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:: o ··ç· .· :,,. GÖNDERİYOR 

Bir enelik OtolnObil 
Ma~afımız 963'912 Lira 

• Biz bir taraftan tasarruf falan der-
ken, hayat hükmünü icra ediyor. 
Günlilk ihtiyaç durmuyor.Önünde 
bir mAni, bir ihtiyat freni gör
medikçe bütün hizile yürüyor. 
Bir isal · isterseniz size ~unu ıu 

amla ifade edebiliriz : 
Geçen 1930 ıenesi :ıarfmda 

Türk memleketine giren otomo-

billerin kıymeti tamam (963,912) 
liradır. Bu rakam, reımidir ve 
resmi gümrük istatistik cetvelle
rinden çıkarılmışbr. 

Senede bir milyon parası oto
mobile giden bir memleketin 
tasarruf yapbğını iddia etmek 
elbette ki doğru olmu. Vaziyet, 
•ilr' atli tedbirler almayı emredi
yor. 

Uzak Şarkta Hava 
arma Karışık 

Şehircilik 
iki Saat 

Mütehassısı 
Bize Plinını 

M. Yansen 
Anlattı 

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

Mimarlık Ve Merhamet - Şehirciliğin 
Tepesine Hiç Çıktınız Mı? 

Mimar M. Y anaenfn Ankara 
için yapbğa plana Türk mühen
dislerinin delilli itirazına dün 
yazdık. Bugün de, mütehassıs 
M. Y ansenJe bir muharririmizin 
yaptığı mtllikatı bir bitaraflık 

-ı vecibesi olarak kaydediyoruz. 
Taksimdeki Park otelinin 

Çamlıca, Boğaziçi, Marmara ve Sa
rayburnunu ufkunda çerçeveliyen 
taraçasında muharririmizi kabul 
eden M. Yansen, Ankaranın imar 
planı hakkında bize şunları ıöy
lemiştir: 

" - Hazırladığım bu p)Anın 
tatbikıne iki sene evvel başlan
mıştır. inşaata M. Oİ'ley' in neza-
reti altında devam Planı-
mın tamamen tatbi r şeyden 
evvel b · ütçe ve p mesele-
ıidir. B r ile ne vakit ta• 
mamlanac tahmin edilemez. 
Maamafih hiikümet, Ankarayı Mo
dern bir tehir haline koymak 
azmindedir. Herhalde Ankara 
Türkiyenin ve belki de Şarkın 
ilk modern şehri olacakbr.,, 

M. Yansen 

-"Bence plinda hata yoktur. 
Fakat tatbikat neticesi bUJ mGf-
kOIJer çıkabiJir. Bu takdirde pltn 
harici görünen binalar derhal 
kesilmez. Meıeli bir çtkmazın 
içinde bulunan ve bOyOk mas-M. Y ansen, Ankara pJAnının 

zemine tatbikı neticesinde birçok 
yanlışlıklar çıktığı hakkındaki 
iddiaları da şöyle karşılamıştır: 

rafla yapılan bir binanın önünde 
ve arkasında yeni caddeler açıl· 

ı mııtır. Bu caddeler binaya mane-

Şartları - ÇamJıca 
Ben Çıktım 
• vi ve büyiik bir kıymet verir. 

Mülk sahibi bu binanın iki metre 
kesileceğini anlarsa derhal bunu 
yıkar ve seve, seve iki metre 
geri çeker. Çekmezse belediye 
yıktırır ve tazmin eder. Fakat 
bu iş, (20-30) senede yapılacak 
birteydir." 

Bu sırada M. Yan.sen muharrj
rimize Çamhcayı göstermiş ve 
sormuştur: 

- Sizde acımak lıissi var 
mıdır? 

Beklediği gibi masbet bir 
cevap alınca sözüne devam et
miştir. 

-"Öyle ise siz bir mimar ve 
bir pJiincı oJamazsmızf Bir şehrin 
plAnını hazırlamak ve istikbalde
ki insanlara refah ve sıhhat ve
rebilmek için kat'iyyen acımamak 
laıımdu. Bir opera· ö • gibi kesip 
atmak.. işte ıehircilik .. Çamlıcaya 
hiç çıktmız mı bilmem? lstanbul
da doğup b&yüyen rehberim ve 
tercUman1m bu gftzel tepeye çık
mamış ta onun için soruyorum. 
Ben dün çıktım. PJancılıkta tepe
leri ıehirlere indirmek en birinci 
ıarttır. Burasının plim yapılmak 

( Devamı 3 üncü sayfada ) 

f 
Japonlar, Ruslan, Çinl~lere Asker Ve j Adana Çiftç~sin~ 
Mühimmat Vermekle itham Ediyorlar Yardım T edbırlerı 

itimatname Takdimi 
Ankara, 13 (Hususi)- Fin14n

diya Sefiri M. Artti cenapları 
dün Reisicümhur Hz. tarafından 
kabul olunarak itimatnamesini 
takdim etti. 

Millet Mecrisinde 
Ankara, 13 (Hususi) - Millet 

Meclisi dUn toplandı. Fakat ruz
namede ehemmiyetli bir mevzu 
olmadığı için pazartesi günll top· 
lanılmak üzere dağıldı. 

Uzak Şarkta patlak veren Çin
Japon ihtilafına ait en son tel
graflan beşinci ıayıfamızda taf
ıııilatile bulacaksınız. Fakat bu 

telgrafların hepsinden soıua gelen 
•Jağıya dercettiğimiz bir telgraf 
vardır ki, vaziyete bambaşka bir 
şekil veriyor. Bu telgraf Tokyo-

dan Londraya g6nderilmiı ve 
Rusyanın Çinlilere ordu ile yar-

dım yapmakta olduklarını bildi
riyor. Bu haberin Japon memba

larmdan gelmesi, mahiyetini tUp
beli göstermekle beraber, Japon-

larm Uzak Şarkta her ne pah~na ı 
olursa olsun Mançurinin llzenne 

. b. 
1 ' ' Dl ır oturmak isteme erınm ye 

d ı'l'd· · eti' son derece e ı ı ır ve vaııy 

k d. T larafın sunıühimleştirme te ır. e e 

teli şudur: 

Londra, 12 (A.A) - Tok~<: 
den Reuter Ajansına gelen ır 
habere nazaran, Sovyetlerin Man
Çuride bulunan Jenerali Ma-T chan-

l cban 'a takviye kuvvetleri gö~
dernıekte olduklarına dair eodı· 
teli haberlerin vürude devam 
~ttnekted' 

ır. 

~Ü ~on dakikada, beynelmilel ko
ç· ~~at '.>rdusuna mensup (3000) 1': 1' Rus ve Corelinin Siberyada 

ll Blagoveşensek'ten Titaikar'a 

Ma - Çan .. Ça11 

doğru ilerilemekte olduğu haber 
alınmıştır. 

Filvaki Harbiye Nezareti son 

8 gün zarfında Rusyadan Anga
neşi'ye 15 kamyon silah ve mU-

h. at gelmiş olduğunu beyan 
ımrn 'h üh' 

etmektedir.I Bu eslı a ve Tmb '°?-
J eral Ma-Tchan- c ana mat en 

verilmiştir. 

l 
l· 
I' 

Ankara 13 (Hususi) - Bu
radan yapılan bir davet ilzerine 
Adana Ziraat Bankası MUdilril 
Fazlı ve it Bankaaı Müdürü Sait 
Beyler şehrimi:te geldiler. Bu 
davetin Adana çiftçisinin aıkın
tılı vaziyetinin ıslahı işile alika· 
dar olduğu anlaşılmaktadır. 

1 
Bir Gazeteci Yan

, lışlıkla Mahkemeye 
Verildi. 

Beyoğlu ve Taksim civarmda 
meçhul bir phıa kendisine Be
lediye tahıildan silsO vererek 
evlerden sahte makbuz muka· 
bilinde para alıyormuı. Bunu 
anlayan halk derhal merkeze 
haber vermişler. Fakat asıl sah
teklrın yerine yanhşhkla maruf 
ve nezih bir zat tutularak 
mahkemeye sevkedilmit ve mah· 
lcemede dinlenen şahitler bu 
adamı tanımadıklarını ve sahte
kArın maznun olmadığını ıöyle-
miılerdir. Bu ut te kendisini 
müdafaa ederek sabıkası olma-
dığını ve bir gazeteci olup Al· 
many~da tahsil ettiği, ( 90) lira 
maaşlı bir memur olduğunu söy
liyerek n.~dafaada bulunmuştur. 
Mahkeme beraatiue karar veı~ 
miştir. 

1 Tamam! J ---------

- Aman karıcığım , bu akşam, yemekte, yaJmz peynir ekmek mi 
yiyeceğiı? 

- Ne yapayım ? Balık kızarbyordum, tava alev aldı, balıklar 

fasulye tenceresinin içine düştU. alevi ıöndilrmek için de çorbayı 
üstüne döktüm 1 



(Halkın Sesi) D A. B İ L f B A B B 8 L 1 B 
İstanbuldaEt Niçin----------------·· --·-·---
Ucuzlamıyor? Lokantalarda IBu Çocuk 

Herkesin ittifak ettltl bir Kimindir? 
mesele var: ı.tanbul balkı eti vemek ~,·atlerı· 
pahah yiyor. Halkla bu me- 1 ~ r. 
aele eh af ıada aCSyledilderl V:u••z -'e V.lTk 
de fU tekildedlr: 1 ~ Uj n• 

Hafı• Kamu e. (Beşıkıaı Akaretler 71) 7 TCUZ 'amış 
- Et meselesi fstanbulun V ~ l~ 

ezeli bir derdidir. Sokaklarda iki 
aç liraya koyun sabldığı halde 
kasaplarda etin okkası ( 80 ) le 
( 60 ) arasında dlnllyor. Hence 
Belediye lstanbulun muhtelif 
yerlerinde birkaç et dükkanı 

açmalı ve bu ihtikara mini ol
malıdır. 

ııt 

Hikmet B. (Doktor Alurka pıda 2S) 

- BugUn lstanbulda yirmi 
binden fazla koyun ve iki binden 
fazla sığır var. lıtanbul bugüne 
kadar böyle kesimlik bayYan 
bolluğuna tesadüf etmemifti. 
Buna rağmen et fiatları dllpallyor. 
Ben kasapların bir tqkilitla ha
reket ettiklerine kaniim. Yani 
latanbulda bir et tröstü YUdır. 
Belediye bu tröstle miicade.le 
etmelidir. 

Ali Rıu B. (Slrked Meırutlyet Meli) 

- Bugiln Anadoluda köyltı
den alacakh olan tiiccar, para 
yerine koyun alayor, bau tlccar 
da manifatura ile koJUD mü-
badele ediyor. Alacaklaruu ltir 
an evvel elde etmek ve aağlam-

lqbrmak iatiyen tlccar bu hay
nnlara latanbula getiriyor. Fakat 
buna raimen fiatlar yine düş
mlyor. 

Oıman B. (Koıka tramny caddesi 17) 

- Gerçi aokald.ard.a iki Dç 
liraya koyun aatalıyor. Bu vaziyet 
parası olanlar için çok ucuz ola
bilir. Fakat memlekette kazanç 
yok. Herkes iki 6ç lirayı bir 
araya getirip le bir koyun 
alamaz. 

Fakir bir adam kaaaptan •l
hayet bir okka et alabilir. Hal
buki kasapta et bundan bet ay 
enelki fiabna.. Bunun için neden 
bir tedbir d6fi1nülmByor acaba? .. 

Ahmet B. (Sultaaah-t Park suiaOlu) 

- lstanbula bol koyun ıcli
JOr ve gelecektir de. Kuaplar 
aralarında anlqmıflar, eti dtiıllr
müyorlar. Bence belediye ete 
aarh koymalıdır. 

Ytln Yıkıma Falwikası 
Bir Alman sermayedan ls

tanbulda yiinleri 11kamak için bir 
fabrika apaak İçİll teıebbllaatta 

blllunmllflm'. 

Dünkü gazetelerden buılannda, 
birkaç ıeneden beri bayat ucuz
ladığı halde lokantalann h&li 
ucuzluia yanqmadığı yazılıyordu. 
Bu mesele hakkında Sirkecide 
Aliefendi lokanta11 sahibi Sami 
Beyle görllıtük, bize şunları söy
ledi: 

- Lokantalarda yemek fiatleri 
geçen seneye nazaran . yiizde 40 
kadar ucuzlam&fbr. Geçen sene 
-40 kunlf& aattığamız şiş kebapla
nnı bugfln 25 kuruta satıyoruz. 
Geçen •ene sebze yemekleri 30 
kuruşa idi. Şimdi 15--20 kuruştur. 
Yemek fiatlerindeki dişüklOpn 
sebeplerinden biri de lokantalar · 
arasındaki rekabettir. lktıaadi 
buhran devam ederse önlmm
deki sene zarfında birçok lokan
taların kapanmasa beklenebilir.,, 

Belediyeye Bir Müracaat 
Bazı tacirler yerli mah ihrac1DJ 

kolaylaıtırmak içia hariçten relen 
çuval ve kanaviçelerden oktruva 
almmama11nı Belediyedea iRe
miflerdir. Eaaaen bunlardu giim
riik resmi de abnmamaktaclar. Şe
hir Meclisi bu lıusuta bir karar 
verecektir. 

Ticaret Müvazenesi 
Nasıl Temin Edilir? 

Harici Ticaret Ofisi ithalat 
ve ihracılt mllvazenesinin temini 
ve ihracatın arttınlması için yeni 
tedbirler düıünmiye karar vermiş
tir. Ofiste ithalatın tahdidi fikir
leri muvafık bir tedbir olarak gö
rülmemekte, ancak bize mal sa
tan devletlere o miktar mal gön
derebilmemizin ticaret mtlvazene

sinin temini için daha faydalı 
olacağı söylenilmektedir. 

Tasfiye kararı Verildi 
fstanbul Ticaret Müdiriyeti İf 

görmiyen kooperatiflerin tasfiye
ıine karar vermiştir. Bu cümle
den olmak &zere umumi harpte 
teşkil olunan Bakırköy istihlak 
Kooperatifi de tasfiye edilecektir. 
Yalanda bq, alb iatihllk ve is-
tihsal kooperatifinin de tasfiyeai
ne başlanacaktır. 

Bugün resmini dercettiğ:m·z şu 
küçiik çocuğun kim o1duğunu biz 
bilmiyoruz. Tabii bunu anne ve
ya babası tanıyacaktır. O halde 
bu gazete ile matbaamıza gelerek 
bu küçük için ayırdığımız iş Ban
kasının kumbara bedelini alabi
lirler. .. 

-463 numaraiı nhhamızdaki 
ahibi olan Şifane Kara

rettin aokağında 4 
..._ ... ._."lil Ef. dün matbaa-

r. 

Şirketlere Verilen Para 
Hazineye Kalacak 

Yaptığımız tahkikata göre 
hükümet Askeri Fabrikalar, Dev
let çiftlikleri, binalar, depolar, 
müzeler için sigorta :şirketlerine 
her sene yarım milyon lira sigor
ta ücreti vermektedir. Halbuki 
buna mukabil vaki olan hasarlar 
pek azdır. Bu suretle h61rumet 
sigortalara senede yok yere bir
kaç yüz bin lira yermİf oluyor. 

Hükümetçe teıkili tasanur 
edilen Devlet Siıorta Şirketi 
Devleti sigortalara fuzuli para 
veı·mekten kurtaracakbr. 

itfaiyeye Hortum Alınıyor 
Belediyenin 931 Btttçeıine ko

nan ( 140) bin lirahk tahlisat ile 
yakında itfaiye için motlr, tulum
ba ve hortum alınacaktır. 

lstanbulda Yeli Bir Köy 
Bakırköy civarıDdaki metruk 

emlikten ( Amindos ) siftliğinde 
(50) evli yeni bir köy teşkil edil
miştir. 

KAÇAKÇILIK 

Yürüyor 
---

Gümrük ldar,., iapirt 
ciıara klğı<lı kaçakplaijı• 
olmak için kaçak~ j l>ır 
surette kontrol ~· t>afla-
mıfbr. .r: 

Oç dart ah ~~.ı yine teh
rimize gelen .. ~~ebi ~ 
da milhim miktatda cigara ki 
dı buluddlfu ve bunJann pbire 
çıkarılacağı anlqı~ , derhal 
yakalanması için tertibat alm•ı.:: 
br. Fakat vaziyetten haberdar. 
olan kaçakçılar 'klğitlan cbpn
ya çıkaramamJŞlar, t.kendenfi,e 
göndermişlerdir. Vapurun· .d&ıl
şünde kiğttların yine Wanbala 
çıkarılması muhtemel ~ 
ğünden Gllmrftk idaresi. dikkatli . 
davranmaktadır. 

Y almz kaçakçılık hldiseleria
de nazarı dikkati celbeden aokta 
ekseriya kaçak maddeler yaka~ 
!andığı halde kaçakçıların ele 
reçmemesidir . Gümrük Bqmtt-
dtırü bu hususta diyor ki : 

" - Kaçakçıları takip eden 
motirlerimiz hep birden bir me
ıele ile meıgul olmazlar. Esasen 
bizce en mtıhim nokta kaçak 
eıyamn ele geçirilmesidir. Kaçak
çıları yakalamak çok kolaydır. 

Atlı Müsabakalara 
Bugün Başlanıyor 

Sipahi Ocağı ürafından bini
ciliği teşvik için yapılma11na ka· 
rar verilen ath müsabakalara 
bugün öğleden sonra başlanacak
tır. Müsabakalar Oç cuma devam 
edecek, karlın ve erkek atlılar 
girebilecektir. Aynca üniformalı 
ı.abitlerimiz de muhtelif binicilik 
hünerleri göstereceklerdir. Mn
.. bakaların çok cuip olaca;. 
anlaşılmaktadır. 

Yumurta lhracab Çoğallh 
Harici ticaret ofİIİ ymnurb 

ihracabm kontrol için bir nizam
name bamlamaktadır. Son MDe

lerde yumurta İllncabmız eski 
aenelere nazaran çok artmışbr. 

Gazi KöprOsUnUn Projalerl 
Gazi Köprllsll için bir Fru

saz mühendisine yapbnlan proje
ler tercüme ettirilmektedir. 

- Bu İf biter bitmez köprünün 
-infUI için mllnakua açılacaktır. 

Günün Tarihi 1 

Şehir Meclisinde 
Et Meselesi 

Dla Şehir Meclielain hakim mG
•• •• •Gn•ka,aaı, et me•elesl 
.&.tla eeNJa• et.ittir. Bu celse-

e"'Vafl Mublddla B., Cndet Kerim 
• •elunet Ali Be1lerla •eçen cel

ekf tenkltlerlae eevap verecekti 
Ye Hrdi; 

,ıahlddin Bey dedi ki ı 
l.taabahan eenelik et 1arfiyatına 

alt latatlatlti tetkike lmkin ve vaki' 
INiaıaadım. Fakat aoa senelerde, 
l.ta.wda blyük nlfa• hareketleri 
ol•9fhu'· Bu nokta teabft edilmeden 
t.akild et aarfiyab da bulunamaz. 
Fakat bUpkG Mrfiyat vaziyeti 
aor...ı defllclir. Bupa ıebarde (20) 

••• fuJa kGJ'lll, (12) binden fazla 
111'• Yar. Çlnld ticear, alacatına 

malraWJ Anaclohaclan Jaa1van alıp 
aetitlyor •• Kmpbk obmyan bayvan
a.r ~ldarda N.hJIJtw• Şehirde, 
..... (15) çeflt lcOJ11n eti vardır. 
Se.tluclekl fiat farkları d• bundan 
ııloi•Jor, cinaler bir olmayınca narh 
koymak ta mlmk6a olmuyor. 
. 1191iiddin Bey, alzlerlae kunet 
......- için ban lcaaapların kullan
.ıhldmt sahte bir tlamsayı mecliae 
~ •• )'de, bir llatlür manza· 
rH1 da menut olduğunu aöyliyerek 
el birlljile mücadele teklif etti. 

Bu arada, bel .. ye hududu harf· 
cm•e tlua eti ahlan etlerin 
(10-12» ya ... da t la 8'tar etleri 
oldukları beyaa e • Ayrıca kaaap 
d~a faa~eyzuu bah
•etti •• •tıkar H ......... n •irial 
de bunda bulduğunu aöyJedi. 

