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ZI HZ. TE RİF ETTİLER 
Belediye 
Mutemedi 
Kagbolduf 

Belediye Mau..IM "1-1 
Mlldarıata Mutemedi NaD Be1 
iç padenberi daireye atrama
:mqbr. Belediye ilk ......... bir 
ba.talıiı veyahut .abrem bir 
mueretl olabilecefiai llllDll iti
bara alarak kendisini aratmaımr 
br. Nihayet dün Cerrahpqada fsa. 
kapısındaki evinde kenisini arat
mış ve ailesi de Nail Beyin Dç 
gündenberi eve gelmediğini s&y
lemiştir. Nail Bey Belediyenin 
bankadaki paralannı alır ve ban

kaya para götürür, memurlann 

maqına toptan alarak kendileri
ne tevzi ederdi. 

Nail Beyin üzerinde nebdar 
para bulunduğu heoilz kat'ı ola-

rak malum değilse de bu mikta· 
nn tıç dart bin lira olacağı tah
min edilmektedir. Belediye dlhı 
&ğleden sonra Polis MndOriyeti
ne müracaat ederek Nail Beyin 
taharri edilmesini bildirmiftir. 

( Denmı 8 inci a1fada ) 

Biz Ve Irak 
Aramızda Üç Mukavelenin 

imzasına Ait intiba 

Irak HOldlmetl ile aktedllea 
ikamet, ticaret n mGcrlmlerin lade
alne alt muka•eleler enoelld rün 
Ankarada imzalandı. Taadik edilrnit 
nüahalar da Bai'datta teati edilecektir. 

Resmimiz Irak Başnkili Nuri Pa• 
ıayt, mukaveleleri imzalarken glSıte
riyor. Düo Hbah Ankaradan tehri
mize dlSnen Nuri P•ta Ankara aeya
bat ve müzakeresinin neticesinden 
çok memnun kaldıfını. 6 aylak itin 
on fÜnde bitirilditinl, yeni muahe
Mluha badat emni1eti aolduıadaa 
çok milhim oJdutuna •8Jlemlftlr. 

iKİNCİ 
TABI 
Tayyare Piyangosu 

Çekileli 
On &irinci ,.,11p Tagftıre 

Plgangtnıın1111 altuıeı bıiılesl 
ölleden aonta DarlJl/ünan 
lconfero.ns nlo11•11J11 flflfHUll 
•tmiı '"' bitmiıtlr. 

Kazana11 namaralorı llJt/ım 
11 inci •agf amıztla okaganaz. 

Şarlo Gelmiyor 
Lmlr l'Hetelerin• nrllen bir 

filim ilanında •Şarlo Geliyor. aer• 
levhaaı kullandmıtbr· Bu filim llinı 
bir haber tellldd edllmit •• bazı 
arkadatlarımııı, Şarlonan lzmir •• 
latanbula ıeleceti ıekllnd• nefriyatta 
bulunmıya Hvketmlftlr. lıleHlenia 
baldkatJ bundan ibarettir. 

Türk filml 
Roma, 12 - M. MuaoUnt, y~I 

btr aeall filmin tem.Uinde bulunmuf" 
tur. Bu filmin bir aareti de Türkç~ 
ye çevrilmittir. Ba fi ml Türkçeye 
pYlrea llWI ltal7u film eutlto
aDdDr. 

Hz. r mz 

Gnl Hz. nl11 6a saW l.tan&al• telri/lm l11ti6aı 
Ank--. 12 (Huual) - Gaa1 lb. I fe)ırimize muYualat buyurmur ı 

Ün alqam dlirtte kalka ..._. lardır. istasyonda uker Ye polis 
trenle btanbula hareket buyurd• m&frezeleri, keaif biİ- halk kitlesi 
lar. lataayonda hük6met erkim " tara&ndaa tezabllratla iatikbal 
halk tarafıodan hararetle teffl edil· 
mitlerdir: Kendilerin• DahillJ• H olunmutlar, istikballerine gelen 

• ıevata iliifat buyurmuflardır 
Sıhhat Vekiller ile meb'ualardan Re- • 
cep ZühtO, Salih, Haaaa Cavit, Ha- Vali Muhiddin Bey, Kolordu 
nn Cemil, Refit Galip, Kılıç Ali, Kumandanı Şükril Naili Pa• 
Beyler refakat etmektedir. şa ve Halk Farkaaa Vill

Haydarpaşa istasyonunda 
Reisicümhur Gazi Hz. ni 

hAnıil hususi tren bu sabah 
••at on buçukta Haydarpaşa 
ittasyonuaa gelmif Ye Gazi Hz. 

yet idare Heyeti Reisi Cev
det Kerim B. büyük Gaziyi 
Vilivet hududunda istikbal et• 
mifl~rdir.Ga:i Hz.S6ğütl6 ile dôğ
nıca DoJmabahçe sarayına uimet 
bUJ11rmuşlardır. 

y; 
Maruf terblJecllerlmllden, 

Murifçilerlmbden n Darülfünun 
Müderrialerimizden on bet kltiye 
aordukz "Bir •ene •onra orta
mekteplerde •• dart sene acara 
liaelerde eakl harfleri hiç bilml• 
yen yeal neale ne okutacaju? 
Ne yapalım? Nanl hazırlanahm? 

BiHün talebe velilerini, mual: 
Umlerl, i'ençlitf, mGaevnrlerl, 
matbuab dotrudan dOj'ruya all
kadar eden bu aualla cevaplannı 
topluyonaz. Bun?an yakında "Son 
Poata. aOtunlannda bulacakaım1. 

1 Günün Meselelerinden 1 
Et Meselesi 
Aynı Zamanda 

Memleket Meselesidir 

Hogoanlar, 6a ilde pnıel• 
uılıncıga icatlar nelı1rde• 
ı•çigorlar, n•lt1rdım 1 .. 

lstanbul 'hududumm haricinde 1 eti ( 80-100) kunlf aramda 
bır ıığınn fiab ( 20 ), bir koyunun yiyoruz. 
fiab ( 3-4 ) lira iken, biz burada ( Dnamı 8 ini aayfada t 

Halepte 
Tekrarı 

intihabatın 
isteniliyor 

Berat 10 (Haaua1) - Şam •• Halep aokaldarında 11111 tabii ndyet ..._ 
4et etmemlıtir. Saat betten aoara klmae aokata çıkamıyor. Şamda düklnl.a
na birç3tu hali kapalıdır. Halep ntanilerl (2S) bla imzalı bir arlze ile 
intihabın tecdidi \'e hiçbir te•ir albnda kalmadan aerbeatçe yapılmaaı lçla 
MB•yB Ponaoya mGracaat etmitferdir. Bu arizayı Vatant fırka rüeaaa1ndaa 
Fwl Barudi Bey Beruta ıretirerek Mö•yö Ponaoya vermi4tir. M. Ponao 
intihabın mGdahale•l:r: yapıldıjında ıarar ederek bu talebi reddetmijtir. 
Bunun ilzerine Suriyede umumi bir rrev yapllmaaı kararlaştmlmıtbr. 

1 

Beı lruruıluk 
m&tteri ıirince.. 

Alış Veriş Kesadı 1 

----

almak için bllyOk bir mataraya ldlçllk 



SON POSTA 

- ,~ ................. ~ ....................................................... ..... 1 Halkın Sesi 1 • Günün 
Siyasi Borçlar, Ga- ______________ ... ______ _ Tayyareci Olmak 

İstiyen İki Ha~ıJ11 liplerle Mağluplar 
Almanya, mGtarekenln ba· 
ıındanberi bir ıatmal inek 
ıibi ı4rdüğQ muameleye artık 
tahammül edemiyeceğlnl bil· 
dirdl Ye tamirat namile kea• 
di•ınden ahna• paralara Yere-
111iyecetini, Bat.ekilinln a~ile 
ıliylettl. Bu bareket, dotrudan 
~otruya Franaaya dokunuyor 
•• fruıız balkı, ıuetelerl 
a ıf püıkOrmiye, ortada 
bir harp tehlikeal S1evcut 

ldutunu ıöylemlye . batladı• 
!ar. Vaziyet cidden nadk o!• 
dutuna göre dün karilerimizle 
bu mevzua dair garüttük. 
Bize tunlan ıaylediler. 

laklr Bey ( OtnD701a -.ık aokak 17) 

- Bugnn bütlln dilnya iktısa· 
dl buhran denilen bir ejderin 
pençesinde kıvranıyor. Ben bu 
tebJikeli ejderi umumi harbin 
doğurduğuna kaniim. Harpten 
evvel bütiın dünya, huzur, refah 
içinde yatıyordu. Harbin galip
leri; mağlüplan bir esir gibi te
l!kki etliler, mali tahammllllerini 
nazan itibara almıyarak ağır 
mukaveleler imzalattılar. Mağlup 
milletler çaresiz bu mukavelelere 
timdıye kadar riayet ettiler. 
Meseli Almanya timdiye kadar 
cebren kabul ettirilen tamirat 
borçlannı l>dedi. Fakat bu yük 
altında bayat membalanmo ko
ruyacağını anlayınca .. bunu ve
remiyeceğim" dedi ve Fransa 
da kıyametler kopardı. Bence 
eski muahedeler makul bir ıe
kilde tadil edilmeli •e insanlara 
emin bir istikbal hazırlanmalıdır. 

• Mehmet Aser Be7 ( Tak.alm SıraHl.tler •. , 
- Eski bir lran şairi insanlar 

yekdiğerinin uzuvlandır. Demiş. 
Yirminci asır bütün milletleri bi· 
ribirinin liıımı birer uzuv yaptı. 
Galip, maglüp milletler biribirle
ine muhtaçtırlar. Hiçbir zaman ala
caklı, borçlunun ölmesini istemez, 
çünki ölürse para5ını alamaz. 
Harbi Umuminin galipleri maglüp· 
lara çok ağır borçlar yüklediler. 
Bu; dünyada bir muvazenesizlik 
•e buhran yaptı. Milletler arasına 
bir emniyetsizlik kundağı soktu . 
Almanlar bir sağmal inek haline 
kondu ve nihayet tamirat borcu
au veremiyeceğini s6yledi. Ben 
bu itiran çok muvafık bulurum • 
Ağır borçlar ve mukaveleler ta• 
dil edilmeli, edilmezse bu, galip
lerin de zararına olacakbr. .. 

Ada Bey ( Be1kos YahklSy 14, 

- Almanya hususi borçlanm 
tanıyor, vereceğim diyor. Yalnız 
hiçbir zaman belini doğrultamı· 
yacak bir hale getiren tamirat 
borcunu veremiyeceğini ıöylnyor. 
Diğer mağlup milletler de böyle. 
İnsanlar için haTP Ye galebe E ibi 
mağlubiyet te mukarrerdir. Fa
kat mağlup milletler öldürillme
melidir. Dünyanın mOth~ bubra
Dına ancak cebren kabul ettirilen 
be muahadclerin tadili ıuretile 
çareler bulunabilecektir. Bu ya
pıldığı gün buhran kalkar ve 
emniyet başlar. 

HAVYAR 
• 
ltalganlar 
Yerlisini 
Yapmak istil}orlar 

Bir İtalyan grupu yerli havyar 
çıkarmak teşebbüsünde bulun
muş •e bu hususta ihracat ofi· 
ainden malumat istemiıtir. 

Bu grup Kızılırmak civarın
da Mersin balığı tutmak için ter
tibat alacakmış, havyar imalat· 
hanesini de Bafrada açacakmı~. 

Kabotaj kanunu mucibince 
sahillerimizde bahk tutmak hak· 
lo munhasıran Türklere verildi
ğinden bu cihet İtalyan grupuna 
bildirilmiştir. 

LAyepzig Sergisi 
lıkbabarda Uypzigte açıla

cak beynelmilel sergiye memle
ketimiz de iştirak edecektir. 

Hükumet sergiye iştirak ede
cek tacirlere lizımgelen teshi· 
llb gösterecektir. 

Numune Dersleri Tekrar 
Başhyacak 

Viyanada tahsilden avdet eden 
ilk Tedrisat Müfettişi F eni Be
yin muallimlere Yerdiği nllmune 
dersleri nihayet bulmuıtur. Bir 
ay ıonra nnmune derslerine tek
rar başlanacak ve bu derslere 
ilkmektep hocalannın devamı 
mecburi olacakhr. 

Münir Nurettin B. 
Mftnir Nurettin Beyle Tamburi 

Refik Beyin yakında bir Anadolu 
turnesine çıkacaklan ve Bahke
ıirden itibaren konserler vere
cekleri haber alınmıştır. 

Ekmek Fiati 
Belediye narh komisyonu ek· 

meğe on para fazlasile ( 7 ) ku· 
ruş, fırancalaya yirmi para noksa
nile ( 11,5 ) kuruş narh koymuş• 
tur. Yanndan itibaren ekmek ve 
fırancala bir hafta bu fiatlerle 
ıablacaktır. 
. 
işsiz Arabacılar 

Son Zamanda Aralannda 
Münazaalar Oluyor 
Tahdit kararından sonra 

rthnrüklerde İJ azaldığı için 
arabacılar başka m1ntakalara hü· 
cum etmiJlerdir. Bu yüzden de 
arabacılar arasında mühim ihti
llflar çıkmakta ve bu 1nzdeıı 

J Bu Sene Bulgaris- J V U K U A J 
tandan Bağ Çubu-
ğu Gelmiyecek 24 Saati e 

ne Gibi Hadiseler Her •ene Bulgaristandan 
memleketimize yUıbinlerce bağ 
çubuğu ithal ediliyordu. Bu çu· 
buklann kireç derecesi ve diki· 
lecekleri toprağın kabiliyeti 
tahlil edilmediği için iyi netice-
ler alınamamıştır. Son tahdit 
karanndan sonra bnkamet çubuk, 
fidan, ve tobumluklann ithalini 
serbest bırakmış Ye fakat bu işi 
lktısat VekAletinin tensibine ter
ketmişti. Şimdi çubuk diklDe 
mevsimi olduğu için viliyct zi. 
raat mndürlüiüne Gç dört ÇU• 

buk taciri mllracaat ederek Bul
gariıtandan çubuk getirtecekle-
rini slSylemiştir. Ziraat müdnri
yeti filoksera kanununa tevfikan 
bunlardan çubukları kimlere sa
tacakları vo nerelere dikileceği 
hakkında bir beyanname istemiş
tir. Çubukçulor bu beyannameyi 
veremedikleri için bu sene Bul
~aristandan çubuk getirtilmiyc-
cektir. 

* Ziraat Vekil etinin Göı:tepe-
deki fidanhğında yeti~en köklü 
Amerikan çubuklarından bu sene 
İstanbul bağcılarına meccanen 
( 40 ) bin çubuk dağıblacaktır. 
Müracaat fazla oldufcu için bu 
listeler tetkik edilerek ( 20 ) Ka
nunsaniden sonra bir liste dahi· 
linde tevziata başlanacakbr. . 
Şeker ihtikarı 

Fiatler Alabildiğine 
Yükseliyor 

Şeker fiatlcri üzerinde yapı· 
lan ihtikir gün geçtikçe artıyor. 
Kanunusani ayı zarfında lstan· 
bula (900) bin kilo şeker veril
mesine rağmen toptancılar ve 
perakendeciler tarafından yüksek 
fiatlerle aatalmaktadır. 

Bir hafta evvelki fiate na
:ıaran, Alpullu şekerleri çuval 
baş na 80 ili 250 kuruş yüksel
miştir. Dört köşe Avrupa şeker
leri sandık başma iki lira teref
fü ehniştir. Bakkallar 52 kuruşa 
satbklan şekeri 60 a satmakta• 
dırlar. 

Resmi mlleesseseler, henliz 
ihtikir kanunu tebliğ edilmedj. 
ğindcn bu nziyet karşısında 
birşey yapamıyacaklannı ıöyle
mcktedirler. 

münazaalar olmaktadır. Belediye, 
bu ifle alakadar olduğu iç.in ih
tiliflann tahkikine murakıplerin
den Tevfık Beyi memur etmiştir. 

Oldu? 
Don Galatada garip bir te

cavflz hadisesi bir yangına sebe
biyet vermiştir. 

Galatada Necati Bey cadde
ıinde oturan Diş Doktoru Ab
dülbaki Efendi ile sevcesi MOnev· 
ver Hanım odalanndaki gu~oca· 
ğında yemek piJirirlerken oda
Janoa birdenbire Şevket uminde 
eli bıçaklı bir adam girmiftir. 
Şevket, bıçakla kan kocanın 
ilzerine hücum ederek onlan 
kovalamıya başlamıfbr. Kan ko
ca kaç:ıırlarken gaz ocağı de.
rilmiş döşemeler tutuşarak yan
mıya başlamıştır. Mnnevver Ha
mmın feryadı üzerine yeti,enler, 
yangıni söndürmllfler, miltecariı 
Şevketi de yaka!ıyarak zabıtaya 
teslim etmişlerdir. Şevket, bu İfİ 
sarhoşluktan yapmııbr. .. 

izzet isminde birisi, Beyot-
lunda, Balkan kıraathanesinden 
palto çalarken tutulmuştur. 

• 
Hamal Mustafa, Gülnihal Ta· 

puru lostromo Ahmet Cemal 
reisin kamarasından(20) parça qya 
çalmış, kaçarken yakalanmıfbr. 

Jt 

Hasköyde Remzi Beyin mu
şamba fabrikasından yangın çık

mış genişlemeden ıöndürülmtıt
tilr. 

.... 
Kızıltoprakta Mustafa ismin

de biri kaçak cigara kağıdı .... 
tarken tutulmuştur. Üzerinde 
( 25 ) def ter kaçak klğıt hulua· 
muştur. 

.... 
Y enişebirde oturan Saml'Clll 

isminde biri Dursun adlı birisio
den elli lira alacaklı imiş. Ala· 
cağını istemiş, iddiasına g6re 
6lümle tehdit edilmiş, ıiklyet 
etmif ve tebditçiyi yakalatmışbr. 

Muallim Raporlan 
Üç Sene İyi Hizmet 

Edenlere Zam 
Muallimler hakkında Yerilen 

raporlan Maarif Müfettişleri tet
kik etmiye başlamıf lardır. Üç 
sene muvaffakıyetle hizmet eden 
muallimlere kanunen zam ,.p.ı.. 
ma11 icap etmektedir. 

Toyyar~~~cihl~~:ı. Ta~ j 
Mektebi •Ocuda getirmek istiyor .. 

Da projenin tahakkuku reç k~ 
Veclbi Bey bu teahhurun 1ebepl;.J 
t6yle anlabyor: 

•Şimdiye kadar maaluef ne tlf 
yarecllik mekt~bimi a,abUdim, fi 
de fabrikamı ku~abıldim. Teıi.t~ 
dtıfGndütilrn hava istuvonu bu -
pr•Jealn tab&kkukuna ba.tbdır. 

Kadıköy ile Fcnerbahçe ar sıoi' 
ı.ta11on yapnuya müsait bitÇ,a 

yerleri a-etdikten ııonra, bir müddfil 
enel puk haline getirilmek !~ 
~hplan Yoturtçu çayırının katfl' 
ııadaJd Kördere çimenlit.ni mün..t 

l'lrdClm. Bu mevki, vaziyeti itibarilf 
tabn bir bava i•tasyonu halindedir• 

DenJ:a cihetinden esecek rOzlr-irl-' 
içha Moda •e Fener buunlan tam lıf 
balWlrlet'. Ea kuvvetli fırtınalard* 
bile rGzılrın tidde ti, bu nokt11' 
faala ınQteeaair etmez. Bir an içit 
Hkl Fenerbalıçc. hava fstasyonund' 
teılNt yapnuya karar nrdik. Fa]ıtl 
Mantara rilzglrl nnın buna müı .. 
olmadıtını ıörerck fikrimi.ıden del' 
bal •a:ııeçtik. 

