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BALKAN MURAHHASLARİLE KONUŞTUK 
Y . hh H tt• R . . Ak 1 Terkos Suyu s· M kt . ç k G . unanMura as eye eısı, a -Belediyeye ır e up o arıp 

liyetler Meselesinin B
8
ir ... ç

1 
.~rpıda ~~:~e9~;'~:~inde Bir Seyahat Yaptı 

Hail- ..ıııemiyecegı"" . ni oy uyor Tamamen Belediyenin 1 Bergamaya Gönderilen Mektup 
CO Mı ı Olacak · 

Konf•rtıns ntfll'ahlııultJrı dünkü küşat resminden çıktırken 

ikinci Balkan konferanıının ı tesbit ettiği umumi kanaat l - MUzakcre en büyük hir 
dftn sabah yapıl•n küıat me• şudur: muvaffakiyetle neticelenece-
M•imine ait tafıillb dl1nkii Balkan Konferansında cere- ğ'inden eminim. TUrk dost· 
ahbamazda Yermittik. yan edecek mllzakereler: ilmi· larımız konferans için latan• 

Son gönlerin ~n 1 mlihim din fevkinde miisbet neticeler bu]da o derece muhte,em 
ıiyasl bAdiıeıi olan bu koa- verecektir. Mtizakere belki hiç haı:ırhklar ve okadar mö .. 
feranı hareketinin ae ııfbi intizar edilmiyen vaziyetler de kem~c,1 teşkilAt yapmı.şlardır , 
neticeler vereceği tabii herkes dojurabilir. Fakat ne de olsa ki blitünbbu~klarbi tah~ bü~r ~\f· 

di 1 içtimada gaye d ,.,. k Yetlc ve Uyü r üsn myet-
tarafından ve bilhassa · P o· f d 1 ye 0 aru ço le çalışmak huıusunda bizi ceb-
ması mahafilde merak edil· ayı aakı ve semereli adımlar retmektedir. Diğer taraftan 
mektedir. atı ac hr. . bOtU murahhas heyetlerin 

Bir muharririmiz konferansın Yunan heyeti reııi M. Pa- blls Uni etle mülE:hassis 
b h 

. . . . eıaaen n y 
en ziyade sallhiyet sahi l panastasyo mu arrırımızı T o.. bulundukları timdiden müıa· 
erkanile göröşmtı, kanaatleri· kathyandaki odasmda kabul hede edilmektecUr. 
•l öğrenmiştir. Muharririmizin etmif ve ıunlari söylemittir: (Devamı 3 üncü ıayfada ) 

M. Litvinof 
Geliyor 
Başvekili Rusyaya 

Davet Etmesi Muhtemel 

Görülmektedir 

Ankara. 21 ( Hususi ) -
Sovyet Hariciye komiseri 
M. Litvinof Cümhuriye bayra
lbmda bulunmak üzere Rus· 
Yadan hareket edecektir. M. 
litvinofun Başyekil İsmet 
Paşayı Rusyaya davet etme
•inin muhtemel olduğu da ileri 
•ürü1mektedir. Fakat haberin 
bu kısmını ihtiyat kaydile 
telakki etmek lazımdır. 

Sovyet Hariciye Komiseri 
tir müddet s.onra Cenevre~e 

ulunarak sılahların tahdıdi 
lneselesi etrafında kendisi 
tarafından yapılan teklifin 
'-ilıakeresine iştirak edecektir. 1 

a liariciye Vekili Tevfik Rftftli 
t 7 bu içtimada bulueamıya
ll a t r. Bizi Paris Sefiri Münir 
t ty temsil edecektir. Kenfe-

;iltıs ·n asıl büyük celsesi 
•nttnusanide aktedilecek ve 
~\'f· ı 

~- 1 
t Röt~n Bey Cenevreye 

'ltıan gidecektir. 

Fırtına F eliketi 
Çok Müthiş Oldu 

Gebe Bir Kadın Ve Çocuğu Enkaz 
Altında Can Verdiler 

Potan Mavnr.ları!l Hesabı Tutulamıyor 

FırtıR1Jnın şidli•tintltJn yıkıl•n qa9lal'lltın i/ıisı 
Evvelki ıece sabaha kartı •öl.im tahril.at ve facialara 

k n müthiı fırtına halduncla ae~ep elmuttur. 
~akü ııüshamızda baıı mü· Facia ıudur: Evvelki ıece 

en 'k ·ıabat vermiştik. Fa· .. ı.aha karıı Unlc:apanında 
tkth edii ı htellf eihetlerden ff.et•t bey Hanının damı ç&dk-

at ~ n m~·blôkat neticeıin· mllt ve hanm bir oduın • 
Yaptı.ımız "" k f ..ı-) 
cie 6frCM1dik ki fırtuıa ~· (Devamı 4 önel "1 •-

Haber aldığımıza göre Ter
kosun Belediye tarafmdan 
ıatın alınması kaei surette 
takarrür ve tahakkuk etmiş
tir. Şirket mı:amelatı tasfiye 
edecek ve e isatı 1933 se
nesi iptid dsı :ı ... a Belediyeye 
teslim eyliyecektir. Belediye 
ıehrin su işini bizzat kendisi 
idare etmek fikrindedir. 

Fakat fayet herhangi bir 
tirket çok milsait şartlarla bu 
işe talip olursa Belediye şir· 
ketle anlaşamamazlık ta etmi-

yecektir.Digcr taraftan Elektrik 
Şirketinin Terk osu işletmiye 
talip olduiu da anlaşılmakta, 
{akat dikkate şayan görül· 
mektcdir. 

Terkos Şirketi MUdUrll M. 

Terkos Müdürü M. Kastel. ·~ 
Kr stelno Lu ; ~Ier ~ ıneşg 1 

:o :ıı .. x ~çin tekrnr Ankara a 
&itmiştir. 
Ô~:end'~?mize göre tirk · 

müdürü, ter' ı t Elektı k ir
ketine kap .ı.·mamak için ug
raımaktaa r. Bundan başka 
M. Kasteloo, şehrin su itini 
Belediye ile ortaklama idare 
elmiye tara. ta· görilnmek
t !dir. 

Başvekil 
Dün Ankaraya Gitti 
Baıvekil İsmet Paşa dün 

sabah Balkan konferansmı 

açmlf, ak,ama kadar mcşgtt l 
olnıuf, aktam da Ha~ d arpa~a
ya ıeçerek 6 tren: e Ank. -
raya hareket etmift İ •. Baıve
kil Paıa, trene bajfa.nan lau
susl bir vagona binmiş, lıtas-
yoDda ıehrimizde bulunan 
_.peb'ualar, Hariciye Vekili 
Tel'flk RUştll Bey, eski iktısat 
\'ekili Rahmi Bay, Rus sefiri 
Suriç Yoldaş ve Matbuat er
kftnı tarafından te,yi olunmuş
tur. Maarif Vekili Esat r e; de 
dün Başvekil ile birlikte An
karaya hareket etmiıtir. 

ltalyanın Bergam Şehrine Gitmiş 

Şu mektubu ıörliyo11unuz. 
"Bergama.. ya gitmesi lAzım. 
Fak at, zarfın üstllndekl adres 
ne olursa olsun, mektubun 
canı Avrupa seyahati yapmak 

iıtlyor Ye ta... İtalyadaki 
11B~rganıa,, şehrine kadar gidi
yor. Oradan mektubu yine 
Tlrkiyeye iade ediyorlar. 

Poslabanemizin kabahati 
var mı? Bu serseri mektubun 

canı ltalyaya kadar gitmek 
istemif. Postahanemiz herke
sin hürriyetine ne kqrışır, 
değil mi? 

Bunun için, bir yere mek
tup gönderirken evveli bizzat 
mektubun fikrini sorunuz: 
Oraya gitmiye niyeti var 
mı, yokaa alıp başını başka 

bir diyara mı ıefer ede
cek ? İyice anlamadan, 
dinlf'!meden, kendisinden stiz 
almadan postaya vermeyin. 

Olur ki Zühal yıldizına kadar 
uçmıya heveslenir, bir daha 
izini bile bulamazsınıL 

.... 
Bunu yazdıktan ıonra ıu 

notu da illve edelim ı 
Bu mektup geçenlerde 

(Bergama) ya g6nderilmek 
üzere lstanbul postahanesine 
veril mittir. 

Fakat Uzerindeki yazınm 
okunak~ı ve serih ollDasına, 
altında (ltalya) kaydı da bulun
mamaıına rağmen her nasılsa 
İtalyada (Bergam) kasabasına 
gönderilmittir. Bunu Poıta 
tarihinde ender kaydedilen 
hldiielerden biri olarak 
yazıyoruz. 

Veni Devlet Bütçesi 
Ankara, 21 ( Hususi ) 

Heyeti Vekilenin yarm (932) 
senesi bütçesinin mUıakeresi· 

ne başlayacağı tahmin edil· 
mektedir. 

1 Bir Sporcunun Farelerle Miicadelesi J '--------------

- Amın, birac!er, ne J ... .. u. -un? 
- Evin tavan arasmda fareler var. Yuvalarını perişan edi-

yorum. Y okaa onlar benim yuvamı perişan edecekler • 
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Halkın Sesi ] DABILI BABIBLIR ·ı 
. 

1HazineAleyhineMühim Kitap 

B. D A J d Meselesinde 
ır ava . Çl 1 Yeni Safha 

Belediye Kanu- Ticaret 
nunda Tadilat Odaları 

Belediye kanununda baıı 
•k••k cihetlerin t.dm için Konaresi 
bir proje hazırlandığını dün ~ 
yuını,tık. Bu hususta hal
kın mUtalealannı da bugiln 
yazıyoru~ı 

Sallh Bey ( Karaıümriik AkHld 
sokak 55) 

Ankarada Yapılacak iç- Apranosyan Biraderler Hükumetten Üç 
timada Muhtelif İşler Milyon Lira istiyor, Yarım Milyonluk 

Buçuk Bir Kitapçı ihtikar Ya
F..aşka p1ld1ğı Hakkında Hü

- Ben Vil6yet1e Belediye• 
nin birleftirilmesini esasen 
doğru bulmazdım. Tatbikatta 
görülen aksaklıklar ve teah
burlar benim hu fikrimi teyit 
etti. Belediye Kanununun ev· 
velA bu noktası tadil edilmeli. 
Sonra şehrin hastalarmı istiap 
edebilecek henüz hastaneleri
miz yok iken Belediye Ban
kası teşkil etmek doğru 
değildir. 

* Rıza B. Beşiktaş IhJamUJ' eaddeml 23 

- Belediye Kanunundaki 
( Belediye Bankaları ) mese
lesi hiç olmaısa borcu olını· 
yan belediyelere teşmil edil
mek auretile tuhih edilmeli· 
dir. İstanbul Belediyesi senede 
birçok faiz veriyor. Ayıraca· 
ğı ihtiyat para ile bence 
montazamen borçlarım öde
meli, ıonra da banka yap
malıdır. .. 

Ömer B. ( Sirkeci E.kJıehlr ateH) 

- Ben belediye kanununu 
tetkik etmedim. Eger hakikaten 
belediye borcunu vermeden 
banka teşkil edecekse bu, 
doğru değildir. Evveli bor
cunu temizlemeli sonra da 
ihtiyat ayırmalıdır. 

• 
M~bmct A1J Bey (Beyant Sojaaa 

mahallelll 9) 

-I iz yeni bir idare kurduk. 
Yeni kanunlar yapbk. Bu ka
ounlann tecrübe sahasında 
noksanları görülebilir ve gö
rülecektir~de.. Bunlar derhal 
tadil ve ialah edilmelidir. Be
lediye kanununun da böyle 
noksan cihetleri vardır. Bo.rç· 
lanna faiz veren, sokakların
da açık liğımlar akan bir 
ıehrin her sene yanm milyon 
lira kadar ihtiyat akç.eıi ayı
rarak banka yapma11 makul 
değildir. Borçbrıru sön diril~ 
ceye kadar kanunun bu mad
desi tadil edilmelidir. 

Jamanak Dava Edildi 
Şehrimizde Ermenice ola

rak çıkan (Jamanak) gazetesi 
evelıi gftn ikinci Cezada aley
hine cereyan eden muhake· 
nin zabıtlarını ayenen neşret-
tiği için dün aleyhine bir dava 
eaba açılmış ve yine İkinci 
Cezaya verilmiştir. 

Tetkik Edilecek Bir Davayı da Hükumet Kazandı 
Ayın 26 sında Ankarada 

toplanacak olan Ticaret oda
ları kongresinin ruznamesi ha
zırlanmıştır. Kongrede· şu me· 
aeleler görüttilecektir: 

Hububatımızm tiplere ayrıl· 
ması ve mahsulAtm temizlen
mesi, hubobl t sabşlannm tan· 
zimi, muhtelif limanlarda bu~ 
yük ambarlar ve depolar te
sisi, ihracat kredisinin tesis ve 
inkişafı ve büyllk limanlarımız
da umumi mağazalar tesis ve 
idaresi. 

Harici Ticaret Oflıi lhracat 
krediıi hakkındaki raporu ba
zvlamıftır. 

Hariciye Vekili 
Haber aldıiı1DJz ılre Ha

riciye Vekili Tevfik Rüttü 
8. cuma Yeya cumarte1i qllnü 
Ankaraya gidecektir. 

Hikmet Bey 
Sabık Müstantiği Vu

ran Yakalar. dı 
Eski lstanbul Miistantikle

rinden Hikmet Beyin Bandır
mada tehlikeli surette yara
landıtam yazmıttik. Yapılan 
tedavi iyi netice vermiş ve 
Hikmet Bey tehJikeyi a1tlat
mışhr. Dün de Adliye doktoru 
tarafından muayenesi yapılmış, 
yaranan derecesi teshit edil
mittir. Diğer taraftan ıebrimiz 
Adliyesine gelen maliimata 

göre Hikmet Beyi vuran F o
toğrafçı Cevdet Bey dun Ban· 
dırmada tevkif olunmuoitur. 

Otobüs Seferleri 
Sirkeciden Bakırköyllne oto

büs işletmek için bir grup 

belediyeden müsaade istemiş
ti. Da.imi. encümen bu grupuo 

fiatlerini tetkik etmif, fakat 
gilzargAh tesbit edilmediği 

için evrakı tekrar fen işleri 
ml\dürlUğtine göndermiştir. 

Hapıshaneyi Teftiş 

Diln Tabibi Adli Enver ve 
Müddeiumumi muavinlerinden 
Salahattin Beyler tevkifbaneyl 
teftiş etmişlerdir. 

Haber aldığımıza göre Maliye VekAlet:i aleyhine tıç bu
çuk milyon lirahk bir dava :açılmııhr. Davayı açan marul 
Ermeni zenıfİslerinden Apranosyan biraderlerdir. Bu kar
deşlerden en bttyüğti bir müddet evvel hiç mirasçı bırak
madan ölmüş, mirası Devlet hazinesine knlmıştı. Maliye V "-

. kileti de büyük Apranosyandan kalan bütUn maila--ı yeı..i 
milyon liraya satmıştı. 

iki Kardaş Arasmda 
Fakat Bulgaristan da bu-

lunan küçük Apranoayan bi·r 
kaç gün evvel şehrimize gele
rek, ölen kardeşi ile arasında 
bir ortakbk olduğunu, on~ 

dan kalan mallarm yansı

nın kendisine ait bulun
dufıunu iddia etmiş ve bu 
iddia ile de Maliye Ve· 
kileti aley Dine üç bu· 
çok milyon liralık bir dava 
aç.ouıbr. 

