
-=--G • ..b d·ıı Müza- Hariciye Vekili ! "Konsomasyon Denilen 
ayrımu a 1 er mühim Beyanatta B IA s· '' b 

yed · fzmirde Başladı Bulundu · e anın ır Kur anı 
esı. . ı Hilife~ Kongresi Denilen Bir Bar Kızı, lçmiye Mecbur Olduğu 

Büt•• E IAk Tahmin Edılen Kıymet- Şeyın Aslı Ve Esası 1· k·ı N 1 Z h. 1 . Öld .. ? un m a d Olmadığını Söyledi ç ı e ası e ır enıp u 
lerı·nd M··hı·m farklarla Satılmışlar ır Ankara, 4 (Hususi)- Hariciye Sofi iıminde bir kadının Bey- l en U oğlunda Papağan bannda fazla Vekili Tevfik ROttil Bey Millet 

lliUag.d•leri /~mir Zir~1at 6anlcası /da,.• etmelct.dlr 

lzmir (Husul) _ Ziraat Ban- ye iıtirak etmek ~ere p~mİI 
bat tarafındu Yunan emllkinin awkatlanna ıalihiyet vermaşle~-
.. 

h •• - b 1 ..... r. Müzayedeye dir. Bu auretle (28) erkek ~e bır 
-.,uaa q anm._.. • • k tm. ti 

lftirak etmek Ozere lstanbuldan kadın mlb:ayedeye ıftira • aş r. 
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8ua aapimllbacliller müzayede- ( Den•ı 11 inci aa:rfada ) 

Balıklıda 

Ölüm 
Şüpheli Bir 
Vak' ası 

Meclisinin dOnkQ içtimaında Ay- içerek zehirlendiğini dllo yazm11-
dın Meb'usu Mazhar Beyin bir tak. Tahkikabmıza g6re hldiae fu 

tekilde cereyan etmiştir : 
takririn• cevaben Kudllste topla· Yüksek kaldmmda, Makrf ao-
nacağı söylenen lslAm Kongresi kağında 18 numaralı evde bOytlll 
hakkında şayanı dikkat beyanatta annesile beraber oturan Sofi 20-
bulundu. 

Bu sırada misafirlerimiz Bul
gar devlet ricali de kendilerine 
tahsis olunan locada bulunuyorlardı. 

22 yaşlarında, oldukça gllıel bir • 

Vekil Bey, islAm kongresi 
denilen bu kongreye Kudlls Müf
ttııü tarafından teıebbiia edildiğini, 
resmi hiçbir mahiyeti olmadığını 
Müftüye şuradan buradan baza 
kimselerin iltihak ettiğini söyle
dikten sonra dedi ki: 

( Dnrmı 3 üncil 1ayhda ) 

kızdır. Barlarda çalııarak haya• 
bnı kazanır. Salı akşamı da çallfbtı 
Papağan banna gitmiftir. 

Son zamanlarda ban ıık ull 
ziyaret ederek Sofiyi mualarına 
davet eden lbrabim Hakkı, Ham
di Beylerle aabıkala Arnavut Sl
leyman evvelki akşam yine bara 
gelerek Sofi ile beraber lçmiye 
başlamışlardır. 

( Dnamı 11 incl ıayfada » Sofi 

Ağrıdağı tyeler·İ,.. 

Türk - lran Kuvvetlerinin 
Harekitile Hemen Kamile 

Müşterek 
imha Edildi 

blnbap Mir Hllaeyin Han Hql
minin kumanda ettikleri kıt'a· 
lar eıkiyayı Ağustos ayı 
zarfında (Derbent) mevkiinde 
sıkııtırdı. 

Büytik ve kanlı bir mUsade-
• me neticesinde eıkiyanın reial 

( Bro Hl!HO ) Te kardeıi ( Eyüp) 
maktul dilşmllılerdi. İsyancı aıi· 
retlerin reisleri bu suretle mak
tul dllıtUkten ıonra Akgöl man
takasından (Elent) havalisine ka· 
dar üç grup tlzerine ayr1lan eş
kıya lranla müzakere talebinde 
bulundu. Bu gruplarla ayrı ayn 
cereyan eden mllzakere netice
sinde ıakiler ıilihlan kendile
rinde kalmak üzere lran köy
lerine iskAn edilmişlerdi. 

Şakiler burada rahat durma-

dıklanndan aon defa lran hlkl
meti tarafından yapılan ani bir 
baskın neticesinde Harbiye Na
zırı unvanım takınan ( F enen
de) ile arkadqı (F aria) ve mai
yetinden (36) kiti maktul dU,. 
müşlerdir. 

Bu ıuretle Ağrı clatınıa ıoQ 

1 bakıyetUHllyufu da lranın mart
tan ağustosa kadar yapbiı ha
reklt neticesinde temizlenmlt ve 
arbk Ağrı meselesi de ortadaa 
kalkmıı bulunuyor. lran bUkG-
metinin hudutlar ve civannda 
yaptığı son tenkil hareklbna hu
dut kıtaatımız da yardım etmit
tir. Tenkil hareklbnda lran ku
mandanlanndan Kelp AH Haa 
ve Mahmut Han bUyllk muvaf· 
fakıyetler göatermqlerdir. 

'--------------~-a_rk_z_n_da __ ~D--~e~gJ~l ____________ __.I 



4! Sayfa 

H'alkzn Sesi 

Kömür Ve Odun 
İhtikarı Var 

iki gündür kar yağıyor. Fır• 
aati ganimet bilen odun ve 
kömürcüler fiatleri derhal 
fırlattılar. Halk bu nıiyete 
çok kızmıştır. Bakınız neler 
söylüyorlar: 

Narl B. ( Ereoküy latuyoa caddesi 71) 

- Belediye iktısat Müdürü 
geçenlerde gazetecilere " lstan
bulda 60 bin çeki odun, 2 milyon 
kilo kömür var. Halkın yüzde 
kırkı yazdan odununu, kömürünü 
aldığı ve maden kömürleri de 
taammüm ettiği için ihtikar mev
Eubahis olamaz,, dedi. Fakat 
vaziyet bugün kendisini tekzip 
ediyor. Kömürün okkası 8 buçuk 
kuruşa odunun çekisi 6, 7 liraya 
çıkb. Bugün odun Ye kömllrün 
okkası yedjğimiz ekmekten pa· 
halı: Derhal odun Ye kömüre 
narh konmalıdır. .. 
Feysl B. (Sullanahmet Oçler mnhalleıl. 7) 

- Bugün bazı yerlerde kö
mürtın okkası (9) kuruşa, odunun 
çekisi (650) kuruşa kadar çık
mıştır. Bu açık ve insafsızca bir 
ihtikirdır. Belediyeden narh 
istemek lazım. Fakat ete bile 
aylardanberi çeki düzen Yere· 
miyen belediye bu iki maddeye 
narh koymıya kalkarsa karar 
ancak ilkbahara çıkar. Belediye 
odun ve kömürde ihtikar olmı
yacağını temin ediyordu. Ya 
belediye tahmininde yanıldı, 
lstanbulda hakikaten az kömür 
odun var. Yahut ta ihtiklr. Her 
iki ihtimalde de belediye mua-
baze edilebilir. 

tr 
Danlı Bey (SuJtanhamanu 102) 

- Kışın ~şiğindeyiz. Şiddetli 
ıoğuklar ve kar başladı. Geçen 
sene kış az olduğu için az kö
mür ve odun sarfedildi. Bu stok
lara bu sene yenileri de ilave 
edildi. Binaenaleyh §ehirde kafi 
derecede odun ve kömür vardır. 
ihtikar manasızdır. Belediyenin 
odun ve kömüre derhal narh 
koymasi lazımdır. 

• Hilmi Bey(Takıhn Gümllşıuyu caddesi 27) 

- İstanbulda kömUrün ek
mekten pahalı olduğu hiç görül-
memiş ve işitilmemişti. Ne diye
lim bu sene onu da gördük. 
[ııteresan birşey •.• .. 
Tahıln Bey ( Haliç Feneri kiremit ıokak 

102) 

- Daha kışın başlangıcında
yız. Şimdiden kömür sekiz kuru
ta çıkarsa kış ortasında mutlaka 
( 15) kuruşu bulur. Belediye daha 
başlangıcında iken bu ihtikar 
yı1anının başlnı kırmalıdır. 

Birleşen iki Klüp 
Vefa ve Kumkapı klüplerinin 

birleştiklerini yazmıştık. Bu iki 
klüp azası bu sabah bir içtima 
yapmışlar ve yeni idare heyetini 
seçmişlerdir. 

PiYASADA 
4/gon 
Tiftik Ve 
Hububat 

Afyon pi yasası canlanmaktadır. 
Dnn (850-860) kunıttan (21) ıan
dık Akşehir malı afyon satıl
mıştır. 

Çoktanberi durgun olan tiftik 
piyasası da dtin açılmışıtr. 

Buğday Ye arpa dün piyasada 
(5) para kadar düşmüştür. Haydar
paşadaki Silolar arpa ile dolmuş· 
tur. Birkaç vapur arpa ıevkolun· 
duktan sonra arpa fiatının art
ması muhtmeldir. 

Dünls:ü buğday fiatımn dnşnk
IOğünün sebebi Amerika telgra
f.nın iki çent aşağı gelmesidir. 
Bu düşüklüğfin diğer bir sebebi 
de dün piyasaya Anadoludan 65 
vagon gibi möhiın miktarda mal 
ge1mesidir. 

Ruslar piyaJadan yapağı al
mak arzusundadırlar. Piyasa 
48- 50 kuruş arasındadır. Fakat 
piyasada mal az ve fiatJar yük
ıek olduğundan Ruslar mubayaa
ta cesaret edememektedirler. 

Fırtına Ve Kar 
Haberleri 

Kömürcüler ihtikara Baş
ladı, Müdahale Lazımdır 

Dün şehrimizde kısa fasıla
larla devamlı surette kar yağmış· 
tır. Kara ve denizde fırtına bütün 
şiddelile devam etmektedir. Bu 
yüzden f skencieriyeden dün lima· 
nıza gelmesi bekienen İzmir 
vapuru diln görünmemiştir. Bu
gün muvasalatına intizar edil
me l<tedir. Aynı zamanda Kara
denizde Burgaz körfezi civarında 
Stavro kayaları listündeki fener 
şamandırasını da dalgalar söküp 
a!mışlardır. 

Bu münasebetle şunu da k:ıy· 
dedelim, kar yağdığını gören 
odun ve kömürculer fiatleri der
hal arttırmışlar ve bu vaziyet 
adeta ihtikar manzarasını almış
tır. Kömürün okkası (8) buçuk, 
odunun çekisi de ( 6 • 7 ) liraya 
çıkmıştır. Belediye derhal mlida
hale etmelidir. 

Elbise erakhsı Bir Hırsız 
Şişlide Afitap sokağında otu

ran Aptullah Nuri Beyin evine 
balkondan meçhul . bir hırsız 
girmiş palto, battaniye, manto 
çalıp kaçmıştır. 

SON POSTA 

Anketimiz 
Kızlarımızda Ne Kusur 

Buluyorsunuz? 
Çoğumuz bugünUn gençle

rinde birçok kusurlar buluyo
ruz. Bu kusurlar nelerdir ve 
bundan dolayı kimler mes'uldür? 

" Son Posta " memleketi
mizin maruf kimseleri arao:ın
da bu mevzu etrafında mühim 
bir anket açmıştır. 

Sorduğumuz ıualler ıun· 
lardır: 

1 - Bugftnün kızlannda 
ne kusur buluyorsunuz ? 

2 - Gençlerde ne kusur 
buluyorsunuz 1 

3 - Ebeveyinde çocukJan
na karşı ne kusur buluyorsunuz? 

4 - Kızların evlendikten 
sonra işe devam etmelerine 
taraftar mısınız? 

5 - Kızlar için en muvahk 
meslek hangisidir ? 

Bu suallere topladığımız 
cevapları yarından itibaren 
neşre başlıyacağız. 

L-----------------
M ah keme le r de 

Bir Günde Nekadar Dava 
Ruyet Ediliyor? 

Davaların seneden seneye 
\ arttığı veya eksildiği hakkında 

1 
zaman zaman iki cepheli bir id
dia ortaya atılmaktadır. Bir mu-
barririmiz dün İstanbul mahke
melerinde ruyet edilen davaları 
gözden geçirmiş ve fU neticeye 
varmıştır: 

Üçilncü hukukta (33), dör
düncü hukukta (18), beşinci 
hukukta (6), altıncı hukukta (19), 
birinci ticarette (32), ikinci ti
carette (44), birinci sulh cezada 
(40), ikinci ıulh cezada (18), 
birinci cezada (54), ikinci ce
zada (29), üçüncü cezada (51) 
ve ağır cezada ( 14) dava ruyet 
edilmiştir. 

Garip Bir Hırsızlık 
Muhakemesi 

Mayer isminde bir Musevi 
Balıkpazrında Stefanos isminde 
bir ıebzecinini (150) lirasını çal
mak cürmile birinci cezaya ve
rilmiştir. İddiaya göre hadise 
bira~ da garip bir şekilde cereyan 
etmiştir. Maycr bu hırsızlık cür· 

SÜNGER 
• 
ihracat 
Yapılmasına 
Çalışılıyor 

Bodrum Ye havaliıinde birkaç 
balıkçı tarafından çıkarılan ıün
~erlerin yok pahasına Yunan Ye 
ltalyan adalarına ıatıldığmı bir 
müddet evvel yazmıf, nazarı dik
kati celbetmiştik. Haber aldığı-
mıza göre, alakadarlar bu mınta
kada fenni şekilde sünger istih
sali ve harice mühim miktarda 
ihracat yapılması hususunda tet-
kikata başlamışlardır . Bilhassa 
İstanbul Ticaret Odası bu itle 
ehemmiyetli surette meşgul ol
maktadır. Oda, bu hususta İhra
cat Ofisinin de çalışmasını iste
miş, fakat Ofis her nedense bu işi 
benimsemek istememiştir. 

Bodrum Liman Reisi de Tica
ref Odasına müracaat ederek 
müesseselerde yerli sünger kul
Janılnıasınm teminini bildirmiştir • 

Sandallara Numara · Takılacak 
Belediye Daimi Encümeni liman• 

daki sandal ve yelkenlilere takılacak 
numaraları dün ısmarlamı,tır. 

Darıca Cinayeti 
Koyun Çobanı Mümin 
Ağayı Kim Öldürdü 
Geçenlerde Gebze civanndaki 

Darıca köyünde esrarengiz bir 
cinayet olmuş. Mümin isminde bir 
çoban sol tarafından yediği bir 
bıçak darbesile bir tarlada ölü 
olarak bulunmuıtur. 

Cinayetin failini aramışlar, 
fakat esash bir delil bulunama· 
mıştır. Nihayet tarla sahibi Hü
seyin Ağa, bazı cihetlerden bu 
cinayetin maznunu olarak ağır 
cezaya sevkedilmiştir. 

Dünkü celsede şahitler dinle
nilmiş, hepsi de Hüseyin Ağanın 
bu cinayeti işlediğine dair birşey 
görmediklerini ve bilmediklerini 
söylemişlerdir. Bunun üzerine 
müddeiumumi maznunun tevkifine 
nihayet verilmesini istemiştir. Fa
kat bir şahidin daha dinlenilmesi 
kararile bu talep kabul edilme
miştir. 

mile tutulur tutulmaz kendisine Kurşun Hırsızları Yakalandı 
"ver bakalım ( l 50) lirayı" denil- Bir aydanberi Kasım paşada 
miş ve Mayer de ilk korkuların Bahriye levazım ambarı üzerin-

Kanunuevvel 4 

Günün Tarihi 

Darülaceze İçin 
Balo Verilecek 
Belediye Darülaceze menfaatin• 

bir balo vermeyi kararlaştırmışbr• 
Bunun için yarın öğleden aonta 
Nııantatında Vali konağında bit 
toplantı yapılacak, balonun şekli 
ve ne nkit verileceği bu toplantıda 
teabit edilecektir. Bu lçtimaa İftiralı 
için latanbulda bulunan bütün yeril 
Ye ecnebi banka direktorları vl 
refikalarile bazı tanınmış tüccar .,, 
fabrikacılar belediye tarafından da• 
Yet edilmiılerdir. 

Ayhklar Veriliyor 
Mütekait, yetim ve dulların af 

aylıklarının nrilmesine dünden iti" 
baren başlanmıı ve akıama kadar 
muayyen yerlerde ıra numarasil• 
denm edilmittir. Memur aylıklarını• 
da ltaaına deYam olunmu~tur. 

Oç aylıkların tevzii yarın ve nıU
teakıp srünlerde devam edecektir. 

Sabık Hidıv Ankarada 
Sabık M111r Hidıvi Abbu HUrlll 

Patanın birkaç srün evvel şebrimiı• 

sreldifinl yazmıştık. Şu günlerd• 
Ankaraya aidecek ve hususi katibi" 
nin beyanabna göre, Hidıv validesi
nin cenazeainin naklinde hükümctiıl 

sröaterdlği kolaylıQ'a karşı teşekkür" 
de bulunacaktır. Dönüşünde laviÇ" 
reye aidecektir. fktısadi meaelelcrl• 
meşrul olacağı haberleri tek:ıip edil• 
mektedir. 

Teftiş Yapılıyor 
lstanbuldaki Kooperatiflet 

Teftiş Ediliyor 

İstanbul Ticaret Müdiriyetlt 
İstanbul mıntakası dabilindekJ 
kooperatiflerin teftişine IOzual 
görmüştür. Bu ma1csatla koope'!' 
ratifler Komiseri Remzi Saka S. 
yakında lzmite giderek oradakı 
uunncüler kooperatifile diğet 
kooperatifleri ve Hereke işçilet 
kooperatifini teftiş edecektir. 

Kasten Yangın Davası 
Beşiktaşta İsmail Besim Paşa' 

nın konağında oturan Ali Şevkel 
Bey isminde bir komisyonc1' 
kasten yangın çıkarmak cürmil• 
Ağır ceza mahkeme ine verilmifı 
dün muhakemesi bitmiştir. Fakat 
neticede hiçbir suçu olmadıi' 
anlaşılarak beraat etmiştir. 

KadıköyUnde Müsabaka 
Bugün ıaat 13 - te KadikÖf 

sahasında Galatasaray - Fene1 
muhteliti, Kurtuluş takımile bit 
hazırlık müsabakası yapacakbr. 

