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1 Halkın Sesi 1 

İktısadi Vaziyeti
mizdeki Tebeddül 

lktısadı' vaziyetin 11lahı iı;in btı
k~me& merkezinde btıyllk bir faaliyet 
'far. Kabinede bir değişiklik yapıldı. 
tk.tısa.t Vekili Mustafa Şerer Beyin 
yerine İf Bankası MQdtlrU ve lımir 
mebuıu Cela.l B. ıeldl. Bu huıııeıa. 

halkımız d iyor ki: 

Sa.im B. ( Unkapanı Atlanıatatı 47) 
- Son kontenjan kararından aoa

ra piyasada endiıeli bir hava eamiye 
başlamıştı. Hilkümet bunu derhal 
anladı. Yeni tedblrlerin arifeainde 
oldatumuz anlaş1hyor. lhnut v• 
ithalatçıları bu bunaltıcı havadan 
kurtaracak kararlar ahnırken fert• 
lerin de bugünkil ekmeğinden ve. 
lıinden olmamalarına lilklıtat etmek 
lazımdır. Dilnya buhunı dolayııtle 
bizde it ve kazanç azdır. Hnbaaıi 
bir kararla bir ini bile ekmefiıaden 
mahrum kalır1a ltıizleria adedi 
artmıt olur. Hük4metin yeni kararları 
arasında bu noktalar da nazarı iti
bara alınmalıdır. 

• 
Em in B. ($ehzadeD&ft tına.retler 

•okak 18) 
- Genç ve hflr bir vatan yarat

tık. İkhaad1 buhranı yenmek bunun 
kadar zor değildir. Elverir ki hepi
miz hüınil niyetle miicehhez olalım. 
HükQmet büyük bir dirayetle vazi
yeti takip ediyor. Piyasada bulıran 

ye 11kıntı baflayınca derhal tedbir· 
ler almıya karar verdi. 8.a tedbirler
de biraz daha faı.la ntandaşm ft 
ve ekmek sahibi olması Dazarı iti• 
bara alınmalıdır. Normal vaziyet ve 
refah böyle başlar. 

« 
Fadıl B. ( Cincimeyda.nt 34. ) 
- Bedbinliği Jiderecek tedbirler 

alınırken çok ,ümullü düşünülmeli

dir. Tüccarlarımız.la beraber her va
tandaııo menfea ti de nazarı itii>ara 
alınmalıdır. Yani öyle kararlar ver
meliyiz ki bu. memleketin iktisadi 
menfaatlerini temin etmekte bera
ber bfitün vatandaşlar bundan aiya
nen müstefit olmalıdırlar. Bazı uzuv
lara atalete uğntmak dof'ra detitd ·r. 

lf. 
lsn. a.ll Haki l Bey (Bebek lskele 

catltlos\ 21) 

lkbaat Veklletinde bu değifiklik 
yapılıyor.. Piyasada lıqlr ve neşir 
olan •• ticaretin en ince noktalarına 
kadar nüfuz eden bir bankacı lktı· 
sat Vekiletioe reürlliyor. Boan çok 
isabetli buluyorum. Ticaret ve lkb
.at IJleri komple bir makineye 
benzer. UfHtk bir çarkının intizam· 
aızlığı b6tün makineyi muattal bıra
kabilir. Yeni tedbirler alınırken çok 
fÜmallü düfiinmek Ye her ferdia 
faaliyetini idame yolunu bulmak 
lazımdır. Böyle yapdacatı•clu da 
eminim;. 

Buğday Ve Afyon 
Dnn Anadoladau 260 çuYal 

ye 33 vagon buğday gelmif, 
iyiler 1 ve 7,5 kuruş üzerinden 
ıat!lmışbr. Tiftik Gzerine mua-
mele olmamış, Zile afyonları 
J 150 kuruştan muamele g&-

rn ii ştllr. 

*ffW* -

Bir Firar Teşebbüsü 
• 

Tıbbıadliden Kaçmak lstiyen Bir 
•• 

Katil Olüm Derecesinde Yaralandı 
dalmışbr. Dün Tıbbıadli miiessesesinden bir katil kaçmak 

istedi. Fakat damdan atlarken düşerek beyni par
çalandı. Tesadüfen oradan geçen bir muharriri
mizin mUşahedelerini kaydediyoruz: Dün saat tam 
ikiyi (10) geçe, Edirnede birisini kasten öldürüp te deli· 

lik iddia ettiği için t2~l\n evvel İstanbul Tıbhıadli mües· 
seıesioe gönderilen 28 yaşlarında Edirnel Nuri isminde 

bir maznun müesses,..nin müŞ"ahedehanesin<kn apteste 
gideceğini bahane ederek çıkDU.J ve aptesanede 
biraz bekledikten sonra apte5aneniıı tam karşısın· 
daki çamaşır deposunun açık kapısmdan içeri 

Katil deponun penceresinden hemen kendisini 
Morgun damına atm11hr. O sırada da depoda ça• 
maşırlarla meşgul bulunan mubassırın haberi 
olrnu~. kendisini yakalamak istem.iş, fakat . katil 
damm ucuna kadar giJerek kendisini aşağıya, at· 
mıştır. Fakat atlarken muvazenesini kaybettiği için 
beyni östöne dütmUş, kafası patlamıştır. O sırada 
yetişenler firariyi bir sedyeye koyarak müesseseye 
naldetmişfer, sollra da Cerrahpaşa hastahaneaiae 
kaldtrmış!.ardır. Katilin vaziyeti çok tehlikelidir. 

Blöf Yapıyorlar 
Benzin Ve Gaz Şirketleri 

Tröstü Bozmadılar 
Gaz ve Be.Wn şirketleri bak-· 

kandaki tahkikat ilerlemektedir. 
Şirketler arasmdaki tröstün bozul. · 
duğo ve şirketlerin biribirleriel ~e
kabet geçtiği söylenmekte ise de 
a lakadarlar tröstün bozulmadığını 
iddia etmekte ve bunun bir 
blöften ibaret olduğunu söyle
mektedirler. 

Komünistlik 
Dün Yedi Bulgar Maznun 

Affliyeye Verildi ---
Dün şehrimizde komünistlik 

maznunu olarak yedi Bulgar ya

kalanmış Ye adliyeye verilmiştir. 
Haklanndaki tahkikat derinleşti-

rilmektedir. Bunların isimleri 

şu dar: 
Üstüyan Barof, Milo lstavro, 

Del o Pethof, İl ya Haistof, Üs
tüyle Görkiyef, Salfi Keuçef, 

bya llyef. -----
Yeni Bir TOtlln Şirketi 

lstanbulda bir yaprak Limitet 

Şirketi teşkil edilmiştir. Şirket 
yaprak tiitiin ticaretile iştigal 
edecektir. 

Kadm Kavgasi 
Küçük Mustafapaşada oturan 

Fatma Hanımla kiracıs& diğer 
Fatma H. arumda mutfak yıka-
mak meselesinden bir kavga ç&k· 

mıştır. Ağu. kavgası bir müddet 
sonra dövüşmiye inkılap etmiş, 
kiracı Fatma H. ev aahibini iyi
den iyiye dövmüş kulağındaki 
küpeye asılarak kulağını yırt· 

mıştır. 

Mahkumlar 
Ne Suretle 
Çalıştırılacak 

Bazı gazeteler iki gön evvel 
Müddeiumumi Mua vinferinden 
Hikmet Beyin riyaseti altında 
Umumi Hapishanede bir içti
ma yapıldığını, bu içtima.da ça
çahşhnlmasr lazım gelen mah
kiımlarm tesbit edildiği yazıldı. 
Müddei umumilik haşmua'Vini 
Hikmet Bey bu haberi tekzip 
etmekte, ne böyle bir içtima ya
pıldı ne de bayle bir karar 
verildi demektedir. 

Bizim yapbğımız tahkikata 
göre ayın on beşinde Muddeiu· 
mumi Kenan Beyin riyasetinde 

Başmuavin H* met, Jandarma 
Kumandam Hilmi, Hapishane 
Müdürü Baha Beyler ile 

Barodan bir avukatiD iştirak 
edeceği bir komisyon top

lanacak ve mahkWı:ılann çuşb· 

nlması hakkındaki yeni nizam· 

nameye göre kararlar verilecektir. 

Katmer ft~eçhul! 
Geçen cumartesi akşamı Yedilrnle 

ite Bakırköy arasında tı:enin bir 

aal'hoşu çiğnediğini yazmıştık. Tah

kikat neticesinde maktul Hüseyin 

Ef. nin evvela bıçakla öldürüldütü, 

sonra uenyoiwı.a konulduğu anla

şılmıştır. Katiller henüz meçhaldür. 

Fakat ip uçları elde edilmiştir. 

Para Borsasmda 
Dün Borsada düyunu muYah-

hade 57 kuruştan, Anadolu 

33,20 liradan, Anadolu ob-
ligasyonu 33,40 liradan muamele 

görmiişlerdir. Dün bu e!ham ve 
tahvillerde hafif bir düşme gö
rülmüştiil-. 

Müfettişler 

Dün Mekteplerin Teftiş 

f şlerini Görüştüler' 
Şehrimizde bulunan Maarif Ve· 

kaleti teftiş heyeti reisi Rıdvan Na· 

fiz Bey, dün Vekilet müfettişlerinin 

bir içtimaına riyaset etmiıtir. 

İçtimada bu sene liselerde yapı· 
lacak teftiş Uzerine görüıUl
müştür. 

Kapalıçarşı 
Bu Sene Tamir Yapılması 

Mümkün Değildir 

Kapaltçarşmm birçok yerlerinin 
tamire muhtaç ve bazı yerlerinin 
de tehlikeli bir vaziyet arzettiği 
hakkındaki neşriyat ve çarşı esna· 
fınım müracaatları üzerine Beledi• 
ye fen heyeti tarafından çarşıda 
tetkikat yapılmıştır. Bu tetkikat 
neticesinde filhakika çarşıda bazı 
tamire muhtaç kısımlar görülmilş
ıe de tehlikeli bir vaziyet tesbit 
edilememiştir. 

Çarşıda umumi bir tamir için 
( 200) bin liradan fazla bir pa
raya lUzum vardır. Halbuki Be
lediyenin 932 bütçe.inde bayle 
bir tahsisat olmadığı için bu 
sene çarşının tamirine imkAn 
yoktur. 

Y azmactf arm Kooperatifi 
Yazmacı ve dokumacılann 

teşkil etmek istedikleri koopera· 
tifin resmi muamelesi ikmal edil-
miştir. Kooperatif yakmda faaH· 
yete başlıyacakbr. 

Muhtelit Mahkemererde 
Muhtelit Türk - Yunan mahke· 

mesinde dfln 21 davaya bakılmış 
bunlardan 6 •ı talik, 15 i reddedil· 
mittir. Reddedilen lS davada hOkfı· 
meümizdeo iatenen taxminat yekinu 
495 küıur hin liradır. 

Günün Tarilzi 

Fabrikacılar Ve 
Hükumetin Kararı 

htanbul fabrikacıları diln Sanayi 
lrırhtindo toplanmıılar, hükümetfn 
iptidai m:ıdde meaeleıini yeniden 
tetkik edeceti baldc.sadaki lcaral'ı 
alkıılamışlardır. Neticede ~8 kişlllk 

bir heyet seçilrnitür. B" heyet An• 
kara7a ıridecek, hükumetle temu• 
•eçecektir. 

Bir Hastahane Hal<kında 
hmirden yazılıyor: Gece sokakta 

1araloı•an bir hastanın tedavialDI 
yapmıyaa huradaki Fran11z haatah .. 
nesi hakkında takibat icra edilecek· 
tir. 

Masonlar 
Beynelmilel Mason Kongresinin 

üçihıcn içtimaı dün yap1lnuştır. Dün 
alqam Türkiye meşrikı azamı tara
fından mµuhbaslar ferefine bir 
ziyafet verilmiştir. Bugün de Adalarda 
bir gezinti tertip edilecektir. 

Ağustos ihracatımız 
Harici Ticaret Ofi.ai ağustos ayın• 

dald lhracabmız hakkında bir ilta
tlıtlk yapmıştır. 

Bu istatiıtife göre ağusto.ta: 

27,400 lirabk koyun ve keçi 525, 283 
llrahk yumurta, 73,999 füab ~ 
ham deri, 6,573 liralık av derlıf, 
lSQ,126 liralık yün, 504,204 li ralık 

tiftik, (54, 166 liralık halı, 16-1, 174 
liralılc: arpa, 266,2'36 liralık üzüm, 
2,036 liHhk incir Ye saire ihraç edil
mlıtir. 

Terkos Davası 
AYUkat Mustafa Miln'im Bey ta

rafından Terkos Şirketi aleyhine 
açılan davaya dün başlanınişhı. 
Mustafa ·Bey firketin para aldıj'ı 

halde su verm~diğini söylemekte ve 
tuminat istemektedir. Yapılan keşif 
netlcHinde iddia sabit olmuştur. 

Dava tetkikat için talik edilmiştir. 

Babk Yüzlhtden 
Vilayet memur Ye hade melerin

den. bazılara palamut yemişler ve 
ha.talanmışlardır. Bunlar derhal 
tedni altına alınmıtb.r. Bahklarm 
bayat olduğu anlaşılmıştır. 

İş Bankasında 
~ Bankası Umum Müdürlüğünil 

veklleten İstanbul Şubesi Müdürü 
Muammer B. ifa edecektir. lslanbul 
Şubesi Müdürlüğüne de Ankara Şu• 
besi Müdürü Yusuf Ziya Beyin geti
rileceği söylenmektedir. 

Serseriler Topla111yor 
Serseri ve dilenciler polisçe top• 

lanmaktadtr. On gün xarfrnda bu 
gibi eşhastan 35 i poli•çe tutu lup 
Adliyeye verilmiştir. Bunlar hıdematı 
nafıada kullıuulacaklardır. 

Adliyedeki 
Cinaget 

Geçenlerde Adliyede bir cinayet 
olmuf, Hasan isminde bir arabacı, 
karısının amcasının oğlunu mah• 
keme kapı.aı önünde lHdürmüştD. 
DOn Haaanm muhakeme.ine bat· 
lanmıttır. Maznun cllrmilnü itiraf 
etmtı, dinlenen şaliitler den bir 
kısmı gördüklerini anlatmışlardır. 
Dannıu 26 tahid inden bir kısmı da 
batka celsede dinlenecektir • 
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1 : Komp - Bir sıçrarsın, 1 
~ekirge .• 
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Bey uçtu t Hani çekirae tlçUncftda 
yakayı ele verirdi •• 

5 ı Haaaa He, - Şimdi çe
kirgeler. da akıllan&. Koİay ke
lay el.e geçmiyorlar. 
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Planlı 
İktısat Siyasetine 
Doğru 

« -
S on kontenjanın kararname• 

ılnin tatbikatta tevlit ettiği fena . 
netice, birkaç gündür sanayici· 
lerimizi, hem devlet adamlarımı· 
ıı, hem de matbuatı işgal et· 
mekte devam ediyor. 

Filhakika bu kararname yü· 
ztınden gerok lstanbulda, gerek 
Anadoluda, iptidai maddesini 
bq,riçton getiren, birçok fabrika· 
larm kapılarını kapamak mec· 
bu.riyetindo kalacakları, bir 
k~ammın faaliyetlerini şimdi
den tahdlt ettikleri bildirilmek· 
tedir. lthalAb tahdit ve ihracatı 
teı"ik makıadlle ahnan tedbirle· 
tin dahilde fiatleri artırdığı ibra• 
~~ta ıekto •erdill ıöylenmekte· 
ır. v.s., v.s ... 

t1t Devletin iktıaat iılorlne fazla 
•hemmiyet vermiye baıladığı 
Rftndenberl aldtğı tedbirler mu· 
•
1 

Yyen bir hedefle yapılmaktadır. 
thalı\tı tahditt ihracatı teı•ik, 

Yerli sanayii himaye, fakat bu 
h~def e varmak için dOtllnll· 
len ve tatbik mH'kiine konan 
tedbirlerin bir kıımı iktııadi ha
Yatta sarsıntılar teYlit etmekten, 
~i~ k11m1 açık gözler tarafından 
ııt.smar edilmekten hali kalmıyor. 

BUtUn bu tecrtlbeler, bize de 
atbk pJAnlı bir lktısat ıiya1eti 
takibi lüzumunu ispat etmiye baı
lamııtır. BtUUn garp memleket· 
lerini ftgal eden pl•nlı iktısat 
ılyaseti, nihayet bizim de ehem
miyetle nazarı dikkate almaya 
ınecbur olduğumuz bir mesele 
olmuştur. 

: Planlı ik.baattan maksat nedir? 
· PIAnlı iktısat, memleketin 

iktısadl kuvveti, kabiliyet ve kud
retini, datınık, periıao, ve 
başı bozuk bırakmıyarak muay· 
yen bir plan dahilinde azami 
inkitafa doğru eevketmektir. Bu· 
gllnkll iktısadl ve mali buhranın 
başı bozuk iktısat siyasetinden 
doğduğunda bütün dünya iktı
•atçıları ittifak etmişlerdir. Ame
tikada, lng!lterede, Fransada, 
Almanyada, İtalyada bulAaa bft· 
ttın sınat memleketlerde plinla 
ikbaat alyasetine dotru ıür'atli 
bir akıt baılamıı ve kısmen tat· 
hlıikatına bile geçilmlıtlr. lktısadt 
ayatın organize bir halde ıevk 

•e idaresi, bugünkü dünyanın en 
hUyUk zarureti olmuıtur. 

Burada plAo siyasetinin naza
riye ve teferruatından bahsetmi· 
Ye imk!n yoktur. Fakat planlı 
lkt.ut siyasetinin memlekete te
~in edebtleceği bllyUk istifadeyi 
olrkaç kelime ile hulAsa etmek 
llltimkUndUı-. 

_., soN POSTA 

[So"n Postanın Resimli Makalesi 

ı - Biıe akla selimt hiHi Hlim, 
lyl diiıünce en ziyade ren9lik ça· 
tanda lizundır. Fakat bu çatda bu
lunan j'ençt delikanh olur. Akıl ile 
fikir ile hareket etmefi d&f6nmez. 
Halbuki bunlaan varlıfi nya yoklu· 
ğu hayatı için ehemm~yeU haiz ol
mayan ihtiyarların bütllrı dtı,GndGk· 
lerl yanhf yapmaıualrt hataya dü4-
memoktir. 

2 - Genç kızlarab namnılu, VA· 

kur ve kibar olmaları !b\m detil 
mi? Fakat dikkat ediniz, namuı, 
vckar filln ribi meziyetlerden en 
ziyade bahHdenler ihtiyar kadtıl• 
tardır. 

• Kıskançlık • 

3 - insanlar böyledir. Kendile· 
rine lazım olan şeyleri ihmal ederler 
de, kendilerini allka.dar etmiyen 
ıeyler Üzerinde dururlar. Bunda l l ·aZ 

da k11kançhğtn tesiri yok detildir. 

':tsoN' TELGRAF HABERLERİ 
..................................................................................... 

Yunanistanda Kanlı Hidise
ler Vukuundan Korkuluyor 

Atina, 8 ( Hususi J - Siyasi 
yaziyet son iki gün zarfında çok 
mühim bir gerginlik ve tobeddlll 
manzarası arzetmektedir. İntiha
bat mücadelesinin, malt vaziyet 
dolayısile biraz siddetJi olaca
ğım zannedenler timdi btiyllk bir 
korku içindedir. 

Kırallık partisi Reisi M. Çal
daris Reisicümhura yaptığı mü-

racaatların kat'i cevabım almıthr. 
Cnmhur Reis M. Zaimis intiha-

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

bat mlkadelesi karşısında tama
~ile bitaraf vaziyetini muhafaza 
edeceğini, hiçbir sebeple intihaba 
karı,mıyacağmı aöylemiştir. M. 
Çaldaris sabık kıral hanedana ile 
hiçbir alakası olmadığını beyan 
etmiştir. 

Bununla beraber askeri cemi
yetin anbean faaliyetine intizar 
edilmekte, bu sebeple intihabatın 

yarıda kalarak siyasi vaziyetin 
bir diktatör:Uk istikametine yü-

röyeceği zannolunmaktadır. Kı-

ralhk partisinin fazla ısrar ve inadı 
kar,ısında çok kanlı ve vahim 
hadiseler çıkmasından korkul· 
maktadır. 

SelAnik, 9 ( A.A. ) - Havaa 
Ajansından: Resmi tekzibe rağmen 
gazeteler ·hafta sonundan evvel 
askeri rejimin tesis edileceğini 
iş'ar etmiştir. 

Atina, 9 (A.A.) - M. Zaimis, 
Venizelos Hükumetinin istifasını 
reddetmiştir. 

