
Sene 2 - No: 494 
Yau lfJerl teJefonuı lıtanbuJ - 20203 ÇARŞAMBA - 9 KAriunuevvel 1931 idare işleri telefonur lıtanbw - 20203 Fiab 5 kuruş 

.... 

.. 
• 

' 
.. 

l 

Amerikanın 
ıs 1 R oyter A1'an11 tarafından lıtanbulda 

gün evve • f .. d ·ı . r 
(Deyll Miror) gazeteainef töyle bır telgr~ Mg~n ~rıdmıf. ır: 

"D8 t aıırdanberl lıtanbulda Yeniçer1 uzesın e gıı· 
ienmiı' olan Kriıtof Kolombun Amerikaya dlirdOncü 
ıeferfne ait olan kendi haritası ( 1929 ) da bu müıeyl 
aiyaret eden bir Alman Alimi tarafından keıfedllmlıtlr.,, 
Bu haber intişar eder etmez dGn1• matbuatı ve mqhur 
tarihçileri ve bilha11a Amerika gazete ve mecmualan 
tarafından müzemize birçok telıraflar çekilerek bu 
haritanın fotoğrafı iıtenmlıtir. 
· Hemen söyliyellm ki, bu haber yalan detfl, fakat 
F•nhıtır. Haberi okur okumaz Ajansın Yeniçeri Müıeai -
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Şişli muhiti birkaç gündenberi ' 
dsanevi mahiyette bir dedikodu 
ile me gul, bulunmaktadır. Bu 
dedikodulara nazaran, bir tesa· 
düfün doğurduğu kısa bir aşk 
macerasını mtiteakip bir Türk 
Renci milyoner bir kadınla 'nişan· 
lannıış ve bu suretle milyoner 
olmuştur. 

Hiç ümit etmediği bir zamanda, 
iöz. kamaştırıcı bir servete kavutan 
~iıa B. ismindeki bu genç, yirmi 
ıki yaıındadır. Hayskul İngiliz 
lt\ektebini bitirmiştir. 

Kendisi şehrimizdeki mali 
l'llüesseselerden birinde çalışmak· 
ladır. Babası, Bezzaz zade Hasan 
l absin Beydir. 

d Şişli muhitinde ağızdan ağıza 
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Valdil• eıkl duya 
kaplam Piri Pa,anm 
çlzdlfl bu harita mil• 
yontar deieTlnde blr 
tarih .aılka11dır, 

ilk Haritası 
dedi~i Askeri Müzeye bir muharririmld ıBndererek 
tetkikat yapbrdık. Bu müzede böyle bir haritaya tesadüf 
edilememlıtir. Nihayet muharrlrimlz bu haritaya Topkapı 
Müıeal kütüphanuinde te1adnf ctnılıtir. Rlr ceylln de
rlıl Oıcrine çok s n'atklrane ve htt dahiyane 
bir •urette itlenenl bu harıti, Knıtof Koloaabun Amerf• 
kaya yaptıtı d8rdilncn •efere ait detil ( 431 ) ı;;ene evvel 
yani 919 hicri ve 1480 milldi •eneıfnde Piri Pata deni· 
lea Derya kaptanı(Bahriye nazırı) Piri Kemal Rei• tara• 
fından yapılmıttır. 

Harita TOrkçe yapılmıı ve o zamana göre Amerika 
hakkında en sahih malumata şayıını hayret bir aurett• 
ıröstermi9tir. 
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yor. Milaamere, çay ve ıosyete-

lere girıniye başlıyor. 
Geçen sene ~ober Kollejde 

bir balo veriliyor. işte milyonlara 
ulaşan ve bu aşk mecerasının 
kahramanı olan Riza Bey lngiliı 
kadını ile bu baloda tanışıyor. 

bk günlerde IAalcttayin bir 
arkadaşlık hududunu geçmiyen 
bu tanııma, mülakatlar biribirini 
takip ettikçe her iki tarafta da 

i bir sempati ve alaka uyandırmı• 
ya başlamıştır. 

(Devamı 11 inci uyfada ,-

Kızların 
Ve Gençlerin 
Kusurları 

olaşan ve her tekrar edili
şinde daha mUbalağalı, haha 
t rarengiz bir mahiyet alan 
\'e Amerikanvari bir mace· 
tayı hatırlatan bu hadise, riva· 
}'etlere nazaran şu şekilde cere
}'QI\ etmiştir: 

Riza Ta'lısln Beg Tam meziyetli olabilmek fçfa 
kusurların bilinmesi lbımdır, 
derler. Acaba bugünkü kızların 
ve bugünkü gençlerin kusurlan 
nelerdir? Annelerin ve babala· 
rın hataları nedir? Genç kızlar 
için en iyi meslek hangisidir? 
Bir genç kız evlendikten ıonra 
ne yapmalıdır? 

Seyahati ve mncarayı çok se· 
•en ve İngiliz nsılzadegan ailesine 
ln~nsup bulunan (Ledi Mad) is· 
lntnde bir İngiliz kadını, bir 
lllliddet evvel ıehrimiıe a-elmiştir. 

Bu genç kadın şimdiye kadar 
iki kere evlenmiş ve her iki zev· 
cinden de ayrılmıştır. Birinci ko· 
cası bir Lort, • ikinci kocası da 

Gomez isminde zengin bir 

Brezilyalıdır. Beyoğlunda to· 

kathyanda oturan ( Ledi M.ad ) 
şehrimizdeki lngiliz ve .Amerık~ 
aileleri ve müesseselerıle taruıı 

( Devamı 8 inci sayfada ~ 

Barut lnhisan Aleyhı e 
Açılan Bir Dava 

- - -----
Eski İmtiyaz 

882 Bin 
Sahipleri Şirketten 
Lira İstiyorlar 

Barut inhisarını hükumetten 
aldıktan sonra, f nbisarı işletme 
haklarını M. Gro Şirketine satan 
lbrabim xade Lütfi, Basat, Aslan 
F reıko Biraderler Şirketi M. 
Gro Şirketi aleyhine ( 882,000 ) 
liralık bir alacak davası aç· 
mıılardır. 

Bir buçuk senelik bir tahkik 
ıafbasından sonra birinci ticaret 
mahkemesine intikal eden dava· 
mn rüyetine başlanmışhr. Dava 
evrakına nazaran hAdiae şu ıe· 
kilde cereyan etmiştir. 

Eksplozif Menilit şirketi mec
lisi idare reisi bulunan M. Gro 
inhisarı Basat biraderler 

şirketinden satın aldıktan 
sonra, ( 150 ) bin aksiyon çıkart
mış ve bu aksiyonlardan ( 50 ) 
binini iştirak hissesi olarak Ba· 

ıat biraderler şirketine vermiş· 
tir. Basat biraderler şirketi, bu 
( 50 ) biu aksiyonu aralarında 

taksım etmişler billhare bu ak· 
ıiyonlarm bir kısmını M. Groya 
satmak istemişlerdir. Basat bira· 
derler ( 8820 ) aksiyonun 
beherinl onar ıilin Uzerinden 
ve Aslan Fresko biraderler de 
beher aksiyonu yirmiıer şilin 

üzerinden M. Groya satmışlardır. 
Bu sabş muamelesinden sonra 

lşleime şirketini müdafaa •de11 
Lfıt/i Fikri B~g 

Basat biraderler Pariate lntiıar 
eden malt lnformatfon gazete
sinde bu aksiyonların beherinin 
(10) lngilis lirası kiymetinde ol .. 
doğunu glSrmilşlerdir. 

Basat biraderler bu •aziyet 
karşısında tecrUbesizliklerl yü
zünden (10) İngiliz lirası kıyme
tinde olan aksiyonları ~O tiline 
sattıklarını ve bu ıuretle yill 
binlerce lira zarara uğradıklanm 
anlamıılar ve M. Gro gurupuna 
protesto ederek dava ikame 
etmişlerdir. 

( Devamı 11 inci 1ayfada , 

Amerikada Türkçe 
Konuşan Kabileler Var 
Hahire, ( Husust) - Burada lngilizce olarak çıkan Bura Ejipslyen 

gazetesi Amerikadan aldığım iıaret ettiği şayanı dikkat bir haberi 
eşretmektedir. Bu habere nazaran, Türkçeye vakıf bir Amerikah 

seyyah, Amerikanın muhtelif yerlerinde seyahat ederken, kırmızı 
derili Amerikalıların sakin olduğu bir köye uğramışhr. 

Seyyah bu köy sakinlerinin Türkçe koııuıtuklarım duyunca hay
retler içinde kalmıı, köylülere konuştukları lisanın Türkçe olduğunu 
söylemiş ve Ankara ile İstanbulu tanıyıp tanımadıklarını sormuştur. 
Köylüler konuştukları lisanın Tiirkçe olduğundan haberleri olma• 
dığını, bu lisanın kendi ana dilleri olduğu cevabını vermişlerdir. 
Bunun Uzerine seyyah kendi kendisine fU suali sormaktadır : 

1 

- Acaba Türkçe bu kadim Amerika kabileıi araamda na11l 
intişar etmiştir ? 

Bizim Caddelerden ... ] 

• .. • OtobUı geçlyor r 
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~--~-----.~~--------.... ----------------~ı,-----~-----~ 
Halkzn_S_e_si_I 8 A B 1 1 D 1 L I B 1 Günün. Tarihi , __ _ 

iş Kanunu Hak- ... ~~-----ı--------.------_.· Gazi Hazretlerinin 
kında Fikirler J O J O N İ Ş İ 1 Mü~im Bir Vapur HAZ İN ELE ff O E Bulgar Heyetine 

~i~,:~t ~:~:~~ ~;t~~~~!nd:üı: • ----- ihtikarı Var ------ Hediyeleri 
kanununun yakında müzakere T. h • J ç k V. tl• r- il 
edilece~nl bildirdi. Bu huıu.. l n ısarua Ecnebi Vapur Şirketlerinin o nıgme ı ...,-talca 8• -Bulgar heyetini hıı~f ' 

trenin hareketinden ıonra teşrı • 
ta halkın mütaleuını yazı- 'r f Tröstü Fındık fhracabmızı Tarihi Eserler mOdür muavini Kudret Ye hariclY' 
yoruz ı .l Q!:JJQTTU buauai kaleminden Selim Rauf 

t7 ~·rn Bq (Sultanahnıet) c:ami a.luıHıla Masll O'acak? Sekteye Uğrath Ele Geçirildi beyler M. Ye Madam Mouchanoff'; 
- Umumi buhran dünyada L~ • Gazi Hazretleri tarafından ibda ed 

- -- Tahdit kararı neticesi, ihracat ı k k tt · ıı ·111· milyonlarca işsiz amele yaratmı ... c:- M 'f V k 1 h • • d k• en ço ıyme ar çerçıve reıı İzmirdeo aelen haberlere gJlre d hı:.- 1 J kkat aan e i eti ıe rımız c ı ı · · takd' ·ı tır. Bunlar ı·çı'nde Amerı"ka, in- e u eşyamız a ~ı o an muva ~ l f erını ım ettı er. 
1. j h ı· k mu te i hazinelerde bulunan es- G 1 · ütün n isarmm zmir mmta a- muamele durgunluğunu, büsbütün Bwl'ar Başvekili ve refikası ı• 

gi tere ve Almanya gibi iş Ka- d il ) . ld k dd d k ki ve tarihi eserlerin tasnifi •i Hauetlerı"ne •u·'--an -e tazı'ınat-
1 b 1 d A ·ıı ti sm a t ·tün erı ucuz a ığı şe • şi etlen iren yeni ve gayri a- • y lU'" .. 

nun arı u unan me em mı e er için bir miktar tahsisat vermiş Jarıaın iblA"'ını rica ettıler. Difel 
d d B w H k !indedir. Bu mesele hakkında nunl bir .. vaziyetten haberdar b • .. e var ır. una ragmen ü fı· ve unun için de tarihçilerden Hey'et azasına da Gaz:nin büyii• 
metimizin bir İş Kanunu hazırla· Müdürü Umumi Vekili Nazmi oluyoruz. Bu vaziyet, Türk ibra- mürekkep bir heyet teşkil edil· kıt'ada fototrafl arı verildL Hep.ı 
masmı çok isabetli bulurum. İş- Beyle göriiştilk: cat eşyasını harice nakleden bazı mişti. isme yazılmıı ve imulı idL Hey'•• 
ıizlerimiz zaten işsizdir. Fakat .. _ Bizim tütün" ibtivacınuz vapur kumpanyalarımn araların- Topkapı Sarayı memurlanndan çok mGtehaaıiı oldu. Gaziye taıl-
çahşan amelemizin olsun medeni yoktur. lzmirden müstahsile yar- da bir tröst yapmaları ve bu KAzım Beyin rbasetinde çalııan matluının iblitmı rica etti 
ha&darını ve istibkaklannı tesbit dım olmak üzere tütUn alıyoruz. trost yüzünden ihracat malının bu heyet Tapu Dairesindeki tarihi Uşakta Şeker Fabrikası 
eden bir kanun çok lizımdır. Bir iki ay sonra da Samsun, sevkedilememesidir. Bu tröstün (1500) defterden (600) ünü tasnif Uplr, 8 (A.A) - Bugün aaat 15 tf 

Jt Trabzon, Edirneden tntün alaca· en ziyade tesir yapbğa mal fın- ederek Topkapı Sarayına taşıtmıı Utak ispirto fabrikaaınm kiltat reıoal 
Mehınet B. (Davut Pa .. lakelesi ') ğız. " dıklarımızdır. ve Ayasofya camıının papaz pek parlak bir tekilde yapıldı. lktııat 
- Memleketimizde çalışan er- odalarındakı" tarihi vesikalann da vekili namına Edime ır.eb'uıu faili 

kek kad ki · Nazmi B. inhisar bütçesinde Türk fındıklannın "1İmdiye ' ın ve çocu ann mesaı Y f bey fabrikanın kapısını açmıtbr. 
saatlerini tesbit eden bir kanu- yapılacak tasarruf hakkında ise kadar en büyük istihlik piyasasa tasni ine başlamıştır. Mild6r Remd bey teker f.ıbrik .. ı•' 
numuz yoktur. Buhran dolayısile şunlara söylemiştir: Hamburgtu. Türk fındıklarını Ham- Simdiye kadar burada 13 da yakında bir de aütçülük ıubeslni' 
işsizlerimiz de fazladır. Bundan ''- İnhisar bütçesinde tasar- burga nakleden vasıtalar da Nor- sandık evrak aynlmış ve saraya açılacafını tebtlr ederek Gazi Har 
istifade etmek istiyen fabrika ve ruf yapılacağım ben de işittim. veç şilepleri idi. Bir müddetten• nakledilmiştir. Bunların içerisinde retlerinln fabrikanın tevsii bakkınb 
ıan'athanelerimizle diğer iş mü- B çok kıymetli ve altınlı ferman- arzu Ye emirlerini teblit etmi•- h.-

u tasarruf memurların maaş- beri bu ıilepler limanımızda gö- 1 ] k' b' f' 1 .... 
esseselerimiz amelemizi istismar ar a es ı ecne ı se ır ere ait Gad hazretlerine (Uşaklılann tilkr., 

k . . 1 8. d ( ,\ k larmı indirmek veya memur çı- rlinmez olmuşlardır. işte nak· 'k ı ı · · F k etme ıslıyor ar. ız e 1001 u· vesı a ar e e geçmıştır. a at Ye tulmabmn iblağını rica etmiıtir· 
ruşa l6 ve l8 saat çalışanlar karmak veyahut ta umumi mas- liyat tröstünün teşekkülüne yar- verilen tahsisat az ve evrak G•• ••kt y • Bit 
pek çoktur. Bunların mesai saat- raflardan kısmak suretile mi dım eden de bu şileplerin mey- pek faz'a olduğu için heyet di- UMlU e eni 
erını tes ıt e en İl' anun ya- - an an çe 1 o muş ur. r. se e 1 h 1 · · b. d b k temin edilecektir? Bur'"•• henu'"z d d kı'lmes' 1 t gv erlerinin tasnifine devam ede- M J ç k 
pılırsa çok iyi olur. belli değildir.,. Norveç şilepleri, fındıkları- miyecektir. "" 

« Mı·ıı"ı Vapurculuk mızın beher tonundan Hamburga Af p· Maliye tefti• heyeti reisi Adil be"' 
Atımet Bey ( Ayasofya Park kıarattıane· kadar nakil masrafı olarak (17) yon 1 yasası yin Ankaradan getir diği yeni talimat• 

llade ') B d ( -- - - - şilin alıyorlardı. name ~dünden itibaren l'ümrüklercl1 

- iz e 25-30) kuruşa akp- Yu."kselme Ala"metlen· Be- tatblb '---lanmı•tır. Bu talimatnaıo• 
ma kadar çalışan kadınlar ço- Rekabetin Durması M uvak- Yeni teşekkoı eden tröst bu mucibln:9tetrinisaniden ıonra gelef 
cuklar pek çoktur. Maişet buh- kat Ve Arızidir, Deniliyor ücreti birdenbire (37) şilin (6) lirmiye Başladı mallar ancak bu aydan enel gelef 
ranı dolayısile hayatlannı el ---- peniye çıkarmıştır. Bu da, bugtın- --- mallar çıkbktan ıonra, sr(imrükt•• 

ki ·ı k ani b' ı km S · f · • Mil'~ ı · Son günlerde afyon fiatle- ~.,, eme ene azan ar ır o a eyrıse aın.c n vapurcu ar kü lngiliz lirasının fiati u .. zen·n- alınabilecektir. Dün batmOdürOn ı-
k k · · I-'-' d l d b · d d rinde hissedilecek derecede bir e me ıçın var uuannı çilrütü- arasın a ay ar an erı evam e en den degw il, İngiliz lirasının Albn resindeki tasnif heyeti aüratle çalıf 

1 H . b' hadd' im rekabet son günlerde durmu• yükseliş bat göstemiştir. Dün d d f 1 b ro' yor ar. erıeyın ır ı o a- y esası tizerı"ndendı'r. b d 860 ku "k' d k mıt .. art yüz en az a eyanna 
hd M 1 k tt · k di her iki taraf ta hususi bir an- orsa 8 ruştan 1 1 san 1 p t-., ır. em e e e ış yo ye B L, l b k ld Hacıköyü afyonu satılmıştır. İbra- tnd etmiştir. erıembeyl'l kadar ... 
buiılann ııbbatlerı"nı· ıs· tı"smar et- laşma ile fiatleri yükseltmiştirler. u na irço malın e e rlniaaniwe ait beyannameler tama111el 
tirmek dogruw deg-ildir. Yeni j. ı i apurcu ar ir iği ü- a masını ve sev e ı memesmı bitirilecektir. Ayın on betine kad"" M'll y J B ı M k 1 k d'J · • cat Ofisinin tetkikatına tre J -' 

Y d" - M ff B · b' h · · · •ebrimizde 2280 sandık on .-18' Kanununun biran evvel çıkması uru uza er eyın ır mu ar· mtaç etmışbr. ;ardır. da ithalit liıtelerinin kimilen bitir• 
nı bunun için isterim. ririmize verdiği malümata nazaran Şu hale göre vaziyet sarihtir: meaine çahşılacakbr. 

