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Cenc-vre, 15 - Kırmızı Salip Cemiyetlerinin 

llerkez komiteai, bir harp vukuunda tayyare bo?1: 
b d·ı · ve bu gıbı ırdımanlarmın şiddetle mene ı meıı . . 
bombardımanlarda kullanılan maddelerın sıkı bır 
•urette murakabe edilerek zehirleyici olmamalarımn 
temini için bir karar kabul etmiştir. Bu karar, 
bUbnssa zehirli gaılerle yapılan ha~a . mu~areb~e· 
tininin silahsız ıivil halk için ne müthıt bır tehlıke 

•• 
olduğu hakkında cereyan eden çok hararetli mU
aakaşalardan sonra verilmiştir. 

Merkez komitesi, sivil halkm, kadın ve çocuk· 
larm hayatlarını. emniyetlerini temin etmek için 
verilen bu kararı bozacak veya aleyhinde hareket 
edecek devletlerin cezalandırılmalan ve bu cezanın 
teklini tayin etmek için bitaraf bir heyetin vücuda 
getirilmesini istemektedir. 

Yarım Ton Mektup 
Londra, 15 -- Al-ustralyadan 

lngiltcreye yarım to ağırlığında 
(501 bin mektup getiren Lavterns
tayyaresi şiddetli bir fırbna yü

zilnden Atinada yere inmiştir. 

Fransaya Gidebilmek İçin Bir Fransız 
Vapurunda Vazife Almış 

Sakıt Hanedan azası, memle
ketten ç.ıkbktan sonra, içlerinden 
pek azı sükunetli ve dedikodu- ' 
suz bir hayab tercih etti. Pek 
çoğu hesapsız para aarfına ve 
sefahate ahşmışb, atnf iır.-f ve 
sefahati ecnebi memleketlerinde 
de idame etmek istediler, hus
rana uğradalar. Bunlardan Ab
dülkadir Ef. nin Peştede, bar 
çalgıcılığına kadar dilşeo baya
bnı Macar gazeteleri bir zaman· 
lar uz.un boylu teşhir et:niş!erdi. 
Şimdi de haber alıyoruz ki, bun
lardan Ziyaeddin Ef. ihtiyer et· 
tiği sefih yaşayış şekli yDzündeo 
pek sefil bir vaziyete düşmüştür. 
Geçirdiği hayat gözlerinin önnnde 
olduğu için Suriyedeki akrabasını 
d ha ziyade aJdatamıyacağını 
anlayınca Fransaya gitmiye karar 
vermiş, fakat parası olmadığı için 
bir Frans vapurunda orta hiz· 
meti esini kabul etmiştir. 
Ziyaeddi Efendi, Beruttan bu 
Fıransız vapurile lstanbula gel
miş ve yine ayni vapurla Mar
silyaya gitmiştir. latabul zabıtası 
bu seyahatten haberdar bulunu• 

Ziyaeddin Efendi 

yordu. Ziyaeddin Efendi, vapu· 
run İstanbulda bulunduğu milddet 
zarfında karaya çıkmak teşebbil· 
sünde bulunmamıştır. 

·Kudüs Kongresinde iki Kişiye Ablan 
Dayak Sahnesi Nasıl Cereyan Etti 

Hücuma Uğrıyan Aza, 
Barbar Bağırıyordu. 

"Dahilek Ya Müftü!,, Diyerek 
Birinin De Paraları Çalındı 

Üsküdv tramvaylarının /aaligetind-n 6ir intiba 

Kudllı, ( Hususi ) - Filistin 
kongresinin ilk açılma celsesinde 
azadan ikisine dayak abldığım 
bildirmiş ve dayak yiyen azanın 

U .. sku·· dar Tramvaylarının Süleyman Fevzi ve Mehmet Sa-bahi Beyler olduğunu da kay· 
detmiıtim. Tahkikahma nazaran 

ı K a 1 d ı dayak hid!s~seai şu şekilde 

UZ a t 1 mas 1 cereyan etmıştir: 
Konırenin açıldığı gece, Müf.-- T tü Eıseyt Eminillbllseyni bir 

'f esadüf Edilen MüşkülJer Bu asavvuru - .. - . ·-
8 kt d Tasarru.f 

Gelecek Seneye ıra ır ı Medenilik ı 
Üsküdar halk tramvayları bu Bu iti derubde edecek mllea.sese A 1 ~ t • . ..J' • 

. için inşaat malzemesinin ıe~i~- ıame ıuı.r 
lene içinde Kadıköy ıemtıne mesi uzun bir zaman mesel~.ıdır. 
llıatılacaktı. Haber ahyoruı ki, Çünki her ithalat e~y~ıı rıbı bu 
bu İşe bu sene başlamak mlim- da kontenjana tibıdır. ~undan 
knn görünmemektedir. Uzatılma dolayıdır ki hattın daha bır mOd-
lllıeliyesi epey gecikecektir. Ka- det yapıl01ası rnümklln olamıya-
daköyden geçerek demiryolu hat· caktır. 
~llın ba1Jliyö müntehasına kadar İ f• J,.. k 
derlemesi mukarrer olan bu hat- Feci Bir n ı a 
bn intasına birkaç grup talip- s··tıncede oturan Haçador 
tir. Yakında ihale müzakeresi ~l Boğoı Karaaj'açta Şakir 
başlıyacaktır. Harita ve planları ;:

1
7: u Madeni Eşya lmal~thane-

da k4milen hazırdır. . . anında bulduktan bır kap· 
. y almz orta da bir mesele sınlın .. !.u. ıllrmUQler ve neticede 

so u ·~ y .kis. d 
•ardır: Hattın yapılması için il: kapsol patlamış, her 1 __ 

1 
ı dı e 

ltın olan bir kısım malzemeyı . tt yaralanmUNar r. 
8 x.1r bır ıure • 

••tardan ıetirmek icap ediyor. • 

Bu,On ta1arruf baftuıaın betlncl 
ıünündeylı. Yerli mala kullanın ve 

ara biriktiriniz. Bunun için de 
:u unıdelerl dikkatle okuyunuıı: ı 

21 - 100 kazanıp 99 Hrfeden, 
1000 kaıı:anıp 1001 aarfedend9n da
ha zenıindir. Para çok kazanmakla 
değil, heıapb bucamakla birikir. 

22 - Zamanın en emin tekaüt 
•andıtı Bankadaki taaarrufatındır. 

23 - Tuarruf medenilik allme
tidlr. Vahti biriktirmez. 

24 - Tasarruf eden para ka· 
zanır. 

nutukla kongreyi açbktan ıonra 
Irak Mümessili Klşiflllgita, Mısır 
Milmessili Abdillhamit Sait, sabık 

lran Başvekili Ziyaettin Taba· 
tnhai, Hint şairi doktor Mehmet 

İkbal, Iraktan şeyh Numan, Tu· 
nustan Abdülaziz Sialihi sıra 

ile nutuklarım söylemişlerdir. 

Sabık Mısır meb'uslanndan ve 
( Devamı 11 inci sayfada ) 

Sevsinler! 

Kadın - Aman, berber, beni fazla 1ıüzellcştireyim deme. Kocam 
kaakançtır. 

1 



2 Sayfa 
~ 

[ __ H_a_l k_z_n_S_e s-i-)j 
Bu Hafta Kaç Para 

Biriktirdiniz? 
Bugün tuarruf haftasının be
•inci günündeyiz. Bu münase
betle halka sorduk: " Kaç 
p.ua biriktirdiniz.?,, Bu ıuale 
aldığımız cevapları yazıyoruz: 

Vecihe Hamm (Fatib Simitçi sokak 7) 

- Şimdi kazançlar çok az. 
Elimize geçen para ancak basit 
bir surette yaşamıya kafidir. Bu 
şerait albnda tasarrufu ben borç 
etmemek manasına anlarım. Ben 
para artınp ta bir yere koyamı

yorum. 
Ben Kmltoprakhyım, fakat iki 

gü::ıdür İ~tanbulda misafirlikteyim. 
O sebeple biraz fazla masraf 
yaptım. 

Nedim Bey (Galata Tomtom •okak 23) 

- Tasarruf haftası dolayısile 
benim hayatımda bir başkalık 
olmadı. Esasen kazancımla şöyle 
böyle idare ediyor, para biriktire
miyordum. Şimdiki kazançlar pa
ra artbrmıya imkan vermiyor. 
Yalnız borca girmemiye ça.lışıyo-
rum. 

Yakup El~adl ( Gano11 KarasQmrllk 
lluhteslp lıkendu mahallesi J9) 

- Ben ayda otuz lira alınm. 
iki çocuğumla bir ailen.i geçin
diriyorum. Bo hafta tasarrufa ka
rar verdim. Üç lira ile ailemi 
bir hafta geçindirdim. 

• Hllaeyln Bey (YerebataD 8) 

- Bu hafta yevmiye (30) ku· 
nışla ev geçindirdim • Haftalığım 
( 7 ) liradır. Arttırdığım para ile 
bir .. listik ve me.st aldım • 

- ..> • • 
Hikmet Be)' ( Betlktat Ihlamur "lı:ak 

02 > -
- Azizim tasarruf •ardan 

• olur. Benim zaten bu hafta hiç 
p4hram yoktu. Bugün bir arka
daştan borç tram ıay parası al

...dım da Adliyedeki işimi takibe 
..r geldim. Adliyedeki işimde ol
e . masaydı ben bu hafta hiç para-. ~ .. 

' ıız tasarruf ettim sayalırdım. 7(( e-
,, ..,t:_ek, içmek için pedere yük olu
• yoruz, o da başka. 

Terkos Tesisatı 
Belediyeye Geçiyor 

Belediye reisi Muhiddin B. 
T erkos ıirketinin vaziyeti hak
kında dün şu beyanatta bulun
muştur: 

" - Nafıa Vekllcti, Terkos 
tirketi tesisatının eabn alınaca
ğım noterlik vasıtasile şirkete 

tebliğ etmiştir. Vekalet, şirkete 
tebligat yapıldığını ayrıca bize 
de bildirmiştir. Binaenaleyh teb
ligat muhakkaktır. 

Benim bildiğim ve kara.nmız, 

Terkos bize devrolunursa bizim 
Terkosu işleteceğimizdir. Başka 
bir şey yok.. n 

---- --
'1 f:J.azı Tacirler 
I Açıkgözlük 
Yapıyormuş 

fstanbuJ Ticaret Odasında bir 
eksperler heyeti vardır. Bu he-
yet, tacirlerin hariçten getirdik
leri eşyanın cinsini, nev'ini ve 

hanginin tarife maddesine tatbik 
oJunacağını tayin etmekte, fakat 
haftada bjr defa toplanmaktadır. 

Ancak yaptığımız tahkikata 
göre heyetin haftada bir defa 
toplanması gümrüklerde sür'atli 
muamele görülmesine mini ol
maktadır. Alakadar tacirler bu 
heyetin hiç olmazsa haftada i'd 
defa içtimaını istemişlerdir. 

Diğer tardtan haber alındığt· 
na göre, bazı tacirler heyetiu bu 
seyrek faaliyetinden istifade ede
rek getirdikleri malları vergisi 
az, fakat ithalat listesinde mik
tarı çok olan maddeleri ithal 
teşebbüsünde bulunmaktadırlar. 

Kavga Arasında .. 

iyilik Etmek İstiyen Bir 
Adam Yaralandı 

Di\n Sirkecide Arif ve lb
rahim isminde iki arabacı kavga 
ederken aralarına girip ayırmak 
istiyen Mehmet isminde Mr 
adam tehlikeli ıurette yaralan· 
mışbr. 

İbrahim yakalanmış, Arif kaç
mıya muvaffak olmuştur. Aldığı 
yara çok vahim olan Mehmet 
Cerralıpa~a hastanesine kald.ırıl

mıştır. Hayata tehlikededir. 

ilci Memur t.ıahkemade 
Hazineyi ızrar cürmile f kinci 

Ceza Mahkemesinde muhakeme
leri icra edilen kazanç memur
larından Osman ve Kamil 
Beylerin muhakemesi bitmiştir. 
Gelecek celsede Müddeiumumi 
iddiasını serdedecektir. 

45 Gün Hap;s Cgzası 
Fafh Polis mürettebatından 

Kemal Efendiyi vazife esnasında 
tahkir etmekle maznun Enver 
isminde biri bir buçuk ay hapse 
mahklım olmuştur. 

Sunnat Köprüsünün ihalesi 
B rkaç gün evvelki nüshamızda 

meıule: etimiıdeki köprü inşaah 
faaliyetinden bahsetmiş. bu meyanda 
Kağ thane deresi ü:ıeriııdeki Sünnet 
köprüsü hakkında d.ı malumat ver
miştik. Aldığımaı: mütemmim ma.u-
mata göre Sünnet köprüaünün ilk 
keşfi İatanbul Nafıası tarafından 
235 bin lira olarak heaaplanmıftı. 
Nafıa Veköletinin proje üurinde 
y~pb~ı tad tattan aonra köprü 110 
bin lıraya i!:ale ~dılmittlr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

SON POSTA 

Cuma Günü Büyük 
Merasim Y apılacalt 

Dün yerli mallar haftasının 
beşinci günil idi. Vali Muavini 
Fazla Beyin riyasetindeki jüri 
heyeti, dün vitrin müsabakasına 
iştirak eden mağazalan gezmiş

lerdir. Milli müesseselerden ba
zılannm tenzilith sabş yapma
sından memnun olan halk, bu 
müesseselerden alışverişler yap
maktadır. Yalnız bir müesse-
senin, teşhir ettiği yerli 
mallann arasına lastik te 
koyduğu görü1müştilr. 

Ticaret Odasına mensup bazı 
kimseler bu muüesseseye, vitrine 
lastik koyması doğru olanııyaca
ğım söylemişlene de bu müessese 
"lastiğin yerli malı olmadığım 
herkes bilir,, cevabını vermiştir. 

Mekteplerde yerli mala kul
lanmak ve tasarruf yapmak 
mevzuları etrafındaki derslere 
devam edilmektedir. 

Önümüzdeki cuma günü haf
tanm son günü olduğu ıçın 
program mucibince büyüle bir 
kabul resmi yapılacaktır. 

l'lerasima Herkes G9lecek 
Basarruf Haftası Komisyonu Ri

yasetinden: Tanrruf ve yerJi mala 
haftası münasebetile kinunuevvelin 
18 inci cuma günü ıut onda Cağal
oğ'unda Halk Evinde yapılacak resmi 
kabule tehrimi~de bulunan meb'uslar, 
ukerl ve mülki memurlar, matbuat. 
resmi ve gayriresmi te.şek1'ü1ler ve 
bih1mum vatandaşlar davetlidirler. 

Bu aabr•arın davetiye makamında 
tela-kki ed:lmesi rica olunur. 

Bir Müteahhit 
Sözünü Tutmadı, 
Tazmin at Verecek 

Muhtelif mektep ve hastane
lerin döt bin çeki odununu 
yazdan ( 249 ) kuruşa taahhiit 
eden İbrahim Bey taahhüdünü 
ifa etmediğinden münakasa tek
rar icra edilmiş ve odunlar 
( 423 - 490 ) kuruşa ihale edil
miştir. Aradaki fiat farkı müte
ahhit İbrahim Beyo tazmin 
ettirilecektir. 

Bir Tamir Meselesi 
Adnan vapurunun geçende 

(3) ay müddetle tamire girdiği 
yazılmıştı. Tamir müddetinin (3) 
batta oldu~ bildirilmektedir. 

Oç Esrarkeş Yakalandı 
Tophanede İbrabimin kahve

sinde !'apılan taharriyat netice
sinde bir miktar esrar ile üç 
esrarkeş yakalanmıştır. 

TRÖST iŞi 
• 
lktısat 
Vekaletine 
Müracaat Edildi 

ihracat mallar. mıZJ Hamburga 
nakleden bazı Alman ve F ele
menk vapur acentelerinin arala
rında bir tröst yaparak nakliye 
fiatini 30 - 28 şilinden 35,5 altın 
şiline çıkardıklarını yazmıştık. 
Bu vaziyetten çok mutazarrır 
olan tüccarlar meseleden lktısat 
Vekaletini haberdar etmişlerdir, 
ayni zamanda Seyrisefainin Av
rupa seferlerine başlamasını da 
hükiımetten istemektektedirler. 

Alakadar vapur kum "nyala
nna gelince; bunlar sarih vazi-
yetlere rağmen tröst ve ihtikar 
yarmadıklan iddiasındadırlar. 
Meselenin sür'atle tetkikı netice
sinde, büyük menfeatlerimizin 
korunması karan verileceği ıüp
hesiz telakki edilmektedir. 

Taksiler 
Boyadan Vaz Geçildi, 
Fakat Bordur Cekilecek 

Taksi otomobillerinin ayni 
renge boyanması hakkında ev
velce verilen karardan, iktısadi 

vaziyet dolayısile vazgeçilmiş, 
yalnız bordurlann boyanmasile 
iktifaya karar verilmişti. 

Bazı alakadar bundan da vaz .. 
geçilmesi için teşebbüste bulun
muşlar, fakat teşebbüs kabul 
edilmemiştir. Şu halde 1 kinu
nusaniden itibaren bütün taksi 
otomobillerine bordur çekilmiş 
olacaktır. ------Oç Tevkif Kararı 

Maliye Müfettişleri tarafından 
Bakırköy Mal ~üdürlüğünde ya
p lan teftiş neticesinde mem Jr

lardan Şükrü, Kemal, İhsan 
Beyler tevkif edilmişlerdir. .. 

~1. Rivas Gidiyor 
Muhtelit Mübadele Komis

yonu bitaraf azalanndan M. Ri-
v:ıs Şilinin Peru Sefirliğine tayin 
edilmiştir. Dün Avrupadan şeh
rimize gelen M. Rivas üç gün 
sonra Şiliye f idecektir. 

Kara A1inin Muhakemesi 
Kara Ati çetesinin muhake

mesi bitmiş, müdafaa yapılmak 
üzere muhakeme gelecek salı 
gününe talik edilmiştir. 

Muglada Bir Bahtiyar 
Muğla Ortamektt>p Müdürü Hilmi 

Beye tayyare piyangosunun büyük 
ikramiyesi çıkmıştır. 

KAnunuevvel ~ 

1 
Günün 

Faydalı 
Nasıl 

Tasarruf 
Olur? 

lkbsat Vekili Mühirn Bir 
Nutuk SöyleJi 

ıJ 
Ankara, ıs - fkbsat ve ta••''·u 

hafta•• münasebetile lktısat Velı• 
• ttrı dün Radyoda fU nutku söyleınış t 

.. iktısat işi, bir millet ve de~Je 
me&ele1i olarak a-özümüz önüne koli' 
mut bulunuyordu. İmpara~orluk de~ 
Jetinin bünyeai ve garp ikhsa 1 ab Jı 
, .. nd• hareketsizliğe mabı um bulo~ 
:oaaa, milli iktıaadm teşekkü üne hl ııl 
di ntinde mlni idi. An karada 1' 
Türkiye milli devleti kurularak def" 
let millileştirildiji gibi iktıut ifİ.,I 
de millileştirmek icap ediyordu. 

929 ıeneai ortalarında ikb•"~ 
maıide görülmiyen bir ehenurıiye 
aldı. Bu tarihten itibaren dünya1' 
aaran ikbsadi buhran İf; yeni Tül"' 
kiye için son derecede ehemmiyetli 
ve müatace) bir hayat meselesi oldllı 
Tedbir aldık: Milli parayı tutWIJ. 
Milli lkbaadı koruma ;çio bel 
Türk yerli malı kulıanmalıdır. 1'•' 
aarrufun kolay olan tekli para biri~ 
ti rmek, biriktirilen parayı yel' 
iatihıaller için işletmektir. • 

Buhran Ve Evlenme 
lktuadi buhranın her tarafa teıft 

e'tiği görülmüş ve anla~ılmıttıf• 
Fakat nikah dairelerinde yapılan blf 
tetkik neliceıııinde buhranın evle~ 
melere pek o derece tesir etmedlır 
anl•fılmıtbr. 

Türk • Amerika Dostluğu 
Bir müddet evvel Ankaraya gid•11 

Türk - Amerika Dostluk Cemiyed 
ikind reisi M. Jennigs dün şebriıııls' 
dönmüştür. Yakın-la Nevyorka gid•' 
cektir. M. Jennigs Türk ve Amer~ 
kan H1ı&yır Cemiyeti r arasında nıtlf' 

terek meaal meıeles:ni tetkik etıııiıtltı 

Ecnebi Klüpler 
Maarif Vekaleti Tetkikat 
Yapılmasını Bildirdi 
Maarif Yekiletinin emrile bura• 

dalc.i başmüfettişlik Bcyoğlundaıd 
Genç Hıriıtiyanlar cemiyeti ye buıı• 
müma1il bazı ecnebi klüpler bakkJO• 
da tetkik Ye teflişata haş1anmıtb~ 

Bu klüp ve cemıyc::tlere bau Tüt 
talebenin de devam ettikleri ibbJI 
edilmiftir. 

