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KIRKLARELINDE BİR 
1 Günün Meselelerinden 1 

Et Fiatlerini Yükselten 
AMİLLERDEN 

Nakliye işi Vardır 

Kasaplar Şirketi ile Feldman Bu J,i De 
inhisar Albna Almıılardır 

Et fiatlerinin yOkaelme.iDde 
tuirl olan amillerden biri de 
aaldiye işidir. 

Haydar Bey mezbahayı açhjı 
:ıamao etlerın ıQr' atle ve aıhhi 

vuatalarla ıebre naklini temin 
için, o vakit F eldman Jaminde 
bir Ru.1 nıuteabhitle beş aenelik 
bir mukavele yapmıfb. Bu mu
kavele mucibince F eldman Şirke

ti etin okkasını ıehrin her tara
fına (6.i) paraya nakli taahhüt 

etmişti. Yine bu mukaveleye göre 

iki buçuk senelik bir tecrtlbeden 

aonra bir komiayonı tqkiJ 
edllecek, •akliye işi bu komisyon 

tarafından tetkik olunarak fiatio 
arbrılması veya indirilmeal J&. 
nmu etrafında bir rapor Yere

cekti. 
F eldman Şirketi taptanca ka

apların perakendecilerden aldık
lan faturaları eaas ittihaz ederek 

nakliye llcrctl tahsil edermft. 
Operatör Emin Bey zemanında 

Kasaplar Şirketi Emanete mflra-

caat ederek etleri daha ucuz bir 

fiatle nakle talip oldaklanm 
bildirmiş. Fakat aradan iki buçuk 
aene geçmiş olmadığı için bu 
mllracaat İ• 'af edilmemif. 

( Devam1 11 inci Hyfada ) 

Sıhhiye Vekileti Tıp 
Fakültesini ikaz Etti 

Yeni Doktorlann Cerrahi Ve Nisaiye
cilikteki Pratiklerine Dikkat İsteniyor , , , ; ,. ')' ,. " 

Haber aldığımıza göre Sıhhi· 

ye V ek Aleti Tip F akillteıine bir 
tahrirat göndererek talebelerin 
bilhassa cerrahi ve nisai kıaım

';ırda iyi yetiftirilmedilderindea 

bahsederek fakOltenln nazarı dik
katini celbetmiştir. 

Tıp Faknlteai Mnderrisler 
Mec:lilİ ıehrimizde bulunan Sıh· 

C O.nan 8 inci nyhıda • 

- TAFSiLAT/ ÜÇ0NC0 

~ 

DEN i?.. 

Bu harita, Avrupayı Alman CenaT'ali Ludendorfun noktai naıanna göre. üç ıümreye ayrılmıt g8atermektedlr. 
f ranaa . •• milttefikleri1 Almanya Ye hem me~faatJeri, bir de Ruıya ile Türkiye, Aıağıkl aütunda "Harp teblJkeal 
neredeclr?" Y aııaını okudutunuı ıaman vazı yeti daha iyi anlamış olacaksınız. 

a Almanya JHarp 

M 1 Ed 
Tehlikesi 

oratoryom an ece Nerededir? 
lerlln 14 - Fransız Devlet Bankası tarafından Almanyaya açal

mq olan krediler (~) Mart 1932 tarihine kadar uzablmıyacak olursa 
Almanya ile Fransa arasında bazı milzakereler cereyan edeceğini Frank
furte Çaytung yazıyor. Eğer Fransa bu miizakerat neticesinde de bu 
kredileri temdit etmezse Almanya pek Yahim mali yaziyet karşıaında 
kalacak, Alman Devlet Bankasının d~viz ihtiyabm da rahnedar ede
cek • ve belki hususi borçlan vermek te mOmlriln olmıyacakbr. Bu 
teraıt tahbnda, Alınanya için umumi bir moratoryom illnmdan bqka 
yapacak bir ıey kalmıyacakbr. 

•• 
Usküdar 
Semti Teşcir 
Ediliyor 

ıİdam Edildi 
Belfut, 14 - Geçen ilkba

harda Zaro Atanm menejeri 
Ahmet isminde bir TOrkü 61-
dGrmüt olmakla itham edilen 
Amerikab Edeli Kolliu dlln ... 
bab uılmqbr. 

Dllnyada bükiim ıDren mali 
ve iktısadi buhran. bütün millet• 
ı-:n haklı bir endişeye düşlirmüş· 
t~r. ~erkes, yannan gelişine en
dışe ile bakıyor ve bütün bu aı
kınb içinde bir harp kıvılcımının 
ııçramasmdan korkuyor. Zıt 
menfaatler karıııında fimdiye 
kadar gümrOk setleri, hima
ye tedbirleri, kontenjan lis
telerile nefialerini mndafaa eden 
milletlerin, ba 11kmb devam 
ettiği takdirde yarın bapura
caklan çarelerin ne olabilec:etinf 
bilmek ve takdir etmek rtıçttır. 
it bqındalri kimaeler de ayni 
tereddOt içinde bulunduldan ip. 
dir ki. duyulan amum1 aılwab n
bimlefiyor. bundan bir harp dot
mua Ye umumileımeai ihtimalleri 
kunet buluyor. 

{ De•amı 8 lnel 1ayfada } 

Siyahilerin Meziyeti 

MubJddla Be1 keadl elO. Olr ataa dlkerk• 

t~tanbul Belediyesi dnn. teb
iln sıhhati ve gilzelliği noktallD
dan çok faydalı bir İfe anayak 
oldu, OskOdarda fbsaniye sırtla· 
nnda ağaç dikme merasimi 
yapıldı. 

(o ..... , 1 iael aayfacla f 

- Ayol, niçin, ıen de eskiler ribi Arap dadılan kullaruyorıwı? 
Batka hizmetçi bulamadın mı? 

- Am&na beyaz bizmetçileıt bnlc ..• Podralanma qariyorlar. 
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Ağaç Dikmenin Ticaret Odasının 
Faydaları AABifTE ( j HAMAllAR Ellinci Senesi 

Belediye, dün ağa, dikm Anketimiz Bu Münasebetle Dün 
raaimeai yaptı. Birçok .kimse- r. b. n11 kt 1 T..·· k B ·ı . 
ıu, Oııknd r aırtı rma fitti- ~ene l ı.vı e ep- • 1. ur, çe l mzgen- Odada Merasim Yapıldı 
er Ye çam ağ'açlan iktiler. , J 'T9_•• k v. yeni Nesle Ne 'ı ,LJ ll k Ticaret Odasının el:inci yıJ. 

Ataç "k cnİD fa daamı be1- ·erue 1. ur çe e i er nama l Clönnmn dün tes'it edilmiştir. 

~~11~!~~1·~. ~::·::..':t~:'. Tarih Muallimliği Okutacağız? Yapamıyacak ~~~~~~:1;:!~~~;ş~~ ~!:~ 
Bi tice emle et ·ç· de Maruf terbiyecilerimizden , 
büyük Lir 'kazanç. 'Bu müna· Maaril V ekAleti ecnebi e MaarilçjJ.erimbdeD •• Duülfıinwa Belediye tkttsat işten Mildill'- liler meyanında idi. Oda reisleo 
ıebcl1e dün 'knri1crimiı.1e ekalliyet eplcrindelci Türkçe, Müderdalerlmizden on bq Jdıiye IGğil dünden itibaren kadroiann- .riııdeıı Habip .zade Ziya BeJ 
gôriiştü'k. Bize dedne.r ki: ıorduk: .. Bir ıene ıonra orta- da açık bulunan iskelelere »eni merasime iştü-ak eden zevatı. 

•- r_ o 11' tarih ve cog .. r'-·a de ferini kuv- J 
Fikret Bcı ( Tctıs._ ,3.1rase·v er ' <UJ mekteplerde n dört ıenc ac.nra hamallar tayin etmekle meşgul \cşekkür ettikten sonra, od nın 

U .. L'"da•da bugu-n aaaç Yelli ve ehliyetli kimselere ve,.. 
- Kıu & ' & liaelerde eaki harfleri h'ç bilmi- olmaktadır. Son zaman1arda ba- tarihçesini yapmış ve odanıD 

dikilecekmiş. !Ben de biraz evvel meyi prensip itibarile kabul l ı k t ? il k · · - t d ı -
bunu ()k 

.. dum da -=Lnı-mde a<rnr yen yen neı e ne o u acatız ma ı ıpn mur.acaa e en.erm t882 tarihinde tesis edildiğini 
" :un ~-ır etmiştir • .Şimdikl halde bu ual- Ne yapahm? Nasıl huırlanalım?., miktan pek çok artm1ştır. lstan-

oikmenin ve .ğaç hayramlarJDlD limliklerde bulunan ye fakat mes- B:uün ta1ebe velilerini, mual- buldan birçok müraeaalJer olduğu kapitlllasyonların lağvinden 6011"" 

Arhaik tarihine ıhir geçit resmi letderi muallimlik olmıyan kimse• limleri, gençl"j-i, münevverleri, gibi Anadoludan da gelenler pek ra faaliyetinin arttığım söylemif' 
waplırıyordu rulabtan başka matbuatı dokrudan cıoğruya ali- fazladır. lktasat MUdürJüg~ ü bun- tir. Müsteşar Hüsnü Bey de oda• 
~ ler ııkı bir teftişe iibi tutula- kadar eden bu. •ualin cevap'annı l . "dala ,._ __ ._ _L • t h" ti "nl 
bl·.....:ey istesem :vereoekm;"-- Sen ff k .:ı_k arın ısta rlm aırayll 1Koyrwuda nm 1:11cmmıye ve ızme en ·y ,... caklar, muva a olamaw ları topluyoruz. Bun!an yakında "Son 
de bana keramel gibi bu 'Suali ta:kdiıde ekilelin cm~ile wazife- Poıta., sütunlannda bulacakwınu. ve açık yer bulundukça ta,in saymı~lır. Hakkı Nezihi Bey d 
sordun. Küçük Asyanın kadim etmektedir. Hamallık için rnOra- odanın muhtelif zamanlarda g& 

lerindeıı avrıta rdır. Bu -··--.. -··--·-·00
---··-· .. - .. --..... ca t ede l · • · de r·u· kre L."l dinterinin "hepsinde ğaç mUkad- r a n enn açm r ır ol • çirdiji faaliyet afhalarmdan bahs 

B S kuy sahili retle emebi ekteplerindcki il; •l "" i • mi~nler de pek çok o1duğu için 
de i. ilhass a a e- T-ür.kçe allimleri rasmda l aye ın, bunlara Türkçe Bğreainciye lua- aetmi~tir. 
rinde yaş·yan Firiçyalılar çamı b ~ k l k dar i• verilmemesi kararlacıtın1- Tıp fakUlt~sinde Bir Tayin 
'tal<d" - deri d" ç k 1 . esaslı ir tasfiye yap 11 ola- aça Çl l y '( ıs,;. er 1• am esen erı kb mıştır. l.Jün muhtelif iskelelere Operatör Doktor Kazım lımail 
idam bile edelerdi. Lidyablar, ca r. 111.U-CQ Je 'esı• (20) hamal tayin edilmiftir. Bey elan Tıp Fakültuinde yap1laıs 
Misililer de böyle idi. Firiçyada • lt'.f ,~ U,ı (~ imtihanda muvaffak Olarak birind 

dopn Bakiis dininde ( Fallüa) Bir fnbar Arabacılık Jt.aridye -miiduriı uu·inliğ"oe intl-
fidanı mühim bir mevki t tardı. fıtanbul Vilayeti kaçakçılıkla hap edilmifw. Ka~ım lamail BeJ 
Esatire kanşan zamanlarda bile Bir Milyon Liralık Emlak mücadele için esasla tedbirler al- D-ıed• T uzun •eneler latanbul baatanelerinck 
e>rman ve aiaç. takdis edilirken mıştar. Söyleadiüine göre ka"'2k- ucı ıye ,ıarafındao Yeni çahtmıfbr. Halen de •Türk Ecuct Kimlerin Elinde ? • ır-l>ugiln bu memleketin birçok çıhk yapanların mufassal sicilleri Talimatname Yapıldı c-iyetl,. • Kitibi Umumiaidir. 

rerlerinde tezek yakılıyor, B or-
1 

Gizli emlak ihbarı He · ·gaı tutulacak ve fotoğraftan teksir Şimdi- L _ _.__ •rak Başvekili 
mandan eser kalmamaştır. e e- eden bir zat Maliye Vekaletine edilecektir. Tekair olunan fotoğ- ,_,- &IUJU' o,. .... tdıii i:Ed balunan frall 
diyenin bu teşebbüsü bütün bir istida Yererek şimdiye kadar raflarla §Üpheli yerlerde dolqaa idare " Bapeklll Nuri Paşa ruuı mpıeal• 
memlekete teşmil edilmelidir. vaki ihbarlarmdan dolayı tahakkuk le ._ı.:_ Ar& ~eti an CenHrey• ıideccktir. 

ir edecek alacağına mukabil şim- dlpkçiliuı t~ kolayla c.a.ktır. ta,m ediliyordu. Belediye, ara- Sabık Hıdiv Gitti 
lerlf Bey ( Cajaloğlu Çay furun ıokafı !1 ) diden bir mikto?r van IV{!rilme- Postahaneden Da- baalar . • • bir tali atnuıe Sabık Mısır Hıdivi Abbu 

- Ziraat memleketlerinde or- sini istemiştir.. Ba zat istidasında. C ı 1ıuır1amışt tar 
manfarın büyük \esiri vardı!'.. bazı kimselerin .devlete fotik J ·r. hıameye Hilmi Paşa dünkü trenle Avr~ 
Ormanlar bulutlan ,eker ve sık et esi liu gelen bir ilymı raları Kim Çaldı? ~~ dası dan ':.nn _J:18::.. paya gitmiştir. Sabık Hıdiv ilk-
ıık yağmurlar yağdır r. Anadolu 'iralık emlAki nasıl bir sahtakarlıkla ~,.v ı~ ıcu» ... - arda tekrar buraya gc.lecektir. 
Demiryollarında ıaatJerce bir kendilerine mal ettikt ini ispat cdderdir. T alima: tudik K ld E k •t. 
ağaç görmeden Se!rahat ediyoruz. hazır olduğunu da i!ave etmiştir. :Samatya Postahanesi ka sın- '~·~~e verilınŞir. arta a te lr•j\ 
Yunanistanda b" e bir ğaç iya- dan para çalmakla maznun üç lKl!t'h.t ~tediyed El~lktrik Şirk• 
ıeti vardır. Garbi Traltyada Yu- Q l kt gencin muhakemesine dün Ağır B di B• tine vi•e ulcu· in eri 
Danistan ağaç esmesini enet- r a e ep oca- Ceza Mahkemesinde devam edil- e e ye ı on- zöatermiıtir Şi .. ket muhavvile ted:> 

miş, hatta bunun için bizden 1init ları Ve Lı·seler mişti. Hadise tudur: greye Çagı"' nldı 1&bıu l'Clirterek yerine koymıya 
Jkömürii bile almıştır. Bizde sık Bundan bir müddet evvel Sa- batlam1ştır. Kartal aokaklartnn •• 

ağ. ç ba :\an yapmahyız Maarif Vekaleti liselere ~k malya Postaha esi kasasından Önümüzdeki Mayısın 23 ünde ir • evlere ıbite elektrik teRc. 
dikti.. · fidanları yetiş· e- bir mThtar para çalınmıştır. Sa· l.o drada topla ak olan .. Şe- •ti yaptldıtı i{ia bir aya kadu 

·yız." ehemmiyet vermektedir. Liselerde a I Karta lda tenvirat başlıyabilecel<w. 
malya Pcsta Mü ürü Çapa yan- birler vo Mahalli dareler • 

• kınvetli -talebe etiştirmek için gın yerinden ge~erken önüne ongresine lstanbul l>eledi~si Yakacık • Kartal Yo.u 
!Wa B. /Çaknıakplu B:l,,nk Ye 2~ uallimtiği birt k yit k k 

- An dolunun birçok yer· fiç gencin çı tığını, asa nah· de da et editmişfu. Kartal • Yakacık yoluna 
-e ,a~•- ta-bı· ~-"mu~ur tannı cebren keudisinden aldık· KonO"rPam· Br"1-sd b-uro n 1 inde köylüye ıkış111 yak.ar- " ıuou• l.lnuı 'l~ • -o·- llK' - kam ve çak·J dökme i~i bitmiş. 

ruz ciye 0 anız derhal 0 Ancak, muayyen bir müddet larmı, bu suretle parsların Pos· düründea be1cdiyeye 72 saan ;h- asfalt tefriıine başlanmıştır. Yol 
cevabı '·ecirJer. Kuyruklu d ğın zarfında vazifelerinde muvaffak tahaneden çalındığını iddia etmiş- tiva eden bir mektup gelmiştir. ilkbaharda halkın ge.ip &eçmcsİ& 
~manını. Kuyruklu dağ, :sığvdır. oldukları müfettiş r~pcrlan ile ti. Şerafett.üı, Naci, Şevki ismin- Bdediyemiz sualJuo cevap ba- ne arılacaktır. 

Onun ormanı da tezektir. &l- deki gençlerin muhakemesi düa zırJıyacak ve kongreye iştirak T 

bu.ki tez.ek .ziraat emleketleri tahakkuk eden ortamektep mu- nihayet bulmuştur. Karar R.rile· edece tir. GUmrilkla E~ya Muı yenas1 
_..J:_ T -'- allimleri de lise muatlimliklerine T 

iç.ia tabii bir güb~. opro11A- ceği esnada hadisenin gece mi, 8" y lk l"d y Gnmrükte eşya muayenesi netle 
lar D hakkını •akıyoruz. Çünki tayin edilecekler<J"ır. gündüz mil TDkU bcld ğu un Jr e en I S angın ceal olarak buı tacirler amba.Lijları• 
orman yok. Fidan ve ğaç dikme tesbiti için muhakeme başka bir Silivriden et ve saman yük- .,. .. ıı....an boaıld nu ileri afirıs 
ip her köye kadar t · edil- Rahip löbrinin Em1Aki gu··ne bırakılmıştır. ledı9kteo İstanbula gdmekte ..u,hrd•. Fakat latanbal Gümrük 
melidir. olan Hıhırrabman yelkenlisi Ye- ldareal aandık •• balyelerio bozv 

1stanbul Viliyeti gcçcnlcrde J şilköy açıklarına geldigı· · srrafarda d b·ıd· kt .ıı_ .,a,r'ho la tar Çng"'aldı ""evk uf Tah ı· ve Edı"ldı· ma 1 tı"1 1 trme e.....-. 
:1\ J u v varissiz wefat eda-ek mühim 'k· jil " ı yelkenlide birclenb'ire y•o.eın C O f ·ı l 

Paşababçede, 1ncirköyde otu- G~nlerde ~apağaıı bannda çıkmışttr. B- 1ki-'M!ı 1ba1'cıt Y • Bir snaza tomo J1 tarda :ra iP.apaz -"' .... 
ran Esat Beyin hizmetçisi 12 ya- farla iÇki ymüııden ölen bar ar- olan tayfalarm gayretine ağmen Beiediyo Mezarlıklar Müdürle 

d M- · • · d ki •--- ka Löbrinin emlakine mahkeme- • ....: .. d- Sofi ·ın ____ J!_e -1L __ c ta -:• ım a umre ısmın e .KU y- ... & .... "'"" ~ )'aAaıu ma1DUe yazı J, ,m yeni bir cenaze «mnobiB 
t>olmuş bütün ubaniyata ~ğmen den vuıycl kararı almıştır • orgla otopsi . Ba rett~bat bir sandala atlıyarak ısmarlamıştır. Bu otomobilin ara• 
bulunamamışhr. Fakat papazlar ViJaveti protest• ', .ı= __ _. -~ canlarım kurtarmışlardır. Sön hu]d 1 B" :.t u.mcue ımunun Ye e w i bir ag: ydkenırwe ha eh-mw tan a yafbn il* 

Bey ismindeki :zatın hizmetçisi 18 ederek papazın Yarisi -0lduğun b CJmaD ıablmua Rbeb. 'l'CI'- ak. p1mz • boya ile boyae 
yaşındaki Şerife de kaybolmuştur. ispat edeceklerini öyle~lerclir edil • • mcakbr • 

1 Son Posta'nın Resimli Hikô.yesi: 

1: Hasan Bey - Bu da nesi? Bizim 

FAik Bey aklını ı oynatb? Yaya ldı-

ırımında koşuyor, otobü.slo yarış edi7or. 

