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iş Durgunluğu Ve 
Ecnebi Bankalar 

Faizleri Yüzde İki Buçuğa İndirmeleri 
Bilhassa Milli Bankalara Y aramışhr 

lzmlrd• •cn•hl 6anlcalu mıntalcası 

İzmir (Hususi) - !icaı1 durpn
luğu sebep glSıtererek para ... 
hiplerine verdikleri faizi yUzde 
iki buçuğa indirmelerinden 900· 

ra yeni bir takım kararlar daha 
almışlardır Bu cilmleden olarak 
para ikrazı işinde bllyük ıhti)'a 
ile hareket tmiye başlamışlardır. 
Bu kar,arlar, baıaka mUdllrlerinİD 
yapbklan: bir içtima netiteıinde 
verilmiştir. Ecnebi bankalar, faiı 
me elesınde lı DankUınm da 
kendilerile beraber harekçt 

[ fld konuda O•maah n Roma bankatan J 
metini istemitlerae de lı Bankası 
bu itilAfa girmeyi muYafık bul
mamıştır. Ecnebi bankalann bu 
karanndan milli bankaların isti
f de ettiklerini kayde hacet yok
tur, 

ADNAN 
« 

~ Bu ecnebi bankaların Ltanbul 
tubeleri de matlup sahiplerine 
birer mektup göndermiş , fai:ı 
miktannı yüzde üç, fiç buçuktan 
t • indirmişlerdir. 

• • 
1 

Eski Bor,lar 
Ve Yeni 
Müzakere 

Şükrü Bey Yarın 
Parise Gidiyor 
Pariıte Dnyunu Umumiye mil

rueasiJlerile müzakereye memur 
edilen eski Maliye Vekili Saraç 
oğlu Şokrn B. bu sabahki trenle 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
ŞUkrü B. yarın, ....refakatinde Nu
rullah Esat B. olduğu halde Pa
rise gidecektir. Paristo müzakere, 
eski borçlann birkaç snene tecili 
ve taksitlerin azaltılması esasları 
üzerine yapılacaktır. 

S. Marinetti 
Maruf İtalyan Şairi 

Bugün Geliyor 
DOnya san'at Aleminde son 

senelerde başlayan fütürizm oe
reyanlannın üstatlarından olan 
İtalyan ıairi Sinyor Marinetti 
bugiinkU trenle şehrimize gel
mektedir. 

S. Marinenti ıehrimizde üç 
konferans verecektir. Üçllncü 
konferansını aytfl 27 sinde Darül
fünunda Yerecek olan S. Mari
netti dtınya san'at cereyanlarını 
etraflı ıekilde anlatacaktır. 

Almanya Borç Yükünden - Kul-tulursa 
İngilterenin "Vay Haline,, imiş 

- -----
Paris, 20 (Hususi) - Alman· 

yanın harp borçlan yllkünden 
kurtulması için bir taraftan Ame
rika, diğer taraftan da lngiltere
nin yaptıkları gayretlerin hakiki 
manası burada pek anlaşılamıyor. 

lngiltere ile Amerikanın AJ .. 
manyada batan birçok milyonları 
Tardır. Almanya, "tamirat ,, ismi 

verilen siyasi borçlardan kurtu
lacak olursa lngiltere ve Ameri
kaya olan harpten sonra yapılmıı 
ticari ve hususl borçlarını kolay
lıkla ödeyebilecektir. Bundan 
dolayı lngiltere ve Amerikanın 
sarfettikleri gayretlerin manasını 
anlamak bir derece kabildir. 
Fakat her tilrln ytıkten kurtulmuş, 

-~--- --- ---
Suriyede Ortalık Yine Karışb 

-

Son lıdcliselerd• t•vklJ edilen dört hedeol şeghl 
(Ezra Askeri karakolunua ulusunda) 

Şam 19 - Kıı Mualllm Mektebi talebeıindrn iki Hanımın tardedilmeal 
Qıerine halk dükkiolarını kapamıt ye büyük nümayl!lerde bulunmuştur. 
HükO.metln bir emrile Şamdald bütün mektepler bilamildde~ kapahl~ıt 
Ye Fransız askerleri tarafından işgal edilmiştir. Talebe. grevı ç~k. vahım 
bir ıekll almııtır. Matbuata aanıör vazedileceği, . V ııtanılcrin naşırı efkirı 
o1an baıa gazetelerin kapatılacağı kuvvetle söyleniyor. • • 

Halep, 19 - Burada vukubulan bir arbede esna1ınde üç kiti ölmüı ve 
otu• klfi yaralaam19tır. A•kwi tedbirler artbrılmıftır. 

serbest kalan membalanndan is· 
tifade etmiye başlama~ bir Al
manyanın bilhassa fngiltere için 
bllyük ve tehlikeli bir rakip ola
cağı muhakkaktır. lngilterenin 
bunu anlamamasıdır ki herkese 
garip görünOyor. O zaman lngil· 
terenin " vay haline ,, imiş. 

---- ------
ı Fransa 
ı Tazallüme 
1 Basladı 

-----

* 

Vaziyeti Zannedildiği 
Kadar Parlak Değilmiş! 

Parla, 19 (A. A.)- Htiküme
tin Meb'uıan Meclisinde okuduğu 
beyannamede bilhassa ıu fık
ralar vardır. 

"F ranıa ecnebi memleketlerde 
beyan edildiği derecede imtiyazlı 
ve müstesna bir vaziyette bulun
mamaktadır. Hükümet milli ikb· 
sadiyatı korumak için birtakım 
tedbirler almış ve almakta devam 
edecektir. 

Fransanm tahdidi teslibat kon
feransında takip edeceği siyaset 
15 Temmuz tarihli muhbrada ta
yin edilmiştir. Bu siyaseti Fran-
sa 13 senedenberi umumi tahkim 
mukavelesinin akdi tarihine ka
dar tatbik etmiştir.,, 

Mecliıteki Radikal .. Sosyalist 
Fırkası meb'usları hnkomete 
ademi itimat reyi vereceklerdir. 

, , Yeni nesillere ne okutac:iı~? r 
1 Terbiyeci ismail Hakkı 

Diyor Ki: Bey Bize 
"Bugünkü Şartlarla Türk Neşriyahnın Hakkile 
inkişafına imkan Yoktur; Çiinki Burada Ölçü 
Yalnız Adet Değil, Ay.ui Zamanda Keyfiyettir." 

fsmail Hakkı Bey bize fikir- ' 
!erini tahriren bildirJi. Aynen 
neşrediyoruz: 

Hakikaten na:rlk ve içtimai 
bir meseleye temas ediyoruz. Bu 
mevzuun gelip geçi d bir mesele 
gibi değil, milli alaka ile tetkik 
edilmesini istemeliyiz. Bir kere 
Türkiye bir harf inkılAbı yap
mıştır; bu inkılabın blltlln zaruref· 
lerine de katlanmak mevkiinde
dir. Denilecek ki harf inkılAbı 
bir yandan eski harfleri kullan
mak, bir yandan da halkı yeni 
harflere ahşbrmak zaruretile ted· 
ricen yapılmalıydı. 

Fakat blSyle bir teıebbllı 
muhakkak muvaffakıyetaizlikle 
neticelenecekti. Münakqa eden 
bir inkılAp, inkılAp değildir. 
Onun için her bOyiik inkılip 
gibi harf inkılabı da ant olarak 
vücuda geldi, kendisile birlikte 
birtakım zaruretleri de sOrük
ledi. Zarurete katlanmak lAzımdır; 

Jsmall Halda Beg 

ancak zarurete katlanmak ~ 
külden ayn bir ıeydir ı re111 
tabiat zorlanmaz, fakat ayni 

( Devamı 11 lnd tayfada , 

Vazifesini Suiistimal Eden 
Bir Memur Tardedildi 
Beykoz polis memurlıınndan Kbım Ef. geç.en hafta mezualyetfai are~lr

mck. üzere !•tanbula gelmit ve geç vakit to v:ıpuru kaçırdıtı lçla otobOale 
Yenıl«Sye gıtmete ve orııdan 111ndalla Beykoza geçmiye karar Yermlı ve 
Beyoğluna çıkmı,tır. Gezerken sinemadan çıkan bir çifti takibe baılamıf.. 
Bunlar bir pastahaneye girmitler. Kızını Ef. kendilerini uıaktu g6ıetlemlt. 
pastahaneden çıkıp Franıur sefarethanesine ıcptıklan uman Kbua Ef 
arkalarından yetişmiş ve tunları söylemiştir: • 

."- Efendi yanınızdaki madam ahJ5.kııızdır. Muayeneye ankedllmek üzere 
sizı merkeze davet ediyorum! Bu iki çift kendisine rica etmltler. Kabul 
etmemiş. Yalnız (20) lira verirlerse serbelt birakabilecejini s6ylemlttlr. B• 
utla. Y~~ı~da _ bul.unan Madam Üzerlerindeki paraları çıkarmıılar, nrm.iıler. 
Her ıkısının uzennde ancak (18) lira çıkabiJmiı ve Klzım Efeadi de buna 
raD olarak kendilerini aerbest bırakmıthr. 

Ert~ıl gü~ bu muameleye maruı kalan çift memurun raka aamaraıım 
~p~ettikleri ıçin derhal Polis Müdüriyetin c tikayet etmitler. Klzım Ef. ge
tırtılerek muvacehe edilmiş ve tethiı olunmuştur. Poliı MüdGrlyetl tahkikat 
yaptıktan sonra Ki~ım E_f. Polis divanına Yerilmit •• tardolunmuttur. B• 
kararı müteakıp elbıselerı çıkarılmıt ve mQddeiumamilit• teeltm eclllmitti~ 
Kiıım Ef. mevkufen muhakeme edilecektir. " 

Dostum, nen var? 
- Bir otomobilim. 



2 Sayfa 

( Halkın Sesi ) 
Tütün Sahş Bir-

liğine Doğru 
DGDJ• tltlla plJ••naa .. .. .. d• 
C'O) •ll1oa k 1o toıa..- !htty•a olan 
AmerJlııa1a kartı Tllrld7e, YuDanl•
ba Ye Bulıarl.a.. aruında bir 
TiitOa Sahf Blrlltt 1•pdmaaı dBtU· 
aıı:·,.,., Enelee Yıldıııdalııt Balkan 
Konfer•a•ıada .. nuu baba olan 
ltu fllıırla tekrar ortaya atılmHı 
mOaaaobetlle cllla lıarllerimlaJo ıl
rUştQk Bize dedll• kJ ı 

.tlkmet B. (Galata Uerkes nbtım 
bn.ıada Sl) 

- Garbi Anadoluda bazı 
yerlerde tütüü satılmadıgı ıçın 
s.k nb çekiliyor. Memleketimiz en 
iyi tütün yetiştirdiii halde elde 
kalmasında iki mühim amil 
Yardır: Birincial tntnnleri-
m iz ve ihracat tacirlerimiz 
iyi tiltün tasnif ve ambalajım bil· 
miyorlar. Başka memleketlerin 
ikinci derecedeki tlltünleri eyi 
hazırlandığı için ıatılıyor. Bizim· 
ki böyle elimizde kalıyor. ikin
cisi de; dilnya piyasası ve ihti
yaçlar daha evvelden görülerek 
ekilecek mıntakalann ve istihsal 
edilecek miktarın tayin edilme
mi~ olmasıdır. Bu iki iı yapılırsa 
tütün'erimlıe her zaman müşteri 
haı.ırcLr. .. 

a.u B. (Edlraekape s.ltaabamaaa 73) 

- Amerika senede (90) mil
JOD kilo tütün alırmış. Bunu 
da Yunanistan •• Tür1'iye ile 
kısmen Bulgariıtandan tedarik 
edermiş. 

Yeni dü~Dnülen tekl:f fena 
değildir. Eğer Yunanistan ve 
Bulgaristan her aeneki mahsulleri 
Disbetinde bu (90) milyonu ver· 
miye muvafakat ederlerse hiç 
olmazsa memleketimizin (40 • 50) 
milyon kiloluk tütününün mnıto

riai ıaranti edilmif olur. 
lt-

lrf•• B. ( Galata Tophaae eaddeel 101) 

- Tütün ihracat işlerinde 
Yunanistan Ye Bulgaristanla teş· 
riki mesai edersek çok iyi olur. 
Kim ne derse deıin Bu!garlar 
ambalaj ve tasnif Şni b~den 
iyi beceriyorlar. 

• Rahmi B. ( Balıkpaun Meadtacblı S1) 

- Bu fikir esasen geçen ıene 
Yıldızda toplanan Balkan kon· 
feransmda konuşulmuştu. Üç 
dost devlet arasında bir nevi 
tillün inhisarı mahiyetinde telakki 
edilecek böyle bir teşebbüs çok 
faydalı neticeler verebilir. Bunu 
iVltiiD kalbimle temenni ederim. 

Kaçarken Yakalandı 
Ayı Mehmet isminde bir sa

bıkalı BeyoğJunda Hüseyin is
.aıinde birinin cüzdanını çalarak 
kaçarken yakalanmıştır. 

• 

HIRSIZLIK 
Dükktin 
Soyan 
Bir Yolcu 

Pangaltı polis merkezi evvelki 
akşam i•rİp bir hırsız yakala
mıştır. Asım ismindeki bu adam 
Pangaltıda terzi Vicinanın dük
kAnına girmiş, kumaşlan Te el
biseleri çalarak kaçmıştır. Polis 
derhal harekete gelerek Asımı 
iki ıaat sonra, çaldığı eıyalarla 
birlikte yakalamıştır. 

Fakat kendisine niçin hıl'Slfık 
yaptığı ıorulunca çok garip ıöz
ler söylemiştir. Asım demiştir ki: 

.. - Ben akrabalarımın ya· 
nında oturuyordum. Bana gOnde 
( ıs ) kuruı harçlık veriyorlar. 
Fakat Dedeağaca gitmek için 
yol parası IAzım oldu. Onun için 
hırsızlık yaptım. " 

Tütüncüler 
Ankara Kongresinin 
Murahhasları Seçildi 
1 ıubatta An le arada tr plana• 

cak olan tDtünciller lumxresi 
tOtüncOler •rasmda mOhım bir 
alAka uyandırmı,tar. lstanbul Ti
caret odaaı dün, bu kongreye 
murahhas olarak UitDn tnccarla
rından Gani, Hil!eyin Sabri ve 
Kavalalı Hüseyin Beyi ıeçmiştir. 
Koı:agrede, Amerika vo Avrupa
nın Balkan m~mleketl~rinden 
aldıl<ları tütünil Türkiye, Bulga-
ri.lan, Yunanistan arasında tevzi 
etmıek için de a;fiıakereler ola• 
cak tır. 

lhtilAs Maznunu Mutemet 
Mersinde yakalanan BeJediye 

mutemedi Nail Bey hakkındaki 

ihzar mfızekkeresi Mersin Müd
deiumumiliğine gönderilmiştir. 
Nail Beyin yarın mcvc:uden 
şehrimize getirilmesi beklen· 
mektedir. 

Verem Cemiyetinin rr.esaisi 
Verem Mücadele Cemiyeti 

f da re Heyeti dün saat dörtte 
toplanarak yakında toplanacak 
olan Cemiyet kongresinde r kun
mak üzere senelik mesai raporu• 
nu hazırlamıştır. 

Kaçak iskambil 
Evvelki gün limanımıza re

len Bulgar Vaf urunda bir miktar 
kaçak iskambil kağıdı bulun· 
muş, milsadere edilmiştir. 

( So_!!_Posta'nın Resimli H~~esi: 
1 

SON POSTA 

Jlnhisar Vekilinin( 
}ehrimizde Y apbğı 

Tetkikler 
Tütün Ziraatinin Tahdidi 

işinde ilk Karar 
Gnmrük •e inhisarlar Vekili 

Rana Bey tetkikatına devam et· 
mektedir. Dan öğleden evvel 
Gümrükte bazı muamelelere ne-
zaret etmiı ve BaşmOdilr Seyfi 
Beyle diğer Mlldürlerden gilm· 
rüklerde daha ıOr'atle muamele 
görmeniiı imklnlan hakkında 
fikirler ıormuştur. Vekil Bey, 
Gümrükten geçen bil4mum eşya• 
nın tamamen açılıp görülmesi 
hakkındaki emrin ihracat eşyaıı· 
na tatbikinden Yaz geçilmesini 
bildirmiştir. Dllndan itibaren 
gilmrnklerde ihracat eşyasının 
tamamı ~eğil, beşte biri muayene 
edilmeğe başlanmıştır. Rana Bey 
diln &ğleden ıonra Tütno lnhisa· 
nna giderek Umum Müdür Vekili 
Hasan Beyle g6rüşmilştur. Vekil 
Beyin tetkikatı ıu noktalarda 
temerrükfiz etmektedir: 

1 - lnhisarların ticari bir 
şekilde idaresi. 

2 - Tütün ziraatfnin tahdidi 
ve ihracatın tanzimi. 

3 - lnhiaarların Ankaraya 
nakli ve bazı fubelerin tevhidi. 

4 - Varidabn çoğa!blmaıı. 

iHRACAT 
• 
iki Sene 
Arasında ' 

Bir mukayese 
Harici Ticaret Ofisinin yapblı 

bir istatistike göre 1931 ıeneıin· 

deki ithalatımız 126,382,085, ihra· 
catımız 126,939,242 milyon lira

dır. 031 1enesi ihracatımız 
lehine 930 ıenesine nazaran 

557, 163 lira bir fark vardır. 
En fazla ihrucat yaphğımız mem
leketler başta ltalya olmak Ozere 
ıırasile Almanya, Fransa, İngil-
tere, Amerikan ve Yunanistan
dır. Bu ıene Amerikaya olan 
ihracabmız (7): Almanyaya (6); 
F ransaya ( 6 ); lnıciltereye ( 2 ); 
Yunanistana ( 1) milyon tenakuı 
etmişıe de diier bazı devlcUwe 
olan ihracatımız artmıştır. 

Kaçakçılar 
ihtisas Mahkemelerine 

gönderi!iyor 
Kaçakçılık hakkında kabul 

edilen kanun Vilayete teblig edil-
miıtir. Dünden itibaren yakala
nan kaçakçılarla evvelce yaka
lanmıı olup hennz Adliyeye 
verilmemiş olan kaçakçılar bu 

Öğrendiğimize g6re muamelatta 
sür'at için inbisarlann ticari bir 
şekle ifrağı •• ticari bir zih
niyetle idaresi Ye tntün ziraatının 
tahdidi prensip olarak kabul 
edilmittir. Fakat tatbik meseleai 
Vekil Beyin Ankaraya avdetinde 

kanuna göre lhtisu mahkemeleri· 
ne ıevkedileceklerdir. 

kararlaştırılacaktır. 

Kazadan Sonra 
Bir Kavga 

Hakkı isminde bir ıoförOn 
idare ettiği otomobil dün şoför 
ı'1ehmedin otomobilile çarpışmış, 
iki otomobil de biraz hasara uğ-
ramışt.r. Fak at bu işe kızan iki 
şoför birbirile kavgaya tutuşmuş-
lardır. Netic\?de şoför Mehmet 
bir kaç kuvvetli yumruk atarak 
Hakkının dalağını zedelemiş ve 
yakalanmıştır. 

MefharEt Hanım Burundu 
Merhum doktor Yusuf Beyİn 

kerimesi, Rober Kollej talebele
rinden 18 yaşlarında Mefharet 
Hanımın birkaç gündenberi kay· 
bolchığu V"'Zılmışh. 

