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Meşhur Bitlere Göre 
Nasıl Patlıyacak? 

arp f Yeni nesillere ne okutacağız? 1 

l 
Nebi Zade Hamdi 

Bey Diyor Ki: 

• 

DDnyanıa inine yığılan meae
lcler okadar uametli ve girift ki, 
bunlann ıulh vaaıtalarile halledil
mesinepek imk•• a&'61mllJor. Ba 
imkin glrOlmeyince yakin bir Ati
de "harp" çıkacajına bllkmedili
yor. Şaşmaz bir ecel demi Kibi 
kaçamlmaz bir hale gelen ba teh-
lik • . • b" !_.f!l•l--en•n nıçın ar 1111u11&& ... 

bep olacağım, ıimdiye beis 
birçok allhiJettar apdaa 
naklettik. Bu,aa de, ~ 
malradcleratma ••Mw ............ 
Hitleria apndaa dlnliyecejiz. 

Hitler eliyor ki : 
• - Almaa milli ıoıyaliıml 

harp J•PIDIJ8 bamlaamıyor. 
lılemleketimlzia imarına nehimld 
buretmek lçia amiml bir .... 
rette Allı iatiyorm. Fakat apk · 
bir mrette alyllyellm ld, tamirat 
taleplerile • .....,_ aandu 
,,_.... MiM ... bma. 

kurala mu. 
Ba tehllkeli hayal. blttlla .... 

yati1etle Amıpum ılbejiacle 
,...,.. bll,ak bir millet ip. la-

Koz/ada 
ırMaden 

Ka Oltlıı 
Kozlu 17 ( H--r) - a...

dald klm&r it ocatmcla bir • 
daman pat1a"lllft ıalerilerl 111111 
edea mlar a ı bir kiti bolal..., 
tehHb lnlDcle h&Jatlanm lmr
tarmak için kapa ameleden " 
kili yvalallllllfbr. 

SIRRI ___ , 
• 
iki Çocuğun 
Müthiş Cinayeti 
Bir Çocufu Ko)'UD Gibi 
Bofazlayıp Ôldünnütler 

AtiDa 18 - ( A.A. ) - Kefa. 
loayada, beter ,...,.. balme 
iki çoc.k Ud ,....tül bıı' • 
ltir .-ta .... • ..., .. ..... 
- babalanlm ... • ..... 
iaiiDde bir kum keatllW alr
clilldm için onun pi oyan ola-
rak J•PIDlf olduldaruu a&ylemit
lerclir. 

1 

Almanya Ve Fransa 
Almanya Franuya Bir 

Muhbra Vereli 

Paria, 17 - M. F• fflt 
M. Lanla bir muhtara .._.. 
Almanyanua pdiki ftliJetW 
..ıatm.f, tamirat taahltlerlnd• 
clofaa mllfldll teldi izah •tmlftlr• 

Yunan Güzeli 
Dün Seçildi 

Atina, 18 (A.A) - Matmııel 
Euterpe Lampu, artiatl• ft 

ediplerclen matepkldl bir h•k• 
heyeti tandmclan Yaumetee 
flıe'Uk lnllpll iatilaap ecll-
•İftlr• 

Blllw. Al- Wla• ..,.,. ........ ,,,., 

lddw, ~ "............ ilk ..... ptlr ............. .,... 
dedifor. ffeLilptm llllla latljen- ...,. •ıalaa ..... . 
._, ...... llldll tlainliade Almaa .a _,.... ce-,..._a1maa yarclm •tmlre •• ,.,.... Aı..a,a,. ......,.. .., ... 
elde me•cat lmwwetlw bir Wi- ( Deww ıı 1ae1 ..,wa ) 

Güzellik 
Dünkü intihap 
Neticesiz Kaldı 

1 
Kaçakçılık 
Yapan YJi 
.Kagli Tutaldıı 

o..- ( H...ı) - Marat 
Oba ..,...... ,.dl kiti. kaçak ......... ..,_ .......... 
... plclild..mden " ... .,.. 
lan dlYIDIJe 1aJam ettiklerinden 
dola11 uanıltma alm•qlırdar. 
Zunaltma ıhua kaylller ba 
imada ncldeclerek fU iddiada ba
lanmaktacllrlar: 

Anma keJfiyeti ıecel•Jİll 
...... lhflaal bir el, taYaada 

l "Bence En Müeuir Çare, Ne Yapıp yapıp Vekiletia 
N~piyat Bütçesini Arbrmak Ve Kitap Çıkarmakbr" 

lnkıllp lilesinln mlldiriyet · • 
ocluma Kirdiğim zaman, mektebin 
mlldllrll Trabzon meb'uau Nebi 1 
zade Hamdi Beyi ayak &zerinde 
talebe ile metıal bir halde bal
claaa. Taksit tediye etmek, n
par puoaa mlblrletmek, mem
nlyet almak lçla tale'beler ......, 
macliyea mlcllrlJet "- Pfp 

:.~ m!.ı::;=::· 
NeM zadeye uketia ..UeriDI 
oka dam. 

- Ooo, ..... ..... .. _ 
Decliktea Nara, bir mlddet 
cllfladtL v. fikirlerini .a,ı .... 
le bqladı: 

- ........ paçlitlnl e.kl 
n.Uden daha açık fildrH " cla
.. 111amk balayorum. Ortamek-
tep ve liae talebelerba hepiİll
de mektep kitabı haricinde bir 
fe1 okumak " ljreamek icla 

Ndl Zelc 11..ıl S., 
blJlk Wr 11at1ru nrdar. a..,. 
ima ba llatlyacnu Wmlw lcla 

1 o. .... ıı lael ..,,...) 

inhisar Kadrolannın Ka
bankOlduğu A laşıbyor 

Şüıimlacle Wuaa Glmrlk •• lnhbarlar VeldBAll Rana Her din ,a.
rllde, Tltilll" llWdrat 1a1ı1 .. 1u .. t1a t.tldkabu ele.-.. etnalttlr· Al 
..... , ... .,.. yuifelul ile olu mnuti1•t .... alikalanaa bllla .... 
dlldcat ebalf, •a fiaarlk mem.ıan hakkında taldbat ....._ ı .... 
ptermlftlr. Dlter tarafta nrD• aaal6mata slre lalmarlarüla tetkikat 
mllalm neticeler ftl'mlttir. Tatla labf1&1111da reji umum .. (2200) mem• 
it .Wltl haldı bufla memur kadron (5500) ldtf6. Mlaldrat lnhı.., ... 
.... (1500) ••mu•• mlatah•• ~alapaaktachr. lalalıarlana te•Wdl " 
Aabra1a nakli ciheti•• aidllclltl takdirde fazla •••ariana kadro harici 
1..ıacatı aalAfllmaktaa. Fakat ba aibllerla miktara heala .. w clettldlr. 

Fıstıki işgal Hareketi 
Rahat, 13 (A.A.) - Tafilalet 

barmalıtınm temidenmeai amell
yeal devam etmektedir. ŞimcliJe 
kadar 135 kabDe matanat et
miflerclir. 

Bir Tren Faciası 
Paria, 18 (A. A.) - Pariatea 

giden bir katar yolda çılmufbr; 
Şimdi,. 1rac1ar ı ı 111 •• ao 
yar"h aayabnafbr. 

.... claru lbaba11 lanmt- Ka
nahkta, iki le kiyi& de blplda 
,....WU.... Semra arama yapan 
.. marlarm JIDIDda ke, ihtiyar -,.aw. ldme ,......_ Yün 
Feyli,. u,& korac:ua ftl'llllf. 
Gemlik Caa fflklaü şmı Cihan 1 Ôgle Ya I l .,, ........ ~- .. ___________________ __ 
... ,.. klyllatba Zlllllaltma 
................ olmuttar. 

Yeni Bütçe 
Tuarruf Esulanna göre 

bıur Ecliliyor 

A•bn. 18 (HUIUll) - 8Gttln 
Veklletı. pal Mile bltcHiaia 
....._ telblt ip. plıfmak-

1 
taclaiar. VekAletlw, merku •• 
mllhıkatt.kf ~ birer 

""' .... w... •"- ilıtl11e 111t..ı latemitlvclir. Ba 
.,..,,.,,,. 6lr ,._,_ liatelerla ........, ••11111 .... 
Şimdiye kadar b,ıtleri ya~ tanzimi " )MI ... için t .. killt-

larak m&-acaatleri tacil ·~ lara ...u.cek Jeai .. idiler hak
stııellik m&.ablıb•M dahil ha- landa ela ..ı1mat lateıülmlttlr. 
Damlar arumdan din TDrldye 
,azellik laraliçesi intihap eclile- Maarif Vekil Adanada 
cekti. Seçici heyet .. Cumhuri1et,. ~ 18 ( H1111111 ) _ Ma-

-

refUdmizin iclarebuesincle top- *" Velllli Eut Bey Koayatlaa 
lanM~akada (25) banua ha- ....,_.. ıelclL latui)'ODCla YI- Doktor - Glderbülln a,.t * balmwaktı. Soa cleldlm,. l&Jlt ...... bılıdi,. nill ft Hula - Aman doktor, , _ _. 

( 0.YUU 11 lael 1&,W. , ......... ........ ........ ..... '-1eJl çift ...,. 
.... nla lflii- ---



• 

SON POSTA 

[Halkın Sesi )
1 • 

L B 
Memleketin Sıhhati--~---~------------..... 

v~~~~~~ Mail i Ş LE R l~:!~be ~!tı:~k AMEL 1 DERS 
tedaviler• bahainde daha ı..ı ıJf illi Em/ak ı. ~ı'n 'T'.alebesı 

,. tanbul 1icaret MOdllriyeti, l jı- .1 • Jetlttlril•ul için Tıp Faldil- "r b 
teainln nazan dikkatini eel· I es it IOn zamanda adedi artan Limitet Tatblka" 
bettL Din de bir pıete, şirkellerini esaslı bir şekilde L 

Duraanın SotU,ıaar nahiye- Edi/igor murakabe etmek için harekete Görecek 
ı nin doktor yüzü ~örmedi· geçmiş ve her firkete bir tamim 
tini kaydetmitti. Bu münue• lstanbul Defterdarhğı, Maliye göndermiştir. Bu tamime garc 
betJe doktorıua 1erler •• V ._ 
doktorlann lhti ... hakkında e11:Aletinden aldığı bir emir bu fİrkeUer, limitet ıirket tali-
baıbGbal yaptık. Bize dedi- llzerine, evvelce Maliye Tahsil matnamelerini daima göz önünde 
ler ki: Şubelerinden merkez bürolanna bulundurarak, tene sonunda ya-

. c Bqlklaf. Vtedaa u. •• t getirilen memurları malmüdürlük· pacaklan billnço, kir ve zarar 
- Doktorsuzluk, hakikaten lerine göndermiye baflamışhr. hesaplannı, memur kadrosunu 

bir afettir, uzun zaman hastalı- Malmüdürlilkleri teşkilitı bu ıu- 1icaret MBdllriyetine göndere-
tını g6ıterecek, derdini tedavi retle tevsi Ye takviye edilmekte- ceklerdir. Talimatnameye uygun 
ettirecek bekim bulamayan bir dir. hareket etmiyen fiı koUer hakkın-
çok Anadolu k6yleri, nüfus zi- Bundan ıonra milli ve metruk da kanuni takibat yapılacaktır. 
yaıaa bilbaua bu y&zden utra· 
dı. Tıbbiyeden çıkan birçok emlik işlerine de Mal Müdürleri 
doktorlarımm. ntlfua kesif mer- bakacaklardır. Defterdarlık bu 
keı!erde tercihan toplanmıı gö- emlakin bir defterini çıkartimya 
rilyorm. Ben, hiç olmazsa köy· başlamışbr. Hazirandan itibaren 
lere llhbiye memanı g6nderil- milli ve metruk emlak aatqlan 
meıine taraftarım. da malmildürlüklerinde yapılacakbr. 

Bunlar, belki iptidai tedaYiyi 
yapar, mnlıim hutalaklar için de 
k6y1Bytl doktora sevkederler. 
Me.di iki Gç senelik tıp tahsili 
1aptın1acak Ye kencliJerine Sıb· 
Mye memura iami ...nı~cek kim· 
Mler, bGylk bizmetla- 16rebilirler. 

• ( Patfb, Çarfamba S.mt Be,.) 

- S.bhiye veklletinin ikazım 
çok yerinde bulurum. Dodorlu-
tun cerrahi kısmı mühim bir 
tubedir. Bir doktor eli, bıçak 
vurmaya ne derece alıtık olursa 
hastanın şifa ihtimali o niıbette 
artar. Nazari maliimabn kat kat 
fevlunda amell bilği ile teçhiz 
edilecek doktorlardan bayır ge· 
lebilir. Hastanın ilzerinde tecrübe 
Japma devri çoktan ıeçmiıtir. .. 

(l'ak•lm Parmakkapı .. Irak Perte• Bey) 

- Bana kalana memlekette 
ahhat mücadelesi, bpka tuarruf 
" yerli mallar propağandua 
ıibi yapılmaladır. Bu işte doktor-
lar kadar diğer mDnevverler.imi· 
zin de mühim bir yazifesi vardır, 
Doktor hastalığı tedavi eder. 
Münevverler ve bilhassa muallim· 
ler hastalığa tuhılmamak tedbir
lerini halkan kulağına fısıldar. 
Henüz doktor bulunmıyan yer
lerde münevverlerimiz birer mil
dafaa ıiperi vazifeıi görmelidir. 

Garip Şekilde 
Bir Ölüm 

Galatada Lüled Hendek ma
hallesinde oturan Y antof ismin
deki zatın iki buçuk aylık kıza 
Leyli dün birdenbire 6lmüştür • 

Zabıta Doktoru kızın Ylco
clunda bazı bereler g6rerek flp
helenmiş ve ceıet Morıa nakle
dilmiştir. 

Sırp Sefiri 
Dün Gece Kalp Sekte

sinden Vefat Etti 
Yugoslavyamn Türkiye sefiri 

M. Liyobimir Cenaplan dnn ak
tam Be1oğluuda davetli bulundu
ğu Yugoalavya Sefare6 kAtibi 
M. Tomiçin evinde saat 1 de 
yemekten sonra kahve içerken 
fücceten vefat etmiştir. 

Sefir Cenaplarının kalp sek• 
tesinden Yef at ettiği anlaşıl· 
maktadır. 

Bir Şirket Mahkemede 
Milli Orman ve inşaat şirketi 

kanuni vazifelerini yapmad ğından 

hakkında fesh Ye tasfiye davası 
ikame edilmek üzere bükGmet 
tarafmdan mahkemeye Yerilmiştir. 

Pf1üfettışJer;n Tetkikleri 
~ebrimizdeki Maliye Müfettişleri 

teftitlerini en ziyade Malmüdürlük· 

!eri ve .zat işleri muamelat llzerinde 
teksif etmektedirler. Müfettişler 

Zat işleri muhasebesinde bordro· 
lan tetkik etmekte, öldükleri 
halde namlarına maaş alınan kim
ıele olup olmadığJw arqtırmak
tadırlar. 

Veznedar Bu!undu 
Birkaç gün evvel ortadan 

kaybolan belediye mutemetle-

rinden Nail Bey Mersinde bu
lunmuş, ve lstanbula gönde-

rilmek ilzere yola çıkarılmlf
br. Nail Beyin, zimmetine on 
bin liraya yalan bir para ıe
çirdiği tesbit edilmiştir. 

