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BORCUNU VEREN KÖYLÜ PARASIZ KALMAMALI 
r::::: 

Köylünün 
Buğdayı 
Ve Borcu 

IEski Bir Suiistimal Mu- ~bdülhamidi 

h k 
. . N t. . O/dürecek 

• 
a emesının e ıcesı Miyiz? 

Borcuna Mukabil Mah
sulü Alınan Köylüye 
Para Temini Lazımdır 

Adana Sabık Hususi Muhasebe Balkan h-arb-ln-ln-patlak nr-
meal arefesinde Alitlnt klSr 

Ziraat Bankasmın köylllden 
~lacağına mukabil, yine köy· 
ıQye kolaylık olmak fikrile 
buğday topladığı malumdur. 
Fakat hu sabahki (Milliyet) 
köylUnlln, borcuna mukabil 
Bankaya buğday ve arpa ver· 
nıediğini ve vaziyetin Banka 
İdare Meclisinde mOzakere 
olunduğunu yazıyor. 

Öğrendiğimize göre, bu 
haberin esaaı şudur: KöylU 
borcunu &demiye taraftardır. 
Fakat elindeki buğdayı ban
kaya verdiği takdirde paraya 
olan ihtiyacını temin edememiı 
olacak, ırelecek h&1at mevsi
mine kadar parasız kalacaktır. 

Elinden borcuna karşılık 
buğdayı alman köylüye ihti
yacı niabetinde kredi temin 

olunursa işin kolayhkJa yürüye
ceği kanaati izhar edilmektedir. 

Hereke Yangını 

Müdürü Mahkôm Edildi 
Adana: 3 (H. M.) - Adana 

sabık muhasebei hususiye mU
dilrU Merzuk B. tahminen 
bir sene kadar evvel bazı 
ağır ithamlarla iıten el çekti-

rilerek mahkemeye verilmiştir. 

Tahkikat evrakı arasında 

Merzuk Beyin Karaisalı mu
hasebei hususiye memurluğun

daki suiistimal ile alakadar 
olduğunu gösteren bir de 
mektup bulunuyordu. 

Merzuk Beyin muhakemesi 
ahiren hitam bulmuş, karar 
tefhim olunmuıtur. Bu karara 
nazaran mektubun mürettep 
olduğu ve isnat olunan diğer 

cüriJ mler de sabit olamadığı için 
Merzuk Beyin bu cihetlerden 
bereatine; ancak yaptığı bir 

Merzuk Begin bir krokisi 

teftişte Kadirli kazası Muha
ıebei Hususiye memurunun 
suiistimalini göremediği ıçın 
de otuz lira para cezasına 

hllkmolunmuştur. 

Merzuk B. kararı temyiz 
etmiştir. 

Salô.hattin 

Ve Fabrika Müdürünün Sözleri 

künde cereyan eden tayanı 

dikkat ve mühim hldiıelere 

alt kısım bugün baıhyor. 

Şirndiye kadar tarihin kay· 

detmediği bu vukuatı "Ab· 

dülbamidin aon giJnleri " 
tefrikamız.da merakla takip 

edeceksiniz. Yedinci aayfa· 

mııda okuyunuz.. 

Bir Cinayet 
Bir Polis Memuru Bir 
Gazinocuyu Vurdu 

Adalar polis mevkii müret
tebatından Faik efendi iki 
gün evvel henüz anlaşılm:yan 
bir sebepten dolayı Çem
berlitaşta gazinocu Nadir Ef. 
fi tabanca ile yaralamıştır. 

Yarası çok ağır olan Nadir 
Ef. ~err:ıhpaşa hastanesinde 
tedavi altına alınmış, fakat 
kurtarılamayarak ölmüştiir. 

Tahkikat Henüz Bitmedi. Bu, Bir 
Kaza Kadar Kast Eseri De Olabilir? 

Poliı Faik Ef. tevkif edile
~111!~ adliyeye verilmiştir. HA
diaenin sebeoJeri haklruıda 
talakikat yapılmaktad~r. 

Asri Türkiye 
Almanlar Şehrimizde 
Bir Filim Yapacaklar 

Hereke fabrikası hakkında muhabirimi
zin oradan getirdiği son haberleri resimlerile 
birlikte neşrettik. Muharririmiz fabrikanın 
Müdürll Reşat Beyle de görüşmüt ve şu 
izahab almıştır : 

11 - Yangın neticesinde yanan kııım fab-
rika müıtemillbnın yüzde on beşini tetkil 
etmektedir ki umumi zarar da (170) bin lira 
kadardır. Yangını munhasıran kendi vasıta
larımızla s3ndUrdUk. Yanan makineler, binalar 
ve diğer eşya tamamen sigortalıdır. 

Bu kısımların açıkta kalan ( 150 ) kadar 
· amelesine birkaç gUn içinde diğer dairelerde 
iş vermiye çalaşacağız. Yangından kurtarılan 
dokuma daireıindeki makinelerin bir kısmı 
ince kumaf, bir kısmı da kaba kumaş tez
gAhlaradır. Kaba kumaf için lazım olan 
iplikler yanan kısımda hazırlanır ve ince 
kumaş iplikleri ise hariçten getirilirdi. Bu va· 
llyet karşısında kaba kumaş makineleri şim
dilik işlemiyecektir. Esasen kaba kumaş 
Yapan fabrikalar memleketi mizde çoğaldı. 

Binaenaleyh bu şubemi.zin mu~akkat bir 
lanıan için faaliyetini tatil et~.es~ memle· 
ketimize bil ük bir ziyan degıJdır. Fakat 
lllemlekette ince kumaş imal eden fabrikala-

rıınız azdır. 
Biz timdi bu tubemizi tevsi etmeyi dütü· 

:uY?rur; esasen bu ıuhemiz bugün veya yarın 
•alıyete geçeçektir. 

Yangının neden çıktığını ıoru!o~sunu~ 
Bu cihet henüz tesbit edilmit değildır. Bır 
kaza olması ihtimnli bulunduğu gibi bir sui 

k.st neticeıi olması da muhtemeldir.,, 
il Diğer taraftan şehrimize gelen en son 
el •herlere göre yangın hakkında adli cephe-

en tahkikata deva'1 edilmektedir. Nezaret 
•ltın- alınan iki bekçinin de ifadeleri 

'-Ptedilaaiftir. 

Yangından sonra dumanı tüten ankaz 
üzerine .su sıkılırken 

Yangının ıöndiiriilmeıi için gayrete geçen 
ameleden ikisi yaralanmış, derhal tedavileri 
temin olunmuştur. 

Fabrika sigortalı olduğu için sigorta mu
hamminlerl tetkikat yapmak için Herekeyo 

gitmişlerdir. 
Tetkikat bitmediği için ne karar verildiği 

malüm değildir. Bundan başka fabrikanın 
merbut bulunduiu Sanayi Ye Maadin Bankası 
Mildürll Sadettin Bey de orada tahkikatla 

meıgul olmaktadır. 

, 
( Sut film ) isminde bir Al

~an sinema tirketine mensup 
bır rejisörle bazı artistler 
yakında şehrimize gelecekler, 
b~rada ( Asri Türkiye ) is-

mde bir film yapacaklardır. 
Heyet burada bir buçuk ay 
!kadar kalacak, icap ederse 
Ankaraya ve diğer şehirleri
mize giderek film çevirecek
lerdir. 

Bir Çocuk Boğuldu 
Kızıtoprakta oturan mühen 

) dis lbrahim Beyin hizmetçisi 
erife Hanımın iki buçuk 

yaşındaki km Güzin bahçe· 
deki havuza düşerek boğul· 

muıtur. 

Mecliste Gazele 
Müzakereleri 

(Dünkil nüıhadnn Devam ) 

Arkadaşlar; demindenberi 
muhtelif zamanlarda bu mem
lekette çıkan muhalif matbu
abn ve bu matbuatm takip 
etti;i cereyanların eltm akibe
tini tasvir ettiler. 

Fakat bilhassa benim arzu 
ettiğim bir nokta tamamile 
teıhir edilmemiştir. Ser
be.at matbuat hiç fÜphe 
yok ki, demokrasi siıteml ile 

( Devamı 7 inci aa1'* ) 

Büyük Bir Felakete Mi Gidiyoruz? 

Bu Mahsul Bolluğunun 
Sonu Ne Olacak? 

YAZAN: Andre Mauroiı 
Batan diJnya mahıul bollu

ğundan tlkiyetçi. Bi:ıde bile 
butday fltihsall faıla. Ekmek 
fiatları düşüyor. Hilkumet, malı· 
nı aatmıyan köylüyü kurtarmak 
için tedbirler dütilndO. Ziraat 
Bankaları, borcu olan köyliller· 
den para yerine buğday kabul 
ediyorlar. Yer yilıünde yaluı• 
buğday değil, pamuk ve aalr 
mahıuHer de ihtiyaçtan ziyade
dir. 

Birçok yerlerde mahaullerl 
yakma

1
k mecburiyeti h'ıd olu

yor. ktısadi buhranın mühim 
amillerinden biri üzerinde met
hur bir Fran11z muharr1rJnfn fi· 
kirlerini öğrenmek fayda11z de-
ğildir. Bu makalenin muharriri 
"Andre Morua,, nın bizde iki 
kitabı: "Şelllnin hayatı,. ve "ik
limler,, Türkçeye tercilme edil-
miştir. Avrupa ve Amerfkada 
pek maruf olan bu muharrir, bl· 
ze de pek yabancı değildir. 

* "Yeni sene pamuğu on bet 
milyon balyeyi bulacaktır. 
Yani, sanayi tarafından tama· 
mile istihlAk edilemiyen ge· 
çen seneki miktara müsavi 
demektir. 

Amerika Ziraat Nezare!i, 
çiftçilere bunun üçte birini 
yakmayı teklif etmiştir. Eğer 
bu şart kabul edilirse Ameri
ka Hükumeti pamuk ziraatçi
lerinden yedi milyon balye 
almayı kabul etmektedir.,. 

Gazetemde gözüme ilişen 
bu fıkra beni dtişlindürdil. 
Daha birkaç ay evvel . Brezil
yada, kahvenin lokomotiflerde 

M. Andn Maıınl• 

yakddığını •• denlıe abldt
ğını okumuıtum. Baıka taraf
larda petrol kuyuları, bakir 
madenleri kapatılıyor. 

Amerikanır. T ekıas ovala-
rında, toprağm görebildiği ea 
iyi mahsul karıısında çiftçiler 
kemerlerirJ sıkıyorlar. 

DüıUnrıllm: Acaba beıerl
yet, zahmetsiz: olarak kendi 
istihJik kabiliyetinden fazla 
mahsul yetiştirebilecek bir va• 
ziyete mi geldi? Evvelce blzt 
mUteessir eden şeyler şimdi 
bizi memnun mu bırakma
lıdır? 

Acaba yarının gazetelerindeı 
"Gökten inen böcekler 

sayesinde Teksas pamuklarının 
büyük bir kısmı mahYolmuı· 
tur. ,. Yahut ... 

( Deva mı 6 ıncı aayfada ) 

Şaşılacak Şey 

' 

Bu halk nereye koşuyor, yahu ? 
- Bir gayrimUbadiJin yUzll gülüyormuş. Onu ıörmiye 

ıfdiyorlar. 
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Borç İçin Hapis S. Fırkadan 
M ese I e 51 Artakalan 

Dünkü nüshamızda icra 

kanununda yapılan tadl- Bir Mesele 
littan bahsederken borç 
?deme için konan mad
deyi de yazmıştık. Mese
leyi bir de halkın lisa
nından dinleyiniz: 

Salih Bey Samatya Suh:ıınanaatır 43 

- Borç insanın namusudur. 
Her insan borcunu tanımak 
ve vermek ister. Parası ve 
kazancı olduğu halde borcunu 
vermiyenlere ben insan de
mem. Binaenaleyh ben borç 
için hapsin aleyhindeyim. 

* Nezihi B. ( Beykos Yalık6y Çayır 

uddeıl 3) 

- Adliye Vekili ve İsmet 
Paşa borç için hapsin kaldı-
rılmasını hükumetin bir pren
sip yaptığını söylediler. Ben 
bunu çok doğru bulurum. 
Çtinktı bugünkü şerait dahi-
linde borçsuz adam pek azdır. 
Ye dOnya buhranı durmuyor, 
ylrOyor. 

Hatta bOktimet, kendi ala-
akları için de hapsi kaldır
malıdır. 

Narl Be1 (Manifaturacı Swta•
Maamı 113) 

- Hapla etkiden ticari 
muamelenin bir emniyet au-
papı idi. Hapla korkuau ttlc
cara taahlıotlerini vaktinde 
yaptırıyordu. Ben hapsin la
deai taraftarıyım. 

• 
Yuauf 8. ( Terıl Emln3n8 Yeni 

R .. tan• caddeal 53 ) 

- Biz dükklnda beş arka
dqız. Hemen hepimizin bor
cu var. Fakat alacağmm: da 
var. lkbsadt buhran kazancı 
azaltb, hayat ta pahalı. Bor
cumuzu vaktinde veremiyo
ruz. Eğer borç için hapis kabul 
edilse okadar çok hapsolacak 

kimae var ki hapishaneler almaz. 

* Şerif 8. (Swtanahmot Firuuia cad· 
lleal No. 72) 

- icra ve lf lis kanununun 
tadil edilen yeni ıekli alacak 
blar için hapis taı:yiki kadar 
kuvvetli maddeleri ihtiva edi-· 
yor. Binaenaleyh hapse ta
reftar defilim . ----

HilAliahmerin Yardımı 
Hillliahmer Cemiyeti per

pmbe gtınktı hrtınada evleri 
yıkılanların bir hafta müddet
le iatelerini temin etmek au
retile yardıma karar vermlt
tir. Fazla muhtaç olanlara da 
beter lira verilmiıtir. 

·~OTBART LUXUOSAn hraı bıçatı
aa alt mufaHal malGmat lllnat lnı· 
amda mllnderlçtlr. 

Birkaç Kişi lzmirden 
Buraya Gelip Fethi 

Beyi Gördüler 
Serbest F ırknnın teşkili aı

ralarında Fethi Beyin lzmire 
gitmesi, malum hadiselere 
sebep oldu. Birçok tahkikat 
ve takibatı icap ettirdi. Bu 
meselelere kart.şan yirmi kişi
nin muhakemesi ise devam 
ediyor. Bunlardan bir kaçı 
Serbes Fırkanın eski reisi 
Fethi Beyi görmek üı::ere 
ıehrimize gelmiştir. Bu ziya
retin ıebebi, henh davaları 
neticelenmiyen, kendisi ve ar· 
kadaşları namına F ethl Beyin 
bir tavassutta bulunup bulu· 
namıyacağmı öğrenmektir. 

Çtinkü ·bu ıatin beyanına gö
re Fethi Beyi lzmirde istikbal 
eden (20) kiti detll, birçok 
kimselerdir. 

