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Maznunlardan blr 

kısmı lıaplshan• 

aulusunda temiz· 

lik gaparkım 

Adana (Hususi) - Ağrıdağı terleri de tamamen boşalblan 
lıyanıoa iştirak itbamile buraya ağır cezalılar kısmına konulmuş· 
lnuhakeme edilmek lizere getiri· !ardır. Mevcut koğuşlar ihtiyaca 
len maınunların muhakeme tarihi kafi gelmediği için bu koğuşlara 
hennz tesbit edilmemiştir. Çünki kışlalarda olduğu gibi ahşap 
b · k h ı V ikinci bir kat illYe edilmi§tir. tr kısmına ait evra l A an 
~e Ercişte bulunuyor. Çekilen Maznunların arasında hiçbir 
telgraflara gelen cevapta bu ev· münevver yoktur. Hepsi cahil 
takın tanzim ve tebyiz edilmekte . adamlardır. Bu kalabalığa rağ
Old l men sıhhi vaziyetlerinin iyi olma· 

uğu bildirilmiştir. Mnznun arın db" ı 
ldedi çok olduğu için samiinin sı için mümkün olan te ır er 
1tı '-k b l alınmaktadır. içlerinden yalnız 

lln eme salonuna kartla ka u 
•dilnıe i düşünülüyor. Bunlardan bir taneıi barıak iltihabından 
(91) h f'f ölmUştllr. tanesi hapishanenin a ı ce- Saldlıadtlin 
~kısmına yerleştirilmif, dl· , 

Zabıtanın Tuttuğu Hır
sızlar .t\dliyeye Verildi 
llunlar, lstanbulun Birçok Yerlerini 
Soyınuş, Azılı Ve Uslanmaz Kimselerdir 

Yerli Malı Ve 
Tasarruf 

Bugün Tasarruf Haftasının 
Son Günüdür 

Bugün tasarruf haftasmin son 
gtlnüdllr. Bu mUnasebetle enelce 
hazırlanan program mucibince 
6ğleden evvel Halk Evinde bir 

k bul re mi y pı m br. Yine 
program mucibince mektep tale-
besile izciler, esnaf ve tacirlerin 
tam öğle üzeri Bayazıt meyda· 
mnda toplanmalan llzımıelmek
tedir. 

Fakat havanın fena halde boz
ması bu içtimaın tehiri ihtimal· 

terini akla getirmektedir. Ancak 
programın tatbikile allkadar 

olanlar bu merasimin icrasına 

çalışmaktadırlar. 

Bu takdirde Bayazıt meyda· 
moda yerli malı istihlaki lehinde 
konferanslar verilecek ve ıonra 
Taksime kadar bUyUk bir keçit 
resmi yapılarak yerli malı haftası 
tesit olunacaktır· 

Vitrinler 
Yerli mallarile sUslQ vitrinler· 

den Beyoğlunda birinciliği 01-
yon ikinciliği Psalti lstanbulda 
biri~ciliği Hasan Pertev ikinciliği 
Orozdibak, Kadıköyde birinciliği 
Asador, ikinciliği şekerci Rasim 
B. kuanmışlardır. 

Paranızı 

Bankaya 
Yatırınız ----Bugün tasarruf ve yerli malı 
haftaaının ıon ınnünO idrak ~dlyo· 
ruı. Bu münaıebıtle birkaç tasar· 
ruf umdesi daha yazıyorua:.: 

31 - Herırfin kaç para Hrfetti· 
tini bilmiyen tuarruf edemez. 

32 - Bugün har vurup harman 
aavuran, yarın yabancıya el açar. 

33 - Bugilnden yarını diltünml• 
Ak 0/ yen, yaran buıünkü kadar m .. 'ut 

E Ele ıeçenl•rtlett Salilı, M~h~e~ehm~t Salih, Akif, olamaz. 
l\Jtı nıln3nünde bir bırıı:ı:lık oldu, ların ısmı ld~ 34 - Ancak huabını bilen ta• 

t .. L •abıkalı şerir bir araya gele· Haydo ve Ke. ma ırı.,·ıkat netı·ce· .arrruf edebilir. 
"it h Ik t h ~ 3S - Bankada bfr he1&bın 
~ krı bmda vapurdan çıkanlan Yapılan 1 a . k h 

Qa OCatn.an bir listik sandıg" iDi sinde bunların daha bırço ırsız· yar mı? ~1~ k ·ıl . ld gu"' anlaşılmış ve 36 - Her medeni adamın ban· 
b, "" açırdılar. Fakat biraz sonra Iıklarııı faı erı 0 u l .... kada birer hesabı vardır. 

Pai Yakalandılar. Bu sabıkalı· hepsi de adliyeye teslim 0 unm~~ur. 1...::.:.;.;;:-.:.;_---------o1 

ihtikar İlk Asılan 
Layiha ı !Kadının 
Hazırlandı Son Demleri 

Layihada, Müşterilere 

Fatura Vermek Esası 

Kabul Edildi 

Ankara, 18 (Hususi) - lhti
klra karıı mUcadele için hazırla
nan kanun layihası adliye encO· 

meninde son teklini aldı. Pazartesi 
celsesinde mecliste müzakere ve 
kabul edilecektir. Uyihanın ıon 

esa lan şunlar Jı : 
1 - l 873 numarah kanuna 

mllıeyyel kanun layihaıı ikinci 
maddesi mucibince, hükümetin 
haiz olduğu salahiyeti istis· 
mar ile eıyanın cari toptan 
veya pe.rakende fiatlerine zam 
yapanlar bir aydan bir seneye 
kadar hafif ve on bin liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalan
dınlırlar. Şu kadar ki, para ce
zası yapılan zamda temin edilen 
kArın beş mislinden aşağı olamaz. 

2 - Bu suça ait davalar 
mnddeiumumiler tarafından takip 
olunur. 

lktısat vekAletioin ticaret YO-

( Dnamı 3 anca Hyfada ) 

Fatma, idam ••lıpasında 
Isparta (Hususi) - Bir ada

mın ıevdiğl kadının ufak bir pa• 
ra vadine kapılarak bu adamın 
zevcesini namaz kılarken balta 
ile öldüren katiJ Fatmanıo idam 

( Devamı 11 lncl •ayfada ) 

Edirne renind Bir d 
Kudurdu Ve ÖJd• 

m 

Bir hafta evvel Edlrneden tedaYI 
edilmek ib:ere btanbula gönderilen 
Mehmet Bey isminde bir zat, ha.ta· 
htJ ilerlediği için birdenbire trende 
kudurmuş ve feci ıstıraplar içinde 
timendiferde Blmüıtnr. TreD yolcu• 
ları ve halk için biiyük bir tehlike 
ihdas eden bu acıkh vak'a töyle 
cereyan etmiştir ı 

Mehmet Bey Edirnelidir • 
Ağustos içinde bir gUn bahçesin· 

de uyurken üzerine bir hayvan 
atlamış Ye ısırmışhr. O acı ile 
yerinden Eırlıyan Mehmet Bey, 

uğradığı tecavüzün nasıl bir hay• 
vandan geldiğini öğrenememiştir. 
Aradan dör ay geçmiı ve Meh• 
met Beyde birtakım gayritabii 
haller belirmiye başlamıtbr. Mefı. 
met Bey bunun üzerine bir Mu
sevi Doktora müracaat etmiı, 
Doktor hastanın vaziyetinde fev• 
kaladelik görmüş ve Edime Sı
hiyye idaresine göndermiştir. 

Orada basta müşterek bir 
muayeneye tabi tutulmuş, bu 

( Devamı 11 üncO uyfada ) 

1 Onların Tasarrufu :ı 

- Aman garson, ıampanyayı çok doldurma, L6pQldcrl laıma· 
sın. Malüm a tasarruf haftoıındayııl 



2 Sayfa SON POSTA 
t - --==--r Halkın Sesi l i B 1 
Geç~n Bir Haftanın----------

intibaları 
Bugün tanrruf ve ye•U mab 
haf .asının ıon rünüdOr. Şehir 
halkına bu bir haftaya ait 
umumi lntibaını ıoıduk •• t• 
eevapları aldık ı 

Ahmet Kudduel B. flruıai'a 28-31 

- Bizde parayı kazananlar 
erkekler olduğJ için tasarrufun 
manas1m da en çok bunlar anlar 
ve yaparlar. Ekseriyetle müsteh~ 
lik vaziyetinde bulaoaa kadınla
rımız çek israf yapıyorlar. Bel'ce 
kadmlarımı% süs •e lükse ıre• 
yaparlarsa tasarruf lcendi lcendi· 
ne basıl olur. Ben hu hafta ct
gara içmedim. (95) kuruşlolr bir 
tasarruf yapbm. .. 

, Ati ff•J r.;wltffl IC~~lll lııtt 11) 
-.. Bta ltaftadan ben çok iıtifade 

•ltim. Cüzel konleran•lar dinle
dim. V erli mala ile ıüılenen vit· 
tinler gardGm. Mtger bizde Garp 
ltiallannı aratmtyacılt kadar nefis 
itler varmı' ta baberlmiı yokmuş. 
Güzel fantaıl kumatlar •e çorap· 
lu nalan dikkalhni celbetli. 
lıen bunlan her vakit aörürdüm. 
Fakat Avrupa mah ıaımederdim. 
Hükumet lıt nbulda daiml bir 
meşher yapmalı ve burada her 
C fit yetti mallarımıza herkeıe 
Iİa tmelidir. 

it 
Mealha Ma1tıa (Fatih Macar kır4etler ?) 

- Türk ~ab•en laaarrufçudUI". 
Ak akçenin kara ıGn için oldu
,hnu bilir. Bol kaunç olursa her 
lialde pata ıyırmıımı bilir. Fakat 
tlmdikl kaıançlar ancak boğazı· 
mıon lhtiyaç1ırına te•a~ verebi· 
lecek kadardır. Maamaflh b&yle 
haftaların senede birkaç defa 
tekrarlanmasının çc* faJdah ola· 
cajı kanaatindeyim. 

Jfo 
!bblha ll ( Tlvfın-'tafı t ) 
- Oğlum ben 11ç ayJıkla ge· 

~lnltim. Başka bir varidahm yok. 
Bu hafta tAsaıruF yapabilmek için 
oruç tultum. Arttıtdığım para ile 
torunuma bir çift patik .alabidim. 
Ah fazla k&zancım ol aydı Hi
laliahmeti mha ~ erirdim. 

* Enver B. ( Çitladileapı 112 ) 

- Bu liıf tafiın ismini Uttfu
ruf baltası . değtl, yerli malJar 
haftası demelidir. Esasen kazanç· 
ıızlık oldu~u için herkes tahia
tite tasarrufçu oldu. Bundan emin 
olunuL Biıde israf eden t>tk 
aıdır. Bence bu h1lfb yerli ma,_ 
lar haftası ol~lıdıt. Herkes 
aakladığı paraliını mutlaka bu 
hafta yerli mahna verınclidir. Bu 
paralar sanayimizin inkişaf ve 
kudretlenmesine sebep olur. 

Biı Tashih 
iki g1bı evvel bmlrdo taur

ruf haftası miin 9ebetile yapılan 

tezahürattan l, .ısederkcn Milli 
lktısat Cemiyetiuin ( 7.000 ~ lira 
k:ıd:ır masr.af yaptığı yazıtmıştı. 
Halbuki hakikl masral miktarı 
(750) lirad,r. Telgraftaki bir 
rakam fazlahiı, bu yanhşlıia 
ıebep olmuştur. Tashih ediyoruz. 

i FLAS BiR CEMiYET 
1 
Defterdar Fabrika-/ 
sındaki Hadise . 

Ticaret Bankası· ~çiler Fabrika Müdürünür "<.itap Sevenler 
nın Vaziyeti Sözlerine itiraz Ediyorlar "3ir Gemiget 
Tetkik Ediliyor Eelterdar fabrikası amelesin- Y.apı~ııorlar 

den bir grup diia matbaamıza ~ 

Sermayesinin yüzde on kada
n Türklere ait olan Ticaret ve 
Sanayi Bankaaıma aciz haline 
düştüğünü, bunun üzerine ban
kamn lktasat Veklletinin emftle 
teftiş edilmiye başlandığmt ev
velce yazmıtta\c. 

V ~kAlet Mllfettif1en Bankada-
lct teftişlerine de•am etmektedir
ler. BaDka tabsilit yapbkça kü· 
çük mevduatı tediye etmektedir. 

Banka kendisini adı h:ıline 
dOşüren ıebe~lerle, aciz haline 
düşdftkt~n ıonra yaptıtı nıua-
nı@leler hakkında malümat •er
mek Gzete heyeti vmumiyeaiai 
kanoıwninln ilk haftalarında 
feykafad• bir içtimaa davet 
etmiştir. 

Kırıkçı Kadın 
Hastaya Sakat Bırakhğı 

için Mahkum Oldu 
Sartna.tıkkuyuda kmk •c 

çıkık tedavi etmekte olan 
( 65 ) yaşlarınde Seher H. bir 
bastaoıu kolunu iJi tedavi 
edemiyerck sakat bırakhiından 
dolayı bastawu ailesi Seher H. 
aleyhine bir dava açmıf t&r.. Seher 
H., -dim ikinci cezada ( 2 ) ay 
hapse ve (60) lira ağır para ce
zasına ve (40) lira da ıarar ver· 
miye mahkum olmuştur. Hapis 
cezası tecil edilmiştir. 

GUlhanede lıbbi Müsamere 
Ciilhanemfl bu H:ti"tki tıbbt mO· 

umerelerirıin ildnc:iıi 13.12.931 tari-
hinde Gülhane konferan• ıt.lonunda 
Vlpıldı. Bahterl)'ôtöjı muavini Doktor 
Nlyaıl Bey taralınJan ( Miyoloit lö
ıemi ) vak'ası takdim edildi. Gümüş-
ıuyu hutanesi dahiliye mütehaasısı 

doklot Reşit Bey tarafınCJa:ı (Kinop
lnminirı tropi~a gametleri ) Üzerine 
tesiri hakkında kilini§'e müstenit bir 
tetkik tebliğ edı ldi. 

'Röntgen mü\elıasusı Muallim Ka
um Bev tarafından müzmin apandisit 
ve rönt~cnle lethiain'in ebemmi~eti 

'Muallim Abdüllc.adır Lutfii Bey brn
f.ndan da hasta tedav:ainde iktısat 
"fnntul u il{; konferans •~ri . di. 

Kaçakçı Vahram 
Uzun samandanberi Tütün 

'kaçakç1lıfp yapmakla maznun 
V.b.ram Kumkapıdaki evinde 
cürmü meşhut balincle yakalanmış 
ve mahkemeye verilmişti. Vah· 
ram bir ay hapse ve 20 lira aaır 
para cezasına mahkum olmuştur. 

müracaat ederek dünkü nüsha· 
mızda, mUeueae MüdürU Şevket 
Turgut Beyin intişar eden ıözle
lerine itiraz eltiler. Dediler ki: 

- "Her vargel ustasının ya· 
nında evvelce bir kalfa bir çırak 
vardı. Usta, 'it hesabile yüzde elli 
beş, kalfa y(iıde utuı, çırak yüıde 
on beş alıyordu. Şimdi bir çırak 
daha ilin edildi. Bunun kazaucı 
da uıta Ue kalfaya taksim olu~ 
du. Yl\zde yedi ustadan, ynzde 
sekiz kalfadan keailnıek isteniyor. 
Ayrıca s.Jerden de kumek iste
niyor. Evvelce, gece yevmiyesi 
ve gtınde on iki aaat çal ımak 
şartile elimize ayda ( 50-60 ) lira 
geçiyordu. Bu , fazla mesaj 
yardan aylarnı kazancıdır. 

OstUste ayda (40) lira aldığı· 
m:z kabul olunabilir. Yeni vazi· 
yette ise bu miktar ( 25-30 ) 
liraya dilşmektedir. Bu para bizi 
geçindiremez. Onun içindir ki 
çalışmak istemedik. Müessese 
müdürü, bizi, diğer çırakfan 
greve teşvik e\mekle itham 
ediyor. O, onun noktai dazarıdır. 
Biz kimseyi teşvik elmedik. 
Arzu olunursa, her amele avn, 
ayrı isticvap edilsin. Eğer teŞvik 
meselesi tahakkuk ederse o va
kit icabına göre hareket edilir. 

Sonra gece servisi yeni değil 
bir buçuk scnedenbe)'İ devam 
·di~ or, fabrikada da tezgahların 
adetli ( 120) dir. 

Şu hale göre haksız vaziyette 
deailiz. 

Esasen işimize başlamıya da 
hazırız. Şu kadar ki her hangi bir 
arkadaşımız itham altında kal
masın, ortada müşevvik yoktur.,, 

•• 
Bir Olüm Muhake-
mesine Başlanıldı 

İki ay evvel Tuzlada bir dü
ğUn gecesinde Osma11 isminde 
birini katletmekle mtız.ntm Ah
medin n1ubakemesiııc dün Ağır 
ceı:n mahkemesinde başhmm~şhr. 

Hnd.ise şu şe iide dnıu m· : 
Ahmet, Ömer, M h!n t, O man 
isminde dört genç bir ağız kav· 
gasına tutuşmuşlar. Ahmet akra
bası bulunan Osmana hücum 
ederek bıçakla ağır suretle ya· 
ralanwş bir parça sonra Osman 
ö!müş ür. Dün dinlenen şahitlu 
vak'a hakkmda ır...alümatlım ol
madığını söylemişler&.. Yeni 
şahit celbi için muhal<cmc başka 
bir güne talik edilmiştir. 

g 

Haber aldığımıza ıt;re, bazı 

oüteşebbisler tarafmdan şehrimizde 
yeni bir cemiyet teşkil edilmek 
üzeredir. Bu yeni cemiyetin ismi 
" Kitap Sevenler Cemiyeti ., ola· 
caktır. Cimiyetia nizamnamesi 
hazırlanmaktadır. Birkaç ıtme 
kadar Vilayete •erilecek ve a16" 
aaadesi alındıktan 90111'& cemiyet 
faaliyete bafbyacaktır. Bu yeni 
cemiyetin gayesi kitap sevenleri 
bir araya toplamak ve keııdilerine 
yüzde on •eya yirmi ebiğine 
kitap tedarik etmekti1'. 

Bir Konfetans 
BurGn •aat cm birde Kadı\3ycle 

Hallr F'arkaaı kaza mef'keaiode Ha'lr· 
lu Nulhl Bey tvafandaa Nil.I lktuat 
hakkında blr kor.f ~ana Yerlle~ektir. 

Çürük Evler 
Tehlikeye Meydan Verme

mek için Yıktınlıyor 
Son günlerde belediye me

murları yıkılmak tehlikesi olan 
evleri tesbit etmektedirler. Bun· 
lardan bir kısmının yıkılmak üze
re olduğu anlaşılmış ve sahiple
rine tebligat yapılmışlar. T ehli· 
ke izale edilmediği takdirde be· 
lediye tarafından ilAn suretile 
tebligat yapıldıktan sonra yıktırı· 
lacakbr. Fatih civarinda bu nevi
den birkaç ev bu!onmuş, wabiP" 
lcrine tebligat yapılmıştır. 

Ramazan HazırkJdarı 
Evkaf İdal'esi, ramazan yak· 

laşma11 münatebetile Baya:ııt ca· 
mü avlusondaki setleri kiraya 
vermeyi kararlaşbnnışhr. Bu hu
susta bir mib:ayede açılmıştır. 
Y ano ihale edilecektir. 

Rus Ticaret Odaları 
Rusyada şimdiye bdnr şad< 

ve garp diye ild Ticaret odası 
vardı. Ruslar İstanbul Ticaret 
Odasına gönderdikleri bir tezke
re ile bu Odaları birleştirdikle· 
nni bildirmektedir. 