Rüşvet Mi? 
Bir Mahallebici Bu iddia 

ile Adliyeye Verildi 

Çemberlitqta M a ha 1 le bi d 
Hamza UstanaD dnkklmnı teftit 
eden zabıta memurlan, diikkln
daki kaplan kalaysıa buldukla
nndan bir ıabıt varakası tanzim 
etmişlerdir. Memurlar karakola 
gittikten aonra Hamza Efendi 
büyük bir tabak tavuk göğsO ile 
üç parça kaymağı çırağile kara· 
kola göndermiftir. Biraz sonra 
da kendisi karakola giderek, 
hakkındaki evrakın iptal edil· 
mesini istemiş. buna mukabil 14 
lira vereceğini taylemiştir. Fakat 
Hamza Ef. rüşvet vermek iddia· 
sile cllrmll meşhut halinde yaka· 
lanmat ve Adliyeye verilmifür. 

İspirto Ölümü 
ihtiyar Apustol Rakı 
Yerine ispirto İçiyormuş 

Dün, Tophanede Apustol is
minde bir adamın ölil olarak 
bulunduğunu yazmıştık. 60 • 65 
yaşlannda ve tiryaki namile maruf 
olan A pustol, yattığı kalktığı 

yeri belli olmayan derbeder ada· 
mın birisi imif. Her gün çalışa• 
rak Yeya dilenerek tedarik ettiği 
birkaç kuruşla Müskirat İnhisar 
idaresinin yakılmak üzere aattığJ 
renkli ispirtodan alır ve aızıocıya · 
kadar içermi,. Her gecesini bir 
cami duvarı dibinde veya bir 
kilise avlusunda geçiren Apustol, 
evvelki gün de çok fazla içmiş, 
b~va da aoğuk olduğu için 61· 
müştilr. 

Bır Tevkif 
lbtilh clnDO il• maıaun Kartal 

aabık Malmüdüt-0 Sururi a te•kif 
edamltt r. 

Tıp Fakültesi MOderrlsler 
Meclisi dün saat onda bir top
lanb yapmıştır. Bu toplanbya 
ıehrimiıde bulunan Sıhhiye Ve
kili Refik Bey riyaset edecek
ti. Fakat Vekil Bey içtimaa 
gelmemiştir. Mecliı bir aut 
mllzakereden sonra, IOD a1nıf 
talebesinin umumi maJt\mabnm 
ziyadelqmesini temin için bu 
talebelerin tehrin muhtelif yer
lerindeki hastahanelere de
ftlll etmesini kararla.şbrmqbr. 
Talebeler, ba somenterdea iti
baren hastanelere da•am ede
ceklerdir. 

Kaçakçılık 
Muallimlere Mücadelede 

Düşen Vazife 

Kaçaltçılık miicadelesinde m• 
allimlerin de ıeferber olma• 
esu itibarile takarrilr etmiştir. 
Bu maksatla Maarif VekAletindea 
liMlerie ortamekteplere Ye mu
allimlere bir tamim ganderildi
ğioi haber aldak. Tamimde mu• 
aJlimlerin de, her ntandq gibi 
kaçakç.bk mücadelesinde Dıer
lerie düşen irıat vuifeaini yap
maları bildirilmektedir. 

Altmcı Şube MüdUrfUgU 
Kadıköy kaymakamlığına ta

yin edilen Polis Altına Şube 
Müdürü Ihsan Beyin yerine be
nib kimse tayin olunmaımfbr • 

Ekalliyet Mekteplerinde 
Ecnebi Ye ekalliyet mektep

leri Bqmülettİfİ Ahmet Hilmi 
B. ilk tedrisat m&fettişliği imti
hanında bulunmak lizere S.wasa 
gitmiştir. Ecnebi we ekalliyet 
mektepleri işlerine Yeklletea 
Maarif Müdürü Haydar B. bak· 
maya baılamı.ştır. 

GDmrDk Varidab 
Geçen seneler urfmcla 50 • '° 

mllyoa liraya war- s6mrik wuida
tıam l>a MDe (20) ail1- lira kadar 
twtac:atı aöyleDmeUedir. lthallba 
toladlcli ba aetice,I wenıektetlir. 
B•na makabil ticaret .... .__. 
tahaeeal eclecektlr. 

Buğday Piyasası 
Dtln Anadoludan plarl.ize 

( 82 ) ngon buidaJ ıelmiftir. 
Ba;daylarda cinsine tire ol&ka 
bafmda bq para kadar hir 6at 
d&pikltiğ& Yardır. 

Günün Tarihi 

Gazi Hz. 
Gad Ha. dün 4fleden •oera 

Beflldaıta lhlamur kö1künG ıezmlt .. 
ler Ye bir mildcaet ıonra aYdet bu~ 
••tlarclar. 

Relairimh•r HL Dlia mltekatt 
ferik Emin Paıa ile biltçe encBmeat 
reiıl GOmüthan• meb'uau Haaaa 
Fehmi Beyi kalııal buyurmuşlardır. 

* Rehıieilmhur başkafbi Tenilc Be1, 
diln Darülfünun Emini Muamm., 
llatlt BeJi ai7uet ederek Gad lb. 
lerl umana llaataLktan iadeyi afiyet 
ettlfi fçla laabn,ı aormuftur. Muam• 
mer Ratit Bey bilmukabele tazimat
Janntn Gazi Hz. lcrine lblıtını rica 
et.lftlr. 

Balkan Konferansı 
Balkan Konfenn11 Umumi KAtibl 

Ru9ea Eşref Bey Sofyaya ıftmittfr. 
Üç6ncl Balkan Koaferaıııı Bükrette 
toplanacaktır. 

Derviş Paşa Vef ıt Etti 
Mim Müdafaa aabak Mibtqan ..,. 

Aılıed Temyiz Divanı azasanclaa 
0.rYİf Pata dün G6müşıuyu ha1t• 
aealade Yefat etm:ftİI'. Umumi harp 
" •illl JDlcatlelede l>irçolıt kumaao 
tlaabkluda buluaan Deniı Pata .oa 
zaauualarda .... un.ı felçten muatarlp 
idL Cenu.eai ağle heri kallhrılmak· 
tadır. Kederdide ailea:ne taziyet 
be7aa ederiz. 

Taksi Ocret~ari 
Tabi Gcrctlerinin on kanat tn-

dl edileceği haberleri Belediye 
tarafuadan tekzip ediliyor. 

Zevcesini Yaralamış 
Şebreminiacle oturan Fettah 

ilmlade biri geçimsizlik yib:iinden 
ekmek bıçağile reYcesi Senet 
Hanımı bacağından yaralamıp. 

Fitre Ve Ze'fAt 
Ba 1ene ıadalcai f t r ·.-e ~ 

Tayyare Ceınireti tarafmdan ~çenkt 
siW kapalı aarflar içerisiatle topla
nacakbr. Bıı zarflu yalwıtla eYl.an 
datıblacaktır. 

lkbsat Knngrasi 
C-.Yrecleld llcbut Js-.r.ıae 

lttirak etmek üzere Mecli• tldncl 
reiai Hasan 8. yakında bwiçrey• p. 
Ucaktir. 

OIUleri Yakma Cemiyeti 
Ôlillerl Yakma Ce .. iyetinin •l

meaıilleri cemiyeüa resmen tefek. 
külQ için baurladıklan iatida11 ita. 
shlerft wiliyete werecekle..tr. 
Almanyadaki Ölüleri Yakma Çemi• 
Jeti bwadald ıaütcşebbulen yudam 
ndiade l>ulunmu~tur. 

Marettipler Cemiyeti Kongresi 
Tnrk Milreltipler Cemiyeti 

Riyasetinden : 
G~ laafta ekseriyet temin 

edilemediği cihetle kongremiz 
in'ikat edememiftfr. 22 - 1 - 132 
e11m• ı&nB saat 1 de talimatna
menin meddei Dtahsusası ınaci
Wace alrtedileceği ftt hfttftn 
azanın hazır bulunmalan rica 
olunur. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Ve Muhabbet 

1 ı Genç - Hun Bey, .. lrapclan 1 
fid• ihtiyar kadım ıörüyonun defil •°? 

2 : Gen~ - Bu lcadıa ze.ngio mi 1 
zengin.- Otomobt11eri Ye apartamnlan 

vu. 

3: Genç - Ba kadınla eYlenec:e

iim, Huaa Bey. işte RWdalan•rala ey.. 

leınuek buna derler. 

1 4 : Huan Bey - Amma da sevda 

' 

ita ••• 
Geaç - Elbette, Huan Bey, para 

sevduı, para ••• 



18 Klnuunsani 

Hergün 
Dünya Buhranı 
Ve 
Biz 

._ ___ , ____ M. Vehbi 

-ı 
Ticaret Oda.. Umumi Kl.tibl Vehbi 
Be,.ın, Ticaret Odası Mecmuuında 
dilDJ'• buhranl hakkında çok d ikkate 
şa7aa bir tetkiki lnti,ar etmlttir· 
Vehbi Bey dünya buhraruru ilmi blJ' 
tekllde izah etmektedir. Şimdiye ka
dar Avrupa müellif ve muharrirleri de 
dahli oldu&'!! halde, hiçbir yerde bu
rüııkü buhranı bu lcadar tümullll ye 
vazıh blr tekilde i:r:ah eden bir yuı 
çıkmamıthr, duaek mUbalAğa aayd• 
mamalıdır. Bu aebeple bu makaleyi 
nallledlyoruz ı 

Nasıl vücudu beşeri mütalea 
eden bir tabip önlinde bulunduğu 
bir hastalığı teşhis edebilmek 
için o hastalığın sebep ve amilleri 
ile hastal ığın eser ve neticelerini 
yekdiğerinden ayırmıya mecbur 
iıe, millet ve cemiyetlerin içtimai 
maraz ve buhranını tetkik ve 
tetebbü etmek istiyen bir kimae 
gerek bu tetkiki sadece ilmi ve 
mftcerret olarak yapmak istesin, 
ve gerek bu tetkikini bir rolet 
afla.mı ııfatile •e ameli ve tetbikl 
noktal nazarlardan yapmak arzu 
etsin icap eder ki o kimse tetkik 
ve teıhisinde hastahğm ıebep 
ve Amilleri ile eser ve neticelerini 
biribirine karıştırmamalıdır. 

Halbuki bugüne kadar içinde 
bulunduğumuz içtimai buhran 
hakkında söylenilen birçok söz
lerde çok defa buhranın sebep
leri değil, belki daha ziyade buh
ranın netice ve eserleri nazan 
dikkate alınmış ve bu netice Te 
eserler buhrana sebep olarak 
g6sterilmek istenilmiştir. Halbuki 
bu çok batalı ve yanllf bir yol
dur. Çünki buhrana karşı alına-

cak tedbirler o zaman buhranı 
tevlit eden imiJ ve sebeplere 
karşı değil, belki sadece buhran
dan tevellüt eden neticelere 
karşı ve ancak palyatif ve tam 
ıurette gayrimüessir kalarlar. 
Binaenaleyh bugün~ll ~ünY.a 
buhranı ( içtimai ve ıktısadı bır 
teknik buhranı ) olarak telakki 
ve iub edebilmek için arzlar ve 
neticelerden evvel buhranın asıl 
men,ei, mahiyeti ve sebepleri 
üzerinde tevakkuf etmek la
zımdır. 

Milletlerin iktısadt hayattaki 
( Hali hazır tekniği ) servetin 
istihsalinden başlıyarak tedavü
lüne, inkisam ve tevziine ve ni
hayet istihlakine kadar devam 
eden safhalarda kayitler ve tat
bik edilmekte olan usul ve sis
temlerin heyeti umumiyesinden 
mürekkeptir. Ve bu usul ve sis
temlerin heyeti umumiyesi bu· 
günkü birçok miJletlerde liberal 
lkttsat nizamıom bir ifadesidir. 

Ve zaten bir mUletin ~kbaad1 
bUnyeıi ) denildiği zaman o mil
letin lktısadı usul ve sistemlerin· 
den ibaret olan tekniği anlaıılı· 
yor. Ve o teknik te muayyen 
mebdelere ve prensiplere istinat 
eden muayyen bir nizamı içtimai 
Te iktısadinin zaruri bir neticesi 
olur. 

( Arkuı var) 

Pazar Maçları 
F e~erbahçe, İtalyan Ta

kımını Mağlup Etti 
Dün Taksim stadyomunda 

Pazar liki futbol mllsabakalarına 
devam edildi ve Fener bahçe ile 
ltalyan takımlan çarpıttılar. Mü
sabaka çok sert ve f avilllü cere
yan etti. 

Oyunda umumiyet itibarile 
F enerlilcr bakim görünüyorlardı. 
Fakat muhacim hatb gol kabi
liyetini kaybetmiş gibiydi. Netice-
de (1-2) Fenerliler galip geldiler. 
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M 1 M US S O L İ N İ 1 Kaçakçılık ~üca- 1 
- - delesinde ilk 

SiLAHLAR 
Milletleri Neticeler Konferans 
Delilikle Adana, 17 ( A. A.) - Ka- Ciddi Bir lş 
• 
itham Ediyor 

Londra 17 (A.A) - Suoday 
Dispatch, M. Mussolininin "Cinnet 
dalgası,, llnvaoh bir makalesini 
neşretmektedir. Bu makalede bU
yfik devletler arasındaki iktisadi 
milnasebetlerde mevcut olan 
müşkülihn medeniyet için ga
yet vahim bir tehlike teşkil et-· 
mekte olduğu beyan edilmektedir. 

İtalyan ba~veldline göre, cihan 
buhranı, acil ve müessir çareleri 
zaruri kılan bir safhaya girmiştir. 
Her milietin kudret, nüfuzu nazar 
ve cesaret göstermesi lazımdır. 

lktısadi tahdidi tesHhat znruridir. 1 

Eski Borçlar 
Senelik Taksitlerin Tenzili 

Teklif Edilecek 

Ankaradan bildirildiğine göre 
eski Maliye Vekili Saracoğlu 
ŞükrU Bey yarın sabah Ankara
dan şehrjrnize gelecek ve doğru 
Parise gidecektir. Şükrii Bey Dil
yunu Umumiye mümessillerine es
ki Paris it iıMnamesinin tamamen 
tadilini ve senelik taksitlerin ten
zilini teklif edecektir. 

Yeni itilafnamenin 937 senesin-
den itibaren tatbik edilmesi 
hususuda ileri slirülecektir. 

ispanyadaki Halyaniar 
Perpignan 18 - ( A. A. ) -

Bourg Madam'dan bildirildiğine 
göre hlikümetleri tarafından geri 
çağınlan birço!c İtaly~nlfir mem
leketlerine avdet etmek üzere 
ispanyayı terketmekteclirler. 

Alman Tica,·etinde Terakki var 
Berlin, 17 Alınanyanın 

1931 senesi haric! ı icaretine ait 
bllnço iki milyar 900 nı.ilyon 
mark fazlahk ~östermektedır. 

çakçılak mücadelesinin ilk mühim 

tesirleri Mersin borsasında gö- Görebilecek mi? 
rülmiye başlamıştır. 

Beş, altı senedenberi Mer
sinde hiçbir muamele yapmıyan 
Şark villyetleri binlerce kilo 
feker siparit yapmakta ve bu 
siparişler tevali etmektedir. Mer
sin piyasasında toz ıeker kal
mamıştır. 