Vaziyette hariatiyanhk propa,-a11'
1 da havasa olup olmadığı tetük ecli' 

mektedir. 

Cuma Lik Maçları 
l.tanbal Futbol Heyetinden teblfl 

edilmiştir ı 

18 - 12 - 931 tarihinde icra edill' 
cek Llk Maçları Taksim Stadyomust' 
da lstanbulspor - Anadolu (ll) inci 
aaat ıo.ıs te; Beşiktaş - Vefa KuO!' 
kapı ( 11) inci aaat 11,30 da; istart' 
bulspor • Aoadolu (1) inci 12,45 t• I 
Vefa Kumkapı - Beşikta1 (l)inel 
saat 14.30 da oynanacaktır. 

Ankara Hukuk F akü it esi 
Ankara Hukuk Mektebine Fakültf 

unvana verilmesi hakkındaki karat 
yüuek taadika arzedilmi,tir. 

Et Narhı Nasd O.aca~<? 
Belediyedeki komiayonun ete na,. 

koymıya karar verdiğini yazmııtı"6 
Bu narh yalnız karaman Ye ••fi' 
cinsine ait olacakbr. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Bilmece J 

1 : Hasan Bey - Komşu... Gel se
ninle mangaJ başmda oturup konuşalım. 

2: Hasl\n Bey - Sana bir bilmece 
söyJiye .:eğim bil bakayım : Yanmadan 
kül olan şey nedir ? 

3 : Komşu - Doğrusunu istersen 
bilemedim, Hasan Bey. Söyle bakayım 
ne dir? 

4 : Hasan Bey - Satışsızhk ve fe-
na idare yüzünden bi:ıim canım tiitliı>" 
lerimiz, komşu l 



r iin 

M iinderecat-::nızın çok-
lu w d . gun an dercedilememzş-
tir. 

Karaya Düşen 
l'e Batan 
llapurlar 
t. Dün akşam saat 5 buçuk· 
6ı harem iskelesine gitmek 
hact~ köprüden kalkan şirketi 
k Yrıyenin 58 numaralı vapuru 
Sar.anlıkta peröjektörle ilerlerken 

0~lınıiycde sığ ve kayalık ıahile 
Urrnuştur. 

l Yolcular müthiş heyecan g~ 
~rnıiş, fakat gönderilen kayık-

rla sahile çıkarıhmşlar ve va· 
Pur da saat onda kurtarılmıştır. 
kö Bir.kaç gün evvel İz?.1ir 
d rfezıne girerken fırtına yüzun· 
en karaya oturan Rus llliç 
c'Pu~ lıali kurtarılamamıştır. 
eınınin vaziyeti tehlikelidir. 

Yii !'ine birkaç gün evvel sis 
ıunden karaya oturan SelAmet 

;•Puru dün kendi kendine kur
ulmuştur. 

"\' G.eliboluda karaya oturan 
orgıyos ismindeki Yunan va· 

Puru, kendisini kurtarmıya gelen 
Adalet vapurunun yanhı bir ma
llt\'rası neticesinde bahmş~ır. 
Son gelen haberlere göre gerek 
~•radenizde ve gerekse Akde
b.ızde fırtınalar dinmiştir. 

Irak Başvekili 
Nuri Sait Paşa Ankarayı 

Zivaret Edecek -- --
Birkaç gün evvel Bağdattan 

aldığımız bir haberde Irak Baş
\'ekili Nuri Sait Paşanın Avrupa 
ıeyabatine çıktığı bildiriliyordu. 
Ankaradao gelen malumata göre 
Nuri Paşa, bu seyahati esnasında 
Ankarayı da ziyaret edecektir. 
Bu hususta Ankar.:ıdan gelen 
lhaliimat şudur : 

Ankara, (Telefonla) - frak 
Başvekili Nuri Paşa Halepten 
Perşembe giiuü teyyare ile İstan· 
hula muvasalat edecek cumarte· 
•i veya pazar günU Ankaraya 
telecektir 

Bu s.cyahatin Türkiye ile 
!r~k arasında aktolunacak gilmrük 
İlalafı ile alakadar olduğu söy
~n rnektedir. 

Abbas Hilmi Paşa 
Erdene Gidiyor 

>4ı Şehrimizde--~a~ . Sabık 
h sır Hıd ivi Abb~!i Hılmı Paşa 
l\tYanatta buluncı · Kudüs 
da~ngresile hiçbir alakası olma: 
le ilnı, kendisine yapılan daveti 
ahul etmediğini söyledikten 
~llra demiştir ki: " Birkaç güne 
•dar buradan Şarki Erdene bir 

~•}'abat yapmak fikrindeyim. 
~•icat bu seyahatimin Kudüs 
OQircıile hiçbir alakası yoktur.,, 

Bir Çek Tayyaresi 
B· Ç . ~in ır ekoalavak nümune tayyareaı 

lt.1t· tehrimize relmit 'H akt•m 
1tehre hareket etmiıtir. 

Şoförler Tahliye Edildi 
t.lı Qaf\'ekil Paşanın ıeçirdiği otomo
~, ~atasına r;ebep olan toför Mith.at 
"'l l etrıal Ef. ler dün tahliye edıl· 

1 erdir. 

lngiliz işsizleri 
"tik lodra, 16 (A.A) - İşsizlerin 
ı tarı 7 kanunuevvel tarihinde 
ld~27,324 adedine baliğ olmakta 
ll'ı 8u rakam geçen haftakine 
t::etlc 5,297 kiıi bir fazlalık 

. termektedir. 

ı _ Hayatımızda farkına yar• 

mıyarak israf ettiğimiıı: para ye 
.zamanın yekununu bir düşün~bilaek, 
bu neticeyi ıörünc• ilrkr:rdık. 

SON POSTA 
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2 - Bugün İstanbulda Unka-
panmda Gazi köprüsü yapılma 'c 
üzeredir . Bu köprü için sıırfı lazım 
gelen dört mil} on lira tramvay b=
letlerine zammedilen ( 10 ) para ile 
temin edi liyor. 

Meteligin Eheınmiyeti it 

3 - Ufak sızıntılar daima büyük 
yekunlar yapar. Hayatının Ye para· 
nızt israf etmez, meteliğin bile kıy· 
metini biJirseniıı: tam yaşamıt ve 
nim teril~ kaznndığınıu havnya 
atmamıt olursunuz. 

Devlet Vari atı rtıyor 
f(açakçılıkMücadelesi Hazineye Büyük 

İstif ad eler Temin Edecektir 
Ankara, 16 (Hususi) - Devlet varidah un tftbii ıu

rette artlırılması için mühim esaslar teabit edılm iş 
bulunmaktadır. Bu esasların en başında kaçakçılık mü· 
cadeJeıi gelmektedir. Tetkikat neticesinde aabit olmuş
tur ki, kaçakçı!ık, devlet hazinesi için çok mühim zarar
lar teviit etmiştir. Bu mel'un hareketin önüne geçildiği 
takd irde hllZine varidatı tabii aurette <.rlacaktır. 

Jinde hülcümetin hazırlıyacağı yeni kanun IAyihaları da 
birkaç güne kadar Millet Mecliaine verilecek ve hemen 
kanuniyet kespedecektir. 

Varidatın tezyidi için düşünülen ikinci bir eaaa ta 
inhisar idarelerinin tevhididir. Bu suretle temin oluna• 
cak. tasarruf, senelik varidatın artmaaını intaç edecektir. 

Halk Fır kası Maliye Komisyonu dün de Meclis Reis i 
Kazım Paşanın riyaaeti altında toplanarak kaçakçılığa 
karşı yapılacak olan mücadelenin an~ hat1n!ın~. teshit 
etmiş, nılıai projeyi hazırlamıştır. Proje bugun oğleden 

Millet Meclisi bu itleri bitirdikten aonra bu ay ni· 
bayetinde kış tatili devres ine girecek ve şubatta tekrar 
toplanarak 932 bütçeaini müzakereye başlayacaktır. Yeni 
bütçe hazırlığı da devam etmektedir. 

sonra toplanacak olan fırka gr~pund~ n,ıünakaşa ed Jece.k 
ve kat'i şekl ini a lacaktır. Bu proJenı~ esas ıa·ı da hı-

Yenidc.n bir bütçe Vekaleti teşkili fikri şimdilik 

atiye talik edilmiştir. 

Bu, Ne Demek? 
Hudut Yanında Yeni Bir 
Hükumet Kurulacakmış! --Beruttan yazılıyor: 

Fransızların Suriyede bir 
Arap ekseriyetinin kuvvetlen
mesinden endişe ettikleri için 
Türk-Irak hududunda "Elcezire 
Hükumeti,, ismi ile bir Ermeni 
yurdu tesisi için .çalıştık~arı ~ö
rülmektedir. Asurı ve Gıldanıler 
de bu Elcezire hükumetinin te-
ekkülünü istemekte v: .. bun~ 

tendilerinin müstakbel hukumetı 
addetmektedirler. 

Hariciye Müsteşarı 
Ankara 16 (Hususi) - Ge

çenlerde A'vrupada ameliyat ol~n 
Hariciye Miisteşarı Numan Beym 
henüz iyileşmediği anlaşılmıştır. 
Numan Bey tedavi için tekrar 
Avrupaya gidecektir. 

Şan Kay Çel<in Halefleri 
Nankin 15 - Chiang Kai 

Çekin yerine hükumet reis vekili 
olarak Meclis Reisi Lin Shin, Mec
lis reisliğine de M. Chen Ming 
Su intihap edilmiıtir. 

Esl{i Borçlar 
Müzakerat 
Safhasında 

Ankara, 16 ( Huıusi) - Eakl 
Uamanh borçlarının tediyeai me
selesi tekrar mevzubahı olmakta
dır. Alakadarların verdikleri ma· 
lümata göre, fU günlerde Düyunu 
Umumiye hanıHleri mümeısilJerl 
ile bir taraftan burada, diğer 
taraftan da Pariste tekrar mü
zakerata girişilecektir. Müzakere 
bir hal şekJine iktiran ettiği tak
dirde takaitler tecil olunacaktır. 

Fırka Grupunda 
Ankara, 15 - Kılıç oğlu 

Hakkı B. fırka grupuna bir tak
rir vererek Türk dilinin memle
ketimizde yaşıyan unsurlar ara
sında tamimini istemiştir. Takrir 
icabı teemmül olunı~a~ . Uzere 
grupça hükümete verılmıştır. 

Ankarada Kızamık Hastahğı 
Ankara, 16 (Hususi) - Kıza

mık hastalığının fazlalaşması müna• 
ıebetile buradaki ana ve ilk mek
tepler on beı gün tatil edilmiştir. 

İSTER İNAN, İSTER 

Harbin Dehşeti 
Daha Şimdiden İngilterede 

Dualar Yapılıyor 

Londra, 15 - Saint Paul ki
lisesinde kesif bir halk önünde 
tahdidi teslihat lehinde bir iyin 
yapılmıştır. Ayinde Mak Donald 
ve nazırlar da hazır bulunmuşlar· 
dır. Ser Piskopos tahdidi leslihat 
konferansının neticesiz kalması ih
timalinin bile tüyler Orpertici 
bir mahiyette olduğunu, böyle 
bir vaziyet karşısında Almanya
nm Cemiyeti Akvamdan çekilerek 
teslihatını arthracağım söyle
miştir. 

Ali lktısat rtıeclisinda 
Ankara, 16 (Hususi) - Ali 

lktısat Meclisi bugün lktısat 
Vekili Şeref Beyin riyasetinde 
birinci toplantısını yapmıştır. Ya
pılan intihapta birinci reisliğe 

Hasan (Trabzon), ikinci reisliğe 
Celil (fzmir) Beyler seçilmiştir. 

ispanya Kabinesi 
Madrit, 15 - Azana kabine 

sinin kat'i surette teşekkülil le
ebhura uğramışbr. 

İNANMA! 

Yunaniıtan, dahili istihlaki arttırmak iç. in düşüveriyor. Halbuki dahilde bu mahsulü kıs-
H men olsun sarfetmenin imkanı vardır. Bir tel

aoı dikkat yeni bir tedbir alınış. arıce 
şayk demedigıv. üzümlerini dahilde sarfede~~I- kin propagandası ile bütün Türkiye halkmı 
sev e f . v. k gın üzüm, incir ve fındık istihlAkine alıştırmak 
ınek için, halkı hergün sar ettıgı e me hiç te gUç degıv ·1dir. Bu takdirde bir senede 

· · · ü .. 1.. kmek almaya mecbur d·' tt hırını zumu e k d ( ) 'l k.l · · l k or . e Bu sayede üzüın mahsulünün ınühim çı ar ığımız 1 mı yon ı o mcır mem e et 
etmış. 1 sarfiyabna bile yetmez. O vakit incir mahsu-
bir kısmının sarf yolunu bu muş. _ .. .. lilne ehemmiyet verilir. Ve ihracat mallarımı· 

B
. . Uzüın incir, fındık mahsulumuıuo 
ızım • .k l I tal. ç k zın kıymeti artar. Fakat önümüzde dınan mi-

ü terileri hariçtedir. Amerı a ı ar ıp. ı : 
m şd kl .. 

0 
bu ihracat mallarımızın fıatlerı ıaldeo bile bir hisse kapmaya kalkışacağımıza, 

ma ı arı S!U • 

ısrEB INA.N. · l61'ER iNANMA! 

r .. ·~ 
O D 

"!ıtlilliyel,, 

Gazetesinin 
Hatası 

Sayfa 3 

' 

P.S.J 
Müdekkik ve münevver kari· 

lerimden hiri, T okadi Zade Sabri 
Bey, 1 J kanunuevvel 1931 tarihli 
"Milliyet., gazetesinde bir Ame
rikalı müverrihin yazısını okumuş; 
bana bir mektup gönderiyor ve 
Türk tarihinin en şerefli yaprak
larından biri üstüne tükürmek 
cilretini gösteren bu küstah 
Amerikalıya cevap veriyor. 

Kariimizin ne kadar haklı 
olduğunu anlatabilmek ıçm, 
Amerikalı müverrihin makalesin
den şu satırları alıyorum: 

"Avrupanın Hiristigan hü
kumetleri lJizansi kendi ha
l inde bırakarak, Türkleri Av
rupuga sokmakla en bligük 
hatuyı irciklip ettiler. On be
şinci asrın nısfında Bizans, 
Avrupa.va girmek için Asyalı
ların bir kııpısı oldu. Türkler 
ileri hareketlerinde lstanbulu 
tehdit etmişlerdi. O zaman 
Bızanslılar Garplı kardeşlerin
den imdat istediler. Fakat 
Garplı kardeşler aldırıı etmll
gince ikinci Mehmedin sürr1-
leri (müverrih valışi sürüler 
diyor) 1453 te lstanbulu zop· 
tettile1. Avrupa asırlarca bu 
ima11sızlıgın neticelerini çekti.,, 

Bu yazıyı okuduktan sonra, 
makalenin altında, "Milliyet., ga
zetesinin bir cevabım aradım ve 
bulamadım. Yalnız, yukarıda 
gördüğünüz gibi gazete "SÜrUler,. 
kelmesinin yanma bir .jstitrat 
yapmış ve vahşi kelmesini red
deder gibi görünmüş. Kafi mi 1 

bu ? Devletin yarı resmi gazete
sinde bütün milletimize vahşet 
isnat eden bir müverrihin yazısı 
çıktıktan sonra, bu itham cevap
sız bırakılır mı ? 

"Milliyet,, gazetesi bu mllta· 
leaları beğenmişte mi sayfasına 
koymuş ? Beğenmemiı ve bu 
hezeyanlara isyan etmişse cevabı 
nerede? Yoksa yalnız "vahşi,, 
kelmesini kabul etmiyor da bütün 
diğer noktalarda Amerikalıya 
hak mı veriyor ? İşte HMilJiyet,, 
gazetesinin milliyetperverliği üs
tünde bizi epey düşündüren bir 
nokta 1 Bunu herhalde bir unut
kanlık addetmiye mütemayiliz. 

Türkler, Avrupaya Asyalıların 
girmesi ıçın Bizansın kapısını 

zorladılar ve açtılar, fakat böy• 
lece barbar Orta Asır tarihinin 
son yaprağım kapadılar. Fatih 
burada esir ettiği Bizanslılara 
en alicenabaoe muameleyi yaptı. 
Amerikalı müverrih, makalesinin 
müster..:ılekelere ait başka bir 
tarafında, Garplıların ayrı bir 
hatasından bahsediyor: Müs
temlekeler deki Zencilere okuma 
yazma öğretmek te yanlışmış. 
Öyle ya, medeni Amerikalı nıü
•errihe kalırsa, müstemleke hal
kına ilim değil, kırbaç lAzımdır. 
Yirminci asırda bu iddiayı ortaya 
alan bir canavar zihniyetin bize 
vahşet isnat etmesine kariimiz 
köpürüyor. 

En parlağı da şudur ki tarih 
usulüne zıt olarak, indi ve keyfi 
muhakemeler yürüten bu Ame
rikalı müyerrib taslağı, "Milliyet,. 
gazetesi tarafından ayrıca dört 
satırlık bir methiye ile karilere 
takdim edilmiştir. gAmerikada 
Türk propagandası yapaca-
ğımız yerde, Türkiyede 
Amerika propagandası mı yapı· 
yoruz? " Milliyet ,, gazetesi her
halde bu hatasını tashih ede-
cektir 



4 Sayfa 

Gençlik 

Hayatı 
Neşe İle 
Karşılayınız 

Mekteplerimizde çocuklara 
hayat, hir facia gihl gösterilir. 
Çocuk, lıayab, bir yük, bir fell· 
ket addedecek bir zihniyet n• 
bibi olur. Hayab çok ciddi abr 
ve bütün işlerinde bu zihniy~ 
tinin tesiri görülüyor. 

Netice ne oluyor: Gençleri
miz melankolik, bedbin, mariz 
oluyorlar. Bilhassa muallim mek· 
teplerinde, kız liselerinde bulu
nan talebenin hayat hakkındaki 
telikkisi çok karanlıktar. 

Halbuki gençlere bayatı, bir 
eğlence gibi almayı öğretmek la· 
zımdır. Hayatı bir oyun gibi alıp 
ta, onu neşe ve sevinçle karşı
lıyan, bu oyundan kendisine 
azami zevk çıkarmıya çalışan 
kimse, elbette melankolik •e 
mariz bir gençten daha iyidir. 

Bizi bi' oyun nasıl çekerse, 
bayat ta öyle çekmelidir. Hayat 
bir oyundan başka birşcy değildir. 
Bedbinler hayattan istifade ede
mezler. Onlar hayatın ilham ve 
kuvvet veren unsurları09 nüfuz 
edemeıler. 

Zamanlarının çoğunu karan· 
lıkta veya yaram karanlıkta 
geçirirler. 

Bu büyük oyunda hissenize 
düşen rolü iyi yapabilecek ıurette 
hazırlanmışsanız, hayatta şaşır

mazsınız. O vakit yaptığımzdaa 
ıevk almakla kalmaz, istediğiniz 
azami neticeyi de eldo edebilir
ainiı. 

Binaenaleyh, hazırlık ıenele
rinde, gayemiz, hayat oyununu 
oynamasım öğrenuıek olmalıdır. 
Mekteplerimiz çocuklara biraz 
daha hayali tanıtmalıdırlar. Her
güo karşılaştıklan meseleleri hal 
için çocuklara ku'lvet verebilme
lidir. 

Mektepler, bizi, oyunda galip 
relccck ıil.ihlarla lecbiz etme• 
Jidir. 

Günlük faaliyetimizde en zi
yade muhtaç olduğumuz ıey, 
S1hhattir. Mekteplerimizden kaçı 
çocuklann S1hhatine kafi derece
de itina eder. 

Hepimiz, bayat oyununda mu
vaffak olabilmek için, şevk ve 
hevese, kuvvete, ihtirasa, bece
rikli ofmıya muhtacız. 

Gençlerimize bu silahlan •~ 
ren ve talkin eden kaç mUeıse
ıemiz vardır? 

fakat bütan bunlann fevkinde 
muhtaç olduğumuz şey, oyunu 
bütün kalbimizle oynamayı öi· 
renmektir. 

futbolde oyuna knananlar, 
bülfin varlıkJarile oynıyanlardır. 

