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n MECLİSTE MÜHİM MOZ EREL ER 
lktısadi Müdafaa 

M Meclisi Tarihi Müzakerelere Sahne 
Olacak, _ Mühim Kararlar Verecek 

muhtemel ihtikar •• kaçakçabia karşı çok fiddetli 
tedbirler konacağı aalaplmaktadır. 

Bu suretle Millet Meclisi, memleketin ikbacb 
müdafaumda yeni bir hareket hatb çizmif olacakbr. 

Yeni vergiye ıelince; bag&nldl içtimada mtiza.. 
kere •e kabul edilecek olan llyiahnm bu ay sonun
dan itibaren tatbik sabasına girmesi çok muhte
meldir. Denmlı bir iti olmayıp İf buldukça çabfan 
itçilerle eüi tekallt kanununa ılre tek.at edilen
lerdea yeal •etti almauyacakbr. 

· Diln Slpalal ocataada aivil Ye zabit atlılar tarafaaclan mı..-ıs.tara ' 
pm ecllldl. Ha•uın bozuk olmasına raj'nlen çok iyi neticeler ....._ Re~ 
ilimiz mtısabakalardaa bir intibadır. Tafslllt •por NJfamıa .. chr. 

·Ekmek Meselesinin 

Bizzat Tüccar Bile, Bugün, Piyasada 
ihtikar Yapıldığını Kabul Ediyor 

.. 

Halline Doğru Mu?-
Tarifelerde Görülen Bazı Y anhşlıklardan Dolayı 
KomsiyoncWar r, _:i~ Anlwaya Bir Heyet Gönderdiler 
ı..,•l*b taWit .... brarna

Aynl ~ tlbf ekmeiin Is- j liye Vekiletinin de dikkatini cel- ••dea IW!a fiab • sifade ar- j 
tanbul sihi hir tehirde ayrı, ayrı 

1 

bederek vaziyeti bel..,..a taa ..9f1& 1'1'f«ıi 1nt. • ••H 
fiatlere 1abhnası ddden garip sorauya mecbur oldu. le haklODda°K•Cliili I~ 
oluyor. la ....... ,...._ Mri- r~•d. lı 1, , k (21\) mlz manifatura t;lccan içmeli 
hiriııe bttifik ld flnn4a irile g&- ~ .. ._ nar ,&, uruş ~ Zadt Nan ler ~ 

ca&P,,.r, ........... •llfkll P.ara iken bet, beı buçu1' kuruşa .,....___t aı.- ~•o.- .. ıt-1__.ı.._ f:ir muacleha' ... ldi11İ aliyor. ekmek ablmua akbn alacalı bir ..... .,., ~ ._.,._......, 
"Son Poata"bu garabete defa· fey deiildi. ~ ;.pon ~tarUuacla )'llacle 

~e işaret etti ve bu ısrar Dahi- (Devamı 10 Oncfl ıltffada) ~ yirmi, A'fl'UP9 maifataralanndaa ela 

T 1 K•• ı•• ytb:de (5) 6at ylbelmeli Yardır. 
avşancı oy usü Eme Piyasad•• çekil• ••• 1ar !apon 

' mallandır. Japon malınm pıyua-
"' . . 
gınıo M ükif a hDl Görd ::. ~ ~ ~~ 

istemelerinden olsa ıerektir. Ma· 
amafih p1ya11dı çok manifatura 

l•tanbul • lzmit ynla tberind• Tav,ancıl kl,Onde pe .... mbe sünl b&tün 
köylU.Gn lttlrakile Amimf teıahflrat yapalmıf H bu tezahlrat arasında 
l&ruı. )'eni yapılan mektebi küpt edilmiıtir. Merasimde lımit Valiai Etref, 
PoUa Mildir& Kerim ••Maarif Miidüri Zeki Dotan Beyler hazır bulunmutlar, 
-~bin kardelelinl b6t0n k6yllnln muvacehHlnde Vali Etref Bey kes· 
.... tir. Ş...u1Dı ehemmiyetle kaydedelim ki ita klSy mektebine ( 8800 ) lira 
............. fakat bunun ancak ( 1500 ) llraıını Villyet vermi" l'eri kain 
..... ,. '-ID•IMID kiyi& temin etmlfth'. Ayni umanda bu çahtkan lclylller, 
isi,. O'••• Wr ...ı. ıfM phtlp nlbade rlrdllilnll bu fkel melctıeW ...-, ............ . 

stoka ....mr. Hlk6met ıtlmrtık· 
teki maUana çıkanlmuma mllsa· 
ade eder _. maaifatarada 
ihtiklra ..,- blmıyacaktır. 

~- ( 1928 ) aeDelli 
fiatlanna nesaran yllzde lork b· 
dar bir fiat d&flkllğl . •arda. 

Lik Maçları 
Tavsadı 

Dün bayaD111. yağmurlu ıeç
meaine nı-en lik maçlanna de
vam edildL Fakat nud? iki 
maçtan yalms bir tane yapıldı. 
GalatasaraY• evvelki tahminler 
gibi sabap çakma~tı için Beşik· 

ali ilAD edildi. ' 
tq [~ar.fw.ı nrtakl .,.. aa,tamısda 
obyuam.J ! 
MOHIM BiR SIHHI TEŞEBBOSI ı 

On diri _,danbarl Eylp'~ Baha- , 
riye'de ....,t ye ••kine YU ıaa ça• 
llfllaa •• a•um m6hen4t• kAln, 
mobilyecl n 1Daranıoılar tarafındu 
ubaraııltlda klpdı •• beldenU. 
kontr plib tahta fabrlkuı ,..ı ... 
•• lptid•••Ü ..... ,.. .....,.te Po 
,.alrtir. 

MukOr fürlkadan pbeak keatr 
llldar Anatm'J•'daa eelbedn.n 
=..te~lar .. ,..ınde Anaya ma• 
mal&taadaa WçbJr farla olimyeeall 
slbl lna,.... plyaaa •bt flatlerin-
den lialcal ylstl• 30 • 40 daha acus 
aablacatıadaa Aft'llpuan Jdbek 
Ratl! ,..ı .ı~ulatl• tffaldd ............................... ...................... 

Y•rll .. 11.,. rtı16et w •lulkta t;onp ,,,,_,.,,,, 
Manifatura tüccadan tabditt• Japon dampiaai ......... ser
aonra ylzde yirmi faıJalile atar- mayemizi kartarmak lcla a:.w 
lana bu ihtildr cleji.l. meır• bir mal aahyorc:lalc; .,......_ .. 
ldrdır. Çtınkü tahditten enel (Devamı 8 inci ,.,,._) 

1 Hudutta ithali Tahdit Ve cWeneclilen Eş110 J 

1 

Avrupa malı - Çinden ve Rusyadan soara bm Tlrlci1ede• de 
kapa chtarı attaı.~ S. ıWifle dla,a yldnde blu '-'••-" .,. 
blaayacak..-
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(Halkın Sesi 

Şehir Dahilinde 
Ve Haricinde 

SON POSTA T o~r inisani 2 • 

Şehil' hudutları haricinden 
ıehir dabiHne et getirilip 
aetirilemiyeeeği aon güo]ercie 
bir meıeie oldu. Gerçi bele
diye buna kısmen miiaaade 
ediyor. Fakat biz bir do fada 
halkla temas etmeyi faydah 
bulduk ve tU mütaleaları 

aldık: 

~mal Bey (Fatlb Macar kadeşler cadde-
al.M) . 

- Kazanç azaldı. Hayat pa· 
balı. Halk bilhassa gıda madde
lerini ucuz bulduğu yerden· almak 
ister. Kim ne derse desin, Pen
dikte, Mecidiye köyünde et ucuz· 
dur. Oralarda vilayetin baytar 
teşkilatı vardır. Ben her vakit 
Pendikten et alırım. 

Beni niçin oradan et aldın 

da İstanhuldan almiyorsun diye 
muahaze edecek bir kuvvet ta .. 
savvur edemiyorum. 

it 
Belkis Hanım (Fatih Japanakçı aokak 18) 

- Belediye hududu haricinde 
kalan köyler ve kazalar bu vil!
yetin hudutlara dahilindedir. Ora• 
dan et almak istiyenlerin bun
dan menedildiğini ve etlerinin 
belediye tarafından çevrildiğini 
okudum. Ben bunu kanunsuz 
bulurum. Benim abş veriş hürri
yetimi kimse tahdit edemez. 
Eğer Pcndikte sablan etler gayri
sıhhi ise oranın belediyesi de 
var. Buna bakması lazımdır. Eğer 
f.tanbula gelen bu etlerden Mez
beha resmi alınacaksa ona aklım 
ermez. ... 

Hafız K&mll Efe•cb (Koaluı 17) 

- Ben Peodikten değil. 
Konyadan bile et getirttim. Be-
lediyenin bunu çevirmiye ve 
elimden almıya balda yoktur. 
Yalnız istene muayene eder, 
bozuk ise o vakit kanuni mua· 
meleyi yapar. 

Bu vazife yalnız ete mvnhaaır 
kalmamalıdır. lstanbula birçok 
karışık yağ ve gıda madde
leri de giriyor. Bunlara da bakma
hdlJ'. 

• Sabiha Haınm ( Taytata91 Dibekli caal 
llOkak J') 

- Oğlum , ben itam maaşı 
alının. Bununla geçinirim. Ayda 
iki defa Pendiğe gidcrimP Evimin 
ihtiyacım oradan tedarik ederim. 
Tren, vapur parası çıktıktan son· 
ra bile bu bana ç.ok ucuz geliyor. 
Hem benim yiyecek, içeceğime 
kim kanşırf Nerede ucuz. bulursam 
oradan almm. 

lktısat Vekaleti Muşavirliği 
Hereke fabrikası başmühendisi 

Kimil İbrahim Bey İkbsat Veki
~ Sanayi Müşavirliğine tayin 
olunmuştur. 

ET MESELESi 
Şelıir Haricinden 
Et Getirme} 
Yasak Değit 

Belediye hududu haricinde 
kalan Mecidiye köyllnden şehre 
perakende olarak et getirenle
rin çevriJdiği yazılmışb. Fakat 
tahkikabmıza nazaran halk be
lediye hududu haricindeki pazar
lardan ihtiyacı kadar et alarak 
şehre getirmekte tamamen ser
besttir. Esasen bu gibilerin çev
rildi haberinin doğru olmadığı da 
alakadarlar tarafından bildiril-
mektedir. 

Belediye erkinmdan bir zat 
bu hususta şunları söylemektedir: 

-"Belediye hudutları haricinde 
baytar teşkilatı bulunan ve mu-
ayene edilerek kesilen etlerin 
halk tarafından birer, ikişer okka 
alınarak şehre getirilmesinde bir 
ma.hzur yoktur. Y almz bunların 

belediye hududu dahilinde sat.i
ması hususunda bazl kayıtler 
vardır." 

işten El Çektirildi 
Defterdarlık Muhasebe Mü

meyyizi Reşit Beye işten el çek· 
tirilmiştir. 

Yerli Çubuklar 
Revaçtan Düşürmek için 

Yalan Uyduruyorlar 

Hükômet fidanlıklarında ye
tiştirilen Amerika asma çubuk· 
lannm fena hazırlandığı ve iyi 
neticeler alınamadığı işae edil
mektedir. Vilayet Ziraat Miidür
lilğü bu şayialar üzerine tahkikat 
yapın~. Bu yalanların Bulgaris
tandan gelen ve çubuk ticaretile 
uğraşan bazı kimseler tarafından 
uydurulduğunu tesbit etmiştir. 
Bunlar, bu suretle, yerli çubukla·· 
nmızı revaçtan düşürmek ve ken-
di çubuklarını sürmek istemekte
dirleı·. Ziraat Müdürü Tahsin 8. 
bu hususta bir muharririmize 
şu maJUınab vermiştir: Hükumet 
fidanlıklarında yetiştirilen çubuk
lar aşıya elverişli ve pişkindir. 
Birkaç senedenberi tevzi edilen 
çubuklardan çok mnkemmel bağ
lar yapılmış ve iyi mahsul ahn· 
mıştr. Ha~buki Bulgaristandan 
gelen çubuklar muhit ve iklime 
uymadıkları için iyi netice ver
memi,tir. Yeniden bağ yapacak
fann topraklanna ziraat dairesin
de tahlil ettirerek çubuklarını 
nereden alacaklarım tesbit ettir
meleri lazımdır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

A 1 L 

lBu Çocuğu 
Tanıyınız/ 

R~smini dercettiğimiz bu kü· 
çüğü annesi, babası veya bizzat 
kendisi, şüphesiz ki tamyacaktır. 
Bu takdirde kendilerinden rica 
ediyoruz: Matbaamıza bu gazete 
ile müracaat olunursa hilçüğe İş 
Bankasının kumbara bedeli hedi
ye edilecek. ----

İşsiz Çocuklar 
Bunların Vaziyetlerine 
Bir Çare Bulunmalıdır 
İstanbutdaki şehir yatı mektep

lerinde~ her sene 100 - 120 kim
sesiz t:Lebe mezun olmaktadır. 

Bunların yaşları 11-17 arasındadır. 
Mektep idareleri hu talebeleri 

kendilerine bir iş verilmek üzere 
muhtelif esnaf cemiyetlerine gön-
dermektedirler. Fal<ar cemivetler 
ekseriyetle hazırlıkh olmadıklan 
ıçi? bu talebeleri işe yerleştire
memektedider. 

Bu yüzden bu gençleı·in bir 
kYsmt işsiz, güçsüz dolaşmakta
dırlar. Bunların vaziyetlerine bir 
çare bulunması için bir teşebbüs 
yapılacağı haber verilmektedir. 

Rir Kaçakçı Mahkum Oldu 
Sanadinos isminde birisi ka

çakçılık dirmile Üçüncü Ceza 
Mahkemesine verilmiştir. Muha· 
keme neticesinde bu adamın 
evinde kaçak rakı bulunduğu 
sabit olmuş ve bir ay hapse, 25 
lira da para c~zasına mahkum 
edilmiştir. 

OLOLER 
Adligecilere 
Göre, Yakmak 
Doğru Değil 

Zahire Borsasmm Kimyakeri 
Nurettin Münşi Bey ötedenberi 
ölülerin gömülmesi aleyhindedir. 
Bu zat bilakis yakdarak külleri
nin saklanması taraftarıdır. Son 
zamanlarda bu bahsin tekrar 
münakaşa mevzuu olması müna
sebetile bir belediyecinin fikrini 
sorduk. Bu zat memlekette geniş 
mezarlıklar yapılabilecek kadar 
toprak bulunduğunu ileri sürerek 
yakılma fikrine taraftar olmadı
ğım söylemiştir. 

Diğer taraf tan bir kısım 
adliyeciler de bu fikrin aleyhin
dedir. Bunlara göre ölülerin ya
kılmasında adli mahzurlar vardır. 
Mesela, defnine müsaade verilen 
ölülerin, herhangi bir tahkikat 
münasebetile tekrar mezardan 
çıkarılması lüzumu hAsıl olmak
tadır. Fakat ceset yakıldığl tak
dirde bu tarzda tetkikat yap
mak mümkün olamayacak ve bu 
tetkikı icap ettiren hadise de 
delilsiz kalacaktır. 

Sahte İmza 
Bir Ticarethane 
Hapse Mahkum 

Katibi 
Oldu 

Musevi tacirlerden lliya isak 
Efendinin kitibi Piyer Albert 
Efendi, geçenlerde bir sahtekir

lık ciirmile mahkemeye verilmiş
tir. İddiaya göre Piyer Ef. pat

ronuuun imzasını taklit etmiş, 

ve bankaya bu taklit imza ile 

dokuz bin lirahk bir çek vermiş, 
sonrada paraları alarak kaçmak 

istemiştir. Fakat yapılan takibat 

neticesinde Piyer Ef. Uzunköprüde 

yakalanmış, buraya getirilerek 
Ağır Ceza mahkemesine veril-

miştir. Muhakeme neticesinde 
sahtekar katip bir sene hapse 
mahkum edilmiştir. 

GUmrUk Resmi Çokmuş 
Ziraat Cemiyeti tarafından 

İkbsat Vekiletine müracaat edi-

lerek Sakız baklasınm memleke
timizde çok iyi yetiştiği bildiril
miş, fakat bu baklanın hariçten 
getirilen tohumu ıçın ahnan 
gümrük resminin indirilmesi iste
nilmiştir. 

Günün Tarihi 

Gümrüklerde T e5 
cil Muamelesi 

Gilmrüklerde bug-un de teaı 
muamelesine devam edilecektir. M 
llye mQfettişferi muamelatın in tiz 
mıuı korumak için buıünden itib 
ren giluırükleri sıkı bir müraka' 
albnda bulunduracaklardır. 

Adil 6t5y Ankarada 
Maliye Teftiş~ Heyeti Reisi 

Borsa Komiseri Adil Bey bu akşıı 
Uenile Bnkaraya gıdecektir. 

GazetecHer Birliğinde 
An.karadaki Gazeteciler Blrli 

diinkü içtimamda Aka Gündüz Bey 
BirHte kabulüne muvafakat etmişti 

Bir Sene Hadsedilecef< 
Geçenlerde 12 bin lira açıı 

çıkan Adliye veznedarı Celil 1 
bir sene bapse ve paralan ta: 
mine mahküm olmuştur. 

Te,rif Masuniyet 
Ankara, 20 (Hususi)- (Du: 

gu) gazetesinde sabık meb'ı 
ishak Refet Beyi tahkir ettiği ic 
diasile Çankırı meh'usu Talı 
Beyin teşrii masuniyetinin reJ 
istenilmiştir. 

Bulgar E aş vekili 
Sofyadan son gelen haberleı 

gGre BuJgar Başvekili gelece 
ayın tiçünde Ankarada bulum 
caktır. 

Berlin S9firi 
Mezun bulunan Berlin sefir 

miz Kemalettin Sami Paşa e~ 
velki gün Ankaradau tehrimb 
gelmiştir. 

lrakh Bir Tal ebe 
Türk tiyatora mektebiıı 

girmek istiyen Iraklı bir genci 
talebi Hariciye Vekiletimizin i 
timasile kabul edilmiştir. 

Fakir Çocuklar için 
İngiliz Sefiresi Leydi Klaı 

fakir Tiirk çocukları için b 
müsamere daha verecektir. 

M. Grandi Avrupa Yolunda 
Vqhıgtoıı. 20 (A.A) - M. Gran 

aaat 1,58 de buradan müfarak 
etmiştir. 

Bulgar Opereti 
Şehrimize gelen· BuJgar oper4 

heyeti perşembe akşamından it 
baren Fransaz tiyatrosunda ten 
sillerine başlamıştır. 

Şehirdeki inşaat . 
Haber verildiğine göre, Istaı 

bul belediyesi, şehrin planı yap 
hncıya kadar inşaabn durduru 
maıa hakkında bir teşebbils1 
bulunacakbr. 

Meşhur Bir TUrk Mühendis 
islim zade lıyas bey ismiocl 

bir Türk, Amerikada tayyaı 
mnhendisliğinde şöhret kazanaa 
ve rekor kazanan birçok tayY~ 
releri ' kendisi imal etmiştir. Ha 
ti Nevyork - İstanbul seferini yı 
pan tayyareyi de bu genç TD~ 
milbendisioin imal ettiği biJditJ 
mektedir. 

Pazar Ola Hasan B. Ve Vn 

1 : Hasan B. - Pa.ıar ola bakkalba· 
fı... Bana turadan on çuval un ayır, eve 
gönder. 

2 : Hasan Beyin karısı Ayol... Bu 3 : Hasan B. - Hayır, bu unları sa
kın yemeğe kullanma f 

dışarı'" 
4 : Haıan 8. - .Arbk memleket• nsıeriP• 

dan podra girmiyeeek. Hanımlar 1 ~hr 
sürmek için boyuna un alacaklar. Un P" 
)anmadan evde birkaç çu•al bulunsaıa-

ne böyle? Ben bu kadar unu ne yapa· 
yım? Hep unlu yemekler mi yiyeceğiz? Hasan Beyin karısı - Ne olacak ya? 



Hergün 
----'-

ithalatın 
Talıdidinden 
Dogacak Neticeler -

-2-
Dün, ithalatın tahdidinden do-

lacak neticelerden bazılanna te
mas etmiştik. BugUn de aklımız.a 
relen diğer neticeleri kaydedı-
foru:ı: ihr 

4 _ ithalitın tahdidi, aç 
1tıaddelel'imiz üzerinde de tesirini 
söstcrebilir. 
· Tahdit kararnamesi muci~in

ce, bir ay zarfında memlekete 
ithal edilecek mallann miktarı, 
20 gün evvelinden tesbit edile
cektir. Demek ki tüccar, ancak 
bu yirmi gün içinde sipariş ve
rebilir ve ancak bir buçuk ay 
içinde malını buraya getirtebilir. 