Çok Garip Bir İhtilis 
Köylülere Onar Lira Verilmiş, Fakat 
Kırkar Liralık Makbuz Alınmış! 

lzmir ( Hususi) - Seydi köyüne merbut Sande 
köyünün muhtarı Halil lbrahim, köy heyeti ihtiya· 

riye azasından Hasan, köy kAtibi Ahmet oğlu 
Mustafa ihtilAs cürmll ile Adliyeye verilmişlerdir. 

iddialara göre bu şahıslar, köy halkından bir· 
çok kimselere köy sandığmdan ( onar ) lira ikra· 
zatta bulunduklar• halde (kukar) liralık · senet 
=:!il=~~= 

Maksim Gorki 

almışlar ve köy sandığmın hesabahna kırkar lira 
verilmiş gibi meşruhat vermiılerdir. Köylüler 
okuyup yazma bilmediğinden bu senetleri imza 
atmişlerdir.Seydiköy nahiye rniidilrlüğü keyfiyeti haber 

ahr almaz derhal tahkikata başlamıı Sandı köy 
heyeti ihtiyariyesini adliyeye vermiştir. lıtintak 
hAkimliği tahkikata başlamıştır. Adnan 

Ağa Oğlu Ahmet Bey 
Tazminat Daaası Açb 

Memlekette ıanayiin inkiıafanı 
hlı istiyoruz? lthalitan tahdidini, 
ibracatm arttırılmasını mı istiyoruz? 
O halde memleketin sanal kabi· Edebi Hayatının Ytldö .. 
liyetini, beıliyebileceği sanayün nümünü idrak Etti 

Jeneral 
Mak Artür ( Baı taraf• r inci Eayfada ) 

rekkep bir şirket teşkil edilmişti. 
Şirket Mlireftede tesisat yapmış, 
bazı faaliyette bulunmuştur. Fakat 
şirketin MUdüril M. Obriyen son 
günlerde şirkete ait bazı makine• 
leri terhin ederek Parise gitmiştir. 
Bu arada şirkete 107 bin liraya 
mal olan makineler 7000 liraya 
terhin edilmiştir. Bu ve bunun 
gibi sakat iş\er şirkete dahil olan 
TUrk hissedarları zarara sokmuş• 
tur . MiUeıarrır olduğ 11 iddia 
edenlerden biri de Ağa oğlu 

~ı.nslerini tetkik ve tespit edece-
'ıı:. Bu sanayiin muhtaç olduğu 
1Ptidat maddeleri dahilden teda
rik mUmkUn olup olmadığım 
lta4t racağız. Nerelerde ne gibi 
&auayiin inkişafı llzımgeldiiini 
lltkarlaıtıracağız. Sonra bir pro
gram dahilinde bu sanayiin 
lees5.üı ve inkişafı için lizımge
~n tedbirleri alacağız. Bugün 
"us mUtehassıı heyetinin ufak 
n-tikyasta Auadoluda yapmakta 
0b~duğu tetkikat bunun kUçlik 
lt nlimunesidir. 

Moskova, 8 (A.A.) - Maksim 
Gorkinin edebi hayatınan kırkıncı 
yıldönümti dolayııile Sovyet 
bükdmeti mekteplerde buıusi kurs
lar açmaya, edebi konferanslar 
vermiye ve en gUı:el Rus edebt 
eseri için senelik Gorki edebiyat 
mUkafatı ihdasına karar vermiştir. 

edeceğin et ve sanayi sahasın da 
planla bir iktısat siyaseti takibi-
ne karar vereceğine emniyetimiz 
vardır. Yoksa muvakkat, müs
tacelt ani ve taklidi tedbirlerle 
ikbsat hayatımızın esasla bir 

şekilde tanzimine imkln görmiyoruz. 

Varşova, 8 ( A. A . ) - Ce
mahiri Müttehide Umumi Erklnı 
Harbiye Reisi Jeneral Mak Artur 
buraya gelmiştir. Jeneral askerl 
manevralarda hazır bulunacaktır. 

Mersin Zahire Borsasında 
Mersin, 8 (A.A.) - Dun Bor· 

sada 6 kuruştan 100 çuval faml· 
ye, 260 kuru~tan 4 bin batm.ın 
pamuk satıldı. ----

O zum Ve incir 
lzmir, 9 ( Hususi ) 

ve incir fiatlerinde 
hareket, bir yükseli~ 
edilmektedir. 

Üzüm 
ümitli bir 
müşahede 

Ahmet Beydir. Ahmet Bey hisse
dar sıfatile Ticaret mahkemesine 

müracaat ederek Amerikalılar 
hakkında mühim bir para talebi· 
ni ihtiva eden bir zarar ve ziyan 
davası açmıştır. Davanan rüyetine 
yakında başlanacaktır. 

• \: O vakit, şimdiki gibi, Teşviki 
)anayi Kanunundan istifade etmek 
tınelile olur olmaz kimselerin 
olur olmaz yerlerde olur olmaz 
fa hrikalar açmalarına şahit ol mı· 
Y~ca .z. O vakit bugün sanayi· 
t~ler arasında gördilğllmUz anar· r";,__ __________ .....;;,;;;,,;,.;;;;;;:;::::::::::;:;;;;..;;~-----·-------------.;;;.;;:::::::::::::::::;.;. 

•
1
k ve iptidat ıstihsa1 sistemini /STER /NAN, ı·sTER /NA NMA ·' R.ör~iyeceğiı. Çünkn bugünkü 

şıkayetlerin çoğu sanayiimizin 
~rogramsız bir tarıda inkişafa 
Qa~lamasından, ve lüzumsuz bi
tnd a~elere ihtiyaç göstermesinden 
<>gmaktadır. 

~ iki gün sonra Ankarada top
t'n~cak Heyeti Vekilenin. mese• 
cyı bu ıi\~nıllü gözlo tetkik 

Dün Ajans bize fU haber[ Yerdh 1 Dünyanın öbür ucunda bir harp patlamak üzere 
"Viyana 8 - 29 uncu Beynelmilel Sulh Kongruİı · iken ve Fransız - Alman düşmanlıtı tekrar attflen• 

Uzak Şarktaki lhtilifı ve Japonyanuı aldıtı vaı: !yetl mek «here iken Beynelmilel Sulh Kongresinin "takbihtı 
takbih atrnistir. }erile dönya ıulhflnün teessüs edecetine, 

Tsr-e.:R 1NAN. !STER iNANMA! 

Sayfa 3 

ısası 

Üniformalı Erkek 

Üniformalı Kadın! 

•-----·-----------A. E . ._.... 
Darülfünundan çıkan genç 

kızlarımız arasmde zabıta mes• 
Jeğine girmek istiyenlerin gittikçe 
çoğalmıya başladığına d&kat 
eden bir arkadaş bana sordu: 

- Kadınlar hangi., meslekte 
erkeklere daha cazip görünürler? 

)#.. 
İlk dakikada, sevilen bir ka

dmın mealeiinin aşk Uıerinde 

niçin müessir olabileceğini dU
fündüm. 

Bir erkeK"in sarıtm bir ka· 
dına esmerine, uı:un boyluıunu 

kısa boylusuna ~rcih etmesi 
mümkündür, fakat her zaman gll· 
zelini çirkinine müreccah göre
ceği muhakkaktır. Şu halde ditçi 
sandalyesinde di~ çeken bir genç 
kızı gUzel ve cazip olduğu tak· 
dirde o sandalyede oturmamn 
verdiği sinir UzüntüıUne rağmen 

zarif bir iıte çalıfan çirkin bir 
kıza tercih etmemek için hiçbir 
sebep yoktur. 

Makul bir surette dUtllnecek 
olursak cinsi cazibe ile :ıevHen 
kadının meslegi arasında hiçbir 
rabıta olmamak lazımdır. Fakat, 
aşkta akla ve manbğa sılan 

hiçbir ıey olmadığanı da unut· 
maınak lazımdır! 

Filhakika aşk bir görUş ha
tasile başlar ve inaan da gör· 
di\ğll şeyi sever: 

Güzel bir vücuda malik olan 
bir kadını g6zel bir ruba malik 
olan kadına tercih eden erkek .. 
ler pek çoktur. Çünkll· gUzel 
vücut meydanda olmasa bile 
tahmin edilebilirt gDzel ruh 
ise maalesef saklıdır. 

Ayni suretle glizel ve zarif 
giyinmiş vasat bir kadmı eski 
ve mühmel elbiseli güzel bir 
kadana tercih edenler de yok 
değildir. Çnnkti güzel ve 
zarif elbise görUnllr, gösteri· 
lir. Gtizel vi\cut ise bu ayın 
sonuna kadar plijlarda seyredilse 
bile kışın elbise altında gizlldir. 

.+ 
Hatırıma k"stirme bir cevap 

geldi: 
- Bir kadma en çok yaraşan 

meslek, erkeğin hoıona gitmek 
için çaltşmak mesleğidir, dedim. 

- Peki bu meslek nedir? 
Artık sayabilirsiniz: 
- Dansözlerden, ıantözlerden 

aktrislerden ba'1aytnız da gözle
rinizi sinema semasında parlayan 
yıldızlara kadar yükseltmekte hiç· 
bir mahzur yoktur. Yalnız bu 
meslekte yafıyanlarm muhitine 
pek yaklaşmamak şartile .• 

* Üniformalı kadınlara gelince: 
Meslek ile aşk arasında rabıta 
olmaması lazımgelmeıine rağmen 
istediği dakikada elini omuzu-
nuza koyabilecek olan bir kadı
nın karşısında geliniz de rahat 
ediniz. Hatta bu omuza dokunuş 
sol<akta değil, evde olsa bile! 

Bereket versin bizde hatti 
zabıta mesleğine giren hanımla
rımız da dahil ohııak şartile 
üniformalı kadınlarımız yoktur. 

* Sözün kısası: Erkekte tinifor· 
ma cinsi cazibeyi artırır diyenler 
belki haklıdırlar. Fakat kadm, 
etekliği ve blüzu içinde kadındır. 

Manisanm Kurtuluşu 
Manisa, 9 ( Hususi ) - Şehri

mizin dUtmaodan kurtulduğu iÜ
nlin , yıldöniimü dün büyllk ttıwa· 
simle teı~it edildi. 



1 lktısat Bahsi 

1 

Dünya 
Buhranı 
Geçiyor Mu? 

1 

1 

Bankacılar, maliyecilar, ve ik
tııatçıla r dünya buhranına çare 
bulamayınca ortaya devlet adam
ları atıldtfar. Bu derot11 çaresini 
balmıya teşebbüs ettiler. 1ngiliz 
dipfomathr.ı Ottava Konferao
eını tertip ederek İngiltere 
ile Dominyonl.v arM&Dda bir ik
tıaat programı tertip ettiler. 

Ameri1'a Reiıictimburu ln
flation denilen bir malt siyasetin 
tatbikma teşebbüs etti. Almanya 
Başvekili Fon Papen de ortaya 
yem bir iktısadi prorram çıkardı. 

Bu fiç teşebbhln piyasada 
muvakkat bir alab eseri pater-
diğine tahit olwyocuz. Ot· 
tava Konferanauıdan aoo· 
ra logiliz fabrikalarında ufak 
bir kımıldama ııörüldü. Bazı fab· 
rikalar yeniden işe başladı. Do· 
minyonlardan yeni ve mUhim 
ıiparişler ya-pıldı. Dört milyon 
i9sizden kırk bin k.adan yenide11 
iş buldu. Ve lngı1iz gaıeteleri 
ıevinçle bağırdılar: Artık köıeyi 
dönüyor, kara günleri arkada 
bırak•yoruz. 

Amerikadan da ayni rncaide 
haberler gelmiye baıladı. Bedbini· 
ye ve nevmidiye diişen Amcri
kada yeniden bir Umit şulesi 
panldadı. E~ya fiatteri ytik~l· 
miye, buna faaliyeti artmıyn bat· 
ladL Fiatlerin artın .. , fabrikalara 
ve bankaw·a geaif bir nefea 
aldırdı. Hazirandanbui toptan 
eşya fiatlerindt: !'.lhde on bir 
nispetinde bir ynkaelit g~rti1dU. 

Bu değişikliğin sebebi ~nku· 
metin tatbilunn baıladığt htRatİo!l'. 
ıiy1lfttidfr. Bu siynete temkar. 
Amecika hükumeti ıikhsai çaıht
nın iflemMİ için bir milyar iaK~
liz lirası sarfı~ braı vemıi§tir 
Şimdiye l.:aaar Jau paraıun 
( .40()) milyon İnaili:ı: lirası 
de•let İllfUb ve ifeizleırin bima• 
yeai için sarfedilmiftir. Ayrıca 
yeot evler inşası için '200 
mi1yon lngfüz tlraıı tabıie 
ednmiştir. Bu makaatla buauıt 
bir kanun tanzim edttmıt
tir. Bu kanun mucibince memle· 
ketin her tarafında bnkalar 
inıaat için 1-25 milyon lnailiz 
liru1 kredi açacak •• b. banka· 
lara hükumet yardım edecektir. 

8a suretie baakalann tekr•r 
krediyi ibdu etmeleri, balkın 
ye.aidea bawlara para yabrın .. 
ıma aaik <N111uştur. Federal R.e· 
ı:erve Bankın martta ,piyaaadaki 
tabviib 400 miJyoa ı.-iliı iiruı 
iken bugün 600 milyon loıiliz 
liras na çıkmııtır. · 

Blitün bu hareketler ticari 
hayalı kimıtdatmış ve yenide11 
ahı verit baılamıştır. 

Omm için Amerika ndes 
almakta okhimuı hiHetm~İt'. 

* A1manyada F cm P.npenin J911l 
iktısat programı da ıimdiden 
te.mini göstermiye "•flamıftır. 
Bu plan mucibince, mlesaeae1er 
verglterinin bir laırnr.ıı ahkoy.
bilecek ~ bu suret'f e \en
di i,tm.te urfdntek llaftoe 
7 5 nmyl'n \npiz lira• tasarnd 
edebileceklerdir. Aynca hfikUınet 
mev.cut anıe1esmden fazla İ§Çİ 
~uUJııanlara yardım etnıe1.: ilzere 
35 r.:ilyon İngiliz lirası tahsis et
miştir. Bu program, aşağı yukarı 
Amerika programının aynidir. Bu 
programın Almanya<la olduğu 

kadar, biilün cihanda tesiri a-a· 
rüleceğine Şünbe yolctur. 

işte dünyada aalaba doğru 
gicüyoruz hissi buradaa doğmak· 
tadu. Fakat bütün bu teıebbilı· 
ler buhram iza1e edebilecek mi· 
dir? Onu zaman eöaterece1<tir. 

Veli 

' 'SON Eylu1 9 

E 
• 

1 
Gençler için 1 

1

--------------------------------------------.. Azalan 
Kabahat Köylülerde Mi? 

- - ---------------

Uşaktaki Hadise Belediyenin Sattığı 
Bir Çayır Yüzünden Çıkmış 

Dünkn nllaba-
mızda Utakta 

· vulrubu4an kanlı 
bir hldiıeden 

in .. setlik. lzmir 
muhabi ri mi :ı:in 
g6ndel'diji lıHJ 

haber Bıerine 
derhal Uıak mu

habirimize mft. 
racaat ederek 
mahallinden .ma• 
k.ımat ıorduk. 

Muhabicimia J.ıA. 

diaeyi ıu ,.kiltle 
anlatmak ta dırı 

Uıak, 8 (Hu· 
ıusJ ) - iEnelce 
belediyenin malı 
olup belediye 

tarafından ,eker 
fabrikasına sah· 

.mektedir. 
Fakat bu 11· 

rada tecaviiz ya· 
panlM- 'Yakakm
mıı ve hAdiaenin 
de &atine geçil-

miftil'. Mazmınlar 
tffkif edilmlt
lerdir. Y.apbitm 

talakikata ıöre 

bldiıede dayak 

~ :varclar. 
Arbede esn .. n

da k&yliilerin taş 

athidarı ı6y· 

lenmektedir. Bu 
taşlardan 1:air 

lköylllnün 4'att ,.a
rılmııtır. Tahki-

kat • crasına bat
lanmıştır . 

lan bir çayır, ih· 
tilAfa sebep olmuş-

Yukartla : u,akfeker fabrikası. A•aOıda Ufak tayyaresine 
isim konma meraelml 

•Zafer bar 
ramında tayyare-

tur. Bu çayır Akse köyU civarın· 

dadır. Fabrika çayar.ı aldıktan 
ıonr.a aiırmiye bql&m11br: 

F ak&l b" araziain ık•dilorioe 
al".:. oıdu tunu iddia eden klyiü. 
ler bi!' araya gelerek çayırın eli· 

ı rUlmesine mimi olmak istemişler, 
uı.. arada batırarak fabrikaya 

cloğru koımuılardır. Bu sırada 
Belediye Reisi Alaaddin Bey, jan· 
darma kumandanı ve dört jan
darma hldise mahalline yetişmİJ, 
meseleyi yatıştırmaya çalışmış

lardır. Verilen malömata göre, 
köytftterin jandarmalara karşı 
,&clmek istedikleri itcri ..tirlil-

Karsta At Y anşlan 

Yar..,erda ltlrlnol .-en 11uı1allfm 
Cevdet .. yln llaclp lamlndeki 

aa. .. ya~~n bir 

• A"laRZar• 

Kars, {HU9Uıi~ - Cııma gfü•U 
ıehrimi:ı:de at yanpan yapıldı. 
Vali ICevdet Beyin riyasetinde 
tertip edilen bu .kotu ç.ok illzel 
" çok laerecanlı pçti. Yantlara 
çOk uz~1inahallercim plen hay
vnlar öa ittifak etml91erdi. Ko
tu malıa11i aaha •ahabtan -eeyir-
dlerle dolmuftu. Koıuya aaat ~ 

lklde ilk aefa 'tay yanşlariie ı. .......................... ~!Mıiıı 
başlandı, •• mnliaım Zihni Be· 
yin tayı birinci .-eldi 1800 ve 3000 metrelik koıuları muallim Cevdet 
Beyin Necip iatindeki atı kar.andı. Bu iki muvaffakıyet üzerine 
muallim Necip Beye 'SSO) lira .mükifa.t .ver.ildi. Sonra zabitan ko
fusunda mü1izirn Tahsin Beyin arap atı birinci ge1erek yüz lira 
ikramiye kau.n&. Yarışla.- miinasebetile Kars Baytar dairesinin 
bliyiik faaliyetleri görü4miıŞtÜT. Önüm.:~d~ki cumaya 1.fa cins ve 
'yi hayvanlardan müteıekkil bir hayvan sergisi kUıat edilecektir. 

Gazi Yotu 
Bursada çıkan Gazi yolu ga

~tesi ikinci yaşına basmıttır. 
ifebrik ve muvaffakıyetler te
aıernri edeı iz. 

Vamık Faik 

Cahil Ebeler Yüztiftden 
'Merzifon ( Husual ) - Son 

günlerde kaıabamızda bazı cahil 
ebelerin çocuk doğurtmak huau· 
•adaki •lldalaalelerl yküadea 

j 
mize merasimle isim konuldu bir 
resmini gönderiyorum. 
~ Şeker fabrıka11 932 islih· 

•al nıevsimine airmiı ve 5 Eyini· 
de faaliyete başlamıf'br. Bu sene
ki pancar :teriyatı 49 bin ton 
olarak tahnrin edilmektedir. 

Ş. Kaya 

Yakalanan 
Katiller 

Adana (Hu•sl) 1'.oMD 
Kazasııma Hamidiye köyündea 
Kara Kahya Mehmet ağ.ayı ın .. 
dlrdllderi anlaşılan ayai köy 
balkı.dan Ömer, Ömer oj'tu lbit, 
Ali oğlu İbiş, demirci Ali Uıt.a, 
Ahmet oğla Molla Musttaf a, ~lla 
Mustafa oğla Mehmet ve MOiia 
Ouıaa oğlu Mustafa rakalananık 
adliye~ teılim edilıaif\erdir. 

Urfada 
Bir Fabrika Tesis Edilmesi 

!steniliyor ..........._ __ 
Urfa, ( Hun9İ~ - Tıiirkiyede 

kurulacak fabrikaların '.)'erlerini 
tayin için tetkik.atta ' bulunan 
Rus miitehasııı heyeti yu.ifeeine 
de-ra111 etmektedir. Ma.ıe.ef 
Urfamız heyetin telkikat a.aaı 
haricinde blml.fbr. lWltuki teh
rimiz .her cilMtle zir.aat ve uaay.i 
ıobri olnııya m&ksaittir.. Bahkeair
de .ziraate müaait Mazi yüzde ~3, 
Adanade % 11 miktarındadır. 
Halbuki viliyetimizde ı:iraate mll
ıait .aru.inin n'is'beti 0~60 br. 
lswıdn bqka ıehriaıiz yilnll 
mensacat a.anayüni besliyecek 
kadar zen~io yfuı i.tihfialltma 
maliktir. 

