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- tarken Karaya Oturdu 
erı·nıı·k Bı·raz Fazla Olsa Nev'i Cinsine 1 ımir 23 (Husıul) - Yunan 

Munhasır Bir Venedik Hasıl Olur bandıralı Aria Tapuna Yenikal• 
Boğazından çıkvku amuml harp-

Suların Jıiieumana ulrı.qan bir kırtaslgr;cl dükkdnı 
Zon Jd k ( Huıual ) - Bir •ene eYVelkl büyük ye tahripkar ka11rgayı 

Lltırlat~~ :on fırtınalardan ıonra, şiddetli ve sDrekll yağmurlar baıladı. 
2ıasen birkaç ay evvelki •eylip, ıehlrin içinden geçen der• rıhtımını yık· 
tl'ıış şehrin hemen bfitün su mecralarını bozmuştur. Şimdi en ufak yaj'mur• 
ltr 

1
bUe cadde ve aokakları dere haline getiriyor. 
Doğruliunu söylemek Jôzımgelirse tikayete hak bırakmıyacak kedar 

~alışan Belediye, bu rıhtımın ( Betonaj I ameUyeaini t~mamlatn;nıtı. Fak!'t 
ıQ1 basbrdığı için inşaata devam olunamadı. GlSnderdığlm reınm, sellenn 
hücumuna uğrıyan bir kırtasiyeci dükkanını gösteriyor. Burada, au 20 san• 
tlınetıeyl bulmaktadır. Derinlik biraı fazlalaşsa, Zonırul$fak nev'i cinıine 
lrıunhaıır bir Venedik olactık. AHMET 
~~~~~~=====-=======~~====::=c:::::s:ı====:=~== 

Erkenden Bir 
üsa emesi Oldu 

Bu snbnh erkenden Çemberlftnşta 
llıüthf9 bir otobüs müsndemesi olmuf, 
fııknt bir hüsnü tesadüf eseri olarak 
bir facia ile neticelcnmemi~tir. Hadi· 

-e ~udur ı 
Balurköy• Sirkeci hattında ltliycn 

(3614) numara?ı otob011 Çemberlitaş· 
le.ki mahaUeblcinin önünden geçerken 

ğine çarpmıf, otobüsOn içinde bulu· 
nan yolculardan ıeyyar tathcı Ali· 
nin başı yarılmıf vo otobilı te haaara 
oğramıştır. 

Bu ıırada bir poliı memuru fO• 
flSrfi yakalamak istemif, fakat ıofBr 
birdenbire ortadan kaybolmuıtur. 
Tahkikat neticesinde 9ofarOn kar
neıl olmadıtı ve aarhot oldup 
anlatılmıştır. ~sizlik neticesi tramvay dire· 

Yılbaşı iyangosu J?.eh.: 
şetli Bir Rağbet Gordu 
lleş Liralık Bileti;.=; Altı, Yedi Liraya 

Kadar Elden Satılmaktadır 

D 
• . . l t h .. mden bir sahne 

ün bayı ıııslerıne gapı an a acu d bü lik 
Tayyare Cemiyetinin Yılbaşı rağbet gördO. O ere~~ d byerl 

llıU b • . . ~ . . b' v b t k"ı Uç dört gun en nase etıle tertip ettıgı pıyan· ır rag e • ' 
to büyük, amma pek büyük bir ( Devamı 11 incl sayfada ) 

te batırılan remi ankuına çar
parak delin mittir. 

Kazayı mlltealap geminin içine 
ıular hücum etmiye bqlamıı ve 
gemi yanSJna kadar ıu ile dol
muıtur. Vapurda batmak tehlikesi 
başgösterdiğinden tayfa istim· 
dada baılamışbr. Bir hllsnll te· 
ıadüf eseri olarak remi karaya 
oturduğundan batmak tehlikesin· 
den kurtulmuştur. 

Ticareti Bahriye MDdllrlUğil 
tahkikat yapmaktadır. 

Bir Hanım 
Memur 
Malılc.emede 

AD NAH 

Türk adliyesinde, ilk defa 
olarak bir Tütlc Hanıma vazif• 
ye memuriyetinin Hasından do
ğan bir auç mUnasebetile mah
kemeye veriJmiştir. Bu Hamm 
bir zabıt katibidir. ismi de Fah
rünnisadır. Üçlincü ceza mahke· 
mesinde ıorguıu baılamıştır. 

F ahriinnisa Hanım, arkadaşı· 
nın gaybubeti e1nasmda onun 
vazifesini de Uzeriue almışbr. Bu 
suretle işi çoğalmıı ve bir dal· 
gınlık neticesi olarak imzası al· 
tında aldığı bir ceza illmını zayi 
etmiştir. 

F ahrUnnisa Hanım, şimdiye 
kadar binlerce vesikayı muhafa
za ettiğini, hiçbir hataya düş
mediğini söylemiı, esasen fa2la 
bir vazifeyi üzerine almaktan 
doğan bu neticenin mahkemece 
affedilmesini istemiştir. 

Kar Ve Fırtına 
Hava Vaziyeti Hakkında 
Fena Haberler Veriliyor 

iki gündenberi kar yağıyor. 
DUn akşama doğru biraz ısınır 
gibi olan hava, gece yarısı yine 
değişti ve kar yağmıya başladı. 
Şimdi şehirde her taraf bembe· 
yazdır. Rasathane karakışın 
şimdiki halde devamlı olacağı 
tahminind~dir. 

Diğer taraf tan Y eşilköy ra• 
sat merkezi Karadenizde mlit· 
bit bir fırbna wku bulacağım 
haber vermektedir. Bu tehlike 
haberi limaııa da bildirilmiş ve 
tetbir alınmıştır. Vapurlar Kara· 
denize çıkamamışlar, yoldakilere 
de limanlara iltica etmeleri 
bildirilmiştir. 

Diğer bir habere ğ3re Karadenl ıde 
ıefer yapan HOdaverdl lımlndekl 
ınotar, dalgaların teılrUe Şile anle
rlnde batmııtır. Ferhat kaptamn 
ldareılndek:l bu motörde on kiti 
vardı. Bunların akıbetlerinden bir 
habtr alınamamıttar. 

-·----
Bütün Türklük, Bu Facia Kurbanı 

Duyuyor için Kalben Hüzün 

Aubll8g mekt•bl 

Şelıit Kabil8g 
Bundan tam bir ıene evvel, 

Menemenin karanlık mağarala
nndan dışarı fırlayan gözleri 
d6nmllş bir avuç derviı bozun· 

r tusu, İnlaflbı yıkmak hlllya Yt 

J sevdasına düıtUler. lnkılibın 
müdafii, ve Türk gençliğinin ve 
yat•nperverlik fedaklrlığınm tim
ali olan genç bir muallimi, hiç
bir zihniyetin kabul edemiyeceğl 
hunharlıkla boğazladılar. 

Bu DerYİf Vahdeti bozuntula
n, kendi iddialanna göre minta-
rafilllb llzerlerine millet ve 

memleketi ıılah vazifesini aJ. 
mışlardı. Bu harekete başlama 
karan Terdikten, tasavvurlarım 
fiil haline koydukları güne ka· 
dar, saklandıkları k8şe b"'cakta 
esrar çekerek vakit geçirmişler
di. içleri dışları mel'anet dolu 
idi. Din perdesi alhnda etrafla· 
rına cehil ve tassup, saçıyorlardı. 

İnkılabı mndaf aa eden genç 
KubilAyı klSr bir destere ile kes· 

tiler ve kamm içtiler. Bu hareket
( Devamı 8 inci aayfada ) 

1 Zamane Orucu ---------------------

- Oh... Ramazan bitti, şimdi bayrama giriyoruz. 

- Ne ramazanı, ne bayramı canım ? 
- lkbsadi ramazan, yani tasarruf haftası... Bayram da yılbaıı l 
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r Halkın Sesi] 

İkramiyeler Peşin 
Olarak Verilmeli 

Kaçakçılık milcadeluile ıu4gul 
olunduğu şu ıuada muhblrlerin 
ikramiyeleri mevzubaha edil· 
mektcdir. Halk. ikramiyelerin 
pe1in ofarak verilmesini hazine 
menfaatine dalaa muvafık bulu· 
yor ve tunlan ı5ylüy"r : 

Kutsi B. - KurtulUf tr•m\•ay tenkkuf 
aab.aW 115 -

- Kaçakçılık demek [hazine
nin parasına, deVletin bütçesine 
el uzatmak demektir. Bu, hudut
larda gümrük kaçakçılığı teklinde 
yapıldığı gibi veıF, emlak Ye 
aran saklamak suretile de olur. 
Bunların arasmda hiçbir fark 
yoktur. Şimdiye kadar muhbir
lere verilen ikramiye kaçakçıc'aıı 
ceza tahsilinden sonraya talik 
ediliyor ve batan muhbirler 
ikramiyelerini alamı) orlar, bu 
müşkülat karşısında da ihbardan 
vazgeçiyorlardı. Bence yeni yapı
lacak bir kanuılla bu ikramiye, 
eşya yakalanir yakalanmaz veril
melidir. Bunda hazinenin büyük 
menfaati vardır. 

• ~ Etem Bey • B•JHıt Eala Be7 müallui-

Kaçakçılık bütç.emizi tehdit 
eden bir felakettir. Bununla mü· 
cadele edebilmek için muhbirlcci 
tatmin edici ikramiye meselesi 
en önde gelir. Hatta muhbirler 
bir ihbar yaphklan zaman de
recesine göre bir kefalet .-e te
minat mukabilinde kendilerine 
avans olarak bir miktar ikrami· 
ye •erilmelidU. 

* Ekrem Bey - Eıkt :ıabıtal bcledlye me-
murla nadan Şehaadeb•f• Emin Nureddin 
mahalleıi 7 • 

Eskiden belediyede bir usul 
vardı. Nokıan ve kaçak Ekmek 
yakalıyan memurlara bunların 
yan fiati ikramiyo v~ıilirdi. Bu
nun iç.in memurlar can ve başl!;ı 
ve büyük bir şevkle vazife yapı 
yorlardı. Ekmekçiler de noksan 
ekmek çıkaramazlardı. Şimdi bu 
usul kaldınldı. Memurlann takıp
leri gevşedi. Bence kaçak ihbar 
edenlere ikramiyelerinden ba~ka 
tutulan mallarm bedelleri de ve
rilmelidir. 

Avni Bey • Slrkecl Voknı Hta 15· 

- Defterdarlığa gizli emllk 
ihbar eden birçok kimseler ikra
miye meselesinden dolayı ihbar
larım takip etme~lerdir. Def
terdarlık, kanunda ikramiye ve
rilmesi için bir madde olmad:ğın
dan muhbirlere derhal ikramiye 
viremiyor, bunu Maliye Vekale
tinden soruyordu. Müspet cevap 
ta alınamıyordu. Halbuki bu ha
zine meselesidir. Kaz gelen yer
den tavuk esirgenmemelidir , 
eğer ikramiye derhal verilirse 
muhbirler teşvik görürler ve 
devletin menfaatleri kontrol için 
bedava memurluk yaparlar. Yeni 
kanunda bu ikramiye meslesi 
halledilmelidir. 

MÜBADElf 
Komisyonda 

• 
Yapılacak iş 
Çok Fazla 

DünkU Ankara telgrafları, büt
çe encümeninin Muhtelit Müba
dele Komisyonu için yeniden 95 
bin lira tahsisat verilmesini ka· 
bul ettiğini ve mübadele işleri
nin bu maliye senesi nihayetine 
kadar bitirilmesi baklandaki te• 
mennisini bildiriyordu. 

Tasarruf senesi esnasında bu 
tahsisatın verilmemesi etrafında 
Mecliste kuvvetli bir cereyan bu
lunduğu da söylenmektedir. 

Ankarada bulunan Muhtelit 
Mübadele Komisyonu Türk Heyeti 
Reisi Şevki Bey, mübadele işle
rinin marta kadar bitirileceğini 

evvelce söylemişti. Tetkil<atımıza 
göre işler henüz bitmemiştir. 

Bitaraflara havale edilen 
meselelerin halli, mübadele işle
rine ait kanunun 25 inci madde· 
sinin tatbikı, mübadillere emJak-
erinc mukabil dağıhlacak 150 

bin İngiliz lirası meselesi, Yunan· 
Wara ve gayrimübadillere iade 
edilecek emlak meselelerinin 
mart nihayetine kadar bitmesi 
lazım gelmekle beraber biraz da 
fÜpbeii görülmektedir. 

Kenan Bey Rahatsız 
Müddeiumumi Kenan Bey 

rahatsızlanmıştır. iki gündcnberi 
makamına gelememektedir. 

Fikret İ~in 
Galatasaray Talebesi Bir 

ihtifal Tertip Etti 
Galatasaray Lisesi Talebe 

Akademisi tarafından Şair Tev-
fık Fikret merhumun hatırasını 
taı.iı: için bir ihtifal tertip 
edilmiştir. ihtifal yarın öğle
den sonra mektebin merasim 
salonunda yapılacaktır. Haı:ırlanan 
program göre Halit Ziya, lsmail 
Müştak Beyler Fıkrete ait birkaç 
hatıra nakledecekler, Cenaap 
Şahabettin Beyin Fikret ıçm 
yazdığı bir şiir okunacakllr. 
Bunlardan sonra talebeden 
bazıları Fikretin muhtelif şiir!erini 
inşat edece\clerdir. 

Adit 8. Ankarada 
Borsa Komiseri ve Maliye 

tcitiş heyeti reisi Adil B. dün 
akşam trenile Ankaraya gitmiştir. 

SON POSTA 

1 Dün Yirmi Tene-
1 ke Kaçak İspirto 

Yakalandı 
fstanbu! Gümrük f daresi 

kaçakçılıkla mücadele faaliyetini 
arttırmıştır. İki gün evvel ( 52 ) 
teneke ispirto yakalanmıştı. Ha· 
ber aldığımıza göre dün de 
Kılbumu civannda ( 20 ) teneke 
kaçak ispirto müsadere edilmiş· 
tir. Tahkikatımıza göre, son 
hadise· şu sekilde olmuştur: 

RüSTimat Muhafaza idaresi 
(22) numaralı bir motörle KJl
burnu dvanna kaçak ispirto 
çıkanlacağmı haber almış ve 
derhal harekete geçmiştir. Jan
darmalarla Mubafua memurları 
o civara gidip tertibat almışlar-
d•r. Kaçakçılar memurlann gel
diğini görmemişler ve ispirto 
teaekclerini motörden karaya 
çıkarmıya başlamışlardır. Tam bu 
sırada takip müfrezesi harekete 
gelmiş ve ispirtolar yakalan-
mışbr. 

1stanbul Rilsumat Başmüdürü 
Seyfi Bey kaçakçılık mücadelesi 
hakkmda bir muharririmizc 
demiştir ki: 

\1 · -" Kaçakçılıkla şiddctii şekilde 
müc:ıdele ediyoruz. Kaçak eşya 
gemilerini ve vrsıtalarım tesbit 
ettik. Bu mmtakatan faz,a me· 
murla takviye ediyoruz. Kaçak
çılar yakın zamanda yorgun 
düşeceklerdir.,, -----
Jandarmamızın Muvaffakıyeti 

İki gün evvel lrva tarafla
nnda rüsumat memurları tara
fından (52) teneke kaçalc ispirto 
yakalandığlDl haber verdik. Öğ
rendiğimize göre hadise Çiftalan 
mevkiinde cereyan etmiş ve ispir· 
tolar o mmtakadaki jandarma
larırnt%ın takibi neticesinde elde 
edilmiştir. -

Av Derileri 
Bir Sansar Derisi Otuz 

Liraya Satılıyor 
Dün lstanbula ( 69 ) vagon 

buğday gelmiştir. Buğdaylar iki 
giin zarf mda on beş para art· 
mı,şbr. Polatlı malı ekstra buğday 
borsada beş kuruş oo paraya 
satıJmıştır. 

Yapağı, tiftik, fındık piyasnsı 
clurguncadır. Piyasada av derileri 
üzerine oldukça hararetli mua
mele başlamışt r. Dün borsada 
Rumeli tilkilerinin çifti ( 750 ) 
Eskişehrininki ( 80 ~ kuruşla açıl· 
~ıştır. Eskişehir sansarı ( 35 ) 
liraya satısmıştır. 

TOTON iŞLERi . 
Ankara 
• 
lçtimaında Nasıl 
Tedbir Alınacak? 

Dün haber verdik; tütüncüler 
ayın yirmi sekizinde Ankarada 
bir içtima yapacaklar. lktısat Ve
kaletinin kararile yapılacak olan 
bu içtimada konuşulacak mese
leler ve alınacak tedbirler hak
kında şunJan öğrendik: 

Vekllet düşük olan tiltün 
fiatleri için ne gibi tedbirler 
alınmak lhım geldiğini, ~iittln 
ziraatını tahdit etmenin mu
nfık olup olmadığım, tiitiİll ta-
tacilerinden aoracakbr. 

Öğrendiğimize göre bmsat 
Vekileti bu içtimadan sonra. 

beynelmilel tütün vaziyeti Ye 

tütünlerimizin hariçte marm kal
dığı rekabet hakkında şehrimiz· 
deki ticaret ofisinden de etraflı 

malümat istiyecektir. 
Şimdiden hazırlanan bir ista

tistiğe göre bu seneki tütün U
tihsalatımız (45) milyon kilodur. 
On bir aylık ilıracatnnıı: ise (22) 
buçuk milyon lira kıymetindedir. 

Halbuki geçen sene ayni 
müddet zarfındaki ihracatımız 

39,802,952 lira [idi. Yine ge
çen sene ayni müddet içinde 
kilo itibarile ihracabmıı: (26) 
milyon kilo olduğu halde ba 
sene on beş milyon kilodur. Gö
rülüyor iri bu sene tütün fiatleri ' 
düşüktür. 

: 

Muallimler 
Maaşlanndan Kesilen Mik- ' 

tar iade Edilecek 
Barem kanununa nazaran yal

nı% muallimlik ve müderrislik bir 
memwiyetle kabili teliftir. Bu 
vaziyette bulunan memurlar mu
allimlik maaşlanmn üçte ikisini 
almaktadırlar. Resmi ve hususi 
milessescJerde çalışarak ücret 
alan bazı muallim ve müderrisle
rin maaşlannda da bu esasa gö
re tevkifat yapıldığından bu mu
allimler Şmayı Devlete müracaat 
etmişlerdi. Şurayı Devlet bu va• 
ziyetteki muallimlerin maaşlannm 
kesilemiyeceğini, kesilen miktarın 
iade edilmesi lazım oldupno 
karar altına almışhr. 

En Uzun Gece 
Bu gece 9J 1 senesiniu en 

uzun gecesini geçireceğiz. Yarm
dan itibaren de günler uzamaya 
başlıyacaktır. 

Günün 

Yeni 
lki Senelik Mecburi Hiı 

Ilga Edileli 
Ankara 22 - 932 den itib• 

ren bp fakültesinden çıka 
doktorlann mecburi biz.metle · 
l&j'ti Ye leyli tıp fakülte 
dandan yetişecekterin tibi 0 b 
caklan muamele hakkında 
1Ayiha Meclise geldi. 

Liyihaya göre 932 seneJ 
den itibaren doktor olacakla 
iki seneden ibaret mecburi h' 
metleri kaldınJmışbr. 

Leyli Tıp Yurduna biınıe 
mecburiyeyi taahhütle kabul e 
len talebe, mektebi ikmald 
sonra Sıhhiye Vekaletinin gös 
receği yerlerde 3 sene hiı . 
edeceklerdir. Hizmetten i01 
edmk:r Lq RDe doktod 
wdilecektir. 

Le,11 bp tahsı1ini terked 
'ftJ& hastalık sebebile melde 
aynlanlar bulunduktan müd 
ait aasra.f1amu vereceklerdir. 

Kahta Ve Çay 
ICUaft ft çay tacirleriDİD i 

liAr:lerine ba maddeleriD ithali 
ADbrada tqebbUıı tc bulundu 
mall•chır. Gelea. baberler. bir ın 
ned•lr pyınm ithaline mmaade 
lecetl Pldindedir. 

Eruf ıotekaiUerzne lktami 
En.f müteka:itlerine ikramiye 

ril-.i ip. bütçede (23) bia lir 
milnakale yapılacaktır. 

Bir Yunan Krovazörll Deniz 
Ce.eve. 22 - Yuaaa hükuıtı• 

heu.ôuaa &.tri Paente tezgilılat' 
da Japılaa (Spetaa) kroYUÖl'Ü 
rui.Je denize indirilmişt:r. 

FabrıkaCJlann istedikleri 
lıataobu.l b.brikacılarmın diiıı s 

Sanayi Birlifrindc bir ıiçtima yapa 
•on itJaalit !idesi etrafında go 
twderiai bildirdik. Haber verildi 
ılire bu içtimada yeni tahdit kar 
namesine merbut 1istelerde fabri 
lann mubta, olduğu iptidai ma 
lerin tamamen tatmin edılmediğ'İ 
bu yQzden birçok fabrikaların fa 
yetleTini tatil etmek mecburiyetin 
lcaldfldan ~öraşülmüştiir. Netice 
fabrikaların muhtaç olduğu iptid 
maddelerin tamamen temini iç 
Sanayi Birliti Umu mi Katibi Nas 
Nuri Beyin bükümctle temas etlJI 
üzere Ankaraya gönderilmesine 
rar Yerl1miştir. 

Bir Cesel Bulundu 
Dia Haliçte b"r ceset butunnt 

teflm edilememiştir. Uzun müd 
dea.bde kaldığı anlaşılmıfbr. Yent 
te tqhlr edilmekte ve bu ölüın 

fÜphe ohmmaktadır. 

liman $3fir~rıin 
Atman Sef:ri Her Nadolııi, 'fa 

didi Yeslibat Konferansı Atman 
'J"ltl iReialiği™' tayin edHmiştir. ~ 
Jwula Ceoevreye gidecektir. ._, 

• 
Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Bir ilan 

J : Komşu - Hasan Bey, dinle, ga· 
zetede sana birşey okuyacağım : ,, Mer· 
hum Kolağası f smail Beyin ve Enderunu 
Humayun ketebesinden HafıE lbrahiaı 
Efendinin torunu Evkaf Nukudu Vakfiye 
idaresi memurJarmdan İsmal Beyin ve. •. 

2 ~ Komsu - ,, ... Ve Devlet Demir
ycltarı sabık memurlarındaıı Rüstem Aii 
Beyin kcrjmcsi ,.c Adnna pamuk tücca
rından ve eşraftan Çangal zade Ahmet 
Tekin Beyin süt hemşiresi ve maruf 
tulıafıyecilerimizden SeyfUHah Beyin 
nveyi hemşiresi ve.,, 

3 : Komşu ... Ve .&bık ltiban 
Milli Bankası mulıasiplerindcn ~ F"utiin 
İnhis:ır İdaresi sabık memurlarından ve 
Gümrük muayene lusmı memurini mu
teberes1nden Hüseyin Tahsin Beyin ~z 
hcmşir.esi Keramet f smail Hanımefendi 
Hazretleri.:. 

.t:U-Bey-Neo? ~ 
de dt'ftnh bozuk olmadı:imı ispat flll 
