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1 Yeni Nesillere Ne Okutacağız? 1 

Umumi Müfettişlerden . 
Ali Canip Bey Diyor Ki: 

"Ana Dili he Kitap Basabilmek için Ne Gibi 
Tedbirler Almak Meselesine Temas Edemiyecejim. 

Çünki Bu Bir lktısat Meselesidir." 

Maarif Veklleti Mtlfettifi Uma- l 
milerinden Ali Canip Bey," Okur 
1Nr aelil. yetiftirilmeabü Tlrld
JeDİD en biriaci nzifelerindm 
addecli1or. Buılaktı Defl"İyat n • ,.oJd., ı,ı '1P .,,,_..., •"'-"' • ...,,.,.,,.,,... ... ., 6lrbç ı,ı ıw. ~.,,,,,,,., kitap fıkclwma feu aeticeı.ml 

----------ı bbal ediyor. Fakat.._ derdla 

Son Posta, 1. ·ı ·k cleYUIDI İktisadi ..W19tte baJ.. 

Yı 1 dala ıp. laiçbir taftiyecle balaa-
•llJOI'· Ortamektebi bitiren tale
"beleria, okadufa bir ...ı kota,-

ev enlere Ed • hlda anlayacak derecede bir prp ly o r U..nile mlcebba olmuau, fakat 
m dilinin ele ibmal edilmemaial 
taniye ediyor. 

, • Topbpınm tek n tenha .o- ( unılıyor. Masam 1a•r•1111 bafl f ltltirclim. Memlebtimizdeld ma
bldarmdan geçiyoram. On, oa lld bir aa;a, bir aola gidiyor. Kil- 1 na11z cemiyetierla çoldajunan, 
Jatmcla bir im çocuja aırbna çDk kardqini 11rbnda tqıyan pyeaine ftl'IDlf tepkktlllerin u-
ldlçllk kardqinl ynklenmlf, ayak· kızla konu111yorum: laimm vercli;i bir itiyatla, bu ce-
lanacla kocaman IAatilderiai 111- - F abrikaye aanemin yanma miyet h•kk•nda ela kabU n hak· llldi,..- ylrlJor. Elbiaelerl yar- gidiyorum! Diyor. 111 bir hlktım wermif, bunu da 
.. içiaa ıc.rmakanfık uçla- - Ne yıpacakıın? Diyorum. diier emali ıibi unnetmiftim. 
nDa ..... Wr Jtla ~h~ lrtmtlf. - Ben orada ameleyim, an- Halbuki, cemiyeti liyaret ettikten Y• yJlDlliler ıçm sanlmıı nem de amele! Cevabini veriyor. ıonra buruuwa .ı&yitten azade 
•1r bolaÇa gibi HSIİı adam ehi- Yutbnuyor ve yllrlyorum. mltewaa hir ~ kapaii ol-
raa lıılclk kudetlnl llltmda ta- T nL Fuk Ce • 1. dutunu. lctimal yanllnmı•dan bi-
P7~· KllçDib incecik boyna 0.,"apı araperver mıye 1 riaİllİll tedavWle meıgal balma-
bfUIDI taşıyamıyor. Sapun çela- Topkapı Fukarapener ce- cluğuaa ılrerek kanaatimi b .. 
~ feniz 16zlll bfua qalıya mlyetiain ln&ndeyim. Bu cemi- men taahih ettim. 
iarlanq. Abla11nm her adımında yetin İlmini HDelerdenberi ( Den•• 8 lael .. ,.tada ) 

Efkarı Umumiyesinde Gün Alman 
Geçtikçe Asabiyet F azla)aşıyor 

Berlln 21(Haaual)- Alman efkln umwniyelİDİD 1 "Fru•u ısraril• ,.,...,. illlllluıı luırşll,,,_ 
uabi1eti glin ıeçtikçe artmakt.adır. Fransız hnkü- tırocafız.. 
1aetinin beyanmmeai ve Lom konferan11nın top- Parla 21 - ln,um Hlk6metl Lazaa Koaf.,.... 
lenmamuı; karan ba uabiy•tl liyadelqtirmekt.. llDID tehir edilecetini bildirmlftir. Almmyadan 
tlir. Ba mlbauebetle Alman matbuab çok heyecanb alacaklı devletler arwncla ppdaa ihzari mlkll .. 

Ali Canip S., anketimise 18 
cevabı veriyon 

- Anketiaiz TBrldye için 
pek bayati bir meseleyi ilıtiva 
ediyor. Orta tahailde tedriaba 
kıymeti orta tahsil mlleueaeı .. 
rüıdeki talebeain tahal meuialle AıJ CANiP BEY 

Glçnlllr. Bir hocama muvaffaka- celerde okumak bbillJet we 
yeti, çocaklanm ıınd kitabımn zevki qdayabildiille ulqlhr. 
dlflU çıkararak onlua ne dere- ( De••• tı lael .. ,,. .. ) 

)apo n IUın Hırsı Arhyor 
Cenubi Mançuriden Sonr~ Şimdi 
Şimal Tarafına El Atmak istiyorlar 

MoalroYa 21 - Tu Ajauı teblll ediyor: Moıkon paeteleıt Harbladeld 
be1aı R1Ulara alt aıkerl tqkll&ba Japoa rGeıuı Ue doatluk teldbd alaa 
içtimalara hakkında Peklndn aldıktan bir haberi aepediyorlar. Raa ra ... 
telerl, •• lçimaaa Ceaeral Siçula rlyHetl albnda n Harbuukoe lımladeld 
Japon rueteıiala .... mulaarrlrlala lauıurlle icra eclllmlt oldafu• karde .. 
mektedir. 

Ba içtimadan aonra Japon pıeteıl, Şimali Maa~arl haldllacla al111m .. 
urarl rarGlen tedblrlv laakkıatla Japon kamaadaalatuu laanbte tlanl 
etmektedir. 

Mlıla • Tıl ı.mladeld .Upr bir Japon sa1eteıl de şı...u llaaçarl ..... 
lrerl baraldt ICl'Ulalll p,rt kabil olclataaa ka1cledl1•· 

razılar yazmaktadır. Bapeldlin Lı,mz ..rırile borç- meler ayın 25bıden evvel bitmle olaca;mcla kon
lll'a ..., plP' ı rini• 111ancllrchiı lmitlerin yeriai, feram teablaanuaa Framm lall+eatl Ue tam bir 1 Kıymetli Bir T aosige 1 ...... c1eriD 1Nr mlıiwa ha1al tut-ıtar. Bu inlgilV itilAfla karar ftl'ilmittir. .. _____________________ _. 
W.aıa merbs n -il eenn ............ .._, ( Ba koaı.r- talikı• teb«kll. .a.. ıtln-
putelerin yazdanada dalla ...... hinedilmek· Jeria tereddldl baldmacla btıfillci •Jfa•arda ma-
...... Berliner Banerçaytunı diyor ki: l6mat vardır. ) 

• 
.Gaz Ihtikin Belediyeye J 

Şikiyet Edildi 
Şehrimizdeki ga kampanya

lan aralannda bir birlik yaparak 
saz ve benzin fiatlerini bir mik· 
tar yDkselttiklerini diba laab.. 
yerdik. Vaziyetten mutazamr 
olan Otomobilciler Cemiyeti 
derhal Belediyeye mllracaat ede
rek bu fiat yikaelmelİDİD halkın 
aleyhine oldufuau, binaenaleyh 
birlik tepbbllallnlbı önllne geçil
mesini istemİftir. Belediye mes .. 
leyi tetkik etmektedir. Yapbp 
maz tahkikata g6re birlikler, 
fiatleri yilkselttikleri ve bu 
,Ukaelme bir ihtiklr malıi Fltdl•rln ortmaınaa11 .,,,,, 

endipsl dagan otobibl•r 
lco/iı. laolbıde 

retiııi aldığı takdirde ihtikir 
mllcadeleai kanununa gBre malı
keme1a vvi•meleri icap etmek t.edlr. 

Kaybolanlar 
Dün Listeye Oç isim 

Daha iltihak Etti 
lataDalda Jeniclen bir ka,. 

bolma iptilllr bqıhtVdi. Dilne 
kadar arkalarmda haber bırak
madan mra kadem buaalar 
alta,a balmUfbl. Dan bu liate1e 
iç laı imnl daha iltihak etmiftir. 

Son defa kaybolanlar, Moda
da, Riza Pat• caddeainde oturan 
Mllnip Beyin hizmetçial ( 17 ) ya

tmcla Feride, Anıawtk&ytlnde 
Kaymakam 10katında Rahşende 
Hanımın eYllthğı (12) yapnda ik
bal, EyOpte Kalenderhanede ecza
cı Hikmet Beyin hizmetçisi ( 15) 
yqıncla Seherdir. 

Son Polla: Kaybolanlarm hB
Yiyet •• ratlan aynca .. , ... 
4ildaattir. 

- Birader, borç bofazıma 
vereceğimi bilmiyorum. 

- Bir Alman kadınile evlen. 
o. .w.t ıayet iJi bilir. 

çıktı, alacakldva ne eenp 

Alacakblara .. cevap Yerilecetmı 
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Kuranı Kerimin j 

T~:r=Ü~:~e ADLiYEDE ~kh~a~~!t~=~ ZEKAT, FiTRE 
Hafıı Yaıar Beyin TClrlcçe 
Kuran tercllme•l tl1'Ht etti· 
tini haber •erdllc. Çok taraf
tar ka:unan bu tetebbib mil
HHbetile •alkıa M57lecilkle
rinl de yaııyonm 

Sa1lh Be1 ( Be7aat Lalo Be1 aalaal· 
.... 19) 

- Kuranın TGrkçeye terclıme 
edilmesi, güzel şive Ye edamı.ıla 
camilerimizde okunması gayet 
doğrudur. Taassup ve ctıhlio 
hakim olduğu devirlerde Kuranı 
anlamıyan ve Arapça bile 

>ilmiyen cahiller .. Kuran ter
cilme edilemez: ,, diye bu mu
kaddes kitabı bir ( Kuş dili ) 
haline soktular. Çok iyi anfaıılan 
bu açık ve aade lisanı anlaşılma
makla itham ve bu auretle bOyük 
iftira ettiler. Peklll tercOme 
edilebilir ve camilerimizde okun· 
duğu %amanda halk din kitabını 
anladığı için camilerimizin cemaati 
artar. Herkes diniol kendi liaa
Dile dinlemek ister. ... .. 
Hafıı Kemal Be7 (l'anutqı Dibekli eaml 

•kal& t) 

- Kuran Arapça olarak ted
Yln edilmiştir. Çünki lslimiyet 
Hicazdan doğmuştur. Bu Arapça 
metni teberrüken okumak dini 
bir •ecibedir. HRueti Muhammet 
Şarkın Peygamberi iae Garbin de 
dahisidir. Bu dahinin maksadının 
iyice anlaşılması için kitabın da 
her lisana tercüme edilmesi la· 
11mdır. Türkçeye tercDme edilerek ' 
tilavet edilmesinde dini bir mah· 
sur olmadığı bibi dinimizi öğren-
1nek huauıwıda bu it adeta bir 
aarurettir. 