Limana Bir T ahtel' 
tesirile işin mahiyetini anlamıya deki kurşunlar sökülüp çalınmak-
lüzum görmeden isteni en parayı ta idi. Zabıta bu kurşunların ı• 

Birkaç rün evvel bir Fra115 ~ 

bahir Geldi 
vermi tir. Salih, Eşref, mehmet isminde üç h lb h' • 1. d ere ta te a arı ımammıı an geç il 

Fakat muhakeme neticesinde ki~i tarafından çalındıklarını Karadenize çıkmıştı. Bu tahtel~ııb, 
temamen masum olduğu anşılmış tesbit ederek bunları yakalamış dün Karadenizden dönmüş ve 1ıııı' 
ve beraat etmiştir. ve Adliyeye vermiştir. nımızda demirlemiştir. ~ 
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1: Avcı - Hasan Bey... Geçen 
gün ava çıkayım, dedim. Ne görsem 

___ _,.be v enirsin? Sö lesem tüylerin ürperir. 

2: Avcı 
çıktı. Kökreyip 
bir Çakal. .. 

Karşıma bir Arslan j 3: Avcı - Arkamda da bir uçu-
duruyordu. Solumda rum, Hasan Bey... Sen benim yerimde 

olsan ne yapardın? 

w bir'' 
4: Hasan Bey - Ne yapacagıro uy#' 

der?.. Kan ter içinde uykudaJI 
mrdıml 
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Rergün 

Üe-u/etler le 
'ticari 
Münasebetlerimiz 

41.a ltballbn tahdidi, ihracatımm 
lllla alikaclar etmektedir. Ticari 
letl • .. bette balandujumuz de.
te. eri& bir laamı, mukabil tedbire 

91111 edebilir. Bu takdirci• 
::,cabllllz bundan mltee.uir ola-

. Ba itibarla hariçle olan ti
-.. nziyetimiz nedir? Kime •• 
~ •eriyor ve kimden ne mal 
"'lllJoruz? 

il .Y •Pbiamız tetkikat bize fU 
•ticeyi vermiştir: 

Amerika ile Münasebetimiz 
Biz. bir senede, Amerikaya 15 

~on liralık mal g6nderiyoruL =- mukabil Amerikadan 17 
-7on liralık mal alıyoruz. 

Onun bize ı&ndercliii mal 
otoa.obil, makine ve mibanild 
aletlerle hububattır. Bizim oraya 
f::derdiğimiz mal me.r•• sebze, 
k n, hayvan derial yOndOr. 

ontenjan liateal ancak bir ay 
••vel tamim edildiği için artık 
~erikadan bize mal gelmesine 
~la yoktur. Demek ki Ame
tllıadan aldatamaz mallan bqka 
:-naleketler bize g6ndermiye 
lflıyacaklardır. Buna mukabil: 

Cekosf ovakya ile Münasebetimiz 
Çekoalovakya bize senede 

(IS) milyon lirahk mal sinderi
rer. Biz Çekoelovakyaya M&ede 
(3) buçuk milyon liralık mal slD
leriyona. 

Oradan bize gelen eıya pa· 
tlaak mamulib, çamqar, hazar el
lai.e, tekerleme, kuadura. cam ..,..... 

Bizim oraya glnderdiğimi• et
,a tiltün ve USmbekidir. Demek ki, 
ltballbn tahdidi tedbirimizden en 
liyade müteessir olan devletlerden 
biri de Çekoslovakyadır. Şu halde 
tekoslovakya ile mübadele esua 
lteriae yeni bir ticaret mukave
ltai akti mecburiyeti vardır. 

Almanya ile Münasebetimiz 
Biz Almanyaya senede (20) 

'-llyon liralık mal g&ıderiyoruz. 
~buki Almanya bize senede 
dt ~ •ilyon liralık mal gön· 

l'iYor. 

l.a ~ Alaıanyadan bize mamul deri, 
....-t, J&nltl ye pamuklu men
::-t, •akine Ye saire ıelmekte
~Yani daha ziyade itballta 

. edilen etyadır. 
...,!iziın g6nderdiğimiz qya ise 
,_ e, •ebze ve tnHiadllr. Alman
~ ._ zaaıanlarda tütünlerimize 
~ 11.nırilk resmini artt~r.dı~ 
~bizim makabil tedbanlDll 
-., Yaya lehimize tadilat yap-

• aevkedebilir. 

ltaıya Ilı Münasebetimiz 
~ 8iı ltalyaya ( 33 ) milyon Ji-

1 naat g6nderiyoruz. 

SON PSOTA 

Son Postanın Resimli Makalesi * Buhranın Sırrı 

ı - DOnya buhrana, kefele-1 1 - Kelel•d• m ....... hl9al elmamuı 
rinde muvazene bulunmayan fU bu derde ....._ bir çare bal-••--·d-
teruiy• bemetilebilir. ileri ıell1er .. bDtOn kafalan utrqtan1or. 

3 - Bittin mesele, beter 
zeklaanın biran evvel ba mua
deleyi halletmeaindedir. 

TELGRAF HABERLERİ 

iki Kaçakçılık Vak'ası 
Mardin Velzmirdelki Kaçakçı Şebekesi 

Eşyalarile Birlikte Yakalandı 
----

Mardin (Hususi) - Cenup tirdikleri bu eşyaların kadmlar kaçakçılar eıyalarile ıelmitJer, 
ffududumuzdan bu havaliye ka· vasıtasile evlere gizliden gizliye aiir'atle hayvanlara yüklemifler ve 
çakçıhk yapan bir şebeke yaka· aatddığa da tesbit edilmiftir. Ka- kaçmaya teıebblis etmiflerdir. 
landa. Kaçakçılan Y enikapı mahal· çak eşyayı tutan ve meydana Bu sarada jandarmalar meydana 
lesinin Faris MOneyyisanm evine çıkaranlar jandarma takım ku- çıkarak .. Dur" emrini vermifler-
aakladıklarr- 30 top bam bez, 7 mandam Fikri, muhafaza teşki- dir. Fakat kaçak çalar bu emre 
top buma, 45 top deril, 14 top Jltaiıdan Remzi, Retit Mehmet ailihla mukabele ctır'etiai f6ster-
Halep alacuı, gazyaia ve saire Ali Beylerdir. mek iatemiflerdir. Bunun Dzerine 
mllaadere edildi. Bundan bqka lzmir, 4 ( Hususi ) - S6ke jandarmalarımm harekete ı•çmit-
Muaiki karyesi cıvannda kaya· civannda Musluk mevkünde sa- ler ve neticede eşya yli)dll bir 

hayYan telef olmuı, kaçakçılar 
hklar aruında dört bllyük un· hilden. kaçakçıhk yapalacağa ha- firar etmiflerdir. Ukin diğer 
dak ve iki çuval kesme teker, ber alllllDIŞ ve jandarmalar tara· kaçak eşya tamamen m6sadere 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Münderecatımızın çok
lugundan dercedilememiı
lir. 

::ı 

--===-----------------=-:-.-=~~ 
Hariciye Vekilinin 
Müihm Beyanah 

IBqtarah J inci Sarf ada) 
•• Hariciyeniz bunu haber alır 

almaz derhal allkadar devletlerle 
temasta kusur etmedi ve lnpte
re~en dostane malGmat alda. 
lbtallRar, siyasi meseleler bu 
kon~de g&iitlllmiyeceji gibi 
Tllrkıye C&mburiyetini rahatsız 
edecek buauaata da meydan yeriJ-
miyece~ . ve ~illa... bir billfet 
me!lelesımn bıçbw suretle mey. 
zuu. bahıolamıyacağa Ye lngilte
remn bu kongreyi ula himaye 
ve teşvi~ etmediği ljrenilmı:;, 

Vekal Bey bu huauata 
Efganiatan, Arnavutluk ve Hicaz 
hllkümetlerile temas ederek mez· 
kor kongreye ittirak etmiyecek
lerin!n taayyOn ettiğini, TOrkiyeye 
de bır davetname g6nderildiği, fa 
~at dini siyasete ait eden bu gibi 
•tlere aleyhdar olduğumuzu be
yanabna ilive etti. Ba beyanat 
alkıflarla tasvip edildi. 

Irat Vergisi Nasıl 
Alınacak? 

Ankara, 3 - lratlardan alı
nacak vergiye dair olan proje 
hazarlanmaktadır. Ba Yergi aer
maye llzerinden delil, sayri men
~I mallann ayda muayyen bir 
mıktarclan ful& irat retirenJerin
den ahnacakbr. S6ylenildiğine 
göre ayda 500 lira irat getiren 
mallardan verıi alınacak daha 
8f8ia irat getirenlerden' verıi 
alınm17apkbr. SUJ&jı, Od fıçı llcivert beya 6nclan ,_. kuralmllflar. Janclar- olanmUfbu'. J...__• finrilm 

bahmmUfbar. Kaçakçalann p- malanmaz tarafından pusuda iken yakalamak OzerecHr. Ad111111 K k 
-===-=T===ür=k=-=B~u===lg=a=r=====M.=====.M=====e=c===/ı=-=.s=in=d==ze=====~==-:==;=lki=. -=s==ua=l~~ M~:l!rla 
Ankarada ilk Tamas Ve Dünkü müzakere Eski Adliye Vekili, Vekil- Lizımdır 

Müzakereler Başladı Ve münakaşalar lerden izahat istiyor 
Ankara, 4 (Hususi) - Hari- Ankara 4 ( Hususi ) - Eski 

ciye Mekili Tevfik RüttD Bey, Ankara, 4 ( HUIU8i) - Millet Adliye Vekili Mahmut Eaat Bey 
misafirlerimiz Bulgar devlet ri· Meclisi din toplanarak mnzake· meclis riyasetine iki sual takriri 
caline dün bir iSğle ziyafeti relerine devam etti. Bu arada ver~i. Takrirlerden biri it kanunu 
verdi. Akşam da Bulgar sefiri Gilmrllk Tarife Kanununun 15, llyibaaanın meclise timdiye kadar 
M. Pavlof tarafından ayni ıu- 17 inci maddelerİDİll tefsiri talebi niçin verilmedipe aittir. Diieri-
retle bir ziyafet verildi. Miitea- mUnakllf8iara aebeP oldu. de t6tün meselesine dairdir. 
kıben de bir suvare tertip edildi. Refik Şeyket, SGreyya, Hasan Eski vekil bu takririnde 

Başvekil M. Muşanof öğleden Fehmi ( GBm~), Kemal Zaim, diyor ki: " lzmir ve havali.sinde 
ıonra Hariciye köşküne gitti. Mazhar M&fit Beyler milnakqa· ttitUnlln okkua on kuruta aab-
Burada Batvekil Pı. ve Hariciye lıyormUf, bu dojru mudur? Ne 
Tekili ile M. Muşanof ara11Dda lara8:r;~ttil.:· kısmı tefsirin Jibi tedbirler d&tftnllm&ttnr? 
muallik meseleler etrafında geç tasvibini, dijer )uamı ~'! ~k.dirde lkta .. t ve Maliye Vekillerinden 
::t• kadar müzakere cereyan hazinenin zarar edeceğinı alen •tir- sorar, tifahi malumat •ermelerini 

Yerli Mallar •• 
Yunanistan Bu Vadide 

Çahımıya Baıladı 

Atina, 2 ( Hususi ) - Yerli 
mahsullt ve mamullta himaye 
cemiyeti, ıeyyah mevsimi olduju 
için biri ilhbabar ve diğeri aon· 
baharda olmak &zere, iki hafta 
bllt&n Yunaaistaoda bOtün ma• 
ğazaların vitrinlerinde yerli ma· 
nıulAb teıhirine karar vermiştir. 

deler. Neticede tehi! mazbata· rica ederim." 
mmn ikbat eac81D8D•ne bavaleal 
kabul edildi. 

DDnkG celtede, idam cezasına 
mahk6m olan 9 katile ait maz
bata da kabul edildi. Ba idam 
mabkGmlan .,...ada bir de 
Fatma kadm ~ardır· 

lzmirde Bir Yangın 
lzmir, 3 (A.A) - Bir mobilya 

fabrikaaandan çıkan yanganın 
JGztlnden Karatat Muhtelit orta 
mektebinin bir kısma yanm11tar. 

Ga)'ıimübadiller 
Mübadiller Gibi Tapu Harcı 

Vermek istemiyorlar 

lzmir, 4 (Hususi) - Gayri
mObadiller, mllbadillerden oldu-
iu gibi, kendilerinden de tapu 
barca alınmamasını temin için 
meb'ualar nezdinde teşebb&ate 
bulunmaya karar vermitlerdir. 

D~ye Vekili ŞGkrn Kaya 
B. Gazi Aymtap havaliainde tet· 
kikabna devam etmektedir. Ve
kil Beyle birlikte bulunan 
Siirt Meb'usa Mahmut Bey 
gönderdiği bir telıırafta ce: 
nup hudutlanndaki mel'un ka
çakçılardan bahsederek kaçak
çılık m&cadeleaine milli bir ma• 
biyet vermek IAZJmgeldi;ini, bu
gllnkii vaziyet memleketin yalm& 
iktuadi. vaziyetini dejil, siyaset 
mevcudıyetini de tellclit ettijüai 
yazmaktadır. 

Miraç Gecesi 
l.tanbal lllfttUBj6ndea· 
Klaunuenelin yedlnd paıar

teai glnU recebin yirmi yedisi-
ne mDaadif olmakla yevmi 
mezldir alqamı ( Sah gecui ) 
Leylei Miraç oldufu ilin olunur. 

Bir Kanun Teklifi 

~ talya bize ( 32 ) milyon lira· 
·~:al g6nderiyor. Fakat r 
"-la. ~ glnderdiği mal, İSTER 

• 
iNAN, İSTER 

• 
iNANMA! 

Ankara, 4 (Huauaı) _ lzmir 
Mnıtakil Meb'uau Halil Bey, kah
ve, kakao, çay, pirinç, karanfil 
bezir, kolza. susam yağlan gib: 
maddelerin memlekete ithal edil~ 
memesi hakkında bir kanun IA-
yibası bazırlamıt ve meclise • . . ver 

~llau Y•de pamuk ve yOnlü 
~cUat olduğu için, ithalibD lktıaadi buhran vergisinin maqlara tatbiln olmQftur. Sorulu suale gelen cevapta, yeni 

mıftir. Halil B. bu suretle her 
ıene harice · giden (25) milyonun 
kurtarılacajı fikrindedir. 

"-.. d tedbirinden mOteeuir m&na1ebetile bir aabah sezeteai evvelki gnn yerginin kazanç verıiai çıktıktan sonra kalan 
~, bu evletlerden biri de odur. fU sabrlan yazıyordu: mebllğ Uzerinden keaileceii bildirilm!ıtir." S f I Ş h · · d 
"'8,._ lebeple derhal mübadele .. Verginin kazanç vergisi kesildikten sonra Ayni gazetenin dllnkn nlisbumda: e ır er e r1mız 8 
'1tti · nıOıtenit bir mukavele muNkellefin e'=-e llN!l"ecek olan parayek6na Dze- "Tereddndn mucip bir nokta ne vardır, ne Ankarada bulunan Berlin, ru teldif aw .-... V aroşva ve Moskova sefirleri 

ilag·ıt etmiştir. · den mi yoksa kazaoç .ergisi hesap edilme- de iorulmuttur. Kanun vazibtir." K 

ı..I .ere ile Munasebetı"mı·z nn ' . 1...L--·acla te ddllt L•--• A....a...L bu aibl y•••lar• k • emalettin Sami p._ ile Cevat den mi keaileceia noauma re ...... rvu& a- - _, ey arı, .,.. 
h.._ liltere b" IS TE / ve H&seyin Ragıp Beyler din 
• ..._liralık ıze senede (31) mil· / .. ~ T'E R /NAN, R NAN M A tebrimize gelmiflerdir. Birkaç 

CI> nıal aevkeder. Biz ı..- f!: kadar memuriyet mahal-

---~-••_ .... ltlad Nyfada) ~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::=:===============~~=erme=~ll:·:d~:c:~:kl:er:clir:·~·~~~~ 



ı Sayfa --
Bir Y ıldönümü 

Bestekar 
elanikli 

Ahmet Bey 
Bestekar Seliioikli Ahmet Bey 

merhumu musiki ile biraz ülfeti olan 
l>erkea tan1r. Hatta klmln tarahodan 
yapıldığını herkesin bilmediği metbur 
birçok şal'kalarunıun beatekart da 
Ahmet Beydir. 

Bugün, merhumun vefatının yıl
dönüınüdür. Bu münasebetle bir 
resmini ve tercüıneihalini karileri· 
miz.e takdim ediyoruı. Yarın da Se· 
linlkli Ahmet Beyin biç neşredilmc
mlt şarkılarından birinin notasını 

dercedeceği% : 
Rumi 1285 tarihinde SelAnikte 

doğmuştur. Bir babanın dördüncü 
evladı olan udi Ahmet mektebe 
gitmektense dayısanın yantnda 
berber çıraknğmı tercih etmişti. 
Valdesinin çok güzel bir ıesi 

vardı. Dört kardeşinden üçO sea· 
lidir. BAbası ıakat olduğundan 
ailesini geçindirmekten Acizdi. 

. Valdesl, kendi eviodo terzilik 
ederek ailenin ekmek paruanı 
çıkarmıya çahşırdı. 

O zamanlar, berber dOkAcı· 
lan birer klUp aibiydi. Mealelc· 
daşJar daima ayni berberlerde 

Merhum Selô.nikll Alınıet B~g 
toplamrJardı. Abmedio ç1rak bu
lunduğu berber dükklnıorn mOş
teriJerinden birisi de lıtaobulda 
bulunan eski hanendolerden Re· 
fik Karasu Efendi ldl. Abmedio 
musikiye istidadını gören bu zat 
ona ücretsiz musiki ö2'retmiye 
başlamış ve onun terakkisine 
pek çok yardım etmiştir Ahmet 
musikiye hanenddikle başlamış, 
sonra da lstanbuldan Scl~aiğe ge· 
Jen udi Afet merhumun elinde ilk 
dafa bir ut görerek ona heveılen
miş, o sırada şamdan 11la için Sela
niğe gelen matbaacı f erit Efen· 
diden de ilk ut denini almışbr. 

Tür), musi ki~ine udu ilk tatbik 
eden Sadrı~~bcık Kamil Paşa 
merhumun biraderi Şakir Pş. idi. 

Şakir Pş. merhum Selaniğ~ 
geldiği ıamao bir vece Vilayet 
Defterdarının konağında bir zi· 
yafeti musikiyede bulunmuş . 
Ahmet sazende ve • hanendeler 
arasında en müteva11 bir yerde 
oturuyormuş. Esnayi sobbctte 
Şakir Pş. udu eline alarak bir 
taksim etmiş işte bu esnada 
Ahmet, bilaihliyar iskemleeinden 
kaymış, yerde yürüyerek kendini 
Şakir Paşanın ayaklan ucuna 
sürüklemiş ve ağlamıya başlamış. 

