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Y olile Suriyeye Cenup 
Altın Akıyor 

Bu Akın Okadar Barizdir Ki Hudut 
Vilayetlerinde Altın Bulunmuyor 
Osmaniye ( Hususi ) - TOr

kiye ve Suriye hudut boylarında 

altın kaçakçılarının mühim mer
kezleri vardır. Bu kaçakçılar bir 
grup halinde çalıımakta, bank
notla &ldıklan albnlan gizli gizli 
Suriye hududuna qırmaktadırlar. 

Kaçakçılar lstanbul, Konya 
Ye Adana havalisinden topladık· 

ları altınları, Gazi Antep, Siirt, 
Urfa, Bireciğe posta ile sevket .. 
mektedirler. Kaçaçılaran buralar• 
daki adamları da altınları kolay• 
hkla Suriyeye geçirmektedirler. 
Bu yüzden bir altın liranın fiati 
iç Anadoluda dokuz lira ise 
hudut vilayetlerinde ( 19) liraya 
dahi almak imkAnı yoktur. En 

çok altın lira giden villyetler 
Urfa ve Bireciktir. 

ULVİ 

Adana da 
Ağrı Maznunlarının Mu
hakemesine Ba~la .. _,!j: 

Adana, 10 (Hususi)- Şehri
mize getirilmiş olan Ağrıdağı 
ıekaveti maznunlarının muhake

•Hine başlamlmışhr. Fakat liç 

aaattan fazla süren ilk muhakeme 

cclaesinde ancak mununlann 

büYiyetleri tespit edilmiştir. 

AÇ 

J 

Altua luıçalcçıltlının g•çil 
11oktalarından Urfa 

Maarif Vekili 
Salı Günü Tetkik 
.. <:~:·.,. '-tll•ine Çıkacak 

- --
Ankara, l l (Hususi)- Maanf 

Vekili Esat Bey, evvelce de bil
dirdiğim gibi, salı atınl\ memle
ket dahilinde bir tetkik seyaba .. 
tine çıkacaktar. Esat Bey Eskişe
hir, Konya ve Adana havaliıi 
maarif vaziyetini tetkik edecek, 
on beş gürt sonra Ankaraya da
necektir. 

K 
1920 de büyük Nobel. •lh"••• ka&aııaa 

,_ Knut Hamsun ,, un Şaheseri 

Meşhur Nor

veç edibi Knut 
Hamsun, bütün 

dOnyaca tanan

mıı en büyük 

edebi simalar

dan biridir. Ve 

" P. S. " Bey 
tarafından ter

cUme edilen bu 

eser, hemen bü

tün medeni dil

lere geçmiştir. • 

Muharririn biz

zat başından ge· 

çen hazin ve 

yürekler sızlatıcı 
açhk vak' aları, 

sizi, hergün bu 

eserin cazip ve 

simsiyah derin

liklerine doğru 

çekecektir. 

"Son Posta,, 

bu kitap katlı· 

ğanda milli kü

tüphanemize en 

büyük şaheser

lerden birinin 

tercümesini de 

hediye etmiş ol· 

makla mUftehir· 
dir. 

5 inci Sayfamızda Bugün Başlıyoruz 

PAZARTESi - t 1 Kanunusani 19.12 idare işleri tel.,fona: latanbul - 20203 Fiab 5 kuru, 

Gazi Hz. 
Bugün Şehrimize Hareket 

Buyuracaklar 

l l ___ G_u_ .. n_u_·· n __ Mı_es_e_l_e_le_r_in_d_e_n __ -'I 

Ankara, ı 1 ( Hususi ) - Re
isicumhur Gazi Hazretleri bu
gün d6rt buçukta hususi bir 
trenle latanbula hareket buyura
caklardır. Kendi':rine Dahiliye 
Vekili Şükrn Kaya Beyin de re• 
fakat etmesi muhtemeldir. Hu
ımi tren yarın sabah dokus 
buçukta Haydarpapya muyaıa
lat edecektir. ... 

CUmhur Rlyuetl ffıı•11.1t Kalem MGe 
dllrll Haan Rb:a Bey ı.u ubahkl treale 
............ s.ımı,ttr. 

Yeni 
Anketimi~ --·----On bet Maarifçimize ıoruyoruzı 

"Yeni harfler kabul e· 
dilell dört sene oldu. Gelı1· 
cek seneden itibartm ortll· 
m•kteplerde oe dört sene 
sonra d .. 1 liselerde bulanan 
talebemiz eski harfleri bil
miyeceklerdir. On la r a 
mektep kitabından başka 
ne vereceğiz 7 N• okuyacak
lar ? Bıı vaziyet karşısında 
ne gapmalıdır ?,, 

Cevaplan Yakında 
Neşredeceğiz 

Dlln ıabah Göztepede bir 
facia cereyan etınif, bir evin ev-
litlığı şeklinde bUyütnlen yirmi 
yaşında bir kız, rayrimeşru ıu• 
rette kazandığı bir çocuğu do
ğurduktan sonra diri diri boğa· 
rak bahçedeki aptesane liğımına 
atmıştır. 

Fatma Andelip isminde olan 
bu kızı Gaztepede istasyon cadde
sinde dört numaralı evde oturan 
mütekait Nazmi Bey beş ~aşında 
evlatlık olorak almış on beı se-
nedir yanında bir evlit gibi 
bakmışbr. 

Andelip bu fac~ayı yapbktan 
sonra bayılmış, Müddeiumumilik 
tarafından nezaret altına alın· 

m~ıtır. Tıp Fakültesi hastanesin· 
de tedavi altında r olan facia 
kahramanı Fatma Andelip, hAdi
aeyi şu şekilde anlatmaktadır: 

- Nazmi Bey beni bet 
yaıımdanberi öz evladı gibi 
büyüttü. Bir gün ilaç almak ıçın 
eczaneye gitmiştim burada 
beni zorla eczanenin ilstündeki 
odaya çıkarddar, bayıldım, ne 
olduğunu bilmiyorum. Korkudan 
polise haber vermedim. Aradan 

Bugünkü Tayyare Piyangosu 

ı 
Üçüncii tertip tayyare piyan

goıunun sonuncusunu teşkil eden 
altıncı keıide bugiin öğleden 

f aonra bqlıyacaktır. 

Eti Pahalı Yiyoruz 
NAS 1 L 

Ucuz Yiyebiliriz? 
Eti pahalı yiyoruz. Buna 

fOphe yok. 
Nasıl ucuz yiyebiliriz? 
Bu ıuale cevap vermek için 

de Belediye Meclisi bir heyet 
tayin etti. Bu heyet tetkikat
ta bulundu. Fakat kat'i bir 
neticeye varamadı. Çünki bu me
selenin bütün teferruabnı tetkik 
edip anlamadan, makul bir karar 
vermek mümkün değildi. 

Son Posta, et meselesi mtvı
zuu bahsolduğu gündenberi, mu· 
harrirlerinden birini bu meselenin 
tetkikine memur etmişti. Bu mu· 
harririmiz iki ay bu tetkikat ile 
meşgul oldu. Bu tetkikat , orfa.• 
ya, şimdiye kadar bilinmiyen, ~i-
lindiği halde ehemmiyet verilm~ 
yen. ehemmiyet verildiği halde,yan-
lış istikamette gidiJdiği için, bal• 
ledilemiyen birçok hakikatler mey-
dana çıkarmışbr. Bu hakikatle
rin en mühimmi, et meselesinin 

anı 

hir ıehlr •eselesl olmaktan 
zigad• bir memleket meselesi 
olıııunun tahakkıık. etmesidir. 

( Devamı 8 inci Hyfada ) 

ti 

nim için "buJ kızın karnında bir 
ur varl,, diyorlardı.f 

Geçen perşembe gecesi sanca 
tuttu. Neyapacağımı tafırmıştam. 
yemekten sonra ev halkı yatmak 
üzere evin (3) üncll kabna çık· 
mışlardı. Gece yansına doğra 

ıancım fazlalqb. Bağırmamak 

( Devamı 8 ini ıayfada ) 

1 Bir Teklif Münasebetile 1 

•'11111 ımıııı,fıfoJfiı 
• 

- Yeşil Hililciler, halkın meyhanelerde dep, evlerlııde gizli raka 
içmesini iıtiyorlarmıı. 

- Kendileri gibi! 



2 Sayfa SON POSTA 

r 
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Ağacını Da Dışar- -------------------------
dan Getirecek Olan G ff İp J Fabrikacılar Bir j 

Kibrit Fabrikası Kredi Bankası 
Hava Tahavvülü Tesisini İstiyorlar Kuruçeşmede 

DENiZDE 
Büyükderede yeni kurulan 
li:ibrit f abril< Hl ay batında 
açılıyor. Fakat fayanı hayret· 
tir ki, memlekette, lı.ibrit 

çöplüpne yarar agaç yok
WU{• Baltalı aalıillerioden 

gelecekmi~. Dün, bu ıarip 
fabrikacılık zihniyeti hakkın· 
da karilerFc l'Örü~tük biu 
dediler ki: 

Kadri Oııman Bey (Ayabpı Çıık•r•••

etl 9i>bğinda 4) 

- Büyükderedc yapılan kib
rit fabrikası herhangi bir fabrika 
makinelerinin Avrupadan ge
tirilmesinde zaruret vardır. Ha)
di diğer ibtidai maddelerde şim
dilik belki burada yapıla .. .ı 1: , 
yahut bulunamıyor diyeliJim. Fa
kat baştanbqa balta girmemiş 
ormanlarla süıülü memleketimiz
de kibrit çöp6 yapılacak ağacın 
bulunmamuına cidden şaştım. 
Birkaç sene evvel (Sinop) ta 
yapılmıya bqlanan fabrika, kib
rit çöptınü oradan tedarik ed~ 
ceğini &ayJüyordu. Eabrikayı ku
ranlar memleketlerinin ağaçlanna 
da mutlaka bir mahreç bulmak 
için hareket ediyorlarsa başka 
mesele .•. lktısat Vakileti bu işi 
ehemmiyetle tetkik etmelidir. 
Odun için de harice para Yere
meyiı. ... 

Nu•et Bey (Ş.haadcbatı Emin Nuret
tin mahalle1i lS) 

-Kibrit fabrikasının laveçten 
ağaç'"ge i1eceğini çok g •ri-:> bu"u 
nam. Mi:essese Müdiirü, ı Urkiycte 
~ı-luk ağaç bulamadık, diyor. ~ıma 

memleketlerine nazaran mutedil 
bir ıl<'' ıni olan Türkiye ormanla
rında çöplük ağaç bulunmaması 
çok gariptir. Memleketimiz ağaç 
cinsi itibarile çok zengindir. V c 
hatta Yunanistana, Mısra ve diğer 
Avrupa şehirlerine ağaç bile ih
raç eder. Ben müdürün sözünden 
ıunu anlıyorum: Burada çöp yap
mak i~n makine koymadılar . 
Bunlan lsveçte yaptıracaklar ve 
bize de: Ne yapalım Türkiyede bu 
ağaç yokmuş! Diyecekler • 

. * Hikmet B. ( ÇaUadıkapı 112 ) 

- Büyükderedeki kibrit fab
rikası bütün iptidai maddelerini 
ve hatta ağaçlan bile Avrupa
dan getirtecekmiş ve nihayet 
bizim ( 200 ) amele:niz bu fab
rikada iş bulacakmıf. Bu işte bir 
bazirgAnlık hissediyor gibiyim. 
Demek ki Ttirkiyede amele üc
releri azdır. Fabrika yalnız ame
le den istifade etmek için bu 
fabrikayi açmıştır. Ormanları
mızda mlikemmel çlSplük ağaçlar 
nrd&r. 

lf-
AU lltuı B. ( Fatih Kı•tatı 7 ) 

- Ormanlarımızdan mükem
mel çöplük ağaç tedarik edilebilir. 
Hatta kükürt ve fosfor bile mem
leketimizde iptidai olarak bulu
nabilir. Kibrit fabrikasımn mak
aadım bir türlü anlayamadım. 

-

Hastalığa Memlekeümi:Edeki 11nai mtı- Bir Mavna 
Sebep Oluyor esscseıer kredi meselesinde 11- Tzıtuştu 

Son gü11lerde havalarm bir· 
denbire değişmesi, şelıirde grip 
hastal.ğma sebep olmuştur. Has
talık mf ı~eYel i bir teL.i:de değil• 
se de birçok kişiler bu yoz.den 
yatağa dOımUştilr. Bilhassa hava
ların birdenbire sıcaktan ıoğuğa 

ve soğuktan ııcara tahavvül 
etmesi bastahğıo ıirayet dairesi
nin genişletmcıine aebep olmak
tadır. Bu hususta diin fikrini 
sorduğumuz. Vilayet Sıhhat Mü
dürü Ali Rıza Bey şu taniyede 
bulunmuıtur: 

" - Havaların birdenbire 
değişmesi, yani sıcak Ye soğu
ğun biribirini kovalaması, nezle 
hutalıklannm en esaslı ıebep
lerinden biridir. Halk böyle 
haYalarda kendini korumalı, bilhas
sa ütümemiye dikkat etmelidir." 

Sinemalar 
Belediyeye Her Ay Bir 

Cetvel Verecek 
Beledi.> e, sinema ve tiyatro

ların faaliyetini yakından tetkik 

etmiye karar vermiştir. karann 

tatbikı için de hususi istatistik 
fiş' eri basbrJlmış, şehirdeki sine
ma ve tiyatrolara dağıtılmıştır. 

Sinema ve tiyatrolar bu cetvel· 
leri her ay uihayetinde doldura-

rak kaymakamhklara •erecek
lerdir. 

Hukuk Fakültesinde 
Hukuk Fakiıltesi Müderris 

Meclisi dün toplanarak Fakülteye 

ait işleri ıörilşmüştür. 

Muammer· Raşit Bey 
Bir müddcttenberi rahatsız. 

bulunan Darülfünun Emini Mu-

ammer Raıit Bey iyileımiştir. 

Bugünlerde Darülfünuna geler~k 

mqguliyetine devam edecektir. 

Toslamıs~ar . 
Şoför O.man Efendinin ida

resindeki 1998 numaralı otomo

bil, Taksimde Yusufun idaresin
deki yiik arabasile müsademe 

etmiş, müsademe neticesinde 
otomobil ve uaba hasara uğra

mıştır. 

kınhlı bir yaziyettcdirler. 

Fabrikatörlerin hükürnel neı.
dinde yaptıklan te cbbfts üzeri
ne, Sanayi Ye Maadin Bankatt, 

paraya ihtiyacı olan fabrikalara 
fiçcr bin lirahk kredi venniye 
başlamıştır. Bu kredi miktan ih
tiyaca kafi gelmediğinden fabri
katörler, daha gcnİJ mikyasta 
bir kredi teminini, Yt munhası-

ran müesseselere kredi temini 
ile mcşgrn olmak üzere bir ban
ka tesiaini temenni etmektedirler., 

B:r !.ısım meb'uslar da bu 
temennilere iştirak ettiklerinden, 
böyle bir bankaa11> tqkili fikri 

kuvvetlenmektedir. Bu mesele 
hakkında Sanayi Birliği · Katibi 

Umumisi Naımi Nuri ve Süreyya 
Paşa fabrikası sahip!erinden Atıf 
Beyler müştereken şu mütaleada 
bulunmaktadırlar: 

•• - Ziraat için, bir Ziraat 
Bankası bulunduğu gibi sanayi 

· çin de bir Sanayi Bankasmm viicu-

du bir zaruret halindedir. Sanayi 
ve Maadin Bankasının bugünkü 

şeklile sanayi kredisi yı:pmaı>ı· 
na imkin yoktur. 

Sanayi Bankas• işlettiği sınai 
müesseselerle alAkasını kes
meli, Merkez Bankasının himayesi 
altmda müstakillcn sanayi kredisi 
temin eden bir müeueae haline 
getirilmelidir. ,, 

Diğer bazı fabrikacılar da, 
Sanayi ve Maadin Bankasının 

işlettiği fabrikalan irketlere 
devretmesinin lüzumunu ileri 
sürmekte ve bu tirketleriıı te
şekkülü için icap eden parayı 
vereceklerini aöylemektedir!d". 

Doktorlar 
Odada Hararetli Bir İçtima 

Aktedecekler 
Etıbba Odaamm bu ayan yir

mi ikisinde aktedeceği kongrenin 
çok haı·aretli olacaa• .CSylenmck
tedir • 

Kongrede eaa ihtikarı, etib
ba vergileri meselesi mevzubahis 
olacaktır. Etıbba Odasmm her 
şeyden evvel kendisine bir bin 'l 
tedarik etmesi, meslekdaşlar ara· 
sında içtiın ai sigorta tes:si ha -
kmda takrirler verilecektir. 

Dün denizde bir yangın ol· 
mut Ye bir mavna yanmıthr. 
Tohkikatımıza göre hadise şöyle 
olmuttur: 

Liman Şirketinin (5 t 3) numa
rah mavnasına karpit ve buna 
benzer infilik edici maddeler 
yllklenmiı, Kuruçeşm• rıbhmına 
bağlanm•fhr· 

Fak at gece yansı karpitler 
bidenbirc parlamlf Ye yanmaya 
başlamıştır. Biru 10nra yangın 
mamanın her tarafına sirayet 
etmiş ve . koca mavna, içindeki 
eıya ile birlikte tamamen yan
mııtır. O sırada uyku uyuyan 
mavna bekçisi lnebolulu Ahmet 
muhtelif yerlerinden yanmif ve 
yaı a)anmııtır. Yangının neden 
ç ktığa henilz anlaıılamamqbr. 

Zabıte tahkikat yapmaktadır. 
• 

iflaslar 
iki Mahkemede On Beş 

Karar Verildi 
Birinci Ye ikinci Ticaret Mah

kemeleri geçen 931 senesi zar
fında şehrimizdeki 15 müessese
nin iflAsına karar vermiştir. 
Mahkemelerin verdiği iflas karar
lannm tatbikma memur olan 
icra Reisliğine merbut, iflls 
masası iflAslardan yarı$uun """tis
fiye işini bitirmiştir. Bir kısım 
kararlar kanuni müddetlerine 
intizaren henüz tasfiye edileme· 
miştir. 

Mahkemelerce iflas karan 
,,erildiği halde takipsizlik yunın
den ifliis masasına gelmiyen da
vaların miktarı 16 dpr. 

Pide Fiatleri 
Belediye Ramazanda satılan 

( 250 ) gramlık pidelere ( 3 ) ve 
(500) gramlık pidelere ( 6 ) kuruş 
narh koymuştur. Yumurtalı pide
ler için bu narhtan fazla para 
iıttenmesi yasak edilmiftir. 

Berutta Veba Katmada 
Hudut ft Sahiller Sıhhat 

Müdürlüğünden : Berutta UZ1ID 

müddettenberi veba vak'aıı ı.ub6r 
etmediği anlaşaldığandan mez.kür 
liman muvaredatına kartı konul
muş olan muayene) tıbbiye ve 
iılafı far tedbirleri kaldırılmıtbr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan B. 

lı Günün 

Irak Başveki 
Şehrimizde .. 