Kendir :ı:er'iyatı memleketin 
hiçbir tarafile mu'kayese eaDe
mlyecek kat!adar boldur. Bilbae
..a ke..airleıimiz mey.ankllrile 
ciırlikte dokmaac«k -olursa buton 
TOrkiyenin °'uv&I ibli}'9C11ll tat
min edecek, belki harice de 
aevkedilecektir. - M. 1'tırgnt 

doğum ve kadm butallk'ları 

fazlalaşmıştır. Belediye 

birçok tedavi mllracaati 

aında kalmııtır. 

ebesi 

karıi· 

Ve Çoğalan 
Şegler 

Dnnyada herıey JÖyie ulu 
orta iki .kama .ay.r.tiabilir: Au· 
laalar ve çoğalular. 

Bir tarafta -kıılldara gibi, 
kibıp ıü>i, diş fırçaıı -gibi, elbise 
giW eıra ~ardw. Bunlar :kuHanı1· 
d~ ~anır, kuwet Ye kıym~ 
tini kay4teder •e nalırJar. 1Bun· 
lara nalan eşya diyebiliriz. 

Di&-er taraftan kullanıldık~a 
ktnYeti ve kıymeti artan §eyler 
vardır. Bunlara çoi4Ja.n eşya 
deyebwriz: Dimağ ıbıınların ba· 
4ınaa gelir. 

Bir Yuoao filozofwıun dediği 
gibı, dimağı kullandığuııu; zauıaa 
b~ir, k1ılllanıaadlğımız zciman 
lbu Gej'ildir. Dimağıuın:ı ne
lk.a.r çok .k•llanıraak, o kadar 
~ak iwkitaf eder, • ka4ar büyt\r, 
'° ıtr.dar im"f'fet ve kudret kaza
nr. 

LE. hafna, iratle,, kullandık· ,a bvveti artan melekc1~rdendir. 
Namuts,. samimiyet;, 'başkalarıua 

ımWı&bbet,. acıma his ;11e ~tiyat• 
larJ da UJIUID ile kullanıla kul
laaala köklejİr' we kuvyetJeo'ir. 

Ad&ıelerimi.ı:, idman y.aparsak 
kund:lenir.. ldmanı kakımz ada
l eleriaizin derhal Yumfayıp kuv
ıveıiai &ayhettij'ini glSrürsünüz. 

&deni yeya fikri me1ıare't t e 
idmanla ıtdct"ar artar. Neka
l<acl.r ç-0k piyan<> 'Ve yazı maki
nesi ile meşgul olursanız, müma· 
re.,..iı ekadar arlar, batbuki 
ıvazı makinesi ve ıJ>İy.ano kullanıl· 
d&_ça kıymetinden kayba.de, 

Kuvvetini kaybeden, .azalan 
ıeylere karoı atalet eaasmm tat
bikı dojn alalülir. Fak.at kul• 
lanmalda çojalan 4eyle.ri abl 
bırakmak, onları ölüme .mahl<um 
etmektir. 

Ej.r dimajlnw bot bırakır. 
kulanmazaanız, ıbir aaynn dlına
ğnulan farkı kalmaz. Vüaıdwıuza 
ldw yapmnnpız Aıdaielerinim 
gewpr. E&-u ııaam, aehacet. 
iraile ve .hafıza gibi melckderi
aİIİ MU&r ile bir iöyat haliae 
setinmezweiz, bu mezi,Yetlerıiniıl 
luqlaeıılebiliraniz. 

Hayatın m .. , im tefleri, a-rtaa 
4e,Mnlecür. 

Çt.Jdi istiıar.I! yarayaa 
ıo, ... 
in- ıbdliat • muhiti lüze

rl• Mkimiyaiai temin edea 
1e>n&.nlır. 

Azalan şeyler k..ymetlerinl 
kaybettikleri EMBMI onlMın yerini 
ıalan llrlan ıeylerdir. 

9na1maleyh hay.atta itk ve 
ıaon en z'iyacle ehemmiyet JJere· 
.ce}iniz şeyler artan ,eylerdir. 

.Na.ki 

z.,1i1 Sinekj•i Haütnda 
Gazetenizin !9-S..932 tarih1f 

11liılaaınıa 4 .üncli sahifesinde 
O.daa.Qiuİ .zir.aat .hal.erleri sıra
ıılMla .bide~ Batll' 4İkk.ati ıealip 
:aM' e,tür. Bu yanlar yanlıt 
ıtafılir olanabilıımk ..Wyefe bu-
ualialandan ...Mıerem z-uete

nİIİİll _,,ni •tumma 9u sat r:Jan 
illv.e etmenizi rlı:a ederim. 

1 - Zeytin sineği mücadelesi 
tabiiaat olmadığından değil, ha
ıere .zarar vere.cek derecede gö· 
rnl·Mliği için .bu .eoe mücado
le hb.wetıaa Jizum :girülmeP.>iı 
we ..._isal: ıİlitenmemiftir. 

;! - Ge..S ~irge l\fe ge-
rek• ber hangi diğer bir haşe
re Wgt\n Orhangazi ziraatini 
bale1c1ar edece'k, mahsulatı hasara 
upmtacak bir mahiyette deği!dir. 
Bu ıeneki bakıye çekiree evvelki 
•••n '°~ ıo aislfettodedit-. 

Orh&ngaii ;z iraat ıııcwura 
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j Siyaset Alemi Gönül işleri j BABİC:I 
Uzak Şark 
Yine Tehlike 

________________________ .. Kari/erimin 
• 

İçinde 
Kahrolsun irtica! Suallerine 

Cevaplarım 
Son ge len haberler, Uzak Şarkta 

va ı:i yelin yeniden karı şmak il:ıere 
olduğunu göıteriyor. Birkaç defa 
yine bu ıütualarda ltaret cttltlıni• 
bu i s tidadın aebebl artık anlaşıl· 
rnıştır : 

Almanya,Parli.mclntarizmden Vazgeçip 
· Keyfi idareye Mi Avdet Ediyor? Japonlar Mançurl fütuhatını re

nişletmek istiyorlar. 
Çin Hükümeti kuvvet kartııında 

Mançnriden çekilmiye mecbur olduk-
tan sonra Çin milletinin vicdanında 
Yeni bir intibah hlsıl oldu. 
.. Koca bir yataa parçannın ıö:ı· 

rore göre dütmana kaptır ılmuındaki 
fecaat, zamanla, daha iyi anlatıh· 
Yordu. Taraf, taraf halk kıyamlarl 
başladı. Bu kıyamlar Mançuri bari· 
c:indeki Çin villyetlcrlnden idare 
ediliyor, aıra11nda, seyyar kuvvet· 
ltrle bu hareketler takviye olunu· 
Yordu. O ıuretle ki ıon aylarda, 
Mançurl kat'a11, Çin mtbelllb 
kul'vetlerinin aık, ıık baakınuıa 
llir aınıya bafladılar. l:Su kuvvetler, 
~ilde edilccok hedefe göre 15 kiti 

• 11runuia 5000 ki9iye kadar 
artıyordu. 

Hatta Mançurinin e1kl merkezi 
Mukdene kadar ıokulup Japon ter• 
•aneıine •• bava limanına taarruz 
ettiler, ,iddetU muharebeler oldu. 
Mcrnlekdin ıair noktalarında bu 
buharebelu denm ediyor. Çinlilerin 

fl
u ani faaliyeti, Japonlara yeni bir 
kir ilham etti. 

P 
Jchül denilen eıld Çin payitahta 

•lcin ile maruf merkez Tuif ul fchrini l91ral etmek.. Japonlar, 
u noktaları elde ettikten sonra 

Mançuriye Yukubulacak Çin akınla
rının ÖnilnG alablleceklerlnl zanne
diyorlar. Bunun içindir ki yeni Man
Çurl hiikümetl yuıtaail• Çine bir 
ültimatom tebllt ettirdiler. Bu teb
Jltde, Mançurl kıyamluına bir nlba
Jet yerilmedlti takdirde Çin zimam
darlarının meı'ul olacaklara bildiri
liyordu. 

Bu tehditle, Çinliler, Mançuri 
bllkumcti rel81ltine Ietirilen aabık 
Çin imperatorunun kafasını ıetirene 
para mükifab vadetme kle mukabele 
ettiler. Vuiyet timdi bu gergin aaf
hadadır. Şangba7da iae Japonya 
aleyhine mOthlt blr propaganda ve 
tiddetli bir boykotaj yapılıyor. Bu 
'4dakl 1adme, eter vukubulur1a 
fada ciddi ve llemfümul bir yanım 
çıkarmak iıtidadını ı~ılerlyor. 

Snrayya 

Uzak Şarkta 
Yeni Biı 
Harp Mi? 

Pekin g - Yeni Mançurl de•· 
letinin japouya tarafından tasdik 
ıtınn yaklaşmaktadır. Bu müua· 
•ebetfe Kimi vilAyeti dahilinde 
harekAta bqlıyan Çin göolllfileri 
Şank~uya dofru lllratle ilerle
lnekte.iir. Japoa kıt'aları ve 
Mançuri ukerleri ~iniilliilere 
mukabele için hazırlıklar yapm~· 
tadarlar. 

Japon lut'alan Başkumandam 
Jcneral Muto, Mukdeaden Pekine 
takviye ve imdat kıt'alan ıöo
derıniflir. 

Çlnll E•kıyalar 
Mukd-. 8 - Yeai Maaçuri 

Berlin, 8- Rayihıtar, önlmllz
deki hafta içinde feahedilecektir. 
yeni Rayihıtaiı intihap etmek nze
re mOntehipler, teıriniıanide içti· 
maa davet edilecektir. Almanya 
bu suretle hareket etmekle par-
lamento rejimine nihayet vermek 
ve harpten evvelki keyfi ida· 
reye avdet etmektedir. 

Bu iı yavaı yavaş merhale 
merhale yayılmakta oldujıından 
Rayibıtagın bir hafta daha içtima 
etmeaine mnsaade edilecektir. 
Bıııvekil Fon Papen pazarte1i 
günll aiyaal bir nutuk aöyliye
cektir. 

Yeni intihap bundan evvelki 
usullerle yapılmıyacakllr. Hüku
met rakip fırkalara azalık ver
memeyi temin ıçın yeni bir 
intihap projesi hazırlamııtır. Bu 
proje yakında reisicumhurun tas
dikine iktiran edecektir. Bu iti-
barla şimdi Hitlercilerlo merkez· 
cif er araamda yapılan müzakere
lere ehemmiyet Yerilmemektedir. 

Son mesaiden sonra Baıvekil 
Fon Papen 360 rakibe mukabil 
50 taraftara malik olmasına 

rağmen meclis huzuruna istira
hatle çıkabilecektir. 

intihap mllcadeleıinin nasıl 
bir ıel..il alacağı malum 
olmamakla beraber, bütün 
fırkalann "kahrolsun irtical,,, ni-
dalarile kabineye kar.şı ıiddetli 
bir mücadele aç.acaklan zanne
dilmektedir. Almanyamn d6rt 
bUyiik hrkua olan Hitlerci
ler, ve Merkzciler, Komünistler 
sosyalist fırkuımn mUttebiden 
bir cephe halinde hareket etme· 
leri muhtemeldir. 

Gorgulofun 
Son Müdafaası 

Paris 8 - Reisicümhur l.Ju
mer'in katili ve idam mahkumu 
Gorgulof'un zevcesi kocuının 
affı için birçok iıtidalar vermiş
tir, bu iıtida ve talebin af ko
misyonu cevap Yerecektir. Reisi
cumhur, pek yakında Gorgulof
un müdafilerini huzuruna kabul 
edecektir. 

Gorrulof'un idamı ha~. ,(ında 
müspet, menfi son sözft Reisi
cilmhur M. Löbrön aöyliyeccktir. 
~============:..=:==========~ 
askerlerinden 500 genç, bir ln
giliz kadmla İngiliz erkeğini ka
çıran Çinli eıkıyaları muhasara 
ehnişlerdir. Japon hilkômet er· 
kanı kadınla erkeğin hayatından 
endite etmektedir. 

Yatlkan ıarayında iter MD• Haueti H ryem gUnU tes' it edildikten sonra, 
Papa Hazretleri Katolik ceıııaatına muk.ııtdeı madalyalar verir. Reımlmiıde 
Papa tarafından madalya.la"• tevzie memur edilen Monslnyör Antonelliyi 
mıadalya dağıtırken göstermektedir . _ 

Almanyanın Talepleri 
- ---

Fransız Kabinesi, F ransanın Vereceği 
Cevabı Tetkik Etti 

Pariı 8- Başvekil M. Heriyo 
kabine içtimaında Almanyanın 
teslibat husunda müsavat iddia 
eden notasına verilecek cevabı 

okumuştur. 

Nazılar Meclisi, lııgilterenin 
bu nokta hakkında alacağı vazi
yeti öğrendikten sonra M. Heri
yonun cevabım tasvip edecektir. 

Nazırlar, Almanya ile Fran
samn yalnız başlarına Versay 
Muahedesi hükümlerini tadil ede
ıniyeceği kanaatindedir. Bu ta
lebin, muahedeleri İmza eden 

Erkekleri Akim 
Bırakan Teşkilat 

Viyana, 8 - Erkekleri akim 
bıraktırmak için uğraşanların re· 
zaleti gün geçtikçe büyümekte
dir. 3 kişi daha tevkif edilmiştir. 
Hiyetzing nahiy~sinde şinıdiyc 
kadar 100 den fazla insan aka· 
mete uğratalmıttır. 

Tahkikat neticesinde bu tebeke
nin muntazam bir teşililitı bulun
duğu Ye te,kiJJtm AYusturyada 
tubeleri bulunduğu meydana çık· 

devletler tarafından tetkiki icap 
ettiği kanaati vardır. 

Alakadar devletlerin mllfterok 
bir hareketile teslibat miktarının 
yeniden indirilmeai muhtemelJir. 
Maksat sulhün iyi bir ıekilde 
idamesi için iyi bir hal çaresi 
bulmaktadır. 

Alman Taprajı O•tUnde lllr 
Franeız Tayyareal Uçtu 1 

Berlin 8 - Lorenden gelen aa
kerJ bir Fransız tayyareıi, Mo
zel nehrinin aai sahili liıttınde 
Alman demiryolunu takip ede
rek 15 kilometre bir mesefe da
hilinde uçmuştur. 

At inada 
Tevki/at 

fırka
azaıı 

te•kif 

Atina, 8 - Komünist 
sının intihap komitesinin 
hiAaneti vataniye cUrmile 
edilmişlerdir. 

Amerikada Bir Nehir Taştı 
Nevyork, 8 - Riyo Graod 

nehri taımııtır. Ynz milyonlarca 
dolarlık hasar vardar. Ölenlerin 
miktarı 12 dir. 

mıştır. Bu teıkillhn reisi Piyer 
Ramwiye ismindeki bir anartistir. 

--==~===-=ı=-========:ı:::moı=ıı:=;==:=::======~====z==============~~ 
Ben daha çok evvelden nine· 

min, bUyUk babamın Allahından 

ba,ka bir Allah olduğu anlamıı
tım. Aradaki fark uapaçıJf mey
danda idi. Ninem sabahleyin 
kalkar kalkmaz, evvelA yatağına 
oturur, batını sağa sola d&ndü
rerek uzun müddet dikkatle saç
larını tarar, uzun tellerini açmıya 
uğraş r, beni uyandırmamak için 
zayıf ve fısıldar gibi bir ıe1le 
şiklyet ederdi : 

TEFRiKA NUMARASI:62==::==:======== 

ÇOCUKLUÖUM 
Mefbur Ru• Edibi Mak•lm Clorklnln hayat ro:na,ı 

Ben ocafm llCak çinileri n .. 
ttınden bpla dth bir baz taba
kası Ustftnde ka11yor gibi a,ağı 
indinı ve kapıya doğru ahldım. 
'\' ukarda ninem odada oradan 
oraya dolaşıyor Ye ağzından kan 
tUkürU yordu. 

- Acıyor mu? 
Diye sordum. K3ıeye doğru 

Yllrndn; liğenln içine su koydu 
•e ıUkunetle cevap verdi: 

. - T ehlikeai bir ıey değil •• 
Dıılerime blrt.,Y olmamıı yerin-

Türkçeye Çeviren : Muvaffak 

de duruyor.. Yalnız dudaklarımı 
vurarak kanatmış l. 

- Bunu ne için yaptı? 
Pencereden aokağa bakh ve 

sonra dedi ki: 
- Kızıyor, ihtiyarlığında böy· 

le herşeyin ters gitmesi onun 
gücüne gidiyor! Allahını seversen 
yatağına yat Ye bu gibi ,eyleri 
çok dOıftnme!. 

Daha birkaç ıual ıordum • . 
Fakat o fevkalade olarak yUzil· 
me haykırdı: 

- Sana yat diyorum, i .. tnıiyor 
musun?. itaatsiz çocuk 1 

Pencerenin kenarına oturdu. 
Dndağmı mütemadiyen emiyor 
ve mendiline tüküriiyordu. So· 
yunurken onu tetkik ediyordum. 
Mavi çerçeveler arasında ve siyah 
başının üstünden yıldızlar bakı· 

fordu. 
- İyice uyu, ben onun ya-

nına iniyorum!. Bu işe o kadar 
içlenme benim iyi kalpli yavru· 
cağım! Kısmen benim kabahatim 
var, şimdi uyu! 

Beni öptü ve gitti. içimi 
namütanahi derin bir acı sar
mııtı. Genit yatağımdan dışan 
ve pencereye koştum. BülUtı 
vUdudum ıcrilmif olduğu halde, 
tahapımül olunmaz bir kederle 
orada durdum ve ıokaia baktım. 

- Yine ne oldu ki ?. lnpllah 
hemen aaçkıran olur da dökil
llirsOn L 

Saçını biraz dilzlettiklen sonra 
onları çabucak bOyllk örgüler 
haline kor, şiddetle pufhyarak 
yıkamrdı. YUzllnde benllz uyku 
buruşuklukları ve kızgmlık ol· 
duğu halde evliya resimlerinin 

" Orta halli bir işçiyim. Ka· 
ıancım kendime göredir. Yakın 
akrabamdan birinin kııile dört 
bet senedir sevışıyoruz. Sonra 
aramızda bir anlaıamamazhk çık· 
tı. Ben de taıaraJı zenıin bir 
kızla nıtanlandım. Fakat sonra 
piıman oldum. Şimdi tekrar sev
ıilime dönmek istiyorum. O da 
beni çok seviyor, ve beni meı'ut 
edeceifnl vadediyor. Ne dersi
niz. SerYetl mi, aevgiyl mi tercih 
edeyim? 

Ş.hremlnlndeı M. S. 

Ben olum ıevenl tercih 
ederdim. Para, bilha11a kadının 

olursa, kıymetılı olur. Evde 
kavgaya sebebiyet verir. Halbuki 
ıana paraıım deiil 1ıönltınll ge
tiren kız, elbette ıeni daha 
alyade mu'ut eder. 

* "20 yqındayım. 60 yqında 
bir babam Yar. Ben eYlenme• 
niyetinde detflim. Fakat babam 
evlenmemi lıtiyor. Siz ne der
siniı? 

Safa 

Baban kendlılne hizmetçi 
arıyor. Ona iyi bir hizmetçi tu
tarsan eYlenmekte ıtrar etmeL 
Yatınızı benOz eY kurmaya mllsalt 
r6rmllyorum. Acele etmemenizi 
tavıiye ederim. 

Kllrilerlmlıden M.M. Beye• 

Kanun dayınızın kızını alma• 
nıza mini delildir. Mademki 
Mviyorsunuz, resmen kısı dayı· 
nızdan iıterainiz. Verlrlerae ne 
AIA, vermezlerH bu sevdadan 
vazgeçmiye çahşıraımz. 

* "Altı sene ene) bir kızla ni-
ıanlandım. Sonra vazife ile diğer 
bir mahalle gitmek mecburi
yetinde kahnca, nııanlım 
bir baıkasile evlendi. Bunu iki 
ay sonra haber aldım. Aradan 
dört sene geçti. Adanada bulu
nuyordum. Bir gün mpnLmı11 
kocaıını bırakarak evime aeldi
ğini gördüm. Bopnmıya çalııta, 
muvaffak olamadı. Fakat koca
sına ritmlyor, evimden ayrılmıyor. 
Burada öleceğim, burada yqıya
caj'ım, diyor. 

Adana : V. B. Ali 

Kızı kocasına gönderiniz. Siz· 
den ayrılmak istemeyiıl HYda· 
aından detil, himayeye ihtiya
cındandır. 

HANIMTEYZE 

önünde dizç6kerdi. lıte timdi. 
• kendisine bGUln tazelik Ye tatl1-

lığını Yeren maneYI bir yıkanma 
başlardı. 