« rekabet cezri surette halledil- Tröst kanun harici bir teşekkül- B "'d S t H tl"d' B01 tacirlerin, getirdikleri rı' 
miş değildir. ug ay a ışı arare 1 ır malların, ne tarifede ne de lcontell" 

Sudi Bey (Topane 112) B dür. Hükfımet ya buna man: olur, B d b d ..... 
_ yeni l• Kanunu, çalıcacak u aylar vapurların en çok ursa a uğ ay ve arpa Gze- janda hiç dahil olmadıkları ly 

Y Y 'ış yapbklan aylardır bu ı'tı'barla yahut ta bu malların milli gemi- rine cereyan eden alı•veri•ler ak J ı n d d'I •"' amelenin saatlerini belli edecegıw • ' Y Y ç arı ma arına m •aa e e 1 mem 
Seyrisefain fiyatlan birdenbire lerle sevkıni temin eder. iki ted- hararetini muhafaza etmektedir. tedir. 

için çok iyi .olacak. Bizde de sa· yükseltmiş bu vaziyetten vapur- birden biri bugünkü hastalığa Bazı tacirler, aldıklan malları Diln Hükumet namına l'etiriltl 
nayi inkişafa başladığı için ame- cular da memnun olmuşlardır. Fa- biran evvel nihayet verecek en depo etmektedirler. Haydar Pa· bir tayyarede, kontenjana dahil ~ 
lenin masai hayalını İntizam altı- kat iş aylan biter bitmez Seyri- şadaki ( Silo ) lar kamilen dolu madı«ı ı .. in gümrOkten ıeçirile111I' 

al k 1 k h b k şafi ilaçtır. • T "' na ma mem e et esa ına ço sefainin fiyat kırması üzerine bulunmaktadır. Dün Haydarpa- mittir. Tayyare ıçm, Başmüd,,. 
faydalıdır. Bu suretle hem iş ve- rekabetin tekrar başlayacağı Yenı· sı·r Bı·rıı·k şaya iki vapur arpa çıkarılmıfbr. Ankaradan emir istemişt i. 
renler, hem de çalışanlar istifade tahmin edilmektedir. 1 M •• b d•JJ M ı· ~· 
edecek, netice itibarile memleket T k ı Ed.ıd· Maliye Müfettişleri zmirde u a 1 er ec ı~ 
kazanacaktır. Fakat kanun çabuk Mühendis Talebesinin Kongresi eş i 1 ı . Maliye Teftiş Heyeti Reisi Mu··racaat Ettı• 
çıkmalı ve güzelce tatbik celil Yüksek Mühendis talebe ce- Adil Bey, izmirdeki mali mileı-r------------- miyetinden: 10'121931 perşembe Haber aldığımıza göre, memle- sesclerin teftişi için müfettişler- Şarki, Garbi, Merkezi Makedo•t' 

gunu saat u 14 
11 

te Beyoğlu ketimizdeki madeni eşya fabri- den Esat, Hulüsi ve Emin Bey· ve Epir mübadilleri bir iıtida ile ~ 
İstanbul Sokaklan 

Yerli ıermaye ile ... 
Yerli san'atkir ile ... 
Yerli bilgi .,,. ile ... 

yapılmışbr. 

Tiirk, gt!ni bir teıebbüsünde. 
Türkü teşci ile mükelleftir. 

Cümhuriyet Halk Fırkasında ak- kacıları kendi aralarında bir leri memur etmiştir. Müfettişler yük Millet Meclisine müracaat ederv 
tedileceğinden senelik umumi birlik teşkil etmiye karar ver- dün İzmire hareket etmişlerdir. 188S numaralı iadei emval kanunu•~ 
kongreye bütün azanın teşrifleri mişlerdir. Birlik, m·:!mleketimizde Bir Adam Kuduzdan OldU bazı maddelerinin tadilini talep ' 
rica olunur. yapılması mümkün olduğu halde mitlerdir. 

1 hariçten ithal olunan kaba ma- Mehmet isminde bir adam• Bu mübadiller hakkı taaarrufl.ı' 
TUtDn Ve MUskirat nhisarlan cağızı bir müddet evvel Edirnede tanınmış olan gayrimenkul mallar•~ 

Ankara da bulunan Müskirat deni eşyanın tahdidi için teşeb- kuduz bir köpek ısırmış, tedavi iade olunmamasını,' eğer iade ohın•111 
Umum Müdürü Asım Bey dün şehri- büste bulunacaktır. Birlik ilk iş için şehrimize gönderilmiştir. .ana ellerinden alınanlara ldarete" 
mize ge lmiştir. Asım Bey inhiaaria· olarak bu hususta bir rapor ha- Fakat aradan vakit geçirildiği teslim edilmesini ve hak aahiplerl111' 
nn ecnebi bir grupı. vt:rilece~i hak- İ y k l d d d h'l' d ... 1' 

5 zırlıyarak ktısat e. i etine içı"n zavallı a amcagw ıı-: tren e itillfname esasab a ı ın • taı ... kındaki haberlerin aah olmadiğını 
s<Sylemektedir. gönderecektir. ölmUştür. edil.muini iıtemektedirler. 
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Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

1 : Karısı . - O keçe ile minderi 
yerinden kald1np nereye g5türüyorsun 
ayol? .. 

- · 

2 : Hasan B. - Sen karışma... Bak 
şimdi ne yapacağımı görürsün... Sen 
yalnız seyreL . 

3 : Karııı 
deri sobanın 
çıldırdın mı? 

Pazar Ola Hasan B. Ve Soba 

Ayol.. Keçe ile min
Ustüne ne koyuyorsun, 

4 : Hasan 8. - lçinde kamnr ~= 
odun olmadıktan ıonra, bu sobayı ' 
koltuk yapar, llatiine de böyle olururulll• 
Bari bir it• yarum 1 



Balkanlarda 
Yeni 

,!!Yasf Teşekküller 

J - Bir kapı bazen zorlana
rak, üzerine yüklenilerek açılır. 

SON P SOTA 

2 - Fakat kapıyı açmanın 
en basit ve en kestirme yolu 
anahtar kullanmakhr. 

A 

* Anahtar 

3 - Muvaffakıyet te her za
man cebir ile, üzerine düşmekle 
elde edilmez. Asıl mesele, mu
vaffakıyetin sırrı olan anahtarı 
elde etmektir. 

• 

Mücadele Başladı 
Kaçakçılığa Karşı Alınacak Tedbirler 

Çok ·Şiddetli Ve Esaslı Olacaktır 
Ankara, 8 (Hususi) - Hü

kOmet, kaçakçılığa karşı şiddetli 
bir mücadele açmıya karar ver
miştir. Milcadelenin esasları, dün 
buraya gelen Dahiliye Vekilinin 
hazırlayıp Başvekile verdiği ra
pordan mülhem olacağı anlaşıl
maktadır. Bu meseleyi görüşmek 
maksadile vekiller heyeti bugün 
mühim bir içtima aktedecek ve 
kararlar verecektir. Bu arada 
Halk Fırkası maliye komisyonu-

Halk Fırkasında 
-------

Haydarpaşa Yangını Me-
selesi Müzakere Edildi 

Ankara, 8 (Hususi) - Halk 
Fırkası Meclis grupu dün topla
narak u mumi harpte Haydarpa· 
şadaki infilak üzerine yanan is-
tasyonun sigorta meselesini gö
rüştü. Hükumet geçenlerde ala-
kadar sigorta şirketile uyuşmuş 
ve tazminat almıştı. 

Bu esnada henüz vekil olma
dan tavassut ve vekalet vazifesi 
gören Mustafa Şeref ve Yusuf 
Kemal Beylerin vekalet ücretleri 
meselesi mevzubahs olmuş ve bu 
iki zatin vekalet ücreti almıya 
hakları olduğu kararlaştırılmıştır. 

Uşakta Maç 
Uşak 7 ....:_ Cençler Birliği - Er

genekon idman Yurdu arasındaki 
maçı, sıfıra karşı altı sayı ile 
Gençlerbirliği kazanmıştır. 

nun kaçakçılık mücadelesi için 
tesbit ettiği esaslar nazarı dik
kate alınacaktı r. 

Öğrendiğime göre, kaçakçılık 
müca~elesi hakkında tütün ve 
müskirat inhisarlan müdürlerinin 
de fikir ve mütalealan almmışbr. 

Kaçakçılığın hangi mıntakalar
dan ve kimler tarafından yapil
dığı, hanği eşyanın daha ziyade 
kaçırıldığı t amamen tesbit edil· 
miş bulunmaktadır. Bu meselede 

İrat Vergisi Pro
jesi Hazırdır 

Ankara,8 - Maliye V ~kili İk
tisadi Buhran vergisini teşmil 

içiu hazırlanaca~ kanun .. lay~h~sı 
etrafındaki tetkıkatınt bıtirmıştır. 
Mustafa Abdülhalik Beyin tetki· 
katı neticesini yarmki Heyeti 
Vekileye arzetmesi, Vekiller ı:e· 
yetince verilecek karara gore 
bir proje hazırlanması muhte
meldir. 

Prc.iede irat getiren akar sa
hipleri iJe serbest meslek erbabı· 
mn muayyen nisbette vergiye 
tabi turulacakları zannolunmak-
tadır. 

Ticaret İşleri - -Bazı Devletlerin Müra-
caatleri Haber Veriliyor - --

~uhafız teşkilAtının kusur ve nok· 

sanları da anlaşılmıştır. 

Buradaki hakim kanaate göre 

mücadelenin her manasilc müs

mir bir şekilde yapılması ve 

kaçakçılığın tamamen tenkil edil

mesi için mUmkün olan her ted· 
bire tevessül olunacaktır. 

Dahiliye Vekili Gazi Hazret

leri tarafından kabul edilerek 
izahat vermişlerdir. 

M. Muşanof 
Bulgar Başvekili Sofyaya 

Muvasalat Etti 

Sofya, 8 (Hususi) - Başvekil 
M. Muşanof ve maiyetindeki ze
vat dünkü trenle buraya geldi· 
ler. Başvekil Türkiyede gördüğil 
dostane tezahürattan çok mem· 
nun kaldığm& ve iki komşu dev
let arasındaki münasebetlerin 
mükemmel olduğunu ve bilhassa 
Gazi Hazretlerinin Bulgar mille· 
tine karşı beslediği dostluk duy
gularını duyurmak için ellerin· 
den geleni yaptıklarını söyle
miştir. 

Sovyette intihabat Başlıyor 
Berut, 8 - Sovyette intiha

bat başlamııtır. Müntehibisaniler 
20 kanunuevvlde, meb'uslar 6 
kanunuevvelde intihap edile· 
ceklerdir. 

. - ·::=::-.=--=.:.===::.:.. 
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• il Sekiz 
Suale 
Cevap Bekliyorum. 

P. S. J 
Soruyorum: 
1 - Llik bir idaremiz olduğu 

muhakkaktır, değil mi? 
2 - LAik idarelerde her tUrlU 

dini propaganda yasaktır, değil 
mi? 

3 - Yer yer, kahve kahve 
dolaşan ve dint tahrikAt yapan 
softa, kanunen suçludur, değil mi? 

4 - Eline İncili alarak yer 
yer, kahve kahve dolaşan papa:1 
da, kanunen ayni derecede suç· 
ludur, değil mi? 

5 - Bunlardan birini ezmek 
ve ötekine hürriyet vermek, 
Türk kanunlarının şiarile telif 
kabul etmez, değil mi? 

6 - Dünkü .. Son Posta,, da 
~ılişesini koyduğumuz bir Ame
rıkan gazetesi, Türkiyede Hıris-
tiyanlık propagandası yaptığmı 
açıkça yazmış olduğuna göre 
Misyonerlerin burada göz göre 
göre faaliyette bulunduklarına 
şüphe kalmaz, değil mi? 

7 - Misyonerlerin hala bura· 
da propagandalarına devam et
tiklerine bakılırsa, vapılacak 
muamele meydandadır, değil mi ·? 

.s - ~eneli itiraflarına gör, 
halıs muhlıs Misyoner aleti ola" 
" ~uhit ,, mecmuasını mektepleri 
mıze resmen tavsiye etmemiz 
ink!la~ımızın ruhuna şiddetle mü 
nafı bı.r harekettir, değil mi? 

Bu sekiz suali münevverle ri -
mize soruyorum; fakat, bir aske r 
olduğu için milliyetperverliğind~ n 

ve halis vatani duygularmda c 
zerre kadar şUphe etmediği r: 
Maarif Vekili Esat Beyden cı , 
cevap bekliyorum. 

SPOR 

Milli Küme 
Ve Cuma 
Lik Maçlarl 

lıtanbul Futbol Federaayonund•o 
tebliğ edilmiştir: 

1 - 17 tetrinisani 1931 tarihli 
tebliğ ile blldirilen Milli Küme teş· 

kill esasmda şu tadilat yapılmıştır , 
1930 Lik Şampiyonasına nazaran 

kulüplerin aldıkları derecelere gör• 
Miıli Küme: 

lstanbuldan 4, fzmirden 4, ve An· 
karadan 2, olmak üzere on kuiü be 
iblağ edilmiştir. 

2 - Musabakalar iki defa karş ı · 
laşma esa•ına giSre yapılacaktır. File• 
tUr için çekilen kur'a ncticesind• 
lstanbuldan: 

Galatuaray 2, Fenerbabçe 1, B· · 
şlktaş 4, Vefa 3, lzmirden Altay 
Altınordu 5, lzmirspor 7,Karşıyaka 
Ankaradan: Muhafızgücü 10, Genç· 
lerbirliği 9 numaralan alnuşlardır. 

Bu sıray.. göre klüpler evvel& 
mahaJleriode yekctiğcrile ikişer mü
sabaka yapacak ve aralarında puvan 
ve vasati gol beaaplarile derece te&· 
bit olunacaktır. 

Bundan sonra lstanbul, İzmir ve 
Ankara arasındaki ıeyahatli miha· 
bakalar başhyacaktır. 

Cuma Uk Maçlart 
Futbol heyetinden: 11 - 12 • 93~ 

tarihinde icra edilecek Llk maçlarıı 

Taksiın ıtadyomunda: iatanlıu ı. 
spor • Kasımpa~a, Süleymaniyc -
Anadolu, Kuımpata - Beylerbaylil'eo 9-

ler, Süley maniye - Anadolu. 
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1 
Gençlik 

• 
izzetinefis 
Sahibi 
Olunuz 

1 

insanın en kıymetli meziyet· 
lf'rinden biri•i izzetinefsinin aa· 
bibi olmasıdır. 

Öyle insanlara rastgelininiz 
ki, izzetinefsini feda etmekten 
ise ölmeği tercih etmişlerdir. 

Öyle kadınlar vardır ki, ine
tinefissiz ya,amaktansa biçyaşa 
mamayı müreccah görmüşlerdir. 

izzetinefsi, insanın her gtlD 
muhtaç olduğu en bUyilk kuvve~ 
tir. izzetinefis ekmek ve au gi· 
bidir. Şampanya ve tatlı gibi 
değil. Şampanya ve tatlısız yaşa· 
yabiliriz, fakat ekmek•iz ve ıu· 
11UZ yaşayamayız. 

Küçü]memek, herkese btırmet 
telkin etmek, hırsızlık yapma• 
mak, adiliğe düşmemek için en 
kuvvetli silihımız izzetinefsimiz· 
dir. izzetinefis sahibi bir adam 
dalkavuk olamaz; hınız olamaz; 
riyakir olamaz, namussuz ola
maz. 

İzzetinefsi olmıyan adam her 
fenalığı yapmağa mOstaittir. Ona 
akıl ve nasihat vermek boştur. 

İzzetinefsi olmıyan adamla 
konuşulamaz; beraber yaşanamaz. 

lıı.etnefis sahibi olmıyan 
adim hayatta da muvaffak ola
maz. Çünkü her taraftan k\lçük 
a-örülür. Tahkir edilir .• 

Binaenaleyh çocuklarımıza Ye 
gençlerimize verebileceğimiz en 
büyük hediye izzetinefistir. 

Çocukların1zı adam yapmak 
istiyorsanız, hayatta daima ba
ıımz yukarda gezmek hevesin· 
de iseniz, her ıeyden evvel izze· 
tinefis sahibi olmağı öğreniniz 
ve öğretiniz. 

Bugünilo gencinin en kuYVetli 
dini, izzetinefsi olmalıdır. ÇtınkU 
enziyade istinat edebileceği 
kuvvet, izzetinefisidir. ~ 

Gönene Gidiniz 
Orada Odun Ve Kömür 
O Kadar Ucuzdur Ki-. 

Gönen (Hususi) - Bu rece 
Uk def' a kasabamızda kar yağ· 
mağa başladı, fakat devam ede
meden kesildi. Havalar tamamen 
kış havasıdır. Buna rağmen mah
rukat çok ucuzdur. Kömürün 
okkası iki kuruş ve bir araba 
odun yüz kurştur. Civarda Dağ· 
lar fazla olduğu için odun ve 
kömür her gün kasabamızda 
mebzulen bulunur ve bunun için 
ucuzdur. 

Tavuk Kolerası 
Balıkesirde tavuklarda kolera 

hastalığı çıkmıştır. Bu yüzden 
mühim miktarda tavuk telef ol
muştur. 

Eski Bir Eser 
Şekspirin ilham Aldığı 

Kitap 2400 lngiliz 
Lirasına Sahldı 

Londra, 8 (A.A) - Müzaye
de ile yapılan aleol bir sabfta 
15 inci asra ait el yazması bir 
Apocalypse nüshası 2,300 lngiliz 
lirasına çıkmıştır. 1500 senesine 
ait olan ve Şekspir'in "As You 
Liko it - beğendiğiniz gibi,, na· 
mındaki komedisi için ilham mem· 
baı teşkil etmiş bulunan "Ro· 
aalynde de Lodges,,in bir nus· 
baya da 2,400 İngiliz lirasına 
çıkm1ş ve Amerikalı bir koUek
siyoncu tarafından satın alınmıs
br. 

