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(Halkın Sesi 1 Günün Tarihi 
Kahve Ve Çaydan t ____ ...... ._. _____________ _ Tıp Talebesi 

Dün Gürültülü Bir içtima 
Aktettiler 

Vazgeçelim 
lımir müstakil meb•uau Halil 
Bey Meclise verdiği bir kanun 
liyibuile kalan. P7• bbo 
aibi pyleria ttb••i• ,.... 
edilme.mi istemektedir. &. •muta laa.lk.ia 19itaı.wı 
J&Dyontzl 

n-t & ( Tabiat Sam ıL m ) 
- Ne söylüyonunm. beyim. 

Baglln berweyde tasarruf bbildir. 
Fakat bamm için m lllihim me
sele itiyatlan ckiiştirmektir .. Bol
luk zamanında ahttıism pyleri 
dejiftirmiye, tasarrufa doiıw 
yiirihniye mecburuz. Kah.e, çay 
gibi teyler de bunun gibidir. 

Jf 
Nadire Harun (Be .. taf T.W. c_.... 

- Baı çay tirakitıi değilim. 
Hele kahveyi ağzıma koymam, 
aasm ba maddeler için brice 
giden milyonlara pek acıyorum. 
Bunları yasak etmeli efendim. 

• bı.a. L (T....- Beia ,_.. 

- Çay kahve, kakao. filin.. 
Evet bmtlann llepsi mükemmel. 
Fakat bence en mülıim mese
le zenginlerimizin Avrupa seyahat 
hatidir. Kı,, yaz Avrupaya seya
yüzünden milyonlar elden gi
diyor. Zenginlere tasiye ederİlll: 
Memlekete hayırla İf ,-pmak 
istiyorlarsa Anupa ~ 
den vazgeçsinler. 

tr 
Zelıl Bey ( ~ K.U a•lal 17) 

-Ben ateclenheri ••" U& py
lerill idbaline aleylatuw.. Hele lib 
ee•1• çok ~or-. Sla 
içia, keyif içia para haıayacak 
zamanda değiliz. Biraz tcdbidi 
olmak ihtiyacmdayıL .. 

P* .. All lley sn-1 s • ·-Jt91 
Halil Beyin hazaladıiı 

kan11D beni• pek hotam• gitti. 
Fakat obdar kafi değildir. 
Gümrtik listelerini tetkik edenla 
pek iyi bilirler ki, Y-urk paraa 
bugüne kadar israf edilmiştir. 
Bunun mes'ulü halk ve ithalat 
tacirleridir. O sebeple ben zaru
ri olınıyan ıeylerin ithat'me~ 
aleyhtanm. ----lstanbul Lisesi Mezunları 

İstanbul Erkek Lisesi MeZtm
Ian Cemiyeti Kongresi dün Halk 
Evinde aktolunarak yeni idare 
Heyetini seçmiş lir. Yeni keyete 
Riza Nar, Ali. Şevket. Osman 
Nuri. Hilmi, Hikmet, Kadir Bey
ler seçilmiştir. ----Adalar Evkafın Mrdtr? 

Hcybeliada da bir binanın sahibi 
varissi:ı vefat ctmi~, bu yüzden Evkaf 
He Defterdarlık arasında bir tasar
ruf ihtilih tıkmtfbr. DefterdBhk 
binaya vanyet etmiştir. Fakat Evkaf 
ise bütün adaların vakfa ait otdoğu
au aöyliyerek variaaiz vefat eden bta 
biDanın mahlül olduğuna ileri ıür
mekte ve defterlıktan iatmektecm. 

iHRACAT 
• 
lngiliz Tahdidi 

• 
Ve ihracat 
Maddelerimiz 

lasiltue laök6meti, lstertiııgbı 
istikrarım temin edebilmek için 

hariçten ithal ohmu bazı qyaıa 
yizde ylz gtimriik koydu. Ba • 
..ta fagiliz parlimentoandan 
çıkan kanuna merbut listenin bir 

1meti.ai de ihracat Ofisi ~tirtmq 
ve tetkikata girişmiştir. Öğren
diğimize göre, bu listede bernevi 
mebze, meyva, çiçek ve tohumlarını 
ihtiva etmektedir. Listenin bir 
maddesiıKle de tark hahları var
dw. 

T etkikabmıza göre memleke
timizdlm lngiltereye her aene (5) 
buçuk milyon liralık meyve, seb
ze ve tohum gönderilmekte, (250) 
bin liralık ta halı ihraç edilmek
tedir. Alikadarlar lngilterc tara
fından alman aoa kararların ihra
catnnna az ttya çok tesir ede
ceğini .söylemektedirler. 

Tramıay Kazası 

ValtMa lılmtaf amn idaresbt
tleii bwtaj Sirkecide Hamza 
Wntin+ bir pcuia çarparak , .......... 

Tahdit Karan 
Dahildeki Küçük Fabrika
ları Müteessir Mi Edecek? 

Tahrik kuvveti on beygirden 
aşağı olan küçük fabrikalar Teş· 
Yiki Sanayi Kammundan istifade 
etmedikleri içia ithalitm tahdidi 
hakkındaki karardan müteeuir 
oJ..uşlardır. 

Çiinki hu fabrikalann hariçten 
getirttikleri iptidai maddeler de 
bu kararın şumulü dairesindedir. 
Bu sebepledir ki bunlar bu mad
deleri artık kendilerine lazım 
olan miktarda getirtemiyecekler, 
ancak ithallt listesindeki miktar 
kadar tedarik edebileceklerdir. 
Bu vaziyet karşısında bu küçük 
fabrikalarda işlerin durgun git
mesi ve baıılarmın kapanması 
çok muhtemeldir. Alakadar fab
rikacılar İktısat VekAletine mii· 
racaat ederek kendilerine de 
Teşviki Sanayi Kanunundan isti
fade hakkı verilmesini istemiye 
karar vermişlerdir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

1 Kunduracıların 
Haklı Bir Talebi 

Bir Kısım Mutavassıtlann 
ihtikara Sebep Olduklan 
Bir Daha Meydana Çıktı 

Şehrimizdeki Kunduracdar Ce
miyeti, Ticaret Odasındaki Kwı
duracıhk Komisyonuna bir rapor 
vermiştir. Kunduracılar bu rapo~ 
lannda kundura aanayü De alA
kadar olmıyan bir kislm m&teah
bitlerin münakasalara girerek 
taahhfitleri tlzerlerine aldıktan 
sonra bunu başkasına devrettik
lerini ve bu auretle kundura 
işlerinde fiat tezayüdüne sebep 
olduklarını bildirmişlerdir. Kun
duracılar münakasa açan mtıes
seselere hem ucuz hem de iyi 
mal verebilmesi için kunduracı
lıkla alakadar olmıyan kimselerin 
münakasalara iştirak ettirilmeme
sini Ticaret Odasından istemek
tedirler. 

Kooperatif 
• 
işlerinin 
murakabesi 
İkbsat Vekaletine Mühim 

Bir Rapor Gönderildi 

Kooperatifçilik hareketi gftn 
geçtikçe memleketin her tarafın-
da yayılmaktadır. Ba faaliyetiiı 
müsmir ve feyizli neticelere ~ 
masa için lktısat V ekiletine mü
him bir rapor verildiği söyle~ 
mektedir. Bu raporda idari ve 
mali . aahalarda kooperatif:erin 
vesayet altına alınması bildiril
mektedir. Rapor naz.arı dikkate 
alındığı takdirde, kooperatifler 
üzerinde salahiyetli bir murakabe 
tesis olunacak, aynca kooperatif
lere mahsus bir Merkez Bankası 
vücuda getirilebilecektir. 

Bir Tarih Konferansı 
(Alişar) taraflarında bir müd

dettenberi tarihi hafriyat yapıl· 
maktadır. Bu hafriyat neticesinde 
mühim tarihi eserler elde edilmiş 
ve birtakım hakikatler öğrenil
miştir. Bu münasebetle hafriyat 
esnasında komiserlik vazifesini 
~örmüt olan tarih muallimi Emin 
Ali Bey tarafından bu akşa.., 
eski Türk Ocağı salonunda bir 
konferans verilecektir. 

Bir Otomobil Çalmmrş 
Kemal Efendi isminde bir zat 

zabıtaya müracaatle 2503 numa
ralı otomobilinin şoför Şevket 
tarafından çalmdığmı iddia etmif, 
Şevket yakalanmıştır. 

1 BiR HiLE 
' 

Bazı Muhtarlar 
Cürmü Meşhut 
Halinde Tutuldu 

Belediye mllstahdemin pıbesf, 
hizmetçi ve işçilerin tesciline de
vam etmektedir. Hergün mmı

tuaman (30) , (40) işçi mOracaat 
ederek muayenelerini ve tacil
lerini yapbrmaktadmar. Fakat 
bunlar vakitlerini geçirdiklerini 
için kendilerinden para cezası 
alınmaktadır. Müstahdemin ıubesi 

mtıracaat edenlerin İf ve ma
leklerine göre bir istatistik yap-
mıştı. Şimdi de bunların tabiiyet
lerine göre ikinci bir istatistik 
hazırlanmaktadır. Sütnine, mü
rebbiye ve aşçılar içinde birçok 
Alman, Fransız, Belçika ve İsveç 
tabiiyetinde bulunanlar wardır. 

Müstahdemin beyannameleri
nin mahalle mubtarlan tarafından 
alikadarlara meccanea Yerilmai 
llzımdır. Fakat Belediye, ban 
mahalle muhtarlannın ha beyan
nameleri birer rıra Gcretle clajıt-

tıklanm haber almlf, derhal 
takibata girifmiştir. Neticede· 
Gala tada bu işe cür'et eden baza 
kimseler cürmfi meşhut haljnde 
yakalanmııbr. 

Odun İhtikarı 
Belediye Tarafından Kat'i 

Bir Hareket Lazımdır . 
Evvelki gün şiddetli bir şe

kilde başlıyan kar, dün gece 
dinmiş, ancak damlarda ha.'if bir 
tabaka halinde kalmıştır. Dün 
hava sakin ve güneşli geçmiş, 
o derece soğuk olmamışbr. fakat 
bu sabah müthiş birayu herkesi 
adeta dondurmuştur. 

Dün de yazmışbk ki, kar fır
tınasının başlaması üzerine odun 
ve kömürcüler ihtikara sapmış· 
lardır. Okadar ki çekisi ( 6 - 7 ) 
liraya fırlıyan odunun okkası 
ekmekten daha pabahya gel
mektedir. Bu ihtikarı ancak be
lediyenin şiddetli bir müdahalesi 
bertaraf edebilir. 

Belediye Ne Yaptı? 
Beleoiye tarafından hazırlanan 

yıllık umumi istatistik cetvelinin 
basılmasına başlanımşbr. Y akmda 
ikmal edilecek bu istatistikte 
belediyenin bütün faaliyeti mu
kayeseli rakamlarla g&deıilmiftiı". 

Dün u Halk EYi ,, nde Tıp 
Talebe Cemiyetınin aeaelik kon~ 
IİDe deYam edilmiştir. Kongre a~ 
açdmu eaki idare heyetinin faali;.ti 
menub.U edilerek uzun münaJsr 
talar yaptlmı,tır. Reia eski idaıt 
heyetiaia me.aiainin aeçilecek ~' 
be,.t tarafından tet tik dunarak ı.it 
raporla kongreye bildirilmuiıü teklif 
etmit Ye bu teklif lrabal olunarak 
milaabtalara nihayet Yerilmittf'• 
Cemiyetin iyi çahtabiımeai için .a• 
riclat temini dütünülmüş, bma111t i9" 

cemiyet azasına Yerilecek kanıeJercı.o 
bir, Tıp Fakültesinden diploma aJall 
talebeden 3 lira alınmasa tekard' 
etmiftir. Ea nihayet yeni iclate ...,. 
yeti intihabına geçilerek HuNtiı 
Fiiruzan, Kenan, Refik, Rahmi, Ad• 
nan, Asım, Cav t, Oaman, Leıttl 
Beyler aeçilmişlerd i r. 

Müthiş Soguk Var 
bmir, 4 - (Hususi) - DW 

denheri soguklar bafladı. Y il' 
manlara kar yağıyor. 

Mülkiye Mektebin-
de Tes'it Merasioıİ 

Din Mülkiye Mektebinin (SS) htcl 
yıldanümü te1ı'it edi lmiştir. Mer•" 
simde Jstanbulda bulunan Mektebi 
Mülkiye ınezunları ve bu arada Vafi 
Muhiddin ve muavi.,i Fa:ılı, PoHf 
Müdürü Ali Rıza Beyler de bulun" 
mDflardır. 

Mektep Müdürü Hüseyin ŞülaO. 
Mw•lilliddia Adil Beyler bire.r nu.
Mlyliyerek Mülk yenin memleketi 
güzide pnçler yeti~t . rdijini ve bO 
(SS) hıci bayramıa yalnız mülkiyell .. 
ria clefiJ, ayai zamanda miineTYeılr 
rill .le bayramı olduğuğu söylemff' 
lcnlir. 

So.ra Reiaicümhur Hz. JeriJe Bet' 
nida ,,. IUX>m Pqalara biru ..... 
pal ~erek tazimat Ye mcrhutiJ,t 
~ ifade edilmiştir. 

S.. Poata: Mü lkiye llektebild• 
da .. birçok yıldönüruleri idrak et' 
....mi cfaleriz. 

Feci Bir Kaza 1 
1 

Aynnsarayda Kara Mustb ~:. 
nın Kalafat yerinde çalışan Dut' 1: 
sun ve Mustafa isminde iki amr • 
le, kızaktan kurtu 'an bir kayıi'f 
altında kalmışlardı r. Her iki ame" 
le de ağır yaralı olduğund .. 
derhal hastaneye kaldırılmıştır. 

Dahiliye Ve~<ilini11 Tetkikah 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya e.ı_ ~ 

Gaıiantepten Ki lise g iderek kaçakçı., 
hakkında tetkikatta bulunmuş -~ 
tekrar Gaziantebe dönmüştür. VeP 
Bey buradan Fevz i Paşa, (.si.ahi~ 
tarikile Adanaya gidecektir. SiJ 
fiinü Ankaraya döameai muhlf' 
meldir. 

Neler Yapacıklarmıs? 
' fngiliz gazetrlerinin yazdıi~ 

göre Kudüıte toplanacak olan liU
K.ongreai şu meseleri gö rüşeceknaff 1 
Müslümanlara a it mukaddea yerle'• 
Kudüste bir Müslü man Darülfün ..... 
açalması, Hicaz şimendifer hatifi 
Müalüman haramın neşri ve dintil' 
likle mücadele. 

Safa Bey Vefat Etti 
Eabak Hariciye Nazırı Safa S•f, 

dün Amerikan bastancaiode vefJ 
etmiftir. 

ihtikar Müc1delesi 
lbtikir)a mücadele için Ticar•• 

Miidlrliiğiinüa kadrosu tev•i edill' 
cektir. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Ayyaş 

f: Hasan 8. - O ne yalnı?.. Bu 
deniz kenarında bir kalabalık var. Cidip 
bakayım. 1 

2: Hasan B. - Vah zavallı... Bi.r 1 
adam denize dü.jmüş amma kurtarmışlar ... 
Galiba sarhoş! 

3: Ayyaş - Hasan Bey... Kafayı çek
mişim... Susadım... Sarhoşluk bu ya... Su 
içmek için denize eğildim, düştüm. 

Ô ··nd• 4: Hasan B. - Desene.... mru "'f' 
bir kere rakıd:ın başka bir şey içırJI 
kalkbo, az daha boğuluyordunl 



• 

~ Kinunuevvel 

•• ergun 

A1ünderecat~zzzn çok
luğundan dercedilememiş
tir. 

~-==-===-==--
Sur ig ede 

Yeni İdare 
Şekli 
laı· Şam, (Hususi) - 1926 ihti-

1 t üzerine hali tevakkufta ka· 
an S · k' 1.. urıye F edarasyonu teş ı-
h~t kinunusaniden itibaren tat-

ı edilecektir. 
h Kanunusanide yapılacak, inti

abatta kargaşalıklar çıkmama
Nnı temin için Ali Komiserlik 

ezareti altında cereyan ede-
cd~tir. İntihabattan sonra te~kil 
' ılecek hükumetin ilk işi 
fıransız Mandası yerine Frans.a 
k e . t~şriki mesai rejiminin tatbı· 
tiı ışı olacaktır. Şekli hükU~e-

n CUmhuriyet veya kralhk 
olnıası muhtemeldir. 

Suriyedeki kral taraftarları 
~tap federasyonuna mütenıayil-
ırler. Sabık Şerif Hüseyinin Şam 

tahtına getirileceği söylenmek· 
tedir. Ayni zamanda Kıral Fey• 
•alın son Avrupa seyahati 
~anidar görünmekte ve Suriye 
b • lrak tahtının birleştiriler~k 
e a~a F eysalın geçmesi de tahmın 
dilmektedir. 