Uikir Paşa, Ahmcdin musikiye 
olan aşkının farkına .ararak onu 

SON PO.ST A 

MEMLEKET HABERLERİ 
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Bitlis Kara Gömüldü · . . - . 
lzmirde Ihtikira Karşı Mücadele için 

Bir Heyet Teşkil Edildi 
rU Ihsan, Borsa 
reisi Cevahirci-

zade Şükrü, Oda 
umum katibi Meh-

Bitlis (Husu
ıi) - Bir müd
dettenberl bu 
bavaliye müte
madi surette kar 
yağm a k t a d 

1 
r • met Ali Beyler ••• 

y aian kano bo- Bu komisyon haf-
yu, kırlarda ya· tada ilç defa iç-
rem metreyi, çok tima edecektir. 

defa bir metreyi Alikadarlar 
bulduğu görül· Ticaret Odası 
müştUr. Bu yüz· tarafından teşkil 

deo kara müna.. edilen İhtikar 
kale ve muvaıa· heyetinin mtisbet 
laıı hayli güç- bir iş görem{-
leşmiştir. yeceği kanaatin-

N,Yılmaz Bitlisin karlara fÖmülmiiş manzarası dedir. Bu kanatto 
Son Posta: iki gUodenberi lı- umumi kitibi Mehmet Ali, Deniz olanlaı, Yunanistanda Belediye 

tanbulda da fasılah tekilde kar Ticareti müdürti Ihsan Beylerle tarafından ihtikarla mücadele 
yağmıya başlamııbr. arkadaşlannın verdikleri takrir edilmekte olduğunu, ihtikAr ya• 

lzmirde lhtikA.r Mücadelesi şiddetli münakaşalara sebep ol- panlara Belediye tarafından fazla 
lzmir ( Hususi ) - Ticaret du. Neticede-ilıtikirla mücadele ceza tarholunarak derhal tahsil 

Odaaı idare heyeti iki gllo evvel etmek üzere bir komisyon seçil- edildiğini, bizde de hu usulün 
mühim bir- içtima aktetti. Bu di. Komisyonu teşkil edenlerin tatbikinin muvafık olacağım be-
içtimada. bazı tacirlerin, muhtelif ı"sı"mlen· şunlardır .. t kt d. l yan e me e ır er. 
emtia üzerinde ihtikira tevessül - Ticaret Odası reisi Balcı- Ş h . . d k l k ettiği bakkmda resmi makamlar e rımız e gere yer i, gere 
tarafından ileri a.frülen mütalea- zade Hakkı, Oda idare heyeti ecnebi emtia yüzde ( 10-40) paha-
lar görüşüldü. reisi Ferit, Ticaret Mıntaka mü· lılanmışbr. Vaziyet bu şekilde 

Bundan soura Ticaret Mınta- düril Ziya, Sanayi ve mesai mü- devam ederse halk çok zarar 
ka Müdürü Ziya, Ticaret Odası dürü Recai, Deniz Ticaret müdü- görecektir. Adnan 

• 
lzmirde Aydında 

Elektrik 
Mahkum Bir Hırsız Şirketi 

Firar Etti Aydın (- H-u-su-si-)-- Şehrimiz· 

lzmir ( Hususi ) - Şehrimizin 
muhtelif mahallerinde kasa soy
gunculuğu yapan Kürt Yusuf, 
bundan bir hafta evvel hapisha
nede hastalanmış, tedavi edilmek 
llzere Memleket hastanesinin 
mahk6mlar koğufUna nakledil
mişti. 

Kort Yusuf dün mahkümlar 
koğuşunun kurşunlannı eritmek 
ıurctile demirlerini sökmüş ve 
firar etmiye muvaffak olmuştur. 

Meşhur kasa hırsızının kaçtığı 
haberi hastaneyi telaşe düşür· 
mUştiır. Zabıta ıiddetli takibat 
yapmaktadır. 

Adnan 

Denizll Umumi Meclisi 
Denizli, 2 (A.A) - Bugüo 

meclisi umumi açılmıştır. Vilayet 
daimi encümeni meclisi yarım 
milyon liralık mütevazin bir 
bUtçe vermiştir. 

__.... • --...:;:ıı1. ~ .J • • tıııı--

teşvik etmiştir. 

1928 senest Klnuouevvelinio 
dôrdüncil gllnü aabah kahvesini 
içip bir gQn evvelinden bestele· 
miye baıladığı bir ıarkenm ikinci 
.:eminini notaya aldığı bir aırada 
·kendi tabirince· kurbct uyku· 
ıuna yatan Udi Ahmedi. on 
dakika ıoora hatırını sormıya 
gelen Yengesi yatağmda ölil 

I 
bulmuştu. 

Türk musikisine yOderce 
eser beıteliyerek ibda eden 
Selanikli Udi Ahmedin ölilmünün 
bugUn ilçilncü yıldönümüdilr. 
Milli musikimizin zenginleşmesine 
hu adam kadar çalışan kimse 
pek azdır, denilebilir. 

de tacir ve münevverlerden mll
rekkep bir grup memlekt ihtiyaç
ları etrafında görüşmek üzere 
bir içtima yaptılar. İçtimada 
şehrin tenviri meselesi, konuşuldu 
ve bu arada lncir Kooperatifi 
Müdürü Muhiddin Beyin hazır
ladığı elektrik kooperatifi nizam· 
namesi hararetli münakaşalara 
ıebep oldu. Neticede, yüz bin 
lira sermaye ile bir şirket teşkili 
takarrür etti. Her hisse on liraya 
olacak, bir ıabıs on hisseden 
fazla alamıyacaktır. Şirketin res
men tanınmasi için yakanda Nafıa 
VekAJetine milracaat olunacaktır. 

Elektrik kuvvetinin bu civar· 
daki 9elaJelerden istihaali ümidi 
çok kuvvetlidir. A. V. 

Tanassur Davası 
Maznun Rahibeler Yakında 

Muhakeme Edilecekler 
f ımir, ( Husuıl ) - Nadide ve 

Muazzez isminde tki Türk kızını 
tanassur ettirmekle maznun Ma· 
dam Anjel, f ran111 yetimaoesi 
ıörlerinden Veosan ve Madam 
lza haklarında yapılan istintak 
tahkikatı bitmiştir . ÇocukJarm 
nfifus tezkerelerinde isimleri Na· 
dide ve Muazzez olarak yazıldığı 
halde Matilda ve Antuvanet 
tekfine sokulduğu anlaşılmıştır. 
Maınuolar yakında Ağır Ceza 
Mahkemesinde muhakeme edile· 
ceklerdir. 

Avukatların imtihanı 
İzmir, (Hususi)- Baroda mu• 

kayyet avukatlardan bir kısm1 
Millet Mektebi şehadetnamesi 
almak lizere bugün imtlbao 
edildiler. 

Zonguldak 
Piyango Hilesi 
Nasıl Olmuş? 
Zonguldak, ( Husuti) - Şeh

rimiz Tayyare Cemiyeti şubesinde 
yapılan 6000 liralık suiiıtimale 
ait tahkikat ilerilemektedir. Suiiı
timal maznunlan, Naci ve Şeref 
Ef. ler hilA mevkuf bulunmak
tadırlar. 

Bu çok dikkate eayan hAdi
ıenin kahramanlanndan " Halk 
Evi., odacısı Mehmet Ef. ile gö
rüştüm. Evvelce de bildirdiğim 

gibi; satılmıyao bir bilete isabet 
eden 30 bin liranın onda birini 
karışık yollarla almak busuıunda 
Mehmedin ismi ön saftadır. Bl· 
oaenaleyb sözlerinin bu noktadan 
büyük ehemmiyeti vardır. Meb· 
met diyor ki: 

- V allahit Benim hiç birıey• 
den haberim yok. O akşam ka
zanan numaralar radyoda okun
du. Ertesi gDo Naci Bey bana 
bir bilet verdi ve., Mehmet, dedi, 
bu bilet benimdir. Bana 30 bin 
lira çıktı. Ben öteye, beriye çok 
borçluyum. Şimdi duyarlarsa bep
ıi başıma üşecekJer. elimde on 
para kalmıyacak. Sen bana bir 
iyilik yap, herkese biletin ıenio 
olduğunu söylet Ben, parayı alın· 
ca tana iki yüz lira •eririm, hem 
bana bir insaniyet yapmıf, hem 
de kendin istifade etmiş olursun .• , 

Düşündüm, meeclcde bir fe
nalık yoktu. OnuD için teklifi 
kabul ettim.,. 

Çam Dalları Kesilmiyecek 
fzmir, ( Hususi ) - Ağaçları 

Himaye Cemiyetinin teşebbüsü 
üzerine senebaşmda çam dalla
rının kesilmemesini temin için 
lktısat VekAletinden VilAyete 
emir gelmiıtir. 

KAnumıevvel ~ 

r Yeni Neşrig~ 
Tedrisatta 
Yeni 
Usuller 

k,ı.~ Fen 811glıl - MaaT"lf Ve . ..ılı 
Mill1 Talim ve Terbiye tıerr 

Devlet Matbaa11 

Rı1uJ1e Derılerl - Maarif Veklletl 
Milli Talim ve Terbiye Heyeti: 

Devlet Mathaaaı 

Maarif Vekaleti bu sene ort" 
mekteplerin feo ve tarih dersli' 
nnde yeni bir usul tatbikıne k" 
rar verdi. 

Şimdiye kadar fen dersle~ 
dağınık bir şekilde veriliyord°' 
Talebe bu derslerin biribiril• 
olan alikalannı anlamıyordu. 

Maarif Vekaleti Amerika0' 
yapılan tecrübelerden soıır• 
elde edilen neticeleri nazat' 
dikkate alarak, bütün fe# 
derslerini ve nyaziyeyi b~ 
araya toplamıya karar ver~ 
Bu İfl doğrudan doğruya Mw 
Talim ve Terbiyeye bıraktı. V• 
ortaya yeni tedris tarzına g~ 
iki kitap çıktı. Fen bilgisi ti 
Rıyaziye dersleri. 

"Bu yeni tedris usulüı1~ 
esasını teşkil eden nokta, fenıı~ 
h Ö ··n·· bı er zaman g ze gor nur 
şekilde hayatta tesadüf olun~ 
yan, mebadisini çocuğa biribirıı' 
rabıtaları az ve gevşek il~ 
ayn parçalar halinde veroıe 
yerine, bizzat çocuğa yaptıtl' 
lacak müşahedelerle, onda b; 
yatta en yakından ve her # 
temas ettiği fen mevzular•~ 
karşı yeni tavırlar edindirıne~ 
fenni her günkü hayatta ~ 
türlü tatbik sahası olan bir ~ 
halinde tanıtmak, ve ona her ga# 
temas edeceği ıeylerde işine f 
rayacak vazıh bir fen bilgisi ver 
mektir. 

İtte fen bilgisi ve riyaıİ~ 
dersleri bu esasa istinaden b~ 
zırlanmıştır. Bu sene bizde ~ 
df;fa tecrübe edilecektir. t 
dereceye kadar muvffak oıuıı 
cağına zaman gösterecktir. Ya~ 
Maarif Vekaletinin bu teşeb tİ 
ıUnO, mektep kitapçılığında ıı I 
mıı hayırlı bir adım telikld . 
tiğimizi söylemek isteriz. ~ 
taplann tab'ı, cildi, şiınd~ 
kadar mektep çccuklıı:' t9" 
görmediği derecede nefı5 ~ 
Gerek yazılarında, gerek tab'~j. 
azami derecede itina gösteril01h ( 
Buna mukabil fiatleri de, kil 
çılarm koyduklara fiallerin Y 
derecesindedir. i'İ' 

Bu tecrübe, bize mektep ıP 
taplarıoı hem vekaletin btı s~ 
laması, hem vekaletin bas111~ 
lizımgeldiğini gösteren, en 1 
nUmunedir. Bu tecrübeden s0 ~f 
Talim ve Terbiye Heyeti ilkJ11: el 
kitaplarma da geçerek tedr''ıet oe" bunlara da hazırlar ve tı<' 
Matbaasında basarak çocul: o 
verirse, en büyük vazifesi111~ 
vakit yapmış olacaktır. 611 }'9~ 
bili hiçbir luymeti ol~~sıl' 
muhtelif kıraat kitaplarını~ 11,ti" 
dığım, çocuk ve muallıfl ,ı' 
otuz türlü alfabe karşısında ' 
şırıp kaldıklarını görüyorLlı· e~ 

Millf Talim ve Terbiye tl~ fi 
mektep kitapçıhğım anarşide 
inhisa~dan kurtarmalıdır. 

Mühim Bir Kaçakçılık 
ci\~ 

lslahiye, (Hususi)- B~1 ci' 
da RUsumat meınurl:ırı e 1 rıÔ6 ar~s ~ 
gara kağıdı kaçakçıları 

0 
defl 

bir müsademe oldu. : ci~ııt' 
içinde 70,200 defter kaça 
kAğıdı yakalandı, 
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AB, MiNE AŞK! 
MUHARRİRİ : SERVER BEDi 

Bir iki yer daha saydım. Ora· 
larda olmadığını söyledi, sonra 
bana sordu: 

- Balkona baktın mı? 
- Hangi balkona ? 
- Salonun yanındaki balkona? 
- Hayır, dedim. 
- Orada idim. 
- Bu havada mı ? 
- Evet. 
- Fak at terliklerin karyolanın 

ayale ucunda duruyordu. 
- tabii.. Çoraplarımı, islcar· 

Pinlerimi giydim, mantoma bü· 
ründiim, balkonda oturdum. 

- Sebep? 
- Canım istedi. 

. - Vakıa bu, kafi bir sebep· 
tır. Fakat benim apartımanın 

içinde dört döndüğümü duymadan 
mı? Salonun elektriklerini yakıp 
söndürdüm, görmedin mi? 

- Gördüm. 
- Seni aradığımı düşünmedin 

mi? 
- Anladım. 
- Peki.. Niye bana ıeslen· 

medin? 
- Canım istemedi. 
- Bu da kafi bir sebep .• 

Fakat biitün bunlar ... 
Tamamladı: 
- Kimseye ıaran olmıyan 

harikuladeliklerden biri f 
Ben Narinin sözlerine inan• 

dım. Güldüm. Fakat içimde se· 
bebini tahmin edemediğim bir 
rahatsızlık, bir can sıkıntııı var-

söyliyebileceğin bir kelime benim 
zihnimi allak bullak edebilirdi. 

- Peki? .. 
- Onun için, dostum, kusu-

rumu affet; senden bir ricam 
var. 

- Emret. 
- Ben senin ve benim odama 

küçOcek iki elektrik zili koydu
raçağım. Senin odamlan düğmeye 
basılınca benim odamdald zil 
çalacak; benim odamdan düğmeye 
basılınca senin odandaki zil 
çalacak. 

- Anlıyorum. 

- Değil mi? Gece yarılannda, 
sen benim odama gelmek ister
sen düğmeye bir dokunursun. 
Benim canım senin gelmeni isti· 
yorsa, düğmeye basanın, senin 
zilini çalarım. Bu: " G elebilirsin,, 
demektir. Ben de sruıa karşı 
ayni tarzda hareket ederim. Her 
şeyde mOsavat. 

- Bunun faydatı ? 

Sayfa 8 

Gönül İşleri 

* H.M riimuzlu karie : 
S evgilinizin şimdi size eskisi 

kadar düşkün görünmemesini tabii 
görmelisiniz. Çünkü eskiden o 
sizin üzerinize düşmüştü, siz ka· 
çıyordunuz, şimdi siz onun üzeri
ne düştünüz, bu defa o kaçıyor. 
Size karşı aynı derecede alaka 
ve muhabbet göstermesini isti· 
yorsanız, okadar düşkün g~riln
meyiniz. 

• 
A. B. rümuzlu karie: 

Bir mektepli genç kızdan a]. 

dığınız mektup, benim tahminime 
göre arkadaşlarınız tarafından 
yapılmış bir oyundan başka bir 
şey olmasa gerektir. Hiçbir genç 
kız, tanışmadığı bir erkeğe böyle 
bir mektup yazmaz, fazla olarak 
mektep adresini nermez. Çiinkn 
mektebe cevap gönderilemiyece
gını bilir. Sizin çekingenliğinizi 
bilen arkadaşlannız size bir mu· 
ziplik yapmış olsalar gerektir. 

HANIMTEVZE 

- Kolaylık. 
- Ne gibi? 
- Gece yanlan • yataktan 

kalkmak, oda kapılarını vurmak 
fena şey. Hizmetçilere karşL. 

- Fakat onlar zil esini daha 
çabuk duyarlar. 

- Hayır. Görecekain ki benim 
yaptıracağım zilleri bizden başka 
hiç kimse duymıyacaktar, 

Mütevekkilano boynumu bnk
tllm: 

- Peki, dedim, nasıl isteneni 
- Teşekkür edeıim. Sen 

makul bir insansın. 
- VakıA bu elektrik terti

batının akıl ve maobkla müna· 
sebetini anlıyamıyorum amma 
mademki sen istiyorsun.,. 

- • Ona da teşekkür ederim. 
Fakat göreceksin ki çok mantı
ktdir. 

- Dur... iyice anlayayım. 
Dilğmeye bastım... Senin zÜ 
çaldı... Cevap vermezsen no 
olacak? 

(Arltuı Yar) 
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/ O Sayfa 

Kari Mektupları 

Erzurum 
Heykeli Niçin 
Yerine Konmadı? 

Heykeltraş Sabiha Hanıme· 
fendi ye: 

Erzurum halkı Erzurumu Ga-
zinin bir heykeli ile süslemek 
istemişti. Vilayet makamı bu 
heykeli bilhassa Türk san'atkar· 
larına yaptırmk istediğinden (20) 
bin liraya Kenan Ali Beye sipa-
riş etmişti. Heyekel şahlanmış 

at ve onun üzerinde resmi üni· 
forma ile Gazi Hz. ni garbı işaret 
eder vaziyette gösterecektir. 

Seneler geçti, kaidenin üstü 
bomboş. Erzurum halkı, sipariş 
edildiği halde bir türlü bitirilemi
yen heykelin bir an evvel yerine 
konulmasını istemektedir. 