• 
MEMLEKET HABERLERi 

-+-1--E-.. v-D-. o-k-i-or_u __ ~ 
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~~--------------------~----------------... Kuş • 
Izml.rde Lı·k - Maçları Paıa.zı 

Mevsi~ itibarile korunul-' 
icap eden hastalıklardan bi~t 
Kutpalazı dediğimiz diftel'1 

Milli Kümenin Harekete Geçmesi, Lik 
Müsabakalarının Hararetini Söndürdü 

lzmir (Hususi) 
- Milli küme 
teşkili, lzmirde 
lik maçları na 
halkın gösterdi
ği hararetin sön· 
mesine sebep 
oldu. Bu cuma 
sahada iki Uç 
yüz ki~iden faz
lasını göremedik. 

İzmir, milli kU
meye en • kuv· 
veUi Ye kıymetli 
dört takımım Ye
riyor. Kartı yaka 
ıpor takımı, ge• 
çen senenin lik 
maçlarında dör· 
dlincü olmuştu. 
Halbuki F ede
rasyonun kararı, 
bu maçlara an· 
cak mıntaka bi-
rinci, ikinci ve 
üçüncülerinin iş 
tirak edebileceği Yukarda: Karşıgalcaspor, Aşağıda: Şarlcspor 
ıeklinde idi. ( K.S.K. ) yani Kar- tefevvuk etti. lzmirspor rakibini ı 
fıyaka spor takımı bu sene çok 2 • O mağlüp etti. 
çalıştı ve lzmirin kıymetli takım· ikinci oyun çok mühimseni-
lan arasında yer almıya muvaf- yordu. Göztepe takımının cezalı 
fak oldu. Bu itibarla bu kıymet- oyuncuları, ceza müddetlerini 
li takımın da milli like ithali ikmal etmit olduklanndan K. S. 
Federasyonca kebul edilmittir. K. takımına karşı oynayacaklardı. 

Bu cuma ilk oyun lzmirspor - Her iki takım sabaya çıktığı 
Şarkspor takımlan arasında ya· zaman seyircilerde Göztepe 
pıldı. Şarkspor takımı bu oyunda lehine bir tereddtit vardı. Bu 
çok çalıfb. lzminpor kalesinel takımın eski oyunlarını seyre· 
tehlikeli dakikalar yaşatb. Bir denler muvaffakıyet fimit edi· 
zaman geldi ki sahada Şarkspo- yorlardı. Oyunu lzmirspr klübünden 
nm daha hlkim oynadığı görüldü. Adnan Bey idare etti. Göztepe 

Fakat neticede tecrübe farla kalesi 6nllnde kesilen bir hücum 

Samsunda 
Fırtına Ortalığı 

Altüst Etti 
Samsun (Hususi) - On gUn· 

denberi bütün şiddetile hüküm 
süren fırtına ve soğuklar Samsun 
limanını hercümerç etti. 

Yolcu iskelesindeki motör
clilere mahsus baraka dalgaların 
tesirile yıkıldı. Vapurlar munta· 
zam seferlerini kaybettiler. Dün 
gece kar da yağmıya başladı. 
Şimdi her taraf bembeyaz. Fır-

bna devam etmekte, halk bir 
haftadanberi gelmiyen l.tanbul 
gazetelerini tahasaürle beklemek· 
tedir. 

Gazi Hz. nin heykeli: Geçen· 
ki mektubumda heykelin geldiği
ni ve kırk bin lira kadar gftmrllk 
r~ımi istendiğini yazmıştım. Hal· 
buki heykelin yarı mamul bir 
ıekilde gelmesi gtlmrllk resmini 
tahfif ediyor. Evvelce kıymetinin 
yüzde kırkını alacaklannı ıöyle· 
dikleri halde timdi kilosundan 
yetmiş kuruş alınacağı tahakkuk 
etmiştir. Bu suretle gümrük res
minin yekunu üç bin altı yUz 
altmış lira tutmaktadır. 

Himit 

Bandırmada 
Bir Facia 
BirKadın Karanlıkta Uçu
ruma Yuvarlanarak Öldü --

Bandırma, (Hususi) - Burda 
feci bir hadise oldu. Sabık Sey
risefain acentası fbrahim Beyin 
kayın validesi gece dokuzda 
şehir haricindeki evine giderken 
yanlışlıkla mezbahanın bahçesine 
girmiştir. 60 yaşında olan kadın
bahçenin önilndeki uçurumu 
görmemİf ve birden bire yuvar· 
lanmlfbr. Zavallı kadın Uç saat 
kadar yaşadıktan sonra ölmüftür. 

Kış, Kıyamet 
Bandırma, (Hususi) - Son 

zamanlarda ıehrimizde havalar 
çok ıoğumuıtur. Herkeı kışlık 
tedarikitına başlamıştır. Halk 
arasında; bu ıene fazla kış ola
cağı aöylenmektedir. Bir kabr 
yükü odun (40) ile (50) kuruşa 
tedarik edilebilir. Kömilr fiatleri 
son zamanlarda artmıı ve (5) 
kuruşa kadar çıkmışbr. 

Şarabı Rakıya Tercih Ediyorlar 
Bandırma, (Hususi) - Şehri

mizde son günlerde fazla mik
tarda şarap istimal edilmektedir. 
okkası (40) kuruşa kadar teda
rik edilebilen bu içkiyi herkes 
tercih etmektediı-. 

K. S. K kalesine 
kadar uzadı Ye 
Göztepe bir gol 
tehlikesi yarat
mıya muvaffak 
oldu. 

Oyunda teva-
zün olduğu anlqı• 
lı yordu. Bir aralık 
bir K. S. K hticu· 
munuo Göztepe 
kalesine indiği ve 
topun kaleye gir
diği görüldll. 

Bu gol Göz
tepelilerin ener-

jisi Ozerinde menfi 
bir tesir yapmadı. 
Bilakis Göztepe 
oyunculan fazla 
bir hevesle oyna· 
mıya başladılar. 
Muntazam akın
larla rakip kale-
sini sıkışhrdılar. 
Fakat gol yapa-

oguncuları madılar. 
İkinci devrenin ilk dakikala

nnda Göztepe yine vaziyete hl· 
kim idi. Bu sırada K. S. K aley• 
hine bir penaltı oldu. Bunu ka· 
leci mahirane bir mftdahale ile 
kurtardı. Bundan ıonra top iki 
defa daha Göztepe kalesine gir
di. K. S. K O • 3 galip vaziyette 
idi. Göztepe oyunculan hala gol 
çıkarmak için didiniyorlardı. Ni
hayet Göztepeli Abbas B. ta
kımı hesabına bir gol kaydet
miye muyaffak oldu. Bu suretle 
oyunu 1-3 K. S. K kazandı. 

ADNAN 

Antepte 
Yol İnşaatı İçin 
Program Yapıldı 

Antep ( Hususi ) - VilAyet 
dahilinde yol inşaatı için yapı• 

lan program tatbik edilmektedir. 
Şimdiki halde faaliyet şu şekil
de devam etmektedir: 

1 - Gaziantep - Maraş yolu
nun vilayetimize ait 31 kilomet• 
relik kismanın tamirab ikmal 
edilmiştir. 

2 - Kilis • F evzipaşa yolu
nun tesviyesi lslahiye hududuna 
yaklaşmışbr. 

3 - Gaziantep • Akçakoyun
lu yolunun tesviyesi bitmiş ve 
taş ihzarına başlanmıştır. 

4 - Gaziantep - Nizip yolu
nun 12 kilometrelik kısmının 

köprü ve menfezleri ikmal edil
mİftİr. 

5 - Besni - Gölbaşı yolunun 
Gölbaşı istasiyonundan itibaren 
1 O kilometrelik kısmındaki köp
rü ve menfezleri ile ıose inşaab 
ilkbahara kadar bitecektir. 

6 - Kilis - Tibil yolunun 2,5 
kilometrelik kısmının tamirab 
6ç ay zarfında ikmal edilecektir. 

Bilhassa çocuklara musallat 01' 
bu hastalıktan tahaffuz ve bUO., 
tedavisi çare:erinini qağıki ,ati' 
larda okuyabilininiz : 

K 1 ( Difteri ) "" 
UŞpa azı Sihbatini _, 

hafazaya gayret etmiyenler, sefr 
let ve mahrumiyet içinde yaŞ:_1!! 
biçareler, az gıda alanlar, ru,...... 
ve bedenen yorulanlar bu b~ 
lığa namzettirler. Difteri en~~ 
de (3 • 7) yaşında vukua gellf .. 
de hiçbir yaşa mahsus değildir_;. 

Bojaz - İşaretleri : E 'l"lfl" 

huta sararır, solar ve haline JJI' 
rin bitkinlik gelirse de nö~ 
mutedil ve boğaz ağrısının aı ~ 
muına hayret edilir. Çeo~ 
içinde, boyunda bezler b~ 1 
üstline parmakla basınca a;r' 
bademcikler ıişer ve damak;: 
boğazın sonunda, küçük dil e ~ 
fında evvela beyazımhrak, sOl"

sanmbrak lekeler görünür. il' 
lekeler silindikçe tekrar gl>rno" 
Yutmak güçlüğü gittikçe artta'~ 

J<.rışp,1lazı - Ses evveli~ 
ıık, sonra boğuk ve nih•r 
güç duyulacak kadar söner, .~ 
tikçe sıklaşan 5ksürükler P'" 

ve şiddetlidir, boğuktur. Gitt' 
güçleşen teneffüs, mide çuku ~ 
da tazyik hissile beraber, ıs~ 
hdır. Boğulma buhranları Y 
laşır. Nöbet oldukça hafiftir. J 

Difteri bronşiti - İşareti 
Daha seri boğuluş. Difteri ıs~ 
rile dolu balgam çıkanşlar. ff 
runun iç.ini bu zarlar doldurur -
oradan pembemsi bir sarı 
akar. / 

Difteri Göz Hastalığı 
Gazlerde akıntı başlar ve tıab" 
kai munzamma beyazlaşır. -" 

/Jıtiliilları - Hastalık ij 
tikten sonra adali felçler o• I" 
değildir, bilhassa damak fe 
uğrar. ~ 

Tedavi - Borikeli su jle ~ 
hususi aletle boğaz yıkanır eti 
doktor tarafından "Difteri s ~ 
mu yapılır. Bu hastalığa Y "~ 
lanmak tehlikesi olanlara da ır 
serum yapılır. ,,,;_ 

Hastaga Bak.anlaro Ma~ 
Tedbirler - Öteki çocu;J 
yalnız hastanın odasından d.; 
evden ve apatımandan da u 
laştırmak liizımdır7 ;J 

Kendi kendine gayet c f. 
bir hıfz ıssıhha takip etmek ''if 
rektir. Hastanın odnsmda k,~~ 
yen yemek yememeli. Kat 11JI 

çok yorulmamalı. Hastane, ko ,f 
aruına alınacak, ne kucald~, 
cak. ne de nefesi koklana~ " 
Hastaya bakanın yüzündek1 tıl" 
elindeki sıyrıklar ve çatla 
l&stikli kursakta kapanmaladır·f. 

Eğer hastanın öksürürkeO ;( 
nındakilerin üstüne mikrop ~ 
ratması ihtimali varsa 5' 11' 
akşam borikeli su ile gar~ ~ 
yapmak ve gözlerle dudakla 1t ıu ile yıkamak, keza elJerkle r1'' 
zil süblimeli su ile yı ' 
lizımdır. h,1,ı 

Hastanın yanında iken r tc 
gamlek veya buluz giy!Pe 

1 
det' 

hastanın yanından ayrılınca 
hal çıkarmalıdır. 11,tt• 

Mutanın çamaşırları, bet' 
yalnız aksırdığı mendiller ":hıırll 
ler bile kaynatılmalı ve b 
temizletilmelidir. 0jfte~ 

Doktor Ru tarafından 1 b-' 
serumu keşfedilmeden e";e ( @Jt 
hastalıktan ölenler ( l ~) . e C cıtı•* 
60, 70 ) derecesinde ıdı~ (g) ilj 
bu keşiften sonra { 100) d 
(10) derecesindedir. 
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1 Siyaset Alemı BAR'ic:i BABBRLIR 
• 
lngiltere 
Ve Gümrükler 

Londra, 8 - Libirallerin na: 

tiri efkin olan Star gdub~~es~ 
'ili hükümetio aldığı te ır erı 

mı ft il · b tenkit etmektet çi ç erın u 
tetbirlerden meıqnun olmadı~la• 
nmt Fransız ithalat mevaddı u~e
rine vazedilen rüsum üzerıne 

F bü Ük bir mukabelel ransamn Y •• 
bimisil listesi hazırlandığım, soy· 
lemekte bu vaziyet karşısın.da 
himaye usulu taraftarlarım di~· 
kat ve basirete davet etmektedır. 

Tahdidi Teslihat Konferansı 
R:yaseti 

Londra, 8 - Avam Kamara• 
rasında muhafazakar meb'uslardan 
biri tahdidi teslihat konferansı· 

' mn reisi sıfatile M. Hendersonun 
halefinin tayini meselesini ortaya 
atmış ve büyük münakaşalara 
ıebebiyet vermiştir. 

Neticede amele meb'uslan M. 
Hendersonun Akvam Mechsi ta
rafından kendisinin müttefikan 

_ intihap edilmesini temin ettiğini 
ıöylemişlerdir. Sir Jon Simon 
bu emrivakıa mutavaattan baş
ka çare olmadığı cevabını ver-

miştir. 

Hükumet Müşkül Mevkide 
Nankin 8 _ ( 30000 ) talebe

nin bu sabah Maliye ve Hariciye 
nazırlarının evlerile Kuomintag 
merkezine ve diğer on sekiz 
merkeze tecavüz edecekleri ha
ber alınmıştır. Japon Konsolos
hanesinin muhafızları fazlalaıtırıl
mıttır. Hnkumet, kontrolsuz bir 
halde bulunan talebenin vaziyeti 
önünde müşkül bir mevkidedir. 

Çin Talebesinin Nümayişleri 
Pekin 8 - Nümayişçi talebe 

istasyonları zaptetmiş, ecnebi ve 
Çinli yolcuların istasyonlara gir
melerine mini olmuşlardır. Tale· 
be cebren Nankin istikametine 
iki tren tahrik ettirerek, Japon
yaya harp ilan edilmesini istiyen 
ve hükümete aleyhtar olan Ja
pon düşmanlarının nümayişine 
iştirak etmek üzere bu trene 
binmişlerdir. 

Mısırda Komünist Tevkifatı 
Kahire, 8 - Zabıta, komünist 

propagandası yapan ~ 11) kiş.i ~le 
( 9 ) Ermeniyi tev~ıf et~ışbr. 
Bunların evinde mühım vesıkalar 

bulunmuştur. 
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AB, MINEL A·ŞK! 
MUHARRİRi: SERVER BEDi 

Tabii şüphemin nereden gel
diğini anhyorsun. Bizi~ Narinde 

mahut •'Harikuladehk,, yap-
0 k 'ht" cı var Aklına estiği ma ı ~a • . . 

k d kendını ser-ıeyleri yapma ta a . 
best bulan bir kadın. Belkı de, 
yine barlardan birine gidip ka
pan~uştır; içtimai tetkik~er (!) 
yapmıya başlamıştır. Ya yme ge· 
çen defa olduğu gibi, sarhoşlar
dan birile belaya girerse? .. Aman 
Allahımf.. Ne ga rip bir karım 
var ... Fakat, sen romancı.sın, sa
na bir şey itiraf edeceğim, bü
tün intizamperverliğime rağmen 
Narinin bu halleri, için için benim 
biraz da hoşuma gidiyordu. 

Fakat .•• Dostum ... Gelgelelim 
T epebaşına! •• Vaktaki oradaki bü· 

yük barın önüne geldik, sıraya 
dizili otomobillere bakhm, yine 
bizimkinin arabası yok; son bir 
ihtimal olarak, barm karşısındaki 
sokaklara da girdik, bir de ne 
göreyim? Narinin otomobili orada 
değil mi? Yere bir atlayış atla
dım, o otomobile doğru bir ko
şuş koştum, nefes nefese. Baktım: 
O, ta kendisi, Narinin otomobili 
fakat içi boş. 

Tabii derhal anladım ki Narin 
oralarda. Ve mutlaka da barlarm 
birinde. Şoföre dedim ki: 

- Sen şu otomobilin arkasın
da istop et. Beni bekle. Belki de 
bunu takip etmemiz lazımge-

lecek. 
Kalbim kUt küt atıyordu. 

Amerikan filimlerinden birinin 
kahramanlarma benziyordum. 
Kendimi bir hafiye, Nat Pinkerton 
filan gibi bir şey zannettim. 

Hemen paltomun yakasını 
kaldırdımt ıapkamı gö2lerimin 
Ustüne indirdim, büyük bara 
girdim. 

Fakat salonda görünmek iste 
miyordum. Evvela locaların ar
kasında sinsi ıinsi dolaştım. Per· 
delerin aralıklarından locada otu
ranları çaktırmadan gözetJiyerek 
yilriidüo1. Alt katta birşey bu
lamadım. 

Yukarı kata çıktım. Ayni sis· 
tem dahilinde, localara baktım. 
En dipte, sahneye yakın localar• 
dan birinde, Narini gördüml 

Evet azizim, Narin, ta kendisi 
locı-nın arka la\·afmda, bir köşe
ye büzUlmüş, tek ba.-ına?. hiç 
kımıldamadan oturuyordu. Ünün
de büyük bir şişe vardı ve göz
leri, bir noktaya saplanmış, ba-

kıyor, kirpikleri adeta hiç oyna· 
mı yordu. 

Aman Allahım L Dur, ver 
elini, bak... Aradan üç sene 
geçtit o sahneyi hatırladıkça kal
bim hAIA çarpıyor. Bak... Nasıl?. 

Çarpıyor değil mi ? Aman Alla
hım... Orada a2 daha yere yıkı
lacakbm. Kaç felaket birden 
başıma geliyor: Evvela bu benim 
karım, yahu, karım 1 Düşün bir 
kere... Hem de, bu dünyada, en 
çok taziz ettiğim mahlüld ardan 
biri ; beni kandırmış ! Apartı
mandao istediği zamanlar sıvışa
bilmek için odalarımızı ayırtmış, 
ara kapılarını kilitlemiş, kapamış 
bir de zil yaptırmış, batta kolay
ca bu sef aba ti yapabilmek için 
otomobil almıya kadar varmış. 