Fakat işler arzu edildiği ıdıl 
çabuk yürfimedi. Çünki Belediye 111 
MaliJ9t bu yer üzeri"'d• ıahiplıl 
iddia etmekted:rler. Tuiaat ya,-' 
eatıaa araz:yi sahnalmak fikrindl 
oldapm için bu iki tt!şkiltt ıtraııf' 
4alıi iddianın haUü faaledilme.ı' 
bekliyorum. 

Şimdiye kadar tesiı edccefl., 
Hnacılık Mektebine rirmek i9f 
birçok l'enç müracaat etti. Fak,t 
lıtHyonu tcıtı edip mektebi kurnı_. 
4aa berbanri bir kayit itine Ye 111.-ı 
ameleye (irişmek istemedim. Aytl 
ıamanda iki Hamm kız idi 
Tanarecllik Mektebi derslerini tal' 
kip etmek a rzusunu gösterdilet-' 

Japon S~f.ri Gitti 
MGk4meti tarnfından Mançurf.1' 

mtltehaaaıı olarak tfa vet edilen J., 
pon Sefiri M. lsaburo Y oşida me.0-
leketlae baraket etm ştir. Mulab.t 
par 11fatile Müatcşar M. Yoıiau' 
Murakaml Yekilet cJccektir. 

Tasfiye Kanunu 
Bu Defa Temdit Edilmİ" 

yeceği Ümit Ediliyor 
Şimdiye kadar birkaç def• 

temdit edilen Tasfiye Kanununud 
m&ddeti haziranda bitecektit• 
K.aaaaan tekrar tembdit edilmiyr 
ceii tahmin edilmektedir. 

Aczi tahakkuk eden memur
lara tatbik edilmesi icap ede' 
ba kaaanun ruhuna uygun olnır 
yaruk ttrilen kararlar Şürayt 
De.tet tarafından reddedilmek
tedir. 

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

1: lzmirli - Hasan Bey, 

aimlo 16yle ıcl bakayım. 
aııak be-1 2: lzmirli - Bak fU canım, güzel 

Dılimluimiz~. Bwılara milşleri bulmalı. 

3: f zmirH - Gazetene yar, 
Bey, halkımız bayramda teker 
üdim alaanlar. 

Hasan 

JerİDe 

'= Huaa Bey - Korkma. Şeker fi. 
atlan yikaeliyor. Bu gid~le halkımıı 
blyiik malaarebede olduğu gibi, ister 
istemes İDcire, lb.Ume sanlıw:.akf 
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12 Klnuunsani 

Hergün 
Müderecatzmzzın Çoklu
gundan Dercedilememiş

tir. -
J1I - - ---------

.iki Vapur 
Karaya Oturdu 

Çanakkale civarında mUthlt 
bir kar tipisi hüküm sürmekte
dir. Bu yüzden bir İspanyol 
vapuru boğazın zincir bo.zan 
nıevkiinde, Yunan bandıralı 
Piranos vapuru da Bozcaada 
ci-nrında karaya oturmuşlardır. 
Kurtarılmaları ıçın buradan 
tahlisiye gemileri gönderilmittir. 
Yunan vapurunun anbarlarına ıu 
dolmuştur. 

Kaymalrnmlar Arasmda 
Şile kaymakamlığına sabık 

Akdağ lrnymakamı Nazif, Develi 
kaymakz.mlığına Kumkapı Nahiye 
mlldürll İİyas, Bafra kaymakamA 
lığına Hasköy Nahiye Müdürü 
Halis Beyler tayin edilmişlerd_lr. 

Tıp Talebesinin kongresi 
Tıp fakültesi Talebe Cemiyeti 

dnn Halk evinde senelik kongreA 
ılni yapmış, fakat uzun münakaA 
talara r:ığmen bir neticeye varıl· 
madan dağılmıştır. 

Japon Saf ıri Gitti 
Japon sefiri M. Y oşida cenap

ları, hükumetinden aldığı emir 
Ozerino dün Tokyoya hareket 

•tmişlir. 

Oruç T ulanlar 
Ramazan münasebetile Bele

diye oruç tutan memurların akA 
ıam saat dörtte daireden çık
malarına müsaade etmiştir. 

GUmrllk Muhafaza Kumandam 
Ankara, 12 (Hususi) - GUm

rilk Muhafaza TeşkilAtı Kuman· 
danlığına Seyfi Pş. nın tayini 
yüksek tasdika iktiran etmiştir. 

ilk Mülakatlar Başladı 
Roma, 1 1 ( A.A ) - Hariciye 

nazm M. Grandi tamirat konfe-
ransı hakkında Fransız ve 
lngiliz maliye mütehassıslan 
ile görilşmek üzere Parise gide
cek olan M. Cerbuce'yi kabul 
•tıuiştir. 

Spor 
Eski Deniz Yarışlarında 

Verilen Cezalar 
Geçen Eylulde Beykoz Deniz 

Jaraşlarında Galatasaray ve Fe
hcrbahçe klüplerine verilen ceza
lar T. 1. C. 1. İstanbul mıntakası 
tarafından birer aya indirilmiştir. 

F enerbabçcden Mahmut, Hay
dar, galip, Nib ... t, Feyıi Beylerle 
Beykoz Zindeler yurdundan Hay
ri Beyin birer senelik boykot ce
ulart da ıı.lbşar aya tenzil edil-
111.ftir. 

Voleyb~I Maçları 
Voleybol maçları müsabakalan 

Cuma gUnleri saat on birle bir 
aruında Galtasaray klübü salo
nunda yapılacaktır. Müsabaka 
ıaatlart (1 l), (1 t,45), ( 12.30) dur. 
Bu saatlerden ( 15 ) dakika geç 
gelen takımlar maglüp addedile
cektir. 

SON POSTA 

TELGRAF HABERLERİ 

E e ıntakasının Sıkıntısı 
Garbi Anadolunun Geçirdiği Buhran 
Tütünün Satılmamasından İİeri Geliyor 

fzmir ( Huıuıi ) - iki ıenedenberi tütüncülüğilmüz 
bOyük bir buhran geçirmektedir. Bu buhranı doğuran 
batlıca amil, tütünlerimize Avrupada mahreç temin ede· 
memckliğimizdir. Geçen sene tütünlerimh:de hastalık 

Yardı. Tütüı1 inhisar idareai, haatalık mllcadeleıi yapacağı 
tarla sahiplerinden fazla para talep ettiğinden köylü 
inhisar memıırlarını tarlasına kabul etmekten Orlr:Hl. 
Bu ıebeple tutünlerimi• 18lab edile nı~ ı; . 

Bu sene tütünJerimh:de hutahk yoktu. KölGmüa 
dilnyanın en nefis tütününü yetiştirmiye muvaffak oldu. 
Rekolte noksandı. Bu iti' · tütünlerin para edeceği 
zannediliyordu. Fakat 1 ecnebi tütün kumpanya• 

br1 aralarında bir anlaşma yaparak piyasayı geç 
açmıya karar verdiler. Bereket ( The Amerikan ) 
ekıperi Seyit B. imdade y~tlşrek piyasayı açtı. 

ilk günlerde tütün fiatlerl iyi gidiyordu. Bilahare 
vaziye değişti. Üç Hno enel ( 350 ) kuruşa ıablan 
tiltünlerin ( 30 ) batta ( 20 ) kuruşa utıldıj'ı görüldü. 
Kumpanyaların bu isl<andalinden ııonra Tütün Inbiaarmın 
vaziyeti kurtaracağı tahmin ediliyordu. O da boşa çıkb. 
Bir buçuk milyon kilo tütiln 1aba aldığlnı ilan eden 

{ inhisar ldareainin (80000) kilo mübayaatta bulunduğunu 
resmi makamat tesbit etti. T ütünlerimize vurulan dar• 
benin ilkini kumpanyalar hazırlamışsa, ıonunu ve 
en ınühimmini de Tütün inhisar idaresi yapmıştır. 

Şiındi hükumet, vaziyeti kurtarmak için bazı 
mühim tedbirlere lüzum görınilt n teşebbüsa.tta 
bulunmuştur. Şubat ayı içerisinde Ankarada bir tütün 
kongre.si açılacak, tütün işleri hakkında mühim kararlar 
ittihu edilecektir. 

Tüccarlarımız bu kongreden başka bir tQtün sergiıl 
açılmasına lüzum görmektedir. ( 927 ) sene•inde Akhl
urda açılan tütiln ıergiai, o zaman tiltünlerimize birkaç 
alıcı kaıandırmlştı. o ahcılanmızın baıında Macar tütı1n 
rejiıl gelmektedir. Ankaradan buraya akaedea habe .... 
lere göre Macarlar okkuı 175 - 200 kuruıtan mühim 
miktarda seçme Türk tütiinO almak için m6racaatta 
bulunmuşlardır. Çekoılovaklar da iki milyon kilo tütün 
almak ilzere bükümetirııizle mib:akerata giriımiştlr. 
Eter bu iki rejiye tütünlerimlzden bir ldsmıoı aata
biliraek bu ıeneki va:ıiyeti kurtarmak kabil olacaktır. 

Celecek ıeneler için de bir tütün ıergisine lüzum olduju 
ısrarla ıöylenmektedir. ADNAN 

Ecnebi Bankalar 
Yüzde iki Buçuk Faiz 

Verecekler 

932 Devlet 
Bütçesi 
Tetkıkatı 

İnhisarlarda 
Memurların Maaşları için 

Yeni Tasavvurlar 
lzmir, 12 ( Hususi ) - Ec

nebi banka müdürleri toplanarak 
mevduata yüzde iki bllçuk faiz 
vermiye karar verdiler ve bu ka· 
rarlarını alacaklılara mektupla 
bildirdiler. 

Ankara, l 2 (Hususi) - Yeni \ 
sene bütçesi hazırlıklarına bara· 
retle devam ediliyor. Geçen se
nenin son altı ayına ait vergi 
tahsilatı ve diğer varidat yekün
ları tetkik edilmektedir. Son 
malumata göre (932) devlet büt· 

lskeçede Fakirlerin SUnneti çesi (160) milyon lira raddesinde 
lskeçe ( H!1sust ) - " Türk tesbit edilecektir. 

gençler yurdu " fakir ve kimse- k 
siz (75) çocuğu sünnet ettirmiştir. Devlet Ban asında 

Emlak Bankası Heyeti~mumiyesi Altın Ve Döviz Mevcudu 
Ankara, 12 ı Hususı) - Em- H ı· y k" T 

JAk bankası he·ıeti umumiyesi ay 1 e un utuyor 
18 Şubatta burada toplanacakhr. Ankara, 1 J - Devtet Ban-

. kası tarafından neşredilen bir 
Blr Habere Dair · istatistiğe göre bankada 4159 

Ankara, 11 ( A. A. ) - Ali kilo kölçe altın vardır. Bunun 
Askeri Şuraca askeri elbiselerin bugünkü rayice göre kıymeti 
tebdili hakkında karar ittihaz 6,357,000 liradır. Ayrıca banka· 
edildiğine dair Cümhuri~et ga~e: nan kendi ıermayesi olarak 
lesinin 10 kinunuıanı tarıhb 8,545,000 lira kıymetinde altın 
nüshasında bir haber intişar mevcuttur. Bankanın döviz mev-
etmiştir. Ali Askeri .Şura~a .böyle da 6,702,000 liradır. 
birı;ey tezekkür edılmemıştir. cudu 

Ankara, 12 ( Hususi) - İnhi· 
sar Vekili Rana Beyin, Müsteşar 
Adil Beyle birlikte tetkikat için 
lstanhula gidecekleri tahakkuk 
etmektedir. Bu seyahatin İzmire 
kadar temdidi de muhtemeldir. 
lstanbulda bulunan inhisar ida
releri merkez bürolarımn Anka .. 
raya nakledilecekleri hakkında 
tahminler kat'i mahiyet almakA 
tadır. İnhisarlar umumi bütçeye 
alındıktan sonra memurlartn 
umumiyetle bareme ithal edile-
cekleri, fakat mütehassıs memur
lar için hususi bir barem tanzim 
olunacağı kuvvetle söylenmek· 
tedir. 

Hindistanda Galeyan 
Sringar, 11 (A.A) - 12 bin 

Hintli polis merkezine hücum 
ederek kundakçılıkla müttehem 
fiç mevkufu lrnrtarmıtlardır. 

İSTER İNAN, İSTER 
• 1 

iNANMA! 
Bartında çıkan {Bartın) gaı:etHI o havalide Köy 

Kanununun tatbikatı neticelerinden babaederken 
köylere lcitip tayininin çok faydalı olduğunu yaz• 
makta ve şunlara ilive etmektedir: 

"Köy katipleri tetkilatından evvel evlenme i11le
ri ckıer köylerde gelişigüzel yapılmakta iken bu 
muamele kanuni bir 4ekJe aokulmuştur. Henüz 
evlenme defterleri olnııyan köylerin bu nokaanları· 
nın d• ikmaline çalışılmaktadır. Te~ldJib ikmal edi· 

leo köylerde ~ · w -ı ı · ... . \ ,.)) yi mütocavi& ey. 
lenıne muameleıi yapdmışlır. Ootum ve lSIQm 
vatc•aları da muntazaman bildir ilmektedir. 

Köy katipleri teşkilatının ibdasmdao ıonra, 
mühim bir nokta meydana çıkmııtır: 

(1927) nfifus tahririndenberi birçok do~um vak'
lannın haber verilmediği anlatılmıştır. Bu miktar 
(1S32) ai gayrlmeşru ve (2·197) ıl mefru olmak 
lbere (4019) u bulmaktadır. 

iSTER iNAN,. /STER iNAN.MAi 

Like bir defa icabet etnıiyen 
kltıp Liklen ihraç edilecektir. 
Müsabakalar bir devre devam 
edecektir. Kliir lerin her hafta 
ıalı günleri 5.20 den G ya kadar ~ 
Lisaııslarım mmtaka heyetine ıe- ı ı 
tirıneleri lazmı~ır. L-~-----------------_...-------------------f"'---J 

Sözün Kısası 

Bir 
Münakaşa 
Etrafında -----------P. S. 
Muharrirler arasında güzeU 

ve doğruyu anyanlar iki ayrı sınıf 
teşkil ederler; "Milliyet" münek
kidi Nurullah Ata Bey birinci 
kısmın içindedir, zarafeti hakika
te tercih eder ve güzel bir söze, 
güzel bir cümleye rıyazl bir mil
tearifeyi kurban etmekten çe-
kinmez; bu "alim,, değil, "san'at
kAr" münekkidin yazılarında ben, 
doğrudan ziyade güzeli ararım ve 
ikisini de bulamazsam çok üzü -
lürUm. 

Nurullah Ata Beyin 11 Kitap 
Sevenler Cemiyeti " için yazdığı 
bir maka,leyi görmemiş , yalnız 
Burhan Ümit Beyin hırçın bir 
yazısından o makalenin muhtevi~ 
yatını kısaca öğrenmiştim. Her iki 
meslekdaşımın fikirlerini de ikti
bas ettim ve Nurullah Beyin 
güzel ideallerini hazan çirkin ta• 
riz şekillerile ifade ettiğini yaz
dım • Kendisinin daima inkir 
edici şahsiyeti bana çok defalar 
bu kanaati ilham etmiştir. 

Fakat, evvelki gün, Nurullah 
Ata Beyin makalesini aslından 
okudum ve Burhan Ümit Beyi 
bu yazı karşısında fazlaca asabi .. 
yete kapılmı~ buldum . Çünld 
" Milliyet ,, münekkidi , " Kitap 
Sevenler Cemiyeti" nin teşekkü
lüne muarız görünmilyor; sadece, 
bazı kitap listeleri neşredilerek, 
halkın zevkine tahakklim edil· 
mesini istemiyor. Bu şahsi konaA 
atini de çok dostana ve zarif 
bir eda ile izhar etmiş. 
Gerçi "Kitap Sevenler Cemiyeti,, 

nin maksadı, halka feydalı eser
lerin bir listesini vermekten ve 
umumiyetle] okuma telkini yap-
maktan ibarettir; bu cemiyet, 
kitaplar üzerinde bir diktatörlük 
ilin etmiye ve herkesin zevkini 
inhisar altına almıya hazırlanmış 

değildir. Fakat Nurullah Ata 
Bey de, aynca, herhangi bir ce-
miyetin faaliyet tarzlarım kendi 
kanaatine göre tenkit vo müna• 
kaşa edebilir. Bu da, Burhan Ümit 
Beyin şiddetli mukabelesini daA 
vet edecek bir hik11m saytlmaz. 

Fakat ben, Nurullah Ata Be
yin makalesinde yine zar af ete 
hakikatten fazla yer verilmiş old::.., 
ğuna kaniim ve "Malle branche,,hl 
bir sözünü bu ,-esile ile hatırla
maktan kendimi alamıyorum: 

"Abea fikir ve ai:z~l fikir, haki
katten ayni derecede uzakbrlar; fa
kat aralarında yino ıu fark vardır 
ki, abea fikir, hakikate hilrmetkir
dır, i(Uzel fikirse, doğruluğa ıerr• 
kadar ehemmiyet •ermex •• 

TUrklUge Hakaret Mi? 
Beyoğlunda Nerkis ıokağında 

oturan Fransız teba9ından M. 
ltalit TUrklilğD tahkir cilrmile 
Adliyeye verilmiştir. 

Sırplar Da 
Kızıyor 

Belgrat, 11 (A. A.)- Yugo
slavya matbuata Almanya Batv .. 
kili M. Brilningia tamirat hak
kmdaki beyanatını mevzubahs 
ederek Başvekilin bu harck~tini 
beynelmilel itimada tiddetli bir 
darbe suretinde tellkki eyle
mektedir. 

Bu Maliye Müfettişi de Kim? 
Ankaradan bildirildiğine göre 

lstanbulda senelerdenberi kaçak
çılık yapan ve bunu Adeta blr 
san'at haline getirdiği slSylencn 
sabık bir Maliye ınüfetHşi hak
kmda tahkikata ba~lanmıştır. 
AIAkadar mchafil bu m~:ı 'ele 
hakkında adelllİ mal\ımat beyan 
etmekte<lir. 



4 Sayfa 

r Musiki Bahsi] 

Türk 
Musikisi 
Yaşıyor 

"'••' ., C.,,,11 
Bir ımtede Tirle mulildainin 

yanı yaYq 6ldüi'all iddia eden 
bir makale varmıf. Bu JUIJI 
okumadım. Muharririn fikrini te
ferrilatile bilmiyorum. Tnrk mu· 
aikisi, yqıyor ma, a!Oyor mu, isti
hale ediyor mu? ıibi suaUetin 
etrafında mOnakqalar bizde n
YelA saraylara rirea Garp musi· 
kisinin tesirinden ıonra mllphem 
" dedikodu teklinde bqlamıf, 
Konservaluvardan Tnk Muıiki 
tedrisinin kaldınlmua ftSilesile 
bOyGmllf •e neticeler •ermif tir. 
T qekkür edeyim ki bu neticeler 
TIUk musikrainia lehindedir. ln
kıllp ıamanlanna mahsu amaml 
lacrcilmuç içinde bil tehlike 
ıeçiren Tllrk maalldal billlda 
•hlaat içinde yqamıya başladı. 
lakal&bı ft 7enilepaeJİ mahalle
bici •• berbs dllkklnlanaa (Aarl 
peruklr alona ), ( Mili iakıllp 
maballebicisi ) ra"bi isimler koy· 
aak lihaiyetile anhyanlar ba 
1aıamanın hakiki inkılap için 
lnzumunu Ye faydasını hiçbir 
u.m,n 6irenemiytteklerdir. 

Sokak inlalapçılan bu mud· 
kiyi, Molen Rujda. Panorama 
babçesinde yahut Arnawtköy 
ruinolaruada beyhude yere 
arıyorlar. 

Moskovada bir Türk mnikisi 
cemiyeti, Berlinde bir Şark musi· 
ki.ini tetkik cemiyeti, Mısırda 
muazzam bir beynelmilel kongre 
eoun nasıl bulunacağını bizden 
daha iyi biliyor. 

