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MECLİS MÜHİM MÜZAKERELERE BAŞLIYOR 
Vilayet Aleyhine 
Açılan Garip 
Bir Dava 

Garip bir doJJaga iıasım ittihaz 
edılİn Muhiddin Bey 

(Yeni Türk Musiki Taavün 
Cemiyeti ) ismini taşıyan bir 
teşekkül tarafından, lstanbul 
TilAyeti aleyhine (30) bin liralık 
bir tazminat ve mUda'ı,alenin 
men'i davası açılmıştır. Hirinci 
Hukuk Mahkemesine verilen da· 
ft arzubalinde ileriye sürülen iddia 
1Udur: Bu cemiyet 15 Nisan 930 
taribiade tqki1 ohmmuş, bundan 
bir müddet aonra da ( Garp 
Muıikifinqlan ) İ9minde başka 
bir cemiyet t4:1ekk81 etmiftir. 
Fakat ikinci cemiyet bir esnaf 
tqekkiill haliaade ortaya ablmıı 
_. ilk eemiyete mensup azanın 
4a bu cemiyete girmesi teklinde 
'"" mecburiyet ihdu edilmittir. 
Buaun lurhae birinci cemiyet 
Dahiliye Veklletine miiracaat 
etmiş ve Vekalet Hukuk MUşa· 
virliğinin mütaleasına istinat 
edilerek ( Yeni Türk Musiki 
Taavün Cemiyeti ) azasının esnaf 
ıayılamıyacağı, bu suretle esnaf 
leşkilibna kaydedilmek mecburi
yeti konulamıyacağı cevabı gel-
miştir. Fakat vilayet buna itiraz 
ederek cemiyetin bir esnaf 
teşekkülü olarak tesciline lüzum 
göstermiştir. Bu da kabul edile· 
rek cemiyet tescil muamelesini 
yaptırmıştır. Buna rağmen bele· 
diye, bu cemiyet mensupları 
hakkında zabıt varakası kestir• 
•ekte devam etmiştir. 

itte davayı açan cemiyet, vi
layet ve belediyenin bu müda· 
halelerile azasının ve varidatının 
azaldığını iddia etmektedir. 

Anketimiz 
Kızlarımızda Ne Kusur 

Buluyorsunuz? 
Çoğumuz bugünlln gençlee 

rinde birçok kusurlar buluyo
ruz. Bu kusurlar nelerdir Ye 
bundan dolayı kimler mea'uldür 

' 1 Son Posta " memleketi· 
mizin maruf kimseleri arasın
da bu menu etrafında mnhim 
bir anket açmıthr. 

Sorduğumuz sualler 11111-
lardır: 

1 - Bugünün kazlarında 
ne kusur buluyorsunuz ? 

2 - Gençlerde ne kusur 
buluyorsunuz? 

3 - Ebeveyinde çocuklan
na karşı ne kusur buluyorsunuz? 

4 - Kızlann evlendikten 
sonra işe devam etmelerine 
taraftar m sınız ? 

5 - Kızlar için en muvafık 
meslek hangisidir ? 

Bu suallere topladığımız 
cevaplan bir iki gllne kadar 
neşre başlıyoruz. İçtimai haya
tumzın eo mllhim mevzulanna 
temaa eden bu anket hakkın
da mütefekkirlerimizin ne dli
filndüklerini öğrenmek her 
halde faydalı bir ıey ola::aktır. 

Millet meclisi 
Mühim müzake
relere Başlıyor.· 
P,Yeni Vergi Kanunu Millet 

Meclisine Verildi 
Ankara, 28 (Huauai) - Millet 

Meclisi bugün mühim mtlzakeree 
lere baıhyacaktır. Ruı:name ol
dukça dolgundur. 

Ruznameııin en mühim mad
desini, aylık ve ücretlerden kee 
silmek suretile alınacak olan 
(İktısadı koruma) vergisi liyihası 
teşkil etmektedir. 

Bütçe Encümeni liyiba üze-
rindeki tetkikabnı tamamlamış 
ve umumi heyete sevkedilmiştir. 

Uyihanm mllzakeresi esna
sında birçok hatiplerin söz s6y
liyeceği anlaşılıyor. 

Bu arada Başvekil Pqa da 
izahat Yerecektir. 

Dün Her Tarafta Spor 
Hareketi Vardı 

Dünkıi Atlı müsabakalardan bir itrtiba · 
ftrn Talcıiınde, Kadıkayünde mubtelif fut~15aıaçlar~ v~!1.8t~ı?cC:f.:.~ .. 1 111n..bakalar yapıldı. Blltb tafıllltı bupn por .. ,.a 

Tahdit Kararı Hangi 300 Sene 

Himaye Etti? i:;~~ Ve Sanayii 
Gümrüklerde Tesadüf Edilen Tatbikat 
Garipliklerinden Bir Kaç Nümune 

Son lc.,.arltı bilgiJ/c Aimage ıören g•rll lcıunt11IM 

Son tahdit karanaamesinden Karamllnele, diieri Slreyya 
en Iİyade İltifade eden sanayi paşaya, diğer ildsi de btlldimete 
hangileridir? aitdir. 

Tahditten sonra bu noktanın Otuzu latanbulcla, elli belan 
bllinmea ha8U81 bir elaemmiyetl da Sunada olmak &zere 80 ka-
haisdi Ye tetkik ettik. Girdik ki, dar ipek fabrlkua vardır. Dijw 
80ll kanandan, en fala himaye fabrikalar lae l.tanbalda fU ka· 
,ana ylD Ye ipek lnımAf Ana- dardır: 10 çikolata ve bi.kiYi, 
yii ile, kundura. ıtiryat, çikolata, 6 komene, 35 deri fabrikua. 
bisldlvi, konsene sanayii olmuş- ipek aanayiimizin yllzde onu ka· 
tur. Bu sanayie memleketimizde dar sermayesi gayrimllslim Türk· 
milyonlarca sermaye yatmlmışbr. lere ve az bir miktan da Japon-

lstanbulda dört yün kumat lara aittir. 
fabrikası vardır. Bunlardan biri ( Devamı 11 inci aayfada ) 

eki • 
ıye 

ak ın a 

•• u 
Bir 

Emliki 
itilaf 

Beruttao bildirild~ğine g6re, geçenlerde Ankaraya gelen Fransız 
murahhası M. Jırandı gerek Suriyedeki Türk emllld ve gerelue 
Türkiyedeki Suriye emlaki hakkında hnldbnetle bir itillfname yapllllf
br. ltilifname yakında Ankarada imzalanacakbr. 

Bu suretle T'!-'k!y~de emliki bulunan Suriye ve Lübnanlılar bu 
emlake istediklerı l!bı tasarruf edebilecekler ve bilmukabele Suriye 
ve Lnbnanda emllki bulunan Türkler de aynı hakka malik olacak-
lardır. Emlik mübadelesi kabul edilmemiftir. 

Bir zamanlar, bu diyarda sa
mur modası almıt ytlrtlmtlftl. içi 
dıtı samurdan elbiseler yapbn
lıyordu ve bunlann beheri - bu

gOnkil para ile - ou bin liraya 
mal oluyordu. Moda okadar ta
ammlim etmifti ki enelce tanem 
yirmi liraya alınan Amur, iki yUz 

liraya aablır olmuttu. Nihayet bir 
yığın kıla bürünmekten ibaret 

olan bu manasız zevk uğurunda 
harice giden paranın yektina 
milyonlan buluyordu. 

Zenin aakametlnl, t.rafıa 1'aflrlt
tını çok ağır keHmelerle tahlll " 
tefrib eden müverribı 

.. Mo•koflu, bu vesile ile aay1111 
•amur kGrk .,anderip bl• nice Mı•ır 
buine•I kadar para almııtı" dedik• 
ten •cnra 4u m6libaıayı yilrGtGyorı 

"Batka devletlerin ikliminde hlsıl 
olan etYaJa çendan ratbet etmek 
bir mllletla ukallaına l&ylk detlldlr. 
ÇGnld onları .. yabaneı mallara ,a .. 
tuecelderl rajhet, halk tabakaaana 
arnek teıldl ecler ... binnetlce hul-
neler, Jadeller• w:der. Bla rb 
akli olanlar, kendi öa JUi 
huıul• relen .. ,ayı kullumaluıı 

" B• .. clbeyeJI ehemmiyetten 
ukat ..... harlel ...U...dan alın .. 
l'fl..,.lder mel-' cleYlete fafdeclir, 
diyenler hata ederler, plet lflerler. 
GlmrGk aldul, ecnebi diyara akıp 
tiden haslnelere nlabetle deryada 
katre flbidir. Vacip olan odur ki bat• 
ka iklimlerden mal fetİrİp Htan 
tacirleri bizim mah•ulOmGzden mal 
alıp kendi diyarlarına ratnrmiye 
lrza etmelidir. Bu suretle akçe, yine 
mülkümüzde kahr. Bunun faidea', 
rGmrGk aideainden daha b6yiiktür. 
Nitekim efrenç taifesi, bize çuha ve 
kuanat aatıp mukabilinde yapağı, 

tiftik, mHı, faP n remat (1) ahrlar. 
Likin Moıkoflu aaıuur aabp akçe 
glStürmektedir. Kezalik Hint meta· 
lanna da bu kadar haziaemlı aitmek
tedir. Hindular, biaim Olkemiaden 
bir .. y almaılar ,.. llaımları dahi 
detildlr. lmdl onların mahndan 
gOmrGk aid•i almak bahaneaile keae 
keae akçelerlmlai elden çıkarmak 
dutru mudur? 

( Denmı 11 lad Hyfada ) 

1 Kış Baba Teşrif Buyurdu 1 
Otomatik Telefonla Yangm 
Nasll Haber Verilecektir? 

24222 0 umarayi bulunuz ve 
yangının nerede olduğıınu keneli 
telefon numaranız ile beraber 
söyleyiniz. Fakat bu numarayı 
yanıının nerede olduğıınu sor
mak gibi ba.tk• sebeplerle ifaal 
etmeyiniz, diğer yangınların 
haber verilmetine mini olmut 
olursunuz. yangının nerede ol
duğunu öj renmek iate~niz Be
yazıt ve Galata kulelerme sora• 
bilirsiniz. Beyazıt kulesinin nu
marası 21996, Galata kulesinin 

numarası Beyoğlu 60 dır. lstan• 

bul mıntakasından hariç ve oto· 
matik olmıyan mahallerde 
telefon santralın• .. YANGIN " 

demeniz kifidir. GUmrGk memuru-Ketki bunu cla,ithall ruak olaoi&rm llılc.U.e koyt&ludıı 
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Yeni Sene Ve 
Pazar Tatili 
Senenin on Oç aya t•kıfml 
ve tatilin pazara alınması 
mevzuları gQnün en taze me
ıeleleridir. Bu münaaebetle 
halka sordupmuı ıuaUere 

şu cevapları aldık: 
Fikret Nad B. (Beyoihı Ayuhç .. ml! 

- Ben senenin on iiç ay ya
pılmasma ve hafta tatilinin de 
pazara alınmasına taraftanm. 
lnsanlann ruhi tecellileri pek 
tuhaftır. Biraz eskiyen bir Adete, 
teamüle bir kutsiyet rengi verir
ler. Düne kadar kullandığımız 
sene bir papamn icadı idi. On
dan evvelki senemiz de &yle idi. 
Bu '5ÜD heyet ve hendese ilmi 
İsanın doğduğu zamandaki gibi 
kalmamış, fevkalade terakki et
miştir. Bence son terakkiye gö
re sık sık değişmiyen bir sene 
kabul etmek lazımdır. 

it 

Nuri B. (Beyoğ-lu Caddeikebfr l'7) 

- Günleri kesirsiz ve mun
tazam yeni bir senenin kabulü 
için büyük bir mecburiyet vardır. 
Bütün dünya heyetşinaslan top· 
lanmah ve beynelmilel yeni bir 
sene kabul etmelidir. Medeniyet 
dağımn en tepesine çıktığım 
aöyliyen yirminci asır insanlan 
için bugünkü yanlış seneler adeta 
bir şin teşkil eder. 

• Hao Ahm.t Bey ( Saltanhaınamı S4) 

- Dünyanın yeni bir seneye 
fevkalide ihtiyacı vardir. İleriye 
sürülen ( 13 ) ayb sene de fena 
değil. Fakat bu, devletlerin büt
çeaine teıir ettiği için kolay ko
lay kabul edilemiyor. Çünkü 
bizde maaşlar ve ücretler ( 12) 
aylı sene üzerinden tasnif ve 
tertip edilmiştir. Fakat benim 
aklıma şöyle birşey geliyor. Me
murların bir senede aldıklan 
maaş ve ücret on üç aya taksim 
edilir ve o suretle verilirse bu 
mahzurlar ortadan kalkar. 

• Mustafa Remıı:l Bey ( 23 Gncü blmaek-
tep muarnmlerinden ) 

- Ben tarihi çok severim. 
Hicrf tarihle tesbit edilmiş bir 
vak'ayı miladiye çevirmek ve 
vak'a gününü kat'iyetle tayin 
etmek her babayeğidin içinden 
çıkabileceği bir iş değildir. Bu
gün fen tekamül etmiş, arzın 
mihveri ve mahreki hareketleri 
kat'iyetle tesbit olunmuştur. Bu 
incelikler nazarı itibara alınarak 
yapılacak yeni bir senenin hara
retli taraftarıyım. Hiç olmazsa 
istikbaldeki tarihçiler bizim düş
tüğümli:ı müşkülata düşmezler. 

Dahiliye Vekilinin Tetkikatı 
Mardinden bildirildiğine göre 

oraya vasıl olan Dahiliye Vekili 
Şükrü Kaya Bey tetkikabna de
vam etmektedir. 

BiR TEKLiF 
Çekirgelere 
Müşteri 
Bulundu 

Haber aldığımıza göre hlr malt 
grup, mücadele neticesi imha 
edilen Çekirgderi para ile satın 
almak için hükiimete müracaat 
etmiştir. Grup bu çekirgelerden 
Tawk yemi yapmak arzusunda
dir. Aynca bu çekirgelerden 
makine yağı da yapılmaktadır. 

Cenup hudutlarımızda müca
de]e neticesi biriken Çekirgelerin 
miktarı senede ( 25· 30 ) milyon 
kiloyı bulmaktadır. Ayni grup 
mezbahada toplanan kanları da 
satın almak istemiştir. 

Ecnebi Mekteplerinde Teftiş 
Maarif müfettişlerinden Ah

met Hilmi B. ecnebi ve ekalli
yet mekteplerini sık aılc teftişe 
başlamıştır. 

Kadastro Çapları 
İstanbuluu muhtelif semtleri

nin ltadastrosunu yapan heyetler 
mevsim dolayısile kadastro işle
rini tatil etmişlerdir. Şimdilik 
kadastrosu yapılan emlakin ıa· 
hiFlerine çaplar tevzi edilmek
tedir. 

İki Sabıkalı 
Rahat Durmadıkları İçin 

Hapse Ahlddar 
Jandarma Hasan ve İranlı 

Kazım isminde iki sabıkalı ge· 
çenlerde bir gece yansı Şişlide 
Avcılar gazinusuna girmişler, altı 
şişe bira içmişler, sonrada gitmek 
istemişlerdir. Fakat iş para mese
lesine gelince, tabancalarını ç kar· 
mışlar, üstelik gazino sahibi Pan
deli efendinin on iki lirasını almış
lar ve gazinunun bütiin camlarım 
kırmışlardır. 

Ağır ceza mahkemesine sevke
dilen bu iki şerirden Hasan iki 
seneye, Kazım da bir sene sekiz 
aya mahkum olmuştur. 

iki Karmanyolam 
Agop ve Osman isminde iki 

sabıkalı Ortaköyde genç bir kızın 
elinden portmenin i kaparak kaç
mışlar, fakat biraz sonra vaka
lanmışlardır. Şimdi de lkioci 
ceza mahkemesinde sorguya çe
kilmektedirler. 

Çikolatae11arm Bir MOracaatı 
Şehrim\zdeki çikolata fabrikacı· 

ları, ithalat liıtednde kendilerine 
ait iptidai maddelerin tezyidi için 
teşebbüste bulunmak üzere Ankaraya 
bir heyet fÖndermiye karat .-crmiı· 
lerdir. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi : 
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Günün Tarihi 

Muallim, Hereke j 
Ve Ayakkabıcı 
Kooperatifleri 

BELEDiYEDE 
• 
itfaiye Parası 

İthalat Listesinde 
Biten Mallar 

Şehrimiz gümrüğüne ait kont•ll' 
jan li•teainin ithaline müs ıade edile" 
rtyadan gümrük tarifeı inin aşağı' 
dald maddelerinde yaı.ıh olan ınik• 

fatanbulda faaliyette bulunan 
d&rt kooperatif şirketi vardır: 
Muallimler kooperatifi, Hereke 
i~çileri kooperatifi, Ayakkabıcılar 
kooperatifi, Liman memurin koo
peratifi. 

Muammrer Kooperatifi 
Bu ıirket asgari ( 2500 ) lira 

sermaye ile teşekkül etmiftir. 
Bir lstihl!k kooperatifi olan bu 
teşekkül muallimlerin ihtiyaçlarıru 
teminle uğraşmaktadır. 

Liman Kooperatifi 
Bu kooperatif Liman Şirketi 

memurlanniD yiyecek ve giyecek 
ibtiyaçlanm temin etmektedir. 
Kooperatifin sermayesi ( 10) bin 
liraya yakındır; Bir bakkaliye 
dükkAnı açmışbr. Burada yüzde 
(20) noksanile ortaklara yiyecek 
aa tılmaktadır. 

Hareke Kooperatifi 
Herek İşçi İstihlik koopera

tifinin sermayesi (J O) bin liradan 
fazladır. 

Hereke Fabrikam amele ve 
memurlarının yiyeceklerini ucuzca 
tedarik etmektedir. 

Ayakl<abıctlar Kooperatifi 
Ayakkab1cıla.r kooperatifinin 

asgari sermayesi (20) bin liradır. 
Bu sermayenin ( 200 ) bin 

liraya kadar çıkması muhtemel 
görünmektedir. 

Bu kooperatif ortaklara muhtaç 
olduktan kösele, deri gibi iptidai 
maddeleri ucuzca vermektedir. 
Kooperatif ortakların imal ede
ceği ayakkabılar için müşterek 
bir satış mağazası açmayı dü
şünmektedir. Bu mağazanın ayak
kabılarına kooperatif damgası 
vurulacak ve bu ayakkabıların 
dOnyanın en güzel ve sağlam 
ayakkabısı olmalarına çalışıla· 
caktar. 

Bir Facia 
iki Arkadaş Kömürden 

Zehirlendi, Birisi Öldü 

Cihangirde güneş apartıma
nında zemin katında oturan 
Bekçi Ali oğlu Mustafa ve 
İbrahim oğlu Kamil mangalda 
maden kömürü yakarak yatmış
lardır. 

Fakat gece yansı İbrahim 
kömürün tesirile zehirlenerek öl
müş, Mustafa da ümitsiz bir halde 
hastanaye kaldınlmışhr. 

Sigortalardan 
Nasıl Alınacak? 

