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1 KANUNU MECLİSE VERiLİYOR 
yet i onerler Fi-

ki ini Açığa Vur ular 
'f ürkiyede Nastl V; Niçin Çalıştıklarını 

Bizzat Onların Ağzından Dinleyin 
"Türkiyede bir mecmua çı· 

karmaktan maksadımıs, okuyup 
Y~ımayı yeni öğrenen birçok 
l lirklcre muasır hayat bir bıris· 
tiyan görfişll vermektir.,, 

Bunu söyliyen, lstanbulda (Mu
hit) mecmuasının batında bulu· 
naolardan ve ( Bıble House) 
neıriyat müdllril Mr. Birıedir. 

Mr. Birge Ttlrkiyede birçok 
Türkçe kitaplar ye (Muhit) mecmu· 
•1tnı nctretmiftir. Bu mecmua• 
llın zahirde aahiplerl Tiirklerdir, 

FriJ.ıy 

(Mr. Birge) nia beyanatını bulduk. 
Sayfanın kopyesini aldırdık. V • 
Amerikan miayonerinİll de beya• 
natını terciime ettik. Okoyunuz 
ve misyonerlerin lstanbulda niçin 
Türkce mecmua ve kitaplar 
neşrettiklerini kendi aiJzlanndan 
dinleyiniz: 

"EskJ devirlerde Yunanlıların 
ve Romalıların tekrar tekrar 
ıeçtikleri,I ıon zamanlarda da 
TOrlderle Hristiyanların birle.
tikleri bir noktadan, dl\nyanın 

John I<ingsley Birge, a Coınmuter 
from Constantinople 

M'.aırge'nin Hga11aıı 11e bıı Hganalla ber•h•r çıkan resmi 
fakat hakikatta Baybil havıdır. en mühim bir ıeçit yeri~den 

Baybilhavzıda Mr. Birge temsil geliyorum. Fakat Kostantınopl 
~tntektedir . zannettiğiniz gibi yalmz bir eski 

Mecmuanın masrafını bu ıat tehir değildir. Bugün yeni bir 
"erir. Bütün yazıları o kontrol ismi bile vardır: lstanbul. · 
t.~~r ve mecmua bu misyoner Her sabah yazıhaneme gitmek 
:duessesenin fikirlerinin bir ayna~ üzere evimden çıkarım. Oturdu· 

1 ır a·· ğumuz ev boğazın en dar nokta-
}'atdık. bu hakikatı bir kaç defa sına nazırdır. Dik yok~!u inerim, 

Du . . . bir tarafımda Asya, dıger tara-
,, n elımıze Amerıkada Mis- d A olmak üzere beş 
ıonerle t f d 1 . .. fım a vrupa 
lı . r ara ın an genç er ıçın 'll'k b' esafede yükselen 
· ~Şredılen " Avision of Y outh altı mı 1 ır m . 
•sıni d . " . d v üzülen bır vapura 

11 e bır Amerikan mecmuası şehıre ogru 8 

~eçti. Bu mecmuanın bir sahifa· binerim. 
'"d• ( Muhit) mecmua11 müdllrl ( Devamı 11 inci sayfada ) 

c=a 

-
Klbal• lcögand• lcaça/cçılarla mi&lld•me ıopan malıa/ızlarımıda 

tatulan •lllL Solda, lc~lc •ıga malca/aza altında 

Yakalanan 
• 
idam mahkumu 
Abdullah 

Abdullah Panıaltı karakolun
dan çıkarılırken 

Abdullah isminde bir idam 
firarisinin yakalandığını dlln bil· 
dirdik. 

Uzun mUddet dağlarda qki· 
yalık yapan bu sabıkalı ıerlr, bi
lihare şehrimize gelmiye muvaf· 
fak olmuf ve fU tekilde yakalan· 
mıştır: 

Henüz 24 • 25 yaılarında bu· 
lunan TaşköprUli1 Abdullah, Meh· 
met isminde ki arkadaşile Çardak 
köyünde bir yolcu kafileaini so· 
yarak (500) lira, Baban köyünde 
Osman Ağayı tehdit ederek 
(1000) lira alm11lardır. 

( Oevanıı 11 inci aayfada • 

Alman Kadın 
• 

Taggarecı 

Şehrimizde 
Berlinden tayyare De AYUl

tralyaya gitmek &zere hareket 
ettiğini yazdığımız kadın tayyareci 
Matmazel Elli Baynhar dlln 6ğle
den sonra tayyaresile Y eıilköye 

inmiştir. 
Henllz otuz yaıında olan 

Matmezel Elli haya kumandanlı
ğı mensupları tarafından karşı• 
lanmıştır. iki gün kadar burada 
kalacak ve Bağdada hareket 
edecektir. 

....._ ........ u açakçı arile -
sademesiz Gün Yok 

Mardin, 5 (Hususi) - Bir hafatanberi şehrimizde hemen her gllQ 
kaçak etya yakalanmaktadır. Kaçakçılıkla mücadele için tehrin her 
tarafında fevkailde tedabir alınmışbr. Geceleri Tnrkmendereal, Piçall. 
Kabala, Rqmil gibi kaçakçılık mantakalannda jandarma ve rllaumat 
malaafua memurları puaı lnınnaktadırlar. 

Dlln Mardine iki aaat mesafede bulunan Zlnarm Mitkln •adialncle 
bir kaçakçı çetesile jandarmalarımız arasında iki saat devam eden 
kanlı bir müsademe olmuştur. MOıademede meşhur kaçakçı Miıkinll 
Aziz lbo öldilrillmüş, birçok kaçak eşya, kına ve şeker yakalanmıtbr. 

Gayrimübadiller 
lzmirde Satılan Binalar 

Geri Alındı 
lımir, (Husu;i) - Gayrimtı· 

badillere ihale edilen yirmi bin 
liradan fazla kıymeti olan beı 
parça bina, Ziraat Bankası Umum 
Müdürlüğünlin tensibi Ozerine geri 
alınmııbr. Binalar tekrar mUza• 
yedeye çıkarılacaktır. 

Meclis Reisi 
Adanaya Gidecek 

Adana, 7 (Husual) - Buraya 
Ankaradan bildirildiğine göre 
Millet Meclisi Reisi Kazım Pata 
bu ay içinde Adanaya gelecek• 
tir. KAzım Pa,anın burada bir 
ay kadar kalacağı siSylenmektedir. 

r.'.-.::ıı::========::::z:cır=:=====================================~~ 

Dün İki Romorkör Carpışb Biri Batlı 

(Y aıa11 ikin el ıayfamızdadır.l 



[~-H-a-l k_z_n_S_e_si 

Çok Garip Bir 
Kongre 

Kudüateki müftil kendi ba
ftna, öteden ber1den topla
dıfı adamlarla bir kongre 
7apmıya kalkıştı. Bunun lç yü
siinü Hariciy• Vekili çolc Jyi 
anlattı. Bu ailtunda halk ta 
mütaleaaını bildirmektedlrı 

l.m.n Murat B. B~ykos Yalık3y 71 

- Kudiiste toplanacak (İslim 
kongresi ) nin Hilifet meselesini 
konuşacağı ıayi oldu. Ben bu 
teşebbüse gülerim. Nüfusu bir 
milyonu geçmiyen esir bir toprak 
köşesinde kongre yapmak ecnebi 
siyasilerin oyunca}ı olmaktan 
başka ne ile tefsir edilebilir? 
Memleketimiz taşile, toprağile ve 
bütün varbğile Cnmhuriyeti be- ' 
nimsemiş ve hazmetmiştir. Yeni 
idare ıeklimiz bizim için biçilmiş 
bir kaftandır. Bu ham hayallere 
alet olan zavallJara acırım. 

• Rıza B. Nalbant ••d• Sirkeci EakJt.•hlr 
oteli. 

- Kudiiste tekrar köhne bir 
taht kurmak istiyorlarmış. lstan
bulda bile resmi daireleri yerleş· 
tirecek yer bulunmazken, hükii· 
met ( S ) asırlık payıtahtta adeta 
göçebe bayab yaşarken, Avrupa 
bankerlerinden tahammtıl ediluıez 
faizlerle borç alarak yalmz ken· 
dilerini ve zevklerini düşündüler. 
kocaman kocaman saraylar kur
dular ve bizi gırtlağımıza kadar 
borç içinde bırakıp kaçtılar. 
Kudüs kongresi şarkta uynanmak 
istenen bir komedyadan başka 

bir şey değildir. 

• Etem Bey "Galata pertamhe pazan Ul,, 

Yirminci asnn şiarı din ile 
dnnyayı ayumış olmaktır. Sakıt 
hanedan bu memleketin bir Miraç 
günll çıkmışlardı. Dün de Miraç 
gecesiydi. Kuddüs kongresini 
baı.ırlıyaolar da bu tarihi naun 
itibare alarak kongrelerini dün 
açtılar. 

Bir müstemlekede açılan bu 
kongreden . hiçbir memleket 
zerre kadar bir menfaat bekleye
mez. Fakat herçibadahat bizim 
bu kongreyi ehemmiyetle takip 
etmemiz laz1mdır. 

Bazı Şirketler Mah
kemeye Veriliyor 

Ticaret Müdüriyeti Şi-rkeiler 
Komiserliği, mukavelelerini tescil 
ettirmiyen şirketler hakkında 
kanuni takibat icrasına karar 
vermiştir. Bunlardan bazıları tesis 
tarihleri üzerinden seneler geçtiği 
halde mukavelelerini bir türlü 
tescil ettirmemişlerdir. Aralarmda 
bir de sinema firketi bulunan bu 
müesseseler mahkemeye verile
cektir. 

.SON POSTA 

Limanda Bir Müsademe 
• 

Dün iki Romorkör Şiddetle Çapışb 
Ve Birisi Derhal Battı ... 

Dün limanımızda Ticareti Bah· 

riye Müdüriyeti önünde iki ro
morkör arasında bir mtlsademe 

olmuş Ye neticede ( İşgüzar ) 

romorkörü batmışhr. 

Bir muharrimmn yapbğı tet
kikata göre bldiso fU ıekilde 
geçmiştir: 

Seyriıefain İdaresine ait Meh

met Kenan kaptanın idaresindeki 
• 

(San'a) romorkörü düıı saat on 
dörtte Tophane önünden kalkmış 

ve köprüye doğru ilerlemeğe 

başlaruışbr. Bu esnada hava ber

rak ve deniz sakindi. ( San'a) 

BiR MUHAKEME 
Bazı maliye 
memurları 

Ağır Cezada 
Vazifelerini ıuiistimal ederek 

Kızıltoprakta oturan Mehmet 
Tevfik beyin bin yüz liralık bor
cuna muknbil dört bin liralık 

eşyasını usulsüz bir şekilde 
hac.zetmekle maznun Kadıköy 
maliye tahsil şubesi memuru 
Fevzi, malwüdürü Salahattin 
veznedar Ki.zım, tebliğ memuru 
Osman beylere ait dava dün 
ağır ceı da intaç edilmiştir. Allı 

aydanberi mevkuf olan Fevzi 
bey muhakeme neticesinde bir 
ay on beş gün hapse mahkum 
edildiğinden dün tahliye olun
muştur. Mahkeme beş dakika
lık yere otuz beş lira haciz 
masrarı almak ve kanunsuz haciz 
yapmak cürmünün hakiki suçlu
ların ın malmüdürü Salahattin, 
memur Osman ve İhsan beyler 
oldukları neticesine varmış ve 
bu noktadan muhakemenin de
vamına karar verilmiştir. 

e· r Beraat Kararı 
Üçüncü Kolordu Muhasebe

cisi Kazım ve Cemal Beyler 
aleyhine açılan ihtilas ~avası 
dün bitmiş ve maznunların bera· 
atlerine karar verilmiştir. 

romorkörü Ticareti Bahriye Mü
cliriyetiniıı önüne geldiği zaman 
aksi istikametten gelen Şirketi 
Hayriyeye ait ve Ali kaptanın 
idaresindeki ( İşgüzar) romorkörii 
ile karşılaşmıştır. Fakat ka~ar 
lazım gelen ihtimamı göstereme· 
diklerinden iki romorkör arasında 

şiddesli bir müsademe olmuş , 
(San'a), (İşgüzar) m üzerine bin-
dirmiş ve iskele omuzluğunda bil
yük bir rahne açmıştır. Bu rah
naden hücum eden sular gemiyi 
beş on dakika içinde batırmağa 

kafi gelmiştir. Bu esnada vak'a 
mahalline (Gazal) ve (Kartal) ro· 
morkör!eri gelerek ( San'a ) ro· 

İthalat İşleri 
....__ __ _ 

Hazırlanan Bir Projenin 
Tatbikahna Girişiliyor 

Gümrük başmüfetti~lerinden 
Sıddık beyin müstacel bir tel
grafla Ankaraya çağırıldığmı 
dün yazdık. Dün de yine güm· 
riik başmüfettişlerinden Raif, 
Vefik ve Tahsin beyleri Maliye 
Vekaleti müstacelen Ankaraya 
ça~ırmıştır. 

Bu davet maliye teftiş heyeti 
rei~ Adil beyin, ithalat listesinin 
tatbikatı hakkında Maliye Veka
letine verdiği yeni bir proje ile 
alakadanbr. Gümrük başmüdü-
riyetindeki tasnif heyeti dün 
yine üç yüze yakın beyannam~yi 
sahiplerine vermiştir. Mama.afi A
dil bey dün Ankaradan şehrimize 
gelmiş ve gümrük muamelesinde 
yeni şekline ait talimatnameyi 
getirmiştir. Tatbikata derhal baş
lanacaktır. 

Ruslar Piyasadan 
Tiftik Alıyor 

- -
Şehrimiz piyasasının hararet

leneceği ümit ediliyordu. Çünkü 
Rusyanın bu g iinierde mühim 
miktarda tiftik satın alması la
zımgeliyordu. Fakat Ruslar (65-
75) kuruş üzerinden ancak (100~ 
bin kilo tiftik almışlardır. Yem 
aktedileceği söylenen Rus • Türk 
ticaret mukavelesinden sonra 
Ruslann (450) ton ela.ha satın 
alacakları bildirilmektedir. 

morkörü batmak Uzere bulunan 
( İşgüzar ) a yanaşarak batan ro
morkön kaptan ve tayfalarını 
kurtarmışlar, bu suretle nüfusça 
zayiat almamıştır. 

(San'a) romorkörU mürettebatı 
kabahati batan motör kaptanına 
atmaktadırlar. 

Diğer taraftan Şirketihayriye 
de kabahati doğrudan doğruya 
( San'a) kaptanına hamletmekte
dir. Her iki idare de tahkikat 
yapmakta ve kaptanlarını istic
vap etmektedir. 

Şirket, Seyrisefain aleyhine 
bir zarar davası açmağa karar 
vermiştir. 

SiGORTA 
Yeni Tarif enin 
Tatbikatına 
Başlandı 

Yeni sigorta tarifesinin, fİ1"" 
ketlerle alakadarlara tebliğine 
başlanmıştır. Yine tarife btanbul 
ve taşradaki hususi tehlikelere 
karşı tatbik edilen ikinci primleri 
de ihtiva etmektedir. Tarifenin 
ikinci primleri, bilhassa zirai 
emtea ve ziraat makineleri kıs

mında yüzde yirmi derecesinde 
tenzilatlı olarak teshil edilmiştir. 
Tütüolerimizin pahalılaşmaması 
için tarla ve arclıyelerde bulunan 
tütiinlerdeki bu nevi primler ta
mam en kaldırılmışbr. 

Yeni tarifenin talimat lmmin
da ise acentelere verilen komis
yon tesbjt edilerek her acentenin 
kar ve zarar hesabına göre yüz-
de yedi buçuktan yüzde yirmiye 
kadar komisyon alacağı tayin 
edilmiştir. 

Amerikahların Damızlık Hediyesi 
Robert Kollej muallimlerin

den birinin tavassutu ile Ame-
rikalılar, memleketimize (1) da
mu.lık Boğa ile (20) damızlık 
tavuk hediye etmişlerdir. Koll~ 
jin muallimi buğayı İktısat Veki
Jetine, tavukların (16) sım lzmir 
Tavukçuluk Cemiyetine gönder
mişti:·. (4) tavukta Robert Ko
lleje alınmışbr. 

Kanunuevvel 8 

Günün Tarihi 

Kudüs Kongresin., 
de Gürültüler 

KudQs, 7 (A.A.)- Müftü tarafııı• 
dan Kudüste içtimaa davet oluıı•D 
l.lim kongresinin küşat celsesind• 
büyük gürültüler olmuş bir murab" 
hH •opa ile dövülmüştür. lçti111;1• 

lğti14şb bir manzara arzetmi.şi:if• 
Müftü, ıöylediği nutukta kongrenıll 
ağlama duvarı. Hicaz demiryoluııul 
murakabeıi, Filistindeki makarııatJ 
mukaddse ve Kudüste bir Müslüı.ıı•11 
darülfünunu açılması bakkmda ibıar1 
komiayon tarafından ittihaz olun.O ti 
kararları müzakere edeceğini söyle• 
mit •e Hicaz demiryoLarı murak•" 
besinin Müslümanların elinde olıaal1 

llumi'elece~ini ilave et nittir. 
Müftü, nutkunda siyasi bir malı• 

sat zikrinden çekinmiştir. ( 

Bir Motör Tayfası Boğuldu k 
Hamit isminde bir tayfanın fda• 8 

resindeki bir motör dün Ahırk•P1 

önünden geçerken şiddetli bir dal• b 
Jr•ya tutulmuş ve ön tarafta dura1' \' 
lnebolulu lamail ismindeki tayfaY1 

denize yuvarlanmıştır. Zavallı tayf•Y' 
kurtarmak mümkün olamamış ve bO" ht 
j'ulmuıtur. a 

Bir Facia Mı? 
Dün Kızıltoprak sahilinde bOf }' 

bir sandal bulunmuştur. Sadabll d 
ilzerinde numara ve menaup oldat" 
iskelenin ismi yoktur. 

Ktbrıshlar Ve Sehit KubilAy )ı 
Kıbrıs'taki Türkler şehit ~ubilif !. 

abidesi için fİmdiye kadar ( 29) " 
l.nıiliZ' lirası iane toplamışlnrdn. 

Ekmek Fiati Arttı d 
Belediye narh komsiyonu ekoıe" ' 

ğe on para fazlasilti yedi kuruş o• tı 
para narh koymuş ve hrancala,. li 
( 11,S ) kuruşta ipka etmiştir. it 

tn 
•i 

EminönOnde Bir Yangın 
Eminönünde Köprülü band 

alhndaki Aristicli efendinin diilr 
kiıwıdan dün yangın çıkmıt fi 
bir miktar kösele yanmışbr. 

Eski Bir Dava 
Kapanan ( Yarın ) gazetdl 

Meıtul Müdürü Bürbanetlin >J 
Bey aleyhine evvelce açılan bit Pr 
davanın rüyeti dün bitmiştir. Ka" 
rar başka bir gün verilecektir. 

Çiçekçilerle Belediye Arasmda lt 
Beyoğlundaki çiçek sata' 

dükkan sahipleri Belediyeye m~ U 
racaat ederek cuma günlerı 
dükklnlannın açık bulunmasın• lt 
müsaade edilmesini istemişlerdir: ( 
Bunlar cuma tatili kanunundald 
( çabuk bozulacak madde sata11" ~ 
lar ) kaydından istifade etmeleıl 
lizımgeldiğini ileri sünnektedirl~j r 
Fakat Belediye bu talebi kabuı 
etmediği için çiçekçiler Dahilif' 
V e.kiletine müracaat etmişlerdit• 

M. Muşanof 
Misafirlerimiz Dün Akşaıt1 

Sofyaya Gittiler l 
Bulgar Başvekili M. Muşano, 

Cenapları ve maiyetı~rindekf diğ•, • 
Bulpr ricali dün şehirde bazı ff I 
ziııtiler yapmışlar, bu arada müzele;o 
de ı.lyaret etmişlerdir. Akşam üs 
de be, baçukta kalkan trenle sof' 
yaya hareket etmişlerdir. Misafirli' 
rimlz Sirkeci İstasiyonunda met'' 
ılınle teşyi edilmi~lerdir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Turşucu 

ı : Ha.san Bey - Pazar ola turşucu 
} a · .. Bu memur Efendiler burada ne 

. ? , ·ı ._r,nr . f 
2: Tuqucu - Hasan Bey... Şöyle 

bir köşeye gel de ben ıana aradıkla
nnı söylerim. 