Ahmet Kudduat il. (Saltanahmet Fi• 
... ı. ,:l) 

- Ben Kuranın Kuran ola
rak Arapça okunması taraftan
Jlm. Türkçe olarak tillvetine 
ancak bir ıartla mOıaade edil
melidir. Kuran belAgatin ve 
edebiyahn bütün inceliklerini ta
fıyan yüksek bir eaerdir. Ynk
ıek Ye ıalAhiyettar bir heyet 
tarafından bu incelikler nazarı 
itibara alınarak yapılan tam ve 
kAmil bir tercümenin bestelene• 
rek camilerimizde okunmasında 
kat'iyyen bir mahzur yoktur, bi
l&kiı iyilikler •ardır. 

Hayyamı, Şekspiri her Farisi 
ft lngilizce bilen tercüme ede
bilir. Fakat bu eserlerin asılla
nndaki kuvveti muhafaza ederek 
tercnme etmek herkesin haddi 
değildir. İşte Kuran da böyledir. .. 

Şerif B. ( Haıucılar caddul 23 ) 
- Elimizde Türkçe bir mevlit 

kitabı vardır. Güzel halk dilile 
aazmedilen bu eseri her Müslil
man TUrk vecit içinde dinler. 
Muktedir kalemlerin tercüme et-
tiği bir Kuran eminim ki daha 
büyük bir ıevk ile dinlenir. 

Seyrisef ain Tedbirler Bu Sene De Ha gir 
Aleyhine SıhhatVekaletiFakülteye Cemiyetlerine 
Dava Açıldı Tahsisat Verecek Verilecek 

Seyriıefain idaresine bir bu
çuk ay enel (1144) ton kömür 
veren tllccardan Topal Ahmet 
ıade Şamil Bey Seyriıef ain lda
reaini vadesi gelen ilk taksiti 
Termcdiii için iki gün evvel 
protesto etmiş Te idareden on 
altı bin knsur lira istemiştir. 
Seyrisefain idaresi, bu proteıtoya 
(24) aaat zarfında cevap •erme
diği için Şamil Bey Birinci Hu
kuk 'fi .bkemesine müracaat ede
rek Seyrisef ain aleyhine bir 
dava açmı~br. 

Seyriıef ain idaresi bir buçuk 
ay evvel Şamil Beyden klimlir 
almış ve bu kömürün (300) ton 
noksan teslim edildiği idareye 
haber verilmediği için müfettişler 
dört memura işten el çektirmiş
lerdi. Bu husustaki tahkikat ta 
ikmal edilmiı ve evrak idarenin 
Müdürler encümenine verilmiştir. 

Şamil Bey gazetemize gön
derdiği bir mektupta Seyri
ıefain idaresinin alacağına 
haciz koymadığını ve gazetelerde 
çıkan kömfirsüzlük yilzünden 
Seyrisefain vapurlıtrının Haydar
Pafa limanında kaldığı hakkın· 
daki haberi de kendisinin verme
diiini bildirmiştir~ 

Oksüzler 
Babası Ôlen Talebenin 

Adedi Tesbit Ediliyor 
lstanbul ilk Tedrisat Müfettiş

leri mektep talebelerinin mevcu
du ve bu arada öksüz çocuklar 
hakkında bir istatistik hazırla· 
maktadırlar. Söylendiğine göre 
Maarif Vekilcti cnümüzdeki Slne 
zarf .nda Yatı mekteplerini arttı
rarak babasız çocuklardan müs
tait olanların bu mekteplerde 
okumalarını temin edecektir. 

Fındık Tacirlerinin Talepleri 
Fındık tacirleri harici ticaret 

ofisine müracaat ederek fındık · 
nizamnamesinde fındık kutulannın 
genişliğine ait hükümlerin elek 
tesisatı yapıhncıya kadar tatbik 
edilmemesini istemişlerdir. Ofis 1 
bu milracaali lktısat Vekaletine 
bildirmiş• ·:r. 

Şehrimizde bulunan Sıhhiye Ve
klll Refık Bey yakinde Tıp Fakülte• 
•İnde Müderrlıler Mec:U.lnin bir 
içtim.una riyHet edecektir. Bu top• 
lantıda, Tıp fak6lte•inln daha mü
kemmel bir milc .. cıe haline getiril
mesi için Sıhhiye VekAJetinin yar
dım etmcıi icabeden noktalar teabit 
olunacaktır. Tahkikatımuı.a nazaran 
Sıhhiye Vekiletl bu ıene tıp faldll
tesi haatabaneıinin daha mükemm1el 
bir ba!o ifıağı Ye fakülteye IAzım 
olan den aletlerinin temini için 
fakülteye daha fazla tahıiHt nril· 
mcıl için Maa lf Vek&lcti nezdinde 
teıebbüıte bulunacakhr. 

Şükrü Bey Dün 
Parise Gitti 

Sabık Maliye Vekili Sarac oğlu 
Şükrü Bey dün refakatinde Nu
rullah Esat Bey olduğu halde 
trenle Parise gitmiştir. Şükrii Bey 
evvelce de yazdığımız gibi Pariste 
Düyunu Umumiye hamillerinin 
mümessillerile yeni bir tediye 
itilafnamesi etrafında mü:ıakeratta 
bulunacaktır. 

M. Troçki 
Kadıköyünden Tekrar 
Büyük Adaya Taşındı 

Sovyet Ruayasınm aabık Har
biye Komiseri M. T roçki Büyü
kadadaki evi yandıktan •onra 
Kadıköyünde oturuyordu. 

Sabık Komiser, Büyükadada, 
Nizam caddesinde Yuvadisin 
köşkünü iki •ene müddetle kira
lamış ve ora\'a ta~ınmıştır. 

Bağcılara Bedava 
Çubuk Veriliyor 
lkhsat Vekaletinin Göztepe 

fidanlığında hazırlanan ( 40 ) bin 
çubuğu bağcı1ara nispet dahilinde 
tevzi edilmek üzere vilayetimiz 
kazalarına gönderilmiştir. Bu fi· 
danlar bağcılara ihtiyaçlarına göre 
dağıtılacaktır. Vekaletin Manisa
daki fidanlığında bu sene (1,5) 
milyon çubuk yetiştirilmiştir. Bu 
fidanlar lzmir ve Manisa havali
sindeki bağcılara meccanen dağı
tılacaktır. 

Firari Mutemet 
Belediye mutemetlerinden Nail 

Beyin Mersinde tevkif edildiğini 
yazmıştık. Nail Bey yola çıkarıl
mıştır. Yarın ıehrimize gelmiş 
olacaktır. 

Her ıene olduğu gıöi ba ae
ne de %eklt Ye fit.reler Tayyare 
Cemiyeti tcşkilib nsıtasile top
lanacak ve hasılat Tayyare, Hi
llliahmor ve Himayei Etfal Cemi
yetleri arasında taksim edilecek
tir. Cemiyetin matbu fitre urf
lan bütün evlere teni edilmiıtir. 
Bu zarflar Ramazanın ıonlanna 
doğru toplanacak Te bir heyet 
huzurunda açılarak ıekit ve fitre 
paralan umumi meıkczo gönde
rilecektir. 

Tayyare için pek ynkıek te
berrularda bulunan halkımız zc
kAt ve fitrelerini de Tayyare Ce
miyetine vermelidirler • 

İstanbul MüftillDğtı, gazetemi
ze gönderdiği bir tezkerede, Di
yanet işleri Riyaseti tarafından 
istar edi!en bir fetva mucibince 
halkin sndakai fitir ve zekAtını 
Tayyare Cemiyetine vermealııi 
tavsiye etmektedir. 

Limon Fiatleri Fırladı 
Piyasada limon fiatleri ynzde 

elli artmıştır. Limon tacirleri 
limonun tahdit listesine tabi tu
tulmaması ıçın Ankaraya bir 
heyet göndermiye karar vermif
lerdir. 

Hafız Yaşar Bey 
Bugün Türkçe Kuran 

Tilavet Edecek 
COmhur Riyaseti aabık musi

ki ıefi hafız Yaşar Beyin Türkçe 
(urana kerim tilaveti teşebbDsün• 
den dün bahsetmiştik. Hafız 
Yaşar Bey bugün Binbirdirek
teki Y erebatan camiinde Yasin 
ıuresını evvela asıl ifadesile 
okuyacak, sonra Türkçe tercü· 
mesini ti!avet edecektir. Bu 
teşebbils büyük bir alaka ile 
karşılanmıştır. ----Yeni Eir Hammal Tarifesi 

Gümrüklerde ithalat mallan 
tamamen açılmakta ve muayeno 
edilmektedir. Tacirler bu yüzden 
vermek mecburiyetinde kaldıkları 
fazla hammaliye ücretine itiraz 
ettiklerinden yeni bir bammaliye 
tarif esi yapmak için bir komiıyon 
teşkili takarrür etmiştir. Komis
yona Ticaret Odası namına Haca 
Recep Bey iştirak edecektir. 

Gaı.i Hz. ne Bir 
Albüm Takdim 

Edildi 
Vilayet Ziraat Oda11 tarafında; 

mayıeta Takaim bahçesinde açıla• 
birind bahtınncılık •e tavukçuluk 
ıerıtıiade mOkAfat kazanan mü.,,. .. 
H •e tahı•lara fototraflula tesbit 
eden luymetll bir albOm ha:ıırlane 
mıtbr. Bu albümlerden bir' ıi düa 
Vali Maıhlddln Bey tarafından Rel•l• 
cOmt.ur HL ne takdim edilmi,tır. 
AlbOmlerden birer taneıi de Bap .. 
kil l•met Pataya, Ziraat Vekiline •• 
lktıaat Cemiyetine 1rönderilecekllr. 