Fakat bu işlerin tasfiyesin
den aonra mes'uliyet yükü 
kendilerinin üzerin.de kalmıf, 
iki ay mevkuf kalmışlar, ıon-

ra kefaletle tahliye edilmişler, 
fakat hlll netice alınamamıı. 
Birkaç ıahit mahkemede "ya
ıasın Fethi Bey., diye bunla
rın batırdıklarını gördliklerini 
aöylemitler. Diğer şahit olarak 
aranan poliıler ise henlb bu
lunam amıı. O gOn bir poliste 
itilip denize düşürlllmnı ise de 
bunda kast olup olmadığı da 
anlqılmamq. 

Verem Cemiyeti Rozetleri 
Verem Mücadele Cemiyeti 

29 teşrinievvel COmburiyet 
bayramında halka rozet da
ğıtacakbr. Cemiyet şimdiden 
rozetleri hazırlamııtır. 

Sanatoryom 
Bu Sene içinde Şehri
mizde Mutlaka Açılacak 

HilAliahmer Cemiyetinin , 
orta halli halk için tehrimizde 
bir Sanatoryom yapbrmaya 
karaı verdiğini yaımııhk. Ce· 

miyet Erenköyde bir köık 
bulmuttu. Fakat bu köşk •a
tıldığı için Göztepe Ye Çifte
havuılarda başka bir kötk 
aranılmaktadır . Sanatoryom 
(30) yataklı olacak ve bu ._. 
ne mutlaka açdacaktır. 

Azası ve Reisi Olmıyan Darülfünun 
• Ve Barem 

Cemıyetler Varmış Meselesi 
Ticaret Müdürlüğü Tetkikat Yapıyor, Azaıt 
Üç Yüze Varınıyan Cemiyetlerin Ilga Edilmesi 

Düşünülüyor Ve Bir Rapor Hazırlanıyor 

Divan, Müderrislerin iti
razlarını Tetkik Etti, 
Kaydiyeleri Arttırdi 

Esnaf Cemiyetlerinin ıslahı hakkında bundan bir müddet 

evvel Ticaret Müdiriyetiodeki Esnaf murakaba bUrosu tara

fından hazırlanan rapor lktııat VekAletine gönderilmişti. 

Darülfünun Divanı dün top
lanmış, Bareme göre yeni 
tesbit olunan maaılar hakkın
da bazı mUderrisler taraf m· 
dan yapılan itirazları tetkik 
etmiştir. 

Tetkikat Yapılıyor Tercimanlar, Saraçlar 
Vekilet bu raporu tetkik 

etmiş ve esas itibarile mu
vafık bulmuştur. Yalmz bazı 
noktalarının bir parça daha 
genişletilmesi için raporu Mu
rakabe bUrosuna iade etmit
tir. Murakıplik, rapor lb:erin
de tekrar ehemmiyetle mcf· 
gul olmaktadır. Ayrıca Ce
miyet mümessillerinden mü

rekkep bir heyet tarafından 
bu hususta yapılacak tetkikat 
neticesinde haı1rlanacak olan 
diğer bir raporda buna ilave 
edilecek ve ikt.sat VekAletine 
gönderilecektir. Esnaf Cemi
yetleri murakıpliği timdi bil
hassa, faal bir halde bulun
mıyan cemiyetler hakkındaki 
tahkikatını tevsi etmektedir. 
Bunun için cemiyetlerin teşek
kül tarihlerinden bugüne ka· 
dar a-eçirdikleri safhaları ve 
faaliyet dereceleri teıbit edil· 
mektedir. Neticede hiçbir iş 
görmediği ve lüıurnstiz olduğu 
anlaşılacak olan cemiyetler 
feshedilecektir. 
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, 

Bunlar arasında tercft· 
manlar, aaraç.lar, madeni 
mevat, leblebiciler , bahçı· 

vanlar cemiyetleri ıibi 
teşekküllerin iıimleri geçmek

tedir. Bu tetkikatla meşgul 

olan başmurakıp Kadri Bey 
dün bize bu hususta ıunları 

söylemiftir: 
-Hikmeti vücutları bfr tOr· 

lii anlaşılamıyan bazı cemiyet· 
ler vardır. Hattı öyleleri 
vardır ki azaımm vekili, reisi-

nin bile yOzlinO görmüş deği
liz. Tabii bunlara ortadan 
kaldırmak ve beyhude maa· 

raflarm önüne geçmek 1Az1m -

dır . Esasen azası llç ytizden 
aşağı olan cemiyetlerin bayat 
hakları olamaz. ÇOnkD bunlar 
taaızuv edemezler. VekAlete 
gandereceğimiı raporla bazı 
cemiyetlerin nizamnamelerin· 
de de tadillt yapılmaaım iste
yeceğiz • ÇUnkU cemiyetlere 

• kuvvei mOeyyede vermek 
liumdır . .. 

~-------------.-·--------~--~-

Neticede Tıp Fakültesi mU
derriılerinin itirazlan muva
fık görülmüş, kadroda tadi
lit yapılmıştır. Bu arada 
Rasim Ali Bey tarafından 
kendisine de kadroda bir yer 
verilmesi hakkında yapılan 
talep reddedilmiştir. 

Fakat edebiyat fakültesi 
mftderrislerinin itirazları tet
kik olunamamış, Çarşamba 
lçtimaına kalmıştır. 

Divan bundan batka DarUl
fUnuna girecek talebeden 
alınan kayıtların bir miıli art· 
hnlmaıım da kararlaıtırmışbr. 

Bu karara göre talebe her 
aene 35 • 40 lira ve ıahadet
name alırken de ayrıca 40 
lira verecektir. 

Kutuda Bir OIU Çocuk 
Diln sabah Kasımpaşada 

Aşıklar meurlığında bir te· 
neke kutu içinde tahminen 
3 aylık bir çocuk cesedi bu
lunmuştur. 

F abrikacıl-?-Yın Arzulan 
İktısat. Vekaleti Şehrimizdeki Sanayi 

Erbabile Tsemasa Geçti 

Çocuğun •ilcudu çürllmüt 
olduğu için öldUrillerek mi, 
yoksa ölmeden mi terkedi· 
diği benilz anlaşılamamış ve 
Morga nakledilmiştir. 

Tarih Cemiyetinde 
Kuleli Uıeıi tarih mualllml 

Tevfik Bey T6rk tarih Cemiyeti 
anlığına aeçilmiştir. 

Şehrimizdeki fabrikatörler· 

le diier sanayi mensupları 

zaman ıaman birçok müraca-

atlarda bulunmuşlar ve mub· 
telif ibtiyaçlarmı hDkftmete 

bi1dirmiılerdi. Bu mftracaat
lardau bir kısmı netkelenmİf, 

bazılanndan lae beoliı bir ha
ber çıkmamıştır. 

Haber aldığımıza r6re ik
tisat Vekaleti aanayt menıup
larmıo bütün arıular1D1 öğren· 

miye karar vermiş ve eehri· 

mizde bulunan Sanayi Umum 

Müdürü Şerif Beyi bu ite 
, memur etmiştir. 

Şerif Bey dün Ticaret Oda· 
ama gelmiş, bir mllddet bu 
mesele etrafında allkadarlar• 

Kim Öldürdü? 
la meıgul olmuştur. Neticede Sabıkalı Mustafa Bir 
menıleketimizdeki her zllmre Kayıkta Ölü Bulundu 
•anayi erbabından birer mu· 
rahbaıın Odaya davet edil.. Betiktaıta odun iskelesinde 

hamallık eden meşhur sabı· 
rek mllşterek bir içtima ya· kalılardan Çolak Mustafa, 
pılmaaı kararlqhrılmıtbr . Ti- • lıkelede kum ytiklil (Dervişi 
caret Odası alAkadarları bu- derya) kayıiında öln olarak 
eUnden itibaren davet ede- bulunmuıtur. Zabıta dokto-
cektir. Bu ıuretle muhtelif ru Muatafamn 6lümün0 ıilp-
san'at erbabmdan teıkil olu- beli g6rmüı ve ceset Morga 

nakledilmiştir. 
nacak heyet cumartesi gllnO ----
Şerif Beyin riyaseti altında, Mesai Saatleri 
Ticaret Odasında fevkalade Kıt mevaimlnde resmi daire-

lerde meni müddetinin 7 veya 6 
bir içtima aktedecektir. •Hte lndirllet'eti a6ylcnmektedir. 

( Son Posta'nın Resimli Hikô.gesi: Pazar Ola Hasan B. 

G tD 
ano 

cıu 
o .U tJ D 
rı 1\\ 

M. Venizelos 
Boğazlar Mukavele 
nin Tadilini Mi lstiy 

Romanyada çıkan bir gaı 
ııeçcnlerde Bükreşi ziyaret e 
M. V enizeloıun oradaki teş 
büsleri hakkında mühim ma 
mat vermektedir. Yaı.ıldığ 
g-öre M. Venizelos Romen hü 
metne Karadenizde ıeyriae 
mcaeleıinl görüşürken şay 
dJkkat bir teklifte bulunmatt 

Teklif, Ruı gemilerinin Bogazlar 
konbolıuz reçmelerini menet 
için Boğazlar mukavelesin 
tadlll lehinde alikadar maka 
lara müracaat teklindedir. 

Belediyenin Tfsavvurlar 
Haber verilditine göre Be 

diyenin bazı yeni taaavvurl 
vardır. Bu cümleden olarak G 
hane parkında balkın eğlenm 

için yeni tesisat vücuda getiril 
cek, Gazi heykeli de ıahile do 
indirilecektir. 

Bir Tashih 
lıtanbul, 6 (A. A.) - Muhte 

mübadele altıncı Tili kooıiıyo 
reisi Monte Arran Hamilton c 
naplarının imzasile a-önderiJen 
etabli vesikası almak için mür 
caat müddetinin 15 eyliilde nib 
yet bulacatına dair olup bu ı 
bahki bültenimizle nctrolun 
tebliğ sehven Muhtelit Mübade 
Komisyonu K'tlbi Umumilitind 
gCSnderllmit kaydile netredilml 
tir. Tashihi keyfiyet olunu 

Muallim imtihanları 
Orta tedrisat muallimlifln 

talip olanların dün Darülfünund 
riyaziye kısmından imtihanla 
yapılmıştır. 

Vekiller Heyeti Toplandı 
Ankara - Vekiller heye 

dün liğleden aonra toplanmı 
bazı birikmiş evrak, Cenevredek 
Hariciye vekilinden gelen tel 
ıraflar tetkik olunmuttur. 

Yeni Asır Mahkemede 
l~mirde çıkan Yeni Asır fa-! 

zeteai ora Vali Muavini lıakkınd 
yazdığı bir makaleden dola 
mahkcmey4! verllmiştir. 

(Yarm) Aleyhinde 
Meıdut { Yarın ) gazetesi 

aleyhinde Baytar müdürlüğü ta• 
rafından açılan bir davaya düa 
ikinci cezada batlanmttbr. 

Tayyareci Vecihi B. 
Tayyaresile reklim uçutla11 

yapan Vecihi B. Sam.una inml• 
oradan Fataaya uçmuıtur. 

Çek Takımı Gelmiyor 
Çekoslovakyanın methur 

Nohat takımı bu hafta içinde 
ıehrimize gelerek önümüzde
ki cuma ve pazar gilnlerl 
Galatasaray ve Fenerbahçe 
He iki maç yapacaktı. Fakat 
6ğrendiğimize göre, kulilp 
reisliğinden gelen bir telgraf
ta Çek takımı bazı sebepler 
dolayısile şehrimize gelmekte• 
vazgeçtiğini bildirmiştir. 

Ve Taşdelen 
1 
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o 
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1: Yolcu - Hasan Bey, bak, methur 1 2ı Yolcu - Fakat o ıuyun içine çeom• J 8ı Yolcu - Sonra damacanalara. ıiıelere ı 4: Hasan B. - Desene ki bu, Taıdclenla 
1'qdelen auyu buradan akar. 1 ıu111 kanthrarlar. doldurur. IBDI bana 11tarlar. ıuyuuuo, ıuyunoo, auyuoun suyudur. 



7 Eylul 

Hergün 1 
M ünderecatımızın çok
lugundan dercedileme
miştir. 

24 Saatte 
Şehirde Alb Cerh 

Hadisesi Oldu 
1 - Kasımpaşada arabacı 

Salih bir alacak yüzünden 
Mehmet isminde birini -yara
lamıştır. 

2 - Mecidiye köyfinde o
turan Hüseyin . isminde biri 
bir karpuz yiiziinden Pangal-
bda manav İstavriye bıçak 
ıaplamıştır. 

3 - Meçhul bir şahıs Tak
sim çeşmesinde su dolurmak
ta olan lbrahimi desti ile ha· 
tından yaralamıştır. 

4 - Erenköyde oturan 
Rizeli Mehmet, bir alacak 
yüzünden kahveci Murat ve 
İsmaili bıçakla yaralayıp kaç· 
anıştır. 

5 - Karaköyde Sadık Bey 
ve kunduracı Mihal arasında 
çıkan kavgada taşla biribirini 
yaralamışlardır. 

6 - Tatar Sabri isminde· 
biri sarhoş olarak Kumkapıda 
birkaç kişiye birden çatmış 
ve ağır surette yaralanmıştır. 

Polise Tabanca Atmış 
Ahmet isminde biri Lan· 

gada Ayazma sokağında o
turan Servet Hanımın evine 
taarruz etmiş, kendisini 
yakalamak için peşine düşen 
polislerin llzerino de ateş 
ederek kaçmııbr. 

Muğla Tütünleri 
Alıcı Şirket Mümessille
ri Tetkikat Yapıyorlar 

Muila. 6 (A. A.) - Muğla 
n mtılhakatının her sene 
mtıhim mi k t a r d a tiltiln 
mubayaa eden kumpanyaların 
ekisperler ıehrimize gele· 
rek Muğla ve civarmdaki 
tlltünleri tetkik ve tesbit et· 
mektedirler. Bazı kumpanya 
direktörleri de ıehrimiıde 
bulunmaktadır . Tarlalarda 
tntlln kalmamıştır. 10 gü· 
ne kadar tiltUnler tekmil 
denk haline getirilecektir. 
Kumpanyaların tesbit muame· 
lesi Uç beş güne kadar niha· 
yetlenecektir. Bu sene havalar 
iyi gittiğiden Muğla tiltünleri 
çok nefistir. ----Uzum Sudan Ucuz 

Denizli, 6 (A.A.)- Şehri· 
mizde kuzu eti 45 kuruşa sa-
tılmaktadır. Oğlak ve Dana 
25 kuruştur. 

Kavun ve karpuz çok bol 
ve çok ucuzdur. Üzüm bu sene 
a : olduğundan 15 kuruşa sa· 
tı!maktadır. 

Tarla Fareleri 
Muğla, 6 (A.A.)- Bir h~f

tadanberi Muğla ve F ethıye 
kazalarmdaki 5000 dönümlük 
fareli araziden Muğlada 7'J.. 
F ~thiyede 65 dönümü fareden 
temizlenmiştir. .;..----

Meksikada Galeyan 
Vera-Cruz 6 (A.A) - Na· 

utla ve Jicaltepaz' da liman 
amelesi arasında bir takım 
arbedeler olmuştur. Yedi kişi 
ôlmllf, on kadar kimıe do 
•iar surette yaralanmııbr. 