Birkaç ı-ilndcnberi Ankaradı 
memleketi alakad3, eden rne• 
rin mGaa!i:eresUe ınefgul olan 
Ba4vekili Nuri Pıt a bu •• 
trenle ,ehriıııiı.e gelmiş, istaı 
me.raaimle lcartılanınışt.ır. 

Muahedeler lmzaland 
Ankara, 10 ( A. A. ) -

Bq.eldli Nuri Pş. HarretJ r nİP ,· 
ettikleri. Irak murahhaslar heyetıl 
bsat Vekili lılu.tafa Şeref B ye'e 
riyuetlnde olan he~ et arasında 
met, ticaret •e iadei müc:iınin 
kında devam eden müzakereler 
bulmUf, ınuahcd.e ve mukat e 
lmaa ediJmiftir. Müzakereler do 
•• itiltikirane ve aam:mi bir 
i~iade cereyan etnıiş ve iki hı.iı• 
tin mltekabil itimat hisl•rilc 
haaie oldukları bu •uretle de t 
rla et.ittir. 

ikamet ve ticaret ınuabedeJer" 
en ıiyade müaaadeye maz.har ı1I 
•••meleainin tatbikı Ye mücriııı 
iadeıl muabedcıinde de iki bük~ 
tin mücrimlerin takip ve tecıi 
huaaaunda mütesanit oldukları 
bltulmuttur. 

lıaıa edilen mukavelelerin t 
edllmiı nuahaları Bağdatta 
edilecektir. 

Nuri P~şa Haz.retleri bugün 
yemeflai Başnkil f amct Pata 
retlerinill köşklerinde yemitlerd" 

A. Hilmi Paşa 
Suriye Kıra il ığı Hakkın 

Beyanatta Bulundu 
Şehrimizde bulunan ıabık 

Hidivi Ahbas Hilmi Pata Suriye 
ralbtı hakkmda beyanatta bulu 
bCSyle bir teklife maruz kalmadı 
Suriyede cümhuriyet ilinınıo 
muhtemel oldu~unu 

demittir ki : 
" Bence Suriye. Kıralhğı me• 

pek erken mevzuubahaediliyor. Ç 
her feyden evvel Suriyelil 
istedlti fekli 'idare He Cemiyet 
vam tarafından Franaaya veri 
olan manda meselesinin halli I' 
dır, hai l 'd bu meseleler h 
hallecJilmenıift:r. 

Bu sebeple Suriye 
bu memleketin kendi arzu• 
ve Franaa ile ltt"fak edip te i• 
ballerlnl teminden sona a bah 
Jecek bir meseledir. 

Müderris Sahh Murat Bet 
Ynkıek Mühendis Mektebi 

mtlderriai S&lih Murat E ey 
yaya fiderek Bulgar Darülf• 
nunda asri fizik bahisleri etr 
da bir konferans verecektir. 

Bern SefJri Ge~di 
Bern Sefiri Cemal Hilınü 

tilakG ekıpreale meıunen telui 
.... ittir. Cemal Hüsnü Bey bit 
ka4ar memlelıetimizde kalı.ca 

Ola alqam tren ile An karaya fitilli 

Ve Bir Kavga 

l: Yolcular - Aman Huan Bey ... Şu 

t:Yde fena bir kavra var. Kadınlar h:ıy

lurJfıyorlar. 

Beni öldürüyorlar, yetişinizl İmdat! " 

1 

2 : Evden sesler - " imdat! imdat! a : Hasan Bey - Haydi kapıyı. kınp 

içeri Jlİrclim. :ıavalbyı kurtaralım. 

1 

4 : Hasan Bey - Hoppala .. Ev bal"' 

lelaiz telefonu açik bırakarak teravi)'' 

gitmişler. Bu akşam da radyoda piyes oY'' 
namyor. Ortada ae insan var ne de ka~I'" 

l 

m 
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1 

1 
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1 t Kanuunsani 

Her gün 
-

lvlüderecatzmızın Çoklu
ğundan Dercedilememiş- ı 

tir. 

Fransızlar 
Alev Ve Ateş 
Püskürüyor 
(Tan) Gazetesi Alman 

Başvekilini Cinnetle 
İtham Etmektedir 

Berlin, 1 O (Hususi) - Harp 
borçları meselesi etrafında yeni 
beyanatta bulunan Başvekil M. 
Brünniog, mütehassıslar tara· 
fından İsviçrede hazırlanan 
bir raporda Almaoyanın tediye 
kabiliyetinde olmadığ~nın yazd
dığını söylemiş ve bilhassa ıunları 
ili ve etmiştir: 

"Almanyanın bugUnkti vazi
yeti siyasi tediyelere devamı im
kinsız bırakmaktadır. 

Bu gibi tediyeleri idame 
etmek yalnız Almanya ıçın 
değil, bütün cihan ıçın meş-
um olacaktır. Bu bedahet 
karşısında Almanyanın hangi 
noktai nazara kabul etmesi lazım
geldiğini düşünmesine mahal 
yoktur. 

Gelecek tamirat konferansında 
Alman hükumetinin ya1~acağı ye
gane şey, bu vaziyeti tasvir et
mek ve artık hakiki hiçbir esasa 
malik olmıyan sureti haller ara· 
mamalannı alakadar devletlerden 
lıtemekten ibarettir ... 

Fransa Ne Diyor? 
Paris, 11, - ( A. A.) 

M. Brüning'in son beyanat., 
hususi meclisin yarınki içti
maı~da hazır bulunmak için 
parıse gelmiş olan maliye müte· 

1 hassisleri tarafından şiddetle 
~ tenkit edilmektedir. 

Tan Gazetesine Gelince .. 
J Paris, 11 (A.A.) Tan gaze-

tesi M B ·· · · ' · • runnıng m beyanabnın 
' bkcynelmilel sükun ve intizama 

arıı a" b' b . . gır ır ata ve siyasi 
b~.r cınnet hareketi olduğunu 

ti ıoylemekte ve mumaileyhin be
l yanab~! t~vzih için yaphklan 

teşebbuslerın vakayiin hakikatini 
değiştirmekte bulunduğunu ilave 
etmektedir. 

Y~ni Merkez Kumandanhg' 
lstanbul Merkez Kumandanlı· 

kına miralay Mehmet Arif Bey 
tayin olunmuş ve vazifesine ba--
Iamıştır. · 

3 Kumarbaz Yakalandı 
~ Beşiktaşta Ha~fırın caddesin
' de Nusret Efendinin (Diyarbekir) 

kıraathanesinde kumar oynak
makta olan Bahaettin, Lanbo ve 
Artin isminde üç kiş cürmü meş· 
hut halinde yakalanmıflardır . 

Gizli Bir Rakı Fabrikası 
Müskirat f nhisarı tarafından 

dün Pangaltı'da Fatinefendi 
sokağında 66 numerolu binada 
büyük mikyasta kaçak içki imal 
eden bir fabrika meydana çıka
rılmıştır. Burada müteaddit ka
zanlar, ispirto, rakı, cibre bulun
muştur. Hepsi müsadere edil
ıniştir. 

Kasaplarm Davası 
Ankar~dan bildirildiğine göre 

şehrimiz kasapları mezbahadaki 
soğuk bava deposu ücreti me- ı 
selesinden belediye aleyhine 
Devlet Şj asmda bir dava aç
nuşiardır. 
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TELGRAF HABERLERİ 

Tütünlerimizin Himayesi 
Şubat Kongresind-;; Ziraat Bankasına 

Mühim Vazifeler Yükletilecek 
--------------

Ankara, 10 (Hususi) - lkbsat Vekcileti tarafından nasip bir zamanda ıoatmak üzere depolarda saklama.sı. 
davet edilen tütün müstahsil ve tacirleri gelecek ayın 2 - Tütün çiftçisi arasmda istihsal vo 1atış koope-
ilk günü burada toplanacaklardır. lçtimaın tütün ziraat ratifleri teşkili. 
ve ticareti için çok faydah olacağı ümit edilmektedir. 3 - Ziraat Bankasının, bu kooperatiflere ıermayo 
• Bu içtimada konuşulacak meselelere gelince ; tütün koymak suretile yardım etmesi. 

.ııraatinin tahdidi, tütün ihracatı, kredi ve kooperatif 4 - Fena cins tütünlerin hükumet tarafından köy· 
mevzularının müzakere edileceği anlaşılmaktadır. İktısat lüden satın alınarak yakılması ve bu suretle iyi cina 
Vekaleti ş_imdideı'\ tütün hakkında esaslı tetkikat yap- tütün fiatlarınm yükselmesinin temini. 
tırmıştır. içtimada yapılacak müzakerelerin şu neticeleri 5 - Tıcaret muahedeleri haricinde Avrupadaki 
doğurması ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu alakadar- tütün rejilerile anlaşarak onlara Türk tütünil satılması. 
lardan öğrendim : Buraya gelen haberlere ıriSre tütün tacir ve çiftçileri 

ı. - Ziraat Bankuının tütün çiftçisine geniş mikyasta bu kongrenin neticelet'ino aabırsızhkla intizar etmck-
kredı açması ve köylüden tütün mübayaa ederek mü- tedirler. 

İnhisarlar 
Şehrimizden Arikaraya 

Nakledilecek Mi? 
Ankara, t t (Hususi) - Şim

diki halde İstanbulda bulunan 
İnhisar İdarelerinin buraya nak
ledilip edilmiyeceği etrafında 
tahkikat yaptım ve şunlan öğ
rendim: 

Tütün lnhisanmn Memurin, 
Hukuk, Muhasebe Müdürlükleri 
ile birinci şubesi, teftiş, ziraat, 
fen ve mimari şubelerile diğer 
inhisarların buna mUmasil şubeleri 
Ankaraya nakledilecek ve Umum 
Müdürler de Ankarada çahşa· 

caklardır. Tütün İnhisarının ikinci 
ve üçüncü şube1 erile mubayaa 
kısıır lan lstanbulda kalacaktır. 
Fakat kat'i karar birkaç gün 
sonra belli olacaktır. 

Bjr Çete 
Adana Havalisinde Şid

detle T akipl Edil yor 

Adana ( Hususi ) - İzalei Şe
kavet Kanununun tatbiki sırala
rında Kadirli hava)isinden Sıvas 

yaylalanna çekilerek takipten 
kurtulmıya yeltenen bir şaki çe
tesi, bugünlerde, o hava1ide baZl 
asayişsizliğe sebebiyet vermİflir . 
Alman sıkı tedbirler neticesinde 
birkaç güne kadar tenkil edilme
leri beklenebilir. 

1 

Tiirkige 
Yunanistan 
Ve Cenevre 

Atina, 10 (Hususi) - Ga
zeteler Tevfik Rüştü Beyin, AtiÖa 
ajansı İstanbul muhabirine ver· 
diği beyanatı neşrediyorlar. 

Tevfik Rüştü Bey bilhassa 
Cenevrede Türkiye ve Y unanis
tan arasındaki teşriki mesaiden 
bahsetmiş ve iki memleketin 
Cenevre müzakerelerinde hemfi
kir olduğunu söyleyerek demiş· 
tir ki: 

- Cenevrede Yunan Harici-
ye nazırı ile tekrar buluşaca-
ğı ın dan pek memnunum. 

Esasen Atinadaki sefirimiz 
vas&tasiyle kendisiyle daimi su
rette temasta bulundum. Hiç 
bir mesele yoktur ki, Türki
yeyle Yunanistanın teşriki me
saisi olmaksızın cereyan etsin. 

• 
lzmirde 
Bir Müsademe 

İzmir 1 J (Hususi) - Dün 'bu
rada karantina mahallesi civarın
da bir müsademe oldu. Müsa
deme bir otomobille tramvay 
arasında vuku buldu ve n~tice
de otomobildeki . J 3 yolcudan 
albSt yaralandı. ikisinin yarası 
çok tehlikelidir. 

• 
iSTER İNAN, 

• 
/STER 

j Çin - Japon 
l Dün Yeni Bir Müsademe 
ı. 

Vuku Buldu 
Tokyo 1 t (A.A) - 5000 Çin

li eşkiya ile müsademe eden bir 
Japon süvari fırkası 20 telef ve 
20 kadarda yaralı 7ayiat ver
miştir. 

Müsademe Çin Çow'un gar~ 
binde vuku bulmuştur. Müsade
me mahalline acilen takviye 
kuvvetleri gönderilmiştir. 

Bir KıralCI ÖldU 
Angers, t 1 ( A.A ) - Ayan 

meclisinde kıraliyet taraftarı 
azadan M. Dominique Delahaye 
ölmüştür. 

Bir İnfilak 
TahrandaBir Depo Patladı 

Dört Kişi Öldü 
Tahran, t 1 (A.A. )- Kömür 

istihsa)alında kullanılmak ıçın 

depo edilmiş olan mevaddı infi
lftkiyenin bulunduğu binada zuhur 
eden bir infilak neticesınde 4 
kişi ölmüş ve 9 kişi de tehlikeli 
surette yaralı olarak hastaneye 
kaldırılmıştır. 

Lehislanda 
Varşova, tO (A.A.) - Mare

şal Pilsutki, Romanya Hariciye 
nazırı M. Ghicayı kabul ederek 
bir saatten fazla görüc;müştür. 

İNANMA! 
Boğaziçinde bir kibrit fabrikası yapıldı. Bul' v;~rck f'CH kısmı hariçten ge1ccekmit. Bizde yalnı'I 

fabrika ynkında kibrit yapmqa da başlıyacaktır. kı~rit ~kutı~.ları için !hım olıın mevaddm tedariki 
b • . k . • munıkunmu4. 

Fakat ha er verıyorlar_ ki, kıbrlt yap~a . ıç~n Bu şer.ait dahilinde kibrit bbrikaaının Türkiy~de 
lizım olan ağaçlar ne o cıvarda, ne de Turkıyenırı ça!ışmaııının iimit edildiğ-i kadar faydalı olacatına, 
diğer kısımlarında yokmuş. Kibritin gerek çöp ve arlılc 

iSTER /NAN, /STER iNAN.MAi 

Şeker 
Üzüm 
Kitap ----------P. S. 
Manisa Ticaret Odasından ga· 

zetelere bir mektup geldi. Bay· 
ramda halkın şeker yerine üzüm 
almıya teşvik edilmesi rica olu
nuyor. 

Şeker bayramında, pancarla· 
rımıza harp ilin eden asmalan
mızın galip gelip gelmiyecekle
rini bilmem.· Fakat, mademki, ba
zı mallarımızı halka satmak için, 
~eker bayramı çok tatlı bir fır· 
satbr; bende bir muharrir olarak 
bu fırsattan mesleğim lehine is
tifade etmeği düşündüm ve orta
ya şöyle bir teklif atıyorum: 
Halkımız, bayramda, sevdiklerino 
götürecekleri hediyeleri kitaplar 
arasından seçsinler. 

Kitap, en güzel hediyedir: 
Her yaşa, her cinse, her keseye, 
her mesleğe göre kitap vardır; 
zariftir, ucuzdur, taşmması k<>4 
laydır, dayanıklıdır, kuUamşlıdır. 
Yiyecek şeyler gibi çabucak or
tadan kaybolmaz, giyecek şey-

ler gibi eskiyipl atılmaz, çiçekler 
gibi solmaz. Vakit geçirir ve bir 
şey öğretir. Odaların en güzel, 
en necip süslerinden biridir. Bay
ramda kitap hediye ediniz. 

Tacirlerimiz, bayramda, halka 
şeker yerine üzüm okutmak ister
lerken, bir muharririn de hediye 
yerine kitap okutmak istemesini 
çok görmezsiniz, sanırım. 

lran - Türkiye 
İran ile Türkiye arasında ticari 

faaliyet Iranın lehinedir. Yani lran 
bize her sene bir yığın mal satar, 
biz ise Irana bunun onda biri kadar 
bile ihr•cat yapamayız. Bu vaziyet 
etrafında izahat veren ihracat Ofiıi 
Müdnrü Cemal Bey lrana ibracatıma-

. zın tezyidi imkAnları mevcut oldutu
nu ıöylemittlr. -----

Parayı Kim Almış ? 
Kasımpaşa Postanesi Mildürll 

Hasan, Memurlardan Nihat ve 
Hüsamettin Beyler bir suiistimal 
cilrmile Birinci Cezaya verilmiş· 
lerdir. CUrmün esası bir mektu,· 
bun açılarak içindeki dört İngiliz 
lirasının çalınmasıdır. Dünkü mu
balcemede maznunlardan Hüsa
mettin Ef. nin celbi kararile dava 
talik edilmiştir. -----

Hipodrom Bulunacak Mı? 
Bir zamanlar Bizans devrinden 

kalma Hipodromu şehrimize ge
len bir 1ngiliz heyeti aramış, bu
lamamıştı. Simdi Müze idaresi 
Hipodromu bulmak için hafriyata 
haşlamıştır. 

Futbol 
Antrenörü 
Tekzip Ediyor 

İzmirdeki Altay takımmda 
oynıyan fut~olcu Vehap Beyin 
ayda ( 30 ) lngiliz lirası ilcretlo 
İngillerenin Arsenl kliibüne gir· 
diği haber verilmişti. 

Fakat bu münasebetle ortaya 
çık:ın bir şayia, bazı dedikodu
lara sebep olmuştur. Rivayete 
göre Vehabın İngiltereye git
mesini futbol anteretörii Mister 
Pegnam teshil etmiş. Halbuki 
Misler Pegnam bu rivayeti kat'i 
surette tekzip ettikten sonra 
demiştir ki : 

"Vehap hakkında Arsenal 
takımını idara edenlere hiçbir 
şey söylemediğim gibi hiçbir şey 
de yazmadım. Bu meseleye dair 
kat'iyyen bir şey bilmiyorum. 
Yalnız Vehabın bir gün lngil
tercde nasıl profesyonel olun~ 

duğunu sorduğunu hatarhyorum.,, 
Vehap B. elyevm şehrimizde 

bulunmaktadır. 
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••• , J azı: a 

• 
L Söz Aramızda 

Şehzade başının 
Hali 

••---~m.-ı~•'Ji'mH---•mm .. ____________ .. Erkek Naıarında 
• 

Bu, kulağımıza çalınmadı, ga
ı.Umüzle gllrdflk: Aman allabım, 
ŞehzadebaŞHlda bir kalabalık, 

bir mahşer, bir kıyamet, iğne at• 
.an yere düşmez dedikleri. .. 

O cıvar halkının kısa tabirile 
ı· "Şehzade" • her sene bu insan 

akınına uğramaz; mesela geçen 
ramazanda, ortadan aşağı bir ka
labalık g6rmüştü. Hele dnn ge
ceki insan bncumwıa aekiz on 

ıeneden beri ilk defa marus ka
byor, denebilir. 