Tahkikat neticesinde M~fha· 
ret Hanımın Bakırköyündeki bir 
tanıdığına misafir gittiği ve cra• 
da kaldığı anlaşılmışhr. 

DarUlflinun Divamnda 
Darüfünun divanı bugün 

öğleden sonra emin Muammer 
Raşit Beyin riyasetinde toplana
rak Darlüfünuna ait bazı mese
lelerle Gazetecilik Mektebi hak
kındaki esasları hakkında görll· 
ıeceklir. 

DarlllfUnunda Tatil 
Bugün öğleden sonra Darftl

ftınunda birinci sömestr tedri
satına nihayet verilerek dersler 
13 ıubata kadar tatil edilecektir. 

Halk Evi Açılıyor 
Şehrimizdeki Halk Evi 19 fll

batta açılacaktır. Bu münasebet
le ~imdiden ha11rlıklara başlan
mıştır. Ankarada yeni yapılan 
talimatname ıehrimize tebliğ 

edilmiştir • 

Elli Senelik Faaliyet 
lstanbul Ticaret odasının elli 

senelik faaliyeti hakkında hazı r
lanan -kitap üç güno kadar nq
redilecektir. 

. 
KAnunusani 20 

( Günün Tarihi 

Gazi Hz. 

1 

Gazi Hz. dOa akpm Dolmadahçe 
nra11adan hareketle şı,li Ayuata 
cihetlerlnde bir tenezzüh yapmı4lar 
•• Boyacıköy, Bebek Ye Arnavutkay 
tarlJJle aaraya aYdet buyurmuşlardır. 

Sırp Safir inin Cenazesi 
bJ rOn eYYel ant olarak vefat 

eden Yuıoslavya Sefiri M. Niçiçl• 
eenaıeal dün Yugoslavya kliseaine 
1rıtirllmlf, ruhani ayin yapılmı4tır. 
Cenueal alcşam tren le de Belgrada 
ıötiirülmü4tür. Kliıedeki merasimde 
Reiaicümbur Hı. namına Başkitip 
T nfllc, hükumet namına Protokol 
MüdClril Fey.z.', Vali Muavini Fadı 
Be7ler hazır bu :unmuştur. 

Tapu lş ' eri 
Tetkikat için 4ehrimiıre gelea 

Tapu Umum Müdürü Cemal Be7 
tetkiklerine devam etmektedir. Ce
mal Bey tapu lflerinin çabuk bitme
ai lçia kadastro te,kilitının bir aa 
eYYel ikmali meaeluile meşrul ol• 
maktadır. Bu maJ..utla kadaatro 
heyetlerine yeni ua •• kitipler 
il&H edilmi4tir. 

Bir Mektepts Yangm 
Diln rece Ortaköyde lnönü Şehlı 

yab mektebinde bir yaniJn çıkmlft 
üç oda Jandıktan aonra a~ndürül• 
m~tar. Ate" gündüzden yakıh' 
a6ndür0lmlyen bir ıoba010 lovılcua• 
lanDdaa pkmışhr. 

Emlak Bankası 
Faiz Miktarını T enziJ 
Etmeyi Düşünüyor 

Emllk n Eytam Bankaaı, te ... 
ılatlnden beri feçen bir sene z.,.. 
futda halkın büyük bir rağbet •• 
ltimadlaa mazhu olmu,tur. Bu IU. 
•attaa eeaaret alan banka lıd buçak 
milyoa Brabk Liue senedi ihracına 

karar nrmiıtir. İlk partide (100) bla 
biaae aenedi çıl<arılacaktır. İkraut 
faizinin de yOıde on ile den yilıde 
oa buçuta tenzili hakkında tetkikat 
J&pılmaktadır. 

Oç MahkOmiyet Kararı 
Samatya Poata MüdürO Hilml 

Beyi aoymakla maznun Nacl üç ••• 
neye, Şevki bet aene 10 aya •• 
Şorefeddin de i!ç aene hapae maJa,. 
Jdlaa ecfilmlşlerdir. 

Paraşüt TecrUbaleri 
M. Alekaandr .,.. M. VenAa 

iaminde iki Franaız. Paraşüt mnt .. 
haHıaı tecrübeler yap:n:ık iç n f~hrim• 
ıe ıelmlıler ve An karaya ıitmiılerdir. 

Hipodrom Eu~unamadı 
Mün ldareat Bizanatan kalma 

Hipodromu bulmak makaadile Sul• 
tanabmette haf riy:ıt yapbnyordu. 
Hafriyat neticesiz kalmı4br. 

Karaku!ak Suyu Davası 
Belediye Karakulak •'1yuna t .. 

aarruf lddiaaile b r dava açmııtı. 
Mahkeme Beledayenin haksız olda
pna karar Yermişt 'r. 

Pazar Ola Hasan Bey Ve Doktor 
~---------------------·----------------------------·--------·--------------------------...... • - . 

1 : Hasan Bey Aman... Geri da.: 

nelim... Şu karıuwı ııeleo adam beni 
ıörmesin. 1 

:! : Ahbap - Neden Hasan 
Kim o? 

Hatan Bey - Bizim doktor. 

Bey? 

1 
3 : Ahbap - Neden kacıyorsur? Ne 

var? Doktora borçlu musun yoksa? 
1 

4 : Hasan Bey - Hayır, borcum fi
lin yok, fakat epey za:nandır lauta 
olmadıiJm için bana danlml 
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Şehir 

Bt·z 
'-111111!!111-....-m:a'I-.... - M. Vehbi 

3-
Dünya Buhranmm Sahasm

daki Arızalar 
- Umumi harpten .!Onra 

her memlekette harbin zayiatını 
telafi için fazla istihsal emel .ve 
endişesi başlamıştır. Bu endışe 
ı;;iraj istihsalde görülmüştür. Baş· 
lıca buğday yetiştiren meseli 
Amerika da zer' edilen arazmın 
miktarı % 44 ve elde edilen 
mahsulün miktan ~o67 artmııtır. 

2 - Sanayi sahasında istihsal 
çogalmışbr. Mesela Almanyada 
sanayi rasyonalize edilmiş 
'fe fabrikalarda insan ışıno 
thtiyaç azalmıştır. Makine kuvveti 
ve fabrikaların yeni teşkillb 
insan kuvvetine olan ihtiyacı ten-
kis etmiştir. 

3 - Her memleket kendi 
hudutlan dahilinde zirai ve sınai 
aabada iktısadl kifayet idcliasile 
mabsulit ve mamulAt yetiştir
miye çalışmııtır. Bilhassa her 
memlekette ve harpten ıonra 
YÜcude gelen kUçiilc milletlerde 
sanayi, kanuni tedbirlerle teşvik 
edilmiı ve gümrük tarifelerile 
himaye olunmuştur. 

4 - Ziraatle sanayi arasın-

daki fU münasebette ıayanı dik· 
kat olmuştur: Sanayi müe11eıe 
Ye fabrikaları asğarf maliyet 
fintile ham madde talep ederler. 

~ . 
Halbuki ziraat istihsalinde mahyet 
fiah bu talebin fevkinde yüksek· 
tir. Amerllcada bile en yeni us!11· 
ier tatbik olunduğu halde zahtre 
ve hububatın maliyet fiab yüksek 
kalrnııtar. 

5 - Ziraatte maliyet fiatı 
yilksek kaldtğı halde bilakis 
dünya piyasalarında ham madde 
fiatlan çok tenezzül etmiştir. Bu 
tenezzülün bir sebebi fazla mah
ıul olmakla beraber asıl sebebi, 
fazla mikyas kıymeti olan albnın 
Amerika ve F ransada terakllmü 
ve diğer memleketlerde azalması 
ve bu azalış karşısında bittabi 
mal fiatlarının teneu:lll etn1esi 
ururetidir. 

6 - Ziraatte maliyet fiab 
yüksek kaldığı ve buna karşı 
fiatlar tennezül eylediği halde 
zirai istihsali en çok müteessir 
ve mutazarrır eden bir nokta da 
piyasaların ve mahreçlerin azal
ması ve daralmasıdır. Rusya 
kendi içine çekilmiştir. Çin büynk 
kargqahklar içindedir. Ve niha· 
yet gllmrük tarifeleri bfitiln mili 
hudutları daha çok kapamıılardır. 
Ayni Yaziyet aanayi istih1ali için 
de daha çok variddir. 

Mekteplerde 
Grip Hastaları 
Artıyor 

Şehirde grip salgını devam 
ediyor. Birçok resmi dairelerde 
olduğu gibi Adliyede de birçok 
memurlar ve hakimler grip yü· 
zilnden vazifelerine devam ede
memektedirler • Müddeiumumi 
Kenan Muavinlerinden Sabri ve 
Sadun: Ağır Ceza Reis Hasan 
lütfu ve azadan Nusret ve Adliye 
doktoru Enver Beyler de gripten 
yatmaktadırlar. . . . 

Grip mekteplerde de tesırını 
göstermektedir. Hemen her mek
tepte 90- 100 talebe hastadır. 
Bu vaziyet karşısında Mca<ırif mü· 
diriyeti Sıhhiye müfettişlerini 
mekteplere göndererek gribe 
yakalanan talebelerin miktarını 
tesbit ettirmeje başlamıştır. 

Sıhhiye müfettişleri lüzum 
g·österdiği takdirde ilk mekteı: 
ler bir hafta müddetle tatil ~dı· 
leccklerdir. 

• 
TELGRAF HABERLERi 

Fransız Meb'usan 
Ve Son ararını 

ilk ec • 
o 

Si 

erdi: 
Alacağından M-ebılik-F eda Etmiyecek! 

- ---
Paris, 20 ( A. A. ) - Meb'usan meclisinin diln l 

ağleden sonraki açılı~ celsesinde yeniden riyasete 
intihap olunan M. Buiuon, içtimaın küşadına mü
teallik nutku irat eylemiştir. 

tamirat bedeline olan hakkıntn nezine müsaade 
etmiyeceğine dair olan kısmı ve emnüselimet 
hakkındaki siyasi prensiplere ait bulunan cümleyi 
tiddetle alkışlamıştır. 

Mumailey nutkunda ezcllmle, tamirat ve borçlar 
meselelerinin yeniden mev:ıubaba olmakta bulunduk
larım, F ransanın kendi borçlarının tenziline muadil 
bir taminat verilmeksirln alacaklarının babbeainden 
bile vazgeçmiyeceğini söylemiş ve bilhaasa demiş
tir kh 

Amerika Ret Gevabı Mı Veriyor ? 
Vaşington. 20 (A.A.) - M. Lavalin Hoover 

moratoryomuna müteallik son müracaati burada 
nazarı teşvika mllsadif olmamıştır. 

İhtimal verildiğine göre, Cemahiri mGtlehide 
hnkümeti, bu meselenin Avrupada halledilmeıi 
Jizungelecenini mumaileyhe bildirecektir. "Resmi ve Aleni bir surette kayit Ye irnıa edil

miş olan itilAflar bir tarafın tek cepheli bir kara (Son Poıta: Alman Başvekili on gün kadar evvel 
Almanyanın borç 6demiyeceğini resmen söylemiıti. Bu 
beyanat kartmnda Fransa Meclisinin dünkü tezahürata 
çok şayanı: dil<kattir. Bakalım ıiyaaet utkunda neler 
göreceğiz ? ) 

rile feshedilemez.,, 
M. Buissonun bu nutkundan ıonra blitiln 

meclis, hükumetin beyanab meyanında Fransanın 

Kıra/ Feysal 
Ve Gazi Hz. 

Bağdat, ( Hususi ) - Kıral 
Feysal, Gazi Hz. ne hediye edil· 
mek üzere (1200) rubiyeye dört 
at ve bir beygir satın almışbr. 
Hediyeler yakında hususi bir me· 
murla Ankaraya gönderilecektir. 

Almanya 
ihracatımızı Alakadar Eden 

Bir Karar Verdi · 
Berlin, 19 (A.A) - Bugün 

neşrolunan ~ir emirnamede,. Al
manya ile tıcaret muahedesı ak
tetmemit memleketlerden veya 
paralarmın kıymeti albn seviye
ıinden küçük olan veyahut Al
man emtiasına kartı diğer mem
leketlere nisbetle gayrimiisait 
muamelede bulunan yerlerden 
Almanyaya gelecek mevat ve 
eşyaya icabında munzam gümrük 
resimleri koymak için hiikiımete 
sallhiyet verilmektedir. 

Maarif Vekilinin teftişi 
Adana 19 - Maarif Vckm 

Villyet, fırka kumandanlığı, be
lediye ve Halk. fırkasını ziy~retten 
sonra liseye gıderek yemegı tale
beler arasında yemiştir. 

İzmirde Üç Silahlı 
Şerir Takip Ediliyor 

, İzınir, 19 ( Hususi ) - Dün sıece, Çeşmeye gitmek üzere hareket eden 
bır kamy~n Ur!ayı geçtikten •onra Kaıı:akaya denilen ağaçlık bir mevkide, 
ikiıi lüfokll Yo biri tabancalı Qç ailihh işeririn tec:vüzüne uğ'ramıı vo 
yolcular •oyulmuştur. Bu kamyondan aonra yine ayni noktada dij'er Oç 
kamyon daha •oyulmuştur. 

Soyulan kamyonlardan (16) numaralısı Hiisnüye, (35) l'umarahıı Kadriye, 
(2) numaralısı Ü•mana, (10) numaralı•ı Hasan ~smindeki , oförlere aittir. 
Soyulan yolcular (25) kadardır. Bunlardan (2000) liradan fazla para ...., ena 
alınmı,tır. 

Hadise mahallin• evveli Çeıme, onu müteakıp Urla vo Seferibiaar 
Jandarma müfrezolerl yeti4:ııit vo Kaza Jandarma Kumandanları da bizzat 
takibe çıkmııtır. lzmir Jandarma Kumandanı Ibrablm Bey de takibata 
ittirak etmektedir. Hadi•enin bau seraerilerin eaori oldutu ı:annediliyor. 
Mütecavizlerin yakalannıaaı bir Hat meaelesldir. ADNAM 

M. Venizelns 
Yunan Başvekili Yeni 
Bir Seyahate Çıkıyor 
Atina, 20 ( A.A ) - Dünkü 

nazırlar Meclisinde M. Venizelos, 
Avrupa hükftınet 111erkezlerinc 
yapacağı ziyaretin sebeplerini 
izah etmiftir. 

Mumaileyh, bugün Brindi:r:iye 
hareket edecektir. 

Naki B. 
Münhal Muş Meb'usluğuna 

1 
Namzetliği Konuldu 
Ankara, 20 (Hususi) - Mu

hiddin Nami Beyin geçenlerde 
vefatı dolayısile inhilil eden Mut 
meb'usluğuna Fırka tarafından sabık 
EIAıiz meb 'usu Naki Beyin namzet· 
liği konul:nuştur.İntihap bugünler
de yapılacaktır. Dahiliye Vekaleti 
intihap emrini bildirmiştir. 

r-
İSTER İSTER 

• 
iNANMA/ İNAN, 

Şu yazıyı Baltkesirde 
t.eıfnde okuduk: 

çıkan (Türk Dili• raıe- l"araaı bu •uretle cidden acı~Iı bir intiba vermektedir. 

u Ramaun gecelerinin birçok etlencelerf ara
ımtta bu sene her tarafta bir tombala merakı Yar •. 

Bu yüıden geceleri kahveler hldım tıklım doluyor 

ve çok :,nyanı dikkattir ki kahnleri dolduran bu 

t 1 lım tıklım halk arasında genç yaşta çocuklar 
t c ·ı d" büyilk ekseriyeti te!J lu e ıyor. 

Şehrin merkezindeki bütiln kahvelerin gece man-

Diğer taraftan son .zamanlarda şehirde biJbaH• 
çocuk dilenciler faxJalaı,mışbr. Bunlann içinde 
üatü batı düıgiln aile çocuklarına da tesadüf 
edilmektedir. 

Her iki müeuif vu:iyet önlinde alikadaramn 
ciddi tedbir alınalan vo mücadeleye glrifmelerl 
lizımgeliyor. Vakit geçirmedon bu mücadele baı
lamahdır •• ,. 

iSTER /NAN, /STER iNAN.MA! 

L-----------------------------------~-------~~--------,------------

Meclisinde 
Susanlar 
---ı-------r. s. 

Dnn bir gazetede okuduıo. 
Şehir Meclisi azasından doktor 
Hikmet B. diyor ki : 

" - Meclisin şubat içtimaı 
devresinde çok hararetli müna· 
kaşalar olacak. Aza bu devre 
için çok hazırlanmıştır. Arka
daşlarımız arasında birçok zevat 
var ki söz söylemekten çekini· 
yorlar." 

Garip şeyi insan Şehir Mec
Jisi.ode aza olLtr da söz söyle
mezse niçin oraya gider? Hele 
bu kıtlık günlerinde hazineden 
niçin para çeker? Bu mecliste şe
hir işlerine dair söz s6ylemekten 
başka yapılacak iş var mı? Aza
nın vazifesi, orada, kumaş doku
mak değil, ıarkı okumak değil, 
saz çalmak değil, spor yapmak 
değil, kaldınm taşı Iarmak değil; 
ancak, şehrin menfaatlerini sözl ..!. 
ve mllnakaşa ile mlldafaa etmeL- -

tir. Orada ıusmakl vaıifesi.ıi 
yapmamakbr. 

Acaba, Hikmet Beyin dedi.ği 
gibi, niçin bunlar .. ı6z söyh: 
mekten çekiniyorlar? " 

Bakınız, bunu da yine doktor 
Hikmet Bey ı~yle izah ediyor: 

"- Buna aebep bu arkad;ış
ların itlere IAkayt olması değil, 
Adalı Avni Bey, Nazmi Nuri B. 
gibi aıanın yaptıklan edebiyatt:ın 

beligat oyunlanndan ftrkmeleri ·ir . ., 
Fetebarekillah 1 Demek azanın 

bir kısmı susuyor, söyliyen kısmı 
da, hakikall müdafaadan ziyade 
"Edebiyat yapiyorlarr belagat 
oyunları oynıyorlar. ,. 

Hele Doktor Hikmet Beyin 
beyanabm okumıya devam edelim: 

"- Bu zevat şimdiye k dar 
saz s6ylemiye niyet edince bu 
tarzda edebiyat yapamıyacak
lannı düşnOyorlar ve sözleri mft· 
essir olamıyacağı endişesilc susu
yorlar. 11 

Aman, bir insamn vazifesini 
yapmaması için ne meıru maze
reti Öyleya. Şehir Meclisinde 
aza olmaktan maksat, memleket 
işleri hakkında fikrini açıkça ve 
dosdoğru söylemek değil, edo-
biyat yapmakbr; bunu da yapa• 
mayınca susup oturmak evladır. 

Yine Hikmet B. diyor ki; 
.. _ Fakat arbk bu tarzı ha

reketin şehir işleri için doğru 
olmadığı kanadi umumileşti.,, 

Parlak, parlak... Demek bu
gllne kadar vazifede ihmalin 
doğru birşey olabileceğini zan
nedenler de varmıf, fakat, çok 
şükür Hikmet B. gibi dO~finen
lerin kanaati galebe çalmıya 
başlamış. Tebrik ederim. 