Kambur sırbnı doğrultarak 
batını arkaya atar, derin bir 
huıu ile Kazan tehrinde yapılmıı 
olan Hazreti Meryem tabloıwaa 
bakar, hararetle haç çıkarır •• 
kalbinin bütün samimiyeti ile 
mırıldanırdı: 

- Ey aziz Talde, ey Allaha 
doğuran ana! BuıDnden itiba
ren lutuf ve inayetinin altanda 
yaJ&IDama mlsaade eti 

Yavaıça ejilir ve yeniden 
daha büyük bir huşu ile devam 
ederdi: 

- Sen ey aevinç ve aaadetleria 
kaynağı, ey muumiyetia tacı, ey 
çiçek açan elma ağacıl 

( A.rka11 nr ) 



1 Sayfa 

Dünya Hadiseleri 

1 
Kızına 
Tecavüz Eden 
Bir Ahlaksız 

Paris, 18 ( Huaual ) - Jan 
Lökleş iaminde ellilik bir ahllk· 
aız, on yedi yqında bulunan 
kızına tecavüz ettikten aonra 
yOkte hafif pahada ağır evindeki 
eıyayı alarak ortadan kaybol
muıtur. Bu fena ahllklı baba, 
Oç rtın ilç gece zabıta tarafından 
boı yere aranmıı iae de bulu
namamıştır. 

Fakat Uç glln aonra ve kim· 
senin tımit etmediti bir aırada 
Jan Lökleş tekrar evine ıelmif 
ve yine yalnız bulduğu kızına 
taarruz etmiıtir. Kızın feryadı 
üzerine haydut herif ıopa ile bi
çareyi öldftrmiye teıebbllı etmlt
tir. Yirmi kadar komıunun tld
detli bir milcadel eden ıonra za~ 
tetmiye muvaffak oldukları aerae
ri zabıtaya tealim edilmlttir. 

Bir Şehri lstill Eden Ardır 
Nia, 8 (Husuıi) - Bir kilo

metrelik bir ıahayı kaplıyan 
birkaç yüz arı kovanından kaç
mıı. Süriıler tehrin bütiln bir 
mahallesini iıtilA etmiılerdlr. Bü
tün bakkal dOkklnları anlar 
tarafından iıi•l edilmiftir. Stırll
nün ieçtlği yol llzerinde bulunan 
Niı plAjında yıkananlar, auya 
dalmak fıiUretile muhakkak bir 
ölUmdcın l<urtulmuılardır. Arı ıll
rüleri bir ı;aat sonra ortadan 
kayLolmuılardli·. 

Lindbergin Çocuğu 
Nevyvrk, 7 (Hususi) - Tayya-

reci LindL.,,fin çocuğunun kaçırılma 
sına aii wdll takibatın durmadığı, 
yapılan y~ni bir t\!vkiften anlaşıl
maktadır. Filvaki Penıilvanya 
eyaletinde klin Jonstovn Mllddei
umumisi Klarans Senk ieminde 
bir balıkçıyı tevkif etmittir. Bu 
adam, civardaki yilksck dağlarda 
ikamet ediyordu ve birkaç aydan 
beri de ortadan kıybolmuştu. 

Klaranı Şenk bir balıkçıdır 
Ye Lindbergin çocutu kaçırılan 

Hopvel kuabaıında bir dnkkAn 
nblbidir. Bu adam, geçen tem
muzun on dokuzuncu rtınll eillhlı 
Ye meçhul adamlar tarafından 
dtıkklnından alınarak Jonıtovn 
dallarında metruk bir mandıra
ya bapıedllmiftlr. 

Bu mandıra, Lintber1ıe kartı 
doıtluk bealiyen ve bu mllnue
betle kUçllk Lindbergin kaçırıl
mam hakkında tahıi ve hususi 
1Urette tahkikat yapan bir kim
aeye aittir. Balıkçı Şenk, bu 
mandırada yetmiş gUn iki müae· 
llh adamın nezareti altında yaıa
mıya mecbur olmuştur. Bu adam
lar tevkif edilmişlerdir. 

Bir Amerikan Mühendisinin Keşfi 
Vaşington,8 (Hususi )-Ame

rikan mühendislerinden Barbovun 
tayyare harbine ait mllhin. bir 
keşfini Sovyet hükumetine sat
mak için mllracaatte 1.Julunduğu 
haber veriliyor. 

Bu keıif, 1500 kilogram ağır
hğında bir bava torpilidir ki 
yukardan afağıya bnyok bir 
zahmetle atılarak hedefe ı .. bet 
ettirilebilmektedir. Bu mermi, 
koca bir mahalleyi baştanL1&~ 
tahrip edebilecek kuvvet v ... ı .c
biliyettedir. Mühendis Barb<1v 
umumi harpte, deniz altından 
atılan gayet teairli bir torpil 
icat etmiş ve bu torpil ile Alman 
deniz altı gemilerine bOyllk 
sararlar verilmiıti. 

Kazah Bir Musamere 
Sidney, (Hususi) - Avuet

tralyanın en mllhim ve zengin 
hayvan sürOlerlnin sahibi olan 
Sir Sidney Kidnanın ıerefine 
tertip edilen kotulu bir mlisa
mere, balkın 6nllnden geçirilen 
hayvan ıDrt'Ueri f8f1rıp Orkerek 
halkın Dzerine ıaldarmıılar ve 
birçok inıan ıllrll hayvularının 
ayakları albnda ezilmiılerdir. 130 
yaralı vardır. Kırkı attrdır. 

SON POSTA 

SULTANAH.MET PARKINDA 

"Ağam, Kaçma, içeriye Buyur. 
Alicengiz Oyunu Seyredersin.,, 

Acar Delikanlı Hiddetle Bağırdı: "Ne Olmuş Öttü İsem. 
Bu Rakıyı Erkek Olan Zıkkımlanır.,, 

Safa ıeldin kııım. 
Safc bulduk teyze ..• 
GlllUzar yanında yok ınu? 

- Gelmedi.. Onlar ıOnllbir
ligino Sarıyere gittiler.. Artık 

ıon Lafurla dönerler ..• 
Y aılııı sordu: 
- Doiru ıöyle.. Karnın aç 

mı? 
Tazede bir çekinme: 
- Yedimde 6yle çıktımdı J 

aınma ... 
- Hadi hadi.. Şurdan birer 

ıimit ahp geveleriz.. Hit··· Simit
çi... Bize tazesinden üç tane ıl
mlt ver ..• 

Sıralardan birine geçip otur• 
dular. Ayak ayak üstüne atar&k 
ıimitlerini bir gllzelce yediler. 

Sultanahmet parkının z ece 
llemi henllz bqlamııtı. Yaz mev
mi ttrefine sabaha kadar açık 
duran kumaallarında ayak aeılerl 
ıittikçe çojalıyor. Kapının 6nD 
bir ılirll ıatıcı ile dolu.. F andık, 
fıstık, çikÖlata, ıandoviç, gevrek, 
ne ararsanız, batta ne aramazsa
nız var.. Halinden yabancı oldu
tu anlatılan kır ıakallı bir adam, 
parkın içine ıöyle bir göz atarak 
satıcılara sordu: 

- Neva hurda? Oyun mu ki .• 
Gülüıtüler: 
- Oyun var, oyun ..• Alicen-

giz oyunu ... 
Anlamadı: 
- Sinema mı, tiyatora mı? 
- ikisi de ... 
V c bağırışmaya başladılar: 
- Buyursunlar efendim •• Dllm· 

btillü lımail Ef., komik Şevki B. 
Şamram Ho:mım... Kantolar, dü
ctolar, kuvartolar ..• Hepıi buradL. 

Uen yanlarında olmaaam, bel-
Li c!c açıkgözlnk edip adamca• 
!ızc.'.an !Jilet l'araaı almıya kal· 
ı .... cakıardı. Uzak bir kır Alemine 
çak.er gibi koltukları altında ıec
cac.leıeri, ' tHeri:Ule deıtileri ile 
mahall~ kadml.ırı birer ikiıer 16-
klin ediyorLr: 

- Ayte kız.. Etrafına ıöz 
kulak oluYer. Bizim Hatçe aca
iptir, nerde mllnuebetaiz bir yer 
varsa gider, oraya oturur. 

Dikkat ediyorum: Sultanah-
met parkının rece aeyrancılan, 
hep kuytu yerleri intihap ediyor
lar. Ağaçlann arkaeında, ajyarın 
ıözli eriımiyen köteler pek 
rağbette ..• 

Burada hanıi ııraya fÖyle bir 
110kulaanız, memleketin bir baıka 
kasaba11oda konuıulan lehçeyi 
duyanıDll. MeaelA, ıu sıra belli 
ki Arapkirli kanp çıraldarınıa 
k6ıeei .•• 

1 , tam ıey alınıp burun deliklerine 
götOrfiyor. Bu birer tutam şeyin 
ne olduğunu ıöylemiye lllzum 
yok: Ya kokaindir, ya eroin .. 

Zorlu dalgaya tutuhnuı viran 
bir gemi gibi parlıyan zilzurna 
bir ıarboş, atız doluıu kliftırler 
savurarak içeri girdi : 

- Dinim Rabbena hakkiyçlln, 
Uç kadehçik içtim be.. Ulan 
ölOeO kandilli. Bu dünyaya te
mel çiviai ile kazık mı çakacak
eın.. Saçına kır dfişmOf, hAlA 
ualanmamaı1ın Allahqkına efendi 
ağabeyciğim bende IU'boıluk 
Yarsa söyle .• O tereıe 'yapacatı
mı bilirdim amma, dua etıin 

ıize .• 
Çocuklar, merakla bir ıey 

temqa eder ılbl earhoıa C(it-

ault•n•hmet p•rkından iki mannr• 
Üzerlerine ainen kanlı et ko- 1 tikçe aokuluyorlar aarhoı, blyle 

kuıu, birkaç metre uzktan duyu- bir mtıddet söylendikten 10nra 
luyor. Kadan gördOler mi, hemen korkunç bir haber Yerdi ı 
bir yılışma: - Saim., Oğlum ben ite-

- Ehmet... Abulamın cılbah cetlm .• 
· hl ıı. d" u? Gar ya- Arkadqa, bunu duyunca ken-
ıya annı ıvr uD m ' eli la" al k 

d k. · alır biliyon ı ı ıp bahçenin karanh 
nın a çamur ımın i ·· b" f d ~-
o k• b dd" . h d .ı daha ır tara ına ı&tl\r tl. "'11....-me te ı a iDi u UQUDU • 
• • b T ' ıealeri, bır mllddet devam ettlk-
ıyı ı ıyVor: . . Sırbmız- ten ıonra keıildi. Sarho1t tekrar 

- ar gıt etme... "k" k" · ı 
daki bu çaputla bize kim ba· yalpalaya yalpalaya, 1 ı 1fın n 

k k
. koltuğunda, dllnllyor ı 

ar 1
••• - Amma da 6tt0m be •• 

Genç bir kadın, çarpık topuk- GlllO tOler : 
lu iıkarpinleri OıtUnde gllç tq1- _ t:L.. Demin o kadar ho-
dıtı ağır vücudunu hoplatarak rozlanmayaydın timdi blyle 
bir ağaç altı Hçti, oturdu. ötmezdin. 

Vay aen miıin, erkeklerden Kızdı ı 
ayrı oturan.. Etrafaoa hemen top- - Ne olmuı 6tttı isem.. Bu 
landılar. Ayının kırk tllrkllall var, rakıyı, erkek olan içer 1.. 
kırkı da ahlat natllnedir, derler. Kısa keımiye mecbur oldulan 
Bunlann da sekiz on çift IAflan - Onun orası öyle.. 

• k b Sultanahmet parkının ı•ce 
var, hepıı de bu te qana par- . t"I . d Al · · 

k d 
n n gezın ı erın e man çeımeımnı 

ka gelen a anın st ne.. mDhim bir rolll yar. Çeımenln 
Durup durup taı atıyorlar; etrafı lııklann daimi bir karar-

kadın bundan me?'nun dese~ glhı. 'Artık Haceri Eıvet ,tbi 
yalan, memnun değıl desem, yı- tavaf eden edene .. 
ne yalan... Kulatı, onlardL.. Fa- Çeımenin nstllne ıarkı bile 
kat 16zOnll çevirip bakmak i.. çıkarmıtlar. 
miyor. Sarkı ı&yle baıhyor: 

lıte ıu köıeyl de PetUrkeli Ben yarimi aeverim, 
boyacılar itıal etmişler: Vernikli, Yar değildir farkandL. 
ellili, bir ıohbet kaynatıyorlar. Her ıece buluturuz, 
Hepiıinde eakal, fırça ıibi uza- Sultanahmet parkanda •• 
mıf.. Ynz göz, eimıiyıh boya Şarkınan son kıemı, daha 

manalı: 
içinde.. Göztımden yq akıyor, 

Bulmuılar, bedava bahçeyi.. Alman çqmeai gibi .•• 
11ralara yan gelip yerleımiıler.. Muslukları koparılmıı •• 
Oh keki.. hain yanık Alman çeımesini, la• 

Arada bir mUıterek paket mane lfıklannın hayali göı yq-
açılıyor. Birer algaıa.. Ve yine lanna benzetmek te, hani gDıel 
arada bir, bu pek mahrem olu- bir bulut dotruıu.. 
yor, bir kO~lk titedeo birer ta- • lf. 

Eylül 9 

Kari Mektupları 
1 

Son 
Sergiye 
Dair 

Y azıcalarımızın ellerinde bir 
tesbilı var: Okuyucunun alika11:1• 
lığı. Bu lakaydiyi ortadan kal
dırmak ve okuyucuyu meraklan
dırmak için bir sergi açılıyor. 
Allah mllteşebbialerinin gayret
lerini artbrsm. Bizden de bir 
vazife, bir borç telAkki ettiğimiz 
takdir ve tebrikler. 

Fakat kitap panayırı açmakla 
beklenilen neticeye eriıilecetinl 
.1annetmiyorum. ÇOnkll dört glln
lllk panayın gezecek meraklılar, 
kitabın bir kelimelik ismine 
kat'iyy~n iltifat etmezler. Ve onun 
karıısında bir tereddnt ana ge
çirdikten şonra boı elle çekilip 
gideceklerdir. 

Bu hususta en mllhim vazife 
yine yazanlara dotllyor. Her r ye
ni kitaptan okuyucuyu haberdar 
etmek.. Ve onun allku1D1 uyan
dırmak.. Bu alAkayı uyand1ra• 
bilmek için de muhakkak bir 
edebi, ilmi mecmuanın aahifeleri 
ilzam değildir. 

Bu şerefli vazifeyi taşıma5: 
IAıımgelen en birinci vasıta, vmi 
gazetelerimizdir. Fakat h, ftada 
bir tahsis edilen ftç, beş sütun 
kAfi değildir, berglln birkaç 
ılltun gllnlln en adi neıriyatile 
bile alakadar olmalı; bunu oku
yuncuya bildirmelidir. 

O zaman... Belki ..• 
Fakat okumayanlardan ıikA

yet ederek okutmak iıtiyenler 
açılan kitap panayın mUnasebe
tile kaç ıabr yazı yazdılar? Aca• 
ba 1200-2000 aruında iıitilen 
kitaplar " Seçllmiı tiirler " , 
" Leonardo Davinlçi " , " Pire 
Avni" lerden bqka adı kaleme 
ıelebilecek eaerler yok mu? 
Bqka bir •uatayla nepiyat lle
aalnin faaliyetinden haberdar 
olamıyan okuyucu bu Yuıta ile 
olaun beı on kitap iımi 31-
renemez mi? Greta Garbonaa 
hayatına, yqayı11na, yemek yeyl-
ıine, giyinİ.flne, bıkıp uaanmıya
rak aahifeler tahaia eden gazete
lerlmiı panayıra dair kaç alltun 
yası neırettiler? 

Acaba guetelerlmiz okuyucu-
lannının, Tlrk ıeaçlijiaia, Ttırk 
milletinin bu Hl'&lye bir lıveçli
nln hayab kadar olıun ehemmi
yet Yermiyeceğini mi zannedi
yorlar ? Niçin guetelerin bir 
sayfası delil, bir nllabua sergiye 
tabıiı edil mlyor ? 

Acaba wr abalıya kabilinden 
hemen almna "Llkayt efendim 1,, 
damgaıı yapıttırılacak olan oku
mayanlar mı ? 

Hayır... Ynz defa, bin defa 
bayır ..• 

Alnına kayıtsız damga11 vu-
rulmıya lAyik olanlar yazıcılardır. 

Buna: A. Beıll 

Polisten Bir Şiklyet 
Eclirnekapıda balamın yanına 

fitmeldiğimi enlftem her nelenıe 
bot ı&rmemit Ye beni Karaatbn
rtık poli• karkoluaa tiklyet et
ml• Bunun tlzerhıe karakoldu 
da•et ecllldim. Komiser S.yba 
huzuruna çıkbm. Burada maal .. 
aef fena bir Uaan. uaulıllı " 
kanunıuı bir muameleye maruı 
kaldım. Alakadar makamın na
zan dikkatini celbetmenbi rica 
ederim. Hı .. ,1a 

Kadirgamn Tozları 
Kaclirp meydanı hiç ıulaa• 

mamaktadır. Bu ytbden bu cİYU 
balkı pencerelerini açmamakta•• 
ıu 11cak plerde t.:rde.ıı ve 
laavuızlıktan bunalmaktadır. 

8 
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Asri Bir Akdenizde Yapılan Bu Deniz Harp EBkulgll~r tl 
Zor Nikah F K B. a ıge erı 
Komedyası Oyunu, ransaya arşı ır Ne Haldedir? 

Atina (Hususi) - Geçenlerde 
bir doktorun evinde hem gülünç, 
hem feci bir hAdise ce.reyan 
etti. Hcldisenin kahramanı Nafıa 
nezareti daktilolarından 24 ya· 
şında çok güzel Matmazel Geti, 
kurbanı da röntgen mütehassısı 

doldor Minastır. 
Mafmazel Geti dokt0ru gözüne 

kestirmiş ve nunla evlenmek ih· 
lirasına kapılmıştır. 

Geti bir doktor kızdır ve o 
münasebetle evlerine giden dok· 
tor Minas ile tanışmışhr, arala· 
rmda hissi münasebetlerde te· 
essUs etmiştir. 

Bir aralık doktor Minas, bazı 
heveslerini tatmin için Getiye 
izdivaç bile vadetmiştir. Geti 
doktorun vadine aldanmış, mu· 
kadderatını kendisine teslim et· 
mek derecesine kadar itimat 
göstermiştir. 

Doktor bu itimada maı:har 
olduktan sonra biraz gevşemi· 
ye, diğer taraftan Geti de evlen· 
me muamelesini yapmak busu· 
susunda doktoru sıkışbrmıya 
başlamıştır. Geti, bu yoldaki 
teşebbüslerinin para etmediğini 
görünce, girmiş olduğu bu çık· 
mazdan yalnız başına çıkamıya· 
cağını anlamış ve meseleyi ba· 
basına anlatmıya, onun da 
yardımını istemiye karar 
vermiş ve kararlarını da 
tatbik etmiştir. Babası evvelA 
kıyamet koparmış, kızım reddet
miye kadar bile varmışbr. Fakat 
işin içinden çıkmak için bir ted· 
bir almak dahıı muvafık görlll· 
milştür. 

Ertesi günll için bütlln yakın 
akrabaların iştirakile bir akraba 
meclisi toplanmış ve ne yapıp 
yapıp Geti'nin doktor Minas 
ile izdivacının teminine karar 
verilmiıtir. Bu karardan sonra 
bir evlenme cemiyeti için ne IA· 
:!lmsa yapılmış, içkiler mezeler 
hazırlanmış, evleneceklerin imza
sile ( doktorun imzası akraba
dan birisi tarafından atılmışbr ) 
Peskaposluğa bir istida verilmif, 
evlenme izinnamesi alınmış ve 
bütün bunlar hep doktor Minas
ın malfımab haricinde yapılmış· 
tar. Bir pazar sabahı doktor 
Minas ve Matmazel Getinin 
imzasını havi şöyle mektubu al
mıştı: 

"Doktorcuğum, 
Ben bugün sokağa çıkmıyaca· 

tım, akşam üstü saat altıda evde 
kimse yok. EvdekiJer hep gezmi· 
ye çıkacaklar, bu suretle iki saat 
kadar bir zamanı beraber geçir
mekliğimiz imkanı hasil olacaktır. 
Bekliyorum. ,, 

Doktor bu beklemediği davete 
tam zamanında icabet etmiş. 
Fakat ne görsün, evde yalnız 
Getiyi bulacağına babası, anası, 
kardeşleri ve bütUn silsilesinin 
erkAnı orada... Fazla olarak 
bir düğün sofrası da kurulmuş, 
papazlar getirilmiş... Doktor gayri 
ihtiyari sormuş: ' 

Ne o, düğlln mü var? 
- Evet. 
- Peki... Damat nerede? 
Bu sırada Matmazel Geti 

ıaklandığı yerden çıkarak şöyle 
bağırmış: 

-Damat sensin doktorcuğum. 
Ve biitün halk doktorun üze

rine çullanmışlar, oracıkta zorla 
ııikAh kıydırmak istemişlerdir. 