Bana öyle gc1iyou~u ki, bu 
kadının bütün tertibatı , kendi 
gayritabii zevkleri hesabına beni 
tuzağa dUşiirmek içindi. Fakat 
buralara niçin geliyordu? Naııl 

Sayfa 5 

• 
işleri 

bir iptilidı bu? Ne yapmak isti
yordu? Bu hayattan ne zevk 
alıyordu? Daha çirkin ve gayri· 
meşru iptilaları var mıydı? Acaba 
ben burada dururken bir erkek 

gelip onun locaıma girecek miydi? 
yahut girmiş te çıkmış mıydı? Ben 
bu manzara karşısında ne yapa· 
caktım? Bir daha onunla yüzyü
ze gelecektik? 

Locaların koridorunda ge2in
miye başladım. Localara girip 
çtkanlardan korkuyordum. Zanne
diyordum ki, bütün bar balkı 
Narini görmüştür; onu. da, beni 
de tanıyor; beni de burada gö-
riirse herşeyi anliyacakbr ; benim 
için facia olan bir şeye kah~ 
kahalarla gUlecektir. 

Bu sırada Narinin locaama 
bir garson girip çıktı. Uzaklaşh. 
Loca katının merdivenlerinden 
iniyordu. H~men arkasından koş· 
tum. Aşağıda mutfağan korido
runda onu yakaladım: 

(Ark•ıı .. .,, 



1 Sayfa 

Kari Mektupları 

Bir Gümrük 
Muamelesine 
Dair 

Mahmut Şevketpaıa vapuru
MD IOD ıeferile Antalyadan 
avdet ediyordum. 26 T qrinisani 
931 tarihine müsadif pcrıembe 
poll lzmire muvasalabmızda m. 
aumat memurlarınıo bazı haree 
ketlerine ıahit oldum. Müşahedat 
Ye mOlibaz:atımı muhtasarca an-

.. 

latayım: 
Memleketimizde yetiıeo berhan· 

gl bir mahsul bir limandan diğer 
bir limana nakli halinde - ticari 
eşya olduğu takdirde - kanunla
nn ahkimı dairesinde muameleye 
tibi tutulur. Bu pek tabiidir. 
fakat herhangi bir kimsenin ken
eli aileaioin ihtiyacı için tedarik 
edeı-ek nakletmek istediği cüz'I 
qya Te erzakı gilmrük idarele
rinin musadereye kalkışması 
doğru mudur? 

Ayda yirmi beş, otuz lira 
arasmda ücret alan vapur müret
tebabndan bazıları ailelerinin 
maişeti için aldıkları birkaç okka 
pirinç, bulgur, pamuk ve saire 
gibi crzakı gümrük memurları, 
beyanname tanzim ettirmemiş 
olmalarını sebep göstererek mu· 
aadere ettiler. Aynca bulgurun 
beher okkası için 1000 ve pa· 
muğun okkasındao da 1475 kuru~ 
ceza tarhettiler. 

Halbuki İzmir gümrük idare
sinin musadereye layık ve ceza 
abzına müstahak gördüğil mad
delere lstanbul rüsumat memur· 
larınca ilişilmemiştir. 

Alakadar makamahn nazan 
dikkatini celbetmenizi muhterem 
gazetenizden rica ederim. 

Bqlktaşta lhlamur caddeıinde 52 
Dumarah hanede karllerlnizden 

A. RIZA 

Şayam Dikkat Bir Sual ! 
Türkiyede çikolata satan Lion 

Şirketi 18 kuruşa satbğı çikola
talannın ıçme şimdiye ka· 
dar artist kartları koyarken 
birkaç gUn evvel mahdumumun 
aldığı bir Liyon çikolatasının 
içinden bir Fransız Jeneralının 

resmi çıkti işte buna hayret ettim. 
Acaba bu çikolataların içine ko· 
nacak kadar meşhur Türk Devlet 
Ye siyaset ada.mı, Mareşal ve 
Ccneralı yok mudur ? 

O. A. ----.. -. ........... _ ..... " ................... . 
• 
ispanyada 
Vaziyet 

Mndrit, 8 - içtimai müdafaa 
fırkası unvanile teşekkül eden 
yeni bir fırka neşrettiği beyanna
mede, 1spanyanın çekmekte ol· 
duğu musibetlerin sebebinin po
litikacıların faaliyeti olduğunu , 
binaenaleyh bu faaliyete nihayet 
verilmesi icap ettiğini öylemekte
dir. 

lngiltere Ve Rusya Ticareti 
Londra 8 - lngiliz ticaret 

odaları cemiyeti icra meclisi. 
Sovyet Ruaya ile ticari mUnase· 
bete dair tetkikat yapan komi· 
tenin raporunu kabul etmiştir. 
Rapor, iki tarafın mütekabil alıı 
veriı ile lngilterenin Rusyayn 
yaptığı göze görünmeyen ihraca
b hakkında itilaflar yapılma&mı 
tavsiye ediyor. 

Belçikada Mali Vaziyet 
Bürksel 8 - Hükumet, bor

ıada vadeli muameleye ait prim 
muamelesinin kaldırılmasını ve 
karşılıksız satışın menedilmesini 
kararlaştırmıştır. Diğer bazı ted· 
birler daba abomışhr. 

SON POSTA 

1 Ankara Mektubu 

Rakı Yerine 
•• 

~ ...... ·.~.....: -... Uzüm Şarabı 

Yangın Memleketi 
lstanbul Altı Defa Baştan Başa Yanmış, 
Her Seferinde Yeni den Y apılmışhr 

1
69 Senede Yanan Evlerin Miktarı 
Tamam (49694) Adedini Bulmacı+11r 

J&tanbalda son •ene/erde 'çıkan 
gangmlcırdan birkaç manzara 

Eğer meşhur olmak bir me• 
ziyetse, lstanbulun, dünya şehir
leri arasında ön safta geldiğini 
kabul etmek bir zarurettir. Çün· 
kü lstnnbul, bütün "Meşhur,, ları 
sineside toplamışbr. 

fstanbulumuzun meşhur olma
yan nesi yoktur ki?.. Bunları bu· 
r&da sıralamıya lüzum olmadığını 
tabii teslim edersiniz. Faknt ls
tanbulun yangın hususundaki 
şöhretini tarih hiçbir şehre he
diye etmemiş, bunu şehrimize 
bir hususiet olarak bırakmıştır. 

Burada şehrimizi uzak ma
zide harap eden yangınlardan 
bahsetmiyeceğiz. Fakat kızıl 
alevleri, ıehre yadigar bıraktığı 
harabelerin isli ve küflü manza· 
raları, bugün bile gözlerimizi ka· 

ralayan yakın mazideki yangın· 
lnrın ha:r.in plançosu, öyle zan· 
nediyoru:ı ki aizde büyüle bir 
alaka uyandıracaktır. 

ŞUpbeıizki fU ıuali kendi 
kendiniıe sorunuz? 

- Acaba lstanbulda şimdiye 
kadar kaç ev yandı? Bu yan• 
gınlar kaç banuman söndürdü? 
Tetkik ettik, nraştırdık taraş
tırdık. Sizin kendi kendinize so· 
rup ta bir türlü cevap alamadı
ğınız sualin manasını biz vermiyo 
muvaffak olduk. Şimdi iyi oku· 

yunuzı 

Kendisinden malnmat rica 
ettiğimiz mütehassıs bir zat, bize 
ilk söz olarak şunu söyledi: 

" - lstan!>ul şehri alb yüz 
senedenberi baştan başa ve 1:>ir
kaç defa yanmışhr. Bu arada 
Cibali dokuz, Hocapaşa ıekiz 
defa yanmış, kül olmuş .ve her 
yangından sonra yeniden yapıl
mışbr. Şehrin diğer tnrafları da 
dört asır içinde beş defa büyük 
yangınlara sahne olmuştur.,, 

lstnnbulun yangın tarihini tet
kik eden bu zatın ıu sözleri eski 
maziye aittir. Biz ıimdi bütün 
rakamlarile birlikte ıon senelere 
ait yangınların bilançosuna ieçe-

Bir ganıın Jeldketzıdııl 

ceğiz. işte: 
Şehrimizde sekiz sene içinde 

irili ufaklı tamam ( 4598 ) yangın 
olmuş, bu yangmlnr neticesinde 
( 1786) ev ve dükkiin tamamen, 
( 1233 ) ev ve dükkan da kısmen 
yanmış ve harap olmuştur. 

1234 senesinden itibaren fış· 
kıran alevlerin hazin neticesi de 
şöyle tesbit edilmiştir: 

324 senesinde Çırçır ( hariki 
kebir) inde (1500) ev ve dükkan 
kili olmuıtur. 

327 senesinde Aksarayda 
çıkan ve o civardaki birkaç ma· 
haileyi mahveden büyük yangın 
neticesinde (2400) ev ıilinmiştir. 
Muazzam Fatih yangınına gelince, 
(334) senesinde çıkan bu yangını· 
nın neticesi pek korkunç ve 
büyüktür. Bu muazzam yangın 
Cibali, Fatih ve Altımermer semt
lerini baştan başa harap etmiş ve 
tamam (7500) ev yanmışbr. 

Bu vazih malümatı verdikten 
ıonra biraz daha uzak maziye 
giderek küçük bir hulasa yapa· 
hm: 

1270 senesinden 1339 sene· 
sine kadar geçen (69 sene zar
fında kaç ev yanmıştır, biliyor 
musunuz? Belediyenin tesbit et
tiği haritalara göre tamam 
(49694) ev, dükkan, han ve saire 
yanıp kUl olmuştur. 

• 
içiliyor 

Ankara, (Hususi) - Eskiden 
Ankaranın hususiyetlerinden bah
ıedilirken Ankaradaki rakı sar
fiyatının çokluğu ve rakı mlip
teJalanoın bolluğu mübalAğala 
bir lisanla ortaya atılırdı. Bu iD
himak ve iptillyı mazur gast .. 
recek sebepler de hemen iJJn 
edilirdi: Giiya Ankarada cskidea 
ııtma varmış, rakı sıtmaya brp 
iyi geUrmiş, bunun için herkea 
akşamcı imif. Ankarada gece 
eğlenceleri olmadığı için Ankua 
sakinleri kendileri::ıi rakıya verir 
ıabablara kadar içerlermiı. 

Hatta bütlin bu mtiballğalan 
daha ileriye götürerek, Ankara 
sakinlerini muazzam bir içki sof
rası etrafında taplanmış daima 
mahmur bir sarhoşlar kafilell 
haline sokarlardı. 

Halbuki Ankara hayatının içine 
karışanlar, Ankaranın bugünktl 
halile akşamcılık noktasmden 1.
tanbuldan ne geri ve ne de ilerido 
olmadığını görürler. 

Bilhassa Ankara bugün içi
cilik aleminde bir tekamül mer
halesine varmıştır. Artık Anka
rada rakı sarfiyah azalmakta .e 
rakı müptelalan ortadan kalk
maktadır. Akşamcılar arbk baygm 
kokulu sert dereceli rakı yerine 
şarabı ikame etmektedirler. An
karadaki şarap imalatı mühim 
bir yekün tutmaktadır. Ormaıı 

çiftliği ve Kavaklıderede imal 
edilen şaraplar bu müesseselerin 
vücuda getirdikleri muntazam 
tezgahlarda kadehle sablmakta-.. 
dır. Eskidenberi tezgah başına 

alışanlar buralarda şimdi nefis 
şarapları tercih ediyorlar. Ba 
iki yerden başka munhasıran 
şarap satan dört beş şaraphane 
daha vardır. Keyif ashabı akşam 
tatilinden sonra pastırma, sando
viç ve saire gibi kuru meze alıp 

doğru tezgah başına koşmakta
dırlar. 

Sıhhat noktasından düşünft. 

lecek olurs& rakı yerine ne.füa 
üzüm şarabının ikame edilmesi 
hiç te fena değildir. ............. -.......................... __.. ..... ~ 
Hindistanın 
Vaziyeti 

Londra 8 - Kalkütadan bil
dirildiğine göre Bingale Ticaret 
odasının ıerefine verdiği ziyaf~ 
te umumi vali yuvarlak m~sanm 

kararlarile mutabık bulunduğunu 
beyan etmiş ve mumuriyetinin 
hitamından evvel meşruti bir 
umumi vali olmayı ümit ettiğini 
söylemiş ve memlekette milli 
hedefe doğru yürüyebilmesi için 
her kesin el birliğile çalışmasına 
tavsiye etmiştir. 

Elyevm yuvarlak masn kon
feransuıa riyaset eden Lord San
key'in vazifesinden istifa edeceği 
söyleniyor. 

Bir Alman Hudut Harici 
Strazburg 8 - Darülfünun 

talebesine Alman dostluğuna ait 
evrak dağıtan ve memuru mahsul 
olduğu anlaşılan talebeden Ham
Hartman hudut haricine çıka
rılmıştır. 

Avusturyada Komnnizm 
Viyana, 8 - Viyana civarında 

gizli bir tek telgraf makinesi 
işleten dört meçhul şahıs tevkif 
edilmiştir. Bu eşhasın icra ettik
leri tahkikatı telsizle Moskovaya 
bildirdikleri söylenmektedir 
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Hangisi 
Altın? 

Bir ,On, bir evde iki komşu 
bahse tutur 

s~-ıuı.ar. ikisinin 
e birer saati 

vardı. 

Biri diyor

du ki: 
- Bealm 

Aatİm albndır. 
Ôbllrii di-

Ayaklı 
Kütüp!ıane 

Gayet maltimatb bir adam 
vardı. Çok tit· 
mandı. Gittikçe de 
fİpnaubyordu. 

Hasan Bey bn 
adama dedi ki : 

- Yahu ... Bu 
ae fİlmanlıkl Sea 
kaç okka ıeliyor 
IUD? 

- Haun Bey, tam 1ao kilo 

BErJDEN 

Gllele ........ 
v.ı.., ••• bh .. 

Ola,... ....... 
G&lpn9 lePb-.; 

• 
Pmr • lraçJldJ, 
FalratWab~ 
Seni aeYClikten IOlll'& o.... bin beli pimi 

• Bel&ne Wri .. laf, 

SAN 

Geldi bak bplf bplt. 
bmmak iltiJonan 
Gel cllldamma y..,..r 

• Paradır cep aob-. 
Her 1eYİDCİll bab•, 
Yamyor senin için 
Haaan e.,iD abam. 

• .. AtJom, .... ifdr., 
Deme b.-: .. Sıruapkl. 
S1çlann omummda 
Ne rüzel ltir llU'ID&flld 

• Atkınd•n Mn hastayım, 
Ne zamandır yastayım, 

Fakat 1evda işinde, 
e·v n• - ua...,..ı 

P&O.H&& 

BUHRAN VAR! 

, 
CEHALETiN FAYDASI(!) 

Yolca - Huu BeJ-· •sııPala ... SeDiD çocuk aoiaia ~ 
ıalil>a... Ot&m&,or sibi tt.a,_ • 

Huan B. - Evet, bizim ojlan mektebe daha 1-' ....... r hn• 
&ğrenmedi, derecei hararetin kaç oldupnu bilmiyor! 

1 HASAN BEYİN MOLAKA TLARI) 

Kış Baba ile-
Pazar ola Hasan Bey, memle-

keti 0 • n.L! • alari) mızm en muwm •m e 
mUllkat yapmıya çıkıyor. Buglu• 
lük, en mühim simalardan biri 
de kış babadır. Hasan B. evveli 
onu görmiye gitti. 

Kat Baha adamadan icerl 
per airmes. Hua B. tirtlr 
titremİJ• bqlamlfb. Yerden bir 
ıellm çakarak otard& Fu.t 
gittikçe titremesi arbyonlu. 

pek severler. Memleketinin .. 
melde biraz ıeç kalınam ..-.. 
tup ütüne mektup, telanf ... 
ttine telgraf yağdarırlu. 

- Yol masrafım el& ...... 
•eriyorlar ıaliba. •• 

Kit Baba bir k•hkaba ~ 
Fakat ajmulaa •ç•• ...._ 
afak, domn111t baz pmıçaları flr... 
lamlfb. Huan Be,. bp+4w• 
bqma çekmiye mecb• oldu " 
bajınla: 

yo.rdu ki: 
- Hayır ..• Senin saatin albn 

lletll, benim ıaatim altındır. 

geliyorum. 
Pazar Ola Jiildil: 