Yine Hikmet B. bize yakıa 
bir ati için parlak şeyler vade
derek diyor ki: 

11
- Önllmllzdekl içtimada . 

herkes samimi bildiği, dilşUndO
ğü. tahkik ve tetkik ettiği her 
şeyi dangıl dungul ıöyliyecek, 
hiç edebiyat yapılmıyacakbr.,, 

Oh, oh... Yani hakiki Şehir 
Meclisi ancak önümüzdeki şubatta 
açılacakbr ve hakikatler o zaman 
meydana çıkacaktır. Şimdiye 
kadar edebiyatla meşgul c-lun
muş. Nafile vakit geçirilmiı. 

Fakat anla01adığım bir nokta 
kaldı : Şehir Meclisinin şehirli 
azası, meram anlatabilmek için 
ancak; 11 dangıl dungul ,, konu1-
mıya mı maktedirdirler ? Heın 
de lstanbul gibi bir şehrin Meclia 
Azası t 
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Kitap B_ah_s_i.._.] ı [ Söz Aramızda 
Her Şeyi -----....---~=-~-~a:m1~~-=--~ .. iki Başvekilin 

&~i;:~~.~ İnsan İbra ç Eden Bir K~~:rıenel Mister Makd 
naJd'm ve sonra da Mösyö La 

•Kanunlar ihtiyaçlardan do
tar.,, diye bir hukuk nazariyesi 

Yardır. Son günlerin hararetli 
menulan aruına kanıan kitap 

meselesi mlinasebetile, bu hukuk 
kaideaioi bir edebiyat profesö

rilnün ağımdan, bir defa daha 
işitiyoruz. Fuat Bey bizim gaze-

tedeki anket cevabında ıayle 
diyoı 

11 
- hıtiyaç her ıeyl doğu

racakbr •• 

Fuat Bey, ilim hayabmıza 

ait bir hakikati tekrar etmekle, 

daha bariz ve tarih -3yliyelim, 
bizim iddialarımıza tasdik müb

ril basmakla bizi ıevindirlyor 
mu, yoksa derdimizi mi tazeli· 

yor? Bu da ayn bir mesele ••• 
Fakat ıalihiyetli ilim adamımızın 

t&ylediği fU vecize esasen bizim 
de kafamızda yıllardanberl he

lezonlar çiziyordu. Hepimiz, kim 
bilir kaç defa tekrar ettik: 

• - lhtiyaç berşeyi doğura
cakbr •• 

Bugtln de kitap ihtiyacı ge
bedir ve doğuracaktır. Tabil 

her gebe olan için gOnün birinde 
doğurmak mukadderdir. ( Do· 
ğuramadan ölen gebeleri bu işte 
aklımıza getirmek istemiyoruz. ) 
Fakat acaba bugllnkü ihtiyaç 
rebesinin ebesi kim ve ne 
olacaktır? 

Diyorlar ki: • Gençlik Ye 
rençler harekete gelmeli. Çnnki 

gençler bir kımıldanırlarsa her 
ıeye iktidar aşılıyabilirler. Oku

mak istiyen gençlik, kitabını da 
11kınb çekmeden bulabilir." 

MDıaade ederseniz, bis bu 
basit mlltearifeye dcrhd inan• 

mayalım. Çnnki hiçbir gebe 
kendisinin ebesi olamaz. Çocu• 

ğun çarpık çurpuk doğmasını 
btemiyorsak, eli iıo yatkın, tan'· 
atinin bütiln mcharetini içmiş 

bir ebe anyaiım. Darü:füoanu 

ıslah için nasıl ki bir mn
tehassıs getirdiysek, bu işi de 

ehline verelim. Bu i1 ile ehli uğ· 
raşsın. didinsin, hulasa ne yaparsa 
yaı.: sın bize ve mllstakbel nesle 
kitap yaratsın. Fakat bu da 14-
kırdı ile olacak .. değildir. Çünk!: 

- Paral. ... 

** 
Samsunda 

Gazi Heykeli Parlak 
Merasimle Küşat Edildi 

Samıun ( Hususi ) - Gazi 
Hz. nin heykelioio resmi küşadı 
ayın on beşinde f evkaldde me
rasimle icra edilmiştir. Kaide· 
ain cephesine doğru yapılan 

takm önünde toplanan binlerc.e 
halk, mektepliler, idmancılar, 
cemiyetlerle sureti hususiyedo 
'ro1rnttan getirilen Kolordu ban• 
dosu merasime iştirak etmiştir. 
Kapı oeklinde yapılan taka bağ· 
lanan kordeleyi Vali Bey keserek 
ilk nutku söylemiştir. Gece tütün 
fabrikasında heylceltraş M. Kri
pel şerefine otuz kişilik bir &İ• 
yafet verilmiştir. 

Hdrnll 

M em 1 eke t ·. Men 2 en valin kızlarile beraber Amerika· 
yı ziyaretleri Aır.erika kadınlan 

arasında epeyce heyecan ve de
dikoduyu mucip olmuştu. Bu Mengen( Hu· 

ıuıl) - Son 
Postamızın aziz 
okuyucuları ( in. 
aan ihraç eden 

merkezinde Sulh 
HAkimi, Poıta 
ve Telgraf lda· 
resi, Jandarma 

Kumandanlığı 
vardır. Nahiye-

miz halkı okumı· 

ya çok hevesli-

dir. Hemen her 
köyde bir mek· 
tep vardır. Nabi· 
ye Müdürümüz 
A. Vefik Bey ma· 

memleket)in 
neresi olduğunu, 
öyle zannediyo• 
rum ki henüz bil· 
mi yor la r . f şte 
bizim Mengen 
bugtl Tilrkiyenin 
insan i h r a c atı 
yapan yegane 
nahiyesidir. Bizim. 
nahiyemizln bu
güne kadar ga• 
ze t el c r d e ismi 
biç geçmemiştir. 

M•n1•11 Nalıl~sinln lstasgon• olan B"ıl•r -Türk/,,,gll 
lcöglerind• bir han o• bir posltı güniJ 

arif hususunda 

çok gayret gös· 
teriyor. Maarif 

Veklletinin yar
dımile TürkbeyJi, 

Fakat Bolunun bntnn dünyada l 
meşhur ahçıları tamamen bizim 
nahiyemizde doğar, büyür ve 
yetişirler. Nahiyemiz ( 33 ) muh· 
tarlığa taksim edilmiştir ve (10) 
bin nüfusu ihtiva etmektedir. 

Bizim nahiye halkı hariçte 
yalnız ahçılık yapnr. Bu gün, 
memleketin hemen her şehrinden 
tutunuz da Mısır, Amerika ve 
F ransada çalışan binlerce men· 
ğenli ahçı vardır. Bizim nahiye 
erkeklerinin yüzde yetmiş beşi 
daimi surette hariçte bulunur. 
Ga:d Hz. nin, Başvekil Paşamn, 

Çeş ede 
---

Bir Spor Yurdu 
Tesis Edildi 

Çeşme (Hususi) - ~saba· 
mızda .. Genç sporcular yurdu " 
ilminde yeni bir idman teşekkü

ln vtıcut bulmuştur. Kaymakam 
lhaan,Jandarma kumandanı Fethi, 

Belediye reisi Hakkı Beylerin 
yardımile güzel bir saha da lemin 
olunl&JUŞ, top ve forma gibi di· 
ier spor levazımı da tedarik 

edilmiştir. Yeni teşekknltın idare 
bey' eti rei!liğine Fuat, umumi 
katipliğe Mahmut Nedim, vezne
darlığa Abdükadir, azalığa da 
Vilayet umumi meclisi a:ı:asından 

Mehmet Sırrı ve Malik Beyler 

seçilmişlerdir. Yakında faaliyete 

geçilecek ve mUsabakalar yapı
lacaktır. 

İntihabat 
lzmirde Umumi Meclis 

Seçiliyor 
İzmir, 18 ( A. A. ) ..!- Vil.i· 

yetimiz meclisi umumi intihabatı 

başlamıştır. intihabat, namzet 

gösterilmeksizin serbest cereyan 

etmiştir. Ber~ ama, Dikili. Foça, 

Menemen, Kemalpaşa kazalarında 
intihabat ikmal edilmiştir. 

Takd:r Edildi 
Akhisar Kaymakamı Zezi B~y 

yol inşaatında gösterdiği faaliyet 

üzerine Manisa Vilayeti tarafın

dan takdirname ilo taltif edil
miştir. 

diğer meb'us ve vekil beylerin 
ahçıları hep bizim memleketli
dir. Bunlar buradan kiiçük yaşta 
çıkarak, daha doğrusu ihraç olu· 
narak memleketin ve dünyanın 
her tarafına dağılırlar ve git
tikleri yerlerde yine mengenli 
ustaların yanında ıenelerce ıtaj 
görürler, gUnün birinde aşçı 
başılıkla büyük evlere yer· 
leşirler. Bu suretle senelerce 
memleketlerinden hariçte ömür 
geçirirler. 

Mengen tam teşkilatlı ve mn
kemmel bir nahiyedir. Nahiye 

Bir Senelik 
Palamut 
• 
ihracatı 

lzmir, 18 - ( A. A. ) -
1931 senesi zarfında Armuto va 

iakelesindeo muhtelif memleket

lere ihraç edilen palamut mik· 

tarı hakkında alınan maHimata 
göre yüz elli bin kilo Fransaya; 

dört yilz otu% dokuz bin İtalya· 
ya, altı bin kilo BeJçikaya; yir
mi beı bin Holandaya; yirmi 

dört bin AJmanyaya ve iki yllz 
on yedi bin kilo ~merikaya ol· 
mnk nzere sekiz yilz altmış bin 
kilo palamut ihraç edilmiştir. 

Samsun Gümrü
ğünde Tahkikat 

Samsun ( Hususi ) - Bura 

gllmriiiünde müzayede ile aab• 

lan boı ıeker ıandığı yerine 

gümrükten dolu ıeker ıaodıiı 

çıkarılmak IUl'etile bir ıuiiıti mal 

yapıldığını evvelce bildirmiştim. 

Tahkikat devam etmektedir. 

Dört hamal daha işten çıkarıl· 

mışbr. O zaman kapı memuru 

Fuat Efendi yazacak iken ıebven 

Mustafa Efendi yaıılmtşhr. Bu 

münuebeUe taabih ediyorum. 
HAMİT 

Adana Borsasında 
Adana, 18 (A. A.) - Borsa

da aab~ muamelesi hararetle 

devam etmektedir. Pamuğun 
okkası 141 ve kozanın 25 kuruşa 

çıkmıştır. Zürra vaziyetten çok 
memnundur. 

J 
Hacı Ahmetler ve Cazlar köyleri 
halkı tarafından güzel, tirin bir 
mektep yaptınldı. Bu mektebin 
Başmuallimi Şücaettin B~y de 
irfan hususunda çok çalışıyor. 

Bizim memleketin ahalisi çok 
misafirperverdir. Yenilik telakki
lerine dört elle sarılmıştır. Bil
hassa bu havalide genç!er çok 
uyanıktır. Köylerimiz çok güzel ve 
oldukça temizdir. Bilhassa nahi
yemizin istasyonu olan Beşler ve 
Türkbeyli köyleri uzaktan tirin 
birer kasaba manzarasmdadır. 

Demirci Oğlu Osman 

İzmir de 
Grip Musapları 

Fazlalaştı 
İzmir, 19 (Husuıt) - Şehri

mizde bir baftadanberi grip has· 
talığı musaplan hayli çoğalmır 
tır. Amerikan erkek kolle
jinde 135; kız kollejinde 34; 
erkek lisesinde 120; kız liıe
ainde 37 h11sta vardır. Halk 
mekteFlcrinde de hastalık fazla
dır. Dersler muallimlerin hasta
lığından intizamını kaybetmi~tir. 

Her evde gripten basta var
dır. Mekteplerin tatil edileceği 
ı~ylenmektedir. ViiAyet ve Sıhhat 
Müdürlüğil l4zımgeleo tedbiri 
almıştır. 

Hastalık birkaç gtın devam 
eden bir nezle şeklinde olduğu 
için bllyilk bir tehlike arzetme
mektedir. 

Ad1UUJ 

Nazillide 
Fakir Mektep Çocuklan 

Yardım Görüyor 
Nazilli (Hususi) - Kasabamtı

daki fakir çocuktan himaye be· 

yeti, muhtaç vaziyette bulunan 
mektep çocuklarına yardım etmek· 
tedir. Heyetin yaptığı hayırlı ı,. 
yeni teberrularla takviye edil· 
mektedir. F arbes kumpanyası 
Mtıdürü (60) lira vermek ıurelile 
bu yardıma iştirak etmiştır. 

Sa lihlida Bir Yangın 
Salihli, ( Hususi) - Şehrimiz

de A!tınordu Mektebi hademesi 
Tevfik Efendinin evinden bir 
yangın çıkmış, derhal yeti~ilerek 
aöndürillmllştür. 

mD.nasebctre yine Amerikan 
mecmualarından biri ıöyl: bir 
makale neşretti: 

•lngiliz Başvekilinin ku:ımn 
hatları sert. Güneşten yanmı 
derisinde bir katre boya yok. 
Uzun aaçları, arkasında munta· 
zam bir topuzla toplanmış. Pa• 
buçlan kısa ökçeli... Yimi alb 
yqlannda ciddi düşünceli bir 
i'enç kadın. En çok alakadar 
olduğu meseleler?... Babasından 
aonra, terbiyevi meseleler ve anı 
le.. Balolardan, çaylardan içtinap 
eder. Elbisenin onca hiçbir ma
nua yoktur. 

Fransız Başvekilinin kızı 
Joze Lavale gelince, göze çar
pacak derecede güzel. Ney.. 
york 1ahiline adım attığı dakik .. 
da gtlzelliğile beraber şıklığı da 
nazan dikkati celbetti. Başında 
elbisesin rengine uygun Parisin 
blltOo ıapkac41ık san'atini gö .. 

teren en son moda mavi bir şapk• 
vardı. Bu şapka onun koyu siyab 
gözlerini ve rujlu dudaklannı dahı 
çok meydana çıkarıyordu. Onunla 
beraber bavullar dolus•1 en son 
moda elbiseler de geldi, Zeki vt 

canlı.. Çok canlı.. Dansa da çok 
meraklı ••. 

Irk ve yaş farklarından maada 
iki başvekilin kızını ayıran diğer 

ıeyler de var. Babas nı çeken 
ıiyaset miknabsı Mis Makdonalde 

de tesir etmiştir. Yirmi beş ya• 
ımda iken Şehir Meclisinde a.ıt 

idi. Bir glln parlamentoda yeri 
olabilir. 

Joze Laval gazetecilerle şlSyl• 
konuşmuştur : 

- " Ben siyasetle yalnız ba• 
bamın hatırı için alakadar göril
nilyorum. Hukuka devamım, 
kendime bir meşguliyet yaratmak 
içindir.,, 

Joıe Laval Fransız an'anesinin 
kındır. Kadınların her sahada 
yol almıya uğraştıktan bir d .. 
rirde dünyaya geldiği için belki 

Jozo Laval de bir gün kendisinJ 
bu kütle harelcetinin arasına ka· 

tılmıf bulacak ve Mis Makdonald 
gibi belki bir gün onu da bir 

hareketin başında ve bir siyaset 
peşinde göreceğiz. Fakat kencli
ıin• sorarsanız: 

•Parlamentoda bir yerim ol· 
maktansa on iki tane çocuğum 

olmaaıoı tercih ederim" dediğini 
duy&r11DIZ. tt 

Amerikada kaldığ1 kısa zama
lllDl balolarda ve çaylarda geçil"' 

dl lıabel Mal<donald ise mek• 
tepleri, gece dershanelerini, am .. 

le e•lerini, fabrikaları dolaşb. 
Onlann müsamere ve çaylarına 
qbrak etli. 

B. Halim -
lik Maçları 

Bu cuma fÜnD Taksim Stad· 
yomunda Lik ıııaçları ~u ft:kildo 
yapılacaktır: 

Hilal-Beylcrbeyj, ı~tanlmlspor 
Anadolu, Beşikt;ış·Ileykoz, İslan

bulapor-Anadolu, Beşiktaj·Iley koa. 
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Gönül işleri 

-----
Fransa · Aşk İşlerinde 
AlmanlaraKnlaylık Tahdidi T eslihat Karşısında Amerika. Beceriksiz 

Gösterecek f Al I K J J k G•• k Gençler 
11
•
91

• Pöannn·ns,det9b-eyanMneamb'uessaı·nnı· Mokeuc: ransa man ara 0 ay ı osterece Mabçup,çekingen, küçüklllktı 
, ıusmıya ahıbnJmıı gençler her 
,an hilkümet, Haver moratoryo- Çin Yine iş~erinde, fakat bilhassa aık ~ 
munun kısa bir müddet için ·~de beceriksiz oluyorlar. 

Almanya lehidoe uzatılmasını Cemiyeti Akvama AnkaradP.'1 "llclığım fU mek· 
iltizam etmi~tir. Lozan konferan· E tuou okuyunuz: 
ıının taliki hakkında ise hiçbir Müracaat diyor Mu .. ~•rem t•1~e, aylar nr td blr ha-. 

mı eeYlyorum, Fakat bu aevrl111 dalma 
imada bulunmamıştır. Başvekil, Şanghay 19 - Çin hükumeti, Dmltttı blr tule ~bt, her parı.ıtmık bte• 

bu teklifin İngiltere tarafından Cemiyeti Akvama, misakının 15 dlilm anda derhal ıönmelde nlhayetleatyor. 

d D h 1 Tam Uç ay var ld bu ulvt atk bent harap 
gelmeıine taraftar ır. iğer ta• ve l 6 ıncı maddelerini abr at· u ıeraerı yaptı.. Mealetfna mUhendt.llkHr. 

raftan Fransız • İngiliz iptidai mıya karar vermiştir. Bu mQna- Ayda sso lira para alıyorum. Ailem un ... 
"'kil ı . b't . t' B sebet]e Vaşington mukavelena- çok ıenglndlr. Tip ıuı.arlle d• bir kadını• mu eme erı 1 memış ır. u şe· lralblnl tamamll• temhir edecek bir nıı:trett• 

rait alhnda Lozan konferansının mesini imzalıyan bütün devletle• olduğumu billrlm. Sevglm ~ok nulh n 

basit bir maliye nazırları içtimaı rin de hazır bulunmasım temine ~- Ti 1amlmidlr. Me"ru ht.\erle ... rıbıtalarla bat-

B dd l t b'k ' · l -r' .. lamak iıtedlğim ba aş\uma btr tllrlO mır 
haline girmesi çok mümkündür. çalışacaktır. u ma e er at 1 .f kabelo rl>rmlye muvaffak olamıyorm. Her 

edilirse Cemiyeti Akvam Japon• 8ğle ve akşam lherl onu ltlndon çıkark .. 

Amerikanın 
Borçlar Hakkında 
Telakkisi 
1 Vaşington 19 - Hariciye 
nazm M. Stimson Fransız sefi· 
rine bir muhtıra vererek borç· 
lar meselesi karşısında Ameri· 

kanın vuiyetini izah etmiş, bu· 
na dair teklifin Avrupadan 

gelmesi icap ettiğini de bildir
miştir. Fransız Baıvekili de 
Amerikanin Paris sefirile görü· 
ferek Amerikanin hakiki düşü· 
nnşüntı bilmeksizin Almanya 
lehinde Fransız meb'usanına şu 

veya bu telkini yapmaktaki müı
külib anlatmııtır. 

