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F enerbahçe · Likten Çekildi 
Dün Taksimde lik maçlarına devam edildi. Fakat Anadolu kltıbtle maç yapacak ola1. Fenerbahçe takı

mı sabaya çıkmadı ve mağlüp ilin edildi. Buna muicabil Fenerliler Kadık6yünde kendf u.balar,nda mü
sabakalar tertip ettiler. Bu ıuretle Fenerin resmt lik maçları11dan çekildiği tahakkuk elti DDn Sipahi 
Ocağında da çok cazip atb milaabakalar yapıldı. Resmimiz b11 mllıabaka!ara aittir. DnııJcu ıpor hare· 
ketlerinin tam tafsillbnı buglln spor ıayfamızda okuyuauz. 

Tütün inhisar f daresindenf Darül/ünunda 

C 8 ki• ıEski Usulsüz 
evap e ıyoruz Sarfiyat! 

Eğer Bu Cevaplar Verilmezse Gazetemiz I Ankara ı~ (Hususi) - Divanı 
V 

. . T . ç Muhasebat D vijlfünun besabatım 
azıyeti eDVlfe alışacaktır tetkik ederken Neş'et Ömer Be-

yin Darülfünun Emini sıfatile 
mes'tul bulunduğu bir sırada mavu-

Jstanbul depoları,.da tütün işl•me amellg••I . 
Tütün inhisar İdaresinin KAtip doğru olduğuau g&rmiişler v 

Zade Sabri Beye sattığı tütünler meseleye hükumetin nazarı dik-
münasebetile son sorduğumuz katini celbetmiye karar Termiş-
suale Mlldür Behçet Bey cevap lerdir. 
vermediler. Binaenaleyh bugün Bu münasebetle aldığımız bir 1 

sualimizi tekrar ediyoruz ve mektupta, tütUnlln satıı ıekli 
cevap bekliyoruz : hak~~~~~ bug.iin neş~etmek iste-

Bu tütünler /nlıisar ltlar•- medıgımız bırçok ızah.at daha 
sine kaça malolmuştıır ? verilmekte ve bazı sualler ıorul-

B . bmız tütün ticare- maktadır. 
u neşnya T-tü ı· b. ld · d 

t·ı l lan]ar arasmda bü- u n n ııar aresı sor u-
ı e meşgu o v il d·r.,· ··k b. l"k yandırmııtır Tüc· gumuz sua ere cevap verme 151 

yu ır a a a u · . ı · 
1 h 

A toplantılar ya· takdırde, bu Cl!vap arı gaıetemız 
car arnnız usus! . . k · 

k 
. ti' t tkik etmişler, kendısı verece ve meseleyı 

para vazıye e · ı k 
d·~· . alA t tamamen tenvıre ça ışaca tır. 

ver ıgın11z m uma ın ·------~--

AzıJı Katil Vecihi Bey 
An tal yada Tehlikeli Bir 

Kaza Geçirdi 

Ankaradan bildirildiğine göre 
Tayyareci Vecihi B. Antalyada 
Yere inerken tayyarenin benzin 
tertibatı tıkanmış ve tayyare 
birdenbire düşmüştür. Ne~ice~e 
~ervanesi k:rılmış, tekerleK la5-

~~leri patlamıştır. Vecihi Beye 
•çbir şe olmamı br. 

Bir Haydut Karısını 
Kıtır Kıtır Kesti 

İzmir, 13 ( A.A )- Menemen
de topal lsmail isminde biri aile 
geçimsizliği yüz?nden zevcesini 
müteaddit yerlerınden yaraladık
tan sonra ölmediğini görünce 
boğazından kesmek suretile öl
dürmü.ş ve bald zını d . muhtelif 
ye;lerinden yaralamJştır. Katil 
yakalanmıştır. 

zu lehine olmayan sarfiyatta bu
lunduğunu tesbit etmiştir. 

Neş'et Ömer Beyin muhakeme 
edilerek bu nokta sabit olduğu 

takdirde uıulıüz sarfiyatın kendi-

sine tazmin ettirilmesi cihetine 

gidilecektir. 

iasfiye Edilen 
Kaylflakamlar 
içlerinden Birçokları Millet 
Meclisine Müracaat Ediyor 

Ankara, 12 ( Hususi ) - Ge
çenlorde Dahiliyo Vekaleti elli 
kaymakamı tasfiyeye tlbi tuttu. 
Bu kaymakamlardan bir kısmı 
Devlet Şiırasına müracaat etmişler 
ve Şura, bu karan refetmiştir. 
Fakat memurlar vazifelerine iade 
edilmedikleri için Millet Meclisine 
müracaat edeceklerdir. 

feci Kaza 
Bir Amele iki Tren Ara

sında Ezilerek Öldü 

Eskiıehir, (Hususi) - Bura· 
da çok feci bir şimendifer ka
zası oldu. Hasan isminde bir 
amele, istaıyonda bulunan bak-
kaliye vagonundan kendisine ve 
ailesine ait erzakı alırken arka
dan gelen bir trenle vagonun 

arasında kaldı ve tamponlar 
arasmda sıkışarak feci surette 
öldü. Kazaya sebep, bakkaliye 
vagonunun diğer trenlerin ma· 
nevra yapacağı saha dahilinde 
durmasıdır. 

================================-= 

Saracoğlu Şükrü Beyin 
Seyahati Amerika 

Bunun, Amerikanın Avrupaya Açacağı 
Kredi İle Alakası Olduğu Söyleniyor 

Ankara, 12 (Hususi) - Elyevm ı 
Amerikada bulunan Saracoğlu 

Şükrü Beyin bir kredi temini 
meselesile · alAkadar olduğunu 
kaydetmiştim. 

Fransız Başvekili M. Laval'ıu 
bir müddet evvel Amerikaya 
yaptığı seyahat te Avrupaya 

şamil bir kredi 1şile mUmuıebettar 

olduğundan ikinci seyahatin bi

rincisı ile alAkadar oldup fÜp
hesiz görülmektedir. 

Maliye işlerile uğraşanlann 
tahminlerine göre Saracoğlu Ştık-

rU Beyinll\merika seyahati, Ame
rikanın Avrupaya temin edeceği 

kredido Türk menafi ve bisıesinia 

istihsaline matuf bir teşebbliıtllr. 

İtalya Hariciye Nazırı M. Grandi

nin Vatingtona yapmakta oldutu 

ıeyahat te bu tahminleri takYİ1• 
ediyor. Saracoll• $illcril B•ı 

• 
Çinde imparatorluk 
Hareketleri Başladı 
Takviye 
Japonları 

OJunan Çin Kuvvetleri 
Muhasara Alhna Aldılar 

Şanghay, 13 ( A. A.) - Tien - Tsin ve Mukdendeki Çin mena

biinden gelen haberlere göre sabık Çin imparatoru Mukdene gitmek 

üzere Dairen mevkiine gelmiştir. İmparatorluk idaresinin yeniden tesisi 

için hazırlıklar yapılmakta olduğu, ejder resimlerile süslü bayraklar 

yapılmıya başlandığı söylenmektedir. 

Şanghay, 14 (A.A) - Japonlar tarafmdan neşredilen bir tebliğe 
göre Çinlilerin Ogoşideki vaziyetleri kendilerine takviye kıtaab 1'e 

harp levazımı rönderilmiş olması yüzünden pek ziyade kuvvetlenmiş4 

tir. Bir Çin süvari kıtaatmın Japon askerlerinin sol cenahını çevirdiği 

s6ylenmektedir. 
Vaziyetin tehlikeli olduğu umumiyetle teslim edilmektedir. 

1 imtihanda 

Muallim - Oğlum... Öyle bir vahşi hayvan vardır ki acı acı 
haykırır, çok hızlı gider ve önüne çıkan adamı parçalar. Nederler ona? 

Çocuk - Otomobili 
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Halkzn Sesi 

Otomobil İçin 
Giden Para 

Memlekete otomobil ithalib
nı tetkik ettik ve senede 
blr milyon liramızan bu ıe· 

b"ple barice gittiğini ö:rene
rek yazdık. Bu hususta hal
kın söylediklerini de dikkatle 
o!rnmalıyıı: 

lamall B. ( lırkalşerif Akseki mahallul 18) 

- Siz yalnız fstanbul Gümrü· 
ğiinden giren otomobillerin mik
tarını alm·şsmız. Halbuki Aoado
Junun Mersin ve Antalya liman
ları da burası kadar mühimdir. 
Bundan başka bunların benzin, 
yağ ve yedek aksamı da vardır. 

Bunlarm hepsi yuvarlak bir he
sap senede üç milyon lirayı geçer. ,,.. 

$nket 8. (Mcbmctpaıa yoku~u 12) 

- Ben otomobillerin kat'iyyen 
aleyhindeyim. Hele lükslerinin 
düşmanıyım. Bunlar aervetimiıl 
yakan düşmanlardır. Bence yeni 
bir kanunla hiç olmana beş aene 
bu memlekete otomobil girmesini 
menetmeli, barice giden bu pa
ralarla yol yapbrmalıdır. ,,.. 

Avni B. (Beykoz Yalıld;y 227) 

- Memleketimizde pek futa 
otomobil vardır. Bunlar ipi& d'1"" 
ruyor. Buna rağmen bir taraftan 
da otomobil ithaline deYam edi
yoruz. Dört binden (10) bin lira
ya kadar otomobil var. Bu l&lu 
otomobillere vuilen paraya çok 
acıyorum. Otomobil ithali bir 
müddet için olsun menedilmclidir. 

* Zckl B. (Ko.ka Tramny caddul 17) 

- Ucuz binek otomobillerile 
kamyonlardan başka bütün oto
mobillerin ithali menedilmelidir. 

Sanki memlekette kazanç ve it 
su gibi akıyor, yaya ve tramYayla 
yetişemiyoruz da otomobille iş 
takip edeceğiz. Zengin olalım, 

milli vaziyetimizi düzeltelim de 
ondan sonra tayyarelerle bile 
uçarız. 

Kemal B. (Fatih Macarkarde11lcr cadde· 
•• 32) 

- Balkan memleketlerinde 
bile lstanbuldaki kadar bol lüks 

otomobil göremezsiniz. Biz neden
ıe fantezi ve süsü seven adamla
rız. Ucuz otomobillerle görebile
ceğimiz işleri muazzam ve .OSlil 
otomobillerle yapmayı tercih edi
yoruz. işte hergün otobüs ve 

otomobil rekabeti okuyoruz. Ben
ce lüks otomobillerin ithali sure
ti kat'iyede menedilmclidir. 

Tazminat Verilen Memurlar 
Maliye Vekaletinin bir tami

mine g5re evvvlce tazminat veri

lerek kadro harici edilen memur

lar tekrar vazifeye almdıklan 
takdirde bu tazminat kendilerin
den kesilecektir. 

B 

Damping Tehlikesi Var 
Tic ret Odası, Japon Dampinğinin 
Verdiği Zararları Meydana Çıkardı 

Haber aldığımıza göre lkt.sat 
Vekaleti Ticaret Odasma gönder-
diği bir tezkerede Japon dampin· 
gi hakkında tetkikat yapılmasını 
bildirmiştir. Bunun üzerine Odada 
te,kil edilen beş kişilik bir he
yet derhal tetkikata ba.şlamıftır. 

ilk tetkiklerden anlaşıldığına 
göre, damping, mem.Jekette mani-
fatura eşyasmın fiatlerini yüzde 
15 ten 30 a kadar düşürmüştllr. 

Elde ettiğimiz mevsuk mald
mata göre, Japonlar bizden hiç
bir mal almadıklar1 halde Japon
ya ile aramııdaki ticaret muahe-
desi mucibince her .ene memle· 
ketimize 15-20 milyon liralık mani· 
fatura ve saire ithal edilmektedir. 
Muahedenin bitmesine daha Uç 
aene vardır. Bu hesaba nazaran 
bu mtıddet zarfında Japonlar 
Türlı:iyeye 50 - 60 milyon liralık 
mal ıokacaklardır. 

ESKi ELBiSELER 
Fazla Gümrük 
Kaçakçılığına 
Sebep Oluyor 

Şehrimizde müstamel elbise 
ticaretile uğraşan esnaf Ticaret 
Odasına müracaat ederek müsta
mel elbiselelden alınan gümrük 
resminin indirilmesi için Odamn 
teşebbüste bulunmasını utemiş
lerdir. 

Esnafın §öyle bir iddiası 
vardır : Kullamlmış elbisenin 
gümrüğü fazla olduğu için geniş 
mikyasta kaçakçılık yapılıyor. 
Keten elbiselerden ise az gümrük 
resmi alındığı için memlekete 
pek fazla ithal edilmektedir. Bu 
yüzden kullanılmış bir ceket (8) 
liraya satıldığı halde keten ce
ketler ( ı 50 ) kuruşa satılıyor. 
Halbuki keten elbiseler için se-
nede harice (tO) milyon liramız 
gidiyor. 

Esnaf netice olarak diyor ki : 
Hem kaçakçılığa mani olmak, 
h~m de harice daha az para 
gitmesini temin etmek için gUm
rUk resmini indirmelidir. 

Şirketler Takip Ediliyor 
Haber aldığımıza göre, lktısat 

Vekili kanuni müddetleri zarfın· 
da hissedar içtimaları yapılmıyaa 
prket1er hakkında takibat yapıl
masını bildirmiştir. 

------
Diğer taraftan Japon dampin

ginin fU üç neticeyi hbıl ettiği 

tesbit edilmiş ve ehemmiyetle 
hnkumete bidirilmiftir. 

1 - Avrupanın Türkiyeye 
açbğı milyonlarca kredi zevale 
uğramak tehlikesindedir 

2 - İstanbul, İzmir, Bursa, 
Adana gibi yerlerdeki küçük 
manifatura aanayiimiı boğulmıya 
bqlamlfbr, 

3 - ihracat emtaamızın cihan 
piyasasına yer leıtirilmesi sistem 
ve ikAnlan bu damping yfiı:ünden 
bozulmuştur. Bu vaziyet üzerine 
hükümetin ve Millet Meclisinin 
yeni kararlar alması muhtemel 
görülmektedir. 

Diğer taraftan haber aldığı
mıza göre, bu eon günlerde lktı
sat VekAletine ban mühim ra
porlar gönderilmif tir. 

Bu raporlara g6re en ıiyade 

ıBu Çocuk 

1
Kimindir? 

' 

i 

t 

Bugün dercettiğimiz çocuh 
· resmi kimdir 'fe kimindir? Eğer 

anne veya babası bunu tanırsa 
İş BankaBJnın kumbara hedeilni 
hediye edeceğiz. Bu gazete ile 
matbaamıza müracaat olunma11nı 
rica ediyoruz. ----Para Cezası Verecekler 

Ticaret Odası, oda nizamna
mesine muhalif hareket eden 
yirmi kadar ticarethane hakkın-
da yeniden (50) liradan (100) li
raya kadar para cezası kesmiştir. 

ikbsadi münasebetlerde bulundu
ğumuz memleketler, başta İtalya 
olmak llzere Amerika, Rusya, 
Almanya, lngiltere, Fransa, Yu
nanistan ve aairedir. Bunlarla 
aramızda mevcut ticaret muahe
deleri "en riyade mazharı mtlsa-
ade millet muamelesi.. esasına 
mftatenittir. Halbuki dünyanın 
bugijnkü iktısadi -.aziyetine gln 
eski bir from6ldür. 

Meseli: Ayni eaua mtlstenlt 
olan Türk - Japon ticaret mua
hedesi manifatura emtaaaım al
makta olduğumuz Avrupa devlet
lerile milnasebabmı.zı güçleştirmiı, 
ihracat emteamızıa kolaylıkla i.b
raCl imkinlannı aelbetmiştir. 

G&nderilen raporlarda, ticaret 
muvazenemizi temin için en fay
dalı yolun, memleketimize mal 
satan ecnebi devletlerin bizden 
ayni miktar mal almalarım temin 
etmek olduğu ileri silrlilmektedlr. 

FiAT KIRMAK 
IBir Tacir 
Aleyhine 
Dava Açıldı 

Şehrimiz İkinci Ticaret Mah
kemesi mühim ve dikkate şayan 
bir davayı tetkike başlamıştır. 
Mesele şudur : 

Afyon tacirlerinden Hüsnü 
Ahmet Bey geçenlerde borsada 
yirmi sandık afyonu sabşa çıkar
mışt.r. Fakat o sıralarda afyon 
fiati sandık hesabile (45) lira ol
duğu halde Hüsnü Ahmet Bey 
(37) liradan sabş yapmak iste
miştir. Halbuki diğer afyon 
tacirleri bu kadar fiat kırmayı 
doğru bulmamışlar ve zarar gör· 
dükleri iddiasile Hüsnü Beyi 
dava etmişlerdir. 

Mahkeme evvelki gün şahit-
leri dinlemiı ve şahitler Hüsnn 
Beyin bu hareketile afyon piya· 
sasının hiçbir zarar g~rmediğini, 
eaasen dilşmek llzere bulunduğu· 
nu söylemiılerdir. 

Ticaret Mahkemesi iki tarafın 
da iddiasım tetkik edecek ve 
1 :! kAnunuevvelde karannı vere
cektir. 