Halbuki Amerika ve Japonya
dan mal getirtebilmek, hiç ol
mazsa 3 - 4 aylık bir iştir. De
mek ki şimden sonra Amerika ve 
Japonya ile iş yapan tUccarları
mız, ya faaliyetlerini tahdide 
mecbur olacak veyahut bu mal· 
lan İtalya ve ispanya gibi, bi
zimle münakale vasıtası bol ve 
kolay olan memleketlerin delale
tine müracaat edeceklerdir. Her 
iki takdirde de Şimali ve Cenubi 
Amerika ile Japonya bizim için 
kaybolmuştur. 

"Varsın kaybolsun ne çıkar? 
Zaten Japonyaya ihraç ettiğimiz 
40 bin liralık mala mukabil 40 
milyon liralık mal alıyoruz,, di
yecek&iniz. 

Fakat öyle değil. Japon
yayı bir tarafa bırakınız. Fakat 

Amerika, bizim mcır, uzum ve 
tütün mahsulümüzün en kuv· 
vetli müşterisidir. Biz mal alama
dığımız için Amerika da bizden 
incir, üzüm ve tütün almazsa, 
ihraç maddelerimiz için en mü
him bir müşteriyi kaybediyoruz 
demektir. 

5 - Beynelmilel ticaret, mü

tekabil müsamahaya veya müte
kabil mUmanaata istinat eder. 
"En ziyade mazharı müsaade mil
let,, prensipine istinaden yaptıği
nuz ticaret muahedeleri aleyhi· 
mize netice verdiği gibi, kapıla
nmızı kapamak tedbiri de diğer 
milletleri ayni suretle mukabeleye 
ıevkedebilir • Çünki bizim 
nıa l aldığımız yerler başka, 
ıntlşteri olduğumuz memleketler 
başkadır. 

6 - Her memnuiyet, gayri
meşru birtakım tufeyliler doğu
hır. Umumi harpteki vagon vesi· 
kası usulü, o vakit ortaya bir 
Vagon ticareti çıkarmıştı. 

Bugün de ithalatm tahdidi, 
ortaya yeni tarz tufeyliler çıka· 
ta bilir. 

Tahdit karannın iyi bir netice 
•erebilmeıi, bu kabil tufeylilerio 
Zuhuruna mini olmayı emreder. 

Her feyden ziyade dikkat 
td•ı • 'ecek fey, bu karamamenm 
t'kaeriyet hesabına birkaç kişiyi 
t~ngin ettiği zebabınm blsıl 
0 tııamasıdır. Bunun önüne geç· 
llıek te hUkumetin elindedir. 
L: Memleketin ikbsadl hayabm 
k '1rtarnıak için böyle bir radikal 
b a~ar almak mecburiyetinde 

d
U Unan hükumetin, bu tedbirleri 
e a'a v ' cagına şüphe yoktur. 

Bir Artist Bekçiyi Dövmüş 
hey D1!rü1bedayi artistlerinden Sait 
du~.. 0 Phanade bir bekçiyi döv· 
, 11Rundcn hakkında tahkikat -ya· 

rruya başlanm,ştır. 

(Son Postanın R__e_!!im!}_ Maka!!!!i_,_*_B_ı_ıg_ii_n_iin _____ _ 

4 - Her yerde ve her ır;aman 

neşemi muhafaza edeceğim. Ne 

muvaffakıyet beni şımank yapabi
lecek, ne de matlubiyet somurtgan 
ve meyus. 

G ~?I; 

S - Başka!arını n itin• karı~mı)'"· 
cafım. Dedikodu yapnuyac •tıın. 
Başkalarının huıuıti hayAtına karış
mak ıüoahların en büyüğüdür. 

ll - Kendi hasis menfaatimi, 
cemiyetin umumi menfaatine faik 
hıtmıyacağım. 

TELGRAF HABERLERi 

DERSiMDE 
Şaka vele 
Nihaqet 
Veriliyor 

Diyarbekirden telgrafla bildi· 
rildiğ'!::e göre şarkta tetkik se
y •• haiiade bulunan Dahiliye Vekili 
Şiikrü Kaya Bey, yanmda Umumi 
Müfettiş İbrahim Tali, Elaziz 
Valisi Nizamettin Beylerle Yedin
ci Kolordu Kumandanı Kenan ve 
Fırka Kumandanlarından Osman 
Paşalar olduğu halde Dersim ha
valisinde tetkikı;.t yapmışbr. 

Bu tetkikat neticesinde Dersim 
köyllllerine seneJerdenberi rahat 
vermiyen Dersim şakilerinin iza
lesi tedbirleri almmıştır. Vekil 
Bey Diyarbekire gitmek üzere 
Dersimden aynhrken aşiret reis
leri tarafından teşyi edilmis ve 
Diyarbekire varmışbr. 

Çin de 
Sang - Kay - Şek Cenubi 

Çine Gidiyor 
Nankin, 21 (A. A) - Mem

leketi himaye ve kaybedilen 

Mançuri araziıinin istirdadı için 
kongrenin nasyonalist hizbinin 
temennisine tevfikan Cbang-Kai

Shek, yaran sabah tayyare ile 
cenubi Çine hareket edecektir. 

Mütareke Mi Yapılacak? 
Vaşington 21 (A.A.)- Japonya

nın beynelmilel tahkik komisyonu· 
nun Mançuriye gönderilmesi hak-

kındaki telkmatmın prensip itibarile 
Cemiyeti Akvam Meclisi tarafın-

dan kabul edilmiş oldu8 una dair 
gelen haberler burada yakanda 
bir Çin • Japon mütarekesinin 

yapılacağına alamet gibi telikki 
edilmektedir. 

• 

Yeni Vergiden 
Sonra Maaşlar 
Bugün Millet Meclisi, dünkü 

nüshamı:ıda tafsilabm vererek nis-
beüerini yazdığımız (İktısadi Mü
dafaa ) vergisi layıhasını tetkik 
edecektir. Liyihaya göre, vergi: 
nin kabulünden sonra Baremdekı 
maaş dereceleri şu şekli alacak 
demektir: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
1 
8 
9 

10 
il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
ıs 
19 

" ı:ı e • : 
~ :; . 
:ıı .. a 
c:ı a 
Llra Lira Lira -----600 
500 
400 
315 
280 
210 
165 
126 
108 
98 
84 
15 
66 
60 
56 
52 
49 
45 
40 

54 91,20 
45 75,20 
36 59,20 

28,35 34,50 
25,20 33 
18,90 21 ,60 
14,85 16,30 
11,34 9,60 
9,72 7,08 
6,86 6,80 
5,88 5,40 
5,25 4 
4,62 3,60 
4,20 3 
3,92 2,60 
3,64 2,20 
3,43 1,00 
3, 15 1,50 
2,80 l 

Lira 

454,80 
379,80 
304,80 
252, 15 
221,80 
169,50 
133,85 
105,06 
91,20 
84,34 
72,72 
65,15 
57,78 
52,80 
49,48 
46,16 
43,67 
40,35 
36,20 

Atinada T evkifat 
Papulasın Oğlu Ve Bazı 

Zabitler Yakalandı -Atina 20 - Jeoeral (Papu-
las)ın oğİu dün Tesaly~da tevkif 
edilmiştir. Hükumet. bır mliddet
tenberi Tesalyadaki kolorduda 
bir takım taklipkAr tertiplerin 
yapılmakta olduğunu istihbar 
eylemişti. (Papulas)ın tevkifi bu 
hareketlerin başında bulunmasın-
dan ileri gelmiştir. Bundan maa
da Tesalyada birç~k küçük rDt· 
peli zabitan da tevkıf olunmuştur. 
Bütlln tevkif edilenler şekli ida-
reye karşı taklip hareketi hazır
lamak cürmile mahkemeye sev-
kedilmişlerdir. 

İSTER iNAN, İSTER 

FIRKADA 
Bugün 
Adli İşler 
Görüşiil ecek. 

Ankara, 2 l (Hususi) - Millet 
Meclisinin bugünkü içtimamdan 
sonra Halk Fırkası Meclis grupu 
tekrar toplanacak ve adlı işlerin 
tetkikile meşgul olacaktır. Haber 
aldığımıza göre bugünkü fırka 
içtimamda Adliye Vekili adli 
faaliyet hakkında uzun izahat 
verecektir. Bu itibarla celsenin 
münakaşalı geçeceği anlaşılıyor. 

Maliye MUfettiş Muavinliği 
Ankara, 20 (Hususi) - Maliye 

Müfettiş Muavinliği imtihanına 
giren altı kişiden yalnız Haydar 
Bey isminde bir genç muvaffak 
oldu. 

Adana da 
-

Çiftçinin Tediye Kabiliyeti 
Tetkik Edilecek 

Adana, 21 (Hususi) - Bura
ya bildirilen son haberlere göre 
Ziraat Bankası umum müdürü 
yakında şehrimize gelecektir. Mü
dür burada bir müddet kalacak 
ve çiftçinin tediye kabiliyetini 
tetkik edecektir. 

Haydutlar Yakalandılar 
İzmir, 20 (A.A) - İzmir ile 

Ödemiş arasında bir otomobile 
kurşun atmak suretile tecavüz 
eden üç müselJah haydut jandar
malarıınızm şiddetli takibatı ne· 
ticesinde derdest edilmi9lerdir. 

Finlandiya Sefiri Sehrimizde . ' 
ltimatnamesini vermek üzere 

Anlrnraya giden Finlandiya sefiri 
M. Aritti dün 9ebrimize avdet 
etmiştir. 

• 
iNANMA! 

Dün bir iş için Sirkeci rıhbmma inmlıtik. 
Deniz kenarında beklerken, uzaktan tren ıcsini 

'i•ittik. Ve biraz sonra Avrupa ekspresi treni· 

fiden yolcularmıf. Tren onla11 burada rıbtlm 
Oıerinde b11akır, buradan da yclcuları bir mo
tör alap Haydarpa9aya aıötUrilrmüş. 

• y • 

ninin deniz kenarında bize doğru ilerlediğin• 

gördük. Tren durdu. Yolcular indi. Eua ıu· 
raya buraya istif edildi. Tren çekilip gitti. 

Kalan yolcular, şemsiyelerini açıp yağmur 
altında bekJemiye başladılar. Merak edip sor· 
duk. Meğer bunlar, Toroa ekspreıile cenuba 

Fakat trenle motör araaındaki muvasala 
intizam altma alınmadığı için, yolcular saatler
ce burada açıkta ve yağmur altında bcklemi
Y• mecbur kalırlarmıf. 

Bu manıarayı gördlikten sonra, biz Anu
pah yolcuların Toroı ekspreıininl tercih ede-
ceklerine pek inanamıyoruz. Sen de ey kari; 

ısrER iN.AN. iSTER . iNANMA! 

•• •• ozun 

Bir H<idisedeı 
Doğar) 
Şüphe 

.._ ________ P. S. 

" içtihat " mecmuasında şu 
aatarları okudum: 

" Muallim Halit Bey söylüyor: 
Bordur' da bir mektepte idim. 
Köylü bir çocuğun babasından, iki 
buçuk lira mektep kitapları bedeli 
istemişler. Adamcağız mektebe 
geldi ve şu sözleri söyledi: 

" - Ben buraya iki saatlik 
köyümden merkep sırtında iki 
çuval buğdag getirdim, pazarda 
i!<i buçuk liragu sattım. Bu 
buğdayla ben ailemi dört 
a.v besligebilirdim. Ailemin 
dört aylık geçim parasını ben 
iki üç parça kitaba nasıl veri
rim? Çocuğumun mektebe ki
tapsız gelmesine müsaade eder
scmiz ne ala; goksıı. onu mek
tebe göndermigeceğim,,, 

Buyurun size bir "Müsbet ten
kit,, daha: Bir çocuğa kitap ver
mek için bütün bir ailenin dört
ayhk geçim parasım elinden al
maya hakkımız yoktur. Mektep 
kitapları p abahc!ır. Daha ucuz 
olabilir. Bunu yazdık, açıkça he
saplarım ydptık, gösterdik. Meş
gul olunmadı. Hele Devlet vası
talarile köylü için pek ucuz ki
taplar yapılabilir. Bunun biitçe 
ile alakası pek azdır. Köylüyü 
"düşünmek,, kafidir. 

insan bu kadar açık hakikat
ler karşında, kendi kendine şunu 
sormıya mecbur oluyor: Acaba 
halkın okumasını istemiyor mıyız? 

Dün Gece 
Bir Yangın 
Faciası Oldu 

Dün gece saat on birde Ba· 
iatta bir yangın olmuş, neticede 
bir ev yanmış, fakat bu arada 
yedi kişi de yaralanmışbr. 

Yangın Balatta taburcu soka
ğında Jak, fBpkacı Marko, Loi 
ve Jozef efendilerin birlikte o-
turduğu evden çıkmış, itfaiye he
men yetişerek ev tamamen yan-
dıktan sonra yangmı söndürmüş
tür. Fakat kendilerini kurtarmak 
için pencereden athyan Madam 
Briska, Matmazel Ester, Molga, 
Uga, Madam Şevol, Mibail ve 
Mordahay isminde yedi kişi 

muhtelif yerlerinden yaralanmış· 
lardır. Bunlardan bir kısmı alev· 
lerin tesirile de yanmışlardır. 

Bu arada hüviyeti henüz tes-
pit edilemiyen bir adaman d:» 
yandığl söylenmektedir. 

Hava Vaziyeti 
Fırtına Dinecek, Hava 

Tekrar Isınacak 

Havalar Oç günden beri bozuk 
ve soğuk gidiyor. Dün de gün-
düz ve gece sabaha kadar yat· 
mur yağmış, bava büsbütlln ıoğu-
muı ~e hararet dercceıi ( 4 ) e 
inmiştir. 

Ayni zamanda Karadenizde 
müthiş bir fırbna hilkllm sürdiiğft 
ve vapurların limanlara sığındığı 
haber verilmektedir. Çanakkale 
boğazında da (7000 ) tonluk bir 
Yunan gemisi karaya oturmu,tur. 

Bununla beraber Rasathane 
bugün bavanm ısınacağına bil
dirmektedir. 

Muammer Raşit Beyi Ziyaret 
Darülfünun Milderris ve tale

belerinden bir kısmı birkaç gün
denberi hasta olan Darülfünun 
Emini Muammer Raşit Beyi düıı 
ziyaret ederek batırım sormq. 
)ar dar. 



.t Sayfa 

[san' at Aleminde 

Heykeltıraş 
Kenan Beqi 
• 

imtihana Davet 
Heykeltıraş maseleai hakkmda 

heykelbrq Kenan Beyin eaerleri• 
ne itiraz eden Sabiha Ziya H.
dan bir mektup aldık, nqrettik. 
Kenan Bey, bu mektuba ce•ap 
verdi. Şimdi de Sabiha H. Kenan 
Beye mukabele ediyor: 

Efendim; 
San'atinizdeki itham •• ın.,.. 

heleri izale etmek için pek kes-
tirme ve makul bir yol •arken 
bunu bir tarafa bırakarak mua• 
rızınıza, mnnakaşa usulile telif 
kabul etmiyen bir şekilde hncum 
edecek kadar sizi çileden çakaran 
aatırlarmızı okuduğum zaman 
ıan'atteki cesaret •e liübaliliği· 
niz kadar - ıöylediğiniı gibi • 
muhatabınıza hllrmet, nezakette de 
büyllk taşkmbklar aösterebilece
ğinizi bayretlo gördllm. 

Ben~ bir ecnebinin aan'atinld 
hakh olan tenkit cörmüne ( 1 ) 
iştirakten dolayı ltham edece-
ğinize, ıiı, size tevdi edilen 
memleketinizin en ferefli işine 
bir ecnebiyi teşrik etmeseydiniz, 
çok daha muvafık bir iş yapmıı 
olurdunuz. 

Bir AD' atklnn eaerini tam 
hazırlanmıt bir bale getirmesi 
için biçok yardımcı kutlanmak 
mecburiyetinde olduğunu aöylü· 
yorıunuz. Bunu, batkalannın 
eserlerini benim.siyerek san' at 
muteahbiUiği yapmak fevkalldeli
iini göıterenlerden çok daha iyi 
bilirim. 

Y aprığmızı iddia ettiğiniz 
KAzım Paşa Hz. nin bUstlerine 
gelince: ismet Pş. Hauetlerininki 
gibi bunda da muvaffak olundu--
ğunu kabul ediyorum. Fakat bu 
huıustaki vadinizin teklini ( 4 ) 
ağmtoı ( 931 ) tarihli bir sabah 
gazetesinde okumak zahmetinden 
muhterem efkAra umumiyeyi kur
tarmak için aynen yazayım: 

( .... Birkaç gtin sonra Dolma· 
bahçe saraymda Kiı:ım Pı. Hı:. 
nin bllstlerini yapmıya başhyaca
ğım; 'stiyen gazeteciler ve aan'at 
müntesipleri gelsinler ... ] demişti· 
niz. Böyle bir cesaretinize phit 
olmadığım için tabiidir ki eıeri 
yakından göremedim. Şayet ba-
berdardar olsaydım bunu yalnız 
ıon rotuşumda değil başlangl
cındao sonuna kadar hazır bulu
uacaktım ve siz de bunu yapmış 
olsaydınız pek ;t.iksek ( 1) edebi
yat.anızla kendinizi teşhir edecek 
yerde en kestirme yoldan yUrU
müş olurdunuz. Yoksa heykel 

· ıan'atinde olduğu kadar yazı 
san' atindede mi at koşturacak
sınız? ... 

Size burada her ıerefli insa-
nın yapabileceği bir tekli"'e bu· 
lunacağım: 

İstediğiniz mevzuu birlikte 
yapanz ve bunun hakemlik vazi-
fesini liitfen kabul edecek mem
Je'ketimizdc çok kıymetli hocalar, 
san'at müntesipleri vardır. Bu 
zevalin vereceği hiikmü o vakit 
kabul etmek cesareti medeniye• 
sini gösterebilecek misiniı?.. Ben 
de ondan sonra belki size atel· 
yemde yalmz çamurlan kanttır
mak vazifeaini verebilirim. 

Size en son aöz olarak yine 
intisap iddia ettiğiniz NB'atin 
şerefini kurtarmak tavsiyesini 
tekrar edeceğ~m ve sizden yalnız 
bu husu~ta yazmıu bekliyeceğim. 
Yoksa başka şekilde hiçbir za· 
man size mukabele edecek, cevap 
verecek vaziyette değilim san'at· 
kar h ey!.. 

Heykeltın9 

Sabilıa Ziga 

SÔN POSTA 

• 
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-.-------.--------~----.. Kadınlar En Çok 
lzmirin lktısadi Bilinçosu ltangiEğlence-

• 
Piyasanın Düzelmesi için Tütün 
Ziraatinin Tahdit Edilmesini istiyorlar 

lzmir (Huau · 
si)- Geçirmek
te olduğumuz 

ihracat devresi
nin kaylO •e ta
cir içi fimit edil· 
diği kadar ka
unçh olmadığı 
anlaşılmaktadır • 
Bilhassa tacirler 
ahcı azbfı ve 
lngiliı. Hrasının 
aukutu gibi iki 
mllhim "bep 
karşı11nda kala
rak ellerindeki 
malları düşllk 

fiatle aatmıy.a 

edilmesi lehinde, 
bilhassa hUkd-
met adam lan-
mız arasında bir 
cereyan vardır. 
Bununla beraber 
bu fikrin aleyhin· 
de bulunanlar da 
mevcuttur. Bu 
cümleden olarak 
Ticaret Oduı is
tihsalin tahdidini 
mümkiln görme-

mektedir. Odanın 

mecbur oldular. 
ilk 8' Ü D ) er d e 
üz.Um, incir, pa

lzmlrln iktısadi oazigetini idartt eden tacirler bir kongre 

mntaleasma göre, 
bu sene birin
'ci cins tütflıı ye
tiştiren mıntaka
nın gelecek sene 
fena cins tütlln 
istihsal edebile-içtinıaında bir arada 

kumpanyalann elinde kaldı. 

Şu kadar söyliyeyim ki dört se
ne evvel (300) kuruşa kadar sa
tılan tUtün bu sene (60) kuruşa 
kadar düştü. Bu vaziyetten en 
fazla zarar gören Akhisarhlar 

lkhsat Vekaletine muracaat ede
rek tüHincülük yapmaktansa ka-

vun ve karpuz yetiştirmeyi daha 
muvafık bulduklarını bildirdiler. 

