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az Müzakeresinin lnkı-

a Vaziyeti Nereden Çıktı . -~~~~---~~~~----

1 tal yan la rın Teklifinden Sonra 
Bertin, 12 ( Huauaf ) - halya hUkOm•Hnln tOO mHyon llret TUrklyeya naklen verllecektl. 

TUrklyeye yapmıye muv•fakal eHlll 300 mll· ltalya hUkQmell allf veri• k•rfıhjiı olarak v• 
yon llretllk l•tlkraz etrafındaki mUzakerelerln rllacek paran1n yarıaım, bazı ••ki borçlara 
neticesiz kalacajına dair •on zamanlarda bazı mahaup elm•k hu•u•unda bazı lekllfler d•r· 
fayıalar yol aımıftı.,Allnan •on malOmata gire meyan etmlfUr ki mUzakerat bu ••ki de ki 
bu fayıalar, ltalya hUkOmell tarafından Heri teklifler dolaylalle lnklt•a ujramak vaziyetini 
aUrlllan bazı farllar dolayl•lf• meydana çık· almıttır. Bununla beraber temin edlldllln• 

göre. kal'I bir lnklta vaz'lyetl yoktur. Kat'I n• 
mı,ttr. MalOm oldulu Uzara uu leflkraz 300 ·ile .. kaydolundu§u gibi TOrk elçlsl Vasıf Beyin 
milyon 1 retllk olacak, bunun 200 mllyonu ile Romada yapacajı temaslardan •onra belll 
ltalyadan ahf verlf yapılacak, geriye kalan olacaktır. K. lzzet 
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..... ,,.,_~tiller Nihayet Tutuldu .-
olisin Y akalad~ğı iki Maznun 

Cinayetlerini itiraf Ettiler 
f stanbul polisi, günlerle aUren ~ 

çok ciddi bir takip hareketinden 
aonra Rumeli hanı faciaıımn meı'• 
ullerioi ele geçirdi. Dtin "Son 
dakika,. işarıetiJe poli•fn, geç 
vakit çok sağlam bir ipucu ya• 
kaladığım, katilin de birkaç ıaat 
içinde ele geçmesinin çok muh· 
temel olduğunu haber vermfttik. 
P.olisin tahkikab bir muYaffakı· 
)'ele ermek suretile bizim de talı
nıi ııimiz doğru çıkmııtır. Şu da
kikada facianın maznun şabıiyet
leri polisin elinde bulunmaktadır. 

ı 

Muharririmizin cinayet etra• 
fmda ve bilha1&a facia meı'ulle
r inin hliviyeti hakkındaki tafailA
hnı yazalım: Artık diyebilirlı ld 
fadamo günlerce meçhul kalan 
esrar perdesi tamamen y11blmıı· 
tır. Şunu da haber verelim ki 
karanlık perdenin yırtılmasında, 
maktul ihtiyar madamın son kira· 
cısı olan Münire hanıman bOyilk 
bir rolU olmuştur. MOnire hanı• 

Pollaln •llne geçen Antuv•n ve maktOI madamın mUhUrlU kapıeı 
mın poliıe verdiği tafmAt netice-- Muharririmiz tahkikatının 18f.. 
ıindedır ki canilerln lzi keıfedil· balarını 16yle anlatıyor: 
miı ta yakalanmıılardır. ( Deamıncu IO ucu aayfada) 

Hazinenin 25 Bin Lirası 
Havaya Uçtu! 

Kadıköy Malmüdürlüğünün Vergi 
Defterlerinde Tahrifat Yapılmış 

Haber aldığımıza göre defter
darlak tarafından yapılan ııkı 
tetkikat neticesinde Kadıköy 
MalmUdUrlOgilnde bir ıuiiıtimal 
hidisesi tesbit edllmittir. 

Hidise, muhasebe defterinde 
bir senedenberi çok mUhim tah· 
rifat yapılma11 şeklinde olmuştur. 
Bizim, alAkadar makamlardan al· 
dığımız malumata göre, vergi aa• 
bip)erinden vergi karşılığı olarak 
amanet şeklinde alman paralar 
iade edilirken kendilerife buıuıl 
anlaşmalar yapılmış, neticede 
mUhim miktara baliğ olan bir 
meblağ suiistimal yolile bazı kim· 
!!lelerin ceplerine inmiştir. Diğer 
taraftan öğrendiğimize göre, bir 
müessesenin ( 25 ) bin lira tutan 
kazanç vergisi de yine karışık ve 
kanunsuz yollardan yUrllnmek su
retile müruru zamana uğratılmıf, 
bu suretle hazine %arara girmiı· 
tir. Şimdiki halde bu hAdiseler 
dolayısile Muhaaebe kAtiplerinden 
Cevat Beye maznun ııfatile iıten 
el çektirilmittir. 

O fterdar Mustafa a. 
Dofterdarhk Muhaaebe MU· 

meyyizi Hilıeyin Bey bu hadlaenin 
tahkikatile esaaı. surette meıgul 
olmaktadır. Suiistimalin ne de
receye vardığı tahkikat ilerile· 
dikten ıonra tamameD. anlqalmıı 
olacakbr. 

Piyango 
Keşide si 
Devam Ediyor 

13 Oncll tertip tayyare piyan• 
goıuoun dUn baılanan beıincl 
ketldeaine bugOn de deYam edi
lerek nihayet Yerilecektir. 

Tasarruf 
Haftasının 
İlk Günü 

Her ıene olduğu gibi, bu ıe
ne de bugünden itibaren taıuruf 
haftası baılamışbr. 

Maarif V ekAleti, bu sene mek· 
teplerde tasarruf kaidelerine ait 
bir haftalık yeni bir dera progra· 
mı da hazırlamııtır. 

Bu programa göre, muallim· 
ler, talebeye yeril malının ve ta
sarrufun her lnıan için lllzumlu 
olduğunu öğreteceklerdir. 

Her ıeno yapılan vitrin müsa
baka11 için uzun mUddettenberl 
devam eden faaliyet nihayet bul· 
muıtur. Bu seneki vitrin mUaaba· 
kasanın zengin ve ittirak edenle· 
rln çok olacaiı tahmin edilmek
tedir. 

/ DiplomatlaraHükmeden Giiiii~vetl e~ 
Hindistan istiklal Müca

delesi Ve Bir Facıa 
-17- Yazan: . Berndor/ 

Hlndlstanın parlamento binası 

- Kısa Bir Hulasa _ ett1tı ıçin mnrebb•:r• çok kırmetu 
malOmat toplamaktadır. Bu aara• 
da Delbi Millet Meclisine bfr 
bomba ablmıtbr. Fakat bir Ud 
bomba atılmata daba mevıubah•· 
tir. O ıırada, Hlndiıtan hakktnda 
tetk\lı:tea d8nen Sir Con Simon 
heyeti denb:de oldutu için her 
taraf endltede kalmııbr. 

ffiodi•tan pren•liklerinden Ood• 
yeporedeyhr:. Oodyepore prenıinin 
veliahb ,çocuklarının teJ"biye•i 
icln bir lngiliz milrebblye tut• 
muftur. Bu kadın, Entelicen• ser· 
via biametlndedir. Kendlılnl ee
Yen ihtiyar ve geveze bir Hintli 
hizmetçi YHltHile bfltOn işittik
lerlol lngilia İ•tJhbaratuıa bildir
mektedir. Kadima oğlu bir kahve 
••rsonudur. Bu kahveye ırenç 
Hi.At mllllyetpenerleri devam 

Bombaydaki tahkikat bir 
netice vermeyince ihtiyar hizmet• 

( Duamı 8 inci aayfada , 

Gençler Ne Düşünüyor ? 

Bana Faziletten Bahset
seydiniz Yüzüm Kızarırdı 

Kadın Ve Para Zincirine Vurulmak istemem 
Gençlerden aldığımız cevaplar, 

anketimizin çok aeniı bir alaka ile 
benimaendiğin.i tasdik ve ispat ede
cek kadar çoktur. Gençlere inkilip 
hayat ve istikbal hakkmda sor- · 
duğumuı sUallar onları hararetle 
harekete getirdi. HergOn yeni 
cevaplar alıyoruz. BugtınkO cevap 
Hukuk F akUltesi eıon deYre tale
beainden Celal Tekin Beyin ka· 
leminden çıkmıtbr. Genç hukuklu 
diyor ki: 

" - Mazi bir mezar, tarih 
onun kitabeıidir. Milliyetimiz ve 
tarlhlmlıle ne kadar öğünUraek 
&ğOoelim, bizi ayakta tutacak 
olan varhk yine inkllibımı%dır. 
O inktllp ki dillenmiye yeni bq-
byan bir çocuktur. Ne vakit bü· 
yllr, okur, adam olursa anası, 
baba11 olan bu millete ancak o-
vakit gllnllnll gösterebilir. 

Öğretmek. Öğrenmek ve bir 
oyun etrafında da olsa birleımek 
hususunda bir ilk mektep derece
ıine çıkamıyan bir darülfDnunu
muz vardır. 

O DarUlfUnunun çahşmıya 
alışmıyan mefkuresiz gençleri 
iıte biziz. Yalnız iktiaedl olmıyan 
bu buhrana karıı kendimizi biç te 
kuvvetli hi11etmiyoruz. Yalan yı• 
landfr. Ağıza alınmaz. 

... Ya bu sufiörlilk eden din uecidlr? 
Kiuıbilir belki d~ Moryem piçi<lir. 
Öınrlinı ilr. facia, yahut komedi, 
Çılgın, aylıksız mum perdecicllr. 

Bu kıt'aya fU aatırları da ili· 
ve ederim: 

Her dinin öıll dürüstlük Ye 
temizliktir. Daha doğrusu " din 
hıfzı111hha ile ahlAkın birleıme
ıioden doğmuştur.,, Bana "fazi· 

( Devamı 8 inci Hyfada ) 

İTTİHAT 
VE 

TERAKKi 
Yeni tefrikamız bugUn 

8 inci eayfamızda 

Heyecanla Okuya
caksınu 
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Halkın Sesi] 

Tasarruf Haftası 
Başla yor 

'f , arruf hafta ı bugf.ln bııt•ıyor. 

11 Llkunız bu hususta. diyor ki: 
}·eri t B. {Sultanahmet Ü .ter 72) 
- Taıarruf haftaaı bugün batlı· 

yor. Ben maaılaramdao artbrdıtım 

para ile kızıma bir banka kumbara11 
bir de tayyare piyanıoıunun yılbaşı 

bileti alacağı m. Her ayda kızımın 
kumbaraaıaa bef lira atmıya karar 
Yerdim. Bu kızımın cihaz paruı 
ol1'caktır. 

* N.,, it Boy (Şebzadebatt Emin Nu• 
rettin mahallesi) 

- Yarın pazara ln111cetim. evime 
kıtlık incir, Oı:llm, fındık kuru kay111 
alacat•m. Bunlar ye•ll mallarımııdır. 
Her Türk kıt yemitinl bu ıuretle 
temin ebe emlnimld müıtabıilin 

JÜZÜ &ütecek Ye lefYik ediJmif Ola• 
caktır. 

R fik Bey (Edirnekapı Tramvay 
caddesi 8) 

- Perımbe ıtınG 1erll tatlı mO· 
Hbakalaaı J<tpılacak\ır. Bırde refi· 
kama bir fındık bthıı yap!'1'ıuına 

teki f ettim. iki gilndeoberl e!fod., 
b 'rçok yemek kıtaplarl boyun ı tat ı 
formüllerini tetkik ediyur. B i(ahm 
b ir f ey i c:ahııa muvafüak o la1>iline 
bi~d• müsabakaya ltlirak edeceaiı. 

TI ı'lm Boy (A~a '>fya lnrıı.athancsi 

8 hilı ) 

- Tuarruf ve lktınt bugOnkO 
h ayat f rtlarmın en mühim bir rük· 
nüdür. Bu hafta h e r Türk p:ıde be
ter kuruşun artbrıua yeyalıut bu• 
nunla yerli malı alu yr.di günde 
piyasamıza yehut b -:nkalarınmıza (4) 
111 ı lyon (9) yüz bin 1 ra para nril· 
ıniş olur. Her T ,.kün beş kurutile 
llir haftada (5) m lyon liraya yakın 
bir para ta1&rruf dmiı olur. Damla 
damla göl olur diye itte buna der· 
Jer. 

Ihlamur 
Son Günler e Fiatler 

Ansızın Yükseldi 

Kıı gelip çatar çatmaz bazı 
etya fiatleri birdenbire fırlamıı

br. Fiati artan efYa aras ında 
ıhlamur ve pamuk nazara dikkati 
celbetmektedir. Bir müddet evvel 
okkası 50 kuruıa aatılan Adana 
pamuğu birdenbire 60 kurU§;i 
fırlamııtır. Söylendiğine glSre mal 
az olduğu için piyaaa yükselmek 
temayülündedir. Ihlamura gclincej 
80 kuruıa 1atılaolar 100, yUı 

kuruıa satılanlar da 120 kuruıa 
fırlamııt.r. 

Sevda Tuzağına Düşmüş! 
Bir ltalyan Delikanlısı Güzel Bir 

Rum Kızını Dolandırdı 
Polisler ıon gl\nlerde garip bir dellkanh yaka

lamışlardır. Bu adam ıevdiği bir Rum dilbuini 
sevda tuzağına dOşUrmek suretile dolandırmış. An
tuvan ismindeki bu delikanlı balyan tebeasındandır. 
Antuvan ıon zamanlarda Sakızağacında oturan 
Anaataaya iaminde glb:el bir Rum kızile tanaşmış, 
keodiıinl çok ıevdiğini a6ylemiı ve derhal izdivaç 
teklif etmiştir. Rum gOzeli ba teklifi bUyllk bir 
memnuniyetle kabul etmiş ve ltalyan delikanlısile 
ahbapl ğı ilerletmiştir. Vak~nin çoğunu Anastasya
nın evinde geçiren Antuvan geçenlerde yine Anas• 
taıyan n eYine uğramış, bit mtiddet oturup konllf• 

l muşlardır. Bir aralık Antuvan maıanm &zerinde 
gllzel bir kol saati gömüş, eline almıı, fakat bozuk 
olduğunu anlallllfbr. Antuvan bunun üzerine ıevgi· 
!isine bu altın saati tam· r ettirmek istediğini &ay
lemif vo ıenç kız muvafakat ettikten ıonra deli
kanh ıaati cebine indirerek evden çıkm11br. Fakat 
Antuvan aradan gl\nler geçliği halde ıeygilisine 
uğramayınca !uz bu vaziyetten tllphelenmiş ve 
Zabıtaya müracaat etmiştir. Tahkikat neticesinde 
ltaly n delikanhsımn yaman bir dolandırıcı olduğıı, 
genç k zlan sevda dolabına düşllrmek suretile 
geçindiği anlaıılmışbr. Antuvan yakalanmıftır. - -

Terkos İşi IBeledıge 
Vali B. Yakında Ankara'ya Memurları 

Gidecek Ve Tekaüdiye 
T erkosun ı kanunusanideo 

itibaren Belediyeye devredilmesi 
ve Belediye tarafından işlettlmesi 

kat' i şekilde tekarrür etmişti r. 
işletme tarzı ile, tcrkosa verile· 
cek para miktarı da tespit edil· 
miştir. Şirketin imtİ)ı'azıom bit· 
meeine yirmi beş sene olmakla 
beraber Belediye her sene Şir
kete yUz bin lira vermek suretile 
yirmi iki senede §İrket tesisahm 
satın almıt olacakbr. Terkos şir· 
ketinin mevcut memurin ve işlet· 
me kadrosu tamamen Belediyeye 
geçecek ve Belediye şimdilik bu 
m emur ve müstahdemlerden hiç 
birini işten çıkarmıyacaktır. Ya?· 
mz şirketin başıaa belediye tara· 
f.ndan muktedir bir m üdür ta• 
yin edilecektir. 

Alınan bu kararları h ükümete 
bildirmek ve şirketin devri mu· 
amelesini tekemmlll ettirmek liı:e• 
re Belediye reisi Muhiddin Bey 
yakinda Ankaraya gidecektir. 

lhtısas mah1temesinda 
Kocamustafapaşa' da otur.un 

Arap Riza pazartesi paz rmda 
dolaş.rken üzerinCJe 10 defter 
kaçak sigara kiğıdı yakalanmıştı. 
Rizan·n dün lhtisaı mahkemesin· 
de muhakemeıine baılandı, fahit· 
ler d inlendi. Arap Rizanan aigara 
kiğ .tlarmı satmak için aldığı sa· 
bit olmadığından kaça çıhktan 

beraetiııe, fakat ( 950 ) lcuruş para 
cuaıı vermesine karar verildi. 

T ckaii Talimatnamesi 
Tanzim Ed:Iiyor 

Yeni Belediye kanunu Bele· 
diye memur) mı Devi t ı emuru 
snyn aciığı için Belediyeler k ndi 
memurlan hakkında birer tekaüt• 
ilik t alimaln mesi yapınıya mec• 
bur edilmişlerdir. Belediye rei 
muavinleri Nuri ve Hamit Beylerle 
memurin müdürü Sami, Baş mü· 
fettiş Tevfik Beyler dtın lop) na• 
rak talimatnamenin 10 maddesini 
tespi et 1. d ~. 

TesFit edilen maddelere g ·re 
Lelediye k nununun neşrinden 
so ıra Belediy~ye intisap eden 
meruurlarm her ny m lannd n 
yüzde beş kesilec .ek ve Belediye 

bütçesinden de yliıde üç r.isbetin
da bir i ave yapılarak bu para 
muntazam n bir ban y yat n ln-

cakıır. ( 25 ) senesini ikmal eden 
her memura bu para faiz.ile bera
ber takaüdiye olarak ve ilecektir. 

Y B!)ılan bir hes b RÖre maaşı 
yfiz lira olan bir memur ( 25 ) 
sene sonra ( 2 100 ) lira kadar 

bir takdüdiye lacaktır. Kanunun 
neşrinden e \'velki memurl nn 
tek aüdiycai lı:ıkkmdalci maddeler 
diğer içtimalarda teıpit edilecek· 
tir. 

Tuglacmm vin e 

f Yüzde 12 
Çay, Şeker Ve Kahve 
fş·nde Yeni Bir Vaziyet 

G U nrüklerdeki teker, kah'fe 
e çay meseteıi halledilmek üze

r edir. G~çenlerde 1ktısat Veki· 
letile bir mukavele imzalayan Mo

diyano firma.sile Türk tacirlerinden 
bazıları nnlaşmışlardır. Bu anlaş• 

mıya göre gümrilkteki çay, ıeker 
ve ltah\relerini çıkarmak istiycnler 
Modiyaoo firmasına yilzde on iki 
miktannda bir prim verecekler, 
buna mukabil Modiyano firma11 
da çıkarılan şeker, kahve ve çay 
kıymetinde b rico Türk malı 
sevkedcce ir. 

Bazı tacirler bu anlaşmıya 
dahil olmamJilardır. Söylendiğine 
göre Modiyano firmasının aldığı 
prım güvenerek Türk malını 

h ri~te ucuza aatmaması temin 
e dilmok icap eder. Tacirler ara• 
ımdnki bu an!aşma İkbsat Ve
kdletine bildirilecektir. 

Tütün Satışı 
Bu seneki tütUn rnahsulilnOn 

yir i ilyon kilo olacağı anlaşıl
m kt dır. Ruslar ve Çekoslovak· 

lann lmış oldukları dört milyon 
kilo tütün ya n nda ihraç edile
cektir. Stoklar da dahil olduğu 
hald me cut tiitünterin yeni 
sene zarf nda ihtiyaca kifayet 
edemiyeceği atılaş•lmaktadır. TU· 
tün fiatinin y- e!mesi mu t e
temeldir. 

w Odundan Vergi 
r ı iye yalnız çekile tart lan Palto Llzım O'muş 

Şişli'de oturan tuğlacı Milıa· 
l~ki ismiilde bir z tm evinde ya· 
pılan tahnrriyat uetices"nde 300 
defter sigara kaadı bu unarak 
mlisadere edilınit ve Miha AH 
de yakalanarak m.ıblı.emeye 6.:!vk

Bir Otomobil Kazası 
odunlaruı yüz kiloıundan kırk Nnıif isminde biri T k im'de 
para kantar resmi almıya karar Camlı!<öşk gaıinosunda oturmakta 
yermi~tir. Yarandan itibaren odım olan Praşkeva Ef 1 isminde bir 
kantaı resimleri bu ıekilde alana- zatin duvarda asılı olan paltosunu 
cakbr. çalarak sa\ruşurken yaks!r. n ı shr. edil.ni ştir. 

Bir ekt it bir kamyon 
dün Edirne' apıs nda çift ntlı bir 
arabaya çarpmıştır. Neticede at· 
lard an, birisinin ayağı kırılmtş, 
ar ba da parç.rlanmışbr. 