3 : Turşucu Belediye turşulan 
muayeneye karar vermiş. Onun için 

. geldiler 

3 : Hasan Bey - ( Memurlar:} 
Ayol... Biraz da şu tramvaylarla ~ ,. 
bilslerin içindekileri muayene et"' 
Kalabahktan onlar da turşu oldular 
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t,ulgaristan 
e Türkiye 
a --
lıulgar Çiftçi Fırkası 

SON P SOTA 

(Son Postanın Resimli Makalesi * Utanmanın Sırrı 
~- .. oz 

Bizde 
Tiyatro 
Var Mı? 

Sayfa 3 

p .s. 
"Bizde tiyatro var mı?,,, "Bizde 

edebiyat var mı ? ,, , " Bizde re
sim ve mimari var mı ? ,, gibi 
sualleri ben çok abes buluyorum. 
Çünkü bu suallerin hulasası şudur: 
Biz var mıyız ? 

nıurni Katibi Mühim 
Beyanatta Bulundu 

tib· Bulgar Çiftçi Fırkası Umumi kA
tekı~ M. Verguile ~imoff dün B~ş
tan M.Muşanofla bırlikte Bulgarıs
buı a avdet ederken şu beyanatta 

ı - Bir kör, hazan dünyanın en 
büyük muaikiıinularından biri ola 
biliyor. Ediıoa faraza aatJrdı. 

2 - Diğer bazı kimseler görür
sünüz ki, vücutlerinin bir tarah sa
kattır. Harpte ayaklarını veya 
koJunu kaybetmiştir, Fakat hayatta 
muvaffak olanların ön ımıfıuda 
bulunur. 

3 - Siz, bu misalleri görünce 
kendinizi bir muayene ediniz. Bütün 
bedeni uzuvlannn; yerli yerinde 
iken onlar kadar muvaffak olamı
yorsanız, kusurun kendinizde oldu
ğunu anlayınız ve utanınız. 

Biz varız, bence manevi var-
lığı~ızdan şüphe etmekle coğrafi 
varlıgımızdan füphe etmek ara-

sında fark yoktur: " Bizde 
edebiyat var mı?,, diye sormakla 
"b. d , ız e nehir, dağ, deniz, kara Unnıuştur: 

( t - 11
M. Muşanof, nutkunda 

k ~Prak kardeşleri ) kelimesini 
9 ulandı; niçin? Çnnkü Türlerle 

bu garlar, aralarında asırlardan
erj k \' opup gelen birçok rabıta 
e saygı bislerile mütebassistirler. 

bi Ç'rtı~ ~u iki millet arasında 
•c~ ır ıhtılaf ta kalmamıştır. Bu. 
bt eple münasebatımızda sulhiln 
" U~afazasını ve dostluğun takvi
ı Caı • h · 
d nı edf!f ittihaz eden bir yem c . 

Vir. açılmıştır. 
)' Yırminci asırda gelecek nesle 
t~l gösteren beş büyUk adam 
ll~sterilebilir :Mustafa Kemal, Le-
ın, ,!dusolini, lstanbuliski, Vilson .. 

d '''llitafa Kemal büyük bir 
Cvlel adaımdir. İsmet Pı. bUyük 

:V•afa maliktir ve Türk alice
li~plığının ve insanlığının timsa
l ır. Kendisi büyük bir devlet 
tn~a!Jlının kalbini, politik siste-
. •nı taşımakta ve bunun için 

11>'aıetinde muvaffak olmaktadır.,, 

Doktor ve Avukatlar 
Ankara, 8 (Hususi) - Buhran 

•ergisi kanununun avukat ve 
doktor gibi serbest meslek erba
bına da teşmili için hllkömet bir 
l>roje hazırlamıştır. 

Yeni ithalat Listef eri 
Ankara, ( Hususi ) - Yeni 

lthalit listeleri üç aylık olmak 
Utere ikmal edilmiştir. 
l Her ay için tesbit edilecek 

, thalat miktarı kıymet itibarile 
( ~ ) milyon Türk lirasını geç-
bııyecektir. Tabii ve kimyevi 
:cıalar memlekete serbest~e gi
ecektir. 

Bir Tekaütlük Talebi 
lct Ankara, 8 (Husust) - VekA
ıaı·· emrine alınan sabık Adliye 
llliu~leşarı Ferit Bey tekaütlüğfi· 

•stenıiştir. 

z Sahta 25 tikler 
~ht ara isminde biri Galatada 

eti ~en ' 25 kuruşluk sürmek ister-

T • 

• 
Hükômet Ve işçiler 

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

İş Kanunu Liyihası İki Hafta Sonra 
Mecliste Müzakere Edilecek 

Ankara, 8 (Huıust) - Eski 
Adliye Vekili Mahmut Esat Bey, 
iş Kanununun ne zaman müzakere 
edileceği hakkında lktısat Veki
line bir sual sormuıtu. 

Vekil Mustafa Şeref Bey, bu 
sual münasebetile meclisin dün
kü celseıinde gerek işçilerin 
vaziyeti, gerekse kanun llyiha-
sının esasları hakkında uzun 
izahat verdi. Vekil Bey izaha
tina şöyl~ başladı: 

'
4 

- it Kanunu layiha• ta
mamen hazırlanmış ye bitmiştir. 
Vekiller Heyetinde son tetkikle
rini görmektedir. Esaslarına ge· 
lince: 

Hepimiz biliyoruz ki mevcut u
mumi ahk!m haricinde fş Kanunu 
derin ve esaslı bir inkılabı ifade 
etmek demektir. iş Kanunu ile 
milli tesanüdün icap ve ihtiyaç
larından doğan fertlerin iktısadi 
menfaatleri itibarile müsavata 
doğru ilerlemek hareketlerini, ka-
nuni müeyyidelerle himaye albna 
almak mevzubahistir. İş Kanunu, 
içtimai sulh ve mUsalemetin yasa
sını kuran bir kanundur. Bu 
kanunla kadın ve çocuklar gibi 
zayıflar himaye edilir, ücretler 
teminat altına alınır, çalışırken 
kazaya uğramış olan amelenin 

Dahiliye Vekili 
Ankara da 

alil olarak sokaklarda kalmasına 
mini olacak kanuni müeyyideler, 
tedbirler alınır. Onlar için haya
bnın sonuna kadar irat almak 
imkanları temin olunur, iş itiba
rile emniyet tesis edilir. Amele
nin işsiz kalmasına mani olacak 
ahkam konur. 

Bu suretle İş kanunu, emek
çiler dediğimiz bir zümrenin ha
yatı üzerinde refaha doğru mü
essir olan ahkamı kanuniyeyi 
mileyyideler dahilinde vazeder. 
Diğer taraftan yine hepimizin 
bildiğimiz veçhile ferdi men
faatler iradenin muhtariyeti de
diğimiz bir prensipin hükmüne 
tabidir. 

Ferdi menfaatler itibarile in-
sanlar karşı karşıya geldiklerinde 
ihtiyaçlarmdan, vaziyetlerinden 
ilham alarak şartlarını koyarlar. 
Ve bu şartları kartılıklı pazarlığa 
tabi tutarak bir noktasında itti
fak ederler. 

Hususi hayatta, bugünkü 
iktısadi cemiyette hakim olan 
prensip, bir iradenin muhtariyeti 
prensipidir. iradenin muhtariyeti 
prensipi, hususi bayyatta devle
tin müdahaleden içtinap etmesini 
ve serbest rekabetin pllrüzsüz 

M.Muşanofun 
Seyahati 

surette tatbik olunmasını istilzam 
eder.,, 

Mustafa Şeref Bey, bu pren
sipin tatbik sahası bulduğu de
virlerden ve bunun neticesi olarak 
sanayide görülen inkişaftan bah
sederek demiştir ki: 

"Sanayi, büyük istihsalde; ti
caret, büyük mağazalar ve büyük 
bankalarda çok mahdut kimseler 
elinde serveti tekasüf ettirdi. 
İradenin muhtariyeti ve bunun 
netice.si oJarak kredi, mef aatler 
itibarile milnasebetJerde devJetin 
müdahale etmemesi, içtimai ha
yatta milli tesannt yerine cidali 
esas olarak ikame etti.,, 

Vekil Bey müteakıben dünya 
işçi cidalinin safhalarını da an
tarak llyihanın bugünkü vazi
yeti etrafında malumat verdi. 
Bu malumata göre, İş layihası
nın Fransıscaya tercüme edil
miş bir sureti Cenevredeki bey
nelmil İş büroıunda tetkik edil
mektedir. 

Büro, mütaleasmı yakında hü
kumete biidirccek ve layihanın 
15 gün sonra Mecliste müzake
resi mümkün olacaktır. Fakat 
Meclis kış tatili yaptığı takdirde 
layiha Meclise martta verile
cektir. 

İki Mahkum 
Hapisten Kaçtı 

~ Yakalanm•ştır. 

:, 8Çucuk Bakım Evi için 
tdirnelediye Daimi Encümeni 
llt b ekapıdaki çocuk bakım evi
~tar atı tıbbi aletler almmasına 

Hükumet, Kaçakç1lığı 
Tenkil Etmek Kararındadır 

Ve Yunanistan 
Atina, 7 (Huıuıi) - Buradaki 

siyasi mehafif, Bulgar Başve-

Ankara Hapishanesinin 
Demirlerini Kesmişler 

Ankara, 7 - Ankara hapis
hanesinde idam mahkümu Sadık 
ile, hırsızlıktan iki seneye mah· 
kfım Hasan hapishane gusülhane
ainin pencere demirlerini keserek 
f ple aşağıya inmiş ve kaçmışlardır. 

Vermiştir. 

Feci Bir Kaza 
~a~allı Bir Sandalcı 
~ılnıek Suretile Öldü 

1darc ~Plan Gıyasettin Efendinin 
a.. sınd k• d 

Ankara, 8 (Husuıi) - Tetkik 
seyahati esnasında Adanaye gel
miş olan Şükrü Kaya B. buraya 
davet edilmiştir. Bugün şehrimize 
gelmiş olacaktır. D~hiliye Veki
linin buraya daveti kaçakçılık 
miicadelesile alakadardır. Hükü
met kaçakçıları ve kaçakçılığı 
tamamen tenkil etmek kararın
dadır. 

kilinin Ankara ıeyahatini dik-
katle takip etmekle beraber bu se
yahatin Yunanistan• _taallük ed

0

ecek 
ciheti, Bulgaristan ıJe Yunanıstan 
arasında mevcut olan ve daha ziyade 
mali bir mahiyeti haiz bulunan bazı 
muallak meseleleri. halli için Tür
kiyenin C~ne\•rede Türk Hariciye 
Vekilinln bu bahiıtekl faaliyetinin 

ı bir mabadi olarak, müeasir bir tavaı-

Firarilerin yakalanması jçin 
icapeden tetbirler alınmıştır. 
ıutu olnbilecr.ği fikrindedir. sa: 
gerek Yunanlılar ve gerel< Bulgarlar 
yekdiğerilc anlaşmak taraftarıdırlar 

Tilt'ap • e ı romorkör Galata a 
~"ele •skelesinden aldığı yük ile r 
~iaıı et ederken sandalcı Emin 
~tıd~ll sandalına çarpmış ve 

Pt1n Parçalanmıştır. 
~:tlıik~a~eme esnasında kaburga 
aı~a b rı kırılan sandalcı Emin 
~ ttıo1~taneye kaldırılırken yolda 

' İSTER İNAN, İSTER 
G ün çorap almak (bere bir matazaya 1 Her fıraatla flatlerl yükselten, fakat haklı tem-

1Y\•tt~: Romorkörün kaptanı 
ın Ef. yakalanmıştır. 

. .eç~: a~ kadın da yerli yüa fanila alıyordu. blhler karşıaında bile fiatin dütmesine razı olmayan 
gırmkıştı • hı~b. bir fiat ıöyledi Hanım çok ıördü tOccarm, ibtikardan vazgeçirtilmeai için atanacak 
Dük an sa ı ı • db" ı ı . . k k 1 tedi DOkkan Hhibi mağrur ve te ır er merakla beklememek mümkün olmuyor 
ve fıab ırma • • .. . . • 

1 1 b. ıle. Bugun hıç sebep yokken, bırçok feylerin daha 
8 ayı ır ıe • k k f" · • 

fiatler dütOyor, merak etme alının 1 yü ıe ıatle aahldığına ınanmamak ta yıne müm-
- Hanım, lıün olmuyor. 

dedi. /STER iNAN, I 'TER iNANMA 

var mı ? ,, diye sormak birdir. 
"M · B aurıce arres ,, in tapındığı 

Mevlanayı yetiştiren bir şark ede
b.i !ah, birçok Alman müsteşrikle
rmın tapındığı Fuzuliyi yetiştiren 
bir Türk edebiyatı, Yunus Emreyi 
yetiştiren bir halk edebiyatı , 
11 

Andree Gide ,, in tapındığı 
Yeşil camii, Yeşil türbeyi yapan ve 

bilhassa Mimar Sinanı yetiştiren bir 
Türk mimarisi "Moliere,, temsille-

rind~ Fransız sahnesini aratmıyan 
Aktör Behzat ve arkadaşlarile be
raber bir Türk tiyatrosu vardır 
şüphesiz ve mutlak surette, vardır: 

Bunun için , bizde tiyatro ol· 
madığıuı zanneden Hüseyin Cahit 
Beyin saptığı inkar yolundan 
uzağım. 

Fakat, gtlnün tiyatrosundan 
bahsetmek istiyorum. "Münevver,, 
dediğimiz kimselerin çoğu Darül
bedayie gitmiyorlar. Onları bil
mem; fakat ben de gamiyorum. 
Komedi çerçevesinin dışında ka
lan eserlerde pek az muvaffak 
oluyorlar. Birkaç eserde onları 
son derece temiz bir niyetle sey
rettim; fakat dayanamadım, salo
nu bırakıp çıkmaya mecbur oldum. 
Tenkide tahammül eder tarafı yok. 
Parmaklarını baştan aşağı falso 
basarak çalan bir sazendeyi din
liyebilir misiniz? Tiyatronun alfa
besini teşkil eden " Diction ,, ve 
saire gibi, isimlerini burada sıra
lamayı gülünç bir malUnıatfuruş
luk addettiğim iptidai şartlara bile 

riayet etmiyorlar. Fakat bu, umu
miyetle komedi nev'inden olmıyan 
eserler için böyle. "Shakespeare 

" nin " On ikinci gece ,, si gibi ilk 
plandaki eserlerden, Musahipzade 
CelAlin sahnede ihya ettiği orta 
oyunu piyeslerine varıncıya kadar 
hepsinde iyidirler. 

Sahnede, Nasrettin Hocanın zeki 
torunları ve orta oyuncu Hamdi 
Efendinin san'atkar talebeleri ol
maktan yukarı çıkamıyan aktör
lerimizden daha fazla şeyler bek-
lemiye hakkımız vardır. Bizi ko
medilerde yalnız nüktelere ve 
facialarda da aktörlere gülmek
ten menedecek bir tiyatro özlü
yoruz. Birçok san'atkarlarımızın 
kabiliyetlerinden zerre kadar şiip
hem yok; fakat piyesleri seçme 
ve çalışma sistemlerinin kat'iyyen 
değişmesi lizımgeldiğine de 0 

derece iman ediyorum. 

iş Bankası Bono Almıyor 
Piyasada iş Bankasının gayri

mubadil bonosu mübayaa ettiği 
hakkında bir şayıa çıkmıştır. 
Bankanın İstanbul ıubesi müdürü 
Muammer Bey bu şayıayı kat'i 
surette tekzip etmiştir. 

Davet 
Gençlik mecmuasını çıkaran 

Darnlfünunlu gençlerin İdareha· 
nemize uğrıyarak Tabir Beyi 
görmeleri rica olunur. 
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l Musiki Bahsi 

Samiye Hanıma 
• 

ikinci Cevap 
Muharriri: Mesai Cemil 

Bir bestenin tahrif edildiğini 
iddia eden Hanımefendi cevabım .. 
dan sonra hüviyetini meydana 
çıkardı. 

Meğer zaten bu bahse karış

mayı istemiyormuş. FikirlerinJ (VA 
Nu ) Beye bildirerek kendi fikri 
Jmiş gibi yazmasını iatemiş. (VA· 
Nu) Bey ise çok yerinde bir lh· 
tiyat]a bu ağır yükU Ostüoe al· 
mamış, Hanımefendinin fikirlerini 
benimsemeden mektubu olduğu 
gibi gazeteye koymuı. Her ne ise 
olan oldu. Şimdi ( S. C ) Hanımı 
tanıdık: 

Samiye Burhan Cahil Hanıme· 
fendi. 

Kendilerinin babamın talebesi 
olduğu hakkındaki ıözlere, ne bir 
ıey ilave, ne de onlardan bir 
şey tayyedecek değilim. Eski 
Darülelhanm harem, selamhk 
dairelerine ayrılmış olduğu de
'rirlerdeki musiki ıohbetlerinde 
bulunduklarını da tasdik ederim. 
Şimdi Samiye Hanımefendinin 
arzularile bir noktada pek be· 
raberiz: Bu münakaşanın ke1il· 
mesi. Bunun fuzull olduğuna ar
bk ben de kani oldum. Müna
kaşada nezahet meselesine gelince, 
kendileri kadın olmalan dolayısile 
yazılarımdaki hakikati sert bulu· 
yorlarsa kabahat bende mi ? 
Tramvayda kadınlara yer ver
mek belki iyi bir Adettir. Fakat 
ceza kanunları kadınla erkeği 
ayırmadığı gibi, gazete münaka· 
ıalarına karışan kadmlara da 
istisnai nezaket ve ihtimam gös
termek muaıeret adabmdan de· 
iildir. 

Tekrar ediyorum: Merhum 
Rahmi Beyin ( süzüp ıüzUp ) far
kısmda, bestekAran tayin ettiği 
manaya · uymıyan bir değişiklik 
yoktur. Bu farkı saten, ince bir 
şarkı bestekArı olan Rahmi Be
yin ancak o devir için mazur 
görlilmek suretile tenkitten kur
tulan (Strauss) veya (W aldteuf el) in 
valslerini hatırlatan bir alafran
gayı taklit tecrübesi olmak ltiba· 
rile halis TUrk musikisinin kllsik 
karakterini taşımaz. Mevzubabis 
( puvan dorg ) bu ıebeplerden 
dolaya şarkıyı bozmuı değil, bili· 
kis onu ikmal etmiıtir. 

Bu hakikatin aksini iddia et
mekte, Samiye Burhan Cabit H. 
nckadar ısrar edene etsin, bu 
fikirlerini maalesef, kendi lhti· 
yarile evinin duvarları araıında 
sakladığı kemençesinin yanına 

iade etmiye mecburuz. Darılma
malarmı hürmetle rica ederim. 

Himayei Etfale 
Bir Teberru 

Ankara, 7 (Huıuıt) - Ge
çenlerde vefat eden, Ankarada 
Erzurum mahallesinde Sarıkadı 

ııokağında 43 numarada Türkmen 
Yusuf Ağa Himayei Etfal Cemi
yetine (400) lira teberru etmiş 
ve keyfiyet Noter delAJetile ve
resesi tarafından Himayei Etfal 
Cemiyetine bildirilmiştir. 

Faziletli Türkün yetimler hak
kında hayatının son dakikasında 
hissettiği bu değerli alakayı tak
dir eder ve merhuma mağfiret
ler ten cnni ederiz. 

