kadınlar da içerde 
ıinir buhranlar. geçiriyorlar· 
mıf. 

Dilnyada Abdülhamit kadar 
kıh kırk yaran ve herşeyden 
bin bir mana çıkaran adaın, 
pek azdır. Böyle olmakla 
beraber, bu dnıüncelerine 
rağmen, gece Rıza ~e Muhi.~: 
din Paşalara karşı gösterdıgı 
ıükün vakar ve aoğuk kan· 
lılığı 'gözUmlln 6n0ne getiri
yorum da hayrette kalıyorum. 
Hissiyatını aaklamakta bu 
kadar bUyllk maharet göster
mek.. her halde pek kolay 
birıey dejildir ... 

( Arkuı nr) 

Emlak Davası lk d .. tısa i Bahı.sler 
Sen Benova Papazlanna 

isnat Olunan Mesele Kısa V d ı·-K d.I B a e ı ıre ı er uhran 
Baıı Sen Benova mektebi ı V F • M 

papazlarının hazineye intikal e aız eseleleri 
etmesi lbimgelen emllk ilze-
rinde yaptıkları iddia olunan 
ve mahkemeye akseden da-
valan mühim bir safhadadır. 

Son celsede Sen Benova 
vekili Kostaki Efendi mndei
umumilikçe mahkemeye tevdJ 
edilen ve aahtekarhğa ait bu
lunan evrakı tetkik için mah· 
kemeden müsaade istmişlir. 

Basradan Mal Gelmiyecek 
Burada hükilm ıUren ko

lera hastalığı mtınasebetile 
Basradan gelecek olan bUtün 
taze meyva ve ıebze •eaaire 
ile taze ve kuru hurma Ye 
emsali gıda maddelerinin 
memleketimize ithali için ge
milerden çıkanlması mene
dilmiştir. 

lngilterede Futbol 
İngiliz birinci kümesine da

hil West Bromwich ve Man
chester takımları birer sayı 
ile berabere kalmışlardır. Bi· 
rincİ lskoçya kümesinden 
Clyde ekipi F alkirlc takımını 
ııf ıra karşı bir sayı ile yen
ıniıtir. 

Kaybolan Bw Çocuk Aramyor 
Dört gündenberi 10 • 11 ya~

larında batı tra(I 
eımer uzunca, 
müde...ver çeb-
reU, kırmııı çlı· 
ıill maren w!y
mif, IAcivert kı· 
ıa pantol, ıiyah 
çorap, beyaz lı
kırpin ıiyen 
.. Rupen,, lımlnd• 

bir erkek çocuk 
kay bol muf tur. 
Gören yeyah• 
bulan Gedikpa'iada Ermeni ldll
euine te•lim edip laedlyeJerlnl 
almaJan rica olunur. 

Yeni Neşirgat 

Bir Ses, iki Nağme 
ldriı Ahmet, Ziya İlhan im

ularile .. Bir Ses, İki Nağme" 
ismi altında inkılap kUtllp
hanesinin yeni bir ılir kitabı 
intişar etmiştir. 

Abana Sulh HAkimliğla· 
den: Gilde kariyesinden Ha
cı . Arapoğlu Oımanla kari
y~ı mezkfirdan Hacı Arap 
oglu l.mail mahtumlan Bay
ram Ye Salih ve Hasan ve 
Cemal •e valideleri Fatma 
Ye Hacı Arapoğlu Hasan 
kızı AYte beyinlerinde mil
tehaddis taksim ve izaleyi 
fuyu davasının icra kılınan 

·muhakemesinde bunlardan 
Bayram ve Salih ve Hasan 
kariyelerinde bulunmayıp fs
tanbulda ikamet eder olduk
lan ve ikametgahtan da meç
hul bulunduğu mubaşirin da· 
vetiye zirindeki tahşiyesile 
murbut kariye ilmllhaberin· 
den anlaşılmış olmakla 28-
J ()..93 J çarşamba gOnU saat 
14 te muhakemede hazır bu· 
lunmadıklan takdirde hakla
rında gıyaben muhakeme icra 

1 

olunacağı ilan olunur. 

Berlinde bir mOddet evvel 

(Reichı Bank) Devlet Bankası 
bkonto faizini ( % 15) e çı-
karırken, New • y orkta faiz 
( % 1 ) idi. İktısaden inkişaf 
etmiı olan memleketlerin 
f aiıleri arasında bu kadar 

•dm farklar uzun mliddet 
devam edemez. 