Sebep ne olsa gerek? Bel· 
ki de buhran! Evet, İstanbul ta
rafında oturanlar, artık Beyoilu
aa gidip gelmek için fuzuli 
tramvay, batta otomobil parası, 

biraz daha · mutena für tuvalet 
parası harcamaktansa, yanı baş· 

larındaki ıen caddeye çıkıvermeyl 
tercih ediyorlar. Hakları yok diye

bilir misiniz? Hem yeni tiyatro
ları, ainemalar1 ve her ihtiyacı 

tatmin eden dUkklnlarile lıtan
bulun bu küçük "Caddeikebi,. i 

•itgide bilyüğünü hiç aratmaz 
olacaktır. Eski " Direklerarası ,, 
aa karşi birçoklanmızı baihyan 
laabralar da ayrı. 

lf. 

Ramazan Davulu 
Ramazan geldiğinin davullarla 

Din edilmiyeceği. yazıldı. Buna 

rağmen d.ıvu) çıktı ve gazeteler 

bunu hayretle kartıladılar. 

Minaresiz cami, musluksuz 
~tme, çiçeksiz bahçe, susuz 
tleni2, çansız kilise ne ise, da-

ftlıııuz ramazan da odur. Rama
zan davulunun yerini hiç bir ıey 
tutmaı: Ne top, ne tüfek, ne 
surna, ne de dümbelek. ÇUnki 
eruç tesirile, adeta zil çalan 
•idelere refakat etmek için da
Nidan All muıiki aleti · oJamu. 
O.un için davul kaldmlamaz. 

Oruç Meselesi 
İki işsiz arasında : 
- Oruç tutuyor mu1U11? 
- Gece gündüz 1 

Pulluk Yapanlara Kredi 
lzmir,(Hususi)-Şehrimi:ı:de pul· 

lak imal edenler kendilerine kredi 
lemini için alAkadar makamlara 

müracaatta bulunmuflardır. 

Gençler Birliği 

Dikili (Hususi) - Kasaba

mızda bazı gençler tardından 

teşkil olunan (Gençler Birliği) inin 
küşat resmi yapıldı. Birlik musiki 

ye ıpor teşkiliibm ihtiva ede
cektir. 

Bartmda Köy Kanunu 
Barbnda köy kanununun 

eaasb bir tekilde tatbikı için 

ririfilen faaliyet faydalı neticeler 
Yermiştir. Bu cilmleden olarak 

· birçok [köylere katipler tayin 
olunmuştur. 

45 Balya Pamuk Yandr 
Adana ( Hususi ) - Evvelki 

günkü fırtınada Gilodo fabrika

ıında bacadan sıçrıyan lnvılcım

lar y\i:z:ünden yangın çıl:mış, 
neticede kırk bet balya pamuk 
yamnışllr. 

ıh t M 1 • Kadın raca ese esı.. Geçenlerde kalabalıkça il 

DörtyoldaMilyonlarcaPortakal Mahsu
lümüz Çürümek Tehlikesine Maruzdur 

Adana, (Hu· 
ıusi) - Mrnta
kam.ııın başlıca 

ihraç maddele
rinden biri de 

portakaldır. Ev
velce bu aayede 
her ıene mer::ı
leketimize beş 

milyon Ilra gi- ·. 
rerdi. Fakat bu 

sene portakalla· 
nmız çllriimek 

tehlikesine ma· 
ruzdur. Portakal 
istihsali itibarile 
mıntakamızm en 

zengin kısmı 
(Dörtyol) dar. 

Orada her sene 
(50) milyondan 
fazla portakal yetişir. Birkaç ıe
aenedrnberi ibracabn mühim bir 
kısmı Rusyaya yapılmakta, cüz'i 
bir kısmı da memleket dahilinde 
satılmaktadır. 

Ruslar bu sene de Dörlyola 
gelerek 310 kuruştan 120 bin 
sandıli portakal almak üzere bir 
mukavele yaptılar. Fakat bu mu· 
kavele haricinde bugüne kadar 
bir hareket göstermediler. Diğer 
taraftan portakalların ambalajı 

Yozgatta 
Köylüye Okuma 

Öğretiliyor 
Yozgat, (Hususi) - Vilayeti

miz dahilinde köylülerin okutu~ 
muı işine ehemmiyet verilmek
tedir. Bu hususta bazı faydalı 

tedbirler alınmıştır. 

GeçenJerde köy imam ve ha· 
tipleri için açılan kursta ders gö• 
rüp muvaffak olanlardan (45) kişi 
mektebi ve muallimi bulunmıyan 
köylere glSnderilmektedir. Bunlar 
tayin edildikleri böylerde hem 
köy kAtipliği yapacaklar, hem de 
okuma ve yazma bilmiyen köy• 
lüye ders vereceklerdir. bu ted
bir muntazam bir şekilde takip 
ye tatbik edildiği takdirde yakin 
bir istikbalde bütün köylülerin 
okutulması mümkiln olacaktır. 

Kastamonuda 

-
Güzel /cokalu Porl.akal balıçel•ri 

1 

için Mersin limanına. Ruslar tara
fından getirilen kutuluk kereste
ler, tahdit dolayısile henüz ithal 
edilmedi, bu yüzden portakal 
tacirleri çok milşküJ bir vaziyete 
düşmilştilr. 

Mübayaatta teahburun ithall
tm tahdidinden ileri geldiği ıCSy
leniyorsa da her halde hakiki 
sebebin anlqılmuı için mahal
linde ciddi surette tetkikat 
yapılması lazımdır. ÇOnki por--------
Balıkesir 
Kütahya 
Demir yolu 

--- --
Balıkesir ( Husud ) - Garbi 

Anadolu ticareti için can damarı 
telakki edilen Balıkesir - Kütahya 
dcmiryolunda intaata ait bütün 
noksanlar ikmal edilmiş bulun
maktadır. 

işletme ye inşaat daireleri 
arasmdf', hatbn iıletmey e açıl
ması hususunda cereyan eden 
müzakereler bitmiştir. Bu itibarla 
bu yeni demiryolu bu ay sonunda 
merasimle kiişat edilecektir. Şim
diki halde yeni yapılan yalnız. 

birkac istasyon binasınm eksikleri 
tamamlanmaktadır. 

Adananın 

takal fiatinin dü· 
ıürülmesi için 
b:r manevra çev
rildiği de ıöylen· 
mektedir. Sebep 

ne olursa. olsun 
netice çok tehli· 
kelidir ve Ruslar 
mubayaa işinde 

biraz daha geci
kecek olursa por-

takallarımız. çil
rUyecektir. 

Geçenlerde 
Dahiliye Vekili 

Bey buradan ge
çerken bu mUş-
kUl vaziyet hak
kında kendisine 
lazam gelen ba
hat verihnif ye 

Vekil Bey bu hususta icap 
eden muamelenin yapılacağını 

vade~miştir. Mubay~anın elin 
başlamamış olmasına göre, me
ıelenin henllz halledilmediği anla ... 
şılmaktadır. 

işin daha fazla teahhura 
t~t,ammtUU yoktur. Hükumet çok 
mühim olan bu memleket işini 

sür'atle hallederse köylü ve 
tacirin minneti1.ai kazanacakbr. 

• 
lzmirde 

Erkekler Birliği 
Meselesi 

lzmir (Hususi) - Şehrimizde 
tetkil edilen (Erkekler birliği) 
meselesi etrafında 11k sık milna
kaşalar- ve gazete sülunlannda 
neşriyat devam etmektedir. 

Bu münasebetle muharrir 
kantarağası zade Salahattin 
Bey de fikirlerini ıöylemiştir. 
SaJahattin Beye göre, erkeklerin 
bir birl:k teşkil etmesi, namaz 
varken birkaç ıofunun ortaya 
çıkıp yeni bir namaz icat etme
sine benzemekte imiş. 

Kurtuluşu 

Fakir Ve Muhtaç Talebeye 
Yardım Ediliyor -

Kastamonu, 9 ( A. A. ) -
lık mekteplere devam eden 200 
kadar fakir çocuğa bugünden 
itibaren hususi idare ve hayır 
cemiyetlerinin yardımile sıcak 

öğle yemeği verilmiye başlan

mıştır. 

Bahkesirda Konser 
Balıkesir ( Hususi ) - Musiki

ıinas tamburi Refik Beyle birkaç 
arkadaşının bu hafta zarfında 
buraya gelerek konser vereceii 
haber alınmaktadır. 

Adana ( Hususi ) - Şehrimizin on birinci kurtuluı yıldönümOnOn 
teıidi merasimi hakLanda evvelce telgrafla tafsilit vermiştim. Çok 
heyecanlı tekilde yapılan tesit merasimine bütün halk ve mektep
liler iştirak etmiştir. Gönderdiğim resim, bu tezahürattan bir 
safhayı aöstermektedir. 

yerde idim. Herkes püroef 
herkes süslü, herkes iti1' 
Renk, tuvalet, adını, sanını ı,t 
mediğim bin bir nevi asalet .. 

Hanımefendilerin herbiri sıl 
dalyesinde .. küçük dağları bll 
yaratbm ,, der gibi oturıııllt 
mağrurane bitişik masad' 
hammefendiııin saçının yapılışı' 
makyajmı, tuvaletini, tırO' 
ğımn maııikiirüne, pabud 
nun pırıl pırıl yanan t~ 
kadar seyrediyor. Sonra is~ 
fafkarane du dagıw bükerek, bl 
fUll öteki tarafındaki hanımı !'! 
kik için çeviriyor. Yine istihtv 
bir bakışla başka birini se~ 
başlıyor. Hep istihfaf. Hatta et 
rafındakilerin her şeyi kendiıı' 
faik bile olsa. 

Hele dans ederken uzun ete~ 
tuvaletlerin içerisinde her b~ 
kendini bir tavuskuşu addediyof 
Ve ayni eda ile salına salı-' 
dans ediyor. 

Hele uzun etekler Tavusk; 
şunun ayakJarmm çirkinliğini d' 
örttliğü için korkulacak vebme4' 
lecek ayrılacak birşey kalmıyor· 

Bitişik masadaki hanıml~ 
dansa kalknuşlardı. Masanın ber 
baıka bir beyle konuşuyor, şalct 
taşıyordu. Birbirlerine hayli a'll 
teyler söyliyorlardı. Fakat şak' 
hepsini bir kahkaha ile örtüyordıı-
0 kadar neş•eli idiler ve o kadtt 
hızlı konuşuyorlardı ki civard,Jıl 
oturanlar hep onlarla meşgutdOı 
herkes onları dinliyor ve gülrn~ 
lerioe iştirak ediyordu. Bir ati' 
hk pkalaşan beylerden bjtl 
ötekinin çınlayan sürekli kahk•' 
humı dinledikten sonra: 

- Birader sen bu akşa'I' 
kadın gibi olmuşsun. Herşeyj' 
kadına benziyor, hatta kahkab" 
lann bile. Öteki hemen atıldı: 

"-Yok azizim, bak büt~ 
pkalarına tahammül ettim. V' 
o neviden yapacağın daha pe~ 
çok ıakaJara da tahammül~ 
var.. Fakat bak azizim, bu ~ 
aözihı, son şakan için ikanı 
dava bile edebilirim.,, 

iyi ki masadaki hammefear' 
diler dans ediyorlardı. 

B. HALİM 

Malatya Hatbndı 
Bir Kaza - -

Adana, (Hususi) - Malatyl' 
dan Adanaya gelen yolcu treııJ 
Narh istasyonunda yoldan çıkmıfı 
lokomotif toprağa gömülmüşt3; 
Biraz sonra imdada yetişilere J 

lokomotif ve vagonldr gllç h' 
ile raya konmuştur. Yolcul~ 
mllthiı heyecan geçirmişlerdıf 
Faicat nüfus zayiatı yoktur. 8" 
yüzden tren buraya 11 ss•1 

ıe~ ıelmiftir. ----
Konyada .. 

Maarif Vekaleti tarafmd,_ 
tayin olunan bir heyet Konya~ 
Selçukilerden kalma Alaed~ 
camiini tetkike başlamıştır. vr 
cami tarihi kıymet f tibarile çO
ynksek bir eserdir. 

Edirnede Elektrik 
Edirnede elektrik fiatlerİPi' 

çok pahalı olduğu bildirilme~~ 
dir. Elektrik şirketi, belediye a• 
yapbğl mukavele mucibince fia~ 
leri indirmesi lazım g c di~i !ı' 
de bu tarafa biç yana1 .u.ıını;;tıt• 
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J Gönül İş/e;·i Siyaset Alemı BABE LEB 
Borçlar 
Ve Fransızların 
Sert Cevabı 

I Borçlar Bir F eliket Mi Doğuracak? 
Paris 10 - Alman Başvekili 

il. Briinin~·ia tamirat borçlarııu 
Almuyanın veremiyeceğinc dair 
ingillz sefirine beyanatta bulun· 
•U1 mllnuebetile Franaaz Malt· 
r• Nuarı M. Flanden matbuat 
mömessillerini neıdine davet et
•it Ye fU beyanatta bulunmuttur: 

Hintlilerin Paralannı Alıyorlar 

"Eğer Alman Baıvekiline at· 
folunan sözler doğru iae, bütün 
Alman hUk1lmetinin Yung pillnı 
~• Versay muahedeıi ahklmuu 
t•tbika nihayet vermek istediği 
IDUUl çıkar. 

Bundan dolayı haberin re• .. 
aen teeyyüt etmesini beklemek 
tlzamdır. Hiçbir Fransız, ihtiyari 
olarak imza edilen mukavelel uin 
yekcihet olarak feshedilmeıini 
kabul edemez. 

Son zamanlarda Alman mcm• 
balanndan idare edilen propa
randa. harpte harap olan yerle· 
ria tamir bedellerinden pek fazlı 
para almdıiı şayiaımı ortaya 
atauıta. 

Havu ajansının neşrettiği 
rakamlar bu iddianın mahiyetini 
fllterir. Hi~ kimse cihan buhr~ 
mnm vahimliğini inklr edemH. 
labitat devreıini geçirmek için 
hdiyatta birtakım tadillt yapıl
ması zaruri olabillr. Fakat Fransa 

HükOmeti alacaklılarla vereceklileri 
uzlqtaracak anlaşma formütlerini 
arqtmnaktadır. 

Fakat şimdiki buhranın, hiç 
olmazsa mali cepheden, bir kredi 
rani emniyet buhrana olduğu çok 
llefa söylenmiştir. Biriktirilmit 
olan sermayelere daha ziyade 
1timatsızlık verecek surette bu 
~uhranı, mukavelelere riayetsizlik 
ıibi teylerle yeniden karııtırmıya 
uğrqmak onu daha ziyade ta· 
bammül edilemiyecek bir hale 
tokmak olur.,. 

Fransız 
Matbuatı 
ne Diyor? 

Paris 10 - Gazeteler, Alman 
Baıvekilinin sözleri hakkında çok 
sert mütalealarda bulunu vorlar. 
Jurnal bunu bir manevra f elakki 
ederek diyor ki ı 

" İngiliz hazine mümessili Lo-
1anda toplanacak Tamirat Kon
ferauı için bir İngiliz .. F :ransıı 
~phesi yapmıya çalııırken .bu 
kGatahça fişek kasten patlabidı . ., 

Sosyalistlerin fikrini ncırcden 
Popüler gazetesi de diyor ki : 

"Amerika kongresinin borçları 

EDEBi TEFRiKAMIZ : 1 

A ç 

Çin 
• 

Japnn işi 
Şukay 10 - M. Van-.Şiag· Vey 

llhlü ••Iİyetiai ileri .Urerek tıti· 
f&11ada iırar etmiıtir. 

Nankine gelmesi için icra he-
yeti reisi taraf.odan Mareıal 
Şan • Kay ~ Şeke yapılan davete 
henliz cevap gelmemiştir. 

... 
Tokyo IO - lnüke kabineı~ 

nin bütün asaları moYkilerinl 
muhafaza etnıiye karar vennit
lerdir. 

Kendisine vukubutan suikeate 
rağmen imparator harici Ye da
hili vaziyetin ciddiyetinden dola
yı İmparator, Başvekildeıı meY• 

kiinde kalmasını istemiştir. 
Maamafih Tokyo polis mUd~ 

rl1 ile diğer rneı'ul m•murlar 
azledileceklerdir. 

• 
Londra 10 - Obsern yazı-

yor: 
Mançuriyi Çine rapteden tari· 

bi koridora ifgal etmek 8Ul'etile 
Japonya. Sibirya hududile büyük 
Çin seddi arasındaki mmtakayı 
murakabesi altma almış oluyor. 

Japon .. r, meşru ~ddettilderi 
hakları tanımadıkça buradan çe
kilmiyeceklerdir. Bu gazete, 
Amerikanın, Japon hatb hareke
tini tenkit ettiğini zannetmek 
hata olacaiını, çünki Amerikalı· 
Iarın da Merkezi Amerikada ayni 
usulleri tatbik ettiklerini söyle
mektedir. 

Maamafih Amerikanan teşeb
bUılerini, Çin hükumeti. mukave· 
met için bir işaret addetmek· 
tedir. 

BrUnsvik Hükümeti Sıkmtıda 
Brünsvik 10 - Milliyetper

verJerin devlet banka müdürii_ ile 
diğer banka müdürlerine karşı yap· 
takları taarruzlardan dotayt kre.; 
diler ilga edilmiş ve birçok 
mevduat ta geri almmışt.ır. Bu 
yüzden Brünsvik . nükümetinin 
malt \ aziyeti fenaiatmıştır. 

ilga veya azaltmak · fikirlerini 
reddetmesinden aonra Paris ve 
Londranın tamirat mese.le$i .bak
kmda cezri bir karar almıya te· 
mayül edeceklcri~i ümit etm~k 
çocukça birşey·-0lurdu. Maamafih 
M. Bruning bu meseleyi hem de 
pek manasız olarak ortaya ath. 
Bu, Avusturya ile gUmrllk gafını 
habrlatan bir şeydir: Bu hal ge
rek Avrupa, gerek Almanya için 
fellketengiz neticeler getirebilir. 

L 1 B. 
Müellifi: K nut Hamsun • Mütercimi : P. S. 

BIRINCl KISIM l ve biraz ıolda, yuvarlak 
&ristiganga' da, üstüne dam· ve kaim yazile, ekmekçi Fabyan 

. ıaımı bumadan hiç kimseyi j Olsenin taze ekmek it&mna açıkça 
btrakmıyan bu garip şehirde, karnı görebiJiyorum. 
aç, başıboş dolaştığım zaman- Hemen gözlerimi alabildiğine 
l•rda... açbm ve, eski bir adetime ka-

Tavanaramda, uyanık, yah- pılarak o gün benim için sevi.nc-
yordum, ve altımda bir duvar cek birşey olup olmadığım düşun-
aaatinin altıyı vurduğunu duydum. miye kaşladım. 