I· Prens De Galles iyileşti 
v Londra, 5 ( A. A. ) - . Hafif 

•oguk algınlığından muzt~r~p ola.n 
Prens de Gnlles biraz ıyileşmış 
Olduğundan dün Sunnungdaledeki 
Yazlık malikanesine azimet et-
hıiştir. 

. Millet Meclisi Toplamyor 
· Ankara, 5 (Hususi) - Millet 
Meclisi bugün öğleden sonra top
lanacak, muhtelif meseleleri görli
ıecektir. 

~ Lehistan Ordusunda 
i Varşova, 4 (A.A) - Ordu 
Müfettişi Erkanı Harp Kaymaka-
nıı Janusz Gaziorowski Umumi 
~tkam Harbiye Reisliğine tayin 
tdilmiştir. 

SON P SOTA 

Yıldız arayıp gökte nice turfa ~ün~ccim 
Gaflet ile görmez kuyuyu rehguzerınde ( ! ) 

8 
·· kU dile tercümesi: "Gökte yıldız arı yan müneccim, o kadar kendind .:n ır.eçer ki ba'lh§'ı y~rde bulunan kuyııyıı görmez,, 

B 
.• uırıı;., y.ıkulard:t geı:o-ı , n ı1<ilı:atl g'kmiye"l ha ·ıl perolt gafiller i~h ıoyleıur. --

_u~?, a ı _ __ -- ......=;=-- ~ ------

GRA H BE 

Bulgar 
Ankarada Dostane Temaslar Yapılır

ken Sırplar Niçin Endişe Ediyor? 
-~-~-~~~~~~---

Anara, 5 ( Husust ) - Sofya Sefiri Tevfik Ka- bilhassa Türkiyedeki Bulgar emlakile Bulgaristan-
mil Bey bugün misafir Bulgar ricali şerefine bir daki Türk emlakinin iadesi meselesi mualllkta 
öğle ziyafeti verecek, misafirlerimiz saat 4 te de. kalmıştı. Bu temaslar neticesinde bu meselenin 
Riyaseticümhur Orkestrası tarafından Halk Evinde halli limitleri çok fazladır. 
verikcck konserde hazır bulunacaklar ve akşam Sırplar Endişe Ediyor 1 
yedi buçukta hususi bir trenle şehrimizden ayrı- Diğer taraftan Bulgar Devlet Ricalinin HUkô· 

lacaklardır. met Merkezimizi ziyareti, yalnız iki tarafı allka-
Dostane Temaslar dar eden bir dostluk tezahüril olduğu halde 

Misafir Başvekil M. Muşanof burada hükü-
met rica\imizle samımı ve dostane temas-
larına devam etmektedir. Bu temaslar esna-
sında iki taraf ricali, komşuluk münasebetleri ve 
iki tarafın müşterek menfaatleri etrafında 
görüşmektedirler. Bu arada emlAk meselesi de 
müzakere edilmektedir. 

Bilhassa evvelce aktolunan muhadenet muahe
desine merbut protokolun izahı meselesi, ıuiizake
relcrin sıklet merkezini teşkil etmektedir. 

Sırp matbuatında endişe ve telaş tevlit etmiştir. 
Maruf Sırp gazetesi ( Politika ) bu hususta 

yazdığı bir makalede garip imalarda bulunmak
tan uzak kalmamaktadır. 

Bu gazete Anadolu zaferinin neticesinden bah
sederken diyor ki: " Bu suretle 160 bin Bulgar 
maddi ve manevi bütün haklarını kaybetmiş, Türk 
zaferinin kurbanı olmuştur. Bundan başka Bulgar 
mallarına lstanbul kapılarını da kapadılar, bu su
retle bir Bulgaristanı harici ticaret noktasından 

büyük zarara soktular. ,, 

Sayfa 3 

Söz .. n Kısas 

Fal 
Ve 
Tarih 

P. S. 
Parisin meşhur falcısı Madam 

dö T eb, 1932 de neler olacağım 
şimdiden bildirdi. Bu kadın, fa
lında veya kurnazca tahminle
rinde isabetile meşhurdur: Bllyük 
harbi yedi ay evvel haber vermiş; 
1926 da, İngilteredeki umumi 
grevi üç ay evvel bildirmiş. 

Bu kadının her aene istikbalin 
meçhul hedefleri:ıe atbğı kurM 
şunlardan birkaçının isabet etmit 
olmasına şaşmam. Kırk elli tane 
hedefe, hiç nişan almadan, · yüz
lerce kurşun atsak elbette bir 
tanesi vurur. 

Parisli falcı, önümüzdeki sene 
için de birçok tahminlerde bulu
nuyor: En dehşetlisi harp. Evet, 
btiyük bir milletler kavgası mu
hakkakmış. Sonra, yaz ortasında 
korkunç fırtınalar, feyezanlar, 
boğucu sıcaklar ... Fakat 1932 nin 
sonlarına doğru, bütün bu fela· 
ketlerden eser kalmıyacak, dünya, 
tabiat ve cemiyet mükem
mel bir nizama, intizama ka
vuşacakmış. 

Olabilir. Harp tehlikesi daima 
var. Çabucak sulh olmasını da 
pek tabii bulurum. Londra gibi 
koskocaman şehirleri on yedi 
dakikada baştanbaşa tuzla buz 
edecek tayyare filoları hazırla
nıyor. Milyonlarla insanı üç da
kikada ve bir çırpıda boğacak 
zehirli gazler, büyük şehirleri 
havaya uçuracak bombalar icat 
olunmuş. Bu fenni terakkiler sa
yesinde harplerin uzamasına im· 
kan kalmaz; fakat ortada sa.ğ 
kalan olur mu, bilmem. Kürtei
arz ahalisi, toptan mahvolurlarsa, 
yer yüzünde emsalsiz bir sükun 
ve intizam baş gösterecektir. 
Parisli falcının hakkı var gibi. 

Meşhur Punl Valery, " Bu
günlcU dünyaya bakışlar ,. ismin
deki eserinde şu sözleri söylüyor: 

~ ~ · Rusyada Komünistlil< 
. Moskova, 4 (A.A) - On ye· 

dınci Sovyet Rusya komünist 

Bu garip lakırdılar Sırpların hiç yerinde olmı· 
yan lüzumsuz telAş ve edişelerini açıkça göster
mektedir. 