Türkiyeli Vardabet G 
Anadolu libnlerini iık 
olarak armonize etmişti. 

Sen aalin iatidatJan olan 
Cemal Retit. Ham Ferit. Necil 
KAzım n daha soara dopcakla
llD hepli mu•affalayetlerial Türk 
maaildainin J.q&lll&Slna borçla 
olac:aldarcbr. Bu maaikinia bilfiil 
7qadıtım kabul etmek ft J•ta
•uana çalışmak lbım. Baeb 
tlrlQ lnkıllp olamaz. 

Sarhoş Kadın 

Silah Attığı için Hapse
dilecek 

lzmir (Huausi) - Sarbot olup 
byif için havaya ıaillh atu Na· 

sle ismindeki kadın bet ,na 
.. pae mahk6m olmutbır. 

Trakyadı Bal Az 
Edirne ( Hasut ) - Ba ..... 

.. nlar fena gittijinden Tarak
pda bal u yetipaittir. 

Bir Kaz Kayboldu 
lzmir, 10 (H1111181't - Karp

pkada Osmanzade mahall..tnde 
oturan bakal Mehmet Sıtla Efen
dinin on heş yqındaki eYllthğa 
Semiha ismindeki im kaybol
muştur. Zabıta çocup aramak• 
tadır. 

Mürettipler Kongresi 
Türk Mürettipler Cemiyetin

den: Türk Mürettipler Cemiyeti
nin senelik mutat kongresi Ki· 
aunusaninin on beşinci cuma g6-
an ıaat birde aktedilecejinden 
azanın hazır bulunmaları rica 
olu.ıur. 

SON POSTA 

EMLEKET HABERLER/ Söz Aramız 

._ ______________ amm.._ ... _.~----------------.-1111Dünkü 

• 
Ankaranın imarı •• 

Yalvaçta 
Köylerde Bile 
Belediye Var 
Yalvaç (Hususi) - Bizim ka

aba denizden ( l ,OJO ) metre 
kadar yüksekte kurulmuş, etrafa 
zengin meyn ağaçlarile ~ 
miştir. Buraya baharda ıelir1eniz 
bir daha aynJamazsınız. Hemen 
her taraftan çiçek •e bahar ko
kma tqar. llkbahann ba kadar 
pzel Ye tirin oldup memleket 
çok azdır. Kaum•vn albmf bq 
köyü Yardır. 

Bu kiiylerden bir kuma çok 
mantazamdu. Hatta bu k6ylerde 
Belediye tqkilib bile nrdır. 
Yalvaç halkı çok çalqkandır. 
K.dmlar hah tezgAhlannda. er
kekler tarlada 1abahtan ak,ama 
ltadar falıııp uğraşırlar. Burada 
•tin okkua ( 20) kuruştur. Halk, 
ucuz olduiu için haıha1 yağa 
kullanıyor. Yalnız civardaki de
ğirmenlerde 6iütülen unlar biraz 
kumludur. 

Gizli Evlenme 
Bursada Bir Köylü iki 

Defa Evlenmİf 

Danada yapılan bir mabab
me ea&ı11nda bir ld57llnla K.. 
amm Medeni,. mah•lif olarak 
iki defa evlendiif meydana cak
mıftır, e. adam enelce Wr defa 
evlenmiş, Kanuna Medeni çıktık· 

tan ıonra da bir imama mGracaat 
etmiı •e bqka bir kadınla ıizlice 
nikih kıydll'IDlfbr. Müddeiumumi 
giıli nikah kıydıran b11 adam 
hakkında takibat yapmaktadır. 

Eşya Piyangosu 
Salihli ( Hususi ) - Kasah .. 

mazda Himayei Etf al Cemiyeti 

tarafından yetim çocuklar mea
faatine bOyOk bir qya piyangosu 

. d"I ··•· tertip • • mı.ur. 

Tasarruf 
Ve Kira 

•• 
Ucretleri 

Ati,,,,. postalıar.•n 

Adana (f{uaust) - Şehrimizde 
posta işleri aoD za:naıılarda tak· 
dire deier bir intizam ufhuına 
ıirmiftir. Kank d6kük bir ıekilde 
ballman .,.ta kutulan da 1akm
da tamir edliecektir. Fakat ba 
arada • llpde dlqGnllecek 
mesele poetaaeaia bulundup 
biDanm ftZlyeticllr. Çankl ba 
bina .....ı& baahkll ihtiyaca 
pyrl lıAficlir, .... ela kira lo
reti olarak laer 1ene binlerce 
lira ..W1or. Eter hllldbnet ıe
lecek .... .ıerdeki kira murafla.. 
rmdaa tuamal etmek iatene ye
ni " ihtiyaca ayıma bir bina 
yapbrmalıchr. 

Salihli NDf us Memuru 
Salihli (Hususi) - Nufaa 

memuru Haa Ata B. tekaiide 
ae•kedilmif " yerine Manisa nO
fus idaresi Bqkltibi Şe•ket B. 
tayiD olunmllfbar. 

Adana da 
Muallimler Bir 
içtima Yaptılar 
Adadan ( Hususi ) - Vi!Ay .. 

timiz dahilindeki k6y mektepleri 

bqmuallimleri Mnfettif Ali Rıza 

Beyin riyasetinde toplanm..ıar, 

111 meaeleleri mOnakap " •l
aken etmqlerdir: 

1 - Kly muaWmleriniD url 
terakkiler Ye maqeret itleri 
hakkında halla tenm bawacla 
YUifeJeri. 

2 - lktaudt, liral ft lcff•ıl 
9alifeler. 

3 - istatistik lflerl. 

.C - Son llç aylık faali,.U. 
maddi " manevi YeçheJed. 

Bu mnnakaıalar eanumda 
ldSy kanununa da tema. edllmİft 

kanunun tatbika llalinde blyGk 

faydalar temin olunacap Ucri 
drillmO,tur. ----

Borsada 

Muallimler Arasında Bir 
ihtilaf Çıkmıı 

Bana ( Haaui) - Şehrlmls ma
al!imler birliji idare heyeti ,.. 

çealerde istifa etmlftL Y eal Wl
laap olunan idare heyetini l8e U-
Mriyetle ilk mektep muallimleri 
tqkil etmiştir. Fakat ba ylzdea 

orta Ye ilk muallim dmreleri 
aruuıda ihtiW çıkmqtır. Maarif 
mllclliriinlba riyasetinde tqkik 
olunan bir hey'et timdi ha ibti
llfı balletmete çalıımaktadar. 

Salihlide Radyo 
Salibli (Hususi)- Kuaha-.. 

daki sinemaya büyilk bir radyo 
retirilmqtir. Bu suretle baJlr 1.
tanbul •e Avrupa radyo merka
leriDiD aıepiyatım clinliyecektir. 

Ve Bugünkü 
Kadın 

Bir fileaof diyor ld : 

•Fikirlerimiz değiıebilir, 

o fikre baih claa iti 
cletifmesl mun bir zamaıd 
tnakkıftır ... 

itte bugünkü kadın m 
ele böyledir. Kadının kı 

içtimai mevkii, iktidan bak 
fikirlerimiz eskisine • 

belki de hiç tanınmıyacak 
detifmiştir. Fakat bunlar 

eski mekteplerde bir ç 
hocuınm iioünde asıl kendi 

aewl •e fiziki varlığına 
teliıi olmadan söylenen 

sıöi bqeydir. Y almz 16 
Okaclar. 

Eakidea kadınlar kafes 
mDda otururlardı. Sokağa 

Wrw amaa ıeklinde çıkab" • 
dL ETierinde bir esirden f 
yoktu. Kocalannın ılSylediği 
mn kalkarlar, llSylediği 

1emefl yaparlar, g6nderdi 
aebzelerf pişirirlerdi. 

Bugün kadın harici baya 
daha serbestir. Fakat bu 

denecek kadar kunetsiz 
mahdut bir ıerbeslidr. 

arkumdaki kadının 
auannda mevkü ne 

1erbeatisini yalnız balolara, 
lara gitmek, dansetmek 
linde kullanan kadınırı 
de odur. Dünkü kadın da 
.a.. Wr oruncakb. Bu 
de.. Dnnkü kadının da saçı 
alda ima idi. BugftnkO ka 
da açı aklma uymak için 
mlfbr. DilnkD kadmın 
laayatta menü yoktu. 

... de zahiridir. Dünldı 
erkejine ~zeJ gıirünmek 
.w.irdL Bugtınl..il kadın 

•ım f8Ji yapıyor. DünkO 
.. ..kek blkimdL Bu 
allyif •e tezahftre rafmen 
nele erkek blkimdir. 

Dansta erkeiin kadının ö 
de eiiJmesi onun cınsıye 
lalDcle eğilmesi deme 

Bina enaleyb buglln kadınlar 
kaıanılm11 bir ıey yoktur. 
&aferine kadın. önünde, 
ıellitf, einsiyeti için d 
Dml, içtimai mevkii, iktidarı, 

biliyeti için eğilindiği zaman 
teeekili'· Ve lAyık olduğu 111 
kil, ancak o zaman bula 
cektir. Ôoilndeki yol çok 
d•. Varmak için aaraılaı 
bir ideal ft azim llzımdır. Y 
-. keadisiae kadın dendiği 
ilc...t daft edecek, .. Biz bo 
H,sirl sibi çalıflp kadınlan 
sibl belliyorm. diyecek erk 
Ws ebik olmu. 

Adana Hapishan 
sindeki Mahkum 

Adana hapiı:ıncsinde el 
1 bcbn, 412 erkek mcTkuf, 
erkek cezalı mahkj~ 5 k 
110 erkek •Aır C'"7:ıh ve 3 
dm, 90 erkek ı.:ır:t C"'nh ın 
ka.., 2 ı.attı:ı, :5 e· I. • L. " 
bocwndan, 3 laa.e ~~ t .•• ıı.an 
ld ceaaan yelLWı <:'>~ 1. ~ıı ı,.ı 

.U.tadır. 

Banlarm 
mJctar. 
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Siyaset 
• 

Gönül işleri 
Alemi 1 R 'i ç 1 A B E il L E R 

~!Bl!!l~------~:...--!!!'.B!! ....... _. ..... !l!E!lSm:a!~ll!m!l! ....... \.Nişan Almanya 
Haraçtan 
Kurtuluyor 

Almanlar, Haraç Yok, Diye Seviniyor- Zamanını 

Paris, 11 - Alman Başvekili 
M. Bnıningin borçlar meselesi 

hakkındaki ıon beyanab müna· 
ıcbetile F zansız Hükömetinin ta~ 

kip edeceii h~ttı hareketi henüz 

tesbit etmediği zanncylediğini 
Havas Ajansı bildirmektedir. 

Ç H••k" . 1• h•lAJ M• E . ? Uzatmayınız 
ıar 1•0 Ü umetı ll } a J tti Evlenirken. ince eleyip sık 

• • dokumak iyi birşeydir. Fakat ba • 

Yung pllm ahkamı ihlll 

edilirse, Uhi Divanına gitmek 

ilıtima.U dcrpi~ edilmemiştir. 

Fransl.% mü\ehas!ns!ar, tamirat 

borcunu 6demek için Alman it

halat eşya5ı üzerine muayyen bir 
resim konulahilcceğini mümkün 

ıörDyQrlar. Fransız hükümeti, 
Almanyanın hatlı hareketi karşı-

1mda geçen b:ıziran ayınd• Al· 
man Devlet Dankasına Yerilen 

kredilcrİ!I bir daha tecdit etme
meyi dOşilnmcktedir. 

Hadiseyi 
Kim İfşa 
Etti? 

Londra 11 - Dcyli Heralt ya• 
zıyor: 

Alman Başvekilinin beyanatı 

Lozan Konferansı için mukayyet 
bir hukuk teşkil etmektedir. Bu 

beyanat. her türlü ipbamdan Ari 
olarak başlıca meseleyi ortaya 

atmak ta bizi hadise ve emri 

vakiler karşısında bulundurmak· 
tadır. 

ônnmnzc:!eki içtimam faydalı 

olacağı inkAr edilemez. 

Diğer taraftan Başvekilin ln
ıllb aefirine yaptığı beyanabn 

ne ıuretlo ifşa edildiği anlaşıl· 
mamııbr. Çünki bu sözler husuıl 
bir müllkat esııaS&nda ıöylen· 

aıiıti. 

F'ransa 
Ne Yapacak? 

Paris 1 l - Nazırlar Meclisi, 

Almanyanın son hattı hareketi 

bakkmda yann ( bugün ) görü· 
ıeceklerdir. Bu hususta ilk alı· 
oacak kararlardan bir tanesi, 
Almanyadan ithal edilecek mevad· 
da muayyen bir resim zammet· 
mek ve bu paraları tamirat he· 
aabına yatırmak olacaktır. 

EDEBi TEFRİKAMIZ: 2 

• 
/ngiltere 
ne Fikirde? 

Londra 11 - M. Mak Donald, 
yakında tamirat borçlanın g~ 
rü~mek ilıere Lozanda top
lanacak olan konf eran!la, 
resmi Almanyanın tamirat borç· 
larım !"eddedeceği kanaatinde 
olduğunu söylemiştir. Demiştir ki: 
Fakat mesele beynelmilel bir 
mahiyette olduğundan bunun 
yine beynelmilel bir konferansta 
müzakere edilmesi icap eder. 

Japonlar 
Ağır Zayiata 
Uğradılar 

Tokyo 1 l - King·Çenin pr
binde istikşaf icra etmekte olan 
bir Japon süvari alayı bir müf· 
re.ıeyi sarmış olan takriben 
beş bin hayduttan mllrekkep 
bir çete ile girişmit olduğu mfi. 
cadelede ağır zayiata uğramıştır. 
ilk takvjye kıt'asmı da haydutlar 
ihata etmiştir. 

Japonlar bir kaymakam, ( 4 ) 
za 1Jit, ( 15 ) nefer kaybctmiılel"
dir ( 20 ) yaraWan vardır. 

'* 
Mukden 11 - Tokyoya git· 

mekte olan yeni Hariciye Nazırı 

M. Y oşizava, Mançuri demiryol· 
lan müdlir muavini ile görüşmilş, 
ve Mançuri vaziyeti hakkında 
malnmat almıştır. Hariciye nazın, 
sonra trendo gazetecilere beya· 
natta bulunmuş, Avrupanın Çin· 
deki hakiki vaziyetini bilmediğini, 
bilhassa şekavet vukuata hakkın• 
da hiçbir fikirleri olmadığını 
söylemiştir. 

Yeni Hariciye Nazın, Moı· 
kovadan geçerken Rusyanın, 
Mançuri meselesinde mutlak bir 
bitaraflık vadinde bulunduğunu 
da ilave etmiştir. 
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DUnkll Tefrikamızm Hulasası elli kadar talip arasındaydım. Bir 
f aklr bir muharrir, •on baharda, müfettiş hepimizi tetkik ediyor, 

arık dcSkük bir tabuta benalyen, kollarımızı yokluyor ve su· 
man bir taun anımda oturuyor. aller soruyordu. Benim kar· 
Atzına koyacak bir lokma okmetl şıma gelince dimdik dur· 
bUe yoktur. Her yerde il aramıı, du ve başım salhyarak gözle-
fakslt bülOD Omltlerl bot• çıkmıt rimde gözliik olduğu için kabul 
•• cesareti kırılmııhr. edilemiyeceğimi söyledi. Göz!ü· 

En ıonunda •bir kasadarhğa ğümll çıkararak ikinci defa mu· 

F k k racaat ettim; sert kirpikler ve talip olmuştum. a at ço geç 
kalmışım; fazla olara~ elli kuron bıçak gibi keskin gözl rle bıı-
kef alct akçasını vermıyc de kud· kıyordum, ve mllfcttiş bir kere 

k daha karşımda gül.ümsiyerek 
retim yoktu. Her zaman arşıma d d B t 

ı h dimdik ur u... enı anımış 
bir engel çıkıyordu. tfaiy~ . e- olacaktı. işin eu k5tüsfl de, üı· 
yetine de miiracaat etmıştım. b 

'- tilm başım öyle .rıPr.anmı~a w;-
(;{1,.lll kuvvetli ve ç.011. .ce.sur k b •-:- '---

v lamışb ki artı ıç IWll.semn aL&r 
t 1 içlıı göğüslenıu ııııren 

Ba realnı, Franıada, ecnebi lltı1ıdamına kar,1 yerli batkın protestoıundaa 
bir ıahneyl röaterlyor. Fraaaaa artiıtler, bir bara ıirmit. ecıaebi çal~cılaruu 
İftea menoediyorlar. 

Madam Gandi 
Tevkif Edildi 

Ahmetabat 1 1 - Gandinin 
zevcesi ile Hint Birrği kongre

sinin ikinci reisi M. Patel'iıı ke
rimesi Matmazel Manibe~ bu 
sabah Sarat mıntakası köylerin
de.o birinde tevkif edilm4lerdır. .. 

Patna 11 - Hint Birliği 

kongresine reis tayinini mütea· 

kıp bcJ 1'Anunusanide tevkif 
edilen Prasat alta ay ağır hapso 
mahknm edilmiştir. 

Bombay, 11 - Bombay Mah· 

Almanganı11 derclinl açıkça sög· kemesi Baş Hakimi silahsız ita-
ligen ba~lc.il Brünnlnf attsizlik hareketile alakadar ola-

------------- - rak beş kişiden fazlasının kafi· 

Çin Hükumeti 
• 
lnilô.l Mi 
Etti? 

Londra, 1 1 - Pekinden bil· 
dirildiğine &öre Japonyaya karşı 
devletlerin milzaberetini temin 

etmek için sarf olunan mesainin 

vahiliğine ve Çinde bir hllkfamet 

taslağı bulundqrmanın boşluğuna 
kail olan başlıca Çin Nanrlan 

mevkilerini terketmişlerdir. 
Kabinenin son hareketi, Çinin 

V aşin~rton sefirine, Japonyaya 
vermiş olduğu notadan dolayı 
M. Stimsona Çinin minnettarlığını 
tif ah en bildirmek için talimat 
yermek olmuştu. 

ıısına adam kılığında çıkamıya· 
caktım. 

Bu yokuşu ne kadar munta· 
zam, ne kadar ayni ıekildo ve 
ısrarla inmiştim 1 Birdenbire, her 
şeyden öyle garip bir tarzda 
mahrum oluvermiştim ki elimde 
bir tarak, hatta fazla kederli 
zamanlarımda okuyacak bir kita· 
bım kalmamışb. BO.tfhı yas 
mevsimi, mezarlıklarda ve ıato 
parkında b aşıboı gezmiştim. 
Oralarda oturu}'or ve gazeteler 
için sütun sütun, en mütenevvi 
mev:zu!arda makaleler çırpıştırı· 
yordum: Kaynıyan beynimin tilrlU 
fantezileri, hayaletleri, garip ke
şifler. Bu Umitsiz.lik1 arasında 
bazan günün hadiselerile hiç mil· 
na.sebeti olm y:ın mevzular bulu· 
yordum. Saatlerce nefes tüke· 
tiyordum ve hiçbirini kabul et· 
aıiyotla:Jı. Bir makalo biter 

leler, toplanmalar ve sair içtima· 
farın Bombay şehri dahilinde iki 
ay müddetle menedilmiı oldu
ğunu bildiren bir karar neıret· 
miştir. 

Japonya Temirat Verdi! 
Tokyo t 1 - Mançuride açık 

kapı siyaseti takip edip ctmiye-

ceğini ıoran lngiliz notasına 
cevaben Japon hükumeti, bu 

talebe cevaben Japonya açık 
kapı siyasetine sadık kalacağını 

teyideo beyan TC taahhüt et• 
miştir. 