2: Hasan Bey - D.ır l§UDa gidip o

rayım. içim dert oJda. B yarqın hik
meti DO i . bakalım? 

. 
Razar Ola Hasan B. Ve Knşan Adam 

3: Hasan Bey - Hayır ola birader? 

Bu .111ştaıı onra por mer.k ısardm? 

Otobüsle yarış ım ediyorsun? 

4: Faik Bey - Değil Hasan Bey. 

Karşıdaki terziye, yanındaki bakkala ve 

kunduracıya borcum var. Beni görmesin
ler diye Oto IÜ mper yaparak geçiyorum! 
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Hergün 
Harp 
ihtimali 
Var Mıdır? -

fktasadi buhran zaten sinirleri 
germiş bulunuyor. Milletler ara• 
sında cereyan eden iktisadi ve 
ınali harbin hergün silahlı bir 
harbe müncer olacağından korku· 
luyor. Bütün diinya bu haleti 
ruhiyede iken, Almanyanın borç· 
larım tanımayacağını ilan etmesi 
bu endişe ve telaşı arttırmıya 

kafi geldi. Şimdi herkes biribiri· 
ne soruyor: 

"Harp olacak mı? 
Bu suali ikiye ayırmak doğ· 

rudur: 
1 - Derhal bir harp olacak 

nudır? 
2 - Şimdi harp olmazsa, 

yakin bir mazide harp olmak 
ihtimali var mıdır? 

Birinci sualin cevabı basitir. 
Derhal bir harp tehlikesi mevcut 
değildir. 

Tamirat meselesi bir Alman • 
Fransız meselesi olmaktan çıka· 
rak beynelmilel bir mahiyet al· 
nııştır. Alınanyanm tamirat borç• 
ları meselesiJe Fransa kadar, İn-
giltere, Amerika ve ltalya da ala
kadardır. Zaten bu devletler ara
ıında bir senedenberi, günden 
güne had bir şekil alan ikbsadi 
ve mali bir harp vardır. Bu 
harpte menfaatleri müşterek 
olanlar biribirlerile anlaşmış, ve 
biribirlerine karşı cephe almış
lardır. Bugiinkü vaziyeti anlamak 
için, bu cephenin izahı lazımdır. 

Almanyanın iki türlil borcu 
Yardır. Birincisi harpten müte
vellit tamirat borçları. ikincisi 
harpten sonra lngiltere ve 
Amerikadan istikraz etliği kısa 
vadeli borçlardır. 

Fransa birinci kısım borçların 
bitakayt ve şart tediyesinde 
alAkadardır ve bunu bir izzeti· 
nefis meselesi yaparak üzerinde 
larar etmektedir. 

İngiltere ve A ' · a ise, kısa 
•adeti borçları tallJ .. ..ıt borçları· 
na tercih etmektedirler .. e bu 
ikinci borçlar ödendiği takdirde 
tamirat borçlarının tediyesinde 
i:nar etmiyecekJerini ihsas etmiı-
lerdir. Almanya bu vaziyet· 
teo istifade ederek kısa 
vadeli borçlarını ödeyeblıe· 
ccğini, fakat şimdiden sonra 
tamirat borçlarına masuben para 
veremiyeceğini ilAn etmiştir. 

Binaenaleyh, tamirat borçla· 
mı111 ödenmemesi meselesinde 
Almanya, lngiltere ve Amerikanın 
menfaatleri müşterektir. İtalya da 
bu fikirde olduğunu izhar etmiı· 
tir. F ranıa münferit bir vaziyette 
kalmıştır. Höyle olduğu için de 
davasını, silaha sarılmak ve dün· 
yayı akıbeti meçhul ve tehlikeli 
bir harbe sürüklemek suretile 
halle çalışması ihtimali pek azdır. 

Zaten bu hafta içinde borçlar 
nıeseleaini müzakere etmek tizere 
Lozanda toplanacak olan konfe
ransta bu muhtelif noktai nazar· 

[Son Post anın Re~imli Makalesi * Ramazan Vecizeleri -tc 

A E LE 

Müthiş Bir İnfilak 
Kırk arelinde Kaçak Barutlar Ateş 
A dı, Bir Çocuk Parça, Parça Oldu 
Kırklareli (Hususi) - Ayın 

on ikinci günü, burada müthiş 
bir infilak olmuş ve şehir halkı· 
nı bir an için büyük bir heyeca-
na düşürmüştilr. Umumi harpte 
Haydarpaıa garının infilakını 
andıran bu patlayıı. Kara Umur
da, Kadir namındaki kimsenin 
icarında bulunan ve icra memuru 
unvanile anılan Mehmet Efendi
ye ait handa vukua gelmiştir. 

infilakın şiddetinden, civar
daki dükkan ve evlerin camları 
kAmilen kınlmış, banın bitişi· 
ğindc:ki keresteci Hamdi Efeodiyo 
ait olan evin duvarları çatlamlf, 
pencere ve kapılan yerinden fır-

İnhisar Vekili 
Ali Rana Bey Bu Sabah 

Şehrimize Geldi 
İnhisar idarelerinin umumi 

merkezlerinin şehrimizden Anka
raya nakledilmesi hakkında tet
kikat yapıldığım, Vekil Ali Rana 
Beyin de bu tetkikat mlinasebe
tile· şehrimize geleceğini evvelce 
bildirmiştik. 

Filhakika inhisarlar Vekili 
Rana Bey dUn akşam Ankaradan 
şehrimize hareket etmiş ve hu 
sabah Haydarpaşaya çıkmıştır. 
Rana Beyin şehrimizdeki tetki
katı on beş gün kadar sürecektir. 

Kaçakçıhk Takibatı 
Ankara, 15 ( Hususi ) 

Bümrük muhafaza kumandanlı
ğında faaliyet başladı. Kumandan 

Seyfi Pş. makamında ilk faaliyetle 

meşgul oluyor. 
Kumandanlık kadrosunu tef· 

lamış. hanın oda ve ahırları ta• 
mamen yıkılmıştır. Birkaç dakika 
evvel hana misafir gelmiı olan 
12-13 yaşında bir köylO kızı 
berhava olmuştur. Vücudunun bir 
kısmı, infilak mahallinden tam 
2-3 yilz metre mesafede mektep 
müdürü Kazım Beyin evinin 

bahçesinde, sağ bacağı da 
yine bir o kadar mesafede 
bulunan Maarif Müdiriyeti kA· 
tiplerinden Ali Beyin bah

çeaindo bulunmuıtur. Viicu
dunun diğer kısımlan kimilen 
k6mür haline gelmiştir. 

Polis, infilakın mOsebbipleri 

Adana da 
•• 

Uç Gazeteci 
Mahkum Oldu 

Adana, 15 (Husus! ) - Bura• 
daki ( Türk SözU ) ve ( Yeni 
Adana) gazeteleri evvelce biribir
leri hakkında bazı neşriyatta bu .. 
lunmuşlar, sonra mütekabil da· 
vaJar açılmıştı. 

Bu davalar neticelenmif vo 
( Türk Sözll ) nün sabık mes'ul 
müdürü Baki Bey 15 ay hapis 
300 lira para cezasına mahkum ol
muştur. (Yeni Adana) sahibi Rem• 
zi ve başmuharrir Tevfik B. lerde 
birer sene hapis, ikişer yUz liraya 
mahkflm edilmişlerdir. Sekiz gün 
zarhnda feragat ederlerse dava
lar sakit olacaktır. Tavassntta 
bulunuluyor 

SALAHADDiN ----Rus - Romen MUzakeresi Durdu 
Bükreş 14 - Rusya ile Ro· 

manya arasında bir ademi teca
vüz misakı akti için yapılmakta 
olan mtizakere Rusların Basarab
yayı istemeleri Uzerine tatil 
edilmiştir. 

1 

hakkında tahkikat yapmaktadır, 
Vak'a , hamn • sobalı bir 

odasına konan (100) okkaya 
yakinakaçak barutun birdenbire 
ateş almasından ileri gelmiştir. 
lnfilakt daha ziyade yayvan ve 
bir katb han odasında olmayıp ta 
birkaç katlı bir bina dahilinde 
vukua gelse idi madd1 hasar 
bnsbütlin fazlalaşacakb. Maa• 
mafib piyasa mahalline ve yih· 
lerce kişinin muamele yaptığı 

bir yere bu miktar kaçak baru· 
tun gefuilerek depo edilmif 
olması, ciddi tahkikat icrasaoı 
icap ettirecek ayn bir mevzudur. 

MEHMET, SÜREYYA 

Avusturyada 
Milliyetperverlerin Reisi 
Başvekili Tehdit Ediyor 

Viyana 14 - Hayvmer " A
vusturya milliyetperverleri ,, teı-
kilib reisi, Avusturya batveki
line işsizliğe karşı mOcadele ya· 
pılması ve içtimai ıslahat icrası 
için tehditkir bir nota gönder
miştir. 

Mukavele Feshediliyor 
Aokaradan bildirildiğine göre 

hllkumet Estern Şirketile mevcut 
mukaveleyi feshe karar vermiş
tir. Başka bir firma ile mukavele 
yapılacakbr. Bu suretle telgraf 
varidab senede (140) bio lira 
art11caktır. Ayrıca bllyük bir 
telsiı istasyonu da yapılacakbr. 

Adliyede Faaliyet 
Ankara, 14 - Adliye Veka

leti hapishanelerin esula bir 
şekilde ıslahını düşünmekte, 
çecuk mahkemeleri teşkili için 
tetkikat yapmaktadır. 

kiJ edecek zabitler de tefrik 
edilmektedir. Ayrıca kaçakçılığı 
takip şekilleri de tespit olunuyor. 

Iar tetkik edilecek ve herhalde 
harbe müracaati imkl.nsız kılan r 
bir bal çaresi bulunacakbr. 

• 
İSTER iNAN, İSTER • 

Kaçakçılık için teşkil edilecek 
mahkemelerin mıntakaJan tesbit 
edilmiştir. 

iNANMA! Bu sebeple biz, borçlar me
selesinden dolayı bir silah harbi
nin doğacağını zannetmiyoruz. 

Fakat bu ihtilaf, zaten devam 
etmekte olan, iktısadi harbi bir 
kat daha arttıracak ve ilerde 
vukuu muhtemel olan harbi ya-
kmlaşhracaktır. 

Bugiin olmasa bile yakin bir 
ıuazide harp ihtimali yok mudur? 
Bu sualin cevabını da diğer bir 
razımızda vcrmiye çalışacağı&. 

Sabık Hıdiv AbbH Hilmi Pa,a, •on Suriye ye 
ş isi Erden ıeyabati münaaebetile onun Kıralhk 

ar lleri hakkıo~a verdiğimiz malumatı, uzun bir 
em~ . . • a· b t k 'b' iıahname ile tekzıp etmıttı. ız, u . ~ zı ıak zeva• 

h
• · kurtarıniya matuf olduğunu bıhyordu • Seı 
ırı " ~ d d • ._ 
k adık Sadece •c Y"'ıyan ırorur " e ••· 

çı arm · 

. Sab•k Hıdfyfe beraber eeyahat eden eakf Şarki 
Erden Ba4vekili Haaan Paşa, beyanatta bulundu ve 
Suriye Kıralhğı lçfn Abbaa Hilmi Patadan daha 
liyakatli bir kimsenin buJunmıyacatıoı llSyledi. 
Bütün bu dedikodu ve b~yanatlardan ıonra artık 
bu tatln Kırat olmak iatemediğine: 

I TER iNAN. /STER · iNANMA! 

r 
zü __ ıs_ası l 

Harp 
ihtimalleri 
Karşısında _J 
'------P. S. 

Bir evin içinde bez kokusu 
duyulur, kadınlar telAş ederler, 
oraya buraya koşuşurlar, min
derleri, şilteleri kaldınrlar, yastık 
altlannı, kanepo arkalarını yok· 
larlar; sinsi bir koku halinde 
odanın havasına sızan bu gizil 
yangın tehdidi, ev halkını ürkü
tür, şaşırtır, biribirine geçirir, 
ortalığı altilst eder. Şimdi de, 
bütün dünyanın ha\tasında böyle 
bir koku var: Milletleri telaşa 
düşDren, devlet adamlarım oraya 
buraya koşuşturan, herkesi ür
küten, şaşırtan, biribirine geçi• 
ren sinsi bir koku. Barut kokusu. 

Hergnn, biribirimize tunu 
ıoruyoruı: 

- Harp olmak ihtimali var 
mı? 

Kimimiz, Ludendorf gibi tah
minlerimizden rıyazi bir kat'iyetle 
eminiz: 

- Bu sene harp muhakkak
br, diyoruz. 

Kimimiz, ( Musolini ) gibi 
umumi kavga tehlikesini üç beı 
ıeno sonraya atıyoruz: 

- ( 1935) ten evvel böyle bir 
ihtimal akla gelmez, diyoruz. 

Kimimiz, ( Madam dö Teb ) in 
falana inanıyoruz: 

- İki devlet arasında şöyle 
bir harp çıkacak. fakat beynel
miJeJ dirayetle basbrılacak, d{.. 
yoruı. 

Feleğin avucuna bakarak 
elinin falını okuyan btıtün bu 
cencralJer, başvekiller, ve büyü• 
enler ne derlerse desinler, ortada 
muhakkak bir şey •ar: Hiç kim
le harp ve ibtilll istemiyor. 

Bugilne kadar harpler bir mU.· 
letiu felikeüle ve diğer bir mil· 
letin de uadetile biterdi; fakat 
büyOk harp gösterdi ki, bOttın 
umumt harpler, umumuo fellke
tile neticeleniyor. Buglln, mağlup 
milletlerle beraber ıalipleri de 
fena vaziyete dOşOren dünya 
buhranı, umumi harbin mabıu
IUdür . 

Hem temenni, hem de nmlt 
ederim ki insanlar arbk şunu iyi 
anlamışlardır: Umumi harp, umu-
mi intihar demektir. 

Gazi Hz. 
Gazi Hz., dün Dolmabahçe 

sarayında meşgul olmuşlar, hi' 
bir tarafa çıkmamışlardır. 

Dün akşam Darülfünun Emini 
Muammer Raşit ve Edebiyat 
fakilltesi reisi Muzaffer Beyler 
Saraya giderek Gazi Hı. ne bil
vasıta arzı taıimat etmişlerdir. 

ismet Paşa Geliyor 
Verilen malümata g6re Başve

kil lamet Paşa bu hafta içinde 
lstanbula gelece!ctir. 

SPOR 

Yine Yunan 
Maçlarına Dair 

Galatasaray ve F enerbahçe 
Muhtclitinin Atinada yaptıklan 
maçların hususi mahiyette olduğu, 
beynelmilel maçlar serisine dahil 
almadığı, Tnrkiye Futbol Fede
rasyonundan tebliğ edilmiştir. 

932 haziram nihayetinde Bal
kan kupası müsabakalarına işti .. 
rak edecek olan milli takımımızın 
bazırlaklan nisanda başlıyacaktır. 

Güreşçiler için 
T. l. C. 1. Güreş f ederasyo

nundan gelen bir tebliğde, 18 
yaşında bulunan her güreşçinin 
lisans almıya mecbur olduğu, 
lisanssız müsabakaya giren güre,. 
çiler tecziye edilecekleri bildirt
mektedir. 
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( Tenkit J İktısadiHaberle MEMLE E 
• 

I 
Yeni 
Rusya 

~--------------............................................ Taze Meyvalar 

lspartada Kış Gelmedi Toz Halinde Yeni Rrıq•: 
r azan: Falilı Rıfkı 

f'aatl ıso lı•nlf 

Rusya, Bolşevı1ıliğin Dlmn· 
danberi blltlha dOnyamn tecessü-
dnil tahrik eden bir memleket 
elc:lu. Yeni bir içtimai •e ikbta· 
dl listem kurduldan ~e bu sis
tem, dtlnyamn niı.aa.ına taban 
tabana %it olduğu için, herkes 
bu yeni komünist Aleminde cere• 
yan eden hadiseleri merakla 
takip eder. 

Garpta bu tecessOs ayn bir 
Bolşevik neşriyatma &emin teşkil 
etmiştir. Hele ıon 'Zamanlarda 
Rusyaya ve beı senelik pllna ait 
yüzlerce, batta binlerce kitaplar 
neşredilmiştir. Fran&ız mecmu• 
alan hususi nüshalar çıkarmış· 
!ardır. 

Rusya komşumuz olduğu hat .. 
de, Rusyayı en az tanıyan 

biziz. Şimdiye kadar ne Rusyaya 
ait ciddi bir eser neşredilmiştir 
De de Rusyada yapılan yeni 
tecrübeler hakkında yan ya· 
ıılmıştır. Bu işi ilk defa 
Falih Rıfkı tsey yapıyor • 

Falih Rıfkı Bey, g~çen sene 
Rusyaya yaptığı seyahatine ait 
lntibalannı "'Yeni Rusya" ismin· 
de bir kitap halinde neşretmiştir. 

Rusya hakkında yazılan ki· 
tapları okuyarak Bolfevizm hak
kında tam bir fikir cdimnek 
milmkün değildir. Çünki yazan
lar ya komünizm taraftandırlar. 
O takdirde eserleri Rusyanın 
lehindedir ve bize yalnız iyi ta• 
raflarını &östermektedir. Yahut 
komünizme aleyht&r ilernin muhar- · 
rirlerindendir. Yazdığı eser. bize 
Rusyanın yalnız fena cephe.tini 
l'Öalermiye yarar. F.kat Ruyayı 
taıumamıza yardım edemez. 

Falih Rıfkı Bey ne komütist .. 
tir, ne antikomünisttir. Rusyada 
ımdüklerini mümldln olduğu ka
dar oldup gibi g&termiy.e ~a
lapıqtır. Ba itibarla Falih Rıfkı 
Beyin eseri Rusya hakkında 
Jazılmıı bitaraf eserlerden biri 
aaydabilir. 

Yalnız Falih Rıfka Beyin 2&
rG,lerinde onu zlfa Ye hataya 
düşüren bir kusur Yardır. Falih 
Rıfkı Bey, her ı&rdüğilnü •e 
~er beğendiğini memleketinde 
tatbik edilmiı gl>rmek istiyen 
müfrit milliyetpe"er &8ıü ile 
Rusyayı g~rmü~tnr. Bunu 1'.itabı
Dıo mukaddimesinde de itiraf 
ediyor. Rusyanın takip ettiği ihti· 
lllcı metollann biıde de tatbik 
edile bileceğini zannettiği için, ki
tabında daha z.iyade bu nokta• 
lar lizerinde durmuş, Ruıyanın 
inkılibı k6kleştirmck için takıp 
ettiği metotları izaha ça!rşmııhr. 
Bizce eıcrin co büyük. zlh bu .. 
radadır. 