Balkan harbinden mütevellit vaziyetin tasfiyesi 
demek olan bu protokolun tatbikatında iki taraf 
arasıııda bir n~ktai nazar farkı hasıl olmuş, 

~~~~:.:...·--=-=~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Akvam Cemiyeti Jispanyada Hapisler Fransada 

" Bir falcı, bir tarihçiden 
daha ziyade söziine ehemmiyet 
verilecek insandır. Çiinki, fal
cının doğru tahmin edip etme
diğini istikbal gösterir; fakat 
tarihçinin maziye ait tahmin
lerini teftiş etmek mümkün 
değildir. ,, 

ef ,,. 

fırkası ittihat konferansı 30 ka
ttunussni 1932 de içtimaa davet 
tdilnıiştir. Ruznamede ikinci beş 
Be.nelik plan ile Sovyet Rusya 

~lli iktısat yükse~ me~lis!?in 
931 senesi sanayı faahye ı:le 

hit raporu ve 1932 programı 
akkındaki raporu bulunmaktadır. 

Fransız Tahtelbahirleri 
... E.Yelki &iin Karadeniıden limanıt/ta. gelen iki Fransız tahtelbahiri-

Çin _ Japon Meselesile Affedilecek İngiliz Tahdidinin Neticeleri 

Hala Uğraşıyor Madrit, 5 (A.A) _ Nazırlar Ehemmiyetle Araştırılıyor 
Paris, 5 ( A.A ) - M. Briand, meclisi kanunu esasinin ilanı mü- Paris, 5. - ( A.A. ) - İngiliz 

dün saat 16,30 da Japon murah- nasebetile şimdiye kadar tevkif edilmiş ol~n karışıklıklar failleri gtimrük tarifelerinin Fransadaki 
hasını kabul etmiş ve sonra da h'bi akislerini tetkike memur olan 

için umumi ve ter ı mücazata 
Çin murahhası ile görnşmüştür. mahkum olanlar müstesna olmak Nazırlar komisyonu dün M. Rol-

Muınaileyhin, Mukden civarın- iizere tedibi cezalara . !°uhku.m lin'in riyaseti altmda toplanmış 
daki kıt'atın son harekib yüzün- bulunanlar için de af ılan edıl- ve meseleyi her safhasından tet-
dcn vaziyette hasıl olan vehameti me&ini kararlaştırmıştır. kik eylemiştir. 
saat 18 de toplanacak olan on B Komisyon, ınükale:nat tarihini 
ikiler meclisine izah eylemesi Klara OV tesbit ederek, Londra cevabının 
muhtemeldir. vüruduudan sonra Londra müka-

Dünya diplomatlarının çoğu, 
tarih gibi gayri mevsuk malumata 
güvenerek hareket ederler. 

Ben de, bir falcının sözlerine 
ehemmiyet vermeyi, birçok siyasi 
nutuklara ioanmıya tercih ederim. 

Verem Aşısı 
Çocuk Babaları Cemiyete 

Müracaat Etmelidirler 
~ık ıabltlerile mürettebatı dün şehre 
le :•• ve muhtelif yerler; gezmiş
h:y 1~· Zabitlerden mürdkkep bir 
,t.de bugün saat 12,45 te Takıim 

Ql es· 
8 ıne bir çelenk koyacaktır. 

telb U~iln aktama kadar halkın tah
... ,,tahırleri gezmesine müsaade edil

ır. 

Maruf Sinema Yıldıyı lemelerine iştirak etmek üzere 
Huverin Kainbiraderi I Ett" b k 1 F Verem Mücadele Cemiyeti 

'k 
5 

(A A.) M zdivac 1 çağırıla ilece 0 an ransız mu- rocuklara tatbik edilmek üiere 
Santamonı a, · - · rahhaslarıoın alacakları vaziyet- T 

Hooverin kainbiraderi olup ispir- Lao Vegas (Nevada)5 (A.A.)- l b. 1 . . verem aşısı getirmiştir. Bu aşı 
1 

w d d " . eri tes ıt ey emıştır. yeni doğan çocuğa ilk on giln H k tolu içki bulundurcıugun ım o- Maruf Amerikan sınema artisti 
U ukçuların HAk'ımlı'k StaJ·ı d . 1 M v d · rt' t M L d G H. d' t d zarfında süte karıştırılarak veril-a layı tevkif e ilnııı 0 an · an- "Clara Bov, ün sınemA a ıs - • oy eorges m IS an a mektcdir. Aşının hazırlanması 

lı't liukuk talebelerinden hakim- nes Levitt beraat eylemiş, terinden Reks Bell ile. e.v~enrniş~ir. " Y d · h k d lk Bombay, 4 (A. A) - M. zamana mühlaç olduğundan ço-
(6) a~rn. ak istiyenler Adliye e fakat tevkifinden pek az evvel Yeni evlilerm er 1 ısı e ı ay b 

1 
• • • 

1 
defa oJ .. rak ı'ıdı'vaç hayatına gır- Loyd Georges buraya aelmiı ve cuklarını aşlalmak istiyen ana ve 

tı.. ıçın sta1· görmekte ve u- · ı · ıçmış o ., "' ~ ınuk b'l k bir barda ispırto u ıç:n ' - Coloınbia'ya hareket etmiştir. babalar bir doktor vasıtasile 
tadırJ a 1 (50) lira ücret alma - ducrunu da kabul etmiştJ!_· ---- mektcd~i:r!::le:!r.:.-----------.__--------..:=:-=:=:=--=..._,.. dogw um dan on beş gün evvel ce-
ben" ar. Staj gören gençlerden & ~ ... - --

•isa~z ancak 5-10 tanesinin tah- -~~~=:::::=:::=::::~=:=:~-=:--:=:-:'.=~:.=::,.:::::-:--:-:-:-::.::::::::..---------~------------, miyete müracaat edecektir. 

lnağd gelmiştir. Par:ısız çalışarak ( • /•STER /•NA NMA .f Bir Eve Taarruz Edildi 
Boğus isminde birisi dün 

Üsküdarda Efroini isminde bir 

tinin Ut olmamaları için diğerle- /• S TER J NA N, 
Rönd !absisatınm da yakında 
, erıleceği söylenmektedir. 

P Papa Eftiıl1i11 Papazı 
l>az apa Eftim taraftarı bir pa
littı n f vefatı, F ener1e Papa Ef
l~f, e. endi aras nda yeni bir ihli
i~in sebep olu;uş, aforoz edildiği 
" 'Papaz .. "l . . N·ı ıet b gomu menıışlı. ı ıa-

lt\itşt .. u Papaz Balıklıya gömül-
ur. 

/STER iNAN. 

istemişler. Fakat daha fazla film getirtebilmek 
için, o miktarda film ilıracı şart ko~ulacakmış. 
Biz şimdiye kadar ancak bir tane sesli film 
yapabildik. Şu vaziyete göre film ithali müm· 
kiln olmıyacak demel\.tir. Bundan sonra bizle
rin de yeni film seyredebileceğimize artık ; 

INANAtfA 

kadının 
camlarım 

mışhr. 

evıne taarruz etmiş, 
kırmış ve yakalan-

Bir At H11·sızı 
Arabacı Salahattin Davutpa

şada arabcı Cafer Ağanın bey
girlerini çalarak kaçmıştar. 



4 SaYfa 

ı Söz Aramızda 

Türk Kadını 
Ve Gümrük 
Meselesi 

. ı 

Avrupadan gelecek eşyanın 
mfüarı tayin edilip. içeri girecek 
mallar tahdit edilince Hanımlar 
arasında btlyük bir endişe başladı. 
Bütün Hanımlar ayni mer:ak içinde 
kıvranıp duruyorlar. Bugünlerde 
nereye giderseniz, hangi Haoım1a 
konuşursanız muba8kak size bu 
endişe ve derdinden bahsedecek
tir. l Y.alnız evlerde değil, tram
vayda, vapurda, tünelde tesadüf 
ettiğiniz iki Hanımın bu derdin 
dedikodusunu yapmakta olduğu
nu görürsünüz. Fakat ayni dert
le malül bu Hanımların gönül 
verdikleri şeyler başka başka. 
Meıe1a: Kimi çeşit çeşit ipekliler 
l'iyemiyeceğine, :kimi iJ'engarenk 
kürklere hasret gideceğine. kimi 
asri boroı ve gerdanlıkların 
yokluğuna dayanamıyacağ'ıoa, ki
mi de yerli aya1kkaplarm ta· 

rif ayakJannı nasırtataceğma 

yanıp duruyor! Radyo alamadığı 
için Uzülenler, hele esans, krem 
podra buhranına ugrıyacağız diye 
gözyaşı dökenler eksik değil. 

Bugünlerde Hanımların derdi 
bUyük. Bilhassa bu dert ŞişH, 
Maçka, Kadıköy taraflnnnı kas ıp 
kavuruyor. Yalnız şu muhakkak 
ki bu derdin doğuracağı netice 
ölüm değil, kurtul o1acaktır. 'Biran 
için ııklığını, zar af etini düşünen 
Türk kadını gözünün aydm1ığm· 
da vatan ufuklarını canlandırınca 
derdini yok edecek, Avrupanın 
aldatıcı renklerile ben1iğimizi çalıp 
götüren renklerine bakmıya bile 
ıüzum görmed~n Bursanın ipek

lilerile vücudunu örtmeği, kendi 
eserine kıymet vermeği mılli bir 
borç bilerek bu işi sevine ıevine 
yapacaktır. 

Zaten seferber olac:ağımır bu 
iktısat mücadelesinde en baıhca 
rol kadına düşüyDr. Kadıo elinin 
yapacağı aşı sayesinde ha1talık 
kökünden yok olup, memleket 
tam bir refaha kavuşacaktır. Dün· 
kü mücadelede vazifesini bakkile 
yapan Türk kadınından bekleneo 
ıey ayni aşk ve aıimle ba§ladığı 

vazifesini tamamlamaktır. 
lı1elilra Avni 

lthataı Tahdit edilince 
Çeşme (Hususi ) - Burada 

Fabrıkatör Kelami Bey tarafın· 
dan Sakızdan getirtililen dört katır, 
ıon tahdit Jcararnamesi üzerine 
karaya çikarılamamış, iade edil
miştir. 

Mükemmel Bir Dayak Yemiş 
Balıkesir. (Hususi) - Jzmirler 

mahallesinde Debağ Mehmet ağa-
nm zevc~sine tecavüz etmek iati
yen Kemalpaşada kahveci A1a· 
eddin lkadının erkek kardeşlerirı
den mükemmel bir dayak yemiş 
ve memleket baslanHine k.aldı
rılmıştır. 

Tütün Kaçakçtlan 
Balıkesir, (Hususi) - Burada 

Yeniceikebir köyilnde 22 cigara 
kağıdı kaçakçm yakalanmıştır. 

Gönen, (Huıusl) - Oç tütün 
kaçakçıaı tütünleri ve tütün ma· 
kineJerile birlikte yakalandı. 

iki Seyyah 
Adana, (Hususi) - Esperanto 

lisanının tamimi maksadHe ıeya
hate çıkan iki Alman gazetecisi 
ıehrimize gelmiştir. Buradan 
Suriye tarikile Afrikaya dn gide
cekler ve bu suretle ( 40 ) bin 
kiloı .etrelik bir dünya ıeyabatini 
ikmal edeceklerdir. 

SON POSTA Klııanaenel~ 
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--rl ____ D __ iş __ D_~toru~ 

J MEMLEKET 
• 

ABERLERI 
--~mB!ll--lma! ________ mll!mmmlı& ... illiiiiB ... mEmlllml ... ~------süı 

Dünkü Ve Bugünkü Samsun 
- -• 

lktısadi Buhran Ticaretile Meşhur Bu 
Güzel Beldeyi De Müteessir Etti 

Samıun, (Ht 
ııusi) Siıe 

Samsunun umu· 
mi vaziyetinden 
bir parça bah· 
aedeyim: 

Ticaret- Ka· 
redeniz sahilinin 
en şirin bir is
kelesi olan Sam• 

ıunun ticar1 va
ziyeti çok kıy-

metli idi. f zmir· 
den sonra ikinci 
derecede ihracat 
iskelesi olan bu 

Belediye -
Zengin bir bele
diyemiz olmakla 
beraber şimdiye 
kadar yapılan 

bütün icraatı ma
halline masruf ol
madığmdan yedi 
yüz bin lira gibi 

mühim bir borç 
altına girmiştir. 

Son intihabatta 

seçilen heyet büt
çeyi yanya indi
rerek borÇları 

şehrin bugün ge- Samsunda Gazi parkı. (X) işareti Gazi heykelinin 
dikileceği g~rdir 

ödemek yolunu 
tutmuştur. Nite
kim yedi rayda çirdiğ.i buhran 

çok mUbimdir. Tütün. afyon, 
mısır, arpa. av derileri ve yu
murta bu şehrin mühim ihracat 
madd e1eridir Tütün, burada bin
lerce -amelenin bayahnı temin 
eder. Bugün bu canlılık mühim 
nispette tenakus etınişlir. Senede 
vasati olarak Uç milyon liralık 
tütün ihracatı yapılırdı. Afyon 
dahilde bilhassa Gümüşhacıköy, 
Merzifon. Zile kazalarında mühim 

miktarda çıkar N~ islcelemiıdeo 
ıevkeclilir. Arpa ve mıstr ıse 

Amasya, Çarşamba, Ünye ve 
Termenin Samsun vasıtasile 
barice sevkettiği bir mahsuldür. 
F ransaya &evle edilen yumurtanın 
müh1m bir yeknn teşkil ettiği 

kayda ıayandır. 

Bitlis 
Burası Türkiyenin 

İsviçresidil' 
Bitlis (Hususi) - Burası, Şark 

vilayetlerimiz arasında tarihi bir 
kasabadır. Bitlis şehrinin temeli 
kurun ulada atılmış ve Romal.la
rıo, Arapların . İranlıların, Türk
lt:rln ayrı ayn ve uıun zamanlar 
ellerinde kalmıştır . ŞehiT <!ağlar 
arasmda olduğundan bütün ma
halleleri bu şirin ve rüıel dağ
ların sırtlarına doğru uıanmııtır. 

Her mahalle ay.rı bir kasaba 
manzarası arı:r etmektedir. Bitlis 
barbı umumide Ruı ıistiliıına müt· 
hiş bir ıurette maruı kaldığı 
için çok harap o!muştur. Maama· 
fih giln ieçtikçe imar edil· 
mektedir. 

Coğrafi vaziyet itibırilt- bu 
havali mutedil mıntakaya dahil· 
dir. Fakat kış mevsimi burada 
çok şiddetli geçer. BUtUo kıt 
:1ehir ve civarı kar ta'ba1ıalarile 
~rtülö kalır. 

Buranın yazı çok e-üıeldir. 

Diyebilirim ki fi da, yazı da 
lsviçreyi andırır. Yalnız şehir 
imara çok muhtaçtır. Su ;itibarile 
çok zengindir. Bilbaua maden 
sulan çok mebıu1dilr. 

Burada bir memleket hasta
nesi, bir orta mektep ve birçok 
ta hayırh müesseseler vardır. 

Ahalisi çok çalışkandır. Bilhassa 
ticaretle meşgul olurlar. 

N. l'ılıııo.ı 

Şehir - Şehir dahilinde mun
tazam 1oseler, mükemmel bir 

elektrik fabrıkası ve Parksuyu 
namile bir ıuyu vardır. Halkın 

yegane eğlencesini teşkil eden 
iki &İnema olmakla beraber ti
yatro kumpanyaları da buraya 

sık sık uğrarlar. Burada halkın 
yegane piyasa mahallini teşkil 
eden bir de park vardır. 

Gazi Hazretlerinin heykeli de 
bu parkın ortasında yapılan ka
ideye yakında rekzedilecektir. 

Maarif - Şehrimizde bir lise, 
bir kız orta ve bir de ticaret 

mektepJerile on bir tane ilk
me'ktep vardır. Talebe adedi 
lıer ıene artmaktadır. 

Memlekette 
Tasarruf 
Haftası 

İzmir, (Hususi) - 12 kanu· 
nuevvelde başhyacak olan tasar
ruf ve yerli mallar haftası için 
başlanan hazırlıklar devam et· 
me).dedir. Bir hafta zarfında yerli 
malı istilı)aki için birçok feza· 
hllrat ve propagandalar yapıla· 
caktır. 

Muğla, 3 (A.A) - Tasarruf 
haftasının yaklaşması mlinasebeA 
tile bilhassa mekteplerde hum· 
malı faaliyet vardır. Ayıo 14 ün· 
de orta ~e iJkmekteplerde ve 
ıfnema binasında umumi mUıa· 
mereler verilecektir. Ayın 17 sin· 
de büyük lezahürat n merasim 
yapılacaktır . 

Bir Mahkumiyet 
Nakzedildi 

seksen bin liraya yakın bir borç 
ödediğini söylüyorlar. 

Sıhhat - ldarei hususiyeye 
ait bir memleket hastanesi ve 
ayrıca bir askeri, bir de husust 
hastane vardır. Bundan başka 
Samsunun çok faal ve kuvvetli 
bir idare makinesi daha vardır: 
Sıtma Mücadele Heyeti. Bu he-
yet şehir civarında ve mülbaka
bnda mevcut bataklıklan kurut
mak ve onların tevlit ettiği has· 
talıklara karşı tedbir ittihaz 
etmek için adeta otomatik 
bir makine gibi mütemadiyen 
çalışmaktadır. Bu suretle ya
pılan mUcadele neticesidir ld 
Samsun ve ~ivannda sıtma vuku
atı -her ıene tenakus etmektedir. 

Hamit 

Çeşmede 
İki Bin Lira De

nize Battı 
Çeşme, (Hususi) - Bundan 

iki sene evvel Jstanköydeo Uma· 
nımıza gelen Etem kaptanın ka· 
yığında kaçak kokain bulunduğu 

anla~ılmış, taharri neticesinde üç yilz 
dirhem kadar kokain yakalanmış 
ve kayık ta bamulesile birlikte 
Gümrük idaresi tarafmdan mu
sadere edilmişti. 

On beş ton hacminde ve 'ki 
bin lira kıymetinde bulunan bu 
kayık oıamandanberl deniz Oze· 
rinde olduğu gibi bırakılmış, 
muhakeme oeticcsin6 intizar 
cdilmiştk Fakat bu mllddet 
zarfında Gümrük idare.si kayığın 
vazfyetilo hiç alAkadar olmad~ı 
için kayık batmııtır. Düne ka· 
dar tekne kıımı deoizio içinde 

Adana, ( Huswıj ) - Burada ve direklerJ dışarıda idi. Şimdi 
çıkan (Yeni Adana) gazetesi -'•· direkler de çürüyerek kopmuf 
ltibi Ahmet Remzi Bey, geçen ve kayık bUıbütUn maholmu~tur. 