Şehit Kubilay Ve Kıbrıshlar 
Aziz Şehit Kubiliyın Mene

mende dikilecek abidesi içia 
Kıbnata toplanan 302 lira iane 
Millet Meclisi Reisi KAzım Paıa
ya a6nderilmiştir. 

Ecnobi Talebe Ve TUrkçe 
Maarif Vek,letindeo gelea 

bir tamimde ecnebi mekteplerine 
de•am eden ecnebi tabiiyetindeki 
talebelerin Türkçe dersine girip 
girmemekte serbest oldukları 
bildirilmektedir. 

lzmirde Oktruva flesetesl 
lzmir, (Hususi) - Oktruva 

tarifesinde tadilAt yaFacak olaıı 
Belediyenin Muhtelit Encllmenl 
dOndeo itibaren f aaliyetc bq
lamqtır. 

Ecnebiler;n Vapamıyacagı işler 
Ankara 20 - Ecnebileria 

Türkiyede yapamıyacakları ıan'• 
atler hakkındaki k1tnun liyiha11 
Meclb açılır açılmaz encümenler
de tekrar esaslı surette tetkik 
edilecektir. lktısat Encümeni I~ 
yibada mUhim tadiller yapmııtır. 

Garip Bir rlauamele 
Ticaret Odası tarafından ı. 

tanbul Odasının elli senelik ha
yatı bakkmda bir eser bazır1a .. 
dığını evvelce yamııştak. Eski 
evraklar arasında bulunan bw 
vesikaya na ~aran 1329 senesinde 
Mecliai Meb'usan ile Oda ara
aında ıu tekilde bir muamele 
gecmiştir: 

1329 senesinde MecHsi Meh'ue 
aan riyasetinden Kandil:ide açıe 
lacak bir kız mektebi hakkında 
odaya fransızca olarak bir tezkere 
gelmiştir. Oda idare Heyeti 
tezkerenin Fransızca olması dola• 
yısile mliı.:ıkere edllemiyeğine 
ve bioaenal~yh iadesine karar 
vermiş vo tezkere geri gönde
rilmiştir. 

BugUnkU Müsabakalar 
Bugün Kadıköyünc!e Fener

bahçe ıtadanda Fener ve Sü'er
maniı.e üçüncll takımlarile Eyüp 
birinci Ye Fener ikinci takımları, 
Fener• Pera birinci takımlan " 
Fener A takımı ile hah· an birin
ci takımı karşılaşacakla;dır. Aya 
rıca T akıim ıtadyomunda fikis
tür muciı ince lik maçlarina 
devam edileceği gibi tecrübe 
gtlrq mGsabakaları da yapıla
caktır. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Ağaçta Altın 

1: Komıu - Hasan Bey... 0 Urla ,. 1 
ela. hplu buuUD ıibi bir kavak ağacı 1 
'fUIDlf. 

2: Komşu - Ağacın içinden tam 

( 18,000) albn çı.kmaz mı? Herkesin hay
retten parmait ap.oda kalmış. l 

3: Hasan Bey - Şaşılacak bir ıey 

yok... Memleketimizde ağaçlardan bin

lerce deiil, mil7onlarca altııı çıkar. 

4: Komıu - Nasıl, Hasan Bey 1 
Haaan Bey - Nasıl olacak? Ağaç 

yetiştirelim, ormanlanmır.a bakalım, en .. 
miH buiaeler ırcçer. 



Her gün 
Buhranı Diinga 

Ve 
Biz j 

'-------- M. Vebbt 
-5-

Salisen: lnkısamde Hali 
Hazır Tekniği 

Bugtlnkil rejimde ( irat, faiz, 
kazanç, ücret ) adlarile ayrılan 
hisseler arasında kemmiyet iti· 
barilo çok bilyük farklar görül
mektedir. Servetin lnkısamına 
taalliık eden ( içtimai meseleler ) 
milletleri ve devletleri daima 
ifgal etmiştir ve etmektedir. 
Milletlerin ve cemiyetlerin içtimai 
T• ıktısadi ııtıraplarımn başlıca 
amilleri bu içtimai meselelerde 
ı&rlllmektedir. 

l - Darlaıan tlcant •• darlqaa 
•ahreç •• piyaHlu dolayııile bGyllc 
•nayl meml~ketlerlnd• it ualmat 
• .. ltılzler çotalmıttar. 

2 - E.bam •• tahri!At k.,...e. 
leri borıalarda teaesıdll •mittir• Ba 
..... ... tahYIUta malik olu we 
kolar18 faiderl •• te .. ~lle 
pçlnenlerla ellae ~eçea miktarlar 
aaalnutbr. 

3 - Naktl Hrmay• keabl nedret 
etmittir• Altın Fran.. •• Amerika .. 
terakGm etmei(tedir. Naktı Hrm• 
reni• kredi suretile tenli atar tart
lara H yOkHk f at. talepleri•• 
tabidir. 

Rabian: lstihllkta Hafi Hazar 
Hall baz1r buhranının mlblm ..

l»eplerl lıtihlllc uhuında bulunmak· 
tadır. Filhakika umumi harpten 
•Ynlld lltlhlik ile halihazır l•tlbllld 
ara•ında fU mühim farklu •• tabawı
'flller lrae olunabilin 

1 - lstihlik kemiyet itibarile 
tenakus etmiştir. Bu tenakua 
lkbsadi seviye•i geri ve dun olan 
memleketlerde olduğu gibi mil-
terakki memleketlerde de vakidir. 

Şu ıuretle ki: 
A - Sanayi hayatında iti azalan 

Ye lpi:deri çof alan memleketin mGe
tebliklerlnde i•tihllk kudreti azal. 
mıtbr. 

8 - Birçok memleketlerde Gcnt
lw •• maaılar tenkiı olunmut 
Ye bu •uretle büyük mikyuta halk 
tabakalarının ittira n l•tihllk kud· 
retleri azalmıthr• 

C - Tıcari muamelelerin •• 
mGna1ebetlerin daralma11 itibarile 
ticarette kazanç Ye kemiyetleri teneı• 
sil etmlt ve bu •ınıf halkın da lttira 
kudreti n haddi İ•tihlikl bundu 
aGteeHlr olmuıtur. 

D - Ve nihayet Hhip olduktan 
.. ham ve tahvilat gibi kıymetli e•ra• 
kın falı ve temettülerile yaııyan 
ldm1ele,.in almakta oldukları falı •• 
temettD miktarları azalmıt ve bun• 
luın da iotira .kudretleri tenakuı 
etmiıtir. 

2 - iştira ve istihlAk kudreti 
uaJmıt olan halk tabakalannın 
keyfiyet -ve evau itibarile ihti
yaçlan umumi harpten evvelki 
zamanlara nazaran artmış Ye 
yllkselmiştir. Bugtlnlln milsteb
likleri her yerde ve her memle
kette yeni yeni mlltenevvi ihti
yaçların ön6ndedir. 

3 - Duyulan yeni ihtiyaçla
na esasen zaruri olan ihtiyaçlara 
imimam etmesi km-tısında ballan 
iftira ve iatibllk kudretlerinin 
azalması hasebile bu ibtiyaçlan 
temin edemediğinden aQiteveWt 
utırap ve ilim çoğalmıtbr. Me
deni 1eviyesi yüksek olan millet• 
lerin bu ıstırapları, ihtiyaçlua 
ude ve basit olan milletlere 
nazaran elbet daha derin ve 
pdittir. 

Hamdullah Suphi Bey 
Bükreş Sefiri Hamdullah Supbi 

Bey on beş gün izinle dün şeh
rimize gelmiştir. Birkaç gün sonra 
Ankaraya gidecektir. 

Doktorlar Toplamyor 
lstanbul mıotakası Etibba 

Odası Umumi Heyeti bugün ae
aelik kooıreaini aktedeceldi.r. 
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TELGRAF HABERLER/ 

DOSTLUK 
lran ile 
Münasebetimiz 
Çok iyileşti 

Ankara, 21 (A.A) - latihba
nmı•• nazaran Tahranda Harici
ye Vekili Tenik Rtlfttl Bey lle 
lran hllkümeti arasında cereyan 
eden mlizakerat pek müaait bir 
fnkipf göstermektedir. 

iki kardq millet arasındaki 
dostluk ve aamimt milnuebab 
bir kat daha takviye edecek 
olan bu anlatmada lranın Anka
ra Büylik Elçisi Sadık Hanm 
esaslı bir amil olduiu tayam 
zikirdir. 

Tevfik RDştil BPyin pek ya· 
kında avdetine intizar edilmek· 
tedir. 

Tahkikat Yapıhyor 
Ankara, 21 - Ankara Tapa 

Mndnrn Niyazi Bey baklanda 
Maliye VekAletinin mDıaaduile 
tahkikat yapılmaktadır. 

Grip Salgını 
Adanada Bu Yüzden 
Mektepler Tatil Edildi 

Adana, 21 (A.A.) - Şehri
mizde gribin salgın ve milatevll 
bir surette devam etmesi üzeri
ne ortamcktepler bir hafta ve 
iJkmektepJer 1 O gün milddetle 
kapatılmıştır. 

Grip salgım kazalarda da 
şiddetle hilküm silrmcktedir. T e-
lefat çoktur. Havalar gilndnı 
güneşli ve ılık gitmekte, geceleri 
sıfırdan aşağı düşmektedir. Hu 
tahkb bulunmıyan ev hemen yok 
gibidir. .. 

Grip Hlwını tebrimiade de denml 
ediyor. Vali Muhiddin Bey ve DarGl
fllnun mütehaHl•ı M. Mal• ta ba•
talata yakalanmıttır. 

lnhistrlar Vekili Ankarkda 

ŞERiRLER 1 Pe~ir Ve Afyon f 

l için İki Nizamname 
Yapıldı Jandarmamız 

Ankara, 22 ( Huaual ) 
lktısat Veklleti tarafından af yon 
ft peynir ticaret Te ihracını 
kontrol makaadile yapılan nizam
nameler Devlet Şiirasına veril
miftir. Nizamnamelerin eaaslan 
tunlardır: 

Peynirhaneler ııhhf yerlerde 
tesis edilecek, peynir imalinde 
kullanılan kaplar temiz ve sıhhi 
olacak, aDtler sağlam hayvanlar· 
dan iıtihaal edilmiş buluna· 
cakbr. işçiler de sıhhatli ola
cakbr. 