•ıısıddar Kuınaş Alacak 
Mısır hükümeti Türk kumaş· 

larınm sağlamlığını nuan dikkate 
alarak mem!.eketimizden kumaş 
mubayaasma karar vermiştir. Bu 
ıoubayaatın mübıitın miktara baliğ 
oQcAj1 ulqAmak\adtr. 

r--
1 Günün 

Tazim Telgraflarına 
Cevaplar 

Jlübendia Mektebi Talebe C~ 
yeti kongre.i münasebetile -

' HauetJuile Başvekil Paş•r- 'tİ \' t 
Mecliı Reiaine telgraflar çekildi I 
Bu teJpaflara ıu cevaplar rirOt 
•ittin * Kongre milnuebetile ~~~ 
da UAar olun&n Hmimi ~ 
teıekkür ed~rim Efendim. ,1' 

ReS.:lcümbur C.azl t..uat.f• it~ * Konırenin bisaiyatına teeel' 
ta1e1teye feyislu dilerim. •--' 

a.,..ıuı _ .._~ t * lal.ar olunan biniyata ~ 
~ ..aerim. _.J 

Bo,llr MUlet Meclial Relal V'" 

Bir Çocuk Yaralandı 
ş.lir Ali lhıan Efen inin icf~ 

•ltMlelıd C 2718) Dumaralı ototll ~ 
Bal.tta reçuken ( 10 ) yatlaflll ~ 
l.ak lnainde bir çocuğa ç...,., 
:rualamıtbl'. 

Moratoryom 
Macaristan Da BorçlarJOa' 

Tecilini istiyor __ _ _w 
Londra, 17 - Deyli HeP'. 

gazetesi, kanunusani başında f.41' 
caristanm Lir moratoryom ifl' 
mesinin mubak'kak olduğunu Y~ lıt 
maktadır. Macailar. te<liyalJJI iJ 
kısmam Macar parasile yaplll 
istemektedider. 

Bir Altın Damarı Eu!u...,-"' 
Balaryo, 17 - Bu ci.aı"' 

zengin bir attm damarı buluııd' 
ğu söylenmektedir. 

Yumurtalara Damga ;1 

Geçenlerde BrükseJde topl.•~f \aş 
bir konan de yumurtalann ıb ,J ._iiş 
edildikleri memleketin danıg•" lifi 
lafli'DH& kabul edildiği için dil11 ~ 
itibaren harice gC;?nderilen yuınot" 
ların damgalanmasına başlanmı•tl"· 'G 

lürk-Vunan Ticareti 
Yunanistana ya-pbğuıııs , 

racatın kıymeti, sorı istatistik~ ~\l 
aaı:aran vasati <>lar.ak ayda (' 
mily•n drahmiden aşağı dfJffl' 

mektedir. J 
Y1111anistandan bize ithal ~ ~ 

len ınaUann kıymeti ise a1 
(800) bin drahmi kadardır. 

Tahranda Bir Meb'usun I~~ 
Tahran 17 - Devlete P" 

.fesat tertibata yapmalda ına~ 
ab&k musevi meb'.uslarda11 ı-ı-1 
idam edilmiştir. 

Tunustaki Fırtma ıttM' 
Tmms ti - Sular çeki ~ 

başlamışhr. Mahsul harap o!'°~ 
tur. BoğUlanlann miktarı beP"" 
malum değildir. T eJgraf ~u~ 
beratı, şimendifer müııakP"" 

lce9ilma,tir. 
Oruguvay Konso1oslug.u J' 

Oruitıvay Hükümeti TürkJ)' .~ 
bir fahft komOff>sluk tesis e1? 
istediiiai ve bir zatin tavsıye 

ttc:aret oda1&aa bildirmiftir .. ~ 
-• -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.., 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

1 : Haıan Bey - Ne o, şoför ? oto- 1 
mobil niçin yürümüyor 1 Yan yolda mıw 

kaldık 1 

2 : Şoför - Dur Hatan Bey, 
ciaıa iki Beyııü- b\llup otom()bilio 

takayım, seni aötüreyim. 

-

Pazar Ola Hasan B. Ve Otomobil 

3 : Hasan Bey - Oh, 
•raba iibi ıidiyonu. Ham 
zel Beygir sürüyonun? 

4 : Şofar - Ben vaktile arabacı)'~ 
~imdi ıolör olamıa. Fakat bu Y~~,, 
mem!ekelte korkarım, ne kadar ot~ 1 
bil varsa bepm böyle arabaya d6De 
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~~u;ev~v~e;ı========================;::::::~~~~ \ 

c~n~sfunınRe~m~.~a_k_a_l_e_s_i~*~~-b-ad_e_n_~_e~&_n~-~~I Hergün 
-A1·· 

~ ~nderecatımızın çok· 

t~g«ndan dercedilemen1iş,,.. 

Fransada 
'<tni B· K·· ·· B h ır omor u ra-
lltndan Bahsedilmektedir 

N. Paris, 17 ( A. A. ) - Nafıa 
.. ıır, \i tı b 1 • Deligne kömür ocakla· 

ille 1 .u~ıranı hakkında meb'usan 
c ısınd d·~· ce,, e sorulan suale ver ıgı 

tes a~ta kömür istihlak etmeleri için 
'tt~ı devair nezdinde teşebbü· 
ti a bulunacağım vadetmiştir. 
•tır b ııı.:~ • • eyanatına devamla de· 

""tlır ki· h"k~ kö - .. k n ten· ı u umet muru o • 
~an usulüne tibi tutmak hu· 
nd ndaki tedbiri bilhassa sana-

~ Jcı ~ kullanılan kömürler hak
"4 b.ka tatbika miitemayil bulun· 

a ladır. 

\ı .l<abul edilen ruhsatiye usulil 
t~~Yette cüz'i bir salah husnle 

lırın ·ı t• f · 'l'k "lkk Ş ı~, a~at • bu ı!ı ı mu· 

111
,., at hır mabıyetı haız bulun· 
tq{tadır. 

Odun Meselesi 
fleıediyeye Bile Pahalı 

Fiat Tek lif Edildi 
ttıı Belediye, bazı mektep ve has: 

eler için alacağı ( 800) çekı 
Odu,.. k J'{ .• 
~u apah zarf usu ~ e mun~-

ya koymuştu. Vaıml encu· 
lalen de, yapılan teklif zarflarını 
~çlllış ve en aşağı teklifin çeki 
~ına (450) kuruş olduğunu gör

~~Ştür. Daimi Enciimen bu tek
'lfl çok pahalı bulduğu için odu· 
~tı ihale etmemiştir. İkinci bir 
llıUnakasa daha ilin edilecektir. 

Kar Başladı 
) ~u. Sefer Devamı;-()}acağı 

Haber Veriliyor 

~· Dün öğleden sonra müt~iş 
ı:: soğuk başlamıştı. Bu sogu· 
~· n kara çevireceği anlaşılıyordu. 
ılhakika bu tahmin doğru çıktı 

~~b dün gece dokuz buçuktan 
aten kar yağmıya başladı. Bu 

'tfe k' 1 v ~ r ı kar n devdmh o acagı 
aber verilmektedir. 

İhtikar Layihası 
Hazırlaı1dı 

~-(.~aş tarnfı 1 inci sn· f ıada) .. 
f~t ~ hsat müdür veyahut mu
"1 tışlerinin ve bunfo.rın bulun· 
1}dıtrı 1 d ı_ .. ··k m-ul· ıq o yerjcr e en ıuuyu 

Ye b' ·ı ~.. ınemurlarmın tale ı ı e 
.. tır• k --Ud 11 • tahkikatı yapılmaksızın 

lttı deıurnumiler bu gibi dava· 
takibe mecburdur. 

3 - B ·· ku t yuka tı a! eş yuz ruş an • 
'-tı ış verişlerde alıcı isterse, 
~lir cı fatura vermeğe mecbur· 
~~: Vermekten imtina edenlere , ı· ~afif ıradan on liraya kadar 

4 
Para cezası hükmolunur. 

'-l~l .- Bu davalar sulh mahke· 
' er, t f d d' v • ·e \'rt'h ara ın an ıger ı 

1 an ve miistaceien görülür. 

Bu Nasıl lsf r ? 
leı> 'Defterdarda 37 ;nd ilkme1<

~Utt başmualliminin mum sön· 
l~titı~llek usulile talebe:ıin ciğer· 
'le .. .ı~ muayene ettiö-i ve racorlar 

'\.lı'"' ~ " tore ~1 Yazıldı. Haber alındığına 
~tıtcİ !lu nıuı 1lim l'eyin, } ine 
~~ kı:sıne mcthsus ıısullerle göz 
~1 lak nıu .. yenesi de yapt ğı 

(lınıştır. 

ı : lradeni cins bir 
farzet. Üstüne bin. 
dizginleri elinde olsun. 

arap atı 
iradenin 

2 : Seni selamete çıkMacalc: 
diiz bir yolda, cesaretle ileri 
atıl, iradenin dizginler ni bırak, 
onu dört nala koştur, manialara 
aldııma, 

3 : Fak at karşına bir uçurum 
çıkarsa dizginleri çek. Eğer, ira· 
dene halcimsen onu zapteclersin. 
Durur ve seni felaketten kur4 

tarır. 

GRAF 

KAÇAKÇILIK 
Yeni Kanunun 
Esasları 
Çok M_!!!!-~dir 

Millet Meclisinde Ü Ç f A C İ A 
Dün Haral'etli Mü-
nakaşalar Yapıldı \Surig~de . 

----- . Esrarıengız 
Ankara, 18 (Hususi)- Mıllet 

Meclisinin dünkii içtima celse~i Facialar Oldu 

Ankara, 18 (Hususi)- Adliye 
Vekaletinde, kaçakçılık hakkında 
yeni bir kanun layihası haz~r~a: 
makta olan komsiyon, mesaısmı 

bitirmiştir. 

harnretli miinakaşalarla gcçtı. 
Ruınaınede Müskirat inhisar İda
resi bütçesinde münakale yapıl· 
ması hakkında bir layiha vardı. 
Mü1.akere sırasm 1a hmit Meb'usu 
Sırrı B. söz alar.ıı< sene ortasında 

. blitçc münakalesinin devlet 
intizamına sekti! verdiğini, bu 
usulün terkedilmesi lazımgeldiğini, 
esasen bu nıünale için gösterilen 
sebeplerin makul olmadığını 

Berut ( Hususi ) - Buradan 
Halebe götürmek üzere ( 14 ) 
yolcu alan bir otomobil, ( Nehri 
İbrahim ) civarından geçerken bir 
uçurumdan nehire yuvarlanmış, 
yolculardan dördü derhal ölmüş 
ve diğerleri de ağır surette yara· 
lanmıştır. Şoför İstipan Berber
yan şayanı hayret bir surette 
hiçbir yerinden yaralanmamıt ve 
vak'a akabinde kaçmıştır. Sayda· 
dan Naptiyeye giden diğer bir 
otomobil de devrilmiş, içinde 
bulunan ( 8 ) kiıideıı biri ölmüf, 
diğerleri yaralanmıştır. Beruttan 
Saydaya giden .üçüucU bir oto
mobil daha devrilmiş yolcular
dan birisi ölmüştür. 

Komsiyon bugün cuma olma
sına rağmen toplanarak layiha 

üzerinde son bir tetkik yapacak· 
tır. Layihanın yarın Vekiller He· 
yetine verilmesi ve gelecek per· 
şembe günü de Mecliste müza· 
keresi muhtemeldir. 

Yeni layihalar, kaçakçılığın 
men'i ve cezalandırılması hak· 

kında eski kanunlarda mevcut 
maddeleri ve cezaları tamamen 
değiştirmiş ve daha şiddetli 
maddeler konmuştur. Bu mak
satla inhisar kanunlarında da 
bazı tadilat yapılmıştır. 

Tasarruf İçin 
Ankara Hukuk Fakiilte
sinde Bir İçtima Yapıldı 

Anl .. ara 18( Hususi ) - Bu
gün şehri~ize hukuk fakültesin· 
de tac;arruf ve yerli mallar haf
tası münasebetile bir toplantı 
yapılı ış ve bu top~antıda, Meclis 
Reisi Paşa ve Vekt!lerden bazı
ları bulunmuşlanhr. 

Adliye Vekili Yusuf Kemal, 
Fakülte Reisi Ceınif Beylerle, 
talebe efendi erden baz.hm .. ta· 
sarruf h·ıkkmda nutuklar soyle· 
mişlerclir. 

---~~ Sof yada Biı· Ziyaret 
Sofya, 17 ( A. A. ) ~ Tür

k" Maslahatgüzarı Fıkret ~· 
hJkuınet namına dün Başve .. kıl 
M Muşanofu ziyaret edere~ Tur: 

k
. · . hükumet merkezındekı 
ıyenın d .. d" ~ .. 

k•sa ika:neti esnasın a gor ~gu 
hararetli kabul hakkında meclıste 

.. 1 d"ö-'ı güzel sözlerden dolayı 
soy e ı., . . 
teşekkür eımıştır. 

söyledi. 
Bu sözlere Edirne meb'usu 

Faik Bey cevap verdi ve S1rrı Be· 
yin beyanatını şayanı dikkat gör· 
düğünü söyle<İi. Sonra ispirto 
meselesi ctr~ıfında münakaşalar 
yapıldı ve hangi ispirtonun daha 
ucuz çıkacağı konuşuldu. 

Bu arada Maliye Vekili söz 
alarak ispirto istihsalatımızın 

Buradaki alakadar muhafil 
ihtiyaçtan fazla olduğunu, 
bu fazlayı sarfetmek için de bu bu facialar esrarıenğiz mahiyette 
münakaleye ihtiyaç hissedildiğini görülmektedir. 
söyledi. Da!-ıa birçok meb 'uslar -----
söz • Idıktan sonra layiha kabul Temenniler 
d''d' e ı. ı. 

Casus Lavrens 
Kudüs 
Kongresinde 

Adana 17 - Kudüste top
lanan lsl~m kongresinde Hin-

d. t n murahhaslarını teşkil eden 
ısa . . M h 

iki şahıstan birisının eş ~r 

ı .1• casusu Lavrens oldugu 
ngı iZ • d' . . 

Mehmet Sarın a ıle ıştırak 
:;liği anlaştlması üzerine gürül· 
tüler olmuş, reis celseyi tatil 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

ismet Paşanın TeşekkUrU 
Ankara, 17 (A.A) - Başvekil 

ı t Paşa Hz. yerli malı ve 
sme .. b •1 

t f haftas• munase etı e 
asarru 

Milli lktısat ve Tasarruf cemiyet-

i . den • (•elen v... halkımızm 
erm o h'" l . . b'Jd' 
şuurlu lıis ve teıa or erını ı ı· 

Muallim Mektebi Mezun
larının Bir Müracaati 

Ankara, 17 - f stanbul mual· 
lim mektepleri mezunlan tarafın· 
dan Ankaraya murahhas olarak 
gönderilen muallim, Maarif Veka· 
letinden şu temennilerde bulun
maktadır: 

Darülfünuna kayitli olup ta 
askere alındıklarından dalayı 
kayitlcri terkin edilenlerin tekrar 
kabulü, Muallim Mekteplerinin 
lise derecesine çıkarılması, orta 
mektep muallimliği imtihanında 
kazanan ilkmektep muallimleri· 
nin Darülfünuna kabulü .. 

ren yüzlerce telgrafa ayrı ayn 
cevap vermiye imkan bulamadık· 
tarından hararetli teşekklirlerinin 
iblağına Anadolu Ajansını tavsit 
buyurmuşlardır. 

K 
, .. te bir komedya cereyan e~iyor. Bir· 

u 1 ıs b' k .. fdil 
k klalar suradan buradan ıtço Sa 

takım \l • ·: , A m murahhaslarını Kudliste 

Fal<at kongre açıldığı gündenberi dayak 
fasılları, yumruk sıkmalar, dövüşmeler ve ni

hayet hırsızlıklar eksik olmadı. 
veya muhterıs ısıa • . 

K ndi ara!armda bir kongre aıdme 
topladılar. e 
çahştılar. 

/STER 

Bu vak'alara bakarak Kudüsteki kongrenin 
ciddiyetine ve mu aHak olacağına, artık, 

ısrER iNANMA/ 

Sayfa 3 

Söz'· K sası 
,\t!usikişinas 

Ve 
Esnaf 

- P.S. -
Bizde musikişi:ıaslar esnaf 

addediliyor. Eski bir davadır bu. 
O kadar yaz1ldı, çizildi, söylendi; 
fakat bir musikitinasla bir leke 
sabunu satan gezginci esnaf ara
sındaki farkı anlatmak mümkün 
olmadı. Anlaşılıyor ki, onun na· 
zarında, bir senfoni ile bir çalı 
sOpürgesi, bir sonatla kaşar pey
niri, bir saz semaisile kundura, 
bir şarkı ile bir çorap ayni şey
dir. İkisini de halka arzeden 
adama " esnaf ,, derler ve iki· 
sine de ayni muamele yapılır. 

Geçen gün bir sabah gazetesi 
haykırıyordu: " Milli marşımız 
niçin yok?" 

Niçin mi yok? Sokakla pırasa 
ve lahana satmak için avazı 

çıktığı kadar haykıran bir zerze
vatçile, sahnede güzel bir beste 
okuyan muganni arasında fark 
olduğunu bilmiyonız da onun için. 

·ikisine de bağırabilmeleri için 
esnaf tezkeresi kesiyoruz. Bu 
memlekette milli marş değil, 

bahriye çiftetellisi bestelenmesine 
bile şükredelim. Üstüne ayakla 
basıldığı halde yine filiz veren 
tohumlarımız var. San'atkar ne
ler çekiyor ve ) aşıyabilyor. Buna 
da şükür. Niçin miHi bir marşı· 
mız olmadığını ve milli sesimizin 
niçin kısıldığım merak edenler 
bu kadarcığını bilsinler, kafi. 

Irak Başvekili 

Nuri Paşanın Trenle 
Gelmesi Bekleniliyor 

Irak Başvekili Nuri Sait Pa
şayı şehrimize getirecek olan 
tayyare dün de gelmemiştir. Dün 
öğleden sonra hava bozduğu 
için tayyarenin vüruduna artık 
imkan kalmamıştır. 

Bu sebeple Nuri Paşanın tren 
yolculuğunu tercih etmesine ve 
bugünkü trenle Haydarpaşaya 
gelmesine intizar edilmektedir. 

Aylık 
Ticari Vaziyetimiz 
On Bir 

Bu senenin ( t l ) ayına ait 
ithalat ve ihracat rakamlarına ait 
cetveller neşrolunmuştur. Bu cet
vellere göre (11) aylık itha!atımız 
( l 19) mil ıon, ihracatımız ise ( 112) 
milyon liradır. 

• 
lngilterede 
Himaye 
Tedbirleri 

, ' 



.ı Sayfa 

Kulağımıza Çalınanlar 

adyo 
Muganniyesi 

Radyosu olan bir dostumuzun 
evinde toplanmıştık. Ev sahibi 
makinenin başına geçti ve dedi 
ki: 

- Bu akşam ( .••. ) Hanım 
ıarkı söyliyecek. Tanır mısımz? 
Şahsan da güzel bir -kadındır. 
Kendisini görmiyeceksiniı, amma 
sesini duyacaksınız. 

İçimizden biri atıldı: 
- Aman, dedi, ben onun 

nasıl şarkı söylediğini bilirim; 
kendisini görsek te sesini duy• 
masak, daha iyi ! 

Yılbaş1 Oyuncağı 
Yılbaşı yaklaşıyor da batın· 

mrza ~erdi: Geçen sene, oyuncak 
mağazalarımızdan birine altmış 
yaşlarında bir ihtiyar girer. Sa
tıcı kızlara yaklaşır: 

- Oyuncak gemileriniz ne
rede? ô.iye sorar. 

- Burada. 
ihtiyar, ııra sıra birkaç .rafa 

dizili oyuncakları ıeyre dalar. 
Satıcı kız, müşterinin tereddü· 
dünü görünce ıorar: 

- Çocuğunuz kaç yaşında? 
' - Yetmişe yakın kızım. 

- ? ... 
- Evet, kendim ıçın bir 

gemi almak istiyorum. Ben 
kaptandım. İhtiyarladım. Tekalit 
edildim. Fakat gemisiz yaşamak 
bana çok ağır geliyor. Lôtfen 
fU kırmızı boyalı poata vapurunu 
benim için ayınm~. 

Ve ihtiyar kaptan, oyuncağını 
koltuğunun altına sıkıştırarak, 
bir çocuk kadar sevinçle dükkin· 
dan çıkar. 