Dava, vazife ve sala-
hiyet itibarile Ankara Ticaret 
mahkeme.inde ı-<ı r"Jlecek
tir . 

Klçllk Apranosyan Darülfti
nun mllderrislerindcn Cevdet 
Ferit Beyi avukat olarak tut
muştur. Bu mnhim da~anın 
kanuni avukat ücreti ( 350 ) 
bin lira tutmaktadır. 

Bu mftnaaebetle Apranos· 
yanlar hakkıoda bazı malt.
mat vermeyi faydab bulduk: 
Büyük Apranosyamn asıl 
ismi Epremdir. Fakat umumi 
harpte islAm olmuş ve Süley
man Sırra ismini alarak tica
retine devam etmişti. Süley-

rn an Sırrı Efendi bir giin 
Sırbistanda bir tren kazası 
neticesinde ölmilş ve Müsli~ 

man •arisi olmadığından mal
ları Devlete intikal etmiş, 

Maliy~ Veklleti de bu malları 
(7) milyon liraya satmışb. 

Şapkasmı Kapmış 
Beyoğlunda Sakızağacı cad

desinde oturan doktor Davit-
yan Efendi · evin önünden 
geçmekte olan Haçik Ef. yi 
evine çağırarak alacağım is
temiş, vermeyince fapkasını 
alarak kapıdışarı etmiştir. 

Bahkesirin ihtiyaçları 
Babke1lr halkı meb'uıJarına 

tütüncülük, küçOk esnafa kredi, 
k6y mektepleri hakkındaki ihtl· 
yaçlarını bildirmiştir • 

Yanm Milyonluk Di'va 
Diğer taraf tan, yine Erme

ni zenginlerinden Sebubyan 
vereseıinden M dam Vartuhi 
ve Macllen tarafından Ankara 
Defterdarlığı ve Dahiliye Ve
kaleti aleyhine ikame edilen 
yanm lhilyon liralık Be· 
yoğlunda Maksutyan Ham 
davası diln intaç edilmit ve 
Defterda!'bkla Dahiliye VekA· 
leti lehine karar verilmişti. 

Davanın esası ıudur: Se
buhyan vereusine ait bulwıan 
Maksutyan hanına Defterdar-
lık vazıyet ~hniş ve Dahiliye 
Vek!!eti de bu hanı mtlba
dillere vermifti. BilAbare Ma
dam Vartubi ve Madlen vekil-

•· leri ınarifetile Şurayı Devlete 
müracat ederek, muntazam 
pasaportla seyahat ettiklerini, 
firari olmadık1arını ve binaena
leyh Maksutyan bamnın firari 
emvalindeo ve emvali metruke .. 

., den addedilemiyeceğini,ken~i
,_ )erine iadesi liztmgeldiğini idcfü. 
etrQişlerdi. Şürayı Devletin tetki 
katı neticesinde bunlann firari 
oldukları tesbit edilmiş ve talen
lerinin reddine karar verilmiştir 

Ayni zamanda davac.ılann 
istinat ettiHeri polis tahkika
tamn ve polis vesikasınm da 
sahte olduğu meydana çık-

mışbr. Bu sebeple vesikayı 
veren polis Sermet Efendi 
hakkında da tahkil<ata baş
lanmıştır. Şurayı Devlet Ser-
met Efendi hakkında lüzumu 
muhakeme karan vermiştir. 

Ka~makarışık Bir Kavga 
Karagiimrükte oturan Niya

zi, arabacı Sıtkı ve kasap 
Sabahattin isminde fiç kişi 
arasında bir alacak yüzünden 
kavga çıkmış, Sabahattin san
dalye ile Niyazi de bıçakla 
Sıtkıyı ya .. ılamışlardır. 

Belediye Ve Kasaplar 
Belediye kataplara açıkta et 

ıatmamalarmı bildirmiştir. Etler 
kapah camek.6.nlar içinde aabla
caktır. 

kumete Miiracaat Etti 
lıkmekiep kitaplarımn pa

halı satıld!ğ1 hakkında ileri 
sürdüğümüz iddia bazı kitap
çılar tarafından da teyit edil· 
mektedir. 

Bab1aiideki kitapçılardan 
birisi, malzeme itibarile bu 
sene kitaı:ıların daha ucuza 
mal olduğunu, fiatlerin de 
geçen aene~inden bu nisbette 
ucuzlaması lazım geldığini 

söylemiıtir. 
Ha.tti hu kitapcı, mesele 

hakktnda Hükumete de tah
riren mürac at ettiğini bil
dirmiftir. Bu meselede aaıl 
dikkate şayan olan cihet, 
bazi kitapcılann reamJ fiat .. 
lerde bayilere ylttde elli ...., 
konto yapmalıdır. Halbuki 
ıskonto edilen bu miktar ta
mamen talebe velilerinin ke
sesinden çıkmaktadır. 

Harman Ocaklar! 
Eyipteki Ocakların Ka
pablması Kararlaştırıldı 

Eylipte Bahariye civarmda 
birkaç tuğlabarmam vardır. 

"Bu barmanlann bacaları fenni 
usullerle yapılmadığı için çıkan 
dumanlardan civarda oturan 
halkın çok zarar gtirdüğü 

ileri aürülmllş, fenni bacalar 
yaptmlması için harman sa-

hiplerine mühlet verilmişti. Bu 

mühlet bittiği halde harman
lara henüz fenni baca yaptı

rılmadığı görülmüş ve kapa· 
tılmalarına karar verilmiştir. 

Bunlardan ba,ka Balatta ma

halle arasında bulunan bir 
kireç ocafrnın da kapatıl-

ması kararlaştırılmıştır. Fakat 
harman sahipleri kendilerinin 

çok az paru kazandıkları için 

bu bacaları yaptırmıya kud

retleri olmadığını söylemek
tedirler. 

Defterdar Değişiyor Mu? 
Verilen malumata göre ia

tanbul defterdara Şefik Be
yin Maliye V ekileti Varidat 
Umum Müdtlrlü(üne 'ayım 
kat'i surette takarrOr etmiştir. 

1 
Günün 

lktısat 
Diin 

' 
Tarih~ 

Vekili 
Geldi 

Bir Plütldetttr Avnıp•da bıı" 
lunan llctıaat VQıkili Mu.tıtafll 
Şeref B. dün şehrim ixe rlönnııüştüt• 
Şeref B. burada bir h'lft4 kad:ır 
kalacak, tetkikat ·apacak, sonra 
Anlııaraya gidıeceltt:r. 

Eski Maliye Vek;li 
Saracotlu ŞükrO Bey dDP 

Franıanın Şerbure- Um nındd 
Nevyorka hareket dm ".ı-t r. 

Bursada Tav if.er 
Buruda nişanlısı ile gezeO 

bir genç kıza taarruz eden İbra" 
him, Şakir, Ha••m ve Ceı.il Ef.ler 
Bu.raa Muddeiuaıumilijfoce tevkil 
edih:ııaiştir. Lise taleloesınden Eteııı 
Efendi de bir genç kıza tav.rrus 
ettıjinden ttnrlı:if edilmtşt:r. 

Lik MDç·arı 
l.tanbul Futbol Heyetinclen 

leblit edHm~tir : 
23 - 10 - '31 tarihinde TakmiJtJ 

stadyomunda icra edilt.ıcek lik 
maçları ıunlardır: 

S&!eymanJye • latanbuhpol 
ikinci taJnırıLuı uat 11 hakeo> 
Nuri Bey. 

Beykoz· Vda ildıael · takım• 
lart, .at 12,lS ha.kem Şahap B. 

SüJeymaaiye • lırtanbulspat 
birinei takım.lan 13,30 hakeDI 
Sedat Bey. 

Beyke>x ~ Vefa birinci takım• 
&an •aat lS,15 hakem Niyazi B. 

Holanda ile Muahede 
Ttirkiye ile Hola.nda araaınd• 

blr tiea.ret muahede.i yapılmqbr• 
Muahedenin tdbildoden tevellüt 
edecek ihtilaflar d iplomaai tari• 
kiJe haJled"Jemediği takdird• 
hakem mahkemes ine havale edı• 
lecektir. 

Recep Bay 
Halk Fttkau Umumi Kati.hl 

Recep B. dün İzınire hareket 
etmittir. 

Yeni Nahiyeler 
Fatih, Eminönü. Beyoğlu ve 

Tak•imde birer merkez nahiyeıl 
teşkil edilecektir. 

Şerirleri Takip Etmem· şiar 
Bünyanın Elbaşı nahiyesi mü• 

dürü Hakkı Bey nahiye dahilinde 
soygun yap.an bazı şerirleri der 
dest için vaktinde tedabir alma• 
dığınd::m işten el çektir imiştir• 
Takip vazifeaioi yapmıyan Pazal' 
vi ran jandarma kumandanı b 
tevkif edilınittir. 

Amerika Sefiri 
Amerika Sefiri M"ster Grof 

dün öğleden ıoora Cerrahpaı• 

hastanesini ıiyuet et .ni,, gördü" 
ğü intizamdan takdirini bildir" 
mlştlr. 

Kahvede Esrar Bulundu 
Tophanede Arabacı İsmail 

ile Abdurrahmamn kahvesin• 
de bir miktar esrar esrar ve 
kabak bulunarak musaderı 
edilmiştir. 

.!...l _s_o_rı_R_os_t_a_'n_ı_n_R_e_s,_im_l_i Hı_i_k_ig_es_ı_·: ___________ R_a_za_r_O_la_R_a_sa_n __ B_. _~_e_D_ilenci J 

1 : Has~i. !:: } ·- P .: .,;a dilencibaşa .•• 
Bu hal nedir ? Bacakların sakat mı oldu ? 1 

2: Dilenci - Evet, Hasan Bey, bacak· ı 3; Hasan Bey - İnanma'tl... Seo cski-
larım ıakat... Bir adım atamıyorum. den de g-Ozlerini yumar, "Körüm,. diye di-

lenlrdio. 

4 ; Dilenci - Hasan Bey, ne ) apaynn, 
o zamanlar bana hep kalp para sürüyorlardı. 
Bu sakatlık daha iyi r 
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mıc= r H rgön 
Tütün 
inhisarından 
lstedigim 

' 

----- Selim Ragıp _. 

Venedik, (Husuıl) - Tri· 
v~ste ve Venedik İtalyanın 
iki. bllytik şehridir. Biri, Mer
kezi Avrupa ile Yakınşark 
arasında mlihim bir transit 
nıerkezi, öbürü yeni v• eski 
dlinyanın tarih ve eski eser 
nıerakl l • 

~~ 

1 S;;n Posia;ı;.. ı • Akıl Yaşta Mı, Başta Mı ._ 1 • 
_;f Sözün 

ikinci 
Balkan 
Konferansı 

~ayfa 3 
--:::=:::J' 

Kısası 

P. S. 

1 arını cezbeden mmya· 
tür bir ~ 1ı· . . . f "e ır tımsalıdır. 

kisinin de göze çarpan 
fa ı· a ıyeti var. Son buhran, bu 

1 - Victor Hugo on beş yaşında Fran· 
ıız akademisine flir vermiftir. Şille.r ve in· 
amz ıairi Ritt on dört yaşında tıfr yaz· 
mıya baılamıtlardı. 

2 - Mikel Ang on yedı yaşmda arhk 
muvaffak olmuf bir artistti. Galile rakkası 
keşfettiği xaman beniiz çocuk deni
lecek kadar gençti. 

3 - Akıl yaşta değil hattadır. Yeni 

birşey yaratan genç, yafına bakarak orta• 
ya çıkmaktan 11kılmamalıdır. 

Evvelki gece Matbuat Ce· 
miyetinin Yunan ve Bulgar 
gazetecileri şerefine verdiği 
ziyafette bulundum. Cemiyet 
Reisi Hakkı Tarık Bey, üç 
millet arasındaki bu dostluk 
ve yakınlık milsellesine, o 
gece, en güzel ve ölçülti ıek· 
lini verdi. Ayrıca özlü bir 
nutuk irat etti. 

Dün sabah ta Balkan kon· 
feransında bulundum. Komşu 
milletlerin anlaşmak için bir 
Türk şehrinde buluşmaları 
ve siyasl terbiyeleri kemale 
ermiş ;mmetle.. gibi, harp BUGÜNfJN TELGRAF HABERLERİ 

faaliyet Uzerinde her giln bir 
parça daba artan bir tesir 
Yapıyormuş. Anlattıklarına gö· 
re Triyestenin ticari ve iktı
ıadi hareketi düne nisbetle 
bugün epey azalmıştır. Vt.ne· 

4 
S< n ındanberi D nyayı ve he-
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1
• M U.. C A O E L E bütün meseleleri, tam bir dik limanının sığ bir mevkide 

bulunması ise, Merkezi ve 
Şimali İtalyanın mütemadi su

rette artan istihsal hareketine 
kafi bir mahreç vazifesini 
gördüremiyormuş. 

Bunun için, İtalya Hükümeti, 
.V enediğin birkaç saat ya· 
kininde muazzam bir liman 
yaptmyor. On, on bir seneden
beri başhyan bu işin tamam

lanması epey zamana muhtaç. 
Fakat daha bugünden, vücu· 
da getirilen eserin azemetini 
görmek mümkündür. 

Ben, bu iki şehri bizimle 
yapabilecekleri ticaret nokta· 
sından tetkik etmiye çalıştım. 

Filvaki hu gibi mühim mer· 
kezler hakkında yapılabilecek 
tetkikler, birkaç güne sıkıştı-

rılamayacak kadar ehemmi
yetlidir. Fakat benim tetki
kim hUyük ve derin esasları 
hedef tutmadığı için anlamak 
istediğim maliimab aramak 
teşebbüsUne tetkik ismini ve-

rebilirim. 

Öğrenmek istediiim şu idi: 
Bizim tütün ve cıgaralar 

ltalyadll nasıl bir vaziyettedir? 
Bir defa şunu hayretle öğren-

dim ki tUtün itinde yanlış 
yoldan yürümemiz. Triyestede, 
ayn bir tütüncülük faaliyeti 
doğurmuştur. Yürünen yanlış 
yol şudur: 

Triyeste yolu ile Avrupaya 
sevkettiğimiz tütünler fena 
harman ve iyi denk yapılma
dıkları için, bu balyalar, Tri
yestede tekrar açılmakta ve 

yeniden harman haline geti
rilmektedirl"r. Alıcı nellıle
ketlerin bu sure!le masraf 
yapmıya mecbur olmaları, ilk 
tesir olarak b?zi:n tütünün 
kırmetini dilti\rüyor. Çünkl\ 

bu masrafı da hesaba katmıya 
mecbur oluyorlar. Sonra İtal
yada Tiirk cıgarası JİÇ sa· 

tılmıyor. 