Rusya da bir inlcıllp yapmıı· 
br, biz de bir inkılAp yapmı,ız.
dır. fakat aradaki mü~bebet 
burada durur. inkılabın mahiyeti 
Oe metotları biribıriaden ayrıJmu 

ıeylerdir. f a~istlcr de bir inkılap 
J•pmış ve o inkıllba uygun me
totlar takip etmi~lerdir. F .tkat h·ı 
metotlar, bıçbir nrnan Rusyanın 
takip ettigi inkıUpçı metotlara 
benzemez. Komünızmin kabul 
ettiği metotları alabilme" için 
&comünizmi de beraber elrr•k 
ıarureti •ardır. Çünki brirıi 
.büründen ayırmak ia&"-Anı 

oktur. 
Mamnafib Falih Rıflu B. bu 

s rile bize Rusyayı tanıtmaya 
, zınet etmiştir; • Deniz Aşın ,, 
' · ~b"'e Cenubt Amerikayı tanıt
' : ı ~bi. Şimdi de kendisinden 

l dolu seyahatine ait intiba· 
n lcsbit eden bir kitap Def• 

relmesini görmek. isteriz. 

Havalar Yaz Günleri Gibi, Açık, Ilık 
Ve Hayat Ta Hayli Ucuzdur 

llparta (Hu
.W) - Gazete
lerde kar, kış, 
tipi , kıyamet 

haberleri oku
dukça hayret 
ediyorum. Çünki 
burada ~üzel ve 
latif ilkbahar 
ıünleri reçiı-
mekteyiz. Bu se
ne memulün bi
IAfında olarak 
havalar çok g{l· 
zel ve ılık geç-

I 

hamule.mı bo
pltmıı, arabaa 
anbann demir 
kapısmı kapatll"" 
ken araba bay• 

vanlan ürkmüş •e 
son sür'atle kot
mağa başlamı~lar

dır. Karşıdan, çar
pdau aJdığ• bir 
yük odunla evi
ne gitmekte olan 

bir muhacir de
likanlısı önlin· 

mektedir. Henüz 
kar bile yağ· 
madı. Yakacak 

Kıı ol'tuında gaz •fan •l1r•n lspartada11 6lr......,.. 

de bulunan odun 
hayYanııı& ara• 
baya çarphrma• 
mak için kena· 

Ye yiyecek maddeleri de geçen 
•enelere nazaran çok" ucuzdur. 
Size birkaç misal göstereyim: 

lstanbul gazetelerinde et ihti
kirından, f1atlerin mütemadiyen 
artarak bir okka etin 70 - 80 
kuruşa çıktığından bahsedil
mektedir. Halbuki bizim ıs .. 
partada en güzel etin ok
kası ( 25 ) kuruştur. Buğdayın 
kilesi (7 5) kuruştur. Tereyağına 

lzmirde 
F utbolcü Vehap 

Dedikodusu 
lzmir ( Husual) - Futbolcn 

Vehap Beyin lngntereye hareke
ti etrafındaki dedikodular heniiz 
bnetini kaybetmemiştir. AntTe
Dlr Mister Pegnamın Vebaba 
yol parası olarak ( 30 ) lngiliz 
liraıı ftl'diği iddia edilmekte
dir. Bu sebeple buradaki ldüp
ler Mister Pegnama ka111 
knsknn Taziyettedirler. 

Vehap Beye gelince; lzmiria 
ılyah şokolası diye tanman bu 
değerli uyuncunun vaziyetinde 
kat'iyet yoktur. Eğer Arsenal 
klübü bu oyuncuyu beyenirse, 
kendisine haftada sekiz isterling 
verecektir. Eğer Vebabın oyunu 
beyenilmeue, tokob a•det ede
cektir. 

Vehabrn avdeti halinde ittifa
ka dahil olan klOplerdo oynat 1-
masa aleyhinde bir cereyan Tardır. 
Çünki V ebap Bey lngiltereye 
fitmekle nev'ima prof csyoııelliği 
kabul et01jş demektir. 

Yalvaçta 
Bir Eaahane ile Çalışkan 

Bir Doktora Muhtaçbr 

Yalnç (Hususi) - Kasaba
mızın elektrikfe tenviri için bele
diyemiz ciddi bir teşebbüse gi
rişmıştir. Kasabada aıhhi •aziye· 
tın dü:?clmcsi için faaliyet ıarf c-
diliyor. Son zamanlarda Kıza• 
mık bastalıiJ çocuklar arasında 
bazı 610m 1'adiselerine ıebep 
olmuıtur. Fakat sıhhat mllcade .. 
lesinin ıemere!i bir şekil alması 
için bir eczane te'sisi zaruridir. 
Kasabaya bir de çalışkan bir dok· 
tor tayin ediline hayırla bir it 
bqartlm11 olacakbr. 

( 

gelince; halis Ye taze tereyağı
nın okkası (100) kuruştan faila 
değildir. 
)f Bu mektubumda ıize feci bir 

hadiseyi de haber verecegım. 
Geçen cuma günü vukubulan bu 
facia, bir uvallının araba altında 

ezilerek l>lmesinden ibarettir. 
Hadise fÖylo olmuştur : 
İstasyondan iplik fabrikasına 

kömür getiren bir yük arabası 

Her Köyde 
Yeni Mektep 
Yapılıyor 

Çanakkale, (Huausi) - Vill· 
yetimiz dahilinde maarif hareket• 
leri çok mühim bir ıafbaya gir
miştir. Son zamanlarda yeniden 
(70) kadar k6y mektebi yapılmlf9 
br. Bu auretle hemen her köyo 
yeni Te güzel bir mektep isabet 
etmektedir ki YilAyetin bu husus• 
taki mesaisi maarif yolunda çok 
hayırh bir i~tir. -----
Mersinde Kredi 

Kooperatifi 
Mersin (Hususi) - Serik ka

zası dahilinde teşkil edilmekte 
olan zirai kredi kooperatiflerinin 
tesisi için faaliyet gösteren Serik 
Kaymakamı Memduh Bey tak
dirname almııtar. 

Bu kooperatifler yakında faa• 
liyete geçecektir. Gebiz nahiye
ıinde ayn bir kooperatif teşkkn
Iata yapılacaktır. Evvelce teşek
eden Çandır ve Cumalı koope
ratiflerinin esas mukavelename
leri tanzim edilmiştir. 

Hazin Bir Vefat 
Samsun 01uhabirimiz HAmit 

Beyin hemşiresi Seniha Hanımın 
Ankarada vefat ettiğini büyük 
bir teessürle haber aldık. Hamit 
B. J bu vefat dolayısile akraba 
ve dostlarından aldığı taziye 
mektup ve telgraflarına karşı 
,nkran borcunu izhare gazetemizi 
tavsit etmiştir. Kendisine ve aile 
efradına biz de teessilrümüzü 
beyan ederiz. 

Damızlık Boğalar 
Mersin, (Husust) - ViUyet 

tarafından 15 tane damızlık Ha· 
lep boğası alınacak, para muka
biliode köylüye dağıtılacaklar. 

1 

ra çekeyim derken, araba 
birdenbire kendisine çarpmıı ve 
•ere yuvarlamışbr. Sadame çok 
ıiddetli olduiu için zavallı deli· 
kanlı kendinİJ kurtarmıya muvaf-
fak olamamış, arabanın teker
lekleri kaf asınm üzerinden geç
miştir. Adamcağız beş dakika 

içinde kendinden geçerek ölmüı· 
tür. Facia üzerine arabacı yaka· 
lanarı.k ifadesi alınmıştır. 

Aksarayda 
Müthiş Ve Feci 

Bir İnfilak 
Aksaray, ( Hususi ) - Koçhf

ıarm Çıkın Ağıl köyünden 
Cemal oğlu Kemal ile arkada11 
Salim Haymana kllrtlerinden 
pekmez mukabilinde bir mermi 
satın almışlardır. iki arkadaı 
merminin banatuna çıkarmak için 
çekiçle wrmıya başlamışlardır. 
Çekiç bir aralık lcapsola isabet 
etmiş ve mermi rnftthiı bir taraka 
ile patlamışbr. Neticede Kemal 
belinden ikiye aynlarak uçmut. 
Salim de muhtelif yerlerinden 
ağırca yaralanmıştır. Köylüler bu 
feci kazadan çok müteessirdirlcr. 

Kuduz MUcadalesi 
Balıkesir ( Hususi ) - Kuduz 

mficadelesi dolayısile köpeklerin 
~}dürülmesine devam edilmekte
dir. Korucular da tehir haricin
deki köpekleri öldürmektedir. 

Bahkesirda VilAyet Meclisi 
Balıkesir ( Hususi ) - Umumi 

Vilayet Meclisi 16 tubatta topla· 
nac: k, bu tarihe kadar bütçeler 
iluar edilecektir. 

Bandırmada 

Vahşi Ve Muzır Hayvan
larla Mücadele Ediliyor 

Bandırma ( Hususi ) - Kaza· 
mız dahilinde muzır ve vahıi 
hayvanlarla mücadeleye devarn 
edilmektedir. Geçen kanunuevvel 
ıarfında Manyas nahiyesinde 60, 
Darıca nahiyesinde 56, Şcvke
tiyede --;460, Sığırcıda 20 ve mer• 
keze tabi k5ylerde 40 tane ya· 
ban domuzu Löldürülmüştür. Ay
rıca mücadele reisi Kaşif Bey 
tarafından tertip:olunan bir sürek 
avı neticesinde ( 30 ) kadar kurt 
ve aair muur hayvan it.laf edil· 
mittir. 

Satılacak 
Hamburg ( HU9USi ) - Kari 

Ha.el isminde bir Alman, tad 
yemjfleri, lezzetlerine ve gıdal 
nsdlanna halel getirmeden, tol 
haline ifrai için bir usul keşfet' 
m~r. Bu utul aayeainde, çllrO• 
meğe mabküm olan bir çok mer 
nlardan istifade temin edilmekt• 
n: tatbikahna geçildiği takdird• 
meyva müstahsilleri için bir çok 
k!tlar tahassül edeceği ümit 
olunmaktadır. Alınan malümatı 

nazaran, Kari Hessel elyevdl 
yemişlerin bilfiil toz haline ifrr 
ğile meşğul olmak Uzere Berlio' 
de bir şirket teşkil etmiştir. Y r 
kında faaliyete geçecektir. 

Odundan Seker istihsali 
' Bir Alman kimyageri tarafın-

dan keşfedilen bir usul üzerin• 
odundan şeker istihsali maksada 
ile Almanyanın Holştayn eyalr 
tinde T orneş ıelıriode ( 500,000 ) 
mark sermaye ile bir anonidl 
tirket tesis edilmiştir. Cihao 
teker piyasasında fazla istihsr 
littaa ıikiyet edildiği bugünkd 
gtlnde yeni usulün tatbikine baf' 
lanması bazı mahafilce hoşnut
suzlukla karşılanm şbr. 

Bulgaristan Tüliln Mahsulll 
1931 senesi Bulgaristan tütün 

mahsulü hakkında Berlindekl 
Alman• Bulgar Ticaret Odası fll 
malömatı vermektedir: 

Bulgaristan da 1931 senesinde 
tQtüa zer'iyata 349,700 Dekar 
{geçen aene 320,629 Dekar) tu~ 
DMJftur. Zer'iyat sahasının teves· 

ıüü Simali Bulgaristanda tütün ekil' 
mainin bir neticesidir. UmuDI 
mahaul 32 milyon kilodur. Geçea 
aeaeki mahsul 26,8 milyon kilo 
idi. 

1931 senesinin ilk 11 ayı zar
fıacla 2. 373, 3 milyon Leva kıy
metinde 22,6 milyon kilo tütüo 
ihraç edilmiştir. Geçen ıenenia 
aym mllddeti zarfında ihracat 
2.353.8 milyon Leva kıymetinde 
19,6 milyon kilo tutmuıtur. 

Diğer taraftan Bulgar milU 
bankasile Avusturya devlet ban
kası arasında aktedilen bir mu
ka•ele mucibince, Bulgu tütüır 
)erinden bir partinin Avusturya 
ıanaJ mamulatı ile mübadelesine 
mllteallik bir anlaıma husule gel
miştir. Bu mukavelenin teferruab 
hennz malüm değildir. 

Bu Sene Rusyaya 
İhracatımız 

ihracat ofisinden Yerilen mr 
lümata ıöre 1931 senesi zarfında 
Rusyaya .-aki olan ihracahmd 
qağıdaki rakamlardan ibarettir. 
incir 1,679,828 kil• 
Y apalt 1 ,443,585 ,. 
Tiftik 100,000 .. 
Kösele 15,000 ,. 
Ufak d• 30,000adol 
BDyük 60,000 ,, 
Pamuk 2,762,428 kil• 
Palamut hulasası 3 6,481 ,. 
Maa 41,484 ,. 

Haf•aaab b~k.ıriy e 12,384 reı 
Agnam 35,476 ,. 
Peynir liO, lu7 kilt 
Tereyağı 38,753 • 
Vesaire. 

Bu rakamlann ifadesine n .. 
zaran pamuk, yapağı ve incir 
ihracatımızda Rusya b:zim için 
kunctli bir müşteri almıya bar 
lamııbr· 
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Amerikadan Yeni Fransız Kabinesi Tamamlandı 
~mayişleri 

Suallerine 
Cevaplarım • 

Feragat isliyor Macaristanda Sulh 
Milano 14 - Popolo Ditalya 

razctesi, yazdığı bir yazJda 
cliyorki: 

Vaziyetin anahtan Amerikanın 
elindedir. Bütfüı dünyaya harabe· 
ler yığmış olan vaziyetten çık· 
mak için bir tek yol vardır. Bu 
ela Avrupa devletlerinin birbirine 
karşı borçlu, alacakla vaziyetten 
kurtularak işe başlamalarıaır. 

Bu ilk adımı athktan ıonra 
Amcrikaya karşı Avrupalı borç-

lular tek bir cephe anetmelL 

Zanneder misiniz ki Almanyaya 
kup alacaklarından vazgeçmiş 

olan Avrupa devletlerinden para 
istemek cesaretini g6sterecektir 1 
Zannedermisiniı ki Lozan kon
fransmıD kırmak vazifesile mn-
kellef olduiu dairei fasideyi 
aynen ifa ettirmiye cesaret 
16aterain. 

Böyle bir feragat g8stermekle 
Amerika kazanacakbr. Çünki ne
ticede bu hareket onun lehine 
pkacaktır. Fakat ilk adımı AY· 
rupa atmalıdır. Dtınya Amerika· 
ra muhtaçtır. Fakat bilmukabele 

Amerika da Avrupa ve dünyaya 
muhtaçtır. Atlas Okyanosunun 

lki sah"li arasında, hakikatin ça· 
aı derin akialerle mütemadiyen 
calıyor. 

Yeni Fransız 
Kabinesi 
Tamamlandı 

Paris, 14 - Yeni Fransız ka
binesi teşekkill etmiştir. Bu ka· 

bine eski kabinenin aynidir. Ve
fat eden Harbiye nazırı M. Ma· 
linonun yerine sabık Ziraat Nazın 
M. Tardiyö g~lmiştir. M. Tardi· 
1&dea inhilll eden Ziraat nela
retine yine eski kabinenin mils· 

tetarlarından M. Fuld, Dahiliyeye 
do M. Katala getirilmişlerdir. 

M. Lava!, M. Briyamn Hari

dye nezaretinden çekilmesi üze
rine bu vazifeyide Gzerine al
mqtır. Matbuat, beynelmi· 

W mOhlm konferanalar arife
llnde kabinenin daha geniı bir 
ekseriyet temin edememesine 
beyanı teessüf etmektedir. 

Başvekil M. Laval arkadq-

EDEBi TEFRiKAMIZ: 5 

l'Jacar 
Sosyalistleri 
Ve Sulh 

Budapeşte 14 - Sosyallst fır
kası ile bu fırkanın parllmento 

hızbi dlln toplanmış ve tahdidi 

teslihat lehinde blitün ıehirlerde 

nümayiı tertibine karar vermiştir. 

Sosyalistler, tam bir surette tah
didi teslibata taraftar olduğuna 

dair hlikümetten fikrini ilin et• 
mesini istemq ve Tuna boyunda· 
ki hllkümetlerle iktuacll teşriki 

mesaide buhmmayı talep eyle
mişlerdir. 

Çinde 
Hükumet 
Kaim.adı ı'ıf ı? 

Şanghay 14 - icra Heyeti 
Reisi Sun - F unun iatifanameaini 
verdijino dair pyi olan haber 

henüz teeyyllt etmemiıtir. Bu :a.at 

Nankinde ( 9-10 ) azalık bir he

yet toplanacak ve Şan-Kay-Şek 

ile Hubanmui ve Van-Çuğ· Vey 

gelinciye kadar cari işleri idare 
edecektir. 

larını Reisicllmbura takdim ettik
ten sonra ıa beyanatta bulun
mıqtur: 

M. Brlyam ziyaretim esnuın· 
da, kendisinin muvafık lellkki 
edeceği ıekilde hnkümete müza
heret, tecrlibe ve nllfuzu naza

nndan istifade ettirmesine muva• 
fakat eylemesi için ziyadesile 
asrar ettim. Kendisile tekrar 

gi>rlişece;im ve aah gilDD meclia 

huzuruna çıkacaiız. .. 
Paris 14 - Tan ıuetul, M. 

Penlavenin bir makalesini net
retmi;tir. Bu makalede, halli 
icap eden beynelmilel, mllbim 

meseleler kartı•ında kuvvetli •• 
sağlam bir ekseriyete istinat 
etmenin son derece elzem oldu

pnu yazmaktadır. 

AÇLIB 
.fi. 1' 1 Hamsrın MDtercimi: P. S. 

MOelb • "" •-• • • 1 f ı yerdiktea aonra, ıu~enoız e 
ladala beni g6ründllillm kadar .•· ron dizler.İDİ yemeni.ı ae çirkin 
kir mi sanıyordu? On kuronluk bar onun 

1 
•akaleye bqladıjıma nual an- bir !~:t arkadaki duvara 
la alı d ? H d be • • &Ht91DI 

tm y ım em • nım ..,. k apuu açta. Serseri 
likbaldea hiç bir korkum yok- bara b • ·~ de bir fikir çalap-
tu. ateıia lstllnde çok demiri• almdnm ıçın .... _, __ 'dA•llnOyordu ki 

el b • yor u • muuaaa t W'f 
warda. O halde. bayle güz ar • ' kaadam kendisile alay 
,O.de, benim biraz bolca bir be°:ti ma e paraya bana uzatb •• 
bahşiş vermem, bu adamı all• etmA ~ v yere vurdum ve 
L-d ı· · d" ? H •f· ba- yagımı 
IUl ar etme ı mıy ı erı ın kendisinde kalacağına 
kışı beni kızdırıyordu ve ayni- par~nın ttim Bir hiç için bu ka-
madan evvel ona bir ders ver- ~emın e bme~ere girdiğimi aklı 
meyi kararlaştırdım. Omuzlannı alırar 18 dı hir I 

d d
• mıy T 

unbm ve e ım : H tta Liyi dDttııınlBne. belki 
- Babacu. biri IİZ• bir ka- a 

Çintl•, ız, açıl lıın1tı •aATc•mesl .,. lcısa 6lr malıabmetl.ı 
•ot1r• asılmagı 6olcligen maznanlar 

Hindistanda 
VazilJet 
Karışık 

Sukna'f 14 - Polll mahalli 
kongre merkezine vazıyet etmif 
Ye (40) kifi tevkif olwımuıtur. 

• 
Dombay 14 - Pamuk piya-

l&Sl Simaarlan Cemiyeti Hindi.-
tanda vaziyet dnıefuıceye kadar 
hiçbir yeni muamele yapmamıya 

karar vermişlerdir. Pamuk piya

sası haf tada ancak iki rOn açıla• 
cakbr. 