ae.ue, Millet Meclisini» manevJ A"' Ş k · 
1ahaiyetini tahkir ve balkı kanun- grı a avetı Maznunları 
lar .aleyhine tahrik ıuçla11 ile A?ana . (~usuıi) - Muhake-
mahkemeye verilmiş, neticede m~lerı 1ehrımı2de y~pılacak olan 
ikinci ıuçtao dolayı (8) ay hapse j Agrı dağı ş~~aveh mazn~n~a
(133) lira da para cezasına mah· ' rmdan (93) kışı daha ıehrımıze 
kom olmuştu. l getirilmiştir. . 

O ıaman Ahmet Remzi Bey Çeşmede Halk Evı 
bu karan temyiz etmişti. T emyi.1 Çeşme (Hususi) - Fırkaya 
Mahkemesi tetkikatı nelitesiode intikal eden eski Tilrkocağı bi-
baı1 kanunf noksanları nazarı nasının tamirine başlanmıştır. Bu 
dikkate alarak evvelki hUkmn bina üç katlıdır. Bina tamirden 
nakıetmittir. •onra ( Hallı Eri ) olaııalth 

Dişleri 
Haftanın muayyen :günleı~ 

ev hıfzıssıhhuına dair gazeteın~ 
aileleri ikaz edecek '\'e bir baıt• ;J. 
başlangıcını anJamıya 7ardım ede J 
bazı malumat v.eriJaii"i gibi uP111 

yetle dişlerin muhafazası hak~ 
da yazılar yazı)maktadn. "Dit tİ 
torluğu,, sütunumuz, Dişçi Mek 
muallimlerinden Suat lsmail Be I 
kifayetli eline teYdi edilmiştir· .il 
aütunda karilerimiz aradıkları ~ 
.küllerin cev.abını bulllbileceklerİ ~ 
ıoracakları suale de cevap ala 
eelderdiu 

Bundan evvelki yazımızda 
di !erinin ehemmiyetine natl: 
dikkati celbetmiş, bu arada ~ 
süt dişinin muayyen bir yıf 
çıkdıjmı söylemıştik. 

Bu di§lere ai t ihtimamla 
gösterilmesi için evveleıni"' 
bilinecek şey, bunların hlll'· 
yaşlarda çenelerde gözükti.il<V 
rini ve yerlermi a1diklarmı, 5 

ra da hangi ya§larda yerlerini 
imi dişlere terketmek üzere 6' 
tüklerini .bilmek lazımdır. Ari 
lerin "e babaların da bu işin~ 
hatlarını bilmesi şarttır. ç;, 
hİr' arıza vukuunda çocuğu ırı" 
bassısma sevkedecek ana, babl 
dır. 

Bugünkü yazımızda sUl 
ler:inin 'enelerde gözüktü1'1 
yaşları (iÖ)·lece kaba taslak 6' 
layahm· 

Malümdur 1 süt dişleri yit# 
rtanedir. 

Çocuk, alh aylık olunca - ~ 
vell alttan başlamak üzere -
orta ıkesicl dışleri belirir. 

Bir yaşına ;geJdiğinde e 
kilerio yanlarında ön yan keİ 
dişleri zuhiir eder. 

Bir buçuk yaşında bun -.ı 
yanlarında göz dişı {veya köPı 
diti) çıkar. 

1ki yaşmda arkadan bi~ 
azı sOt dişleri çıkar. 

iki buçuk yaşından itib 
de ikinci azı süt dişleri ~ 

Çocuk Uç yaşında iken ağzı 
altlı ftstlü yirmi tane süt 
mevcut bulunur. 

Bu zikrettiğimiz ~amart 

( 1abii zamanlar ' dır. HastJ 
neJYtınema noksanı, zafiyet .;t 

sair .sebeplerle çocuğun dişi 
nin zuhur zamanları gecikebifd 

Çocuk altı yaşına kadar 
dişlerle yemek yiyecektir. )'I 
vasaU olarak üç .sene .•• 

İ,Şte , onun i_çindir ki ne ya 
yapap çocuğu u üç sene ı. 
fında bu dişlerden mahnıro 

memiye bakmalıdır ki, b~J 
her halde o dişleri ç~k~ ~ 
değil, tedavi etmekle kabil 
keyfiyettir. 

oı, tabibi: 

Suat }Jmnil 

Yerli Mallar Haftası 
)'t 

Balıkesir ( Husus]) - 1 
mallaı haftası için büyük baı ı/ 
lar yapılıyor~ Hafta zarf .nd~ 1~ 
Serft açılacak YC büyük bir I 

tertip edilecektir. Alaya bal" 
me'ktepliler iştirak edecektir. 

Gazi Heykeli . ., 
lmıir, (Hususı) - (jaıı .dl' 

lerinin Kordonda ( Gaıi) ıne\; 
nında rck!edilecek heykeller'sıl' 
kaide inşaatı durdurulmuştur· .,l 
na sebep te heykelin her t~di' 
tan görülememesi e~d~~es~~ 
Heykelin her taraftan· goruıd 
temin edecek şekilde kaide e ... ı 

"te~J" dilAt yapılacak ve bunu mu 
inıaata devam olunaraı..+ ... 

h 

t 
l 
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Gönül işleri Siyaset Alemi 

CekoslowJcgatla --------..,.--~~--~~~~~-----l 
.-&el • Olduğu Yer e yor hagatuula 

Yeni Banknot Çıkaracak Katlın .. 
pek 111116. Fakat ._ _. 

rGllarru/ 
·Prar, 4 - 11e1t•- MuN 
--~ ..... ,.,....... A.,.. ft ... ... 

.......... ,....... ........ ........ İlı il.Afı :-'-.....,. ~ =..-:.::.!: Çin t a 

.... edllehihnittir. v • d 
"liz va...;.. lal• ı erın ti 

1--. ,_ ı.orttarıc-u-. Sagıgor 
.. ,. Brita..,. ...... ..... 
....... için tek ft ....... .. Parll .. - ,,... ---
....... ,... ..... dair üW- Çla • Japoa lhtiWma tetkik edem 
..._ eden bir bam proj... il-' ....,... pderdiii ra-
bbuı etmiplr. Ba baanaD Knl pora tire metlmr Çin .... .. 
'-'aaclaa ... ..1q bek--- ........ to,.._. .... Qa 
... ,.. lmnetlerinia miktara (28) .. 

lngiliz o.iz Tiearati ldtlP wt o1....-. Ba miktar 

Loadn, 4 - Geçen bir w ~ .ı=:"1 ~..J.:,'9 larfUacla ,aldl ..,. ,.... ola- - ..... 
.. ..... limaDlmaa P.fp ~ .,... 4 - Japoa hlkMati 
ıeau.m hacmi ( 350) ....,_ ..ı-w pkJCeii birde ba,clat
...... ,.. bal•a(lı•. ~.... lunl faali1eti liizalD aMwil• 
... naiJctar ( - ) ...,.,. - lcB. yine askeri harekltta bahmmak 
bısırtla Bir hakkını muhafaza etmek iatedili 

için ilatiWa llalletmek la-da 
1ii.rbe İlıtilafi c •• ,,... ....... ~ 

ICalain. ' - Zalltl ....... .. .... ,.,. •••..-Z 
...... lktmd --- caka* h'wl ...... bilir. v..ı,et .. 
..... ·~ elld Firavaalara ld .. klacleclir. 

cı11tleria ~ e-· •1a ... lllıld .... ........... ............ 
Amerilcanm 
But ,. 

1111111..._ 4 - NepedUea 
tire mab senenin 

Loac:lra. 3 - Tokoclu Ro,ter 
Ajn•aı bDdirlliyor: 

Salahiyettar mahafiHn mltta
leuana nazaran Japonya Cemi-

ay; ıarfmda hazinenin 
yeti Akvamm karar pr~aini 

~M!!':ıı 

Meksika .t - Buraya relen 
ı.berlere ,are Salvator' da bir 
ilatiW çılmuftır. Hilldbnet mer
kezi IOk•klarmda miiudemeler 
olmaktacbr. 

4lman1Jada 
Doğumlaı 
zaldı 
Berlüa, 4 - 1931 ....... 

8' altı ayında, iir -• enele 
• •JDi zamana auaraa dolam-
a. (41) bin aobucLr. 

Ay;ü dewede ele eylepaeler 
CID) milyoa ual-fbr· 

Bir Hava Kazası 
Roma 4 - A.yaao Ta,,.... 

...__ memap bir ta,,.,. 
~""nank parplanaulbr. Pl
IDt ..... 

~~ 
- ... ....... llapri.llla ,.. .................... ... 
..... ,.,... mlltelDa olup .... 
poa ......... .... ... 
yecektir. 

Resmlmelaafll. ......... 
telif aoktalarman ~ ar-
mmna fire tadD ••it o1..-
11Dcln dolay; _...._ .... 
mektedir. Ancak tahkikat hak 
,_..,. • Mlltacelen bir npor 
te .... ederek mava&k rlreceii 
btltln vuayada bulunmak. ., me
mniyetini bahfeclea bir madde
DİD karara derci keyfiyetinin, 
k ...... Mupri,- ...... b 
....-la Od taraf 30 Eylll bnl
rma temba taülatltlerilll icra 
.,...... pldaldan fakclirde, 
talaliJe IPa bir tarila teeblt et
..,. •wll ohluiwww llJle
mektecllrleİ'· 

loa ............ At1GJ• ............ 4* •.W.fbnmttar.lfaJdatlana 
...... pek al1a• .......... • .-lrlalliı ._ A1~ ......_ ola.._ 
................... .,.,. ... - s..., ........................ ,.... 
plmiılarchr. Koatlil ..,.... otemoltUla._ 7 W. ................ ...... 
bal ...,..ıtlarcbr.llad•• Ste....S. e..ı.a _,......,..., • ...., ı.. .. ...,. ~ ....,_ .. ~ .............. ,. .... _ ................. ..... 
...... ,abelc 11aaflanu ....., •ter ... ...,.. nW ..,... ....... ....... 
..... Barda ............. 1a,....t11 ..,..... p1 ..... , .... 

• 
lngiltere Yeni 
Para 
Çıkaracak 

Lonclra, 4 - ....... k•rla
na .a; cenaba lalklmet Dleria
deki tazyikial ıitlltt• artbrmak· 
tadar. Bunun lebebi de 8'lmrllk 
maelesinde llr'atli bir karar 

.............. .......,... ...... 
faatlne u:rı• ~ .,..._.k 
.. seieeek hafta Loadrafa bir 
F...-. heJetilila plmell belde
..,_. Fru•"• blyle bir teteb
blla yap ....... onlarm bu ....,. 
bllllnl AJmaD1arm da bir lae,et 
ı&adenaell Wdp edecektir. 

• 
Lo ....... - la(ilil b•±eli 

elde --- bnlmotlarm mik
-- 14 klnmıuaaiye bw 
......... etiDIP karar nrmiftlr. 
ŞlmMk ..... baalmotlum 
~-.....- mncat 
oa-melr ... dar ....... -· 
I08D vaclellri bu mllnuebetle bu 
..... cJell;rlli " ,..ı .... 
._ ........... mabtemeldlr. 

Felemenkte De 
Himaye 
Tedbirleri 

ı..w. 4 - F .... eak lleb'a
- lleclW, itllallta talidlcle UY 
....... .. bir k•• bW 
etmittlr. Ba b- maakbttir 
ve mllddeti 19M 1e11eli klnmaa-

..,...A... 
iMi• ..... ..,,.,....de OD 

dlrd8ndl ..,. .... ettiii bil-
clirilinifbr. 

Bir Dllliz Kaza11 
Londra 4 - NevhaYeD Hanr 

açaldanada .tlmeni ukıtlaaaa 
Vena1 adla bir Franm ıe..W 
imdat latemlt. bir en brtara 
pmİll lmdadma t&ac1.-....... . 
Denizde fiddetll bir lırbaa 
ftrdar. 

lngiUz Bankalara Ve 
... Blrçlan 

Londra, 4 - Loadra Lnka
lan, bu tuMtt. vadeleri pecek 
.. bitin ... "°"' ....... 
rini bWe ~ .............. 

Ba aaretle •ab lellketla W 

--· olmütacLr. 

Wda: 
- ıww o.ti. 
- Affet. .... llelld. ..... 

adi bir ....... lla•kıp ... ,........ ...h - .... ,.,.,. ......... ., .... 
-A--. .... 1 
- PP-ır Fakat ...._ ,.,.,. .. ...,. ....... 
- ... ...,..... '-'• ba 

...... .w ......... ... 
,.... ... ,.... verdirme& 
Aacü bati •bpria.. leria lçla ..................... ~ 
munflar ...... aittir, 

- Ha71r, ..... ,. .,.., 
,.~ --·- . ,..._ IDlllf ....... Hem .. ,... ....... 

..... teu ...... .. 
............ lehbcle ..... . 

...... Wrçok .... ._.. 
,. 1 ac.. ..... 

1 "' .. He.dmlmla .......,... .-... -........... ,....... ,.._. 
::taklp~ı... .... 
........ ........... ,.... ... 
da pklamedim. 

Fakat ı..111 bira da oalan 
... etmek, .. laa,ablMla ...... 
...... ~ 11 ........ ... . ................ ... 

1 - 1Cm ~ ., ... . 
aalüpleriala ........ bir ... ,... 
ftr : Kjzlar itlerine cldcll.Jetle 
~orlar. Vuifelerlal oto 

tanda s&ı,_, keacliU~ ....... ..., .... ...., .... 
Daktilo•, ......_ _.... 
,.mm. b1t1ba ,.Utian De W.
Bkte kopya ederı.. Hatalm 
..... " taü'he lefebbll ... 
........ Kwlllerlnl ......... 
,...,. ,._.ide --- ..... 
derler • 

• .... 
~k_.._.. __ 
balatlpr addederler. 

·-~ .... ..,... nlla .... ,...,. terclla ... 
,_ı.,. on. t.akld ft 
telrAr'te PJ9l - ---w.. 

4 - Kalaruea .... nlealaelı
,. bcllr tahımmlll larlll'I Wr 
.., addediyorlar. Glzleılade da
lma ......... nrdar. Hepli o 
...... tini beldw, ..... 11111 ........... beki...... • 
ODiara ....... Clll " ........ ..........,. ....... . 

Fakat .. ..,... .... 

-Neclr o? 
- iki bnftaa ......... 1-Pa...... --

0 ..... ... 

... la tlW , .......... 
- E M nr? 
- Ela... &arada "-' ...ııe. 
- Beacle mi? 
- Eftt. 
- Nlçia7 _ ...... 
- .. itle~"" .. 

................. 
-Ama ....... 
- Bidm ...,... bele ... .... .............. 
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Edison hayatında 1401) 
ibfra berab almıştır. 

Bütün ihtiralnnnı da 
yazdır mamıştır. 

SON POSTA 

İNANILMIYACAK ŞEYLER 

Bir an 
giindc nt!kadar lt 
yapar ( gelecek 
haftaya bak 1) 

Bu bir ldlledlr. Kllia yl yapa mimar, 
kansı, ve dolı.."11Z dülger duvnrlan içine 

gômlilüdür. . ....... 

Bm •• kat içinde yaşıyan küçük 
kartlu vardır. 

mayınun yanyena 
6 y. zı nıakinaıu ör. "i
ne oturtulsalar, ir 

Teker ekli KUi e 'I d d Umumt harpte Ro- -nı yon ene e, f;ı-
manyalılar teker- rad. m"'vcut kit p-
lekU bı.r klUso y p , , ırın hepsini 

mıılardır, ve ordu ~~i~~~m~~~;~~~ bilirler llo blrlikto cephe-
den cepheye glitilr· J> • 

aıfitludlr. ~f.. t 
.., r-:-.. ·1"'"'-_-.~""'·· ...:~· 

Klmuenel 5 

] 

Bilir 
Misiniz 

Niçin? 

Mançuride Harp !urken, Ce p / Bu Eller 

Sahillerinde Korsanlık Yapan Kadın Sizin Elinize 

Kedinin Dokuz Canı 
Var Mıdır? 

Hayır, kedinin dokuz canı yok· 
tur. Böyle söylenmesine sebep, 
kedinin öliim tehlikelerini ölme· 
den atlatmasıdır. Kedi büyfik 
tehlikeler ğeçirdiği halde 61mez. 
Çünkü vücudu bu tehlikelere mu· 
kavemet edecek bir şekilde te
tefckül etmiştir. Dokuz canlı kedi 
tabiri hurafecilerin ortaya attık
ları bir şeydir. 

Çaydanlık Ateşe Konduğu 
Zaman Neden Kızarmaz? 
Çaydanlık ateş üzerinde bulun
duğu zaman kızarmaz. Çünkil 
harareti çaydanlıktan au çeker ve 
geri vermez. 

Maziyi Nekadar 
Hahrlıyabiliriz? 

Birçok insanlar beş yaşmdaki 
habralarım pek az hatırlıyabilir
ler. Bazı gayritabii insanlar Oç 
laatta iki yaşlarında geçirdikleri 
ehemmiyetli şeyleri l[ayet iyi 
habrlarlar. 

Güneşin Harareti 
Ne Kadardır 

Güneşin üzerinde hararet 
8.5(X) derece aantigrattır. 

Güneş Ziyası Derimizi 
Niçin Esmerlertir ? 

Bu suale uzun müddet cevap 
Yerilmemiştir. Doktorlar vücutta 
hlsıl olan her tebeddülü bir 
hastalık olarak telakki ederlerdi. 
Halbuki hastalık teJAkki edilen 
birçok haller vardır ki hakikatte 
vücudun muhite uymak için yap
tığı değişikliklerden başka bir 
ıey değildir. Meseli evvelce de
rinin güneş ziyası altında esmer
leşmesine de hastalık addeder
lerdi. Derinin esmerleşmesi, deri 
altında bulunan kanı güneşin 
yakıcı ışığından muhafaza içindir. 
Deri esmerleşince bu esmer renk 
güneşin ışığını yutar, ve kam 
kurtarır. 

Güneş ziyası bize çok lazım 
Ye faydalı bir şeydir. Fakat bu 
aşığın muayyen bir miktarı fay
dalıdır, o hududu geçince .zararı 
dokunabilir. Onun içindir ki sı
cak memleketlerde yaşıyanlarm 
derileri siyahbr. Bu siyah deri 
onlan güneşin fazla hararetinden 
korur. 

Çin Korsanları i<eisi 
Lai clısi San 

Yukarda gördüğünüz resim• 
lerden biri korsan reisi Çinli ka
dını, diğeri de bu kadının çocuk-

ken başından geçen bir macera-
71 gklermektedir. 

Lai Cboi San henüz dört bet 
yaşında imiş. Bir gün gemilerini 
diğer korsanlar basmışlar. Ge-

miye ateı vermişler. Ve bu 
telAş aoaııada çocuğu aşırıp 
denize atmışlar. Çocuğun ferya· 
dı Uıerine babası koşmuı, ge
miden bir ip atmış. Çocuk ipe 
taralarak yukarı çıkmı§tır. 

Mançuri, yeni harbin başlan
gıcı olan yer olmak itibarile, 

bugün hepimizin nazar1 dikkatini 
celbediyor. Burası, 75 milyon 

nüfusu olan büyük bir memle
kettir. Üç mıntakaya ayrılmıştır. 
Bir kısmanda Ruslar, bir kısmın