Tahdidi 
Teslihat 
Arifesinde 

V qington, 19 - Hariciye 
nazın M. Stimson tahdidi tesli· 

hat konferasında Amerikayı te!ll· 

lil edecek olan murahhas heyetile 

görllşerek bu mesele karşısında 

Amerikanın noktai nazarını an· 
latmıfbr. Amerika htikfımeti, 
konferansta, kara ordusu mik

tarını bugünkilnden daha aşağıya 

indirmek niyetinde olmadığını 
açıkça ıöyliyecektir. 

Amerika bnkümeti, kendi-
ılnin düşündüğü gibi, konferansın 
doğrudan doğruya silAhları azalt
ma yoluna gireceğini limit et· 
mektedir. 

EDEBi TEFRİKAMIZ: 9 

ya aleyhine harekete gelmİ-1 görmek için rwnoda oturur, onun bir tek 
yetil nazarını rwmek •o kead!mo ~·.trt .. 

olacaktır. bilmek için çok ufutıtım. FakAt beyb•t-

JapOn Ordusuna Yardımlar Amerikatla sular allıntla kalan ,,,,. şelırln ıımıımi o her umu mutoıurr.ra yak1111 kalkık 

Tol:yo, 15 - Japon milleti 
tarafından Mançurideki Japon 
ordusuna gönderilen para ve 
eşya hediyeleri hakkında İmpa
ratora bir rapor verilmiştir. KA
nunuevvel başından kanunusani 
on beşe kadar ( 1 ,800,000 ) pen 
(Japon parası), (1 ,250,000) penlik 
te hediye gönderildiği tesbit 
edilmiştir. Bilavasıta gönderilen 
para ise ( 385 ) bin pen nakit ve 
( 288 ) bin penlik te hediyedir: 

Amerikada· 
Yine Bir Su Bendi 
Yıkıldı 

Glendora, 19 - Y onez lz
land'taki Yazu ırmağının bencil 
yarılmış ve buradan boşalan 
sular (600) bin mil mürabbai bir 
araziyi istilA etmiştir. (8) binden 
fazla insanın \ıayatı tehlikededir. 
Sular, şimdiı. :ı bir metreye yakin 
bir yüksekliktedir. 

Almanyada Petrol Bulundu 
Ber!in 19 - Palatina mınta

kasında, hemen toprağın bir 
derinliğinde geniş bir petrol 
tabakası bulunmuştnr. 

Rus 
Romen 
Müzakereleri 

Bükreş, 19 - Sovyet hnko
meti, Romanyanın ademitecavüı 
misakı hakkında teklif etmi' 
olduğu son formiile cevap ver· 

lliht 2'6ılerl linllnde çok clddl •o •afnır 
manzarası 611 lıa/e ge/mi~tir etrafındakUerla hiçbirine ehemmiyet ._... 

Hintliler 
Altın Çıkmasına 
iWuarız 

Bombay, 19 - Hint milliyet· 
perverleri altmların gemilere yük· 
letilmesine muha!efet etmiılerdir. 
Polis birtakım k!mselcri tevkif 
etmiştir. Kağıt para kıymetinin 
inmesi ihtimalinden dolayı işlerin 
revacını temin etmek için lngiliz 
tacirlerinin gümüı para çıkarıl· 
ması teklifi umumi bir alaka 
uyandırmıştır. 

Gandinin Tahliyesini istiyorlar 
Londra 19 - Muhtelif meı· 

leklere mensup 106 din adamı, 
M. Mak Donald'a bir telgraf 
çekerek Gandinin serbest bıra· 
kılmasını istemişlerdir. 

mek için yeniden dört giln müh· 
let istemiştir. Sovyetlerin Besa• 
rabya meselesinde itilafgiriz dav· 
raomaları tekr.!r muhtemeldir. 

Bir Amerika Ayanma Alman 
Minnetlarhgı 

Berlin, 19 - Alman lmpara· 
torluğunun teessilıünün yıldönümü 
münasebetile Y cna DarülfUnu· 
nunda merasim yapılırken aslen 
Alman olan Amerika kongresi 
azasından M. Rişar Bartol'da 
Alman vatanının hakkını müda· 
faa etmek ve muzaffer kılmak 
için yaptığı azimkarane mücade
leden dolayı fahri azalık unvanını 
vermi.,tir. 

Habeşfl!c 
Amerika Elçisine 
Tecavüz 

Ahmetabat 19 Amerika 
orta elçisi M.Sutarın binmiş oldu
ğu otomobil bir yerli kadına çar
parak hafifçe yaralamıştır. 
Bunun üzerine şoför tevkif edil
miştir. işe müdahale eden 
M. Sular Polisten fena muamele 
görmüştür. 

lta1yada Fırtına 
Misina 19 - Kuvvetli bir fır

tına çıkmış, bir balıkçı kayığı 
devrilmi~ ve llç denizci boğul· 
muştur. 

lskoçyada Bir Hadise 
Lonra 18 - Aralarında eıki 

bir meb'us bulunan on iki kiıl 
kargaşalık çıkarmak töhmetile 
teşrinievvelde tevkif edilmif, 
dün de Glaskov mahkemesi huzu
runa çıkanlmışlardır. Mahkeme 
civarmda toplanan halk tehdit· 
kar vaziyet aldığından biri kadın 
olmak fi.zere birçok nümayifçi 
tevkif edilmiştir. Asıl maznunlar 
ise beraat etmişlerdir. 

== TAKViM-==. 
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nedea doğruca ewlne ırlder. Onu bir .a. 
evinin yolundan bq:Ca blır t.rafa aapbfı• 
glSrmedtm. Bug-GıaUn kadınlertnda bul11amı• 
y ın bu mllıteaaa Yarlık bonl ııttlkç• k.
dlılne bağlıyor, 

Onun nasan dikkatini celbetroek lçta 
ye,n bakışlarlle bir dcfaclk kartılqnuak 
için artık ne yapma'c icap ettiğini keıtln
mlyorum. Onda etrafında ehemmiyet •er
miyen mağrur •ulyet \•arken ben her .akit 
bliyle bedbaht n perlıan lnllyecofim. S.a 
bua-tlııe kada: bir kadının, başını çe.trmek 
içln hiç uğraımadım. Kadınlar bonlnale met· 
gul olurlardı. Onların fasla lherlmde •ta• 
t•n nuarlan b..t 11kardı. Halbuki ba .... 
dlğlm hanımın aaunnı bir defacık olaa 
Qıerlmde ge:r;dlıı:nlr• munffak olamıyeru-. 
larnlnl bllmedlflıa bu gOsel gö:dll, a-tızel 
bak1th kıı1n saçları da km\ o\dup 1\\1• 
ona (Kı:r;Jl Serap) bminl •ordhn. Fakat bir 

tek naunna nail] olamıyorum Muht•Ol9 
hanımteyze; bu vulyet benl doU ediyor. 

Sizden çok rica ederim bu aşktan kur
tulmam •eya ba hanıma meıru blr t.ııda 
ıahlp olmak lıtedlftm lçla munffık olına-

mın bir yolunu HYlmll ruetenlıfa .... 
ftleı1 aUtununda bu mektubumu aya .. 

dercederek bana halla yoluau aö•ter•-bıl 
çok rica ederim.,, 

A, evlldım. Bu senin ftia 
Nasreddin boca: hikAyesine ben
ziyor. Kendini niye Uzilp duru
yorsun. Kızı, ailesine mUracaat 
ederek resmen isteıcnel Elbette 
temiz bir aile kızı korteye cevap 
vermez. 

* Ankarada Şükran Hanımaı 
Niıanlınızla görüıüp koDUf" 

mak, batta mektuplaşmak için 
ailenizin muvafakatini almağa 
çalışınız. Zaten nişanlılık, iki 
tarafın biribirioi daha iyi anla
ması için teessüs etmiş bir adettir. 
Anlaşma ve tanışma imkAoı ol· 
madıktan sonra nişaolılığm m.., 
nası yoktur. 

HANIMTEYZE 

A ç L 1 B 
cağımı bilemiyecek kadar yor· 
gundum; betbah bir küçiik hay· 
van yığını ruhumun en derin ye
rine girmiş ve orasını bombot bir 
bale getirmişti· Allahıu niyeti 
beni tamamile mahvetaıek miydi? 

Allah fikri zihnimi yeniden 
işgale başladı. Hergünkn ekme
ğim için bir İf ararken onun 
araya girmesini kat 'iyen haksız 
buluyordum. Açıkça dikkat et• 
miştim ki uzun bir müddet aç 
kalacak olursam beynim akar 
gibi olu~·or Ye kafamı boş hıra· 
kıyordu. 

Hatırıma parça parça din 
telakkileri geldi. Kulaklarımda 
incilin sureleri terennüm etti. 
Başımı yana eğerek kendi ken
dime söyleniyordum. Ne yiye
ceğimi, ne içeceğimi, dünyevi 
vücudum denilen bu kutunun 
içine ne koyacağımı neden dü
şlhımeliydim? Allah babamız 
göğDn kutları gibi beni de bi· 
mayesi altına a1mamıı mı idi. 
Beni zayıf bir hidimi olarak 
göstermek ltUfunda bulunmamıı 
mı idi 1 

Müellifi: l<nut Hamsan Mütercimi: P. S. 

Ve ben, bu genç, terll· 
taze insanlann yanında yörüyor· 
dum, saadetin yüzünü unutmuş
tum. Kendimi bu fikrin içinde 
uyutmıya çalıfıyor ve kendimi 
alim bir adaletsizliğin kurbanı 
ıayıyordam. Son aylarım niçin 
beni böyle hoyratça hırpalam:şb? 
Artık mes'ut tabiatımı hiç tam· 
mıyordum; her taraftan en garip 
azapların pençesine düşmüştüm. 
Her rüzglrda kuvvetlerimi dağı· 
tan ve ruhi temsillerim arası· 
na sinen birtakım ıefil, manasız 
ıeyler yüzünde hiç bir yere aya· 
ğımı atamaz ve hiçbir yerde 
oturamaz olmuştum. Bana sürtD· 
nflp geçen bir köpek, birinin ya-
kasındaki çiçek, düşüncelerimi 
sarsıntıya uğratabiliyor 'fC beni 

uzun müddet oyalıyordu. Sakat
lık neremde? Beni bu yola ıüren 
Allahın parmağı mı? Bunlar ne
den Cenubi Afrikada bir insanın 
değil. benim başıma geliyor ? 
Düşündükçe, heveslerini tecrllbe 
için Allahm beni bir kobay gibi 
ıeçmiş olmasının hikmetini ihata 
edemiyordum. 

Zihnimde bu meseleyi müna· 
kaşa ederek hiçbir neticeye var· 
madan, yürildüm. Herkesin ce• 
zasını bana çektiren Cenabı Hak
kın keyfi iradesine karşı en kuv· 
vetli mülahazaları buluyordum . 
Hatta bir sıra bulup ta oturdu
ğum vakit bile, bu mesele ıihnimi 
işgal ve beni başka şeyler düşün· 
mekten menediyordu. Nereye 
rideceğimi ve ne istikamet aı ... 

O anda blltlln varlığım 11tırabın 
ıon derecesine varmıştı. Kolla· 
rımda ağrılar da baılamıtlL 
Hatta onlan tabii vatiyette tuta
maz hale g.elmiştim. Çok kuYvetli 
yediğim ıon yemeğimden de 
büyük bir fenaltk hi11ediyordum; 
mide dolu, baş atefler içinde, 
gözlerimi kaldırmadan yOı adım 
yürüyordum. Gelip geçen insanlar 
önü!11den birer. ıtık gibi kayıp 
geçıyorlardı. Nıhayet oturduğum 
ııra cigaralarını tüttüren ve 
yüksek sesle gevezelik eden 
insanlar tarafından iıtilAya uğ
radı. Öfkelendim ve aı daha 
onlara çıkışacakbm, fakat yarım 
d6ndüm ve parkın ta öteki ucu· 
na kadar gittim, bqka bir sıra 
buldum, oturdum. 

r Sıramn üzerine oturmuıtum. 
Bu dütDncelere dalmııtım. Ve 
bu devam eden sıkınblar dola
yısile Allaha karıı gittikçe :r:iya
deleıen bir hararet duyuyordum. 
Eğer Allah beni iıkenceye du
çar ederek, yolumun üzerine 
ilzUntüler ve aldamşlar yığarak 
beni kendisine daha ziyade yak
Jqbracağı ve iyileştireceği 2eba
bında ise aldanıyordu. Bunu 
kendisine temin edebilirdim. 

GlSzlcrimi semaya kaldırdım. Gu
rurla ve hınçla hemen hemen 
göz yaıı ' içinde, içimden bunu 
bir defa daha tekrar ettim. 

Allah parmağını sinirlerimin 
ıebekcsine sokmuş [ve o arada 
gizlice birkaç teli biraz kantbr
mıth. Ve Allah [parmağını çek
mişti ve bakınız bu parmafın 
üzerinde sinirlerimin tellerinden 
kopmuş zerreler kalmı~tı. Ve 
Allahın parmağının dokunduğu 
noktada bliyük bir rahne, ka· 
famda onun parmağının ğeçtiji 
kısımda bir yara kalınışb. 

(Arkan ••r• 



e s.,fa 

Kari A1ektupları 

Düzceliler 
Ve Tütün 
İnhisarı 

Bu aene Düzcede rayıt gll· 
ıel, ince ve açık renkte tllUm 
retişmişUr. Çiftçiler tütün ziraa· 
tinde inhisar idaresinin tavsıye
lerine riayet ederek iyi tütnn 
yetiştirmişlerdir. Buna rağmen 

henll% bir alıcı yoktur. Tütün 
inhisar idaresi zürraa bir mikdar 
avans verdi. Fakat bu para az· 
dır. Bununla çiftçiler ancak 
borçfannı ödediler. Binaenaleyh 
zürra inhisar idaresinin bu nene 
iyi fiatle tütün almasını bekle
mektedir. 

DAVUT 

GUze1 iş 
Bundan üç ay evvel kazamız 

Malmüdürlüğüne tnyin edilen 
Mehmet Beyin vazifesindeki gay
reti, şehit ve mütekait maaşlarım 
Yak.it ve zamanında verdirmesi 
halkın çok memnunıyetini mucip 
qlmaktadu. 

Karamürsel: AHMET 

iş Arıyorum 
Tahsifimi orta mektepte ik

mal ettim. Her cihetten itimat 
edilir bir gencim. Her banği bir 
ınüesse.sede kitabet ve ayak iş
lerinde f edakarane çalışabilirim. 

Sirkecide Muradiye caddesinde 
Türk otelinde Bandırmalı: Oaman 

Cevaplarımız 
Snsığırlıktan mektup gUnde

ren bir kariimize : 
Y azdığmız meselenin gazete

de yazılması kanune yasaktır. 
Daha büyük makama şikAyet 
edildiği takdirde suçu işliyenler 
hakkında derhal tahkikat yapılır. 

ic 
Maltepede mütekait Hasan 

Beye: 
Şik4yetiniıi doğruda.ı doğru

ya Kaymakam veva Nabiye Mü
dürüne yapmanız lazımdır. Ayrı
ca meseleyi biz de tahkik etmi
ye bnşladık. 

-·•eeaea ..... _.._... ........ _.H91e•Ma ... __ _ 

Güreş 
Müsabakaları 

Güreş Heyetinden : 
22 - 1 - 1932 tarihinde C. H.F. 

Beyoğlu kaza merkezindeki mın
taka idman salonunda tecrübesiz 
ıüreşçiler arasında bir müsabaka 
yapılacaktır : 

1 - Klüpler ; müsabıkların 
bim ve sicil numaralarını havi 
cetvelleri müsabakadan evvel he
yete tevdi edeceklerdir. 

2 - Tarb 12 den 13 e kadar
dır. Mibabaka tam saat 12 de 
ba§lıyacaktır. 

Tebrik Telgrafnameleri 
Milli ıünlerdc, bayramlarda, do

tumlarda, evlenmelerde büyükleri• 
Dize, doatlannıxa yaıacatınıı tebrik 
telgrafnamelcrinl Himayei elfal Ce· 
miyeti nin .. Şafkat " telgraf le.Atıl· 
larll• g~nderini:ı. Bu aureUe hem 
büyüklerlni:ıc Ye doatlarınıu llyık 
olduklara fazle hürmeti g8ıtermi,, 
hem de büyük b'r neşe gününde 
ıizln himaye ve tafkntini:ıi bekliyen 
binlerce yetime yardım etmiş olur
ıanuz. .. Şafkat n telgrnfnamelert her 
telgr fbanede vnrd r. 