FUTBOL 
Yunan Muhtelit Takımı 
Şehrimize Geli:vor 

Atin:ıı, 18 (A. A.) - Pana· 
tinaikos, Olimpiyakos ve 
Enosis takımlarmdan mUte· 
şekkil muhtelit Yunanistan 
futbol takımı bu ayın 27 sinde 
lstanbula hareket edecek ve 
Galdasaray F enerbahçe 
muhtelitile karşllaşacaktır. 

Burada yapılan futbol mil· 
sabakalarında Aris takımı 
Apollon takımını 3 - 2 mağlup 
etmiştir. 

Enosis takımı da 2 - 1 Ba· 
ok hkımmı yenmiştir. 

Galip gelen bu iki t 'c.ım 

bilahare final maçında tekrar 
karşılaşacaktır. 

Atina Borsası Kapalı 
Atina, 20 ( A.A. )- Atina 

borsasının beş gün daha 
kapalı kalacağı ilan edilmiştir. 

Millet Meclisi 
Ankarada Açılma Ha

zırlıkları Başladı 

Ankaradan bildirildiğine 
göre Millet Meclisinin açılma
sı yaklaştığı için birçok meb
uslar avdet etmiye başlamıı
lardır. Millet Meclisi Fırka 
grupu 31 T etrinievvelde bir 
içtima aktedecektir. Bu içtima 
devresinde Riyaset Divanı ve 
Encümenler intihabında bir 
değişiklik olmıyacağı tahmin 
edilmektedir. 

ı~tanbuls pOi·un Müsameresi 
Jstanbulspor klübU tarafın

dan. bu . akşam Şehzadebaşın
dakı klüp merkezinde kendi 

ıs~na bir danslı çay verilc-
c •r. 

Misafirlerimiz 
IVIeslektaşlar Yarın 
Yalovaya Sidecekier İtalya rejisi kendi tütününü 

en iyi himaye eden bir Bulgar ve Yunan gazeteci 
idaredir. Ecnebi cıgara ve misafirlerimiz dün Balkan 
tiitUnline azami gümrük resmi Konferansının küşadmda bu-
koyarak dahilt istihsali hima· lunmuşlar, akşam Güzel sanat-

Ye ediyor. Fakat bu himaye, lar akad~misini ziyaret etmiş· 
benim görüş:!me göre, daha ler, orada şereflerine bir çay 
liyade Tilrk cıgarasının aley· ziyafeti verilmiştir. Misafirle

rimiz bugiln de kapahçarşıyı, 
hine oluyor. müzeleri gezecekler, Halk 

Meseli ltalyada T urmak evinde şereflerine bir çay 

lıirnli bir cıgara var ki sekiz verilecektir. 
lirete satılıyor. Bu kıymet Türk Meslektaşlarımız yarın Ya· 
Parasile ( 88 ) kuruş eder. lovaya gidecekler, Mil~~t ~jft .. 
l'urmak, bana anlabldığına liğinde bir kır yemegı yıye· 
Röre Türk tlltUnU ile Alma· cekler, akşam dö~erek Da!lll· 
)'ada yapılan bir cıgaradar. fünunun vereceğı çay ııya• 

.ı -.J.....ı. 1, _ __._.(etiw bulunac~klard.ır. 

usul içinde konuşmaları bana 
bir sevinç ürpermesi verdi. 

Adanada Bazı Muhtekirler Aslı lngilterede Hangi İftihar ettim. Neticesi ne 
Fırka Kazanacak ? olursa olsun, bu siyasi top-

0 lmıyan Sayialar Çıkarıyorlar Ianmamn Tnrkiye için daima 
Londra, 20 ( A. A. ) - faydalı, müsbet bir tara· 

İngtlterede 27 - 10 a kadar fı var. Bu konferans, Is· Adana, (Hususi Muhabirimizden) Koza ve pamuk fiat-
lerinin son hafta içinde şayanı memnuniyet bir surette 
yükselmiye başladığım bildirmi,tim. Fakat geçen sabah pa· 
zarda, Liverpol piyasa telgrafının (7) noksan geldiği hak
kında kasten çıkarılan bir şayia derhal aksi tesir yapmış, 
kozanın çekisi (180) e gitmesi lazımgelirken ( 160 - 165) ten 
satılmıştır. Pazar sonu Borsaya gidenler Liverpol telgrafının 
bilakis (9) fazla gelmiş olduğunu görmüşlerdir. 

Bundan anlaşılıyor ki bazı alıcılar bu suretle piyasayı 
kırarak fazla kazanmak istiyorlar. Borsa Komiserliğinin bu 
hususta müessir tedbir alması la.zımgeliyor. 

Salahattin 

~ -· 
Konuştuk Balkan 

! 

(Baştarafı 1 inci ~ayfada) } müzakerelerde bazı mem-
Şu halde konferansın me- leketlerin mukabil ve muha-

saisinde, büyük adımfarJa ı lif siyasetleri ve akaHiyet me
ileriliyeceği muhakkaktır. seleleri gibi birçok müşkülatla 

Akal!iyetler meselesine ge- karşılaşılacağı muhakkak olmak-
lince, bu işin bu içtimalarda la beraber bütün memleketler 
ve bir kalemde halledilebile- murahhaslarııun daha şimdi-
ceğini zannetmiyorum. Yalnız den büyük bir hl\snü niyetle 
gelce ·k sene içtimalarında hereket etmekte olduklarını 
halledilebilmesi için şimdiden h kk k ve mu a a surette bu işin 
bir çare bulunabilecektir. ,, ilerlemesi için büyük bir az-

Muharririmiz konferensın 
1 lb da me malik bu~unduklarmın mü-

...ıazı harict tesir er a n h 
d 

şa ade edildiğini söylemis, 
kalıp kalmıyacağını a sormu~ • 
ve M. Papanastasyo bu sualı akalliyetler meselesinin en pü-
şöyle karşılamıştır: rü:.dU mesele olduğunu ilA-

- Böyle tesirler varit ola· ve ettikten aonra bunun 

d'l e da halli ıçm bir formu··1 
maz. ÇünkU takip e ı en gay. 
bütlin dünyanın arzu edebı· bulunabileceğinden emin oldu-

leceği bir hedeftir.,. ğunu beyan etmiştir. 
Muharririmiz Bulgar He· M. Sakazcf ayrıca Türkiye 

yeti Reisi M. Sakazof ile de ve Bulgaristan arasında eıaacn 
M Sakazof halli mü•kill olan hiçbı"r me-

görüşmüştür. . .. y 

• • • • 

ister /nan /ster, inanma! 

ismet Paşa ile bera
ber Atina seyyahatine 
i'tirak eden arkadaşlar, 
avdette Gümrükten geçer· 
ken, adi yolcular gibi 
uzun uzartıya muay~ney~ 
tiibi tutuldular. Üstlerı 
başlari, bavullara ve pa· 
ketleri arandı. Maksat 
bu zatların memlekete 
kaçak eşya getirip getir· 
mediklerini anlamaktı. 

Halbuki ismet Paşa 
heyetine iştirak edenlerin 
hiç biri ticaretle alakadar 
kimseler değildiler ve 
kaçakçılık biç birinin,.ak
lından lbile geçemez• • 

Bu vesile ile öğrendik 
ki, İstanbulu ziyarete 
gelen ecnebi seyyahlar 
eşyasız olarak rıhtıma 
çıktıkları zaman bile, el 
çantalarına kadar mua-

yeneye tabi tutuluyor ve 
çikolataları ıçm bile 
resim vermiye mecbur 
oluyorlarmış. 

Bu şerait dahilinde 
artık ecnebi seyyahları· 
nın can ve gönUlden İs· 
tanbula gelmek istiye• 
ceklerine, gelenlerin de 
hakkımımızda iyi fikirl~r 
besli yecekl erine: 

ister inan iste,. inanma! 

devam edecek olan intihabat met Paşa ve Tevfik Rüttü 8. 
mücadelesi bugün başla- harici siyasetinin en olgun 
mtşbr. Bu faaliyet, diğer yemişidir. Daima büyük mil· 
demokra ~ memleketlerde bu Jetlerin intrikalarile biribirine 
gibi ahval ve şerait altmda giren Balkan milletleri, onlar 
namzetlerin gösterecekleri fa- tarafından, Adeta birer mftl· 
aliyetleri andırmaktadır. Bu- temleke gibi istismar edildik· 
rada başka yerlerde olduğu lerini bu konferansta iyice 
veçhile içtimalar intihap anlamasalar bile, anlamıya 
dairelerinde ya p ı l m a k ta doğru ikinci adımı atacak· 
ve namzetler orada siyasi lardır. 
akidelerden bahsetmekte Balkanlar Avrupanın dina· 
ve yalnız şi' ahi olmıyan mik, en canlı, yaratıcı ihti· 
ve belki müntehiplerin tutmak raslarla dolu, ateşli bir par-
istedikleri veya aleyhinde çasıdır. Bu ateş, Avrupaoın 
bulundukları namzetlere gön- diğer taraflarından gelen si· 
dermiş oldukları mektuplar- yasi l"'lizgarlarla Balkanların 
dan müteşekkil büyük bir içine doğru yürüyor v~ Bal-
cilt teşkil eden .suallere cevap kanlıları yakıyordu. 
verme1:dedirler. · Bu rilzgirlara göğüs ger-

. 
Satış için 

Yeniden Kooperatifler 
Teşkili Düşünülüyor 

Çiftçilerin istihsal ettikleri 
malların piyasaya sürülmesini 
temin için satış ve nakliye 
kooperatifleri teşkil olunması 
düşünülmektedir. 

iktisat Vekaleti kredi için 
teşkil olunan zirai kooperatiflere 
satış ve nakliye kooperatifleri 
teşkili için sermayelerinden 
birer miktar ayırmalarını bil
dirmiştir. 

sele bulunmadığım da ilave 
etmiştir. 

Belediye Zivafet Verdi 
DUn akşam I tanbuj şehri 

namına Belediye reisi Muhid
din B. tarafından Balkanlı 
misafirler şerefine 350 kişilik 
bir ziyafet verilmiştir. 

Bıçaklı Kadınlar 

Üç Kadın Bir Olup 
Komşularını Yaralamış 

Beyoğlunda Kilit si>kağında 
( 1 O) numaralı evde otu•an 
Nazmiye ve diğer Nazmiya 
Hanımlar aynı evde oturan 
Fatma Hanımı dövmüşler ve 
yine aynı evde oturan Suzan 
Hanım da Nazmiye Hanımlar 
ile bir olup Fatma Hanımı 
çakı ile yarağından ve haldı
rmdan yaralam1şlardır. 

Edisonun Vefatı Münasebetile 
Büyük muhteri Edisonun 

Yefatı münaaebetile şehrimi--

deki Ford fabrikası allmeli 

mek için müşterek bir cephe 
lazımdı. Bunu anlamak için, 
benim gibi siyasi tecrllbeli 
ve vukufu az olanlar kadar 
bile düşünmek kafidir, sanı· 
yorum. Balkanların yalnız Bal· 
kanlılara ait olduğunu söyli
yen eski ve meşhur siyasi 
darbımeselin basit mi.nasını 
anlamak çok ger; ve gUç oldu. 

İkind BalkP.n konferansının 
muvaffakıyetini istemekte bil· 
tün Türkler bir olmalıdırlar. 
Bana öyle geliyor. 

Kalrnet Aşısı 
Facianın Sebebi Dik..
katsizlik Ve Hatadır 

Dün Almanyada Kaime\ 
aşısı tatbik edilen ( 76 ) ço
cuğun ölümilne vıı. bu facia• 
nın muhakemesine ait tafsilib 
verirken bu işte çok dikkat 
edilmesi lazımge!diğini yaz
mıştık. Bu münasebetle şunu 
söyliyelim ki biz bu yazı ile 
aşınm fena olduğunu söyle· 
medik, y;ilnı; faydası tabak· 
kuk eden ~u aşının çocuklara 
dikkatle tatbik olunmasını ileri 
sürdük. 

Esasen Abıanyadaki facia· 
nm sebeb: de aşının fena 
hazırlanmış olma~ıdır. Yoksa 
Kalmet aşısınm faydalı bir 
ilaç olduğu birçok doktorlar 
tarafından tasdik ve Sıhhat 
Vekaleti t~rafından da res· 
men kabul olunmuştur. 

~ 

ınatem olarak, diinyada mev· 
eut bütür. diğer F ord mü'!sse
sderi gibi, 24 ~ ..ıt t at ili :ne· 
sai etmişlerdir . 
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Fırtına Felal<eti 

Fzrttna 
Çok Müthiş 
Oldu 

(Baştarah 1 inci aayfada) 
oturan boyacı Bayram Ağanın 
zevcesi Huriye Hanım ile tiç 
yaşındaki kızı Fatma enka-ı 

altında kalmışlardır. İnhidam 
esnasında derhal imdada ye
tişmek mümkün olamadığın
dan zavallı ana ile kız enkaz 
altında inliyerek can vermiı
lerdir. Kadıncağızın sekiz ay
lık gebe olduğu da anlaşıl
mıştır. 

Aynı odada bulunan Huriye 
Hanımın babasile annesi de 
enkaz altında kalnııf, fakat 
bunlar mucıze kabilinden 
kurtulmuşlardır. Yine fırtına 
ve yağmurun tesirile Bakırkö
yünde de bir ev yıkılmış, 
fakat ev esasen bir hafta 
evvel tahliye edilmiş olduğu 
için facia ile neticelenmemiı
lir. Bunlardan başka yangın 
yerlerindeki klübeler de tama
men yıkılmışbr. 

Ayrıca sokak, cadde mey-
danlardaki ağaçlardan bir 
çoğu da kınlmak ve kökle
rinden sökülmek 11uretile dev· 
rilmiştir. Bu arada Polis Mil
dtirlüiü bahçesinde bu{unan 
asırdide ceviz ağacı da fıı
tına gecesi büyük bir gilrilltn 
ile kökünden sökülerek yı
kılmııtır. 

Diğer taraftan fırtına Ev
kafa ait binalarda da hayli 
hasar ve tahribata sebep 
olmuştur. 

Ezcümle Ayaaofya mınare· 
lerinin kUlablarındaki kurşun
lar fırtına yüztinden kiğıt 
gibi parçalanmı9lar, Yenica
minin de kubbe kurşunları 
da aökUlmüıtür. 

Fatihteki Hırkaişerif camiai 
ile Mehmetpaşa camisinin du
varları fırtınanın şiddetile 
yıkılmıtlır. 

Fırtına karada olduğu ka
dar denizde de tahribat yap
mıştır. Bu arada Haliçte 
birçok aandal ve kayık bat-

• mış, miktarları henüz tesbit 
edilememittlr. 

RüzgAnn şiddetinden bazı 
yerlerde elektrik telleri de 
kopmuş ve semtler bir müd
det karanlıkta kalmı4tır. Bu 
arada yerlerinden kopup uçan 
maiaza tabelalarile keremit
lerin iıe hesabını bulmak tabii 
çok gtıçtür. 

Fırtınanın tiddetinden Un
kapanı köprüsü bozulmuı, be· 
lediye köprttntin her iki tara· 
tını kapatarak vesaiti nakliye
nin geçmesini menetmittir. 