Hayat oyununda da kazananlar, 
bütiln kuvvet ve kalplcrile oyuna 
iştirak edenlerdir. 

• 
Tarihi Eserlerin Listesi 
Maarif Vekaleti şehrimizdeki 

bütün kütüphanelere bir tamim 
göndererek tarihi kıymeti haiz 
eserlerin bir listesini istemiştir. 
Bu eserler ayrı bir kütüphaneye 
nakledilecektir. ----

Meccanf Lisan Dersleri 
Cağaloğlunda Halk Evinde nril· 

enekte olan li ıan deraleri ıaatlerl 
aşağıda yazılıdır: 

Herku müracaatle kaydolunabilir. 
Fransızca: Cumarteıi, sah 18 - 19; 

İtalyanca: Cumarte; i, pazartesi 18-19; 
ltnlyanca: Salı, perşembe 18 - 19; 
A l manen: Pazartt'.sİ, perşembe 18-20; 
Türkçe ı Pazar, çarşamba 17 • 18. 

KAnonnen~ t~ 

. ----=]~' 
Iktısat 

------

SON POSTA 

• 
MEMLEKET HABERLER/ 

----------BWm.--------------· Yar.lış Bir 
Tasarruf ve yerli Malı Karar Ve 

Memleketin Her Tarafında Yerli Mali 
lstihliki Lehinde Tezahürat Yapılıyor 

Tasarruf Ye yerli mallar haf· 
tası münasebetile memleketin 
her tarafından tezahUrat haberleri 
gelmektedir: 

Antalya 15 ( Hususi ) - Ta· 
sarrul haftası münasebetile fır
kada, balkın iştirakile yapılan 
bir içtimada, hükiimetin yerli 
malı istihlaki hakkında aldığı son 

Afyonda 
Üç Memur 
Beraat Etti 

Evvelki ıün lzmirde gapılan 
yerli malı tezahüratına ait 

6irkac canlı intiba 

: kararlar şükranla karşılanmıştır. 
Mardin, 15 (Hususi) - Ta

sarruf haftası, gerek şehrimizde, 
gerekse kazalarda sevinç tezahür
lerine vesile olmaktadır. Mektep· 
lerde talebeye tasarruf ve yerli malı 
hakkında konferanslar verilmektedir. 

Rize, 6 (Hususi) - Bütün 
halk tasarruf ve yerli malı ae-

ferberliğine başladı. Bu müna

sebetle son alınan tahdit tedbir

leri için de tezahür yapıldı. 

Kastamonu, 14 - Tasarruf 
haftası dolayısile ilk ve orta 
mekteplerde büyük bir faaliyet 

vardır. Mekteplerde birer yerli 
mah müzesi t~kil etmişlerdir. 

Masrafta İtidal 
Yeni kontenjan W.teıinde taılıt 

miktarda merseriye iplik ithalİJI' 
müssade edilmiıti, batta ithaliof 
mOsaade edilen miktar oka~ 
fazladır ki, tOccar ba iplild\ 
mamul halde aatmaktansa iph 
halinde satmayı tercih etnıelr 
teclir. Halbuki memlcketimiıdl 
ham iplikten merserize ipıj 
yapmıya mahsus fabrikalaruolf 
vardır ve bu yüzden çok feol 
bir vaziyete düşmüşlerdir. , 

Eğer merserize iplik ithali 
daha ziyade tahdit edilse idi hed' 
bu fabrikalar muattal bir halde 
kalmıyacak, hem de memleketiıl 
pamuğu kullanılacaktı. Hatta ~ 
fardan ham iplik dahi itb" 
edilse hiç olmazsa i~çilik menılt' 
ket dahilinde kalacaktı. 

Hem pamuğumuzu, hem fa~ 
rikalarımızı, hem de Türk işçisiısl 
korumak için atılan yanlış adıJlll# 
geri alınması lazımdır. 

Masrafta h:dal 
Bir taraftan iktısa, tasarrııf 

için nasihatler verir, bin bir irşıt 
vasıtasile Türk halkım Lu yol• 
imale etmiye çalışırken, öbilt 
taraftan senebaşı gecesini boşçl 
geçirecek planlar hazırlıyorıı1' 
Başka memleketlerde seneb~ 
gecesini geçirmek için her kese11 

uygun yerler vardır. 
Biz de ise, Beyoğlunun lU 

beş kozmopolit lüks meyhatı~ 
sinden başka eğlenecek bi1 
muhit yoktur, zannolunur. israflı 
meyhane eğlencesini sıcak aU• 
ocağına tercih edenlere söyleJJI' 
cek ıöz yoktur. 

Fakat muhtaç günlerimizdi 
namerde el açmak istemiyor~ 
eğlencelerimizde bile mutedil 
olmasım öğrenmeliyiz. lf. att,_ 
karlı çıkmış insan ıösteril" 
bilir mi? 

İki Maznun 
Afyon, (Hususi) - Belediye 

Sıhhat Memuru Kadri Bey, esna• 
fın m11ayencsinde yolsuzluk yap
tıği ddiasile mahkemeye verilmış· 
tir. Muhakeme neticesinde iddia 

İngiliz Sisteminin T atbikı Otomobil Çalmak Mesel 
sinden Mahkemeye Veril 

ıabit olmadığı için beraat kararı 
almıştır. 

Yine bir suiistimal meselesinden 
Hususi Muhasebe Başkatibi İbra
him ve katip Mehmet Ali Efen· 
diler bir müddet evvel ceza mah
kemesinde mahknm olmuşlardı. 
fakat temyiz mabmesi bu ka
rarı nakzetmiş, tekrar muhakeme 

neticesinde beraat karara veril· 
miştir. 

Selimiye Camii 
Edirne, 15 (Hususi)- Selimiye 

camiinin sıvaları Evkaf tarafından 
kazdırtlmaktadır. Duvarlar aade 
bir halde bırakılacaktır. 

Urfada Tıp Müsameresi 
Urfa ( Hususi ) - Memleket 

hastanesinde geçen perşembe 
günii tıbbi bir müsamere veril· 
miş, doktorlarımız tarafından 
şayanı dikkat tıbbi hadiseler 
hakkmda müzakere ve münakaşa
lar yapılmıştır. 

Konyada Et Ucuzluğu 
Konyada koyun adedi her 

sene gittikçe azalmaktadır. Buna 
rağmen et çl')k ucuzdur. En iyi 
koyun eti (32) ve keçi eli (20) 
kuruşa satılmaktadır 

Daima İyi Neticeler Veriyor 
fzmir, (Hususi) - Bir taraftan 

milli küme hanlıkları yapılırken, 
diğer taraftan Iik maçlarının en 
hararetli bir devresine girmiş 
bulunuyorz. Geçen cuma stad
yumda Altınordu - K. S. K ma
çı vard1. Bu maç birkaç nokta· 
dan ehemmiyet kespetmiştir. 

1 - K. S. K takımı altı ay· 
danberi Her Şiveuk namındıt bir 
Macar antrenörün nezareti altın· 
da çalışmaktadır. 

2 - Aıtınordu takımı fehri· 
mizde bulunan antrenör Mister 
(Pegnem)in gösterdiği (W) siste
mini tatbik ediyordu. Bu oyun 
Macar ve lngiliz oyun tekillerin· 
den hangisinin daha müsmir ol
duğunu aulataçaktı. 

3 - K. S. K takımı milll 
küme;·e niıamen giremiyordu. Bu 
klilp federasyona yaphğı itirazda 
Altınordunun kuvvetsiz bir klüp 
olduğunu, buna mukabil ( K. S. 
K. ) un çok kuvvetli olduğunu 
iddia ediyordu. 

lıte bu noktalardan maça 
ehemmiyet veriliyordu. 

Havanın bulu•lu olmasına 
rağmen saha çok kalabalıktı. 
Oyunun idaresini Altay klübün

den Hasan B. deruhdc etmişti. 
K. S. K muhacim hatbodan 

iyi oyunlannı ıeyrettiğimiz Esat 
B. çıkarılmıt. yeri Harbiyeli 
Niyazi Beyle doldurulmuştu. 
Altınordu takımı kaleye Kollejli 
Sabahattin Beyi, orta muhacime 
ilk defa sahada görülen Feridun 
B. namında bir genç oyuncuyu 
koymuştu. 

00 dakika devam eden bu 
oyun, lzmirde son üç senede 
seyredilen maçların en fıeyecan
lısı ve zevk verenidir. Altınordu 
bütün tahminleri alt eden bir 
oyun oynamıt ve K. S. K. 
takımını 1 • 3 mağlup etmiş· 
tir. Oyunun Altınordunun tam 
bAkimiyetinde cereyan ettiğini 
ıöylersem en bitaraf miitaleayı 
serdetmiş olurum. 

K. S. K takı mı bu oyunda 
muvaffak olamadı. Ve bu yüzden 
mağlübiyete uğradı. K. S. K ida· 
recileri bu mağlubiyetin sebep• 
lerini aramak lüzumunu hisse· 
derse evvela, takımı antrene 
eden Her Şivenkio çalıştırma 
tarzını nazara itibara almahdır. 
Bundan sonra da oyuncuların maç 
esnasında enerji sarfetmeme
lerini tenkit etmelidir. Altmordu
nun galebesini temin eden, Mister 
( Pegnem ) derin eşapeli ve seri 
oyun tarzı olmuştur. 

ADNAN 

Balıkesirli Davut oğlu Sülef 
man ve eniştesi şoför Faik Efe#' 
diler, bir otomobil çalmak ınes( 
lesinden Ağır ceıa mahkemesiıı' 
sevkedilmiş ve muhakemelerin' 
başlanılmıştır. iddiaya nazar~ 
bu iki munun, şoför Mustaf• 
Efendinin otomobilini çalmışlşf 
ve parça halinde Bandırmaf 
götOrmüşlerdir. Fakat orada sıı~ 
lığa çıkardıkları sırada şüplı 
Ozeriae yakalanarak şehriınit' 
gönderilmişlerdir. 

Ankarada Musiki Oers1ari 
Ankara, 15 {Hususi)- Musitcf 

Muallim Mektebinde halka rnıı~ 
ıuı meccani dersler verilme 
takarrür etmiştir. Dersler kao&l' 
nusaninin dördünde başlıyacaktır• 

27 B.in Liraya Ahır 
Ankara, 15 (Hususi) - Çır' 

kurovada Mercimek çiftliğind: 
yapılması takarrür eden ah rı 
keşif bedeli 27,347 liradır. Y•' 
kında ihale edilecektir. 

Mevaddı lnfılakiya 
Ankara, 15 (Hususi) - Barııt 

ve mevaddı infilakiye ima1İ 11e 
yarıyan sellüloz, nitrat de sutll~ 
T eşvikı Sanayi Kanununa merbılU 
mevaddı iptidaiye cetve i •e ith11t, 
lktısat Vekaletince ta:rnrrür e 
miştir. 
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[Siyaset 

Japon 
Kabinesi 

A e 

Alemı B A R 'i C: i B A B 1 B L E R Gönül İşleri 

Para İçin 
Evlenen 
Kızlar Londra, 15 - Londradakl 

Japon mehafili, Vakatsuki kabi· 

nesinin birdenbire ist:fa etmesin· 
den hayrete düşmüştür. 

.Çinin Vahdetini Temine Çal!şıyorlar 
Hindistan Harekete Geçmek Uzeredir Geçen gün zengin kızların 

aşk ve izdivaç işlerinde betbaht 
olduklarını yazmıştım. 

Nakit meselesinin kat'i 11la
bından sonra yeni kebinenin es
kisinin sıynsetinden büsbütün 
başka bir siyaset takip etmesi 

beklenebilir. Eski kabineyi istifa
ya scvkeden dahili mücadeJeler 
olmuştur. Haricl siyasette bir de
ğişildik olmasi beklenmemektedir. 

. Yeni kabine Seiyuki F &rkasına 
ıstinat etmektedir ve mali siya& 
seti değiştirmiştir. Altına derhal 

aınbargo koymuştur. Çünki İn
giltere ve diğer bir takım dev-

letler tarafından altın esasının 
terkedilmesi, Japon altınlarım 
Alnerikaya akıhyordu. Ayni za· 
ınanda Nevyork borsasındaki 
Japon tahvillerini de düşürüyordu. 

M. Voşizava 
Tokyo 15 - Japonyamn Paris 

sefiri olup son Cemiyeti Akvam 
lçtimalanna iştirak eden M. 
Y oşizava hariciye nezareti vazi· 
fesini üzerine almak üzere Ja
Ponyaya dcvet edilınişir. 

Yerine Belçika sefiri tayin 
edilecektir. 

Macar Darbei HUkQmeti 
Budapeşte 25 - Son darbei 

hükumet meselesinden dolayı 
hapishanede mevkuf bu]unan 
Ceneral Sebili hiçbir mektup ve 
not bırakmadan intihar etmiştir .. 
Akim kalan ihtiliil hareketinin 

intihara amil olduğu söylenmek
tedir. 

. Elde Bulunan lngiliz Parası 
Londra, 15 - Tedavülde bu

lunan 275 milyon liralık bankno-

tun bu miktarda kalması 31 
kAnunusaniye kadar temdit edil· 
miştir. 

Felemenkte Grev 
Amisterdam, 15 - Tvent 

tnensucat sanayi mıntakasında 
14 bin amele grev yapmıştır. 

Almanya- lsviçre MUnaseball 
Berlin, 15 - fsviçre ile Al"' 

nıanya arasındaki ticaret muka· 
VeJesinin İsviçre taraf.ndan fes· 
hedilmesi bllyük hayretlerle kar
ttlanmışhr. Buhranlı bir zamanda 
bir gümrük harbinin başlaması 
endişeli görUlmektedir. 

Japon Parasının Sukutu 
Berlin, 15) - Japon parası 

'Yenin sukutu ihracat, sanayi ve 
ticaret mehafilini endişeye sevket· 
ttıiştir. 

Alman mll ligetperverlerinin 
Bir içtimaı 

Çın 
Vahdetine 
Doğru 

Şanghay 15 - Çinli talebe, 
Şang - Kay - Çek den mülakat 
isteyip görUşmiye muvaffak ola
madıktan sonra yolda Reisid.1m· 
hur vekili Şenoig - Çuya tesadüf 
etmiş ve kendisini hafifçe yara· 
lamıslardır. P olislerle talebe ara
smd; ateş teati edilmiştir. Üç 
talebe tevkif olunmuştur. 

Şan-Kay-Çekin istifası Meselesi 
Londra, 15 - Buradaki Japon 

mehafiline nazaran Mareşal Şang
Kay-Çek'in istifası Çin siyasetini 
değiştirmiyecektir. Çünkü bu zat 
Çin Rt>isicümhuru olmakla bera· 
ber ancak Nankin hükumetini ve 
civarındaki eyaletleri temsil edi
yordu. Çinde ayrıca iki kuvvet 
daha vardu·: 

Kanton hükumeti ve Mareşal 
Çaog - Su - Liyangın bulunduğu 
Pekin hava!isi, Avrupadaki Çin 
talebesinin Cemiyeti akvamdaki 
Çin murahhaslarıoı tanımaması 

şayana dikkat bir hadisedir. 
Sonra Çin vahdeti için Kanton 

hükumetinin ileri sürdüğü ilk şart 
bu zatın istifası idi ve bu istifa, 
Çin vahdeti için ablmış ilk adım· 
dır. Riyaset vazifesinin Kuo-Min
Tag meclisina mensup bir komi· 
teye verilmesi çok mümkündür. 

Japonlarm Veni Bir Notası 
Cenevre 15 - Cemiyeti Ak· 

vam katibi umumisi Japonyanın 
bir notasını azaya tevdi etmiştir. 
Bu notada Çinde Japon düşman· 
lığından ve haydutlnk vak' ala
rından bahsedilmekte ve Çin 

~ 
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- Fakat bahsetmek istediğin 
Şeyden bir milnakaşa zuhiir 
tdebilir. 

- Ne ıöyliyeceğimi biliyor 
lnusun? 

- Anlıyorum. 
- Nedir? 
- Geceden bahsedeceksin. 

k - Evet, bundan bir müna
llşa çıkabilir mi? 

Kat'ı bir tavırla dedim ki: 
- Narin, bu h3ıhsi açma, 

Yarın konuşuruz. 
- Peki... Y arm olsun! 
Bak azizim, şimdi sabırsız-

l 
lanıyorsun, gelecek sefere anla
tayım da dinle. Parmağan ağzın~ 
da kalacak. 

Bunlar masal gibi şeyler dos-

tum. Fakat inan bana romanında 
da karilerini inandırmak için ne 

mUmkiinse yap. Hayatta böyle 
şeyler olurmuş. Hem d~ gelip 
benim başıma çath. Herne ıse. Ge
lecek defa biraz erken buluşalım, 
mühimdir. Sana bazı mektuplar 
da göstereceğim, not alacaksın. 
H di gözUm, devletle... Sana 

ay • • l yor• bunlan anlattıkça ıçım açı ı ' 

Gandinin 
Yeni 
Beyanatı 

Roma, 15 - "Müstemleke Ha• 
reketi" isimli mecmuada Gandinin 
bir beyanatı çıkmıştır. Diyor ki: 

"Yuvarlak Masa Konferansın· 
dan sonra Hindistan için intihap 
edilecek bir tek yol vardır. O da 
mutlak bir istiklal elde etmek 
için sonuna kadar mücadele et
mektir. Ben kinden, cebir ve 
şiddetten, kandan nefret ederim. 
Fakat Allah öyle isterse buna 
mini olmak elden gelmez. Bir 
ihtilal zuhur ederse Hint gilz.i
deleri yeni nesil ile bir Hindis
tan kurmıya çalışacaklardır.,, 

Gandi Hindistana mütevec
cihen vapura binmiştir. 

Hindistanda Bomba 
Patna, 15 ( Hindistan ) -

Blaglapur mıntakası hakiminin 
evine bir bomba ablmıştır. Ayni 
ev civarında diğer bir bomba 
daha bulunmuştur. 

.... .... 1 Jlll ;l'l •l1'•1 ' 1 ••• ~,,.... •••• rnsıı•ı• , , ... ~.~ 

maarif nezaretinin tedrisat pro
gramına Japon tecavüzkarlığına 
ait ders koydurduğunu bildir
mektedir. Ayrıca bütün Çin hal
kına japan düşmanlığı için tali
mat verilmiştir. 

Nota, bundan başka haydutluk 
vak' alan neticesi olarak (59) ki
şinin telef, ( 19) kişinin mecruh 
düştüğünü, (69) kişinin de dağa 
kaldırıldığını kaydetmektedir. 

Çin Talebesinin Nümayişleri 
Nankin, 15 - Mançuri ihti

lafında hükumetin Çin hukukunu 
müdafaa şeklini beğenmiyen ve 
Pekinden buraya gelen ( 600 ) 
talebe Hariciye Nezaretini tah
rip etmişler, Merkez Partisinin 
camlarım kırmışlar ve polisin 
elinden silahlarını almtşlardır. 

Talebe, bundan sonra Şan -
Kay - Çekin yerine Cümhur 
Riyasetini vekaleten yapacak 
olan K vantag Hüküm et Reiıi 
Şemng - Sunun evine hücum 
etmişlerdir. Talebe, hükumet 
azalarile parti liderlerinin içtima 
ettiği binay! muhasara albna 
almişbr. 

Şanghay, 1.5 - Hühumet 
ve icra Komıtesi Reisliğinden 
istifa etmiş olan Mareşal Şan -
Kay .. Çek ordular başkuman
danlrğı unvanını. muhafaza et
mektedir. Maliye Nazın M. 
Sungtan vazif~si';1i muabaza et· 
mesi rica edılmışse de onun da 
çekileceği zannediliyor. 

biraz rahatlıyorum. 
-7-

- Halim, Dinle beni. Çok 
düşündüm ve sana herşeyi söy
lemiye karar verdim. Bu itirafı
mın sonu ne olacak? Bilmiyo
rum. Fakat, evvela şu kusurumu 
itiraf edeyim ki, ben, senden 
bunları vaktile gizlemiyecektim. 
ıı 0 ,, na kapıldım, anlıyor 

musun? " o " na. Kimdir 
11 0 ? Anlıyacaksm. Böylece, 
bay;bmın bilmediğin tara· 
fını öğrenmiş olacaksın. Farzet 
ki benim bütün ömrüm on odalı 
bir evdir. Sana dokuz odasını, 
bütün sofalarını, balkonlarını, 
bahçesini, aralıklarını gösterdim; 
fakat bir odasını bilmiyorsun. 