Yerli Mab 
Tramvayda mükileme: 
- Bu kış elbiseni yerli ma• 

budan mı yapbrdm 1 
- Hayır. 
- Birader, sen ki Türkı6n, 

ıen ki milliyetperversin, sen ki 
müuevver geçinirsin, sen ki en 
afak fey1e~e kızar abp tutarsın, 
ıen ki, yerli malı giymiyenlere 
bağınp çağınrsın, sen ki. •• 

- Dur. Kes. Ben ba k11 
elbisemi yerli malından yapbr
madım amma çok ma7:tırum. 

- Neden? 
- Çünki elbise yaptırmadım! 

Petrol Yolu 
Irak Şirketine Çok Paha

lıya Malolacak 

Bağdat, ( Hususi ) - Irak 
Neft Şirketi Hayfaya kadar tem• 
dit edilecek olan petrol boru
lar:nm döşenmesine 1 marttan 
it;baren başhyacağını resmen 
hükiim~te bildirmiştir. Şirket 
boru döşetmek için (2,5) milyon 
lngiliz lirası masraf edecektir. 

Görünmez Kaza 
Başkasına Atılan Taş 
Bir Kadını Yaraladı 
T~şkasapta oturan eeyyar 

koltukçu Hasan Efendi aarhot 
bir halde evine gitmekte iken 
komşu~u sobacı Abdülhalim ile 
kavgaya tutuşmuştur. 

Abdülhalim bir aralık yerden 
kapbğı bir taşı Hasan Efen
diye atmış , Fakat ta, 
o sırada güriiltü üzerine sokağa 
çık::ın Hasan Efendinin ı:evcesi 
Şirin Harı :ma isabet etmiş ve 
k .. dmcağız yaralanmıştır. 
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Bedava Yolculuk Bit iste Hayatı 
• 

Bir Yük Odun 
{(ömür De 

iki Lira, Bir Okka 
Kuruştur 

Bitlis (Hususi)
Size bu mektu· 
bumda ıehrimi• 
ze ait muhtelif 
haberlerden bah· 
aedeceğim. Bu· 
gün Bitliste gü· 
nün en milbim 
hadisesi kış mev· 
siminin şiddeti• 
dir. Bir ay ev· 
veldcn başlıyan 

tiddetli kar, el' an 
ara sıra yağmak· 
tadır. Şimdi her 
taraf bembeyaz 
kara gömülmü1· 
tür. 

Dört 
mualtimlerle de 
hasbihalde bulu· 
narak kasabamı
zın irfan ihtiyaç
larım tesbit etti 
ve Siirde gitti. 

GÜNAH -
Size garip bir 
hadiseden bahse-

deceğim. Bizim 
halk iş hayvan· 

lanna çok eziyet 
ediyor. 

Hele ökiizle· 
rin çektiği eziyet 
çok müthiştir. 
İki U!UD sınğı 

Soğuklar don
durucu ıekilde

MaariJ Umumı Müfettişi Harun Reşit Beyin Bitli• biribirine ekle-

dir. Buna rağmen kömürün 
okkası dört kuruştur. lstanbulda 
mahrukat ihtikarnıdan şikayet 
yapanlara buraya gelip, kışı ka
sabamızda geçirmelerini tavsiye 
ederim. 

PIY ANGO - Şehrimiz halkı 
tayyare piyangosunun yılbaşı .ke
şidesine tehalük]e ~ştirak etmek· 
tedir. Bir hayli bilet satılmışbr. 
Bakalım kimler milyoner olacak? 

TEFTiŞ - Geçenlerde gaze· 
temizde çıkan bir fıkra ali.kadar 

mekteplerini teftişi intibaı 
makamın nazan dikkatini cel· 
betmiş olacak ki, orta tedrisat 
müfettişlerinden Harun Reşit 

Bey şehrimize gelerek mektep
leri teftiş etti. 

Birkaç senedenberi şehrimize 

müfettiş uğradığı yoktu. Bu iti
barla bu teftiş çok faydalı oldu. 
Müfettiş Bey ayni zamanda şeh· 
rimizdeki tarihi eserleri de tet· 
kik etti. Bilhassa Selçuk Türk· 
!erinden kalma eski bir camii 
çok kıymetli buldu. Harun Bey 

Urlada Çankırıda 
Kış Ve 

Çiftçiler Ankaraya keklik Bolluğu 
Müracaat Ettiler 

lzmir, ( Hususi ) - Urlada 
geçen ıiraat mevsiminde bir 
hastalık çıkmış, bağ mahsulünün 
mühim bir kısmı telef olmuıtu. 
Bn hastalık tütün mahsulüne de 
oldukça tesir etmişti. Şimdi çift· 
çinin elinde ( 400 ) bin k.ilo ka· 
kadar tütün vardır. 

Bu vaziyet dolayısile Urla 
çiftçileri para yardımma ıiddetle 
muhtaçtırlar. Bu çiftçilerden mü· 
him bir kısmı telgraflarla An
karadaki Aıt makamlara müra· 
caat etmi~ler ve yardım isteıtıiş· 

lcrdir. Müracaatlerin nazan dik-

kate almanağı ümit edil~k
tedir. 

Kozanda Hastane 
Adana ( Hususi ) - Bir ıa• 

manlar lağvedilip te dispanser 
halinde idare edilen Kozan has· 
tanesi bu defa tekrar hastane 
haline ifrağ edilmiı ve ayda yilz 
altmış lira ücretle bir doktor 
tayin olunmuştur. 

Muallimlik lmtiham 
Adana - Cenup VilAyetleri 

muallim!eriaden muayyen ıeraiti 
haiz olanlar için bu sene de ge
çen ıcne olduğu gibi l 9 kinu· 
nusani tarihinde ıehrimizde bir 
müsabaka imtihanı yapılacaktır. 

Bir Kaçakçı MahkOm Oldu 
lzmir, (Hususi) - Bir müddet 

-evvel gemisinde kaçak kokain 
bulunan Etem kaptan ismiiıde 
birisi alh, ay hapse mahkam 
edilmiştir. 

Çankın - Bir haftadanberi 
devam eden müthiş soğuklan 

dört gftndilr kar takip etmiı ve 
bütün değirmenler donmuştur. 

Kar bilhassa köylerde ve yük· 
seklerde çoktur. Karın faıla düş· 

mesi memlekette keklik bolluğu
nu mucip olmuştur. Çarşıda 

tanesi on iki buçuktan on yedi 
buçuk kuruşa kadar satılmıştır. 

Adana da 

Eir Yığın Kaçak Kereste 
Ele Geçirildi 

Adana - Demir köprü civa
nnda devriye gezen polis me-

murlan gece yarısında boı bir 
kamyonun geçtiğini görerek takip 

etmişler ~e köprilnün bir kilo-
metre ilerisinde nehir kenarında 
yüz altmış altı parça kaçak 
kereste, kırk altı adet araba oku, 

bir saban oku, on bet topak ve 
yüz yirmi adet mertek yakala
mışlardır. 

Çorumda lktısat Haftası 
Çorum, ( Hususi ) - İkbsat 

ve yerli malı haftası münasebe-

tile vilayet dahilinde tezahürat 
yapılmaktadır. Çorumda tekmil 

mağazalar yerli malı ile süslen· 
miştir. Fırka salonunda açılan 

yerli mallar sergisi k(Sylüler, 
mekteliler ve halk tarafından 
ziyaret edilmektedir. 

mek suretile yapı- · 
lan derme çatma kızakların üs
tüne bin kiloya yakin odun 
yüklüyorlar ve bunu iki cılız 
öküze çektiriyorlar. 

Halbuki Ceza Kanunu hay· 
vanlara eziyet yapanların teczi
yelerini emretmektedir. Bu mad· 
denin tam manasile tatbikı için 
alakadarların nazan dikkatini 
celbederseniz çok iyi olacak. 
Şunu da söyleyim ki bir kızak 
yükü odun burada iki buçuk 
liradır. N. Yılmaz 

Balık esirde 
So~ak Köpekleri 

itlaf Ediliyor 
Bahkeıirde birkaç aiin evvel 

bir köpek kudurarak Kesaplar 
mahallesinde on bir ki§iyi ltQJ'mif 

ve ancak bundan 10nra öldürü· 
lebilmişti. 

Köpek tarafından ısınlan bu 
on bir kişi daülkelp tedavihane
sinde tedavi edilmek ÜJ.ere bele
diyece lstanbula gönderilmişlerdir. 

Belediye diğer taraftan kö
peklerin itlafına yeniden batla· 
mışbr. Bir gün evvel öldürülen 
dört köpekten başka dün de on 
yedi köpek zehirlenmek suretile 
itlif edilıniştir. 

Karısına Yaralamış 
lzmir, ( Huıusi ) - Mehmet 

isminde biriıi evvelki gün Urlada 
kansile kavga etmiş ve hAmile 
olan kadıncağızı bıçakla yarala· 
mışbr. 

Dört Mütecaviz 
lzmir (Hususi) - Geçenlerde 

Bornova yolunda Roza isminde 
bir musevl kadınına cebren teca· 
vüz etmekle maznun Fehmi, Ra· 
mazan, Sıtkı ve Şerif ismindeki 
mamunlar yakında Ağır cezada 
muhakeme edileceklerdir. 

Bursada Yanan TUtunler 
Geçen hafta içinde Bursada 

bir yangın olmuş, eski böcekha
ne binası yanmıştı. Yangın esna
sında binada bulunan ( 15) bin kilo 
da tütün kül olmuştur. Bu Tütün 
lerin Amerikaya ihraç edilmek 
lizere olduğu anlaıı!mıştır. 

.Muevileria nekadar cicıt~ 
duklannı hepimiz biliriz. 
bu tabiatleri sayesinde para 
bi olmuş zengin • nsanlar~· 
men hergüo Musevilere aıt 
çok biklyeler duyarız. 

Bir iÜD tramvayda mekte 
arkadaşım olan bir Musevi 
tesadüf ettim. Y anyana ot , 
\uk. Nereye gittiğini sord~ 

-"Maçkaya!0 Dedi. Tr~ 
.P.façkaya gelinceye kadar 
de ancak bize yaklaşnııya 
bulmuştu. Nereye bilet ke 
ni sorunca o derhal: 

-"Şişli,, cevabını verdi· 
ıırdı zannederek: 

"- Hani Maçkaya gide'. 
diyecek oldum. Fakat b• 
tramvayın Şişliye g.a111e • 
söylemiş, arkadaşım ilk istaflY 
da tramvaydan ıinmişti. 

Tesadüfe bakınız ki bit 
b11 arkadaşla yine traııı 

birleştik. Biletçi geldiği 1' 
o yine tramvayın gitınife' 
bir yer ismini verdi. Ve yi~ 
istasyonda tramvaydan yj 
Doğrusu ya bu vaziyet er 
hayli meraklandırmıştı. Mera~ 
ğimin farkına arkadaşım da . 
mq olacak ki bir gün ke 

evinde ziyaret ettiğim 1' · 
bana hikayesini şöyle izah ~ 

• - Ben ekseriya trat11 
para vermem. Bak bunu 11 

yaptığımı anlatayım: Mese;• 
gün Maçkaya gidecektim, 
biletçiye Şişliy~ gideceğ:ıni 
liyerek ilk istasyonda indioJ· 

Oradan da Şişli tranı"' ııt 
atladım.. Tramvay fazla 1ıal• İ 
hkb. Memur bana ancak 1 
sime gelince bilet aordu. 
defa da Maçkaya gideceğitııİ ~ 
liyerek Taksimde • traın"•Y 
indim, düşün bir kere. So 
retle ta Fatihten Taksime ~~ 
OD para vermeaen gefdllfv-1 

Ha•a çok gllzeldi ora~arı ~ 

Maçkaya kadar yaya gittiın~dı' 
iki kuruşum da cebimde k 1. 

Yarını düşünmeden besJf 
para sarfetmek insan için ; 

defa feliket yaratır. Fakat t~ 
teliğe bu derece can verir . ııJ 

aşık olmak, on iki kuruş iç~11.; 
saatlik yolu iki saatte gıt ~ 
her biletçi gelince heyecıtna 1 
pılmak da hoş bir şey oltı' 

gerek. MELiHA ,.v~ 

Bir Canavar 
Bütün Fas Halkına l{ot~ 

Ve Dehşet Salmış 
- - - ti 

Rahat, 14 - Üç dört se ıJ 
l. ·nde" 

denberi Rahat hava ısı ~ 

dağlık mmtakaya dehşet 5~~ 
bir pars, dün yüzlerce yer dl 
tertip ettiği bir sürgün .. •~111 &' 
vurulmUJ Ye öldjrüJmjştur· ,

111 .. Jeti 
müthiş hayvan koyun süru 1,~ 
hücum eder ve evvela çobtı01 J 

.. iİ eı· 
parçaladıktan sonra sur 
altüst ederdi. ~ 

Pan, bir iki defa da 1'• "' 
kervanlarına hücum etrniŞ ·• 

d'l<W 
katırcılarla yolcul arı re 1 

9ıı 
sonra hayvanla rı p .ır\" ,ı.ır ,1 

Bu pars 330 kilo a {! ı r 1 • ,. net' 
ı.111• 

3 buçuk metre uıunıuır:uuJa 
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------------------------
Siyaset Alemi 

Çin-Japon 
meselesi 

Tokyo, 17 - Mukdenden bil· 
~İriJdiğine göre Çin demiryoUarı 
~daresi, Cenubi Çin demiryollar1 
•?aresine müracaat ederek idare· 
•ınd ki k · · e demiryolu şebe esının 
liarbiu ile Çang _ Çun arasındaki 
kısnıını satmak teklifinde bulun· 
ll'ı\lştur. 

Elyevm Çang-Çun ile Harbin 
•rasında transit olarak nakJedil· 
inekte olan emtianın büyük bir 
kısrnı yapılmakta olan diğer bir 
hat üzerinden geçirilecekler. bu 

da sablması teklif edilen kıımm 
kıyoıetini düşürecektir. 

Tahkik Heyeti Azahğı 
Paris 17 - Mançuri tahkikat 

konıitesine iştirak edecek F ransıı 
ll'ıurahbasının intihabı yann ya· 
Pılacakbr. 

Hariciye nazaretl Liyon ku· 
mandana Ceneral Serigninin ta• 
Yİni için israr etmektedir. Har
biye nezareti de Ceneral Degot• 
teyi ileri sürmektedir. 

A.lmanyanın 
Borçları 

Bale 17 - Buradaki tahkik 
komisyonu mesaisini bitirmek 

Gıen~dir. Almanyanın tamirattan 
IDütevellit taahhüdab karşısında 
halihazırdaki vaziyeti meselesin• 
de Bale mütehassısları, Alman· 

Yanın hariçte olan alacaklarının 
geçen ~ö-ustos ayında tahmin 

-b --
edilen 8 milyar 500 miJyon Ra-
)'İşmarkı mühim miktarda teca
vüz ettiği neticesine varmıştır. 

Alman heyet murahhasası, 

Almanyanın borca müteallık ola-

rak şimdi tediye edeceği faiz 
miktarının (1800) milyon Rayış-
ınarka baliğ olduğu tahmin et

ınektedir. 

Fransa Ve 
Diinya Silahları 

Paris 17 - Ayan Meclisinin ' . Hariciye ve Harbiye Encümenleri 
birlikte toplanmış ve Terki Tes
lihat konferansının arfesinde 
nıuhtelif devletlerin vaziyetlerini 

tetkik etmiştir. 
Ceneral Burju'Va, bu münase

~etle İtalya ve Macaristanın t~s
lihat vaziyetlerini izah etmış, 
Faşizm gençlik teşkilabnı v.e 
ltalyan bombardıman tayyarecı
liğinin teşkilatını anlatmışbr. Ce
neralin bu beyanatının hükumeti· 
ilin nazarı dikkatine konulmasma 

karar verilmiştir. 
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BABiC:I BABBBLEB Gönül İşleri 

L--msm:ı:::aam~-------~---~.-~-_. Rum Kızları Mı 
İngiltere Parasını Değiştirecekmiş Türk ~ızları Mı 

d M•• d } j • G•d• Daha iyidir? Gan i, uca e e çın 1 ıyormuş Birkaç genç, bir araya gel-
mişler, izdivaç meselelerini konu-

• 
/ngiltere 
Parasını 
Değiştirecek mi? 

Londra, 17 - Maruf banka 
müdürlerinden M. Darliog irat 
ettiği bir nutukta, İngiliz li~asına 
ve Britanya lmparatorlugunuo 
diğer dövizl~rine esas teşldl 
edecek bir para kabul edilmesini 
iltizam etmiştir. M. Darling : 

u - Dolar ve frangı celbe· 
debiJmek için oldukça kuvvetli 
bir nal<it meydana getirmek 
lazımdır. Maamafih fogiliz lira· 
sının şimdi kazanmış olduğu 
hürriyeti muhafaza etmesi zaru
ridir. ,, demiştir. 

Mumaileyh bu nakit sitemine 
esas olarak gümüş ve alhn ma
denlerinin beraberce kabul edi1· 
mesini tavsiye etmektedir. M. 
Darling altın esasının terkedil· 
mesinin kendi teklifinin kabulünD 
bir dereceye kadar tehir edebi· 
lecek bir mahiyette olmasma 
rağmen bu teklifin fngiltere ve 
Hindistanda hemen tatbik edil
mesinin mesut neticeler verece· 
ğini, imparatorluk altın memba 
ve servetlerinin seferber haline 
getirilerek gümüş piyasasını 
yükselter~k bu suretle altımn 
tek bir memlekette birikmesine 
mini olacağım söylemektedir. 
Mumaileyh gümü' paraları kabul 
için imparatorluk bankalarına 
hemen mezuniyet verilmesi husu· 
ıunu da işaret etmektedir. 

Gandinin Bir Beyanatı 
Roma, 17 - Buradan geçer• 

ken Gandinin Curnale d' ltalya 
gazetesine vaki bir beyanatı in
tişar etmiştir. Bu beyanatta 
Gandi diyor ki : 

- Hindistan nüfusu sayesin-
de büyük bir medeniyet vücuda 
getirmek istidadındadır. 

Bu yaratıcı vaziyete ancak 
istikbalde geçebilecekt!r· . Hint 
milletinin bugünkü vaııfesı, bu 
istikbale varmak için önüne çıka
cak bütün maniaları yıkmaktır. 
Boykot, miicadelelerimizden biri· 
nin şeklidir. Hindistana. lngi)tere 
ile mücadele için dönüyorum. 
Açacağım cevval, cebrü şiddet 
mücadelesi olmayacaktır. 

Bir Tayyare Kazası 
Berlin, J 3 - Bir deniz tar 

yaresi düşmüş, pilotu telef ol· 

muştur. 

~! ... - şoyorlarmış. içlerinden biri, Türk 
~~ .. ~ kızlarının iyi ev kadını olamadt

ğını, Rum kızlarının kocalanm 
daha ziyade mes'ut ettiklerini 
ve daha milkemmel yuva kur• 
duklarını iddia etmiş. iddialar, 
mllnakaşalar olmuş. Misaller 
getirilmiş. Neticede benim de 
fikrimi almıya karar vermişler. 
Bir mektupla soruyorlar: 

Rum kızları mı daha lgl 
•o kadınıdır, Türk ktzları mı? 

Gandi ltalgada, ı~tikbalcileri a,.asında 

Bu çocuklar beyhude yorul• 
muşlar. Bu iki kaz da bu memle
ketin çocuğudur. ikisi de aşağı 
yukan ayni terbiyeyi almış, ev 
ve yuva hakkında ayni zihniyeti 
edinmişlerdir • Bir Rum kızının 
bir Türk kızından ve yahut bir 
Türk kızımn bir Ermeni kızından 
daha iyi yuva kurabileceğine ka-j 
Dİ değilim. 

Hindistan da 
Fırtına 
Başlangıcı 

Bombay, 17 - Hindistanda 
başlaması muhtemel olan fırtınaya 
ait planlan ele geçirmek için 
Hint hükumeti_ kongre reislerin
den M. Yavarhilal Nehronun evinde 
taharriyat yaptırmıştır. Bu zat bu 
harekete şiddetle itiraz etmiş ve 
aktedilen mütarekeye tecavüz 
olunarak arkadaşlarile kendisinin 
muhabere evrakının çalındığını 
iddia etmiştir. 

Bu ithamım hükümete karşı 
yapmıştır. Tekrar boykotaj hare
ketine başlanmaması için hükü
met Gandiye emir verecektir. 