Bu farkları yalnız iktıaadl •e 
mali deiil aynı zamanda aiyul 
Ye itimada müteallik eabap ta 
tevlit etmektedir. BerlindekJ 

yUksek lıkonto faizini birçok 
memleketler bissetmittir. Bu 

lıe dünya kredi teıkilltımn 
ne kadar nokaan olduğunu 

göıtermektedir. ( Kreditana
talt ) Bankasının bir müddet 

evvel maruz kaldığı Taziyet 
ve Alman tazminat tediyabnın 

buhranı o kadar çok kredi 
keailmeaine ıebep oldu ki bu 

haJ harpten evvel gayri ma
lum olan borçlu ve alacaklı 

memleketlerin faizleri arasın
daki bugUnkn azim farkı 

vücuda getirdi. Faizlerin yUk
ıelmesini, kısa vadeli kredile-

rin beynelmilel yaziyetindeki 
tebeddilllb doğurdu. Ameri
ka, Avrupaya milyarlar dökt&. 

Almanyada buhran zuhur 
ettiği vakit Nevyork, Pariı 
Bankaları Almanyadan kredi
lerini geri almıya ve faizin 
ytıkıelmesini alacaklı memle
bUB de hlu~m~e b~~~ 
Iar. Yalnız Berlin değil Viya
na, 8Udapeıte, Prag, Belgrat 
•e saire de iakonto faizlerini 
yOkaelttiJer. (Bank Of Eng
land) lngiliz Devlet Bankuı 
iki hafta %arfında iki defa 
Iskonto faizini yükseltti. 

(Bank Of Egland) in altJD 
ihtiyab iki hafta zarfında 

(40) milyon ıterlin ua1dı. 
BerJinden haziran orta&ndu 

itibaren bir milyar markla 
fazla albn ihraç edildi. Bun-

ların ıebepleri kısa vadeli 
kredilerin Nevyorkun Berlin-

den, Parisin Londradan " 
bu suretle tekrar Berlinden 
Londranın ıeri almasıdır. 

Dlplomab lktıaatçı 

Sedat Zaim 

Bayat Balık 
Tehlikesi 

C Ba,tarafı 1 inci aayf ada, 

tedbir alınmıı, ölüm tehlikesi 
bertaraf edilmittir. Bunlardan 
Hasan ağa bir muharririmize 
baıma geleni şöyle anlatmıı· 
br: 

- Dlln 1&at 1 l de karşı
mızdaki ahçı Andnyadan ba
lık yedik. 1 O dakika sonra 
kendimi kaybetmiştim. lllç 
verdiler; şimdi biraz iyiyim 
amma yine ayağa kalkhğım 
•akit başım dönüyor baygın
lık geliyor. 

1 Tiyatro Ve Sinemalar 1 
ALKAZA H - Kurt Şark111 
ALEMDAR - Hint mezan 
Çlfllkparlu - Saıı: 
EKLER - Sefiller gemlıl, cehen· 

nemden fervat 
ELHAMRA - Yerle g8k araaında 

!TU V A L - Rakibe 
FERAH - Mubtellf teaııUler 
GLORYA - Me•cle yok 
KEMAL B. - Madam Pompadu• 

Xıı kulesi parkı - Darüttalim 
MELKE - Para Ye Afk 
OPERA - Nevyork geceleri 
IOC - Müttehlm kalkuıuı 
l:akalm bahçcıl - Varyete 
OakOdar HAie - Atk hırnn 

Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari 

iSTiKLAL LiSESİ 
İlk, Orta Ye Llıe kıaımlarını muhtevidir. Bütün 

ıınıfları mevcuttur. 

Kaydine Başlanmışbr. 
Kayit için hergtin müracaat olunabilir. lıtiyenlere tarifname 

glSnderilir. Şehzadebqı • Telefon 22534 

Uzunköprü 11 inci Hudut 
Tabur Kumandanlı ğ rn dan: 

Saman 

Tuz 

26,000 Kilo 

3,500 " 

Uzunk~prDdekl asker ihtiyacı için evvelce 20 gtln mftd-

detle münakaıaya çıkarılan ve münakas t" · ·ı . a ne ıcesı verı en 
fıatlar muvafık görülmiyen yukarda yaz 1 'k" k 1 k ı ı ı ı a em erza ın 
mUnakasası 15 - 9. 931 tarihinden 21 9 931 t 'h" k d . - - arı ıne a ar 
bır hafta temdit edildiği iJAn olunur. 