= 
r 

Günün Tarihi 
-

Mahkumların ÇalıŞ
tırılması İşi 

i•tanbul hapiıhr,n .ııinde bulunan 
•• Yaziyetlerl mahkum ·arın ç a l ıttı
rılmaıı hakkındaki yeni kanu11 un 
.. rtlarına uyrun düten ( 75 ) kadar 
naahldhnun Amme h 1.metlerinde ça
lıttırılmalanna kara.r verilrÖ İf1 Ad· 
Jiye Vekaleti de bunu tasvip etmişti. 
MDddeliumumilik te b"r ay evvel 
VilAyete •Clracaat ederek mabkuru• 
lana çahtbralmaaı içiıı lrnme hiı• 
metlerinden it göıterilmeainl ille• 
mitti. Viliyet henüz Müddeiumu• 
ınllite cevap vermemiıtir. 

Öğrendiğimize glSre bazı klmıe
ler latanbul jandarma kadroıu mü• 
ıait olmadıtı için bu kanunun İstan· 
bulda tatbik kabiliyeti olmadığını 
ileri ıllrmUılerdir. Bizim ıd'iyedon 
7apbğımız tahkikata göre Yiliyet it 
gaılerdiA"i takdirde derhal mahkum .. 
lano çahıtırılmuına bat'anacaktır. 

Eauen çabıbrılacak mahkumlar 
mahkOmiyet müddetlerinin m01ıim 
bir kıamını blt"rmit ve bu müdd•t 
ıç·nde bapiıbane idaresi tarafrndan 
iyi not almıı olanlardan ıefıldiklerl 
için bunların kaçmak ihtimalleri 
pek azdır. B.oaenaleyb her mahkünı 
için ayrı ayrı jandarma vermiye de 
lüzum görülmemekt~d.r. Maamafih 

bunlar toplu bir tekilde de çalı1acak· 
ları için muhafazaları kolaylaşmıı 
demektir. 

18 Vagon Buğday 
Dün Anadoludan lstanbu1a 

18 .-agon ve 1391 çuval buğday 
gelmiştir. Buğday satışları son 
günlerde gevıek gitmektedi. 

Girerken Tutuldu 
Yersiz yurtsuz takımından 

Yani iıminde biri Topanede def· 
terdar yoku~.ında Yusuf Efendi· 
nin evine hırs·zhk yapmak için 
girerken yakalanmışt r. 

Maçtaki Hidise · 
Cuma günU Kadıköytınde maç 

yapan lstanbulıpor takımından 
Fahri Beyin ayağının kırıldığı 
yazılmıştı. Memnuniyetle ö~ren• 
diğimize göre genç sporcumuzun 
ayağı kırılmamış, yalnız haf ıfçe 
sakatlanmış ve tedavi edilmiştir: 

OUnyayı Dolaşacak 
İnönü harbinde şehit düşen 

tayyare binbaşısı Mahmut Nedim 
Beyin oğlu hkenöer Ayhan is• 
minde bir genç üç SCD'j evvel 
Gümnıhaneden çıkmış ve ıimdi· 
ye kadar ( 28 ) vilayetimizi gez• 
miıtir. lskender Ayhan Bey iki 
gün evvel de lstanbula gelmiştir. 
Bu genç bütün vilayetleri gezdik· 
ten zonra ıeyahatini genişletecek 
vo d6nyayı dolaşacaktır. 

ı.ı1·f uallim 
Kütüphaneleri 

Maarif mlldllriyeti şehrimizde 
muhtelif semtlerde 26 muallim 
kütüphanesi açmı~br. Muallimler 
haftada bir gün müştereken oku· 
maktadırlar. Muallim kütüphane• 
!erinin çok faydalı olduğu anla· 
f .!mışhr. 

-=;=:::===:=:=::====:!::==~==~======~===~~~:::;::,:::::;:;:~~~~:::...-:;~~~~~~::::::.::~~~~~--=-

R ar Ola Hasan Beg L!~or Ki: J 

Bey •• 

Son Postanın Resimli Hikage si: 

Hayırdır inıallah Haıaa \ • • • Düıı ıeco rllyamda •••• ••• Keııdimi 
otmuş gördüm •• 

bele<liye azası Hasan Bey: - EyYahlar 
sun ... Eyvah ... 

- Neden ayol ? 

- Neden olacak yahu- Şehri• 
itleri de alt iiat olacak evin it• 
leri de-



12 KAnunuevvel 
~-

r 

Çocuklarınıız 
Ve /ı,tl ek tep 
Programları ·-----------·-Bir munllim arkadaşım anlattı: 

- Bulunduğum mektepte ayni 
aınıfta liç talebe vardı. Bunlar 
ortanıektebi bitirinceye kadar 
l:aer der.ate biribirinden UstUn 
ınuyaffakıyetler göıteriyor, hepi
miıin takdirini kazanıyorlıudı. 
Bu çocukların zekalarına hayran 
oluyorduk. 

Çocuklar liseye geçince biraz 
aarıılır gibi oldular. 

Lisenin ikinci sınıfına geçince 
durgunlaştılor. 

Lisenin aon smıfına geldikleri 
ıaman hemen hemen tanınmaya

cak hale geldiler. 
Mektepte Uzerlerine titrediği-

miz, ünıitlorimizi bağladığımtz bu 
çocukların bu tedrici sönlitU 
hepimizi miltee11ir etti. 

Sonra biz muallimler kendi 
aramızda bunun· sebebini araıtar· 
dık. Fakat makul bir nbep 
bulamadık. 

* Yine aym muallim arkadaıtım 
anlattı: 

- Ecnebi mekteplerden çıkan 
tocuklar diploma almak için 
Türk liselerine devama mecbur 
oluyorlar. Bunların içinde bilhaaıa 
Amerikan kolejinden gelenler 
çok dikkatimizi celbediyorlar. 
Smıf ta her ıuale el kaldıran, 
cevap veren onlar. Tetkik edil· 
mek Uzere bir mevzu verdiğimiz 
ıaman en ıyı cevap haıırlıyan, 
tetkikini en iyi, en etraflı yapan 
yine onlar. 

Sonra onlarm okuttukları ile 
bizim okuttuklarımızı mukayeae edi· 
yoruz. Bizim çocuklarımlzın daha 
çok ve daha iyi bilmeleri lAıım. 
Çünki bizim derslerimiz daha 
kuvvetli. Halbuki netice aksi. 
Neden bayle oluyor anlamıyoruz. 

* Biribirine bağlı deA'ilmit gibi 
ıörünen bu lkl mUtahede bize 
Türk mekteplerindeki tedrisat ile 
ecnebi mekteplerlndeki tedriıat 
arasında bir mukayese yapmak 
ve her iki mektepte elde edilen 
neticeyi görmek imkAnmı verir. 

Türk mekteplerinin program· 
lan çok dolgundur. Milli talim 
ve terbiye heyetince Yaktile ya· 
pılan program, mekteplerlmizi 
bir malumat yığını haline ge· 

SON POSTA 

fSon Postanın Resimli_Makalesi ~ {jç IJerece 
--, 

a 1 

1 - Y aimur Hvindirir. 2 - Fırtına korkutur. 3 - Bora mahveder. İtidali 
tercih ediniz. 

• 
SON TELGRAF HABERLERIİ 

Tahrif Ve Tezvire Başladılar 
Mısır Gazeteleri _ Aleyhimize 

yat için Bahane 
Neşri

Arayorlar 
Ankara, 11 ( A. A. ) - Bugünlerde Mıaır ga- ash faah olmıyan ve derhal Havaa ajanaı tarafm-

ıeleleri bazı ecnebi muhabirlerinin verdikleri ha· dan tekzip edilen bir haberi ile ba~hyan bu ne,riyat 
vadise atfen, .Mı11r notasında tarziyeden babsedil· Mısır bllkiimetioin bllkômetimiıe bir nota vermesi 
mediği hllde Türk matbuatanın guya cevabi no- Uzerioe bir arahk durur gibi olmuştu. Fakat daha 
taınn:da tarziye ~ermeği reddettiğimizi yazdıklarını notamız M11ıra vlııl olmadan yeni yeni tezvirlerle 
mevzuu bahsetmekte ve bu haberi asabiyetle bu neşriyata tekrar batlanılmıştır. 
karşılamaktadır. Gösterilen blitün hUsnU niyetlere rağmen 

Türkiye matbuatında böyle birşey neşredilme· Veft Fırkasının gaıeteleri başta olmak Uı:ere 
miş olduğuna göre, Türk ve Mıaır gazetelerinin birkaç gazetenin yaptığl bu neşriyat sadece Mısır· 
diğer memelekete vllrudUuden evvel efkAra umumi- Jılarla Türkleri biribirlerile dUJman etmek maksadına 
yeleri tahrik etmekte menfaat bulanlar olduğu anlaşıl· matuftur. Ortada Mısır matbuatınm yaygarasından 

makta ve bu tahrikat nazarı dikkatı calip göriilmektedir. başka, hAdise denil~cek bir şey yoktur. Notamızın 
>f- Mısır Hariciye VekAletine tev.liini müteakıp mese-

Bazı Mısı r matbuatı ortaya atılan uydurma hA- lenin tamamen kapanacağı kuvvetle tahmin edil-
diseyi vesile ittihaz ederek Türkiye aleyhine neş- mektedir. Notamız yarm İzmir vapurile lıkenderi-
riyat yapmakta devam etmektedir. Deyli Heraldin ye'ye gönderilecektir. 

Ehemmiyetsiz Bir Hidise Yüzünden Bir 
Talebe, Arkadaşının Canına Kıydı 
Sıvaa t l (Huıuı1) - Şehrimiz aan'atlar mekte- mı,, Reıat Efendi elindeki çekici Emin Efendinin 

binde bi~ hiç yUzünden kanlı bir facia olmuf, baait başına birkaç defa indirmiştir. Emin Efendi bu 
bir talebe kavgası neticesinde bir genç ölmll~tü~. ağır darbelerin teairHe kanlar içinde yere yuvar-
Mektebin ikinci ıınıf talebesinden Emin Efendı bır lanm19, Reıat Efendi de yapbğı cinayetin korkuıu 
sabah elektirik motörUnU işletmek iıtemif, fakat ile hemen yatakhaneye giderek tekrar yatağına 
elektirik memurluğu vazifesini yapan llçlincü ıınıftan girmiştir. HAdise evvelA bir kaza eseri zannedilmiı. 
Reıat Efendi arkadatmın bu arzusuna muvafakat fakat tahkikat neticesinde cinayet olduğu anlaııl· 

tirmittir. Her muallim bir sene / 
zarfında muayyen mevıuıar• Umum Müfettişlik Sovget erin 

etmemiıtir. Bunun Dzerine arada bir kavga baş_la_- _ mıf, Reşat clirmUnU itiraf etmiştir. - N. N. 

Gizli Evlenmeler 
lğretmiye mecburdur. Bir lise T k •b • 
talebesinin okuduğu ve öğrenmiye lstanbulda Yeni Maarif Bir .1. e Zl l Yeni Kanunda Şiddetli 

Cezalar Var 
mecbur olduğu şeyler, onun Teşkilatı yapılıyor Rengo ve Röyter ajansları, 
ıihnl kabiliyetinin çok fevkindedir. _ _ _ Sovyet arazisine girmiş olan Je-
Bu program yapılırken çocuğun y alnıı latan bula mUnhasır neral Su-Pen-Ven ve ordusunun 
dımağ kabiliyeti, malumat ihtiyacı, olmak üzere yeni ders aeneii Sovyet hllkii~eti t~ra~~ndan Ja- Aukua, 12 (Huıuıi) - Gizli 
ruht vaziyeti tam ıurette dtışUnül- başından itibaren yeni bir maarif ponlara tealırn . edıldıgi söylen- evlenmeler neticesinde doğan ço-
memittir. Sadece talebeye fazla teıkilAtı yapılacaktır. lstanbulda mektedir. Tas •Jansma göre bu cukların nüfus kütUklerine kaydı 
malumat vermek mak.adı rUldil· bir Umumi Müfettişlik teşkil haberlerin aslı ve esaaı yoktur. için hazırlanan kanun pro1e11 
mUştllr. edilecektir. Japonya'nın. Mos~ova ıefareti Başvekalete gönderilmiştir. Pro-

Bu dolgun program, fazla İhdas edilecek umumi milfet- müsteşarı kendı hükumeti namına 
b d ·ı jeye nazaran Medeni Kanunun 

malümat çocuğun dımaaını bir tişlik orta mekteplerin, liselerin, M. Kara an an m~~aı eyb Jene-• ı· askerlerını t l" · • tatbikinden bu yeni kanunun ne•-çöp tenekesi haline getirmektedir. Maarif VekAletile alAkası olan ra ın ve n es ımını .. 
çocuğun dımağı, fazla yükün aair mUesseselerin muamelelerine istemi' ise de, M. Karahan Sovyet rine kadar geçen zaman zar-
altmda ezilip faaliyetini kaybedi· bakacaktır. Bu meyanda teh- Rusya'nın bitaraflığım ileri aUrc- fında gizli evlenmit olanlar-

re'c, bu telebi reddetmiıtir. k yor. Dersine fazla ehemmiyet rimizdeki ecnebi ve akalliyet da boşanma hakkı adına ait 
Yeren talebenin tedricen söndU- mekteplerinin idaresine bakmak 30 Sene Hapis olacaktır. Böyle karı kocaların 
ğUnü görüyoruz. Uzere ayrıca bir müfetti~i umu- nesepleri sahih olarak tanınacak-

Halbuki Amerikan kolej'lerin· minin tavı.if edilmesi düJUnUI· Sıvas, 1 t (Hususl) - icra d 
k d. B ı t Abd il h Ef tır. Kanun neşrin en sonra gizli 

de tedrisata bu derece ehemmi- me te ır. u suret e stanbul memuru u a . muhtelif 
Maarif makaniıması daha dlim cUrUmlerinden dolayı 30 sene ev!enmelerin men'i için tiddetli 

yet vermeı.ler. Orada malumat bir ıekilce i~Jiyecektir. hapis cezaıına mahkum edilmittir. cezalar konulmuotur. 
değil metot öğretirler. Çocuk dersi =--:::.:::::..~.:==:=====::;;:::;;;;;;:::;;::=;;;::;:;::::=:;;:=~===:===========~~=====:.:::..:.;::~ 
hocan•n ağzından değil hayattan r-
6ğrenir. Aramasını, araştırmasmı, 

tetkik etmesini, malumatı ham 
madde gibi kullanmasını öğrenir. 
Dimağını llizumsuz malumat ile 
doldurmıya lüzum görmeı. Onun 
İçin de Amerikan kollcjlerinden 
çıkan talebe, karakterce bozuk, 
fakat dımağı sağlam ç kar. 

Yeni Maarif VekiJi Reşit Galip 
Beyden mektep programlarına da 
bir el atmaauu beklemek hak-
kımızdır. ' 

iSTER iNAN, iSTER İNANMA! 
Darü lbcdayi mecmuaııının ıon ıılbhuından bazı teeuüı ettiğindenberi ulolan clddi eserlerin tem•İ-

.atırl.arı naklediyoruz: lidir. Artık bu acı n'9ticeye vardıktan ıonu, Darülbe-

"Üç Saat opereti; (B r Ölü Evi) piycıinin bütiio bir dayiin ciddi n yükHk ~debiyat eserleri fulını ka-
h.ıftada getirdıği huılıı.tı bir cuma gilnü, daha fazla• pacnaktan ve uki dram aktörleri nıiıe yol Yermekten 

başk;ıı yapılacak t•Y yoktur. 
sil ' t4"min ediverdi. 811 biııim ağlı yaralı kayd.tmtmiz "r p p ara... ara... ara ... 
liL.u•ielen bir neticedir. Çünkü operet, Darülb"d•yl Sao'at, ı•ye, mefkure, ideal ölüyor, varaan 5l•ün .•• 
için nihayet irıı.i bir feydır, halbuki tiyatromuıda, Yaıurn para.,, 
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Sayfa 3 .. 
Sözün Kı a ı 

lV!ünderecatımızın çoklu
ğundan dercedilememiş
tir. ........ __ , _______ ____ 

1 roçki Geldi 
Beyanatta 
Bulundu 

Danimarkaya kadar bir ıeya
bat yapan eski Sovyet Hariciye 
Komiıeri M. Troçki diln Aodır
ya vapurile ıehriruize gelmif, 
bu sabah Büyükadadaki köşkll
ne gitmiştir. M, Troçki vukubu
lan beyanahnda demiştirki: 

- Kopenhağdaki on günlük 
ikametim esnasında teJrİnİeY
vel ihtilali bakkmda bir 
konferans, Amerikalılara hita-
ben de 20 dakika sUren bir 
nutuk verdim. Seyabatamıı Mar
ailyada \'ukubulan müesıif hadiıe 
müstesna olmak üzere 1ıayct iyi 
ıerait altında geçmi~tir. Çok 
memnunum. Dört seneden beri 
ilk defa vuku bulan bu aeyaha-
tımda Türk hükumetinin Ali-
cenabane mtldabaleleri beni 
çok mntehaasis etmiıtir. Avrupa 
da bi:ıim Türkiye de eıir va.ıiy~ 
tinde bulunduğumuz kanae.ti var
dı. Bu seyyahatim o ıannı filen 
tekzip etmiftir. Kopenbaga sey
yabahm bugftnkll sovyet r1· 
cali ile bir mUIAkat yapmak 
için vuku bulmuı değildir. Bu 
husustaki rivayetler a11laızdır. 
Böyle bir temae vukubulmamıı
tır. Seyahatim hakkında bir ma
kale silsilesi veyahut bir kitap 
neıredeceğim. ----

Bomba Patladi 
Kahire, 11 ( A.A. )- Kahire

deki lngiliz fevkalAdo komiser· 
liğinin bahçesinde bir bomba 
patlamıttır. Bomba, maddi bazı 
zarar ve ziyanı mucip olmuıtur. 
İnfilaktan kimse yaralanmamııttr. 

3300 Lira 
Sıvaa, 1 l (Husuai) - Müski

rat inhisarı muhasebeci•İ Edip 
Efendi 3300 lirayı ·zimmetine ge
çirmek cürmile yakalanmıtbr. 

Kayboldu 
30 seneden beri Hayınıı Adada 

yalnız baıına ikamet eden Vaıil 
iımindeki adam bir haftadanberl 
ortadan kaybolmuştur. Zabıta ve 
Adliye tahkikat yapmaktadır. 

Fırka Grupunda 
Çiftçi Meb'usun istedikleri 

Ankara, 12 (Hususi) - Halk 
Fırkası grupunuo diinkll içtimam
da Nafıa Vekaletine ait itler 
konuşulduktan ıoora SıYat'm 
çiftçi Meb'usu Uygur köyünden 
Server oğlu lsmail Bey söz ala
rak ilk defa kUrsllye gelmiıtir. 

İsmail Bey: 
" - Köylü olarak huzurunuz

da bulunmaktan bahtiyarım. Sal
tanat devirlerinde bir mecliı ka
pısından bile baktırmazdı. ,, 

Demiı, teessUriindeo gözleri 
yaıarmıf, birçok meb'uıları da 
ağlatmışhr. 

lımail B. ıöz almasınm sebe
bini ,öyle anlatmıthr: 

"- Yol Kanunu yapıldı, köy
lüler yol yaptırılmasında .ekiz 
gllnden fazla çalııt rılmıyacak. 
deniliyor. intihap dairemde gör
düm, on beı gün çahşhrılıyorlar. 

Köyümde, köylüler itlerini. 
güçlerini bırakmışlar. 

Vekil Beyden rica ederim, ka
nun ı e er• retmiş iıe ona çalışsm.ft 

Nafics Vekili Hilmi Bey lsmail 
Beyin mevzuu bahsettiği meseleyi 
tetkik edeceğini söylemiştir. 

Fazlı Bey 
Ankara 12 (Hususi) - İstanbul 

meb'usluğuna intihap edilen birin· 
ci umumi mlifettiı İbrahim TAii 
Beyin yerine Vekil.t bq mUıaviri 
F uı. Bey tayia edilmittir. 



-4 Sayfa 

1 Arada Bir 1 

Gelişigüzel 
Müsahabe 
Otura mı yan Kurtlara, Beş Ber• 

herle tıraşa, Hiçbil' ,Şeg 
Çalmayan Hırsıza Dair .• 
Tabiiyat alimlerinden birisi, bir 

Avrupa mecmuasında yazdığı bir 
makalede kurtların - amma du
manla havayı seven, karlar bastı· 
rınca ortaya çıkan meşhur hay
Yanın deği, fmdık kurdu, ipek 
böceği gibi kurtların - hiç otur
madıklarm ·, hatta oturmak iste· 
&eler bile buna muvaffak olamı· 
yacaklarmı söylüyor. 

Z valh kurtlar, desenize onlar 
da sabahları, akşamları bazı hat• 
lorda işliyen tramvaylardaki halk 
gibi oturmuyorlar, oturmak iste· 
ıeler bile muvaffak olamıyorlar. 

""" Gazeteler yazıyordu: Adananın 
boşmeşrep adamlarından birisi 
dört beş kişiye birden tıraş olur
muş. Eerberlerden birisi suratının 
sağ kısmım. biri sol tarafını sn· 
bunlayıp tıraşa başlar, bir üçün· 
clisü makasla ensesini dtizcltir, 
birisi ıağ şakağındaki, bir baş
kası ol şakQğmdaki saçları ke
aermiş. 

Zevk meselesidir, karışılmaz; 
fakat bu şekilde pç mnkasla iki 
usturanın altına girmek için in· 
anda bayii geniş yürek bulunmalı! 