Dahili Haberler 
Bunda bitmedi, liıt/•11 dör

J.iincii ugı/aml.Ztı bakınız _________ , ____________ __ 

Günün Tarihi 

Dahiliye Vekilinin 
Teftiş Seyahati 
Dahiliye Vekili Şükrü Kft}a Bey 

dün Fırat nehri üzerin de inşaatı 
llerlemia olan ( 351 > metrelik büyük 
demlryolu köprüsü ile yine Fırat 
Uzerindeki diğer bir köprüyd gezdik· 
ten 80Dra Elizize va mıştır. Vekil 
Bey .... rln plln, au ve elektrik gibi 
itleri.le meşgul olmuştur: 

Erkam Harbiye Reisimız 
Büyük Erkim Harbiye Reisi 

Miiflr Fevzi Paşa Hz., Peykişev· 
ket lmıvazörile §dırimize gel· 
mİfbr. 

HOkOmet Arsaları Satılacak 
Hükiımet, kendisine ait bulu· 

nan arsalan satı1ığa çıkarmıya 
karar vermiştir. 

Odemişte Bir Cinayet 
Ôdemifin Birogi nahiyesin6 

merbut Bozdağ cıvarında bir ci
nayet olmuştur. Upldı lbrahim 
(14) yaşındaki Veliyi öldürmüştür. 
Katil tululmuş, adliyeye veril
mip. 

T ayyarecilige Rağbet Var 
smı Tayyareciler klubü önü· 

milzdeki ay başında aza kaydine 
bqlayacakhr. Kayıt için (200) 
m.; fimdidea müracaat etmiştir.. 
B....._ bir kısmı da Hanımd.r. 

Bir Talebe Tecennün Etti 
B;r yüksek tahsil talebeai 

tehrimizden lzmire giderken 
'fapurda asabi bir buhran ge· 
çirmiş, bir aralık ceketini de 
denize fırlatmıştır. Bu sebeple 
kendisi Çanakkaleye çıkarılarak 
hastaneye gönderilmiştir. 

Yeni lsveç Sefıri 
Yeni İsveç Sefiri M. Roheman 

evvelki gün şehrimize gelmiştir. 
Bu akşam Ankaraya gidecek, Ga
zi Hazretlerine itimatnamesini 
takdim edecektir. 

M. Veyi Ne Yapacak? 
Tramvay şirketi idare meclisi 

azasından eski Reji Müdürü M. 
Veyi Avrupadan şehrimize gel
miştir. M. "Veyi,, in birkaç güne 
kadar Ankaraya giderek Nafıa 
V ekiletile bir takım mali temas· 
larda bulunacağı söylenmektedir. 

Vekiller Heyetinde 
Ankara, 14 (Hususi) - Ve .. 

killer heyeti bugün öğleden 

sonra Marmara kaşknnde Gaıi 
Hı. nin riyasetinde içtima etmiştir. 

Yunanistanda MUsademeter old• 
Atioa. 13 - Pergns ıebrinde

ki ildim müstahailleri, hükumet 
tarafmdan arzuları kabul edilme"' 
eliti için bir nümayiş yapmışlar 

dar. Htikiimet bunlara karşı sü
vari müfrezesi göndermiıtir. N~ 
ticede altı kişi yaralanmış ve sii"' 
künet iade edilmiştir. 

Son Posta'ntn Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. Ve Doktor 

1 : Hasan Bey - Alo... Alo... D<. k
lor Bey... Size bir hasta setireceiim, 
t,ana ne komiayo11 verinin? 

• 

2: Doktur - Hasan Iley... Sen has
tayı getir, vizite parasının yarısını sana 
veririm. 

3; Doktor - Sefa geldin Hasan 
Bey... Hani hasta getirecektin, nerede? 

-

4: Hasan Bey - Bir hasta lstem·yor
mıydın? lıte basta benim. Vizite para· 
sının yarııına keı 1 



Belediyeci ligi 
Nasd 
Anlamalıyız? 

Şehir Meclisinde mezbaha d v~ 
et meselesi konuşulurken .Cev e 
I< . B fU izahatı vcrıyor: erım ey . k 

"İstanbulda et fiatlerı ~e 
karışık bir haldedir. Pendıkte 
Ali dana etinin ( 20-25) kur~şa 
aat ldıjlnı kendi glSzümfc gor
dilm. Ayni dana Beyoğlunda (8()) 
kuruşa satılıyor. Koyun Pendikte 
{lO), Bahkpazarında (601, Eyüpte 
(50) kuruJN, Beyoğlunda (S0.90) 
kuruşa sabhyor. Bu suretle lı
tanbul vilayeti dahilinde et piya
aası iki çeşit arzediyor: VHiyetle 
şehir hududu arasındaki farklar 
ve şt·hir dahilinde muhtelif ıemt
ler arasındaki faklar." 

Bu izahatı verdikten ıonra 
ilAve ediyor: 

" Et zaruri ihtiyaçlardandır. 
Neslin sıhhat, bünye, kuvvet ve 
hulasa herşeyi bununla kaimdir. 
Biz et bulamıyoruz, alamıyoruz. 
Niçin böyle olsun ? Hastalığm 
&enginliği, fakirliği yoktur.,, 

Cevdet Kerim Beyin bu iza
hatı bizde Belediyeciliğin anla
tılm~ ve tatbik edilme şeklini 
göstermesi itibarile dikkate şa
yandır. 

Belediyeler, halkm umumi 
sıhhat ve menfaatine taalluk eden 
işleri fertlerin şahsi ihtikar vası
tası olmaktan kurtarmakla mü
kelleftir. Bunun için ekmeğe narh 
koyabilir. Sütleri ve sütçüleri 
kontrol edebilir. Suların temiz
liğini temine çalııar. Sazan da 
ferdi tetebbüslerin bqaramıya
cağını veyahut fena yaphiını 
g6rdfiğii işleri bizzat yapar. Fa~ 

$ 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Ekseriyetle fena yaptıjımız 
'eyler, bütiin kuvvetimisle yapma• 
dıtımız itlerdir. Çiviye kuvvetle 
vurrnauanız, elbette yarıaı dıt.rıda 
kalır. 

2 - Kitaplar okuraunuz, aize ne 

bir heyecan verir, ne yeni birfey öt
retir. Çünkü müellifi ona bütün ru
hunu vermemittir. 

Ziff ~AT, TİCARET/ Borç Tecili 

Tam iş 

3 - Onun içindır ki, dünya ikin· 
ci derecede eserinle doludur. Birinc:i 
derece de İf, anc.ak tam inanan, tam 
yapan, eaerJerıne bütün heyecanlarını 
veren kimselerin itidir. 

• 

iSPANYAOA 
/Bulgar - Yunan Mukavelesi 

Kongre imza Edildi , Tevkifler 
Kararları Atina, 13 (A. A.) - Hoovr Devam 

moratoryomunun Bulgaristanm E' J Tetkik Ediliyor tamirat borçlarına da tatbik• ve uigor 
Kafandaris - Molof itilafnamesinin 
icra mevkiine konması hakkmda 
Bulgaristan ile Yunanistan ara
sında bugün bir itilifname imza 
edilmiştir. Yunanistan, J Temm~z 
193 ı tarihinden itibaren 30 Hazı-

Ankara, 14 (Hususi) - Ziraat 

ve Ticaret kongrelerinin kararları 
ile bu hui)ust:ıki raporlar.ıu tetki

kine yakında başlanacaktır. Ra
porlar ve tekliflere göre ziraatçi
ler ziraatin inkişafı Ye köylünün 

tefecilerden kurtulması için zirai 
kredi kooperatiflerinin arthrılma

sma ve Ziraat Odalarınm yeni 
baştan tenıikile zahire bornları-

nın Ziraat Odalarına raptı fikrin
dedirler. 

Ticaret ve sanayiciler ise 

ran 193 tarihine kadar Bulgaris
tan tamirat borçlarının tecil 
olunmasma muvafakat etmek
tedir. 

Ağazadenin İflas 
Davası 

Madrit, 14. - ( A.A. ) - Bu
gün 100 kadar tevkifat yapılmıı
tır. Tevkif edilenler arasında bir 
çok yüksek rütpeli zabit te bu
lunmaktadır. 

Cordouc'daki zirai amelenin 
grevi Bujalance mıntcskasanda de
\ am etmektedir. Grevciler, polisi 
müdahaleye ve müteaddit defalar 
atcf etmeğe mecbur etmişlerdir. 
Bu mıntakada 40 kadar tevkifat 
yapılmıştır. Halktan bir 6lü ve 9 
yaralı vardır. 

Damping Tedbirleri kat bunu yaparken kir etmeyi, 
Belediyeye varidat temin etmeyi 
defıil, halkın ııhhat Ye menfaatini 
temin etmeyi düşilnür. Süt, su, 
nakliye vasıtalan, tenvirat, mez
baha gibi işlerin Belediyeler ta· 
rafından g6rülmeıinin hikmeti 
budur. 

Ticaret ve Sanayi Odalarımn 

il birleşmesini Oda ve ittibatları tara

fından memlekette kredi inkiıa
/ fının teminini istemektedir. 

Adana, 9 (Hususi muhabiri
mizden) - Ağazade Huliisi beyin 
iflas davasında Müddeiumumi 
Nuri beyin bu daYadan çekilmesi 
hakkmrlaki istidaıun reddine dair 
mahkemece ittihaz edilen karara 
HulGsi bey tarafından kanaat 

Londra, 14 (Hususi) - Hü
kiimet Dampinge karfı tedbirler 
almııtır. Cenubi Afrika btildimeti 
de dampinıı flfY••ından aynca 
sOmrük resmi alacaktır. 

Belediyeler, halka, mümkünse 
bedava teminine mecbur olduk
ları zaruri ihtiyaçları, kendileri 
için bir intifa vasıtası addetme
melidir. Şehir hududunda ( 25 ) 
kuruşa satılan etin burada \ 75) 
kuruşa yenmesi nedendit? Çihıkü 
etten mütese!sil birçok res.mler 
alınır. 

Bu yUzden fakir halk et yiye
mez. Gıdasını alamaz. Zayıf r!üşer. 
Demek ki belediyder sadece ken-
dilerine varidat membaı aramakla 
mükellef d ğ ' i ·r. 

Belediyeler, Belediyesiz'ık de
ğil, belediyecilik hissi ve kanaati-
ni vermelidirler. 

Cömert Sabıkalı 
Çaldığı Paralaria Arka· 
daşlarına Ziyafet Çekmiş 

Beşiktafta oturan arab:ıcı Sü
leyman isminde bir sabıkalı g~ 
Çenlerde Ortaköyde Halk laıı
llosunun semaver ve çr.y takırn
larilc bir düzüne Üiıienılesini çal-
llıalf, sonra yine o civarda oturan 
~iralay Osman Beym .Je (330) 
•rasını a41rmış?ır. Süleyman bu 

.,_,alarJa Beye ğlunda önüne ııe
:~ •hbaplanna ziyafet'.er çek· 

't. Paralar bitınce tekrar Os-
1llın Beyin (270) lirasını ve elbi-
~lcr· • ··t lca ını B<lyn.uşlur. Bunu mu .e~-

p tc bir zatin ıevcesının 
~iic:c"lıcr:erini Jo1andırm c:tır. Ni
..._Yct .. b ı • •· n Snıc c.a lları::ı pcnçcsın~ c.u~e 
~trilY~ıan ağ r ceza mahke :~esıne 
lt1ıll\ ınış \'c ?: u?ukcm~sir.e baş
~d· 

1
fbr. Şhadi C:e tevkilhan~ ar. 

1 M. Makdonald 
1 

ı Altın Mikyası Meselesinde 
1 

Söz Söylemiyor 

Londra, 13 (A.A.)- M. Mak
donald, Avam kamarasında so
rulan bir suale verdiği cevapta 
altın mikyası meselesi hakkında 
şimdilik beyanatta bulunmıya im-
kan görmediğini, ancak hükume
tin vaziyeti itina i!e tetkik ve 
takip ettiğine mec1i~in emin ola
biieceğini söylemiştir. 

Haraç istemiş 
Hamit isıni.1de bir amele eski 

dos·u Robekadan para istemiş, 
vermeyince jilet ile yüzünden 
yara :amıştır. -----Oö··t Kunduracının Taarruzu 

Beykozda oturan Hüseyin, 
Hal.l, Mustafa ve lh.an isminde 
dört kunduraca Şaziye İsminde 
bir kadının evine taarruz ettik
lerinden yakalanmqlardır. 

• 

getirilmiyerek itiraz edilmİf ve 
karann dtbeltilmesi veya olma
dığı takdirde bu hususta bir ka
rar verilmek üzere talebinin en 
yakin bir.ağır cez~ mahkemesinde 
tetkikini istemişti. Dava evrakı 
dün Tarsus ağır ceza mahkeme
sine gönderilmiştir .. Yeniden Jüj 
komiserliğe Müdd~ıum~mt. ~ua
vini Basri bey tayın edılmıştır. 

Hukuk mahkemesindeki da
valar sindiklerden F eyıi beyin 
Eskişehirde olmasından dolayı 
talik edilmiştir. ....:..---

8 u l gar Akalliyetleri 
Sofya, 13 (A.A) - Zara ga

zcte3İ Balkan birliği Bulgar 
komitesinin Bulgar akalliyetleri 
meselesini halJetmek üzere 
yakında Yo~asLvya, Yuna-
nistan ve Romanya gruplarile 
doğrudan doğruya müzakereye 
girişmek karan~• .v~~diğini ve 
eğer bu suretle bır ıblafa vard-
malla Bulgar komitesinin mOte· 
akip B .. lkan koferanslarına itti
raki lüıumauz addedeceğim yaz
nıaktadır. 

İSTER /NA , İSTER 

Mısırlılar 
islim Kongresine Bir 
Şartla iştirak Edecekler 

Kahire, ( Huıuıt ) - Kudüste 
toplanacak olan f slAm Kongresi 
tertip heyeti reisi Kudüs Müftüsü 
Hacı Emin Hüseyni Efendi ile 
heyet azasından Abdülkadir Mu· 
zaff er Bey ·buraya gelerek Başve
kil Sıtkı Paşayı ziyaret etmit ve 
Başvekilin kongre akkınhdaki fi
kirlerini öğrenmişlerdir. Bunlar-
dan sonra kongreye Tunus na
mına iştirak edecek olan Ab-
düliıiz Efendi de Başvekil tara
fından kabul olunmuştur. Mısır 
hükumetinin kongreye, Mısır iş· 
leri mevzubabı olmamak prtile 
ittirak edeceği anlaşılmaktadır. 

Hint Konferansı Akim Kaldı 
Londra. 14 (A. A.) - Hintli

lerle MllslOmanlar aruanda me•-
cut noktai nazar ibtilihnm tim
diye kadar halledilmemesi Hint 
konferan11nın akim kaldığı s6y
leniyor. 

İNANMA/ 
Gaıetelerde, afyoa Ye afyondan yapılaut 

uyutucu madd~lerde kaçakçılık yapıldığım 
k , ' o uyor u.c. 

Sonra yine gazete'erde görliyoruı ki, ı,.. 
tanbulda morfh, kc kain •e afyondan mamul 
kimyevi maddeler yapan Oç fabrika vardır. 

Hunlar da biri Japon, ikincisi Eyfip, Oçiln
c"isü de Bc:ğaziçiodeki fabrikalardar ve buiılana 
neler yapıp çıkarmakla mükellef olduktan da 
mftsbettir. 

Şuhalde kokain, eroin Ye uire aibi ahlrli 
maddelerde bçakçalılr yapıhyona, bu •adde

lerin nerelerde yapılıp harice çıkarılabileceği 
en basit bir kıyas yolile malüm oltbilir, 
demektir. Bu kadar urih bir nziyet k&l'fıaaada 
hllA bocalayıp durmak ve turada, burada 
kaçakçı aramakla kaçakçılıiın mencdilebice
cejine: 

/STER iNAN, iSTER iNANMA/ 
. 

L--~------. 

Paris
İstanhul
Vaşington. 

._ ________ P. S. 

Fethi Bey Vaşington Sefiri 
oluyormuş. Demokrat F ransadan 
gelerek Demokrat Amerikaya 
gitmek, Demokrat Fethi Beye az 
çok yaraşan bir seyahattir. iyi 
İntihap. Fakat Paristen Vaşing-
tona doğru yol yok muydu? Fethi 
Bey niçin lıtanbulda on beı ay 
duraklamayı tercih etti? Mem-
lekete uğ'Tamasmdan bize de, 
kendisine de ne fayda vardı? 
Ketki istanbula t6yle bir uğrayıp 
qinin, dostunun elini sıktıktan 
sonra, üç bq gün içinde, "Va
fington., deyip çekseydi ve 
'' Serbes Fırka .. isimli facialı 
komedinin dekoruna o kadar 
para gitmeseydi, ma~um aktörle
ri de işlerinden, güçierinden, 
yerlerinden, yurtlarından olmasa
lardı !.. 

Fransa ile Amerika arasındaki 
hattı müstekimi bırakıp ta bir 
Paris - lstanbul - Vaşington mü
sellesi çizmiye lüzum yoktu. 

fethi Beyin Pariste kabul ve 
imza ettiği borçlar multavelesin
den aldığımız netice pek parlak 
olmadı; Fethi Beyin lstanbulda 
icat ettiği fırkadan aldığımız neti-
celer hiç parlak olmadı; ümit 
edelim ki, Paris - İstanbul-Vaşing
ton müselesinin üçüncü ve son 
dıl'ını kapamaya giden Fethi Bey, 
kendi isminin etrafma üç kara 
çizgi çekmit olmasın ve yakın 
mazıyı unutturacak bir •İyasi 
dirayet göstersin. Zannederim ki 
halkı da, bilkiimeti de gOcendiren 
Fethi Beyden her ikisinin de bek
lediği budur. 