Yeni belediye kanunlanoa 
göre sigorta kumpanyalannın 
hasılat fizerinden yflzde beş nis
betinde itfaiye hisseleri vermele
ri IAzımdır. Bunun için de sigor
tacılarla belediye arasında bir 
mukavele yapılması icap etmek
tedir. Fakat sigortacılar mukave
leye yanaşmadıklan için yine 
kanuna göre belediyenin bir ta
rif e hazırlı yarak tatbik etmesi 
liZJmdır. Tarife için de sigorta
lann umum aermayelerini bilmek 
mecburiyeti vardır. Hulbuki bu
rada bulunan birçok sigortalar 
Avrupadaki merkezlerinin birer 
ıubesi halinde çalışbklan için 
bunlann Türkiyedeki ıermaye
lerini tesbit etmek uzun zamana 
bağlı bir iştir. Bunun için sigor
tacılar belediyeye müracaat ede
rek mukavele yapmağa hazır bu
lunduklannı ve hasılatlannın yüz
de beşini derhal vereceklerini, 
tarife yapılmasından sarfınazar 
edilmesini istemişlerdir. Daimi 
encümen bu teklifi tetkik ede
cektir. 

Arabacı ihtilafı 
Mağazalardan Yük Almak 

Yüzünden İhtilaf Çıkh 
Eminönü ve Balıkpaıan civa

nnda çalışan arabacılar arasında 
mühim bir ihtilaf çıkmıştır. İhti
lafın başlıca sebebi, kendilerine 
ayrılan mıntakalar haricindeki 
mağazalardan yük alıp taşımak 
meselesidir. ihtilafa düşen araba
cılar, aralannın hulunması için 
belediyeye müracaat etmişlerdir. 
Belediye iktısat müdürlüğü tetki
ke başlamıştır. 

Onbir Aya Mahkum Oldu 
Beşiktaşta vatman Mehmet 

Efendinin evine girerek kıymetli 
eşyalarım çalan Osman isminde 
biri Birinci ceza mahkemesinde 
sorguya çekilmiş ve (11) ay hap
se mak6m olmuştur. 

tarlan .kamilen bitmiştir: 
C. 568 B. 668 3 
A. 324 D. 702 
B. 392 H. 702 
A. 337 B. 775 
A. 401 8. 811 
B. 6 D. 812 

2 8. ~23 c. 816 
C. WI A. 487 

634 A. 450 
646 2 A. 497 

e. 497 

A. 497 
A. 510 
c. 51' 

HilAliahmerin Rf cası 
Ankarada yılbaşında YerUec•~ 

Hillllahmer baloıu için Hanımları' 
yeni elblae yapbrmama'are ye mut 
laka yerli ltumaı kul lanılmaaı rfe' 
edilmiftb. 

Yangın Telefonları 
Belediye ıehrin münaa;p yerlerin' 

(100) kadar yangın telefonu koy• 
cakbJ'. Bu telefonlarla yalnız itfaİY' 
merkezleri Ue konuşulabilecek 1' 
yangın YUkuunda bu telefonlar!• 
haber veri~cektir. 

Caddeler Tamir Edilecek 
Bir Türk müessesesi BeleDİ' 

yeye müracaat ederek şebriP 
caddelerini kısa bir Zlmanda diY 
zelteceğioi ve buna mukabil br 
delini de ( 10 ) senede alacağ10l 
söylemiştir. Belediye bu teklili 
mllsait bulmuştur. 

Yeşil Hilal Cemiyetinde 
içki aleyh tarlarının teşkil et~~~ 

Yeıll Hilil cemiyeti dün ıePeJ"" 
koogreaini yapmış, faal:yet hakkıodı 
r<Srütülmüş, bu arada cemiyetin iıı; 
minin değiştirilmesi hakkrndaki tekfl 
kabul edilmemiştir. içtimada gençJtJı 
teşkiılbrun takviye si de görilşülm'10t 
bazı kararlar verilmiştir. 

Fabrikalar Çalışıyor 
Sanayi Birliği Umumi Katibi ~,.. 

mi Nuri Beyin verd iği mahJmıU 
g5re tahdit kaJ'arında:ı sonra fabtf.. 
kalanmıı. balkın ihtiy2.ç.Iarını tat:ııı!" 
için •cferber bnline gelmişJerd•~ 
Dibağat, yün ve yünlü kadınj çoc11 O 
•• erkeklere ait eşya, k~ba yilıtJ 
kumqlar, kadın ve erkek çamaf1'j 
lanodan her cinı m~mlekette iJJJJ 

edildiğinden hariçten ithaline lü2u*" 
yoktur. Bazı yağ fabrikalarımı: fJI• 
barice ihracatta bile bulunınakt'• 
dırlar. 

Doktorlar Toplandılar 
Etibba Muhadenet Cemiyeti ~ 

"Halk Evi,, nde ayl ık toplaoıt•:. 
yapmıştır. Toplantı da itha latın t;ı ı• 

Yirmi Dört Saatte didlnden ı;onra lüzumsuz yere ':,1 

1 _ Kuledibinde L iliç fiatlerinden ihtikar yapılıı J 
eongor şiddetle tenkit edi erek btı~Y 

aparbmanında yangın çıkmış, sön- meydan verilmemesi iç ın tıbbi "'~111 
dürtilmiiştÜr. tabzerat amilJuile görütilhPeJlldl 

2 - Üsküdarda Solaksinanda ve kazazedelere seri yardıoıJtlf ,. 
Şerif Hanımın evinden yangın bulunmak üzere ııhhi imdat 

111~, 
çıkmışsa da sirayetine meydan ı kezleri ihduı için te,ebbüs.ıer 
verilmeden söndürülmüştür. bulwaulmaaına karar YCrilrnittır· 

Pazar Ola Hasan B. Ve İlıtikôJ 

J 

1: Hasan B. - Hoppala... Bu da ne
.li? Cin mi, peri mi, umacı mı? Herkes 
korkup kaçıyor. 

2: Hasan B. - Haydi bir dişimi sı
kayım da ~ kara kancalosa bir yakla
t•yım ..• 

3: Hasan B. Merhaba, cin haz-
retlerL.. Kiminle teşerrüf ediyorum? 

Cin - Hasan Bey, ben ihtikarım! 

eri .. 
4: Hasan 8. - Sen bize eknıek Y ,o· 

ne süpürge tohumu yedirmeden, ı;J 
ptirge sopasam kafana ye de, sav 



H raün 
Dünya Buhranı 
Nasıl 
izah Edilebilir? 

-3-
( Gugltemo Ferreronun dilnya 

buhranı hakkmdakl makale1inin 
•on kısmı J 

On sene evvelki itimat ne
kadar yanlış idi ise, bugünkll aksü
linıel de okadar yanlıştır. Yaşa
dığınıız dünyanın at<ıbeti ~en.a 
olduğunu ve yeni bir plina ıhtı
Yaç bulunduğunu söylemek ko
!aydır. Dünyayı yeniden kurmak 
ıçın elimizde bir plan bulunmak 
lazımdır. Herkes bu plim arıyor, 
fakat bulamıyor. 

Bu dünyada ezeli hiçbir şey 
Yol<tur. İçinde yaşadığımız mües· 
se~"eler, tatbik ettiğimiz, iktısadi 
prensipler de zaman ile ölüyor. 
Fakat okadar derin kökleri vardır 
ki, bu müesseselerin zannedildiği 
kadar kolayca çöküp gideceğine 
ıahip olmak hatadır. 

Zaten ciddi bir şekil alan 
nıüşkülitı, hayalen büyüterek da
ha vahim bir hale sokmaktan 
çekinmek lazımdır. 

Diinyanın bugilokü ıstırabı 
bütün iktısadi ve siyasi nizamın 
bozukluğundan mıdır, yoksa kıs
men küçük bir parçasının fena
lığından mıdır? 

İşte asıl mese]e budur. Fa
kat bence bu sualin cevabı ba-
sittir. Bütlln bu bozukluklar, 
umumi harpten ve onun ortaya 
çıkardığı ihtilal\erden doğuyor. 
Harp ve ihtilal siyasi ve ikbsadl 
sistemi altüst etti. Çünkü bu 
nizam sağlam bir sulhe mubtaçbr. 

Bizim me :leni yetimiz, ilim 
medeniyeti, büyük sanayi me
deniyeti, siyasi ve fikri hürriyet 
medeniyetidir. Bu sistemin de, 
her sistem gibi iyi ve fena ta
rafları vardır. Fakat sulh ve 
nizam, en esaslı şartlarından bi
ridir. Ancak bu şerait dahilinde 
bugünkü medeniyetin fenalık-
ları asgari hadde, ve iyilikleri 
azami dereceye çıkabilir. 

Eski medeniyetler, an'anevi 
bataet içinde inkişaf eder, müz
min bir anarşiden bile müteeı-
sir olmazlardı. Fakat bu, bugtın 
mümkün değildir. Bugün harp, 
ve ihtililin doğurduğu bozgun
lukl:ır, bizi felce uğratıyor. 

iki medeniyet arasındaki 
f~rklar mlUteadittir. Ben yalnız 
hır tanesini zikredeceğim: Nü-
fuzun çoğalması. Eski medeni
yetler harplere ve ihtilallere 
mukavemet ediyorlardı. Çünkü 
onlarda nüfus ya hiç artmıyor 
ya pekiz çoğalıyordu. Bu say~ 
de tasarruf ... ettikleri paranın bir 
kısmını ya harbe, ya müstahsil 
olmıyan işiere sarfedebilirlerdi. 

Halbuki sanayi medeniyeti, 
niifus çoğalmadıkça inkişaf 
edemez. Fakat nüfusun çoğalma· 
sı servet terakümünün de çoğal-
nı . 1 s . 
asını ıcap eaer. ermaye ıse,an-

cak dahili ve harici sulh içinde 
teraküm etmez. Harp ve ihtilAl 
serveti öldürür. 

Bu, okadar vazıh bir hakikat
tir ki, harbin neticelerinden en 
l!İyada müteessir olanlar, nüfusu 
~n kalabalık olan memleketlerdir: 
ltalya, Almanya, İngiltere gibi. 
Avrupa ve Amerikada görülen 
ltı~l~onlarca işsizler, sanayi si~t~ 
~tnın geçici bir muvazenesızh
R'•nclen değil, harbin ve ihtiJAlin 
•ernı ıyeyi öldürmesinden doğ
llıuştur. 

le ~~adem ki 19 t 4 ten beri bugün
d~ cıünyanm hayatmı sars1:lll hi
d~seler, harp ve ihti aldir.Ohalde 
1 "''Yayı deği •:ti •meden evvel, dev
-.:tı~~e bira:ı ;ulh ve mil'etlere ~ir~ 
dP. ~'.~ım~t. telkin etmek dah~. ıyı 
ti ~ll ~ıdır? Bu~iin, kı<;men fütn
"~ . hır şekil alan di t. tatörliikler 
'"'?ı..I'\... 1 ı l ... . tnill ~ ınunta:.r.~m a ev et er ıı-;amesı 

f,_aıtt ye devidıerin ra'dp men
t~i, .erı arasında bir muvazene 

sı. dünyayı değiştirmekten 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Edison, f ord, Darülfünundan 

mezun değildiler. Düşünmeğl atel

yelerinde öğrendiler. 

2 - Biiyük adam olmak için, 
Darülfünun tahailino değil, düfÜnme 
kabiliyetine ihtiyaç vardır. Bunu da 
Darülfünun değil, kitaplar temin eder, 

* Kitap Ve Adam it J 

3 - Büyük adamlar, lahaili yük
aek olanlar değil, kendi Darülfünun• 
lanm kendileri yapanlar, düşilnme1ini 
öğrenenlerdir. 

TELGRAF HABERLER} 
• 

BAŞVEKiL 
Dün Ankarada 
Tezahüratla 
Karşılandı 

Ankara, 28 ( Husuıi ) - Bat· 
vekil İsmet Pş. dünkü ekspresle 
lstanbuldan şehrimize döndü. is
tasyonda Reisicilmhur Hazretleri 

namına Başkatip ve Seryaver 
Beyler, Meclis Reisi Kazım Paşa, 

Meb'uslar Te askeri erkin ve 
halk tarafından karşılandı. 

Halk tarafından Başvekil Pa
şaya geçmit olsun temennileri 

izhar edildi ve İsmet Paşa bu 
temennilere teşekknr mukabele· 
sinde bulundu. 

Amerikada 
Mühim Bir İdari Rezalet 

Meydana Çıkarıldı 

Nevyork, 28 (A.A) - İçlerin
de kanunşinaslar ve hükfımet 
memurları bulunan 30 kadar şa
hıs, Amerikaya gayrikanuni bir 
şekilde yabanc,lan ithal etoıek 
cürmüne iştirak töhmetile zan 
altma alınmışlardır. 

Vaşington, 28 (A.A) - Dün 
bir takım işsizler, Cümhur reisi-

nin oturduğu Beyaz ev civannda 
nümayiş yapmışlardır. Nümayiş
çilerden 13 kişi tevkif edilınit
lerdir. 

Sakarya Ve Şehit 
Asker Panayırlan 

Hanedan Mücevherleri Satıhyor T f c . · · 0 ·· Londra, 28 (A.A) _ Witela- a~~rru . emıyetinın un-
bach, kral ailesine ait Bavyera ku İçtimaında Faydalı 
saltanat tacımn mücevherleri Kararlar Verildi 
dUn buraya getirilmiştir. Bu 
mücevherler 21 Kanunu evvel 
1931 tarihinde aatılığa çıkarıla· 
caktır. 

Kıbrıs Hakkmdaki Karar 
Londra, 27 (A.A) - Hüku

met Kıbnsı birinci sınıf müstah
kem mevki ilAn etmiştir. 

• • 1 •• 1 9""• . ......... ...... ••••:W 1 1 ........ ..... ....- "' 

daha kolaydır. Sulh ve nizamı iade 
edemiyen bir devrin nasıl yeni bir 
alem yaratacağını aklım almıyor. 

işte bu sebepledir ki, Amerika
nın Çin-Japon muharebesine mü
dahalesini ve Cemiyeti Akvamla 
beraber çalışmasını memnuniyetle 
karşılamak IAzımdır. Amerika, ni
hayet, gerek felaket içinde bulunan 
dünyayı, gerek kendisini kurtar
mak için, harbi menetmek lazım 
geldiğini anlamıştır. Sulh devam 
ederse, birçok yaraları tedavi 
etmek mümkün olacaktır. 

Fakat, Uzakşarkta bile olta, 
bir harp başlarsa dünyanın felA
ketine nihayet olmıyacaktır. 

• 

Ankara, 28 (Hususi) - Diln 

"Halk Evi,,n de Milli İktısat ve 

Tasarruf· Cemiyeti bütün gençle
rin ve münevverlerin iştirakile 

bir toplantı tertip etti. içtimaı 
cemiyet katibi umumisi Rahmi Bey 
açtı ve iffet Halim Hanım Vedat 
Nedim, Akagündüz, Behçet Ke· 
mal Beyler söz aldılar. 

Hatipler son t:'11d~t kararna
mesinin memleketm ıktısadi ha-

yatında yapacağı bayırlı ve mü
him tesirlerden bahsederek ihti· 

kAnn kaçakçılığın ve bu iktısadl 
kurtu'ıuş hareketinde bozgunculu

ğun hiyaneti vataniye telakki 
edilmesini istediler. Yine bu 
arada yapılan bir teklifle her 
sene Dumlupınarda (Şehit asker) 

ve BeylikköprUde de bir (Sakarya) 
panayırı tesisi, buralarda hep 

yerli mallar teşhir edilmesi 

kabul olundu. 

İSTER iNAN, İSTER 

ÇiN - JAPOW 
Japonya 
Amerikayı 
Temin Ediyor 

Vaşington, 28 ( A. A. ) 
Amerika Müttehit CümhuriyetJeri 
Hükumeti, Chinchow' a taarruz 
edilmemesini Japonlardan bilhaıı
sa talep etmiş olduğundan, T okio 
Hükumetinden böyle bir taarru
zun derpiş edilmemiş bulunduğu 
teminatmı almıştır. 

Vaşington, 28 (A.A) - Tok
yodan bildiriliyor : Harbiye neza
retinin resmi memuru, Mukden-
Pekin demiryolu üzerindeki 
Japon faaliyeti askeriyesinin 
tatil edilmiı olduğunu söyle
miştir. 

(BeıJad ••.rf amlsda tal•illt Yardll') 

Bir Çdgmhk Faciası 
Berfin, 'J:T (A. A.) - Berlin 

havalisinde banka memurların
dan biri birdenbire delirmiş, iki 
genç kızı bıçakla yaraladıktan 
sonra bir ormana kaçmıştır. 
Yaralanan kadın ve kızlann 
vaziyetleri ümitsizdir. 

Liya dö Putti Oldu 
Nevyork, Z1 (A.A) - Macar 

sinema yıldızı Lya de Putti, de
vamlı bir kan zehirlenmesinden 
mütevellit zatürree neticesi olarak 
vefat etmiştir. 

M. Grandi Avrupada 
Nev-York, 28. - (A.A.) - M. 

Grandi, dün A vrupaya mütevec
cihen hareket etmiştir. 

Bulgar KomOnistleri 
Sofyadan gelen haberlere göre 

harpte 61en Bulgar askerlerinin 
ruhlannı taziz için Meb 'usan 
Meclisinde ayağa kalkmadıkla
rından komünist meb 'uslara üç 
celseye iftirak edememek tek
linde bir ceza verilmittir. 

• 
iNANMA .1 

Gazetelerde okuduk: 
"Maliye Tahsil Şubesi tarafından 926, 927 

ve 928 senelerinin tahakkuk ettirilen vergile
rinin ihbarnameleri 931 senesinde tebellüğ 
edilm,.ktedir. Bu vergilerin içinde (1000) lirayı 
mütecaviz olanlar vardır. Senelerdenberi tah
&iJ edilmiyen bu paralar mühim bir yekun 
teskil etmektedir. Mükellefler bulunamadığın-

dan bu paralann hiçbiri tahsil edilememekte
dir. Bunlar meyanında iflb etmiş büyük tüc
carların kazanç vergileri de dahildir. Bu sene 
iflis eden büyük bir kumq ticarethanesine, 
927 senesine ait vergi ihbarnamesi şimdi teb· 
liğ edilmektedir.,, 

Maliye tahsil şubelerinin faaliyetindeki bu 
sür' ate, artık; 

iSTER /NAN. ISY'ER iNANMA! 

S zün 
Podra 
ithalatı 
Ve Hanımlar 

ısası 

P. S. -
Havai konquluyordu. Birimiz 

dedik ki: 
- ithalabn tahdidinden en at 

memnun olanlar, kadınlardır. 
Sonra ilave etti: 
- Maskeleri düşecek. 
- Niçin? diye sordular. 
- Tuvalet eşyasının çoğunu 

biz de yapabiliyoruz; kumaşlarımız 
revaçtadır; en zarif kadınlarımız 
bile Türk kozalarından çıkan bir 
tuvaleti Avrupa ipeklilerine tercih 
ediyorlar. Bunlar iyi. Fakat riva
yete göre, podra yapmak husu
sunda biraz beceriksizmişiz. 
Ciltlerinin selameti namına ka
dınlarımız, belki de az podra 
siirmiye mecbur olacaklardır. 
Veya hiç. Kadımn ezeli maskesi 
olan yüz podrası kalkarsa ortaya 
çıkacak manzarayı bir tasavvur 
ediniz: 

Yolda giderken bildiğimiz bir 
çok hanımlan göreceğiz, fakat 
tanayamıyacağız. Kendilerini se
IAmlamakta kusur edeceğimiz 

için, her gün bir muaşeret me~ele
si ortaya çıkacak. Biribirimize 
güceneceğiz. Tarziyeler biribirini 
takip edecek. 

Hele bazı " Birlik ,, azası 
kadınlar, kendilerini erkeklerden 
ayıran yegane farkı, yani podrayı 
kaybedince bizimle tam manasile 
mllsari olacaklardır. Fakat bunu 
da hiç istemezler, sanmm. 

içimizden biri dedi ki: 
- O halde, bahsettiğin " Bir

lik ,, asası Hanımların bir podra 
fabrikası açmalarını bekliyelim. 