Bu, bütün mizah mubarrirle· 
rini birden okumak, Filorinalımn 
beş on manzumesini birden din· 
lemek gibi bir şey ki hakikaten 
milşkUldür, kolay kolay dayanıla· 
cak şey değili 

* Londrada evin birine bir hır· 
ıız girmiş. Girer ya, koskoca 
şehir, diyeceksiniz, hırhaıQda var, 
hırsızı da var. Fakat bu hırsızın 
öteki hırsızlardan farkı var. Hır• 
aıı dediğiniz yUkto hafif pahada 
ağır no varsa, kaldırır, götürür 
Yani bir şey çalar. 

Bu ıöylediğim hıraız ise Loııd· 
rada girdiii eyden hiçbir şey 
qırnıamıştır. 

Yalnız, evin salonuna girmiş, 
orada duran hoparlörle 
radyo makioeainin lambalarını 
kırdıktan sonra ııvışıp gitmiş. 

Anlaşıhyorki bu garip hıuız, 
asri iptiUUardan bizar bir adam
cağızdır. Kimbilir ne kadar 
•aman bu hoparlörün dUnyanın 
yedi iklim, dört bucağından ge
tirdiği çeşit çeşit cayırtılan din· 
lemi~, lngilizcc: 

- Lahavle! 
Çekmiş, nihnyet sabrı, taham-

mülü kalmamış; geceleyin bir hır
ıız gibi eve girerek başına ağrı 
veren bu· geveze aleti parçala· 
mıştır. 

Bu adama hırsız demek bil
mem doğru mudur? Zavallı 
adamcağız, bir ~ey ça!rnamış, ça· 
lınan huzuru ve aükünunu ~it
miş, geri almış demektir. 

TOPLU 'ONE 

Soma' da 
Ecnebi Kumpanyalar Ne 

Kadar Tütün Aldı 
Soma, (Hususi) - Di Ameri

kan tütün kumpanyası evvelki 
gün de buradan 35 bin okka 
tütün mübayaa etmiştir. Fiat yüz 
kuru la nltmı1 kuruş arasında 
mütehavvildır. 

Bu kuınpanvanın şimdiye ka
dar satın aldığı tütün miktarı 

155 bin okkadır. D..tba satı'ma

mış 70 Lin okı"a tütün vard r. 
Q,ı tiıtüalerin de İnhisar İdar si 

ndan sat ıı alınacağı urnul
oır. 

SON OP STA 

Erzurum Biçki Yurd 
Dikiş Yurdu Faaliyetle Ça ışıyor. 
Erzurumda Spor Ve Musiki Merakı 

Erzurum (Hu· olduğu gibi bura· 
susi)- Şehrimi· • da da irfan o~ 
zin yegane ha· dusuna çok ehem-
yırlı müessese- miyet verilmek· 
lerioden birisi tedir. Enurumun 
de ( Erzurum müstakbel ev• 
Biçki ve Dikiş latları ilim irfan 
Yurdu ) dur. Bu için hahişkArane 
hay rh müe rn .., mekteplerine koş· 
memlekete maktadırlar. Bu-
çok nafi hfa~· '!L- radıı mekteplezi. 
lerde bulunmak· mizin gürbliz tale-
todır. Kolordu heleri bilhassa iz· 
Satmalma Ko- ciliğe çok me-
mısyom.ı Reisi raklı olduğundan 
levazım binbaşısı çevik YO inti-
Hamdi Beyin zamlı izcilerimiz 
kaymvaJdesi Ay· vardır. Lise vo 
şe Hanımefendi Erkek Muallim 
tarafından geçen Mektebi izcileri 
sene tesis edilen • memlekette nam 
bu yurt bir sene B'çld ve diki' yurdu aergl ınden bir kUşe kazanm•ilardır. 
zarfında llmidin fevkinde işler gayesile bir el iş!eri sergisi vü• l Bu kadar merak ve çevikliğe rağ• 
başarmıştır. İstanbul darlilmuallli- cuda getirmektedir. Bu sergide men bilmem neden burada spor 
malından d~plomalı olan Ayşe ıırf hanım kızlarımız tarafmdan hareketleri biraz durgun gidiyur. 
Hanıınm tahtı idaresinde bulunan bizzat yapılan kostüm, nakış, Erzurum'da Musiki Merakı 
yurt müseccel olmakla beraber biçki ve birçok envaı teşhir edil- Halkımız musikiyi çok aov-
müddeti fenntyesi iki senedir. mektedir. Nakış, dil-iş ve biçki· mektedir. Kıraathatbanelerde İc· 
Geçen sene birinci sın fı muvaf- nin bilhassa aile ocaklar na çok rayi terennüm eden aazları din· 
fakiyetle ikmal eden Erzuruınun ehemmiyetli olduğunu takdir eden lemiyo koşan halkımız musi.dnin 
kibar ailelerine mensup on iki hanım kızlarımız büyük bir rağ- ruha bir gıda verdiğini çok iyi 
hamm bu sene ikinci smıfa de- betle k~ndi yurtlarına koıtuğu takdir etmiıtir. Buna binaendir ki 
vnm etmektedir. Birinci ım f bit· gibi genç hemşirelerini de mez· burada birçok musiki muallimleri 
tabi yine mevcut olup birçok kfır yurda davet etmektedirler. vardır. Bu muallimler hemen her 
mfldavimleri vardır. Hanımları· Memleketimizde geceleri umuma kibar ve xevkını ıeven ailelere 
mıza dikiş, biçki ve elişleri gibi mahsus olmak üzere halk mek- hususi musiki dersleri Yermekte.o 
çok lazım vn menfealli olan bil· tepleri de açılmış. Maarif lVJıdtı- dirbr ve bir valandaşımlun kendi 
nerleri muvaffakiyetle öğreten rtlmüz Ali Bey de ilim ve irfan icatkerdesi olan CUmbUş burada 
mezkur yurdun mezunu bulunan hususunda yılmaz bir azimle faa- günden güne ragbet bulmaktadır. 
hamm kızlarımız da herhangi bir liyetlerine devam etmektedir. Erzurum'dM Ka, 
yerde yurt açmak hakkını ka· Velhasıl memleketimizin her şeyi ,Bu sene kıs birdenbire geldi. 
:ıaumış olacaklardır. gibi ilim vo irfan ordusu da çok Yirmi dört ıaat içinde 20 aantim 

Yurt her sene hitam•nda ha- muntazamdır. kar yağdıktan aonra hava tekrar 
nım kızlarımızın bir senelik ıAyle- Erzurumda lzclllk Merakı açb. Hava açık fakat aoğu ve 
1 Lıin semeresini halka göstermek Memleketimizin her tarafında ayaı çok mtithi... - Vamık Faik 

Tarsus'ta 
Feci Bir 
Cinayet Yapıldı 

Tarsus ( Husuıi ) - Kargılı 
köyüntle mUthiı ve tOyler ürper• 
tici bir cinayet iılenmiştir: Meh· 
met Çavuş oğlu Yusuf ve kar• 
deşi Hasan, birkaç gUn evvel 
bir kibrit için mUthiş bir kavga 
yapmışlar ve biribirlerine kizgın 

bir halde ayrılın şiardır. 
Evvelki gece de Hasan, bu 

kavganın h•zile eve gelmiş, içerde 
hiç kimsenin olmadığını görünce 
Yusufun karısına ar.:ııtırınttğa 
başlamı~tır. Yusufun karısını, 
kainf ederi Ha mis Mustafa'nın 
evinde olduğunu anlıyao Hasan 
derhal oraya koşmuştur.. Yenge· 
sile münakaşaya başlıyön 1-fasan 
bir aralık bıçağım çekorek, k r• 
deşinin kaynanası Emin~yi muh• 
telif yerlerinden ağ.r ıurette 

yaralamışbr. 
Bu vaziyeti gören Yusufun 

kainpederi de işe karışmış, fakat 
o ela birkaç bıçak darbesi ye
dikten sonra yere yuvarlanmıştır. 
Bu kanla hadiseden sonra köy 
halkı biribirine girerceıine telaşa 
düşmüşler ve katil, kanlı bıçağile 
yakalanm şt r. -----Edirne Hastanesinde 

Edirne, (Hususi) - Şehrimiz 
Memleket hastahanesi baktriyo
lckluğuna tayin edilen doktor 
Sadettin Bey şehrim_ize gelmiş, 
vazifesine başlamıştır. 

İzmTt'te Fakir Talebeler İçin 
Pansiyon Açıldı 

lzrr l:'te Bele 
İzmit (Hususi) - lımit Halk 

Evinin mevcut ıubelerinden en 
faali " Köycülük " ıubesididir. Bu 
ıuhenin değerli azalan köy köy 
gezerek memleketin efendisi olan 
vatandaılarla konuşuyor, dertle
rini, arıuhmnı, dileklerini birer 
birer dinliyor, onlara mllfit ola· 
bilecek yardımlarda bulunuyor ••. 

içtimai muavenet şubesi tak
dir ve tebrike }Ayık bir hareketle 
Orta mektep binasında, civar köy 
ve kasabalardan tahaile gelen ta· 
lebelere bir pansiyc..n açmağa 

karar vermiş, ayni zamanda ga· 
yet ucuz bir fiyatla fakir talebe· 
lere temiz, sıbtıi yemekler Yermi
baılamı~tır. Kendileriyle temas 

iye bahçesi 
ettiğim birçok talebeler Halk Evi
mizin bu çok musip hareketini 
ıUkranla ıöylemiılerdir. 

lzmit Halk EYinin muhtelif 
ıubeleri memleket efklrı Ozerin
de iyi bir teair yapmıya bqla· 
mııtır. 

Akşehir' de 
E eledi ye Meydanına Gazi .. 
nin Bir Heykeli Dikilecek 

Akşehir, ( Hususi) - Şehri
mizde belediye meydanına BüyUk 
Gazimizin güzel bir heykelinin 
rekzi takarrür [etmiştir. Belediye 
kaidenin lu11sı için faaliyete 
baılamıştır. 

KAnunuenl 12 

1 
Tarihi Fıkra ' 

1 
Para 
• 

istemenin 
Yolu! 

Osman oğulları devrinde '1Dl
Yanı hümayun,, denilen daireden 
yazılmış mektuplar, fermanlar, 
fillnlar ibretle okunacak şeyler• 
dir. Gönül ister ki bunlar cilt 
cilt ve sıra ile neşredilsin, merak 
edenler de bu 'sayede o devrin 
garabetlerle dolu tarihini apaçık 
okusun. 

Dün o yazılardan birkaç ta• 
nesi elime geçti, gözden geçir
dim. Bunlardan biri Üçüucli Sul• 
tan Ahmet tarafından 11~sveç ~ 
ralı ve Golva, Vandal ve on 
tabi nice viltıyetlerin hükümdarı 
Fredrikoş'a,, yazılan namei hli· 
mayun sureti idi. Orada (Fredri· 
koş) diye anılan hükllaıdar, 
meşhur Demirbaş Şarl'ın kız 
kardeşi Eleonoramn kocası olup 
karıımın muvafakatile lsveç tah• 
tına geçen birinci Frecriktir. 
Sultan Ahmet bu mektubunda 
u Koz bekçi Mu:1tafa Ağa " ia· 
minde birini elçilikle İsveçe gön• 
derdiğina ve vaktile Demirbaş 
Şarl'a ödllnç olarak verilen iki 
ytız elli bin kuruşun ( bugünktı 
rayiçle yirmi beş milyon ) öde~ 

mesioi istiyor. 
Fakat koca bir imperatorlu• 

ğun en yüksek dairesinden çıkan 
ye bizzat lmperatorun imznsını 
taşıyan bu mektupta fahiş bir 
kelime yanlışı var. Demirbaş'ın 
ödllnç aldığı paradan bahsolu
nuıken: "Karolıı kırahn ıuamultın• 
bih temessüklerle Haıioel Ami• 
renıizden ikraz eylediği iki bin 
kep akçe,, deniliyor. Halbuki 
burada ikraz değil istikraz keli• 
meai kullanılmak lazım idi. 

Bu yanlıı bana ıu fıkrayı ha• 
brlatb: Birinci Ahmet aıımanında 
Bqdefterdar olan Ahmet Paıaya 
cebi delik alay beylerinden biri 
mtıracaat ederek ''bir keıe akçe 
iıtikraz etmeıioi,. rica eder. Ah
met Paıa, ıurabna ekıittrek 
ıu ce-.abı verir: 

- Daha kelimenin manaıını 
ağrenmemiısin. lıtikraz değil, 
ikraz demeliydin. Ben yanlış ko
nupıılara bir pul vermemi 

Mecliste bulunan ıipab ağa

larından biri bu muhavereyi iıitlr 
ifitmez yavaşça kalkar, dışan 
çık.ar, ıu mealde bir teskere 
yazdırarak Başdefterdara glbı• 
derir: 

"Keremklr efendim, izzetla 
velinimetim. Bugünlerde nl<çe 
ihtiyacı giribanıma pençe vurdu
ğundan karzı hasen olarak köl~ 
nizo bir kese kuruş ikraz buyu-
rulmasını mtıbarek dameninizi 
öperek dilerim. ,, 

Ahmest Paşa, tezkereyi bir 
daha ve bir daha okuduktan 
ıonra yanındakilere döner: 

- Ne diyelim der, herif ke--
limeyi yerinde kullanın f· lıtedijl 
parayı vermemek olamzt 

Beri tarafta sipahi ağasına 
arkadaşları ıoruyorlar: 

- Borcunu nice Te hangi 
dem ödiyeceksin? 

O glililmsiyor: 
- Amma yaptmız ha, diyor, 

ben defterdara geri para mı ve
ririm? Kelimeyi doğru kullandı• 
ğım nesine yetmez? 

Malnm olduğu üzere İsveç 
hUk6meti, Demirbaı Şarl'm Tlir
kiyeye olan borcunu yıllarca öde• 
memişti. Şu fıkraya nazarn onlar 
da ıipahi ağası gibi düşünmUf 
ve " padi,ah, kelimeyi yanlaş 
kullandı, niçin para verelim,, de
mİf olacaklar 1.. - ~L T. 
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[ Siga~el Alemi 

Japonya Çinin 
Gırtlağını 

zrakmagor 

l' 
ı 

SON POSTA 

t r 
Cemiyeti Akvam, gelen telgraf 

haberlerinden anlıyoruz ki hila fU 
Çin • Japon ibtiliifa ile metgul olu• 
ror. Fakat o, bu m aele ile D zart 

mzaan any 
A 

·dı es
decek bir ıur ctte likadar ola dursun, Ja• 

pon ı:.ıkerler i, Mançuri Japon işgal o f era a 
ıntakasını yemi taarruılarla geniş• 

let yorlar. Ş ındiye kadar Sovyet 
Ruıya ile her hangi bir ibitl"fa ıe
bep olmaktan çe..cıadiklı:ri için işgal 
tmek istemediklerini ıöylediklerl 

Mongollıtan bualislne doğru yürilyore 
lar. Hatta yürüdüler ve bu mmta• 
kanan bathca merkeılerinden Kaylar 
ıehrinl zaptettl!er. Japonlara kartı 
mukııvomet eösterea Çin Jen r h 
da, aakerlerile bir:ikte ve Çin Jene• 
rallarınıo mutadı •eçhlle kaçtı. Kaça, 
kaça Sovyet hududuna dayandı Ye 
Ruı hüı.\lroetine i.tica etlL 

O hanli, timdi kara kıı içinde• 
lr. Her taraf buı uhra1ını ondır-
aktadar. Fakat Japon bilkOmetinia 

accılesl o derece tazladır ki bu kara 
kı a ve adam boyu ç ken kara r t· 
men, Mançurlnin aon kalan akaamı• 
nı d el albııda bulundurmak idi• 
JOr. Hakkı kunett bul an bir de.· 
letlo doğru n :aabetll bir tedbiri.. 
Kimin no domiyo hakkı var. 

. -tt 
Geçen ailn, bir Avrupa ~aı tul 

ıazıyordw 

"Çin ve lıternnlz Jıpon,.a, Aıyal 
mUlet.erdir. Onların z.bniyeti ile AY• 
rupa zihniyeti aruı.,da dağlar kadar 
fark v rdır. Cem:yeti Akvamın bazı 
ıınemurları, bu zihııiyetl neurr 
dikkate almayarak Çine, medeni bir 

OkGmet muamelesi yaptılar. Japon• 
Jaya karfı ııçt ı kJ dav yı kabul etti· 
ler vo Cem"yoll AkY mı bugünkO 
çıkmaza so\ tu' ar. 

Biran için kabul edelim ki Çin, 
dava ında haldıdır. Fakat Japonyayı 
bu hakaaıhldan vazgeç"rtcbilecek 
hangi kuvvettır. Şu halde, tutu an 

ol yanlışhr. O z man yapıl c k 
QlU mele şu l J i : 

f · isi hasım dnlete do natihat 
Yermek Yo 11.tilaflarına aralar anda 
halletmeleri için doğrudan doğruya 

Gzakereyo giriom lerlııl taniye 
tmek. 

Cemiyeti Aknm eğer makul 
roket etmek ister•• henOı vakit 
eçmcmlştir. BuaQn de ayni lan:ye· 

do bulunabilir • ., 

Cemiyet! Aknm konu9ayor •• Ja· 
ponya !:arekette bulunuyor.. B aı 

Avrupa ıraıelelerl de bu miltale yı 
nrd buyuruyorlar. Bu nziyeli 16yle 
bir g6zden reç rdıkteo ıonra banıl 
mlllet·n ~8yle b"r cemiyete ifmadı 
:kahr? Ey Cemiyeti Aknın anlara, 

Cenevre, 11 Tahdidi testi· 
hata ait olan itilAf, beı devlet 
murahhasları tarafından imzalan• 
mı, ve Almanya ila hilôf lıiisıl 
olmuıtur. Bu itilAf, tahdidi tea
lihat konferan ı reisina bildirile
cektir. 

ltilAfa göre, ıillihlarandan tec
rit edilen milletlere, " her millet 
için emnll selAmet temin eden 
bir rejim dahilinde " hu 1 uk mll• 
savatı bahşedilecektir. Bu tekil
deki hukuk ml\savab tahdidi les-
Jihat konferansı tarafından temin 
edilecektir. Bunun nzerine Al-
manya tahdidi teslihat konferan
sındaki mevkiini tellrar işgale 
amade olduğunu bildirmiıtir. 

lran-/ngiliz 
ihtilafı 
Şiddetleniyor 

T h,a 11 - fnn Şahınıo , Tü~k· 
men çötle;-hıde bulunması do.ay:.ı le 
fogiitcre iıe İran arasında çıkan 
ı · clde.t.ı lhli iıf biru •Ühu~ butmuf· 
t•1r. Anğlo Pcraan Ovll lbtıl fı dola
•. ile lk ı~cl not ın:u vermiş olan 
r an hlikurr.etf çok tidd tıi bir lio n 
J.u!lanmı ttır. 

lnglflz Gambotlarınm D h ti 
Bombny, 11 - lngilizler Haara 

körfezine 3 rambot gönd rmit e rdir. 
Bu tedb' r, Boınbayd bulunan Iran• 
lılar mehafilinde büyOk bir ndite 
Ue tefsir edilmekte - İr. 

Fon Şlayşer'in Seyahati 
Bcrlin 11 - Başvekil Fon Şlny• 

"er k binenin programını perşeınbe 
y • k. 
ıiinil bı!ı "zle nctrcdece tır. 

ıahkemeda Efendisini 
Yaralayan Bir Uşak 

Madrıt, 11 - ı.ıeb'uı Manrl1, 
kendi aleyhin• dna cçan u1atına 
yol nrmit- Dava b!d yetinde de 
500 peçeteye mahkihn olmuştu. Da· 
•• kat'i aı.retto bıtama erm k üzere 
idi. Hlkimler mGzakere oduına 
ıeç:nlılerdL Bu eınada a•ak efen• 
diı:ne ronlverle 5 el ailih atmıı 
n yarııh:r.uştır. Mütecayiz yakalan-

1 tfen aiı sliy eyin L. - SOreyyA mışhr. 

--TEFRiKA NUMARASI: 19 
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C:IPBE O s 

'' M I L L f R O Ft1 A N ,, 
Muharriri : Burlıan Calıit 

Hatta bunları Almanyadan geçirip döndllm. Binbaşı Faruk Bey bu 
Holanda•da :nOşteri bulunurıa da· sefer Kayserin yanında çok kal· 
ha çok kar edeceğini ilAYe ettL mıyacatına söylllyordu. Onun bu 
Arbk Berlinden 6teıini sen dil- gidip gelme seferleri ne kadar 
n ı-ok olurıa o kadar iyi.. Sen n. ... 

F ruk Beyin bu vazifesi d~ Berline her uğrayıştn yaka ını 
v m ederse bir kaç ayda epey bırakma.. Gezdir, eğlendir. Son• 
dllny tık toplanacak. ra da meşhur valizi yUkl~. Seli-

Benim kocaman kokom. Seni metle.. Bu it için nasıl olupta 
göreceğim geldL Şişman karnına bu genç erkanı harbı bulduğuna 
yumruklamak için aabıuızlanıyo- hayret ediyorum. Doğrusu yaman 
.rum. 