etmiş 'l Komıu - Hayır. evlenmiş f 
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.A1ünderecatımızın çok
luğundan dercedileme"ziş
lir. 

-== = ·=== := =-===.,.---, 
Muamele Vergisi 

Son Karar F abrikacıları 
Memnun Bıraktı --Bir kısım fabrikaların 928, 

929, 930 senelerine ait muamele 
vergisi borçlarının Teşviki Sanayi 
kanununa göre verilecek prim-

' İer!e mahsup edilip edilmiyeceği 
hakkında bir tereddüt hisıl ol
muştu. Evvelki gün bUtçe encü
meninin bu borçların · verilecek 
primlerle mahsupları yapılabile
ceği hakkında hazırladığı liyi~.a 

\ ıınai müesse::;elcr tarafından bu
yük bir memnuniyetle kaaşılan-
mıştır. 

1 -·...-------
Vapur Şirkcf sri Bir:eşiyor M.u? 

,.. Bir habe::e ı;örc Türk \'apur r;ı.-:
ketleri birleş:ne < kararı \'ermişlerdır: 
Bu birleşme i'c teşkil ohı~acal~ yenı 
tirkete Scyris:cfoinin de g.rmesı ınuh
temeldir. lktısat Vekaletile de temas 
edilmit ve birleşme tavsiyesi abn-

fuıştır. 

... Bir Dolanciırıcılık iddiası 
Mahmut Saim, Halil oğlu 

Kemal ve Levi isminde üç kişi
nin Ticaret Odası namına bazı 
kimseleri dolaııd:rdıkları iddia 
edilmiş, takibata başlanmıştır. 

1 
Avukat Dayak Mı Yemiş? 
ŞüKrÜ isminde birisi Aksa

rayda oturan avukat Fuhri Beyle 
bir ev meselesinden kavga et
mistir. Neticede avukat Fahri 
Be;•in dayak yediği iddia olun-

mu:;:tur. 

Yalovaya Tayyare Postası 
Tıı)Yarcc· Vecihi Bey Yalo\•a ile 

1 t b ıl arnn 1d l tayyare - post~s!le 
nak:iyat yap.nak teşebbüsune flrış• 

miştir. 

Jandarmalara Silah Çel<miş 
Bartın civarındaki Kur~ca .Şile 
L. • d Deli Mehmet ısmınde 

naıoıyesın c . . . ,. 
bir asker kaçağı, kendısını tak.ıp 
eden jandarmalara si~ah çekmış, 
müsndeme neticesinde yaralan
mış ve bir ~ün sonra ölmüştür. 

Kara Ali 
Dün Vakit - Geçtiğinden 

Karar Verilemedi 
Gebze V\' ~;:havafüinde dört 

. . a"nu:ıu olan ve 
k '· ı hadi ses mm m .. · .. a,ı d .. d"nun 
Müddeiumumi tarafından .. ~r u 

lda nıı talep edilen sekiz kışılık KCara 
,.. Ağır eza 

Ali çetesinin müdnfansı aun 
Mahkemesinde yapılmıştır. 

Kara Alinin vekili üç saat devam 
· · t k ve mu

edcn mlldafaasında; utın a 
hakeme safahatının noks~nlığın~~:; 
alıit!crin cehren Kara Ah alcy . 

!eh:ıdete sevkcdildiğinden bahset~•· 
" Çok dilhunuz, yaralnrımızı teşrıh 

,. f ediyorum 1 " dc-
elmckten men 1 ne 1 k 

. R • 'ht rda bulunara 
mf'si üzerıne eıs ı a l d' 
sadet haricine çıkmamasını söy e . ı. 
İddia makamı ise, bütün cinayetle~~ 
fai i:lin ve müşevvikinin Kar~ ı 

ı · 'ddıasın
olduiunu söylemiş vo eı tt ı 
da ısrar etmiştir. bl 

Reiı son defa Kara Aliye r 
dircccti olup olmadığını _so~du, Kara 
Ali verdiği cevapta ıiyaıı bır kanaa~ 
ihtilafı de.lap.sile şahitlerin kendı 

•• · · öyledi ve aleyhinde şehadet ettıgını s 
k · t kle ıl,,·asi kendi şahsını yıkma ıs eme ~ 

l 
. . . ı . i h•def tuttuk-ta l s ı ;•elınt oev.rmey ~ • 

!arını anlattı. 
Karar 7 k:ınunusanl saat on bu· 

çuk ta tefhim edilecektir. • K 
Bir aralık müddei umumı a-

ra Ali çeteshiı; tevkifinden son
ra Gebze ve havalisinde asaJ ·~ut 
düz :!idiğini de ilave etmiştir. 

SON POSTA 
======= 

l - Her 
sardığı halde 
mazsan? 

tarafını yalancılar 
sen yalana alış-

't 

S4'S •?MM» 

li' 

ç kçı 

2 - Senden nefret ettikleri 
zaman sen kendini nefrete kap· 
brmazsan; 

r Vatan 

3 - Böyle olmakla beraber, 
kendini iyi bir adam gibi gös
termez ve hakim bir insan gibi 
konuşmazsan, karşındaki husu
met . duvarını yıkabı1irsin 

Kipling 

• 

fEfd ? 

• a idi 
Yeni Kanun Liyihası Son Şeklini 

Aldl .Ve Meclise Verildi 
Ankara, 23 (Hususi) - Kaçakçı

lık mücadelesi için hazırlanan yeni 
kanun lSyihası bugün Millet Meclisi
ne ver:!mektedir. Layihanın cumartesi 
gün~ müıtacel olarak müznkereıi çok 
muhtemeldir. Layiha dün gece Ve
killer Heyetinde tekrar tetkik olun-

mu~, bazı tadilattan sonra son ve 
kat'j şeklini almıştır. Hükumet, bu 
lıiyihadan \<uvvct alarak kaçakçılığı 
ıiıtemntik bir şiddet takibi suretile 

Gümrük Tarifesi 
Alhn Nispeti Hakkında 

Bir Teklif Yapıldı 
Ankara 22 - Bütçe Encü-' . 

meni Re i ·i Hasan F ehmı Bey 
Meclise şu esaslara havi hir kanun 
layiha.s vermiştir: . 

Gümrük tarifesine göre bır 
Türk altını (8 t 8) kuruştur. 

Her üç aylak vasati kambiyo 
f iatına göre yukarda gösterilen 
nispeti yüzde yirmi nispetinde 
çoğalır veya azalırsa Maliye 
Vekili tarafından bu tenezzül 
veya tcreff~ nisp~tinde tenzi!tb 
veya zammıyat ıcra ve tarı.e-
cleki resimler müteakıp liç ay 
zarfmdıı ona göre tenzil veya 
zamlarilc tatbik ve icra olunur. 

ihtil<ar Kanununda .. 
Ankara 23 (Hususi) - İktı-

t encümeni ihtihar mücadele sa . . 
kanununda bir tadil yapmış, ıbtı-
kar şikayetlerinin evvela be'.e· 
d'ye ve Ticaret odaları 
a~a)arından teşkil . o!u?acak bir 
komisyonda tetkıkını , sonra 
mahkemeye intikalini tcsbit et-

miştir. 

1 
tenkil etmek ve en kısa müddet 
zarfında ortadan kaldırmak kararın
dadır. Yeni layiha (46) maddeden 
ibarettir. Cez:: kanunile ceza muha· 
keme usulleri kanununun bazı mad
deleri değişmektedir. Bu suretle 
alakadar Adliye ve Gümrük memur-

larından ihmali görülenler de ağır 
cezalar göreceklerdir. Kaçakçılar üç 
ıeneye mahkum olncnklar, fakat 
yaptıkları iş memleket iktıaadiyatını 

Vatikanda 
Feci 
Bir L71hidam 

Cite de Vaticane, 23 (A.A.)
Vaticane kütüphanesinin Belve
tcre avlısına müteveccih kü
tükhane kısmının üç katının ta
vanları yıkılmıştır. On kadar in
sanın nnkaz altmda kaldıkları 
zannolunuyor. 

Cite de Vaticane, 23 (A.A.) -
Sixte Qint salonundaki 3 sütunun 
yıkılması kütüphanede meydana 
gelen kazayı mucip oimuştur. 

Kubbenin resimleri tamamen 
berbat bir hale gelmiştir. 15,000 
cilt kitap ankaz altında gömiilü 
kalmıştır. İmparator Üçüncü Na
poleonun oğlunun vaftiz merasi
mi yapılan kurnalar tamamen 
harap olmuştur. Kaza neticesin
de 4 ki~inin eksik olduklara gö
rülmüştür. -------
Hariciye Vekili 
Tahrana Gidiyor 

sarsacak şeldlde olursa ntan haini 
addedilecekler ve en ağır cezalara 
çarpılacaklardır. Kaçakçıları muha
keme edecek mahkemelerin Azaları 

ayrı ayrı kaza hakkmı haiz o,lacak
lar, verilecek karar Temyiz Üçüncü 
Ceza dairesind~ tetkik edilecektir. 
Yeni hanrlanan diğer bir laiyhaya 
göre de yakalanan kaçak eşyanın 
yüıde otuzu hükumete kalacak, ge
riye kalan kısım muhbirlere ve ya
kalıyanlara verilecektir. 

Bir Mülakat 
Fransız Sefiri Dahiliye 

Vekilini Ziyaret Etti 

Ankara 23 (Hususi) - Bura· 
da bulunan Fransız sefiri Kont 
Dö Şambrön dün Dahiliye Ve
k li Şükrü Kaya Bey tarafından 
kabul olunmuştur. 

Bir saat kadar süren bu mü· 
lakata ciddi bir ehemmiyet ve· 
rilmektedir. Sefir, bundan sonra 
Maarif Vekili Esnt Beyi de 2i· 
yaret etmiştir. 

Bekarlık Vergisi 
Ankara, 2:? (Hususi) - Sü

leyman Sırrı Beyin Bekarlak Ver
gısı hakkındaki teklifi Maliye 
Encümeninde tetkik edilmiş, fa
kat daha evvel Dahiliye Encü· 
meninde tetkiki lazım görülerek 
oraya havale edilmiştir. 

lngilterede işsizlik 
Londra, 23 ( A. A. ) 14 

kanunuevvel tarihinde, Büyük 
Beritanyadaki işsizlerin adedi 
2,572,602 kişiye baliğ olmakta 
idi. 

Bir Belediye Reisi Mahkemede Ankara, 22 - Hariciyo Ve· 
Geçenlerde işte~ .el çektirilen kili Tevfik Rüştü B. Iranla ara· miyeti haiz olan bu seyahattan 

Bartın Belediye Reısı Kemal ve mızdaki muallak meseleleri hal için döndükten sonra Tahdidi tes-

Sorunuz, 
Sorabildiginiz 
Kadar 

Sayfa 3 

1==== P .. S. -
" Ankarada Cevdet Şakir ,, 

isminde bir kariim yaz.yor: 
"Geçen gün bir muallim 

arkadaşımla konuştum. Ken· 
disinden işittiğime göre bllgün 
orta mekteplerde eski harfleri 
hilen talebe kalmamış. Lise
lerde de pek azmış. Harf in
kılabı gopılalı dört seneye 
yaklaştı. Bu hesaba göre bir
kaç sene sonra yüksek mek
teplerimizde de eski har'f leri 
bilen talebe kalmıyacaklır. Bu 
netice iftihar edilecek şeydir • 
Fakat b;r de işin Jeci tarafı 
var: Mesfoki, il mi, edebi neş
rigatımız acınacak haldedir. 
Lisede bulunan kardeşim, dün 
gece, boş vakitlerinde okumak 
için kendisine iki eser tavsig• 
elnıemi isledi. Edemedim. 
Halbuki bütün neşri,,atı dik
katle takip eden edebiyat me
raklısı bir gencim. ilah ... ,, 

Mektup uzun. Her satırı hak- : 
lı. Cevdet Bey "gençlik okumu
yor ! ,, İsnadını da reddediyor, 
fakat ne okuyacaklarını soruyor. 

Birkaç sene sonra, yeni harf
lerle mektep kitaplara bilo 
tamam olmıyan gençliğin eline 
okumak için ne vereceğiz ? Bu 
yakm atinin karanlıklarına ba
karken gözlerim kararıyor. Yeni 
nesil, mesleğine ait eser bula
mıyacak; umumi kültürüne, fel· 
sefeye, cemiyetler ilmine, ta
rihe ait eser bulamayacak ; 
dünyanın okuduğu edebi ve klA
silc şaheserleri bulamıyacak; 
kendi memleketine ait eserleri 
bulamayacak. Hani Yunus Emre? 
Hani Karaca Oğlan? Hani bütün 
halk şairleri? Hani div<ın edebi
yatı? Hani Ziya Paşa? Hani Na
mık Kemal? Hani Tevfik Fikret, 
Halit Ziya, lsmail Safa, Cenap 
Şahabettin ilah, ilah, ilah ... 

Hatta yeni nesil, bugünün 
muharrirlerini bile ıyıce oku
yabilecek mi ? Birkaç sene 
içinde, harpten sonra çıkan yüz
lerce, binlerce eseri yeniden 
basmak kabil mi ? Yeni nesil, 
bilhassa yarım asırdanberi mü
temadiyen tercüme edilen bey
nelmilel eserlerden ne bulacak? 

Allı yeşilli kapaklara basılmıı 
bir " Şah İsmail " hikayesi, bir 
" Arsen Lüpen ,, romanı, yarı bu
çuk iki edebi eser, birkaç ter
cüme ve birkaç ta muhtasar ilim 
kitabı ile münevver bir gençlik 
ordusu hazırlıyabileceğimize ma
nıyor musunuz ? 

Slavya Geliyor 
- - -

Önümüzdeki cuma ve pazar 
günleri Galatasaray • Fener muh
telitile iki maç yapacak olan 
meşhur Slavya oyunculan yaran 
trenle şehrimize geleceklerdir. 

muhasebeci İsmail Hakkı Beyler yakında Tahrana gidecektir. Tev- lihat konferansına iştirak etmek 
hakkında muhakeme lüzumuna fik Rü ttı Bey, hususi bir ehem· üzere Cencvreye gidecektir. Te k"fha d T ft" 
karar verilmiştir. V 1 08 8 8 1~ 
;;~;;~:::;::;:::=:=:=:=:=::;;.;:=::;:::::;;::=::====~;;;;;;;;;;;;;~:;::::::;=:==:====~,\ Dün bir Müddeiumumi Mua-

• 1 ·srE . vinile tabibi adil Hikmet Bey tev-

İSTER / NA N 
1 

J R J NA N M A J kifbanenin aylık teftişini yapmışlar 
ve tmevkuflan ayrı ayn görerek 
bir şikAyetleri olup olmadıklarmi 
sormuşlardır. Ayni zamanda tev
kifhanenin hastanesi de tetkik 
edilmiş, noksan ilaç ve sargıların 
t~dariki için Müddeiumumiliğe 
bır rapor verilmiştir. 

Aero KIUp Açılıyor 

d okuduk: Çelik mamuUıtının C•G50) 6İ Amcrikada l'apılır 
Bir ecnebi gazete e OOnyada r•pılan kunduralı:rın l 1ı25) ı Amerlkııda J'•pılır. 

, , t altınların )"llı:dc etil altııı Amerlkadadır. DUnyada kullanılan demirin yar11ı Amcrikada:ı çıkar. 
"~Uny~~ac;::~c~uğdayın (oıt'l2) al Amcrlkadda c;ık~r·1 Amerikada maden istihsali dünya istihsali-
Dunya amukların (Oo60) fi Amerika a yet f r. •• b' . d'ld' 
Dünyada yetişen P ( •ıSO) l Amerlkada yclltlr. tının uçte ırıne muıı ı ır. 
Dünyada yet:ten :~~;';:1ayvanatın(oG25) ı Amcrlkııda yetı,ır. Hulasa dünyada mevcut mahsulat ve ma-
Dünynda yet ~en (%50) al Aırıcrlkada bulunur. 1~t JA k l d'" tt b" .• A 'k d 
Du

"nyada mevcut bakır .. ın A lk d b lunur \ mu " m e1a a or e n ı me.ra a a çıkar ve 
1 ('e60) ı mer a a u • A 'k d l 

Dünyada çıkan petr; un •• .. (%25) ini Amerika verir. merı a a yapı ır. 

\ Dünyada iatlhul edı en /sn TıE R I NA N. ıs TER I N~ N M AI Sivil layyarecilerimizin teşkil et
tikleri Aero klüp cuma rünü mera· 

L---------:----------------------------------------J ıimle kü~:ıt edilecektir. 

' 



[ Gençlik 

Çoçuğunuzu 
Düşünmiye 
Ahştınnız 

J 

Geçen ~1n bir dostumun 
evinde, evin çccuğu konUfluiu· 
mm mevm hakkında fikrini .ay-
lemelr: istedi. Babası derhal: 

- Sen sus, bliy6klcrin l&ztt
ne kan§ma, dedi. 

Ve çocuğun ıcnlerini aizına 
bktı. 

Bu vak'a, münferit Ye bu 
aileye munhasır değildir. Birçok 
aileler çccuklan üzerinde miiste
bidanc bir tazyık icra eder, onlara 
ıöı hoıkkı vermezler. Çocuk, 
1alan ve yaDhf olduğunu bildiği 
feY hakkmda, düşüne-esini ve bil
diğini söylemek hakkından mah
rum edilir. Fazla olarak o yalan 
ve yanlış noktai nazan kabule 
!-L-- l 
K1N1r o.unur. 

8a muamele çocukta haksız.. 
bğa uğradığı hissini uyandınr. 

O da kendisinde söz söyle
mek bakkmı bulur, bu hakkmı 
kullanmaktan mahrum edilince, 
isyan duyar. Bütün varlığı bun
dan müteessir olur. 

Neticede çocuk düşünmiye 

lüzum görmez. Mihaniki surette 
bare:Kete alışır. 

Halbuki insan denilen mab
lôkun mümeyyiz vasfı diişüne
hilmesidir. In!an hayalın içinde 
ancak düşünce ve muhakemenin 
Jtığı ile yürüyebilir. Aksi tak
dirde yolu karanlık olur. Gide
ceği yeri bulamaz. 

Bnnun için çocuğun muhake
mesini körletmek değil, idman 
ile, talim ile kuvvetlendirmek, 
onu düşünmeğe ahşhtmak ge-
rektir. 

Tahsilin, terbiyenin, oknma
nm en bilyftk gayesi, çocuğun 
climaiım inkişaf ettirmek, ona 
düşünme kabiliyeti vermektir. 
Mektepte olsun, evde olsun, ço
cuğun im ilrtiyacmı nazarı dik· 
kate almak flzımdır. Smıfta ve 
me ctcmatik bir makine gıöi 
lfliyen, konoşmıyan, düşiinmiyen, 
fikir söylemiyen çocuk, en kuY. 
mli tarafmr kaybetmiye mah
kümdur. 

Çocuğa herşeyi muhakeme 
ile kabul ettiriniz. Birşey tavsiye 
ettiğiniz zaman onnn sebebini 
ıayleyiniz ve fOcuğu ona ikna 
ediniz. 

Biz, yeni nedi, hareketlerinde 
düşüncclerilc hareket eder 
görmek istiyonız. Otomatik, mi
haniki insanlar, cemiyetin 5Ui 
mmırlandu-. 

Binaenaleyh evden ve mek
tepten istipdadı kaldırmak, evde 
ve mektepte demokrasi ilin et· 
mek lii7J:ndır. '1--

Ruslar Adanadan 
Portakal Alıyor 

Adana, 21 (A. A.) - Porta
kal maLayaa etmek here gelen 
So.,et ticaret ileyeti Dörtyolda 
bulunmaktadır. Heyet yakında 
mubayaata bqlıyacakbr. 

Adana, 21 (A. A.) - Anw.
rikah pamuk mtiteha111Sl Klark. 
Ege ve Adana mıntakumcla 
ynpt ğı tdkikata ait umumi ra
ı: cn .nu ikmnl etmiştir. Raporu 
birkaç gline kadar vekalete 
gönderecektir. 

H :& v alar Bahar Gibi 
AJana, 21 (A. A.) - Ada

nada dündenberi bahar havası 
var. Birçok kimseler paftolannı 
çıkanmya mecbur olmuşlardır. 

SON POSTA IChuaaeııel 2l 

• 
MEMLEKET HABERLERi Söz Aramızda 

----------------------------------------... B~de 
Antalya Sıtmadan Kurtuldu ~:10Mıdır? 
B .. ru· B t •· ki ki K tul 1 . Türk kadmımn din denecek u n a a ı ann uru ması çın t~~=k b~1:-:rı: ~:ı:::·:. 
B .. .. kV E 1 e· T bb .. G· . ·ıd· evllt yetiştirmekten ibaretti. On• uyu e sas 1 ır eşe use ırışı ı bugGnkü gibi bankala~a, tic~-

. retlaanelerde tesadüf edilemezdi. 
Antalya (Hu- . Bu te~kat Ba,aa olduğu gibi, düniln f-.kir 

... ..t) - VilAyet esnasında Düden .1_, ·-~- d .. 
-· Ak di aı gerıııuc e çocuga ana Y9 
dahilindeki ba· ve su va - bOyik ana bakardL Çocak ağlr 
taklıklarm Ye su lerinde gezilmif, yınca büyük annesinin dişleri 
b. • k" ti"I · · aonra burada va-ı n ın e rı mn arumda ezilmi.t lokum parçall 
kurululma11 için linin yanında bir bir tülbende sanlarak ağ.l?na 
yeni bir tcşeb· içtima yapılmıf• 80kalar, uykusu gelince sah:ncağa 
büse girifilmek br. 811 içtima· konarak beyni uyuşturucu sar-
tlzeredir. Bu su• da yeniden kuru- mnhlar, kulak zarım pat!abcl 

ti A t ı tulacak olan ha-re e n a yamız nimüler arasında gözleri yumulUJ', 
havalw satma- taldık1anıı proje- 80ğuk almasın diye alb aydan 
dan tamamen leri etrafında gö-
kurtolacak rilfWmtqtllr. Pro- evvel aokağa çıkar lmaz, brk glha 

Ye geçmeden banyo!anna ba'1anmas, 
ı:irai vaziyet iti- jeJerin esaslan h d d H 
barile de büyük tesbit edilmiftir. erki ağla ığı akikada vakit 
b k af f Yakında tama- va ·tsiz ağzma meme h1.ıfıı, irin İ.J ıraab k 
h 1 1 men hazırlanarak azıçı konuşmıya haşlayınca hop 

aDr anmı$ 0 
a- gider diye en fena kelimeler öğ-

cakhr. Bu biJ· tatbikata geçi· 
yük teşebbüsün lecektir. Mlitehas- retilirdi. Büyüdükçe terbiyesi~ 
tatbikat cihetle- aıs M. Tüber- ihtimam etmek hatıra bile ga-

rini tesbit etmek . 
üzere Nafıa Ve

kaleti Su İşleri 
Umum Müdürü 

M. Tüberger ve 
Muav:ni Deniz· 

mcz, kendi halinde yetişen otlar 
ger Kestel gö- gibi başıboş bırakılarak yetişti· 
lünde de tetkikat rilirdi. Artık çocuğun büyüyünce 
yapmıştır. Bu te- adam olup olmaması talie kal• 
şebblls Antalya DUf bir feydi. 
köylüsü için çok Bugün dahi çocuklannı aynen 
faydalı neticeler bu tarzda yetiştiren annelere 

liden buraya Yukarda: Antalgamn sa/zilden görünüıü vermek istida pek çok tesadüf edilir. Üstiinde 