Fakat doktor avazı çıktığı 
kadar bağırarak bu müşkül vazi· 
Yetten yakasını kurtarmak iste· 
tniştir. Doktorun inadı karşısında 
nıeclistekilerin hepsi üzerine hil· 
cum etmişler, canı çıkıncaya 
kadar dayak atmıtJar, sonra çml 
çıplak soyarak sokağa fırlatıp 
atmışlardır. 

Hareketi ifade Ediyormuş 
ltalyan donanmasını Akde· 

nizde manavralar yaptı • ve bitir· 

di. Bu manevralarda ltalyan kı
ralı ile beraber M. Musolini de 

bulundu. Manevralar nihayet bul· 
duktan sonra İtalyan Erk!nı 
Harbiyesinin edindiği kanaat, 

donanmanın kendisine verilen va· 

zifeyi hüsnü suretle ifa ettiği 
ınerkezindedir. 

Bu kanaati gerek M. Muıo
lini ve gerek ltalya,, Hav• Nazırı 

Jeneral Balbo açıkça söyledil~
F alfat İtalyan donanmasının ... a· 
nev. alarda aldığı vazife ne Jdi? 

Bu mühim me•eleyi, nihayet 
Fransız matbuatı ifşa etti. Bu 
ifşaata göre İtalyan donanmasına 
verilen vazife şudur: 

Fransa, Almanya ile harbe gir
miştir. İtalya da Almanyanm 
müttefikidir. İki taraf orduları 
biribirile çarpışırken İtalyan deniz 
kuvvetlerinin vazifesi, Afrikadan 
I<'ransaya nakledilecekfArap asker
lerini hamil nakliye gemilerinin 
Fransız sahillerini tutmalarına 

mani olmaktır. 
Bu manevral~rda, ltalyan do

nanması, böyle bir hareketin 
taslağını vücuda getirmiştir. 
Fakat Arap askerlerinin irkAp 
noktası olarak tespit olu· 
nan Tun us - Biz uta limanı ve 
sahilleri yerine Trablus limanı 
ve sahilleri hedef tutulmuştur. 

Bu hareketi yapmak için vü· 
cuda getiril~n askeri plamn hu· 
susiyetinden sarf .nazar, İtalyanlar 
donanmalarının süratine güven
diklerinden, bu işi muvaffakıyet· 
le başarabileceklerine lrnnidirler. 
Onların bu maksatları hakkında 
Fransız amirallarından Deguvi 
birkaç gün evvel şu şayanı dik· 
kat mütaleayı serdediyor: 

••Mevcut hab~rlere inanmak 
caiz ise sür'at noktasından fai· 
kiyetlerine, İtalyanlar,; kemiyet 
fazlalığını da i1Ave etmek iste
mektedirler. Son günlerde Deyli 
Telgraf gibi bazt İngiliz gazete· 
lerinin hiçbir tenkit ve muabaze-
de bulunmadan bu mallı· 
ınah kaydedişlerinin sebebi, 
Akdenizdeki,, deniz kuvvetleri· 
mizle Italyanın bir nevi müva
zene tesis etmelerinin İngilterece 
iltizam edilmcsindendir. 

Yine ayni İngiliz gazetelerinin 
neıriyatına göre İtalya, Fransanın 
kendisine karşı her sahada mey-

ltalJ• donanma••/ 
acza•ından 

DUllyo dretnotu 1 

~ ttalya Kırall 
~' -"'"""' Jenaral Balbo ile 

manevralarda 

filo kumandana 
Amiral Ducl 

dan okumaaını kabul ederek 
6800 tonilatoluk iki gemiyi daha 
tezgaha ko~muştur. Bunlar ıon 
derece seri Öjeni dö Savuva ile 
Dük Dort kruvazörlcridir. Açık 

deniz torpitolarile adedi 10 u 
bulacak olan (610) tonluk kUçük 
İtalyan destroyerlerine gelince; 
bunların slir'ati, şimdiye kadar 

misli görülmemiş bir dereceyi 
bulacak ve (45) millik olacaklar .. 
dır. Ayni zamanda bir nevi yeni 
sistem tahtelbahir inşaatı 1932 
İtalyan deniz programının maba· 
dini teşkil edecektir. 

Ayrıca beheri 330 milimetre· 
lik 9 agır topla teçhiz edilecek 
olan 26 bin tonluk yeni ltalyan 
dretnotu, son zamanda tezgAha 
biraz geççe koyduğumuz geminin 
mukabelesini teşkil edecektir. 

Şu hale nazaran ltalya. deniz 
silihlarında bize karşı mUsa· 
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vat değil, bir nevi tefevvuı{ isti
yor, demektir. 

Maamafih btıtUn bu hAdisata ve 
ıöylenen ıeylere fazla ehemmiyet 
vermek doiru değildir. Fakat 
mevcut buhrana rağmen Akde· 
niıdeki rakiplerimizin karşısında 
mutavazı deniz programımızın 

tahakkukunu da geçiktirmeme· 
liyiz. 

lüz.umu halinde Afrikadan 
nakledeceğimiz askerlere mahsuı 
nakliye gemilerinin muhafazaıı 
meselesine gelince; bu hususta 
alAkadar erkAnı harbiyeler laıım
gelen tetkikatı yapmışlardır. Fa-

kat ilave edelim ki bu meselenin 
hal çaresi bir tanecik değildir. 
Ve Afrikadan geçirilecek asker~ 
lerimiı için lAzım olan iki yUz 
k\isur nakliye gemisinin takip 

edebilecekleri yol da bi ' 
tane değildir. Orandan Fransaya 
gelmek için Marsilya en kısa 

nokta iıo CebelUttarık boğazı 
haricinden de fazla zaman kay• 

betmeden Fransaya gelinebilir. 
Bu suretle zamandan kaybedile· 
bilecek olanı emniyetten kazanmak 

mümkündür. Bir başka hal çaresi de 

tabiye taarruzunun teveffuku 
prensipinden ilham alabilir. Fa· 
kat bizce bütün bu harp tasav· 

vurları, şayanı arzu şeyler değil
dir. BUtUn bu şekillerin hepsin
den daha iyi olaa İtalya ile 

anlaşmaktır. Diyeceksiniz ki bu 
takdirde İtalyanlara lakırdı anlat-

mak milmkUn olmuyor. 

Olabilir. Fakat buna rağmen 
bu vazifeyi ifa elmiye koyulma-

mız ve manevi bir terkl teslihat · 
temin etmemiz lazımdır.,, 

Adana Pamuğu 
-----

Piyasa Hararetlidir, Fiat 
Üç Liraya Çıktı 

Adana, 1 (Hususi) - Pamuk 
piyasası oldukça hararetlidir. Son 
fiatler 300 Uzerindedir. Bu fiat 
on beş glln evveline nazaran 150 
kuruştan fazla bir yilkaeklik gös· 
termektedir. 

Bulgar matbuatı !ion günlerde 
Yunanistan, Romanya ve Sırbis

tanda yaşıyan ekalliyetlere ait 
hararetli neşriyat Ue doludur. 
Bütün gazeteler Bulgar ekalliyet
lerinin feci vaziyette olduklarını 
yazıyorlar. .. Zgovor ,, gazetesi, 
balkanlarda hakiki sulhiln tesis 
ve idamesi için Bulgar ekalliyet
lere insani muamele yapılması 
lAzımgeldiğini, çfinkü Bulgaristan .. 
da yaşıyan diğer ekalliyetlere en 
medeni muameleler tatbik ediJ
diğini yazmaktadır. 

Bu lgaristanda Mali Tedbirler 
Bulgaristan Devlet Banka~! 

aşağıdaki resmt tebliği ilan edi~ 
yor: 

1 - Evvelce neşredilen ka· 
nun mucibince hariçten ithal edi
len eşyanın bedeli memlekete 
geldikten Uç ay sonra tesviye 
edilebilecektir. 

2 - Devlet Bankasının mll· 
saadesi olmaksızın harice karşı 
kambiyo suretile borç yapmak 
memnudur. 

3 - Hariçte oturan kimseler, 
Bulgar Bankalarında bulunan 
mevduatlarını Bulgaristan De\'!et 
Bankasının müsaadesi olmaksızın 
çekemiyece klerdir. 

Sırbistanın iktisadi Vaziyeti 
Yuguslavya Devlet Bankasmın 

Umum MüdlirU. M. Bolj oni, 1932 
temmuz ayı nihayetine kadar 
memleketin iktısad1 vazıyeti hak-
kında tanzim ettiği rapordan 
ıon derece bedbin olduğu an• 
laıılıyor. 

Cieçen ıeneye nazaren aynı 

altı ay zarfanda bu sene ihracat 
yllzde 38 nispetinde eksilmiştir. 
İşsizlerin miktarı artmıştır. 

Htikumetin bankalardan ak 
tiği istikrazlar hergUn artmak.cı
dır. Merkez ve hususi bankalarda 
halkın mevduatı gittikçe tenezzül 
etmektedir. Devletin varidab ve 
bilhassa vesikasız vergiler yUzdo 
2C nispetinde düşmüş ve binn~ 

tice bütçede bir açık olmuştur. 
ZUrranın vaziyeti feci denecek 
kadar olmuştur. Mahsul yüzde 
34,39 geçen seneye nispetle az 
olmuştur. 

lngiliz Mektepferi 
Yugoslavyada Zağrep, Yeni• 

poyraz, Belgrat şehirlerinde İn
giliz mektepleri açılması •çın 
Belgrat hükumetinden istenilen 
mUsaade verilmiştir. 

Yol lnşasr 
Arnavutluk Nazırlar Meclisi, 

Görice şehrini bir yol ile mer
kezi Arnavutluğa bağlamak için 
bir İtalyan şirketine ihale etmiş
tir. Maksat Göriceyi Yunan te
sirinden kurtarmaktır. 

Yenice -Vardar GöfU 
Yunanistan ziraat nezareti 

Yenice - Vardar gölllnü kurut· 
mak için lbımgelen fenni terti· 
batı almış ve mühendisleri it 
başma göndermiştir. Bu münase
betle 0 mıntakanırı ıneb'usu olan 
M. Kaligaçiı, yenice - V ı-u-daı 
gölünde balıkçılıkla hayatlarını 
lemin eden sınıfın, göl kurutuı. 
duktan sonra ortada kalacakların> 
ziraat nazırına büdirmittir. 
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Arabaya Binerek Müsterihane Sigarasını Yaktı Ve ... 
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Her Hakkı Mahfuzdur 
-122-

Kirkor, bir adım attı. Orada 
duran masanın üzerinden bir 
ıarf aldı. Merdivene yaklaştı. 
Falrat tekrar geri döndü. Tekrar 
o adama yaklaştı ve tekrar ku· 
!ağma fısıldadı : 

- Aman Beyim.. Allah aşkı-
na bana verdiğin sözden cayma. 
Sonra mahvolurum. 

O adam, teminat verdi: 
- Çocuk musun sen .. Araba 

köşede bekliyor. Sandal da Ye· 
ııiköyde hazır. Doğruca vapura 
gideceğiz. İnanmıyor musun 
hana? .. 

Kirkor, inandı ve aşikare bir 
j'Ürüyüşle merdivenden çıkmıya 
başladı. İldnci kata çıkbğı zaman 
sağ taraftaki odadan bir ses 
geldi: 

Kirkorl 
Efendim. 
Sen misin? •. 
Benim. 
Ne var? ..• 
Paşadan acele bir mektup 

g"ldi Madama vereceğim. 
Galiba uyudu. 

- Ben de söyledim amma, 
cevap istiyorlar. Galiba yarın bir 
yere gideceklermiş. 

Ses kesildi. Kirkor, üçüncü 
kata çıktı. Sokak üstündeki oda
nin kapısım hafifçe vurdu. Ka
melya, henüz uyumamışta. Yattığı 
yerde sordu. 

Ne o, Kirkor? 
- Bir mektup geldi de ••• 
- Gel içeri de lambayı yak •• 
Kirkor içeri girdi. Oda ka

ranlıktı. Kamclyanm yathğı kar
yolaya doğru hem yaklaşıyor, 
hem de söylüyordu: 

- Hele sen fU mektubu al.. 
Ben de lAmbayı yakayım. 

Fak at mektubu verirken ye
re düşürdü. Almak için iğildi. 
İğilirken birdenbire Kamelyanm 
Uzerine abandı. Sol elile ağzını 

kapadı. Sağ elindeki bıçağı bo
ğazına dayadı ve bütün kuvveti-
le bash. Derin bir yara açtı ... 
Kamelya hiçbir aea Çikarmıya, 
hiçbir harekette bulunmaya. muk
tedir olamıyarak öylece kaldı. 
Yalnız, Kirkor geri çekilirken 
hafifçe başı kaydı. 

Kirkor, ya~atça odadan çıktı. 
Merdivenden jndi. Kamelyanın 
anası, ( Deıpina ) nın kapısınm 
ön tine geldi ve ıeılendi: 

Mama •• 
Ne var? •. 
Benim sıgaram bitmif .. 

Bir iki tane sigara versene ..• 
- Gel al.. 
Kirkor içeri girdi. Dcspina 

yer yatağında yatıyordu. Kirkor 
ıordu: 

- · Sigaralar nerede mama? ... 
Despina cevap verecekti. Fa

kat veremedi. ÇUnkU Kirkor 
lizerine atılımı ve onun da ağ
zını kapamışb. Ara aranda bir 
mücadele başladı. Kadın bu 
hücuma mukavemet etmek ıçın 
yataktan kalkmak istedi. Fakat 
Kirkor, bütüo kuvvetini aarfodo-

rek onu yatağın yanına devirdi. 
Kamelyayı bir anda öldüren !canlı 
bıçak, Dcspinanm da gırtlağını 
parçalayıverdi. 

Kirkor, bıçaiını yer• atb. 
Dışarı çıktı. Elleri kan içinde 
kalmıştı. Merdiven başında trab
zanın kenarında dokuma bir hav
lu vardı. Onu aldı. Ellerini sildi. 
Yine oraya bıraktı. Yavaş yavaf 
merdivenlerden inmiye başladı. 

Aşağıya inip te taşlıkta bek· 
liyen adamla kartı karııya gel· 
dikleri zaman, o adam sordu : 

Bitti mi? .• 
- Tamamen bitti ..• 
- Gel, mutfağa girelim de 

nnlaL .. 
Kirkor, yaptılı cinayetin te· 

sirile titriyor, her cini gibi o da 
bir an evvel bu maktelden uzak
laşmak ihtiyacını hissediyordu. 
Ceneleri biribirine çarpa çarpa, 
rica etti: 

- Haydi.. Gidelim Beyim ... 
Yolda anlatırım. 

Öteki mutfağa doğru yürü
yerek: 

- Gel canım.. Daha vakit 
var, şöyle kısaca anlat .. 

Mutfağa girmişlerdi. İkisi de 
karanlıkta ayakta duruyor, Kir-

1 Demir Kapu -, 
1-.. Fransızca Sözlü 

kor, fıııltıh bir sesle anlabyordu. 
Birdenbire Kirkorun beynine bir 
yumruk indi. Bu sersemlikten 
aallaoan Kirkor dUımemek için 
duvara dayanırken, keıkln bir 
bıçak Kirkorun gırtlafına girdi. 
Kirkor kı saca: 

- Yandım... Yandım... Ah 
beni öldürüyorlar. 

Diye kekeledi. Ve sallanarak 
yere devrildi... Öteki adam, kaç-
madı. Birkaç dakika bekledi. 

l Ark:uu var ) 

GLORYA'da 
sr \ g-ii:t.ellik ıııiisal.ıaka~ında 

KERiMAN HALI& HANIM 
clilny.ı ~ .. z0li intihabı intihaatını 
hiitün te ı•rruatile µ;f.iıslereıı Fox'un 

!ııısusi l,oıı \ ' Pı-;i 'ı• 

fi ıo g ı:- lt:rılec ·ktir. Fiaılıırııııız : 
1 iıı\·İ b dkoıı ve p~.rtor fotiiy JO, hıı
ırn~i lill 'e liik:-ı hallrnıı 81) kuruştur. 

. . . . . ~ ~ ·. •Bugün• 

EL HAMRA Sineınasrnda MELEK Sinemasında 
FERNAND GRAVEY İKİ YÜZLÜ AŞK 

tarafından (La couturiere de Luneville) 
ı MADELEINE RENAUD ve 

K AD 1 N BERBER 
1 

Komedi Française ll.rtiatlerlndcn 

(Coiffeur pour damu) 1 PE RRE BLANCHAR tarafından 

l'avetcn; 30 AGUSTOS ZAFER BAYRAMI ve dünya güz.eli KERiMAN 
HALiS Hanımın btanbul'a avdeti intibaatını musavver ilk film 

.. manzaraları. Matineler uat 1 den itibaren başlar. 

latanb .. t - ( 120LI uıtttre ) ıs l>irinci 
kısı ın ıı.lıı.tu rk1'. ~ıı.:.ı; \. l'dia. rtı ıı\ ve 
Hu1ki:-ı Hanııııl:ı.rın itfir:ıkila, 1!),t} 

orke:ilr:.ı ve tııııgo orkr.~trmıı, 20,5 or
k"stra, 2l li<;tlııdt lw•ını ıda.turlca u.ı 

1 ııd ve An jel ve Cenııı·t Han 1111 lar ta
ndı n dırn :.!:'.! gramofon nt•ı,ri) ıttı. 

Relgrat - (.J::l9 metre) ~ıJ,5 kıı.dın ve 
orkek Horııaıı vatı ııanatklrlı.rırı tarkı

ları, ~1,05 gramofon plakları, ~~.o~ 
Z:\~rqılt:ıı nRkil, ~~,3 ganiin lıalıerlerı 

va ılaıı>ı havaları. 
Roma - ( 4..ll metre ) 20, 15 gramo

fon pl:'\kl:ırı, 21,45 Beethoven'deıı pa.r-
~alar, 22,HO Lıı.n Lousi kütkltntle otu· 
ran doııtuııı i~ınindeki koınoıli. 

Pra~ - (488 metre) 20,ao bir doktor 
tarıı.hntll\n konforaııa. 

Viyana - ( 517 metrı, ) 20,ao uana 
havıı.la.rı, ~1, 15 kornodi, 2~1 4:> akşam 

konseri. _ . 
Peıte _ (5aü metre) 20, 1;, \ıpn or;, 

l• ·ııtr·tsı <>1 15 aJ·ans haborlerı, 21,o 
1.C • ' '" 1 Ü . t• . Pc,to )lusikitinashı.rı eııııye ıııın 

konııeri. ) "O ,1_ d 
Varıova - ( 1411 metre .. ı• ;> ra -

'>1 - - 1 yo gazetosı, 21 so_nfoot, ... ),o;
0 

•Aof ser. 
Herlln - ( 1635 metre ~ ma.~ 

birliginde yeni hayat, ~0,20 19çi saatı-
ni, ~.:?, 10 Berlin kiliıeleriude Kora 
beyet.l. 

latanbul- (1200 metre ) 18 Stud
yo orkeııt rıuı, Hl,5 Tamburt Refik B. 
ile 11.rk•~tl:.ı.ıları tardı ndan alaturka 
saz, 21orkcıstrıı., 22 gramoforl ile uoı
rlyat. 

Belrrat - ( •!9 metre) 20,:S gramo
fon, 20,45 Cello ~onsui, 21, 4.0 9en 
gece. 

Roma - ( 441 ~etre ~ 21 haber ve 
Jl llk, 21, lii Mıı.rhn Delorm opcmuın
tlan pa.rı;al a.r, ' ' 9 diğer eski opera.la:r
dan bazı havalar. 

Praj' - ( 4.88 metre ) 20 Sı.a.lr.ıifon 
konser. 

Viyana - ( 617 metre ) 21 ten gece, 
23,15 tlıı.ns havaları. 

Peıte - ( metre 660 ) 20, 15 ıarkl 
gecesi, 20,.ta gramofon plA.kları, 23,30 
spor haberlerini mütea.kıp Çıgıı.n orkes
trası. 

Varıova - ( 1411 metr& ) 21 hafit 
konser, 20,05 muhtelit havalar, 23,0IS 
f;\üpon konseri. 

Berlln - (1635 metre) 20 yeni baı
lıyanlar lçio İngilizce ders, 20,45 in
san nedir? Mevzuu etrafında bir kon· 
Cerans, 21 Königsbergten naklen (va
taıı ve deniz) 23,20 Stutgra.ttao nak· 

len ''°' muaik.il~_. 