SON POSTA 
=----=-=---- ---..:..-
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ANKARA MEKTUBU Tarihi Fıkra 
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Memlekette Köprü Siyaseti "Mecmuai Fürııı· 

D •• . d U l k ı· •b ·ı S k• · ·ı· "' • n,, u yedi unya a, zun u h arı e e ızıncı ıgı y.1 .. r:.~.:d·:·!:::iği.~~dr~~ 
A ı K •• •• T •• k • d d • onun ıaadelini dileyenler ara~ an opru, ur ıye e }f da biz de vardık. Türk gazetJ. 

bu yüz seneyi idrak edincer 
kadar ne yaman felaketle# 

-- ----
Memlekette Nehir Bolluğu :fr.;:.~ 
rülerin Ehmmiyetini Arttırıyor 

Ankara, (Husuıl) - Nafıa Ve· 

kileti ıon ıeneler ıarfında köprll 

inşaabna fazla ehemmiyet ver

mektedir. Memleketimizde ne
hirler pek çok olduğundan, milna-

kale gUçleımekte. bilhassa sula
nn feyezan mevsimlerinde nakil 

işleri tamamile durmaktadır. 
Bu itibarla memleketin, muh· 

telif şoselerl biribirine rap

tedecek olan köprülere çok 

ihtiyacı vardır. Ticari vaziyet ila 
alikadar olanlar Nafıa VekAle

tinin bu köprll inşaatına beş on 
ıeoo daha devam etmesi lüzumu· 

nu ileri ıürüyorlar. Son ı:aman· 

ıarda inşa edilen ve edilecek 
olan köprillerin hepsi betonarme 

olarak yapılmaktadır. 

lnıaab biten ve bitmek tızere 
olan kl>prnler ıunlardır: 

Eliziz yolunda ve Farat Oze· 
rinde Tnrk mühendisleri tarafından 
inıa edilmekte olan Kömllr han 

köprüsü, dünyadaki emsali ara· 
ıında, uzunluğu itibarile sekizinci· 

liği almaktadır. KlSprünün heyeti 
umumiyesi (159) metre uzunlu· 

ğunda olup kemerin açıkhtı (108) 

metredir. Bu köprü ayni zaman

da Şark •e Garp arasındaki 
ınUnakaleyi biribirine raptetmesi 
itibarile aynca ehemmiyete ta· 
yandır. Köprünün inşaatı bir aya 
kadar ikmal edilecektir. 

Balıkesir • Çanakkale yolunda 

' .., 

Yukardakller ve aıat"ıda ıolda Malatya· El biz yolu 
Ozerfnde 159 metre tulündeki Kömürhan köprüsünün 
nıuhtelif Uç m•nzarası. Bu köprü dünyadaki emsali ara
ıında ıekizinciliği almaktadır. Altta, Bahkeslr - Çanakkale 
yolu tb.erinde Müıtecap köprüıü. 

61 inci kilometredeki MUstecap 1 kiletinin tetkiki tızerine hata 
köpriisünUn inşaab bitmiştir. tashih ve ayni köprü ( 110) bin 

Çamhklar arasında yapılan bu liraya mal olmuştur. 

köprünün açıklığı (42) metredir. Bu köpriilerden başka ıon 
Yine vekalet tarafından yabtırı- zamanlarda inşaatı biten köprü-

lan l.stanbulda Kağıtane deresi ler şunlardır: Aydında Kalbak, 

lizerindcki Sünnet köprüsünün Dalamaçay. Nazilli, Menderes, 
inşaatı bitmek üzeredir. Bavs• Çanakkalede Çandre, İncesu, 
trink tipinde yapılan bu köprü- Seklik, Samsunda Çarşamba, 

niln kaidesi batakhk olduğu için Balıkesirde Güngörmez. 

ayaklan tutturmak çok müşkül lnşaab yakında bitecek olan 

olmuştur. Ayakların tesbiti için köprUler de şunlardır: 
kaideye (27) metre tulünde (34) Balıkesirde Güçük Agonya, 

kazık çakılmışbr. Bu köprünün Büyük Agonya, Müstecap, An· 
keşfinde ( 125) bin liralık bir de tal yada Manavgat, Bilecikte 

hata bulunmuıtur. İstanbul Nafıası Vezirhan, Mersinde Keloğlu, 
köprUnlln keşfini (235) bin olarak Malatyada Kömürhan ve lzmirde 

hesaplamııtı. Halbuki Nafıa Ve- Bakırçay köprüleri. 

Jt&jıthue deresi OJ:erindekl SOnnet k8pr~O .. 

kurbanı olmamıştır, bilir misio~1 
Hamit devrinde onu boğ~ 
için kurulan tuzaklar o ka~ 
çok •e o kadar çeşitlidir ki.,. 

işte onlardan bir tanesi: 
Eıki devrin beş, altı l~ 

bilen Maarif Nazın Münif P~ 
hiç filphe etmiyelim ki, 
memlekette tercüme hususıftl~ 
bir merhaledir. Fransızca, ivt 
lizce ve Almancayı çok iyi bil~ 
ve konuşan bu zat, bu lisanlf 
dan eser tercümesi için ~ 
cemiyet teşkil etmiş ve • 
de " Mecmuai Fünun ,, isl))İf 
de bir gazete çıkartmıştf. 
Münif Paşanın kurduğu cd 
yet birçok eser tercüme etP 
Fakat Ham idin sansür heY 
bunların hepsinden birer bahBf 
ile endiıelendi ve hiçbirinin jot 
ıanna müsaade etmedi. Fa~ 
" Mecmuai Fünun " un başı 
neler geldi biliyor musunuz ? 

Birgün gazetede fenni ~ 
maka.le çıktı. Bu yazının bir f' 
rinde " Yıldız böceği " tabiri fı 
çiyordu. Tabii, bütün hafiye 
taraf mdan merakla, dikkat 
ehemmiyetle okunan bu mecıt\ 
ada "Yıldız böceği,. tabiri der 1 
göze çarpb. " Yıldız ,, a yüzler': 
jurnal uçuruldu. 

Bu jurnallar "Yıldız,,ı atta! 
etmiye kafi gelmişti. Derb 
Sadrazama şu irade teb!iğ ed~ 

.. _ O varakparei mefsed 
alüdeyl hemen seddübent el 
yin1., J 

E•et bir '1Yıldız böceği,, 
vallı .. Mecmuai Fünun,, un bııf 

yemifti. 

Aziz Şehit 
Kubilô.yzn 
Mezarında .• 

l:r:mir (Hususi) - İzmir 111~ 
)imleri, Menemene bir geıı 
tertip ettiler. Yüzden fazla fll 
allim sabah trenile lznıirden 
reket ettiler. Saat onda MeJI 
men istasyonunda Meneıt1 
gençleri tarafından istikbal ~ 
lerek Kubilay mektebine gittıl 
Mektepte muallimlerimize bir ~M 
ziyafeti verildi. Ziyafet esnas•11 

muallimler arasında mesleki h~ 
bıhaller yapıldı. Öğleden so . 
aziz inkılap şehidi Kubilay Be). 
mezarma gidildi. Maarif Müfet~' 
}erinden Asım İsmet Bey, f(ıJ ae, 
lly Beyin mezarı başında Jl1 

ıir bir hitabe söyledi ve s011 

muallimler Kubilay Beyin 111ej 

nna çelenkler koydular. . Jt 
Merasimden sonra mualbıil 

grup grup Menemenin her t~,. 
fını gezdiler ve halkla te. ıt 
ederek inkılap hakkında fiJ<ıf 11 
rini 6ğrendiler. Sonra da saat.1 
de Belediye tarafından vcı''ı9' 
çay r.iyafetinde hazır bulu?~~1tM 

iki hafta ıeınra aziz ır.~ I~ 
ıehidinin ölUmUnün !-Ctıe ''.,~ 

O 1\1 rııe· 
nümUdOr. giin ene ~ı~· 
muanam bir ibtif al yapılacı< 
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r San' at Aleminde - -

ırbistan Ve s 
Lehistan 

Belgrat, 7 - Varıovadan da. 
ilen Sırp Hariciye Nazın M. 
ftfarinkoviç bu seyahatin iki 
devlet dostluğunun bir tezabilrll 
•e Lehistan tarafından hararetle 
temenni edilen bir mesai iştira· 
kinin mukaddimesi olduğunu 
matbuata beyan etmiştir. Bu zat 
M. ZaJeski ile birlikte siyasi ufuk 
etrafında geni' bir devir yaptık· 
larını a6ylemiştir. 
• 
ispanya Neye 
Muhtaç? 

Madrit, 7 - Cümhurit taraf
tarı fırkasının reisi M. Ortegai· 
Gasire ispanya için büyllk ve 
Cumhuriyeçti bir fırka tqkilinin 
in-___ • . t' 
-.uınuna ışaret etmış ır. 

Bu milli ve aiyasi fırka mev• 
~ olmadıkça yeni rejim daimi 
bır tehlike içinde yaşayacaktır, 
deıniıtir. Bu zat, yeni bir lspanya 
tesisi lüzumuna kanidir. 

Açların 
Yürüyüşü 

V qington, 6 - Amerikanın her 
tarafından buraya kamyonlarla 
relen (1600) .. açlık yllrüyllcilleri" 
polisin dürilştane muamelesini 
beklerken bilakis dostane karfl· 
lamasından hayrete dllımliılerdir. 

Bunlara aıcak yemekler veril· 
IDİf ye eylerine yataklar bazır
lanmııtır. Polisin daha nekadar 
bu misafirperverlik hissiyatını gös· 
tereceği malüm değildir. 

Amrikan Maliyesinin Bonoları 
Va,ington, 7 - Amerika Ma· 

liye Nezareti 15 kAounusani 931 de 
bir sene vadeli ve yüzde (3,25) 
(600) milyon dolarlık hazine bo· 
nalan cıkaracaktır. 

Bundan başka alb ay vadeli 
ve yüzde (2, 7 5) faizli (300) mil· 
yon ve (9) sene vadeli bu bonolar 
(15) kinunusanide bitecek olan 
( 1) milyar ( 100) milyonluk bo
nonun tediyesi maksadile çıka· 
rılnıaktadır. 
Sırbistanda ltalyan Aleyhtarlığı 

Belgrat 7 - Darülfünun genç· 
Uği bir metropolitin hatırasını 
taziz ederken tezahürat ltalyan 
aleyhtarlığı mahiyetini aldığından 
Polis nümayişçileri dağıtmıştır. 

Bir Tayyare Kazası 
Ban kok 7 - F elemeok pos· 

ta servisine mensup bir tayyare 
dnn havalanacağı sırada düşmüş· 
ttlr. İkisi yolcu olan beş kişi 
61nıüştur. 

SON POSTA Sayfa 5 
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B A a'I C: I BABIBLIB ı Gönül İşleri 

Ne 
• • 1 Japonlar Çinlılen Bombardıman Ettiler C?Imak 

H• ) lktid M k• • G ı· istersiniz? 
ıt er - ar ev ııne e ıyor lereş~:!ueşı::cı:~· ~:ı:~~· t:! 

300 Çinli r 
Tayyare Bomba- · 

hallerini tayin edebileceklerini 
~~bul etmişlerdir. Genç kızlar 
açın evlenmekten başka bir ga
ye tanmn.adığı için, kızlara böyle 
, • al 
~ır ~u sormayı zait addetmif-
lerdır. 

!arife Ôldürüldü 
Londra 7 - Mukdenden bil· 

diriliyor: Japon tayyareleri Muk· 
denin cenubu garbisinde Kung -
Vay .. Fu Hsin • Min ·Tun ya
kınındaki Çinli başıbozuklan 
bombardiman etmiştir. Çinliler
den ( 300 ) kişinin telef olduğu 
söyleniyor. Mukdenin şimalinde 
de eşkıya ile bir harp olduğu 
haber veriliyor. 

. ~albuld her genç kızın da 
kendıne göre bir gayesi vardır • 

Çinde Müdafaa Tertibatı 
Londra 7 - Mareşal Çang • 

Su. Siyang, terhis edilmit as· 
kerlere bir telgraf çekerek he
men bir gönüllü ordusu teşkil 
etmelerini iatemiştir. Bu zat ta· 
cirlerle sanayi erbabına da mO· 
racaat ederek Japonya aleyhin· 
de ellerinden geldiği kadar çalış
malannı bildirmiştir. 

Tokyo 7 - Çinliler Kinçende 
ve Pekin ile Tien • Tsin arasında· 
ki aevkülceyı noktalarda mndafaa 
tertibatı almaktadırlar. 

Nankinde ldarei Orfiye 
Londra 7 - Dayli Mail gaze

tesinin haberlerine göre Japonya· 
ya karşı harp ilanını istiyen tale· 
benin ihdas ettiği vaziyet netice
si olarak Nankinde örfi idare ilin 
edilmiftir. 

Fransızlar Çin Aleyhtarı 
Paris 7 - Fransız gazeteleri, 

Çin aleyhinde neşriyatta bulun· 
makta devam ediyorlar. Eko da 
Pari gazetesi, Çinlilerin daha 
ziyade bayrahah olacak yerde git· 
gide itilif giriz olmaktan ileri 
gittiklerini, gelecek hafta içinde 
Akvam Meclisinin herçibadabat 
kapılarını kapamak hususunda 
azanın müşterek fikirde oldukla-

rını yazıyor. 

Diğer bir gazete M. Sze ile 
Hariciye Nazırı M. Villengton • 
Koo nun istifalarım geri aldıkla
rını muhakkak addederek bu 
gibi nümayişlerin mevcut ihtilaf· 
ları halletmekten uzak kaldıkla· 
rıoı yazıyor. 

Le Jurnal ise Cemiyeti Ak· 
vam Meclisinin japonlann aolaş
m~ını ve sonra Çinlilere döne
rek verilecek kararı kabul ettir
mesini tavsiye ediyor. 

Franıa tarafından ltalyan hududunda talıldmat 7apdmakta oldata haber 
Yeriliyor. Bu tayanı dikkat relim, bu mıntaka7a 7erleıtlrilea ( 10,5) lak bir 
topun tabiyeaine çahpldıtını l'aıtermektedir. 

Hint 
Müslümanları 

Ve İngiltere 
Yeni Delhi, 1 - Hint Mü .. 

IOmanlan Birliği Meclisi, Müsln· 
manlarm hukukunu himaye bah· 
sinde lngilterenin karannı illn 
etmemesinden dolayı memnuni· 
yetsizliğini beyan etmiştir. 

Birlik, müslilmanların aiyast 
ye idari ı..ata iştir.kleri ve 
Mameuiller &feclfmade ualarmın 
miktarı hakkındaki enelki nok· 
tal nazanm illn etmiştir. 

Londra, 1 - Keklitladen bil· 
diriliyor : Bingale kongresi, bil
tnn Britanya bankalarile bütiln 
lngiliz teşebbüsabna ve tekmil 
lngiliz eşyasına karşı tiddetli bir 
boykotaj karannı ittifakla kabul 
etmiştir. 

Kongre reisi, bir mllcadelenin 
yal m olduğun• iıaret etmıştir. 

Şeker Kırah Avrupa'da 
Nevyork 1 - Şeker Kıralı 

T omas Çadburn beraberinde bir 
çok Kübalı ihracat taciri olduğu 
halde Avrupaya hareket etmiş· 
tir Bu zat Cavalı şeker k81Dlfl 
~laları sahiplerini az mahsul 
elde etmiye çalışacak konferans· 
ta bulunacakbr. 

Nobel MUkAfatı 
Oslo, 7 - Nobel mnkifab 

ı 2 kanunuevvel de tevzi edile-
cektir. 

Bitler 
• 
iktidar Jfevkiine 
Geliyor 

Berlin 7 - M. Hitlerin Lon
draya memur göndermesi, ltalya• 
da daimi murahhaslar bulundur
ması, ecnebi matbuat mOmeuil
lerini çağırmam bu zatin kendi
ıini M. Brüning e meşru bir 
halef addettiğini göstermiştir. 

M. Hitler ufak bir hareketle 
hllkOmetf ..,...J,iJeeejial ...... 
memektedir. Bir Fransız gazete
cisine cevap ftl'lllekten iatinklf 
etmesi de kayde pyan görül
müştnr. Fransız gazetelerinin 
reddedilmesi, Almanyamn F ran
aayı esaret halinde bulundurmak 
istemesi iddiası ve Veresay mu
ahedesinin son çizgisi ortadan 
kalkarak hakiki bir aulh tesis 
e~~esioin ~tenmesi yurdun ha· 
kıkı ıebebı olarak zikrediliyor. 

Sen Sovöre Suikast Yapllmadı 
Moskova, 7 - Sen Sovör 

kilisesinin bir auikut neticesinde 
berhava olduğunu Tas Ajansı 
tekzip etmektedir. Tu Ajansına 
göre bu kilisenin yerine Sovyet 
sarayı yapılacakbr. Bu münase
betle kilise memurlar tarafından 
uçurulmuştur. 

Cenubi Sırbistan Arazisi l 
Belgrat, 7 - Kıral Cenubi 

Sırbistana ait ziraat kanununa 
imzalamıfbr. 

elimi ıoflSrün omuzuna koydum: 

~~i .b~r ~esleğe girmek ister, 
kımı ıyı bır ana olmak ister 
Kiminin gayesi phsiyet ve meV-: 
ki sahibi olmaktır. Kimi de ken-
disini beğendirmek, herkese aev
dirmek gayesini takip eder. 

Şimdiye kadar erkeklere IO

rulan bu auali ben de genç im 
karilerime aoruyorum: 

Ne Olmak istiyorsunuz? 
Her biriniz mektebe gidiyor

aunuz. Okuyup yetişiyorsunm. 
Fakat gayeniz nedir? Nereye 
varmak istiyorsunuz? 

Genç karilerimi, yalnız cenp
lannda aamimJ olmıya davet 
ederim. Samimi olmıyan cevap
lar, hem cevap ıabibioi, hem 
anketin gayeaini yoldan ... L--
bilir. ~--

Geçen giln bir kız lisesinde 
muallimlercfen biri böyle bir an-
ket yapmq. Genç kızlann kimi 
avukat, kimi hikim. kimi mu
harrir, kimi muallim olmak iste
diğini ıöylemif, içlerinden biri 
de ainema yıldızı olmaya çalıp
cağım taylemq, diğer arkadq
lan bu genç kızın cevabma gül-
müıler, fakat bence cevap 
verenler içinde en ziyade 
aamiml olan odur, diğerleri 
amfmf hialerinl aaklamıılardır. 

Ben de karilerimden sarih " 
aamiml olmalannı ve niçin o p 
yeyi güttüklerini izah etmelerini 
rica ederim. 

Ayni zamanda kız liselerinde 
bulunan muallimlerin de talebe
leri arasında bu ankeU yapıp 
neticesini bize bildirmelerini çok 
rica ederim. 

« 
Ankarada Nuriye Hanıma: 
Kendinizi çirkin görmeniz, 

güzelliğin aımm öğrenmemif ol
manızdan dolayıdır. 

Aynanın karıısına geçiub. 
Kendinizi iyice mWlyene ediniz. 
Çehrenizin, ellerinizin, vllcudunu
zun kusurlannı tesbit ediniz. Ba 
giln bütün bu kusurlan kapata
rak inaanı gllzel yapacak vasıta-
lar bulunmuştur. Bugün bir ge~ 
kız cahil olabilir, patavatsız, .be-
ceriksiz olabilir, fakat çirkin 
olamaz. Çirkin kalması, kendi 
cehaletindendir. 

HANIMTEVZE 

Sonra Parmakkapıya geldik. 

~SONPOSTA " nın Milli Tefrikau: 43 

_ Size bir şey söyledi mi? 
_ Hayır Efendim. 

- Pekill. 

Narinle bir kere girdiğimiz bum 
sokağına saptık. Daha iç sokak· 
lan aradık. Ben o bara da girip 
çıkbm, orada da yok. MINIL AŞK! Telefonu kapadım. Ellerimi AB, 

MUHARRiRi: SERVER BEDi 
uğuşturdum • Hayatımın mühim 
anlanndan birinde olduğumu bis
sediyordunı. Soğuk kanlılık tartb. 
Kendi kendime. Narinin lngilizce 
aözOnil tekrarladım: 

- Bana baki Evveli buradan 
Beyoğluna gideceksin. Taksimden 
başlıyarak, sağda ve aolda, ne 
kadar kllçOk " büyilk sokak 
varsa hepsine en allr' ath maneYra 
ile girip çıkacaksın ve gözlerinle 
mavi, küçük, iki kifilik bir spor 
otomobili anyacaksm. Direk• 
ayonda bir kadın var. Fakat 
olabilir ki bir dlikkinın, yahut 
bann 6nünde, otomobil, boı du
rur. Ben de dikkat edeceğim. 
Otomobili tanıyorum. 

Narini bulmak ihtimali azal. 
dıkça, aevgili karım hakkında 

dilftllğüm mllthit ınpbelerden 
utanmaya bqlamıştım. Fakat, ne 
oluraa olsun, ilk verdiğim karan 

- Beyefendi, dedi, yok mu 
lianıınefendi ? 
. . Ben, hizmetçinin mildahale

~lli istemediğim için, mülayim 
ır ihtarda bulundum: 

- Haydi ıen git yat, kanı· 
illa, dedim. 
b· - Hayır, dedi, ben demin 
Gır .gürültü işitir gibi oldum d~ .. 
alıba Hanımefendi ıokaga 

çıktı. 

- Nasıl gürültü ? 
- Hanımefendinin yatak oda· 

11 açılır gibi oldu. Ben onu iyi· 

! 
sokak kapısı açılır gibi oldu. 