No. 7 
Oaııetemlz.de on bet wUnde bit 

Yermekte olduğ'umuıı: Patronu 
bedaYa almak iltl7oraanıı, ibu 
kuponu ketlp HkJa71ruıı: n 15 
kupO:\ toplayıaıı. Patroalanmıı• 
dan pek memnun olacak11a 11, 

Uzunköprü 11 inci Hudut 
Tabur Kumandanlığrndan: 

Patronlar n .. redlldllderl ırU~ 
den itibaren latanbul karll•rlmll 
bir hafta, latra karUerlmlı •• 
l'Gn içinde kupoalanaı l'ISad.,. 
melidirler. Bu mGddet l'eçttlda 
•oara kupoml.r kabal edll•n. 

Sığır eti 30,000 Kilo 

U%unköprlldeki asker ihtiyacı için 20 gftn müddetle ve 
kapalı zarf uıulile münakasaya çıkarılan 30 000 kil w . . . , o sıgır 

eti~e verılen fiat makamatça kabul edilmediğinden IS.Q..931 

tanhlnden lS.10-931 tarihine kadar pazarlık •uretile mDna· 
kaaaya çıkarı_1dığından talip olanların her g1n Taburda ml
letekkll komıayona milracaatlarl ilin olunur. 
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-1ır Devairi Resmiye ve Hususiyeden Maaş Alan ~-' H A V A G A Z 1 
Memurin ve zabi- u v d ı 1 Her tllrlU ihtiyaçlarını temine hadim çek ve- E .. .. u·· 
tana ve ailelerine zun a e er e rir. Terzihanesinde muktedir makaslarlar ne- DOLMABAHÇ KOK KOMUR 
zaretinde en müşkülpesentleri bile memnun edecek bir tarzda en ucuz fiatlarla en mükem-
mel malzeme kullanmak şartile her cins elbise ve paltolar imal eder. Her yerden uygun ( BEYO)l..LU HAVA GAZI FABRiKASI ) 
şerait. Basit muamele. Kefalet için külfet yok. U --
---~SULTAN HAMAM DlKRANYAN HAN 21 SANTIRJENERAL ~--

11 v APURLAR 1 ISTA~~U~ AJ?.Li~.E LEV AZM 
Bugün Beklenilen Vapurlar MUDUR L U G UN DEN: 

Giil Cemal _ Türk _ lzmirden Mehakim ihtiyacı için tabettirilecek olan 48 kalem evrakı 
matbua ve defatirin İstanbul ve Vekalet Levazım Dairelerinde Sakarya 

Feyaz 
madan 

,, - Rizeden 

" 
- Bandır· 

Kırlangıç • ,, - lzmitten 
Leopolia -ltalyan- Triyesteden 
Regele Karol 1 - Romanya -

lskenderiye Pireden 

mevcut şartnamesi dahilinde aleni münakasa surelile 28- ey
liU 931 pazartesi günU ihalesi icra edileceğinden taliplerin 
yevmi mezkürda şartnamede vazılı pey ikçelerile birlikte 
Ankara Adliye Vekaleti Levazım Müdürlüğüne müracaatları 

üzumu ilin olunur. (2316) • 

Merkezi teshinat ve bilcümle ev işleri için en elverişli ve en mükemmel kok 

GAZHANE KOK KÖMÜRÜDÜR 
MÜSTEHLIKLERE DOGRUDAN DOGRUY A SATIŞ YAPILIR. 

OOLMABAHÇE GAZHANESi 1 
BEYOGLU ŞUBESiNDE iSTiKLAL CADDESi No. 1 O Tel: B. o. 8981899 

GAYET UCUZ BiR NAKLiYE TARiFESi fi.EVE ŞiRKET MEMURU 
REFAKATiNDE EVLERE TESLiM OLUNUR. 