Kahire 17 - Gandi M;sırda
ki Hint konsolosunun reisini, 
Mısır muteberanım ve Nahas 
Paşayı ziyaret etmiştir. Gandi 
Mısırda pek az kalacağım &öy

lemiştir. 

Sof yada 
Arbedeler 

Sofya, 17 - Sofya Darül
fünunda komünist ve çiftçi ta· 
lebe, sabık nazırlat·dan ve ihtilal 
aleyhinde mukabele bilmisilde 
bulunmuş olmakla itham edilen 
Profesör Çankof aleyhine gürül
tülü nümayişler yapmıştır. Dün 
müfritlerle nasyonalistler arasında 
arbedeler ohnuf Uçü vahim ol· 
mak üzere birçok yaralılar var
dır. Tevkifat yapılmıJhr. 

• 
ispanyada 
Şiddetli 
Tenkitler 

Madrit, 17 - Matbuat, yeni 
kabinenin haricinde kalan Radi
kallerin vaziyetile meşgul olmak .. 
tadırlar. Sağ cenah gazetelerin
den banlan, Radikallerin Reisi 
M. Löru'ye yaklaşır görünmek
tedirler. 

Bir gazete, en kalabalık 
cümhuriyetçi bir fırkanın muha
lefet mevkiinde bırakılmasına 
hayret ve teessüf ediyor. Diğer 
bir gazete de şunlan söylüyor: 

"İspanyol devletinin kuvvetli 
bir fırkaya ihtiyacı varsa, bunun 
Sosyalist Fırkasından ziyade Ra· 
dikal Fırkası olmasını istiyen· 
}erdeniz." 

Radikallerin parlamento gru· 
pu kongre halinde toplanmıı ve 
çok şiddetli münakaşalar cereyan 
etmiştir. Adliye Nazın da kong· 
rede bulunmuştur, 

Hatipler, teşkil eailen kabi
nenin efkarı umumiyenin arzusu
na tekabül etmediğini, temayfilil· 
nün çok sağcı olduğunu beyan 
etmişlerdir. Nazırlardan M. Kar
ner ve M. juluktamn kabineye 
girmelerine hücum etmişlerdir. 
Maamafib grup kabineye yine 
muzaheret edecektir. 

Rusyada Zeriyat 
Moskova 17 ~ Bu sene Rus

yada 35 milyon hektar arazi sil· 
rülmUştür. 

Y alnaz her milletin kendine 
mabaus hususiyetlerini unutma • 
mak lizımdar. Rum kız1an daha 
neşeli, daha kıvrak, daha sokul
gan olurlar. Kendilerini kolay ve 
çabuk sevdirirler. 

Türk kızı, Rum kızına Dile 
peUe daha ağır başlı, daha te
miz ve daha saftır Ye her halde 
Rum kızandan çok daha sadıktır. 

Ermeni kızı, iyi ev kadınıdır. 
Ne Rum kızı kadar hoppa, ue 
Türk kızı kadar aadıkhr. 

Fakat bence izdivaçta en 
mühim mesele ruhların anlaşma• 
aıchr. Kız nekadar güzel ve ne
kadar iyi ev kadını olursa olsun, 
kan koca arasında bir ruh kay
naşmasına ihtiyaç vardır. 

İşte bu ruh kaynaşması, 
Tilrk kan koca arasında daha 
ziyade kabildir. Bir Türkle bir 
Rumun uzun müddet anlaşmasına 
imkln yoktur. Bir gün mutlaka 
araya bir geçimsizlik girer ve ey 
mutlaka yıkılır. istisna kaide te~· 
kil etmiyeceği için bana misal 
göstermiye de kalkmayınız. Evle
necekseniz Türk kıılarile evle-
niniz. 

k 
lımirde Alber Ef. ~ 
Bahsettiğiniz aşk macerası, 

kızın Parise gitmesile en tabii 
neticesine varmış ve kendiliğin· 
den kapanmışbr. Artık aşkın 
devam edeceği hülyasına kapıl
mak safdilliktir. Şimden sonra 
ne kız ıeni arıyacaktar, ne de 
kısa bir mOddet ıolira sen onu 
anyacaksın. 

Hanımtegu 
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MINIL AŞK! 
maz. Ben de lngiJiz mürebbiye· 
Jerin elinde büyümiye başlarım ve 
ilç yaşıma gelirim. Fak at annem 
hassas bir kadmmış. Bir aşk 
macerası yüıünden bütün b~ya· 
tmın mahvoldufunu görür. Öyle 
ya evlea~miyor, yuva kuramıyor, 

bir ses var. Belki de bu sesi ve 
bu şekli ben yaratıyorum ve an
nem samyorum. Babama tarif 
ediyorum: "Doğru. diyor, ta 
kendisi!,. YI ODUP da &özleri 
sulamyor. 

aralığından şöyle bir göz atıyo-

rum: 
Babam, karyolan1n yananda 

diı çökmUı, ağlıyor. Mürebbiyem 
beni kucakhyarak oradan uzaklq
tırmıştı. Sonrasına babrlamıyormn. 
Karışık. Ve hep iç sıkıcı, karanlık 
ıöoler, haftalar, aylar... Babanı 
arada bir geliyor ve beni kucak· 
lıyor. Ben o vakit Ttırkçe 6ğren-
memiştim tabit. Yalnız, baham 

AB, 
--........ MUHARRiRi: .ŞEJWER BEDi 

Narin bunu söyleyince yüıüne 
bakakaldım. Beynimin içinde bir 
fırtına dönüp dolaşıyordu. Narini 
Gayrimeşru bir evlat l Bir ec· 
llebi şantözünün kızı! T evekkeJi 
değil. .. Barlara zafı · var... Ana· 
•ına mı çekmiş? Nedir? Alla· 
hıın ... Su ne macera? ... 

Bak sen de hayret etmiye 
başladın değil mi? Al sana ro-
tnan · H 
1 . ışte... em ne roman.•• 
}'ı d' ı ın e ... 

Gözüm ve ağzım açık Narine 
bakıyordum. hararetleniyordu. 
Göıleri parlıyarak devam etti: 

_ Bir hariciye memuru için 
bilyük felaket L Bir kere duyu
lursa derhal azledilir, Londra 
muhitinden uzaklaşmıya mecbur 
idiler. Gizlemesi lazım... Kadm, 

M
. Peagi yani annem, çok 
ıs b' lb'' 
k. Büyük ihtiyatlara enı gız-

ze ı. d b" -tu 
1 B. yaşıma ka ar uyu r. 
er. ır l'k . 

Z 
. kadın da ma ı anesıne-

engın ' S h 
k·ı· şehirden uzaklaşır. a • çe ı ır, 

neyi ter keder· 
Narin içini çekerek devam 

ediyordu : al · · t bu kadarla k sa ıyı. 

B b
- ş muhiti bu rezaleti duy· 

a amın 

· sahneye çıkamıyor, hatta insan· 
Jarın karşısına çıkamıyor, eski 
bir şatoda ihtiyarlamıya mahkum. 
Babam da nıüthiş çapkın bir 
adam. Uslu durduğu yok. Anne
mi Ozecek yeni maceralara atılı
yor \Te nihayet, zavaJh kadım 
yatağa düşürüyor. 

Narinin gözleri sulanır gibi 

oldu: 
- Ben annemi hayal meyal 

hatırlıyorum • Hep gözlerimin 
önüne güzel bir kadının gölgesi 
geliyor. Bir de kulağımda uzak 

Narinin yanaklarından yat
lar inmiye başladı. 

Yutkunarak devam ediyordu: 
- Annemin hastalığı bir se• 

ne aürdil. Fakat babam anlatıyor: 
Yaşamayı biç iıtemez. " Alla· 

hım, canımı al I" Diye dua eder
miı. Bir Teşriosani akşami öldU. 
o gllnü iyi hatırlıyorum. Kırk y~ 
di odalı, etrafı büyük bir orman• 
la çevrili şatoda çıt yoktu. Hiz· 
metçiler, sıra sıra, ellerinde yan
mış mumlarla, ıamdanlarla has
taııın odasına gi .. iyorlar, beni 
içeriye sokmuyorlardı. Yalnız kapı 

bana ağızdan llç beş kelime 
öğretiyor •e lngilizce sık ıık 
Türkiyeden, lstanbuldan bahse
diyordu. 

Bir glln d~di ki : 
- Narin, lstanbula gidecetfı. 

• -:- O •akit te ismin Narin 
mıydı? 

IArkHı 'f'Atl 
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Kari Mekiupları 

• 
ihtikara 
Karşı Mücadele 
Zaruridir 

Gazetenizin lki gün evvelki 
nllshasmda belediyenin odun hak
kındaki tetkikabnı okudum. Be-

lediye İktısat Müdürlüğllnl1n tet
kikatı neticesi oduna narh lconul-

uıası muvafık görülmemiş. Fiatler 
mutedil görülüyor. 

Bugün F eriköy civarındaki 
bir oduncudan kuru odunun 

çekisini altı yüz kuruşa nldım. 
Kapıda odunluğa nakil Ucreti de 

yn. Gazetenizde yazılı olan 
dört yüz seksen kuruşla, altı yüz 

arasmda yüz yirmi kuruş fark 
Yar. Bu, ihtikar değil midir ? 
Hem de altı yüz kuruşa vermiye 
nazlanıyorlar ve "istersen aJ, iki 

ay sonra görürsün., diyorlar. 
Mademki fstanbulda ve civarda 

kafi miktarda odun mevcuttur. 
fiatin yükselmesine sebep nedir. 

lhtikAra karşı ciddi tedbir al
mak gerek. Bundan iki ıene ev· 

Yelki bilyük kışta Berlinde bu
lunmakta idim. 

Kömürcülerden bir tanesi kö
mllrllo elli kilosuna on fenik faz-

la almağı tasavvur etmiş ki, kilo 
başına beş para isabet etmez. 

Ortada fiil yok, yalnız tasavvur 
Tarken hükümet bu tasavvuru 

haber alıyor ve kömürcünün bü
tün kömürlerine vazıyet ediyor. 

Tayyareci 
SAVMf 

Çifte isafir r~m.,elesi 

Darülfünun ve lise mezun
lannm bir kısmı iş bulamazken 

bir kısım idare amirlerinin 
f\ll'ada, burada birkaç vazife 

aldıklan görülmektedir. Geçen 
g(in Maarif Vekaleti, ecnebi 

mekteplerinde vazife alan mektep 
müdür ve· muavinlerinin ecnebi 
mekteplerdeki vazifelrerine niha

yet verdi. Bu karan ve bu ha
reketi takdir etmemek müın· 

kün değildi. Fakat, bu kafi de
ğildir. 

Her Vekalet prensip olarak 
idare amirlerinin hariçte ikinci 

bir vaz.ife almamalarını kabul 
ederse çok iyi olur. Bu suretle 

açıkta kalan gençler de birer 
iş bulmuş olurlar. 

Cevaplarımız 

"Gil. Altay,, imzasiJe mektup 
gönderen kariimize: 

Bu hususta evvelce yaptığı
mız neşriyat alakadar makam 
tarafından nazarı dikkate alın
mıştır. Öyle zannediyoruz ki 
meıele lSnllmüzdcki sene esna
ımda halledilecektir. 

* Seızai Şadi Beye: 

Bizi hatırladığınız için çok 

teıekkUr ederiz. Bugilnlük yar• 
cLmlarınıxdan istifade edemiye· 

ceğiıi maalesef bildiririz, efen
clim. 

• 
Karilerimizden 8. S. Beye: 
Okutma kabiliyeti hakkındaki 

mfitaleanız çok yerindedir. (Şark 
Yıldız) tefrikamız bir hatıradır 
ve hemen hemen aslına yakın 
bir şekilde dercedilmekte, yalnız 
bazı yazı hataları tashih olun
maktadır. 

• Dünya işleri , renkit 

D.. E B •tM•• . e· H ft E Kadıköy 
unyanın n ası uzesı ır a a v- Süreyya 

vel Parisin Tenha Bir okağında Açıldı 0P,.=~~ti:[!e bir .~ 

Fransız Gazeteleri : 

- Evet, Fakat Bu 
Yatak Ve Bu Yemek 
Odalarını Bugünün 
Ve Gelecek Neslin 

Bütün Çocukları 
Görmelidir, Diyorlar 

Son muharebenin tarihinden 
, bahseden eserlerin bazılarında, 

Uç beş satır arasına karışmış 
mühim bir hadise kayitlidir ki, 

şuyuu F raosızların işine hiç 
gelmez. Bazılan mübalağahdır, 

bazıları da büsbütün yalandır, 

derler. Bu hadise iudur: 
918 senesinin son aylarında 

daha. Almanyadan ihtilil çıkma
dan, Alınan ordusu bozulmadan 
çok evvel, Fransız cephesinde 
bir bozgun rüzgirı esmişti. Bir 
Fransız alayı isyan etmişti, ken
disine iltihak eden kıt'alarla bir

likte ( Paris ) üzerine yUrümiye 
başlamıştı: 

- Sulh isteriz, diye bağın· 
yordu. 

Haber Parise vardığı zaman, 
telfiş başladı, Almanlar tarafın

dan işitilmemesinden, umumi bir 
taarruzu mucip olmasından, F ran

siz cephesinin yıkılmasıodan kor· 
kuldu. O zaman Başvekil Jorj 
Klemanso idi. ihtiyar ( kaplan ) 
adını taşıyordu. Başına takkesini 
geçirdi, eline sopasını aldı, ar
ka_mda bir nefer elbisesi cephe
ye koştu, işi bastırdı. 

Klemansonun çok basit bir 
hayatı vardı: Gündüz arkasında 
asker elbisesi, harp cephesinde 
dolaşır, gece minimini apartımam· 

Harp 
Borçları 

Vaşington 17 - Harp borçla
rı ve tamirat bedellerinin tetkiki 
için umumi bir konferansın top
lanacağı söylenmektedir. 

Amerikanın böyle bir konfe· 
ransa müşahit aıfatile iştirak et· 
mekten başka birşey yapamıya• 
cağı söylenmektedir • ... 

Vaşington 17 - Amerika kon· 
gresinde Virjini eyalitini temsil 
eden M. Svanıon terki tesfibat 
kongresinde Amerika müşabitle
rindenbiri olacaktır. 

Lehlilerle Almanlar Arasında 
Varşova 17 - Hitlerciler Şar

ki Prusyada Leh tedrisat mümes
sillerinden üç zate hücum etmiş
ler, otomobillerinin ıoförlerini 
dövmUşlerdir 

~ . • ihdasına hazırlanmakla meşguld~ 
Açılan mektepte baletler yeliP 
riliyor. Tiyatroya orta oyun~ 
çıkıldığı gibi, operete do koıısc"' 
müzikalden geçilir. 

Klemansonun ıapkaaı Ye takkeıl, 

sahibini bekliyormuş sribl 
masanın Gzerinde 

na döner. Kadın aşçısmm pişirdiği 
tek tabak yemeği basma örtülü 
masasında yalnız başına yer, 
sonra yatak odasına çekilir, ya• 

tağımn ayak ucuna yerleştirilen 
yazıhanede gilnün kağıtlarını 

imzalar ve en nihayet, birkaç 
saat için basit yatağına uzanırdı. 

Muharebenin son senesinde 
Fransada yorgunluk ıon haddini 
bulmuştu, palavraları bir kenara 
atarsanız herkes ıulh istiyordu. 
Fakatı 

- Nihat zafere kadar muka
vemet edelim. diyenleri mukave-

mete sevkedenlcrin başında, Kle· 
mansa bulunuyordu. .. 

Muharebe bitti, Franaıılar 

Fransa da 
Grev 

Dijon 17 - lıAn edilen grev 
vaziyeti ıtiklın bulmakta, tacirler 
mağazalarım açmakta ve asker· 
lerin nezareti altında tramvaylar 

işletilmektedir. Halka 20000 kilo 
ekmek dağıtılmıştır. 13 grevci 
tevkif edilmiştır. 

F ransada Sosyalistlerin 
Muhalefeti 

Paris, 17 - Fransız intihap 
usulünün değişmesi hakkında 
Meclise verilen bir projeye karşı 
Sosyalist meb'uslar muhalefet te
şebbüsünde bulunmuşlardır. Pro· 
jeyi akim bırakbrmak için her 
biri ayrı ayn nutuk söylemek 
müsaadesi almışlardır. 

Bu Müzenin içinde 

Bir Yatak Ve Bir De 

Yemek Odası ile 

Basit Ev Eşyasından 

Başka Bir Şey 

Yoktur 

KJemnnsoya: 

- Zaferin babasıdır, dediler. 
Fakat fazla mütehakkim olduğu 

Şehrimizde ötedenberi ~ 
medi müzik ller veren yd~ 
grup Sürey• operet heyeticlitj 

Bu heyet teçen hafta Y,TJ11' 
Süruri Beyin "Kalamış pansiyon°' 
isimli eserini oynadı. 

Y almz mfıellifinin de söyle~r 
gibi, bu güzel eser müzikali 
komedidir. 

Süreyya operetinin kacfr'd' 
ve imkanları büylik orke~ 
baletli filan operetlere değil 
"Kalamış Pansiyonu" gibi ıo' 
vaffakıyetle yazılmış komedi 
.tikallere müsaittir. 

K~lamış pansiyonunda ~ 
Cehdı Bey, hemen her teınsil 
gösterdiği cesur ve samimi ~IJ 
komedyenliğini bir kere oY 

meydana çıkardı. 
Selah Cehdi Bey cidden 

yanı dikkat bir san'atkardır. 
Ömer Aydın Bey de 1'~ 

mış pansiyonunda en Dl&Jf" 
fak olan rollerinden birisini 1' 
rattl. 

Operetin en istidatlı urJJ~ 
azalan arasında 1rma Toto ~t 
nımı başta saymak Jazımgtv: 

tifa etti, bir kenarda milletine Yalnız komedi müzikaller ' 
yarı küskün olarak yaşadı. değil, müstakbel büyük bir o 

için nüfüzunu daha ziyade nrtır· 
maktan çekindiler. Klemanso is-

Peşinden hazırladığı vasıyet
namesiode de öldüğü zaman ken
disine milli cenaze alayı yapıl

mamasını ehemmiyetle kaydetti. .. 

içinde, gerek ses gerek d 
ve hareket itibarile 
Toto Hanım Uk akJa 
bir subretimizdir. 

°Kalamış pnnsiyonund2 -~ 
madonna Suzan LiitfuJlah ffs':J 

Klemansonun çocukları ve mın boşluğu kendisini kuYft ~ 
torunları babalannın ve dedele· hissettiriyordu. Operetin bu 
rinin içinde yaşadığı apartımanı 
dağıtmıya kıyamadılar. Tıpkı 

içinde yaşanılıyormuş gibi muha
faza etmeyi ve ziyaretçilere açık 
bulundurmıya karar verdiler. 

Hususi müze geçen hafta 
açıldı. içinde yalnız basit bir 

yemek odası, bir yatak odası ve 
ölünün elbiseleri ile şapkaları ve 
kitapları vardır. 

Gelen burada Fransaya zaferi 
kazandıran ihtiyarın nekadar 

basit bir hayat yaşadığını görür, 
onun ruhunu hisseder. Dünyanın 
en küçük müzesidir. Fakat Fran
sız gazeteleri: 

- Evet, fakat bu yatak ve 
yemek odalarım bugUnün ve 
gelecek neslin bUtün çocukları 
gör melidirler, diyorlar. 

Şimalde 
Fırtına 

Riga, 17 - Letonya Uzerinde 
esen şiddetli bir kar fırtınası 
esnasında Liba öniinde demirli 
bulunan Luha ismindeki gemi 
batmış ve yedi kişi boğulmuştur. 

Amerjkada Zelzele 
Nevyork, 17 - Diln 3kşam 

cenup devleti mınlakası dahilinde 
geniş bir sahada bir ıe!ıele 
hissedilmiştir. Bilhassa Birıııitqam 
Ala bama, Menfis, T cnnessck, 
Helen ve Arkanjas şehirlerinde 
evler şiddetle sarsılmı,tır. 