Kıı Baba, Huau Beyi tepe-
~~~~~=5!!i!!~e!I den brnap kadar bir .U•rek 

aordu: 
- O ne yahu? e..,... 11f 

J•iıJorl 

Bu bahlı uzadıkça uzadı. 
Hasan Bey orada idi, kafası şiş· 
mifti. Nihayet Hasan Beye sor-

dular: 

- Hasan Bey... sen albndan 
anlar mısın?Bu saatlerden hangisi 

albn? 
Hasan Bey hemen 

wrdi: 

cevap 

- Birader, artık bu bahsi 
kesfu... Bu saatlerin ikisi de albn 
değildir, sUkftt altındır!· 

Hasan Beyin 
Daveti 

Bir ,on. Hasan Bey, mahal· 
leyi evde yemi· 

davet etmiş
• • Fakat aksilik 

buya, hiçbir şey 
bazda yamadı. 

Davetliler, sof· 
nya oturdular, 
çorbayı içtiler, 
fakat arkumclan 

lllsbiı 1emek plmedi. 
Bir tame, dayanamadı •• 

80rdu: 
- Huan BeJ·· Başka yok 

-1 
- Van Balık var, tavuk var, 

'1DD.U var ... 

- Ey hani? •• Daha beldiye
eelı miyiz? 

- Çok değil: Bahk der.isden 
l'kacak, yumurta tawktan çaka· 
tıllr, tanlı ta ,amesten çıJracakl 

- Eh •.. Dedi, elbette ... O ka
dar kitap kafana doldurmu sun. 
Kütüphane kadar ağır çekerıin. 

Dolandırıcıya Cevap 
Mahallenin dolandıncılarmdan 

biri. bir gün, 
Hasan Beyden 
iki lira borç is· 
temişti: 
. -Hasan Bey, 
dedi, eğer bana 
iki lira borç 
vermezsen her 
yerde senin aley· 

ıde bulunurum. 
Hasan Bey dedi ki : 
- Sana para vermek enayi· 

liktir. Verinem dilnya Alem be
nim aleyhimde bulunur 1 

Alacaklı - Haun Beyi E.de 
misin? 

Hal8D B. - Evde dejilim. 
Evde hiç ld..- yok, JUa buh
ran varf 

Yeni Mücevherat Maıazaları 

Soa moda miicevberlerdea: Odm. DmDr 

1 

- Ne o, Ha1&11 Bey, iti-
yor muıun? 

Hasan Bey, çenelen titriyerelı 
cevap verdi: 

- Ha... ha... ha... hayır! 
- Neye 6yle ha... ha... ha 

diyonunl 
- Esniyorum. 
- Aman, beni de esnetme 

Hasan Beyi 
Kıt Baba bu ılSzleri 16JI• 

alylemez, bir buz mahzeninia 
kapağına benziyea ağzım açtı, 
esnedi. Ağzından çıkan hava, 
karayel gibi esmişti ve Huaıı 
Beyi dondurdu. 

- Aman, dedi, babacıjuD. 
öyle pek esneyip durma da ..
ninle ko~yım. Ben mnllkata 
geldim. lstanbulda nekadar ka· 
lac.akuo? 

- Hasan Bey, bir arkadqm 
var, onunla konuştuktan 80lll'a 
karar vereceğim. O ıitmeclilsçe 
ben ele gitmem. Çok sevifirlm 
kendi8iJe ... 

- Allah Allah... Kim bu ,.. 
bu? .. 

- Bularanl 
Huuı Bey bu 1611 dQJUDCa 

1erinde hop blkb. hop ulwds 
- Eyvah, aman, ne di,_. 

11111 babaefendi? 
- itte bayle Hua Bey. 
- Peki. •• Bu buhran efeudlle 

arkadathimz ne zam•ndanhsi 
bqladı? 

- Birkaç ....- pek ... 
tuz. Ben dondururum, o kurutur. 

- Amanindi... Peki... Mem
lekeketimizde ne itle ...W.Oa? 
Hep ahaliyi dondurmakla mı 
uğraııyorsun? 

- Kömürctller ft oduncularla 
etuıw, buaıı lif atana. Beni 

- Korkma, Hua e.,, -. 
Yam et. 

- Aman babacığım, .,_ .... 
çayUD. •• Bu kadar yetifir. 

- Dur gitmel 
- Aman, izin ver. 
- Dur, diyorum. 
- Aman duramam. 
Huan Bey ICJf Babanın ,ac 

nmdaa lraçb. Sokakta kotUJorcla. 
Fakat Kış Baba onan pefial 
bıramadı, bir br fntmuı hainde 
arkumı kcmabyerdu. 

Ha.- BeJ lıenclinl _. Wr 
blneye dar atb, hemea Mr P1 
bardltiı• unlch. Kıt Baba, llpa 
llpa br taneleri halinde eama 
'fUl'UJOrdu. Hasan Bey ~·JID ilk 
yuc:lmnlanm içerken cama aık.. 
11111 çnircti. 

Geç Kalmış/ 
Talasin B. çok çirkin bir .... 

dınla evleıwiftL 
Bir ıun, gadlkçl
deu ııszllk ..,... 
du. Hama 8. ... 
nu ıardl: 

- HaJU ola? 
~ .... • ıhllk .. 

JOl'lllD? 

-Em.Hama 
Bey- GW.U. 

iyi ı&m&yor. iyiyi k&tllden ayı-
raauyorum. 

Hasan B. dtışlbıdll •e decB 1dı 
- lyi amma ıeç kalmlfllllt 

dostum! Sen bu ıözlüp evleaa 
meden enel alacaktın 1 
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Ayı, uıun bir müddet bu te· 
maşada devam ettikten ıqnra 
cüssesini a:ıcydana çıkardı, yer
deki yapraklan kokladı, ter siler 
tibi elini birkaç kere yüzllnde" 
.reçirdi. Ve müteakıben boğ\ık 
bobk haykırdı. Bu mücadeleyi 
kabul ettijme İJarettil.. Oraıı 

kendine ait bir malikine olduğu 
~la 1abaacıların dolaımaaııu hot 
ıörmemişti ve tehlikenin mahi
yetini ihata edememekle beraber 
yurdunu korumak azmile ric'at 
etmeyi de nefsine yedirememişti. 

Zilpte Bey, uzandığı yerden 
arkadaşlarına fısıldadı: 

- Ayı, dişidir. Saldırışı ya
man olur. Ona göz dağı vermek 
için ilk hücumu biz yapalım. 

Sipahi Ahmet, odakikada da 
muzipliği elden bırakmadı, hUcum 
vazifesini Baki Ağaya yükletti: 

- Haydi bakalım arkadaş 
rapışl 

Cüretli ve kuvvetli Yeniçeri, 
bu çeşit avculuktan hoşlanmazken 
timdi garip bir teheyyüç geçiri
yordlL Ayının çalımlı bakışından, 
kuvvetli endamından içine tuhaf 
tuhaf hevesler, istekler dolmuştu. 
Ahmedin emrini işitir işitmez: 

[ - Yaşa be kardeş, beni yine 
,adettin 1 

Diye bağırdı ve neşeli bir 
tehalükle yerinden ııçradı, ileriye 
doğru yürüdü. 

Demindenberi saldırmak nok
tasını tesbit ile uğraşan koru 
pehlivanı, sezinsediği tehlikenin 
tecesanm ettiğini görünce şöyle 
bir durdu, hasminin kuvvetini 
ölçmek istiyormuş gibi Yeniçeri
Jİ tepeden tırnağa kadar süzdü 
ve acı acı homurdanarak iki 
ayağının üstüne dikildi, o va
siyette boğuşmaya hazırlandı. 

Yeniçeri Baki, seri bir hare
ketle ayağındaki çizmeleri çıkar
mıı ve birini atarak öbürünü 
ıol koluna geçirmişti, sade ço
rapla yürilyordu. Ayının önüne 
gelince küçük bir telaş bile gös
termedi, cansız bir heykele te-
mas ediyormuı gibi ıllkünetle 
çizmeye gömülü kolunu onun 
ağzına uzath, sağ elile de kuv
Yetli bir yumruk aşketti. Hay
Yan, çılgın bir tehevvürle çizme· 
yi ııırmağa savaşırken pençeleri-
ni de yeniçerinin koluna geçir· • 
mek istedi. Fakat mütevali yum· 
nıkla, her iki kolunu hedefin· 
den uzak tutuyor: ve ayı, dişle-
rini de kullanamırarak iki tara· 
fına sallanıp duruyordu. 

. j 

Şimdi onun ağ6ından "Kim o,, suali çıkar çıkmaz. sesinden 
lntilc.al etm~k suretile kendisini tanıdı 

Tllrk san'atk4rlarmın - TUrk rejisörünün- Türk musii<işinas· 
larmın -TUrl< dekoı·atörUnUn ve Türk sermayedarlarının 
müşterek ve misilsiz gayretile vücuda gatirilen ili< Türkçe 

1 
SÖZLÜ ve ŞARKILI filim 

ISTANBUL SOKAKLARINDA 
Şimdiye kadar hiçbir filimin 

bir rağbete nail 
kazanmadığı misilsiz 
olmuştur 

ELHA A ve MELEK 
Sinemaları halkımızın b.u kadirşinas rağbati ve tazahuratı 
ve alkışları karşısında ISTANBUL SOKAKLARIN'm 

iraesini daha birkaç gün temdit etmişlerdir. 

Bu akşam 

saat 21,30 da 

ŞARLA 
TAN 

(Doktor Kont) 
Komedi 3 perde 

Yazan: 
J. Romains 

Tercüme eden: 
1. GALiP 

1SlAHBUl lfLED\YfSll RAŞiT RiZA ve ARKADAŞLARI 
K K m ~ K Bu akşaın ı~r::s~;,~~~~o~~;:t; ASI vodevll 

1111 11
ı

1 
3 p erde Yarm BEŞTE GELEN 

EDMOND ROST AND'ın 

1111 

11111111 

Şaheseri 

NAPOLEON'un OGLU 

(L'AIGLON) 

tamamile Fransızca manzumeli 

sözlü film ... 
Yakında: MAYA 

Zabıtan gecesi. oyundan 
hususi tramvay 

Cumartesi ve pazar 

ıonra 

gnnleri 

Nefret en uılu bir koyunu 
kurda çevirir. Michel Simon Dişi 
Köpek'te böyle bir intikam his· 

' • ·ilatJı halk gecesi. ıine dütmüıtür. 

.... 
ıa. Yarm akşam A S R I sinemada 

BGyGk un'atkAr ı WILLIAM HAINES • JOAN CRA W FORD 
DANE tarafından bir •ureU fevkalldede temsil edilen 

BOKSÖRLER KIRALI 
pek hl11t ve r ayet car:lp film başlıyor. 

Bu filmin baıtan •onuna kadar pek mühim ve alakabahı mevıuu tcma~aklrane 
büyllk bir zevkle takip ettirecek dere<'ede hekiki bir harikadır. 

Aık, boka müsaraalıu-ı, ~üliinçlll Hhnelcr •.• 

Perde aralarında : Meşhur İspanyol mu~annisi URİBARI 
> eksantrik canbazlRr JESSY vo HA VEL'in numaraları. 

{ ari•'t• Gaumont • Palace"de BliyUk ~uvaffaklyet 

B E K A R 
ka&anan 

tekmili Fran•ızca •6zlü caıip bir film. 
Ji&veten ı HERKES KENDi BAHTıNA eazlbell f1a1111aca opereti .ltENE 
... AND~E HURBAN, GABY ŞASSf;T ve J~AN GAlilN tar~fınd.,.. 

BERLIN HALKI 

Baur'u David 
filminde alkışlamıştır. 

IST ANBUL halkı da aynını yapaca&m,. 

1 
1 
1 

Konı pehlivanı, qlr türlü kıv
rak bir vaziyet alam1yorda1 Kalan 
vücudundan o ezeli aiırlıjı gide
remiyerek atıl bamlel rle didini
yordu. Yeniçeri Baki, ona nis
petle bir kaf1İan çeviklijjne ma· 
likti. Zavallı hayvancağıza göz 
açbrmadan müthiş yumruklar 
indiriyordu. O derecede ki iiç, 
beş dakika geçmeden ayının 
bir gözü kanamışJı, dişleri sarsıl
mışb ve büyük bir sersemliğe 

düımüştil. 

MARIUS Marcel Pagnol'un l ŞAHESERi 

DENl·z KADINenbuyükParis ve muvaffakiyeti 
( Arkaaı vAr) 

Tramvay Şirketi De Bunu 
Olacak Ki Tedbir Almıya 

Anlamış 
Çalışıyor 

Birkaç aydanberi şehrimizde 
devam eden otobüs - tramvay 
rekal:>eti, otobiis seferlerinin ga· 
lebesile neticelenmiştir. Halkın, 
otobüsleri tramvaya tercih etme
~inin ve orobüslerin büyük bir 
:·evaca mazhar oJuşuırnn s hepleri 
pek çoktur. 

Tramvayların rağbetten dü
eyü:,tintin en mübim amili yavaş 
yüriimeleri, sokakl arın vaziyeti 
ica bı döniinı noktalarında fazla 
tevakkuf etmeleridir. Ayni ıa
manda tramvaylar bazı yerlerde 
tek hat olarak işlediklerinden 

.... 

arşıdan g?lecek tramvayları 
tJeklemeleri de büyük vakit zı· 
yamı mucip olmaktadır. Halbuki 
otobüsler halka lazımgelen sür'ati 
temin ettikleri için liyık olduk
ları ratbete mazhar olmakta
dırlar. 

Hu5usi bir tirket tarafından 
iıletilen Taksim • Boğaziçi oto
büs seferlerinin kazandığı muvaf
fakiyet Tramvay Şirketinin de 
nazan dikkatini celbetmiş, bunun 
üzerine Tramvay Şirketi Harbi· 
yeden Beşiktaşa kadar işliyen 

otobüs hattını Taksime kadar 

temdit et1Piştir. OtobUslerio Ka
dıköy, Suadiye ve sair yerlerdeki 
ve Ell)inönü - Eyin otobüı hat
tanın HC)liç Şirketine açtıiı rahne 
malümdur. 

S~n t?ef tesis edilen Şirke
ci - Ba köy otobüs servisi faa
liyete hoşlar başlamaz halkın 

ÖS«!r .. rj t chadill) iizerine Şark 
Şi cnd · ·leri ve Tramvay Şirketi 
endi ye ,c..U:,ml\§ier ve yeni ted
birJer aı mya başlamışlardır. 

Bu yeni rAip karıısıoda 
Tramvay Sirketi Sirkeci-Samatya 
hqttını ihdas etmiş ve hakik~t 

arabaların manevralar ve yollarda 
zayi ettiği vakti nazarı itibara 
alarak ikinci mevkiden tek bir 
arabayı da bu hatta tahsis et• 
miştir. 

Otobüslere kartı g6sterilen bo 
rağbet halkm, sür' et .. e İı>tizam 
ihtiyacının bir ifadesinden başka 
birşey değildir. Bu yeni rakipler 
karşısında Tramvay Şirketinin de 
seferlerini tezyit, intizam ve sür'• 
ati temin 'içan lizımgelen teda· 
biri alması kendi menfaati ica
batmdan olacaktır. Fakat kime 
dinletirsiniz? 

Kızların Ve Gençlerin Kusurları 
( Battrafı 1 inci 1ayfadııı ) 

işte bu sualleri Celal Sahir 
Beye de sorduk ve şu ceTaplan 
aldık: 

- Sorduğunuz şeyler çok 
çetin. Bunların hele ilk üç tane
sine cevap vermek çok güç. 
Bugünün kadın ve erkek genç
lerinin, kendi cinsleri arasında 
müşterek ve şamil bir farika 
teşkil eden kusurları var mı? 
Bu kusurların şümul sahası ne
dir? Bu kusurlarda anaların ve 
babaların hisselerine ne kabahat 
diiıüyor? insan, kendini bütün 
bütün bu işe vermek şartile ve 
uzun zaman uğraştıktan sonra, 
bu suallerin mevzuu olan mese
ltrler hakkında bir kanaat edi· 
nebilir ve ancak o vakit sualleri
nize faideli cevaplar verebilir. 
Bunu yapmadan, yalnıı sathı 
gören acele hir bakışla, hüküm 
vermiye kalkıımak hafif bir ha
reket olur. içtim t hastalıklarda 
en zor iş teşhis koyapaktır. 

Bunun y rine iıe genç erkek
lerde ve genç kırlarda bulunma
sını ~ok 11\zım addettiğim ana 
vastf!arı ku:aca söykaem belki 
su llerinize, dola~ık bir !dan 
bir :r. revap l.ı v rmiş Hibi olurum. 

l3en kadın erlcek bütün genç
lerde vücut e ğlığı ve sağl~ mlığı 
ve bu temel üz rine kurulmuş 
bir ci mani gliıetlik, uynnık bir 
dikkat, kuvv tli bir muhakeme 
sarsılmaz bir irade, incelmiş, 
fakat makul hudutlardan taşma-
mış bir his ve hayal bulunmasını 

isterim. Bu hassalara malik olan 
gençlik hayata itimat ve neşe ile 
bakar; çalışmaktan zevk duyar ; 
kendini sayar, şahsi kıymetini 
düşürecek fenalıklardan takınır; 
müesses içtimai hayat nizamını 
t utan büyük tesanlltlere ehemmi
yet verir, vatanına, milletine, 
insanlığa karşı aşkla bağlanır; iyi
yi. doğruyu, güzeli, yükseği sever, 
bunlar için icabında heyecanlanır; 

ruhu sevginin ve merhametin 
kaynağı, yüreği cesaretin kını, 
alnı vekarm doğu ufku olur. 
Böyle bir gençlik bir milletin 
istikbali için en sağlam teminattır. 

Genç kızlar için en iyi mes
lek hangisi ve bir genç kız ev
lendikten sonra işine devam et
meli mi? diye soruyorsunuz. Ben
ce her genç kız için ana hedef 
iyi bir ev kadını :ve iyi bir anne 
olmaktır. Her şeyden öne~ buna 
hazırlanmalıdır. Genç kızların, 
evleninciye kadar, çalış malan 
mutlaka llzım olmasa bile caiz
dir. Bu takdirde şehir kızlarınm 

cismani güç~t: ri ye!miyecek ba-ı 
işler yalnız 0:1lar iri11 istisna edi
lirse her işe girebilirler fikrinde
yim. Çünkü her işe akıllarının 
gücü yeteı· diye düşünüyorum. 
Fakat evli kadınlar için hayır. 

Bazı icbar edici hayat ' şartlan 
müstesna olmak üzere, evli ka
dınların iş sahibi olmalarının 

aleyhindeyim. 
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Balkanlar, İçinden Yanan Bir Yangına 
Benziyor. Hele Sırplar Pek Şımardılar 
Bana Öyle Gdiy; Ki. Bütün Bunlardan Bir iş Çıkacak 

ŞAK'f'R •!acaklılarm tazyik etmesinde~ 
1'11.<\KJLI ZIYA J, şıkAyet ederek Nurettin Efendı 

H•r hakkı malıf uzdUI 

164-
ı Ha:ı:lran~ 

,, 914 • 
DUndenberi Abdülhamit bil· 

yük bir teliş içinde .•. lki gUn 
c~cl koltuğunun altında hafif 
hır yanıklık hissediyordu. DDn 
•oyundu, Aynaya baktı. Sağ kol
tuğunda bir kırmızılık gördu. 