Herkes Seviniyor 
Berlin 11 - Almanyada bO· 

tOn fırkalar ve bütün ef kAn umu· 
miyenin teranesi şudur: Artık 
haraç yok. 

bitmez hemen yenısıne başlı yor
dum ve yazı mfldürlerinin "Ha• 
yır" ı benim ceaaretimi nadiren 
kınyordu; kendi kendime, güniln 
birinde mutlaka muvaffak olacağımı 
ıöylüyordum. Ve, hakikaten, ce • 
aaretim olur da makalem de bir 
feye benzerse , bir 6ğ'le OstO 
gayretimin karşılığı olarak beı 
kuron ele geçirebiliyordum. 

Tekrar doğruldum, pencere
nin yanından ayrıldım, tuvalet 
masası hizmetini gören, iskemle
ye doğru gittim, pantalonumun 
ışıldıyan diz kapaklarını karart· 
mak ve daha yeni göstermek 
için biraz su ile ısJ .. ltım. Bunu 
yaptıktan sonra , her vakitki 
gibi yanıma ldğıt kalem aldım 
ve çıktım. Ev &alıibi kadı· 
nın dikkatini uyandırmamak için 
çıt çıkarmadan merdivenlerden 
indim; kirayı birkaç g-üodnr ver
memiştim, artık tediye kahiliye-

işte ifrata varal'lcU' evlcnememc
yo makumdurlar. 

izdivaç, çabuk karar isteyen 
ve biro.z da göz yummayı icap 
ettiren bir iştir. Dikkat ediniz, 
insanlar hep genç yaşlarında, ya• 
ni kafalarından ziyade hislerile 
hareket çagıoda evlenirler. Ovakit 
genç, ıevdanan cereyanına kapılır, 
uzun tetkike lahammUl edemez. 
Halbuki ya~ biraz iler]eyince 
sağı aolu düşfinmiye başlar. Ha• 
yatta g6rdüğ0 tecrübeler cesa
retini kırar vo evlenmek biru 
gliçleşir. 

Onun !çin nişanlı!ara çabuk 
evlenmelerini, nişanh hayatını 
çok uzatmamalanm taniy• 
ederim. 

İşto size bir misal : 
Y eşilköydca Nevin isminde 

bir genç kıı yazıyor: 
" İki sene evvel nişanlandım. 

ikimiz de birbirimizi seviyorduk. 
Evlenmek llıcre idik. Bütnn ha
zırhklarımız bitti. Fakat nişanlım 
bili izah edemediğim bir sebep
ten dolayı, düğünü tehir ettirdi 
iki senedir hllA evlenmiye ya• 
naşmıyor. Bu müddet zarfınd~ 
birbirimizi sevmiye devam etlik. 
Fak at iki sene süren bu teabbuı 
beni şüpheye Ye endişeye düşür
dü. Ne yapacağımı şaşırdım. Pek 
meyuaum." 

Kızım, nişanlın aanc ka'? 
dürüst hareket etmemiş. Bi.~ 
gün onu karşına al ve açıkça c'P
lenmck niyetinde olup olmad1-
ğmı sor. Kaçamaklı cevaplarb 
kurtulmasına imkAn bırakm .. 
Samimi olmasını istemek hakkın
dır. Eğer evlcomİJe yanaşmau&, 
o vakit niyetinden ınphe eder~ 
onu terkedivcrirshı. .. 

Sn1gill ml, iş ml? 

Ahmet isminde bir karlim 
nişanlıdır, hususi müesseselerdaa 
birinde çalı~ırken kadro harid 
kalmış ve işinden çıkanlmışbr. 

Bir müddet aonra diğer bir lı 
bulmuştur. Fakat bu, iıin kazana 
evvelkinden azdır. Genç bu ip 
girmiye razıdır. Fakat nişanlısı: 

.. Bu, senin için kliçüklUktOr. 
Daha dun bir işe girersen bea 
aeninfo evlenmem.,. diyormuş. 

Oğlum, bu kız daha niıanlılık 
hayabnda senin iş hayatına U. 
rışırsa, evlendikten aonra her 
işine kanşır. Ona bu mDdabal .. 
sinin manasıı olduğunu anlatmaya 
çalış. Nihayet kandıramazsan biJ. 
diğio gibi hareket et. 

HANIMTEYZE 

tim de kalmamıştı. 
Saat dokuz. Araba gOrllltO. 

lerl ve sesler havayı dolduruyor: 
Kamçı şaklamalarilo yaya giden
lerin adımlanndan çıkan ıea 
biribirine kaflfıyor ve büyllk bir 
sabah uğultusu yapıyor. Dart 
yandan gelen bu glirültülll hare-
ket hemen bana kuvvet 
verdi Ye git gide kendi.mi 
daha memnun bu1mıya bqta
dım. Sabahın taze havasında 
hafif tertip ge'linmek aklımdan 
gc~miyordu. Ciğerlerime havanın 
ne lüzumu var? DeY gibi ku.
vctliydim ve omuzumla bir ara-
bayı durdurabilirdim. l~ime r•rip 
ve tatlı bir duy~u geldi, o tea 
tasasırlık duygusu. Y anımdaa 
gelip geçenleri tctkika başladı-. 
duvar ilAnlannı okuyarak, tr._. 
vaylardan bana fırlatılan balar 
ları toplıyarak yürt.iyordum. 

t AriLau ~N) 
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Kari Af ektupları 

Memlekette 
Halıcılık 
Ve Ecnebiler 

Tür'lciyede icrayı .san'at ed~ 
mlyecck ecnebiler hakkındaki 

unda ressam e heykc.l lar 

·n bir kayde tesadüf etmedim· 
Bcndeni% mem~ketin en ziyade 

mUhtaç olduğu ah resimlerini 
onlann müntesiplerini an~n-

üyorum. lzmirdeki Halı om-
alan re mlanm ta:namen aay . 

Em bilerdcn intihap ctm Ye 

~ San' arlanm hep Direr 
bnhanc ile san~at ve ekm en 
mahrum 1>ırakmışlardır. imdi 
'halı rcsimciliği 'bütün tekniği ilo 
anlamı dine ge,mişür. Anado-

dün ta · · de • ıge-
~ meşhur escıılcD hep cmıe
bilerin dindedir. 

Halı re mlan, anladığ1m 
ftire, yeni kanuDla hiçbir hima· 

yeye mazlınr olmamışlardır. ~~
uki haLcıhğımızı kurtarmak ıçın 

hileri bu &abada dn "a:Lş
c.netmeliyiz. 

Halı ressamı 

Nuri 

E kt.f V.ergileri 
Hllkümet ve Millet Medi i 

lehine olarak bütün vergi
d tenzilat yaptı. Fak at buna 

rağmen evkaf icare ver ileri bir 
· sli ar.Uı. Şa iki vaziyet nrasın

da tez.adın da ort4ldan knldınl

ma çok muvafık olur. L\:kaf 
idaresinin nazarı dikkatini ccl-
etmcııW rica ederim. 

Fatihte l<arilerinizdcn 
HASAN 

Bele iyeden Bir Ric 
Hile ve desisenin şiddetle hn

knm sürdüğü bir devirdeyiz. Bu 
aıevzu etr fmda halkın -dilinde 

ıbirçok rivayet1 r varfür. 'Bu hu
ıusta o'kadar il~ri gidiliyor ki 
lstanbulda bir dirhem saf zeylin 
yağı ve 'tereyağı bulmak mümkün 

olmadığı bile söyleniyor. Acaba 
bu rivayetler ne dereceye kadar 
doğrudur ? Belediyenin ıkı hir 
kontrolu bu su:tle kafi bir cevap 

teşkil edehilir k aatindeyinı, !Bu 
ciheti .Belediyeden ırka ediyorum. 

(()rtakö7 

HÜSNÜ AH ET 

f rima Donnamızm Uf IU 
Uzun müddettenberi 1man 

bastanesind tahb ıtcdavide lbtilu· 
nan Şehremaneti HuH:uk mü viri 
mcrlıum ehmet Refik Beyin 
kerimesi Suzan Lütfullah Hanı· 
mm dün gece mezkür hastanede 
pek genç. yaşında yefat ettiği 

c1erin bir teessürle aber alın• 
mıştır. 

Suzan Lütfullah; Tilrk bne• 
ann ycginc ve • k a"ürk ııP.rima 
Ocnnası idi, vefab1e bıra dlğı 
boşl k milli ahneCle daıma 
lliissedilece'k ve te afisi pek güç 
o acaktır. 

'Bu san'atkAr kadın Süreyya 
operetinin teessüsüne amil olmuş 
we bakası için bütün varlığilc 
~ışın.ıştır. 

Gcnuesi bugü saat on birae 
l:aksimde S1r.aservilerde Alman 
baatancsinden kaldırılmış olncr.k-

br. Kederdide ailesine ve onu 
ıcvcn, takdir eden blltün dost
lfanna taziyetlerimizi beyan 
ederiz. 

SOft fOST~ 

Hindenbu g -

Üç 
M•ı1ııaa Alman 
C11neı allarında11 
v• Almanların 

askerlik esa 

luzr.an1ar.do.n 
ruwr. 

Muvafakat ettiği takdirde 
Alman Meclisinin bir kanunile 
eski mevkiinde ipka edilmesi 
muhtemel olan Reisicümhur Ma
reşal Hindenburg., ıbu ~az.if esi 
ğır e me 'uliy.eUi me;vkide 
almak istemiyecek olursa :Alman 

Cümhur riyac.eti makamına iki 
mühim imanın namzetliğini koy· 
ması mevzuba1ıistir. Bunl rdan 
biri 1919 - 1926 ya kadar Alman 
ordusunu (Rayhsver) tesis, teşkil 
ve idare eden Ceneral Fon 

Zekt ) ir . Diğeri, barbiumumi 
kumandan1anndan ve elyevm 
Alman Harbiye Nez reli işlerini 

ören Ceneral 1 Gröner ) dir. 

Ceneral Fon ( Zekt ) Türkiye
ce tanınmış bir simadır. Umumi 
Harpte Erkanıhar'biye ikinci re· 
isliğinde bulunmuştur. 

Alt lık ır ın olan bu 
adamın bakışları bir çelik ıkadar 
keskin, ima ı, Mısrm Eblillıevli 
kadar e!;rarenğizdir.. 

Eski Alman asker.lik mekte-
binin !lıocalan .-Otnn Klavzeviç 
ıye !Fon Bemardı ere mukabele 
edecek surette yeni erlik 
aidelerı koymuştur. Her türlü 

o men 
unda 

Bilkre 11 - Huaut muha· 
.fWan mutat ihtarlard o sonra 
hududu eçmiye eşebbü eden 
ir takım kaçakçı ara ateş etmiş• 

tir. Bir maktül, beş yaraı. vardır. 

lngiliz Sahillerlda F ır tn:a 
LonClr.a_. ı J - Evvelki akşam 

Londrada .Cenubi lngiltere ve 

tManı denizinde gayet şiddetli bir 
fırtına çıkmıştır. Hasar okadar 

mühim değildir. 

bur Riyaseti 

' 

zet 

'Ceneral Fon Zeki 

manialara rağmen bugünkü Al· 
man ordusunun esasını kuran b 
adamın, bugünkü dünya haklnn
daki fikirlerim,, çok ehemmiyet 
veriliyor. Yann, Atman milletinin 
başına geçmesi muhtemel olduğu 
için biz de bu fıkirleri karilerimi· 
ze tanıtmayı faydalı bulduk. Aşa• 
ğıya naklettığimiz cümleler, ka
milen Fon Zektin fikirleridiri: 

Umumi Hayat l<aidesi 
"Kuvvet daima hakkı doğu• 

rur; çünki kuvvetli zayıfın kanu· 
nunu kabul edemez.,, 

Harici Siyaset 
Avrupada muhtelif ihtilaf 

membalan yaşatan muahedeler 
bir muadele liiisilesidirki sulhper• 
verane vasıtalarla halledilemezler. 

Onların ımhai halli, Atman 
harici iyasetinirı muh rehc mey
danıdır'" Fakat başlıyan bu mü
cadelede bize kuvvet liizımdır. 

Bu kuvveti yaratmak ea cil 
va7.if enıizdir. 

Dahili Siyaset 
Devlet hıristiyan olmalıdır . 

Çilnki Hıristiyan dini devletin 
manevi esasıdır. Herkesin talim 
ve terbiyesini geniş bir surette 

temin, zayıfları himaye, ferdin 
hakkını vikaye demek olan jcti
maI vazifesini Devlet semahatle 
yampıya mecburdur. 

Tahdidi Teslihat 
Harbe teşvik eden en kuv

vetli amil zayıf bir komşudur. 

Bundan dolayı sulh yolunda ya· 
km ve varılabilecek hedef tesli
hatta mUsavat olabilir. 

istikbalin Ordusu 
Son lıarpte btiyük askeri re• 

islere dehalannm biitün kuvve-

Xlaunusan 12 

Zekt Cemiyet Hayatı 

• 
çın 

de 

Halk Evleri 
ilik Ne Şekilde 

Çalışacak? 

Alman aslarlllc 
mektebinin 

6anilerintlen 
Cımeral Fon 

Bernhardl 

Moltkt1 

tini göstermiye m ni olı ıa halk 
ordularuun fazlai istimalı Jır. 

Bu nevi halk ordularını kul· 
lanmak, bazan de,,·letleri dahill 
felaketlere sürükliyebilir. 

Onun · çindir ki :İstikbalde 
mesleki ordular kullanılacak ve 
bu say.ede, halk ordularının mü
cadeleye müdahalesinden evvel 
likrin .maddeya alebeshi temin 
ve kat'i neticeyi istihs 1 edecek
derdir. Bugün odunun y rini çelik 
almakla beraber, meşhur lngiliı 
Amiralı (Nelson) un : 

- Gemiler tabta,, fakat için
dekiler demir yürekli olsun. ., 

Sözü hala doğrudur. 

ir Siyaset Ad mmm ideali 
Şuurlu yani demokratik bir 

millet, kelimenin en iyi manasile 
lendisini idare edecek kuvvetli 
bir şahsiyete muhtnçtır. 

Herşcye rağmen Almanya, 
hala dünyada bir amildir. Bugün, 
ark ve garp devletleri bilmeli

dirler ki Berlinden geçecek yol, 
sadece bir kan deryasındu 
geçebilir. 

Brigan 
Çekilmiyor Mu? 

Paris, 11 - M. Briy nın dost
ları, on günlerde iyi bir ıaıretto 
istirahat ettiği için parlamento 
ıaçıldıktan sonra vazife ve mes'u• 
liy tini taşım kta devam edece
ğini söylemektedirler. Oostlan 
şöyle diyorlar: 

Gazetelerde M. Briy nın çe-
kilmesinin nıçın mevzubahı 
edildiğini anlamıyorın. 

Yalna Harbiye Nazın M. 
Majitonun vefata münasebetile 
yeni bir kabine teşkil edilirse 
Hariciye Ne.zaretiıü Başvekilin 

'Eski Türk Ocak1an yeriıl' 
teşkil olunan Haik Evleri bak' 
kında bir talimatname hnm'laO' 
dığım evvelce bildirmi "k. Bit 
risale halinde neşredilen bu ta' 
limatnamenin esaslannı yazm•Y' 
faydalı bulduk. Birinci maddedl 
şöy1e acnilmektedir: 

11 Halk Evi, kalplerinde ft 
dimağlarında me leket vgisiıJ 
ımukaddea ve ileri yürüte fiikaek 
bir heyecan halindo duyaıılal 
için toplanma ve çah7ma yeridir· 
Bu itibarla Halk Evinin kapılaıi 
Fırkaya kayıtlı o1an Ye olmıyd 

ütün vatandaşlara açıktır. Ancak 
Halk :Evi id re beyetiJe b• 
idare dco iteler.ine ıaza ola · ek 
.için Halk F.ırlcasına ensup ak 
J&ımdır. Memurların bu ldart 
Heyetlerine ve .§ubc kom"telcrin• 
girmelerinde kanuni mahmt 
yoktur. " 

Ankara halk evinin rcisi, fır 
ka umumi idare heyeti tarafıo
dan intihap edilecektir. 

Talimatnamenin 4 On mad-
desi halk evlerinin fa liyet sa:lır 
!arını şu şekilde çizmektedir: 

" Muhtelif ibtısas, istidat ve 
arzulara göre her vatandqıa 
tercih edeceği bir faaliyet ahdi 
bulabilmesi için halk evleri mil
teaddit bclcrden t re.kkOp 

dc.cck tarzda teşkil olunur. Ba 
şubeler şwılardır: 

l - Dil, edebiyat, tarih şubeıi 

2 - Güz.el san'aUu • 
3 - Temsil • 

- lspor • 
5 - içtimai yardım • 
6 - Halk dersaneleri ve kurslar" 
7 - Kütüphane ve neır.iyat • 
8 - Köycüler • 
9 - Müze ve sergi • 

idare heyetleri hakkında ta1İ4 
matoamede şu sular kabul 
edilmiştir: . 

" Halk Evi idare: heyeti (9) 
mesai şubesinin ayrı ayn intihap 
edeceği birer mümessilden terek
küp eder. Halk Evi idare beyet-
leri ile şube komiteleri intihap
ları iki yılda bir yapılır. Anların 
yeniden intihabı caizdir. 

esai heleri teşkitlih tr 
amlanma ış Halk Evlerinde 

ldare Heyeti yalnız tqekknl 
etmiş şubelerin mümessillerin.del' 
terükkiip eder. 

Villyet Fırka 1dare Heyetinin 
kendi azası arasından seçeceği 
:mt Halk Evi İdare Heyelin• 
riyaset eder. ,, 

Talimatnamenin diğer kısım
.lan, şubelerin vazife ve .salihl
ye 1eri hakkındaki esaslan ihtiva 
etmektedir. 

Moris Şövalye 

Birço'k 'filim1erini seyretti~ 
ıniz., güzel şarkılarım dinlediği-

iz Moris Şövalye sinemaya atıl· 
dığı, nasıl ~öhr-et ve muvaffa· 
kiyet kazandığı imkkında muD 

bir makale yazmıştır. Moris soD 
söz olarak aiyor ki: "Bir zaman· 
lar çolc ağladım. Fakat 4imdl 
gülüyorum.,, ..... _. . ._ ............ .__... .. ____ .. __..,,. 
emrine amade ibulundurduğuoo 
telefonla M. Lavala söylemiştir. 
Bugün vaziyet böyle değildir. 
Müşterek bir kabine istif ası meY· 
zubahs olmıyor. Yalnız ::ı. M .. 
jitoya bir halef tayin etmek 
la2:1mgeliyor. 



Bilir 
Misiniz 

Niçin? 
Çorbayı Soğutmak, 
Elimizi Isıtmak için 
Neye Ohlarız? 

Soğukluk, ııcakhk sadece bir 
tezat meselesidir. Sıcak bir yaz 
r&nft geceleri serin buluruz. Hal· 

~uki ıoğuk bir k ~ gününde böy· 
le bir gece bize sıcak gelebilir. 
Elimizi ısıtmak için ohlayışımızın 
9ebehi ıadar: içimizdeki hava, 

dişardaki havadan daha sıcaktır. 
Ohlayınca parmaklarımız daha 
11cak bir havaya temas ettijinl 
laiueder. Fakat çorbaya Gfledi

fimiz zaman çıkan hava çorba
dan daha &oğuldur. Bu IOğuk . 
lıaYa çorbama Gstündeki sıcak 
la.Yayı oradan koğar ve çorba· 
IWa ıoğumasma yardım eder. 

Kalemin Ucunu 
Niçin lslabrsımz? 

Çok der a g5rm0plln0zdlir ki 
yeni bir kalem ucunu milrekkebin 

içine babrdığımz zaman mürek
kebi tutmaz. O vakit kalemi ağ-

Dmzda ıslabr ve mürelkebe ba
brırıınız. Çiinki kuru kalem mil-

l'ekkebi almu kalem 11lamaca 
llllirekkep yapııır. 