Par iste 
Komünist 
Tevkifleri 

Paria; 14 - Salı ıtınldl nll
mayifler mnnasebetile tevkif ecli· 
len (3:?8) kişiden ( 127 ) si lıAJI 
mevkuf bulunmaktadır. Bunlann 
(113) ü ecnebidir. Bunlar Fran
saya yolsuz olarak airmişlerdir. 

Eski Macar Başvekili Romada 
Roma 14 - Sabık Macar 

BaşYekili Kont Betlen ba sabah 
buraya gelmiftir • 

Bir Kurt Şakisi Yakalandı 

!Amerika Ve 
Tamirat İşleri 

Londra, ı 4 - V aşinıtondaa 
bildirildiiine g&re hariciye naı.n 
M. Stimson 25 klnunusanide 
Lczanda toplanacak olan tamirat 
konferansına mnıahit aıf alile her
hangi bir murahhas g~ndermi
yeceğini beyan etmiştir. 

lsveçta Da GDmrUkler Artlı 
Oalo, 14 - Gllmrük resimleri 

artırılmıştır. Bu karana mu•akkat 
ve fevkalide oldup reamea bil
dirilmiştir. 

Musul 
Petrol/arı 

Kan 11 - Son g&nlerde. 
Musul petrollan hakkında bir 
itilif imza edilmiştir. Bu ltilif 
Dide nehrinin uğ aahiline ait 
imtiyaz meselelerini lıalla.taıek· 
tedir. 

Sabık Yunan Kıraliçesi OldD 
Frankfort 14 - Sabık Yunan 

kıralicesi Sofi dün kendi k6f
kllnde vefat etmqtir. 

:= TAKViM= 
/CUMA) 

Glla 15. Kl.sani • 932 Kama " 
Tahran 14 - Birçok aman- Arabi Rumi 

1ar Irak hududunda lran hnkü- 1 • Raaaaaa • WI 2-KL • aa.ı • ua 
metini iz'aç eden ve mukavemet 
ıasteren Cafer Sultan Irak 
kuvvetleri tarafından bozulmUf 
'" teslim olmaya mecbur edil
miıtir. 

de ben ona bu kuronu borçluy
dum. sanki bende eski bir bor
cun hltıraaa vardı, onun karp-
11Ddaki adam tepeden tarnağa 
kadar afifti, namusluydu. Hem de 
para onundu. •• Oh, tepkkOre ne 
hacet, buna ben pek memnun 
olmuttum ya, klfi, •Hamıamar
ladak. 

YBrOyOp gittim. Niba1et, ba
na musallat olan bu malüldea 
yakayı kurtarmıfbm ve .akbe
timi elde edebilirdim. sa;atler 
10kağım indim •e bir yiyecek 
mağazasının lnllnde durdum. 
CamekAll yiyecek şeylerle doluy• 
du ve yolda yiyecek &teberi al
mak için kapıdan., girmiye karar 
verdim. 

Yarım L.uronu tezgihm OstDne 
atarak: 

-Biraz peynir, ekmek! Dedim. 

Vakit Eaaat V. tt Vakit at V. tt 

aı... ı. 20 1. 24 Aktaa ı1 - 11. 4 

fi• 7. ıt 12. IS Yam ı. 57 il. 
kladl t. 46 H. 51 l...U 12. S5 S 

Kadın ylb:üme bakmadan ia
tihza ile sordu: 

- Bu kadar para ile ekmek 
peynir mi? 

- Evet. 
Şifman ihtiyar kadana fn

kallde bir nezaketle tqelddlr 
ettim •• dCNlclofru Şato parla
nın 1oluaa battum. Orada yalmz 
bqama otarabilecefim bir ..,.. 
buldum Ye ebaek peynirimi lo
pur lopar kemirip ptmıya bat
laclam. 8a belli iJileltirÖIC epeJ 
zamandır bu kadar bol bir , .. 
mele yememlftim Ye gitgide, 
uzun bir g6z yap bubramndan 
sonra duyulan o derin sO
künetin beni kapladığım hisse-
diyordum. içimde büyilk bir ce
saret uyanıyordu. Artık .. istik-
balin cinayetleri • gidi basit ve 
bayaj'ı bir mevzu üzerine makale 

Ankarada Kırıehirll Sapbl 
Bey: 

Ümitsiz bir sevdaya dnşmllf
sünüz. Bu sevdadan kurtulmama 
yeglne çaresi, bu işin müsbet 
bir netice vermiyeceğine kendi
nizi inandırmak, ve kızın yola 
üzerinden uzaklaşmaktır. Mu-

~ kabele garmiyen aşk, daima 
sönmeğe mahkumdur. Bu bir zae 
man meselesidir. lamam luul'9 
mak ta aimı elinizdedir. .. 

Beyoğlunda M. M. Beyes 

Dütüoceniz doğrudur. An .. 
DİZİ feda etmek dojru değildir. 
Sevğilinizi evlendikten sonra b .. 
rakıp bedbaht etmektense, bae 
ıliD birakmak elbette müreccalıbr. 

'* Beyazıtta Ali SnJeyma Beye ı 
Bahsettiğiniz km Omit 19nde 

yaşatmak daha tehlikelidir. Size 
yOz vermediği için llmidiDizi k ... 
tiğinizi ve timdi bayatta g&nlle 
nüzilıı bir bqkasa tar&fındq 
meşgul bulunduğuna 16ylemekttı 
mahzur 16rmiyorum. Genç. ku 
hatama kendisinde oldufuaa k .. 
bule ve mukadderata nza ~· 
termiye mecbur olur. Bu zanaret 
ODU da kurtanr, aizİ do. 

• 
An karada Y enifeblrde Hlaaa 

Hanıma: 

Bahsettiğiniı ıenç itimadı 
llyık olmadıiını •• ıize kaJ11 
hüsnüniyetle hareket etmediğini 
işr•• .t-;,.:. r;ırL-1:,. • .: .. iTi ....... 

halaza ediaiz, bt'i"ea Jb w.,. 
meyiniz. 

• 
Ankarada Fahrllm1lsa Hamm11 

Mektup göndermek erkeğfl 
dllşer. O buna cesaret edemez. 
se, aizin cesaretinizi aui tefsir 
edebilir. Nihayet bq alh aylık 
bir ayrıhia tahammiil ediııiz. ne 
olur. 

• 
S. K. Rumuzile aaal .... 

rence: 
Daha mektebini bitirmemlf

ain. Hayata atıl p kabiliyetiıai d .. 
nememipin. Aileni bırakıp ae.p 
linle b111başa ne yepabileceğinl 
zannediyonun? Çocukluk edıyor
aun. Bu işte anneni bakla r&-a. 
yorum. Evlenme zamama heab 
gelmemiştir. Kaza da beyhude 
ümit vermemeie pbfınan IJI 
olur. 

yumak bana kAfi gelmiyordu. 
Hem de ba herbanıi birİDİD 
yapabileceif bir itti: Tarila oku
maktan Yeyahut icat etmektea 
bat" yapdacak 181 yokta. Bea 
kendimi dab~ be,ak cehider 
yapmaya •ukteclir hi11edl-
1ord•m, ıtıçllkJeri JeDecek 
Mide idim " .. F eheft marifet. 
laaldanda iç lmambk hlr tetkilc 
yumıya karar Terdim. Tabii 
orada Kantm u&atalaruaclall 
birkaçına baltalımak fınabm ba
lacaktım. 

Çalqmıya b .. lamadaa ......ı. 
yaza yazmak için ilzam 1"ele• 
şeyleri arayınca, llatillllde kul'fUll 
kalem olmadıfam uladım, 
Bunu tefecide unutmafbım: Kur-
fUD kalemim 1elejimia cebiDde 
kılmııb. 

( Arkua.., a 
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Kari lV/ektupları 

• 
lzmir Ahali 
Bankası 
Ve Bergamalılar 

Bundan dört sene evvel İzmir· 
de tf.tckkü.I eden Ahe&li ve Esnaf 
bankasına kazamız halkı nısıf 
hisse bedeli olarak yirmi beş, 
otuz bin lira vermişti. Banka 
başka kaza~arda fUbe açtığı hal
de Bcrgamada açmamıştır. Bu· 
rada şube olmadığı için halktan 
ikinci taksit toplanamamıştır. Bu 
terait dahilinde halkın ikinci 
taksiti vermesi biraz mllfkül 
olacaktır. 

Şu halde memleketimizin bune 
dan dört sene evvel •erdiği 
yirmi beş, otuz bin lira ne ola· 
cak? Baııka ikinci taksit veril-
mediği takdirde bo paranın 
banKaya irat kaydedileceğini 

16ylüyor. Köylünün dişinden, 
bmağından arttırarak verdiği ilk 
taksitten mabr,.m bırakılması her 
halde tecviz cdilmiyecektir. Bu 
1ebeple bankanın ikinci taksiti 
toplaması içın kazamııda bir ıu· 
bo açmasmı, olmadığı takdirde 
enelce nım hisse olank ve!'-' 
dijimiz birinci taksitin Bergama 
Tütünc:üler Kooperatifine denini. 
bu da olmadığı takdirde ilk •er• 
diğimiz para kadar bize hisse 
•erilmesini teklif ve rica ederiz. 

e ..... mada tiitiln zurraıadan 
hiaaedarlar namuaa 

MURAT 
Son Posta: lzmiria ikbudi 

lş1erile çok yakından elikadar 
olan Va!i Klzım Pqanan bu 
mesel~ için c!e muvafık bir hal 
~kli buJacağıoı Gmit ediyoruz. 

Lim~nda Kılavuz Meselesi 
Ticareti Bahriye kaptanların

danım. Bir iki güu evvel fD 
yak' aya şahit oldum: 

Sabahın yedisi ile dokuzu 
arasında boğaza iki trno--
ıit gt'misi geldi. Gemil~r 
klavuz almak İçin kırk beş da· 
lcika kadar düdük çaldılar. Çıo-
byan düdüklere rağmen ortada 
De bir ldavuz ve ne de · bir rtt• 
morkör vardı. Biz ecnebi 
limaı lanoa gittiğimiz zaman 
onların kılavuz ve romorkörleri 
bizleri liç - dört mil açıkta bek
liyorlar. Biz nıçiD böyle yap
auyoru:ı? 

Ticaret kaptanlar11adu 
N. 

Bir ŞikAyete Cevap 
3 .. 1 - 932 tarihli nnsbamııda 

(Hikmet) inızala bir kari mektubu 
cıkmıştı. Bu mel tupta ılit mele· 
lesi hakkmda yazılan yazılara ( ls-
tanbul Süt Müstabınlları Cemiye• 
ti) p cev1bı vermektedir: 

1 - Hikmet Efendi aldığı 
atıtnn yarı yarıya ıulu olduğunu 
yazmaktadır. Siitçüler heran Be
ledi1enin fenni muayenesine tabi 
ye nlimune mukabili sütleri tahlil 
edilmekte olduğundan qbu iddia· 
11 nrit değildir. 

2 - Sütno mandrada (10) 
1nuuf olduğunu yamaktadır ki 
bu da büsbütün hiliif ı bakikathr. 
Çlbıki bugil.n inek alltü piyaMSI 
18-19 kunı§tur. Binaenaleyh eski 
bir esnaf olduğunu kaydeden 
bu arkadaşm yazılara hakikate 
uygun olmaciığıodan Cemiyeti
aıizce tekzip olunur. 

Et ihtiyacı 
Belediyenin kaçak et yemeyi 

menetmesi bence faydasız gibi 
görünüyor: Bu, halkın hol et 
yiyerek gıda almasına mani ol
mak gibi bir netice vermek is
tidacLodadır. 

D. D. fata.yonunda 
Dr. TALAT 
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Fımnt!n lıenu:ı geri 6lr taggart1 /ilom Aicıım vazlgetintl. 

Yeni bir harbin patlak Yer
mesi ihtimalleri, her g!ln daha 
kuvvetle mevzu bahs oluyor. Bu 
tehlikeli ihtimal ile beraber n-

kua a-clecek olan muharebenin 
ıimdiye kadar misli 16rUlmemİf 

bir tiddet ve derecede olacap 
da tahmin ediliyor. 

Bilbaaa, bu amamız ddalda 
muharebe abuuııa ıeriainde
ki kadın, çocuk ve sillhsız insan
larm mftteessir olacakları riyul 
bir kat•iyetle ı3yleniyor. 

Bu lddialann ne dereceye 
kndzr yerinde oldujunu kabuJ 
edebilmek için, müstakbel harpte 
kullanılacak silihlann tesir dere
cesini, kıymet ve kuvvetlerini 
yakından bilmek lazımdır. 

Harbm başlıca silahı, piyade 
ve toptur. Arazi, ancak piyade 
kuvveti sayesinde işgal edilebilir. 
Piyadenin ilerilemesini temin ede· 
cek olan da toptur. Bu itibar
la ötedenberi harplerde kulla· 

nılao bu iki mühim unsurun va· 
ziyetinde değişiklik yoktur. Bl1· 
yok değişiklik, düşman kuvvet• 
lerini ezecek, onun mukavemet 
vo malzeme merkezlerini yakıp 
yıkacak olan tayyarelerde huıule , 
gelmiıtir. 

Bu itibarla bugün, bu ıOton• 

larda tayyareciliğin vasıl olduğu 

akla durgunluk verecek derece
deki terakkiyi mevıubahs 
edeceğim: 

Umumi harbin •on aenelerin

dc. Almanlar, uzak mesafelerden 

Pariı şehrini bombardıman etmi· 
ye muvaffak olmutlardı. Buna 
bir tDr!ü akıl erdiremiyen fen 
adamları, nihayet Alman muvaf

f akı yetinin sırrmı kqfetmişlerdir. 

Havanın yüksek tabakalann
da kesafet azdır. Kesafet az 
olunca merminin ıeyir kabiliyeti 
de f adadır. Bu itibarla Almanlar, 
Parise tevcih ettikleri toplarıt 
yftksek mabrekli yapmı~iar ve 

Parise attıklan mermileri müm

kün olduğu kadar yfiksek bava 

tabakalarından aşınmılardır. Bu-
6uretle de merminin pek çok 
uzaklara gitmesini temin etmiş· 

lerdir. 

l~te bu esasa istinat eden 
tayyare mübendislerit yeni yap-

tıklan tayyareleri, mümkün oldu
ğu kadar yükseklere çıkabilecek 

kabiliyette yapmaya çalışmakta-

• l ' l "W .. .. t. (ı' ' • 1 

1·aggart1 '6ombatarlld altı ilstü1a0 
ıetırile11 bir şehir 

dırlar. Bilhassa Almanyanın Yun
kers, Franıanıo Farmam milesse
ıcleri bu muadele iberinde gay
ret sarfediyorlar. 

Şimdiye kadar yOksek irtifa
lara çıkan t•yyareler, bir an geli· 
yordu ki artık yilkselemiyor ve 
sür' at1eriııi kaybediyorlardı. 

Bugün, bu iki mneaseaenin 
yapmıya muvaffak oldıığu uçma 
aletleri bu mahzuru tamamen 

bertaraf etmiştir. Bilikis yilksel· 
dikçe snr• atleri arbyor. Bunun 

sebebi ise, yDksek irtifalarda 
daha az mukavemete maruz kal

malarındandır. Bu esas dahilinde 
yapılan tayyarelerin e-ldo ettiği 

meof aat şunlardır: 

ı - Yok.sek irtifalarda da
ima fırbnasıt uçabi1rnek. 

ı - Takriben beş m&.lc ya
kın bir sfir' at zi}•adeleştirme. 

3 - Benzin ve yağ aarfi
y abnda tasarruf. 

Bu muvaffakiyele çok bUyük 
ehemmiyet vermek lazımdır. Çiin· 

1 Ek .., ... megınızı tartınnız. 

, 
Narh tartı üzerinedir. 

Aldanmaf3nız 1 •• 

ki bu ıerait altında Amerika lle 
Avrupa arasında tayyare posta• 
lan kesilmiyecek ve yaz, kıtt en 
fırbnah havalarda bile uÇUllar 
emniyetle yapılabilecektir. 

Yeni tayyarelerle Büyllk Ok· 
yanoıu qmak, yeni şerait dahi
linde yedi, Hkiz saatlik bir me
me olduğuna göre. difer tehir
•4:r aruandaki irtibat arbk bir 
kolDJll ziyareti mahiyetini ala
cakbr. 

Saatte (400 - 450) kilometre 
mesafe kateden bu tayyarelel'İn, 

biJh•ssa askeri sahada oyruya

caklan rol ehemmiyetlidir. 

Çünki bu yeni terakkiyat ile 
ne tayyare topunun, ne projeL-
törlerio, ne de tayyare dinleme 

alet1erin.ia ehemmiyeti kalmıya

cakbr. Zira bir ıehir üze
rinde on beş kilometre yük
seklikten bombalanru atacak 
olan bir tayyare motörünii 
işitmek, mevkimi bulmak, üzerine 
atq etmek için eldeki vesait 
kafi değildir. 

Diğer taraftaı. kışın en fid
detli bir zamanında, Ozerinde 
kar fırtınalan kasırgaf ar yapan 
bir şehir Uzerine gelecek bir 
tayyare, bulutların üstilnde dura
rak istediği gibi tahrip vazifesini 

yapacak ve kendisine hiç birşey 
olmıyacaktır. 

Görülüyor ki fennin bir ta
raftan ilerilemesi, obür taraftan 

müthiş aksaklıklar doğuruyor ve 

bu, bizi yeni~ yeni endişelere 
sürüklüyor. Temenni edilecek ıey, 
yine fen sayesinde, İııS4na dehşet 
veren bütün bu tehlikelerin ö111lnil 
alacak vesaitin bulunmasıdır. Şu 

halde, yakm bir Ati, bize, .taba 
pek çok ihtiralar gösterecektir. 

TAYYARECİ: MiTAT NURi 

En Zengin 
Altın Damarı 

. 
DarOsselam t 4 - Buradaki 

maden komiserine, dünyanın en 
zengin altın damarının keşfoc.lit

diğit fakat mevsim kuru oldugu 

için işletilmesinin lelıir edildiği 

bildfrilmiştir. 

muayyen heyetler yapar, yine 
muayyen icra makamlara tarafın

dan tatbik edilir. icra maka.mı 
kanuna istinat ederek o kanunun 
veya kanunların hükilmelerinl 
halka bildirir. Bir kelime ilo ~ 
Emreder. 

Halk, kanun namına yapılan 
bu emri dinlemekle, o emre uy
makla mükelleftir. 

Bazı emirlerin kontrolu kolay
dır. icra makamıma kanun namına 
(yap) veya (yapma) dediği şeylerin 
hakikaten yapılıp yapıldığı kQlt 
layca gl>riiliir. Yapılacak ıeyl 
yapmıyanlar veyahut yapılmıya
cak ıeyi yapanlar tutulur, maJı... 
kemeye verilir. 

Fakat ban emirler vardır ki. 
onlar doğrudan doğraya halkın 

'ficdanına hitap eder. Bilbaaa 
Belediye nizamlan arasında bun-
lara çok tesadüf ederiz. Belediye 
Di.ıamnamesindo denir ki ı 

.. Yerlere Ulkilrmek yaaakm. 
TiikllrenJerdea fU kadar ceza 
ahnac:akbr •• 

ŞOphe1izdir ki, milyonlarca m. 
1&n1n yere tükürüp tük6rmedijiır 

ni kontrol etmek imklrwı:cLrc 
Çünld bu emri veren Belediye 
her inıanın peşine bir kontrol 
memuru katacak kudrette değiJ. 

dir. Bu gibi vaziyetlerde.- berkea 
kendi kendinin kontrol memuru
dur. Herkes Yicdanını kontrot 
edecek, "yere tükürmiyecektir .. 