Kenan Ali Beyi şahsan tanı
mamakla beraber hakkındaki tak
dirlere iştirak ederek muvaffak 
bir eser vereceğine inanmıştım. 
lstanbula avdet ettiğim zaman 
vilayetle alakam kalmamış olmak
la beraber Kenan Ali Beyin 
atelyesine gittim ve Erzurum 
için yapmakta olduğu heykeli 
beğenmedim. Kenan Ali Bey, 
bir müsabaka meselesinden muğ· 
ber olmanız itibarile kendisine 
hücum ettiğinizi yazıyor; olabilir. 
Fakat ben tamamen aksine ka
nüm. Nejat bir heykel yaptı: 

Kendi eli, kendi kudreti ve 
kendi teşebbüsü ile tesis ettiği 
döküınhanede neden bu işi 
muvaffakıyetle ikmal etti ve 
Borsayı tcrefJendirdi. 

Kenan Ali B. dökl\mhane 
olmadığı için Erzurum heykelini 
Viyana veya Berlinde döktürece
ğini bizzat bana söyledi. Ecnebi 
bilgisine ihtiyaç hissettikten son· 
ra Türk san' at kudretinin ne 
hikmeti kalır. 

Erzurum VillyeU Sabık Miman 

Ali Saki 
Vah Niçin Satılamadı? 

Mudanyada Emvali Metrukeye 
ait güzel bir yalı vardır. Bu yalı 
icra dairesince mahcuz olup 
satılacaktır. Fakat senelerdenberi 
satılamadığının sebebi ıudur: 
Memurlar bu yalıda otururlar. 
Malmüdürü oturur, çıkar icra 
Memura oturur. Nazan dikkati 
celbederim. 

Mudaayacla ffaMD Bey mahallHhtd• 

Hunii 

lzmire Su Bulunuyor 
&mir ( Hususi ) - Belediye 

tarafından davet edilen ıu işleri 
mütehassısı Holandalı M. Tübin· 
ger evvelki gün ıehrimize geldi. 
Dün Vezir ve Oımanağa sulan· 
am membalarını gezerek ~çok 
sengin bulduğunu söyledi. Bu 
mütehassaa Yamanlarda tetkika
bna devam edecektir. 

Verem Cemiyeti 
Azayi vazife Başına 

Davet Ediyor 
l.tanbal Ver;;Mücadele Ce

miyetiDdea : 
1 - 932 •eneai yaklatmakta Ye 

kongre ı.amanı gelmektedir. 
Senelik faaliyet raporu ve hesap 

hulAsasının ihzarına batlanacakbr. 
Binaenaleyh, 931 aidatını ödemiyen 
a:ıayl muhteremenin, taahhGtlerinl 
Cağaloğlu Hililiahmer bina11nda 
Cemiyet merkezine lütfen getir· 
meleri •. 

2 - Herhangi bir Hheple ken
kiaine cemiyetin aylık mecmuası 

olan 16 Yaşamak Yolu" gitmiyen 
mukayyet azanın mufaasal aderes
lerinl merkeze bildirmeleri kemali 
ehemmiyetle rica olunur. 

SON POSTA 

• 
Düny~ işleri. 

Amerikalı Mühendisler Limbalarını 
Yıldızların Ziyası 

Teşebbüs 

• 
ile Yakmıya 

Ettiler 
Ziyasından istifade 

Edilecek Olan Yıldız ile 

Dünya Arasındaki Mesafe 

Kırk Senede Katedilebilir, 

Hem De Ziya Sür' atile 

Yürümek Şartile 

Y azımızln ıerlavhasım okuyan 
karilerimizden latife yaptığımızı 
zannetmemelerini rica ederiz. Va
kıa haber Şikagodan gelmiştir, 
fakat doğrudur. 

İşitmişsinizdir : Amerikalılar 
1932 senesinde (Şikago) da bey
uehnilel bir sergi açmıya karar 
verdiler ve şimdiden hazırlanmıya 
başladılar. 

Bu ıergi muharebeden sonra 
açılan sergilerin üçüncüsüdür. 
Birincisini ( Vembley ) de İngiliz
ler, ikincisini ise (Paris) te F ran
aızlar açmışlardır. Üçüncüsünü 
ise Amerikalılar açacaklardır. 
Bu dakikada istedikleri şey, ken• 
dilerinden evvel açılan sergileri 
gölgede bırakmakbr. 

Amerika Fransadan da, ln
giltereden de zengindir, fazla 
olarak kendi tabirlerile her şeyin 
(Klossal) mı, bizim tabirimizle 
muazzamım yapmak merakında
dırlar. Binaenaley istediklerine 
muvaffak olacaklarına şimdiden 
emin olabiliriz. Fakat serginin 
muazzamım yapmak elde para 
ve vasıta olduktan sonra müşkül 
bir şey değil, bu sergiye hiç 

görülmemiş büyük bir yenilik 
daha vermek lizım. Evet fakat 
ne? 

işte Amerikalı mtlhendisler 
bu sualin karşısında düşiine dii
fÜne: 

- • Serginin llmbalannı bir 
yıldızdan alacağımız ziya ile 

yakanı." ctımlesile ifade edilecek 
bir neticeye varmışlardır. 

- Fakat bu nasıl olabilir? 
Size birkaç sabrla anlata· 

yım: Malumdur ki birçok yıldız
ların kendi 1.1ıklan vardır. Bun
lardan bir tanesininki alınacak, 

llç elektrotlu limbalarla milyar
larca defa büyültülecek, hafif 
bir hararet elde edilecek, bu 
hafif hararetle elektrik vücude 
getirilecek, bu elektrikten de 
bütün sergiyi aydınlatacak olan 
limbalan yakmıya kifayet ede
cek dinamolar işletilecektir. ilk 
bakışta bu izah size biraz kan
şık, biraz anlaşılmaz görünmüştür. 
Filhakika bize de lSyle geldi. 
Fakat tereddüdümüz uzun sür
medi. Filhakika F ransanm meş-

hur beyetşinası Mösyö Giakobini 
merakımıu izale etti: 

- Çok mümkündllr, dedi. 
· Fakat anlıy.mııyorum Amerika
lılar bu fen oyununa neden lüzum 
görmüşler 1 Filhakika yıldızların 

"ki • bu liyaıwı da 

Tasavvur edilen makanizm~ işte buna benzemektedir 

birçok senelerdenberi elektrik Ziyayı almak için kullanılanı-
fotograflan ile tesbit edildiğini lacak olan teleskop Y erkes Da· 
bilirsiniz. Evvelce bir yıldızın rülfünununun teleskopudur. Bu 
nısfınnehardan ne vakit geçtiği teleskop 1893 senesinde yani tam 
hesapla bulunurdu. Halbuki 40 yıl evvel intişar edilmiıtir. 
şimdi fotografla tesbit edilmek- Zaptedeceği ziya dünyaya kırk 
tedir. Fakat siz bana söyleyiniz, senede geldiğine göre, bu tele.-
Amerikalıların bu teşebbüse gi- kopun inşa edildiği sene içinde 
riştikleri doğru mu? yerinden ayrılmış demektir. 

- Buna itimat edebilirsiniz. 
Haber Şikagodan Fransız Heyet
şinasları Cemiyeti Reisi M. (Tay· 
lor ) a gelmiş, ondan da bize 
intikal etmiştir. Ziyasından istifa-
de edilecek olan yıldızın adı 
Arklls imiş ve anlaşılan bu yıl~ 

dızın ziyası dünyaya tam kırk 
sene qe varıyormuş. 

İzmirde Bir T enekej 
Altın Bulundu 
lzmir, ( Hususi ) - Eskiden 

yanan lngiliz konsoloshanesi ar
sasında bir kulube yaptU'\'Jlak 
tızere temel kazan iki kardeş 
bir teneke albn bulmuşlardır. 
Fakat bu iki kardeş albnlann 
taksimi esnasında uyuşamamışlar, 

, kavgaya başlamıf)ardır. Bunun 
üzerine zabıta albnlara vaziyet 
etmiştir. Bulunan albn miktarı 
(35) liradır. 

Amerika da 
Gizli Bir Şebeke 

Nev • Y ork 3 - Muhaceret 
idaresi memurlan tarafından bu
rada Hint cemaatinin ileri gelen 
sekiz azası tevkif edilmiştir. Bu 
tevkifatla beraber Hindistanda, 
lngiliz nüfuzuna karŞı tevcih edil-
miş gibi görünen bir teşkilat 

meydana çıkanlmışbr. Bu teşki
latın bilhassa Ka.i.forniyada işlen
miş birtakım cinayetlerden mes'ul 
olduğu zannedilmektedir._ Bu ce
miyet, ayrıca gizli surette Ame
rikaya giren Hini:Iileri tehdit edi
yor ve senede ( 25 ) bin dolar 
kadar para alıyordu. 

.., 
Bu izahta tarafımızdan llAve 

edilecek bir şey yok, sade~e mu-

hal olan bir temennide buluna· 
cağız: 

- Fen böyle ilerledikçe, 
dünyanın ne hale girdiğini gör-
mek için yüz sene sonra dirilmek 
isterdik. 

Gülhan ede 
Tıbbi Müsamerelere 
Yeniden Başlandı 

Glilhanenin 22 senedir devam 
eden senelik tıbbi müsamereleri
ne Teşriniaaninin 29 uncu Pazar 
günft başlamhmşbr. 

Müsamere reisi dahiliye kli
niği muallimi Abdülkadir Bey 
tarafından bbbi müsamerelerin 
faydasından Gülhanedeki tarih
çesinden bihis kısa bir açq 
nutkunu müteakıp müzakereye 
başlamıştır. Dahiliye Muavini 
Nusret Bey tarafından Kore, 
Haydarpaşa Hastanesi Dahiliye 
Mütehassısı Ihsan Rifat Bey ta
rafından Akromegal~ Asabiye 
Muavini Esat İsmail Bey tarafın
dan Heronomani, Müderris Tevfik 
Salim Paşa tarafından dimağ 
buracile ihtilat etmiş bir ree 
huracı, Cildiye Muavini Kemal B. 
tarafından bir Heredosifilis tardiY 
ve muallim Sani Yaver Bey 
tarafından enfi belümi fibron 
vak'aları takdim edilm:ş nıüna• 
kaşalara Müderris Tevfik Salim 
Paşa, Muallim (Abdülkadir, Lutfi, 
Nazım Şakir, Şükrü Emin, Niyazi 
İsmet, Murat İbrahim, Süreyya 
Hidayet, Lutfi ve Burhan ) Bey-

Klnunuenel 

lWüneccim Diyor Ki ..• 

1932 Senesinde 
Neler 
Olacakmış? 

Büyük Avrupa memleketlerim
de çıkan birtakım takvimlef' 
vardır ki, tahsis edildikleri seD6" 

den birkaç ay evvel çıkarlar. 
Sebebi de gelecek seneye ait 
bir takım tabirlerde bulunmak
tır. Bundan dolayıdır ki 1932 
senesine ait bu tabirlerle dolu 
birçok tak'I le:' çıkmışhr. 

Sizi eğlendirebilirse, bunlarm 
1932 senesi için haber verdikleri 
vukuattan başlıcasım kaydedi
yoruz: 

1932 senesi hadiselerine met"" 
bur Jiipiter yıldızı hakim ola
cakbr. Jüpiter Yunan esatirine 
göre bir elinde feyiz ve bereket. 
öbür elinde fenaJara karşı kW. 
lanmak üzere yıldırım ve cezaı
taşıyan bir İlahtır. 

1932 KAnunusanis\ 
BDyük bir devlet adamı öle

cek, ıiddetli soğuklar olacaktır. 
Bu soğuklar bir çok insan ha· 
yatına malolacaktır. 

Şubat Ayı 
Beynemilel büyük bir koafe. 

rans tolanacaktır, mart aymd• 
umumi bir harp içtinabı kabil 
olmıyacak bir bale gelecektir. 

Ayni ayda dünyayı işgal edm 
iktısadl meselelerin halli çareleri 
bulunacak, büyük bir memlekette 
bir ihtilal patlıyacaktır. 

Nisan Ayında 
Bu ayda dünya bilyllk h& 

bolluk görecektir. Büyük bir Şark 
memleketi isyan edecek, fakat 
bu isyan bastınlacakbr. 

Mayıs Ayı 
Şimali Avrupada şiddetli fır

tınalar, Cenubi Avrupada zelz~ 
leler olacak, bir yanardağ binJereo 
insan r.ayiatı tevlit edecektir. 

Haziran Ayı 
Milletleri biribirile anlqtıra

mıyacak dereceJe sıcaklar oı. 
caktır. 

Temmuz Ağustos Aylan 
Matbuat bl1yük bit· rezaleti 

meydana çıkaracaktır. Birçok 
banyo ıehirleri fırbna ytızlbulea 
büyük ha.ıarlara oğnyacaklarcLr. 

Eyhll - Teşrinievvel Aylan 
Yine büylik bir harp tehlikea 

baş gösterecek, büyük bir kor 
feraos toplanacakbr. Şiddetll 
yağmurlar yağacaktır. 

Teşrinisani - KAnunuavveldo 
Yine endişe verici şayiald 

çıkacak. tiddetli soğuklar olacak. 
fakat Jüpiter bu yeni tehlikeyi 
de bertaraf edecektir. 

Bizim Şirketler Ok••sun 
İzmir, 2 ( A. A. ) - Şebrilllİ' 

elektrik ve tramvay şirketi ınDr 
tahdeminin elbiselerini yerli kO"' 
maştan yapmıya karar verıniştİI• ____. 
-=====-----=----==----==-,.,_-~ 

ler iştirak etmişlerdir. kal-
Takdim edilen vak'ayı fe• 

ide alakayı celbetmiş ve milnakr 
şalar hararetli olmuştur. Bilha.: 
içtimai dertlerimiz arasında Y 
kl>k salmtya başlıyan HeroioO'"' 
mani tetkikat. ehemmiyetle k~ 
lanmış ve alınacak tedabir 1 

hükumet nezdindinde teşebbiisat'1' 
bulunmıya karar ve,-iliniştir. 
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Wunan J•I~ Tiril paet•idlr. llo

U.Ut muhabirlmls, her hafta bize mektap 

,&clerir ye aaema llembala lç1üzhl 
ulatu. 

do!a çıkar 

Sesli Film Yeni Bir 
Artist Daha Kazandı 

.. .. .. 
Burada ..-:ı..ı- _...,,.. • Aadıre Btbjer" maruf bir Fnmm 

artistidir. Evvelce tiyatroda çok lllUftffak oluyordu. Şimdi de 
finemaya geçmiş ve daha ilk filimlerinde srlzel aeaile ~t kazan
auya başlamıştır. Şunu da aöyliyelim ki kadın .:;t:.t.':'.,ı Andreain. 
Stüdyoya gelmesini büyük bir memnuniyetle ardır. 

Eğer kısmet olursa bu mevsimde Andrenia belki bir filmini 
ıtSrmek bize de nasip olacakbr. 

• 
lstanbul 
Sokaklari 
Teşebbüsü Tebrik Ederiz, 

Fakat Henüz Bir 
Rejisörden Mahrumuz 

let..... ............. Eneli ......... 
lae ıWedlcll. Tın 1 1

...._ ....,. birkaç 
...ıut .. bir kenara ~ekilalt ._ .. .,_ • 
..... ~ criade• biri ......... : 

- Ne diişibı6yorsua? 
sa,ledim. Suali bqu pkilde 

tekrar etti. 
- Ne yazacakSID? 
itiraf ederim. Derhal cevap 

Yeremedim. Aradan iki gOa geçti 
ve nihayet diişnndiiiDm& aynen 
.CSylemiye karar verdim: 

Babalanma etrafında topla
IWI ipekçi ICardeflel', memle
ketimizin Sinemacılık ileminde 
en mllteıebbia insanlardır, her
.ene olduğu gibi bu sene de yeni
lik lalıasmda ilk adıma atmış
lardır. Kendilerini bulelCD tebrik 
ederim. 

Bu son tetebbe.ıerinin verdi
li neticeye gelincei bu, bize ber
teyden evvel u.. noktaJI 6ğret• 
miştirı "' 

1 - Memleketimizde ipekçi 
~eşler gibi tabti tqebbiiae 
gıntecek, cesaret ıa.terecek, 
llel'lllaye koyacak adamlar vardır. 

2 - Memleketimizde Behzat 
~bi, .~a6p 11Di ve bilJaasn Ha· 
zım gıbı sahneden stüdyoya ge
çebilecek, abamaclaa ıeçebile
cek un'atklrlar • ..-. Ba 
~·~~k~rlar aruancla ı&ılll ile 
bilgıu ile ve sesi ile ,a alabi· 
lecek Bedia H. tibi kadmlar da 
mevcuttur. 

3 - Fakat gerek bu mllte
pbbia ~edarl~ serek bıa 
fdıf Wldacta ........ ~ • 
........... ..... lrabiliyetlerinf -
bire pkarabUecek bir njWr lae-
aOz ptiplemiftir. 

B• _..ıan ..._. ....... Mnl'• l.taabul 
Sokaklanm ılrillmlyecek H llserbad• 
clarulcnıyacık bir film addettllfm aaonetme-
Jhabı ı Blllklı gldlai&o slrUalb, S.. bir Tllr
ldln tetebbGaGdGr " oau tetcl etmek 
ndfemla H n&llealadb'• 

Doroti Jordan 
Rekorunu 

Eldiven 
Kırdı 

' 

D •«• orotl Jord- •.ıalll Wr poamna tdcl:n edlyorn. Bu firfa 
Jdchz. Hol~a keadi gibi gtlzel ylhlerce yıldız arasında eldnm 
pmpaJonlugumı kazanaufbr. DorotİDİll muhtelif renk " -llitte 
tamam (387) çift eldiveni vardır r..-

Bir mecmua muharriri Ar&te ba kadar eldi • .. akl vem ne yapaca-
~ mer a aormq ve fU cevabi al••ttır: • Omı bana 
cagımz yerde modayı icat edenlere 10ruam. • IOıa-

--
Bir. Facianın 
Son Perdesi 

Holivudun Yeni Y ddızı Sinemaya 
ElveJa 

Hoıivud, bütün gençler için 
lllr idealdir. ÇOnki sa&clet. .,_ 
~ aüzellik ve herteY oradadır. 
.ıı.t uaatmayilld ki Holiwd 

......... doludur. 
B.lmuz anlatalım : 
MoUi lngitterede ,ezellilile 
~r genç, fakat fakir bir 
~· Yeglne arzun ne sengin 
~ ~oca, ne de muhteşem bir 
~~· istediği yePJae PY 
:--ma atiati olmakbr· Glala 
~ ba ıtze1 lagilia lm-n 
..... Pre.toa llmiade bir Lort 
~ ~ ona nleame tek· 
L-'- -..• bahmayor. MoUi bama 
~ •tmiyor. Holinda giderek 
-... artiati olacatım a6yl6yor. 
.,_ ı.... llolli ba MDfi• Udine 
;:•,,. redclettlktea ao11ra Holl••d• , 

...:-· Fakat orada tam bir Mn• 

~ Jor. On parası kalmamlfbr• 
'8. ele alabilmek için çoraplarını 
~taralc çıplak ayak kah1ot• 
1" IOQk ortalarında •llrilnG• 

··- k 
'-scBİ. sefalettea kurtulaitilme 
,._ Preatoaa aalracaat etmek 

Siaema diyarmda .,_ ,.. 
haberi• pek blda wrid ....... 
yettedir. e.a- ... .,_ 
penlede ....... .,...atiiimia 
w.p ..... ,.wm..• , ••• 
pklee.ideıW .,.. •• k Wç ....... 

etme,mlL ÇOnkl •• M •••• 
HolİWllll t1a -. ka....uta-
m. e. nDJet brpDda timci
.._ lld ~ artist lcr• 
...... lllhi• temiW: ,...,. 
brar ftl'lllitlerdir. Ba karar 
..... ca artistler tarafmdaa mMW 
bir sinir ..,m&ii De~ . 
•• illifa tefebba.lerine bile JQI 
~lhifbr· Zengin mubvelelerle 
....ıenleaberi milyoalar ... ,. 
.... olu ......... ,.tchzlm-, llcıNt 
leı••ne nm olmaktama .tldje 
,. elncla edeceklerini l&ylem~
tedirler. Kumpanya direkt&leri 
ile acaz stiat kullanm.,. tercila 
eclecelderiDi bildirmektediılew. 