Bununla beraber fırtınanın 
Haydarpaşa mendireğinde 
yaptığı tahribat çok müthiş 
olmuştur. Haydarpaşa rıhtı-
mına bağlı bulunan Mahmut 
Reisin sovan yüklü, Mehmet 
ve Arif Reislerin kömür yUk
lU, AH, Mehmet ve Dctvut 
Reislerin buğday, Mehmet 
Reisin kum, Mehmet Ali Re· 
isin arpa, batka bir :ıatm 
tuzlu balık yliklü motör ve 
mavnaları tamamen devrilmi~ 
ve batmışlardır. 

Bun~ardan başka ( 19 ) 
tane de boş mavna ve sala
purya batmışbr. Batan mavna 
ve salapuryalar mendireğin 
içerisini enkaz ile doldurdu
ğundan dün Haydarpaşa is
kelesine vapurlar yanaşama

mışhr. 

Tahribatın Boğaziçine aft 
kismı da şudur: 

Anadolukavağında Hurıit l'e
lsin bir yelkenlisi ve bir san
dalı, Rasim reisin 3 tonluk mc

t6rü, Paşabahçe. fıpirto Fabrikr.sı 
Müdür Muavini Niyazi Beyiıı 
ıandalı, Muatafa Reisin balıkçı 
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·ılki Banka 
________________________ .. __ Aleyhine 

Karşı 

IKarşıga 
Şimendiferde bir kadın 

ve bir erkek karşı karşıya 
oturuyorlar ve biribirlerini 
hiç tanımıyorlardı. 

Erkek, bu çirkince kadına 
çok d kkatle bakıyordu. Ni
hayet <ledi ki: 
. - Bu bakıtımı mazur gö
rünüz Hanımefendi, bendeniz 
ressamım. 

Kadın· b1 n fan memnun 
oldu, gülüm e r: 

- Ya, Ö) .t! mi? dedi. 
- Evet, hanımefendi, ka· 

rikatür yaparım. 

Horlama 
Meselesi 

- Geceleri horlar mısınız ? 
- Dün gece, horlayıp bor-

lamadığımı anlamak için ıa
baha kadar uyanık durdum, 
hiç horlamadım J 

Tabii 
Bir Eğlence 

Saip Bey, Anadoluda bir 
hana inmi~ti. Oradaki yol
culardan birine sordu : 

- Geceleri Bu handa ıae 
i!c v ıkit geçiriyorauouı? 

- Pire ayıklamakla. 

Bir 
Hediye 

Karakolda, komlıer, bir 
adama aoruyormut: 

- Bu saati niçin qırdm ? 
Sebebi ne? 

- Efendim, bugün zevcem
lc izdivacımızuı yıldöntlmti. 
Ona hediye götlirecektim. 

Hizmetçi 
Ve Balıklar 

Hizmetçi balık tavasını ıof
raya ıetirdiği vakit Hanım 
sordu: 

- Ayol, bu balıkları yıka
madm mı, temizlemedin mi? 

Hizmetçi t•tırdı: 
- A... Ayol, hanımcıiJm, 

bu bayanların bütün ömtlrleri 
~ u içinde geçiyor. 

Günlerin 
Kısalığı 

Biri arkadaşına ıormuıtu: 
- Günler ne vakit kısaldı? 
Karımla ayrıldığım gün-

dcnberi. 

kayığı, Ka':weci SalAhattin Ef. 
nin sandalı batmıtlardır. 

Ayrıca Mehmet Reisin mav
nası, 3 babkçı kayıtı, Bekir 
Mustafa Reisin yelkenlisi, Ah
met Reisin 100 tonluk motö· 
rU de karaya oturmuşlardır. 

Diğer taraftan limanda ta· 
mandıraya bağlı bulunan Meh· 
met reisin 3500 teneke gaı 
yUkln motörünlln halatları 
kopmuş ve n:e; hul bir semte 
sUrUklenmiştir. 

Ayrıca Beyk z · a İstandart
ovil kumpanyasına ait mavna· 
lardan da birkaçı batmıt ve 
benzin dolu tenekeler denize 
dökülmUttUr. Bunlardan an
cak (195) teneke benzin de
nizden çıkanlmıştır. 

Memlekette Hava Vaziyeti 
DUn şehrimizde olduğu gibi 

Trakya, Garbi Anadolu, Ege 
mmtakası, Orta Anadolu ve 
kısmen Cenubi Anadolu da 
ve Ankarada da yağmur yağ
mııtır. 

[ ~= Çeşmeler J Otomobil 
'---------------Kaybolmuş 

o 

Yolcu - Hasan Bey... Çeşmeler kurumuş, hiçbiri akmıyor. 

Hasan Bey - Bu aiditle, susuzluktan, iki gözümüz iki 
reşme olacak, merak etme ! 

L 

PAZAR 
OLA 

NE 
DİYOR? 

Ekmek düştu bet kuruşa, et nrladı yetmife 

Biri indi, biri çıktı bed ıattım bu gidişe 
Muhiddin Bey göztınü af çartılarda kol gezdir 

Hem Valisin, hem de Rer. bir çare bul bu işe !.. 
fok 

Pathcandan peıtll yaptım, domatesten dondurma; 

Şalgam ektim geçen sene çıktı bu sene hurma. 
Baklavayı çok severim, ,kadayıfı hiç sorma. 

Kompoıtoya bayılırım, hele sarığı burma ! .. 

* Fırtınadan canım yandı, başa gelen fellket. 

Eu yıkıldı, çadır kurdum olur mu bu rezalet ? 
Papel nanay, metelik yok fakat yine yaŞt\rız. 

Ne aıhirdir, ne keramet, buna derler marifet ! 
Pazar Ola Has11.n Bey 

Tereddüt 

Köylü uşak - Hasan !ley, hangiı;ı 

_J 

hangi11i Beyefendi, bir türlü ayıramıyorum. 

Pazar ola Hasan Bey bir 
garajın önünden geçiyordu. 
Garaj sahibine bağırdı: 

- Pazar ola otomobilci 
başı! 

- Garaj sahibi kederli 
~ederli başım salladı: 

- Ah, dedi, Hasan Bey, 
aşıma gelenleri sorma, bir 
akika evvel buradan bir 
tomobil çalch!a ·. 
Hasan Bey: 
- Aman, dedi, garajın 

apılarını kapa, içerideki 
damları ara. 

:afa 
• • 
Sl . 

Doktor hastayı muayene 
.!! tikten sonra dedi ki : 

- Çok zayıfsınız, biraz şu 
kafa itinizi bırakın da istirahat 
ediniz. 

Hasta meyus bir hulde 
. aşını Hlladı : 

- Kafa itini bırakmak kabil 
değil. 

- Neden? Muharrir misiniz? 
- Hayır: Berberim. 

Genç 
Kız 

Bir genç kız, ihtiyar bir 
adama ne dese beğenir siniz? 

- Oğlunuzun desti izdiva· 
cını talep edebilir miyim? 

Diş 
Fırçası 

Mahmut çok pisti. Bir glln 
bir arkadaşile otelde kaldı. 
Ertesi sabah, masanin üstün-
de bulduğu bir diş fırçasile 
dişlerini temizlemiye kalkınca 
arkadaşı bağırdı: 

- Hişt, yahu, o benim 
fırçam 1 

Mahmut fırçayı elinden 
bırakarak: 

- Affedersin, dedi, ben de 
bizden evvelki mlitterilerden 
biri buraya bıraktı sandım. 

Doktorlardan 
Şikayet 

H:ısis Bir adam doktorlar~ 
dan şikayet ediyordu: 

- Ne para canlı adamlar, 
diyordu, benim çocuk bir 
yirmi kuruıluk yutmuş. Bunu 
doktora çıkartmak için iki lira 
verdim. 

Aktör 
Diyor ki 

Bir aktör keudini methe
diyordu ( Ertuğrul Muhsin B. 
zannet-neyiniz ) , diyordu ki: 

- Sahnede re lümü yapmıya 
b:ış t<> d ğım vakit ahaliyi hiç 
gözi.'. m görmez, adeta salonda 
hiç müıteri yokmuş farze
derim. 

- Doğrudur, sen sahneye 
çıkmca salonda bir kişi kal
mıyot. 

Dilenci 
Değilmiş! 

Bir yolcu, genç bir dilen
ciye sordu: 

- Bu yaşta dilenmiye 
utanmıyor musunuz? 

- Efendim, mesleğim di· 
lencilik değildir ; seyahate 
çıkan pederime vekAlet edi
" < ru .. 1. 

Dava Açıldı 
Adana, [ Hususi mu!ıabiri• 

mizden ) - fstanbul avukat• 
larmdan Mehmet Behram BeY 
Adanaya gelerek ifıas "' 
konkordatoları uzun zaman 
fıtanbul ve Adana matbuatıJJ.İ 
işgal eden Motczadeler hak" 
kında bazı kanuni muamele"' 
lere tevessü) ettiği gibi Os .. 
manlı ve Şark Fransız Ban• 
ka~arı aleyhlerine, vekili bo• 
lunduğu K ommerçiyale İtal• 
yana Bankau namına mühiı:O 

bazı davalar da açm ıştır. Mah• 
keme cevap vermek üzere 
O~manlı ve Şark F ran"' 
sız Bankalarına on günlük bit 
mühlet vermiştir. Bu davalar, 
mahiyetleri itibarile efkarı 
umumiyenin büyük bir dikkat 
ve merakla takip edeceği 
meselelerdir. 

Salahattin 

Feci Bir Cinayet 
Adana, (Hususi) - Maraf 

vilayetinin Fırnıs nahiyesini.JJ 
sülüklü köyünden iki şahıs 

ayni köyden bir zavallıY' 
kurşunla öldürdükten sonra 
cesedin üzerine yağ dökere1' 
yakmışlardır. Hüviyetleri he
nüz anlaşılmamıştır. Jandar• 
malar iz üzerindedirler. 

Yarım kalan Bir Maç 
Kırklareli (Hususi) - Bu 

cuma günü şehrimizdeki GenÇ" 
lerbirliği takımile Vize takı· 
mı arasında bir futbol rr. açı 

yapıldı. lık devrede Genç!er
birJiği (1-0) galip vaziyette 
idi. İkinci devrede bir gol 
daha attılar, fakat bunun 
üzerine Vizeliler sahayı ter
kettiler ve Gençlerbirliği ga
lip ilin edildi. 

Ankara M ~çları 
Ankara, 2 l ( Hususi ) -

cuma günü burada lik maç· 
larına devam edilecek, e'f'" 
velA tekaütler arasında bir 
mlisabaka yapılacak, sonra 
da Çankaya ile Gençlerbirliii 
karşılaşacaktır. 

Tarihi Abidelerimiz 
Edirne, 19 ( A. A.) -

Geçen seneki müthiş fırtına 
neticesinde harap olan ·kıy-

metli abidelerimizin tamira"' 
bna başlanmıştır. Bu meyanda 
Selimiyenin dört minaresi de 
yapılıyor. Erkek Muallim Mek" 
tebinin pek mühim tamirat• 
mühtaç olduğu görülmüştür· 
İşe başlanmak üzeredir. 

Bu Nasıl iştir? 
Adana ( Hususi ) - KilisiJJ 

bugünkü coğraft vaziyeti ma"' 
liimdur. Burada halktan pelc 
çoklarmm tarlaları Suriye 
hududu dahilinde bulunmak" 
tadır. Haber verildiğine gör' 
mevcut muahede ahkamın• 
muhalif olarak Fransızlar bıJ 
tarlalarda yetişmiş olan mah'" 
sulden aşar istemekte ve 
vermiyenlerin harmanlarının 

kaldırılmasına müsaade etnıe
mekte bnişler. Oralarda yağ'" 
mur mevsımı başladığı ..;e 

müsait havalar kalmadığı içİO 
harman halinde bulunan mah
sul.de çürümiye yüz tutmuştur· 

Kilis gazeteleri acı bir lisaı:ı" 
. ·ye la bundan bahsHe Harıcı . 

Vekaletinin nazarı dikkatİ11 

celbetmektedir. 
SaMhatti1' 
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kın ıafdiJJiğinden iatifadeye kal
kaıı •efUlere karşı haklı olarak 
bir cidali t l • .. . aç ı tna memnunıyetle 
goruyorurıı. 

.. ~unu nazan itibara alarak 
ıozurnle .. d - _ 
ha ti ıor utum ve beni 
Y~ ~e k . 

anlatın k . •o an meseleyi aıze 
• ıatedinı. 

lstanbul 
bir . un Pek uzak olmıyan 

yerınde b' h . E bu h · d· ır oca var. vet 
bir k:, ı se Anadoıunun herhangi 

t 
abasınd:ı ı-eçaeycli hayret 

e rneı.di H 
t
. m. ayretimi ziyadele.ş-
ıren lh t 

t
. c e nıezkQr şahsın aem-
ınde h k . • b er eaın malumu iken 

J.a •tanın ~elinden kurtulması •• 
b' Bu hocanın evine her gün 
ırçok ziyaretçiler ~elit. Bu ziya

ı-etçiler umumiyetle kadmdır. Ya 
k~calariJe geçinemiyor veyahut 
~~r sevdikleri var •. Buna benzer 

ırçok feyler.. Bu hoca muska 
Yapar, büyücüdür. Nefeıi çok 
keakinmiş ?I Yıldızlara bakmak ta 
bilir, 

Her ~ün birçok ufdilleri k~ 
dıran, bu yüzden belki birçok 

Ocaklar söndüren bu Hocafendi 
ne vaklte kadar İfine devam 

edecek .. Merdinin nazart dikkatini 
celbedecetinize mutmein olarak 

hürmetlerimi takdim ederim 
efendım. Okuyucunuz 

Sükuti 

Cevaplar 
Sahi,p Şeref Beye: 

Mektubunuzu, tahkik edilerek 
lazım srelen muamele icra olun
mak üzere alikadar makama 
1rönderdlk. Neticesini ayrıca bil
direceğiz: 

Jt 
Akhisar M. R. Beyeı 
Darlilfilnuna girebilmek için 

mutlaka liae mezunu olmak li· 
sımdır. İmtihanla talebe kabul 
edilmez. Fakat kaylt ınilddetide 

geçmit ve fakültelerde tedrisata 
ba4lanmlştır. Ancak liıt mezunu 

iıeniz vakit ıeçirmeden müraca· 
at edebilirsiniz. 

ir 

Ankaradan (Ekrem) imzaalle 
patron kuponu ııönderen karii· 
tnize: 

Mektubunuza adresinizi yaıı:• 
ınayı unutmuşınuz. Patronunuzu 
iÖnderebilmemiz için adreıinizi 
bildirmenizi rica ederiz. 
........ 11 f t'-.ı-f l.! ... I ........ 11 l • • l; ır<F I IIl•~lı t ....._.UJ 
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Akıam 12.- 17,22 
Yallı 1.37 18,54 
lnuıall u.16 437 

Akvam Cemiyetinin hararet· 
le oğraftığı Çin - Japon mese
lesi günden güne ehemmiye· 
tini arttırmaktadır. Son gelen 
telgraflar bu mesele etrafında· 
ki baberierJe doJudur. Dün ~e 
işaret etmiştik ki Cemiyet bu 
meseleyi hal!edemezse büyük 
bir siyasi rezalet olacak de-

mektir. 
Akvam Cemiyetinin büyük 

Meclis Reisi M. Briyan Japon 
mı r ılıhas:le lhir mülAkat yap
""rştır. Son gelen telgraflar· 
dan en mühim olanlarını bu· 

raya yaztyoruz: 
T okio, 10 (A. A.) - Resmi 

ma.hafil şu şu fikirdedir: 
Japonya'nın Cemiydi Ak

vamı terketmesi ihtimal faide· 
sizdir. Her nekadar Japonya· 
om bir Amerikalı müşahidin 
Cemiyeti Akvam meclisine iş
tiraki hakkındaki noktai na
zarı tebeddül etmediyse de 
Tokio ile Vashington arasın
da yapılan açık ve dostane 
mükilemeler Amerikanın Ja
ponya üzerine bir tesir icra 
edeceğine dair olarak Japon
larda mevcut oJan endişeyi 
izale etmiştir. Resrr: 1 mehafil 
Japonya üzerinde yapılacak 
her tnrlü cebir ve tazyikm 
faidesiz olacağını Cemiyeti 
Akvam anlamıt olacağı mü

talcasında bulunmakta ve Ja· 
ponyanın zahiren pek az iti· 

lifa yaklaşır gibi görtinen hattı 
hareketini Cemiyeti Ak.Yama 
başka devletlerin teşebbüse 
kıyam etmelerine ıcbebiyet 
vermeıinin faide~iz olacağını 
ispat etmek Umidile zaman 

kazanmağa matuf bir manev· 
J radan ibaret bulunduğunu 

beyan eylemektedir. 