Eğer lstanbul aokaklanm bu
gün tükrük içinde görüyorsall 
bunda Belediyeye kabahat bul
mak gibi bir haksızl ığa düşmi-

yelim. En büyük kabahati ft 

mes'uliyeti vicdanımızda bulahm. 

Kanunlar, nizamlar, kararlaF 
iyi şeylerin yapılmasım, fena 
şeylerin de yapıİmarnasıru enıre{lıı
tiğioe göre yere tükürmek fen• 
dır, hükmünü vermiye ve bta 
hlikmil yerine getirmiye meo
buruz. 

Demek istiyoruz ki kanun ft 
nizamlann tatbikı hususunda sır
tımıza yilklenen vazifeyi takdiı 

edelim. Pencereden sokağa ~Cip 
atmıyabm ve daha neler ... 

O zaman göreceğiz ki lstan
bul bugünkü vaziyetinden bir 
misli, ne aaylüyoruz. yüz miab 
daha temizdir. Jf. ~ 

Bataklıklar 

lzmir Belediyesi Yeni Bir 
Teşebbüse Girişti 

lzmir ( Hususi ) - Belediye, 
Kokaryalı da Halim Ağa tarlasa• 
daki bataklıkların 15 güne kadar 
kurutulmasmı tarla sahiplerino 
emretmiştir. Tarla sahipleri ba
lakhklan kurutmadıkları takdirde 
Belediye kurutacak ve masrafım 
tarla sahiplerinden tahsil edecek
tir. 

Kahve lht ı karı 

lzmir (Hususi) - Kahve fiat· 
lerindeki ihtikar devam etmekte 
Ciatler gayritabii bir ı•kildtı 
yl)i&..telmekteilir. 
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•Son Posta,. haftada iki defa •inema 

ıayı(ası yapar. Bu aayf alarda dünyanın 

ea yeni •iDema babuleri. artlatlcrbı 

hayab ve ıinema '1emindeld un at 
cereyanlarından bahsedilir. 

Gre a ·Garbo , 
şeğinde Can · 

Gr.t11 •Roımnr.ı. lsml11d11lcl filminde 
Birkaç gOn e.vel Creta Gar-

bo hakkında yeni bir haber ver
miş, demiştik ki: .. Greta Garbo 
atOdyodan çekiliyor. ÇüDki ev• 
ftlce imzalachia mukame nisan 
90nfarında bitmektedir. Kendisile 

reni bir mukavele imzalanması 
ihtimalleri kalmadığı için lsveÇıi 
11ldız memleketine giderek müo
ıevi bir bayat ıeçirmek emefüı-
cledir.,. 

Biz bu haberi bir Francıız 
gazetesinde görmilş ve ı;ütunları
a:ma nakletmiştik. Fakat Ame

rika mecmua! ..1:-1 Gretamn ..-azj-
7eb1e çok yakından alakadar 
olmakta, bilhassa istikbali hak

kında şayanı dikkat keşiflerde 
bulunmakta dar. 

Bir Amerika ~"Szetesinin Gar
bo hakkında yazdığı yazılar 
Hohwtta dinamit gibi patlamış, 
adeta ihtilAle berıziyen bir dedi
kodu fırtınasına sebep olmuştur. 
Bu gazete, Greta Garbonun 
asli filimden ıonraki vaziyetin· 
den bahsederek diyor ki : 

"İsveçte doğan ve Amerika
cla parlayan Greta. bugün ölüm 

dtlşcğine düşmt11 bir basta 
nziyetiııdedir. Garbonun artık 
can çekiştijiııe inanmalısmız • 
Fakat beyaz perde üstünde 

ralı parsa toplamak lstiyenler 
tarafından uydurulmuştur. 

Dıtişamh günler yqıyan, bütlbı 
dünyayı kıskandıran bu muaz
ıam yıldımı öli1mü pek 
aessiz olac--ktır. Ona tanta

nalı bir cenaze merasimi" tertip 
etmek için hazırlanmayınız. Çiln-

1 
, 
~ / ~ 

ki Gaıbo kendi kendini gfünü- a,.ta Gtırho w Lnb Ston 
yor.,. 

Fakat Greta Garbonun daha 
çok seneler saltanat alireceğini 
ısrarla söyliyenler, bu yaz tarın 
vakitsiz ve mevsimsiz olduğ~ ka-

naatinderler. Diğer bir Amerikan 
mecmuası büsbütün başka 
bir noktai nazarın tesiri 
albndadır. Bu mecmuaya g&

re, Greta hakkındaki kö4 

tü pyialar, dedikodu çıkara• 

Bütfiıı bn dedikodubnn, 
şayiaların ne dereceye kadar 
doğru olduğunu şimdiden anla
mak mfünkün değildir. Bakalım, 
mukavele bittikten soara -.aziyct 
ne şekil alacaktır ? 

Fakat asıl şayanı dikkat olan 
nokta Greta G.uboouo, kendi 
alevhinde söylenen sözlere karşı 
derin bir sükut aıuha.faı.a. ı 
etmesidir. 

Artist Olmak 
kadar 

Güçleşti Ki .. 
Mersinden • M. C • ., fmzasile 

mektup gönderen kariim3ze : 
İltifatlannız bizi mntebassln 

etti. Teşekkür ederiz. Arzuıan
nıza gelince, şimdi bulunduğunuz 
meslekte çalışmanız sizin için 

, daha bayırlı olur kanaatindeyi:ı. 
Çünki artist olmak bu devirdtı 
okadar müşkül bir iştir ki bunda 
muvaffakıyet ihtimali buglln yüz• 
de birden daha azdır. 

Siı.e fU)radar .ayliyelim: Ge-
çen ıcne zarimda Amerika sine-
ma knmpanyalanna artist olmak 
için müracaat eden binler~ "a .. 
dm ve erkekten ancak 8 - 1 O 
tanesi kabul edilmişler, diğeTlerl 
yUzgeri dönmiyc mecbur kalmış
lardır. Sabrediniz, belki bizde de 
bir filim 1a11ayü teı;ekkiJI ede-
cekUr. O zamao ha arnnum 
tatmin fmsatım daha lwnetlo 
bulabilirsiniz. 

llişar Tavbsr 
Son lıaftanm fdimleri anı1n

da (Majik) to ıaaterilcn Rişar 
Tavberin (BiyUk 'faryete) filmi 
büyllk bir ••uvaffakiyet kazan .. 
mqtır. 

Hayatımı 
Bir Tesadüfe 
Borçluyum/ 

l . . 
Geçen Slaema aytamızd.s" 

' burada caip bir resmini gördO-

jiDGz yeni yıldı::lardan llatmuel 
Mireyden kısaca babaetmiştik. 
Eneli Fraauda iki filmde ktı· 
çtik roller alan bu Franam yıtdııı 
bir Amerikah tarafmdao takdir 
edilerek A.merikaya gatilriUmOı 
orada birçok filmlerd~ rol cfm•t 
ve zengin olmuttu ... Şimdi tekrar 
tivatroya dönen Matm.uel Mirey 
diyor ki~ 

"Hayatımı bir t~sadJr~ borç
luyum. Eğer bi7 Amerik:ili tara.· 
fından beğenilmeseydim ?lu~ilo 

eskisi gibi fakir kalacaktım. Tc
sadüfuıı blı- peygamber k:ıdar 
kudretli olduğuna benim gibi siz 

de iuamnız. Zenginlik ve faki:.-tik, 
aaadet ve aefalet. •• Buruarm hc~&i 
tesadlifilD çoctıaklandır. • 

•Son Posta. Holi•utta bmusi rmuhblri 

bulunan yegane Türk s:-a:zetesidir. Ho

livut mulıabirimiı. bcr hafta bize mektup 

rcmderir ve ainema ilcmioia içyüzilDü 
anlabr. 

/ İkbsadi Buhrandan Hiç 
·· teessir O mıyan Yıldız 

Df!nya, drbsadf buhranın te'D
n1e kınanıyor. Tabü buhran 
Holiwtt• da mMhis tesirini ra.. 

Bunda flk kıyafetti bir re~· b 

mini gördüğtlnttt "'Henni ?erten .. 
beyaz perdede senelerce evvel 
saltanat aürmlş. eski bir yıldıı-

dır. Sesli filimin icadından çok 
evvel ıöneo ba yıidıı, şimdi 
tekrar ııtudyöya dün::ıüş, sesli 
filim çevirmeye ha.;?:ımıştır. 

y epyeoi rıldıı::a:T.l parladığı-
na şnbit oldu~'Ulll~~ bir devirde 
eski bir yıldızın tekrar doğması 
aarip de;il mi 1 

terdi. Birçok yrldmtt ka~ 
)'UI yanya kayboldu. Buna nğr
men baD yıldızlar buhrandaıa 

mftteeair oJmadılar. Eski lıa~ 
lanndao on para bile kaybetme
diler. Burada .on resimlerindea 
birini g0rdüi\1nüz bacaklarının 
gllzelliğile mqhur •Meri Nolan. 
da buhrandan müt~essir cılnuym 
yıldWar arumdadır. Çünki gi
:tel .. Meri,, aiııcma bayabnın ea 
munffakıyeUi Ye eo ilıtip•lf 
ıüalerini yaşamaktadır. 

Bahtiyar Çift 
Bebe Danyel Ve Ben Liyoıı 

Ne Ya pıyorJar? 
Maruf artist Ben Liyon bir 

zamanlar Holivudun eo gilıd 
erkeği unvanını ka"-&nm•şh. Bütüll 
yıldızların gözli bu güzel adamda 
idi. Fakat birçok dedikodulu 
qlr maceralarından 80Dra Bebe 
Daayel bu giizd erkekle eYlenw 
miye muvaffak oldu. lki yılcb 
fimdl Ho1·wtta durmadan filim 
~viriyorlar. 

Bmılama ıaadethü Jmlcana 
diğer yıldızlar, hergün yeni de
dikodular çıkararak ikisinin ... 
mıa kar. kedi ı;okmak istediler. 
Fakat Ben Uyoo ba dedikodlta 
lara. pyia.lanı ~ kulak ......,... 
rak kıaca fll cewaba •ermifiir: 

-Ba HoliYUCbm en babtiJar 
pitiyi&.., 

iyi Bir Spor M uaffimi 
Etu iyi bir apoı •e terbiyel 

bedeniye muallimi 1-Diz lü9 
durmaclaD derhal Holivuta gicli
Dia. Çtınki utiatla daima ıporle 
upaşmıya mecburdur. liu aebep. 
le Holiwtta bir bayii cimnutik 
mütehusısı •ardır vo oLdukp 

·para kazanırlar. ----
Sinema Meraklısı ArtisUer 

Artistler fümteri kendileri 
yaparlar. Acaba bunlar film ser 
rederler mi ? Filhakika artistler 
sinema seyretmelc hususunda hiç 
iştahlı değildirler. Fakat banlano 
istisnası da olduğunu unutmayı .. 
nız.Çünki Nansi Kari tilrn seyret
miye okadar meraklıdır ki bot 
vakitlerini dailna sinema salonla-
rmda film seyrelmekle &edrir• 
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,- Bfı. ahn değil şimendiFerin 
l>ile uhneden çekilme\< üzere 
bulunduğu bir devirde yaşıyoruL 
Mesafe mefhumunu, medeni dün
,a, havsalasına ığdıramıyor ve 
l>u mefhumu kamuslardan da 
~ıkarmak istiyor. Engin ovalan, 
111üı'iç yokuş'an, inatçı dağlan, 
aman bilmez sulan aşmak, do
laşmak artık gillünç bir külfet 
sayılıyor. Bütün dünya göklerin 
inişsiz. yokuşsuz, dikensiz ve 
'ukurauz kucağında uçm yı tec
.Ube ediyor. Yakin bir günde 
turnalar, luırtallar, akbabalar, 
loprak listünde gezecekler •e 
insanlar, toscleri iÖk yüztine 
cizeceklerdir. 

Binaenaleyh bizim için ve bele 
l>izdea ıonraki nesil için cirit 
cyuou görmek mümkün değildir. 
Dedelerimizi sularca beyecan
~dıran bu milll sporun İnce 
aevk ini anc:ık tarihten mass • 
acceğiz. 

Bi2im kafile o tarihi yaş1yan 
n yaşatan in anlardan terekküp 
ediyordu. Menekşe ç.ayırmda 
c!örtnala koşan her at, onların 

,Ureğioe tatla bir titreyi getir:• 
yordu. Süvarilerin elinden fırla-
7'P giden her cirit, yine onların 
sözlcruıi çekip götüren bir huz
IDC oluyordu. Yeniçeri Baki bile 
• o oyunla Onc:iyeti olmamasına 

wağmen - heyecanlanmıya başla
cnştı. Koşuşan otlar, sevdalıla· 

ırındaıı kaçan kızlar gibi ona la
itif görtlnüyordu ve atının üslüo
ldc adeta aallanı~ordu. Usta Bo-

or müstesna, hepsinde, ciridini 
rlıedc!o erdirenleri kucaklamak 

çin iştiyaklar uyanıyordu ve 
1ıepsin :ic tath bir rUynnın sinirleri 
elziı eden baygmlığı yaş yordu. 

Gülsüm de mahzuz idi. O 
ovalayışlardan ve kaçışlardan 

ecrin bir haz alıyordu. Fakat o, 
~anındaki erkeklerde bulunmayan 
•• bulunm1ya imkan olmıyan 
l>qka bir düşünce daha taşıyor• 
ıciu. Ağızlan köpük, derileri ter 
içinde kalan ve dört ayaklı bir 
duman kümesine inkılap etmiş 
sörünen kuvvetli atları bir topaç 
.aibi çeviren mahir süvarilerin 
•işkio adalelerini temaşa sırasm
'Cla kocasının müstesna yapılışını 
ıdüşünOyordul Birkaç yüz ıü vari 
tçinde ona benziyen bir erkek 
ısöremiyordu. Bu ıcbeple ıık sık 
11özünil sahneden çevmyor e 
bakışlarını Sıpahi Ahmede akı
Cıyordu. 

Cirit oynıyanlar, ya •aş ya
'W'q tabii bir ıstıfa geçiriyorlar-
Gt. Değnek yiyenler, attan dü
.pnler veya atları yorulanlar bi
nr birer çayırdan çekiliyordu. 
rSiraz ıonra sllvarilerin aayısı, 
.. ki mevcudun dörtte bir:ne in
•ifti. Artık ustalu ve yiğitler 
-daha bariz ıurette &örlllüyor ve 
•eçiliyordu. Oyun da daha fax· 
la bir hararet almıfh. Çünki 
tl>iribirlerinc ikram eder gibi gö-
rnnerck biribirlcrine kunet ve 
haşmet der i vermek istiycn 
iki vezirden hnngisinin daha ka
.ı olduğu artık taayylln ede
cekti. Sona kalan ciritçiler, 
mensup oldukları devletlinin ih
~ammı temsil eden birer abide 
ıolacaktı. 

Sipahi Ahmet kafilesi, oeti-

St!n kaçık muın, agaz atla cirit ognanır mı? 
cenin tebellüre baıtaması üz.erine J - Y aıı.hşsın, yağızJatlı daha 
manzaraya daha 2'.iyade liika- yaman r 
lanmışlardı. Muzafferiyeti nefi - Fakat tesadnf. Mirim Çelebiyi 
lerine temin edecek gibi görünen tekzip etmekte teahbur etmedi. 
oyuncular üzerinde münakaşa Onun kavi gördüğü süvari, demir 
yürütüyorlardı. Bir aralık Mirim km atlıdan kuvvetli bir darbe 
Çelebi, Karanfil Oğluna sordu: yiyerek acı bir iohizama uğradı. 

- Sana hangisi pehlivan gö- Karanfil Oğlu da fırsab kaçır-
rünDyor ? mıyarak istihzaya girişti: 

- Şu demir kın atlı 1 ( Arka11 nr ) 

Sıh Ve "leti • 
ıye 

( Baştarafı l hıcl ••yfada ) 

hiye Vekiti Refik Beyin riyaseti 
altında bir içtima aktederek f -
kültenin tekiim"lil için icap eden 
tedbirleri tesbit edecektir. Tıp 
ta!ebesinin bilhassa pratik malu
matmıo rtbrılması için fakü'te 
meclisi yeni ararlar alacakbr. 

Tıp FakUJtasi tı e Diyor? 
Tıp Fakültesi Reisi Tevfik 

Recep Bey bu hususta bir mu• 
harririmize şunlan söylemiştir: 

- " Sıhhiye Vekaletinin fa
kfiltedeki cerrahi e nis i tedri· 
zattan müşteki olarak nazarı 
dikkatimizi celbettiği hakkındaki 
haber doğru değildir. Anc k biz 
talebenin pr tik malumatının 
tevsi ini istiyoruz. Fakülte hasta• 
nesinde az ha t vardır. Bu ha • 
talar üzerinde lazımgelen tetki· 
kat yapdamnmaktadır. Bunun 
için aon sınıf talebelerini hastası 
çok ve m tenyelleri daha fazla 
olan hastanelere göndererek 
ıtaj yaptırmak istiyoruz". 

Talebe Ne Diyor? 
l<endilerile görüştüğümllz Tıp 

Fakültesi talebeleri tunları söyle
mektedirler. 

- "Geçen sene Tıp Fakülte
sinde müderrisler arasında parti 
mücadele i ardı. Bu yfizden 
bazı müderrisler kliniklere ara· 
sıra gelmiyorlardı. Bu sene bazı 
muallimlerin ara sıra derse geç 
geldiği olmakla beraber umumi
yetle mOderri ler derslerine gel· 
mektedir. Fakat fakülte hasta· 
nesinde yatak azdır. bütçeye 
hastane için az para konduğun
dan doktorun hastalara yazdık· 
lan yemek miktannı hastane 
idaresi zallmakta. bu sebeple 
fakillteye u hasta gelmektedir. 

Hastalar az oldu~ için tale
be lclfi miktarda tatbikat yapa
mamaktadır. Bu dojrudur." 

Belediye Ne Diyor? 

• 
ı az 

açacak, Ccrrahpaıa, Haseki has
tanelerini te~si ederek bu 
hastane1erde mutbnh, çamaşır
hane ve kalorifer tesisatı yapa· 
caktır. Bunlar için de ( 300) bin 
lira Ja:ıımdır. Belediye darü.fünun 

manctinin teklifini bütçesi mlisait 
olın:ıdığı için k bul etmemiştir. 

H rp eh ikesi 
Nerededir? 

( Ba tarafı 1 inci n.yfada , 

lngi'tere müşkülat içindedir, 
Fransaya kızıyor. Almanya gırt· 
lağına kadar borca batmış, bunun 
mes'ulü olarak Fransayı tanıyor. 
ltalya, mağdur olduğu ve Fransa 
tarafından harp bakiyesi hisse' er 
payllişıldığı vakit aldatıldığı ka
naatindedir. Macaristan, Sırbis· 
tanla Çekoslovakyaya kin besli
yor. Lehistan, Almanyaya, Al
manya Lehistana di~ gıcırdabyor. 

Elhasıl 6yle bir keşmekeş ki 
aonnayın gitsin. Fakcst vaziyet 
ciddi surette tahlil edilince görü
lür ki bu aıkıntıdan timdilik bir 
harp doğması ihtimali zayıftır. 
Asıl tehlike önümüzdeki . oubat 
ayının ikinci günll toplanacak 
olan silihlan tahdit konferan• 
smdadır. 