Saç Kesilince 
Daha Çabuk 
Büyür 

B.eBa iğrendiğimiz biribirial 
hıfmu g6rüaea ıeyler ... acta 
IMDm merakamw oy..dınm difer 
Wr .-r .. •çlamı k•diktea 
IODl1l t.11)'11meaicUr. Dikkat ecleı-
1enl& ıörilr.Ua&z ld kesilea •o
lar daha çabuk büyDr. - ... 
kadar lasa keseneniz, o b4air. 
daha ayada azar. 

Çünki, bpkı kopanla ~· 
oldup pi, •aç kesilince kılı• 
kllr8 ka••etlmir, " lnla fazla 
ııda verir. Bu sayede kDçUk kıl 
daha çabuk bllyiir. Ajaçlana 
Mdudıkta• ..,... daha pMk 
blytımesi ıibi. Nasıl ajaç buda· 
11mca kök kunet kazanır n clal-
lua daha ziyade ıu •erine. ... 
pn k6ldl de kesilmit lou aça 
lylece kuvvet •erir. 

iNANILMIYACAK 

ıc1w-.... 1 .,,. 
, prpta R .. a'alar aa

aaauulaa k alaa ltlı 
lallal tqırı J•• 
ylu. Bu j&mfD 

ula ,,_._dur. 
ja.a. lkl .U:UG 
Wr lwabr. 

....... _...,. 
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lilr kumatt.• Jbaret-
11r. 

•7911 ,. •' ..,, .. _, 
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Rüyalanmızı 
Kontrol 

Edebilir Miyiz? 

Hindistanda i{ıyam Var j Bu El 

Güzel Rüyalar 
GÖRENLER 

Daha Çok Yaşarlar 
Bmıa inanır mııınız? Gttzel 

rftyalar görenler, az rüya giren• 
lerden da&a ç k yaşarlar. 

R6ya, uyku un bekçisidir. 
Rüyamızda, gündüzleri bizi ra• 
hats z ve iz'aç eden feylerle 
meşgul olmayız. Yeni bir Aleme 
gireriz. Bu yeni llem bize huzur 
Ye sükün verir. Sabahleyin uyan• 
dığımız zaman kendimizi daha 
zinde ve daha kuvvetli buluruz. 

Rüyamızda, gündüz bizi yoran 
ıey!eri g6rmemekliiUnizin sebebi 
pdur: Dimağımızın o kısmı yo
ruJmuıtur. Akşam, artık iıfiyecek 
halde deiildir. latirahate çekil
miştir. 

Riiga,.ın lıagatımıı:tlald relil 

Rüyanın, beı: imizin hayab 
üzerinde mühim rolü vardır. Ço• 
cuk için rüya, efsanevi bir ilem
clir. Fakat bazan çcculdar rüya• 
larında nlışi hayvanlar gCSrerek 
korkarlar. Bu korkulu riiyalar 
daha ziyade asabi çocuktan 
rahatsız eder. Bilhassa sekiz 
dokuz yapna kadar asabi çocuk· 
lar korkulu rüyalardan çok mus
tarip olurlar. O yqtan ıonra 
kwtulurlar. 

Kibus, rl1yadan başka bir 
ıeyclir. Klbus, ya viicutte bir 
rahatsızlıktan, hararet fazlalığın
dan weyabut midenin hazımda 
güçlük çektiği ağır yemekler 
yemif olmaktan hasıl olur. 

Uyku ıeraiti de rUya Ozerin
de teair icra eder. Maela leyb 
•ekteplerde, .,tm fel'llİtİ mllni 
oldaia içia. çocaklana girclOtl 
riiplar da biribiriae çok bem•. 

c.;Jer, bapillmaede iken, 
dipnda buhmduklan zaıaaadan 
clUa cok rlra pürler. 

Kea. ahab odanıza lhet 
........ sGnefia ilk fGalanmn 
Wıi altmda parlak riiyalar glrl-
•· S.. •.,.ele rlJalanmm kan· 
......... nnlar. 

............... biri pcnld .. 
tunda muayyen Wr koku kulla
mrmlf. BnyllklGğDade ~ocuklu
ğunun habralarmı yq•mak iafe
c:liği zaman, yasbiamn lzerine 
ayni kokuya •llrermİf. Gece rtl
,_nda çocaldak llayatma tsa. ...... 

Sokaktaki ,nıaıtller, ra,a. 
mızda yılcbnmlar, sik ı&rlltD-

Hindistanda, Gandinin avdetindenbcri umumi hir kıyam var. 
Bu kıyamda Hint kadınlan da mllhim rol oymyorlar. Arabada ÖQ 
tarafta oturan kadın Gandinin karısadır. Halkın omuzlaruada ıiden 
bir araba llzeriade propaganduuıa devam etmektedir. 

Tibet ft Ttırldatanda , .. .,... Tnrkler aramda prlp ldetJer 
nrclır. Bunlardan Karabatak tayfamncla kız eocaldar nlenecek 
çaja ıeJdilderi Kaman • ki bltğa erdikleri umucbr • &a diileriai 
dktlrmek meeburiyetindeclirler. Bunu meruimle yapar ve çocuklara 
difleriai çekiç, makaa filin gibi aletlerle çıkanrlar. 

Bahk Niçin Karada Yaşamaz? 
Her yapyan mabkik bava te

neffil edemezse &Itır. Biz hava 
ile yqanz. Balık h&Yasl az olaa 
suda JBPI'• Sudan bol ltavaya 
~eca bofahıp 81ftr. Tıpkı bi
zim su içinde boğulup &lmemiz 

aibL 

leri yapar. 
Kadınlar Da/ıa Çok 

Rüga Cöriir 
RayalanımDD yllzde altma11 

rayete temas eder. Rtıya fikir 
hayatmm tenevvtl ve faarıyetine 
gire utar. Rllya çocuklukta 
bqlar, 20 7aşına doiru azami 
derecesini bulur. Kadınlar erkek-
~ düa liJacle d.ra s&•'-· 

Fakat balak •clea ..... ,. 
çakınca bol banya aı.,.mıyod 
Çilnki haq teneffUı edebilm .. 
için çiğer llzımchr. Biz çiferl• 
rimide hava alır verlrls. H&ILuld 
bahldann çif erleri yoktur. Su
daki laavaya al_. Jcı. ._., 11-
zım değildir. 

Babjm ela sfteai 19kts. 
Onun içia balak havaya çakınca 
boğulur. biz de mya airiDce bo
fuluruz. Bahklarm auclalcf !anayı 
alacak lıusuat bir tenefflıs alet
leri nrc:Lr. Eğer insanda hem 
ciğer, hem de balıkların temeffla 
aleti olsaydı, o vakit hem k.,.. 
da, laem denizde y .. ımak milm
ldia olecakta. 

) Yürürken Elinizi Kapah MI 
T utarsımz ? 

Dikkat ediniz, baxa imal• 
yllriUkeo avuçlara ba7le taka
rak 7llrilrlcr. Bu adamlar çok 
ketum ohrJar. Bunların ağzındaıa 
bir su almak mümkün deiildir. 
Eski tabirile, ( 8CI' wcrir, aar 
Yermezler. ) 

Eli kapak 
yiirilyenler ta
biaten de ka· 
palı kimseler
dir. H•dgAm 
olurlar. Kendi 
içlerine kapa-
11ır,harice açıl· 
mazlar. Bu 
adamlar, her ıeyi kenditerl 
için isterler. Bir ıeyi elde edince 
nzerine kapanır, bir daha dıtan 
çıkmasına imkln bırakmular91 
Meseli bu gibiler poker oywıua
da para kazanırlarsa, OzerlcriDe 

' oturur, bir daha vermezler. 

Elleri yumuk adamlar, ilaha 
gergba kimselerdir. Elbiselerini 
daima iliklenmİf pyerler. Şapka-

lanm a-6zleriae cloğna elerler. 
Bu IUl'elle keadilerüıi bir lleTI 
harice kar.,. kapamıı oludar. 
Oturdukları zaman bacaldarmı 
birbiri nzerine atar we ko•&eqaa 
kawfbanırlar. 

a. tip İıllalalar. tabiat.. ... 
elit, sert .. .... elurlar. ıc.. 
~ .... ., ..... .... 
.......... WıclOedal "' •s Lal ederlel. Vlcatlaıwla .a. 
~ahir wlata ,.W.&e. ...... ,.... ............ "---·-· 

Bir IJne Taıa 
Siirtülüıace Neden lsuur? 

Dil pJİa birbiriae ~ 
lilul• laararet bwl ol•. Bir 
ipe bir tqa aGrtD&dAp ·-· 
ba harareti kolayWda fark .-. 
biliriz. Çllaki eneli ipeDk eca 
sivridir. Bu aç. tq ludDcle ı.e 
layblda hareket eder. S..,_ 
'ine madendea Japlmlfbr. il. 
clealer .. harareti iyi .......... 
... o- ~ ijaeJi bata ~ 
tthıce basıl olu aacakLlc i;nellia 
yuk...... 9ku Ye bia de ._ 
pt.lc •-=-m. 
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MalcsacJı çobanlığın meyhane 
cilikteıı daha fazla kir bırakan 
bir iş olup olmadığını, çobanlığın 
rizli &ideleri ve faideleri bulunup 
buJunmadığmı anlamaktı. 

Mirim Çelebi, para işlerinde 
'°k derin bir hassasiyet göate
rcıı y&hudiye izahat verdi: 

- Çobnn Deli Kasım iyi 
•damdı. Gelip geçenlere kendi 
koyunJanndan taze snt ikram 
ederdL Suyun çoşgun günlerinde 
ıakadaıı yakaya geçemiyenleri 
Gmunına bindirerek yüze yüze 
taşırdı. Bu iyiliğinin mükafatını 
~arda, bir gün bOyük bir define 
buldu. Bu köprüyü işte o define
dcki para ile yapbrdıl 

Usta Bohorun da çalqınnda 
lcOçük çapta bir definecik vardı. 
Fakat birtakım meçhul yolcula• 
rın ayakları suda ıslanmamak 
için köpril değil, bir küçük tah· 
ta bile uzatmıya razı olam zdı. 
Binaenaleyh çoban Kasımı, taşı· 
dığı likaba layık olarak tam 
manaaile deli buldu. Ancak Tnrk· 
lerin tanımadıklan adamlara iyi• 
lik etmiye, yolcuların ve garip 
kimsdcrin karınlanm doyurmak 
için imaretler kurmıya, yine 
lnsanlaruı rahatsız olmad n 
101 yOrüyebilmeleri için köp
rüler dih:mcğe bukadar he
wes beslemeleri zihninde bir 
akide tqkü etmişti. Nefsinden 
l>aşkuuıı dilşllnmek işine sıelmo
mekle beraber bu hayır aeven 
adamlanıı başka yaratılışta ol· 
duklanm sezinsemckten geri 
kalamıyordu. Onlara iyi diyemi• 
7ordu. fakat iyiliği anlıyordu. 
Çllnld bizzat o iyiliklerden fayda 
aörmtıştii l Kafile Babacskiden 
•onra Burgua geldi. Oradan şi
male saparak Abme:beyli köyll
De ye bu köyden şarka kıvnla· 
rak T atarlıya, ertesi gün Uzun .. 
lıacılara, nihayet Küstüler yolule 
F euere, Korukdereden Ça· 
talca ya Yardılar. Seyahat, 
Deşell geçiyordu • Latifeler, 
at yanşlan. ufak tefek el 
Gyunlan, gllnlerin uzunluğunu 

o:ılara unutturuyordu. Yalnız 
Korukderedo küçük bir vak'a 
ıeçirdilcr. Bu vak'anın hovarda· 
lar için hiçb:r ehemmiyeti yoktu. 
Fakat Gülsllmle Usta Boboru 
• ayn ayn cephelerden • alaka
dar etm~ti, heyecana düşDrmilştü. 

Korukderc, buglln çıplak Ye 
bru bir boğazcıkhr. Vaktile 
korkunç ormanlann yamaçlarında 
azanan tehlikeli bir makasa 
l>euıerdi. iki ağzı daima açık 
tluran bu makasın arasından ge
cenler, ekseriya haydut hllcumu
.. uğrarlardı ve bu hücum, o 
açık ajızlann kapanması gibi 
birşey olurdu. Bizim kafile de, 
Korukderenin tam ortasında 
b~ylc bir hücum teşebbüsüne he· 
def oldu. Bir kıvnm noktasında 
ebediyeti bekler gibi dikili duran 
heybetli bir taşın arkasında ansı· 
llD bir ıeı yükseldi: 

- Durun, kıpırdamayın 1 
Sea gürdü ve lirkünçUl Gtı.sa-

' 

Gülsümün gilzil uçrıklakla11 laırlalmaşta 

ınmnn. kadınlık zMile. birdenbf. 
re rengi uçtu. Katınnı kocasının 
kucağına çıkarmak üıter gibi 
sersem bir hareket g6sterdL iki 

üç gllndenberi iple bağlanmaktan 

affedilmiş olan Uıta Bobor, 
baygınlıklar geçirdi, eyerin nze• 
rine uzandı, elinin biri hayvanın 

yelesine yap11ırken 6bnrD. ça
kııırma girdi. 

Can korkosilo paralannı ok· 
ıamnk istemişti. Fakat sarı flori
ler. galiba terlemişlerdi ye kor
kak meyhanecinin elini vbl mik
yasta ıslatıyorlardı. 

( Arka11 ••r ) 

Bugün Akşam Sa t 21,30 da 1 Mevlidi Şerif 
IST Ol BllfD(Jl.$( Mahmut Muhtar Paşa Zade Mer-

MUM hum Hal I Muht r Bcy"n ruhuna ltUhaf 

SÖNDÜ Kij '~ ~M ı d~:~:n·~u~z;r~~nmc:~a oe;!r~".!.~: 
Yazan: Müsa• IJ fi f fll müte11kıp Kadıköyünde lıkele camii 
hipı.ade Celil fCrifinde mevlidi ,erif kıraat edile' 

1 

cetlnden arzu eden ihvanın te~rif1crl 
Yakında: rica olunur. 

YALOVA il il ~~YDar11ınJl!::lıı:mkşm:D!::lim:::ıacıd•a.nR111itics.b•anrenlmli-
TÜRK0S0 lllHlll 

ilk musikili komedi. 

Perşembo pnll A YNAROZ 
KADISI. 

---• Yann akşam ---• 

MELE 
Sinemasında 

I\~ AR 1 E B EL L'in 
Bu sene garnJecek yeglne 

aözln filmi 

TAL ·İ 
En güzel fimi ... 
Bir kumabazın
Bir maşukanın. .. 

romanıdır. 

ARTİSTİK 
Sinemasında 

Perojo tara'1odan Yiicuda retlrflea •• 
clNA MANES, JEAN TOULOUT GlNETI'E 

MADDIE tarafındaa lemıll Mlllea 

ÇiNGENE AŞKI 
Franıa filminde 

Çtnıen ler hayatı ve •ılı: arzutanaı bofa 
f(lreılerlal, kanla yarıı meydaalan 

ı6recekılntr.. 

.!) 
~ I ~ 

~:..lılAıı~~"llh '-~ 
IUIJB!CI 

CHEVAl..IER 

ŞEN MOLAZIM 

PRENSİN 
GECELERi 

LOkı- Culb"-· •• •ık filmidir ... 

PRENSİN 
GECELERi. 

güzel musiki, ahenkli ıarkılar 
ve şen hareketler filmidir •.. 

M A j İ K'te 
RICHARD TAUBER 

B 0 Y 0 K V 
• filminde garen ve dinliyenleri teshir ediyor. 

Bu sene ATI"Up nın en büyük filmi olan 

K A KADA L 

Klnunusani ıt 

1 Günün Meselelerinden J 
Et Meselesi 
Aynı Zamanda 

Memleket Meselesidir 
(Bq tarafı 1 inci ııyf ada) 

Et fiatııım böyle birdenbire 
ytıkselerek İstanbul halkanın 
çoğunu et yemekten mahrur.ı 
eden ıebepler pek çoktur. Bun
lardan bir veya birkaç tanesi· 
ni nazan dikkate almak, mesele
yi kökOnden halle kiifi değildir. 
Bu sebepleri ktıl h lindo tetkik 
etmek ve toptan bir hal çaresi 
aramak IAzımdır. 

Bu sebepler ara ında hayvan· 
lann nakli, muhafazası, mezbaha, 
et nakliysi, barsak, deri, kan 
Yesaire meseleleri vardır. Bütün 
bu meseleleri yn ayn tetkik 
ederek, takibi lizımgelen yolu da 
göstermiye çalışacağız. Bu suret· 
le et hakkında şehir meclisince 
Yerilecek karann en doğru bir 
esasa raptı belki mümkOn olur. 

T etkikımıza. etin mcnşeindcn 
başlayalım. 

lstanbul, et ihtiyacını ıark 
vilfıyetlerimizde0t Rumelidcn ve 
Karadeniz ahillerindeo gelen 
hayvanlar sayesinde temin eder. 
Bu mmtakalarda her sene bin
lerce hayvan beslenir ve zaman 
zaman lstanbula sevkolunur. 

Hayvanların deniz kenanna 
kadar nakli hemen do r masraf sız 
gibidir. Ekseriya hayvanlar ahile 
yürütülerek sürü halinde getirilir. 

Masraf Nerede Başlar ? 
iskeleden itibaren masraf 

başlar. Hayvanlara vapura yükle
mek için iskelelerde kayıkçılar 
ve mavnacılar, komisyoncular, 
muhtelif resim, harç Te iane 
birer çığ gibi yuvarlana yuvar-

Belediye Mutemedil 
kayboldu! 

( Battarafı 1 lncl aayf ada ) 
Diln kendisile görüşen bir mu· 
harririmiıc Belediye Rei! Muavi
ni Nuri Bey şunları ~söylemiştir: 

,._ Nail Bey Uç gündenberi 
işine gelmiyordu. Hesap verm~ 
diği için aramak mecburiyetinde 
kaldık. Ailesinden orduk. Onlar 
da Uç gündenberi evine uğrama• 
dığını ve kendisini aradıklannı 
söylediler. Nihayet buglln polise 
müracaat lüzumu hii ıl oldu. Zim· 
metiııde nekadar para bulundu· 
ğunu kat'ı bilmiyoruz, Fakat bin 
lira avans lınıştı. 

• 
Nail Bey kefilli olmamakla 

beraber Belediyenin eski bir 
memuru idi. Nail B~yin aon za· 
manlarda yaziyetinde bazı deği· 
tiklikler olduğunu belediye me
murları söylüyorlar. Ezcllmle 
daktilo Hanımların maaşlarını 
tamamen muhasebeden aldığı 
halde kendilerine uzun fasılalarla 
beşer, onar lira olarak veriyor
muş. Nihayet geçen gün bir 
Hanımın şik yeti üzerine maaşını 
tamamen vermiş ve Hanıma da 
şöyle söylemiştir. 

.. _ Maaşını verecektim beni 
niçin şikayet ettin,. 

Havay Adalarında Orff idare 
Honolülü 1 l - Amerika hD-

kOmeti Havay d larında Örfi 
i e il u etmiştir. 

lana ilerler. Ve hayvan aahipl~ 
ezmiye başlar. 

Hayvan Yapura yiildendikl" 
sonra bu çığ bir ejderha şe~ 
alır. Muayyen olan vapur nakli~ 
ücretinden maada, sığır baf-' 
(50), koyun başına ( 10) kutd 
kaptan parası namile bir p,ıt 
vermiye mecbur tutulur. Bu ki 
darla da kalmaz, lostromonun ; 
hissesini unutmamak lazım. A'ıİ 
takdirde hayvanların aç ve ıuı' 
kalmaları tehlikesi vardır. 

lstanbul limanına gelince yfl' 
bir sürll rllsum ve masarif ba~l.,. 
N;bayet hayvanlar karaya ç.karıW 
ve mezbaha yolunu tutar. Hariçt" 
gelen hayvanlar mezbaha cifi 
nnda gecelemiye ve bunun iç' 
de hayvan sahipleri ayrıu ~ 
vermiye mecburdurlar. Meseli 
bir sığır başına (80) kuruş yat
parası (Sanki Perapclas tt~l'r 
ne nazil olma#ar gibi) vr.riiif. 
Ayrıca ot ve su parası, çol-tt 
hakkı ve daha birçolr n1c5c· if.t 
karşılaşınca artık celep bayatd 
dan bezer. Hayvanım nf\ pahd' 
na olursa olsun elinden çıkarı" 
ya hazırdır. Çünki bir tarı: R-4 
bu merasimden ve masraf t8' 
bıkmıştır, bir tar:ıftan da hJIC' 
lannı ödiyecektir. 

işte o vakit onun bu bal.9 
rubiycsinden istifade rtmesi:J 
bilen Kasaplar Şirketi karşasıfe 
çıkar. Adamcağızm dinden bl' 
men de yok pahas: hayvan~ 
alınır. 