Yunanlı Seyyahlar Geliyor 
EylUlün (14) dünde Bayron .. 

lant kumpanyasının bir vapu
rile ıebrimize ( 140 ) Yuıaan 
•eYJabı relecektir. 

~ON P·05T .. '\ 
---~--

Son Posta'nın Resimli Makalesi 
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• Çatık Kaş • 

1 - Katlarımızı çatıp ıurat aıtıtımıs 

zaman 64 adelemiı:i kullannız. 

2 - Tebessüm ettiğimb zaman yalnız ı 3 - Maddeten oldufu gibi, manen de çatık 
kat, •ıık IW'at ır.ararhdır, Mllt b ı 

on üç adelemiz harekete gelir. olunuz. e esı m •e D•t•U 

BUGÜNÜN TELGRAF HABERLERİ 

SiLAHLAR 
Fransaya Göre Nasıl 

Tahdit Edilmeli? 

Paris, 6 ( A.A. ) - F ransıı 
hava işleri nazırı M. Dumes· 
nil birinci Marne mulıarebe
sınm hatırasını tes'it için 
yapılan şenliklerde hükumet 
namına söylediği nutukta 
bilhassa demiştir ki: 

"Fransamn deniz kuvvetleri 
l kanunusani 1931 de 628000 
toniJatoya tenzil edilmiştir. 
Halbuki 1914 te Fransız deniz 
kuvvetleri 750000 tonilatodan 
ibaret bulunmakta idi. 

Fransa, mevcut ailih kuvvet· 
lerinde çok bllyük tenzilAt 
yaparken diğer milletler em• 
niyet ve scJAmetlerini temin 
hususuna biıim masraflarımız· 
dan milyarlarca fazla paralar 
tahsis ediyorlardı. 

Fransa, beynelmilel bir meaal 
iştiraki hareketine iştirake 
hazır bulunmaktadır. fakat 
Fransa diğerlerinin de ayni 
surette hareket etmesini iste
mektedir. 

Çetin Bir Maç 
Arjantinli Boksör Pa

riste Mağlup Oldu 

Paris, 6 (A.A) - Santral 
boksing kulük Franıızlann 
kendisinden pek çok fimit 
beslemekte oldukları Vest· 
modu Arjantinli çetin boksör 
Barrero karşı çıkarmıştır. 

Maç gayet şiddetli olmuş
tur. Arjantinlinin şiddetli mu
kabeleleri ve pek az kaça· 
mak yapması karşısında Fran· 
sız boksörü hayli zahmet 

çekmiştir. 
Müsademenin şiddeti maçm 

tadını kaçırmıştır. Son ravnt 
şiddetli olmuı ve Vestmodun 
sayı hesabile muvaffakiyetini 
temin eylemiştir. Bu maç üç 
dakikalık ve 10 vavontluk idi. 

M. Briand Cenevrede 
Paris, 6 (A.A.) - M. Bri

and Cenevreye gitmek üzere 
saat 11 de Paristen hareket 

etmiştir. 

Adanada Bir· Kaçakçllık 
Adana - Ayıntap tüccar· 

l ndan Ali oğlu Ahmet Ef. 
arı k .. d b. 

elinde bir pa et ıçm e ır 
•ktar ipekli kumaş dolaşb· 

mı k bı'r ticarethaneye gös-
rara ld 
terdiii görUlmiiş, kaçak o ~-
ğu anlatılarak sıkı bir takıp 
neticeıinde yakalao~ıft!r. Ya· 
kalınan malların dıgen 1000 

lirayı mOtecavizdir. 

Adana Milyoneri ... 
İflas Davasında On Sekiz Bin 

Liralık Yeni Bir Safha ... 
Adana, (Hususi) - iflasına karar verilen meıhur Adana 

milyoneri Ağazade Hulusi Beyin, ifliı muamelesini ted

vir eden sindikler aleyhine açtığı mühim dava devam ediyor. 
Öğrendiğime göre bu mesele yepyeni bir 1&fhaya 

girmiştir. Mesele şudur: Sindiklerin tuttuğu resmi defte

rde Ağazadenin e~likinin vergi borçlan için Defterdar• 

lığa on sekiz bin lira verildiği yazılıyor. 
Halbuki Ağa zade Hulusi Bey Defterdarlığa · verdiği bir 

istidada, tetkik memuru Rifat Beyin tetkikatı neticesinde 

vergi borcu için ancak bin lira ödendiği yazalı olduğunu 
bildirmiıtir. Defterdarlık tahkikata baılamışbr. Bununla 

beraber iıde bir yanhıltk olması da muhtemel g3rUIUyor. 
Salahattln 

Bulgar Hükumeti Faşist Gençleri 
Türkiye Sefirinin Tale

bini Kabul Etti 
Yii:ı ellilik liateye dahil olan

lardan iki kişinin Balgarista• 
mn Şumnu kasabasmda çıkar
dıkları bir gazetede Türkiye 
aleyhinde neıriyat yaptıklarını 
fakat Sofya sefiri Tevfik Ki
mil Beyin bu neşriyata cevaz 
verilmemesi hakkında Bulgar 
hükumeti nezdinde teşebbllı· 
te bulunduğunu en evvel ha· 
ber vermiştik. Şimdi haber 
alındığına g6re Bulgar bnk6· 
meti bu teıebbiisil kabul 
etmif ve bu adamların faali· 
yetine nihayet vermeyi ka· 
rarlaştırmı$br. ----

Yine Otobüs Meselesi 
Şirketi Hayriyenln niumna• 

meıinde Karada ıeyrlaefer yap•· 
cağı hakkında bir Hrabat 
olmadıtı için otobOı itletemly•· 
cetf mutalea., flerl ıiJrOmektedlr. 

• 

Bu Sabah 800 ltalyan 
izcisi Geldi. 

Bu sabah saat Mkisde 
( Çezara Batfıti ) vapurile 
~talyadan limanımıza ( 800 ) 
ıenç Fqiat izciıi gelmiıtir. 
izciler saat ( 9,5 ) ta karaya 
çıkmıılar ve bir kıt'a halinde 
Taksim abideıine giderek bir 
çelenk koymutlardlr. Bundan 
sonra gençlerden bir kıımı 
Galatasaray lisesini ziyaret 
etmiılerdir. Öğleden sonra 
ıehrimizdeki tarihi abideleri 
gezecekler, yann da Boğaz· 

içinde bir gezinti yapacaklar 
ve çarpmba gOntl de ıehri
mlzden ayrılacaklardır. 

ihracat Şirketi Yapıhyor 
Bazı ihracat tacirlerinin lı 

Llmitet ıirketl gibi bir ihracat 
tiketi yapmıya teşebbllı ettik
leri haber •erihnektedir. 

• • • 
ister inan, ister inanma! 

Darülfilnun Divanı dDn 
toplandı. Konuşuldu, g6r0· 
tüldiı ve karar verildi ld 
bundan &onra OarOlfilnu· 
na girecek talebeden, 
eskisine nazaran iki misil 
kaydiye ahnacakr 

Fena değil, tezyidi va
ridat bahsinde vergi na
ıariyatma mutabık bir 
karar! Öyleya, bu asırda 
muhterem gençler bedava 
mı okutulacak? Biraz fe· 
dakirhk yapsınlar, diye
ceksiniz. 

Bu karar ıa demektir: 

Şimdiye kadar her sene 
on beı lira Ocret Yeren 
tiılebe bundan ıonra otuı 
lira verecektir. 

Bir taraftan Maarif 
Cemiyeti, Evkaf idaresi 
ve muhtelif vekiletler 
yüksek tahsil gençlerine 
yardım ederken diğer 
taraftan DarülfOnunun 
yine bu gençliğe iki 
katlı ekmek kadayıfı 
verir gibi harekete geç· 
meıi, Darülfnnun Divanı• 
om talebelerin ihtiyaçla
rını gördllğllne ı 

ister inan ister inanma/ 

KITLIK VAR 
Cenubi Amerikada 
Açlıktan Ölüyorlar 
Londra, 6 (A. A.) - New· 

Y ork Times gazetesinin San· 
tiyago muhabirinin gönderdiği 
haberlere göre bu ıehirde çok 
acıklı ve yürek parçalayıçı 
vakalar cereyan etmektedir. 
Santiyago halkının büyük bir 
kısmı çok acı mahrumiyetler 
içinde kıvranmaktadır. 

Ahali kıtlığa bile uğra· 
mıştır. Sokaklar aç kalmıt 
ve beniıleri korkunç bir hal 
bağlamı' eaki ve yırtık elbi
seli çocuklar vo kadınlarla 
dolmuştur. 

Yan çiplak bir halde dola
,an ve titreyen çocuklardan 
mürekkep kalabalık kafileler 
ldtıplerin, otellerin ve lokan• 
talana kapılan önlerinde di
lenmektedir. 

Bir takım çocuklar da çöp 
arabalanm karıştll'arak elleri
ne geçirebildikleri eknıek kı
rınblarını veya küf kokmuı 
pirinç tanelerini kapıta ka
pıp yemektedir. -
Gümrük Birliği 

Adalet Divanının Kararı 
Hayret Uyandırmış 
Pariı, 6 ( A.A ) - Petit 

Pariıien gazetesi, La Heye 
beynelmilel adalet divanının 

karan hakkında bir takım 
mtltalea serdetmektedir. 

Bu gazete, bun dan birkaç 
illn evvel bet hAkimin Alman 
ve Avusturya gümrük birliği 
aleyhinde ve iki hakimin de 
divanını bu meselede salihi
yeti olmadığı mutaleasında 
bulunduğunu bilen davetliler 
arasında divan karannın bU
yDk bir hayret uyandırmıf 

olduğunu yazmaktadır. 

Devlet Bankasmda 
Ankara, 6(A. A.) - Tllr· 

kiye cumburiye merkez ban· 
kasının esas nizamnamesi 
bOkumetçe tasdik edildiğin

den banka teşekkülüne ait 
kanunun 23 üncU maddesine 
istinaden hisse kaydını taah
but etmit zevatı taahhütleri• 
nln ytbde kırkını bir ay zar
fında tediyeye davet etmiştir. 

Edirnedeki Sıcaklar 
Edirne, 6 (A. A.) - Geçen 

gtlnkü şiddetli yağmuru mn
teakip· Edirnede hararet yine 
yDkselmiı ve Sancapaşa gibi 
milrtefl bir yerde gölgede 
bugllo zait 35 ti bulmuıtur. 

Sayfa 3 

( Sözün Kısası 
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Uzun 
Ömür 
Kasidesi 

P. S. -Zaro Ağanm hayabnı tet· 
kik eden Amerikalılar, 12€! 
sene yaşamak istiyen herkes 
fU on bir tavsiye de bulu 
nuyorlar: 

ı - Evlenme, hayatı fnti 
zama sokar ve insanın 6mrlln 
10 buçuk sene uzatır. 

2 - Cıgara içmemek sinir 
leri ve kalbi muhafaza ede 
ve ömrü 12 sene 3 ay uzah 

3 - Çapkınlık yapmama 
ömrü 9 sene 7 ay uzatır. 

3 - Gece yarısından evv 
yatmak ömrü 11 sene 5 a 
uzatır. 

5 - Erken kalkmak öm 
13 sene 5 ay uzatır. 

6 - Yalnız zerzevat yeme 
ömril 14 sene uzatır. 

7 - Süt ve yoğurt fazl 
yemek ömrll 12 sene 5 a 
uzatır. 

8 - Dağdağasız ve 
çalışmak ömrll 8 sene 
uzabr. 

9 - Sırtüstü tembel tem 
yatmak lSmrU 15 sene uzatı 

tO - Spor ömrü 11 sene 
ay uzatır. 

11 - Heyecan verecek o 
yunlara ve eğlencelere gi 
memek ömrü 6 sene uzatır. 

Gilzel amma · bu on b · 
t~vsiyeyi yerine getirmek içi 
bır tek çare vardır: Doğd 
ğunuz gün Büyükada snato 
yomuna sizi yatırırlar ve ı 2 
sene sonra da cenazenizi or 
dan alıp dışan çıkarırlar. B 
m~ddet zarfmda sizin içi 
kaınatm hududu hastaneni 
bahçe duvarlandır. Kapı d 
şan çıkamazsınız, ç.Unkn d 
ku:runcu madde mucibine 
"tembel tembel ve 11rtilıtli 
yatmahsınıL On birinci ma 
de mucibince "heyecan ver 
cek oyunlara ve eğlencelere 
kapılmıyacakaınız. ( Maç, 
lim ve tiyatro seyretme 
muhalif gazeteleri okuma 
bir hakarete cevap verme 
barlara gitmek... olmaz ) 
kem yatıp kalkmıya mecbu 
sunuz, nefis etlerin ve balı 
lann tadına bakmıya mecbu 
sunuz, içki yerine ıüt 
ayran içmiye mecbursunu 
tütün dumanından kaçmıy 
mecbursunuz. 

Bütün bunlar, doğduğun 

gün haberiniz olmadan b 
sanatoryoma yatınlmanız 

öldüğüniiz gün de yine hab 
rmız olmadan çılcarılma 
şartile mümkündür. Binaen 
leyh bu tavsiyeler, on b 
mısralı bir uzun ijmür kas 
<lesinden veya duasında 
başka nedir ? 

Mahmut Sadık öliim der 
cesinde hastalanmıştı. Birço 
defalar olduğu gibi, yine k 
feni sıyırır, kalkar kardeşi 
İlhami Sefanın matbaasm 
gelir. 

Orada, Mahmut Sadı 
sorarlar: 

- Üstat, artık buod 
sonra da içecek misiniz? 

Mahmut Sadık ta, ceva 
yerine, sorar: 

- İçmiyecek olduktan so 
ra. hastaJıktan neye kalktı 
iki gözUm, niçin kalktık? 

Bıçak GögsUne Saplanmı 
İımail isminde bir terlik 

diin dostu Bahtiyar H 
bıçak saplamak iatemif, fak 
her nedense bıçak kendi ı .. 
sllne batmış, ağır ıure 
yaralanmııbr. 
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Samsunda 
Bir Spor 
• 
ihtilafı 

---
Bazı İhtilaflar Netice
sinde Klüp Sporcuları 

İkiye Ayrıldı ••. 
Samsun, (Hususi} - Sam

ıun Halk Spor klilbünUn Gi
resunda yaptıiı seyahatten 
sonra çıkan anlaşamamazlık 
yeni bir teşekküle meydan 
verdi. Halk Spordan çekilen 
bir kısım oyuncular, (Samsun
Spor) ismile bir klllp vücuda 
getirmişlerdir. Riyasete Sürey
ya Bey intihap edilmiştir. 