- Faydası yok. 
- Niçin? 
- Y apbldan podranm hep-

sini kendileri kullanırlar, birlikte 
aza olmayan Hammlara bir ıey 

kal mazi 

Bulgaristan da 
Bir Yıl Dönümü Kanlı 
Müsademelere Sebep Oldu 

Sofya, 27 - Nöyyi Muahede
ıinin on ikinci yıl dönümU mli
nasebetile bu muahedenin Bul
gar bilktimetine kabul ettirdiği 
ağır şartları protesto için Bul
garistanın her tarafında büyük 
mitingler yapılmıştır, 

Mitinglerde muahedenin feshi 
için alman kararlar aefarethane
lere bildirilmiş, Fransl% ve Sırp 
sefarethaneleri taşlanmıştır. Nnma
yişçiler dağılmadıklan için polisle 
halk arasında mUsademeler ol· 
muş, birçok kimseler yaralan
mıştu. 

Fırtma [);•rdu 
Karadenizde üç gftn evvel 

başhyan fırtına düıı dinmiştir. 
Fırtınanın tesirile Karadenizin 
muhtelif limanlannda bulunan 
birçok kayıklar batmıştır. Gelen 
haberle göre büyük vapurlar da 
yollarına devam edemiyerek li
manlara sığınrr 11lardır. 

Tevfik Klmil B. Şehrimizde 
Sofya Sefiri Tevfik Klmil Bey 

Sofyadan şehrimize hareket et
miştir. 

Bir Polis Yaralandı 
Sirkdecide Cümhuriyet gazi

nosunda bir şahıs ile kavga eder
ken karakola götürülmek iste
nilen sabıkalı Musa bıçakla polis 
Şefik Efendiyi yaralamıştır. 



4 Sayfa -· 

Tarihi Fıkra J 
Düzeltmek Lazım 

Damla damla pi olur, derler. 
Acemler, bu Türk vecize9İDİ ter
cüme ederken sözün milli seci· 
yeterine uygun dtişmeıini iltizam 

etmit olacaklar ki küçük bir tahrif 
yaparak damladan derya çıkar
mışl:n dır. Katre katre akıbet 
derya şevet! 

f yi amma bu damlalar, göl 

veya derya yaratan bu milbarek 
katreler nerede?... Bizim diya-

rımızda fazla hararet var da 
iktısadl damlalar tebahhur nıu 

ediyor? Yoksa bu damlalar kum
ıallara akıp birikinti vücuda ge-

tirmeden yerin dibine mi geçiyor? 
Herhalde damladan göl peyda 

olduğunu bize ispat edecek tek 
bir misale malik değili.ı. Fakat 

koca koca göllerin, hatta derya
lann zaınan zaman ve devir devir 

elden çıkıp kaybolduğunu pek 
iyi biliyoruz.. 

Şurası muhakkak ki, aıiı 
yurdumuz, tabiaten zengindir. 
Bir zamanlar bu ıengintiğe, 

dünyanın dört tarafmdan topla· 
nıp getirilen menkul servetler de 
fnz:mam etmişti. Elmasların en 
muhte~~mleri1 incilerin en seç· 
melerl, zO ıırütlerio en büyükleri, 
yakutlann en nadirleri bizde idi. 
Şal, atlas. kadife. çuha, balı 
namına yer ytiıünde, küre üze-
rinde vücudo getirilen malların 
en nefisleri, ~n kıymetlileri ve 
en zarifleri yine bizde idi. Orta 
9öhretli her Sipahi. her harp 
dönüşünde karunmn boynuna 
bir murassa gerdanlak asardı ve 
rençberlerin çocukları bile zıp 
zıp taşı yerine san sarı floriler 
kullanırdı. Memleketimize as1r· 
larca servet akmış ve aktttırıl
mışh. Bu akış, daıula damla 
değildi, avuç avuçtu, etek etekti, 
batta gemi gemi idi t 

AlelAde bir balayığm, Şeker
pare ismife tarihe de geçen basit 
bir kadıncağızın nefyolunması 
üzerine evinden hükumete götü
rüle~ eşyaya bakan: Elmas ve 

. inci dolu alb büyük sandık. Altın 

ve gilmllşle ıımsıkı doldurutn uş 
on büyük sandık. lki oda doı ~u 
Hint şah, Acem halısı, Frenk 
çubası. Birkaç tanesi incili ve 
diğerleri altın klaptanh iki yüz 
yorgan, aJtmıt samur kOrk. Ay· 
nca hurç1ara yerleştirilmiı yüz 
bin liral.. 

Resmi kayitlerden çıkardığı· 
miz bu misal, ŞekerFare Haoa-
mın yaşadığı devirdeki milli ser
vetin aza11.etini ı6sterir. Bunlar, 
bu göz kamaşbrıcı ve akıl ahcı 
hazineler ne oldu? •. Damla dam· 
la eridi, değil mi?. O halde 
meşhur darbı meselimizi değişti· 

relim, damla damla göl olur, 
yerine damla damla kili olur, 
diyelim. Çünkü hakikat, bizim 
memleketimizde böyle tecelli 
ediyorl lf.lf.1f.. 

Bir Cür' etkar 
Sıkılmadan Müstantiğe 
Rüşvet Teklif Etmiş 
İzmir, (Hususi) - Dudu Is· 

minde bir kadmı kaçırmak cUr· 
mile hakkında tahkikat yapılan 
Yusuf <'ğlu Mehmet isminde bir 
adam ÜçiincU Müstantik Hüsa
mettin Beye beş li<a rUşvet tek· 
lif etnıistir. Fakat Hüsamettin 
Pey derhal bu cür'etkar hakkın· 
da bjr z3bıt varakası tutmuştur. 

S O N P O S TA T ..,,tnt.ni 
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• 
MEMLEK.ET HA .BE~RLERI 

Seyahat Rekorunu Kıran Meşhur Bir 
• 

Gazeteci lzmire De Uğradı 
izmlr. ( Hususi ) - .. Daily 

Mail" gazetesinin haftalık nüsha· 
Jarmda hatıratı intişar eden meş· 
hur Avusturyah seyyah Antonio 
Zetto şehrimize geldi ve Belediye 
Reisi tarafından kabul edildi. 

Altı sene evvel memleketin· 
den dünyayı devre çıkan bu ener· 
jik adam, çok zengin bir gaze· 
tecidir. Kendisi şimdi 35 ya~mda· 
dır. Seyahatlerini bir küçük deniz 
motörü, bir bisiklet ve bir oto· 
mobille yapmaktadır 

Bu arada lüzumu halinde 
tren ve vapur gibi nakil vasıta· 
larından da istifade etmektedir. 

Antoio Zetto seyahatlerini 
kendi parasile yapmış, bütün 
Avrupd şehirlerini gezmiş, ondan 
sonra Afrikayı, Tibet çölUni11 

Senegali, Avustralyayı, Hindistanı, 
Çini, Japonya)'1 ve Amerikayı 
ziyaret etmi.,tir. Bu meşhur ıeyyab 
Japonyayı ziyareti esnasında 
Japonya KıraJının da huzuruna 
çıkmış ve Kıra] tarafından ha
tıra defterine ıu aabrlar kay· 
de.dilmiştir: 

- " Büyüklük, dünyaya bil
me•dir ". 

Antonio Zettonuo Hindistan ve 
HintJiler hakkındaki intibaları 
çok esaslıdır. Gandi tarafından 

kabul edilen bu seyyah, Hintlile
rin Gandiye olan merbutiyetlerini 
anlatmakla bitİJ'emiyor. Antonio 

Zettonun 165 tehir reisi ve vali
sinden sertifikası vardır. Hulasa 
bu adam seyahat hususunda 

rekor kırmıştır. Bu seyyah lzmir
de bir hafta kaldıktan sonra 

IItstanbula ve oradan da Edimeye 

Meılıar /ngiliz "gga/ı gaztttecl 
M. Antonio Zetto 

gidecektir. Edimede Uç gün 
kalacak, trenle memleketine gi
decektir. Bu suretle seyahatinin 
ilk kısmı bitmiş olacaktır. 

M. Antonionun si:ıe gönder
diğim resmini kendisi "Son Posta,, 
için hediye etmiştir. 

Adnan 
Buğday Okadar Bol ki .. 
Konya ( Hususi) - Bilhassa 

Buğday üzerine muamele son gftn
lerde epey artmıştır. Gilnde (15· 
20 vagon devrediliyor. 

Bu buğdayların mühim kısmı 
lstanbula, bir kısmı da Mersine 
gönderilmektedir. Diğer sevk 
mahraçleri de Sarayönü ve PulatJı 

yollarıdır. 

Sevkedilmek üzere Sarayönün· 
de (50-60 vagon Buğday toplan-
mıştır. Eldeki vagonlar kafi gel
mediğinden ve ambar da mevcut 
olmadığmdan buğdaylar açığa 
dökülmüştür. Bu iki mahrecin 
f stanbula olan sevkıyata günde(30) 
vagonu buluyor. Gerek Konya pa-
zarında, gerek Konya borsasında 
köylü her nedense sıkıldığı için 
malım istasyonlarda satmayı ter
cih ediyor. 

Diğer taraftan köylilnün Ziraat 
bankası ile olan vaziyeti de şudur: 

Köylüden borçlarına mahsuben 
alınan buğdaylar mu.Jıtarlann mu· 
hafazasına verilmiştir. Fiatler 
yükselir yükselmez mahsup 
muamelesi yapılacaktır. Elyem 
köylüye Ziraat bankası tarafından 
borç : 'ara verilememektedir. 

Bunun sebebi, darlık müna
sebetile tahsilat yapılamamasıdır. 
Ziraat bankasına verilen talimat 
neticesi olan köylünün borcu için 
alınan buğdayı yemeklik ve to
humluğunun haricinde kalan milc
tardır. 

Aferin Köylülere 
Bandırma ( Hususi ) - Bu ci

vardaki Gübel nahiyesinin bir 
köyüne geçen gece ( 6 ) silahlı 
ıahıs gelmiş, köy eşrafından Ha
cı Mustafa Ağayı tehdit etmişler, 
para istemişlerdir. Fakat şerirle
rin geldiğini haber alan köy 
halkı derhal kazma, kürek ve 
tırpan gibi şeylere davranarak 
evlerinden fırlam1şlar ve herifle-
rin ardına düşmüşlerdir. Neticede 
ıerirler kaçmış, bir tanesi de ölü 
olarak yakalanmıştır. Diğerleri de 
jandarmamız tarafından yakalan· 
mak üzeredir. 

• 
Istanbulun Odun Ve Kömürü 
Şehirde İki Milyon Okka Kömür Var 

Amma Fiatler Yine Artıyor 
Şehrimizde. 
ğuklarm başla· 
masile birlikte, 
her sene olduğu 
gibi, bu sene 
de, odun ve kö-
mür fiatlerinde 
bariz bir yük· 
selme başladı. 

Bunu bir ihtikar 
addedenler, bu 
iki maddeye 
narh konulması· 
nı da ileri silr· 
mektedirler. Bir 
muharririmiı bu 
hususta etraflı 

fevkalade kışlar· 
da muvakkat bir 
zaman için mev
mbahs olabilir. 
Şimdiden kona• 

cak narhların aksi 
tesir yapması ve 
malın ortadan 

kaçmlması gibi 
mahzurları vardır. 

Şimdi maden ka .. 
mürleri taammüm 

etmiştir. Bir ta
raftan da şehrimize 

odun ve kömür 
bilA gelmektedir. tahkikat yapmış 

ve bir Belediye Bunlar nazarı iti-
lımirinden fU bara alınırsa ls-
malOmatı elde tanbulda odun ve 
etmİ§tir: Fiatleri lıavaga tdbl olan bir odan gılını k6m0r fiatle-

,. - Bugün lıtanbulda (60) hesaba katılacak olursa bu fiat rinin daha fazla artması ihtimali 
bin çeki odun ve iki milyon yükselmesinde ihtikar gör- yoktur.,, 
kilo da kömUr ıtoku vardır. memek lazımdır. Esasen balkın işte müracaat ettiğimiz Bele-
Yaş ve kuru gi:rgen odununun yüzde kırkı yakacak ihtiyacım diye Amiri bu sl>zleri söyledi. 
çekisi 400 ile 420 kcruş arasın- yazın tedarik etmiştir. Fakat kış şiddetlenir ve biraz da 
dadır. Meşe odunu ise (420-500) Köm:r fiyatlerine gelince; uzar:;1 ozaman ~~atler daha 
kuruş üzerinden sahlmaktadır. Rumeli kömürü 5 buçuk (6) ve ziyade artn:-nz mı? 
Bu fiatler yazın {280-340) kuruş Marmara sahilJerinden gelen kö· Eski tecrübelc:-i habrhyarak 
arasında değişiyordu.Fakat, yazın mürler de 5 ile 5 buçuk kuruş bu suale_ müspet cevap ver-
yaş olarak ıatılan odunun firesi, ' arasında ıatılıyor. Narh ancak memek uiUmkUn değildir. 

l[,...._E_v_._D_o_k-to-,,r--~ 
- ___ ../_ 

Ağız Doktorlul' 
Kar!Jerimiıin aile bayatıO~ 

geçirebilecekleri rı> habııhkl dl 
ilk tedbirlerini alıt'ıya yar~ 
etmek için haftanın rnuaY' 
günlerinde ev doktorunun tad
yelerini kaydediyoruz. Bun,'; 
böyle yine muayyen güole JJ 

diş lufzıssıhbasına ait ~~ 
neşredeceğiz. Bu!;ünkil balJSP"' 
.. Sütdişleri" ne dairdir. ıP.. 

Sütdişleri: ~~~~~ 
yık olduğu ehemmiyet veril~~ 
Bunun da sebebi bu diş)erın1; ehemmiyeti ve bir kıymeti o ,.t 
dığı hakkındaki umumi k~ fi' 
tir. Bu fı~ire ~öre sütd.~şlerı ,ti 
vakkat dış1erdır ve duştukteıı1et' ra yerlerine daimi dişler g_e ~ 
ğinden bunlann bir kıymelı d1;,/ 
tur. Ve asıl ehemmiyet 
dişlerdedir . ~ 

Halbuki bu, asla doğı'U Jet 
fikir değildir. Ve bu <Jü?ünC~ 
le sütdişlerini vakitli va~ ıı' 
çektirmek büyük hatadır. ÇuP .. 

Daimi dişlerin muntaza01., 
surette çıkabilmeleri, çene~ 
mikleri üzerinde kendisine il 
ma mevkileri muntazaman a~ 
meleri, hattA büsbütün çık~ 
tan mahrum kalma.malan; ~ 'Ji. 
hertürlü vaziyetleri kencliOJI 
evvelki sütdişleriı:in şeraitine ,. 
detJe tabi ve bağlıdır. . • 

Y anj kendinden evvelkı ::t 
dişi vaktinden evvel çekilmiş ~ 
herhangi bir suretle ters ye~I b' 
mhur etmiş ise bu sütdişin~ 
b.içimsizliklerinden cnu -;_ 
edecek olan daimi dişte b ~ 
ment olur ve binnetice o da~ 
puk çurpuk çıkar. İşte b ~ 
içindir ki (sütdişi) çocuğtll~,), 
yabnda çok ehemmiyet verıl ~ 
bir mevzudur. Ve bu da atı~ 
babalann en esas!l vaı.ifeleri ,1, 
birini teşkil eder. Müteakip Y;;. 
larımızda çok ehemmiyet f j~ 
mesi icap ettiği halde !ıb! 
olduğu aJakayı bir türlü c dl 
dememiş olan sütdişlerine i": 
daha bazı izahatta bulunacs 1 

Diş tabibi: Suat /sfll 

Kalp Çarpıntıl~~ 
Bir hastalığımız yoksa kalbi~ 
çarpbğanı hissetmeyiz; b bf 
hissedilmesi gayrilabiidir "t1',ı 
haatalığa delildir. Hissedilen ""' 
çarpıntıları birkaç türlüdüı': ~ 
ııksık fakat muntazam olurı ~ 
ta intizamsız olur. Bazı çaı'P ,1 
lar zayıftır, bazıları sözü ..,e fi 

• et fesi kesecek derecede ezıY ~ 
rirler. Ozaman yüz sara~d' 
terler, eller donar. Bu Ş1 tı' 
Arızalardan sonra hastan111 

yılması da mümkündür. ,I_ 
Sebepleri - Kaosıılılc, · -' 

benizlilik illeti (kloroz) • is~~rıJ• 
nevresteni (sinir hastal ı t .. 
içki illeti, her türlü jfrat~11bt" 
aui istimaUer1 fazla çay,.. ( ".1 
tntiln içmek, büyüme çagı ~et"· 
vünema ) , müzmin ilti~a~ı tf; 1" 
dahili kalp hastalığı, şıdf ~El ~ 
yecanlar, hareketler ve a 1ııai' 
mek te arıza ve buhrsJlJ 
lıyan ıebeplerde.1cir. ,ydıi" 

Tedavi - Yukarıda 8 '/..,W 
mız sebepleri giderroekko.Y~ 
nahiyesine buzlu kursak ""Ilı/ 
Bromür dö potasyum ve 
AaDn vermek. 

Şık B-i-r -T-eklif ! 
ı j)it-' 

Sinemalarda Sigara ç 
Varidat ArtarJJJ1ş ~ 

b'r r-f d 
lmıir, ~ HusdSİ) - s~.~ııt ~ 

lilİ azasından Doktc:r ~1 ,ııı' 
meclise yaptığı bir tekhfte~~11rıD' 

• • 'J . btıS i( malarda sıgara ıçı mesı etıı' f' 

el. • .. d sini taleP ~· me ısın musaa e tle "'( 
. M. h B bu sure do tir. ıt at ey, ğbet "l1 ~ 
kın sinemalara fozla ra f~- ..1 

d" c)'e 'JP" tereceğini ve Be' ~ ıy ;,jııi 1 

.d · Jılece. 
varı at temın el 
ıQrmektedir. 
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Japonya Notalarla Etrafı Kaıidırıyor 
F ranklen Buyyon Hükiimetin Takip 

Ettiği Siyaseti Tenkit Ediyor 

--, .. ~ " 
- = 

Gönül İşleri 

Bugünün Gençleri 
Kadınları 
Nasıl Görürler? 

Dün, kadınlar hakkındaki te
lakkilerini nakf ettiğim gencin 
mütalealarının bir kısmım d~ bu· 
gün naklediyorum : 

M. Ksaviye d3 Hoteklok, 
lngiliz lirasının düşüşü ve bunun 
neticeleri hakkında dikkate 
değer bir makale neşretmiştir. 
Bu yazı, mevcut buhranı dolayı· 
ıile alakadar etmekte ve lngiliz· 
lerin (Entelicens servis) dediklel'İ 
meşhur gizli teşekkülü mevzu 
ittihaz etmektedir. Bu zat ez· 
cümle diyor ki: 

f avonya t · ··~~~~.,,.._,,,._-........ ..., 
• 1 

"Kalbimde izdivaç hakkındaki 
fikirler, hayat tecrUbelerindeo 
alınmış derslerle inkişaf edecek 
yerde gömüldükçe gömülüyordu. 
Etrafı daha vuzuh ile görmıye 
başladığım .zaman insanların ira-

Herkesı 

lngiliz emperyalizminin baş· 
hca makani1masmı teşkil eden 
' 1 Entelicens servis ., , lngilterenin 
bir nevi gizli diplomasisidir. Onun 
en bariz vasfı, büyük İngiliz 
bankalarile olan sıkı münasebe· 
tidir. Dünün ve yarının bir nazırı 
olan müfrit muhafazakar M. 
Çorçili alalım. Bu zatı meydana 
çıkaran adam, meşhur İngiliz 
bankeri Ernest Kassel' dir. 

fngili:ı harbiyesinin gizli caaualuk 
fubesini t"si• eden S ir Hacir de 
Çörçilin kainpederidir. Bugünkü va• 
zlvette, EnteJken• servisin Avam 
k.amarasrnda tercümanhğıııı yine M. 
Çörçil yapmaktadır. 