Gündüz epeyce ilerilemişti ve Son zamanlarda biraz darda 
insanlar merdivenlerden inip 
çıkını ya başlamt~lardı. Oracıkta, kalmıştım; biı ıbiri arkasına eş-
kapının yanında, odamın duvar· yalarım emniye~ sandığını boyla-
lari Morgenbladet gazetesinin dalar, sinirli ve kuruntulu <1lmuş· 

k 1 O t .. d tum· iki üç kere de baş dön-eaki nüshalarile ap ı. s un e • b 
,...,.nerler İdaresinin bir tamimini melerim yllziinden iitUn gün 

S.dlUI •ll•ılnd•11 katil Abdullah Falih lr•lı 
pol&lerl11l11 rnalaaf asaıınd• 

Batdat (HWIUll) - Hicaz•• Necit Karalı lbniS1audun amca ıadul 
Emir F eht burayı ıelmiıtir. Hllk6met Eqıir için (Kllriç) otelliacle hmual 
bir daire hazırlataufbr· Emir F eht, Kırat F eyıal nadiııde Umum Dahi
liye Müdllrllnü 6ldördilttl için idama mahkum edilen Abdallalı Falilı 
Beyin affı için taYaautt& bulunacalmr. Kıral Feyıalm katili affedeceji 
tahmin edilmektedir. 

Hintlilerin 
Paralarını 
Alacaklar 

Luknov, W - Şimait Hiodis
tanm büyiik bir sanayi merkezi 
olan Kavnpurdan beı yiizden 
fazla Avrupala ve yerli tacir hu· 
zurunda ıöz 11&y~iyen mOttehit 
eyaletler valisi Sir Malkon Hay· 
ley boykotaj bütün Hint cema· 
atlerinin siyasi bir sillhı halini 
aldığı takdirde Hindistana •uhta• 
riyet vermek ihtimallerinin son 
derece zayıflayacağını beyan et .. 
miştir. Bu zat, kongreye ait bu· 
tiin paranın da hükümetçe mü· 
sadere edileceğini söylemiştir. 

Fili pin Valisi istifa Etti 
V aşiogtou, l O - Fili pin Ada· 

ları Umumi Valisi M. Daveı 
hususi sebeplerden dolayı istifa 
etmiştir. Porto - Riko valisi M. 
Teodor Rozvelt kendisine halef 
olacaktır. Bu zat Reisicümburluğa 
namzetliğini koyacağına dair olan 
haberleri t~kzip etmişrir. 

Bir Deniz Kazası 
Berlin 10 - Belçika bahriye 

idaresi, manevra, ıesnasında iki 
torpito muhribinin milsademe 
etmiş ve ha~ara ugramtş oMuk
larıoı haber vermektedir. Ya· 
ralı yoktur. 

yatakta kadıyd!m. Aruıra, tali 
bana gillümsedıkçe, şu veya bu 
guetede çıkan bir tefrikamdan 
beş kuron aldığım olurdu. 

Gün ilerliyordu ve ben ora
cıkta, kapının yanındaki il.Anları 
okuınıya devam ettim; yllz bu· 
l'Ufturucu hafif harflere vanncıya 
kadar hepsini gözlerim seçiyordu: 
Kefenci Matmaı:el Amlerwn; 
bügük kap11t1n salında. Bu, 
beni uzun muddtt oyaladı; kal
lup ge.) inmeden evvel, albmdaki 
duvar saatinin sekizi vurduğunu 
duydum. 

Pencereyi açtım ve dışarıya 
baktım. Bulunduğum yerden, bir 
çamaşır ipi üstünden bakıyor, 

belirsiz bir saha görüyordum; ta 
dipte b;r dem,irhane yangımndan 
üç beş amelenin süplirdüğll sön· 
roiiş bir ocnk kalmıştı. Dirsekle· 

!
Amerikan 
Bahriyesi 

• 
Geri imiş 

A Vaşington. 1 O { Hususi ) -
Ayan Meclisi bahriye encümeni 
bahriye umumi meclisi reisi koa
tramiral Biristolu dinlemiştir. 
Amiral Biristol, Amerika bahri· 
yesinin asri olmadığını, Ye ihti
yaçtan mertebesinde bahri kuvvet 
muhafaza eden diğer memleketler
den çok geri kaldığım söylemif
tir. Ondan sonra Amiral Prot 
söz söylemi§ ve Londrada karar 
altma alınan hadde kadar ınşa
ata devam edilmesi fikrini mUda· 
faa etmiştir. 

Bir Mecmua Kapandı 
Berlin l O - Cümhuiyetçilerin 

hafta da bir neşrettikleri " Başka 
Almanya .. mecmuası, Hukuku 
beşer Cemiyeti Reisini " salihi-
yettar mehafiline cevap " unvanh 
makaleyi neşrettiği için beş şu
bata kadarı intişarı menedilmiştir. 

Körler Birliği 
Paris 10 - Körlere yardım 

maksadile bir birlik vücuda ge-
tirilmiştir. Birliğe Belçika, Danı .. 
marka, Dançig, Almanya, lngilte
re, Felemenk, lrlanda,ltalya, Fran
sa ve Afrikayı cenubi mümessil· 
leri dahildirler. 

nmı pencereye koydum ve gök· 
yUı:ünü tetkik ettim. Muhak· 
kak ki hava güzel olacakb. 
Sonbahar, herşeyin renk de
ğiıtirdiği ve hayattan ölüme 
geçtiği o nazik Ye taze mevsim 
gelmiıti. Sokaklarda patırtı bq
lamııb ve bu gürültü beni dıp· 
raya çekiyordu. Döşemeleri atb· 
ğım her adım altında oynıyan 
bu oda kırık dökük bir tabutu 
andırıyordu. Ne kapıda münasip
çe bir sürgü, ne de odanm içinde
bir soba. Ertesi sabah biraz ku
rumu§ bir halde bulabilmek için, 
çoraplarımın Ustüne yatmak ade
timdi. Kendimi oyalıyabildiğim 
bir tek eşyam, kırmızı küçük 
bir koltuktan ibaretti. geceleri 
orada türlü türlü şeyler dü~ üne-
rek uyuklamıya çalışırdım. Rüz.. 

• • 
izdivaç işine 
Neden 
Herkes Karışır? 

Evlenecek lair ka11D1s ftf• 
bir oğlunuz mu •ardır? Arbk W. 
tlln aile ıbiale meıpldllr. 

Kimi aizi evlendirmek iater? 
Kimi tize bir llm veya Wr 

koca aramakla moıruldlir. 
Kimi, kızın veya rencla ..... 

ıililerile alakadar olm. 
Anne, otlunun Yeya kual• 

münetini girmek iıter. 
Hulha herkes, kız vey._ ~ 

ci evlilik bayabna ıokmak lfiade 
kendisini vazife sahibi addeclero 

Yahut yeni evlendiniz. YU.. 
herkes sizinle meşguldiir. Ne 
Yakit tanııhnız, naaıl tamıhaa, 
ıeYifiyor mutunuz, iyi geçiniror 
muaunuz ? Sanki ıizln aile ba,.. 
tınız yeglne mevzudur ye unld 
herkes bu eylenmeK saadet YeJ• 
fellketinden biuementtir. 

· insanlar, bilhaua iptidai İlle 
HDlar bqkalarile, bqka.lanma 
da cinai hayatlarile meıgul ol
maktan zcvkahrlar. Ruhiyatçalarp 
uzun tecrllbeler yapmışlar, insan• 
lann ilk allkasım kadında 'fe 
cinsi hayatta bulmuılardır. Bu 
mUnasebet mqru veya gafri-
meşru olsun, etraftakileri tiddetle, 
alAkadar eder. Onun içindir ki 
hikiy~lerin, romanlann, sinema
ların ve tlyatrolann en ba,tlk 
mevzuu qk ve izdivaç mac.a
larıdır, Bir romanda, bir ıiaema-
da allkadar olduğumuz menw 
komşumuzda veya tanıdıktan ..... 
da daha yakından takip etmek 
bizim için hem bllytlk bir un~ 
hem bllyUk bir ilıtiyaçbr. 

Yine bunun içindir ki, İDMlt-
lar sevdalanm mümkün oldup 
kadar gizli tutmıya çahfJ,r, k_. 
dilerini dedikodu mevzuu JAP"' 
maktan korunmak lsterlei'. .. 

lzmirde Müjgin Hanıma: 
Kocanızdan aynlmakta ••• 

etmeyiniz. Geçinemiy9r1aD1z, bt
rakınaz ayrılma teklifini o yap11a. 
Siz mUmkUn olduğu k•cJar ba 
kavgada haldı görftnmiye Ye hakh 
olmıya çalışın. Ayralsamz bile 
nihayet tazminat almıya ve berke. 
tarafından tenkit edilmemiye hak 
kazanmıı olursunuz. 
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Soruklann artması 

gir hıılıca esip:t~ aptıcla 
kapılar açılınca, dötemoler 
ve kaplamalar aramdan laer 
çeşit garip ıslıklar duyalurcLa 
ve oracıkta, kaptDID yanmcla 
Morrenbladet gazetesinin alba
dan bir el uzunlujuncla yankbw 
peyda olurduJ. 

.. Y ~rimden kal~m, yatat
koteımdc duran bır paketi yok· 
l~dım, kahvalbya yarar yiyecek 
bır şey aradım, fakat hiçbir py 
bulamadım ve pencereye döndOm. 

Allah bilir, diye düşündüm, 
acaba bir iı bulacak mıyım ? O 
listüste ret cevapları, o yanm 
vaitler, o kuru " hayır ,, )ar, o 
zaman zaman beslenen ve boşa 
çıkan limitler, her defasında 
suya düşen o yeni yeni teşeb
bllsler cesaretimi sıfıra indirmişti. 

( Arka11 Hr) 

• 



Kadıköylü 

., Kad.Jı&yll " bir içim IU, 

Fakat .._ pek fazla ...t 
Ba sllel lmm dopu. 
Daha Wr eti .._.ani 

* 
ı.tttt- ......... ıW 
.. W OD teJrlzilM1 
c .. 11 ftl'ip, Wr p1 ....a 
Dltmlltlm 011Un iziHI 

c.ı.. eok, iDMfı u, -
Da,- .. haaa ,.... .... 
LpR .. bir 1alttba ,.. 
Ahlb7a çektim ldi...U. 

* Glllll çekip .. içia, 
S..ma clert açsyoruml 
G&lp te yanmam .. k içla. 
Bucak bocak kaçıyonual 

O.. ..dasile s, 19't 
Sen 1'ellat bulacakıın: 
Vazıeç deli g6nftl, •azreç, 
Çhld belAk olacaksml •• 

Taklit 
Meselesi 

NECDET 

G•ç pirlerden birine cleml.
ı. ki: 

- Şiirlerini& Nedimia kasid~ 
llrlDe eok benziyor. 

- E.et, beni taklit ecle11ler 
... ftl'. 

MİZAH 
GÜZELLİK 

MOSABAKASINDAN 
SONRA ... 

GlbeıJW. lıralipai oluraaım guetedlerla te foto mahabirleria 
elinda çekecepm Yarebrl 

C Bir la,ın. kulut•ı) 

En Fena isimler Ve 
Müsemmaları 

Sebep 
• 
içki 

Bir ayyqa ıormuşlard.ı: 
- En fena içki hanıisidir? 
- Su! cevabım Yerdi • 

• 
Ne imiş? 

- Kanmdan aynlmak Mtlyo
rum, azizim. 

- Allah Allah... Nedea? 

ızotv ACA DAiR BİR FİKİR 

Kadın ollUll erkek olsun iaim
lerden mllemmaları anlamak 
mlmkDndir ı Me1ell Şekip Bey 
denilince habrımııa mutlaka mek· 
tep ve medreae görmiif bir inaan 
ıelir. ıŞekip Bey cahil olamaz. 

- Aramızda tidcletll •eçim-
ıiılik var. 

- Acaip... Vah vah.. Kannla 

· - Benee izdivaç, mubaaua albnda bir kaleye beuerl Dışarda
Yer ~e rirmek, içerdekil~r datarıya çıkmak iaterler. 

Necdet, Nezih, Fikret, Bnlent, 
Nahit gibi bimler latanbullulara 
hu gibidir.•Harputlu Nahit Bey" 
veyahut "Enurumlu Btılent Bey" 
de yok denilse caizdir. 

Son zamanlarda da Suzan Ye 

Perihan isimleri moda olmuıtu. 
Hele Perihan ismi ıeçen dört 
beş sene umnd• okadar ılir'atle 
çojalmıftı ld bir istatistik yapıl
mlf olsaydı, Perihan ismi mutla
ka yfizde lnrkı tecavüz ederdi. 
Vakıa lena bir iıim de delil •. 
Fakat neden1e bizim memlekette 
bir ıey moda oldu mu.. usandı
rıcı, bıkbnca, iğrendirici bir lptilA 
ile mOptezeJ olur. İşte Perihan 
da Gyle. 

Geçenlerde bir gazetede oku· 
dum. Cibali fabrikası tltttıo aoıe
lelinden bilmea> kim ? Bir kıı
kaaçlı k yUzönden Va ide Hamnda 
oturan metreaı Muılu Perihanı 
dövmüş. Hamal, metres, MUJ, 
Perihan, Valc:le Hanı .... ? itte ıi2e 
bir muamma ki.. halledene a9-
lrolıan. 

Hamaha karası olur, çocuğu 
olur, hatta farzedelim ki .• aftoıu 
da olur. Fakat metrcıi olmaz. 

Sonra Muflu Perihan, Bolulu 
Suzan, Enincanlı Jale... Böyle 
şey olmaı acanım.. Her memle
ketin keodiaine mahsus bir dili, 
bir g&reneği vardar. Bu, "Bonjur 
Huu Kihya 1 " gibi bir ıey 
elar. Her harda, SirlreciDin lca-

niçin geçinemiyonun? Para me
aeleıi mi? Aramzda bir ihtiJAf mı 
nr? Nedir? 

- Hayır. Geçimaizlip.ntn 
sebebi pu Ben aynlmalr latlyo
ram, o inemiyor. 

TABiAT KARŞISlNDA 

Resaam - NafiJe lSrar etme .• 
Ben manzara resmi yapanm, por
tre yapmam. 

danla kahvelerinin ctimleaiode, 
hatta yangm yerlerinin hepminde 
mutlaka en qağı iki Perihaa 
vard,r. · 

Galiba bu yüzden olacak ki 
aoo zamanlarda artık bu ıüzel 
isim de gözden düştü. Oç dört 
senedenbcri bu ismin konulduğuna 
hemen hemen hiç tesadüf etmi
yorum. Fakat bu gidişle korka-
nm : Evvelce konulmuı Perihan 
iaimlerioiıı de Ayıe, Fatma ile 
tebdili icap edecek. .• 

Mulısln ~ltlr 

Büyükadalı 

fi) 
~~ 

Gla lcile biran baktı, 
Ym, perken denin! 
.. A.w. " abayı yllldı 
(;epa HM bendem.1. 

* 
Yaluca IHr pua.. denli, 
Her kim gine bu k•••I 
Gll' ıedi.. Sel•m ..dl .. 
Amdır "- makıai ut. 

&ııla yolladı bir laalJer: 
" Bea zenpim.. Emnelim .. 
.. v...,.1un hep beraber: . o... eUncle hep elim'-." 

C.Yap yazdım:" Olmu yavı 
" indimde hiçtir para, pult 
" Bir genç kuı aeviyonua, 
'' Kactiue betka Apk WL. 

)fa 

intikam için ÇJlchrdı, 
An,ordu herıftn benil 
Bir tin, Katdilinde kırdı 
SaclaLmın dBmeniniJ. 

ROŞTO 

ÇOCUCUN ÇOCUKLUCU 

- Eller yukarı, yokaa 
oini patlabnm. 

- Aman baba ... O eli 
benim mantar tabancam! 

Renk Meselesi 
liri ftMam konu.-yorlardı. 

Bir tanesi dedi ki: 
- Ben kumral kaclma 

lmm. Fakat aksi gibi Od 
tan1yonam: Biri çok e.,.., 
de~ SUlflD. 

- ikisine de ublp 
çatq. Biliyorsun ki ewr 
ratın renkleri yauy
kumral olur. 

Yeni Sene içinde 
Onbet seneye mahkam 

mahpuı, hapisanede konutu 
Jarmlf. 

- Ey .. Söyle bakalım. . Y 
seneye girdik ... 1932 de ne y 
mak niyetindesin? 

- Azizim biç tiyatroya 
miyeceiim, rakı İçmiJecetim 
yabate çıkmayacağım, maç 
retmiyeceğim, otomobile bio 
yeceğim, karanm budur. 

Çıplaklar Cemiyetinden Mi 
- Siz galiba Çıplaklar c 

yeti uuındaDSJnıd 
- Hayır. Nereden laik 

nlz? 
- Bafanızda bir tel ~ 

tL •• 



........... 11.ıta• ilri ... •e•• 
...... rapar. Bu .. ,, .. .,... ..,... .. 

SİNEMA 
•a.. p...._ JWlw- ........ ., 1 

..... ,..... Tlrk ....... ~ 

• ,...t •'---• ....._leri, mrthdmrln 

" aiae.. Me..mcleld ..... t 

lmd mwhahirfais. her Wta W. metrt., 

..... lrir 'H ...... ......la "' ... 
...,..ı ................ . 

Greta Garba 
Sinemadan 
Çekili.gar 

Nilaapt H9li film laveçH yal
._ da ....... yedi. Yeni selen 
.A.. ı .. mecmoalan atlbim hir 
..._ ıetirdiler: "' Greta Garbo 
aı•ıclan çekiliJW. Arhk film 
pvlımiyecek. ,. 

Pilbakika Gnta Garbooua 
eft'elce M. G. M. kumpanyuile 
7apbjl mukavele inDrnlbdeki 
... a,uwı nU..yetiade lıüm 

Wacllldır. Me..t kuvvetti ...._ 
: alere pe k•mpanya, l&veçli 

,.W.nn artık •odası aeç.ı. 
ılfxl- b.i ---\ı+.Ba 
..... ,_ Mr .......... ya-
...... iletjeelj lcalmanuş de

• •"k~ HolWutta a.a laaber Wr 
• • .. aiW patluufhr. -- ,....... - ........ 
a.,.tleriai çekemlyemeri bu ha-

.. cak ·-- lmalumpır. 

...... lteraber timdi Holivut-
ta ....... 
......... Flilaıt cletlll-ns .nN 
Wrçok yıldızlar bu vnipttea 
eok meamundml.. 

laveçli yıldız, mukavelesi tec
tlit edi\nediii takdirde derhal 
•• Wcatiae aideceJr. orada a
l:ln ve mllnzevl bir lııayat ıeçi-
Neektir. Şunu da llyliyeha ld 
Wrbç sene ewftl Amerika;• 
fakir bir p9Ç kaz olarak ... 
Cfreta, buglln ıaJlh mil,......_ 
--.dadır. 