" Halim! Şimdi bu odanın 
eşiğindeyiz. Fakat içeri girmeden 

Bir erkek kariim, zengin gen
cin de zengin kızdan farkı ol· 
madığını yazıyor ve kendisini 
ınisaJ gösteriyor. 

- • Ben, diyor, zengince bir 
ailenin çocuğuyum. Bütün mahalle 
kızlannın gözü benim üzerimde. 
Ufak bir İşaretime hahişker ce· 
vaplar veriyorlar. Fakat bütün 
bu kızların benden ziyade; ser· 
vetime lşık oldukJarını bildiğim 
için, hiçbirisine ehemmiyet ver· 
miyorum. Fakat bu yüzden ha
kiki sevgilimi de bulamıyorum. ,, 

Filhakika bizde analar baba-
Bir hatip nrıtıık lar, kızlarına n..litemadiyen zengin-

söglügor ce birile evlenmeyi tavsiye ederlel". 
--- --____:=----=------- Hatta bu zihniyet saikasile erke-
A/man ğin yaşına başına bakmaz, para· 

M ll 
sana ehemmiyet verirler. Şimdi 

i iyetperverleri bile, kart, fakat paralı erkeklerle 
Berlin 15 - Miliyetperver evlenen nekadar genç kızlar gCS. 

fırka şimdiye kadar bir otomobil rUrsünllz. Hu zavallılar ailelerinin 
grupuna malikti. Bundan sonra refah ve servet ihtiraslannın 
bir de Tayyare grupuna malik kurbanlarıdırlar. 
olacaktır, Hitler iki tayyare gru· Çünkü para için yapılan i2di-
pu ihdasına karar vermiş ve müf· 
rit miliyetperverlerin reisi ııfatile vaçlar daima iflasa mahkumdur. 
bir beyanname imzaladığını söy· Para için evlenen bir kız 
lemiştir. Gazeteler Hitlerin bu hiçbir zaman mesut olamaz. 
tayyare grupunu bir spor mak Güzel kürkler, süslü otomo-
sadile değil, başka bir maksatla b teşkil ettiğini söylemektedir. iJler, bol eğlenceler genç kızı 

Hamburg 15 - Üniforma ile bir müddet aldatabilir. Fakat 
nümayiş yapmıya kıyam etmiş bunlara çabuk alışılır. Sonra İn• 
olan Elli milliyetperver tevkif san hakiki saadetini aramaya 
edilmiştir. başlar. Fakat ihtiyar bir erke-

A •k d ğin bunu temin etmesine imkan 
merı a a olmadığı için, ebediyen betbaht 

Bankala! kalmıya mahkrım otur. 
Evlenirken paraya değil, size 

Kapanıyor saadet verecek şeraite halanız. 
Para bir vasıtadır, bir gaye ol-

Vorlester, 15 (Amerika) -
Baneroft Tröst Kompani muame- mamalıdır. Para için evlenenlerin 
lesini tatil etmiştir. Bunun sebebi, hayatlarını tetkik ebnedikçe, sizi 
bu Bankanın münasebette bu· istiyen zenginlere muvafakat 
lunduğu Federal Nasyonal Ban~ cevabı vermeyiniz. 
km Massaçüzet şubesi de dört ir 
milyon dolarlık mevduata sahip S. K. Hanımlara: 
olmasına rağmen kapanmıştır. Kız olduğunuz için hislerinizi 
Bu Bankanm hükumetle alakası erkeklere söylemeniz doğru de· 
yoktur. ğildir. Bunu sevdiğiniz gençlerden 

Federal Nasyonal Banktaki bekleyiniz. yalnız onlara bu his· 
halk matlubatı (28) küsur milyon, lerini izhar için cesaret vermek 
Bankanın alacağı da ( 32 ) küsur kafidir • 
milyondur. HANIMTEYZE 

Massaçüzet hükumetinin bu 
Bankadaki mevduab ise ( 723 ) 
bin dolardır. 

lsviçrede Tahdidat 
Bem, 15 - Federal meclisi

nin, meb'usan meclisine verdiği 
layihada 932 senesinin nihayeti
ne kadar ithalatın tahdidini iste-
miştir. 

evvel senden bir ricam var kabul 
eder misin? 

Hayretle sordum: 
- Nedir o? 
- Sorma, kabul et. 
- Hayır, Narin, bilmeden ••• 
- Bilmeden kabul et. 
- Gözlerim kapah hiçbir şey 

yapamam, hiçbir taahhüt alb
na giremem. 

- Rica ediyorum. 
Onun ricasından ziyade me

merakımın sevkile hafifçe mırıl· 
dandım! 

- Peki •.• Söylet 
- Bana her türHi sual sora-

bilirsin, istediğin kadar izahat 
alabilirsin, fakat bir tek sual 
sormıyacaksın. 

- Ne suali o? 
- "Niçin?,, demiyeceksin. 

, 

Fransız Cumhur Reislerine 
Tahsisat 

Paris, 15 - Eski Fransız 
Cnmhur Reislerine sene de iki 
yOz bin frank tahsisat verilmesi 
için Meb'usan Meclisine bir ka
nun projosi tevdi olunmuştur. 

- Niçin? 
- Peki. Buna cevap vereyim. 

Fakat bundan sonra artık bu 
suali sorma. Bu niçine cevap 
vereyim: Çünki sana ben bir 
itirafta bulunmak için kendimi 
cebredeceğim. Bir de hareketle
rimin manb\d sebeplerini izah 
edemem. Ben böyleyim. 

Anladın mı? Beni böyle kabul 
edeceksin. Bundan sonrası için 
konuşuruz. Fakat bundan evveli 
için o suale cevap vermiye beni 
mecbur etme. Kabul ediyor mu
sun? 

Dudaklarımı uzatarak, anla
mamış gibi: 

- P~ki,, dedim, öyle olsun. 
- .. Şımdi rahat a~latacağım: 

Ben dun gece bara gıttim. 
( Arkası vıu ) 
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Yerli Bağ 
· Çubukları 
Ve Bir Cevap 

Gazetenizin 11 kiııumıevve1 
~31 tarihli nüshasında ( Yerli 
bağ çubukkn ) serlavbasa altında 
( Mükerrem ) isminde bir zat 
tarafından gönderildiği beyanile 
deccedileo me:ctupta yerli çubuk· 
lan aleyhinde bazı lcnkidala 
giri~ilmiş ve bu arada da evvelce, 
m iidüriyetirniz tarafmd<.ın Bu'ga
ristandan ~etirilen mahiyeti 

· meçhul çubu;dara karşı bağcı• 

· ]anınızı ikaz maksadile gazetelere 
verilea beyanatı çürutmck gayesi 
takip edilmiıtir. 

Sahibi mektup. (hizirn zir:aat
çnerimizin iyi ve kuvvetli fıdan 
yetiştirdikterine ben şahsan o 

~ derce~· kani değilim.) di1or. Bu 
r aözile evvela Filoksera 1'anun ve 
t nizamnamesine ve icabatı f ennİ• 1 

• yeye ademi vukufunu iÖsteriyor. 
· Çünkü: Filoksera nizamnamesinin 
: 6 mcı maddesinde (ticaret mak-
1 •adiJe mem:ıliki ecnebiyeden 
. Amerika asm:ı çubukları celbet• 

mek istiyeııler mahalli ziraat 
memurlanna gE-tiı t !cekleri 'ubuk 
miktarile bunların envamı ve 
Jdmlere furvht edecekler ve zir<..-

. at memuru tarafından ithali mü
nasip görülmiyen çubuk celbe
demiyecek. .. ) c!enilmektcdir. 

Yine o maddenin diğer 'bir 
fıkrasında (Filokseralı mahal!erde 
Amerika asma fidanlıktan tests 
ederek yetiştirdikleri çubuklat'ı 
ahaliye furuht dmek Hteyenlerin 
fidanlıktan mabal'.i ziraat memu
runun teftişi d.ıimisi tahtmda 
bulunarak o havali iklim ve ara
xisine elverişli nevilerdea Ame
rika asmalannın magros bulun
ması Ye Blak-rot ve sair emrazı 
tufeyliyeden masun olması mct
rutlur., Diye yazıl dır. 

Kanunun bu husustaki hük
mü, kunetti fidan değil, o ha
nli ildim ve .aruisine el•e~i 
ncvi!erden Am~rika asma çubuğu 
dikiLi:ı demektir, ki fennen de 
böyle yapılmaS1 muktazidir. Son 
senelerde bazı kimseler tuafın
dan sırf kazanç malcsadif e nevi 
ve toprağımıza ıderecci mutabakali 
tetkik edilmeksizin Bulgaristao
dan Amerika asma çubuğu cel
bine tevessül olunmuş veya mu
ayyen bir arazi için geliri!en 
çubuklar toprağ:n kireç dere
cesi taayyün etmemiş o1an 
ba~ka taraflara satılıp garsedil
miı olmakta bu yüzden teve!Jüt 
eden ve ~decek olan zararlanıı 

önüoe geçmek için müdüriyeti-
111izce ve ziraat <Odasınca esaslı 

tertibat :ve mukanerat ittihaz 
olunmuş ve gazetelere vaki bc-
yanalımızla a15kadaranm irşadı 

cihetine gjdilmiştir. 
Yoksa toprağımızın lıcireç de

recesine uygun acviJcrden intihap 
edilmek nereye ve kime satacak
ları bermucibi kanun evveldca 
haber ~erilmek şarlile son ta'hdi· 
di ithalAt kararnamesine tevfikan 
lktısat V eklleti Celilcsinden yeni 
bir emir telakki etmedikçe hariç
ten Amerika asma çubuğu geti-
rilmesine mümanaat ediimiyeceği 
pek tabiidir. 

Mektubun alelumum ı.iraatçi

let"imiz hakkıudahi fıkrasına uzun 
boylu cevap vermek müdüriyeti
mize terettüp etmez. 

Yalnız kısaca bariz bir haki
katten bahsetmek lfizlmgefirse 
Türk zir: atçileri nazariyatla ame-
liyata mezcetmiş ve uEun seneler 
y ptıktan tetkik ve tecrübeler 

dOtl POSTA. 

Paris Mektupları 
Kıskanç Bir Adam, Rakibini Bir 

Alman Süngüsü 
Metresini De 

İle Öldürdü. 
Yaraladı 

• 

Zabıta memurları 6ir taraftan ıaNılrgı, 6ir ftırofttın da 6lügü naklettiler 

Paris, 1 (Kinunuenel)- Ge
çenlerde bir istatistikte okumut
tum. "Cinaiyat., AliaderiDdea biri 
tetkik etmiş : 

- Dünyada dnal -.ak'aJara 
en fazla sahne otan yerler aırası 
ile Nevyork, Şikago, Londra Ye 

Paristir~ diyordu. 
"Cinaiyat.. i:J-ninio istatisti

ğini yaparken topladığ• rakamlar 
illerinde aldanmadığı muhakkak· 
tır, fakat ben bu sabah polis 
müdüriyetinin tebliğ ettiği listeye 
bakarken Lir dakika için tered
düde düştüğümü itiraf ederim. 
Filhakika sonu ölümle neticcle· 
nebilecek ağır cerh vak'alarını 

şöyle bir kenara bırakalım. Bir 
gün içinde muhtelif semtlerde 
beş kişi öldürülmüş; 25 kişinin 

de izi kaybedilmişti. 
isterseniz size bunlardan bir 

tanesini anlatayım: 
- " Bir şoför itina ile hazır

lanmış ve şampanya ıişeleri ile 
süs!enmi.ş bir yemek masasına 
oturacağı sı:-.ada misafirini öJdür
müt. metresini yaralamış, sonra 
can çekişenlerin ba~ına geçerek 
nbaha kadar nöbet beklemiştir • .,~ 

Vak'amh biraz tafsilat Ter
miye değeri vardır: 

Katil, Danton sokağında 18 
numarada cturür, adı Jorj Mar
tendir. Mesleği t<>för:üktür • 
Navarot adını taşıyan bir kadrola 
yaşar, Adeta meşru ıbir aile ha· 
yata sürer, kazancı yolunda, rahatı 
yerindedir. 

Fakat bu aile, oturduklan 
apartıman çok geniş olduğu için 
bir odasını Rene Bissoniere adını 
taşıya.a genç bir ressama kiraya 
'Yermi.J, o gündeo itibaren rahat
sız olmuştur. 

Fakat aileyi t~irgin eden 
kiracı Rene Bi'ssioniere değil, bu 
2at Yasıtasile tanışılan ve dost 
olunan Persil isminde bir zattir. 

Filhakika Marteo yeni edindiği 
dostunun kansJna korte yapmıya 
baş!adığı zehabma düşmüş, çek 
geçmeden aldatıldığıodaıı füphe 
elmiş ve .nihayet intikam almıya 
karar venniştir. 

Hadise günü 
Jek ~yramıdır. 

şoförlerin mes-
0 gün işluini 

sayesinde memleketin iklimini, 
ahval ve Taziyeti umumiye.i zira
iyesini, teşekkülah türabiyesini, 
ne suretle neler yetiştirilmesi la· 
zımgeldiğini Ç,ok iyi anlamışlar

d r. Fidanlıklanmız ıçok mukte
dir -re uzun müddet tecrübeler 
görmü.ş, hatta Avrupada ikmali 
tahsil etmiş mütehassıslanm.z ta
rafmdan idare edilmekte oldu
ğundan Avrupa fidanlıkları dere-

Garp Memleketlerinde 
Zabıta Memurlan Azılı 
Haydutlar KarşıSlnda 
Fenni Vasıtalarla 
T echiz Edilmişlerdir 

Yrıkardan aşağıya doğrıı 
Marten, p, rsil '"" Navarot 

erken bitirirler ve geceyi eğlence 
ile geçirirler. 

Marten de böyle yaparak ka
nsına şampanya .ile meze ile 
mükellef bir sofra hazırlatmış, 
( Persil ) i de davet etmiş, fak at 
tam sofraya oturacağı sırada 
cebinden rovelverini çıkararak 
misafirine: 

- Sen beni aldatıyorsun, fa
kat bu gece yaptığan ihanetin 
cezasını çekeceksin, demiş. Mi
safir etrafına bakanca, harp ha
t?rası olarak duvarda asılı bir 
Alrııan süngüsil görmüş, atılmış, 
fakat Marten rakibinin elinden 
süngüyü alarak ucunu ona çe
virmiş ve rastgele üç defa 
saplamış, sonra da cebine koy· 
duğu ro•elveri çıkararak karı· 
ııa o üzerime iki defa at~ etmiş. 

Hadisenin asıl nıeraJdı ııok
tasa bundan ıonrad.&r: 

Cinayetin :ik.unı müteakıp 
kapı çalınmış. Katil içerdco 
sormuş: 

cesinden aşağı değildir. 
Kuvvetli Ye bilhassa memleket 

topraklarımn istediği cins ve ev
safta çubuklar yetiştir:lmektedir. 
Canlı misali göz önünde bulunan 
Göztepe - Erenköy fidanlığıdır. 
Ve istibsa1atı da meydandadır. 

Hakikat bu merkezde iken 
aksi iddiada bulunanların fidan-
lıklar islihsalah aleyhinde propa
ganda yapan ve yaptıranların 

- Kimdir, o? 
Bir ses cevap yermiş ı 
- Beni 
Bu, evde kiracı olarak otu-

ran ressam Bissoaiere'dir • 
Marlen içerden seslenmiş: 
- Şimdi açanm, burada 

kavga oldu. döğüştük, git polise 
haber ver 1 

Ressam polise gitmiş, polis 
gelmiş, kapıyı ça!m1ş1 açan ol 
mamış: 

- Anlaşılan iş yatışh, sabah 
bakarız. 

Demiş, ressam da içeri gi
remiyerek o geceyi polis k ra· 
kolunda misafir geçirmiş. Fakat 
sabah olunca gelmiş, kapıyı vur
muş, yine içerden ( Marten) in 
sesini işitmiş: 

- Karım yaralıdır, git bir 
hasta arabası getir 1 

Hasta arabası ile berabec 
polis te gelmiş, kapıyı zcrlamış, 
içerden yine Martenin sesi işi
tilmiş: 

- f çeri girmiye kalk~mayı
nız, kendime kıyanm. 

Garp polisleri kendiledni 
tehlikedcu sıyanet için muhtelif 

cihazlar ile techiz edilmişlerdir. 
Kolay kolay tehlikeye ablmazlar. 

BinaenaJeyh derhal bir gaz tu
lum bası getirtmişler, anahtar 

öetiğinden içeriye bayıltıcı ve 
gözden yaş getirtici gazlen dol
durmıya başlamtş1ar. 

Bu sırada içerden bir silah 
sesi aksedince tehlikenin katma-

dığmı görerek kapıyı kırmış!ar, 

içcrde iki ölü ve bir de yaralı 
bulmuşlar. Yaralı olan kadındır: 

- Nasıl oldu? demişler. 

- Beni yaraladı, misafirini 
öldürdü. Sonra da b~ınıızda sa
baha kadar nöbet bekledi. Fakat 
haksızdı. Çünki ben onu aldat· 
mamıştım, cevabını alddar. ,.. 

lstanbulda araa·ra cinayet olur, 
kızarız. Fakat haksızız. Çünki 

bu vak'alar Avrupa ile mukayese 
edilemiyecek derecede a~dır. Bi
naenaleyh bu itibarla kendimizi 
mes'ut addedebiliriz. 

hııtklı irşadımı.z Ü7erine rnenf aat
leri hale'.dar olan kimselCl' ol
duğuna .şüphemiz yoktur. Yine 
tekrar ederiz ki : Bağ t esis ede· 
cekJerin topraklarım dairemizde 
tahlil ettirmeleri ve dikecekleri 
anacı ogrenme eri menfaatleri 
iktizasmdandn. Aksi takdirde 
emek ve masrafları heba olur. 

Ziraat Müdürü 
11. Tahsin 

Kı.,unuenel J8 

lktısadi Bahisler 

•• 
Fındık, Uzüm 
Ve Zahire 
Piyasaları 

Hamburg ( Hususi ) - TGrk 
ihracat mallanna ait yeni piyasa 
Yniyetini şu suıetle hulisa etmek 
mümkündür: 

Giresun malı fındık 31 buçuk 
ile 34 buçuk do'ar aras odadır. 

Türkiye piyasasında görii.lell 
bir yüksdme üzerine fındık fiat• 
Jeri Hamburg piyasasında da 
( 1 - l ,50 ) dolar kadar ynksel· 
miştir. 

Çekirdeksiz üzüm; fzmir, Yrı
nanistan ve Kaliforniyadan geleJJ 
haberlerden anlaşı!dığına gör• 
elde mevcut istok miktan ihtiyr 
ca tekabül edemiyecek vaziyet
tedir. Bu itibarla fiatlerio ytık-
aetmesi ihtimali fazladır • 
Hamburg piyasasında talep meT
cuttur. 

Zahire piyasası; ıon bir hafta 
zarfında 'Zabire piyuasanda bir 
düşüklük müşahede edilmiştir. 
Bunun sebebini zahire bolluğun

da aramamalıdır. 
Hakiki sebep rara azlığı -.. 

kambiyo mubayaasımn müşkül 
olmasıd•r. Kambiyo mubayaası 
müşküJah bilhassa Şimali Av~ 

pada kendisini şiddetle hissettir
mektedir. 

Piyasada kat'i bir sükunet 
vardır. En ziyade düşüklük arpa 
ve mısır piyasasında husule gel• 
miştir. 

Ame e Klüpleri 
Buhran Yüzünd~n İngil

terede Kapanıyor 
Londra, 15 - Yeni vergiler 

ame!e klüplerini müşkül vaziyete 
sokmuştur. Şimdiye kadar bio 
ldüp kapama karan vermiştir. 

Eir milyondan fazla azası bo
lunan ve (3) bin klübü temsU 
eden merkez heyetı amele haya• 
tında mühim bir rol oynıyan ba 
klüpleri kurtarmak için Maliye 
Nazırına roüracaatte bulunmuştur. 

Bir Abide Gibi •• 
Londrada Muazzam Bir 

Pasta Y aoıhyor 
Londra ı 4 - Noel münase

betile veliaht Prens dö Gal şe
refine hazırlanan on bin kilo 
ağırlığmdaki büyük rasta her 
biri birkaç libre ağırlığ.nda oD 

bir bin parçaya ayrılacakhr. 
An'aneye tevfikan birinci parç~ 
yı prens yiyecek miitebaki par
çalar kur'a ile işsizlere taksi.dl 
edilecektir, 

Pasta ( 10,000 ) işçi tarafın
dan hazırlanmaktadır. 