Bunun (köpek memesi) olduğunu 
ıannediyor. Fena halde canı ıı· 
kılıyordu. Çünkü vaktile bir kaç 
defa köpek memesi çıkarmıı. 
Bunun ne müz'iç birşey olduğu· 
nu biliyor. Müı'içliği de bertaraf; 
doktorun mUdahalesinden, neş
terle yarılmağa lhtiyaç hasıl ola
bileceğinden endi~e ediyordu ... 
Halbuki dnn akşamdanbcri, ikinci 
bir rahatsızlıktan müteessir. 

- Bacaklarımda fena bir 
kaşmtı hasıl oldu. 

diyor. 

Sabahleyin doktora haber 
gönderdi. Aksi gibi doktor bulu
namadı. Ancak öğleden sonra 
Atıf Bey saraya geldi. Abd üJ-ha
midi dikkatle muayene etti. Her 
iki cihette de endişe edecek 
birşey görmedi. Abdülhamit bir 
dereceye kadar müsterih oldu. 

-fr 

Abdülhamit bugünkü gazete
lerin neşriyabndan bahsederken 
( Peyam ) ın başmakalesini çok 

beğendiğini söyledi : 

- (Peyam), ahvali umumiyeyi 
çok iyi tasvir etmiş.. ( Ahvali 
umumiye) de büyUk bir bozukluk 
ve ahenksizlik var. Apaşikar gö
rülüyor ki (Ahval), iyi gitmiyor ... 
Ben, en ziyade Yunanistandan 
korkuyorum. Sipariş ettiğiğimiz 
(diritnovt) gelmezden evvel başı
mıza bir iş çıkarmasınlar diye 
endişe ediyorum. Bilmem dikkat 
ediyor musunuz'? Balkanlarda ha· 
fif bir kaynaşma hareketi var· 
dır. Sanki içinden yanan 
gizli bir yangına benziyor. Hele 
Sırplılar, pek ıımardılar. Bilmem 
ki, bunlara ne oluyor? .. Yunanlı· 
lar da galiba bUytik devletler• 
den gizli vait almış olacaklar. 
Herhalde bir şey yapmak isti

yorlar. Bugün, donanmaları bize 
faik. Herhalde bizim zıhlılar gel· 
nıeden evvel, bu f aikıyetten isti· 
fade etmek ve ( Ceı:ayiri Bahri 
&fit ) teki füı:ull iddirlarıPı bize 
cebren kabul ve tasdik ettirmek 
ıevdasma düşmüşler gibi glsrüyo
rum. Netice, herhalde bu olacak. 
Bu vaziyete karşı , ( tafere 
füruş ) luğu bir tarafa bırakarak 
gayet akilAne, ( makôlAne ) ve 
ıakinane hareket etmek lazım .•• 
Sonunu düşünmeden, hesapsıı 
hareketlerle iı çıkaracak zaman 
değili 

Diyor ve Balkanlılann tekrar 
ittifak ederek bize karşı taarruz 
etmeleri ihtimalinden uzun uzun 

ce uzun sü-

Abdüllıamidin son kdtibl 
C11uat Beg 

ren bu bahsı müteakip, Behice 
Kadmefendiden saz açıldı. 

Abdülhamit, kaç gündenberi 
Kadınefendinin odasına girmi
yordu. Sarayda, bu cihetten za
hiri bir sUki'ın vardı. Fakat, ııyni 
zamanda Abdiilhamidi Uzen başka 
noktalar mevcuttu. Abdülhamit, 

bu cihe.'-i:en de içindekileri dök
miye br.şladı: 

- Senelcrdenberi saraydan 
dışanda yaşamak, bu kadını ta
mamen berbat etmiş... Birçok 
mücevheratı vardı. Bunları elden 
çıkarmış. Çoğunu satmış... Bunun 
Ustüne de bir hayli borç etmiş. 

Bilmemki bu paraları ne yapmış?. 
Halbuki bir şeye sıkıntısı yoktu. 

İşte hep bunlar, ayrı yaşamak 
yüzünden hasıl oldu ... 

Aklakı da büsbUtün başkalaş
mış.. Fena halde şımarmış ... 
Asıl hayret ettiğim cihet nedir, 
bilir misiniz?.. Ben kendisinin 
yalnız bir babası Elbiis Beyle 
annesi olduğunu bilirdim. Şimdi, 
birçok akraba ve taallukatı 
meydana çıkmış. Bunlar, vaktile 
nerelerde idi?... Teessüf ettiğim 
cihet şu ki, eğer cahil bir kadın 
olsa, belki aklı ermiyor da 

böyle yapıyor, denir. H~lbuki 
kendisi güzel okur yazar. (Ahvali 
Alem) e vakıftır. Görgiisü, muha
kemesi yerindedir. Küçük yaştan
beri, yaptığını, ettiğini bilir. 
Kendini saydırmaktan hoşlanırdı. 
Bunları düşüniyorum da bugünkü 

haline taaccüp ediyorum. Ah .. 
ah ... (Kadın mahlüku) değil mi? .• 
İşte, en akıllısı, böyledir. Tevek
keli Hazreti Peygamber, (Kadınla 
müzakere ediniz. Fakat söyledi· 
ğinin aksini yapınız) dememiş ..• 
çnnki ~n ( Akılesi ) bile olaa, 

yine kadmdır. 
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Yapılaİı pansımanlara rağ
men Abdülhamidin koltuğunun 
altındaki kırmızılık, yine devam 
ediyor. Lakin ıişi yok. Kaşıntı 
da berdevam. (Herhalde aıkmtı• 
dan olacak. Çünki Behice Ka
dınefendinin vaziyetine çok mü
teessir oluyor. Onu en ziyade 

r k Kadmefendinin harice kar-
sı an, • "k'd b. 
şı olan vaziyeti .. ÇUnki ı ı e ır,~ 

para için haber gönderiyor. Bu 
meyanda tabii bazı dedikodu-

lar da oluyor. Artık isminin hiç 
bir kimse tarahndan lisana alın
masını arzu etmiyen Abdülhamit, 
bn dedikoduJan duydukça, uzün
OzUntüye düşüyor. 

Dlln akşam yemekte zeytin 
yağlı dolma vardı. Abdülbamidin 

hoşuna gitti. Diğer yemeklerle 
karnını doyurmuş olduğu halde 

Ost üste iki dolma yedi. Fakat, 
hazmedemedi. Bir saat sonr fena 

halde bir bulanb geldi. Esasen 
her nedense Abdülhamidin mide· 

ıine zeytinyağı dokunuyor. Ne 
zaman :zeytinyağlı yemek yese, 

şikAyet ediyor. Hele üst üste 
birlrnç türlü yemek yediği zaman

lar, eğer bunların arasında zeytin 
yağlı varsa, midesi derhl bozu-

luyor .. Bunun için, gece (Setliç) 
aldı. Fakat buna rağmen, geceyi 
yine muztarip geçirdi. 

Bu esnada, Naciye Kadınefen-
di de midesinden müteessirdi. 
Ona da kayısı dokunmuş. 

Abdülhamit, 
halde kızdı: 

buna da fena 

- Ben size daima tavsiye 
ediyorum. Meyvayı az yıyınız 

diyorum. Halbuki, ıiz bütlln bü
tün zıddına hareket ediyorsunuz. 

Bir adama, iki kayısı kafidir. 
Hem, meyva üstUne meyva yenir 

mi ? Karmakarışık şeyler yiyor• 
mnvz. Ondan sonra da (Midemiz 

bozuldu) diyorsunuz .. Amma, sade 
ıiz mi? Bütün kadınlar böyledir. 

Muttasıl yemiş yerler.. Onun için 
ben onları (maymun) a benzetirim. 

Diye söylendi. 

(Arkası nr) 

Günün Takvimi 

BUGÜN - 9 kAnunuevvel 931 
' Çarşamba, Rumi 2.6 teşrinisani 

1347, 28 Recep 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 7,13 Batı.ıı 
(6,41 

NAMAZ VAKiTLERi - Sa· 

bah 4,59, öğle 12,5 ikindi 14,28, 

akşam 16,41, yatsı 18, 19. 
Ka.s1nı - 31 

At.KAZAR 

ALEMDAR 

ARllSTIK 
ASRI 

EKLER 

EL HAMRA 
ETUVAL 

- Morı .. cambubuı .. ı 

- PrenH• emrllllıı 

- Dul af11ah 

- Kaçakçılar remlaf 

- Attlk 

- lıtanbul ıokaklarmda 
- Don Kuaklan 

FERAH - Kon1er, nryete 

fRANSIZ TfYATROSU - Raılt RıH 

GLORY A - Canım Pufa 
ulı.AL - Hacı llW'at 
KEMAL B. - Ruputfn 
MAJlK - Cehennem kartallan 

MELEK - lataııbul ıokaldanada 
MiLLi - Küçük daktilo 

OPERA - Eararenrfs tahtelbahir 

ŞIK - Serıerl Kıral 

oAROLBEDAYI - Şarlatan 
J{adıklSJ 5Gıe17a - Y q&llD hıkJltat 
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ŞA K YILD z 
Holivuta Nasıl Kaçtım ... 

Y ıldıdar Arasına Nasıl Kanştım? 

·--------~~33------------~--- YAZAN: Selma z. 
- On beş pruva yapbğınıı 

halde yine sahneye istediğim 

heyecanı veremediniz ... Maamafih 
pek fena da olmadı. Haydi ç.a
~uk.. Makiyaj)armı:ıı düzeltin .. 
Öteki sahneye geçiniz ... 

Sözü biter bitmez, hademe 
elindeki kağıdı verdi ve beni 
takdim etti. (Meler Ansen) evve
la kağıda, sonra da bana baktı. 
Lakayt bir tavırla koridoru gös
tererek: 

- Orada bekle. 
Dedi. 
Bu soğuk mumamele, tepem

den aşağı bir kova buzlu su dö
külmüş gibi bana tesir etmekle 
beraber, hiç sesimi çıkarmadım. 

Geri çekildim. Orada bekliyen 
bir kızın yanma doğru gittim. 
Kız, sokulgan bir ıeydi. O da, 
hemen benim yanıma geldi. Der· 
hal kendini takdim etti. (Alis) 
isminde bir Fransızmış. Alisle 
ahbap olduk. Meğer o da burada 
(Figüran) mış. Bana &~ hayatı 
ve bu hayatın iç yüzü hakkın da 
malumat verdi. 

Ah AllahımL bunları dinledik
çe, renkden renge girdiğimi his
sediyordum. Meğer sinema artist
liği, ateşten göm!ekmiş... Alisin 
söylemesine bakılırsa, şimdiye 
kadar çektiğim çileler, hiç birşey 
değil. Asıl bundan sonrasına ... 
Q,öldiirücü yorgunluklara dayan
mak lazım ... 

Zavallı Alis, ehemmiyetsiz 
bir rolü olduğu halde bugün 
tamam dördüncii gündür ki, 
sıra kendisine gelecek diye 
aabahtıın akşama kadar burada 
ayak üstünde bekliyormuş. Hem 
de makyajlı, her dakika emre 
müheyya bir halde ... 

Sahne işleri hazan çok kolay 
olur, hazan da müteaddit prova
lar yapıldığı halde bo:ıulur, 
uzadıkça uzarmıf ... Bir eserin 
filme alınması, öyle zannettiği
miz gibi kolay değilmiş. Filme 
alınacak eser, vukuatm cereyan 
ettiği sahnelere göre yüzlerce 
parçalara ayrılırmış. Dağlarda, 

kırlarda, bahçelerde cereyan 
eden sahneler, çok kolay olur
muş. Bir iki tarif, birkaç prova 
ile filme çekilirmiş. Fakat. ev, 
oda, gazino ve saire gibi kapalı 

yerlere ait sahneler, burada, 
atelyede pek güçlükle yapılır· 
mış. ·· Sahnenin dekorlarına, 
~tistlerin vaziyetlerine göre 
zıyayı taksim etmek, vaziyete 
uydurmak mühim bir mesele 
imiş. 

Bu gözleri kör edecek kadar 
sert ve keskin ziya albnda uzun 
uzun provalar yapıldıktan sonra 
çekilen bir filim parçası, derhal 
tetkik edilir, eğer küçük bir bo
~kl~k görülürse yeniden çeki
lırmış. En küçük bir sahnenin 
bazan günlerce uzadığı vaki 
olurmuş. 

. Vakit, nekadar geçti, bunu 
bilmiyorum. Herhalde akşam yak
laşmıştı. İşlerini bitiren atelyeler 
yavaş yavaş bo~alıyor.. Koridor
daki kalabalık ta azalıyordu. 

Nihayet, bizim atelycniıı işi 
de bitmişti. Fakat, atelyedeki 
işten daha üyade ıavallı artist
lerin sabır ve kuvveti tükenmişti. 
Hepsi de ölgün ve bitgin bir 
haldeydi. Artık makinelerin 0 

mütemadi hmlhları durmuş.. Jü
piterlerin, arkların o, sert ve 
öldürücü · zıyaları sönmiiştü ... 
Yüzlerinin boyaları biribirine 
karışnn artistler,~ kendilerini birer 
kanepe üzerine atmış, geniş ge
niş nefes alıyorlardı. 

( Metöransen ) yanımıza gel· 
di." Evvla Alise hitap etti : 

- Senin işin bugün de kaldt, 
Fakat yarın ilk sahnede döne. 
ceksin... Sonra, açık havada da . . 
ışın var. 

Dedikten sonra bana döndil. 
Yuksrdan aşağıya kadar keskin 
bir bakışla beni süzdü. 

- Söyle bakalım kü iik ç ... 
Şimdiye kadar nerelerde dön~ 
dün? .. 

- Anhyamadım efendim .. Na
sıl dönmek ? ... 

- Canım, hiçbir atelyede fi. 
lim çevir111edin mi ? .. 

- Hayır ••• 
- Demek ilk defa .• 
- Evet. 
Metöransen, kulağını kaşıdı: 
- Şu halde, seninle de 

epeyce uğraıacnğız ... E, pek 
alA •• ata biner misin? .. 

- Binerim. 
(Arkası •ar) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• 

Sögliyelim •.. 
.. ll--

Size Tabiatinizi 

2HAYRETTİN 
Bey: Samimi 
ve mütevazı 

dır, usul ve 
merasime rağ
bet etmez, 

cesaret ve kah
ramanlık mev
zularını cazip 
bulur, temiz· 
liğe itina eder. 

Muamelatında döneklik yapmaz. 
Kızdığı zaman] kırgınlık gösterir. 

• FATMA KADRİ HANIM: 
Fotoğrafının dercini istemiyor. 
Gürültücü ve patırtıcıdır. Elin
den iş gelir, kendini metetmek
ten hazeder. Başkalarının hu· 
susiyetlerile alakadar olur, ko
nuşacak mevzu bulur, temizlik 
hususunda titizlik iÖsterir. 

J3ENVER BEY: 
Hürriyetinı 

fazla sever, 
hayale kapılır 
sadelikten haz 
eder, kendine 
ehemmiyet ve
rilmesini arzu 
eder. Atılgan, 
titiz değildir, 
daha ziyade 

oluruna tAbi olr.~ağa mütemayildir. 

KADRİ EFENDi: Fotoğrafı
nın dercini istemiyor: Sofudur . ' 
yenı cereyanları kolaylıkla te-
messül edemez, bildiğini tatbik 
eder, kendiliğinden yeni bir 
şeyi iUive edemez. Parayı sever 
sarfından çekinir. Faal ve hare~ 
ketleri~i beğenir, başkalarına 
ehemmıyet vermekten hazedcr. 
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~--------~r Bl_K __ AYB 
Umumi Harp Nasıl Patladı ? l.__B_u_su_·tu_nd!h •. n~;~~'~:", 

Duvardaki Nakleden : H. R. -27- Yazan: Emil Lııdflll 
- Kıum Doktorı Semt Ekreme -

Samimi Olarak Kaniim ki, Bugün Artık 
Bir Fırtınaya Doğru Gidiyoruz 

Seferberlikle bt1rabt1r Macar alaylarına sancakları dağıtılırktJn 
Ültimatomun verildiği gUn Paris sefiri daha bu sabah ken- har etmesine muadildir. 

öf le üzeri üç bUyük devletin disine fıkır fıkır hep bunları an- Paleolog Rusun imdadına 
resmi mümessilleri Petresburgta latmıf, aklını başından almıştı. koıtu : 
bir masanın etrafında toplandılar. Bu izvolski için emsalsiz derece-
Fransa Sefiri sabahleyin çok de bedii bir hayal idi. 
erken, Pariste, Hariciye Nezareti- Sofra başında Rus ve Fransız 
ne olanı biteni telefonla bildir- el ele vererek, her biri ayni 
mişti. lngiltere Sefiri Sir Georgeı maksatla değilse de ayni hara-
Buchanan muhafazakar bir adam- retle bin dereden bin su getire-
dı ve F ransaya pek müsait değil- rek, lngilizi cezbetmize çalışblar. 
di; fakat Rusyaya müsait, bahu- Fransız dütünüyordu ki: 
ıus Almanyadan mütebait idi. - Eğer İngiltere bize iltihak 
Bu müzakerede istemediği halde ederse muhakkak harbe gireriz. 
müdafaa halinde kaldı. Rus düşünüyordu ki : 

Ev sahibi Fransa Sefiri Pale- - İngiltere, bize iltihakını 
olog cükrim, mültefit, natuk, alenen beyan ederse, ya ittifakı 
her haıöe son günlerde Poinca- müselles bir adım geri çekilir, 
reden aldığı kuvvetle mücehhez yahut harp ve zafer bize mukad-
p ck canlı bir şahsiyet idi. Bu der bulunur. 
tarihi sofrada da en ziyade he
yecan gösteren kendisi idi. Üç 
hafta evvel, keramet kabilinden, 
Briyana: 

-
11 Samimiyetle kaniim ki, 

" fırtınaya doğru gidiyoruz. Bu 
" kıyamet ufkun hangi noktasın
" da ve hangi taribt~ kopacaktır, 
" bunu tayin edemem,, demişti. 

Halbuki Sazanov henüz harbi 
iıtemiyordu. Sırbistan Viyanaya 
icap eden tarziyeyi baligan ver
miş bulunuyordu. Rusya, asker
lerinin verdiği teminat hılifma, 
henllz haıır değildi; Nazır bunu 
biliyordu. Almanyayı mücadele 
harici tutmak için kısmen sefer
berlik yapmak, Avusturya üzerine 
tazyik icra etmek ve Avuıturya
nm ilk muvaffakiyetleri lizerine 
Sırbistam kurtarmak istiyordu. 
Bu seferberlik ile Romanyaya 
hizmet edildiği iddia olunabilirdi. 
Netice de Rusya için siyasi bir 
ı: af er olabilirdi. 

Ala, fakat ya Almanya da 
seferberlik ilin ediverirse ? O 