Tenik Salim P ... ı 
- Derdin lareaial Mrdu ve ltu 

itle meıtul olacak bir, iki ikbNt 
alemlnln menut olup olmadıtına 
ltren .. k istedi. 

Tnfllc Amir Bey: 
- Ete narh lcoınmJ: 

kinlana tahclitlhai teklif 
Kerim Beyln kabul edilen 
ile bahia kapandı: 

Ya ete aarh lc07mak, yahut ta 
Wedlye tarafından birkaç dükkin 
açıp mhadele etmek. bimleri oku
au birkaç fable ile •alinin riyaseti 
albada Wr komi.yoe ba iti• meurul 
olmıya memur edildiler. 

MUbendis Mektebinin YlldönUmU 
Yftksek MObendis Mektebi

mwn kurulufUnun yıldönümil 
münaaebetile dnn akşam Tokat
layanda Talebe Cemiyeti tarafın
dan bir cay ziyafeti verilmif, 
hlk6met erkim •e birçok fen 
adamlanmız laazar bahmmuşlardır • 

Sefirlerin leznlyetleri 
Moakova, Berlln. Varfova " 

T abran •efırlerimiz ıimdiki hal• 
de izinli bulunmaktadırlar. Bu~ 
lana izinleri bitince diğer ıefir
lere de mezuniyet ftrileceği ar 
leamektedir. 

Dans Sılonlan Ve Barlar 
Sinema ve tiyatrolar gibi daDI 

salonlarile barlardanda Darülacz' 
hiaesi abnması Şehir Meclisi~ 
teklif edilmiştir • 

Son Posta'nın Resimli Hikagesi: Pazar Ola.Hasan B. Ve Bir Kavga· 

lst baş periıan, kan ter içinde nereden ıında iki kiti kavıa ediyordu. Bereket 
1 : Yolcu - Ha... Bey... Böyle J 2: Hasan Bey - Sorma... Köıeba-

(eliyorsun ? versin ayırdım. 

3: Yule11 - Kim bu kavga edenler? .• 
ikisini de tamyor musun ? 

[] 

4: Hasan Bey - Evet... Biri bir al# 
caklıydı ... Öteki de bendim} 



Sayfa 3 
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Sözün ısası 

----
Milli Mesele 
Nasıl 
Anlaşılmalı ? 

İstanbulda bir stadyum yapı-
. i . ( 100} 

lacak. Belediye bu lf çın . 
bin lira kadar bir para sarfetmıye 
karar vermiş. Herkes bununla me~
gul; stadyum nerede yapılmalıdır? 

Stadyum şCphesiz lazım bir 
şey. Bugün r )yoğlundaki stad
yuma ecnebı sporcularım getir
tip oynatmak gülünç oluyor. 

Fakat Ba\lrnn milletleri, stad
yumlarından evvel kütüphane ve 
Dariilfünunlarını yaphlar. Atina 
stadyumunun resmi küşadı bu 
sene yapıldı. Fakat kütüphane 
ve Darülfünunu yapılah seneler 
v!\-. Biz vUcut terbiyesini, kafa 
terbiyesi ile beraber ytlrütmü
yoruz. Birini, ötekine tercih eder 
görünüyoruz. 

Atina da yapılan atletiEm mft
ıabakalarmda Türk çocuklarının 
geri kalması milli bir mesele 
oldu. 

Fakat Atina darülfünunlusunun 
Türk darülfünunlusunu geçmesi 
ihtimalini milli bir mesele yap· 
mak aklımıza gelmiyor. 

Biri bedeni, diğeri fikri kuv
vet yanşı. Birincisinda geri kal· 
mak bize eza -.:eriyor. Fakat ikin
cı.ııini düşünmek zait bir ıey gibi 
görünüyor. 

., .. 
Bulgaristan ve Yunanistanın 

mükemmel opera binaları var. 
Dost olduğumuz gündenberi 
1stanbula gelen Yunanlı tiyatro 
ve operet gruplarının haddi h~ 
aabı yok. Ona mukabil biz Ati
naya nihayet küçük bir musiki 
heyeU önderebildik. 

Fak at bunu milli bir mesele 
yapmak kimsenin aklına gelmedi. 

Yunanistana hicret eden 
Rumlar, Atinayı iki misline 
çıkarmışlar. Bunları iıkAn için 
hükumet (100) milyon dolar 
aarfetmiş. Fakat bugQn bu mu
hacirler Yunanistanın en mühim 
istihsal unsurları olmutlar. Buna 
mukabil biz hala muhacir mese
lesini tamamtn halletmiş detiliz. 

işte biz, milli meselelerin bu 
şeki!de anlaşılmasına taraftarız. 

Şehircilik 

( Baştarafı 1 inci 

icap etse dört tarafrn .. .. titeatr 

şeklinde binalar yapıp sarmak ve 

tepesini bir park halinde bırak

mak en muvafık şekil olur. Şe
hirciliğin bir şartı da içtimaidir. 

Bir şehirde oluran halk ayni ha· 
vayı teneffüs etmelidir. Halbuki 

eb~iye :.anununuz çok fenadır. 

Binalar biribirinin önlerir .. i ve ha
\'alarmı kapıyor. Nitekim i~te bo 
otelin önünde sivrilen apartıman 

da buna bir misaldir. " 
İstanbul p)Anma gelince: 
M. Y ansen bu hususta bir 

: ~klif yapllıp yapılmadığını söyle-
llıerniş, teklif edilirıe memnuni· 
Yetle . yapacağını kaydettikten 
•onra ilAve etmiştir. 

-
11Vali Muhiddin Bey buna 

tnUteınayil, fakat fen heyeti galiba 

~hllar~zmış, maamafih bunlar hep 
a ının . " 

lst b · · nı· . an ul stadı için ınuharrırı· 
ıtın k 

bete dsorduğu suale de şu mu a· 
e bulunmuştur ...._,,B • . 

tllek b u .hususta bir fikir verebıl· 
enıın için çok erken olur." 

1 - Hasislik yalnız bir yaratılı, 
meıtJeıi dcgiJdir. H.uis olAnlar ekse· 
ıiyetle görgüsü:ı ve iciı ins.;ınlardır. 

Sarfedetekleri parayı t · r.tr kaıana· 
~feçeklerıni ı.annetmedikJuJnden faz
la ıktısat ederler. 

/" TELG 

VEKİLLER HEYETİ 
• 
iki Mühim 
içtima 
Aktetti 

Ankara, 13 (Hususi)- Vekiller 
Heyeti evvelki gün ve dun iki 
uzun içtima aktetti. Bu içtimalar
da memleketin umumi ve bilhas
sa iktisadi vaziyeti etrafında mü
zakereler yapıldığı ileri sürül
mektedir. 

Bu müzakerelerin, Gazi Hz. 
tarafından Meclisin küşat günt1 
irat buyurulan nutuktaki işaret-

lerden mülhem olduğu anlaıaJ
nıaktadır. 

Öğrendiğime göre içtimalarda 
vergilerin hafifletilmesi, umumi 
masraflarda tasarruf çareleri aran
ını~, Başvekil Paşanın seyahatle
rine ait Mecliste söyliyecekleri 

nutuk mevzuu bahsolmuştur. Nut
'(a ehemmiyet verilmektedir. 

Bulgar Nazırmı Vuruyorlardı 
Sofyadan bildirildiğine göre 

Bulgar Maarif Nazırı birsuikaste 
uğramış, otomobiline ateı etmiş-

lerdir. Bunlar bir jandarma ile 
bir sivil polistit. 

2 - İsraf ta mutlaka sehavet 
değiJdir. Bolbol sarfedilecek kadar 
parayı her zaman kazanabiJmek 
kanaatidir. 

A 
Koca Hiddeti 

Karısının Evini Gazle Tu
tuşturmak İstemiş 

İzmir, (Hususi) - Burada Ağır 
Ceza Mahkemesi dikkate şayan 
bir muhakemeye başladı. Maz
nun Osman oğlu Recep isminde 
birisidir. Zevcesi Kadriye Ham· 
mm evini kundaklamakla maz
nundur. Kadriye Hamm mahke· 
mede verdiği ifadede hAdiseyi 
şöyle anlattı : 

- " Uzun bir müddettenberi 
kocamla geçinemiyorduk. Ayrıl
mak üzere mahkemeye müracaat 
etmiştim.Muhakemem devam eder
ke.n kocam bir gün eve geldi. 
Elmde ufak bir şife vardı. f çin
de ne olduğunu bilmiyordum. 
Bana dedi ki: 

- Çık u evden J... 
Bir yere gidemiyeceğimi ken· 

diıine söyledim hiddetlendi : 
- Al öyleyse 1... 
Dedi ve elindeki ıitenin için

deki şeyi yere dökerek bir kib
ritle tutuşturdu. Hemen ev yan· 
ınağa baıladı ve ben de feryat 
ettim. Sonra itfaya yetqti ve 
yangını aöodürdU,,. ' 

Dava, ıahitlerin dinlenilmesi 
için baıi.:a glioe bıra.kddı. 

İzmir Tramvayları 
-----

Ali lktısat Meclisi 
Ankara, 12 - Ali fktısat Mec

lisi yakında toplanarak tediye 
muvazenesini, ihracat eşyamız 
hakkındaki nizamnameleri ve li· 
maniarm uilahı meselesini göril
ıecektir. 

{
Elektrik Getirilmezse imti

yaz Geri Alınacak 

Vecihi Beyin Uçuşları 
Ankara, J 3 (Hususi) _ Sivil 

tayyarecimiz Vecihi Bey Orta 

Anadoluda uçuşlarına devam 
etmektedir. Evvelki gün ve dün 
Konya, Beyşehir, Nevşehir ve 

diğer civar kasabalara inmiş, halk 
tarafından tezahürat yapılmışhr. 

• 

lzmir, 13 ( Hususi) - Rıhbm 
Tramvay Sirketinin müdürü ile 
Nafıa Komiseri Emin B. Anka
rada, Kordon tramvaylarının 
elektriklenmesi meselesile meşgul 
olmaktadırlar. Ankaradao son 
gelen haberlere göre hOk6met 
tramvaylarm elektriklenmesi işi
nin halii ve kat'ı bir cevap ve
rilmesi jçin şirkete bu ayın 
nihayetine kadar mühlet vermiş· 
tir. Eğer şirket ay nihayetine 

kadar kat'i bir ::ıevap vermezse 
imtiyaza geri al.nacaktır. 

• 

3 - İşte bunun içindir ki, 
birçok naçiz adamların refahı 
karşısında çok kıymetli insanların 
sefaletine şahit oJuruz. 

• 
I 

NURi BEY 
Halk Fırkasına 
Niçin Döndüğünü 
Anlatıyor 

Ankara, 13 (Hususi)- Sabık 

Serbes Fırka Umumi Katibi Nuri 
Beyle görüştüm ve Halk Fırka
sına avdetini sordum. Bana şun
ları söyledi: 

"- Evet, Fırkaya müracaat 
ettim. Talebimin yüzde doksan 
kabul edileceğini zannediyorum.,, 

Fırkaya avdete neden lüzum 
gördünüz? 

"- Arhk bu sorulur mu? 
Açlkta mı kalacaktım. F etbi 
Beyin Vaşington sefirliğine tayini 
meselesinden haberim yektur . ., 

Tutun Mubayaasına Başlamyor 
Jzmir, (Hususi) - Urla. Siferi

bisar, Akhisar ve Manisa mm-
takalarında f nhisar idaresi tara· 
fmdan tütün mubayaasma baş
lanması için emir verilmiştir. 

lzmirde Yeni Köy Mektepleri 
İzmir, 12 ( Hususi ) - VilA

yet dahilinde beş köyde yeni 
yapılacak mekteplerin temel atma 
merasimi yapılmıştır. 

Vunanh,ar Nümayiş Yapıyor 
Kıbrıs hadiseleri etrafında 

Yunanistandan gelen telgraflar 
heyecanlı haberlerle doludur. 
Atinada Kıbnsın Yunanistana 
ilhakı lehinde nilmayişler yapıl
makta, binlerce halk İftİrak et· 
mektedir. 

Devlet Bankasmda 
Ankara, 1:? ( Hususi )-Devlet 

Bankası Umum Müdür Muavini 
Namık . Zeki Bey istifa etmiş, 
yerine idare Meclisi Azasından 
Cevdet Bey tayin olunmuştur. 

Bir Meb'us Rahatsızlandı 
Ankara 12 (Hususi) - Meb'

uı Aziz Beyin sinir rahatsızlığına 
tutuldu~undan tedavi edilmek 
Uzere istanbula hareket ettiğini 
haber aldım. 

• I TER iNAN, I TER iNANMA/ 
Adana çiftçileri Ziraat Bankasına borç· 

lanmışlar. Bu borçlarını bir türlü ödeyemi
yorlar. Şimdiye kadar Ziraat Bankasınm ala
caklarım tehir jçin her tUrai.İ vasıtaya müraca· 
at ettiler. Ankaraya heyet gönderdiler, vaitler 
aldılar. Fakat bir türlll, muvafık bir netice 
elde edemediler. 

çok sıkınbya düştüğünU Ye bu sene zeriyatta 
noksımlık olması muhtemel bulunduğunu bil· 
dirmektedir. 

Son 2elen haberler, Adana köylülerinin 

/STER I AN~ 

Buna rağmen Ziraat Bankası, köylülerden 
alacağı olan parayı tehir etmeğe razı olmamıştır. 

Bu haberlere ve köylülerin bu vaziyetleri
ne bakarak, köylülere yardım edilmekte bu~ 
lunduğuna, 

/STER iNANMA/ 

İzmirde 
Bir 
Hôdise ı 

P. S.-
Bizim gazetenin bir köşesinde 

bucağında, bugün yarın okursu~ 
nuı; fakat ben size bu :sütunda 
haber vereyim: İzmirde bir adam 
nikahlı kadınının evini ateşe ve: 
rerek çayır çayır yakmış. 

Mahkemede, hem evi, bem de 
yüreği yanan kadıncağız, had iseyi 
Jöyle anlatıyor: 

"- Aramız açıktı zaten. Hır
gür eksik olmuyordu. Bir akşam 
geldi. Yine dırıltıya kavgaya 
başladı, nihayet: ' 

"- Çık evden! diye beni 
kovmıya kalkb. Ben çıkmadım. 
~u?un üst~ne ne yapsa beğenir
sınız? Cebındeu bir şişe çıkardı 
yere döktil, bir kibrit çaktı. Alev~ 
ler hemen etrafı sardı, ev de yan
maya başladı." 

Henüz erkeğin müdafaasını 
bilmiyoruz. Ne diyecek? İnkar 
mı, tevil mi, itiraf mı edecek? 
Belki de kadın haksızdır. Fakat 
iddia ettiği gibi, kocaaı evi yak· 
mışsa, ben bir tek müdafaa yolu 
görüyorum. Erkeğin yerinde ol
sam derdim ki: 

- Efendim, ben hergün karı· 
mı~ yemek pişi~mek için yaptığı 
feyı yaptım, yam, ocağımı yaktım! 

" Haceyval :, Dava Edildi 
İstahbul Müddeiumumiliği halkı 

kanunlar aleyhine tahrik iddiasile 
" Haceyvat ., gezetesi aleyhine 
bir dava açmiştir. 

Bir Gazete Kapatıldı 
Şehrimizde Rumca ola.-ak 

çık~n. ( Avyi) ismindeki gaze c, 
sahıbı Kostı Pazar Oğlu Efendi
nin kanuni şartları haiz olmama
sından kapablmışbr. 

Haliç Vaporlar1 Çuruk Mü ? 
Haliç Şirketi Komisyonu Ha

liç vapurJaranıo ikisi müstesna ol
mak üzere diğerlerinin tamir 
edilmezse yakmda hiçbir işe ya
ramıyacaklan bakkmda Ticaret 
Müdüriyetine bir rapor vermitti. 
Şirket müdiirtl Hasan Bey şun
ları söylemektedir : 

-"Vapurlarumzm b6yle teh
Jikeli bir hali yoktur. Yalnız ta
mire ihtiyaçları vardır,, 

Soyulan Kasa 
Beşiktaş Malmüdürliiğü kasa· 

sının meçhul hırsızlar tarafından 
soyulduğunu ve içinden ( 2000 ) 
lira çalındığını yazmııbk. 

Polis Mfidürlüğü bu mesele 
etrafmdaki tahkikatını genişlet
miş ve üç kişiyi nezaret alhna 
almıştır. Bunlar dairenin bekçisi 
Mehmet, maruf kasa hır.sızlarınd:o 
Tahsin ve diğer bir şahıshr. 

Kırk Lira Çalmdı 
Meçhul bir yankesici evvelsi 

gece Beyoğlunda Seyrisefin mu
hasebecilerinden Sabri Beyin 40 
lirasına çalmışbr. -----

Etibba Odası Toplandı 
Etibba Odası dün toplanmış 

aidatı~ı ödemiyen . azalarm haysi~ 
tet dıvanma verılmesine karar 
vermiştir. 

Mektep Takımları Arasında 
Olimpiyat spor mecmuası ta

rafından mektepliler arasmda bir 
fu~bol turnuvası tertip edilmiş ve 
müaa~akalara dün başlanılmıştır. 
TekSımde yapılan dünkü maçlarda 
Ameli Hayat, İtalyan mektebini 
( 2 • 3 ) Sen - Benova takımı da 
lstiklil lisesini ( O - 2 ) mağlfıp 
etmiştir. 

Edebiyat Talebesi 
Edebiyat fakültesi talebe ce

miyeti dün toplanmış, yeni idare 
heyeti intihabı yapılmış, talebeyi 
alakadar eden bazı meseleler 
görlişülmüştür. 



1 

1 1 'enlüt Ve Neşriyat 

Dar Kapı 
~Uellifi : Andre Gide 

Mütercimi: Barlaare 0111it 
Yirminci asır Franaaımm en 

ıiYrilnıiJ edebi aimalan arnmda 
ii'< hatıra gelen Andre Gide diT. 
Çeyrek asırdanheri btitftn kitap
ları dönyamn ber tarafında oku
n :m ve g-eeç nesilİer ilıeriacieki 
\ eainerite '61aret alan bu edip ve 
nıüt~fekkiri, biz, T&rkler, _1eal 
tanımıya bqbyonız. Burhan Omit 
olmasaydı, Gide in maruf bir 
kitabını milli kütlpuemiziD ter
cftmelere ait bot raflarında •&r
mekte e,.y seeikecektik. 

Kendiaiaden 6irendim ld, 
s.,lıi N~ Bey da Andre Gidein 
üç Merini terdime et.it M laenüz 
neşretmemiş: Dostoieffky, llUIO
ra1iıte, Narciue. 

.. Dar kapa ., , bir romandır. 
Orada, ılkle yer aruanda kahn1t 
bir kadın atkı balununm. Baluf 
ve toprak anımda pa~al-.-ak 
kanayan bu kadın kalbinin çat· 
laklarındu, ıdellifin bakıtile, bn
tin bir bn.tiyanhk ruhunu .e fel
sefesini g«Srmek mftmkfindlr. Fa
kat buna rajmen, kitabın muhar
ririni bir hıriıtiyan mutasavvıfı, ya

hut mutaa .. p, hararetli bir Katolik 
farzelmek bata olur. Çilnkn An
dre Gide, katılatmlf, kabuk bağ
hrnış ve ula değişmiyen bir a~d
de sahibi değildir; her ıeyi hisse
den bu aan' atkir mütefekkir, hiç 

bir akideye mıhlı kahnam1fbr. 
Ruhun nıltemadiyen kaynayan •e 

J.er saniye binbir terkip yapan 
ıathındaki inikAslara mümkün ol
duiu kadat aamim1 ve klisik 
denecek kadar aade ifadeye ça
lışan bir muharrirdir. 

Birçok mtbıeklritler tarafmdan 
tüplae ile karıılanan bu aamimi

yet, muharririn taunuz olarak 
okuyuculara kurdai• bir tuzak 
11ndır? Hakiki '" tam bir aami
miyet mtımkDn mOdtır? Ba lti-
bada Andre Gide İll aamlmlyati 
hanp derecededir? Bunlar, mn
nekkitlerin ce•abını Termiye bili 

çal11bklan bir takım çapratık 
suallerdir ve halledilmelerl, bir 
takım ruhiyat da•alannın baJline 
bailıdır. 