Agop Efendi senin buradaki 
işlerini çek rnOkemmel çeviriyor. 
Burada bir (Men'i ihtikar) ko.
aıisyonu çıkh. Agobun orada eli 
var. Hatta kendisi bu komisyo-
11un gizli memuru.. Nerede ipekli 
mnl, kaçak mal varsa haber 
veriyor. Hatta Agobun bu işte 
kendisi çok k zanmak için kendi 
uıilletdaş'armı bile ele erdiği 
öyleniyor. O eski limsOk Ago

bu görme, öyle kalantor oldu kil 
Geçen hafta Nıoantqma, 

adamsan ves eldm. 
Şimdilik yazacak mnhim bir 

~ey yok. Ben görmiyeli birkaç 
lı:atmer daha kazandığına şüphe 
etmediğim kocaman karn na g(). 
receğim geldi. Haydi hoşça kal. 

Dilruba 

Nişantaşında •.. Aparhmanındo 
Dilruba Hanımefendiye 

Cici minnoşum. 
Seni öyle göreceğim geldi ki 

bu bitmez tükenmez p ra işlerine 
arbk lAnet etmiy baıladım, ka· 

1 

-·-BUtUn dünya buhrandan knc;.ıp eaU.ha gitmek için ıırat klSprUeOnden g~ 
terken harp borç'arının yükflnO göstermek üzere y:ıpılan bir log:Uz karfka• 
tara. Sır t klJprOsOııden geçmPk lsteyon Avrupa mllletleriuln ııırtına binen 
Amerika \'& eliudekl torba da H Lrp borçlarıdır. 

Ko ··n~stle spanya'yı 
A t#ist Ettiler 

Madrlt 11 - KomQnlatler bir iç· 
tima ıııkt tm şler Ye ton derece f d· 
detli rıulukhr sbyl m· lerdir, z:ıbıt 
hatiphr' tevd..' f ctm ştir. Bir nü:ra· 
y ç: rrubu rı.~ob fızları ta • lutıuuş• 
!arsada rıd .... y tçıfer dawt lnıı1tır, 
len iden teıck!cul eden bir lakım 

gruplar elel lı-ik fabrlku·nı ole ge
çirıoitler vcı ıehrl zıyacız hır kmış· 

Venizelos ltalya'ya Giciyor 
Roma, 11 - M. V~niz loa, yakın· 

da ltalyayı :clyııret etmek ve Fııtlıt 
balyanın yQcude srelirditi terakk lerl 
yakından ~armek lıtedikizıl •Öyle
mittir. 

Koçuk ltilAf Konferansı 
Belgrat, il - KüçQk ltiJlf 

dnletlerin n barklye nnı lan 
ayın 14 ünd• top.anıp kendiler Dl 
al6kadar ed o l::eyr.121mil l mcacle• 
!eri tetkik edeceklcrd r. 

lardar. Arbedelerde dBrt kiti yara• 
lanmıttır. 

Oviy do \' Snlamak'ta ilin di· 
len rrevler her t rafa ıirayet etm le 
t hhkes inl göstermektedir. Birçok 
yerlerde eıl~ktrik merkeılerin n cii· 
nam tle berhava •dıldikf 1;6ylenmek· 
tedir. G:jon'da e-revciler tramva1 
yolunu t brip etmlılerd.r. 

ltalya Ve Yugoslavya ihtilafı 
• Beı!sırat, 11 - YuroslaYya ile 
ltalya rınındakl lhtilf.f duam t· 
nıektedlr. Barı de Yur:>ılavya aley• 
hinde bir nOmayiı 7apılmı1o reoç 
renç talebeler ı Yuaoılay konaoloa• 
b n ainl tatl•'mıtlar n b:naya ltal• 
yan bayraA'ı çekmlılerdlr. 

Padu, 11 - Faıiıt •ençlu tebe 
rin caddeierinl dolatmışlar ve Sen 
Mark a1lao heykeline bir çelenk 
koymu; '. ard•r• 

1 

zan, kazan.. uğra§, didiı. Ne 
olacak aankL. kaz ndığımız ka· 
darda harcıyoruz canım. Geçen 
gün bizim levazım reisi Viyanaya 
gelmişti. Onu ağırlamak için ben-

Binbatı Faruk Bey meıbur 
valizi otele kadar getirdi. Çok 
nazik delikanlı doğrusu... Bu va· 
zifesinin kendisini milyoner ede
ceğini bilmiyor. Yahut biliyor da 
doğruluk taslıyor. ilk görllştOğfl. 
mllz zam n biraz açılmak istedim. 
atlattı. Ben de ondan bu su• 
retle istifade etmeyi dllşOndOm. 

de ondan iki gUn evvel Bcrlinden 
Viyannya goldim. (Kari) otelinin 
blltlln bir katanı kiraladım. milba• 
rek Qç glln misafir kaldı amma 
doğrusu ben de ma rafa kıydım 
ha. Otele her gelen misafire kah
ve yerine şampanya içirdim. Ba
na herkes eker kır lı diyorlar. 
H lbuki iki defo §eker işi 
yaptım. Böyle ufak işleri 
arlık yeni yetişenlere bıraktım. 
Avrupa adama i~ yollarını d 
öğretiyor. Şuna inandım ki 
herşey para geliriyor. Geçen 
b fta bir komi yoncu bana : 

- Bir vagon makara tiresi 
var. Şunu lstanbula n ıl yolla· 
yalım, dedi. O .rada bizin Bük· 
reşte gaz vagonları bekJiyordu. 
Hemen oraya. gönderdim. Üç ):Ün 
sonra lntanbula gidiverdi. Bu işi 
biliyor mu un kaç dakikada ya~ 
tım. Üç.. O telde her okşamld 
aperatifimi alayordum. Bu adnm 
geldi. Kendini lnmttı ve derhal 
işi anlatb ve oldu bitti. Ben de 
yak U:te ·i cebime on bin mark 
tıverdim. 

ğzından h vadiı almak im
klru yok. Bari vaziyetindeki 
serbestliği ihmal etmiyelim. Şimdi 
karnrg Ahta. Dönüşte kendisini iyi 
ıığırlıyacağım. Merı:k etme. ine
ceği otelin kapıcısı tembihli, gelir 
t lmez bana telefon edecek. 

Cici nono~ seni ıahiden çok 
çok göreceğim geldi. Hatta bir 

y evvel eni de buraya aldırtmayı 
düşUnüyordum. Fakat şimdi kabil 
değiL Çünkü Faruk Beyi lstan· 
bulda ancak sen idare edebilirsin. 
Onun knrşısına işadan.ı çıkarm ıya 
gelmiyor. Çok dikbaşlı bir genç. 
Ne yapalım nonoşum. Müşterek 
menfnatlerimiz böyle icap ettiri
yor. Biraz daha sabret. Bu efer 
Faruk Deye yükleteceğim meşhur 
valize serıin için de birkaç Berlin, 
Viyan hediyesi iliive ed ceğim. 
Bunlar her halde 5eni memnun 
edecektir. 

Ha.. Aklıma sıeldi.. Sakın., 

Gönül İşleri 

Paralı 

Kocal rdan 
Korkunuz 

24 yaşmdayım. 4 ıenedenben 
de evliyim. Kocam beni almadan 
evvel çılgınca eviyordu. Evlen
dikten birkaç zaman sonra, bil
mem neden, dı~ardan kendini 
alamadı. Etrafını birtakım nhlik
aız dalkavuklar ld•, onları Y • 

kit geçırıyor, eve girmiyor. 
Kimbilir neler yapıyorlar ? Son 
zamanlarda daha çok feoalqb. 
Erken geldiği l · 1,5 • 4, hazan 
hiç. Ne yapacağımı ıqırdım, 
T absilim var. Çirkin değilim. 
Elimden herıey gelir. Sokaktan 
alan, pifiren benim. Yem~k be
ğenmeyip fena fena küfürler de 
ediyor. 

Anadolu'aun herhangi bir ., .. 
rinde vazife ıılmıya hazınm. Yal
nız belimi büken iki yavru Yar. 
Bunları ne yapayım ? Kocamdan 
nefret ettim. Artık tehammlllfersa 

oldu. Geçenlerde mnhim bir iı için 
bir yere gitmiştim. Bir ydır geç 

ıelen adamın nasılsa~ erken, benden 
evvel geleceği tutmuı. Beni fena 
halde d&vdn. istiyor ki mlltema• 
diyen çalıpyım, dilnya yOzU ga,. 
miyeyim, boyuna beyin O.tilnO, 
çamaııraoı hazırlıyayım, o istediği 
zaman gelsin gitsin. Dört ıenedir 
neler çekiyorum Hanımteyzeciği 
B na bir fikir veriniz. 

Seniha 

Kızım, erkekler parala i e, y • 
but fazlaca kazanıyors , biraz da 
güzel olursa, çapkınlığa dOşkUn 
olur. Sen bu tabii vaziyetin kur
banısın. 

Fakat; erkeğin çapkınlığı nf.. 
bayetsiz ve sonsuz değildir. Bir 
gün gelir bıkar, pişman olur, 
evine döner. Marifet o güne ka· 
dar aabrotmesini bilmektir, o va· 
kit to o ıcnin kölen olur, her is
tediğini y par a bretme ini öğre-
niniı. 

HA~I TEYZE 

Bir Tayyareci Oynattı 
Vaıtnıton, 11 - Meşhur &1kerl 

tayyareeilcrdeo Miralay Roıen bir 
mllddettenbul ortadan kaybolmuttu. 
Tayyareci bir kilisede bulunmuştur. 

Fakat muhtelif sukutlar neticeainde 
tayyareci aklını oynatmı,tır. 

valiz, alııv~rİf derken Binbaşı 
Farukla İf pİfirme. Haydi hoşça 
kal Gözlerinden aperim. 

Şeker zade Hakkı 

Rumelihfsarı Binbaıı Faruk 
Bey refikası Narin Faruk Hanıma 

Manhaym kanunuevvel 1915 
Narin, 
Bu seferki Almany sey hab 

daha kı a ürecek galiba.. Dilo 
vaı.ifeme ait dosy lan bıraktım. 
Bugün yarın dönmek için emir 
b kliyorum. Eğer (Berlin)de der
hal tiren buluranm bir hafta son
ra yamndayım.. Buradaki itiltlk
lerlme gördDklerime göre muha
rebe dah epey sUrecek. Alm o
lar ordularını yeniden hazırlıyor
lar. Bundan kimseye bah etme. 
Cengiz ne alemde her akR m 
yatnrken en büyük ibadetim re-
imlerinizi çıkarıp öpmek. Eğer 

mlimkUn olursa Uçüncü eyahatta 
beraber geliriz. Büyük annesi 
Cengizi bir iki haf ta o yal r 
değil mi ? Herhalde ezdiğim 
bu yerleri beraber görmemizi pek 
i terim. Bilhas a (Berlin) görülece 
yer.. Mümkün olduğu kad r az 
par harcıyorum. Biraz elimde 
para olur ıeyahatimnde ı.kınb 
çekmeyiz. 

( ArlıHt YU) 



•Son P•ta,. Holl•utta ••uel ••'ahiri 

bul11.an :re.Asa• T•k fa.ıet••Wlr. H• 

li'nlt muhahiri•ia. laer hafta Mıe mektap 

l'aaderir n alnema IJeml•i• lffhbO SİNEMA 
118- Poı1t-., ltaft•da ;111 defa •ine•• 

ıayfaaı ,.apar. Bu sayfalarda tllnyanı• 

en 1eai •İa•ma la&Mrlerl. wthtlftln 

ba1ab " ıln••• 
cenyanlannda• 

ilemladeld 
hhaecllllr. 

.... ·.t 
aalabr. 

Yeni Bir Yıldız 

Burada dilber bir yıldız g8rllyoraunus. Viyanada yetlıen bu 

gtızel kızın ismi Tala Birel'dir. Viyananın ıirin kızı Holivut kum
panyalannın gözlerini kamaştırmıı olacak ki derhal kendisini 

Amerikaya götfirmllıler, zengin bir mukavele lmzalamıılardır. Tala 

Birel bir sene içinde iki filim çevirecektir. 

Mükafat 
Sinema Akademisi Mühim 

Kararlar Verdi 
HoHvut filim akademisi 1932 

senesi zarfında en iyi filim çevi
ren yıldızlara, artistlere, rejsör
lere, ıenaryoculara ve filim 
kumpanyalarına miikAfat dağıtmıı· 
tır. Mükafat alanlar ıunlardır: 

Y ıld zlar: "Emma" filmi için 
Meri Dresler, "Husar Zabiti,, 
için L F onton, •·Gnnah Madlon,, 
H. Heys. 

Artistler: "Şampiyon,, filmi 
tçın V. Beri, "Huıa Zabiti" için 
A. Lont, 14Doktor Jekil ve Mis
ter Hayd" filmi için f. Març. 

Rejisörler: "Fena kız,, filmi 
için f. Borseyi, "Şampiyon,, için 
King Vidor, "Şanıhay Ekiapreıi,, 
için l Şteynberg. 

Senaryocular: .. Şampiyon,, 
11enaryoıunu yazan f. Merion, 
"Lecli ve Centilmen,, için P. 
Jona, .. Doktor Jekil •e Miater 
Hayd,. filmi için P. Hit muhtelif 
mOklfatlar almıılardır. 

Lui'nin Yeni Filmi 
Nevyorkun meıhur ıinemala· 

lannda komik Luininyeni bir 
filmi 16ıterilmiye baılanmıflır. 

En Gozel Bacak 
Geçenlerde HoliYUtta en ıGzel 

bacak mDsabaka11 Japılmıf, mu-
18bakayı danılSz yıldızlardan biri 
kazuımıttır. Musabakaya pen 
ltGyllk yıldızlardan bazılan ba 
lft• bakaazlık yapalclapnı ileri 
'8rm&flerdir. 

62 Yaşında! 
Komik Luinin Babctsı 

Tekrar Evlendi 

Meşhur komik Lui'nin babaıı 
Dersi Loyd geçen gUo Holivutta 
evlenmiştir. Fakat bu adam 
62 yaıında bir ihtiyar olduğu 
için evlenmeJi bir takım dediko
dulara sebep olmllıtur. lbtiyann 
evJendi~i kadın 41 yaı odadır ve 
bir tiyatroda çal.tmaktadır. Bu 
hidise üzerine gazeteciler Lui'nln 
etrafım kuıatmıılar, Ona, baba• 
ıınm bu yaıtan ıoora niçin ev
lendiğini sormutlardır. 

Lui bu ıuale sadece ıu cumle 
ile cevap vermiıtln 

"- Babamın ihtlyarlıtma 
bakmayınız.. Kendisi buatınktl 
ğer.çlerden daha dinçtir.,, 

Uzun Gece 
Çok sevdiğiniz Alman yaldızı 

Marlcn Ditrib Holivutta "Uzun 

gece. iıimli bir filim çeYirmek• 
tedlr. Marlen yakında Antil ad .. 

lanna ıidecelr, orada ba filim 
için bir fırtına AhnHİ çevrile
cektir. 

Bir Sevda Mace!'ası 
HoliYUdun meıhur Jan Pra

miyeai Klark Gabi ile ıtızel 
yıldazlardan Miryam Hopldnı yeni 

bir filim çeYİrmiye bqlamıtlardır. 
Bu film komik aahneleri ibtiYa 
eden bir HYda macera11m can• 

luchracaktar. 

Komikler 
Nerede 
Oturuyor? 

Şulo, Lui Ye Malok Amerika
nın ea meıhur ftç kahkaha kıra• 
lıdır. Birkaç defa yapılan mOıa
bakada Şarlo daima baıta gol~ 
rek birinciliği kazanmııbr. Bu 
Oç kahkabacının üçll ayni kua• 
bada oturmaktadır. OçUnlln do 
Holivut civarında Be#arll do bO
yOk malikAneleri vardır. Bilha11a 
Şarlonun Beverli deki malikAnesi 
çok muazzam ve teıkilltlıdır. 
Şulo ev tamim etmek ve bahçe 
Ylcude ıetirmek huıuaunda da 
Jllkaek bir zeyk tqımaktadır. 

Lui Ye Malek eYlerinl deko
ratarlere tanzim ettirdikleri halde 
Şarlo odaluınıa mefrupt model
lerıni kenditi hazırlamaktadır. 

Marlen 
Ditrih 

Cazip Ye ıihirll ,.ım. Marle a 
Ditrib birçok fib çevirdi, pa1 ı 
ye t6bref kazandı. Fakat enı • 
en ıon çeYirmlı oldaju .. Sarqın 
Vonllı • lıimli filmi diierlerinden 
daha fula beienllmiftlr· Marlen' 
in buradaki reımi onaa IOD ' 

mmlndea .ıu.... bir kopyodlr. 
Şunu da llyllyelim ld Marlen'• 
la en çok belenden tuafı ylztl 
Ye elmacık kemiklerinin çıkık 
olmuıclır. Sihirli yıldızın çehrul 
ba AJed• eararengiz bir mahiyet 
almaktadır. ----Roma Ekspresi 

lngilil ıtlldyolarıada baılanaa 
• Roma Ekıpireal ,, iımlndekl fil.. 
min gtızel YO mllkemmel olm&11 
için hiçbir fedakllıktan çekinilme
mektedir. Bu filim Amerika filim
lerine rekabet makudile Ylcuda 
ıetirilmektedir. ---

Beni Takip Ediniz 
Paria ainemalanndan biri ıe

çen hafta •. Beni takip ediniz 
madam 1 • ilimli bir komedi 
ı&ıtermiJ• baflamııtır. Bu filmin 
Uç ay mlltemadi1en ıWerilecetl 
•abw Terllmekh•. 

Yıldızların Aşk Ve Para 
Hakkındaki Düşünceleri 
Dilber Yıldızların içinde Parayı En 

Fazla Seven Kimdir? 
Amerikanın en maruf sinema 

mecmualarından biri Holi'vuda 
bir muharrir g6ndermiş, kadın 
ve erkek yıldızların aık ve para 
hakkındaki fikirlerini toplatmııtar. 
BOyOk bir merak ile karıılanan 
bu ankete meıhur yaldıılardan 
bir çokları cevap vermiıtir. Ho
liYUdun en ağır batlı erkeği 
olarak tanınan Klia Bruk diyor 
ki: • Y aıun oldukça Derledi. Bu 
yaıtan ıoura lfak olamam. Bu 
aebeple aık hakkında bir feJ 
16yliyemiyeceğim. Paraya gelince; 
buıtın beni hayabmın ıonuna 
kadu yqatacak parım vudır. 
Şu hllde para hakkında da bir 
fikir beyan etmiye llnm r&'
mllyorum.,, 

Gnzel yıldız Leila Hiyamı 
muharririn ıuallerine fU ceYabı 
Yermiştir: 

• Aşkı beni aevenlere ıorunuz. 
Çnnko ben daha kimseyi •evm~ 
dim. Sevecek erkek bulmak o 
kadar gllç bir it ki... Parayı 
seviyorum. Sevmesem onu doya 
doya harcar mıyım ? " 

Jan Harlov'un cevabı: " Ame
rlkada qk parasız olmaz. Dlln
yada en iyi aık Amerikan qkı· 

dır. Nitekim en iyi para da 
Amerikan dolarıdır. " 

Malek te ıöyle diyor : • Atk 

,Wdllrmez. Para yqabr. ,, 

Konatanı Bennet : • Atk •• 
para, ikisine de tapınıyorum. 

Amerika para demektir. Burada 
paraıız kadın için yqamak ma-

nuızdır. Aık, &lmiyen bir h .. 
kikattir. • 

Gari Kuper diyor ki: " Para, 
cennetin anahtarıdır. Ôyle olmua 

papular paraJI MYerler mi 1 
Atk, ba1atta çok manah, fakat 
Iİaema fllimlerinde hiç kıymeti 
olmıyan uell bir yalandır. • 

Klara Bov c:Uyor ki: .. Para,. 
kıymet yerenlere acıyorum. Nit .. 
kim qkı inkar edeDlere kU'fl 
da merhamet duyuyorum. 

BiW Dov diyor ki ı • Atkl 
kocam benden daha iyi bilir. Ona 
sorunuz. paraya gelince; bOtla 
saadetimi para Ayeainde kazaa. 
dım. 

ltalyan Filimferi 
ltalyan ıtOdyolarıoda yeni fi. 

limler vflcuda getirilmektedir. 

Meıbar İtalyan yıldızlarından Em
ma Gramatik Zanze isminde blı 

filim çevirmekle meıguldur. Yine 
meıhur Jıldızlardan Guauonl ele 
yeni bir fılme bqlamıtbr. 

Holivud'a Kaçacak 

Rolan KaJJO Franaadald erkek ,.lchslar araaında aoa umaa
larda bOylk bir flbret kuanmıfbr. Tip itibarile bariz hmulyetler 
tqlyan bu Franııı delikanlım timdi beyaz perdenin ea ileri ıel• 
J6n prlmiyelerioden biridir. Fransız kumpanyalan bu tlhntH _. 
lı+ Holln, ela kaçmamua içba onu .ı lattrınde tuturorlu. 
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Dolma Kalem 
Araca ı vaıifosiol 

mı a 1 imine ver dik· 
ten soııra gidip aı· 

ra)a oturdu Mu· 

allim deftere bir 

göz gcz<li rdı .. 