Şarla labkamadı 
Loecln t Hua...a) - ... ..... 

... bula Wft Şul-- NldlmlanİI 
,.. .... ,.... badWadea (loat 
............... ol ..... ldcll..U. 
... .....,. mlracaat etmlttfr ... 
Şepu nWa aullerlae eewabea Ş... 

~ lacliYa9 teklifin• aaunfakat 
~ bildlr•ek branm •eriJ•· 
'-it lçla bQ •ehrde mektup ıhcler-

\' oa kuruta malik detydir. 
'-t e za..ıı. Molll, bltiia ümit· 
..., libi hayab da sönüyor ve 
1-a or. Fakat ,Orelder parçala-

,... • ,_ • ·-- birçok ltlerdeld .........,.. 

• f"ıfl Done ııeoB filınla flllınt ıt.....ıırdılla Jeııİ ydc!Wum • mlllremmelL .. Mmlill ,,. en dal bodbinhı wı.;ı ettıtw. elw 
• _....&.!..al da -•-- ..A.alJ'L -A--b-'- d L!...!--!L: lnlnları da he•aba katar• Şarlodm 

at1eliclir. Gccelllercle ~er uuın ,.p..... • .. - •• ....... -•110 
• u.iumiji ......... BuracWd ı.1ra.-•• n1mt ODllD eD reDi filmipjp biı IÜ&lelidirıe ~ Jtla lira alacata ..... 1'-• .......... ,..... •. 
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• Cellat sahnndan kurtulduk, 
periler kemendine boynumuzu 
vermiyelim n diyorlardı. Fakat 
Sipahi Ahmet, kuvvetli bir man· 
bkla onları ikna etmişti. O, Hızır 
Aleyhisselimın himaye ettiği 
adamlara cinlerin, perilerin el 
wramıyacağmı söylüyordu. Ye
niçeri Baki ise ıeamet mesele
ıine zerre kadar ehemmiyet •er
miyordu. Ve lbni Kemalin yattı
ta yatmaktan çekinmediği bir 
ıerde kendilerinin barınmak tan 
kurtulmalanoı haysiyetsizlik ıayı-
1ordul... iş; görünmeden. sezil
meden medreseye ıirmekte idi. 
Bunun için de ıeceyi beklemek 
aarureti vardı. 

Binaenaleyla alh hovarda. 
11ğındıklan sahilde ıtındüıD 
ıeçirmeği tasarladılar, yavaş ya
••ı ilerilediler, bir ay•• babçe
aice ıirdiler. Niyetleri orada ge· 
ceyi geçirmekti. Ukin kannlan 
acıkmaştı. intikam itindea evvel 
midelerini tatmin etmek IAzam
ıeliyordu. Mirim Çelebi. bu 

•••labatın bahçedeki •taçlardan 
•ey" deqirmelde temia olun
masını ileri ıilrdn. Yeniçeri Baki, 
kaşlarını çatarak itiraz etti: 

- Ben kuş değilim ki meyva 
pgalıyarak karan doyurayım? 

Mirim sordu: 
- Ya ne ferman buyurursu· 

nuz? Kuzu çevirmesi mi. yayla 
kebah• mı. acem pilavı mı, bal· 
kan kavurması mı getirelim ? 

Aç Yeniçeri, dudaklarında 
biriken iştiha sularını yaladı; 

- Hepsini isterim ve hepsini 
bulurum 1 

Sipahi Ahmet. anlamak istedi •• 
- Nasıl bu1acaksm 1 
Karanfil Oğ1u atıJ(h .• 
- Hmra el değdirdi ya, ke· 

ramete erdim samyor. Ayağını 

Jere vuracak, saban taban ye
mek çıkaracak 1 

Yeniçeri Baki, ciddiletti. 

- Hıııra, dedi, hürmetim 
· ftl'dJr. Fakat kendime de emni· 
· yetim var 1 Keskin zeki, bazan 

keramete takla atbnr. Si% ardıma 
düşerseniz karomızı doyurursunuz. 

Ve sonra izahat verdi; 
- Biz meyhanede on iki boı· 

tancı ile kardeş olmuştuk. Bura· 
dan yürüyelim, HüokA.r bahçesine 
aidelim, o kardeşleri bulalım, 
uray mutfağından yemek is ti
relim. 

Sinanoğlu, bu aaf yürekli 
ukadaşm söıOnll şu ıekilde ta
mamladı: 

. - Evet, gidelim. yemek is· 
tiyelim. Ağa da duysun, Uç yUz 

hergeleyi üstümze saldırsın, bizi 
kaskıvrak yaka1atsın, doğru Ba
lıkpazarına yollasın, kafamızı kes-

J 

- Burada agı var. Ald11nmıgorsam şıı malaralarda go.tıgor. 
tirsin! Ne ili düşilnce, ne glizel karşılaşmayı tasarladıktan sonra 
bulut? vakit geçirmeyi zait buluyorlardı. 

Sipahi Ahmet, bu istihzaya Binaenaleyh Sipahi Ahmeclin: 
iştirak etmedi, bir müddet dil· _ Söı söz mn? Karar ka-
tündü: 

- Yemek için değil amma, 
dedi, Bostancıbaşıya bir oyun 
oynamak için Hünklr bahçesine 
aitsek fena olmaz. Bizi ölüme 
g6tllrmek istiyen bu namert dev
letüye ders vermek yiğitlik bor
cudur! 

Şimdi her ağızdan bir: 0 na· 
aıl?., fırlıyordu. Yemek bahsi 
kapanmışb ve mideler onutulup 
fikirler ifletilmiye başlamııtı. 
Sipahi Ahmedin ıeki bir tali
katle verdiği izahat, biraz sonra 
hepsini ikna etmişti •e zindan ka
çakları, Hünkir bahçesinde par· 
lak bir oyun oynamayı kabul 
etmiş bulunuyorlardı. 

On1ar çabuk düşünüp çabuk 
karar veren ve hemen harekete 
geçen adamlardı. Bostancı başı ile 

Bu gün saat 15,30 ISTAnBUl BtLEDIYISI 

K::~~~f do . ~~ m ~~ 
Yazan: 

Musahip:ıade 
Celil 

Cumartesi gtınlt 
MUM SÖNDÜ 

1il1 

il l ili 11 
oyundan ıonra hususi tramvay 

Bekleyiniz: Şarlatan. (Kook) 

GLORYA'da 
Bugiin, bu akşam ve yarın 

matinelerinde 

1 - Canlı Resimler 
2 - Benli Kadın 

LIANE HAID 
iV AN PETROVITCH 

•• GEORG ALEX \NDER 
tarafından temıil edile.- mO· 
kemmel Alman operti. 

rar mı? 
Dem"sl üzerine kısaca ., hay 

hay ,, cevabını verdiler ve ayva 
bahçesinden çıktılar, hızla adım
larla Mihal köprüsüne doğru yü
rüdüler. Oradan Tuncayı takip 
edecekler ve bahçeye girecek· 
lerdi. 

Edimedeki Hilnkar bahçesi, 
o devrin zarif ve nefis eserle· 
rindendi. Tunca nehri ile dört 
taraftan kuşatıldığı için yeşil, 
yemyeşil bir ada manzarası gös-
terirdi. Şehirle rabıtası, saraçha· 
ne köprüsü vasıtası ile idi. Bu 
köprüden adaya adım ahlır abl
maz sık bir ormanhkla karşıla
nırdı. Sahil, duvarsızdı ve orman, 
hailsiz olarak göze çarpardı. 
Yalnız saraçhane köprüsünün 
adaya mücavir noktasında nö
bet çiler bulunurdu. 

( Arkaaı vl\r) 

lngilterede Temaşa Vergisi 
Londra, (Hususi) - Maliye 

Nazırının temaşa vergisinin (% 3) 
nisbetinde tenzili hakkında yap
tığı teklif sinema sahiplerini 
fevkalide ıevindirmiıtir. Avam 
kamarası bu teklifi 130 reye 
karıı 232 reyle kabul etmiştir. 

Halk Facia istemiyor 
Sinema kumpanyaları, sesli 

filimler ç ktıktan ıonra balkın, 
facia eserlerinden ziyade ıen 
vodvil ve operetlerden zevk 
aldaiını ve bu ıibi filimlerin 
daha ziyade rağbet bulduğunu 
hayretle anlamıtlardar. Şimdi 
bütUn sllldyolarda komik filimler 
çevrilmektedir. ----Al Jolsonun Yeni Filmi 

Meıbur ( Al Jolıoa ) kendi 
ıibi meıhur Rene Adon ile 
yeni bir filme baılamııbr. 

Bütün matbuatta bahsedilen fevkallde büyllk bir sinema yaldıza 
MARLENE DIETRICH Vf GASTON MODOT 

Don akşam A S R 1 SiNEMADA. . 

~.~.9 ~m~ ço~o~ ~•~ıkıyelq~a~I~•~-· 
Bu filmde inaanlar1n bOtiln ihtiraıları çarpıftığı görünmektedir. 

Hakiki bir mUcevherdir. 
Perde aralarında: Gece • NANDY, ROV0S0 il(" ADA • nd 

GALLAJ'nin 3 son günU. ... 

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

CEHENNEM KA .RT .ALLARI 
ve şarkıh muazzam eser. JACK HOL T - RALPH GRA VE ve LfLA LEE 

temsil edilen bu film Amerika hava donanmatına men9up iki kahramanın maceraıını taavlr eden 
O müuıh bir dram •• bb •tk uıe1ele1idir. 

Pazar akşamından itibaren M A J 1 K SİNEMASINDA 4 
• 

Klnunuenel • 

Kazalardan Kendimizi 
Nasıl Koruyabiliriz? 

1fstanbulda Da, Başka Yerler Gibi, Gid~ 
Ve Geliş !.stikametleri Ayrılamaz Mı1 

Yolda, naldJ 

•aaıtalarından YU• 

kua ~elea kazala- ' 
r1n önllnO müm• 

kGn mertebe al· 
mıya hizmet et
mek lçla Otomobil 
Mektebi MüdürG 

Fikri Tevfik Be
yin te~rObe •• 
milşahedelerinden 

istifadeyi dilşiln• 

dük. Fikri Bey. 

*Son Po.ta. kar ile- , r.I 
ri için bir ıilsile 'J11 resim, size, 'Taksim - Dolmabahçe arasıntlP' 
basarlada. Bikaç Gümü,sııgıı virajını fÖ$lerm~ktedir 
pndenberl neşredi1oruL Burün de mıya lllzum yoktur. Gidit ~ 
yollana fenalıtından çıkan kaaaluı yollannı biribirlerinden 50 ınett' 
menuubalaa etmek.teyiaı dahilinde ayırabilmek te menf~ 

Sebep 4: Yollarm Fenahgı lidir: ~akıt ı~nuda kaydedeli~! 
Şehrimizdeki yollann kazaya tek .aatıkametlı her aokıtın r~ 

ıebebiyet weren waziyetleri- viraj• me11 memnu olan agızl~ 
lan, darbğl, buı kaldır:mlann Avrupa !ebirlerinde old~ğu .~bl 
bozukluju " hususile tramvay- kırımızı bar . f e.ne.r Ye bır ı .. ~ 

. . . . asılması ve bılAıshsna her ıof&rv. 
ların ıeynseferi ıtıç~eı~ırmesıdır. bu levhalara ıöre hareket elde' 

Yollarımızın vıraJlarına ve ıartbr. 
darlığına karşı, ıeyrisefere 8 k K ld 1 
aerbeatl " aelimet verecek ye- ozu a ırım ar 
glne tedbir, bugllnkO mevcut Kaldırımlarda te~adilf edllef 
tek istikametli sokaklara illvehn bozuk noktalar eksenya toförl~ 
diğer tek istikametli hatların iıtika'!1etlerini ~c.iit~rtmek~ 
vücuda retirilmesidir. Buraya, Mesela tekerlekleranı bır. çuk I' 

· · iki' • ol b" k düşllrmekten sakınan bır 9of 
k~bilıyetl tatb . ye11 an ır aç yolun sat •e yahut ıoluna yt1 A.J 
mısal kay.dedeyım : laımak mecburiyetinde kale · ~ 
• . Galatada bankalaa:ın 6n0nden zaman bir kaza yapmak lht:id 
ıtıbaren Altmcı . daıreye çıkan lerilo kartılqmaktadır. Bir 1 
Voyv~d~ • ve Şqh.ane . ~ddesi biuat takip ettiğinı bir y 
yalnıa UUfe hasredilmelidar. Ga- aol tarafına açılan bir sokak J 
!atadan Beyoğluna çıkacak oto- zandan aeçerkeo birdenbire 601 
mobiller (ufak bir tadiAt yapal- de bir bozuk nokta ı&rdtım ~ 
dıktan sonra ) Ynkıek kaldırm- mecburen otomobilimi yolun " 
dan çıkmalıdır. Bunu bana hatır- tarafma ve ıolumdaki sokak 
latan ıey: Geçenlerde Agopyan zına doğru tevcih ettim; talll lı' 
hanında zuhur eden bir yangın· ıırada mezkur sokaktan ön 
dan müteessir olarak ıeyriseferin çıkan bir otomobil ile müsa 
Bankalar öniinde saatlerce mun· meyi güçlükle menedebildim. 
kat~ olmasıdı~.. Eğe! B.e>:oğluna Tramvaylar 
o cıvardan dıger bır gıdiş hatb • 

t ı di münakalit v Şehrimizde seyriseferı 
mev~u fer 

0 
sa:ekteye ugv rahim•: ziyade tehdit eden bir vasıta 

seyrıse , 8 bl"k d 9 8 · 
1 kt u te ı e e 1 2 senesı ne ·" 

o mı yaca ı. t" - · (Ş fö M ıı· ") ~" 
Taksimde Dolmabahçeye inen ıgım o . r ua ımı na~. 

otomobiller Gümüşsuyundan,, Tak- bımı~ (Şehır dahilinde aeyrısel 
sime çıkaçaklar da Gazhane yo· babsınde aynen fU ta 

kuşundan geçebilirler. iki sene yazmı~hm: 
evvel Mühendis Mektebinin alt- "Şehirlerde sevk •e id I 
tarafındaki sert virajda bir gllçleştiren ve birçok tehlikel 
ay zarfında nç feci musa- sebebiyet veren şey, tramvay!..-" 

lstanbul belediyesi seyri~ 
deme vak'ası olduğunu ve yine talimatnamesinde tramvayl~ 
ayni senelerde tam Mühen- ,~ 
dis Mektebi virajında iki oto- sol tarafından ileri geçilaı ~ 
mobilin çarpııarak birisinin uçu- mezuniyet verilmediğine '-
nımdan aıağı yuvarlandığım ta- tramvaylann sağ tarafından f 
hattur ediyorum. risine geçmiye müsait ol~ 

Boğazkesen caddesi, Galata- yollarda, seriseferin serbes ~ 
sarsy sultanisi arkasında dar ve daimi bir mani teşkil edece 'f' 

d
. . d k aşikird1r; sonra her tr•~ J 

sert virajlar göster ığm en te tevakkuf mahallinde inip b~İ. 
istikametli bir yol olmayı İcap lerin otomobilleri yolundan -
ettirir. koyduğunu; Bebek battınd• J 

Alboca dairenin arkasından •agonlu hakiki bir katar tf; 
Tllnele çıkan yolun mutlaka tek · eden tramvayların Ortaköy -~ 
i.atikametli olması lAzamdır. Bu nıçeşme arasında husule g~""_Jf 
noktadaki sert virajda geçen ği tehlikeli \laziyetleri bı~1 
tene bir belediye kamyonu bir buraya kaydetmiye lilzum v~~ 
kömllrcllyO ezmişti. Bana kalırsa, Eminönü • ~ 

Marka, Valdeçeımcsi ve hattında işli yen Uç vagorılll '°-~ 
.,. tarlard;ıın biç olmazsa bir t Y. 

Akaretler. Beşiktaş yolu tek is- nin kaldırılması veyahut pe~ 
tikametli olmalıdır. Maçkaya battı üzerindek dar virajla yo 
çıkacaklar Dolmababçeden çıka- genişletilmesi zaruridir. ,

11 
(. 

bilirler. ismet Paşa Hazretlerin• tJ,o'I 
Sultaohamam• civarında tek çen gün maruz kaldıkları d ~ti' 

istikametli yollar ihd~s etmelidir. ıif kazada, Hrinci dC'rece ~ J( 
Sirkeciden SnlkımsöğUde doğru bahat şoförlerin ise de, ikiııC ~ 

trrımvay caddesine lllUvazi olan recede kazaya sebebiye~i:e1'~ 
EbU11üut sokağı tek istikametli herhalde tramvaydır. ylll~ 
bir sokak olabilir. Meseli Sultan- Avrupa şehirlerinde traırı•~ ıııl 
ahmede giden otomobillir bu çok kalabalık caddelerden "ıJ.,,.; 
sokağı, avdet edenler tramvay len kaldırmakta olduğu çog 
yolunu takip edebilirler. malumdur. . Miidur' 

Velhasıl şunu söylemek istiyo- Otomobil Mektebı 
rum ki tek istikametli bir yol Fikri Teufik flit.-' 

b k k · ş au& t 0 
ihdası için uzun ir ıo a ara- (Yarın: Acemı ve uur 



SON POSTA. 