Matbuat Balosu 
9 Şubat 932 

MAKSİMDE 

SON POSTA 

HER ŞEYi YERLiSİ 
~~~--~--~---~~--------------~------~~- ~ 

Gazino Sahipleri Bile Yerli 
Artist Y etiştiriycr 

Ecnebi Artistlere İş Kalmadı 

( Yerli ) telAkkisi, 8yle göril• 
lllyor ki bugün her sahadaki in· 
kişaf istidatlannı alevliyen es· 
rarh bir meşale halindedir. Hiç 

ınphesiz ki bu manzara, yakın 
bir istikbalde semeresini bol bol 

toplıyacağımız mes'ut neticenin 
ba.şlang cıdır. 

{ Yerli ) ve ( himaye ) b,ıglln 
biribirinden ayrılmıyan, bilakis 
biribirine en sağlam memleket 
rabıtasile düğümlenen iki işa .. 
rettir. Menıleketin istikb.ıli bu 

aretlerin kudretine bağlıdır. 

( Yerli ) telakki inin k:sa za .. 
manda memleket sanayiinde do
ğurduğu inkişafı görmek ıçın 
başka bir vasıtaya, ıahide ve 
ıaireye ihtiyacımız yoktur. Yerli 
fabrikaların mesai müddetlerini 
arttırdığını çok iyi biJiyoru%. 
Yerliye rağbet meselesinde iso 
şüphemiz yoktur. Halk, büyük 
bir memnuniyetle yerli mamulati 
tercih ediyor ve biliyor ki bu 
suretle hem kendisi, hem de 
memleket hazinesi milyonlar ka
zanacakbr. 

Sanayi abasındaki ( yerli ) 
telakkisinin diğer sahalara da 
sirayet e tiğini, imdi geniş hır 
salnhiyetle size haber verebiliriz. 

Sinema sahnelerinde, tiyatro 
şanolannd , gazinolarda, barlarda 
ve her eğlence yerinde düne 
kadar, hatta bugün bile ecnebi 
dansözler oynuyordu. Yine bar
larda, tiyatro ve sinemalarda 
yalnız ecnebi cazbandı ve ecnebi 

Bir Cambaz 
Kumpanyası 

Yüz irmi Sene 
Ömür Sürdü 

Londra 19 (A.A) - 1807 ta• 
rihindenberi büyiik Brltanyanın 
ve Berri Avrupanın ehir ve ka-
aabalarmda dolaşmakta olan meş
hur Bostock hayvanatı vahşiye 
canbazhanesi arbk mevcut degil
dir. Cumartesi günü Glasgow'u 
tcrketmiş olan filler, aslanlar, 
k9planJar, pnrslar, kurtlar, esmer 
ayılar, kutup ayıları. hecin deve .. 
Jeri, foklar, maymunlar •• llh .•• 
Dunstable islasiyonuna gelmiş ve 
oradan yeni~bip n de hayvanat 
bahçcaiııe acvkcdilmıştir. 

artık Türk sahnesinde mevki 
verilemiycceğini emretmektedir. 
Memlekette Türk gençleri ara .. 
sında ecnebilerden daha mükem
mel müzisiyenler ve artistler ye
tişiyor. Ecnebi rekabet, bunlan 
şimdiye kadar işsiz gezdiriyordu.O 
Fakat kanun kabul edilince bu 
sahada da yalnız biz bakim 
olacağız. Derhal haber verelim ki 
şehrimizde bu sahada şimdiden 
hazırlıklar ve faaliyetler başla
mışbr. Yukarda gördüğünüz iki 
resim bu faaliyetin en taze birer 
misalidir. Gazino ve bar sahiple
ri şimdiden Türk artist yetiştir
mek için faydalı teşebbüslero 
girişmişlerdir. 

Bilhassa Beyoğlunda sahipleri 
Tnrk olan bazı gazinolarda müs
tait Türk kız ve erkekler yine 
hergiln muntazam surette balet, 

Begoğlancla (Eden) gazinosunda giindüzleri yerli artistlere 
dan~ oe balet dersi veriliyor 

orkestrası iş görüyordu. Memle- dans, eksantrik numaralar, ritmik 
ket san'at müntesiplerine oralar- dans dersleri verilmektedir. Mü-
da yer verilmiyor, hatta vatan- teşebbis bir gazino sabibi bize 
daşlanmız istihfafkar muame- bu husustaki faaliyetini anlabr-
lelerlc inciniyorlardı. ken şunları söyledi; 

Fakat ıiyast kapilliUlsyonlar "- Ecnebi dansözler ve mı-
gibi, eğlence kapitülasyonu da zıkacılar, yalnız Türk artistlerini 
bugün Türk Ulkesinde son nefe- değil, bizi, yani iş sahiF-lerini 
sini vermek üzeredir. bile haraca kesiyorlardı. Görü-

Bu hususta hazırlanan kanun yorsunuz ki şimdi Türk artisti 
IAyihasının Millet Meclisi cncü- yetiştiriyoruz; 
menlerinde tetkik merhalesine Fabrikalarımız gece gilndüz 
vardığını evvelce havadis sütun- yerli malı imal ederken biz de 
larımızda karilerimize haber ver- yerli artist yetiştirmiye gayret 

miştik. Okuyucularımızın hatırların· ediyoruz. Art1k bu yüzden mem-
dadır ki bu kanua ecnebi artist leketten dışarıya çıkaracak on 
ve muzil<acılarına, cazbantçıJarma paramız yoktur • ., 

i Bizi 
Dak ilo 
Şark Yıldızı Selma Ham

ının babratı iki, üç güne 
kadar bitiyor. 

Selma Hanımın yerini, 
bergUn gördüğünOz, bizim 
içli, hassas, ine daktilomuz 
alacakhr. 

BiZiM DAKTiLO: Kevser 
Hamındır. Sekiz on sencden
beri başından geçmedik ma
cera kalmamıştır. ( Bizim 
Daktilo ) sizi Selma Hanımın 
batırab kadar ve belki ondan 
ziyade alAkcdar edecekti:r. 

Harika 
Böyle Olur 

Pariste Bir Genç 
Kız Dirildi 

Paris, 19 - ( A. A. t - Pa
ris itfaiye efradı, mucize kabi
linden bir iş görmüşlerdir. Dik
katsizlikle odasınm gaz musluğu
nu bütün gece açık bırakmış 
olan bir kızı 34 aat ihtimam• 
dan sonra tekrar bayata kavuş
turmuşlardır. 

Kıza 9 saal müddette gayet 
mahirane tedavi ve ihtimamlar 
yapılmış, itfaiye efradı çağın!
mıştır. Bunlann yanında bir 
sun'i teneffüs cihazı ile karbojen 
teneffiis ettirmeğe mahsu. bir 
alet bulunuyordu 

Kawaınn 20 
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Bizde 
Aero Klüp 
Nasıl Çalışmalı? 

iki gfln evvel akşam gazete
lerindenbiri Aero klnpten bah
sederek henüz klül ün tayyarecilik 
&abasında faaliyete geçmemiı 
olduğunu ve hu vaziyet karşııın
da bu teşekkülün bir mahfilden 
ibaret kalacağmı yazıyordu. Bi2 
bu yazıyı hüsnü niyetle yazılmıı 
olarak kabul ediyor ve bu işle 
alakadar olanları ilcnz eylernesia
den dolayı mucibi teşe 'dtür bu
luyoruz. Bir program yapmak. 
çalışmak için her şeyden evvel bir 
yuva yapmak ve bu yuvada mak• 
ıada nafi olabilecek uzuvlan 
toplamak. müzaheret te'min et• 
mek lazımdır. Pek kısa bir :ıa
mandanberi faaliyete geçmiş otan 
Aero klübün bir çok müşkülat 
içinde bir mahfil temin edebil· 
mesi bile ş yanı memnuniyet de
ğilJ midir? Filhakika bu mahfilde 
resmiküşat yapılmış, sivil teşcb· 
büsntı teşvik maksadile tayyareci 
Vecihi Bey şerefine bir akşam 
yemeği tertip edilmiş ve yine 
ıivil tayyarecilik sahasıad mB
zaberetlcrini temenni eylemek 
lizerc matbuata bir çay %İyafeti 
verilmiştir, Aero klübün tayyare
cilik üzerinde fenni ve ameli 
faaliyete başlaması mes'elesino 
gelince; bunun gecikmiş oldu
duğnnda muarızımızın fikrino 
tamamen iştirak etmekle be
raber bunun neden geciktiğini 
yakından takdir etmek için yaz1 
sahibinin kulüple daimi bir te
masta bulunması ve bu iş· ya• 

kından takip etmesini dileye
ceği%. 

Diğer cihetten hakikati söy
lemek llzımgelirse Avrupa mem
leketlerindeki Aero klüpler bir 
taraftan hükumetin, diğer tarafı. 
tan memlekte sanayiinin maddf 
ve manevi müzaheretine istinat 
eden teşekküllerdir. Halbuki 
bizde yeni teşekkül etmiş olan 
kulüp kendi yağile pişmek 
mecburiyetındedir. Aero klüplo
rio esas vazifesi sivil tayyareci
liktelci bilcümle hususi teşebbüs
leri teşvik ve himaye etmek, 
müsabakalar yaparak bunlan 
beynelmilel kabul edilen csasata 
tabi kılmaktır. Avrupa memle
ketlerinde sıvil tayyarecilik Aero 
klüplerl doğurmuştur. Bizde iso 
Acro Klüp sivil tayyareciliği 
doğurmak mecburiyetindedir. 

Romanyada ela sivil tayyareci
lik bu suretle başlamış ve pek 
büyük bir süratle inkişaf etmiş· 
tir. Orada üç sene evvel yedi 
kişilik bir heyet ilk Aero klübU 
teşkil etmişler ve propağmıda 
uçuşlan yapmak fizere Uç bin 
liraya bır tayyare a'arak işe 
başlamışlardır. Tayyarenin bede
linin de ancak üçte birini peşin 
verebilmiş1er, bilahare hükümet 
klUbe bili bedel bir uçuş mcyda· 
nı vermiş ve burada inşaat yap
mak için de para yardıma 

yapmıfbr· Klüp, ilk ıene 12. 
ikinci ıene 24. üçüncü sene iM 
120 talebeyi pilot olarak yetil"' 
tirmiştir. 

Bugiln Romen Aero klübünDo 
80 • 100 beygir kuvvetinde olmak 
üzere (8) tane talim ve antren
man tayyaresi vardır. Klübiln 
faaliyeti gUn geçtikçe artmakta
dır. Şunu da söylıyeyim ki bu 
inkişaf etraftan görülen muzahe
retlerle mümkun olmaktadır. 

Tayyareci 
lılitat Nuri 



Pazar Ola Hasan Bey 
ONA DİYECEK YOK ------

- Hasan Bey, muharebe olacakmıı, o!mıyacakmı~, aldııdı!ım yok, 
- Allah Allah... Neden? 
- Bizim Evde hergün muharebe Var. 

1 HASA N 8EY1 N_D_U_Y_D ___ U_K_L_A_R_I__,i 

Her Tarafta Kumar, Kumar ... 
iki kumarbar. 
- Neyin vard.? 
- Üç kazık •••• 
- O ne yapmış? 
- Dört sakallı.. İşçi herif, 

Ud paslimende anladın. Ama artık 
ambale oldum; her kağıda tapn
d&m. 

D~rede iki memur: 
- Ne yapdın kakşam? 
- Temizlendin •••• 
Yazıhanede iki tüccar: 
- Nasıl kaçarsın birader ..... ! 

Oç kağıt almış .. 
- Sende na vardı? 
- Ful dam .•• 
Muayenehanede iki dokton 
- Akşam neredesin? · 
- Orada.. Malum ya kazık 

16keceğiz .... 1 
- Haydi bon şans. ••• 
Trende iki yolcu: 
- Polatlıda kağıt bulunız. 
- Dördüncü var mı? 
- Kağıt bulursak dördüncll 

kolay •• 
lnşaat yerinde iki mühendis: 
- Feneri nerede söndürdün 

hazreti 
- Hangi fener azizim: Şimdi 

kalktık.. Tam beş seans.... Ne 
kafa kaldı ne beyin . .1 

Barda iki muteahhit: 
- Getir ........ Bir reste ba· 

kar .•• 
- Yok canımf Fazla gittin 

iki vaför bile etmez . .! 

TAKDiR 

- Bu tenteneyi görüyor mu
mu ? Y etmit seneliktir. 

- Aman ne güzel... Sis ifle 
clioiz, değil mi ·ı 

1 Mektepte iki muallim: 
- Monşer, çok nezih bir ka· 

re idi: temiz oyundu doğrusu ••• 
- Sen ne verdin? 
- Bırak acanıml Oyan bU. 

yüdü, seansın yarısında da lkave 
oldum. 

Dershanede iki talehe: 
- Ahmede bir rest çektim ... 
- Kaçı kaçtı ? 
- On bini bir kuru~··• 
Otomobilde iki hanım : 
- Süheyla Nihat ile oynam-

yor ••• 
- Neden acaba ? 
- Var bir şeyleri ... ? An-

lıyamadım ... 
Amele kahvelerinde: 
- Paslaman .. .I . 
- Valor •• 
- Dröt valor var .•• 
Hasan Bey - Ee... Artık 

illillahf 

Ateş 
Pahasına 

Biri Hasan Beye dedi ki; 
- Ne güzel çorap Hasan 

Bey, bu... Ucuz mu bari? 
Hasan Bey ağır ağır başını 

salladı; 
- Ben alırsam ucu!, bizim 

karı gidip alırsa ateş pahasına. ---
Serserinin 
• 
izdivacı 

Serserinin biri Hasan Beye 
dedi ki; 

- Çok gtızel, çok akılb bir 
kızla evleniyorum. 

Hasan Bey dedi, ki; 
- Güzeldir amma akıDs de

ğildir, yoksa senin gibi senerile 
evlenir miydi? 

Eldiven Gibi 
Kundura 

Pazar Ola Hasan Bey, kun
duracıya girmişti. Fakat ayağına 
biç bir kundura iyi gelmiyord1L 

Nihayet bir tane daha giydi. 
Kunduracı dedi ki: 

- Tamam. •• Bak bo ayakkabı 
sana tam bir eldiven gibi geliyor. 

Hasan Bey kundurayı yine 

beğenmemişti; 
- Ben, dedi, eldiven gibi 

değil, kundura gibi kundura iaU.. 
vonıml 

Bitişik 

Evin 
Radyosu 

Hasan Bey ilk defa tanıdığı 
J_ birinin evine misafir gitmişti. 

Vakit gece idi. Bitişik evde rad
yo çalıyorlardı. Fakat ses o ka
dar fazla, o kadar gürnitüiil, o 
kadar fcua geliyordu ki Hasan 
Bey ev sahibine ıordw 

- Bu bitişik evdeki telsiz 
telefon sizi rahatsız etmiyor mu? 

Ev sahibi sağırdı. Şu cevabı 
verdi: 

- Ay?.. Bitişik evdo radyo 
mu var? 

Geçmiş 

Olsun! 
Çallı İbrahim, bir otelde ta

baha karşı yatağuıdan ansızın 
fırladı. 

Etrafına bakındı, derinden 
bir • Oooh 1 ,. çekip tekrar ya· 
tağına yattı. 

HASAN BEYİN KURNAZLIGI 

Karmanyolacılar - Dur l Kımıldama 1 
Hasan Bey - Aman, evladım, hazır elinde silihın var, beni mme 

kadar gotür, çünki bu saatte ne olur, ne olmaz ••• 
Bunu gören otel arkadaşı: 

- Hayır ola? .• Hasta mısın?.. ı 1 H A S A N B E Y 1 N F 1 K R A L A R 1 1 
Deye sordu. Müflisi azam ressa- · 
m•mız cevap verdi: Bir Hırsızlık Yarısına 

- Monşer 1 Rüyamda birkaç 111 l • R 
arkadaşa iftar ziyafeti vermeğe 1v1ese esı azı 
mecbur kaldım... Bereket versin Mahallenin kadınlanndan bi- Hasan Bey mahanenfn sen.; 
çorbayı bitirdikleri sırada uyan- rini bir hırsızlık meselesinden rilerinden birine rastlamıştı: 
dım... Biraz daha uyusaydım, dolayı polis yakalamış 1 de.iğt 1 - Nereden böyle sağlam 
herifler beoi kül edeceklerdi l bkmıfb. Kadıa mahkemeye ve- ayakkabı 1 diye sordu: 

n1ecekti. Hasaa Bey hem kadına Serseri dedi ki: 

Pazar Ola! 
Ben her tarafa g6çerf m, 
Pazar ola... der, geçerimi 
GizU feyleri seçerim, 
Paz.ar ola. .. der, a-eçerimJ 

Bakkal mala lıiJe katar, 
HaliatirL diye satar, 
Yemin eder, yalan atar, 
Puar ola..• eler, ıeçerimL 

• 
Kasap ıeflm verh ba .... 
Baflar yine bin yalaıaaa 
Kı•ırcık def' karamanaı 
Pazar ola- der, ıeçuimL 

Den ı8f80m6 ırer• ,.,... 
Girerim IKJyle her yerel 
Hallu ese• ıoförlen 
Pa:r.ar oı... der, rıeçerlmL 

• 
Bar nhibl hep I'~ boyu, 
Müşteriyi bulup, •oyu, 
Paralan cebe koyar. 
Puar ola..· dor, ar,eçerlmL. 

• 
ınn bir hile yapıu aneal 
Ek•ik verir hep francal 
Hepıinin de vudır .uça, 
Puu ola- der, reçerimL 

HASAN a 

acıdı, hem de merak etti, gidip - Hasan Bey- Şaraya en-

kif __ .ı_ L- .ı d gin bir adam t&Ş1nmış; kmm 
tev am:uc .IUKllDJ gör ü 1 alacak delikanlıya beş bin lira 

- Haydi, dedi, bana her pyi da liste Yerecekmiı. Ben demi.q 
okluğu gibi, doğru doğru, doa- bu zengire gittim: 
doğru anlat. Parayı çaldın mı, .. _ Ben, dedim. Allahın em-
yoksa iftira mı ediyorlar 1 Her rile, Peygamberin kavlile kızınızı 
feYİ eksiksiz anlat ta aana bir alacağım; beş bin lirayı bana 
awkat tutayım : veriniz. 

Kadının verdiği cevap fU ı .. _ Sen kimsin? Anlat bakea 
- Peki... Her şeyi anlabnm yım... dedi. 

ama Hasan Bey, parap nereye "- Onu ıorma da, iki bia 
sakladığımı söylemem. beş yüze de rll!yım, cevabuu 

verdim. 

Eti Kapan 
Köpek 

Hasan B. avukat Nana Beyin 
yazıhanesine girdi. 

Meşhur avukat: 
- Buyur, Hasan Bq, dedi, 

ne emrin ftr, söyle. 
- Estağfurullah.... Senden bir 

ricam nr, bir fCJ soracağım. 
- Sor. 
- Ben demin yoldan gidi-

JCft'dam.. Elimde iki okka et 
YaJ'dL Birinin köpeği elimden 
eti kapb. Şimdi köpek mibin
den iki okka et paraaam istcmiye 
hakkım ar mı? 

Awkat dOtflndll; 
- Elbette hakkıu var, rıft, 

iste, dedi. 

Hasan 8. ıtlldG ı 
- Eb öyle ise 120 kanfa 

çık bakahm. Çünki etimi kapan 
köpek. HDiD köpeğiu. 

Avukat da güldü! 
- Pek AIA .•. dedi, fakat bi

zim yazıhanede bir "hukuki isti
şare" ücreti ~ liradır. Sen de 
benden hukuka dair bir ıey sor
dun, beş lira bo~alldm. ,Uz 
yirmisini d&şeyim, iç ,.. leUen 
km a;ma ıeri ver J 

Adressiz Mektup 
Hasan Bey, çocuğuna sordu: 
- Ayol, dedi. masamın n .. 

tünde bir mektup vardı, u 
yaptm onu? 

- Postaya verdim, babL 