•• 
Ho ivutta Uç Kıraliçe 

Grn T.... .,_,_ ,,,,,a Z• K•el 
Holi•ut "1le •arlp •1r 1-4• ••ela lav ıBnlutla Wr- ••ldf..t •ar•.: GIMI .... .-ı ..., .-ı ..._ 

kaba ft daha aeler ... Hullu tt•wutta • ..._ MMln ulktllrlla Wrw talata ...... " h.,.a Mrw •"81••· .... 
it larallç., ile bu.- sfrlJor~ M1. X.ol • ..W ... eıkatlu ltllm .. clelilA Fakat ..U fW•._ ..,. tek 
pufatlr. SOn mtlbapta .............. lmabtellli talttau ........-. llarln Dlblll.. ..ı.t.11• .._ pir. F•t .. 
ıa..J Aba. artt.8 ele HoliYatta kirpik n kq laraUPI~ Mun......,. Gret Taymer yeaJ 1almlardaa ... ..,.. 
..,.,.. il: Wrlıaç aylak 6mrl nrdar. Ealdd~n lçilnri, •rtllad ..... le Wr artlltl. Bu wl•I la• .. ..,. •clı •tini..., ..... biri1aci mGkifata alauıtır. 

Feriha Tevfık Hamm Evleniyw \Yeni Bir Film: 
1tk Güzellik Kraliçua ve il- V 

nema artiatlerimizden Feriha 6 ı/başı 
Tevfik Hanımlı, " iıtanbut So- Eğ/encesı 
lraklan ,, ft " Kaçakçe ,, filmle
.,.... l"OI .... ..mt R·lami 8er 
,. Ülhlan, 14 "'-•mi.,.. 
.-ite tini Beyoğlu Belediye 
dairainde ic:ra edilecektir. 

HoH M -G. lıl atflclJoAa 

aala:ar • 

I

Pola negri 
Hatıralarını 
Yazıyor 

Budan bir kas ., ..... 
Ajam telsrafa meth• ,.ıclm -· .... 
Ne,.W. llcllia ua-w 
mitti " buna lıer"- 1 

... 
Fakat ıepaiercle ~ Alam 
...... pq1e •• teJ. ....... 
llJat ... ... 
a. .., ...... w.ı. ld .... • 
memif. Pela 1* Banak •• ..,.. 

liai Holiwtta pçinalfllr. 
Fakat ... clenaııl• ... 

arti8t .......... .,. ... 

aebllet de9Nliul ........ -• 
Nn,orlra ııh:ftlr ... 
- 11• 1 ela H•u111ta _., .... ,... - .. ... ...,...,., ........ 
ltur .. qlw. 

K.·; ı ••• ----• ..................... 
tektir. Fakat mı•• ,..__, -
• ealdlerindea olu -Pela, 
yorkta ıecinaii aflı I• w' .,. 
hAbralannı JUilllJ& bnr .,.. 
mittir. Pola. bllyllk 111r ca ..... 
edecek olaa ~ ...... 
bir lr•mını, llatta yancla.n ...... 
... R.-. Vı 1 o• ...... 

----- .... et "cllv 
PoJa, •-• &lemiaiaı t" ı .. 

re kadar Pli bl11111 a1aa ..._ 
Cleclikodalanm en ince teleaıa 
bna kadar anlatacalrbr. Bıı ... 
barla bu laabralar llmcllclcıD ... 
yllk Wr heyecan Ye meralda 
beHenmektedir. Hatta hm ... 
riyat acenteleri Polınm ......._ ........ ····•·• lerce dolar teklif ...... 
Fakat Pola ba teklifin .... ........ 

ansi Karol Ağladığı 
Gunleri Habrlıyor-

rmda Jeni ltir fflim çevrilmeye 
b8flan•ıftd' FRbnin iami H Yıl 
bqa eile11CM1 clir ve bitin 
....._, artlatler bu 7eai filimde 
rol alacaklardır Fakat filimin 
bathca kalaraıınanları klçlk 
yalcfıılardır. Bunuala beraber 
bu yeni HhPe Norma ~r, 
Ramoa Notarro Mari Druler, 
Liyoael Baiıimor, A.ita Paj, 
Leyla Hly- ._ di;er ,,.W..lar 
da iftirak edı:elderdir . 

Yeni Yetişen Yıldızlar 
Serisinden Gri Havt 

.... , Wr Acı pirl .,_ldı •o ... , .. iki kiti Wdiyarcbr. 
.. ._ leıi .._ .W .. ~ .., ww,-. • a.,. perdede ......... _y. ............ 
r Jami Karol a
alaa t. iki c:im.......... 
.._ptur?Doı· ............ 
laaaU hlhidJo,_ 
Belki •• odur. 

- de lteld. U.......... ._ 
.. " bilditi-.., 
Glul, flrlaNaa-

., Bir aama ... 
lar çok alf adım. 
Gtinleree •tl•
d.tjun betbaht 

rimı timdi 
1 i babrlı

Fakat bualn yahu balatiyar • •d_. .... udum. Saadetimi 
..... ,_.. Ben ftktll idealim IPn .,.... Artık ideallmı 

b lunuyorum. Hiç kederim 7ok. Hatta •:rl•dntteri _. 
idi inle .....,._,oram. Allala •eteJI in · ip. ,_.bmf. 

1 f Y 111=+ mes'ut ol•k ~ ..akemmel teJ clojm-." 
n z mD çaplan 1mm llylediklerim..,.. Şimdi ona hatla 
n ' Saadet Knlitm ., diforlar. Fakat Wr ln,ilis fileaofuna 

dlhıyada lmrG en u olma .., bötiynhk ft nadettir. Acaba 
Nama bun Wlmiy• - ? 

Fakllt 

Sine.. 11eaUade miitbit bir 
uer, senaryo lutlniJ Y81'. Ba 
yladen siMma lnımpaa7alan tok 
..&tldW bir wn&t,ete .......... 
BatGa• kadar hemen w ...,.. 
- el ••it. w..ıere. .. 
,...._.. " 0~. Fakat ., .. ,. -~,... 
cak eaer Wealr ....._.. .. 
Jlk · lit ıçiacle ~ ..... ...... " 

Dk iti._.. Amerikacla artilt 
icretlen .:au'adıjı laaWe __,o 
lcretleri. ikbMdı bulıırua rai· 
.. ... dea .. ne~(r. 
mr ı...,..,a clirekta..Ga.. liy
lecliilDe ~ak IAnmgeline, 
w _.. _.. •- pldlecek 
..... balmak n.1r.... Wr .... 
sele celıtir. 



1 Sa,fa SO·N t.O'STA 

f BÜYÜK T ARİHI TEFRİKAMIZ 
ŞEN 

-ı~-

rm.1db Ha•za4a, IHflau• 
...... .... ettirdiği rlzel 
Wr kenauaray •• l•aret Yardı. 
Padlpla tarafıadan loakanala
lak •1r 1eneriye btlettirilmft 
itlaa .. bUyiik adamın ölömll 
._... J•Dİ idi. Mirim çelebi 
a.ralmdan onun ; 4im i anılınca 
Mitin 1oldqlar içlerini Çektiler 
M tenfli matdurun ruhuna 
latilaa okadular. Sokollu. yeni
,..U.. ft lipalıiler için aımin, 

faali,.tia aekAnıa " cenretin 
tim..& idL Onaa 11clnrmeaile 
... leketten batla bu kuvvet 
,. meziyetlerin kaybolması gibi 
Mr f.aa ıelİnıemiıler, matem 
tlltmaflarch. Alb yoldq, Ed~ 
ae - lstubul yolunun 11111. bir 
Mkta.ada da o mate•İa yUrek• 
1eriacle tazelendiğini lıiaaedi· 
prlanLI 

Lld 1amanlarcla Hana, tim· 
.. • S....an yamadaki Hana ile 

Mu ettirilmemek için .. Havu 
Mmile anılan bu kuabayı, Ka .. 
-S Slle7maa muıahiplerinden 

Hafua Hatunu tHİI ettiiini 
elylerler. Fakat kauba, Sokollu• 
- ..... ıerUe ziynet Ye kıymet 
Wmllfbır. Bizim yolcular, kir
auaraya inip te kendilerine 
imaretten birer tu çorba, 11·r,.r 

lllaaa pimi Ye pl&Y, beşe 
mek, birer mum, hayvanlara da 

ki y- verilince Uıta Bohorun 
qzı bir kant açık kalmıştı. 

- Dllru, ~·'·· de tammı1aa ~ ptlt adamla-
ra aalaara •hu , .. ek da11tıhr
kea adeta maanep oluyordu • 
Said çalqarınclald albnlar, teker 
teker ahmror •e tuya ablıyormut 
fibl 11brap duyu1ordu. Her g&n, 
yüzlerce el oilunu bealemek, yine 
yllzlerce ata , kahra Ye eteğe 
arpa yedirmek havsalama ıığmı· 
yan bir iarafb, mlnuaz bir ha· 
reketti Ölüp gittikten aonra "iyi 
tanılmak,, zevkini bir türlü ihata 
edemiyordu • iyilik ve fenalık, 
onun için deri fibi bir teJdi • 
Toprak albnda çllrilyecek bir 
nesne iç.in bu kadar Gzenmek, 
bezenmek aklına ııimıyordu . 

Fakat bedava yahni yemek, 
çorba içmek, piliv katıklamak ta 
botuna gidiyordu. Her şehirde, 
her kaıabada ve batta her köyde 
niçin birkaç Sokollu yetişip te 
böyle imaretler teıiı etmedik· 

Bir Ananın 
Cinayeti 

l..anbuldaa Ye Edirneden relip (Baı tarafı ı inci ·~yfada) 
• gece Havzada bir ,ata a\ttnda için ağzıma mendil ·Ye bez par· 
ltlrlepa yaya, atlı, ıengin ve çaları bkadun. lzhrap içmde 
fakir yolcuların miktarı yftz.dea gece yarı11 doiurdum, Ne yapa-
fula ldL cağımı şqırmışbm. Sonra çıplak 

çocuğu alarak bahçeye indim. 
Yine o çah albnda barındırt~ Çocuğu tAğını çukurunu" içine 

laa havanlar da yüzden .eksik 
attım. 

MjilclL Bunlarm hep•• aynı -Çocutunuza acamadmız mı? 
~tle yemek Ye yem •erilmifti. - Ne yapbtımt lbllmiyordum. 

Meylauıeci zihni bir hesapla Çocuğu çukura atm r: ~o er· 
yapalu murafa tespit ıttikt~n ken bayılİnıttnn. ' · geldi· 
_,. Mirim Çelebiye aokuldu· tim ı.amao uyordu. Güç 

- Hoı gk efeadi, dedi, birtey hal ile eYe et n Ye yatainna 
IDncaj'lm. girdim, yaptıgı :ı cinayetin aza· 

-Darada yolcalarclaa para metini 0 vakit aolamı~nu. Fakat 
=•u mı? ayala kalkacak halde de;ildim. 

- Almmul Gnçlnkle yatağıma wllrlbıdllm. Sa· 
-Ba etler, pil&.a.r, •umlar, bahleyin bahçeye cakan Nazmi 

-., bedan ma? e., bahçedeki ba izleriai rlr-
- Efttl mlf ye derhal Polile haber Yer-

- Niçin ? llif. Ben de kendisi••· h,r teYi 
- Ç8nkl Sokollu P ... ,. itiraf ettim." 

Alala ltuinel• Yel"IDit, o da bir Olldklar MüddeiU.uailiji bl-
9 •• imanlara bairllallHf· diae7e yazıyet eüaiftir. Çakarda-

- Liıflamıt ta ne kazanmıt ? ki pialilder boşaltalclıktan sonra 
- iyi ad. insanlar için iyi çocuk bulunmut ve morga nak-

'8ndmaktan, iyilikle andmalctan ledilmiştir. ·Fatma Andelip mev-
Mlylik H olur ki? Sokollu Pqa, kuf ve hastahaııededir~ 
İfh alda, ıfttl. Fakat bu imarette 
wıta acta anılıyor, ruhuna Dünyanın en bUylk elması 
fatiha okunuyor. t çalınmış ve 

Utta &hor için bu sözleri SARI MASKE 
atamak imklnı yoktu. O, So- den fuphe ediliyor. 

kolluya şahsan değil, belki ismen •---------• -

Ankfra 
Hacı Bayram Cad. i 

........ ...,.,...,.... o ftldt, 
Uıta Bohor, 1marettea S.ırete 
sezecek " ba iyi ...... ,.. 
terefine _.. dizecekti. 

itte ba dlflace ile W-.. 
.. Dadı ... Mirim ç.ı.w,. ..., 
Yerdi: 

- Ne diyeyim, Allah 1&J1ıını 
artbraın! 

Üçüncü menzil, Babaeski idi. 
Uıta Bobor, burada da bir imam 
imanların tuhaf dllf&nceli olduk
lannı ıılateren yeni bir eserle 
k&rfılAıb: Çoban Deli Kuım 
k6prllaü!... Bir çobanıa k6prll 
yaphrmasını mlimldinıOz ıören 
meyhaneci, yine Mirim Çelebiye 
yanaıarak sordu. Belki boğaz 
tokluğuna koyun güden, aığır 
otlatan gömlekaiı bir çobanın 
bayle muazzam bir kiiprtl yaptı· 
rabilmek iç.in nereden para bul· 
duğunu anlamak istedi. 

( ArkHl Yat', 

l 
Günün Meselelerinden 

Eti Pahali Yiyoruz 
( Baıtarafı 1 inci •a,Jfada ) 

Filhakika lstanbuldaki, et 
meıelesi yalnız lstanbul halkuu 
değil bütün Şarki Anadolu hal· 
kım alakadar etmekte, ve mem• 
leketin hayvan aiyasetine bliyllk 
darbeler vurmaktadır. Bu yllzdea 
köylüler ve hayvan yetiftirenler 
de muta:zarnr v• müteessir ol· 
maktadırlar. 

Sonpoata muharririnin tetki-
kabm yanodan itibaren aeşre 
başlayacaktır. Maksadımız, sade· 
ce bu meselede Şehir mecliıiui, 
be!edıyeyi. et meselesini tetkik 
eden komisyonu ve efkArı umu· 
miyeyi tenvir etmek, ve bu müz
min meselenin en salim tekilde 
halli yollarınl göstermeye çahş
makhr. 

Bugftn Ak,am Saat 21,30 da 

İş Adamı '5Tlllll IDDlml 

!::~.O. Mi ~~ ~ 
Terclhue eden: 

Reşat Nul'i 1 1 
Yakında: UU 
ENiNDE 

SONUNDA HlllUI 
Ramazan müuasebetile pazar• 

tesi ıünleri temsiJ... Yakında: 
YALOVA TÜRK0S0 ilk mu
sikili komedi. 

l lstanbul 373 
İstiklAI caddesi 

Hususi der ler ha-Müptedi ve müte
rakki talebe için 
YENi KURSLAR 

AÇILIYOR. HER LİSANI öGRETİR. 
nenizde veya mek
tepte. Tecri be dersi 
MECCANENDiR. 

Telef< ·: 21359 

Ramazanı Şerif ıuünasebetile bu geceden 
itibaren her gece saat 9,30 da 

= 4 1 
/ 2 saattlik bili fasıla = 

Begnelmilel Bügülc Varyete ve Cam6az. 
Kumpanyaları 

ı : 

ı : 38 55 
ı ı 

Artist Numara 
-

NANDY'S REVÜ 
18 duslzden 1111nkkıp blyUk Balı ve Ravu Kumpanya11 . 

5 PIRINKOF 5 Azeri· Türk ZUANELLI ............... ltalyan Cambaz Musiki Hayati 
ilim trape1 Kumkaarua 

Konser laDnerleri akrobat numaralan 

YAYMAN TRUP CALAI -ADA 
Emaalıiz ıaloll akrobat 

Ye jonılör numaralar Şayanı hayret hkarler 

Kaplan ve Aslanlardan mürekkep 
hayvanab vahşiye sirki 

Kaptan Liforest idaresinde 

A • Modern Ye kllaik dansler. Sololar daet \f9 
yrıca • triyolar, Kafkas raksları •• komik ulmeler. 
Lütfe11 Localar1111ıı ı•ndiizden letlarllı •dl11U. 

AMPHİ 
Yana •kt•• 

TİYATROSUNDA 
( AS R 1 Si E•ASI) 

.tO nnd artist, zencl caa, --' dam'ı ft 4aadrlerdea mOrekkep 

SİYAH KUŞLAR 
muanam zend rcvli heyeti ile dau5rier karab DOUGLAS ••yen( 

Jo&ef"m Bakerl olu Mis COOKS İftİr•lt.İle 
ZENCiLER MEMLEKE11 FANTEZiLERi 3 perdelık bı,ak nd 

Hertb .. tine aut 17 ,30 ta, aa•are 21,30 t. 

Cuma - ..tin• ... t 18,30 la 

ALEMDAR Sinemasında 
Kemali muvaffakıyetle p.terilmekt. olaa 

lstanbul Sokaklarında 
ilk Türkçe sözlü, seali ve prkdı film. 

Bu flla alne•••mlu l»apa l11aHat ela.ti O. K.hlll1 ...._ • ..,_ hlta.lrhade 
ıhter~ecejlat kalif'ell• IM7en .. ..._ 

lll•liııeler: 2, 4, 6, Ra•azae d uebeUle 2 _ .. ,. • l,U " 11 41• 

M A j İ K'te 

RICHARD T AUBER 
BÜYÜK VARYETE 

Filminde gören ıre dinle) euleri teahir •d17oı. 



Anam, Babam Veremden Öldü, 
Sakın Ben De Verem Olmıyayım? 

Doktor,Abdülhamidin Bu Endişesine Gülerek Cevap Verdi 

bile harp edecektim. N ~ çare?. Bı-
NAKiLi Z /YA Ş.'AK/R 1 e~erse lstanbu~ sokaklannda 

. Her luı/c/cı malı/azdar çak kemiğe dayanmrıa ne yapılır?. 
Allimallah, tıç gtbı Gç gece uy-

- 198 - ku uyumadığımı bilirim ... AU:iı, 
o zaman latanbulu diişman istitl
ımdan kurtardı. lnıallah, bu se
fer de Allah muinimiz olur. 