Saip Beyin 
Sözleri 
Talırif Edilmiş 

Bize çatmakla kendi için 
bir menfaat vehmeden fu aabah 
gazetesi, hakiki maksadım anlat
mıt oldu. Abdülhamit tefrikamı
zın bazı noktalanna hak ve 
hakikat, tarih perestlik gayret
keıliği ile itiraz ettiği iddiasında 
bulunan bu gazete, davasını yü-
rütmek için Abdülhamidin Muha
fız Heyeti idare memurlarından 
Ali Saip Beye bazı sözler söy-
letti. Evvelki günkü nüshamızda 
cevap verdiğimiz bu sözlerin 
büyük bir kısmmın tahrif edildi
ğini yine Ali Saip Beyin intişar 
eden izahatı g6steriyor. 

Biz, .~adece bu noktayı teıbit 
etmekle bile esasen baldı oldu
ğumuz bu davanın muanz ağzın
dan da tasdik edildiğini gör
mekle memnun oluyoruz. 

Hakikat mOdafiliii dediğiniz 
eier bu ise, tarahmııaan ıize .ay
lenecek s6ı sadece bir "Pea., ten 
ibarettir. 

Buğday Fiatleri 
Niçin Düşüyor? 
Yaptığıma tahkikattan anla

dık ki Oç slndenberi Audolg. 
dan tebrimize fazla miktarda 
buiclay ıelmektedir. Son rakame 
lar f6yledir: (8) tqriniaanide (37), 
(11) tqriuisaaide (43), (12) tet· 
rinisanide İM (70) -.apn baicla1 
ıelmiftir. 

Diter taraftan ıerek Awu
padan gelen piyasa telgraflannıa 
dOtDk fiat ,a.termesi, ıerekae 
Anadoludan piyasaya fazla mal 
ıllrOlmeai buiday fiatlerinin ye
niden dlfmuine sebep olmuttur. 
Bu fiat sukuta iç sin zarfuıcla 
(30-40) par•JI ............ 



~ktısal Bahisleri t 

Buğday Meselesi 
Nasıl 
Halledilebilir ? 

Bir iki hafta evvel An karada 
toplanan Ticaret Odaları Kon• 
gresi, memJeketin en mühim 
iktısadi meslelelerine temas etmiş 
Ye çok mühim neticelere varmıştır. 

Temas edılen meselelerden 
birisi buğday iıidir. Geçen ıen~ 
biiUin dünyadaki buğday bolluğu 
bin de müteessir etmif ve bizi 
Uk defa buğday meselesin~ ayra 
bir mesele olarak tetkike sev
l<etmiştir. Geçen ıene hükumetin 
aldığı tedbirin ( buğdayın Ziraat 
Bankası tarafından satın alın
ması ) da hakiki ilAç olmadığı 
görüldü. Köylü bu defa yine 
parasız kaldı. Fazla olarak elin
deki butdayı da verdi. O halde 
bu derdi ilmi bir surette tetkik 
etmek ve ilmi tedbirler almak 
lazımdı. 

Ticaret Odaları Kongresinin 
buğday meselesi hakkındaki tet-
kikatı ortaya birçok mühim ha
kikatler çıkarmıştır. 

TUrkiyede buğday işi darma
dağimktır. Herkes iatediği but· 
dayı eker. Bu yüzden bir tarafın 
çıkardığı buğday, diğer mahallin 
buğdayına benzemez. Buğdaya 
hariçte müfteri bulabilmek için, 
buğdaylarımızın tiplerini tahdit 
etmek llzımdır. Halbuki bugün 
Türkiyede ( 90 ) türlO buğday 
vardır. Bu çcıitlerl ( 5 - 6 ) tipe 
indirmedikçe buğday ihracı me• 
selesini halletmek mümklin d.e
ğildir. Binaenaleyh kongre evvll 
hükümetin bu noktaya nazan dik
katini celbetmiye lüzum iÖr· 
müştUr. 

Yine buğday meselesine mU
teferri olmak üzere silolar ihdası, 
istasyonlarda ambarlar yapılması 
lüzumu anlatılmıştır. 

Buğdayla birlikte diğer ihra
eat maddelerimizin hariçte reva
ctnı temin için, en büyük nok· 
ıanlanmu:dan birinin de, kredi 
noksanı olduğu görUlmBştür. 

Filhakika hariçten gelen mallar 
için kapitalist memleketler bize 
vasi mikyasta kredi açabi-
liyor, mallarmı veresiye ve-
·ebiliyorlar. Halbuki biz kre-

di veremiyoruz. Çünldl ihracat 
tacirlerimiz zengin değildirler. 
~stinat edecek bir kredi bankası 
da yoktur. Bu yüzden harice 
sevkedebildiğimiz mal mahduttur. 
Ve bu şerait dahilinde ibracab
mızm artmas• müml<ün değildir. 

Ticaret Odaları Kongresi, bu 
ih!iy.ıca cevap vermek üzere bir 
Kr~di Bankası tesiiİ lüzumuna 
k .. ~i olmuştur. Hüküm etin bu 
mesele üzerine de nazarı dikka
tini celbetmiştir. 

Bu iki karar. gerek buğday 
meselesinin, gerek ihracat işinin 
ilmr tarzda halline doğr~ ablmış 
ilk aclıındır. Bu adımlann muvaf· 
fn byetle ilerilmesi, hem buğday, 
hem de ihracat meselelerimizin 
hal:ine hizmef edecekfir: * 
Muğlada Soğuklar Baş'adt 
Muğla, ( Hususi ) - Borada 

~cğuk rüzgir dalgalan başladı 
ve hararet derecesi sıfırın altına 
düştü. Bu sebeple ziraat bayatı 

durmuş gibidir. 

~1~murhr için Kooperatif 
hınir, ( Hususi ) - Şehrimiı;de 

o;ı. Memurin Kooperatifi teşkil 
~ i' . iştir. Kooperatif m emurlar 
µ 1 bir bai.kal i.ye mağazz.sı aça· 
: ;;d~, 1.r. 

.. l 
.~o. Ar .. mı~~a -+ MEMLE/1.ET 

'• 
HABERLERi 

Bazı Anneler 

V : ıVasıl 
arı' o·· .. .. ı ? vunur er 

• 
lzmirde Çok Veremli 
Fakat Mücadele Cemiyeti, Hastalığı 

• 
Y enınek için Gayret Gösteriyor 

fzmir. (Husu
ıt ) - Burada 
sessiz bir suret
te faaliyet gös· 
tereıı ve belli 
başlı bir tahsisa
tı olmadığı halde 
memlekete bü
ytlk hiz ı etl eri 
dokunan lir mü-
essese vardır. 
Bu müessese (Ve· 
remle Mi.icadele 
Cemiyeti)dir. Bu 

afet halinde sa
ran bu hastalıkla 
kabil olduğu şe
kilde mücadele 
zeminleri bulmuş· 
tur. Cemiyetimiz 
azası; ıık ıık ame
lelerle mektep 
talebelerine kon-
feranslar vererek 
bu hastalıktan ko· 

cemiyet, yaJnıı 

azasından topla
dığı aidat ile 
şüphesizdir ki 
esaslı bir faali- Her sen• gaz met:1siminıte 

nmmanm çare· 
lerinl ve muhtelif 
risaleler neş
rederek hastalı
ğın mahiyetini ve 
tedavi usüllerini 
halka anlabyo
ruz. Yevmi gaze-

kuralan gamanltır kampt telerle halkı ten-

yet gösteremezdi. Fakat Cemiyet 1 

Reisi Doktor Behçet Salih Bey 
cer..ıiyete yeni, yeni varidat mem· 
baları buldu. Cemiyetin, se".lenin 
muayyen bir güniinde balo vererek 
kendine varidat temin etmesine 
muvaffak oldu. Veremle Mficadele 
Cemiyetinin ( 200 ) azası vardır. 
Fakat maalesef bu aı:amn mUhim 
bir kısmı aidat vermekten içtinap 
ediyor. 

Cemiyet Reisi Behçet Salih 
Bey bana ıu izahatı vermiştir: 

~ Cemiyetimiz, temin ettiği 
varidatla kabil olduğu kadar faz
la faal olmıya çalıfıyor. lzmirdeki 

veremlilerin adedi tamamen tes
bit edilmiş değildir. Her doktor 

kanunen tedavi ettiği veremlinin 
ismini ve adresini Sıhhiye Müdür· 

ltığüne bildirmek mecburiyetinde
dir. Maalesef doktorlarımız bu 
kanuni mecburiyeti nazarı itibara 
almıyorlar. Bir kısım veremliler de 
doktorlara mllracaat etmedikle
rinden bunları tesbit etmek im
k.lnı yoktur. Yalnız şu kadar 

söyliyelim ki, lzmirdeki veremli 
adedi, insanı teeutlre ve hayrete 
sevkedecek kadar çoktur. 

Verem hastalığı, çocuklardan 
ziyade büyükler üzerinde tesirini 

Mücadele Cemiyeti Reisi 
Doktor Behçet Bey 

icra etmektedir. Fakir ame]e kıs
mının oturduğu Tepecikte verem
li adedi çok fazladır. Ondan 
ıora Çeşmelik gelir. 

Bu semtlerde hastalığın fazla 
olmasına ve ilerlemesine sebep 
mahallelerin ziyadan, güneıten 
mahrum ve evlerin rutubetli olu• 
şudur. 

Cemiyetimiz, memleketi bir 

Afyon 
1Sevinen 
!Mevkuf 

ihracatı Çoğaltmak için ' ------~ 
Birleşmiye Karar Verdiler Ali Osman isminde Biri 

Üç Ay Yattı, Fakat iki 
929 senesinde okkası 50 Li

raya kadar satılan afyon, bugtin 
!). JO liraya sathmaktadır. 19'l9 
senesindeki afyon ihracatımız 
6,466,393 lira idi. 

Bu sene ise 2,27 t ,063 liradır. 
Afyon tüccarları afyon ihracatı
mızı arttırmak ve fiattarı düşür· 
memek için kendi aralarında bir 
birlik yapmak istemektedirler. Bu 
birlik için bir proje hazırlanacak 
•e önümüzdeki pazar günü ihra
cat ofisinde 'görüşülecektir. 

Dostunu Soyup Savana Çevirmiş 
Galatada oturan kahveci Ah-

111et isminde biri dostu Marikaya 
ait eşyaları çalarak kaçmıf yaka
lanmıştır. 

Zorla Güzellik Olur Mu? 
sabıkalı esrarkeş Feyzi ken

disine yüz vermeyen matma:ıel 
Marikayı Jiletle yüzünden yarala· 

· yar~ kaçunıtir. 

Aya Mahkum Oldu 

Anafartalar vapurunda serdü
men Feyzi Efendinin elbiselerini 

çalmakla maznun sabıkalı AH 
Osman birinci cezada iki ay 

hapse malikum olmuştur. Fakat 
Ali Osman Uç aydanberi mevkuf 

bulunduğu için karar okununca 
derhal tahliye edilmiş ve "Yaşa
sın Cilmlıuriyet,, diye hatırmı,tır. 

Kandilli Camii Açıldı 
Kandillide 14 sene evvel bir 

yangın olmuş, birçok ev ve bina

larla birlikte köyiln cami de 

yanmıştı. Evkaf idaresi geçen se
ne buraya yeni bir cami yaptır

mışbr. Dün kurbanlar kesilmek 

auretile camiin küıat resmi ya· 

pılmıtbr. 

vire ve hastalıktan vikayeye ahı
brıyoruz. 

Veremli hastalar için Cemiye
timiz kollannı açmıştır. Dispan
ı;erimize her gün müracaat eden 
hastalar muayene edilerek ilaçla
n meccanen veriliyor. Hastalığı 
ilerilemiş olanlar tesbit edilerek 
tedavileri cemiyetimize mensup 
doktorlar tarafından muntazam 
bir şekilde takip olunuyor. 

Cemiyetimiz iki senedenberi 
yazın ortasında, Yamanlarda Ve
remliler ve vereme istidadı olan 
zayıf vatandaşlar için kamp kur
maktadır. Biz bunun birçok fay
daları olduğunu aldığımız netice• 
lerle tesbit ettik. Bunun büyOk 
masrafları olmakla beraber mem
lekete fay dası inkar edilemez. 
Hastalar yamanların sağlam ha
vasmdan iki ay istifade etmiş

lerdir. 
Yazın kurduğumuz kampın 

fay dasını tamamen elde etmek 
için Yamanlarda bir Sanatoryom 
tesis etmek çarelerini araştm

yoruz.,, 
Haber aldığımıza göre Cemi

yetin bu teıebbüsüne Sıhhat Ve
kAletinin yardımı da dokunacaktır. 

Adnan 

Pahalılık 
Belediye, Ucuz Nakil Vası

taları Temin Edecek 

Pahalılıkla mücadele için be
lediyenin düşündüğü çarelerden 
biri şudur ve bu tasavvuru 
Muhiddin Bey Şehir Meclisinde 
ıöylemiştir : 

Eminönü, Galata gibi halkın 
ihtiyaçlarını temin ettikleri yer
lerde, aabahlan ve muayyen 
zamanlarda Belediye namına bü
ylik otomobiller bulundurmak, 
Bebek ve Şişli gibi uzak yerler
de oturan balkın eıyasını bunlara 
tqıtmak. Bunun iı;in belediyede 
ayrıca ve uf ak bir teşekkll] vücuda 
getirilmeıi de mevzuu bahstir. 

Tacirler Ne istiyorlar? 
Bir kısım tacirler Ticaret 

Odasına mtiracaat ederek hem 
Ticaret Odasına, hem de Odanın 
bir şubesi olan Zahire Borsasına 
aidat •ermelerinin doğru olma• 
dığım, borsa parasının kaldınl· 
maınm ileri ıUrmütlvdir. 

Bizde ekseri anneler övOn• 
3vthıe ıöyle bir nazariye yiirU .. 
türler: ff Bu benim kızım nazlı 
hnytıml\ıfilr.- Hani sllrahiden ıu 

koymasını hile beceremez. Ono 
alacak erkeğin mutfağında ab-

çıu, mnde çifte çifte hizmetçi
leri eksik olmamalıdır. Rah~tli 

babuı kmnm bir mendil yıka• 
masma razı değildi. Kocası cW 
ona göıDnBn Ostnnde kaşın var, 
dememelidir." 

Bahsettiğim bu anne tipi dd
nün anneleri olsa idi bir parça" 

cık hak verilirdi. Fakat baJj, 
buglln de bu mütaleayı yürüten 

pek çok anneler vardir. KızlarıDI 
beşiklerindenberi kukla şeklinde 

büyüten hu kabil annelere Vf 

onların ıüslü birer oyuncaktall 

başka hiçbir ıey olmıyan kızları• 
na ıöre: 

l - Ev aüpürmek: lmkansıs 
bir iş 

2 - Dikiş dikmek : lstırapı 
işkence 

2 - Yemek pişirmek : EJ1 
gülllnç şey 

4 - Ütü, kola: Büyük le' 
nezzftJ 

5 - Tam bir ev kadını of .. 
mak ı Mühim bir kusur ve ayıptıt• 

Bu kızların meziyet olaralı 
benimsedikleri şeylere piyanod• 

birkaç fokstrot çalmak yalan yaP" 
hı iki Oç kelime fransızca belle" 
mektir. Bu kızlar bilmezler ki, ica" 
hında yemeği pişiremiyecek ka• 
dar beceriksiz, evinin işini göre· 
miyecek, blltçe.ini tanzim edemi• 

yecek kadar cahil bir kadınııl 

bugünkü hayattaki tek rolü-baba" 

sının •eya kocasının serveti ıa• 

yesinde-hiçhir şey ifade etmiye~ 

kurulmuı bir kukla gibi dolar 
maktan ibarettir. Yalnız babası• 

na ve kocasına dayanan kafası• 

kadınlar. ev işini bilmemekl• 
övünen cahil kızlar için kapkar• 

bir islik bal yaklaşıyor. BugiiJJ 
sultan şeklinde yaşıyan bu kadııı• 

lar yann saraylarından bir met' 
beleye inecek... Orada kanatları' 

m çırpamadan nefesleri kesile 
cektir. Hayat yalnız didişmek .. • 

Çalışmak ve çarpışmaktan ibare! 
olduğuna göre her ferdin kendi 

sahasında kendi rolünü yapn1'151 

ve tamamlaması icap eder. 

Meliha Avni 

SON POSTA 
Ye•m1, Siyasl, Havad is ve Halk g ııetetİ 

idare : Alemdar mahallemi 
Çatalçetme ıokağı 

Telefon 1atanbul 202()3 

r .. ta kutuau : lstanbul • 741 

Telanf: lıstaııDul SON ppST ~ 

ABONE FiATI 
r!JRKJYE - ~~I 

1400 iV. 1 Sene 2700 f( : . 

750 ,, 6 Ay HOO " 
400 it 3 ti 80l ,, 
ıso ., 1 ., 3ı>J •• 

Gelen cvr:ık ierl verilm '"'' 
ilanlardan mes'uliyet alııı 'llaı· 

Adrca de~i.,tiril mıı<ı i (2l) kur.ı ı·· ....................... 
Son Poıtn Matbaaaı 

~ r~t'~ 
Sıhlpleriı Ali E\re:n, S•l•" I 

ıc.S 
N .. ri,11 Ja:idariiı t.llı» 



Kıbrısın 
Vaziyeti 
Ne Olacak? 

Lond ·a 12 - Müstemlekat Nda
zırı Kıbı ;stuki vaziyet hakkın a 

... d ulan birsuale "vnm Kamarasm a sor . . 
cevap vererek hükümetı~ vazıye• 
le tamamen hakim oldugunu be
yan etmiştir. 