Irakta .• 
Eski Sasani Eserleri 

Bulundu 
Londra, 14 - Oksford Da· 

rü'.fünunu tarafından lraka gön
derilen heyet taharriyah esna• 
sında Kiş şehri harabeleri ve bu 
meyanda binlerce sendik iki 
kadim hükfündar sarayını mey"' 
dana çıkarmışlar<:!ır. Heyet faa
liyetine devam etmekte ve tari
hin karanlık noktalarını tenvir 
edeceği kanaatini beslemektedir. 
Bu eserler eski Sasanilere atfo
luouyor. 
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Tasar

ruf 
Öğüdü 

Param sımsıkı tut 
Sanki havada bulut: 
"Vur patlasın" yok artık. 
Eski gunleri unut I" 

* 
DöTt gözle bak paraya~ 
Merhem sürer yaraya, 
Kaç kuruş fazlan varsa, 
Hemen at kumbaraya. 

Gün olur bir parlarsıo, 
Kendini toparJarst~ 
Birikmiş paran yoksa 
F eoa ihtiyarlar~a. 

Çelrer;İn sonra darlık. 
Çökerse ibtiyarhk, 
Rastgele pul harcama. 

Etmo öyle kibarlık. 

Ômrün sonu çöl olur. 
Kederle nihayet bulur. 
Üçer beşer biriktir. 
Damla damla göl olur. 

• Be, lcazan ve dört barca 
Gereyim deme borc.ı. 
Topla karınca gibi, 
Sonra ya~a insanca 

Pa. Ha. 

En Yaşlıları 
Pazar ola Hasan Bey tramvay

da oturuyc rdu. Vagon kalabalık 
olduğu için birçoklan ayakta 
duruyorlardı. 

Kadmların arasmda ayakta 
duran yoktu. Hep erkekler on-

lara yer veriyorlardı. Hasan Bey 

içinden : •• Ne nazik insanlarız 
)'ahu r " diye mırıldandı. 

Bu sırada tramvaya üç kadın 
girdi. Hasan Bey ayağa kalkarak: 

- Hanginiz en yaşlı ise 
buyursun, buraya otursun! 

Dedi. Kadınların iiçü de Hasan 
Beyin ikramım kabul etmediler. 

il::::::::::::: 

BEKARLIK 

MÜLAKATLAR 
. 

Para ile ... 
Pazar ola Hasan Bey geçen 

hafta kış b 3 ba ile mülakat 
yapmıştı. Bu defa para cena~· 
larile görüşmiye karar verdı. 
Haşmetlu Para Ha%retleri, bü~ük 
ve mükeJlef bir sarayda, nadıde 
elmaslar kakılı bir tahtta oturu· 
yordu. 

Hasan Bey para Hz. nin 
huzuruna çı kınca, birdenbire, 
göz1erindc tatlı bir kamaşma, 
yfaeğinde l .• ir ferahlık duydu. 
Bir saniyede şu fani dünya-:un 
bütün gamından, kasavetinden 
azat ol muştu. _ 

Para Hz. ' Hasan Beye mu-
cevher bakışlarını çevirerek: 

- Buyur, Hasan Bey, dedi. 
s .mra a'.bn brnakları parh

yan eli!e işaret ederek Hasan 
Beye yer gösterdi. Ayni ~am~n: 
da gülüyor ve pırlanta dışlerllll 
gösteriyordu. 

Hasan Bey oturdu: 
_ Efendim, dedi. siziııle 

mülakata geldim amma. doğ~· 
su ya, gördüğüm aıanzara goz-
lerimi kamaşbrdı. Siz insan 
biçiminde bazinesinİL 

- Hasan B~y, oe söylemek 
istiyorsan söyle... Cevap vereyim. 

- Efendim, zab başmelpe
nahileri yer yii:tündt!n çekilmiye 
başladınız, en çok sevdiğiniz 
lngiltereden biJe uzaklaşıyor
sunuz. 

- Hasan Bey... Doğrusunu 
istersen yoruldum artık 1 İnsanlar 
beni görünce üstüme saldırıyor
lar. ötemi berimi kopanyÖrlar. 

- Ben de şimdi kendimi 
zor tutuyorum. 

- Gördün mü ya L İnsanlar 
böyle üstüme saldırdıkça beni 
büsbütün kaçıracaklar. 

Aman öyleyse kaçayım. 
- Hayır, sen dur. Konuşu-

yoruz. Ben .. Son Posta" yı seve
rim. O, bazı gazeteler gibi üs
tüme düşmez.. 

- .Bendeniz de düşmem 
amma nedense teveccühünüzü 
kazanamadım. 

Ben seni severim, Hasan 

Bey .• 
- İyi amma kuru kuruya 

sevmek olur mu? Ne ise.. Şimdi 
şu buhranın sonu ne olacak? 
onu söyleyiniz bakayım? 

- Hasan Bey.. insanlar ha
na tapmaktan vazgeçerlerse, 
benimle makul bir surette dost 
olurlarsa buhran kalmaz. 

Eyvallah bugünlük bu 
kadar kafi. 

VERGİSİ 

-==H~san Bey Bekarlardan vergi alacaklarmış I 
' B k" l D vergi verecek kadar 

- Diişündükleri şeye bak bele... e car an 
'takitleri yerinde olsaydı, evlenirlerdi. 

KIRK BEYGiRLiK 
MOTÖR 

- Hasln Bey, kocam bana 
kı!k beygirlik bir otomobil 
alacak. 

- Ona Bayazıt meydanı 
kadar bir de ahır lium 1 

Tahta Evler 
Kahvede, lstanbuldaki yapı· 

lardan babscdili· 

yordu. Biri diyor
du ki: 

- Ah, fstanbul· 
da hiç tahta ev 

kalmasa, hersi 
' taştan olsa, Ne 

iyi tertemiz! fakat 
o kadar yangınlar· 
dan sonra yine birçok tabla ev 
kaldı. 

Başka biri dedi ki: 

- Merak etme.. Terkos Şir
keti onlarm da hakkından gelir . 

Hasan Bey orada idi. Güldü: 

- Yalnız T erkos Şirketi de
ğil, dedi, b ı ) e ıi c, tobüsler ço
ğalırsa, bütün tanla evler ıiarSm· 
tıdan yılulacak. 

FALCI 
Biri anlatıyordu: 
- Hasan Bey, f stanbulda 

fa) yasak değilken el falına ba
kan bir adam.:1. gittim. Herif pek 
şöhretli imiş. Birçok müşteri fala 
baktırmak için ssra bekliyorlardı. 
Evvela: 

.. - Beş lira vereceksiniz 

efendim, dedi. 
"Beş lirayı bayıldık. Sonra da 

awcumu açtım. Falcı dedi ki: 
.. _ Siz evlendiğinize pişman 

görünüyorsunuz! 
.. _ Ben hayatımda hiç ev-

lenmedim. 
.. _ Yahut ta bir kadın sev-

mişsiniz, ona pişman olmuşsunuz. 
.. _ Hiçbir kadın da sev-

medim • 
.. _ Yahut ta arkadaşlannız, 

dostlarınız size fenalık etmişler • 
.. _ Hayır, bi:a'.<la hepsinin 

iyiliğini gördüm • 
.. _ Belki de yanılıyorum. Ne 

ise, yakın .,~ma~l~r?a büyük bir 
hastalık geçırmışsınız. 

.. _ Neıle bile olmadım • 

.. _ Garip şey .. Fakat büyDk 

bir aeyahate çıktığınız muhakkak 

değıl mi? 
.. _ lstanbulda kale kapısın-

dan dışarı çıkmadım • 
.. _ Fakat yakmlarda bir para 

kaybetmediniz mi ? 
••- Hatırlamıyorum. 
Pazarola Hasan Bey bu hika

yeyi dinleyince dedi ki : 
- Nasıl hatırlamıyorsun? Fal

cıya verdiğin beş lirayı kaybet
medin mi? Herif yalnız bunu 

bilmiş l 

1 KÜÇÜCÜK -HiKA YE 1 

Palavracı 
Hasan Bey, mubalağacı bir 

adamla vapurda yanyana otur
muştu. Bu adam, her lakırdı ha· 
şında, buiunduğu memuriyetleri 
&ayarak öğünüyor, bir sürü de 
palavra atıyordu. 

Diyordu ki: 
- Ben on iki sene rniimey

yizlik ettim. Maiyyetimdeki me-
mur!ar benden çok memnun· 
dular. 

Soora dönüp dolaşıyor, ve 
söylüyordu: 

- Sekiz sene orduda bulun
dum, mafevklerini de, madunla· 
rımı da kendime hayran ettim. 

Aradan biraz geçiyor, şöyle 
iddia ediyordu: · 

- B~nim mühendisliğim de 
vardır. Uç sene Aoadoluda, şi· 
~endifer hattında bulundum, ye
dı tane köprü yaptım. 