Mısır Altınları 
Harice 
kaçırzlzyor --Kahire (Hususi ) - Gazete-

ler Suriye ve Filistin yoHle Fran
saya Mısır a1tmlannm kaçmldığı 
hakkmda çok ~iddetli yazılar 
yazarak bül~fımetin nazarı dik
katini celbediyorlar. İskenderi
yede çıkan bir gazete şunlan 
söylemektedir : 

" Son yapılan bir tahmine 
gör~ Mısırda yalnız ( 15 ) milyon 
Mısır altını kalmışbr. Bu miktar 
( 10 ) sene evvel ( 30) milyon idi. 
Mısırın iktisadi vaziyetini tehlike
ye sürükliyen bu kaçakçılık, 
esrar ve kokain kaçakçılığından 
daha az zararlı değildir. Hükfı· 
met bu kaçakçılıkla şiddetli 
mücadele tedi. irleri almalıdır . ., 

Basvekil , 

Ve Ziraatçılar 
Aukaradan bildirild iğine gö

re, ziraat mektepleri mezunları 
kongresi mün3sebelile bir heyet 
Başvekil paşayı ziyaret etmiştir. 
İsmet paşa bilhassa. şunları 
söylemiştir: 

u - Memlekette ıiraatin in~ 
kişafı için her şeyi yapıyoruz. 
\nkarada teıis edilen enstitüle

rin faaliyete geçmif olmasından 
çok memnunum. Ziraatimiz bu 
müess~se!ere bUyük ümitler bağ
lamıştır. Ziraat mezunları mem
leket iktısadiyatında büyük bir 
vazife yüklenmişlerdir . ., 

Cenevre, 17 ( A. A. ) 
Terki teslihat konferansına tevdi 
edilecek olan dahili nizamname 
projesi zirdeki teşkillb ihtiva 
etmektedir: 

Konferansa davet edilmiş olan 
diplomatlar tarahndan gönderi· 
lecek heyeti murahhasala reisi, 
reis vekilleri ve komisyon reis
lerinden mürekkep divan riyaseti 
takarrür etmiştir. 

l - Kara komisyonu. 
2 - Deniz komisyonu. 
3 - Hava komisyonu. 
4 - Milli müdafaa masrafla

rı komisyonu. 
5 - Konferans komsiyonu. 

Suriyede 
Cühuriyet Fikirleri 

Kuvvet Buluyor 

Şam 17 ( A.A. ) - Sabık 
Mısır Hidivi Abbas Hilmi Paşa-
nın Suriye tahtına geçirilmesi 
meselesi bütün Suriye matbuatın
da uzun uzadıya münakaşalara 
sebebiyet vermektedir. 

Bunlardan bazıları kırallığa şid
detle itiraz etmekte ve Suriye 
için Cümhuriyetten başka bir 
ıekli idare tanımıyacaklannı yaz-

makta oldukları halde baıılan 
bu haberi hüsntl suretle karşı
lamaktadırlar. 

Fransa Kabinesinde 
Paris, 18 (A.A) - Nazırlar, 

Salı günU sabahı yapılacak olan 

kabine meclisinde Na2.ll'lar Mecli

since tanzim edilecek olan bük6-

met beyannamesini ikmal ede
ceklerdir. 

Kabine meclisi bunu mütea
kip derhal tahdidi teslihat konfe
ransında Fransayi temsil edecek 
olan heyeti murahhasawn kat'i 
teklini tesbit edecektir. 

r _______ _ ----------------------------------·-
İSTER 

• 
/NAN, İSTER • 

iNANMA! 
Adana gaıetelerind~ oluJduk ı 

Bet K:inunusanidenberi Adauayı müthiş bir 
ıalgın iatill etti. Her maballenia hem~n yarısı 
yatakta •• Oündenberi salım mekteplere de sirayet 
etınit bulunm:ıktndır. 

Doktorların bir kısmı buna Grip, dlA"er bir 

kHıııı Menenjit ve bazıları da alelade, fakat ıid
detli bir nezledir diyor. 

Ceybude, ltaç a-ündenberl Jazuugelen tedablrJn 
ittihaz edilmesini bekledik.. Bizzat doktorlann bir· 
çoldan da basta oldutundan ekseriya hastalara ba
kacak doktor buluamadıfından •ikiyet edilmektedir. 

iSTER /NAN, İSTER iNAN.MAi 

Adanalı 
Ziya 
için 

._ ___ , _____ P. S. ı.. 

Adanalı Ziyayı tanır mısmız ? 
Bunu sormıya lllzum görilyorum; 

çUnkü ben de şair Ziyayı pek 
uzaktan, ışığı fani arzımıza kadar 
gelmiyen ve fezanın uçsuz bu
caksız enginlerinde ~enen bir 
yıldız gibi eksik ve belirsiz ta
nmm. Birkaç perişan kıt'ası, 

birkaç beyti habrımdadır ve ha· 
yatı hakkmda mazbut yazıhv·• 
tesadüf etmediğim için tam lJir 
malumabm da yoktur. 

Afyon Karahisarda çıkan "Son 
haber 0 gazetesi, bir nüshasını 
şairin hayabna ve eserlerine tahsiı 
etmiıtir. İçinde "Namdar Rahmi" 
B. dostum gibi zekAsına ve irf a· 
nma yakından meclüp olduğum 
bir mütefekkirin de makalesi var. 
'

1 Son Haber ., in bu niilhası, 
edebiyat tarihimizi aydınlatacak 
vesikaları da muhtevidir. BOyük 
bir istif ado ile bUtün gazeteyi 
okudum ve sakladım. 

Fakat, bizim qağı yukari 
Adanalı Ziya ayannda, yalnız 
muhitlerindeki insanların şiddetli 
alakalarını kazanmıı ve isimleri 
büyük halk ıınıflanna kadar 
yayılmamıı pek çok pirlerimiz 
vardır. içlerinde, nisbeten, en çok 
tanınan Neyzen Tevfikten baş
lıyarak, Üsküdarlı Talib, Ande
libi, Üsküdarlı Hakkıyı, Müstecab! 
zade ismeti, Nuru Şeydayı, Niğdeli 
Galib~ Adanalı Hakkıyı (Meb'us 
Ali Mllnif Beyin pederi) ve nihayet 
amcam Ahmet Vefayı, daha da 
şimdi hatırlamadığım bazılanna 
saymak mümkündür. Bu şairlerin 
içinde bir kısmının kıt'aları, mnf
retleri, hicivleri çok meşhurdur, 
fakat söyliyenleri tanınmaz. Unu

tulmak gibi en büyük ölUmden 
bunlan kurtarmak iatiyenlerin 
edebiyatımıza ve tarihimize ne 

büytik hizmetlerde bulunmuş ola
caklarmı, buracıkta habrlahver
mek istedim. 

Demiryolu Açığı 

Paris 18 (A.A) - Temps ga
zetesine göre, Fransa büyük demir-
yolu şebekelerinin umumi 
sermayeleri açığı 31 KAnunuev
vel 1931 tarihinde 5 milyar 
franga baliğ olmakta idi. 

Muallimlere 
Mesken Bedeli 
Verilecek 

Maarif Vekaleti Maarif Mtı-
diriyetlerin~ birer tamim göndere
rek önümüzdeki hazirandan iti
baren muallimlere (8) lira mesken 
bedeli verilmesini bildirmiştir. 
lstanbuJ. Maarif MOdnriyeti Ve
kiletin bu emri Dzerine y~nl 
.-ne bütçesine her muallim için 
( 8) lira mesken bedeli koyacak 
ve bunun kabulünü Şehir Mec
lisinde müdafaa edecektir. 

Bir Vefat 
iş Bankası Umum MüdQril 

Celil Beyin valdesi Hanım dün 
Ankarada vefat etmif, cenazesi 
merasimle defnolunmuştur. Ce
IAI Beye ve kederdide ailesine 
taziyet beyan ederiı. 
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- lktısat _ ~ R L E Kula/ımıza Çalınanlar 

Tiftik 
Keçilerimiz 
Yok Oluyor 

Kastamonu, (Husası1 - E.kl
den Kastamonunun en btıyiik 
ihracat emtialanndan olan tiftik 
ticareti, son seneler zarfında çok 
acıklı bir bal almıya başlamıJtır. 
Eakiden (240-250) kurup Atalan 
bu mahsulümilz tedrici surette 
bugün (35-40) kuruşa kadar te
nezzül etmiştir. fiatlerde bu 
a-ayritabii tenezzül hem müte
Tassıt, hem müstahsıl lüccan bü
yük zararlara düşllrmüştnr. Bu 
ıebeple birçok tüccar iflas tch· 
likesinin gün geçtikçe kendileri
ne yaklaşmakta olduğuna hisset· 
mektedirler. 

Tüccar, evvlce ( 230 • 250) 
kuruşa aldığı malları. fıat tenes
znı ettikçe, elinden ~ıkarama
mış, fiatler ylikselir Gmidile ma• 
llnı saklamaya me :bur olmuştur. 
Bu endişe ile saklanan mallar 
lıAll mevcuttur. Bu vaziyette 
tiiccar okka başında ( 180 • 200) 
kurut zarar etmektedir. 

Tiftiğin bu gayritabii 1Ukutu 
mn tahsılı zarara aoktuğu gibi, 
tiftik keçilerimizin ortadan kay· 
bolmasına da sebep olmuştur. 
Cerçi hilkümet geçen ıene 
ağnam rnsumunda tenzilat yap
IDlf, beher keçiden ( .,2 ) ku· 
ruş resim alınmaya başlam•şh. 
Fakat bugün bir keçinin 
Yasa ti ( 100 ) k~fan fazla 
masrafı olmaktadır. Bu murafın 
( 52 ) aini hükümet almakta. di
ier ( 48 ) i do çoban para11, ot 
parası, tuz parası, yem paraıı, 

olarak aarfedilmcktedir. Bunu 
prea keçi uhipleriaia hemen 
kasma izamı, keçilerini tehre a-e-
tirerek kesmekte Ye et olarak 
.. tmaktadırlar. Ba ,OZdea ıeh

rimizde keçi eti .. tan bap 
clükklnlan açılmqbr. 

Keçi etinin okkan ( 20 ) ku
ruşa satılmaktadır. Biltün çiftlik 
sahipleri vaziy~tio bu tekilde 
devamı halinde bOUba keçilerini 
keseceklerini söylemektedirler. 
Milli servetlerimizden birini teş
kil eden tiftik keçilermizin nesli 
de inkıras etmek nzere bulunu• 
1or, demektir. Buna, Acil bir 
~o bulunması elzemdir. 

YILMAZ 

EUizizda Bir Müsamere 
Ellziz ( Hususi ) - Ortamek

tcp talebeleri çok parlak bir 
müsamere verdiler. Müsamerede 
bulunanlar, talebemizin muvaffa
layetini çok alkışladılar. 

Harice GGbre ihracatı 

Muila, 16 (A.A) - Villyeti
mizden ecnebi memleketlere bir 
1eoe urfmda ( 133,500 ) kilo 
s\ibre ihraç edilmiştir. 

Faydah Yağmurlar 
Mersin havalisine ıon gftnler-

de faydalı yağmurlar yağmıf, 
çiftçi memnun ohnu'itur. 

Konyada Bir Cinayet 
Konyada tenekeci Rıza •e 

batak O sman isminde iki kiti 
gece yarısı İsmail Efendi ismin
de bir sar:afın önilnii kesmişler 
ve tabanca ile vurup öldürmüş
) rdir. Ma7.nunl:Ar yMkafanmıştır. 

Bir Nümune Kasabamız 
Akşehir Kasabası Orta Anadoluda 
Ziraat, Ticaret Ve Sanayi Merkezidir 

Akşehir, (Husuıt) - Bizim 
kasaba. orta Anadoluda diğerle.• 
rine nazaran nümune olacak de· 
recede muntazam, mamur bir 
llaza merkezidir. Kazanın umum 
nnfusu (19,500) kadardır. Kasa· 
bamızda belki birçok noksanlar 
yardır. Fakat ilk bakışta en bn
yfik eksiği bnkumet konağı ve 
hapishanedir. Şimdiki halde mah· 
keme, karakol, kaymakamlık. 
Tapu ve Maliye daireleri ayn 
ayn binalardadır. 

Bu vaziyet iş sahiplerinin aley· 
hlndedir. Bu sebeple muntazam 
bir hükumet konağı yapılmak 
ıuretile mühim bir ihtiyaç tatmin 
edilmiş olacaktır Gerçi bir bil· 
kflmet konağı inşası için altı 
sene kadar evvel faaliyete giri
tildi ye temeller bile kazıldı. 
Fakat blitçe darlığı ytıznnden 

, meseledir. Mahkftmlardan birkıımı 
eski bir medrese binasında, bir 
kısmı da gayrimuntazam bir 
binada bulunuyorlar. 

Hallamız çok çalışkandır. En 
ziyade buğday, arpa, afyon. 
tifti~ yapağı Ye ıon zamanlarda 
da Uşak şeker fabrikasma knl
liyetli miktarda pancar yetiştir
mektedir. Kasabamız ayni za• 
manda bir ticaret memleketidir. 
Birkaç sene evveline kadar barice 
kiilliyetli miktarda emtia ihraç 
edilmekte idi. Fak.at ıon zaman-

Alcıelıittlen iki ıilzel manzara 

binanın tamamlanması mnmknn 
olamadı. 

lkind mnbim noksan, hapi~ 
hanedir. Kasabamızda daimi bir 
Ağır Ceza mahkemesi olduğu 
halde muntazam bir hapishane 
olmaması, fizerinde durul"cak bir 

larda bir kısım tacirler piyasadan 
çekilmek mecburiyeıinde kaldı. 
Kasabamızda aanayie de ehem
miyet verilmektedir. Şimdiki hal
de kereste, un, elektrik fabrika· 
ları •e bab tugihlan vardır. 

T. N. 

Çankında jAIQiyede 
Elektrik 1 İzmirde 

Urla Vaziyeti Ve 
Muhacirler 

Bir Yolcu Soğuğun Tesisatı 
Şiddetinden Dondu 

Çankın (Hususi) - Pekmez 
utmak tizere Keskinden tehrimi· 
ze gelmekt~ olan bir köylü yol
da donarak vefat etmiştir. Çan
kın ve civanm müthiş bir ıoğuk 
kmp geçirmektedir. Köylülerin 
iladesine nazaran tek tllk don
ma vak'alan olmaktadır. 

Çankırı Meclisi Umumisi 
Çankın, 16 ( Hususi )- Mec

lisi umumi Vali Adil Beyin riya
ıctinde sendik içtirnalanna bugün 
başladı. Encümenler intihabatı 
yapıldıktan sonra Riyaseti Cüm
bur ve Bqvekalcte arzı tazimat 
telanıflan çekilmiştir. Kadri 

Bandırmada Tombala 
lptillsı 

Bandırma (Hususi) - Ra
mazan milnaeebetile geceleri 
kahve hayatı geç vakitlere kadar 
devam etmeğe başladı. Kahveler 
her gece hıncahınç doluyor. Kab
Yclerde sahur vaktine kadar 
tombala oynanıyor. 