Japonya, Nankin hükumeti· 
nin pek yakında Japon meta
libatını kabul ve teslime ve 
Japonya ile doğrudan doj'ruya 
müzakerat icrasına daha ziya• 
de mütemayil olan Canton'lu 
unsurlardan nıilrekkep bir 
hüktimete mevkiin terkedeceği 
zannında bulunmaktadır. 

Mançuri ihtilafile Cemiyeti 
Akvamın vaziyeti İngilir ma
bafilinin nazarı dikkatini cel
betmekte berdevamdır. 

Pekin, 19 (A. A.) -Talebe 
d~n Japon.lar aleyhinde büyük 
hır nümayış yapmışbr. Poliı 
nümayişçileri dağıtmıştır. Hiç-
bir bidiae olmamıştır. 

\~ 
~'tCı/ 

Amerikan Jr&ıetelerinden: Dünya istikbale bakıyor: Çekil, 
manzarayı bozuyorsun, 

-~-------- - ------------
M. Musolini 
Berline 
Gidiyor 

Almanyanın dahili siyasi 
vaziyeti ciddiyetini muhafaza 
etmektedir. Başvekil M. Brü
ning İtalya Batvekili M. Mu
soliniyi Berlini ziyarete davet 
etmiştir. Bu davet dolayısile 
ltalyan hükumeti reisi, M. 
Brüninge teşekkür etmiş ve 
kendi&inin seyahati tarihini 
billhare teabit etmek hakkını 
muhafaza eylediğini ve yakın· 
da icra edeceği ıeyahate 
kendisini temıile Hariciye na· 
zırım memur ettiğini beyan 
etmittir. 

M. Grandinin seyahati. ta· 
rlhi a5 ve 26 teşrinievvel 

olarak tcsbit edilmiştir. Nazı

ra refikası ve hariciye erka
nından birçok zevat ref•kat 
edecektir. 

Açlara Yardım 
Berlin, 19 ( A.A ) Önümüz

deki hafta başlıyacak olan 
kıf münasebetile yardım faa· 
liyeti, fakirlere ve işsizlere 
900,000 ekmek ve patateı 
vesikası verilmesini derptş 
etmektedir. 

Bu vesikalar ucuı fiyatle 
patates ve ekmek satın al .. 
mak hakkını bahşetmektedir. 

Bcrlin, 19 (A.A) - Sovyet 
ticaret mUmessillerile Ameri• 
kadan büyük ()kyanus il• 
Atlas Okyanusu arasında İf" 
lemekte olan gayet kuvvetli 
lokomotiflerin amilleri olan 
Alman murahhasları arasında 
müzakerat cereyan etmekte· 
dlr. 

• 
/ngilterede 
• 
intihabat 
Mücadelesi 

İngilteredeki intihap dolayı· 
sile son olarak şu haberler 
gelmiştir : 

Londra 19 ( A,A. ) - M. 
Mac Donalt intihabat mücade
lesi dolayısile neşrettiği yeni 
bir beyan- namede milli hi'
kftoıete itimat reyi verın~ -
rini milntahiplerinden istemı" 
ve demiştir ki : 

"Milli hükumet başlıca üç 
gayeyi elde etmeğe çalışmak
tadır. Bunlardan biri İngiliz 

; lirası fiatinin müstakir bir halde 
bulundurulması, ikincisi ticaret 
ınizanınm düzeltilmesi, üçüne

. sil de harpten sonra yapılan 
borçlar bakkmda beynelmilel 
itilüflar yapılmasıdır. 

ııHarp borçları aJacaklı 
milletleri müşkül bir mevki e 
ve stkıntıya düşürmek, borçlu 

5 milletleri de mali noktai na· 
" zardan mahvetmek suretile 

bütün dünya ticareti üzerin
de çok feliketli neticeler ve 
tesirler basıl etmiştir. 

Londra, 19 ( A.A) - Haf
tanın en mühim ıiyasl hldi
ıeıi, akisleri tiyaai mabafilde 
oldukça heyecanlı mllnak8fa· 
lara mevzu teıkil etmİf olan 
iV a iye Nazm M. Snovdenin 
irat ettiği nutuk olmuştur. 
Amele fırkası beyannamesi, 
ekseriyet safları araaında bir 
bolıevik vesikası gibi telAkki 
edilmekte ve birçok amele 
mensuplarım M. Mak Donal· 
dın siyasetine bağlıyaeak ma
hiyette addolunmaktadır. Mu-
halefet partisi içinde hazi11e 
nazanna karşı yapılan hücum· 
ların durduruldufu glSrUIUyor. 

M. Henderson ile Clyne1 
Citrine, Bandsbury. Gra· 
bam ve Johnson, M. Snovden 

Sevmenin 
Her genç sevmek ist~r. 

Fakat sevmesini bilen genç 
pek azdır. Bir kadın karüm 
bana bir mektup göndermiş, 
erkeklere sevmenin on kaide
sini öğretiyor. 

. Delikanlı bu nasihatleri iyi 
dınle. Bu kadın diyor ki: 

1 - Bir kızı elde etmek 
istiyorsanız, onu f ethedinceye 
kadar arkasını bırakmayınız. 
Ret cevaplarını daima menfi 
cevap diye almayınız ve kız 
övle?~edikçe ümidinizi kes
meyımz. 

2 - Kıskançsanız, hissinizi 
kalbinizde 11klayınız. Kıs
kançlık rakibinizden korktu
ğunuza alamettir. Demek ki 
kendinizi onun kadar cazip, 
güzel ve kuvvetli görmüyor: 
sunuz. Kız bunu hissederse, 
nazarında kıymetinizi kaybe
dersiniz. 

3 - Kıza, ondan korktu
ğunuzu kat'iyyen hissettirme• 
yiniz. Kız bunu biısederse 
bir kedinin s.1ranla oynanıas; 
gibi, ıiıinle oynar durur. Za
ten hiçbir kadın korkak, 
pısırık bir erkekten hoşlan· 
maı. Kadın, kendiıine hürmet 
ve dehşet telkin eden erkeği 
ıever. 

4 - Mali aiamzın müsaade 
ettiii derecede güzel giyini-
niz. Bilhassa temiz olunuz ve 
tratıız gezmeyiniz. Kadınlar, 

geyinite ve zahire çok ehem
miyet verirler. Elbiseniz yırbk 
paçalarınız kısa ise, kıyafeti
niz perişan ve pcj mUrde ise, 
zck• ye dehanız kadım cezbe 
ktii gelemez. 

5 - Kıza daima kendisin· 
den bahsediniz. Onu en ziya· 
de allkadar eden ve yormıyan 
mevzu budur. Eğer o kız iıe, 
becerlkısizliiinden, ıüsü seven 
bir kızsa a-üzelliğinden bahse
diniz. Hattl kendi işleriniz 
hakkında ondan fikir sorunuz. 
Bu suretle onun da tizinle 
alAkadar olmasma yol açmıı 
olursunuz. 

6 - Kendinizden çok bah
setmeyiniz. Nitanlandıktan ve 
evlendikten sonra kadın ço
cukluğunuz ve evvelki haya· 
tınız bakkmda malumat aahibi 
olmak ister. Fakat başlagıçta 
bu bahis onu sıka··. 

7 - Sevgisini kazanmak 

teminatına kartı ıiddetJe 
protcsro etmişlerdir. Bu ha
dise, pek tabii olarak mat· 
buat kavgalarının ıadasanı 
yükacltmeğe aaik olmuştur. 

Orı Kaidesi 
isteaijiniz bir kızı ne çok ••• 
görünüz, ne de çok ihmal 
e_diniz. Birçok gençler, salı 
:zıyaretleri ile kızı rahatsız 
ederek, segililerini ellerinden 
kaçırmışlardır • 

8 - Evlenmeden evvel bir 
k la kat'iyyen ~ünakaşa e~ 
meyiniz. Bunun için ılerid~ 
bol bol vakit bulursunuz. 
Kızın hatalarmı görmeyiniı. 
Hareketlerini tenkit etme
yiniz. Bir müddet için onu 
Meliike zannettiğiniz hissine 
düşmesine müsaade ediniz, 
kıza tahakküme kalkışmayınız. 
Buglinkü kız efendi istemez. 

9- Cesur olunuz, hayattan 
korkmadığınızı, onu mes'ut 
edebileceğinizi gösteriniz. 

1 O - Kıza aıktan ve mu· 
habbetten bahsederken ve 

ondan mukabil sevgi isterken 
çikolata ister gibi kuru ve 
hiısiz olmayınız. Ağzınız dolu 
iken, yahut başka bir işle meş• 
~iken sevdadan bahsetmeyiniz 
Birçok kız' ar (of) diyecekleri 
yerde ( hayır ) demişlerdir. 
Çünki erkek fena zarn"n seç· 
miş ve onu kızdırmıştır. 

Bir kıza kendimizi sevdir
mek okadar gilç bir iş değil
dir. Bira:z zeka, biraz zaman 
ve mekAnı kollamal.c bir kızın 
gönlünü kazanmak için kAfid:ı-. 

Binaenaleyh bu kaidelerden 
ı.lyade aranan fey zekA ve 
dirayettir. 

Garip Bir Kız Kaçırma 
lzmirden Nuri imzalı bir 

kari yazıyor : 

" Ben beklr ve kimsesiz 
bir adamım. Bir müddetten
beri uzaktan uzağa tanıdığım, 
hakkı.oda tahkikat yaptığım 
ve nıhayet evlenmiye karar 
verdiğim bir kızı ailesinden 
istemeği düşünilyordum. Bunu 
bizzat yapmıya cesaret ede-
medim. Bir arkadaşımın an
nesını göndermeyi münasip 
gördüm. Arkadaşım annesini 
gönderdi. Fakat kadın, kızı 
benim namıma değil, oğlunun 
namına iıtemiş. Onlar da 
vermişler. Şimdi nikahları 
oldu, ben açıkta kaldım. Bu
na ne buyurursun Hanım· 
teyze 1,, 

Güzel bir kıı: kaçırma hi
disesi. Allah hayırlısını ihsan 
etsin. 

Hanımteyze 

~========================~=================-===========~========================~=·-~-
yuna vazife yükle tir . Halk ta va- rilse bile ı h katlarile, yataklı bıyıA' i le, kalın 

dudaklarile, gen iş çenesile lam 
bir cellat çehreııl temıil eden 
Delilbatı efendis"nl ıclamladı ve 
şu emri aldı : 

TEFRİKA NUMARASI 18 ======== 
YAB ·IŞ 

- Dev]etll vezir! • dedi- Hacı 
Sinan oğlunu yanında alıkoymak 
t•nına yakışmaaa gerek 1 

Hattat Hasanın yüıfi ağardı, 
dudakları titredi, fakat tehevvU-
r ~ 

unu hazmederek ıordu 1 

- Niçin bakalım Dizdar ağa? 
d· :- Senin onu öı evlit edin• 
cl~ğıne 4üphe yok. Lakin halkın 
l:>tll uzundur, torbaya glrnıeı. 

edikodu olur. 

- Ben vezirim, halkın ıuyuu.• 
~ . "' gıtmem, ne dlloraem onu 
"lP•run. 

\ - Halkın ayranhtını da ka· 
~ lrtınanıak lazım. Yarın kapına 
t•tler.e iyi mi olur? 

YAZAN: * * 
- Hani o günler, DisdAJ' Ata, 

hani o a-ünler? Ne yalan ı3yliye• 

yim, bir zırıltı çıkmaaına dua 
ediyorum. Çünkü buraya a-eldim 
sıelell kıhftaki kılıca benzedim. 
Şöyle bir ııyrılmak, parlamak, 
kana bulanmak istiyorum! 

Nasuh Ağa, dayanamadı: 
- Nediyonun devletli, aer• 

hadde git, Venediklilerden pa• 

lantalarımızı geri al. 
_ O vilayet iti değil, devlet 

itidir. Hünkarın emri olmadıkça 
küffara .saldıramayız. 

·- y a keyfini getirmek için 
viliyetıiyi 1111 kıhçtan ıeçlrmek 
lıteuln? 

Hattat Hasan ceyap vermedi. ' . 
Hızlı hizlı ellerini çırpb. içert 
giren uşaj'a emir verdi ı 

- Delilbatıyı çatır 1 
Hacı Sinan da, arkadaşları da 

cezalandırılacaklarını anlanııt" 
lardı. Bu ceza, be'kl zindana 
atılmak; belki de boğulmak ola· 
caktı. Binaenaleyh gBzlerf karar
mııtı, yilrelderl ııkıhnı9tı. Likln 
hayatlarım ve hayıiyetlerfni mu· 
hafazaya tetebbüı etmiyorlardı. 
Tek batına bir bölük Macar 
allvarialne kartı koyan Dizdar 
Ömer de, dili kadar elinin de 
kuvveti methur olan Nasuh •t• 
da miıkfn bir tahammill içinde 
mukadder akıbetlerini bekliyor .. 

lardı. 
Müıtebit hükimetler idare-

ılnde yafıyan halkın hemen hepai, 
hak ve vasife mefhumlarını dü· 
tünmekten çekinirler. Zaten lı· 
tlpdat; halka bak vermez, bo· 

zifelerin çoklu~undan ve ağır

lığından tlkayet etseler bile hak 
iıtemiye kolay kolay cesaret 
edem~zler. iliklere ltliyen korku, 
o bedbaht kitlelerde bir nevi 
muhakemeaizlik, ıuur çarpıklıft 
yaratır. 

l4te Sarayboınanın iki töhretli 
Ağasınt da muhakkak bir tehlike 
karşısında ıuıturan bu ruhi 
halet idi. Onlar, kendilerine 
ıebepsiz olarak ceza hazırhyan 
valiye iıterlene h6cum edebilir• 
lerdl. Fakat hükQmet kuvvetlle 
bilahare tedip olunacaklarım 

düşünerek böyle bir cür'et ıröı• 
tetcmiyorlardı. Muhtemel bir ceza 
korkusile muhakkak bir fellketl 
kabul etmek, fUUr bozukluğun
dan ba9ka neye hamlolunabilir? 