Dedikten sonra, aözü Fran
•J• Ye (Paria) e intikal ettirdi. 
Ve fU tuhaf s6zleri söyledi: 

- Puiate balundağumUI '*"" 
... ekseriya tebdili lclyafet ecle-
Nlr """" biraderle ~ 
~ Yannmzdada (Diese) 
Pap hul•ardu. O zaman heniz 
Fl'llDllZ zabiti idi. Bize, ( mih
•anclar) Yerilmişti. Pariate ekser 
...._.., kadındır. Bunlann 
IHrçoklan iki bqh ticaret eder
ı... Bunlarm arasında gezip te 
11qtan çakmamak kabil delil. 
Eh.. o zamanlar biz de genç· 
tik. Tabii fUl'8da burada 
- tosanlak. Etrafunada do
.... pta bize çata•lar • eWlc: 
dejildi. Biraderle biribirimize: 

- Aman, bir beli yaka· 
lamadan, fU memleketten gide· 
lrilsek ... Derdik. Ne ise; elemsiz, 
kedeniz kurtulduk... Bunlan 
vaktile Mavroyani Paşaya anla
br da gllerdim. O da, böyle 
lradm iflerile çokça ~ 
elınuttu. Fakat kadm ylzttilden 
zavallı adamm aonu fena geldi. 
Bir afif bdmı aemıiş, tl•beklr 
ederek almak iatedijini ifittlm. 
Bu kaclnü almam• için ken
disine çok nuilaat ettim. Din
le•dl. Sonra hu kadm (Delltsacb 
Faik Pf.) De ahbabhk peycla 
etti. Mavroyaninin hatm:ı birçok 

S1 Tepiale...& • 

Ahdftlbamktin nezleai geçtiği 
halele ib&riıp el'an devam edi
yor. Şmdi de kendiaiııe bqka 
bir merak ıeldi. Bugfin doktor,a; 

- Anam da babam da ve
remden &ld&. Sakin ben verem 
oJmıya)'lm ? .. 

Diye soruyordu. Doktor, atll
dtı ve kendisini tatmin edecek 
aCSzla a6yledi. 

Bugün g6rütüldtiğll zaman, 
ftllJetf umumiye hakkında fu 
lantle fikrini beyan etti : 

- Allah bilir amma, bu harp 
çok uzun sllrecek. b, kibirli fn. 
gilizler, barunları tamamen kınl· 
madıkça, bir ttırlü mağlt\biyeti 
kabul etmiyecekler. Meğer ki, do
aumalan mahvolsun. Halbuki 
..... alan elde IMalendulrfi, 
k•clilerini mağltp Hdetaniyecek
ler Ye harbi de uzattıkça aata
ealdar. Hemen Allah laalimhre -- SIC.ftnllM 

ti " 914 

Dlacl•beri Naciye Kadıne
fendİDİD lmlajuıda bir tiirilltl 
ı...a ol•Uf. Mutemadiyen bir 

p1ralb hiuediyormuf. Doktor gel· 
eli, Abit Efendiaia eclllmda maa
yene etti. Bir nezle aeticesi ol-
duğu anlqdcL. (Aspirin) ile kok· 
lamak için bir ra1a verdi. Ayak
lanıu da hardallt 18)'• koymala
nnı taVliye etti. 

Abdalbamit. b.,an yine ko-
DUflllak .. cleitlefllaek ihtipa 
duyayarda. Ka...,_. ott.dlın 
çakbktn ....... otarma11 teklif 
etti. 

.~var) 

Irakta 
Bir Heykel 
Dikiliyor 

Bajclat ( H••" ) - Geçea 
.-e kendini ........ Irak ... 
ftlrilil A....._... Sadun BeJia 
laeJkellbl dikmek IPn .. ...,.. 
teplddU etmlflir.· • ..,. 
fimdiye bclar ( 80) W. rahye 
topl&llllftir. sabık bapeldlia 
heykeli, Mwr Kralı Fuat ve 
Gui Hz. 1_.. Jae,kelleriai 
yapan Sinyor ~lraya .....,.. 
!anacaktır. ıc:a_.;,ka bu heykel 
için ( 4 ) j>la 1naiım Iİrall .... 
ıMfir. ~-;::T 

Ym N_,Jwtli 
ii,ii'ii 'pôGS lla&psi 
o,dlııaaa .......... ....... 

cbıa ....... •uwpkm ..... . 
Karilerlmiu taniye .-.... 

SakarJdu AMiiin 
Alipa .... ..,. •ıııtdir. 

lçiacle ......... ._ ..... ..nLr. 
itler aç.b. Blttln Hf\fetİDİ mah
Yetti. Bir mlddet, latanbula 
tleclikodu serm&Jesİ oldU. Ken
cliaini çok avdijim için bu 
Weri ifitir ve mliteessir olur
chua. 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• . ,,. 

Abdilbamit bu s&zleri aiyle
diktea IOlll'a derin derin içini 
çeldi .. Ve .afdt ederek bapu 
laafifÇtt Alla_. mlllkata W
tam ftl'Cli. 

Size Tabiatinizi Sögligelim ... 

2'T..., .... i'ftl _ 

Ahd&lbamidin nezlesi devam 
ediyor. 8utlhı doktor yine geldi. 
( Aspirin ) ile aulfato vereli. 

llT........_._ 

6 FAHRl BEY; Temiz w Wl-
zamhcLr. o.. 

" lambaclı ye 
plinh iflere 
girişmez, mu
ftffak ... için,..,... 
it ucle, ... 
dut ve 11111-

anea olmet.. 
dır. Dnaali8-a 
fula ,.,.... 

tuafW delllcllr, sokalma.:.:f 
_ ır...talr,. .......... irap.• bluma mhmet etmekte 

clayan4aklan nldt, Wr P• r...- 111 .._...mr. • 
du bqka bana yanlma W• 2 IBRAHIM FERiDUN BEY it 
elmadl. Çatalca cİYarındald ta- Uz&ltlye .-
•iJ.lar tamamea perifan ohnut" laabJ• taba• 
lardı. Bu perakende efradı (ten- mil .-..., 
ilik ) ettirdim. Tekrar taburlar ldlrriıet n 11-
teıkil ettirdim. Geceleri araba- tikJAu.; fala 
lara toplan yOldettirir, lzeı:lerİllİ leftl', -ı w 
bezlerle &ttOrtlr, plice (Ayaata- meruia ka-
f~) 8 pnderirdb. Orada yeni ,adalile ._. 
bir (Hatb mtlltahlrem) tesis etmek, ri,.md taWit 
hu toplan oralara yerleftirmek ft tak,lde • 
için nekac:lar zahmet ( 4 ktim. Bilı nftar clejl. 

T LEYLA iL , 

taraftan da latanbulda ( mn- j •· Saimuamel~kahele .-, 
kip alayları) teıkil ettim. icap mladeledeD z. 1.&...._ ___ ._._......,.._ __ 

ABll iZi 
Kaçtım-Holivuta Nasıl 

Yıldızlar Arasına Nasıl Karııtım? 

-------84------- YAZAN: Selma Z. 
llrimia de odalarumza çekildik. 

Onun herhalde, uzunca ıUren 
Bir ı&adllı uykumna yatbii

m zannediyordum. Onun için 
bU ele oclllma çekldim. Yata· 
tuna mandun. Llkin bir tlrlü 
uyaya-mamm. 

Akta•• clojru k6'1k aioau
mua Çlldıjım vakıt, ODU akpqı 
podumm getirdiği melmap ve 
pzetelerle mqgul buldum. Mu
tammıs ola gezinti 1a111am tel
mifti. Bmm bana babrlatan o, 
oldu. Beraberce çddak. Her za• 
manki prOIJ'amımız veçhile bir· 
buçuk uat_ sahilde dolaşbk. Or
tahk kararırkea Aaatoryoma 
cl&lclllk. Çaı, •kpm yemeiini 
ammnl ulonda yememizi arzu 
etmiftL Yemeğimizi iter zamanki 
.n.ı Alda netemisle yedik. Ve 
laolcle p.... •mili dialedilr. 
Her uman, • tn. ea ph, en 
rakaa parplar çalan orkeatra, 
ha alrpm hep melodiler lıerinde 
darayor ralalar11nızı biraz daha 
İDceltiyor, haua•iyetimhi arbn· 
yordu. 

Dairemi&e çıktığımız zaman, 
klclk ..ıo .. umn bitin ıtılda
nm yabut Ye Çanp hm lly
liyecelderiai dinlemiJe hUJrlan
rsıı•. IWlluki Çang: 

- Haft çok, gBZeL. Mehtap 
ta YU. Balronda otunak cilmu
mı? 

Dedi. Bu teklif, biraz benim 
de ifime geliyordu. Tekrar ıpk· 
lan lladlrcl&k ft balkona geçtik. 

llelatap. p ........ 
~~aflll&~ok 
ulda ve .. .w;. Ay •ima 
..... ,. ... Wr.ıtm..& 
... ..,... w ..... ,...... 
...... ili' ,.. .,.... 

- -,..,iBiz luıbhm ....._ 
o-. .., ...... ld .... 
Yereceti* cenin .......... 
WdiJoıua 

Çanı • ..... bire ceYap ... 
.......... ur...... ... to,.,. iibl .w -- ........ 
................ e ........ _ ........ .... ......... ,. ............. .. 
..... ıınls 

- Bu kararma bt't mi Mis 
Sehna?. 

Dil. Ben, anasına, babaaaaa, 
yurduna bile bar olmak İltemi
JID Ye l*yabm an'atla kazane 
mai için bubdar feliketler• 
IQla ı•• bir lall!W. Şunu 
itiraf ederim ki: iki defa hayatı
mı muhakkak llilmle?den 
triktan sonra bu. hirçok ta 
feclaklrlıklar yap.mak auretlle 
....., faenim kerimde lıak· 

ka • - ac1 ......... 
f......,ıa..ru- temadi ettirmek 
kudret ve kabiliyetinde olduiu
DUIU da anlamıyor dejilim Fa
~t yaradalıtım, b&yle bir .18J1 
kabule mllait değil. Siz de Prk· 
b•1111. Siz de bize J•k• ..... 
Belki de ırk ve nesil itUmile cla
marluamaida birbirimize ait birer 
damla ba var. Sizin P,k iyi 
ldwttilinize emini• ld, biz 
Şukhlar, nekadu mltevu 
olarak olalım, yiae blhimiJia 
bir aoım.iıcla gizlenen bir p
rµr nrd.r. Herhanıi hir sebeple 
oraya dojunu\duğu zaman, nehi
mizin izreti derhal meydana 
çıkar ... 

- Fikriniai biru dUa açıkça 
lllyler an.iniz llİa SelmL. 

- Daha apk mı .a,liyeJim. 
Peklll.. Azizim Mister Çüg ! .. 
Baftla b•, J8f&llllyorum. Beni 
ili ,..abyorsunuz. Sizin yeıiıeji
Dizi yiyorum Ye sizin bana temia 
ettiiinia yatakta yatıyorum. Pa· 
......, "phem benim için ka
.....,aduuz ? .. 

- Mis Selma.. Şu halde b• 
de liae açık llyliyeJim. Bea 
.......... Ve.. llayab ilbNp ............... 
tok kr•lua yanlua ............. 

- Aut Milter Çaar ... ..... 
... .... ia""'+ •• , .... ..... ................ ,__ .... 
hd IOkaldaratla beaia ~i •• 
laatta benden clalaa fada .,_, 
çeken, w heUd de fU uda aç-
llktan ft aefalettea can •eren ....illr aebdar aftDa -.ar ••• 
... ,..... blchlrp ... 
.. -...1. .... 1-ı delil, 
W filrthıili lallilar altma ... 
.......... •• Beni kurt.rdmm.. Sıla-
.. " ......... iacleline ~ 
tmz. Allah razı olsun. BeDi lnra
lnmr.. bea sideyim. Yine flhla
,.., ,.. 1nı ... ,.., ........ 
yiDe •ltevua bir hapt ,.,.,.... 
• ele. .. ..,.....,.. .. i 
zavalltlarla ujl....,._ ,,.... .... ) 
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- Kınm Doktor: Semi Ekreme -

Tarafınızdan En Ufak Bir ihtiyatsızlık, 
• 

Bize, lngiltereninMuavenetine Malolur 
Rusya imparatoru b~u mütea• 1 Fıransız ıefi-

kıp lngiltere kıralına ve alman im- ri dost sıfatile 
paratoruna telgraflar çekti,bu tacdar · Sazanofuo yanına 
üç amzade kıyamet gününtin arife- en sonra girmişti. 
sinde birbirine senli benli Georgie, Sazanof mütees-
Willy, Nicky şeklinde küçtik sirdir. Bazı tefer· 
isimlerini kullanarak bu hitaplarla ruat öğreniyor 

cemile perdazhk, perendebazbk ve açıkça ihtar 
etmekte idiler. ediyor: 

Asırlardanberl kudret ve şev
ket temsil etmiş olan aynı aile
den üç hükümdar ki geçirmek 

lizere oldukları bu badirenin sonu
da biri memleketini bırakıp ihar 

diyara kaçacak, biri de Sibirya 
ıteplerinde bir bodrum katında 
kurşuna dizilerek göçecektir. 

Ayan yirmi sekizinde Avus
turya sefiri Sazonofun mesai 
odasından çıkarken bekleme 
odasında Fransız sefirine rastla
dı.Fransız sefiri sordu: 

- Viyanadan sadra şifa ve
rir haberleriniz var mı? 

- Yeni bir şey yok. Makina 
dönmektedir... Avusturya sefiri 
gider, Alman sefiri girer. Fransa 
sefiri kendisine tomtıraklı bir 
nutuk iradına başlar. 

Alman sefirinin cevabı: 

- Allah şahidimdir. Alman
ya sulhçudur. Kırk üç seneye ba-

liğ oluyor ki Avrupa sulhuna mu
hafızlık ediyoruz. Tarih ispat 
edecektir ki hak bizdedir ve vic
dammızda bir azap yoktur. 

- Tarihin hUkmUnti araya· 
cak dereceye geldik mi? 

- Mütle~lnmızt terkedeme· 
ytz, bu elimizde değildir. Nazı· 
rıo odasına Almanm girmesi 
için Fransız çekilir. Fran-
ııı lngilizle haşhaşa kalmıştır. 

İngiliz der ki: 
- Vaziyet berbatlaşta. Artık 

Rusyanın kendini tutmasına İm· 
kan kalmadı. Şimdi Sazanofa rica 

ettim ki, Almanya nazarında tah· 
rik addedilecek askeri hiçbir ted· 
bir ittihaz edilmesin. Biltün mesuli· 

reti ve taarruz hareketini Almanya· 
ya bırakmalı. Tecavüz muhakkak 
olarak Almanya tarafından vaki 
olmadıkça İngiliz efkart umumi
yesini harbe iştirake razı etmek 
mümkün olmaz. Liitfen siz de 
( Sazonof ) a ayni fikri telkin 
ediniz. 

Şu lngilizin o gün öğle üzeri 
Petresburgta beyan ettiği bu fikir 
Alman Başvekilinin o akıam 
Viyaoaya çektiği telgrafla bir 
ayniyet gösterir. Bu ayniyet 
tecavüze maruz olmuş görünmek 
roliioü yapmaktadır. Avrupanın 
harp arıyan bütün diplomatlannm 
mefkiıresi budur! Senelerdenberi 
hastayı tedavi için çalışmışlardır! 
Fakat sulh melikesi1 şimdi 
hepsi tarafından terk olunmuştur. 
Artık vakitleri tedavide değil, 
teşhistedir. Yarın tarih fethimeyt 
ameliyesini yaphğı zaman kusur
lu çıkmamaktan başka aradaklan 
birşey yoktur, 

- Tarafmız
dan en ufak bir 
ihtiyatsızlık bize 
İngill:erenin mu
avenetine mal 
olur! 

-Benim ka
naatim de bu 
merkezdedir. Fa-
kat erkanı har
biyemiz sabırsız· 
!anıyor. Şu anda 
kendisini lg ü ç 
hal ile tutabiJi· 
yorum. 

Ertesi gün, 
gllndfizün Viyana 
" mti ka le me ., 
bahsini kati su-

s;,,., içlnd11 ldğım lıazırlıgan bir Alman 

rette reddediyor. O zaman Sa
ı:onof muhakkak surette yllrftmek 
istiyor, sefirleri birbiri arkasma 

istihkdm nef11r~ 

l men bizde en derin bir tesir 
yapncakbr. 

Rus mukabeleten teminat 
verdi; bu mahremane efkar teati-kabul ediyor. 

Evvela Avusturya sefirile gö- si 1 " sırasında telefon çaldı : 
rüşüyor. Sefir Viyanaya beyhude - Belgrat topa tutulmuştur! 
telkinatta bulunmuştur ve şimdi Şeklinde bir haber geldi ve 
oynıyacağı rol cidden zahmetli- Sazonofun vazı ve hali derekap 

dir, aralarında geçen muhavere değişti. 
şudur: Rus: · Ve sefire önünü ardını ara· 

maksızın şunu söyledi : 
· - Bugün kısmi bir seferber· 

lik ilin edeceğiz. Fakat bu 
asker sizin üzerinize ~rüyecek 

değildir, silahbedest bckliyecek
lerdir. Bu bir ihtiyat lazimesin· 

den ibarettir; çllnkü Avusturya 
bize takaddüm etti, ve büyük 

bir sür'atle seferberliğini yaptı. 

Avusturyalı: 

- Bu hareket herşeye rağ-

- Çar tamamen haklıdır. Siz 
müzakerelerle yalnız vakit ka
zanmaktan başka bir şey düşün· 
miyorsunuz. Ve bu sırada açık 

bir şehri topa tutuyorsunuz. 
Payitahtı ele geçirdikten 

sonra daha ne kalır ? Ve siz 
böyle hareket edince bize ne 
düşer? 

( Arkası var ) 

==========::==========================;;=;;;.======-==---

Yolunu Şaşırmış 
Amma Nasıl 

!Stadyum 
1 Hırsızları 

Şaşırmış? Birtakım Serseriler Spor .. 
- - culara Rahat Vermiyorlar 

İngilizin biri Cenubi Avustu- -·- --
ralyaya gitmek üzere yola çıkmtş. Taksim Stadyumunda futbol-
Londradan biletini ahp trene cularm soyunmalarına mahsus 

d f rJandada iki tane kapısı kmk oda vardır. 
binmiş' ken isini Futbolcular bu odalarda soyunup 
bulmuş. Fakat Avustralyaya var·- sahaya çıktıktan sonra buraya da-
dığını zannederek evini aramıya danan bir soyguncu kumpanyası, 
başlamış. Nihayet polisin eline sporcuların para, saat ve ceplerin-
düşmüş. Tahkikat, tahkikat, de buldukları sair ıeyleri çalmak-
adamcağızın yolda hafızasını kay- tadır. Çok gariptir ki bu hırsızlar 
bettiği ve hiç birşey hatırlayama- elbise ve saireye dokunmamakta 

dırlar. 
dığı görülmüş. 

r . . . . 
Ekmeğınızı tartırınız. 

Narh tartı üzerinedir. 

Aldanmayınız ! .. 

Mütemadiyen para ve sairele
rini çaldıran sporcular evvelki 
günkü maçta tribünlerde soyun
muşlardır. Bu vaziyette, sporcu
larımıza "zafer bekleriz,, şeklin

de telgraflar yağdırmanın ne 
kadar manasız olduiu kendili
ğinden anlaşılır. 