Bir kere daha bu eaaden 
habsedeceğim gftne >(adar, .. Son 

Po ta,, karilerine bu kitabı oku
malarını rica ederim. Bu mtlta

leadan ıonra yapacağımız tenkidi 
müsahabede, karilerimle daha 
fazla anlatmak imkanı olacaktır. 

Şimdilik haber vermek iste
rim ki eser çok ıüzel terceme 

. edilmiştir. Hatta, bu itibarla, 
birçok telif eaerlerimizden daha 
Türkçedir, Andriı Gide Türk 
olsaydı ve kitabım Tllrkçe yaz
rnydı, mntemadiyen iıtihaleler 
geçiren dilimizi bu kadar kıvrak 
ve yumupk bir elle yuğarabilir 
miydi, bilmiyorum. 

P. S. 

Buğday, Arpa 
Fiatler iki gündür Tekrar 

Düşmiye Başladı 

rt•rr<lay fiatleri son hafta 
iç'· de H loda (10- 20) para kadar 
~ :·.: e'miş, bu yükselişe de Rusla-
• l b.ı day miibayaatma niriştik-

1 , i ~ hep olarak gösterilmişti. 

l •. C\ velki gün Avrupa borsala
r nd .. n iclea telgraflar ora piva-

MEMLEKET HABERLERİ Balkan ~lektuplan 

-.~--------------------~~----------------...IBulgaristanda 

lzmir Sporcuları Çahşıyor f;5Yt!:~:rMaaş 
Mister Pegnam Futbol Antrenörü 

• 
lzmir Gençlerini Çok Olgun Buldu 

t~mir, ( Hususi ) - Milli Ta- ı 
kuna mnstait oyuncu seçmek 1 . 
Uzere gelen futbol antrenörü 
Mister Pegnam mesaisine devam 
etmekte ve takımları çalıttırmak
tadtr. 

Miater Pegnamm lzmiri ve 
lzmirli ıporculan naııl bulduiunu 
öğrenmek iıtedim. Bana fU izahatı 
verdi: 

"- 1zmire gelirken bu kadar 
faal bir spor ıençliii ile karşı· 
laşacaitmt tahmin etmiyordum. 
lzmir takımlannı, lstanbul futbo
lüne nauran üçüncü, hatta d&
düncü smıf derecede zannederdim. 

Üç haftadaaberi İzmir •akım
larının •aziyetlerini tetkik ettim. 
Evvela şunu söylemeliyim ki, izmir 
takımları lstanbul takımlarından 
derece itibarile daha iyidir. İa
tanbullJn belli başlt kiüpleri ele
manlarına istinat etmektedir. iz
mir takımlan ise elemandan zi
yade takımın on bir oyuncusuna 
istinat ediyor. 

lzmir takımları hakkındaki fi-
kirlerimi açıkça söylemek iste- Antrenör Mist~r Pt gnam 
mezdim. Altay ve Altınordu ta- /zmir stadgomancla 
kımlan forvert itibarile çok iyi. kuvvetli olmakla beraber muha-
811 iki takım benim gösterdiğim cim hattında aksıyan noktalar 
(W) sisteminini bliyük bir muvaf- çoktur. 
fakıyetle tatbik etmektedirler. Oyunculara g~ e, lzmir-

Karşıyaka spor takımımn mu- spordan Nazmi, bisan ve Lütfi 
hacim hath çok iyi olmakla be- Beyler yalnız lzmirin değil, Tür-
raber daha fazla Macar sistemine kiyenin en iyi hafbekleridir. 
kaçıyor. Bu aUtem aon iki aene Kaşıyaka ıpordan mOdafi Rıza 
içeninde "ki kıymetini kaybet- Beyle iki açık oyuncular iyidir. 
mittir. Macar liatemi oyun llze- Altmordudan sağ iç oymyan Sait 
rinde mleısir olmakta çok Bey, sol mftdafi Osman •e kaleci 
maktu. İzminpor ekibi, "Takım., Sabahattin sayılı oyunculardandır. 
halinde lzmirin en kunetli takı- Altay kl6bilnden Velaap, lamail 
mıdır. Bu ekibin müdafaaaı çok Hakkı ve F eyzl Beyler birinci 
--=--==-=-----=o=--'""""'~----------=-.,_._,.,c=:,--=:~-===""s-=-r.;=ı=rr~s=:~ 

Kiralar 
Ticaret Oda11na Göre 
Yakında Düşecektir 

Kastamonu meb'uau Suat Be
yin Millet Meclisine verdiği ( ba-
yatı ucuzlatma) kanunu etrafında 
ıehrimizde tahkikatta bulunduk. 

Saat Bey ev kiralarının da ytızde 
Jinni indirilmesini istemektedir. 

Ticaret odası istatistik bftro
aunun hazırladığı bir cetvele aöre, 
orta halli ailelerin oturduklara ev
lerin kira bedellerinde Gç aene
denberi bir değişiklik yoktur. 

l.tanbulun bücra köşelerinde 
iae ev kiralan diipıektedir. Her-

kes parasmı apartıman •e eye ka· 
patblJ halde yeni mere talip 
fazla olduğundan Aparbman kira• 
larında bariz bir dn,nklllk g6rlil
memektedir. 

Bununla beraber ticaret oda· 
aının IJAkadar eubesi bu •aziye
tin gayritabii olduğunu ve ev 
kiralanmn yakında dilfeceğini 
söylemektedir. ..... . ... . .......... - ......... '"' ___ ,_ 
Nlarında buğday ve arpanın bir 
miktar düştüğünll haber veriyor
du. Bu sebeple Zahire Bor
sasında buğday fiatleri cinse göre 
(5 - 10), a rpa fiatleri ise (10 • 15) 
para kadar dlltllk sritmiştir. 

Gazetecilik Mek
tebinin Esasları 

Darülfünun Divanı evvelki 
aktam toplanmıı, dört saat ka
dar g&rDşülmllşttir. Mtızakere çok 
hararetli olmUf, bilhassa gazete
cilik mektebi etrafında münaka
fa)ar yapılmıtbr. Divana yapalan 
bir teklife a6re, mektebin tahsil 
müddeti iki 1eoe olacakbr. Ders
ler nazari ve ameli olmak tlıere 
iki imamdır. Sene 8Glllannda iae 
tifahi Ye tahriri imtihanlar yapa-

lacakbr. Mektepte, de!nıdan 
do;ruya pzeteciliii allkadar 

eden bahisler okutul~" bun
dan bqka aiyall tarih, huku~ 
ve ikbsadi malümata da ehem
miyet verilecektir. Mektebe kim
lerin gireceği henh teabit edil .. 
memiştir. 

DiYan aza11ndan bir kısmı, 
ilk ıene ahnacak talebenin yalnız 
tarih Ye coirafyadan imtihan 
edilmeaini, lise ıehadetnamesi 
arandmamaamı ileri ıOrmiltlerdir. 
ikinci 1e11eden itibaren de yalanız 
liae mezunlarının almmasım teklif 
etmlılerdir . 

Önilmözdekl çarıamba gUnll 
Divan bu mesele ile tekrar meş
gul olacak, bu arada tahsil müd
detinin iki •eya tıç sene olması 
meselesi de g6r0şUlecaktir. 

Fakat ıeçenlerde yaidatamıı 

sınıf oyunculardır. 

Bir ay sonra lstanbuldan ıe
lecek olan her hanıi bir muhte.
lit talcımın lzmirde kolay bir ıa-
libiyet elde edemiyeceğini iddia 
edebilirim,, . 

Görülüyor ki futbol antrenörü 
İzmirin spor ve bilbaua futbol 

varlığım mükemmel buluyor. Fa
kat diğer tarafta• Kaqayaka ..,ar' 

kulübünün antrenörü, keneli ta· 
kımına antrenör Mi8ter PepolDID 
antrene elmec;İni istemiyor. Bu 

iki antrenör arasında ingiliz ve 
Macar sistemleri dolayıaile ml

nakaşa zuhur etmiştir. Macar 
antrenör Her Şivenk lngitiz llİ•
teminin iflas ettiğini iddia et
mektedir. 

Adnan 

lzmirde At Yarı~ları 
İzmir 13 (Hususi) - Bagln 

şehrimizde sonbahar At koşulanna 
başlanacaktır. Yarışlara girecek 

olan atların sıkletleri tesbit edil
miştir. 

Bir Kamyon Hendeğe Yuvarlandı 
İzmir (Hususi) - iki gün ev

vel Kasabadan buraya gelmekte 
olan şoför Recebin idareaindeki 
bir kamyon Kokluca civarında 
bir hendeğe yuvarlanmıf, yolcu
larla şoför ve muavini yaralan
mıflardır .. 

Konyada Futbol 
Konya (Hususi) - Kupa maç· 

larında idman Yurdu takımı Ge· 
dildi takımına karp galip ıel
miştir. 

Mübadele 
Mübadilleri için Bütçeye 
Bir Buçuk Milyon Kondu 

Geçen aene, Ankarada yapılan 
Türk - Yunan mukavelenameai 
-.acidince hükumet, 1912 sene.
sinde Şehremnneti hududu 
dahilindeki etabli Rum ve Yu
nanhlarm mübadillere Yerilmiı 
olan emlakini iadeye başlamıt
br. iade edilecek emlAk 340 
kadar tahmin edilmektedir. Bu 
emlAk evvelce kendilerine taffiz 
edilen mübadillerin mağdur ol
maması için meclise •erilen 932 
bUtçe IAyihasma bono bedeli ola· 
rak bir buçuk milyon lira tahsisat 
konulmuştur. 

iki F abrikı AÇthyor 
Romanyah bir KfUP memle

ketimizde bir cam fabrikası aç
mak için teşebbDıata girifmiıtir. 
Fabrika pencere camları ve ıu 
bardakları yapmak kararındadır. 

Bir Alman firması da Alman
yadaki tarak fabrikaıını buraya 
nakletmek için tqbbüsata gl
rişıniıtir. 

_....... .. ' ... .. ... .....,...._,_, ___ , 
ıibi bütçe dolayısile mektebin 
açılması ve tedrisata batlama11 
bu sene mümkün olamayacak, 
ancak gelecek seneden itibaren 
ite ıirifilecektir. 

Sofya. (Hususi) - Mcb·usan 
Meclisi, mühim meselelerin müza-
lceremJe meşgul olmaktadır. Bil
hassa memur maaşluı için ha

zırlanan :kanun layihası giinüa 
en mühi.. meselesini tqkil et-

mekte. bütün Bulgar efkin umu
miyesini allkadar etmektedir. 

Uyiha çiftçi partisi tarafın•fan 
uzun uzadıya tetkik ve münaka-

fa olunmuştur. Parti, bu tetkikat 
neticesinde memur maaşlarında 

fU esasın mOdalaasım kararlq
lırm1ttır: "En yüksek memurun 

mutı (12) bin Lewayı, yani türk 
parasile ( 185 ) lirayı gecemez. 

Nazırların maaşı da ancak bu 
miktan tecavüz eclemiyecektir . ., 

Çiftçi partis;nin bir kısı• 
azası haTCtra"lann ve diğer 

masrafların da bu miktara dahil 
olması esaaım mlldafaa etmiş-

lerdir. Parti. kanun liyihasının 
bu IOn şekfini Meb'uıan Mecli· 

sinde ıiddetle müdafaa etmeyi de 
ayraca kararlaştırmııtır. Diğer 

taraftan bin bet yüz levalık ma· 
qlarıa iadirilmemeai de prensip 
olarak kabul edilmiıtir. 

Bulgar Komünistleri 
Sofya. (Hususi) - Geçen 

hafta içinde gizli bir komünist 

lefkilita meydana çıkanlmış, bun· 
lann bir ihtilal hareketile bükü· 

meti devirmek istedikleri anla· 
...... fb. Bqvekil M. Muşanol 

bu münasebetle 'o bey bu
luamutb•: 

.. Memlekette, gayrikanuni bir 
komftniat teşkilAb mevcut oldll'" 
iu meydana çıkmıtbr. Tahkikat 
neticesinde bu gizli fırkanın menı4' 

lekette bir ihtilll hareketi yaP'" 
mak istediji de anlatdmıştır. ,, 

Hiikômet bu ıneaele etraf mda 
çok müteyakkn davraD1Daktadır. 

Fındıklanmız 
Zahire Borsası Tacirleri 

Tenvir Edecek 

Son zamanda ecnebi piya 
laranda Kafkas fındıklarının Tü 
fındıklarına rekabet ettiğ i " 
yilzde 25 ucuz sat ldığı göri11ınU 

tür. Ticaret Borsası bunun sebe 
)eri hakkında ilmi bir tetkik ya 
mıştır. Bu tetkika göre K afk 

fmcbkları az yağlı ve Türk fı 
dıklarındao büyüktür. Yalmz b 

ıim fıodıklarım ı z lezzetli \ e y:ı 
olduğundan daha ln ymetlidi ... 

Ancak bizim tacirlerin s;a 
tartları Rus ihracatçılanıun şa~ 
larından ağır olduğu için f od• 
larımııı garp piyasalannda siih 
letle sürmek kabi1 olamaın;ık 
dar. Zahire Borsuı bu husıı' 
tacirleri irşat edecektir. 

Beş Yüz Lira Deve 01ın11Ş 
Birkaç gün evvel Kuz uncJ: 

ta bir hır11zlık ol nuş, Meb 
iulinde bir hamalın (500) r 
çalınmıştır. Yap ılan tahkık:ıl 
ticeaiade paranın Mebmetle 

1 

odada oturan hamal Ali tar 
dan çalındığı anlaşılmıştır. p 1 
DID bir kısmı Alinin uıetl 
bulmamut Mebmeda veribnif~ 



Harp 
Borçları 
Ve Devletler 

M. Mak Donald 
Nevyork, 10 - d h p ye ta• 

Avam Kamaruın • ar 
mlrat borçlanadan dolayı al~nen 

h elerd• buluamaaı, lnaılte
:::n bu huausta yeni teıebbD•l.er 
yapmak kararında olduj'unu ~öı· 
teriyor. M. Mak Do~al~ın muta· 
leuı, Amerikanın fıkrıne uygun 
dtifüyor. 

Maamafih Avrupa devletleri 
alllhlanma masraflarını azaltma· 
chkları müddetçe Amerika kon· 
ıresi herhangi bir tavsiyede bu
lunmıyacaktır. Kongrenin ekseri
yeti, bu borçlarm kat'i surette 
indirilmesine muarızdırlar. Bu 
hususta en fazla şiddet gösteren· 
ler garbi ve cenubi Amerika. 
mllmessilleridir. Bunlar bu hare· 
keti, Nevyork bankerlerinin Af· 
manyaya yaptıkları istikrazlar· 
kurtarmak için Amerikan müke'· 
leflcrinin zararına bir kaait telikh 
etmektedirler. 

Zeplinin 
Seferleri 

F redrikshafen 12 - Zeplia 
balonu ıimdiye kadar 232 aeya· 
bat yapmlfbr. Bu seyahatler 
(3588) aaat, yani ( 149) gftn 12 
uat tutmaktadır. Kilometre be
aabile (349827) kilometredir. 

(15472) kişi nakletmiştir. iu
nun (8778) i yolcudur. 
• 
lspangada 
Tevkifler 

Madrit, 12- Primo d6 Rivera
mn oğlu tevkif edilmif, Emniyeti 
Umumiye sevkolunmuttur. Bu 
tevkif meydana çıkan bir fesat 
tertibile alakadardır. Diğer baş· 
ka tevkifler de yapılmıştır. La 
Masyon gazetesi, bu hareketi 
muhayyel olarak atavsif ediyor. 

lranda Kambiyo 
Tahran, 12 - Kambiyo mu

rakabe heyeti lngiliz lirasını 70,45 
kuron olarak teıbit etmittir. (100) 
frank ta (73) kuron Ozerinden 
muamele görecektir. 

~ırbıstan 
• 
fntihabatı 

Belgrat, 12 - Yeni intihabat 
neticesi 306 meb'usun meslek iti· 
barile tasnifi şudur: 13 sabık na· 
zır, 61 avukat, 30 belediye mec
lisi reiıi, 26 tüccar, 23 zürra, 13 
emlik sahibi, 8 gazeteci, 6 aanayi 
erbabı, 5 irat sahibi, 19 ortodkM 
papaz, 3 katolik papaz, 15 dok· 
tor, 14 miiderria, 5 muallim, 4 
diplomat, 4 bankacı, 4 otelci, 2 
sabık hlkim ' 2 mnteahhit' 2 
ecıaca. 
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Yapabilirsiniz 

Çinle Japonyayı Banşbracaklar ! Ho
verin Bir Nutku - ispanyada Tevkifler 

JÇin 1 

Japon 
• 
ihtilafı 

Vaşington, 1 ı - Hariciye 
Nezareti erkim Çin - Japon ihti
lafının neticesi hakkında nikbin 
görünUyorlar. Vaziyetin, herhangi 
siyasi ve iktısadi bir tazyik icra
sına lilzum kalmadan aulb daire
~·r.de halledilecejini ümit edi-

dra, 11 - Tokyodan bil
f!C:J no ıöre Nonni ırmağı 

-··- -·iida (2000) Japon askeri 
yar.:!ii'. Halbuki bu askerlere her 
an taarruz tehdidinde bulunan, 
toplanmış ( 20.000 ) Çin askeri 
bulunuyor. Japonlar, bu kunetin 
6nllnde ezilmemek için ıllr' atle 
hareket edip Tsitsikara doğru 
ilerilemek mecburiyetinde bulun· 
duldanm 1aklamıyorlar. Eğer 
Çinliler ilk harekete ıeçerlene 
Japonlar mahvolacaklardır. 

Japonyamn Bir Protestosu 
Londra, 12 - Japonya, Yok

serler itilAfı mucibince Çinlilerin 
imtiyazlı ecnebi mmtakalanna 32 
kilometre dahilinde yaldqamıya-

caldarını, halbuki son Tien • Tain 
hldiaelerinde (50) metre yaklq-
tıklanm beyan ederek Çin hiikU
meUni protesto etmişlerdir. 

Londra, 12 - Pariste topla
nacak Cemiyeti Akvam Meclisine 
M. Davs ın Amerika namına mn
phit tayin editmeai Japonyayı 
memnun etmiştir. 

Tokyo 12 - Japonyanın Lon
dra •e Paris sefirleri M. Mabu
dara ile M. Y oskia Pariste, Cemi-
yeti Akvam içtimaında Japon nok
tai nazarını müdafaaya memur ol-
muılardır. Bunlar, icabanda Ce
nevre mllmessili M. Y oıkiza•a ya 
vekilet edeceklerdir. 

Çin Firarileri 
Tokyo 12 - Birçok Çin u

kerlerinin firar ettikleri kaydo-
lunuyor, Çing-T aoda bir de tabur 
kumandanı da firar etmiştir. Bun
lar ekseriyetle haydutluk yapı
yorlar. 

Japonya Aleyhinde MUmayişler 
Londra, 12 - Hankeo 'da .Ja

ponlar aleyhine tiddetli nftmayiş
ler yapılmıştır. Şehirde 6rft idare 
ilin edilmiştir. 