da Japonlar, bir kısmında Çinli
ler hakimdir. Fakat bütün saldn
leri Çinlidir. 

Duman Neden Yukarı 
Çıkar? 

Sıcak hava soğuk ha~adan 
hafif olduğundan daima yukan 
çıkar. Bu yukan çıkan sıcak ha
va dumanı da beraber götürür. 

Yağmur Nereden Gelir ? 
Yağmurlar bulutlardan hasıl 

olur. Bulutlar ise tebahhur eden 
göl, nehir, deniz ve buna benzer 
.Wardan husule gelir. 

Korsanlar kızı lcaçırıgorlar 

Harp mUnasebetile Mançuriye 
Amerikan gueteleri hususi mu· 
bahirler göndermişlerdir. Bu mu
habirler Çin ve Mançuri hakkın
da dikkate ıayan yazılar gönde
riyorlar. 

Bunlardan bir taneside, Çi
ııin cenup sahillerinde hali faali
yet gösteren Çin korsanlarına 
dairdir. 

Çin denizlerinde korsanhk 
bili bakidir: Korsan gemileri 
biribirlerile çarpışır, gemilerden 
eşya aşınr ve ortalığı altüst 
ederler. Bu sebeple cenup deniz· 
lerinde asayiş pek müemmen 
değildir. 

l(urt Gü,·ültü Yapar Mı? 
Kurt yllrürkcn gürliltü yapar, 

fakat bu çok hafif olduğundan 
ancak beş on kurt bir arada 
yürüyecek olursa duyulur. 

Maden Kömürt1 
Neden Olur? 

Maden kömürü çürlimüş ağaç 
gövdeleri ve yapr !darıdır. Bun
lar asırlarca to: .-ağın altında 
kalır, kimUN taha\lvül ederler. 

Amerikan muhabirler, bu korsan 
gemilerinden birine binmiye ve 
korsan reisi ile gör6ımiye mu
vaffak olmuştur. Konan reısı 
Lai Cboi San isminde bir kadın
dır. Bir korsan reisinin kızıdır. 
C..:ocukluğundanberi korsan gemi
lerinde büyUyüp yetişmiı ve ba
bası ölünce onun yerine geçmiş
tir. Bugün maiyetinde çalışan 

20 gemi vardır. Korsan gemileri 
bugtln en ziyade kaçakçılıkla 
meşguldürler. Bilhassa afyon ka
çakçılığı bunların elindedir. lngi
lizler Çine afyon sokmak için 
bu korsanlardan istifade etmek
tedirler. 

Ne Kadar Zaman 
Uykusuz Durabiliriz ? 

Hali tabiide olarak on dokuz 
saat uykusuz durabiliyoruz. Ni
hayet dokuz gün uy usuz yaşa
mak kabildir ondan sonra ölüm 
muhakkatır. 

Cilt Yıpranır 1\11? 
Cildimiz her gün biraz daha 

yıpranır, fakat aynı zamanda ye
niden meydana gelen hficreler 
onu tamir eder. 

Benzer Mi? 

Uzun, ince, sert eller filoml 
tabiatli olan kimselerde bu1wmt• 
Böyle ellerin sahipleri her tefi 
kanuna tabi olarak yaparlar
Hisleri ile asla hareket etmezler. 
Büniln dünya haberleri... biitlO 
dilnyadaki insanların fikirleri O. 
alakedardırlar. Herşeyi incedd 
inceye araştınrlar. Çok nam-" 
olurlar. Hayale ehemmiyet Yf!I" 
mczler. Çok derin dütUntırld'• 
Her şeyi olduğu gibi 16ylemelr 
ten zcvkalırlar. Bu aebeptd 
dolayı böyle kimselere ekseri1' 
hissiz naıarile bakılır, fakat .._. 
kikati ulde bu doğru değildif. 
Daima sevilmek, okşanmak, iltifll 
görmek istiyen kadınların b11 df 
adamlar hoşuna gitmeJ. . ~ 
adamlar akıl hocası, filOP" 
olarak kabul olunurlar. 

Kışın Haşerat Nereye 
Gider? 

Kışın haşeratın pek çoğu ~ 
Bazısı ise deliklerde, toprak içİ!1_~ 
uyurlar. Havalar ısınmıya bar 
ymca deliklerinden çıkar ve 1' 
murtlarlar böylelikle yeni böceklef 
dogarlar. 

Film Üzerinde Residl 
Nasıl Tecessüm. Eder 1 

Fotoğraf füimleri ziyaya k"; 
hassasolan maddelerle örl .. 
müştür. Temerenin camların~ 
giren ziya arkadaki plaklara ç .,. 
par ve buralarda kimyevi de~ 
şiklikler meydana gelir. Bu 
retle resim kiiıt üzerinde .,. 
ceuüm eder. 



Haftada iki Defa Sps s p o SPOR 
, .. ...,. ye ~ Qllleri 

Çaheak~ 
= ... 

Bu fa bol tarilıılae ait mahJm bir Utıradır. Resimde glSrdlt'inb feelilw, ralna ....... ın..ı..ıa 
resim memleket t Gal ~,ra .... Mkalar J8Pft Çeklerla ...... praf..,_.ı tala• SlaWJ8am 

lllJvet eduek burada ":;: ;:br• •olsun diye fesli resim çektirmıtlerdL SIHJ• ml•lllt-lr•lan • .... Tlrk 
z-:.:r=~ ::r~ieı·'• olmufuıtu. Bu met&ur takım bu ay ıonlarına öotru latubalu yine ziyaret edecek 

•GalataaaraJ ve i'eaerle müaabakalar ,.~. 

Yrmanlılar Futbol Maçları Tatsız 
Romenlere V L t • G•d• 
Niçin Yeniltli? e ezze sız ı ıyor 

Oh .tadyumda till ~.. J tı. Bw mÜlahaka ... .ayile Mina ' Hmul) - NetiıreP 
lirenmif olacapaız .RomrmJA'" 
Y~iatan maçı 1>ay11t bİ! •e
Jecan ve aa!unızlıfd• 20 t.ın ..,. 
JirQ bunnmda icsa edildi Yu
•nlıfar Bdreffeii' ( 8-1 J mağl&
ltiyededni telifi edecekl'erf limi
dile ttı:rlk l>ir atıfganlık &6steri• 
10rr.nri. Hamufd ( z.4 ) sayı ile 
Jine maiJup olarak tekrar büyük 
li'r Minra uifaddar. Gazeteler 

--~-~!-
hareket eftipulen 'bdntmek-
tedirler. 

RomaHya takımı ise pek tek-
ilik bir oyun oynamıştır. 

Birinci devredft tak..Jar (2-2) 
• .._. ltir •aüyctte idila. 

ltmci devrede Rome• iki 
ıol daha yaparak (2-4) ile Bük· 
ıqteki galibiye\luini teyıl eyle-
laitl'erclr. 

Bidnd Balkan kupan maçla-
-. IOD ve katı neticeleri fU'" 
'-: 

C> f "' r e. IS ır r ;: ! • i s. 
(l) (+U> M 
(1) t +9' .., fJ) 

(4 f) 

Balkan Kupası 
· Müsabakalan 

(6) 
(4 
(4J 

Af na 2 (l lll•wl) - Balkan 
._.__.. FederaS1Joman Miimeuil
.,,, lıa a&ıekkep laept topla-

INllran ~ 
'-la takıma iftiselrjte 

.,_ J69d•awna. veba opn-
..... Balkaaik mabiyetinia illlAI .... ~Dl-- mnüelik• karu 
-.ı..._. lpimada Yuaaa. Sarp 
1la Ro.ea wahlMMn bulun
...... Gelecek içtimada Balkan 

. -.na profuyonelleria de 
.... edip. etmiyecekled •V

h.& ıDlacaldı.. ----Ankara Şilt Ma~ 
t..ı~kara, 4 ( A.A ) - Oç laaf
~eri devam etmekte olan 
.._~· Fırkası fi1t mDsabakalan 
--...ebetile f>ugtln, ~bp 
~Gençler Bidiği ile laıaWı 
.. e plibi Albnordu arasm-
~!L~ 1apılm11 ve Geaç

: 1ıı1a.ı. ~.., .... W.bet .. ,. ile 
~h•d 

"' •• e ek. 

,... deYna edildi. berabere neticelendi. 
Gaıatwayla F~ Dla Kadık6y .. k Galata.. 

ittirak ._.deri Gelayaile ba ray - Fener muhtelitile KurtulUf 
11e•d· lik ve tilt maçları Wda- tala- OJ81J••a Fabl ..-. 
1etilıdenberi bl)rük bir alakasız· nm ça a• nhııı• ı.. JllPllı wdı. 
lak~ yapılmaktad1r. llilll lime 1çfimat 

Bır kere ıpı hale bakınız: FutW Fedeı b....m.-
F enerbahçe-Vefa ikinci takım- dan dnet .--Cara, İzmir 

ları maçında F enerbahçe . her- ve lstanbul lıl&Aai murahhaelm 
mutat yok. Vefa da gelmedı. din F ~ • lılill 

a.tw1ua1ar~ Şilt ııftL .. 
Ahtfsıaay beıaaltf jlıl:. 
~ te selmeCli. 

Peur-.-Be'' •41 b9iaci 
.....arı .at maç..;. Feaerblih-
ce ~ yok. Betjktq IMllat 
wemeni.ini Jl9lı. Giillfıe OJ ı na
bilen maçı yalnız Ve&· Eyllp 
arasındaki Pıt ~ idi. 

ilk hilcum Vefada. HAkim 
va~ bulmamalarma rapen 
101 açıldanmn bçırdıjı mllldm 
bir sayı fırsatım, kaçmlan clifa 
fırsatlar takip etti. NihaJıet malate
pm Vefa heaabına • _,.,. 
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oyma. tekrar Eyüp lll.lıf sahUlna 
inb1tal etti. Gazinin ilsfllste J&P
bğl ilci ayı De Vefa ilk det1 eyi 
.,_ kartı lele Wtir .. 

itim devıede Gni w s.ml 
t.rafa••• t•• · v•- .._ 
tllad Ye befiad trelleriBe .... 
~lilu -=ak bur .. yıe· 
bildiler. O.U- aihaıetine 
kornerden ppdan plle \f: a. 
umumiyet itil»Uile zeftm cewe,an 
eden ba maçf, 1 - e kazandı. 

9efiktat tala-. v ....... ps 
De ppamadtlt 919' yerllle ldad 
tak nJ ela 0J1W1wl11 .ı..ı. 
KUJmpap ile bir ekm* PP-

R 
Heveskirlar için istifadeli 

Boks Dersleri 
Yumruklar:Sol Yumruk Hem Hücum 

Hem De Müdafaa içindir ' ................ ~ .... -
ladatı- ........................ 4--. 
edf7orası 
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Gavde 6ne meyilli, bq sol 
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Orman, bir şaheser denilecek 
kadar güzel tertip olunmuştu. 
Ağaçlar, öyle gelişi güzel dikil· 
miş değildi. Hendesi nispetler 
dahilinde yetiştirilmişti. BUtün 
ada, bir şatranç tahtası gibi 
murabbalara taksim edilmişti ve 
ber murabba, bir çeşit ağaçla 
süslenmişti. Çinarlar, çamlar, ser
'filer, kavaklar, kara a8 açlar, 
söğütler, hesaplı bir intizam 
çinde yer almışlardı •o boy 
salmışlardı. 

Bu güzel orman, ayni zaman• 
da muhtelif kuşların ve muhtelif 
bayvanlann yurdu idi. Orada 
cins cins tavşanlar üretilmişti, 
renk renk tilkiler tenasül ettiril· 
mişti, küçük çapta ayı ve may• 
mun sürüleri bile vücuda getirit. 
mişti. Ancak bu ısırıcı hayvan· 
lann mıntakası derin ve geniı 
bir hendekle çevrili idi, ormanın 
diğer yerlerine geçemeılerdt 
lıtanbuldan zaman zaman Edir
neye gelen padişahlar, bu koruda 
diledikleri avı bulabilirlerdi. 

Ormanın bir köşesinde, ıehlr 
tarafından görülen bir noktada 
18rif bir köşk pırıldıyordu. Burası 
bllnkirın selamlık dairesidir. Köş· 

ün biraz ilerisinde ahırlar, 

fırınlar, uşak daireleri ve Bostan
cılar kovuşu göze çarpar. Orma• 
nın tam ortasında harem dairesi 
mevcuttur. İşte bu daire, sarma• 
pklarla müzeyyen yüksek duvar
larla kapalıdır. 

O, orman içinde esrarengiz bir 
JUVaya benzer. Fakat yapılışı cid
den san'atkaranedir (Babil)Jin asılı 
bahçelerini taklit etmek isteyen 
mimar, barem dairesini bir bayıra 
istinat ettirir gibi meyilli olarak 
yapmışbr. Daire; yedi katlıdır, her 
kat, bir set üzerindedir ve hepsi 
yekdiğerine merbuttur. Bu rabıta, 
uzaktan anlaşılmaz, sezilmez. Her 
kat, ayn bir bina hissi verir. 
Halbuki birinci kattan yedinci 
kata kadar merdivenle inili, çıkı
lır. Zaten ustalık ta buradadır, ha-

rici manzaranın nazarları aldat
masmdadır. 

Mımar, bu ıan'at muammasını 
büsbütün koyulaştırmak için yedi 
katlı bir binayı - münferit görll· 
nen höcrelerle, yer yer sallanan 
vo bir Güvercin kafesi zehabı 
uyduran şabinişinlerle sü !emiştir. 

Harem dairesinin letafetini, 
zerafetini tekemmül ettiren önün
deki bahçedir. Bu bahçede yir
miden fazla fıskıye. bir o kadar 
da havuz vardır. Fıskıyeler ber· 
rak sulannı - mütemadi bir şeb
nem yağmuru gibi - çiçek tarh· 
ları Uzerine dökerler. Havuzlar -
kimi arslan, kimi kuş, kimi in~n 
ağzıle - bu şiir mahşerine gümüş 
kasideler okurlar!.. Çiçekler hem 
bol, hem güzleldir. Gül, sümbül, 
menekşe, lale, batarı, reyhan, y?. -;e· 
mln, erguvan, zerrin, n rgis, nesı in, 
ıebboy, şekayik, 'c . · , .. J il, bu batı· 
çede renk ve koku yarışına çık· 

mış gibidir. Nereye bakılsa bir 
nevi çiçeğin rengi göze cila 

Agı şiddetli bir mübarezeye hazırlanmış tibl karşısına Dikildi 
verir ve kokusu burunlarda haz 
uyandırır! 

Zindan kaçaklan, işte bu 
muhteşem bahçeye gitmek isti· 
yorlardı ve birer ölüm mahkiimu 
olduklannı düşünmiyerek ıelle
mehüsselAm yürüyorlardı. Fak at 
Mibal köprüsünü geçip şehre 

girmeği, oradan Saraçhane köp
rüsüne kıvnlmayı hatırlarından 
geçirmiyorlardı. Çünkü şehre 
girmek, yakayı ele vermek de
mekti, bu sebeple aykm bir yol 
takip ediyorlardı. Bahçeye, Tun
canın bir kenarından yüzerek 
a-eçmek fikrini gUdilyorlardı. 

(Arkası var) 

Oto 
as 

b ·ı Kazaları dan 
Korunabiliriz? 

Acemi Ve Şuursuz Şoförlerin De Bu 
Kazalarda Mühim Hissesi Vardır ,, . 

Çirağan saragı /;nünde ters bir manet1ra t1snasında 
parçalanan iki otomobil 

Otomobil Melrtebl Müdüril Fikri 1 
Tevfik Bey, otomobil kazalan hak
kında tecrübeıine müsteniden fikir· 
leriol yazmaktadır. Şimdiye kadar 
birkaç makaleyi bulan bu yazılardan 
bugünkünde acemi ve ıuursuz şoför
lerin vaziyetleri tetkik edilmektedir: 

Acemi Ve Şuursuz Şoförler 
Bir şoförün acemi otomobil 

kullanma'ı uzaktan göz ile takdir 
edilebilecek bir mesele değildir. 

Halbuki bir ıoförün şuursuz oto
mobil lcullanması, bilaistisna her· 
kesin nannna çarpan, güzergA· 
hındaki bir kısım halka zarar ve 
dehşet veren ve hepimizin pek 
haklı olarak nefretini uyandıran 
hareketlerden ibarettir. 

Bir şoför, otomobil sevk ve 
idaresinde yapacağı harekatı, dü· 
şllnerek, yaptığı müddetçe acemi 
sayılır. Yine bir şoför, ani vazi
yetler karşısında soğuk kanlılığını 
mubaf aza edemiyerek seri karar· 
lar veremez ve bu kararlannı ani 
manevralarile derhal icra ede· 
mezse yine acemi denmiye la
yıktır. 

Ne içi il acemi şoförlere tesa-
düf ediyoruz ? Cevabı pek bn
sittir: Şoförlüğü meslek edinecek 
bir namzet, mektepli olmadığına 
göre, şuradan buradan topladığı 

nazari malümatını, kaçamak tari
kile biraz da direksiyon tutarak 
tamamlarsa seyrisefer imtihanma 
girmiye cesaret eder ve arzusu
na da nail olur. Zira· seyrisefer 
imtihanlarında, nazari sorulan 
suallere verilen basit cevaplar 
kabul edildiği gibi, ameli imti
handa iki mania arasından oto
mobilini kurtaran ve bir yolda 
yarım dönilş yapabilen bir nam
zet kendisinden istenilen direk
siyon meharetini ibraz etmiş olur. 

Ben, seyrisefer merkezince 
yapılan ıoför imtihanlarının di
reksiyon şekline tamamen mute
rizim, çünki: Şoförlük, diişfine 
düşiine uzun bir zaman zarfında 
manevra yapabilmek kabiliyetin
den ibaret değildir. Ehliyetname 
alacak namzetler direk iyon bil
gilerini, ant vak'alar karşısında 
tatbik edebiliyorlarr.a makbuldür. 
Bu sebeple Avrupada o .duğu 
gibi, direksiyon inıt hanının icra
sını ve seyri efer talimatnamesi 
tatbikatını şehir içersinde yap· 
malı ve bu suretle bir namzedin 
insiyaki harekata sahip olup ol
madığı muayene edilmiş olmalı-
dır. 

Seyrisefer merkezinden şoför 

ı JACK HOL T - RALPH GRA VE ve LILA LEE 
tuafıodaa teıa•ll edl1ea bu film, Amerika hava donanmuına men.up iki 
kahramanın macera•ını la•vlr eden müu•lr bir dram va bir oık macera•ıdır. 

Yaran akşamdan itibaren 

MA IK SiNEMASINDA 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• 

Sögi11elim ..• 
.. .. 

Size Tabiatin izi 
HALiDE FEH- ~ 
Mi HANIM 
Uysal ve sa
n:ididir. işle
rinde aceleyi 
ihtiyar eder, 
çabuk kanar, 
lnzar ve ba· 
rışır. Sert 
muameleye 
gelemez. .. 

IZMIRDE A. R. R. HAHIM 
Fototrafının de,clnl t•t mlyor. 