zaman Rusyanın hücuma uğnya
ca.~mdun şüphe edilemezdi. Fran
sa ile ittifak, yolunda ~Uyordu. 
fngilterenin muaveneti de temin 
olunabilse kazanmak Umidi büytlk 
nisbette ziyadeleşirdi. O zaman 

· bütün emeller tahakkuk edecek, 
Çanakkalenio anahtarları cebe 
konacaktı f 

Poincarc ile ıelmiş, fakat 
henüz. dönmemif olan Rusyanua 

Fransız harp düşünüyor. Ruı 
Sırp ile ayni hissiyattadır, yalnız 
ilci kapıyı da açık tutmayı, ve 
üzerine kan dökülmiyecek bir yol 
bulmayı şimdilik müreccah gör
mektedir. 

Şu masanın başında her üçü 
de iki noktada müttefiktirler: 
Viyana işe girmiş ve Berlin ar
kasındadır. Bu mükAlemenin baş
lıca fıkaratı Paleologue'un hatıra
tında mUnderiçtir, bu hatırata 

göre şöyle konuşulmuştu : 
Fransız - " Kuvvet ve satvet 

siyaseti lehinde bulunmakta te
reddüt etmem.,, 

Rus - 11 Fak at bu siyaset 
bizi harbe götürürse? .. 

Fransız - " Bu siyasetin bizi 
harbe götürebilmesi Alman dev
letlerinin şimdiden muharebe 

etmiye kat'i surette karar vermiı 
bulunmalarma vabestedir.,, 

lngiliz - " Ben bizim bitaraf 
kalacağımızı fan.ederim. O halde 
de Rusya ile F ransanan ittifakı 
mllselles tarafından ezilıaeıinden 

korkarım. " 

Masanın etrafında bir dakika 
süküt edildi. Ev sahibi, ve mem
leketli misafir hayret ve tereddüt 
içindedir. 

Bu ıahneden sonra ilk ılSzü 
Sazanov aldı ve 
ki : 

ıarahaten dedi 

- Bu gllnkO hidisat içinde 
lopterenin bitaraf kalmuı, inti• 

- İngilterenin bu Alemşumul 
meselede en kat'i rolü oynıyacağı 
görülmüyor mü? Daha dört gün 
evvel bana Çar: 

-
11 Aklını tamamen kaybet-

" miı olmadıkça Almanyanın 
" Rusya, Fransa, lngiltereden 
" mürekkep bir heyete hücum 

: " edebilmesine imkan ve ihtimal 
" yoktur.,, demişti. • 

Fakat bütün bu sözler Sir 
John Buchanan'ın hoşuna gitmi
yordu. Şu cümle ile mukabele 
etti: 

- " Korkarım ki: bizim efkan 
" umumiyemiz milli menfeatin 
" bu kadar mübrem bir surette 
" istilzam etmesine rağm an şu 

" hususi görüşe iştirak etmiye· 
" cektir. Bizim Sırbistan ile o 
" kadar alAkamız yoktur. Bizde 
" halk, onun yüzünden harbe 
" girmemizi asla kabul edemez. ,, 

işte . üç büyük devletin ilk 
gün aldıkları vaziyet bundan 
ibarettir. 

(Arkası var) 

SON 
Yevmi, Siyasi, Havaois ve Halk 

ıa:ıetesi 

idare . Alemdar nıahalleıi 
• Çatalçeşme sokağı 

Telefon İatanbul· - 20203 
Posta kutuau: İstanbul - 741 
Telgraf: İatanbul SON POSTA 

ABONE 
TÜRKiYE 

FlA Tl 
ECNEBİ 

1400 Kr. 
750 " 
400 " 
ıso ., 

1 Sen• 
6 Ay 

2700 Kr. 

1400 " 
800 " 
300 " 

3 " 
ı ,, 

Gelen evrak ıreri verilmez. 
ilanlardan mea'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 6 kuruıluk 
pul iJivcst liT.ımdır. 

Adres dcğiştirilm4'ıi (20) kuruştur. 

Son Polta Matbust 

Sah.ipleri: Ali Ekrem, Selim Racıp 
Nefl'IJ&t Mlldllrll ı Sellıa ll•ıı• 

Yeni bir gün başlıyor. Fakat, 
bu saate nasıl eriıtik? 

Oraya gece yansından ıonra 
rirmiştik. Baıımızın üstünde kızıl 
ziyala bir ampul yanıyordu. Oda

da çıplak kollanın masamıza uza

tıp " ~erefinize 1 ,, diyen kadınlar 
vardı. Kadehler, şişeler, ve ... 
GöğıllmUzde ipek dala-ah ıaç 
yığınları. 

- içelim. 

- Haydi. 
- Ömürler kısa, yaşıyalım. 
- Şerefe! 

Çın, çın. 

ve, derin bir nefes. 

- Oh! 

Yeni bir gUn başlıyor. Fakat, 
bu saate nasıl eriştik? Sokakta 

çıt yok. Şehir, müzelerin loşlu
ğunda uyuyan tablolar gibi. San

ki, donmuş. İstorları inik pençe
relerden kanmamış uykuların dur· 
gunluğu sokağa ıızıyor. Yolların 
dönemecinde sisler buğulanıyor. 

ve raylar uzun kollar gibi, ilk 
tramvay uğultularile geriniyor. 

Şehir uyanıyor ve yeni bir gün 
başlıyor. 

Bir doatun evinde idik. Kansı 
bir hafta gelmiyecek. Komşulara 

kim aldırır ? Vakit gece yarısını 
geçmişti. Ve bir barda hepimiz 

sarhoştuk. Bize uyan kadınlar da 
oldu. Başmızın üstünde kızıl ışıklı 
bir ampul yanıyotdu. Ve göğsü
müzde, ipek dalgah saç yığınları .• 

- Sustur şu gramofonu 1 

- Şiir mi? Geç! Kahrolsun 
hayal 1 Biz hayatın özünll yaşı-

yoruz. içelim! Baygın kadmların 
ağırlığı kollarımızda: Yaşıyoruz. 

Kahkahalar: Yere yuvarlanan bir 

kadeh için. Sokakta salepçi, ve 
odada onu taklit eden dostlar, ve 
kahkakalar . 

- Bir kadehi 
- Ohl 

Gazi Köprüsü 
inşaat Bu Ay Sonunda 
Münakasaya Konulacak 

Belediye Fen işleri Müdür
lüğü, Gazi Köprüsüne ait mü
nakasa şartnamesini ve projeleri 
hazırlamıf, çoğaltılmak üzere 

matbaya vermiştir. Bunlar kA
nunusaninin birine kadar hazır

lanacak ve ayni günde lıtanbul 
ve baıı Avrupa gaıetelerile ilin 

edilecektir. Şartname, plin ve 
projeler bir kitap halinde bası-

lacak ve takdir edilecek bir 
ücretle münakasaya girecek olan· 
lara verilecektir. Münakasa altı 
ay devam edeceği için köprü
nün yapılmasına ancak haziran 
sonlarma doğru baılanabilecektir. 

Samsun Heykelinin GUmrUğU 

Ankara, 1 - Samsunda diki~ 
lecek Gazi heykelinin gümrük 
resmi Maarif bütçesine illve edi

lecek tahsisatla tediye edil~ 
cektir. 

Resim 
Duvarda bir resim. 

Bir kadeh beraberce? 
Hayır! 

Al Sahih mi? 
Beni bırak. 

Bir irkilme, yan açık ağızlar 
mlltehayyır. Köşeden, uzun, asa-
bi bir kahkaha. Titriye, titriye 
kalkan çıplak bir kol uzanıyor. 

Sözleri pek iyi anlatılmayan za· 
yıf bir kadın ıesi: 

- Anladım: Ona bir kadeh 
daha ver. 

- istemiyorum. Rahat bıra
kın beni 1 

Dağınık saçları ellerinin ara
sında, suıuyor. Y ambaşmda ha-

lının UstUne boylu boyuna uzanan 
bir kadın onu ceketinin kolundan 
çekiyor. Elinin siperinden kurtulan 
gözleri duvarda. Çerçevesinin 
içinde canlanan bir kadın resmi. 
Pencereden başını uzatan bir in
tan gibi. O, karısı ! Resim ev
velce de orada mı idi ? Fakat, 

bu fotoğraf o gülerken ahnmııtı. 
Şimdi, münfail ve kindar bakıyor. 
Pencereden uzanan bir baş gibi, 
odaya bakıyor. Ve artık gtilmn

yo_r. Kızıl ışıklı ampul sararıyor. 
Çüoki, pencereden sabahın ilk 
ışıkları girdi. Kimse : " içelim! ,, 
demiyor. Ve, artık ne kahkaha, 
ne alkıs, dermansız vücutlar 
çekilmez bir yUk. Bir baı belAsı. 
Odada boğucu bir hava var. Bir 
kol pençereyi açıyor. BütUn göz-

ler, yıldızlan sönen semanın ba
kir beyazlığında. Ve bir tanesi 

duvardaki resmin gnlen yüzünde. 
Oda iğrenç. Bukadar saat nasıl 

geçti. Hiç kimsede hareket yok. 
Herkes kendini görmekten kor
kuyor. 

lf-

Yeni bir glln baıhyor. Sokak· 
ta çıt yok. Ta ilerde hareket 
eden bir gölge. Kaldırımda bir 
ayak ıesi. 

• • • ._ .... ~f t ..... _'l! I t ··----- ---

maznun 
Olmıgan 
Bir maznun 

---·- ----
Sirkecide Cumhuriyet biıa

hanesinde gardiropluk yapan 
Abdurrahman iıminde bir şahıın 
hırsızhk cürmünden dolayı dün 
muhakemesi yapılacakb. Geçen 
celıede maznunun asker olarak 
Çorluya gittiği aolaııldığıodao 
buraya celbedilmiıtir. Fakat 
adamcağız dlln isticvap edilirken 
herşeyden bihaber olduğunu aöy
lemiıtir. Mahkeme maznunun 
hüviyetini iyiden iyiye tahkik 
edince, aıd maznunun iımioin 
Abdurıahmen Hikmet olduğu 
anlatılmıt ve yanlıı maınun ıe~ 
beat bırakılmııtır. 

Et Narhı Ve Belediye 
BeJediye tarafından tatbikıne 

karar verilen et oarhının ayın 
on beşinden itibaren başlıyaca
ğını dün yazdık. Fakat bir kısım 
alikadarlar narh konduktan 
sonra etin pahalılanacağını ileri 
ıürmektedirler. Ancak belediye 
de miicade!e karan vermit 
bulwımaktadar. 
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1 n gil iz Leydis ·ıe Ev enecek Olan Riza 
Bey Muharriri ıze Her Şeyi Anlattı 

---
Ba, tarafı 1 inci A) fada 

h F"akat Bu sempati ve a!ak~~-a 
ergun her tarafta tesadüf ettıg1-

~iz enısalindeo farksız bir _m~
ıyette kalmış, iki taraf ta hıssı

Yatını hiçbir şekilde izhar etme
ıniştir. 

Nihayet, genç kadın lst:uıbul
dan ayrılıp memleketine gide
ceği zaman biribirlerine adresle
rini vermişler ve mektuplaşarak 
dostluklarını tevali ettirmiye karar 
Vernıişlerdir. 

Rivayete göre Riıa Bey bir 
filn İngiliz Hanımından bir mek
tup almıştır. Mektupta biç intizar 
~tınediği şayanı hayret bir teklif 
ıle karşılaşmıştır Madam mek
tubunda Tokatlı~anda, odasında 
tekrnecenin iç.indeki çantada 

Parası olduğunu, bu parayı al

lnasını yazmaktadır. 
Diğer bir rivayete göre kadın 

Rıza B. namına havalelerle 
lcüUiyetli miktarda paralar 
iÖnderiyor ve Londraya gider
lc:en otomobilini Rıza Beye hediye 

ediyor. 

Her iki rivayette de Ri-ıa Bey 
Paralan kabul etmemek gibi bir 
feragatte bulunuyor ve bütün 

bu paraları bankaya Madam 
llarnma yataruuş, otomobili de 

Yine kadının namına bir garajda 

ınuhafaza etmiştir. 

811 Tür:k gencinin ayağına 
adar gelen bir servete karşı 

gösterdiği bu feragat ve is
tiğna, bilhassa İngiliz kadını 
iizerinde büyük bir tesir yapıyor. 

Bu hadisenin bir aksülameli 
olarak kadın, Rıza Beye karşı 
daha büyük bir muhabbet ve 
•laka gösternıiye başlıyor. Bili
lıare Rıza Beye gönderdiği dört 

•ayfahk bir telgrafla çalıştığı 
ınali müesseseden hemen istifa 

etmesi, evlenmek üzere tayyare 
ile nişan yüzüğünii gönderdiğini 
bildiriyo. Aynı zamanda Osmanh 
Bankasında mühim parası bulu-

nan madam kendi işlerini tedvir 
etnıek üzere Riza beyi tayin etmiş, 
:~?~a pek yakında yapılacak 

ugün için bir apartıınan satın 
tlnıasını da Rııa Beve bildir-
ttıiştir. ' 

Bütün bu ca:ıip teklifler kar
~ısında Riza Bey bir parça rn
atsızJanmış, ebeveyni ye arka

:Clfl.an, bir rüyaya benzeyen bu 
4dıselere bir türlll inanına· 

tnışlardır. 

h Şayialara göre bu ,ayam 

1 
'Yret kadın mühim miktarı bu-
an m · · ı .. ·ı b' l'kt ~ aıyeh er canı e ır ı e ev· 
IUQck üı.ere yakında ,ehrimize 

gelecektir. 

ki l~di Madın ıerveti hakkıoda
d nıuballlğalara na2aran bu ka· 
ın, birinci zevcinden ( 5 ), ikinci 

le\r~den (11) miJyoıı lira te\'arüs 
~bnıcıt' ., ır. 
d h Bulg_aristan, Suriye, Mısır ve 

a a b rçok yerlerde ticari mu
:rıı leler yapmaktadır. Şatolar 
e malikaneleri vardır. Kadının 

Gandi Tefrikamız 
~ Yazımızın çokluğu yüziinden 

• g1bı dercedemedik. Karileri· 
llaitden kür dileriz. 

--
mıanepcrcst ve muhafazakar 
ailesi im ~·ılgın izdivaç fikrine 
muhaldet etmektedirler. Fakat 
genç kadın kendisine kimsenin 
snü 1 :ıhale edcmiycceğiui, bütün 
harel:.Rt ııda hür oldnğunu ailesi-

l kike İngiliz Hanımı ile teşriki 
hayat etmcldiğim projesi mevcut
tur. Fakat bunun haricinde bir
takım uydurma hikayelere benzi-

ne bild ı nıiştir. 
Ingiltcıc hükümetinin bu büyük 

bir servcli huc'.utlhn haricine çı· 
kaı· mıyacağa da mevcut rivayet

ler meyanındadır. 
Kadının, Osmanlı Bankasında 

müh"m bir hisse sahibi olduğu 
da ayrıca de .. ·eran eden riva

yet ' ı' · ı..:amI.esia · endir. 
Ku1akt •. n kulağa çall<anan ri

v~yetleri yukarıya kaydettikten 
sonra giinün kaiıramam ve istik
ba in milyoneri Rıu Beyle gö
rümi. e muvnffak chm bir mu· 
harriri ·;ıizin ihtisaslarını aşağıya 
dcrcc<livoruı : 
Apartımanm i{ap1sı ÖnUn1e 

Osm nbeyde Cabi sokağında 
Pell / vino aparLımanının mükellef 
k " h•nc:.dı g .i c.r; .. en adct..ı heye· 
can içinde idim. Bir iki dakika 
sonra günün kahramanı müstak· 
bel milyonerle konuşmak 
iınkföı; :11 elde edehilecektim. 
Dört numaranın zilini çaldık· 
tan sonra genç bir adam kapı
yı açtı. Hemen tdaşl.\ sordum ; 

- Riza Beyle mi teşerrüf 

ediyoru•n.11 

G~nç, Ri2a l;eyin evde olma
dığını, bir barça soııra geleceğini 
slSylcdi. Biz antrede konuşuyor

duk. Bu esnada kalabalık bir 
misafir kafilesi geldi. Misafirler 
bu hadiseyi duymuşlardı. Riza 
Beyin aiksini tebrik ediyorlar, 
latifeler yapıyoı-lardı. 

Siz Riza Boy Misin:z? 
Bir parça sonra gri ispor par

desülü, kısa boylu, zayıf bir 
gençle kcır~ılaştım. Ha!a Riza 
Beyi arıyordum, nerede bulabi
leceğimi soruyordum. Hadiseyi 
tahkik etmek istiyor, fakat mü
temadiyen kaçamaklı cevaplarla 
karşıla ıyordum. Bir parça sonra 
karşındaki ortaya yakın kısa 
boylu, ı.ayıf gencin R iza B. 
olduğunu anlayı nca hayretler 

içinde kaldım. 
Heman miistakhel milyonerin 

elini sıktım. Karşımdaki zatin 

C'hemmiy t ini düşümlii !cçc kt:ndisini 
iyiden iyiye t tkik ediyordum: 

Zayıf bir yiiv.ü, beyaz bir teni var
dı; açılt renldi hözleri şeytani bir 

ıeka ile pnriıyordu. Başında 
kmural saçlarm bir kısmı dökül

müş ve saçları seyrelmişti. Du
daklarında ve gözlerinde daimi 

bir tebessüm vardı. Üstünde kah
ve re.ıgi bir elbise ile şık deni
lecek bir bili vardı. Yirmi iki 
yaşlarında görüniiyordu. 

Riza Bey, bugi.in bütün gaze-
tecilerin kendisinden nıülakd al
mıya çn!ışbklarmı fakat muvaf
fak olamadıkla.ıınt süy1edikten 
sonra bana öyliyecekteriru bir 
k§ğıt üzerinde tesbit etti ve ba
na verdi. Kağıda el yaz.ısile ay
nen şu cümleleri yazm1şh : 

Riza Bey Anlat1yor 
Hadise hakkındaki yazılan 

okudum. Eğer bu söıler bana 

ait ise neşriyata vak'anın müba· 
lağah ve efscnevi olduğ~nu söy
lem. mecburum. Benun fi)ha-

!en yazılarla efkan umumiyeyi 
ışgal etmek aile meselelerinde 
pek ziyade muvafık olmasa 
gerektir. 11 

uRiza Bey bu sözlerile filhaki
ka bir İngiliz kadanla evlenece
ğini söylüyordu. Fakat bu maz
but cevaplar benim his tecessü
süınü tatmin etmemişti. Tafsilat 
almak için sorduğum yüzlerce 
suale ancak şu cevapları ala
bildim: 

- Ben zengin olduğum için 
evlenmiyorum! 

- Ben Ledi Madi ile zengin 
olduğu için evlenmiyorum. Onunla 
burada iken sevişmiştik, para ile 
saadetin kaim olımvacağını bilen
lerdenim. Kendisire burada bir 
mibamerede tanışmıştık. Zengin 
olc~uğunu Y.annediyorum, fakat 
serveti hakkında yapılan müba