Çünld asıl lkbsadt a1kınt1yı 
doğuran silahlanma masraflandar. 
Bunu devletler de bildikleri için· 
dir ki, silflhlanmıya bir had tayin 
ederek masrah kısmak istiyorlar. 
Bunu yapmak için biri, öbürlloil11 
aleyhine tefevvuk temin etmeyi 
düşünüyor. işte bu konferansta 
umumi bir anlaşma olmazsa 
o vakit korkmak icap eder. O 
vakte kadar, yani şu bir kaç ay 
için tabir caizse geniş nefes ala
biliriz. Ondan sonrası için i o 
diyebil,..ceğimiz yegane ıöz: 

"Hayırlısı!,. ndo.n ibarettir. 

* • 

filmini görmeğe koşunu'!. 

Yuı• aaat 14,30 m tlneıılodo " SARI ODANIN f.SRARI ,, Temataklran, ay1t1 
blleıle ıaat 16,30 ıeanaında SiY ABLi KADININ KOKUSU filmini dahi 
görmejo h kkı ol caktır. JlugUn aab h ıaat 11 d ve aaat 14,30 dald 

matlnel•rdc h r iki film birden göıtcr lecektlr. 

TtlrtrO. ntan11u mUdafaa bıuusunda rSıterdl}I kabra111anlıtı tanlr eden Tlb1ıı 
Ya Jnrflbı ordulannın 7ardunll yQcuda gctlrlJmlf acall we a3ıtliJ anıanam fUal. 

RESMi GEÇiDi filminden d ha mOkcmmeI. .. 
Şahe erler mübdei ERNST LUB1TSCH 

tarafından vücuda getirilen. •• 

MAURICE CHEYALIEh 

ŞE MÜLAZiM 
tamama Fra aısca a8zltl .,. tarlnb filmlnd 

Mıaalllhl. OSCAR STRAUSS tarafaııda ıuretl mahauuda tarllp ..W.l\.tlr. 
Bu film, mevdmla on b!l1Qk alnema badlaeal olaukbl'. 

Ön&m0'1.d.ıd Cal'f•ıaba ak,amından lUbuea 

MELEK ve ELHAMRA 
• ıinemalannda birden. 

Bugün görülmesi 

ELHAMRA 
sinemasında 

2 büyük film birden 

1 - MARLEN DIETRICH'in 
şaheseri ve günün muvaffakıyeti 

27 No.lu CASUS 
2 - R AN G O O ••• 
insan ayağı girmemiş orman· 
larda kaplanlarla vahşi hay
vanlar arasında lınmı~ ıayaru 

hayret film. 

Buglln Saat 15,30 ve 21,30 ta 

AYNAROZ 
KADISJ 

Y ozan: Mllsa· 

bipzado Celal 

Yakında: 

YALOVA 

TÜRKÜSÜ 

lsTAJtBUI. BELEllYESI 

~~ ~ ~~ 
1 1111 

l lfl lll I 
ilk musikili komedi. 

Cumartesi günü BiR KAVUK 
DEVRiLDi 

Raşit Riza Tiyatrosu 
ŞEHZADEBAŞINDA 

BuıQa ... t 11 de talebeye 15,.JO da u•aaa 
Acemi Çaylaklar 
A~am 1aat 21,lf> da 

lieşte· gelen 

Şeh:udcbaıı 

Ferah sinemasında 
Bu,a. a-nndlla 2 de ırece tam 9,JO ü 

Emaalıb nryeteler 
59 artist 42 numara 

ASRI TiYATRODA 
(TEPEBAŞI) 

BÜYÜK ZENCi REVO HEYETi 
we daas8d~r kıralı DOUGLAS Ue MISS 

COOKS ~lraklJe temıll edlha11kte e1n J 
ZENCiLER MEMLEKET 

F ANTEZILERI 
2 pc.rd.Uk ve 18 tabloluk büyGk rev8 matı

n• uat 16.SOta .UYAH aaat 21.SO 

lizımgcleo filmler : 

MELEK 
sinemasında 

Bnytık ve dilber artist 

MARIE BELL'in 
bu sene görülecek yegane filini 

• 
L 

kumar vo aşk filmidir. 
Asri vekayii musavver romu 

ilaveten : Zengio ıesll 
varyeteler. 

Üsküdar Semti 
T eşcir Ediliyor 

(Ba, t rafı 1 ind Hyfada) 

Eskiden bir çöplükten ibaret 
olan İhsaniye ıırtlan, geçen sene. 
Belediye Reisi Muhiddin Beyin 

naı.an dikkntini celbctmi~ O .. 
küdan simsiyah gösteren bu 

mıntakamn o uman teşcirint 

karar verilmişti. Diln Muhiddin 

Bey bu mıtakanın bit noktasına 
kendi elilc bağlannı ç~ıQp 

topraklarım atarak ilk çam dalı· 
Dl dikti. 

Yapılan plAn vo proje muci

bince lstanbulun bu L:öşe i yakin 
bir istikb ide güzel ve şirin bir 

ağaç bahçeıi olacaktır. Bahçe 
çam, akasya, erguvan e aıuı 

ağaçlarile allslD olacaktır. 

T eşcir işi bittikten sonra O ... 
küdar i kele.sine kadar inen ıe

ni~ bir bulvar açılacakbr. Aynca 
tezyinata ait ağaçlann yetiftiril

mesi için Nuhkuyuıunda bir fi. 
danlık tesis edilecektir. Darülfünun Emaneti Belediye· 

ye müracaat ederek Tıp Fakül
tesi hastanesine yardım edilme
sini veya hastanenin Belediye 
tarafından idare edilmesini 
istemişti. 

Is tan bul Sokaklarında 
Emanet, bu suretle hasta· 

neyi talebenin seriri tetkikatı için 
mükemmel bir şekle sokmak is
tiyordu. Belediye bu müracaati 
kabul etmemiştir. Yaptığımız 
tahkikata göre: Belediye. bu se
ne (80) bin lira sarfile ÜskUdar
da Zeynep Kimil hastane.sini 

llk Tllrkçe ıözlil, sesli ve şarkılı şaheserinin arzu 
görmelerini teminen birkaç giln 
GCindilzleri: 12, 2, 4, 6 Ramaz.an 

ALEMDAR 

ve talebi umumi üzerine ve henüz göremeyenlerin 
daha iraesino devam olunacaktır. 

milnasebctile gece 8 1/4 ve 10 da 

SİNEMASI 
film, sinemamızdan başka lstanbul cihetindeki sinemalarla KadıyöyUnde 
suretle gösterilemeyeceğini kat'iyetJe beyan ve illın ylcri.ı. 
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• 
Abdülhamit,. Rus işgal Ordusunu 

lstanbuldan Nasıl Uzaklaşbrmış 
---------

Sarayda Grandük Nikolaya Verilen Bir Ziyafet 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 
Her hakkı mahfuzdur 

-202-

Neticenin pek vahim olmak ihtima· 
lini düşünerek ben buna mani 
oldum. Çünki Jstanbul onune 
gelen lngi ~izlerin birdenbire Rus· 
larla birleşivermeleri, veyahut 
bUyük Lir ta'viz istemeden 
dışan çıkmamaları ihtimali vardı. 
Onun ıçın f ngiliz EHosunun 

boğazı geçmesine razı olmuyor
dum. Halbuki vükela, benim ha· 
berim olmaksızın İngilizlere mü
ldİt göründüler. lngiJiz zırhlıları 
da birdenbire Boğazdan girdi. 
Ayastıfanoı önüne geldi. Ben 
Lunu haber afır almaz fevkalade 
müteessir oldum. Vükelayı top· 
ladım: 

- Papadan ziyade Papa ta· 
rafları olmayınız •• haydi bakalım, 
bu zırhlıları içeri nasıl soktunuzsa 
timdi çıkarm. Dedım. 

Sadıazam SaHet Paşa Üe 
diğer bazı vükela, lngilizlere 
müracaat etti. Jngilizler de: 

- Ruslar, l:stanbul civarından 
ordularmı çekmedikçe biz bir 
yere kımıldamayız. 

Dediler. Adeta İstanbul önünde 
yeni bir kanlı harp başlıyacakh. 
lııgilizler Rusfan tehdit ediyor: 

- Ordunuzu topa tutacağız. 
Diyorlardı. Ruslar da: 
- Eğer böyle bir teşebbO

H kıyam ederseniz, derhal Lataıı
bula gireriz. 

Diye cevap veriyorlardı... Bir 
fftn Sadarazam Saflet Paşa, ağh
Jarak geldi: 

- Ne yapacağız ? .. 
Dedi. Halbuki bunu evvel

den düşünmek, lngilizlere karşı 
yaziyeti hesaplı bir surette idare 
etmek lazımdı. Bidayeten yap· 
bklan hatadan dolayı Saffet 
Paşayı güzelce tekdir ettikten· 

aonra: 
- Haycli, sen git •• Allah k~ 

rimdir. Elbet bir çaresini buluruz, 
Dedim. 

Fakat vaziyet, cidden vahim· 
di. İstanbul ve civarının mukad· 

deratı bir barut fıçısına dönmüş· 
tü. Maazallah, bir kıvılcım, hepi-
mizi mahvetmiye kafi idi. Düşün· 
dum, taşındım. Yine bizzat düş· 
manımıza müracaate karar ver~ 

dim. Akılsız dosttan, akıllı düş
man ev!adır, demezler mi? •• Bu 
doğrudur. Hemen (Rus Orduları 
Başkumandanı, Grandük Nikofo) 
ya haber gönderdim. Saraya davet 
ettim. Onun grurunu okşıyacak 
bir surette istikbal ettirdim. Şe· 
refine parlak bir ziyafet verdim. 
Ziyafetten sonra yalnız kaldığımız 
ıaman, artık orduyu geri çek· 
melerini rica ettim ve: 

- Bu ricamı, ( aziz dostum ) 
Çar Hazretlerine de derhal iblağ 
ediniz. Zira, bu vaziyet devam 
ederse, çok kanlı bir alcıbetin 
zuhurundan korkuyorum. Böyle 
bir şey olursa, hiçbir mes'uliyet 
kabul etmem. 

-----
. Dedim . (Granclü!c Nikola), 
çok mert ve dcğ-ru sözlü hir 
adamdı. 

- Bana birkaç gün daha 
mDsaade ediniz. Sizi müteessir 

edecek hiçbir halin zuhür etmi· 
yeceğine teminat veriyorum. 

Dedi. Gitti. Derhal (Çar) la 
muhabere etti. 

Ayni zamanda İngiliz sefiri 
(Lear) ı de çağırdım. Ona da 
vaziyetin vahametini izah ettim. 

Sefir, esasen dostumdu. Sözümü 
dinlerdi. 

- Hak!dnız var, Şe\'ketmeap. 
Ruslar, ordularını çeksinler, biz 
de burada bir dakika durmayız. 

Dedi. Ne ise, uzatmıyalım .• 
Nihayet keşmekeşe bir çare bu
lundu. Her iki taraf ta ayni tün 
hareket etliler ve İstanbul civa
rından uzaklaşarak bizi de endi
şeden halas eylediler ..• Diyeceğim 
şu ki, yarın yine böyle bir hal 
zuhura gelebilir. Onun iç.in ihti-

yatlı buJunmalı.. Bilhassa harp 
ıamanlarmda düşmanlara bile 
mutedil lisan kullanmayı, insaf 

ve adalet dairesinde hareket 
etmeyi unutmamalıdır. 

Abdülbamide sordum; 

- ( Rus Duma Meclisi ) nde 
azadan ( Sa:ıanof ) , İstanbulu 

zaptedeceklerinden bahsediyor? ..• 
Abdülhamit güldil ve cevap 

verdi: 
- Bu gibi sözler, (siyasf gaz 

dağ ) ından ibarettir. Ne Ruslar 
lstanbulu zaptetmek isterler, 
ne de İngilizler buna müsaade 
ederler ... .. 

Abdülhamit, bngiln 6ğleye 
doğru, kerimesi ( Refia Sultan )ın 
elinin yandığını haber aldı. Der• 
bal Doktor Atıf Beyi çağırttı. 
Sultana yolladı. 

c Arkuı .... ) 

Köle Ticareti 
Aleyhtarlar Bir İçtimada 

Ateş Püskürdürler 
Londra, 13 - Köle ticareti 

aleytarlan cemiyetinin murahhas• 
ları Hariciye Nazırını ziyaret 
etmişlerdir. Murahhaslar Siberya
da köleler hakkında reva görü
len insafsız, merhametsiz mua~e
leler ve cezalar hakkında tees• 
sürlerini Nazıra bildirmişlerdir. 
Hariciye Nazın cemiyetin tees
sürüne iştirak etmiş, bu mesele 
h, kkında Cemiyeti Akvam Ko
mitesine elinden gelen yardımı 
yapacağını söylemiştir. 

Resminizi Bize Gönderıiziz, 
.. .. .. 

Size Tabiatinizi Sögliyelim .•• .._ ______________________________________ __ 

bulunmaz. 

il 

REMZİ SA·ı MI EF.: Ça-
lışkan ve sa
kindir. Gürül
tücü ve lcav• 
gacı değildir. 
T emizJiği Ye 

intizamı sever, 

müdahale edi-

ci ve yaratıcı 
harekeU erde 

MEHMET EF.; Serttir, her 
vakıt uysallık 
göstermez, 
kendini gös· 
terici nüma
yişkar hare
ket!erden içti
nap eder, ken
disıne ehem-

miyet Yeril· 
mesini ister. 

Suimuamcleye 
ve tahakküme karşı bazımkar 
değildir. Sessizce eğlenmek Ye 

zevk etmek taraftarıdır. 

fi 
25 SANiYE liANIM'm knçük 
kerimesi ( F otoğrafırun dercini 

istemiyor) Mağrurdur. Aı ko
nuşur, berşeyi kolay kolay be-
ğenmez, çabuk tenkit edici ve 
şikayetçi vaziyeti alır, mal kıy· 
metini bilir, parayı israfla sarfet
mez. 

İHYA EF. 
Mahcup ve 

tutuktur. Ses
aizliği tercih 
eder, k3dtn 

mevzu 1 a r ı n a 
fazla temayül 
eder, onlar ta
rafından alay 
edilmesine ta-

hammül ede
mez. T ecessilsll ıcver. 

• 24 SANfYE H. : ( F ofoğTafının 
dercini istemiyor ) Alaycı. ıakaa 

•e neşelidir, muhit •e muhata
bına biç •ıkmaı, arkadaşları ta
rafından daima aranır 1n. 

, u .. •ever, 
moda ccreyanlanna tabi olur. His 
"e heyecan mcvzulanndan hoşla

nır, . elbisesinden çabuk bıkar 
parayı israfa müteuıayildir. ' 

a 
26 M0HEND1S HA YRf BEY • 
( F otoğ'raf ınm dercini istemiyor ) 

Ağır başlı ve intizamperverdir. 
Gevezelikten Ye IAubaliJikteo 

hoşlanmaz. menfaat haricinde ha
•ai meşgalelere rağbet etmcı. 

Atılgan değildir. Daha Eiyado 
tutuk .e mahcuptur. 

~ 

Fotoira/ Tahlil Kapanana 

11 inci Sayfamızda bulacaksınız. 

Sayfa 9 

ŞARK YILDIZI 
Holivuta Nasıl Kaçtım_ 

Yıldızlar Arasına Nasıl Kanşbm? 
----------67 YAZAN: SelmaZ. 

- Rica ederim, Asabm1za 
hAkim olunuz.. •e çok ıerbest 
bulununuz.. Demiye mecbur oldu. 

- Çekilin.. 
- Yol açın ... 
- Bu tarafa.. 

Artık, bütün nziyeti kawa
mış, ve ne olduğunu anlamıştım •• 
Böyle olmakla beraber, daha 
hala bende bir rüya sersemliği 
vardı. 

Birden bire karşıma di%ilen 
intihap heyetinin; keskin, yakıcı, 
eritici ve sert nazarlarile karşı· 
laştım. Birkaç aaniye, ağır ve 
ezici bir aükiıt. •• 

f şte, babacığım, hayatımın en 
bllyük muvaffakıyetini, ben bo sa
niyelere ve bu .Ukiite medyunum. 
Bana, birer asır kadar uzun ge
len bu saniyeler geçtikçe.. aabn 
aLnacak bir ha'"!ValJJ tetkik eden 
madrabazlar gibi karşımda duran 
ve bana bakan bu adamların, 
zengin ve küstah tavırları bana 
pek ağır gelmiş ve sanki kadın
lık gururumun bütün isy:ınları 
beni harekete getirmişti. Onların 
tetkiki devam ettikçe, benim de 
başım yü~selmiye bilşlamıştı. Şim
di ben, hakikaten gururuna do
kunulmuş bir kıraliçe gibi, on!a
nn karşısında kendimi toplamış 
ve yükselmiştim. 

- Gut .•• 
- Veri, Gut 
- Veri, veri, Gut. 

- işte •• {Şark Yıldızı )budur. 
- Kimsiniz?. 
- İsminiz?_ 

- B~n mi? Ben Türknm .• 
lstanbull11yum.. adım •• Selma.. 

- Hayret.. hayret.. Türk .• 
İstanbullu._ Nasıl dedim?. 
Selma .• Selma 6yle mi? •• 

- Kabul.. kabul ••• 
Gnrtiltülü bir sağnağı andıran 

alkış tufanının nzerinde derhal 
magafonun sesi yükseldi: 

- ( Şark Ylldızı ) müsabakası 
hitam bulmuştur. Müsabakayı 
lstanbullu Tllrk olan (Mis Selma) 
kazanmışbr. 

Ne olduğumu bilmedim. Ka
dt0 erkek binbir el birden lize

rime hücum etti. Birdenbire bu 
ellerin üzerinde havaya kalktım. 

Bu Daktilo 
Kimdir? 

- Bu daktilo Haııım kimdir, 
bilir misiniz·!_ 

- Hayır. 

- O halde, yann 6ğrenirsi· 
Diz. 

1 

Beni korumak için omuılanrnın 
üzerine koUarmı açan zavallı 
doktor ( Li )1 bir insan dalgasil• 
ta, uzaklara fuladı. Feracem 
yırtılma~, yqmağım, altüst ol-
muştu. Etrafta, yüzlerce makine
nin bana çevrildiğini görüyor 
Ye bu çılgın insan lcasırgasımn 
omuzlan üzerinde dalgalana dal· 
galana uçuruluyordum. 

(Mister Mayer) in dairesine 
getirilip te o büyük fezlongun 
üzerine uzatıldığ m zaman ser
sem bir halde idim. (Mister M~ 
yer) beni görür görmez, hayreti• 
ellerini semaya kaldırarak: 

- Bizim kız.. bizim ktiçllk 
kız._ 

Arkamdan bir aes buna ce
vap verdi: 

- Evet, bjzim knçnk kız.. 
'f'e biz de burada bir süru alı
maklanz... Hergün burun buruna 
geldiğimiz bu kızın, bu kadu 
parlak bir yıld&Z olduğunun far
kına varamamışız. Bu.ıu söyliyen 
de, Metöransen. , 

Neden sonra, %avath do!dor 
(Li) geldi. Üstü başı berbat ve 

perişan olmuştu. Boyunbağı kop
muş, yakası açılmıştı. Heyecan-
dan ve didişmeden geniş genq 
nefes alıyordu. 

Karşımda dizilen ve daha hAll 
Türk olduğuma bir türlü inana
mıyarak akıl ve hayale gelmiyen 
ıuaUer soran Metröansenlerin, 

ıubo müdürlerinin arasından ya

nıma sokulan doktor, ellerin: 
uzatarak: 

- Tebrik ederim. 

Dedi. Ve fakat bunu sôyli
yen dudaklannda garip bir ihti· 

zaz.. bana bakan yassı ve çekik 
gözlerinde bir damla yaş far ke-

der gibi oldum. Onun elini bı
rakmıyarak heyecanla sordum: 

- Rica ederim Doktor .• Çanı 
ıey.. Mister ~ng nerede? .. 