Adana da 
Grip Hastalığı Umumi 

Bir Şekil Aldı 
Adana, (Hususi) - Grip has

talığı umumi bir şekilde devam 
etmektedir. Memurlardan birçoğu 
hastalığa tutulduğu için vazife
leri başına gelememektedirler. 
Sıhhiye memurları mahalle ara
larında dolaşarak hastaların im· 
dadma yetişiyorlar. Belediye ve 
11hhiye idaresi hastalığın büyil· 
memesi iç.in tedbir almıfbr. 

Alt!lgeni" elektrik tedsatını !Jaıa
ran müt~hassıs &tasta/t11 B,.g 

AWye ( Hususi ) - Kasa
bamız Akdeniz sahilinde tarihi 
Ye coğrafi ıc bretleri ainesinde 
taşıdığı, bu bavaJinio çok cazip 
bir sayfiyesi olduğu halde elek
trik denilen medeniyet ışığından 
mahrumdur. Fakat yeni ıene ile 
beraber bu nura da kaw~lc. 
Kasabamıza bir Aat mesafede 
bulunan " Dim " çayının nafile 
yere akan aulanndan elektrik 
istihsali mümkiln olduğu anla
tıldığı için faaliyete girişildi. 

Belediyenin de yardımile elek
trik mlltebassııı Mustafa B. bu 
işi mükemmel surette başardı. 
Bu su ile ayni zamanda portakal 
ve muz bahçeleri de sulanacak
tır. Dim ıuyunun jçilmiye de 
ıalib olduğu anlaşılmıştır. Şimdi 
de bir ıinema binasile buz fab
rikası inşası için tasavvurlar 
vardır. M. ASIM 

lzmir, ( H;;;;;i) - lstanbulda 
~an bir gazete ; Urladaki 11-

lwıbh vaziyetten bahsederken 
buna. muhacir ve mübadil olarak 
Urlaya gelen vatandaşların bağ
cılıktan vukufsuz olmalarının 
sebebiyet verdiğini yamı ştı. 

Sıkıntılı vaziyetin bu şekilde 
tefsiri Urladaki mübadil ve mu
hacir vatandaşları, yese düşür
mekten hali kalmadı. Aldığım 
malumata göre, Urlanın istirdat· 
tan evvelki ve sonraki üzüm 
rekolteleri arasında hemen hiçbir 
fark yoktur. Esasen mübadil 
ııfatile bağ alan bu vatandaşlar 
Yunanistanda bağ, babçe sahibi 
varlıklı kimselerdi. Urlanın bu 
seneye kadar (izQm rekoltesi 
çok yiiksek idi. Fakat bu aene 
mütemadi yağmurlar ve onu 
takiben bağ bastalıklan Urla 
bağlannı mahvetti. Vilayet ma
kamı ve hililiahmer heyeti Urla
nın bugilnkn halini doğuran 
amillerin tabii afetler olduğunu 
teabit etmiılerdir. ADNAN 

Salihlide 
Bir Kadın Albn Sahte

karlığı Yapıyormuş 

Salihli ( Hususi ) - Hayriye 
Hanım isminde bir kadın bir 
takım gümüş mecidiye ye bile
zikleri İmıirde alhn suyuna 
babrtmıf, buraya getirerek altın 
diye satmaya başlamıştır. Sarraf 
Emin Bey işin farkına vararak 
hadiseyi adliyeye haber vermiş
tir. Kadın mevkufen muhakeme 
edilecektir. 

Güzellik 
Müsabakasında 

Gnzellik millabakasında, ha
kem heyeti, birer ikişer salona 
firiyorda. Gazete ilan etmişti ki 
hakem heyetinden olmıyanları• 
aaloaa Pıneleri yasaktır. 

Fakat, bu sırada, içeriye izzet 
Melih Beyle refikası Hamm gir
diler. 

Hakem heyetinden biri, öte-
kinin kulağına eğildi: 

- İzzet Melih Bey için Ude
badandır, derler. Fakat refikası 
hanım nedir? Şair mi, romancımı, 
reaaam mı, heykeltra~mı, doktor 
mu? 

- Hayır. Sadece f zzet Melih 
Beyin zevcesi, ve karı koca ol· 
duldan için, ikisi de yekvilcut 
1ayıhrl11r: Yani ikisi tam bir insu. 

Servete Kavuşanlar 
Vapurda iki kişi latife e& 

1ordu. Biri dedi ki: 
- Nihayet fU bahru atiale

rlnde menet ubibi olmanın yo
lama buldum. 

- Ticaret mi yapıyorsun 1 
- Hayır. 
-Tayyare piyangosu mu çıkb? 
- Hayır. 
- Neden lSyle ise? 
- Gayet basit: Bizim Seı-

Yetle evleuiyorum. 

Irakta 
Soğuktan 

Adam Ölüyor 
Bafdat ( Hususi ) - B 

Irakta ıiddeUi soğuk ar başlamır 
tar. Bağdatta geçen cumadaııberl 
derec:ei hararet tabtess fır ( 5 ) 
ile alb araamda devam etmek
tedir. Şimall lrakta çok kar 
J•idıtı için koyan " llğırlar 
otlayacak yer bulamamıtfar n 
llÇhldan lnnlımtfardır. Bağdatta 
-taktan Gç kişi ölmüştiir. 

Batdatta bir taun •ak'uı 
olmQftur. Bu vak'anın kolera ile 
bbbl bir alAkası görülmediif 
için endişe uyandırmışlar. 

• 
ispanyadaki 
Kıyam 

Badajoz ı 7 - ( ispanya ) -
D&rt aivil muhafızın ölümü ile 
neticelenen isyan hadisesinde 
mahalli haldm ile Müddeiumumi
nin de yakin alAkalan olduğu 
teabit edilmiş Ye tevkif edilmif
tir. Bilhassa ihtiyar bir kadm, 
cesetler liıcrinde, müthiş bir 
hufUDetle tahribat yaptığından 
o da tevkif edilmiştir. 

HiUar Aleyh1ne Bir Dava 
Berlin, 16 - Sabık Milliyet· 

penerler rüesasmdan M. Stenneı 
tarafından Hitler aleyhine ikame 
edilea zemmi kadb davamın 
rUyetine başlanmıştır. Bitler ve 
mıdafileri mahkeme salonuna 
polia kordonundaD geçerek gire
bilmiştir. 

Yeni Bir Hava Ejderi 
Berlin 17 - Beheri 240 bey

gir kuvvetinde dört motörlo 
mllcebhez yeni D. X. tayyaresi 
gelecek hafta B r inde teşhir 
edilecektir. Bu tayyareyi iki pilot 
idare edebilecek ve on yo!cu 
alabilecektir. Sür'ati saatte 225 
kilometredir. 
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Silah Tahdidi 
Kon/ eransının 
Arifesinde 

Paris 17 - Tahdidi Teslihat 
Konferansına gid~cek Fransız 
heyetine Harbiye Nazın M. 
Tardiyö riyaset edecektir. Diğer 
arkadaşları Bahriye Nazırı M. 
Dümon, Hava Nazın M. Dümenll, 
M. Pol Bonkur ve Miralay Fahri· 
dir. Son gelen haberler, Fran• 
ıanın Lozan konferansım biç 
olmazsa altı ay sonraya bırak
mak istediği anlaşıldığından i~
tima yapılacak ve derhal talık 

edilecektir. Bundan sonra Va· 
tiogtona müşterek bir nota 
gönderilip moratoryomun daha 
altı ay temdidi istenecektir. 

Amerika Ve 
Alacakları 

Londra 17 - N e\")'Orktan 
bildirildiğine göre Amerika kon• 
ııresi, intihabattan evvel kısa 
vadeli kredilerin ilga veya ten• 
zili mümkün olup olmıyacağıoı 
bir daha tetkik edecektir. Maa• 
mafih umumi buhrandan müte
essir alan halk, Avrupanın 
üzerindeki yükü hafifletmek için 
Amerikan halkına yük yüklet· 
mekteo hiçbir zaman memnuu 
olmıyacaktır. 

Af mangaya 
Moratorgom 
Hakkı Verilecek 
f Londra l 1 - Umumiyetle iyi 
malumat alan melıafile göre Lo· 
zanda toplanacak tamirat kon• 
feransı beklenilmiyen bir surette 
gecikirse Almanyaya bir mora· 
toryom müddeti verilecektir. 
Bu, kunetli bir zandır. 

Bu hareket. konferansın daha 
mtısait şerait altında toplanma· 
ıına yardım edecektir. M. Mak 
Donaldın bu konferansta bulun· 
aıası çok muhtemeldir. 

lf. ..,;: 
~ Paris 17 - Nim resmi Alman 
mebafilinin fikirleri, Lozan kon· 
feranıının gecikmemesini istiyor. 
Esaıen İtalya ve lngiltere de bu 
fikirde olduğundan konferansın 
gecikmesi sebc:bi kalmıyor, de
mektir. 

Maamafib M. Laval 25 kA· 
nunuıanide Lozanda bulunamazsa, 
tahdidi teslibat konferansı ile 
birleşmiyecek tarzda tarihinin 
birkaç gün geri alınması milm
kündOr. Esasen bu konferansın 
hemen bir netice vermesi de 
beklenmiyor. Belki birkaç celse 
•onra dağılacak ve sonra tekrar 
toplanacaktır. 

EDEBi TEFRİKAMIZ: 8 

• Oğluma 

Amerika Alacaklarını indirmiyor Almak İstediğim 
H• ı• t d M •• d 1 E ·ı · Kadın 
• 
ınaıs an a usa eme er Si mıyo:r Oğlum yılbaşında (20) Yı;t" 

U• d • f J tına girdi. Bu yaşa gelmiş her lngiltere, 
Silahlarına 100 
MilgonSarfedigor 

Londra, 17 - Reynold• isim· 
li İngiliz gazetesi şu mühim mil· 
taleayı yazmıştır: Amerika ken• 
disinin Avrupa işleri hakkındaki 
korkusunu anl:ıtmıya mecbur ol
maları için Lozan konferansına 
murahhas göndermek isteme• 
miştir. f ngiliz Başvekili borçlann 
cezri bir surette azalblmasım İs• 
tiyor. lngiliz Hariciye nazın da 
tahdidi teslihat işine çok ehem• 
mi yet veriyor ve, Tahdidi tesli• 
bat konferansı açılınca ubir harp 
patladığı zaman lngiJtere hazır 
bulunmak üzere her sene (100) 
milyon İngiliz lirası sarfına mec
bur olduğunu,, aöyliyece.ktir. 

Londrada 
Samisiz Bir 
Konferans 

Londra - Eski Amele Fırka· 
aı Meb'uslarından Kumandan 
Kenvarti, Trafalgar Skuvar da, 
Nelson sütununun kaidesi önün· 
de Hindistan vaziyetine dair bir 
nutuk söylemiştir. Bu cadde de 
Hint İstikl!l bayraklarımn açılmış 
olmasına, birtakım güzel yüzlü 
ve gamlı çehreli Hint kadınları· 
mn toplanmasına rağmen hatibin 
nutkunu dinlemiye yalnız yüz ki
şi gelmişti. Kumandan Kenvarti 
bu nutkunda, Hint kongresinin 
reislerile müzakereye girişmek 
ve keyfi tevkiflere nihayet vere
rek Hindistanda ameli olarak te· 
esslis eden örfi kanunlara niha• 
yet vermek zamam geldiğini ıöy· 
lemiş ve demi~tir ki: 

-"Ben lngiliz mallarına karşı 
yapılan boykotajı doğru bulmu• 
yorum. Nasıl ki burada da 
ecnebi mallarına karşı yapı1an 
boykotaja taraftar değilim. Hin· 
distandaki boykotaj, hükümetin 
şiddet ve tenkil siyasetine niha· 
yet verilir verilmez hitam 

bulacakbr.,, Bu zattan sonra diğer 
birtakım hatipler daha söz almış 
ve hiçbir hadise olmamıştır. 

=: TAKVllVJ=: 
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Badajozda (lspanga), malıafız
larr öldüren katillerde11 biri· 

_ nin üzeri •rıınıgor 

Amerikanıa~lanrun ~oeafcların• 
gemek 9ediritirk•n 

Alman Reisi 
Cümhurluğu 

Berlin, 17 - Başvekil. M. 
Brürming dün meb'iU Goşrfogi 
kabul etmiştir. Bu zat, Ba,vekilo 
Milliyetperver Fırkası Reisi Hit· 
lerin muhtarasını tevdi etmiştir. 
Bu mubtwada, Reiaicümhur 
Hindenburgun Rayişlag Medisinin 
bir kararile mevkiinde ipkasının 
mümkiln olamıyacağuıa dair ge-
rek kanuni ve gerek fırka ui.za
aıatınm esası teşrih edilmiştir. 

Hitler Fırkasının Meb'usan 
Meclisi bızbine riyaset eden M. 
Frik, Hindenburgun şu Yeya bu 

n ın ıs anua çocuk gibi, arada sırada biıde 
ııf Üsademefer iz.~i.:a~tan bahsediyor, latifelerle 

guluşüyoruz. 

Eksi/( Deai/ .Oğlumla ben ah~abı~~lr. Her 
6 şeyı beraber konuşur, ıkı arka• 

Bombay 17 - Bengale civa- daş gibi dertleşiriz. Fakat ab-
nnda. Berlıamparda polis nüma· baplığı teklifsizliğe kadar gö-
yiş yapan halk üzerine attş et- türmem. Onun mektuplarını açıp 
mi~, bir kişi 6lmüş, iki kişi yaraw okumam. Kendi ayarmda olsun, olma
lanmııtır. sın arkadaşlarını seçmesine tamamC!D 

karışmam. Oğlunıu evlenmekt• 
serbest bırakacağım. Onun lçia 

.>f. 
Haydarabat 17 - Mecusiler

le Müslilmanlar :ırasında çıkan 
bir arbede neticesinde bir Mecu
ıi ölmftt, diğer üçü ağır surette 
yaralanmıştır. Halk, turada, bu· 
rada toplanmakta ve tahrik.it 
yapılmaktadır. Zabıta, vaziyeti 
kontrol altında bulundurmaktadır. 

Fasla 
Fransiz 
Harekeli 

Rabat 17 - F asta, istilA ve 
nlifuz hareketini ilerletmek isti-
yen Fransız kuvvetlerinin Tafila
lo vahasını İfgalleri •ırasında 
mahalli sekene ile vukua gelen 
tiddetli müsademede bir zabit 
ı5Jmilf, bir zabit vekili yaralan
mışbtbr. Fransız ordusunda çalı-
ıan 1erli .askerlerden de aynca 
on kadar maktul ve mecruh 
vardır. 

ltalyada Demir Trnstu 
Roma 17 - Neıredilen bir 

kararname ~n demircilik aa· 
nayü müesaeselerini mecburi 
.surette bir anya lophyacak bir 
konıaraiyom ihdat etmektedir. 

Çin Borç 
Alıyor 

Şanghay, 17 - Mare§al Şan-
Kay • Çek, Hangşoda bulun-
mdctadır. Nankino çaiın1muı 
ii.zerioe, arkadaşları V a.a - Çang-
Vey, Hu • Ha.o Min giderlene 
kendisinin de gideceğini ıö7le
miştir. 

Bura bankaları, Japonya ile 
diplomasi :mflnasebahnı idame 
etmek oartile Nankin hükumetine 
yedi milyon dolar avamı vermiye 
!made olduklanuı bildirmişlerdir. 