Çatrılan adam, odaya ırirdiği 
&aman Vali de, miaaflr leri de 
ıük\lt edlyorlardı. Kahu H çahk 

- Şu iki nabekirı odunluta 
koy, Hao Sinanı da kapidtşan 
bı rak 1 

Eski Vüzeranın odunluldar ı 
1 

ahret diyarına açılan en lşlek 
kapılnr dı. O meş'um methaller• 
d en Ukba ıllemine sefer ettirilen 
Türklerin adedi on binlere varır. 
T imdi Dızdar Ömerle Nasuh 
Ata da a yni yola çıkarıhyorlar 
demekti. Lakin ıeıı çıkarmıyor
lardı, tazallüm veya tehevvür 
etmiyorlardı. Bilak'i ı kudretli ka· 
tlli hürmetle selamlıyarak ölüm
lerine kılavu zluk edecek celladın 
arkaaından tıpış 'tıpış yürüyor· 
lard ı. 

Maamafih ümitıiz değillerdi, 
boyunlarına yatlı kement geçi· 

u mu maz ir mucize-

nin kendilerini kur~aracağına i ti
mat hesl.yorlard ı.Valinin tıeda-net 

t' b•t ge ıre 1 eceğine, Benii lu~ahların 

müesair bir teşebbüste buluna-
caltlarma ihtimal veriyorla:dı. 
Tevekkül, üır.l t demekt!r. Şu 
kadar ki hayatı anhyanlar, ümit
lerini kendileri halk ederler ve 
kendileri tenmlye ederler. Mane
viyata kapılanla r, ümitlerini baş
kalarının mürrüvuet ine bağlı 
bulundurur )ar. 

Fakat Hacı Sinan, arkadaşla rı 
ıibi 9Clkin kalamadı. Onun yü· 
reğinde evlat acası vardı, ciğeri 
yanıyordu. Bu sebeple feryadı 
kopardı, Valin in ayaklarma kc.• 
pandı : 

:- Hazinelerim senin ol.sun -
dedı - o~lumu ban a ver. 

Hatta~ Hasan, ona değil DeHl-
başıya hıtap etti s ' 

- Götür! 
1 Ark u 1 \ 'U ) 



Yarı Yolda Atların İnadı Tuttu, 
Bir Türlü Yürüyemiyorlardı .. 

YAZAN: M. KAZIM 
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Erzurumda bizi Karsa fÖtü
rec.ek olan arabaları tuttuğu· 

muz zaman ıiddetli bir kar 
tipisi vardı. Bu havada yola 
çıkmak mümkün değildi. Bi
naenaleyh iki aün daha bek
lemek zaruretinde kaldık. 

Nihayet tipi hafifledi. Biraz 
sonra da durdu ve bix de yo
la çıktık. Yabancı yolcularla 
birlikte küçük bir kafile ol
muştuk. Konuşa konuşa gidi· 
yorduk. Fakat Hasankaleden 
sonra (Sarıkamış ) a yaklaşır
ken tipi yine baıladı. 

Btr dağm eteğindeydik. 
Atlanmızm inadı tuttu. Bir 
tilrlll ytlrttınek İl!ltemiyorlardı. 
Dört araba vardı. Dördünün 
de sahibi Karslı Ruslardı. 
İndik, yaya ytirtlyelim. Fakat 
hayvanların inadı devam edi
yordu. 

Arabacılar kendi aralannda 
kllçük bir mnıakere yapbktan 
aonra içlerinden birini baaa 
gönderdiler, bu gelen adam: 

- Efendim, dedi. Bugün 
canınızı kurtarmak için yalnız 
bir çare vardır. O da eıya
mzdan vazgeçmektir. 

Biz arabaların bayYanla
rmı çözecegız. Yarısını en 

küçük arabaya koşacağı%, Siz 
ailenizi bu arabaya bindirecek 

kendiniz de yedek hayvanları 
çekerek atla en önde gide-

ceksiniz!, Tam bu muhavere
nin cereyan ettiği ıırada etC<-

tinde bulunduğumuz dağın 
tepesinden iri boynuzlar( ile 

bir sürU öküz batı g6riindU. 
Adeti karın içinde yüzüyor-

muş gibi yukardan apfıya 
kayarak geliyorlardı. Meier 
budar kızaklara kotulmuı 
imiş. Bizim için iftzel bir 
fırsat çıkmıştı. Vakit geçir
mek3izin kızakların açtıkları 

ize dalarak tepeye tırman· 

mıya ba,Iadık. Tipi devam 
ediyor ve karanltk ıittikçe 

artıyordu. Birkaç gün evvel 
ı,ir gece bu yoldan geç.en bir 

kızağa kurt sürüsiinün hücum 
ettiğini ve içinde bulunan dört 
yolcuyu parçaladığını işitmiş

tik. Hatırıma geldi. Silahımı 
düşündüm. Cebimde kilçnk 
hir revolverden başka bir şey 
yoktu. Arabacılar ise büabü
f - n silihsızdı. Çaresiz kazaya 
19 ·un eğecektik. Aksi gibi 
p! : fena bir vazi) etteydim. 
B l 'liğim hayvan beni müte
m. iyen üzüyordu. Bir taraf
ta, onunla uğraşmak, bir 
taraftan da yedekte hayvan 
çekmek cidden güç bir şeydir. 

Hayatımdan bıkmış usan
mıştım. Bu sebeple sıkıntıya 
rağmen tabiatin acı cilvelerin· 
den zevk alarak yfirliyüp 
ıidiyordum. 

Güç bal ile tepeyi bulduk. 
Artık dağın &hür sathı mai
l nde idik. Öndeki arabanın 
hayYaDları yokut aıaiı koı-

nııya başladılar. Ben de onlan 
takip ettim. Fakat yedekteki 
hayvanlardan biri çukura yu· 
varlandı. Ar::ı bacıya sesleı.ıerek 

durdurdum. Birlikte hayvanı 
kurtardık. Her taraf kara 
hürünmUştll ve beyaz kar 
siyah gecenin içinde garip ir 
manzara teıkil ediyordu. 

Bu sırada hatırıma bir çare 
geldi: Kurt sürüsüne rasgel· 

diğimiz takdirde hayvanları 

birer birer terlc:ederek kurt· 
lara vakit kaybettirip bu 
fıraattan istifade ederek eyle· 

mek mümkündü. Fakat he· 
reket versin kurt s ür!.isöne 

rasgelmeden ( Sarıkamıı ) ın 
ıııkları görilndü. Çarşının 

orta yerinde bir han vardı. 
Kapıyı açhrarak içeri ıirdik. 

Hancı çok insaflı hir adamdı. 
Sobayı yaktı. Çayı kaynattı 
ve keçenin üzerine bir de ya· 
tak ıererek çekilip ıitti. 

Bu mllthit ıecede bu mer
hametli hancıya tesadüf etmek-
llfimiz bizim için unutulacak 
nimetlerden değildi. 

Her ne ise ertesi aabab 
erkenden arabacılarımız Sarı

kamıttan ayrılarak Karı civa
rında bulunan köylerine gitti
ler ve oradan kızaklarını ala
rak geri reldiJer. yolda bırak-

iımız eıyayı topladılar. Bir 
sandığı mlistesna olarak bulup 

ietirdiler. Bu ameliye bittik
ten sonra kızaklara bindik 

ve bir ıece Kara civarında 
Rus arabacılann k6yünde mi
safir kaldıktan sonra Karsa 
vardık. Karsta ilk iflm cephe 
kararalhına ıitmek oldu. Ge
d Ç&ğmlmaklığımm ıebeblni 
biran evvel anlamak istiyor
dum. Cephe Erkinılıarbiye 

reısı, ( şimdi Jandarma Ku
mandanı olan) Klzım Beydi, 
beni 16rllnce kendilerine mah
sus mllltefit ve kibar tavrile 1 

- Klzım Bey, 1reçrr.i1 ol
sun dedi, bir ıuitefehhlme 
oiradımz ve bunu da çabuk 
atlattınız, timdi ikinci ıube 
mUdö.riinU görünüz f 

Dışarıda kartımda(Taşkent)te ' 
iken tanı~bğım Erkanıharp 
Reisi Yüzbafı, şimdi Miralay 
Rifat Beyi gördüm ve bu te
sadtife pek memnua oldum. 

Hemen: 
İkinci şube reiainin kim 

olduğunu ve odasının nerede 
bulunduğunu ıordum. 

Rifat Bey gtilerek: 
- İtte hen, dedi ve beni 

odasına götürerek suitefehhü
mlln izalesi için Paşaya lAzım 
gelen izahatı verdiğini söyli
yerek tatyip etti. 

Karsta dört ay açıkta kal· 
dıktan sonra beni tekrar or
duya aldılar, Erzurum mevki 
kumandanlıtının emrine ver
diler, sonra~da·Fırkam ile Garp 
cephesine gönderdiler . 

İıte bu Fırka iledir ki sene· 
lerce aynldıktan sonra lıtan
bula diSnmek nasip oldu. 

SON 

IBl'fl 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri: Necati Yusuf J j 

SABAHA KARŞI 
Ôniimdeki maaada iri yarı 

bir adam oturuyordu. Onun 
homurdiyan sesını işitiyor, 
fakat, muhatabını iÖremiyor
dum. Bir bahane ile eğilerek 
baktım. Karşısında minimini, 
enfea bir kadıncağıı vardı. 
Fakat birlbirlerine iltifat et
medikleri muhakkaktı. Kadm, 
eJlerini muaya wrarak bir
şeyler a&ylttyor; arkasından, 
devasa komşumun sert ve 
itllamklr homurtuıu duyulu
yerdu. 

Bir ara önümdeki iri gölye 
harekete sıeldi. Ayağa kalk
IDlfb. Mualann arasında 
kalabalıktan gittikçe daralan 
yola endiıe ile bakb. Sonra, 
nılimklln olduğu kadar kiiçül
miye ve lair feyler devirmemiye 
çalııarak iç tarafa doğru 
uıakla,tı. Artık, güzel kadın 
karıımda idi. Onun rahat· 
ça görebiliyordum. Kıvırcık 
sarı saçlarının gölıesi için
de heyecan ve ıshraptan 

pembeleıen yUzlinil küçük bir 
mendille sildi. Sonra batını 
önöne ererek masa örtUsllnü.n 
kıvrımlarile meıgul görüıırui
ye 941lıştı. Halinde bir karar· 
sızlık bir telif vardı. Etrafına t 
bakmaktan çekiniyor gibidi. 
Fakat, bu inat çok sürmedi. 
iri ve boyalı kirpikler ih· 
tiyatla açıldı : Gaz gebe 
geldik. Bana, tanıyacakmış 
gibi dikkatle bakıyordu. Ben 
de onu bir yerde gördilğümll 
zannediyordum. Böyle bir 
müddet bakıştık. Atinahk 
göstermek için gUlümsüyor
dum ki ; birden ayağa 
kalkb. lld masa arasından 
süratle kıvrılarak yanıma 
aokuldu. Şaşırmıştım. O, 
asabiyet ve heyecandan tit
riyen ellerile elimi tuttu. 
Büyftk bir korku içinde 
gibiydi. 

- Yalvarıyorum ıiı:e 1ıidi· 
oiz. Şimdi, hemen şimdi gi
diniz çok rica ederim. Dedi. 

Gözlerinde aanki bir alev 
yanıyordu. Gitmemiye ve ıs· 

tırap çeken bu güzel kadına 
yardım etmiye karar vermiş· 
tim. Fakat, dolgun ve kızıl 
dudakları titriyerek çenesine 
doiru kıvrıldı. Okadar çareıiz 
•• yalvaran bir hali vardı ki: 
Ailıyacak aandım. SUratle ye· 
rimden kalkarak uzaklaştım. 

• 
Aradan aylar geçti. Onu 

unutamıyordum. Birçok defa
lar tekrar tesadftf etmek 
ümidile ayni gazinoya girdim, 
çıktım. Fakat, bana yalvaran 
o güzel kadın bir daha ora• 
ya ayak batmadı. 

* Geç vakit bazı arkadaşlar-
la senelik balolardan birisine 
gittik. Önümüzde, kesif kütle 
halinde dans edenler arasın
da t ir · 11 o gözüme iliıti. 

Vak' ayı arkadaşlarım da bili· 
yorlardı. Onlara 11 iıte bu ka
dın!,, dedim. Nihayet hu ak· 
ıam onun kim olduK"unu ve 
niçin beni ıazinodan uzaklq
brdıjıaı anlayacaktım. 

Casbaıd . durdu. Çtftler tek· 

rar istiyorlardı. Arkadaşlarım 
hep birden, nazarı dikkati 
celbedecek tarzda alkışlamıya 
başladılar. Bu gayret beyhude 
olmadı. 0, bizi gördü. Bir 
müddet dalauı ve mntellayylr 
bana baktı. T edrlcen ylb;ün· 
deki tebeıaftm siliniyor, 
razinoda ilk gördüğüm kor
kak ve yalvaran kadın olu-
yordu. Fazla tereddüt et
medi. Yanındaki delikanlıya 
bir iki kelime ı6yledikt• 
sonra kalabalık arasından 
sıyrılarak yanıma geldi. Onu, 
heyecan ve samimiyetle istik· 
bal ettim. Yine -.tlimi tuttu. 
Yine o alevli gözlerile gözle
rimin içine bakarak korku
dan titriyen ıesile : 

- Burayada mı geldiniz? 
Allah aşkına gidiniz, fimdi, 
şimdi, dedi. 

Bu sefer zayıf değildim. 
- Hayır, dedim. Sebebini 

öğrenmedikçe bir adım bile 
kıpırdamam. 

Dolgun ve kızıl dudalan 
yine büküldü. Kıvırcık san 
saçları yüzüme eğiyordu. 

Uaha yavaş ve okıayıcı bir 
sesle tekrar etti. 

- Buradan gidiniz, yalva· 
rıyorum, sonra herşeyi öğre
nirsiniz. 

O kadar çok sokuluyordu 
ki vücudunun tazyıkile sen de
l edim, Titriyordu. Ağlıyacak 
gibidi. Bir faciaya ıebep ol
maktan korktum. 

« 
İki saattenberi nhbmda 

bir otomobilin içinde balo
dan çıkmalarını bekliyorum. 
Nihayet, dağılmıya başladılar. 
O da yanında gördfttüm de
likanlı ile birlikte çıktı. 
Otomobitlerine bindiler. Şo· 
förUm dersini almııb. Kısa 
ve heyecanlı bir seyahatten 
sonra artık yayayız. Delikanlı 
onu evinin yak.ininde yalnız 

bırakb. Az ilerde, btıyOk 
bir apartıman kapıımda 
onu kolundan yakaladım. 
Küçük bir çığlıkla geri 
döndll. Bir harekete meydan 
bırakmadan: 

- Artık herşeyi ı6yleme
lisin, dedim. 