Bu birind aafhachr. ~ 
safhayı da yann okuyunuz. 

Teftiş 
Müfettişler Bütün Mef" 
kezleri Tetkik Ediyorlat 

MUlkiye Mefettişleri bilümudl 

polis merkezlerini ayni zamaııd.t 
teftiş etmiye başlamışlardır. 

. 

Borsa Fiatleri 
_,,. 

Kambiyo Kapanıı 
~ 

Fransız F ranıı 12 06 -
lngiliz liruı 7 15 oO 
Dolar 47 40 00 
Liret 9 34 54 
Belga 3 40 21 
Drahmi 36 00 00 
lsviçre franaı 2 42 81 
Leva 63 ()() 00 
Florin 1 17 88 
Kuron ç. 16 IO 00 
Şiling A. 4 20 00 
Pezata 5 61 11 
Mark 2 Ol -
Zloti 4 27 -
Pengo 3 78 -
Ley 80 50 -
Dinar 26 60 -
Çervonetı - - -~ 

Tahvilat Kapan~ . 
ı~ı. Dabilt - -

D. Muvahhide - -
A. Demiryolu 24 - . 

Borsa Harici 
~ 

• Altan 9 55 
,, Mecidiy 49 00 
~ 

l' Banknot 2 3.tf. _,,. 
. -~ 



Sayfa 9 

ŞA K YILDIZI 
Holivuta Nasıl Kaçtım -

Yıldızlar Arasına Nasıl Kanştım? 

İngiliz Sefiri Lear, Saltanatı Evlitlarına ... y_o_r~-u-,.-s~-s~-·:-~:-.~ir:;va;u.:;·~: ~~;:;1~~b::~ü~~:f:aır~:~! 
nankörlük bissolunan son söz· tikle kaılanmı biraz daha kalın-v S )• n ı· T e k 1 ı· f Et . lerim, onun kalbinde menfi Jaştırdım. Büyük ve ince bir Çin erme m J Ş bir teıir mi uyandırmıştı? •• Bu tifonum vardı Onunla da gDzel 

Abdülhamit T e, Ben Bunu Yapamam, Cevabını Vermiş 

NAKiLi z IY A ŞAKIR 1 
Her hokkı mahfuzdur 

- Eğer yeni bir kanunla 
saltanab ( evlidiye ) yaparsanız, 
fngiltere hükümeti bunu 01emnu· 
niyetle kar~ılıyacak. 

panyor. Bir tOrlD, bir yerde 
durup oturamıyor.. Sebebine 
gelince ı Çanakkalenin bom bar• 
dımanl nzerine müttefik filonun 
muhtemel taarruzundan ve bu· 
nun da bazı muhtemel netayi· 

- 199-

Şöhrettin ağanın getirdiği 
kahveler içilirken, Abdülhamit te 
beyecan'ı, heyecanlı anlatıyordu: 

- Dünkü (Tercüman) da bir 
makale vardıi bilmem gördünüz 
mil?.- Aklam ermiyor, böyle ya
lan yanlış feyleri nasıl yazıyorlar? 
Bir yerden gazetecilerin ku!akla
nnı birşey çarph mı; onun aslını, 

fulını tahkik etmeden hemen 
ıazete aütunlarma geçiriyorlar 
ve efkirı umumiyeyi böyle şeybr· 
le aldatıyorlar. Şimdiye kadar 
henimle uğraş ıyorlardı. Şimdi bir
de (Burhanettin Efendi) meselesi 
çı1<ardılar. Güya vaktile ben 
Bürhancttin Efendiyi ( Bulgarjs
tan prensi ) yapmak istemişim. 
Ve bunun için de m şhur Bulgar 
fırka reisi ( lstanbulcf ) u İstan• 
bula davet etmiş"m... Evet, doğ· 
nıdur. Bu adam İstanbula gelmiş 
•e benimle görüşmüştür. Bunun 
da sebebi vardır. Evvela, (İstan
bulof} tahsilini lstanbulda yapmış· 
br. Bulgaristana gittikten sonra da 
(Osmanlı muhipliği) ni kalbinden 
çıkarmamışbr. Beni çok ıever ve 
Bulgaristandan mektuplar yollar

dı. Ben de onu severdim. Bir ara
Lk latanbula geldi. Beni ziyaret 
etti. Fakat o zaman, Burhanettin 
Ef., daha (Rabmimader) de bile 
yoktu. ismi değil, ciımi bile ol
mayan bir şahsa prenılik 
Yerilir mi? Bu, kat'iyen yalan· 
dır.. Çok tuhaftır, ne zaman 
böyle bir dedikodu olsa, hep 

Bnrhanettin Efendinin ismi ka· 
nşır. Eskiden de bayle bir ta
kım rivayetler çıkarmışlardı. Ben 
euma aelimlaklarında ekseriya 

arabama Bürhanettin Efendiyi 
alırdım. Buna herkes bir türlü 
mana verirdi. Kimisi: 

- Hünkar, Blirbanettin Efen-
diyi diğer evlallarmdcan çok 

ıeviyor. 

Kimisi de; 

- Onu saltanata varis yap
mak istiyor. 

Derler; Avrupanın en ağır 
batla ıazetderi bile ekseriya 
b6yle ıeylerden bahaederludi. 
Halbuki o zamanlar BurhanettİD 
Efendi knçOkto. Henüz on Uç, 
on dört yaşlarında idi. Kendisini 
filhakika severdim. lnsaa evll
clmı elbette sevu. Fakat yalaa 
onu değil, diğer evlAtlarıma ela 
ıever ve biribirindeo ayırt 
etmezdim... Evlitlanmdan birini 
ultanata Yariı yapmayı katiyeo 
aklımdan geçirmedim. Bakınız, 
aiH milhim bir mesele naklede· 
yim. Saltanat makamına geçti· 
timin henOz ilk ıeneleri idL 
Bir ınn İngiliz ıefiri ( Lear) 
bana geldi. 

- Size hükQmetimin namına 
bir teklifte bulunmıya ıceliyorum. 

Dedikten ıonra. 

Dedi ve uzun uzadıya bunun 
faidelerini izah etti. Ben, sonu
na kadar ıefiri dinledikten 
aonra: 

- İng iltere hükumeti ile 
daima hUsnU miinaaebette bulun
mak isterim. 

Makamı hllkümet ve saltana
tın da hayırhahı olduğunu da 
takdir ederim. Saltanat maka· 
mının (evlidiye) olmasındaki fai
rleleri de tasdik eylerim. LAkin, 
ben bunu yapamam. Kardeşleri· 
min ve bütün hanedan l\zasımn 

karşısında ilanihaye mahcup ya· 
şıyamaru . Böyle bir şey yaptık· 
tan sonra, ı-.rtık onl...rm yüzüne 

bakamam. Onların da bu (ta1ıt) 
ve (saltnnat) ta bir hakları var. 
Hak sahi~lerini, haklarından İs• 
kat elmek elimden gelmez. 

Cevabını verdim. Sefir, çıktı, 
gitti. Birkaç gün sonra, o 1&man 
sadrazam olan Saffet pnşa geldi. 
Sefir, Saffet paşanın çok ahbabı 
idi. Saffet paşa, likırdıyı ıuradan 
buradan dönaürDp dolaştırdıktan 
ıonra, sefirin teklifini tekrar etti. 
Anladım ki,sefir gitmiş, onu kandır
mış, bana yollamı!J... Saffet paşa• 
ya da ayni surette: 

- Ben, bu İfİ yapamam. 
Dedim. 

f Klnunaenel J30 
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Abdülhamit kıyametleri ko-

cinden korkan hilktimet, Abdül
hamidin lstanbulda bulunmasına 
tehlikeli görerek kendisini Ana· 

dolunun içinde bir yere gönder
mek istiyor. 

Don Abdülhamidin (Konya) ya 
gönderileceği pyi olmuştu. Bu
gün de ( Bursa ) ya ıevkedileceti 
rivayet olunuyor. 

AbdnJhaınidin asabiyeti Ka
dırıefendilere de sirayet etti. Müş-
fika Kadınefendinin ıi<ldetli 

surette başı ağrıyor. Naciye 
Kadınefendi de sinir buhranları, 

Uşümeler, ürpermeler geçiriyor. 
Abdülhamit doktora haber 

gönderdi. ( Aspirin ) ile ( Kor
diyal) istedi. (Aspirin) geiin
ce, kendi elile kadınefendilere 
verdi. Kendisi de derhal (Kordi
yal) içti. 

Kadınef en dil erin odasına gi· 
rip, çıkıp mütemadiyen ıöylc
niyor: 

- Bu, benim için bir hayat, 
memat meselesidir. Ne olacaksa 
olsun. Şuradan ıuraya gidemem ..• 
Evveli, buradan Seliniğe •• ıonra 
Selinikten buraya.. şimdi de bu
radan Buna ya ••• Arbk bakadar 
hakarete tahammül edemem-· 
Diyor. 

(Arkan var) 

Resminizi Bize 
.. ,,. Gönderiniz, 

• 
Söyligelim •.• Size Tabiatinizi 

FERİHA H. ; Babayani 
bir ev kadını· 
dır. Ev işle· 
rinde intiza
mın bozulma· 

ıına, dağınık· 
lığa tabammOI 
edemez, arka· 

daşlanna kar
şı •oluk dur
maz, kendi 
baklanda • 

aöylenmesinden çekinir. 

• RASiM FEHMi BEY ; Sami-
mi Ye milt•· 
yazıdır. Arka
dqlığı aakaca 
değildir. Sa· 
zen nqeli o
lur. Mabau; 
eğlenceyi ih
mal etmez, te
mizlik usulle
ri ne intizam 
kayudat.na ri

ayet eder. Fikir Ye harekltuıda 
renksizlik yoktur. 

8 M. RIZA BEY ; ( Fotoğrafının 
dercini istemiyor ) Ağırbaşlı •e 
ııkılgandır. Hususiyetini ifşa et
mez. Vaziyeti hakkında etrafına 
malumat vermekten sıkılır. inti
zamı. seve~, menfaatlerine uygun 
gelmıyen ıılere rağbet etmez. 

• 
11 ALI SAtM BEY ; ( Fotoğrafı-
DID dercini istemiyor ) Şak Ye na
ziktir. Bed~ni ve ameb itlerde 
mu•affak oıamu, çeneai kuvvet· 
lidir. Sohbetten boflamr, HYIİ 
mesailinde maceraya mlltema7iJ
dir. 

• 
12 SAADET H. ı ( Fotofrafınrn 
dercini istemiyor ) Haaau ve kur
aaıdsr. Kendini saydırmasını pek 
bilir, kllçDk gG:lllmiye biç:te ta
hammiil edemez. Giyditini yakı.
brır. 80yüklilğü pek ıe•er, ele 
mertliı• mlUemayildir. 

Fotofra/ Tolalil Kaponuna 

1 l inci Sayfamızda bulacalwııı:ı. 

sükutu, yine ben ihlil eltim: bir yaşmak yaptım. Ehi doğrusu 
- İlk sizden aynldığım za- babaağım, ben de kendimi be-

cıan da ayni ıekilde bir ricada ğendim. Yaşmağın, beni bukadaı 
bulunmuştum. Sizden ayrı yaıa- güzelleştireğini biç rımit etmezdim 
makta beraber, yine size relip 
gidecek ve size olan ebedi min- Ne ise, ipek kapımı da omuzla· 

nma athm. Duvan süsliyeo deve
nettarlığımı daima ispat edecek-

k11•u to·.n yelpazeyı' d• elı0m'"" tim. Fakat, siz, nedense beni .,. ,.. '" "" 
aldım. Çangın sab raızlıkla beni 

görmek istemediniz.. Ben, en 
beklediği alonun kapwnı açbm. 

temiz hislerle sizin kapınıza rel-
diğim halde... Kapı ile beraber, Çangın 

O, elinin fiddetll bir hare- mini mini gözleri ve aizı da 
ketile derhal 16zliml kesti. Hal- açılabildiği kadar açıldı. 
buki fimdiye kadar onun .a- Onun fittikçe artan hayreti 
zümü kestiği hiç ••iri değildi. karşıaanda, kırıta kırıta yanma 
En heyecanlı zamanlannda bile yaklqbm; Ye bizim eski nıulde, 
beni tamamile dinler Ye bllyllk yerle beraber bir temennah ettik-
bir ınkün içinde cevap verirdi. ten sonra ellerimi gağs6mlln 
Sözlimil kestikten IODra: üıttinde kawtturarak onun 6nllnda 

- Rica ederim Mis Selma.. divan durdum. 
Bu bahsi burada bU"akahm. Ar- ç b ang; akh, baktı, bakb. 
zunuzu kabul ediyorum. Gitmek Elini dizine vurarak: 
istiyorsunuz değil mi? Pek lla, ş dö ! - e vr .• 
gidiniz,. Fakat biraz daha.. Bir-

Diye haykırdı Y• yerindeo 
lcaç tün daha sabrediniz.. Eğer fırladı. 
bu ıiz.i memnun edecekse .. 

Eğildim.. Onun ellerine aaral- Şimdi o, bir çocuk gibi elle-
dım. ilk defadır ki ona karşı bu rini n~e ile biribirine vuruyor ve) 
kadar teklifsiz bulunuyorr ve - GllzeL. Çok güzel.. Çok 
onun ellerini tutuyordum... enfeı .. Çok 414 •. Çok harikulide •. 
Onun ateşler içinde yanan elle- Diye beni muayene ediyordu. 
rini öpmek için eğilirken, yanak- Bu dikkatli muayeneden sonra 
larımın Uıerine kızgın bir damla alaylı bir tarzda önümd~ eğilerek: 
düşlü. - Rica ederim sultan hamm 

Bu, gözyaşıydı ve Çang, ıeı· Hemen ıözilnü kestim : 
siz' hıçkınksız, hatta hareketsiz - Yook, Mister Çang, bana 
ağlıyordu. O zaman, artık haki· auJtao hanım deme.. Bak, bu Ilı 
katen anladım ki: Bu adam, bu pka bile olsa, pruruma dokua 
büyilk, bu ilibl adam, aö:derile nur ... 
deiil, kalbile ağlıyor... - Pek ili Selma Hanım .•• ,,. 

Bu hidisedeo, tam bir hafta 
ıonra idi. Çang, geç vakit Holi
vuttan avdet etmişti. Onda, tim-

diye kadar görmediğim bir neıe 
vardı. Eğer burada içki memnu• 
İ)eli olmasaydı, onu aarhot zan
nedecektim. 

Yemeğimizi dairemizde yedik. 
Yemekten kalkarken ıordu : 

- Mis Selma.. Sizin sultan 
hanımlarınız ıokakta gezerken 
nasıl giyinirler, tabil bunu bilirsin 
değil mi? .. 

- Azizim Mister Çang! Zan
nederim ki unutuyorsunuz. Bugiln 

Türkiye, (Cümhuriyet) olmuştur. 

Sultan hanım dediğiniz kadınlar 
da artık ortadan kaybolmUJtur. 

- Canım, onu biliyorum Mis 
Selma.. Yani Yaktile nasıl pzer
lerdi ? .. 

- Ha.. ıimdi anladım.. Du
runuz, aize bunu tarif etmekteme 
taklit edeyim. Eneli ıuraya 
oturunuz.. Henlb daha okumacb
iınız fU mektuplannıza da 6ntl
nllze alımz. Sis bunlan bitirinciye 
kadar ••• 

0, hir ~ocak tlhi aeYindi. 
Onu hayle g6rdOlrçe hayret edi
yor ye hiç bir mana •eremiyor
dum. Neşe, aaridir derler; haki
katen de 8yle. Bena da ayni 
zamanda bir hafıflik gel1&.işti. 

Hemen odama reçtim. Saç
larımı rilzelce taradım, takak
lanmdan aşağı sarkan firi:ı:eler 
yapbm. Sonra renkli kırepten 

rOzel bir hotoz kurarak başıma 
giydim Ye biraz ela ••i tarafa 

- Hah.. Şimdi oldu.-
- Selma Hanım.. Sizden bir 

.. , rica edeceğim .•• 

Onun bu hallerine arbk kab
la kahla ,Wiiyordum. Kahkaha
lar araamda boğulurken ıordum: 

- Rica ederim, Çang Bey, 
aakm bu kıyafetimle bir de çifte 
telli oynamamı teklif etme.. Oy-
namak biqey değil... Y ann, öbDr 
aiin Çine gittiğin zaman, Holi· 
YUtta bir ıullan bamma çifte 
teUi oynatbm diye ..• 

- Hayır.. Hayır.. Bunu ak 
lımdan bile geçirmiyorum.. Baş-

ka.. Çok başka birşey rica 
edeceğim •• 

( ArkHı var i 

-· ·--------· ·-·--· .... ··-··--··-··· -
1 Sinema Ve Tiııatrotar J 
Al.KAZAR - Eaır Me ıke 
ALEMDAR - 1 t a ,ı,,. aolcaktar ı 
ARTISTlK - A?" .,. el11 a7et 
AS R l - Kua kutlar 
lKLEl - Şek rım 
ELHAMRA - 27 nulftarala eaaua 
&TUVA 1. - Haydut .. rka• 
f&RAH - Par! k bir rno 
fllANS1Z 'dY ATRO,:,J - Y .ıu ı turul)ıa 
GLORYA - Siyahlı k•dının lcoıc... 
tdLlJ. - Taç deviren canwu 
KEMAL B. - Ru -ıu ıı • 111eaa 
MA,JtK - BG1.1ı< u ry•t• 
11.tLEK - Ta 1i 
l&lW - Sevda maceraları 
OPERA - Ha eın .. a r•n 
llK - KJ; Jlc 1.-Ktilo 
DAR0LBEDAYI - 1~ adn mı (Yakında ı 

Y<ıluva tllrkllell) 
0SK0DAR HALE - Su nr .. 
Kadıld5y SORE~'"'{ A - A c hasretler 

Kaçak et al 'l1 yın,z. 

Parça et a nıayınız 

Çünki h· .dıklıdır. 
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r BiKAYE 
Hergün 

Nakıli: M. Feridıın 

Sesei 
Umumi Harp Nasıl Patladı ? ·--8

-
0 _s_üıu_nda 

Çocuğun Nakleden: H. R. -59- Yuan: Emil Ladvig 

- Kızım Doktor: Semi .Ekrem• -

Gerek Rusyada, Gerek .1.\lmanyada 
• 

Artık Söz Erkanı Harbiyelerde idi? 
Art.:. Harp ordularının mot6rw 1 

lerinin homurdayışım işidebilirıiniz. 
Gizlice üç müthiş garaj içinde, 

1 
şoförler canavarlardan beter 
olan makinelerinin llstOne ÇJk· 
mıflar, lizımgelen dOğmeye bas
mışlardır ve her üç payitahtta da 
ayni zamanda harp pülUlıtl 

işitilmiştir. 

Birkaç saat fark ile en enel 
başlıyan hangisidir? Bu, milB 
ııoktainazarlardan kendi devleti
nin ricalini vikaye etmek iıtiye
cek birkaç müverrihten başka 
kimseyi allkadar etmez. Meşhur 
İngiliz edibi Şekspirin Hamlete 
ıöylettiği şu cümleyi hatırlayınız: 
" Haddi :zatinde iyi, fena yoktur; 
h•rşey fikirden ibarettir. ,. 