Peynirlere tuı n mayadan ve 
bir de fennin müsaade ettiği mik· 
tarda renkten batka bir maddei 
ecnebiye ilave edilemez. 
Tuz miktua yUzde beşi geçemez, 
peynirlerin ihtiva ettiği yağ mik
tarı kaplann üzerioe işaret edi-

lecektir.Bir kap içine yalnız bir cins 
peynir konabilir. Harice gönderile
cek peynirler bilhassa eyi cinsinden 
olacak, her ambalAj Ozerinde 
bunu ihraç eden milessesenin 
unvanı yuılmıf bulunacaktır. 
Peynirler aıkletini artırmak mak
aadile ajır kaplara konamıya· 

caktır.Hiç morfini olmıyan, mevaddı 
ecnebiye kanşbnlmıı Yeyahut 
hqhaı nebah aksamile yoğurul
muı afyonlann ihracına mlllade 
olunmıyacaktır. 

Az morfini havi çıkınblar an• 
cak çıkınb namı albnda ihraç 
olunabilir. Bunlan ihtiva eden 
ıandıklann her cephesine az 
morfini havi olduğu işaret edile-

cektir. Morfin ahaı •e satımı borsa 
olan yerlerde mutlaka bonadan 
geçecektir. 

Muayene olunan morfinlerin 
ıandıklan ticaret odaları tarahn
dan milbllrlenecek Ye bunlar için 
birer ihraç tehadetnamesi verile- • 
cekt!r. 

Gazi Hze 
ReisicOmhur Hı. diln alqam 

Sultanahmet, Beyaat tarikile Fa-
ti be kadar otomobille bir ıezinti 
icra etmitJerdir. 

Tarafından 
Yakalandılaı 

lzmir, 23 ( Hususi ) - Urla 
yolunda otoblblere taarruz eden 
baydutiardan ikisi diln aabah jan
darmamız tarafından ele geçirildi. 

Kilizman dağlarına pusu ku· 
ran jandarmalarımız evvelki gece 
Karagöz oğlu Battal iamindeki 
şeriri silAhı ilo tutmuşlardır. 

Çaldığı eıya da llzerinde 
bulunmuıtur. Diğer haydut ço-
6an Osman yıkanmak Uzere 
Urlaya gelmiş, bir hamama 
girmiş, fakat mllşteriler kendisin
den şüphelendiğinden karakola 

haber vermişler, hu şerir hamam
da yıkanırken yakalanmııtır. Üze
rinde 50 lira ile otobn. yolcula
nna ait kolonya ıifeleri Ye taban
calar bulunmUJtur. Üçilncft soy
ııuncu da yakalanmak llzeredir. 

Tamirat 
Konferansın Tehiri Hak
kında Mütalea Yürütülüyor 

Vqington, 21 ( A. A ) -
Hariciye Nazır Vekili M. Kastle, 
tamirat konferansının geri kal-
masının Amerikayı hiçbir veçhile 
alikadar etmediğini söyledikten 
aonra demiştir ki: 

" Bu mesele yalnıs Avrupa 
milletleri tarafından kararlqtın
lıp halledilmesi lizımgelen bir 
iıtfr. Borçlar meselesinde Avru
panın ön ayak olması icapettiği 
tarzında olan Amerikan noktai 
nazarı değişmemiıtir . ., 

Urfada Kar Yağıyor 
Urfa 21 (Hususi) - Bugün 

ilk defa kar yağmıya bıaşladı. 
Havalar çok soğuk geçiyor. Bir 
mllddettenberi algın bir tekilde 
yataklara dilıllren grip, aon giln
lerde tiddetini kaybetti. 

M. Venizelos Romada Ankara, ( Hususi ) - latan
bulda tetkikat yapan inhisarlar 
Vekili li Rana Bey bu sabah
ki trenle şehrimize geldi. 1 

Gazi Hz. avdette Şitliye ka
dar gitmiıler ve Karaköy tarikile 
saraya danmftşlerdir. 

Roma, 21 - M. Venizeloı 
Romaya gelmiş, istasiyonda Ha· 
riciye Nazırı M. Grandi tarafın· 
dan karıılanmııtır. 

İSTER İSTER • 
iNANMA! 

Avrupa gazetelerinde okuduk: 

" Şikagoda (500) bin İf•İa ve aç Yardır. Belediye 
ye hükumet bunlara yardım edememektedir. ÇOnkl 
Belediye varidatında (16) milyon dolar açık nrdır." 

Gazeteler hergQn aıatı yukarı ıu aer)iyba)arla 
intitar etmektedirı 

( Verıllerinizi Yermeuenla, tehir itfaiyeaia ve 

poliuiı kalacaktır. ) 

"' Nnyorkta baltada bir defa tehrfn ~lzerlnde 
tayyareler uçurarak, büyük megafonlarla halktan 
ipi:ı.ler için yardım l•tiyorlar. Göklerden ge1en bu 
•lyah ıe., halkın matem ve feliketlnl arttınyor. 
K.Ste hatlarında açlıktan ıabrap çekenlere te .. düf 
oluna1or. • 

iSTER iNAN, iSTER INANlv/A! 

Yeni 
Kehanet 
Modtısı ------------r. s. _ _. 

Herkese gaipten ıesler gel· 
miye başladı. Bir kehanet moda-
sıdır gidiyor: Kimi Rusya ile 
Japonya arasında bir harp çı-
kacağına emin; kimi Frausanın 
Almanyadan metelik alamıyacağt-
na kani; kimi Nevyok Borsasının 
tepetaklak olacağını muhakkak 
buluyor; kimi iktısadl buhranın 
muvakkat olduğu kanaatinde, 
kimi ise dllnyayı alttlst e<leceil 
iddiasında. 

Kürei arza bir ceriı: kadar 
küçlUterek muamıaa llatlhae ko
yuyoruz ve kabuğwadaki bunı-
şuklara, kınımlara bakarak, 
dünyanın kabartma uthım t .. 
map edercesine, peytamberana 
hilkDmler 1&YW'Uyorm. 

Dlln, bizim gazetede rami .. 
Ye iamini ilk defa glrdlğllm bir 
zat. yani la.irde Şark filozof. 
diye tamnaa Hidayet Ketfi Be, 
de istikbale alt baa ketiflerde 
buluomut: 1932 de harp olmı1a
cağım ve FnnHnıa Almanya 
aleyhine takip ettijl aiyuetia 
kendi aleyhine döneceğini ı&y
lüyor. 

Bana 6yle geliyor ki blltlla 
bu kehanetlerimiz, kendimize 
ait meseleleri dilf Dnmemek için 
bir vesiledir. Meseli: " Evdeki 
odun kömllr ne vakit bitecek ? ., 
Meselesini dllfftnmemek için. 
lngilizlerin ithallb tahdidi bak· 
kında kehanetlere girifiyoruz. 

"Bu ay ev sahibine kiraya 
verebilecek miyim ? ,. Sualine 
cevap aramamak için, Almanla
nn Fransaya borçlarım verip 
veremiyeceklerini dilıllnilyoruz. 

Bana kalırsa, herkes dünyaya 
ait meseleleri düşlhımekle bera
ber, kendiaine ait itleri tanzim 
ve idareye pbşırsa amuml vazi
yet düzelir. 

Bir Araba Denize Yuvarlandı 
Büytikderede oturan gazozca 

Mihal ,azoz ytlklll araba ile T .. 
rabyadan geçerken atlar Orkmllf 
ve denize uçmUflur. Atlar bo
ğulmUf, Mihal kurtanlm11br. 

Güzellik 
Kıra/içesi 
Seçilemedi 

Geçen hafta 25 kişiden oa 
iki kiıinin davete icabet etmesi 
llzerine intihabı geri kalan gQ. 
zellik kıraliçesinin nihai seçilme
si hakkında bir hazırlık toplanıp 
yapıldı. Bunun sebebi, yeniden 
on kitinin mlisabaka için kaydo
lunmaaı idi. Fakat dllnkft toplaa
bya rağmen relenlerin adedi bir 
kaçı geçmedi. Bu vaziyete gire 
nisap addedilen yirmi rakama 
doldurulamadı. lhZarl heyet dila 
bu vaziyeti tetkik etmİf ve ml
sabakanın tekrarından Ye AVN-
paya bir gllzellik kıraliçesi a&t
dermekten ba aene için aarfınaıu 
etmifti. 

İbrahim Necmi B. in 
Evi Soyuldu 

Hakimiyeti Milliye gazetesi 
muharrirlerinden lbrabim Necmi 
Beyin Pangaltıda. Arapsuyu 
sokağındaki evi soyulmuştur. 

l hrsız, evin arka tarafıudaki 
balkondan girmiş ve 200 lira 
bir altın saat, Uç elmas iğne, 
bir pan•antif bir gramofon çala
rak kaçmııbr. 

Polis, sobacı Rauf ismindeki 
bu bırsı11 3 aaat zarfında çaldı
ğı qyalarla birlikte yakalamaya 
muvaffak olanqtv. 
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··= • Tenkit L iktısa_t .-.l I 
Tütün Meselesi ~!11!1!1~ ... -.ımm~lll!"------------=------------------Bir • • 
Nasıl J JhiikA M•• d J • Çocuk Edebiyatı 
Islah Edilebilir_? zmır e ar UC8 eSI Doğuyor 

Tntün ve tnttlıı iobisan mesele- Yeni harfler, bizde yeni bb 

ti tekrar gUnlln meselesi olmuş-· Fatura Vermek Usuıu··, 'r?u··çu··k Esnaf çocuk edebiyab doğurdu. Yeni 
tur. Bir taraftan Ullün itlerini l"'\. harfleri ilk öğrenen ve en çolc 
daha yakından tetkik etmek llı:e- 1 okuyan ilkmektep çocuklarıdır. 
re Ankarada bir konife toplan• çı·n Mu··şku··ı Qlıacak, Denı·yor Kari bulmak İhti)1acile, bilti\rı 
mak Ozeredir. Diier taraftan in· kitapçılar, evveli çocuklan al&· 
bi arlnnn ıslahı münasebetile, lzmlr (Hususi)- da g3rllyorJar. Ha· kadar eden kitaplara ehemmiyet 
Tütiln inhisar idaresi hakkında lhükArla müca· biki vaziyet ka· verdiler. Çocuklar bu neşriynb. 
tetkikat yapılmaktadır. dele kanunu ıeh· nunun tatbikına karşı l4kayt kalmadılar, her çı 