EnterJicens •ervisin diğer bir 
busuıiyeti de temayüllerinin muha· 
fauluir olmasıd.r. 

Loit Corcun diktatörliiğü zama· 
nında bu zat, bu teşekkülü liberal 
memurlarla doldurmuştu. Muhafaza· 
karlar iktidar mevkine geçer ~eç

me:ı tiddetli bir temizlik başladı. 
1924 te dü,en Mak Donald kabf.. 

neai, bu cidalin bir n.fhasını arze• 
der. Bu münuebetle ortaya ablmıf 
olan me,hur Zirıovyef mektubu gizli 
lnıiliz teşkilitnıın mahir bir azası 
olan Kapiten S :dney vasıtaaile Ruııya• 
dan aşırılmışh. Bu zat, ikinci bir 
n:ıife ile döndüğil Ruıyada kalmıft 
akıbeti ötrenilememittir. 

M. Mak Donalttan •~nra Başveki
lete relen M. Baldvin zamanında 
Entelicenı •ervııın Sir Vilyam 
!iarvood, Sir Borlaı Childı gibi 
aıuı reziline bir ıurette yazife 
batından uzaklaştırılmııtır, 

lngiliı donanmasında vukua gelen 
hidiselerin ikinci amele kaoinesinl 
devirm ek iç;n tert p edilmif bir 
tuzak olduğuna ihtimal vermek te 
mümkündür 

M. dlS Hoteklok devam ediyor: 
Dünyanın muayyen bazı noktaları 

mütemadi yangın iç"ndedir. Gariptir 
ki bu noktaların hepisi de nz. çok 
lngiliz menafii ile alakadardır. 

Meseli Bolşevik Rusyada şimdiye 
kadar kaç hareket yapılmış ise de 

bunlarda, lngiliz tahsisatı meature1inin 
mfidahaleıini kalul dnıek bir zaru
rettir. Hele Suriye ve Fas iayanlaraoda. 

Uzun zaman bahsedilen ve 

Oyalıyor 
Paris 26 - Japunya tarafın· 

dan Cemiyeti Akvama gönderilen 
bir notada Tsitsikardaki Japon 
kıtaabnın ayın yirmi dördünden 
itibaren geri çekilmiye başladık· 
ları bildirilmistir. 

• 
Vaşington Z1 - Bura Çin 

sefareti, Mançuri Japon kuvvetleri 
kumandanı Ceneral Honjonun, 
Mançurinin tamamen işgali için 
Japon lmperatorundan müsaade 
almış olduğunun anlaşıldığını teb· 
liğ etmiştir. 

* Paris 27 - M. Briyan tara-
fmdan Japon ve Çin hükumet
lerine gönderilen mektubun muh· 
teviyatı şayanı dikkattir. Çnnki 
bu mektuFtat iki taraf tekrar 
bir muharebeye tutuştuklan tak
dirde Cemiyeti Akvamın gay· 
retioden bir fayda bisıl olamı• 
yacağı ilAve olunmuştur. 

Cenubi Aferikada Bir Facia 
Dürban, 27 - Bir toförlln 

yanana rica ile binmeğe muvaffak 
olan bir adam, ani olarak bir 
tüfenk kurşunu ile bu adamı öl· 
dürmüştür. Sonra yolda kaçarken 
rastgeldiği bir Avrupalı ile altı 

yerliyi de katletmiş ve yakalana· 
cağı sırada intihar eylemiştir. 

Bu adamın bir deli olduğu 
zannediliyor. 

M. Herriyonun Bir Reddi 
Paris 26 - M. Herriyo Mec· 

lisi Meb'usan H;ıriciye Encümeni 
reisliğine namzetliğini koyması 
için yapılan teklifi reddetmiştir. 

································-···········-... ··•········• kendisine kıymetinden fazla 
ehemmiyet verilen meşhur Lav
reos ile İngiliz konsolosu Smart'in 
Dürzü isyanındal:i rolleri şayanı 
dikkattır. 

Şu sıralarda Lavrenı ile bir
likte Fas-Cezayir hududunda ka· 
bilelere para dağıtbğı haber alı
nan M. Gordoo Canningin faa-

Miralug Masga malclnid Ratlagı lcucaklamq bir vaziyeti 

• 
ispanya Hep Bocalamada 

Madrit 26 - Radikal aosya-
listlerin parlamento grupu. yeni 

reis cumhur intihabında takibede

ceği hattı hareketi tayin etmiştir. 
Grup sabık Başvekil Alkala Za-
moraya rey verecekti.(706) meb'us 
müstenkif kalacaklarını bildir
mişlerdir. Bu intihabın 10 kAnun• 
evvelden sonra intihap edileceği 

zannı galiptir. Bu miloasebetJe 
kabine de değişecektir. 

Bir tahrik ve isyana teşvik 

liyeti de, elbette ki yarının vu• 
kuatma mevzu teşkil edecektir. 

Bir başka misal; 1925-1926 
senelerinde Alman, Be'çika, Fran· 
sız, Lüksemburg çelik sanayü 
bir kartel vücuda getirmişlerdi. 
Bu karteli sun'i ipek ve kimya 
sanayii karteli takip edecekti. 
Bu teşekkülün başında bulunan· 
lar Prens Radzivil, Lövenştayn. 
Mayriş gibi dünyanın en yüksek 
müteşebbisleri vardı. 

lngiliz çelik ve sun'i ipek 

meselesinden dolayı hapishaneye 

konulan ve oradan kaçarak Bar· 

seluna iltica eden makinist Rada

orada gördüğü hüsnükabul Mad· 
ridi dilgir etmiştir. 

Malum olduğu üzere Rada. 
Cnmburiyetin il'nında bOyük biz· 
meti görülen Tayyareci Franko
nun arkadaşlarındandır • . 

Barselon hnkômet reisi Miralay 

Masya bu münasebetle fİtddetle 

tenkit edilmektedir. 

sanayii her nedense bu kartele 
girmedi veya giremedi. Birkaç 
ay fasıla ile karte!in müdiram 
birer kaza neticesinde hayata 
gözlerini kapadılar. Ve onlarla · 
beraber Avrupa çelik karteli de 
Allahın rahmetine kavuştu. 

Netic3 
f ngiliz lirası kuvvetini kaybet· 

ti ve ediycr. Eence daha da ede
bilir. Fakat İngiliz emperyalizmi
nin zayıflac'ığı fikrini bir türlü 
aklım atmıyor. 

desini, vidaların , tekerleklerini. 
kazanlanm birer birer ayıklam ya 
kendimi kabiliyet.i hissettiğim bir 
makine gibi telakki ediyordum. 

Tam bunu böyle zannettiğim 
bir zamanda, yani günün birinde, 
tecrübeleri ve hayat hakkındaki 
fikirleri benden k.yu kabul et
miyecek kadar kuvvetli olduğunu 
zannettiğim birisi karşıma çıktı. 

Tesadüf ettiğim zatı benden 
yüksek tanımak istiyordum. Bir· 
denbire insanlara olan muhab-
betim artmıya başladı. Elhasıl 
hammteyze.ciğirn biraz sadetten 
harice çıktım zannetmeyiniz .. Zira 
bahsedeceğim şeyler hepsi biri
birine merbuttur. Belki beni, 
aldatıcı diye tavsif ettiğiniz bu 
ıevdanan bu tesadllfle alakası 
vardır. 

Başlangıcı anlatayım : Pek 
sade l Ben ne olduğunu bilen 
küçük bir insan, mütevaı:• vo 
sevmiye karşı muhteriz.. Fakat. 
karşımdakiler cesur, serbest ve 
S'!Vmekten korkmayan insanlar .• 

Sevmekten korkmak ne do· 
mcktir? 

Bencet eğer ecdadımız ba 
korku ile malul olmak hazineRine, 
meziyttine malik bulunsalardt. 
şimdi biz böyle sefil bir hald• 
kalmazdık. Onlar korkmada:> 
sevmişler ve sevdikçe korkmadşo 
bu dünyayı doldurmuşlar. 

Neden korkuyordum? Bu da 
gayet basit 1 

Sevmekle insan bir mükelle
fiyetin içine girer. Bundan na
muskarane kurtulanlar pek azdır. 
Belki bir zamanlar sevmek in
sanları saadete götürüyordu. Bu
gün eminim ki hırsızhğa, yalan
cılığa götüren en kısa yoldur. 
Biribirle ı ini sevenler etraflarında· 
ki dairci maişeti genişletmeyi, 
s vdalarımn şeraiti esasiyesindcr 
telakki etmiye mecburdurlar. 

Fakat bunu sevdiij'im kıuı. 
nnsıl an1atmalı idi? Ve sonra 
" Ben sevi:·ordum" dediğim ı:a 
man nasıl sevdiğimi tahayyül b~ 
yurduğunuzu anlamak isterdim. 

( Devamı 11 inci 1ayfada ) 

"SONPOST A • nm Milli Tefrikası : 33 para, nihayet alm:ş lirayı geçmi- her şeyi var. ye aparhmanı gezmiye itiraz et. 
yordu. - Güneş? medim. 

Alt kat antrede durdum: - Sabahtan ak•ama kadar. B k al 1 
d d 

" ilyü a on ar, koridorlar, 
_ Narin, e im, nafıle çık- - Nasıl olur? Arkası kaFalı aydınlık sofalar, ışık, hava. ra-

mıyalun. değil mii hatlıkt mükemmel, AIL •• 
AB, MINEL AŞK! 

MUHARRiRi : SERVER BEDi _ Haydi, yürti. - Değildir. 
ı b 

Narin odalara girdikçe ı 

Narin bu halimi görünce bir ı 
kahkaha attı: 

- Sen bu işten vazgeçtin, 

ıaliba.. dedi. 
Hangi işten? 

- Evlenmekten. 
- Hayır, kat'iyyen ••• dedim. 
- Azizim... Lat:fe söylllyo-

rum... Böyle mevzularda ciddi 
. olmamak imkin var ma ? 

- Ha ..• Demek alb odadan 
vaz geçtin? 

- Hayır. 
- Ya? 
- " Sen bu işten vaz geçtint 

raliba... " demedim mi ? İşte 
onu latife söyledim. 
• Narinin alayı, beni bu işte 
~dt ol naktan kurtaramamıftı. ).; ..ı:~-~-!,_ _] _____ . __ .J _____ _ 

Narin durdu: - Çıkınıya ım urasa dehşet. - Fiati nekadar? 
b

. b' A - Hah, diycrdu, bak bura-
- Evvela şuraya bakalırn. Saray gi ı ırşey. parbmana - Seneliği 2100 lirL Kapıcı 

İkinci kat boşmuş. benzemiyor. aylığı da başka. sını yanındaki salonla birleştir{. 
Başımı kaldırdım: Caddenin _ Azizim, sen arıartıman da, - O ne kadar? riz, orta kapılan çıkarırız, ikisi-

ortasında muhteşem bir aparbman. saray:da, görmemiı gibi söylüyor- - Seneliği 84 lira. ni file perdelerle ayınnz. 
- Aman, dedim, burası alta ıu . - Sizde hep böyle ıene he- Odalarda, yerleri adımlarile 

odadan fazladır. -Gibi, dedim, saray demedim. saba mı yapılır? ölçerek: 
- Değil. Bana anlattılar. Basbaya~ı apartıman... - Senelik, hem de peşin. - Şuraya piyano. 

Hele bir girelim. Tam orta hal:i bir aileye göre. - Doğrusu da odur. Bizde Yahut 
- Girmesine gireriz, dedim Narin kapıcı odasına doğru ne fena Adet olmuş. Herşeyi ay- - Şuraya karyola. 

ve Narini takip ettim. yiirUdü. Eteğimden . geriye çeki· hkla hesap ederler. Yahut: 
Daha kapıdan girer girmez yorlarmış gibi, isteksizlikle yUrli· Ben artık gülmiye başlamış- - Şuraya bftfo. 

keyfim kaçtı. Burası adamakıllı dilm. tam. Ayda 175 lira apartıman Yahut: 
lüks bir apartmandı: Asansör, Narin kapıcıyı karşısına aldı kirası. yedi lira da kapıcı aylığı... - Şuraya yemek mua11. 

kalorifer, geniş merdivenler, bii· ve konuşr.nya ba1ladılar: Etti l82 ... Ben nltmış lirayı zor'a Deyip duruyordu. Ben hiç 
yük pencereler... En aşağı yüz - ikinci kat boş, değil mi? gözümden çıkarıyorum, nerede ses çıkarmıyordum. 
elli lira ay!ık vermek lazımdı. - Evet. 3 numara. kaldı ki iki yüz liraya yakan kira - Sen de fikrini MSylesene. .. 
Kabil değll.. Be:ıim aparhman - Kaç oda? vereceğim 1 Dedi. 
Jcirası ol ak bUtç=em=e---ko......,d-..u_...vı.-u_m;....J., __ -__ A_ltı __ o_d_a, __ k_ile_n_· _d_e _v_a_r,:..._ı __ N_a_r_in_in_g_ö_n_uı_h_o_ı_o_ıs_un __ di-_ _ı_ ________ (::_Al=k•=•:.• ..:•=ar)=:!__.:__ 



Bir Miisa6ako 
Ve Bir 
Halcikat 

Aldıİ'Jlnız mektuptarı 

Muhterem Efendim;, 
........ fi .......... 

pzeteıiain a lqziıı( ili 931 
.... , ' •2 ' E ıoda ( Aimanyada 
Alam rt s.ldnin aeri lıririaci 1 J 
_.._ .. t11ıds ellma ..,., .. 
mnk Mr mahfe Ye resim Çlk• 
8lfflw Itır Tiirk ntandaşnnmn 
fau hityuK. muvaffalayetine hea de 
pek ziyade sev~qfim Fakat 
Almaa1adaa gelen a ikinci tqrin 
tadhli (New Stuttprter Taaeb-
ldt) .. c--ntla •Jllİ plim 
aWdim. 8- IMCIDwla ...... . 
.. ... ... plln - ld ..... le. 
~ bzaınmtlsr - wtte
..af hir 11rktln değil. (Alf'red 
- Ricfaard BiW) isarindeld iki 
Alman İaimanaıadır. Kecmaadaa 
.... parçap çık•nsak leffea tak· 
- ediJ••• Bn:tlı wıa eMlini 
lr.rz "re •ık giW .. klciildlill 
laiçltir "hrHn bbaf etmiyecefin· 
tfen emin oldujumdan keyfi1etia 
fJa auretfe tasflib edilmesi husu
IUllCfa tevusatunum rica ederim. 

Ankara • Y eaitelair 
Riiıtü 

Soa Poata: ICariimizin maka
re1ell ,.... _.,. ... nndi-iz-
.... laaa,. seliv gGreiJilir. 

Muallimler 
Ve Terbi1Je 
Meselesi 

Senelercfenberi taanuba yıkan. 
.. ldAp tohumfanm uçan maal
lmfetclr. 

Bi"ok milletlerin isb1dallenm 
mualliml,r uyeıintle kazudajım 
..a. ispat eblekt.tir. llullimler 
pl ı•• .Uwrw llebdw ımit ••.t.u; •• nifdeıine ""- et• 
meled temilt diline •actar 10k 
m...._lc otular. Şimdi .__ 
iibini clatlnelim: 

T.S Ukk•ı banm bir 
•• "o caa elMak ki,. verilir-
-. • il I .,.. ...... Mir im-
klnr. .................... . 
yazifeaiede muvaffak olması..
lmklıa .- maclar? U. Lalde bir 
mwlliw -.ııj'ık munffal 
....... ip. ............ 
kalmak imUnlanm muttalc suret
te fndmal'adır. Şunu da .ayltye• 
Jim fd murif ordusunda mea
fe meselesine çok ehemmiyet 
twlfmelclir. ~ iert.ı,e mese
W Mç piap pfma. laWAp 
aıifuüda tam manasil'e ifua 
lcia .. mealllmlerla fada .. 
tate Datrpcfan ftl'dar. e
...a.nr imfrfeiimlea Wdfyoru. 
....... ,eftff ............ 
,UCHe " pir efddF bir IUtette ............... 

Ctvaplar 
(Bir biliaf.t) t.a..ne meW.. 

tap ı&ıderen karüd.a: 
SOrdujUnuzu acak ali'

lclarealne bizzat titmelde lğrei
aeWlalia.ir. 

,,. -- feda lfeıe: 
Gaaterclffl* ilflb •• te

...... lriai pk ....... e~ 

.... &ilhııta tefekkir ederi& 
,,, .... i 

Paris Mektupları 
Bir Cürüm lrtikip Eden Kadın Kadın Klüpçiilüğe 
Hikim Tarafından Muhakeme Edilmeli :e~ı;::.:z 
Fransız Avukatları Kadınlann Jüriye Girmelerine Taraftar 

.. s-....a 
,.., 23 - Soa .. 1e, ~ 

Fraw kadmlan liplll w icfl=al 
........ bir MweWe ...... 
Fabl lleDlı a..,et -Hw=elı 
.... ... lle,eti • • • ..... 
-·aliler .. a. heyet er. w1ece 
erkeklerden mtırekkeptir. Fakat l 
bu. 1JiJ1e denm edecek mi? 

" Hot Vienne ., meb'mu M. 
( Bardon) a balıanemz ha, doinı 
dejilclir. Kadmlaruı adul he1eti 
M&Sma da pme.ü lizımdır. 

Hot Vıemıe meb'usu bu noktal 
ouanm mu.dafaa etmek llzere Meo
Jise bir takrir verdL Fakat takriri 
healz heyeti UJIU•miyeye gelmedi. 
Binaeaaleyh Fraasız meb•mıanmn 
bu •uausta ne düıibıdüklerini 

henllz bilmiyoruz. O.mu• anlqıl

••-• intizarea aize ba buusta 
bellibqb Fransız awkatlanam 
ne diifllndtıklerini anlatayim.Baro 
Reisi Henri Rober di7or ki: 

- Bea ıae vakit adal heye
tinden babsettisem dabu iki 
.. , istedim. 

&ı 'nl• Wrincili acW he
,etilüa m•ıwm hMkmda wlece 
.. ...... ..,. clejildir" de
mekla ldifa etmiJerek ftrilecek 
cezanm clenaıdnl tayinde d• 
.-& ca' a=. l.tedip. teJleı-
dıea ua-w ile ... ~d· 
luMtı11la....,U ~. ICacin 
-"ete .....mdir, ..... faik• 
tir. Ohalde bu me1eleyi aecl• 
-- lekiH Wletaemeli? 

Kaclan adul he,.m. per.e 
erkekten daba ..t al, roba 
daha ...... olacaltar? .... 
ilerde t&lılao Şimdi temenai 
edecetimiz biqey nna • ela 
takriria kabul edBn 111i~r. 

• Heyecan •eıld _ ...... 
lerc:lea ekıeri7elle I'~ Çlktifim 
11SrdBtUmlz awbt Metr (Laıau) 
m fikri de plur: 

- Ben kadmiaf.ıa .mı IMwo
tiaa ıfrebilmeleıi t.aftan)'lm. 
Mat takrir Waul edilseblle 
parl'ıi ıtasz •ııuııti a.16m 
oldajuna ... '"1 ........ ,.. 
ta.la~Wrlem .. 