-Okadar mı? 
- Evet. 
- Pekal&... Hemen git, yat. 
Hizmetçi yatb. Hemen tele

fona koştum. Bizim otomobilin 
durduğu garajı aradım ve konur 
mıya başladım : 

- Ben, avukat Halim .•• Bizim 
sizin garajda mavi bir spor ot~ 
mobilimiz vardı. Hanımefendi, 
gelip onu alacakb, aldı mı ? 

_ Aldı, efendim. 
- Ne vakit? 
_ Bir ıaat kadar oluyor· 

- Ol raytl •• 
Hemen yatak odama girdim, 

çabucak giyindim. Yapacağım 
ıeyleri de ıllr' atle düşllnllyordum. 

Apartımandan dışan fırladım 
ye ilk işim bir otomobil aramak 
oldu. Buldum. 

Şoföre dedinı ki: 
- icap ederse benimle sa· 

baba kadar dolaşabilir misin? 
- Başüstllne Beyim. 
Biraz daha dllşilndtım, sonra 

Şoför beni dikkatle dinledi 
ve tekrar etti: 

- Baş üsttlne Beyim. 
Otomobil hareket etti. Eneli 

Taksimde durduk. Orada bilyilk 
bir bar var. Onun 6nllnil ve yan 
sokaklannı aradık. Yok. 

•onuna kadar tatbik etmeden ba 
iften vazgeçmiyecektiua. 

Taksimden Tllnele kadar, 
belki iki aaatten fazla, girmedi
ğimiz aokak kalmadı. Bütlln bar-
ların, küçük meybauelerin, aefa
bet yerlerinin önünden geçtik. 
Birçoklarına bizzat ben girip 
çıkbm. 

(Arkuı Yar) 

......_ __ Ce--.:f~ark amm~ aonra da 
~--~~~~~~~~~~~~~~~~-
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1 
Kari Mektupları 

1 Dünya İşi • 
erı 

Mecidiye 
Köyünde 
Et Kesilmiyor 

Mecidiye köyünden bir karil

Telsiz Telef on, Dünya Zabıtasının En 
Kuvvetli Silihı Olacaktır 

m.iz yazıyor: 
İdari mahzurlardan bahsedi· 

lerek Mecidiye köyU ile Kağıtba
nenin şehir hududu dahiline 
alınacağı söyleniyor. Sebebi de 
Mecidiye köyündeki inşaat ile 
Kağıthane mcsirelerinin lrnntrolil 

Çok kısa mevceler ile çalı· 
ıan bir ahizeniz varsa muhakkak 

arasıra işitmişsinizdir; kalın bir 
erkek aesi bağırır: 

- Burası Münib polis mü-

imiş.. Mecidiye köyü hakikaten dilriyetidir, tecrübe yapıyoruz, 
inkişaf ediyor ve herşeyi yolun· der. 
dadır. Köyün ihtiyar heyeti İs· Filhakika son .sene zarfında 
tanbul Belediyesinin yapmadığı, 
yapamadığı her şeyi yapıyor ve büyük Avrupa şehirlerinin he-
yapmak iktidanndadır. men hemen hepsinde de po-

Mcsele şudur: lis müdüriyetleri kendilerine 
Belediye Reisi B. ııEt pahalı mahsus bir telsiz istasyonu tesis 

değildir.,. Dedi. ettiler ve yekdiğerile konuşmıya 

iş burada toplanıyor. Et pa· : başladilar. Bu yeni usul tema-
halıdır. Şişli halkının mühim bir ıın da derhal faydasım gördüler. 
kısmı eti Mecidiye kc~nden Arbk 
alıyor. Çünkü Mecidiye kÖyÜnde zabıta için hudut, me-
kesilen et, en taze en güzel ettir. safe ve zaman mefhumu kalma· 
Koyunlar gayet besli ve gayet mıştır, denilebilir. Farzediniz ki, 
taze olduğu gibi danalar da pek Berlinde bir cinayet irtikap edil-
lcörpe pek nefistir. di, katilin hül'iyeti öğrenildi ve 

Koyun eti 40 kuruşa, dana meseli bir ecnebi memleketine 
eti 30 kuruşadır. Bu dana ıehir kaçtığı işitildi. Polis müdüriyeti 
içinde 120 ve bu koyun Beyoğ· derhal telefona yapışarak bütün 
lunda ve Şişlide nadir tesadüf memleketlere bir tamim çekiyor: 
edilmekle beraber 110 kuruştur. 
Çünkü köylüler bu bayvanlan - Şu şekilde bir adam gö-
Jine mezbahada, fakat ayakta rürseniz derhal yakalayınız, diyor. 

alıp köye götürüyorlar. Zannede· Telsiz telefonun zabıta işle-
rim okkasını da ( 15 ) kuru~a ah- ~ rlııde yaptığı hizmetin ve gös· 
yarlar. Mesele hep budur. terdiği sür'atin bir deliJini ıon 

Evvetki gün Mecidiye köyün- hafta içinde Pariste yapılan bir 
de et kesilmesini yasak ettiler. sirkatin verdiği neticede göre-
Satış serbest, fakat hayvanlar biliriz. Bakınız nasıl: Roje Kan· 
mezbahada damgalatbrılıyor. 

Mecidiye köyll şehir hududu die isminde genç bir posta me-
clahiline alınırsa orada et kesil- moru (25) bin lira ihtilas etmiş 
miyecek, halkta eti (l IO) kuruşa ve günün birinde kabahatinin mey-
yiyecek. insaf. dana çıkmasından korkarak kaç-••* mıya karar vermİf. Fakat posta-

Ankara lstasiyonu 
Size Ankara istasiyonunun bu

gtlnkü vaziyetini şöyle anlatayım: 
Eskiden kalma bir binanın 

8nünde yolcular yaıın sıcağında, 
kışın soğuğunda kendilerini sıcak 
ve soğuktan masun kılacak bir 
pb bulamıyorlar. Tren için avuç 
dolusu para veren yolcular açık 
arazide beklemektedirler. 

İstasiyonun önü ise bir çamur 
deryasıdır. Alakadarların nazarı 
dikkatini celbederim. 

Hakkı 

Bir Ücret Meselesi 
Bundan iki hafta evvel Bak· 

kallar kooperatifi daktiloğraflı
fına tayin edildim. İki hafta ça
lıştım, bir gün muhasip bey hiç
bir sebep yokken vazifeme ni• 
hayet verdi. 

nede kendisi gibi çalışan (Süzan 

Pansar) İlminde sevdiği bir genç 

kız vardır. Onu de birlikte gö· 
türmek arzusundadır. 

Roje Kandio bu genç kıza 
müracaat ediyor! 

- Amcam öldü, bana (25) bin 
liralık bir miras bıraktı. Memu· 

riyetimden istifa edeceğim. Ec
nebi memleketlerinde küçük bir 

seyyahat yapacağım. Sonra 
geri geleceğim. Bana refakat 
etmek, geri geldikten ıonra da 
benimle evlenmek ister misiniz? 

Genç kız ba teklifi kabul 
eder, postaneden bir buçuk ay 

meıuniye alır, iki genç yola çı
karlar. 

Aradan birkaç gtın geçer, 
ihtilas meydana çıkar, failin ismi 

anlaşılır, kaçması ihtimali olan 
ecnebi memleketlerin isimleri 

düşünlllür ve buralara telefon 

1 Telsiz makinesi başında çalışan polis memwları 
Avusturya Polis Müdüriyeti mekte, zengin bir hal hayab 
Paris Polis Müdüriyetinden yaşamaktadırlar. Hata bir de ka-

Ald ... B. T k•f M •• k palı otomobil siparit etmişlerdir. 
ıgı ır ev ı uze -

keresinin Hükmünü Bir Bundan ıonra şimendifere 
S t 1 • d İ f Etti• hinmiyecekler, diyar diyar oto-

aa çın e n az mobil ile dolaşacaklardır. 

Telsiz sayesinde el• geçen caui 

edilerek hırsızın eşkili bildirilir. 

Paris Polis Müdüriyetinin 

nöbetçi memuru telefon başından 
ayrıldığı zaman saat tam dörttür. 

... 
Roje Kandie ile güzel arka

daşı Paristen ayrıldıktan sonra 

evveli İsviçreye gitmişler; orada
biraz kaldıktan sonra Viyanaya 
geçmişler, güzel bir otele yer
leşşmişlerdir. Saymadan harcet-

... 
Fakat Viyana Polis Müdüri

yeti Paris Polis Müdüriyetinin 

tamimini alır almaz hırsızın 

eşkilini ve telsizle gelen fotoğ· 
rafını birer memur ile otel otel 

dolaşbrmış, maruf otellerden 

birinde bulunduğunu 6ğrenmiş, 
tevkifi için derhal iki memur 
göndermiş. .. 

Roje Kandie sevgilisi ile o gilıı 
otomobile binerek Viyananın en 

güzel sayfiyesi olan (Semering) e 
gitmişler, akşam çayını içmişler, 

ıonra sakin ve neşeli otele dön

müşlerdir. Fakat odalarının anah· 

tarını almak üzere kapıcıya mü

racaat ettikleri zaman kapıa : 

- Salonda iki efendi ıize 

muntazırdır, diyor. Hırsız şafı

nyor, fakat kaçmasına imkan 
yoktur. Biraz sonra polis 
karakoluna götUrtilüyor, isticvap 

ediliyor, hapishaneye atılyor ve 

kabahati olmadığı için refikası 

serbest bırakılıyor. O dakikada 

Paris polis merkezine telefon 
ediliyor: 

- Hırsız tutulmuştur. 

Paris Polis Müdüriyetinin hır

sızın tutulması için telefon ettiği 

zaman saat dörttü, şimdi ise 

altıdır. Radyonun hizmetini dü
şünüı:üz. Bu muamele yetmfyormuı gibi 

çalıştığım günlerin ücretini de ver: ====================================================-
aıiyorlar. . 

Bu vaziyet karıışında bakkal· 
lar cemiyetine ve kooperatifino 
fU sualleri soruyorum: 

J - Cemiyetteki tayinler mu• 
basebeci bey tarafmdanmı, yoksa 
idare heyeti tarafmdanmı yapılır? 

2 - Bir müstahdem bilasebep 
azledilebilir mi? 

3- Bir sebeple çıkarılırsa ça· 
hştığı günlerin parası verilmezmi? 

4 - Bir heyet huzurunda 
yapılan müsabalrnda muvaffak 
olduktan sonra vazifeye mübaşe· 
ret on gün sonramı bildirilir. 

Eyüp, Eskiyeni, numara: 5 
SELM" 

Fransa 
Hariçten Şeker İthalahnı 

Tahdit Ediyor 

Paris, 7 ( A. A. ) - Ziraat 
Nazırı, hükumetin ecnebi şaker· 

lerin ithalabnı tahdit etmek ka
rarını vermiş olduğunu ve bu 
kar1'rın bazı ecnebi piyasaların

daki toptan satışlara karşı pancar 
ıiraatini müdafaa ve piyasanın 
muvazenesini 1931 senesi itilafla
rmm kadrosu dahilinde muhafaza 
maksadile verilmif bulunduğunu 
tebliğ etmiştir. 

Tütünlerimiz Ve 
İngiliz Tahdidi 
İstanbul Ticrıret Odası f giJiz .. 

lerin tütünlerimi.zden almıya baş· 
ladıklan yeni gümrük tarifesini 

öğrenmiştir. Alman IT'a!umata 
göre şimdiye kaoar tiltünün be .. 
her libresinden tam tarifeye 
göre 8, 10 şilin tenzilatlı tarifeye 
göre 6,9 şilin almmal=ta iken 
bundan sonra t · .ife Uzc.rinden 
9,6; tenzilatlı tarif üzerinden de 
7,5 şilin gümrük resmi alına• 

caktır. 

Bir Facia 
Denizlide Bir 

Yandı 
Kadın 

lzmir 6 - ( Hususi ) - Evvel
ki gece Denizlinin istiklal ma· 
hallesinde bir facia olmuş, Refi
ka isminde genç bir kadının 
evinden gece yangın çıkmıştır. 

Kadın uykuda idi, ateş çarçabuk 
evi sarmış, kadın da evle bera· 
her yanmıştır. 

Cesedi, beyni patlamış bir 
halde bulunmuştur. Zabıta tah· 
kikat yapmaktadır. 

ADNAN 

1 Dünyada Spor 

1 

Büyük Bir 
Bisiklet 
Yarışı Yapildı 

Nevyork, 6 ( A. A. ) - Net" 
yorkun alb günlük bisiklet yarr 
şında Fransız takımlan, birüıd 
ve ikinci mevkileri işgal etmişlet' 
dir. Lö Turnör - Gimbretiyel 
yarışın son dakikalarında bit 

devir önde gelerek müsabaka1' 
kazanmışlardı. Bunlar, 4,257 kiler 
metre ve 414 metre kat' etmişlerdİI 

Yarışı beş ekip tamamlamıştır• 

Havacılık Emniyet Artmda 
Nis, 6 (A. A.) - Bir g~ 

tayyareci bugünlerde bir cihaS 
icat etmiş ve tecrübelerini yap
mışbr. Bu cihaz, ani bir sukUI 

vukuunda yolculann ve pilotlarlll 
tayyarelerden sağ ve salim ol8" 

rak çıkmalarına müsaade babfo" 
lacakbr. 

Yarıda Kalan Bir Uçuş 
Berlin 6 (A.A) - Almanyr 

Aksayişark seferini icraya tO"' 

ıebbüı etmiş olan ve Beng~ 
körfezinde denize düşen F röndşafl 
deniz tayyaresinin mfirettebatl 
Berline vasıl olmuştur. Sefer bt" 
yeti reisi Hans Bertran, claı
kuvvetli bir deniz tayyaresi ile 

teşebbüsünü tekrar edeceğini f9 

fazla olarak Afrika sahilleri nzr 
rinden uçacağını beyan etmiştir. 

Hinklerin Seferi 
Tur, 6, (A.A.) - Hinkler ya

nında birkaç kişi olduğu haldi 
sabahleyin tayyare meydaoıd 

gelmiş, fakat hava ıeraitinin ~ 
fena olduğunu öğrenince harekr 
tini tehir eylemiştir. 

lngilterede Futbol 
Londra, 6 (A. A.) - Birtncf 

İngiliz gümesi futbol maçlanıd 
ait netice berveçhi alidir: 
Aston Villa • Derbi 2..0 

Bolton - Blakpul ı-' 
Şelsea - Mançester Cit ~ı 
Grimsby - Sunderland ı.J 
Huddersf~~d • Blakburn ı-t 
Leicester - Westbrom~ 2--1 
Liverpul • Birmingham ~ 
Middlesborough - Şeffild 4-3 
Nevkastel • Portsmut O.O 
Şeffild V ednesday - Arsenaı ı .J 
Vestham - Everton .f-' 

SON POSTA 
Y cvmt, Siyasi, Havadiı ve HaÜ' 

gaı.etesi 

idare . Alemdar mahalle.i 
• Çatalçeşme ıokatı 

Telefon latan bul • 20203 
Poıta kutusu: İıtanbul • 741 
Telgraf: İstanbul SON POST,4 

ABONE 
TÜRKiYE 

FIATl 
ECNEBi -1400 Kr. 

750 " 
400 " 
150 " 

1 Sene 
6 Ay 

2700 Kr· 
1400 " 
800 " 
300 ,, 

3 " 
1 " 

Gelen evrak geri verilmez. 
iıanlardi\n mes'uliyet alınmııX· 

Cevap için mektuplara 6 kuruşluk 
pul ilavesi la:ıımdır. 

Adres değiştirilmesi (20) kuruştur· 

Son Posta Matba~ 

Sahipleri ı Ali Ekrem, Selim R•"1 
Nqriyat MlldürU ı Seliaı R_,.-



Bu Sayfa 
Haftada Bir Defa Sab 
Günleri Neşrolunur. 

Avrupa Matbuabnda Bu Sayfada 

GÖRD0KLERİMİZ 
Dünya Matbuabnda Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

.. 

Hangi Gıdalardan 
Vitamin Alabiliriz? 

Vücudumuzun Muhtaç Olduğu Vitamin 
Hangileridir Ve Nerede Bulunur? -
Enetce Yilcudamumn muhtaç 

olduğa gıdayı kalori ile hesap 
ederlerdi. Yiyeceğimiz ıeylerin 
llda kanetini ela blori ile 
llçerterdi. 

• bulunmazsa, gıdamız noksan olur. 
Ya vücudumuz zayıflar, veyahut 
hastalanır. Bu maddelerin )ıerbiri, 
bize göz kadar, kulak kadar 
lizım ye onlar gibi ayn ayn va· 
zifeler gören teylerdir. Bu mad
deleri havi olan gıdalann bir 
listesini yapmlflardu'· Bu listeyi 

Şimdi omm yerine vitamin 
bial oldu. Son tecrübelerden 
IOnra fU kanaati getirmiıJer ki. 
lldaauzda alb muhtelif madde naklediyoruz: 

-
lçiade Vltambt buluna• 

...lıH rıdalar 

Alb Nevi Vitamin Ve içinde Vitamin Bulunan Gıdalar 
.... 

_Vitamin A 

Vitamin 8 ....... ,.. 
...... vı
t...ıa • 18 
•• ç. , ... ,,. 

Hana• llatiyaca yarad•tı 

Hutahl'1 kana kanşbran, inta• 
aa .ebep olan mikropları 11-
dürmeğ'e yardım eder. Çocull
lann bü1ilmea:ni, sıbbatia ,.,. 
riade olmasaaı temim eder. 
.. Xeropbthalmia.. denilen ıöz 
hastahtına mini olur. 

Sinirler• aaj'Jam olmasına 
yardım ettiti ~bi "Polyneuriti.,. 
denilen bir nevi sİIÜr haatalı• 
tana mini olur • 
lftlbaJI a~ar. 
Yeni dot- çoeaklana netyl• 
nemuma yardım eder • ......... 
Devraftl demin intiz.allUll• JU

Vitamln C dun eder. 
Fakrüddeme mini olur. 

Vitamin O 

Vitamin E 

Kemttderfn ne,rinemasına yar
dım ettiği siW. çocaldanla o
lan kemik bastabtına rainl 
olur. Dişin çürümemesine ya
rar. Kana glüten ilive eder. 

Çocukların babnda neıvüoe
malarına, doğmadan evvelki 
ricutlarınm inkişafına yarar. 

Vitamin 
Bu vitamin de, vitamin B nia 

f aynidir. Ayni şeylere yarar. 

Vitamin G 
.. Ayol zaman
da Vltaıala 
2 B teunlye 

edilir. ,, 

Cilt baatalığınıo ve cıltteki 
bozuklukların mahrine yardım 

eder • 

Süt, Yağ, Taze peynir, 
Yumurta. Ispanak gibi 
yeşil sebzeler de, ıarı 
sebzelerde, bilhassa 
karot ve aarımbrak 
otta 

Buğdayda, 

Ciğerde, 
Yumurtanın beyazında, 
Etin yağsız kısmında 

Limon, Portakal, Üı.üm, 
HAY~ Fuulye, Nohut, 
Domates. aulu gıdalarda, 
Lenoa, Turp, Yeşilbiber, 
lapanakta. 

Ciğer ve ciğer yağında, 

Yumurtanın unsmda, 
G&netia ziya91nda 

Arpa, Mısır, Sebı.e ve aair 
yatlarda, Zeyetinyağında, 
Taae 'Jumartada ve hay· 
van J•ilarmda, Tazesalata 

Vitamin B nio bulundu· 
ğu gıdalarda bulunur. 

Taze sütte 
Ciğerde 
Yeşil aebzede 
Muzda 

rilbatros 
Tayyarelerinin 
Asıl Mucidi 

insanlar Ull'lardanberi kuş
lann uçUfluım görüyorlar. Buna 

rağmen havada uçabilmenin esa· 
ıını keşfe yeni yeni başlıyorlar. 

insanlardan ıekl itibarile geride 
olan, daha doğrusu insanlarla 

mukayese ediJemiyecek bir zekAya 
malllr olama,_ ilı '°• ma~ 
lar UÇUf yohmda insanlardan çok 
iJerdedirler. Baza balıklar uçmak 
san'atinin birçok yollannı keşfet
mişlerdir. Karada yaşayan hay• 

vanların ekserisi bu hususta in· 
sanlara çok aşikar bir misal 

olur. Bu hayftDlar uçmayl asır
larca evvel ~keşefetmişlerdir. 