Senelerdenberi Almanyada rimiz tüccar ve başlandıktan son- kan kitabı !f olcudular. Kitapçıhr 
tütOn ticareti ve f abrikat~rlU· ut..ıfı tarafmdaa ra anlaşılacakbr. basbkları kitapların satıl<lığm• 
tn yapan Habip Edip Bey, bUyük bir alaka lhtiknrJa Mü- görOnce bu neşriyata dnha 7.i 
ıon zamanlarda " Avrupa' da ile karıılandı. Bu cadele Kanunu sarıldılar. Bu sayede bugiln 
Tüttln lnhiıarlan ve Türkiye Tü· kanun, fırsattan bir iki gün evvel it yukarı bir çocuk kütüplı ... 
tnn inhisar idaresi,. ismi albnda istifade etmek tatbik sabaıına yapacak kadar çccuk kuabı 
Jeni bir kitap neşretti. Bu kitap istiyen hasis men· geçmiş bulunmak· bulmak mümkündür. 
l'erkiye tntün meıelesini rayet f aatli bau kim· tadır. Fak at tim- Basılan çocuk kitaplarını bır-
etraflı bir ıurette tetkik etmiı selerin gayrimeş· diye kadar ihtiklr- kaç aınıfa ayırmak lazımdır. 
bulunduğu için, kongre azalannın ru kazancına mani la mllcadele ifiai Bunlann bir kısmı kUçük ma-
bilhusa lktısat Veklletinin bu l k 

<> aca 1'e bu kontrol edecek uUar, efsanevi hikayeler, mace.ra 
eseri dikkatle okumılaruu taYliye suretle hayat 1 l b. h romanlandır. 
ederiz. o an ır eyet ta-

Habip Edip Bey, tntnn1l iki pahalılığına im· 
4 

yin edilmiş değil· ikinci kısım, büyük adamla· 
aoktadan tetkik ediyor. Biri ih· kh kalmayacak- dir. Evvelce Tica· nn hayatlanna ait bibliyografi 
racat maddesi olmuı, diğeri de br. Fa"at ka· ret odasmda tq· romanlardır. 
dahilde bir varidat membaı ol· nunun buı mah· kil olunan Ye çok OçftncDstı, beynelmilel lisan· 
masıdır. zurlu taraflan " değerli mesai • lara tercüme edilmiş ve beynel· 

ihracat maddesi oluak. Ha· olduğu da söyle- f zmirtltt g~,11 mamul/it s11tan küçük bir iülckdn silo h:ılkın •e milel çocuk edt b:yat na dahil 
bip Edip Bey, evveli ihracata niyor • Meseli tüccann mcof aat· olmuş olan eserlerdir. 
7anyan tütnnlerimİ%İn nerelerde ihtikirla milcadele kanununda bu suretle fatura vermesinin tat· lerini gözeten JhlikArla Mücadele Kitapçılar daha ziyade birinci 
7etiştiğini ve cinslerinin tesbit tasrih edilen ( beş liradan fazla biki çok müşküJ olduğu zannedi· Heyeti bazı esaslar üzerinde ve ikinci kıs.m ne~riyata ehem• 
edilmerJ lazım geldiğini söylOyor. mal alanların fatura) istemesi liyor. çalışmaktadır. Heyet şehrimizdeki miyet verdiler. Ürüncü kısmı ib-
Kendi tecrübesine nazaren hariç- esnafın dileklerini Ticaret odası ~al ettı'ler. :r usulü bilyük ticarethaneler için Baıı kimseler bu (beş lira) d l 1 l 1 k d V k ı ı ..... 
te ıigara için kullanalan YO ra· e A eti e a a a ar e A el ere 

1'olayca tatbik edilecek bir me- haddinin fa:Jalaştınlmasında, ve bildı"rec: .. ktır· Bu kısma ... 1·t escrlerı· de Hı· 
k·ıps·ız addedilebilecek olan tn· • · ... ıeledir. Fakat ufak bir esnafın meseli iki misline iblAğmda fay• ADNAN • Etfal C · ti. t ·· tünlerimiz üç kısma taksim edi· mayeı cmıye ercume 
lcbilir : ettirip neşretti. Bir taraftan da 

ı - Samsun, Bafra, Alaçam, Af d f E//i Va/ige ı Adanada "Umumi Kütüphane,, ismindeki 
.ani Karadeniz havzası. yon a mnessese, küçük kitaplar halinde 
,- rJ".ı·zmet Ga··ren 2 - Seydiköy , Gavurk&y, rı 4 bu Beynelmilel eserleri küçük kıt' 

Ödemi~, Akhisar, Muğla, yani Susuzlulr Tehlikesi Bı·r Odacı Gripten yatan ada Te ucuz fiatla nakle teşeb· 
hmir mıntakası " bn. etti. Bu teşebbüsleri mem~ 

a - Bursa. İzmit, Hendek, K d. a·· d. T 1 b 1 
yani Marmara havuıı. Bu mmta· en ini. oster l a e e er.. nuoiyetle ve takdirle karşılama-
katarda yetişen tlitlinlerimize da· Afyon, (Husust) - Şehrimizin Adana (Hustısi) - Adanada mak mllmkün değildir. 
ima hariçte mlltteri bulmak esaslı bir derdi vardır: Susuzluk. grip salgm bir haldedir. Şehirde- Bu ıon kısma dahil olmak 
mümkündür. Yaz mevsiminde ıu azlığı yüzün· ki diğer hastalardan maada 700 llzere neşredilen en •on eser "Poli 

Fakat Habip Edip Beye ıö- den çekilen ııkınb hemen umumi talebe Te 30 muallim gripten Annanın Gençliği.,ismindeki eser-
"' son ıenelerde cigara urfi.. gibidir. F akal bu kış mevsiminde basta yatmaktadır. S,bhiye Mll· dir. Bu eseri Vedide Baha Hanım 
7atı büttin cihanda arttığı halde, au fazlalığına raimen aıkınb düriyetinin üadesioe oPıa.ran tercGme etmiş, Cumhuriyet ınat-
tlllOa ihracahmız azalmıştır. Bu geçmiş değildir. ıehirde hastalık yüzde 15 niabe- b .... basmıştır. 
azalışın en mühim sebeplerinden Çiinkil şehrin yukarı ıemtle· tindedir. Tercnme temiz, tabı temı dır. 
biri de, tUtnn işinin bütün mem· rine su çıkmadığı için o ma· Kaçakçlhk ·r~ahkemesi Ciddi, fakat temiz çoc:uk esen 
leketlerde ya inhisar altına alın· halle1er halkı müşkülit için· arıyan anneler, bu kitabı yaıtru 

] ı · r Kaçakçılık Kanunu mucibince mış o ması veya tr6ıt erın e ıne dedirler. Alakadarların bu sıkın· Balıkesirde de bir kaçakçılık Jannın eline emniyetle l linı 
geçmiş bulunmasıdır. Tiltünleri- tıyı balJetmelcrile büyük bir ha· mahkemesi teşkil edilmiş, hakim· edebilirler. 
mizin atılabilmesi bu inhisar yır işlemiş olacakları şüphesizdir. liğe Muhtar Bey tayin olunmuştur. 
idareleri ile büyük tröstlerin va· 
t:iyetlerini bilmiye, onlarla daimi 
münasebet tesisine ve büyük 
latıhbarat vasıtalanna malik ol· 
mıya tevakkuf eder. 

TUtün inhisar idaresi, bun• 
lan yapabilecek bir mnessese 
haline gelmedikçe, i~racabmızın 
ınnden güne azalacağını tabii 
olarak kabul etmek IAzımgelir. 

Buna mukabil Habip Edip 
Bey dahili istibliklbn tanzim ve 
tqvıkiııi tavsiye ediyor. Şimdiye 
kadar ttilllncü olmayan memle
ketler hile, dahilt iatihıalAb ma• 
hallen sarf etmek için ellerinden 
geleni yapma1'f nn geri kalmıyor
lar. Bizim için iae bu, bayaU 
bir meseledir. Çünkn dev· 
let varidatının en mObim 
kısmını tütün tctkil eder. Dahil· 
de tllUlnUn istihsal ve istihllkini 
lrl~ ve intizam albna almak 
ıaycsinde !!lridab artırmak 
aıümkündOr. 

Bunun için de Habip Ecftp 
Bey şu tavsiyelerde bulunuyor: 

1 ·- İmalatta tasarrufa Azami 
rfayct. Rasyonel bir tarzı mesai. 
Mamul tiltiln aahı fiatını arttır· 
mamak. Halka ucuz olduğu ka• 
dar iyi harman tiltlln Yermek. 

2 - Dahilde tilUlD liraathai 

Balıkesirde 
Küçük Çocuklara l(ahveler 

Yasak Edildi 
Balıkesir zabıtası yeni bir 

faaliyete girişmiştir. Son zaman· 
larda kilçük çocukların küme 
kllme• kahvelere dadandığını gö
ren Balıkesir polisi, bu vaziyetin 
6nüne geçmek için çalıımıya 
başlamıştır. Diğer taraftan ıo-
kakta dilenen küçük çocuklann 
babalan veya Yelileri hakkında 
kanuni takibata girişilmiştir. 

teşvik etmek. 
Dahili istihllk için tntnn ye-

tiştirecek mmtakaları tesbit et· 
mek. Milli mahsulatın miW ihti
yaçlara tekabülünü temin ve 
tezyit etmek. 

Habip Edip Bey, fikirlerini 
teyit ve tevıik için diğer mem• 
leketlerin inhisar idareleri ve 
bizim inhisar idaremiz hakkında 
ciddi bir tetebbua müstenit ma• 
liimat ta vermektedir. Tütnn İş· 
!erimizi bu kadar yakındaıı tetkik 
etmiş başka bir eıcrimiz yoktur, 
diyebiliriz. Bu da bir aıubaliia 
uyılmamak ıercktir. 

~* 

Adananrn •mektar Vilaget 
Odacısı Ahmet ağa 

Adana, ( Hususi ) - Hnkrı
met konağında kırk bir ıeneden• 
beri v3li odatcısı olan Ahmet 
Ağayı hemen Adanada tammıyan 
yek gibidir. Henüz dinç denecek 
kadar ııhbatli olan Ahmet Aia 
62 yatında bulunmaktadır. 