Bu sukutun ikinci bir sebebi 
daha vardır ki bu da istihsal fazJa
hğıdır. Bu sebeple istihsalin tah-

ceği tecrübe ile sabit olmuştur. 

Tahdidin aleyhinde bulunanla

rın bir kısmı da fÖy)e ıöylemek
tedirler: 

11
- Yalnız iyi HUiln yetiştir

mek hiçbir fayda vermeı:. Çünki 

Mısır ve Almanya bi:zden üçüncü 

cins tütün alıyorlar. Hatta Ame

rika bile yarı yanya fena tütiln 

almaktadır." 

Bu mütalealar karfısında tahdit 

fikrinden timdilik yezgeçildiği 

lamut ve afyon mahıullerindekf 
bereketsizliğin tO.tün mahsulile 
kapanacağı tahmin ve Umit olu
nuyordu. Fakat ecnebi kumpan
yalarmın köylUnün aleyhine ola· 

rak birleşmeleri yüzünden tlltün 
piyasası geç açıldı. ilk olarak 

Akhisarda (57 - 65) kuruta açılan 
tütün piyasası iki gün içinde 

(120) kuruşa kadar yükseldi. Bu 
auretle köylünün ümidi arttı. 

Fakat bu ümit çok ıürmedi ve 
yine kumpanyaların tesirile fiyat

ler hayret edilecek bir ıekilde 
aukut edince köylllnün varı yoğu 

didi ve iyi tütun yetişmiyen mm- zannedilmektedir. 