Üzüntüye vo ııkınhya gelemez. 
Serbest serazat bulunmak ister. 
Hususiyetine fiil ve hareketle
rine mUdahale edenlere isyan 

ehliyetnamesini almış birçok ama- l 
törler tamyorum ki ehliyetnamesini 
cebine koyduktan sonra dahi 
tehir içerisinde derhal otomobil 
kullanmıya cesaret edememişler· 
dir. Ya bu şahsiyetler mes'uliyeti 
müdrik kimseler olmamıı olsay
dılar... Filhakika ebliyetnamesini 
alan bir şoför veyahut bir ama· 
törün birkaç ay içcrsinde sevk 
ve idarede tecrübe ve mehareti 
artacak, acemilik yapmıyacakır. Fa
kat bu birkaç aylık tehlikeli devreyi 
yaşarken acaba bir kazaya sebe-
biyet vermiş olmıyacak mıdır? 

Şuna teşekkür olunur ki yeni 
ehliyetname alanların, ilk zaman· 
larda korkak ve yavaş hareket· 
leri yukarki düşüncelerimizin 
tahakkukuna çok defa mani 
olmaktadır. 

Burada, hepsinin değil, fakat 
bazı şoförlerimizin ( Amatörleri· 
miz de dahil ) şuursuz hareketle-
rinden bir tnnesine beliğ bir 
misal getireceğim: Bir gün akşam 
üzeri istiklal caddesinin sağ yaya 
kaldırımı üzerinden Taksime 
doğru yUrüyünüz. Taksim mey· 
danına ve istiklal caddesine 
nezareti olan, köşedeki tütüncü 
dükkAm önünde durunuz. 

istiklal caddesiden taksime 
doğru baş döndürücü bir sür'atle 
gelen otomobilleri tetkik ediniz, 
bu otomobillerin önünden, ken· 
disini pürtelaş, tütüncü dükka
nının l>nüne, veyahut tramvay 
durağındaki yaya kaldırımına 
atan halkı seyrediniz; ondan 
sonra yalnız ıiz değil, belki bu 
yazılarım hoşlarına gitmiyen 
meslekdaşlarım da bana hak ve
receklerdir. 

Bir kısım şoförlerimizin fuur
sur. hareketlerini, mes'uliyetten 
korkmamalarını şu şekilde tef ir 
edebilirim: 

Şoförlerimizin yüzde sekseni 
(Hüdayi n bit) tabirine llyık 
bir tekild muavinlikten yetiş
mektedir. 

Bu sözleri mektepçi olduğum 
için ~öylediği ,n c zahip ol,mlara 
şu şe'<ilde cevap veriyorum: 

lstanbul Belediyeııi muntazam 
ve miicehhcz bir şoför mektebi 
tesis etsin, bundan sonra ıoför 
mesleğine girecekler mutlaka 
orada ciddi bir tahsile tabi tu
tulsun, muavenete muhtaç olan-
lardan ücret alınmasın, müstakbel 
şoföre mcslekt telkinat verilsin, 

ALI BEY Sa
kin ve uysal
dır. Tevazu
dan ve ade
likden haze· 
der, neşeli ve 
şen bulunmak 
ister. Çabuk 
bedbin olmaz. 
Hayatım ka
zanmak üzere 

sokulmasını bilir 

eder. Süratle müteheyyiç ~~ 
müteessir olur. Kararları Sl" 
tebeddül der. 

Fotoğraf Tahlil KuponuntJ 

11 inci Sayfamızda bulacaksınıı. 

ben mektebimi kapatacağım. Jştt 
o zaman şoför kasketi altınd• 
muzır elemanların yavaş ya"~ 
ayıklanacaklarına, otomobilcilerı0 .. 
halk huzurunda hürmet me-vlci' 
kazanacaklarına kanaat getirereİ' 
müsterih olacağım. 

Bir (berberin) çıraklığa baştı• 
yarak, kalıfahga terfi ve sonr' 
usta olmak için bir imtihana tıı' 
bi tutulması velhasıl berber o~ 
manm bile şehrimizde ötedetı' 
beri bir tahsili ve bir merasiı11 
varken binlerce liralık bir serlll~ 
yeyi ve halkın canını ellerind~ 
her dakika bir oyuncak gibi kuı 
lanan şoförlerin, muavinliktel'ı 
hüdayi nabit yetişmelerine aklıll' . 
ermıyor. 

Bundan sonra şoför nasıl ye' 
tişecektir? Bugünkil vaziyete g~ 
re bu da tetkike değer bir no 
tadır. 

lstanbul Belediyesi şoför ıııtJ' 
avineliğini kaldırmıştır. Zat~ 
dünyanın hiçbir tarafında şof~ 
rün yanı başında, kamyon ~ 
otobüslerde dahi, muavin yoktıJI' 
Seyrisefer talimatnamesi yaoJ 
rında muavin taşıyan oförl , 
tecziye etmektedir. Halbuki şof~ 
)erimizin kısmı azamı muviııl1~ 
yapar, geceleri şehrin tenha Y'. 
larında, gündü.deri de şt:hir h~~ 
cinde direksiyon tutar ve yetiş• 

Muavinlik yasak olduğtJ~ 
göre bu işi bundan sonra şof 
mekteplerinin göreceğini zannet 
meyiniz. Çünkü şoför mekt~P; 
ri bir talim otomobili Ozerıo 
bir talebe ile şehir içer inde t~ 

d .. ·ıdıf lim yapm1ya mezun eg~ t' 
Binaenaleyh bir şof örUn ehh)'e"' 
name alması için şehrin okll 
larım bilmesi, tek istikaaıet 
caddelerden geçmesi, yollıı~İ' 
hususiyetlerini, ıeyrisefer tal ( 
katını şehirde ve otomobil uı s 
rinde ameli olarak öğrenrrtd' 
mümkün olnmlyacaktır. O bal 

111 
ya bunun için Belediyemiz yet' 
bir çare düşünmeli veyahut ~ 
yanında mua ·in tac:ıyan şofilrlt 
nıüsam ha etmelidir. ,.o 

Şoför muavinleriu:n, şof "ıı.S 
yok iken, otomobil kullan~ et 
ve birçok kazalara sebebı}&i' 
nrmesi, şimdiye kadar ~ıı 
görülmUş vak'nlardan değildıl'~d' 

1 Gelecek makalemde şoförle 
işret ve lcıyafct mesele.!i. J dlitll 

Otomobil Mektebi lr'Irı 
Fikri 1'cufik 



"Ahvali Umumiye Bozuk 

Gi yor. Gazetel~r_d_e_G_ö_rdüm.,, 
" imdi De Ruslarla Anlaşılıyormuş Buna Pek Geç Kaldılar 

iÖremiyorum. Ba· 
NAKJLl Z /YA ŞAK /R zan Almanların 

tarafını iltizam e
diyorlar.. Bazan 
dn Frnnsızlarla 
( hüsnü münase· 
bat) a mütema
yil g6rünüyorlar. 
Buna, (bocalama) 
derJer. ( Siya • 
set) te hiç iyi 
bir şey değildir. 

Her hakkı mahfuzdur 
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Onu cebir ile, zor ile burada 
hasıl oturtabilirim?.. Aman ya
rabbi, en bilirsin... Şurada ken· 
di halimizde sakin akin oturup 
halimize ükred rken bu belA 
başımıza nereden geldi?... Hayır 
efendim ben bir şeyden kork
nıuyoru~... Yalnız öleceğinden, 
başımıza yeni bir dert nçıl~c -
ğından edişe cdiyorcm... G~rU
Yorsunuz D ha hali lD • 

dında dc~am ediyor. Bu gidişle 
bu nruııl o1sa ölecek. işte 0 :ı:a
nıan kimbilir herkes neler söy
liyecek... Halbuki ben, artık 
kimsenin benimJe uğraşmasını, 
'benimle meşgul olmasını istemi
yorum... Bunu, benden ziyade 
bükümet düşünmeli.. Beni~ hn
limi, vaziyetimi nazarı dıkkale 
olmalı da ona göre hareket et
meli... Hükümet herşeye . ~u~-
t d. d' Bunu alır istedığı hır e ır ır. • w 

yerde hapseder v~ her. fen.ahgıo 
önüne geçebilirdı. Şımdı de 
ister nıisiniz, bunu buradan al
ımlar d akrabasının yanına 
yollamaya kalksınlar... Emin olun 
• kadın orada da durmaz. Gi
der, mutlaka Avrupaya firar eder. 
Maamafih bunu, ben öylemck 
istemiyorum. Tek. benim başım
dan defolsun, gitsin ... 

Tekrar derin derin içini çek

tikten sonra devam etti: 
-Ah.. Ah ... Ben insan 1arrafı 

olmuşumdur. Bir adamın yüzüne 
bakbğım zaman, onun k l?ini 
bir kitap gibi okurum. Sıze, 
kasem ederim ki, bu kadının 
niyeti bozuktur. Onun derdi, 
günü, Avrupaya gitmek, ora.da 
istediği gibi hareket etmekti~ .• 
Bilseni% benim ne tecrübelenm 
•ardır. 'sunlarm nelerini gördüm. 
Nelerini işittim... Kendisini muh· 
telif surette isticvap ettim. Onun 
gözünde ; ne koca, ne evllt, hiç· 

bir ey yok. 

- Ben bUr vaşıyacağım ... , ~ . 
Diyor da bir daha demıyor .• 

liür yaşamak.. bir kadın için bu, 
ile demek ?.. Evi, barkı, kocası, 
evlldı olan bir kadın bunlardan 
ayrılır da nasıl bUr yaıar ?., Bir 
kadın böyle söyledi mi artık 
onun bakkmda verilecek hüküm 
•erilmelidir. Kimbilir .. dışarda bir 
•evdiği mi var? .• 

Ağa, 

getir
Jjkır-

. Bu sırada Şöbreddin 
lkınci defa olarak kahve 
llliJti. Abdülhamit derhal 
dının nıecraıım değiştirdi. 

- Ahvali umumiye de bozuk 
a.idiıor. Gazetelerde görüyorum, 
fltııdi de Ruslarla itilaf edilmek 
lst • k it enıyormuş... Buna, pe geç 
.aldılar. Hahrlar mısınız? Ben 
kıe evvelce de söylemiştim. Ru.•· 

r, (Monarşik) bir hül<ümettır. 
Onl ı · · · ar a boş geçinmek biı.ım ıçın 
~lzerndir. insanlar, kendi hayat· 
harında bile daima kumşularile 
lı <>ş geçinmelidir... Hükumetin 

'1rici siyasetinde bir müvazene 

Derhal hüküme
tin (kredi) sini 
bozar. Malüm 
ya , devletlerin 
mü na se batın d a 
her şey, emniyet 
Uzerine milesses
tir. Bir kararda 
durulmayınca her-

kes bizi mes • 
)eksiz tanır.. Bi
ze kimse itimat 

ve emniyet hasıl 
etmez... 1 tikraz 
meselesini de iyi 
gör m ü y o r um • Nurettin 
Bakalım , onun da sonu ne 
olacak?.. Vakıa, Fransızlar pa
ra veriyorlarmı . Veriyorlar 
amma, sağ ellerile verdiklerini 
sol ellerile alıp g6türilyorlar ... 

EIJerini uğu~tura uğuştura 

batını pencereden tarafa çevire
rek: 

- Dun (Meclisi Meb'uaan) 
açıldı. Bakahm meclistekiler ne 
yapacaklar?.. Vakıl, §imdilik 
meclisteki ar:.aların ekserisi Otti
hat ve Terakki) fırkasına mensup 
amma.. BiJahara ne olacaiı bi
linmez... Bana kalırsa, her halde 
meclisteki fikirler ayrılacaktır. 
Hulasa ati, çok muzlim... Hemen 
Allah encamını hayır eyliye ..• 

'Mayıı S30 

Bugün Behice kadın efendi· 
nin valdesile biraderi geldiler. Ka· 
dın efendi ile görüşmek istediler. 
Fakat buna imkan olmadığından 
meyosen avdet ettiler. 

Bereket versin, Behice kadın 
efendi bunu haber almadı. Eğer 
duymuş olsaydi, bu gece yine a
bahlara kadar feryadıfigandnn 
durulmazdı. 

5 M•JMI S30 

Abdülhamit, sabahleyin er· 
kenden doktor Atıf Beye haber 
g5nderdi. Doktor g~Jir gelmez 
harem dairesine geçtı; AbdD1ha
midi hasta zannediyordu. Karşı
Jaşdıklan zaman doktor ~ordu: 

-Geçmiş 0 Jsun efendım .. Ra-
hatsız mısınız?... . 

Abdülhamit, manaJa bır ıe· 
kilde kaşlarını kaldmp başını 
bir taraftan diğer tarafa çevi· 

rerek: 
_ Efkan ruhiye (71) ... 
Dedi. Abdülhamit, hazan 

böyle tuhaf terkipler yapardı. 
A b (Efkarı ruhiye) demckJe n; k:ıtediyordu? Geçirdiği ruhi 
buhranı mı.. yoksa, her an onu 

titreten heyecam mı? ... 
Sonra öze başladı: 

B 
.. Nurettin Ef. valde-

- ugun l 
·ni örmiye gelecek. Biraz. e~e 

sRı . g B kendisini alıp getırmıye 
asım · 1 w 

. . Uk"n ,.ocuğun lio tugunun 
aıt\I, 1 T 

ve A.bit Eft!ndiler .vangantı 
alhnda bir ıiş varmış. Bunu pek 
merak ettim. Acaba bu şiş han· 
gi neviden? .. Malümya bir, ka. 
pek memesi vardır. Bende es
kiden sık !ilk olurdu. Bu, zarar
•ızdır... Bir de, (sıraca) nevi var
dır. Bu, tahlikcli olmakla beraber 
sari değildir. Fakat, bunfardan 
başka bir de (Veba) dedikleri 
ıart nev'i vardır ki maazallah o, 
bir felAkettir. 

Abdülhanıit, bunları doktora 
anlatırken, doktor önfine bakı
yor, bıyık albodan hafif hafif 
gülüyordu. Abdülhamit, bunu 
hissetmiyerek sözüne devam 

ediyordu: k" 
_ Madem ı çocuk buraya 

gelecek. Tabii Ahit Efendi 
de hepimizle. temas edecek. .. 
Onun için gelır gelmez temastan 
evvel aiz bir güzelce muayene 
etseniz... Malum ra, ben ihtiyab 

rı·m Herşeyı evvelden dü-
ıeve ' .. t db. · tt"h il mek ona gore e ır ı ı az 
ş t:ek ' herhalde iyidir. Allah 
e " b" l esirgesip, sarı ır şey o mnsın· 
dan korkaruıı ... 

İşte, Abdülhamidin en btiyUk 
zaafı bu .• bayat korkusu... EvlA· 

d n bile bayatından evvel 
iDi dil .. - d kendi bayatını şunuyor u. 

(Arkası •ar) 
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Sayfa 9 

ŞARK TIL z 
Holivuta Nasıl Kaçtım ... 

Yıldızlar Arasına Nasıl Kanşbm? 
-----29 YAZAN: Selma Z. 

Mister Çangan bu büyük ıyı
liği, unutulacak şey değildi. Fa
kat bu iyfüği suiistimal etmek te 
caiz olamazdı. Beni, muhakkak 
olan bir ölümden kurtarmak.. 
Haydi bu, insanlığın bir borcu 
olsun. Lfikin beni uzun müddet 
beslemiye, evinde barmdırmıya 
bu adamın ne mecburiyeti vardı? .• 
Holh,ut gibi, babanın evlada, 
evladın anaya rabmüşefkati olmı
yan.. \'C hiçbir kimsenin gözU, 
kendi n fsinden başka bir şey 
görmiye-n bu memlekette, bir 
adama bar olmak, doğru bir şey 
değildi. Bunun için kendimi top
lar toplamat, başımın çar inie 
bakmayı düşündüm. 

Yine sokak sokak gezmek, 
yine kapı kapı dolaşmal liinm 
geliyordu... Mister Çang ile karşı 
karşıya oturarak sabah çayını 
içerken kendisine bundan balı· 
setnıiye hazırlanıyordum. Fakat 
o, benden evvel davranarak 
dedi ki: 

- Sizin için bazı şeyler dü
şündüm... Bana öyle geliyor ki, 
memleketinize avdetinizi temin 
etmiye çalışsanız çok iyi olur. 

Güldüm ve cevap verdim: 
- Bu, mümkün değildir Mis-

ter Çang ... 
- Şuhalde? ... 
- Ben de sizden bunu rica 

edecektim. Şimdilik bana müsa
ade ediniz. Kendimi epeyce top
ladım. Hatta, eskisinden daha 
kuvvetliyim. Herhalde birkaç gün 
zarfında kendime bir iş bulabi
lirim zannediyorum. 

Mister Çang, hiç cevap ver-
medi. Sckinetle çayını içti. 
Ancak, kalkarken: 

- Bu mesele hakkmda yarıo 
tekrar görüşürü7.. Siz, bugün de 
istirahat ediniz. 

Demekle iktifa etti. 

• Ertesi sabah, ayni suretle 
çay masası önünde karşı karşıya 
gelmiştik. Mister Çang, çay 
takımlarile meşgul oluyor .. Benim 
fincanımı, kendi fincanını çayla 
dolduruyor.. Çaylanmwı şeker 
koyuyordu. Bu işleri bitirir bitir· 
mez, birdenbire başını kaldırdı. 
Sanki söyliyeceği s~znn benim 
lizerimdeki tesirini anlamak isti· 
yormuş gibi minimini gözlerini 
tamamen gözlerimde temerküz 
ettirerek: 

- Bugün, (Mister Goldovin 
Mayer) stüdyosuna gideceksiniz. 
Oraya kabulünüz temin edilmiş
tir. İsterseniz, çayınızı içtikten 
sonra derhal hazırlanınız. 

Dedi ... 
O, sekinetle gözlerimin ıçme 

bakarak bu sl:Szleri öylerken, ben 
Adeta çıldırıyordum. Hemen ye
rimden fırladım. Onun kuru ve 
zayıf ellerine sanldım. Ateş plis
kUren dudaklarıma dayadım. Hür· 
met ve hararetle öpmiyc başla
dım.. Hem 6pUyor, hem de kal
bimin en coşkun hırsile söylü-

yordum: 
- Mister Çang .. Mister Çang 

Allah aşkına ıöyleyiniz •• lıittikle· 
rim doğru mu... Ah, si2e nasıl 
t~ekkUr edeyim?.. Siz bir insan 
değil.. değil.. insanlığın fev· 
kinde bir mahluk unuz.. Siz, 
siz bilmem ki .. Nasıl söyliyeyim •• 
Siz bunalanlara Allah tarafından 
bir yardımcı .•. 

O, biç hareket etmedi. Bil· 
tl1n bu içimden tuğyan eden ıe-

vıncı, doya doya hissetmeme 
mani olmadan beni kendi duy
gularımla kendi halime terketti. 

Acele acele çayımı içtim. 
Derhal baı.ırlandım. Stüdyoya 