Sonra ilave ediyordu: 
- Fakat bu birşey değil •.• 

Asıl ben avukatım. On beş sene 
dava vekilliği yaptım. Adliyede 
pa rmak!a ~ österirJerdi. Kazan
madığım dava yoktu. 

~~~asıl, bu palavracının gir
medıgı meslek, yapmadığı iş, 
ça ı ışmadığı yer kalmamışta. Her 
birinde de üç sene, beş sene, 
on sene, on beş sene, yirmi üç 
sene ilah ..• 

Hasan Bey bunlan dinledi, 
dinledi, nihayet canına tak 
dedi, dayanamayarak palavracı· 
nan sözünü kesti: 

- Yahu... K~s artık... Say
dığın bütün seneleri topladım, 

senin şimdi en aşağı yüz kırk 
yaşında olman lazım geliyc r, 
Mezara gir, otur. Burada işin ne? 

Gi'şenin Önünde 
Sirkeci Gannda , gişenin 

önünde, büyük bir kalabalık 

birikmi~ti. Arkada kalan sinirli 
bir adam sabırsızlanıyordu. On 
dakika geçtiği halde yine ken
disine sıra gelmemişti. Yanında 
da Hasan Bey vardı. 

Nihayet gişenin önüne gele
bildiler. 

Sinirli adam, gişe memuruna 
bağırdı: 

- Yahu .•• insaf .•• Yanm sa
attenberi bekliyorum, nihayet 
sıra bana gelebildi .•• Ayaklarıma 
kara su indi. Bu ne haldir? 

Hasan Bey sinirli adama 
dedi ki: 

- Ayol... Bunu gişe memu
runa ne söylüyorsun? Sen beş on 
dakika gişede bekledin, o me
mur belki yirmi senedir bu gi
şenin içinde bekliyor 1 

Cenk Var Mı 

Yakında bir cenk •ar mı? 
Kan!ı bir ahenk var mı? 
Müsavi çarpışmak için 
Biribirine denk var mı? 

fş cenge dayanmasm, 
Yine alem yanmasın, 
Aman kuzum yer yüzO, 
Kanlara boyanmas&D. 

• 
Ey kılıç, kınında kal, 
Zabitin yanında kaJ, 
Şanınla, şöhretinle. 
Her dem vatanıada kal. 

Miıretin başında dur, 
Senın vazjf en budur: 
Sulbü muhafaza et, 
Şanlı yerinde otur. 

Bu işin cakası yok, 
Hem de fıyakası yok, 
Cenkle hiç oyun olmazı 

Ölümün şakası yok J 

Fakat bilsin ki herkes, 
Düşmana dedirdin pes, 
Ey k ılıç, yine düşman 
Çıkarsa önünü kesi 

Pa. Ha. 

• 
Nasır ilacı 

Hasan Beyin komşusu gazete 
okuyordu. Birdenbire bağırdı: 

- Oh, ne ala! YaşasınJ 
Hasan Bey sordu: 

- Ne var yahu? 

- Baksana Hasan Bey, 
gazetede bir nasır ilim var. Üç 
günde nasırlan ağı-ısız geçiri• 
yormuş. 

Hasan Bey güldü: 

- Ayol, dedi, otuz seneden
beri gazeteler bunu yazarlar. 

Eğer nasır üç günde geçseydi 
otuz senedenberi kimde kabrdı? 

BU DA BIR TASARRUF 

Hasan Bey - •en hiç tasarruf yapıyor musun? 

Şişli Hanımı - Hasan Bey ••• Eskiden dudağıma iki kat kınıuzı 
sürüyordum, simdi bir kat sürüyorum. 

• 
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Demek istiyoruzkl işret ile· 
111inde verdiği ıözll ayıldıktan 
ıonra unutanlar, esasen abitlerin 
de ve vaitlerinde durmamı ıiar 
edinenlerdir. Doğru sözlü ve doğ· 
ru 6zl0 olanların üç, beı kadeh
ten dojan bir tutam fani du
manla ruhi değişiklik göstere· 
cekleri kabul olunmaz. Çünki 
ıia altmda meyvaaı değişerı ağaç 
•• çarpılan minare yoktur! 

Usta Bohorun meyhanesinde 
huvardalara karde,lik vadeden , 
iyi Ye fena günlerde onlara yar 
olacaklannı aöyliyen bostancılar 

lfte bu doğru özlü insanlardandı. 
Orada içtikleri ıarabm neşesi de, 
bimarıl! da geçmişti. Fakat ağız· 
lanndan çıkan sı>zlerin izi silin· 
mez nakışlar gibi haf ızalaranda 
1qıyordu. Biri Ye ikisi değil , 
OD ikisi do mübllrlü senet vermiş· 
ler gibi taahhütlerini tahattur 
ediyorlardı, bir nevi borç altına 
ılrdiklerinl biliyorlardı. Binaen• 
aleyh Sinao oğlunun çağuthğı 
Dk Bostancı, onun ağımdan : 
•Yardım!" kelimesi çıkar çıkmaz 
cevabı yapııtırdı .. 

- Canımla, başımla! 

Sinan oğlu, fabit olduğa bu 
dllrDat hareket Ozerine tasavvur· 
lanm anlatb. Bostancıbaşanın 
ya alıkhktan, yahut meçhul bir 
cazibeye kapılarak vücude ge
ıetirdiği çirkin Taziyeti kısaca 
balı etti. Alb glloahsızın ölilmü• 
ne morgusuz, morgusuz bükilm 
Yerdirmekteki insafsızlığı ortaya 
koyda: 

- itte karde9, dedi, biz bu 
alime bir der• vermek istiyo
ruz. Zulme ujrayıp susmak, el'4 
kifiye yakışmaz. Bizler, er doğ· 
cluk Ye er aleceğiz. Onun için 
111 zalimi de zulme tavbeklr etmek 
dileri1. Sen bize kılavuz ol, ona· 
beklnn odasım 16ater, Ost tara· 
fına kanİmal 

&.tanca ahdinde ıabit kal
makla beraber birkaç nokta 
lzerine Sinan otlunun dikkatini 
celbetti ı 

- Ba iti tek başıma yap
mak mlmkOn de;il. Hiç olmazsa 
lld yoldap daha muhtacız. Ben •a yarclamcalan ela bulur, getiri
rim. Fakat ltiniz bittikten monra 
bizi de yanıma almalısanız. 
Çinke Ağanın bir daha yilzilne 
bakmak bizim için mDıknl olur. 

Siaaa oğlu, bu mlitaleayi 
-vafak ı&rdO. intikam ifinde 
tütac:ak Boıtancalan kendi ara
lanna alacaklarını ıByledi ve 
arkadrtlannın bulunduklara ye,. 
de birleşilmek bere aaraylının 
yanından aynlch. 

Bostancı, lıudetlikleri olan 
zindan kaçaklarmı uzun mlddet 
bekletmedi, diğer iki arkadaşile 
bekleme yerine geldi. Bu iki 
1oldq ta, usta Bohorun meyha· 
neıinde dayak yiyen ve sonra 
doetlak aneden manga efradı ... 
dan bulunuyorlardı. Hovardalarla 
unhp 6pllftiikten ıonra aamiml 
bir sevinçle haykırdılar: 

- Emredin. Glolilnilztl lıot 

Şia Mezhebine Girdiği Söylenen Bir 
Elçinin Timsali De Teşhir Edildi 

- Canımla. Başımla I 
etmek için fU bahçeyi bile ateşe 
vermiye hazınz 1 

işte b11 Oç bostana, alb bo
nrdaya kılavuzluk ettiler, uyuk· 
lıyan n6betçilerin bağlanmasını 

kolaylaşhrdılar, hazan nöbet de
iiftirir gibi hareket ederek 
kendilerine uygun olmıyan sa· 
raylılan aahneden uzaklaştırdılar. 
Bir kısım kapıları açblar, bir 
kısmını kapadılar. Hullsa ze-
ki ve duygulu adımlarla 
ytırndnler ve yllrüttüler, 

zindan firarilerini - yüklerile be
raber - dağdağesizce Boıtancı
başımn kapııına kadar getirdiler. 
Oradaki nöbetçiyi de yine de
ğiştirmek bahanesile savmqlardı. 
Artık mahkOm ile lıikimJerin 
karşılaşması için oda kapısının 
ıöylece itilip açılm881 klfi idi. 
işte bu sırada Bostancılann llçO 
birden sipahi Ahmedin eline 
yapıştılar ve yalvardılar: 

- Ağayı hırpalayın, fakat 
öldilrmeyin. 

(Arkası nr) 

Bu akşam 

MELEK SİNEMASI 
( M A R C E L P A G N O L ) un ıaheserinden aynen 

ve tamamen iktibas edilen 

DENiZ 

Muharrem ayı geçeli epey 
oldu. Bu ayın bilhassa ko1Dfu 
lranda •esile verdiii tezahllrat 
hakkındaki tafsilit ve haberleri 
ise ancak yeni alabiliyoruz. Bu 
iyin ve merasime l.tanbul halkı 
da yabancı değildir. Vaktile 
muharrem ayında, dövDne dövD
ne köprllyll geçerek Üsklldar 
1olile Seyidabmet deresine giden 
lraoldan, Valide hanındaki ağla· 
ma aahnelerini henllz unutmuı 
değiliz. Fakat son muharrem ayı 
münasebetile Tahranda yapalan 
merasimin bir yenilik tarafı 
vardır ki, bu da : D6vDnen kafile 
arasına eski bir Fransız sefirinin 
kablmuadır. 

MalOmdur ki, lranlılar, bu ra· 
simeyi, Kerbellda ıehit edilen 

lar1nı dövdükleri zaman fıtkıra
cak kaulannın daha iyi g6ze 
çarpması için intihap etmişler
dir. Farıncalan kazancılar kafi
lesi takip eder. Hernedense. 
lranlılarıo kazanca tayfasına 
kartı büyük bir meyilleri var"" 
dır. GörilnOr görünmez böyle bir 
allka canlanır, ortalannda, ok
larla, iğnelerle müthiş surette 
iıkence ettikleri zayalJı bir ber 
gir gelir. Gördüğll acı muamele
lere karşı sahur ve mlltebammil 
ytirür. Bu hayvan, Hazreti Hüser 
uin beygirini temsil eder. Ker
bell günD, sahipsiz dönen har 
van farzedilir. Halk bağırır: 

- Ey beygir, una emanet 
ettiğimiz imamı ne yaptın? 

IDsana hafyet veren bu kafile-

( 
ve 

MARİUS 
muazzam Fransızca sözlil filmini takdim ediyor. 

T"""'-bı llııluırre• 111.,, _., luılla4. 

Pariı tiyatrosunda iki aenedenberi bili fasıla oynanan 
bu film tiyatrodaki 

RAIMU • ALIDA ROUFFE • PIERRE 
F R E S N AY - C H A R P 1 N ve ( Paris tiyatrosundan ) 
ORANE DEMAZIS nam artistler tarafından temsil ediliyor. 

TeL B. O. 868 
Paramount filmidir. 4 

akşam A S R 1 Sinemada 
tkın mütbit •• muhteri• aerfGaeıtlere karaıbt• pek hi .. ı Ye gaye mfleaalr 

ADALET KURŞUNLARI 
mOhteşem filmin iraesi milnasebetile B O Y O K G A L A 
MOmesailleri: WARNER BAXTER ve MARGARET LMNGS· 

TONE temapkiranı büyük bir zevkle takip ettirmektedir 

Perde Aralarmda Zengin Varyete Numaraları 

Bu alqam 

ELHAMRA SİNEMASINDA 

Ali Hliseyin için matem alameti 
olarak tertip ederler. 

O gOnlerde halk, son derece 
heyecandadır. Bilhassa ecnebilere 
k81'fl iyi gözle bakmazlar. Nite
kim böyle bir zamanda, Amerika 
konaoloau M. Embi mukaddes 
addedilen bir çeşmenin resmini 
almıya teıebbiis ettiği sırada 
birkaç sene evvel aldürillmliştO. 
lranda yapılan muharrem iyini 
bir asker kafilesinin geçit res· 
mile başlar. Başlara açıktır. bı
lıiler okuyarak yavq yavq yn-
rtlrler. Yfizlerinden takır takır 
terler akar. 

Asker kafilesini takip eden 
alay fınncılara aittir. Ônlerinde 
mesleklerini temsil eden bayrak 
vardır. içlerinden en ziyade fe
daklrhğa ahdetmiş olanlar be-
yaz g6mlek giymiflerdir. Bu 
elbiseyi, kılıç ve kırbaçla vOcut· 

GEL BOŞANALIM 1 
(DELPHINE) 1 

GLORYA'da 
ODl_p_B!deld CumartHi alqamı 

MUTTEHEM ... KALKINIZ ... 
filminin mGmeHile.t 

Fran11zca s6zlü ve tarkılı muazzam Todvil 

CLARA T AMBOUR, ALiCE COCEA 

HERll 61111 
TARAFINDAN 

CLARA TAMBOUR "iNCi KOLYE,, Fransızca SözlU 2 
kahkahah komedi . 

Paramount filmidir. 

GABY MORLAY 

" VICTOR FRANCEN 

SEVGiDEN SONRA 
Lika Ye zarefet film nde. 

Vull aahae ı ( Koenlgamark) 
MerlaJ nJcuda retlrea 

.. _~ LEONCE PERRET .--il 

SEVDA MACER ... \LARI 
MARY GLORY 

Herkesi memnun eden 
ihtiyatlı ve hiul bir 

surette oynuyor. 
filminde 

ALBER f PREJEAN 
Mnkemmel oyunu ve taganni 
ettiği halk ıarkılarile herkesi 

m6teeuir ediyor. 

rejisör W L H E L M THIELE tarafından vlcuda ıetirilmittir. 

nin ıonunda ise, etrafı lmşabl
auı bir ıllvari vardır. Etrafull 
alanlar bir karnaval mamarall 
anederler. Çllnkll kiminin bapr 
da bir mölon ppka, kiminde bit 
kanotye vardır. 

Abn lzerindeki adamm br 
flDda ise Napolyonun ppkasdll 
andıran iç köşeli bir Hrpuft 
K6i•Dnde de mukavvadan yap.J. 
mıf niıaolar vardır. Bu, KerbelA 
vak' ası cereyan ettiği arada 
frenk deYletinin lran nezdindeld 
aefirini tanzir eder ve Hazred 
Hilaeynin 6lilmllnden monra Sia 
mezhebini kabul etmiş fanolr 
nar ve bu defa, ilk defa Muhar
rem merasimine çıkanllDlfbr. 

« 
Bu defaki iyinde, o ela ihti

yatsızlık neticesi olarak kıLDf 
ve kır)>açla kendilerini dherek 
6ldilrenlerin adedi beti geç-

Bu alqam 
saat 21,30 da 

Kalbin Sesi 
Yazan: 

A. BlssON 
TercOme eden: 
Mükene• Allettia 

Zabitan receai 
Yarın akşam 

KATIL 
oyundan sonra 

'f. 

1111 1 

11111111 
huıutl tram\'&f 

gllnlerl 

811 akıam aaat 21.10 ela 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 
ı.ı ıhur piyanist 

BR AILOWSKI 
tarafıadaa bir kouer HrlS.Cekttr. 

Fran•ta tiyatrosunda Ra it Rna ye 

arkadqlart 17 Pertembe Üfalm 

Afacan 
Komadl 4 ~ 

Nakledea: llahaa.t Yeaarl a. 
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iki Kadınla 
Hanımın 

Ağası Behice Kızlar 
Odasına Girdiler 

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

Bir Saat Sonra Hep Beraber Dışarı Çıkıyorlardı 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 
Httr lıokkı mah/azdıır 

-171-

Sabah oldu<Yu zaman herkes 
o • • 

başka türlü ümit ve balecan ıçın· 
de idi. 

Behice Kadınefendi, hasret 
kaldığı hürriyet ve hakkına, h~tta 
bunlardan daha fazla ehemmıyet 
verdiği evladına. biran evvel ka: 
~uşmak için odasının .. penc~.re~~ 
onüne olurmuş, kendJStne hurr 
yet müjdesi getirecekleri bek· 

liyordu; . 
Diğer saray balkı da, vakith 

,,akitsiz heyecan uyandıran, 
herkesi oradan oraya koşturan 
hu hadisat silsilesinin arlık niha
yet bulmasmı istiyorlardı. 

1 

H.ıremde Abdülhamit yine bir 
buhran geçiriyordu. Doktor Atıf 
Bey, saraya celbedilnıişti. Abdül· 
hamit, çok muztarip görünüyor ve: 

- Dünde ıberi kollarım karın· 
calanıyor. Acaba bir ( felç ) mi 
gelecek.. kalbimde de yine bir 
fenalık hisscdiycrum. . 

Diyor ve bunun esbabını yıne 
kendisi izah ediyordu: 

_ Göriiyorsunuz ya.. Bugün 
de selamlığa çıkmış... hep rahat: 
sız:ığı rna sebep, bu ... Dündenberı 
bilseniz nekadar rahatsızım ..• 
( Mel'une ) nin selamlığa çıkbğını 
haber verdikleri uman çok 
mütessir oldum. 

Onun odası tarafındaki bfi-
yük salona çıktım. Pe~~erel~r 
açıktr. Rürgar vardJ. Şuphesız 
soğuk aldım .. Sonra, asabiyet ha
lile yemekte ne yediğimi de bil
miyorum. Meğer biraz fazlaca 
bamye yemişim. Bamyenin çekir-

Fakat.. Herkesin sabırsızlıkl_a 
beklediği haber bir türlü geJrnı· 
yordu. Öğle vaktine kadar her~es 

. ayn ayn düşüncelerle muztarıp 'C'. 
olarak vakit geçirdi. r ırlınanzn 

Tam öğle zamanı olmu~t~ . V kl 
Birdenbire Behice Kadınefendının .1 apf l arl 
oda kapısı açıldı. T1Fk1 dün ol- Tunus, 15 - Burada baş 
duğu gibi Kadınefendi ~~~ak gösteren tayfun bütün memle-
kıyafetile odadan çıktı. Sur at- keti müteessir etmiştir. Tunusun 
li adımlarla koridorları ve başlıca nehri olan Mecerda taş-
mabeyn aılonunu geçti· Se- mış, sular otuz metre yüksel-
limlığa çıktı. Orada bir IAhze miştir. Birçok kimseler evlerinin 
düşündü. Rasim Beyin odasına damlan üzerinde imdat bekli· 
gidip gitmemek hususunda kü- yorlar. Birçok insan 'fe pek çok 
çük bir tereddüt gösterdikten hayvan telef olmuştur. On beş 
sonra Ahit Efendinin ders oda- kilometre murabbaı arazi su 
sına girdi. Dünkü gibi yine asa- altındadır. 
bl, yine mütehevvirdi.: Ve bugün .'lf 
bütün halinde, bütun tavrında Roma, 15 - Muhtelif hava-
en kat'i karanın verdiği, vazı· Iide fena havalar hühüm sür· 

ban görülüyordu. . mekte ve zarar vermektedir. 
Ağalar, telaş ile hare~ d~r~- Birçok binalar fırtınadan mUte-

ıine koşarak Abdülhamidı hadı· essir olmuştur. Birçok ağaçlar 
ıeden haberdar ediyorlardı. F ~- kökilnden çık;:nışhr. 
kat Ağaların telaşı beyhudeydı. R J 
Abdülhamit, bu hareketin . . vaki omaua 
olacağını daha evvelden bilıyor- rrevkı~.f[er 
du. Burada, şu hakikati ifş~ I 4 'J ı 
etmek mecburiyetinde3rim kı, Roma 15 - Suikast vapmak-
Behice )( adınefendinin bu cebri la maznun 3 şahıs tevkif edil· 
hareketleri, Abdülhamidin gizli miştir. Bu eşhasın Paristeki 
teşviklerile tamamen alakadardı. Faşist aleyhtarı teşkilata men· 
Abdülhamit, biran evvel korku, sup olup infilaklı maddelerle 

b t k rtulmak suikast yapmak istedikleri zan· alecan ve ıstırap an u 
b. · o evvel nedilmektedir. içi Kadınefendinin ır sanıy 

saraydan uzaklaşmasını . a_r~u Fransız Tahvilleri Yükseliyor 
ediyor ve maksadını testııl ıçın Paris 15 - Borsada Fransıı 
de ona bu hareketleri ihsas et• rantları yükselmektedir. Kömü~ 
rnekle beraber icrasında da ser- tahvilAtı zayıftır. f ransız san ayı 
hest bırakıyordu. Nitekim ağalar eshamı vaziyetini muhafaza et-
kendisine bu hadiseyi ihbar et- mektedir. Para daha zay.ftır. 
tikleri zaman derhal dershane Çörçil Zatulcemp OJdu 
kapısının kilit!enmesini ve Ka~ı· 

f 1 t t edil- Nevyork, 15 - Burada bir ne endioin şiddet e arassu . 
A b b emrı otomobı'I kazası geçiren M. Çör· mesini emretti. ca a u • 

Ka<lıncfendi henüz harem daire- çil (plörezi) ıatüJcembe tutulmuş-
. 'eli ? t Fakat ihtilat tehlikesi yok· 

•inde iken veremez mı ı ·• ur. k · ı 
Ders odasımn kapısı, Behice tur. Zatülcemp, gö~se. va ~ 0d an 

K 1 f d. · ·· tu-ne kilı'tlendi tazyıktan ileri aelmıştird. un. . an a(ıne en ının us o 

l d kapı d l kanunusaniye ka ar ıstira· ve A<ralar da ncbet e o 8 .. o ayı kt dir 
llnın °önünde gezi:ımiye başladı. hat etmesi lazım gelme e • 

Bu hadise selamlıkta ve mu- ipek Piyasasında Dur~unluk 
hafız zabitler, arasında yine bir L" 15 _ İpek pıyasasın-
h d R · Bey ıyon k d ·· ·· ı eyecan uyan ırmışb. asım ! daki bataet şimdiye a ~ g_or~ • 
yine saraya gitmiş, bu keşmekeşlı . h d bir derecededır. lşsız· 

dekJeri bana dokunur. Derhal 
midem bozuldu. 

Sabahleyin (Sinameki) yi de bi· 
raz fazla kaçırmışım. Oda tesir 
yaptı. Vücuduma bir üşiime, bir 
titreme geldi. Hemen (asprin) 
aldım. Titreme ve uşüme biraz 
geçti. •• 

Birlcaç saniye durup derin 
derin içini çekerek: 

- Ah Ah.. Bütün bunlar, 
' teessürden ... 

Dedikten sonra il~ve etti: 

- O buraya geldi geleli ra
hatımız, huzurumuz münselip ol
du... Eskiden de inatçı idi. Fakat 
bu kadar değildi. Şimdi ona ne 
söz> ne nasihat.. Hiç bir şey kar 
etmiyor. 

Abdülhaıoitt şikayette devam 
ediycr ve mU .emadiyen kendisine 
acındıracak sözler söylüyordu. 

(Arkası var) 

Günün Takvimi 1 
BUGÜN-16 kanunuevvel 931, 

Çarşamba, Rumi 3 kinunuevvel 

1347, 5 Şaban 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 7,19 Babşı 
16,42 

NAMAZ VAKiTLERi - Sa
bah 4,33, öğle 12, IO ikindi 14,30, 
akşam 16,42, yatsı J 8,21. 

Kasım - 38 
ALKAZAR 

ALEMDAR 

ARTlSTIK 

ASRI 

IKLEl 
ELHAMRA 

- Morgan eambaıı:hane1l 

- Prenae• emriniz 

- Matmucl Nltoı 

- Bokliirler Jurab 

- Attik 

- Gel bofanalım 

ETU V AL - Marıeyc2 

FERAH - Konser, nryet• 

FRANSIZ TIY A TR OSU - Ra~lt Raza SI' 
CLORYA - Da.it Golder 

HiLAL - Varşova kaleıl 

KEMAL B. 

MAJlK 
MELEK 

MiLLi 

OPFR \ 

- Raıputiu 

-Bek!? 

- Deniz Ye kadıl) 

- Pariıtt kahnd 

- Matmu.el Nltoı 

SJK - CllrmU mefhut 

Of K0DAR ff.!.LE - Cephede bir cuualuk 
DARÜLBLDA yJ - Kalbin ıesl 
Kadıköy sOREYY A - Manuolf 

Yeni Neşriyat: 

Havacıllk Va Spor 
(60) ıncı sayısı çıkmıştır mOn· 

dericat. arasında merhum Muhittin 