.... .w laeyetiao .. m. 
tllaaP ~ ....._ wlece 
aslulbı emllktea olm• Pltta. 
l>iflhare amele w işçide kabul 
edildi. O halde kadinlar ned• 
La ti.ita ......... kamalar. 

olad.r, mllamdiıs .a.lu, difçi 
olurlar, openlü .tadar, "'ha 
it lıayat n her -"••a perler. 
o balcle kmdileıiadeD adu1 he-
Jeti ..... ...... ..kkwa wlea ....,... ... 

ac.fıınlnna erWra.daa mltfli 
.ım.w.- ... ---. ..... 
çabak kaptı. ..... ·-- •• 
reliacet taenee .. habld1r. Kadıa 
dotnı alçDJ& fJalmakta ..... 
lenfea gsf lmflmtaCakbr • 

• 
W Tldl pzeteleriae de 

geçen meP- awkat Metr lılore 
dl .JiJ-fferiJe plince ba zat ta 
bclmh ı• acW llqetia e tim 1 

leriae tanlbiıNllıt clİJW ki: 
- Kadmlar• erkelrlertlea ............................. 

1ey1ı ac1u1 1ıe7et1ae girdiden tlllt
dircle beraet kararlannnı slla
teki Jddula •• atletll kadar 
totalae+ ..... ,_ııp. 

ICaclm, lnaiftere. Amerilra, 1. 
~ Nonet ıibi ........ etti-
il ~dercle erlekten 1ert 
atdapnw ıa.terudftlr. 

Şlmclj me avukat (Metr Ze
vu) ın ..._.. cbt dyliyeylm: 

- Alrl tahtıiiia .iakip!r ft 

clemolirulala inkqafı ile kadaa bu,_ Fıama cemiyetinde gittik
P ıaitliJfS bir mevki igal 
etmektedir: Doktordur, ecaaacbr, 
avulratbr, mi\ber.Ntiı.. Elbette 

adul nw • olmalıcls. Enek 
wttir., kadm m.ltfildir~ dersenil 
bu idd'-~ ltuNnmam, 
pekllA ya, deriat ....... lalaal 
oı....,.ı.r. 

MetL Roro Cif_.. 

ip. Metr Kampu.,l'ala -6 
taleam: 

- iyi biı adol uaaı o),. 

malı .. bir m..n• ticclan Ye 

aldı lelim almalıdır. Kadllll .. Dd 
busacLaa mahrum • .._, el>ette 
tleji( o ...... tanftanm. Saara 
hir nolda,I daha illR edeyim 

Bir c•Rm irtiklp eden ... er .-en.- tarafından. ankadar da 
ankatlar t.-afmda. • ıMkeme 
edilir. Mlam kadıa lliçiıı bdm
ı.r t.afuıdan muhakeme ~ 
meaİll ? 

işret Yasak 
Fransızlar Cezairde 
Y.iskirab Menettiler 

Cezair ( HUSUll ) - r,_ 
IWbira Nezaıeti Ceaircle net
rettiji bir emirnamede her tirli 
mtuldrabn yapılıp •blmll"" ve 
ukeıleria içmesini kat1 bir 111-

refte menetmiftir. Yapanlar, ... 
taDlaı va içealer baklanda ticl
tletli ce• ' • tatl>ik edilu rhtir. 
a. ..- lizeme C•+cle w.;. 
- alevi kabileler pylai Frwa 
Hmrbife Ne-m. Wr t '9 al 
çekerek kendisi •• CA•Mlar 
··- k einlnt_ı.... c1o1a,. 
tefelk•leriai M'cll.i ... 

llltlim lftr lfaeiz ltamilesi 
UllreEte,, 27 (HaamQ - Kor

clova mles*winfo SeMalk S..· 
k•• ... tıorcuncla9 • ,,,. ............ CHC9. 

Talil S.llfel 

Verem CemiJeti 
Azayi •azife B3'ii118 

Davet Ediyor 
ı..a.Dl V•em M'ıı•lt Ce

anlyetlnden : 
ı - 932 ..... ,. ............. 

luuııe .. _.. rel•......., 
Senelik faan,.t .,... • ... 

.......... ihıanaa bqt....-kbl. 
Binaenaleyh. 931 ~lclabaı U.ml1u 
azayi malıteremenin, taalalaltterlat 
Cajaloflu tetl'a•e~ lıiaaaıada 
Ce..ı,• ...... aiae ........... 
meled. 

2 - Herliaaıl 1ifr .. ..,._ 'kM
kWfte eemlJelhl .,tık ......... o• • Y•mak Yala. ıflmts•• 
-"a,,et .............. .... 
ı.lai 111eıkeze Mlclin ... u...a 
elaemmlpfte rtea oluıilw. 

• 
Sivil tayyarecller Dilaayet 

terini teşkl ettiler. la 
memlekette ._.. Mr ldBJllCl!I 
l.yall yaptabileceği 
bt+etli &mitler hesleaelıı 
tlıır. Biziia memleketle 
kllp .. yatı ft bana • 
bir lrti~ aldufu fimcliye 
lwlddle takdir edilemt ... 
Kllpc&lllrte • leri pim 
lagilizlerdir. Yalım t•laıek 
,_ .. mlnferit ,....,.. 
hayatta kollrr kolq .. 
En wfalr blüaeler hile oaa 

. .... ,.. . . 



Haftada iki Defa Spar 

SPOR 
Peqembe • c-tai Glalen 

ç ..... Sper s..,falanr= 
Okuyunuz.-

s p o R 
Para Denilen 
Spora Hikim 

Tılsım 1 Mongol Pehlivanların Futbol 

Oldu Güreşini Seyrettiniz Mi? Ve Atlı 
Müsabakalar 

Amatör Yüzücü Ve Tenisçiler Artık 
Profesyonel Olmıya Başladılar 

Avrupa ve Amerikada pro-1 yabn yanm milyon • frank ~emin re., aeJ sporcular çok p_. ka· ediyor. Yme Amenlcab aıanlar 
IUı 0odaı Hatta daebilil' ki Avrupa· a meşhur tenisçileri de 

y ı · · tistleriadea baştan çıkarmak ve onlan pro-
ıporcu ar 8111e1DA • faıyoml J&pmak için faliyete 
toura en çok. para kazanan te-- girişmiflerdir. Bunlann g&zleri 
maşa mevzulanclır. l>ilbassa kadın tenis fWipl,_. 

Spor mO.al>ablan tertip ede- fanndadır. 

;:.•1~C: ":'!:~ ::!er !1; Jayp_e_c_ilik_Alelli_ .... 
pbelerini de pröfesyonel Jap- LE BOURGET, 25. -
mak Ozere muazzam tqebbBalere f A. A. ) - Tayyareci lılopcb. 
tirmişlerdir. Avnıpaıun her tar.... • Baıtill. gidip gelme Pw 
fma Amerikalılar tarafından ıısn. " ....... tefen.i hilil ·l'er 
..... a,.tıafar metlıar .... ft ~t •• - ao ela .....,. ....... 
larlere buliil edenlr _._. f'l'O- leıdır. . . 
'-- 1 ak için fevkalidc 30 Teınnıenelde hreiet .... ,.one yapm .. .. -!• -- na 

t &it rmektedirler. Amatör etmıt oıan tayyare~, MI IÜD-
=~· ..at6rleri kanchr- den ibaret gaJl:tubetl~ri 4:8DUJD-
aak · · her türlll hileye teşeb- da 17 P t.f saatlik im sefer 
büa :. prefesyoael ajaz' mu icra etmek ~etil~ 25 l>in kilo-
watC5r kliplere giımeleıiai -n metre bretmiflerdiı. 
eclecek tedbirler dlıi ' 1 ı b· ..... An karada 

s- plen a..berlerde F....... 
m•arm ... iJi J&zilciilıeri-ln Lik Ve Şi&t Maçlarına 
Taria ile llat.aawel (c..ı.t ın Devam Edildi 
msofelfOMl&iği bW efllıWiae a.n- ipretler ward& Ankara, 27 - ( A.A ) - Ba-

Framız yaz&dileriae tdrlif gün c:fe tık maçlanna devam edildL 
edilen para, profesyonel yüzücü Öğleden evvel Cebeci sahasında 
Geo Mifele verildiği kadardır. Altnord'a • lmalatıharbiye ikinci 
Geo Mifeh kaıanam hulisa takınılan araamda )'llPllm maçta =::. Laallbharbiye 9-1 galip ıeJcU. 

--" ~ lı1. -ale biriaci clnre ikinci •ut t1-ıs1111 geçmek ıoo,ooe lllla. lilı -çlan nihayet balm11f 
... yfiılme gkWI..... ııt,000 L- ...1~ ı. 
toronto 1antı t20JlO' • ~ ıuamia Wıc" Wı ılep. 
mo.atercal J•ntı 1'0,0DO buhıJ& ....... . 

G&llOyor ki dört profesyo· Sut il. t. ...... •'z nd• 
..a milabakaY& pmek için •iı Çakmlıa1y• • Gı ;lıilbiıliji hiriaci 

...... 

P"6 ... tnt111 .Aor.,,. tlen& 
f#Ullplgonlufıuuı ,_,_an 

11-'am Gotlar pırrştl 
6a,larltn 

1 
ta ım an. • •• JftPıha tilt 
maçında GencluW.5i1 ( 4 - 2 ) 
ıalle gebniftir. 

Monıol peAlifHmları sensbaşı miisabakalanna çıktı/dan vakit 
Mongolistanda güreş çok ta

ammnm etmi,. utta miDI hir 
möiyot .......... lloasollama 
aOrqi Jal ~ enelki 
Tlrk ...... pek bemiyor. 
M..,.ı 1Dıefinde ele pime, .. 
her taraftaD tatmak vardır. Yal
lllS MeasoJlar ayaldumcla kaim 
çizmeler •e kollarında birer kol-

lzmirde 
Futbol Ve Yan, 

.... 'il (Huausi) - Şilt maç
larma de98111 eöderek sabahleyin 
uc:I ...... arasında Jllpdu 
maçlarda 1(81-p~~a-Buca takımı· 
nı bile bl'fl iki ile yeneli. 

lı ' .,. - Altay ildıaci ta
kı..... •C-da lzmil'lpGr bire 

karp Df .. Ntayı -tliP etti. 
Oilrlıo..,..... ayın ld&~ 

Wtiaclaf .,...ı. Japlla maç-

lucla ~ bire larp " 
He Buca11; lzmlnpor da ... 
kup dört ile Altap Jeacl. 

lsmir, 'il (Hami) - Soôa 
1w at koplan PPllda. lliriaci
llderi Akif &yill ·1..11e.-1 ....,, 
"Y aates. iD •Vurona,. m; Km. 
hJiD •seda,. -s .M. •A&,oti.. n 
~. I; Ali Be,ia -Hadit. 1 ...... 

TerfiJei Badaaiya Takta 
Çok .............. 

olan 1.t..W Terbiyei bedeal,e 
birilld falnwı da. clikbt 
•e a1a1a1Ja deia' Wr 
muuffalayet ... g&ıtennİf M 

1 
y qilka,de bqdaşbğı Şark ld· 
-- ta' 1 = -- ım.. bir .. ,. .. . ,. ,. , .. 

lukla gtireşiyorlar. Bellerinde de 
pir ..,.._ ilce Wnr fp haır ...... 

Çbmeler sert llrpanluda a-
,M lremiklerİllİll bılmamaaa 
için kullamlıyor. Kolluklar da 
pmlar llkılclağl zaw adalelerin 
nkibia ıwwklan -.-da ._._ 
kulmaması için talohyor. Beldeki 
ip kemerle Mongol pcbli,,anlar 
biribirini tartıyorlar, ba-.a,a kal· 
dırıyorlar. 

Moqgolistanda aene hap slret 
müaabakalan bnyilk bir al&lua 
De takip edilmektedir. Ora 
gtlreşlerinde bulunmut Ameribla 
bir ıazetecinin beyanabaa na
zaran Monıolistuda yetipn peb
livular kunet itibarile LGtln 
dDnya pehlivanlan111n fevkiadıe 
imiş.. Eauı serbest glreşe pek 
benziyen Mongol gllreşiain Ame
rikan spor sahneleri için fevkali
de bir temaşa mevzuu olduiuma 
1azan Amerikalı ııırt.aiJ ...... 
Rstuc:t.a Amen1caya peldi,.. 
celbi için teşebbnslere batlamtfllt. 

DDn Stadyomda lik mlbaN
kalanna devam edirdi. ikinci ta
kımı. mapnda Bqiktq w Ana
dolu berabue kahlar. Ôğle lzal 
de iki ldiibün birillci talnmlen 
kaqaJqtdar. 

Befiktaı hlki-iyeti c1aba 11r 
dakikalarda ele Uda v:e arka 
arkaya bq gol yapmıJa __. 
hık oldu. ikinci de\1-ede de Wr 
aol akmile COf8D Betiktqldar 
OJUIUI (9-\) lfalİp vaziyette bİtİfa 
diler. 

a..... .,..,. lstaabW..,. 
.. Be,km hirinci takımları --

. ...... Beykoz tal.nan ba map 
ı~ amvlarla takviye .._ 
mit bir tekilde plda. 
lrd tala& da canla " başla 
phfb. Bjllws• .......... = 
çcllı gibel almalar pptılar, 
p ~tkaramadılar. Birimci cleweı 
soll&z geçti. 

Fakat ifdnci devrede Be,fms 
muhacimleri ilk golO yaptılar • 
Devrenin ıonlanna doğra Lir 
gol daha yaparak (2-o) plip 
geldiler. 

Oçllııcli maç Vefa• Fener 
arasında idi. F enerbahçe gelme
diğinden Vefa galip ilin edi1cB. 

Kawköyünde 
DOn KadddSy tabasında ikinci 

itime lii maçlanaa deftlD eclildL 
Haliçfenerliler selmediji rcr. 
Albnordu plip illn edileli. 

Bundan sonra hususi maçı. 
JllPıldı ve F enerbalıçe ile Kurta
lq birinci takımlan 81'881nddl 
ilk maçta Fener ( 3-2 ) maiJ.6p .... 

Sonra yapılan Pera • Armılllo 
k&, m&sabakasnu da Perablu ..,_2) galip ge'diter. 

Attı Müsabakalar 
Sipahi ocağı hipilderiala ~ 

clsü dün yapıldı. Haıirmlardm 
ltiriaci&fi Meflhat llıami; itdnci-
liği Ane Şülull; ll\lnd1lllil Ned
ret Yllclrz HJar, .mi Be,ler ara
lllMIMi m8eaNkacfa lnrinciliii Ga
lataaarayb 12 yapda Siirerya '"'71 
Mıiuci Kategori zabitan mllaaba
kuracla birinciliği Sedat, ildad 
lıatea"ori zabitan mOsabakaaacla 
biriaciliii Saim beıler kazancfa. 
far. 
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Balıkpaıar.nda alınacak lnıl
batt tedbirler de tamamlanmışlL 
Bostancıbap, en şahbaz adam· 
larmdan yirmi kişili~ bir müfreze 
hazırlamışb. Kadı Efendi, blltün 
Mubzirlerini, Çuhadarlarını •~ 
ferber etmişti, Sipab Kethtıda 
yeri on iki• yoldaş seçmiıti. Y ~ 
aiçeri çorbacısı bir manga ayar• 

· mıştı. Bu renk renk adamlar, 
gün doğmadan J.indana gidecek· 
ler, mahkümları alarak ölüm 
yerine getirec~klerdi. HulAsa her 
ıey düşünülmüştü ve her ıey . 
yapılmıştı. Yalnız güoeıin ilk 
fuleleri bckJeniyordu. 

BntDn bu hazırlıkları 3rten 
gece, yavaş yavaş eriyordu. Ho
rozların uyanma vakti yaL:ınlaşmııtı. 
Sabahın o ilk mübeşşirleri, nerede 
he minik gözlerini açacaklar ve ren
gi soluklaşan gecenin göğsüne ilk 
aayhalanm dökeceklerdi.Kale mu
hafızları da çoktan mısırlarını ve 
kabaklanna yemiılerdi, batlama· 
lannı bırakmışlardı ve Balkan t•· 
yağından yapılma kalan mantola
nna bürünerek birer köteye uzan· 
aıtlardı. Fakat kabadayılar bili 
uyuyorlardı, zindan bilcereıioi 

laorultularile dulduruyorlardı. 
Bir aralık Yeniçeri Bakinin 

uytkladığı duyuldu. O, muhak· 
kale tatsız bir rüya görmiye 
bqlamışta ve ·kelimeli bir horultu 
teklinde homurdanıyordu: 

- ipliğin pazara çıktı, hlll 
efsun okuyorsun. 

Mabut dervişle şakalaııyor, 
yahut dalaşıyor olınah ki sayık· 
laması hep ona inhisar ediyordu: 

...:. Bu Flori ~er ahrette geç
mez, dedem. Başka bir alık bul 
da ona ver. 

Biraı sonra sesi sertleşti, ar
kadaılarını uyandıracak kadar 
allrleşti: 

- Yıkıl be düzem baz herif. 
GtsrOyorsun ki ölüyorum! 

Beş mahkiim,kulakları tiddetl"' 
cekilmiş gibi birden u7anddar ve 
10rdular: 

- Hayu ola, bo§'azlanıyor ma
Jlı? 

Yeniçeri Baki hilA haykan
JOrdu: 

- Çekil, ıakalım bua yol
"1arma I 

Sipahi Ahmet, arkadqınıa 
aayaldadığını anhyarak aeılendi: 

- Böğürme ocakla! Uykumuı 
bpyor. 

Zindanın rutubetili duYannda ... ,or gibi 16rünea ıefkatli 
l»ir -. bu ihtara cevap Yerdi: 

- Uyku kAfi çocuklar. Nere
•• iM glla doğacak 1 

Sipahi Ahmet te, Yeniçeri 
Bakinin baykll'IDasa llıerine yan 
ayanmlf olan dört arkadqa da 
bu leli wzub ile iıltmiflerdL 
Fakat hayallediklerine zahip 
elarak uzandıklnn yerde rözlerini 
OiuıturuyorlardL İtittikleri keli
melere göre sesin Baki Ata ağ
madan çıktığına hükmetmek il· 
•• idi. Çünkfi kelimeler, Sipahi 
Ahmeclin ihtarına cevap aibi bir 
.. yeli. Halbuki aesi, oDua .Hal 

Elı, Sipahi takımı tekin delildir. Koçarlar d ... açarla da 
değildi ve Yeniçeri Baki, bili 
Hyıkbyordu. 

Acaba hayarJemişler miydi? •.• 
Bu sual, hepsinin kafasında do
laııyordu ve yine hepsi, o sesi 
mütlereken işittiklerini bilmedik
leri için hirjbirinden istizaha 
da kalkışamıyorlardı. Fakat ses, 
tazelendi ve daha gümrah bir 
eda ile ihtarını tekrarladL 

- Uyamn, arkadaşınızı da 
uyandırm. Güo doğmadan yola 
çıkmak gerek! 

Artık tereddüde, tefekkOre 
mahal yoktu. Zindanda bir adam 
vardı ve kendilerine bir teyler 
ihtar ediyordu. Bu tavazzuh 

nzerine kerevetten ilk mçnyan 
Sipahi Alımet oldu ve çılgın bir 
sevinç içinde sesin geldiği istika· 
mete doğru atılarak baykırdır 

- Sensin Sultanım, muhak
kak sensin. Suçsuzları senden 
ıayri kim dlişlinür, kim korur? 

KaranfiloğJu da, el yordamile 
Yeniçeri Bakinin bıyıklarını ya• 
kalayarak bağmyordu: 

-Kalk bre yoldaş, zorlu dede 
geldi! 