MUreftede iki Alman Genci 
Mürefte, (Huıust) - Al

maayanm Münib şehrinde bll
yUk bir ıpor klübüne mensup 
Hanı Cepler ve Leş isminde 
iki Alman genci lhtik bir 
sandalla buraya geldiler. Bu
radan Çanakkaleye gidecek
lerdir. Bu iki ıeyyah genç, 
Tuna nehrinden Karadenize 
inmişler ve oradan buraya 
gelmişlerdir. Çanakkaleden 
de Akdenize çıkarak baıı 
limanlarımıza uğrıyacaklar ve 
ıonra Mısır sahillerine geçe-
ceklerdir. Ttılat Behçet 

3 Kuruşa Ozum Olur Mu? 
Müskirat inhisar idaresi T e

kirdağmda yaptırdığı şarap 
kavı için bu havaliden 7,5 - 9 
kuruşa kadar ilzüm mubayaa 
edeceğini ve Mürefted~n Te
kirdağma nakil için inzimam 
edecek masrafın bu fiatten 
tenzil olunarak llst tarafının 
tediye edileceğini, nihayet ilAn 
etti. Birçok muameleye tAbi 
tutulacak olan bu işin bağçı
larm menfaatine olmadığı an-
laşılmıştır. ÇünkU bir okka 
Uzümün T ekirdağma kadar 
umum masrafı 3 - 4 kuruştur. 
Verilen fiatten bu masraf 
tenzil edilecek olursa beş alta 
ve hatta ikinci nevi telakki 
edilen üzümlerin ise 3 - 4 ku
ruştan parası verileceği ko
layca anlaşılır. Hiç bir bağcı 

bu fiatten malını bağışlamaz. 
Onun için idare burada nafile 
ıahmet edecek gibi görilnU-
yor. Talat BelıÇl!t 

Menemende Bir Cinayet 
iz.mir, 6 (Hususi) - Mene

menin Kaklıç köyilnde feci 
bir cinayet oldu. 

Bir Ağanın yanında çoban
lık yapan İsmail çiflikte ölO 
olarak bulundu. 

Raşit Rıza Trupu 
Samsun, (Hususi) - Raıit 

Rııa Bey ve arkadaıları bu
(raya gelmişler ve (Beşte Ge
len) vodvil ile ilk temsillerini 
vermişlerdir. 

Palamut Niçin Ucuz ? 
lımir, (Hususi) - Her ıene 

lımir lktısadi mıntakasına 
nsatl olarak dört milyon 
lira getiren palamut mabıulU 
bu ıene çok hararetlidir. Tu
naklı palamut mabıuln 927 
ıenesinde 560 kuruıa kadar 
aatılırken şimdi 270 - 350 ku
rufa aablmakta dır. Fiatların 
dUıllk olması, buna mukabil 
nakliye ücretlerinin fazlalığı 
bir kısım mahsulOn şehre 
indirilmesine mani teşkil et· 
mektedlr. Nakliye meaeleslnin 
· 1..tlen hılll icep etmektedir. 

Adnan 

- -- -- ---- -

SON; POSTA 

SİNEMA 
Marry 
Nolan'ın 
Tevkifi 

il YILDIZLARIN MERAKI 1 En Meşhur 
L-------.. ------ Rejisörler 

Holivut, (Huıusi - Burada 
hiç beklenmiyen ve beklen
mediği için o niıbette hayret 
uyandıran bir hldiae oldu. 
Mahkeme kararile maruf aan
atkAr Marry Nolan tevkif 
edildi. 

Bir müddettenberi malt va
ıiyeti epey bozuk giden Marry 
aon zamanlarda, baş vurdutu 
bütiln teşebbüslerinde mu
vaffak olamamı9, derin bir 
yeise dUşmUıtn. Hiımetlnde 
bulunanların aylıklannı da 
vermedlii de ı&yleniyordu. 

Marry Notanın vaziyeti, 
ıon zamanda bllsblltün fena
laştı, ne qçısının, ne ıofö
rUnlln, ne de çocuklarının mü
rebbiyesinin aylıklannı vere
miyordu. Bu adamların ala
cağı, beı, altı aylığı buluyordu. 

Efendilerine yaptıkları mU
racaatlerin semeresiz: kaldığını 
görünce mahkemeye milracaat 
ettiler, mahkeme. Marry 
Nolan'ı celbetti. Artist, aciz 
haline geldiğini ve ıervetini 
tükettiğini söyledi. Bunun 
tızerine tevkifine karar verildi. 
Marry Nolan'ın açığı 600 bin 
dolar tahmin edilmektedir. 
San'atkArın bu vaziyete dnı
meıinin ıebebi israfıdır. 

Ahmet 

. ... 
ATARYA iLE A1'ES BAŞl.J\t>I 

Metro • Goldvfn - Mayer MQ. 
e11eaealnln en ruışın aan'atkAn 
Anita Page'dır. Eline gcçlrdl~f 

bir Son Poıta nüshasını evirip 
çevirerek gözden geçiren Anltayı 

burada, ilk defa ıinemaya intiaap 
ettiği zaman giydiği ve aziz. bir 

batıra olarak sandığının bir ko· 
fesinde aakladı~ı roblle gfüüyo· 
ruz. Anltanın ilk çevirdltl filmin 

adı "Danı Kızlarıdır., ve bir çok 
artJıtlcr ilk dafa ıinemaya lnti-

1ap ederken ıiydlklerl elbise, 
ıapka veya ayakkabıyı her ne· 

Klara Bovdan Sonra. Janet Mak
donald Da iftiraya Uğradı 

• 

Soldan itibaren: Blossom, Elzie ve )anet kardeşler 
1 

Pariı -Birçok yeni ve ıesll 
filmin ıen mUmeısili Janet 
Makdonaldda Klara Bov 
gibi müthiş ve acı bir iftiraya 
uğradı. Janet Makdonald 
Holivud da çalışma mevsimi 
bittikten ıonra tatil zamanını 
geçirmek için Parise hareket 
etmiıti. Daha karaya ayak 
basmasına birkaç gUn kala, 
meçhul bir ajans, ~enç artist 
hakkında şöyle bir haber 
tebliğ etti: 

" Janet Makdonalt, tatil za-

manını geçirmek için Parite 
geliyor. Birkaç giln sonra 
karaya ayak basacaktır. 

Genç ve ıen artist, dalia 
evvel birkaç sene geçirdiği 
Avrupadaki eski ve tatlı ha
bralarını yadetmek için lfo 
ıeyahati yapmaktadır. 

Kaydetmek lazımdır ki Ja
net Makdonalt, Parisin kibar 
ve ıen mahfellerinden birinde, 
birkaç ıene misafirlik yap
mış, kendisini tanıyanları 

ebedi ıurette teshir etmiıtir.,, 

Bu haberin kastı açık cl .... u
ğu için Pariste ve Avrupada 
büyilk dedikodulara ıebep 
oldu. Genç artisti, vaktile 
Avrupada hafif ve açık bir 
hayat yaşamış olmakla itham 
ediyordu. 

Bunun üzerine Moris Şö
valyenin fikir ve malu
matına müracaat edildi. Çün
kü Moris Şövalye, Janet 
Makdonaldi yakmdan tanıyan 
bir artistti ve Holivudda, be-
raberce, birkaç filim çevir· 

Kimlerdir? 
En lyl rejisör kimdir? Bu 

ıuaJ Amerikada sinema ustat
larına sorulmuş ve ( Garp 
cephesinde yeni birşey yoktur) 

filminin rejisörü ( Levis Miles
ton ) ( 252 ) reyle birinciliği 
kazanmıştır. Diğer fazla rey 
kazanan dokuz rejisörün ismini 
ve aldıkları reyleri ııra ile 
yazıyoruz: 

( Denizde yatak ) filmi reji
ıöril (Vesler Rugle) ( 179 )rey, 
(Büyük ev) rejisörü Jorj Hil 160, 

(Mavi melek) rejisörll jazet 
Ştreuberg (148),(Abraham Lin
kolen)filmi rejisörü (D. R. Grifit) 

139, (Mutlaka ve mes'ut olalım 
filimlerini çeviren (Rober Le
onar} (137), (Büyük göl) filmi 

rejisörü {Con Grumvel) 111, 
(Şehir ıııkları} filmini çeviren 

Şarlo ( 108), (Şafak devriyesi) 
filmini çeviren (Hovar Havks) 

( l Ol) ve {Cehennem meleği) 
filminin rejisörü (Hovar Hüg) 
da 91 rey almışlardır. 

denıe büyük bf r itina ile saklar· 
lar. Mesela Greta Garbo ilk 
filminde giydiği şapkasını, Marlon 
Dariı küçük bir erkek elbiıeaini 
kat'iyen kimseye vermez, 11kı 

aıkı muhafaza ederler. Bu hal, 
birçok yıldızlarda büyük bir me
rak halindedir. 

Küçük Sinema 
Haberleri 

Bu yaz bir devriAlem seya
hati yapan Douglas Fairbanks 
bu seyahatten edindiği ilham 
ile yeni filmine başlamıştır. 
Henüz ismi belli değildir. .. 

Aralara epey bozuk olan 
Mac Murray ile kocası prens 
David Madviani barışmışlardır. 

* Erich Crovvs yeni bir sesli 
filim çevirmektedir. Adı 
"Herşey anneme feda olsun,, 
dur. Başlıca kadın mümessil 
Frida Richard' dır. 

* Meşhur Fransız yıldızı (Süzi 
Veroon) yeni bir fiJme baş· 
lamak üzeredir. ismi (O ve 
Şeytan) dır. .. 

Dorothy jordan, Anita 
Page ve Madge Evans yeni 
bir filim çevirmektedirler. 
ismi "Ticaret mektebidir.,, 
=<::~====================== 

mişlerdi. Şövalye Cezayirde 
bulunuyordu. bir telgrafla 
cevap verdi, dedi ki : 

" Janet Makdonaldin ilk 
defa A vrupaya geldiğini te
refimle temin ederim. ,, 

Ve birden, bu düşmanca 
haberin sürmek istediği kirli 
leke silinivermiş oldu. 

Fakat bıraktığı sıkıntılı te
ıir baki kaldı. Janet Mak
donalt kendisini getiren va
puru terkettiği zaman ilk 
karşılaştığı gazeteciye, göz 
yaşları arasında şikAyetto 
bulundu. 

Bu muazzam ve fena ya
lanın tekzibini istedi. Ame· 
rikaya döner dönmez de mn
essese aleyhine dava açaca· 
ğını söyledi. Parisi gezip, 
tozmıya gelen artist, timdi, 
bu yüzden Cenubi Franaarun 
aakin bir kasabaaına çekilmiı, 
kendini ve elemini dinliyor. 

Eylôl 7 

Spor 

Çoban 
Mehmedin 
Bir Cevabı 
Balıkesir Mıntakasında 
Pehlivanlık Haylı Alıp 

Yürüdü 
Öyle anlaşılıyor ki Balık~ 

ıir, pehlivanlann merkezidir. 
Bugfin için bütün iddialı peh· 
livanlar orada toplanmıştır. Ge· 
çen gün Gos~varlı Aslan peb-
livanın bir mektubunu neşret• 
miştik. Bu mektuba, Balıkesir
de bulunan Çoban Mehmedin 
ve Rıfat pehlivanlar bakınız 
ıu cevabı veriyorlar: 

.. EyJulün 11 inci cuma gU• 
nü Himayei Etfal menfaatine 
Balıkesirde güreşler tertip 
edilmiştir. Kendisile karşılaş
mayı biz de isteriz. Bu, ken
disi için iyi bir fırsattır. Ala
franga güreşmek isterse Ço
ban Mehmet pehlivanla ala
turka güreşmek istiyorsa Ma
nisalı Rıfat pehlivanla karşı~ 
laşabilir. 1 l Eylülde kendisini 
bekliyoruz. Gelmediği takdir
de yenik addedeceğiz.,, 

Afyon Meselesi 
Fiatların Bir Miktar 
Yükseldiği Anlaşılıyor 

DUn lzmirden aldığımız bir 
haberde, ora piyasasında af
yon fiatlarmın birdenbire 
yükseldiği ve muamelelerin 
hararetli bir manzara göster
diği blldiriliyordu. 

Fakat şehrimize gelen bir
kaç afyoncunun fiatlarm dil -
künlüğUnden bahsederek bazı 
talep ve müracaatlarda bu
lunmak istedikleri de aynca 
kaydolunmuştu. Bu meselede 
şehrimize gelen afyoncuların 
aldandıkları anlaşılmaktadır. 
Çünkü İzmirden aldığımız 
haber buradaki tahkikatımız 
neticesinde teeyyüt etmiş ve 
fiatların 15 gün evveline na· 
zaran oldukça yükseldiği 

anlaşılmıştır. 
Filhakika dün şehrimiz 

afyon tacirlerinden bazıların
dan meseleyi sorduk ve öğ
rendik ki on beş gün evvel 
dokuz liraya olan afyon pi
yasası dün on iki liraya ka
dar çıkmıştır. 

Kolera Müthiş 
Iraktan Suriyeye Geç

mek İhtimali Var 

Adana, ( Hususi ) - Suri
yeden gelen haberlere göre, 
Basrada çıkan kolera hastalığı 
bütiln şiddetile devam etmek
tedir. Hükumetin her türlü 
sıhhi takayyöclatına rağmen 

hastalığın önöne geçmek im
kanı bulunamamıştır. Her gün 
vasatı olarak koleradan 89 
kişi ölmektedir. Hastalık hali 
hazırda şimale doğru çıkmış 
va Bağdada, oradan da lrana 
sirayet etmiştir. Fransızlar 
hastalığın Suriyeye geçme
mesi için hudutta azami ta· 
kayylidata başlayıp ııkı bir 
kordon tesis etmiilerdir Sey
rüsefer ve nakliyat bu taka· ·-
7Udat dolayısile durmuş ~ 
bldir. 



7 Eylul 

Kari Gözile 
Gördüklerimiz 

Belediye Okusun! 
Geçen ırece Üıküdardaki 

"inşirah,, bahçesinin önünden 
geçerken iri • harflerle yuılmıt 
tu yazılara gözüm takıldı : 

"Bu aktam Darftlbedayl tara· 
fından Çifte Keramet., duhuliye 
15 kuru,,, Darülbedaylin Üıkü.
dara iltifatını neye hamledeceği-
ınl t•tırdım. Seri ad~mlarla evi
me koıtum. Geç kalırız diye 
yemek bile yemeden yedi kitlden 
ibaret aUe efradımla yola düttük. 

Duhuliyenin ucuzluğu nazarı 
dlkkatiml celbetti. Fakat bunun 
ekseriyeti fakf r ve orta haJHler 
tetkll eden Üskndar halkına 
Darülbedaylin blr cemlleai diye 
telakki ettim. 

Gişeden yedi bilet aldtm. Ben 
on beı kurut Gzerlnden heaap 
ederek parayı uzattım .. Meğer it 
batkfl lmlf. lçerde meşrubat 
mecburf olduğundan her bilet 
batına daha on kuruı llaved 
IAzımmtf •• 25 kuruıtan yedi bllet 
Ye yedi de meırubat markau 
aldım. Oyun daha baılamadan 
garaona markaları verdim .. Yedi 
razoz getirdi .. Ve yedfter buçuk 
daha burçlu olduğumuzu ı3yledl. 
Çllnkil markalar ancak birer 
kahve bedeli lmit·· Kahve ile 
gazoz arasında 7,5 kuruı fark 
varmıfo Darülbedayll 32,5 kuruşa 
seyretmek pek fena blr4ey de
tildl •• O hesabı da kapadık .. 