şekilde makamında kalmasına 
itiraz ettiğine dair ortaya çıkan 
şayialan kat~yetle tekzip etmiştir. 
Bu z.at, sadece, Başvekilin, Mer
kez Fırkasına istinat eden dik· 
tatörlilğüno muarız olduğunu 

söylemiştir. 

kızlar arasında bulduğu arkadq
lardan dolayı da kendisine bir 
söz söyletni' değilimdir. 

Fakat her vakit ona nasıl bir 
kızla evlenmesini istediğimi a6y
lemekten de çekinmem. Ona her 
vakit söylediklerimi, bugila do 
karilerime bildirmek istiyorum. 

Oğlumun alacağı kızın çıt kı
nldım bir zilppe olmasını i.stcmı. 

yorum. Evde daima çocuk kalan 
bir kız, onun için de, ev için do 
felaket olur. 

Oğlumun 25--30 yaşından enel 
evlenmesine muhalifim. Hayatını 
kazanmadıkça, ve e• kurabilecek 
hale gelmedikçe evlenmesine ta
raftar değilim. 

Gelinim olacak kıZln blr ma
lek ıabibi olmasını tercih ederim. 
Evlenmeden evvel çalışan ve 
meı'uJiyetin ne olduğunu öğrenen 
kız, evin mes'uliyetini de yükJ.eD
mekten çekinmez. 

Oğlumun sevgilisini hiç ot. 
mazsa kendi yaşında gGrmek 
isterim. 

Gelinimin muayyen bir ma
leği yoksa çocuklarını yetittir
mesini bilen bir anne olmumı 
isterim. Çocuk yapmıyan •• ço
cuk büyütmesini bilmiycm bir 
kadının manası yoktur. 

iyi l~rbiye edilmiı olmak ıar
tile, gelinimin asil veya fakir bir 
aile kızı olmasına ehemmiyet 
vermem. Terbiyeden maksadım 
azçok tahsil görmtı,, dUny11yı 
anlamış, siyaat ve içtimai hldise
lerl takibe muktedir bir kız 
murat ediyorum. 

Bütün bu meziyetlerine rai· 
men ev işinden ve yemek pi.tir· 
mekten nefret eden bir kıda 
karşılaşmak istem em. Kadın her 
manaıile evinin sahibi olmalıdlr. 

* Ankarada Gönlll Hanıma ı 
Başkasile sevişen bir gencin 

size alaka göstermeıi, onuıı sa• 
mimi olmadığına bir delildir. 
Sözlerine ve hareketlerine iti.mat 
etmeyiniz. İhtiyatlı bulununuz:. 

HANlMTEYlE 

Sonra kalemi elime aldım ve 

A ÇtL 1 K 
endişeye düşiiyor ve sinirleniyor
dum. Belki de blltün hareketle
rimi takip etmek için pencerede 
idi vo blSylece arkadan gözetle
diğini hissetmek tahammtıl edil· 
mez bir ıeydi. Tekrar kendimi 

zorladım ve yola devam ettim. 
Bacaklarıma bir titreme geldi ve 

kurşun kalemimi ele aeçirmek 
için SlSğütlcr caddesine çıktım. 

Kalemi almakta hiçbir zah
met çekmedim. Adam bana fe
leğimi getirdi ve bu •esile ile 
yeleğimin bütnn ceplerini arq
hrınamı rica etti. Nezaketinden 
dolaya bu adama teşekkllr ettim. 
Kendimi gittikçe ona dojru ma.. 
temayil görilyordum, Te bo 
adama kendim hakkında iyi bir 
fikir vermek, bana birdenbire 
çok mllbim bir şey ıibi geldL 
Kapıya doğra bir adım attım, 
sonra bir şey unutm111 gibi tez
gaha tekrar d6ndüm. 

havaya kaldırdım. 
- Ben herbanıi bir kurtun

kalemi için bu uzua yolu yürü
yeceğimi hiç babrımdan g~ 
mezdim. Fakat mesele bqka, 
çok hususi bir sebep var. Ne
kadar manasız görilnftrse garlln
sUn, beni bu dünyada ben yapan, 
beni hayatta kendi dereceme 
koyan şu kurşunkalem. •• 

Müellifi: Knat Hamsan Mütercimi: P. S. 

Yukarıda, perdeler kımıldıyor, 
biraz sonra bir pencere açılıyor, 
l>ir bq iğiliyor, garip bakış!~ 
iki aöz üstüme dikiliyor. Kendı 
kendime yanm sesle : " İlajali ,, 
diyorum vo ku.ardığımı hissedi
rorum. Niçin imdat çağırmıyor ? 
Kafamı kırmak için önündeki çiçek 
ıakıılanndan birini aşağı niçin 
atmıyor? Niçin beni kovmıya 
birini göndermiyor ? Hiçbir ha· 
reket yapmadan göz göze bakıp 
duruyoruz ; bir dakika sürüyor 
bu· bir kelime ıöylerımeden 
pe~cere ile ıokak arasmda fikir-

1 
ler doğuyor. Penceredeki kadm 
çekildi, bu bende bir sar
ııntı, ruhumda bir çarpışma 
yapb. Bir omuzun döndUğnnU, 
odada bir sırtın kayboldutunu 
g6rmüştüm. Pencereden aynlır· 
ken yaptığı bu ağır teşebbüs, 
omuz hareketinin sertliği bana 
günderilmiş işaretler gibiydi. Ken
dimi harikulade neşeli buldum. 
Geri döndfim ve caddeye çıktım. 

Arkama bakmıya cesaret ede-
miyordum ve .!.e?çer.ey~ tekrar 
gelip gelmedıgını bılmıyordum; 
bu meselenin içine daldıkça 

irademin gerginliği yGzünden 
hareketimi zarif göstermek hu· 

ıusundııki teşebhüsUm akim kaldı. 
Sakin ve kayıtsız görünmek için, 

abea bir şekilde kollarımı ıarkı• 
byor, yere tükUrllyor ve burnumu 
havaya kaldırıyordum; "fakat fay· 
da etmiyordu; ensemin üstünde 
o delici gözleri hissediyordum ve 
bütün vücudiiınü dondurucu titre-
meler kaphyordu. Nihayet J•D 
sokaklardan birine sığmclım ~o 

Ben ona bir izahat, bir teııw 
vir borçlu olduğuma hükmet· 
miştim. Ye dikkatini çekmek için 
ı.ir prlu mınldmmıya bq.ladım. 

· Daha fazla söylemedim. Adam 
tezglhın ram başına geldi: 

-Allab Allab, dedi ve yGzO.. 
mo tccessllıle baktı. 

Soğuk bir eda ile deftlll 
ettim: 

- Ben bu kurşunkalemlo 
Oç ciltlik "F elsefJ marifet.. bak· 
kandaki eserimi yazdım. 

( Arka.11 •ar) 
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SON PotSTA 

Çerkes Erkekleri Çok Alliktır, Fakat 
{(adınlan Çok Vefakardır 

--·---
Karadeniz Boğazını Rus Gemileri Topa Tuttu 

NAKD..I ZIYA ŞAKJR 
Her hakkı malıfazdur 

-205-

Diye taniye ye ısrarda bulu· 
narlarda. Tabii ben de onlara 
INırçok hediyelerle mukabele 
ederdim... O zaman böylo ha· 
relret etmek, ( hikmeti ha
kümet, hakümeti hikmet ) ica
.. leli-. Bir tin ( Nelldof )
ı. garlflyorchık. Osrnda da 
Çar ( Duma Mecrısi)ui açmıı ve 
millete de bazı müsaadatta bu· 
lmnnaşhı. Çann nasıl olup ta ba 
mtlsaadatta bulunduğunu aefue 
10rdum: . • 

- Başka türlil yapmak ıh~ 
mali yoktur. Zira efkarı umumiye 
artık fazla tazyika tahammül ede
mez. Ahaliye biraz serbestlik ver· 
mek zaruridir. 

Diye cevap verdi. Esasen 
Nelidof serbest fikirli bir adamdL 
Yani, halkın hihTiyetine tarahar
dı. fakat bir hükiımet memuru 
olduğu ~n bundan fazla söz aöy· 
lemek te ifine gelmezdi. 

Abdülhamit durdu. Başını 
ıol tarafa doğru çarpıbp ellerini 
biribirioe •lirterek: 

- şeBDdi fi.. eğer ç.. .. 
muharebede mağlap olur._ 
R..,ada blytlk hadiselerin pk-

- muhakkakbr. 
1 Nlaaa sn 

nl Nlua 14 Aite!......... romatizman 

•-- edi1or. Herg&a. a6bet 
tarzında Ye muayyen zamaalarda 
tiia&eriııdea ayaklanu dotru bir 
.;n yaydıyor. Doktonm Yer
diji bir nalı ile ber sün ba
caklanm ağduruyor. Fakat 
laeot!ı bir faydasım ıaremiJOI'· 

Abdülhamit , romatizmasıma 
tlffammdaki sebebi, (Beylerbeyi 
sarayı ) nda buluyor. 

- Allah için; bu sarayın ye
rine biç diyecek yoktur. Havnsl 
da ~ok litiftır. Fakat rutubetli
dir. Hde ( tarzı inta ) mm hiç 
beğeıımem. Selinikteki { Alati:ıi ) 
köşkünün taksimatı, ikamet bo
msanda bu ıaraydan çok elYe
riflidir. Orada çok rahattık. 
Eneli, hiç rutubeti yoktu. Sonr_a 
tla manzaram pek güzeldi. Dır 
ıta tamir için duvano birirli 
~da, gönlüm. Hep delildi 
tati.._ yapdmqb.- Allala rab
met et.in, amcam bayle ıeyiee 
biç dikkat etmezdi. 

- Filin yenle bir aray ,. .. 

.,...... • • Ll--a Diye elllll' yenr, nuuK o .-
rayın nasıl yapılac~ğıaa, nud Y-; 
pıldıima ebemonyet vermezdL 
Blltilıl inşaat. kalfaların, ustalana 
elinde kalırdı. Halbuki. ben böyle 
ıeylere çok meraklıyımdır. Yıl
dızda benim oturduğum daire, 
ale' Ade bir katlı binadan ibaretti. 
Bir sofa üzerine birkaç oda ve 
bit iki salondan mürekkep basit 
ye ahşap bir bina idi. Fakat çok 
rahat ve ( hüsnü tabiat ) e 
muvafılıb. Nerede o benim 
minimioi evim. nerede bu 
kosko.ca saray.. BurasJ, Ok· 

----~---
meydanı gibi kocaman bir IOfa. 
Ortasında bir havuz. Hele bu 
havu:ı, o kadar fazla ki.. Sarayın 
önünde ili bir deniz olduktan 
sonra bu havuza Re lüzum var. 
Sonra da koca sarayda dört bet 
oda.. f nsan oturacak mOnasip bir 
yer bulamıyor.. Amcam, •ert ve 
celilb bir adamdı. Fakat kalbi 
çok temizdi. Hiç kimseye fenalık 
etmek istemezdi. İşret etmezdi. 
Fakat boğuma pek dlfktindl. 
Hem ele çok yenli. Bir aGn 
Kiğıthaaedeki( ÇağlıJU) k .. ma 
gitmiş. O zaman da kuzu amam. 

- Çabuk bir kam pİfİrin de 
6n0me biltün getirin ... 

Demit- Ku.ıuyu pişirmişler. 
Koca bir teFsİ içinde getirmişler. 
Çağlıyana karşı bağdaş kunnUf. 
Kollamu ııvam~"- Koca kuzuyu 
bir oturuşta haklam1'" Ben g6-
zümle g .. rmedim amma, oradaki 
bekçiler hikiye ettiler. Ben Allah 
için söylerim, bize de elinden 
gelen iyiliği esirgemedi. Hiçbi
nmızı, hiçbir teyden mahrum 
etmezdi. Allah, gani gani rahmet 
etsin. 

Dcdıltten sonra sözü ( ahvali 
umumiyeye intikal ettirdi : 

- Çok şükür vaziyet, şim· 
dilik lehimize doğru yürüyor. 
inşallah sonu bayır olur. 

Sözlerile mülakata hitam 
Yerdi. 

13 NIHD !31 

27 Niun 91S 

Abd&Dıamit dltmanl•rın Ça
•lrkaleye asker ihraç ettiklerin-
den çok m&teessir. Fakat yine 
neticeden GmitYar. 

- Dilfm•nlar iyi bir pilin 
takip ediyorlar. BakAnaza, dün 
ÇanaJdWeye uker ihraç eder
lerken, Karadeniz botaznu da 
Rus zırblılan topa tatta. Ba _. 
retle hem ba taraftan, bem o 
taraftan zorhyarô bnetimizi 
taksim edecekler " bizi f&flrla· 
0 kl•r. Tabii bizimkiler de dilf
manın ba pilin• anlamıtlardır. 
ŞDphesi• ona ılre hareket eder
ler ••• Top aealerİDİ duyunca ka-
dınJar biraz teüf ettiler. Ben. 
hiç korkmadım. Onlara cesaret 
verdim. Boğazları geçmek ko· 
lay mı ?... Yafnız, biradere çok 
acıyorum. Zavallı kimbilir neka· 
dar üzülür. Allah imdat eyliye .•• .. 

Unutmadan şunu da kaydede
yim. Bir aralık söz arasında Ab
dülhamit ( çerkes ) )erden bahse
diyordu. Şu tuhaf mutaleada 
bulundu: 

- Çerkesleria erkekleri çok 
alliktır. Babam; ( Çer keslerin 
erkekleri benden uzak olsun. 
Kadınlan, beri gelsin )derdi. Ha· 
kikaten çerkes kadınlan, çok 
.. dık ve Tefaklrdır. 

DedL 
(Arkut ... , 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. lf.. .. 

Size Tabiatinizi Sögligelim ... 
39 HİLMİ BEY; Zeki ~e inti

zamperverdir • 
1 Şıklığa ve tar

a telebbüse 
riayet eder, 
kadın Ye aev
.ci mevzuları
na lakayt kal· 
maz, hayali 

mevzulann ca· 
zibesine karşı 

• hey\:an Ye ali-

lca d'IJ)'ar. M"4melesiode nezaket 
yardır. 

• 
45 KEMAL BEY ; Herkae, her-

r 
fe'9 .bem
aıiyet wwmez. 
tzzeti .. n. " 
ı~rof DHlıi 
titı&f e laasMSi
.. ct p.terir • 
Fena muame-

'leye ..bbe
leye mntema
yildir. Fikirle-

rinin kabul 

edilmesini ister, intizamı aeftl', 

derbederlikten hoşlanmaz. F.i
lenceyi ve zevki ihmal etmez. 

Fatofraf Tahlil KupelNllllJ 

t ı inci ~ayfamnda bulacakmntL 

43 PER.HAN H. ; NepU, p-
kacı "alay-

- cıdır. Nqesial 

ıeye aldırmaz. 

• 

nadirea zayi 
eder, rlfeka· 
aıaa muziplik 
yapmaktan 
hotlanar, Ozün
tüye, ııkmbya 
gelemez. Bo
i azım aever, 
olur olmaz 

29 M. ldRYAKO EF.; ( Fotot-
rafıDlll dncini istemiyor ) Kendi 
menfaatiM taalliilc etmiyea çap
nıık iflere ~İrifmez, daima nqe
ıiıai mubafaxa etmek ister Ye 
dost1anna karşı ılller )'O.zlll " 
müsamahakirdır. 