tık bir elbise, başında m :>daya 
muvafık bir şapka bulunan, du
dağının allığı hiç eksik olmıyan 
annelerin üstü, başı yağ kokan, 
yiizO, gözü çapak ve kir içinde 
yfizen, geceleri salon köşelerinde 
klvnlarak uyuyan çocukları var
dır. Bugünün zengin ailelerbde 
i.e çocuk muhakkak mürebbi
yelerin elindedir. Annesi çocoğun 
terbiyesi, gıdası velbasil hiçbir 
teYi ile alAkadar değildir. Alman, 
F rum, Ermeni., Yahudi her nevi 
her cins mürebbiyeleri eve soka
rak yavusunun terbiymni tama· 
men onlara blJ'akır. 86jle anneler 
için çocuğa kendi lisanından evvel 
ecnebi lisanlarından birini bellct· 
mek. kendi an'aneJerioden önce 
yabancı an'aneleri benimsetmek 
te ayrıca bir süs olur. 

gclmiş~er, tetki- Aşağıda : Antalgada Tophane parkı 
kata başlamışlardır. M. Tüberger liktc şimdiye kadar kurutul-
Antalya havalisi Sıtma Mücadele muş ve bundan sonra kurutul-
Heyeti Reisi Doktor Seyfettin masr l~z. mgelen bataklıklar hak-

ve Antalya su işleri müdürü kında tctkikatta bulunmakta-
mühendis Halil Beylerle bir- dırlar. 

------
Aliiyede Denizlide 

- - Tasarruf Ve 
Halkı Sevindiren j • • 
Bir Karar Verildi Sıhhat lşlerı 

Aliiye (Hususi) - Geçen
lerde yazdığım bir mektupta bu 
havafideki orman fen memurla
rının azlığından dolayı keşiflerde 
milşkülit çekildiğini, bu yüzden 
ufak mikyasta ağaç kesimine 
müsaade edilmediğini ve köylünün 
çok sıkıntı içinde olduğunu bil
dirmiştim. İktısat VekAleti bu 
neşriyelı nazarı dikkate alarak 
hem köylü için, hem de ibracabn · 
artması noktasında faydalı bir 
karar vermiştir. 

Bu karara göre, bir sene 
müddetle bi11 metre mikabı ağaç, 
bin kantar kömür ve 4 bin kan· 
tar kadar odun için amenejmana 
lüzum yoktur. Orman mühendis
leri bulunmadığı ve zaruret te 
hisıl olduiu tekdirde mühendis 
muavinleri tarafından tanzim cd~ 
lecek plinlara göre ihale YC 

kat'iyat yapılabilecektir. Aliiye 
oldukça ihracat yapan bir liman 
olduğu için bu karardan sonra 
eski ıönük vaziyet nihayet bula· 
cakbr. M. A6ım 

iki Gazetecinin Beraati 
Konyada çıkan (Babalık) ıa

zetesi miidlirü Nazun Ye resmi 
(Konya) gazetesi müdilril Halit 
Beyler Matbut kanunun muhalif 
harekette bulunduklara iddiaailo 
mahkemeye verilmişler, fakat 
beraat kararı almışlardır. 

Torosspor Galip 
Adana (Hususi) - Torosspor 

klnbile Tarsus ldmanyurdu ara· 
sında yapılan bir futbol maçanda 
T oroı oyunculan 3 golle ıalip 
1reldiler. 

Denizli, (Hususi) - Kaaaba
mızcaiktısat ,.e tnnn1f baftaa 
mUnuebetile parlak tezabllnt 
yapıldı ve yerli mallarmdaa m&
rekkep bir de sergi açıldı. Sergi 
halkın biyiik rağbetile karşdath. 
Hafta etnumda muallimlerin Ye 
gençlerimizin gösterdikleri birlik 
hareket Ye faaliyeti takdiıin 
fevkindedir. 

• Denizlide sıhhi sahadaki 
faaliyet oldukça ilerlemiş bir 
vaziyettedir. Kasabanın en güzel 
bir yerinde mükemmel ve kalori
ferli bir memleket hastanesi var
du. Sıhhiye Müdürlüğü yeni çı
kan sebaya iltihabının önüne geç
mek için canla, başla çalışmak· 
tadır. Hastanenin mütehassıs 
hekimleri bastalann dertlerine 
dertlerine deva bulmak itibarile 
büyük pyretler göstermekte
dirler 

E. V. 

Gemlikte 
Ormanlar Tahta imaline 

Müsait Değil Midir? 
Gemlik ( Hususi ) - Buraya 

fıça tahta.sa yapbrmak için latan
buldan iki Tilrk serm'lyedan 
geldi. Fakat ormancılarımız bu 
havalide fıçı tahtası yapılabilecek 
ağaç bulunmadığını aöylmekte
dirler. Orhangazi taraflanndaki 
Çatal ormanından bu teşcbbtıs 
için istifade edileceği aaylenmek
tedir. Fakat bazı allkadarlar bu 
ormanın da maksadı teminden 
mak olduğa fikriacledirler. 

dındadır. Bilhassa 
aıtma noktasından çok mühim 
olan bu yeni teşebbüs, hastalığın 

önüne geçilmek itibarile hayırlı 

bir hareket olacakbr. 
HIZJR 

A,danada 
Garip T arikatin Sa
likleri Mahkemede 

Adana ( Hususi ) - Biberiye 
iaminde bir tarikat icat etmekle 
mamun Develi oğlu Halil Efendi 
ile arlcadaşlannın muhakemesine 
devam olunmaktadır. iddialara 
göre bu garip tarikatio esasa fU 
İmİf : Tarikat mensuplan hergiin 
birer parça biber yemek ıuretile 
ibadet yaparlarmış. Y eoifen bi· 
berin miktarı gün geçtikçe uttı
nlu ve insan midesinin tahammül 
edemiyeceği bir dereceye çıka
nlırmış. Yine iddialara göre, 
başta şeyh olmak llzere blit6n 
müritler bir daire çevirir, biberi 
bu vaziyette merasimle yerlermİf. 

Son muhakeme celsesinde bu 
tarikate mensup buloadulduı 
iddia olunan mamunlan yakalıyaa 
bir polis şahit sıfatile dinlenildi. 

Bu sarada mamualardan Hacı 
Mahmut Ef. şunlan s6yledi : 

"- Oturduğumuz ev bir ıeb
zeciye aittir. Orada ihtimal ki 
bir çuval biber bulunabilirdi. 
Fakat Allah bunu göatermecli. 
ÇOnki bu çuvalı da bizim lll'h
mıza ylikletip buraya ıetirte
celderdi. ,, 

Maznunlar böyle bir tarikat 
filin olmadıtını, ıörilşüp konuş
mak için toplandıldannı ıaylediler. 

Yollar Kapanda 
Balıkesirde cuma gfhı6 aa

babtan akıama kadar kar yağ· 
mq, bu yflzden Balıkesir - Ban
dırma ve Balıkesir - Balya yolla
nnda nakliyat durgun bir vazi
yete girmiş, bazı otomobiller bin 
mlflriiJitla yol alabilmiiptir. 

Çocuğwa ilk terbiye temeli 
ana kucağında ataldığna nazaran, 
bizim çocuklarımızın terbiye te
mellerini ekseriya para ile tu
tulmuş Ermeni, Yahudi kadınları 
yahut ta tali rüzgarı kurar. 

Bu çürük temel üstüne bina 
edilecek, sivrilecek kafa pek 
g;Dstesna olarak kork~ fırtı
naların karşısında çôkmiycbilir. 
Dünyaya }'enİ gelen çucuk rensri 
cİDIİ belli olmıyan sırlı bir çi
çektir. Eğer ana onun gübre~ini 
keadi elile verir, bu belirsiz to
huma ktndi nekadar itina cc!erıe 
o derece güzeJ kokulu, göz k.
mqtıncı renkli, solımyan bir 
çiçek elde eder. 

Meliha Agnl 

Bir Yalancı Şahit 
Bursa, { Hususi ) - Yalancı 

phitlik yapmak suretile geç:ndi
ti sabit olan Hacı Esat isminde 
biri Dç ay hapse mahkôm ot
m111tur. 

Ucuzluk Nasıl Olur? 
Barsa Belediyesi oCtT.d ı_;un 

temini için bazı kararlar vcrıniş 
ve tatbikata geçilmiştir. Netice 
de lokanta ve gazinolarda fh t
ler hissedilecek derecede indi
rilmiftlr. 



23 KAnunuevvel 
SON POSTA 

igaset ~ Alemi il A a'i C: 1 BABIBLEB 
• 

ançurı M 
Tahkik 

• 
Heyetı 

Seçiltl.i . . 
Cenevre 22 - Cemıyetı Ak

vam namına Mançuriye gidecek 
olan heyet şu zevattan mürekkep 

•• •• •• A • Buton Dunyada, Umumı Bır Borç 
Vermemek Temayülü Belirmektedir 

olacakbr. 
Lort Litton (İngiltere), Cene· 

Dünya Borç 
Vermem iye 
meylediyor ral Klodel (Fransa)' eski .Şarki 

'Afrika Alman Müstemlekesı Va- Londra 22 - Amerikanın 
ll'sı' Ceneral Şene (Almanya), Kont kk d d'l 

Aldobrandi {İtalya ) ' Mütehassıs 
harp borçları ha an a ta ı 

kabul etmez fikrinde israr etme-
Haynes (Amerika). si, lngiliz matbuabna şayanı dik· .. . . 

Paris 22 - Japon Harıcıy.e kat neşriyat fırsatını vermektedir. 
Nezaretine tayin edilen M. Yaşı· "Mali Taymis gazetesi, diyor ki; 
zaua Fransız Hükumetine veda "Amerika kongresinin hattı 
etmiştir. hareketi, Amerikanın timdiki 

Çin Hükumetinin vaziyetinin arzeuiği tehlikeyi an· 
Jamadığını göstermektedir. Ecne-

;Sf l: ./.ası bt memleketlerdeki vaziyetin 
~ ~ ';/ 4 her türlil tediyede bulun· 

Londra, 22 - Reuter aja~.sı• manın maddi imkansızlığı 
nan Nankin'den istihbar~na ~or.e neticesi olarak ameleye bir 
milli hlikfımet, blok halınde ıstı· taahhüdata riayetsizlik neticesi 
faiını vermiştir. doğurtması mümkündür. Ameri· 

Tchang • Kai • Çhek~ .Kue. kanın göstereceği ufak bir hüsnü 
Min - Tana'ın umumi ıçtımaı - l 

0 d h niyet böyle bir ihtima in önüne 
nın küşadı merasimin e a~ır 
bulunduktan sonra tayyare ıle geçebilir. " 
Tche _ Kian'da kain Tuchoua'ya Bu gazete, Devletlerin biri-

birine karşı olan borçlarının, bu 
hareket etmiştir. 

T chan _ Kai. Chek, askeri aka- borçlar yapıldığı zamandanberi 
demiyi ziyaret ettikten s~nr~ as· cihan para piyasasında vukaa 
keri tayyare meydanına gıtmı! ve gelen düşllşün hesaba kablarak 
saat t 2 de yine tayyareye bıne: tadil edilmesini teklif etmektedir. 
rek hareket etmiştir. Hareketı Amerika da dahil olduğu halde 
hakkında bUyiik bir ketumiyet bütün dünya için vaziyeti olduğu 
göşterilmektedir. gibi görmek ve alınması zaruri 

mançoritl.e Hare- oıan tedbirleri hemen almak çok 

k 
JI' 'T' k B l d müreccahtır. 
af~ e rar aş a ı . 
mou~?e.n, 22 - (50,~). ka· lngilterenin 

dar Çin lının Moukden uzerınde 1 T • _, • 
bir çevirme hareketi icra et- Y QZlgeLl 
mekte ve Japon kuvvetlerinin de Londra, 22 - Manifaturacılar 
bunları dağıtmak maksadile bir birJiğj,! Hindistan ve Doıninyon-
ileri hareketi yapmakta oldukları lar da dahil olmak üzere hUkfı· 
şöylenmektedir. . metin nakit sistemi tatbikatı 

JKaiyuan'ın garbında kam hakkında ve kredilerin tensiki 
Ercbaitzı kasabası haydutla· için bir heyet vücuda getirmesini 
ra karşı u ·rumi taarruza istemiştir. 
başlamıştır. Haydutlara kar!ı 
yapılacak tecziye hareketı· 
ni idareye memur kıt'am? k~
mandanı olan jeneral Supınkaı • 
dan Kaiyuan'a vasıl olmuştur. 

lspanyol Bankasmm 
Muvaffakıyetsizliği 

Madrit, 22 - . İspanyol piyan• 
gosunun (15) mılyo.n peç~ta~a 
baliğ olan keşidesınde buylik 
ikramiye biletinin satılmamış ol-
auğu anlaşılmışbr. Hadise halk 
arasında büyük bir inkisar uyan· 
dırmıştır. Bu para hükumete 

kalmaktadır. 

• 
Londra, 22 - lngilterenin 

ı 934 ten evvel parasını istikrar 
ettirmiyeceğine dair Başvekil M. 
Mak Donalda atfolunan beyanatı, 
bizzat Başvekil tekzip etmiştir: 

Mavi Elmas Sablamıyor 
Londra 22 - Meşhur mavi 

elmas uzun zamandanberi mUı:a· 
yedesi olduğu halde hali sahla· 
mamıştlr. Elmas için asgari bir 
fiat tayin edilmiştir. Fakat şim· 
diye kadar verilen fiatler bu 
haddi bulmaktan çok uzaktır. 
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MINEL AŞK! AB, 
MUHARRiRi: SERVER BEDl 

_ Zab Aliniz memleketimizin 
maruf ve münevver bir avukatı· 
smız. Kanunlara, kavaidi mev
zuaya riayetiniz pek tabiidir; 
fakat, b'r de, insanların hayatm.a 
mütefekkir ve müsamahakAr bır 
nazarla bakmanız lizımgelmez 
mi? Af buyurunuz. Zatı Alinize 
herhangi bir telkin ve tavsiyede 
Bulunmak istemiyorum ; fakat 
bütiln vaziyetleri inceden inceye 
tekik buyurduğunuz takdirde 
birçok cürümleri mazur görür-

Tahsili için birşey demem. 
Terbiyesine mi itiraz buy· 

ruluyor? 
- Gece yarıları evinden ka· 

çarak barlara giden bir kadının 
terbiyesi hakkında biraz daha 
ihtiyathar söz söylemenizi iste
rim. Ben böyle kadın ne gör· 
dliın, :w de aklımdan geçirebilir· 
cHm. 

;''1iyetile ölçünüz Efendim. 
l..ı a ı ;n ,. cceyarısı bara sefahet 
mal: 1 ~ gitmemiştir. 

F.ı re, ~in Bf•y ilk so"zu" nu" ıu-nuz.. hatta bunların birer cil-, ı . t b·~ b. rüm deği~ hidise enn a u ırer 
tekrar etti: 

Mançurld11 Çln .. Japon •lperlerl arasında at6ş taatlsl 

Mukdenin, J~ıpon Valisi 
Miralay 

Teslihat 
Meselesi 
Amerika 

Ve 

Vaşington 22 - M. Hoover 
yakmda toplanacak olan Terki· 
Teslihat Konferansına iştirak ede
cek Amerika murahhaslarının 
masrafı olmak üzere kongredan 
(450) bin dolarlık tahsisat iste
miştir. 

M. Stimon, bu konferansın 
akim kalmaması isteniyorsa Ame
rikanın faalane bir Slırette işti· 
rakinin hayati bir zaruret oldu· 
ğunun kabulü icap ettiğini söyle· 
miş. Avrupanın yeni bir silahlan· 
ma yarışının tehdidi albnda ol
duğunu ilave etmiştir. 

isyan Eden Alman Bahriyelileri 
Emden, 22 - Gemileri bir 

Rua limanında iken isyan eden 
bir Alman vapurunun (18) tayfası 
muhakeme edilmiş ve iki ay ile 
altı ay arasında değişen hapis 
cezasına mahkfun olmuşlardır. 

neticeleri olduklarına hükmeder
siniz. Maamafih yine, şüphesiz. 
bu meselede en son söz, en son 
karar zatıalinizindir. 

Deyip kesti. Ala. Fakat benim 
bu meselede en son sözüm, en 
son kararım ne olacaktı ? 

Tahkikata biraz daha devam 
etmiye karar verdim. Kulağı 
delik bir arkadaşım vardır. Belki 
sen de tanırsın : Rahmi. Hani 
bir vakitler Katibiadildi. Tanımı· 
yor musun? Ne ise .. Rahminin bir 
meziyeti vardır : Bir siirü insan 
tamr. Hem tanımakla da kalmaz, 
hepsinin hasebini, nesbini, soyunu, 
sopunu, hususi vaziyetlerini bilir. 
Böyle şeylere çok merakhdır. 
Arar, sorar, dinler, tahkik eder, 
tetkik eder. Bu da ayrı bir me
rak. Kim kimin nesidir, sen ona 

Hoover 
Moratorynmu 

Ve İfşaat 
Vaşington, 22 - Reisicllm· 

hur M. Hoover tarahndan bun• 
dan evvel Alman borçlarına dai
ma teklif edilip te kabul edilen 

ve birkaç gUn evvel Amerika 
Ayamnca tasdikı icra olunan mo-

ratoryomun Ayan meclisinde nasıl 
tasdik edilmiş olduğuna dair mü· 

him ifşaat yapılmaktadır. Bu mo• 
ratoryomun başlıca hasımlarından 
olan Conson, dayak tehdidi al .. 

tında moratoryomun tasdikı le
hinde rey verdiğini söylemiştir. 

Alman Borçları 
Ve Bankerler 

Vaşington, 22 - Alman yanın 
borçları münasebetile meclisi 
ayan maliye encümeni bazı ban
kerlerin mllteleasım almıya In
zum göstermiştir. 

Bunlardan Öhen Loeb Bankası 
müdürlerinden M. Otto Kahn, 
Almanyanın siyasi borçlara te
kaddilm etmesi lAzımgelen hususi 

borçlarını tediye etmesi ihtimal 
dahilinde bulunduğunu söyle
miştir. 

Bu zat, Almanyanın Ameri
kaya kısa vadeli borçlarının (600) 
milyon dolardan fazla olduğunu 
tahmin ettiğini söylemiştir. 

Bir Banka Daha Kapandı 
Nevyork, 22 - Massçllzet 

Tröst Bankası da gişelerini ka· 
pamışbr. 

sor. Ben ona: " İlmi ensap ve 
ensal " mütehassısı derdim. 

Gidip onu buldum: 
- Birader, dedim, başımda 

kötü bir yel esiyor. 
- Hayır ola!? 
- Şimdi beni istintak etme· 

yi bırak. Derdimi açtırma. Biliyor
sun ki ben evlendim. Aileme ait 
bazı şeyler tahkik etmek istiyorum. 
Ortada bir namus meselesi var 
zannetme. Daha başka birşey. 
Benden de izahat isteme. Yal
nız şunu bil: Karımm kim ol .. 
duğunu öğrenmek istemiyorum. 

- Nasıl şey o? 
- Evet, biraz acayip. Karı· 

mın kim olduğunu biliyorum 
amma kAfi derecede değiL Tah
kikata ihtiyacım var. Evlenmeden 
evvel yapılacak ıeyi ıimdi yapı• 

Sayfa ~ 

• 
Gön ül işleri 

Bekar /ık 
• • Vergısı 

Yerine 
Meb'uslardan biri, Millet Mec

lisinde bekarlardan vergi alınma· 
sı hakkmda bir takrir verdi. Bu 
takrir Maliye Encümenine havale 
edilmiş, tetkik ediliyormuş. 

Ben bir meb'us olsaydım, bay. 
le bir teklif yapacağıma, evlene
cek kız1ar, çocuk büyiltmesinl 
öğrenmiye. ve evlenecek erkek· 
leri çocuk büyütecek kadar para 
kazanmıya mecbur edecek bir 
kanun teklif ederdim. 

Bence Türkiyede bekArlık 
endişe edecek kadar çok değil
dir. İstanbul ve Ankara gibi iki 
şehri nazan dikkate alarak hil· 
küm vermek yanhşbr. Bu iki 
tehrimizde, sinema ve Avrupa• 
dan mülhem mahdut bir ımı.f 
genç, bekarlığı evliliğe tercih 
edebilir. Fakat taşrada böyle bir 
vaziyet yoktur. Türkiyede bekar 
yaşamanın imkana yoktur, her 
genç erkeç evlenmiye mecburdur, 
Çünkü burada bekir yaşamak, 
sefalete mahkum olmak demek
tir. İzdivaç yaşı geriliyor. 

Evvelce (15) yaşında evlenen• 
ler, şimdi (20) ile (25) YSf 
arasında evleniyorlar. Bunda İle 
mahzur değil, fayda vardır. 

Bizim derdimiz bu değil, 
evlendikten sonra çocuk yapma,. 
aını bilmemekte ve doğan ço
cukları yaşatıp böyütememek
tedir. 

Bekarlık vergisinden bahse
derken tanıdık bir doktor de
diki: 

Bekilrlardan vergi alınacağın& 
şunları temin etmek daha doğru 
olur: 

1 - Hamile kadınların mu· 
ay en esi. 

2 - Çocuğun doğumundan 
2 iki yaşına kadar muntazam 
bir nezaret alhnda böyUtülmesL 

3 - Süt yaşındaki çocukların 
kurtarılması. 

4 - Kızlara annelik öğre
tilmesi. 

Bunlar yapılmadıkça evlen
menin cemiyet için manası ola
maz ki, gençleri evlenmiye icbar 
edecek müeyyideler anyalım. 

Hanımtegu ----
Çörçilin Sıhhatı 

Nevyork, 22 - Bir otomobil 
kazasi neticesinde zatülcenp has
hğına uğrayan M. Çörçil hasta
haneden çıkmış, kendi hususi ya
tına nakledilmiştir. Daha bir 
müddet tedaviye ihtiyacı vardır. 

yorum. Biraz geç amma çare yok• 
Rahmi gülümsedi: 

Narin H. değil mi? 
Öyleya ... Tanıyor musun? 
Gıyaben. Beni düğününe 

filin çağırmadın ki şahsen do 
tanıyayım. 

- Hakkın var mahçubum. 
Onu geçelim. Narin hakkında ne .. 
biliyorsun? 

Rahmi düşündü. Kaşlarını 
kaldırıp indirdi: 

- Fahrettin Beyin kızı, de-
ğilmi? diye sordu. 

- Bildiğin o kadar mı? 
- Senin bildiğin de o kadar mı? 
- Ben daha fazla biliyorum. 
- Ha... lyi... Demek bazı 

dedikudular duydun? 
Hayretle ıordum: 

(Arkaaı •art 



6 Sayla 

~ Kari Mektupları 