SİKLET VE CiNSİ TAMAMEN GARANTi EDILtR 

Abbazya - ltalyan - Odesa 
Köıtenceden 

F ranc Mering - Rus - laken
deriyeden 

Toptan Fi atına Perakende Satış iHTiRA BERATI 

Lenin - Rus - Odesadan 
Çar F erdinand -Bulgar- Var-

na Burgazdan 
Bugün Gidecek Vapurlar 
Bursa - Tilrk - Cideye 
Erzurum - ,, - Ri:ıeye 
Seyyar - ,, • lzmire 
Marmara- ,, • Mudanya 
Gemliğe 
Bandırma- ,, - Karabigaya 
Gii:ıel Bandırma -Tiirk- Ban
dırm ıya 
Abbazya - İtalyan- Triyesteye 
Çar F erdinand - Bulgar - İs

kenderiyeye 

CENUBi AMERiKA YA 
Gitmek isteyenlere 1 

ROY AL MAiL Llft'~E 
lngiliz Transatlantik kumpan
yuınm vapurlannı tercih ediniz. 

Tiirkiye acentuı : N. A. 
KOST ANTİNIDIS Galata Rıh
bm caddesi 27 /29 Tel. B. O. 3126 

SEYRISEF AIN 
Merkez acentaaa: Galatada K5pril 

bqı B. 2362. Şube A. Slrkecl MG· 
bllrdar zade han 2. 2740 

MERSiN POST ASI 
(Çanakkale) 18 EyliU Cuma 

10 da Galata Rıbbmıadan 
kalkarlar. 

TRABZON POSTASI 
( Ankara ) 17 Eylül per-

tembe 17 de. 

TAViL ZADE VAPURLARI 
Muntazam Ayvahk Postası 

,.~~~~~!e! 
pmbe alqamı l 1 de Sirkeci
den hareketle Gelibolu, Ça
nakkale Kllçakkuyu, Altınoluk, 
Edremit, Burhaniye ve Ayn
hga azimet ve avdet ede
cektir. 

Yolcu bileti Yapurda da ft
rilir. Adres: Y emİfte Tavilzade 
biraderler. Telefon: fst. 2210 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postaıı 

Sakarya 
;·~;,PAZAR 

ırünU alqamı 17 de Sir
l<eci rıhtımından hareket
le(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun , Ordu , Gire
sun , Trabzon, Sürmene 
ve Ri:ıe)ye azimet ve: av
dette ayni iskelelerle Gö
rele, ve Ünye ) ye uğra
yarak avdet edecektir. 
Fazla tahillt için Sirkeci 
Meymenet haDı albnda 
acentelltine mliracaat. 

Tel. 22134 

Galata 

Erkekler için 
lngiliz 

Muşambaları 

Çevrilebilir 
Mu,ambalar 

81/ Llr•dan 
2 itibaren 

Muflon ile gabardin22 ı / 
PardesUler 2 ' ' 

Trençkotlar 13 1/2 ,, 

lngiliz biçimi 18 '/ 
Kostümler 2 

' ' 

Cihanşümul marka 

D1AftDELBEB6 
EMPERMEABILIZE 

Pardesüler 

27 1/2 Lira 

' 

Yüksek Orman Mek- j 

tehi Rektörlüğünden: 
1 - Orman Ameliyat Mektebine kayit ve 

kabulü için müracaat eden talebe alınacak 
miktardan fazla olduğundan müsabaka imtiha
nı yapılacakbr. 

2 - lstanbulda bulunan talebelerin mektep 
tababetine muayenelerini icra ettirmek ve imti
han günlerini öğrenmek Üzere 17-9-931 per
şembe günü sabah saat 10 dan 12 ye kadar 
Şehremaneti civarında Türbe karşısında orman 
amenajmen grupuna müracaatlan ilan olunur. 
(2481) 

Doğum ve kadın bastalıklan mütehassısı 

Doktor Hüseyin Naşit 
Seyahatten avdet etmiştir. Hastalarını Türbe karııamda 

•ki ffiltliahmer binuandaki mua_Jenelıanesinde hergilD it
..._ -. lrabul etmektedir. T.W- lat. 22122 

• 
1 Karaköy 

-Hammlar için 
Deri taklidi, mütenevvi renklerde 

Çevrilebilir 12 1 / Liradan 

Musambaiar J ltlb•re• 

' 
Muflon ile gabardin21 '/ 

PardesUler 2 
'' 

ipekli 2111 
Muşambalar 2 

' ' 

Çocuklar için 
lngiliz 4112 Mu,ambaları ,, 

Trençkotlar 8 112 ,, 
YUnlU 8 112 Paltolar ,, 

Erkeklere mahsus par

desüler, paltolar, kos

tümler ve muşamba

larla Hanımefendilere 

mahsus ipekli mantolar 

ve muıambalann mün-

tahap çeıitleri 

MAKİNE -MOTÖR-ELEKTRİK MEKTEBİ 
1 - Tedrisata 3 teırinienel 

1931 cumartesi baılanıyor. Eski 
talebenin mektepte bulun -
malan. 
2 -ilk mektep mezunlan için 

SINIFLAR vardır. Bu sınıftan 
bitirenler, MAKiNE ve ELEK
TRİK mlltebaaaısı olurlar. 