takaJarda tütün ekilmesinin yasak 
~~~~~~~--~~~~~~~~------

Gönende Tütün 
Sabşı Yoktur 

Mevsim Yaklaştığı Halde 
Henüz Müşteri Yoktur 

Konyada 
·Mahkum 
Olanlar 

Gönen ( Hususi ) - Ticaret 
Odaıından aldığım malumata 
gore bu sene Gönen ve hava• 
lisinde istihsal edilen tütun 

rekoltesi, bir milyon kilo mik
tarındadır. Ayni ıamanda 

mahsul geçen senelere kıyas 
edilmiyecek derecede nefaseti 

haiz ve umumiyetle ayva sartıı 

rengindedir. Fakat kazamız tlltnn
lerinin sahı mevsimi ise de hariç-

ten hentb alacı relmemeai çiftçiyi 
endişeye dilşürmektedir. .. 

Orman Tetkikatı 
Eğirdir ( Hususi ) - iki ay
. heri kaza ormanlannd•n Di-

... ~ : ene, Akdoğan, ve Zandan 
ormanlarının amenajeJerini icra 

etmekte olan f zmir üçllncü or
man amenejman grupu itlerini 
ikmal ederek İzmire hareket et- · 
mitlerdir. 

Konyada buğday piyasası 
Konya (Huıusl) - Son zaman

larda Ruslann fazla buğday mu
bayaa edecekleri haberi üzerine 
ecnebi piyasalarında hlııl olan 
yükselme hareketinin lstanbul 
piyasasına da tesir ettiği gazete• 
lerde okunuyor. Fakat bu hal'e'I 
ket Konya buğday piyaauına hiç 
teair etmemiştir. 

Konya ( Hususi ) - Şehrimiz 
ağır ceza mahkemesi ahiren bazı 
muhakemeleri intaç etmiş, karannı 
tefhim eylemiştir. Mahkfımiyet 
kararlanndan birkaçını yazıyoruz: 

Zimmetine para geçiren sabık 
Hususi Muhasebe tahsildarı TalAt 
'Ef. dört ay yirmi gün hapse 
mahküm olmuştur. 

Katil ve cerh cürmünden ıuç
lu olan Konyanan Zenburi ma
halleıinden Sakallının Alinin on 
beş sene 4 ay 13 gün ağır hap
sine karar verilmiştir. 

Hükümetin manevi şahsiyetini 
ve zabıtayı tahkir, kanunlara söv
mek c&rümlerinden maznun Kon
yanm Ahmetdede mahallesinden 
Mustafa oğlu Ali on sene 4 ay 14 

gün ağır hapse mahküm edilmiştir. 

Aşkolsun! 
Hala Eski Harfle Yazılı 

Levhalar Varmış 

Eiirdir, (HU8Uil)- Bura be
lediyeai sokak levbalarile ev nu
maralarını bili yeni harflere 
tebdil edememiıtir. lstasiyonC:ta 
bile eıki harf ve numarala levha 
göriilmektedir. Diğer taraftan 
halkı okutma meseleıi ya•aı gidi
yor. Mesel4 burada Yılanlı kö
ynnde Millet Mektebinden şeha
detname alanlann harfleri pek 
gilç tanıdıklannı, rakamlan hiç 
bilmediklerini gördilm. Halk oku
maya aamimi hevesini izhar edi
yor. Fakat allkadarlar az meşgul 
oluyorlar. 

Adnan 

Konyada Spor 
Müsabakaları 

Belediye Stadyum Yapmak 
İçin Harekete Geçti 

Konya (Hususi) - Kupa maç
ları mıntaka dahilindeki klüpler 
arasmda samimi temaslara vesile 
olmuştur. 

Akşehir idman Yurdu takımı 
Alay takımını •e Ilgın gençlerini 
yenmiştir. 

Bu takım ayın 30 unda Kon
ya} a gelecek ve buradaki maç· 
ların galibile karşılaşacaktır. 

Akşehir takımının yüz kitiye 
yakm bir kafile ile buraya ıele· 
ceği haber verilmektedir. 

Konya idman Yurdu - As
keri Orta ve bu maçan galibile 
Akıehir takımı arasında yapıla
cak olan kupa müsabakalarının 
çok heyecanlı olacağı ve Konya· 
nm tenlikli bir spor günü yqı· 
yacağı tahmin ediliyor. 

Belediye stad~ için istas
yon civarmda bir arsa istimlAki
ne karar vermiı. arsanın muham
men kıymetini tesbit etmiştir. 

Faydalı Yağmurlar 
Bahkesir, 20 (A.A) - Diln 

Balıkesir •e mülhakatında pek 
mebzul yağmur yağmıtbr. Sabah
leyin başlayan yağmur klh hafif 
klh fiddetli bir ıurette akıama 
kadar devam etmiştir. 15 gün 
evvelki yağmurlardan aonra çiftçi 
kışlak mahsulünü kısmen toprağa 
dökmüf bulunuyordu. Son yağ
murlar çiftçi •e köylünün yüznno 
sıliİdürmnıttır. 

lerden Hoşlanırlar 
Hawmlarm giyinişleri, yürr 

yifleri... konutuşlan biribirleriDe 
benumediği gibi sevdikleri er 
lenceler de; başka başkadır. Bir 
takım hanamlar vardır ki çaylar'" 

dan. danalardaP.··· Yine bir talu
mı da bunun aksine büsbütÜll 
aakin eğlencelerden hotlamrlar. 

Hammlar ikişer ikişer olduk'" 
lan, yani iki üç samimi görü.şe• 
hanım bir araya geldiği zamao 
konuşacak çok şey bulurlar. Sa
kın çok ıey dedimse bir hayır 
cemiyeti açmak için teşebbU• 
veya herhangi ciddi bir işi mü
dafaa yahut ta tenkit için müna" 
kaşa zannetmeyiniz. 

Başbqa veren bu iki Üf 
kiıi, muhakkak Calibe Hanıandakl 
tuvaletlerden... Maçkada yeni 
yeni yükselen modem apartımaD" 
lardan... Mevsimin balolarmdall 
bu kabil buna benziyen feylerdeıı 
dem vururlar. iki üç kişi bir ar .. 
ya gelince İf kolay, fakat bet 
on bammın birleştiği bir kabul 
g6ıı6nde mevzu kıtbğına uğrr 
mak muhakkaktır. 

Fakat ne dersiniz biraz aU'" 
kUt... Biraz tebessümden sonra 
yeni tanışan kütle de umumi me\'"' 
:ıuunu bulmakta gecikmez. Her 
kes en çok sevdiği eğlcncede9 
bahseder .. Netice bütün hanımlat 
saatlerce ayni bahis etrafınd• 
konuşurlar: 

- Sinema. 
Hanımlann en çok hangi 

eğlencelerden hoşlandıklarını anla'" 
mak için yaptığım ufak araştırın• 
bana şu neticeyi verdi: 

şı,u Hanımları; Sinemaya git"' 
mekten; 

Maçka Hanımlara: Poker nıa••'" 
11nda toplanmaktan; 

Kadıköy Hanımlaru Tiyatrodan; 
Beşiktaf Ha1umları: Evlerde bll" 

lufup fincan oyunu oynamaktan; 
Fatih cİ•arı hanımları: Ranıa.-• 

recelerl yüz ıöz boyayıp komşul•" 
korkatmalctan. 

ayrı aytt 
hanımlatJll 
fikir ve,-' 

Yukarki tasnif, 
ıemtlerde oturan bu 
zevkleri hakkında bir 
bilir mi? Bilmem. 

Meliha Avni 

Tütün Piyasası 
Bazı Kumpanyalar Hak" 
sız Muamele Yapıyor1•1 

Çeşme, ( Hususi ) - Kaıar1'1~ zın bu seneki tütün mahs\ 
oefuet itibarile çok yüksekJ; 
Fakat bu tütünlerin henüz 11 

bile satılmamıştır. 
Glen kumpanyası satı·1nl~ 

ya karar verdiği (21) balya to 
tünden (15) balyasım ıskart.•~ 
çıkarm~br. Bu garip "'9~ .. 
k.,....nda köylü fİkiyete ·~etil' 
IDlf, bunun üzerine şı . del 
lzmirde bulunan müd&rJerı~•1' 
bİrİllİ buraya gelerek uka t,,.if 
çıkanlan tütünleri tetkik e 1119' 

ve (15) balyadan (3) bal) ';,..i.f, 
ıskartalık olduğuna karat "'e 
dijerlerini almıştır. 

Vesikasız Sarık TaşıınıŞ 51 .. 
l(as3P 

Konya (Hususi) - t 15"' 
nan mahallesinde utura~k 1ı fi .. 
Ef. isminde birisinin veıı in lıtı.Şı 

b an• -nk sardığı za ıtaca b:ıclı•'" 
k'b ta " hakkında kanuni ta 1 8 

mlfbr. 
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L-------~~-~~~~~----~~· Evlenecekleri 
Mareşal Şan-Kay-Çek Mançuriye Ha- İmtihan 

k Ett• K J AJf K H · ·Etmeli! re e·t le ıra 008 anun arıcı! Yeni kanun mucibince evle-
, necek gençler muayeneye tibl Birkaç zamandanberi Suriy~ 

99 Iraktan gelen haberler, Ar~~ 
larla meskün memleke~lerde dıı 
kate değer bir harek~tı~ _devam.t 
surette yol ald~ğını bıldırıyor. 

1 aponga tutuluyorlar. Evlenecek çiftler 
J • çocuk yapacaklar, ana baba ola-
n H • • caklardır. Cemiyete fena bir 

FJistinde bır kongre toplan-
mak lizeredir. Senelerdenberi 
Suriyeye yerleşip tabii vaziyetini 
iktisap etmiş zannolunun Fransız 
mandası şeklini değiştiriyor. Bu 
manda baki kalıyor, fakat umumi 
idare kırallığa istihale ediyor. 

Bu mevki için ismi sık, sık 
ileri sürülen Irak Hükümdara 
Faysalın namzetliği ise, Paris• n 
gelen bir haberle suya düşmüş 
oldu. İngiltere Hükumetinin. arz?· 
ıuna rağmen Fransa, Surıyenın 
başına Karal Faysalı getirmek 
istemiyor. Çünkil, Ceneral Guru 
kıt'alarile Şam kapılarında yap• 
bğı harbin saikını bir tilrlil haz
medemiyor. 

Suriye niçin kıralhk yapıl
mak isteniyor ve Flistinde neden 
bir kongrenin toplanmasına lüzum 
görilldü ? Kendi kendimize sor
duğumuz birinci suale kat'i bir 
cevap verecek mevkide bu
lunmuyoruz. Fakat mevcut 
hrinelerden bu harekete ön 
ayak olanların başında lngiltere
nin bulunduğunu hisssediyoruz. 
Bu arzuyu terviç eder göriinen 
Fransanın kabul etmek istemediği 
yegane şart, kıral namzedinin 
kendisinden bir başkası tarafından 
intihap edilmesididir. 

Flistin kongresine gelince: 
Muhtelif arap kütlelerinin mUş· 
terek menfaatlerine ahenk ver
mek iç.in toplandığı söylenen bu 
ıark memleketleri tOrası iki id
dia karıısındadır. 

Bir kısım iddiacılar, bu top
lantının hakiki maksadını ortaya 
bir hılafet meselesi atmakta gö
rüyorlar. Diğerleri ise sırf müş
terek dertlerden doğan bir mü
ıavere zaruretini ileri sürmek
tedirler. 

Bu iki mühim hAdjsenin hakiki 
saikı ne olursa olsun ortada gö
rünen fey, Yakınşarktaki Arap 
memleketlerinde muhtelif cere• 
yanları 'iade eden baza hareket
lerin tebellür etmekte olmasıdır. 
Bu hareketleri dikkatle takip 
etmek, civar komşular için ciddi 
bir zarurettir. 

lfıançurıgı nesil yetiştirmemeleri, dnnyaya 

Almak l•stı•yor hastalıklı evlat getirmemeleri için 
bu muayeneye zaruret vardır. 

Nankin 19 - Şimali Mançuri Hatta bu işte geç kalınmışbr. 
vaziyeti çok ciddive ehemmiyetli Fakat evlenmek yalnız &hbat 

meselesi midir? 
bir safhaya girdiği için Nankin Evlenmeden gaye, zOriyetin 
hükümeti Cümhur Reisi ve Başko- çoğalması, çocuk sahibi olmaksa, 
mandan Mareşal Şan - Kay • Çek evlenecek çiftlerin bu iş için de 
Mançuriye hareket kararını ver- hazırlanıp hazırlanmadıldaranı bil-
miştir. Maraşalın bu kararından miye ihtiyaç vardır. 
evvel Kuomintag meclisinin mitli Avukatlık edeceklerden dip-
komitası gizli bir içtima yapmış, loma isteriz. 
Şan-Kay·Çek mecliste hey.ec~nlı. DoktorJuk edeceklerden şeha-
bir hitabe irat ederek demıştır kı: detname sorarız. 

"- Şimall Çine hareket etti· Muallimlik edeceklerde tahsil 
ğim ıu anda Kuominkaga, karşı ararız. 
olan va:ıifemi yaptığıma kant bu- Analık ve babalık. avukatlık 
lunuyorum . ., 

Kongrede mevcut murahhu
lar derhal ayağa kalkmış ve de-
rin bir sükut içinde Mareşab 
se)imlamışlar, kendisine karşı 
olan muhabbet Ye hürmetlerini 
göstermişlerdir. 

Pekin, 19 - Tsitsikar mmta
kasmda muharebeler devam et
mektedir. Muharebeleri CeneraJ 
Ma-Çan-Çan idare etmektedir. 

Resmi Bir Beyanat 
Tokyo, 19 - Japon Harbiye 

Nazın Ceneral Minami, vaziyet 
hakkında şu beyanatta bulun-
muştur: 

" -Vaziyetin vehamet kespet· 
mesine mani olmıya daimi surette 
arzu etmekte bulunan Japonya, 
Ceneral Ma - Çan • Çan askerle
rinin meydan okumaları yüzlin
den Nonni muharebesinin önüne 
geçilmemiş olduğunu beyan et
mek mecburiyetinde kalmış oldu
ğundan mütecssiftir. 

Ma - Çan - Çan ordusunun me
h.in.ane. taarruzu. yiizlinden 8 teş
rmısanıde Tashıngde ağır zayiata 
uğradık. Japon ordusu. o tarihte 
düşmanı bir hamlede mahiv ve 
perişan edebilirdi. Fakat memle
ketimiz tarafm~an takip edil
mekte olan sulh siyasetini pek 
iyi bilen ordu, Çinlileri bir harp 
yaparak mahvetmek için duy· 
makta oldukları mukavemetsiz 
arzuya rağman onlaran takibine 
koyulmaktan vazgeçti. 

Çinde kadın bil• olsa, cuıuldra l#• 6a /ecf mııamelegl 11aparlar 

Biz takipten yazgeçer geç· 
mez, miktarı az ve gayrimuta-
amz bir kuvvet karşısmda ken
disini pek kuvvetli farzeden Çin 
ordusu, ordumuzu i.tihfaf ederek. 
hatlarımızın birkaç kilometre ya-
kininde mevki aldı. Sahario, Har
bin ve Mançuli ilb.. den gelmiş 
olan takviye kıtaatıoı bir saraya 
topladı. Bu aym 13 ve 14 üne 
doğru bu kuvvetlerin yekünu (23) 
ili (24) kişiye baliğ olmuı ve ilk 
hattın faaliyeti artmıya başlamış
b. Zaman, zaman bu kuvvetler, 
bizim dilmdarlanmızı tacize ve 
Nonni nehri üzerindeki köprüyü 
bir kere daha tahribe teşebbüs 
ettiler. Bu vaziyet karşısında iki 
düşman ordusunun çarpışması 
endişesi h!sıl oldu. 

Mançurideki Japon ordusu, 
muhali milmkün kılmıya çalışarak, 
vaziyeti dostane bir surette hal
letmiye uğrastı. Hükümetin mus
lihane siyasetine imtisal ederek 
14 teşrinisanidc Ceneral Ma -
Tçan - Çan'a gayet munsıfane 
beı şart dermeyan etti ve bu 
suretle iki orduyu biribirinden 
uzaklaştırmak istedi. Ma • Çan• 
Çan, bu teklüleri bir taraftan 
kabul ve diğer taraftan reddetti. 
Çinlilerin ilk hattındaki taburlar, 
bizim kuvvetlerimizin pek dun ol· 
duğunu görerek, meydan okuma 

tavırları tak nd.lar ve nihayet 17 

teşrinisanide Mançurideki Japon 
kuvvetlerini istikbal edecek olan 
muhtelit liva henüz oraya visıl 
olmadan evvel, bütün kuvvetlerile 
taarruza geçtiler. Muharebeyi 
kabule mecbur olduk. Bu suretle 
iki ordu arasında ilk telaki vukua 
geldi. 

Bütün bu izahattan sonra 
Mançurideki Japon harekitmın 
gayesi ne olduğu vazihan anlaşı
lır. Bu harekat kendimizi müda-
faa mecburiyetinde kalmıı oldu
ğumuzdan dolayı icra edilmiştir. 
Ordumuzun gizli bir emeli yoktur. 

Cemiyeti Akvam Ne DüşUnUyor? 
Paris 20 - Japon hükumeti 

Çin hükumetile yeni bir muahe-
de yaparak vaziyeti esaslı bir 
surette tasfiye etmeden Mançuri-
yi tahliye ~tmiyeceğini Cemiyeti 
Akvama bır daha bildirmiştir. 
Japon hükümeti, ayrıca Japon 
tebaasının emniyeti hakkında Çin 
tarafından teminat verilse bile 
bu teminatın itimat veremiyece
gını de kaydetmiştir. 

Akvam meclisi japonyadan 
sarahat istemiştir. Fakat bu bap· 
ta tatbik edilecek usuller tüken· 
miş olduğu için misakın ( 15 ) in· 
ci maddesini tatbik edip etme
meyi düşünüyor. Bu madde, Ja· 
ponya aleyhine Cemiyeti Akvam 
azasının mütesanit hareketini 
tavsiye eder. 

(Telgraf haberlerinin devamı 6 ıncı 
1ayfamızdadır.) 

kadar, doktorluk kadar, mual-
limlik kadar mühim değil midir? 
Çocuk büyütmek, çocuk yetiştir
mek okadar basit bir iş midir? 
BugllnkU ilim, çocuğun başlıba
şma bir ilim te,kil ettiğini iddia 
ediyor. Onun gıdası, sıhhati, ya• 
şayışı, hisleri, ihtiyaçları bUyilk
lerinkinden farkhdır, çocuğu ao
lanmak, bir davayı mlidafaa et
mekten daha güçtür. 

Ö halde bu işten blç anlamt
yan, çocuğa süt vermesini bile 
bilmiyen kızları anne yapmak. 
evlendirmek doğru mudur? 

Kızlar, evlcnmeği sevişmek
ten, bayatta dayanacak bir isti
natgAb temin etmekten ibaret 
sanırlar. Evleninceye kadar ev
lenmekten, evlendikten sonra 
da rahat ve huzur içinde yaşa
maktan başka birşey dtifUnmn
yorlar. 

Evlenen bir kızrn analık için 
hazırlandığını gördünUz mU? Ço-
cuğunu büylitmesini bilen bir ka· 
dma rastgeldioiz mi? Evinde ço-
cukuk bakımına dair bir kitap bu
lunduran kadın bir gürdUnüz mil? 

Anneler bazan roman kltaplan 
okur, sinemaya giderler. Fakat 
çocuk bakımma ait bir kıtap oku
duklarmı veya bir sinegıaya gittik
lerini işittinizmi? 

Onun için ben teklif ediyorum. 
Evlenecek çiftleri yalnıı tıbbi 

muayeneye tabi tutmak klfi de
lildir, ayni zamanda annelikten 
imtihan etmelidir. 

imtihana geçemiyenler Evlen
dirilmemeli ve Evlenmemelidirler 

Siz bu imtihana girebilir misiniz? 
lıanımtegu 

==========-==============================~~===================================ı• 
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AB, MINIL A.ŞB! 
MUHARRiRi: SERVER BEDi 

-Tutulmaz. 
- Fakat mqa ile tutulur ya ... 

itte, ben de, bu ateşi maşa ile 

tutuyorum. Maşam irademdir. 

Elimde iradem var. Bu ateş eli
llıi yakmaz. 

- Debşetsiniz, dedim ? ... 
- Şimdi İf ciddileşti, değil mi? 

- Oldukça. 
- Burada bu kadar ciddi ol-

nıak ta kafidir. Haydi, çekelim 
.,akalım. 

Narin benim kadehi doldurdu, 
karşılıklı birer tane daha içtik. 

Görmeliydin, diyorum a azi

Iİnı... Narin o akşam sineması 
11uıacak bir mahlfıktu. Ömrümde 

hiç kımsede bu kadar COfgunluk 
görmedim. Ban biribirine katı

yordu. Herkes neşelendi: Kahka
halar, bravolar, el çırpmalar, 
danslar, zeybekler ... 

Bar sahibi o kadar memnun

du ki bize bir tİfe pmpanya ik
ram etti. 

Fak at bu neşe çok sürmedi. 
Bak ne oldu: Biz yine bölmeye çe
kilmiştik. Perdeyi kapadık. Şam

panyamızı içiyorduk. Birdenbire 

perde açıldı ve iri yarı, temiz 
fakat kaba giyinmiş, sarhoş bir 

adam, Narinin önünde eğildi; 

Cicim, dedi, biraz da benim 

masaya gelmez misin ? Biri yer 

biri bakar, kıyamet ondan kopar! aptal gözlerle Narine bakıyordu. 
Ben hemen yerimden kalktım; Yayık bir ağızla; 

herifin suratına tokadı patlatmak - Anam babam ... 
üzere iken Narin araya girdi, Derken Narin çantasından 
bana : küçük rovelverini cıkardı: 

_ Durunuz, rica ederim,dedi. _ Hemen çık, yoku ateı 
Sonra herife döndü: . ediyorum! Diye bağırdı. 
- Sizin adınız nedir ? .Dedi. O çam yarması gibi adam, 

- Adımı ne yapacaksın ? birdenbire gözden kayboldu. Bar-

- Çabuk söy:eyiniz. da herkes ayağa kalkmıı ve bir 

- Süleyman. heykel gibi dona kalmlfb. Ben de 
_ Ne iş yaparsınız ? 

kımıldıyamıyordum. 
- Şekerim... Hele sen istin

Herif yalnız oradan değil, 
takı bırak ta, gel bana... Ben de bardan da çıkıp gitmiıti. Halk. 

ıampanya açarım. arkasından bir kahkaha salıverdi. 
Narin masanın (izerinde, ağ· Narini alkışladılar. 

zına kadar dolu bir tampanya T k d . k k e rar per eyı apadı . 
kadehini aldı, içindeki ıampan

- Vallahi dehşetsiniz, dedim. 
yayı herifin suratına birdenbire 
çarptı ve bütün kuvvetile bağırdı: Herif kaçtı. 

- Köpek f Bir saniye daha - Çünkil pkam olmadığına 
burada durursan şişeyi kafanda gardU. Ateş edecektim. 
paralarım. • - Yapar mıydmız? 

Herif sendeledi. Şaşkın. bott - Tereddüt etmem. Bea •e-

sikab fahişe olsam, yanımda er
kek varken başka bir erkek ya· 
nıma gelemeL Haysiyetime taar
ruz etmiş demektir. 

Biraz düşünerek ilive etti: 

- logilterede bu ailih beni 
iki defa kurtardı. Seyahat eden 

lnpia kızlanrun çoğu ailih tqır
lar. Unutmayınız ki ben dehşetli 

nipcıyımdır. Loodrada bir ıillh 

atma müsabakasında ikinci geldim. 
Aman Allabım... Bu kız ne 

ler s6ylilyorl Şaşalacak şey ... Sea 