Alman DemiryolJarı Tarifesi 
Bcrlin, 17 - Alman Hükü

metinin son kış emirnamesi mil· 
nasebetile imparatorluk Dcmir
yoltan İdaresi, kömür ve n:ıkliyat 
tarifesinin indirilmesi teklifini 
reddetmiştir. 

muvaffak Türk kadını her 
nunda inkişaf etmektedir.. ~ 

"Kalamış pansiyonundan., 
umumiyetle operetten babsed1 

ken Liitf ullah Beyi de unulJ"' 
mak lAzımdır. 

Esasen bizdeki operet b•~ 
tında "Süruri,, ailesinin ı.n{lbil 
bir mevkii vardır 

Kadıköy Süreyya Op ~ 
Melek MuhJis Sabahattin HaJ' 
ile de cidden kıymetli ve 
bir unsur kazanmış oluyor. 

Son söz olarak: 
Şimdiye kadar oynanan . ~ 

medi müzikallerin temsill~~I 
en şayanı dikkat şahsiyeti~~ 
birisinin de Grand Dam Meli~ 
Ziya Hanım olduğunu bilbıal' 
kaydetmek islerim. si 

Bu imkan ve bu ve "
SUreyya opereti san'atldirları ~ 
rebilecekleriniu azamisini d 
yorlar. Ve ben de onları g60~ 
ferahlığı ve büyük bir inşir'~ 
methediyorum. Çünki bu ya .... j 
Jarda san 'atkiirları zemmet' 
6yle adet oldu ki •.. 

Kadıköylü -----
Harp Borçları 
Ve Amerikan 
Teklifi 

/ 
Waşhington, 17 ( A. A.) ,

11 
Mc!>'usan Meclisinde M. fıfıb 

Hoovcr moratoryornırnun dün •; -
mel) usan meclisine tevdi e~1 d' 
tekilde tasdik cdil111~si Jeh1~ıJI 
hararetle mUdnfaada bulunrıll1ş o' 

Hatip Hoovcr moraloryoın:ıfl' 
bUyUk bir inhidamın önUnll alrı'j 
için mutlak surette lüıurol\J 
duğunu ili.ve eylcıni~lir. 



• •Son Posta,, haftada iki defa .tncma 

.. Jlfaıı yapar. Ba ıayfalarda dtinyamn 

•• ,_ı ıinema haberleri, arttstlerba 
laaıatı ,.. ıiaema &lemiDdcJd .. n•at 

SiNEMA 
•Sota Potta,. HoliYatta lnanat mahblrl 

bulunan yegbe Türk pzetuicllr. H~ 

livut muhabirimiz, her balta biıe mektup 

rönderlr ... ıinema ileminin lçyGıünl 

aalatır. 

cereyanlarından bahsedilir. 

Ediyorum 
Elissa Landi Artık 

Karar Verdi 

er 

Tövbe Aşka 
Güzel Yıldız 

Buna 

Pola Negri 
Tehlikede 

1 Yıldızlar Küçük• 
Yaşlannda ... 

Sanla Monika ( Kaliforni
ya ) 17- maruf sinema yıldızı 
Pota Negriye barsak tıkanması 
neticesi olarak acele ameliyat 
yapılmışhr. Artistin vaziyeti teh
likelidir. 

"Elissa Landi,, sesli filimden 
IOnra parlıyan yıldızların en 
rozellerindendir. Evvelce bu 
ıüzel kıza Holivutta kimse 
ehemmiyet vermezdi. Çok uğ· 
~b; çok didindi, bir türlü 
PClrlak yıldızlar arasına girmi
ye muvaffak olamadı. Fakat 
•esli filim hilküm yürütmiye 
başladıktan sonra Elissa da, 
güzel ve yanık sesi sayesinde 
büyUk bir itibar kazandı. Yalnız 
itibar kazanmakla kalmadı. Ayni 
zamanda yüksek ücretli muka· 
Yeleler sayesinde bir hayli de 
l>ara kazandı. Şimdi hem parlak 
hem de zengin artistler arasında 
l>armakla göstarilmektedir. 

fon ]il ert 
Stüdyoya 
Döndü 

Elissa yemin ediyor ve di

ror ki: 
"- Aşk macerası denilen 

Elissanın en son resimler;nden bin 

teye timdiye kadar yabanca 
~dım. Fakat buna rağmen 
aleyhimde çıkarmadık dedikodu 
bırakmadılar. O kadar yalan uy· 
durdular ki ben bile bunlara 
ilwıır gibi oldum. Niçin böy!e 
yapıyorlar ? Sebebi çok basıt. 
Çünki benim birdenbire şöhret 
kazandığımı gören rakiplerim ve 
IMllıassa eski yıldızlar kıskanı· 
yorlar. Bunun için bir yığın ya· 
lmı uydwarak beai Holivuttan lerle uiraşmıya müsaade etmez. Elisaaya soruyorlar: 
soğutmak ve kaçırmak istiyor- Size yemia ederim ki aşk ve - Kadın denilen melek qka 
lar. fakat bunlar aldamyorlar. sevda denilen esrarengiz blısımla bigAne kalabilir mi? 

Ben bu yalanlara, bu dediko- hiç alakam yoktur ve olmıya· Elissa cevap veriyor: 
dolara ehemmiyet vermiyeceğim. cakbr. Ben aşka tövbe ettim, " - Sabrediniz. Göreceksiniz 

d kl 
· k d d kararım kat'idir." ki ben bir kadntin icabmda sev-

Onlar iste i erı a ar uy ur· 
b k

- ükl"k Bu sinirli aözlcr üzerine daya dudak bükebilecegı~ "ni ıize 
IUlllar. Gururum, u uç u • 
~=~:::~~~============:~:===::====:~== ispat edeceğim.11 -=Norma Şererı·n Kederlı·- Şimdi karilere ıoraıımı siz bu sözlere inanır mısınız? 

ıere Güzel Bir Tavsiyesi Pul Meraklısı 
G i a sayfamızda canı ııkılan artistlerin ne yapbklarını 
eçenb~ nkaem n söylediklerini kaydetmiştik. Bakınız, sevimli_ 

Jazmış, ır çı m 
11 Norma Şerer " 
de canı sıkılan· 
lara şu tavsi· 
Jede bulunuyor : 

" Canınız mı 
wdalıyor, keder
li misiniz ? Hiç 
"Üf ünmeden be
lliuı gibi yapınız. 
Ben canım sı· 
klldığı zaman 
derhal sokağa 
fırlar ve mağa· 
ıalan dolaşırim. 
Okadar ki ba
tan fazla ke· 
derli olduğum 
l:aman Holivutta 
Iİrip çıkmadı· 
iun mağaza ve 
cl&kkin kalmaz. 
Uiradığım ma· 
iualarda bir 
.. pka veya bir 
dit fırçası ara· 
1'11D. Memur, 
•üşteri karşı· 
llnda nazikleşir . 1 t ben 0 zaman ken: 
~ ~ize mutlaka ,nahın beğen~irmek ı~ter. B ş eıuretle geçen zaman 
dinıı onun döktüğü dillere teslım ederıEm. in ~l:nuz ki can •ıkıntısı 
zarfında da sıkınhlarımı unutuyorum. m 
Ve keder için bundan daha iyi ilaç yoktur. " 

Bir Artist 
jan HerşoJ, gençen ıene 

ölen meşhur Lon Şaneyin en 
snmimt arkadaşıdır. Her zaman 
beraber gezer, beraber yaşar 
ve stiidyoda da beraber film 

çevirirlerdi. 
Jan Herşol hastalık dere-

cesinde pul meraklısıdır. Fakat 
bu iptilasının mükifatmı görme· 
mişdeğildir. 

Onun .sengin bir pul kollek
siyonu vardır ki birçok pul 
sergilerinde birinciliği almış ve 
bu sayede binlerce lira kazan· 

mıştır. 

Lilyan Harvey 
Birçok filmlerini lezzetle 

seyrettiğimiz Lilyan Haney timdi 
Londradadır.Güzel Lilyan İngilizler 
tarafından hararetle karşılanmış
tır. Londrada kibarların ıuva
relerini neşelendirmektedir. Ya
kında Almanyaya dönerek yeni 
bir filim çevirecektir. 

lflAs Tehlikesi 
Holivuttaki sinema kumpan

yalarından bazıları, ikbsadi buh
ranın ağırlığından pek fazla müte
essir olmuşlardır. Bunlardan bir 
ikisinin iflas tehlikesi 2eçirdiği 
haber yerilmektedir. 

Sesli film çıkbğı zaman sine
ma semasındu parlayan yıldız
lardan bir kısmı birdenbire sön
müştü, bazılarının sesi, bıuılarının 

lisanı müsait değildi. Bunlar 
stüdyoyu terke mecbur oldular. 
Fakat şimdi Amerika gazeteleri 
bize öğretiyorlar ki, sesli filim 
çıktığı zaman stüdyoyu terke 
mecbur kalan san' atkarlar ara
sında tekrar eski hayata dönen· 

ler gorunmiye başlamışlardır. 
Bunlar sesleri müsait olduğu hal· 
de söz söyleyişi müsait olmıyan· 
lardır. Aradan geçen müddet 

zarfında çalışmışlar, bunun da 
usulünü öğrenerek tekrar ıtüd· 
yoya dönmüşler ve tekrar par
Jamıya başlamışlarclu. Bu nevi 
san'atkarlann başında Jon Jilbert'
in adı zikredilmektedir. Kendisi 
yakında ıesli olarak çevirdiği 
( Pariı Faytonu) isimli filimde 
göriilecektir. 

Joan Krav/orl 

Burada gördüğünüz resim 
joan Kavfordun beş yaşındaki 
çocukluk halini gösteriyor. Bu
günkü şen, şakrak Kravfortla 
o zamanki bebek Kravfort ara• 
smda kolayca bir mukayese ya• 
pabilirsiniz.. Yakında hatırabna 
neşretmiye başladığımız zaman 
hem lezzetle okuyacaksınız, be~ 
de bu mukayeseyi daha zevkli 
bir surette yapacaksınız. 

Korin Grifit Tekrar 
Film Çeviriyor 

Karin Gri fit se11iz •İnema zaoıanında en 1 azla para kazanım u
tistlerin en başında idi. Haftada bir milyon dolar 1'aıandıgı dmnt
tu. Fakat Grifit sesli filmin kurbanı oldu. Kumpanya direktörleri 
onun sesini beğenmediler, stüdyodan çıkardılar. Son gelt:n ıbcm• 
mecmuaları Grifitin tekrar stüdyoya döndilğünü, yakında yeni bir 
sesli filme başlıyacağını haber veriyorlar. Burada görciüğüııüı re~im 
aon çektirdiği resimlerden biridir. 
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0, ilkin habis nıhlana ta• 
aallutuna zahip oldu. Kendi ıevi

Jesinde olan her cahil gibi o da 
kAbuslan manevi bir tesallut A

nıyordu ve şimdi de 6yle bir hal 
geçirdiğine kail olmak isti
JOrdu. Fakat yavrulardan biri 
pençesini ta ağzına koyunca bu 
zehabı sarsıldı. Yerinden sıçra
mak istedi. Küçükler, bu teşeb-

bllae muvafakat etmediler ve 
homurdana homurdana kuYVetli 
bir tazyik yaptılar. Artık kibus, 
111rıyor ve kanatıyordu. 

Bostancıbaşı, hayvan ıekline 
temessnJ etmiş habis ruhların 
değil, düpe düz ayılana pençe
ıine düttüğünü anlar anlamaz 
delirir gibi oldu, var kuvvetile 
silkinerek yataktan sıçradı, pa• 
lumı almak istedi. Fakat pala, 
kartıki duvarda asılı idi. Oraya 
ıeçmek için yavrulardan izin al· 
mak lizımdı. Halbuki onlar ba· 
cağına aanlmıılar ve ııırmaia 
koyulmuşlardı. 

Ağa, o mevkie yükseldiktan 
IOnra tenperverliğe kapılmıı, 
kuvvet oyunlanna bırakarak ense 
dllmıiye özenmiş olmakla bera• 
ber yapılıf itibarile sağlamdı. 

Gençliğinde ve acemi oğlanhğın• 
da · hayli hünerler öğrenmişti. 
Binaenaleyh aklına çabuk başına 
topladı, kuvvetli yumruklar ve 
tekmelerle küçük mubacimleri 
kendisinden biraz uzaklaştırdı, 
hançeresinin olanca kuvvetile 
bağırmıya koyuldu. Bu istimdat 
&zerine nöbetçilerin yetiıeceğioi, 
hayvanların yakalanacatım umu
yordu. 

Ala, 611 agıların tekin olmadılına /cani oldıı • 

etrafını dolaıarak ve icabında 
bir taraftan 6bllr tarafa atlıya· 
rak nefsini müdafaaya çalışıyor
du. Korkudan, ıaşkınlıktan pala
yı da unutmuıtu, artık o necat 
vasıtasım almaya Ye kullanmayı 
taakkul etmiyordu. 

Büyük aya, bir milddet yanu
larmın önüne dOıerek kovalama 
hareketine iıtirak etti. Fakat 
avın o auretle yakalanamıyacağını 
anlayınca tabiyeyi değiştirdi. 
Yatağın ucunda durdu. Onun 
mevzi aldığını g6ren yavrular, 
hilcum vazifesinin kendilerine 
terettüp ettiğini anladılar, ayn 
ayrı cephelerden saldırdılar. Ar· 
bk kurtuluı çaresi kalmamıt gibi 
idi. Sağa, sola gitmek mümkün 
değildi. Atlamak, dairemsi do
laşmak imkana yoktu. 

Bostancıbaşı, bu ibate har~ 
keti neticesinde kendisinin didim 
didim didikleneceğini vuzuh ile 
görüyor ve soğuk aoğuk ter 
döküyordu. Meı'um bir bukma 

uğradığına inandığı için dııardan 
yardım iatiyordu, llmidi kesilmiş
ti, kuvveti tlikeniyordu. Likin 
göz göre göre 6lmeği de iatemi
yordu. Bu acıklı vaziyette gözle
rini duvarlara gezdirdi, fU taraf· 
taki tavan yolunu gördil. Orası 
yük dolabı teklinde bir yerdi, 
kapak açıldıktan aonra iğreti bir 
merdivenle şirvanımsı bir yere 
çıkılıyordu. Eğer oraya kadar 
gidecek ve kapağı açıp merdi· 
vene adım atacak olursa kurtu
lacakb. 

Bu göriiş, ağayı kuvvetlen
dirdi ve o, ayağına yapışan bir 
yavrunun ağzına etinden bir 
parça bırakarak dolaba doğru 
koştu, ikinci yavrunun çakşmna 
yapışmasma rağmen kapağı açb, 
merdivene brmandı ve şirvana 
yükseldi. Kendisile beraber yük
selen yavrudan kurtulmak için 
çakşırını feda etmiş, merdiveni de 
yukarı çekerek emniyete kavuş
muştu. 

Buglln cidden şayanı temaşa iki büyük film : 

MELEK ELHAMRA 
sinemasında sinemasında 

M A R c E L p A G N o L , un 1 Neşe ve cazi~e.... Zarafet ... 
h . Musıkı ... 

DENiZ ·ve•nKADIN GEL BOŞANALIM 
(DELPHINE) 

HENRY GARAT CLARA 
TAMBOUR, ALiCE COCEA 

tarafmdan 

(MARIUS) 
tamamen Fransızca aözln filmi. 
Şimdiye kadar görülen ve işiti· 
len en büyük tiyatro ve ıinema 

muvaff akiyeti. , 
lliveten : CLARA T AMBOUR 
" iNCİ KOLYE ,. 2 kısımlık 

Fransızca komedisinde 

Klnunuenel 18 

DÜNYA İŞLERİ 

Medeni Milletler Halk 
için, içtimai 
Hazır lamı ya 

Muharebeyi takip eden sene
lerin her köşe ve bucağa serpiş-· 
tirdiği sefalet manzaraları insan
ları o kadp korkuttu ki, büyük 
milletler ıon neslin istikbalini 
endife ile diitilnmiye başladılar: 

- Şimdi genciz, çalışıyoruz. 
Buna rağmen geçinecek kadar 
para kazanamıyoruz. Şöyle böyle 
ıilriildenip gidiyoruz. Fakat bir 
zaman gelecek ki, ihtiyarlıyacağız. 
O zaman timdiki kadar çalış
mak im.kim da kalmayınca ne 
yapacağız? Dediler. Vardıklan 
netice ıu oldu: 

- Biiyiik muharebe netice
sinde hayabnın intizammı kaybe
den bugünkil neslin atisini ,imdi
den hazırlamak lizımdır. 

Bu endişe ile muhtelif çare
ler dlltliniildü. Fakat derde kat'ı 
bir iliç bulunamadı. Bu arada 
ortaya bir ••içtimai sigorta" fikri 
ablclı. 

Fransızlar ~u .,içtimai Sigorta" 
yı bllyGk kısmı memurlara ait 
olmak llzere mahdut mikyasta 
tatbik ettiler ; Fakat bu, hakikati 
halde Tekailt Nezaretini hükô
metin yardımile biraz daha 
genifletmekten başka bir netice 
vermedi. 

lsviçreliler ise muharebeden 
doğrudan doğruya milteessir 
olmamakla beraber içtimai si
gorta fikrini genifleterek, aslah 
ederek kendilerine mal ettiler. 
Y almz memurlar için değil, 
fakat bntnn halk için tatbik 
etmek istediler. Vazettiklezi esa
ıa g6re lsviçrede 60 yaşına 
gelen her erkeğe ıenede 

GLORYA'da 
Bugiin, karikulide bir film 

DAVID GOLDER 
HARRY BAUR 

tarafından. 

Sigorta Da 
Başladılar. 

( 252 ) Türk lirası irat Yeri-
lecek, 50 yaşına gelen bit 
dul kadına da küçük bir sermaye 
yahut ta (200) Tnrk lirası irat 
temin edilecek, aynca yetim kr 
lan çocuklara yardım olunacaktı. 

Bunun için herkesin kenclisiDI 
sigortaya yazdırması ve yazchı'Jr 
ken de (8) Türk lirası vermd 
lazımdı, bunun haricinde hnkO
met tütnne ve içkiye munzaJI 
bir resim koyacak, bu resmi ci
Sigorta idaresine verecekti. 

Hulasa hesap doğru idi. Vr 
ridat sarfiyata tekabül edecekti· 
Fakat kanunun kabulil için mec
liste ekseriyet bulunamadı, balkıJI 
fikrine müracaat etmek lbılll 
geldi. 

lsviçrede meclis milbim mr 
selelerin mes'uliyetini lizerio' 
almaz, mutlaka iraya umumiyey• 
mtlracaat eder, kadın erkek ... 
kadar lıviçreli vana hepsine aytl 
ayrı sorar, fikrini alır. Bu defa 
da 6yle yapb. 

Neticede halkm 396,900 re,. 
kartı 507, 100 rey ile içtimai· Iİ
gortaya taraftar olmadığı anlr 
şıldı ve fikirden vazgeçildi. 

lıviçrelilerin ekseriyeti. kendi
lerini ibtiyarbklannda hiç olmadl 
aç kalmaktan kurtaracak oldl 
bu teıebbilse neaen taraftat 
olmamıtbr bilir misiniz? Fikirler! 
ıorulan lsYiçreliler ekseriyetle 
fU cevabı vermiılerdir: 

- Düşiince doğrudur. Fak.at 
bazılannı gençliklerinde tembelli-
ie ve sefahete ıevketmeai ibtimall 
vardır. Binaenaleyh berkesin ir 
tikbalini .kendisinin huırlamall 
lizımdır. 

Fraun Tl1atroe-da 

Rqit Rıza ve arkadqlan 
BurUn Cüadlb 

Aktör Kin 
Piye• 4 Perde 1 Tablo 

Bu Aqam 

Nur Baba 
VocMI 4 perde hbetu ı FOX dünya hıındlıleri. 

.. ____________ ____________ __., 

Buglln IST• mmınsl 
15,30 21,30 da 

Filhakika ikinci Ye üçilncil 
bağınttan ıonra kapı açıldı, 
kllçüklerJe pençe pençeye · boğu
tan ağanın da yüreğine ıu 
aerpildi ve gözleri ümit içinde 
kapıya çevrildi. Fakat içeri giren 
uşaklar, nöbetçiler deiildi, daha 
iri Ye daha heybetli bir aya idi 1 

Zavallı Ağa, bu defa cidden 
pldınyordu. Kapalı kapılan ken
tliliklerinden açıp odaya giren 
•u ayılann tekin mahlüklar 
olmacLj'uıa artık iman getirmişti. 
Mq'um bir kuvvetin HünkAr 
Bahçesindeki blltün insanları ayı 
IWine koyuR kendi ilatibıe 
ealdırdıtına fiipbesi kalmamifb. 
Belki fU yavrular, iki acemi 
•yidi. Yeni gelen "1 heybetli 
ricut, belki kendi kethlduı idi. 
Onlar, ihtimal ki bu latibaleden 
istifade ederek maltim •• meçhul 
ltbirarlanıun acısını çıkarıyor
lardı. 