- Peki ama üstünde adral 

yokta. 
- Adresi olmadığını gardam. 

Fak.at belki mektubun kime 
gönderildipıi laklamak illi
yordun. 

RAMAZANDA TASARRUF 

- Tasarrufun en iyi çareli 
nedir? 

- G~ndib oruç tutmalı, re
ff lftan cla•et edilmek. 
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Bir anlak Sipahi Ahmet, ... 
nrl bir tayakbz ıhtercli: 

- Yoldqlar, dedi, siz .,.,. 
lettinb. Bana İzİD Yerin de 
l»ir J11ft l»alaJUD. Gtilalmle 
•uacla kalmak dojra deiiL 

Hepli birden baiJrchlar; 
- Niçin? 
- Ela, • de olsa ebik 

etektir. Eri• ,..,tuaa a1lan 
dlpr. 

Baki, IMa iki beğenmedi. 
arbclatmdaa • o pc:e olama • 
a,m...k latemedi: 

- .Barada Sipüileria ftl'ialerl 
Veledet (Çoculdan demektir) de 
.,.....,., ned• l»ac•••za .,_ ··-- l,t amma onlar erkek, ba 
bet... 

- Gllllm bacı ela apil, 
,-.. er ayılar. Çlald bir ~ 
..... .Pdirl -

Almet, mclaa ayrılsa da " 
Wamapcatma dltlnerek fazla 
_... ,a.termedL Fakat Uata 
Bolıona da ftllyetinl temin et
aek ı1a.ı.. Anadoladu, Bat
.. "- Azerbaycaadaa, itfa. 

eaNI ·- .. " .. ,. 1m·
.... ....._ laer klfelindea 
akıp ııa... oaar, Jin1iter biıw 
laacencle ...._ ,..._ce lipalü 

bncl ............... bir çalıma 
,..., ..... _ Mlld t••·--
... etmiJecelderdL o vakit ... 
.na ...... didim didim ,..,.. 
...... telalike.me ...... bla-
19kb. 

Bal .P, ha •iv •tlikDI• de 
tare Wct... MeybaaedJi o pce 
...... ,...alcL: 

- ... y eaiçeriJlm, d.U, 
ecat- ıltmeJip, JOld.. hatan 
lcüa Sipala hanında kalıyoram. 
Glll llftll dikenine de katlamr. 
IBfik edenlere l&yleris, laabnm lcin 
•• at u,...ıar, •" u)'lllllar, 
Uınla barabmlar 1 

Saa azık meselaiae gelmfttl. 
Bama Sipahi hanında albet tutan 
Joldaflu deruhte ettiler. Pide, 
petma, tue kavanaa ıetirililer. 
la .Utuar yemefe koca bir 
kip aJl'an DIYe ettiler. Arbk 
..... ,.tmaktaa. liDirlerlal 
r1Ja1ı .,1m1ar içinde rahatlqbr
maktaa INawkı yapacaktan birfeJ 
plda. ODiar da ,....... IOllr8 

lalcreleriae çekildiler. U.ta Bo•ora da üum bir k.._ 
,.......... ' * 

V... • rece. Topbpı ..,.. 
,_.. bacB ilmile anılaa ~ 
,. ........... IOfalara. IOfalarclU 
.. ,.,. 1911Dek mretD• do .... p 
._.,..._ a.- cliıru1or, ..,.. 
,. .,..,. ........ olu kitabe
leri okayor ft --. Jine )'iri
,.-. Bir aralık ptl8e ...... 

ald ..... -d· cluraklacll, " .. , .. ...wkep kitabeyi .... 
....... Cahil bir pirin idi 
hleeipdenpbabamaamme 
t..n.t bir pydL Fakat paclifala 
.... w..ı,., .,.. dl.ltlil ... . ..,..... ,..,.. .... .,.. 

en muhteıem Wr noktaama ba
kettirmifti. Şimdi de dikkatle 
•brlan llizlyorda. Son mısraı 
bir daha ve bir daha okudu: 
.. Ch. kun cea• oldu uraJI 
1111 ••• 

Vaktile çok beğenmiş, bu se
aebeple de kitabe baline koydur-

• ••• olduju pı .ax. timdi ona 
kızdırmlf& benziyordu. Dudakla• 
nm bükOyordu, haıll bllh aakah
m Dnfbnyorcla. Bir an ıelcli, 
ba sessiz ukınbJI atzile de izhar 
etti : 

- Oh, dedi, ae Cennet? için
dekine yalnız gam Yeriyor, kasa· 
vet •eriyor 1 

Bu alyleniti mlltealop yllrlldtl, 
yatak odasana ıeçti. Malüm 
olduju Gzere ba oda, o uraym 
eD güzide parçuıdtr. Dün
yanın biç bir binasında, bu, 
odada bulunaD çiailerin efine 
t ... dllf olaamız. Mimar, ba 
odayı bir plwer olarak Jap
mıtfU', çinileri de alellde dl ola
rak değil ôlmes Ye apnmu tab
lolar yaratmak ıçq. kallananfbr. 
Tavan, ydchzb bir ıak parçuı
dır. Karanlıkta apen o intibaı 
verir. Duvarlar, ayağa bldınlllllf 
birer ıtıillatu ıibidir. Hele ocak 
eni• kelbaeaile de ifade ol1111a
mıyacak kadar rlzeldlr. Bu çok 
arif ıan'at eaerlahı yaımaj1, bir 
dilber kaclm Jlldpe artllen albn 
telci• lrtllme tllleri andım. 

Oçlncll Murat, mlltenuip 
renklerin daclak dadaia uzanıp 

yatbldan clilrlba claYarlara, hend..r 
bir ahensia mulıtqem bir irtifa 
içinde alabdeceil IOn cazibeyi 
t...n ed• ta--. ae6a ocağa, 
badi mldepc:lep ptAfllla azap 

UIUD bakarak tekrar İçİDİ çekti: 
- Bot. dedi. Hep bot! ,..._ 

limd• •nab ftl'I 
E•et, ŞeYketmeahm ba rece 

içl lllaiaJoNa. Su talamıPt cla
flbmf. rakkıllan ft rakkıMlen 
kopllf, clceltui dlj1pllf, 
maakaralan telmelemif Ye btı
tlba kadmlan odalarmdan çık• 
mamalan emrile JaDIDdan mak 
lqbrmıfb. O. Jeni bir etlence 
arıyordu. Renk renk pzlerden, 
reak renk uçlardan, renk renk 
tebeullmlerdea arbk 111U111Ufb. 
Ne uz, ne nime içine lntirah 
retirmiyordu. lticlilmemif, ılrlll
memit oymalar •• •••kler ilti-
1orcla. Yenilik tafıyan bir muala 
bile ruı idi. Fakat neclimler, 
nedimeler o lcaducak bir kud
rette glderemiyorlarclı. KeJ. 
otlan, anka kUfU, kızıl peri 
mmllannclaıa b..U biqe1 161· 
liyemiyorlar, ayduramıyorlarch. 

SılmıbllDI defiçia neler yap
•-•fb. Hu alıırdan at rethtip 
lran baldın lelili aofalarcla do
)afbrbmlb. Helvahaneden Ultalar 
çajırbp V alde Sultan claireainde 
bunlar lmrdvmt11, 19ker dik· 
tlrmlftl. En klçlk clceyi sa· 
r&JID eD mUD bo1la adamını 
lpml1• icbar etmekten ibaret 
olan tuhaf bir OJUll ela icat etmif 
idi. Ôlilmle tehdit oı.... a
..U. cllce, birkaç dakika 
hafakanlar feçİrclikten IODra, 
bir çeldrte çeYildijlle Ud metre 
maDlujandald adamm clbleri 
.,... •çruuı ft orada hala· 
bildiii istiDat aoktamaa aanlarak 
taa-ım elllmete mecb• ettikten 
Hlll'8 bupana udıp Padftalun 
lltediii b ... yi allDlfb. Baalar, 
ba delice OJDPll, uray halam, 
W..•a bclu.ı.n bbbbalar ip.. 
de bnkbiı halde kenclW bir 
tlrll ababcla kmtalamaimfb. 

~ .... , 

No. 6 OCAK ARKADAŞLARI 
1enenin en büyük M A j j K 'le Bugün 

filmidir. görünüz. 
-----------------------Rqlt Rma tiyab'C8 

Ş.haadebqaada 

...... 1Ntt1.SO .. 
~.ıwr .. tr .. 

...wq f .... 
----~~~~~~--~ ı 

ş......... 1 
Ferah ainemasında J 

• , ... taa '"° d• 11ac1 aa . .... .....,.. 
t•Jut• hapret vasl1etl• 

5 aaathlc ıengin proır .. 
Localaıma lltf .. ,.....d_ ..... 

Ba,a. •• yvıa l7,ıo da 
FRANSm TIVATROSUNDA 

DOUGLAS Ye ZENCi HEYETl 
tarafJaclaa teu llth ftatlerle halka •• 

................ t ••tlaae 
LOUISIANA 

11 tülolak ....... n.e illa akfua ._.. 
ıaat 2&.!t .. 

iLAN 
2S Klnuna .. al Camarteal akta• 

Saat 18 112 ela 
(Vl7olonln) DANY BRUNSCHY IG, 
(Vl7olonıellıt) ANDR! HUVELIN " 
(Pl7anlıt) llaclam A. HUVELIN 

tarafıaclaa 

GLORY A sinemasında 
ftl'llec•k ,eslae -... 1f1a Wletl• 
...... 1' • ıt ........ llabla ... •dlr • 

llewldl•ı 75, 111, UI, - n Jeealar -. "' ....... 
&u,a. Sut 21,30 da 

MUKADDES - IOlftll 

ai:~ l ~I M 
Terctıme edu: 

A. Gazanfer 
Yakmcla: 
YALOVA 
TORKOSO 

1ııu1 
lllllW 

Dk mt.!Llll kom.& 

Sona F'ıatleri 

KamblJe ıca,.... 

FraD111 Franra 12 00 08 
laıilis ... 7 28 00 
Dolar 41 • 00 
Liret 9 48 78 
Belp 3 40 ,,, 
Drahmi 35 7S 00 
lmçre fnnp 2 42 f11 
le Ya 63 21 00 
Floria 1 17 84 
Kuron ç. 16 08 00 
Şilinr A. ' 12 80 
Pezata 5 84 18 
Mark 2 CD 00 
Zloti ' 4 28 28 
Pengo 3 71 28 
Ley 80 44 00 
Dinar 27 09 00 
Çervonet. - -

Tahvillt Kap .... 

Dahili 94 2S 
D. Munhbide 41 25 
A. DemirJohJ 14 80 

Bona Harici 

Albn 9 • Mecidiye 48 00 
Baak•ot 2 i4 

Zenci Heyetinin Vedaı 
Son matine ft .UYarelerl 

Cerbuell " ........ .,... ....... .. 
Lıe.uuı hallam tulalr .,...... .... z...ı 
...,... ... c_. ...... ...._....._ 
elptneuda .,.., ........ ..... .. 
,_ .... 17 ............ flatl ........ .. 
......... il 111.. ...... lhr tea.114• 
'""8114• •t1·- • LOUlllAHA • . .................. . 

Caa• matla..U. ıwnNll .. • DOUG
LAS ..,.,..._ .......... ..._ ••lftlr• 

Balku Koıferan11 
BalklD koafe,... idare heye

ti ., ..... ~ topla
ucakttr. 

Bu Akşamda itibaren 

ARTİSTİK 
VE 

OpERA'da 

914- 916 

SESLi. S0ZL0 
Muazzam askeri harp filmi. 

( Biletlerinizin 

Opera : Telefon 
BeJıllu 3088 

evvelden tedariki rica olunur.) 

Artistik : TılefOI 
BIJtlla 1151 

Ea delaaldr ft • aelıbar liae.. ,.tdm 

R T A · ·--·•- .M 
Yum ıkpmdaa itibuea 

ASRI SiNEMADA ........................................ 
P U S E 

filminde ana endam adecektir. Miuaıenl methar JACOUES 
FEYDD'iD perde anlumda zePIİD VARYETE numaralan. 

• 
ispanyada 
Kiliseler.e Taarruz 

Valam 18 - Bir amele ııupa 
bir muasbra taarruz ederek 
klliaeyl yakmak tepJ,blialbade 
balamaaftar. Gece bekçiai yara
lanmlf, fakat onun mldahale.Oe 
tetebbtla ikmal edllememift:ir. 
Kilileyi yakmak için blrsok Ma
zin tenekesi ıetirlm~tL 

* BDbao 19 - Birtalam hldi-
seler olmUf, kiliseye alet veril
aaİftİr. Bina kasmen yanmlfbr. 

Bir Sindika Reisini OldOrdUler 
Seftl 19 - Deri "abtiJ&P 

sindib-ua relai, llnclib hina
aında bir komlniat tarafından 
lldllrlha ... katil bpufbr. 

Şehirler Arasında Tılefın 

Anbra 19 {Haaual) - hna 
•• lsmirle Aabra &ralmda tele
fon muhaherul temini• çah
ıdmaktaclır. Muhaberat yu mey. 
limi lptldalaruacla • mlmldba ola
cakbr. 

Kara Kemalin Bankası 
Kara Kemalln umumi lıarpte 

tem ettiil haab Ye firketlerln 
tuff,..ı bnfalr bir mamara 
anettilladeo heaaplann iptali 
...... ileri *ilmektedir. 

--•Bu akpm ~-• 
MELEK ve 
ELHA RA 

sinemalannda: GALA 

llAGlllCll 

CHEVALIBR 

ŞEN MOLAz1M 
T-••• Fl'bllSoa ... ..,. 

temqah .,.._ 
Mllllldal ı OSCAll naAUU -· ...... -..,. ..... ...... 

Gandinin KflçOk Oğlu da lewkuf 
Sarat 19- G ...... •'-

çtık oflu Ramcla tnWf .... 
mi·...: • ...... 
Klraliçe Sd «ecaııntı Yant• 

GlmDlecık 
Fi ........ 19 - Sablk v

Karaliçeai Sofinia .... ICd 
Koataatinbı meun ,..... def. 
nedilm•k ._. bura1a ıetirl
miftir. 

Yeni Bir llalyu '*"' 
Ceanre, 19 - - tealllt. 

hacminde Jeaİ ,.,.... Saetta 
torpido malırlW .... lncliriWL 
Gemi saatte (38) mil llr'.ıa 
maliktir. 



20 Kananusanl SON .. POSTA 

Harp Oluyor, Dünya Kana Boyanıyor. 
Çanakkalede Şehitler Çok Mu? 

Benin Ve Sultan Azizin Sebebi F elalcetimiz İngilizlerdir 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 

Her hakkı mahfuzdw 

-207-

BugOn, Kadmefendiler deniz 
tarafındaki pencerenin önünde 

oturuyorlardı. Küçük ıirket va· 
purlarından birile mecrublar ge• 
çiyordu. Birkaç ağır yaralı gn
Yertede sediye içinde yatıyor

du. Kadınefendiler bu hazin 
manzaraya tahammül edemiye· 

rek ağlamıya başladılar. Ah· 
dillhamit ağlama ıesleri:ıl duyar 

duymaz odaya girdi. Scbejiııı 
tordu. O, da p~:ı:~reya kııJu 
fitti. Artık uıaklaş:ın vapurun 
ukaaıodan baktı: 

- Ke~ki banıı söylemesey· 
diniz. 

Dedi, odadan çıkb. 

* Abdülhamit bugün, çok şaya· 
nı dikkat bir ifşaatta daha b~
lundu. Söz evvel!, Avrupada 
çalışan muhaliflerden açılmı}b. 

Abdülhamit başını sallıyarak : 

- Bizim hükumet aleyhindeki 
komite işlerile en ziyade İngiliz· 
)er ve Yunanlılar alakadar 
olur. Emin olunuz ki bu-
glln Avrupada bulunup ta 
hllkfimet aleyhine çalııanlan 
el altından himaye eden ve bel· 
ki de onlara muavenet eyleyen, 

lngilizler ve Yunanlılardır. işte 
Şerif Paşa ile o kafada olanlar, 

bütün lngilizlerin ve Yunanhla· 

nn bir aletidir. Ben bunu kaç 

defa tecrübe etmişimdir. Mesela, 

benim başıma gelen feliket, ln
ıilizlerin yüzündendir. Nitekim 

amcam Sultan Az.izin başına 
relenler de yine lngilizlerio 
yllzündendir. İngilizlerin teşvikile 
Milat Paşa Ye komiteai tarafın

dan vukua getirilmiştir. Fransızlar 

böyle ıeylerc kanşmazlar ve 

böyle işlerle meşgul olanları da 

aemıezler. Bakınız, size bir vak'a 

anlatayım. Meşrutiyetin illnından 
bir sene kadar evve~di. Bir giln 

Fransa sefiri (M. Konstan) telaşla 
bana geldi: 

- jlSn Tilrkler Paristo yeni 
bir içtima aktetmişler ve ıizi 

hal'ctmiye karar vermişler. 

Dedi... Bu havadis, beni hiç 
mntehayyir etmedi. Aleyh:mde 
daima böyle kararların verildi

fini haber alıyor; fak at bunlara 
hiç ehemmiyet vermiyordum. 
Burada asıl mühim olan nokta 

neresidir bilir misiniz? Bu 
fibi içtimalardaki kararlan 

,nno gllnüne haber almamdır. 

Bu haberleri bana daima sefir 

retirirdi. Sefire de kendi hüku
meti malfimat verirdi... O zaman 

Pariste Ahmet Rıza Bey (Jön 
Tilrk ) leri idare adiyordu. Bun• 

for arasıra içtima ettikçe Fransa 

hükumeti de aralarında bir me

mur bulunduruyordu. Bu memur, 

orada işittiklerini bir raporla kü
kumetine bildiriyor, hükumet tc, 

derhal buradaki sefiri Yaziyet

ten haberdar ediyor, sefir do 

mühim şeyleri bana söyliyordu •• 
Emin olunuz ki Avrupaya firar 
edenlerin ekserisi şahsi menfaat• 
leri ıçın gitmişlerdir. Meseli 
Ahmet Rıza Bey.. Ôylo mukte

dir ve kafala bir adanı değildir. 

Babasına (İngiliz Ali B.) derlerdi. 

Fakat bir kelime bile İngilizce 

bilme?di. Nasılsa bir logiliz 

karısilc teehhül etmiş: Adı, ( ln
g iliz Ali Bey) kalmış... Ahmet 
Riza Bey Bursada maarif memu

ru imiş. Bir ihtilas vukubulmuş. 

Ovakit Maarif nezareti tahkikat 

yaparken Parise firar etmiş. Be

nim, h berim bile yoktu. Son

radım aleyhimde yazı yazmağa 

başladı. Pariste (Meşveret) gaze-

tesini çıkarırdı .• HAsılı firar edenler, 

ya Parise, ya Londraya, ya Ati

naya giderler. Orada fesat çıka
nrlnr. Tabii muavenette görUrler. 

Bunlara hiç ehemmiyet verme
melidir. Hatta hükumetin bu 
gibi erbabı fesattan bahsetmesi, 

bunların teşebbüsatını ilan eyle
mesi bilmem ki doğru mudur? 

Birkaç saniye k:ıdar durdu, 
derin derin içini çektikten sonra: 

- Ah, ah... Bugün asıl dü· 
tilnülecek ıey vaziyetimizdir. Ca· 
yar <:ayır harp oluyor. Dünya 
kana boyanıyor. Acaba Çanak· 
kalede mecruh ye ıehidimiz çok 
mu? •• Acaba İngilizler, nihayet ı 

- Mağl(ibuz. •• 
Diyerek çekilecekler mi ? .. 

Pek mlihim zamanlar &eçiriyonız 
vesselam. 

(Arka.rı Yar) 

Sinema Ve Til}alro~ 
ALKAZAR - Hacı Murat 
ALEMDA:t - J ·tan bul ao~aldarı 

ART1SrlK - Çanakkale 

ASRI - Canlı CcHt 

lKL R l - Şekerim 
LLHA•dRA - Şen mülblra 

ETU VA L - Hndut ~arlmı 
FERAH - Parlak bir rne 
FRANSIZ Tfy ATROSU -Zenciler turupı1 
GLOR~A - Sarı odanıD eararı 

HiLAL - Taç devirea caııa.,ar 
tı..t::rdAL B. - Çapkın preN 

UAjlı< - ' Numaralı ocak 
Jılc.Li.:C - Şen mDllUlm 

lllLLl - Atk b;ııntlatl 
OPE.ıt.A - Çaoalsk le 

$UC. - KOçük daktlle 
DAROl.BEDA Yl - Mukaddes aln 

(Yakıada Yalova tiUkllal) 

0SKÔDAR HALE - $adat&D 
KADIKÖY SÜREYYA - Pa?la damlan 