Alman sefirine karşl Sazanof 
bugün daha mülayimdi. Gerçi 
dün söylendiler, çarpıştılar, fakat 
sonra barıştılar, kucaklaştılar. 

- "Hadise kapandı,. dediler. 
Fakat bugün Alman sefiri: 

-Şayet Rus seferberliği ya pal· 
makta devam ederse biz de seferber
liğe başlamıya mecbur olacağız,•• 
o halde bir Avrupa harbini berta
raf etmek ıüphesiz ki kabil ola· 
mıyacaktır. 

- Haşmetmaaba arzederim! 
cevabını aldı. 

Alman sefirinden sonra lngi
Jiz &efiri geldi. Sazanof kendisine 
Greyin teklifine atfen süratle hare
ket edilmesini söyledi. Mütaleumt 
ortaya altı. Rusdan: · 

"-Hertarafta iki nüfuz çarpı· 
şıyordu. Avrupanın bütün ceneral· 
lan daha çabuk davranmak, muha-

sım taraftan evvel yetişmek için 
nazırları mahmuzlarile diirtnyor
lar; nazırlar cenerallan yularla-

rmdan tutmuş, şaha kaldırmamak 
için uğraşıyorlar. 

Bu iki sınıf adamlar ayni 
zamanda beru at hem allvarl 
mevkiindedir. 

Erkam harbiyeyi tutmak 
emrinde gördüğü mDşklllAta 

dair Saıandun yaphğı nizamları 
Rusya Çan, Kaysere telgrafladı. 

Kayser ltendinin ayni sıkınhlannı 
odan s kladı. Dört memle
ketin baş vekilleri ayni zaman· 
da ayni surette içlerini çekmiı 
olmafarı pek muhtemeldir. 

Bir at, koşumun no olduğunu 
unutacak surette bu kadar uıun 
zaman bir ahırda besido kaldık
tan sonra eyeri yurulap yuları 
takılınca kapıyı tekmelemiye baı· 
hyarak ıorla )Ol bulmak iıter. 
Fakat ditarda olan ve neticede 
devrilmek tehlikesine maraz bu
lunmıyan kimseleri alAkadar et
ıc ı:z. 

Bugün Petresburgta harp ! 
meclisi muam"leyi tasdik etmiı· 1 
tir. Avuı;turyo: ::ı karşı reımen 1 

' s cforbcrJ:ğe g~ı:~aıni~tir. Gizliden j 
gizliye u:uu;:ıi scf erberlik te baş
lamışbr, çünl:..i kısmi bir sefer- 1 
berti!c •• fen neon gayri milmknn ,, İ 
c:l1r, denHrui~tir. 

Umaml Horpt• 2 O O dilşman 
tagga,.esl düşüren /Nilldzım Voli 

Bu andan itibaren esbabı o 
zamana kadar tetkik ve müna

kaşa edilebilecek olan ihtilaf 
Psikopati mınhkasma girer : 

Artık tahrik edenle edileni 
yalnız fırka fikri te myi:ı edebilir. 

" F cna ., kelimesinden nazırlar 
ürktüler, nitekim müverrihler de 
bugün ayni derece de hayrette
dirler. 

Askeri nniforma aevkUlceyıe 

miitedair bahni bir kuvvet Yeri
yordu: Diğer aanıflar hunu anla· 

mıya değil, kabule mecbur idiler. 

• 
Kayser gibi, şiddetli kararla· 

1 

rmın tesiri erini hemen izaleye 
çalışmak itiyadmda bulunan 
Çar, Alman sefirine sefer
berlik iradesinin hiç bir su
retle Almanya hakkında bir 

nümayiş olmadığını söyletti. Bun• 
da jeoeraIIarın entrikası yoktu; 
Çar hissettiği endişeye mebni bu 
cümleyi kendi şahsı için bir te
minat olarak ortaya atmıştı. Za-
ten Sazanof bundan memnun 
değildir; netekim sefir& bertaraf 
ederek Alman ata.şemilterine ge
lip kendisini görmesini rica et
mişti. 

Daima saniye ile hareket 
eden ve her vakit resmi üniforma 
ile gezen Alman ateşemiJiteri 
bu defa sivil olarak ve bir saat 
teahhilrle geldi, kendisi Rusça 
biliyordu. Fakat hu dakikada 
Fransızca görüşmiye başladı: 

- Kat'ı surette biliyorm ki 
sef erber)iğiniz başlamıştır, dedi. 

- Sizi namusumla temin ede
yim ki aldanıyorsunuz. 

- Size inanmak isterim, fa· 
kat reddi imkan haricinde olan 
deliller vardır. 

- Namus üzerine verdiğim 
ıözü yazı ile tesbit edeyim mi? 

- Hayır, teşekkür ederim. 

- Tekrar ediyorum. Şu da-
kika ne bir insan, ne bir beygir 
toplanmamıştır. 

( Arka11 'f'U ) 

Hayırlı ı Bomba Gibi 
Teşebbüs lE'athgan 
Topkapı Fıkaraperver Ce- Bir Sual 
mi yeti Fakir Çocukları 

Giydiriyor 
Topkapı Türk Fıkaraperver 

hayır müessesesinden: 
Civarımızdaki mekteplere de

vam eden babası ölmüş fakir 
çocuklarla diğer bir takım uf ak 
ve çıplak çocukları ve fakir ai
leleri gayindirmek üzere hazırlık· 
lar yapmaktayız. Muhitimizin 
fevkalade zarureti karşısında 
belediyeden mazhar olduğu-
muz muaveneti hayırkAriye 
rağmen bu mübrem ihtiyacı ta· 
mamen tatmini' muvaffak olaca
ğımızdan p • iiu itvar değiliz; 
bundan dol AJ' muhterem halin· 
mızdan yard!lll istemek mecburf. 
yetinde kal +k. Bu pyani mer
hamet \ 't' '"'il ı ıveııet çocukları 
yaşlarına ~ôrc üç liradan sekiz 
liraya kad~r ilbas eylemek 
mümkün dacağından hayın 
seven ve ebnayı cmsıne 
yardım eylemek zevkini bi-
len, duyan ve 3-8 liralık yardım 
kudretini haiz olan bütiln halkı
mızdan böyle bir muavcnete iş· 
tiraklerini temenni eyleriz. Mua-
\•enette bulunacak zevatın ver
dikleri mebaliğ mukabilinde iksa 
edebileceğimiz çocuklar kendi 
namlarına giydirilerek bir kıt'a 
fotoğrafları takdim edileceği 
gibi isimleri de müessesemiz lev
bai tebciline geçirilecektir.,, 

Kahire ( Hususi ) - ( Med
resei Hidiviye ) nin son sınıf 
talebesine İngilizce kitabet der
sinde verilen bir mevzu, Mısır 
matbuatında kıyametler kupar
mıştır. Bütün gazeteler Maarif 
Vezaretine şiddetli hücumlar yap
mışlardır. ( Elcihat ) gazetesi 
( Maarif Vezareti cehli tamim 
ediyor. Mısır maarifinde İngiliz 
istimar parmağı ) ünvanh bir 
başmakale yazarak Maarif Ve· 
zirini istifaya davet etmiştir. 
Talebeye verilen sual şudur: 

" Eğer Maarif bütiln Mjsır· 
lılara tamim edilirse bundan bir 
çok mamurlar ve tehlikeler do-
ğacaktır. Bu tehlikeler ne dir? .. 

Mısırda 
Tayyare 
Yapılıyor 

Kahire (Hususi) - Hiiktlmet 
Mısır Bankasına memleket dahi· 
lindc tayyare yapabilmek için bir 
şirket teşkiline mftsaade etmiştir. 
Bu şirket bütün iptidai maddele-
ri Mısırda hazırlanmak şartile 
tayyareler yapacaktır. Şirketin 
iptidai sermayesi (120) bin Mısır 
lirası olacak, sermayenin yüzde 
altmışına Mısırlılar iştirak ede· 
cek, yüzde kırkı da bir İngiliz 
şirketine ait olacaktır. 

Cevat yatağının içinde doğrula· 
rak alnına düşen saç!an asabi
yetle geri itti. Sicaktan uyuyamı· 
yordu. Cibinliği yavaşca aralıya• 
rak karyoladan indi. 

Yı!dızh, havasız bir gece 
içinde sayfiye ağır bir uykuya 
dalmış gibi idi. Bir kibrit çaka
rak karanlıkta sesi duyulan saate 
baktı : ikiye geliyordu. Fakat 
kibritin çıkardığı alev ona 
bir şey daha gösterdi ve 
hayretle karısının yatağına yak
la~arak bir kibrit daha çakb: 
Yatak boştur 

- Acaba karım rahatsız mı? 

Diye düşündil. Ve bir cigara 
yakarak pencerenin önünde onu 
bek!emiye başladı. Aşağıda, 

bahçedeki kameriyenin içinde 
beyaz bir hayal vardı. Bu hayal 
kımıldıyor ve ara sıra yanındaki 
siyah gölgeye karışıyordu. Ceva• 
dm vücudü dehşetle sarsıldı. 

Bu beyaz hayal gecelikle ya• 
tagandan çıkan karısı olacaktı. 
Siyah gölğe de ... Cevadın şakak· 
lanndan soguk bir ter akıyordu. 
Gürültü etmeden yerinden kalktı. 
Titreyen ellerle kapıyı açarak 
sofaya çıkb. Karşısına gelen 
odada biraderile karısı yabyordu. 
O odada konsolun göıllnde bir 
tabanca vardı. 

Fakat benllz odanın önüne 
gelmeden kapı açılarak karan• 
Iıkta beyaz bir hayal, kameriye
deki hayalin eşi Cevadın önün
den geçerek merdivenlerde kay
boldu . 

Cevat bir an olduğu yerde 
kaldı. Bu geçen kimdi? Kendi 
karısı mı, yoksa biraderinin ka
nsı mı? 

Fakat kaybedilecek 
yoktu. Hemen biraderinin 
koştu. Elektriği yaktı: 

- Bedri, Bedri kalk! 

zaman 
odasına 

Diye bağırdı. Küçük karyola· 
sında yatan çocuk, Bedrinin oğ· 
lu uyanmış ağlıyordu. 

Cevat bir yandan tabancayı 
bulmak için konsolun gozunu 
altüst ediyor bir yandan da ne
fesnefese: 

- Ne duruyorsun? Güzide 
ile Nermin aşağıda Aşıklarile 
kucak kucağa oturuyorlar 1 

Diye s5yleniyordu. Nihayet 
tabancayı buldu. Ağır bir uyku
dan uyanan Bedri de yatağından 
fırlıyarak o aralık göztıne ilişen 
bülliir çiçek vazosunu yakaladı. 
iki karde, aUratle aşağı indiler. 
Şimdi kameriyede kimseler yoktu. 
Bahçeyi araştınrken yirmi adım 
ileride duvardan atlıyan bir adam 
g6rerek arkasından alb el silih 
attılar. Sağda ağaçların arasın
dan çıkan iki beyaz hayal eve 
doğru kofuyorlardı. 

Cevat ile Bedri bunlann 
peşine cliişerek evin üst katana 
kadar çıktılar. 

Beyaz geceliklerile biribirine 
benziyen iki kadın, Ncrminle 
Güzide, sofada yanyana bir ka
napeye oturmuş ağlıyorlardı. 

Bedri, gBz.leri ateı saçarak 
kansının üstüne eğildi: 

- O adamla gece yarw ne 
yapıyordunuz? 

Diye bağırıyor 
vazo ile de karısını 
yordu. Nermin 
içinde: 

ve elindek~ 
tehdit edi .. 

göz yaıJan 

- Ben masumum, benim ka
bahatim yok.. 

Diye inledi. Bedrinin eli 
kalktı. Kansına vuracak ve belki 
de onu öldürecekti. O aralık 
Cevadın kansı Güzide ayağa 
kalktı: 

- Milcrim benim. Nerminin 
kabahati yoktur, dedi. O sadece 
beni ikaz etmek için aşağıya in
mişti. 

Ve hıçkırarak odasına koş
tu. Cevat onu takip etti. Oda
larında, kapıyı kapadıktan sonra 
kansının önüne geçerek ı 

- Demek bu hıyanet .• 

diye başlamak istedi. Fakat ka· 
rısı onu yavaşca auıdurdu: 

- Sus, sana hıyanet etme
diın, dedi. Beni şimdiye kadar 
öğıenemedinse biç bir zaman öğ
renmezsin. Yüzüme bak, dikkatle 
bak.. Bende bir namussuz kadın 
yilzü Vbr mı? •• Şimdi dinle beni.. 
Bu gece sıcaktan uyuyamadım, 
bunalıyordum. Seni uyandırma
mak için gürültü etmeden ka). 

kıp pencerenin önllne oturdum. 
Birden baktım Nermin kameriyed~ 
hirile konuşuyor. Hayretten dona 
kaldım. Demek Nermin bir~inl 
se\fiyor ve ıevdiği adamı da g .. 
ce herkes yattıktan sonra kame
riyenin alhnda kabul ediyordu. 
Bu hale çok mütessir oldum. O 
aralık içeriki odadan uyanan ço
cuğun sesi kulağıma geldi. An
nesini çağırıyordu. Bu ses Bed· 
riyi uyandıracak ve tamiri kabil 
olmıyan bir felakete sebep ola· 
caktı. Hemen çocuğun yanına gid .. 

rek onu uyutmıya çalışbm. Fakat 
o annesini istiyordu. Onu sus• 
twamıyacağımı anlayınce gidip 
Nermini çağırmıya karar verdim. 
Ozaman sofada seninle karşılaş
bk. Sen beni tanıyamadın. Ben 
Nerminin ~anına koşarak vaziyeti 
anlattım. Üst tarafını biliyorsun •• 

Bu kadın doğru ıöylilyordu. 
Fakat Cevadın anlamadığı bir 
ıey vardı. 

- Peki, o halde niçin kendini 
itham ettin? 

Diye sordu. O zaman Güzide 
parmağını Bedriyle kansının yat
tığı odaya doğru uzattı: 

- Dinle! 

Dedi. Odadan uykusu haça
rak ağlıyan çocuğun ıeai reU
yordu. 

. Güzide ilive etti : 

- Onun istikbalini mahvet
memek için kendimi itham ettim 1 

r-
Ekm eğin izi lartırınız. ı 

Narh taı-tı üzerinedir. 

Aldanmayınız L. ı 
1 
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Taggare Piyangosunun Keşidesine Bugün Bitti 
• 

Bütün Keşidede lkramiyeKazananNumaralanAşağıda Okuyunuz 
On birinci tertip Tayyare Piyanıoıunuo altıncı keşidesiae öğleden sonra Darülfünun konferans salonunda devam edilmiştir. Kazanan numaralan aşağıda tamamen buJacaks mz. 

200,000 URA 5,000 URA 100 URA 1,000 URA 250 URA 
Kazanan Kazananlar Kazananlar Kazananlar Kazananlar 

31185 3201 48109 43779 48514 19520 gJ27 37291 26655 47933 .f6998 28659 20453 15471 
32&7 26293 .f59'l1 47339126277 46984 37956 439J 34893 10516 10355 

4740 45472 2J79 40432 26654 ~~~~ 25407 22150 7349 
24374 -43679 2~697 13163 

15173 44243 8248 31707 19935 40234 18783 

50,000 LiRA 200 LiRA 
37356 19018 15171 30671 42014 2026 33222 23820 37037 19388 21073 
45279 48179 32083 17309 27104 22829 2163 12914 6818 16496 29433 
il 158 1593J 22397 6390 17473 31395 23472 37472 

Kazananlar 10089 38841 9852 43338 24320 5458 32828 45143 25298 44~77 34357 
Kazanan 16388 30401 23132 34415 21955 7192 14626 19058 48519 38974 26753 

41651 46736 32448 1271 176W 33119 29l72 .f 4769 4397 30908 18077 24275 46 >02 32076 31835 

42406 40028 8663 13036 24235 14644 37940 12165 45855 9573 8327 46318 47854 849 30361 
.(0558 2•262 39210 45456 7105 48100 27037 14!49 44861 47594 39802 1835 
6223 38465 32019 47860 24816 20447 12652 18567 31294 22864 7516 8816 19396 34742 41180 30261 25655 18047 44668 29211 39872 9603 41850 43204 22307 7682 

40,000 LiRA 39841 27053 29J75 30065 36 J98 1601 47 27128 10146 2949 13.")33 4819 
18242 2~231 36438 12857 44733 19314 42595 8509 17355 28746 43167 31850 31497 3901.& 43988 l 31123 41534 32444 11 12539 37418 49342 45902 45 37516 17182 12658 ı 1762 40318 

Ka~anan 23032 3943 32702 491M 43917 34536 34827 28991 1315 42019 38364 6539 40981 15825 43756 J= 31854 10567 22069 534 26330 1189 3395 37825 21561 29070 10074 23358 8217 

2895 5836 14170 34945 37315 25375 28064 
25~24 32398 14567 35069 20510 19'00 .f 2786 .f5909 90'l2 37566 1497 21238 13661 10273 4711.J 33329 
33556 4489 17184 39442 17512 25654 '4220 24160 30314 35482 11160 2~ 33l96 49181 42386 37523 

25,000 liRA . 49e62 14986 8063 28822 9775 45205 34865 33019 4&03 23176 41583 4:l4ö7 4146 18495 12617 24413 
20329 18117 20095 19470 31564 31449 1832 5972 39941 22655 45907 6416 24332 14204 4ı769 45624 
6908 19178 11725 7658 15672 23465 3069 46181 4703 31664 47046 19793 19786 356ı2 29784 

Kazanan 33158 18769 30879 38554 
41581 3378 3.1784 39762 11654 23880 3076 .C4633 ?8971 2156 8J4 23900 

2G634 42471 18323 49657 36236 27172 6733 351 

9850 
26124 316ı7 47856 47068 11694 6979 13789 10.H3 39982 23736 6ı72 44ti41 

4338? 5820 10178 12384 
7604 44134 4e87ı 34468 1.614 10129 ırooo 44676 30633 37231 17M64 IOW3 

12472 46035 48272 32615 
21226 42385 31535 25125 40824 25359 35611 236>3 4154 1~723 35764 2400~ 

28359 37082 25396 36259 
48856 20549 149'l9 5969 4670 3~748 19528 13841 1863 47565 19125 300 

4476 8l84 43684 49075 
r 9996 23571 17859 18402 85 7 295'6 21039 24810 46963 48518 464!41 17003 

22483 44794 56468 24878 

15,000 LiRA '( 48544 9236 31932 44753 5821 39600 24362 13a41 38882 49133 42593 ~2 42119 30916 3140 37400 
1 33704 2110 27883 37492 41656 14306 37780 40163 36434 41425 27359 2002 

47977 45295 17455 42627 ~ 34707 20134 11930 16651 13626 31539 3ti54 
23486 19595 25358 10551 37043 42411 1849 13854 45626 

Kazanan 11887 45610 34714 25161 20792 9990 33064 378 45481 32479 17168 IOOJO 
37871 36503 3!885 1111 

21125 28862 33ı46 37129 27781 35200 18629 1393:>. 37750 40122 13556 I~ 
45438 40173 26061 44787 

27191 49577 1085 27557 33444 11755 4512 42368 11669 23777 35323 3218 22400 
10:l84 19106 15997 41~73 1800 47764 16980 41655 

44648 15(,14 47461 22114 45507 24609 3698 35347 38073 22518 18225 3::~7 35782 31817 5789 29'l98 
t 3192 47273 19147 1590 43480 15366 22270 35046 764 24311 94 179ö5 29'l58 36755 43121 24414 

10,000 LiRA 15028 31442 3540 19779 5392 16902 28085 Z6708 39470 3954~ 29536 42ı95 2347 36014 3728 44775 
44084 49305 33795 43545 240'.ll 36998 27712 ~57J 