biç böylesine rastladın mı? Yok
tur, azizim, TUrkiyede b6yle ka-
dın görülmemiştir. Şunu da aöy
lliyeyim ki o kadar içti, o kadar 
eğlendi, gayriahlikt ufacık bir 
hareket yapmadı. Bakıılannda 

bile fena bir arzu yoktu. Kendi

ni nasıl idare ediyor 1 Şa.şılacak 

fey. şaşılacak ıey ... 

(Arku& Yut 
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" Kari MekiılplaT:ı 

t 
Telgraf 
• 

idaresinden 
Bir Sual 

Diln rece, camından fazla 
••di'im teyzemi kaybeduek, 
..babı da bra topraklara '6m
.._ Bu 11111 wdat dolayıtıile ay-
al ıecıe Kızt1topriktaki Hemşi
reme telgraf çebek mechur.iye
tinde k&ldım hu kara haberi 
anlatabilmek için mezkfır 

Postalaane ile saat ( 19) dan son· 
ra muhabere etmenin mnm'küa 
olmıyacağı cevabile 'karsılaştım 
ft mezkiU telgrafın Kadlköy 
PoStabanesine 'havalesi bu me

Janda kırk, elli .k11ru, sürüc& 
lcreti verildiği takdirde telgraf111 
hemen çekileceği de ilave edildi. 

Rica ederw muharrir bey: 
Kadıköyile Kız"ltoprak arasındaki 
mesafeyi artık nazan ililerine 

terkediyorum. Velev ld ehemmi) et
m bir mcse1e için dahi olsa ınez
k6r telgrafhane ile saat (19) da 
muhabere edemedikten ıonr neye 
yarar? 

Macit 

Cerap1arımız 

S. M. imzalı kariimiıe: 
Bir defa Anlcara caddesinde 

iman lnraatanesi itisalinde Ope
nt. M. Kemal Beye gidiniz. 

Karilerlmiııclen Cevat Beye : 
lllbadele nziyetinizi aruamak 

IPn hemen Mnbadele Komisyo
a1111a mlracaat etmeniz lizımdır. 

• 
Hlseyin otlu Mustafa Zeki B.: 

Bulunduğunuz mıntaka Maarif 
M&düriyetine bir istida veriniz. 
Bu istidada ilkmektebi bitirdikten 

10ara h•ual tahail gördüjiinüzll 
n ortamektep mezuniyet imtilaa
auaa tlbi tutıdrDM•z• yuıDIZ. Sizi 
.ter ı'rteplerclen' !birine imtihan 
Jpa ı&aderirler .. lluYaffak olursa
- .ortamektep tc'hadetmımeai 
...LL!P!-!. • ·---···· ....... 
Garip Bir Cinayet 

' 
Berutta Bir Hullondalı 

Gazeteci Daha Öldürüldü 

Berut (Huıuat) - iki pı ev
ft) Zulıleye aelen ve bir otelde 
oturan Antuvan Baramel isminde 
HoJandalı bir gazeteci dnn otelin 
peaceftlİ ön6ndc ö10 olarak bu
laamuştur. Gazeteci bir müddet 
Llb.nda :b•lundulctu •onra 
Mısıra geçecekti. 

Verem Cemiyeti 
--- -

Azayi vazife Başına 
Davet Ediyor 

latanbul Verem Mücadele Ce
a,..tinden: 

1 - 932 aenui yakJatmakta Ye 

konpe zamanı ••lmektedW. 
Senelik faaliyet raporu ve hesap 

halAıaaınm Unanna başlanacaktır. 
Bi-enaleyla, '31 .aidabnı M~iyen 
azayi muhtere-~ ta_.hiltlerinJ 
Cataloğlu Hilitaahmer binasında 
Cemiyet merkezine lütfen ~etir
meleri. 

2 ·- Her~ -.. .ebeple ken
ldaiue cemiyetin aylak mecmuau 
olan .. Yaıamal Yolu,. ritmiyea 
•akaJJet ....... mufaa... aden11-
leriai merkeze ıltil4ir...a.d lw=aB 
ehemmiyetle rica olunur. 

ARK YILDIZI f AnkMaM~mh 
Daktiloların 

Holivuta Nasıl Kaçtım? ~aptıkları 

iiiiiiii!!ii!!ii Yıldızlar Arasına Nasıl Karıştım. /n':.:f.~~"""""iı- ı.ı..nbuı .. 
z. damı olduğu halde Tftrkiyeain 

15 - Yaz.an: Selnıa · hiçbir tarafında Ankaradalri ua.r· 
Elim titriyordu. Artık, ister kllçök bir salona girdim. Salonda karak derhal cevap verdim: çok daktilo yoktur. Bntnn Ve-

iatemez, laamiadıjım Jalam IMSy- iki kadın vardı. Şüphesiz omlar - Matmaul Silva !... klletlerin burada bulumııu ft 

lcmıiye mecMr oldum. da Mis Valeyle priifmek ieti- - Oooo... Y es.. T enk yu... memur kadrosunun eu gmit 
- Dost.... Ben (Mari Pik- yorlardı. Siı.inle 1IZUJl görüşeceğim. Mü.a- mikyaslle burada olUfU, tabiatile 

foıt) un kitibeaiyim. Hanımım, iki saniye aonra yan kapılar- ade eder1eniz, aiıden evvel ge- daktilo iflerillİD de .Eazlaljml 
!bin.at Mia Valeyle ~&riifmek dan biri açıldı. Açık havai mavi len1er1e işimi bitireyim. icap ettiriyor. Bilhaua yeni brf-
utiyor .• Burada te!efon bqmde bir rop giymiş Olan mun boylu - Hay hay efendim .. Vaktim lerin kabulimden sonra daktilo 
bekliyor. Keadisiae malümat ft- bir kadın görihıd6. Gözlerini he- çok müsait .. Bek1iyebilirim. İf)eri bir kat daha ehemmiyet 
riniz. -Mmmo &Hinde gezdirdikten Dedim. Mis Valey, dişlerini kespeboİftir. Her ne ıise bu heJ. 

Bu bb 1111'.tt:h herifin makine hığım mutlaka manbki surette 
bapnda bir suiye kadar düfiin- webeplerini araıbracak değim~ 
düğiinü n sonra mikrofonda, bir Bir kelime ile: Ankarada daktilo 
fişin so'kuldujuau lıiuettim; daha hammlar çoktur vesselam. 
sonra: Ben asıl, daktilo hanımlann 

Aı ! 1A-- M. çokluğundan ve bolluğundaa - 000 • • lllUJ ... unuz.. 111 

Val 1..--·-·-..:I- değil, belki içtimai hayatıma.da ey,-......-.-. .. 
Sözlerini işittim. yapbkları mühim inkıliptan balı· 

Derhal, ince bir seı kulağıma 
aksetti: 

- Aloool.. 

setmek istiyorum! 

Titriye titriye mikrofonu ku
, lağıma yerleştirdim ve, sesime 

Daktilo hanımlar vekAletlcnle 
erkek arkadaşlarile birlikte aJDI 
sakaf albnda çalışmıya bafladJk. 
tan sonra erkek memurlarda .111-
yük bir değifiklik ohnUfhlr. llr 
murlar traşlarma itina et ";e, 

temiz giyinmiye, biç cleğil.e .. 
ilk paııtalonlanm ütület..,. .. 
muntazam kıravat bağlamrya, w 
miz ,.bldc t.kmıya Htiad6r· 
Daktilo hanımlar bu 11aretle ... 
yafette bir inlaMp yaptılar. 

: 

tatlı bir ahenk vererek sordum: 

- Mis Valey .• Siz misina? .. 
- Evet. 

- Muhterem Mis Valey!.. En 
sevgili dosh.ıauz (Mis ~ark) ta
rahnden si~e ta'f'Siye ile gelen bir 
misafirinizin.. Siıinte ~örüşmiye 
muvaffak olamıyarak sokakta 
kaldığından haberiniz var mı? .. 

- Ne münasebet? .• 

- Biru evvel, atelyenizin 
(Müracaat bürosu) na geldim. Fa
bt mqgul oldağunuzu söyliyerek 
beai anddar. Sise haber Terme
dilCI'. Sizinle derhal g~rllpnek 
mecburiyetindeyim. 

- Sayanmuz. Şimdi ırizi bek
Jiyonua. 

Artık, sesim titriyor.. Gazlc
rimin 6ntindeu pm1tdı birşeyler 
geçiyordu. 

Söı.iime devam ettim: 
- Fakat rica ederim Mis 

V aley, kap1e1aıza emir veriniz .. 
- lsmiaiz nedir? 
- Matauel ( SitYa ) •• 
- Bu ismi fimdi kapıcıya a6y

Hyecetun. BuyUl'Wluz. Sizi bek
li7orum •.. 

İd clakib enel, harap ve pe
n.- bir Wde girdiğim odadan 
kalbimde yeni bir ümidin kuvve
tiyle çıkdım. Hemen uansare k-01-
tum. Şimdi, adeta bir ikbal aema
maa uçar gilti. nqe Ye sürur için
de yilkseliywdum. (Muracaat bn
rosu) nün kitesi önüde, yine bir 
kaç kişi vardı. S.ram.ı bekledim. 
Hissi.% bir makiae gibi ayni suali 
ıormağa alıtm•ı olan o ıoguk 
herif tekrar aordu: 

- 511'.a sizindir •. buyurunz. .. 
Kaşlarımı çatarak biraz dik 

ve hakimane bir seıle cevap 
verdim: 

- Zannederim ki Mis Valey 
şu anda beni bekliyor. 

Herif, hemen önündeki not 
kartomma iğildi. 

- isminiz? ••• 
- Matmazel Silva. •• 
- Lütfen kçf dan giriniz. •• 
Mis Valeyin beklediği misafir 

karıısında derhal yumşıyan bu 
adamın parmağile ifaret ettiği 
kapının lSnDne gittim. Sım11kı 
kapah olan kapı, birdenbire 
açıldı. Betal, ıe-ç bir im karş1-

ladı. Kmn deWetile, aeasiz 
•• Jet Wr briMnlaa ıeçerek 

Otunlalumoz pan$igonıın ganında da Doroti Yordanın 

f H ıörtliijünüz evi vardı 

sonra bana doğru lJerlcdi. Gtı1er ğöstere g6stcre tebessüm ederek 
yü:iJe elini uzataıak : öteki kadınlara döndüğü zaman, 

- Mis Valey ... · benim de ifim içime mğmıyorda. 
Kuvvet ve hararetle dini ıı- (Arkaaı v~ 

Kıra! Al/ons 
Kanun Harici 

Madrits 20 - Mea'uliyetler 
komisyonu, Sab.tk Kıral Alfomun 
müebbet nefye mahküm edilmesi 

hakkındaki ithamnamesini Kor
tealer Mec.liainde olru&Rlflur. 
Kont Romamones kıralı müdafaa 
etmif, fakat diktatörlftk ilia 
etmenin de mqrutiyete bir darbe 
olduğuna kabul etmiftir. Bu mü
dafaaya M. Galana cevap nr
mq, kanunlan biuat sabık kara-

lın tanzim ettiğini ve mlitemacl 
surette meşrutiyeti baltalamakla 
vakit gerlrdiğini söylemiştir. 

Müehbeden nefye mahkumi-
yet kararı alkışlarla kabul edil

miştir. Kararname:. ( 13 ) üncll 
Alfonau vazifeıoinio ifa111 aıralarm-
da vatana ihanet, meşrutiyet ve 
ali inzabata biyanet cürümlerile 
itham etmekte ve kendi.ini ka
nun harici •ddeylemektediı:. 

Bu auretle sabık kıral emvali 
üzerindeki bütün haklarm1 kay

betmekte ve bunlar climhuriyet 
hükümetine i»tikal etmektedir. 

Bu zat lapanya toprağına girdiği 
takdirde her vatandaş kendisini 
tevkif edebi)(cektir. 

Sırp Maliye Nazıruun istifası 
Belgrat, 19 - YugMlavya 

Maliye Namı M. Curiç istifa 
etmİf •o iatifau kıral tarafından 

kabul olunlDQflur. M. Curiç Lon
dra aef•etine, yerine de Milli 
Bankanın ikinci Mildiiri il Vor-

ıeviç tayin ~-

Dünya Bu/ıranı 

Ve Mes'ul/eri 
Paris 20 - Muhalefet mev

kiiode bulunan Radikal Sosyalist 
F ırkasuHD azasından il. M•rpn
do son buhran hakknada pyana 

dikkat bazı 9ey&cr liylemiftir. 
Bu zate gire, Fransa, buginkl 
buhranda me811li7eti olmıyan mil
letlere yardımda bulunmalıdır. Fa-

kat vaziyeti ıslah etmiye ça}ıf an
lara karfı cfığer milletlerin memba
tarmı kullanarak hatalarınd• ısrar 

etmek istiyen milletlere kal'fl da 
münasip vaziyetin alınmaSJ zaru-

retini ileri sürmüşt-Or. Bundan 
malcsat bilbasaa Almanyadır. Ve 

A1manyanm kendisine verilen 
kredileri Ruıyaya borç para ver
mek suretile aoiisttmal ettifi .de 
aynca kaydolunmustur. 

• 
Banka lf lası 
Rekoru 

Nevyork 20 -M~duatlarmıa 
mecmuu (566) milyon dolan bu-

lan (5'7~ banka birinci Teşri• 
ayında tediyatlanrn tatil etmiş

lerdir. 

Bu )istenin ilk on ayı zarfrnda 
ise mevduat yekônları,bütüa Ame-

rika bankaJOl'mdaki mevduatın 

yüzde ( 14) üaü teşkil eden( J 462} 
milyon dolara malik (1753) Ban-

ka da kapanmış ise de bunlardan 
(220) tanesi sonradan gişelerini 
açmıflardır. Son üç hafta zarfın
da vaziyette bir par~ ıafab ,a
rönmektedir. 

MemmJar, brşılannda cw.I 
mrette bir a.-mm balamı S 

ıöz lnillde balundwarak İl _. 
laiplerine dalua llUik. maemıle 
yapıyorlar. Bu uz:iyet bayek Wr 
kMMÇ değil midir? 

Birkaç 9eM enel ..,__. 

aın QOğ&Jmam •e isdivaçlldl 
t =il\ .. • • L!- LL ~ aam-mu 1Ç111 'Ulll u.- _.. 

~eler diişüniilmiftii. Hal tf 
daktilo hanımlar çopld.kça .. 
ayni çab albnda çahftı~ 
lzdi'façlann da 11lrl•fhiı ....... 
IDyor. Tek baflanna eld.klell 
aylıkla ~ daktio .... 
ana •e memar bey eleoivent1et 
mi mea'.t ıbir aile JllV&• ._.., 
veriyorlar . 

ükicle. Aakaratia Wolard' 
aiyalt elbiseli bir e1kelı k-l .,. 

Jaji ....... s'idlai tam :;, 
aacak tek tük ac1ma ı11'h~--... 
edi&iımif. Daktilo lal'n=• p 

ıl , .. laayadwı111 k•......,. ....... 11ıı11 ... __ .... 

HU& pei llzel tnaıetier ~ 
.. ya ye b.w.rdaki eski 
manzarayı ortadan kaldıfllllf' 
baıladalar. BY Mfffe timdi.~ 
larda erkek kalababiı .......-: 
hanım kesafeti de var. H~ 
daktilo balllmları1111Z.. yaphP"'"" 

inkıllp .. ymakla bit.ez. . _..:l 
Sabahaddin Rqw 

Bir Ölüm DavaSI 
Ankarada Bir Dokı.' 

Muhakeme Ediliyd ... 
Ankua 21 (Hususi) -: " 

Necdet Beyin refikastnm, 1ıir"" 
ğtUD esnasında öliimhe d~ 
olrluju iddia.sile mU811P dil' 
ZekAi Tahir Beyin mubakeOI 
ağır cezada baılandı. 

Mllsteriler Oa Yan~ 
Anka~a, 21 ( Hu~usi t-_,,

güa enel bUl'ada bir ~ 
zasımn soyulduğunu bil f,;,dt/! 
Hırsızlar müşteriler tara ati il 
tamir için bırakılan (~) Ç~ 
birlikte g&tünnüılerdir: ...,,
....... kı,meti ( 11) bili 



Haftada iki Defa Spor 
SPOR s p o R 

Ga::etem~ timdeıı. llData ptıırte•M " ewau
leai giıılleri olmalr ~ ita!..._ [)ti ipOr .. ,.,... 
....,,.edc•ktir. 

Per,mnbe gün .. •• eaJfuıada .ınya iP• 
hareketlerini, ıaeadeM:et epor hldi..Jerinl 

P b 
-~eai Glllleri 

ertem e ve 1 Çakacak Spor Sayfa anmaı 

.aı.uyacakuM&. 

Cumartesi aayfUlnda e Cuma ıUllkü maçlann 
ta&iJitau bulac ıbam.. 

Okuyunuz ••• 

• 
lzmir Lik Maçları 
Çok Zevkli Oltiyor 

Gaı-;t;saray Ve Fener l~.nkbü kaLi~ 1 
Ç k·ıd·) ? ıY.ıusa a ıarı [ 

L. ı·kten Niçin e ı ı er . Dün Jik ma9anaa devam 
tcdildi ilk müsal:taka Vefa ve 

1 d M J ) Ol J B Süleymaniyc cırasmda idi Te mü-Spor şlerin en es u an ar unun sabakaya w ıa1oaa c1a iştirak Altınordu Takımı 
Rekorunu 

Bu Senenin 
Tesis Etti 

Gol 
A l 1 etti. Netic:ede Vefa takımı Süley-

Hakİkİ Sebepler!ni n atıyor ar maniyeyi (2-o) yendi. Fakat Vefa 
takımı birbç o~an mah
rumdu Ye ~ takım oyuncu· 
larile sahaya çıkımfb. 

İkind misahalra Galalaaaray
Beşiktq arumda idi. Fakat Ga· 
latasaray Bahaya gelmediğinden 
mağlôp ilin edildi. Bu münase
betle Beşiktaş takımı İtalyanlarla 
bir mtısabaka yaph ve (2· J) ga-
lip geldi. 

Sabahleyin yapılan ikinci ta· 
kımlar m&abakasma Galatasaray 
ve Beşiktaş takımlan, ikisi de 
gelmedikleri için mağlup sayıldı
lar. Vefa ikinci takımı da gel
mediğinden SüJeymaoiyeliler galip 
ili n edildiler. 

Sipahi Ocağında 
Aralarındaki ihtiliijları bir tiUlü halledemiyen 

spor erkanı bir arada 

Dün Sipahi Ocağnıda binicilik İzmirtlw Altınol'llu takımına 6ii!Jiik /Jir farkla mcillip ola• 
müsabakalann ikincisi yapıldı. . Gözbtpe takımı 

hk mllsabaka siviller arasında lımir,, (Hususi) - Geçen cuma Sert bir şiltle top ağlara takılıyor-
iki haftadır devam eden karışık 

ftliyet nihayet düzelir gibi oldu. 
Mes'ul bir ağızdan F enerhabçe ile 
Galatasaraym Beşikta,a karşı 
çıkmamalarının hakiki sebeplerini 
6ıliyebilecek bir zat bulduk ve 
izahat alımya muvaffak olduk. 

c;.latasarayın da F enerbahçe 
gibi Beşiktaf maçma çıkmadıimı 
gören sporcular, biribirini takip 
eden hidiselerin asıl sebebini 
muhtelif şekillerde izah ediyor
lardı. 

Galataaaray Umumt Katibi 
'Vamık Beyi görmiye muvaffak 
.... muharririmiz meselenin iç· 
yiiaiinü kendisinden llOl'IDaftur. 
Vamık Bey muharririmizin muh
telif suallerine şu cevaplan ver· 
miştir: 

- Galatasarayın da Fener· 
bahçe gibi Beşiktqla kuşıla.ş· 
maktan vazgeçmesi, bazı kimse
lerin tahmin ettiği gibi filden 
ayrılmak arzusundan değildir. Biz 
mmtakaya ve nizamnameye daima 
riayet ettik ve edeceğiz. Y almz 
kanunusanide Yunanhlara iadei 
ziyaret mecburiyetinde bulunu· 

. yoruz. 
Ônllmüzde ciddi hazırlanabi· 

Fransa 
Amerikaga 
Cevap Verdi 

Avrupalı ekalliyetlerin aeya· 
bat masrafına karşılık olmak 
lzere olimpiyadı müteakıp Ame
rikada yapılmas1 düşünülen büyük 
aUetiım bayramı hakkında Fran· 
aız Atletizm Federasyonu katibi 
düşüncesini bildirmiştir: .. 

"Amerikalıların teklifi umu· 
nıiyet itibarile şayanı teşekkür· 
diil'. Y almz tarih hakkında ara
mızda bir ihtilaf olacağını zanne
diyorum. Çünkü Amer!kalılar 
miisabaka tarihi olarak bıze 26 
ağustosu teklif ediyorlar ki hu 
çok geçtir. Çünkü Olimpiyat 
31 temmuzda başlıyacak ve 1 
ağustosta hitam bulacakhr. 
Binlenalevh atJetleı;n bn müsa· 
bakalara ~iştirak için yirmi gün 
kadar orada kalmaları .zaruridir. 
Halbuki biz FinlAndiya eylfılün 
~ünde bir atletizm müsabakası 
kararlaştırdık. Şüphsiz ayni ma
zeret FinlAndiyablar için de 
•akidir. Başka milletlerin ne 
~şündüklerini bilmiyorum. Her
-aıde AmerikaWann teklifi çok 
f&yaııa dikkattır ... 

lecek pek aıı: zamanımız kalmlfbr. 
Biliyorsunuz ki idmanların ancak 
cuma günleı·i topJu bir şekilde 
yapılması kabildir. Futbolcüleri
ıuizin ekserisi tatil günü gelebi
liyorlar. DüşHndük. Tatil gününü 
lik maçlarına hasredersek, hem 
oyuncufarsm zın sakatJanm" ı ih
timali çoğalacak, hem ele cem'i 
ve ledt·ici bir idman temin e.mek 
kabil olarnıyacaktı. 

oldu. Buna Melahat İhsan Şükrü yapılan lı~ maçlan ~a~kında tel- Bir mtıddet ıonra sağ açıktan 
Hanım da iştirak etti. On üç grafla malumat vermıştım. Maçlara gelen bir ortadan Şevki Bey ikind 
yaşındaki Gnlata~arayb Süreyfa ait ~afsilah da gönderiyorum. defa Türk spor aleyhine Olarak 
manileri batruııı ve seri geçerek lzmir lik maçları her hafta iatifade ediyor. 
birinci, Galatasaraylı İlhami Hey daha fazla bir alaka ile takip edil- Buoban aonra Türk apor wsf. 
'kin d meğe başlanmıştır. Halk maçlara yete hlkim oluyor ve üstlülte 
1 ci, Seyfi Bey üçüncü ol u. büyük bir rağbet göstermktedir. iki gol yaparak beraberliği temin 

Hanun!ar arasındaki müsaba- ilk maçı, Karşıyaka spor ve ediyor. 
kaya döı1 hanımımız girdi. Çok Türk spor takımları yaptı. Bu Bu defa hakimiyet yine K.aıp-
heyecanla olan bu uıüsabakada maça fazla bir ehemmiyet atfe- Y3:~a .. oyun~lanncla .. : Fikret Be1 
Mel4hat İhsan Şükrü Hanım diliyordu. Bunun da sebebi. Kar- klubu lehme daha ıki gol yapı• 
birinciliği Ayşe . İlhami Hanım şıyaka ve Türk spor k1üplerinin Y?r ve ~yun ~-4 Türk spor alor 

Esasen mınlakanm da mcılümu llrinciliğiı Nedret Yıldız Hanım da ikisinin de Karşıyakada olması ve hıue neticelenıyor. 
olan Yunan maçlar.na iayikı Uçüucülüği aldtlar. baribirine rakip bulunmalandır. Bu maçtan sonra Altmordu • 

Binnd zabitan .aıüsahakasın· Oyun hatlar başlamaz iki ta- Gö.ztepe oynıyacaktır. Bu oy111nm 
veçbile hazırlanabilmek uzcre lik kamın mütekabil hücumlarına pbit neticesi lıakkında mütalea serdet>-
maç1arınm tehirini, J,jz"m ı ~lanıı da birincilik :ıabit vekili Zeki, olduk. Ksıı-nraka muhacimleri mek kabil değildi. 

ikincilik zabit vekili Cemal, üçün- -..,-., n.~ 
Yt•nanistandan avdetjm':ze tali- çok zevkle takip edilen hücum- "''"'n Altıaordunun d~ 

cülftk tt zabit vekili Mehmet b h iJ b ..... ı.. ·~ kmı Mıntal<adan rica ettik. Zan- }arla Türkspor kalesini sıkışlırı- ir iicum' e ..,-da ve biriad 
Emin Beylerde kaldı. ikinci ve J d T""rk h · 1 · d.aki'--..ı- G·· t l h' b2-nederim bu te' - lı"fimı·z kabul edı'· yor ar ı. u spor mu acım erı 1UU1A oz epe a ey ıne ... 