MYRNA 
Bundan beş sene evvel Paris

te tahasilde idim. Bob isminde 
Holandalı gayet zengin bir arka
daşım vardı. Kanunevvelin sonu
na doğru bir gün sokakta ko· 
lumdan yakaladı : 

- Sene başını nasıl geçire· 
cekıin? 

- Bilmem. Hiçbir fikrim yok .. 
, - Öyle iıe seni bir yere 
götüreyim de iyice eğlen .. 

- Nereye götüreceksin 1 
- Myrna'nın sayfiyesine. • 
- Myrna? .. 
- Myrna Amerikalı bir mil-

yarderin karısıdır. 

O gün fazla konuşmadık. Ka
nunevvetin otuz birinci günil ak
ıamı Bobun bizzat idare ettiği 

otomubil Niı civarında bir or· 
manan içine daldı. Ben Bolun ya
nında oturuyordum. Birden ko
lunu dilrterek: 

- Bune? 
Diye bağırdım. Karşımızda 

azametli bir şato, adedi yirmıyı 

bulan pencerelerinden etrafa ışık· 
lar saçıyordu. Bob arabasını ka
pının önünde duran yüz kadar 
otomobilin yanına kadar sürdük· 
ten sonra durdu. 

Mermer çifte merdivenlerden 
yukarı kata çıktıktan sonra beyaz 
eldivenli, kırmızı elbiseli bir uşak 
bizi salona götürdü. Avizelerin 
altında pırıl pırıl yanan bu sa• 
londa altmıı kadar çift bir per
denin arkasından sesi gelen caz· 
bandın ahengine ayak uydurarak 
dansediyorlardı. 

Dipte kırmızı sarıklı 'hindliler 
Büfeye giden misafirleri ihzaz 
ediyorlardı. 

Myrna etrafım alan gençlerib 
arasında tebessüm ediyordu. Bob 
beni ona takdim ettiği zaman 
kalbim şiddetle çarpmıya başladı. 
Myrnanın yüzüne bakmıya cesaret 
edemedim. Yalnız onun siyahı 
andıran ateşli mavi gözleri ol
duğunu görebildim. Beni dikkatle 
ıüzerek: 

- Beni dansettirin 1 
Dedi. Myrna iki saat kadar 

kollarımda dansettikten sonra: 

- Biraz dışarı çıkıp hava 
alalım! 

Teklifinde bulundu. Kardan 
bembeyaz olan bahçeye çıktık. 
Ortadaki büyük havuzun kena
rında ufak bir paviyon vardı. 
Myrna beni oraya sürükle.:li. 
Onunla paviyonda geniş bir se
dirin üstüne yanyana oturarak 
tampanya içtik ve bir saat ka
dar tatlı tatlı konuştuk. Bana 
diyordu ki: 

- Kocam Şikagoda.. Onu 
sevmiyorum.. Ben sizin aihi bir 
koca istiyorum. 

Kulaklarıma inamıyordum. Bu 
kadar saadet beni boğacak diye 
korktum. 

Myma nihayet ayağa kalka
rak bana ellerini uzattı: 

- Misafirlerim beni ararlar, 
gidelim: 

Dedi. İstemiyerek onu takip 
ettim. Saat ikiye doğru birden 
kapılar açılarak yirmi tane mas
keli haydut içeri girdi. Kadınlar 
korkudan bağırarak kaçışmaya 
başladılar. Haydutlar tabancala-

rım çekmişlerdi. İçlerinden bi~ 
keskin bir sesle: 

- Eller yukarıf.. Kimse kr 
mıldamasınl 

Diye bağırdı. Bu emir herketİ 
olduğu yere mıhladı. Erkekler 
gölüyorlardı. Bunun A merikaır' 
vari bir sürpriz olduğu anlaşıldJ. 
Myrna misafirlerine biraz heyec .. 
vermek istemişti. Mesele bu ka" 
dar kalmadı. Haydutlar herkesiO 
ellerini bağlıyarak mllcevherleriııi 
aldıktan sonra kayboldular. 

Bir saniye sonra içeri gireJI 
uşaklar misafirlerin ellerindeki 
bağları çözdüler. On dakika soll" 
ra da haydut rolünü oynıyanlar 
alkışlar arasında salona girdiler· 
Ellerindeki tepsilerde biraz en'el 
misafirlerden aldıkJan mücevher 
ler vardı. Bu mücevherlerin kıy
metini on beş milyon lira olara~ 
tahmin edenler oldu. Herkese 
mala iade edildi ve eğlence saba
ha kadar devam etti. 

Şafak söküyordu. Myrna'nıo 
elini öpüp ona veda ederken 
bu şatoya birçok defalar gelip 
gideceğimi düştinüyordum. Bob 
ile şarkı söyliyerek avdet ettik. 

Ertesi sabah yatağımda Myr 
na yı düşünürken içeri Bob gİ" 
rerek masanın üstüne ıiddetli 
bir yumruk vurduktan sonra : 

- Bu olur şey değil ! 
Diye gürledi. Yerimden sıç

rayarak; 
- Ne var? 

Diye sordum. Bob anlattı: Ak
ıam Myrnanın şatosunda misafir 
bulunan .zengin kadınlardan ba" 
zıları şüphelenerek mücevherleri
ni kuyumcuya muayene ettirmişler 
Kuyumcu bunların taklit olduğu" 
nu söylemiş. Bu haber şehirde 
ağızdan ağı:ıa yayılmış ve o ak" 
şam mücevherlerini "sahte!,, hay' 
dutlara teslim eden zabıtayı 
müracaat etmişler. Bob bu tafsi
latı verdikten sonra; 

- Anhyorsun değil mi 1 
Dedi. Bu visi mikyasta bir der· 
landırıcılık.. Mynranm şeriki cU
rümleri hakiki mücevherleri sahte
lerile tebdil etmişler. Şüphesiz af" 
lardanberi davet edecekleri misa .. 
firlerin mücevherlerini taklit e~
mekle meşgul idiler. Kol düğme
lerimin zUmrlltleri cam parçalarile 
tebdil edilmiş. Senin kıymetli bir 
şeyin var mı idi ? 

Benim gömleğimde siyah 
inciden iki düğme vardı. Bu 
inciler esasen sahte idi. Bunu 
Bob'a söylemek istemedim. Fa
kat onun ısrarı ilzerine diiğroe

leri bir kuyumcuya gösterin· 
Kuyumcu [incileri dikkatle mua" 
yene ettikten sonra: 

- Bunları satar mısınız? 
Diye sordu. Teklif ettiği 

meblağ o kadar yüksek idi ki. 
sevincimden gözlerim yaşardı. 
Demek benim sahte inciJeriıı> 
hakiki incilerle tebdil edilmişti. 
Onları satmadım. Bu dUğmelt' 
hana Myrna'nm: bir bedi .. 
yesi idi. Bütün tehlikf"l~r~ 

rağmen Nise giderek om! g"~ :·· 
mek istedim. F etkat Myrnauırı 
yab çoktan hareket etmişti. Şioı' 
di kim bilir hangi denulerde 

} dolaşıyordu. 



11 Khunusani SON POSf A 

r Şarkın • Yeni 1:.eggamberi • 

lGANDI KiMDiR 
Cenubi Afrikada Başlıyan Greve Ait 
ilk Müzakereler Hiç bir Netice Vermedi 

- 71 - ı •onuncu talimata verdim: 
Herkes aabnn ve sllkUnun en 

Zahiren bu sözleri aöylerken son derecesini g&stermekle mll-
ltabnen endişe içindeydim. Hare.. kellefti, tahkire hed~~ ~labilirdi, 
ket gittikçe biiyiiyordu. Batımda d~Y8:i• maruz kalabilırdi. Fakat 

• • hıçbır ıeye mukabele etmek 
y&zJerce grevcı vardı. Fakat adcdı b kk h • d-.::.:•cü A • t 
b• 1 · d b 1 b'J• d. B ) • ıqa aı& 9'LI • zamı e-
ın erı e u a ı ır ı. un ara kk.n.ıı h k t tm k b ve u e are e e e mec u• 