Onun cevabını işitmeme me,. 
dan kalmamışb. Salon, birçoll 

gazetecilerle dolmuştu. Ayni za
manda, bana mensup olduğu 

hissedilen Do1<torun etrafını da 
kalın bir insan çemberi çevir
mişti. 

Alfah razı olsun Mister (Ma
yer) den.. yüksek sesle haykll"
mıya mecbur oldu: 

- Efendiler.. çok rica ede

r;m, bizi bıraz rahat bırakınıL 
Görülecek işlerimiz var. 

( Arkuı var ) 

• ..-..... ••• aw• .......... _..•••••••••••••••••••----. 

( Sinema Ve Tiı;atro!ar 

AL.KAZAR - Hacı ır. ur t 

AilMDA!t - 1 •ta:ıbu. •o'<akları 

ARTISl'lK - Çlngeae aşkı 

A 6 Rl - Yeni revü~ü. 

lKt.E~ - Şek~rirn 

lLHAMRA - z7 nıu:ınrah cfl..n.. 
lTU V AJ. - Haydut ~.ırkını 
fERAH - Pula~ bir r evo 

t 1<.ANSlZ TlY A TR OSU - Y • • 1 turupm 

CiLORY A - S yahlı l • .ad ı nıa kokun 
HlLAı. 
KEMAL B. 

alAJIK 
lıi t;.LC.K 

tı1lLLl 

- Taç devl r•:ı canavu 

- Çapkın pr na 

- B Uy.i" v ar} ote 

- Tali 

- Sevda mac~raları 

OPERA - Suı m ı'l '<'"' 

SIK - K ç-k a llo 

DARÜLBEDA Yf - Mum s ı ı t!(Yakınd•u 
Yalova tilrk il ... 

0SKÜDAR HALE - Sumru 

K•dılııöy SÜR.EYY A - Aı:k hotuet!orl 

] 



W Sayf'a 

Nakleden: H. R. 
- Kızım Doktor: Semi Ekreme ~ 

Berlinde bugün daha ziyade 
bir donukluk , bir gam vardır : 

i in ciddileştiği görlllüyor. Rusya 
seferberlik yapmaktadır. 

Ortalık sıkınhdadır. Kimse 

kendi ihmalini görmiyor. Umumi 

bir hiddet vardır. Bu da Viya
naya karşıdır. 

En ziyde ürken Kayserdir. 
F;krini değiştirmemiş miydi? Şu 

halde ilk hareketinin neticelerini 
bertaraf etmek istememiş midi ? 
Raporda Avusturya ilzerine yUk· 
)enen agu mes'uliyetten bahse-

dildiğini görmesile onun haşiye
ıine şunları yazdı: 

" Bu endişeler Sırbistanın ce• 
vabını ilk okuduğum zaman bana 
da gelmiştir. n 

Raporda milteakiben elan 
mevcut ümitten bahsolunuyordu. 
imparator bu kısma da şu cOm· 
leyi yazmıştır : 

'' Ayusturyaya ipi fazla çek
meme ini halisane ihtar edeceğim" 
ve müteakıben : 

'' - Bunlar laf , mes'uliyeti 
bana yfiklemek istiyorlar. " Demiş. 

LAhi Hakem Mahkemesine 

müracaat lüzumunu tavsiye eden 
fıkr karşısına ı 

"BelAhetl,, kelimesini" yazmıfbr, 
bu bapta yedi ıenedir ayni fikre 
aaplanmılbr. 

imparator o akşam Potsdam 
da Şurayi Saltanab topladı. Nazır

lar, Cenerallar masanın etrafın

dır. Müzakere neticesinde Rusya

nıo umuml seferberlik yapması 

halinde seferberlık ilinına karar 
v rilir. Fakat karar gizli tutuldu. 

La Hayı 

Çar tarafından ( La Hi ) 
hakem mahkemesine mtiracaat 

hakkında ne yapıldığı bilinemez; 

fakat tevessül ettiği seferberlik 
bu ihtimali kaldırır gibidir? Fa

kat lngiltere ne yapıyor? Sab
rediniz, onu da öğreniriz. Bu 
Akşam Bethman ciddi bir ha
rekette bulunacaktır. 

O gece sefirin verdiği temi
nata rağmen bir tUrlll inanılma-

nuş olan haber ( Londra ) dan 

gelmişti. Bu bir haber değil, bir 

ihtardı. Berlinde umumi bir te
dehhuş, bir panik başladı. 

Demek doğru imiş! Ne yapmalı? 

İmparator Çara yeniden ve acele 

bir telgraf daha çeksin f Bu h~l

graf temmuzun otuzuncu günü 

öğleden sonra çekilebilir, gibi 
r. ···talealnr her ağızda dobşı

) ordu. 

Artık Bethman çökmektedir. 
Artık henüz kurtarılabilmesi 

kabil olan şeyleri kurtarmak 
derdıne dı.işınüştür. Viyanadaki 
efirioe şu telgrafı verir: 

" M\Jttefiklik vazifesini yapını-
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Harp/• beraber taggareler ve donanmalar do 
/aaligete geÇmiılerdi 

ya tamamen hazırız. Fakat Viya- j rü körüne sürüklenmeyi reddedi· 
na tarafından bir dünya harbine, yoruz." 
vesayamıza riayet etmeksizin kö· ( Arkası var ) 

Geçen 
Doğru 

Bilmecemizi 
Halledenler 

( DOnkil nüahamızdaa devam ) 

Birer Kitap Kazananlar 
Ankara Erkek Lisesi 36 Ah

met Liitfi, Adana Orta Mektebi 
ikinci sınıftan Hüseyin Şadi, 
Adana Ticaret Mektebi 19 Enver, 
Ayvalık Cümhuriyet Mektebi 99 
MUslim, Ankara Beşinci İcra 
kitibi Salih Turgut, Trabzon 
iskele caddesinde Sabah perukirı 
İsmail Hakkı, Ke~an Y ezar Bohor 
Penhas oğlu Leon, Salihli Gafur 
zade Ali Osman Efendi mahdumu 
Nurullah, Adana Ticaret Mektebi 
330 Yusuf Ziya, Adana Orta 
Mektt.bi 372 Salabattin, Ankara 
Erkek Lisesi 381 Muzaffer, Ada
na Yeni Şakalarda fırıncı Abdul
lah Efendi oğlu Mustafa, Ankara 
Erkek Lisesi 439 Muzaffer, Çapa 
31 inci Mektep 249 Muhiddin 
Beyler. 

Birer Adet Muhtrra Defteri 
Kazananları 

Ankara Erkek Lisesi talebe
sinden 402 Mehmet, Adana Orta 
mektebi talebesinden 119 Şevki, 
Konya Erkek Lisesi talebesirıden 
129 Ali, Ankara Ön Cebeci 119 
numarada Rıdvan, Eyup Sofular 
yokuşunda Kemal, lzmir Karşı
yaka Nazlı sokak 22 numarada 
Osman, Adana İstiklill Mektebi 
3 üncu sınıfından 351 Celal Nuri, 
Adana Ticaret Mektebi dördüncü 
sınıfından 188 Muammer, Ankara 
Hayati mahallesinde 9 nuınarada 

Saffet, Ankara Erkek Lisesi ta
lebesinden 44J Mümtaz, Galata 
Musevi mektebi talebesinden İs-

rail Şdam, Son Posta kulüp 
azasından 179 Fih:ret, Zonguldak 
avukat Faik bey oğlu Naci, Zon• 
guldak Orta Mektebi ikinci sını· 

rından 12 Fuat, Adana Orta Mekte
bi birinci sınıf mdan 373 M. Ni· 
hat bey ve Hanımlar. 

Birer Adet Kart Kazananlar 
Pertevniyal Lisesi talebesinden 

240 Esat Sabri, Salihli Namık 
Kemal Mektebi be7inci sınıf ta
lebesinden 88 Tabir, Ankara 

Erkek Lisesi ikinci sınıfından 49 
Kenan, Ankara Devdiran mahallesi 
Mesçit sokak 9 numarada Necibe 

Adana Orta Mektebi ikinci sını
fından 19 Avni, Çorlu Mümeyiı 

Yaşar Ef. vasıtasile Emin Sait, 
Laleli altmcı mektep talebesinden 

Pakiye, Salihli Namık Kemal 
Mektebi son sınıf talebesinden 

139 Burhan, Ankara Ön Cebeci 
19 ~umarada Adnan, Galata Mu
sevi mektebi talebesinden Siman· 

to Halkon, İstanbul 49 uncu 
mektep talebesinden 104 Emine 

Macide, İstanbul Sen Jorj Mek
tebi talebesinden 60 Hikmet Do-

ğan, Beyazıt Vedbi Münir, An
kara Erkek Lisesi ikinci sınıfıo
dan 103 Ihsan, Keşan Zafer Mek- ' 

tehi beşinci sınıftan 286 Avram, 
Salihli Namık Kemal mektebi 
beşinci sınıftan 286 Ihsan, Keşan 
İnönü mektebi dördüncü sınıftan 
164 Yako, İstanbul ikinci mektep 
birinci sınıftan 5 Fuat, Darıca 

ilkmektep talebesinden 178 
Hayri, Ortaköy Divanyolu 51 

F 
Bir Perdelik Salon Temsili 

Refik • .. 

Nezahet: 
Nezahetin kocası 

Re/iğin karısı 

Dekor ı Bir 1alon. 
Perde açıldıtı zaman Nezahet 

6nünde oturmuş fal açmakla meşgul 

Refik- Bonsuvar ruhum me
leğim. 

Nezahet - Bonıuvar cicim, 
ıekerim. 

Refik - Nasılsın 1 

Nezahet - Çok iyiyim: 

Refik - iyi olmakta çok 
haklısın. Fal mı açıyorsun 1 

Nezahet - Evet amma senin 
bildiğin fallardan değil. Gel bak 

ne eğlen~eli bir oyun .• Bu sabah 
Babıaliden geçerken " İskambil 
kiğıtlanmn lisanı ,, isminde bir 
kitap aldım. Ona bakarak kağıt 

açıyorum. Tabii böyle şeylere 
inanılmaz amma vakit geçiyor 
işte.. bak ıen buradasın. Kupa-
nın kızı da benim.. etrafım 

nekadar kalabalık.. Şu gör-
düğün asil bir delikanh.. son· 
ra bak: kalben bana pek yakin 

olan sarışm başka bir delikanlı
dan yakinde bir mektup alaca
ğım. 

Refik - Haydi bakalım l 
Nezahet - Bir şeye canım 

sıkılacak, kavga edeceğim •• 

Refik - Sakın ha l 

Nezahet - Belli olmaz ki •• 

Refik - (Oturarak cebinde· 
ki gazeteyi açar) ay?.. Vecdiyi 
Madrit Sefaretine tayin etmişler 1 

Nezahet - Hayır 1 
Refik - Nasıl Hayır? 

Nezahet - Kağıtlarda böyle 
birşey görünmüyor .. 

Refik - Ben gazetede görli· 
yorum ya kAfi. 

Nezahet - Gazetelerin yaz
dıklarına inanıyorsan o başka.. 
Başkatip mi tayin edilmiş ? 

Refık - Hayır. 

Nezahet - ikinci katip mi ? 
Refik - Hayır.. Üçüncü. 
Nezahet - Dur, şimdi de sana 

bakayım. 

Refik - Benim neyime baka
caksın? 

Nezahet - Falına .. Şöyle ya· 
nıma gel.. Hah şöyle.. Şimdi 

düşün bakalım ne yapmak niye
tindesin ? 

İbrahim, İKtanbul 44 üncü ilk

mekte talebesinden Feridun lbra

him, Uzunköprü Mimar Hayreddin 
mektebi ta!ebesinden 335 Nerkis, 

Adana Ortamektebi 350 Adil, Ada
na Orta mektebi 330 Sabahattin, 
Kırık kale Tıp612.No.126 Nedime, 
Uzunköprü Bakkal Hamit Efendi 

kızı Mahide, İstanbul 13 üncü 
mektep 403 l'!tuammer Hulusi, 
istanhul 14 üncü mektep 335 
Burhan, Konya erkek lisesi tale
besinden 636 Agah, Çorlu Tabu 
memuru oğlu Nurettin Bey ve 
Hammlar. 

SON 

aabnede yalnızdır. Bir ma1an1n 

ıörünür. Biraz sonra Refik 1rirer. 

Refik - Senin ne bapmak 
niyetinde olduğunu bilmiyorum 
ki ona göre düşüneyim. 

Nez ah et - Benim bana fal 
açacağımı düşün. 

Refik - Peki. 

Nezahet - Sonra bu kitap 
elimde iken benden hiçbir şey 
saklamıyacağını düşün. 

Refik - Ona da peki. 
Nezahet - Kes. 

(Refik elini uzatır uzatmaz 
Nezahet bir çığlık basar.) 

Refik - Ne oldu? 
Nezahet - Sol elinle ayol, 

sağ elle kesilmez. 

Refik - Ben de sabiden bir 
taraf m kesildi zannettim. 

(Refik kA1stları keser. Neza
het on kadar klğıdı masanın 
üstüne sıralar.) 

Nezahet - Bu şayanı hayret. 
Sakın elini sürme!.. Senin bir 
şeye canın sıkılmış .• 

Refik - Kat' 1 ;en.J 
Nezahet - Evot, evet, canın 

sıkılmış .. 

Refik - Zorla ıw bu.. sıkıl
madı diyorum. 

Nezahet - Sen istediğin ka
dar söyle, ben görüyorum. Bir 
kere kendini yokla bakalım, mu
hakak bir şeye canm sıkılmıştır. 

Refik - Bunda saklanacak 
bir şey yok ki.. canım sıkılmıı 
olsaydı söylerdim. Bu da ayıp 
değil a .. 

Nezahet - Belki Hadi Bey 
bir aksilik yapacaktır. 

Refik - Zannetmem. Kendi
sini biraz evvel gördüm. Kontra
tı imzalıyacağıw söylodi. 

Nezahet - Ben sana bugtın
den haber veriyorum işte: Yarın 

vazgeçecektir. 

Refik - Niçin böyle söylü
yorsun şekerim? Bana söz verdi. 

Nezahet - İmzalamadıya, aen 
ona hak.. Senin yerinde olsam 
ona bir kere telefon ederdim. 

Refik - Hadi Bey meselesini 
bıı işe karıştırmaktan vaz geç, 
rica ederim. 

Nezahet - Refikçiğim, ben 
ne görüyorsam onu aöylüyonım. 
inanıp inanmamakta serbestsin. 
Şu gördüğün maçanın • papaZI 

ortada esmer, zengin ve sana 
karşı kalbinde fenalık olan bir 
adamın mevcudiyetine işarettir. 
Bu adam da ancak Hadi Bey 
olabilir. 

( Sonu yar~n ) 

Çocuk hailalıklnrı mütehauısı 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyoğlu Mektep •okıık 

Telefon 8. O. 249& 

1 

1 
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lngiliz Memurları Hintli Ameleyi Zorla 
,Çalıştırmak için Akla Gelmiyecek 

Garip Bir Çare eşf ettiler 
-73-

r Hükômet binlerce Hint]iyi 
hapse atmakla birçok masrafa 
girmiş olacak, fazla olarak ta 
kömtir madenleri karalı kalacak
tı. Bu vaziyetin bir müddet de
yamı halinde ise hükumetin 
Yergi;i ilga etmeve mecbur 
kala~ağı aşikArdı. Binaenaleyh 
lıükümet kendi hesabına ikinci 
bir pilan haıırladı: 

Kömür madenlerinin etrafına 
dikenli tel gerilecek. Burası ha· 
pisbanenin müştemilatından ad· 
dolunacak ve mahpuslar Eorla 
ıalıştmlacakh. Bu yapıldı. Fakat 
Hintli mahpuslar çalışmayı kat'i 
ıurette reddettiler. Tahkire ma· 
ruz kaldılar, dayak yediler. Fa· 
kat fikirlerinden dönmediler: 
Menfi mukavemet kaidesi şiddet• 
le işlemeye başlamıştı. 

Bu hadiseler Hindistanda bu
lunan ( Gokhale ) ye telgrafla 
bildirildi. Gokhale o zaman ağır 
•urette hasta, yatağında yatıyor
du. Buna rağm~D Cenubi Afrika 
laidiselerini gece gündüz takip 
etmek istemişti. Emirlerini yata• 
jmdan veriyordu. 

Nihayet h!disc Hindistanda 
gOniln en canlı meselesi haline 
geldi. işte o zamandır kı. Hindis· 
tanda Kırat vekili olan Lort Har• 
ding lngilterede ve Cenubi Afri- ı 
kada bu derece heyecan uyan
dırma, olan meşhur nutkunu irat 
etti. Lord Hardin~ bu nutkunda 
Hindistandrı Kıralın vekili ol~~-
11ua rağmen diğer İngıhz 
mcmurlaramn battı hareketlerini 
fiddetle tenkit ediyor ve Hint: 
liJerin takip ettikleri menfı 
mukavemet usulünde haklı ol.~.u~
larını aöylüyordu. Kral vek1ıını~ 
aldığı vaz.iyet lngilterede. yekdı· 
_ierino zıt mütaleaları mucıp oldu, 
bununla beraber Lort Harding 
ıazlerini geri alm~dı. Bilakis 
bu sözler üzerinde ızabat ve~e
ftk ısrar etti. Ve Lort ~ardı1!
pı kat'iyeti çok gilıel hır tesır 
J&pb.. 

* 
• Natal da kömnr maden· 

leri memleketin tim1li garbiıinde 
ilindi, fakat Hintliler ıimal ve 
cenup sahillerinde yaşıyorlardı, 
ben bunların aralarında ıimal 
taraflannda yqıyanlan tamyor-
dum. Birçoklarile Boer muhare
besi esnasında birlikte çalışmış· 
hm. Fakat cenup taraflarında 
yafıyanlar arasında pek az tanı· 
dığ1m vırdı. . • 

Buna rağmen greY haberı bır 
1i1DJek sür' atile her tarafa yayıl• 
dı ve şimalden de, cenuptan da 
grevci gelmiye ba~ladı. Bunların 
arasında evinin eşyasına satanlar 
bile vardı. Çünki hareketin uzun 
ıllreceğini zannediyorlardı, ve bu 
mDddet zarfmda iaşelerinin bir 
komite tarafından temin edilebi
leceğini hatıra bile getirmiyorlar-
dı. 

Grevcilerin adedi günden 

güne ziyadcleşmekte oldnğu için 
tevkif edildiğim gün b:ışka i~çi

lerin de grev yapmalar na müsa· 
ade etmenin tehlikesine ·arkadaş• 
larımın nazarı dikkatini celbet· 

miştim. Bence sadece maden amele
sinin yardımilc zafere erişiJebile
cckti. Fakat bJna mukabil mera· 
Jekette adedi altmış bine Taran 
bütün işçiler grev yaparlarsa 
hepsini birlikte beslemek müşkül 
olacaktı. Bundan başka bukadar 

azim bir kütleyi mUt .. madi bir 
nezaret altında bulundurmak 
mümkün değildi, asayişin muhtel 
olması ihtimali vardı. Fakat bü-
tün bu düşüncelere rağmen grev 
hareketini tahdit etmek mümkün 
olamıyordu. O zaman hükumet 
.şiddet siyaseti takip etmiye baş· 
ladı ve grev yapılmasına cebıen 
mani olmıya başladı. En küçük bir 
teşebbiis bile ateşle karşılanıyor· 
du. Yaralananlar, ölenler çoklu. 