Trend• 6., balt1111ııoralc 6ir lolcomoti/11 atlagıp ceplı•g• tiden 
Çin ıuklrl•ri lokomotifi11 .arnıcıntlan n içl••rl• 

~~~-=-~..:..:.:..:~----~~~~~~~~~~~___;;;._~~~--~ 

Hoverin 
Nutku 

V qigton, 11 - Mütarekenin 
yıldönümll mDnuebetile Reiai
clmbur M. Hover bir nutuk 16y
lemit Ye demiıtir ki: Sulh, mllda· 
faaya hazırlanmanm huıule ge
tirdiği bir haldir. Sulhlln tama
mlle tesisi, mevcut ihtilAflann bir 
nbır ve sebat göstermek ıuretile 
tesviyesine ve bu husustaki gay· 
retlerin• artmasına mlltevakıftır.,, 

M. Stimson iki Tarafı 
Barıştıracak 

V qington 12 - Uzak Şarkta 
aulb&n yeniden tesisi için Ame
rika Hariciye Nazın M. Stimson 
phsea çahpcağım ve iki tarafa 
banşbracağını söylemiştir. 

Japonyaya Hücumlar 
Paris 12- M. Herriot şiddetli 

bir makale yazarak japonyanın 
Mançuride yerleşmek için Avru· 
panın bugünkü mGşkülAbndan 
istifade ettiğini söylemiş ve Nonnl 
ırmağını Marne nehrine benzet
mektedir. 
Atinada Manah Bir Merasim 

Atina, 12 - Parnu mabe
dinin aalonunda, Amiral Kodur
yotiae Kıbnı liaanile yazılmıı kıy· 
mettar bir iocil verilmiştir. 

Talebe ile polis arasında bazı 
arbedeler olınuttur. 

• 
ispanyada 
Vaziyet 

Bilbao 11 - Ticaret erbalH, 
•alinin beyannameaine raim• 
dükklıı ve maja.ıalanm açma
mıtlardır. Ôldilrüleaı bir papa 
için yapılan ayinden çıkan kato
likler , papazlara aleyhtar bir 
gazeteyi satan bir mllYeuii d6Tw 
milılerdir. Diğer bir katolik 
ırupu da dnkklnlan taşa tutmq
tur. Sokaklarda polis devriyeleri 
dol&flyor. 

Bir Gemi Karaya Otırdu 
Honl' • Koni', 12 - T__,eld 

imnindekl lngiliz harp ıemiai Fu
cea civannda karaya oturmUftur. 
Gemi, Amiral Om Kellinln hay
ratını taşıyordu. 

Cemiyeti Akvam Meclisi 
Londra, 12 - Deyli Telgraf 

gazetesi, Çin ·Japon işlerile met
gul olacak olan Paris içtimaındaa 
bahsederken diyor ki: 

Bakalım, bu cemiyetteki devlet 
adamları Japonya hakkında zecri 
bir hareket icruı imkinını derplf 
Ye teklif edecekler mi ? 

Almanyada NUfus Azallyor 
Berlin, 12 - İktuadt buhran 

neticelf, Almanyanın senede (100) 
bin kiti kaybettitl anlqılmakta• 
dır. Bu eksilik doğum azhğanc:lu 
ileri gelmektedir. 

-
Patronumuzu Alınız Ve 
Terzi Parasından Kurtulun 

Gazetemizde her gtha bir pat
ron kuponu Yardır. Karilerim ba 
kuponlardan 15 taDlini topla:rıp 
idaremize ıetirdikleri veya fln
derdikleri zaman kendilerine aon 
moda bir elbise patronu Yerilir • 
Karilerimiz bu patronlar sayesin
de, terzi paruı vermeksizin, kendi 
elbiselerini kendileri dikebilirler. 
On dördllncn kuponlara mukabil 
karilerimize vereceğimiz patroaaa 
modeli bu resimde g6rillmektec:lir. 

Bu elbi.e 10D moda bir .kak 
elbisesidir. Etekleri ldottur. Bil
husa ~enç kızlar için t&ftİJe 
ederiz. Kumaşın renıl terdlwa 
kırmızı olmalıdır. 

Hanımtegu 

.. SON POSTA" nın Milli Tefrikası : 19 zunla kapaamlf ıibiydim . 
Narinle bir daha ıkgöu 

pdik. Artık ruhlarımız konu
fUyordu. O saniyeleri hiç unut· 
mam. Anladın mı romancı efendi? 
Bak sana epey tafsilit veriyorum 
değil mi? Çlinki ben bunlan bir 
tarafa not etmifimdir. 

tanıtab epey oluyor. Ailenize 
yaln11 sizin için bağlı olduğuma 
belki lıiuediyonunuz. 

mıya 1evkettiniz. 

AB, MINBL AŞK! 
MUHARRiRi : SERVER aEDI 

Narin ayağa kalkb: 

- Milsaade ediniz •• hir 

telefon edip geleyim. 
Doktora telefon edeceğini 

.talamııtım. Birdenbire, kıskançlık, 
Ynınruk gibi bir kan klllçeıi 
italinde başıma çıktı : 

- Durunuz, dedim. 

- Ne var? 
- Doktora telefon edecek· 

liniz, değil mi ? 
- Evet. 

- Etrniyeceksiniz 1 
Güldü ve omuzlarlDI ıilkti: 
- Ernredersiniz, dedi. 

,..._-::_ ~ayır. Şunu söylemek isti· 
-."'il kL. Beş talibiniz, fU da· 

kikada albya çıkmıfbr. 
Teklifi yaparyapmaz ltlr tu

haf oldum. Alay eder fibl dur
mak mümklln degildi. Ciddi gö
rünmek te hopma gitmiyordu . 

BUtün hareketlerinin ciddiyetin

den filphe ettiiim bir kıza ev
lenmek böyle mi teklif edilir ? 

Hem de ben bu meseleyi hiçbir 

vakit ciddi surette dilfünmemiş
tim. Fakat, birdenbire, kartıma 
i\ç beş tane rakip çıkınca, fafU'

dım. içime ani bir arzu doğdu. 
Narinin acelesi de beni IHr anda 

karar vermıye .evkebnİfti. Kuşu 
kaçırmamak için kafesin açık 
duran kapısı Ostflne blltfln hı-

Narin yutkundu Ye birdenbire 
ailkindi: 

- Hele durunuz, dedi. ben 
bir telefon edeyim, sonra konu-

fUl'UZ. 
Koıarakl gitti. içim titriyerek 

arkasından baktım. Bu kıza Omit 
ettiğimden fazla bağh olduğumu 
o anda bir daha anlamııbm. 

Geldi. Oturdu. Sustu. 

Söz bana düıüyordu. 
- Narin Hanım, dedim, ben 

evlenmeyi çokluk h abrındaa ge
çiren bir adam değilim. Bu fikri 
daha ziyade bana ilham eden 
aiuiniz. Eh, ş6yle b6yle, aizinle 

T antfmamız da farİp oldu. 
Ben dilfllnmiye vaktim yar :un
nediyordum. Yalnız dilfllnmiye 
değil, cesaretimi de toplamıyL •• 
Çilnkü aize bayle bir teY teklif 
etmek cesarettir, detil mi? 

- insanın dllşllndiitGnO siy
lemeıi tabit bir ıeydir. 

- Öyledir. Fakat ben kendi• 
mi pratik bir adam aamrdım. it
leri hep en kın ve sade tarafın
dan girmek isterdim. Sizin kar-
11mzda çok tereddütlere dtıştllm. 
T abiatiniz hakkında hemen kes
tirip atamıyordum. Bana hem dün-
yanın en hoppa, hem de en ciddi 
kızı hissini veriyorsunuz. Deliden 
daha deli, akıllıdan daha akdb 
görünllyorsunuz.Hem bir teY 16y
liyeyim mi? Siz beni kadın rubu 
tb.erinde dllfllmniye, hatta oku-

- Fikirlerinizi rüzel hullaa 
ediyorsunuz, dedi. Gnzel 16yll,w
auııuz. Bayle samimi olalım. Be
nim kararsız tabiatimden korku
yorsunuz, değil mi? 

- Doğrusu, 6yle. 

- Haldamz var. Fakat bea 
Iİze a6yledim. Ben fevkallcle 
feyleri ıeven bir kızım. 

- Söylemediniz, defterinDcle 
yazıyordu. 

- Öyle ise timdi aayla,o
rum. Ben " Daha iyi " bir vuipt 

· bulamazsam, " Daha bqka " bir 
vaziyet aranm. Anlıyor: mumaz? 
Biribirine benziyen glinler ve 
saatler yaşamak beni öldürOr. 

- Fakat izdivaç hayabnda da 
fevka1'delikler aramıya kalkar-
uruz ... 

- Ben hiç kimseye uru 
•ermiyen fevkaladelikleri severim. 

(Arkaııvaıj 



ti Sayfa 

Bulamıyorum 

Bugllıı çıkan gazetenizin •is
ter inan. ister inanma,, aUtunun· 
da l.JarülfUnunlularla mülakat 

yapmı~ bir mecmuadan nakledi
len yazıyı okudum.. Ve o anda 
anladım ki bizim dertlerimizle 
alakadar olan iyi kalpli insanlar 

vardır. Eksik olmayın efendim ..• 
O slltunu okuduktan sonra dışa· 

mm soğuğunu içinde aynen hisset· 
mek kabil olan odama koştum .• 
Bilmem hangi çılgın arzuya bo
yun eğerek sotuktan titreye, 
titreye me şu mektubu yamııya 
başladım. Dinleyiniz Beycf endi: 

Ben bir Anadolu çocukayum, 
Ye her Anadolu çocuğu gibi me-

pkkate derin bir tabammUlle 

boyun eğmesini bilirim. Bunu 
ta ktiçiildüğümden öğrenmİfimdir. 
Bu işte mlithiş ihtisasım vardır. 

Bunu böyle kabul ettikten ıonra 

tasaVV\D' buyurursunuz ki meıak

kate, er.aya, ezldden idmanlı bir 
gencin küçük hay&l inkisarların· 

dan mftteyellit iğ'birarla pklyet 

mektuba y•m1uı lcabd detildir. 
EYet bu bir fiklyet mektudur, 
••ma ldmdea, nqı"?.. işte bma· 
mu bilmiyorum... Halta size bu 
mektubu niçin yazdığımı bile 

ltilmiyonmı... Yalnız tu •ar ki 
mektubumu yazarken sade ken• 
dimin dejil, ayni mektepten 

•ezun olan btltüu arkadaşlanmıo 
hlaleriıri ifad• ettiğime kaniim ... 
Yüzlerce kilometre uzakta olan 
memleketimizden aynhrken he

pimizin parlak hayallerle söslll 
kocaman gayelerimiz vardı... Ve 

hepimiz gayelerimizin tahakkuk 
edeceğine derin bir itikatla inan

mıştık. Kalplerimizde, bizi ta uy

kularımızda bile aarsau, titreten 
bir heyecan, gt>zlerimizde hayata 

kartı derin bir itimatla l.tanbula 
geldik... Ne olacak sanki diyor
duk, ne olacak? Bizi hangi mUı
ktıl korkutabilir ki 1 

Bu hal ancak lstanbula kadar 
devam etti. Evet ancak buraya 

kadar., Muhtelif mekteplerin 
vecitli talipleridik, hepimiz başka 
başka mektepler için yanıyorduk: 
Tıp, Mühendis, MUlkiye, Orman 

mektebi, Hukuk .. Edebiyat .• Yük
sek MuaUim.. Ve saire.. Meslek-

lerimizi daha şimdiden seviyor
duk, pek çok seviyorduk ••• 

Ve bir anafor oldu .. 

Acımızin bukadar bilyük ol
ması işte boradan geliyor. 

Tıbba girecek hukuka, mül
kiyeyi istiyen mühendise, mühen• 
disi arzu eden kimyaya, bin milş· 
killle günde dört beş saat ayak
ta bekliyerek, zorla kapağı ata
bildi.. Ve bunlara, memleketle-
rine yUztıstil dönen, başları gö
ğüsleri üstündeki arkadaşları, 

bahtiyar, talili, iltimaslı çocuklar 
dediler. 

Gidenler, fakir bütçelerini 
adamakıllı sarsmalarma rağme.ı 

ne de olsa evlerine kavuştular, 
blanlar, ya bizler... Zayıf ba-

SON PCSTA Teşrinisam 

a Şark Aleminde 
1 

U Surigede 
Ne kadar 

- Mektep Var? 
Bu Cemiyet Mensupları, Mezarlardan Berut (Hususi) _ Am.. 

Cemiyeti Umumi Katibi buada 

Kollarını Çıkarıyorlarmı~ lnılunan Fraıısı• ~euilin• ı.ı. 
"'-: mektup göndermış, Suriye 'Ye 

oı··ıerin 
Bütün Finlandiya köylülerini 

telAta düşüren ve korkutan esra· 

rengiz bir hadiseden bahsediyor
lar. Bu ibidise, uzun müddetten

beri rivayet şeklinde Avrupada 

doiaşma'lıta ve merak uyandır

makta idi. Nihayet bu esrarengiz 

hidisenin iç yüzü meydana çık

mıştır. 

Finlandiya.da adamın biri 

atla bir ıköyün ya.ıımdan geçer

ken, köyün kuyn&undan ıu iç

mek istemiş. Abndan inmiş. 

Kuyuy.a yakJaf1ıuş. Kowayı alır

ken bir de bakmış ki kuyu
nun kenarında bir taşın al
tından bir el uzanıyor. Dikbt 
etmiş eli var, fakat kol yok. 

Merak etmiş. Etrafına bakınmış, 

biraz ötede bir el daha, bir di· 
i~r taş a1tında bir el daha ... 
Korkmuş ve şaşırmış. K~ylftye 

haber vermif. Köylü. 

- O kuyu &ibirlidir. Biz ora· 

ya gidemeyiz, demitler. 

Yolcunun mvalu artmış. Jan-

ll•zarlıldartl• polis marifeüle 
taharrigat yapılıyor 

darmaya haber Termiş. Jandarma 
ve polis g.elm.İf. Kuyunun etrafın
da tahriyat yapmışlar. On beş 

kadar ölü bulmu§lar. Haber 

şehre ak&etmiı. Zabıta köye ~n 
kuvvetli taharri memurlarını gön-

dermiş. Mezarlıkta tetkikata ko

yulmu~lar. İki gün devam eden 

caklarımızın bütün takatile İs
tanbul sokaklarım dolaştık. Her 
kapıyı çaldık.. Gururumuzu kıra

rak · her yerden iş iştedik. 

Ne olursa olsun. Yirmi liraya, on 
liraya ... 

Yok, iş yok... Her yer kapalı, 
yahut bizim için. 

Bir sınıf ark ·1daşımı hatırlıyo

rum ki - şu dakikada - kendisine 
veresiye bir p.:ırdesü alabilmek 

için fstan~"...lda biı" kefil bulamadı. 

Yalınız bitirmeden size şunu 

1 sora~ağ m: BiLe bu şehirde sa-

.. 
Şimali Finlandigalı ve bu aarip cemigeltJ mensup 

bir kadınla ç.ocuiu 
tetkikattan sonra elli kadar beıelyeyJ alıp yeyiniz ve bekleyinlL 

mezarınt açıldığı, içindeki ölUle- Biraz ıonra ruh zelecek. Sol aösdekl 
bezelyeyi ala~ak ve arkanız.da durarin kafa, el ve kollarının kesildiği 

ve aonra yine örtüldüğü görUlmUş. 
Taharriyat bu neticeyi verince 

köyde ve civar şehirlerde de· 
dikodular, rivayetler başlamış. 

Çinlerin geceleri mezara ıwp 

gllnahkirlan cezalandudığı pyi 

clmuş. Halk geceleri evinden 

çıkamaz bir hale gelmiş. Aylarca 

bu esrarengiz ölü dfttmanlannın 

hnviyet ve mahiyetini tesbit 

mümkün olmamış. 

Nihayet bir hafta evvel işin 

iç yilzü meydana çıkmışhr. Bu 

işleri yapanlar, "Şeytana Tapan

lar" tarik atine mensup kimseler

miş. Bunlar şeytana tapıyor ve t 
ruhlarla konuştuklarını iddia edi- , 

yorlarmış. Fakat ruhlarla konu· 
şabilmek için milritlerine şunları 

yapmalarını tavsiye ediyorlarmış : 

"Ruhlarla temruı edebilmek için 

mezardan bir baf .çıkarını:ı. Başı yeni 

açılmış bir mezann toprağı ile dol

purunuz. Ba11 iakeletinin gözlerine 

birer bezelye koyunuz. Bu buelyeler 

filiı:!enmiye başlarbaşlamaz, iskeleti 

aJmız. Gece yarısı mezarlığa gidiniz. 

Geca yarısı saat on ikiyi vurduğu 

zaman, on adım atarak meurlıkta 

ilerleyiniz. Sol elinizle sağ gözdeki 
=== 

Katmer Yakalandı 
Ahmet Kenut jsminde müh

tedi bir Danimarkah miisteşrik 
geçenlerde Hicaz arazisi dahilin
de Mekkeye gider~~en öldürül
müşlür. Hicaz hükumeti katiller 
hakkındaki tahkikatını bitirmiş 
ve katilleri yakalam.ştır. Bunlar 
Beni İmran kabilesine mensuptur. 

= 
mimi teshilat gösterilcrne-ı mi?. 
Biz büsbütün bu ş~hirde unutul
muş muyuz?.. Biz varlık değil 

• . ? 
mıyız .... 

Darillfünun talebesinden 
N. S. 

Ayni kadının şayanı dikkat • 
saç ..fıwaleti 

caktır. O vakit dilediğinizi emrediniz:, 
emrini:ı yerine gelir.,, 

Bu tarikate mensup olanlar, 
ruhlarla temas edip istediklerini 
yaptırabilmek için, geceleri me-

urlı.ldara iniy<>r, ölüleı-in haıla
nm, ellerini aşırıyorlarmış. 

FinlaıHliya zabıtası şimdi bu 
tarikat mensuplarmı aramakla 
meşguldür. 

Bir Yezidi Oldürüldü 
Halep, (Hususi) - {Kürtdağ) 

kazasının (Arşı kibar) köyünde 
oturan meşhur Yezidi rüesasuı

dan Derviş Şemo Ağn evvelisi 

gün (İfrin) den köyiıne dönerken 
yolda pusuya düşmüş ve kafa
sından dört kurşunla öldürü1mttş

tür. Katit, Derviş Şemo Ağayı 

öldürüldükten sonra kurşun izle
rini saklamak için büyük bir 
taşla baştm ezmiştir. Tesadüfen 
buradan geçen Jandarma Ku
mandanı katili cürmü meşlıut 

halinde yakalaımştır. 

Filistiadeki mektep miktaıil• 

talebe adedini sormuştur. Bu 

mektup üzerine bir istatistik y&

pılarak Cenevreye gönderilmiştir. 

T etkile neticesi şudur: 

Suriye ile l.übnanda bulanan 

resmi mekteplerin adedi ( 624 ) 
ve talebe yekfuıu da ( 59773 ) 

liir. Hıısusi mekteplerin mik
tarı ( 1042 ). talebesinin yekünu 
( 7 4220 ) dir. 

Bu mekteplerin ( 164 ) dl 

İılAmlarm, ( 81 ) 1 Dftrzülerin, 
( 300 ) tt Maronilerin, ( 163 ) n 
Rum Katolik. ( 25) i Süryani Ka
tolik ( 10 t u Ermeni Katclikle
rindir. Ecnebi mekteplerin adedi 

( 584 ) tnr ve bunlar da ( 54452 ) 
talebe okumakadır. 

Umum mekteplerin 
ise ( 2268 ) , talebeıinln 

yek.bu 
yeldbuı 

da ( 188,446 ) dır • 

lübnamla IHyUk Bir Bayram 
Benıt ( Hmmi ) - LiU· .. a 

bnkümeti ( 8 ) teşrinisaniyi res
men milli bayram 1rüaU olar.ak 

kabul etmiştir. 

Bu münasebetle o gün ( Nehri 
Kelp ) vadisinde muazzam m.
l'asioı yaptlmış, büınn dükkialar 
bpaDIDlf, mektep talebeleri •• 
merasime iştirak ehnittir. Mera
sime Dahiliye Vekili Musa B .. 
riyaset etmiştir. 

Eıkl Finikeliler her sene ~ 
glln, kendilerine Allah yaparak 

taphkları ( Leiküs ) köpeğini ha 
nehirde takdis ederlerdi. 

Hindenberg Kudüse Ditmiyır 

Kahire, ( Hususi ) - Bazı Su
riye ve Filistin gazeteleri AlmaO 
Cllmhur Reisi Hindenburgun ılMı 

ktş mevsiminde Mmır tarikile Ku

dii'!e geleceğini yazdılar. Fakat 
burada bulunan Alman sefiri b• 
haberi tekzip ederken şunları Ü 

söylemiştir: 

"Bilhassa Almanyanın bll"' 

gürıkü siyasi vaziyeti göz anOol 

getiriJ.irse Hiııdenburgun Alma11J•1' 

terkedemiyeceği kolaylıkla anla" 

Şllır . ., 

Hicazda Kolera Yokmuş 
Kalaire, ( Husuai ~ - Hi~ 

Matbuat İdaresi bazı riva~ 
üzerine iki tebliğ neşutmiflİ'' 
Bu tepliğler fU mealdedir: 

}fC~ 
1 - Bazı gazetelerde 1 ~ 

. . b ahitle ıdaresme mensup azı z bil' 
neferleri, 'Sllahlal'ı ve otorn:,,.. 
lerile birlikt e ( Şarki Erdeıı' JJ' 
zisine kaçtıklarını yazdılar· 

. k " } ktUr'• haberm at 1yyen as ı yo f,I 
. }1ica 

2 - Ennefir gazetesı ,f 
·~·oi Y da kolera nirayet ettıgı ı;af 

d zSI 
maktadır ki .bu ha her e 

ktur· 
dır ve Hic:ı:.:da kolera Y0 • 
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Erkekle Kadının Hangi Sınıf Bundan Böyle Yüz Sene 
Halk Daha 

f ktısadi Kıymetleri Çabuk Ölüyor Yaşıyabileceğiz 
Hayat aigortaJanDa mahsm inatçı Hastalıkları Durduran 

Erkeğin Kıymeti Zamanla Az Düşüyor, ;::"-!:~ ~ : : Ve Hayab Uzatan Bir Şırınga 
Fakat Kadın Sıfıra iniyormuş =::a .;:..":!';., S:...:, 1 

.. BulunmUJ 

Y.,lı ilr erle.le iü.M• g11şlı 6ir k11tlDM11111 tl•M 
plc lıı,metli imi, 

Bua Abnu profaörleri - ka
tlmlara pek az hilrmet taşıyan 

l'l'Ofeairler olacak - ynkıck riya
ll)"e usullen1e ( r) kadınların ik-
badi kıymetinin erkeklerinkinden 
qajı olduiuna hükmetmiılerdir. 

Baalara ıöre otuz yqmda bir 
..... ikbwll ktymeti : (293.880) 

& •br. A,m Jllft• oı.. •ir 1 •.+ 'i ile (2M.981Jt fraalr. Yam 
T.-k ,... .... cu.ı-. lira. 

Alman pnfeaMeriae ıare l 

yaşları ilerledikce erkeklerın kıy
meti biasedi&mez bir suntte azal
maktachr. Halbuki ( 50 ) yaşında 
bU kaclaun lar-eti ( 1111.,) 
fnmk, 80 yafmU .. ( 125,M)) 
frank, 75 yap• p&.ce aıfara 
mGncer ohıyonmııf. 

(15) yapıda ı~ Wr imin 
lktısadl bymeti İ9e ( 256,&10) 
&aak11111-

• ~ kat'I ... ı..ap .... , 
ltayret içilMle b.raloyw. 

Kuvvetini Göstermek 
için Katil Oldu 

Bir Darülfünun Genci, Arkadaşını 
Matetmek İsterken Hapsi Boylamıştı 

Amerikalılar ar•mda tayyare 
rekoruna çıkan kimseler olduğaı 

gibi, açlık rekorum... hatta ala
llksızlak rekorunu kırmaya teşeb
llla edealer de yok deiildir. 
A..eribcla • ıh e•ma• içia de 
Wqey ketfetmelr... ..ıt· • ltir 
..,. yazmak, yahwt ta, gizel 
.._k icap etmez; meseli kim-
8ellin yapamıyacağı bir hırsızlıfı 
1apan yine meşhur oluyor. 