41 sedenberi valilere ıerhade
melik,jandarmahk, perdedarlık ya• 
pan Ahmet Ağa,fimdiyc kadar ta.ıı 
50 valiye odacılık etmiıtir.Bu vali· 
lcrin hepisinden iyilik gönnüflür. 
ihtiyar halile damadını ve toıım
Janm kendisi beslemektedir. 

Bir Senede 
Elli Milyon 
Zeytin Tanesi 

Muğla 20 (A.A.) - 931 ıene
ıinde Milas kazasında 50 milyon 
000 bin dane zeytin istihsal edil· 
miş ve bundan da bir buçuk 
milyon kilo zeytin yağı elde edil· 
miştir. Dane zeytinin okkası 1 O, 
yağııı kilosu 80 kuruştur. Bu ka· 
zada 6 milyon zeytin ağacın 

kapladıiJ Mha 800 bin döoüm
clür. 

' 

Muğlada 
Evler Arandı, Kaçak 

Tütün Yakalandı 
Muğla 20 (A.A.) - VilAyeti· 

mizde kaçakçılık şiddetle takip 
edilmektedir. Şehrimizde bir çok 

ev taharri edilmiı, kaçak tütiln 
ve aigara klğıdı bulunmuştur. 

Hil41iahmere Yardım 
Çankın (Hususi) - Kurtunlu 

nahiyesi · Hillliabmer, belediye 
•e ihtiyar heyetleri birleşerek 
bir eşya piyangosu tertip etmit
Jerdir. Biletler yakında n utqa 
çıkacaktır. 

Tarihi Hafriyat 
Adana (Hususi) - Truvda 

hafriyat yapmak ilzere bir Ame-

rikan grupu hükumete mllracaat 
ederek mlisaade almıştır. Hafri
yata mart iptidasınde başlanacak· 
tır. Arkeolog Remzi Oğuz B. 
lafriyata komiser tayin edilmiştir. 

Grip Salgını 
Adanada grip aalğım ytJzOoden 

Muallim Mektebi bir hafta mQd
d.Ue tatil •dilmiftir. 

Bir Dikenin 
Yaptığı 

Bir Facia 
Balıkesir'de ehemrnjyefoiz. bır 

diken yllzünden bir facia ole uş
tur. Bir han müsteciri olan Ab 
dülkadir Efendinin oğlu Mehmet 

ismindeki çocuk bir arsada oynar
ken Ahmet isminde bir kasap 
bu çocuğıı yakalamış ve bir çalı 
i1e diivmllttUr. Fakat çalının di
keni ~ocuğun ensesiıae batmıf. 
btıtGn tedaviye rağmen diken ya· 
rua iltihap etmiş ve yavrucak 
6lmllttftr. Kasap hakkında takibat 
yapJmaktadır. 

Pamuk Satışı 
Adana 19 (A.A.) - Pamuk 

uhıı hararetle devam ediyor. 
Okkuı 145 kuruşa kadar çık· 

IWfbr. 

Hayvan Kesimi 
Muğla 20 (A.A.) - Vilayeti

mizde bir aene zarfında yemek 
için 2116 sığır 1592 kuzu 887 
keçi 9089 oilak kc&ilmif lir. 
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Siyaset Alemi 1 BABrlCI BABIBLIB [Gönül İşleri 
Alman Ordusu 
Ve Fransızların 
Telaşı 

~----... ----mr·----------.. Kadının 
Ayan Ve Meb'usanı Alman Süs 

Ordu TeşkilitileÇokMeşgul Oluyorlar B~~ç~!erde bir g8n, erkekli 

Fransız 

Parla 21 - Meclisi Meb1usan 
Hariciye Encümeni, Almanyamn 

gizli ıilAhlanması meselesile hal· 
yanın askeri vaziyeti hakkında 

Ekkar • Ceneral Burjuva raporu· 
na ıtla hisıl etmiştir. Rapor, 
bilhassa Almanyadaki gizli silah· 
lanma teşkilatile askeri hazırlık· 

lara v• komşu memleketlerdeki 
ailah imalatına işaret etmektedir. 

Bu izahat, aza üzerinde şid· 
detli bir tesir yapmıştır. ltalyan · 
kuvvetleri Faşist milisleri de 
dahil olmak üzere ( 1, 100,000 ) 
lriıidcn mllrekkeptir. Deniz ve 
kara tayyare~iliğinin bnynk 
terakkisi aynca nazan dikkati 
celb etmi~tir. 

Bu rapora g<Sro Almanyanın 

yaziyetine gelince: 
Almanya, kllçük zabit kadrosu 

Yasıtasile iyi bir ordu hazırla· 

maktadır. Aynca Alman biltçe
tinde gizli askeri f asıllan mevcut 

Almanya 
Moratorgomu 
Reddediyor 

Berlin, 21 - Nim resmt bir 
habere g6re İngiliz Sefiri don 
Alman Başvekili M. Brüning ile 
görilşerek kendisinden, Alman· 
yanın Hoover moratoryomunun 
bir sene milddetle temdidine 
razı olup olmadığını sormuftur. 
M. Brüning bu teklifi reddet· 
miştir. 

Lozan 
Konferansı 

Londra 12 - Hariciye ne
zareti bir muhbra ne-§J'cderek 
Lozan Konferanda başlıca allka· 
dar olan devletler arasındaki mü· 
kalemelerin henllı bitmemif oldu· 
ğımu, bundan dolayı bu toplan· 
ma için tesbit edilen 25 kAmmo· 
aaniden evvel içtima yapılamıya· 