Birçok Alimler hayvan1anm 
tetkik ıaye1inde çok meraklı 

şeyler ketfetmişlerdir. Meseli 
küçük vücutlu hayvanlar uçabil-

mek için büyftk ve genif kanat· 
lara muhtaçtır. Buna rağmen 

- büyük .ncutlu hayvanlann kanat• 
• lan o nisbette küçük olma11 

Ziyafete Gitmediği için llm~=~·nberi bilinen bir ••Y 
• vardır ki, o da Albatros denilen 

Şarlodan Tazminat istendi ~::~;; ';:· b:;ı· m:::! 
kat'edebilir. 

Şarli Şaplen aleyhine lngilil 
Batvekilinin ziyafetine iştirak ede

•eaıiı olmasından dolayı bir 
kadın tarafından açılan davayı 
-.evzubaha ettik. Bu davanın 
aiçin açıldıiı hakkında aldığımız 
Jenl Ye garip malümatı da bugü• 
kaydediyoruz: 

Avrupada, Amerikada yalmz 
llnıvla meıgul olan acenteler 

_,dar. Mis "May Shephered .. 
'-ailterede ilin acenteliği yapan 
Lir kızdır. On iki sene evvel bu 
ite baılamıf, ilk defa haftada (5) 

lira mukabilinde (Meri Pikfor)dun 
lonralan da - yine haftada olmak 

~ile - "15" liraya (Rodolf Valan· 
tinonun "40,, liradan (Çeki Ko

ran) "35,, liradan (Norma Şerer) 
• 15" liradan ( Jannet Makdo

llald ) ve daha birçok artistlerin 

iJh acenteliğini kal;ul etmiştir. 

" Daily Ekspress .. gazetesin· 
de okuduğumuza göre Şarlo 
lngiltereye gittiği ıaman haftada 
{100) lira mukabilinde kitipliğine 
ve ilin acenteliği hizmetine bu 

kadını almııtır. Şarlo lngilterede 
kaldığı müddet urfmda nereleri 
ziyaret edeceği hep bu kadm 
tarafandan tesbit ve ilAn edilmiş· 
tir. " May Sbepbered " Lord 
" Mayor ,, tarafından Şarlo ıere· 
fine bir ziyafet verilmesini temin 
ettiğini de ıöylemi.ştir. 

O mralarda başvekil tarafın· 
dan Şarloya bir davetiye gön· 

derilmiş, şubatın dokuzunda Şar
lo şerefine bir öğle yemeği ter· 

tip edildiği ve bu ziyafette en 
şerefli misafir olarak bulunacağı 
cevabı bildirilmiftir. Aksi teaa· 

Albatrot rtizgArb havalan 
tercih eder. Ç&nk& rtizglrh bava· 
farda sftr'atinl arttınr ••. Aksi tak
dirde diğer kuşlardan biç farkı 
yoktur. 

Resmini dercettiğimiz Miı 
Megan Albatros, ilk defa Albat· 
ros siıtemindeki tayyareleri yapan 
babasına, bu kuşun UÇUfUDdan -düf olarak Şarlo Londrayı ayın 
dokuzundan evvel terketmiye 
mecbur kalarak Almanyaya ha· 
reket ebnİlo Hareketten evvel 
Mi• ( Sbephered ) e kendi na· 
mana bu ziyafete iştirak etmesini 

rica etmiş. 

Genç kıa ~vekilin davetine 
iştirake lüzum görmiyerek Şarlo
nun ağzından phsl işlerinden do
layı Berline harekete mecbur kal· 

Okumuş Bir Kadınla
4 

Mes'ut Olunabilir Mi? 
Okumuş Kadınla Cahil Kadının 

Evlilik Hayatında Farkı Nedir? 
fngiliz gazetelerinden birinde l mekten ziyade dinletm k -~ 

k d w .. il. d e seTIJa-
o u ugumuza !ore, ım a am- sındadll'. Kocası eve hiddetli 
lanndan P~ofesor "Shod" erkek ve geldiği zaman bu hale hiç taham-
kadınm ruhıyatını tahlil etmiş, asn- mül edemez... sebep sorar .• Gev 
mızın ~k~m?ş kafalı kadınlanmn gelecek olursa hesap ister. Her-
neden ıyı bırer ev kadını olama- hangi bir mecliste kı k ı k 
d kl . h . . B s anç ı 

ı anm ıza etmıştir. u hususta yaparsa bunun doğru olmadı"' nı 
Londrada Ruhiyat Kolejinde bir ileri sürerek kıskançlık baJ00!1d 
konferans verilmiş ve bu husus uzun bir konferana y • a 

ıöyle izah edilmiştir: Kocamnm her dediğini = 
Erkekler ezeldenberi hlkim etmez kendi kanaatlerine 

o~ıya, fikirlerine itiraz edilme- hislerine bnrmet eder. Bir 
mıye alıfmıt mahlildardır. Kadı- tarahn hlkimiyetini çekemeL 
mn kendinden yüksek olma .. nı Kocdsının kendini tahlile kalk· 
çekemez. Okumamlf, bir ifte masana, anlamaya 

Okumut kadınla evlenirseoiı, l Basit kadın, kafasından Jiyacle 

mahkeme huzuruna daha .Ur'atle teninin güzelliğile kocasını upe 
çıkarsınız tetmek ister 

....... ilham ile fikir ........ 
AJbatr09 faJJareJerl de ODUD 

&zerine yapılllllfbr. 
ihtisas sahibi olm&mlf bir kadmla, 
okumuı, öğrenmiş. hazmetmiş 
kafah bir kadın arasında 61ç6süz 
farklar vardır. Okumamq bir 
kadan kocasını memnun etmek 
için yorulmadan çalışır, onun her 
arzusuna muhalif bir arzusu, 
fikri varsa onu asla izhar etmez, 
daha doğrusu izhardan çekinir. 
Koca11 kıskanç bir adamsa her 
fırsatta kulağına eğilerek onu 
çok sevdiğini söyler. Onu la.
kandıracak her halden uzak kal
maya gayret eder. 

Eğer kocası eve hiddetli gele
cek olursa kadm liikün içinde 
pervane gibi onun etrafında 
dolaşır. Onunla ula münakap 
etmez... bir teY 10rmaz. Herhangi 
bir fikir etrafmda waan uzun 
konuşup uazariyelerini koca .... 
kabul ettirmiye kalkmaz. Koca
•ını olduğu gibi kabul eder. 
Mea'ut olmak için çok defa boyun 
eğer. 

Okumut kafalı bir kaclan ile 
bunun tamamile aksidir. 

O, lkocaımda, oldujwıdaa 
fazla ıeyler arar.. Onun daha 
yüksek, daha malimatlı olma11111 
ister. Herhangi bir fikir mesele
sinde m6nakqaya b&yltlr. Dinle-

dığı ye bu münasebetle ziyafette 
bulunamıyacağı için teeısftrlerini 
ifade eden bir mektup yazmış. 

Mektup tam umananda yerine 
gitmediği için ıimdi Şarlodan zi
yaf ete iıtirak etmediğinden dola
yı tazminat istenmektedir. 

Bu tazminata istiyen, Mia Shep
herddir. Şarlonun ziyafete iştirak 
elmemesile acentelik haysiyetine 
leke sürüldüğünü ve manevi za• 
rar ıördlğünil iddia etmiftir. 

Buit kadın, awa kuaurlanma 
wörmu, bUAki9 keadisinl aiu ae.-

dirmete çahtar 

tahammlll yoktur. ZeYd De 
arasmcla daima resmiyet İlter. 

Odalarının ayn olma11nı Ye her 
istenilen saatte biribirlerini rahat• 
sız etmemelerini ihtar eder. 

Bu sebepten dolayı kocua 
olur olmaz zamanlarda kanmım 

odasına girmiye cesaret edemes.. 
Kapıya kadar gelir. "Ya meşgulse 

ya beni istemezse dOtllHesile • 
kapıyı çalmadan geri diner. 

Kadın lae iç.erde kocasım bekler, 
gelmediği için ıüphe uyanır. 

Blltün bu sebeplerden dop. 
cak netice saadetlerinin aleyhin-
de olur. Yavq yavq aralannda 
geçimmzlk bqlar. Nihayet am
brlar. 

Okumuş bir kadınla evlenmek 
en güç olan şeylerden biridir. 811 
işte muvaffak erkekler hahikateıı 

çetin bir mücadeleden muzaffer 
olarak çıkmışlar demektir. " 
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BÜYÜK TARiHİ TEFRiKAMIZ l Otomobil Kazalarından 
Nasıl Korunabiliriz? 

EN 

-43-

Daha ilk adımlarda maymun• 
larla karşılaşmışlardı. Dedeleri 
ve büyük anneleri Mısırdan, Su
dandan getirilip bu yeşil adad. 
ikamete mahkum edilen ve bura
da doğup büyüdükleri için bal
kanlardan kopup gelen soğuk- 1 

)ara da alışan minimini maska
ralar, altı silahsız avcının hey
betli endamından ürkerek ağaç-

. lara tırmanıyorlar, keskin çığlık
larla küfür savuruyorlardı. Tehli
kesiz bir hayata ahşan tavşanlar, 
vaziyetlerini emniyet içinde gören 
tilkiler, baygın gözlü karacalar, 
zarif gerdanla geyikler ; şuradau, 
buradan kulaklarını ve-ya kuyruk
larını gösterip savuşuyorlardı. 
Avcılar; ne maymunlarla, ne de 
&hür ürkek hayvanlarla alakadar 
olmuyorlardı. Züpte Beyin ardına 
takılarak korunun derinliklerine 
doğru yürüyorlardı. Hepsinde, 
avına atılmak için pençesini ha
zırlıyan, kanatlarım geren, gaga
ıım kıVlran cesur, müteyakkız ve 
neşeli bir şahin hali vardı, yürü
yüşleri de süzülüşü andırıyordu. 
Yalnız Ahmet, biraz aksakb, 
Baki de biraz somurtkandı. Fa• 
kat arkadaşlarından geri kalmı
yorlardı. 

Hendekli mıntakanm bemen 
hemen ortasına kadar ilerlemiş
lerdi. Burada ağaçlar daha sıktı 
ye daha karışıktı, tam bir orman 
manzarası temsil ediyordu. Ötede, 
beride tabii denilecek kadar 
güzel yapılmış mağaralar göze 
çarpıyordu. Birkaç kaynak vardı, 
billuri bir sesle göğüslerindeki 
aeyyal zemzemiye ağaçlann ete
iine akıtıyorlardı. 

Züpte B!!Y ihtisaslı bir bakış· 
la mağaraları gözden geçirdi, 
yere çömelerek tetkikatte bulun
du, bir kaynağm kenarına kadar 
gitti, orada da muayeneler yapb 
ve arkadaşlarının yanına dönerek 
haber verdi: 

- Burada ayı var. Aldanmı· 
yorsam şu mağaralarda yaşıyor! 

Şimdi mağaralara girmek mi, 
yoksa bir köşeye gizlenip taras
auda koyulmak mı lazımgelece
ğini düşünüyorlardı. Oraya kadar 
bir ayı elde etmek için gelmiş
lerdi •e bunu diri yakalamak 
istiyorlardı. Sipahi Ahmet, yarala 
ayağına rağmen, hemen ayı ko-
vuğuna girmek taraftan idi. 
Yeniçeri Baki, böyle bir teşeb· 
bUsll beğenmiyordu ; 

- Ayı iııi, diyordu, dar olur. 
Elini, kolunu oynatamazsın, or
man peh1ivanına kolayca yeni
lirsin. O mübarekle açıkta 
preşmeli 1 

Bu mevzu nzerine mtınakaşa 
yürütülürken Züpte Bey birden
bire ka.şlannı çatb 'fe işaret 
Terdi: 

- Susunuz! 
Ayni zamanda arkadaşlarım 

yere yatmıya da davet etmişti. 
Zindan kaçaklan, bu ihtara uya-
rak kırık dallarla ve kat kat 
yapraklı örtiilü olan toprağın 
üstüne uzandılar , nefeslerini 
kestiler, sessiz bir dikkat içimle 
dinlemiye koyuldular. Uzaktan, 
epeyce uzaktan hir hışırtı geli· 
yordu. Bu ses, ilk lahıada, yer
deki yaprakların kıruıldanış m 
andırıyordu. Fakat dikkat olunun
ca bir yürüyüşten, ağır adımların 
dal kırıklarım ve yaprak kümele
rini kanşbrmasından ileri geldiği 

Takip •itikleri golan bir tarafında lıarem dairesinin 
duvarları gükseligorda 

anlaşılıyordu. 
Bir dakika, iki dakika, üç 

dakika bu bekleyişle geçti. Şimdi 
o hışırb daha kuvvetlenmişti, gizli 
bir rüzgarın yaprakları şiddetle 
savurmasına benziyen bir ahenk 
ıeklini almıştı. Arbk hepsi, koru 
fermanfermalarmdan birinin kendi 
istikametlerine doğru geldiğini 
anlamışlardı. Çünkü o kuvvetli 
hışırtıya heybetli bir homurtu da 
inzımam etmişti. Meçhul pehlivan 
ayağından çıkan sese keskin ne
fesile de tempo tutuyor gibiydi. 

Alh yoldaş, hoş bir heyecan 
geçiriyorlardı. Keklik sesi işiten 
bir doğan gibi gözleri parlamış, 
burun delikleri açılmışfl. Yattık· 
ları yerden hemen sıçramak isti
yorlardı. Fakat kumanda hakkı, 
Züpte Beyindi. Hücum zamanım 
o tesbit edecekti. Binaenaleyh 
hepıi onun işaretini bekliyorlardı. 
Biraz sonra ağaçların arasından 
bir baş göründü. Bu; orta çapta, 
altı aylık bir manda yavrusu bü
yüklüğünde sara bir ayıcağzın 
gamsız kafası idi. Tuhaf bakışlı 
gözlerile zeki bir tecessüs yapı
yordu. Çünkü bumumı yabancı 
kokular çarpmıştı ve dolaştığı 
mıntakada tehlike sezmişti. Alb 
insanla kendi arasında yirmi adım
lık mesafe vardı. Dal ve yaprak 

kümelerinin içine gömülen insanları, 
tamamen görmüyordu. Fakat bu 
renk şaşırmıyan rehberliği, bu 
gizli tehlikenin nerede yattığmı 
kendisine ihsas ettiği için gözle-

rini avculann bulunduğu noktaya 
dikmişti. 

(Ar ka11 •ar) 

Bir Suale Cevabım 
Edimede: A. Sadullah Beye: 

Mektubunuzu okodum. ,.Şen gönül,, 
tefrikasına gösterdiğiniz alaka
dan dolayı teşekkür ederim. 
Kemal Paşa medresesi hakkın· 
daki notlarımı, Evliya çelebi 
seyahatnamesinden almışhm. O .. 
seyyahatnamenin üçüncü cildinde 
ve (447) inci sayfasında medre
senin yalnız varlığına değil, lbni
Kemalin orada geçirdiği rivayet 
olunan maceraya dair de tafsilat 
bulursunuz. Evliya çelebi, bizzat 
bu medreseyi görmüştür. O hal
de bize inanmak düşer, değil mi?. 

"Zindan altı,, nın Tunca bo
yunda olması meselesi de su 
götürür bir keyfiyettir. Çünki iki 
yüz sene evvelki Edirnenin kro
kisini çizerek bize yadigar hıra· 
kan Evliya çelebi, kale kapdarmı 
sayarken zindan ve Maynas ka
pılarının Meriçe açıldığını ve 
o kapılardan inilerek Meriçten 
su alındığını söylüyorl.. 

Medresenin bugün mevcut 
olmamasından, kapısı Meriçe 
açılır bir zindana da tesadüf olu
namamasından dolayı ne ben 
mes'ulüm, ne de siz. Tereddüdü
nüz de haksızsınız. Beni tekzip 
ve sizi de terdit eden zaman da, 
asırların yaptığı tahavvülattır. 

Baki: Teşekkürlerimdir efendim. 
"Şen gönül,, Muharriri 

Talebi umumiye binaen ve herkesin görmesini teıninen sözlü 

ve şarkılı filmlerin şaheseri ve 

MARTHA EÇGERT, GEORG ALEXANDER Ye büyük 

komik FRITZ KAMPERS'in temsili 

DUL NiŞANLI 
filiminin yarın akşamdan itibaren 

OPERA SİNEMASINDA 
birkaç gün daha 

Yarın matinelerden itibaren 

MORGAN CAMBAZHANESi 
ALKAZAR sinemasında 
icrayı lubiyata başlıyor. Bu 
sözlü şarkılı ve danslı bir film
dir. Bu filmi görünce adeta 
biiyük bir Amerikan sirkım 

görmüş gibi olacaksınız. 

FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Raşit Siza ve arkadaşları 
Yarın akşam 21.30 da 

AKTÖR KlM ? Plyeı 4 perde 1 tablo 
KUDRET HELLVASll 

Gonkur Edebiyat MUkAfatı 
Paris, 7 - Gonkur edebiyat 

mükafatı, "Aşk Hastalığı,, roma
nının müellifi Jan F agara veril
miştir. Rönodo mükafatı da Ma
sum adh romana için Filip Herri· 
yaya verilmiştir. 

devam olunacaktır. 

DİŞİ KÖPEK 
Michel Simon ve Janie Marese 

tarafından 

Bu akşam 
saat 21,30 da 

ŞARLA 
TAN 

(Doktor Kont) 
Komedi 3 perde 

Yazaıı: 
J. Romains 

Tercüme eden: 
t. GALİP 

ISTAHBUL BELEDiYESi 

~~ t~ ~~ 
l 1111 il 

111111111 J 
Yakında: MAYA 

Cumartesi ·ve pazar gllnleri 
tezilatlı halk gecesi. 
Sah gününden itibaren; Şarlatan 
(Konk) Qyundan sonra hususi 

tramvay 

Kaza Sebeplerinden Biri DeArabaların 
Seyrisefere Müsait Olmamasıdır 

Otomobil kaza• 
larına dair Oto
mobil Mektebi 
Müdürü Fikri T e~ 
fik Beyin kaleme 1 

aldığı tecrübeye 
müstenit ıilsilo 

bugün, otomobil· 
lerin ıeyriaef ere 
mü.ait olmayan 
vaziyetleri babaile 
~ihayete eriyor. 
Umit ederiz ki " 
bu yazılar, alaka
darlara lizımgelen 
malumatı temin 
etmiş olıun. 

Seyrisefere MU· 
sait Olmıyan 

Otomobiller 
Bazı kazalann 

keşfi esnasında 
kornasız. freni Freni boı.ıılc bir arabanın başına gelen felaket 

bozuk, hurdalaşmış birtakım oto- 1 Kapalı otomobillerin ön •e 
mobillerin bu vaziyetlerile ka- yan camlan (Tripleks) camlarile 
zaya ıebep vermit olduklarını tebdil olunursa menfaati aşikAI"' 
tesbit ettim. Çalıştmlmaaı tehli- dır. Bu camlar bir sademe tes~ 
keli olan bu kabil otomobillerin rile diğer kristal camlar gibi 
sık sık yapılan muayene ve kon- parçalanıp intişar edeceğine yal-
trollar ile, vazifeden men'i seyri· mz çatlar ve zaran dokunmaz. 
sefer mühendislerinin vazifesidir. Kaza sebepleri ayn ayn tel· 
Binaenaleyh eğer muayyen za- kik edilir ve ona göre tertibat 

alıoırsa, her otomobilin camlanoJ 
manlarda yapılan kontrol vazifesi (Tripleks) camlarile tebdile •' 
daha ciddi idare olunursa, kaza- bu yüzden, böyle buhranlı bit 
lar da, diğer noktalara nispetle zamanda, binlerce lira sarfına da 
zayıf bir sebep teşkil eden bozuk ayrıca lüzum kalmaz zannederiJJJ. 

ve teçhizatsız otomobiller de Fikri Tc::v/ik 
ortadan kaldınimış olur. S O N 

Nobel Mükafah 
Sabık Alman İmparatoruna 

Verilmesi isteniyor 

Berlia 7 - Alman milliyet
perver matbuab ile yakın alakası 

olan Münhner Avsburgabend 

gazetesi, Nobel sulh mükafatının 

sabık Alman imparatoru ikinci 

Vilhelme verilebileceğini yazıyor 

ve fikrini şöyle müdafaa ediyor : 

Bu mükafat bir laf ebesi olan 
Bertaf on Sutner e verilmişti. Bu 

mükafah alan nazırların ekserisi 
gençliklerinde militarist idiler. 

Eğer dünyada bir adalet varsa 

mükafat, sulbü 1900, 1904, 1911 

senelerinde muhafaza eden ikinci 
Vilhelme verilmelidir. 