altında 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
~ Jf. ,,. 

Size Tabiatinizi Sögligelim ... 

ORHAN lL YAS EF. ; Zeki· l 
dir. Bedeni ve 

• 

ameli ~!ere 
rağbet etmez, 
tehlike ve meı
uliyetleo milç
teniptir. inli· 
zamı ıcver, 

ıiiz anlar, iyi 

ıeyleri takli· 
de mlltema• 
yildir. 

EDiP EF.; Zeki, cömert Ye 

bya geİemez. 

• 

aokulga n d ı r, 
fiil ve bare
ketlerile ken· 
dini aevdirir, 
herşeyi anla· 
mak ve sor
mak merakın-

dadır. Çabuk 
konuşmaz, ta· 

ne tane say
Jer, pek .Wo-

49 BEHZAT BEY; ( Fotohrafı· 
nm dercini istemiyor ) Hassastır. 
Gilzel eşya ve manazın sever, 
eşyasını hüsnüistimal eder. Hafal 
mevzularına heyecanı. hadiscJere 
lakayt kalmaz, cesareti medeni· 
yesi kuvvetli değildir, daha ıi· 
yado yalnızlıia ve aadeliii 1ner. 

ABDURRAHMAN BEY ; 

. ~ğırbaşlı vo 
l mutedildir. E

lem ve keder
leri ve meser
rcti hakkında 
renk vermek 

istemez, na· 
diren heyeca· 

na kapılır. Te
vazuu ve sa
deliği sever, 

ıunır •• azametten hoılanmu. 

• 
c;OKRO EF. ; Aculdür. Ka· 

rarlarım ça· 
buk verir, bir
denbire a5.1W
leıir •e par
lar, bir şeyin 
zevahir kısmı
na uysallık 

gösterir, sür'• 

atle mOnf ail 

olmasına rağ
men iğbirarı 

kinsiz ve devamsızdır. Şöhret ve 
temeddllhten ha.ı.eder. 

Fotofraf Tahlil Kuponuna 

1 ı inci Sayfamızda· bulacaksınız. 

Sayfa 9 

ŞARK YILDIZI 
Holivuta Nasıl Kaçtım ... 

Yıldızlar Arasına Nasıl Kanştım? 
-------7t YAZAN: Selma Z. 

Kimleri kabul buyuracak· 
sanı:r, )Qtfen emrediniz. Daha şim
diden kapının önünde üçyüz kişi 
bekliyor dedi. 

Tepsiye baktım. Filhakika 
o kadar da kart ve mektup vardı. 

Çang'a baktım Ye tikiyetli 
bir sesle sordum: 

- Benim buglln yapacak 
birçok işlerim var. Kimi kabul 
edebilirim. İsterseniz, ıehre 
kaçalım. 

Dedim. Çang, bu fikrimi 
derhal kabul etti. (Metr Dotel) e 
emir verdi. 

- Siz onlan bir bahane ile 
oyalayınız. Biz kahvalbmızı 
edelim. Sonra bizi görmiyecek· 
leri bir yerde-n ç kanl'lmız. 

Dedi. Metr Dotel aordu: 
- Telefonunuz da işlemiyor. 

Santrala ıikAyet etmifler. Memur 
geldi. Telefonu görmek için ap· 
ğıda bekliyor. 

Çang i\lldn. Buna da ce•ap 
verdi: 

- Mis Selmayı rahatsız et
memeleri için dün akşam telleri 
kestim. Memura yavaşça söyleyi
niz. İşler düzeldikten sonra, yine 
gelir biribirine bağlarlar. 

Çangın bu hilesi, hem beni 
hem de karşımda put gibi duran 
(Melr Dotel) i güldürdü. 

Yapılacak hakikaten birçok 
işlerim vardı. Bunlara yalnız ba
şıma yetişmek mümkün olmadığı 
gibi, birçoklan kadınlığa ait ol· 
duğu için Çang ta bana yardım 
edemezdi. Bunun için derhal ak· 
lıma bir şey geldi. Hemen Çan• 
gm şehirdeki aparbmanmm ad· 
resini ( Metr Dotcl ) e verdikten 
ıonra: 

-Şimdi, (Mctr Goldvin Maver) 
studyoıuna telefon ediniz. 2428 
numaralı fiğüran Matma ıel Alisi 
vardır, onu buldurunuz. Derhal 
bu adrese gelerek beni görmesi· 
ni tembih ediniz. Fakat mümkiin 
olduğu kadar acele ediniz. 

Dedim. 
Çang, bu davete marak 

etmekle beraber bir ıey sormadı. 
Çarçabuk kahvalbmızt ettik. 

Hazırlandık. Evv~la, oda hizmet
çısme merdivtnleri, koridorlan 
kontrol ettirerek oralarda beni 
bekliyen bir kimse olmadığına 
kanaat hasıl ettikten sonra mer
divenleri indik. Salon, mahşer 
gibi kaymyor, kadın ve erkek 
muhavereleri biribirine karışıyor• 
du. (Metr Dotd) kapıları sımsıkı 
kapadığı için bizi kimse görmedi. 
Yan kapıdan mutfağa geçtik. 
Birdenbire ıaşıran, derin bir bay· 

. retle bize bakan ahçalann ve ta
bak r yıkayan kıziano arasından 
reçtikteo ıonra mutfak kapısın• 
dan arka bahçeye çıktık... Bravo 
( Metr Dotel ) e .• Orada, perdeleri 
sımsıkı bir otomobil bekletiyordu. 
Hemen otomobile atladık. Ve 
takip edilen iki hıraıa ıibi kaç· 
miya başladık. 

* Apartmana geldiğimiz zaman 
Çang hem gülüyor, hem de: 

- Merak etme Selma.. Bu
rayı da keşfederler. Biraz sonra 
etrafımızın muhasara edildiğini 
ıörUrsün. 

Diyordu... iyi, hoı amma, bu 
bal yavaş yavaş benim de sinir
lerime dokunu;ordu. Hiddetli 
bir sesle sordum: 

- Kuzum Çang L. Bu hep 

1 

böyle mi gidecek ~.. Eğer h8yla 
devam ederse, itimiz var. Meğer 
{meşhur) olmak ta bir dertmiş. •• 

Çaog'ın sadık uşağı; sakin, 
sessiz, bpkı bir hayal gibi dola· 
fıyor, bize çay hazırlıyordu. Bü
yilk adonda çayJanmızı içtikten 
aonra kalkbm. Çangın yatak 
odasının kapısına giderek dur
dum ve ona sordum : 

- Müsaade edenin değil mi 
zevgili Çaog ..• 

Çang, apartımana geldiğimiz 
dakikadanberi gözlerile beni tet· 
kik ediyor, ıanki ruhumun fU 
anlardaki hissiyatını tamamCD 
tahlil etmek istiyordu. 

Çang, bu sualimdeki manayi 
anlı yarak: 

- Şüphesiz... 
Dedi. 
- Fakat, 11en de gelmez. ml

siıı Çang? •• 
DudakJan mes'ut bir tebea

sümle gerilerek yerinden kalktı. 
- Hay, hay ••• 
Kapıyı açtım. Çang'ın yatak 

Bizim 
Daktilo 
Şark Yıldızı Selma Hanı

mın hatırab iki, üç gUne 
kadar bitiyor. 

Selma Hamının yerini, 
hergün gördüğünüz bizim 
içli, hassas, ince daktilomuz 
alacaktır. 

BlZlM DAKTiLO: Kevser 
Hanımdır. Sekiz on seneden
beri baımdan geçmedik ma· 
cera kalmamıştır. ( Bizim 
Daktilo sizi Selma Hanımın 
habratı kadar ve belki ondan 
ziyade alikadar e<!ecektir. 

odası, eskisi gibi idi. Hiç birşey 
tebeddnl etmemişti. Ben etrafıma 
bakınırken, Çaog omuz başımda 
duruyor. lhtilaçlarJa karışık te
neffüsü, enseme çarpıyordu. 

Başımı sağa çevirdim. Yine 
o ipek perde sarkıyor. lçerdeki 
kOçük salonun eşyası, bu ipek 
filenin arasından hayal meyal 
f arkolunuyordu. 

Yavaş yavaş yürüdüm. Sanki 
mukaddes bir mabedin kapısım 
açar gibi elimi uzattım. Titriye 
titrtye perdeyi açtım. Heyecan
dan sarsılan vücudümlc bir hayal 
gibi bu küçük salona kay~ırn. 
Bütün pencereler kapalıydı. ince 
Çin ipeklisi perdelerden san ve 
yeşil zivalar silzülnyor ve şimdi 
buraya ta'tl manasilo bir Çin 
mabedi hali veriyordu. 

Salonda her fey, olduğu gibi 
duruyordu. Hiçbir ıeye el dokun· 
durulmadığı, hiçbir şeyin yeri 
tebdil olunmadığı anlaıılıyordu. 
Etrafıma ~aktıkça, hatıralarım 
canlanıyor.. San'<i blltün bu du· 
varlardaki ren,1·enk bayraklar, 
yelpazeler, o bayraklann üzerine 
kalın sırmadaG işlenmiş mer .:an 
gözlü canavarlar, hep bana 6 
felaketli günlerimin unatulmaz 
ıshraplannı hnbrlatıyo. du. 

Yavaş yavaş yürüdüm. Açhk· 
tan ölüm derecesine geldiğ:m 
zaman, üzerine ıatırıldığım diva· 
na tekar .. :ip ettim. Üzerine ef
latun <_:in danteli geçirilmiş 
olan bu kaz. tüyü y:ıs•ık t:ı b?rak
tığım gibi doruyor. I::ı s<'n g<-ce
nin sabahında na ıl ):tflını~:ı, ba
tımın izi l&mamcu ÜLc:.ı iuJe t...ıll 
oluyordu. 

( At lu..I • .,. J 
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•·Seferberlik ilAnı mecburiye
tinde olmam nlıyorum. Fakat 
benim de enden, benim sana 
verdiğim Qekilde, yani bu ted
birlerin harbi tazammun etmedi
ğine ve müzakerata devam etti
ğimize dair bir teminat almak 
isterdim.,, Diyordu. 

jngov ve Zimmerman sefare
te çekilen telgrafı muvakkaten 
o un tevkifi haJA dOşllnmi
y .!le seferberliği men ıçııı 
nr ya giderler, bu kat'ı Ye mO. 

him tqebbn. muvaffakiyete ildi· 
r n etmez, fakat efeodilf'.rimiz 
istifa etmeyi düşünmezler. 

Filhakika birincisi iki sene ve 
ikincisi Uç sene daha vazife ba
ıanda kalacaklardır. 

Öğleden sonra beşte aarar 
d 11 bir çok otomobiller hareket 

eder. içindeki zabitlez Unterden
Linden caddesinden geçerken 
mendiller çıkarup halka sallarlar 
ve aeferberlikl.. SeferberlikL.Diye 
h ykırular. Halk hezeyana tutul· 
muş ıibl her tarafa koşmıya 
başlar. 

• Hariciye nezareti ilanı barp 
notasıoı F ranınzca olarak yaz
mış ve suretlerini Petrcsburg 
aef retine tebliğ ettirmiştir. İki 
mü veddeden birisi red cevabı 
elmdığı. ikincisi ise sllkiit 
k rsı ında kalındığı takdirde 
Sefir, ifrelerin hallinden ıonra 

be dakikada yola çıkmıı ve 
her iki müsvedde de cebinde ola
r l:: Sazanof'a mülaki olmUJtur. 

" Son teşebbUsUmo bir ce
v p vermesini üç defa tekrarla
dıktan sonra ilim harp notasını 
kendisine okudum. " 

Filhakika ıefir notayı oku· 
nıuı. Okuduktan sonra maaanın 
fü: rine bırakmışb. 

Sefir odadan çıktıktan sonra 
nc:ıur kiğıdı aldı Ye Almanyawo 

iki ilim harp notası karşısında 
olduğunu gördü. Notada ıöyle 
deniliyordu: 

Aoasturga - Rus Jıududanda, Auusturganın harp ltazı!lıkları 
ilanı harp notasından tam ilç 1 Telgrafı bildirdi. Derakap Al· 
saat sonra çekiliyordu. Hudutlara man efirini çağırmasını tavsiye 
tecavllz edilmemesini ve binaen- etti. 
aleyh harp ilanının lafzi kalmıısını 1 Sabahın dördUdür, güneş 
istiyordu. Altında Wily imzası doğmak Ozeredir. Sefir Kont 
vardı. pourtales biltun gece eşynJarmı 

Çar yeniden Umide düştU; dU· andıkJamış, bavullarmı hıızır-
latmışbr . 

Bizim 
Daktilo 
Şark Yıldızı Selma Hanı

mın habrab iki, üç gilne 
kadar bitiyor. 

Selma Hanımın yerini, 
hergün gördüğünüz, bizim 
içli, hassas, ince daktilomuz 
nlacalcbr. 

BiZiM DAKTİLO: Kevser 
Hanımdsr. Sekiz on seneden
beri başından geçmedik ma
cera kalmamıştır. ( Bizim 
Daktilo ) sizi Selma Hamının 
hatıratı kadar ve belki ondnn 
ziyade alakadar edecektir. 

şündü : Bu - harp ilam no1nsını 
iptal veya hiç olmana şarta talik 
demektir, düıı yaverimi Berline 
yolladım, askerlerim hudut bo· 
yundadır, henüz herıey yoluna 
konabilir... Dedi. 

Hemen Saıonof'a telefon etti. 

Bu sırada da telefon çalmış· 
tar. Bu hatiften bir ses midir? 
Makineyi eline alıyor ve kendisi-

. ne il nı harp ettiği foclis Rei• 
sinin esini duyuyor. Ve düşünü• 
yor: Çar ne almış olabilir? İm-
peratordan yeni bir telgraf mı? 

Sazonof telgrafın metnini 
okur ve bunun Kayser tarafındnn 
Berlinde telgrafhaneye kaçta 
verdirildiğini söyler ve sorar : 

- Bu telgrafı sizin ilanı 
harbınızla nnsıl telif edebilirim? 

Aptal ve cani diplomatlar 
bir defa daha akıllarım kaybet
mişlerdir. Son bir defa! ... Bu 
5nda Alman kontu nasıl bir 
ilhama ranı olmalıdır. 

Telefonda vereceği cevap şu 
değil midir? 

- Geliyorum! 
Hemen şapknsını nlmah ve bir 

otomobile aUamah değil midir? 
Çabucak gidip telgrafı veya su
retini görüp, okuyup, düşünüp 
icabına tevessül etmeli değil mi· 
dir? 

::s::-::::::ıozz::::c:::=:::ıı:ıı:ı=========-=a:: ~....--

Buhranın Tesiri 

Klnuauallİ 20 

BIKAYB 
Bu Sütunda Hergün 

·----------·--------------~ Nakıli : il. Feridun 

Biraz Da Aşk 
S it, Talat, Emin 

(ÜçilnOn ya41 cemedilse aekıcnl bulmaz) 

- 2 -

Sait - Fena değil. Senin 
sBylediklerini iyi dinliyor mu 
bari? 

Talat - Dinliyor. Sonr eli
ne bir iki lira sıkıştırıyorum gi· 
diyor. Bir hafta sonra cuma 

gtlnll yine buluşuyoruz. 

Sait - Böyle maceraları çok 
ıeviyorsun. Anlatışından belli. 

TalAt - Ne yaparsın, genç

lik bir daha ele geçmez ki. 

Sait - Bu kızı ne vakitten
beri tanıyorsun ? 

TalAt - Epey oluyor. Biray 

kadar var. Artık ayrılmak znma· 

nı yaldaşıyor. 

Sait - Şimdiye kadar höy)e 

çok kadın sevdin mi ? 

Tallt - Çok .. Adedini Allah 

bilir. 

Emin - Sen bilmiyor musun? 

Talat - Hayır. 

Emin - Ben daima bir def
tere kaydederim. insan hay tında 
sevdiği kadınların adedini bil
meJ:se ne işe yarar ? 

Talat - Bak bakalım defteri

ne, şimdiye kadar hayatından 

kaç kadın geçmiş. 

Em"n - Sen alay et. içinizde 

benim kadar çok kadın değişti

ren yoktur. 

Sait - Demek seo 

kolek iyonu yapıyorsun ? 

Emin - Evet. 

kadao 

Talat - İstatistik 
de var mı? 

cetvellerin 

Emin - Var. Ben keyfiyet

ten ı:iyade kemiyet taraftarıyım. 

Talat - Detferinde kaç tane 
kadın ismi yazılı ? 

Emin - iki yUz on dlSrt. 

Tallt - Kaç yqınduın? 

Emin - Şabanın on doku
ıunda 23 yaıına basacağım. 

Sait - Tebrik ederim. 

sevmelerine vakit btrakmfy~ 
rum ki ... 

Sait - Bu şerait t hbnda 
bedbaht olmıya iınkan yok. 

Talat - Sen kalpsiz bir adam· 
sın. 

Emin - Ben asnmın adamı
yım. Knlbi ne yapacağım ? 
Hayata lüzumundan fazla ebeme 

miyet vermem ve onun ne bilyük 
bir kepazelik olduğunu bilirim. 

Buna rağmen içim bir damla 

su kadar saf ve berraktır. 

Sait - Ne suyu? Terkoı mu? 

Emin - Alay etme SaiL 

Şimdi ben çok ciddi konuşuyo
rum. Sen kadınları istihfaf ed~ 

yorsun, fakat bilmiyorsun ki ha· 

yahn boş yere geçiyor. Bu bot

luğu birgün hiısedece.ksin, fakat 

o gtın iş iıteıı geçmiı olacak, 

Sen ne aşkın ızbrabını no de 

lezzetlerini tattm. Büsbütnn his
siz bir adam olmak iyi bir fOY 
değil. 

Sait - Demin kalpsiz oldu· 

ğunu söylllyordun. Şimdi da 

hassasiyetten dem vuruyorsan. 
Hele senin gibi bir adamın qk 
ıstıraplarından bahsetmesi pek 
gülünç oluyor. 

Emin - ( Ciddi ) Aşk bana 
ıstırap verdi. Bu söznme inanma ... 
mzı rica ederim. Bundan iki sene 

evvel bir kız seviyordum. Ebe
veyni.. 

Talat - Kısa kea.. 

Emin - Kesiyorum. Bu ku: 
bir gfin: "Sizi seviyorum!,, diye

rek kollanmda can verdi. Zavalh 

bir kalp buhranına kurban gitti. 

Bana: "Siz" diye. hitap ediyordu. 

ÔldOğil zaman içimde, buramda 

bir ıey sızladı. Bilmem anlata
biliyor muyum? 

Sait - Anlıyoruz. 

.. Rusya bu talebime muvaf-a
kot etmediğinden ( bu talebime 
cevap vermek mecburiyetinde 
oltn dığını za'mederek) Ye bu 
rcddile (ve bu rnuamcleaile) ha
rekatının Almanyayı i.ttihdaf et
tiği aolqıldığından, hDkfimctim 
namma zab asilinelerinı huıuau 
atiyi iblii ile mnıerrcf olurum; 
Alitebar hükümdanm bqmet
ıueap Kayser Hz. kendini muha· 
rebeye davet edilmit olmak meY
kiinde bulduğunu, imparatorluk 
namına ilin eder." 

Papaslar 
Gandinin Tahliye Edil .. 

mesini Tek lif Ettiler 

lngilizler Tayyare Yap- Talat - Kolleksiyona devam 
edecek misin? 

Emin - Bu kızın •efab bea
de fena bir tesir bıraktı • 
Dirilecek olsa kimbilir belki bir 
daha ıeverim. Gnzel, çok gtızel 

bir kızdı!.. Bu felaketi bir tOrlll 

onutamıyorum. Adeta içimde rer 
etti. O gittikten sonra bir iki 
hafta kadar hiçbir kadınm yü

zUne bakamadmı. Bu bOynk bir 

aşk ıstırabı değil mi? Fakat ba 

ncının iyi tarafı da var: Bu gibi 
acıklı vak'alar ham insulan 
adeta bir kavun gibi kemale 

erdiriyor. Fakat bu kadar kAfi.. 