lağalar doğru değildir. 

Mektupla Nişanlanmışlar! 
Burada tanışıp seviştikten 

sonra mektuplaştık. Nişanımız 
büyük merasimle yapılmadı. Sa
dece yazdığımız mektuplarda bi
ribirimize söz verdik, o kadar. 

Yani mektupla nişanlandık. Ya
kında evleneceğimizi ümit ediyo
rum. Fakat her nişan111 izdivaçla 
neticelendiğini kim temin ede
bilir? Onun için bAdiseyi daha 
şümufüj ınübaJiğalı bir lisanla 
ortaya atmak doğru değildir.,, 

İııgiliz kadınının ya§ı hakkın
daki ve diğer noktalar hakkın
daki suallerim cevapsız kamaldı. 

Yalnız mükfılememizi dinliyen 
maruf zevattan birisi dedi ki · ' 

- Yaşını niye soruyorsunuz. 
Hcrha!de Rizadan çok yaşlı!. 
Hem bu aile meselesini yazma
nız doğru değil. Bu neşriyat 
henüz neşvünema devresinde bu
lunan bir filizi öldürebilir! Riza 
Bey hususi şirketteki vazifesinden 

ayrılmıştır. 
Müstakbel mes'ut damadı ve 

ailesinini fazla rahatsız etmek 
istemedim, aynlırken düğüne da
vet edilip edilmiyeceğimizi sor
dum. Damat Bey "Son Posta" yı 
da düğüne davet etti. 

Barut İnhisarı 
( Baş tarafı 1 inci sayfada ) 

Dünkü muhakemede Bal'at 
biraderleri Şekip Adut ve M. 
Gro grupunu da Lütfi Fikri Bey 

temsil ediyordu. 
Buat biraderlerin vekili, ıvez-

ler arasınd fahiş bir nispet
sitlik olduğunu, Basatlann tec
rübesiz1iklerinin istismar edildiğini 
ileri sfırınekte ve Ticaret Kanu
nunun (21Pnci maddesine istinat 
etmekv~dir. Diğer tarafın vekili 
Lutfi Fikri Bey de bu aksiyon 
ların aslının değil, nısfının sabl
dığıııı iddia etmiştir. Şimdi satış 
zamanında~; hisselerin fiatleri 
te bit edilecektir. 

Belgratta Talebe Nümayişi 
Belgrat, 8 - Darülfünun üç 

glin için kapahlmıştır. Talebe 
nümayiş yapmış, polis bunları 
dağıtmıştır. İki talebe hafif ya-

rahd11'. 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

9 KAnunuevvel 931 Çarşamba 
lstanbul- (1200 metre, 5 kilovat) 

18-19 gramofon, 19,30-20,30 muganni 
Hafıl'. Kemal Beyin iştiraldle saz 
20130-21 gr:ımofon, 21-22 Brllnı Ha~ 
namın iştirakile ıa2, 22-22,30 Studyo 
car.bandı. 

Heilsberg - ( 276 met-re, 75 kUo
nt) 20,5 akşam konseri, 21,30 doktor 
Keinburgun ( Mülazim Frank ) adını 
taşıyan romanındRn bir aayfa okuyor. 
22 ıpor haberleri, ıonra Berlinden 
naklen dans havaları. 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilout) 
19,5 ten itibaren Çek istasyonların· 
dtn transmiıion. 

Mühlaker - ( 360 metre 75 kilo
vat) 20,05 Moraskovun Mozar ıerlev· 
hah eseri, 2J,05 Stüdgarttan naklen 
fen fıkralar, 21,35 konser. 

Bükret - (394 metre, 16 kllont) 
20 keman konseri, 20,5 konferanı 
2045 H 

1 

' om aolo, 21,15 klivye ıolosu. 
Belgrnt - ( 429 metre 2,5 kilovat) 

20 komedi, 20,5 gramofon, 21 10 ıea 
konseri. ' 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat) 
21 Adrien Lo Couvreur operaaı. 

Viyana - (517 metre, 20 kilont) 
20,45 Mo.ı.arın son senfonileri, 22,35 
akşam konseri. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilont ) 
19,30 Verdinin Ayda operası. 

Vuşova - (1411 metre, 158 kilo· 
vat) 20,15 konser, 21 Bernavşat 

hakkında bir konferana, 21,15 klhye. 
Bertin - (1635 metre 75 kilovat) 

21,10 He.mburpn naklen (Siyah 
Galera) isimll eser. 

1 O Kanunuevvel 931 Perşembe 
lshrnbul- (1200 metre, 5 kilovat) 

~9 ~rnınofon, 19,30 Makbule Hnnımm 
1!hrakile su, 20,5 gramofon 21 Fey
ıuye ve Cennet Hanımların iştirakile 
uz, 22 Necip Beyin idaresinde or -
kestrıuıı. 

Heilsberw - (276 metre, 75 kilo
vat ) 20,10 Kopenhaktan naklen 
konser, muhtelif Rus havaları 22,15 
2a:r.ete ve spor habeYleri. 

Brüno -1341 metre, 36 kilovat) 
1d9,20 den iti.b~ren Çek iıtaıiyonlnrın· 

an Transmısıon. 
MühJaker - ( 360 metre, 75 kilo

vat) 20,15 "her gün bir me.sele,, ser
levhalı 1 omedi, 21 Franl<furttan nak
len ,Piyano lconscri, 21,45 )eni vw 
eakı Kora muıikiı;i • 

Bükreş - (394 metre, 16 kilovat) 
19 Radyo darülfünunu. 19,40 gramo• 
fon, 20 ıarkı, 20,20 Çaykofoskinin 
konııeri. 20,50 konferanı, 21,0S rad)'O 
orkeıtra•1. 

Belgrat - (429 metre 2,S kilovat) 
20 Do~torun tav iyeleri, 20,30 ahşam 
konserı. 

21 k
Roma - ( 441 metre, 75 kilovat) 

onscr. 
Viyana - (517 metre, 20 ldlovat) 

20,40 Nobel mükafatı hakkmdn bir 
konferaııı. 21,10 halk şarkıları. 

Peşte - ( 550 metre, 23 kilovat 1 
20,30 Org konıeri. 22,20 salon lrnnHrl. 

Varşova- ( 1411 metre, 158 kilo
vkat) 19,30 2ramofon 20,15 aalon or· 
estraıı. 

Berlin - (1635 metre, 15 kilovat) 
20 konseri. 

Paria - (1724 metre 100 kilovat) 
'-1,40 musahabe, 21,45 radyo orkeı· 
tra11. 

Dikkat: Dercetmekte olduğumuz programların Avrupaya nit l 
l
a olan kıımı vasati Avrupa saatine göre tanıim edilmiştir. 

İdanbul saatine tatbikı için Avrupada saat (12) oldugu 
Hmaa fatanbulda ( J) e gefdİfİ farzediJmefidir. 

BORSA 
fstanbul 8 KAnunuevvel 1931 

- Kapanan fıatlar -

NUKUT 
fıterlln 

Dolar Amerika" 
20 Frank FraTJ91a 
20 Uret ltalyan 
20 Frank Belçika 
20 Drahmi Yunan 
20 Frank lmçre 
20 Leva Bulgar 
1 florin FClemenk 

20 Koron Çekoslovak 
1 Şilin Avusturya 
1 Rayh~mark Almanya 
1 Zclotl Lchlıtan 

20 Ley Romnnya 
20 Din r Yugoslavya 

1 Çervoneç Sovyet 

KAMBiYO 
Londra 1 laterlln k11ru1 
NUy. 1 Tiirlt llraaı dolar 
Parlı 1 Türk lirası Fra:ı'< 

Mlllno 1 11 ,, Liret 
UrUk.e\ 1 ,. 11 Belga 
Clnevre 1 11 ., Frnnk 
Sofya 11 ,, Leva 
Ame.ııtcrdllnt 1 T. ,, Florin 
Madrit 1 Tür Ura•u Pexh 
Bcrlln 1 11 11 M :-k 
Varşova 1 11 ., Zeloli 
Bükre' 20 Ley hur ıt 
Ruıya 1 <;e,,..ıı~ km-... 

700,00 
212,SO 
171,00 
219,SO 

.,-.-
,-.--.-.,-
,-
,-
,-

69'.?,00 
0,47,'°,-

12,06,03 
9;56,58 
5 58,70 

2,4'2,9S,-
6S.OS,-

1,17,62.00 
S;67,40 
2,<17,'J7 . -

81,67 

Avam Kamarasmda 
Londra, 6 - Emlak vergi ine 

ait bükümet kararının M. Çem
berlayn tarafından Avam Ka-
marasına bildirileceği haber ve
riliyor. Nazırlar meclisinde bu 
vergi münakaıa edilirken M. 

Snovdenle şiddetli bir münakaşa 
olmuş, M. Snovden istifa tehdi
dinde bulunduiundan neticede 
bir uzlaşmıya karar verilmiştir. 

Sırp Meb'usan Meclisi 
Belgrat, 8 - Meb'usan Mec

lisi aç•lmıftır. 

Amerikan Açlan 
Vaşington, 8 - V aşingtona 

kamyonlarla gelen açlar grupu· 
ou .. n. herhangi bir nümayişine 
manı olmak için Riyaseliclimhur 
sarayı ve Kapitol zabıta tarafın
dan muhafau edilmektedir. Polis 
i~i defa. bunların Ayan binasına 
gırmelerıne mani olmuştur. Zabıta 
~unlara karşı büyük bir cebir 
ıle muamele etmektedir. 

Bulgar Opereti Ankarada 
1ki haftndanberi şehrimizde lu?unan 
Bulgar Opereti dün tems illerine 
nihayet vermiş ve aldığı bir davet 
mektubu üzerine dün akşam Ankıı· 

raya gitmiştirr 

Tayya~elerimiz Ve Lehistan 
Türkiye tayyare mühendisliğini 

ü:ıerlerine almak ür.ere Lehistan 
Milli tayyare fabrikası müdürü mü
hendiı M. Vlto)d ile Leh tayyarecl
lerinden M. Boleslara tehrimize 
aıelmişlcrdir. 

Kaçanlar Yakalandı 
Ankara 8 - Evvelki gece bura

daki hapisaneden kaçan idam malı • 
kumu Sadık ile, Hasan Çubuk kaıa
ıınan Sirkeli köyünde yakalanmı,tır. 
Bu itlere al.\kadar görülen dö,.t Gar
dıyan tevkif edilmiJtir. 

fotoğraf Tahlili Kupomı 

Tabiatlalsi öğrenmek btlyeu ı ıı~ 

fotoğrafınız.a 5 adet kupon ile bır· 

Hktc ııönderinU.. f'oto}rafıııu; .aır..aya 

tRbldir ve iade edilnse1. 

l.tm, meslek 
v ya san'at? 

Hangi ıa:ı\lc.-tn 
cevabı ? 

Fo">ğraf intltar 



12 Sayh SON POSTA 

il VAPURLAR 

ALEMOARZADN VAPURLARI 
Kardeniz Postası 

~~AK ve. EYTAM• BANKASI ILANATI 

EMLAK VE EYTAM BANKA-"1 
İST.c\NBUL ŞUBESİNDEN: 

Kiralık Emlak 
Esas Mevkii ve Nev'i Teminat 

94 Heybeliada Yalı caddesi 2 No. gazino. 20 Lira 
144- 2 Çırpıcıda 20 dönüm tarla. 10 " 
149, 150 Kasımpaşa Eyyühüm Ahmet Ef. mahallesi 

Cami sokağı 41 - 43 No. haneler. 10 ,, 

165-20 Beyoğlu Avrupa pasaj• 20 No. dükkan. 40 ,, 

Balada yazılı emlak bilmüzayede birer sene miiddetle icar edile
ceğinden taliplerin ihaleye müsadif 19 - 12 - 1931 cumartesi saat on 
altıda Şubemize müracaatleri. E. 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 

İşsiz kalabilirsiı1iz, 
Hasta olabilirsiniz; 
Başınıza bir felaket gelebilir. 

Ah benim. de ir 
Kumbaram olsaydı! .. 

Denıek fayda vermez ! 

Türkiye İş Bankası J 

BftRHISI 
tSTANBUL ŞUBESi 
idare merkezi: A M S T E R D A M 

Mezun sermayesi: 

25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş sermayesi: 

5,000,000 FL. 
ihtiyat akçesi: 

3,250,000 FL. 
~alatada Karaköy palasta Telefon: Beyoğlu 3711-S lıtanbul tlli ıubub 

"Mcrku Poııtanesi tttlsaUndc Allalemci han,, Telefon: lst. 563 

Bilumum banka muamelata 

E M N 1 Y E T :c A S A L A R 1 1 C A R 1 

Cilt ve zührevi hastalıklar Mütehassısı 

DOKTOR 

Omer Abdurrahman 
latanbul emrau zllhrcvlyc diapıı ıserl Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu karşısnda No. 7 l 

Kulakı Boğaz, Burun Mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoğlu, Mektep ıokak 1 

Telefon : 24% 

Dr. Semiramis Ekrem H. 
Çocuk hastnlıldarı mütehassısı 

Beyoğlu Mektep ıokak 

Telefon B. O. 2496 

MİLLET 
Vapuru 9 Kanunuevvel 

Çarşamba 
günü akşam saat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle ( Zongul
dak, lnebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon, ve Rizeye'ye) 
azimet ve ayni iskelelerle) Gö· 
rele ve Ünye) ye uğrıyarak av· 
det edecektir. 

Müracaat mahalli: İstanbul 
Meymenet ham Alemdar zade-
ler Telefon: İş. 1154 

TA VlL ZADE VAPURLARI 

AYVALIK Postası 

,.v~!u~~ ~~!. 
akşamı 17 de Sirkeciden hareketle 
Gelibolu, Çanakkale ve Körfez 

tarikile Ayvalığa azimet ve avdet 
edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da verilir. 
Adres: Yemişte Tavilzade Mustafa 
biraderler. Telefon: lst. 2210 

----~• BONO _. .. _ .. 

En karlı alım satım yeri 
Balıkpazar Maksudiye Han No 35 

M. Derviş 

ASIPIN - KENAN 

Ağrılannın 

en birinci 
ilacıdır. 

Parlı Tıp Fakültesi mezunu 
Cilt ve ı:Uhrevt hastalıklar mutahasauıı 

Dr. Bahattin Şevki 
Bııbıllli cndde1I Meserret otlcll karşı
aında Avni Bey apıırhmanı 125 

i!ı:ı~ sabahatnn ak,ama kadar. mmıall 

Dr. A. KUTİE .... 
zührevi hastalıklar tedavi• 

haneıi. Karaköy büyük mahallebic' 

yanında 34 

lstanbul 4 üncü icra memurlu
ğundan: Hasan Efendinin Süleyman 
Ef. zimmetindeki alacağından dolayı 
mahcuz bulunan Tophanede Ekınek· 
çibaşt mııhallesinin Kadirler cadde
sinde 44 No. lı arsa otuz gün müd
detle ihalei evveliye ilintna konmuı· 
tur. Mezkür arsa çap mucibince 
on dokuz metre 70 santimetre ter· 
biinde olup hududu: Bir tarafı 286 
diğer tarafı 295 harita No. lı hane 
ve arsa ön tarafı dokuz metrelik 
iki tarik ile mahduttur ve gayrı 
meşguldur. Kıynıeti muhamıninesi 
beher metre murabbama onar liradan 
yüz dokun yedi liradır. Talip olan· 
ların kıymeti muhamminesinin yüzde 
onu niGpetinde pey akçeıini nıüstııs· 
hiben ve 926-6600 dosya numıırasile 

11·1-932 tarihinde saat 14 ten 16 ya 
kadar bizut veya bilvekiile ve fazla 
mallımat dosyasından ita edilecetl 
ilin olunur. 

Doğum ve kadın hastalıklan 

mütehassısı 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarını Türbe karşısında 
eski Hilaliahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergün öğ
leden sonra kabul etmelctedir. 
T elefoo lst. 22622 

Serbayi ESKEN AZ t Efendinin 

S E R V E T 
PİYANGO GiŞESiNiN 

Bu kere İstanbul, Eminönü, Köprüye nazır 12 No. h 
Güzel bir mağazada tesis edildiği haberi bütün lstanbul 

halkı tarafından memnuniyetle karşılanacaktır. 
Büyük Yılbaşı Piga11gosuna iştirak ve biletini almak 

üzere herk•~ bu gişeye gitmelidir. 
Zira, sahibinin fevkıalllde itlnaknr ve ıt,cnin do açık tallll bulunması, bu 

bapta fazla y:17mak ve tavıiyc ctmektf'n mOstağnl 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Adet Lira 

1 ikramiye 1,000,000 
1 

" 400,000 
1 ,, 200,000 
1 

" 
150,000 

1 
" 

100,000 
1 " 40,000 
1 

" 
30,000 

1 
" 

20,000 
1 

" 15,000 
100 MükAfat ( 1,000 ) 100,000 
100 it ( 1,000 100,000 
100 " ( 1,000 ) 100,000 
100 • ti ( 1,000 ) IOU,000 

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

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

15 ,, ( 3,000 ) 45,000 
60 " ( 2,000 ) 120,000 

200 tt ( t,000 ) 200,000 
5,000 Amorti ( 100 ) 500,000 

5,700 Adet 3,340,000[ 

BIRHASI 
Teılı tarihi l88S 

s~rmameyesi Tamamen tediye cdilmi~ 

30,000,000 
idare Merkezi : 

Frank 
ISTANBUL 

TÜRK 1 YE' deki Şubeleri: 
GALATA İST ANBUL, IZMIR, SAMSUN, ADANA, MERSiN 

YUNANISTAN'daki Şubeleri: 
SELANiK , A TiNA , KAV ALA , PiRE 

banka muamelatı. Kredi mektupları. Her cins n•kit üzerin• 

hesap kütadı. Hususi kualar icarı. - •. . ~-· : ; .... ~ .. ~- .. ,;:.. . . .. : : . . . ... •. 

-_...KOLAYLIKLA..._..__.... 
ALMANCA ÖGRENME USULÜ 

Maarif Vekaletinin 8 • 4 - 93l Tarih Ve 78S Numaralı Kararile Gad MuaUlıP 
Mektebi, ve BütOn Liselerle Orta Mclrteplerim1ze Kabul Olunmuştur. 1931/Jl 
Derı Senui Reımi Kitap Llıtuinin U Uncü aayfasında 111n oluamaktııdıt• 

H. SAN DER 
Almanca, Franaıı:ca ve Edebiyat 

Muallimi 
1 . . 

Kısmı 40 Kr. mcı 

2 mrı Kı~mı 50 " 
3 iincü Kı ·rııı 70 ,. 
3 kısrıı bir yerde l50 ., 

Müellifleri : 
TAHSiN ABDI 

lr.mlr Uscal ve Orta Mektebi Atmanc• 
Muallimi 

Ayni jfotodun: 
Küçük Cep Lugati 30 Kr · 
Muallim Rekberi 160 " 

olmakla beraber Mualllm B. ler• 
ücretsiz verilir. 

ikinci Tnbı adedi: 21,000 H b 
BUıidığı ve satıldığı yer UsnUta iat Matbaası · ISTANBUL. 