Gayet zeki, çabtkan ayllİ zaman
da fevkalade kuvvetli "Ev:rett " 

Haldiman isminde herke5in takdirini 

kuanmtf bir DarDlfilnun ge~i, 
lelu\sın111 fazla kudreti ile prar
laeıyonnuş. Bu pncin arbdaşı 
olan .. Ray WHlis Harfey" onunla 

ekseriya alay eder. kuvvetini hiçe 
•yd ığmı s3ylermlf. 

Nihayet bir glhı " Haldiman" 
arkadqının bu telkinine karşı 
il,an etmif ve ona ne büyük 
Lir kunete aahip olduğwıu ispat 
etılte1.... erkekliiİllİ göstermek 
~in Amerikanın ku•vetli addedi
len adamlanndan Con Simonu 

lldürmü1. Şimdi demir parmak· 
l.kfar arkasında oturan bu Da

rlllfiinun ıencinio muhakemesi 

-.ıamak üzeredir. 
kibir ve gururun insanı nere-

~ kadar silrftk iyeb~lece~ne 
dan daha kuvvetli bır mısal 

..._lllak abeatir. E11'1rell HalJilllOll 

J - Lortlar (lenederiDia is
rafı. ziyafet i1nfı, ı~ yatm.k 
•• lranluı, dem bzafan neti
caiade). 

2 - Spor ,_,....._ mah
rum olan, ve dana bpalı oda 
larda çalışan w•lar. 

3 - Sokakta llayadarmı ka
zanmiya mulıfas oı- kümela 
(tofCSr, arabacı, lulldawı Ye 
buna hemer 1a11' at icra eden 
i111e•lar.) 

Bu cetvelin içinde köylerde 
yaşıyan ziirra kısmı yok. 

Bir .t\merika1ının 
Garip Mektubu 

Maruf Muharrir Shakespe
are'ın Öldüğünü Bilmeden 

Mektup Yazmış 
Bir Amerikalı metlıur lngmı 

mulaarriri "Shalceapeare,, e mek
tup yazmak sevdasına düımilf. 
ihtimal bu adam "Slıakeapeare., 
İn ~ktanberi öldftiünli bilmi
JOrda Herba&de ..banirin 
ha1atta •Jduiuna lallkmederek 
zarfın üattlae apiidalr.i aclreıl 
yamat: 

Mister William Sbakeapure 
(Avrupa) {lngiltere) 

Haşiye olarak ta zarfın kuarma 
(lauıUll) lre••esiW ilive etmif. 

Zannedilebileceğt giW hu 
...... hi. -.ibiD aaizliti diye 
Wrkc ........... .... 

P..tacl nzifuiai PP••ı mek
talsaa m8111iliae ta cevaln Yere
relr We etmir, 

Mllrsil&nileyh (23) niaan 1616 
dan beri vefat etmiafir. 

Sütü Yeni Bir 
Muhafaza Çaresi 

Viyana fakültesinde bir pro
fesm, i8tikbalü elemmiyeti pek 
•nhim olabilecek hir kqifte 
bulunmuştur. 

Bu ut dikkat etmiş ki rad
yonun tesiri altında kalan ıOt, 
dart fiin tase lalsyor ve ancalc 
on beş gOn sonra ekfiyip yofurt
lafıyor. 

Bu tekilde muamele aönn 
ıUtOn lı:azandıiı bir hassa da 
bynmıa Jldicesinde Yİtamiolerİlli 
kayi»etmelı teblikesiadeıı kurbll
maaıdlr. ProfesörUn i.Wiuına 
lire bu uaal ıiftliklerde, mandı
ralarda tatbik edilirse, alt, hem 
fazla dapnacak. ._. de ııbhate 
muzır olmıJacaktır. 

HAL 1 
ihtiyacı•• temin etmede• 

nwl .. tlak maia1anza + 
ramamı ·menfaatiniz icabıdır. 

OLA«ZADE Hah Kumpanya 
f.tanb•l mümeuUlvi 

Bu şırınganın tatbikına ail garip bir amelige ma11zarcuı 
Londrada çıkan "Tıp Alemi" davi edilmif ve yanhf bir ame&. 

mccmuaııoda hayrete fay•n yeni yat neticesinde kam zehirlamif 
bir bbbi ketfi haber veren bir 18 y...-da bir kız ölümden laa-
yazı çıkmıştır. l tanllDlfbr. Mecmuada daha Wr-. 

Ba yaza, lnriffz doktorlarından ~ok vak' alar zikredilmekte w p 
operatör Niaceat Nesfielcl tarafın- hükila verilmektedir: 
dan yazılatbr. Bu yanda, •ir "Sahhatin hozulmaauun • 
aenedenberi, lngilis but.nele- miihim aebepleriıulen biri, a... 
rinden birinde tatbik eclilm ve moıı iatilasal edea. guddelerin ,_. 
müspet netice YercJiti için bp liyetini kaybetmeleridir. TetJrilaet 
il~ine mal~n m~ l»ir &6stermiftir ki, ihtiyarlık bu .... 
kepften bahıedıhnektedir. ti.eler aı•taaile vücudun ewka-
. ~n~iı .do~cwl:u1 Vitalebin nizmeaini kontrol eden ha,.U 
ıamını verdilderı bir tmDI• k.t- maddelerin kaybedilmeaiaden ._. 
fe~rdir. Bu fll'llli• ile •mu· ıule ıelir. Vitaleksin apaı, pcl
amıit bastalıklann 6nüne ı~ek, deleri harekete getircliji için La 
hayab uzatmak mümkün oluyer. tahribata mini olmaktadır." 
Bu qı, uhhatin muhafaıaaı için Bu makale çıktddan ...,. 
uaarelerine ihtiyaç hissedilen doktorlar tarafuıdan ıuetelen 
guddeleri faaliyete getirmekte, nki olan beyanata ,ere, V-da
bu nretle bmn makanmetini lebin qın, Vonnof apa le 
arttımıalrta Ye lıutahlrlan aldlr- mukayese edilemiyecek Udu 
mektedir. mGellir Ye bp sata.ada ptk 

Y ... n hulbele,. .... •nyllr IHr ileri • ......,. e. _. 
84 ba ap ile, ~ Mır ...._ ,... .. yllll 11 .. al Jttz 1 r•• 
•n ..... haetalltı, il y ••ıla b6r .. matr mi ~ el ... u 
bir kacL- zatlne'e laastalığı le- iddia ..,_ektetlr. 

Gördüğümüz Rüyalar 
Neyi ifade Ederler? 

Bir Gencin 
Benzemez. 
Uykumuzda ha· -

zılan bizi ra-
beblz, b.llbın 
da memnun eclea 
riyalar, baya
bmaa ~ 

fayda11z denile
mez. Sabah uya· 
nırlren prd&
ğthntız rlJ•JI 
dimağı ansdan 
kovmak bt'iyyea 
doiru deiifdir. 
Bililsil. b ıalırın 
nzerinde •ir 
parça fikir yor
mak ,.Wı ela· 
bilir. 

Maamafih riya 
mlistakbel laa-
yatn•n•• bir ip
retidir denemez; 

Rüyası Bir lhtiyannkine 
Bunun Sebebi Nedir? 

fakat a .. akbldw ki temayiiHerimi-1 daldığımız aman hayali .... ' 
zin .e ifratlannnzm bir eaeri ad- ıizli amavlan n bittin ihtir •• 
cloluaabilir. Meseli bir hasisin aerbeıt bir halde dimafımm 

AHMET TAHlR va ADIL 
Hu ••• Tiwk • lr.. ........_ 

clepoaa olap ................ ...... 

ıe1edlr. 
Kapehprtt SMafl.r ,1139 ---Tel. 2 4182 ---

HOLSTINA boyuile keadi km
dinize, ra,W l.etamediğiniız. ._ 
nevl etJUWt W. aut aarlıacla 
lr.U,Ca boy.,..... Lmine tltkkat 
edlab. lfu ,_.ele M&JlllD • 

riyası kil>U-li bir adamın rüyasına İşgal ediyor. 
benzemez. Rüyalar ekseriya vicdanımıza 

8 . . •1 b" "h • yapılan tenbihattır. 
ır gene.. riyası e ır ı ti- . . .. . 

• • • Hareketlerıntz uzerınde neka-
Jannkİ Masanda hİçb• mUnasebet d h.1.'-' 1 bil" . oktm ar camı o a ırseoız, hayatm 
Y • vlclini kaybetmit olan rüyamza 

Garlll1or ld derin .,ıru,. da okadu lsikw olabilirsinia. 
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- GördDnya, dedi, Biz unu
tuyoruz amma onlar onutmuyorlar. 
Düğün işini başarıverseydin bugün 
ıu yoldaşlar incinmezdi, bizim de 
keyfimiz kınlmazdı! 

Yeniçeri Baki, atıldı: 

- Ne düğünü bu?.. Bizim 
haberimiz yok. 

- Evet, size söylemedik, daha 
Kaçırılan kız işt~ ıu çocuktur 

doğrusu bugün ıöyliyecektik. rinde döver, yerinde okşar. Biz 
Znpte Beyle ben bir düğün, em- öyle alıştık, seni de öyle görmek 

. ıalsiz bir düğün yapmayı tasar- isteriz r 
ladık. Mahmutla Burhan bu dil- Usta Bohor, iki muhasım 
tflniln canyeri olacaklardı. Bu- partinin boğuşmayı bırakıp ta 
rada toplanışımızın sebebi de bu konuşmaya başlamalarındaki se-
idi. Fakat ıarap içmekten aman, bebi anlamıya lüzum görmedi, 
lafzanlıktan zaman bulamadık, nereye götürüldüğünü ve neler 
iti geri bırakbk. Her neyse, altta gördüğilnü ıöylemiye de heves 
kalanın cam çıksın. Bugün onlar duymadı, bir bez parçası bulup 
saldırdılar, yarın n&bet bize geliri yarasını sardı. Topallıya topnl-

Ve yine Yeniçeri biçiminde hya hizmete başladı. Fakat göz-

brqla Bostancıya d&ndtı: lerinde endişe parlıyordu, gidi-
- MahmutJa Burhanın bize tinde ve gelişinde bir sersemlik 

bnhtan ettiklerine inandık. Lakin seziliyorc!u. Buna rağmen kınlan 
ae çqit bDbtanda bulundular. Hiç kadehleri topladı, sofraları temiz-
1ednsemedin mi? ledi, her bostancmm önüne bir 

- Galiba bir kız kaçırmışsı- binlik şarap testisi koydu, ağa-
.. ıı, Subaıı yamaklarından birini farın da istediklerini getirdi, me-
de öldürmllpllnüz! zelerini tazeledi, sonra tezgahın 

Boatancı bu haberi verirken, arkasına çekildi, yavaşça yere 
kabadayılann timdi peripn bir çömeldi, bir küçük kazma ile 
,ekil alan sofraları başındaki, toprağı eşti, husule gelen çukur-
Jarım peçeli GülsUm bakıyordu. dan bir çömlek çıkardı, yine 
Dakikalarca sllren heyecanlı bir oracıkta şalvarını çözdü, çöm!ek-
boğuşma ıırasında yerinden kıpır- ten aldığı altın dolu Uç çıkını 
damıyan, arkadaşlarının galibi-

tomanının içine yerleştirdi. kuşa
yetinden sonra da ağzmı açıp 
bir kelime söylemiyen bu yllzü ğını sararak ayağa kalktı, topal 
örtnlil mahluk, Bostancılar için topal yürüyerek kapıya yanaştı, 
tabiatile ftlpheli bir vllcut idi. çöp götürüyormuş gibi dışarı 
Galebe. kendilerinde kalsaydı çıktı Ye tabanlannı kaldırdı. 
onun örtnıllnll açacaklar, ne çeşit Art.ık topallığı geçmişti, rahvan 
•al olduğunu anlıyacaklardı. Fa- bir eşek gibi koşuyordu ve ken-
kat mağlubiyet, bu tatlı tecrn- di kendine mınldamyordu : 

gibi gülüşüyorlardı, su bqmm 
kızı hikayesini konuşuyorlardı. Si
pahi Ahmet, '·işte yUzüf ,, mu· 
kaddemesile talihsiz gelini gül 
bahçesinden nasıl alıp getirdik
lerini anlatıyordu. Boatancılar da 
şevk ile dinliyorlardı.Ahmet, zor
lu dededen ve onun bahçede, 
meyhanede tecelliainden bahaet
miyordu. Sadece kızı baygın ve 
onu kaçıran herifi 6lft buldukla
rını söylilyordu. 

Bu musahabenin sonunda hep
si, iftiranın şenaati hakkında bi
rer hiiküm yUrUtmiiJlerdi. Bostan
cılar, mezbele turpu Mahmutla ar
kadaşının öç almak hıraile mese
leyi aksi bir şekilde tasvir ederek 
Ağayı harekete getirmelerine 
erkeklik ve insanlık namına 

hayret gösteriyorlardı. Fakat 
Spahi Ahmet tefelsilften l'eri 
kalmıyordu: 

- Dört ayaklı hayvanlar 
-diyordu- birçok insanlardan da-
ha temizdir. ÇUnkü yalan bil
mezler, iki y(izlülük bilmezler, 
hele iftirayı hiç bilmezler. Hem
cinsine bühtan eden, leke süren 
zarar getiren yalnız insanlardır. 

Onlar, o kara yürekli mahluklar 
hırsızlık ederler, bir zavallının 

varını yoğunu ça!arlar, aç kal
masına sebep olurlar. Sonra tu
tarlar, kendi günahlarınt başka
smm sırtına yükletirler, onu da 
harap edip bırakırlar. Onun için 
sırtlana bel bağlamalı, Adem oğ

Resminizi Bize 
• • 

Size Tabiatinizi 

Gönderiniz, .. 
Sögligelim ••. 

1 BiR KARİİMİZ: Hisli ve zev· 
ki ıelim sahi
bidir. Eşyada, 
tarzı teleb
büste intizamı 
sever. Kadın, 
his ve heye

ı can mevzula· 
rına lAkayt 
kalmaz, eğ-

• 
lenceyi ihmal 
etmez. 

2 HASAN EFENDi: Ameli iş· 

• 

lerde muvaf-

fak olur. Bo-

ğazını sever. 

intizam ku~ 
datile faz 1 a 

mefgul olmaz. 

Yumıak bq

hdır. lı bo

nıılık yapma , 

3 AHMET EFENDi: Vakur ~• 

• 

kısmen mağ
rurdur. izzeti 
nefis mesai
Jinde ahngan-
hk gösterir. 
Sert muame-
leye kartı mu
kabeleye te-
ma~ eder. 
Meiıfaatleri n i 
takdir eder, 
iaraf etmez. 

FENERDE KADRi EFENDi: 
(Fotoğrafının dercini istemiyor) 
lktısada riayet eder, iaranan 
milçteniptir. Menfaat temin etmiye, 
mesaiye rağbet etmez. Muhit ve 
muhatabına az itimat eder. Sa
mimiyetini gelifi rüzel ibzal 
etmez. 

20 S 1TK1 EFENDi: Çevik ve 
ataktır, izzeti 
nefis meaai
linde, alıngan
lık ve hırçın-

ı hk g6ıterir. 
Şöhret ve tak
dirden haze
der. Eğlence
den geri kal
mak istemez, 
icadın ve ma-

cera mevzularile 11<adar olur. 

21 NAZİF BEY: ",mimi ve uy
lır. itlerin

. isticale 
mütemayildm 
Tetkik ve te-
ceullaten ha
zeder. T elıll-
keli ve zararlı 
ıeylere gİrİf" 
mekten. mea'
uliyetten Ye 
tenkitten içti

_.__,~ nap eder. 

1: 
FENERDE HAMDI EFENDi r 

(Fotoğrafının dercini iatemiyor) 
Hovarda meıreptir. Yemek, iç• 
mek Ye ikram hususunda c6mert
tir. Medihten hoılanır, takdir ve 
teveccühten bazeder. Muvaffaka· 
yellerini memnuniyetle ilin et
mesini sever. Tetvika kapılır. 

TAHLiL KUPONU 

Tahlil kuponu 14 
11umaraaa. 

l.mt, meılelr ••1• 
ıaa'atl? 

Hanai ıuallere Hnp 
almak .. tl1or ? 

Foto;rah intlıu •d.
c.k mi? 

~----------------" .. _________________ ~ 

Geçen Bilmecemizi Doğ-
ru Halledenler 

luna inanmamalı 
beyi yapmalanna mAni olmuştu. -Birazdan meyhane salhaneye 
Maamafib hepsi, yanyan ona dünecek. Kelleyi kurtarmağa bak- ( DünkO nilahadan denm ) Üskftdar Amerikan Kız Kolejin· 
bakmaktan reri kalmıyorlardı. malı! (ArkHı var) Birer Kitap Kazananlar den Saliha NAzım, Biga EvkJ 
" Kaçınlan bir kız ,. dan bahse- Onun kaçmasından ıooradır ki Bugün·=;; =--=--===z:===- lstanbul: Galatasaray lisesinden dairesinden Halit Y qar, Edinıe 
derken gözünll o meçhule çe·.rir- ıipahi Ahmet, tahattur etti: Bu akaşam ISTAftBUl BELEOlff.SI 1149 Osman Naci, Çorlu: Tapu Üç şerifeli cami k&rfısında Ber-
memek, mağlGplar bqbuğunun memuru mahdumu Nureddin, ber Halit Efendi vasıtasile lbaan. 

lind 1 d. s· h' Alım - Haniya dedi, Cafer ıelme- S t 21 30 d ~~ w ~~ e · en ge me ı. ıpa ı et, aa · a Heybeliada: Sahil boyu numara Uzunköprü Muradiye mahalleai bak' 
b bak f k d ld di, bizim çıfıtı dııan çıkaran yol- 1 u ışın ar ın a o u Ye Doktor hsan 103 Cemal Avni, Adana: Lise kal Hüseyin, Ankara Erkek liw 
uabi bir hareketle kavuğunu =:~~e~~k. Sakın gammazlığa Komedi 3 perde talebesinden birinci sınıftan 338 ıinden 104 Ahmet, İstanbul K. >. 
ensesine dojnı götürüp getirdik- Yazan· f Lu t ı ı Abdurrahman, lzmir: Ticaret 179 Oğuz, Uzunköprll Edinı• 
ten sonra şu izahatı verdi: Maamafib bu bahis llzerinde Terc~me

0 

edenz :
0 

1111 mektebi ihinci sınıf talebesinden San' at mektebinde- 85 M. RablDI, 
israr etmedi, bostancılarla kadeh H N A - Kaçmlan kız, itte fU ço- · . 387 Muzaffer, Edime: Türk Mu· nkara Ulucanlar Anafarta mı"' 

cuktur. Ölen adam da ilerde tokuşturup içmeğe koyuldu, hepsi 111111 sevi mektebinde Ligor Bahar, hailesi 5 Ziya, Ni,antq GOnef 
bir bahçededir. Bizim bu itte ne d6vüşmemişler ve sövüşmemişler Yakında: 'l Adana: Lise talebesinden 49 nu- apartımanında l Necil, Aydı• 
nn'umuz, ne taksirimiz Yar. iyilik MUKADDES ALEV maralı Saffet, İzmir: Zafer mck- san'atler mektebinden 156 M. Şİ" 
etmek istedik, iftiraya uğradık. m IWQ tebi beşinci sınıftan 103 A. Ce- nası, Edirne, Lala Şahin Pqa h9' 
Bereket verlİD ki ağanıza boyun 1<11 Bugün lilettin, Kozlu: incir harmanında mektebinden 41 Sabih Rtııte .. 
.J.ecek adamlar dJr:liz. Çiy f/.,AU)fWE' ETUAL kontrol memuru İbrahim keri- Hanım ve Beyler. ... ..... tOWI-...... \ sinemasında 
yemedijimiz için kamı mızın •iır- mesi Şeref• Bahçekapı: Azaryan Birer Kart Kazananlar 
mumdan da Orkmüyonız. Hak- !!!!!!!!lı'="~--ı..-.J[lllCD-ı.aaı115.....u E gv 1 ence K o·· p r u" su" Edvart Bey ve Hanı mlar. Edirne Abacılar başında Be-
kımıa korumayı, haksızlık eden- M•r•llya limanının bir sece batakh.ı!le· Birer Muhtara Defteri Y asef vasıtasile Sabetay Ger11~ 
lere den •ermeyi biliriz. aiacle t•rlu .ayleyıp danaec1ı1or filmini her halde görünüz. Kazananlar lıtanbul Beşinci mektep -üçlbl":" 

Bu Ye herket kendisine .:!.-Iİ" 
sarada kapı açıldı. Usta F A H f Ş E Mümessilleri : Çorlu: Askeri hastahane Ope- sınıftan 333 Ahmet, Edime ~ ddf' 

Bohor içeri girdi. Yllzll mosrr.or- CK D ll W lk ratoru Behçet Bey oğlu Erdugw an, miye kütüphanesi vasıtuile Sa ıd 
d 

diyor JA OAKIE ve o Y a er •·w 
du, çeoesin en şirit gibi kan sı- · Ankara Erkek lisesi ikinci smı· lah, Danca lık mektepten 'ili' 
zıyordu, ·beli btıkülmilftil, ayak- fmdan 49 Kenan, Ankara Erkek Hayri, Ankara Meçhul A.eket 

ları yalpalıyordu. Sipahi, bu J. GİLBERT' in meşhur bir operetinden iktibas ve VIVIAN GIBSON lisesi 1 Şükrü, Darıca Belediye mektebi Müdürü İhsan Bey 111'!; 
mağdur adamı görünce a6zlinU ve PAUL RICHTER tarafından temsil edilen Kitibi sabıkı Osman Efendi mah- dumu Remzi, Edirne Üç ş~ref f.f• 
kelli : p R E N S ı N M E T R E S j dumu Mehmet Akif, Edirnekapı cami karşısında Berber Habt .,..ı 

- Vay miskin vay - dedi • ~ Karagümrük İlk mektepten Ni- mahdumu Rauf, Beyoğlu lstaÇP P' 
kllçllk bir el ıakasına dayana- çok hot u feykalld• ten bir film olup dCln AKŞAMDANBERI met, lstanbul Birinci ilk mektep kulübu Y orgi Kaçaros , a .,Jf 
madın ha. yazık, çok yazık 1 A s R İ s 1 N E M A D A talebesinden Etem, İstanbul Ca- tatbikat mektebinden 30 v~J-

ve sonra emir verdi : BÜYÜK MUVAFFAKIYETLER KAZANIYOR : ğaloğlu Hamam sokak 6 Sacide, Ramazan, Ankara Adliye ••ndll" 
Mizanseni fevkaladedir. Her akşam zengin varyeteler : Beyoğlu Karanfil sokak Benefraym leti istatistik ve Neşriyat ı~ ~..-

- Çeneni bağla da yoldaşla- NANDY'S RÔVOSO ile meşhur Çingeneler ASSO ve JANA apartıman Baruh Leon, Eyip, Or- lilğünde İsmet Bey kerimesı ~~ • 
--------~~E.....•e~ti=·r~l=--Y:...:iğit yiiidi f~.-:_!~!!!!!!!!!i~~~~~~~!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ta~~m~e~k~te~b~i~tal~e~b~es~i~nd~eıı~~F~u~a~t,_!_~r~a~n,~H~anı~m~v~e~B~e~yl~er~.---~ 



AB TILDIZI 
Holivuta Nasıl Kaçtım_ 

amit, Enver PaşayıF azla Methe-
--, Ve Kulağına Gitmesini istiyordu 

Yıldızlar Arasına Nasıl Kanftam? 
--·---7 -------YAZAN: Selma z. 

&. ınektul umun aiae ilci. ta-
rafla bir darbe teıkil ettiğine 
eminim ... Biri, kalbinize.. diieri 
de (port - fay) ln&ze... Y alna bir 
datlnce ile müteaelliyi• ki, ejer 
f" dakikada insaf Ye Yicdaa ile 
clitlaen aamimi Ye aabl bir 
ada. i.eaiz, bu darlaelırin aa
..clan dolayı belli hiç mea'vl 
et.leaİ•İz. Ben, fillalrilra Mneri 
...... bir ..... lla•••a• ,... 
... itiraf etmekle beraber, 

Kaza...u, çok ... ve aolıul
iandı. KolDŞQlltlmll. nazlı bir 
kıza benziyen oğlu ela pek hoıu
ma gitmifti. Bat6a hanlaran tat
kın ncş'eleri, heni ele iyice hare. 
kete getirmişti. KOfllda, hanımı
nızı yan ,.,tda bll'aktım. Hele 
birdirbirde zayalla kadm catm 