İri ve boyalı kirpikleri bu 
sefer birer ok gibi açıldı. 

Alevli gözleri dehşet saçı· 
yordu. Dolgun ve kızıl dudak
ları karanlıkta parıdıyan diş· 
lerine doiru yayıldı. Ta, ku
lağımın dibine sokularak, 
içinden gelen, kindar bir aesle: 

- HalA mı peşimdesin ? 
Dedi. HAii mı anlamadın. 
Sinirime dokunuyorsun, yil· 
zünü görmeğe tahammill ede
miyorum. 
Baııma bir yumruk yemiş 

gibi ıendeledim. O, koşarak 
apartımanın merdivelerinde 
kayboldu. Galiba sabah ya
kındı. 

Selim Sırrı Beyin Konferansı 
Yarın akıam saat aekiz 

buçukta Selim Sırrı B. Rad
yoda (Andre Mauroiı) in Ame• 
rika tahassftsleri mevzulu bir 
konferanı verecektir. 

~ T eP.inievvel 2~ 
._ .... _________________ ..._ ______________________ ...... 

S.İNEMALAR ...... __________________________________________ ....,... 

1 

YERE YEMİN 
Muztarip bir validedin kızcağızını vicdansız bir pederin 
elinden kurtarmak emelile yalan yere yemin etmekte 
olduğunu tasvir eden bir hayatı hakikiye sahnesidir. 

LA JANA ve AliCE ROBERTE 
tarafından fevkalade bir surette temsil edilen bu muazzanı 

eser yarın aktam büyük gala olarak 

AS R i SiNEMADA 

PRENSES EMRİNİZ 
(~RE HOHElT BEflEHLT) 
V LLY FRITCH 

ve 
KATE VON NAGY 

tarafmdan 

1.000.000 
ŞIK SINEMA'da 

Bu hafta 
CENNET YOLU 

filminin Almanca kopyesi 
Mümessilleri: 

Vılly F rıtch ve Lilian Harvey 

Tiyatro 

ALKAZAR - Manuell 

ALEMDAR - Yanık kalpler 
ARTiSTiK - Sevil Dan•öı:ll 
A S R 1 - Fakır milyoner 
EKLER. - MUton 

El.HAMRA - Şen tn.aolar 
ETU V AL - Caz kıralı 

FERAH - Konaer, varyete 
GLORY A - Atlantlk 

KEMAL 8. - Baidat hırııu. 

MAJIK - Al Jolaoa 
MELEK - Tabu 

MiLLİ - Buaenln kıymeti 

OPERA - Palermu:cınayet{ 

SIK - Cennet yolu 

1 I.ooo. o o O ıı 
tlokUdu H; ~ ~;: .. ~dJ 

PRENSES EMRiNİZ 
( PrinceH• a vo• orderea ) 

HENRY GARAT 
ve 

LiLIAN HARVEY 
tarafından 

1. 000. 000 

Methur beynelmilel murannl ve 
Parlı'Hler tle Atlna' lıların mahbubu 

AT Ti K 
pek 1ak11ıcla aon tarkılaranı 

.•..•• aahnealnd• tagannl ed.cektlr. 

Aile Kavgası 
Bir Damat Kaynatasını 
Tabanca ile Öldürdü 

İzmir, 21 (Hususi) - Salih
lide kanh bir cinayet oldu. 
Orada M'that Paşa caddesinde 
oturan Ali usta isminde birisi, 
kıı:ı ile damadının geçineme
diğini görünce kızma boşan
ma davası açbrmış ve mah
keme de talak kararı ver· 
miştir. 

Damat karardan sonra kay
natasına tesadüf etmiş, ara
larında lrnvga çıkmış ve bir 
aralık a · ı:ıta bastonile da
madına v ..ırmuştur. Buna ca· 
nı sıkılan damat ta tabanca 
ile Ali ustayı öldUrmüşUlr. 

Mecidiye Köyü Hadisesi 
Evvelsi glln Mecidiye K&

yünde Petro Efendinin bos• 
tanındaki barakada ölil ola· 
rak bulunan altmıtlık Madam 
Patronun cesedi şüpheli gö
rüldüğü için ·morga nakledil
miştir. Madamın mide kar
hasından öldilğli tesbit edil
miştir. Tevkif edilen Toma da 
serbest bırakalmııtır. 

1 
2 1 T eşrinievel Çarşamba 
İstanbul - 1 1200 metr6 

5 kilovat J 18 gramofon 19,30 

alaturka saz, 20,30 gramofoll• 
21 alaturka konser, 22 orkestra. 

Heilsberg - [ 276 metreı 
75 kilovat] 19: Schulzm bir 
musahabesi 20,15 dans gecesi· 
22,30 berlinden nakil. 

Miihlaker - [ 360 metre, 
75 kilovat] 19,45 Frankfortt:tll 
naklen op<'ı-.ıt parça ları , 21· 
Alman mut i . pervıız1arı. 22,3Ô 
günün habcrl..;ri. 

Bükreş - [ 394 metre, 16 
kilovat J 20: Radyo darülfüno· 
nu gramofon, 21 keman soltl· 
21,30 musahabe. 21,45 horetl 
solo. 15,22 keman solu, 

Roma - [ 441 metre 75 
kilovat] 11,331 gün haberler, 
19,50 gramkfon. 20.33 Aile 
doktoru söyliyor. 21: konser. 

Viyana - [ 515 metre, 2JJ 
kilovat ] 19,45 kitar konseri, 
20,30 gramofon, 21.30 senfO' 
na 21,45 dans havaları. 

Peşte - [ 550 metre 2-1 

kilovat] 19,50 gün haberleri, 
20 salon orkestrası, 22,15 Al· 
m3nca konferans. 

Bir Cinayet 
Dikili' de Azılı Şerirler 

Bir Taciri Öldürdü 

Dikili, 2 l (Hususi)- Kasab•" 
mızda ticaret yapan Baki Be1 
isminde birisi esrarengiz bit 
şekilde öldürüldü. 

Katiller geceleyin evine gW 
mişler, muhtelif yerlerinde" 
vurmuşlardır. 

Cesedi ortadan kaldırma~ 
için de bedbaht adamın e\'ioİ 
yıkmışlardır. Katiller kayın3' 
kam Haıim Beyin sıkı · tal.cİ" 
bab ile bir saat zarfında eld' 
edildiler. 

Cat1 

Beylerbeyi Rıhtımı 
Beylerbeyi caminin rıbtııı>• 

( 4 ) bin lira keşif üzerinde" 
münakasaya konmuştur. sıı 
hafta ihalesi yapılacak "'' 
derhal inıasına başlanacaJcttf' 



etti: 
Canilerin teıkilltına 

dahil olan (Saltahattin) de 
gıyaben idama mahküm edil-

~···· Ah .. Alt.. Ne diyeyim 
bilmem ki.. Bunlar, su-
ya (Ahrar) daatlır.. ( Va
tanperver ) inaanlartiır •.• 
Gelsinler bir kere de haaa 
ıorsunlar ... Bu aaamın balıaaı 
olacak (Damat Mahmut Paşa) 
ile kendilinden neler çektiği
nıi ben bilirim. Bu Mahmut 
Pqa denilen adam, gayetle 
barts ve ( ikbalperest ) bir 
• J a111dı. Ne yaptımaa, nekadar 
1 ltüf Ye illaanlarda hulundum
aa, yİlle oau deyuramadım. 
Gizil, aadraza•lrkta idi. Ben 
de inat ettim, bunu vermedim. 
Nihayet ilana klffı. Glnln 
Lirinde (SAalaattin) i yantaa 
alclı, Parise kapı. Orada 
lau itaba ile ojalan yap
mamklan kftatlı. Ne ya
palım?.. Hemıiremin habn 
için hunların hepıine katlu
dım. Onların yapbklarına 
lllukaltele etmek ıu tarafa 
durıun, lıtilikiı ifiliklerde 
ilulwıau•. Pqaaın maka· 
clınde (ebeuAur) mittir, •e
clir, birıeyler Yar•ıt·· Ame
liyata mufttafmıf. lnu 
laıaı arzettiier. ftekAIA, de.U.. 
P1r11ını Yerdim; .. eliyat et
tir41ia... Huttbji pçülden 
~-· turar ltaaa ty... ,.ı
,....ıya Nfladı. ( Malayvtek ) 
t(•ldieerde ltul•adu. Keadt.iai 
L~•ytlıh.ayat tartlle Meclili 
~ VlkelAya aemur)em .. i 

~bılaıttüa ile lteki otf uaa da 
latı lirayı DeYlet ••lliw) Yer .. mi 
p Yer ... Ve buaiarı "yaparaa• 
tt lrleten a•tlet Mleeelial 
~ lltia Mif •Nkı. BMlhı ltn 
t,ı~•rl.n el., tWİlta Pula ieliri 
tf bfr P.ta ffaHHİle glndc· 
,:?rdu.. l.admcia .ebat 
,~1111. Bunlaraa iıtedtklerfrıi 
ta.-tllatfiim. (Eliakden M •-
......... &ili ) . 

- T ultaf fttil •i Saltatti· . ' 
nm aaası el& m1Yaze8iz Wr 
kadındır. Hem de tamamen 
( zipbe ) dir. Vakıa, beni• 
lıemıirem .... , kim olur
sa ol.un, ben detruaunu 
alylerim. Geçealerde ifiti._ 
Bir Mne evvel atta• dlıtmlt. 
sakat kalmıf... Ata bueai
oe Mep te, t6fa (aJafıruıa· 
hlı)mlf. Haytli ~ olaa 
ne i.e; biç o yatta ltir kHıaa 
itiyle ( ı..fif •epeplik )ler Y.-..,. •ı?.. Banlar teeulf 
edilecek haller. 

Dedim. Mcıllllı .. lt, buaa 
Mal cenp ftrtli. 

- Şlpllelk !Jle ... Merlaum, 
IMtflMdtlecek adam dejHlli. 

Ve ıonra, oturtlup marfiz 
lleltupn lreuaruıa ltqı•ı da-
yayaak: 

_ 16ylk ltir kumaadaaGı. 
iter lmrB olaaydı ltelki da
lıııa çek 1t1f1k itler yapardı. 

,.._ut fevket Paşanın 

a.. •••• ıu. .. "' ..... lılr 
.-.ekte •Wujwau ,. • ., .... 
HUYa almak ıatı, • ......., ltu 
lnlpMı.ı k .. lp ulda,.... " 15 
ku..-,, teplayıaa. Patre.,._.. 
daa pek ....... .ı..eı..•••& 

P.V•ıalar aeıreıl.LlclJAled ,.... 
elen ltUıarea l.tenlııııl ~~ 
blr hafta, .. ,,. karllerl..h _-ı. 

11n '9Jocle kup..ı.n• ....,.. 
nteHdtrler. 811 alchiet ,reçUktH 
Hara kupealar ka'911l .. la:u. 

,. 
as 

RtJMninizl Bize Göıuieriniz, 
* * * bcraınlyelerin T ndtıe 

Cumartesi Ghl 
Batla•ac.k 

Size Tabüıtinizi Sögligerm ... 
'Yau/ Zlaa /Jeg-. 'r.tuk •e ! 148A. 

.. W.,-dlr .. 
N•i111 h • : Herıeye 

Mltlkiyı MeORNllll 
*11Qye Mektebi •eomua-

11nın 7 inci sayısı muhtelif 
fktaaadl ve w.efl ••w.dara 
aft yuıl..la çdımıftır. 

Wnlı ve . alı le at
göriin

m kle bera• 
J:.er, tecesaüa
ten hazzeder, 
Yüztl daima 
~ a...- ve ne-

ahwzr'sk .... ........... 

f 

r. 

ç.,.,.miıuia S.11111 H6: 
- F•lefrafıaıa 4ierefıd let 111iyor -

ÇMi.gen Ye ruab~uptur. 
Gürültüye ve kayguya relc
mez, tehliketf en fazla korkar, 
HYkisclimi var.Lr. Bir oda
nm tanaimiai, biqeyia iMif 
edilmesi gibi ı~eri, el if'e
rini muvaffakıyetle ltecerir. ... 

'ILit/ile H111t1m: 
Yalnız yası &:erine tahlil 

yapmayonte, 1İz1n en tabii 

aurette ifade edecek retü~3Ü% 
bir fotepafı .. ı ıönclerme111z ....... , ..... .. 
ıo..üH IHnffff: 

F ototrahnızm bu.-One ka
du int f r e:ien nüMalan11 
IMriıMle talaliJ etffWiiW babr
lıyoruna. Do.,...ada bulama
dıt'ınız takdirde tekrar bil 1-
rinia, o al.aayı bulup rln
derelinı efenclim. 

Hergün 

1 

Tütün 
/nhiaarından 
/stedilim 

-----S.ll• ltaııp 
(Bat tarafı 3 ilndl aayf ada ) 

Buaa mukabil ltaıyada Türk 
cıaaruı bul•ak hemea, he
... _..klD deiiHHr. M,_. 
kin olu da kay•eti pek fu· 
latl.. 

a.. ruta"~· Fakat 
Vene•ı hir ....,._, Wr pa
ket Tlrk caıaruuu ( 1-t) li
rett.Ja qajı tedarik edeme· 
ditW. buna el. ltntça.tioin her 
n••n mtbait olmadı;.aı siy· 
llyordu. 

V ulyete bakıhraa, ltiıim 
cııaralar, Wr kııım hariç 
•••leketlertle lrlfi derece-

de W•aye ılr•üyer, 11-
rtluri için çallfılmıyer. Hal
buki, hufiin, btitin dllnyada 

MYİlea ve İlt.•en cııaralar 
Tiri< cııaralantıbr. Hatta Yu
aaıı Clfaraları karıııında hile. l 

Demek oluyer ki Tütün ! 
lnhiear ltlare1ioin bu vadide 
yapacak birçok hizmet ve 
yuifeel ..... r. Şahsan 
ben, t ... düfi olarak uğ-

.. dejildir. 
1,ıeriain bilA· 
r12'l devamı

bar, mjJ• 
aaabiıeşir. 

r. 
t ıerıeyi an

• 

. l.a.M iıter , 
t6bret ve ik· 
bale haristir. 
H1irriyetini 

hala aever. 
•• IMt leri n1 
yaba. ntf~ia• 

tmez. 

KIMlıffw, .Ş. fı. Aenımı 
- F.tepafı ......_lr ... k -

Şen ve _.ıuatır. Tu\"alele, 
taw teMı'*'- fuJa itina 
der. Heyeaalı aa'.tis•lerl 

merak Ye ltneıale takip eder, 
Ma<ewa .. ,,. ...... tok se
ver. ~n pi.uk it .. 
kar, hnev..._ 1-ut er, cıl
mertliie mlteaayiWir. 

• ,s.;,,, EJe1Uli: 
- Fo ofrafıun dereinl 18tealyor -

Hu r cevybr. Çok dü ün
mez, tesa.tftlerden istifade 
et mesini bl!ir, dostlarını ç~ 
bulr intihap eder, mizabtu 
muzipfflrten hnsl•mr. ... 