Eytft.l 9 
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( Çok Eski Devirlerde İstanbul ) 

Tersaneye Ve Okmeyda
nına Düşenin Vay Haline! 
Eskiden Tersane Zorbalarından Bütün 

Memleket Yaka Silkerdi 

E•kl letanbul m•nzar•l•rmdan OekUdar ••hlllerl 
Dün eski lıtanbulun garip ve imtiyazlı yore İstanbul zabıta11 

köıelerinl tamtmıya başlamıı- giremez ve hiçbir suretle milda· 
tak. Evveli Yedlkule ve Kazlı- hale edemezdi. 
çeşmedeki imtiyazlı atnaftan bah- Bu adamlar •oyularak gemi· 
ıetmiıtik. Bu hDkiimet içlode l~re teali~ edilirler, ailelerinin 
hükftmet aUren Y edikule tabak· bılo haberı olmadan burada ta• 
larile Fatih saraçlarının ( Ahlba· marn altı ay kürek çekmiye 
ba ) lan hUkUmdarlara mahıuı mahkfım olurlardı. Altı ay bu 
elbiseler giyerlerdi ıuretle çalışan adamlara ni-

B nlar İstanbul hlkimlerinden hayet biner akçe verilerek 

h. b' ~ · · t ı kendı' n serbest bırakıbrlardı. Mukdimler 
ıç ırısım anamaz ar, mı • 

t k 1 dü b. (k h) ve tersane kethlidalarmın himayesi 
a a arına şen it an 1 d l 1 d . k k . 1. w "d a tın a ça ııır ar ı. 
(haramı) yl öpe pıs ıgl 1 • manı- Gemilerde bedava çalııhrılan 
na ko,arlardı: Sen~lerce P18 ko- bu gibi ıavallılar için tersane 
kulu n~sn~ ıle ugraşa~. suçlu, kethüdası piyasaya göre yevmiye 
bu demır ıdare altında tovbe ve takdir eder, fakat zavallılara altı 
nedametle ıslahı hal ederse ken- ayda ancak bin akçe verir geri 
disine biraz sermaye verilerek kalan paralara da kendi k~s l 
cemiyete kazanıcı bir uzuv halin· rine atar mukdimlere de bir ~~ 
de iade edilirdi. çük pay 'çıkarırdı. Zavallı köylil• 

Tersane: Saraç ve tabakların ler altı ay sonra tenancden salı-
kuvvctli fütüvvet teşkilib katil ve verilirken föyle bir alaya da 
şerli adamları bile ıslah ederken maruz kalırlardı:. "Bu iş hoşu• 
Kasımpaşadaki müstakil tersane nuza gittise ilkbaharda tekrar 
idaresinin ( Kasımpaıa mukdimle- gelin, iki bin akçeye çalııınız." 
ri ) adı verilen bir eşkıya güruhu Köylerinde öldüklerine hük .. 
da masum ve temiz insanları medilerek hazan refikaları bile 
engizisyon mezalimine uğratırlar· başkalarile evlendirilen bu adam-
dı. O vakitler tersane, subaıı ve lar azat edildikten sonra hayata 
yeniçeri ağaları gibi zabıta memuru yeni kavuşan bir insan sevinci 
giremiyeceği imtiyazı, fermanlı duyarlardı. 
bir köşe idi. Okmeydam: İstanbulun batak· 

( 150) kişilik azası bulunan bu hanelerinden birisi de Okmeyda-
şerir güruh eski lstanbulun resmi nındaki talimhanelerdi. Buraaı da 
esnaf tetkilatına dahildi. Bunlar lstanbulun yirmi ikinci hakimliği 
da alaylarda kendilerine mahsus olarak tanınan müstakil bir idare 

bir yer ve mühim bir sıra iıgal idi. 
ederlerdi. Mukdimler 0 vakit Yeniçeri ocağından talimha-
klireklerle idare edilen bUtün neci başı ve korucular Okmey-
ıivil ve resmi gemilere kürekçi danında (kol) dol&Jırlar, bu et. 

varda suçlu bir adam tutarlarsa 
bulmak ıuretile komisyonculuk 

hemen ahçıbaııya götürlirler, kı· 
adı verilen soygunculuk yapar· 

sa bir divandan sonra adanıcağı• 
lardı. Bu zalim ve dinsiz adam-

Dn cezasını verirlerdi. Talim ha .. 
lar kemerlerine yüz, yüz etli ku-
ruı sokarlar ve İatanbulun dört neye girmek haşlıbaşma bir 

suçtu. Eğer suçlu bir sivil adam
köıesiude iıısan avuna çıkarlardı. 
Elbiselerinden, tavırlanndan İs- aa derhal yay çileıile ayak· 

larından bir ağaç dalına 
tanbulun yabancısı olduklarım 
anladıkları Anadollu saf adamla- aaUandmrJar, sonra Uıerine ok 

yağmuru açarlar, delik detik 
rm yanına ıuretl haktan görl\- ederek öldürürlerdi. Eğer auçlu 
nerek sokulmak imkanını bulur-

askerse onu da derhal sehpaya 
la.r, onları bozahane (o vakitkt çekerek cezasım verirlerdi. Bun• 
bozalar aarboı ederdi), meyhane, ların elinde Fatih tarafından ve-
fubuşhanelere götürlirlerdi. Bir rilmiş ve sonraki padişalablar ta· 
iyilik yapıyorlarmış gibi yabancı rahndan da yenilenmiş mliteaddit 
adamlarm bütün buvardahk pa- fermanlar (hattı şerif) ler vardı. 
ralarını da kendileri verirlerdi. lf. lıııL 

Saf köylüleri bu suretle zil- ..,.. 
zurna sarhoı edip tizerlerine çul
lanırlar, soyup sovana çevirdikten 
sonra da "Sana yedirdiğimiz bu 
para miri parası idi ,, diyerek 
adamcağızı karga tulumba edip 
Tersaneye g6tUrtirlerdi. Artık bu~ 

Bir Davet 
Mllddeiumumilikten: 
İstanbulda bulunan, fakat ad

resi meçhul olan Sıvas azai sabı· 
kasmdan HakkArı hakimi Ahmet 

raya dilten adamın kurtulmak Muhtar Beyin Acilen memuriyeti-
iaıklnı yoktu. ÇUnkü bu f er.maolı ze müracaatı. 
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Hey Ulu Tanrı Tevek
küle Sen Acı ! 

Halbuki Hoca, henüz bir 
ie;~ düşünememişti ve kızı 
herkese - k~rsı ölmüt göstermek 
için hazmı - kahH, inanılması 
mümkün bir tedbir bulanısmışb. 

Tevekkülün anasl, arasıra 

llzUcü bir hatıra gibi dllğün işin
deki sakameti düşünmekle bera· 
her, kocası kadar telAş göster
miyordu. YUzlerce ve belki bin· 
lerce kadın tarafmdan sunulan 
tebrikleri kabul etmek, damadın 
gönderdiği müteselsil hediyeleri 
ıiyaretçilere göstermek ve on!arı 
açıp kapamak, sıralamak, kadın
cağıza maslahatın can alacak 
noktasını unutturmuş gibiydi. 
Vaziyeti hemen hemen tabii bul
mıya; düğüncüleri beklemiye ha
zırlanıyordu. Bunda, bu saffetli 
tegafülde Tevekkülün takındığı 
tavrm da dahli ~ardı. ÇünkO 

o da, Timurun avdetinden sonra 
bensizlik göstermiyordu, şikayet 
etmiyordu. Yalnız dalgın duru· 
yordu. Ana ile klz, misafirden 
ve hediye tufanından zaman 
bulup ta haşhaşa kalamamış· 
lardı, fikir teati edememiş· 
lerdi. Ana, kızının ahlayıp 
puflamadığını, ağlayıp hırlamadı-
ğını görerek müteselli oluyordu. 
Kız da, kendiliğinden birşey aç
uııyordu, lakayt değilse bile öyle 
görünüyordu. Hulasa: Düğün 

meselesindeki fecaati tasavvur 
Yeya tevehhftm eden yalnız Hızır 
Hoca idi. 

Bir gün o, karısını çağırdı : 
- Yahu, dedi, Hlkanla T e

•ekknllin yıldu:ları barışmış gibi 
gülüp eğleniyoruz. Yarın başı· 
mıza ateı yağacağım hiç dü
ıUnmüyoruz. 

Tevekkülün anası, tath bir 
rüyadan uyanu gibi, isteksiz İ5-
teksiı gözlerini açtı, mırıldandı: 

- Doğrusun kişi. GürUltUye 
kapıldık, işin biçimsiz yerini 
unuttuk. 

- Ben hiç unutmadım. Gece 
gUndüz kötü kötü düşünüyorum. 
Kızın adını ölüye çıkarıp kendini 
ıakhyacaktık, boş bir tabut gö
müp üzerine türbe kuracaktık, 

ya1andan yas tutup memleketi 
inletecektik Halbuki ölecek kız, 
nazh nazh saltanıyor, anası 
dernek sayıklıyor, yalnız baba 
fizülüp eziliyor. 

f SON POSTA --------Yevmi, Siyasi, Havadis ve Halk 
gazetesi 

İdare. lstaıı lrnl : El) ki Zaptiye 
• Çata.lı.~etıne sokagı 25·t 

Telefon: lstaıı bul - 20203 
Post& kutusu: bt.'l.nbul - 741 
Telgraf: latan bul SON POSTA 

ABONE FİATI 
TÜRKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sene 
750 ., 6 Ay 

400 " 3 " 
150 " 1 " 

2700Kr. 
1400 .. 

800 " 
300 " 

Gelen evrak geri verllmez 
U~nl:ırdan mes'uliyet alınmaz 

cevap için mektuplara (6) kuru~l uk 
1 dul ilA.v.:ısi lfmmdır. 

t Adres de~ittirilıııesi (20) kııruı;tur. 
Gazetemizde çıka-;;-";esim Ye yazıların 
bütün haklan mahfuz ve razetemize 

aittir. 

- Sen çocuğa ıaklan, 'dedin 
de dinlemedi mi ? Zavallmın no 
kabahati var? 

- Ya sen? 
- Ben de ıeni bekliyorum. 

Yat, dersen yatacağlz, kalk, der· 
ıen kalkacağız. 

- Öyleyse kıımı g6r, ıon 
defa olarak ağzını ara. HAnla 
evlenmeği istemiyorsa, yine esltl 
edepsizliği yapacaksa ölüme hazır 
clsun. .:Şunu da o densizin kula
ğına koy ki HAn Hazretleri ıağ 
bulundukça kendisine beni Adem 
ylizli görmek yasak. Kuytu bir 
yerde böcek gibi yaşıyacak. Ne 
nefesi çıkacak, ne sesi. Uğrulama 
azık vereceğiz, besliyeceğiz. Hat
ta Timur ölse de Tevekküllln 
dirilmesi kolay olmaz. Çttnki 
Han giderse hinLk kalır, yerini 
oğullarından biri alır. Biz, öldü 
dediğimiz çocuğa, yeni Hakanın 
zamanında da sağa çıkaramayız. 
Mümkündür ki yeni HAn, baba-
sının öcünü almak ister, başımıza 
çorap örer! 

Kadının yüzü sarardı: 
- Desene, dedi, kızımız ya

şar ölü olacak. Diri diri ıin,de 

(mezar demek) kalacak. 
- Başl<a çare yok. Sarayı 

tepen ayak mezara girer! 
- Hay saray başına yıkılsın 

öbür ayağı da kökünden kırılsın: 
Göre göre, çipil gözU, ~bizim kızr 
mızı mı gördü?. 

- Onun günahi yok. Ne yap
bmsa ben yaphm, elimle kAğıt 
ya.zıp bel.Ayı eviıne davet ettim! 

Kadın, " Hey Ulu Tanrı, Te
vekkül kuluna sen acı ! ,, diye 
inim inim inledi, nemlenen göz
lerini silerek kocasından ayrıldı, 
kızanın odasına girdi : 

Yavrum 1 dedi, babanın 
yanından geliyorum. 

- Hayırdır inşallah, anne. 
Yeni bir şey mi var? 

- Yeni değil eski tey. Hep 
o uğursuz işi 

- Hang·i uğursuz iş, anne, 
anlamadım! 

- Canım, şu senin döğiln işi! 
T evekkü1, güzel dudaklarını 

müstehzi bir kıvnhşla bliktü : 
- Ne tuhafsın anne, dedi, 

bir ay evvel beni kandırmıya 
çalışan sendin, dil döküp yem 
saçan sendin, Han Hazretlerini 
göklere çıkaran, gözlerimi ka
ma~tırmıya savaşan sendin. Şimdi 
neden ağız değiştirip te dülli
nüme uğursuz diyorsun? 

Ananm ağzı bir karıt açıJdı, 
gözlerine Layret doldu ve Adeta 
kekeledi: 

- Düğününe niçin mi uğur· 

suz diyorum? Ay, çıldıracağım. 
Bunu, bana sen mi soruyorsun 
kız? 

Dön yapılmasını istediğin 
düğilne bugtin uğursuz diyorsun, 
sebebini sormıyayım mı? 

- Hin Hı. ni ihtiyar bulan 
ıendin, kocamış ere varmam 
diyen sendin, bana ve b11bana 
kan kusturan sendin. Seni düşü
nüp te düğüne uğursuz dediğim 
için şimdi kab.ahatli ben mi 
oldum? 

Tevekkül acı acı gillUmsedi: 
- Onlar geçti anne, dedi, 

ben arlık bu evde duramam. 
Benim yerim o ihtiyarın yanın

dadır l 
( Arka11 nr) 
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Çıplaklığa Karşı Seferberlik Yapıldı 

Bütün Dünyada Başlıyan Şiddetli Bir 
Taarruz Bu Cer~yanı Söndürüyor 

Hükômetler Çıplakların Şikayetlerine Kulak Asmaz Oldu 

Bir <zaman lnıanlar arasında 
bUyUk ve şeYkli bir raibetle 
karşılanan çıplaklık modaıı, artık 
ıönmek üzeredir. Bunun sebebi, 
bu yaıayış tarzının uyandırmıya 
mahkum olduğu ahlaksııhk vak'
aları olduğu kadar, çıplakların 
ıuursuzluğudur. Bu şuursuzluk, 
hnkumetleri velAyet haklarını 
kullanmıya ıevketmiştir. 

Çıplaklığa lupılarınl en ıon 
açan milletlerden biri Fransa 
olmuş, fakat halkın bu cereyana 
karşı gösterdiği 1uphe ve tered· 
dUt, ilk olarak orada ölmesini 
intaç etmiştir. 

Açık Gözler Y• Çıplaklar 
Çıplakhk, gilneş altında her 

an beden idmanlarilo geçtili 
için denize girmek ve yüzmek, 
bu yaıayış şeklininin bir icabıdır. 
Fakat her çıplak yüzme bilmedi· 
ği ve içlerine de poliı memuru 
almadıkları için sık s1k kazalar 
oluyordu. Bu vaziyeti g6ren bir
takım açıkgözler ıöyle bir istifa
de çaresi buldular : Çıplakhı.nn 
arasma girerek para çekmek. 

Usulleri baıitti : Paralı ve 
zengin olduğunu tahmin ettikleri 
bir adamla beraber denizde 
uzuklara kadar açllıyor, sonra 
içlerinden biri bu adam kurnaz
lıkla bacaklanndan tutup denizin 
dibine çekiyor, adama boğluyur· 
muı hissi veriliyor, gürilltü yapı· 
hyor ve ıonra biçareyi kurtarmış 
gibi umuzlarma alarak ıudan 
dışan çıkarıyorlardı. Bu hal, çıp-
lakların minnetini celbediyor, ara
larında iane topluyor ve kurnaz 
dolandırıcılar da bu suretle mak· 
ıatlarına ermiş bulunuyorlar
dı. Y npılan ıikiyctler, devletler 
için çıplakbğı içtimai bir tlzllntü 
veüleai haline getirmişti. 

lngRteredekl Meraklılar 
Bu cereyan ilk defa Alman

yada çıkmıt. ilk ıirayet ettiği 
memleketlerden biri de 1ngiltere 
olmuştu. lngiliz çıplakları. diğer 
memleketlerde olduğu gibi huausi 
ve kapalı kamlaı;da çalıııyorlardı. 
Bu hal, birçok insanlann mera
kını uyandırıyordu. Son ı:amanda 
tayyarelere binen meraklılar, 
çıplakların kampları il.zerinde 
uçarak alçak mesafelere iniyor, 
onların hal ve hareki.hm tetkik 
ediyorlardı. Bu da, ardı, arası 
gelmiyen şikayetlere yol açıyordu, 
Adeta hüküm eti iz' aç eden bir 
vaziyet bAdis olmuştu. 

Romanyada Yeni Bir Tarikat 
Çıplakhğın Romanyaya sira

yeti, şeklinde bazı tadilAt hAsll 
ederek vukubulmuş, müfrit bir 
tarikat haline gelmişti. O su
retle ki Romen çıplakları, büs· 
bütilo bu yaşayış şeklini kabul
lendiler. Evlerini ve şehirlerini ter-

bir kaldırımlarını istila etmeye 
kadar işi ileri vardırdılar. Azçok 
günctli bir günde sokağa çıkanlar, 
birtakım Adem ve Havva kıya
fetli insanları sıkılıp kızarmadan 
ortalıkta dol~ır görUyorlardı. Bu 
hal, umumi ahlak üzerinde de 
derin tesirler yapıyordu. 

Prusya Başvekilet muavinli
,iine gelen doktor Brak, bir 
emirname ile çıplaklığı nıenettL 

Birtakım ahlik zabıtasına 
memur kimseler, plAjları dola-
tarak tahrik edici ve yUz 

kuarbcı kıyafetlerle meydana 
çıkan kimseler hakkında takibat 
icrasına memur edildiler. Geçen 
ıerbestiufn suiistimal edilmekten 
dotn böyle bir akstıljmeldc ka-

Çıplakhjın zararları kar,ısında pllJ hayatı an muvafık 
görUlen bir Y•f•YI• tarzıdır 

kederek mağaralara çekilmişlerdi. rar kılması, bir az da tabii idi. 
Oralarda, ıeceleri meş' al eler Bu aeferki takyidat ta f a:ıla ağır 
yakarak iptidai loaanlar gibi ya- ve fiddetli geldi, kalem sahip-
ııyorlardı. Bu hal, halk araaında lerioi tikAyet ettirmiye kadar 
ttirlii dedikodolann ve şayialarm vardı. 
çıkmasına tebep oldu. Cahil halk, Geçen heyecan ve alakaya 
çıplakları, bin bir ıihirbazlık ile nl3petle timdi her tarafta çıplak-
ittihama kadar ileri gitti. Bir hi- lığa kartı bilyllk bir nefret ve 
clhe çıkmasından çekinen hilkii- istikrah başgöstermiştir. Bunlarm 
met, bu hale bir set çekmek toplandıkları muhit, adeta .. umu• 
aırası geldiğine hllkmetti. 
Mağaralarda yaşıyan bu adamları mi yerler,, mahiyetinde telakki 

evlerine d6nmiye daTet etti.Fakat edilmiye başlanmıştır. Devlet me• 
mağara hayatını benimıiyen çıplak murları olup ta Çlplaklığa meyle-
lara lAf anlatmak mtımktın ola- denler işlerinden çıkarıldılar, ko· 
madı. Üzerlerine polis gönderdi, caları çıplak yaşıyan kadmlar 
lif anlatamadı. Nihayet asker bu yaşayışı bir talik sebebi ad· 
ıevkine lllzum hAsıl oldu, silAhlar dettiler ve mahkemeler, kadınla· 
atıldı, ölü ve yaralılar oldu. Ve ra hak verir oldular. 
nihayet çıplaklara lAf anlatmak Vaziyet öyle bir şekle girdi ki, 
mümkUn olabildi. insan neslini idman sayesinde 

Atmanyadakl Ct1reyan ıslah ve kemale eriştirecek diye 
Çıplakhk ilk defa Almanyada bailandıra ballandıra methedileıt 

çıktığı için taraftarları ve men- çıplaklık, bir nevi ahlak:;ızlıl 
ıupları en çok orada mevcuttu. rumLu oldu ve her dOşünlilmed 
lı o hale gelmişti ki, ilk evvel yapılan iş gibi, aonu, peşima 
hususi kamplarda, etrafı kapalı verdi ve bu umumt cereyan "\! 

çiftliklerde yaşıyan çıplaklar şe- böyle, billfatiha gömülüp gitti. 

İngilterede Sıcaklar Müthiş 

lngilterede, geçen h<f ta müthiş sıcaklar hüküm sUr?1Uş, kadı.n· 
lar sıcağ.n tesirinden kurtuimak için ba~ şeh_i rlerdc. ?enız kıyeıfetıle 
gezmişlerdir. Burada gördüğünüz şu resım bır İngılız kasabasında 
çekilmiştir. 
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Düşman Bayrak Sallamıya Ve 
Teslim Olmıya Başlamıştı 

fakat bunlardan maada karaya 
çıkı, ehemmiyetli bir müdafaa 
veya mukavemeto maruz kalmadı. 