- Gel bakalım 

buraya Afaca ı ?. 

Afacan kalıttı: 

- Bu yıııı bab:ı· 

mın yazısına benzi· 

yor, d o ğ r u s u n u 
söylo bakayim, ean 

mi yazdın? .. 

İNTiKAM 
Afacan komşunun siyah kedi· 

sine rnllthiş düşmandır. 
Çünkü birkaç sene evvel, Ha

san B. onu sünnet ettirirken Afa· 
can bir arahk mütbış bir acı ile 
fırlamış fakat etraftakiler hep bir 
ağızdan: 

- Kara kedi kaptı, kara kedi 
kaptı!. diye bağır ışmalarım unut
mamıştı. 

İşte Afacan da buglln fırsa· 
tını düşürerek kara kediyi bah-
çede kovalıyordu. 

Nihayet zavallı hayvan yorulun
ca kUp kapağ ının nstilnde mu· 
vazenesini bulamadı. Birdenbire 
küpUn içine yuvarlandı. 

Afacan bu mllhim zaferinden 
sonra küp yaklaştı ve içerde çır
pınan kara kediye bağırdı. 

Güneş 

Afacnn O\ o koşa 
k O!ja geldi. g e c 
'.kalru ı ıtı . . usulca 
içeri gırdi 1 odanın 

bir köşesine gidip 
oturdu .. 

Hasan Be.} ba· 
ıım gazotes nden 
kaldırarak sordu: 

-Sen bOylo geç 
vakte kadar nere· ............ _. 
lerde.} din? 

- Oingözle gU· 
noıin lıatı~ını sey· 
rediyorduk baba? .. 

- Deliliğin lOtu· 
mu yok, bu yağ
murlu handa gU· 
net ne gezer ... 

Cingöz - (Af can ) Sen •eraem misin, bu· 
d amı tn Afacan ... 

- Vnllııbl ben 
yazdım . . babamın 

yazısına benzeme
elnin scbobi, onun 

dolm:ı kaloml ile 
yazrlı!1"ı mdan ~tr • 

- Nasıl Onnet olduğum z man 
bana ovun ovnar mısın·? .. 

- Farkında c1e
ğl l dik hır.bu ••• 

- Anne, ballk yumurt 
tar mı yumurtlar? •• • 

kanatlı b ık .. 
- ikisinin orta ı ClngUz •• 

.--=:: 

FIKRACIK 
ot şstz Fil NASIL oıs 

ı~~ 
=-~----.:.1_ 

SOGUK 1 

Hn an Beyle Afacan Falan B 
...,., ''"' -~ ~ • , ye misafir gitti. Falan Bey ol• 

H san Beyle, hanımteyze mu- .... \ ~ c!ukça kaba bir adamdı. Has D 

Buyuk Dert 

ka!ia ediyorlardı: Beyle Afacanı odaya aldı, oturttu. 
- Doktor olaca ki ~ Hasan Bey Falan Beyden 
- Mimar olacak! . ........ .n.1,. Lilr gun nrabasile Kocaman bir filin önünde Fakat Fil, söküien dişlerini hoşlanmaz, fakat bir iş için mn4 

H yır, dişçi olacak! hayvanat bahçesine gitti.. durdu, hayretle seyre başladı.. yeniden yapmak için... racaat etmişti.. Hasan Bey ustu, 

- Olmaz, mUhendis olacak! Falan Bey sustu. Bu sükut on, 
- Kimyager olacak! [ Her Hafta Af acundan Bir Hikaye on beş dakika sllrdü. 

Şu olncnk, bu olacak derken DEN l Z DEK 1 HARP Bu sırada Falan Bey lftf ol• 
içeriye ihtiyar bir dost girdi. Her Denizde harp görlllmemiş miyen hllcumdon şaşırdılar. Ve Ve denizde k imamı söyledi.. un diye ayağa kaJkb: 
ikisinin de hidd t1i hiddetli mll· bir şeydir .. Ben balıkların pren· darına dağın oldular. Fakat ben itiraz ettim... T krar - Çoktandır dereceye bak• 

madımdı Hasan Bey?. 
o kaşa ettiklerini görilnce sordu: sini ziyaretten dönllnce, kılıç Elimdeki bıçağı sallaya sallaya geleceğimi s6yledim.. Afacan birdenbire abldı: 

balıklarının asi çeteleri hUcum uzun müddet onlarla kavga et-
- Yahu nedir bu gllrUltnnllz, etti ve morinalarln barba baş• tim .. ikide bir bir kılıç balığı bağı- Zaten bu sırada yukarıdaki - Biz okadar soğuk mu geJ. 

... ol 1 dalgıçlar da ipi hızlı hızlı çekmiye dik ize efendı' a d d" "' uyor • ı d ı raral< yer dllşilyordu... Onlnnn mca, e ı. 
H B · b · 8 1 ar.. baclamışlardı. Derhal habrladım asan ey ıza ettı: k · f uzun ve keskin kılıçları benim "I Noksan ı~ Kılıç balıklarının uvvetı aı· ki, denizin dibine giden bir andık Y 
- Bizim mnhdum için efen- la idi. ÇünkU iri ve keskin kılır- kalın elbiseme tesir etmiyordu. Afacan abahleyı'n go .. zlerinı' açar 

T k mncevheri bulmak lazım. Babk-
dtm... Uzun müddettenberl çocu- ları vardı. Durmadan hücum edi· Ben böyle ne adar bıçak sal- çmaz babası koştu: 

l k b b 1 · O 1 rın prensesine bunları söyleyince ğuma münasip ve para ir yorlar, morinaları teker teker ladım i mıyorum. rtalığa bir - Afacan bugnn mektebe 
d. · h' k emretti. Bir iki saniye sonra koca meslek arıyordum. öldürUyorlardı. göz gez ırınce, ıç imsenin gitmiyeceksin .•. 

kalmadıg" ını gördüm. yerde bir· bir sandık getirdiler, ben sandığı N d b b ? 
Ben oğlumun doktor olmasını Etrafımdaki morina bahkları ipe bag"lndım, bütün balıklara ve - e en a 8 • 

Çok le" yatıyordu, hepsi de ge- Ak ld b"l · istiyorum, hanım mimar istiyor, •trk 1 b J " prensese elAmlar göndererek şam ne 0 u ı mıyor gı ı çe aza mıya nş amıştı. bermişti. ? 
ben kimyagerliği tercih ediyorum, Birkaçı da kaçmak üzere idiler.. yukarı ÇJktım. Sandığı sapasağ- musun 
o mUhendisliği beğeniyor. Mah· Geriden imdat gelene kadar bel· Biraz onra Pren e . maiyeti lam çıkardığım için, benim na• - Y1 ovvv!. 
d 1. u T · ı k b ı d h 1 k kA '-llyUk b' . b k b" 1 1. - kiz kardeşin oldu ... uma ge mce ayyarecı o aca· i un ar a ma vo aca Iardı. er unı ve u ır morına mıma an aya m erce ıra 

ğı dı Ordusı'le cenk yerine geldı'. d 1 - Afacan uzun uzun dUşll-
m " yor... Türkün büyük iyiliklerinden yatır 1 ar. nerek ba ım alladı: 

11.1 h k ı d Asilerin leşlerini görünce 
- u 8 hım aç yaş aran 8 biri de mağluplara yardımdır. Fakat l!labahleyin yataktan kalk- - Şu annemin de elinden 

H B eg" ildi timden öplU: 
an ey.. Derhal dalgıç elbisemde bUyUk tığım zaman bunların bir rUya her i nok an çıkar.. Birini de 
- HenUz 6 sını bitircii efen- bıçağı çeldim ve kılıç balıklarına Sen bizim kıralımızısın, olduğunu anladım ve hüngür yarına dağursaydı ne olurdu? y • 

dim~ .. ~·====~===================h=ll=c;u;m::;c~tt;i;m: .. ==:O:n:l:a:r•::::b=u==b=e=k=le=n=·===d=e=d~i~.:ı:::::====================:::::==h=ü=n=~{=ir==a=ğ=Ja=d=ı=m=.================="=n==d;n~m;e;k;t~e~b~e~gı~·t;m~e~z~d~im~ .. ==:::::s 

A AL 
E el ıaman lçtnde 
Bir lhtiy r k6r varmıı. 
Altın sar yı, Çind 
GUnet gibi p rlarmıf.. 

Gel uman v gl t uman, 
ihtiyar il n etmlf, 
.. Her ktm ırözl rime can; 
Verine ihya 1 ,, demlt 

GOnlerce ve gfinlerce 
Saray meydanı dolmuı. 
Y o1cular gOndüz gece, 
Durmadan hekim olmuf •• 

Bir sabah k6r ihtiyar. 
Balkonunn çık rak, 
Bağırmış: " HaydJ kim var 1 ,. 
Diye röke bakarak .. 

Akın akan hekimler. 
Uğraşıp didinmlıler, 

Genç i!:tlyar • kimi r, 
Dah ecıllp gitmlıler ••• 

AFA 

iç Sesi 
- Hanımteyzo 

Hasan Beye baka· 
rak giildU: 

- Ha an Beyci· 
ğim, içimden bana 
bir t1es öyle di· 
yor iti ... 

Hasan Bey deh· 
9etle dikildi: 

- Aman allahım, 

eonf n bir do to ee· 
ıin mi var?. Foln.· 
ket yarabbi, fail· 
kotJ. 

Sersemin Yu
murcağı 

Hanım toyzo Afa· 
cana sordu: 

- Komıunun ca· 
mı kmlmıo öyle mt 
A ':ır ırn ?. 

- Evet. 

- Hangi screı· 
min yumurcağı kır
dı acaba?. 

- Ben ... 
Şu Alacan, ne zeman yUzUm baka gUIUyor Hanımı. 

- Ani fdan gOIUnç t•r•• bofuna gidiyor. 

Babalar 
Afacan mi afirli

ğe gitmfıti.. orada 
bir de çocuk vardı .. 
Afacan ktlçUkle ah
bap oldu. Konuşını· 
ya baıladılar .. 

Afacan: 

- Benim babsm 
cesurdur, dedi. 

ötekı: 

- Benim de, di· 
ye cevap verdi .. 

- Benim balıam 
biç kimseden kork· 
maz .. 

- Bonhnkt do ... 

- Benim babam 
horkese dayak a· 
tar. 

Küçtık çocuk bir
denbire boynunu 
bUıı:tU: 

- Benim babam 
dıı. horgQn annem
den dayak yor ... 
Dedi. 

lr~----~, 

BUYA! 
Günler, aylar geçince, 
fht'yar anlamı ki, 
Körlük ömrü bltlncc, 
N .ha) "t bulacaktır •• 

Kör ihtiyar beklerken, 
Bu tükenmez ömrünO, 
Bir ısabab daha erken, 
Saraya bir genç gelmif, 

• Huzuruna ağ nın, 

• Gireceğlın aöyleyin, 
" Derdine deva buldum, 
"' Bir fakir geldi deyinl., ., 

Genç f k'r, lhtiyaran, 
Kar4ıaına gelince, 
Dedi : Belki de yarın 

Gö"Zlerlniı açılır ... 

Ve körün kör kalbini 
çıkarıp yere attı. 

kör kalp görilnce birden. 
DOnya tadına tatdı.. 

CAN 



8 Sarf• SON POSTA 

İTTİHAT VE BAKKİ 
Her hakkı mahfuzdur. - Na$ıl dalda? •• 

........................ " ...... Nasıl Yaşadı ? .. 
Tt.frika No. 2 Nasıl Öldü? •• 

ray Damat 
Olması dan 

aşanın Firar Etmiş 
erhal ş··ph len 

Ounl<u Nüshamızm HUllsası 
Alıdı Jhamid, Çit kOtktınnn salo· 

flun la, hemşiresi Seniha sultandan 
t;ı r .. ıcktup aldı. Bu mektup onu 
t.ırdeııbfre te.n.,ıa:-sdırdı. Getiren ha· 
rem ağuaını derhal tevkif ettirdi. 
Ken .. iı;i de ( dalrei ınahsuaa) ya 
grçerek esvaptıbaşı İsmet Beyle 
eerbafiye Ahmet Celi~ettln Paşayı 

lı!hcuı. 

Bu llti ınt geldiğl raman Ab· 
d lh.ı. nid toNsflr ve aııabiyetinl 
sakl· rn ya tnlışarak elindeki mek· 
tu lı u gösterdi: 

(.urip d<'ğ imi?.. Hemılreden 
mdi bir moı.tup aldım. Jı~abmut 

Pata sabahleyin kö9kten çıkmıı, 
bu v.ıkte kadar avdet etmemif. 
Hemşire, ( ne yapalım? .• ) diye 
ıor.n or. 

ı)eıl. tsmet Beyle CelM Pıı.ta 
H!tn A ın verdiği bu habere taae
cUp etmekle beraber, birdenbire 
cavap vermoditer. Fakat biraz son· 
ra Abd!llhamid'iu: 

- Yalnız, kendisi ortadan kay• 
bolsa. h rıey değil ... (Yine, Beyoğ· 
tuna g ttı.iş, firerıklerlo içki ziflen· 
mek içill bir köşeye çekilm'ştir.) 
Der ve ~1>çeriz. Fakat oğullaraııı dk 
almtf beraber götUrmüı. Buna ne 
dersiniz? •• 

Deyi ıce, lsınot Beyle Oel!l.lottin 
p şa. 

Aaııa ... 
Dıye, hayrctlerlnl 

diler. 
)f.. 

tetmedemtr 

Evvel&, mektubu grtlren ve 
H r ın'hümayıın) kapı:nuda, tU· 

f ı,~ı erin odıuıııda te\·kıf edilen 
barom ğaeı istıcv.ıp edildi. Bu za· 
vallı, ~u suretle ifade verdi: 

- Sultan hnzrctlcrf, çoktanlıeri 
pul}~ tıazretlcr'le dnrğ n bulunu· 

ordu. Sulta:ı baır•tleri bu E b:ı.h 
kıı. 1\ c Ilı ederken knroı~ınd:ı duran 
bıı.zl ıedar ustııva ( Paftı, rıeredr-? ) 
diye eormıış •• Hazinedar usta tara· 
,, ':l da { oiıııdi hamlim<lan çıktı· 

la , t .va\ctlerile me~gul lıuluııuyor· 
lar) Q, Vöbl '\Crilıııış. Sultan haz· 
re lerı tekrar ( yanında kim ,·ar?. ) 
dı) e orın ıt· ( llusuet Utilıl Sa b 
Bey var) ccvabıııı alınca pek uıU· 

tee• ır ofınuf. E.ındo ... I mlııeli 
çatalı, altın kahı.·cnltl tepsııılne 

atmış: 

- Y naa.. Bu kndar kavg nan 
Oatüne yine o ispir kıyafetli lıe
rife iltifat ediyor ha.. Pekfilci.. 
Şimdi haber gönderin o pap s 
herif .. Hir daha göıi\m görrue
aln. Derhal p lısına, pırtısını top
la. m. Cehennem olsun, gitsin •. 

Diye haykırarak yerinden 
f•rlam,ş. 

Bir taraftan, aultamn &İnirle· 
cani teskin etmek için (ruh) kok
t bhrken, diğer tarafta:ı da bu 
emir ( P~şa Hz. ) ne tebliğ 
olunnıuş. Zaten paşanuı da 
hazır tarafı imiş 

-Pekal&.. (Zatı seniyeleri) biz
leri istemiyorlarsa, bizler rle ba- · 
ıım zan çaresine bakar.z. Araba 
ba:ı:ırl nsm. 

Dt·miş.. ( Mahdumu necabet 
mevsum) ları ( Lutfullah ve Saba· 
h ttin ) Beyef endilc.r Hazeratım 

odasına istemiş. Kapıyı kapa· 
tara < onlar]a bir çeyrek kadar 
göruşmü~. Tabii, ne gör şt ' :e
rani kim işitmemiş. Bir çeyrek 
ıonr bu ( bult n zade) ler, (vali· 
d ı eniye!eri, ullan ha7.retleri e 
görüşmek istemişler. F aknt, uf· 
t n pek öfkeli o'duğu için (buzu· 
r çıkmak ) mfüınadesioi i tihsal 
d1amemişler. i ~i ( inde bi!' der) 

--~--~---

Damat Mahmut Pafa 

yine ba~başa Yeruıişler. Bet on 
dakika kadar fiskos otmiıler. 
Birkaç defa birib; !erinin odala
rana gidip gelmiıler. Sonra dadı
larına: 

- Biz, (Paşa peder) le Alem· 
dağına gidiyoruz. Birkaç saat 
ıonra geliriz. 

Te eşya trenleri, Çatalca'da ala• 
konulacak. Bizzat Çatalca muta• 
aarrıfile mevki kumandanı tara· 
fından bUylik bir dikkatle taharri 
olunacak. Hatta, büyük eşya san
dıkları bile açılıp bakılacak. 

4 - Hariciye nazırı derhal 
ıefaretlere gidecek. Gayet azılı 
llç şerirden mürekkep bir çetenin 
mfıhim bir sirkat ve cinayet ya· 
parak lıtenbuldan firar etmek 
llzere olduklarından bahsedecek •• 
Bunların tevkifi için vapurların 
tahuriaine mlisaade iatihıal eylj. 
yecek. Ayni zamanda gerek ıe
firlere ve gerek baıtercnmanlara 
kartı ıayet mahirane bir lisan 
kullanılarak Damat Paıanın sefa· 
retlerden birine firar edip etme
diii ağrenilecelc. 

S - Reıml ve gayri reıml 
blltDn zabıta ve hafiye kuyyetleri 
harekete getirilerek İstanbul, Be
yoğlu, Üskfidar cihetlerinde Mah
mut Pa~amn girip çıkmak mutadı 
olan mahallerle, bulunması muh· 
temel olan yerler kamilen taharri 
edilecek. Ancak bu esnada, da· 

Demişler, Uitfullab 
dadısı itiraz etmiş : 

Beyin mat Paşanın isminden kat'iyyen 

- Aman as1amm.. Bu o
ğulda Aleındağına gidilir mi ? .. 
Vali lıi. billahi ( zatülcem ) 
olursunuz. 

Diye mani olmak lıtemiş. 

Fakat_ söıünll dinletememiş. 

(Paşa lfazretlerile ultan zade
ler) kapalı arabaya binmişler, 
çıkıp &İtmişler. ikindi vakti oldu· 
ğu halde, daha hali saraya 
dönmemiş!er. 

Sultan hazret:erine gelince: 
Ağlıyor, s zlıyor; 

- O p pas herifin etini ke
miğini, iş.ı'lab kurtlar lrnşlar y~ 
mi tir.. N-& oldu i e, fidan gibi 
evlAtlanmn oldu. Ev!itlarımı 

bahsedilmiyeceği gibi btıtnn bu 
işler halkan nazan dikkatini ce1· 
betmiyecck derecede bir ıükü· 
netle yapılacak ve en kDçllk bir 
hôdist>nin zuhuruna meydan bı· 
rakılmıyacak. 

6 - Mabeyinci Ragıp Bey 
derhal Seniha Sultanın köşkilne 
J!İdecek ( sultan hazretleri mDs• 
tesna olmak llzere ) arabacıdan 
başlayarak, icap edenleri kimilen 
istintak edecek. 

AbdUlhamit, bu emirleri ver• 
mekle beraber baş müıahlp 
Cevher Ağayı da çağirtb: 

- Hemen şimdi hemıireye 
git.. Bizden selAm söyle... Hiç 
Oztllmesin. Paıauın hali, cDmle-

ist-=rim... mizce uıalum. Ben, kaç defa 
Diye saç m, baıını yoluyor· sôy!edim. ( Bu adamdan sana 

mu~··· 

* Harem ağasının bu suretle 
ifadesi al n rke paravan arkasın• 
dan dinliyen Abdü:bamit, endişe
den encli~eye dUşuy\.r; aklına 

gelen fona ihtimallerle, ıiuir 
buhran atı geçiriyordu. 

Kanunuevvelin bu soğuk, re• 
t p \le rlızgarlı gününde, cğul· 

lnrım yauma alarek Alem dağına 
heı:niyo gitmesi için Damnt 
Mal n•ut Paşan n muhakkak deli 
olması lizırngelirdi. Binaenaleyh 
bu, yaland•. L!ikin hu sinsi yala· 
mn altmd g"zlenen bakika.t, 
acaba ned n ib.ırctti? ..• 

Bu sual çe.ık bir burgu gibi 
Abdülhamidin dim ğım oyuyor .. 
Ve oraya en hain ihtimallerin 
acı zebirini akıtıyordu... En idi· 
sük hfıdı elerde bi.e en vumüllü 
tedabiri ittihaz eden Abd lhamit 
duhal şu emirleri verdi: 

l - Ç1nakkale<lcn yr.rın s • 
b b geçece ' \ a urlar buyuk bir 
ilinn i e ar n cak. 