Kıbrısta 

Daimi Olarak lngiliz 
Askeri Bulunacak 

Kıbrıstan yazıhyor: 

Lefkoşa da bulunacak f ngiliz 

askerlerinin ikametine tahsis olun· 

mak üzere geçen hafta muhtelif 
evler gezilmiştir. 

Bu maksat için "Elenion,, 
mektebi binası ile merhum 

Hicaz Kralının ikamet ettiği Bigi 
biraderlerin evleri alınacağı 

söyleniyor, 

TecH Talebinden Vazg2çildi 
İzmir 7 (Hususi) - Borçların 

tecilini isliyen tüccarların teşeb
büsü akim kalmıştır. Tüccarların 
birçoğu Başvekalet ve Maliye 
Vekaletine gönderilecek telgrafı 
imzadan istinkaf etmişlerdir. An· 
cak 40 imza toplanmıştır. 

Ortodokslar 
Kudüste Büyük Bir 
Kongre Aktediyorlar 

Berut, ( Hususi ) - Kudüste 
bulunan Ortodoks heyeti bir İÇ'" 
tima yaparak lslam kongresi kal"' 
ş1sında umumi bir Ortodoks 
kongresi akdine karar vermiş, btJ 
maksatla bütün dünya Ortodoks· 
larına davetnameler gönderilmiş

tir. Kongre bu ayın yirmi seki
zinde toplanacaktır. 

Voronoftan 
Daha Tesirli 
Bir Aşı Bulundu 

VelJington 7 - Bura hasta· 
nelerinden birinin sertabibi mi.i· 
him bir keşifte bulunmuştur. Bı• 
doktor, cenup kutbunda bit 11 

bir buğdaydan öyle bir yağ çı
karmıştır ki V oronof aşısından 
kat, kat tesirlidir. Bunu, iki sene 
yaptığı tecrübe ile tesbit etmiş· 

tir. Bu ilacın faikıyeti hem da· 
bil, hem de hariçten kullanılabil
mesidir. Keşif, fen aleminde bü
yük bir alaka uyandırmıştır. 

Balıkesir-Kütahya Hattında 
Balıkesir - Kütahya hattında 

geçenlerde bir heyelan neticesi 
çatlıyan tünelin tamiri bitmiştir· 
Ayın yirmisinde tecrübeleri yp.· 
pılacak ve yeni sene b 1şlang: ·ıı~cl• 
da bu hat işletmiye ~ çılacaki.t· 

lngiliz ouşuyor 
Londra, 7 - Esham borsası 

zayıftır. İngiliz lirasının ricat hare" 

keti artmıştır. Paris iizerine 

kambiyo, (83) Franktır. Nevyorl< 
üzerine (3,26) dolardır. 
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93 Harbi Başlamadan Evvel Ordunun 
Mevcudunu Bilen Yokmuş 

Abdülhamit, O Zamanki Ricali Şiddetle İtham Ediyor 
du. Abdülhamit, buna da şu ce
vabı verdi: NAKiLi ZIYA ŞAKIR 

Her lıakkı mah/ıızdar 

163 -
16 Mayıa 130 

Bugün diş tabibi Rifat Bey, 
Müıfika Kadınef en dinin dişlerini 
tedavi için barem dairesine gel
di. Yanında muhafızlardan yüz
başı İbrahim Bey ( *] yardı. 

Mutat olan merasimden ıon· 
ra Rifat Bey Kadınefendinin 
dişlerile meşgul olurken İbrahim 
Bey de Abdülhamitle konuşu
yordu. 

lbrahim Bey, Sait Ye KAmil 
Paşalardan bahsederken sözU 
onlann hahrabna intikal ettirdi 
•e bu hususta Abdülhamide fik
rini sordu. Abdiilhamit şu ce

•abı verdi: 
- Daha ben saltanatta iken 

bile, bu adamların nekadar şah
ıiyatçı olduklarını bilirdim. Esasen 
her ikisi de(resen tedviri umur ede
miyen adamlar} clı. Ancak, mai-

yette iş görebilirlerdi. Böyle büyük 
makamın ehli değillerdi. Bu iki 
fahsın ne ahlakta adam olduk
larına en büyük d elil, neşrettik
leri yalan yanlış habralardır. (De
rin derin içini çekerek) eğer ben 
Sait Paşa ile KAmil Paşaya uy-
saydım, bu memleket çok-

tan inkıraz bulurdu... Ne 
ise.. Onun orasını Allah bilir. 

Vakıl, dünyada görüşmemiz ar
tık mümkün değil.. Ben onlarla 

yarın Allahın huzurunda göri.işe
ceğim.. Mürafaa olacağım ... 

lbrahim Bey, Abdülhamidi 
müteessir eden bu bahsi değiş· 
tirmek için: 

- Ahmet Muhtar Paşa hak
kındaki fikriniz ... 

Diye sordu. Abdülhamit, de
rin bir maziyi hatırlamak ister 
gibi elini alnında gezdirerek 
cevap verdi : 

- Muhtar Paşayı ilk d efa 
olarak, şehzadeliğimde Avrupaya 

gittiğimiz ;zaman görmüştüm. 
O zaman ya yüzbaşı yahut kolası 
idi, Bu seyahat esnasında, zeki 
l>ir adam olduğunu anladım. 
Bilahare Yusuf lzettin Efendiye 
hoca oldu. Daha sonra da birçok 

nıülkt ve askeri memuriyetlerde 
bulundu. ( doksan liç ) te Rus 

harbi b~ıyacağı zaman, Yıldızda 
bir harp komisyonu vardı. ( Şark 
Ordusu ) için bir kumandan ara· 
ııırken benim hatırıma Muhtar 

Paşa geldi. O zaman kendisi 
(Girit) valisi idi. Derhal oradan 
ietirttim. 

( Şark Ordusu ) kumandanlı· 
ğına tayin eltim... Garip değil 

t illi; o zaman Sadrazamla Harbiye 
nazırı, Rumelide beş yüz bin, 

Anadoluda da dört yüz bin kişi
lik birer ordumuz olduğunu söy
lüyorlardı. Fakat bu orduların 
nerelerde, hangi mevkilerde bu
h.ınduğunu sorduğum zaman hiç 

lb [•J Şi mdi; (Bilecik) 
rahim B. 

meb'uıu 

Hamit devri11dtJ TophantJ 
lffüşürlüğü gapan 

Zeki Paşa 

- ltalyanlar, ötedenbcri 
( Trablusgarp) a göz dikmişler
di. Benim zamanımda bile, ora
ıını zaptetmek için en küçük 
vesilelerden istifade etmek iatcr
lerdi. Hatta bir aralık adi bir 
araı.i meselesinden dolayı İtalya 
konsolosu ile vali Recep paşanın 
arası açıldı. Harp zuhuruna 
ramak kaldı. Fak at ben bir ta• 
raftan valiye haber yolladım. Di-

ıer taraftan da sefiri ele aldım. 
Hadiseye ıebep olan davayı 

( üç yllz bin kuruş ) la kapattım. 
Bu son T rablus meselesi de 

emin ol ki yine böyle ehemmi
yetsiz bir sebeple olmuştur. Eğer 
bidayetinde işe· ehemmiyetle ba-

blr cevap veremiyorlardı. Sadra- kılsa ve biraz da para sarf 
zama soruyorum: 

- Efendim, ben ancak siya· 
setle meşgulüm. Askerin nerlerde 
bulunduğunu Harbiye nazın bilir. 

Diyordu... Harbiye nazınna 

eonıyorum: 

- Efendim, ben bu işte yal
nız değilim. (Tophane Müşrll) nün 
malumatına müracaat edelim, 
cevabını veriyordu... Tophane 
Müşürüne sorduğum zaman da : 

- Efendim, ben, yalmz as
kerin sevkine memurum. Bunların 
nerelerde ( cem ve tahşit ) edil
diğini bilmiyorum. 

Cevabile karşılaşıyordum. Bu 
tezebzübe çok canım .i!kılıyordu. 
Nihayet, Muhtar Paşayı huzura 
celbettim: 

- Derhal TilZifenin başına 
git. Fakat gider gitmez oradaki 
askerin ne miktar ve nerelerde 

bulunduğunu müfredatlı bir cet
velle bana derhal bildir. 

Dedim ve emrimi aynen ifa 
edeceğine dair de ken~isine na
musu üzerine yemin ettirdim ... 

Muhtar Paşa gitti. Biraz sonra 
istediğim defteri telgrafla bana 

gönderdi. Meğer, Anadolu ordu· 
sunun mevcudu; (otuz bin kişi)den 
ibaretmiş. Muhtar Pş. bu malumatı 
verdikten sonra, ( bu kuvvet ile 
Rus ordusuna karşı konulamaz ) 
diyordu. Bundan pek müteessir 
oldum. Şiddetli bir asabi buhran 
geçirelim... Henüz daha harp 

başlamamışb. Harbin önüne geç
miye çalışhm. Fakat, ne yaptılar, 
yaptılar, nihayet beni batbı ka
bul etmiye mecbur ettiler ••• 

Abdülhamit, .sözlerine bir 
mnddet fasıla verdikten •onra 
ağır ağır tekrar devam etti : 

- Halbuki ben, ne dün ve 
ne de bugün Ruslarla harbedil
mesine taraftar değilim. Rus'ar 
iyi idare edilmek şartile daima 
bize iyi komşuluk ederler ve 
icap ederse muavenette de bulu
nurlaı. V akıl eski .zamanlarda 

Ruslardan az fenalık görmedik. 
Lakin bunu unutmak Janmdır. 
Bizim onlarla, onların da bizimle 
hoş geçinmesi, iki taraf için de 

ok faydalı bir siyaset olur. 
ç lbrahim Bey, Abdülhamide, 

ltalyanlar hakkındaki fikrini ıor-

olunsaydı her halde böyle olmaz
dı. Maanıafih, işin iç yfizünü llyı-

kile bilemediğim için tabii fazla 
birşey söyliyemem. 

Abdülhamit, lakırdıyı döndür
dU dolaştırdı (Müsteşarlar) a getirdi. 

- Müsteşarları daima ecnebi 
hükumetler satın almak isterler. 

Bu uğurda da ınühiın paralar ve
rirler. Bunun için mllsteşarlar, 

tecrilbc edilmil (esbabı namus ve 
ahlak) adamlardan intihap edil
melidir. Yalnız kıdem ve ehliyet 
ile iş olmaz . 

Bu esnada Dit Tabibi Rifat 
Beyin işi bitmişti. Abdülhamit, 

Rifat Beyden Kadınefendinin diş
leri bak kında bazı malümat iste-

di. Rifat Beye teşekkDr etti. Bu
giiukü mnlakat ta bu suretle hi-

tama erdi. 
( Arkau nr) 

Uşak Şeker Fabrikasmda 
Yapılan tahminlere göre Uşak 

ıeker fabrikası bu sene ( 800 ) 
vagon şeker çıkaracakbr. 

fabrikaya ilaveten yapılan 
ispirto fabrikası da ( 1,250,000 ) 
kilo ispirto istihsal edecektir. 

c===lJünün Takvimi 
BUGÜN - 8 kAnunuenel 9Jl, 

Sah, RulDİ 25 teşrinisani 1347, 

'/:T Recep 1350. 
GÜNEŞ - Doğuşu 7,13 Batqı 

16,41 
NAMAZ V AKiTLERi - Sa

bAh 4,59, öğle 12,5 ikindi 14,28, 
akpm 16,41, yatsa 18,10. 

l(alalll - 30 
- Yıldın• 
-llUyon P ....... 
- Dul ....... 
-Kaçakçl1-palet 

- Attlk 

ALJCAZAR 
ALEMDA1l 
ARTiSTiK 

ASRI 
EKLER 
ELHAMRA 
ETU VA L - Doa Kaıaldan 
FERAH - K--.r, waryete 

f'RANSIZ TiYATROSU - Rafit Rasa 

GLORYA - Canım Parlı 
HiLAL - HıC1 Murat 
KEMAL a. - Raaputla 
llAJIK - Cehennam kartallan 
MELEK - latanbul aokaklarıada 
MlLıJ - Küçük daktilo 
OPERA - Euarengla tahtelbahir 

ŞIK - S&raerl Kırat 

DAR0LBEDA YI - Şarlatan 
Kadık1S1 Slireyya - Yata11a hakikat 

Sayfa g 
• 

r-------------------------------~ 
ŞARK TILDIZI 

Holivuta Nasıl 

Yıldızlar 

Kaçtım ..• 
Arasına Nasıl Karıştım? 

-----32------- YAZAN: Selma Z. -
Hem gidiyor, hem de bun- çerken bu höcrelerin içine de 

ları düşlinüyordum. Birdenbire ıür' atle g3z gezdiriyor ve hay• 
aklıma geldi. Sordum: retten hayrete düşüyordum ... 

- Affedersiniz.. Birşey ıo- Her b6lme ayn bir aabne idi. 
racağım. H epsinde de ayn ayrı vak'alar 

- Sorunuz. 
- Mister Veylin söylediği cereyan ediyordu. Höcrenin bi-

( canlı insanlar ) tabiri benim rinde bütün İncelikterile bir aşk 
tuhafıma gitti. Cansız insan sahnesi devam ederken, yanın• 
1 ? 

daki höcrede polislerle h1rsızlar 
o ur mu .. 

Yanımda yürüyen hademe, gırtlak gırtlağa geliyorlar.. Onun 
yOzümc baktı. Hafif bir tebes- yanındaki höcrede, sakin bir 
ıUmle cevap verdi: gazinoda müşteriler kemali afi-

- Galiba siz stüdyo hayabna yetle biralarım içerlerken yanm-
yabancısmız. Şu halde anlata- daki höcrede, genç bir kız verem 
yım... Canla insanlar, canlı insan- döşeğinde can veriyordu. 
lar demektir. Bir de ( cansız in- - Dokuzuncu atelyeye geldik. 
sanlar) şubesi vardır. Bunlar, Ancak, hademenin bu ihtarı 
mankenlerdir. Halta bu şubenin, (izerine ben kendime gelebildim; 
bir de ( cansiz hayvanlar ) kısmı çünkU 0 kadar şaşırmıt. 0 kadar 
vardır. kendimden geçmiştim.. Bu büyük 

Hademe, belki bu hususta höcrenin bir köşesinde, mükellef 
biraz daha fazla izahat vere-
cekti. Fakat şubeye gelmittik. bir yatak odası yapılmıştı. Bir 
( Mister Heyk ) le kapının önünde kadın, yalağın yanındaki açık 
karşılaştık. Hademenin söyledik· pencerenin önünde duruyordu. 
lerini dinledikten sonra, beni yu- Bütün sahneler cereyan ederken 
kardan aşağıya kadar keskin bir artistlerin üzerine binlerce mum 
nazarla süzdü. Adeta bir rontgen kuvvetinde çiğ bir ziya tufanı 
makinesinden geçiyorum zannet- boşamyor. ( Jüpiter) denilen o 

tim. Sonra cebinden bir bloknot cehennemi ışık meıtıbalnrından 
çıkardı. Üzerine kısa bir şey taşan hararet altında artistler 
yazdı. Bir iki saniye düşündü. buram buram terliyorlardı. iki 
Kagıdı hademeye uzattı: filim alma makinesi mütcma-

- Dokuzuncu atelyeye götür. diyen çevriliyor. Bu makinelerin 
Emrini verdi. Artık yürümek- ortasında duran bir adam, elin-

ten ve dol aşmaktan bimecal kal- deki kağıtları sallıya sallıya ; 
mama rağmen yine yola düzül- J tı · B - an.. en.. iraz daha 
dük. Yine birçok paviyonlarm ileri.. Başını düz tut .. Gül.. Biraz 
arasından geçtik. Artık, düz bir 

h 1 
· 'k B b' d daha gül.. Orada dur.. Haydi, 

sa aya ge mıştı . urası, ır en-
bire okadar hayretimi mucip Gaston kapıdan gir... Yavaş .• 

Daha yavaş .. Boynunu bük .• Kol-
oldu ki... 1 ilk tesadüf ettiğim manzara, arını aç.. Adamakılh aç.. Allah 

b 
belanı versı'n, açsana be.. Ha 

ir yangın harabesi oldu. Ben, 
bunu hakikaten yanan bir köşk şöyle.. Daha yürü .. Atıl.. Birden• 
zannettim. Fakat biraz ilerde, bire Janm boynuna atıl.. Ha; 
mükellef bir merdivenle çıkılan ıöyle ... 
zarif bir ıato kapısı .. daha ilerde, Diye mütemadiyen bağırıyor, 
küçük bir köy istasiyonu .. sağda, tepiniyor, çırpmıyor, yapılan en 
yıkılmış bir köprü.. solda bir ince hareketlerine kadar aöyliye-
mezarlık parçası... bütün bun- rek artistlerin vaziyetlerini idare 
ları gördüğüm zaman artık ediyordu. Zavallı artistler, kanter 
filim çevrilen yere gelmiş içinde kalmışlardı. Yüzlerindeki 
olduğumu anladım. boyalar, hemen hemen biribirint' 

Biz bunların arasına girme- karışmıştı.. Her halde rejisör 
dik. Sağa saptık. Büyük bir pa· de bağırmaktan ve tepinmek-
viyonla karşılaştık. Bu paviyonun ten yorulmuş olmah ki, sert 
damı ve cephesi, tamamen ca- bir el işaretile artistleri ve 
mekandı... Kapıdan girdik. Geniş makineleri durdurdu, geniı bir 
ve uzun bir koridor ve bu ko- nefes aldı. Pantalonunun arka 
ridorun üzerine sıra ile yapılmış cebinden meşin bir tütün 
önü aç.ık birçok bölmeler... İşte kesesile piposunu çıkardı. Me-
asıl atelyeler, burası idi. lekeli elle doldurarak yal<b. 

Hamam gibi sıcak olan ko- Uzun bir nefes çektikten sonra, 
ridorda, rolünü bekliyen kadın, yine artistlere çıkışmıya haşladı: 
erkek artistlerin arasından ge- ( Arkası nr ) 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. .. .. 
Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 

14Q AHMET iRFAN B. 
leki ve mah
çuptur. Bir
den parlam4z 
ataklık ve 
atılganlık ılSs· 
tcrmez, daha 
ziyade ihtiyat 
ve basirete 
temayül eder. 
Sadeliği se· 
ver zevkiseli-

1111 vardır, kadın mevzularını 
ihmal etmez, menfaatlerini israf
tan müçteniptir. Çabuk kınlar 
ye yese düşer. 

BEY: 
Muhitini bul
duğu zaman 
neş' eli ve ıa 
kacıd!r, su• 
reti umumiye-

de çekingen 
ve tutuktur. 
Kendini gös
terici nüma .. 
yişkar hare· 

eri ~ apa• 

maz. Tehlike, ve mes'uli
yet davet eden i~lere rağbet 

etmez. 

il 

< 
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BİKAYI 
Umumi Harp Nasıl Patladı ? l __ Bu_s_üt_unda 

YENi LEV ANT A 

Hergün 
Nakıli : S. N. 

Nakleden : H. R. -26- Yazan: Emil Ludvig 
- Kazım Doktor: Semi Ekrem• -

Avrupada lrtesi Sabah Yaz Uyku-
suiıdan Bir Feryat ile Uyandı 

Nazırın fikri Fransız mebusan 
meclisinden, Pariı maliye Alemi
ne intikal ediyoı. Yapılacak ıon 
iki buçuk milyarlık istikraz için 
konulan şartları ve bu pa
ranın Lehistanda askeri bir ıl

mendifer inşasına hasredilmesi 
için Fransa tarafından yapılan 
teklifi ve nihayet birçok milyar· 
lardan mürekkep olan bu albn 
zincirin iki kolu birbirine sıkı 
bağlandığını düşünüyor. 

Bunu muteakip fikri Sou· 
khomlinovun birkaç hafta evvel 
Avrupanın yüzüne fırlattığı ma
kaleye gidiyor. Bu makalede: 

" - LRusya haıırdır; Fransa
mn da hazır olması lazımdır! " 
Denilmektedir. Bu makale Fran
aada üç senelik hizmeti askeriye
nin kabulünü kolayla~brtmak 
için yazılmışb. Rusyaya iki mil
yon askerile Frans11. askerlerinin 
de Uç rub'u IAzımdı. Baıka 
tUrlü tehlike göze alınamazdı. 

Hamdolsun ki Poicare itimada 
!Ayık bir adamdı. Daha ilk b ... 
yannamesinde şu lisam kullan
mışh: 

- " Fransa medeniyetin ve 
ıulhUn menfaati için büyllk ve 
kavi olmak mecburiyetindedir. 
Herşeyden evvel azmü iradeye 
muhtacız!" 