Rüyasında Dede ile dalaşan 
Baki Ağa, bıyık ac1sile gözlerini 
açtı ve bönbön sordu: 

- Dede mi ge!di? 
Ve sonra rüyasmi hatırlıyarak 

gülümsedi: 

- Ne Ala, ne AIA; dedi; 
hepimiz o uğursuz dede ile uğ
raşmışıL Bir çata altında galiba 
ayni rüyayı görüyorlar 1 

Karanfiloğlu, dostunun kula· 
ğına eğilerek keyfiyeti anlattı: 

- Dede burada. Bize hazır· 
lanın diyor 1 

- Asılmak için mi? 
- Hayır, kurtulmak için 1 
Yeniçeri Bakinin mahmurluğu 

birdenbire ge~ti, kerevetten •ıç· 
radı: 

- Eyvah, dedi, ben rOyada 
onu hırpalamak istiyordum. Hal· 
buki o, beni kurtarmıya gelmiş. 
Bari el:ni öpeyim de ıuçumu 
bağışlasııı 1 

Bu sözler, teati olunurken Si· 
pabi Ahmet, zorlu dedeyi bul· 
muştu. Karanlıkta kılığı pek te 
seçilemiyen bu kutsi misafirin 
yalnız gözlerindeki şule, bütün 
kudretile görüJüyordu. Ayni tuleyi 
meyhanede içlerine sindire sindire 
temaşa etmiş olan buvardalar, ıade 
bu deliletle illhl pbsiyetin hu· 
zurunda bulunduklannı anlıyor
lardı. Gerçi işittikleri ses. mey• 
hanede duyduklan sese benzemi· 
yordu. Bu, biraz daha zayıf ve 

çok daha ıerir ıli idi. Eduıoda 
tefkat vardı, balA•et •ard•. işiten· 
Jerin yllreklerine kadar akıyordu. 
Herhalde mabut dervişin ıe-o 

sindeki ftrkUtikO, titretici ahengi 
taşımıyordu. 

GLORYA'da 
Bu akşam 

( HAY AltN SONU ) filminin 
unutulmaz yıldıza 

LİANE HAİD 
Genç artistlerin en sevimlisi 

iV AN PETROVITCH 
ve 

GEORG ALEXANDER 

BENLİ KADIN 
Alma:ı oreretinde 

Bu filmin musikisi, lüks& ve 
zenginliği emsalsizdir. 

lllveten .. MİCKEY MOUSE " 
canla resimleri 

MARCEL PAGNOL'un ,ahescri 

DENiZ ve KADIN 
(MARIUSJ 

DGnyanın her tarafında oynana• 

DENiZ ve KADIN 
(llARIUSI 

Pariste 4000 defa temsil edilen 

DENiZ ve KADIN 

~ Bugtınden itibaren C . ,.. 
Şehzadebaşı H 1 LA L sinemasıdna 

Bllyilk aan'ırtkir IVAN MOSJIK1N tarafından temsil edilen 

HACI MURAT 
Seıll •• Şarkıh 4ahuer nauuum filmin İMeaine ba,ıanacahhr. Du rnı ... 
lıtanbul ahaliı mu! teremeainia arıuyu uru umileri Ozerin~ s:-6ı~eril~ulclir, 
Aynca: Sesli, söz'U, oarkıla iki kısn~hk komik prc grama ilive 

edilmittir. Gelecek program: DELi ŞARKICI • Al Jolaon 

Resnıinizi Bize . ,,. 
Göızdcriniz, 

lf 

Size Tabiafinizi Söyliyelim ... 
·o li3RAP.İM TURGUT BEY: ltı5 SUZAN HANIM: Zeki •• 

sevimlidir. fi3 
ve bareketlr 
ri!e k e n d i ol 
ıe•dirir. Süse. 
temizliğ~ f aılı 
dikkat ve iti
na eder. SöS 
anlar. T eveC'" 
cühten, ta~ 
dirden hoşla

nır. Menfaal-

Olduğu ı"bi 1 
görünür, işle· 

rine bile ve 
fesat karıştı· 
ramaz. Bazan 
dik başlı ve 
inatçı olur. 
Rahatına faz· 
la düşkünlük 

göstermez, yo-

rucu mesaiden 
yılmaz. intizam ~yudabnı ihmal 
eder. 

• 1 · 1 MUSTAFA RAH'M BEY: 

liğe mütemayi)dir. 

• 

Uysaldır Şık
lıktan haız~ 

der. Yenilik
lere çabuk 
uyar. Sıkıntı· 
ya gelemez 
Sevgi .ve ma· 
cera mevzula
nna lakayt 

kalmak iste

mez. cömert-

11.l MUHLiS BEY: Neşeli ve 
mllteşcbbistir. 

Muziplikten Ye 

takadan hazze
der. Münaka
tadan boıla
nır. Kendi fi. 
kirlerinin ka
bul edilmesi 
hususunda id-

diadan Çekin

mez. Menf aal· 
lerini israftan mUçteniptir. 

• 1 · MÜMiN BEY: Zeki ve işle-
rinde becerik
lidir. Kendini 
fiil •e hare
keti erini be
ğenir. Küçük 
görülmek is
temez. Teces· 
süsten~ hazze
der. Şakayı, 

ve eğlenceyi 

ftımal etmez. 
' 

1 enevvfiden hoşlanır. 

• 1 " 1 N f Y AZ 1 B E Y : Hassas Ye 
intiıampervcr• 

dir. Çabuk 
almır •e mü• 
teessir olur. 
Maddi Ye yo· 
rucu iti ere 
rağbet etmez. 
Heyecan Ye

bayali me\ zu. 

lan daha ca
zip bulur. Ce-

aaretl medeoiyeai Ye yaratıcı 
kudreti arzu elUti derecede 

değildir. Arlcadqlığıada amimiyet 
Ye velakirlık Yard1r • • ' · · EDIRNEDE RJZA BEY: 

,Ağır ba~h ve 
•tlkurdur. Rü· 

l (eka•aııın taka· . . 
ı•rına, muı.ı~ı· 

, ilklerine illi· 
l:at elmn. Şah· 
11nı aU~adu 

eden rnc.sailde 
an u k a b c le)'e 
temay~I t'dcr. 

M • n f ,u!lcrini 
,.e sıunimiyelini laraflaa müçle· 
niptir. 

erine uygun gelmiyen müdahr 

lelere itiraz ve muhalefet edete 

bazao bnçınlık gösterir. 

• M. MÜRŞIDF HANIM: 

(Fotoğrafının dercini iste~iyor) 
Uslu ve sakindir. Çok söylemde 
herşeye tebessümle mukabele 

eder. İddiacı ve münakaşacı 

değildir. Herkesle iyi geçinir, 

Talep edilen iyilik ve muavenet
leri diriğ etmez. 

• 
118 ÔMER AK1F EFENDi: Olut 

olmaz şey• 
ehemmiyet 
vermek iste"" 
mez, kUçOk 
görülmiye tr 
bammill ede"" 
mez. bqkall"' 
nna minnet 
etmekte oıllr 

tağnl davrl"' 

mr. Fena .....-
ameleye mukabe .: eder, lıazidl"' 
kir değildir. Serketlii'fl miltr 
mayildir. Eğlenceyi ihmal etmdt 

• 
SADRI EFENDi: (Üskndar) 

fotoğraf tahlillerinin istikbaJdd 
haber vermekle hiçbir giina all-

kası yoktur. Onun için suallerini' 
ce\'apsız kalmıştır. Mutlaka bit 
cevap almak istiyorsanız bir fal
cıya müracaat ediniz efendim. 

• 
SADRI EFENDi ARKADA~ 

(Üsküdar) Fotoğrafınızın ifad.• 
ettiği manayı öğrenmek istedi-

ğiniz takdirde cevap alrn•11'.' 

mümkündür. Aksi takdirde ~ 
de Sadri Efendi gibi barek 
edersiniz efendim. 

Jootoğra/ Tahlili Kapon" --
Tablatlnlsl lir•••• latlJ91••"'• 

fototr•fı•• 5 iNiet .......... .,.,.. 

ilkte ~ fotojraft_. ••,. 

tabidir " lllde .., ..... 

............ 
YeJa HD'&tl 

fotoiı'al •tııw 

.dece\ ini 1 

Evlenme Rasimesi ,., 
Merhum Mualaf • Rdih ıoJ' 

kerimesi Halice GOrica flon• ti 
rn~rhurn Rifat P•ı• toıtJ"11 !(.il 

llattl8 Pata oil• lı B·~··"' 
ınf'murl.arınJ•n Jfıf•t ll•rl• 1,J• 

• 1 • L t it pıt• ~ 
•"'•rı111e r•••me .. ,. u•''" ........ f ıt•• 
hu111rile dUn BeyoflU d.l•if,;ı. 
memurluiunıla "'' e 
Tarafeyn• audel clilerİ8o 
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Şikiyete Sebep T e Saraya Alınacak Bir Kız Meselesidi• 

KIR 1 Yel Selim Efendiden haber geldi. 
NAKiLi Z /YA ŞA .. istenilen tekilde bir kız bulun-

., hakkı malı/azdrır ~ Şimdi m~ Be8u1le_:: 
~fi Ar&JID8 muw_.aa... Uil 

- 153 - terar ( Zab phaae ) 1• anedildi. 

ikinci bir beyet Adapasarına Kıa laakkmda tahkikat yapılmlf. 
gönderilmiş. Elbus Beyden kerimesi KıZR1 •aldesi sajllllf. Tabii ara· 
resmen istenilmif. Elbus Bey, bu ıara kas •alde111e tem• edeceii 
parlak tekliften pek memnun ol· ca"laetle ba ela ( ..Uardaa talim) 
malda beralMr lnmna heatiz pek cleiilmif. F~ Abdlllaamidia 
küçük oklağaau ileri ıurerek teklifi lllVI brpsmdll cllılDllGllf. 
nazikjae reddetmiş. Bunua Dze- t111ml•Jt.. Nilaaret Sar&Jda bis-
rine (Mabeyni hümayun) ile 1111 ( llalaener ... ) - terlal-
mubabere baılamıf. (lradei ıeni· ye " DeWeti ...... W ıamak 
yenin behemeba1 infazı) .Uzım .-ti• Be,le1be,i _.,.. bW 
ıeldiği emrolunralda Elbu Be- ei5'mnıa.. •wmıfakai .... ol-
yin kın Adeta cebren denilecek &fildeş mulrafaı 111.,lnır ....._ 
bir ,ekild• abomıı, saraya geti· Hasa Pş. Kn. Sara,. telefi· F.kat Ka-
rilmi1- Çia maltedi kadar ..m dmefendiler km hetemnediler. 

Behice, bir mtiddet ıarayda Ye aıessis hayabaa tahammil iade etmek istediler. Şimdi de 
,. kalfalann ve buinedarlann erliyebilecek •? - Buma mç ... başka bir vaziyet hlııl oldu. 
nezareti altında terbiye ecfilirkee, uetmiyona. Bua kaluu, bu BuaWı AbdiilJa•mit hillaaua 
Elbua BeJ• de (yekteD) ytızba· ılik6n, muvakkattir. Da.kalam, bundan şikayet etti : 
pLk riltpcai ftl'ilmekle beraber Ayinei devran, ne suret aöate- - Canım, -r bize karp 
( Yaveraaı Hazreti Şebriyari Sil· neek?. g&teriten bu emniyetsizlik, bilmem 
ki Celili) ne ithal edilmlf. 

9 
Nim • ln9?.. Ktıçlk hir lns ill;edik. late-

Ayni umuda birçok arazi, • • tH dijiari-, ietiyeceiimbe piflllaD 
akar w ulre wn1mek .aretile Diba aktw Abdllbwit Wç okluk. Km ı&nderdils. Fakat 
hakkında taltller devam etmiş. ..,1ru 41JUmads. SieirJeriadea NY- bdmlar L...uc.emnecfiler. Kıa, 

Awnlıamlt, Beldcenia 1aı.. kalide m&fteki ..• Ebemmiyetaiz bir tek.- Seli:' Efendiye iade 
athlG takdlt etmek 'ft ona zey.. meseleyi büyüttükçe büyilliyor. etmek istiyoruz. Şimdi de Ruim 
celeri meyanına ithal eylemekle Maamafih, bunda biraz kadınla- Bey, ( buraya giren çıkmaz. ) 
beraLer hiçbir umu onunla rın da tesiri oluyor. Bu hidise de diyor... Kızı burada Mahenver 
umiml olamamlfbr. T alt 'an hafia kllçOk bir lcmn yüzünden çıkb. Kalfa) terbiye edecekmit- Bu, 
Ye ...W om Jm slzel bdaa da Ne zamandanberl Abit efendi • elemek ?... S-Ua kim w ... 
Ahrl''hamldi ula MWDemiftir. • o,.. .. k için ktçiilr Wr kur o te..W,. ..... llaı..t o delil.. 
Daima Saray bayatından mllfleld lateniliyorda., E"t'ftll AWIJı..it Hep W.. U.. ~y ... •. F .. 
yaşaq ve daima hayatm zevkini Enwn.a- L....1..- •öndet4i.Enver kat aalanuyoram. Bu. neden ? .. p r-r-3• ....... e Bilmiyorum, ne yapayun ki ben-
Saray haricinde aramıştır. ( 10 t-da Hünk&ra arMtmif.Fabt ba- den arbk emin olsunlar •• lster-
temmuz) inkıllbından 10Dra bir- na bir cevap plunadı. So•a Ab- lene yazayım, guetelerle Bin 
riyete kavupnlann lıltar ettikleri diillaamit, k12larına haber yolladı. edeyim; arbk benim hiç bir 
meserretin en batında Behice Onlarda da b&,Je bir kız bulu- emelim bl18MMfbr. 
kadmefendi bulunmuştur. Bilhas· namadı. Nihayet, birkaç gün ev- ( Arkuı .,... ) 

u, Abdlllhamit Seliniie 16nde
rildikten sonra kendisi bütün 
ıaray Adat ve an'anahnı terkede
rek tamamen bir (Şehirli) kadın 
tibi yqamııtır. 

işte onun bu \'IZİyeti çok 
nazan dikkati c:elbetmiş ve 
biı'çok dedikodulara aebebiyet 
•ermiftir. Behice kadmefendi. 
zamanının milbim bir kısmını 

ecnebi doıtlarile geçirmekte; Bey· 
oğlunda, Tarabyada, &u,lkde· 
rede birçok ailelerle görilflDekte 
imiş. Sabık Anadolu demiryolları 
müdür4 umumiıi Möayö Hükoen. 
Behice kaclanefcndinin alabaplan 
meyamuda imif. 

Bir teraftan (HaaedaM Alta• 
nat) Behice Kad.ınefendinin bu 
IAObaliyane ahvalini bazmedemi
yerek aleyhinde bazı tertibat 
düşünürken diğer taraftan da 
o zamanan hnkümeti, Abdülba· 
midin bir zevcesinin ecnebilerle 
Lu kadar fİrlflİ çakıth olmasın
da ıiyaı1 ..Heurlar g6rmilf. 
Maddeten ye knanen yapılacak 
bir muamele olmadığı için ken
disini desise ile evinden çıkarıp 
idareten (Beylerbeyi sarayanda 
ikamete memur) etmiş. 

• Fakat, (Hlrriyet) ile bu ka· 
dar iatiDu eden Behice kadme· 
fendi, acaba Beylerbeyi sara· 
hnda, diğer kadınef en diler gibi 
llıGt~vekkil ve muti ikamet 
edebilecek •• burama bir 

Geçen Haftaki Çocuk Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

C DinkO aüabadan denm ) 

Birer Muhbra Defteri 
Kazananlar 

Y odguldak Orta mektep talebe
ıinden 103 Suat, İstanbul Sen
benuva mektebindsn Nezih Fuat, 
Ankara Erkek Lisesi talebesinden 
23 Nizami, ~abkesir, Orta mek• 
tep kaqısıDda kaymakam l.6tfi 
Bey kızı Nimat, Bahke• Kız 
Orta Mektebi lııirinci •nıf 
talebesinden 35 Münibe, Aıakara 
Erkek Lisesi ikinci sınaf tale· 
besinden 86 Salihattin, Kayıeri 
Lisesi altıncı sınıf talebshıden 
654 1brahim Ziya, Edime Erkek 
Lisesi dördüncil sınıf talebesinden 
311 Mehmet, Konya Erkek Lisesi 
talebetindee 651 Hatip Hasd, 
lıtanbul Beyazıt albncı mektep 
talebesinden 28'1 Handan, An
kara Erkek Lisesi birinci 11nıf 
talebesinden 5! Mustafa, lstanbut 
Gelenbevi Orla Me'ktebi ~el 
md talebesinden MI il. lıfaa. 
latanbul Gelenltevi Orta Mektep 
Qçüncü BJnıf talebesinden 97 
Muıtafa, lstanbul San~atler Mek
tebi birinci ımıf talebewınden m 
Aptuilah, lstanbu1 Eyup Orta 
Mektebi talebesinden 135 Cemal, 
Adana Ticaret Mektebi ikiacl 

1

..., taJebeaindea 262 u.e,m. 
Ad- ncaret Mektebi aon m.mf 
talebeıiedea 253 Kemal, Ankara 
Erkek lilesİ birinci mııf talebe-
ıinden 44 Muammer, latanbul 
Galatasar•J Lisesi ihzari ıımf 
talebesiaclea 368 Nusret. latanbul 
Gelenbevi Orta Mektebi talebe
ıinden 151 Malafa; Adana Orta 
Mektep i1d11Ci _, taJebe.iadeD 
164 Fevzi, l.t.anbal GeJenbHi 
Orta Mektebi .dcizinci .. ı ta
lebesinden Abdülkadir, Adana 
Orta Mektep ikinci llDlf talebe
.nıden 264 Kemal, Ankara Erkek 
&sesi talebesinden 137 ŞükrG, 
lstanbul Pangalb Rus sokak 84 
Şehiman Ce'mil, Adana Erkek 
lisesi onuncu llDlf talebesinden 
235 Sait Ôzcan. Heybeliada 
Sahilboyu 103 Cemal Aui, 
Adana ne-et Mektebi ,. annf 
talebeliaden 189 Hikmet, fzmir 
Karataf Orta Mektebi ikinci 
ıımf talebesinden lBI Mehmet 
Emin, lzmir Karantine Ticaret 
Mektebi birinci euuf talebeaindea 
24 Şevket Doğm, Salihli Namık 
Kemal Mektebi beşinci 11nıf 
talebesinden 139 Burhan, Aydm 
&o' atler Mektebi talebeaiaclea 
83 A~t ~ Ye Hann•lar. 

Holivuta 

TILDIZI 
-- ----

(Figüran) LAzım .•. 
Çnrllecek ,_. bir nnm için llç ylls 
••eh• ... ...il figllr•• ........... 
Yuıııda• itibar .. (Llpalm• A.NM) 
da "Metropoliten .Stü yo" •una mD
Hcaat dllmefhHr. PrDYa ıtaleri it 
....,, OJW9 ıDnlerl bet deler Geret 

"•llecekUr. 

Bu satırları okurken, sanki 
kalbim erimit te o satarlar Ozerine 
akıyordu... Artık yemeyi, içmeyi 
unattum. Ve en tatlı bir thnit '" 
heyecanla kendi kendime fil suali 
sordum: 

- Acaba t• lntınadeki sazete 
parç .. , saadetle benim aramda 
ıayrimemul bir vasıtamıdır? ... 

Hemen o satırları kemati itina 
ile kestim.. çantama yel"leştirdim. 
Artık o geceyi ne bt lvalarla ge
çirdiğirni _. tasavvur et haba-
ajua ... 