Nazır bu kargaşalıklar esna-
sında siviHerden (6) kişinin öl~ü
ğünü, (30) kisinin yaralandıgını 
bildirmişti o ,;•·!j•erin uğradıkla· 
n .zayiat is, J ) yaralıdan iba· 
rettir. 

Kıbr1s adasında, artık bir 
teşrii meclis olmıyacaktır. Kanun 
yapmak salahiyeti valiye Yerilmiş
tir. Maamafih bu tedbirler muvak· 
kat bir mahiyeti haizdir. Adanın 
mukadderatını tayin mGaelesi 
ileride görüşUlecektir. 

f<orsikanın 
Temizlenmesi 

Korsika 12 - Adanın haydut
lardan temizlenmesi ameliyesi de
vam e~liyor. Yakalanan maznun· 
farın miktarı (77) yi bulmuş, ay· 
nca yataklardan ( 3 ) kişi daha 
tutulmuştur. 

• 
f ngilterede 
Damping 

Londra, 12- M. Mak Donald, 
Kıralın nutkuna verilecek cevabın 
müzakeresi bitmeden evvel dam
ping yüzünden lngiliz sanayiinin 
gördüğü iddia edilen zararlar 
hakkında beyanatta bulunacağım 
söylemiştir. Bu müzakere pazar· 
tesi günü biteceği için Başvekilin 
damping hakkındaki beyanatının 
da ayni günde yapılması muhte
mel görülüyor. 

Süvegş 
r<analında 
• 
rş Yok 

Kahire (Hususi) - Süveyş 
kanalı şirketi (600) yerli ameleye 
yol vermiştir. Mısır matbuata ec
nebi şirketlerde son zamanlarda 
başlıyan yerli düşmanlığı hakkın
da şiddetli makaleler yazarak 
hükumeti lAkaydisinden dolayı 
tenkit ed iyorlar. Şirket bu hare
kete sebep olarak işsizliği gös
termektedir 

rrak 
r<olerası 

Bağdat ( Hususi ) Basrada çı
kan kolera gün geçtikçe ve kor
kunç bir surette dairesini geniş· 
!etmektedir. Şimdi Kerbela ve 
Necd mıntakasma da sirayet et· 
miştir. Bunun için hilkumet Ker· 
beladaki mukaddes yerleri ziya
ret etmekten •e buralara ölll 
nakletmekten halkı meneden be-
yannameler neşretmiştir. 

.Sayfa 5 

-------------------~Bu Elbiseyi 
B A B 1 c: i B A B 1 B L 1 B Kendiniz De 

Yapabilirsiniz 

Çin - Japon Meselesi Ve Cemiyeti '' 
Akvam - Fransa - Alman Müzakeresi 
Cemiyeti Akvam 
Toplanıyor 

Cenevre 12 - Cemiyeti Ak~ 
vam Meclis sıfatile M. Beriyan, 
Çin ve J apon hükumetlerine ce
vap vererek istenilen malümatı 
vermiş olduklarından dolayı ken
dilerine teşekkür etmiş, bu mil· 
nasebetle evvelki taahhtıtlerin ha· 
tırlatmış, Mançurideki kuman· 
danlara yeni hareketlere giriı· 
memeleri için talimat verilmesini 
ve Cemiyeti Akvam tarafından 
Mançuriye gönderilmesi çok muh• 
temel olan müşahitlerin yazifele
rinin kol aylaştırılmasında israr 
etmiştir. 

Nankin 12 - japonlann Man· 
çuride tahliye etmeleri muhtemel 
olan yerleri işgal etmek için Çin• 
iller hazırlık yapmaktadırlar. Çin 
bükO.meti, bu hususta Gemiyeti 
Akvaman bütün kararlarım peşinen 
kabul etmiştir. 

Londra 12 - Ayın on altu11n· 
da Pariste toplanacak olan Cemi· 
yeti Akvam meclisinde Amerika 
namına müşahit ııfatile bulunacak 
olan Amerikanın Londra Sefiri 
M. Daveı Parise hareket etmiştir. 

lngiJiz Hariciye Nazırı Sir Con 
Simonda pazar gilnU gidecektir. 
Japon murahba.ı ise esasen 
Pariste bulunmaktadır. M. Da•es 
Parise varır varmaz istişarelerde 
bulunacaktır. 

Fransız 
Alman 
Müzakereleri 

Berlin, 12 - Almanyanın 
borçları meselesi, bütün dllnya 
maliyecilerinin fikirlerini meşgul 
etmekte devam ediyor. Bu mll
nasebetledir ki Fransa ile yapıl· 
makta olan müzakereler umumi 
dikkati davet etmektedir. Zira 
nihai karar bu müzakerelerin ne
ticesinden çıkacaktır. 

Almanya, kısa vadeli kredi
lerin sağlam bir esasa bağlan
maıı kabul edilmediği takdirde 
borçlarana karşı durmak imkimnı 
görememektedir. • 

Fransa ise bu hususta anla9-
mıya mütemayil görftnmekle 
beraber Almanyanın Versay 
Mu.Jaede~· !.leyhiode tahrikitta 
bu.WJw;ı, aa1ı11a.. ayrıca Şarkta. 
Lebl.~4., ııe olan hudutlarının 

1 

Çin Reisiciimlıara Mareıal Şan· Kag • Çek, Mançarl Umum Çir. 
Valisi Şang- Su • Li_qa11 vs ortada zevceleri 

-==------
Belçika da ki 
Esrarengiz 
Sis 

Brliksel 12 - M6z bavalisin
de, Affip'te 1930 senesi kAnunu· 
evvelinde garip bir sis hbıl ol
mq ve bu yüzden birtakım ve
fiyat vukua gelmişti. Bu vefiya
bn, Alman ordusu tarafından ya
pılan askeri manevralarda kulla
nılan öldürücü bir gazden ile
ri geldiğini iddia edenler de bu-

lunmuştu. 

Daha ziyade ihtiyar kimseler 
üzerinde tesir yapan bu hAdise
nin fabrika bacalarından çıkan 
ve havayı ifsat eden dumanlardan 
ileri geldiği tesbit edilmiştir. Bu 
meseleyi tetkik eden komisyon 
bu mahzurun giderilmesi için lazım· 
gelen tavsiyeleri havi raporunu 

vermiştir. ... -................................ -..... ·---·········· 
tadilini istememesini şart ko-
ıuyor. Bilhassa Dançiğ kori-
doru meselesi günün bakim 

muadelelerinden birini teşkil ediyor. 
Alman hükumetinin kanaati 

ıudur ki, Fransanm bu şartlarım 
kabul edecek bir devlet, Alman
yada bir giln bile tutunamaz. Va-

ziyetin çıknıaz tarafı işte buradadrı. 

Fransız 
Meclisinde 
Sualler 

Paria, 12 - Parlamento ~
leden sonra tekrar açılır açılmaJ 
Radikal Sosyalist grupu harlct 
siyasete ait müzakerenin derhal 
yapılmasını istemiştir . 

Sosyalist grupu ise işsizlik, 
demiryolları tarifelerine zam ya· 
pılması, umumi grev, 1932 büt
çesinin meclise verilmesi, harici 
siyaset ve silahların tahdidi me· 
seleleri hakkında takrirler ver• 
miştir. 

Hicaz Da 
Çağırıldı 

Mekkede çıkan (Ümmülkura) 
gazetesinde okuduğumuza göre ; 
Cemiyetl Akvam Kitibi Umumi· 
liğinin lbnissuuda gönderdiği bir 
mektupta Hicaz Hükfımetinin 
( 1932) de toplanacak olan Tab· 
didi Teılihat kongresine iştirak 
etmesi bildirilmiştir. 

Irak Ordusu 
Bağdat ( Hususi ) Irak 

ordusu ( Zaho ) etrafında senelik 
manevralarma başlamıtbr. Ma
nevralara bütün ordu iştirak 
etmektedir. 

J 

15 numaralı patron kupon 
dün bitmiştir. Bu kuponlara 
on beş ta-

nesini idare

hanemize ge

tiren veya 
gönderen karilcrimize bu resimde 
modeli görülen patron verilecektir. 

Bu elbise, daha ziyade tuva
lettir. Danslara giyilebilir. Beyaz 

veya açık bir kumaştan yapılması 
müreccahtır. Etekler uzundur. 

Etek ve kol kenarlarına konacak 
süslerin ne auretle yapılacağı bu· 

radaki küçük resimde gösteril
miştir. .. 

CaiYaloiılunda Gül Hanım: o o 

V 82.İyetioiı sevdiğiniz erkekle 
buluşmaya müsait değilse, mek-

"SON POSTA,, nın Milli Tefrikası: 20 Biraz dOşilndU : 
- Ben milteassıp değilim. 

6nline kadar geldik. Ben ayraJmak 
istiyordum. 

AB, MINEL AŞK! - Bizimle beraber yemeğe 

MUHARRİRİ: SERVER BEDi 

Fakat bu hususta da zamanımın 
kızlarma benzemek istemiyorum. 
Onların içinde, derece derece, 
birçok şeylere müsaade edenler 
vardır. Ben onlardan ayrılmalı· 
yım. Kiuıbilir? Herşeyin yasak 
olduğu bir devirde yaşasaydım, 
belki bunun büsbütiln aksini ya

pacaktım. 

kalmaz munnız? diye ıordu. 
- Müsaadenizle gideyim. 
- Fakat ben istiyorum. 

tupla anlatabilirsiniz. Uzaktan 
uzağa tanıtmak. evlenmiye götü

ren yol değildir. Gerek sevdiği
nizi aöylediğiniz erkeğin sizi, ge
rek sizin o erkeği iyi tanıyabil
meniz için, muhabere ile olsun 
tanışmıya ihtiyaç vardır. Onun 
için mademki seviyorsunuz, gen· 
cin mektuplarını reddetmeyiniz. 
Okuyunuz, fikrini ve hissini anla
dıktan sonra ona göre mukabele 
edersiniz. 

_ Fakat, hiç anlamıyorum, 

bu ihtiyaç size nereden ~eliyo~ ~ 
- Söyledim ya, azizın_ı : 1~1 

gUnün değil, iki saatin, ikı dakı· 
kanm bile biribirine benzeme· 

•inden korkuyurum. Yekoasa~ 
bir hayat beni 11kıyor. Tıpkı, ika 
tarafı yüksek duvarlı, uzun, bitip 
tükenmez. manzarası hiç değiş· 
rniyen bir yolda yürüyormuş gibl 

1 

oluyordum. 

- Doğru, dedim, doğru .. 
Bu his herkeste vardıri fakat 
t~ıde olduğu kadar değil . Bu sl
can fartı hassasiyetinizden olacak. 

Fakat, hayatta, asker adımlarile 
talimli yürilmekten hoşlanmam. 
Askerlerin bile serbest adım at
tıkları bir zaman vardır. Ne ise 

bunları bırakalım. Siz, şimdi, 
tabii lstanbula döneceksiniz. 

- Tabii. 
Narin garsonlardan birine 

.-mir verdi: 
- Otomobil. 

Yolda epey austuk. Deniz 
kenarından geçerken bea Narinin 
elini tuttum. Şiddetle çekti: 

_ Hayır, dedi, bu husustaki 

fikirlerini de ıiıe evvelce söyle

miştim. 

- Ben de öyle zannederim, 

dedim. . 
- Hah, işte beni anlamıya 

başlıyorsunuz. Ben de bunu söyle
yince biraz kendimi anladım . Be
nim zıddıma gidilmemelidir. 

Bu son cümleyi bir kanun 
maddesi okur gibi sert değil, kar
şısındakini metheder gibi tatlı 

ıöyledi. 

Otomobille apartımanlarmm 

- O halde, peki. 
İşte, o gece, hayabma istika· 

met veren yeg!ne şey oldu. Bu
nu da sana gelecek sefer anla
hrım. Çlhıkü ikide bir saatine 
bakıyoraun. Vakit te epey gecikti. 
Biraz daha sık buluıamaz mıyız? 
Meseli önilmüzdeki çarşambaya ... 
Yine burada olrnu mt? Burası 
tenha, temiz... Bu anlattıklarıma 
not ediyorsun değil mi? Bir def
tere filan kaydeder misin? Artık 
o da senin bileceğin iş. Mesleği
ne ait incelikleri öğrenmek iste
mem. Haydi birer cigara yakalım. 
Çarşambaya ... 

.. 
Nişantuşında Nuriye Hanımı 

" Ailem, mfüevazi ve fakirdir. 
Fakat beni iyi okuttular. Şimdi 
de zengince bir adamla evlendim. 
Fakat kocam ailemden utanıyor 
ve onlarla alakaml kcsmekliğim{ 
istiyor. Siz ne der.,iniz? 

Hiç bir koca, kaıısuıa ailesini 
lnklr etmesini teklif edeme'I. 
Evlenmeden evvel ailenid bilmi
yor muydu 7 Biliyordıyaa ıimdl 
bu ilirazın maııası yoktur. 

Hanımtegıe 
- Ben sinirli bir kız değilim. , 

=---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



8 Sayfa. 

j ___________ i_N __ A_N_·_l_L_M __ I_Y_A __ C __ A_K __ ~Ş_E __ Y_L~E __ R __________ _. 

Bilir 
Misiniz 

Niçin 

Balığın Eti Niçin 
Tuzlu Değildir? 

Tuzlu suda yaşayan balık, su
dan çıktıktan sonra niçin tuzlu 
değildir ? Balık eti yediğiniz za
man tuzlu olmadığını görürsünüz. 
Bunun sebebi şu dur : 

Balık tuzlu su içinde y~şarnak 
-ye tuzlu su içmekle beraber, 
kanına karışan tuz ancak yaşa
mak için kendisine lazım olan 
miktardır. Bu noktadan bakbğı
mız zaman balıkla diğer hayvan
lar arasında bir fark göriilmez. 
Hayvanların mühtaç o!clukları 
tuz hemen hemen hep ayni de
recededir. Bütün hayvanlarda kan 
muayyen bir derece tuza miih- ı 
taçtır. Eti yapan hüceyreler bütün 
hayvanlarda aynıdır. Hepsi aynı 
smet.le gıdalarmı alırlar. Onun 
için balık etinin diğer hayvanla

nn etinden daha tuzlu olması 

lizımgelmez. Unutmamalıyız ki, 
balık ta, yediği ve içtiği şeylerden 
ancak mühtaç olduğu kadarını 

alır, geri kalan kısmını çıkarıp 
atar. 

Kar Tanesi Niçin Yağmur 

Tanesinden Daha Hafiftir? 
Kar tanesi bir buz parçasıdır, 

yani katı bir su halindedir. Buz 
ise sudan daha hafiftir. Tabii 
11mumi kaide şudur ki, birşey 
ısındıkça hafifler, soğudukça ağır
laşır. Çünkü hararet her~eyi ya
yar, soğuk loplar. Ohalde bu
zun da sudan daha ağır olması 

lazımgelir değil mi? Fakat su do
nacak dereceye geldiği zaman 
bu kaideye riayet etmez. Bilakis 

soğudukça genişler. Onun için
dir ki cam kaplardaki su, kışın 
donunca kabı kırar. 

Bir kar tanesi de bir buz 
parçasıdır. Binaenaleyh yağmur 

tanesinden daha hafiftir. Kar ta-

nelerinin daha hafif olmasının 
bir sebebi de içinde hava olma
mdır. 

Sinemayı Kim icat Etti 
Sinemayı icat ecleıı bir kişi 

değildir. Sinema evvela yanyana 
konmuş birçok resimlerin süratle 
dönerken müteharrik görünmesin
den doğmuştur. İlk enstante fo
toğraf çıkaran Muybridge ismin
de bir İngilizdir. Bu adam yan
yana 24 fotoğraf makinesi koya
' 'k o suretle fotoğraf çıkarmıştır. 

Bu madeıa ame
lesi 100 metre derin
liğ'indekl bir maden 
b.-u} u.eı.ına di.ltm't14 

ve bir tarafı lıı

cinmemltt:r. 

.Hu araba:u çektıfi ~ey bir ı:ıaı;tadır. Da JPaEta .'.! cnK 

bu :uaha ile götilrü:ecek k-ıı' .. buy-

G(;·:ın b:risio<:le ynkalan.an 
bu a ığm (2i6) yaşında 

oldu:lu teıbit edilmittir. 

Bu Fransız fM'hli
vaw bir varmakla 
270 kiloluk bir ta, 

kaıdırm1tlır. 

Bu afüım tü~d• 
40 ki.o ctn yol 

;-ür.ıınüştür • 

n ı~ Geriye Doğru 
~~ G'd s • anser çın 
~ ı en 

• 

Doktor Bendienin 
Tarafıın a 

Usu Ü ngiliz Do l{to r ları Bir Tayyare 
eddediJ ıistir 

~ 

• 

·J 
\. 

R,,dyonı sayesiade kansenn ilerlemesine marli ola biliyorlar. Bu ıesinı/.eı bize radyom şuaile 
kanserin nasıl durdurı!ldıığunu göstermektedir 

Geçende Felemenkli biY dok- Mesela şimdi biliyoruz ki kan-
tor, kanserin teşhi~ usulüııü keş- ser, başkasından bize geçen bir 
fettiğini iddia etn işti. Bu iddia mikroblln mahsulü değildir. Kaıı-
üzerine doktor Bendi.en Londra- serin sebebi henüz meçhuldür, 
ya davet edilmiş, usulü hakkında fakat sari olmadığı taayyün ct-
kendisinden izahat almmış, tec- miştir. 
rübeler yapılmıştı. Bu tecrübe- 1' anser hiiceyreleri, cildimiz-
ler o vakit az çok müspet bir ne- cleki hüccyn~ er gibi, her vücutta 
tice verdiği için herkesi sevin- vardır. 
dirmi.şti. Bu hüce\ reler, herhangi bir 

Fakat Londra kanser cemı- sebeple yanlış bir istikamet alıyor, 
yeti, hükmünü vermemiş, bir ay- büyümiye baş"ıyor ve o vakit 
lık bir tetkike lüzüm görmüştü. kanser başgöster;yor. Vücudu-

Bu cemiyet tetkikatı neticesini 
havi raporu neşretti ve doktor 
Beııdienin teşhis usulünün k~t'i 
netice vermediğini, yalnız bu sa
hada atılmış büyük bir adım ol
duğunu ilan etti.. 