Vakit geldi.. Perde açıldı •• 
Ve işin aah da meydana çıktı. 
Çünkü, ortaya çıkanların hepsi 
tuluatçılardı.. Aralarında bl~kaç 

tane de Ermeni nrdı.. Hepimb 
fatırdık ve derhal dııarı çıktık. 

Anlafıldı mı efendim? 
Doktor 
Ragıp 

Bir l<anun Meselesi 
Senelerdenberl otuz lira ma• 

atla kalmış bir vaziyetteyiz. lıtl
dalar verdik. Fakat vaziyet de
tl•medi. Vazifeler tam 14 ıaattlr. 
Kanun var. Fakat talimatname 
olmadığından bizlere aaati metal 
ücreti de vermiyorlar. Nazar1 
dikkati celbetmeniz rica olunur 
efendim. 
İzmir tUtUn lnhlaan tllccar ambarların· 

da kontrol memurları tarafından 

Bir isim Yanhşhgı 
Birkaç gün evvel lımlrde 

Mıntaka Ticaret Odaları Kongre· 
ıinin f çtimaından bahsederken 
meb'uı Oıman zade Hamdi Beyin 
de ıöz aldığını kaydetmiştik. 
içtimada ıfü alan J:at İzmirin 
renç tacirlerinden Osman zade 
Lemi Beydir. Telgraf alınırken 
yapılan bu isim yanlışlığını taa

hib ecliyoruz. ----
Cevaplarımız 

Avdı nda Enver Beye: 
Efendim herke.in huauıi haya• 

hna l<arışınak ve bunları gazete 
ıütunlannda kaydetmek doğru 
değildir. Ortada kanunen •uç 
teşkil edecek hareketleri 
tabii mevzuu bah1edebiliriı. Sil 
daha evvel iıtirahatinizi aelbeden 
huııuıları bulunduğunuz yerin 
alakadar imirlerine tik&yet eder
seniz daha iyi olur. 

TEFRiKA NUMARASI 13 

BiR ELMASIN Hi_KAYfSi 
Glll Hatun, "Evet,, demek 

için ağzını açarken bir gllrUI· 
tU, korkunç bir ıtırUltt 
koptu. Yer titredi, çadır 
direkleri aarsıldı. Bu ses ; gök

1 yüzünde bir barut mahzen 
lnfilAk etmiş, yahut yıldızlar 
hirbirne girmiş gibi ~ksek· 
ten geliyordu, fakat bır ıel· 
ıele gibi de toprağı sarsıyordu. 

Gedik Ahmet, birdenbire 
•arardı ve eli hançerinin kah· 
zasında dişarı fırladı. Y eniçe· 
riler, sipahiler, azaplar da 

----~ . ..t.-1--..t... Jllar_dı 

YAZAN: ** 
Manıara korkunçtu ve Jnfi· 

ilk ıealeri mUtezayit bir kuv
vetle teakUp ediyordu. Sema· 
ya doğru kızıl bir dil gibi 
fırl&yan alevler ; facianın be· 
ıiğini, yangının yer~ni göste
riyordu. Artık Gedık de, aı· 
kerler de anlamışlardı: Mi nan 
kaleıl ateşler içinde eriyordu. 

GUl Hatunun kocası, yıldız
lara doğru uıanan kı:ztl du-

l ı gördOkten, kalelerin manar 
duvarların yıkılmasından :t w gllrUltUlerl dinledikten 

oga: vakit geçirmedi, gür 

Kadmlar ıakaya taham
mül edemezler. 

Hiçbir 1kadın, kendisini 
metheden aeıln çirkinliğini 
1rlSremez. 

* Aile kavgaJannın çoğu, 
bir damla mesele1idir. Kap 
taşacak hale gelmedikçe, 
damla kavgayı doğuramaz. 

meselesidir . Sabah erken 
kalkmalı, açık havada idman 

yapmalı, neşeli insanlar arasınd 
vakit geçirmeli, heyecana dilf
mekten içtinap etmelidir. Bir 
mllddet için kendinizi fazla 
yormaısanız daha Jyl olur. ,.. 

lzmirde Nevin Hanıma: 
Y aşayışınızda tasarruf yap

mak IAz1msa, bunu mUteka· 
bilen yapmak lbımdır. Ko
canızın kazancı azalmışsa, 

bundan dolayı kendisini bazı 
mahrumiyetlere mahkum et 
mişse, siz de bazı mahrumi
yetleri göze almalısınız. Ka"n 
koca karşı karşıya oturup 
nerelerde tasarruf yapabil&1 
ceğinizi beraber kararlaştır• 
malısınız. 

.... 
Büyükadada .İrfan Beye: 
Kızınızı erkek arkadaşlarile 

görü~m ekten menetmeyiniz 
Ovakit bunu sizden gizli yap
mıya çalı!Jır. Bilakis arkadaş
lanna size haber vermesini V( 

her meselede sizinle veya an .. 
nesi1e isti~are etmesini temiıı 
ediniz. Kızınızı kontrol içiıı 
en salim yol budur. 

Hanımte_qze 
=-=-z:< 
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Pir Ahmet Beyi ıağ getirene gibi tat kollarını sımsıkı ka· y~ğmadan batka birıey de· 
bin altm var r pıyao meşhur kale, timdi fildi. Halbuki onlara yol 

Ve kendisi de çadıra dön- yarbk bir kilim gibi delik ıçan mübarek zelzeleyi Gnl 
meden neferlerile beraber detiktl. Kuleler yıldmm yemit Hatunun yarattığından tUphe 
aarp dalı brmanmıya. ~oy?I· birer çıoar i'İbi ıiyah bir •ıh- yoktu. Acaba o ; kiminle 
muttu. BJr dal keçııı i'ıbl ıap haykırıyordu, göiüılerln- \Dlaımışb, ne gibi valtlerde 
taştan taıa, çalıdan çalıya don husran ımyordu. Duvar• ,. taahhütlerde bulunmuıtu? 
atılıyor, ileriliyor ye dudakla• lar, mel yumruğuna uğrayan Her hangi bir yağmanın 

DIAh aetJer i'lbi yara içinde idi. rukuuna mani olacağını va-
rında daimi bir m 0

• d d t • i k • · Aizıoda hançer ve elin • • mıı se a sını yaptırmak 
taşıyordu. b kılıç, son maniayı da atlayan ı:afı miydi? Fakat bu cibctı' 

- Bizim QtiJUn iti, izim G k 
GUlUn i•i. Kaleye kundak edik Ahmet, ayağa aJkar aasıl anlamalı, kimden anla-

y kalkmaz mmldand1.. malı ve bahusus askerin ga-
ıokan odur 1 - Kale almıyoruz, yangın leyanını naııl dindirmeli idi? 

Elden Ele! yeri ele geçiriyoruz. Bereket Gedik Ahmet, bu mUIAha-
Çevlk ve oyna~ yenfçe~i- versin ki bedava. uyı zihninden geçirirken 

)erden hiçbiri Gedık Ahmcdın Sonra etrafma bakındı, ukerin yıkık duvarlar önlln· 
önUne geçemedi. O ; turna kaşlannı çattı. ÇUnkn mUı· de durakladığım gardU. Y ıığ-
ıilrülerine kılavuzluk eden ya• kUl bir vaziyet tahaddüı cnya koşan Yeniçerilerin di-
nılmaz ve yorulmaz başbuğ- etmişti: Askerler, bir infilik l~dlklerine kavu,acakları bi.r 
)ar gibi daima önde sUziildU neticesinde ellerine geçmesino ıırada tereddüde düşmeleri 
ye yine birinci olarak kale rağmen kaleye hUcum etmek ayaklarına hfrşey dolaşmış 
duvarlarının dibine geldi. iki Uzere bulunuyorlardı. Bu hQ- Jıibl top top, küme kilme . 1-·- --'--·-- -..laü_.-"ıkaıınırıA.L-bl!LJLc:Lll 

rica edilir. 

Ahmet, bu garabetin uyan 
dardığı hayretle başını k~ 
dırdı ve yıkık bir kalen 
llstlin~ çıkan bir adamın K 
raman baymğını, ayna k~l 
nin dibinde duran başka b 
adamında Türk sancağını 

makta olduklaruıı gördü. Ask 
itte bu manzaraya bakıyordu. 

Gedik Ahmet, fırsatı kaçar 
madı, heybetli sesile gürled 
-Durmayın kurtlarını, atıb 

Şu kuledeki uğursuzu yakalayı 
Koca bir fırkaya karşı t 

baı.na meydan okur görüne 
elindeki bayrakla galiple • 
gayzını kamçıhyan adam, 
Ahmet B. idi. O; yıkık b

0 

kulenin üstünde, saltanatını 
hUkumethıin ve ailesinin öl 
münü seyrediyordu. Bu ci 
den mühip, milheyyiç ve ha 
retengiz bir temaıa idi. 

aaı yar) 
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Kadı Efendiyi İmtihan Etmek Sı
rası Şimdi Bana Gelmişti. 

YAZAN : M. KAZIM 

Komünist idaresiJıde Türkistanda şura heyeti 

-88-
Kadı Ef. evini temizletmit 

ve ( Hive ) nin neslen en bn
ytik hazretlerinden ( pirlerin
den ) olan Celil İşanı çağır· 
tarak yere serdittiği postun 
lzerine karşılıklı oturmuş, beni 
bekliyordu. İçeri girdiğim za
man her ikisi de ayağa kal
karak beni kucakladılar. 

Postun etrafında saraydan 
etirtilmiı sandalyeler vard.. 
ana ve arkadaşlanma san-

dalyelerde yer gösterdiler . 
Hal ve habr soruldu. Der
ken kapı açılarak içeriye bir 
hademe girdi. Elinde mendi-
le sanlmıı bir ekmek vardı. 
Ônlime koydu • Mendili aça
rak ekmeği çıkardım • Bir 
kenanndan kopararak yiik
tek sesle bir besmele çek
"tikten sonra ağzıma attım • 
içimden de: 

- Bu adamlar Türk zabiti 
oldufumu el'an anlamadılarsa 
Jazık, diyordum ve niyet edi
yordum: 

- Hele sırası gelsin de bir 
anlatayım, onlar da görsünler! 

Beklediğim sıra çabuk gel
-el. Bahis açılmaşb. Kadı Ef. 
ye hitaben: 

- Burası asıl Türk ocağı, 
Tlrk yatatıdır, çok yerlerde 

olqbm, fakat hiç kimse ba
na beamelei ıerifenin türkçe
.tııi aaylemedi. Lütfen siz 
llyleyiniz, dedim. Kadı efen
di dlşfuıdil, taşındı. [Biz ez

erdea söylemeyiz, kitaptan 
okuruz, dedi. 

Olabilir ya, Kadı efendi 
larfiyen tercftmeyi tercih ede
bilirdi. Fakat Kuranıkerimin 
laeyeti umumiyesi hakkmda 
malümat sahibi olması lhımdı, 
•ar ettim: 

-Fatiha suresinde "en'amte 
eyhllm,, Ayetinde cenabı 
akkın büyflk nimetine mazhar 

olnlardan1 bahis buyurulmak
tadır. Bunlar acaba kimlerdir 
ki onlann gittikleri yoldan 

"tmemiz emrolunmaktadır. 
Acaba Kuranıkerimde bu 
lyeti tefsir ve teyit edea 
aşka bir ayeti kerime var 

mıdır? 
Kadi Efendi yine dtlşilnce

e daldı, sonra yakında otu-
ran CeW lşana sordu: 

- Siz ne dersiniz lpnım; 
o da: 
- Benim hafızamda yok, 
Yabam ••rince Kadı Elendir 

- Ben de hatırlamıyorum, 
dedi. Mübahase genişliyordu, 
ilçüncil bir sual daha sordum: 

- A vrupada.. Darven adı~ 
nı taşıyan bir adam çıktı. 
Ortaya bir nazariye attı. in
sanlar maymundan azmadır. 

dedi. 
Acaba bu adamın nazariye

sını cerhedecek bir Ayet 
Kuramkerimde mevcut mudur? 
Hakikaten dünyaya gelen ilk 
insan Adem babamız mıdır? 

Kadı Efendi yine düıiinceye 
daldı, Nihayet Kuranıkerim
den Ayet çıkarmayı ıöyle bir 
kenara bırakarak: 

- Eğer insanların babaaı 
maymun olsaydı, kedinin an· 
nesinin de kaplan olduğunu 

kabul etmek llnmgelirdl, 
yekdiğerine o derece müıa
bihtirler, cevabını verdi. 

lsrar ettim : 
- Peki Kuranıkerim ne 

diyor? 
- Hatırlıyamıyorum. 
Rollerin sırası değişmişti. 

Kadı Efendi beni değil, ben 
onu imtihan ediyordum. Fa
kat davrandı, buklbıdU soh
betin şerefine sorduğum 
sualleri izah etmemi istedi: 

- Bunlar bende ebedi bir 
hatıra olarak kalacaktır, dedi. 

Başladım: 

1 - Bağışlayıcı, esirgeyici 
T anrınm adile .. 

2 - Allahın ln1am ettiği 
kimseler, peygamberler, sıd
dıklar, şehitler, salihlerdir. 
Mealindeki ayetleri okudum. 
Türkçeye tercüme ettim. 

Üçüncü olarak ta izaha bir 
sual ile başladım: 

- Kadı Efendi Hazretleri, 
dedim, gaybı Allahtan bqka 
kimse bilir mi ? 

- Hayır, dedJ. 
- Öyle ise nasıl olur da 

Allah meleklere "Ben yer 
yftzünde halifemi yaratacağım,, 
dediği zaman melekler ağız-

larını açarak: "Sen orada fe
sat işliyecek ve kan dökecek 
kimseyi mi yaratacaksın, biz 
eenin adını anar ve aeni 
kutlulam?., gibi bir alirtl 
itirazlarda bulunmuılardır. 
Eğer melekler evvelce Ademi 
garselerdl ve onun kan d6-
k6cii, fesat çıkana bir mab
lak olduğunu bllmeaelerdl 
b6yle itirazlarda bulunmak 
hadleriae mi diqmÜflii, çnnka 
dllllyada gaybi Allabtan bq-

Büyük Bir F elikete Mi Gidiyoruz? Resminizi Bize Gönderiniz, 

Bu Mahsul Bolluğunun 1 Size Tabiatinizi Sögl;llelim •.. 
Sonu Ne Olacak? ı--- ----

) 

(Bat tarafı 1 inci aayfada) 
" Faydalı bir felaket ... Vu

kua gelen bir zelzele netice
cesinde Malezya kauçuk çift
liklerinin büyük bir kısmının 
ortadan kaybolduğunu karile
rimize haber vermekle mem
nun oluyoruz. ,, 

" Dün.. filAn hükümetin 
ziraat nazırı bu sene mah· 
sulünün son elli sene mahsu
lünden daha az olacağım 
bildirmittir .. .• ., 

Gibi haberler mi göreceğiz? 
Bence bu tezatlar bir par

ça düşünmeyi icap ettirir. Bir 
defa, beşeriyetin, umumi he· 
yetile fazla istihsal yaptığı 

sabit olmuş değildir. 