2 - K .. r ıc! .ıi.ı:e çık c.-k va· 

hayır gelmez ) dedim.. Ne yapa• 
yım ?. ( E•latlarımın hatırı için 
kabrmı çekmiye mecburum ) dedL 
Y aln z kendisi çekmiyor, bize de 

çektiriyor.. Hiç merak etmesin. 
Paşa, yioo parasız kalmış; bize 
nlımayİf yapmak için, böyle bir 
düzenbaz! ğa kalkışmı§br ••• Eğer 
bu gece paşa saraya avdet et· 
mezse, yarın hemşire bize gel· 
sin de, 6Öyle~elim, artık bu hale 
bir nih:ıyet vete!im... Ne çare, 
şrriatm kestiği parmak acımaz .•• 
işte görllycr un ya.. lstanbul ka· 
zan, biz de kepçe olduk. Her 
tarafta paşa ile çocuklan aralı· 
ye ruz. Bu gece her halde buldu
ruruz. Müsterih olsun. 

Diye irade ederek Seniha 
Sultana gönderdi. 

( Arkası var ) 
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DiplomatlaraHükmeden GizliKuvvetler . -
Hindistan Istiklil Müca-

delesi Ve Bir F acıa 
( Baıtarafı l inci aayf ada ) 

çiyi latic~ap etmekten başka çare 
kalmadı. Birkaç memur bir oto
mobilo atlıyarak Oodyepore ka· 
dar gittiler ve kadını alıp Bom
baya döndüler. Ertesi sabah bir 
İngiliz zabiti, bizzat Oodyepore 
prensini ziyaret ederek hizmetçi
mn delilik eserleri göstermesin
den dolayı tedavi edilmek nzere 
hastaneye yatırıldığını bildirdi. 
Esasen kadın ve şehvet havasın• 
dan baıka bir ıey teneffüı et· 
miyen Oodyepore sarayında bu 
meseleye ehemmiyet veren tek 
bir kimeeye bile bulunmadı ve 
hizmetçinin uyJurma deliliği bu 
sureUe herkese kabul ettirilmiş 
oldlL 

Maamafih mürebbiye Miı Edit 
hizmetçinin tevkif enilmeıinden 
hiç momnun olmamıştı. Kendisine 
bir köpek gibi bağlı duran bu 
kadının baıma gelen akıbetten 
kendisini mes'ul görüyor ve YİC
dan azabı duyuyordu. 

Maamafih Bombay lstihberat 
teıkillta da işlerin aldığı cere
yandan memnun değildi. ÇOnldl 
ihtiyar hizmetçiden hiçbir fey 
lSğrenmek kabil olmamışb. lıter 
btemez, hizmetçiyi eski yerine 
iade etmek lazım geldi. Maam• 
afib ihtiyar kadın Miı Edith'in 
nezdine döndüğü gilııden itibaren 
ne lngiliı mürebbiye, ne do 
Hintli hizmetçi artık biribirine 
bir ıe1 söylemediler. Bombay 
Polis İdaresi, faaliyetini başka 
aahaya nakletti. Birkaç gUn biz· 
metçinin oğlunu taraasut ettir
dikten ıonra bir gUn, delikanh· 
oıo çalııtığı kahveyi bastı. 

Esa1en bu kahve birçok genç 
milliyetperverlerin devam ettikle-o 
ri bir yerdi. Kahvede bulunanla· 
rın cümlesi tevkif edildiler. Ele 
geçenler yirmi Uç kişi idi. Bütnn 
bu yirmi ftç kişinin evleri ayrı 
ayrı arandı. Fakat hiç birıey 
elde edilemedi. İngiliz polisi, son 
derece uabilqmişti. Mevkuflar 
ıoyuldular, ıırtlarıodan elbiseleri 
çıkarıldı ve elbiseler arandt. Bun
lardan birinin elbiıo astarı arasana 
ıokulmuı bir mektup bulundu. 
Bu mekup umumiyetle ehemmi• 
yetsiz ,eylerden bahsediyordu. 
Fakat mektubun son cllmlesi şa• 
yanı dikkat görüldü. Bu cümlede 
deniliyordu ki: 

Mesele için iki dostun yardı· 
mı temin P-dilıniştir. İlk teşebbü~ 
mu vııffakiyctsizl :kle netice verirse 
bunlar lazınığelen tetbiri alacak
lardır. Kaz mdığunız yeni dostla
rın isimleri Gam pat Cinerajadha::ıa 
ve Purşotam Sen dir. 

Bunun haricinde ikinci bir 

mektup daha ele geçmişti. Bu 
mektubun da bir cümlesi mani
dardı: 

İlk teşebbüs neticelenmezse 
Gampat ile Purşotama güvene. 
biliriz, diyordu. 

Eğer ihtiyar hizmetçinin ge
vezeliği olmasaydıda poli:1in eline 
geçmeselerdi, biç kimse şUpheyo 
dilşmiyerek bunlara ehemmiyet 
bile vermiyeceklerdi. Fakat timdi 
vaziyet aydınlanıyordu: lık teşeb
bliaten maksat, muhakkak ki 
Delhi Parlemeotosuna tılao 
bombadır ve filhakika bu teşeb
büs akim kalmııh. Ayni zamanda 
mektuplar, isimleri kayıtb adam• 
lar tarafından i!~inci bir ıuikaat 
yapılacağına işaret ediyordu. 

Polis faaliyetini arttırdı. Fakat 
hiçbir neticeye varamadı. Hiz• 
metçioin oğ:undan baıka bütün 
mevkufları ıerbeıt bıraktı Ye 
peılerine hafiyeler taktı. Fakat, 
ilk evvel, bu tedbirden de bir 
fayda görDlmedi. Hafiyeler, aer
beıt bırakılan maznuolann peşin-
de dolaıa dursunlar, öbür 't rafta 
hizmetçinin çocuğu sıkı bir su• 
rette sorguya çekiliyordu. Hatta, 
Hindistc1nda çok iyi netice veren 
Blöf usuUlne mUracaat edilerek 

mektupta bulunan isimlerden bah
aedildi. An&11nın her feyi itiraf 
ettiği bildirildi ve kendisi do 
malumatını söylemesi için sıkışb• 
rıldı. Fakat delikanlı ağzını bile 
açmıyordu. Fakat delikanlının hal 
ve harekAtma dikkat eden po
lisler, anasile iki isimden bahs 
olunduğu saman, delikanlının 
blltün adelelerinin gerildiğini g6-
rüyorlardı. 

Fakat ondan da bir şey elde 
edilemiyeceği anlaşılmca bizzarur 
serbest bırakıldı. lF akat diğerleri 
gibi delikanlıların peşine de iki 
hafiye takıldı. Maamafih bu i~ten 
bir fey çıkacağa benzemiyordu 
ve berkea Umidini kestiği bir 
ıırada sekiz, on yerli hafiye bif. 
den gelerek isimlerin kimlere 
ait olduğunu öğrendiklerini söy .. 
lediler ve dişe dokunur mükafat 
verilmesini istediler. 1ngiliz poliıl 
iatenen herşeyi vadetti ve bo ıa-
retle öğrenildi ki ınektupta ismi 
geçen iki isim, bir ıenedenberi 
Londrada bulunan iki Hintli tale
beye aitti. 

istihbarat idaresi derhal Lon
dra ile muhabere etti ve öğrendi 
ki bu iki talebe Londradadır. 
Ayni zamanda bundan bir sene 
evvel Bombaya gelmiş ve milll 
Hint liderleri ile temas etmiş ol· 
dukları anlaşıldı. 

Şimdi mesele artık tavazzuh 
etmiıti. 

( ArlcMı varı 

Gençler Ne Düşün ·=yor? 
( Baıtarah 1 ııci say!daa l 

Jetli, dinç bir genç misiniz?,. diye 
ıorsaydınız size her halde ıu1a· 
rak cevap verirdim. 

Dinlenmek yalnız yorulanlaran 
hakkıdır. Bize bu hakkı verecek 
ana kucağı, baba ocağandan baı· 
ka birşey değildir. 

Hayat yaşaya yaşaya ölmek 
değil, öio öle yaıamakbr. Ha
yahn da büber gibi tadı, ncı· 
hğıudadır. Gonceler bile gülerek 
gül olurlar. Gülmiyen yUı aç lmı• 
yan gül gibiuir: Sevilmez bu 
fikırlerin abibi olan bir kim e, 
değil hayattan, ölümden bilo 
korkmaz. 

Duru blr bay t, kadın, 
para. mevki incirine vurulmadan 

1 Sortluğuinuz Sualler: 
ı - Türk inkıllbı hakkanda e 

dıişünfiyorsııruz, "e bu fnkıllhı 
nasıl anlarsanız? 

2 - Cemiyetin geçird'ğl buhra ı • 

artı kendinizi kuvvotli bissodiyor 
musunuz? 

8 - Dbd:ı.r mlSl ıı ? 
4 - Aile hakkındaki toll\.kk ı 

ı o lir ? 
5 - Hayattan korkuyor 

nnz? 
6 - Nasıl bir bayat tstersi ı 

rn nasıl yaş ımak lstor11iniz? 

Gono karilerimiz bu sua'lo , 
oı;rudan doğruya m ıtbal\mıza gö ı 

dermek uretile cevap verobillrıor 

yaıadığım fibi yqamak isterim.. 
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BORSASI 
Garsonlar Yeni Kanunu 
Sabırsızlıkla Bekleyor ve 

B&ZRBTİ MUSA 
10- 12- 1932 

~-------------------.J Para ta.. ( eatıı) 
kuruş ı:uruı 

123,-
27,-
17,-
50,!50 
24,-

BugOn ıehrimizde mOıeccel 
olarak 2500 garson Yardır. Ay
nca ecnebi tabiiyetinde olan 
garsonların adedi de 1000 e ya
kındır. fakat aon zamanlarda 
şehrimize ıeyyab akınının durması 
yilzünden garsonlar arasında 
koyu bir iısizlik baırCSstermiştir. 
Bu vaziyetten bilhassa otel gar
aonları daha fazla mfitee11ir ol- • 
maktadır. Yalnız geçen bir hafta 
zarf.oda otel garsonlarından 130 

1 lsterlln 
• • . . ~ , ·' I • ' • • •· • Yazan : Ömer Rıza 

693,- 20 kuron 
1 do1ar 2 3,- J tilin A •&&8. 

-12-
20 it. Fransız 170,- 1 pczeta 
20 liret 217,- J Muk 

Musanın .Anasının Yaptırdı~ Ve 
Oğlunu içine Koyduğu Sanduka 

20 fr. Belçika 
20 dral:ml 
20 fr. İnlçre 
20 leva 

1 floıia 

117,- 1 slotl 
24,- 1 Pengö 

818,- 20 ley 
27,- 20 dfaar 
85,- 1 Çene111eç 

Çekle .. 

52,-
23,
M,--.-

Nil nehrinde bu tekilde yıka· 
nan kibar hanımların biri de 
Firavunun kızı idi. O da her gün 
muayye:n saatlerde Nil kenarına 
çıkar, büyük bir maiyetle nehre 
girerek yıkanırdı. 

MusAnm anası, bütün bunları 
tetkik ettikten sonra oğlunu 
nehrin kenarındaki s:ı+klara 
koymıya karar verdi ve sepeti 
J:apb, aepeti aıv;:ıdı ve nihayet 
•epetJ kararlaştırdığJ yere bı
raktı. 

MusA 'nın ana11 vu:iy~ti pe
tinden tetkik elmemiş, kimlerin 
bu sazbkta hangi aaatte yıkan· 
dıkJarım gözetlememiş <'lsardı, 
oğlunu tehlikeye atm.ş, onu kur· 
tarmayı değil, fakat öldürmeyi 
lıastetmi~ olurdu. 

Burada aon derece tetkike 
değer bit nokta var. kitabülhu· 
ruçta, Musa'nın anası tarafmdan 
oğlu için bir sepet yapıldığı ve 
tununla bununla s1v:mdığı ı:5y· 
leniyor. Bu sepet n:ısıl bir se· 
petti? Neden yapılmıştı? Ve bir 
kurtarma işine muvahk mıydı, 
değil miydi ? Çocuğun bu sepP.t 
içinde boğulma11 ihtinali naaıl 
refedilmitti ?f •• 

Fakat Tevrahn elimizdeki 
Hlrkçe tercilmlerinde " sepet ,, 
diye tercüme edilen kelimenin 
lbraul aslındaki mukabili Tebadır. 
Bu kelimenin menıeını tetkik 
eden ilimler, onun İbrani değil, 
fakat kadim mııırcadan alınma 
olduğunu kat'ı bir aurette tesbit 
etmitlerdir. 

Ealü Maaar'da Teba kelime
sinin umumi mlnası, ıepet değil, 
aand·khr. Eski Mııır'da kutsi 
meııarların aandukuana da Teba 
derlerdL Bu iİbi aandukalar ya 
taştan yahut tahtadan yapıhrdı. 
Taş vaya tahta intihabı, mezarın 
kutsiyet der • ı ıo bağlı idi. 
Bunlar tulAni bır ıekiJdedir ve 
&n taraflarında bir kapı vardır. 
Bayramlarda ve meraaim gllnle
riode llibların heykelleri bu T e
balar içinde taşınır. Yahut Nil 
üzerinde bir mabetten bir ma
bede g ôtürüliirdü. Bunları taşı· 
mak için kayık ıekline sokulan 
bir tabut kullanıl rdı. 

Eski mısırcanın, İbraniler ta· 
rafından iatiare olunan, Teba 
kelimesinden anlaşılan mAnalar 
bunlardı. Nitekim merhum Cev
det Paıa da Kııası Enbiyaaında, 
Tevratın tllrkçe tercümeıi teairi 
altında kalarak Teba mukabilinde 
sepet kelimeaini ~ullan~z. Bu 
Türk •limi, pek haklı olarak bu 
kelime mukabilinde " sanduka " 
kelimesini irat eder ve bu bu
ıusta Kur'anın beyanına dayanir. 
kur'anda .. sanduka " kelimesi 
ınukahilinde " tabut ,, ke!imesi 
kullanılır ki tamamile doğrudur 
•e Tevratın lbranl aslında Teba· 
nıo tam kendisidir. 

T evratm lbranl aılmda san· 
duka mukabili olan Teba keli· 
nıesi irat olunduğuna ve bu ke· 
lime M sır'da arzettiğimiz mana
lara geldiğine göre MusA'nm 
•nası tarafından oğlu için ya
pılan sandukanın da buna benzer 
bir fey olduğ'u anlatılıyor. 

Bu da iimmll Musi'n o yaptığı 
ışı çok derin Ye etraflı dOşÜ"'"'rek 
yaphğrnı gôstermektedir. 

Çünkü Mıs rlJ!ar T l: ı'arJa 
ilAJ, saydıkları heykelleri bş ınk· 
tR idiler. Bir Mısırlı teb, görür 
görmez, derhal ihti·~m vaz'ı alır, 
onun içinde mu.:.ıka bir ilah 
heytceJi buluoclı•ğ··..,,ı bmrdi. He
le bir tebanın saz' · lar iç=-de 
kaybolduğunu görece~:: olursa 
<n!.m hemen akl na .gelecek, onu 
har,.!:e .. e getİrt"cek ilk Hik, bu 
teh'lrı kurtarmak, çıkarmak Ye 

onu kudst yerine götürmekti. 

Lo.,dra 691,00 1 Prag 
Ncv - york 0,471150 Viyana 
Parla 12,06 Madrlt 
Milııno 9,18 Beıiia 
BrOkıcl 3,4Q Var,o.a 
Atfna 85,3515 Pctte 
Ce:ıevre 2/ t625() Bükret 
So•y a 73 7950 Belgrat 
Amıtcrdam*I, 17 750 Mosı.ova 

Hl. s3 senatlarJ 
J, 

15,8684 
3,9937 
5,7888 

• J,979375 
4,1951 
3,52 

80,25 
35,24 

Lira 
it Bant,.(Nama) J(, 10 

• ( Hlmll .. ) ıo.~ 
Anadolu% ıoov. 37,50 

• ( Müeas a) Sl,
Oımanlı Bank. 35,
~e'Anlk • 5,!r,i 
Şırketl Hayriye 11,30 
Ha'"ç 0,91 
Anadolu %60V.* 24,IO 

• ~60 P. 22, 15 

Şark D. Y. • 41,45 
i.t. TramHy !i0,00 

OakGdar •• 11,00 
Terko• • 32,75 

"····uf Zl.-
Telefoa 15,-
Bomootl 23,50 

Esham ve Tahvlllt 
L"ra 

kifi açıkta kalmqtır. 

Garıonlar Cemİ)eti bu ifılzlik 
Yaziyetinde ıebrimi:ıdeki ecnebi 
garsonlann da tesiri olduğunu 
ileri atlrmektedir. Çnnkll Beyoj
lundaki otellerden birçoğu eaa,, • 
garsonlan tercih etmekte, )' 
ıaı sonlan çıkarmaktadırlar. 

oA' 

Garaonlar Cemiyeti, garson-
luğu yalım Ttırklere hasreden 
kDçlik san'atlara mt kanunun bir 
an evvel tatbik ıahasına geçme
sine intizar etmektedir. Bu kanun 

tatbik edfldtkten ıonra garsonlar 
ara11nda İf sizlijin azalaca;ı Omit 
edilmektedir. Mu"'Anın anası da, oğluna teba 

f'"' ~nde bir sanduka yapmak· 
Ja ve onu içine koymakla aynı 
maksadı gözetlemişti. 

Musamn anası, oğlunu, Firavu
nun kızı taraf·,d. n yıkanma yeri 
olarak kullanılan sazlığd b rak
r:ıayı peşinden kararlaşhrıld ğı 
için Mısırlı prensesin tebayı gö
görftr [Örmez, hemen onunla ala· 
kadar olncağıoı, cnu derhal sudan 
çıkarfacağmı biliyordu. Çünkü 
bu onun en mülıim dini vazifele· 
rioden biri idi. 

111t'kraıı Dahili 99-:00 
Düyuı.u Mu. * 54.75 
GGnıriik 6,00 
Saydl mahl 6,60 
Bafdat tertip 1 8,75 

" • il 5.Z) 

BORSA 

Reji 
Tramyay 
Rıhtı a 
Üsküdar ıu 
Terkoı 
Elektrik • 

Lin 

4,20 
4,97 

18,75 
J70,-
4J,50 
-,-

Hila Mı Ecnebi 
.\lıyoruz? 

Malı 

Bilhassa Mnsanın anası, Mısırlı 
prensesin hergün Nil kenarına 

hangi saatJaraa gelip yıkandığını 
peşiaden anladığı için oğlunu 
onun gelişine pek yakın bir za· 
manda bırakacak ve ba auretle 
onun fazla bekliyerek mustarip 
olmasana da imkin \'ermiyecekti. 

Acaba Mıs rlı Prenses tebayı 
audan çıkartarak içinde laraiJe 
mepaup bir çocuk gördüğil tak· 
dirde babası olan Fıravunun ira
deaine inkiyat ederek onu nehire 
at.p boğdurur muydu? Yoksa 
onu kucağına alarak aeYer miydi? 
Yani kadmlığın anaJık sevkıtabiisi 
mi galebe eder, yoksa Fıravunun 
ıözC mil? 

Muıinın anası, kadınlık ıef· 
katının, kad ndaki analık sevkinin 
herşeye galebe edeceğine, güzel 
bir yayru olan Musanın prenses 
tarafından ıevıleceğine ve okşa
nacağı oa inanıyordu. 

Mubanın butun mukadderatı, bu 
tahminin doğru çıkmasına bağlı 
idi. Şayet Fir .. vun'un kızı Teba
am içinden bir ilah heykeli 
çıkmıyarak bit çocuk çıkmas.n· 
dan kızsr Vl!ya hiddet!enirıe 
o zaman Musa da, diğer lırail 
çocukları gibi ôldürWürdü. 

( Arka<;ı var ) 

Hey •can ve sıkınt• yü
ıiinden ıayıflaınış 

sinirlerinizi 
kU vetlendirmek 
için 
gunde birka~ defa 

&romural 
-KnoH • 

kompr\melcri alınız 
. • ta"'l'l)"C ~ıl· 

eromurı • bb 
1~~~~ara 11 bır n 

.., t .c bu~ u 
n mıı~tahıa ıdır. 

lcrıa lı rime~l 1ıavi ıüp· 
ıo •' 10 °1 :cn~.:ıcılc ouıır. terde ccıınt er 

J.ira Doktorlarımız Memleket Mahsu ilerinin 
• 

Tahvmu • MeakOkal 
Lira - Propagandasını Yapmalıdırlar! ( Retat ) 46, 7' 

(Vahit) 46,20 

TGrk Altını 9,22 
lng. ,, JO 42 
Fr. ,. 8,22 
RJ1 " 10,75 
Mecidiye , 35,00 
Banknot (011. B.) 246 

Kalın be,lbir ik a'tın 

ince beşibirlik altı ı 

( Cümhuriyel ) 45,
( Hamit) armalı 50,00 
(Reşat) ,, 41,00 
( Vahit) • 48,QO 

Bir hekimin konf eranıından 
not ettim: 

J - Tamir edici gıdalar, 

( Giimhuriyet) 46,'20 
(Aziz ) 4C,OO 

M.-ır Kr.Fo. 1886 154,00 

2 - Yardımcı gıdalar, 
Yardımcı gıdalar en mObim

(Hamit) 46,00 
• " • 900 87,00 
• • • 1911 84,50 

leridir; beslenmek, bOyllmek ve 
yaıayışı uzatmak için lazımdır. 