Bir Gece Behice Kadınef endi Yine 
Abdülhamide Hiç Uyku Uyutmamışh 
Abdülhamit, Sabahla Beraber Doktora Şikiyete Başladı 
NAKiLi 

KIR çıkalı adeta değişmiş. Sanki eski 
Z JY A ŞA Behice kadın gitmiş te başka 

d 
bir kadın gel...,.;c. ... Alimallah, 

Her lıakkı mahfuz ur ~ eğer babası sağ olup ta bunun 

- 159-
so Nlıan 530 

Dün gece Behice Kadınefen· 
dl yine epeyce gürültü ettJ. Ah· 
dülhamit te buna bir hayli üzül· 
dü. Onun için bugün boğazı 
ağrıyor. Sabahlara kadar salon· 
larda ve koridorlarda gezmekten 
de galiba soğuk aldı. Biraz da 
~ksürüğü var. Sabahleyin kal· 
kar kalkmaz, iki (aıpirin) aldı. 
Doktora da haber yolladı. Ge· 
çen seneki gibi boğazının şiddetle 
ağrımasından korkuyor. 

2 Mayıı 530 

Bu gece Abdillhamit, yine 
Behice Kadıoefendinin sinir buh
ranları ve yaygaralarile sabahı 
ıabahladı. Erkenden doktor Atıf 
Beye haber gönderildı. Uykusuz
luk, heyecan, korku, telaş.. Bü
tiln bunlar Abdülhanıidi Adeta 
hasta bir hale getirdi. Zaten 
Behice Kadınefenclinin geldiği 
iündenberi Abdülhamit farkolu· 

nabüecek derecede zayıfladı. 
Gözlerinin altı çukurlaşb. Rengin
de, bariz bir solgunluk var ... 
Dnn alqamdanberi do aat taraf 
kaburga kemiğinin hizasında 
bir ağrı hissediyor. 

Doktor gelir gelmez, kendi
ıini muayene ettirdi. Ve ilk ev• 
vel helecanla ıu ı~ali sordu: 

- Aman doktor bey.. Pek 
Sakın ameliyat merak ediyorum. 

iktiza ettirecek 
olmasın? ..• 

tehlikeli bir İf 

Doktor Abf bey kendisini 
temin etti. Alelade bir soğuk 
algınlığından başka birşey olma
dığım söyledi. Kendi elile o ağ· 
nyan yere ( zabkı iyot ) sürdü. 
Hardal kağıtları gezdirdi. ( Ko
ton iyode ) getirerek koydu. 

Abdülhamit, mütemadiyen 
söylüyor ve şikayet ediyordu: 

_ Üç gece evvel, yine böyle 
uykusuz kaldım. Boğazım yan· 

mağa başladı. Bir de öksürük 
arız oldu. Bereket versin, derhal 
( Aspirin ) aldım. Geçtt.. Bu ge· 

ce de ayni hal oldu. işte, bugün 
de hastayım... Bilmem ki bu hal 
daha nekadar devam edecek. 
Bu kadın buraya geldi geleli, 
hepimiz perişan olduk. 

Ne gecemiz gece, ne gündü
tUmüz gündilz... Bugiln Rasim 

Beyi tekrar bu it için gönder· 
dinı. Bakalım ne cevap getire
cek... Ah, ah.. kabahat kimsede 
değil, bizim biraderde... Bana 
~öyle mi yapmalı idi? •• Ben vak
tıle ona böyle mi yaptım? En 
küçük arzusunu bile yerine 
getirmiye can atardım. Bu kadın 
böyle beni üzlim Uzüm üzüyor 
da, hiç kimse aldırmıyor. Bir 
' \n, beş gün değil ki, haydi 
< 1izi sıkalım .. sabredelim. 

• ' 1 .ıl{ i bu, tahammül edilecek 

Abdülhamidin karinl~rinden 
Başkatip Tahsin Paşa 

ıey değil ki... Gece gündüz he
lecan içindeyiz. 

- Ay, bir yere ateş verme· 
ain.. aman, kendi canına kastet· 
rnesin... Diye peşinde gezmekten 
hepimize uyku, durak haram 

oldu? .• Olmaz efendim .. mümkün 
değil, bu kadın burada olamaz .• 

bu halini görse ve söylediği söz

leri işitseydi, mutlaka revolveri 

çekip bunu öldürürdü ... 

Yine hafif bir düşünceden 
ıonra: 

- Şuna hayrette kalıyorum. 
Acaba bunu, ne diye buraya 

gönderdiler?... Demek ki, ben 

kendisini alacağım.. Bir odaya 

hapsedeceğim. (Burada uslu otur .. 

Eğer yerinden kımılda.nan seni 
fena ederim) diyeceğim &yle mi? •.• 

Ne garip düşünce?.. Ben ona 

.ne yapabilirim? Yapsam yapsam, 

medeni insanların yapacağından 
hiçbir zaman harice çıkamam. 
Madem ki beni istemiyor .• 

(Arkası var) 

Günün Takvimi 1 
( Başını iki tarafa sallıya rak) 

- Bu kadında bir fikri sabit 
(idefiks) var. 

BUGÜN - 4 kanunuevvel 931, 
Cuma, Rumi 21 teşrinisani 1347, 

23 Recep 1350. 

- Eğer burada 
ölüm çıkacak 

kalırsam, GÜNEŞ - Doğuşu 7,9 Batışı 

16,41 

Diyor ve bunda ısrar ediyor. NAMAZ VAKİTLERi - Sa-

Bu kadar teminat, bu kadar rica, 

bu kadar istirham, kat'iyyen para 
etmiyor... Rica ederim Doktor 

bah 4,59, öğle l 2,4 ikindi 
akşam 16,41, yatsı 18, 19. 

Kasım - 26 
ALKAZAR - Siayorlta 

- Milyon Petlnd• 

- Dul nltanlı 

14,28, 

Beyi. Bir kere benim mevkiimi 
düşünün.. Benim gibi yaşamış, 

bu yaşa gelmiş bir adam, artık 
bir kadının önünde bundan fazla 

ne yapabilir?.. Çoluğa, çocuğa 

karşı gülünç oldum... ( Derin 

derin içini çekrek ) hey gidi 

dünya hey ... 

ALEMDAR 

ARTISTlK 
ASRI 

EKLE-l 

ELHAMRA 

- Kaçakçılar remlıl 

Abdülhamit durdu. Adeta, 

gözleri dolmuştu... Bir iki saniye 

sükuttan sonra yine titrek bir 

ıesle devam etti: 

- Evvelce yalnız beni iste

miyordu. Şimdi, evladını da is· 
temiyor. Bilmem ki bu kadına ne 

olmuş?.. Saray bayatından çıktı 

ETUVAL 

FERAH 

- Attlk 

- f ıtanbul ıokakfannda 
- Don Kuaklan 

- Konaer, nryete 

FRANSIZ. TiYATROSU - Bıalrar opereti 

GLOR'/ A - Benli kadın 
HiLAL - Hacı Murat 
KEMAL o. - Raıputln 
MAJIK - Canlı Ce1et 
MELEK - latanbul ıokaklaraada 
MlU.f - Aıka t6vbe 
OPERA - Eararengls tahtelbablr 
ŞJJ{ - Karık Kalp 

DAROL.~DAYI - Ayaaros kadm 

Kadıktiy SUr•YY• - y &f&ll• hakikat 

BAHRİSEFİT FELEDlf nH BAnKASI 
ŞUBESi lSTANBUL 

idare merkezi: A M S T E R D A M 

Mezun sermayesi: 

25,000,000 FL. 
Tediye edilmit acnnayeai: 

5,000,000 FL. 
ihtiyat akçesi: 

3,250,000 FL. 
Galatada Karaköy pala.ta Telefoaa Beyoğ-lu 5711-5 lıtanbuJ tlU ıubea• 

")!erku Postane1I lttlıallode Allalemcl han,, Telefom lat. 50 

Bilümum banka muamelib 

EMNiYET KASALARI ICARI 

Sayfa 9 

ŞARK TILDIZI 
Holivuta Nasıl Kaçtım ... 

Yıldızlar Arasına Nasıl Kanşbm? 

·------28 - YAZAN: Selma Z. 
Çang, beni hayretle dinliyor 

ve dinledikçe simasındaki ısbrap 

artıyordu. Bütün soğuk kanlılığı 
ile hislerini ve teessürlerini ört
miye çalıştığı halde yine heyeca
nım zaptetmiye muvaffak olamı
yordu ... 

Artık anlatacak hiçbir şeyim 
kalmadığı zaman boynumu büke
rek sordum: 

- Mister Çang !.. Emin olu
nuz ki size her şeyimi, hayahmın 
bütiin esrarını büyük bir saffet 
ve doğrulukla söyledim • Artık 
bilmiyorum .• Benim gibi serseri 
ruhlu bir kız hakkında ne düşll
nilr •. ne hükilm verirsiniz? .. 

O, biraz durdu. Biraz düşün
dil. Ve sonra cevap verdi: 

- Sizi ilk gördüğüm dakika
dan itibaren az çok bunları tah
min etmiştim... Tabii, bayabnm 
bilmiyordum. Fakat, çektiğiniz 

acılan yüzünilzden okumuıtum ... 
Sizi, ( Samonka ) bulvarında 

bir ( iş bürosun ) dan çıkarken 
gördüm. Oradan, herhalde iyi 

bir netice ile çıkmadığımzı ha
linizden, vaziyetinizden anlamış

bın. Renginizin uçukluğu, yü
rürken vücudunuzun titremesi, 

ya hasta veyahut aç olduğunuzu 
tamamen gösteriyordu. Bulvarı 

bir kaldırımdan diğer kaldırıma, 
çok güçlükle geçtiniz. Sağdan 

soldan gelen otomobillere hiç 
ehemmiyet vermiyordunuz. Bun-

dan da anladım ki artık haya
tınıza hiçbir kıymet vermiyorsu
nuz... Hislerim, sizi takip etmek 
Hizım geldiğini bana anlattı. Ah, 
bunda nekadar isabet etmişim ... 
Siz, karşıki kaldırıma geçtiniz. Bir 

müddet yürüdünüz. Parka sapa· 

cak köşedeki börekçi barakasının 

önünde durdunuz. Ceplerinizi Ye 
çantanızı tekrar tekrar aradınız. 

Ve sonra boynunuzu bükerek 

tekrar ilerilemiye başladınız. Fa

kat artık yQrilmüyor, sanki stı

rükleniyordunuz... O esnada, 

kaldırımın kenarında duran lüks 

bir otomobilden, küstah bir er
kek başı göründü. Size, bir söz 

ath. Şu dakikada ve sizin vazi· 
yetinizde olan bir kadın için, bu 

sözün çok büyük bir kıymeti 
olabilirdi. Fakat siz, başınızı bile 

çevirip bakmadınız. Şu halinizde 
yaptığınız bu bare&et, beni sizin· 
le daha fazla alakadar olmıya 

sevketti. Sizi takipte devam et
tim. Biraz daha yürüdünüz. Kü
çük parka girdiniz. Orada boı 

bir kanepeye kendinizi dar attı

nız .. Artık, hiçbir şey görmüyor, 

hiçbir şey hissetmiyor gibi idiniz. 
Simanızdaki ıstırap, şimdi daha 
vlzıh, daha acıklı görünüyordu. 

Kanepede yana döndünüz, 
kolunuzu kanepenin arkalığına, 

başınızı da kolunuzun üzerine 
dayadınız. Öylece kaldınız •• Artık 
yiizünüzü göremiyordum. Fakat, 
vücudunuıun titrediğini açıkça 

farkedebiliyordum... Daha fazla 
beklemeyi doğru bulmadım. Ya· 
nınıza geldim. Size söz söylemek 
istedim:Maksadım, izzeti nefsinizi 

yaralamadan size birşey kabul 
ettirmekti. işte tam o ande, 
vücudunuz yavaş yavaş kanepe
den kaydı. Ve siz yere, kumların 

listüne düşüverdiniz.. Hemen 
kollarımı açtım. Size uzattım. 

Yere düşmenize vakit bırakma· 
dan sizi kollarımın arasına aldım. 

Evvela nabızlarınızı yokladım. 
Hafif hafif atıyordu. Kalbinize 
bakbm. Çok zayıf bir surette 
çarpıyordu. Etrafınıza bir alay 
meraklı halkın toplanmasına 
meydan vermeden derhal sizi 
kocakladım. Bir otomobile koy
dum. Buraya getirdim .. 

( Arkaaı var) 

Yeni Neşriyat 

OarUlbedayi 
Darülbedayi tarafmdan ayni 

isimde çıkarılan mecmuanın (22) 
numaralı nllshası intişar etmiştir. 
Mesleğe ait kıymetli yazılar var• 
dır, Tavsiye ederiz. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 

"" Söyigelim ... 
lf- • 

Size Tabiatinizi 
136 SULTANA HANIM : Samimi 

ve vef akArdır. 
Elinden iş ge
lir, cefaya mll
te bam mil dir. 
Sevgi mesai
ilinde hassa
siyet ve kıs
kançlık gös-
terir. Menfa· 
atlerine karşı 
tok göilü ha
reket eder. 

134 MiTATBey 
Şen, şakacı ve 
alaycıdır. Rü· 
f eknsına mu· 
z.iplik etmek
ten hazeder. 
Arkadaşları ta
rafından ara
nır ve sevilir. 
Nadan dik 
başlı ve tok 
sözlü değildir. 

il t 35 BÜRHAN 
137 YUSUF 
ZlYA BEY: 
lntizamperver
dir. Menfaat
lerini ve para
yı israf etmez, 

Atak ve 
.gandır. Sert 

m uameleye 
mukabeleye 
temayül eder. 
Kendini gös· 
terici hareket
lere lakayt 
kalmaz, nü
mayiş ve ala-

olur. İğbirarı 
sızdır. 

Faydasız meş· 
galelerden 
müç te nip tir . 
Sür'atle asabi 
ve müteheyyiç 

kinsiz. ve devam· 

yişten ve mu-
vaf fo kıyetlerinin 

takdir görmesinden hoşlanır. İzzeti 
. ncfaı ınesnilindc hass s' et gösterir. 
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·T uz 4 
Umumi Harp Nasıl Patladı ? 

Nakleden ı H. R. -22- Yazan: Emil Ladfllf 
- Kııua Dokton le•I Ekrem• - •• 
Londranın Sesi, Ultimatomun Mümkün 
Mertebe Fazlasını Kabul Ediniz Diyor 

Alqama dotru Sırplann mi
ukeratta bulunduklan masama 
•atanda iki devleti muazzamanın 
Adalan iıtiliyor. Havi •e laqyet 
fçinde bunalmıı olan meclisi Yl
kell bu udalan ı&lden nazil 
oluyorlarmıt gibi kartıhyorlar. 

Londradan gelen aesı 

- Ültimatomun mlmkln ol
dutu kadar fazla kismlDI kabul 
ediniz, diyor. 

Parla: 

- Vakit kuanmıya, Amıpa
,. tahkim etmiye çalııınız, diyor. 

Paristen sıelen su Hariciye 
Nazırının mUdür vekillerinden 
birinin ıahsi reyi olmakla bera
ber yine bir nimettir. 

Buna mukabil kudret ye hq
•et membaı olan Ruaya a&k6tu 
muhafaza etmektedir. 

Ruayadan ertesi gDn de bir 
.. ber çıkmaması ufka karart
•lfhr. Pasiçin kendisi sulh ta
raftarıdır. Halk biribirini mlltea• 
kip iki muharebe ile ezilmif, ta
katten kalmıfbr; hanedan, ndi-

kal fırkası ile beraber ailinlp 
llprnlecektir. Sarblatanm mon 
muzaff eriyeUerl kendilerine borç
lu olduğu zabitler ve klSylOler 

ndikallerin aleyhindedir. Kıral 
Piyer ise korkudan daha mayıs 

ayında taç ve tahtını bırakmııbr; 
ultanata Veliaht niyabet etmek· 

tedir. Pasiç Wtimatomun im
kan huduUanna kadar yani he-

men billkayt kabulQ taraftandır. 
Orduya dilfen hacalet te dahil 
olmak Ozeresiniz. Fakat mlllıimce 
Jadllat ile esas itibarile kabul 
•dilmiştir; ancak suçlularm ta
kibi için evvelemirde beyyine 

isteniyor ve Avusturya memurla· 
nnın iştiraki tqkillta esasiye •• 
ceza kanunlarına mupyereti laa
aebile reddediliyor. 

Filin hususun naaıl icra ola-· 
nabileceti ve falan husuataa 
maksat ne oldutu sorulmak gibi 
Affet perdesi arkasına kaçılıyor. 

• 
Bu unda ıehirde Çar tarahn-

claa gelen bir telgrafta muka•e
met ta•siye olunduğuna dair bir 
tayia dolaşıyor. Derakap efkirda 
bir değifmo hilal oluyor; zabitler: 

- Harp İlteriz, diyorlar; IO

bklarda bir karıtıklıktar aidiyor. 
Veliaht, etrahna &abitleti alarak 
sokakta yaya dolaııyor, alkıtlaı 
.emayı tutuyor: 

- Yapl 

Scf ar etlerden birbirine me
murlar gidip geliyor. Y &fUID 
ltalya sesi duyuluyor. Halk 
Fransız aefaretanesine akıyor. 
Sef aretaneden genç bir atap 
bqka hiçbir kelime ilive ede
miyerek: 

- Muhabbeti 

Diye mukabele ediyor. lngi· 
lisleri görmek Wlyorlar. Sefaret-
t• ki , •• 

O ••ma11 biran makal diişiinen 
Alma11 imparatora //cinci 

Villıelm 

( Felemeakteld Dooru t•tnancla) 

Ruayadan gelen ve her sınai 
halka ait olan telgraflar sahiple-

rine verilmlyerek telgrafhane ka· 
pılanna asılıyor. Buqlann hepsi 

de kuvvet verici ıeylerdir 1 Yeni
den sarayın BnDnde toplanılıyor: 

- Kahrolsun Avusturya 1.. 
Kahrolsun alçaklar 1. .. 

Nidalan etrafı aanyor. Artık 
Veliaht ta baıtan çıkmııbr. 
Y almz Puiç itidalini muha· 
faza etmektedir: çllnki Çar be· 

nllz bir ıey a&ylememiıtir. Dip
lomatça iki yolu da açık bırakı

yor ı Bir taraftan nltimatomu 
kabul ediyor, diğer taraftan 

memleketin her tarafında sefer• 
berlik ilim için emir veriyor. 