1 Sinema Ve Tiuafrolar 1 
~AA - Hac. Murat 
ALEllDAA - l ·taaa..J •luldaı 
ART1ST'1C - Çlaae .. atla 
AIRl -sı,_ ...... 
lK&.11 - $ekvtıa 
u.HAMKA - 27 •uıaarah .... 
ITUVA&. - Ha7t1ut tara. 
flRAll - Parlak Wr rne 
rRANSIZ 'dYATROSU -Z•DCUw t11n1p9 

CLORYA - San oda:11a •aran 
H1ı.AL - Taç deYlrea caaaw• 
KEJı4AL .. - Çapiqa ,,. .... 
llAjl;< - 6 Nwaarah ocak 
1&-1.WC -Tali 
kW - Sa.da maeeralan 
Ol'EdA - San maaı&e 
iUt - ~·~ala daktlle 
1>.A&OLBEDA YI - aır ka•_. ......,dl 

(Yal&ıade Yalowa ~ 
OSKODAR HALE - Şaraatu 

S3Yfa 9 

ŞARK YILDIZI 
Holivuta Nasıl Kaçtım -

Yıldızlar Arasına Nasıl Kanştım? 
-----70 YAZAN: Selma Z. 

Şimdi onun baıı, bütün blltOn 
g6ğıüne eğilmiıti. Boğulur gibi 
bir ıcsle cevap verdi: 

- EveL. Maalesef, evet ... 
- Fakat soruyorum size Mi .. 

ter Çang.. ÔmrOnnzde yapma· 
dığınızdaıı emin olduj'um bir 
ıeyi niçin yapbnıı 'ft niçin tek· 
rar ediyorsunuz ... 

Buna bir hıçkınk cevap verdi. 
Şimdi o, bir çocuk sibi ailıyor, 
geçirdiği bubramn ıiddetile onun 
çelik gibi metin Ye kuvvetli olan 
asabı sarsılıyou. Hemrden yerim· 
den kalkbm. Onun dizlerinin di· 
bine oturdum. ElleriDi avuvçlan· 
IDID içine aldım: 

- ÇangL. 
O, boğalar pbi cnap ftl'di: 
- Selma!.. 
- Hayır Çanı.. Gitmiyec:d-

IİD. .. Hiçbir Jere ıftmiJecebla. 
- Ob , fakat ba lhamdır 

Selma .• Ba, mutlaka llmnd.r_ 
- 5ayle. Benim temiz yl

reldi Çongun.. Birkaç g6n eYYel 
benim gitmek iıtediğim mi 
MDİ mllteeair etti. Acaba beni 
mutlaka yalmz kalmak ihtiyacım 
duyan bir genç kadın mı zanne· 
diyonan ... 

- Hayır Selma.. Senin dn
tündüğünü aklımdan bile geçir
mem. O sözleri sana söyleten 
ıaikin bir gurur olduğunu bili
yordum. Hatta o zaman aana 
birkaç glin Abret demiştim. Bu 
taniyemin aebebi, evvelce ha-

J 
\ 

Bizim Daktilo: 

berdar olduğum bu mnsabakada 
sana kazandırmanm ümit ve ih
timali idi. Seoelerdenberi yap
clağua bu muhitte mnaffak ol
manm strnna tamamen vlkıf 
olduğum için seni san'at mabut· 
)arının karşıuna milstesna ve 
onlann görebHecekleri bir vazi
yette çıkarmayı düşündüm. çıkar
dım ve kaıandım... Biliyorum ki, 
bundan sonra, •eni tehdit ede
cek bir aefalet tehlikesi yoktur. 
Hayab iyice anladığın için insan
ları da liyikile görebileceğine n 
idare edeceğine eminim. Bina· 
enaleyb arbk senin muhitinde 
fuzuli bir meYki işgal etmek 
manasız bir kodglmlık otmaz mı? •• 

- işte.. Bu da büyük bir fe
dakArlık.- Bu fedakirlığa katla
nırken, kalbinin sesini nasıl auı-
turacaksm?.Soruyorum sana Çaog? 

- O ses, esasen namıy• 
mahk6mdur. Çlhıki_. 

- Rica ederim devam et ... 
- Çtıntd.. benim olmıyan.. 

henim olmak ihtimali olmıyan 
bir teJe karşı.-

- Dur az'zim. Hiç üzülme.. 
Ben sana açık sCSyliyeyim... Bi
zim gibi dürüst insanlar, daima 
açık görilşürler.. Baki. En açık 
en sarih bir lisan ile söylüyorum 
Çang; eğer dinim, milliyetim se
ninle evleDmeme müsait olsaydı, 
bir uııiye bile tereddüt etmeden; 
ıel. beo; al .lerdim •. 

( Arkaa1 var) 

Bizim 
Daktilo 

Yeni nealin en p,am dikkat tipidir. Kendine mahna 
18PYlflt tiJiııili, dDtilnllfD w du1ueu •ardar. 

Bizim Daktilo: 
Bugllnkn genç kızın en canL aamunılldlr. O, d.,.~d-n 1a. 
rGndtlğtl kadar hl .. i.a de;il~ir. Oıaua iJ&e ine• Wt h~..ai· 
Jeti, öyle cleıİD deıtJeri Yardar J'1 1 .. 

Bizim Daktilo: 
Niçin çalaF? Nasıl yaşv? Çalııma hayabnd11 ne.fer g·r:ır, 
ne fellketler geçirir. Beı OD ILuruş MUD6Dak i~ı.ı ne 
mllcadeleler• ıiı İ.JİI ? 

iki üç güne kadar .. Son Posla " sütunl:ıtıaıJa 
u Bizim Daktilo " yu okuyunuz. 
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• 
Salonda şt Oturan 

ahayyül 
·r N zır Bir 
Etmişti! 

Seyfi bu ıhk odada kendini 
mes'ut hissediyordu. Etrafına göz 
gezdirdi ve memnuniyetle gülüm
sedi. Kansı kanapeıe oturmuş 
diki~ dikiyor, çocuğu yerde is
kambil kAğıtlarile oynuyordu. 

arp 
Jeneral er arasın a m nase 

Heri şeye radğmklen nsivillebralet 1 
Viyanada başka, Berlinde b.aşka 
idi. Berlinde j eneraller, dipl~ 
matlardan daha faal olduğundan 
kumandayı ele geçirmiflerdi; Vi-
yanada kaziye berakiı olduğun
d an hatta harbin başlangıcında 
bile diplomatlar Jenerallere ku· 
manda etmek tecrUbesinde bu· 
Iunmuşlardır. Bir dosyadan çık~nlıp 
ahlafın ibret nazarına anedılen 
bir telğrafname buna misudir. 

Sırbistanm fethine memur edil
miş olan topçu kumandanı Poti
orek noelde Viyanada bulun-
mak üzere yola çıktılı bir ıırada 
bir telgraf almıştı. Bu telırafta: 

"- Sırbistana kUfı timdilik 
kUçük müfreze muharebelerile 
iktifa edilmesi mDreccah bu
lunduğu ve çünkü herhangi 
muvaffakiyetsjzliğe milncer ola
bUmeai itibarile bUylik mU.ade
melerden tevakki olunmuı,, 
bildiriliyordu. 

İşte aalonund oturan bir 
naZJr bir muharebe tahayyül 
etmiş, fakat kendisinden daha 
kuvvetli nazırlar karşısına 
çıkıp istediği harbi me· 
nedecek bir konferans 
ktedilmesine IUı:um görmUıler, 

o da bu kabil ricalin mildahale 
eslerini top tarrakalarile boğa· 

bilmelt fikrile ateşin biran evvel 
başlamasında menfaat bulmuş 
ve derhal cepheye "ileri!" emrini 
telgrnflamış, fakat Jenerallnr ha· 
1.erntına da itimadı olmadığın· 
d n bllyük müsademeler de ba-
ma bir dert çıkmasından kor

knral:: bunlardan tahaızur edil-
rıesini bildirmiş. Maksadı Avrupayı 
a i atmak ve hasım menfaatine 
.. Sırplar muhasamata başlamıf 

olduklarından lngilterenin talebi
nin geç kaldığını ,, söylemek için 
havaya birkaç el tilfenk bopl
tılmasını emretmek gibi bir şey-
d ir. 

Maamafih Berhtold bu sıra-
da Petresburg da bir teşebbils
te bulunmaktan hali kalmadL 
Avusturya sefirinin şimdi Saı:o
nof ile "mükaleme,, ye başlama
sına müsaade etmiştir. Yalnız 
ültimatomdan bahsolunacak, fa
kat hukuku mesail mevzuu bah
aedilmiyecektirl 

Harbi çıkaran, .menfaatleri blrlbiriae ıut Anupa mllletlerl old&.. Az umn 
içinde, çöllerin aakia Ye ka•rulmaı renltliklerinde yatıran insanlar da 
ftrbnaya kapıldılar, badire tam umumi bir mahiyet aldı 

son teşebbOsU malOmdu. Fakat f retindeki ruhi vaziyet şu şekilde 
Rusya ile allkası olan Almanya idi: 
değil, Avusturya idi. Binaenaleyh " İngiliz - Alman teklifi Viya-
bu teşebbOsün Almanyayı da nada kabul olunabilirdi. Fakat 
her tilrlU hareketten alıkoyması Jeneral Moltege daha birkaç ay 
lazımdı ; fakat kumanda asker evvel zamanın harbe pek milsait 
elinde idi. olduğunu ve böyle şeraitin bir 

Yagofu, İngilterenin ıon tek- daha uzun zaman ele geçemiye-
lifini şu dakikada bile kabul ede- ceğini ifade etmişti. Gösterilen 
bileceğine ikna iç.in lngiltcre sefiri sebepler şunlardı: Alman topçuluğu-
bir saat mUddetle uğra tı. nun faikıyeti, Alman piyade tü-

Y agof: . . . . fenginin faikıyeti, Fransız sil va-
- Rusyaya on ıkı saathk bır risinin kifayetsizliği. 

ültimatom yo~lamış bulunuyoruz. Sosyal - Demokratlar vazife-
cevabını verdı. . . Ih 1 h. ü • ı 

G h . lerı ıcabı su e me n mayış er-
_osşu euhalde Rusyadan ce- de bulundular, fakat şi~di rahat 

nupta seferberlikten vazgeçmesini duruy~rlar. J?1~er~tor bırkaç. ke: 
ne maksatla istiyorsunuz ? re fıkır degıştırdı; ancak şımcll 

- Bütün seferberliği Avus• pek ciddi ve pek sakindir. ,, 
turyaya karşıdır gibi bir söze de Petresburg' da da artık karar 
mahal kalmaması için ! verilmişti. Almanya sefiri Çarı 

-1r görmek üzere öğleden sonra Pe-
Kont Cerchenfeld İn bir rapo- terhofa gitti. 

runa göre Berlin Hariciye neı:a- ( Arkası nr ) 

Z fiy tl umumiye, ittihı:mzhk n kuvvet izlik 
faide v teıiri görülen ı 
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Kullanınız .. Her eczanede 

Şeyfi kütüpanesine kitap yer
leştirmekle meşguldn. Bu kitap
lar evvelce Pendikte babasının 
evindeydi. Pendikteki ev satıldı
ğı için Seyfi onlan buraya getir
mişti. 

Sevimli bir zevce, güzel bir 
çocuk, kıymetli kitaplar.. Seyfi 
için bu saadet kAfi idi. Kitapları 
yerleştirmeden evvel birer birer 
tozlannı alıyor, bazan içlerinden 
birin açarak birkaç aabr oku
yordu. 

Karı11 bir an işini bırakarak 
ıordu: 

- Pendikteki ev aatıldı. Ar
tık onun bahçesinde gezemiye
ceğiz değil mi? 

- Gezemiyeceğiz Füsun. Fa
kat, biliyorsun, o evden istifade 
edemiyorduk. Sattığımız iyi oldu. 

- Orada ne çok habralar 
bıraktık.. Biribirimizi o evde 

sevmiıtik. Evet, orada tanıtmışlar, 
orada sevişmişlerdi. Seyfi o evde 
doğmuştu. FDsun babasının ah
baplanndan bir komşunun kızı 
id;.~ Çocukken daima beraber 
oynarlardı. Seyfi mektepten ç.ık
bktan sonra senelerce Beyoğ· 
lunda yalnız yaıamış ve Fü· 
sunu Adeta unutmuştu. Bir glln 

bir telgraf alarak eve koştu. 
Çok geç kalmıştı. Babası o gelmeden 
ölmüştü. Meyus, teselliye muhtaç 
olduğu bir sırada genç bir kız 
onun yanına gelerek elini tuttu. 
Bu Füsun idi. O da Seyfi gibi 
kimsesiz kalmıştı. Kederle yumu
şayan bir kalp belki daha hassas 
olur. Seyfi Pendikte bir hafta 
kalacaktı, bir ay kaldı. Pendik
ten avdet etliği zaman meyuı 
fakat mes'ut, öksUz fakat nişanlı 
idi. • 

Şüphe yok ki Seyfinin karısı· 
na olan aşkı Pendikte, babasının 
evinde doğmuştu . Gülümsiyerek 
karısına döndü: 

- Biz eskisi gibi sevişm~ 
ıeydik o zamanki aşkımızın bir 
hatırası olarak Pendikteki evde 
kalmamız IAzımgelirdi. Fakat 
aşkımız ilk günlerin taravetini 
muhafaza ediyor, oturduğumuz 

I her evi onunla süsliyebiliriı. Beş mühim gUndenberi reddet
tiği teyi şimdi ne sebeple ihtiyar 
ediyor? Çünki artık Ruslarla 
Almanlann bozuıtuklarından 
emindir. 

EMLAK ve il Dedi. Ve karısının yanana 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ iWerek onu şdkatle k~ak~~. 

KUçllk Metternih Avustur
ya lehine şimdi biraz ricat gös
terebilirdi; netekim müteakip gün
ler b\I tabiyenin şahididir. 

• 
Berlinde temmuzun otuz bi-

rinci gilnll " Harpteblikesi hali " 
il n edilmiştir. Bu, erklnıharple· 
rin yeni icat ettikleri bir tabir 
idi ki, seferberlikten evvel, ıe
f erberlik yapmak bahanesini teş
kil ediyordu. 

Askeri sınıf Viyananın ıebat
knc tavrını alkışlıyordu. Berh
toid'm Petresbourg'da yaptığı 

,--
Ekıneğinizi tartınnız. 

Narh tartı üzerinedir. 

Aldanmayınız!.. 

L--------------------

EmlaA k Ve Eytam Bankası İstanbul Kitapları yerleştirirken bir tanesi 
nazarı dikkatini celbetti. Bu 
Sbakespearc'in uerlerinin Uçllncll 

Şubesinden: cildi idi. Diter ciltlerini aradı 
Peşin ve Taksitle Satılık Emlô.k buta_:ı·~1~ yaııkt 
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mliracaatlan. 

Mcvk~ ve Nev'i 

Beylerbeyi Boıtancıbaşa mahallesinde 
Gazhane sokağında 3 numarala 9 dönüm 
bostan. 
Beyoğlu Firuzağa mahallesi Beyoğlu 
caddesi 33 No. bane. 
Kctencilerd~ Tahtakale cadde inde 2. No. 
iratlı arsa. 
Büyükadada Rıhtım caddesinde üstUnde 
iki odayı havi 26 N. dükkan (ev halinde 

Teminat 

200 

250 

de kullanılabilir. ) 125 
yazılı emlak pazarhkla satılacağın~an taliplerin 

Pazarteai Klinll saat on albya kadar şubemi.7• 

Diye mırıldanarak kitabı 
karı brmıya baıladı. ilk aayfalar
da göınno iliıen bir cilmle onu 
hayrete dn,ordn. O cümlede 
bazı kelmelerin alb kurıun kale
mile çizilmiftl. Müteakıp sayfa
larda da birçok alta çizilm~ 
kelimelere tesadnf ederek gOldü. 
Bu şilphesiı: giıli bir muhabere 
uıulü idi. 