(*) Muamele yapılmamıştır. 

me=========-=====-:=:=-=======:::::. 
--RADY0-
12 Kanunuevvel Pazartesi 
latanbal - ( l:.OO ın11tr' ) 18 den 

ftibar4'n ıaz (Vfldia Hiza H.), 18,45 
orkestra, Hl İhr.ıbiın h.ız.ıl B •y tara• 
fı:ıdaıı taııarruf hakkında hitabe 19 o 
1 raıı:;ızaa ders ( ılerlenı'ı ola~lnr~) 
! 9,45. ori< estra, 20,30 Yesari Ao:ım a: 
~1 ll'lmıot R za 11. vo A eko Ero d" 
n k • ıı ı, 
.;2 or estra, &Jans ve borsa haberleri, 
s~at ayarı. 

Biıkreı - ( 894 rnetrı) 19,25 racl
~ o orkestrası, 20,41) grarn o fon 21 30 
kon enns, 21,4J bartoıısolo 'ıon'ra, 
kuvartet. 

Be ırat (4S1 ınetr ) - 20 gramofon 
20,20 orkestra, :.0,30 P :ığ'da Sınctc~ 
tiyatrosundan ıı:ı.kleıı Datilıor ismin· 
dt kı opera. 

Ror.a - (441 metn) 2090 
·- gra

mofon, 21,:!0 kıtap vo uıuharir, 21,45 
hafıf koııııor. 

Prat - (-4 8 metre) 20,30 ıııetca 
salo·ııı ıdan naklen flç J>erdeJik Dalılıor 
Opl'r.ıı:ıt. 

Viyana - (518 metre) 18 ikindi 
konseri, Hl, 15 konforane, 20,05 fııgi· 
lizce ders, 21,0a orkcs!ra 23,lö akıanı 
konseri. 

Peıt• - (~50 ~ıetre) 20,40 Opera 
biıı:ısıı.dan n \kıl, 2-,40 haber ve <l ıns 

\lu on - (141~ metre} 21 Paga: 
niu i opereti. 

Beri a - (t~35 metre) 20 memleket 
haberleri, 21 ,5 ık sesle konser, ıonra 
külhan bey prkıları, 2~, 10 Ham burg'· 
tan nakil. 

13 Kanunuevvıl Sah 
lıtADb"l (1200 metre) - 18 den 

iti baron 
Bilkr•t 3f94. me

2
tro) - 20,40 gra-

mofon, 21 sun 0111, 2, 15 llt;thoveıı. 
Belrrat - (4~1 mat~~> 20 gı amofoıı, 

22,30 ses kon•erı, ~1 Zagrebten na .. il. 
Roma ( 4U metre ) - "O 10 

spor halıerlerl, 21 ilıni nilcum der;l;ri 
21,15 gramofon. ' 

Prat - ( 4 8 metre) 20,20 Çek 
operetlerik, .21,:;o Çok kuvartetıeri, 23,25 
şo, rnus. ı. 

Virana - ( _518 metn ) 21,lo 
Yİ} oloıısel kon ~ rı, lll,50 ıen gece. 

Peıto - (~.:>J metre) 20 a5 eski 
'-r • 1 ı 2<> ''O · ' ı uııan pıye er , w' pıyano konseri. 

Var,on - (1412 ırıotrt) 20 30 
musalıalıo, 21. Yahudi havalan, 2:.ı:_o 
keman koıısorı, 28 bir kUçük bik!) e. 

Berlin - (1685 metre) 21 (Münib)· 
den bakll. 

Bunlar vitaminli maddelerdir, h5-
ceyreleri yaıatır ve bllylltnr. Vi
tamin sebze ve yemiılerde pk 
bdlunur. 

Vitaminin cinaleri: 
V. A - Kemik haıtalıiına 

karıı; tereyağı, balık yağı, yu
murta ve beyinde bulunur. 

V. B - Beriberiye karıı; hu
bubat v~ kakın ıeylerde bulunur. 

V. C - S11.orpit baıtalağına 
karıı yeşil aebıe Ye ekti yemi.
lerde bulunur. 

V. D - Kemik baatahğma 
karıı, ilA ••• 

Vitamin ıon zamanlarda bil· 
tün dünyaca değeri anlatılan bir 
maddedir. Yalmz şu notlarda da 
gördüğUmllz gibi bu herkes .... 
raf ndan değeri f ğrenil ·n madd .. 
oin bir takım cinsıerı vardır ... , 
bu cinsler vücut üzerinde ayrı 
ayra tesirler bırakmaktadır. Bu 
noktaya gelince tezimize geçebi
liriz; 

Yeryüzü bir buhran geçiriyor. 
Serbest alıt verit bozulmuş, dam· 
ping salg•nları ortaya çıkmıJ, bir 
çok tedbirler düşllnülmDş, gllm
rOkler, kontenjanlar, takas usulle
ri, ıunlar bunlar meydana d6kfil
m0tti1r. Blltnn bunlar arasında 
bir de içpazar değer almaya baı· 
lamışbr; aatılam yan d~ğiştirile· 
miyen ıeyler anaak bllyilk feda-

karlıklarla buralarda değer aldı
rılmıya çalışılm ş, bir millet 
malının 6nce o millet tarafından 
barcama11 düşünülmUştnr. 

Memlekette bol üzilm, incir, 
hndık, portakal yetiştiriyor; me
tleniyet ise vitamin, vitamin diye 
bağır yor; halA mı çocuklar.mız 
bilmem nere fabrikaJarmdan gc:;· 
len çikolatalar, bonbonlar, fon
danlarla besliyeceğiz? Hali mı 
eYlerimiıde Afrikanın, Asyanın 
dlSrt bucağından gelen çeldrdek
leri Ye yapraklan kaynatmakla 

uğrapcağız? Hila mı eski ve 
zehirleyici dUşünce? 

İfittim ki, Türkiye de üzı m, 
incir, fındık, batta portakal tam 
bir içpazar malı olmamııtır. On
ları dört tarafa aatmak için uğ· 
raııyoruz. Uğraıaiım, fakat hep
ıinden önce malımızın değeri ıi 
biz bilelim. 

Hekim "erimiz bajıraınlar; llıüm
de ıu vitamin, porf aka!da bu 
vitamin, fındıkta fU kad ır kalori 
var. Yollarda aabcılar ı pndu 
heran fU seıleri işitelim; ızmir 
inciri Trabzon fındıia, Manisa 
llzlbnll. 

Bu topraklar ki, bir uman, 
bu ıealer duyulmamak için çiğ· 
nenmiıtir. 

Biz ki, ıuursuz olarak onları 
çiğnetmeye bir dakika göz yuma
madık. ::;uurumuz başımızda iken 
bu topraklann öz malını mı y .. 
miyeceğiz? 

Üzüm, incir, fındık, portakal 
Türkiyenin yeni yolu.ıda bir ta
kım yeni adımlardır. Yeni mef- · 
humlardır; bunları kcruyalım, 
kavrayalım ve kuc~J,lıy lım. 

İ t Halim 
===-

SON POSTA 
YeYmi, SlyHi, HavadU. H Halk 

ıaıeteai 

idare: le tan bula Eski Zaptiye 1 
Çatalçe9me ıokaj'ı 2&· 

Telefona latanbul • 20203 
Poıta kutusur lstanhul - 741 
Telgrafı ltıtan bul SON POSTA 

ABONE FlATI 
T0RKIYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 • 

400 " 
U50 • 

t Sen• 
8 Ay 

3 " 
1 •• 

1 iCC ki" 
1400 • 
800 • 
300 • 

Gal•n evrak geri verilmez 
1111.ıılardan mes'uliyet alınmaz 

cevap için mektup! ara (6) kuruılult 
dul ilAvaııi lAıı uutır. 

Adreı değiftlrilmPııl (20) karuıtur. 

Gazetemlade çıkan rcıım •• ,a&1l&rı• 
b'1Uia baklan -hhu .,. , •Hlemı .. 

aittir. 
_,.__illi 



SON POSTA 

Ali Şamil Paşanın Ayağını Kaydırmak 
için Mütemadiyen Uğraşıyorlardı 
Paşa, Hafiyelere Fena Halde Düşman Olmuştu 

M•lt•rrlrl Jf. 

Her Halckı Mahfuadur 
-215-

Mabeyinden derhal anap 
ıeJdi. Ali Şamil Bey lnanbala 
latenildi. latanbula a•llrıelmez de 
ildncl fırka (kanun) sabitleri ta
rafından karıılanarak dotrac:a 
mabeyne ıötflrDldD. lıticvap 
edildi. Ali Şamil BeJ, laeqeJI 
olduiu gibi anlattı. B. ... c1a, 
(Kızlar Ağaıı) da huzura dayudı: 

- Bu adamın deWiklerine 
ltakmaymıı, ıize kAl'fl blyDk bir 
1adakat ve ubudlyeti vardır. O.u 
16zllnOzUn 6nDnden ayırmayımL 
Allah muhafaza buyunua, tehli
keli bir zamanda kendi.tnden çok 
bftyllk fayda melhuzdur. 

Diye AbdUlhamide telkia yap
tı... Zaten, yıldıza karıı olan Se
limiyo ~ıılaaını ve bilhaua ora
daki topçu kuvvetlerini ııkı bir 
inzibat altında bulundurmayı bir 
bayii ıamandanberi dllftlnmekto 
olan, Abdülhamit bu ıuretle 
Ali Şamil Beye ( Üıklldar 
ciheti kumandanlığı ) nı vermiı 
ve ıalAhiyetini de teni eyle• 
mitti. Onun, gDnden ait•• 
mevkiini tahkim etmesini, az bir 
zanıaa zarfında (LiYa) oluverme
sini Ye sonra da her ife m0da• 
hale ederek buı meaelelerl kır
baç ve tokatla balleylemelini hu
medemiyenler, timdi onun 1Uka
tuna çabpyor; yukarıda nak· 
lettijimiz isyan bldiauinin bir 
blhra11 olmak tbere onun Arna
vut kıyafetinde alclardıjı reımin 
kopyeıinl AbdDlbamide takdim 
Ye bunu da ewbama dokunacak 
ıurette teflir ederek Ali Şamil 
Pqama ayağına kaydırmaya ui· 
raııyorlardı. 

Bu meaeleden dolayı birkaç 
atın Yıldıza gidip gelen •• ma
na• ı ilticvaplarla iz' aç edilen Ali 
Şamil Paıa, hafiyelere fena halde 
av•• olmuttu. Mllmklla olduiu 
kadar bunları mıntakasına aolr
muyor, pyet g6zllne llitenler 
olursa, bunları da sopa ile kova• 
lıyordu. 

Bu e1Dada, mektebi Tıbbiye 
ecıacıbafllı Ahmet Refik Paıa, 
ıik aak Kaclaköy cihetine aeliyor ; 
Akıamlan Kadıköy rıhtımında, 
k6ıebaıındaki maballebici dUk· 
kananda oturuyor, bazaa, ıecelıri 
de Kadıköyde kalıyor ; ıunun 
bunun hakkında tahkikat yapı
yordu. Ahmet Refik Pata, aa 
uman zarfında yUsbafllaktaa 
(liva) laia farlayıveren ve en ıir
ıin hafiyelerden addedilen bir 
ıahıab. Böyle bir ıahıın, fıtan
bulda, Akbıyık mahallesindeki 
eyini bırakarak Kadıkl\yde yer· 
leımeai Ali Şamil Patanın hoıu
aa ııitmedi: 

- Derhal pılıaıDı, pırb11nı 
toplasın.. latenbula git.in.. Bir 
daha da buraya ıelmelİn. Hem 
Tallahi, hem billahi, onu b•rbat 
ederim. 

Diye haber iÖnderdi. Fakat 
R•fik Pap, mabeyiadeki Mtiaa•· 

AH ••mll Patanın Arnavut 
kır•fetlle •ldırdılı re•lm 

gAblarına güvendi. Bu habere 
ehemmiyet bile vermedi. 

Nihayet bir gün, aktama doğ· 
ru yine Ahmet Refik Paıa mu-
hallebicinin önünde otururken, 
o 11rada oradan ıeçen Ali Şamil 
Pqamn glzOne ilitti. Şamil Paıa, 
hemen arabasını durdurdu. Ya
verine dönerek : 

- Şu papya sGyle, biraı 
buraya teırif eyle1in. 

DedJ. Yaver derhal bu emri 
Refik Paıaya tebliğ etti. Refik 
Paıanın rengi sapsan kesildi. Bu 
emre itaat edip etmemek için 
kta bir tereddüt den11l geçirdi. 
AH Şamil Paıanın kendiıine u· 
dece bir ihtarda bulunacaiJnı 
ıunettl. Bu kadar basit bir me
ıele için skandal çıkarmamak 
iltedl. Zahiren olsun mevki ve 
f91'•fini muhafaza etmek ,aaku
dile, lsteluiz bir halde kalkb. 
Arabanın yanına .rltti .. Ali Şamil 
Pqa, kırbacının ucile, ıol tara· 
fındaki boı yeri göıtererek : 

- Bini .. 
Dedi.. Bu emir, birdenbire 

Ahmet Refik Paıanın tllylerinl 
6rpertti, 

- Niçin Pata? .• 
Cevabını yerdi. Ali Şamil Pa9a, 

ıoiuk kanhlıtı muhafaza ederek: 
- Şuradaki itfaiye karnkoluna 

kadar gidelim de.. Orada teninle 
biraz konuşmak iıtiyorum. 

Dedi. Paşanın bu aözleri, 
Ahmet Refik Patayı biltün 
bUtUn titretti. Kendisine zaten 
öfkeli olan Ali Şamil Paıa ile 
arabaya binmek ve onunla kara· 
kola gitmek, kendini bile bile 
bizzat bir f elAkete sOrUklemek 
demekti.. Ahmet Refik Paşa, 
etrafına baktı. 

( Arkaaı var) 

Katiller Nihayet Tutuldu 
( Battarafı H ıncı Nyfada ) 

Elektrik telile boğulan ihtiyar 
madama birgftn Antuvan ismin· 
de esmer, uzun boylu, çirkin 
ıuratlı, kalın ıeıli ve siyah pal· 
tolu bir adam geliyor ve diyor 
ki: "Ben ıizin dairenizdeki odayı 
kiralamak istiyorum. " Çirkin 
suratlı adam bu maksatla ihtiyar 
kadına üç kere daba müracaat 
ediyor. 

Cevap Yok 
Maktul madam bu tekliflere 

kat'ı bir cevap veremiyor. Fakat 
çirkin suratlı atlamm müracaat
ları da keıilmit olmuyor. Bu 
adam birgün yine geliyor ve 
bu aefer teklifini töyle anlatıyor: 
" Evi ben kiralıyacak değilim. 
Sefaretten bir kiracı buldum. 
Size ayda 35 lira kira verecek. " 

ihtiyar kadın bu cazip te"lifi 
evinde 18 liuya oturan eski ki· 
racısı Münire Hanıma açıyor ve 
bu rakabet vaziyeti karıısında 
kirayı 25 liraya ç kartmak iate
diğini ıöyliyor. Münire Hanım ve 
kocasa Hikmet Bey bu teklife 
muvafakat etmedikleri için evden 
çıkmak iıtiyorlar. 

Pazartesi Günü 
Münire Hanım kat'ı kararını 

vermittir, evden çıkacaktır. l,te 
bu ııralarda bir pazartesi gtınft 
aaat on buçukta kapı çalımyor, 
arkaıındanda bir erkek aeıi iti· 
tmyor. Bu adaın açık renk pantalon 
lu, uzun boylu, ç kı k çeneli, al tan 
diıti, çirkia. ıoiuk aealidir. llaü-

yar kadına diyor ki: " Sizde kira· 
lık oda varm t- Görebilir miyim?,, 
Madam hayretler içinde cevap 
veriyor: "Kim ıöyledi bunu aana? •• 

Benim kiralık odam yok.,, Ve kapıyı 
herifin yllzOne sertçe kapatıyor. 
Fakat madam bu adamdan çok 
korkmuıtur. Milniro Hanıma di
yor ki: 

" Ben bu adamın yllzllnden 
çok UrktOm. Hem bu benim oda 
kiraladığımı nereden biliyor sanki!.,, 

Bu hldiıedeo sonra Münire 
Hanam Madamın evini terketmiıtir. 

Şüpheli adamlar 
F adadan ıonra tahkikata giri· 

ten Zabita Rıımeli hanı kapıcıla
rından, komtulardan, ihtiyar ka
dının oğlundan ve Münire Hanım
dan aldığı malümattan ıonra 
madamın evine oda kiralamak 
için gelen adamlara benziyen iki 
kiıiyi tevkif ediyor. 

Fakat bu adamlardan ikisi de 
ihtiyar kadmı tanımadıklarını MSy
liyorlar. Yani inkir ediyorlar. 

15 kişi arasında 
Fakat bu inkAr, Zabitayı, Uae

rinde yDrDmiye bqladıiı izden 
ayırmak için bir ıebep tetkil 
edemiyor. 

Poliıler bu iki adama benıi
yen, aynı tipte on bet kiti daha 
buluyor ve hepaiai bir araya 
getirerek Münire Hanuaa g6ate
riyor. Münire Hanaaaıa bafıuıı 
çok kuwwetlldir. Gthalerce enel 
ihtiyar kadının ewiade birkaç 
dakika ılrdüil IMa adamları 
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• 
Küçük Ilinlar 

l 
Adll Tophane, Botazk•M• 

L 
caddesi J'ıfo, 89 

Fagdalı Adresler IıcrgUıı saat 9 dan 18 e kadar hasta· 
. _____________ _J Jnrını kalıul ve tedavi eder. 

DOKTORLAR 
Cilt ve aUhre-

Dr. Kem.ı Nuri ...ı haatahklar 
mütehauısı. &yoğlu, tıtiklAI caddesi 
AbduUabefendi lokantası ittisalinde 
Rumeli Han No. 16. Hor giin tigleden 
ıonra 18 1/2, 20 1/2. 

Dr. Mehmet All Bevliye mlltehu· 
aaaa, Sirkecideki 

muayuehaneafni Eminönü hanına 
(sabık Kara.kat) nakletmi9tir. kabul: 
hergUn öğleden sonra. 

Dahili •e Cocuk 
Dr. Nazif lbrehlm haatahkları teda· 

•lhane•I 
oıuayeuehanesinl Fatilı Tramvay iııtas-
yonunda Sırrı Enver eczanesi biti9iğin
de 25. No, Jı c Azim • aparhmanının 
blrincı katına nakletmiıtir. Rergiln 
13 ten 20 ye kadar. 

Dr Muhip Nurettin Zllhrewt ha .. 
• talıldar. Baba-

all caddeıinde Gayret kOtUpbaneıl 
ittiıalJnde 9 dan 6 ya kadar. 

HUsnU Mustafa Akaaray, Ordu ead
d••I. Puu mahalli, 

Halil lıey apartman 2 inci kat. Hasta· 
!arını herg!Jn kabul ve tedavi eder. 

Dr. AH Mazhar Sabahta• ıstl•J'• b 
dar: Takalmde Alh 

parnıak n.ağaza üatUnde 1 inci katta 
Öğleden sonra: Fatlhto, Tramay Jatas
yonundakl muayenehaneq·, 1e. Tel.22369 

Dr. Çlprut Orahalm •• Franaıs 

hastaneleri cilt, saç, frengi ve belso· 
ğukluğu l inci ıınıf mUtebassısı. Be· 
yoğlu, Asmalı Mesçit, Atlas Han. Tel. 
43353. 

Dr. Gallp Hakkı Dahili •a çocuk 
baatalıldara. S.bab 

aktam evinde ( Topkapı Tram. Cad. 65 
Cuma, pıı.zardan ga)ri 2 • 6 muayene
hanesinde (Aksaray, Etoın Pertev ec
PCl.ntıi arka sokak 1 t ) 

Dr. Muammer Nuri,~~ 
il hastalıkları miitebassısı. Harbiyede 
tr.unvay durağı kartısıııda No 65. S&· 
lı ve Cumadan mada hergfln 14-20 ye 
kadar. 

Dr. Ahmet Vicdani .::. >'V::n~~~-
lerde Letafet apartımanının 2 inci kat 
2 inci daireıine nakletm ittir. Cuma· 
dan maada bergGn 8 - 12 ve U - 20e 
kadar, pazartesi g'lnleri mecc &nfdir. 

Dr. R•tlt Kadri Bnllye MUteb ... 
11aı Sirkeci, tram-

vay durağı, No 8 herglln ıabahtan 
•ktama kadar. 

DIŞ TABIBLERI 

Karaköy Tlinel 
Cehit KAmll kartı•ında No. 21 

Her glin sabahın !J uııdaıı aktamııı 
19 uoa kadar hastalarını kabul ve 
tedavi eder. 

Obeyt Şamll Kadıkı:Io.P:3'a7al11 

Cumadan mada bur gün 8 buçuktan 
19 a kadar hastalarını kl\bul eder. 

SWeyman Faik Toklu otıu 
Bahçekapı, ~eli.met Ban, linci k:r.t 

No. 2 ye Mkletmittir. Hergiln 9 dan 
akıama kadar hastalarını kabul eder. 

M. SAIT Yenlpo•tane caddeel 
Vlora Hu No. il 

Pertembe n cumartesinden maada 
hergün 10 dan 18 e kadar baıtalarııı 
kabul ve tedavi eder. 