Eğer kUre üzerindeki insan
lar çok iyi giyinmiş, çok iyi 
beslenmiı ve çok iyi eğlenmiş 
olsalardı, bu, doğru olabilirdi. 
Fakat bu, böyle midir? Bilakis, 
bütün kıt' alarda ve bilhassa 
Asyada sefalet mıntakaları 
mevcut değil midir? 

Bazı yerlerde buğday, çav
dar, hayvan bolluğu var. 

Diğer yerlerde milyonlarca 
insan karın doyuracak kadar 
yiyemiyorlar. Öyle ise ne 
oluyor? 

Bu felaketin sebepleri mü· 
teaddittir. Buğday gibi bazı 

mahsuller için belki fazla 
istihsal vardır. Kanada, Ame
rika çiftçileri birkaç senelik 
refahın verdiği cesaretlc!ı ekima 
sahalarını iki, Uç misline 
çıkarmışlardır. 

Kendi iaşelerini temin eden 
hayvan yetiştirici knçnk çift
likçilikten vazgeçmişlerdir. 

" Gaye, hayal, buğdaydı. 
Domuzsuz;, tavuksuz hatta tek 
bir ineksiz çiftlik nadir birJey 
değildir. Buğday imparator
luğu konserve eti ve isterili· 
ze edilmiş sütle yaşadı.,, 

Fakat şimdi buğday satılR
mayınca bu imparatorluk aç-
lıktan ölüyor. 

Diğer mahsllller için fazla 
istihsalden ziyade tstihllk te• 
nakusu ile lth:ı.m etmek daha 
doğru olur. 

Şimdi tekrar pamuğumuza 
avdet edelim; 

Sıkınb veren bu mahsul, 
harpten evvelki miktardan iki, 
üç misli fazla mıdır? Hayır. 

i Ancak bir parça fazladır. 
, Buna mukabil ar.zın aekenesi, 

senede yftzde bir nisbetinde 
artıyor. Bu suretle, her sene 

ka kimse bilmez. ,, 
Verdiğim bu cevap Kadı 

Ef. yi çok memnun etmişti. 

Derhal harpten evvel gördll
ğftmüz mavi klğıtlara sanlı 
tekerlerden bir kelle getir
terek lSnilmde kırdırttı ve 
ipek bir mendile sardırarak 
bana ikram etti, derhal Ce
lil lşan da aym suretle bir 
kelle şekeri ipek mendile 
sardırtarak önüme koydu • 
Ben bu ikramın manasını 
anlıyamamıtbm, bilihare öğ .. 
rendim ki, Hivede verilen 
manen en bOyGk hediye bu 
ımış .• Her ne ise Kadı
nın evinden çıkbm. Bir ha
deme bu şeker mendillerini 
yakalayarak 6nllmden gitmiye 
başladı. 

(Mabadı yarıD) 

(12 - 15) milyonluk yeni mil•· 
tehlik hiaıl oluyor, demektir. 
Fakat bu sekene ihtiyaç değil, 

kredi fıkdanı olan memleket• 
lerde fazlalaşıyor. F enahk 
eşyanın çokluğunda detfl, 
satınalma kabiliyetinin teYd 
tarzında görülüyor. 

• " Mösyö Maks Hetmana 
göre Almanya pek az istihsal 
eden bir memlekettir. Bu 
istifadenin bGyUk bir ctıı'tl 
yeni istihsal vasıtalan vücuda 
getirmiye sarfediliyor, yani 
hareketsiz kalıyor. ,, 

Bu bata yalnız Almanyada 
değil Amerikada da irtikAp 
edilmiıtir. Bizim bugünkll 
felaketlerimizin bir kısmından 
Amerika mes'uldür. Nitekim 
Bal şehrinde toplanan mille· 
hassıslar da bunu böyle söy· 
lediler: 

" Umumi satınalma kabiliye
tini fazlalaştll'mak için kredi
leri daha iyi tevzi etmek 
lazımdır. ,, 

Bu, gllzel bir aazdOr. Fakat 
biraz tafsilita muhtaçtır. 

BugGnkO buhranın devası 
yok mudur 7 Ben bu fıkirde 
değilim. iktisadi bayat kaza
larını feliket haline kalbet· 
mekten sakınmak lhımdır. 

imanlar nekadar az makul 
olurlarsa olsunlar, ihtiyacın 
tuyila albnda, zeklmn daha 
ene! ilham etmesi m8mk8n 
olan tedbirleri ergeç bulup 
alacaklardır. 

Çok pamuk, çok buğday 
mı var? 

Bu pamuk ve ba butday 
çiftçiye malolduğu fiattan 
dah"l aşağıya iDi ıabhyor? 
Emin olunuz ki gelecek sene 
· yahut iki veya Uç aeneye 
kadar) çiftçi daha az mahıul 
elde edecektir. ÇUnkli insan 
biraz geç ders alır. 

Birglln gelecek, istihsal ih
tiyacın albna düşecek ve tek
rar fiat ydkselmesi etrafında 
ant bir panik hbıl ol11caktır. 

Bu, iş Aleminin hemen, he
men muntazam fasılalarla oy
nadığı ve her defa91nda safha 
ve neticesini unuttuğu kadim 
ve buhranla fasit daire ko-
medyasıdır. . 

Bedbin şöyle cevap vere· 
cek: "Bütün bu sözler harp
ten evvel doğru idi, fakat 
bugünkü buhran hiçbirine 
benzemez. Bugün biz itba 
haline geldik. Çok mükem· 
mel vasıtaların ihtiyaçlarımız· 
dan fazla yaptığı bu istihsali, 
insanlık istihlAk edemez. " 

Bu bedbinlik bana nikbin
lik veriyor. Bugiln biz haki
katen ihtiyacımız olan teY
leri kolaylıkla istihsal ede
biliyorsak, bu, insanların ça· 
lışmıya daha az mecbur ol
duklarını ispat eder ve gün
den güne istirahat 1aatleri-
miz çoğalacaktır. Bu, baddi
zatinde bir felaket değildir. -

Fakat ben bu buhranın 
evvelkilerden çok farklı ol
duğuna emin değilim. On 
dokuzuncu anr metinlerini 
okuduğum vakit g6rüyorum 
ki, her buhran esnasında bir· 
takım peygamberler çıkıyor
lar ve insan cemiyetleriniıı 

, 
1 

"' H. Naili beg: Sakin Ye 
, çekingendir. 

!"f Kendini i6ste
ricl hareketle
ri, şarlatanlıtı 
beceremez. Bir 

.!:. ~ ~:~,::t:r: 
~ 1 yade muayyen j 

· Bir Kuil
mlz: Uysaldır. 
Menfaat le ri nl 
yalnıı nefsine 

huretmeı. Ba

un lnatçt olur. 
Kederlerini ıts· 

llyemeı, olduiu 

J gibi glbilnmiye 

mntemayildir. .. 
Klrkor Ef "'ndi: Mağrurdur. 

Kendini beye
nir, hovardalı

ğa ve eglence· 
yi sever. Medih 
•• takdirdea 
fazla hoılarur. 
Teşvika kapı
lır. Kaçtık ıey

leri izzeti ne
fis meseleli · bir yazife ile 1 I · · J meşgul olmak- yapar. 

ta daha ziyade /1 

1 . · muvaffak olur. Melı.met C.-

Jfo r:~ ldl beg: Sokul-
Onnlk Efen- .., gan ve uysal 

tli: Çalttkan ' -· değildir. Tet-
ve ahlgandır. vlka kapılmaz. 
Kararlannı aık herıeyi kolay 
:ıık tebdil eder. · kolay beyeıımez. 
Mettfaatlerindeı Kusurları daha 
feda'rirhk ya•: R: çabuk g6rtır. 
pamaz. fsrafta~ j Fiil ve hareket-
mU ç t • n ip ve.. ' lerini beyenir. 

tuarruf a mü-- 6 Bir hanım kariimiz: 
!-t-mayildir. - Fotofrafnua clerdlll ama etalyor· 

Mesat 
;.c Konuşmakta1ap tecea&Dsten 

beg ~ His ·ıe hayal hazeder. Her19yi anlamak me-
mevzularile faz- rakıncladır. Bqkalannba iracle

W!f la meşgul olur. lerine uysallık glaterir. Sile 
ı Kadın ve izze- ve zerafete iptllüı vardar. E,. 

yasından, elbiaelerUıden he•e--
ti nefis mesai- aini çabuk abr. 
Unde kıskanç· * 
Lk gösterir. 121 R. Alaaddin beg: 
Şahaa hakkın- C Fotoirafuua clerdni istemiyor ) 

Faal •e işgtızardır. Kara,.. 
da reva görü- larında acnldUr. Muhite kolay-
len fena mua- lıkla uyar, çabuk ahbap bulur. 
.. ,,.ıdcri unut- LAUbaliliğe mütemayildir. Şa .. 

kayı, alayı çok sever. 
~·--=··-==-==-o_,._-==-=====----_,.--=---= 

ıon uefese }'<'' .. ı .• brıni !Jaber ı 
veriyorlar. Amerikah j. f. A
dam' diyor ki: "18:J7 de pa
muk birdenbire yirmi çentten 
on çente düştO. 1851 ,;e aha
li Nevyork sokaklarında ge
zerek haykmyorlardı: •ya 
ekmek, ya ölllml,, ... 1873 te 
A merikada elli bin iflas vu
kua geldi, dökme demirleri 
hiçbir fiata satmak kabil 
değildi ve memleketin bütün 
imalathanelerini kapamak icap 
etti." 

Bütün bu buhranlar üç beş 
sene de ·ıam etti, sonra terazi-

nin kefesi aksi tarafa ağır 
bastı. 

Bundan yüz sene ~nel de 
lngiltere müthiş bir buhran 
geçiriyordu. O zaman büyük 
muharrir Macolay teselli verici 
bir makale yazdı: " Eğer 
kehanetim doğru çıkıır3a, 
diyordu, 1930 sent!sinde bu· 
günkünden daha iyi giyinmiş, 
daha iyi besli, daha iyi evler
de oturan elli milyon insan 
bu adalan dolduracaktır ve 
bugün, yani 1830 ,ja bize 
pekçok görünen borçLınmız, 
l 930 daki tor~-ılanmıza gülünç 
görünecektir.,, 

- lngilterenin bugün geçirdiği 
müşküllta rağmen, mubar!
beye rağmen, işsizliğe rağmen, 
İngiliz muharririnin yilz sene 
evvel dedikleri çıkb. " fyi 
kötü herşey yolwıa ıirer." 

Deniz Yanşlarına Davet 
11 eylôl 931 cuma gllnl 

Beykozda Denizcilik heyetinia 
senelik proğramı veçhile ktl
rek yarıtlarından baıka mo
törbot, outboard ve yelken 
yarışları yapılacaktır. Bunlar- . 
da birinci gelenlere kıymetli 
kupalar ve mükafatlar verile
cektir. Bütiin sporcular •• 
yelken, motörbot sahipleri 
bu müsabakalara iştirake da
vet edilmektedir. 

itlafı Far Meselesi 
Sahil Sıhhiye idaresinden r 
Milli ve ecnebi bilumum 

gemilerin itlifı far phadetna
meleri müddetinin alb aya 
iblağ edilerek fare itlAfı 
ameliyesinin bu müddet zar
fında yapdmq olduğunu g&
teren şahadetnameler muteber 
addedilecektir. 

-·~···· ··········· ....................... ..,....~.-

1 Tiyatro Ve Sinemalar 1 
ALKAZAR - Ruhum annem. 
ALEMDAR - Monte Krflto 
EK L ER - Sellkr remlll, nlle ... 

Jl9111den feryat 
ELHAllJlA - Fırtına 
ETU VA L - 8üyllk ihtiru 
GLORYA - SevgUtnln zevki 
KEMAL B. - MHlet ._ bakfr dal 
PE.RAH - Multt•ttlt-ıUter 

ŞIK - Nllhw• ıremlM •• l.t&kW 
kahramanı 

Takltm - Varyete 
Çifti kpartn - Sas 
Knı lru\eel parla - Dıu11ttall• 
0.ı.w.r Hile - K~lı lledealyet 
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Hamidi Öldürecek Miyiz? 
Bahar reıdL Şehirlerden k8ylere, eayllyelere çıkılacaktır. Kiraya nrllecels nlalıl, 

dalrenls, odalamus ••re• ••yahut klralehıcak OY1 daire ve oda t.tıyonaıııı: Aruaak ft 

ıormakla •aklt reçlrmeylnls. (25) kurut1• else ba iti yapablllrlz. (16) kellaıellk bir Ub 
klfldlr. Her kelime fazla11 için bir kuruş lllveedlnll. 

DOKTORLAR SATILIK VE KIRALIK MOTENEVVI 
---------NAKLEDEN: ZIYA ŞAKIR---- 75 --·---·-------J1 ı DOKTOR AHMET HAMDI SATJLIK ARS~ - Beyazıtta 

Eminbey mahallesi Dibelclicaml 
•ıraaında 5 metre eninde 40 
metre boyunda çarfıya ıayet ya
kin ve her tilrlil evufı haiz bir 
bap aua acele eatılıktır. 

Tatra bayilerinin nazarı dikkatine 

(Her lıtılclcı malr/aztl•r) 

ikinci Kısım 
27 •)'111 521 

Sel&nlk - ordu kötkl 

- Abdlllbamidi &ldürecek 
miyiz? .. 

Bana bu suali soran, (Sell· 
aik Heyeti Merkedyeai ) ne 
mensup bir ut idi. Hem de; 
akıllı uslu, ahvali Aleme ve 
alyaıete vllaf bir uL .• 

ltittiğim, yanht olmUID 
diye dik dik yUıllne bakarak 
IOrdum: 

- Anlayamadım ? 
- Yani, ah•al biru daha 

lrarıtaraa AbdUlhamidi aldB
recekmifiz, 6yle mi ?. 

Eh .. Arbk bu açık 86zler• 
kar,ı bir daha ( anlıyamadım.) 
Demek, dotrusu ahmaklık 
olurdu. Ancak, anlaplması 
llzımgelen bir nokta vardı. 
Bunu ıormak lizımieliyordu. 

- Ne mllnasebet, dedim. 
Abd&Hbamidi ne diye öldll
recekmiısiniz 1 
Kartımdaki ut, biraz bo

aulur ıibi oldu. Söylediti .a.. 
IGn ağarlıtuu ve m•'ullyeti
Dİ lzerindea atmak iatiyor 
ıibi omuzlanm ailkerek ce
Yap verdi: 

- Ne bileyim ben . Ôyle 
birıey kulağıma çalındı. Hat· 
ta, rivayete nazaran lıtanbul
dao bu gizli emri de siz ıe
tirnıipiniz • 

- Buda ili... Bu rivayet 
1a ... ?. 