ne suretle müracaat edeceğime 

dair talimat almak için onun yamna 
iİtliın. O, önündeki kfiçük ma
sanın Ustüııdc duran açık bir 
zarfı bana uzatarak 

- Bunun içinde tüdyoya 
girebilmek İçin bir ( duhuliye 
kartı ) vardır. Bunu kapıcıya 
gösterir içeri girersiniz. Sonra, 
( Müracaat memuru ) na, ( ikinci 
direktör Misler Mayer ) i görmek 
istediğinizi söylersiniz. Kendisine 
hitaben yazılmış olan bir mektup 
ta yine bu zarf içindedir. 

- Fakat, müracat memurları 

daima baştan savına cevap veri· 
yorlar. 

- Hayır .. Size erilmiyecek
tir. Çünkü memura bu hususta 
emir verilmiştir... Orada işiniz 
biter bitmez gelir, bana neticeyi 
hikaye edersiniz ... 

Tekrar tekr r Mister Çangın 
ellerini öptükten sonra, o büyük 
zarfı aldım. Kapıdan çık mı ya 
b zırlandım. Oznman Mister Çang 
bana tekrar seslendi: 

- Mis Selma.. Zarfın içinde, 
size kolaylık gösterecek başka 
bir kağıt ta bulacaksınız. Sokağa 
çıktıktan sonra onu da bir ker 
gözden geçiriniz. 

Dedi. 
(Arkası var) 

iyi Bi Haber 
Şimdiki Soğuklar Geçici 

imişler 
Paris 3 Umumiyetle Fran· 

sada şiddetli soğuklar başlamış· 

tır. Termometre donma derece· 
Jerine ve eıfırd n aşağı ( 1·2) ye 
dllşmiiştilr . 

Maamafih hava merkezleri bU· 
tnn Avrapayı istila eden soğuk 
dalgasının tekr r Garp havalisine 
gelmiyeceğini ve şimdiki soğuk
ların kış başlangıcı olmadığını 
haber vermektedir • 

P risliler bu habere inanmak 
istiyodarsa da pek te inanacakları 
gelmiyor. -----

Güniin Takvimi _ __, 

BUGÜN - 5 klinunuevvel 931, 
Cumartesi, Rumi 22 teşrinisani 

1347, 24 Recep 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 7.9 Batışı 
16,41 

NAMAZ V AKiTLERt - Sa

bah 4,59, öğle 12,4 ikindi 14,28, 
akşam 16,41, yatsı 18,19. 

Kasım - 27 

ALKAı.AR 

ALEMDAR 

ARTiSTiK 

ASRI 

EKLE~ 

ELHA&\RA 

i.T\l VA 1. 

FERAH 

- Yıldırn 

- Mllyoıı Peılade 

- ı>uı nişanlı 

- Kaçakçılar ıcmhl 

- Attlk 

- lıtenbul ıokaklarınd• 

- Don Kaıakları 

- Konıcr, varyete 

FRANSJZ TiYATROSU - Bulgar opereti 

GLORYA 
HiLAL 

- Canım Parb 
- Hocı Mwat 

KEMAL B. - Ha1putın 

MAJIK - Canlı CHet 
MELEK - l.taobul eohaklnrında 

MiLLi - Aşkıı tövbo 

OPERA - Esrarcngl:ı. talıtel hir 

SIK - Kırık Kalp 
DARÜLBEDA Yl - Ayn ro:ı. kadısı 
KadıklSy SDreyya - Y sıo bılkikat 
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'----_________ ]! B i K A Y E 1 
Umumi Harp Nasıl Patladı ? l __ B_u_sü_tu_nda H:.~,~~-~- J 
Nakleden: H. R. 
- Kmm Doktor: Semi Ekrem• -

Poincare, 
Hükümdar 
Bu sırada Avuıtury amn Bel· 

grat sefarethanesi ültimatomun 
reddedileceğinden emin gibidir. 
Eşyalar toplanmakta, denkler ya• 
pılmakta, sandıklar kapatılmak
tadır. Hatta bu hazırlığın bir 
kısmı bitmiş, eşya yola çıkanl· 
mak üzeredir. Tam bu ıırada 
Sırp hükümeti kıraliyesinin ceva• 
hını vermek ilzere sefarethaneye 
yaya olarak Pasiçin geldiği görll
nüyor. Saat altı olmamıştır. 

ıt 

Bundan birkaç gün aonra 
Alman imparatoru, menfur prena 
katillerine müteallik vesikamn 
bamiıine: 

"- Kırk sekiz saatten ibaret 
bir mühlet zarfında yazıldığına 
göre ıüzel bir iş. Bu ıuretle bü
tUn harp sebepleri bertaraf olu· 
yor. Giesl rahatçe Belgratta kal
malı idi. Bu kadar ehemmiyetsiz 
bir vesile ile seferberlik ilin 
edemem. ,, Demişti. 

Vaziyet karşısında Alman 
imparatorunun makul olan telAk
kiıi budur. Fakat Viyana, Belgrat 
elçisine ölü veya diri herhalde 
bir harp sebebi ihdas ederek 
gelmesi için kat'i emir vermiıti, 

Bu iti.barla gieıl, Paıiçten 
aldığı cevabı dikkatle okumıya 
vakit ve imkan bulamadı. Şöyle 
bir göz gezdirdi. Bir iki (Eğer) 
(Fakat) kelmelerini gördü ve 
siyasi münasebatın munkati oldu
ğuna dair daha evvel hazırla-

dığı cevabı Pasiçin arkasından 
yolladı. O tarzda ki sefirin 
cevabı daireye Pasiç ile ayni 
zamanda geldi. 

Sırbistan Hilkiimetinin verdiği 
cevabı okumak ve cevap yazmak 
için maddeten bir saatten eksik 
bir zaman kifayet edemezdi. 

Fakat Giesl rekoru kırmıştı. 
Pasiçten cevabı aldığı daki
kadan itibaren yalnl% 35 dakika· 
dan sonra gerek kendisi, gerek 
adamlan bUyUk şimendifer köp- ' 
rüsü üzerinden kendi memleketi 
dahilinde olan Semlin doğru 
hareket eden sürat katarında
dırlar. 

Bu suretle bir ıaat içinde 
Avrupanın en mühim simaları 
arasma girer. Ayni zamanda 
garip bir tesadüf eseri olarak 
ondan yüz sene akdem Viyana 
kongresi milnasebetile sulh na
mına dikilmiş bulunan tiç kavak 
ağacından sonuncuıu Lena'da 
Yohannistorda yıkılır. 

Ruhan l\1ustarip Olanlar 
Açık otomobil sahilden ayni• 

dı; bir münhani çizerek limandan 
uzaklaştı ve şu yaz gecesinin 
berraklığı içinde payıtahta doğru 
uçmıya başladı. İçinde, merasim 
esvabı giymiş bir zat vardı. Bu 
zat müfekkiresinde limanı, bu 
limanda yatan sefineyi ve bu se
finede taati edilen har vedaları 
canlandırıyordu . 

Devlet sefinesinden havalara 
nevvar projektiller uzanıyor. Kar· 
şıdan muhteşem Ecnebi kruvazö
rü mukabele ediyor, bqım garba 

-23- Yazan: Emil Ludvig 

Rusyada Mutlak Bir 
Gibi Hareket Etmişti 

Arşidük Salvator, Ar$idük Rodol/ konuşuyorlar 
doğru tevcih ederek F enlant gör
fezine doğru koşuyordu . 

Filhakika şimdiden Petresburg 
kapılarındayız. Bahsettiğimiz :zat 
Çarın Hariciye Nazındır ki, dört 
gün süren göz kamaştırıcı şen
liklerden, ciddi milkilemelerden 
sonra Fransa Devlet Reisinin 
elini son defa olarak sıkmıştır. 

Şimdi bu hatıralar cadde.nin 
üzerinde uçan otomobilinin için
den biribirini müteakip gördilğil 
manzaralar gibi, fakat tevkif 
edilemeksizin gözlerinin önünden 
fİIDfek gibi geçmektedir. 

Sazanof düıünUyor: 
- Halk hayret edilecek de

recede soğuk davrandı. Acaba 
Fransızlar yapılan alkışların para 
ile yaptırıldığını hissetmişler midir? 

Resmi merasim yapılırken 

amelenin ıokaklarda ihtilal şarkı· 
lan çağırdığım ve kırmızı mendil 
salladıklanm görmüşler midir? 

iddia ederim ki, heriflerm 
cepleri tq dolu idi. Fakat ne 
yapılabilir di? Fransızları tebcilen 
bir katliam takdim edemezdik . 

Haşmetmeap çok güzel davrandı. 
Misafirin ylikıekten atııımn sinir· 
lerini ne derece sarstığını kimse• 
ler fark edemedi. 

Fransız misafirin hal ve tavrı 
Cümhur Rerisine değil, mutlak 
his hükümdara yakışabilecek de
receden de balipervaz idi. Bundan 
başka Süferanın kabulünde de, 
hiçbir incelik gösteremedi. Po
incare, burada, ancak bir misa• 
fir olduğunu düşünmeli ve bir 
sefire karşı : 

"Sırbistanın Rus kavmı ara
ıında çok hararetli dostları var. 
Rusyanıo de Fransa gibi bir müt
tefiki var. Birçok teşevvlltat vu· 
kuundan korkulur!.,, gibi bir cüm· 
leyi sarfetmemeli idi. 

Vak!a bu düşünce doğrudur, 
fakat açıkça söylenmez birşeydir. 
Bahusus bir Macarın yilzUne karşı. 

Bu Macann şöyle düşündüğü
nü ispata hacet yoktur : 

- Efendi, sen bu dakikada· 
da yalnız bir Fırka Reisisin. Ben 
ise ecdadımdan yirmi dört tane
sinin ismini sayabilecek bir aııl· 
zadeyim. 

( Arkaaı var) 

Neşredilmemiş Yeni Ve 
Nefis Bir Şarkı Notası 

DünkO nllshamızda, merhum 
bestekar Selinikli Ahmet beyin 
yıl dönümü münasebetile hayatı· 
nı anlatırken, onun güzel bir 
şarkısının notasını da takdim 
edeceğimizi de yazmıştık. Bugün 
bu notanın kılişesini dercediyo· 
ruz. Bundan sonra sıksak ve her 
fırsat düştükçe musiki meraklısı 
karilerimlıin arzularını tatmin 
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için diğer güzel şarkıların no• 
talarını da kılişe halinde neşre
deceğiz. Karilerimiz bu buıusta 
bizi irıat ederlerse tabii mem· 
oun kalırız. 

Dr. A· KUTİEL 
Cilt n zührevi hutalıklar tedavi· 
haneıi. Karakay büyük mahallebici 

yananda 34 

AL ŞU KÜRKÜ! 
Faik Efendi şakacı, 9en bir 

ihtiyardı. Hele tekaüt olalı beri. 
işi gUcü sabahtan akşama kadar 
cumbada oturarak gelen geçen 
satıcılarla alay etmek; akşamları 
da mahalle kahvesinde imamla 
çene yarıştırmaktı. Hayatında 

sevdiği iki şey vardı: Biri sarık
lıları kızdırmak, diğeri de seyyar 
sabcıların kazancını hesap etmek. 
Onun için ikide bir sokaktan ge
çen eskici Mişonaçiyi durdurur, 
onunla engin uzun konuşurdu. 
Mişonaçi de oradan geçerken mut• 
laka duraklar, arkasındaki kirli 
çuvaldan her hangi bir vazo, ya· 
but ta kırık bir kase fillıı göste
rerek "Yoruyor musun Faik Ef. 
Bu en aşağıdan elli lira eder •• 
Bulunmaz bir antikadır .• ,, Diye 
başlrdı. 

Faik Efendi ozaman Y ah udiye 
içerler.. içerlerdi. Şimdi adeta 
ona düşman olmuştu. Nasıl yap· 
samda şuna bir oyun atsam 
diyordu. Nihayet batırma tuhaf 
bir fikir geldi. Oturduğu yerden 
seslendi: 

- Hanım, hamm!.. 
İçeriye giren karısına: 
- Çabuk, dedi, şu kaynana

mın eski kilrkilnü getir. 
Hamm şaıalamıştı. Fakat ezeli 

bir alışkanlıkla efendisinin dedi
diğini yaptı. Faik Efendi emir
lerine devam etti: 

- Al şu penezleri, sök kür
kün yakasını, kollarını, eteklerini. 
dik arasına. 

- Hanım şaşkın bir tavırla 
efendiye baktı. Ve sesini çıkar· 
madan dediklerini yapb. Kürk 
olup bittikten sonra Faik Efendi 
ıöyle elile bir yokladı.ıVe tamam 
diyerek gUlmiye başladı. Sonra 
her zamanki gibi seslendi: 

- Mişonaçil.. Mişonaçi .• 
- Yetiyorum Faik Ef. 
- Bak seksen senelik bir 

kürküm var. Ta ninemin ninesine 
Abdülhamidin annesinin annesi 
hediye etmiş. Antikamı antıka ... 

Yahudi yutkundu. Sonra da •• 
-Eh .. Y orelim bir kere Dedi. 

Faik Ef. kürkü eline alarak aşa
ğı indi. Mişonaçi kürkü evirdi .• 
çevirdi. Ellerine penezler geçince 
gözlerinde bir ıimşek çakb. 

Telaşla sordu: 
- Kaç kuruş istiyorsun? 
Faik Ef. güldü: 
- Ne kuruşu?. Liradan bah-

set bakalım!.. 
Mişonaçi telAşlı: 
- Eh kaç lira?. 
- Yüz ... 
Mişonaçi içini çekti ve yalvarır 

gibi: 
- Çok be kuzum .. 
Diyerek aklmdan bir hesap 

yaptı. Eğer yakalarda, yenlerde 
kırk sarı lira varaa en aşağı 
beşerden iki yllz.. Sonra Faik 
Efendiye döndü ve : 

- Nasıl, dedi, seksene razı 
mısın? 

Vur aşağı, tut yukarı doksana 
pazarlığı yapblar. Yahudi sevinçle 
ayrıldı. Faik Efendi de elinde 
liralar gülerek içeriye girdi. Ka
rısı da dahil olmak üzere bu işe 
herkes şaşmışb. Hatta mahallede 
eski kürk aramaya çıkan açık
gözler bile olmuştu. 

* Ertesi gün Mlşonaçinin setf 
nezleli gibi çıkıyordu. Faik efendi 
gülerek: 

- Sabahlar hayır olsun ba· 
zirgln, dedi, nevar ne yok? 

Yahudi hiç bozuntuya mey· 
dan vermeden şu cevabı verdi: 

- Daha ne olacak.. Arbk 
bize ekmek kalmadı. Siz ihtiyar
lar böyle bizi aldatırıanıs genç
ler ne yapmaz kuzum. Doldur
muşsun kilrkün içini peneı:le. 
Ben de sandım onları ıan lira. 

- Faik Efendi gülmeğe bat· 
ladı. Mişonaçi ağlayarak devam 
etti: 

Kuzum F ailc Efendi ayağını 
öpeyim. Kırk lira senin olsun .• 
ellisini ver de al şu knrknl.. 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

Birer Adet Kart Kazananlar 
Uzunköprli Mimar Hayrettin 

mektebi dördtincü sınıftan Emine 
Fikri, Üsküdar Kaptanpqa Aziz 
Ef. ıokak 92 Nuriye, Ayvalık 
Gazi mektebi üçüncü sınıftan 
350 Şükrü, Unkapanı Onuncu 
mektep dördilncü sınıftan 31 
Sabiha, Eyup Orta mektebinden 
361 Hayriye, Adana Erkek lisesi 
birinci sınıftan 355 İbrahim Ku
bilay, Kadıköy Erkek lisesinden 
129 Nedim Fethi, Beyoğlu Sen
benuva mektebinden Baruh Leon, 
Adana Lisesi birinci sımftan 338 
Abdurrahman, Polatlı ilk Merkez 
mektebi dördüncü sınıftan 73 
Remzi, lzmir Alsancak Mersinli 
mektebi ikinci sınıftan 39 M. 
Kemal; Ankara Kız lisesinden 
55 Atıfet, ıstanbul Pertevniyal 
lisesinden 16 Halil, Fatih 19 uncu 
llkmektep UçüncU sınıftan 442 
Muzaffer Oıman, Çengelköy Ta
limane meydanında 7 No. da 
Handan, İstanbul Gazi Osman
paşa mektebi birinci sınıftan 300 
Atuf, Kızıltoprak istasyon cad
desi 52 No. da Ayten Süreyya 
Unkapanı Salihpaşa caddesi 2 

1 
No. da Zühal Abdülkadir, Bea 
yoğlu 31 inci llkmektep üçüncU 
smıftan 198 Kemal, Ankara At
pazarı caddesi Sarısinan mahallesi 
muhtarı İbrahim Efendi kerimesi 
Rana, Ankara Hacıbayram Bilge 
sokak 11 Hayriye, Aydın Gazi
paşa mektebi dördilncü sınıftan 
322 Niyazi, Ankara Hisar Dev· 
diran mahallesi Mesçit sokak 9 
Necibe, Aydan Karapınarda hancı 
Mustafa Ali Ef. oğlu Halil, Ada· 
na Orta mektebi ikinci smıftaıı 
31 O Mustafa, Ankara Erkek lisesi 
birinci sımftan Serdarzade Ne
dim, Edirne San• ati er Mektebi 
talebesinden 85 M. Rahmi, Adana 
Lise birinci sınıftan 299 Mahir 
Çorlu Şccaettin Mektebi 4 Uocii 
ıınıftan 600 Fikret, U%unköpr~ 
Avukat Muammer Bey keriaıee5~ 
Mesat, Adana Orta mekt~p ikinci 
sınıfan 186 Hart, Ankara Cü:n'" 
huriyet me1'tebin<!en S'l N .f;,,, 
Ankara Kız liıe•ioc!eu 1 C:.J Cotıll 
Nurettin, Edirne Oımanlı Ba.-ka
sında Mestan lce1İmHl Mu1:ıffef' 
Ankara Erkek Jiae.i lkincl sın• 
tan 49 Kenan, Ankara Yen; tf •" 
yat mekt~bi dlSrdbncü !tıaıfl•' 
154 lımail Be1 Ye Hanımlar. 

.. 
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Yeni Peygamberi 

• 
Şarkın 

N Dİ D R? 
l-=-----------------------------------------V a p ur dan Çıkınca Halkın Taarruzuna 
llgradım, ~irkaç Yerimden Yaralandım 

-40-
. Ben karaya inmeden evvel 

Mıster Escomb, dan bir mektup 
•ldıın. Bu mektupta diğer yol
cularla birlikte dışarıya çıkmn
lbanıak!ığım, fakat ka.-nn1ığın 
ç6knıesini beklemekliğim tavs ye 
ediliyordu. Bunu kabul ettiğim 
takdirde bir polis memuru ge
lecek ve beni vapurdan alarak 
aalirnen evime götürecekti. Ge
len mektupta bu teklif uzun 
llladıya anlatıldıktan aonra aile
~e gelince onların istedikleri 