« 
Saat bir. Az aonra memleke

tinin en mlllıim on iki kadar 
ricaline arzedilecek olan mq'um 
kAğıchn &nüne en evvel Kıral 
Piyeı geçti. Halk yeni bir nefH 

daha almak llzere iken htlkilm· 
dar onları ıimdi yine aillh albna 
çağırmaya mecburdur. 

Kendiai on bir ıene enel bir 
cinayet sayesinde tahta geçmişti. 
Rus sefiri ıon Obrenoviçten 
nuıl kurtulunduğunu g&rmek 

için manzarayı pencereden sey
retmitti. iki hanedan arasında 
mllnazaa arbk nihayet bulmuıtu, 
fakat_Banco'nun tayfı gibi en can 

ahcı noktalarda o hal aksedip 
duruyordu. 

« 
O sırada lngiltere menfi bir 

ipret vermiıti: Sir Edvard Grey 
bili o ıahsiyet idi ki vaktile 
Kırel Pierre'in katil hadisesine . 
vukufundan dolayı elçisini geri 
çağırmışb. O zamandan beri bir 
çok ıeyler yoluna girdi, fakat 
ihtiyar hlll kendisinden isktik
rah edildijini anlamaktadır. 

Çar kendiıine kızını verme· 
miftir, evet fakat o, ulular ulu· 

audur, kadir ve kabirdir, Avuı· 
turyaya bujıız ediyor ...• 

k 

Karal Seferberlik emrini im· 
zaladı. Huıuıi bir tren hazır-

landt, bankanın albnlan ve 
vesaik yiildetildi ve ıaat llçte 
kıral hanedanı ve hllkOmet 
Avusturya hududuna pek yakın 

olan payıtahb bırakarak dahile 
doğru çekildi. lstibkim, i•r, 

kaynaıma halindedir. Askerler 
kale haricine çıkmıştır. Mühim· 
mat kaldınlmıı, her ıey ve hepsi 
Nit istikametinde dahile doğru 
akmaktadır. 

Bu alaylar, bu bay ve huylar 
arasında yeni bir manzara beli
riyor ki herkeıin ytlreğine harbin 
blUUn fecayiini ihtar etmekte ve 
ukerlerin muntazam yüriiyllıle
rini, muzikanın vatani havalannı, 
hepsini hepsini geri bırakmak-

• tad1r ı Bu manzara teskere ve 
teferruab ile aıhbiye takımlan· 
dır.... Bu, gOnah iılenmeden 
enel af dileyicilerin slikOn ve 
allk6netle ve nagihan g6riinme
lerine benziyordu. .• 

( Arkaaı nr) 

lktısat Veki)etinden: 
Ankarada telsiz telgraf civaranda inşa edilen ıirai n baytarr 

enıtitülerin llboratuarJarının 57,000 lira bedeli keşifli masa, dolap 
ve sair levaıamman imali kapah zarf uıulile ve 21 gUn müddetle 

münakasaya vazedilmiştir. Masa •e dolaplar kuru me,eden maaif 
olarak imal edilecektir. Teslim müddeti yüz otuz Kündür. Evrakı 
fenniyesl ve projeleri ıekllet muhasebesine verilecek oo be, lira 
mukabilinde enstitüler inşaat fen heyetinden verilecektir. MOna· 

kaaaya ışrirak edecek talipler ilin edilen bedelikeıfin yUıde yedi 
buçuiu niıbetinde uıulüne tevfikan yazılmış banka teminat mektu· 

bunu ve yahut merkez muhasebeciliğine ayna miktarda yatmlan 
paranın makbuzunu komisyona tevdi edeceklerdir. 

Nakit teminat kabul edilmiyecektir. Taliplerin ehliyeti fenniye 
•eaikalan ve yukarda yazıla ıekilde teminatlarile birlikte ihale tarihi 

olan 16 - 12 • 931 tarihine müsadif çarıamba giinll saat on bette 

ıiraat mllstqarlağı lusmıoda mütqekkil lnıaat komiıyonuna mllra· 
caatları illa olunur. 

Klnaaaenel 4 

BIKlTI 
Bu Sütunda Hergün 

Nakıli: S. N. 

DUGÜM 
Kerim Ef. yirmi b~ seneden· 

beri bankada odacı vazifesini 
yapıyordu. Pazarları 6jleye ka· 

dar çahfırdı. Karısı evin işlerini 
yapar, alqama kadar uj'rqır, 

aokağa çıkmak için vakit bul
mazdı. 

Ayın monu pazar ,nnnne te
sadüf ediyordu, eve ufak tefek 

ıeyler lizımdı. Kerim Efendinin 
kaıuı, kocasına siparİf Yerdi: 

- Aman kuzum, bankadan 
çıkarken unutma da bana Beyoi-
lundan bir kutu podra getir. 
Hani her zaman aldığın marka
dan olsun. Uczdur. 

Kerim Efendi tramvaya yetiş
mek için acele giyiniyordu. 

- Peki kancığım unutmam. 
- Unutmam dersin de unu• 

tuverirsin. Ben seni bilmez 
değilim 1 

- Unutmam 1 unutmam ! ba· 
tımı ıitirme, geç kaldım. 

- Bir de kundura boyası. 
San olsun. 

- Peki •.• 
- Ay babnma geleli. Cuma-

lık elbisemde leke Yar, biraz 
benzin al. 

- Alanm ..• 
Kerim Efendi hazır gıyınmif 

gitmek üzere idi, karııt ppkasıru 
verdi ve tenbib etti: 

- Unutma! •. 
- Dur uatimi unatacaktua. •. 
- Gördlin mn? Saaa itimat 

edilmez. Dur mendiline dtlt&m 
yapayım,hatmna ıelsin. 

Karısı mendilin de kenarına 
tlç düğDm yaptı: 

- Bak mendilin llç dlljtim 
var. Biri podrn için, &bliril kun
dura boyası. llçOnclall de leke 
ilacı için. Anladm mı? Al mendili 
cebine koyl 

Banka çıkııa. Kerim Efendi, 
bir iki arkadaşı ile meyhanede 
hafif kafayı çektikten •onn e•c 
geldi. 

Karısı sordu: 
- Getirdin mi? 
- Neyi? 
- Canım. podramı, kundura 

boyasını, benzini? Hani mendiline 
dllğllm yapmaştım? 

Kerim Efendi ceplerini arq
brdı: 

- Bende mendil, filin yok 1 
- Na..ı yok? 

Kadın başladı ıMSylenmlye. 
Odanan içinde dolaflyordu. O 
aralık Kerim Efendi konaolun 
&nllnde paltosunu çıkanrken, 
llzerinde mendili gördll: 

- Kabahat aende. Bak men
dil buradL Sen bana mendil 
vermeyi onutmupun. 

Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

( DünkG nllabadan denm ) 

Birer zarif Elişi Makası 
Kazananlar 

l.tanbul Gazi Oaman Pı. Ortamek
tebi yedinci smıftan 282 Ferruh, 
Zonguldak Uncu zade Kadri B. 
kızı Danende, Edirne Ttlrk Muıevl 
mektebi talebesinden Liezer Ba-
har, lzmir Zafer mektebi beşinci 
sınıf talebesinden 100 Celilettin, 
Kadık3y Sen • Benova mekte
binden 251 Semih Naci, Maltepe 
Askeri lisesi onuncu •ımftan 
2669Ali Behçet, Vefa Ortamektebl 
talebesinden 532 Hamza, Bursa 
Beyhan Pf. mektebi dardllncll 
amiftan 19 Mutafa Hilmi B. ve 

Birer Kitap Kazananlar 
Kabatq liaesi ikinci sınıftan 

608 Hasan Hayrettin, Maltepe lise
sinden 2665 Mehmet, Zonpldak 
Avukat Tevfik Bey oğlu Naci, 
lıtanbul San'atlar mektebi birinci 
ıınıftan 133 Y, Suat, lstanbul 
Gelenbevi Orta mektebi sekizinci 
ımıftan 464 Şemsi, Adana Ticaret 
mektebi talebesinden 323 Ahmet 
Refik, Bursa Nasubpaşa cadde
ıinde 29 No. da Sabahattin, 
Sirkeci Muradiye caddesinde Mil
let otelinde Anabil, Adana 
Lise talebesinden 308 Ziya Bü
lent, Edirne Oç terefeli cami 
kart11ında berber Halit Ef. oğlu 
Rif at, Maltepe Askeri liıesi lale· 
besinden 2650 Ömer, lıtanbul 
Erkek Muallim Mektebinden a6 
Samim, Beylerbeyi 27 inci ilk· 
mektep üçüncll sınıftan Feri ha 
Mehmet, Adana Liaeai dokuzuncu 
ıanıftan 365 Haaan Basri, Vefa 
Orta mektebi Oçlincll 11mf Sudi, 
Maltepe Aıkeri liaeai talebesin· 

den 2923 Ömer L&tfi, lataabul 
Gelenbevl Orta mektebi talebe
sinden 98 Mehmet Bey ve Ha· 
nımlar 

Birer Muhtıra Defteri 
Kazananlar 

Konya Askeri Orta mektebi 
yedinci sınıftan 4691 Semahattin, 
lstanbul 31 inci lıkmektep tale
besinden Malike Ali, Kızıltoprak 
Hatboyu G&zlllkUl Muatafabey 
baneıinde Nuriye Rtıaı.n, Adana 
Orta mektep ikinci amıftan 119 
Şevki, Antalya Bant lnhiur 
memuru Emin Bey ldzı Nilllfer, 
Ortak&y 23 llncll mektep 4 llnctl 
sınıftan 19 Hatice Sllreyya, Ka
aımpqa 21 inci mektep dairdtlncl 
smıftan 89 Ayfe Leman, Çen
berlitq Muhtelit Orta mektebi 
birinci aınıftan 248 Galip, Ankara 
Kız lisesinde 486 Hatice, latanbul 
Pertevniyal lisesi talebelinden 
240 Esat Sabri, Betiktq Y aldıı 
caddeai Cafer aparbmanı 8 Emel, 
Heybeliada Emin Ali B. kerİ4 
meıi Peyman, lıtanbul 44 On
c6 llkmektep Oçüncn sınıftan 
296 lbrahim, Ankara Gazi 
llkmektebi beıinci sınıftan 213 
Enver Tahsin, Kurtuluş Tepellstil 
Barıtane caddesinde 65 Muzaffer, 
Bandarma Emanetçi Bekir Ef. 
oğlu Halil lbrabim, Galatasaray 
Liıesinden 46 Neıet, Çemberlitaf 
Muhtelit Orta mektebi talebe· 
ıinden 10 Turgut, latanbul 49 
uncu llkmektep talebesinden 181 
Sıdıka, Vefa Orta mektebi 3 Ur 
eli sınıftan 734 ilhan, Catalotl0 

Ceridehane sokak 13 RemİJI• 
Beıiktaş Şehirbandosu talebesin
den 1107 Tallt, Bandırma Ar_. 
ta kahvecisi SUleymaa Ef • kıll 
Saadet Ayhan H. •• Beyler. _.,. 

(Aıka11 • .., 
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1 Şarkın Yeni Peygamberi • 

• Dİ . 
Cenubi Afrikada Vaziyet Karışıktı,Y ol
cuları Karaya Bastırmak istemiyorlardı 

nuan dikkate alacaktır· Fakat 

-39-

Bu mnddet zarfında A vru
palılar çalışblar. Kurland ve 
Naderi vapurlannm acentelerini 
bularak işi şantaja döktüler. • 

- Getirdiğiniz yolculan gerı 
götürllrseniz ıizinle anlaşırız. 
Aksi halde ticaretinizi mabvede· 
riz, dediler. Bereket versin bu 
kumpanyalann vekilleri korkak 

111$anlar değillerdi. 
- Ticaretimiz DJabvolsa da 

)'ine masum ve bedbaht işçileri 
aeri götürmek gibi bir cinayete 

İştirak eder.:ıeyiz, dediler. Bu 
hususta esasen cesur bir adam 

olan ıirketin ihtiyar avukata Mis• 
ter ( Laugbton ) dan da teşvik 
gördüler. 

O 11rada mllstesna bir tali 
eseri olarak Kayastanın en ma· 

ruf ıiması olan mllteveffa Simar 
.. Natal.,a gelmişti. Ben kendisini 

tanımıyordum. fakat yapılan it· 
leri tasvip etmediğini derhal 

6ğrendim. 
• 

Bu müddet zarfında iki Ta· 
pur ile gelen yolcuların haleti 
ruhiyelerine gelince: Bunların 
•Natal,.a gelmeleri ile benim bit
tabi hiçbir alakam mevcut de· 
ğildi. Bu yolculann bir kısmı 

Cenubi Af erikada emlak sahibi 

insanlardı. Hindistaoı ziyaret 
ettikten sonra işlerinin başma 
dönllyorlardı. Diğer kısmı ise 
ekıeriyetle (Transuval) a gidecek 
işçilerdi. Avrupalılar bu yolculara 
tehditle dolu tamimler yağdırmı
ya başladılar. Bu tamimlere: 

- Rıhtımda bekliyoruz. Af· 
rika toprağına ayak basacak olan. 
Hintlileri derhal denize atacağız, 
dediler. 

Kurland vapurunda ben, Na· 
deri vapurunda lngiılizce bil~n 
diğer bir ı.at bu tamimleri tercil· 
nıo ederek yolculara okuduk. 

Y okular geri Ritmeyi derhal 

•o tiddetle reddettiler: 

- Bir kısmımızın burada mal., 
lhlllkü vardır. Diğer kısmımıı ise 

1'ransuvala gidecektir. Karaya 
çıkmaktan bizi hiçbir kanun me· 
tıedemez, dediler. 

Cenubi Afrika bUkOmetinin 
takati tükenmişti. Tuttuğu ka
nunsuz yolda daha nekadar 

devam edebilecekti? işte aradan 
23 gM • • B "dd t un geçmıştı. u mu e 
2.arfında vapurların ne sahıpleri, 
tl~ de yolcuları hiçbir zaf eseri 

Rosterıniyorlardı. Şu halde ne 
olacaktı? 

I<arantine nihayet kaldırıldı 
·~ \rapurlarm limana girmelerine 
lllüsaade edildi. 

Bu müddet ı:arfında hükümet 

r•ıaksından Mister Escomb battı ha
e et· · tesk· ını değiştirerek Avrupalıları 

(D •ne koyulmuştu. Bu sırada 

Gandi otelinin önünde 

müddetle denizin ortasında alı· 
konuldular. 

Bu müddet zarfında hadiseye 

karşı gösterdiğiniz hissiyat klfi 
derecede anlaşılmıştır. Merkezi 
hükumet bu hissiyatınızı elbet 

timdi Hintlilerin karaya çıkmala· 
nna cebren muhalefet edecek 
olursanız hükumeti mUşkül bir 
vaziyete koymuş olursunuz. Bin
netice hem işin cereyanını ken· 
di aleyhinize çevirmiş, hem de 
Hintlilerin karaya çıkmalanna 
mini olamamış olursunuz. 

Düşününüz ki yolcuların hiç
bir kabahati yoktur ve içlerinde 
kadıolar ile çocuklar da vardır. 
Bunlar ( Bombay ) dan vapura 
bindikleri zaman hiçbir ıey bil· 
miyorlardı. Binaenaleyh bu yol· 
cuları tevkife çalışmıyarak dağıl
manızı tavsiye ederim. Maamafih 
ıurasını da söyliyeyim ki hüku
met atide muhaceretin tahdidi 
için salahiyet almıya çalışacaktır.,, 

Naklettiğim, Mister Escomb 
tarafından söylenen nutkun bir 
hulasasıdır. Aslı samilerini sukutu , 
hayale uğratmışbr. Fakat Mister 

Escomb 46Natal"da büyük bir nü
fuz sahibi oldugu için Avrupa· 
lılar tavsiyesini dinliyerek dağıl
dılar ve iki vapur da salimen 
limana girdiler. 

(Mabadl yarın) 

Gayrimübadiller Müza
yedesi lzmirde Başladı 

( Baştarah 1 inci sayfada ) 

binalar birinci Kordondaki Ana· 
dolu Bankası, Sakarya Sineması 

ve beş evden ibaretti. 
Evlerden birine ( 17) bin lira 

kıymet konmuş, fakat lstanbul 
gayrimübadillerinden Şahap Tay
fur Bey bu evi ( 23,500 ) liraya 

satın almıştır. 
Evvelce yanan Anadolu Ban

kasmın tahmin edilen kıymeti 
( 40 ) bin lira idi. Bu bina da 

lstanbuldan gelen Abdülvehap B. 
tarafından ( 45 ) liraya satın alın· 
mıştır. ( 33,000 ) lira kıymetli 
Sakarya Sinemasını Ticaret Odası 
Fransızca mütercimi Hayri Bey 

( 51,000 ) liraya almıştır. ikinci 
Kordondaki ( 426 ) numaralı evin 

tahmini kıymeti ( 12,000 ) olduğu 
halde ( 16,500 ) liraya Yeni Asır 
gazetesi başrnuhuriri İsmail 
Hakkı Bey tarahndan satın alın-
mıştır. Bu suretle ilk müzayede 
neticelenmiştir. ihale fiatlerinin 
tahmin edilen kıymetten fazla 

olmasının sebebi, bono satın 
almak ıuretile açıktan iştirak 
edecek olan murahabacılann işti
raki korkusundandır. Müzayede
lere 14 ve 17 k4nunuevveldo 
devam edilecektir. 

Adnan 

" onsomasyOn ,, Denilen 
Belanın Bir Kurbanı 
{Baştarefı 1 inci Sayfada] 

Müşterilerden Arnavut Süley· 
man mütemadiyen Sofiye fazla 
içki içirmiye çalışmıştır. Masada 
bulunanlardan biri kızın faıla iç
kiye tahammül edemiyeceğini 
söylemiş ise de Süleyman: 

u - Bu böyle olmalı! 
Cevabını vermi~tir. 
Gece saat bire doğru Sofi 

oturduğu sandaliyeden yere yu
varlanmıştır. Orada bulunanlar 

bunu kazan sarhoşluğuna hamlet· 
ınişlerdir. Barın sahibi vaziyeti 

Bu bal sabaha kadar böylece 

devam etrniş, bar sahibi kızan 
ayılmadığına görünce bir otomo

bile koyarak evine göndermiştir. 