lyle hir yuvma111 yuftl'dım ki. •• 

• 

DU1H111ıu· Kastini, Söylediği Bir Sözden Derhal Anlamıştım 
ZIYA ŞAKIR f 1acata-. 

Abcl&llaamit; hunları llylecllk
tu sonra, Enver Pqayı maha
laplı bir liunla methetti. Fabt, 
• ,alan llJliyeyia; gerek EnYer 
Pata ft ıerek lwlillazır ricali 
heMrwle· Abcllu...aidia llylediti 
....... .aderi, ( K.,.ta lltti-
yat ) ile telakki ecliyoru& Çlll
kl, bu metlal ....ın.; ..... 
illceye W. alay ko"- •Halt 
••W--farlaaa nnJoram.· itan
da. Od MHP balaJ..-. Biri, 
•lnıtaaa _..p &a ac1..ı.r ol-
... lcln; .. de olsa AbdGllaaiDit b_.... laaldonda gizli bir 
laa1111Mt belliyor. Diğeri de, 
ıenç •• tecrübesiz olduklanndan 
idare ve Iİyaeette muYaffak ola
bileceklerini hiç &mit etmiyor. 

Siyle olmakla beraber, bunlar 
haldancla cemileklrane hareket 
em•lacl• ald Wr mllta cW. 
ar. Herlaalcle, .&ylecliii .... erin 
• ........_ bilcliıileC:ejiai &mit 
ederek hakkındaki ( mian ) lan 
.&imek istiyor. Nitekim, Enver 
Pataya birçok methettikten sonra: 

- Bizim kendisinden iatedi
iimiz. bize karşı mütkGllt ıas
terilmemeainden ibarettir. Bay
ramda lazlanmı ıardlm; me .. an 
oldum. lnpnah, bir ... • .... 
ederi• ele, opllanma da ,.._ 
..._ Bence emel, bundan iba-

rettir. Diyor. 
tt Klaaauenel 

AbdillMmit, busDn yine KJmil 
Papn•• aleyhine ateı pllsk&r11or: 

- Siz ele ılrliyonunm ya; 
eledi; ahvali bazarayı, biç beğen-
miyorum. Blittm devletler aley
Wmiıde. Adalar maeleaiai, aley
himiwcle ....... ....,. ....... 
Bunlar, laep; KbaD Paıanın mey• 

Yü!b neticelidir. Loadra konfe
..-da m.deyi bhkaytllfut 
( oa..n maanama ) mn reyiae 
bırakb. Hiç lyle teY olar mu?. 
Herhalde bir kayd ft prt koJ
mak IAzımdı.. Ah.. Ah.. ki... 
bilmea; ben o adamdan neler çek
tim. Bir de bakardım, geceyarası 
bir ( teskerei hUSUIİJe) glnderir ·· 
mlhim ve endifel Wr ..-ele 
aneder. Bana rahat Wr UJlmJU 
llaram eylerdi. Besim Be, isminde 
hususi bir kitibim vardı. Geceleri 
.uey&Mle yatardı. Zavallı,. genç 
Jnpgıla vcreuıden vefat etti. Ah
lakına, aeUaına, terbiyesine hiç 
diyecek yoktu. Ukin, kadınlara 
..... ..,. •1r dfı var& Kaç 
kereler aatiltat ettim: 

- Kadmlata bu kadar dllfldbı
llk al.terme •• hen, nicelerini •ili
~ ,_Jijiae yasak ohir. 

Dedi.... Fakat bir .ıo, 
IDenedemedim. Enell, arka· 
9IQda bir atn fıiaetti. Me
ler (zatttlee11p) olmUf, sai taraf. 
8'I. toplamq. Enell ben tethi• 
~lr rece, ağrıdan fiklyet 

Abdiilluırnltlin söz 1ıraı11da 
hA•ttill O•mtuı Niu111i Pı. 

- Soyun da seni bir muayene 
edeyim: 

Dedim. Muayene ettim. (Os
k&ltasyon. Perlriıayoa) :raptun. 

Saya lnılclum. Hemen, nöbetçi 
tabibini çaiartbm. Beylerbeyli 
doktor Ahmet 8. geldi (Ben, 
böyle buldum. Bir de ıen mu
ayene et ) dedim. O da mua
yene etti. Benim te,hiaime 
hayrette kalarak: 

- Taman isabet huy......._ 
Dedi. Sonra, ba Besim Be,. 

de, hir de kqmb vardı. Bil-
huaa seceleri artardı. Btttla 
doktorlara bakbrdam , çare 
"91amadım. B. k .... b gel
diii aman • _,. bab
nlmaş ha...._.. datduna nar: 
lylece biraz rahat ederdi. ' 

Abdlilhamit, bahsi nekadar 
daiıtbğamn farkına •ararak: 

- S6zlln birini bırakıp birine 
airiyoruz... Bir ıece henllz yat
mııbm. Klmil Paşadan bir tes
lcere geldi. Mtibim bir ftyden 
bahsediyor, fakat taflillt ftl'e

IBİyor, itin en ruhlu Jerini ma
kat barakıyord~ Hemen kalkbm. 
'aim Beyi çaitrtbm. 

- OjlamJ Sua Jİoe İl çaldı. 
Al bu kljıdL Şimdi arabaya hin. 
KAmil P.apya git. Bu husuta 
biraz tatsillt iate. Zira çok me
raktayım. Kabil delfl, uyuyama-

SELİIİI 

Declia ... Be1 ılldl: 
- 11--.; ba ada• ...... 

,..U .... Glreceklinis; •IHle 

~ te -··ttijiaiz ı.ihi .. ti 1 

~-
Dedi ve gitti. Awlet eHiii 

· 1118lall anladım ki ı.ekibtea huit 
bir feYmİf.. 

- Neden menk a..,.d 1
8'. 

Ben meaeleyi ear• la•et'ı 
tim. llaltbnat kalııiliwlm __., ... 

Diye haber ......... Hatta 
Besim Bey ele imde 

- GiriiJaıwnJa. el_._?. 
Ben size .a,tedi& &. .._ 
size en:lqe nrmek.. sıi ,... ... 
etmek İçin WJiltjzam , • ..,... .. 
buaa eminim. 

Dedi. 
Ôyle ıanr ediyonm ki; AWll

laamidia Klmil papya olu iPi
ran ; lltip IİdİllCCJe kadar den. 
edecek. •• 

CAra. nwt 

L Günün Takvimi 1 
BUGON - 13 tqrinisuai UI, 

Cuma, Rumi 31 teşrinienel 

1347, 2 Recep 1330. 

G~-~Ma.Babp 
18,N 

~ VAKh'LERl - S.
Wa ..... 11,9,ikW ...... 
akpm 18,S4, yat. 18,28. 

M&samere Clmlaariyet 
Geaçler Maldili tarafmclan haı&n 
&ğleclen sonra Beyotluncla Mah
filin musiki ..ıonUDda bir muiki 
mlsamerui Yerilecektir. 

AJ,.KAU..a 

ALEMDAR 

ARTiSTiK 
ASRI 
EKL!I 
D.HA.-A 
!TUVAL 
FlltAll 
GLORYA 
KEMAL & 
llA,JIK 
llEl..IK 

- IJll Daalta 

- tmlrila peqf 

-a.ıo 
-Pr .... 1a ........ 

-Atlı• 1'hh 
- Etlenee lllprW 
- Kouer, ..,,... 
-Atkll...o.t 
-Y.W...ıma..... 

- Şalak btlf k• 
-lllfldU ltlnıf 

lllLLI -a.,.-. .... 
OPERA - Niçin ........ 
SIK - Cotkua e.w. 
0-.WW. llALI - ...,_ lllllla a 
DAROLBEDA yt - Dolst• lh.u 

Btlllll 
T ....... _ 

Sermameyelİ Tama._ tediye ecllmlt 

30,000, 
idare Merkezi: 

TÜRKiYE' deki 

Frank 
lsTANBtn. 
Şubeleri: 

GALATA IST AN8UL. IZMIR. SAMSUN, ADANA, MERSiN 
YUNANIST AN'daki Şubeleri: 
SELANIK, ATINA, KAV ALA, PiRE 

banka muamellb. KrNI •ektuplaa. Her eiaa a•ldt ...,._ 
heap kata& llaaull 1ı:a..ıar lean. 

~ .... ,. lüçbir ..... --_,_ Wr lazam. 

0-. için, biriltirimize: 
- Merhaba .•• 

Decli;imiz ımd•beri ara
mızda cereya• ede. h'cliutm 
·- açak bir hesab... ... •• 
İllerim. Onun içİll be•i iJiee 
&IBJiniz. 

Sizinle ille defa olarak lr&rfl 
DrtaY• seldijimiz .... .,_ OD 

1edi yaşını tama• iki llapk 
ay a~rmit bir lmU. Zatı
lliaiz ise, her ne kacl.r lmk 
Mlmiiaizde olclatmm iddia 
etmenize raflllen herllalele elli 
betfık kadar vanlmz. f.ter 
lizin kartınıza evlenmek .. 1ırea. 
dile çıkmtt bir im olu,dun, 
dolpnca para ckcluuuzm kar
.... bu farkı laiç N1U1 dik
kate almu Ye ı.. ...aile 
kıymettar ric:udu.zun yalmz 
pata daınarlarına sımsıkı yapaşan 
pembe ve esmer bir llll8k gibi 
sizden ayrılmamakla iktifa 
ederdiim. Fakat, iş böyle olmadı. 
Siz, aşk arayan veyahut qk 
i~ aYlanan bir ..... '!ıiil, .. -D f>lr 

He< .W •,.aeu ile kar-
,.tattnuz. 

Size fUl'acla, beş buçuk aylık 
hayabmızın klçilk bir tarih hu-
1.Mını yapmakla, size hem o ha
yatı bir daha yqatmak ve hem 
de (kıssadan hisse) aldırmak 
istiyorum. 

bk defa bizim evmize ıeldi· 
pm akfalDlll içlllcl ıGn1 idi. 
O ,a. de ama idi. Sim dawe
tiniıe icabet ederek klfklalae 
ıelmiştik. En buhranb gllnlerimi 
yaşamakla beraber, klçllk bir 
bava cleiifmai, beni biraz açm11 
ve kalbime aq'eler uçmlflı. 
Sayfiyenize bititlk bahçenin 
lbt tarafında bir set Yardı. Bu 
ıette muntazam iki mra Ozerine 
dikilmiş akasya ataçlarınan g&I· 
ıesine kurulmuı muanın batanda 
li& babam&. rakı abftınrba hen 
ele laanımada 1llaltap olmıact • 
Ne ,.ı.a l!IJffıefi-. •---.1111-
aim Ozerimde iyi bir tesir yap-
mada. Onu, biraz fazlaca kuru ... 

b.ad •• Adeta. -tlüW ··
dememit ıibi bir hali vardı ••• ep, 
hep blyle kaluydi ne iyi ol ... 
Fakat o, çarçabuk pldaa da 
len bazı etJalar ıibi birdeaWte 
o sahte vakarına bir tarafa atfı. 
ve, biıimle (Atlet) liie bqlada. 

Biı .• y•I ben. IİIİ• luzlumaı 
ve aonra, komf'IDamn çocuklar., 
bir alay mektep çocufaaa ben
liyordak. fftÇ lcletlm ....... 
halele ben de çocuklara ..,. ... 
tum. K&rebeden baılıyan oym• 
lanmız, birdirbir, koımaca. ..... 
atlamaya kadar dayancL. • 
ıahanın pmpiyOM, bitblbi ........... 

Mefer bu JUYarfamt, ORD 

için ezelden m•addermif... O 
aade, ..,..ufdiyarf ılll• size 
kaydı. Hammcamm, hu yunr
lanııtan mlteetllr olarak yerde 
ıshrap "8acfe .. waafren 1a
bir koca ve llem ele bir doktor 
safatife onun imdaclma lu,. ..... 
llznngelirkea. içinden hayret •• 
takdir tapa 11z1erin1z1n anut Mr 
ısrar ne bm clllôlmif olc:lutnu 
ı~rdüm. ftte, H, .aw. Dk defa 
;&zıiize brtalapumn oldu. 

• Siz İçmİf. içmif. içmif. .. Ba-
bamla tamamen kaJD8f1Dlfl.mz. 
Annemin, Emnize dinmek husu-

sundaki olatdar IRal'larma rajmea 
bizi btrümadnuL Gece yatmaa 
alakoyduauz. Ve erten ,o. sa• 
bahleyin de beni, (aria ve amik) 
bir muayenedea 19çircliniz. 

Ben, bu muayene neticesinde 
vereceğiniz karan, dalıa Üfam
dan anlallllffım... Eneli nlo Ye 

sora yemek sofrumcla, mk •k 
g&:derime uplana mzarlanm., 
bana derhal anlabYermlttfld,·hpla 
bana anı olu gizli maraz gibi • 
sizde de ruhi bir butahtın mu
kaddcmelİ, batıktermiftir. 
Gramofonda, (dllnyayı feda ey· 
ler idim, eeo benim olaan) pi&. 
la Al....rlıea mıa ~ ~elare
lliz daha .rjacle -'1•- cllelk 
ıaz kapaWarimz, derin •ır atlama 
ihtiyacile titriyarclu. 

CArkaaı var) -----Y~lli ıı.,ripıl 

Dar Kapa 
Mqbw FrAD11z edip ve mll

tefekkiri .. Anclre Gide,,ln romanı 
"Dar Kapt., , Gllel Saa' atler 
Alcademiai S..'at tarihi mualli
mi Barlcas Emin Be, t.raflmlan 
tercüme edilmiştir. Bu ro-. c-k 
hiueden ft ......... bir ka-
•• ruh .... ililııi ve •et.ı atlım 
feci ve .. nlt hlr ....ıelaini 
hi•tye eder. Eseria Fransızcası 
79 defa .,._lmtttir w laer dile 
tercthne ecllmiftir. Tlrkçesi bO
yttk bir ltifta m.mullcllr: Seli1, 
tue Ye lliftle bir cli1i Ye &slubu 
vardır. 71 ..... flatle her yerde ........ 
so POSTA 
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Saraybosna Faciasını Doğuran Hidise 
Nakleden : H. R. -1-

Avusturya Veliahhnın Memleketi 
idarede Fikri Şu İdi : 

Yazan :Emil Ludvlı 
Romenler Ve Çeklerle Anlaşmak, 
Macarları Kıskıvrak Bağlamak 

Akıbet bu keımekeşlere bir 
netice vermek üzere bir tUrln 
vazgeçmediği evlenmeden iki 
gün evvel "Hab.aburg,, Meclisinin 
küçilk salonuna gitti ve impara• 
torun huzurunda bu "Bohemya,, 
kontesinden olacak çocuklann· 
dan her birinin °Habsburg,, salta· 
natına bir hak iddia edemiye• 
ceklerine yemin etti. Zühtü 
tekvası, inzivası, belki de hissi· 
yatı itibarile evlenmiye meyle
den bir kimsenin bu evlenme• 
den doğabilecek çocuklarım, 
daha doğmadan evvel birtakım 
haklarından mahrum etmek 
mevkiindo kalması nekadar 
heyecanla olmak lizımgelir !.. 

Böyle bir adam için, evlen-
m e nın verdiği saadet içinde, 
çocukları göze neşe veren 
ve herbirini, kendisini sevip 
bayılan haremi dolayısile 
evvelden kanuni bir vaziyete 
çıkarmayı her sene biraz daha 
fazla istemiye mecbur değil 
midir? Ona nihayet düşes payesi 
t evcih ettirmiye muvaffak olan 
ve kendi ayarında olan pren~ler 
nezdinde onun hakkında her 
tarafta rastgeldiği gayız ve 
nefreti bertaf etmiye çalışlı. 
Sen eler geçti; bizzat Alman lm
paratoriçasmin onu hüsnü kabul 
ettiğine büyük bir haz ile şahit 

oldu. Frasuva • Ferdinand dev· 
let hakkındaki projelere kadar 
müttefik İkinci Giyomun tema· 
yülatma tibi bulunuyordu. Hal· 
buki o da "Sofi" ye muhabbetle 
cemile göstermişti. Her ne 
kadar hemen yaşıt olan bu iki 
adamı birleştiren dostluk bu nok
ta üzerinde müesses değil ise de 
imparatorun düşeıl ihmal veya 
istihkar etmesi halinde bu dostlu-
~un imkinsız bulunacağı bir hakikat 
idi. Arşidük bu hususta Alman 
İmparatoruna minnettar oldu, 
çünkü Fransuva - Joıef merasi
me son derece dikkat ediyor ve 
kadıncağııı sarayda en son asa
letmaapların arkasma koyduru
yordu. 

Arıidilka gelince; onun için 
aşkının ve gururunun sevkiJe 
muhakkak haremini imparatorıça 
ve çocuklarını tahta varlı yap
maktan daha kıymetli bir arzu 
yoktu. İhtiyar hükümdar kendisini 
çoktanberi bekletiyordu. Fran
suva - Jozef şimdi seksen yaşını 
geçmiş bulunuyordu. 

Diğer taraftan Arşidük için 
bugünün ve yarının büyük bir 
ehemmiyeti vardı. Haremi ken· 
disine Bosnada iltihak edecekti. 
On birinci ve on albncı kolor
dulara geçit yapbrdıktan sonra 
onu Saray - Bosnaya götürecekti. 

Bugün Sofi, Bükreşte ve Ber· 
!inde olduğu gibi, bu dafa da Avus· 
turya - Macaristan İmparatorluğu 
arazisi dahilinde de müstakbel im
paratorun baremi sıfatile resmi 
bir seyahat yapını~ olacattı. Ko
cası bu nagibani hareketi dUşDn· 
müş ve Viyanadaki düşmanlarına 
hissettirilmemesine dair dostla
rın dan teminat almıştı. 

F ransuva-F erdinandın fikri bl
h uzur, kendi şahsi mukadderatını 
ve devletleri düşünüyor. Şimdi 
akl ı lmperator Giyomda, tamamen 
.lw·;.ı : : ık tarftarıdır. 

l 

Şevketli dostunda kendi ev
le ıım<!sİ h5.di~esinde aarshğı ka

•rna iltifat hasletini tebcil ediyor. 

• 

Aoustarga - Macari$fan imparatora Fransa.fi• Joj•/ oğlu 
Arşidük Rodol/la konuşuyor 

BUGONKO BAHiSLER 
Veliaht Fransuva F erdinandın Planı - Alman 
İmparatoruna Niçin Hayrandı? - Bosna Herseğe 

Giderken Neler Düşünüyordu 

Yine imparatorun avcılık husu
ıunda da hayranıdir. Filvaki iki
si de bu hususta Fransuva - Jo· 
zefe benzemez, btitfin günlerini 
tek bir hayvanı ve meseli yaka· 
lanması pek gUç olan bir dağ 
keçisi kovalamaya feda etmez. 
Alelade avların kendi taraflarma 
sürülmesini tercih ederler ve bir 
kere av bitti mi neler vurdukla
rını aıker geçit resmi gibi seyir 
ile mütelezziz olurlar. 

Her ikisi de kendilerinin sa· 
mimi olduklarına kanidirler. Bir 
falcı, Arşidüke büyük bir harbe 
meydan vereceğini söylediği za
man, kahkahalarla mukabele gör~ 

müştü. Zafer, şan ve ıöhret de
nilen şeyleri aklından dahi geçir
mezdi. 

Yıkılmak tehlikesi gösteren 
şu imparatorluğu; içinden kuvvet· 

lendirmek arzusundaydı; bunun 
için de bir yol tasarlamıştı. 
Nefret ettiği Macarlardan 
Transilvanyayı çekmek, Romanya
ya herhangi bir surette yaklaş· 
mak, Çeklerin eski arzularını 

yerine getirmek. Büdapeştede ol· 
duğu gibi Prağdada bir taç giy· 
mek, sünaiyeti sülasiyete kalbet
mek, imparatorluğu tali kısımlara 
ayırmak icap ederse beş müttehit 
devlet şeklinde idare etmek; işte 
planı bu idi. 

O zaman hariçte Sırpları Bul-
garlara, dahilde Macarlara karşı 
himaye etmek, sadık Hırvatları 
karıştırıcı Macarlardan kurtarmak, 
karabet peyda etmiş olan halkı 
biribirinden tedbir ile öyle bir 
surette ayırmak ki lslavlara mem· 
leket içinde rahat ettiklerini his
settirerek bir dahr. oradan çık
mak arzusuna düşürmemek .. 

(A rk ası var) 

ADEMi iKTİDAR, KUVVET ve GENÇLiK 

GLANDORA TİN 

DİKKAT: 

Erkeklerin biitiln kudreti şehabe· 
tini iade eden yegane devadır. 
Almanyanm en me~hur profesörleri· 
nin uzun senelerdenberi dakik istih~ 
zaratı kimycviye ile tertibatını elde 
ettikleri işbu deva akaıneto uiramıı 
kudreti serian iade ve mara:ı 
asabiyetten mütevellit kaffei emrazı 
t eskin ve sıhhi ahengi tı bbiyesine 
ri ca eyler. Bir tecrübe iddiamıı 
:spat eder. Her kutu derununda 
T ürkçe sureti istimali vardır: 

Deposu: İstanbul Bahçekapı No . 
37, 11ZAMAN., ecza deposudur. 
Başlıca satılır. 

Bu Sütunda Hergün 1 
Nakili: S. N. -

MUNTEHİR 
Yaşadığımız heyecanlı dünyada 

ben bu hayattan bıktım, artık bu 

dünyayı terketmiye karar verdim 
diyen insanlara ekseriya ınan

mak şöyle dursun kendilerile 
alaya başlarız. 

Au gibi tehdit)er bir cemiyet· 
te söylendiği zaman kimse aldırış 

etmez, çUnki herkes bilir ki 
hakiki sefalet daima gizli kalır 

ve intihar edecek adam sessizce 
bu dünyaya veda eder. 

OgUn bermutat üç arkadaş 
" Şen Klüp ,, t.\n bir salonunda 
çene yarıştanyorduk. 

Ata Bey, elinde bir lngilizce 
mecmua, geldi yanımıza oturdu : 

- Ben hayattan usandım ar
kadaşlar ! Y arıo herhalde beni 
göremezsiniz, dedi. 

SükQnetle, halinde bir deği
şiklik olmaksızın, durgunlukla 

söylediği bu sözlere hiç birimiz 
inanmamıştık. Biribiriınizin yüzüne 

baktık, üçilmi.iz de: Yine Ata Bey 
bizi vurmak istiyor, galiba para

ıız kaldı, fikrimizden g c:!çiri

yorduk. 

içimizden hangisi bu feda

klrlığı yapıp Ata Beye bir:,aç 
lira verecek diy~ düşünüyorduk. 

Ata B. sevimli bir genç, fakat 
inadına pek az ciddi bir arka

daştır. Babasının bıraktığı serveti 
kısa bir zamanda yemiş bitirmişti. 

Kumarı, içkiyi çok sever, ça
lışmayı hiç sevmez, Beyoğlunda 

nekadar bar varsa hepsinin müş
terisi, onun cemiyetinde daima 

güzel vakit geçirilir şöhretini 
kaıanmış bir arkadaştır. 

Parasız kaldığı zamanlar, 
dostlarından dait~a ayni mukad
deme ile para isterdi. 

- Çocuklar hastayım, dok
tora gideceğim bana içinizde beş 
lira verecek yok mu? ... 

Der, bir iki papel kıvırır 

gider. 

Hepimiz bu mukaddemeyi bek
liyorduk, fakat Ata Bey hiç ora• 
larda değil, koltuğa oturmuş ses 
çıkarmıyordu. Bu vaziyette, bet 

dakika geçti; hali Ata Beyde 
mahut mukaddeme yok. 

Bir aralık derin bir nefes aldı. 
Hep ona doğru bakındık, fakat 
gene Ata Bey dalmış oturuyordu. 

Nihayet, ben durmadım. 

- Ne var yahu... anlat ba
kalım! 

- Hiçbir ıeyim yok. Olmadığı 
içindir ki bu hayattan bıktım, 
usandım ... 

Bu sözler bize çok tesir yapb. 
Üçümllı de arkadaşımızda başka 
bir dert olduğuna karar verdik. 

Ata Bey kalktı. EHndeki 
mecmuayı masanın Ustüne atarak: 

- Allaha ısmarladık çocuklar, 
hakkınızı belit edin .. 

Diye salonun kapısına doğru 

gitmaye başladı. 

Yüreğim dayanamadı. Derhal 
ayağa kalktım. 

- Atacığım, elverir bu ka
dar a lay. Kaç papel istersen, 