Eski Binalar 
Ve Te/ılikeli 
Bir Vaziyet 

Ef e-.nclim, 

Cuma günkll nO!banırda e~ki 
olup tehlikeli bulunan evlerin 

belediye tarafıodan yıktırılacağını 
okudum. Falih civarında eski ve 
köhne bir han vardır )d bir za· 

manlar bir faciaya sebep olmuş
tu. Bu hanın bir duvari hemen 

yıkılmak üzeredir. Bu d u, m 
dibinde çömelen yüzlerce cı 

bilmiyerek büyük bir lehi ye 

maruzdurlar. Belediyenin bu teh· 
likeli vaziyet ile alakadar elması 

lizımdll'. 
ARiF 

Hangi Mesleğe Girmeli? 
Memleketin hazı yerlerini, bil

hassa köylerini bu yaz gezdim. 

Kendi görgü kabiliyetim derece
a.inde tetkik edeıek yakinen gör
düm ki: 

Şehir ve ld5yJerdc bir okuma 
faaliyeti bariz ıekilde göze çar
pıyor. Fakat, bugünkü maarif 

ıistemimiz bizi, iktı~adıyahmızı 

tarsin gayelerine ala~tuabilir mi? 

Daha henüz başhyoroz.. Orta
da zıyaa uğramış ne vakit ne de 

nakit vardır. Gördüklerimi ve 
düşündüklerimi kısaca arzedeco
ğim. 

Bir köylll çocuğu Hilseyin 
Efendi diyor ki ı 

Liseyi bitireceğim .. Hayatta 

meslek intihabı bir mesele olu
yor. Hukuka gitsem pek fazla 

müdavimi var. Mülkiyeye gide
yim, biç olmaZ:>a L.ir kaymakam 
olurum. 

Yazıköylü Fethi Bey diyor ki: 

- Zonguldak Orta mektebi
ni bitirdim Ticaret mektebine gi-
deceğim. Üç sene sonra orta de
recefi bir banka memuru olurum· 

Hayattan aldığım ba misalle
rin yüzler hatta binlercesini irat 
etmek mümkündür!. 

Mektebe memur olmak için 
giden, mektebi ikmalden sonra 

aylıkla bir i~ bulamaua elleri 

böğrlinde kalacak olan bu nesil, 

Yatanın iktısadiyatını kazanamaz, 
kaybeder! •• Çünki: Ya'.nı.ı müs
tehliktir. 

Binaealey bir Pftçl memle

keti olaa ba YAsi ülkede ilmi 

esaslara göre ~afııacak talebe 
yetiştirmek üzere ziraat mektep

lerin açmaJı .. Hatta bunu o derece 

tamim etmeli ki orta mektep ye· 

rİ!ıe her kazada vasat dereceli 
birer ziraat ve aan'at mektebi 
bulur.malı. 

Oıklldar 

MEHMET ENVER 

Cevaplarımız 

Ankaradan ıoför A. H. imza· 
ılJe mektup gönderen kariimize: 

Nizamnameye tamamen riayet 
etmek lazımdır. MUıterilerin 
riıasile de olıa nizamnameye 

muhalif hareket edilemez. Siz o 
müıtr:rilerden bir tanesini alma• 

ıaydınıı. daha iyi olurdu. Fakat 
eğer bir baksıılığa uğradığınıza 

kanaat getiriyorsanız daha büyük 
makamlara ve mahkemeye müra
caat edebilirsiniz. 

SON POSTA 

erberli İnkİşa dliy·Or -ı Gazeteler Arasında 
I• b Jd B b D;:k·-·k-~ l Ad J• Memleket stan U a er er U an arının e l Gazel eleri;zden 

Şayanı ayret Derecede r mıştır 
- On Beş Yaşındaki 

Çocuklar Bile 
Dükkan Açıyormuş 

Birkaç 6erlıt'r dükkllnında 
Memleketin başka taraflarında 

gördüğümüz tıraş manzaraları o., üç tan• genç 6erber 
DükkAnlarm Adedi " - Bir memlekette berber-

vaziyetin nasıl olduğunu pek 
bilmiyoruz, fakat lstanbulda ber
berlik, ıon on beş sene zarfında 
en fazla rağbet gören ve en çok 
inkişaf eden bir meslek haline 
gelmiştir. 

Daba evvelleri lstanbulda çok 
az brbcr vardı. Bu meslek bilhassa 
Balkan harbinden sonra cazip bir 
şekil aldı. Kazancı çok denili
yordu. Bu sebeple taraftarları 

çoğaldL 

Bunun neticesi olarak ta dük
kfinların adedi artmıya başladı 

ve mütemadiyen yeni dükkanlar 
açıldı. lktısadl buhrana rağmen 
bergün bir yenisi daha açılmak
tadır. 

işte Birkaç Misal 
Burada birkaç miaal zikrede

biliriz: 
335 senesinde Beşiktaş ıem

tinde ancak (4) tane berber dük
kanı vardı. Fakat bugün yine o 
semtteki berber dUkkAnlannın 
adedi tamam (64) tanedir. 

Sirkecide bundan on iki sene 
evvel 7 - 8 dükkan İJ yapıyardu. 
Meslek cazibesi buraya da tesir 
etmiş o!ac ' i bugün bu mınta• 
kadaki b · t dükkinlarmıo 
adedi elliyi : ~ çmektedir. 

Kaç Berber Var? 
Muhtelif yerlerden yaptığı

mız tahkikat bize öğretmiştir ki. 
bugün lstanbulda berber olarak 
çalışanların miktarı beş binden 
fazladır. Fakat bunların ancak 
( t 200) kadarı cemiyete kayitlidir. 
Diğerleri cemiyete müracaat · et· 
miye lüzum görmemiş olacak
lar ki cemiyetle kayitleri yoktur. 

Cemiyet azasından birinin 
tahminine göre, f stanbulda ber
berlik san' atile uğraşan beş bini 
mütecaviz işçiden (1200) kadan 
usta, iki bini kalfa, bin kadan 
çırak 11nıflndadır. 

Derhal haber verelim ki aJA
kadar daire ve teşekküller şehri
mi:zdeki berber dükkanlarının ade-

dini tam ve sahih olarak tayin etmek 
hususunda mlişkulata u~ramışlar
dır. Boğaziçi ve Adalarda dahil 
olmak üzere lstanbuldaki berber 
dükkanlarının adedi (1500) olarak 
tahmin edilmeh tedir. Hakiki 
miktann biraz daha fazla olduğu 
yine tahminler arasındadır. Fakat 
bunlar<' an ancak (897) tanesi 
Belediyeye müracaat edi;> tas
dikli tarife almışlardır. Diğerleri 
biç gözükmemiştir. 

Şunu da söyliyelim ki son 
birkaç ay zarfında tehirde yeni
den birkaç berber dükkanı tesis 
edilmiştir. Geçen sene ile bu 
sene arasında mukayese yapanlar 
ıu hükmü vermektedirler : Bu 
sene berber dükkanlarının adedi, 
geçen seneye nispetle yüzde on 
kadar artmııbr. 

Sebep Ve Sebepler 
Bu inkişafın ve bu rağbetin 

sebep veya sebeplerini de tabkik 
ettik. Bazılan şu mühim mntale
aya ileri ıürmektediricr : 

Yenicami asrılü bir tıraı •ahnesı 

lerin artması, halkın temizliğe 
karşı alakasının fazlalaşması de
mektir. Mademki İstanbulda her• 
ber dükkanları seneden seneye 
artıyor, o halde halk tabakaları 
arasında temizlik düşkünlüğü de 
o nispette çoğalıyor. ,, 

Bu hükmün ne dereceye ka
dar doğru olabileceğini düşüne
medik. Fakat asıl kuvvetli olan 
sebep şu sözlerle anlaşılmaktadır. 

" - Birberlik, az sermaye 
ile yapılan ve ekseriyetle çok 
para kazandırmak istidadını haiz 
bulunan bir meslek veya 
ıan' at tir. Bu sebepledir ki eli 
ustura tutan herkes bir dükkan 
açmaktadır. 

Hatta, eline (15) kuruş geçen 
(t 5) yaşındaki kalfalann bile 
dükkan açıp işbaşı olduktan gö
rülmektedir. Bu arada aan'atkir 
olmıyan bazı kimselerle birtakım 
mütekaitlerin de ustalarla birle
fİp dükkin açhklan görülmek· 
tedir.,, 

Belediyenin Vazifeleri 
Berberler Cemiyeti idare 

Heyeli azasmdan biri bize 
ıunları s:Syledi : 

- Y enidcn dükkan açmak 
İ!liyen kim!elcr, fazla kazanç 
yapan dükkanlara musallat olur
lar. DükkAolarım fazla iı yapan 
dli~kinlarm yanında açarlar. 
Ma k.u.tlaı-ı Öteki dukklnın koı
ıancı nı pt1.y!a~mc1l<Lır. Fakat bu 
hareket ek~eıiyeUc her iki dük
kAo için ~r.ır levlıt eder. Ayni 
zamanda hül-:ümet te li:ız.anç 
vergisi mcıclr~irıde :ıiynnh çıkar. 

Herhalde bcrheılik le eczacılık 
gibi tcihdit e<lılnıc..hdir. 

Hiç clınaz.ııa Cclediıe kıınu· 
nunu'l on lc,inci rn•ddesiudclct 
r: hti) ctuam • l'llCıc.IHi ıiddeLle 
talbik edilm•lioir. 

Berberler Ne Diyor? 
Biz tetldkatımızı yapar"en 

Mütalealcır 
Adanada çıkan ( Türk Sözü ) 

gazetesinde " Milli İkhsat ta Zi
raat cephesi" başlığı a:bnda bir 
makale çıkmıştır. Muharrir .ziraate 
verilen büyük ehemmiyetten, 
yapılan yardımdan bahsediyor ve 
sanayide de ziraatle alakadar 
kısmın inkişafı için uğraşıldığını 
ıöyliyerek diyor ki: 

"Asıl yapılacak iş, meydan 
harbine girmeden hazırlanmak· 
tadır. Bunu herkes nasıl yapı
yorsa biz de öyle yapacağız. 

Bizde de beş senelik biı 
ziı aat prograım hazırlandığı ve 
kısmen tatbika başlandığı malUın 
ise de masrafın ağır kısmı dev• 
let bütçesine yüklendiği için bu 
tasarruf senelerinde ağır gitmek• 
tedir. Bu işi resmi, gayriresml 
kredilerle daha vasi mikyasta 
tahrik için bir plan kunı1a

maz mı?" .. 
f zmirdeki (Yeni Asır) gazete

sinde "İktısadi muharebe" başl_. 
ğile çıkan makale şu cümlelerlo 
bitiyor: 

" Zaruretle önünde her şeye 
boyun eğilir. Milli mücadeleyi 
ilk takip eden senelerdeki Devlet 
bütçeleri bu milletin ödiyebile• 
ciği varlığın azami haddidir. 

Hulasa 932 bütçesini yap~ 
ken bunlara göz önünde tutmalı. 
Devlet idare3ini en muktesidane 
bir çerçeve içerisine almalıdır. 

Ancak bu ıuretledir ki milletin 
hayatiyet ve tahammül kudretini 

takviye edebilir ve binnetice 
dünya ile beraber girişilen iktı
sat muharebesinde muzaffer ola
biliriz." 

* 
( Hakimiyeti Milliye ) gazetesi 

" çalışma nizamı ., ndan bahse
diyor ve diyor ki: 

" Çalışma; mukabilinde men
faat temin eden bir gayret, bir 
faaliyettir. Menfaat te çalışma 
derecesiyle mütenasip olacaktır. 

Fakat çalışma dereceleri ve bu 
derecelerin kıymetleri nasıl tes
bit edilecektir 1 İşte milletlerin 
henüz halledemedikleri en büyük 

muamma buradadır. Kol çalı~· 
ması, fikir çalışması, sermay• 
çalışması, poletika çalı§ması.. Bi

ribirine kıyas kabul etmiyecek 
derecede ayn ayn kıymet ölçll
le.·ine tabi oldukları gibi bu 

z.iJUrelercien her biri içinde de 
ı.ıuhtelif ı:ıilryaslar caridir. Bun
ları g~!:şi 'iızel vatandaşlarm 

takdiri haricine çıkarmak mtın
ıcr.n olmasa bile, herhalde on
latın telakkileri üzerinde i,Iemek 
devletin vazifesi dahilinde sayı• 

fır. " 

birkaç berberle ı_Jrtlştük. Bunlar 
umur:ıiyctle kazanan bu sene 
çok n:aldığım, akşama kadar 

sinek avladıklannı söylüyorlar. 
Sebep olarak ta dükkanların faz· 
fo.la•m:uanı ve iktısadl buhranı • 
ileı i sürüyorlar. Bir kısmı da jilet 
bıçaklırın~ kabah'lt bulııyorl:ır. 

Bir t:ıncsi c.lcdi vi: 
"- K~dın ml-rteri!crir.ıiı de 

hayli :ızaln ı:t r. Çcınld bunlar 
aaı; J . c~meyi \C o-ıdn•a.yonu 6ğ

r~n<l lcr. ~İ"!'l H b"· ıb'rle•im tuq 
e'mcJ.. s" rcflc t •at para:sı V•r· 
me\..tco 1~1"t ,l<J)OtıJ. 



Pazar Ola Hasan Bey 

KAHVEYE, ÇAYA DAiR 

Şu kallavi fincandan, 
Bir yudum içtim candan; 
Kahve oJnıazsa eğer, 
Ölürüm halecandan. 

f çe'im şunu ucuz, 
Kahveye narh koyunUZt 
İhtikar yapanların, 
Gözleriui oyunuz. 

Gökyüziı aysız ofmaı, 
Bakır kalaysız olmaz, 
Tiryakiler içinde, 
Kahvesiz, çaysız olmaz. 

Lazım bunun ikisi, 
Boş kalı r rnı tepsi, 
Kahve i ~ çaydır ha: 
F1kara1110 içkisi. 

Yanlı~ abp adımı, 
Unuturum ad.ıııu, 
Aklım başımdan gider: 
Kabve, çay olmadı ıml 

Ha. B. 

Döı·t 
Süpürge 

H B gribe yakalanmıştı. 
asan · 

Bir doktora gitti. Meğerse bu 
doktor nıüthiş bir ayyaşmış •. 

Hasc1n Beyi muayene ettıkten 
sonra dedi kh 'b k 

- Pekala... Sen grı e ya a· 
lanmışsın. Kendini dört süpürge 
ile tedavi edeceks:n. Hasan Bey: 

- Nasıl şey o? 
- Bak anlatayım: Şimdi, eve 

giderken büyücek bir şişe rakı 
' ,, · in karşında

ahrsın, yataga gırers ' 

ki d da bir süpürge asarsın. 
uvara ,_L So a? 

- Allah Alıau.·· nr · 
c;:: . 'ı diker ve rakıyı ıç· - ~ışey 1 

miye başlarsın. Sen ~rh?f 0 
.. 

dukça duvardak.i s~p~~.eyı İv:: 
li bir yerine ikı gorursun. ç .. 

O kl't süpürge uç 
ye de\·ilm et. va .. 

l T SU .. pürge dort tane o ur. am 
.... d'' mü? şişeyi bırak, yor-

gorun u b hl ·n 
gam başına çek, yat. Sa a eyı 
bir şeyciğin kalmaz. 

l k başını salHasan B. gü ere 

lamış: . ~. k im""'"' 
- Evet, bir şeycıgım 8 euo, 

.. ki .. ,.. .. deg~ il nıi? çun oıurum, 

Maymunlara Dav.et Y .. k 
Hasan Bey, bir ahpabıle u .. 

sekkaldmmdan çtkıyordu. Ora· 
da, bir dükkanda maymunlar 

teşhir ediliyormuş. 
Ahbap, Hasan Beye, _ka~ıda· 

ki ilanları göstererek dedı ki: 
- Haydi, içeriye girelim de 

maymunlan görelim ister nıisin? 
- Hayır istemem, bugün 

ıenden başka hiç birşey gözüm 
aörmek istemiyor! 

HARBi UMUMİ TEHLİKESİ 

Hasan Bey - Tevekkeli değil, parasızlık yüztinden bütün dünyada muharebe çıkacak, djyorlardr. 
işte, baksdn a... evlerde Harbı Umuumi şimdiden başlamış 1 

Hikmeti 
Varmış! 

Hasan B. birisi!e yeni tamş· 
mıştı. O na sordu : 

- Çocuğunuz var mı? 
- Var, Hasan Bey. 
- Erkek nıi? 
- Erkek. 
- içki içer mi? 
- Hay.r, Hasan Bey. 
- Kumar oynar mı? 
- Hayır! 
_ Sefahet ilemlerine uğra· 

maz değil mi? 
- Kat'iyyen. 
- Aman ne iyi. Cigara da 

içmez mi? 
- içmez Hasan Bey. 
- Mükemmel... Adeta bütün 

gençlere örnek olacak bir deli-

kanlı! 
- Delikanlı değil, Hasan Bey, 

benim oğlum daha iki aylık 1 

Oıume Mah!<Qm 
Hasan Bey bir ahpabile tram

va da gidiyordu. Parmağile. cad-
y b' . . .. t di. dede yüriyen ınnı gos er • . 
_Bak şu :zavallıya, dedı, 

ölüme mahkum. 
_ Neden Hasan Bey,hasta mı? 
_ Hayır, iki gözüm yayan 

yürüyor. 

PİŞMAN 

Eksik 
Adres 

Hasan Bey, bir gün, ahpabına 
sordu: 

_ yahu... Bana şöyle ucuz. 
on beş yirmi liraya kadar elbise 
yapan bir terzi gösterir misin? 

Ahpap düşündü, taşındı: 
- Hasan Bey, dedi, Mercan 

yokuşunda ihtiyar bir terzi var
dır, ona git, sana adresini vere
yiın. 

Adresi yazarak Hasan Beye 

verdi. 
Pazar Ola dedi ki: 
- İyi amma, daha bitmedi 

ki... Sen bana on beş, yirmi li
rayı nerede bulacağımı söyle

medin 1 

Doktorun Nezlesi 
Bir doktor fena halde nezle 

olmuştu. Öksürüyor, aksırıyor, 
başı ağrıyor, g öz!eri yaşarıyordu, 
Hasan Beye rastgeldi; 

- Ah, dedi, Hasan Bey, 
nezle oldum. Öyle bir nezle ki 
berbat bir haldeyim. 

Hasan B. güldü: 
- Desene , tedavi ettiğin 

hastalara döndün! 

OLMUŞ! 

saatini aşırdım. Fakat çok pişman 
_ Hasan Bey, ben birinin 

oldum. caksm ha ? 
_ Bir daha yap~ıya w ....... bir ttırlD saati işletemedim. 

. Çlinki usraşbm ugr..,- • 
- Hayır. 

!Hasan Bey 
ıı'lektepte 

Hasan Bey, mektepte iken, 
muallim ona sormuştu: 

- Hasan .•. Şu 11 göz " nedir 
anlat bakayım? 

Hasan Bey: 

- Anlatamam, dedi, bugün 
nezlem var, yalnız burnumu bi
liyorum. 

Dul Kadmm Cevabı 

Feriha Hanımın kocası öldü .. 
Kadın üç ay dul kaldıktan sonra 
evlenmişti. 

Hasan Bey kadına dedi ki: 

- Y abu ... Eski kocan öldük
ten sonra pek çabuk evlendin. 

- Aradan üç ay geçti, Hasan 
Bey, az mı? 

- Az ya... En aşağı bir sene 
geçmeli. 

Kadın düşündü: 

- Peki, dedi, bundan ıonra 
bir sene beklerim. 

Çocuğun Ash 
Hasan Bey, yoldan geçerken 

bir dilenci karısı gördü. Kuca-
ğında bir çccuk vardı. Çocuğun 
hali, Hasan Beyin dikkatine çarp
tı. Eğildi, baktı, bir de ne gör• 
sün, dilincinin çocuğu mukavva· 
dan değil mi? 

Hasan Bey bağırdı: 

- Bu ne? Senin çocuğun mu
kavvadan ayol! 

Dilenci boynunu büktn: 

- Ne yapayım, dedi, Hasan 
Bey ... Bugün hava çok soğuk ..• 
Çocuğumun aslım evde bıraktım.. 

Çocuğun Aşısı 

Bir çocuk aşılanmı ... h. Her ne
dense, aşıdan sonra çocuğun ge
vez:eHği tuttu. Ostüste, manalı 
n.anasız sözler söylüyordu. Hasan 
Bey bu çocuğa bakb, baktı ve 
babasına sordu: 

- Bu çocuğu ne iğnesile 

aşıladılar? 
- Bas bayağı eşi iğnesi, Ha

ıan Bey. 
- Hayır, bunu aşı lğnesile 

değil, graoıofon iğnesile aşıla
mışlar! 

KAÇAKÇILı~A DAiR 

Bizim hazinemiz var, 
Ve lakin neye yarar? 
Kaçakçılık oldukça: 
Dipsiz kile boş ambar. 

B'r az dikkatli durun, 
İş başında oturun, 
Kaçakçıyı tutunca: 
Hemen lıoynunu vurun! 

lr 

M1lm çoğu kaçakhr, 
Kaçakçılar alçaktır. 
Kaçakçıhk milleti 
Doğrıyan bir bıçaktır. 

Ey kaçakçı, kaçma gel, 
Başına dert açma gel, 
Yurdun her bucağına, 
Bin bir bela saçma gell 

Şimdi mal aşır1rsıu, 
Sonunda şaşırusın, 
Mal kaçırma yerine: 
Aklını kaçınrsmf 

Ha. B. 

Doktorun 

Sualleri 

zw 

Hasan Bey bir gün ağırca 
bir hastalığa yakalanmıştı. Za .. 

türree olmasından korktular. 
Doktor geldi, hastayı muayene 
etti ve şu sualleri sordu : 

- Hasan Bey, evinden nıem .. 
nun musun? 

- Memnunum. 

- Bu odaya ıabab gilneşJ 
giriyor mu? 

- Giriyor. 

- Ayda kaç lira Yerlyonun? 
- Yirmi lira. 
- v allabi ucuz r 
Hasan Bey 

bırakarak bir 
sonra dedi ki : 

baş1na yastığa 
.. ah J " çekti, 

- Anladım, doktor, ani adını, 

evvela beni öldüreceksin. ıonra 
da bu eve taşınacaksın 1 

Soba Borusu 
Hasan Bey bir gün, evinin 

dışındaki soba borusunu tamir 

ediyordu. Kazara boru sokaktan 
geçen bir adamın başına düş
mez mi? 

Adamcağız aşağıdan bağırdı; 

- Hasan Bey... Y apbğuı işe 
dikkat etsene .•• Azdaha başı111 
yarılıyordu. 

- Hakkan var, birader. Fa
kat Allah aşkına yukan kadar 
zahmetetme, ben aşağıya iner, bo
ruyu alınml 
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Baki, taş1dığı kılığın kendine 
temin ettiği kudreti müdrik ol
makla beraber, nefsine de 
itimat etmekten geri kalmıyordu. 
Kolu serbest, yumruğu serbest 
olduktan ve bele belinde de mü .. 
kemmel bir pala bulunduktan 
aonra bir Çöplük Turpunu değil, 

. bir bahçe dolusu zerzevatı kö· 
kUnden koparabileceğine güve
niyordu. işte bu itimat ile yürll· 
dü, yatsıdan evvel Mahmut 
13ey[n evine geldi. Kapılar hane
danlık tashyan her adamın evin
de olduğu gibi, açıktı ve selam
lık dairesinin alt katında uıakla ... 
t'ın faaliyeti görülüyordu. 

Baki Ağa, binek taşı öniinde 