"' mtihim zabitan müsabakasında d · k "ld uvaff k 1 ld H k h Jece.ktir. Tekrar ed;yorum, bu e ayın şe ı em a ıyetli bir go o u. er es ayrctte ... 
maniler J,50 metroya çıkarılmıştı. cyun takip ediyordu. Her iki ta- Albnordu yine hilc:umda. •• Salt 

iıa reketimiz bizim için çok ehem· Mülizim Saim Bey ( Danyela) kımın da farvert hatlan kvneili, Beyin güzel bir fitile ::t.rcı 
mi~ etli oian Yunan maçlarına iyi isimli atile birincis yine mülazim · müdafaaları ıayıf idi. Birinci dev- defa Göztepe atlarını 
hnzırlilnınakicın ibarettir. Yoksa Saim Bey (Atik) isimli haJis kan rede gol olmadı. Bu vaziyeti gayri tabii adde-
Mmtakava karşt bir cephe almak Tiirlt atile ikinc, Cevat B. (Akın) İkinci devrenin dördüncü daki- denler Tardı. Fakat Ait:uıanlq 
mevz.nb;ı!ıs olamaz . ., isimli atile içUn.:ü geldiler. kuı. Top Karşıyakah Fikret Beye.. vaziyete blkim oldu. Daha iki ıol 

===-=::u:::"-"'==~=:=::ı=ı::ı===================== yaparak baftayımı 0-4 bitirdi. 

Kadınların Yeni. Sporu mes~:ı.::~;~:;u.vaxrı::: 
muvaffakıyetli hücumları bir tarl8 
durdurulamıyordu. Bunda G6~ 

Bedii Ve Cambazlık takımından iki oyuncunun nobaa 
olmasa tesir yapmaktan laali değil-Dans, Musiki 

Biribirile Mezcedildi 

Cilt dok~orları, güzellik mütehassısları kadm yüzlerinin taravetini uzun müddet muhafaza edebil· 
mek için güneş ve açık havayı tavsiye ediyorlar. Yalnız a~k havada her m~vsim ~r yapabilmek için 
çok zengin olmak, mevsimine göre açıkta spor yapılabılecck. yerlere ~tmek ıcap ediyordu. Bunu 
nazan dikkate alan spor mütehassısları her yerde ve ~eı: mevsım yapılabilecek ~lan bu top oyununu 
icat etmişlerdir. O !nrarak hin'birine top atmak esaaına ıstioat eden bu sporun mıde ve karın şişman-
Iıklanna yegine çare olduğundan bütün Avrupa kadıaları timdi bu spora meyletmişlerdir. 

di. Altmordu fonertıai sıra ile 
birkaç gol daha yaptı'- ve oymu 
1-9 kaaandılar. 

Göztepe takımı bugün çek 
fena bir oyun oyaacL. Bana ma
kabil Alhnordu çok zevkli Ye 
güzel bir oyun takip etti. Glinün 
galipleri takdire layıktır. 

Nur mi 
Daima 
Nurmidir 

Adnan 

Bütün mevsim A vrupada do· 
laşarak müsabakalar yapan Nur-
mi memleketi olan Finlandiyaya 
avdet etmiştir. Bugftn 6ğreniyo-
ruz ki, bu d&nftt meşhur bir -
kavemet kOfUcusunun kendi lra-
r.ırile değil, federasyonun ihtmi
le vaki olmuftur. Aylardanheri 
Finlandiyamn en büyük propa
gandasını yapmak üz.ere dünya,ı 
dolaşan Nurmiye hiç ses çıkar
mıyan federasyon 1032 olimpiya
dını düşünerek kendisine artık 
memleketine avdetini bildinniftir. 
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Yeniçeri Baki, soruyordu: 

- Düğün. düğün deyip duru
JOnun, bir tllrlü eteğini açm1-
1onun. Neydi bu düğün? 

- Şimdi alSylemem. Allah 
aasip eder de yaparsak ıözünle 
s6rllr, anlarslD. 

- Herifler bizi kafese koy
dularya, sen yine düğün sayıkla! 

Ve sonra arkadaşının bu ma-
ceradaki yolsuzluklarını saya· 
rordu: 

- iyisin, hoşsmı amma bazan 
burnunun ucunu görmüyorsun. 
Bahçede kızı bulunca evine gön· 
dermek llzımdı, yapmadın, sırt
layıp meyhaneye getirdin. Uıta 
Boboru geri getirtmek için &.. 
tancı Caferi salıvermek ahkhkb, 
dllşllnmedin. O uyuz oğlanı gön· 
dermeseydin Bostancıbaşı baskın 
yapmıyacakb. Biz de ağzımızın 
tadile günümüzil geçirecektik, 
gece olunca uğursuz gelini evine 
bırakıp dağılacaktık. Hani, sen 
padişah olsan, beni de mnftü 
1apsan, şu suçlarından dolayı 
fetva yazardım, seni tahttan in
dirirdim! 

Sipahi Ahmet, dalgın dalgın 
dlişilnerek cevap veriyordu. 

- Burnunun ucunu görmiyen 
aensin. Kızı meyhaneye getirsen 
de getirmesen de bu iftiraya 

uğramak mukadderdi. Çünkü 
su uyur, dilşman uyumaz. Caferi 
alıverdiğimiz yanlış oldu amma 
bostancıların gecimesinden yine 
Ağa huylanırdı, bizi aramaya 
çakardı. 

Ara sıra da kadı huzurunda 
kendilerini ne suretle müdafaa 
edeceklerini konuşuyorlardı. Ye
niçeri Baki, hedef oldukları hak-
11zhğın hıncım çıkarmak için 
Kadı efendiye mükemmel ve mu
fusal bir dayak ablması fikrinde 
idi: 

- Muhzirleri, diyordu, ense
leriz, oda kapısını ılirmeleriz. 
Boytık, küçük musannif Efendi
lerin ervahı yardıma gelinceye 
bdar herifi pataklarız. 

Fakat Sipahi Ahmet, bu na
lıoı lltifeyi uzattırmıyarak tali
mat veriyordu : 

- Zinhar ve zinhar dervif 
bziyesini dile almıyalım, onun 
maslahatla allkasa yok. Biz 
relin itini anlatalım, Golsümtı de 
pğınp ıiSyletelim. icabıoda ulla 
Bohoru da pbit gösterelim. O 
ıerçi zimmidir, ıehadeti muteber 

. değildir, fakat ne olursa olsun 
tlinlenir. Ondan sonra Allah 
kerim. 

Bu muhavere Ye bu mllnaka
plarla sabahı bulmuşlardı. Lakin 
gecenin geçip günetin doğdu

twıdan haberleri yoktu. Demir 
kapağın birdenbire açılmasile 
içeri dolan bulanık bir ziya, 
kendilerine gündüzün vücudunu 
anlatmıştı. Bu, müşevvef bir an
layıştı. Orada bir gün mü ge
çirmişlerdi, iki giin mü? Yoksa 
getirildikleri gün bitmemİf miydi? 
Ba cihetleri liyıkile tahmiD ede-

Bir mulıafız tavandaki kapalı aralayıp ipe sarılı bir upet lçitı u, .. 

miyorlardı. Yalnız hırs ile, İftİyak 
ile, taş merdivenden sızan ziyaya 
bakıyorlardı. Hayat ve hareket 
temsil eden o ıtık, hepsinin yü
reğine muazzam bir i btiyaç dol
duruyordu: Fırlamak, dışan fırla
mak ihtiyacı!.. Fakat demir ka
pağın bir maksatla açıldığı belli 
idi. Binaenaley o mübarek ziya 
ile bütün benliklerini yıkamıya 
çalışırken kapağın niçin açıldığını 
da düşünmekten geri kalmıyor
lardı. Biraz sonra bu sır inkişaf 
etti Ye dar merdivenden sıra sıra 
adamlar inmiye başladı. 

Çıplak bazularıoda çeşit çeşit 
dövmeler görünen beş Yeniçeri, 
Uç Paşa uşağı, dört kale bekçisi, 
iki muhzi alacalı bir şellle gibi 
karanlık odaya akmışlardı. Sipahi 
Ahmetle arkadaşları, nemli kere
vetlerin üstünden bu mel'un akı
şı seyrediyorlardı . Yeniçerilerin 
kara sikmaları, Paşalıların kırmızı 
dolamaları, Kale bekçilerinin al 
şalvarları, Muhzirlerin yeşil cüb
beleri o bulanık ziya arasında 
seyyal bir kavsi kuzeh manzarası 
teşkil ediyordu. Gelenlerin hepsi 
müsellahtı ve hepsi ellerini, silih
larınm kabzelerine koymuşlardı . 
Yalnız Muhzirler, değnekli icİi ve 
onlar da, ince ağaçtan yapılma bir 
kılıca dayanır gibi gilmfiş başlt 
sopalarına ittikA ediyorlardı. 

Bu on dört kişilik müfreze ; 
birkaç renkli bir bohça gibi oda
ya serildikten sonra merdiven 
başında bir hoca göriindil, onun 
arkasından da Düzdar Ağanın 
heybetli çehresi belirdi. Hocanın 
belinde kalın bir şal kuşak ve 
kuşağın ortasında bakır bir divit 
vardı. Fakat o da, Düzdar Ağa da 
aşağı inmiyorlardı. Merdivenin 
ikinci ve üçüncü basamağına çö
melmişlerdi. Mahpus hovardalar, 
fU vaziyette kendilerine bir şeyler 
tebliğ olunacağım eezdiler, kere
vetlerin üstünde bağdat kurarak 
dikkatli bir tavır aldılar. 

Filhakika o hoca kılıklı adam, 
mahkeme kitibi idi, merdiven ba
samağına züssesini yerlqtirmeği 
müteakıp kllrsil Ozerinden etra-

fında halkalanmış cemaati gözden 

geçiren ve söyliyeceği ı6zil ter

tipliyen bir vaız gibi zindan höc

resini uzun, uzun süzdil. O an için 

kendi emri altında bulunan birkaç 

renkli müfrezeyi gurur ve mah· 
pusları da istihfaf dolu bakışlarla 

okşadı, sonra bir tutamlık kadar 

sakalım hızlı, hızlı kanştardı, Gç 

kere öksürerek elini koynuna 

soktu, eni dar ve boyu uzun bir 
kiğıt çıkardı: 

- Dinleyin mahpuılarl dedi, 
hüccet okuyorum. 

(Arkuı nrt 

Oempseye Yeni Bir Teklif 
Meşhur organizatörlerden Jim· 

my Johnston hali hazırda en iyi 

ağır siklet boksörlerden birisi ile 

yapacağı müsabakada Dempaeye 

hasılattan yüzde kırk vermeyi 

teklif etmiştir. 

Şimdiye kadar bu meblAğ 

hiçbir boksöre teklif edilmiı 

değildi. 

Bugün akşam ISTAHBUl mEDIYESI 
saat 21, 30 da 

MUKADDES ~ ~ m ~~ ALEV 
Facia 3 perde 
Yazan: S. Maug-

1111 ham T ereilme 

eden: 

11111111 A. Gazenfer 

HALK GECr:SI 
Oyundan sonra hususi tramvay. 

ASRİ SiNEMADA 
Buı&a ıre J•nn aaat 16 112 matlaealade 

programa Ulıretea 

ZENGİN~~ 
VARYETELER 
NANDY·s RôVOSO ile 

ASSO ve JANA 
--- Jeal repertuyarlanacla. __ .. 

JEANETTE MAC - DONALD 
Pek yakında 

AŞKA SUSAMIŞ 
filminde W AGNER'in bir opereti olan TR1ST AN ve 

YSEUIT'ü taj.!anni edecektir. 

.------ TOLSTOl'nin IBASÜBADELMEVT eserinden-• 

V olga Sahillerinde 
filminde 

LUPE VELEZ 
M A S L O V A rolünü OJnıyaµkbr. 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. .. )#.. 

Size Tabiatinizi Söyligelim •.• 
-9 BiR KARllMlZ: Sadık ve sa· 

tnimidir. Ken
dini gösterici 
hareketlerden, 
takdir ve te
veccühten faz
la h o ı lanı r, 
tevdi edilen 
işlerden gayrı 

ıeylerle meş· 

gul olmak is

temez, gördll
ğtµıü, bJ~;:. ..tbik eder, ken· 

diliğinden oir şey ilave etmez. 
Kendini küçük görmek istemez. 

• 
81 SERKIS EFENDi: (Fotoğra-
fının dercini istemiyor ) Ameli 

itlerde muvaffak olur. Çalışmak

tan yorulmaz, mukteıittir. Fazla 

konuşmaktan hazeder. Rahabna, 

tarzı telebbllıe dütktınlük g6ı· 

termez, herıeye lauur bulmaz. 

Menfaatlerinden feragat edemez. 

• 
,..,, ÇORLU, MUSTAFA Efendi: 

Şen ve neşe
lidir. Ümitsiz· 
liğe düımez, 
cesaretini ko
laylıkla zayi 
etmez, dik 
başlı değildir. 

Söz anlar, uy· 
aallığa müte-

mayildir. inti

zam kuyuda
tile kendini üzmek istemez. 

Piyasada İhtikar 
Bat tarafı 1 inci Hyfada 

Aziz Bey Ne Diyor ? 
Fantazi Kumaşlar Şirketi Mn

düril Aziz Bey piyasadaki fiat 
yükselmeleri hakkında fU fikir
dedir: 

-"Avrupa manifaturalannda 
yüzde (5), Japonda yüzd6 ( 20 ) 
kadar bir fiat y6kselmeai vardır. 
Diğer eşyalarda da mahsus bir 
yilkseliş olmuştur. 

Fakat gümrilkten mal çıkma
ya başlar başlamaz, Japon mal· 
ları yftzde ( 20 ) fazla fiatinden 
ekalli yüzde (10) a dftşecektir. 
Vaziyet ergeç avazzuh edecek. 
vel piyasada istikrar hisal olacak
br. Bazı kimselerin vaziyetten 
istifade ederek fazla fiatle mal 
satmağa kalkışmalan geçici bir 
haldir. 

Komsiyoncular iki Murahhas 
Gönderdiler 

HALiL BEY: intizamı ıever. 
iyi giyinmek
ten huzede.r. 
Eşyaamı hüa
nll muhafaza 
\e paraya hüa
nll istimal et• 
mesini b ili r. 
S a m imiyetiol 
israf edemez. 
menfaatlerin

deo kolaylık
Ja feragat eyliyemez. 

• ALAETIIN BCY ı She .e 
dırzı teleb bü· 
se itina eder. 
Eğlenceyi ih
mal etmez. 
Bir iş llzerin
de uzun müd
det 1&rar et• 
mekten S1kılır. 
Menfaatlerine, 

ha ı u a iyetine 

mndahale edell"' 
lere kartı akaileşir. 

• 
M. S. HA N 1 M : ( F ototrafa 

dercedilmiyecektir) Hasau ve 
kıskançlar. Fazla Ozfintüye, aıkın
tıya ve tahakküme tahammnl .. ' 

d 
. \ 

e emez. Usul ve merasimle hür-
riyetinin tahdit ve takyidine ta
raftar değildir. Çabuk tesir 
albnda kalır. Yüzüne gülenlere 
k&rfl menfaatlerini eairaemez. 

• 
FAİK BEY: .G!'"{indir. lşleri-

.nin bir an e.
vel bitmesini 
ister, kısmen 
aculdllr. Sıkın" 
bya GzllntOye 
tahammnJ g6r 
termez. Bazaıı 
inatçı Ye iddi
acı olur. Ko-

DUfmuını. ıo~ 
beti sever. 

HALiL ŞAKIR EFENDi• 

( F otoğrafınm dercini istemiyor) 
Aaabi ve hırçmdır. Aldanmakt .. 
çok sinirlenir. Dik ve tok a6zll
dilr. Menfaatlerini israf etmel
Rahabna dütldinlllk g6sterir. 

fotoğraf Talılill Kapo"" 

Tablatlnid ltreamek flıll7er ... • 
fototrafınaıu 5 adet k....- ile Wr

llkte pnderlals. Fototr..._. •r•,. 

tabidir n iade eclll•-. 

t.tm. mealek 
Y8J8 ... 'at? 

Giimrük komsiyoncular~ na· 
mana, dün Ankaraya iki lc:itilik 
bir heyet hareket etmiştir. Bul 
heyet, tarife cetvellerinde göril· 1--H-a-nır-ı-.u-al-ı.rta----41------
len dnnkü nilsbamızda kaydetti- cevabı ? 

timiz bazı yanlışlıklar hakkmda 
allkadar makamlarla tema.a ede
cek, vaziyetin esash bir tetkikini 
temin etmiye çalışacaktır. Heye
tin süratle dönmesi bekleniyor. - . 

Bisiklet Rekoru 
Roma, 19 (A.A) - Bis:klct 

yarışçılarından Pol Pcdrc.ddi'yi 
amatörlere mııb~ua cihan •ilr' at 
rekorunu 42 ld!ometro ~32 met
royu ayni mildde!te kal' etmek 
aoretile kırmııLr. 
.. 

Fotoğraf lat1far 
eı.lecek mi? ______ ___./ 

Tuneyin Çocuğu Oldu 
Lorı<lra, 19 (A.A) - Bo~ 

Dcm;-scyc galebe ~:ıl.:ııt 0 (ıı 
Tuacyin k:>nsı bir c.rLc!< ç?C 0~ 
doğurr. u:t.ır. B:ıb-ı•ına pel. '~ 
bcnTİycc•k gi'·l s;iiuinen bu t.~11' 
culi cl .. h .. ,:::ıdi•eu 7 l.bre 11 

ı tinde bu•uıuna!..t:ıJır . 
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Enver Paşa Abdülhamidi Ziyarete 
Gelmişti. Sür'atle :Yürüdü, Elini Optü 
Paşa Ayrılırken, 
Kendisini Merak 

Abdülhamit, 
Etmemesini 

Biraderin in 
Söylüyordu 

efendinin valdesi Behice kadın 
efendi hakkında pek f'! :.:. naberler 
alr.;as . d ı r . Kadınefenclinin münase
betsiz harekAt ı Abdülbamidin fena 
halde asabına dokundu. Büyük 
bir heyecan içinde odadan odaya, 
salondan salona geziyor. Ve önü
ne g_eleni tekdir ediyor ..• 

NAKlLİ: ZIYA ŞAKIR 

Her lıokkı nıahjı· ı.dur 

-146-
Sait Paşayı birkaç defa evlen

dirmek istedim. Fakat: 
- Merhum refikamın hayal 

-.e hatıratı ile yaşayacağım. 
Dedi; ve evlenmedi. Uzun 

müddet yalnız yaşadıktan aonra 
bir Çerkez halayık aldı. Fakat 
onunla da yaşıyamadı. Nihayet, 
ya Rum veyahut Ermeni, hulasa, 
bir hıriıtiyan kadın aldı. Onunla 
yaşamağa baıladı ..• Kız, Erkek, 
on bir tane çocuğu vardı. Bunlar· 
dan Namık Beyi çok severdim. İyi 
tabiatli, yakıtıklı bir gençti. Onu 
takdir ettiğim için, kızım Şaziye 
Sultanla izdivacını arzu ettim. 
Hatta, niınlanm yapmışbm.F akat 
düğünlerini yapamadan malum 
olan hidisat vukua geldi. Ben 
makamdan ayrıldım, Selaniğe gel-
dim. Selinikte bulunduğumuz za
man, Şaziye Sultan yanımda idi. 
Bir müddet Selinikte kaldıktan 
sonra lstanbula avdet edeceği 
esnada, kulağıma bir söz ~~ndı: 

- Sultan, Namık Beyı ıate· 
miyor. Belki de lstanbula gidince 
ayrılacaktır. 

Diyorlardı. Bunun için Sultanı, 
İatanbula giderken çağırdım: 

- Kızıml.. Sakın nişanlından 
ayrılmıya kalkışma. 

Diye sıkı aıkı tenbih ettim. 
Birçok nasihatlerde bulundum ... 
Sultan, arzumun hilafında hare· 
ket etmiyeceğine söz verdi ve 
lstanbula avdet etti. Lakin, İs· 
tanbula gider gitmez Sait Paşa· 
nın hatıratım görmüş. Bundan 
çok müteessir olmuş. Zaten Na· 
mık Beyi de pek okadar sevme
diği için bunu bahane tutarak: 

- Babamın aleyhinde bulu
nan bir adamın oğluna varmam. 

Demiş ve Namık Beyden ay-
nlmış ... O zamanlar, bu mesele 
etrafmda birçok dedikodular ol· 
du. Tabii bunları uzaktan işiti· 
yor ve , aslını bilmiyorduk. Guya 
kızım başkasile sevişmiş. Ona 
varmak için Namık Beyi terket· 
miş. Fakat sevdiği adam tara
fından da reddedilmiş.. Hulasa 
karmakarışık birtakım çirkin söz
ler... Halbuki buraya geldikten 
sonra iyice tahkik ettim ve an: 
ladım ki kızımın Namık Beyı 
terketmesine sebep, evvela Na· 
mık Beyi sevcmemcsi sonra da 
Sait Paşanın o ( hatırat ) ı neş· 

· retmek suretile bana karşı nan
körlük göstermesidir... Ne ise, 
olan oldu; geçen geçti. Biz, bu
güne bakalım ... 

Buraya gelince Ahdül~am~ 
durdu. Hazin ve düşünceh b1r 
tavırla içini çektikten sonra : 

- Of .. of ... Bu yalancı dünya, 
kimseye kalmaz. İşte nihayet Sait 
Paşa da bu düyanın mihnet ve 
ihtiramndan kurtuldu... Benim 
hal'ime taraftar olanlardan biri 
de o olduğu halde, ben yine 
kendisini hayır ve rahmetle ya• 
dedeceğim. Allah gani gani rah· 
illet etsin, taksiratını affeylesin •.• 

Dedi. 

" Bugün Enver Paşanıg diiğünU 
oluyor. Abdülhamit, gerek sultam 

\. 4-• , 

1 
Sarayda, imztJl' parola defterinin 
bir sagfasr daha. Bunda Naci 

Beyin üç imzası uardır 

için Rasim Beyi gönderdi. 
26 Şubat 

Bugün Enver Paşa Abdülha
midi ziyarete geldi. (Pembe ıalon 
da karşı karşıya geldikleri zaman 
hemen Enver Pqa sür'atle yUrü· 
dü. Abdülhamidin ellerine sarı
larak kemali hararetle elini öptü. 

Aralarındaki mülakat, epeyce 
uzun' sürdü. Enver Paşa avdet 
ederken Abdülhamit: 

Biraderime selim söyleyi
niz. Benim için merak etmesin. 
Hiç bir endişeye düşmesin. Ben 
artık daima Devlet ve Millete 
d.u~ ediyorum. Ömrümün bakıye
smı şuracıkta rabatca geçirmek
ten başka birşey dlişünmiyorum. 
Yalnız müteessir olduğum birşey 
var: Ağalar, burada benim yü-
ıürnden mahpu3 gibi bir vaziyette. 
Aşcılarm da çoluk çocuklara var. 
Bunlara biraz daha müsadekar 
muamelede bulunmak imkim var-
sa, bunun deriğ edilmemesini 
rica ederim. 

Dedi. Enver paşada bunları 
(Zati Şahane)ye derhal arzedece
ğine söz verdi. 

4 Mart 331> 

Bugi\n Abdülhamit, fevkalAde 
asab.i... biç bir ~erde durup dinle· 
nemıyor. Bunad sebep, Nurittin 

Oğleye doğru fena halde bq 
ağrısından ıikiyet ediyordu. Üst• 
üste iki (aspirin) aldı. Bir müd
det sonra başağrıSJ zail oldu. 
Fakat. heyecan ve asabiyeti hiç 
geçmiyordu. Akşama doğru, dok· 
tor Atif Bey geldi. Abdülbamidi 
muayene etti. Bir nede bqlan
gıcı görerek ilAç verdi. 

Halbuki Abdülhamit madde· 
ten değil. maneo tedaviye muh
taçtı Bunun için de derdini dök
mek ye teselli edilmek ihtiyacım 
hissediyordu. Nitekim, muayene
den sonra karşı karşıya oturul
duğu ıaman söze yine kendisi 
başladı. 

- Bazı şeylere fena ha!de 
canım sıkıldı. Namusa taalluk 
eden şeylere hiç dayanamadım. 
Ben, aile işlerinde titiz ve kıskanç 
bir adamım. Oğlum Nurettin Ef. 