Şimdi kanseri tedavi için elde 
iki vasıtadan başka birşey kalmı
yor. Bu usullerden biri ameliyat, 
diğeri radyom şuaıchr. 

Kanseri teşhis mümkün değil
dir. Bu sebeple zuhurundan ev
vel men'ine çare buluaamamıştır. 
Fakat kanserin zuhurunu mütea
kıp teşhis etmek mümkün olursa, 
on on beş gün içinde ya ameli
yat .yaparak, yahut radyom şu• 
aile muamele ederek tedavi 
etmek kabildir. 

Radyom şuaı, kanser mikrop
larını öldürüyor. Bu sayede kan
serin ilerlemesine mini oluyor. 
Bu sahada her gün biraz daha 
ileri gidilmekte ve birçok vak'a· 

Radgorn scyesfodt:, evvelce 
krmuet/i c.lcn kunsH mikropları 

nasıl öliiyor? 

!arda kanseri tamamen tedaviye 
muvaffak oldukl .. n gcrfün.ektedir. 

Yalnız kanseıin radyom veya 
ameliyatla tedavi edilebilmesi 
için teşh;sinclc geç kalınmaması 
lazımdır. Eğer kanser, alfüm 
göstermiye başladıktan sonra beş 
on. gün içinde teşhis edilebilirse, 
hastahğı söküp atmak mümkün
dür. 

Bir ev yaptıracağımız zaman, 
herşeyden evvel arsayı hazırlar, 
arsanın üzerinde bulunan yabani 
otlan, lüzumsuz taşları, fazla 
ağaçlan temizleyip kaldır.rız. 
Kanserde de ortalığı kaplıyan 
bir:çok yanlış nazariyeler vardır. 
Kanseri teşhis ve tedavi edebil
mek için evvela bu yanlış naza
riyeleri bir tarafa bırakmak 
lazımdır. 

, 
Tayyarecilikte Son Adımı 

Da Atlılar 

Alınanlar, tayyarecilikte son 
adımı da atmağa muvaffak ol· 
muşlardı::. Şi ndiye kadar tayya
reler yalmz ön tarafa doğru gi
debilirlerd". Son zamanlcu·da ol· 

duğu yerde dimdik havaya çıkan 

ve yine şakuii bir inişle irnlktığı 
yere inen bir tayyare de ke~fetmiş• 

lerdi. Almanlar, şimdi arkaya 
doğru da gidebilen yeni bir tay• 
yare keşfetmişlerdir. 

Yeni tayyare bir otomobil 
gibidir. Piiot tayyareyi ileri, geri 
veya yukarı aşağı her istikamette 

uçurabilir. Bunun için tayyarenin 
ön tarafmada bir kuyruk takılmış 

ve her iki kuyruğa birer molör 

takılmışbr. Tayyare öne doğru 
uçacağı zaman ön motör, arkay2 
doğru uçacağı zaman arka mo
tör İfletilmektedir. 

Bu Tayyare ile uçuş tecrllbe· 
leri yapan tayyareci ihtisaslarını 

şöyle an!ahyor: 
11 Kendimi rahat ve son sisteJIJ 

bir otomobilde sanıyordum. Mr 
nevra yapmak o kadar kolaydı 
ki, tayyarede bulunduğuma inaır 

mak istemiyordum. Bu t~yyarenbı 
bir güzelliği de, lıer türlii teh&
keyi tamamen bertaraf etmiş ol--

masıdır. Bu tayyare ile yere dDr 
mek, havda yanmak, veya yolund 

şaşırmak tehlikesi yoktur. Btı 
tayyare, tayyarecilik alemind• 
son sözdür.,, 

Kuıa;c, Boğaz, Burun 
Mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
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Sohbet, gittikçe hararetleni· 
yor, galipler ve mağluplar mll
tekabilen samimileşiyordu. Bir 
aralık bostancıların başbuğu 

ayağa kalktı: 

- Biz, dedi, tinUnUzU ititi· 
yorduk, yftzilnUzü görmemiştik. 
bugün yüzyilze geldik, tamştık. 
Acı başbyan tanışmamızın tatlı 
devam etmesini isteriz. 

lıte ben yüreğimi size yer
dim. İyi ve fena günlerde o yü
rek sizindir, kabul ediyor musu
nm:? 

Diğer bostancılar, hep bir 
ağızdan bağırışblar: 

- Biz de yllreğimizi size ve
riyoruz, sizi ağabey tanıyoruz. 

Sipahi Ahmet ve arkadqları 
kadehlerini kaldırdılar, memnunl· 
7etle haykırdılar : 

- Hay hay, minbadin bizim 
arkadaıımız ve kardeşimininiz. 

Yan sarhoş, yan ayık on se-

kiz erkeğin kopardığı bu neşeli 
vaveyliya ansızın Amir ve hlkim 
bir sea kariştı : 

- Kıpırdama yok, eller yu· 
karı 1 

Altı kabadayman da, on iki 
bıratalınm da sayhaları ağızla· 
rında, kadehleri ellerinde kalmıfb. 
ÇUnki bizzat Bostancı Başağa, 

lrarşılannda duruyordu ve mey· 
hanenin açık kapısından büyük 
~lr kalabalığın gölgesi içeri do-
luyordu I 

Spahi Ahmet, Bostancı başıya 
değil, dıpn bakb, kendi Amiri 
olan Kethüda yerini görür gibi 
e>ldu. AlelAcele elindeki kadehi 
boşaltan Baki ağa da, eş iğin 
6stUnde Yeniçeri çorbacısmı gör· 
aıUştU. Demek ki Bostancı bqı, 
yalnız kuvvete değil, usule de isti· 
nat ederek oraya gelmiş ve bütün 
lnzıbat Amirlerini birlikte getir· 
mişti. Arbk lAm, cim denemezdi. 
Sipahi Kethuda yeri, tek baıına 

Ekmekçi Oğlunu tevkif etmiye 
muktedirdL Ahmet, dağlar de
Yiren kudretine de olsa mensup 
olduğu askeri zümrenin bnytlk 
rütbeli şahsiyetine, Baki Ağanın 
ela .. ne şerait altında olursa ol
sun .. çorbacıya karşı mukavemet 
etmeleri mllmkün değildi. 

Padişahlar, bir Yeniçeriye 
veya bir Sipahiye el vuramaz· 
lardı. Fakat bu çorbacılar, bu 
kethlldalar, bir orta Yeniçeri ve 
bir alay Sipahiyi icabında kuzu 
ıibi mezbahaya g8tilrebilirlcrdi. 
Askeri niı:amlann bozulmadığı 

devirlerde kaide ve kanun böyle 
idi. On birinci unn başında ise 
inhilAl, hentiz dal, budak salma
mqtı. içtimai zümreler, ~irazeıi 
mazbut kitaplar gibi muntazam 
bir silsileye tabi bulunuyorlardı: 
Baş belli idi, son belJi idil 

Binaenaleyh kabadayıların , 
maddi imkAn bulunsa bile, ıu 
kalabalığa karşı kafa tutmaları 
kabil değildi. Fakat onların ua· 
bileşmemesi de miimkünsüzdU. 
Himayelerine aldıkları Giilailmün 

Bizzat hostancıbaşı karşılarında duruyor t1e bir kalabalığm 
gölgesi meghanege dobıgordu 

gözü 6nünde miskin bir kedi va· 1 suna kapılarak hemen hemen 
ziyetine düşmek güçlerine gidi· bosta11cıbaşıya. Sipahi kethüda 
yordu. Onun, kanuni zaruretleri yerine, yeniçeri çorbacısına kafa 
takdir edemiyerek kendilerinin tutmak istiyeceklerdi. Lakin mes· 
korkaklıklarına hükmedeceğini 

düşUnUyorlar ve üzülüyorlardı. 
Belki bir daha yüziinü göremi
yecekleri bir kadm tarafından 
böyle bir hükme ugramak, onla
rın erlik gururunu incidiyordu. 

Hepsi müşterek bir tabat· 
turla, serçenin Peygamber Sü
leymana satmış olduğu çahmı 

düşUnüyorlarcL. O minimini hay· 
Yancık, eşile yilvasmda oynaşıp 

gülüşürken Peygamber Süleyman 

tarafından huzura davet olun
muştu. Fakat Oi bu davetten 
bir nevi tahakkUm sezdi, yuva
sında rahatsız edilmekten sinir
lendi, hele karJsının yanında 

bir kö!e gibi emir almaktan mil
teesSİ! oldu, küçük cüssesi için
de büyük bir azamet tecessüm 
ettirerek peygamberin adamına 
fU cevabı verdi: 

- Beni görmek istiyen aya
ğnna gelirf 

Kabadayılar bu efsaneden 
mülhem olarak ve GUlsfimiln 
yananda küçük dUşmemek kaygu· 

.................. mm~• 

MEÇHUL ŞARKICI 
K. d. ? 
ım ır .... 

GLORYA'da 

AŞK Hazretleri 
filmini 

GÖREN 
ve TEKRAR GÖREN 

12.000 
tematakiran, bu filmin Alman 
OPERETLERiNiN en GÜZELi 

olduğunu temin ediyorlar. 
Bu sebepten dolayı bir kahka
ha, ıenlik ve neşe filmi olan 

AŞ K Hazretleri 
Bir Hafta Daha 

--- Devam edecektir. 
İlaveten : 45 No. lı FOX 

halihazır dUnya havadisleri. 
Möıyö Laval' in Amerikadan 
avdeti - Mussolini 200 faşiste 
hitaben teslihatın milsavatından 
bahsediyor. Müttehidei Ame· 
rika istiklalinin yüzüncü senei 

devriyesi şenlikleri 

iek aşkı, zUmre muhabbeti bu 
derin izzeti nefis endişesine de 

galebe ediyerdu. Bir Sipahi, bir 

Yeniçeri her.şeyi yapabilirdi. 
Nitekim Fatih gibi bir mntecellit 

hünkara da karşı gelmişlerdi. 
Sarı Selimi, kılıçtan vücuda ge· 

tirdikleri korkunç Kemeraltından 
geçirerek terletmişlerdi. 

Fakat ocak mümessilleri önün
de iş değişiyordu. böyle nazik 

bir vaziyette bile onlarla dalaı· 
mak mümkünsüz görUnUyordu. 

Çünki bir yeniçeri çorbacısı taoı· 
mak, mukaddes kazana tükürmek 
kadar ağır bir masiiyetti. Bir ıi· 

pahi için de, kethüda yerinin 
önünde diz ·çökmemek, kılıca 

pas getirmek gibi çirkin bir 
hareketti! 

(Arkuı vu) 

............................................... -•........... 

1 Günün Takvimi 1 
BUGÜN - 14 teşrinisani 931, 

Cumartesi, Rumi 1 teşrinisani 
1347, 3 Recep 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 6,46 Batışı 
16,53 

NAMAZ V AKİTLERi - Sa
bah 4,58, öğle 11,58, ikindi 14,37, 
akşam 16,53, yatsı 18,28. 

ALKAZAR 
ALEl\!DAR 

ARTİSTiK 

ASRI 
EKLER 
ELHAMRA 
ETUVAL 

FERAH 

GLORYA 
KEMAL B. 
MAJIK 

- Lllt Damita 

- Hükllm rece.I 

- Balo 
- Pren•ln metreır 

- Atk• Tövb• 
- Eğlence klJprUıll 

- Konıer, varyete 

- Atk hazretleri 

- Yıldırım Ekapr.• 
- Şalak keşif kolv 

MELEK - Mllfkül lUuf 
MİLLi - Hayalln ıonu 

OPERA - Niçin Sevdim 

SIK - Cotkun Bold• 
Uıklldar HALE - Bonjur Hlklm Ef. 
DARÜLBEDA YI - Doktor Ihsan 

s~:t ;~:ıa~a ISTAnBDL BELfD(Yfll 
Umuma mahsus 

tenzilatlı 

Doktor Ihsan 
Komedi 3 perde 
Y azam F. Luzlo 
Tercüme eden: 

H. N. 
Yakında~ 

~~ ~ ~~ 
1ıııi1 
11111111 

MUKADDES ALEV 

tarafından 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
~ .. .. 

Size Tabialinizi Sögligelim ... 
ABDÜLKADİR EFENDi: 

( F otoğrafımn dercini istemiyor) 
Sofu meşreptir. GördUğtl, bildiğini 
aynen tatbik ve takip edert 
kendiliğinden bir şey ilive etmi· 
ye taraftar değildir. Menfaatle· 
rini nefsine hasreder, israfı sev
mez, para sahibi olmasını bilir. 
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• E. SÜREYYA BEY: (Fotoğ· 
rafının dercini istemiyor) Hassas 
ve çekingendir. Gürültücü ve 
kavgacı olmak istemez. Bir me
seleyi sulhen ve anlaşmak sure• 
tile halle taraftardır. İntizam 
kuyudatma riayet eder. Cesareti 
medeniyesi zayıftır. Muamelatın· 

da miişkUlpesent deiildir. 

• SADULLAH EFENDi: Atıl-

mütemayil d f..· )-"l .r. 

ıan ve bece
riklidir. Karar
Jannda, fiil ve 
hareketlerinde 
sürat ve ace· 
le vardır. lnti· 
sam kuyudah
tu ihmal eder. 
Bir iş Uzerin· 

de uzun mtld· 
det ısrara 

~ Al .... : .. \ YDAR EFENDi: 

Bazan atak olur. 

~ 
KÜÇÜK A ' 

Çabuk müşte
ki bir vaziyet 
alır. Usul ve 
merasime ria· 
yetkAr değil· 
dir. intizam 
kuyudat ile 
hürriyetini 
takyit etmez. 

Zevahire uy• 

salhk gösterir. 

ET EFENDl: 
Kendi halinde 
görllnUrse d~ 

tecessüse mO· 
temayildir. Çok 
söylemez, gil· 
riiltUcU ve kav· 
gacı değildir, 

daha ziyade 
içinden pazar• 

lıklıdır. Dima· 
ğım fazla yor .. 

mak istemez, mahdut Ye muay· 
yen itlerde muvaffak olur. 

• ZIYA BEY · Hassaı ve in· 

o , 

tizamperverdlr. 
Tarzı teleb
bUse riayet 
eder. FiiJ ve 
hareketlerinde 
istical vardır. 

LAilbaliliğe, ta· 
hakkllme ta· 
hammlil ede-
mez. Samimi· 
yetini israf et
mez. 

6 BAHAEDDİ EFENDi: Ne
şcJi ve çalıt· 

kandır. İt üze· 

rinde g i r g i n 

ve becerikli

dir. Rahatine 

fazla düşkün· 

tük göstermez. 

Eline çabuk

tur. 

ALİ A VNI PEY: Ciddi ve 
vakurdur. Sa• 
yılmasım ister, 
intizama ve 
şıklığa riayet 
eder, eşyasını 

hüsnü muha· 
faza ebnesini 
bilir, muhata· 
hına az itimat 

eder, menfa· 

atlerine uygun 
6elmtyen teklifıc.. . .; uyıallık g6s
termez. 

• ALI REMZi EFENDi: (Foto~ 
rafının dercini istemiyor) Sofudıır. 
Fiil ve hareketlerine yeni bir ıey 
ilAve etmek istemez, gördüğü ve 
bildiği gibi hareket eder. lktıaadı 
sever, israftan müçteniptir. Men• 
faatlerini yalnız nefıine hasreder. 

Aı\ ALİ NİHA'~ ."Y: 01gnn ve 
neşelidir. Bq• 
kalarına min
net etmekto 
mnstağnl dav• 
ranır, tahak-
kflme taha.nı
ınUI edemes, 
hOrrlyetinl 
fada ıeYer, 

· uıul Ye me- · _ı 
rasime riayet-. 

te sıkılır, eğlene. _ ı ihmal etmez. 
işlerini gördilrmesini, ahbap ka
zanmasını bilir. • ŞAZlYE HASAN H.ı (FotoAfa .. 
fının dercini l•temiyor) Becerikli 
ve muvaffakıyetli bir ev kadını .. 
dır. intizam ve temizlik husu· 
sunda titizlik gösterir. Arkadat
larile dedikodu yapmaktan çeki'" 
nir. Eğlenceyi de ihmal etmeı. 
Çocuklarına ve yuvaıma dtışldir 
lük gösterir. • 47 BEKiR EFENDi: İnatçı ve 

r 

gözU pektir· 
" Usul ve me"' 

ruim kuyuda
tile k e n d i n 1 
takyit etmeı. 

rahabna fazl• 
dtlfkOnlUk g<S' 
termez, istedi-
ti gibi barr 
ket etmekteO 

zevk alır. 

CA VIDE H, .. .iM: 
Fotoğrafınız evvelce talı1fl 

edilmiı ve Eyliil ayı zarfınd• 
intiıar etmiıtir. Eğer doıyanısd• 
bu nlisha mevcut değilse biı' 
bildiriniz, adresinize ı&ndereliıll• 
efendim. • HAYRİYE MEHMET Haoıı:P' 

Fotoğraf tahlillerinin İf' 
tikbalden haber Yermekle alt' 
kası olmadığını bir defa da~' 
tekrar ederiz, çehrenizin ifao1 

ettiği manayı öğrenmek isterse" 
niz rotoşsuz bir fotoğrafıoııt 
gönderiniz efendim. 