- isim alylemekte mazu
rum. Fakat emin ol ki, en 
)'llkıek rütbeli (sahibi aalAhi
)'et) bir ukerden duydum . 

Dedi. Ve bunu dedikten 
IOllra da ıöyle bir silkinir gibi 
oldu. Adeta mnnfail bir tavır 

takınarak tU ıerzlnif te de bu
lundu: 

- Tuhaf tey... Ben yaban· 
ta mıyım kuzum. Bunu, ben
den aakbyacafınw hiç lmit 
•tınezdim. 

Mesele, ptikçe gariplqi-
'ordu. 

- Canım biç olmazsa biraz 
ltabat veriniz de, ben de bil
diğim kadar ıizi tenvir ede-

>'im. 
Dedim. O, çok ıey bilip te 

16ylemek iıtemiyenlere mah· 
IQa bir tavır il~ kendini ka· 
larak t 

- izahata hacet var mı? .. 
~ ay evvel latanbula gitti
lllı. Ordu köşkü ile bOtiln 
laalbıaaebatınızı kestiniz. Şimdi 
de •n buhranlı bir zamanda 
t,ıc,., aYdet ettiniz. Dibi 
htdetinizi haber verirlerken, 
'- havadisi de kulağıma fı

tddadılar. 
Artık itin hakikatini tama· 

.._,? anlamııhm. Buna, gayet 
~ bir cevap verdim. Yani, 
L~~ak bir kabkahL.. Ve bu 
~abayı mllteakıp dedim ki; 
~ Azizim!.. Ben Bursaya 
~lara gitmiştim. Orada 
btr aldım. Birinci aımftan 
,, e (zatnnee) geçirdim. iki 
~ IGınle pençeleftim. Tam 
l.ettı ~y da Yllcudllmden kay· 
~ kuneti tellfl lle 

Zührevi Ye dahllt haetalıklar. 

Hane: Beyotlu. Tarla batı caddeal 
No. t4S. Mu•yenehane: G•lata 

ToPtul•r caddeıi. No. 164. --18 

PARJs TIP F AKOL TESINDEN Meau• 

Cilt ... Zlhrewf heetalal&lar •lltehaM .. • 

Dr. BAHA TTIN ŞEVKi 

Adrea: Akfamda Ekrem Bey -1 

-------------------------EV ARIYORUM 
Beyazıt ile Ayaaofya clYann-

latenildiği tekilde paket 
yapılmak şartile gazete al
mak istiyen tqra bayileri 
İstanbulda Ankara cadde
sinde Feyzi Ahmet hanında 
lzmir gazete bayii T evlik Ef. ye 
mUracaat etsin . 

600.000 
Kabul ıaatJerl ubah .elclıden 

alrı•m yediye kadar Babıill 

Meserret otell kar4ıaında No. 13S 
blrlaci kat. -109 

da lcigir ye nezaretli olmak 
şartile Oç dBrt odalı bir eY Kişiyi imana Getirdik 
arıyorum. AdrH: Son Poatada _ t 
Ane Hanım. -1 
----------- MiS FABRiKASI MÜSTAHZERATI 

SATILIK ÇiFTLiK Kolonya, lavanta, .... ., dit maft89t --------- ---
rapı• krem, pudra, aabım " blryar EMRAZI Z0HREVIYE tedui

hane•i - Dolc tor Arletidi Bey ı 

Emla8al Hbık Karak•t Ha" 

No. 1 -4 

UCUZ NÜMUNE ÇIFTLl~I - tladlr. MI• mllatahuratını bir defa 
tecrllbe edenler daima ve dalma ondm 

Kanhca k3rfezlnden KaYacık aynlmadar. Her rerde bahaau. 

l,Jcotlre ö11lerl11• ıelerelc lradaJıı t.cavüz 
ttden Karadağ •ık.erleri 

Biraz kendime gelir gelmez )aran müşevviki diye birçok 

(ıit!..) Dediler. Ben de kalk- kimseleri te•ldf ediyorlarmlf. 
tam, geldim... Abdülhamit Korkarım bu giditle, hudut-
hakkmda getirdiğim gizli em- Jardan saldımnya haı.ırlanan 
re &elince: Bunu ilk defa .tz- dOtmanları bırakıp biribiri· 
den işitiyorum. lnıallah, yi- mizle çarpışacağı7.. 

OPERA TÔR DOl'.TOR Sii 
REYYA KADRi - Cerrahi haı· 
tahkları yeni uaul •e elelctrllcl .. 
tedayl eder. Beyotlu latlklll c-ad 
deai Parmakkapı Tramny latH
yoau Roma ateli yanında Tevfik 

Bey apartımanı muayene 14:: 
ne en son defa da sizden duy· 1 Burada da birçok dediko-
muf olurum. Allaha ısmarla- dular başladı. Milletin hükO· .,.,11. Tıp FakDltut11•11 encHye " 

slhtr•IJ• ............ 

dık... .ıt mete, büküınetin millete iti- Dr. A. LE B 1 p SEL l M 
Dedim amma, bu bende madı yok. Böyle buhranlı bir 

Slrlıeet - Orhmnlye ea41. No: 2' 
bir ukte bırakb. Meşhur kc- zamanda, buraya geldiğime C'••llfl•• • ...-. h• ıra. ub•h••• 
limdır; (alet olmıyan yercRD okadar pişmanım ki... ....... &&adar -a 

fCMeal tariklle Kurbahdere ka111-

11ndakl dltçlnin batı elll dönüm 
araziyi k8tkll bahçıvan odaları, 

ahuı, laaYUH dol•bı Ye 500 mey
Ya ataçlannı haYI mahal aatıhk-

hr. Talipler Catalotlunda dit 

tabibi Mehmet Rıfat Beye mGra
caat edeblllrler. -S 

KiRALIK MADAZA 
KiRALIK llA~ - Aama 

altında •e .. ar 69 numaralı 
Y aldı• ban bOytlk depoaa ile 
lteraber kirahkbr. Taliplerin lat 
lcabnda Ruhi Beye •lraeaatlerl. 

-5 
duman çıkmaz) derler. Duman 21 F.ytoı sn · -----:--::-------
. Bilmem ki hangisine inan. GÖZ n GÖZLÜK mütebaHııı MEKTEPLER 

ıörünllyor. Fakat, ateş nere- mah? Bir taraftan, hükômetia l"ıp falrülteai ıaa: hHtahklan ------------
de? Aaıl bunu aramalı. r ESi 1 fkl terviç eden baza aab1k muaYln1 doktor Fuat Ada ITAL YAN ı..S VE T CARET 

Benim aklıma iki ihtimal :ıma~:k• gazeteler, yedi devlete j 8eJ - Muayene ile f3allk utı- MEKTEBi 
geliyor. Biri, muhalifler bir meydan okuyor. Halbuki diğer br. Muayene llcretl aluunaL 

Be1ofla • Tomtom aokafı buhran ve belki de bir D-b k H ld' addeıl SO taraftan da ( Karadai ) bluua, P9 çe apı am ıye c 
isyan çıkarmak için ortaya ( Btrata ) ve ( Moykova~ ) "umarah mataza -19 1 E1lll •ala ,......._ ltlbarea cema 
1:t3.Y1• Ml- fll1ia .......... ,.. ' '" Dl~ TABiPLERi - ........ _.. ......... ...._ 
bu bahane 11e lttihatçdan cibetL:riadea hududu tecada ,; y ,.... .... , ._ u,. ..._ im ... •kek 
tevkif etmek iatiyorlar. ederek ilerilemiye batlachklan ___ __;:.._ __ __...__ZIY ___ a.ı.be .. ,.._. ....... cakbr. -2 

havadisi, resmen teeyytJt edi- -· DIŞ TABiBi CEMAL A -----------
Diğeri de, muhaliflerin yor. ( Baş kumandan vekili ) Klprüb•t• Eminini ... ikinci SÜNNETÇi 

( Büylik kabine ) sinin bazı Nlıım Pap tarafından Garı ' •~t No. 4. Sabah llokuı ltuçuktan 
icraatından tllphelenen itti- J b"ld" alcıam 1.ctıye kadar haıtalarını kOLA Y SONNET 

._ k d ordusu kumandan ığma ı ı-batçılarm aıt a ıUıların an kabul eder. -13 rilea bu haberden sonra, , 
biri veyahllt birkaçı, (Belki it ---'"'----------
Abdülbamide ıaltanah iade ( eter hal ve vaziyet ~Usa DIŞ T ABIBt M. NECA Ti -

iae) dütmaoa taarruz edılmesl 
ederler) diye böyle bir fikri için de emir verilmif. Sirkecide Silivri otell kart111nda 

il · n n... Jabı"lı'r Herbangı' Lir 26 numaraya nakletmlttir. Sabah erı ıurm""' 0 • lstanbuldan aldımm u 
lh · 1 1 lıun tU bub a· Hldıden aktam dokuza kadar 

tima 0 ursa 0 
' - mektuba nazaran ( Kumanda 

ranlı ~amanda b6yle bir işe butalarına kabul eder. -6 
Heyeti Aliyesi ) tamamen 

kalkqmak ve hatta b6yle bir ayrı ayrı fikirlerde imiı. 
pyia çıkarmak, dotrusu çok Bir kısmı, dQfmanlara karf' 
çirldn blrıey... müdafaa; diğer kısmı da taarruz 

Garip değil mi? Mımafi, fikrinde imiş. Hariciye Nazırı, 

DIŞ T ABIBI MiHRAN 
KASAPY AN - Avrapaya llotru 
yapmıt olduj'a aeyabatten a•detle 
Babçekapı 2S numarab muaye
nebanealnde eıldıi ribl baıtala
ranı kabul etmektedir. --6 

A•ellyul lçla mqbur Halepll 

ıade doktor Talip Beye bet ıOn 

nnlclea baber •erllmeli. Sirkeci 

Nemllzade hant. Telefoa 
bul 1486 

TERZiLER 

ıatan

-19 

IJıun vadeli, mutedil ıeran 
lle ea maşkllpesentleri memnue 
edecek tekilde modaya 16re 
elbise yapıLr. Babıali No. 35 
Yusuf Ziya. -6 benim içime de bir korku ahvali siyasiye, ve Maliye Nazın 

geldi. Acaba kop k0ta bir da ahvali maliyeden dolayı -
facıamn phidi olmıya mı ber ne pabuına olursa olaun • 
geldim? * ltalyanlarla derhal sulh akte-

Hakitaten buradan aynlalı dilmesini teklif etmit ve bu-
altı aydan fazla olmUfhl. da tabb karara alanmış. (Şark 

Meclisteki Müzakerenin Zabıt-
1 arını Aynen Yazıyoruz. 

Bugiln köıke avcfet ettiiim Ordusu) Kumandana Ab,iullah 
zaman, herteyl ye herkesi Paıa; bu iti kıvıramıyacatnı 

Y
erli yerinde buldum. yalnız anladığı için, Mahmut Şev et 

b d Pataya; ( Orduyu iki senedir 
ta fark ile ki; enelce ura 8 nuıl yetiştirdinizse, timdi ele 
sakin olanlarda derin bir 81- • ) 
ktln Ye tevekktll vardı. bizzat siz kumanda edinıı 

Şimdi, hariçte mObaJatalı demiş •e istifa etmek iıte-
aksi sedalar huni• getiren mif. Ve daha bir alay, (mıt)··· 
hAdiselerden blqeyler 1emüt- (Ark •• nr) 

ler ribi gizli bir endiıe Ye f ON BiRiNCi "'! 

helecan var. Ôyle hissettim 
ki hepsi de, manuını bilme- PATRON KUPONU 
dikleri, ve eababıbmı tahlil 
edemedikleri bir heyecan 
içinde yaşıyorlar. Bakalım, Gaaeıemlsde on bet rlnd• bir 

• l deveran ne IUl'et g&.,. •erm•kt• oldutumu• PatroH 
ayıne beclaH aJ•ak lati7enaım, H 
terecek 1. • • •-'Al 521 lınıpeau k•lp uklaJIDd .. 1S 

7- lnapo."' toplaytnıs. Patroalanmar 
Herh.lde çok mllhim veka- .... pek menuuıa elacaUDIL 

• .ı.. M allah, Patronlar ... redlldlkl•rl l'a ... 
JÜD arifesinde,... aı ·- itibar .. letenbul karllerlmlı 
bnunk kabine kendini 16ıter- bir hafta, tqra karileri••• .. 

, .. dı A 24 Oncll rtla ıçtad• lnıpealanaı pd.,.. 
mlye hafla • yan melidirler. B• mlddot ıeçtlkt•• 
paurleaİ gtınD Babıali &ılinde l'Dnra kuponlar kabul ocldm•s. 

aOmayif yapan DarOlftınunl1t- ~ '-----------' 

No. 13 

( Bqtarafa J lacl Nyf ada ) 
idare olunan 1 yerlerde, rel8-
kirda bulunan fırkaya ve reia
klrda bulunanlara atak yapar, 
hllcum eder ve onları yıkmak, 
onlan devirmek, onlann yerine 
ıeçmek için çabpr. Bu demok
ratik idarelerde aerbeat mat· 
buatm hllktım ıllrdllğtı yer
lerde, en muhterem •e en iyi 
bir ılllbtır. Fakat aize ıora· 
nm, atak edilen fırka hangi 
fırkadır? Ataiı yapanlar kim· 
lerdir? Fransada aoıyal, de· 
mokrat muhafazakln yıkmak 
için atak yapar. Muvaffak ol· 
duğu gOn Millet Mecliıinln 
knraOlerinin yerinde bet •a· 
tandaıın yerini diğer beş va· 
tandq ltıal eder. Bu memle
ketin idari laaicamı, memle
ketin dabiU ve harid asaylfl 
•e ıellmeti aarsdmadan, hiç 
birşey hiuedilemedeu idare 
devam eder gider. Yalım 
bir farkla, o da memleketin 
ikbaadiyatmcla fertcilik de• .. 

ecliyona onun yerine de.
letçlllk gelir. Başka tekil
de ve fakat ferilerde bir ta
laanlll hlaıl olur. Halbuki 
ılze ıorarım; Volkan reiskir
da bulunan f1rkaya hikum 
ederken onun yerine hangi 
fırkayı geçirecekti? BugOn 
muhalif matbut denen matbu
at bu fırkayı yıkmaya çalışı
yor. Yerine hangi fırkayı ika
me edecektir ? Bugtın hilcum 
edilen fırka demindenberi 
izah ettiğ_im gibi altı asırlık 
Osmanlı imparatorluğunun bu 
memlekette bıraktığı elemleri 
ııtıraplan, mahrumiyetleri, fe
laketleri kendine maletmiş, bin
bir cldale kar1ımıt cihan huku
kuna galebe çalmıt ve niha
yet bir TOrkiye COmburiyeti 
meydana getirmlt Mildafaal 
Hukuk namından aonra C&m
huriyet Halk Fırkua namım 
alımt. prensiplere ve f8YBDI 
dikkat fikirlere, bu memleket
te Oımanlr lmparatorlutunun 

ŞAYANI HAYRET BlR ht
TIRA - Bundan böyle kapıya 
açmak aahmetinden kaıtulacak
aımz. Ufak Ye ucua bir tertibat 
ıayealnde her kaçınca katta olur
aanıa, dlltmeye baeınca kapı 
kendilij'inden açıJacakbr. Puıaltl 
polla karakolu kal'fmnda No. 16 
Avadl• - 12 

2 ÇOCUK iSTiYORUZ -
Ayak lflerinde latihclam edilmek 
here 14 •e 16 yatlarında Od 
erkek çocuta lhtiy~ yardir. 1.
tlyenlerln Slrkecide S..na..,1• 
hanında RadyoHa fabrikuına ml
racaatlan. -S 

iHTiRA BERATI 
ihtira, IMrat •eya hatlyaunasa 

pllnlarınızı •e modellerlnlıi $1-
bgo' da H eyUllden 20 tetrlnie•· 
•el 931 tarihine kadar açılacak 
ol- BEYNELMiLEL SERGiDE 
tefhlr edinlL 
Ser.-iyl b1alerce falwikatarı. 