durdu ve uşaklara seslendi; 

- Dışan gelin, çocuklar! 
Bu emri işitip gelen uşak, bir 

bostancı ile karşılaşınca şaşırdı 
Ye kekeledi: 

- Buyurun, Beyefendi yukar
daclir. 

- Haber ver, aşağı insin! 
Mahmut Bey, Bostanci ağzı 

Ue de olsa, binek taşı na çağırı· 
lacak adamlardan değildi. Bina-

enaleyh kulağma fısıldanılan ha
ber üzerine, eğilen surabnı ek· 

fitti. Müteakıben medrese hadi
ıesinin asılını anlamak için hün

kAr bahçesine giden büyiik me
murlara toptan . yüzgeri ettirmiş 

olan ağanın ayni mesele hakkın· 
da kendisile görüşmek istemesi 

ihtimalini düşUnerek gülümsedi 
ve Padişah mümessilinin bu ilti· 
fatından gurura kapılarak misa· 
firlerine çalım satb: 

- Ağa Hazretlerinden bir 
maslahat için haber gelmiş: Siz 
bunda kalın, eğlenin, ben şöyle 
bir görünüp geleyim. 

Yilzü örtülll olup sesini de 
uıtaca değiştirmiş olan Baki ile 
karıılaşbğı vakit hiçbir şüpheye 
dllşmedi ve büyük payeli bir 
adam vakarile sordu: 

Hayır ola, ne var? 
- Ağa Hazretleri şimdi 

later. 
sızı 

- Yarın gelsek nice olur? 
Yukarda misafirlerim var. 

- Kaziye mühimdir, bir da
kika dahi tevakkufa mecaliniz 
yoktur. Benimle bile gelmeniz 
emrolunmuştur. 

Çöplük Turpu için nümayiş, 
herşeye müreccahtı. Bu sebeple : 
"Pekin demeden döndü, uşakla
rına bağırdı: 

- Kır ati çekin 1 
Şu mUşekkel ve miiheykel 

bostancıyı rükabında yürüterek 
sokaklardan geçmek, kale muha
fızlarına ve köprü nöbetçilerine 
çalım etmek, entirikacı serserinin 
hoşuna gidiyordu. Yeniçeri Baki, 
candan düşman olduğu bir ada· 
mm, hatta iki dakika olsun, rü-

kAbmda yürümeği çok ağır bulmak
la beraber hiddetini yendi. Başını 
örten şalın içinde dudaklarını 

ısırarak susmıya çahşb. Çöplük 
Turpu da, verdiği emrin muva
fakat cevabı sayılacağım düşüne
rek başka bir fey aöylemedi, 

Hayır ola ne 11ar? 
kaftan ve kavuk değiştirmek için 
yukan çıkb. 

Biraz sonra o, güzel bir at 
üstünde evden çıkmış bulunu· 

yordu. Dönüşte yalnız kalmamak 
ve giderken de haşmetini ço

galtmak için yanına iki uşak 

almıştı. Üç kişilik bir maiyetle 

ve büyllk bir azametle Edirnenin 
karanhk sokaklarını geçiyordur 

termiye mütehammil değildi. 
Arkadaşlar, muvaffakıyet bekli· 
yorlardı. 

(Arkası var ) 

Bu akşam aaat 21. de 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
YUNAN MİLLİ OPERA 

heyetinin. Uk temtili olarak Verdinln en 
meşhur operuı 

LA TRAVİATA 
Yarın akşam 

CAV ALELERIA RUSTİCANA 
ve 

PAGLİACI 

lerile inkılaba ve gençliğe karşı kanı, muallimler, spor teşekkDJ .. 
duydukları kin ve husumeti an- lerine mensup zevat, mektepliler 
latıyorlardı. Fakat Kubilay yalnız ve matbuat mensuplerından mü· 
değildi. Bütün memleket onunla rekkep 500 kişilik bir kafile bu 
beraberdi. Kubilayın intikamı sabah şehrimizden trenle Menemene 
alındı ve onların başı ezild~. Ora- hareket ettiler. Menemende aziz 
da maddi surette. ölen Kubilay şehidin mezarı başında nutuklar 
inkılapçı Türkiyenin kalbinde ya- irat edilerek başı ezilen irtica 
şıyacaktır. tel'in olunacak, mezara çelenkler 

BugUnf<U Menemen ihtifali konacakhr. 

İzmir, 23 (Hususi) - Bugiln, Bugün Manisadan ve diğet 
hain bir irtica testeresile şehit kazalardan da ·Menemene heyet• 
edilen aziz Kubilayın şehadetinin ler hareket edecektir. Kubilay 
yıldönümüdür. Bu münasebetle mektebinin 8nünde de tezahürat 
millet şehidinin hatırasını taziz yapdacakhr. 
için, büyük bir ihtifal tertip edil-

Fransız Maliyesi 
Paris 22 - Teşrinisani ayın· 

da vergi tahsilib ( 3 ) milyar 
( 909 ) milyon ( 973300 ) franzı 
bulmuştur. Bir sene evveli ayni 
aya nispetle ( 40. 752.300 ) frank 
fazladır. 

Alman Maliyesi 
Berlin 22 - Teşrinisani hazi~ 

ne ve gümrlik tahsilatı(.568.400.000) 
markı bulmuştur. Geçen senenin 
ayni ayına nispetle ( 56.600.000 ) 
markı bulmuştur. 

Adnan 

Hitler Yeni 
• 

Aza istemiyor 
Berlio, 22 - Hitler, frrkasma 

girmek istiyen yeni azaJarm ve 
bilhassa diğer siyasi fırkalar re-
islerinin kat'ı surette fırkaya ka· 
bul edilmezden evvel bir senelik 

bir tecrübe devresi geçirmeleri 

IAzım geldiğini emretmiştir. Buna 
sebep olarak, son zamanda vu• Yeniçeri Baki, küreyi yerin

den oynatmak için manivelAsına 

istinat noktası arıyan meşhur 

Arşimetten daha dalgındı. Yaka

lamıya memur veı mecbur olduğu 

av, atlı ve kendi yaya idi. Sonra 

avın, iki de muhafızı vardı. Bu 

vaziyette kendisi, üç uçar kuşa 

saldırmak vazifesile milkellef bir 

tazıya benziyordu. Cür' eti ve 

kuvveti olsa da ava yetişmek 

imkanından mahrum bulunuyordu. 
Halbuki maslahat, gevşeklik gös-

Bugün akşam 
Saat 21,30 da 

ONLAR ERMİŞ 
MURADINA 

Vodvil 

ISTAHBUL BELEDiYESi } ransız 

~~ m ~~ ~:;;.f ~:~~:k~;:~t !: 

kua gelen bazı hAdiseler göste
rilmektedir. 

Borsigin 

Yazan: 
G. Feydau 

Tercüme eden: 
Vasfi Riza ve 

Bedia M. 

1 

safhasına gelen misak, tilrlü tef-
sirlere yol açmaktadır. Jurnal 

1111 gibi bazı gazeteler, bu itilafın 

Zabit gecesi l 
I '

1 
J J J J hayali olduğunu, fiJiyat sahasında 

ı hiçbir kıymeti oJamıyacağını 
yazmaktadırlar. 

Yakmda MAYA 

akşamdan itibaren 

MARY GLORY 
VE 

ALBERT PREJEAN 
WILHELM T H 1 E L E tarafından vücuda getirilen 

Sevda Maceraları 
Büyük Fransızca sözlü ve şarkılı filmini 

A R Tİ S T i K ve O P E R A 
sinemalarında birden arzı en dam ediyorlar. 

ALBERT PREJEAN ve MARY GLO~Y bu filmde atideki şarkıları tagannl ediyorlan 

" Mon coeur reçoit ce aoir ., - " C'eıııt •ujourd'hui ,, " j'ai cbante mon •mour a 

Jeannette ,, - ı• Ah ou• c'est jentll ., ve aalre, 
Bilatlere olan fada talep haaeblle yerlerin evvelden tedariki mercudur. 

Bu akşam ilk defa olarak 

MELEK 
SiNEMASI 

Napoleonun Oğlu 
(L'AIGLON) 

muazzam Fransız filmini 
takdim ediyor. 

( Scola de Milan ) tiyatrosunun sopranosu 
Verdi'nin Traviata operasının 

şarkısını taganni edecektir. 

> Yarın akşam ilk defa olarak 

ASRİ SİNEMADA 

ZEVKLER BELDESi 
Hayatın zengin ve mütebeddil bir parç.11 olan bu filmde )!tıf bir muhit olan 
VİYANA'da müessir bir dram eereyan ediyor, Pek .ıevimli olan bu febir güzel 
kadınlan, milkemmel 1arayları1 büttin eğlenceleri ve tatlı musikiııile görülüp 
işitilmektedir. MUmeuilleri: RENEE HERIBEL • CLAlRE ROMMER • PAUL 

RICHTER ve GASTON MOOOT 

Perde aralarında : Zengin varyete numaraları. 4 

Bazı gazeteler ise hu ih
tilafın Almanyada hergün bir 
parça daha kuvvetini arttıran ve 
komiinizme karşı düşmanhğım 
açıkça söyliyen Hilterin vaziyeti 
münasebeti)e Almanyayı tehlikeli 
bir komşu gören Rusyanın bir 
manevrası telakki etmektedirler. 

Bu misak, bir Fransız gaze· 
tesinde tamam olmıyarak neşre· 
dilmiştir. 

Tehlikeli Bir Geçit 
Bitlis (Hususi) - Diyarbe

kir - Bitlis yolu iizerinde ( Küh ) 
denilen bir geçit vardır. Fakat 
ehemmiyetli bir mevki olan bu 
geçit tehlikesi itibarile yaz ve 
kış yolcularm şikayetine sebep 
olmaktadır. Alikadarların bu şi· 
kayetJerle meşgul olarak tehli
kenin önüne geçmeleri temenni 
edilmektedir. -----3 Bin Senelik Bir Saray 

Kahire, 22 - Tel-el .. Amana~ 
da yapılan hafriyat esnasında üç 
bin senelik bir saray meydana 
çıkarslmıştır. 

Meşhur Kıraliça Neferttinin 
iktidar mevkiinden çekildikten 
sonra, bu sarayda oturmuş olma· 
sına ihtimal verilmektedir, 

Hindenburgun lstifasmı istediler 
Berlin, 22 - Bu sabah, Prus

ya hükumeti, şarki Prusya ziraat 
odasının feshini emretmiştir. Bu 
karar, bu odanın geçen hafta 
zarfında hükumetin çekilmesi ve 
Hindenburgun istifa eylemesi 
talebini rnutazammın olarak ka
bul etmiş olduğu karar sureti 
dolayısile ittihaz edilmiştir. 

Macaristanda Moratoryom 
Budapeşte, 22 - Macaristan

da bugün kısmi bir moratoryom 
ilin edileceği söylenmektedir. 

• 
iflası 

Berlin 22 - Krup kadar ehem· 

miyeti haiz olan Borsıg ismindeki 
Alman madeni sanayi müessese· 
leri (2850) ameleye yol vermiştir. 
Bu tedbir muvakkattir. Bilahare 

amele, iş vaziyetine göre tekrar 
alınacaktır. Nitekim bugün (200) 
ameleye iş verilmiştir. 

Amele ile Müdüriyet arasında 
yapılacak bir itilaf neticesinde 

müessesenin faaliyetinin devam 
ettirileceği ümit olunuyor. 

Bir işsizin Yaptığı 
Pretoya ( Cenubi Afrika ) 22 

İşsiz bir Avrupalı, Posta ve 
Telgraf ve Telefon Nazırı M. Stam• 

pon'un odasına girerek kendi
sinden iş istemiş ve verilmeme

sinden hiddetlenerek üzerine atıl· 
mış ylizünden vahim surette ya· 
ralamışbr. Nazır derhal evino 
nakledilmiştir. 

F ransada Grev 
Saint-Nazaire, 22 - Maden 

sanayii amelesinden 4860 kişi 
gllndeliklerinin vasati hesapla 3 
frank kadar tenzilata uğramasın· 
dan dolayı 24 saatlik bir grev 
yapmışlardır. 

ırakta KUrtlerle 
Bağdat, 22 - Irak hududu 

üzerindeki Kürtlerle yapılan bir 

müsademede Irak askerlerinden 
bir zabit i]e on küçük zabit ve 

asker ölmüş, doktor asker ya
ralanmışhr. Kürtlerden de (20) 

kadar ölü, 30 kadar yarala ol
duğu söyleniyor. 

Müthiş Bir DaJga 
Glaskov, 22 - Amerikadan 

gelen Toskanya Trans Atlantiği 
Atlasi Okyanosunda büyük bir 
dalga yemiş, bu yüzden (35) kişi 
yaralanmıştır. Bir yolcu da öl· 
müştür. Bu yolcunun hiiviyeti 
anlaşılamamışttr. 
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Abdülhamit,Donanınanın ihyası Müna-
sebetile Atıp Tutma ardan Çekiniyordu 

anın mürettiplerinden olan Bel
çik.alı ( jores ) ile bazı Erme
niler derdest edilmifti. Halbuki 
ben bu işle alakadar olan bazı 
Türkler de bulunduğunu biliyor· 
dum. Bunlardan biri, benim ma
iyetimde bulunan küçük rütbeli 
yaverlerden ve paşazadelerden 
biri idi. Hatta birkaç. zahit te yine 
asıl mürettipler meyanında bulu
nllyordu. Bunlar bence malum 
olduğu halde ben bunlan mey· 
dana çıkartbrmadım. Hidiseyi 
müteakıp (Necip Melhame) Pa,ayı 
çağırtbm. Bu gibi tahkikat itle
rinde çok mahirdi. Kendisine la
zınıgelen talimab verirken: 

Yunanlıların Rekabete Kalkmasını Asıl Bundan Biliyordu 
. Bunlar, iyi alametler değil. 

NAKILl Z /YA ŞAK/R Sırbistanla bir hap zuhfır etme
sin. Eğer böyle bir harp zuhur 
ederse, (Avusturya ), doğruca 
(Selanik) e iner. Maksadına nail 
olur. Fakat.. ( Rusya ) da işe 
müdahale ederse, o zaman (umu
mi harp) hazırdır. Netice çok 

Her lı.okkı mahfuzclar 

-178-
Doktorun bu tesellisi üıerine 

Abdülbamidin neşesi yerine gel
di. Sözü tekkrar gazetelere inti
kal ettirerek günün havadisleri 
hakkında şu suretle mütalea be-

yan etti: 
- Rumlarla Türklerin ınüba-

delesini kararlaştırmışlar. Fakat 
bu mesele, o kadar kolay birşey 
değildir. Bilalıcu·e vuku bnl~~ı 
ihtimali olan dedikoduların onu
ne geçmek için Patirkhaneden 
bir heyet istemeli idi. Bunlarla 
bizimkilerden mürekkep muhte
lit bir heyet yapmah, muhace· 
ret edecek yerleri dolaşmalı: 
hicret etmek isliyenlerdea. kendı 
arzularile muhaceret etmek iste
diklerine dair de birer senet alın
malı.. Bizim gazetelere çok kıZl· 
yorum. y ;ı zdıklan yazının sonu 
nereye varabileceğini biç düşün· 
müyorlar . Bakınız, daha bizim 
(diritnot) lar ortada yokken, şöy
le yapacağız, böyle edeceğiz diye 
lüzumun~an fazla taşkınlıklar 
göstermekte mana ne? .. İşte Yu· 
nanlı!ar da şimdi bizimle rekabete 

kalktı. Onlar da Amerikadan gemi 
alıyorlar. Bu mesele, bilmem ki 

nasıl A vrupanın nazarı dikkatini 
celbetmiyor. Amerikanın Avrupa 

işlerine karışmıyacağı ~hden k~
rarlaşbrılIIllştır. Halbuki, Amert-

kalılar, Yunanlılara gemi ıabyor. 
Hükumet; bunu şiddetle protesto 

etmelidir. Vakıa bunun hiçbir 
faydası olmaz zannolunur amma 
ilerde bu yüzden bir harp zuhür 
ederse, bizim için bir müdafaa 

zemini teskil eder. 
18 Hadraa 330 

1 Temnıuı: 914 

Abdülhamit, dün akşam ye
mekten sonra iki armut yedi. 
Midesi bozuldu. Karnında da bir 
ağrı hasıl olduğıİndan şikB.yet 
ediyor. Başka bir zaman olsaydı 
Abdülhamit belki bu küçük ra
hatsızlığını iıam ederdi. Fakat 
günün büyük hidisesi onu daha 

ziyade meşgul ediyor. 
Bugün Abdülhamit yine ( Sa· 

ray Bosna ) hadisesi ile meşgul. 
Diyor ki: 

_Avusturya imparatoru, çok 
hassas bir adamdır. Ailesi efra· 
dının en ebtınmiyetsiz ısırapla_. 
rile bile şiddetle alakadar olur. 
Halbuki suikaste ağrıyan Ye vefat 
eden doğrudan doğruya kendi 
ciğerpare evlidı gibi .bir ıeY. Za~~ı 
adam bu ihtiyar hfilınde kimbilir 
nekadar müteessirdir... Gazete
ler, ya Yusuf izzettin Efendinin 
yahut Mecit Efendinin cenaze 
merasiminde bulunmak iizere 
Viyanaya gideceklerini yazıyorlar. 
Bana kalırsa, ricali siyasiyeden 
bazı zevatı da terfik ederek 
büyükçe bir heyet göndermelidir. 
Avusturyada ve sair yerlerde, 
( Sırp ) lar aleyhinde büyük nfı
m:ıyi~le r yapıyorlarmı~. Ben bun-
dan kor'.{mıya h~ladım. 

vahim bir şekil alır. 
Abdüfüamit, bu mühim müta· 

leadan sonra, hükümdarlara ve 
hükümdar ailelerine yapılan sui· 
kastlerden bahsederek sözü, yine 
kendisine, Yıldızda Ermeniler 
tarafından ablan bomba hadise
sine getirdi ve şu mühim ifşaatta 
bulundu: 

- Bu hadiseyi müteakıp vak.'· 

Resminizi Bize 
~ .. 

(Arkası var) 

Size Tabiatinizi 

Gönderiniz. 

* Söyligelim ... 

54 KAMİLE H. Acul ve asabidir. 
Sıkıntıya vo 
lizüntüyeı ge• 
lemez. Güz.el 
eşyayı Ye el
biseyi sever, 

şıkhğa riayet 
eder, moda 
ecre yanlarına 
tabi olur. Şah
sını alikadar 
eden mesaiJde 

hassas ve müteheyyiç olur. Ha
yatının neşeli ve eğlenceli olarak 
geçmesini arzu eder. Se•gi ıne
sailinde kıskançlığa mütemayilclir. 

M ŞiNASİ BE~: Vakurdur. iz
zetinefis ms
sailinde kıs
kançlık Ye alın
ganlık göterir, 
fğbirarı tat
min edilme
dacçe devamlı 
olur. Çabuk 
asabileşir. Mü-
cadeleden ve 

mUnakaşadan çekinmez, küçük 
görünmiye tahammül edemez. • 51 S. ŞEVKET BEY: ( Fotoğra-
fının dercini istemiyor. ) Görün
düğü kadar saf ve lakayıt değil
dir, tetkike ve tecessüse mfitema
yildir. Her şeye müdahale etmez 
gibi görünür fakat etrafında cere· 
yan eden hadiselere lakayt kalmaz. 
Her işini gizlemiye taraftardır. 

• 56 RAUF TURHAN BEY: Sa-
-.. kindir, gürül

tiicii Te kav

gacı değildir. 

Çabuk kızmaz 

ve alınmaz, 

llkayt gibi 
davranırsa da 

tecessüse mü
tem ay ildir. 

Menfaatlerini israf etmez, . para 

V
e mal kıymeti bilir. :;:..:.:.:.-..:.------·-

Fotoğraf Tahlil Kuponuna 

11 inci Sayfamızda bulacaksınız. 

57 ŞEREF BEY: Hassas ve 
hayalperestir • 
Sevgi ve ma
ceradan haze
der, heyecanlı 
hadiselere la
kayt kalmak 
istemez, şıklı
ğı sever, tarzı 
telebbüse ria-

: yet eder. Şar

latanlık ve riyakArLk yapmaz, 
olduğu gibi görünmiye mütema• 
yildir. Menfaatlerini yalnız nefsi
ne basretmez. 

• 58 MUHiDDiN BEY: Ciddi ~e 
aamimtdir. Ba
lan inatçı olur, 
fikirlerinin ka
bul edilme.si
ni ister. Söz 
söyle me kt en 
sonra söyliye
ceğini evveli 
ıöylem ekten 
çekinmez, pa

ra işlerinde itimat telkin eder. 
~ab~k . parlar, küçük ıeyleri 
ızzetinefıs meselesi yapar. 

1 Günün Takvimi 1 
BUGÜN-23 kanunuevvel 931 

Çarşamba, Rumi 10 kAnunuevveİ 
1347, 12 Şaban 1350. 
GONEŞ - Doğuşu 7,23 Babşı 

16,44 
NAMAZ V AKİTLERi - Sa· 

bah 4,33, öğle l 2, 13, ikindi 14,32, 
akşam 16,44, yatsı 18,23. 

Ka .m - 45 
ALKAZAR - MOFgan cambasha:newf 
ALf..ltDAR - Sihirbaz 
ARTISTlK - Savda mueralart 
A S R l - Adalet kurıuıalan 
LKLEl - Attllı 
ELHAMRA - E•el Allah 
ETU V AL - Maraeyea 
FERAH - Konser, nryete 
f'RANSIZ TiYATROSU - Raşıt Rı.u 
GLORY A - Sevgiden IOllJ'a 

ulı.AL - SHgllin1a aou ıeal 
lü.MAL B. - Ruhum annem 
MAJİK - Hanım .U.ema yıldw 
Mi:.LEK - Eglon 
t.ılLLl - Volıı• aahlllerlnde 
OPERA - Sevda maceraları 
ŞlK - CUrmU meşhut 
()sı<.ÜDAR HALE - Sumru 

DAkÜLB.c.DA 't 1 - Onlar ermlf mtiradıa. 
KıdıkliJ SÜREYYA - Vuooıoa ka.lcal 

ŞABB YILDIZI 
--· ----------

Holivuta Nasıl Kaçt m ... 
Yıldızlar Aıasına Nasıl Karı şbn1? 

-----------47------------ y s - AZAN: elma z 
Burada bir adet vardır. Hiç 

fazla lakırdı edilmez Büt"' • 1 "k' k • un ış er, 
ı ı elime ile görüşülür. Çl!nkü 
fazla lrnn~mıya "akit yoktur. 
Hele filim almakla alikadar 
olanlar biribirine selim Yerecek 

kadar bile vakit bulamaz
lar. Tabii, ben de lakırdıyı 
uzatmadım. Koluma giren Alisin 
gevezeliklerini dllıliye dinliye İf 
başına avdet ettim. 

Öğleden sonra, ancak bir 
buçuk iki saatlik kadar işimiz 
vardı. Fakat, evdeki pazarlık, 
çarşıya uymadı. Sahneyi çevire
cek olan artisler, bir türlü pro
valarda muvaffak olamıyorlardı. 
Metöransen, sinirleşiyor, ope
ratörler kızıyor, fakat kabil de
ğil artistler o sa bneyi canlandı
ramıyorlardı. 