TAHLiL KUPONU 

Tabll1 kuponu 15 r 
aumara11. ı 

lamı. meal•k HY• 
aan'atl? 

ffangl .1Uıılloro cevap 
almak iatiyor ? 

Fotoğrafı intifa. ade· 
cek mi? 



ŞARK 
Ho livuta Na st 1 

Yıldıılar 

YILDIZI 
Kaçtım ... 
Arasına Nasıl Kariştım? 

YAZAN: Selma Z. Abdülhamit, 93 Harbini Meclisi Yüke- -r-aıa-~:--vi-r~-!~0-a~.;;:::;;~~· ;,~~~;~ 
laA nın eı·r Emrivakii Şeklinde Gösteriyor ~aş:~ek~ya=~zlıf:; v:::::~i 

Taze arenal kutularını bizzat te-

küıttah, ıımank ve nihayet, hain 
bir kadın... Bu hususta yerden 
a6;e kadar size bak 'Rl'dirn. 

2 - O.u bop:yK8 ve beai 
alacaktınaz... Habrlanınaz ya, sö
züaüz buraya güce duraat:ş ~e 

ao aa yil:ıthlfme t»almuttnn. Ve
re cep• cevabt. derhal kavra-

Nazırlar Heyeti_ Karar 0 d Kabul Etml•Ş d.,-ik ettiniz. Bana ko1a1lık ol-Vermiş a SWl diye, Baltanın aç cüniiıade 
NAKiLi: ZIYA ŞAKJR 

H•r laolckı malt/azd"' 
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BuıDn Z":ıeteler Sadrazam 
Salt Hallin pqanm rahatsızbp 
yazıyorlardı. 

Ahdiiibamit, bunun; belki de 
( Siyasi bir hastalık ) olması ihti
matinden bahsederken slSd çok 
mühim bir mecraya döktO. 

- Bakınız; dedi. Size bir 
Yak'a anlatayım.. 93 Rua muha
nbesi baılamadan enel birade
rim SuJtaa Muradı baclar....ıar. 
(DeırJet; yedi yiiz bU asker ça
kMll') demifler.. Kendisine ta
mamen bu kanaati •et'llrifler~ 
Vaktaki, ben ctıl6t ettim. 
Genç ye tecriibeıizdim. Harpten, 
içtinap etmekte idim. Çünkü, 
idareyi benli% layikile kavrıyama-
makla beraber~ devletin de (Uç Küçük d•nmekle Maru/ 
yllz bin) den fazla asker çıkaramı- Sait Paşa 

Yacatma kaniydim. Fakat hadisat Redif pqanın tuhaf bir ha1i 
insanların anusile durmuyor. Yardı. Biraz sıkıldı mı, kıpkırmızı 
Nihayet, bfttnn çekinmeme raj'· olurdu. Bakbm. Yüzü yiae, aJ 
men cülüsumun ilçllnctl ayına çuha l'İbi oldu. 
doğru Rus muharebesinin mu-
kaddemata baş gösterdi. O vakit - Efendim; Rumelide ( ÜÇ 

lstaabulda bir konferans aktolu- yüz bin askerimiz var. Anado-
.ıwywdu. Jlljiltere bqvekilliği Juda da (alb ~ bin) var. Bir o 
eden (Lort Salizbori) de muraJı. kadar daha çakarabileceğimizi 
haı olarak fstebala gelmifti. Gmit ediyorum... Harp mı yalnıt 
lort, bir iUıı lmsust bir tekilde ısluat mı yapmak cihetine gelin-
mabeyne gelmif. lngilterede ce, böyle siyasi cihetleri bendeniz 
tab111 ettiti ıçın lngilizceyt bilemem. Onu hariciye nazın Ye 

pek gtızel bilen ( Mlltercim Sait adrazam paplar aöylesia. 
Paşa ) ile glSrüşmüş.. Ye : Dedi ve kesti. 

- Şevketmeaba ı6yleyiniL. Saffet paşaya bakbm. Bermu-
kendMıi daha gençür. Tahta henh tat, yüzü gözii oynamıya başladı. 
pkmafbr. Avrupa devletlerillia Hiç bir cevap vermedi. Sükut 
fikirleri, Devleti o....m1e hak- etti. 
inada pek fenadır. Buma Mitat Ben, hemen söze başladım; 
Papya anlatmak kabil değiL - Paplar!.. Lort Saizbori 
Çihıtdl kendiıinl y&rmiye ve bun- mabeyne gelmif.. Sait pqayı 
lan görüımiye ptim. Hastahğmı görmüş.. Bakımz neler 86Jlemit-
oahane ederek beni kabul etmedi. Siyle Sait paşa!.. 
~akat zarar yok. Ben yine hail- Dedim ve Sait paşaya işaret 
sane ıCSyJiyorum •• (Tana VıJlyeti) ettim. 
nde istediğimiz ıılabat 'kabul ve Sait pqa, 96ze baflaclı. Saliz-
tatbik edilir.e vaziyet tamamen borinin eöylediklerini birer birer 
düzelir. Fakat, Mitat Pata bu- anlattı. O anlattıkça, öte-
ı.a k.W etmiyor. Sonra, Rus- kiler başlarım göğüslerinin üzeri-
lar llarp açacak. llatlfrp olur- ne ejdi. Bir çeyrek, derin bir 
ıumH. anküt içinde, önlerine bakarak 

Demiş. geçti. 

Sait paşa geldi, bana söyle- Balmm ki; bir teY ıöylemiyor-
di. Vükeliya haber g6nderdi~. tar. 

Hepsini mabeyne celbettim. Mi- - Buyurunuz. VUkelA odası-
tat paşa sadrazam.. Redif ~~· na gidiniL Orada müzakere edi-
Seraaker .. Saffet pata, Hancaye niz. Bir karar veriniL Bana bil-
aaurı.. Hayı mlah Flendi, ~Y" diriniz. 

Hılieüm .. Cevdet pap, Adlife Dedim ... Gittiler, vlkelA oda-
~•nn idi. Fada olarak; 0 

za- ıma çekildiler. O ~kit mabeyin 
man (Şeybftlvilzera) olan Namık bqkitabetinde buhman Sait paşa 

- Aman gidin, söyleyin .. Bu mektep yolumun üstünde bir 
müzakereler daJaa nekaaal' aül'e- ec2.111e gif;terdiniL Dijer gün

&erde de birer bah•e ile bize 
geliyordunuz Fakat, bütün bu 
temulum uklığım rağme~ he
nüz yıizünüzdeo mukeyi dif6r
memiftiniz 

cek. Kttnrlan neden ibaretse 

derhal arzetsinler. 

Dedim. Gittiler, bir ::nüddet 
sonra ı-ddi1er ... Mitat pap; 

- Hepim · ziıı wahac:bn, ka • 

ran Namllc: pap söyliyecek. Din

leyiniz._ Demif. Bunu müteakıp 

Naak pqa, bir (Ayeti kerime) 
RU1118f. Ve: 

- l,te, karanmız. haclar. 
Demi,, Bütiia wkdi da bunu 

tudik ehaif. Ba ayetia mealine 

ıaazaru: (Çok k~ u asker. 
kendinden ç.ok clüpana galrhe 
çalmq . Buna binaen, mesele, 

askerin kemiyetinde değil, keyfi

yetiade) imi~~· 
Ben, bu cevap üzerine ne 

yapmak Jiizımgeldiğini düşünür

ken, bir de baktım, müzakerenin 

mazbatasını yapmışlar, gönder
mişler. Şu halde, benim de ya-

pacak lıiç bir şeyim kalmamıştı. 

Harp kararını kabul etmek, za

rari idi. İşte ben, (93) harbini 

bu mecburiyetle kabul ettim. 

(Arkaaı var) 

T ~eklcür - Ailemi muztarip 
olduğu hastalıktan kurtaran Balya 
Maden Sertabibi Hüsamettin 
Beye tqekkBr ederim. 

BaJ1a Ari llaiuda t .. u•bea IClmü 

Nihayet bir gün seldi ki, artık 
sabredemediaİL Mehtapla bir se
cede aizm mu bahçe.inde bana 
ilim aşk ettiaiL Fakat, fU dGa
yamn haline balaım ki. ayni poe 
zetteniz de bana lrilıim bir iti
rafta bulundu. Meğer o ~ ko
puk bir delikan!ı için yanıp bdu
~orlllllf. .. 

Vaziyet, birdeabire beni dur
durdu. Bu airifli çllaP hayatuu
zm iizeriae, okkaL bir tiibiik 
tüküf'dükten 90nra demal mu1'i-

tinizden çekilmek ve babamı da 
bir köşeye çekerek ona gü:zetce 
bir ders vermeyi diiflindüm. Bu 
kararımı tatbik etmek için, sizin 
bir taşkmlığmızı bekliyordum. 
Fakat siz, gittikçe bana karşı 
ok.adar düıkün, o kadar zavallı, 

o kadar sabur ve mütevekkil, hat
ta o kadar merhamete şayan bir 
vaziyet alıyordunuz ki ... 

* Gimler geçiyor; ve geçtikçe 
katbmi~deki aşkın ateşi dr. alev
lenmekte duam ediyordu. Niha
yet bugün, bana bltün kalbiniı:i 
ve bütün dertlerinizi dalctüeaz. 

1 - Refikaaazdmn men11ıun 

değidiaiz.. Hakbm var. Y ap-f 
nacak bir bel n değil .•. Görgüsüz -

Çocuğunuzu, 

Siz de sevindiriniz ! .. 

pqayı <1a hazır bulundurdum. i1e mütercim Sait paşa da mec-

l)nlara dedim ki: h liıte butiınuyorlardL Kumbarayı çocuğunuz için bir eğlence 
- Silyle,ı..iz b.ı..Jım.. arp Yemek vakti ıreldi; ben ye- vıudası haline ge'tinnekle, oqa istikbalini 

•i yapacajız.. yolma lllahat • 1· aıek yedim, müzakere devam 
Harp yepacaksak, nebdar alkeı' ediyor. ikindi oldu. A.qam olda. kuandarnııı olursunuz 1 
çıkarabiliriz? Vahı olcl•. Mlizakere lıllA IJit- ~ 

Mitat Paıa' hemen s6ze memişti. Gece (N11fnlleyli) Wdw. [TÜRKİYE ış• BANKASJ 
•tıldı : . Hatta geçti.. Müzakere hlll ber- _ _ 

- Nekadar asker çıkara>:n- devam ... Artık, ıabrım Uikendi. 

fM!llıaız. n.. ... icia beai derha1 
susturdunuz. Ezgin, iatiriıamkir, 
çok acmdınc:ı bir lisan ile : 

- Selma !.. Acele etme ..• 
Birdenbire cevap Yerme.. Beni 
iyice dinle •.. 

Dedikten aonra, g&zleriniz.de 
yaşlar pın1dıyarak devam ettiniz: 

- Bu, nasil olsa bir gtln 
olacak... Bunda senin vaziyetin, 
tesadifea &nllme çıkmandan iba
ret... Ben esuen anyorduın. Se
nin tipin benim idealimdi. Ben 
onu, bilt\ln müddeti hayatımda 
aradım. Ve seninle karıılaşhğım 
z.aman, ne ailevi vaziyetimizi. 

ne de aramızdaki bilyiik yaş far
luoı naarı dikkate almadım. 
Y aJmz, aeainle yapmaaan, benim 
için ff'da edilmez bir ihtiyaç 
okluğunu uladım •.. Korkma. Be. 
bu İfİ birdeabire J&pa11yac.ağım. 

Bunu, biraz zamana ve biraz 
da hadisata bırakacatım ... Dlbı, 
Sılıiyye Vekaletiodeo emir aldım. 
Btt haftaya kadar (Pari8)e gidiyo
rum. Oradaki i1mi tetkikatım , ~ 
ay 'Siirttek. Ba mlddet zarfında 

dfişün. tyice düşftn •• Bana, <1"dc
timden sonra cevap ver ... 

Sizin, \fu son ı6ılerinİ'zin ara
sındaki (Paris) kelimeli, adeta, 
benim dima1rımda bir fimşelc par· 
lattı. SUk&n ve itidaJ ile başımJ 
kaldırdım. 

- Hayır .. size, 
vereceğim. 

Dedim. 

yann cevap 

(Muıvar) ----Y •ni Nepigat 

Holivut 
Holivut mecmuasının 11 inci 

nüshası birçok sinema havadisleri 
ve mutat olan bllyiik lat'adakl 
artist resimlerile intitar etmiştir. 

Milli Mecmua 
• 29 anca saym çakuııttır. 

.Milli mecmua bu ayı ile 9 uncu 
yqına baaufhr. İlmi makaleler 
vardır. Tebrik ve taoiye ~deriz. 

KAPLANLI KORK MACAZASI 
Her aeYI kDrkJer rekabet kabul 

etmez flatte .. bhr. Yem mantolar, 
...... itlder ehMn liatle aiparit ab
nar. Tamirat ncuı ve temiz yapılır. 

Beyoj'Ju Panaiya pbaa-: No. 22 
Beyof1u Hacopulo pasaj No. 34 

ON ALTINCI 

PATRON KUPONU 

No. 2 
Gaaeteml1.de oıı bet ılla~a bit 

vermekte oldUtumlJll Patron" 
1ıeci.. aı-11 •irwn.... b11 
kupo11o11 u.tp aald.,._ •• ıs 
kupo;' toplayınıL Patl"9ıalarımı • 
••n ,.. --- ••• n. •ı. 

P.troıalar -.•:BJJUlerl wll ı· 
den itlbana latubul karllarl ıı ı 
bir hafta, tafra karllerl_.. o ı 
ıDn ..... ..,..... ~ •• 
aelldlrler. Bu ıaüdJ•t p;U ıt • 

•onra kupoıtlar ka:>ıd edllmcL 

lec~mizi Serasker Paşa ıöylesın. Sait pqaları çağırdım. • 
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Saray-Bosna Faciası 

Nakleden: H. R. -2- Yazan Emil: Ludviı 

Aldığı Tedbirlerden Emin Olan Vali, 
Sorulan Suale Şu Cevabı Verdi: Bos
nafı Katillerle Mi Dolu Sanıyorsunuz? 

F ransuva - F erdinand 'm lıla•lara 
meyil ve muhabbeti •ardı •• fU 
mukarrer seyahatte içlerine air· 
mek dolayııile bilmukabele ıerek 
kendi gerek hare~l hakkında 
dostane nilmayişler beklemekte 
kendisinde bak görüyordu. 

lf 
Saray - Bosnanm basık evleri, 

beyazhklarile caziptir. DIU çab· 
ları üstünde mavi bir Hm• uza
mr. Boşnaklar parlak renkli 
bayram esvaplarını giyerek uzak
lardan şehre kadar gelmişlerdi. 
Yakın vakitte kendilerinin hü
kümdarı olacak olan zah gör
meyi merak ediyorlardı. Bütün 
halk ayakta, iki bayram birden 
ediliyor: Bir taraftan Avustuya 
Veliahb Bosnaya misafir olmuş, 
diğer taraftan da Sırplar arala
nnda Koava melbamei kübrasım 
tes'it ediyorlardı.Beı as1r evvel vu
kua gelen bu muharebede Sırp
lar mabvedilmiı ve bu millet en 
büyük hezimet olan bu fellketi 
kendileri için mintarafillah mütbit 
bir tokat, bir ders olduğu 111-

retinde tefıir ederek 6tedenberi 
nutuklarla, tagannilerle o hatırayı 
teait etmeyi Adet edinmifti. 

Halbuki bu sene ilk defa ola
rak ortada buübadelmevt sım 
da bikim bulunuyordu. 

Altı yıl evvel Erental tarahn-
dan iki villyetin, ahalisinin 
etlerinden bir parça demek 
olan Boına ve Herseğin, ilhakı 
ilan olunmut bulunması itibarile 
Avusturya bu yilz binlerce halkı 
Avusturya tebaası sıfatını taşımı
ya cebrediyor: onlar ise kenoi'e
rinden olmıyan bu veliabtin g... ~{ 
kendisi, gerek Viyanada hoş gö
rülmediğini bildikleri haremi ile 
tahakküm höcceti olarak çıkagel
mesi ebebile kuduruyorlardı. 

İşte avukatlar ve hususi me
murlar tarafından kasabalılara, 
köylülere telkin edilen fikir bu 
idi. 

Halktaki Heyecan 

1 

S arabosnada pailıganbombtı az zaman sonra şu mazaragı doğurdu 

Asker Az!.. 
Polis müdürü Macar bir 

doktor, şehirden bir araba ile ge
çerken nekadar çok yabancı ol-
duğunu düşünüyor, ve bir şey demi-

yor. Ve ziyaret sırf askeri mahi
yetini muhafaza etmek lizımgel
diğinden prensin muhafazası, ciheti 

askeriyeye muhavvel bulunuyor. 
Topu topu yüz elli kişiden ibaret 
olan ıivil polis, hcrgün olduğu 
ıibi yalnız uayişin muhafaz&1ına 
memurdurdur. 

Polis Müdürü, az uker 
gördOğünü dftşilntıyor ve ıusu· 
yor. Viyanada nazınn asayif 
ve emniyete alaka g<Ssterilmemeai 

ne gibi bir mülahazaya müıtenit 
olabilir? Fakat vali de hususi 
hiçbir emir vermemiştir! As-
ker aaflarile bir örgü tutulamaz
dı. Çünkn arşidük haremi ile 
geliyor, o hal Veliabtı istikbale 

mütealtik bir resmi kabul olurdu, 
fikrinde bulunuyor. 