Artık başka ıeyden bahsedelim 

olmaz mı? Çin - Japon kavgalara 

hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Notadaki ibareler aynen bu
dur. Sefir harlanın inkiıafana 
göre muteriza haricinde veya 
dahilindeki ibarelerle tebyiz 
cd cek, yeni biı· nota yazacaktı, 
y ı mamıştı. Gösterdiği bu mü· 
ı'"re te ne demeli idi? 

* G ce Ç r, Alm;ın imparalo-
ru·ıd m yeui bir telgraf alır. 
Bunit göre son dakikada harbi 
b~tt uf etmek yine kabil ola· 
ca! .. tı. Bu telrraf Berlinden, 

Nevyork, 19 (A.A) - M. 

Makdonald'a gönderilen telgraf· 

name, Gandinin iıtiblAıı ve 

Hint me elesinin 

iştiraki meniye 
teşkil etmektedir. 

halli için bir 

ait bir hitap 

Bu telgrafname, aralarmda 
bir babamla iki piskopos bulu· 
nan Cemahiri Müttnhidenin 106 
ruhani lideri tarafındnu ımza 
edilmiştir. 

Bir Casus Kaçtı 
Straabourg, 19 ( A. A. ) - Geçen· 

lerde 4 sene hapi• cezasına mah· 
kOm edilen caau• Paul Ohrlg, ye• 
olden i•tlcnp edilmek (b:ere mOı· 
tAntik audlnde bulunurken firar 
•tmJ.ür. 

maktan Bile Vazgeçiyorlar 
Londra 19 ( A.A) - Dünya

nın en muazzam deniz tayyaresi 
olarak inşa edilen ve ( 40) yolcu 
taııyacak olan bir tayyarenin 
inşası, ikhsadl sebepler dolayı· 
sile durdurulmuştur. 

Mektep MtJfettişlıği 
hk Tedrisat Müfettişliğine ta

lip olan muallimlerin dün Maarif 
idaresinde imtihanlnn yapılmışbr. 

GayrimUhadiller Arasmda 
Gayrimübadiller arasında 

bir ç'ftlik meselesinden ihtilaf 
çıkmış, idare heyeti azasından 
bazıları istifa etmişlerdir. Söylen
diğine g6ro ( 600 ) bin lira kıy
metinde bulunan Trikoplı çift-
liği bazı gayrimUbadillcre (400) 
bio liraya aatıfouşbr. 

Emin - Niyetim var. 

Talat - hepsini ayrı ayrı 
brlayor musun? 

Emin - TamamiJe. 

ha· 

TalAt - İki ytlz ondördlinO
de mi? 

Emin - Evet. Hepsi teker 
teker gözümün önünde. 

Sait - Ne kuvvetli bafauısı 
varmış bu çocuğun? 

Talat - Bu kadınlann içmde 
betbaht olanlan da vardı değilmi? 

Emin - Ne münasebet ? 

• TalAt - Tabii. Terkedildikle

ri zaman intihardan bahsedenler 

falan olacak. 

Emio - Ben onJann beai 

SON 

,--
Ekmeğinizi tarhnnız. 

Narh tarh üzerinedir. 

Aldanmayınız L 
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Şarkın Yeni ; Peygamberi 'n;·~q,·•.•awr ('' ~t~~ ~ ' -• 
1 Bu Akşam Radyoda er 

Dinliyeceksiniz 

Gandi, Konuştuğu Adamları Daima 
ikna Etmiye Muvaffak Oluyordu 

20 Kanunusani 932 Çarşamba 
fatanbul- (1200 metre, S kilont) 

18 vamofon ile opera parçalan, 
19 alaturka birinci kısım HE, 20 
17amofon netriyatı, Anadolu Ajansı 
haberleri, 21 alaturka ikinci_ kıaım 
aaı, 22 orkeatra. 

21 Kanunusani 932 Perşembe 
latan bul - (l?.00 metre, S kilont) 

18 J'Tamofon ile opera baYalar 
ı9 birinci kmm alaturka 1 01z, '20 
vamofon plakları. Anadolu Ajan11 
haberleri, 21 ikinci luaam alaturka 
saır, 22 orkeatra. 
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~ Ben bu itirazlara maruz kala
cağımı peşinden hesap ettiğim 
için bunları işittiğim zaman hay
ret etmedim. Menfi mukavemet 
kaidesini tatbik eden adam için 
aldatılmanın ehemmiyeti yoktur, 
diyordum. Şüphesini uyandıracak 
kuvvetli deliJlere istinat etmediği 
müddetçe düşmanına itimat et
melidir. Aldatılabilir, bu, bir 
acıdır. Fakat menfi mukavemeti 
tatbik eden Hintli için acının da 
bir zevk olduğu unutulmamalıdır. 

* Cenubi Afrikanın birçok yer-
lerinde içtimalar aldedildi. Bun
ların birçoğunda bulundum, mu
Takkat itilafı anlattım ve sami· 
lerimi iknaa muvaffak oldum. 
Bu ıırada Gokhale Hindistandan 
lngiltereye stitmişti, bir telgraf 
'ekerek beni çağırtb. 

1914 ıenesi temmuıunda 
Kallenbah Kasturbai ve ben 
( Southam~toa) • milteveccihcıı 
hareket ettik. 

• Mader " adalanndan ge
~erken bilyllk muharebenin ilin 
edilmek üzere olduğunu duyduk 
ve Manş denizine vardığımız za
man da il~n edildiğini iıittik. 
Vapur bir müddet denizin orta
aında kaldı. 

Boğaz tahtelbahirl~v. k~r.ıı 
torpil tarlatan ile döşendıgı ıçın 
kolaylıkla ilerlemek mümkün 
değildi. Limana tam iki günde 
ıirebildik. 

Bilynk muharebe ağustosun 
dördüncil günil ilin edilmişti. 
Biz ise ayı11 altıncı gtınO var
mıştık. 

l 1giltercye ayak basb}ımı.z gtln 
Gokhalenin ııhbl bir sebep dolayı
ıile F ransaya geçtiğini ve iki 
ıemleket arasında münakale kesil
diği için orada kaldığını lSğren
dik. Ne vakit dönebileceği ma
l6m değildi. O zaman düıündüm: 

- Muharebe karşısında be
nim vazifem oe idi? N" yapmalı 
idim? 

Hapishane arkadaşım olan 
Adajania hukuk tahsil etmek 
lizere Cenubi Afrikadan Londra
ya gönderilmişti. Bu genç mll
kemmel bir Hint milliyetperveri 
olduğu için tahs.lini ikmal ettik
ten sonra Cenubi Afrikada benim 
yerimi işgal edecekti. Gidip 
kendisini gördüm ve onun dela
letile yine Londra~a tahsillerini 
ikmal etmek üzere olan Doktor 
Metba ile ve diğer Hintli genç
lerle konuştum. Ve onlarla hem
fikir olarak lngilterede sakin 
Hintlileri umumi bir içtimaa da
vet ettim ve bu içtimada noktai 
nazarımı anlattım. 

Benim fikrime göre lngiltere-

Kaçak et almayın1z. 
Parça et almayınız 

Çünki hastalıklıdır. 

de ikamet eden bütün Hintlilerin 
İngiltere lehine muharebeye iştirak 

etmeleri ]bımdı. lngiliz talebelerinin 
hersi de orduya gönüllü yazılmış
lardı, Hinlli ta]ebenin onlardan 
geri kalması caiz değildi. 

Bu noktai nazarın aleyhine 

bir sUrn itiraz ynkıeldi. Filhaki
ka lngilizler ile Hintliler arasında 
azim farklar vardı. İngilizler efen• 
di geçiııiyorlardı, Hintliler ise 
esir mahiytinde idiler; 

- Bir esir bir efendi ile nasıl 
te~riki mesai edebilir, deniliyordu. 

(Mabadl yaran) 

nesillere ne okutacağız? 1 
---~---------------------·---~------~ • 

Terbiyeci lsmail Hakkı 
Bey Bize Diyor Ki: 

"Bugünkü Ş~rtlarla Türk 
inkişafına imkan Yoktur; 
Yalnız Adet Değil, Ayni 

Neşriyahnın Hakkile 
Çünki Burada Ölçü 

Zamanda Keyfiyettir." 

( Bat tarah 1 lnd sayfada ) 1 
tabiat kendi kanunlarile idare 
edilebilir ve beşeri mefkiıre için 
kullanılabilir. 

Asıl meseleye girelim : Eski 
harflerle miUI bir kütüphanemiz 
yoktur ki meseleyi eski kütüpha
nenin tellfisi şeklinde vazedelim. 
Yeni kütilphanenin yoktan var 
edilir gibi birdenbire vilcuda 
gelmesi mümkün değildir. Bunun• 
la beraber tesisi için usulü daire
sinde çalışmak lazımdır. 

Türkiyede kitap ne,reden iki 
aermaye vardır. Biri Devlet mil· 
essesesi, diğeri hususi ticaret 
müesseseleridir. 

Devletin vazifesi, herhangi 
f ayda!ı eseri satın almak, bas
mak degildir. Anca!< milli ve 
hayati bir ehemmiyeti elan eserler 
tasarruf edebilir. Bunun için 
terbiye işlerinde, mektep teşki
latında olduğu gibi eser neşrinde 
de rejimle ahenkli prensiplere 
malik olması liizımgelir. 

Mektep kitapları da dahil 
olduğu halde Maarif Veklleti· 
nin alelitlak her faydalı eseri 
neşretmesini zaruri bulmuyorum. 
Çünki bu meşgale en esaslı 
vazifesi olan ilim ve aan'at har
sını tesis ve himaye vazifesine 
sekte verebilir. 

Mektep kitaplan neşri bah
ıi de ayni hükme tabidir. Hüku· 
met mektep kitapları da dahil 
olduğu halde ıerbest neşrl'yatı 
satınalmak veva mükifatlan• 
dırmak ıuretile daima tqvik 
d b·ı· e e hır. 

haricinde hususi ıermayelerle 
daha muvaffakıyetli bir surette 
vücuda gelebilir. Dediğim gibi, 
devletin asıl neşriyat vaıi
f eai millt bir kamu• telifi, klAsik
leria nakli ve mfişterisi az olan 
hususi etütlere muavenet etmek 
gibi şeylerdir. Ancak blltiln bu 
vazifelerin tabii bir ıurette 
yapılması için it başında 
Türkiyenin yetiştirdiği en yük
ıek aalahiyetli ilim adamlan
nın bulunmaaı lhımdır. Dünyanın 
her tarafında Maarif Vekiletleri 
amelJ pedagoji Ye usulü tedri9 
daireleri olmaktan ziyade ilim ve 
ihtisas daireleridir. Onun için 
idare içtimai aevkitabiisini tqı• 
yan milletler en büyük ilim Ye 
felsefe adamlarını maarif vazife· 
ıinde kullanmak ıayeıinde büyük 
ıslahatlar yapabilmişlerdir. 

Bizzat pedagoji bile ilim, 
yani ıosyolc.ji kafasile anla
tılmazsa milletin başına beU ke
silir, çnnki içtimai tahsiyetler 
yerine ukalalar yetiştirir. Devlet 
manzumesinin bütiln ıubelerinde 
olduğu gibi neşriyatı koruma ve 
ilim ve tefekkür zevkini yaratma 
işi de en yüksek ilim ve ihtisas 
tekniği jle halledilecek çetin bir 
meseledir. BeyneJmilel mübare
zede ne hususiyetin ne de usul
ailz bir faaliyetin muvaffakıyet 
a oili olmadığını tarihimiz gös
teriyor. Bu işte teknik berşeyin 
üıtüııdedir. 

Tnrkiye halkının kafası ve 
kalbi kötil esaslar yüzünden bo
zulmuştur. Birkaç sene evveline 
gelinciye kadar Türkiyeni11 her 
tarafında ilmi Ye edebi mec
mualar çıkar, lıtanbul gaze
teleri de dahil olduğu halde, 
felsefe, terbiye, içtimaiyat, es
tetik, iktısat, tiyatro tetkiklerine 
dair günlük ve baftahk makaleler 
yazdırmak,! resmi ve , hususi 
salonlarda konferanslar 'Terdir-

Hellaberg - (276 metre, 75 kHo
Yat ) 19,45 Org konseri, 2~,30 kon· 
ferana, 21,10 Der Tareador, opera. 

Brüno - (341 metre, 36 kilovat) 
19,30 operasından naklen Jeaufa 
operası. 

Mfihlaker - (360 metre, 15 kflovat) 
19,45 halk konacri, 21 flarmonl. 

Dillere' - (394 metre, 16 kilovat) 
19,45 Romanya operutndan nakil. 

Belrarat - (429 metre 2S kilovat) 
20,30 Keino Florami, operet 3 perde 

Roma - ( 441 metre 7S kilovat ) 
20 rramofoıı, 21 operadan· nakiL 

Viyana - (517 metre, 20 ki!ont) 
20,40 Dara Antliz Amerika. 21,0S 
tempo, 22,lS Viyana musikisi. 

Peşte - ( SSO metre, 23 ktlovat) 
19,40 ten .rece, 20,40 Çigan or-
kestrası. 1 

Var4ova- ( 1411 metre, 1S8 ldlo· 
nt) 20,17 halk konaeri. 

Bertin - (1635 metre, 75 kl1ovat) 
20 Brealavdan naklen fCn rece. 

Heilaberl' - fl16 metre, 75 kllo
n t, 22 dana 2eceıi. 

Brüna - ( 341 metre, 35 kilovat ) 
20,10 şehir konscrva uv rı muallim· 
!erinin konseri, 21 Prağdıı n nnkiL 

Müblaker - ( 360 metre, 75 kilo· 
.,.t) 19,10 R·tar Wagncr r,-eccsi, 
20,30 Frankfurttan nak.eo Franaıı 

harsı. 

Bükreı - ( 394 metre 16 k ilovat) 
20 farkı. 20~0 aenfon' , 

Belgrat - (429 m~ re, 2,S k 'lovat) 
20 doktorun taniycl r , 20,30 opera 
parçalan, 2Z50 cazbant. 

Roma - (441 metre 75 kilovat) 
20 rramofon, 21 •cnfoni. 

Viyana - (517 mel:-•, 2() k ilovat) 
19,30 operadan nak en ( W agncr ) in 
Die Walküre operası. 

Peşte - (550 metre 23 kilovat) 
19 l'ramof on, 20,,,o operadan nak· 
lea Mignoo operası. 

Vartova-(1411 metre, 158 kilovat) 
20 musahabe, '20,lS haf ı f musik:si. 

Berlin- ( 1635 m~tre, 75 kilovatt 
19,SO ;,,;~, bir hi\che, '20,30 konser. 

o:kkat: Dercetmekte 0Jdu2umua programlama Avr ıpayı alt 
olan kıamı •HaU Anupa Hatine sr3u taui D eJ.lml ıUr. 
lıtanba.I Hatine tatbllu için A•rupada aut ( 1.?ı o ld11}'u 

ıamaa latanbuJda (1) • ıeldi}l faru.iilmelid ir. 

emek, radyoda söyletmek ıçın 
mUteaddit talep ve davetler 
olurdu. BugUn bu neviden yaııları 
yazdırmak için iştiyak yok de
nilecek kadar azalmıştır. 

Yapılacak şeyi hükümet ya
pacak diye berkesin ağzını 
açıp beklemesi doğru değildir. 
Chriıtophe Colomb ve yumurta 
hikayesi gibi basit olarak derim 
ki herkes ve her müessese 
kendi tabii vazifesini yapmalıdır. 

Bu milll davada matbuatın 
hissesine düşen mühim bir •azif e 
vardır, tenkide, mllmkün ise, 
bitaraf ve ilmi tenkide, milmkün 
değilse, lehte yahut aleyhte de 
olsa, yine tenkide yer vermektir. 

BugünkU şartlarla Türk neş
riyatmın hakkiyle inkişafına im
kin yoktur, çilnki burada 61çü 
yalnız adet değil, ayni zamanda 
keyfiyettir. Bugünkü vaziyet ıu· 
dur: Milli aervet, ilmi prensipler, 
ilmt leşkilAt ve ilmi tenkit ol
maması yüzünden dağılmaktadır. 
Bu bal marazidir. Türkiyede ha
kiki neşriyatın çoğalmasına en
geldir. En meşhur bir hayatiyat 
marifetine göre her vazifenin 
ataletinden veya ihtilatından 
doğan :zararlar ancak o vazi
feyeiJ tabii faaliyetine sevk 
ve iade etmekle telifi edi
lebilir, yoksa bir u:r:vun vazifesini 
diğerine yüklemek bayat kanun
larına mugayirdir. Dilnyanın ber 
tarafmda bu neşriyat işi kitapçı
lar, kısmen devlet, kısmen de 
hususi cemiyetlu taraf uıdan 
yapılır. Yine dnnyanın ~er tara
fında iyi eserleri tanıtan ve k6-
tülerin fesadından koruyan has
IU uzuv matbuat olagelmiJtir. 

Muharrirlere gelince onların 
yazifesi elinden geliyorsa iyi eser 
yaımıya çalışmaktır. Lakin kim
senin farkına Tarmadığ na görü~ 
ce ameli bir netice olmak üzer 
bir daha yazmamaktır. ÔyJe ise 
neşriyat işinin selametinden ve 
delAletinden mes'ul olan üç mU
usese Yardır. Benim için bu 
uzuvlar üzerine nazan dikkati 
cclbetmekten başka çare yoktur. 

Binaenaleyh devlet. matbuat 
ye tabiler faaliyetlerine en tabii 
ve en içtimai şekli vermek sure• 
tile Tilrkiycde iyi kitapların çae 
ialması mümkün ol ;ıcaktır. -----

Y•nl Neşriyat: 

Havacılık va Spor 
Havacılık ve Sı or mecmua· 

ımın ( 63 ) fincü sayısı zengin, 
cazip ve çok sevimlidir. Kapağı 
canlı bir tablo ile süslüdür. 

40 tane resmi olan bu sayı· 
nın fiah da her zamanki gibi 
on kuruştur. 

J-otoğra/ Tahlili Kurn ı;ı 

1 TablatJalal l}'ren .. elc lıt'1or.1 ı ı ı 

fotoJralııu.a 5 adeı k .1.;>0• • • " r· 
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Birçok senelerden sonra Ve
kiletin de bu ıekle temayill 

ettiği görülilyor. En tabii olan 
vaziyet budur. Devletin ~n y.ük
sek menfaati millet -ve ınsanıye
tin mah olan eserleri himaye et· 
mektedir. Yeni bir ll)illet için 
mühim mesele yeni insaniyeti 
vücuda getiren klasik temelJe
rile yeni milleti inşa eden yeni 
mücssiselerdir.Bunlann nakli, ter· 
cümesi veya telifi için devletin 

h. ayesi lazımdır. Yoksa alfabe 
ım k' b telif ettirmek, kıraat ıta ı yaz- ŞEYTAN 

d k Yahut Bulgar deskolları-
ırma , . 1 t -

nm pedagoji kıtap a~nı. ercume 
ettirip bastırmak degıldır. .. 

Mizah gazetesi yarın çıkıyor: 3 kuruştur. 
Devleti doğrudan dogruya 

allkadar edecek teıebbüalerdc=~ 
dejildir. Bunlar devlet mamumesı 

büyük renkli resim - Şeytanca fikirler; fıkralar; hikayeler; güzellik 
bahsi; kadın güzelliği, sinema ve aşk ... Hepsi 3 kuruştur. 