Emlah&, Ealahl 
Cemal Zly• haa 2 i•d ut Ne 4 

Haıtalarını eurnadaa maada hergun 
9,5 dan 18,5 a kadar kabul T& tedavi 
eder. 

KiMYAGERLER 
Dr. lbralllın Etem ~ .. ı:!k 

Mahflll. Tel: 28!l48. Bayatt, ıınai, 
gıdat bilümum tahlilM. 

.. • 
Şaganı Ta11şige Mileu. .. ıer 

LOKANTA ve BiRAHANELER 
1 Slrked tren 
•taayon Lokantll•ı ••t••lyoH 

Muntazam öğle ve akt&m yemekleri 
Bira ve rakı bulunur. Neffı meıeler 
vardır. Fiatlarda azamt uouzluk. 

S Karak31Ua en 
ahhk Lokanta: ka ıa bıt hk v • 

mutena mahallinde 70 aenedenberi Ku
tük Aynalı lokantası ııamile marur 
lokaııta bUtiln levazımı ve binanın 
120 hisse itibarile 67 hlHeal satı· 
lıktır. Lokanta ayrı ayn olarak 
ta satJla"bfllr. Arıu edenlerın meıkt1r 
lokanta müdüriyetine müracaltlan illn 
olunur. 

TERZi ve Toc. TERZiLER 
Halft Yeal Po•tane luqaaada 

Fındık sade Haa Ne. l 
En ıon moda, gayet itina ile dikilmiı 
elbise giymek lıterseniz müraout 
edebileceğiniz yegAne ınUeesesedir. 

TenlhaauL Huaa lluhlttla. 
Sevim tat ... bul Ankara Cacl. No. 51 

Şık ve son modaya muvartk elbiseler 
uygun fiatlerle. Kanaat getirmek lçt11 
bir ~iyaret klfidi.r, 

MUHTELi F 
M Bir aaoala tir· 

Beyeilu, emur aranıyor kette, •aldae u. 
Muzan.r HUanU imam ııok. No. yaıahilsrı ve Almırnca bilen GENÇ 
2 Nuri s. apartman kat 1. bergUn Raat BIH. TÜRK memura derhal ihtiyaç 
9 dan fO ye kadar, ve fevk&IAde ahval-
de geceleri dahi haıtalarını kabul eder vardır. Tahriri tekliflerin ( 18:!4 rilmu· 

1 •• ket latanbul Ankara c:ad. • ...-v Telı 20049 
lstanbul •e Parht J•'akfiltelerinden 
mt'ı.urı. Her glln 2 - fi ya kadar 
hastalarını kabul eder. 

Bedri Hakkı Kadıkay 
Albyol 

Cuma ve pazardan maada her «11n 
saat U darı ~ ye kadar. 

Roltenaon Avnecıvan Paara•t& 
• • Harbiye -

Fatih Tramvay iıtasyoııu karıuunda 
No. 67. Kalıul aaatlsri: Her glin 9· 12 
,.e l4- 12. ( 'urua ver azar öğleye kadar 

Sirkeci Dlrtyolaj'aı 
Ahmet Hlkmel Sefir Kemal Ecsaneal 
hr9ısıııdai .l\o. 4. Her gilu ıaat !I • :!O 
) e kadar hast:,Jarını kabııl eder. 

• 4 .. [ E 

-· 1 derhal tanıyıp ıeçınekte biç 
ll\k çekmiyor. 

Başka Deliller 

gUç· 

Yakalanan maznunlardan biri 
polisi kandırmak babaneaile do
lambaçh yollardan yDrftmek iıt~ 
yor ve " Ben kaçakçıyı111,. diyor. 
Halbuki lldDrölen kadının cesedi 
yamada kanla bir erkek mendili 
bulunmuttur. Poliıler maanunun 
evini arad klan zamaa o mendile 
beaaiyen birçok mendiller daha 
bul•utlard.r. F allat ma&nu11ua 

zıı i 1P l?ıt?f'tf'mit.e gönderllmeıl. , ...... ._... 

Küçük ildn Şartlt1rı 
1 - ıKitçilk illrılar hafta la iki defa. 

nefrt!dilir. 

2 - Bir i!ln lıct satırdan ibarettir. 
Kalın yazı iki ıatır eayılır. 

3 - Her satır en qağı 4 keliıneclir. 

4 - ll!lnhmn bet ıatır lan fazla 
her satırından ayrıca aıa.ğıdaki 
fi ıtler alıııır: 

~ aatırcJra lba· 
ret li&aua 

1 Aylıja 300 Kr. 

5 aatmlaa faala 
her Nbr l~l ıa 

tO Kr, 
.i .. 80iJ " 180 .. 

ti .. 1500 " 300 " J 
···-~~-•• _: __ ~.:---~ ... :. 1111 

evinde bir de boyun atkııı bu
lunmuştur ki maznun ihtiyar ma
damı ziyaret ettiği zaman doy· 
nunda bu atin vardı. 

Son dakikada 6jrendijimize 
g6re maznunlar Zabıtanın 11kı .. 
ticvabı karf11 nda clUllmleriai iti
raf etmiflerdir. T abkikat evrakı 
tamamlanmak heredir. lııtimalki 
maznunlar buılla Adliyeye tealim 
edileceklerdir. Y U.lanaafarcl. 
birinin iami Pancleli clisWİllİll 
iami Aat\HMdu. 

• 



KanunueYVel 

2 ASPİRİN 
Tableti 

Yeni kapalı paketlerde 
daha temiz ve sıhhı 
olarak satın ahnabılir. 

Ufak ihtiyaçlarınız ıçın yeni 
paketleri tercih ediniz. 

Bu yeni ambaıaı sızi kıymeti ol
mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

ASPİRİN 20 ve 2 tahıeı k ambalaııar fçrnde 
her yerde l>ulunur 

·- ...... ·- • . ~ ..,,, • . • 't--.;. •, - .... _ • • 

~ EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA I ~ 

1 - P ANG_AL'l 1 . M EŞRUJİYET 
MAI-IALLESI CABI SOKAGINDA 
14 No. maa bahçe yağla boyalı bodrum kntı knğir konak tamamı 15 
kanunuevvel 9J2 de İstanbul Dördüncü icra Dairesinde 932 1132 
No. ile, 

2 - KUZGUNCUKTA Hamam ıokağ uda 

70 72 7 4 No. büyük bahçeli nezareti kAmileyi havi nim kagir al· 
tında iki dükl<iinı ve nıaa miiştemilnt sekiz odayı muhtevi hnne 15 
Kanunuevvel 932 de lsta.,bul Dördüncu icra dairesinde 932 312 
No. ile, 

3 - FENERDE Cafer maha'lesinde Yenikireınit 
ıokağ nda 92 No. hane 22 Kanur.uevvelde Dördüncü İcra Dctire i, • 
de 931 194 No. ile, •• •• 

4 - AKJRKQYU E Hamam so' ağında 
66 No. hane 2:! KAnunuevvelde lıtanbul Dördüncli icra Dairesinde 
514 930 No. ile, 

5 - UNKAPANINDA lbnimeddas mahalle-

ıinde atik Bıçakçı ve cedit KAnipaşa ıolcağında atik 1 ve cedit 3 
No. müceddet ko ıak 24 Kanunuevvelde 1stanbul DörUncU lcra 
Dairesinde 9301626 No. ile, 

P ANGAL TJDA Poyraz sokağında 11 No. maa 

bahçe bir bap hane 31 Kinunuevvelde 932 1173 No. ile sntı.ac&ktır. 
ihale llzerinde kalanlara Banka $<>r itine te\ fikan ikrazat ''R" 1 r. 

... - - - ":ı..-.. 

~ON PO<;T .\ 

KARADENiZ POSTASI 

ERZURUM 
vapuru ("f A L J 

13 kAnunuevvel A.) 

gUnU ak~amı Sirkeci' den hare· 

ketle ( Zonguldak, lnebolu, 

Ayancık, Samıuo, Ordu, Gir~ 
sun, Trabzon, ve Rizcye azimet 

ve avdet edecektir. 

F aıla tafailAt için Sirkeci 
Yelkenci Hamndllki acentalığ 
na müracaat. T 1: 21515 

_.. NA'M VAPUR lDARES. 
lzmir Surat Postası 

' 20 saat ) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her Perşembe gUnlert G lata 
h fi• rıhtımından 

.. aat lam 17 de ha ek etle do}r.a 

1ZM1 R 'e 
.e Pazar günleri Izmir' den saat 
14 1 2 de hnreteetle İstanbul' a 
avdet eder. Tafsilat :çin Gal ta, 
GuJırlik karşısı u.la Site Fr .. n
sez Han No. 12 yazı anesine 

müracaat. Tel. 4. 1041 

Her c nı iı•r nevt etiket, kılişe 

MATBAA ve F ABR.KASI 
T lefon • 23960 

c;,.v•a 11 

İstanbul Gümrük VIu afaza Baş
müdürlüğünden: 

Kırk " 40 " adet ordu tipi sahra telefonu pazarlıkla aatın 
nlınacakbr. 

1 - 40 " kırk " adet ordu tipi ubra telefonu pa:ıarlıkla aç \c 
tırdırmaya konulmuştur. 

2 - Kırdırma fartları kağ dmm tasdikli suretleri lsl. Gnmrllk 
Mdıafazn Baş:uüdürlrığü satın ima komir.yonundan alınacaktır. 

3 - Kırdırma Ankarada Gümrllk Muhafaza Umum Kuman
dan ığında kurulacak at m satım komisyonu tnrafmdan yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 26 • 12 • 932 tarihine rr.stlıyan pazartesi gilnll 
snat (14) "on dört,, tedir. 

5 - Hl!,. i tekli biçıhdş bedelin yilıde 7, 5 u olan 240) liralık 
muvakkat güvenme (teminat) larile belli s atten evvel komisyona 
gelmeleri. 

z· aa inden: 
Anknr:ı'da Yük ek Zira~t ve Baytar mektepleri civarında inşa 

edilecek ol n teşrih ve teşrini mara7.İ e 1.oolelmi enstıtüleri bina· 
!arının inşarı 2 ı gün muddetle kapalı zarf usulü ile münaka aya 
vazohrnmu~tur. Mc ... liür inşaatın mün 'casa şartnamesi, mukavelena· 
mesi, umu lİ nrh me, umumi şartname Jf hikası, vahidi fi t !is· 
esi \ie J ı ·nıarı •• ı co,. rra mukabilinde baytar işleri umum mil· 

rıi.ğ \ ıc!en · ınacakltr. 
Her t ip münak" a artnnmes

0

nde :ıikr dildiği v çhife ehliyeti 
fenr.iye, kudreti maliyesini e şimdiye kad r Devlet, viıayet, bele· 
d y ve P. nme müess seleri \C şirketlere ait 300 bin lir kıymetin· 
de ir tel binayı mat Cıba mu"afık sur tte ikmal ettiğini tevsik 
e en ve .. i' aları komisyona ibraz etmcö mecburdur. 

300 uın lircı kıymefnde b
0 

te'c b' inşa etmemiş olanlar mil· 
n ... ka aya İştirak edemezl r. 

Talipl rin, kendi teklif edecekleri bedelin °o 7,5 ğu nisbetin• 
de teminatı mnvakl.ateleri ile birhkte ih le günll olan 22 12 932 
tarihine mds dif perşembe günil san 15 to VekAlet inş at komiı· 
} onuna müra~atlnn ilan olunur. 

HAK EK EM 

lstanbul G ·· r··k Muhafaza Bas-
müdür üğünden: 

Üç onln, dokuz b şli abra s ntrah 
1 - Uç onlu dokux beşli aabr 

konulmuıtur. 

rl ki atın almacakbr. 
trah pazarlıkla kırdırmıya 

2 - Kırdırma ıar lan kAğıdının t ıti h suretleri latanbul GU. 
~ uhafaza EaşmüdUrlüğü 1at nolma 1 iayonund o alın c&ktar. 

3 - rdırm A kar dn G · rük ~ '1 f zn Umum Kum n-

danlıgında kurulacak al m atım kon İs} onu tar fmdan ya ılacaktır. 
4 - Kırdırma 1 ı 2-9 2 t rihine r lıy u p zar gtin a t 14 

(On Dort) dedir. 

5 - H r İilekli, biçı mit bedelin ytizde 7,5 ğu olan ( 243) l"ra 
muvakkat g v nme " Te i t " larilc belli saatten evvel komisyo

el ri . 

DEVLET DErv1tR YO ' LARI ILAr~LARI 

Samsun - Sıvas hattının Kunduz - Kalın istasycııları ara~ınoaki son ısmı 15 2 93l tarihind it etme çı acak ve 
Samsun - Sivas hattı istasyonlarile D v ·t Demiryolları şebekesinin işletnıiye açılmıf elan c.iğcr bil'umuın istasyon arı arasında yolcu ve 
doğru ena münakalAtına başlanacaktır. 

Bu mfinasebetle Ankara • Kayseri • Sıvas • Samsun ve Ankara - Çankırı arns•nda işliyen yolcu trenlerimizin tarif !erinde bazı tadilat 
Yapılmıştır. 

15 12 932 tarihinden itibnren tatbik olunacak yeni tarifelerimize nazaran yolcu trenlerimizin vakti hareket sa tleri e gilnleri 
)'azılmııtır. Daha fazla malumat edinmek isti•·"' llerin istasyonlar mıza müraca tları ilan olunur. 

gıya 

- ANKARA - KAYSERi - SiVAS - SAMSUN HATTl 

ANKARA - SAMSUN ANKARA - KL\YSERl 
li. Paşa H. 17 40 Cuma, Pazarles~ Çarıamba 17 40 Cumartesi. Pazar. Salı Perş\;mbo 

Yolcu 
~nkara H. 11 00 Cumartesi. Sah. PerşP.mbo 
\' .. kö 1 M. 17 20) C t • <= J P b "r Y' H. 17 32 umar esı. a ı. erşem e 

MUhTELıf 
l 1 tO Pa:a:ar. Pazartesi. Çar,amba. Cuma 

17 571 . 18 l3 Pazar. Pazartesı. Çarşamba. Cuma 

l\a · ı M. 22 001 C t . S ı p yserı 1 J. 22 35 
umar eaı. a ı. erıeme 

23 18 Pazar. PazarlHi. Çarşamba. Cuma 

Sıvas I~: g ~f Paur. Çarşamba. Cuma 

ile ( l\1. 13 28 ı p r. b C H. 13 431 azar. ~rşam a. uma 

•tnıun M. 20 05 Patur. Ç rşamba. Cuma 

ZiLE - SAMSUN 

1 ~ ~ 1 Cumartesi. Pazartesi. Sah. Perşembe 

AK RA - NK'RI 
H. P ca H. 17 O Cum:ır esi. Saı • Per cm be • 

Ankara 

Irmak 

Çankırı 

MUHTEL T 

H. J 1 -!Ol 
1

14 25 
14 SO Pazar. Çartamba. Cuma 

M. 18 25 

Kayseri· Samsun isti metinden Çankı· 
rıya gidecek yolcular ( Samsun • Ankara) 
a.'!nil ıelere , lr kta Çankırı trenine 
\cın::uı. edeceklerdir. 

........................................ ..c•••••••• ... 99<1,..~tel~ 
SAMSUN - SlVAS - KAYSERi - ANKARA 

SAMSUN - ANKARA 
YOLCU: 

arn un H. 6 10 Cumartesi. Salı. Perşe-nbe 

iM. 13 17f c l . S 1 p b H. 13 3 umar esı. a ı. erşe:n e 

iM. 20 aoı C t . S 1 p b f. 
21 25 

umar esı. a ı. erşem e 

a 1 M. 4 401 p Ç b C Y er. 1-:1. 
6 00 

ıızar. arşam a. uma 

trköy 1 ~~ :g ~I Pazar. Çarşamb:ı. Cuma 

0 kara M. 17 22 Pazar. Çarşamba. Cuma 
Paıa M. 10 25 Puarteai. Perşembe.Çuınarte11i 

SAMSUN - ZİLE 
MUHTELİT: 

1 ~ ~~ 1 Pazar. Pazartesi. Çarıamba. Cuma 

KA YSERI - ANKARA 

4 !lS I !g ~ Paıartesi. Sah. Perşembe. Cumarteıl 
17 22 
10 25 Sah. Çarşamba. Cuma. Pr,zar 

HATTI -

ÇANKIRI - ANKARA 
MUHTELiT: 

Ç. n '.arı H. 9 3 1 
I ,M. 13 WI 
rma t H IJ 37 Cumartesi. Sat. P rşemb 

An:.a a M. 16 20 
H. P a M. 10 25 Par.ar. Çar"ambn. Cuma 

Çankırı i tik metinden Ka1 seri - Samsun 
istikametine. gidecek yolcular lrmakta (An· 
kara • Samauo ) trenine aktarma edeceklerdir 

lr-d .... n: 
çık 

ıne 

-
e 

k r mu s ir dev S ER J N 
ha 1 rıJır. Ot posu, 1 tıı bu da S ~ke• 
cid Ali R 'z.a Merkez ec.z n ıdır. 
Ta ra~ 150 kuruş poıh ı e gö deri• 
lir. İzmırdrl•g t Pazarı ,clak ,Trn zon• 
da Yeni Fer .. lı ecxanelcr.nd bulunur. 



SON POSTA 

Tasarruf ve Yerli Mallar Haftası Şerefine 

erli a a az 
•• u 

Bugünden itibaren Başlıyor 

Yerli malı almakla yalnız memlekete değil 

Kendi kesenize de hizmet etmis olursunuz . 
................................... rıcm ... 

Ankara'da 
Çocuk Sarayı caddesi 

fstanbul'da 

Bahçekaµı ve Beyoğulunda 
1 

: 

lstiklAI caddesi · 

Samsunda 
Bankalar caddesi 

ahtiyar çoc < sekiz y ır! 

faµ-·7 
Sekiz senedir kumbarasına athğı paraların faizi, onun 

bütün üstbaş ve mektep masraflarına kafi geliyor-
... • wıw 

Siz de Hemen iş Bankasına giderek 
ç cuğunuza b·r kumbara alınız! 

Şiikrü zade 

r Kayseri 
Sermayedar aranıyor 

Piyasada bUyUk muvaffakıyet kazanan 
bir fabrika işleri genişletmek için 15-20 
bin liralık sermaye ara.yor. "Büyük. 
namu rumuzile İstanbul 176 numerolu 1 

KlnunueYnl 12 

PHILIPS 
0830'' 

.l:sir Tek Düğme İle 
Bütün Avrupa Dinleniyor 

LIPS 830 A 
Süperendilktana 

En mükemmel ve en müntehap çeşitli 

BAKE 
Mağazaları 

Halihazırda her yerde·n ucuz ve yalnız 

iyi mal satan müessesedir. 

Beyoğlunun En Muhteşem 

OYUNCAK SE G·sı 

Z..fiJcti umum iye, itlihaaız.hk ve kuvehiz.llk bnlahnda 
faide Ye tHlrl s~rClleıaı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

--- İNGİLİZ PAZARI .. 
L.LASTNICK 

lıtanbul EminönUnde Köprll meydananda 13 
nomarada t inci katta 

MUŞAMBALAR 
fngiliı kumaılarandan ayni zamanda hem pardeıD, 
hem muşamba vazifesini gören janr Angle kauçuk 
gayet ıık par<\esö gabardin empermeabilize her 
renkten bulunur. Hazır Ye asmarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeıit Ye renklerde: 

0 N I F O R M A, AS K ER 1, M E K T E P L 1 
, •e aalre, kadın •e erkek, çocuklara mahsus toptan ve perakend 

_,, __ . FABRiKA FiATINA SATIŞ 

~ 

Dr. HORHORUNl 
Mektep eokağmdaki muayenehaııo· 
si ııl kapamııtır. Hergiin sabah ta·ı 
ıı.k,ama kadar hastalarını Eminörıll 
Valide kıraathanesi prnın daki nı ua-

lstanbul Yedinci lcr• M•· 
murluiundan: Bir borçtan dola'' 
mahcuz ve paraya çeYrilmoei mu~ar-

) onohane"iııde lıiııat todavi eder . 
.. _-... Tel. 2.4131 ..--_. 

Son Poaı. Matbaa .. 

Sahibi ı All Ekrem 

Netriyat Mndürüı Halil Lcltfi 

1 

rer 100 çeki odun 1 !H 2·932 taritıiudl 
saat 1!? do lstaulnıl'du Yurebııtan•d• 
~t·ııglll humaınıııda pıuaya çevrilecoğ• 
ili\n olun ur. 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar yolu 

Hastalıkları mUtehassı ı 
Sirkeci: Muradiye caddcıl No. 35 

posta kutusu adresine yazılmaaı. 

==============================================a-=-====-=-==================a::::z:-=======================================~ 
Deposu, İstanbul, Bahkpazarı No. 16 4 

F AT S A Ç S U Y U Saçların döklllmeıinl durdurur. Kepekleri kaybeder. Dökülen saçların yerine yenisini &etirlt 
ve ııklaıbrır. Eczanelerle ecza depolarmda arayınız. Fiah 100 kuruta tenzil edilmiştir. 

Umumi deposu ŞARK MERKEZ ecza deposudur.) 