Eline kAğıt kalem alıp altı 
çizilen kelimeleri yanyana sıralı

yarak şu cUmleyi buldu : 
.. Bir günah işledim. fakat 

mnteeasif değilim. Atkın beni 

okadar mesut ediyor ki.. ~ 
beklemek istemiyorum. Gel. İh 
yatsızlıktan bahsetme. Bu akp 
Jr'>cam evde yok.. " 

Bu hararetli bir aşk mektubi 
idi. Babasının gençliğine ait bl 
hatıra .• Seyfi vak'ayı görür gi 
oldu: 

Bu mektubu tertip eden k 
dm evli olduğundan Seyfiniı 
babası onunla istediği gibi seı 
bestçe görüşemiyordu. MektuP, 
)aşmak ta güç idi. Ne yapsınlar' 
Muhabere için bu çareyi bulm 
lardı. Kadın belki elinde b 
kitapla kocasının yanında Seyfi 
nin babasına demişti ki: 

- Size geçende bahsettiği 
kitabı getirdim. Hoıunuza gid 
ceğini iimit ederim. 

Babası da kitaba göz gez 
miı ve akşam ran denıya icabe 
etmifti. Fakat aonra ya sahibin• 
iade etmeli unutmut veya o 
bir hatıra olarak aaklamı~ olaca 
ki kitap bugün Seyfinin elin 
düımüştil. 

Seyfi kitabı kanama uzata
rak: 

- Baki 
Dedi. Ve !-~Usun kitabı alarak 

elinde evirip çevirdikten onra: 
- Evet, dedi, bu annemi» 

kitabL. Şimdi hatırladım. 
Seyfi sarardı. Kekeledi: 
- Ne diyorsun?.. Annenin 

kitabı mı? 
- Evet.. annem de enin gl·· 

bi kitap meraklısı idi. Ne gtlzel 
bir cildi var, dikkat ettin mi? 
Bütün kitaplarına imzasını atar
dı. Bak ilk sayfasında imzam 
var. 

Sanki Füsunun annesi Seyfi
nin babasına gönderdiği mektu
bu imzalamışh. Fakat bu gUnab 
acaba ne zaman işlenmişti? FO
sun dllnyaya gelmeden evvel 
mi yoksa sonra mı? Seyfi yllzil
nün sarılığını göstermemek için 
başım kUtüphaneden yana döndtı. 
Bütün vücudil sarsılıyordu. Yer
de oynıyan çocuğa bakb, kendi 
çocuklarına.. düşüncelerini ma· 
lamıya gayret ediyordu. 

- Bu nasıl olur? 
Diye zihnini yoruyordu. Niçin 

ona vaktile haber vermemişlerdi. 
Fakat kim haber verecekti? Fo
s unla evlendiği zaman genç ka
dının annesi ve kendi babası 
vefat etmişlerdi. Bu izdivaçta 
bir günah varsa nasıl mini ola
bilirlerdi? 

Bu elim maceradan timdi 
ancak bu kitabın içinde birka~ 
çizgi kalmııb. FUsun bu macera
dan evvel mi yoksa ıonra mı 
dilnyaya gelmişti? Ab bu kor
kunç muamma .. 

Füıun kocasına baktı: 
- Seyfi bugün bu kitaplar 

seni çok yordu. Biraz istirahat 
et. Gel.. Yanıma otur •• 

Seyfi bir tek kelime söyleme
den yerde iskambillerle oynıyan 
çocuğun önünden geçerek Yticu
du kaskatı, karısının yanına otur
du, Karısının... Belki c!e hemşi
resi olan bu kadmın! 

Y•ni N•şrl911t 

Emine 
Suat Derviş l l~nımm aon ese

ridir. Bir ıehit yavrusunun buio 
maceraa1 illzel bir llalupla yud
mqtır. 
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Bununla beraber komis-
yondan ihraç edilmelerini 
lstemiyoJ'U%. Kendiferine Sir 
lnnes ve Mister Shreineı gibi 
dürüslileri ile lanınmı iki 
ıatın terfıkini rica ediyoruz. 
Bundan başka bu hadise müna
.ebetile tevkif edilmiş olan Hint
.ınerio tamamen serbest bırakıl
malanm istiyoruz. Talebimi7.İn 
OçüncüsU ise, şehadetimizc müra· 
caat edilecek olursa kömür 
madenlerine gidip tahkikatta 
bulunmaklığımıza müsaade cril
mesidir. 

Bu talepf erimiz kabul edilme
diği halde lkendimizi tekrar tev
kif için her çareye tevessül 
edeceğimizi arzederiz, efendim, 

Jıı. 

Hindistanda bulunan .. Gok
bale,, bu son va.ziyetten mem· 
nun olmadı ve bize uzun bir tef· 
srraf çekerek: 

-
111-btb hareketiumde IChat 

ettiğimiz takd rde gerek k~~i
ainin ve gerek Krral vekılının 
müıkill vuiy~tte kalacaklarını,, 
bildirdi. Ayni zamandada tahkik 
komis7onuna y:ırchm e.bnekliği
mizi t niye elti. 

Bir çıkmaza dalmıştık: Hint
liler arzulan veçhile azası tezyit 
edilmediği takdirde komisyona 
boykotaj yapmıya amade idiler. 
Fakat bu takdirde Lort Harding 
kızacak, Gokhafe müteessir ola
caktı. Fakat biz bir defa ileri 
atılmış Lufunyorduk. Şimdi nasıl 
geriye çekilebilirdik? 

Vaziyeti münakaşa ederken 
Mister Andrews esasen çok 
basta olan Gokhalenin üzerinde 
büyük bir teessürün yapabileceği 
tesire na:z:arı dikkatimizi celbetti. 
Hakikati halde bu noktayı 'Len 
de düşiimnüyor değildim. Bina-
enaleyh cemaatimizin ileri gel~n
lcrini büyük bir konferans balın
de topladık, vaziyeti ~aktile gö%• 
den geçirdik 't"C neticede azası 
tezyit edilmediği takdirde her ne 
pahasına olursa olsun komisyon 
Ye teşriki mesai etmemi.ye karu 
werdik. Bu kararın ittiluzı ize
rine Gokhaleye uzun bil" telgraf 
çektik. Bi.ual Andrewsin kaleme 
aldığı bu telgrafta şöyle deni
liyordu: 

.. Lmt Hardinpı bize yapl'ğl 
büyük hizmetin devam etmesiai 
iste.dik. Fakat ümit ederiz ki 
ai% vaDycti takdir edersiniz. Btı!
rad~ binlerce Hintlinin verdiği 
aölli geri alması mcv:mbalıistir. 
Halbuki bütün mücadelemiz ma
nevi taahhütlerimize istio.at et
mektedir. Eğer y;aptığımız yemim-· 
lt.: . kuvveti olmasaydr, '"°diye 
kadar içimizden birçoğu z:ayıflı
yacaktı. Vuiyet erzn ö_ledir: 
Ş:ıyet binlerce ha:k yeminini 
bir. defa ıçın oha bae 
bozduğu takd.rde. aramuda ba
lunan b"tün manevi rabıtalar 
bir dakika içinde müzeber 

• c )mr. 
Aram zda. mevcut yemin uxım 

uz:ıdıya ve tam surette düşü
ui.ldükten sonra edilmiştir· ve 
t : "'clı \.9elrinilecek birşey yok-

tur. Cemaatimiz yemin etmek ve 
boy ot yapmak hakkına muh1ak
kak surette maliktir. Ümit ederiz 
ki bu tarzda bir taahhüdün hiç 
kimse tarafından bozulamıyacağım 
ftıhmin ediyoruz. Binaena!eyh lütfen 
bu tel~rafımızı Lort 1 Harding )e 
gösteriniz. Biz bu mücadeleye 
AUahm hu:ıurunda ve yalnız 
onun yardımına gövenerek bq
ladık. 

lf 
Bilahere öğrendiğimize göre 

bu telgraf Gokhalenin sıhhati 
üzerinde fena bir tesir yapmış, 
faliat o bize yorulmak bilmez 
bir kuvvetle yardımda devam 
etmiştir. Bu cümleden olarak 
Lort ( Harding ) e bir telgraf 
çef{erek meselede hakh olduğu
m\JZU söylemiştir. Lort (Harding) 
te biz.e. hizmette sarsılmaz bir 
sebat &Ö!.ıtenni ... tir. 

>(.. 
Şimdi tekrar Cenubi Afrik~ya 

rilcu edelim: Gokhnlenio telgra
fına cevap verdikten sonrn Mister 
Andrcws i!e birlikte {Pretorya) 
ya gittim. Tam o sırada Cenubi 
Afrika ittihacLmn şimendifer 
hatlarında ç~lı~ İngiliz işçiler 
umumi bir ~rev yaptılar ve hen· 
den de bu vaziyetten istifade 
etmek üzere Cenubi Afrikada 
çalışan bütün Hintli işçileri greTe 
tahrik etmekliğimi rica ettiler. 
Ceva.bcn: 

- " İngiliz işçilerine yardım 
etmekte mazur olduğumu söyle
dim ve sebebini de anlattım : 
Bizim yazihmiz hükiımeti ezmek 
değildi. Mesela maden ocak-

lannda yapbğımız grevin mahi
yeti de fng iliz işçilerinin grevinin 
mahiyetinden tamamen farklı idi. 
Bu · itibarla birleşemezdik. Eğer 
biz günün birinde yeni bir hare
kete geçmek mecburiyetinde ka· 
lırsak bunu başka bir tekilde ve 
mutlaka şimend;fer grevinin hi· 
tam bulduğu bir zamanda ya
pardık.,. 

Bu mntalca bOyük bir tesir 
yaptı ve Röyter Ajansı tarafından 
lngiltereyc bildirildi. 

hıgiltcreden Lord Ampthill 
telgrafla bize ıtebrik gönderdi. 
Ceneral ( Smuth ) un katiplerin
den biri de şu mutaleada bu
lundu: 

- Sizi sevmiyorum. Binaena
leyh size yardım etmekte istemi
yorum. Fakat siz bilakis müşkül 
bir zamanımızda bizim yardımı
mıza koşuyorsunuz, üzerinize nasıl 
el kaldırabiliriz ? Zaman oldu ki, 
İngiliz grevcileri gibi şiddetli 
bir harekete geçmenizi istedim. 

Geç~eğinizi ümit etti'm. Bu takdirde 

ne yapacağımıı:ı pek lla bilir
dik ve derhal yapardık. Fakat 

düşmanlarınız da dahil olmak 
üzere hiç kimseye f enalığınız 
dokunmadı. Siz zaferi bizzat 
kendinizi ııhra.ba atmak ıuretile 
kazanmak istiyorsunuz ve hiçbir 
zaman kanunun hududunu geç
miyorsunuz Bu suretle de bizi aciz 
bırakıyorsunuz. ,, Bu mütaleayı 

az sonra bizzat Ce.nral Smuthta 
izhar etti. 

~!abadi yano) 

Ye • 
ı esi ere Ne 

tacağız? 
(Baş tarafı l inci uyf ada) 

yeni harflerle çıkan ve gençlik 
iç.in faydall · addedilen kitaptan 
aldım, meldebin kütüphan~sine 

koydum. Bu kitaplar kütüphane
de hiç. bot durmadı. Fakat 
adetleri mahdut olan bu kitap• 
ların pek çabuk bittiğini de 
filut gönlüUL Gençlik mütema
diyen yeni şeyler istiyor, biz de 

1 

yeni harflerle basılan kitaplardan 
'Verecek çok şey bulamıyordulL 
Kitap bulamamanın gençliği f .k
JeD ynbeltaıek ııoktai aazarmda 
aebdar zararlı olduğu meydan-

da ıra FJdİr· 
- Peki bmmn çaresi ,~e alı-

aaok tedbirler-
- 8aOOD çaruİ yalnız fİka• 

yet etmek değildir. 811. saba"da 
en Plüyük vazife hü-kümetc duş
mdttcdir. Hükiinıet te bu işi yal· 
nız Maarif V ~..kA?eti vasıtasilc 
yapa.bilir.. Ha•buhi buhran maaJ. 
esef Maarif Vekaleti bütçesinde 
tenzilat yapmayı intaç etmiştir. 
Bu vaziyet karşısında yeni ilmi 
ve kıymetli eserlerin çıkıp basıl-
masını· beklc:nek ancak bir hayal 
olurl 

_ Maffrma llfair, yeni harf-
ler kabul edilclidcııberi, Kerem 
ife Asli gibi kilar lar da dahil 

f olduju halde ancak (9;f4) kitap 

basıl'llış._ 

Nebi zade Hamdi Bey ı~ıil
mü kesti ve devam eUi: 

- Evet, bence en müessir 
tedbir ne yapıp yapıp Vekaletin 
neşriyat bütçesini arttırmak, o 
vasıta ile kitap çılcarmakbr. Bu 
meyanda me'Vkut neşriyat yani 
mecmualara da çok ihtiyaç vardır. 
Bizim gençlik zamanımız.da latan
bul:Ja, lzmirde Selanikte birçok 
mecmualu çıkardı. timdi ortalık 
bomboş. 

Sonra, Arap harfleri)e basılan 
ve bugün bize faydalı YO elzem 
olan eserler de mutlaka, yeni 
harflerimizle basılmalıdu. Hemen 
bir ilmi heyet teşkil edip bu i~e 
baştamahdır. Herhalde ba boşlu· 
ğu doldurmak için ~ok çalışmak 
faz mdır. Bc>nce bugün pek az 
şey yapılmıştır ve yapılan şey de 
hiç mesabesindedir. 

Ha.:ncli Beye lqekkür e-dip 
ayrılıyordum. Gülerek devam ~tli: 

- Bu işi sade Maarif V cki
lctine yük'.emiyelim... Aman ... 
Biraz da tabi!er ve muharrirler 
cesaret göstermeli, yeni eserler 
bası? neşrelmelioirier. Gençlik 
()kumak için ihtiyaç iç-indedir. 
Emin olunuz tabiler vt: muhar-
rirler inkisarı hayale uğraınıya· 
ca1dardar. 

Radyoda Neler 

Dinliy e ceksiniz 
18 Kanunusani 932 Pazartesi 

latanbuJ- (1200 metre, S kUont) 
18 pamofon ile opera parça'arı, 

19 birinci kmm alaturka uz, 20 
~amofon neşriyab, Anadolu Ajanaı 
baberlerfı 21 ikinci kmm alaturka 
1az, 22 orkestra. 

Heilaberg - (276 metre, 75 kllo
••t ) 20 konferana, 20,30 klnye 
konaerl. 

BrOno - (341 metre, 36 kJJont) 
19 Prağ'dan nakil. 

MOhlaker - (360 metre, 75 ki'ont) 
20 lıonferanı, 20,30 Goetheden bir· 
kaç hikiye, 21,10 konıer. 