Şehrin kenar mahallelerinden 
dört otomobil süratle geçiyor. 
Uzaktan uzağa: "Zivyo" nidaları 
aksediyor bu nidalarda vahşet 

değil, sevinç dalgaları var. Ara
balar şimdi Apel rıhtımına dönü
yorlar: Birincisinde hükumet ko· 
miseri ile be?ediye reisi, ikinci
ıinde Veliaht ile haremi ve ön
lerinde Bcsna ve Hersek valisi 
Politorek ve şoförün yanında da 
Kont Harrah bulunuyor. 

Veliaht Nes'eli 
' 

Ka 'abalık kesif, alkışlar artı· 
yor; arşidük, imparatorluğunun 

en uzak bir viJiyetinde şetaretle 

selimlanmaktan mahzuz; haremi 
yamnda, onun da kendini alkıı

lıyan ahaliye bir imperatoriçe 
gibi teşekkür ettiğini görüyor ve 
tatlı bir mesti duyuyor; onun için 

sabır ve ıebat ile senelerdenberi 
arzu ettiği bu hali itte nihayet 
tahakkuk ettirmiştir. Belediye 
dairesine yaklaşmıştır. 

Saat tam on buçukta, nagi
han, otomobilin sağından, ateı 
edilir gibi bir taraka aksediyor, 
küçük eb'atta bir ıey, arabanın 

kenarına, karı kocanın arka ta
rafma geliyor ve geri 11çrayor. 
Bomba büyük bir gürültil ile 
arkadan gelen arabanın reçtiği 
sırada patlıyor. 

Arabaların hepsi duruyor. İki 
maiyet zabiti yaralanmışbr. Ar· 
şidük mua\'enet edilmesini emredi

yor. Ağır surette yaralanan kay
makam bir hastaneye götürül

müştür. Bu arahk katil Mil İaka 
köprüslinden kaçıyor, takip edi
lerek öbUr sahilde tutuluyor. Bu 

Kabrinoviç isminde Avusturyalı 

bir Sırptır, matbaa miirettil>idir. 
On dakika sonra tekrar yola 
devam olunuyor. 

(Ad.ıuı Yilr) 
l 

Ogün, papazlarıc da bal ve 
hareketlerinde, sözlerinde bir 
ateş, bir telAş vardı. Sokaklan 
baştan bap dolduran bu muhtelif 
mezheplerdeki insan kilt!elerinin 
taşkın rublarmı işliyorlardı. Hır· 

----· - - ---------------
İS TAN BUL BANKASI - ı 

Tatlar katolik, köylil Sırplar orto
dokst ur. Bu, çoktan mesele olmuş
tur: Din rabıtaaa mı, yok!a ırk 
rabıtası mı daha kuvvetlidir? Din 
itibarile Garba, binaenaleyh A ,-us· 
turyaya yaklqırlar; kan itibarile 
Sırp kardeşlerine mllteveccibtirler. 

Bugün Hınatlann kurdukla
rı şudur: Vt!liaht hOkümet kona
ğında •erilecek ziyafette tekerli 
ıaraptan birkaç kadeh attıktan 
ıoı:ra Budapcştede bakLtrıoda 
hila hınız çetesi fikri tqınmakta 
devam edilip edilmiyeceğini •e 
vaktile reialeri "Y dlaşis,, in kanlı 

kıhncım (SP.ıı Etyen) mihrabı üzerine 
dikerrk Avusturyayı asi Macarlar 
e!indcn kurtardığımn Viyanada 
hatırlanmak istenip iatenmiyece
iini ıormakl 

Tarihi Tesisi 1911 
Bihimum banka muamelltile itlia-al eder. Vadeaıı tevdioıh . 01 6 bir 

ıene vadeliye % 9 iki lf'ne vadeliye ıencvi % 12 faia Yermd~tedır. 
Mahmatpasa Tarakc· l• ı Abut F.fenôi hanındadı:-. 

1 • 
EMLAK ve EYTAM BANKASI 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
IST AN BUL ŞUBESİNDEN 

Pazarlıkla Satılık 

1 

Esas Mevki ve nev'i Teminat 

20 Nışantaıı Kitane caddesi 100 No. konak 3800. L. 
.. halen Şiıli Tarakki lisesi,. 

Balada yazıla konak pazarhkla satılacağından taliplerin 22-11-931 
tarihine müsadif pazar alioü aaat ona kadar Bankamıza mllracaatleri. 

BIKAYI 
Bu Sütunda Hergün 

Rusçadan miltercimi: L• 

BiR T~\NIDIK 
Sofada bir özenginin çmgırtısı 

ititildi . Rengi solgun fakat 
ıilzelce bir hizmetçi, Saşa, odaya 
girdi ve hanımefendiye bir kart 
uzattı. Kartta: " Y ori Konstan· 
tinoviç Çijeveski, topçu mOlizimi" 
yuıh idi. 

- Kimdir o? Efendiyi mi isti
yorlar? .•. 

- Beyefendi daha uyuyorlar. 
Belki siz kabul edersiniz? 

- Peki, gelsin .. Fakat sen ne 
oldun? Rahatsız ansın? ... 

Hizmetçi cevap vermedi ve 
zabiti salona davet etti. 

Uzun boylu, kısa bıyıklı ve 
g6zlüklü genç bir zabit salona 
airdi. 

- Affedersiniz, H. Efendi, 
ıizi fÜphesiz hayrete düşllrecek, 
fakat benim için son derece mU
him bir ricam vardır ... (Peterhof) 
ta, sayfiyede köşkünüzün yanında 
oturuyordum ... Yani komşu idik ... 
Zevciniz. lvan Aleksandroviç şimdi 
evde midirler acaba? .. 

- Uyuyor, fakat icap ederse 
uyandırabiliriz ... 

- İstirham ederim, uyandı
rınız... Tekrar affinizi dilerim ... 
Fakat gfüüyorum ki merak edi
yorsunuz... Onun için sizi teskin 
edeyim: Ne zati iliniz için, 
ne de zevciniz için nabo~ bir şey 
yoktur... Mesele sırf bana, raba
bma ve şerefime aittir ... Ve yal
nız teaadllfen ailenizle alAkadar 
bulunyor... HAdise zaten gülünç· 
tür ve fakat benim için azami 
ehemmiyeti haizdir... Bir dakika 
mllaaade buyurunuz, ze•cinizi 
biraz sonra uyandıracaksınız •.. 
ıiz kadınsınız, onun için hAcliaeyi 
ıize anlatmak ve ricamı a6ylemek 
benim için daha kolaydır. 

- Buyurun, oturunuz... Beni 
ayni zamanda hem korkutuyonu
nuz, hem de meraka dllfllrO
yorsunuz. Sizi dinliyorum ... , Fakat 
ne tuhaf: ~ylediklerinize 16re 
yazın komşu idik, fakat ıizi hiç
bir defa a6rmedim .. 

- isabet buyurdunuz, Hanım· 
efendi... Aileni1.den kaçardım ve 
mühim sebepler vardı... Şimdi 
mOnadenizle asıl meseleye geçe
lim. Birkaç glln evvel geceleyin 
apartımammıın yanmda bir vak'a 
oldu. Kapıdan içeri beni bırak
mıyan kapıcınızla kavga ettim. 
Okadar ktistah idi ki, kendisine 
küfrettim ve batta dövdDm bile ... 
Tabii, zabıta karıştı, vak'adan 
kumandanım haberdar olmuştur. 
Acayip değil mi? Şimdi beni 
kurtarmak veya mahvetmek eliniz
dedir ... 

Kapıcımı bütün teferruatı 
kumandanıma anlattı ve şimdilik 
ıabitan haysiyet divammn kara· 
rilc ordudan tardedilebilirim ... 
Hep teliş içindeyim, sonra ıöy
lenccek şeyleri şimdiden söylO
yorum... En mlıhim kısmı s6yle
mclc nekadar güçtür !.. Elhasıl 
ben, altı aycianberi evinize her 
akşam ıeli}·orum... Sizin (Saşa)yı 
ziyaret ediyorum... Bittabi habe
riniz olmaksızın... Sizi yoruyorum, 
Hauımefendi,~f cderainiz ... Hizmet-
çi Sata ile sayii)·cde tanıfbm Ye 
o umandanbcri... Heyecandayım, 
müsaade ederseniz ıiyara içeyim... i 
Sqaya kartı lüa!crim çolıc ciddt· ı 
dir, yalnız yaşadığım muhitin bir· 1 
takım k6bne •• babl itikatlara 1 
aon ve kat'ı bir adım atmağa 
manidirler ... Fakat ümidimi kay- 1 
betmedim... ·ı 

- Sqa çok iyi bir kızdır .•. 
Fakat ne tuhaf bir vak'a ... 

Doğrusu anlamıyorum, kocam 1 
size nasıi faydalı olabilir? j 

- Kumandan b~ili rağırdıil 1 
vakit hizmetçinize değil, ıue 

1 
ıelmekte oldutki aayleclim. o 
bwacla, fakat kati ifta edea 

' 
kapıcının ifadesi Ozerine söyle
diklerimin ispatini iıtiyor. 

- Bu kapıcı ne aksi bir herif .. 
Saşaya kur yapıyor, ondan .. 

- Öyle ya.. Şimdi yalnız ıiz 
beni kurtarabilirsiniz.. Acaba 
zevciniz kumandanlığa kadar gi
debilir ve ifadabmı teyit ede
bilirler mi? Son derece minnettar 
kalacağım .. 

- Kocamla konUf&cağım •• 
Hanım aalondan çıkb ve bir

kaç dakika sonra f&ltimsiyerek 
döndil: 

- Kocam ricanızı memnuni
yetle yapacaktır. 

Arkasıudan kadife bir pijama 
giymiş lvan Aleksandroviç te 
salona geldi. 

- Takdim ediyorum: Müla
zim Çijevski, zevcim lvan Alek
sandroviç ... 

- Vakıamzı refikamdan işit
tim. Vallahi bu kapıcıyı koğ
malı... Kumandanımza ne vakit 
gideceğiz? 

- Şimdi gidersek çok iyi 
olur, efendim ... 

lvan Aleksandroviç, sokak 
elbisesini giymek için salondan 
çıktı. Kendisini biraz toplıyan 
genç zabit Hanımla konuşmıya 
devam etti: 

- Oğlunuz Serj nasıldır ? 
Mektebe devam ediyor mu? 

- Çocuğumun ismini bile 
biliyorsunuz ? ... 

- Saıa dolayısile sizin aile
nize de çok yakın oldum. (Serj) 
in resmini de aile alLnmnntızde 
g6rdüm. Ne aeYimli bir çocuk ... 

- Ha, sizden birtey sora-
caktım: Sataya geliyordunuz; bu 
ıuretle bizim aile muhavercmizi 
işitmiş olacabuuz. .. 

- Evet, evet, Hanımefendi, 
fakat merak etmeyin, ifittiğimi 
kimseye a6ylemedim... Sqaya 
hüsnll muamele ettiğiniz için ben 
de b6tlln ailenizi candan ıev
dim ..• 

- Ya, demek ailemize ait 
birçok şeyler ifitmiş ve belki de 
görmüşsiinüzdiir ... 

- Evet, Hanımefendi, bir 
çok sevinç ~e dertlerinizden ha·· 
berdarım. Pederinizin vefatını 
bildiren telgrafı aldığınız vakit 
ben de çok müteessirdim. lvan 
Aleksandroviç kumarda çok pa-
ra kaybettiği gece yine sizinle 
beraber çok müteessirdim. 

- Eyvah, o gece de bizde 
bulundunuz demektir. Kavgamızı 
da iıitmişsiniz galiba ... 

Kumandana gitmek için artık 
hazır bulunan lvan Aleksandroviç 
salona girdi. Genç zabit kemali 
hürmetle madamdan ayrıldı ve 
İ•an Aleksandroviç ile beraber 
dışarı çıktı. 

lvao Aleksandroviç zabitin 
yüzftne bakmayarak bqladı : . . 

- Refikamla muha•eremzı 
itittim. Demek ki ıiz geceleri 
evimde bulunuyordunuz. Çok 
para kaybettikten ıonra ka•gr 
mızı da ifitmifsiniz.. Ve ondall 
aonra su aramak için mutfap 
indiğimi Saşanın odasından yin• 
i,:t rncr.ıek kabil değildi .• 

Ge:ıç mlllizim: . 
- Bunun ehemmiyeti yoktur~ 

dedi, bunu olmam•• fibi tel&kki 
f'debilir~iniı.: 

- Fa.l:al Lu Rİoi ıc.yler teker 
rür eJiyurd11... (S,ya) nın ıoi?k· 

k , ... ~-
luğu .,,e l•a11a •t~ı ne.relin• ~··· 

Kedi aalıyurul'il, amın• ne fen.ı ••• O· 
ulelimi sit de g3rdGatiı . ll ıt 
nllnlb. birk'!re: 1 fbmetçlnin r,~U· 
ne Jiı çokmek. unı yalır•r111•ii:··· 
1H &rtiliic! 

- lvan Alek1Rndrnviç, .ıai• 
eluauı. ilrimlıden batk• bu•" 
lilmı• bilmi,.cektlr ... 
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Maamafih hakkında besledi
ğim derin hürmete rağmen (Raj· 
chand) ı kendime "Guru,. olarak • 
intihap edemedim. bu mevki kal· 
bimde boş kaldı. Bu yeri işga\ 
edecek olana el'an aramaktayım . 

Fakat size "Guru., nun ne de· 
mek olduğunu anlatayım : 

"Guru., Hint lisanında bir insana 
ruban rehber olacak olao adama 
derler. Bu bir naıariye. bir iti
yatbr ki her Hintli tarafından 
tatbik edilir. Daha açık olarak 

ıöyliyeyim : 
Hindistanda herkes keodlıti 

için bir ruhi rehber seçer, onu 
kalbinde saklar ve onu kendiıine 
ISnıek ittihaz eder. 

Ben bu nazariyenin faydasına 
kaniim. Fakat bu "Guru,.nun yani 
bu rehberin ezbercihet mükemmel 
olması lAzımdtr. 

Fakat dedim ya mükemmel 
olmasına ve Uzerimde çok derin 
tesirler bırakmasına rağmen ben 
( Rajchand ) ı kendime rehper 
olarak seçmedim. 

Asri insanlar arasmdan ancak 
Uç kişi beni tamamen hayran 
bıraktı. Bunlardan birisi canlı 
kafasile "Rajchand., dır, ikincisi 
"Allahın malikanesi kalbinizde
dir,. adım taşıyan eseri ile "T ols
toi,. dir. UçüncUsU de "sonuna ka
dar., unvanlı eseri ite tanınan 

Ruskin dir. 
Ağabeyiın benim hakkımda 

bUylik ümitler besliyordu . Zengin 
olmaklığımı. şan ve şeref kaıan-

maklığıın1 istiyordu. Alicenap ve 
başkalaramn hatalarına karşı mer-

hametkardı. Bu sebeple birçok 
dost kazanmıştı. Bu dostların 

nUfuzlan sayesinde bana birçok 
dava bulabileceğini ümit ediyor-

du. Bu maksatla da hayat tarzı
mm genişletmiş, masrafımızı art· 
hrmıştı. Benim baro da avukat-

hk edebilmekliğim için yapmadı
ğı fedakarlık yoktu. 

Londraya tahsile gitmekliği
min mensup olduğum cemaat 
arasmda uyandırdığı fırtına av· 
det ettiğim zaman henüz tamamen 
dinmemişti. Fak at cemaat men
supları iki kısma et} rılımşlardı.Bir 
kısmı beni tekrar aralarına aldı
lar, diğer kısmı ise yine uzakta 

kaldılar. 

Mahatma (Büyük rııh demektir) 
Gandi sık, sık takındığı 

bir tavırda 
Fakat zevcem ile münasebetim 

arzu ettiğim şekilde değildi. İn
gilterede geçirdiğim uzun zaman 
bende kıskançlık hastalığmı ge
çirmemişti. En küçük sebepler 
dolayısile bile zevcemden şüphe 
etmekte devam ediyordum. Ve en 
samimi arzularım da is'af edil
memiş olarak kalıyordu. Me
sela zevceme okuyup yazmayı 
öğretmiye karar vermiştim. Fa· 
kat karakterim arada bir mania 
şeklinde yükseldi ve zevcem yap
tığım hafifliklere tahammül etmek 
nıecburiyetiııde kaldı. 

Bir gün hayat arlrndaşımı ba
basının evine gönderecek kadar 
ileri gittim ve zevcemi tekrar 
geri getirtmiye muvafakat 
etmek için bir hayli üzdüm. Fa
kat bilahare anladım ki bu yap-
tığım hareketler birer delilikten 
başka bir şey değildir. 

Çocukların terbiye tarzını 
ıslab için bir proje yapmışbm. 

O zama·n ağabeyimin birkırç 
çocuğu vardı ve benim İngiltere
ye giderken bıraktığım bebek te 
dört yaş na gelmişti. Bu çocuk
ları giirbüz olarak yetiştirmek 
için bedeni terbiyeye. alıştırmak 
ist i) ordum. Bu hususla da şahsi 
tecrübelerimden istifade edecek-
tim. Ağabeyim bana yardım etti 
ve mcl:>a.m aı çok ivi bir netice 
v~rdi . 

Çoculdara refakat etmek 
benim için her zam:m bir zevktir. 
Bunlarla cl'an oynarım ve iste
seydim. bana öyle geliycr ki iyi 

hO(' Q:abı 1ecektim. 