Kapiten Brisonun kumandasın· 
dakl albncı alayın tOuncu bölüiü 
derhal istlhkimatı iıgal etti ve 
bir müddet ıonra karaya çıkan 
11 inci bölüğün de ittirakile saat 
1 1, 15 to btıttin kay, gayet az 
zayiatla ele geçirildi. Ayni za
manda sahilden cenuba doğru da 
bir mUfreıe çıkarıldı. Bu sıralarda 
boğazın methalinde bulunan 
Henri iV zırhl11mdao arkalar
dan, Mendres çayına dojru 
ilerlemekte olan ayrı ayrı iki 
Türk takviye kolu herine ateı 
açmakta olduğu haberi geldi. 
Öğleden sonra saat 1, 15 te de 
Jeneral Hamilton'dan ıu haber 
almdı: "Ümit ederim ki her şey 
yolunda gidiyor . ., Fransız kuman· 
dam derhal cevap verdi: ••Her 
ıey yolunda. Kumkaleyi işval ve 
Y eniıebire taarruz etmekteyiz. 
Piyade karaya çıkmaktadır. Top
çu takip ediyor.,, 

Fransız kıtaatınm karaya çtk
ması akşama kadar devam etti, 
fakat işler gayet yavq gidiyor~ 

du. Sahra bataryası saat 4 te 
karaya çıktığı halde, üç piyade 
taburunun karaya çıkması ancak 
saat 5,30 da ikmal edilcbila i. 
Bunların da karaya çtkmalarına 
intizaren Kumkaleden ileriye gi
dilmiyc teşebbils edilmedi, fakat 
Kolonel Nogues'in nezareti alhn
da Kumkale köyü tahkim edildi 
ve cenubu şarki cenahlarında 
siperler kazıldı. Bu meyanda 
TUrk takviye kıtaatı da aabablcyin 
terkellikleri mUteaddit noktaları 
tekrar işgal ettiler. · 

Fransız mevzilerinin cenubun
daki arazi bütün gece projektör· 
lerle aydınlatıldı ve Gaureguil
berry zırhlısı bu mıntakayı fasılalı 
surette bombardıman etti. Buna 
rağmen karanhk bastıktan sonra 
Türkler yine takviye kıtaah go
tirmiye muvaffak oldular ve ak
ıam saat 8.30 dan sabaha kadar 
köyün şark tarafından dört defa 
hücum ettiler. Fakat bu hücum· 
farın hepsi de akim kaldı. 

Kolonel Ruef ferdası sabah 
Fransız gemilerinin ateş açma
sını beklediği bir sırada garip 
bir vak'a oldu. Kolonel Ruef 
vermiş olduğu raporda vak' ayı 
16yle anlatıyor: 

Düşman bayrak sallamaya ve 
teslim olmak istediklerini göste· 
reccsk işaretlerde bulunmıya baş· 
ladı. Seksen kadar Türk neferi, 
silahsız oJarak ilerledi ve hat
larımızın gerisine sevkolundu. 

Bunun akabinde birçok Türk 
neferi daha (birkaç yüz) ontara 
takip etti. Fakat bunlar silahla
rını teslim etmekten imtina etti
ler. Mlikilemeye başlandı ve 
gayet cesur olan Kapiten Rockel 
silihlarını teslim etmiye ikna 
için Türklerin arasına karııtı· 

Türkler derhal bu zabitin etra
fını aldılar ve kaptan Rockel 
bundan sonra bir daha görün· 
medi. Şimdi Jeneral D' Amade 
karaya çıktı. Vak'a kendisine 

anlatılmca derhal Türklerin üze
rine ateş açılmasını emrretti. 

Maalesef, mükAleme esnasın· 
da bazı TUrk askerleri gizlice 
l<öye girmiye ~e bazı evleri işgal 
etmiye muvaffak oldular. Diğer
leri ise kargaşalıktan bilistifade 
iki makineli tüfek kapıp kaçtılar. 
Bizim askerler, arkadaşlarını 

vurmak korkusile ateş açamadı· 
lar. Evlere tahassun etmiş olan 
Türkler müthiş bir mukavemet 
gösterdiler ve inşaat bölliğlinün 
yUzbaşııı ile mül4zimi de dahil 
olmak üzere birçok askerimizi 
telef ettiler. Ancak öğleden sonra 
işgal ettikleri evleri bombalarla 
tahrip ederek bunları defedebil
dik. Altmış kadar esir aldık. 
Bundan sonra onlara kumanda 
eden zabit ile sekiz nefer kur· 
şuna dizildi. 

( Ari.ası ·111ı.r ) 

Streza 
Konferansı 
Müzakereleri 

Streza 8 - Cenubu şarki 
Avrupa memleketlerinin ikbsaden 
ihyası komisyonunda ıöz alan 
murahhas M. Rosse şu beyanat
ta bulunmuştur: 

Bu memleketlerin satın alma 
kuvvetlerinin takviyesi zaruridir. 
Deniz aşm me'lıleketler icinde 
daha kuvvetli olan memlektlerle 
rekabete bilmekde için bu mem· 
leketlere rüchan hakkı verilme· 
lidir. 

İsviçre murahhası M. Stufİ 
şimdiye kadar yapılan teklifler 
etrafında çok hedbinane beya
natta bulunmuştur. Yunan mu
rahhası tütünler için hususi 
bir rüçhan hakkı verilmesini 
iıtemiştir. 

Konferans Reisi M. Bonne 
demiştir ki: 

İthallt piyasalarmı tahrip et
memek ıçln rüçhan haklarını 
çok ihtiyatla tatbik etmeliyiz. 
Konferans herşyden evvel itbalfi.t 
tahdidatının tam bir surette tati
lini teklif etmelidir. Bundan 
sonra gümrük duvarları yavaş 
yavaş indirilecektir. 

Saat 5,30 dan sonra gemilerin 
ve 7,5 luk topların ateşi hima
yesinde nihayet Yenişehire doğru 
ileri hareketine geçildi. İki böllik, 
Türklerin mevzi aldıkları mezar
lığa, Uç bölük te sahili takip ede· 
rek Orhaniye tepesine doğru 
ilerledi. Bu kolların her ikisi de 
ıiddetli bir ateşe maruz kaldılar. 
Saat 6 da hemen hemen hiç iler
lenmemişti. Bir müddet sonra 
istikşaf atta bulunan bir tayyare
den faik Türk kuvvetlerinin Yeni
şehire gelmekte oldukları haberi 
ahnınca, artık o glln ilerlemekten 
bUsblUlin kat'ı Umit edildi. Şimdi, 
Fransızlartn sağ cenahı Kumkale 
ile Orhaniye arasındaki sabile 
istinat ediyor ve tutulan hat bu 
noktadan şimali ıarkide köye 
kadar uzanıyor ve oradan da 
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Bir İngilizGüzeli Evlen• 
mekten Çok Korkuyor 
Fakat Milyonlara Sahip Olan Bu 

Kız Gizli Sevda Çekiyor 

' şark cenahından dolaşarak tam 
ahşap iskelenin Usttarafındaki 
ıahile dayanıyordu. 

( 
Fotoğraf Talı/ili Kuponu 

lngilterede ve bilhassa Lond
rada bütün tiyatrolar en parlak 
yıldızlarla doludur. Bunlardan 
çoğu milyonlar sahibidir. Burada 
resmini gördüğünüz güıel kızda 
bu milyoner artistlerden biridir. 
Oriyel Ros ismindeki bu gllzel 
İngiliz dilberi, güzelliği ve me
hareti sayesinde çok çabuk 
parlamış, az zaman zarfmda mil
yonlar kazanmıştır. 

"\ Mis Oriyel beklrdır. Fakat 

'J.' abiıı.tiııiıl öğrenmo!t istlyorunu 

fotoğr.:ıfınm 5 adet kupon iltJ bir

likt~ gönderiniı. Fotoğrafınu ıır.Ay .. 

tibid.ir n iade edilme,_ 

l 
ı 

hergnn birçok evlenme taleplerile 
karşılaşmaktadır. Ancak bu gDzol 
yıldız bütiin talepleri reddetmek
tedir. ÇUnki Mis Oriyel güzel
liğine çok mağrur bulunmaktadır. 

ı-------ıı------- Kendisinde hem para, hem de 
: 1sirıı, ıne5lek güzellik bulunduğu için taliple-

vey:ı 11an ' at? 

Hu 1 u ıı d uğll 

I-· ınouıleket 
rinin samimiyet ve sadakatlerine 

ıüpheli bir nazarla bakmaktadır. 
Bununla beraber hu dilber ve 
şuh kızm gizli sevda çektiği, fa .. ; Fvto~r ı '. intipr 

edecek mi ? 
1 

kat bir türlü evlenmiye muva
-===d!:.=--....===;=>-~ fakat edemediği rivayet halinde ı ! 

1 l•'oto~ra.fm t.Uıesl 30 lruruılult berkesin dilindedir. Bu hususta i 
Plnum ka.~ilinde göndorUobllit. fikrini aoranlara Mis Oriyel fU 

\..._..._- __ ..... lııiıiiiiı.._.._.._.iiiiiiiiiiiii......,...,.,_,,J cevabı Yermiıtin 

1 

Mis Orlyel Roe 

" - Gizli sevda çektiğim ya
landır. Bunul kim uydurmuşsa 
ahllksızlık etmiştir. Evet güze· 
lim ve zenginim. Fakat güzelliği· 
min ve servetimin baıkaları elin· 
de, hele dalkavuk erkekler elinde 
oyuncak olmasını istemem. Sada
katine : itimat edeceğim bir erkek 
buluocıya kadar beklr kala-
cainn •• 

Eylül 9 

l __ B_u_g_u_ .. n_u_·· n __ M_e_s_e_le_l_e_rı_·n_d_e_n __ ,I 
• 

Dilimiz için Evvela Bir 
Kamus Lazımdır 

( Baş tarafı 1 ln ci sayfada ) 

tetkik ederek birçok kelimeler 
buldum, bunları topladım. Unu· 
tulmuş kelimelerden size birçok 
misalJer söyliyehilirhn. İşte : 
gözgü, bu kelime ayna de-
mektir. Halbuki biz farisi 
olan aynayı bu kelime yerine 
kullanmaya başlamışız. MeseU: 
Savaş, muharebe demektir. Biz 
bunu da unutup atmışız, yerine 
muharebe kelimesini koymuşuz. 
B.unun gibi daha birçolc misaUer 
vardır: Kınamak, tayip etmek, 
yermek, tahkir etmek rdemektir. 
Bu Tiirkçe kelimeleri pekala 
kullanabiliriz. Bütün ilimlerin ıs-
tılahlarına, ya eskisiai bulmak 
veyaht1t Türk Dilinden çıkar-
mak suretile Tlirkçeleştirmek 
mllmkilndür. Meseli: Zaviye ye· 
rine bucak kelimesini kullanabi
liriz. 

Mürekkep kelimeleri de basit 
türkçe 1kolimelerle ifade etmek 
mümkündür. Meseli gaspetmck 
kelimesi yerine kızmak, buşmak 
kelimelerini kullanabiliriz. Girdap 
yerine çevdık denilebilir. 

Hükumet Milli Sermayenin 
İş Görmesini Temin Edecek 

( Baş tarafı 1 inci ,sayfada ) 

bu gibi tadilat için yeniden ha· 
zırlanacak kanun IAyibalarınm Mil
let Meclisinde müzakere ve tas
dik edilmesi lazım gelmektedir. 
Bu sebeple Meclisin önümüzdeki 
kıt devresi içtimaında mühim 
meseleler görlltülecek demektir. 

Ticaret Muvazene•I 
Ankara, 9 (Hususi ) - Alınan 

malümata göre hUktlmet ko nten
jan listelerinde ve kararnamede 
tAdilat yaparken, bunun, ticaret 
muvazenemizi ihlAl etmemesine 
bilhassa ehemmiyet vermektedir. 
Anlaşıldığına göre, yapılacak 
şey, bugün için füzuli sayılabil~ 
cek bazı tedbirlerin kaldmlma
sıdır. 

Üzlim, ıncır ve tütün gibi 
ihracat mallarımızın bu ıene ha .. 
rice ucuz fiatle ıablmakta olma
ıı, ithalit meselesinde daha tu
tumlu olmayı icap ettirmektedir. 

HUkf.\met dahilde milli ser
mayenin mütedavil bir tekilde 
verimli olabilmesini temin için 
çok mühim kararlar vermek ve 
tedbirler almak azmindedir. 

Mahmut Beyin Bir M•kaleal 
Siirt Meb'uıu Mahmut Beyin 

bugünkll yeni bir makalesinde 
mühim mevzulara temas edil
mektedir. Bilhassa makaldde 
ticari muvazene meselesi et
rafla bir şekilde tetkik edi
lerek tedbirlerin ve muafiyet
lerin mütekabil hudutları olduğu 
yazılmakta ve döviz ihtiyacı me· 
ıclesi tetkik edilmektedir. 

Mahmut Bey milli sermayenin 
ölll kalmaktan kurtarılması için 

1ıayret gösterilmesi IAzım geldiğini 
ve bu gayretin gösterileceğini 

ıöyliyerek makalesini töyle bi
tirmektedir: 

u itiraf etmeli ki, ortada ruh· 
ları istikranı:zhğa götüren bazı 
hareketler, yazılar ve iddialar 
vardır. Bütiln bu hareketler, 

yazılar ve iddiaların, ne fırkamızın 
prenıiplerile, ne de bUyllk 
ıeflerimizin karar ve dllşüncele· 
rile hiçbir alikaıı yoktur. Mem
leketin emniyet havası beyhude 
yere iblAl ediliyor. Vatandaıları 
aorta emniyotsizlite. kararsıılıra 

1 

Türkçe lahikaları da zengin· 
leştirmek elimizdedir. Esasen bazı 
lahikalar eski Türkçede mütead
dit iken sonraları birisi ile iktifa 
edilmiştir. Mesela: Biz bugtın 
14gelip,. diyoruz. Halbuki evvelce 
gelüben, gelüneni kelimeleri de 
kullanılırdı. 

Daha bunun gibi birçok lahi
kalar çıkarmak mümkündür. Me
sel! N i1Avcsile bazı kelimeler 
yapılırdı. Binmekt.,n bin, binilt 

( binilen ıey ) giymekten ge· 
yüt ( giyilen şey ), içmek
ten içUt (içilen şey) gibi. Bu 
son kelimeler (T) ile yapılmıştır. 

Mesela: M yerinde N eskiden 
ku\lanılmışbr. Bugün biz, ekin bi
çim zamanı diyoruz. Eskiler do 

ekin biçin zamanı demiıler-
dir. Demek ki ( N ) ile 
do kelime yapıhyormuı. Be-
nım lisanımız hakkındaki en 
büyilk temennim kamusumuzun 
tekemmillü, Arabe ve Farisi ke
limelerin yerine Tnrkçelerinin 
konulmasıdır. ,, 

Bir Zıya 
Ordumuzun Kıymetli Bir 
Fen Adamını Kaybettik 

lstlhklm 
MUmtaı: Mira
layı Mehmet 
AH Bey vefat 
etmiıtir. Meh
met Ali Bey, 
Golç paıanın 
teklifile Top
çu mektebin
de teıkll edi
len mUmtu 
ıınıfanda top, 
Uf k i Merhunı Mehmet 

t e ve sa ro Alt Bey 

ıilAh mermileri imaline alt fenleri 
tahıil ederek diploma almııtr. 
Merhum, Zeytinburnu fişek fab
rikaları müdür ve milhendiıligin
de bulunmuıtur. Müteaddit defa
lar Rotvayl Alman barut fabri
kasını ziyaret eden Mehmet AH 
Beyin bu işlerdeki ihtisası fabrika 
tarafından takdirlerle karşılan
mıştır. Mehmet Ali Boy lngilte
rede ve lsveçte tetkikatını tevsi 
etmiştir. Merhumun ordumuzun 
muhabere, hava ve iıtihkim sı· 
nıflarına alt derin tetebbUleri 
vardı. Mehmet Ali Bey 1897 tel
siz telgraf hakkında bizde ilk 
defa eser yazmıştı. 

Taziyetlerimizi beyan ederiz. 

Manisada Bir Teftiş 
Manisa (Hususi) - Sıhhiye 

müfettiti Yunus Vasfi B. bura 
memleket hastanesini teftiş et
mektedir. Hastane hesabatında 

noksanlar bulunup bulunmadığı 
araştırılmaktedır. 

Merzifon Sineması 
Merzifon ( Hususi ) - Epey 

zamandanberi binasmın laıniri 
ve elektrik şirketinin biraz ka
rışmasile faaliyetine muvakkaten 
nihayet veren sinema son glln
lerde binanın tamiri ile tekrar 
faaliyete geçmiştir. 

c:-== 
sevkediyoruz. 

Bunun önlloe geçmek lAıım
dır. Bu havanın husulünde Amil 
olan bazı karar ve kanunlan 
tadil etmek icnp ediyorsa bu 
noktada daha fazla tereddüt edil
m~metidir. 
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Bir Hırsızın Başından Geçen Vak'a/ar: 

TÜRKİYE i 
D 

Yuh:ırrlrt ~ 

Arncld Galop•-=t 
-23-

Vaziyetim Günden 
işlerime 

Güne Daha Tehlikeli Bir Hal Alıyordu, 
Karışması ihtimali Kuvvetle Mevcuttu 

Zabıtanın 

Fakat buna rağmen aon da· J 
klkaya kadar kendisini mUdafaa 
ediyordu, masum bir adam ol-
4uğunu ıöylllyordu. 

Kendisile daha don kon~ 
tum: Herjf sizin Con Reed 
lleğil, fakat Edgu Pip olduğunu
IU iapat edeceğini .aylemesin mi? 

- Anlqılan delirmiş? '• 
- Ben de bu fikirdeyim. Fa-

kat avukat müşterisinin her id
diasım ciddi telakki ediyor gihiy· 
di, hatta benden sizi Rikokovski 
ile muvacehe etmemi de istedi. 
itte ıizi bunun için çajırmısbm! 

- Doğrusu adamın kaçı,ına 

çok müteessirim. Zira karşılaıtı· 
İ·mız zaman suratının ne şekil 
alacağını görmek isterdim. 

,. Edgar Pip ,, e gelince eğer 
Yanılmıyorsam bu adam el'an 
lngilterenin Riding hapishane
sindedir. 

- Nasıl, kendisini tamr raı .. 
ıınız? 

- Elbette! Çünkü bizzat ta
rafımdan tevkif edilmiştir. Maa
mafih şahsen biraz bana benze
diğini itirafa mecburum. Bu nok
tayı hana söyliyen çok olmuştur. 

M. Bompar gülmiye baş!adı: 
- Bir detektife benziyen 

meşhur bir hırsız ! Doğrusu fena 
fey değil 1 Bir tiyatro piyesi ya· 
pılmıya değer bir mevıu. Tiyatro 
dedim de hatırıma geldi. Bilir 
misiniz, hen boş zamanlarımda 
piyes yazmıya çalışırım. Şimdiye 
kadar birçok eser vücuda getir· 
dim. Bunlardan iki tanesi Go· 
martin tiyatrosunda oynandı, ve 
epeyce de muvaffakıyet kazandı. 
Eğer şimdi hatırıma gelen hu 
ınevzuu süsliyebilirsem limit ede· 
rim ki yeni piyesimin muvaffa
luyeti eskilerini gölgede bırakır! 
ne dersiniz ? 

- Vallahi, itiraf ederim ki 
mevzu canlıdır ve bilhassa ori~ 

Jinaldir. 

- Değil mi? 
istintak hakimi He bir müddet 

daha konuştuktan sonra müsaa· 
desini alarak sokağa çıktım ve 
doğruca istasyona giderek ken· 

birer bozdurtabileceğimi tahmin 
ediyordum. 

* Kabineme döndftğiim zaman 
intizar odasını hmcahınç dolu 
buldum. Fakat bfttOn bu miifle
riler arasında nazarı dikkati cel-

bedccek hiç kimse yoktu, hepsi 
de ya zevclerinin takip edilme
ıini istiyen kadmlardan 1 yahut ta 

bil.lkis zevçeleı·inin kendilerini 
aldatıp aldatmadığını öğrenmiye 
çalışan zevçlerden terekküp edi
yordu. 

Bu müşterileri AmerikenkAri 
yani süratl~ kabul ettim. Ve 
bepisindeu de biner frank peşinen 
aldım ve sonuncu müşteriyi de 
yollar yollamaz derhal masamın 

önene geçerek müşterilerime 

verilecek raporları hazırlamıya 

başladım. 

lf 
Birçok zevçler ve birçok zev· 

ce1er kıskançlık helasından ancak 
benim sayemde kurtulduklarınt 

hiç şüphesiz öğrenmiyeceklerdir, 
fakat bu bahis üzerinde şimdilik 
daha fala durnııya lüzum yoktur. 