(Mabadi yarın) 

1 Günün Meselelerinden 1 
Et Fiatlerini Yükselten 

AMİLLERDEN 
Nakliye İşi Vardır 

( Baıtarafı 1 inci ıayfada ) 
Muhiddin Bey Emanete gel· 

dikten sonra, mukavelede zikre-
dil~n komisyon te~kil edilmiş, 
fiatler tetkik edilmiş. Fakat 
ftedman Şirketine rakip olarak 
evvelce müracaat eden Kasa;>lar 
Şirketinin bu defa Fledman Şir· 
keti ile orlak olduğu görülmüş. 
Ortada rakip kalmayınca nak
lıye fiati (63) paradan (2) kuruş:ı 
çıkmış. 

Fakat nakliyeyi deruhde 
eden iki şirket, evvelce 
kırk paraya nakleceklerini bil
dirdikleri halde b·· defa ayni 
işi 2 kuruşa almakla icalmam1şlar, 
nakliye ücretini koyunların beher 
gövdesinden 35 kuruş almıya 
başlamışlar. 
Beş senelik mukavele müddeti 

bittiği zaman, Mezbaha idare 
Meclisi de teşekkül etmiş bulu-
nuyordu. İdare Meclisi, et nakli· 
yesi için münakasa ilin etaı\ş. 
Ali Buçok Zadeler talip olmuşlar 
ve tek okkasını 50 paradan 
nakle hazır olduklannı bil ~İrmiş
ler. Bunun üzerine Kasaplar Şirketi 
fiati ( 40 ) paraya indirmiş ve 
bu fiat üzerinden mukavele ya-
pılmış. 

Fakat Kasaplar Şirketi işi 
üzerine aldıktan ısonra tarbda 
müıkiillt çekildiğini ortaya at· 
mış. Tekrar gövde başına maktu 
bir para alarak nakliyata başla-
mış. Bu defa esnaf şikayete v., 
sızlanmıya mecbur kalmış. T arb 
usulünün tatbıkında ısrar etmi~. 
Bu ısrar karşısında şirket yeni 

b. şekil bulmuş. Tarb za-
ır . • 

olarak gece yansını mtı-mam 
1 
.. 

h etmi... Gövde usu une razı 
ap r 1 • . d .. 

olanların muaınel*! erını e gun-

düz görmüş. • 
B hareketler tekrar btrçok 

.ki ~tJere sebebiyet vermiş. Ni-
ıı v . f k ·ı 
h t belediyenın muva a atı e 

aye k kl' .. de haşana (22) uruş na ıye 
~ov t• verilmesi takarrür etmi~. ucre ı 

Halbuki ıoğuk bava mahzenle
rinde beher gövde ( J 7 ) okka 
itibar edilir ve harcı o mikyas 
üzerinden alınır. Demek ki Ka
aaplar Şirketine bir kalemde beş 
kuruş fazla verilmiş oluyordu. 

Bu hal bir sene devam etmiş· 
tir. Sene nihayetinde yeniden 
münakasa yaı:-ılı:uası lazım geli
yordu. Fakat bu münakasa ya• 
pılmamış, ve nakliye işi, beş se
ne müddetle Kasaplar Şirketine 
beher gövde (30) kuruştan ihale 
edilmiştir. İhaleyi yapan Mezba
ha idare Meclisidir. Bugün vazi• 
yet hala bu şekilde gövde başı· 
na (30) kuruş tahsil edilmektedir. 
• 

AlAiye İcra Memunırluğundan: 
Aliüye Sıhhat Memuru Mustafa 
Beyin Hhık Alajye Seyyar Sıhhat 
Memuru Rafet Beye eşya bedeli 
ve ödünç olara 1i'. vermiş olduğu 
ceman 125 liranın tahsili ıçın 
AJaiye icra Dairesine müracaat 
etmiş ise de muınaileyh Refet 
Beyin ikametgahı meçhul olduğu 
tahakkuk etmesine mebni ilanen 
tebligat if asma karar Yerilmiş 
olduğundan munıaileyh tarihi 
ilandan itibaren bir buçuk ay 
zarfmda 031 • 423 dosye numa• 
rasile bir guna itirazda bulunma· 
dığı halde ödemo emri tebliğ 
edilmiş addolunacağı İcra kanu· 
nunun 27 inci maddesine tevfikan 
ilin olunur. t 

Istanbul Sekiziııcl İcra Daire- 1 
•İnden: Bir deyin den dolayı 
mahcuz ve furuhtu mukarrer 
G. Jamanat .,e Berlin markalı 
bir adet piyano 17 - 1 - 932 tari· 
bine müsadif pazar günü saat 
9 dan 11 e kadar Büyükadada 
Seferoğlu köşklerinde sablaca
ğındaa taJip olanlann yevm ve 
vakti mezkürda mahallinde hazır 
bulunaca1t me111uruna müracaat• 
lan fü7umu ilan ohınur. 

ASAN 

Sayfa 11 

Bu Akşam Radyoda eler 

Dinliyeceksiniz 
J 5 Kanunusani 932 Cuma 
fıtanbul- (1200 metre, .S kilovat) 

18 gramofon ile opera parçaları, 
19 bir"nd kısım alaturka saz, 20 
gramofon neşriyatı, Anadolu Ajansı 
haberleri, 21 ikinci kısım alaturka 
saz, 22 orkestra. 

Heilıberg - (276 metre, 75 kilo
vat ) 20 Münihten naklen Haydn 
konıe.ri, 20,30 Gocthe ve dünya, 21 
Königıbergten nakiL 

Brüno - ( 341 metre, 36 kilovat) 
20,15 radyo dinliyenler için hir Rinı. 

Mühlaker - (360 metre, 75 kilova') 
19,30 Manhaymdan naklen in tyran• 
noı, 21,15 Frankfurttan naklen 
senfoni. 

Bükreş - (394 metre, 16 kilont) 
20 Verdinin Aida opcran 

Belgarat - (429 metre 25 kilovat) 
20 ıokol konferansi, 20,30 keman 
konseri, 21,20 nı konıeri. 

Roma - ( 441 metre 75 kilont ) 
21 Boccaçio operaıı. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
20,15 Urvaııi operası. 

Pe~to - ( 550 metre, 23 kilovat, 
20 salon orkeıtırası, 21 koferanı, 
22 konıe.r. 

Varıov:ı- ( 14ll metre, 153 kilo• 
vat) musikili musahabe, 20,15 Hn• 

foni. 
Bertin - (1635 ınetre, 75 kilovat) 

19,30 Manhayından nak'en in Tyran• 
noı, 20,40 ltonıer, 21,30 Layipçigten 
naklen Strahenrond bir hikaye 22,SO 
keman konseri. 

19 Kanunusani 932 Cumartesi 
fatanbul- (1100 metre, 5 kilovat) 

18 g'l'amofon ile radyo parçaları, 
19 birinci kısım alaturka saz, 10 

rramofon neşriy•tı, An;ıdoJu Ajana 
haberleri, 21 ikinci Ju.qm alaturka 
ıaz, 22 orkestra. 

Heilıberg - ('H6 metre, 75 kilo. 
Yat) 20 B:!rlinden naklen opereti 
Dövülmek istiyorum. 

Brüna - ( 341 metre, 36 kilovat~ 
20 Pepinıı operet üç perde, 22 
Prağtan nakil. 

Mülakcr - ( 3SO ruetre, 75 kllo
nt) 20,15 şen gece. 

Bük.reı - (39t metre 16 kilovat) 
19,4[) i'ramofoıı ı>liklara, 2() caz.bant. 
21,15 Romen orkeıtrası. 

BeJgrat - (429 m~tre, 2,S kilovat) 
20 Koıtana, 21.30 p"ı•on konHI', 
22,20 A vrupada bir gezinti. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat) 
20 rramofon plikları, 21 bir tiyat
rodan nakil. 

• 
Viyana - (517 metre, 2() kilovat) 

20,05 Der ıebmctterlinz keJebelıı 
opereti 3 perd~. 

Peıte - ( SSO metre. 23 ktlovat t 
19,30 Yüksek Musiki Mektebindea 
ıaakiJ, 20,45 harici ıiyaset ıaati. 

Varıova-(1411 metre, 158 kiJovatJ 

20,lS hafif musiki, 21,55 hikAye, 
22,10 Şöpen konseri. 

Berlin- ( 1635 metre. 75 kilovat) 
20 konıer. 

Dikkat: Dercetmekte oldu~maı proınmlamı Avrup•y• alt 
olan kıımı naati Awupa saatin o göra tanzi n c ~ Jınt ıtir. 

lıtanbul ıaatine tatbllu için Avrupada uat ( 121 old:.1j'u 

umall l.tanhulda (1) • reldi)'i farı.edilmelidir. 

Ankara Polis Müdürlüğünden : 
Polis Memurları için mevcut nilmune ve ıartnamesine te.

fikan 300 takım resmi elbisenin imal Ye mübayaası 7 ~ 1 • 932 
tarihinden itibaren yirmi gün mllddetle ve kapalı zarf usulilo 

münakasaya konulmuştur. Taliplerin şartnameyi görmek n:z:er• 
bergün Ankara Polis Müdürlüğüne ve münakasaya iştirak için de 
395 lira 78 kuruşluk teminatJarile beraber 26 - 1 932 tarihine 

müsadif salı günü saat 15 te Ankara Vilayetinde müteşekkil 
mubayaat komisyonuna müracatfan. 

İstanbul 8 inci İcra Dairesin· 
den : Bir deyinden dolayı mah-
cuz ve furuhtu mukarrer Beyoğ· 
lundaki Avrupa pasajında 12 
numaralı dükkanda ayna koltuk 
ve perukarlığa ait eşyanın 16-1· 
932 tarihine müsadif pazar günü 
saat on dörtten onaltıya kadar 
ikinci arttırması icra kılınacağ n
dan talip olanların yev ve vakti 
mezkôrda mahallinde hazır bulu· 
nacak memurine müracaatları 
ilin olunur. 

)ıtanbul ikinci ticaret mahkeme• 
ıinden: Tüccardan Hoca sade Yuauf 
Ziya beyin, Türkiye imar Bıı.nkaaına 
ırehnettiği ve Karaağaç ıoğuk han 
mahzenlerinde mahfuz. bulunan iki 
yüz teneke Kremanın tediyei deyn 
edilmemesi haıebile bilcümle maaa• 
rif ve rü•umu mDşteriye ait olmak 
üzere usulen ve arttıro.ıa uaulile aa• 
blmasına karar nrilmif Ye 12-J-932 
tarihinde talipler tarafıDdaD teklif 
olunan fiat tahmin edileD kıymet• 

ten noksan rirfllmüı oldutundan 
f aılaaile talip olanların ikinci artbr• 
ma günü tayin kılman 23-1-932 cu
martesi günü ıaat 11 de Karaataç 
ıoğuk hava mahzenlerinde hazar bu· 
lunacak mahkeme heyetfoo pey ak
çelerilo beraber müracaat etmeleri 
i•an olunur. 

1 

' 

-
Dre Sarkisyan 

Oahili hastalıklar mü/eha$$lSI 

Harbiye • Hamam caddesi .. 

" Hay !Ayf " ııramdas 

Dr. A. KUTİEL 
Cilt n rihre.I haatahkl.u müte. 
hHıın. Kara&a7 büyü.:C mahaJJeblei 
1anıGda 34 

1 
1 

1-otoira/ Talı/ili Kao()nll 

Tablatlnld Bf'reıı .. •lc l•t"r•ruıı11 

fotof'raham 5 adet lupoe ıle blr· 

Ukte rBıaderlab. Fotojr.afı-.ıı ..,."ta 
tabld.lt 'Ye iade edil n .. 

'-

ı..-. meılelc 
nya aan'al I 

~·..O.ta 
•valltıl I 

-1 .... ;,.ı ...... 
edecek mil 

=--=-
fototrafııı kllt•si 30 kuruıhık pul 

l'D•ıkablllnde röndeorlleb.ıır 

Ş~manlıktan 
kurtulmak ve 
kuvvetten 
dU~memek 

için 
istimal ediniz. Çünkü 

Gluten 

H Gluten mamulatında nişasta yoktur. G!uten ile imal edilmiştir. Şeker hastalığına karşı Avrupa'nın 
ma;:t:hzaratına faik olduğu etıbbai :nuktedirenin raporlarile sabittir. Ekmek, gevrek, makarna, şehriye_ 
çikolata nevileri vard1r. Her taTaff~n Hasan markasını aray1n1z. Hasan Ecza Deposu. 

terkibi meçhul 
un ve 
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Cümhuriyeti 
. 

• Devairi askeriye ve mülk.yesile müessesatı resmıye ve 
beledivesinin ve miişter ·ıerim · zin nazarı dikkatlerine: 

Bugünlerde Anadolu ve Rumeli müşterilerimizden aldığımız malumat üzerine fabrikalarımızın 

mamulah olan ve piyasaca uzun senelerdenberi pek mühim bir şöhret kazanmış bulunan: 

• 
(HACI AL • • Yıldız Marka 

ve 

(HACI ŞAK 1 R: Çifte Anahtar 
Markalarımızı takliden ve sırf şöhretimizden istifade kastile bazı kimseler tarafınden birtakım 

sabunlar imal edilip piyasaya sürülmekte olduğuna muttali olduk. 

Umum devairi resmiye ile gümrük dairelerinin ve ahalii muhteremenin baladaki maruzahmızı 

nazan dikkate almalarını rica eyleriz. İmal eden ve satanlar hakkında takibah kanuniyeye 
mübaşeret edilmiştir. Bu gibi taklit sabunları ihbar edenlere de müessesemizce 

avrıca münasip bir ikramiye ita edileceğini ilin eyleriz • 

• 
anbu' s aki 

EMLAK ve EYTAM BANKASI iLANA Ti Öksürenlere: K A T R A N HAKKI EKREM 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 1 . LONDRA ziBtit::HANESINDE 
ISTANBUL ŞUBESİNDEN: 

Sahlık Emlak ve Voliler 
Eaaa No. 

322 - 323 

Mevkll ve Nev'i feminat 

325 

344 
345 
406 

Burgazaduında Çarşı caddesinde 5,050 - 1 
No. iki bap hanenin nısıf hisseleri. 
Burgazadaıında Kalpazaokaya 1 No. 24 

dönüm fundahk. 
Burgazadasmda Kalpazankayada 2 No. 22 

dönOm fundalık. 
Burga.ıadasında Manaıbr volisi. 

Burgazaduında Köyönil " 

" Petriç ,, 

00 

37 

33 
25 
75 

125 

BalAda muharrer emlAk bedelleri peşinen tesviye edilmek üzere 

bilmO tayede aablacağındao taliplerin ihaleye müıadif 20 .. 1 • 32 

Ça.11auıba g6nlJ ıaat on altaya kadar ıubemize müracaatleri. E. 

* SATILIK AR.SA 
Et MEVKii Ve NEV'i TEM1NAT 

• ı ı Gedikpap.da eski Esir KemaJ yeni Mimar 12 
Hayrettin mahallesinde Tatlı kuyu soka-
ğında eski 6 yeni 12 numarala 21,50 M. 
M. arsa. 

413 Gedikpaşada eski Esir Kemal yeni Mimar 38 
Hayrettin mahallesinde Tath kuyu l'loka-
ğtnda eski 18 yeni 20-22 numarala 7 4,50 
M. M. arsa. 

BalAda yazılı arsalar peşin para ile bilmüzayede satılacağından 
taliplerin ihaleye müsadif 4-2-1932 perşembe günü saat on altıda 
-lubemize müracaat edilmesi. 

~ DARÜTT ALİM 
Türkiye ses birincisi HİKMET RIZA Hanım iştirakile 

RAMAZAN GECELERi 
V eı.uecilerde D ARÜTI ALIM aalonuoda çalacaktır. 

Ramazan milnasebetile her akşam 15 kişiden mürekkep 
Alaturka musiki heyeti icrayi ahenk etmektedir. 

SAFiYE HANIM - BERELİ KIZ 
16 kinunusani cumartesi ve 18 kanunusani pazartesi akşamı 

HAZIM BEY TARAFINOAN KARAGOZ 

Ankara Polis Müdürlüğünden 
Polis memurları için aşağıda cinsi ve miktan yazılı melbusabn 

imal ve mubayaası yirmi giin müddetle münakasaya konulmuştur. 
26 • l • 932 tarinine müsadif Salı giinü saat 15 te ihalei kat'iye
leri icra kılınacağından taliplerin şartnameyi görmek üzere 
hergün Polis Müdüriyetine ve ihale gtinü teminatlarile beraber 
saat 15 te vilA.yette miiteşekkil komisyona milracaatlan. 

300 Çift F o tin 300 Adet Palto 
300 Adet Resml şapka 300 Adet Keten caket ve ayni 

miktarda Şapka Kıbfı. 
66 Takım sivil elbise 66 Adet sivil şapka 

Büyükada' da maa mobilya satılık 
bakkaliye dükkanı 

Taliplerin Büyükadada Balıkpazarı 
caddesinde Letafet bakkaliyesinde 

Vangel Efendiye müracaatleri. 
~~~~~~~~~ 

a • • 
200 kilo Sülfat dö istiriknin şartnamesi mucibince pazarlıkla 

mubayaa olunacaktır. ( Bu istirikniıı, kontenjan listesinden hariç 
ve memlekete duhultı serbestir. ) Taliplerin şartnameyi almak 

üzere şimdiden A~karada Ziraat Vekaleti Mubnyaat Komisyonuna, 

lstanbulda Birinci Ziraat Müdürlüğüne ve pazarlrğa iştirak için de 

yevmi ihale olan 23 • 1 - 932 Cumartesi günü saat on beşte 

bedeli mu ham meni olan ( 10,000) liraom % 7,5 üzerinden teminat
larile birlikte mezkur komisyona müracaat etmeleri. 

lstanbul 7 inci icra Dairesin
den: Mahcuz ve paraya çevril
mesi mukarrer bir camckin do-
lap, iki ufak ıeccade 18 • 1 - 932 
tarihinde saat 9 dan itibaren 
Sirkecide Nöbethane caddeıindo 
33 No. h dükkAıı 6aünde sabla· · 
cağından talip olanların yevmi 
mezkurda hazır bulunacak me
muruna mUracaatlezi ilin olunur. 

latanbul Yedinci lcua Memu.r
lupndanı Paraya çenilmesln• karar 
nrilen borçlu Fuat Beye alt halt 
büfe, karyola, radyo Ye rramofon 

4 rnaklnelerile perdeler Ye aalr etya 
tebrihalio 23 • 1 - 932 inci cumarteıi 
gllnil Maçkacla klin Subal aparbmaın 
kap1aı lSnOnde 12 den itibaren açık 
rtırma uaulil ile mahallinde hazır 

bulunacak memur tarafından Htı• 

laeate ilin olunur. 

SON POSTA 
Y nml, Slyaıt, HaYadU •• Halk 

razeteal 

idare . lıtanbul ı E.ld Zaptiye 
· Çatalçefm• ıokatı 2S 

Telefon fatanbul • 20201 
Posta kutuıuı l.tanbul - 741 
Telırraf: Lıtanbul SONPOSTA 

ABONE FIATl 
TÜRKiYE ECNEBi 
-·-- -- ----
1400 Kr. l Sen• 2700 Kr. 

750 H 6 Ar 140() .. 
400 il 3 ,. 80D 

" ıso ,, 1 ,. 300 
" 

Gelen evrak ~orl verilmez. 
hanlardan mea'uliyot abnıuar. 

Cn p için mektuplara 6 kuruıluk 
pul ilivesi lbımdır. 

Adre• değittirilmesl (20) kuruştur. 

Son Posta Matbaaaı 

Sablple.rtı Ali Ekrem. Selim R&JI 
N-.riyat Mlldilrll : s.ll~ Raı'P 