217~ 48513 10l72 19775 16603 10317 2170 2001 l 
20648 30505 305.)2 35710 33577 3830 18655 45!kS6 

45338 32563 21296 3t>989 6434 20801 36793 48050 

Kazanan 42961 10604 25235 39870 25983 432J7 41627 33609 35l76 48ı75 15320 9419 16415 196 3 49782 10263 
i 2264 395 ~7715 5004 22033 9170 20141 27129 13249 45027 3 096 25546 42446 12200 12595 864 

·12008 1~637 39849 7957 49512 37791 25219 329 5207 9949 26140 38553 44206 17564 45364 1~25 24288 
10018 39.1\84 628 20974 3118 436~4 48429 44858 29965 10338 3()916 2~ 26024 27869 1371 25500 
49679 13141 47684 1458 13811 J5856 17215 120'.l4 42915 2898 18284 4Y54 29475 49494 1701) 33011 

. 3,000 LiRA 
4{;632 6588 303 8672 3527 36579 7966 128 38397 34208 21282 40130 15800 10113 23564 9417 
7943 21554 58456 40560 27866 45500 12817 33124 4664 6907 38441 40747 1156.ıl 32106 47057 48283 

27853 ~97 19313 43505 18126 10456 19017 19-82 49465 14565 41570 45832 18319 13479 49ı57 49486 

Kazananlar 
f:S O @04 19_12 4610 4~05 43572 36996 49383 .S9708 41116 21b85 2ti600 13002 48938 ıı )44 44559 

16376 18615 23183 33848 31724 27441 44871 19269 1085! 14705 29JJ8 26452 27614 27394 4ı921 44922 

26130 37404 
29902 12528 14206 45780 14331 263 4 13059 46246 6888 7393 3785 31278 39572 21014 2.ı406 36330 
12009 405~7 3371 ı 48623 11518 660 37570 49525 21856 15220 96b5 37085 4136 6013 lt>.!98 20260 

6183 37733 11162 37513 10C06 19716 36657 46~08 42344 24634 27059 5827 15, 65 47478 19950 17I01 354J 30796 
ZG972 4507 39( 91 7462 45701 42917 440b6 8.527 ı99J9 14028 43997 2ö763 16897 792 14317 22092 

3131 43130 10 80 19375 39866 3_903 28209 14796 25578 29779 3'..::542 24556 34814 4677 ı1120 · 4589 45~72 46107 
5893 6969 1G641 5363 .{0653 23059 15176 22794 34858 20989 25885 22905 26891 47780 2:>448 34917 

40125 5878 40793 8315 42443 23959 37346 a6199 26700 39533 15755 431 ıs 43878 40l29 23766 4748U &66 57l7 

100 Bin Lira 
390'.l9 37422 20402 39596 21851 61 9l 12474 2401 20716 47113 49:l33 29336 

15074 16811 16538 39458 44137 23039 42286 1072 38385 13261 16594 34231 14211 49809 
31706 34351 46458 .C2358 13909 31916 49ıl3 37621 22421 46457 

31050 Mükafat 44192 -48053 aoı12 3479 41256 30504 177.J6 7350 18450 27512 21738 2296 

10164 8818 15056 9255 33839 19010 .f 4409 11639 15464 747 '46858 4( 891 32537 
Bu keşidenin (100) bin liralık 37b61 25362 26089 ıooı 12&1 5897 43254 39665 11716 73~8 3lt-81 22199 

47503 37555 mükifab buzün en son çekilen 4810 5557 25507 25498 29'l85 38635 8517 10\04 27653 301M 
~0916 42148 17277 45803 35163 7147 20490 320.St 

3414 aıağıdaki yüz numara arasında 45477 47591 38783 8082 
30933 33115 15070 29803 

6380 40092 47653 173&l 
bıkıim edilecektir: 16671 29'l59 13868 5944 16730 6056 40687 4813 11747 3964 48552 16678 24511 48189 6980 

2,000 LiRA 
30540 15222 3148 12120 47938 28184 2l086 47455 49387 32849 23237 18064 5122 22712 4474 10282 
30460 45031 38994 1695 49326 2557 11976 14.3 29687 6736 3653 25132 7742 24582 249.1.1 4772 
27452 44654 169"l 12195 8337 139 3 26099 '48442 41855 35557 15468 5198 30100 .(83:1) 43152 1279'l 

Kazananlar 46276 24152 44666 30162 1954 6448 48662 16239 27805 28887 8331 29.J40 .t&187 30889 249!5 5732 
15009 13898 24467 42323 13824 47374 32403 20155 

3970 JOC67 5431 2'l22 
40411 2236 156.51 15707 

35618 7071 27~ 48259 15059 2186J 13823 

20979 45767 38116 9 48 43822 1732 25022 23142 20.f ~ 49651 40815 13103 49850 19430 
Bu Keşidenin 39759 46590 44265 1840 10314 15490 769 45215 

7791 2370 9030 28.118 
32100 1569 12'l43 22250 14721 7236 27225 mg.ı 36248 31~6 45l22 16601 172"l5 11014 20067 7915 15690 31673 Amorti/eri t 682 967 6746 35375 46596 Yl691 13916 ~74 32624 142-41 35818 15501 42863 16955 

25126 6558 46300 4788 16241 46748 •249 28253 43273 12459 47091 42758 Ba kepdenin amorti numara-

3580 24377 16467 8343 39906 14841 42381 2706 11000 22089 18756 19613 4MJ8 ları pnlardır : 48577 28189 36fı96 31C63 3420 29347 6853 44124 11414 28826 17115 (9) (7) (2) 
19672 6845 .. 5800 109'l 1~978 36893 25288 33024 17964 25570 14414 1409 

36408 41603 30000 20234 17006 49 13.104 20072 3348 37706 44716 34735 Biletlerinin numaralar, bu 

21365 15359 l 29470 3904 3.5768 46789 28843 19377 5700 28438 37308 37059 30886 1154 rak•mlarla nihayetlenen bilet u-
14314 5711 6109 11132 .;9255 7269 43285 29'ı57 4355 40'l.f3 9647 27868 bipleri berşer lira amorti al.-

34842 1490 \ 7369 21973 47742 27508 930 26779 25526 40181 269'l6 20863 :!372 39913 caktır. 
34049 3493 6186 33763 7280 7t65 13937 6072 38732 47971 10181 41930 4143 4444' 2190'l 20693 21500 22077 14706 13652 4lı757 .. 472 26911 11737 34704 46487 200 Bin Lira t041 12799 47543 20353 6053 21782 9414 

31644 33313 

6944 10868 294~2 16620 2743 
19494 18438 33010 21180 10506 478J7 37494 24696 

Kime Çıktı 28732 42,6 14330 16401 41525 9421 25248 42134 
3036 14629 30276 ~()() 

25614 26640 29394 22095 9675 819 
31326 41170 b263 8178 1756 17771 7360 47748 Bugün çekilen ( 200 ) bin li-

11345 12911 34918 11706 2178; 4481 15518 400'l7 13831 32717 14 4 26ll0 ralılc büyi\k ikramiyeye ait biletia 

28795 13583 ı~:. 
33338 32420 30984 3796 6912 429'l 8285 21116 9300 23624 8896 

"82 31941 15559 26428 bir parçasının Heybeli adada 
22149 47471 34685 33874 25554 968 7575 37931 6111 34h9 .C5172 Pandeli Atnasyadi Efendide 

31004 42763 4922 ~ 16.190 7614 21().18 10134 4326 4JS&; 19804 3162 24179 31-493 olduğu an1• ·'rn ıqt "'. Panclel 
32288 20985 'llJ757 1032.'f 4J4f.O 7655 a&M7 ıt57a6 Efencli(2P,'l10: 'ita almlfbr. 

42~76 1 
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Şiımanlıktan kurtul· 

mak ve kuvvetten 
düşmeme · için HASAN Gluten Mamulitından istimal Çünkü Hasan Gluten mamulAbnda nişasta yoktur. Glutel 

d
• . ile imal edilmiıtir. Şeker haatahğına karşı Avrupa'nın terkibi 

e ınız. meçhul Gluten müstahzaratına faik olduğu etibbafl 
Her taraftan HASAN markasını arayınız. Hasan ecza doposO• muktedirenin raporlarile sabittir. Ekmek, gevrek, makarna, oehriye, uo ve çikolata nevileri vardır. 

1 1 İstanbul Belediyesi ilanları 
= 1 ~J 

Haseki hastanesi için hastanedeki nümunelcr gibi f azal"lıkla 
on tane demir karyola satın alınacaktır. Talip olanlann 42 liralık 
teminat makbuzu ile 16 Kinunusani cumartesi günü saat ou dörde 
kadar Levaz,m müdürlüğüne gelmeleri. 

• Belediye zabıtası talimatnamesinin 390 mcı maddesi yerine 
qağıda yazılan maddenin tatbiki kararlaşhnlmış ve işbu maddede 
beyan olunan şeraitin ifası için tarihi ilandan itibaren ( 6 ) ay 
mühlet verilmiştir. Allkadaranm malAmu olmak üzere ilan olunur: 
Madde : 390 - Fırancala ve ekmekler içi kimilen çinko ile dö
tenmiş ve içine toz girmiyecek tekilde mazbut ve imtizaçlı bir 
tarzda her tarafı kapalı yan Ye arka taraflarından bir kapak ile 

açılır sandıklar içinde naklolunacaktır. Bu kaplar içinde ekmekler 
biribiri üzerinde olmıyarak teker teker ıskaralara konacak ve bu 
11k .. r Jar ihtiyaca göre veya birkaç kat olacaktır. Bu kaplarm 
dışı beyaz >ağlı boyalı olacak ve yan taraflarında alt olduğu fırın 

veya sahibinin ismi yazılı bulunacakbr. Bu sandıklar geceleri terk
olundukları yerde içlerinde kedi köpek tavuk gibi hayvanın girme· 
meleri için kapaklan kapalı ve iç1'ri yalnız bu işe tabsiı olunacak 

bezlerle sık sık süptırülüp daima temiz bulundurulacaktır. Ekmek
ler araba ile taşınmak istendiği halde ayni şartlan haiz ve ekmek 
tapmıya mahsus arabalarla taşınabilir yük ve binek arabaları 
kayıkla ve sair nakliye vasıtalarile taşınması memnudur. Ancalc 
ekmeğe mahsus küfe ve kaplar içinde olmak şartile araba ve 
kayıklarla da taşınması caizdir. 

Sıh 
• 

at ve içtima A Mua-
vene V ekilet. nde • • 

ithalat n tahdidi hakkındaki ( 11986 ) No. lı kararnameye 
merbut ( F ) listesinde dahil tıbbi müstahzarlar ve sair madde
lerin memlekete girmesi için Vekaletten müsaade almak lazım 
a-eldiğinden bunlardan evvelce sipariş edilip gümrüğe gelmiş 
olanların pullu orijinal faturalarının bir istida ile Vekalete gönderil· 
mesi ve henüz yolda bulunanların miktar, cins \•e fiatını gösteren 
bir listenin ve gelmiş ise yine pullu orijinal faturalarının irsali 
lcabcder. Vekaletçe verilecek müsaade faturaların arkasına işaret 
edilerek o suretle giimrüklere ibraz edileceğinden faturaları gön
derilmiyen malların girmesine imkan yoktur. Bundan sonra sipariş 

edilecek bu gibi müstahzarlar ve sair maddelerin siparişinden evvel 
cioslerini ve miktar ve fiatlerini ve nereden getirileceğini bildiren 
bir istida ile Veki!ete mliracaat edilerek evvela müsaadesinin 
almması ve orijinal faturasının vürudunda da mUsaade edildiği 
ioaret edilmek üzere bunun da Vekilete tevdii lazım geldiği alika
darlara malum olmak llıere ilin olunur. 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
İıtanbulda Çakmakçılar, aandalyacılarda Kuttüyü fabrika11 yib:ile şilte 

12, yüzile yorgan 15, yağlıboya yaıtık S liraya, kuştüyünün kilosu 100 ku-
• 

ruıtan başlar. Kuştüyü kumaıların her rengi vardır. Ucuz satıhr. Tel. '2.3027 

adyo Almız: 
Son sistenı telsiz 

ahizeleri geldi. 

9 2 modeli 

Galatada Osmanlı Banka91 

ıarasında Kıalell m•iuada 

Hepsinden iyi, hepsinden ucuz! 

Dr. 1 AŞÇIY AN 
ZühTe.v-1 haatabklar tedaYiban .. ı Emlo· 

15nG Mlnaeyan eczuıeal kartUındakl 

aokak No, 4 

ık .. y 
Kindergarten 

Bir K. sanidenberi açılmış· 

tır. Çocuklarım yazdırmak 
istiyenler saat dokuzdan 

itibaren müracaat 
etmelidirler. 

lstaııbut lkm"i Ticaret Mah· 
kemesinden: Ereğlide mukim Ka
zes ve Şürekası Şirketi vekili 
Sadettin B. tarafından Ereğlide 
mukim Tüccardan Hacı Molla 
Zade İsmail Ef. emrine verilmek 
Uzere Galatada Çinili Rıhtım 
Hanında mukim Kazes ve Şürekası 
Şirketine keşide olunan 4- 11 - 931 

· tarihli ve 296 No lu üç yüz lirayı 
muhtevi bir kıta çekin zayi ol
duğundan bahsile iptaline karar 
itasını mumaileyh İsmail Ef. vekili 
Vasilfiki Ef. tarafmdan mahke
meye müracaatla talep edilmiş 
olmakla mezkur senet mahkeme· 
ye ibraz edilmediği veya muhte
viyatının mahkeme veznesine tev
di olunmadığı takdirde senedin 
iptaline karar verileceği ilin olu
nur. 

Sugu ve 
Gazozu 

İstanbulun en hafif ve lezizi V€ en temiz suyudur . 
Kocataş Suyundan yapılan gazozlar en muannit mide rahatsızlıklanna yarar. 

Öksürenlere: KATRAN HAK K 1 EKREM 
lstanbul Beşinci icra Memur

luğundan : Kirkor V artanyan 
Efendinin Fatma Bedia hanamdan 
alacağı olan 25000 liranın maa 
faiz ve masarifat temini istifası 
için birinci derecede kendisine 
ipotek buJunan lstanbulda Yeni 
Cami şerif çilingirler caddesinde 
eski 53,55 ve yeni 47,49,49 • 1 
numaralı alhnda bodrumu havi 
ve havası başkasına ait ve tama
mına ı 4000 lira kıymet takdir 
olunan kagir üç bap dükkanın 
altmış hisse itibarile kırk altı 
hissesi 28 • 10 • 931 tarihinde açık 
arthrma ile 15300 lira ile müş

terisi namına ihalesi icra edilmiş 
ise de ilanın bir ay müddetle 
yapılması kanunen lazımgelirken 

müddetten bir gün geç yapılmı~ 
olduğu anlaşıldığandan bu yüzden 
ıbaJe feshedilmiş bulunduğuna 
mebui yeniden açık arttırmıya 
vazedilmiş olup 20 - l - 932 tari
hinde şartn.tmesi divanhaneye 
talik edilerek l 5 • 2 - 932 tarihine 
müsadif pazartesi günü saat 14 
ten 16 ya kadar Beyoğlundaki 
icra dairesinde açık artbrma ile 
satılacaktır. Arttırmıya iştirak 

için 10 lira teminat akçesi alınır. 
Müterakim vergi ile belediye 
resimleri ve vakıf icaresi ihale 
tarihine kadar sahibine ve ihale-
dt.n sonra müşteriye aittir. 
Hakları Tapu sicillerile sabit olnu· 
yan ipotekli alacaklılar ile diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin bu hakları .n ve hu
susile faiz ve masarifata ait olan 
iddialarını ilan tarihinden itiba
ren yirmi gün zarfında evrakı 
mü~bitelerile bildirmeleri lazım
dır. Aksi takdirde hakları Tapu 
sicillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kaltrlar. Alakadarlarının İcra ve 
iflas kanununun 119 uncu mad
desi hükmüne güre tevfikı hare· 
hareket etmeleri ve daha fazla 
malumat ve tafsiJat almak isti
yenlerin 931 - 1338 dosya numa
rasile memuriyetimize müracaat
ları ilan olunur. 26 Teşriniev
vel 1931. 

Son defa ola· 
rak ve 

on beı gfioe 
mahsus tica
rethanemiz 

8 Tak
sitte 
Kürk 

Mantolar 
satmaktadır. 

Mahmut Paşa, Kürkçü Han 

-BE YKO 2:~ 

Doktor ALI V AHiT 

1 L D iZ 
O UK UN 

Çok be1ler. Çilnkü madeni maddeleri, fosforu. vitamini, çoktur. Meme
deki çocuklar için yeg!ne bir l'ıdadır. içindeki tarifeyi dikkatle okuyunuz. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

Karadeniz Postası 
Kalkavan Zadeler idaresinde 

İKTiSAT 
Vapuru 12 Kanunusani 

günü 18 de 
Sirkeci rıhtı-Salı 

SDFOR İDlTiHADI 
SOFOR REHBERi 
Otomobilim bozuldu 

ne yapmalı? 

Kitapları çıkb 
Tevzi merkezleri: 

Taksim, Cumhuriyet meydam 
FıKRı TEVFıK OTOMOBıL 

MEKTEBi Kayit mahalli 
ve 

lstanbul, Babıali HUsnutabiat 
matbaası 

rAğıınızın lezzeti 
Sıhhatinizin miyarıdır. Lez· 

zetli yemek iyi erzak ile müm
kündür. Erzakınızı bizden alınız. 
Doğrudan doğruya getirtigoruz 

Galata: Ömer Ahit Be1 KaJ"a Maatafa 
Çarş111 Noı 57 mından hareketle ( Zonguldak, İne· 1 

bolu, Gerze, Samsun, Ünye, Ordu 
Giresun, Görele, Vakfakebir Trab
zon, Rize, ve Erhavi) iskelele
rine hareket edecektir. Yük ve yolcu 
için Sirkecide Paket postahnnesi kar
şısında Yeni Handa 35 No. müracaat. 

•+a w m!!J-
ZA Yİ - Süleymaniye asker-

lik şubesinden aldığım vesikamı 

zayi ettim, hükmü yoktur. Balat 
Sultanhamam 14 No. da Mehmet 
Yaver oğlu Mustafa Muammer. 

Miihim bir keşif 

Adem\ iktidar 
mağlup oldu 

VİRILINE 
( Erkekler için ) 

FERTILINE 

' 

( Kadınlar için ) 

Genç ve dinç 
h a .'I r1 a n a tın 
hüsge ve Hor· 
monlarında1t 
Mürekkeptir. 
Ecıı:auel~den 

arayınız. 

Tel. 2, 1062 

Satılık kösre taşı 
En kıymetli kösre taşı ma· 

deninden yapılmış, orak, tırpan 
taşları ve bilhassa bıçaklar 
için çarklar vardtr. 

(Pozantide Adanalı Mustafa) 
namına sipariş yapılmalıdır. 

• & 

so PO 
Yevml, Siyaai1 Havadiı ve Halk 

gazeteıl 

idare : Istanbul: E.ki Zaptiye 
Çatalçefm• ıokakı 25 

Telefon latanbuJ • 20203 
Posta kutuıu: İatanbul • 741 
TeliJ"af: İıtanbul SONPOSTA 

ABONE 
TÜRKİYE --

F1 A Tt 
ECNEBi 

1400 Kr. 1 Sene 2700 Kr. 
1400 ti 750 " 400 " 

150 " 

6 Ay 
3 " l it 

800 " 
300 " 

Gelen evrak geri verilmeL 

ilanlardan mea'uliyet alınmaz. 

Cevap için mektuplara 6 kurqluk 
pul iliveai lazımdır. 

Adres deA'iştir ilınHİ (20) kuruştur. 

Son Posta Matbauı 
Saruplorl: Aıl t.lu•aa, SoUm ı<~J' 
N..,ı,at lıllldllril : s.ll• lld~" 