llatte ka~aya çıkabilecekleri 
'6yleniyordu. 

Bu mektup kanuni şekilde ve· 
rilmiş bir emir değil, bena ipliğ 
edilmek üzere vapurun kaptanına 
~•pılmış bir tavsıye mahiyetindey-

dı. Maksat ta kendi iddialarına göre 
beni tehlikeden sıyanet etmekti. 

Vapur kaptamnın beni ceb
ren alıkoymıya hakkı yoktu, b~
nunla beraber tavsiyeyi diolemı
)'e karar vererek ailemi eski 
dostum ( Pani Rüstem) in evine 
gönderdim karanlık bastıktan 
tonra kendimin de geleceğini 
bildirdim. 

Jfo 
Vapurda bulunan yolcular 

karaya çıktıktan ıoma Dede 
Abcf11llahıp hukuk miifaviri. 
benim de şahsi dostlanmdan 
Mister Laughtoo beni görmek 
için vapura geldi, niçin el'an 
karaya çıkmadığımı sordu: Mister 
Escobdan gelen mektubun ihti· 
va ettiği taysiyeleri anlattım. 

ihtiyar dostum şehre karan!•~ 
çöktükten sonra bir hırsız gıbı 
girmeyi muvafık görmedi: • . 

-Eğer korkmazsamz bırlı~t~ 
ineriz, hiçbir şey ~lmamış. gıbı 
"ol kola şehre girenz, dedı. 

Cevaben bu meselede kor ku
nun mevzu bahsolmadığı, Mister 
E:scomb tarafından yapılan tav
siyeyi dinleyip dinle~emenin~ sa: 
dece bir nezaket şeklınde telakkı 
~dilmesi lazım geldiği cevabmı 

8
Q akşam saat ISTlftBUL BELEDiYESi 

21,30 da 

Pttuın Söndü ~~ t~ ~~ l<oınedi 5 perde ılı 
Yazan: ı 

'1usabipzade 1111 
Celal 

~alk Gecesi 11111111 
~li Cuaıarteıi ve pazar glinleri 
Sat litla lıalk gecesi. 
(1( ı Rllnlinden itibaren; Şarlatan 

0 nk) Oyundan ıonra hususi 

I"'"'--- tramvay 
1 ..:-----~------: 

1-otolra/ Tahlili Kuponll 

?abıatinW öirenraek lstlyorsaoa:ı 
fototrafuuaa 5 adet kupon ile bir· 
llJct 

• ~Underlnlz. Foto}nfırıız ııraya 

tnbidlr we iade edilmez. 

laı.a, meslek 
'We7a •an'at ? 

verdim. Diğer taraftan bu me~e- ! kate ~lmak icap ettiği~i-e&yle~im. 
lede vapurun kaptanına terettup Mıster Laughton gulumsedı: 
edecek mes'uJiyeti de nazarı dik- (Mabadl yarın) 

1 Gazi Köprüsünü Burada 
· Yapma~ ıylümkündiir 

( Bat tarafı 1 inci ,.,fada ) 
Taportörii AH Riıa Bey bize şun
ları söylemiıtir : 

.. _ Köpril yapmak basit bir 
gemi yapmak demektir. Memle
ketimizde mükemmel &urette 
köprU yapmak mümkündür. Esa-
sen şimdiye kadar burada köp
rü yapıJmamıı değildir. Unkapa
m köprüsiinUn dubaları kamilen 
burada yapılmııtır. Galata köp
riisünii de burada yapmak kabil· 
eli. Fakat zamanın Bahriye Nazın 
olan Hasan Rami Paşa her 
nedense bu qi bir Alman fabri-
kasına verdirdi. 

Halbuki dediğim gibi dubala
n burada yapmak hem basit 
bir iş hem de daha klrlıdır. 

1 

Köpriiyti yapmak için arz, tul 
ve derinlik meselesiııde basit 
bir hesap kafidir. Esasen iş pn
oan ibarettir : 

1 - Mühendislik, 
2 - Demircilik, perçiocilik. 
Memleketimizdeki ınadeni et· 

ya febrikalan bu işi mükemmel 
ıurette batarabilirler. 

Karyola faprikatörleri bu işi 
yapamaz, demek gülünçtür. Çün
ki karyolacılık demek, demircilik 
ve perçincilik demektir. Esasen 
bunların işi, hesapları yapılmış 
bir köprünün dubalanm ve saç
larını perçinliycrek meydana ge-
tirmek ve yekdiğerine eklemek
tir . ., 

Yerli 
• 
için 

Mallar Haftası 

azır Olunuz 
Baş tarafı 1 inci sayfada 

2- Büyük Erkana Harbiye Re
isimiz Müşür Fevzi Paşanın orduya 
hitaben yazdığı tasarruf haftası 
tamimi tayyareJcrimizle her taraf
ta tevzi edilecektir. 

3 - Hafta içinde bütün ha1k, 
ordu ve hükümet seferbr hale ge
lecek, ıekiı tekilde hazırlanan 
duvar ilanları memleketin her ta
rafında duvarlara asılacaktır. 

4 - Haftanın cuma günü her 
şehir ve kasabada bir kabul resmi 
yapılacak, sivil ve askeri eridin, 
fabrika sahipleri ve memurlar halk 
evlerindeki bu merasime iştirak 
edeceklerdir. 

5 - Üçer metre uzunluğunda 
hazırlanan bez ilanlar her tarafa 
gerilecektir. 

6 - Milli lkttsat Cemiyeti ta
rafından hazırlattırılan tasarruf ve 
yerli malı istihlakini teşvik mahi
yetindeki filmler bütün memleket 
sinemalarında halka meccanen gös

terilecektir. 
7 - Cemiyet yine yerli malı 

ve tasarruf teşviki için hazırlattığı 
(500) kadar gramofon plagını ~liyük 

kahvelere dağıtacak. halka dınlet· 
tirilecektir. 

8 - Yine hafta içinde (18) bin 
talebenin iştirakile büyük tezahürat 
yapılacak, mekteplerde tasarr~f ve 
yerli mallan hakkında muallımler 
tarafından tafobeler arasmda mil
sabakalar tertip edilecek, kaxa-

anlara para mükiifab verilecektir. 
Bu müsabakalar ve ter.ahiirat bütün 

mleket mekteplerinde ayni gün 
:e ayni saatte yapılacaktır. Yine 
b hafta Hrfmda mekteplerde 
t:sarruf ve yerli mallar esası lize-
rine deı·sler verilecektir. 

9 _ Radyo da bu seferber-

}
• v • t' ak edecek ve bu vasıta 
ıge ış ır 

·ı halka gece konferansları ·~
riİecektir. Bunun için de şehri
mivle Bayazat, Sultanahmet ve 

Taksim meydanJanna oparlör 
konacakbr. 

10 - 18 Kanunuevvel cuma 
günü her tarafta ordunun, me
murlann, izcilerin ve mekteplilerin 
iştirakile büyük bir geçit resmi 
yapılacak ve ka.~yonlar. içinde 
yerli mallar geıdırılecektır. 

J J - Bu haftanın en mli
bim tazahürlerinden birisi de 
vitrin müsabakalandır. Bütün 
mağua camakanlarında yerli 
mallar teşhir edilecek, halktan 
en iyi vitrin hakkında rey top
lanacak ve birinciliği kazananlara 
ikramiyeler verilecektir. Ayni za· 
manda geçen sene kazananlara 
diploma ve ~adalyalan da bu 
hafta içinde dagıtılacakbr. 

12 - Tasarruf Cemiyeti bu 
hafla için bir de mecmua neşre
decektir. Mecmuada tasarruf ye 
yerli malt nıeselele!İne ait maka· 
leler, ilan!ar ve saıre vardır. 

Olimpiyat Çıkll 
32 nci sayısı çıkan Olimpiyat 

bütün memleket spor havadis!e
rini resim ve yazı ile tesbit et
miştir. Bilhassa '!1i.lli küme iç~i
maı, Olimpiyat lıkı, Kara Ah. 
Cim Londos karşılaşması hakkın
da eski peh1ivanlanmızın fikirleri, 
S<>n Avrupa hnberleri gibi birçok 
mühim havadisleri ihtiva etmek
tedir. Tavsiye ederiz. 

KADIKÔYÜNDE 
Kinder gart~n 
çocuK BAHÇESi 

Sabiha Zekeriya Hanımın 
Kadıköyünde tesis ettiği Asri 
Çocuk yuvası açılmak üzeredir. 
28 Teşrinisani Cu:nartesinden 
itibart:D 4 -1 yaşındaki çocuk· 
lann kabulüne başlanacaktır • 
Çocuğunuzu yazdırmak için bir 
an evvel miiracaat ediniz. 

Adres: Kadıköy Cafer Ata maballeal 
Niıblye aoka~ .. numara 8 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

5 Kanunuevyel 931 Cumartesi 
1.tanbul - (1700 metre, S kilont) 

18 ile 19 arasında rramofon ile opera 
parçaları, 19,S ile 20 uuında ala· 
turka aaz, 20 ile 21 araaında Ana• 

dolu Ajansı haberleri, gramofon 
nefr:f yatı, 21 ile 22 araaında alaturka 

aaz. (22) den (22,S) a kadar orke&tra • 

Heibbersı - ( 276 metre, 75 kilo· 
vat) 20,10 hafif halk tarkılara, 21,5 
dana havaları. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat) 
21,20 gramofon, 21,40 klavye ile 

Şopenin eaerleri. 

Mühlaker - ( S60 metre 75 kilo

vat) 20,lS ten ıece, 21.15 eski dana 
havalara, 22,40 Frankfurltan nakil. 

Bükret - (394 metre, 16 kilont) 
19,30 Romanya operaaından nakil, 
perde aralar1nda ıazete haberleri. 

Belgrat - ( 429 metre 205 kilo
vat) 20 •en rece, 22 günün baberlerl. 

r 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovaf) 
21 operadan naklen Adrienle Couv· 
reur operası. 

Viyana - (517 metre, 20 ltilo\'at) 
20,15 Titus operası, 22,S aktam 
konseri. 

Peşte - ( 550 metre, 23 Jci!oval ) 
20,lS Kora ceaıiyatJeri ittihadı tara· 
fından tertip edilen gala müsıuncreai, 
23,15 Çigan orkutırası. 

Var,ova - (1414 metre, 158 kilo
vat ) 19,30 gramofon netriyatı, 20 
mueahabe, 20,15 muaikl. 

Berlin - (163S metre 75 kilovat) 

19,30 ViyanadaD nakit, 20,20 Ko· 

lonyadan naklen ten rece, 21,30 dıına 
havaları. 

Paria - ( 1724 metre 100 kilvat ) 
20,45 ticaret ve .aahire borauı haber

leri, 21 Madammene Sann DeıpreJı 

tarafından edebi kıraat, 21,45 Porte 
Saint Martin tiyatrosundan nakil. 

Dikkat: Dercetmekte olduğumuz programların Avrupaya ait 
olan kısmı vasati Avrupa aaatine göre tanı.im ed,Jmi,tir. 
fstanbul 18atine tatbikı için AYrupada aaat ( 12} o}d ı}u 
ıaman latanbulda ( 1) • aelditi farzedilme idir. 

Emlakten Vergi Alınabilir 
Mi, Alınamaz Mi ? 

( Baş tarafı l inci Nyfeda » 
" Hükiimet emlak vergilerini 

geçen seneye nazaran bu sene 

bir miktar indirdi. Bundan çok 
memnunuz. Yalnız memlekette 
it az olduğa için ban ve apar
tımanların ekseriya bir kııım 
daireleri boş kalmaktadır. 

Mesela: söy!cdiklerine nazaran 
Abit ve Ömer Abit hanındal (65) 
oda boştur. 70 odalı Hüdaven
diklr hanının "'46,. odası boştur. 

Apartmanlar ve hanların ver
gi, su, elektrik, çöp, tenviriye 
namile verdikleri paralar epey 

bir yekun tutmaktadır. Binaena· 
leyh emlak vergisini artırmamak 

Anketimiz 
(Battarafı 1 inci Sayfada) 

Üstat hepsine birden ce•ap 
verdiler: 

-Bugün, hemen şimdi gezmiye 
çıkacağım.. Aynen neşredilmek 

şartile ben ve refikam bilhassa 
yazar göndeririz. 

Üstadm ve refikalannın kendi 
elleri ile yazmnk lutfunda bulun
dukları cevaplarını aynen aşağıya 
dercediyoruz: 

Hamit B. Diyor Ki ..• 
"Hükumetimiz genç erkek ve 

kızlarımızın fikri ve bedeni ter
biye lerinde terakki ve tekamül 
etmeleri için Jazımgelen vesait 

ve esbabı ihzar etmiştir. O ihza
ra göre hareket edenler muvaf-

fak olurlar, etmiyenler baylu 
kalırlar. Görülecek kusur işte 

buradadır. İki basit sualin cevabı 
da böyle basittir. Üçüncll suale 
yani ebeveynin kabahatleri nedir 
sualine gelince ilk terbiye vali
delere, ikinci terbiye pedere ait
tir. Mürebbiler vazifelerini mndrik 
iseler çocuklan adam olurlar. 
Vazif elcrini ihmal ebeveynin ye
gane kabahatidir. ( Genç kızlar 
için en iyi meslek hangisidir.) 

münasip olur. 

· Emlak vergisi ile alakadar 
bir zat ta ounları söylemiştir: 

ı Haziran 1931 de yapılan 
yeni bina kanunile hükumet em
ilk vergiaini, eski veryi miktarı
na nazaran (ki[O, ahşap hepsi 
ayni nispette vergi vermektedir-

ler) yüzde elli kadar indirmiştir. 
Meseli: Eski kanunda iradı gayri

safi üzerinden kagirlerden yüz
de l 7, ahşaplardan yüzde 13 
nispetinde vergi alınırdı. Şimdi 
ise emlakin safi iradından yüzde 

yirmi tenzil edildikten sonra yilı

de on iki vergi alınmaktadır. 

IMeraklı Bir 
Spor Davası 

Londra 2 - Londra mahke
melerinden birinde şu sırada ln
gilterenin spor aleminde fevka
lide merak uyandıran bir dava 
görülmektedir. Bu dava lngiltere
nin en maruf Cökeylerinden Şa~ 
man tarafından meşhur Jockey 
Clabin müralipleri Lord Elles
merc, Lord Harewood ve Lord 
Rosebergden başka Taymiı ga
%atesi ve (Yanş takvimi) unvanlı 
risaleyi çık.aran W eatherby ve 
mabtumu firması aleyhine açılmış 
hir zemmikadih davasıdır. 

Mahkeme Cökey Şapmana hu 
vererek Müddeialeyhleri l 6 bin 
lira tazminat itasına mahktun 
etmittir. 

Buna cevaben diyeceğim ki, o 
genç kızm aksamı ilmü hünerden 
hangisine meyli tabiisi var.sa onu 
öğrenmeyi meslek ittihaz etmeai 
lazımgelir. 

Bir kızın evlendikten sonra 
işine devam etmesi yahut etme
mesi i daresine mecbur olduğu 
hayata göre taayyün eder. Mes'ut 
izdivaç her hal ve karda hüınli 
imtizaçtır." 

Abdiilluık Himiı 
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· Toptan Fiatına Perakende Salış 

Galata 

• il • 

01 iZ 
u ambaları 81/ Liradan 

2 itibaren 

Çevrilebilir 
Muşambalar 

Müflon ile Gabar
din ardesüler 

Trençkotlar 131/2 ,, 
ing · iz biçimi 
K stümler ' 
Cihanşümul marka Pı1a ldelberg 

EMPERMEABİLİZE. 

Pardesüler 27 1

/ 2 Li~a 

DOKTOR 

Omer Abdurrahman 
lııtanbul emrazı zU:ır~viye dis;>a n !r! Sertabibi 

Ankara caddesi İkdam Yurdu karşısnda No. 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 

İşsiz kalabilirsiniz, 
Hasta olabilirsiniz; 

~ 

Başınıza bir felaket gelebilir. 

Ah benim. de bir 
Kumbaram olsaydı ! .. 

Demek fayda vermez ! 

( Türkiye İı Bankası J 

Dr. Celal Tevfik 
Frengi ve İdrar Yolu 
Hastalıkl ıra Mütehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddesi 
No 35. Saat. 2-6 1 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hastalarmı Türbe karşısında 
eski Hilaliahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergün öğ
leden sonra kabul etmektedir. 
Telefon İst. 22622 

ZAYİ - Konya Sultanisi 
dokuzuncu sınıfından aldığım tas
diknameyi kaybettim. Yenisi 
ahnacaktar. Hükmü yoktur. 

66 NECATI 

Patoog, Bakteriyolog 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERİRİYATI 

MUALL iMLERİN DEN 

Dahili, ve intani hastalar 

Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
villyet karşısı 15 No. 

Muayenehan5 'fel&~.u lstı ı 'Hl 232) 
lkaınetglhıı ., ,. 223' 

m!ftm.. 

Karaköy 

lar için 
Oeri taklidi mutanevvi renklerde 

Eeurile Glir 
12 1 / Liradan 

2 itibaren 

211
/2 " 

21'12 
'' 

Muşamba ar 
Müf lon ile Gabar 
din Pardesüler 

ipekli 
Muşambalar 

Çocuklar için 
.~·:."'». ,. .. ,., • . '!' - - • .... - • ' 

ingiliz Muşambaları 4112 '' Trençkolar 8 '12 ,, 
Yünlü Paltolar 8112 ,, 

Erkeklere mahsus pardesüler, paltolar, kos
tümler ve ftluşambalarla Hanımefendilere 

mahsus ipekli ınantolar ve muşambaların 
müntahap _çeşitleri. 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Ad el 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 n 15,000 
100 Miikafat ( 1,000 ) 100,000 
100 " ( 1,000 100,000 
100 it ( 1,000 ) 100,000 
HlO " 

( 1,000 ) 100,000 
5 ikramiye ( 10,000) 50,000 
5 " 

( 8,000 ) 40,000 
6 " ~ 5,000 ) 30,000 

15 " 
3,000 ) 45,000 

60 " 
( 2,000 ) 120,oOO 

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

a,a4o,oöö[ 