söyle de verelim. 

- Çok teşekkür ederim. Hiç 
i htiyacım yok. Zaten ne verseniz 

faydasız, yarın gene olacağı bu. 
Bir an evvel bu işi bitirmek h,. . 
nim için hayırlı olur. 

Ata Bey kapıdan çıkmıı, 
merdivenleri yavaş yavaı ini
yordu. 

Üç arkadq birden yanınR 
geldik. Meselenin ciddiyetine 

artık şüphe yoktu, arkadaşımızı 
felaketten kurtarmak çaresini 
düşünüyorduk. 

Gllç bela yakasını bırakmadık. 
Öbür arkadaıların evlerine git· 
mek mecburiyeti vardı. Ben 

bekar olduğumdan, Ata Beyi 

Beyoğlunda bir lokantaya gö
türdüm, sonra sinemaya ve 

oradan da eğlenceyi sevdiğini 
bildiğim için bir bara gittik. 

Ne yaptıysam Atanın, intihar 
hakkındaki fikirlerini değiştireme
dim. Hatta ne türlü intihar etmek 

lazım geldiğini, ve en güzel inti

har usulü kararlaştırdığını söylü
yordu. 

Beni endişeye sokan, Atanın 

siikfınetiydi. 

- Klüpte biriktirdiğim İngiliz 
mecmuasında hava gazile nasıl 

bir Lort intihar etmiş var. Tıbbı· 
adlinin raporuna göre bu adam 

hiç sıkıntı çekmemiş. İşte ben de 

böyle öleceğim, diye söyleyince 

benim büsbütün merakım arttı. 

Sabah dört olmuştu ayrıldık. 

Tekrar para teklif ettim, red· 
detti. Atanın elini bir türlü 

elimden ayıramıyordum. Par-

maklarımı k1rar derecesinde 

elimi sıktı, vedalaşbk eve gel
dim uyudum. 

Ogün ağle üzeri Emin3nUne 

yaya gidiyordum. Tam Köprünün 

ortasında Ataya rasgeldim. Ar

kadaşımı aorunce yllzUm gül~ 
miye başladı. Onu hayatta gör· 
mek beni tabüdir k{ memnun etti. 
Y amma geldi : 

- Affedersin birader, kaba

hat bende değil. intihar etmiy• 

kat'iyyen karar vermittim. 

Eve gelince kapıları, penct' 

releri bütlln delikleri kapadıPlı 
bavagaıınıo musluğunu açtım, fa· 

kat felAket, firkete borcu~ vaı 

diye gazı keıtim . 

ON ALTINCI 

PATRON KUPONU 

No. 1 
Gnetemiıı:da on bet rUnd• bir 

Terme\ct• olduğumus Patron• 
bedava alı:ııak iıtiyoraanıı, bıa 
kuponu kealp ıaldayınııı n tS 
kupo"\ loplayını&. Patronlarım'r 
dan palı memnun olacakııııır. 

Patronlar netredtldl.1.lorl güıa• 
den itibaren lııanbı.ıl karil• rl ıal• 
blr hafta, lqr• karii eri mlıı o• 
ıiln içinde lı uponları• glfodar 
aıelldlrler. Bu ınüd det geçtlkt•• 

1aora kupo~la: l&abul edllrno&. 
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Dinlıyeceksini'7 

Yüz Muhtelif Mevzuu Ayni Dakikada 
Düşünebilen Ayni Dakikada Ha
brlıyabilen Harikulade Bir Adam 

-19-

Acı Bir Hakikat 
lltüD seyahat esnasında an- 1 

•emi bir an evvel görmek için 
aabıraıılanıyordum. Halbuki an
nem arbk bu dünyada değilmiş 
umıa müddet evvel ahirete göç
milf, •iabeyim de Londrada be
lli mllteeuir etmemok için haki
kati benden saklamış. Hindistana 
•udıiım uman söylemek mec
burİJetiade kaldı. Bütün varlığım 
ıaraılch, çok mütessir oldum. Fa
kat pek iyi hahrhyorum ki, te· 
eu8rUml her hangi bir mecnu
nane ıekilde izhardan çekindim. 
Hatta ıhyaşlarımı bile tuttum; 
taltif laayabmı yaşamıya devam 
ettim. 

• 
Doktor Metha beni dostların-

da• bazdarına takdim etti. Bun
lard• bir tanesi kardeşi idi ve 
ReYuha•ka admı taşıyordu. Bu 
ıd ile u ıonra hayatımmo ıo

••• kadar ıUreeek olan bir 
do.ıluk teessüs etti. 

Fabl iımini kayde mecbur 
oldujua llaıka bir dostum daha 
vardı ki onu da bu tarihlerde 
tamdım. Bu dostum doktor 1 
Methama büyük kardeşinin da
madı Ye Revashankar adını ta- 1 

fıyaa milcevherat mağzasmın te- 1 
riki idi. Adı, Rajechand idi. f 
Yaşa daha yirmi betine ge]me· 
mişi, fakat kendisini ltk göril
tümde ilmi yüksek ve ıeciyesi 
sağlam bir adamm karşısında 
bulunduğumu anl~dım. Bu zatın 
herkese naıip olmıyan büyük bir 
kabiliyeti nrdı: 

Yia muhtelif me&eleyi aynı 
zamanda da dUıünebilir, ayni 
zamanda takip edebilir, ayni 
zamanda hatırlıyabilirdi. 

Doktor Metha kendisinden 
bütOn hahzasımn kuvvetini hfr 

• -..ı ile g6ıtermesini rica 
etti. Tuıdığım bütün ecnebi 

liaaalarıadan birkaç kelime ıeç~ 
tim, lıepıiai yekdijerinin albaa 
yuarak bir liste yaptım. Sıra 
U. okHum, o, kartımda dikkatle 
tlialiyenl•. Listeyi okumayı bi-

tirdiii• saman: 
- Şimdi bu kelimeleri bana 

tekrar ediniz, dedim. Gözlerim 
11.tede takip ediyorum. Hiç şa
fll'lnakauın, işittiği biltün keli
"eleri laatta sıralarını da bozma
d.1a tekrar etti. Bu kabiliyete 
"-Yr•ıı kaldım. Fakat beni bu 
"ta bajlıyan hafızasının değil, 
~"-lrteriaia ıajlmlıaı ve temizliği 
idi. • 

( Aejehand ) ın bir hususiyeti 

~· Yardı ki o da nefsini manen 
._~iılerniye ve esrarı ilahiyeyi 

•rnıya gayreti idi. Vakıa tica-
"t Ja . ~ P•Yordu, fakat hayatı tica-
tii ~afında dönmüyordu, gayesi 
lt~ll birinde 11 Allah ile k:11·şı 
---~:. ı~lmek " ti. Masasn:ııı 
~İtlikte ~aıma. muhtelif ~~:' a tle 

Gandi katibine dikte ederek gazı gl'lzdırıgor 

Bu zatin neşrettij-i muhtelif 
kitaplar bu hatıra defterinden 
parça parça kopya edilmiştir. 

( Rejchand ) mühim bir ticari 
muameleyi ikmal ettikten sonra 
derhal bu hatıra defterinin 
başına geçer veya dini kitapları 
ile saatlarce uğraşırdı. Hakikatte 
bir tUccar olmaktan çok fazla 
bir " hakikat araştırıcısı ,, idi. 

Dünyada heni ( Rejchand ) a 
bağlıyacak hiçbir sebep mevcut 
değildi. Fakat arkadaşlığına sıkı 
sıkı merbuttum. O vakit ben 
işsiz bir avukattan başka birşey 
değildim. Buna rağmen karşı· 
laştığınıız zaman arkadaşım beni 
derhal dini bir mnbahaseye sü
rüklerdi. Bu sahada vukufumun 

1 
1 

1 

herhangi bir mubahaseye gmşe
cek derecede olmamasın• rağ
men musahabesi üzerimde büyük 
bir alaka uyandırırdı. 

O zamandan sonra ben bir
çok ilahiyat alimleri ile tanışbm, 
muhtelif dinlerin nıüessialerini 
tanımıya çalıştım. Bununla bera-
be~ bu zevattan hiçbiri üzerimde 
Ra1chaııd kadar büyük bir tesir 
yapmadı. Sözleri beni tehyiç eder. 
Zekası ahlakı kadar vüksek gö
rünürdü. Beni hiçbir zaman yo
lumdan çevirmiyeceğine, bilAkis 
en gizli düşüncelerine beni de 
iştirak ettireceğine kat'iyyen kani
dim. Binaenaleyh ruhan buhrana 
tutulduğum zamanlarda hep ona 
iltica ederdim. 

( Mabadi yarın ) 

Çocuğunuzu, 

Siz de sevindiriniz ! .. 

Kumbarayı çocuğunuz için bir c~L-:~~ 
vasıtası haline getirmekle, o .ı a islikba:ini 

ka:a~ =; i :-:·ş olursunuz 1 
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İstanbul - ll200 metre, 5 ki

lovat) 6 ile 7 arasında gramofon 
neşriyatı, 7,5 ile 8.5 ara::-ında 
alaturka saz, Vedia Rıza. ~ermin 
Hanımlar, 8,5 tan 9 za katLı r Ha
bibe molla, 9 dan 10 a kadar 
alaturka saz İnci Hanım, J O dan 
10,5 ğa kadı:ır tango. 

Trieste - {218melrt', l2kilo
vatJ 20,30 radyo gazete-.i '" gra
mofon konseri, 21 kon--n, 22.2.c> 
Dantc gazinosundan nakil, 22::-;s 
son haberler. 

Heilsberg - l276 ııwlrı•, 7,) 
kilovat ) 19 Muna Hozc•ııher•r 
Garbi Pru--ya şchirleriıw <hıi7" 
bir konferans veriyor. 20 
Amerikadan naklen : Rtt ,J.ıki-
kada A ınerika<la ne SÖ) lt•ııi) or '? 
20,15 Dançiğten naklen op ·rı•t 
parçalan • 

BrUno - (351 metre 3(> kilo
vat) 19,30 Sara1dan kız L1çırıııa 
opereti: 22 Prağdan nakil, 22,lS: 
Mektup kutu-:u, 22,20 Pnıirıları 
nakil. · 

. Mühlaker - l 360 uwt re', 75 
kılovat 1 Aile doktorunun ta\·~iye-
lt~ri 19,30 E~pcranlo, 19,50 Stul
gartlan naklen umuma ıııah--11~ 
radyo <lcr~leri. 20,05 Fraııkfortıan 
ııakleıı dürhin san.'.lyii hakkımla 
bir konferans, 21,45 Fraııkforttan 
naklen konser, :22,50 dan~ havaları. 

Lemberg - {380 metre 16 ki
lmatl 19,15 Vi1nadan nakil. 19,4:> 
Yar~o\a<lan nakil, 23,15 dans ha
' alan . 

• BUkreş - [391 metre, 16 ki· 
]oval! 21 KcmPn solo, 21,30 ınu· 
salıcbe, 21,45 lki ki~ilik ti)atro, 
22,1.) kla' ya konseri, solo. 

Belgrad - [ 429 metre, 2,5 
kilo\atj 19 Almanca ders, 19,30 
ınu..,alıahe, 20, UsJodan nak
len !\ urw•ç gecesi, 21,40 1\1illi 
Sırp şarkıları, 22,20(Schumann)ın 
~scrlı•riııd ıı Puintc 22,50 gramo
foıı kcın::,eri. 

Roma - [411 metre, 75 ki
lo\ at) 19,30 !adyo gazetesi, gra
mofon kon::.erı, 21 Çardaş opere-
t inden parçalar, son haberler, rasat 
raporu. 

Prağ - (ılHB metre, ] 20 ki
l ov at) 20,25 ş:ırkt konseri, 21 R. J. 
orkcı-ıtrasınm müsameresi Veber
den Frcischutz operasının muka<l
deıncsi, Çaykofeskiııin 5 numaralı 
senfonisi, 22 son haberler, mektup 
kutn~n, 22,20 gramofon_ 

Viyana - {517 melrc 20 ki
lovat] 19,35 Bugiinkü genelik hak
kında bir musahabe 20,3Ô (Of fen· 
hah) ın Sihirli keman ismini ta~ı
yan bir perdelik opera:::ı, '22,50 
akşanı konseri. 

Peşte - [550 metre. 23 kilo· 
vatj 20 Oöl5.vda n naklen Norveç 
ger.esi 21,50 Bunr rn orkestrası, 
22, 10 gün lıal;rı l.·ri, rn:ıallıanenin 
r.ıporbrı, 23 n-.keri nıu::.ika. 

Varşova - 11411 metre, 158 
J..ilmat 1 19,30 gı:ırnofon, 20 rnusi-
1-.ili ı ı ıu-..ıhalıt• , . 20,13 senfoni 23 

,ıJorı Ol kro·tı U.,I. 

Berlin - (163:l melre, 75 ki-
l \".ıtj 19, ~U l ;çiııi n saati, 20 Nev
' ı. kt ın rıJki!, Bu dakikada Amc
~ · 1._,ill J ne k oıı u ~u rlar , 20, 1 S Eir.
lı ı •ı !oru ıı l·ıeier ismindeki hir 
(WHl ·lik pİ)C·İ , 21,25 senfoni. 

P a ris - [l 724 metre 100 ki -
111\ .ıt 1 21 Musiki hakkında hir 
k uııfı ı an:3, 21,30 spoı haberini, 
22 HatlyoParinin yeni istasyonunun 
h:ndı ıniina~cbetile ŞamclizP ti-
ptı o-unda verilecek müsamerede.n 
ııakıl. Akademi Frn.::ezden Lecom-
lc ( ;eoı ~e" Par;s rnrJyo~unn takdim 
edi) nr. 

r-

14 Teşrinisani Cumartesi 93 f 
İstanbul - ~1200 meln':; l,ilo

vat) 6 i k 7 ar:ı:- ırıda graııı11J11 n ı w -
.· . 7 '-- . ' - 1ı ıı) ,llı, ,.J de ,),.J arasınd.ı ııı·· -.az, 

8,5 taıı 9 a kadar gramnt'ıırı 1) ıl,m 
10 a kadar alaturka .;az, ın d.m 
10,S ğa k .• d~r koıı~<'r. 

T rieste - (2 lU metre ı > k ılo-
\'at 1 20.:m gramofon Jlf'' ı 1\ ,ıt ı, 
'>? •)r: 1 . • 
--.~.), )tr gaııııodaıı nakil :2~,.)1) 

Son lıabı•ı h·r. 

Heifberg - 1276 nwıre {.) ki
lovatj 19, JO SdınC'for tar ıiınıl,m 
k iiyiik lıi k:I) ı•ln, 20 He, ı, rııl"rı 
Dnju.., Bcfoııın nrk<'!"'tıa--ı, Hı rliıı
dc>n naklen danı:; hwaları. 

Brüno - l3'11 metre :fü kilo
vat) l~ Prağdan nakıl. 21: H. J. 
ork<•'4ra~ının kl)llsni, 22 Pr.ı~·daıı 
nakıl. 22,20 nwktup kutıı-.u, 22,25 
cazbaııt. 

Mühlaker - [ 360 nH'l n 75 
kilovat! 19,05 Jspanyol ~drkı lan 
l 9,11.) F'rankforttan naklf'n kı•ıııan 
koıı sc·ri, 20,15 hir konf<'raıı •, :21.:{3 
Frukl{ııttan nak l<'n opcreı p:ıı-.:nla
rı., ba~lıca es~rkr, Mikado ın.ır~, 
Lır zamanki günl{'r, Şen dul oıwra 
halo~.;u. 

Lemberg - (:ınü mt'frc· l(ı ki
lovat) 19,15 Var~ovadan 11akil, 
19,25 radyo ista~iyonun tdrık.ı--ı, 
19,40 Var;;ovadan nakil. 5~) \1.ır 
Anvaindcn bir hika}c, 2:~.30 
gramofon. 

Bükreş - 1~94 metre lo kilo
vat! lt).lO orke~tra 19,SO nırl)O 

dariilfiinunu, 20.30 opr.nufoıı ncıkı 1. 
Be)grad - (429 meırn 2,:l ki

lovatJ 19,30 Konferans, 20 a.,kc:ri 
uı u si ka 22,50 ~alon orkt.stra..,ı. 

Roma - J 41U merrc 7:5 ki
\•olaıf 19,40: raJyo gazctt'" ı·, gı .. ı-
motoıı, muhtelif haberler, 2 l ı·,.ki 
\ 'e )Cni operalar. Mozarclaıı kızı 
e~crler. 22,55 ~on habcrlı•r. 

Prağ - 1·188 mt>trc 120 kilo
vat 1 19,55 Şen gece, 21 1lm·-,ıro 
Novodııyin orke~trası. 22,25 < ),ıu
ravdan nakil. 

Viyana - ( 517 metre 20 ki
lovat) 19,30 opera Linaı;ından n.ık
len l\forgaret operası, beş perrlc , 
23 dans lıaya1an. 

Peşte - 1550 metre 2:1 kilo. 
vat) 19,50 Konferans, 20,20 Sen 
gece, 22,10 Rasat raporu, 2.1 d~ıı 
harnh.ırı. 

Varıova - ( 1411 meır · J.>8 
kilo, at) 20,55 radyo istııs)oııuıııın 
tefrika.,ı, 2Zı0 Şopeoin koıı..,<·ri , 

23 salon orkestrası. 
Berlin - ( 1635 metn· T> ki

lovat) 19 Müpte<ltler için ingil i,.rc 
dPrs, 20 Cümhur iyet me) da ııı nda 
Kadın Hayırperver Ccmİ\ ı•ıi ı ıin 
}'apal·ağı bayram. 21,10 wulıı1·lif 

haberler, sonra dans ha\aları. 
Paris - (1624 metre 100 k i

lovat) 21 Mösyö Paul Rebauk cd _ 
biyat !',l~falan okuyor. 21,:30 sı ıor 
habeı le1:1· rasat raporu. 21,7:> ope
ra komıkten Matmatel Jınaııı ıı is
tirakilc Dede opereti, 21,lS ah.'-',ıı~ ı 
gaz<'telerinin halıarleti. 

1 

Boğaz, Burun 
Mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
B. oğlu Mektep sokak 1 

Telefon : "JOQ•) 

Dik kat: Dercetmelıte olduğumuz program~ann Avrupaya aıt 
olan k11mı vasati Anupa uatinc aöre tanzim edilmi~tir. 

lıhnbul.- uatine tRtbikı için Avrupai.la uat ( 12) o)dul{u 

ıamaıı Jstanbulda ( 1) e gcldiı}i farıedilmelidir. 
~ il. tli.aı kıtaplar ve [::-.: :· a .. ·~tlj~Fl 

ulunuvordu. ___ ~--...ı ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~~~~~ 
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HA~AN KUVVET ŞURUBU 
Avrupa'da birinciliği diplomalarla musaddakbr. 

Zaafı umumi, kannzlık, romatizma. aıraca, kemik,d amar, göğüa, ademi iktidar, verem, sinir bal" 
... talıklarına nafidir. Solgun gc-nç kıxlar ve delikanlılar, hastalıklı çocuklar, dermansız ihtiyatli:; 

büyükler her mevsimde istifade edebilirler. 60 kuruştur. Hasan ecza depoıu, Bahkyağından d• 
kuvvetli olup her mevsimde içilir. . 

=:::======================-===-===========-===========-===============================================================-~ 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

]a dık Zade ~.;~T:ı; .. 
rmıs:ı.:u 

CUMA 
günü akşamı saat 17 de 
Sirkeci nhtımındaıı hareket
le Zonguldak, Samsun ve 
T rab?.on 'a azimet ve avdet 
edecektir. 

SAKARYA 
15T::~::aru PAZAR 

Çift ipek 

·: ~ : .... '-"' '.} 1 - - . ,:. - , . . , 

• DiKKAT ' • Bir müddetten beri piyasada R AD 1 UM lam balanmzın taklit fitilleri ve 
şişeleri. satıhnakta olduğu müşahede edilmektedir. Bu klişede olduğu gibi 
R AD 1 UM fitiHeriınizin zarfları üzerinde ay yıldız markamız ve şişeleri
m l Zln iizerinde dahi büyiik hurufatla R A D f UM kelimesi yazılıdır. 
E in:ıen:ıleyh işbu markamızı havi olmıyan taklit fitiller her nekadar 
dun fiatla satılıyorsa da lambalarınızın ışığına sekte verip dökülür ve 
taklit şişeler ise lambalarımızın hararetine tahammül etmiyerek kırılır ve 
bu suretle verilen para da berhava olur. Bu bapta muhteren1 bayilerimizin 
ve müşterilerimizin nazarı dikkatini celp eyler ve her yerde yalnız ay 
yıldız markalı fitillerimizi ve RADİ UM yazılı şişelerimizi aramaları 
kendi menfaatleri .. iktizasından ?lduğunu arzeyleriz. 

RADIUM TiCARETHANESi 
giinU akşamı 17 de Sir
keci rıhtımından hareket
le(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samstın , Ordu , Gi-

Dr. A. KUTİEL 
( Cilt ve zühre vi hastalıkl ar tedavi

hnnesi. K.arak öy büyük malıa ~ it:bici 

yanında 34 

J _~ksürenlere: KATRA HAK K 1 EKREM 

resun , Trabzon , ve 
Rize ) ye azimet ve av-
delte ayni iskelelerle Gö-
rele, ve Ünye ) ye uğ· 
rıyarak avdet edecektir. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet ham altında 

acenteliğine müracaat. 
Tel. 22134 

KARADENİZ POST ASI 

SAMSUN 
viu::ni

16 Pazartesi 
günü akşamı Sirkeci rıht ı mın
dan hareketle (Zonguldak, İne
bolu , Sartlsun, Ünye, Fatsa, 
Ordu, Giresun, Trabzon, Rize 
ve Pazar iskelelerine azimet 
ve avdet edecektir. 

VATAN 
~~p.:'ni18 Çarşamba 
günü akşamı Sirkeciden ha
reketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Rizeye gide
cektir. 

Fazla tafsilAt için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acentalı
ğına müracaat Tel. 21515. 

Pztoo;s, Uak~e:!yo:og 1 

D~. M. l .. utfi 
GÜLHANE S~R:R>tAT1 
MU A J'~ •~ • 1 .. ı L L ~ l :.; DE:~ 

Dahili, ve intanl İ:lasiah r 

Pato!o]ik ve Bakteriyoloji:, 

n\iayene1er, icra olunur. 

Adre3: Babıali caddesi 
vilayet karş·sl t5 No. 

Mı:ayenr:haıu 
ikametgahı: 

Teleforı latan'> !l 23lJ 

" " 2236 

il A 

/'UKUFE 
IT~İYATI 
T ABIATIN MOMESSILIDIR 

Yüksek zevkler• kıt içinde 
baharı yaşatır. 

BAHRİSEFil FELERIERK BARKASI 
1 ST ANB UL. ŞU B ESi 
İdare merkezi: A M STER DAM 

Mezun sermaye~i: 

25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş sermayesi: 

5,000,000 FL. 
lhtiyat akçesi: 

3,250,000 FL. 
Galatada Karaköy palaı;ta Telefon: Beyoğlu 3711-5 lstanbul Uli 'ubesb 

"Merkez Postanesi lttlsaUnde Allalemci han,, Telefon: lst. S6:J 

Bilunıum banka muamelatı 

EMNiYET KASALARI ICARl 

~" 
k ART h t:·--.a1ııt.ı1a. 

HUTCHIH80N 
En §agıem 

LAsUk teridir 

ef)9 ve acentası 
MGreno Algrantl 
htanbul Sirkrci \'cnı Haa '-? 

ümrülıı arkasında 

~· Muhterem lstanbul Halkına: 4 

Yalova Millet ve Baltacı Çiftliklerinin 
Satış mağazaları pek yakında açılıyor. 

P•nıaltı Haluklrgazi caddesi No 171 de açılacak olan hlrln;d taht mağazasında: 

( Bir ve yanm litreltk ı- şeierde ) 

Pastörize Edilmiş Halis İnek Sütü 
İnek Sütünden Mamul Nefis Tereyağı 
Ankara Orman Çiftliğinin Leziz Kaşer Peynirleri 
Günlük Ve Taze Yumurtalar 

V • çiftliğin diğer mab.sulatinı bulacaksınız. Fi atlar rekabet kabul et mi· 
yecek derecede ehven olacaktır. 

Mahsulatımızın mazhar olacağı rağbet nazarı dikkate alınarak Snt 
• için şimdiden abone kaydine başlanmıştır. 4 

Diş Tabibi 

M. RIFAT 
Paris Tıp Fakültesinden mezun 
Cağaloğlu Halk Fırkası karşısınd• 

Zeki Bey aparttman No. 7 
~~~~~~~~~~~~~~~~-__,/ 