. 
lnglllzleri,. Hlndistanda, Y•11l Dellılde oücad11 aetirdlkl~ri 

ıarip ı•killi laiildımet dalr~sl 
~~~~~~~~~~~~~ 

Radikal 
Sosyalistler 
Ve Kabine 

• 
olduğu da irşa edilmiştir. Encilmen 
'8rşamba gfinll toplamp tahdid.1 
teslihat mnnasebelile takip edi· 
lecek hattı hareket kararım vere- cağının bir daha anlqıldığım Paril 21 - Radikal·Sosyalist 
cektir. t bildirmiştir. fırkasımn icra komitesi bir heyeti 

Alman Borçları Muhtıra, diğer kontJfmalara umumiye içtimaı halinde toplan-
dnam edildiğini, takip edilecek mış ve M. Heriyonun M. Briyana 

Hakkında Bir 
Teklif 

ıistem hakkında birkaç giine ka· beyanı ihtiram edilmesi hakkm-
kadar memnuniyeti mucip itillflar daki talebini dinlemiftir. Ayni 
elde edilmesinin Bllyiik Britanya zamanda iyi nnnazeneli Fransıı 
hllk(imetince muhtemel oldupnu biltçeaini açık veren bir hale ko,. 

Berlin 21 - SalAhlyeltar me
bafilde, ıosyaliat Lideri M. Blu· 
aıun, Almanya tarafından şimdi· 
Je kadar tamirat namilo Yerilen 

kaydetmektedir. muı olan htikamete kUfl da iti-

Hariciye NU1n Sir Con Si· -, mat edilmemeaine karar veril-
mon laviçreyo hareket ederken Hini lJmrıni1 Valisi Lort miştir. 
cuma veya cumartesi Pari.M nğ· _____ V4_11_11_ı_nı_d_o_n_ ---- Hindisfanda 

paralann beynelmilel bir hakem 
omitui tarafından teshil edil· 

meıine Alman hükümetinin nza 
rl5stereceğini teklif ettiği söyle
Dilmektedir. Maamafib vaziyet 
timdi ıudur : 

rıyarak M. LavaJ ile g&rllşeeeği T l 
• a,ıenmektedir. Lozanda Bape- Japon ar Yağmakerlik 
killerle Hariciye Nuırıannm bu· Şan n haya Asker 
lunmasına hemen bemeD lllzum 6 
kalınamışhr. .. Gönderiyorlar 

Almanyanm borcu olup olma· 
dığı değil, Almanyanuı borç 
~ermek istememesidir. 

• /ne1i/iz Papazları Tokyo 21 - Şanghaydakf Ja· 
6 pon tebaua araıında gUnden giln• 

Ve Borçlar artan endifeyi teskin etmek mak
udiıe Şana-haya bir tayyare ile 
bir kruyazlSr, dlSt muhrip ye bir 
miktar bahriye aillhendaza ıan

lngilterenin Fikri 
Londra, 21 - Pariste icra 

edilmit olan aon Fransız - Ame· 
rlkan konuşmalarına Londra..:.1 
daha bnynk bir dikkatle devam 

edilmiftir. lngiltere, borçluların 
Amerikaya karşı müttehit bir 
cephe almalarına kat'ı surette 
muhaliftir. 

Londra, 21 - Anılikan kili· 
ıeal piskopoılanndan on beı 
zat ile ıerbea kilise liderlerinden 
birçokları bütün hıristiyan millet· 
lere bir hitabede bulunarak 
hıriatiyanlan, beynelmilel borç
larla tamirat borçlan tediyabmn 
ilgua hususunda blltün nllfuzla· 
rım kullanmaya davet eylemiı· 
Ierdir. 

EDEBi TEFRiKAMIZ: 11 ============ 
A ç L 1 

Mnellifi: Knut Hamsıın Mntercimi: P. S. 

otunırken derin derin nefes aldı, allkadar edebilirdi? Hiç. Belki 
,nromekten yorulmuştu ve ıöy· elinde tuttuğu gazete, lllıı 

lendi: - ,,__ sahifası diprda duran eaki 

- Evet, evet, evet, evet, bir nusha, içinde bir ,ey-
••et, evet, eYet, evet, ah evet 1 ler görUr gibi oldupm bir 

Sesini duyunca, baıımin içini gazete. T ecessllsfim uyandı 
bir rlbgirın ınpnrdOğüııll sandım. ve gözlerimi gazeteden ayırama· 
Arbk kunduralanm kunduralar· dun. Hatta bana öyle manasız 
dan başka bir ıey değildi. His· bir fikir geldi ki bu, garip, Dev'i 

ıediyordum ki biraz evvel yqa• ıabaına milnhuar bir ruetedir. 
dıitm tatkınlık hali, uzun müd· Merakım gittikçe arbyorda ve 

dettenberl, belki bir iki sene· sıradaki yenmı değiıtirdim. 
denberi teklmUI etmiı bir ma· Bunlar, bir takım Yesikalar, evrak 
:aiy_e racidi ve yavaş ya•q mahzeninden tehlikeli bir surette 
hafızamdan ailiniyordu. hıtiyara qırılmıt klğıtlar olabilirdL Belki 
bakmaya baıladım. de gi~li bir muahede, bir fesat 

Bu kOçük adam beni neden tebeko.iaia evrakıc:br diye 

derilmiştir. 

Japon Meclisi Feshedildi 
Tokyo, 21 - Diyet Meclisi 

feahedilmiftir. F eaih kararından 
enci muhalefet fırkasına bükü
met aleyhinde ademi itimat reyi 
•erdirmemek için başvekil ile 
hariciye nazın söz alarak ••ziyeti 

dnınndilm. 

Adam ra~atça oturmottu ve 
dDıllnllyordu. Niçin, gazetesini her 

adam gibi tutmuyordu, guetenin 
başlığını dıJarıda bırakmıyordu 1 
Ba ne çeıi(bir bile idi? Ne paha. 
1ma olursa!olsun elindeki paketi 

bir tarafa bırakmak niyetinde 
değildi, batta cebine koymıya 

bile cesareti yoktu. Bu paketin 
içinde bir ıeyler bulunduğunu 
iddia içia elimi •teşo aokabi· 
lirdim. 

Havaya baktım. Muhakkak ki 
ba muammayı halledememek beni 

meraktan deli ediyordu. Adamla 

konuıabilmek için ceplerimde bir 
teY aradım, peruklrın karnesini 
buldum, fakat yine sakladım. 
Birdenbire cllr' etklrhta karar 
Yerdim ve bot ceplerimi yoldı
yarak IOl'dum: . 

• ~ 1 • - " ~ 

- Si&e bir ciıara takdim 

jamnm, 21 - Serseri bir 
ba1do ıezen Gogar kabilesi bir 
k&yde beş ey 'fe matuayt harap 
etmiş, posta qyas1DJ yakDUft 
ıonra poliı karakoluna taarrm 
ederek ıilAhlan zapt ve bir mik
tar kiiıt para alıp R'f11fmuştur. 

izah etmişlerdir. Maliye nazın, 
evvelki kabinenin mali Iİyuetine 
ıiddetle hücum etmitt.ir. 

Jf-

Tokyo, 21 - Umumt intiha
bat yapılmasına karar ftrilmiştir. 
lntihababn 20 tubat •eya b. 
tarihten u aonra yapılm .. 
muhtemeldir. 

edebilir miyim? 
- Teıekklr ederim. 
Herif cigara içmiyordu, hasta 

röılerlnl tedawi içia terketmlt 
olacakb. Gözleri kör ıibiydi. 

- Çok tqekktır ederim, dip 
tekrar etti. 

Acaba gözleri uzun mllddet
tir haıta mıych? Belld de okuya
mıyor muydu? Gazeteleri de mi? 

- Maalesef. gazeteleri do .. 
kuyamıyorum, dedi. 

Adam bana bakb. Hasta gh
lerinin her biri camlı pi perde
lenmifti, bakıfa beyazc:la, btikrala 
verecek bir telİl'İ Yardı. 

- Siz burala dejil misiniz? 
- Hayır. 

Acaba elinde tuttup gueteJI 
de okuyamıyor muydu 1 Bu ıua
lime de cevap verdi: · 

- G&çbelA. 
Beai derhal bir 1ahaa ... 

kadınlı kalabalıkça bir yerde 
slls bahsi Ye bilhasaa kadınlann, 
çalışan kadın1ann ılı. mevzulan 
baluoluyorda. Herkes birte1 
söylüyordu. Bazan okadar heye
can doğuyordu ki kimin ne ıör
lediği adaşılmıyor, herke.. bir 
ağızdan konuşuyordu : 

- Niçin efendim L, bqka 
sfis başka. 

- Hayır efendim her ı•yln 
bir yeri vardır. 

- Kadın evveli kadındır. 
O ndan sonra avukat, doktor, 
muallim, daktilo ilah... dır. Sfl!t. 
lenmiyen bir kadın kadın mıdır? 

- Efendim , kadınlar ıUslen
mesin demiyoruz. Fakat yerinde 
süslensinler. Kadının sade geu
ceği zamanlar da vardu. Hatta 
lazımdır da. 

- Aman efendim bu ne k6h
ne, ne eski fikir. OflJllnlln bir 
defa... Daktilo makineai baıında 
veyahut herhangi bir bfiro önfm. 
de saçı ondftlesiz, tırnağı mani
kOrsilz, yüzll boyasız, ıöyle böyle 
giyinmiı bir kadının ıfisilnü dQ· 
şünlln efendim. Ona kim taham· 
mül eder. O da dl\nyada kadın 
mıdır ? Sonra bir de itinalı 
gıyınmi~ , saçından ayağımn 
ucuna kadar kadın fhtima· 
mım gösteren bir kadının 
ayni masa başında zarafet ve in
celiğini dflfllnfin.. .O.lln yeri 
olur mu? an. ıüıtnr: 

- Öyle lae mahkeme salon
lannda, hastane koridorlannda. 
mektep dershanelerinde, ve ya· 
hut ta ticarethane ve bankalarda 
balo elbiselerile dolqan kadın
lar gBrürsek hiç hayret etmeyelim 

- Tabii efendim. icap ederse 
oda olur, ondan ne çıkar. Snslenmi 
yen kadın kadınlığını kaybeder. 

- Ve tabii beraberce dava· 
sını da kaybeder • 

Bunu söyliyen bir beydL Sizi 
bilmem amma ben kendi heu
bıına baı:an a&zlerin heyecandan 
ve gilrllltnden araya karışbJına, 
duyamadığıma kendi hesabıma 
çok memnun oldum. 

HANJMTEYZE -·-· .. ·----··,--···--··---·-···--== TAKViM==. 
[CUMA] 
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Arabi 
14·Raauaa • USt 

Vakit Eua! V. ti 
t=----ı--
Gan.. 2. 8 7. 20 
Öil• 7. un. 25 
idadi 9, 4511~ 57 

R11mt 
f-KL ·Hal· iMi 

Vakit Ezant \V. ti 

Aktaa 12. - 17. 1 

Yata 1. S6 11. 4 
lmaalr. 12. 25 S 

[ Muaevilerin meyva bayramı J 

delmişti; ıealmdo bam kendı.ino 
anlatan bir ,., varda. 

Samiası ne kadar nu:lktl. 
Geceleyin, herkeı uyurken, bitifik 
odada yataıalarıa tenefftıalerinl 
duyabilirdL 

Nerede oturdupma IOr'Cla. 
Ani olarak kafamda bir ,.ı.. 

dotda. 
- Olaf meycftıu 2 numaralı 

ıokak. 
- Sabi mi? 
Herif Olaf meydanını kanı 

kant biliyordu. Bir çeıme, bir 
baYa gazı feneri, iki ağaç. iter 
şeyi habrh1or. Ka~ numuada 
oturduiuma da IOl'd .. ~ 

Guetenia içinde barakbla 
ıabit fikirle, baba orada ke-ek 
Ye Jerimd• kalk-• k Ute4 
fakat. ne olana oa.... bu ... 
ammayı ayclmlatmak lhımda. 

- Mademki olmma · bW-
yonunuz, nic&- . 

Alkua .... 
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Kari A1 ektuplan 

Eti Daha 
Ucuza 
Nakle Talibim 

Birkaç gündenberi gaı:eteni
lin slltunlar:uda et nakliye fiati
nin fazlalığı hakkında neşriyatt 

bulunuyorsunuz. Bilhassa 15-1-932 
tarihli nü banızda bu hususu daha 
açık bir surette yazıyorsunuz. 

Okka başına 50 paradan nllk· 
le talip çıkbğı ve buna karşı 
firket te 40 paraya razı olarak 
mukavele yapıldığı halde bu mu• 
kaveleyi kendi kendine feshede· 
rek esnafa müşkülat çıkarmak 
turetile yine gövde usulünü 
kabul ettiriyor. Mercii aidi bu 