1 (Ar~uıvar) 
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Umumi Harp Nasıl Patladı ? ı __ 80_s_üı __ unda 

MUHÜRLÜ ZARF 

Hergün 
S. N. Nakıli: -

Nakleden: H. R. -16- Yazan Emil: Ludvig 
- Kızam Doktor: Semi Ekreme -

• 
Harp Istemiyenlerin Başında Bulunan 
Kont Titza Da Nihayet Yola Geldi 

Almanyanın Viyana sefiri Yon 
Tschiı·schky zeki, nazik, suizanni 
~alip, yüksek terbiyeli, iyi tabiatli, 
az çok yeni kafalı bir zatbr. 
Bütün halile büyük bir memur 
hissini verir, daima temiz ve saç· 
larmda, bakışlarında, hatta se· 
ıinde bir ihtimam ve tekayyüt 
eseri vardır. Nazırlıktan Elçiliğe 
inmiş, vaziyetine şahsmdan daha 
ziyade dikkatlidir. Esasen boş 
olmamakla beraber daima ziya
retler kabul ederek çok ihatalı 
bulunmaktadır. 

Ancak Petresburg sarayma 
kini vardır: Orada hakaret gör
müştür. Saray balosunda bir 
gran duk, Elçinin kavalyesi bu· 
lunduğu kadını almış, götürüp 
beraber yemek yemiştir. Şikayet, 
itizar, memuriyet mahallinin te
beddUlü, bunu unutamaz ve ta
biatinde meknuz olan itimatsızlık, 
suizan saikalarile bunu o muhit
teki Alman düşmanlığına verir 
ve buna dair sair bir takım 

inbbaları vardır. 
Buna rağmen şu yeni vaziyet 

karşısında fazla isticale makruo 
teşebbüslerden tevakkiyi tavsiye 
ilk hareketi olmuştur : 

u Avusturya - Macaristanın 

" dlinyada yalnız olmadığım göz 
" önünde bulundurmak, Avrupa· 
" nın umumi vaziyetini hesaba 
" katmak lazımdır.,, 

Bu makul sözler kendisine 
Kayserden bir hakaret sillesi 
yemiş, bu raporunun haşiyesinde 
arzı endam etmişti. Bu da Pet
resburg hakkındaki kinine mun
zam oldu. İ.stifa etmesi daha iyi 
olurdu, kaldı ve tabiyesini değiş· 
tirdi. 

Müttefik hakkında beslediği 
itimatsızlıktan başka şahsan 
Berchtolddan hoşlanmazdı. Fakat 
bizzarur iltti, haber yolladı. ve 
" Şevketmeap hükümdarımın em
rile Berlinde hükiimetinizin Sır· 
bistana karşı arzu edilen bütün 
ıiddetile hareket edilmesi bek· 
leudiğini ve Viyananm anen ha
rekete geçmemesine Almanyada 
bir mana verLlemediğini .. bildirdi. 

Berchtold bu kıymettar sözleri 
derakak hasmı Tiszaya teklifsiz 
bir lisan ile iblağ etti. Tisza yine 
eğilmedi, bilakis kendi düşünü

şünü İmparatoruna şedit bir lisan 
ile yazdı. 

İmparator seksen yatında idi. 
Berchtoldun zarif b<· · ltİ, 

merasımpervaz üslubu halıı·bil

meclis olmıyan Macarın dürüşt 
mektubuna galebe etti. Netice 
şu oldu ki Tisza Buda - Peşteda 
Macaristan nazırlarına kendisinin 
sulh siyasetini anlatıp hepsi ta· 
rafından tasvip olunduğu bir 
sırada Fransuva - Jojef, Hariciye 
Nazırının harp projesini tasdik 
ediyordu. 

Kont Tisza bir hafta sonra 
Viyanaya geldiği zaman büsbütün 
farklı düşünüyordu. Ruhuna, di
mağına bu derece kat'i tesir 
yapan ne idi ? Acaba rey-
leri satın alm ılc için Buda -
Pettede boş yere sarfedilen mil
yonlarca kuronuıı yapam.adığına 

Harp are/t!sinde imparator Fran~ufJa }ozef şlddştltt alkışlanıyor 

harp sayesinde muvaffak olup tehdidi: Bak işlerin sürüncemede 
Buda • Peşte oligarşisini tehdit kalmasından mes'uJ sensin l 

eden intihabatı kazanacağına mı Bu hale mukavemet edebil· 
düşünmüştü ? mek için zabit bulunmamış olma· 

Acaba ıu katil hadisesini sı IAzırudı ! Akide sahiba bir 
vesile ittihaz ederek hınzır Sırp· sulhçu olup şu zeamet sinyorJa-
ların rekabetinden kurtu1mak 
istiyen büyük zeamet devrinin ara· 
zileri sahipleri olan Amzadeleri 
tesirine mi kapılmışb? Bü fev· 
kalAde vaziyette bazı şahs1 istir
kaplar gizlice olsun, muhalefet ile 
istişareye de mani bulunmuştu. 

Bir şey muhakkaktı: Şu sıra
da tehditkAr bir vesika okudu, 
bu, büyük Erkinı Harbiyeden 
Hariciye Nazmna yazılmışb; hu. 
sıyasi mukarrerab hiçe sayan 
mütehakkim bir talep idi: Ancak, 
zatı Alilerile tamamen müttefik 
olarak şifahen arzettiğim nokta
larda, ısrar ederim. 

İşleri uzun uzadıya yüzüstü 
serup düşmanlara askert ted· 
bir ittihazına imkan bırakacak 
olan diploması her türlü vaz'ı 
sahneleri, teşebbüsleri bertaraf 
etmek lazımdır. Şayet bu kabil 
bir teşebbüse karar verilirse, 
askeri menfaatler göz önüne alı

narak bunun bir defaya mahsus 

rmın arasmda yaşamamış olması 

lazımdı ! İşte harp kuvvetlerinin 

son düşmanı da bu tarzda yola 
getirildi. Tisza kalkıp Alman Se-

farethanesine gitti ve kendisinin 
de harp taraftarı olduğunu bil-

dirdi. Ertesi gün Budapeşte par· 

Lamentosunda o mertebe lastikli 
bir izahat verdi ki. Parisin Tan 

gazetesi bu zatın itidaJini metbu· 
sena etti. 

Viyan ada memleketi harbe 
sUrül<liyen· eri muahaze eden bir 

parlamento da olmadığından ef

karı umumiye o nispette fazla 
tutuşturuldu. Matbuatın büyük 

bir kısmı Sırplara. o "alçaklar,,a, 
o ''haydutlar,. a, o "katiller,, e 

o "sefiller,, e karşı kuduz gibi 
köpürüyor ve bu hal temmuzun 

ortalarına doğru iptidasından 
çok daha fazla artıyordu. 

t Arkası var) 

ve kısa vadeJi bir Ultimatom şek- ,-Günün Takvimi 
liude olması elzemdir. ' --

Maksat anla,ılır. reyler teati 
olunur. Cenerahn diplomata kar· 

şı tehditkar tavrı öğrenilir. Hal
buki ceneralın bu tavrı bizzat 

Beribtold tarafından ve mütered
dit Macarı kazanmak maksadile 

ısmarlanm1ştır . Ceneralın mek
tubu ikisi arasında mahrem mü· 

kilemeler neticesidir. Hatta oka
dar çabuk elden yazılmıştır ki 

tarih konulması unutulmuş ve bu 
tarih senelerce sonra atılmtşbr. 

Tiz.sa on beş gün sıra ile hep 
ayni kelimeleri duydu, dinledi : 

Perestiş, kuvvet ibrazı, zaaf ala
metleri, silip silpürmek, harekete 
geçmek; bu bapta Seriinin tek
rarlanan fanfaralan, dünyanın en 
kahir ordusunun ellerinde oldu
ğuna dair cazip tasvirler, Berli-

nin kendilerine kart blinş ver
diği, ve nihayet asker partisi 
reisinin ıiıli kapaklı olmayan 
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7,2 Batışı 

NAMAZ VAK:TLERİ - Sa-

bab 4,59, öğle 12. 2 ikindi 14, 29, 
akşam J6,43, yatsı 18.20. 

ALKAZAR 

ALEMDAR 
ARTiSTiK 
AS Rf 
[:.KLE~ 

ELHAMRA 

ETUVAI.. 

- Sin,• orit.ı 

- c.mbulat aruında 

- Uçurum kenarınd • 

- Batakhane çiçeil 

- Atk htrtııı 

- Volıra 111hlllerlnde 

- (,Uzellllc KraliçHi 

FERAH - KonHr1 varyda 

FRANSIZ TIY ATROSU - Bulgar opereti 

GLORY A - Benli kadııt 

KEMAL B. - Şafak. 

MAJIK - Buıe 
MELEK - Aşka •u .. mıt 
MiLLi - Gece sevdalan 

OPERA - Vatan Hainleri 

SIK - Kırık Kalp 

DARÖLBEOAYl - Yanar dai 
Kadık3)' SUreya - Kiitük Da ktll• 

· Ekseri kadınlar, kocalarını 
sebepli sebepsiz kıskamrlar. Bu 

tabiat bir sürü geçimsizlikler 
doğurması şöyle dursun, aynı 

zamanda kadınların neş'esini ka
çırmıya, endişeye düşürmelerine 

sebep olur. 

Sabire Hanım kocasını çok 
sever, fakat son derece kısk . nç 

bir ev kadınıdır. Fllvaki, kocası· 
nı kıskanmakta bir mina yoktu. 

Çünkü lrf an ailesine merbut, sa· 
dık bir gençti. Her akşam muay-

yen saatte gelir, evinde hiç ek
sik olmaz. karısını sever, ciddi 

bil' erkekti. Fakat tabiat bu ... 
Sabire kıskançtı. 

Evlendikten bir müddet sonra 
Sabire, bir gün kocasmın yazı 

masasına intizam vermek ıçın 
gözün içinde büyUkçe bir zarf 

butdu. Üstünde hiçbir işaret 
yoktu. Y aJınıı zarfm arkası ka

lınca kırmazı bir mühürle ka
panmıştı. 

Evirdi, ç~virdi. eJile zarfın 
sikletini bir türlü keşfedemedi. 

Malumya, kıskançlık derhal uyandı. 
Zarhn içinde irfanın eski, bel· 

ki de yeni aşk mektupları bu
lunduğuna kanaat getirdi. 

Bir dereceye kadar kosasın· 
dan emm olduğu için Sabire 

zarfı açmak istemedi. Elbet 
anlarım diye işine devam etti. 

Akşam, yemekten kalkbktan 
sonra İrfan Radyoyu açtı: 

- Müzik dinleyelim ne dersin 
karıcığım? dedi. 

Bu akşam başım a&Tıyor. 

Biraz konuşalım, )Af atalım, 
e-rken yatarız. Olmaz mı ? 

Sabirenin ıçını kurtlar yi-
yordu. Hep kapalı zarfı düşlinU
yordu. 

Yarım saat konuştuktan sonra 
Sabire kocasına: 

- Bu gün senin yazı masanı 

düzelttim. intizama soktum. 
İrfan Bey memnuniyet gös

tererek: 

''ardı. 

mıştı. 

Ne iyi! Hakikaten lüzumu 

Evet çok dağmktı. 

Çoktanberi hiç bakılma-

lrfancığım, kapalı, mühürlü 
bir zarf buldum. Üstünde hiç ya· 
zı. adres yoictu. Ne var içersin de? 

irfan Bey düşündü. öyle bir 
zarf hatırımı. gelmiyordu. Karısı 
alt göıde olduğunu ıöyleylnce 

hatırladı. 

- Evet, evet! Zavallı Hamdi
nin zarfı. Unutmuştum . Anlatayım: 

Hamdi benim mektep arkada· 
şımdı, sonra Darülfünunda bera

berdik. F a1 meraklısı idi, " o kül
tizme,. vermişti kendini. Adeta bir 

iptili halini almıştı. Bir gün • daha 

bekardım - İrfan dedi senin istik

balini yazayım. Bana doğduğun 

günü, tarihi, saati söyle, birkaç 
gün sonra yazayım, sana gönde· 

reyim. lsrar etti , vudim. Biçare 
ölmeden bir hafta •~vtd bu zarfı 

gönderdi, fakat meraklı olmadı

ğım için, daha doğrusu burafat· 

perest olmadığım için zarfın içeri· 

sinde ne yazclığmı bilmek iste·· 

medim, bir kenara atbm. Anla· 

dın mı? 

Sabire bu sözlere pek inan· 
mıyordu. Kocasını bir şey saklıyor 
gibi zannetti. İrfana: 

- istersen 
da okuyalım. 

beraber açalım 

- Aman, hayatımdan okadar 

memnunum ki istikbalde eğer 

hakkımda bir felaket yazılı ise, 

şimdiden bilmek istemem. 

* 
Ertesi giioü, irfan işine 

gittikten sonra, Sabire, yazı 

masasına oturdu, gözü açt 1, 

zarfı çıkardı, içinde oe olduğunu 

bilmek merakına düştü. Açayıın 

mı? diyor, dUıünüyordu. 

Ya kocası yalan söylüyorsa? 
içinden ilanı aşk mektupları 
çıkarsa? Kadın veya kız fotoğrafı 
çıkarsa? 

Sabire dayanamadı, zarfı açtı. 
içinden el yaz.ısiJe bir takıın 
işaretler. cebir formülleri, DUbbü
ekberin resmi, tarihler ve bir 

sürü rakkam. Sonra on beş satır 
yazı, yaZ1y1 okudu: 1927 de İrfa· 
nm bir işte ademi muvaffakiyeti, 

1928 de İrfanın müthiş bir mü

cadele edeceğine işaret, 1829 da 

frf anm para sıkıntıları ve evlen 

mesi, 1930 da işlerinin düzele 

ceği, 1931 de parlak bir muvaf

fakıyet ve evinde tam bir nadet. 
1932 de ... 

Bu 1932 senesinin üç nokta 
ile bitmesi, Sabireyi endişeye 

dtişürdü . Bütün helecanı, ataletle 

imha edilmişti. Acaba 1932 se· 

nesi, bir felaket senesi ati 
olacakh? Aklından bin bir türlü 

şey geçiriyordu. 

Sabırsızlıkla kocasının akşarP 
gelmesini bekliyordu. 

• 
Sabire 1932 senesinin bitme· 

sini bekliyor. Kıskançlık onu oe 
müthiş tstıraba sokmuştu! ... 

• 
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Şarkın Yeni 
1 

Peygamberi 

KİMDİ NDI ? 
Cenubi Afrikada Rengi Beyaz Olmıyan 
insanların Karanlık Basbktan Sonra 
Sokağa Çıkıp Gezmeleri Y asakhr 

oıüdahaksi ol
madan gecelcrı 
istediğim saate 
kadar aokakla 
kalabilecektim . 

33-
O sırada Cenubi Afrikada 

Jerleşmiş olan Porbander 1?ibl~ 
inanları arasıada kuvvetlı bır 
an'ane vardı. Bunlar iflas etme~
te.nse ölmeyi tercih ederlerdı. 
Halbuki ( Şeyh Tayyib ) in masa· 
rifi muhakeme harcinde tamam 

otuz yedi bin lngili~ ~ltmı ?o~cu 
vardı, bu borcu sanbmı aantmnoe 
&demek istiyordu, fakat parasJ 
yoklu iflas t.dılikesine maruzdu, 
bittabi burada rahab iyi değildi. 
O halde ortada yalnız bir t.a~e 
hal tarzı vardı, o da şeybTayyıbın 
horcunu mukassHen tidemesine 
müsade etmekti. 

Dede Abdullah buna razı 
oldu ve çok uzun senelere taksim 
edilen bir taksit listesi yapıldı. 

İtiraf ederim ki benim için 
bu listeyi yapmak tarafeyni 
hakem usulöne müracaate ikna 
etmekten daha güç oldu. Fakat 
neticeden her iki taraf ta mem
nuniyet beyan ettiler ve bal.k 
nazarında mevkilerinin yükselmıı 
olduğunu gördüler. 

Bana gelince: Son derece 
aevindim. Çünki kanunun hakiki 
tatbik şeklini öğrenmiş olu
Jorum. Bu hakiki tatbik 
tekli insan karakterinin en iyi 
tarafını bulmak ve kalFlere 
nüfuz etmektir. Bundan başka 
bir avukabn hakiki vazifesinin 

davacıları uzlaştırmak olduğunu 
da öğrendim. Bu ders beni o 
de.rece ateşlendirmişti ki, avu
katlık ettiğim yirmi sene zarfın
da vaktimin en büyük kısmı 
Jlizlerce davacıyı udaştırmakla 
geçti. Bundan para da dahil 
otmak üzere hiçbir fCY kaybet
medim. 

.. Peretorya .. ela bu işlerle 

meşgul olurken boş zamanlarımda 
akşamlan Mister Kotes ile gezer
dim. Saat ondan evvel eve dön
düğümüz vaki değildi. Fakat 
Tıransilvalde ötedenberi mevcut 
olan bir kanuna göre renkli 
insaaların akşam saat dokuzdan 
ıonra sokakta dolaşmaları mem· 
nuda. 6u memnuiyetin aksine 
hareket etmek için elde bir 
veaika bulunması lAzımdı. 

Maamafih bu mek
tubu bi~ bir u
man kuUanma
yışım sadece bir 
tesadüfün ese-

ridir. .. 
Bu sırada, va .. 

y& kaldırımda 

yürümenin renk· 
il insanlar için 
memnu olduğu

na bilmeyişim 

başıma bir ha
dise getirdi: 

Ben her ak
ıam mahkeme 
ıokajmda dola
ıırdım. Reisin ba
ıit bir evi vardı. 
Bu sokakta kA-

indi. Ônnnde bir 
polis memuru 
n6bet beklerdi. 
Ben bu memurun 

önünden hiç bir 
aıkıntıya duçar ol
madan def'.alarca 

Hindistanda Milli kongrenin kararına rafmen 
ecnebi elbisesi utan bir tüccar, ceza olarak 

sokaklarda bu suretle gezdirili' 

geçmiştim. Adam bana alışmııtı, ı aldınt etmiyordu. . 
yaya kaldırımından yürümem~ ( Mabadı yarın ) 

Tahdit 
Sanayii 

Kararı Hangi 
Himaye Etti? 