nio vaziyeti bilmem ne olacak? 

. Anası olacak kadın ona hiç bak· 
mıyormuş. Zaten bu çocuğun 
doğuşunda da bir garabet vardı . 
Anasından, ikiz olarak dünyaya 
geldi. Kendisinden evvel gelen 
çocuk, ispazmozdan vefat etti. 
Nekadar sevimli bir çocuktu 
Eğer anasının ihmali olmasaydı, 

Belki de böyle olmazdı. Şimdi de 
Nurettin Ef. iyi bir vaziyette de-
ğilmiş. Çocuğa hiç bakılmıyor
muş. Selim Ef · ye haber gönder· 

dim. 
- Merak etmesin.. ben dik-

kat ederim. 
Diye cevap göndermiş. Geçen 

gün Enver Paşaya söyledim. 
o da teminat verdi. İşin asıl 
fenalığı, evlerinde harem ağası 
da yokmuş. Bu nasıl olur? Ev-
velce orada Şahabettin Ağa 
isminde biri vardı. Şimdi o da 
gitmiş. Bir h:ırem ağası gön?e~ 
rilmesi için bıradere haber gön· 

derdim. 
Ve sonra, dalgm dalgın ilive 

etti: 
_ Ben, bi>yle namusa taalluk 

eden teylere dayanamam ••• 
(Arka11 •ar) 

BAHRİSEFiT FELEDlEnK BAnKASI 
İSTANBUL ŞUBESi 
İdare merkezi: A M S T E R D A M 

Mezun ıermayesi: 

25,000,000 FL. 
Tediye edilmiş sermayeliı 

5,000,000 FL. 
İhtiyat akçesi: 

3,250,000 FL. 
G•latada Karaköy paluta Telefonı Beyoğlu 3711-S lıtınbul tlll tub"ls 

"Merkeı Postaneai lttleallnde Allalemcl han,. Telefon: lat. S63 

Bilumum baııka muamelAta 

EMNiYET KASALARI ICARI 

Çocuk 
Doğru 

Bilmecesini 
Halledenler 

25 - Teşrinievvel ~ 931 tarihli 
nüshamızda neşredilen örlimcek 

ve sinek bilmecesini bilenlerin 
isim ve adresleri aşağıya yazıl-

mıştır. Taşra kar ilerimizin bedi· 
yeteri adreslerine gönderilmiştir. 

İstanbuldaki karilerimiz iıe cu
martesi günü öğleden sonra lda· 
rebanemize uğrıyarak hediyelerini 
alabilirlt!r. 

Klübe Yazılanlar 

İstanbul Galatasaray Lisesi 
talebesinden 1126 Hayrettin, 

İstanbul Erkek Mwillim Mektebi 
tatbikat talebesinden 72 Hayrettin 

Çaokm Posta Telgraf Müdürü 
Muhittin Bey oğlu Salahattio, 

İstanbul Galatasaray Lisesinden 
1148 Naci, Adana Osmanlı Ban· 

kası V eznedan Hakkı 8. kerimesi 
Dürrüşebvar Hanım Ye Beyler. 

Birer Kitap Kazananlar 
İstanbul Heybeliada sahilboyu 

103 Cemal Avni, İzmir Kal'flyaka 

Aydoğdu sokak 28 A. Nihat, 
İstanbul Pertevniyal lisesi tale-

besinden 53 Sırrı, Konya Erekek 
]isesi talebesinden 91 Şefik, Is· 
tanbut Gazi Osmanpaşa mektebi 
ikinci liımf talebesinden 391 

Mehmet, Ankara Erkek lisesi bi
rinci sınıf talebesinden 249 M. 

Ziya, Edirne Erkek lisesi beşinci 
smıf talebesinden 47 Kani, Adana 
Orlamektep ikinci sınıf talebe
sinden 5 Ömer Kemal, Zonguldak 

Avukat Tevfik Bey oğlu Naci, 
Salihli Esnaf Bankası memurla-

rmdan Nadire. İstanbu' Muatlim 
Mektebı tatbikat talebesinden 36 
Samim. Yeşilköy Mühendis sokak 
35 Fazıl Tevfik, İstanbul Yüksek 
Ticaret mektebi birinci sınıf tale
besinden 1115 lbrahim Etem Bey 
ve Hanımlar. 

Birer Albüm Kazananlar 
Adana Ticaret Mektebi son 

smıf talebesinden Hikmet. lstan-

bul Senbenova lisesinden 141 
Neı;he Fuat. İzmir Bucada dokuı 
eylül sokağında 10 Fethi Yıldırım 

lstanbul Pertevniyal lisesinden 

74 A. Enver, Adana Lisesi bi
rinci sınıf talebesinden 354 lbra-

bim Kublay, Ankara K1Ztlbey 

oahiye şulıesi tebliğ memuru Eyip 

oğlu Cemalettin, lstanbul Koca 

Mustafa paşa Adviye Fevzi, latan· 

bul Erkek lisesi talebesinden 
376 Mlifit, Ankara Erkek lise-

ıi talebesinden 73 numarab 

Ankara Erkek Usesi birinci sınıf 

talebesinden 44 Muammer, An· 
kara Adiye Vekaleti İstatistik 
Müdüriyetinde ismet Bey vasıta· 
sile Şükran Hanım ve Beyler. 

Birer Muhtıra Defteri Kazananlar 
lıtanbul Kabataı lisesi talebe

sinden ZühtU, lstanbul Cağaloğlu 
Hamam sokak 6 Sacide, Manisa 
Orta Mektep son smıf talebesin· 
sinden 296 Mirekşah, Keşan 
Zafer Mektebi talebesinden 286 

Avram, Darıca ilk Mektep tale· 
besinden 178 Hayri, Alman lisesi 

Ticaret talebesinden Ohannes 
Ohannesyan, Kızıltoprak Kız 

Orta Mektehioden 130 Şnkran 
Yusuf, Beyazıt Hasan paşa Fırın 

sokağında 7 Orhan, Nişantaşı 

Orta Mektep albncı sımf talebe· 
sinden 642 Kudret Galataaaray 

Klübümüze 
Aza 
Yazıldınız Mı? 

Klübümüzün Rozetini 
Yakamza Takhnız Mı? 

"Son Posta Klübft,, gün

den yikıemekteplilu arasın· 
da tabret butayor. He r 
mektepte klübe aza yazıl

mak için büyük bir heves 
görülüyor. Şimdiye kadar 
yazılmif olanlara klübümü
z:ün rozetleri verilmiştir. 

Şimden sonra da dört ku
pon toplayıp getirenlerle 
bilmecemiıi balledenlerden 
beş kiti klübe aza yazıla
cak ve rozetleri verilecektir. 

Siz klübe aza yazıldınız 

mı? Rozetimizi alıp yaka
m:ıa taktıoız mı? Almadı
nızsa, acele ediniz, au ya
zılınız ve rozetinizi ahnız. 

Bu ene klüp azası için 
çok güzel bedava eğlence
ler bazırhyoruz. 

Azalık şartlara ıunlardır: 

1 - Dört kupon getirip 
kaydinizi icra ettirecek ve 
buna muhabil bir kart ala
caksıruz. 

2 - Rozet almak ıçm 
de kartınızla beraber dört 
adet kupon getirmek kl
fidir. 

3 - lstanbuldaki karile
rimiz bizzat müracaat et
melidirler. Taşradaki aza
mıza gelince: 

Onlar da ayni şeraite ta
bidirler. Yalmz kart için 
pullu Ye adres yazılmaş bir 
zarf; rozet için de 10 ku
ruşluk bir pul gönderilmesi 
lizımdu. 

KllibiimUz~: BilA iatiına ve ' 

1 
yalmı. mektep talebesi 
aza olabilir. 

Günün Takvimi =ı 
BUGÜN - 21 teşrinisani 931, 

Cumartesi, Rumi 8 teşrini sani 

1347, 1 O Recep 1350. 

GÜNEŞ - Doğuşu 6,54 Batışı 

lö.46 
NAMAZ VAKİTLERİ - Sa

bah 4,57, öğle. 11,59, ikindi 14,32, 

akşam 16,48, yatsı 18,23. 
AL KAi.AR 

Al.l· MDAR 

APTISTIK 

AS H 1 

- Hint Meıarı 
- l16hl•ran eevglll•l 

- Hııyahn• Kasan 

- Aşlı Uğrunda Ölüm 

EK L li .< - Aşlc hlnm 
ELHAMRA - Kuç ük daktilo 
ETU VA L - C,Oselllk Kraliçui 
FERAH - Konaer, varyete 

GLORY A - Mqh- tarkıcı 

KEMAL K. - Şafıık 

MAJIK - Şafak ketlf kolu 
MELEK - Vaşaun hakikat 
MiLLi - Maneyyez 
OPERA - Fahite 
$1K - Operada Yangın 
ÜııtıUdAr HALE - Bonjur Hlklm Ef. 

DARÜLREDAVI - Muk•ddu ıılcv 

... _...•••••·---rm-... w---M•••-.....• ..... ,. .... .., 

lisesi beşinci sınıf talebesinden 
463 Neşet, lstanbul Bahçe
kapı Taş han 7 Kavalah Sali
battin, Ç. M. O. T talebesinden 

Nejat, Salihli Namık Kemal Mek
tebi beşinci sınıf talebesinden 
289 Ali Ihsan, Zonguldak Kozlu 
kayıkçılar kihyasl İbrahim oğlu 
Mehmet, lıtanbul Ameli Hayat 
Mektebinden 18 Hayrettin, İstan
bul Çenberlitaş Orta Mektebi 
talebesinden 256 Cihat Nusret. 
Bey ve Han1mlar. 
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TEMMUZ 1914 
Saray-Bosna Faciası 

Nakleden : H. R. -9- Yazan Emil: Laduig 
- Kızım Doktor: Semi Ekrem• -

imparator, Raporun Altına Hiddetle 
Şu Kelimeleri Yazdı: Ona Bu 

Aptal! Salahiyeti Kim Verdi. 
Tarihin bu aon imparatoru f 

büyük bir inziva içinde yaşamakta j 
ve kAkimiyelini de bu inziva arka
sında saklamasına rağm en adamla-

rının sözlerine kulak vermek ızbra
rında bulunuyordu. Kendi iğreti 

tahtının dayakları olan askerler, 
siviller, Almanlar, Macarlar ne 
diyorlar? 

Bunları dinlemek, tetkik et
mek mecburiyetindedir. 

Yiğeninin ölümü kendisini 
müteessir etmemiştir. Ömründe 
onu zaten hiç çekememişti. Hele 
usul ve n.erasim harici olarak 
evlenişi, onu, nazarında o dereceye 
düşürmüştü ki, cinayet haberini 
aldığı zaman bu hadiseyi Allahın 
bir intikamı olarak telakki etmiş 
ve ilk söz olarak yaverine hita
ben: 

"Cenabıhak kendisine mey· 
dan okunmasına müsaade buyur
maz!,, demişti. 

" Esasen Rusya harbe hazır 
olmaktan uzakbr. Sulhçiliği ma· 
liim olan imparator Fransuva 
- Jozef için Sırbistanın üzerine 
yllrümek ne derece zahmetli ola
cağım pek iyi anlanmj fakat 
Viyana Sırbistana karşı bir harp 
nümayişi yapmak lüzumuna ka
naat getirdi ise ıon hAdiseden 
istifade etmemesi mucibi teessüf 
olur. Romanyaya gelince Kıral 
Karolun dilrüst hareket etmesi 
hususuna nezareti ben deruhde 
ediyorum. Kıral F erdinanda öm
rUmde itimat etmemişimdir. Bul
garistanın da muahedelere tev
fikan rapt ve ilhakının kabulüne 
hiçbir itiraz dermeyan etmem.,, 

İmparatorun her sözü Macar 
elçiyi hafifletiyor, saadete gar
kediyordu. Sefarethaneye döner 
dönmez şifreye sarıldı ve impa
ratorun bu kıymettar sözlerini Vi
yanaya telgrafladı. 

Halbuki daha İmparator Gi· 
yomun ruhunun bir cephesini 
görmüştü.. Bu mahirane bir vaz'ı 
sahne olmuştu. Bu da şöyle bir 
mertlik müteakıben ulüvvü cenap 
ve semahat ibrazından ibaretti. 

imparator daha o mektubu 
almadan Viyanadaki elçisininin 
bu hususta gönderdiği raporu 
okumuştu. Elçi harp istiyenlere 
o kadar istical etmemelerini bil
dirmişti. imparator raporun bu 
noktasını okurken ucunda bir taç 
bulunan uzun kurşunkalemini 
almış bu makul sözlerin karşısına 
kendi eJile şu ibareleri yazmıştır: 

"Ona bu salahiyeti kim verdi? 
Aptal! Ona bakma 1 iş bozuk 
giderse Almanya istemedi der
ler. Çirişini lutfen münase
betsizlik etmesin... Sırplardan 

kurtulmalı ve yakın bir zamanda 
kurtulmalıdır. Şimdi veya asla!..,, .. 

Sulh imparatorunu böyle 
hiddete getiren nedir? Daha iki 
sene evvel Sırplar nihayet denize 
kavuşmak için Arnavutluğa gir
dikleri zaman Viyana harp iste
mişti. Fakat imparator fikirlPri,,: 

Alman Erka.nıharbiyesi, büyük manevralarda 
[ Ortıtdaki zat b ugünlcü Cünıhur R~isi Mareş:ıl lliııdenburıt ur. ] 

şu cümlelerde hulasa ederek geri l y~ ,1ın işine geimiyor. Rusya Sır-
durdu :1 I bıs tanıu bu amaline müsait gö-

" Avusturya harp mctalibine ründ~iğünden bu yüzden Avus-
karşı tedbirsizce sert v._ dikta- turya iic bir harbe girdiler vt: 
törce bir tavırla kar.şı durdu, bu iş Alınanyaıun baıma patlar, 
bir tahrik yerine geçer ve ihti-
ı atlan mucip olabilirdi. Sırbistan 

Adriyatik denizine uzanmak, 
orada limanlar ediıımek istiyor i 
bu arzunun tahakkuku Avustur-

Ekmek Meselesi 
[ Baıtarafı 1 inci Sayfada J 

Vaziyeti iyi anlıyabilmek ıçın 
bu meselenin bir tarihçesini yap
mak zaruridir: 

Eski belediye meclisi bir fali
matname hazırlamıştı. Bu tali
matnamede ekmek için ( 1000) 
gram, fırancalalar için de (250), 
(500) ve (1000) gram esas tutul
muıtu. Bunlardan aşağı tartıda 

ekmek yapılamayacaktı. Halkı 
tartile ekmek almıya alıştırmak 

için de "fırın payı,, itirazına ni
hayet vermek maksadile ekmek 
ve fırancalanin ( 50) şer gram 
fazla yapılması kabul edilmişti. 

Aynca fırıncılar dühkanlarm
da terazi bulunduracak ve her 

hafta değişen narha göre fazla 
miktarları bir cetvelle halka bil
direceklerdi. 

Hiçbir fırın bu şarta riayet 
göstermedi. Bu vaziyet karşısında 
Belediye lktısat Müdürlüğü yeni 
bir formül bulmuş ve belediye 

encümenine teklif etmiŞtir. 
Bu formüle göre ekmek her 

yerde bin gram olarak yapılacak 

ve hiçbir suretle narhtan fazlaya 
satılmıyacaktır. Noksan ekmek 

satılmaması için de icap eden ted
birler almmıştar. Encümen bu 

esası kabul ederse ekmek sat • şt 
yeni bir vuiyete girmiı olacak tar. 

çünkii Viyana Petresburgun hü-
cumuna uğramış olur, muahede 

vardır. 

(Arkası var> 

Oiimpiyat Çıkll 
Milli Kür .e Organizasyonunun 

Olimpiyat tarafından nasıl yapıl
dığım, Hamdi Emin Beyin teknik 
yazılarını, Ankarada yapılan baş 
pehlivanlık müsabakası ile gür~ş 

tarifesini, Olimpiyat likini, son 
Beynelmilel müsabakalan resim
lerile göreceksiniz tavsiye ederiz. 
--

1.tanbul Birinci iflaıı ~ur.lu-=-
ğundao: Müflis kasap Ahmet Faik 
Efendiye ait Yedikulede istasyon 
caddes inde lıyas Çelebi sokağında 
12 numaralı hane eşyası mahal
linde 22 - 11 - 931 tarihine müsa
dif pazar günü ubahleyin •aat 9 dan 
itibaren açık arttırma ile satılacağın
dan t aliplerin mahallindeki memuruna 
müracaatları 931-25 dosya numa ra
sile ilin olunur. 

Ademi iktidar v~ 
bel gevşekliğine 

karşı en müeuir deva SERVOİN hap
larıdır. Deposu, İstanbulda S irkecide 
Ali Rıza Merkez eczan~ı;i dir. Taşra

ya 150 kuruş posta ile gönderilir. 
fzmirde lrgat pazarmda"i. Trabzo ıcla 
Yeni Ferah eczanelerinde bulunur. 
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MÖJDE 
Ahçısından ve yemeğinden şikayeti olanlara 

NARiN ZADE LOKANTASI 
Yağ'ını ve her türHI lptidat maddeılni dofrud3n do~ruya Anadoludan getirir. 

lıtanbulu:ı her semtinde vı her keacye clverltli ıurette, lıtcnilcıı ıelklde evlere abone 
yapılır. Sultanahmettcki lokantamın müracaat. ~~··••ıl 

HİKAYE 
Bu Sütunda Hergün 

Muharriri: Yusuf Necati 

BiR KONFERANSÇI 
Hüdai B. kravatını ve saçla

rını bir kere daha yokladıktan 
sonra salona girdi. Mektep me
zunlarının senelik içtimaı müna
sebetile bir konferans verecekti. 
Ağır ve vakur adımlarla kürsüye 
çıkb. Kendini hararetle alkışlıyan 
ıamiinin büytik bir kısmını ya
kından tanıyordu. ilk defa böyle 
~ir kalabalığa hitap edecekti. 
içinde gurura karııan büyük bir 
heyecan vardı. 

"Hanımefendiler, Beyefendi
ler!,, diye söze başladı. Sesi bi
raz titriyordu. Fakat, iyi ezber
lenen ilk cümlelerden sonra bü
yük bir itimat ve hakimiyetle 
mevzuunu açmıya başladı. Sami
inde ciddi bir alAka uyandırdı
ğını, arada, sırada başların 

1 tasvipkir bir eda ile sallandığını 
görüyordu. Geç kalan bazı da· 
vetlilerin inkıtaa uğratmasına 

rağmen konferans muvaffakıyetle 
devam ediyordu. Hücuma geç· 
mek sırası geldiği zaman biraz 
durakladı. Önündeki bardaktan 
bir iki yudum su içti. Kravatını 
bir daha yokladı ve ellerini kür
süye dayayarak sesinin en gür 
ve en kuvvetli toni ile; 

"fakat... Muhterem meslek
daşlarım: Aldanıyoruz. Gülünç 
oluyoruz.,, diye gürledi. Bilhassa 
hanımlar dikkatlerini toplamak 
için yerlerinde kıpırdandılar. Me
sele cidden mühimdi. Hüdai Bey, 
kadınların erkeklerle ayni huku
ka sahip olmalarının cemiyet için 

faydalı olup olmıyacağım müna
kaşa ediyordu. Onun kanaatine 
göre: Bugün, kadınlara karıı 
reva görülen eski tazyiklerin 
aksillAmelini yaşıyorduk. Öteki 
ııekadar muzır ve gayri tabit 
ise bugünkü vaziyet te o kadar 
tehlikeli ve zararlı idi. 

"Sorarım? diyordu. İçinizde 
hangi aile babası endişeden aza
dedir. Hangi anne, kızının zaf
lar ı için gözyaşı dökmemiştir? 
Haugi erkek, zevcesinin iptilaları 

için korkulu rüyalar görmemiştir? 
Hayatlarını kendi iradelerile sP.vk 
ve idareye kabiliyetli iselerj bu 
endişe bu gözyaşları ve korku 
neden?. Değilseler; bu riya .. ,, 

Sözün tam bu nokta~mda 

kürsünün karşısına gelen kapı 
açıldı. Siyahlar giyinmiş, genç 
ve gilzel bir kadın fütur· 
suz adımlarla salona girdi. 
geç kaldığına sıkılmış görünmü
yordu. Btitün başların kendisine 
çevrildiğini farketmemiş gibi. 
Metin hatvelerle sandalyeler ara
sındaki dar yoldan g~çerek en 
öne geçti. Ve boş bir yer bula
rak oturdu. Samiin arasmda bir 
fısıltı dolaşıyordu. 

"Hüdai Beyin karısı .• " 
Filhakika Hüdai Bey gülüm· 

sen•iye çalışarak bu hanıma ba
kıyordu. Halinde bir değişiklik 
vardı. Boyu kısalmış, gözlerinin 
ateşi sönüvermişti. Tekrar saze 
başladığı zaman sesinin o ton ve 
imanlı ahengi artık kalmamıştı. 

0 Evet muhterem arkadaşla
rım: Ne diyorduk! Ha, evet, ya· 
ni, öyle bir devirde yaşıyorduk 
kii küçük arızalar, bazı geçici 
endişeler bizi, dev adımlarile yü
rUdüğümüz büyük hedeften dön· 
dürmemelidir. Benim arzettiğim 

basit teferruat dönüm zaman 
)arına mahsus alelAde hidi
sattır. Bunlar, hiçbir zaman 
kadınlığın tealisisi için giriştiği
miz mukaddes cidalin ehemmiye
tini izale edemez. Başlarımız üs
tünde kılıçlar kadar keskin bir 
ziya ile parlıyan hakikat güneşini 
görmüyor musunuz? Sinsi nazari
yelerin ne hükmn var? İşte, hi
disat yürüyor. Günden fijno bn
yüyerek, her an biraz daha kuv
vetlenerek yürüyor. Kadının kuv
vetindeki sım hila anlamadınız mı 
Bu mukaddes davanın son beş 

dakikalık tarihçesini hatırlayınız. 

İstikbalin nasıl vaitlerle dolu ol
duğunu göstermiye kAfidir. Mü
savattan bahsetmiye kim cür'et 
edebilir? Yaşasın kadın saltanatı!,, 

Hüdai Bey şiddetli alkışlar 
arasında kürsüden indi. Zevcesi
nin müşfik ve takdirkAr nazarları 
altında, tebrik edenlerin ellerini 
sıkarken boram, boram ter dö
küyordu. 

Yeni Neşriyat 

Yardım Mecmuası 
Teşrinsani numarası çok güzel 

renkli bir kapakla çıkmışbr. Ay
da bir çıkan bu mecmuada Triko 
ve yün işleri, Perde, Yastık, Örtn, 
için beyaz işler, kadın güzelliğin• 
ait yazılar, faydalı bilgiler, ki· 
ğıttan hendesi şekiller, fenni eğ
lenceler, el iti dersleri, karika
türler, bilmeceler vardır. Her ya
zının büyük ve küçük kıt' ada re
simleri, örnekleri,nümune leri var
dır. Fiatı 25 kuruş tur. 

ON ALTINCI 

PATRON KUPONU 

No. 7 
Gauıtemtı:de oıı bet rlln Jcı bir 

vermekte olduğumaıı Patron:1 
bedava almak iatiyo'"ll ııı, b11 
kupoıı.ı k .. lp aalıdayınıı n 1S 
kupo"' to.> !ayınız. Patro ılarımH• 
(.an pe't meınn 11n olacaluuuı. 

Patro 11 lıır ne, re i li Jl ti ::i ırll.ı• 

d en ltlb r"" la a rıb ı l ita ·ll od nh 
bir haft ı1 1 l~· ı ka rllor. nlı oıı 
gün için.:fe k .ıpon arını gö:ıdıat• 
meıiJırl cr. Bu mUd:fet goçUldH 

IOnra lrn.ıo. la · ka cı ıal eJll .:ıuı. 

Pulsuz olanlara Patron 
gönderilmez. 
Taşra ve latanbul karileri• 

mizin Patronlarını matbaa• 
mızdan aldırmaları liumdır. 

Posla ile gönderilmeıioi 
i.stiyenler mektuplarına on 
kuruf)uk pul leffetmelidirler.t 

SON POSTA 
Yevıı:ıi, Sıy.ur, Havadl• vo Ua.k g-aıoteıl -IJare' Alemdar mahalleıi 

Çatalçe,me ıokajı 

Telefoıt lıtanbul - 2010J 