Bu arada, en çok sinirlenen 
en çok sabırsızlık gösteren 
bendim. 

Tam dört saat uğraşıldıktan 
sonra işimiz biter bitmez, ıolu

ğu altıncı atelyede aldım. Be
rek~t. versin, Mister Derbey ora
da ıdı ve onlar da, ayni mUşkU· 
lat içinde çalı.şıp duruyorlardı. 
Orada bir köşeye çekildim ve 
işlerin bitmesini bekledim. 

Epeyce uzun süren bir inti
zardan sonra, yalmz iş değil, 

çalışanların da işi bitmişti. Der
bey, yorgun bir vaziyetle yanıma 
gelerek: 

- Sizi çok beklettim. Vakit
te geç oldu. Şimdilik kısaca 
konuşalım. 

. ~öyleyin bakalım bana, göz
lerınıı: kuvvetli midir? 

- İstediğiniz lradar Mister 
Derbey .• 

- Hiç göz hastalığı g...,..irdi-
niz mi? -.,. 

- Hayır. 
- Fazla ışığa karşı g6zleri-

niz mukavemet eder mi? 
- Ümit ederim. 
- Geliniz bakalım küçtik bir 

tecriibe yapalım .• 
• :1Jeni kolumdan tuttu. Büyük 
JÜpıter!erden birinin karşısına 
götürdü ve birdenbire bir mani
velaya dokundu. O anda, simsiyah 
kömür parçalannm temasından 
hasıl olan bir ziya tufanı gözle
rimin içine doldu. Aman Yarabbi! 
~u, ne yakıcı, ne öldürücü. ne 
tahammül imkanı olmıyan bir ışık
b. Sanki insan bunun karşısında 
durdukça, bütün sabır ve meta
net kuvvetleri birer birer eriyor, 
kavruluyordu. Birdenbire irade
me sahip olaınıyarak bir adım 
geri çekilmiştim. Fakat çarçabuk 
kendimi topladım, metanet ve mu
kavemetimi göstermek için gözle· 
rimi bu cehnnemi ziyaya dikerek 

Güldüm: 
- Boş bulundum Mister Der

bey.. Yoksa, emin olunuz, gözle
rim hiç müteessir olmuyor. 

Dedim. Halbuki gözlerim 
yav~ş yavaş mukavemetini kay
bedıyor, adeta göz kapaklanm 
titriyordu. Bereket versin bu 
tecrübe uzun sürmedi. Miıter 
Derbey, cevap verdi: 

- Zararı yok.. Zaten ilk za
manlar, daima böyle olur. Tabii 
alışacaksınız. Ziya karşısmda da 
fena değilsiniz. Yüzünüzün hatla
rı düzgün görünüyor •. ."Şimdi ser
bestsiniz. Yarın sabah erken 
geliniz. 

Dedi. 

• Sabahı iple çektim. Uykumun 

araSlDcia bile aldığım rolü d" .. 
nllyordum. Daha alaca ka~ 
lakta kaİklım. Sporumu, kah\"a!
bmı yaptıktan sonra yola revan 
oldum. Mister Derbeyi artis.tfere 
mahsus gazinoda buldum. yaşlı 
bir artistle çene çalıyord~ &n· 
aörür görmez yanıma reldi. Blok 
~?tundan bir kağıt kopararak Üs· 
tune hir §eyler yazdı ve beni 
elbise dairemte gönderdi. 

Makyajımı da yaparak yanın 
saat sonra, daireden çıkarken 
muhteşem bir (kontes) c bemi-
rordum •. Uzun etekli, düz beyaz 
ıpek elbıse okadar yakışmıştı ki 
ben bile kendimi tanıyamıyor: 
~ Hemen dördüncü atelyeyo 
gıttim. Yavaş yavaş öteki artist
ler de too.Iamyordu. 

RejlılJr ı 

- Hagdi ma~tıgo doğ,u 
gürül E1P1rini wrdi 

~ira2 lf>nra fMister Derbe 
ıel~ ve bana rolümü tarif etJ. 
Beniıu ha rolüm, şundan ibaretti 

( Hansen) şatosunda bir :Oya~ 
fet veriliyor. Bem. de buradn z. 
fete davetliyim. Evvel' kabh~ 
davetliler arasıoda göriinüyo 
S b. lık rum. 

onra ır ara tuvalelimı" t 
1 

aze-
emek için şato sahibesinin tu

valet odasına giriyorum. Fak 
t h.b. at 

şa onun sa ı ı olan Baron Han-
sen gayet cıvık bir adam n· 
d 

. · ır-
enbıre odaya giriyor- ve benim 

omuz başımda peyda olu B d yor. 
ana erhal ilam aşk etrniye 

başlıyor. Beo, bu sayg151z ad _ 
mın sözlerini sonuna kadar d"a 
1. B m· 
ıyorum. u sözler bittikte • son-

ra parlak bir kahkaha l•oy . 
da 

~ ,· erı· 

yor ve o dan çıkıyorum. 
Rolüm, gayet kısa ve basit 

olmakla beraber, yine be . .. l . !llnl 
goz erım.de ~üyüyordu. Şimdi e 
kadar hıç boyle yalnız ·b Y 
""b" k "f k aşıma o Je tı arşısıncla durmam tı 

Provalar, birkaç dafa tekrar ~d~i. 
Ve sonra makineler yanhş ç "t . l . eşı 
ı~ emıye başladı. Bütün sah•ı "'yİ 
a~ıllara durgunluk verecek k~da: 
çıy ve mebzul bir ziya kapfomış· 
b. Jüpit~rl~r~c:!l gelen cereyan 
derm hır ınılti husule geti · 
fil

. k' nyor, 
ı ım ma meleri muttarit bir h 

reket ile işliyordu. a-
Rejisör: 
- Hnydi. 

yürU .. 
Masaya doğru 

Enl! İni ver-di. Yüreg-im l d o {a ar 
ç:r~ıyolr! ~diı.lerim okadar titri
y r u n a et:ı düşmekte k 
kuyordum. Zannederim l · ı· nr .. o!-
d b f 

.. l'J1!ior 
e unun arbna varcı " ·ı. 

elti: v ... ı •• \ar 

- Hty c c.;m ı bı r~·k L~ h 
t b'· 1) .. ·· a a n., nlıa tı.ı'b ii y dtı !llıı v :i-. .a 

( Araau ..,., l 

• 
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Umıuni Harp Nasıl Patladı ? 
Nakleden : H. R. -40- Yazan: Emil Ludvig 

- Kmm Dokton Semi Elcreme - , ... 
imparator ,Paristen GelenRaporunAltı-
na Şunu Y azmışh:DiplomasiKepazeliği 

O sene harp ıC>zleniyorclu. 
Paris askeri valisi ceneral Micbet 
bütçe komisyonuadan payıtaht 
için fevkalade ihtiyat olarak un 
tahsisatı istedi. Çünki diyordu, 
mllstesna bir sene içindeyiz. Mart 
yahut nisan içinde seferberlik ilin 
etmiyeceğimiz şüphelidir. 

Belçıka 
diyordu ki; 

Jt 
sefiri mart aymda 

- F ransada ifrat derecede 
bir millicilik belirmiştir. Şimdi 
galebe edect klerinden emin bu
lunduklarını iddia ediyorlar. 

Kendisine ihtiyar bir diplo
mat ıu sözleri Miylemif: 

Şimdi çıkabilecek bir müşkn
IAb iki taraf büyükleri ya üç 
günde hallederler, yahut harp 
çıkar! demİftir. 

• Mayıs içinde Berlin sahnele-
rine F ransamn müstamerabnda 
kullandığı askerlerin üniformasile 
bir aktör çıkanlmıı olmUJ, vesi
le ittihaz edilerek Pariste gllrültil 
koparılmış ve bilmukabele Fran
sız sahnelerinde sefil rollere giiya 
Alman olmak lizere aktörler çı
karılmııtır. 

• iki gündilr nezaret ve matbuat 
Sırbıstana llltimatom verilmesin
den, ve bahusas ültimatomun ve
rilmesi için intihap edilen tebliğ 
saatinden dolayı köpürüyorlar. 
Almanyanın bir şeyden haberi 
olmadığı bahsine kimse kulak 
asmıyor, inanmıyor. Bu bapta Al
manya namına teminat verilme
sine rağmen Viyananın hareke
tinden mes'ul tutulan odur. Fran
sız eshamı 1870 den beri görül
me dik bir dereceye düşüyor. 
Borsayı kapamak mecburiyeti ha
sıl oluyor. Herkes Almanyanm 
harp istediği kanaatindedir. 

Denizde olan iki Fransız devlet 
reisini kabinede yaşlı bir zat olan M. 
Bienvönü-Marten temsil etmekte
dir. Telsiz telgrafla mütemadiyen 
denizle muhaberededir. Fakat 
pbsan hitabet ve idare kudreti 
yoktur. Her şeyden evvel birgiln 
akdem Grey tarafından teklif 
edilen konferansın akli hususunu 
münakaşa etmektedir. Alman 
ıefiri ile görüşmüş: 

- Sulhun müştereken muha
fazası için bize müracaatiniz bu
rada büyük rikkat ve teessürü 
mucip oldu, demiştir. 

Almanya sefiri Baron Sboen 
ıu cevabı vermiştir : 

- Almanya ve Fransanın iki-
ıi de sulh arzusile şiddetle mOte
hasssistirler. Her şey Petresburga 
kalmış bulunuyor. 

- Ben kendi hesabıma Pet
reshurg üzerine sükun Yerici bir 
nnfuz icras na hazırım. Bunan 

için Avusturya Macaristanın hiç bir 
i!hak tasmiminde bulunmadığına 
emin olmak isterim. 

- Bütün devletler tarafından 
Avusturya • Macaristana yaplmq 
olan ihtarat Avusturya .. Macaris
tam Sırbistanla karşı karşıya 
b.rakmaktan ibaret olan noktai
nazarı mızla levafık etmiyecektir. 

Yalanlan görülüyor mu? ili-

Söz, gnaş, gaoaı toplara bırakılıgordı . 

tiliyor m? Şu kabinelerin mülev• 
ves havası duyuluyor mu? Bu 
heyetlere de boş yere kabine de
nilmediği tasdik ediliyor mu? 
Ayni gün Kayser, Paristen gelen 
raporun altına, tabii yalnız Fran
sızlan düşünerek ıu cümleyi 
yazmıştır. 

- "Diploması kepazeligil" 
IX 

Prulasto Edenler 
Akıl ve basiret nerede idi ? 

Diplomatların koltuk sandalyaları 
karşısında ricakir nazarlarla bir
çok defalar boıyere arzı endam 
ettikten sonra Avrupayı terk mi 
etmişti? Harp l'abasında yekdiğe
rini takip eden hazırlıklar ona 
ümitsizlik mi vermişti? 

Kumaı kaplı çifte kapıların 
esrarengiz bir surette açı!ıp ka-
panmalan, diplomatların riyakar 
bir tekilde el sıkışlan, şifre def
terlerinin devamla surette açılıp 
kapanmaları, daimi telefon mu-
havereleri, erkanı harbiye bari· 
talan, bütün şu sinyor!ar ve hü-
kümdarlar alayının serapa sahte 
gülüşleri nihayet buna mı mün· 
cer olmuştu? 

ilk merhalede hakikat şudur 
ki, akıl ve basiret kabinlerden 
ümidini keserek Rokağa atılmıştı. 
Avrupanm yirmi otuz şahsiyetini 

Yunan Türkleri .. 
Okçularda Bir Çoğunun 

Tar~alan Alındı. 

Gümülcinecle çıkan " Yeni 
Adım ,, gazetesirıde okuduğumuza 
göre, muhacir iskan dairesi me
murlanndan bir heyet gelerek 
Okçular köyünde ki Ttırk tarlala
rını zaptetmiştir. Bu meyanda 
bazı ev ve dükkanlar da hühümet 
malı addedilmiştir. "Yeni Adım" 
bu vaziyetin Okçulan mahvede
ceğini yazmaktadır. 

Berlin Müsteşarı 
Öldü 

Berlin, 21 ( A. A. ) - Tür
kiyenin Bcrlin sefaret mlistqarı 
Orhan Şemseddin Bey Berlinde 
istanbul ekspresinde Breslava 
muvasalat etmezden biraz evvel 
ektei kalpten vefat etmiftir. 

bırakarak milyonlarca halk ara
sına karışmıştı. Bu balkın ismi 
ve sıfatı yoktu. Akıl ve basiret 
büyük isim ve sıfat taşıyanlan 
ne yapacaktı ? Onlardan hiyanet 
görmüştü, onlar kendisine ihanet 
etmişlerdi. Şimdi de ellerinin 
altında bulunan esirleri sürllkle
miye çalışıyorlardı, bu esirler 
sürllklenmiye miistait idiler, maa-
mafib terlere mustağrak olduk
ları halde içten içe de homur-
danıyorlardı. .. 

Bunlar tezgihlarmın, torna
ların·n, kaıanlarının, çekiçlerinin 
motörlerinin, silindirlerinin arka
s ndan, ter içinde olduklan halde 

· gelmekte olan bora hakkında 
malumat topluyorlardı. 

Akşam o1up la bu hüzün ve
rici yerlerden kaçtıkları zaman 
dar ve pis kıyı mahallelerinden 
mutantan, mUşaşa zengin mahalle
lerine gidiyorlar, bir takımı da 
şurada burada dost kümeleri 
teşkil ediyor, bir takımı da 
karılarile geziyor ve akıllarına 
gelmediği, programa tibi bir 
arzu neticesi olmadıgı halde bi
ribirine benziyen bu binlerce ve 
binlerce simalar can'ı sokaklann 
köş_ bucaklarmda b·ribirini bu
luyorlardı .. 

( Arkası vu ) 

SON POSTA 
evmi, Siyasi, Havadis ve Hal:< 

gazetesi 

idare . Alemdar mahallesi 
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Telefon lıtanbul - 20203 
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ABONE 
TÜRKiYE 

FIATl 
ECNEBİ 
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6 Ay 
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ı " 

2700 Kr. 
1400 " 
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300 " 

Gelen evrak geri verilmez. 
lıinlardan mes'uliyet alınmaz. 

Cevap için m~ktuplara 6 kuruıluk 
pul ilAveıi lazımdır. 

Adreı detiştirilmesi (2)) kuruşt ır. 

Son Poıta Matba.-.ı 

Sablplerl: All Ekre:n, Seli• Raııp 
N..,.ı,.at Mildiltl : Sellıa Ra.ı•P 
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BIKATI 
Bu Sütunda Her gün 

Muharriri: N•cati Yrual 

KANDiL 
Uzun bir gezintiden dönüyor

duk. Bozulan otomobilin tamirin
den ümidimizi kestikten sonra, 
geç vakit yaya olarak avdete 
mecbur olmuş~uk. Fakat, bir 
saattenberi ortalığı altüst eden 
fırtınaya rağmen neşesiz değildik. 
Hatta, teneke ve kiremit parça• 
larını Gnümilzde silrükliyen rilz
glrla eğlenerek şakalapyorduk. 
Şehre yaklatbğımız zaman fır. 
bna dinmişti. Sık, sık yolumuzu 
aydınlatan yıldırımlar susmuş, 
rüzgirın önünde uğulduyarak 
biribiri ftstüne yaslanan ağaçlarda 
bile siyah hayaletlerini hissetti
recek bir hareket kalmamışh. 
Şehrin bu ıssız ve yabancı köşe
sinde Nesrinle benden baıka 
canlı yok gibiydi. Ağır ve ezici 
bir tehdit gibi üstümüze çöken bu 
sessizlik, asabımız bozmuştu. 
Nesrin ııkı sıkı koluma yapışmış 
görmeden bashğı taşlar üstünde 
titriyerek sürükleniyordu. Zifiri 
karanlık içinde, kendi ayak ses
lerimizin karışık akislerinden 
başka bir ses duyulmuyordu. 

Biraz sonra, bardaktan boşa• 
nırcasına yağmıya başhyan yağ
mur bizi yeniden canlandırdı • 
-\rtık karanlıkta bizden başka 
birşey daha vardı. 

Uzakta boşluğa asılmış gibi 
görünen soluk, hafif bir ııık büs
bütün neşemizi yerine getirdi. 
İliklerimize işlemesine rağmen 
yağmura avvuç açarak bu ıfığa 
doğru koşmıya başladık. 

Yeşil sarıklı büyük başlannı 
dim dik taşımaktan yorulmUf 
gibi hep birer tarafa yaslanan 
mezar tatları arasından geçerek 
bir camiio siperine girdik. 

Bize uzaktan yol gösteren 
biricik zeytinyağı kandili kapmm 
Ostünde titriye, titriye sallanıyor, 
önllmllzdeki mezar taşlan arasın-
da korkunç gölgeler husule ge
tiriyordu. Yumşak toprağa sert 
darbelerle çarpan yağmur, bu 
metruk cami avlusunda derinlik· 
lerde taşan bir aksi ıada hissi 
veriyordu. Soğuğun ve yalnızlığın 
tesirini ilk defa hissetmiş gibi 
biribirimizin yüzüne endişe ile 
bakarak titredik. 

Nesrinin rengi sararmq, daima 
parlıyan gözlerine isli bir bula
nıklık çCSkmuştü. Camiin kapısın
da etrafına meşin kaplanmış bir 
perde mermer taşlara Mirünerek 
sallanıyordu. Ona dokunmıya 
cesaret edemiyordum. Camiin 
içerisi, hamı ölümil ve bütnn 
acılıklan hatl1'latao bir ölüden 
daha korkunç gibi geliyordu. 

Fakat, Nesrin üşüyor, yanımda 
dişlerini biribirine çarparak titri· 
yordu. Çaresiz, bu kalın perdeyi 
bir kenanndan kaldırarak başımı 
içeri uzatbm. Burada derin ve 
çekici bir sessizlik vardı. Aralık· 
tan sızarak eski bir hasırı aydın· 
latan kandil ziyası kalbimi nmit 
ve cesaretle doldurdu. Camide 
içe sinen, huşu ve teaelli dolu 
bir melce havası vardı. Asude 
ve emin bir melce .• 

Nesrini kolundan tutarak içeri 
çektim. Bir an kesif bir karanlık 
içinde hareketsiz kaldık. Dışar
daki gilriUtü bu kalın perdenin 
gerisinde uzaklaşıyor, kayboluyor 
gibiydi. Islak elbisemin düğme
lerini müşkii!itla çözerek kibritimi 
çıkardım. Pek mebzul olması 
lizımgelen kandillerden birisini 
yakacaktım. Kibrit, kutunun üs
tünde yapışkan bir satha sürill
müş gibi çıtırdamadan kaydı. 

lslanmıştL Bu, bize bllyük bir 
şeamet gibi göründü. 

Nesrin korkarak yine kolumu 
tuttu. Ben de pek rahat değil
dim. Kapmın dışındaki kandil 
çok yüksekti. Ondan istifade 
edemezdik. Bu saatlerde, bize 
faydası dokunacak bir adamın 

geleceğini de llmit edemezdik. 
Ağır perdeyi tekrar kaldırdım. 
Yağmur bili ayni fiddetle ya· 
ğıyordu. Dışarısı yine soğuk ve 
korkunçtu. Perdenin ucunda sar
kan bir sicim göziime ilişti. Bu 
bir çıvıye takılmak ıçın 
mahsus yapılmış bir ilmekli. 
Nesrin içerde yalnız kalama
mıf, arkamdan dışarı çıkmışh. 
Bir taraf tan, bu ipi takacak bir 
çengel ararken bir taraftan da 
Nesrini teselliye çalışıyordum. 
Artık kapının yansı açık kala-
cak, camün içi kifi derecede 
aydınlanmış bulunacaktı. ipi. yine 
ayni perdenin nstünde bulduğum 
bir halkaya takmıya çalışırken 
arkamda acı bir çığlık koptu. 
Ben dönünceye kadar kandil de 
sönmüştü. Zeytinyağının üstüne 
hafif bir çızırtı ile düşen fitil 
henOı kararmıştı ki camiin için-
den beyaz bir hayal fırhyarak 
karanlığa karıştı. Bu korkusun
dan ne yapbğını bilmiyen Nes
rindi. Fakat camiye ne zaman 
girmitti? 

Niçin korkmuş Ye feryat et
mişti? Bunları dOşllnecek vaktim 
yoktu. Gittikçe şiddetini artbran 
yağmurun altında ben de Nesri
nin arkasmdan koşmıya başladım. 
Avluyu terkettikten sonra, biraz 
durarak ayak seslerini dinledim. 
Hangi istikamete gittiğini tayin 
etmek istiyordum. Fakat, her 
tarafta ayni muttarit sesle takır
dıyan yağmurdan başka bqey 
duyulmuyordu. Avazım çıkbğı 
kadar batırarak sağıma doğru 
koşmıya başladım. 

- Nesrin, Nesrini 
Nekadar bağırdım, bdylece 

nekadar koştum bilmiyorum. 
Saniyeden saniyeye azgınhğını 
artıran yağmur gittikçe sftr' atimi 
kesiyor, sesimi boğuyordu. Fakat 
feryadıma knçük bir aksi sada 
bile cevap vermiyordu. 

Nesrini taliine terkedemezdim. 
Tekrar geri döndfim. Yanlq bir 
istikamet tuttuğum muhakkakb. 
Artık kuvveti kalmıyan sesim 
yağmur sapağı altında bir imdat 
sayhası gibi acı, acı yayılıyordu. 

- Nesrin, Nesrini 
Nafile: Onu kaybetmiştim. 

Ümitsizlik büsbütün takatimi ke
siyor, hayalimde korkunç ihtimal· 
ler canlanıyordu. Bir ara, ken
dimi tekrar camiin iinilnde bul
dum. Artık sabahı beklemekten 
başka yapılacak bir şey kalmamıştı. 

Çamurdan ağırlaşan pabuçlanmı 
sürükliyerek, mezar taşlarına tu
tuna, tutuna kapıyı buldum. 

Henüz ilk adımımı atmifbm 
ki; camiin içinde bir feryat daha 
koptu. Bu beklenmiyen ses bey· 
nimde bir şimşek gibi çakmıştı. 
Gayriihtiyari kendimi dışarı 
attım. Fakat, ilk sersemliğim 
geçtikten sonra bu sesi tanıdım. 
Nesrindi. 

Deli gibi içeri abldım. Şimdi, 
ümit ve heyecan dulu sesim 
kubbeyi çınlahyordu. 

- Nesrin, Nesrini 
Ta, ilerden bir inilti cevap 

verdL O, camiin ortuuıda boylu 