S11bri E/c11;ıi: 
- Fo•oğrafı dercecli1mly~<'~ktlr -

Mfite,ebhis ve soku g ndır, 
muhatabın. itimat tcJkın et• 
meıini bitir, mu\titine ko ay
lıkla uymut .n>i görunr r. 
KanaatkAr deiödir. Bir i~t• 
bqta olarak P'•••ak ister. 

İstimlak İşleri 
Belediye, Hilelerin ÔnÜ• 

1 

ne Geçmek 1ıtiyor 

B.Jediye daimi enclmeninhs 
1 latimWr kuunuauA ak.ak t .. 

raf lan Mlrlnnda hir proje 
yapbpı yaımlfbk. Ôircndi· 
finme pre , tadil proj03i fU 
tekildMir: 

Herlaanıi ltir akar ve emllk 
•hilti emiAk .,. a1c.nnın ver
IİY• eaaa olaMk k11metini u 
takdir ettirmelde, lt•na mu
kaıtil u•ullti m...taM namına 
l.timllk ta~ Beledbo· 
den takdir eclilen kıymetia 
beş fNl mieli pM'a i.temelcte

dir. Bu fazla paN talehinia 
öniiq 199199k itin latimllk 
edilecek •ıallke t veraiy• 
eaaa olan lrıy•et verilecek 
ve 16ıum ...... M buna 
ylbde bet v•ya yüzde oa 
ilive edilecektir . ______________ , ___ __ 
ra4tkım IU iiri fehirde, bu 
nnvj ınanıulltı•ııun ne derece 
mlmkünae o derece ihmal 
c'.'!ildiiine tMİt oldum. Eun
dan böyle bu ihmalden va • 
geçmeyi iıtemek, bi Türk 
vsta!.ld şı qıf1' t le bak..{ımdır 

d 
. , 

ıaane erım. 
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v 
Yarm Gelecek Vapurlar 
Atlaotid, İtalya, Tuna, K6s· 

tence, Bulgaristanaan. 
Regel Karo', Re manya, fa

kenderiye, Pireden. 
Clio, F elemenlc, Amater

dam, Rotcrdamdan, 
Gülcemal, Türk, fımirden. 
Dumlupmar, Tüa-k, Riıe, 

Giresun, Samıun, Tirebol.Mae. 
Vatan, Türk, Karadenizderı. 

Yarm Gidecek Vapurlar 
· Albanya, İtalya, Bulgari.tan 

Romanya, Tunay•, . 
Lamartin, Fruısıı, lzmir, 

Berut, lıkeadel'fe, Marsilyaya. 

~ON POSTA 

Fikriye Hanım: Mulenruj' da-... 
Mevcut 20 kltfllk Aırf TtlJ'k Aile Mualkl Heyetin• llAveten : Bu aktamdan itibaren her cumartcıl, puartHI, çarpmba 

• • 
a~amları Sahibinin. F J K R JY E HAN J M En münta~ap parç~arını 

Sesı bq muganniyesı taganoı ed~ektır. 
A:rıu J•eeler; ? ? ? Be1in feryatlarını rubdan çıkan najmelerini de dinliyeceksiniz. 

1 inci İeN. m~urhağuadan: 
Paraya çewlmle.ine karar ve
rit&n tahta mua Mtıdalye .. 
mal tur: ve terazi ve k.nepe 
vuaiffllfn ,ebri haiio 26 ıncı 
purtesi .ao.ı aaat 12 den 
bire kaw Givawyolunda Şe
kerci ittisalinde nıMdut 133 
numaralı &ffl dttkkAm 6nön
de açık arKırma He satılaea
jtndu yeVID ve vakti mez· 
karda haar bulunacak me·mu
ruoa mhcaat etmesi ilin 
olunur ofendhn. 

Çocuğunuzu, 
Sizde se 

Teşrınievvel 2L 

HACI BEKİR 
ZADE • 

ALİ MUHiDDiN 
Ticarethaneleri : Mevsim Münasebetile 

KAYMAKLI LOKUM 
KESTANE ŞEKERİ 

Yapıyor 

PANOALTI 
Şubesinde 

FONDAN ÇİKOLATA 
MI 4tte ve 

TA VIL ZADE VAPURLARI .u .... e~• mııWıb ... 111 

Ayvafık Pestası Dr. İzzet Kamil 
TAZE PASTA, KEK, BRİYOŞ 

HALEP YAGILE 

SELAMET~ BAKLAVA, TULUMBA TATLISI 
vapmu Her Pcr· 

ıcmbc ıünti 17 de Si1'kecWen 
hareketle GclUtolu., Çanakka
le ve Körfez tarikit. Ayvabja 
azimet ve avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda ela ve
rilir .. Adres: Yemı.te Tavihade 
biraderler. Telefon: lst. 2210 

SEYRISEfA.lN 
Merkez accntamı : Gilatili Kllprll 

başı B. 2562. Şuh• A. Sirkeci Mil-
hUrdar zade hıtn 2. 2W - . 

TRABZON POSTASI 
(CUMHURiYET) 22 Teı-

rinievvel Perşemlte l'f de. 

MERSlN PO.iTASI 
( MAHMUTŞEVKETPA .. 

ŞA ) 23 Teşrinievvel Cuma 
IO da. 

Kaffei masarifi miifteriye 

ait olmak şartile Kumkapıda 

mazbut 21 çeki mahl6t odu
nun beher çekisi UO ve 
Yenikapıda mazbut 3 çeki 
meşe odununun beher çekisi 

175 kuruş bedeli muhammen 
lizerinden 12- l 1-931 perşembe 

günU ihale olunmak üzere mil· 
zayedeye çıkarılmıştır. Taliple· 

rin yevmi mezkurda saat üçte 

Defterdarlık binasındaki iha

le komisyonunda hazır bu
lunmaları ilan olunur. 

İstabul betinci icra memur
lnğundan: Bir borcun temini 
için tahtı hacze alınmış olan 
etomobile ait alat ve edevat 

•e lamba ve yağlar teırini

avvelin 26 ancı pazartesi gilnü 
aaat ondan itibaren Eminö

nünde İzmirli sokağında 4/6 
No dükkin önünde müzayede 
ile satılacağından istiyenlerin 
mahalli mezkôrda muayyen 
olan saatte hazır bulunmaları 
ilin olunur. 

SELANİK BANKASI 
Tcslıı tarihi : 1888 

Sermayesi 
Tamamen tediye edilmiş: 

30.000.000 frank 
idare Merkeı:i : iSTANBUL 
TÜRKfYE' deki Şubeleri : 

GALA i'A, ts"i1ANBUL, 1ZMIR 
SAMSUN, ADANA, MER81N 
YU ANtSTA '~k-i~~~ 
SEL.ANIK, A 

PİRi: 
Bilumum banka Jl\l!amelfıtı. 

Kredi mektupl\tı. H\r oi91 

1 nakit üzerine hesap küşadı. 
Huıuıl kas IJ rı. 

Çocuk Hastalıklan 

mtt.hanııı 

Dr. SalliNmil Ekrem H. 
Beyo~u Mektep ıokak 

'tor' B. O. u~ 

-· Dojum " kadın butalıklan 
mntelliffiSı DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hutalarım Ttirbo kar9uında 
eski HllAlialamer binU&ndaki 
muayenehanesinde her~n öğ
led•n aonr.a kabul etmektedir. 
Telefon l.t. 22ô22 

Kumbarayı çocuğunuz için bir eğlence 
vasıtası haline getirmekle, ona istikbalini 

kazaRdırmış olursunuz! 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PiYANGOSU 

Pateog, Bakteriyolol' 

Dr. M. Lutfi 
GOLHANE SERIRIY A Ti 
ftl\J ALL iM,bERtN DEN 
DIİltffl, " iat8nı hastaı. 
P.teloJtk ff Bakteriyc»ojlk 
mua,caeler, icra olmıur. 

Atlres : Bebl&H aaddesi 
vtityet kar11aı 15 No. 

Mua1••ela._.: Telefoıa l.tauııl 2S'H 
lba~ı ,, ,. n9ı1 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 
karıı •11 mllcıulr deva Sl!.ltVQIN hff• 
la.._. Depoau, lataft1Md41a llıleectlde 
Alt R.ıH ~·~ 'OIU.,ıllltw. 'f...-1a 
ıso kıırııı 1><1!t!. U. ıhdertllır. lzm6r'd• 
Jrpt pazartndald, Trabsotlda Yeni 
Ferah eeunelertade buhuaur. -. 

Cilt ve zöbrevi hutahldar 

Mlıtebasaısı 

DOKTOR 
Ômer Abdurrahman 
lıtanbul emrHı zOhr-:ıviye dlapan~ 

aerl b .. heki•l 

Ankara cadftıi lfrdam 
Yurdu kaışııında No.71 

lkhsat Vekiletinden: 
AulieııaO. ylikack airaat mektebinin umumi \'e huaust ziraat 

011StitU.U için mubqaa edileceği J-7-11· 15 eyJOi 931 tarihinde 
Cumhuriyet, Akşam, Son Posta, Hlkimiyeti Milliye ıazet&lerile 
illn cdtlea va bedeli muhammini 19,500 lira olan aiti ve ede
va~ıo mhakasa ıartnaDMsindelEnslitüye teılim müddeti muka
Yelenia lm~asandan itibaren ik" y olarak yazılmıfb. 

Bu ~re ıröriilea Ubum ilnrine mezkOr aJltın teslim mild
d.ti mukavelenin imzasından itibaren ilç aya iblAi edilmiı bu
luoduiundan alAka.laranın mali mu olmak üzere il.in olunur. (3108) 

T Ü R K L E R 1 Ç 1 N -.cı:iP.Bmil-.; 
Kolaylıkla 

ALMANCA OQRENME USULÜ 
Maarif Vekiletillla 1 - 4 - 931 Tarih Ve 715 Numaralı Kararlle 

Meldepleıtmlse Kabul Olunınuttur. 

Y.tleUtflerl . 

HBRMAN SANDER · TAHSİN ABDI 
Ahnaaca ~ eııleltlyat lzmir l!auf Almaııca 

aual ·mı au~Hıaf 

1 ınoı Kısmı Kr. Ayni Metodun: 
2 inoi Kısmı a " il Ktiçük Cep Lugati 30 Kr. 
8 Uncli Kıemı 10 ,. Muallimlere Anahtar 160 ,, 

Bu aaahtar mualH•Hiht .. pat e.ı..nlere po•t• para.mı g<Sıadermek tartile meccanen 

Satıldıtı yer: fatanhulda ~llsnütabiııt matbaası. 

Adet 

1 ikramiye 
1 

" 1 
" 1 " 1 
" 1 
" 1 " 1 " 1 " 

100 Mükafat ( 1,000 ) 
100 " ( 1,000 ) 
ıoo 

" 
( 1,000 ) 

1 ()() 
" ( 1,000 ) 

5 ikramiye ( 10,000) 
5 il ( 8,000 ) 
6 ,, ( 5,000 ) 

15 ,, ( 3,000 ) 
60 ,, ( 2,000 ) 

200 " ( 1,000 ) 
,000 Amorti ( 100) 

' 
5,700 Adet 

Çucuk Hastanesi Kulak, 

Boğaz, Burun mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 

B. oğlu Mektep sokak 1 

Tolefon B. O. 2496 G ü ı ha n e Ha s-t a n e s i n d e M e c c a n i M u a y e n e ~ 
GtUhane hastaaeıinde meccani muaıenelar içiu bir Hste hazırlanmıştır. Listeyi aynen yazıyoruz: ,_~~B!lllm!l•mll-..ı!ll'lNllB ___ _. 

Güaltır HUtıalıklH Muallimlerin İsimleri 
Cift Hutahkları Muallfm Tallt Bey 8 A H R f s E F ,. T Cumartesi Kulak, botaı, burun hutahlslaı? Muallim Sani Yaver Bey 

Jirar yola baetahklari Muallim Fuat Kimli Bey f E l E M E N I{ 8 AN KAS 1 

Pazar 

Pazartesi 

&lı 

Çarşamba 

Perşembe 

6öe ha.taltldarı MualHoı Niyazi lamet Bey 
Dahllt ı...wtldar Muallim Abdllkadlr Bey 1 S T A N BUL Ş U 8 ES l 
Akıl ve aİn:lr baetahklan Muallfm Nazım Şakir Bey İdare merkezi: AMSTERDAM 
HarioiJN hutabldarı 
Kalak bojas burun lıaa, 
Masaj ve teda•H mihanHd 

Kadm " dopm ha.tahkJ.n 
Dahlll ....Wdıluı 
idrar ,olu 11.utalaklııar 
t\kıl ... etnJr hut.t&.War 
fl.on.tpn -..yene.t 
G"ia ~stahkları 
Cilt ha.talıklnı 
1\fuaj ve teda•ıı i nıib.ıtild 
Hariciye hastalıkları 
Kadın ve aoğum hutahW..ı 

Muallim Murat 8. 
Muallim Sani Yayer B. Mezun sermayesi: 
Muallim ŞemHttln B. 25,000,000 FL. 
Muallim Roflk Münir B•y Tediye edilmiş sermayesi: 
Mualllm Sürevva Hiday•t Bey 5 ()()() ()()() FL. 

il ' ' 

Muallim Fuat KAmil Bey ihtiyat akçesi: 3,250,000 FL. 

" Nuım Şakir 8. Galatada Kua~if palana Telefoaı 
., ŞftkrG Emkı 8. Beyoj'lu S71t-S latan"bul tali fUbealı 

=:allim Niya:ııi lamet & "Merkes Pomtan .. ı tttlaalfnde Alla· 
lemal han, Telııfonı lat. 569 

allim Talit 8. 
Bilumum banka muamelatı 

Muallim Şemsettin B. 
.. M. Kemaı Ber Emniyet Kasaları icarı 
,, Refik Münir 8ey 

Lira 

1,000,000 
400,000 
200,000 
150,000 
100,000 

40,000 
30,000 
20,000 
15,000 
100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
50,000 

120,000 
200,000 
500,000 

3,340,LOOO 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt n zührevi haatahklar teda
vihaneai. Karaköy büyük mabal
lebici yanında 34 

SON POSTA 
Y cvmi, Siyasi, Havadis ve Halk gaıetes 

idare: lıtan~ııruoıım;ınlye 
Şeref ıokajı 35 - 37 - ' Telefon fıtanbııl - 20201 

Posta kutuıu: lstanbul - 741 

Teli'raf: lıtanbul SON POSTA 

ABONE FİATI 
r0RKIYE - ECNEB -1400 I<r. t Sene 2700 Kr 

750 " 6 Ay 1400 ,, 
(OQ H 3 ti 8Qt) " 
ıso .. ı ,, 100 ,, 

1 
Geleıa evrak geri verllmu, 

lllnlardao mes'uliyet alınmaz. 

Ad~eı dejlştlrllmeıi (20) kuru,t-

MA TBAAİ EBUZZİYA 

Sahipleri: Ali Kkrem, Selim KaııP 

Netrlyat MlldlrlJ; Seltuı Raı•P 