O zaman Hintlilerin yeme ve 
içme usulJeri üzerinde ıslahat 
yapmak lüzumu gayrikabili in· 
kardı. Bizim evde kahve ile 
çay kulJanmayı daha evvel 
itiyat edinmişlerdi. Fazla ola· 
rak ağabeyim beni Londrada 
gördüklerimden pek yadırgatma
mak için sofra takımını da dü
zeltmişti. EvveJce yalnız merasim 
günleri için saklanan fayans ta
kımlar şimdi sofrada görünüyor
du. BunJara ilaveten ben de mer
cimek çorbasmı ihdas ve çay 
ile kahvenin yerine kakauyu 
ikame ettim. Fakat hakikati 
halde çay ile kahve ortadan 
büsbütün kalkmış olmadı. 

Elbiseye gelince, iskarpin ile 
potini ben daha evvel kabul et
miştim. Şimdi buna bir de sivil 
kostnmU ilAve ederek Avrupalı
laşmayı ikmal ettim. 

( Mabadi yaran ) 

Teşekkür 
Hlmayel Elfalf Cemlydl Kocaeli heyeti 

merkezlyeılnden: 

Fransanın Nis şehrinde vefat 
eden merhum Serasker Riza Pş. 
halilesi Adeviye Hanım Efendinin 
terekesinde vasiyetleri mucibince 
yetimlere terk ve teberru edilip 
merhumenin mahtumları sabık 
İstanbul meb'usu Süreyya Paşa, 
Nis şehrinde mukim F eriklikten 
müstafi Şükrü P,. ve Turing
Kulübün Fransa şubesi azası Ziya 
Bey tarafından gönderilen ve sa
bık Nis vis konsolosu Reşat Hakkı 
Bey vedaatile getirilip Cemiyeti
mize teslim edilen 117 parça eş
yanın müzayede ile nakte tahvili 
muvafık görülerek bilmüzayede 
25 ı lira 5 kuruş nakit temin edil
miş ve veznemize irat kaydolun-
muştur. 

Meblağı mezbur, önümüzdeki 
Bayramda şehit ve yet~m Ç_?.cuk
larm iksalarına sarfedılecegı ve 
bu suretle mezkur yetimlerin se
vindirilme)erine vesile olacağı 
cihetle mumaileyhimaya Cemiyeti
miz namma arzı teşekkür eyleriz. 

Sahibinin Sesi Aı-tiatlerinden 

Ağabeyim bu ilk kısmı büs
hüh1n memnun etmek için ( Ray· 
kot)a gitmeden evvel beni(Nazik)e 
2Ötürdü, mukaddes nehiro sok· 
lu, apdest aldırdı ve ( Ray
kot)a döndüğümüz zaman cema· 

at halkına tarzi ıe maka· 1 U G A · 
tnında bir ıivafet verdi Ben Nı N N 1 YE 
~iabeyimin bu . yaptı ğı işie ri kat'- Safı· ye Hanım 
1>'Yen ta~vip ctmİ)vrdum Fakat 1 

~ardcşinıe karşt be:ılı.:digını mu · 
. ~bbet o dt!rcce hudutsuz ıdi ki. tarafından yenı· okunan 
•laraı . d. k, . . b. ııAG•' ı.ons. 

etmıyor söyle ı ıerını ır ........ 

tınir ~eklinde 
1

telakl<i ediv ordum. 
1 A .. ŞIKINDA1'~ SEN NASIL BIKTIN 

~ h Nihayet benim tekrar ~~maate 1 
h~ ul edilmekliğim mesı.!'c5i de ' COLUMB A p1ak1arında 
~ta~ buldu. Mubitimd~ ~ .=tş yan: • Şarkısını ... dinleyiniz. 
~-~ı ana tekrar y~rd :m cL:i) e 
., tdılar. 

İtalyan Hükumeti bu yeni is
tasyonu yapmıya başlarken öte
denberi mevcut olan istasyon· 
!arının kuvvetlerini de arbrmıya 

karar vermiştir. Bu karar cnmle
sinden olarak ( MilAno ) istasyo· 
nunun kuvveti ( 75 ) kilovata ib
lağ edilecektir. Bu iıtasyon Na· 
poli istasyonu ile ayni zamanda 
•e ayni programı takip ederek 
çalışacaktır. ( Naµoli ) nin mece 
tulü (33 J) dir. 

Alman yada Telsiz Merakhları 
Arta yor 

Son istatistiklere göre geçen 
sene zarfında Almanyada mevcut 
telsiz abiıelerinin adedi 222,439 

tane ziyadeleşmiştir. Bütün Al
manyada mevcut ahizelerin adedi 

( 3,731,948 } dir. Almanyada 
(64.484,000 ) nüfus olduğuna göre 
( 1000 ) nUfusa 57 makine isabet 

ediyor demektir. 

Cevaplarımız 

Ali Şevket Beye - Anot ile 
işliyen ahizenizi doğrudan doğru
ya şehir cereyanına raptedebilir
siniz. Bunun için bir tane (şarjör) 
alın ık kafidir. Bu takdirde anot 
kullanmnktan ve akümülatörünü-

zü de mütemadiyen doldurmak 
mecburiyetinden kurtulursunuz. 
Y apacağımz · şey akümi.Uatörü
nüzü ( şarjör ) e bağlamak , 
(şarjör) ü de bir taraftan makine· 

ye, diğer taraftan da (piriz) e 
takmaktan ibarettir. 

Bu aleti satacak olan miiesse
ae tabü size tarzı istimaliııi de 
öğretecektir. Maamafib bu nevi 

aletler ekseriya bir vınıltı yap· 
maktadırlar, istimalini tavsiye 

etmeyiz. Fiatına gelince: 35 ile 
50 lira arasındadır. 

M. Mahmut Beye - Filhakika 
,ehrimizden Paris istasyonunu din• 
lemek birçok ahizeler için müm· 
kiin değildi, fakat bu istasiyonun 
kuvvetti dün akşamdanberi 17 

kilovattan 100 kilovata ibliğedildi 
Zannediyoruz ki artık kolaylıkla 
dinliyebilirsiniz. 

Selim Süreyya Beye - Anot ile 
işliyen makineye ( pik ap ) ilave 
edilebilir. Bunun için Detektiris 
lamba•nnı çıkarıp aleti oraya tak
mak lizımdır. Fakat makinenizi 
pik ap1 aabn alacağınız ticaret
haneye götürünüz. Bu ameliyeyi 
onlar yapsın. Allı liraya kadar 
satın alabilirsiniz. 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyece • • 

sınız 

14 Teşrinisani Cumartesi 931 
İstanbul - {1200 mctn· S kilo

' at) 6 ile 7 arasında gnımofoıı ncş· 
riyah, 7,5 ile 8,5 arasında İnt'c~az, 
8,5 tan 9 a karLır gramofon 9 dan 
JO a kadar alaturka saz, 10 dan 
)0,5 ğa kadar kon c::cr . 

Trieste - j'.2 18 ıııl'lre 12 kilo
vat J 20,30 gramofon n~ l'İ)alı , 

22,25, hir ~azinodan nakil :2:2,55 
Son h ı.ı hcrl er . 

Heilberg - 1~76 nı~tn.• 7,; ki
lovat] 19,40 Sclı3ı:fer tarafı ıııLn 
kiiyük hikayeler, :.20 lkı liııdı·ıı 

Dajas Belanın urke::ıtra::..ı. Lleı lııı· 
den naklen <lan" hanıları. 

Brüno - 184 l mr1 r · 30 kilo
vat) 19 Prnğdaıı ıı :~kı l. 21: R. J. 
orkcı:i trn~ıııııı kon · •ri, ~2 Prağılan 
nukıl. 22.2'J JLı• ktup kutu~tı. 22,25 

cazL.uıt. 
Müh}al\er - 1 :~tlÜ ıııc~tn· 7S 

kiln\'all ili.O.) l 1:1paııyol şarkıları 
J 9, 1.) l' raııkforıt·w naklen kl.'ıııaıı 
kP!l-.ı>I İ, 2 ), ] ) lıİr korıl'~ran~ . 21.'~C) 
!' ı .. l. [', H'l' .: 11 ll i.l k lı!ll Operet part; ı "1· 
n. !ı ı~l:t·.ı c·-c ı lc- r, f\.likado nıar~, 
l·İı u.1111.tllki :-uıı ler, Şen dul Ofh.:nı 

l ı.ılt.:ı:-ll. 
Lemberg - p80 ınrtre 16 ki

lıl\al) 19, LS VurşO\adan ııakil. 
ı lJ,25 raılrn i..;ıa-.ı yonun tefrika..;ı, 
19,40 Var~o vı:ıdan nakil. S.'\ Mar 
An\ainıl~n hır hıkayc, 2:~,:-m 

grn m oto ıı . 
Bükreş - j39 ·ı metre 16 kilo

\ alj 19,10 orkestra 19.50 radyo 

darülfünunu, 2D.30 opnada ı ııakıl. 
Belgrad - (429 melT<' 2,:l ki

lcwat] 19,:ID Konlerans, 20 .t..,kf'ri 
ınn .. ika 22,50 ~alon orke~tı-.hı. 

Roma - 1 4 l l metn• , ,:; ki
' olatJ 19/10: radyo gazcıe .... i, gra
mofon, muhtelif lı.ıbcrler. 2l ı•ski 
, e '<'ili operalar. Mozardan bazı 
e::ıı~rl r. 22,55 ı,on habcrlı•r . 

Prağ - 1'188 metre 120 Lilo
,·nt 1 19,55 Şı•n gece, 21 !\l ı<'~tro 
;'\ (ı\ cıdrıyiıı orkc"tra~ı, 22,2::l O::.tu -
ra\clrın nnkil. 

Viyana - ( 517 metre 20 ki
IO\at) 19,30 opera binasrnd·rn nak
le il i\ fo rgaret operası, be~ 1 ll' rnı· ' 
23 ıbn:- hayaları. 

Peşte - ısso metre 2:~ kilo -
, at) 19.SO Koııfcran", 20.20 :;lı•a 
w•ct>, 22,10 Ha..,at raporu, 2:> daııs 
havalan. 

Varşova - ( 1411 nwtr4• 158 
kiloHLI) 20,SS radyo bta::;yoııııı ıun 

tefribsı, 22,ıO Şopenin kıııı-.eri, 

2:~ :-alon orke~trası. 
Bcrlin - ( 16:~5 m e l re' 7;) ki

lo\ ,ıl ) 19 Miiptcdiler için ingilizı·e 

d<'ı --, :20 Ciiıııhuriyet mcyd,ıııında 
K:ırlın Hayırperver Cenıı)l'Iİııin 

ppacağı hnyram. 21,10 ııııılııı•lif 
lıllllCrlı'r, ~onn. dans havabrı. 

Paris - (1621 metre 100 ki
im a\) '21 Mi>syö P.m1 Rclıauk e,lt·
lıi' at -.a; faLm okuyor, 21,:w ~por 
lıaberlc'ri, rasat r.ı.t'oru. 21, 7. > ope
ra koıniktı·n Mat ıınzel Jmaııııı i .. -
t im kil·· Dı·Je orwrcti, :2 1, 1 S ık~:ı ın 
ırazı·ıı:lerinin lıa!ı.ııh·ri. 
!"! r- ----~------~~~ 

Dikkat: Dercelmekte olduiumuz proııramlann Anupaya ıı it 
olan k11mı vuati Avrupa saatine röre tanıim edilmiltir. 

latanbuJ saatine tatbikı için Avrupada aut ( 1'2) o\du~u 

ıatnan lııtanbulda ( l) e ıtlditi farudıl ıelidir. 



l2 Sayfa 

'f1BEiAci 
FEBMi 

FEHMİ 
R E S S A M '18 T ~ B E L A C ' 

San'atkarane yazılar, resimler 
ve tezyinat .. Kristal, cam, saç ve 

bez üzerine her renk ve yaldız ile 
levhalar, reklamlar, afişler yapılır. 

İsianbul Ankara caddesi No.5~~ 

Emniyet ,~ıı •. s•t.m, f~raz 
Istıkra-z Evı 

Ga' hela Meh,;n~~ Alipa~a hanınt!a 

No. 41 Te~efo• B. 2235 

Emv•timenku!e Ye i'ayr·menku!e 
T- i\ .-Ult, ah .n ubm1, ikraz istikraz, 
icar lıticar muamele:erine tavassut. 
btanbul, Ankara devairl reımiye ve 
husuaiyelerinde Muamelat takip 

Ye lı:aJel fÜyu, veraset ve saireye 
ait iıtitari mGracaatler kabul, ma
\ıakimde halli ve faalı dahi deruh
te olunur. Peıin üuet alınmaz, son 
derece kolaylık gösterilir. 
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i SADIK ZADE M .... ~~.:~!1~:~~.~~ •• ,,., 
lıt Biraderler vapurları Şube A. Sirk::ci l\fühürclan:aıfehan 2. 274ıl 
il Karadeniz postas• TRABZON POST ASI 

S A K A R Y A (İNEBOLU)vapuru 16 Teşrini-
. sani Pazartesi 17 de Sirkeci rıh-

Vapuru PA z AR tımından hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Ayancak, Samsun, Ün-

15 T eşr inisan. 
ye, Fatsa, Ordu, Giresun, Trab- 1 

giinii akşailll 17 de Sir- zon, Rize, Mapavriye gidecektir. 
keci rıhbmından hareket- Dönüşte Zonguldak yoktur. 
ie !_Zongu~C.al<, ~rı.ebolu. Ayan- i . Of, Sürnıene. Tireboluya da 

C)1 .. 0 fSKAL..A 

iLE MOCEHHEZ 

cık, Samsun , Ordu , Gi- ~[ .. _u_Q-r .... 1v_a_c~t .. 1_r. _______ _ 
resun , T rar.zon , ve ı TELEF"UNKEN 340 
Rize ) ye azirr.et ve av-
dettc ayni :~ke!eler!e Gö-
rele, ve Ünye 1 ye uğ-
rıy urak a•·det edecektir. 
F ~:da tafsilat :çin Sirkeci 
Meymenet l~anı altmda 
acenteliğine müracaat 

Tel. 22134 

KARADENİZ POST ASI 

SAMSUN i 

YAPILIŞ BiÇiMi 

KULLANMA KOLA YLIGI 

F I A T ve K U D R E T 

HARiCi ŞEKiL 

HOLSTİNA boyasile kendi ken- P 
~ 1 

Vi,u;:ni16 a zartesr ! Noktai nazarından tam manasile veni•ik\ 

arz eden en asri bir Radyo ahizesidir 
güni• a~am; S.:rkeci rıhtımın
dat\ h:ıre~etL { Zongulc!ak, İne· 

dinize, rengini be{renmediğmiz, he:

nevi e~yanızı, bir at.at :r.arf•nda 

kolayca boyay•!l -ı. ismine dikka 

edinİ7. Her •rde aravınız • 

~ Ü botu, ... amsun, nye, Fatsa, qadyo ahlzelerlmlzl evinizde bllA taahUt tecrUbeye amadeylt 

~ . 

Patoog, Bakteriyol.:>~ 1 

Dr. M. Lutfi 

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize 
ve Pezaı iskelelerine azimet 
ve 1.vdd edecektir. -

.. VATAN 
BOURLA GÜLHANE SER!RIY A Tf 

MUALLİMLERiN DEN 

Dahili, ve intani ha:stalar 

~~p.::18 Çarşamba 
günü akşamı Sirkeciden ha· 
reketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene ve Rizeye gide
cektir. 

Sultanhamamında Yerli Mallar Pazarı Karşısında 

Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

SADIKIYE HANINDA 

Adres: Babıali caddesi 
ve mali bütün işle- Birinci NOTER Bir ailenin hukuki 1 
rini derubde eder . 

l
l vilayet karşısı 15 No. 

Muayenehınıı: Telofo~ latan'> ı l 2lH 
lkametglbıı 11 ,, 2'236 

Fazla tafsilat için Sirkeci, 
Y eJkenci hanındaki acentah-

Vekaletname, protesto, muka-;ele yapar, 

21515. 
konturatlan tanzim eder. Telefon 

20, o ADET 
Müflon he Empermeabilize 

Gabar in Pardesü 
Gelmiştir. 

Galata'da Karaköy'de Börekçi Ftrmı ittisalinde Büyük Mahallebicinin OstUnde KAin Meşhur •• 

Büyük Elbise Fabrikasında 
231ı2LirayaSatılmağaBaşlanmıştır. 

ERKEK, KADI~~ ve ÇOCUKLARA MAHSUS 
KOSTUM, PALTO VE 
MUŞAMBALARIN 

Müntahap Çeşitlerinden Mürekkep Büyük Bir Stok 
Kat'iyyen Rekabet Kabul Etmez Fiatlarla Satılmaktadır. 

FISATTAN İSTİFADE EDİNİZ 
. 1 

. -~~- Jl 

MOBiL YA ve KARYOLA 
Almak arzusun<la Asri Mobilya Mağazasnun Salorıları~1ıızda ~~r. ke!:iep..: elverişli ~iynh .. lake ve l~ron~ karyrıb.larıu cnvnı _ 5 "-S; i~' 

hulmkmlar, lstanbulda salonlarmı gezmeden mu· salamanje ve kubık yatak odalarının muntchap çe~ıllerı ve g tyel ucuz brouı kurJ 'J,.ı 
Rızapaşa yokuşurıda bayaatta bulunmayınız. file, tül ve keten perdelerin mütenevvi çeşitleri. Tediyatta teshil:lt. Ahmet Feyzi f. 