k ~·:DiKKAT 
DIKIŞBeşYÜRDU 1 1 

Bir senede b:çki, dikiş, nakış kumaş 
iistüne boya ile resim ve tezyinat öğreti-

l"r. K ay t açıktır. Akaretler 62 

Abana Sulh Mahkemesinden : 
Yukarı bşi Kariyeıinden uzun 
Ömer oğlu Mehmedin Aıağı İlşi 
karyesinden müddaaleyh Ali Çe
lebi oğlu İsmail ve aekiz Nefer 
rüfekası aleyhine açtığı suya 
temlik davasının icra kılınan mu
hakemesinde Müddaaleyh lsmai
lin lstanhuldan gemi ile sefere 
gidip muayyen ikametgiht olma-
dığından tebligat ifa edilmediği 
mubaşirin meşruhatından anlaşıl
mış olduğundan ilanen tebligat 
icrasma ve muhakemenin de 12-
12- 31 cumartesi günü saat 10 
ta ikına karar verilmiş olduğun-
dan Müddaaleyh İsmailin yevmi 
mezkurda mahkemeye gelmediği 
veya bir vekil gön~ermediği su
rette muhakemenin gıyaben icra 
edileceği ilan olunur. 

Doğum ve kadm hastalıkları 

mütehassıs• 

DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarını Türbe karşısında 
eski Hilaliahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergün öğ
leden son;a kabul et.nektedir. 
Telefon İst. 2262'.! 

Şarkm en mühim ve en meşhur 

MEFRUŞAT TiCARETHANESi 
Bütün vesaiti İmaliyesinde yeni ve mükemmel 

bir teşkilat icra ve 

daima emsalsiz cinsteki mo
bilyalarını bugünden itibaren imkan 
dairesindeki en dun fiatlarla 
mevkii furubta vazeylemiştir. 

Fırsatlar Dairesi Dördüncü 

p SttA.L T 1 
M E F R U Ş A T· T t C A R E T H A N E S 1 

Beyoğlu, mllellif (Kabristan) cadde•! Tel. B. O 1424 

Eskişehir Viliyetinden: 
Sarıköy - Mihalıççık tarikınde yapılacak 15 adet büz ve bir ad'-

0.80 metrelik menfez 4407,29 lira bedeli keJifle 8.11.931 tarihinde" 
28. 1 1.931 cumartesi günü saat onbeşe kadar alenen mUnakasS1' 
vazolunmuştur: 

Talip olanların bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu nisbetİl'ıl' 
teminat akçesi veya banka mektubu vermeleri ve inşaatın de\'~ 
müddetince bir fen memuru veya ehliyeti Başmühendislikçe musad~ 
bir çavuş istihdam edeceklerine dair taahhütnamenin yevrni ihal J 
VilAyet Encümenine ibrazı lazımdır. Evrakı keşfiye ve saireyi görlll ı 
ve fazla izahat almak iatiyenlerin Nafıa Başmühendisliğine murac-' 
etmeleri lüzumu ilan olunur. (3817) 

istanbul Liman Şirketinden: 
Şirketimizin Eminönü sevk merkezi lağvedildiğinden işi olaJJ 

tüccarların Keresteciler veya Y ağkapanı sevk merkezlerİ111 

müracaatlara lüzumu ilan olunur. 

Umumi Müdürlük 

Cilt ve zührevi hastalıklar Mütehassısı 

Doktor Ömer Abdurrahman 
stanbul ~TaZl :ıdlhr~viye dispa:ıııeri lıa!Jhekimi 

Ankara caddesi Jkdam Yurdu Urfı.tDda No. 71 