Sayfa 11 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

4 KAnunuevvel 931 Cuma 
l.tanbul- (1200 metre, S kilovat) 

18 den 19 ıa kadar i"'amofon lle 
opera parçaları, 19,S tan 20 ye kadar 

alaturka Hl, 20 den 21 • kadar va• 
mofon netriyab, 21 ile 22 araaında 

alaatturka 1az, 22 den 22,5 kadar 

laafranga konser. 
HeiJaberg - (276 metre, 15 kilo

•at ) 19,35 te Dançigten naklen 
komedi, 20,45 Mozarın ölGmilnün 
140 ıncı aeneai münasebetile eserle
rinden müteşekkil bir konaer. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat) 
21 Kero ile 200 ıcne evvelki Çek 

muıikiıi, 22 Çek iıtaıyonlarından 
nakli. 

Mühlaker - ( 360 metre, 75 ldlo
vat ) 20,0S Solist Hanainin kon.aeri 
Frankfurttan nakil. 

Bükreş - (394 metre, 15 kilo.at) 
20 flilt, ıolo, 20,45 klavye aolo. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat) 
21 (Pietri) nin toffollod operuı. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 

20,10 Der Feldiğer opereti. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat' 
20,10 bir operet tiyatrosundan tranı

miıyon. laim henüz taayyün etme

miştir • 

Varşova- ( 1411 metre, 156 kilo
.at l 11,30 gramofon plak1arı, 20 
musikili müaahabe, 20,15 konser. 

Berlln - (1635 metre, 15 kilovat) 
20 Hamburgtan naklJ, 20,50 Allah 

sevgiliıi, 21, 20 Senfoni. 

Pariı - (1774 metre, 100 k\\ovat) 
16,45 ticaret borsası, Ticaret haber-
lerf, gazete telgraflau, 21 metal 
lambaları tarafından tertip edilen 
konser, 22,15 akş•m ıra:ıetelerinln 
haberleri. 

5 Kanunuevvel 931 Cumartesi 
latanbul - (1200 metre, 5 kilovat) 

18 ile 19 araaında gramofon ile opera 
parçaları, 19,S ile 20 arasında ala· 
turka 1aı, 20 ile 21 arasında Ana• 
dolu Ajansı haberleri, gramofon 
netrlyatı, 21 ile 22 arasında alaturka 
1&z. (22) den (22,5) a kadar orkestra. 

Heilaberg - ( 276 metre, 75 kilo
vat) 20,10 hafif halk şarkıları, 21,S 

daD1 havaları. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat) 
21,20 ıramofon, 21.40 klavye ile 

Şopenin eaer leri. 
Mublaker - ( 360 metre 75 kilo.

ut) 20,15 ıen gece, 21,15 eski dana 
havaları, 22,40 Franldurttan nakil. 

B'l}Jret - (394 metre, 16 kilovat) 
19,30 Romanya operaı;ından n kil, 
perde aralarında gazete haberleri. 

Belgrat - ( 429 metre 205 kilo
vat) 20 şen gece, 22 günün haberleri. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilqvat~) 
21 operadan naklen Adrienle Couv• 
reur operaaı. \ 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
20,15 Titus operası, 22,5 akşam 

konıeri. 

Peşte - ( 5SO metn, 23 kilovat ) 
20,15 Kora cemiyatleri ittihadı tara-

fından tertip edilen gala müsamere11i, 
23,15 Çigan orkeatıraın. 

Var4ova - (1414 metre, 158 kilo· 
•at ) 19,30 gramofon neşriyatı, 20 
muaahabe, 20,15 musiki. 

Berlin - (1635 metre 75 kilovat) 

19,30 Viyanadan nakli, 20,20 Ko

lonyadan naklen fen iece, 21,30 dana 
hava\arı. 

Pariı - ( 1724 metre 100 kilvat ) 
20,45 ticaret ve zahire borsası haber• 
lerl, 21 Madammcne Suz:an Despre. 
tarafından edebi kıraat, 21,4~ Port• 
Saint Martin tiyatrosundan nakil. 

r--------------------------
0 i k kat: Dercetmekte olduğumuz progl'&mların Avrupa ya ait 

olan kıamı vaaati Avrupa aaatine göre tanı.im edılmi,tir. 

lıtanbul aaatine .._....,ikı için Avrupada saat ( 12) olduğu 

ıaman latan bul da ( 1) e srelditi farzedilmelidir. 

r 
Hergün 

Devletlerle 
Ticari 
Münasebetlerim iz 

( Baştarafı 3 üncü sayfada ) 

giltereye senede ( 14) milyon lira· 
lık mal göndeririz. 1ngilterenin 
gönderdiği mallar da en ziyade 
yünlü ve pamuklu eşyadır. Bu 
sebeple İngiltere dahi bizimle mü
badele esasına müstenit bir mu· 
kavele aktine mecbur olacaktır. 

Göriilüyor ki, ithalatı tahdit 
tedbiri hükümetlerle yeniden mü-
badele esasına müstenit-~ 
kaveleler aktine müncer ola-
bilirse bizim 1çın faydalı 
olabilir. Fakat şimdiye ka· 
dar balyadan başka hiçbir 
devlet böyle bir mukavele aktini 
teklif etmemiştir. lktısat Vekili 
ise, mevcut ticaret muabedele· 
rinin mer'i kalacağını öylemiştir. 
Bu şerait dahilinde ne olacağım 
tahmin şimdilik mümkün değildir. 

Doğum ve kadın hastahklan 
mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

fotoğraf Tahlili Kupona 

Tablııtlnlıl öğrenmek IJıtlyorHnı:ıı: 

fotoğrafıruı:ı 5 adet kupon ile blr· 

likte r6nderlnlL Foloğrafını:ıı: uraya 

tabidir ve iade edilmez. 

lıtm, uıulck 
veya aaa'at? 

Hııogt ıuallerln 
cevabı 1 

Fotoğraf lntltar 

edecek mi ? 

SON POSTA 
VeYml, Sıya1t, HavaJls ve tia.k g:uetoı -idare: Alemdar mahallesi 

ÇatalçeJ110 ıokajı 

Telcfen latanbul • 201)) 

Poıta kutuıu ı lııtaoba.I • 7U 

Telıraf · lıtanbul SO.'i PO.> TA 

ABONE FlATI 
TÜRKiYE - Ec-..~q\ 

1400 K.r. 1 Sen• 
7SO ,. 6 Ay 

'°°• !,, 
1~ " 1 .. 

27i)J .{r. 

14Jı> " 
SOJ ., 

S.ıJ " 

Gelen evrak geri veril ttı. 

l lAnlardaa mcı'uliyet alın naz. 

Cevap lçlıı mektuplara 6 kurıışluk 
pul IUivcıl IAr.ımdır. 

ted~~h.an) ~a yeni bir içtima ak· 
1 dı. Mıster Escomb söı aldı: 

bir - "Avrupalılar takdire şayan 
terd;nlaşma ve bir cesaret gös· 
köld 1 er. Hepiniz elinizden ge1diği 
)«tt;r çalı~tmız. Hükumet te size 

b
im gördüğünden hemen bir 

va h" b" 
doktor çağırmış doktor sat ı ır 
muayeneden sonra kızın şarh?ş 
olduğunu, ayılacağını söylemış, 
fakat Sofi saatlerce iniltiler için
de baygın bir halde kalmışlar. 

Sofinin büyük annesi torunu

nu yarı ölil bir halde görünce 

şaıarmış ve Dr. Rabayı çağır· 
mıştar. Dr. Sofinin zehirlendiği
ni aöylemiş ve hemen hastane

ye nakline lüzum göstermiştir. 

Sen Jorj hastanesine kaldırılan 
kız, birkaç saat sonra &lmüştnr. 
Müddeiumumilik tahl<ikata baş· 
lamıştır. Masada oturanlardan biri 

Sofinin içki kadehine beyaz bir 
toz döküldüğünü de söylemek

tedir. Bu iddiaya göre kızın ko

kainle zehirlenmiş olması da 

muhtemeldir. 

Hastalarını Türbe karşısında 
eski HiJaliahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergün öğ· 
leden sonra kabul etmektedir. 
Tele fon lst. 22622 

Adrca değiştirilmesi ( 20 ı Kur nt ar. 

Son Posta Matbaaaı 

Sahipleri: Ali Eltr"m, Selım 

ırn ettı. Hintliler yirmi üç gün 
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RADYO RADYO 

Her Fiatta Son Sistem I\lıakinaiar 

GÜZEL M U S·I Ki 
En Son Dünya 

Değildir 

Havadisleri 
RADYO Bir Lüks R A D Y O Bir ihtiyaçtır 

SIHHATiNiZi KORUMAK iÇiN YALNIZ 

KOCA TAŞ 
SUYU VE GAZOZUNU 

arayınız ve içiniz. 

Öksürenlere: K A T R A N HAKKI EKREM 

13 
liraya LAKE KARYOLA 
14 liraya içi tuğlalı DEMİR SOBA 

Sirkeci Eb111..t caddesinde karyola ve maden\ eşya fabrikası 

İstanbul Tramvay Şirketi 
Tarifesi Evkat 

931 senesi Teşrinisanisi 22 inci gününden itibaren 
ilinı ahire kadar muteberdir 

No. ..... 

ıo şqı;..n..ı ı 
11 Kurtiılmf. 1 

Tna.I 

12 H.,...,. 1 
Fatilı. 

",.:T 1 
il Ta• • 1 

SirkeD. 

. ı• M a4 k •· ı 
Ba~ 

18 TaWm-ı 
Faıa. 

19 Kurta--ı 
Bayazat 

.. o.w.a,.AJ< .... , 1 

Hareket 

Şifliden • Tünele 
Tllnelden • Şifliye 

Kurtuluştan - Tiinele 
Tlinelden - Kurtulu.ta 

Harbiyeden - F atibe 
F atibten - Harbiyeye 

Maçkadan • Tnnele 
T&nelclen • Maçkaya 

Birinci Son 
Fasıla Hareket Hareket 

Saat Saat 

3,6,9 

" 

" 
5,11 

" 
30 

" 

6,30 24,10 
6,55 24,33 

21,00 23,30 
21,30 24,00 

8,09 1,<rl. 
6,21 1,00 

20,30 23,ao 
21,00 24,00 

Taksimden-Sirkeciye 4,5 7, 10 20,05 
Sirkeciden-Taksime 7 7 ,M 20,30 

Maçkadan-Bayazıta 6,8 6,40 22,20 
Bayazıttan-Maçkaya 14 6,33 21,30 

Taksimden-Fatihe 15,30 7,30 18,30 
F atibten-Taksime • 8, 16 19, 16 

Kurtuluştan - Baya.zıta 6, 11 6,40 21, 10 
Bayazıttaıı·Kurtuluta 15 7,30 22,00 
Beşiktaştan - Bebeğe 6,01 
Beşiktqtan - Emin6nüne 6,26 
Bebekten - Emin6nüne 8, 18 8,30 21,59 
Eminiinünden - Bebeğe 45 6,45 22,42 
Bebekten - Karaköye 22,25 24,40 
Karak&yden • Bebeie 23,10 1,25 
Bebekten - Betiktaşa 2,05 

Ortakiyden • Akaaraya 10,16 6,06 20,44 
Aksaraydan - Ortaköye 20 6,45 21,30 

1 
Beıiktaştan - Fatihe 

34 Beıtktq • Fatlla Fatihten - Beıiktqa 
7, 11 7,00 
15 7,46 

20,30 
21,16 

32 Top ..... 
Sirk.a 

3T Eclinaebpı 

Aksaraydan - Topkapıya 
Topkapıdan - Sirkeciye 
Sirkeciden • Topkapıya 
Topkapıdan - Bayazıta 
Bayazıttan • Topkapıya 
T opkapıdan • Akaaraya 

Abaraydan-Yedikuleye 
Y ed:ı uleden-Sirkeciye 
Sirkeciden-Y eclikuleye 
Yedikuleden • BayaDta 
Beyazrttan • Y edikuleye 
Y eclikuleden-Abaraya 

6,12 
6, 10 6,33 
20 7,09 

60 24,00 

6, 11 
20 
60 

24,30 

6,08 
6,33 
7,13 

24,00 
24,30 

Abuayclan Edirnekapıya 8,04 
Edirnekapdan Sirkeciye 7· 14 6,30 
Sirkeciden -Edirnekapıya 24-60 2,03 
Edirnekapıdan - Bayazıta 24,00 
BayaDttan • Edirnekapıya 24,30 
Edirnekapından • Akaaraya 

CDt •• dlınm haıtahklar Mntehas.mı 

22,10 
22,46 

1,00 
1,45 
2,05 

22,14 
22,54 

1,00 
1,45 
2,05 

22,20 
22,55 

1,00 
1,45 
2,00 

Do Omer Abdurrahman 
1.taaW ..._ dhre•l,e dl.,a11Hrl Sertabibi 

AlllU.• cadd91i ikdam Yardu karpnda No. 71 
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~ARTAL~--· •n-.~ 

HUTCHIH&ON 
En .. eıam 

LAwtlklerldlr 
-~ 

Istanbul d6rd8ncft icra me
murlufıup dan: Tamamına (8870) 
lira kıymet takdir edilen Beyoğlun
da Ferik6yllnde Fransız mezarlığı 
tokaimcla atik 8 mükerrer; cedit 
139 numarala hanenin tamamı 
bu kerre açık artırmaya yazeclil· 
miş olup 17-12-931 tarihinde prt· 
namesi divanhaneye talik edilerek 
7· 1-932 tarihine mBsadif Peqembe 
günü saat 14den 18 ya kadar 1.
tanbul dördllnctl icra daireıinde 
açak arttırma ıuretile sablacakbr. 
Arttırmaya iştirak için ytlzde yedi 
teminat akçesi alınır. Mtlterakim 
vergi, belediye, vakıf icareai 
müşteriye aitdir. 

Haklan tapu sicillerile sabit 
olmıyao ipotekli alacaklılar ile 
diğer alAkadaranın ve irtifakl hak
kı sahiplerinin bu haklarını ve 
hususile faiz ve muarife dair 
olan iddialarım ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsbitelerile bildirmeleri llzımdır. 
Aksi halde haklan Tapu ıicille
rile sabit olmıyanlar sahı bede
linin paylqmaaından baric kalır
lar. Alikadarlann icra ve iflas 
kanununun 119 uncu maddesi hük
müne ıöre tevfiki hareket etme
leri ve daha fazla malümat al
mak isteyenlerin 931/561 dosya 
numaratile memuriyetimi&e milra
caatleri ilin olunur. 

l.tanbul Sinci lera Meınurlutun
dan : Bir borçtan dolayı mahcuz 
olup aablmasına karar verilen fapka, 
Beyotlu Tekke aokatanda 432 No.lı 
dGkkbda 10 • 12 • 931 pertembe 
~GnG aaat 13 ten itibaren açık 
arltırma ile aablacatandan talip 
olanların yeYm ve Natl me:ı• 
k.Uda mahallinde hazır bulunan me
muruna milracaab llb olunur. 

Kulak, Botaz, Burun Mltebuı111 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyotlu, Mektep aokak 1 

Telefoa: MM 

BUNUN 
SELAMET 

ÇARESi BUDUR .....• 
YERLi SANA YIDEDIR ... 

Siz dahi Fabrikacıhğa batlarken ıimdiye kadar muvaffak olanlara 
bakarak l'•tirteeetiniz makineler Ye sanayi levazımı için lıtanbulda 

Sirkecide Nur Hanında 

HİLMİ NAiLi 
mÜeHeaesinden mektupla veya biuat ziyaret ederek teldifat we 
tafaillt isteyiniz. Da ıuretle daha tlmdlden munffala,etl te•la 

etmif olun una&. 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
latanbulcla Çakmakplarr aandalyacalu4a Kaftlyl fabrikul ,tbll• fllt9 

12, yO:ıUe yor•an 15, yatbboya yaabk S liraya, kuttüyGnGn klloıu 100 ku
ruttan batlar. KuıtGyG kumatlarm her rentrl nrdır. Ueuıı aatabr. TeL 2. 

Dit Tabibi Paris Tıp Fakültesinden mezun M R ı F AT Cağaloğlu Halk Fırkuı kal'flllDd~ 
• Zekı Bey apartıman No. 7 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PiYANGOSU 

Adet Lira 
----

1 ikramiye 1,000,000 
1 

" 
400,000 

1 
" 

200,000 
1 " 

150,000 
1 

" 
100,000 

1 " 
40,000 

1 
" 

30,000 
1 

" 
20,000 

1 " 
15,000 

100 Mükafat ı 1,000 ) 100,000 
100 " 

1,000 100,000 
100 " ( 1,000 ~ 100,000 
100 " ( 1,000 100,000 

5 ikramiye ( 10,000) 50,000 
5 " i ~=q 40,000 
6 " 

30,000 
15 " 

3,000 45,000 
60 " 

( 2,000 ) 120,000 
200 " 

( 1,000 ) 200,000 
5,000 Amorti { 100) 500,000 

5,70ô Adet 3,340,000L 

BALIKESiR iCRA DAiRESiNDEN : 
Balıkesir Ziraat bankauna birinci derecede •• birinci sırada i~ 

tekli müflis Arabacızadelerin Gireson nahiyesine bir saat meaafed' 
vaki son sistem ve yedi vale9li kirgir binayı ve alit ve edevatı ~ 
ve ıu ile döner fabrika ile yine ıu ile diner iki tatlı dejirmenl -. 

ittisalinde fev~ani iki oda ve tabtani b~ oda ~e bir d~in -ve ~ 
kaca bir demırhane ve otuz deve alır bır ve y,ne yirmi bet deve ~ 
ahır ve llç adet amele odaıı ve bir fren ve fabrika karfumda ~ 
münkuim maiaza ve han ye aynca feykani bet oda Ye bir m....,. 
ve bir hail ve camekinlı bllyllk salon ve tahtanı iç oda v• bit 
mutfak ve çamaıırhane ve bir kiler ve alb hayvan alır alur •e b~ 
hane ıttisalinde sekiz hayvan alır ve hali ve bir ekmek fanm -:::; 
mil fabrika ubhğ'a çıkanlmlfhr. ltbu fabrikaya maa mlftemillt 
bet bin lira takdir edilmif olup artbrma mllddeti 31-IZ."11 ~ 
tesadüf eden perşembe ,nnn uat on alb olarak tayin ecliladfll': 
Rllsumu delliliye ve maarifi feragiye alana ait olap kıymeti m~ 
meneaini buldutu takdirde fabrika mllftemilltile birlikte • ÇO~ ~rJJ' 
tıranın tıttilnde bırakdacakbr. Almak iltiyenleria Bahk .. icra CiP .. i 

ıine mllracaat eylemeleri ilin ol•ur. 