bakmak IAzrmdı. Ana vatammdan · tind ·d· H-'-'- :..:. L • nye e ı ı. iUL&lDı - ... 3 ece-, 
~~~ım ~emek arzusunda de- dayak karşısında da, tahkir kar-
ji)dım. Bınaenaleyh az sonra tısında da iatiyecek ıarar edecek 
Hindistandan Afrikaya akan albn fakat her ne pahasına olu,.: 
deresi heniz bqlamamqb. Maden olaun hiç lrimıeye el kaldınrı-
JÜİpleri ile ticari m~a~etecle yacakb. 
ltalunduldan ip.. Hhıtli. tüccar- Bu şerait dairesinde hareket 
lardan yardam istemek te doğru d b alt b' k' il"k b" 
d.J.:ld" • eti • • • ·• d e e' q ı ın ış ı U' 
~.. ı. yazıy ennı lfkaı e e- ı:.-t d. ~ · • k 

b"lird. Fak b d"" grupun gua er ıgı mancvı uvve-
1.x.-1' H· atıt· u lu~linceb~e tin dere~eıini düşüniln6z. 

ra5 ... en ın ı tUccar ar ıze lf.. 
kendilerinden pirinç, sebze ve o.ı.u..u. hal' · • b' k' · 
km k ...x-d d'I b" • . uuwn a ısı azamı ın ıp-

e e 5vu er ı er, w yıyeceje den ibaret olan Cbarlstown k&-

kaqıhyordu. Sadece Nrl bir 
hutalıjm zuhôr 1atme1inden kork• 
tutu için sıhhiye memurunu 
g3ııdererek aokaklann temi:r; tu
tulma11m rica etti. 

Kıaa bir mnddet sonra hudu
da daha yalan olan ikinci l~ ... ı 
aitrniye karar verdik ye Transuvıu 
h&ldametine bir -lrtap gönde
rerek: 

- Mabadımıa Tnnauvali İl" 
gal etmek dejil, hbt protesto
da hulunmalrbr, eledik. 

O akşam kafilenin hareketini 
tanıim ettikten .-ra karanlak 
bir köşede otururkell bana doğ
ru elinde fener tat-. bir Avru· 
pahnm geldiğini prdGm. Hu, bir 
zahitti; 

- Sizi tevkif için emir al
dım. Dedi. 

s.ye., l 1 
- ----

Bu Neler Akşam Radyoda 
Dinliyeceksiniz 

1 f KAnunusani 932 Pazartesi 
lstanbul- (1200 metre, S ldlo-.at) 

19 gramofon ile opera parçaları, 
19.H Mrioci lu•ım alaturka -~ 20 
ıramofon neırlyatt, Anadolu Ajansı 
haberleri, 21 ikinci lanm aJatmka 
aaıt, 22 orkerira, Zalaire Bonall 
habmeri. 

Helleberı - (276 meh'e. 7S ldlo
nt) 20,40 diklrat: Berfin konofvyor, 
21,0S orlrf'ıtba. 

Br Üo(; - C 341 wetre, 36 kilovat) 
20 den ıtibareon Çek İ•tasyonların-
..f,. - lıil. 

MOhlaker '. ·", ılovat) 
salon orltr•tnsı, 21,30 Frankforttan 
nalnt. 

Btiknt - (394 metre, 16 kilovat) 
20 uloo arkeatruı, 20,30 konferam, 
20,45 H•rfonaoto 

Beltant - (429 metre 2S ldl"at) 
20kOD1er, 21 komedi, 21,!0 ldlYJ9 

Roma - ( 441 metre 7S kilont ) 

20 ıramofon, 20,45 muhtelif e1vler, 
21 hafıf musiki. 

Viyana - CS17 metre, 20 kilovat) 
l&oDHr, 21 Kanaavalin Vlen opereti. 

12 Kanunusani 932 Sah 
i•bınbul- (1?.00 metn, S ki oval) 

18 .,amofoq ile opera parçaları, 
19,S birinci kısım alaturka saz, 20 
p .. ofon 21 ikinci kmm alaturka 
aaı, 22 orkestra. 

Heilıberı - (276 metre, 75 kilo-
Ht) 19.J alqam kon1eri, 20,5 
Fnnldwrtt .. naklen komedi. 

Brino - C 341 metre, 3S kilovat ) 
20,2S tarla konseri, 20,SS Çek isbtı
yonlanndan aaldJ. 

MOhlaker - ( 360 metre, 75 kilo· 
vat) 19,45 esiri dans havaları, 20,30 
Frankfurttan naklen lmprovisatft>n 
romentique. 

Bilkreı - ' 394 metre 16 kilovat 
20 radyo orkestraaı. 20,S ko"frranı, 
20,4S tarkı konseri. 

Belsrat - (429 m•tre, 2,S kilovat) 
20 Çek il.anı haklfında b r koafe
r•., 20,30 Zatraptan .akil. 22,SO 
...... lren .... i. 

Roma - C 441 metre, 75 kilovat) 
20 pamofon. 21 muhtelif konser. 

Vlyaaa - CS17 metre, 20 k"lovat) 
19,10 komedi. 20,3S motöraüz tayya
re, 21 senfoni, Strauı idareaind.e. 

ıarkettaler •. ~en~bi Afrikada y6ne Yardık, halk bizi ıükGnetJe 
J&flYU Hintlilenn hepsi de 
kendilerini hapse attırmak arzu
aunda deiillerdi, fakat umaml 
hareketin moaffak ohan, için 
ellerinclea ıelea yardımı yapt-

Pe4te - ( 550 metre, 23 ldlo•at t 
1 19,40 fila armoni konaeri, 22,lS Nn• ==--======:a::::== =-===-=========== yorktaa aalden Amerika m•lldal. 

(llabadi yaran) 

Tiyatro Buhranının Bir .. t~·~ır..J!!!1.;::. 158 
...... 

Pette - C 550 metre, 23 kilovat ) 
18,30 operadan naklen Dle Meiater
linıer. 

Vartova-(1411 metre, 156 kilovat) 
U,3S .,amofolt, 19,45 radyo p.ıete11 
20,lS Vilnadaa aaldl, 

7orlardr. 
°1( 

Grevcileria iltihakı ile büyüyen 
ordumuzu Transuvala g&türmiye 
karar Yardim. Tranauval hududu 
( Newcaatles ) den takriben 40 
kilometre ötededir. Hudut batb 
ortadadar. Hemen hemen üzeriade 
\...<6arlesorvn ve Volksrust isminde 
iki k6y vardır. ilk merhale olmak 
kere bu k6ylere gitmiye karar 
Yerdim. Fakat yola çıkmadaıı ev
Yel Hintlileri bir defa daha top
Lyarak içlerinden iıtiyenin geri 
d6nmekte aerbeat olduklanm 
dyleclim. Fakat içlerinde biç kim
le bu müaaadeden istifade 
etmedi. .. 

Bu arada maden aahipleri ile 
konuıtum. Benden ırev hareke
tine Dihayet verctirmekliğimi iste
diler. Her ıeyden evvel Hintli if
plerin üzerine tarhedilcn man
&am Yer~ kaldınlmasa lizım
clır, cevabmı YCl'clim. Arada fÖyfe 
Lir mulıayere baflaclı: 

- Fakat biz hllc6mtrti telUİI 
•bniyoruz. 

- Muhakkak, fakat niifaawau 
alimdir. 

Htktmetten bu vercinin kalda
nlmuuu iatiyecek olunamz red
detmiyecejiae eminim. 

-Peki amma bu verri He greY 
hareketi arumcla ne ıibi bir 
mlllwbet ftl'dır? Eter itçiler 
l»W.. -- cleiillene kendi• 
lerile ........ ti.derini clilileyip 
bir presw ..... Wlirlz. 

ltçİlerin isteclildei •dece ver
rinin kaJdanlmuındaa ibarettir. 
Siı. bu• .temin ediniz, mesai 
derhal bathyacakbr. Vakıi Ce
nubi Afrilmda yqayaa Hintlilerin 
daha bua talepleri vardır. Fakat 
ltu taleplerin kabul ettirilmesi 
için .ade çahpn ifçiler kul1anı
lacak dejillerdir. 

lıLalıavere uzada. Bu dakikada 
tafsillbaı babrlamı1orum, aadece 
laİfbİı'. netice vermediğini kaydet
..._ ilırtifa ecleceii•· 

* 191~ HDelİ tepinleYVelioin 
28 lllCi - aahahı Hiiitrü .. 

Artiste Go··re Sebebı· Berlin _ (1635 metre, 75 kilo••t) a-11er, 22 Amerikadan nakli. 

Berlla- Cl'3S metre, 7S kilovat} 
20,15 muhtelif koıuer, 21,15 ten sa· 
at, 80ll dan• hava'arı-

Amerikada İçki Memnuiyeti, 
Ve Tiyatrodan 

Muzik 
Halkı Soğutmuş 

DOnyanın yenisinde olduğu 
gwm akiilnde de san'atkar
lan endişeye dt\şüren bir tiyatro 
buhranı Yar. Sinema lehine ola
rak tiyatro aalonlan boşalıyor. 
Bu buhran m&nuebetile aCSyle
neoler pek çoktur. Fakat Ameri
kanın meşhur baritonu Reaald 
de fU sebebi gösteriyor : 

Amerikan milleti, içki mc.m
nuiyetinden sonn<hr ki musiki ve 
tiyatroya olan meylini kaybet· 
miye L şlamıştar. 

Vaktile Amerikada iyi bira 

ve eaki, netıa praplar bulmak 
mUmkGn olduğa • latda birkaç 
kadeh içildikten IODl'a ya bir ti
yatroya gidilir, Jahut ta birisi pi
yaııonuıı bapna ıeçerek hususi 
Ye ailevi bir koaaer verilirdi. Şinı
di Amerika •kuru,, dur. Gırtlak
lar da ayledir. Şarapla beraber 
DeJelerimiz de kaybolmuştur. 
Ziyafetler ukin geçiyor, kimse
de tiyatroya ıitmek Ye musik 
dinlemek zevki kalmadı. 

Bu,. ünkü buhranın sebebi, 
bence ifte budur. 

Dunyanın En Zeki Hırsızı 
Yı:.kayı Ele Verdi 

Almaayada türeyen pyet 
kunau bir yankesici ve hınız, 
herkeain gözü lnibıde ve ses ÇJ

kariDalanna mahal vermiyeeek 
tekilde binlerce kişiyi aoyduktan 
sonra aırf bir teaadef neticesinde 
yalraJI ele 'ftrmiftir. 

Herkeain ski lahde ite
kini, berikini IOJU bu aclam 
zannetmeyiniz ki laerlianıi bir 
tehdit vasıtallna mOracaat edi
yordu. Hayır. 

Ekseriya umumi yerleri ve 
mesel& bir npor ve tren aalo
naa faaliyet aalinesi olarak 
hıtilıap ed :ı hınız uyuklayan ve 
tercihan ıifJnanca bir adamın 
yanma oturuyor Ye bu adamla 
alay etmi1e bqlıy<ırdu.f Şişmabca 
adamları intihap etmesinin sebe
bi de, polise vecdiii ifadeye 
g&re, bu gibilerin uykalarmm 
daha ağır olmaamdandr, bu alaya 
az IODI'& halll'UD da İştirak edi
yordu. Fakat hınız adaıp, • 
arasında, uyukbyan phsm Y~ 
na g6re meae1' kendi amcuı 
evya yeteni veya yalWıden bir 
akra5uı ofc1utUDU ıtylemeyi ai 

unutmıJOfdu. Hallo kafi derecede 
etlendirdiktea IOlll'a birtl•bire 
aklına bir oyun OJnamalr relmlt 
ıibi: 

- Durm1t bea oaa lyle 
bir ıey yapa)'llD ki ll)'andaktan 
sonra kendi ele hayret etam. 

Ve heme• kendi eebhad• 
bot cOzdamnı pku.Jor, uyu1a 
adaaun cblanile cleiittlriJor, 
soua kemali meharetle oradan 
nzaklepyorclu. 

UJUJU adam llJamp ta be- ıeJeili iirencliii -etraf.ndakileria ~ birhacleD yar-
dım rlrmftyorda. Çllnlri onlar da 
bilmiyerek banma terikleri ••zi· 
yetine airmif. bulunu1orlardı. 

Bu adam, a... defasında yer 
ve kaaaba deiiftirmek auretile 
birçok kimseleri soymaya muvaf· 
fak olm !fbl. Fakd bir defUtnda 
her aau'sa yanılıp, bir po&ı 
memunmun cbdanau 8fll'mak 
istemİft fakat yakayı ele vermif
tir .. Alman salntaa, giz &ılncle 
ki._,. ses calwtm&du- •elam 
IOJ&ll bir hıfllZI ilJr defa yab
lamlfbr. 

Dikkat: Ducetmekte olclatamuı propamlann Anupayt ai 
elan kJSmı •uatl Awupa 1aatine rare tanzim ed ı..ı,tir. 

latanbul ıaatlne tatblkı için Anupada ıaat (Ut oldıı ıu 
uman latanbulda (l) • plditi fanedilmelid ir • . 

Sulh İçin .• 
Bugün Bir Matbuat 
Konferansı Açılıyor 

Kopeııhag, 10 - Sulh6 teh
dit e 'ecek mahiyette yanhf ha
berler neırine mini olmak mak· 
Adile toplanacak matbuat konfe
ran11 yarın açılacaktır. Konfe
ransa (22) millet ittirak edecektir. 

Mısırda Asarı Atika Bulundu 
Kabare, 10 - Bir han atika 

heyeti Halpa •adisinin cenubUD
da Abu Simbal mabedi civannda 
RomaLlar demain aonlanna ait 
birtakım insan ve hayYan iske
letleri bulmUflur. Muhteşem el
biseler, .Ulblar, habet mezarlan 
da bu meyandadır. 

Bir Deniz Mütarekesi 
Londra 10 - Amerikama, Ce

newe konfe..-nda deniz i....
tma dair bir ~lik bir mltan
ke akti teldifincle bulanacağı ri
Yet edilmektedir. 

1.. 1 &jİllODUD Cenazisi 
-Paria 10 - lllteftffa Hut.i
ye N....., llajqaoa. ama• ... 
ruiaai ha •bala. .,..ı .....,. 
lerin, cliplomatlarm, alHırl erld
nın .,. kalUahk Wr llalk kltle
.U.ia bualftle yapdmıfbr. Ala)' 
HarM,e Nezaretlaclea Eıı•Hcle 
aitmit Ye onda mu ı,mt yapıl
m1Şbr. Meruimde M. Lanl bir nu· 
tuk irat ederelt mamaileyhin 
mesleki hayatandan uzun uzadıya 
~. 

Dr. Sarkisyan 

M.Brigan 
ıVeselesi 

Paria, 15 - Gazete'er vazi
fesinden çekilmesi mevzuu bahso
lan Hariciye Nazın M. Briyana ait 
haberlerle doludur. Temps ga
zetesi, M. Briyamn aon ahı 
sene zarfında oynadığı rolün 
bqka tekilde oynanamıacağını • 
ileri drdüğil sıhhi aebe:pleri ka
bul etmenin icap ettiğioi, ilerde 
Briyuın beynelmilel cemiyetler
de m&him roller oynıyacağnn 
.a,lentekte ve bu me1and11 Bed
blnaae salh arzusundan da bah• 
setmektedir. 

Romen -Rus Müzakereleri 
Vuı;ova, 10 - Leh .,. ecnebı 

matbuata werilea tebli;tle Rrena 
~ Riga•da ~reya eden mi
nk...._ pyeaiDin Kelloa" misakı 
ahirim... Merkezi Amapeda 
tatWldai d&flaen Litvinof proto
kolmun mlte ... mimi olchıjanu 
.,.._ etmelrtedir. Bu .a..k ..... 
t., Fnua-Ruaya aramacla akte
dilea misaka benzer bir misak 
akdiai istihdaf etmektedir. 

l9loln/ TaAlill Krıprnu 

lllrte ı&ıaderlala. folo}ral&au •.11, 

labldlr ve iad~ eclll aa. 

--·----..... --------------~ 
lat--, mulek 
vep aan•at f 

Oalıill ltatalılcl•r .au.Juusısı F•lrai ıatı,.t J 
...., ........ çaddetıi - .... • '! 

• Ha, 11,t .. mramıda Fet9frah" kl.,:i30 ~ ~k ~ 
.......... liii.lliılilillıiiliiiiilılll"! mıabt.llt_.. ,.d..tJelııl8'. 



11 Sayfa-

Ademi iktidar ve zifı umumiye 
Karşı Alman Profea6ril 

Dr. Richard W eiss'in 

VİRILINE 
( Erkekl•r için) 

FERTILINE 
( Kadınlar için) 

ZEYTiN 

Almanyanın; ( Moıbacher, Scbmeidler, Luda, Diehl, Hirschfe!d, 
Sapiero, Lipliawski, Krau) Fransamn: (Bro:-vn S':quard, De boın) 
Avusturyanın: ( Lippleit, Kammerer) lngılterenın: ( Stevenao~, 
Hocker, Williama, Arbutnoht) Hollandanm: ( Knut, San) Amen
kamn: (Cheroc) ltalyanm: (Gelmi) Polonyamn: (Bun) giki Beynelmi
lel milmtaz bp ulemuının formill ve takdirkAr tahadetlerini haizdir. 

Bf':ynelmilel gazetelerin r.ekmeal neşriyatından bir hülasa: 
Bu alelade bir iliç değildir, bilakis genç ve dinç hayvanlarnı 

taze ve zihayat hormonlarile elektrolitlerden izhar edilmiş bir şah· 
eserdir ki, hedefi vücudü beşerin vakitli, \akitsiz zayıf düşen ~e 
en giranbaha hazinesi olan seyyalei hayatiyeyi ihva . ve. gençlık 
kunetlerioi iade eder, Umwn eczanelerde satılır. Resımlı ve mu
fassal kitaplannı ( ıstanbul Posta kutusu 745 adresinden tahriren 

25 Liraya Radyo Makinesi 
Baltık markalı ve dört lamba kuvvetindedir. Bütiln Avrupa telsiz mer
kezlerini hoparlörle dinletir. Akllmülatör ile işler. Akümülatör, llmba 

n sair teferruatını Htın alan ut tedarik edecektir. latanbul 
Yeni Poıtahanenin üst katında Telıiı 

·------~ Telefon Şirketine müracaat •------· 

1 

Dl En SUCA l SA DIR AL Ltd Şirketi 
Tel. 21128 YEDIKULE 

YÜN PAMUK 
ISTANBUL Tel 21128 

F L O Ş ip liklert 

6ogar 

ili/cer 

Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır (Merserize eder) 

büker 

boyar 

Pamuk 
BOYAR 

Grizet 

ipek 
KASARLAR 

Yapar. 

ve Yün Bezleri 
ÜTÜLER GENiŞLETİR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalanna lüzumu olan noksanlan 

S A N T R A L T A M A M L A R. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

VAPURLAR 'c!ON~ 
alır utar. 

VAPUR MÜCEHHlzl NAİM BEY Balıkpaur Makıudlye Han No. S.~ 
A D A N A \ M. Dervit 

•apuru 14 KlnunuaaRİ Pertembe 
rünO akşam Sirkeciden hareketle 
( Çanakkale, lzmir, Küllüt, Bodrum, 
Fethiye, Antalya, Alllye ve Mersi••) 
aziıoet Ye a•det edecektir. 

Taf.Ult için Galata. Site Fra•M• No. IS 
te kit. Şeri S-a •centa••• mlraeaat. 
Tel. B. O. 1041 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
Vapuru Ç b 

13 K.sani arşam a 
ıflnl akşamı Sirkeciden ha
reketle (Zonguldak, lnebolu, 
Samaun, Ordu, Giresun, Trab
zon, Sürmene Rize ve Hope
ye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci, 
Yelkenci hanındaki acentalı· 

ğına mllracaat Tel. 21515. 

Çocuk haatalıklan mUtehaUlll 

Dr. SEMİRAMiS EKREM H. 
Beyojlu Mektep sokak 

T.W.. iL O. Ml6 

1 Cilt ve zUhrevt hut•hklar Mlltehuaaa 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

lstaabul emr aaı aührevı,. 
dispanseri Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yan:lu 
ka,iaaada No. 71 

lıtanbul Aıliye Mahkemeai 3 üncll 
Hukuk Dairesinden: Şefika Hanımın 

kocası Şişlide Mecidiye 20 No. h 
hanede mukim Ahmet lh1an Bey , 
aleyhine evlilik birliğinin kendiılne 

tahmil ~n· ti vezaifl ifa etmemek 
makaadile dört aenedenberi hanei 

zevciyeti terketmit oldutundan bir 
ay zarfında hanesine dönmesi için 

ibtarat yapılması •• mGddeti kanu· 
niyesi zarfında evine dönmedljl tak· 
dirde bo,anma talebini havi dava 
arzuhali miiddealeyhin mezkılr ika· 
metJihı terlcettiği •• bilen ikamet· 
ılhı meçhul oldutu anlatıldıjından 

bill teblit iade edllmit oldujundan 
bu baptaki tebliıahn bir ay müd· 
detle ilanen tebliıat icrasına karar 
verildi. 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar Yolu 
Hastalıkl ın Mntehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddesi 
No 35. Saat. 2-6 

SON POSTA 

YAGI: 
lstanbul yedinci icra memur· 

luğundan: lbrahim beyin müte
Yeffa madam Sofiya zimmetinde 
alacağı olan mehaliğin temini 
için haczolunup paraya çevril-
mesi mukarrer Kadıköyiinde 

Cafer ağa ·mahallesinde Duvar
dibi sokağında e.ski 12 yeni 51 
numaralı hanenin dörtte llç his· 
sesi tarihi illndan itibaren bir 
ay müddetle mllzayedeye vaze
dilmiıtir. Hududu: Takuji, Mıgır
diç kalfa Ye Mihal Ye saire hane-
leri Ye Nesibiye sokajile hudut
tur. Mesahası. 700 metre murab
baında 158 metre bina 20 met-
re bir katlı klgir mutfak ve 
mlltebaki•İ bahçedir. Evsafı: 
Hanenin altkatlan kirgir, llst 
katları ahppbr. Alt katta mer
mer taştan biri tahta diğeri 
malta dlfeH iç oda, çimento 
d6şeli mutfak, bir bel& bir ki-
leriımi ldiç&k oda. Birinci 
katın aynca merdiveni Yar-
dır. Mermer merdivenleri ca
mekanla 6rtüllldür. İşbu katta 
bir salon, zirinde dört oda, bir 
küçük sandık odası bir hela 
mevcut olup ikinci kat dahi 
birinci katan aynıdır. Üçilncil 
kat çata arasıdır. Bir sofa üze
rinde küçük iki oda ve iki 
dolap vardır. Bahçe tarafından 
iki kat, sokak tarafından bir 
katın pencereleri demir parmak· 
lı üst katları pancurludur. Dışı 
ve içi yağlı boyadır. Terkoı 
suyu ve elektrik tesisab vardır. 
Altkattaki mermer taşlıkta sar
nıç ve bahçede tulumba ve llze
ri rasalı 35 arpa terbiinde 
yukarıda yazılı 20 metrelik bir 
katlı mutfak, bir havuz ve on 
ağaç vardır. Binanın haricinde 
kısmen malta taşlık ve ah
şap beş helA vardır. Bah
çenin etrafı üç tarafı duvar, 
bir tarafı b•htaperdedir. Binayi 
sekizinci kız mektebi bili kont
trato işgal etmektedir. 

lııalei kat'iyesinde mezkdr his
seye iki bin yedi yilz liraya talip 
zuhur etmiştir. Ancak bu miktar 
kıymeti muhammineıi olan yedi 
bin beş yllz liranın ılllilaanını 
teşkil etmediği glriilmekJe son 
ve kat'i ihalesi 11-2-932 tarihin
de saat on altıda dairede icra 
olunacaktır. Talip olanlana ta
manunın kıymeti muhammineai 
olan 10768 liranm yiizde oa m.
betiade pey akçeli ver•eleri 
lazımdır. 

Daha ziyade malumat almak 
istiyenlere bu işe ait 927 - 5388 
numaralı dosya icraya ve daha 
fazla malumat vereceğı ilin olu
nur. 

ÇİKOLAT 
. C E ,M İ L -

ŞEKERCi .. 

HAFIZ MUSTAFA 

VE MAHTUMU 
Bahçe kapı Ha,;,idıye caddesı ço 

Biçki Ve Dikiş Mektebi 
Son Fransıa uaulGnde hendeae 

üzerine, ıayet kolay biçki ve 
dikit deralerl .erilir. Pratik dikit 
bilen hanımlar 3, bilmiyenler 9 
ayda hf'rnevi tayyör tuvalet biçip 
dikerler. Şahadetnameler Maarif 
Vekaletinden taıtiklidir. Herpn 
saat 9 • 12 ve 13 • 17. Cuma, pa· 
zar 9 - 12 ye kadar mGraeaat. 

Ortaka, Ak•atler 55. llabauel 
YETslMANI KARECE 

Da 

Türkiyenin ve bütün dünyanın 
en leziz ve nefis yağıdır. 

Ha1tahklarca içilir. Yr 
meklerde ve nlatalarda 
lezzetine payan yoktur• 

Genç Türk (Müstahzerah) 
Kolonya; ve Losyonları ile Krem; Briyantin; Tırnak 
cilaları Avrupa derecesinde olduğu musaddakbr. 

Merkezi Ankara : Şubeleri lstanbul Y enipostane karfısında 
Türkiye ECZA deposu ile Sirkecıde Süleyman Adem Biraderler. 

Ankara Polis Müdürlüğünden 
Polis memurlan için aşağıda cinıi ve miktan yazılı melbusa 

imal ve mubayaası yirmi gtin müddetle münakasaya konulm 
26 - 1 - 932 tarinine mfisadif Salı günfi saat 15 te ihalei kat'i 
leri icra kılınacağından taliplerin ıartnameyi görmek 
herglln Polis MildOriyetine ve ihale fllnil teminatlarile ben 
aaat 15 te villyette mllteıekkil komisyona mtlracaatlan. 

300 ç;'-t Fotin 300 Adet Palto 
300 Adet Rumi ppka 300 Adet Keten caket Ye 

miktarda Şapka Kıh&. 
66 Takım ıivil elbiae 66 Adet sivil ppka 

PETROL 
- NiZAM -

SAÇ DÖKÜLMESi n 
KEPEKLERİN en mliessir illcıdır. 

Saçları uzatır. etlendirir. 
Eczane 

- " Gui 40 Fin ,, -
Çoraplarile ''GEVE,, iç çamaşırlarını ve büyiik Fransız marb 

.. GASTON VERDIER kadın çoraplanm iateyiniL 

Ankara Polis Müdürlüğünden : 
Polis Memurları için mevcut nllmune ve prtnamesine te 

fikan 300 takım resmi elbisenin imal ve mllbayauı 7 • l -
•aribindea itibaren yirmi slhı mlddetle ve kapalı zarf ua • 
münakasaya konulmuştur. Taliplerin ıartnameyi g6rme Qiid 

hergiln Ankara Polis MOdllrlllğllne Ye münakuaya iftirak için de 
395 lira 78 kuruşluk teminatlarile beraber 26 • l 932 tarihine 
mllsadif ıah güntı saat 15 te Ankara Villyetinde mDteıekkil 
mubayaat komisyonuna mOracatlan. 

r ~~~~~~u~~~~~~~~~.m.r 
i.:im~ mide ve barsak rabatsızlıklanndan kurtulurlar. 

D ·· a Gazetesi C:: YannUçıkıyor. Alınız ve okuyunuz. 

Orman M6dtiriyetleri için 
2330 adet defter 5200 adet 
cilt 27700 adet cetvelin malze
mesi lntanbul Orman Mftdtıri
yetinden verilmek şartile tap ve 

teclidi 13- Klnunusani • 932 ta
rihine müsadif Çarpmba gilnil 
ihalesi icra edilmek ilzere aleni 
mllnakasaya vazolunmuştur, nli
munelerini görmek ve ıeraitini 
anlamak istiyenlerin latanbul 
Orman Mildiiriyetine mnracaat
lan ve yevmll mezkdrde bede
li muhammeni olan 2000 lira
nın % 7 ,5 ğu nisbetinde pey 
akçesini mllstasbiben saaat llç-
te Defterdarlıkta mllteıekkil 

ihale komisyonunda hazır bu
lunmalan ilin olunur. 

A'demi iktidar ve bel 
gevşekliğine 

Kartı en miiesıir deva :ER vOIN 
haplarıdır. Oepoau, latanbulda Sirke
cide Ali Rıza Merkez :eczaoeaidir. 
Taıraya tSO kurut poıta ile ıönde
rilir. lzmirde Irı•tpazarındaki, Trab
zonda Yeal Ferala ecı•uliııUle 
•.ıuur. 

cnt .... zllareyf hutahldu 
........ Kara.kir 
yanmda 34 

Hmt, Siyasi, ffayadlı 

ıazeteıi 

ld e . lstanbul c Eski Zapti,. ar . Çatalçeım• sokaj'I 2S 

Telefon l.tanbul - 20203 
Posta kutuauı l.tanbul - 74ı 
T elıraf: l.tanbul SONPOST A 

ABONE FIATI 
TORKiYE ECNEBi 

1400 Kr. 
7SO " 
400 " 
ıso ., 

1 Sene 
6 Ay 
3 ,, 
1 " 

" 800 ,, 
300 .. 

Gelen evrak ~eri verilme• 
lıinlardan mes'uliyet alınmaı. 

Cenp için maktuplara 6 kurutbds 
pul illveai ilamdır. 

Adres dejiftlrilmeai (20) kuruflal'o 

Soa Posta Matbu.lı 

Salalplerlı AD Em-. S.Um 

-..,aa BMrlı W. 