[Battarafı 1 inci Hyfada) çıkarılması teklif edilmi,tir: 
Bisküvi ve konserve sanayiin- Saati Kırmak icap Edıyor 

de ise bir fabrika müstesna olmak Galata gümrüğünde yine 
üzere sermaye nısıf msfa milslim böyle garip bir hidiseye tesadüf 
ve gayrimüslim Türklerindir. edilmiştir: Bir duvar saati çıka-

Diğer taraftan cari vaziyete ran bir tacir muayene heyetinin 

gelince: kararile müşkül vaziyette 
Beyannamelerin tasnifinden kalmıştır. Çünkü saat verilen 

çıkan karışıklıklar bili devam miktardan fiç kilo fazla gel-
ediyor. Bunun sebebi de şudur: miştir. Saatin çıkabilmesi için 

Tescil tarihi itibarile tasnif saatin bir yerinden üç kilonun 
edilen beyannamelerde yalnız ay çıkarılması icap etmiştir. Buna 
nazarı dikkate ııhnmıştır. Meseli imkan görlllmemiş 'te saat kal-
bir ay içinde elli beyanname tesbit 
d·ı · · H rmştır. e ı mıştır. a!buki bunlar bir de 

gün hıribine göre tasnif edilme- .c:'.ransada 
miştir. Bunun içia iki gün sonra r ~ 

,.gelen mal!arm beyannameleri Tenkil 
Jıf- etaba evvel verilmekte, daha 

enel gelen malların beyanname- ParİI 27 - Başvekil M. La-
Bu hldiseye Mister Kotes 1 . • t b' d'. kted' B valdan b:1~1 sualler sc ran M. 

ali, __ ..ı__ ld erı IH e ır e ı :ıe ır. un- T 

IOa derece &aou-
0 u. lar •eri1inciye 'ka .. ar da 'konten- F.ranklen Buyyon eski müUefikle-

Bizzat kendisi zenci himıetçile- jan Jiatesiain o maddesi dolmak- rin Fransaya karşı tatbik ettik-
rine ·e~e 8t~ye ıher~ye pe~il- tadır. Bu da, tabiatile birçok len Aiyasetteo dolayı blihümeti 
nıeleri tçın bırer vesıka vermıye tikAyetler doiurmaktadır- şiddetıe tenkit etmiş ve hükü-

llaeebur olm•ştu. Fakat bana Şekeri Al. Çuvahnı Blrak metin teminatı olmaksızın Maca-
"ereme.zdi. Çünkü bu vesikaları Tatbikat sahasında ıtesadüf ristan, Romanya ve Snhistan 
•ncak bir efendi hizmetçilerine edilen müş'küllerden birini şu gibi devletlere milyarlar veril-
l'erebilirdi. hat!ise çok iyi göstermektedir: me.dnden acı bir lis.:nla bahset-

Bu vaziyet karşısında Mister Kontejan listeıindc ç:ıval ılhaline 
.., k 'k ..ı.. d ıı t F k miştir. . 
l\.Oles beni 'Müddeiumumi Do tor ait mı tar oun °1mu ur. 8 at Bu zat, parası zayıfhyan ln-
(Kr-...) öt"' dı' Bu zat ı'thal edikn ftkerlcrin 'bir kısmı F d .. d- ... Ü . .. .... ın yanına g ur u. gilterenin ransa an ger ug 
•le derbal tanıştık Her ikimizde iki çuval içinde bulunmaktadır. yardıma mukabil gümrüklerini 
.,.ni kollejde okumuştuk. Saat Bu çuvallardan ikinc "ı.i ~eke- çıkarmakla mukabelede bulun-

S:wfa 1 J 

Bu Akşam Radyoda Neleı 
Dinliyeceksiniz 

28 Tesrinisani 931 .Cumartesi 
Istanbul - (1200 metre5 kilo

vat) 18 ile 19 arasında gı amofon 
konserleri, 19,5 ile 20,5 arasmda 
Tahsin Deyin iştirakile inoc saz , 
sonra Ajans haberleri, 20,5 
i1e 21 arnsında gramofon ile opera 

parçalan, 21 ile 2'2 ara:;ında Bclkis 
Hanımın i~tirnkik alaturka ınuı<iki. 
22 ile 22,5 ara .. ıııcla Necip fıakup 
Beyin idarı~indc alafranga orkestra. 

HeiJ.ıberg - l.276 metre 75 ki
lovat J 20 Matmazt'l Avu .. turya ile 
Alman)amn hirJ.-.;:rııe ini isliyor, 
~r]evhah bir komedi, 21 Berlin
den nnklcn dans havaları. 

Brüno - (341 metre 36 kilo
vat) 19 Prağdan nakil, 21 nlli se· 
ne evvelki danslar. 

Miihlaker - l 360 metre 75 
kilovat) 20 Viyanadan naklen :Mat· 
maze) Avuı:;turya ile Almanyanm 

birleşmelerini ünwanlı .komedi, 
22,40 Viyanadan naklen dans ha
valan. 

,-

Bükreş - l:-J91 me.tre, J(1 ki 
lovat 119,30 Ro anya opera~ıııılan 
nakil. 

Roma - l 4 11 metre 7:l ki. 
\Olut J 21 OpPradan naklen K:n al
yern .Hm111eana opera::-t. 

Prag - 11B8 metre 120 kilo
\:at f 20,30 Miliı·d h.ıvalat·ı, 21 
~en ,gı·ı·f'. ~2 soıı Jrnhı"rlcr. 

Viyana - { ;;:ı 7 metre 20 ki
fov~l 1 ıo Matın zcl A vuı:ıtur amn 

Afoı.tn):ıt .\it: biri ~me ini it>tiyor 

~erh·\:h,dı oınedı1 ~.15 dau ..; ha
vaları. 

Peşte - \S5\I ın ·tre 2~ kilo -
vat) 19.·!S Budapeşlc orkestra kon
ı;eri, 21 :-alon musiki::,i. 

Va"°"a - ( 1 lll mclr" 158 
kilovat ) 20,15 ~alon orwt raısı ' 

2l,,2S lst,u;yonun romanı 2~.10 
Şop<·ııin ı·~er)eri. 

Be.din - (J >3- metro 7;) ki

lovat ) :m Viymı tdan naklen k<> 
medi, ... oııra dan-. havabrt. 

Dikkat: Oercetmekte oldutumuz pro,gramların Avrupaya ait 

olan lu111111 vasati Avrupa eaııtine l'Öre tanı.im ed.!miıtir. 

İstanbul aaatine tathikı için Awupada saat (12) oldu u 

:ıaman lslanbulda ( l) e ge:diğj ıfauedilme.id.r. 

Gönül işleri 300 Sene 
Sa tarafı 5 inci sayfada Evvel Ve 

Zannederim ki mehtaplı bir B •• 
gecede çamlar altında başhaş:t ug un 
ve,..miş ve ı1ık bir rüzgarm nüva- 1 

zişlerile denizin platin ış ğmı 
seyre dalmış iki sevdaa:ede ~ibi 
tasa'ffm" ediyorsunuz. Hay rl Ô,Yle 
değil.. Bu sevmek dışardaki 
hayallerle değil idi. Eflatuni aşk 
hakkında zannederim ki siz bir
şeyler ynzmıştmız. 

Evet bu hususla en ıyı çarei 
halli düşilnüyordum. Bu sevgi 
bana gittikçe ısbrap vermiye 
başladı. Bazı sevinçlerin yaptlğı 

fena tesirler gibi artık tahammül 
edilemez bir hal aldı. 

Sevgi muharebesini, izdi•aç 
mütarekesi takip eder. Bu müta
rekeyi aktetmenin imkansızlığını 
biliyordum. Galebeyi karşımda
kilere vermek ve mağlubiyetimi 

kabul etmeyi iyi bir hareket gibi 
düşilndüın. Beni mağrur bir adam 

diye muabaze etmeyiniz. Herke.sin 
bana verdiği ehemmiyetin yarı
sını kendime vermem. Hayattaki 

öğrenmek vazifelerim daha mü
him. Tahmin ettiğim gibi, kızı 
istedim ve vermediler. Allaha 
ısmarJadık Her şey aslına rücu 
eder. 

Ben bundan dolayı mujber 
değilim. Çünkü bunu bir muvaf· 
fakiyetsizlik gibi düşönmDyorum. 
Muvaffakıyet benim ellerimin 
içinden uçmamıştır. Onu 4>en 
aıat etmişirndir ... 

Mt1rdut 

Pestedeki Muzip T utulda 
' Peşte 26- Peştedeki Yugos-

lav sefar~tine bombaya benzer 
bir saat koyan ve sefareti telişa 
diişüren adam tutulmuştur. :Bu 
adamın ismi Simaçbr ve Yugos
lav tebeasmdandır. Ve asker fi
rarisidir. Saati -sefarete kendisi
nin koyduğunu itiraf etmiştir • 

( Ba ... t.ıırafl 1 inci sayfada ) 

işte itlıalat ile. ibracat araaınds.. 
mvvazeııe teai•İ ıçin üç yü:ı sen• 
ev.el yazılma• fakat Jdtaphanc kö
teler.iode kalmıı bir layihaf.. 8;.ıgln
kü nesli, onu kararname şekUnde 
tatbik •ahasına çıkmış görüyor. Ay
ni nesil, cihan bıuirganı İngiltercnin 
de ticaret ıyollarında aendclcdiğini ve 
biitün lngiltcredc yerli malı kullanıl 
mak iç.in aeferberlik Han ediJditiai 
görmektedir. 

Müverrihin bu kıymetli &ÖzlNi, 
kcşki yazılJıtı gündenberi dinlenmit 
olaaydı!.. 

"' ••••• 1 .. 1 • • • • ... .. --....... ' • t • ·~ 

Bugün akşam 
saat 2l, 30 da 

YANAR 
DAli 

Komedi 3 perde 
Yar.an: 

L. Fulda 
'f ercüme eden: 
Seniha Bedri H. 

Halk gecesi 

ISUHBUL Bfl.EDIYESI 

~~ Wı ~~~. 1 

ı 1111 l 
JI /lif il 

Altı yaşıadaa aşağı olan ço
cuklar tiyatroya kabul edilemezler. 
Yakında: Şarlatan komedi 3 perde 

QN ALTINCI 

PATRON KUP0~1'U 

No. 13 
Caaetemiıde oıı btıt rh ... 1)1~ 

+w• ,..._ 11ld.aiunua Patre:uı 

lıetlnoı almak iatiyo·u 1ıc. bt.1 
•upou lıı.lp Aklara uı '" u 
lıwpo' top&.7uıa. Patro1lwı•u· 
~an pe'( memn;na 11 .ıcıılaı11u, 

Patro.1lar ...,_ .fil.JJ .ı.Mi rlh· 
d en Hı> lt~11 ls..;ı ı) ıl ıu ·.l•·I a ı 
bir lıııfta, tqra kariler& 11h e.a 
giln lçln:le kupon arııu ırldao • 
me.1.lirlu. •u wlidJal r•;u.ct.• 
• ..,... ılntpealat ka ... • .;il • aA. 

Pulıuz olanlara Patron 
rönden1raez. 

dukuzd '-akt ._ 1- rm' ıarfı olarak de;;.;ı, • )·nca çu- d k d t • t" ı... an aonra M>• a aa1<11- 5u du :Yunu a aynca ay e mış ır. Bu Op u 
u 1 k '--b 1 d'l kt l ~ lgar eret ne)'etİ 1 

mek için bir •esikaya muhtaç vat olara ~ u e 1 me l' \ eç\lva Puvankare Baro Reisi ı:. ••u r"'atr--a. 

'f ap.;ıı Ye lıtanbıal karileri
miıin Patronlarını matbaa.
wıızdan aldırmalan 'liznndır. 

Poata ile ~önderilmetıini 
istiycnlcr mektuplarına on 
kuru,luk pul 1 ffetme1idirler. 

oluşum doktor (Kravus)u çok mü- ithali memnu .olduj-u için bu•ıların Paris 27 - M. Puvankare, Bugün akşam saat 2t de 
'eessir etti ve bana bir 'Jesika çıkanlmasına mütHtade edilme- te1<rar Parit Barosu reiAli,iine in· .. M.onmartr çiçeği,. Prima Doona: 
~ bir mektup ı.erdLBu mek- nad<tedir. Şekerlerini çıkarmak tihap edilmittir. Mimi BatkaruJka orkestrası 21 kişi 
~p o :~·ia.._ı_•o-t;·~~--ttM:!Cll.r.a..~·UUJ·ın..ı.·---ı~u~v~a~ll~•n:.:.::.n_ı._ __ __:. ______________ ~----~~~~--------------~~~~~...;....~~~~~~--~-



RADYO RADYO 

Her Fiatta Son Sistem Makinalar 

GÜZEL MUSiKİ 
En Son Dünya Havadisleri 

RADYO Bir 

ACIMAN 
BÜYÜK MEFRUŞAT DEPOSU İstanbul'un_ yegane 

ucuz magazasıdır. 

En zarif döşemelik kumaşlar, perdeler, tftl, stor, masa örtüleri, 
bronz kornişler, envai çeşit karyolalar ve hezaren sandalye ve 
takımları en ucuz fiatlerle satılmaktadır. İstanbul: Katırcıoğlu 
h:ın birinci kat No. 30. Tediyatta azami tesbilat ~österilir. 

Istanbul Tramvay Şirketi 
E vkat Tarif esi 

931 senesi Teşrinisanisi 22 inci gününden itibaren 
ilanı ahire kadar muteberdir 

No. Huhd: 

1 O Şişli-Tünel ı 

11 Kurtulut 

1 Tünel 

12 Harbiye 

1 Fatih 

14 Maçka 

1 Tünel 
< .. 15 Tabıim 

1 
.. 

Sirkeci !!. 

18 Maçka· ı 
· Bayant 

18 Tabim-

" Fatih 

19 Kurtu IUf-
8ayazıt 

n Bebek - f.mbMSDG 

n 
23 Orlaköy-Aı-.ay I • ... 

.. .............. 1 

32 Topkapı-
Sirkeci 

> 
:ıı;-

• • 33 Ye&kwe .. 
111 .... ., 

Sirkeci 

it 
~ 

" 1 

37 Edimekapı 

Hareket 
Birinci · Son 

Fasıla Hareket Hareket 
- Saat Saat 

Şişliden - Tünele 3,6,9 6,30 
Tünelden - Şişliye ,. 6,55 

Kurtuluştan - Tünele 30 21,00 
Tiinelden - Kurtuluşa 

" 
21,30 

Harbiyeden - Fatihe 5,ll 6,09 
Fatihten - Harbiyeye 
ti " 

6,21 

Maçkadan - Tünele 30 20,30 
Tftnelden - Maçka ya .. 21,00 

Taksimden-Sirkeciye 4,5 7,10 
Sirkeciden-Taksime 1 7,35 

Maçkadan-Bayazıta 6,8 6,40 
Bayazıttan-Maçkaya 14 6,33 

Taksimden-Fatihe 15,30 7,30 
Fatihten-Taksime 

" 
8,16 

Kurtuluştan - Bayazıta 6, 11 6,40 
Bayazıttan·Kurtuluşa 15 7,30 

Beşiktaştan - Bebeğe 6,01 
Beşiktaştan - Eminönüne 6,26 
Bebekten - Eminönüne 8,16 6,30 
Eminönünden - Bebeğe 45 6,45 
Bebekten - Karaköye 22,25 
Karaköyden - Bebeğe 23,10 
Bebekten - Beşiktaşa 

Ortaköyden - Aksaraya 10, 16 6,06 

Aksaraydan - Ortaköye 20 6,45 

Beşiktaştaıı - Fatihe 7, 11 7,00 
F atihteo - Beşiktaşa 15 7,46 

Akaaraydan - Topkapıya 6,12 
Topkapıdan - Sirkeciye 6,10 6,33 
Sirkeciden - Topkapıya 20 7,09 
Topkapıdan - Bayazıta 60 24,00 
Bayazıttan - T opkapıya 24,30 
Topkapıdan - Aksaraya 

Aksaraydan-Y edikuleye 6,08 
Y edilculeden-Sirkeciye 6, 11 6,33 
Sirkeciden-Y edikuleye 20 7,13 
Y edikuleden - Bayazıta 60 24,()() 

Beyazıttan - Y edikuleytt 24,30 
Y edikuleden-Aksaraya 

Aksaraydan Edimekapıya 6,04 
Edimekapıdan Sirkeciye 7-14 6,30 
Sirkeciden -Edimekapıya 24-60 2,03 
Edirnekapıdan - Bayazıta 24,00 
Bayazıttan - Edirnekapıya 24,30 
Edirnekapmdan - Aksaraya 

24,10 
24,33 

23,30 
24,00 

1,02 
1,00 

23,30 
24,00 

20,05 
20,30 

22,20 
21,30 

18,30 
19, 16 

21,10 
22,00 

21,59 
22,42 
24,40 

1,25 
2,05 

20,44 

21,30 

20,30 
21,16 

22,10 
22,46 

l,GO 
1,45 
2,05 

22,14 
22,54 

1,00 
1.,45 
2,05 

22,20 
22,55 

J,00 
1,45 
2,05 

Doğum ve kadın hastalıktan 

müt@asııg 

Kulak. Boğaz, Burun Mütehaasısı 

Dr. ·Ekrem Behçet 
DOKTOR 

Hüseyin Naşit 
Hastalarım Tıürbe karşısmda 

eski Hilaliahmer binasındaki 

muayenehanceinde hergün öğ

leden ıonra kabul etmektedir. 
T elcfoe lst. 22622 

Beyoğlu, Mektep ıokak 1 

Telefon : 241l9 

KAPLANLI KÜRK MAGAZASI 
Her nevi kürkler rekabet kabul 

etmez fiatle aatılır. Yeni mantolar, 
garnitGrler ehven fiatle ıipariş ah
nar. Tamirat ncu:ı ve temiz yapılır. 

Beyotlu Panaiya çıkmaz No. 22 
Beyojlu Hacopulo pasaj No. 34 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 
Karadeniz postası 

SAKARYA 
29 r::~:usani p Al AR 
günü akşamı 17 de Sir· 
keci nhtımmdan hareket· 
le(Zonguldak, İnebolu, 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. 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet bam albnda 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22134 

Patoog, Bakteıjyoloı 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERiRIY A Ti 

MUALLİMLERiN DEN 

Dahili, ve intani butalar 

Patolojik ve Bakteriyolojik 

muayeneler, icra olunur. 

Adres : Babıali caddesi 
vilayet karş:st 15 No. 

Muayene!ıaıııı · Tel~f.n lst11-. ·, .ıl 21'.U 
lk:ımetgllhı: ,, ., 2136 

F EH Mi 

Zafiyeti umumiye, iştihasıılı~ ve kuvvetsizlik hilibnda 
büyük faide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

SAFİYE HANIM 
LONDRA BİRAHANESİNDEDİR 
14 kişiden mllrekkep saz heyeti her akşam icrayı ahenk etmektedir· 

Muganniyeler= Nezihe, Süheyli, Melahat, Fazilet, Suzan, Mak· 
bule ve Behice Hanımlar. Kemençeci Aleko, Kemani Hakkı, 
Udi Mısırla İbrahim, Piyanist Y orgo, Klarinet Ramazao, 

Hanende Hafız Yaşar, ve gazelhan CelAI Beyler. 

Her pazartesi Bey akşamı san'atkar HAZIM tarafından KARAG öZ 

Hiç beklemediğiniz ·bir sırada : 
• 
işsiz kalabilirsiniz, 
Hasta olabilirsiniz; 
Başınıza bir felaket gelebilir. 

Kumbaram olsaydı ! .. 
Demek fayda vermez 1 

( Türkiye İş Bankası ] 
RE S S A M ve T A·a ELA C 1 

San'atkirane yazılar, resimler , ___ _,, K Q L A Y L J K L A ~--~ 
::.

1

~:~::·h~r:~:~ :::,~,~:: i~: ALMANCA Ö G REN M E USUL 0 , ... 
levhalar, reklamlar, afişler yapılır. r.tıı• •• ~ 

Maarif Vcklletinin 8 - 4 - 931 Tulh Ve 785 Numaralı Kararlla Gasl 
19

, 119' 
İstanbul Ankara caddesi No.53 Mt'ktcbl, ve BUtnn Ll11elerle Orta Mekteplerimize Kabul Olıanm114tur. tJtl" 

Ders Senesi Rumi Kitap Llıtuinln 1l üncü eayfaıında llln ohınıııakt• 

Cilt ve zührevi hastalıklar 

MütehasslSI 

Dr. Ômer Abdurahman 
lstanbul emrazı ziliıreviye di!!;>a ııı~rı 

Sert.ıbi bi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu 

karşısnda No. 71 

Müellifleri : I 
TAHSiN ABD,..-

&smır Lfsul ve Orta Mektebi AIDI 
H. SANDER 

Almanca, Fransızca ve Edebiyat 
Muallimi Mualllml 

50 ,, Küçük Cep Lugntı 30 
70 Mua11irn Rekberi 1601.,: 

1 inci Kı mı 
2 inci Kısım 
3 iincii Kısmı 
3 k11t"lı bir yerde 

40 Kr. 1 Ayni Metodun: . J(t. 

,. olmakla beraber Muallim S. 
150 ,, ücretsla werlllr. 

HUsnUtabiat Matbaası - ISTANBLI'-' ikinci Tabl adedi: 21,000 
Baslldlğ'ı ve aabldığı yer 