Seanslar : 2 • 4 11'2, 7 de. 
,._._. Hot Ye eilenceli iki ıaat geçireceksiniz. ~--.. ASRİ v.~"!!!ss ~~ ~ ~~ 

AP, ift• l>u aenem müliha· 
ularla aklını laybetmek derece-
lerine geldiği ıırada yaYl'Ular, 
babalannı kartılamıya koıtular, 
kendi dillerile kısa bir muhavere 
rapbktan sonra ilçil birden yan 
clelirmif olan adamcatınn Bstnne 
aalcLrdılar. Şimdi odada da bir 
k6şe kapmaca oyunu bqlamışb. 
Aia kaçıyordu. Ayılar kovalıyor
du. Ortada serili olan gellİf ya
tak, mühimce bir siper teşkil 

ıttiii içia A;a. daima • aiperia 

M A J 1 K 

BEKAR 
RADiFE 

HERKES 
BEHAR 

K EN D 1 
HANIM 

BAHTINA 
Tamamile Fransızca iki bilyük film. 

MAJIK SINEMASI 
Kahkahalar haftu.ı 

20 Klaunuen"el pasar akfama 

SiNEMA YILDIZI OLUYOR 
MARGUERITE MORENO n llOUsslA 

Zevk - Neıe Ye kahkaha 
lllYeteaı D E L 1 L E R T /lı. B 1 B 1 

G/lı.RETl'B •• JA.NIR MARESE 

iki saat neşe ve kahkaha 

Dün akşamdanberi A S R 1 sinemada 
WARNER BAXTER ve MARGARET LIVINGSTON 

ADALET KURŞUNU 
mGkemmel filminde bOyük muvaffaklyetler kazanıyorlar. Bu eaerde, 
cereyan eden hayretbaht aergib:ettler araımda, Pariıln bOyük barlarından 
cilveli bir danalS&Oa qk ve ibtlra1l tanir edilmektedir. Gece batakhane
leri, gü:ıel kadınlar, kanla ma.ademeler, açık aabneler. BugGn aaat 16 1/2 
matinesinde pro1rrama lllveten zenrin ve mOhlm yaryete numaraları. 

SİNEMADA 
Bugtin cumartesi ve pazar ıaat 

16 112 matinelerinde 
ZENGiN VARYETE NUMARALARI 

_. MELEK Sinemuında 
MÜNiR NURETTiN 

KONSERİ 
19 Klnunuenel Cumartui 

alqamı 

Pazar ıftntlnden itibaren biletler 
sinema gişesinde aablmaktadır. 

GLORYA'da 
O..amlsdeld Cumarteal akpmı ,.!itte· 
hem... Kalkıma... ftlmlaht mlmeaalleal 

GABV MORLA V n 
VICTOR FRANCEN 

SEVGiDEN SONRA 
1 Ulu " urafet fllmlade. VuU aahae ı 
1 ( KoeDipmark) ... r1a1 ricuda setlren 

LEONCE PERRET 
blnteaı Mlk•J Momıe Patbe Nathu 

flhaldlr. 

T ercllme eden: 
CemalRifat 

Cumartesi gllntl 
Dr. IHSAN 

ı 1111 ı 
11111111 

Oyundan aonn hulUll tramnJ 
Cumartal Ye pazar ıtınleri 

tenzilitlı halk ıeceli. 

Hindistan da ... 
Mahkeme Önünde Bir 
Zehirleme T epbbüsi 

Kalkuta, 17 - HaydatWa 
ıillh ta11makla maznun, aralarıad• 
bir doktor, llç erkek nı bir kacldl 
bulunan bet kitinin muhakemeli 
yapılırken doktorun bemfiresl 
doktora enfiye Yermek istemiftir • 
Kadının bu hali flipbeli görtlldO
ğlinden enfiye tahlil edilmiş ve 
bunun birkaç kişiyi 6ldtırcek 
miktarda afyon olduğu anlapl• 
mıtbr. Kadan hemen tevkif edil
miftir. 

1 . 
1 
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YIL z 
Holivuta Nasıl Kaçtım_ 

Yıldızlar Arasına Nasıl Kanşbm? 

Behice Kadın, Abdülhaıpitle Evlenm~k "--git-~ş-,ti;-~yle-Av~~de:~==k n::r.ı~ 
Tekli. fı· ne Bı· rden bire lsy an Et. işh ~;ş::~;~:.::n7:in;!:i· ~~krı;:J:1-

setnıemişti? ... 

G B kı d içime, hain bir fÜphe girmiş-

B •• ı s· T krf Beklemiyor, Ona Baba özile a yor u ti. Ben bu şüpheyi hissetmemek, 
oy e ır e 1 ~ saray kadınlarına mahsus olmak onu ~ihnimde doğmadan öldiir-

z/y:' A ŞAKJR üzere (Yıldız tiyatrosu) nda oyun mek için mücadele etmekle be-
NAKILI ..M. • verilirken, kendisi de Abdülhamit raber, dudaklarım kıpırdadı. Du-

Her hakkı nıahfuzdrır 

-173-

Gerek Elbus Bey ve gP.rek 
kızı, üç sene bu emellerle bek .. 

lediler. Elbus Bey, arada sırada 
•araya geliyor ve sarayın bütün 
usul ve taamülüne muhalif olma· 
ıına rağmen klzile uzun uzun 
görüşüyordu. 

Emektar kalfalardan birinin 
uhtesine tevdi olunarak saray 

-~ melde Adap ve erkanını ogren h. 
meşgul olan kızı, babasına ıç 
bir şikAyette bulunmıyor.. ~e~· 
kesten ve bilhassa Abdülbamıdm 
vaziyetinden pek memnun g&rll· 
nüyordu. Bütün kanaatler, yal
nız bir noktada toplanıyor~u: 
Behice H. Abdülhamidin gehnı 
olacak. .• 

Günden güne hüsnü ve ze
kası inkişaf eden Behice H., 
on iki yaşına geldiği zaman, 
birdenbire akıl ve hayali~den 

. en bir hadise karşısında 
geçmıy ... 
kaldı. Abdülhamit, kendısrnı zevce 
yapmak istiyordu. 

tık defa olarak kendisini saray 
asul& -.e~hile terbiye eden kili· 
fauın ağ%ından çıkan bu teklife 
Behice H. çirkin ve korkunç 
bir şaka nazarile bakb. Fakat, 
bnyük bir saadet müjdesi olarak 
te~ali eden bu ( tebşir ) ler ona 
mukadder olan akıbeti anlattı. 
işte o zaman, Behice Hanımda 
de bir isyan başladı: 

Abdülhamit, bu isyanı. ~as· 
brmak için onu her tiirlü ın am 

Ye iltafına gark etmesine rağ· 
men Behice H. ağlıyor, sızlıyor: 

- MilLkün değil. Nasıl 
olur.. Benim babam yerinde bir 

adam ••• 

Diye feryat ve figan ed1iYd?rdk~· Nihayet bir gün ge. ı ı, 
onun bütün mukavemetlerı kınl· 
rıldı.. ve ( Beşinci lkLal ) unvanı 
tevcih olundu. 

( İkbal ) lik ıerefin~ • maz~ar 
olmak, bir saray kızı ıçın dun· 

yanın en büyük saadeti a~dol~
nabilirdi. Sarayın parlak bır ko-

şesinde debdebe ve darat içinde 
yaşıyacak, bütün kadınların fe~
lcinde mümtaz ve müstesna b11 
ınevki sahibi olacakb •.• 

F akakt (Beşinci ikbal), bütiln 
bu göz kamaştırıcı . hayata karşı 
derin lıir ikrab ile arkasını dl>
nnyor.. Kendisine dünyanın en 
haşmetli saadetini temin eden 
Abdülhamidin yüzünü görmemek 
lçin vesileler icat ediyordu. 

(Beşinci ikbal), on üç yaşınd_a 
(Nurettin Ef.) yi doğurdu. Padı: 
fahın nikahlı bir zevcesi ve aynı 
tamanda da hır (şehzade) valdes.i 
almak itibarile artık (Kadınefendı) 
payesini de ibraz etmişti. O 
!amana kadar Abdülhamidin 
hususi dairesinde yaşı yan 

Behice Kadmef endi, daha 

Alman Sefiri Fon Bil>eriştagn 

lchusa döşeğinde iken Abdülha-

mitten rica etti: 

_ Bana ayrı bir daire 
niz. Orada çocuğumla ve 

nı:da meşgul olayım. 

Dedi. 

verı

dua-

Abdülhamit, Kı:dmefendinin 
bu ricasını kabul etti ve ona, 
Ya!dız Sarayının hududu içinde 

büyücek bir mahalleyi andt~an 
evlerden birini verdi. Behıce 
Kadınefendi, bu eve çekildi. 
Sakin ve münzevi bir hayat için· 

tarahndan sureti mahsusada daklarımdan boşanan gizli bir 
davet edildiği halde, ya hasta• ses, kalbime alc:tı ve orada, en 
lığını bahane ederek gitmiyor, hassas bir noktayı acı acı yaktı: 
ve yahut bir bahane ile özür di- - Hayır.. Gitmedi.. Bana 
liyordu. Bazan, Abdülhamidin görünmek istemedi. .• 
israrı karşısında kalarak tiyatro• Fakat niçin?.. Acaba terket· 
ya gitmiye mecbur kalırsa, o ıa- tiğim için mi?... Bu, şüphesizdi. 
man da gayet basit ve her tarafı Çünki mektubunun son cümlesi 
kapalı elbiseler giyiyor, perişan açıktan açığa gösteriyordu ki 
bir tuvalet ihtiyar ediyor, Ab- bu ayrılık, ebedidir. 

diilbamidin nazarı dikkatini cel- Eh.. Şu halde, bu kadnr acın· 
betmemiye büyilk bir ehemmiyet mıya lüzum yoktu. Demek ki o 
veriyordu. da, bütün l.aşka insanlar gibi 

Yıldız Sarayında bir tnamül hotgim ve maddiyetperest b:r 
vardı: ( Tiyatro gecesi ), adeta adammış... Demek ki o da, 
saray kadmlarının bir (Rekabet başka insanlar gibi benden, 
meşeri) olurdu. (Abdülhamit sa.. benim gençlik ve güzelliğimden 
rayı) nm sıkı displin hududu istifade etmek istemiş ve beni 

kad H.. k ~ a munis, muti bulmadıgı· için kapı· dahilinde her 111, un ar 
karşı (caı.ip ve nazan dikkati sını bana kapayıvermişti. Bunda, 
calip) görünmiye çalışırdı. BJ yanılan, hata eden benin.. Ben 
esnada (Arzuyu şahane bir kadın ona birdenbire bütün in anlann 

d Abd-ı fevkinde bir paye vermiştim. üzerinde temerküz e erse, u -
hnmit onu evveli locasına davet Şimdi, en çok acındığım nokta 
eder. Miiltefit fakat resmi bir va- nedir, biliyor musun babacığım? .. 
xiyette görüşür. Avdet ederken Ben, birçok felaketler geçirdikten 
de ( Dairei hiirnayun ) a kadar sonra, ona tesadüf etmeyi haya-
beraber götürerek orada: tın bana karşı çok büyük bir 

_ Bu gece bize misafir olu.. lutfu olmak üzere telakki etmiş-
tim. Hayat ve mematın birleş

nuZi derdi. 
( ArkHı nr) tiği noktada ona rastgelmek be-

Resminizi Bize 
• Jf. 

Tabiatinizi 

Gönderiniz, .. 
Söyligelim ... 

de vakit geçirdi. Her 
evden, her daireden ıen ve 
mesut kahkahalar taşarken, 
onun dairesinde matemi bir 

ıükün hükümran oluyor.. Henüz 
çocuk sayılacak kadar genç olan 
bu (Padişah zevcesi ) nin ıehhar 29 
ve müstesna güzelliği, bu kasvetli 

hayat içinde günden güne so

luyordu. 

FEHMİ BEY: Zeki ve sokul· 
gandır. Bata
etten hoşlan· 

ma.z, acul· 
dür. Müna• 
kaşaya rağbet 

eder, haksız· 

- 1 IBRAHİM FERiDUN BEY: 
Dikkatli ve 
ağır bathdır. 
Fiil ve hare
ketlerini td
kik ve tahlile 
tibi tutar, 

Behice Kadmefendinin yegane 

ümit ve tesellisi, oğlu olmuştu. 
O:ıunla meşgul olmaktan büyük 

bir zevk duyuyordu. Her hafta 

Günün Takvimi 

BUGÜN-18 kt\nunuevvel 931, 

Cuma, Rumi 5 kanunuevvel 

1347, 1 Şaban 1350. 

GÜNEŞ - Doğuıu 7,21 Babşı 

16,42 
NAMAZ VAKlTLERl - Sa· 

bah ..t,33, öğle 12,llikindi 14,30, 
akfam 16,42, yatsı 18,21. 

Kasım 

Al.KAZAR 
ALEMDAR 
ARTJST11' 

Asal 
LKLEl 

- 40 
_ Morıaa cambulumeıl 

- SUılrbas 

- Matmaul Nitoı 

_ Adalet kur,ualan 

- Attlk 
_ Gel botanalua 

ELHAMRA 
E1UVAL • - Marseye11 

- Koaaar, ..ıyet• 
'FERAH 

sıı. tlY A TROSU - ~it Rna 
tRAN _ Davit Golder 
GLORY A _ Varşova kaleıl 
ttlı.AL 
KEMAL S. 

MAJ1K 
Mi:.LEK 
ıılı.ı.l 
OPERA 

_ Rasputin 

- Bekir 
_ Denlıı: ye kadıa 
_ partıa kahveci 

_ Matmncl Nitoı 

- carmil meşhut 
SIK AR t1.tLE _ Cephede bir caıaeluk 
Osı<.Ol> yj _ Kalblıı ıest 
DAR0LB .DA -'" 

OREYYA - }lanıı..
KndılılSy S 

bukça konuşur. 

• 

lığa taham• 
mül göster· 
meL Sükuti 
ve lakayt 
değildir. Ça· 

...~ OSMAN EFENDi: Usuul ve 
merasime ria· 
yetkAr değil· 
dir. Hürriyet 
ve istiklalini 
tahdit ve tak· 
yit etmez, 

eğlenceyi ıe

ver, şakadan, 

alaydan hoş
lanır, lif al
bnda kalmak 

istemez, parayı aarfa mü tema· 

yildir. • z. t. HANIM ( Fotoğrafının 

dercini isf emiyor ) Kın gibi men

faatini fazla sever, daima k~ndi .. 
ainden ve büyüklükten babset
miyo mütemayildir. Başkalarının 

hususiyetlerini mevıuubahs eder. 
Dedikodudan hoşlanır. Samimiyeti 
itimattan ziyade şüpho vo emni
yetsizlik telkin eder. 

karar la rm da 
ihtiyat ve ba· 
siret vardır. 

Boğannı ıe

ver, mihnet 
ve meşakkate tal...~nmülden ziya
de rahatini arzu eder. Şöhret 

ve ikbalden hoşlanır. 

• 32ABIDIN SALiH BEY: ( F o· 
tografınm dercini istemiyor ) 
Hazırcevaptır. Neşesile etrafını 
l~ıaJ eder. Gürültülü Ye 
acele konuşur, sözlerine 
el hnrekatile iştirak eder. 
Nadiren müteessir o!ur, neşe

sini daima muhafaza etmek ister. 

• Divanyolunda M. REŞAT ve 
H. F AIK BEYLERE : F o oğrafı-
nız 10-11-931 tarihli mektbunuz· 
dan aonra ioti,ar etmemiş t.e 
11ra ·beklemektedir. Maabaza der· 
desti intişar bulunanlar meyanın· 
da da mevcut değilse İfaret etti .. 
ğiniz veçhile zayi olması ihtima
line binaen diğerini gönderirsiniz 
efendim. 

1 Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

~Sayfamızda bulacaksınız. 

YAZAN: Selma Z. 
nim için çok biiyük bir limit ve 
teselli olmllflu. Temiz ve dürült 
hami, necip bir dost.. itte, bence 
onun manası ... 

İşte şimdi, bundan da mah· 
rum kaldım... Koca dünyanın 
büt&n milletlerine mahşer olan 
bu beldede, bir dost kaybetmek 
ne büyük bir felaket Yarabbi ... 
Hem de onun gibi sakin, taş .. 
kınhktan azade, heyecanını kal· 
binde boğan, candan ve yürek
ten bir dost ... 

Babacığım!. Şu dakikada his· 
settiğim acıyı hiçbir sözle ifad6 
cdemiyeceğim. Zaten arbk bu 
def teri de kapıyorum... Bundan 
sonra, hiçbir şey yazmak ve 
hiçbir şey düşünmek istemiyorum .. , 
Hiç.. amma, hiçbir şey.. hatta 
onu bile ..• 

- ikinci Defterimiz 
Babacıiım 1.. Mecburiyet in

sanlara her ıeyi yaptınyormuş. 
Artık hatıra defterimi kapıyarak 
bir daha bir satır yazı yazmamı· 
ya karar verdiğim halde hayatı· 
mm yeni safhası beni bu kara· 
rımdan rücu ettirmiye sebep 
oldu. Bu sebebi birdenbire söy
lersem, tadı kaç.ar. Onun için 
cereyan eden hadisatı sıraya 
koyayım. 

Fakat peşinen şunu da söyli· 
yeyim ki, babacığım, anlatacağım 
bazı mühim sahneler var. Bunlan 
sekinetle oku.. İyice tahlil et. 
Sakın bana birdenbire kızma 

babacığım .. 
Birinci defterimi kapadıktan 

aonr~ tam iki ay bilihAdiıe 
geçti. 

EneJA fUD11 itiraf edeyim ki 
Mister Çangın ortadan kaybol• 
masile kalbimde husule gelen 
boşluğu hiçbir teY dolduramayor• 
du. Çünkü, şimdiye 1'.adar gör• 
düğüm ve geçirdiğim hayati hl· 
diselerin içinde beni en çok ali .. 
kadar eden, bu vak'a YO bu 
adam olmuştu. Düştüğüm uçu
rumda, parça parça olmadan 
beni tutan Ye kurtaran, sonra da 
yeniden hayata bağhyao bu 
müstesna adam, benden uzakla
prken sanki kalbimin bir parça• 
ıını da kopanp götürmüştü. Onun 
için şimdi farkına varıyorum ki, 
kalbimin ıstırabı, bütü:ı maddi 
ıstıraplanmdan, çok büyüktür. 

(Arkası var) 
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r T E M ~ U Z 1914 '(- ==-==---=&- i K A y E 1 
Umumi Harp Nasıl PatI8di-? 

1

1. ____ ~~-- s __ ü_t_u_nda N~1~~~:0 J 
Nakleden: H. R. - 35 - Ya:ıan: Emil Lııdvig p ı• y A N G O B ı• L E T 1 
- Kmm Doktor: Semi Ekrem• -

1914 Baharında, lngiliz 
Rusya ile İtilifını lnkir 

HükU.meti, 
Etmişti 

- " Şerefimizle 
diyordu. 

Churchil ise: 

ba&hvız .. 

- "Bü öyle bir ittifakbr ki 
ıu vaziyette üzerimize birçok 
vazifelerin yükletilmit olmasma 
mukabil bizim bir faydamı~ 
yoktur. Fakat Fransaya muave
neti manen taahhüt etmiş bulun
duk. " mütaleasını aerdediyordu. 

« 
Kıral ile kıraliçe 1914 ıuba

tında Parise gitmiılerdi. Hariciye 
Nazırı Sir Edvard Grey artık 
İngiliz gemisini Avrupa karasına 
yanaştırmıştı. Fakat büsbütün 
ileri gitmekten kurtulmıya çalışı
yordu. Buna rağmen haziranda 
Ruslarla temasa girmekten kur
tulamadı. Müdafaa halinde kal
maları şartile Rusların üzerine 
yüklenebilecek yükü hafifletmek 
için İngiliz donanmasımn Alman 
filosundan bir kısmım Şimal d~ 
nizinde tutacağını temin etti. 