Nami Beye ait yazılar, tayyare
ciliğin tu1um ve ehemmiyetini 
ispat eden birkaç misal vardır. 
Kurtdereliden, paraşOtle düşerken 
kendi fotoğrafını çeken havacımn 
bikJ.yeslniden, spor hareketlerin• 
den bahseder. Fiati 10 kuruş. 

Atsız Mecmua 
8 inci nüshası birçok yazılarla 

çıkmıştır. Tavsiye ederiz. 

Piyasa Haberleri 
Dün buğday, arpa, afyon 

piyasuı durgun geçmiştir. Yu· 
nanistan için ( 52 ) kuruştan yüz 
balya yapağı satılmıştır. 

Sayf. 9 

ŞARK TILDIZI 
Holivuta Nasıl Kaçtım ... 

Yıldızlar Arasına Nasıl Kanşbm? 
-----40 YAZAN: Selma 2. 

- Hey .. dün gelen kız .. Sen 
çok heyecanlı görünüyorsun .• 
Kendini topla.. heyecan. biraz 
ıonra lazam olacak .. , 

İlk dakikada rejisörün bu ih· 
tan beni korkuttu. Sanki 
dünyanın en büyük bir imtihamna 
geçirmiye hazırlandığımı ihtar 
ediyordu. Bütün irade kuvvetimi 
topladım ve kendimi sakin gös
termiye çalışarak testimi çeşme
nin musluğuna dayadım. 

.... 
Minimini odama girdiğim za-

tesadüf seni bu filmin 6nilne 
sevkederse, bakalım beni tanıya• 
bilecek misin babacığım? 

Ya Nihalcik.. ya, bu yefakAı 
kız... Şayet beni görür de tam• 
mıya muvaffak olursa ne yapa• 
cak? Eminim ki bir çocuk gibi 
ellerini çırparak avazı çıktıiı 
kadar haykırarak: 

- Selma.. Selma._ Nihayet 
muvaffak olmu~.. işte bu odur ••• 

Diye bütün sinema halkım 
başına topJıyacaktır • 

Bu filmi, doktorun görmesini 
man, ortalık kararmıştı. Maddi 
yorgunluğuma mukabil, kendim· 
de manevi bir kuvvet duyuyor
dum. Bu, belki de biraz, gurur
du.. Büyük bir gaye ve iştiyaka 
karşı mücadef e etmek ve mu· 
vaffak olmaktan mütevellit bir 

de çok istiyorum. Bu adama 

1 
oynadığım facialı oyun, kalbimde 
ebedi bir ukde halinde yaşıyor. 
Bari oda bu filmi görse. beni 
tanısa da hakkımdaki fikirleri ta-

gurur ••• 
Elimdeki yiyecek paketini 

sandalyenin üstüne attım, oldu· 
ğum gibi yatağıma uzandım. 
Işık istemiyordum. Işığın, hayal
lerimi dağıtacağmdan korkuyor
dum. Şimdi ben, mevcudiyetin
den kimsenin haberdar olmadığı 
bir kız değildim. Artık b enim de 
bir varlığım vardı. Ve bu varlık 
o incecik sellüloz korde~a üzeri· 
ne nakşolunmuştu. Yarın bu 
kordela, bütün cihanı gezecek, 
bütün cihamn beyaz perdelerin 
üzerinde, insanlara bir facianın 
canlı elvahım temsil ederken, 
bunun mümessilleri arasıoda be· 
nim hayalim de görünecekti ••• 
Amma bu hayal cılız, basit ve 
sönüktü. Fakat ne zararı var. 
Varsan bugün böyle olsun. Bu· 
gün bu cılız, basit ve sönük ha· 
yalin, yarın kimbilir hangi mem· 
balardan kuvvet alarak daha ba
riz, daha rikudret görünmiyece· 
ğioi irim iddia edebilirdi? ... 

Şüphemiz bu kordeli ber 
yeri dolaşırken lstenbula da uğ· 
nyacakb. Ah o zaman, işte o 
zamam dllşl\ndükçe öylo tuhaf 
hisler duyuyorum ki... Beni kim· 
bilir kimler görecek, kioıbilir 
kimlere benzeteceklerdi? •• 

Bilirim, anneciğim ev işlerin
den vakit bulup ta sinemaya gi
demez. Onun için, onun beni 
görmesi ve tanıması imkanını zayıf 
buluyorum. Fakat sana gelince 
babacığım, bilirim ki yeni gelen 
hiçbir filmi kaçırmazsın. Acaba 

1 

dil etse ... (Şerburk)dan gönderdi
ğim mektubun onu layıkile tat
min ettiğine bir türlü kanaat hi
sıl edemiyorum. Zavallı adam
cağıza o kadar ümitler verdikten 
sonra, iki ellerini böğründe hı· 

rakarak kaçtığımı düşündükçe, 
kabil değil beni affetıniyecektir. 
Kim bilir aklına neler gelmiştir. 
Hiç şüphesiz ilk düşündüğü şey, 
genç ve güzel bir adamın peşine 
olarak yeni bir maceraya atıl· 
dığımı tevehhüm etmek olmuştur. 

• Artık yavaş yavaş gözlerim 
kapanıyor.. Yorgunluğum, açlığı
ma galebe ediyor.. Bütüv hisleri
mi birer birer eritiyordu.. Cad· 
delerin uzaktan gelen uğultusu 
gittikçe daha uıak!aşiyor, daha 
derinleşiyor, dimağımdaki hassa• 
siyeli zayıflaştınyordu. Ve .•. 

* Ve sonra, hafif bir koku .. 
ezici, eritici, mestedici bir koku ... 

Fakat bu koku şimdi, ipek 
file bir perdenin mesamatı ara• 
sından süzülerek gelmiyor.. Bill-

kis d.imagımdaki bir höceredeu 
yavaş yavaş taşıyor.. Ruhumwa 
bUtün zerrab arasıoa yayılıyor .. 
Dün gecenin unutulmaz hatıra
sında, doyulmu bir rüya yara• 
byordu ... 

(Arkut Yar) 

Çocuk hastalık.lan mütelıUGu 

ar. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyotlu Mektep sokak 

T~lefoıı 8. O. 2496 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. .. 'f 

Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
HARAÇ EFENDİ : Uslu, sa- '2~ A TlF BEY : 

kin ve terbi· 

Nazik ve mül
tefittir. Şık

lığa, taraıı te• 
lebbüse riayet 
eder. temizli· 
ği ve intizamı 
sever, herkes• 
le iyi geçin· 
mek tarafta• 
rıdır. kadın vo 
Lis mevzula
rına lakayt 

yetidir söz an· 

lar. Fenalık

t an çekinir 

kendi başına 

at:ıklık ve atıl· 

ganlık yapmaz, 

cömertliğe 

mütemayildir. 

.... .., ALI SAMlM BEY : F otoğra· 
fının dercini istemiyor. Acul ve 
atılgandır. Sazan inatçı ve hır
çın olur. Usul ve merasim ku· 
yudatile yorulmak istemez, pa
rayı sarfa mütemayildir. Kr.fosı· 
nı fazla işletmekten yorulur. 

.:"ımaz, muhatar:n a hürmet et
mesine mukabil hürmet ve hüs· 
nU muamele bekler. 

Fotolraf T o 1ılU f: uJıı>n una 

11 inci S•yf an11ıdı bııl ı r " .. •• nı t . 

hayata nihayet verecek esbabın ~~~ı~n ;eçtikçe artmaktadır. 
teminine tevessül etm~tL:.;__~~~~~-~~~~~~~~------------------------------------~~~~~~~~~~~~~---------------------------------------~~~---------------~ 
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Nakleden: H. R. -33- Yazan:Emil Lrıdviı İHTİYATLI KADIN 
- Kızım Doktor: Semi Ekrem• - • 

Dünya Bir Badireye Giderken lngil-
terede De Nifak Hüküm Sürüyordu 

Hudutta ilk at•ı 

Düşünenler 
fngiltere heyecan içinde çal

kanıyordu. 
Vaziyeti itibarile bitaraf, ırk 

itibarile de müdebbir olan bu 
sakin millete harp fikri acaba 
nuıl sirayet etmişti? Londrada 
haftalardanberi gönüllülerden , 
toplardan, mühimmattan başka 
bir şeyden bahsedilmemektedir. 
Halbuki biraz evvel bu kelime
lerin hatta ağıza alındığı bile 
yoktu. Acaba bu lngiliz adala
nndan nasıl bir rüz· ar esmiştı? 

Bu adalardan biri olan ( lr
lAnda) nın ötedenberi muhtelif 
müddeiyatı vardı. İstediklerini 
alabilmek için galeyan halinde 
idi. 

Liberal kabine yeni hürriyet· 
ler vererek İrlandayı teskine te
ıebbtis etmişti. Fakat bu defa da 
kt;ndi vilayetlerinden biri ayrıl

mıya kalkmış "ve İrlindaya hür
riyet verilmesini men için silaha 
sarılmakla tehdidatta bulunmuştu. 

Ülsler protestanları bu te
ıebbüsü reddediyorlardı. Bu 
vaziyet karşısında adaya silah 
ithali menedilmişti. 

Artık hiikumetin Oıster kıya
mmdan korkusu yoktu. Fakat 
ne de clsa cenup muharrH.:leri 
endişe veriyordu.. Kırat vükelası 
ile: 

olduiu fikri verilmeli midi? 

« 
Onlar bunu düşünürlerken 

ıehirlerdo yeni bir haber ıayi 
olmuştu. Birçok zamandan beri 
içinde ücretli asker yetiştirilmekte 
olan Curragh kararglhı Londrada 
harbiye nezaretine karıı kıyam 
ediyor, yUksek zabitler itaati 
terkderek basbayaği hükümeti 
devirmek istiyorlardı; buna sebep 
olarakta İrlanda hakkında yumu· 
ıak davranılmıf olması gösteri
liliyordu. Ôtedenberi İngilterede 
akıl, basiret ve erkam kadar fan
tezi ve macera hisleri de hAkim 
olmuştu, fakat hiçbir zaman kılıç 
tefevvuk kazanmamıştı. 

HaJbuki ruhan musarip olan 
Adada ve hatta nefsi İngilterede 
şimdi si]!b parlıyordu. 

Hükumeti teşkil eden parlA· 
mento birkaç zabit ile bir gö
nüllü ordusu tarafından tehlikeye 
atılmış görünüyordu. Artık göz· 
lerine ve kulaklanna inanan 
yoktu. İngilterenin ortasında insan 
kendini ( Saverene) de zanne .. 
decekti. Fakat tam bu sırada 
Asquitb kendi kendini harbiye 
nazırı tayin ederek hem kendini 
hem de kabineyi kurtardı. 

Bu azim gulgule ve ıamata 
arasında İngiltere Bosna4 Sarayda 
atılan kurşunların sesini pek iyi 
işitememişti. 

- Sırbistan kimin umurun
daydı? İngilterede halk böyle dü
şünüyor, ve gazetesinde o bah· 
se ait sayfayı çevirerek Belfast ve 
Curraghdan gelen son telgrafları 
arıyordu. 

Bununla beraber kabineyi 
sarsan mücadelelere vakıf olan
lar pek azdı. Rüesanın kalbini 
burkan kavgaları adeta kimse 
bilmiyordu. 

Kabine kendini teşkil eden 
başiıca beş azası itibarile mü· 
him ve garip bir kabine idi; di· 
ğer azası maha)ifetlerile naıan 
dikkati celbediyorlardı. 

Avusturya imparatoru ölüm 
döşeğinde 

tavurlu, kainata yüksekten bakan 

bir adamdı. Söz söylerken sakal· 

sız çehresinde en küçük bir hare

ket eseri bile sezilmezdi. Daima 

aakin ve hazan mütereddidti; 
Şe'ni, çabuk verilen kararlardan 

mUtedehhiş; kabineden ziyade 

parlamentonun reısı görünür. 

u Şerefli bir sulh,, için yaradıl· 

mışbştır, ihtilafları daima vuku
undan evvel sezer. 

Altı sene evvel beynelmilel 

sulh konferansında söylenen şu 

sözler kendisinindir: 
11

- Müthiş teslibat tecemmül 

için, tezyinat için, yahut gönnl 

eğlendirmek için değil; tam amn• 

da, belki ihtirasatm ariz bir b~ 

şanması zamanında kullamlmak 
için yapılır .. ,, 

... 
Lort Haldane fazla hayal-

peresttir. Daha ziyade gamkin 

ve marazidir. Almanya ya karşı 

zafı vardır ve bu sebeple 

Almanyanın zayıf noktalarını 
da herkesten ziyade görür. Af .. 
man edebiyatmı ve terbiye usül

lerini Göttingen ·de tahsil etmiştir; 

Veirnar'i tanır. 

Rezan Hanım şiddetli rtizglr 
eser gibi arkadaşının evine girdL 
Buyurun demesine vakit bırak· 
maksızın ı 

- Çabuk giyin. Kocam tiyat
roda bir loca tuttu, yalnız oldu-

ğunu bildiğim için seni götürmiye 
geldim. Bedri Bey de bizi orada 
bulacak. 

Yarım saat vaktin var kalk 
giyin 1 

Selma Hanım sekiz aydanbe
ri duldu. Kocasının vefatından 
sonra bir müddet dünyaya küs· 
müş gibi hiçbir yere gitmiyor· 
du. Fakat son zamanlarda, 
gençliğini dört duvar arasın-
da geçirmekten bıkmış, 

tekrar misafirliğe, ainemalara, 
öteye beriye gitmiye başlamıştı. 
Rezan Hanımın daveti hoşuma 
gidiyordu, fakat hizmetçileri 
grev yapmış o günü gitmişlerdi, 
canı son derece sıkkındı. 

- Gelmek isterdim amma, 
hizmetçilerim gitti. Giyecek ak· 
şam tuvaletim de yok. Beni affet 
iki gözüm. 

Rezan Hanım arkadaşını bı
rakmak istemiyordu. Israr etti: 

- Teklifime yok deme. Gü
cenirim. 

- Peki. Fakat arkadan ilik· 
lenen bir robum var, kendim 
ilikliyemem, eğer yardım edersen 
gelirim. 

Yirmi dakika içinde Rezan 
Hanımın yardımile giyinmiş, hazır 

çıktılar. 

Rezanın kocası, kapıda oto
mobilde bekliyordu. Bindiler ti· 
yatroya gittiler. 

* Temsilin ortasında Bedri Bey 
geldi. Geç geldiğinden özür di
ledi. Selma Hanımın yanına 
oturdu. 

Bedri Bey, Selma Hanımı ta 
evlenmeden tanırdı. Ona bir te
mayülü vardı. Dul kaldıktan son
ra her fırsatta kur yapardı, fakat 
Selma anlamamazlıkla geçerdi. 

Son perde açıldıktan biraz 
sonra, Rezan Hanımın başı dönil
yor gibi, bir rahatsızlık hissetti. 
Kocasma fazla duramıyacağını 
söyledi. Gitmiye karar verdiler. 
Selma Hanıma da: 

- Kusuruma bakma Selma-
- Ne yapmalı? Diyor, düşü

lüyordu. Aleme, İn~ilterenin için· 
de dahili nifak ve şi kak ve harp Asquith: Dickens kafalı, Romen 

--=--=' 

Bu zat Berlin modeline tevfi

kan Londra için bir Tecbnikum 

mektebi projesi hazırlamıştı. 

(Arl~as• var) cığım, çok rahatsızım seni Bedri 
,,.... Bey evine götürür. 

Meşhur Muganniye 
Sefil Eir Evde Ölü 

Bulundu 
Londra, 12 - Yirmi ıene 

evvel Londranm çalgılı kahvele
rinde sesinin ve yüzünün güzel· 

liği, dansının mehareti ile şöhret 

alan Elonor Luray İngiliz asille

rinden Lort T orrnigtonla evlen

miş ve az sonra ayrılmıştır. Ka· 

dm, şiır:di evinde ölü bulunmuş

hır. Sırtında siyah pijaması vardı. 

Ayda iki bin lira sarfetmiye 

alışmış o!an bu kadın sefalet 
içinde bulunmuştur. 

Eski kocası geçenlerde ken· 

disine kırk bin lira hediye etmiş. 

fakat kadın bu parayı yar11 oyun
larında kaybetmişti 

Mısırda .. 
· zağh1l Paşanın Türbesi 

Bir Mesele Oldu 

Kahire, 14 ( Hususi ) - Saad 
Zağlul Paşanın cesedini koymak 

üzere yapılan ve iki milyon lira 

sarfedilen türbenin vaziyeti bir 

mesele olmuştur. Hükümet bu

raya, ( 12 ) Firavunun mumyasını 

buraya nakletmek istemiş, Zağlül 

Paşanın karısından müsaade iste• 

mişti. Kadın, bu teklifi redde

dince hükfımet burasını bir müze 
haline getirmiye karar vermiştir. 

Fakat Veft flrkasınm işgalinden 

de çekildiği için türbe bir polis 

müfrezesinin muhafazası albnda

dır. Bu tttrbe, eski Firavunlar 

mezan şeklindedir. 

Habeş Veliahti 
Avrupa Hükônıetierine 

Hediyeler Verecek 
Kahire, 14 (Hususi) - Habeş 

imparatorunun taç giyme mera· 
simine murahhas gönderen dev
letlerin merkezlerini ziyaret ede
cek olan Habeş VeJiahti(lsfavsan) 
Mısır hükümetine (IO) kadaı· as· 
lan hediye etmiştir. 

Ayrıca (36) sandık ta fildiıi 
hediyeler getirmiıtir. 

Nobel Mükafatı 
lstokbolm 14 - Nobel mllM 

kafatmı kazanan M. Bergius'un 
mükafatının yarısına tasahup et· 
mek istiyen kaptanın talebi mahke
mece reddedilmiştir. Mumaileyh 
mükafatım almıştır, kaptan, bir 
alacak meselesinden mükafatın 
varasım istiyordu. 

Diyerek karı koca tiyatrodan 
çıktılar. 

Selma, Bedri Beyle yalnız 
kalınca bir soğukluk oldu. Kadın, 
onun temayülünü bildiği için canı 
sıkıldı. Bedri Beyde fırsat bu 
fırsattır, aıkımı ilin edeyim, fa
kat nasıl. 

- Temsil bitmişti. Bedri Bey, 
Selma Hamını otomobilJe evine 
götürmesini teklif etti, o da 
tabii kabul etti. 

Arabanın içinde Bedri Bey 
bir tiirlU söz söyliyemiyordu. 
Otomobil Selmamn evine yaklaş
tıkça büsbütün itidalini kaybedi
yordu. Selma da bilakis, biran 
evine gelmek istiyordu. 

Otomobil kapının önünde 
durdu. Bedri Bey, Selmanın 
inmesine muavenet etti, şapkasını 
çıkardı, elini öptü, kapının açıl· 
masını bekliyordu ki, o da evine 
dönsün. 

Kapı açılır açılmaz Bedri Bey, 
kulaklarına inanmak istemiyordu, 
çünkü Selma ona: 

- Buyurun, beraber çıkalım, 
demişti. 

Selmanın daveti pek basitti. 
Hizmetçisi yoktu, tuvaletinin 
düğmeleri arkadan iliklenir, sö· 
külürdü, bu işi ona yaptırmak 
istiyordu. 

Bedri Bey, artık sevincinden 
ayakları yerden kesiliyordu. Mer· 
divenleri okadar çabuk çıkıyordu 
ki, üçüncü kata geldiği vakit, 
daha Selma ikinciye çıkmamışb. 

Apatımandan içeri gmnce, 
Bedri Bey adeta kendini do 
evinde zannediyordu. Selmaya : 

- Buyurunt oturun, biraz 
yorgunluk alınıı. 

Selma, mantosunu bir koltu
ğun llstüne attı, aynadan yUzllııo 
bakb, Bedri Beye de. 

- Sizi çok alakoymıyacağım. 
Sigaranızı bitirinde arkamdaki 
düğmeleri söklln olmaz mı? Size 
zahmet, amma, ne çare hizmet .. 
cilerim bugün greY yaptılar, 
adamsız kaldım. 

Selmanın bu sözlei·inl, Bedri 
Bey bir latife zannediyordu. 
Ayni zamanda, düğmelerin ilik
lerini sökmek işine geliyordu. 
Sigarasını derhal söndürdü, aya· 
ğa kalktı, Selmaya: 

- Emrinize amadeyim. Dedi. 
Selma H. arkasını döndü, 

Bedri Bey birer birer, yavaş ya· 
vaş düğmeleri söktn. 

- Teşekkür ederim. Hakika
ten çok mahirsiniz. Siz iyi bir 
hizmetçi kadın olabilirdiniz. Va
zifeniz, bitti, çabuk evinize gidi
niz, uykunuzdan olmayınız • 

Selma Hanım, Bedri Beyi 
kapıya kadar teşyi etti kapıyi 
açtı : 

- Tekrar, tekrar çok teşek
kilr ederim Bedri Bey. 

Dedi kapıyı kapadı : 
- Off, aman, şükür bu aa

sata dedi. 

Bir Banka MUdUrOnUn Tevkifi 
Viyana 14 - Kredi Anstald 

müdürü Amerikaya gitmek üze
re Lizbona çıktığı zaman tevkif 
edilmiştir. 
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ABONE 
TÜRKiYE 
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ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400 " 
150 ,, 

1 Sene 
6 Ay 

2700 Kr. 
1400 ,, 

3 ,, 

1 " 
800 " 
300 " 

Gelen evrak geri verilmez. 
hanlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için m~ktuplara 6 kuruşluk 
pul iliveai lbımdar. 

Adrea dejtiştirilm~si (20) kuruştur. 

Son Posta l\1at1Jaaaı 

Sahlplerl ı Al! F.krom, :; .. ı:.n füı.zıı 

N .. rl1at Mlldlkl& ı s.l&• R-.,ıp 
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Şarkın Yeni Peygamberi 

Dİ KİMDİR? G 
• 

Sahsi Ve Cemaat işlerini Tek Başıma 
Başaramıyacağım Anlaşıldı 

-49-

Siyah Veba 
Boer muharebesi bittiği sa

~an hir müddet Johansburg teh
l'inde kaldım. ı.erim gittikçe ar
tıyor, gittikçe genişliyordu. 
d Bir zaman oldu ki, Hintlilerden 
bört tane kitip 1m11 ... .,. mec-
ur kaldım. Bualan birer mO.

tabdenıden ziyade, kendi çocukla
~nı gibi telakki ediyordum. Fa
dı~t hen6z işe kifayet etmiyorlar-

Çok ç•hşıyordum, fakat bana 
rağmen yapılamayıp ta biriken it 
Coia!dıkça çotalıyordu. Bu nzi
Yet karşısında mesleğime ait iş-
lerte · • :..-.; at • ı . c~maatime aıt ~-m vaza-
tlerımı ayni zamanda başaramı-
)acağımı anladım. Avrupalı bir 
lcatip almaya amadeydim. Fakat 
~niaa gibi (renkli) bir adaman 
tllırinde çalışacak Avrupalı bir 
tricek veya kadın bulabibneyi 
'-nit etmiyordum. Bununla bera
~r tecrübeye karar verdim. 
Sonra dostlarımdan bir komisyon
tııya m6racaat ederek bana bir 
daktilograf bulmasam rica ettim • 
ltaiı olan baza daktilograflar var
da. Bunlardan bir tanesini teda
rike çalışacağını ılSyledi. Karşı
illa enelA lskoçyalı bir kız 
pkb. Memleketinden yeni gelmit
ti. Mi.u Dik adım taı· yordu. 
MüşkülAt içindeydi ve hayabnı 
laamuskirane bir şekilde kaz.an· 
lllak için it arıyordu. 