boyuna uzanmıt baygın yat.
yordu. 

O geceyi bili içimiz llrpere
rek hatırlanz. Tam kandilin yağı 
bittiği zaman, camiin meşhur 
kedisi Nesrinin ayaklarına dolaş
masaydı, yağmur dininciye 
kadar bu mutavazı mabedin mi
safiri olacak ve günlerce hasta 
yatmıyacakbk. Neden sonra an
ladık ki : O, ıaşkınlıkla camiin 
içine ablırken, ben, kandilin son 
ziyaaile uzıyan gölgesine aldana
rak dııarı kotmuşum. 
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Şarkın Yeni 

• 
Peygamberi 
• • 

ll:A. 
Bu Akşam Radyoda Neler 

-----------------------:----------------------------· 
Dinliyeceksiniz 

''Makineler De İnsanlara Benzerler, 23 Kanunuevvel 931 Çarşamba 24 Kanunuevvel 931 Perşembe 
lstanbul- (1200 metre, 5 kilovat) latan bul - (1?00 metre, 5 kilovat) 

Bazan İstirahate lhtifaçları Olur,, 
----------------di. Tedricen işten çekilecek, 

-54-
dı Mistr W est makinisti uyan· 

rdı. Adamcağız derhal yanımı· 
la geldi ve n:akincde hiçbir 

lrııa yokmuş gibi ıöyle bir defa 
tah 'k l . h n eder etmez makine iş emıye 
aşladı. Hayret içinde kaldnn ve 

•ordunı: 

k
. - Bu nasıl şey? Acaba ma-
ın · · t enın dün akşam işlemeyıp e 

bu sabah işlemesinin sebebi ne 
olsa gerektir ? 

Mistr West: 
- Bu sebebi tayin etmek 

rtlçtür, cevabım verdi. 

Makineler de insanlara benzerler. 
Batan istirahate ihtiyaçlan olur. 

daimi surette çiftliğe yerleşecek 
ve orada el ve kol ile çahşarak 
hayatımı kazanacaktım. Fa.kut bu 
tasavvur mukadder değilmiş. 

Tecrübe ile öğrenilmişdir ki, 
projeyi insan yapar, ~akat ~ena· 
hı Hak isterse tatbık ettırmez. 

Maamafih projede yegine ga· 
ye hakikate varmak ise ne· 
tice daima zannedildiğinden iyi 

olur. 
Bu takdirde projelerimizin 

tatbik edilip edilmemesinin ehem· 

miyeti yoktur. Bu itibarla Föniks 
de vukua gelen beklenmedik 

hadiseler şüphe yoktur ki, bizim 
için zararlı olmamıştır. .. 

Föniks mü~ameresini tesis Ziraat hayatında herkesin ha· 
tttikten sonra buraya daimi su- yatım kazanabilmesi için toprağı 
rette yerleşemiyerek kıs:ı fasıla· Uçer dönümlük parçalara ayır-
larıa uğramak mecburiyetinde mışbk. 
'-,ı · · d"r Bu parşaların her birinde taş• 
"cuışıma daima teessüf etmışım 1 

• 

birer evcegız, yapacakbk, fakat 
mümkün olmadı, birer tane saç 
kulübe yapmakla iktifa ettik. 

• 
(Yokansburg)a avdet ettiğim 

zaman yaptığım büyük tebeddül
leri (Polak)a anlattım. 

Bu değişikliklere kendi ver
di ği kitabın sebep olduğunu ağ
rendiği zaman hudutsuz bir se· 
vinç hissetti ve: 

- Bn yeni sergüzeştine ben 
de atılabilir miyim? Diye sordu. 

- Şüphesiz, dedim. Arzu 
ederseniz siz de müstameremize 
aza kaydedilebilirsiniL 

- Derhal! 
Dostum Kıritik mecmuasına 

bir ay sonra vaıifesinden çekile· 
ceğini haber verdi ve muayyen 
tarihte gelip bizi buldu ve açık 
ı,aJpliliğile derhal herkesin mu
habbetini kazandı ve muhite de 
hemen intıbak etti. 

(Mabadi yarm) 

d - ·ı tan topraktan kiremitli küçük 
ıB:i~d:ay~e~tt~e~n~iy~e~t~im:::::b:öy~l:e~e:gı~-~~=-~=-=========::====:=====:======:::==:::=:~::=:~====== 
~ 

Yılbaşı Piyangosu Deh- r.ıanb?ı2~~~.~1 1931 

'şetli Bir Rağbet Gördü 
----- -• f d gece, Dtırüfünun Konferans salo-

Bat tarafı 1 inci ••Y a • 
bayilerde bilet bulmak ı:ııümkü~ nunda saat ( 20.30 ) da çekilecek 
almıyor. Bayilerde bilet b~lamı· ve saat ( 22 ) de radyo ile ilan 

Yan halk birkaç gündenbe~ı Pi- edilecektir. 
)'anko MüdUriyetinin eşiğinı aşın- Adanada Bilet Kalmadı 
dırıyor. Bu tehacum, evvelki gii~ 

k. satış kı
o dereceyi bulmuştur 1

• • ••• , .. 

fesinin camları büyük bır guru.tu 

ile kırılmıştır • 
Bu münasebetle dnn bir ~u· 

h.arnrimiz bütün bayilere mura-

caat etmiş, hiç birisinde te~ h.ir 
bilet bulamamıştır. Bazı bayılerın 
Spekülasyon yapbklan mevcut 

hiletlerini seyyar adamlar vasıta
•ile bir iki lira fazla fiatla ssttı ... 
dıldan söylenmektedir. 

Bayilerin ifadesine naza
1
r.en 

l ··d·· , .. wü e ın· ayYare piyanko Mu urıug . 

deki biletlerin ancak onda sekı
tini piyasaya çıkarmıştır. Halkın 
b wmen u tehacüm ve rağ~"tine rag 
diğer serileri piyasaya çıkarma· 
maktadır. Halkın rağbeti kar~ı: 
•ında ba}iler Bursa, Editne gıbı 
civar yerlere telgraf çekere.k, 
•darn göndererek bilet istetmı~
ler fakat buralarda da biletlerın 
hepsinin satıldığı anlaşılmıştır. 

Piyanko Müdürü Fikri Bey d.e 
~ttıdisile görüşen bir muham
t'iınize bu rağbet karş15ında 
Anadoludald şubelerine telgraf 

Çekerek ıablmıyan biletlerin bu
~aya göuderilmesini istemiştir. 
aunların bir kısmı gelmiş, bir 
lcıımı da beklenmekted:r. Mu .. 
harririmiz. mevcut Yılbaşı bilet
lerinin hepsinin neden piyasaya 

çı~{a:- lmadığı hakkında ki sualine 
~i1<r i Bey şu cevabı vermişti·. 

.. - Biz satış için tefrik etti
r. ı .iz Hl elleri sattik. Bu, bir he· 
'• l '> i~dir. Vakitte dardır. Başka 
u ı yJpmak i nıkani yoktu." 

Y .. başı keşi desi Kanunusani· 
: ı ılk gününe takaddüm eden 

Adana, (Hususi) - Tayyare 
piyangosunun yılbaşı keşidesi 
merakla beklenmektedir. Şehri
mizde bilet satışına çok fazla 
rağbet vardır. Konya ve Tarsus· 
tan şehrimize gelen ~.aberle.rc 

.. oralarda biletler tukenmış· 
gore . k d" 
t
. Buradan bilet istenılme te ır. 
ır. k 1 

Fak at burada d a bile t a mamış 

gibidir. 

Konyada Oa Rağbet Büyük 
Konyn, ( Hususi ) - Tayyare 

Piyanko Miidürlüğünden buraya 

1 bir mektupta sablmıyan 
gc en 1 u1 •. 
biletlerin derhal st anb a gon-

derilmesi, halkın fazla. rağbeti 
karşısında lstaubu!da . bılet kal: 
ınadığı bildirilmektcdır. Halbukı 
buradaki biletler c!e h emen ta

mamen satılmıştır. 

Dünya Spor 
Haberleri 

B h n 22 - Esmcrald kra-
a rey d . d-

- - ün tayyaresi enıze uş-
~aıorun M 

müş ~e pilot e>lmüştur. 
Bir Boks Maçı 

Mançester 22 - Dis Korbet, 

C 
. K"ng i\e yaptığı 15 ravunt-

onı 1 L •) ar 
Juk bir maçta say ı b esar.•ı e .g ıp 

1 
• horoz sik\et şampıyonu 

ge mış, 
olmuştur: d" 

Karnara Ceza Ver ı 
Palremo, 22 - Kamera, İt.al-

an boks federasyonunun Flo-
y Ü t g· ı boks maçında 
ransa e yap ı d d 1 
. vücut etmemesin en o a-
ıspah hk" olduğu t350 dolarlık 
yı ma um d' t 

n:ıkUyi bugün te ıye e • 
cezayı ,. 

oıişfr 

- Kapanan fiathr -

NUKUT 
fsıerlla 
Dolar Ame?"t'S•m 
21> Frank Frıııısı• 
20 Liret ltalvaıa 
20 Frank Belçika 
20 Drahml Yunan 
20 Fnnk lsvtçc 
20 l .eva Bulpr 
l Florta Felemenk 

20 Kcwon Çekoslovıı~ 
1 Şilin Avustury:ı 
1 Rı:ıyhşm r'( Alm:İnya 
l ZeloU Lelılsta11 

20 Ley Rom:ıny:ı 

20 Dinar Yugoslııvya 
1 C,..ervoneç Soıryet 

KAMBlYO 
Londra l lstcrllıı kurul 
Nily. 1 Türk liruı dolar 
Paria 1 Türl< lirıısı Franls 
t. ll!no 1 ,, ,. Liret 
Brüksel ı ,, " Bclga 
Cl:ıcvro 1 ,, • F rarık 
Sofya 1 ,, ,, Leva 
Amc:ıterdı:ım 1 T. ,, Flo:iıı 
Madr!t 1 Tür lirası Pezt ı 
Bcrlin l • • Mark 
Varşov:ı 1 ,, 11 Z dotl 
Bü!a'Cf 20 Ley kura' 
Rusya 1 Çc"onlç kur~ 

125.oo 
213,5() 

171,SG 
219,-

,.,-
,
,
,-
-,-,-
,-
,-
,-. -
72,)00 

0,47,42,SO 
12,06,.)) 

9,3D,SS 
3 40,55 

2,41,19,-
61,47,

t,17,81,00 
S,61,36 
1,99,62 
,-

79,2l 

Şiddetli Soğuklar 
Sırbistanda Kurtlar İki 

Askeri Yedi 
Madra 22 - Burada tiddetli 

soğuklar hllküm sürüyor. Madrit-
te scğuk sıfır altı beş derecedir. 
Irmaklar donmuştur. Portakal 
ağaçları ve meyvalar donduğu 
için zarar çok mühimdir. Bazı 
yerlerde termometre {20) dere
ceye kadar inmiştir. 

« 
Viyana 22 - Üsküp civann

da bir Kurt sürüsünün hücumu· 
na uğrayan iki asker, kendilerini 
süngülerile müdafaadan sonra 
parçalanmışlardır. Rif yeri kaa· 
bası civarında Ayılar görüomüt 
ve bir köylüyü parçalamışlardır. 

Bıçakla Yaralamış 
ishak isminde biri Gedikpa· 

şada Osman Efendiyi bir bı~akla 
karnından yaralamıştır. ishak 
yakalanmış, yaralı hastaneye 
kaldırılma~•· 

18 gramofon, 19,5 alaturka saz bi· 18 gramofon ile opera parçaları, 

rincl kısım, 20,5 Anadolu Ajanaı 19,5 birici kısım alaturka saz , Ann• 
haberleri, gramofon neşriyatı, 21 dolu Ajans haberleri, 20,5 gramofon 
alaturka sar, 22 orkeıtra. netriyah, 21 ikinci kısım alaturka 

Heilsberg - (276 metre, 7S kilo- aaz, 22 orke"tra ve borsa haberleri. 
vat ) 19,5 hafif mu.siki, 21,10 komedi, Hcılsberg - (276 metre, 75 kilo. 
ıonra ıece yansına kadar dans vat) 20,5 konaer, 21 Berlinden nRkil, 
havalan. 22,5 komedi. 

Brüno - (341 metre, 36 kllovat) Brüno - (341 metre, 36 kilovat) 
20 halk konseri. Bu nltşam saat 20 den itibnren Çek 

istasyonlarından naldl. 
Müblaker - (360 metre, 75 kilovat) 

20,45 Frankfurt musiki salonundan Mühlakcr - (360 metre, 75 kilo• 
naklen f evkalide müsamere. Yat )LO çocuk 'ar km, 20,5 Manhaym· 

dan nakil, 22 Org konseri. 
Bükreş - (394 metre, 16 kilont) Bükreş- (394 metre, 16 kilovat) 

20,40 ıramofon, 21 keman solo. 21 Senfoni, 21,50 Mütt:ılea aaati, 22,0S 
Roma - ( 441 metre 75 kılo.at ) farkı konseri. 

21 konser. Belgnt - (429 metre, 2,5 kilovat) 
Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 19,30 Fransızca ders, 20,3() Lubiiyana• 

19,45 Viyana ıenfoni orkes .raaı, 20,45 dan nakil. 
komedi, 22 caıbant. Roma - ( 441 metre, 75 itil ov at) 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat> 20,32 Rovereto çnnları, 21 konser. 
21,10 Çigan orkestrası, 21 konferans, Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
22 orkestra. 20,lS bir hikAy~, "Ll,45 ahşam konseri. 

Varşova- ( 1411 metre, 158 kilo- Peıtc - ( 550 metre, 23 kilovat) 
vat) 20,15 hafif mu9ikl, 21,ıS keman 19 gramofon, 21 konser, 22 cazbant, 
konseri, 22 ltalyao ıarkıları, 22,30 Varşova - (44Il me tre, 156 kilo-
gramofon. nt ) 20,30 şarlu konseri, 22,SS Ka· 

toviçten nakil. 
Bcrlin - (1635 metre, 75 kilovat) Berlin- ( 1635 metre, 75 kilovat ) 

19,30 Breslivdann naklen gece 20 Frankfurttan naklen çocuk şnrkı· 
konseri, 20,35 Münihtcn naklen kon· ları, 21 kilise çanlan, 24 Stutgarttan 
fcrans, 21,5 konser. naklen kilise dua•nn. 

.. Dikkat: Dcrcetmekte olduğumuz. programların Avrupaya ait 
olan kısmı vasati Avrupa santi:ıc göre boz.im ed lmiJtir. 

istanbul ıaatine tatbikı için Avrupada saat ( 12) oldugu 
ıaman lstanbulda (1) e gcldi~i farz: edilmclidir. 

Bursada 
Bir Yanhşhk Garip Bir 

Hadiseye Sebep Oldu 

Bursada çok garip ve komik 
bir hadise olmuştur. Kadının biri 
evde bir gürültü işitmiş ve (hır· 
sız var) diye bağırmışhr. Yol dan 
geçen bir adam bunu yanlış an· 
lıyarak itfaiyeye yangm var 
şeklinde haber vemiş ve bütün 
itfaiye tulumbaları oraya gönde· 
rilmiştir. Fakat neticede yangm 
değil, duman bile olmadığı gö
rülmUş ve itfaiye geri dönmüştür. 

..<\.zgın Kaplan 
Bir Tayyarenin Yolcuları
nı Paramparça Ediyordu 

Londra 17 - Belçikamn Os
tand şehrinden Londrada bir 
cambaz kumpanyası için alelacele 
bir kaplan nakletmek lazımgel· 
miş ve hayvan acele istendiği 
için hava yolu tercih edilmiştir. 
Tayyare Manş denizinin üzerinde 
uçarken hayvan fena halde aiııir-
leomiş ve kafesinin kapısını aça· 
rak yulcuların içine dalmıştır. 

Bereket versin hayvanın ter• 
biyecisi soğuk kanlılığını muha· 
faza edeTck kaplanı oyalamıya 
başlamııtafbr. Fakat hayvan, o 
derece asabileımi.ştir ki adamca· 
ğızı muhtelif yerlerinden yaralamıt 
ve çırçıplak bıracak derecede el
biselerini yırtmışbr. Nihayet bir 
manevra yapan adam, kafese gİ· 
rer gibi yapmış, hayvan da arka-
sından gelince kafesin kapısı 
kapatılarak bir facianın önü 
alınmıştır. 

Davet 
latanbul Müddehrmumlllğlnden: 

İstanbulda bulunan ve fakat 
adresi meçhul olan KAGIZMAN 
Hakimi Hasan Fehmi Beyin acilen 
memuriyelimi:ıe müracaati 

• 

lzmir l\~üzesi 
Birçok Kıymetli T arihl 
Eserlerle Zenginleşti 
İzmir, 21 (A.A.) - Maarif Ve

kaleti tarafından gönderilen 116 
parçadan ibaret ve milattan bin 
sene evveline ait eski Türklerin, 
Hititlerin medeniyet asnnndan 
mürekkep bir serinin İzmir mil• 
zesince sandıklardan çıkarılarak 
tasnifine başlanmıştır. Bunlnr ya
kında teş~ir olunacaktır • 

Italyada 
Kabine Değişikliği 

Her an Bekleniyor 

Roma 21 - Nazırlar Meclisi 
y<llnız bir iç tima aktederck bir 
iki karar ittihaz etmiştir. Maliye 
Nazırile, Dahiliye Müsteşarı, Ha· 
Ya İşleri Nanrm mevkilerini mu
hafaza edecekleri ve diğer kabi .. 
ne azasının değişeceği hakkında
ki tebliğin neşrine initizdr edil· 
mcktedir. 

Vecihi Beyin 4. Konfel'ansı 
Tayyareci Vecihi B. bugün 

saat on altıda F eyz.iye Lisesinde 
Tayyarecilik hakkında bir konfe
rans verecektir • 

.............................. -. .--.. .................... , 
Fotoğraf Tahlili. Kap nı:.ı 

Tabl:atlnlıl 15treo-:ııo'ıt btiy.>r.ı ı , : 

fotoğrafmnı 5 adet lnpoll J.Je b:r· 

liktc gönderlnll;. fotojrafı:ııı ıı · ı; 1 

taWdir "" lado edil u. 

lıtm, mulclıı 
ftY:l aan'al f 

Hangi ıua\lcrin 
cevabt ? 

-
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eev mı? 
"ASPiRiN .. in sofulc aıgınlıfının çar
çabuk 6n0ne geçmesi hiç de hayret 
edilecek bir f8Y defildlr. Bllakla gayet 
tabiidir. "ASPiRiN .. aibl ~ saJlblnl 
taşıyan bir müstahzar mutlaka mues• 
sir olmahdır. 
Siz de aynı fikirde delU misiniz ? 

1 'f 1 İstanbul Belediyesi ilanları 1 'f 1 
Kaçak Etleri İhbar Edenlere İkramiye 

1 - Muhtrem İstanbul Halkma : 
Son günlerde şehirde kaçak suretile bazı etlerin ithal edilerek 

~urada burada satılmakta olduğu [ · qmektedir. 

Muayenesiz kesilen bu etlerde şarbon ve verem hastalığı 

mevcut olması muhtemeldir. Halkımızın muhafazai sıhhati için bu 

ıibi etleri almaması ve yememesi lüı.umu ilan olunur. 

2 - Kaçak et kesildiğini ve satıldığım ihbar edenlere 

ikramiye verilecektir. ihbarın Belediye Reis Muavinlerine, Belediye 

fktısat Müdürlilğüne, Kaymakamlara. Nahiye Müdürlerine, Teftiş 
Heyeti Müdürlüğüne yapılma11 ilAn olunur. 

Jf 
Keşif bedeli 3280 lira 80 kuru~ olan Çatalcada lhsanköy 

mektebinin tamiri pazarlıkla yaptıralacakbr. Pazarlık 26 • 12 - 931 
Cümartesi günüdür. Teminat akçesi 291 liradır. 

Jf 
Zeyrekte Zeyrek yokuşunda ibadethane sokağında 64 .. 1 

numaralı Zembilli Aliefend.i mektebi binası bir seneden üç seneye 

kadar kiraya verilmek ve 14 - 1 • 932 perşembe günü . ihale 
edilmek üzt!re açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 5 lira 
50 kuruştur. 

lf 
Tarakçılarda Rahikizade medresesinin 4 numaralı odası bir 

ıeneden üç seneye kadar kiraya verilmek ve 14 - 1 • 932 perşembe 
ırlinü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat 

kçesi 4 liradır. 

* 
Arnavutk3yUnde Lfttfiye mahallesinde 30 - 63 numaralı hane 

kiraya verilmek ve 14 - 1 - 932 perşenibe günü ihale edilmek 
üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 9 liradır. 

}fa. 

Çembellitaşta Vezir hanında 45 ve 6 numaralı odalar bir 

seneden üç seneye kadar kiraya verilmek ve 14 - 1 - 932 perşembe 
günü ihale edilmek üzere açık müzayedeye konmuştur. Teminat 
akçesi 4 lira 50 kuruştur. 

Teminat akçeleri nakten kabul edilmez. Ya Belediyeden 

irsaliye alınarak bankaya yatırılıp Qlmacak makbuz veya hükümetçe 

muteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat mektubu ile 
olur. Talip olanlar bu şekilde teminat makbuz veya mektubu ile 

ihale günü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat 

etmelidir. Yukarda yaıılı işler hakkında şartnamelerini görmek 

v izahat almak için hergün, pazarlık için de pazarlık günü saat 

on beşe kadar teminat makbuz ve fen vesikasını hamilen Levazım 
MüdUrlüğüne müracaat etmelidir. 

1-;, G Uİ " _-" G:id40 Hf i;t:: - " REX " 
Çoraplarile "GEVE,, iç çamaşırlarım ve bUyiik Fransız marka 

GASTON VERDIER k&dm çoraplarını isteyiniz. 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
İstanbulda Çakmakçılar, sandalyo.cılarda Kuştüyii fabrikası yüzilc şilte 

12, yiizlle yorgan lS, yağhboya yastık 5 liraya, kuttüyünün kiloıu 100 ku
ruştan başlar. Kuştilyü kumaıtarım her reııwt vnrdır. Ucuz satılır. Tel. 'l.3027 

Sene sonu ve bilanço münasebetile 
25 - 12 - 31 tarihine kadar Ticaret ve Sanayi Odasının müsaadealle 

Fiatlarda T enzilit 

SURASKI 
lngiliz Kumaş Ticarethanesi 

Pek yakında sene nihayeti bilançosuna başlayacafı 
. cihetle bilumum kışlık mallannı ciddi bir 

TENZiLATLA SATMAGA KARAR 
VERMiŞTiR 

TOPTAN n PERAKENDE 

Hususi garanti markalar: 

" Scotch Sportsman ,, 
" W estminster ,, 

ISTANBUL 
SULTAN HAMAM 44 

" Smartex " 
" Crombys ,. paltoları v. ı. 

LEEDS, INGIL TERE 
17, YORK PLACE 

KARŞISINDA 

TAKSfM'DE: 