Sulh ve itilaf kelimeleri dilin
den düşmez ve hayalinden çık
maz iken Sir Henri Vilson başta 
olduğ·u halde İngiliz erkim har
biyesi mensubininin Rus zabitleri 
ile harpten, bahusus Almanya ile 
harpten bahsetmelerini menede
medi. Bu suretle altı fırkanın 
karaya nasıl ve nereden indirile
ceği en ufak teferrüatına kadar 
konuşuldu ve üç devlet ordu 
Ye deniz erkanı barbiyelerinin 
münasebet ve samimiyeti müte
madiyen arttı. 

Rusyanın Londra sefiri 914 
yazı iptidasında Petresburga şunu 
yazabiliyordu : 

"Harp halinde müşterek as· 
keri harekat için mevcut itiliftan 
daha kuvvetli teminat bulunabi
leceğini zannetmem. ,, 

Grey ile hükumeti için artık 
damgaları görmemek mümkün 
değildi. 

Yalnız 

« 
1914 ilkbahannda 

Avam kamarasında mevzubabs 
olduğu zaman İngiliz Hükumeti 
Rusya ile her türlü itilAh inkar 
etti ve kendisine şu suretle bir 
hattı rücat aradı : 

"Siyasi itilafnamelerin gizli 
tutulmasına mahal yoktur; bir 
harp vuku ihtimaline karşı berri, 
bahri, askeri tertibat ittihazı dn
ıün~lebilir; bunların ise mahrem 
tutulmalan lazım gelir. Bize 
ielince: bu kabil tertibatın aiyaal 
taabhüdat teşkil etmemesine 
nasbı dikkat edegelmişizdir." 

Bu cümle mahzı hakikat idi 
•• bu, bütün Avrupa akvamının 
müdafaasız olduklarına, biUOn 
nazırların korku içinde oldukla
rına ve Avruı:.anın anarşisi kartı· 

ıında topların arkasında saklanmak 
ısrannda bulunduklarına bir de
lil idi. 

Muhakkak olan şu idi ki, bu 
tüccar kavim, en iyi müşterisi
nin mahvolmasını istiyemez, ve 
hergün daha büyük mikyasta 
artmakta olan rekabete rağmen 
umumi vazıyet kadim bparta 

, ı 

O zaman Alman harp merkezi 
müdürlüğüne getirilen 

Ceneral Gröner 

ile Atinanın vaziyetini andırı
yordu. 

Filhakika fspartah Tebe : 
"- Atinanın tahribine asla 

g8z yumamayız, çünki Atinasız 
Yunanistan bir gözlü adama 
benz~r,, derdi. .. 

Alman tefevvükunun hayret 

verici bir surette artması, her 
sahada bilyümesi, zapb raptın 

kudreti, bahusus kılıcının şa'şaası, 
bütün gözleri kamaştırması Al
manya hakkında lngilterenin mu· 
habbetini azaltmak için birer se
beP.ti; fakat bu sebep hiçbir vakit 
te İngilizlerin Almanlara hücumu
nu istilzam etmedi ve edemedi, 
bu biran için bile düşünülmemiş· 
tir. Bununla beraber Grey hukuku 
düvelin yalan ve mürai telakki-
lerinden bilistifade " hududu te· 
cavüz,, veya kendi tarafı taarruza 
hazırlanıp dururken bir şeyden 
haberdar olmıyan mukabil tarafı 
kendine hiicum etmekle muahaze 
etmenin ne kolay yolları olduğu· 
nu bilmez değildi. 

• Kabine azasından Lloyd Gorge 
müteşair bir adamdı. Bir muallim 
çocuğu idi. Halkı tanırdı. Halk 
arasındaki şöhreti, belağatı azim 
ve iradesi çok tanmmıştı. O de
recede ki İşgal ettiği makam 
artık kendisine dar geliyordu. 
Sir Edvar Grey hukuk nazariya
bna istinat ettiği gibi o da ha
yatın namütenahi tecelliyattaki 
tecrübelerinden kuvvet buluyor
du. Grey ne mertebe mütevazı, 
sakin ve münzevi ise, Lloyd 
Gorge o derace avamfirip ve 
alkış esiri idi . 

( Arkaın vı" ) 

Geçen Haftaki Bilmece-· 
mizi Doğru Halledenler 

( DünkO nüshadan devam ) 

Birer Kitap Kazananlar. 
Gelenbevi Orta mektebi ikin-

ci sınıftan 618 Ali, lstanbul On 
beşinci mektep üçüncü sınıf tan 
216 Abdülhalim Kemal, Ankara 
Kız lisesinden 487 Aliye, Zoıı· 
guldak Orta mektebi ikinci sınıf· 
t an 246 Esat Cafer, Eyüp Orta 
mektebi 59 Sebati, Eyüp Orta 
mektebi 224 Nihat, Ankara Er
kek lisesi ikinci sınıftan 36 Ah
met Lfıtfi, Zonguldak Orta mek
tebi ikinci sınıftan 190 Necdet, 
f stanbul 36 incı mektep Feridun, 
Vefa Orta mektebi üçüncü sınıf
tan 241 Şemsettin, Ankara Erkek 
lisesi 47 Ziya, Anadoluhisar 34 
üncü mektep 25 Nibadettin, Ga
latasara Lisesi 1126 Hayrettin, 
fstanbul 13 Uncü mektep 403 
Muammer, Heybeliada 61 inci 
mektep ikinci sınıftan 10 Hüse· 
yio Bey ve Hanımlar. 

Birer AlbUm Kazananlar 
Nuruosmaniye Saadet Nail, 

Sıvas Askerlik Dairesi Reisi 
Reşat Bey kızı Ayten, Ankara 
Erkek lisesi 20 lsmail, Çankırı 
Gazipaşa mektebi 34 Fahr"ettin, 
Beyazıt beşinci mektep 333 Ah· 
met, Sivas Ziraat Bank Müdürü 
Faik Bey kızı Meliha, Ankara 
Erkek lisesi 550 Ruhi, Uzunköprü 
Telgraf Memuru Aziz B. kerimesi 
Nigar, İstanbul Gazi Osmanpaşa 
mektebi 236 Haluk, Salihli Eanaf 
ve Ehali Bankası Memurlarından 
Nadire, Kabataş Erkek lisesi 
608 Hasan Hayrettin, Ankara 

Erkek lisesi 144 Kazım, İzmir 
Tütün İnhisarı Levazım Müdürü 
Hüsnü Bey kerimesi Lütfiye, 
Urfa lisesinden t 68 Sadullah, 
İstanbul 34 üncü mektep 402 
Sedat Semih, Beyoğlu 12 inci 
mektep Muzaffer Ali Bey ve 
Hanımlar. 

Muhtıra Defteri Kazananlar 
Ankara Erkek lisesi 115 

Mustafa, Ankara Birinci Sulh 
Hukuk Hakimi Muammer Hanım 
kardeşi Yılmaz, Edirne Lala Şa
hinpaşa mektebi 173 ilhan, An
kara Erkek lisesinden 760 Reşat, 
İzmir Erkek MuaJlim Mektebi 
tatbikat sınıfından 12 Doğa11 Haş
met, Galata Senbenuva lisesinden 
264 Darun Hayati, Eyüp Orta 
mektebi A. Saim, Jstanhul 12 nci 
mektep 298 İbrahim, ZonguJdak 
Namık Kemal Mektebi 215 Pa
kize, Ankara Ticaret Mektebi 
145 Sacit, Uzunköprü Mimar 
Hayrettin mektebi 135 Nerkis, 
İstanbul 12 inci mektep 162 Fethi, 
Ankara Erkek lisasi 724 Kemal, 
Adana, Ortamektep 382 Hliseyin 
Şadi, Edirne İstiklAl llkmektebi 
68 Nesim Geron, lstanbul Gelen
bevi Ortamektebi 25 J Mustafa, 

(Arkaaı var) 

SON POSTA KULÜBÜ 
KUPON 

Şlmden ıonra Son Poıta KlübUne 
asa olabilmek için her hafta bu 1ayfada 
neıredeceğlmhr. kuponlardan d3rt tane 
toplayıp getirmek veya giindermek 
Jlumdır. Bu kuponları keaıp toplayınıa. 

Rüstem Efendi mlltarekeden
beri tekaüt maaşile geçiniyordu. 
Maaşını almasile bitmesi de bir 
oluyordu. Öteye beriye dağıttık· 
tan sonra harçlık para kalmazdL 

Karısı son derece muktesit, 
evının idaresini bilir, fuzulJ 
masraf yapmazdı. Borca girme
den geçinip gidiyordu. Filvaki, 
bankada bir kasaları vardı. 
f çinde birkaç p2rça mDcevher, 
bir de ikramiyeli Mısır piyangosu 
tahvili. 

Bütün ümitleri onda iclL 
Bir gün gazeteyi okurken, 

Rüstem Efendi karısım çağırdı: 

- Şük~an, gel. Galiba bu 
sefer piyangoyu biz kazandık. 
Hem de büyük ikramiyeyi! Hafı
zam beni aldatmaz, 988,762 nu
maralı tahvil bankadaki bizim 
tahvildir. 

Şükran Hanım, elinde tuttuğu 
pırasa demetini yere düşürdü, 
hayretle: 

- Ne söylüyorsun Rüstem? 
Y anılmıyasın l 

- Bilmem, amma bu numara 
bizim numara gibi. 

Karı koca, karşı karşıya otur
muşlar biribirinin yüzüne bakı
yorlardı. 

Şükran Hanım, kocasının 
böyle bir anda, sakin oturmasına 
hayret ediyordu. 

- Peki, burada oturmadan 
bir şey çıkmaz. Git bankaya da 
numarayı tetkik et. 

- Derhal, gideceğim. Ban· 
ka saat dokuzda açıhr, daha bir 
saat vaktim var. Eğer, piyango 

bize isabet ettise, bu köhne ev
den çıkarız, asansörlü, kaloriferli, 

Maçkada bir apartıman kiralarız. 
Değil mi karıcığım 1 

Şükran Hanım bu hulyaya 
inanmak istiyordu. Kötü evden 

çıkmak, yeni apartımana girmek, 

iyi eşya almak, bir hizmetçi kız 

tutmak hep rüyasmda gördüğü 

şeylerdi. · 
Rüstem Ef. giyindi, eski pal-

tosunu arkasma aldı, karısına ı 

- Ben gidiyorum, dedi. 
Şükran H. da: 

- Aman, çabuk gel. Ben 
burada meraktan öleceğim. 

- Eğer, piyangoyu kazandık
sa bir otomobile atlar, çabuk 
gelirim. Zaten senin için bir işa
ret olacak. Beni otomobilde gö
rürsen, anla ki, büyük ikrami
yeyi kazandık. Korkma, ne 

kadar eski eşya vardır, hep
sini kır. Yenisini alırız. 

Senin eski entarilerini, O.
tümden dökülen elbiselerimi, hep 
ocağa at, yak. Allah kerimi 

- Haydi, Rilıtem fit te ça
buk dön. 

Vakit geçmiyordu. Şükran 
Hamın evin işini bırakmış, pen-

cereden sokağa bakıyordu. Her 
otomobil geçerken pencereden 

asılıyor, otomobil kapının 
önünde mi duracak diye bakı
yordu. 

Aradan iki saat geçmiıtl, 
Şnkran Hanım ümidi kesti. 
Yaya gelecek galiba, yoksa 
ıimdiye kadar burada idi diye 
içi sıkılıyordu. 

O esnada sokağın başında 
bir otomobil göriindii. içinde bir 
adam, ellerini, kollarım sallıyordu. 
Şükran Hanım bakındı. Hiç ıüp

he yoktu, Rüstem, otomobille 
geliyordtL Milyoner olmUflardı. 

fıaretleri de piyangoyu kazan
dıklarına bir delildi. 

Sevincinden, gardrobun ayna· 
sını bir yumrukla kırmııb. Ne 
kadar tabak, çanak, çömlek 
varsa, hepsini bir defada, 

yere atb, param parça 
olmuştu. Entarilerini. kocasının 

elbiselerini, ocağa atmış, yanma· 
sını seyrediyordu. Deli gibi: 

- Zengin olduk, zengin ol
duk diye nekadar sesi varsa ba
ğınyordu. 

Fakat, Rüstem Efendi, daha 
yukarı çıkmamıştı. Ne oldu diye 
merak etti. Pecereden bakb, 
hail kocası otomobilde oturuyor 
çıkmıyordu. 

Kapıya indi, kocasına bağırdı: 

Ne duruyorsun, gel de an· 
lat. 

Aman karıcım. Hiçbir şey 
kırmadın inşallah! 

- Kırdım, döktüm. Ne ziya· 
nı var? Artık zengin olduk. 

Ne zengini? Bilsen f. 
Peki, bu otomobil de ne? 

Dur anlatayım. Numara 
bizim numara değildi. Banka
dan çıkarken, düştüm, paotolo· 
numun bütün arkasını yırttım, 

pantolom da çamur içinde, 
koluma aldım. Tabii böyle so
kağa çıkmak olmazdı, otomobi
le bindim. 

• 
lngiliz 
• 
işsizleri 

Londra, t 6 - Dün öğleden 
sonra Belediye önünde nüma
yişler yapan işsizler Hayt Parkta 
toplanmışlar, karanlıkta ve yağ
mur altında nutuklar söylemiş

lerdir. Sonra ba kafile bayrak 
çekerek caddelerde dolaşmaya 
başlamışlardır. Bu sırada bir 
otomobil bayrağa çarparak dü
şürmiiş ve bundan bir arbede 
çıkmıştır. Polis nümayişçileri da· 
ğıtmıştır. Bunlar, işsizlik tarzmi
nab mUnasebetile yaşayış tazla
rının tahkikine karar veren hü
kumeti protesto için bu nllmayifi 
yapı ışlardır. ------
Satılık 
Arazi 

Halifaks, J 6 - Temöv h6kü
meti, Labrador, yanmadasını Ka
nada hilkômetine ( 400 ) milyon 
dolara satmayı teklif etmiştir. 
Bıw Alman müesseseleri, ( 99 ) 
ıeue mftddetle bu araziye ayol 
para ile talip olmUflarsa da Ter
növ hUkumeti, hukuku bükOmra
nisini ancak Kanada lehine ter
kedebileceğini bildirmiştir. 

Dilsizler 
lstanbulda 

Cemiyetinde 
bulunan bOtiln 

sağır ve dilsizlerin hergüu 
öğleden ıonra cemiyete müracaat 
ederek kaydolunmalan bildiril· 
mektedir. 
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Şarkın Yeni Peygamberi 

GANDİ KİMDİR? 
Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 

Bir Zamanki Avrupa Yahudileri 
Gibi Cenubi Afrikanın Murdar 
insanları Da Biz Hintlilerdik! 

18 K!nunuevvel 931 Cuma 
lstanbul- (1200 metre, S kilovat) 

18 gramofon neşriyatı, 19,S alattar
lı:a 'au, 20 Aoadvlu ajansı haberleri, 
tasarruf haf tan münaaebetile kon
ferans, ıramofon, 21 alturka saz, 
22 orkestra. 

1

20 keman 8010, 20,S konf erana, 20,4S 
klavye. 

Belgrat - (429 metre 7.,S kilovat} 
ı 20 S okol konferaos1, 20, 15 kcnııer. 

Roma - ( 441 metre 75 kilont ) 
21 Valıert opereti. 

-50-
d .. Da•amız uğurunda gece gü~ 
uı çahşır, tenha zamanlarda 

•okakta dolaşır, herhangi bir 
1ardama ve mUlıafazayı kabulden 
lıntina ederdi. lğtipf günlerinde 
cenaaaüo bütiln rüesan hapisha
nede iken bütün hareketi yalnız 
bqına o idare etınişti. -

Üzerinde binlerce liralık it Ue 
muazzam bir muhabere dosyasın
d~n başka ( Hint!i düşüncesi) is
ırııle çıkarmakta olduğuoıuı haf
talık gazetenin idaresi vardı. Fa
kat o, yorulmak bilmezdi. 

Gohkale iş arkadaşlarımın lıe
nıen hepsini tanırdı. Birçokların• 
dan memnundu, fakat iç.!erinden 
birinciliği ( Miss Schlesin ) e ver
mişti : 

- Bo derece temiz ve bu 
derece çalışkan, bu derece ka
zanca lakayt bir kıza rastgelıne-
dim, diyordu. 

O sırada Madanjit ( Hintli dtı
'6ncesi) ismi altında haftalık bir 
mecmua çıkarmayı tasar:amıt ve 
fikrimi almak için beni görmiye 
gelmişti. Bu zat daha evvel ga· 
ııetecilik ile mqpl olmu,t.. F.ilc
ıini musip buldum. Gazete ı 904 
tarihinde neşredildi. Başmuharrir
liğine "Naıar" getirilmişti. 

fakat gazetenin idaresini 
filen ben deruhde ettim. Bu, 

( Nazar ) ın iktidarsızlığından 
ileri gelmiyordu, çünki Nazar 
Hindistanda bulunduğu müddet 
ı:arfında gazetecilik etmişti, fakat 

benim Cenubi Afrikada bulun· 
duğum müddet ıariı nda Hintli-

lere &t kar.ışık meseleler hak
lunda kalem yürütmek istemi-

yordu. Bende büyük bir fark ve 
temyiz basası bulunduğuna ka· 

llİdi. Bu itibarla başmakaleyi 
Yazmanın mes'uliyetini bana bı· 
rakıyordu. O vakittenberi radan 
•eneler geçti. Fakat şimdi ba-

flrnı çevirerek maziye baktığım 
taınan bu mecmuanın Cenubi 
Afrikada yaşıyan Hintlilere pek 
çok hizmetler ifa ettiğini gö
rüyonım. 

Hintli di\şiincesi do benim 
İdareD\de bulundtığu müddet 
ıariında bir kısım hayatımın 
tbakesi oldu. 

On ıene mnddet1e, yani 1914 
tarihine kadar, Hapishanede 
taec\aım ı.tirahat ettiji• n
lllanJan i8tiana edeneaiı, bu ıaec
...... tek l.ir nlslaa• yoktur ki 
heniaı bir makalemi ibtita et· 
llaeain. 

Ben btttiln bu makalelerimde, 
~eden, mODaDJa etmeden 
'feya mllballğaya d&prek. yahut 
ta halkın hoşuna gitmek mak
&adile tek bir kelime yaıdıtımı 
habrlamıyorum. Hakikat halde 
bu gazete benim içİD •nefsi 
tazyik ederek iradeye hAkim 
olmak aaulünüa " bir idmanı, 
dostlarım içia de benirıa fikirle
rimle hali temasta kalmanın bir 

...... .w.. 
Baa daha ilk •ünde anladım 

ki ıazeteciliğin yegane gayesi ı bot bir e• bulanış, kilidini 
hizmet etmektir. Matbuat büyük kırarak içine ıirmif, hastalan 
bir ku•vettir. Fakat coşkun bir buraya yatırmıf. 
lilAp nasıl &oGne çıkan ovayı O sırada ben Belediye Rei-
İ8tilA ederek mahıulll mahvederıe, ıının katibine bir mektup yaza-
kontrolıuz bir kalem de zarar rak gönderdikten ıonra bisik'.etle 
vrınekten baıka bir ıeye yara- Hintli mahallesine kof!DUŞtum. 
maz. Fakat konlr~l. ~ariçten Yohanneaburgta doktorluk eden 
yapılacak oluna tesırı hıç mev· Mıstr Nillian Godfrey 'fak'ayı 
cul olmamasından daha fenadır. öğrenmİf, kotup geldi· hem dok· 
Kontrol ancak gazeten~ dahilin· torluk, hem de has~ bakıcılık 
den yapılana fayda verır. elti, fakat yirmi üç basta bir 

Vak tile A vru:ada Y ahudifere kif i içi~. ~ahammnl • e.di!ebilece~ 
•Dokunulmaz adamlar" ismi yllk degaldı. Fakat bemm muhtelıf 
takılmışb, Bunlann oturdukları t~crübeJere istinat eden kat'ı 
semtlere de "Murdar Mahalle,, bır kanaatim vardı. 
denilirdi. O zamanlar Ce- Eğer kalplerimiz temiz olursa 
nubt Afrikanın dokunulmaz karşımıza çıkacak felaket, kendi· 
insan!an da bizdik. Cemaatimiz sine karşı koyacak insanlar ve 

Heilaberı - (276 metre, 75 kilo
nt ) 20,10 dikkat, buradan Bertin 
konufuyor, 20,40 senfoni. 