3 - Mektep dört sene ve yal
nız neharidir. Senelik derı ilc
reti 120 liradır. Bu ücret tak
sitle de alına bilir. 

4 - Dahilde ve tatrada bulu
nan ve filen makinistlik eden
lere T AHRIREN yeni muha
bere uıulile ders verilir. 

5- Kayda baılamıştır. bahat 
veya kaydolunmak için: 

Galata' da Çinili rıhtım banı arkasında Ye Lloyd T rieıtiao 
acentası karıısındaki mektebe mllracaat edilmelidir. 

ihtira, berat veya imtiyazınıza 
plAnlarınızı ve modelleriniıl Şi

kago' da 14 eylülden 20 tefrlnlev· 
vel 931 tarihine kadar açılacak 
olan BEYNELMiLEL SERGiDE 
teşhir ediniz. 

Serl'iyi binlerce fabrikatarler 

l Ye ahcılu ziyaret ederek bu ih
tira beratlannı Htmak için muh
terllerin eline geçmit en bGyük 
fınattar. Hemende bDtGn fabri-
kalar yeni icat ve ihtiralan ıGr-
mek üzere sergiye mümeaailler 
göndereceklerdir. 

Resim ve modellerinizi tethir 
ücreti 28 dolardır. Bizim huıuai 
aarl'l memur ve ıahcılaramtz be
rat ve lmtiyazlarınızı fabrikatar
lere g<Saterecek Ye onları sizinle 
temı.aa koyacaktır. Bunun için 
aynca komiıyon ücreti ahnmaL 
Berat ve modelinizi ve kira be
deli olan 28 dolara dotrudan 
doğruya bize g6nderiniz. Sise 
Hrwinin nihayetinde mufaaaal 
rapor verilecektir. 

Adrea: lutematlonal Patent Expoıl· 
tlon Co. Marchandlae Mart. Chlc.s•· 
u. s. A. 

HASAN 
ZEYTİNYAGI 

Hamızıyeti yoktur, ıerbet 

gibi tatlıdır. Yemeklerde, aa• 
latalarda Ye tatlılarda iatJmal 
olunur. Kum, b5brek, meaane, 
bilhaaaa Karaciter, aafra, N
ralık hutahklartnda i ilir. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt Ye dlbrni hutalıklar teda
vibaneai. Karakay büyilk mahal
lebiei yanında No. 34 

Paria DartıHUnunundaa 
mezun 

T~b~bl MEHMi:T Ri FAT 8. 
Catalotluada Kapalahran kar
paınclald mwayenehanealncle 
haatalarını kabul Ye tedaYİ 

etmektedir. 

Doktor • 

FUAT SABiT 
Seyahatten avdetle hastalarını 
kabule baılamıştır. Ankara 
caddesi 66 Telefon : 2,2385 

latanbul Aall7• llahkemeal 6 ıacı 
Hukuk Dalrealnden : Seniye H. tarafa .. 
dan Sam•tyada Arabacı Beyuat mr 
hallHlnde Ökallzcecaml aokafında N .. 
1 hanede Mehmet Ali Ef. aleyhin• 
ikame olun•n teaçlll akit davaaanı• 
tl/7/9Jl tarihli celael tahklkabada ra· 

zetelerle vukubuıan lllnat• rafm•n ıca· 
bet et•edlflnden hakkında gayap karart 
ittlhas olunarak yevmi tahklk•t elan 
2819/931 tarlhln• mUaadlf puartHl r'lail 
•&at (10) da tahkikat hlldml huzurullCI• 
l•batı vtJcut etmeal lilzumu ak•I tak• 
dlrde gayabında tahkikata devam olu• 
nacaj1 tebligat r.ıalramıaa kala Olmak 
Uzer• llln olunur. 

MA TBAAI EBÜZZIY J\ 

Sahlplerlı .Ali Ekrem, Salim KarP 

Ne1rl1at ...atrlı S.H• Jtaııf 