' 
Saat sekize doğru Kokskonb 

mutadı veçhile pencereleri kapa· 
tırken kapının çmgrağı şiddetle 

çalındı, hizmetçi hemen koştu, 

dışarda bir iki dakika lconuştu· 
ğunu işittimt sonra elinde bir 
karl vi7.it ile içeriye girdi, bu 
kartvizitin üyerinde: 

- Kont Anjelo del Horta 

Burnuma derhal ciddi bir işin 
kokusu geldi. Fakat aldandığımı 
anlamakta gecikmedim. Zira hu 
zat Brezilyadan Parise yeni gel
miş ve gelir gelmez de zevcesini 
kaybetmişti. Bulup kendisine 
teslim ettiğim takdirde bana on 
bin fırank vermeyi vadediyordu. 
Adamcağız anlaş·1an zevcesi· 

ne pek tutkun olmalı ki cidden 
müteessir görünüyordu, beni de 
müteessir ediyordu. Eğer vaktim 

olsaydı muhakkak arzusunu ye
rine getirirdim. Fak at kendi iş· 
lerimle fazla meşgul olduğum 
için bu adamın karşısında da 

diğer müşterilerime tatbik etti
ğim hattı hareketi tatbik ~ttim. 
Bazı pe_şinat olarak iki bin fran· 
gını aldıktan sonra: 

- Yarından itibaren tahkika-
ta başlar.m, diyerek b~çareyi 
savdum. 

Bir hulasa yapmak lazım ge
lirse bugün fena geçmemişti, 

zira b'ncr franklık altı ve iki 
bin franklık müşteri iie karşılaş· 
mış, ccman sekiz bin frank ka-

zanmıştım. Anlaşılan yaptığım 

ilanlar tesirini göstermişti ve 
yazıhanenin işleri fena gitmiye
cekti. Doğrusu bu karlı işi pek 

~~:.-........E~M,.....,L""""A""'""K_v_e _E __ Y_1_· A....,.,.M..........,_B,__A __ N __ K .............. A.,,...;;:1;;.;;o!_ll!ll!!!!!lL~A-...A N~A--1-=--I --~1 
1 aksille Satılık 

Şişlide mutena arsalar ve Büyükadada hane ve arsa 
Esas Mevki ve nevi 
437 - 450 Şişli - Büyükdere caddesinde 401 numarah 250 

ila 350 m. m. arsaiar · 
415 

432 

436 

Büyiikadada Karanfil mahalle si Ti manya sokak 
27 No. h hane 
Büyükadada Karanfil mahallesi Fıstıklı sokak 
4 numaralı 1517 m. m. arsa 
Büyükadada Karanfil mahallesi Ti myana sokak 

Teminat 

Muhtelif 

40 

30 

23 numaralı hane 65 
Balada yazılı emlak bilmüzayede 8 taksitle satılacağından talip

lerin ihaleye müsadif 26 • 9 • 932 pazartesi günü saat on altıda 
şubemize müracaatları. 

yakında teıkctmiye mecbur l••••••ı••••••• .. 
kalacağını dıişündükçe müteessir TEMMUZ 1914 
oluyordum. Ah ne diye şu (Ver

say) haı:ishanesini biraz daha 
muhafazalı yapmam1ı.ıJardı da şu 

Rikokovskinin kaçmasına meydan 
vermişlerdi. Cidden teessürü mu
cip bir hareketti. 

Naim Vapur idarcEİ 

ADANA Diinyanın en mMuf mU\ rrihi 
Eırıil LUdviğin 9ahcseridir. 

Vapuru 12 Eyiiil PAZAHTg::;I gu- Tariht politika, diplomasi ile 
nU saat 18 de Sirkeci rıhtııı mcl:uı meşgul oJan hiçbir kimse bu· 
lıan·kctlo lırnir. Antalya, l'inike nu defaat ile okumaktan müs· 
, e Mersin'e yolcu ve 09) a~ ı tica- v • d 'ld 
riyc aJarnk aziını t ve a' dot l'df'- tagm eğı ir. 
cektir. Terciııne: Haydar Rıfat Beyindir ( 1 

Tafsilat içln: Galata, Gümrük karş,- 130 kuruş Iiatla hor kitaııı ı L 
Arkası var ) F H N 12 az h· ııında Sit.: ranE.ez :ın °· Y 1 a- bulunur. 

--=-=--============================-================== ;m"mem•l;nei111İmiüira~ciamatm.m1je'm·•B ... 0 ••• •0~4Bllrilm .. ~ 11111 ....... iilll ... IB! .. llll .... l:lilllSIB .. 

Hicaz Ve Yemen Bir Şerir Dr. A· KUTİEL E~lüliln ü:ı~~N cumarte i gUııU 

ismi yazılı idi. 

M •• •l• • Cilt ve zührevi hastalıkhr teda· 
Umessl lm lz k 

salıalıı bir ciiztlaıı ucrıınunda. ~~h,.,ıına. 

H · h d Ç } Ç k yjhanesi Karakö1 Böre çi fmnı "f apıs ane en ı car 1 - ait bir adcı lran pa11aıwrtıı ilo i . ,_·üı 
ııraııında 34 

'7 . .t. t Ett . maz Hırsızlığa Başladı olli, <liı,eri yüz kırk lirayı lı. \ ı iki 
IY' e J a l senet, l>ir ika.met \•e:;ikası .... ~ '1 ıı ·: delei 

, ·,.
1 

mlimessili ıi· 

'*' : < yasisi Ahmet 

~lilllyeyo lıizmotiuıo mukal.ıi t-3G3 
nuuıarolıı iki mazbatayı 'loıılıauo 

Lüloci Hendek ~dtle~in<le k ızaen 
zayi ettim bulanların aşağı laki nil
rcso te!>liıııindo zi;ı adosilc ııı ı rnun 
edilı:rektir· 

, dimi ilk trene attım. Bereket ·"" Liitfullah SU· 
EyUp sulh hukuk hAklmHjiln· 

den Balatta Hacı lsa .Mahalleaiııde 
Bostan sokagında 3:J n !J.ıııarnlı llano
de sakin iken vefat eden I ıı.hel ı:>e
vilyıı. Efendinin emvali ınctrukeısi 

14, 9/932 tarihine miis:ıdif Çar~:.ı.uıba 
günU eaat 14 to ıı.c;ık arltırıua surq
tiyle satılacağından talip olaıı larııı 
tarihi meıkfuda rueı.kfır hane öuiiııde 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

Tophane Lüleci Hendek cadde!!l numa ro 
11 ve 13 do kahvecilranlı Mehmet Cafer 

----~---------------------
" ' \'ersin bindiğim vagon tenha idi. 

Filhakika yalnız başıma kalıp 
bir müddet düşünmek ihtiy~cında 
idim. Zira vaziyet endişe verecek 
bir şekilde karışmıştı ve çok 
yakında benim için tehlikeli bir 
şekil alması mümkllndii. Şu halde 
mümkün olduğu kadar süratle 
kente& işini halledip yabancı bir 
tnemlekete gitmekliğim lbımdı. 

Fakat acaba bu kontes işini 
halledecek kadar da vakit bula
bilecek mi idim? Burası da şüp· 
heli idi. Çünkü Rikokovski deni· 
len herifin, hele hapishaneden 
kaçtıktan sonra zabıtaya imzasız 
nıektup göndermesi ve zabıtanın 
da beni takibe lüzum görmesi 
ihtimal dahilinde idi. 

- O halde ne yapmah? 
Derhal tası tarağı toplayıp 

gitmiye yanaşmadım. Benim için 
Yapılacak şey daima ihtiyatlı ve 
daima tetik üstünde bulunarak 
ilk tehlikede ele geçmeden sa· 
vuşmaktı. 

Bu takdirde ispanyaya gide
cektim. Çernerden çaJdığım işa· 
retli banknotları orada otellere 
•eya büyük mağazalara birer 

leyman Bey 
Hicaıa gider· 

ken geçen 

ayın 30 uncu 

gllnU Cidde 

Merhum SUleymaıa B. açık 1 ar ı nda 
kalp sektesinden vefat etmiştir. 

Mülkiye Mel tebinden mezun 
olan Siilyman B_y İsviçrede tah· 
sil etmiş, Hariciyenin muhtelif 

ıubelerinde ve Londra Sefareti 
müsteşarlığında bulunmuştu. Mer· 

bumun kıymetli eserleri de vardı. 
Aile ve arkdaşlarına taziyet be
yan ederiz. 

Yeni Neşrf.gat 

Fikirler - Kültür mecmuasıdır. 

s:ı inci sayısı ~ıkmı9tır.. Ciddt ve 
nr.ı r lıa,Iı !?ı ilim, felsefeden babeeder. 
B,~1 sayıs.ıııda günün. ilim, felsefe ve 
kültüre ait yazılarından maada fikir 
ıniinak n.'jaları, yeni terbiye cereyan-
hı.rı, konfcr::ı.nslar vardır 1zmirde 
nt:şrcdilrııekteclir fiati 15 kuruotur. 

SeçHmlş Şiirler - Bizzat Na.· 

21111 Hikmet tarafından ae~ilon bu 
-yazılar şairin en sevdiği tirleridir. 
Sinan ııc~riyat evi .. tarafmdan oıka
rılmı,tır 

Sabıkalı Abbas 

Son gUnlerde Boğuiçlnin 
Anadolu aabilinde birçok hırsız• 
lıklar yapılıyordu. Zabıtanın faa
liyeti aayesinde bu hırsızlıkların 
bir çete tarafından yapıldığı tes· 
pit edilmlı ve çete reisi 1abıkalı 
Abbas yakalanmııtır. 

Abbas bir hafta evvel mah· 
kumiyetini bitirerek hapishaneden 
çıkmıştı. Şimdiye kadar 38 aabı· 
kaai olan bu şerir 3 defa hırsız
lık cürmile hapishaneye girip 
çıkmıştır. Bu adamın hapishane
den çıkar çıkmaz bir çete teşkil 
ettiği anlaşılmııtır. Bu azılı ıeririn 
diğer arkadaşlan da yakalanmak 
üzeredir. 

-----·--- ----
a:.aklfehir Birinci icra me • 

murlujundan : Eskişehir O:mıa.nlı 

Banka.sıua. 1520 lira bor~lu tüccanlan 
Pazarağası zade Hacı Nebi a~:.mııı 

borcundan dolayı Ilanlaröııü mevkiiu
de iki yüz arşın arsa üzeriuo mebni 
uğ tarafı yol, eol tarafı Hüseyin usta 

k.arıısı Hacı Kadir, arkası yol ilo mah

dut zemini bodruıo orta katta bir oda 
ve bir sofa tlst katte iki o<lı~ ve bir 
ıofayı havi elektrikle mücehhez atı,ap 
ve iki bin lira kıymeti muhanımoııeli 
bir bap hanesinin peşin para ile satıl
masına karar verilmiş olmakla. saat on 
beıten on yediye kadar devnm etmek 
üzere ilk arttırmanın 17 Te11rini0Yvel 
932 tarihine mtisadif pazarte:ıi güııH 

yapılacağı ve bu ha.nenin faiz ve 
masraflarından dolayı bir diyeceği ola.ıı· 
ların ilin tarihi den itibaren yirnü gUıı 
ıarfında daireye müracaat eylemeleri 
ve bu baptaki ıartnaınenin hergtin 
Icra dairesinde. istiyenlere gösteril
mekte olduğu talip olanların % 7,5 
teminat akça.sile arttırma gü 11 n. r cra 
d11.ireıinde bulunmaları ilh olunur. 

lstanbul ikinci icra Memur
luğundan Mahcu~ han eş) a~ı 17 u 935 
tarihinde saat 17 don itihan•ıı Bakır~ 

küydo Cevizlikte Ray ban soka\, "14.> 
No lu hanenin öııiinde satılaeağı 
iH\n olunur. 

Zayi- :Nüfus k~ğıdm11 ıa~ i t'lti;.:

Yenisini alaca.ğımuan hiikrııii , ılktur 
Üsküdar KaS.:iam ı;-eşıııe iıluo 

20 numroda mü ıudr 
Şükril 

Gaip Aranıyor - Bir nydanberl 
neredo olduğundan haber aır~ma•lığ'ım 
oğlum on üç yaşında Sal:1lıaılılinin 

buluuduı;u yoıi lıilonlorin ,ı~ •eı•daki 
adrese insa.niyet namına. malfımat 

vermeleri. Lüleburgazda bozncı: Halil 

EyUp sulh hukuk haklmUğln· 
den Balat ilacı Jsa ~l:ıhalll"',;indo 

Bostan sokağında 33 numaralı hane
do sakin '.'e ticaretle meşgul ikeıı 'e-
fat edon Yahiel sc,·ilya efondinin tere~ 
kesino ınahkomoırıizce vazıyet i dilmit 
olduğundan muına..ilehytou nlaca_ı ve 
borcu olanların tarihi il!lndan ıliba
ren lıir ay zarfıud:ı alacaklı ve l orç
luları mahkeıne1 e müracaat ile ala
cak v~ borc;larının doitori ııı:ıhsusııııa 
kavdt!tt.ir ıııeleri 'o lm miid<lı tin ıını
ru;uncla.n sonr:ı. vaki olaca 1- 111 Ura
cat,hn 11 azarı i tilıare t.l ııı ııı ı) aca.~ı 

il~ıı olunur. 8/9/932 
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Hails Limon H K ı N • 
çi;;.~:1t:~~~:n asan o onyası ile · esrın 

kolonya T •ı At 
losyonlar.ında enzı a 

büyük 

yapılmıştır. 
Hasan ecza 

deposu. 

1 
KOLAY BiR HAZIM TEMiN EDER. 

MAZON MEYVA Tuzu 
' 

Mide ve Barsakları agrı vermeden teınizlM. 
BASURU kökünden keser. 

1:!:.ı.ırıı l.Hif ve ze\ klo içilebilir bir gazoz suyu ve r ir. 

uMAZON TUZU,, ndanmemnun kalm1yanlar:ı. lhh\o

kapıda ft BJ.nk.as ı arkasında MAZON BOTTON 

ecza depoırnndan bedeli iade edlltr. MAZON ismin& 
dikkat ed iniz. Btıy Uk fİ9es i 100 kuru, . 

Dr. HORHORUNİ 
Zi.lhrevi ve Bov lt hastahkla r tedni· 

hane11i · Beyoğlu .Mule nruj rmındj> 
7.:.ı.m hak snkıı k ~o. ıt 1. 

t====-=============================ı=ı:::==============~===============::;::====:::ıı::=======:======~:::::::::=======================================-
~~~~~~~~~~~~~~ ~lşantaşaRda tr~mvay caddesinde ~~~~~~~~~~~~~ ~·~~~~~~-·~~~~~~E~~~i~~•a·~~~a~~~~~~-~~~ 

Leyli Mabeylnclllk ve Şekayık seka6ında Halll Rlfat Pf. konaktarmda Nehari 

Ana - İlk 
Orta - Lise 
sınıfları ŞişUi Terakki Lisesi Fr•::A~=!:~~izce 

kurlan 

· · T cıis tarihi : 53 '.lene ~vvel 1879 tarihinde SelAnikte 
Kayıt muamelesi: Herpn IO dan 17 ye kadar Halit Rifat Pt. konağında yapılır. Ayrı ayrı binalarda 

kıı ve erkek talebeye malısus leyli .teşkilAtı mevcuttur. LeyH ve nehari 
Erkek ücretlerinde ı:t' U lıim tenzilAt yapılmıştır. Kız 

.•-------~--•~Tmllır.atname gtiı~-~erlllr. Talefon B. O. 2517 ...------.. ·---· 
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HAYRİYE LİSELERİ 
~l:ı:ırif nktılcti <·olilesiııin 5/·ı'!J:l2 tıuih ve 181)71; nıım:ıra.lı emri!" h(ltriıı ınektı,µlı>re tuıııim edildigi 117.ore resınl 
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Büy_iik Tayyare 
PiYANGOSU 

13. üncü tertip 2. inci keşjde 
11 Eylul 1932 dedir 

Büyük ikramiye: 
35.000 Liradır. 

Ayrıca: 15.000, 10.000 Liralık 
büyük ikramiyeler ve 20.000 
Liralık bir mükafat vardır. 

E s kişehir Vilayetinden: 
Eskişehir - Tayyare karargihı - Çifteler iltisak yolunun O + 142· 

O ...,.... 790 mcı ki1ometreleri arasrnda yapılacak parke inşaatı 
• 9986.86 - lira bedeli keşifle ve kapalı zarf usulile 1.9.932 tari· 
hinden 20.9.932 sah günü saat on beş buçuğa kadar miinakasaya 
vazedilmiştir . 

Talip o]anlarm bedeli keşfin °o 7,5 uğu nisbet inde teminat akçesi 
vermeler i ve inşaatın devamı müddetince bir m ühendis veya fen 
memuru istihdam edeceklerine da ir noterlikten musaddak mühen-

veya fen memuru taahhütnamesini te klifnameye leffeylemeleri JAzım· 
dır. Evrakı keşfiye, şartname ve sair evrakı Uç lira mukabilinde 
M. H. Müdiriyetinde alınabilir. Fazla izahat almak istiyenlerin 
Nafıa Başmühendisliğine müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

A lemdar Z. Mehmet 
Vapuru 

Müşterilerine azami suhulet 
ve eşyalara fazla dikkatle 
rağbet kazanan: 

BÜLENT 
VAPURU 

Doğru sefer yaparak avdetle ) 1 
EylUI 932pan.rtesi a-ünü bermutat 
iskeleler için yük, yolcu alarak 
Karadenizo hareket edecek. 

Adres: Acentau: Alaiye Han No. 1 
Tel. 21037 

Beyoğlu 

' ltatyan Lisesi va Ticaret Mektebi 
Yeni Çar,ı, Tomtom sokak 

Cuma ve Pazarlardan maada her• 
gün sabah S0-12 ye kadar, erkek 

ve kız talebe kaydolunur. 

·&on Po•ta Matbaaitı 
--- ~======~-=---

Sahibi: Ali Elueıııa 

NotriJAt Müdürü; HAiil LQtlJ 

• 
Çikolatacılar 

Bonboncular 

Şekerlemeciler! 

Etlketıe.-lnhd, 

kutularmızı • 

renktt artist 

ikramiye ku· 

p o n ı a r ı n ızı 

Avrupadan 

farksız yaptı-

r•blllrslnlz. 

Telefon ı 

23969 

• 
Yeni Nesil Mektebi 

Asri ve hususi ilkmektep 
KIZ ERKEK 

Cağaloglu : Molla Fonarl ca.ddesi 
babalarına ve alla relslerlna tavsiye ederiz 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Mecidiye köyü Likör fabrikası için 20 adet Likör kabı satın 

alınacaktır. Taliplerin liste ile şartnameyi görmek Uzere hergtın ve 
pazarlığa iştirak etmek Uzere yüzde yedi buçuk t eminat akçesini 
hamilen 15 eylfıl 932 perşembe gilnü saat (15) te Galatada Müba
yaat komisyonuna müracaatları. 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Mahallesi Sokağı Kapı No. Cinsi Muhammen Müddeti 

icarı Lira 
Kılıncalipaşa Topçular 343·353 Dükkin 366 Bir senedir 

,, " 399-400 " 85 " 
" 439-449 " 12 " 

,, " 339-349 " 220 " 

" " 348-2 " 250 " 

" " 381-391 " 90 " 

" " 423·433 " 96 " 
" 395-405 ,, 108 tt 

Y enikapı 24 ,, 72 ,, " Acı ağma 

" " 12 " 75 " 
il " 4 " 80 ff 

" " 20-- 18 ,, 95 " 
" " 22 " t 20 " 

Okçu Musa Şahsuvar 3-30 ,, 125 ,. 
Hacı ağma Yeni kapı 1 {)..14 ,, 108 ,, 

" ,, 1 o ti 90 ,, 
Hüseyin ağa Yeni çarşı 7 ,, 504 ,, 
Kağtthane Çoban çeşmesi 12 dönHm tarla 36 Üç senedir 

Balada evsafı muharrer emvalin icarı bir hafta temdid en mii· 
zayedeye konmuştur, I0-9-932 cumartesi günü saat 16 dan 17 ye 
kadar teminat akçelerile Beyoğlu mil1i dairesinde müteşekkil 
komisyona müracaatları. 

ve Erkek • Leyli ve Nehari ~ 

İSTİKLAL LİSESİ 
ilk, Orta ve Lise kısımlarını havidir. 

Bütüo smıfları mevcu ltur. 

Kayıt muamelesine başlanmıştır 
Cumartc11I, Pazartea ı , ÇarşamLa günleri saat 10 dan 18 e 

kadar müracaat olunabil ir. 

Şehzadebaşı Polis merkezi arkasında 
) Telefon 22534 ( 

İnhisarlar Umumi Müdürlüğünden: 
Çamalb memlelıasmdan veya Foça ambarlarından Karadeniz 

İstanbul ve Marmara Akdeniz sahillerindeki ambarlara 31 Mayıs 
933 tarihine kadar sevkedilecek takriben (15000, 5000, 10000) 
ton tuzun nakliyesi hakkında kapalı zarf usulile yapılan 
münakasa neticelenmemiş olduğundan bu nakliyat hakkında yeniden 
pazarlık yapılacaktır. Taliplerin ıartnameyi görmek llzere hergün 
ve pazarlığa iştirak etmek üzere (% 7,5) . teminatlaranı hamilen 
(1 t - g. 932) pazar günü saat ( 14,5 ) ta Galatada Mübayaa 
komisyonuna müracaatları. 