~~~ 

Üç aylık yeni tedrisat devresi kAnunsani iptidasmda başlı
yacaktır. Ders programı ve sair şerait hakkında mektebin matbu 
programını isteyiniz, adresinize meccanen gönderilir. Amatör kadın 
ve erkekler için hususi ders ve talim. Telefon: Beyoğlu: 2508 

Kadıköyde 
Kindergarten 

Bir haftadanberi açılmış

tır. Çocuklarım yazdırmak 
istiyenler saat dokuzdan 

itibaren müracaat 
etmelidirler. 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden : Mühibe Hanım 
tarafından Şehzadebaşında Kemal 
Paşa mahallesinde Genç Türk 
caddesinde 35 numaralı Doktor 
Salih Münür Beyin hanesinde 
mukim Hüseyin Ef. aleyhine ika
me olunan Tescili talik davasın
da MUddeialehimanın ikametgahı 
meçhul olduğu mübaşir tarafın
dan verilen şerhten anlaşılmakla 
bu baptaki dava arzuhalinin teb
liğ edilemediği görülmüş ve key
fiyetin Hanen tebliğine karar ve-
rilmiş olduğundan 15 gün zarfın
da cevap layihasına vermediği 

veya tahkikat günü olan 21/1/932 
tarihinde Perşembe günü saat 
onda da Tahkikat Hakimi huzu
runda hazır bulunmadığı takdir
de hakkında gıyaben muhakeme 
icra olunacağı tebliğ ve ilan olu· 
nur. 

Çocuk hastalıkları mUtehnsaıı;ı 

Parla Tıp Fakültesi mnunu 
Cilt ve ıl1hrevt haatıılıklar mutııhuı111 

Dr. Bahattin Şevki 
Babılll caddeıl Meserret otletı luırıı· 

ııında Avni Bey aparbmaıu 125 

-- 1Abahataa akşama kadar. --

Dr. HORHORUNI 
Zühreviye ve bevliye tedavibaneıi: 

Sabahtan alqama kadar. Beyoğlu Tar
labaşı, Taksim Zambak ıokak No. 41 

Haliç iskelelerinde mazbut 
üç adet köknar kalas beş adet 
kayın dolAp, 12 kayın kerestesi, 
iki köknar seren, 140 köknar 
yumurtalık, 6 kayın kerestesi , 
338 meşe varil tahtası , iki kara 
ağaç, üç ıhlamur kasele 268 çam 
26 köknar kerestesi 31 • 12 - 1931 
Perşembe günü saat Oçte ihale 
edilmek üzere müzayedeye çıka
rılmıştır, izhat almak isteyen 
taliplerin orman müdüriyetine 
ve yevmll ihalede saat Uçte Def
terdarlık binasındaki ihale ko
misyonuna müracaat eylemeleri 
ilin olunur. 

Doğum ve kadın hastalıkları 

mütehassuı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarını Türbe karşısında 
eski HilAliahmer binasandaki 

Or. SEMİRAMİS EKREM H. muayenehanesinde hergün öğ-
leden sonra kabul etmektedir. 

Beyoğlu Mektep ıokak 

1 Telefon e. o. 2496 ' •T•e•l•ef•o•n-l•st•. -226_2_2 ____ .. 

TA VIL ZADE VAPURL,Ald 

AYVALIK Postası l 
,.v~~~~!~ 
akşamı l 7 de Sirkeciden barek ıf' 
Gelibolu, Çanakkale ve 1'6 ; 
tarikile Ayvalığa azimet ve atd 
edecektir. . 

Yolcu bileti vapurda da •e~ 
Adres: Yemişte Tavilzade MuP'
biraderler. Telefon ı lst. 2~ 

Karadeniz Postası 
Kalkavan Zadeler idar~ 
İKTiSAT 
Vapuru 24 KAnunuevvel , 

Perşembe gilnü ıs btr' 
Sirkeci fi lıı" 

mından hareketle ( Zonguldak. ; 
bolu, Gerze, Evrenye, Abana, Saot•._., 
Fatsa, Gireıun, Trab&on, il~; 
Mapavri, Pazar ve Erhavi) ı.kel ıı' 
rine hnreket edecektir. Yük ve r:,r 
için Sirkecide Paket poıtabanetl ,~ 
ş111nda Yeni Handa 35 No. mOr•'' 

Tel. 2, 1~./ 

IST ANBUL ETIBBA ~· 
MUHADENET CEMIYETINIJ~.,.; 

ÖnUmUıdekl Cumıı günll aybk ıçt,,,ı 
ııktcdllecP.ğlnden llZB)'l ldrıımın ~"il'' 
on buçukta Cağaloğlunda Halk 
teşrifleri mercudur • ~ 

Gülhane Haatnneıd ürolojı ınuaJliOll 

Dr. FUAT KAIVliı 
Avrupa tetkik seyahatinde., 

avdet etmiştir. Telefon: 2()902 

Adres: Babıali - Türk ocaJ1 
_sırası S~eyya Bey aparbm~ 

Dr. A· KUTİEL 
Cilt ve ziihrevi hutalıklar ted~ 
hanesL Karak<Sy büyük maball• 
yanıada M 