Fikri intikam daha mahirane 
lzmar edilebilir mi? Fakat bUtlln 
bu düşünceler bertaraf, Ruı 
nazırı rahat değildir. Viyanadan 
ve Belgrattan gelen telgraflar 
işin akıbete yaklaştığım gl:Sster
mekte, kendisi de bunu hisset
mektedir. Şe'ni bir adam olmakla 
beraber sofiyunluktan bllsblltlln 
ııyrılmamıştır. içini bir kurt ke· 
miriyor. Şoföre seslendi: 

- Hayır, daireye çek 1 
Gece bekçisi şaşırıyor, ha

demeler koşuşmakta, kapılar 
açılıp kapanmaktadır. Şilte oda
sında Nazırın koku alma kabi
liyetine parmak ısırılıyor. Filvaki 
orada mahrem memurlar Bel
grattan gelmiş uzun bir şifreyi 
açmıya çalışmaktadırlar. Birşey 
değil, yirmi dakikaya kadar 
bitecektir. 

- Ah ah! Viviani'nin hakkt 
varmış. Buna karşı tedbir dllşiin· 
meli idik. Muhakkak Bercltold 
Frans ız misafirlerimizin buradan 
ne vakit ayrıldıklarını hesapla
mıştır. 

Sazanov, sabırsızlığını, biriken 
evrakı imıalamakla geçiriyor. 
Gece yarısı olduğu halde bili 
masasının başındadır; pencereler 
arkalarına kadar açılmıştir. Üze· 
rinde merasim uniformaları, göğ
sünde nişanlar vardır. 

Kemikli Rus tipi, iri burun, 
iri siyah kirpikler, kulaklarına 
doğru ve inceleşen kısa siyah 
sa~;al, aşağı doğru çekik ağıı, 

bunların umumu öyle bir kili 
teşkil ediyordu ki kurnaz, soğuk, 
zalim bir tilkiye benziyordu. 

Az sonra Viyana ültimato-
mu nu halledilmiı suretini önüne 
'~oydular. ,, 

Avrupa ertesi sabah yaı uy· 

kusundan bir fer
yat ile uyandı: 

Bütnn paytaht· 
farın kabineleri 

bangerleri, erkA
m harbiyeleri ve 

heyeti mahsusala
rı harekete gel-

di. Mezuniyetler 
geri alındı. Me-

murlar geri çağı
rıldı. Rahatsızlık, 

intizar, tethiş, in
tizar ortalığı kap· 

ladı. Buna muka
bil Petrsburgta 

kabinenin ve er· 
kim harbiyenin 
mUhim rükUnle
rinin çoğu bir se-

vinç içindedir. Ni

ce ıamandanberi 

barbetmek arzu-
sunda idiler. Rusga Çariçesi Aleksadra 

- " Sırp toprakları bugünkü ı " gıcından beri Rusya bilhassa 
Avuıturya • Macariıtanın içinde " Avusturyayı zayıf dUşürmiye 
prangabenttir. Zaman Sırbistan " çalışmıştır. Bunun saika Baron 
için ve düşmanlarının inhidamı " Erentalin 1908 de Rusyanın 
için çalışıyor. Bu düşmanlar " yüzüne fırlattığı tahkirin lnti-
ıimdiden aşikAr gevşeme ve " kamını almaktır. ,, 
dağılma alimetleri göstermek- 1914 kAnunusanisinde Rusya• 
tedirler. ,, diyorlardı. nın Büyük Erkinı Harbiye Reisi 

Bu ibare bir gazeteden alın- ve Harbiye Nazırı hemzeban 
mıf, bir gazete fıkrası değildir. olarak kat'i bir ıurette şunu 
Bu, ilk Balkan harbından sonra 
Sazanovdan Belgrada teıvik 
maksadile yollanmıı resmi bir 
telgrafta aynen münderiçtir. 1914 
sonbaharında Fransanın Petres-
burg elçisi Parise şunu yazmııtır: 

- " Balkan harbinin başlan· 

söylemişlerdir : 

" Rusya, Avusturyadan 
" bahse mahal kalmasızın, Al
.. manya ile harben öl~üımiye 

tamamen hazır bir haldedir.,, 
(Arkaaı var) 

Suriye Köylüsü, Buhran 
Yüzünden Ziraati Bıraktı 
Şimdi Harabelerden Tarihi Eser 
Çıkarıyor Ve Daha Fazla Kazanıyor 

Surig• köylüleri harabelerden lıegkel çıkarıyorlar 
Şam ( Hususi ) - Havran ve 

havaliıinde iktısadl buhran ıon 
haddini bulmuştur. Hayat çok 
pahalılanmış, kazanç ta o niıpette 
azalmıştır. Halk müthiş bir ıı
kınb çekiyor. Son zamanlarda 
Irak ve Suriyede eıki ve tariht 
eserler arandığını ve bu eserlerin 
para ettiğini anlıyan ha!k, köy·_ 

!erdeki harabelerde hafriyat yap
mıya başlamışlardır. Köylüler 
bilhassa ( Teıil ) ve (TellUleş'ari) 
köylerindeki eski mezarlarda ta
harriyat yapmışlardır. 

Buralardaki eski harabelerde 
Romalılar devrine ve daha ev· 
velki asırlara ait çok kıymetli 

. cam, bakır mamulitı ve altın 

Tahdit nizmnamesi Ruhi Beyin 
işine yaramıştı. Kontenjan listesi, 
podra, dudak kırmızısı, manikür 
cilası, her nevi koku ve levanta· 
ları Beyoğlunun şık kadınlarını 
adeta düşündürecek bir miktarda 
tahdit etmişti. 

Ruhi Bey, " Ruhi müıtahze
rab ,, namı altında bir ıtriyat 

fabrikası sahibi idi. Hariçten mal 
gelmeyince, onun yaptığı koku
lar her taraftan istenmiye baş
lamıştı. 

Avrupadaki büyük ıtriyat 
fabrikatörleri gibi, Ruhi Bey de 
yeni bir levanta icat etmiş, fakat 
henüz ona bir isim bulamamıştı. 

Bir kokunun, kadınlar tarafın
dan sevilmesi için yalnız iyi, 
güzel kokması kifi değildir. Ayni 
zamanda ismi ahenkli olması 

lbımgelir. ~ 
Bunu Ruhi Bey biliyordu. On 

gilndenberi levantasına uygun 
bir isim bulamamıştı, fena halde 
canı sıkılıyordu, ne yapacağını 

şaşırmıştı. 

Hatırına bir fikir geldi: 
Fabrikasında çalışan beş kız 

vardı. Onların fikrini sormak fena 
bir akıl olmıyacağma hükmede
rek bir cuma gUnü Beyoğlunda 
" Matık lokantasında " yemeğe 
devet etti. 

• " Manbk lokantasının " üst 
katında hususi ziyaretlere mahsuı 
salonlar vardır. 

Ruhi Bey dört 'numaralı salonu 
o akşam için kendine tahsiı 
ettirmişti. 

Sofra çiçekle tezyin edilmif, 
elektrik ışıkları gümüı takımları 
pırıl pırıl parlatıyordu. Adeta 
bir düğün sofrası hali vardı. 

Genç kızlar salondan İçeri 
srirerken hayret ettiler. 

Ruhi Beyin elini sıkblar, yer
lerine oturdular. Yemek neşe 
içinde devam ediyordu. Hep 
" Ruhi müıtahıaratından " bahse
diliyodu. 

Meyva sıraaı gelince, Ruhi 
Bey ayağa kalktı: 

- Küçük hanımlar dedi. Bu 
akşam sizi buraya davet etmem
de bir sebep var. Yeni icat 
ettiğim levantaya bir isim bul· 
mak istiyorum. Birçok isimler 
buldum, fakat hiç birini beğen· 
miyorum. Siz genç olmakla bera
ber kadınsınız. Sizde kadın ruhu 
vardır. Bir levantaya ne gibi 
ısım yakışır, bilirsiniı. lçiniıde 
beğendiğim bir levanta ismi bu· 
lan olursa, onu aym sonunda 
unutmıyacağım. 

Garson iki şişe şampanya 

····························--·········----····· ... ··· .... 
gerdanlıklar bulmuşlardır. Tel ül
eş' art köyünde Babililerin (Baal) 
putuna ait bir heykel bulun
muştur. Bu heykelin MilAttan 
(800) sene evveline ait Suriyede 
ilk defa bulunan bir eser olduğu 
anlaşılmıştır. Müze idaresi bunları 
haber almıı ve buraya getirt
miştir. Bunlara fevkalAde ehem· 
miyet verildiği için müzede hu
susi camekanlar yaptınlmış ve 
teşhirine başlanmıştır. Ellerine 
geçen bol paradan memnun olan 
bütün Havran halkı, ıimdi mü
temadiyen hafriyatla meşgul olu 
yorlar. Bu mesaiden en çok 
memnun olan müze idaresidir. 

getirdi, kadehleri doldurdu. Ruhi 
Bey ıampanya kadehini doldu
rarak: 

- Yeni levan tanın şerefinef 
diye kızlarla beraber içti. 

Hicran Hanım: 
- Ben buldum! Sonbhar 

gUlü nasıl? 
Ruhi Bey başını salladı: 
- Fena değil amma çok 

uzun. 
Sıra ile, Nehire, Selma, Leman 

ve Melek Hanımlar isim söylüyor
lardı. Hiçbiri Ruhi Beyi memnun 
etmiyordu. 

Pembe karanfil, kış hulyası, 
hanım kız, güzelim ikraret, seni 
sevdim gibi isimler boyuna ıöy· 
leniyordu, hiçbiri uymuyordu. 

Şampanyalar gelip gidiyordu, 
daha muvafık bir isim buluna· 
mamıştı. 

Nihayet Melek Hanım bir ıey 
teklif etti. 

- Efendim. Bunun kolayı 
var. Ruhi Beyin gözlerini mendil 
ile kapıyalım. Herkes bir yeni isim 
söylesin. Ruhi Bey her söyleni- 1 

len isimden sonra iyice diişiinsiin 1 

hangisini beğenirse onu kabul 
etsin. Ne dersiniı hanımlar? 

Ellerini biribirine vurarak kız· 
lar hep bir ağızdan: 

- Kabul!.. Kabulf .• Dediler. 
Ruhi Beyin başına bir mendil 

bağladılar, birer birer isim söyle
diler. Hiçbiri Ruhi Beyin itine 
gelmiyordu. 

Sıra Melek Hanımındı. Yeni 
levanta şişesinden mantosunun 
yakasına birkaç damla döktU, 
Ruhi Beyin yanına oturdu. 

- Melkl.. dedi. 

Ruhi Bey nefis kokuyu kok· 
layınca: 

-Ahi Ne güzel kokut İsmini 
Melek koyalım dedi, mendili 
çıkardı, Melek Hanımın yiizllne 
bakb. Melek Hamın, kumral bir 
kızdı. 

- Buldum, buldum dedi. 
- Yeni levantanın isi " Kum· 

ral Melek ,, olacakl .. 
" Kumral Melek " levantası 

o kadar moda olmuştu ki, Ruhi 
Bey servet kazanmışb. Bunda 
Melek Hanıma medyundu. : 

Altı ay sonra " Manbk lokan· 
tasında ayni dört numaralı salon· 
da Ruhi Bey ile Melek Hanımın 
düğün yemeyi verilyordu. 

Yeni Neşriyat 

Bu 
intişar 

ranlar 
içinde 
vardır. 

Bilgi Alemi 
isimde yeni bir mecmua 
etmiye başlamıştır. Çıka· 

Pertevniyal talebesidir. 
edebi yazılar ve ıiirler 

Tavuk 
Bu mE:cmuanın da 10 uncu sa· 

yısı faydalı yazılar ve resimlerle 
çıkmışhr. 

Lise Mecmuası 
Kastamonu lisesi talebesi tara· 

fından çıkarılmaktadır. 4 ve 5 in· 
el nllshaları bir arada çıkmıştır. 

Yardım 
Bu mecmuanın 8 inci sayısı 

muhtelif dikiş ve nefis modeller 
ile dolu olarak intişar etmiştir. 
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1 Yeni Peygamberi 
• Şarkın • 

ı ___________ .--________ ! 
Balk, Polis M .. d··riyetinin Önünde; Bizi 
Efkar U ·y de Lekeledi, Gandiyi 
l utup D ıi ri Yakacağız Diyordu 

-43-
HAd' • teki' ısenın bundan sonra aldıgı 

ant 1 hana nıüteakıp saatlerde 
atblar: 

.. Polis Mndürü bu mektubu 

h
ionderdikten sonra bir müddet 
alk • d kı oyalamış, latifeler yapmış, 

k er en benim bilaarıza polis 
\' atakoluna gittiğimi öğrenmiş 
he oıaman ciddiyeti ele alarak 

alka sormuş: 
- Ne istiyorsunuz ? 
- Gandiyi 1 
- Ne yapacaksınız ? 
- Tutup diri diri yakacağ1z 1 

tı ? - Fakat Gandi size ne yap· 

1897 senesi Ka-
13 üncü günü ce-

pat ettim. Sözlerim ertesi glln 
bu gazetecinin gazetesinde intişar 
etti. Avrupalıların münevver kıs· 
mı hatalarını anladılar ve ismim 
etrafında gürültü yapmaktan vaz-

geçtiler. 

Hadisenin verdi~i ilk netice 
benim şöhretimi arttırmak ve 
Hint cemaatinin bir vahdet ol
duğunu göstermek oldu ve anla· 
şıldı ki: Hintliler nekadar fakir 
olurlarsa olsunlar korkak değiller· 
dir. Hintli zenginler ise memle
ketlerini ve ırkdaşlarım miidafaa 
için uğraiimıya amadedirler. 

Binaenaleyh Hintli işçilerin 
acı muamelelere maruz kalmaları· 

na ve bu yüzden Dede Abdullah 
ile şeriklerinin büyük zararlara 
duçar olmalarına rağmen zanne
derim ki netice cemaat hesabına 
pek karlı çıktı ve bana da umu
mi işlerde milletime hizmet ede· 
bileceğimi anlatmış oldu. 

lf. 

Bu hAdise, ( Natal) ın hududu 
içinde munhasır kalmadı. fngilte· 
reye de aksetti. Sonra işittim: 

Müstamerat nazırı Sir Çem
berlayn Natal hükümetine bir 
telgraf çekerek taarruzu tertip 
edenler hakkında adli takibat 
icrasını emretmiş. 

(Mabadl yarın) 

-==--=-=...=-.= -=--

ihayet isyonerler Fi
kirlerini Açığa Vurdular 

( Baş tıuafı 1 inci sayfada ) 
Yol da alelekser vaktimi oku· 

malda geçiririm, zira en mes'u· 
liyetli işlerimden Liri neşretmekte 
olduğum bir Türkçe mecmuaya 
yazı bulmakbr; mecmı:anın sa
hibi değilim, fakat mesaisine 
iştirak ediyorum. 

Bir Amerikalının garip Türk 
harflerile uğraşmasını belki de 
müstehzi bir tebessümle karşılar
sınız. Fakat bu istihzanın artık 
modası geçmiştir. İki sene 
evvel yeni Türkler as·r]ardanbcri 
kullandıkları mualak arap harf
lerini bırakarak bizim kullandı
ğımız Latin harflerini, Latin alfa· 
besini kabul ettiler. 

Böyle ani bir kararla bir şe
kilden diğerine atlamak zanne
dildiği kadar kolay değildir. Fil
hakika yaşlılar zümresi elan es
ki harf taraftarlığım muhafaza 
etmektedirler. 

Biz Amerikalılar okuyacak 
gazete ve kitap bulmakta hiçte 
sıkınh çekmeyiz. Fakat Türkiye· 
de vaziyet tamamen berakistir. 

Neşriyat gayet ender ve bi
naenaleyh gayet ehemmiyetlidir. 

Bizim bir mecmua çıkartmak 
taki gayemiz, okumayı ve yaz
mayi ilk defa öğrenen Türk ca
miasına muasır hayat hakkındaki 
hırısbyan noktai nazarlarını tel· 
kın etmektir. Gazetemizin is
mi de müsemmasına uygun ola
rak konmuştur. "Muhit,,. Zaten 
bizim karilerimize anlatmat is-

tediğimizi şeyde: Muhittir. 
Yanımda getirdiğim nümune

de de görüldüğü gibi ilk sayfaya 
kırmızı, mavi ve san renklerle 
tabedHen tablo mecmuaya fev
kaliide asri bir şekil vermektedir. 

Sayfayt çevirdiğiniz zaman 
Mister F ordun son modelleri için 
bir ilan sayfası görürsünüz. Da-
ha iç sayfalarda Nevyork kütüp
hanei umumiyesinin bir resmine, 
en yeni kadın elbise modellerine 
çocuklar için peri hikiiy~l~rine, 
ve ailenin diğer efradı ıçın de 

aşk hikayelerine tesadüf edilir. 
Bunların arasında birçok yeni 

fikirler de vardır. Bu ne riyatla 
bu eski medeniyet topraklarını 
hır. !lhyanlığın inkşafı ve serpil· 
mesi için sürüp hazırlıyoruz. 

Gazetemize mağazalarda, va
purlarCJa, postalarCfa, velhasıl 
her yerde tesadüf olunur; hatta 
hükfımet bile yüzlerle nusha ala· 
rak orta mekteplere ve umumi 
kütüphanelere koyar. Bu gazete 
işlerinden mada bir de İncili ye· 
ni Türkçeye tercüme eden bir 
komite de azahğım vardır. Ge· 
rek karımın, gerek benim ııks k 
evımıze büyük bir zevkle davet 
ettiğimiz Türk arkadaşlarımız da 

yok değildir. 
Türkün bir ınazisi olduğu gi-

bi bir istikbali de vardır; salta

natı yıkmış bir Cümhuriyet tesis 
etmiş ve bütün varlığile yüzünU 
( yanna ) çevirmiştir. Bayrağı 
boğazlarda dalgalanıyor ve Av
rupadaki eli oıuhkemiyetini mu
hafaza ediyor. • Türk hiçbir 
zaman bugünkil kadar eski 
an'anelerinden kurtularak göğ
sünü Hırıstiyan tesirlerine açını' 
bulunmamaktadır. Belki açıktan 
açığa dinini tebdil etmiye· 
cektir. Falcat şurası da muhak
kak ki her sabada değişmek 
için büyük bir arzu ve istidat 
göstermektedir. Bugün bir yeni 
Türkiye doğuyor ve biz onun 
esas hatlarını tesbite çahşıyoruz. 

Terakkiperver misyönerlerin 
her yerde tathik et.tikleri yeni 
usulü bizler clt! tatbık ediyoruz. 
Telkinlerimiıi sözle değil fiille 

yapıyoruı. Zaten lsayı dille 
tasvire çalışmak nekadar 
sakinane gayret sarfeetmek-
tir; bilhassa bunu, yabancı bir 
lisanda yapmak mecburiyetin
de olanlar için. Şayat bizler , 
ve lev gölğt> li bir şekilde olsun, 
onun hayatını temsil ederek ya
şıyorsak etrafımızdaki halk bunu 
idrak edebilecek bir kabiliyette 
olduğu için vazifemizi yapiyoruz, 

demektir. 
Hakiki hınstıyanlık kendini 

her lisanla anlatabilir. İşte Tür
kiyeuin de İBtediği budur. 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

8 KAnunuevvel 931 Sah 
latanbuJ- (1200 metre 5 klJont) 

l8-l9 gramofon, 19,30- 2Ô 30 Nermin 
ve Vedia Rıza Hanımları~ iştirakile 
aaz, 20,30 • 21 müdcrria Salih Murat 
Bey tarafından konferana, 21 • 22 
Bed~yii Musikiye heyeti, ?.2 • 22,30 
Necıp Yakup Bey idareainde atudyo 
orkeatra11. 

Heilaberg - (276 metre, 7S kilo
nt ) 20,0S Viyana muaikiai, meşhur 
cperetlerden parçalar. 24,ıO Studyo 
orkeatraıı. 

Brün? .- (341 metre, 36 kilovat) 
19 dan ıtıbaren Çek lataaiyonların

dan nakil. 
Mühlnker - ( 360 metre, 7S kllo

nt) 20,05 Studgrat muaiki salonun
dan maklen keman konıeri. 21,S 
Frankfuttan tranımiayon. 