BrGno - ( 341 metre, 7S kffovat) 
19,05 Brüno memleket tlyatroeundaa 
naklen Eva opereti. 

Mühlalcer - ( 360 metre, 7S kilo
nt) 20,10 Manhayu11 tiyatrosundan 
nakle• fledermauı orke1tra11. 

Biikret - (394 metre, 16 kilovat) 

Viyana - '517 metre. 20 kilovat) 
20,40 miluofon romanı aktam 
haberleri, 21,lS konser. ' 

Peşt~ - ( SSO metre, n kilovat 1 
20,40 bar uat hafif mu<iki 22 10 

• • • 
1razete haberleri. dana havaları. 

Varşova- ( 1411 nıe tr ~, 158 kilo
•at) 29 musikili müaababe, 20,1~ 
1enfoni, 23 cazbant. 

BerUa - (1635 metre, 7S kilOY ... 
19,S i•çi dünyaaı, 20 Berin s6ylüyaw, 
20,S bir bikiye, 21,SO erg m111i !<iıL 

,. Dikkat: Dercetmekte old..pmua proa-ramlana Avrupay.- at 
olan kıımı vuatl Awupa aaatiae ı<>-• tanı.im ed imi ıUr. 

l.tanbul 1aatine tatbikı lçln Anapada saat ( 12) oldıaju 
uman lıtanbulda ( 1) e p lditi {arndilme id"r. 

İlk Asılan Kadının Son 
Demleri 

husuıl bir mahallede otururdu. çarelerle birlikte gelir. 
Belediye bu mahallelere bakmaz, O zaman yazıhanemde kAtipJik Baı tarafı 1 lnd sayfada b" 

Sahb
• ·zı·.. . t d·ı· d 'l ır vasiyeti olup olma"'·:..ı ı tema ıge naye e 1 ıp e 1 - eden dört tane Hintli vardı. Biri· ~ 

d
. ~ · d ald d B ma edildiö-ini bildirdim. Türk adil sorulduktan sonradır ki vaziyeti' 

me ıguıe e ırmaz 1• u - linin adı Halyandas, diğerinin ki a· 

h il 
· t · b. k " tarihinde idam edilen i:k kadın anlada. Bir otomobile bindiriJ--L 

a enın ne enııı ır so aga de Maneklel ic?i, öbürlerinin cn:.K vardı, ne de a:ı çok ışık veren olmak itibarile idamına tekaddüm ıiyaset meydanı olan T uzpazarı-
bir lambası. ismlerini timdi hatırlıyamıyorum. eden son dakikalan l!ıbit ettim: na getirildi. Katil f atma idam 

• Bunlardan ( Kalyandar) ı bana F b l sehp.asmı görünce şuurunu kay-,. atma, orta oy u, esmer tenli, 
Tam o ıırada kara veba ç•ktı, babasa tavsiye etmişti. Cenubi siyah gözlti, büyük ağızlı ve betti ve muvazenesiz hareketler 

fakat bereket venin Hintlilerin Afrikada bu derece (gayriendiş) topluca bir kadındı. Büzme pa- yapmaya baıladı. Kendisine "Şe-
oturduklart mahallede değil, fa- bir adama ender olark rastgeldim. çalı bir don nzerinde üç etek hadet,. getirmesi söylendiği za-
kat (Y obannesburg) a civar altan 80t6a gayesi cloatlanna mutlak tabir edilen entarisi ve kollann- man dili tutulmuştu. Hiçbir şey 
maden1crinin içinde patlak Yerdi. olarak yardım etmekti. Bereket daki tunÇtan bilezik ye boncuk- .Syliyemiyordu. 

Bu madenlerde ekseriyetle versin bu zat o sırada bekirdı. larile aüalü bir köylü 2üzeliydi. Hüküm tefhim edildiği zaman 
Zenc:ler çalafıyorlardı. Fakat iç- Kendisine mükemmel fakat teh• S d k.ka k d ceHAdın 'fe dig-er memurların on :ı ı ya a ar idam 
)erinde biraz da Hintli vardı, like ile dolu bir vazife tevdun·· de yardımile sehpaya rıkanldı. ~an· edileceğinden kendisinin haberi "' ~, 
ha talık bunlardan yirmi üç ta· tereddüt etmedi. yoktu. idam bükmünil infaza clalye iyi konmadığı için iki defa 
nesine sirayet dô. Bir aktam ( Maneklel ) ide cenubi Afri- h demldi ve nihayet hükiim infaz 
madenden Hintli mahallesine " memur eyet, sabahleyin saat edildi. 

kada bulmuştum, egv er yanıl mı- altıda hepishan ·ı · 
dandükleri %aman an91zın şidd~tli eye gı mış ve S b hl · b Ik .la evli degvildı" H IA Fatmayı oyandırm.•şb. a • eym a Fatmanın 
bir nöbete tutuldular. yorsam 0 0 

• u asa hizmetimde bulunan bu dört Gardiyan odasına davet edilen ~sıldığın~ duyunca akın akın ge-
0 gün Madanjit mecmuamıza lıp katil kadını seyrediyordu. 

abone tedarl
.k etmek üzere bu Hintliyi fedaya karar ve.-dim. F atmaya, bir emir üzerine Anka- B'lb 

K 
ı d ) 1 assa seyirciler ar asında ka-

bu mahalleye 
aitmış' ti. Hastalıgw ın Bunlardan ( a yan as ın fikrini raya gönderileceğini, hemen Jı.- d I l e· ın ar a mektep çocckları nazarı 

patlak verdiğini görünce gözle· almıya bile ıaıum yoktu. Fak at ıırlanmaııoı ı6ylemişti. dikkati celbediyordu. 
rinden yaş dökecek derecede diğerlerine yazdım. Bana derhal Fatmaya, polis dairesinde LÜTFİ 
mnı~~ro~~~~bk~ ~k~~.&bt o~çilleghd j====~=====~~=============~ 
le alelacele birkaç satar karalıya- bir cevap verdiler : ıs· • d 
rak bana gönderdi. Bu tezkere- "tstediğiniz dakikada koşanz. vıçre e 
sinde: Gideceğiniz yere gideriz,, dediler. M. Motta Cümhur Reisi 

.. Kara veba çıktı. Derhal Feci bir gece geçirdik. Ben f 
tedbir aldıktan sonra buraya daha evvel de birçok hastalara ntihap Edildi 

ı . · d' d bakmıttını, fakat içlerinde kara ge ınıı.,, ıyor u. Bern 17 - M. Motta İsviçre 
Madanjit bana bu mektubu vebaya tutulmuı olan yoktu. Reisi cümburluğuna intihap edil-

gönderdikten sonra nıahalle de (Mabadi yarın) miştir. Federal meclisi umuoıisi 

Edirne Treninde Bir Adam 
Kudurdu Ve Öldü 

C Battrafı t taci ayfal'la ) 

aırada, masa Userinde au dolu 
bardağı ı&ren bas~d~ korku 
alametleri batfisterrntftir· Ook-

t r
lar bunun üzerine basta· 

o ' ldu" d kuduı. bqlanpı o gunu 
,:rmlif, yanına Niy~ B. ~inde 
bir komiser mua•ın• venlerek 
lstanbula, Daülkelp tedaYihane-

ıine ae•kedilmiıtir·. . 
Hasta, trende ik~ ~enndcn 

kalkmak iatemiyor, ıhtiliç ve 

ku 
. ·nde demirlere sarılıyor, 

kor ıçı ku-
b kanapelerin altına so 
aşamd NihaJet Çerkeaköylne 

yor u. k .. lik eliDditi um•• apodan op -
1 ak vefat etBıif tir. Ceset 
ler saçar 

lıt•11bula getirilmiş '" trenden 
a1aad t1mülmiştlr. 

Mehmet Bey ha1tahğı emasın-
da da ~ çocuğu " kanm ile 
UZUıl milddet düşftp kalktığı için 
her ibtima!e karşı bunlar lstanbula 
tedavi edilmiye g&nderilmişterdirl 
Bu münasebetle kaydetmek la· 
sımdır ki böyle bir hastayı mu
hafazasız olarak halk arasında 
trene bindirip göndermek büyük 
bir tehlikeyi davet etmek de-
mektir. 

Yanında bulunan muavin de 
ayni tehlikeye marm bulunduğu 
için onun ınevcudiyeti de hususi 
bir emniyet telakki edilemez, na
zari dikk.U eelbederil. 

memleketin en yüksek heyeti 
olan Federal meclisinin yedi aza
sını dört sene için intihap etmiş
tir. Konfederasyon reislirrine M. 
Motta, ikinci reisliğe de M. Seult• 
tos intihap edilmittir. 

tbnissuuı Ve Şevket Ali 
Berat ( Hnusi ) - Hicaz la&

ldıaeti, Kudisteki kongreye mu
rahhaa g6ndermemiftir. Bunun 
.ebebi de Şevket Ali ile lbnissu
udun arat:nau açılauş olmuıcLr • 
lbniuuut Harbiye Nazın Gazzcli 
Cemalettin Paşayı buraya g6n
dermiştir. Cemalettin Paşa bura
da bulunan ealri hanedan prens
lerini tophyarak Hicaza gönder
miye karar Yermiştir. 

Avusturalyada Orman Yangım 
Sidney, t6 - Bir mftddetten

beri Avusturalyada bükllm süren 
tiddetli aıcakların tesirile Kobar 
ve Vilcaino araaındaki fundalıklar 
tutuşmuştur. Garp rüzgiri yüzün
den yangın 150 mil uzunluğunda 
bir cephe ile tiddetıe devam 
etmektedir. 

Çin de .. 
Talebe Her Tarafı Tahrip 

Ediyor 
Londra a7 - M1nçeater • 

gardiyau gazetesi Mareşal Çang 
Kay Çek ile iki nazırının istifa
ıından sonra Çinin vaziyetinin ne 
olacağı hakkında tefsiratta bu
lunmaktadır. Halihaz rda memle
ket Mançuride nüfuzunu icra 
etmekten feragate mecbur lnlla-
cak gibi görllnmekt4! olduğundan 
Nankin hükümeti Kanton bükü-
metinio ıic:ldetli bir mUbalefete 
k.,.. ko,mak mecburİ)'etİllde 
blacaktar. -.. ·--··-· -·-·---·---··------·-·-~·-.... 

1-otoira/ Talili Ka,,... 
. 

T.Wallnld lfranra•k iatir•,.._ 

......... 5 adet kwpoıt a. bir 

lkte tl-derillla. Feto}ralnu ..u&J• 

tabMllr we iade edll.aea. 

.. ., .... .. ,. ... ·aır 

Hanıl •uallerla 
.... 'hı 1 

f•toiral laUpr 
edecek ..ı1 

-
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Ensaeıam 
Lihv lk lerldlr 

~po .,~ ·~~n•••• 
Moreno AleranU 
htenbul Slrllc'I ~tal Haa ...., 

mrOk erk .. ıada -

Kadıköyde 
Kindergarten 

Yarınki cumartesi sababı 
açılıyor. Çocuklarmı yazdır
mak istiyenler saat dC'kuzdan 

itibaren müracaat 
etmelidirler. 

Satılık k~raathane 
Sultanahmelte ki Narin Zade 

kıra thc:nesi devren satı lıktır itti
salindf:ki lokantaya müracaat • 

K·ralık Dişçi ve doktor-
lara mahsus mu-

ayenehane Veznecilerde Mehmet 
Salim oğlu diikkAnından sual. 

SON POSTA 

İstanbul Belediyesi İlanları 

Keşif bedeli 1044 lira 78 kuruş olan Edirnekapı haricinde 
Şehitlikteki abide etrafına konulacak Bordilr pazarlıkla yapb• 
rılacaktır. Pazarhk 19 - 12 - 93 l cumartesi günüdür. Pazarlığa 
girmek için 156 lira teminat lizımdır. Teminat naklen kabul 
edilmez. Ya Belediyeden irs"!iye alınarak bankaya yatırılap alına
cak makbuz veyahut hükümetçe muteber tanmmış bankalardan 
getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz 
veya mektubu ile yevmü mczkurca saat on beşe kadar Levazım 
Müdürliiğünc müracaat edilmelidir. 

i DlERSUCAI S .DIRAL Ltd ŞiRKETİ 
1 ~~~~~~~~~~ 

Tel. 21128 YEDfKULE İSTANBUL Tel. 21128 

YÜN PAMUK 
Boyar 

Büker 
Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır < l\ler~crize cdn > 

Grizet Yapar. 
İPEK ve YÜN 

F L O Ş iplikleri ---
Bogar 

Büker 

BEZLER/ PAA1UK 
BOYAR KASARLAR Ül'ÔLER GENiŞLETiR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanlan 

S A N T R A L T A M A NI L A R. 

Himayeyi SANTRAL dan 

Darülfünun Eczacı Ve Dişçi Mek
tepleri Müdüriyetinden: 

Mektebimiz Baş asistanlarından Diş" Tabibi Orhan Abdullah Bey 
tarafmdan 20-12-931 pazar günü saat 16 da Dnrülfüuun konferans 
salonunda "Stabiloccluseur,, hakkında projeksionlu bir konferans 
veri~cccktir. Herkes gelebilir (4473) 

Tasarruf Haftası Sizin İçin bir başlangıç Olsun 

Siz de Bir Kumbara Alınız! .. .... 
Öksürenlere: KATRAN HAK K 1 EKREM 

lstanbul 7 inci icra memurlu· 
ğundan: İbrahim Beyin müteveffa 
Sofiyn zimmetinde alacağı olan 
mebaliğin temini için hacız olu
nup paraya çevrilmesi ınukarrer 

Kad:köyünde Cafer Ağıı mahal
lesinde Duvar dibi sokağında 
eıki 12 yeni 51 numarala hane
nin dörtte üç hissesi tarihi il5n-
1dan itibaren on beş gün mnddet· 
le müzayedeye vazedilmiştir. 

Hududu : Takuhi, Mığırdıç 
kalfa ve Karabet Mihal ve saire 
haneleri ve Nesibiye sokağıyla 

mahduttur. .. 
Mesahası: 700 metre murab

baından 158 metre bina 20 metre 
bir katlı kagir matfak ve müte· 
hakisi bahçedir. 

Evsafı: Hanenin alt katlan 
kAgir, Ost katlan ahşaptır. Alt 
katta mermer taştan biri tahta 
diğeri malta döşemeli üç oda, 
çimento düşeli mutfalt:, bir hala, 
bir kilerimsi küçük ada. Birinci 
katm aynca merdiveni vard:r. 
Mermer 'merdivenleri camekanla 
örtülüdür. İşbu katta bir aalon, 
Uıerinde dört oda, bir kUçük 
sandık odası, bir hala mevcut 
olup ikinci l<at dahi birinci ka· 
tın aynidir. 

Üçüncü kat çah arasıdır. Bir 
ıof,. iizeriode kUçDk iki oda Ye 

iki dolap vardır. Bahçe tarafm
dan iki kat, sokak tarafından 
bir kntın pencereleri demir par· 
maklık, Ust l atları pancurludur. 
Dışı ve içi yağla boyalıdır. Ter
kos suyu ve elektrik tesisatı var
dır. 

Alt kattaki mermer taşlıkta 
sarmç ve bahçede tulumba ve 
üzeri larasalı 35 arşın terbiinde 
yukarıda yazıh 20 metrelik bir 
katlı mutfak, bir havuz ve on 
ağaç vardır. Binanın haricinde 
kısmen malta taşlık ve ahşap beş 
hala vardır . 

Bahçenin etrafı üç tarafı du-
var, bir tarafı tahta perdelidir. 
Binayı sekizinci kız mektebi bila 
kunhıtat işgal etmektedir. 

İhalei evveliye de mezkür his· 
seye iki bin liraya talip zuhur 
etmesi hasebile faılasrna ve işti
raya talip olanların yüzde beş 

zam etmeleri ve ihalei katiyesi 
2- 1 -932 tarihinde saat on altıda 
dairede icra olunacaktır. Talip 
olanlar tamamının kıymeti mu• 
hammenesi olan 10768 liram:ı 
yüzde on nispetinde pek akçesi 
vermeJeri lazımdır. 

Daha ziyade malumat almak 
istiyenlere bu işe ait 927 /5388 
numarala dosye ime ve daha 
fazla malümat verileceği ilan 
olunur. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postası 

SAKARYA 
Vapuru ~~·v~· P A Z A R 
al<şanı saat 17 de Sir· 
keci rıhtımmdan hareket· 
le(Zonguldak, lnebolu, Ayan· 
cık, Samsun , Ordu, Gi· 
resun , Trabzon , ve 
Rize ) ye azimet ve av• 
dette ayni iskelelerle Gö-
rele, ve Ünye ) ye uğ-
rıyarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altında 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22134 

Yeni Neşriyat: 

Holivut 
HoJivutun on dördUncil nüs-

hası mükellef surette intişar 
etmiştir. 

Çocuk hııatnlılılan mütehu1111 

ar. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyoğlu Mektep •okak 

Telc!on 8. O. 2496 

Hanımefendinin 

No. 17167 
Yabandan geldim yabandaTı 

COLUMBİA Plaklarında çıkmıştır. 

SÖFÖB imTiHADI 
ŞOFOR REHBERİ 
Otomobilim bozuldu 

ne yapmalı? 

Kitapları çıktı 
Tevzi merkezleri : 

Taksim, Cumhuriyet meydanı 
FıKRI TEVFiK OTOMOBiL 

MEKTEBi Kayit mahalli 
ve 

lstanbul, Babıali HUsnUtabiat 
matbaası 

Muhtıralı 

Hayat Takvimi ÇIKTI 
Vapur, tren, seyahat, vilayetler, kazalar ve memleketimizle, 

milletler ve devletler hakkında bütün tafsilAh, ziraat, ticaret bıf· 
zıssıhha, bahçevanlık, çiçekçilik, avcılık, balıkçılık, tavukculuk, 

spor gibi faydalı malumatı, mükemmel bir takvimi, büyük muhtıra 
defterini, renkli haritayı, havi emsalsiz ( HAYAT T AKVlMl ) 
çıktı. Fiab 25 bez ciltlisi 35 kuruştur. Merke~i: Türk Neşriyat Yurdu. 

Alat ve edevat ve kitap münakasası 
Tahlilatı Ticariye Laboratuarı Muba
yaat Komisyonundan: 

Laboratuaran ihtiyacı olan muhtelif cins al!t ve edevat ile Al
manca ve Fransızca fenni kitaplar pazarlıkla mubayaa olunacaktır. 24 
kAnunuevvel 931 perıembe günll saat 14te Fandıkhda Yliksek Mek
tepler Muhasebecilik Dairesinde ihalesi icra kılınacakbr. Talip olan
ların şartnameyi görmek için Sultanahmette Ali Ticaret Mektebinde 
Laboratuara müracaatleri ve yevmi ihalede de teminat akçesile 
birlikte Muhasiplik dairesine gelmeleri ilan olunur. 

PETROL 
-NIZAt.t-

S A Ç D Ö K Ü L M E S l ve 

KEPEKLERİN en müessir ilacıdır. 
Saçları uzatır. Kuvvetlendirir. 

Ecı:ane ye parfümeti majualarında erayınu:. 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
lıtanbulda Çakmakçılar, aandalyacılarda KuıHlyn fabrlkaaa yOı.lle ıilt• 

12, yüılte yorgan 15, yaj'lıboya yaatak S liraya, kuıtüyünüıı kiloıu 100 kil .. 
ruttan başlar. Kuttüyü kumaşlaran her rengi vardır. Ucuı satılır. TeL 2.3021 

TAYYARE YILBAŞI PİYANGOSU 
BÜYÜK İKRAMİYE 

1.000.000 Liradır. 
Keşide Yılbaşı gecesi yapılacakhr. 

Biletler Azalmaktadır. 
ACELE EDINiZ! 