Poıta kutmu : latanbııl - 741 

Telsraf: lııtanbvl SON POSTA 

ABONE FlATI 
t0RKIYE ECNEBt 

1400 Kr. 
7SO " 
400 .. 
150 " 

1 Sea• 
6 Ay 

s " 
l ,, 

2700 ter. 
1400 ,, 
aoo ,, 
SOi il 

Gelen ewak ırerl verllm•I• 

llAnlardan mea'ullyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 6 kuruıluk 
pul lllnıi lbımdır. 

Adru değiştlrilm .. sl ( 20 ) kur ı 1t:ır. 
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SON POSTA 
~1 Teşnıisani 

Şarkın Yeni 

ol 
Peygamberi 

• 

• 
Afrika da Cenubi 

Muamelesi 
Beyazların 

Hintlilere insan 

-27-
Birinci ve ikinci mevkide 

seyahat eden-Hintliler, memurlar 
ile beyaz yolcular tarafından hep 
böyle muamele görürler, dediler. 
'Gün bu acı hikAye!eri dinlemekle 
geçti. Akşam tren geldi, bana 
bir yatak ayırtmışlardı. Durbanda 
reddettiğim yatak biletini alarak 
yola devam ettim. 

Tren (Charlestown) a sabah-
leyin vardı. O tarihte Charles
town ile Johannesbourg arasında 
irtibat hatb yoktu. Buna mukabil 
atlı ominbüs işliyordu. Benim de 
bu ominbüse mahsus bir biletim 
vardı. (Maritzbourg) ta g~çirdi
ğim geceden kıymeti zail Jolma· 
mışb. 

Diğer taraftan ( Abdullah) ta 
bu ominbüıiin müdüriyetine va· 
liycti telgrafla haber vermişti. 
Müdüriyet te bu ominbüstın 
Charlestowndaki memuruna la· 
limat yollamıştı. Y alnı! bu 
memur ecnebi olduğumu gördüğü 
zaman beni arabaya binmekten 
men için sadece bir babene an· 
70rdu: 

- Biletinizin zamana geçmif
tlr, dedi. 

Bu adamın fikrince bOttın 
mesele, beni beyaz yolcularla bir
likte bir arabaya oturtmayı mll
nasip g6rmemesindeydi. Bunu 
anlayınca aklama bir tarzı hal 
geldi. 

Arabanın dışmda, arabacının 
oturacağı yerden başka iki mevki 
daha vardı. Kontrol memuru mu
tat üzere bu yerlerden birini işgal 
ederdi. Fakat arabanın içinde 
yolcular sıkışık olmadıkları iç 
tarafa da oturabilirdi. Hatırıma 
gelen çare bu idi. 

Teklif ettim. Kabul etti ve 
İçeri girdim. Vakıa buna razı 
olmak ta bir izzeti nefis meselesi 
idi. Fakat arabamn içine zorla 
oturmaklığım mümkün değildi. 
Y olcuJarın protestolarını intaç 
edecekti. Yine yol ortasında 
kalacakbın, fakat Allah bilir 
nekadar gecikecektim. Binaen-

aleyh hiddetimi yenerek arabacı~ 
hm yanında yu aldım. 

Saat üçe doğru ( OminbOs ) 
Pardekop istasyonuna vardı. 
Kontrol memuru da benim yeri
ıne geçmek hevesine kapıldı. 
Çünki sigara içmek istiyordu. 
Arabanın içinde de bu mümkün 
değildi. 

Binaenaley arabacidan bir 
Parça kirli bez istedi, bu be~ 
ilrabanm basamağına yaydL Son
ra hana dönerek: 
di - Buraya oturacaksınız, de

. Ben arabacının yanmu geç
llıck istiyorum. 
d Bu defa tahkir her türlü bu

udu geçiyordu, cevap verdim : 
~ - Beni, içerde yer almaklı
s•ın )A . azınıgelirken buraya oturtun 
~Uİniz. Halbuki şimdi de sigara 
1~ın.ek · · b h . ıçın uraya geçoıek ve 
, .... enkı ayaklarınızan dibine oturt· 
.... a . ti 
111 

ıs yorıunuz. Buna razı ola-
'Qı arn, fakat arabanın içine otur-
ıya anıadeyim. 

Yapılmıyor, Otobüslerde 
Yanında Yer Verilmiyor 

Gandi fJe arkadaşları Hindistan lıalkını tenvir etmek için 
senelerce böyle açık lıava kon/era11sları t1erdiler 

Ben bunları söylerken adam 
bana yak1aşarak yüzüme şiddetli 
bir tokat vurdu! Sonra kollarım
dan tutarak beni aşağıya indil'
mek istedi. Bileklerimi kırmak 
pahasına da olsa inmemeğe karar 
Yerdiğim i~n arabamu parmaklık
larına yapıştım. Adam bağırıyor, 
çağınyor, küfrediyol', bana yum
ruk üstüne yumruk indiriyor, fakat 
ben yerimde hareketsiz ka1ıyo.r
dum. O kuvvetli idi. Ben zayıftım. 
Yolculardan bazıları müteessir 
oldular: 

- Bırakınız, diye bağırdılar. 
Hakhdır. Orada kalamazsa içeri 
girsin. 

Kontrol memuru: 
- Aldırmayınız, diye muka

bele etti. Fakat birdenbire sav
letinin kuvveti kesilmiş gibi du
rakladı ive beni] dövmekten vaz
geçti. Maamafih el'an küfür edi-
yordu • Nihayet arabacının 
öbür tarafında oturmakta 
olan hizmetçiyi basamağa indi
rerek kendisi onun yerine geçti. 
Ve arah?ı da hareket etti. Kal
bim şiddetle çarpıyordu, kendi 

kendime sağ salim varıp varmı
yacağımı soruyordum. Adam ise 
arasıra bana gazup nazarlar at
fediyor: 

- Hele durunuz, ( Stander-

ton ) a varalım, gör6rsOnUz, di
yordu. 

Ben cevap vermiyor, Allahtan 
bana yardım etmesini diliyordum. 
(Standerton) a karanbk çöktükten 
sonra vardım. Burada karşıma 
Hintli simalar çıkınca derin bir 
nefes aldık. Arabadan indiğim 
zaman beni karşılamıya gelenler: 

- Abdullahtan bir telgraf 
aldık ve sizi karşılıyarak (İsa) nro 
evine götUrmiye geldik, dediler. 
Memnun oldum ve gelenlerle 
birJikte ( !sa Hacı Ömer ) in 
evine gittim. Orada bu zat 
ile memurları etrafımı aldılar. 
Kendilerine başıma gelenleri 
anlatbm, çok müteessir oldular 
ve burada şahsan maruz kaldık· 
ları hakaretleri anlatmak suretile 
beni teselliye çalıştılar. 

O gece ooıinbos firketi mii
dlirüne bir mektup yazarak kon-
trol memu~nun h~kkımda reva 
gördüğü 01uaıneleyı anlathm ve 
savurduğu tehditleri . de . sayarak 
ertesi gün arabaya bınebılmekten 
emin olmak istediaı. 

Şirketin oıüdürll derhal cevap 

Y.!rdi: • b 
- Bu noktada omın oslanmız 

memurlan ile birlikte değişmek
tedir, emin olabilirsiniz, dedi. 
Arabanın içinde oturmıya gelince, 
bu anunuı da is' af edilecektir. 

( Mabadl J•nn ) 

ADEMi iKTiDAR, KUVVET ve GENÇLiK 

GLANDORA TİN 

DİKKAT: 

Erkeklerin büUln kudreti ıebabe· 
tini iade eden yegane devadır. 
Alnıaavamn en meşhur profesörleri· 
nin uz~n senf'lerdenl>eri dakik iıtih
zaratı kimyeviye ile tertibatını elde 
ettikleri işbu deva akamete uiramış 
kudreti serian iade ve maraz 
asabiyetten mütevellit kAffei emrazı 
teskin ve sıhhi ahengi tıbbiyesine 
rica eyler. Bir tecrübe iddiamız 
ispat eder. Her kutu derununda 
Türkçe sureti istimali vardır. 

Deposu: lstanbul Bahçekapı No. 
37, "ZAMAN,, ecza depoıudur. 
Baslıca PCZanelerde satıhr. 

Telsiz Telgraf İle Deniz Ortasında 
Bir Rekor Kırıldı 

Bil' meslekdaşımızın tuttuğu yathr. Daha dayanıklı ol ııaları-
bir hesaba göre Fransız Başve- na rağmen yer?ilerini tercih edi-
kili Mösyö ( Lava) ) ın ( İl dö niz. Akümülatörün fiati ise bü-
Frans) vapuru ile Amerikaya yüklüğüne göre 10 ile 15 lira 
yapbğı seyahat esnasında bu va- arasında aeği~ir. Hoparlöre ge-
purun alb tane telsiz memuru ı· ınce JO ile 150 lira anısında 
cem'an 62,986 kelimelik 1432 muhtelif cinsleri vardır. 15 lira-
telgraf çekmişler 11e 31,642 keli-
meli (1084) adet telgraf almış- lığı ile işinizi görebilirsiniz. An-
lardır. Verilen ve alınan kelime- karadan Ankarayı ve İstan-
lerin yekiınu ise (94,628) dir. bulu dinliyebilmek ıçm ma-

Yine bu meslekdaşımızm te- kinenin laakaJ dört lambalı o!-
min ettiğine göre bu miktar ci- ması şarltır. Bu makine ile Peş-
banın deniz ortasında yaptığı teyi, Viyanayı, Romayı, Berlini, 
muhaberenin bir rekorunu teşkil Çek R · ı ve us ıstasyon arını da 
etmiştir. Vapurda bulunan Ame· alabilirsiniz. fiati ı 00 ile 200 
rikab gazeteciler vapurun telsiz lira arasmda deği7ir. Bu istas-
memurlanna hararetle tebrikatta 
bulunmuşlardır. yonları hoparlörsüz, kulaklıkla 

Bu istasyon Nedir? dinlemek isterseniz iki lambalı 
bir rnakine de kafidir. 30 ila 

Münih zabıtası, polis işlerinde 100 liraya alabilisiniz. Galek diye 
kullanmak üzere yeni bir istas- lambasız işliyen ve ancak kulak-
yon tesis etmiştir. Her gün sa- lak ile bulunduğu şehrin istasyo-
bahları 6 ile 1 ve akşamJan 18 nunu dinliyebilen ahizelerc der-
ile 19 arasında tecrübelerini ler. Fiati 10 ila 15 liradır. 
yapmaktadır. Mevce tulu Motalaye 
çok yakındır, ararsanız bulabi- Verdiğimiz fiatler yeni maki-
lirsiniz. nelere aittir. Doğrudan doğruya 

p · El' z ft şehir cereyanı ile işliyen ınaki-
artS an ayı ır nder modadan düştüğü için is-

Kuvvetinin 17 kilovattan 100 tanbula gelip te araştırırsanız 
kilovata çıkarıldığını haber ver- kulJanılmışlannı yan fiatine, hatta 
diğimiz (Paris) İstasyonu, tah- daha eksiğine de bulabilirsiniz. 
minlerin aksine olarak İstanbul· Ankara~a Ziya Hüsnü Beye _ 
dan yine eskisi gibi zayıf olarak Maalesef lstanbul radyosundan 
işitilmektedir. Maamafih karile- iki günlük program almak müm-
rimiz tarafından talep vaki oldu- kün değildir. 
ğu takdirde bu istasyonun prog· Ali Baba türbesinde Halit 
ramlannı derc~deceğiz. L b Beye - Madem ki tereddüt edi-

angen erg Kuvvetleniyor yorsunuz, her nç makineyi de 
Lang enberg istasyonunun kuv- ayni zamanda evinizde bulundu-

veti 15 kAnunuevvelden itibaren 
(75) kilovata iblağ edilecektir. rarak ayni şerait altında muka-

Cevaplarımız yese ediniz. Bizi mazur görünüz. 
Hazım Beye - Aldanıyonu-

Ankarada Yusuf Ziya Beye - nuz. Salı günü akşamı küçük 
Elektrik t~sisatı o1mıyan evlerde 
kuJlanıJacak radyolar anot ve tul mevçlerde herhangi bir Av· 
akümülatör ile işliyenlerdir. Bun- rupa istasyonu birden transmis-
ların teferruatı ( anten, anot, yon yapmadı. Muhakkak makine-
akümü)atör, hoparlör ve makine- oiz bir arızaya uğramış, size 
den) ibarettir. Anteni kendiniz lstanbulu küçük mevcelerde din-
takarsanız 4, başkasına yaptırır- )etmiştir. 
sanız 6 ilA 10 liraya malolur. lzmirde, Tilkilikte Nihat Be-
Anotun fiati yerli olursa (4 5) ye - Baza makineler sadece 220 
liradır, Avrupa malı olursa 

1

10 1 volt l~in yapılmaştır. Alırken ti-
ile 15 lira arasında değişir. carethaneye şehrinizin voltunu 
Avrupa anotlar1 ekseriyetle ba- ve penyodunu da bildiriniz. 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

21 Teşrinisani 1931 Cumartesi 
lstanbul - [1200 metre, Ski· 

lovat] 6 ile. 7 ar<Jsında gramofon 
neşriyatı, 7,5 ile 8.5 arasında 

alaturka saz, 8.5 ile 9 arasında 
gramofon nrşriyau, 9 ile 10 ara
sında alaturka ~aı, 10 ile 10.5 
arasında Cemil Yakup Beyin ida
resinde orkestra. 

Heilıberı - (276 metre, 75 
kilovat J 19 Yeni ev musikjsi, pi
yanist Erne~t Rudolf, 19,30 askeri 
bando, 21 konferans~ 21, 15 sludyo 
ork estrnsı. 

Bruno - (341 metre 36 kilo-
\ '!lt} 19 ( Lahar) ın neşeler diyan 
opereti, 21 Prağdan nakil 22,20 
Mektup kutu~u. 22.25 bir Çek ıs
tasiyonundan nakil. 

Mı1hlaker - r 360 metre. 75 
kilovat! 20,45 f rankfurttan naklen 
şarkı kon~eri, Hans Ebbeke tara· 
fından muhtelif eserler, Madel, 
beni evlendiriniz. (Bad) ve ( Pfalı) 
şarkılan 20.15 Frankfurttan nak· 

ı~n ~en mu siki, Manhaymdan 
dans ha,al .nı. 

Lemberg - {380 metre 16 ki· 
lovntj 19,15 Varşovadan nakil 19,15 
Varşovatlan nakil, 24 dans havalan. 

Bükreı - (39--lı metre, 16 ki 

lovatJ 19,30 Romanya opera · ındarı 

Transm ision. 
Belgrad - ( 429 metre. 2,5 

kilovat 1 19,30 komedi, 20 ;\filli 
~arkdar, 19,30 bir gazinodan nak
len şen gece, 22,20 orkt>s\Ta, 

22,50 c-aıbant. 
Roma - f44l metre, 75 ki

lovat ) 19.20 Ak~m haberleri , 
radyo plakJan, Fransızca der , 2l 
operadan naklen Mad:.ııne Bultcrfey 
operası, fasılalar esnasında mu~· . 
habe. haber, tefrike, radyo gaıt·le~i. 

Viyana - [517 metre 20 ki
lovat! 19,40 Anten Bürüker tara
fından Utmineurden lıirinci senfoni 

' 
20,40 Lehann Çardiç opereti. 

Peşte - 1550 metre~ 23 kilo
vat! 19,45 Hindi tan hakkuıda 
gramofon ile bir konferans. kon
feran s arasında Hint şarkıları, 
20,30 boks musiki mekklıinden 
naklen konser, 22,15 rasnt nıpnru, 
22,45 gramofon. 

Varşova - [1411 rnctr~. l58 
kiıovatf 19,30 gramofon 20.1:> ::;a
lon orke~trası, 2:2,15 Şopc ·nin 
eserleri, 2.~ dans havaları. 

Berlin - l 1635 metre, 73 ki
lovat J 19 Müptediler için ln~ ilizce 
efor .. , 19,30 bu dakikada Jl<'den 
Lahı:;cllilir. 20 Brcı:;lavadan nakil. 
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lstanbul Tramvay Şirketi 

Tarifesi Evkat 
931 senesi Teşrinisanisi 22 inci gününden itibaren 

ilanı ahire kadar muteberdir 

No. Hutut 

IO Şişli· Tünel 1 
11 Kmtuluş ı 

Tünel 

12 Harbiye ı 
Fatih 

14 Maçka ı 
Tünel 

15 Taksim 
Sirkeci 1 

16 Maç k a-ı 
Bayazıt 

18 Taksim· ı 
Fatih 

19 Kurtu luş- ı 
Bayazıt 

22 Bebek • Eminönü 

23 Ortaldly-Aı.. .... , 1 

>t P"lktAf ·Fatih 1 

32 Topkapı -
Sirkeci 

Birinci Son 
Hareket Fasıla Hareket Hareket 

Saat Saat 

Şişliden - Tünele 
Tünelden - Şişliye 

3,6,9 6,30 24,10 
6,55 24,33 

" 
Kurtuluştan - Tünele 
Ti" .ıelden - Kurtuluşa 

30 21,00 23,30 
21,30 24,00 ti 

Harbiyeden - Fatih~ 
Fatihten - Harbiyeye 

5,11 6,09 J,02 

Maçkadan - Tünele 
TüneJdcn - Maçkaya 

" 
30 
ti 

6,2t 1,00 

20,30 23,30 
21,00 24,00 

Taksimden-Sirkeciye 
Sirkeciden-T nksime 

4,5 
7 

7,IO 20,05 
7,35 20,30 

Maçkadan-Bayaııta 

Bayazıttan-Maçkaya 

6,8 
14 

6,40 22,20 
6,33 21,3{) 

Taksimden-Fatihe 
Fatihten-Taksime 

15,30 7,30 18,30 
8, 16 ı9, rn 

](' urtuluştan - Bayazıta 
Bayazıttan-Kurtuluşa 

Beşikta.ştan - Bebeğe 

Beşiktaştan - Eminönüne 
Bebekten - Eminönüne 
Eminönünden - Bebeğe 
Bebekten - Karaköye 
Karaköyden - Bebeğe 

Bebekten - Beşiktaşa 

Ortaköyden - Aksaraya 
Aksaraydan - Ortak()ye 

Beşiktaştan - Fatihe 
Fatihten · Beşiktaşa 

Aksaraydan - T opkapıya 
T opkapıdan - Sirkeciye 
Sirkeciden - Topkapıya 
T opka pıdan - Bayauta 
Bayazıttan - T opkapıya 
Topkapıdan - Aksaraya 

Aksaraydan-Y edikuleye 
Y edikuleden-Sirkeciye 
Sirkeciden-Y edikuleye 

il 

6,Jl 6,40 21,10 
15 7,30 22,00 

6,01 

21,59 
22,42 
24,40 

6,26 
8, 16 6,30 

45 6,45 
22,25 

23,10 1,25 
2,05 

10, 16 6,06 20,44 
20 6,45 21,30 

7' tı 7,00 20,30 
15 7,46 21,16 

6, 12 
6, 10 6,33 22, 10 
20 7,09 22,46 
60 24,00 1,00 

24,30 1,45 
2,05 

33 Yedikule 
Sirkeci 

l 
Y edikuleden - Bayazıta 
Beyazıttan - Yedikuleye 
Yedikuleden-Aksaraya 

6,08 
6,11 6,33 
20 7, 13 
60 24,00 

24,30 

22,14 
22,54 

1,00 
t,45 
2,05 

1 

37 Edimekapı· 

Aksaraydan Edirnckapıya 6,04 
Edirnekapıdan Sirkeciye 7-14 6,30 
Sirkeciden -Edirnekapıya 24-60 2,03 
Edirnekapıdan - Bayazıta 24.00 
Bayauttan - Edirnekapıya 24,30 
Edirnekapından - Aksaraya 

22,20 
22,55 

1,00 
1,45 
2,05 

Çocuğunuzu, 
Siz de sevindiriniz !.. 

Kumbarayı çocuğunuz ıçin bir eğlence 
vasıtası haline getirmekle, ona istikbalini 

kazandırmış olursunuz 1 

1 
SON POSTA 

VAPURLAR 1 
SEYRİSEF AIN 

Merke:ı acenta111 Galatada KliprGbqı B. 2362 
Şube A. Sirkeci MilhQrdarzatlehan 2. 2740 

TRABZON POST ASI 
(Cümhuriyet) vapuru 23 Teşrini

aani Pazartesi 17 de Sirkeci rıh
hmından hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Ayancak, Samıun, Ün
ye, Fatsa, Ordu, Giresun, Trab
zon, Rize, Mapavriye sridecektir. 
Dönüşte Zonguldak yoktur. 
Of, Sürmene, Göreleye de 
uğrıyacaktır. 

lnebolu Postası 

ANADOLU 
Vapuru~4 s AL ı 

T. sana 

gilnü akşamı Sirkeci rıhtımın
dan hareketle (Ereğli, Zongul
dak,· İnebolu, Evrenye ve Dişe) 
iskelelerine azimet ve avdet 
eclecektir. 

DiKKAT • ~~s~~ i~:~ 1 leri icra olu -
nacaktır. 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
~~p::.:;25 Çarşamba 
gUnil akşamı Sirkeciden ha

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

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

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postuı 

DUMLUPINAR 
22T~;~::m PAZAR 
günil akşamı 17 de Sir
keci nhtımından hareket
lc(Zonguldak, lnebolu, Ayan
cık, Samsun , Ordu , Gi-
resun , Trabzon , ve 
Rize ) ye azimet ve av-
dette ayni iskelelerle Gö-
rele, ve Ünye ) ye uğ-
rayarak avdet edecektir. 

Teşrinisani 21 

A.E GTU•K·ANONİM•ILIKDİM·ŞİIM. 
üLATA· BANTIVAR·H•N. 

1932 
Tayyare YILBAŞI 
PİYANGOSU 

Adet Lira 

1 ikramiye 1,000,000 
1 

" 
400,000 

1 
" 

200,000 
1 

" 
150,000 

1 " 100,000 
1 " 

40,000 
1 " 

30,000 
1 ,, 20,000 
1 

" 
15,000 

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

5 ikramiye ( 10,000) 50,000 
5 " ( 8.000 ) 40,000 
6 ,, ( 5.000 ) 30,000 

15 " 
( 3,000 ) 45,000 

60 ,, ( 2,000 ) 120,000 
200 " ( 1.000 ) 200,000 

5,000 Amorti ( 100 ) 500,000 

5,700 Adet 3,340,000L Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altında 
acenteliğine müracaat. 
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-
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-
4 

........ Yüksek Mektep er Mubayaat Komis-
KAPLANLI KÜRK MAGAZASI 

Her nevi kürkler rekabet kabul yon u R ı· yas et,. n den 1 

etmez fiatle satılır. Yeni manto'ar, 1 
garnitürler ehven fiatle sipariş alı· 
nır. Tamirat ncuz ve temiz yl\pılır. 

Beyoğlu Panaiya çıkna u: No. 22 
Beyoğlu Hacopulo pasaj No. 34 

Dr. A· KUTİEL 
hastalıklar tedavi

banesi. Karaköy büyük mahallebicl 

yanında 34 

Kiralık Yalı 
Dört oda, ml!tfak ve Terkos 

suyunu havi Cengelköyünde Ku

leli caddesinde 77 No. lı Yalı 

kiralıktır, Görmek için içindeki

lere mllracat ediniz. 

Nev'i 

Petrol 
Ekm~k 

Kilo 

2000 
10000 aııd' 

Prevantoriyumun ihtiyacatı umumiyesinden olup miktar•. be"tit· 
dercolunan Petrol ile ekmeğin ilanı münakasaya vazedı)eCı5 de 
Ekmek: 24 - 11 - 931 Salı ve Petrol 8- 12- 931 Salı gftnü saa~a~" 
ihale edileceğinden taliplerinin yevmi mezkürda Fındıklıda 8 rP~ 
Mektepler muhasebecilik dairesinde Mubayaa! komis~ 
racaatlan. 

Cilt ve zührevi hastahklar Mütehassısı 

Doktor Ömer Abdurrahınan 
İstanbul emraa allhrnt,.. dlapanaeri Sertabibi f I 

Ankara caddeli ikdam Yurdu kartımda No. 