Bükreş - (394 metre, 16 kilont) 
20 Radyo orkestrası. 20,45 Bükre,te 
moda olan ıon tarkılar. 21,05 radyo 
orkeatra11. 

Roma - ( 441 metre, 75 ldlovat) 
20,10 gün haberleri. Musahabe. 21 
Marcheaininin orkestrası. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19,40 Viyana mudkiıi, meşhur ope· 
retlerden parçalar. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat ' 
20,15 konferancı, 22,5 (Bertıar) ın 
aalon orkestrası. 

Varşova- ( 1411 metre, 158 kilo
vat) 19,45 komedi. 20,lS halk kon• 
seri. 

BerHn - (1635 metre, 75 kilovat) 
19,30 Lapzigten naklen halk nıuıi
ki i, 20,15 salon orkestrası. 

9 KAnunuovvel 931 Çarşamba 
latanbul - (1200 metre, S kilovat) 

lS-19 gramofon, 19,30-20,30 muganni 
Hafız Kemal Beyin iştirakilc sıız. 
2o,3o-21 Jrramofon, 21-22 Bellns Ha~ 
nımın iştir akile aaz., 22- 22,30 Stud o 
caz.bandı. y 

Heilsberg - ( 276 metre, 75 kilo· 
nt~ 20,S aktam konseri, 21,30 doktor 
Keınburgun ( Müliizim Frank) adını 
taşıyan romanından bir sayfa okuyor. 
22 apor haber;cri, ıonra Bcrlinden 
naklen dana hnvaları. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat) 
19,5 ten itibaren Çek iıtaayonJarın

d1.n transmiaion • 
Mühlaker - (• 360 metre 75 kilo

vat) 20,0S Moraskovun Moz.ar serle\·· 
halı eseri, 2ı,OS Stüdgarttan naklen 
ten fıkralar, 21,3S konser. 

Bükret - (394 metre, 16 kilovat) 
20 kenınn konseri, 20,S konferana 
20,4S Horn aolo, 21,15 klavye aoloau: 

Belgrat - ( 429 metre 2,S kilovat) 
20 komedi, 20,5 gramofon, 21, 10 seı 
konıerl. 

Roma - ( 441 metre, 7S kilovat ) 
21 Adrien Le Couvreur operaaı. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
20,45 MoLarın ıon senfonileri, '22~5 

akşam konseri. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat ) 
19,30 Verdinin Ayda opera1ı. 

Varşova - (1411 metre, 158 kilo
vat ) 20,lS konser, 21 Bernavtat 
hakkında bir konferans, 21,15 klavye. 

Bertin - (1635 metre 7S kilont) 
21,10 Hamburatan naklen ( Siyah 
Galera) laimll eser. 

Dikkat:I Dercetmekte olduğumuı programların Avrupaya alt 

olan kıımı vasati Avrupa aaatine göro tanıim edilmiştir. 

lstanbul saatine tatbikı lçln Avrupada saat ( 12) olduğu 
zaman l•tanbuld• ( 1) e geldlti far:ıedilmelidir. 

Yakalanan İdam 
Mahkumu 

Abdullah 
( Baştrafı 1 inci sayfada ) 

Bu iki kafadar Baban köyün
den birer m~tres bulmuşlar ve 
kadınlar da dahil olduğu halde 
dağa çıkmışlardır. Çete, bir sene 
dağlarda soygunculuk yapmış ve 
birçok kanlı cinayetler işlemiştir. 
Abdullah bu cinayetlerinden do
layı gıyaben idama mahkum ol
muştur. Zabıtanın tazyikı üzerine 
dağlarda tutunamıyacağını anlı
yan Abdullah, metresi Hamide 
ile birlikte beş ay evvel sahte 
nüfus kağıtlarile şehrimize gelmi· 
ye muvaffak olmuştur . 

1 

KARADENİZ POST ASI 

Erzurum 
:ı<::::.ı Çarşamba 
gllnü akşamı Sirkeciden ha

reketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Rizeye gide· 
cektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci, 

Yelkenci hanındaki acentalı
ğına müracaatTel. 21515. 

.... ...... lilE .......... 

Hırsız Polisler 
Londra 1 - Dün dört polis 

memuru üçer peni kıymetinde 
( dokuz kuruş ) birer kurşun 
kalemi llŞtrmak cürmile muhake
me altına alınmışlardır. Biri ka
bahtini itiraf, diğerleri in kir et
mişlerdir. 

fotoğraf Tahlili. Kup!Jnu 

Tablatlnt:ııl 6ğrcnmek latlyoraanıı. 

fotoğnhnıu 5 adet kupen ile bir· 

llkte lf3nderlnlz. Fotofrafı ım: •ıray 

tabidir ve iade edilmez. 

Abdullah Nişantaşında oturan 
annesi Refikanın evine gitmiş ve 
serbest olarak dolaşmıya başla
mıştır. Hatta Abdullah bir ara 
tahmil ve tahliye şirketinde de 
çalışmıştır. Bilahare zabıta tara
fından arandığını hissedince an· 
nesinin evinde gizlenmiye ve clı
şan çıkmamıya başlamışbr. Ab
dullah, zabıtanın izini keşfettiğini 
anlayınca annesinin evinden çık· 
mış ve Pangaltıda Davut Oğlu 
sokağında kapıcılık yapan Sıvaslı 
Hüseyinin yanına iltica etmiştir. 
Fakat Zabıta tarafından a· ım 
adım takip edilen Abdullah bu
rada yakalanmıştır. Abdullahın 
şeriki cürmü Hamide de tutulmu1- ı--------:ı-------1 

l.to:ı, meslek tur. Her ikisi de cürümlerini inkAr 
etmek istemişlerse de bilahare iti
raf etmişlerdir. Abdullabın mu
hakemesi tekrar edilecektir. 

Amerikan Kongresi 
Vaşington 7 - Kongre açıl

mıştır. 

veya aan'at? 

Haıagl auallerln 
cevabı? 

Fotoğraf lntl1ar 

edecek mi? 
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1 ve ITTA~BANKAfil ~ANATI Jlôbii~_nl_e_re_:_K~A~T_R_A~N~-H~A~K~K~I_E __ K_~ 
EMLAK VE . 
ISTANBUL 

EYTAM BANKASI 
ŞUBESİNDEN: 

Kiralık Hane, Mesire ve Voliler 
Esas Mevkii ve nevi Teminat 

165 
317 

3l8 
322 

324 
325-1 
325-2 
32T 

332 
341 
345 
347 
348 
401 

Galatasaray Avrupa pasajı kahve.: iliği. 
Eyüpte Şahsultao mahallesinde Bahariye caddesinde 
Araba fabrikası. 
Çengelköy Kuleli caddesi 81 No. hane ve kayıkhane. 
Burgaı:adası Çarşı caddesi 50 ve 50-1 nuınaı·aia 
iki bap ruııf hane. 
Heybeliada Şadiye aokak 2 No. hane. 

" tt 4 " ,, ,, ,, 6 ,, 
Büyükada Dit mesiresi. 

,, Maden Türkyılmaz 2150 
Kınalıada Taı iskele volisi. 
Burgazadası köyönü volisi. 
Kınalıada Manastır volisi. 

" 
Yanık -yo\isi. 

,, 

m. arsa. 

Mercan Dayahatun mahallesi Y aldızhanı üst katında 
14 No. oda. 

20 

100 
20 

20 
5 
5 
5 

50 
10 
10 
10 
10 
10 

10 
Balada yazıh emlAk bllmllzayede birer sene mUddetle kiraya 

verileceğinden taliplerin ihaleye milsadif 10-12-193 t perşembe günii 

saat on altıda ıubemize müracaatleri. E. 

Alat ve edevat ve kitap münakasası 
T ahlilatı Ticariye Laboratuarı Muba
yaat Komisyonundan: 

L5.boratuarm ihtiyacı olan muhtelif cins alAt ve edevat ile Al
manca ve Fransızca fennt kitaplar pazarlıkla mubayaa olunacaktır. 24 
kanunuevvel 931 perşembe günü saat 14te Fındıklıda Yüksek Mek
tepler Muhasebecilik Dairesinde ihalesi icra kılınacaktır. Talip olan
laraıı şartnameyi görmek için Sultanahmette Ali Ticaret Mektebinde 
Lnboratuara müracaatleri ve yevmi ihalede de teminat akçesile 
birlikte Muhasiplik dairesine gelmeleri ilan olunur. 

Doktor ALI VAHiT 

Y 1LD1 z· 
ÇOCUK UNU 

Çok besler. Çünkü madeni maddeleri, fosforu, vitamini, çoktur. Meme

deki çocuklar için yegane bir gıdadır. içindeki tarıfeyi dikkatle okuyunuz. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

• 
ktısat ek Aleti 

üdürlüQünde din işleri Umu 
Edremit Kazasının Havranıkebir karyesinde 29 Eyliıl 309 tarihli 

ruhsetnameye müsteniden Fuat Paşa zade İslam ve Halit Beyler 
tarnfmdan zahire çıkarılıp ihalesi derdest bulunan Maden hududile 
mezkiir kazamn Kırçalar karyesinde maden taharrisi için Şevket 
Bey namına vel'.ilen 31 ·12 numaralı ruhsetname hududunun karışıldğı 
bulunduğundan ve ahiren Şevket Bey vefat ederek veresesinden 
Ünzile Hanım ve mumaileyh Halit Bey mahalli ikametlerinde buluna
madığından tarihi ilandan itibaren iki ay müddet zarfında harc.rahı 
mumaileyhima ter?'mdan verilerek Balıkesir Mmtaka Maadin 
Mühendisi marifetile bu karışıklık hallettirilmediği takdirde mezkur 
ruhsatnamelerdeki haklarının iskat edileceği ilan olunur. 

• 
MiS 

Fabrikası birçok s •rgllerden ın:ıdalya kazanmıştır . 
Kolonyalal'l: Mevcut kolonyaların mUkemmf'lidir. 
Pudraları ı YUı:e tarın•et verir, gençlik temin 
Kremleri ı Yllz ve ellerdeki çııtlnklıırı, gtçirir. 
Sabunlan ı En mükemmel ıtri sııbuıılerdır. 

E.anslan ı ÇJçek bahçelerin( temsil f'der. 

eder. 

1 
1 

.. ___ Depoauı Nuruosmanlye'd• Şir•cı Ali Sinan karıısında No. 41 ---dl 
ZA YI - lnebolu Askerlik 

Şubesind~n aldığım vesikamı 
:ıayeyledim. Yenisini çıkaraca

ğımdan hükmli yoktur. Tütün 
İnhisar idaresi Eksperlerinden 
319 doğumlu Mühendis Ali Bey 
oğlu İ mail Servet. 

§ Sicil No. 27fJT bulunan 
şoför ehliyetnamemi zayettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hiikmii yoktur. İsmail Hami. 

~ İki sene evvelisi Kandilli 
Kız Lisesi yedinci sınıfından 
aldığım tasdiknamemi zayettim. 
Diğerini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur~ Mürüvvet. 

VEKALETTEN AZiL 

6939 Numaralı cüzdanla Sul

tanahmet şubesinden muhassas 

tekaüt maaşımı ahze vekilim 

Veznecilerde 62 numaralı diik

kanda sarraf Hüseyin Hüsnü 

Beyi bu kere Beşinci Noterlik 

vasıtasile 

mumaileyh 
azleylediğim cihetle 
yedinde kalan diz-

dan ve senedi resminin kıymeti 

kalmadığı ilin olunur. Sabık 

Tekirdağ Vilayeti Mektupçusu 

Şakir. 

lstanb · ıl 4 üncü icra Memurlu
ğund n: Mehmet 1-\rif Beyin Yunan 
tebıasındnn Miltiyadi fstamoli11 Efen• 
diden borç aldığı yirmi dört bin 
ıekiz yüı liraya mukabil birinci de
recede teminat gösterilen Bogaziçin
de Kuruçeş•uede vr caddeıinde atik 
89,91 c~dit 101 numarala harem ve 
selamlık dairelei'ini ve müştemilatı 
sa:rey: havi ı•ı ıa bahçe sahilhanc 
otuz gün müddetle birinci ihalesi 
yapılmak ü:ıcrc mevkii müzayedeye 
vazedilmiştir. Hududu Kanıircs baş 

kad!ne: c:ıdi sahilhanesi ve bnhçesi 
ve Lir tarafı lebid.:ryaya muttasıl 
tarik ve bir tarafı Memişzacle Ab
dui'alı Bey merhumun veresesi enhH
hane bahçe i tarafı rabii Kuruçeşme 
caddesiff· mahduttur. Mesahası 5250 
arşın te?"biinde razidcn 493 arşın 

seiam'ık ve 710 arşın harem ve 57 
ar.:,ın zem ·n katı kargir kış bahçeli 
lak 59 buçuk arşın harem kı mı ile 

ilave kısm giden iki katlı nltı ka
gir vstü nhşap koridor. 180 arşın 

ilave kısım 24 buçuk artın mutfak 
akKammdan kargir fırın ve saire 81 
artın mutfak 101 arşın üç kısmı ser 
78 arşın Kuruçeşın caddesi tarafın
da kapıcı dairesi ve 28 arşın harem 
ve ıelamhk nrasındft uma koridor 
Mütebnkiıi bahçedir. Evsaf ve müş
temilata selamlık ciheti birinci kat 
bahçeden iki taraftan kapıaı olan 
came::inh zemini mermer methal
den yine zemini taşlığa girilir tava· 
nı kartonpiyer iki oda diğer bir 
camekanlı kapı ile zemini çimento 
korido;-dan zemini ·çimento taşlaA"a 
girilir biriı;i yükHl dolap iki oda 
bir aralık üzerinde iki kiler bir heli 
keza bir arnlık üzerinde mermer 
musluklu bir kileri vardır. İkinci 
k•t, Taşlıktan zemini ahşap gezinti 
mahallinden tek merdivenle çıkıla
rak gezinti mahallinden ikt tarafla 
parke döşeli balkonu havi ve zemini 
parke döşeli bir oda olup yine 
zemını parke tavan vo duvarları 
kartonpiyer balkonu havi salon keza 
salondan :ıemını parke duvnr ve 
tavanı kartonpiyer diğer bir odaya 
buradan yine zemini parke ve tava-

nı kanopiyer odaya girilir. Bahçe 
tarafından zemini çinko büyük bir 
bnlkonu \.'ar<lır. Bir aralık Üzednde 
mermer mur.luk ve tekneli bir heli 
ve harem kısı 11 ile selamlık arasın

daki renkli camekanla köprii tara
fındnld koridorun methali ve bir 
a.oğukluğu ha\'İ zemini çinko mermer 
musf uk ve tekneli bir haınam var• 
dır. Üçüncü kat Bu kısma koltuk 

merdivenle çıkılır bir koridor üre
rindc bir dofa odası iki hela biri
&inde 7.emini ç"nko döşeli balkonu 

!!avi iti oda ve bu katta çatı dra
sında ylik ve sofa ve bir sandık 
odası vardır. Binada kartonpiyer 

olm yan tavanlar ve- doğramalar ka
lılar taınamtn yağlı boyalı üst kat 
döşemeler yağlı boya ve duvarlar 
istampn nnkı lıdır. Zemin kat bod
rum zemini çimento mutfak mermer 
ynlaklı bir ınusltık ve bir kayıkha
nes ; vardır. Harem ciheti iki nyak 
merm r merdi"enle çıkılarak ü::ıeri 
camekfııılı kapıdan girtfikte zemini 
mermer bir pabuçluk tekrar came
kanlı kapıdan r;iril<1ikte ahş&p mer
divenle çılnlarak merdiven başı üze
rinde h.van ve duvarları kartonpiyer 
bir ı;a! -:>n \'C şömineli bir oda bir 
aralık ü,.rinde bir banyo mahalli 
ve bir odıı. 

ikinci kat birinci katın aynıdır. 
İçki inhisar müfettişlerinden Müfit 
Bey mahiye kırk lira ile müstecirriir. 
}jodrum katında mermer taşlıktan 
ınilir mermer koridor üzerinde nıut
f ak haliııe ifrağ bir oda bir hela 

mevcuttur. Hnrem cihetinin zemin 
katı: Zemini mermer taşlık bir 
koridor üz.erinde üç oda iki helası 
olup taşlıg<ı bahçeden zemini çimento 
etrnfı camd~füılı metlıaldcn girilir 

lıarcm kısmı ile ilave kısım arasında 
zemini çimenlo koridor vardır. Ze
mini mermer bir evalta ve koridor 
üzerinde iki kiler zemini çimento 

maltız ocaklı ve mermer musluklu 
bir mutfak bir yemek odası bir mer
diven altı tnşhktan nhşap merrliven
lerle ikinci kata çık ı ldılda merdiven 
ha~ı üzerinde bir balkon ve duvarları 
kısmen kumaş kaplı ve sabit bir 
aynalı velşöminell birlyemek salonu 
ve bahçe cihetinden üzerinde came-

TAYYARE YILBAŞ 1 PİYANGOSU 
BÜYÜK İKRAMİYE 

000.000 Liradır. 
Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

Biletler Azalmaktadır. 
ACELE EDİNiZ! 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 

İşsiz kalabilirsiniz, 
Hasta olabilirsiniz; 
f;)aşınıza bir felaket gelebilir. 

• zaman· 

Ah benim de bir 
Kumbaram olsaydı! •• 

Demek fayda vermez 1 

(Türkiye İş Banlcası ) 
kan zemini çiçekli kfirgir çini kıf 
bahçeli aynalı bir lak vardır. 
Yemek salonundan diğer bir salona 
geçilir beş oda bir helası vardır.Üçün
cü kat: Kartonpiyer bir salon bir oda 
ve bir büyük salon iki oda bir ha
mam bir hela odanın birisinin duvar 
ve tavanları kadife kapla ve diğer 
odanın önünde bir balkon vardır. 
Çata kntı: Bir koridor üzerinde bir 
hala üç kiler iki oda vardır. have 

kışmın altında 7.emini çimento üç 
bodrum mermer merdivenli koridor 
üzerlnde bir aralık olup mermer bir 
koridor üzerinde mermer ıoğukluğu 

havi urları mermer bir kurnalı ha
mam bir heli bir ocla ve zemini mer
mer bir koridor üzerinde zemini 
nıermer iki sabit kazan ve iki bakır 
tekneli çama~ıthk bir kömürlük 
üzeri camekanla zemini çinko bir 
aralık. ilave k11man birinci katı: Bir 
ıofa bir oda bir helıi ve bir koridor 

lbir aralık üzerinde iki oda bir beli 
bir balkon olup bili kunturat mü. 
rebbiye Madam Pyano ikamet et
mektedir. Tavan arası bir ıofa üze
rinde iki oda iki hali bir balkon bir 
kiler hamamın üzerinde camekan üç 
dolap bir bnlkon vardır. Selam
lık mutfağı bir hela bir kiler 
bir fırın bir odunluğu havi zemini 
çimento knrğirdir. ittisalinde üç kı
sımdan mürekkep zemini çimento 
aynalı lak ve havuzu havi ser ve 
tulumbah bir kuyusu vardır. Kuru
çeşme methali ittisalinde bir katlı 
bina iki aralık iki oda iki heli ve 
bir bodrumu vardır. Bahçede üze
rinde köprü ve üç beletoni havuzu 

ve aynalı lak ve milteaddit 
nıanulya çamfıshğı palmiya ı• 
ağaçlan ve l'ül fidanları ve bava 
fenerlerini havi olup etrafı duv 
muhattu. ilave losımda korld 
üzeri galvaniz saçtır. 

Binalar haricen yağlı bo 
vo pencereleri pancorludur. 
kos ve elektrik tesisatını havi~ 
Ayn senetle taksim ve dağ ydl 
vardır. Kargir olmadığı zik..;i, 
miyenler ahşaptır. Mezkür ga~ 
menkulün tamamına kıymeti f/J' 
hammenesi yüz yirmi beş 1" 
sekiz yetmiş dört lira olup tJ# 
olanlar kıymeti muhammene-' 
yllzde onu nispetinde pey akf" 
lerini alarak 927 /7198 dosya ıJI 
marasile ıaat on dörtten on ~ 
diye kadar 1 l - 1 • 932 taribio, 
lstanbul 4 ilncll icra Memurlu~ 
müracaat eylemeleri ilin olUll-

~~~~~~~~~~~--___,/ 

Doğum ve kadın hastalıklaft 
mütehassısı 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hastalarını Türbe karşısın~ 
eski Hilaliahmer binasındP" 
muayenehanesinde hcrgün ~ 
leden sonra kabul etmekteCJ911• 
Telefon İst. 22622 