BiH,reş - (39-t metre, 16 kilovat) 
20 Beethofeo konseri.: 

Belgarııt - (419 metre 25 kilovat) 
20 Peragtan DakiL 

Roma - ( 441 metre 7S kilo•at) 
20 gramofon, 21 konser. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
20,15 Çeplinln kutup aeyahati, 21,30 
operet havalan. 

Pe~te - ( 550 metre, 23 kilovat) 
20 Mour konaeri. 

Varşova- ( 1411 metre, ıs' kllo
nt) 20 Şopen konseri, 20,15 Die 
Lanaatrciber opereti. 

Berlln - (1635 metre, 75 kilont) 
20,30 Layipçigten naklen konser. 

19 Kanunusani 932 Sah 
f.tanbul - (1?.00 metre, S k ilont) 

18 pamofon ile opera havaları 
19 birinci kıaım alaturka ıaz, 20 
vamofon plaklar.. Anadolu Ajanaı 
haberleri, 21 ikinci kuun alaturlu 
HZ, 22 orhcıtra. . 

Heilsber~ - (276 metre, 75 kilo
nt) 20,15 senfoni. 

Brüna - ( 341 metre, 3S kilovat ) 
19,0S Boru ile çalınan hanlardan 
Lyra, 19,35 amatör musikisL 

Mühlaku - ( 360 metre, 7S 1,..-ilo
n t) 19,45 küçük lıi'•al eler, 20 Ber· 
Jinden naklen halk konseri. 

Bükreş - ( 394 metre 16 kilovat) 
20,30 konfcuns, 20,45 şırkı konseri. 

Belgrat - (429 m~tre, 2,5 k ilovat) 
20 milli havalar, 20,30 Zağ'rcpt~r:ı 

nakil. 
Roma - (441 metre 75 kilovat) 

21 balyan musikisi Kleopatta, 
Viyana - (517 metre, 2J kilovat) 

19,35 Milli yüıük, t iyatro kona~ri. 
Peşte - (550 metre 23 kilovat) 

19,.>0 Diejüdin S perdd k npt:ra. 
Varşova-(1411 metre. 158 kilont) 

20,15 halk konseri, 
Berfin- ( 1635 metre, 75 kilovat) 

19,30 Almanya ikt.ısadcn müıtakll 

olabilir mi mevruu et .. afında hfr 
konferanı, 20,15 ten musıki, 21 ıpor 
haberleri, 21,10 klarmoni. 

r-----------------------------
0: k kat: Dercetmekte oldupmuı: proır:smların Avru•l'\y:ı alt 

olan kısmı vaaati Avrupa saatine ır5rc tand n eJ J mlıtir. 
lstnnbul saatine tatblln için Avrupada aaat ( Uı o!du}u 

uman lıııta..,bulda (1) • acld11i farı.edi?me'i dir. 

eşhur Hitlere Göre 
Harp Nasıl Patlıyacak? 

( Baı tarafı l inci Hyfada ) 

muahedelerin muhafazasından 
ziyade ilga ve tadili auretile 
sulbiln Avrupada daha iyi muha· 
faza edilebileceğine kanidir. 

Çünki Fransanın silahlanma me
rakı, dünya emniyetioi kuvvet· 
lendirmekten ziyade tehlikeye 
koymaktadır. 

Ecnebi memleketlerde zanne- ı 

diJdiğinden daha derin bir su
rette, Alman milleti, Hitler-
cilik cereyanının damga-
ımı taşıyor. Hiçbir gençlil& 
bugünkü Almayada olduğu ka· 

dar feci mukadderat'a karşı!q-
mam ştır. Fakat, nihayet bu yola 
ıevkedilmiş bulunuyoruz. Sakla-
dığı tehlikeler ne olursa olsun, 
istikbali, korkusu:z: bekliyoruz.,, 

GÜZELLİI< 
( Baftarllh 1 inci Hyfada ) 

kadar beklendi. Ancak ( 12 ) ha
nım davete icabet etmişti. Müsa· 

bakanın başlayıp başlamamau 
bir hayli müzakereyi mucip ol-

duktan sonra nihayet intihap 
safhasına geçildi. (12) talip ara-

sından (6) kişi •~çildi ve bu alb 
hanımın içinden ayrıca ( 3 ) en 

ııüzel intihap edildi. Türkiye gil· 

zellik kıraliçesi işte bu üç hanım 

arasından aynlacaktı. Bn arada 
fikirlerde tereddüt husule gel

mişti. Müsabakayı tertip edenler, 
(25) müsabıktan ancak (12) kişi· 
nin davete icabet etmesini ileri 

sürerek müsabakanın neticesiz 
kalmış addoluaacnğlm söylüyor
lardı. 

F aknt bu arada bau zevat 
mazeretlerine binaen gelemiyen 
güulle.ri.n naı.an dikkate ahna
rak intihabın bir kaç gün için 
te 'biri fikrini ileri sürdüler. Bu
fikir Çarşemba ııkşanunn kadar 

yeni müracaatlar olursa Perşem
be gilnü müsabakanın tekrar 
edilmesi 'teklinde kabul edildi. 

Şu halde, çarşamba akşamı
na kadar müracaat vaki olduğu 
takdirde perşembe günü müsa
baka tecdit edilecek, aksi tak· 
dirde bu sene güzellik kıralıçası 
seçilmesinden vaz geçilecektir. 

1 Jootoğra/ Talı/ili Kaoo:ı• 
Tablatfal:ııl lf'r•:ı ~:ıHI& bt r:tr• ıııu: 

flltejTafuuı 5 adet k::ı;>H .le blr· 

ilkte pder.iah. f' .. •Jr:.ah ~' a&uy.-

tabfdk- •• lade .dU ••• 

ı.ım, ıuulek 
Yeya •an'at f 

ı-

Hana:l ıu:ıl!crln 
, 

cc.at. 1 

- -
foto}ral tnu,u 
el Kek m.ii 

--
Fotofnfıa kll;eai 30 kurq uk 

= 
pu 

mukabilinde g6ndcrlleblllr. 

r DARÜTT ALİM 
RAMAZAN GECELERi 

.. Veznecilerde DARflITALIM aalonunda çalacaktır. 

-HEYETie 
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istimal ediniz. 
terkibi meçhul 

Çünkü Hasan Glulen mamulatında nişasta yoktur. Gluten ile imal edilmiştir. Şeker hastalığına karşı Avrupa 
Gluten ınüstahzarahna faik olduğu etıbbai nıuktedirenin raporlarile sabittir. Ekmek, gevrek, makarna, şeb 
un ve çikolata nevileri vardır. Her taraftan Hasan markasını arayınız. Hasan Ecza Deposu. 

A~emi iktidar ve zlfı umumiye 
Karşı Alman Profesörü 

y·RR]LINE 
(Erkekler için l 

FERTILINE 
( Kadınlar için ) 

Almanyanın; ( Mosbacher, Scbmeidler, Luda, Diehl, Hirsclıfeld, 
Sapiero, Lipliawski, Kraus) Fransanm: (Brown Scquard, De boin) 
Avusturyanın : ( Lippleit , Kammerer) İngiltcrenin : ( Stevenson, 
Hocker, Williams, Arbutnoht) Hollandanın: ( Knut, San) Ameri
kanın: (Cberoc) İtalyanın: (Gelmi) Polonyanm: (Bu:ı) giki Beyne!mi
L\ mnmtaz tıp ulemasının formül ve takdirkar şahad tlerini hai2dir. 

B~ynclmilel ·~a.zetelerin yekmf"nl n~şrİ) atınd~n lıir Jıııla ... a: 
Bu alelade hır ilaç değildir, bilakis gt-nç 'r dın lı t\ • o. ılarm 

taze ve zihayat lıormonlarile elektrolitlerdı·n i:dıar <' lılmi., bir şah
eserdir ki, hedefi \ücudü beşerin rnkitli, ':ıkit i1. zay.f dü c-n \C 

~n girnnb:ıha hazine i olan senalei ha}ntİVll) i lln a ve g nçlik 
kuvvetlerini iade eder, Umum C'czanclerde at lır. He imli H' mu
fas al kitaplarım ( ıc:tanbul Posta kutu u 7 G rı lrc~indı>n tahriren 
nrnyınız. 

Abana Sul~ Hukuk Mahkc
mnsitıden: Smaraktan bıçakçı 
oğlu Mustafa vekili Salih Hilmi 
Efendinin Pazar yerinden Hacı 
Ali oğlu İsmail ale) hine açtığı 
alacak davasınm icra kılınan 
muhakemesinde müddcalcyha 
ilanen tebligat icra edildiği ha!de 
gelmemiş ve tnrafından bir vekil 
de göndermemiş olduğundan 

gıyabında muhakeme icrasına ve 
muh:ıkemede 16-2-932 Salı günü 
saat ı 4 de tali kına karar verilmiş 
olduğundan yevmi mezlcurda 
Abana Sulh Hu' uk fohkemesine 
gelmediği surette davayı vakıayı 
kabul clmi.,. addile senede müs
tenit olan c!avamn intaç ve hiık
rne raptedileceği ilan olununr. 

Dr. T AŞÇIY AN 
Zührc\İ hasl:alı:.lıar tcda~ ihanesl Emin-

önü Mina,ya:ı ecune•i lıarfHındakl 

•okıık No. 4 

Doktor ALI V AHiT 

YILD Z 
ÇOCUK UNU 

Çok bealcr. Çünkn madeni maddeleri, foaforu, vitamini, çoktur. Me~ 
deki çocuklar için yegAoe bir gıdadır. İçindeki tarifeyi dikkatle okuyun 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

Etıbba Odası Riyasetinden 
Oda Heyeti Umumiyesi 22 k!nunusani 1932 cuma günii 

ğaloğlunda Halk Evinde (Sabık Türk Ocağı binası) içtima ede 
ğinden azayı kiramın yevmi mezkurdc saat 14te teşrifleri r 
clunur. (240) 

Bu akşam saat 9 da 

BİRAHANESiNDE 

:=--:-=:===================-=================================================-==========================::=============1 

Balıkyağı içemiyenlere: HASAN KUVVET ŞURUB 
• Kisarna Maden SuJU4• ! 

Bu nefis maden suyunu iftac ve sabuc ofralarında bulunduranlar 
.,. mide ve banak rahatsızhklarındnn kurtulurlar. 

Dl E n s u c AT s n TR A L Ltd Şirketi 
Tel. 21128 YEDIKULE 

YÜN PAMUK 
lSTANBUL Tel 21128 

F L O Ş iplikleri 

boyar Boyar Büker Kasarlar büker 

billur Parlatır (Merserize eder) 
boyar 

Grizet Yapar. 

Pamuk ipek ve rün Bezleri 

BOYAR KASARLAR ÜTÜLER GENiŞLETİR 

VIensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksanlan 

SANTRAL TAMAMLAR. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 
. ~·~ '" .· ,,~·. . . ,· . . . ·, ~ 

A G 1 Z Tadıyla 770 çeşit yemeği gösteren 
0 Aşçıbaşı Kitabı ,, 

Tftrk Ncıriyat Yurdunda 100 kuruştur. 

Bir elden bir ele .... 
Bütün erzakınızın en nefis cinslerini 

En ucuz fiatle tedarik edebilirsiniz. Arada vasıta yoktur. 
Toptan ve perakende ah~ verişlerinizde bir defa 

Galata: Ômer Ahit hanı zemin katında No. 7 
Gal11ta: Karamustafa çarşısı No. 37 uğrayınız. 

Bizzat müstahsillerden toplanmıştır se~:';f:na,. Cml 

Dr. Celal Tevfik 
Zührevi ve idrar Yolu 

Hastalıklırı Mütehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddeli 

No 35. Saat. 2-6 

Masör Danyal 
Jncinmelere, kırıklara ·u bil

baasa şişmanlı~a ve vDcut biçim
aidiklerlne kartı ıon derece mü
e11ir her nevi masajlar •• 
Herıün ıaat 10 dan 20 ye kadar. 

Beyoilun'da: Tokalhyaa oteli 
karııaında Su Terul •okııtıa· 
da No. 11. 

BAHRİSEFİT 
Felemenk Bankası 

IST ANBUL ŞUBESİ 
idare merkezi: AMSTERDAM 

Me:ı:un ıermayesi: 

25,000,000 F L. 
Tediye cdilmiı aermayeıi: 

5,000,000 F L 
İhtiyat akçesi: 

3,250,000 F L. 
Galatada Karaköy pı'asta Tclebn: Bey· 

oifo 3711-S lstanbul tlll ıuboslı 
"Mcrkc:ı: Poatanul lltlntlnde Allalemcl 

han ,, Telefon : lst. S6J 

Bilumum banka muamelAtı 

EMNiYET KASALARI ICARI 

• 
ıza7.smail 

ISTAN~UL 
Ankara cadd. o!i 

TELEFOtt, 2~9.H 

..-ıcc•MI 
llTll•DIZ 

ORTAKÔYDE 
Terzi Ve Biçki Mektebi 
Ortaköydc 18 Akuretlerde 35 

numnada mütahassııı Matmazel 
Efsimani Karaca tarafından açılan 
Ter.zl ve Mhkastar Mektebinde son 
Frnnaız uıulünde gayet kolay bir 
aurctte dersler verilmektedir. Pra
tik terziliği bilenlere üç ayda ferı
ni bir surette tayyör ve tuvat 
takımları Öğretiıebileecti gibi, hiç 
bilmiyenlerede dukuı aydA ö~retl• 
lir. Devre nihayetinde Maarif Ve
kiletlnce rnusaddak diplomalar 
verilir. Arzu edenlerin hergüo aut 
(7-12) H (1-5) cuma ve pazar 
gün!cri de yalnız (9-12) ye kadar 
müracaa ti arı. 

1932 yılının yeni terti 
BÜYÜK TAYYAR 

PiYANGOSU 
Şimdiye kadar yapılan tertiplere 

nazaran iştirak edenlere en 
müsait bir piyangodur. 

Çünki bir tertip zarfında kazanmıyan hiçbir 
bilet kalmıyacakhr. 

1. CI KEŞİDE 11 Şubat 
1932 DEDiR. 

Çocuk h~talıklan1 mGteba11111 ı s o N pos T 
Dr. SEMiRAMiS EKREM H. YHml, Slyaat, Handı. .,. Hallıi 

Beyotlu Mektep aokak 
Telefon B. O. 249' 

Cilt ve zUhrnt hutalıklar llQtehH111ı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman 

latanbul emrazı znhreviye 
diapanacri Sertabibi 

Ankara caddesi ikdam Yurdu 1 
kaşisında No. 71 

rııetul 

idare . latanbul ı Eaki Zaptiye 
• Çatalçeı.. aokatı 25 

T elefoD l.tanbul • 20203 
Poata kutuau: latanbal .. 741 
Telgraf: latanbul SONPOSTA 

ABONE FlATl 
TÜRKİYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400 " 
ıso ,, 

1 S.De 
6 Ay 

3 " 
1 " 

2700 Kr. 
1400 " 
800 " -" 

Gelen evrak geri verilme .. 
illnlardan mes'uliyet alıamu. 

Cevap lçia mektuplara 6 kurqluk 
pul ilheai lbımdır. 

Adrea detlttirilmeal (20) kuru,t:ar. 

SoD Poata Matbaa•• 

Sahipleri: Ali Ekrem, S.ll• Ra11 
Nefl'l)'at Midilli: S.U. Rası 

Norveçya'nın Halis Morina Balıkyağının Baş Mahsulü H El!~.~ 