Komisyoncu bana bu kızı 
Rönderdi. Baktım. Hoşuma gitti : 

- Bir Hintlinin hizmetine 
linnekte mahzur bulur musunuz ? 
Diye ıordum. 

Kat'iyetle: 
- Hay r, cevabını verdi. 
- Ne maaf istersiniz? 
- Ayda on yedi buçuk lira 

"aba size çok görünür mü? 
- Eğer istediğim işi yapabi

lirseniz bayar. 
Ne vakit işe başlıyabilir

llııiz? 
- Amı ederseniz derhal l 

Çok memnundum. Yazılacak 
~ektuplanmı dikte etmiye 
~.lf~dı?1: Çok geçmeden b~ kız 
b• llilb ıçın bir memurdan zıyade 
L. ~ evlat yerine geçti. Y apbğı 
"tte heı-hanji bir kusura teıadüf 
tlcne~~iim ender olarak ~akidi. 
-ı:lline eberiyetle bınlerc~ 
, . balit ola maamelclen, 
hi aataaadada defterlerin kon

troı..u. tewdi ederdi& ltim•cbm1 

~ır ...... ,t .. 
Oct. beai babam aibi tanır, 

'- lilli laialerim bile te.di eder
~. ~ eYleneceji ı••aD sev
~ .1ntibabmcla fikrimi ahn1fb. 
~ ~ ewleodiji ıaman kili-
Y~atnren ben oldum: 
~ Dik genç kııhk adma 
~ ~ Misis Macdoaald ol
~~ laman işini bıraktı. Fakat 
~ ba bir dost olarak her nkıt 
~ ul etti. Şimdi tekrar bir dak· S bulmak mecburiyetindeydim. 
'- Q. dafa Mister Kallenbab ba
~ llııa Scblesin ilminde bir genç 

?....._~~ etti. Bu im fimdi 
~ im mektebinin mil-

diresidir. Benim hizmetime gir
diği zaman on yedi yaşındaydi. 
Bir dereceye kadar garip fikir
leri vardL Nazariyelerinden 
bazıJan bana olduğu kadar (Mİ9-
ter Kallenbab)a da biraz serbest 
g&rilnOyordu. Bu vazifeyi ise 
Daktilcgraflık etmekten ziyade 
it hayatında tecrübe kazanmak 
için kabul etmiıti. Eeyaz ~ 
lann renkli insanlara karfl bes
ledilderi çekinme hissi kendisinde 
mevcut değildi. Ne yaşa ne de 
tecrübeye hürmet ederdi. icabın
da bir adamı tahkirde ve 
habkında daıond&ğnnll açıkça ıliy· 
!emekte tereddildil yoktu, bu iti
barla cotkunluğa beni -ekseriyetle 
müşkül mevkilere sokardı, fakat 

karakteri açık ve yapmacıktan 
azade olduğu için ihdas ettiği 

vaziyetleri yİlle keacf... tamir 
ederdi. 

Paraya değildi. Çok uzun 
mllddet ,.aa.. alb lira al· 
mıft Janımda bulanduğu m&ddet 
zarfında da ayda on liradan fazla 
almayı kat'ı surette reddetmişti. 
Paraya daha im.la hak kuan
dığuu a6ylediğim uman kızardı: 

- Ben buradan sizden para 
çekmek için değa, fakat sadece 
emllerinize iştirak ettiğim için 

bulunuyorum, derdi. Cesareti de 
paraya k8rfı al&kamzlığı derece
dn :le bllyüktll. Bir muharibi utan• 
dırabilirdi. Hulasa tamdığım 
kristal kadar temiz karektere 
malik kac:luılardaa biri idi. Mn
nasebetimizi daima mukaddea bir 
batara olıuak saklayacağım. 

(Mabacll JanD) 

Kudüs Kongresinde İki Kişiye Atılan 
Dayak Sahnesi Nasıl Cereyan Etti 

( Baı tarafa t inci sayfada ) için Kudlis konsoloaluğana ta-
Veft Fırkası erkAnından Abdur- limat vermiştir. 
rahman A:zzam nutkunun ao- Dayak yiyen Silleyman Fevzi 
nunda Veft Fırkuı Lideri Nahu Bey, dayak faslı esnasanda aaa-
Paşanm selimmı ve muvaffakiyet tile kordonunun ve para cüz· 
temennisini bildirmiştir. danının da aza tarafından aşı-

Bu esnada Elkeşkül gazetesi· ı nldığı, gibi garip bir iddiada 
nin sahibi Süleyman Fevzi Bey buluamuftur. Fwstia hGkOmetf, 
ayağa kalkarak: Wdiae haklmlcla Mımr b8k4me-

.. - Biz sadece Mısırlı kar- tine izahat •ermif Ye iki murab-
deşlerimizi tanıyoruz. Nahas İ8- hasın iddialanrun tahakkuk et-
minde bir ıahıı tanımıyoruz 1 • medijini de kaydetmiştir. 
diye haykırmıştır. 

Süleyman Fevzi Beyin bu s8zll 
llzerine Mesçitteki kalabalık he
men harekete gelmiı ve Süley
man Fevzi Beyin üzerine hücum 
etmiştir, Tokat yı:mruk ve tekme 
darbeleri arasında yere yuvarla
nan gaz ete sahibi: 

u - Dahilek ya Müftn! Haya-
bm sana emanet, Allah aşkına 
beni kurtar!,, diye bar bar ba· 
ğırmışt r. Müftü Efendi bin milş
külit içinde Süleyman Fevzi Beyi 
kurtarmış ve birkaç ıabitle aske
rin muhafazası albna koymuştur • 

Bunu müteakıp Abdurrahman 
Azzam nutkuna de\'am ederek : 

.. - Bazılan bu kogreııin 
azemetini idrak edemiyorlar, bu· 
rada nifak ve desise yer bulma• 
malıdır.,, cilmlesile nutkuna biti
rirken Eopuayp gazetesi Başmu
hrriri Mehmet Sabahi Bey: 

.. - Burada Nahaa Pqa 
değil Mısır ftl'dır 1 " di1e ba
pmıfbr. Fr.kat Mehmet Sabahi 
Bey de arkadqmaa akıbetine 
.;ramıı ve Mlftil Efendi bara
fmdan srüç hal ile kurtanlmlfbr. 
Gazeteciler asker ye ubitleria 
mubafaza11 albna terkedUmlştir. 
in son olarak Şim.l Tlrkleri 
•mına ishak Ayal BeJ autuk 

.ı;ylemiştir. 

Bir Hırsızlık lddiaS1 
Kongrede dayak yiyen Mı

•rb Süleyman Fevzi ve Mehmet 
Sabahi Beyler hadiseyi derb.al 
Mısır Baş~ekili Sıtlu Pataya. bıl· 
d

. . ve Kıral Fuat aleyhınde 
ınnış ld .. d 

tefevviihatta bulunu ugunu a 
kaydetmiı•erdir. Mısır bllkimeti, 
ı,u hunsta tahkikat 7apıbna11 

lsvaçta Hacari Semavi 
lstokholm, 15 - Diln akpm 

arka arkaya biri bir caddeye, 
diğeri bir göle olmak üzere iki 
ateş saçan cisim biiyiik bir gü
rültil ile gZSktea dilşmüşlerdir. 
Bunlann ( Haceri ıemavl ) olduk
ları anlaşılınışbr. Boşluğa düş
tükleri için bir kazaya sebebiyet 
vermemişlerdir. 

Birmanyada Bir Yangın 
Bangkok 15 - Burada misli 

görü:memif bit yangın olmut ve 
büyük tahribat yapmıştar. 500 
ev yaDIDlf 2000 kiti •çıkta kal
mıştır. 'Zarar yarım milyon İnıiliz 
liraııdar. 

Çay ihtikarı 
Listeye Konmadığı için 

Fiatler Yükseltiliyor 

Son neFediteD iç a,hk lt
hallt listesinde PJ ,oktur. Bu 
1ebeple hariçten çay ithal edil
miyecektir. Buna anlayaa baza 
çay tacirleri fiatleri yilk1el•miye 
bqlamışlardır. 

Bu arada çayın listeye itha
linin unutulduğunu yahut ta bir 
tertip sehvi olarak listeye geç
mediğini söyllyenler ce bulun
maktadır. Fakat muhakkak olan 
şudur ki bug6n ithallt lidesinde 
çay yoktur ve piyasada ihtikira 
bemer bir &at Ji•bel·lll bq
lamlfhr. 

Savfa 11 

Radyoda 

Dinliyeceksiniz 

Akşam Neler 

16 KAnunuevvel 931 Çarşamba 
latanbu!- (1200 metre, S kilo•at) 

18 pmofon ile o.,.ra parçaları, 

19,S alaturka NI, 20 pamof on 
aqriyab, Aoadulu ajaau haberleri, 
21 altarka -.., 22 stüdyo orke1traaı. 

HeiJaberı - (276 metre, 7S kilo
Yat ) 20 oda muaildıl, 21,10 Lampion 

Verdet iamide Himmel'in yeni rorna
DIDdan pa çalar, 22,5 danı haYalan. 

BrGno - ( 341 metre, 36 kilo•at) 
19,0S son çıkan kitqlar G:ıerinde 

bir etüt, 19,20 Çek iataıiyonlarından 
nakil. 

MühJaker - ( 360 metre. 75 kllo
nt ) 20,4S Frankfurttan aakiL 21,tS 
kompo:ıbyoa aaati, 22,lS son haberler. 

Biikret - (394 metre, 16 kilovat) 

19,S Romanya operasından nakil. 

Belsrrat - (429 metre 2,S kilovat) 
21,0S Moz.aa· kc.nıeri. 

Roma - ( 441 metre 35 kilovat) 
21 Barbierde Sevil operaaı. 

Vi1aaa - (517 metn, 20 ldloHt) 
20,20 Narkoı komediıi. 22,21) akıam 

konseri. 
~eşte - ( 550 metre, 23 kilovat > 

29,SO konferan., 21,35 Betbovea 
gecesL 

Varşon- ( 1411 metre, 1S8 kOo
vat ) 20 hafif ıarlular, 20,S musiki 
konaervatuvan. 

Bertin - (1635 metre, 7S kilo•at) 
21,lS Goethe hakkında bir konferans, 

22 aiyui ıaaete ıonra dana ba.alan 

17 Kanunuevvel 931 Perş arnbı 

lstaabul - (1200 metre, S kilont) 

18 rramofon neşriyatı, 19,S alaturka 
•aa, Anadolu Ajan11 ha her eri, ta· 
ıarruf lıaftaaı münasebet le konfe· 

rant, 20 pamofon, neşriyb, 21 ala· 
hlrka aaz, 22 atldyo orkutrası. 

ffeilsbersr - (276 meLre, 7S kilo
vat) 20,10 Şebfr operasından naklen 

• Gluk " un .. Orpheus " operuı. 
Müblalcer- (360 metre 75 kilovat) 

20,0S or~estra konseri, 21 romantik 
emprovi:ıasion, 22,S:> Rus musikiıl. 

BOkreı - (394 ihetre, 16 kilovat) 
20 fArkı kon.eri, 20,20 radyo orkH· 
traaı., 21 konferans, 21,lS konaer. 

Belgrat- ( 429 metre 2,S kiloYat) 
22,5 K"'a De konser, 22 haf f havalar. 

Roma - ( 441 metre 75 kilovat ) 
20,S gramofon, 21 hafıf konser. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
20,30 Briikselden naklen AYrapa 
koa._L 

Pefte - ( 550 metre, 23 ld1ont t 
19,S Maear tarkıları, 20,S 8 6kH1. 
den naklen Beynelmilel konser. 

Varıon - (1411 metre, ıss kilo
•at ) 20,15 Bel~ika mus"kisi hakkına. 
bir koafarana, 20.S Brükaeldea nak
len Avrupa koaeri. 

Derlin - (1635 metre, 7S ldovat) 
20 sün meseleleri, 20,S BrflkıeJ.. 
den aaldela Anapa konseri. 

Dikkat: 

l 
Dercetmekte olduğumu• propamlaruı Avrupayı ait 
olm kıımı Haati A•rupa ıaati11e r'Jre tanı.im ed imi }tir. 

İstanbul ıaaline tatbikı l~in Avrupada Hat ( 12) o.JJıu 

aaman la a,bulda (1) e ıeldi~i far:ıedilmeıid : r. 

BORSA 
lstanbul 15 Kiııunuevvel l9JI 

- Kapanan fiatlu 

NUKUT 

Dolar Amerll"" 
20 Franlc Frant1• 
20 Ltret ltaı, .. 
20 franlc Belçika 
20 Drahıd Yun:ıa 
20 Fraall lmçre 
20 Len Bulı• 
t Florin Fele"'•"" 

20 Koro11 Çelloılow 1' 
1 Şilin Avuturyı 
t Rayhşmark Alm&llJB 
1 Zelotl LehlatH 

20 ı.., Roma.ya 
20 Diaar YuıoılayYı 

1 <_.ervoneç Sovyet 

KAMBİYO 
Londra 1 laterllıa nr.., 
Nly. 1 Tirli Ur wa clol ar 
Parlı 1 'l llril Urau Frnlıı 
MllAno 1 • ,, Liret 
B ... klel 1 • • Belp 
ClıMmo 1 • • FnM 
Sofya ı • • Lna 
Amestuda'ft l T. ,. Flo:i11 
Maclrtt 1 Tir..,._ Peatı 

Berlln l • • Mark 
V &,.OYI 1 " " ZeWtJ 
Blllueı • Lor llwıat 
lluqa 1 (Anoalt ...... 

m.oo 
213.-
111.so 
217,-

,. 
,-
,-
,. .. ,. -.-.-,-
,-
..... 
,-

732,QO 
t.•7,34,

l'l,06,» 
9,U,•I s-.-

2,42.SO.-
62,95.-

1,17,14,IO 
3,B,JS 
ı,tt,O 

,-
71,A 

Dojıım ve kadua it.tahkim 
mtltebusnı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarım Tnrbe kartıunda 
eski Hillliahmer biıauandald 
muayenehanesinde bergQn öi
ledea sonra kabul etmektedir. 
T elefo11 laL 2262? 

Kulak, Botaı, Burun Mütehass ... 

Dr. Ekrem Behçe 
Beyot u, Mektep sokak t 

T...,_ıMN 

Opera Cemiyeti Faaliyette 
Bir mllddet evvel tc::şekkll 

etmiş olan Opera Cemiyeti, ha
zırlık mesaisinde bulunmakta ft 

b~ .meyanda gerek yalrıaz, gerek 
bırhkte tagqni aan'atkarlan ye
tiştirmiye çabtmaktadır. BJ cnm
leden olarak ahenkli ve mnnta

ıam bir Koro Heyeti teş cil edil
miJtir. 

Opera cemiyetı, ayni :ıı;amanda 
meşhur Garp opera eser erinden 
bazalanm Tllrkçeye tercüme et
tirmiştir. Şimdilik bu eserlerin 
Türk dilinde tegannisi tecrübeleri 
yapılmakt.dır. Opera cemiyeti, 
önümliıdeki cuma saat on li~ 
buçukta Gülbane parkı metha
lindeki Alay kGşkünde davetlile
rine mahsus bir konser verecek 
ve bu eserl~r çalmıp IÖyleaiJe
cektir. 

Osldidar 
Hile Sioemasmda 

Cephede bir Casua!ulıı 
mllmessli 

Mer Mariyot 

------------------------_.. 
1-otefra/ Talılili K11•>11• 

Talütlabl llr••••k lstı,.,.., •• hl..,_ 5 adet bpea il• !tir-

ll&te ...... ~ Fote}rafa 111 ara,a 

taltldlr .e iade eclllme• 

ı.-. ... ı.11 .. ,. ND'al1 

Hanıf ıu.Uerill ...... ., 
FoW}raf IDU~ 
oJocu .ıı 
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Muhhralı 
Hayat Takvimi CIB.TI 

BÜYÜK BiR FIRSAT 
Mallarının metanet, nefaset Ye ucuzluiile ,ahret kazanan 

Vapur, lren, seyahat, Yilayetler, kazalar ve memleketimizle, 

milletler ve deVletler hakkında blitnn tafaillbt ziraat, ticaret hıf
zıssahha, bahpwanlık, çiçekçilik, aYcılık, bahkçıhk, tavukculuk, 

E L AR PAZARI 
spor gibi faydah mal6mab, mükemmel bir takvimi, büyük muhtıra 
defterini. rerlkli haritayı, baYi emsalsiz ( HAYAT T AKVIMI ) 
çıktı. Fiatı 25 bez ciltlisi 35 kuruştur. Merkezi: Türk Neşriyat Yurdu. 

Yalnız tasarruf haftasına:z~~~fi~~1:~::i~mühim tenzilat yapmışb 
Kostümler, paltoluklar. ipekliler zarif kadıo ve rekek kunduralan, bavul ve her türlil seyahat etY• 

8 A T T A N 1 Y E L E Rt her nevi tuhafiye, hazır elbiseler ve saire •••• 

lstanbul Bahçekapı - Beyoğlu istiklal caddesi 

1 ~ 1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 • 
Uluköyde Re,itpqa mahallt!sİ<linde Fıstıklı sokağında Madam 

Doroteyanın mulatamf bulunduğu 4 No. lu maili inhidam hane 
hane sahibinin a sene mukaddem Amerikaya gittiği ve sallbiyettar 
bir •ekili de hulunmamuına binaen tebligah tabririyeye imklo 
rörtilemediği cihetle 15 gUn zarfında iıalei mahzur edilmediği 

1 
Tasarruf Haftası Sizin İçin bir b aşlangıç Olsun 

· takdirde dairece muamelei kanuniyeye tevessDI edileceii tebligat 
makamına kaim olmak üzere ilin olunur • .. 

Keşif bedeli 1044 lira 78 kuruş olan Edirnekapı haricinde 
Şehitlikteki abide etrafına konulacek Bordür pazarlıkla yaptı· 
rılacaktır. Pazarlık 19 - 12 - 931 Cumartesi günüdür. Pazarlığa 
girmen için 156 lira teminat lAzımdır. Teminat naklen kabul 
edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak bankaya yabrılap alına· 
cak makbuz veyahut hükumetçe muteber tanmmıı bankalardan 
getirilecek teminat mektuba ile olur. Bu şekilde teminat makbuz 
veya mektubu ile yevmü mezkürda saat on beşe kadar Levazım 
Miidilrlüğüne mfiracaat edilmelidir. 

Siz de Bir Kumbara AlınızL. 

PETROL · 
-NiZAM-

S AÇ DÖKÜLMESi n 
KEPEKLERiN en müessir illcıdır. 

Saçları uzatır. Kuvvetlendirir. 
Ecune ve parfGmcri mağualannda aray ·nı•. 

BARKASJ 
T..ı. tarihi 11111 

Sermameyesi Tamamen tediye edilmiş 

30,000,000 Frank 
idare Merkezi: IST AN BUL 

TOR K 1 YE' deki Şubeleri: 
GALATA lsT ANSUL, iZMlR, SAMSUN, ADANA, MERSiN 

YUNANIST AN'daki Şubeleri: 
SELANlK, ATJNA, KAVALA, PİRE 

Oltumum banka muamelatı. Kredi mektupları. Her cin• n•kit üzerine 
hesap kü,adı. 

: - . . - - -- l . :· • . - - . 

VAPURLAR 

11vı<~:;~ı Perşembe 
gllnü akşamı Sirkeciden ha· 
reketle (Zonguldak; lnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, SUrmene ve Rizeye gide· 
cektir. 

Fazla tafsilit için Sirkeci, 

Yelkenci hanındaki acentalı· 
ğma müracaatTel. 21515. 
-..ı .......... ~ ........... 

VAPUR MÜCEHHİZI NAiM BEY 

ADANA 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Adet Lira 

1 ikramiye 1,000,000 
1 

" 
400,000 

1 
" 

200,000 
1 " 

150,000 
1 

" 
100,000 

1 
" 

40,000 
1 

" 
30,000 

1 " 
20,000 

1 " 
15,000 

100 Mükafat ( 1,000 ) IOU,000 
100 " i 1,000 100,000 
100 " 

1,000 ) 100,000 
100 ,, 1,000 ) 10 ),000 

5 ikramiye ( 10,000) 5 l,000 
5 " 40,000 ......................... 

1 Dr. Celal Tevfik 

vapuru 17 Kinunuevvel Perşembe 
günü akşam Sirkeciden hareketle 
( Çanakkale, lı:mir, Küllük, Bodrum, 
Fethiye, Antalya, Mersin ve Paya•) a 
az:imet ve avdet edecektir • 6 

" 
( 8,000 l 
( 5,000 30,000 

Beyoğlu Askerlik Şubesi Ri 
yaıetiodeo : 

t - 2 Kanun 932 tarihinde 
sevkedilecek kısa hizmetli ve 
orta ehliyetnameyi haiz Ef. lerin 
doğum ve smıflan aşağıda gös
terilmiştir. Bu Ef. lerin 28- 1 
Klnun - 931 tarihinde ıubeye 
gelmeleri ilAn olunur. 

1 - Piyade, levUJm aaoayi'i 
harbiye sımflarina mensup orta 
ehliyetna~eli 322, 323, 224, do. 
pmlularla bunlarla muameleye 
tabi olanlar. 1 

2 - Süvari, Topçu Olçme, lı
tibkim. Muhabere. Hava. Nak· 
liye, ( Canlı n motörltı ) demir
rolu, 11mflarına mensup orta 
ehliyebaameli 322. 323, Do. lu
larla Bunlarla muameleye tibi 
olanlar. 

Pari• Tıp f.akülleai ıaeııu"u 
Cilt " s6hrov1 h .. tahldar mutah._, 

Dr. Bahattin Şevki 
BabıUI caddcal 11 .. erret otleli karp· 
eında Ayal 8ey •partımaaı 125 

.... eabahataa •llfama kadar. --

BONO 
Gayl'i mObadll bonolarını en kArh 

alır ft .. tar. 
Bahkpnar M.lr••diye Han No 35 

iL Dervlt 

Tafsll!lt için Galata. Site Fraa•es No. ıs 
to kilin Şarl Suma acentaeına mllracaat. 
Tel. B. O. 1041 

15 ,, ( 3,000 ) 45,tJOO 

Zührevi ve idrar Yolu 
Hastalık! 1n Mütehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddesi 
No 35. S:ıat. 2- 6 

K• J k Dişçi ve doktor• 
ıra 1 lara mahsus mu-

ayenehane V emecilerde Mehmet 
Salim oğlu dükkanından sual. 

60 ,. ( 2,000 ı 
200 " ~ 1,000 

5,000 Amorti 100 

5,700 Adet 

G ü lha ne Hasta ne sin de Meccani Muayene 
Gülhane hastane.sinde meccani muayeneler ipa bir liste hazırlanmıştır. Listeyi aynen yazıyoruz: 

Günler Hastalıklar Muallimlerin isimleri 

Cumartesi 

Pazar 

Pazartesi 

Salı 

Çarşamba 

Perşembe 

Cilt HHtabklara Muallim Tallt Bey 
Kulak, botu, burun lautalıldan Muallim Sani Yaver BeJ 
ldrrr yolu haıtahklari Muallim Fuat Kimli Bey 
Göz haatalılc:ları Muallim Niyazi l.met Bey 
Dal iU h11talıklar Muallim Abdülkadir Bey 
Akıl ve ılnir hHtalıklan MuaUlm Nazım Şakil' B•J 
Hariciye hastalalc:lan 
Kulak botu burun haa. 
Maaaj ve tedavii mihanild 

Kadın n doğum hHtahklan 
Dahlll haıtalıklara 
idrar yolu hastalıklar 
Akıl ve ainir hastalıklar 

Rontken muayenesi 
Göz: haatalıklan 
Cilt hastalıkları 

M11aj ve tedavil mihanlfd 
Hariciye hastalıkları 
Kadın •• doaum ha1talıldan 

Muallim Murat B. 
Muallim Sani Y ayer B. 
Mualllm Şemıettln B. 
Muallim Refik Münir Bey 
Muallim Süreyya Hidayet BeJ 
Muallim Fuat Kimil Bey 

" Naıım Şakir B. 
" ŞükrO Emin B. 

Muallim Niyazi lımet B. 
Muallim Tallt B. 

Muallim Şemıettin B. 
• M. Kemal Bey 
• Refik Münir BeJ 

120,000 
200,000 
500,000 

3,340,000L 

Haliç iskelelerinde mazbul 
beı çeki meşe odunu 15 çeki 
ıhlamur ağacı 200 kilo saleP 
25 çeki kestane ve ıblamot 
ağacı 280 kızılcık çubuğu ıO 
çift kayın hamut 150 kilo çal! 
katran 120 kilo kömllr 7rlJ 
kilo ak kunduz k6kli 300 kel' 
tane çubuğu 6-1-931 çarpmb' 
ıtıntı ihale edilmek tısetf 
mtızayedeye çıkanlmıtbr. Is" 
bat almak istiyen talipleri' 
Orman MüdOriyetine ve >:e•~ 
ihalede saat üçte Defter<W'JP" 
bioaıındaki ihale komsiyonuol 
müracaat eylemeleri. 

ASIPIN - KENA~ 
Komprimeıeri' 

G R 1 f', 
NEZLe, 
BAŞ" 
olŞ 

Ağrılarını' 
en birin" 
ilicıcht• 