" aJaea.lar dyaret ederek bu .. 
tlra beratlanm utmak ~in ..... 
fer'Uerln ellne ~mlı en bl.,tik 
far1atbr. Hemeade bitin fabll
kalar yeni icat •e lhtiralan ,.,. 
mek bere ee~iye •lmeHlU. 
röndereceklercllr • 
Reaim •e moftllerlalai teflllr 

ücreti 28 dolarcbr. Bizim h ... all 
eer,ı memur Ye aabcdarımıa be
rat Ye lmtlyaı.lannııı fabrlkat&
lere g8ıterecek ft onlan ılılllle 
tem1ıaa koyacaktır. Bunun ip. 
aynca komJayon luetl alın .... 
Berat H modellnla1 ft kira M-

deli olan 28 doları tlopu4a 
dojTuya blae •aaderlnla. Sbe 
aerrlnin aihayetlade ........ 
rapor •eritecektir. 

A41ru: Latorutı...ı PAtal ...... 
.... c.. ................ ewc ... 
u. s. A. 

Garip Dava 
Amerika Yerlileri Şi
kagoya Sahip Çıkb1-

NeYJork Pottavatomi iSllll 
•erilen kırmızı derili kabile
lerden birinin ıon bakiyeleri, 
Amerika Devlet Süruı nez
dinde {Şikago) ıelarinin anam 
nzerinde mülkiyet sahibi ol-
duklarım iddia eder bir ml
racaatte bulunmuşlardır. 

Yerli halk işlerile meşgul 
daire mildUriyeti bu mfiraca
atl tetkik ve Devlet Şürasım 
havale etmiftir. Kırmızı de
rililerin iddialarım ispat ftl 

milyar değerinde bir taa
minat almaları hiç te uzak 
bir ihtimal olarak görOlmüyor. 

•e belki de bUtnn Ttırk htik6-
metleri idari hayatlannda gl
rDlmiyen prensiplere mllstenit 
idari, iktısadi ve içtimai sa
halarda çok yarab ve kıymetli 
adımlar atmıfb. Bunu yalaa 
benden dinlemiyorsunuz. 

(Onama •ar) 
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Bu Bıçakla Daimi, Yaşmız Olur Yirmi~ [EMLAK vE EYTAM BANKASI iLANLARI l _v_AP_URL_A_a_ 

.. ROTBART LUXUOSA 'EMLAK_ VE EYTA~ _BANKASI i. ŞUBESiNDEN 
~•-mDıf.ltil·rl1a_e1· Dnny:'~b~a;rincl 'ROTBART LUXUOSA, EsasKıralık ~!~!1: N~e M~:~~c~~ T. L 

- --
Dllnyanın en pahab 'RQTBART LUXUQSA, 23 Şişlide MecidiyP. mahallesinde Zincirlikuyuda 800 

brat biçaiı Büyükdcre caddesinde 28. 2 No. Sarandi 

Dnnyanan en ucuz 
brq bıçağı yine ROTBART LUXUOSA 

Çifliği naınile maruf ambar, ahırlar,, depo. 
' ' ki>miirlük, yoğurthane, kümesler ve me::ıken· 

Çtınkil bu bıçaklar ilk yenilik ve ilk zevkle asgari 20 DEFA ve ROLFIX bileme 
maklneaile bilediğiniz takdirde azami 40 DEFA brq olabileceğinize dair size 
kunetli teminatı bizzat kendi tecrilbeniz verecektir. 

Yeni bir bıçak alacağmız zaman liitfen bir adet " ROTBART LUXUOSA " alınız. Bir 
adedi 20 KURUŞA satılmakta olan "ROTBART LUXUOSA,, için her hangi bir mağaza 
"Bu bıçak çok pahalıdır.,. derse, her halde o mağazaya veresiye "ROTBART LUXUOSA 
verilmemiştir. Binaenaleyh, başka bir mağazada bulacaksınız. Siz yalnız musirren "ROTBART 
LUXUOSA,. talep ediniz. Bu musirrane talep ancak kendi zevk, sıhhat ve istifadenizdir. 

Türkiyeden maada dünyanın her tarafında 27 KURUŞA satılan "ROTBART LUXUOSA,, 
hraı bıçağım, mahza muhterem ahalimize bu bıçağın harikulade mevkiini tanımak gayesile, 
daha bir mllddet 20 KURUŞA satacağımızı arzeyleriz. 

Toptan satış mahalli: Galata, Kürkçübaş• Han No. 4 Tel. Beyoğlu 973 
PIYER PRIMY AN 

2500 Lira Mükif atlı 
931 ikinci Kurası 

Teşrinievvelde Çekiliyor. 

mükafat 750 lira 
ikinci mükafat 250 ,, 
10 kişiye (yüzer liradan) 1000 ,, 
10 kişiye (ellişer liradan) 500,, 

( Türkiye }ş Bankası ) 

w::::mDr.HORHORUNi~ 
Cilt ve emra:ıl zUhrevlye tedavlhaneal Her wlln aabahtaıı aktama kadar 

Takıim Zambak ıokak No. 41 : 

TÜRKLER iÇiN 
Kolaylıkla 

ALMANCA ÖGRENME USULÜ 
Maal"lf Vekaletinin 8 • 4 - ~31 Tarih Ve 715 Numaralı Kararlle 

Mekteplerimize Kabul Olunmu9tur. 

Mllelllfierl. 

HERMAN SANDER 
Almaaca Ye edebiyat 

mualllml 

1 ıncı 
2 inci 
3 üncü 

Kısmı 
Kısmı 
Kısmı 

40 
50 
70 

Kr. 

" 
" 

TAHSiN ABDI 
lamir llaul Al•anca 

... ııa.ı 

Küçük Cep Lugati ~ Kr. 1 
Ayni Metodun: 

Muallimlere Anahtar 160 " 
Bu uahbr auaalllmlfiinl iapat edenlere polta para111na padermek 9artUe meccaa•• 

Sabi • a yer : litanHhla Ha..ıtabiat matb ..... 

509 Fiyat markalı dl>rt ki
tilik yeni bir otomobil azimet 
dolayıaile ucuzca satılıktır. Ta
lip olanların Osmanbeyde Cabl 
caddesinde Fransu: mezarhğı 
kartı•mda ( Seminati ) nln 
ıarajına müracaatlerl. 

DIŞ TABlBl 
HALiL iL YAS BEY 

Parl• Beynelmilel ditçillk konı· 
resinden avdetle hHtalarıaı 
kabule batlamıtbr. 
Babıill, Ankara caddesi No. 66 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
G0LHANE SERIRfY An 

MUALL iMLERiNDEN 

Dahili, Ye intani hastalar 

Patolojik •e Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Aclru: Babıali caddesi 
vfllyet karıısı 15 No. 

Muayeıııehaae. Telef°" l•taa1)ıal 2J'JJ 
lkametrllu ı ., ., 22S6 

l.tanbul ikinci Ticaret M~h 
kemeainden: Millga MalQUnl • 
keriye muavenet heyhcU ile vak 
lhtiliftan dolayı hakem tayin et 
miyea lımail Hakkı Beyin de bir 
hakem tayin etmesi hale klnda 
vaki ihtara cevap verilmeditln
den mahkemece bir hakem ta· 
yln etmesi için nkil HamdiHa• -Um Bey tarafından vukubulan 
danda mumailyh lamail Hakkı 
Bey mahalll ikameti meçhul kal• 
mHına mebni ilinen vaki tebli· 
ıata ratmen muayyen gOnde 
gelmedltl için eari tahldkatta 
evrakın okunduğundan müddei 
hakemi tayin eylcdlğlnden mild• 
deialeyh tarafından da tayin 
edilecek hakemi blldlrmelc hu· 
ıuau dercedltmek au•etile hak· 
kında muame!el ııyap kararı 

bet gün zarfında ve S-9-931 
tarihinden itibaren 20 gün müd· 
detle ilanen tebligat icrasına v• 
tahkikat rününde 29-9-931 e ta· 
liklne karar verilmekle bu müd· 
det zarfında itiraz etmeditl •• 
tahkill.ata relmcditl takdirde gı· 
yabında tahkikat cereyan ede· 
ceğl llin olunur. 

B AH R İSE Fi T 
FELEMENK BANK ASt 

IST ANBUL ŞUBESi 
idare merkezi: AMSTERDAM 

Mezun snınayesi; 
25,000,000 f l. 

Tediye edilmiş sermayesi: 
5,000,000 FL. 

İhtiyat akçesi: 3,250.000 FL. 
Galatada Karaklly pa1aat• Telefoa: 

Beyotlu S71t·S lıtaabul tlU tubealı 
"MerkH PoıtanHI lttlHltnde Alla· 

1-el haa. Teleloaı lıt. 569 

BilQmum banka muamelih 

Emni Kasaları icarı 

leri müştcınil her işe elverişli 78 dönüm arazi. 

Ballda enafı muharrer çiflik bilmOzayede Qç sene mDddetle 
kiraya verileceğinden taliplerin ihaleye müaadif 10 - 9 - 931 
Perşembe gllnil saat on altıda Şubemize müracaatları. 

1 İstanbul Defterdarlığı İlanah 1 
SATILIK HANE: Pendik köyü, Kale sokak, No. 19 ahıap 

bir katlı, iki oda, bir hail, aralak mahallin zemini topraktır. 
Temin edilen kıymet, dört ıenede ve d6rt taksitte verilmek 
ıartile (510) liradır. Birfncf takıit ihaleyi mllteakıp alınacaktır. 
9-9-931 çarşamba günll saat 15 te aleni mllzayede uaulile 
Kartal Malmüdllrlüğlinde icra kılınacaktır. 

• 
pıyangosu 

11 inci T E R T 1 P 
2 inci Keşide 11 Eyluldedir. 

BÜYÜK ikramiye 
35,000 LiRADIR. 
AYRICA: 15,000 12,000, 
0,000, 8,000 Liralık ikramiyeler 
VE : 2S,000 LİRALIK BİR 
MÜKAFAT VARDIR 

Dikili Belediye Riyasetinden: 
Dikili vapur iskelesinde Belediyeye ait otel ve gazino ile 

6nllndekl rıhtımın 1 Teşrinievvel 931 tarihinden 31 Mayıs 
935 tarihine kadar llç sene ıekiz ay milddetle icarı müzaye
deye konulmuıtur. 20 Eylül 931 tarihinde ihalesi icra edile
cektir. Taliplerin Dikili Belediyesine mUracaatlan ilAn olunur. 

~--------

MASAJ KOLONYALARI 

Cilde taravet bahşeder. 

Gençlik sigortasıdır. 

fstanbul, RE~yoğlu Yerli Mal

lar pazarında biitün çeşitlerini 

bulursunuz . 

lktısat Vekaletinden: 
Yüksek Ziraat Mektebinin umumi ve huıuıt ziraat enstitil· 

sOnOn 19,500 lira bedeli muhammeni bulunan alAt ve edevatı 
talibine ihale edilmek Uzere kapalı zarf uıulll ile ilin tarihin
den itibaren 2 ay müddetle mOnakasaya vazolunmuştur. 

Bu alAtın listesi ve şartnamesi vekllet mubayaa komisyo· 
nundan alınacaktır. Taliplerin bedeli muhammen üzerinden 
yüzde 7,5 teminatları ile birlikte ihale tarihi olan 3 Teşrini
aani 1931 tarihine mllaadif Sah ıDnG aaat 15 te vekalet 
•uba,.aa komiıyonuna mlracaatları ilin olunur. (2157) 
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SEYRISEF AIN 
Merkea ac-ta ı Galatada Kii 

bata B. 2362. Şube A. Sirkeci 
hUrdar ıı:ade han 2. 27to 

PiRE - ISKENDERIYE P. 
( EGE ) 8 Eyllll Sah 

10 da Galata Rıhbmınd 
kalkacaktır. 

TRABZON POST ASI 
( Mahmut,evketpaşa ) 

Eyldl ıab 17 de Sirkeci nh" 
tımından hareketle Zo 
guldak, lnebolu, Ayancık. 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu. 
Gireaoo, Trabzon, Rize. 
Mapavriye gidecektir. D3-
nilşte Zonguldak yoktut· 
Of, Snrmene, G6releye d 
uğnyacaktır. 

Havuzlar içinde lokant 
mahalli Mudanya hattı k 
ve ocağı lzmir eksprd 
battı kahve ocağı bir ıen• 
sekiz ay için ayn ayn prt
name ile kiraya verilecek
tir. Teminat maktuan 1 
liradır. ihale 20 - 9 - 93 
saat 16,30. 2196 

BAR T 1 N .~~:t PO S TA 
Bartın Vapur 

Pazartesi günn 7 
Ey'ftll 

19 da Sirkeci rıhbmından h 
ketle, Ereyli, Zonpldak, Ba 
Amasra, Kurucatile, Cide lık 
lerine azimet ve ayni tarikle 
tanbul'a avdet edecektir. 

1 inci, 2 inci, 3ilnc0 •ınıf ka 
ralarla güverte yolcularına m 
ıua mahfuz maha1leri Yardır. 

Mnracaat mahalli ı Emin 
Sebze Sokak No. 8 

Telefon : 23609 ve 23388 

Cilt ve zührevi hastabkl 

Mütehaııısı 

DOKTOR . 
Ônıer Abdurrahm 
latanbul emrazı zllhreviye diı 

seri bathekiml 

Ankara caddesi 
Yurdu karşısında No.71 

nmt, Slyaat, Havadla ve Halk raS 
idare: lıtanbul Nuruo.manl,. 

Şeref aokatı 3S • S7 

Telefon lıtanbul • 20203 
Posta kutuıu : lıtanbul • 741 

1
J 

T elrraf ı latanbul SON POS 

ABONE FIATI g 
TORKIYE - ~ 

1400 Kr. 1 Sene 2700 "JC 

750 " 6 Ay HOO -

400,. 3., --
Hl " 1 " 319 

Gelea evrak r•t veril_.•• 
hanlardan me111Hyet abıı~ 

Adret deilttlrilmesl (20) kur 