bali niçin görmüyor. Bilhassa şi· 
kayeller nazan itibara alınarak 
belediyece gövde başına 22 kuruş 
alınması tekarrür ttiği halde 
mezbaha Meclisi idaresi kimsenin 
haberi olmadan bu karan bozup 
r&vde ba1ıma 30 kuruş nakliye 
Ocrcti koyarak beş ene müd· 
detle K saplar şirketine ihale 
ediyor. Bizim bildiğimiz müzayece 
Ye mOnaka alar alenl ve aşikar 
yapılarak herkes haberdar olur 
ye müteaddit talipler zühur eder. 
Nitekim şimdi beher gövdeyi 
22 kuruştan daha ıhhi bir 
•uret te nakle talip olduğum gibi 
ihtimal'tl benim gibi daha birçok 
ta!ir fer vardır. Gazetenizde yal
nız koyun nakliye ücretini yazı
yorsunuz, ihtimal sığır nakliyc
ıioden haberdar değılsiniz. Bir 
ıığır ıirketçe dört parça sayıla· 
rak beher parçadan 55 kuruş, 
ki bir sığırdan ( 220 ) kuru~ 
nakliye ilcreti alınıyor. Bu da çok 
fazJadır. Gayri iktıs dt yapılan 
mukavelenin feshile yeniden mü· 
oaknsaya konulmasını menafii 
umumiye namına g zeteniz Ü· 

tunlanna dercini istirham eylerim 
ef~ndim. 

Aksaray, fstik met kaaap 
ticarothaıı i ahibi Bandırmalı 

Osman 

Bugünkü Paraşüt 
Tecr··besi 

Aero Klilp Riyasetinden: 
Halka tayyareciliği sevdirmek ve 
bavacilığa teşvik tmek maksa• 
dile teşekkül eden ldübümüzün 
açuculuktaki emniyeti göstermek 
ve halkımızın kanaat getirmesini 
temin etmek için Belçika tnyya· 
recilerinden Mösyö Distemik bu· 
tün saat (15) te Yeşilköyde pa· 
raşütle tayyareden ntlamak tec· 
rübesi yapacaktır. Tayy re Veci· 
hi Bey tarafından evkedilecek· 
tir. Halkın ... bu tecrübeye iştiraki 
rica olunur. Cuma günil gecesi 
kliipte tayyareciler tarafından bir 
konferans verilecektir. H rkes 
ıelebilir. 

Sinyor Martinetti'nin konferansı 
Her tnrlll san'at şubesinde ileri 

hareketin banisi addedilen ltalyan 
edebiy t ve ictimaiyatçı ı Sniyor 
M artinetti Dç gün kaim k üzere 
ıeldiği lstanbul'da, tetkikatını 
daha iyi genişletebilmek i~in on 
beş gün ikamet etmeği münasip 
ıörmüştllr. Bu ak am Tepebaşın· 
daki ltalyan klübündc yeni an'at 
hareketlerine dair fransızca bir 
konf crans vereceği gibi Darül· 
fliound vereceği konferans tari
lai de 25 klnuoevvel pazartesi 
aaat ( 4.30) olarak lcapit edil
IDittir. 
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Çin zabıtasının resmt kıg ... feti 
badar 11 ba bir polistir 

r 

Miizakerttlerl neticeltmdlrmigerek 
teklifleri reddeden Ceneral Ma 

1 Dört aatlik bir tevakkuftan 

Çinlilerle Japonlar arasında 

ilanı harp özü öylenmeksizin 

Mançuride cereyan eden müca

delede başlıca rolü Ozerine alan

lardan biri de Ceneral Ma-Çan

Çandır. UmumiyeU Cenral 

Ma diye tanınan TO Muk
denlo Şarki Mançurl arasında 

Japonlarla harp ede ede çe

kilen bu adam, japonlann iddia

sına göre Mançurinin bugünkü 
vaziyetinden mes'uldür. Sebebi 

ise Japonların taleplerini dinle

memiş, harbe sebep olmuş •e 

1 aonra ·yolumuza devama m\iga de 

ı oluııdu. 
Haylun istnsyonund bizi k r

şılamak için lıerşey hazırdı. As

keri otomobillere atladık ve mi

safir edileceğimiz Linay gittik. 

Buruı, ıehrin yegane tefecisinio 

ortalık arışmıştır. 

Cenral Ma ise bunun ksioi 

iddiadadır ve kendisinin müda

faa yapmaktan başka bir iş gör
mediğini öylüyor. 

Vaziyeti yerinde g8rmek için 

giden Fransız gazetecisi Brossard, 

bu meseleyi halletmek üzere 

Ceneral Manın nezdine giden Ja

pon murahhas heyetine refakat 

etmiştir. 

Bu mUzakereleri ve akametini 

ı<Syle anlatıyor: 

Seyahat başlarken 

Harbin - Asyada yaptığım 

eyahatlerin en ay nı dikkati 
Mukdenden Tsitsikar kadar bir · 
hav efcri ile başladı. Har· 
bine kadar d şimendifer yolcu· 

luğu yapıldL Harbinde ise bilim 

eyahatimizd~n kimli nin haberi 

yoktu. 

Sadece bu us trenin memur

lan vaziyetten h berdardt. l\Jdı· 

ğımız malüm ta göre Cencral Ma

nm kar rgahı H ylunda bulunu· 

yor ve bizi bekliyorm'* Tren 
yola çıktı. Fakat yolun yansı katc

dilmemişti ki şimendifer birdenbire 

durdu, sebebi şu idi: Ceneral 

Ma heyeti murabba nın gelme

sini istemiyordu. 

Dört Saatlik Bekleyiş 

Bu kadar fedakirLk yapıp 

zahmete katlandıktan aoııra yan 
yoldan eli boı dönmek garip 

olacaJda, ı... " rica edildi. 

evi idL İstasyondan evin 

kapısına kadar sıkı bir 

muhafaza }tında gelmiştik. Bi
naya gırdikten sonra da kapımıza 

süngülü bir müfreze dikildi. Ade· 

ta esir vaziyetinde idik. 

Gecenin saat on biri olduğu 

halde Ceneral Ma • Çan • Çan la 
görüşilp görüşemiyeceğimiri hA!a 
bilmiyorduk. 

Gece Yarısı Bir Tela.ki 
Nihayet gece yan ı birdenbire 

odasın kapısa açıldı ve içeriye 

bizzat ccneral girdi. Ceneral kısa 

bir .. Hoı geldiniz,. nutku irat 

etlikten sonra Japonlarla Çinli

ler arasında ilk mUsademeye 

sebep olan (Nonni) ırmağı hadise· 

lerini anlattı. Çok mnharetle 

söz söyliiyorda. İfadesine göre 

Japonya ile Çin biribirlcrile iyi ve 

dost geçinmeyi istiyea lıük\imet

lerdi. Son hadiseler ise, yanı 

teessüf bir anlaşamamazlıktan 

çıkmıştı. 

Müzakere Başhyor 

Bu kısa nutuktan onr Cene

ral Ma ile Japon murahhaşlan 

husu~I bir odaya çekildiler ve 
aabahın üçUnc kadar mUzakercde 

bulundular. 

O au.tt mfir ku bitip te 
Japon murahhasları odalanna 

çekildikleri zaman. Avrupahlan 

sinirlendiren manasız ve hareket

siz. birer çehre arzediyorlardı. 

ı- ... t 
Ekmeğınızı tar ınnız. 

Narh tarh üzerinedir. 
Aldanmayınız L. 

? • 
Mançıuidtr ... ' - --.-ı~n Mongol 

Ar. sonra Ceneral beni yanı· 

na davet etti ve dedi ki: 

- .. Japonlar, oarki Çinin liç 

vilayetinde sükun ve asayişin 

teminini ve Çiniilerle iyi gc'.ıi'l· 

mek arzu ettiklerini 6öylediler. 

Nonni ırmağı kenannda cereyan 

eden müsademeler, Japonlarca da 

şayana teessiif bir anlaşamamazlık

tan ileri gelmiştir. Kendi i de Ja· 
ponl rla ayni fikirdedir ve iyi ge-

çinmek ister. Fakat böyle bir iti

lafa varabilmek için Japonyanın 

Çin hakimiyetini çiğnememesi la
zımd1r. Eğer bu nokta temin edi

lemezse Ceneral ~a, lcammn on 

damla ma kadar vatanını müda• 

faaya mecbur olacakbr. 

Asıl ese le 
Bu sözler, umumi surette iki 

tarafı ayıran ihtilaf nokta ı idi. 

Bu hulasadan sonra Ceneral 

M şu müsbet özleri öyledi: 

Japonlar, Çang • Çing • 

Va ismindeki Japon muhibbi 

Çinliyi Haylun valisi tayin 

etmek istiyorlardL Ceneral Ma 
tarafmdan tasvibini U;tiyorlardı. 

Ceneral Ma bu talebi reddetmişti. 

Çiinki bir Çin vilayetine vali ta

yin etmek hakkının Nankin hüku
metine ait olduğunu öyliyordu. 

Bunun nzerine Japonlar 

mu2lnrdı: 

or-

- Peki, yeniden muharebe

ye mi giriıcccksiniz; 

Çin C.uerali u cevabı ver

mişti. 

- Mecbur olursam kendimi 
mndaf aa edeceğim. 

Şarki Çin meselesini halletmek 

Ozere Çin -Japon milzakeresi işte 
bu ıureUe akim kalmıı ve Çinli 

cencral, Japon murahhaslan ha· 

reket ederken fU sözleri söyle· 

miştir: .. Sizin buraya bir ulb 

yapmak için değ-il, Çin ordusunun 

ne vaziyette bulunduğunu öğren• 

miyo ıclcliiinizi biliyordum ... ..... " 

Geçen Bilmece -
mizi Doğru 
Halledenler 

( DGnkQ nü.hamu:dan dev ) 

Birer Şişe Ure kep 
Kazananlar 

Gazi Osman Paş ort 
tehi talebesinderı Mehmet, Vefı 
orta mektebi talebesinden 213 
Fikret, Beylerbeyi 27 inci ilk 
mektebinden 149 lsmail Nusuhi, 
Eyüp ortamektebi talebesindea 
135 Cemal Avni, Pertevniy 
lisesi talebesinden Esat Sabri, 
Vefa ortnmektebinden 382 
Fethi, İstanbul erkek lisesinden 
761 Nahit, lstanôul rkek muallim 
mektebi beşinci sınıfından 73 r 
fettin, Pertcvniyal lise i t b i; 

den 75 Enver Beyler. 

Bir AdEt Kitap f azananrar 
Adana orta mektep t l 

sinden 299 Nurettin, Zonguida 
orta mektebi ikinci ımftan ıo 
M. Reşit, Kandilli kı z lisesinde.o 
374 Mualla Behzat, Kayscıi liseıos 
si altıncı sınıftan 654 ihrabi 
Ziya, Menemen avukat idris B 
kızı CavHP 

Adama: Dokl"r Sabih Bey oğfg 
Orhan, Ankara :Erkek orta mc' ... 
tehi birinci ınıfm<lan 132 Hüse
yin, Adana: Ticaret rJektebi 
lebesinden 289 Süleyman Ba~u:, 
Kars: Merkez jandarma böl 
kumau.Jsanı yüz.başı iı.iuhtar BeJ 
kııı Süht:)la, Galatasaray lise ~ 
den ıı.ı~ Osman Naci, Salihli: 
Avukat Hayri Bey kerime 
MucıZZPZ, Menc'lıen: Avıtc 
kat ldri Bey kızı Cavide, 
Edirne Kırkağaç Hkmektep üç .. 
cü ıınıftan 55 Nezihe Mustafa. 
Adana Muhtelit ortamektebi bi
rinci sınıftan Nizamettin, Ank 
Gazi Muallim mek' ebi talebesin
den 309 Sabri, Çorlu davavekiU 
Abdürrahim oğlu Davut. Zongul
dnk Uncu zade Kadri Bey km 
Dnnende, Ankara Kız lisesi dao 
kuzuncu ınıftan 253 Mel t, 
Adapazarı ort mektebi talebesi 
den 280 Mehmet Emin, Uıunl·öp
rü Mimar Hayrettin mektebi 
lebesinden 135 Nerkis, F tih H 
ıambey 2 numarada Mefharet 
dık, Adana Orta mektebi ikinci 
sınıftan 347 Enver. Konya Erkek 
lisesi talebesinden 546 HUsey"' 
Eskişehir Hoşnudiye ilkmektebl 
ikinci ınıftan 269 Suı.nn Nuri, 
Ankara Erkek lisesi lalebednd D 

402 Mehmet B. ve Hanımlar. 

Birer Adet Muhtıra Defler· 
{azanlnlar 

Adana, Ticaret mektebi c!a 
dUncü sınıftan 188 Muammer, 
Bursa Ortamektebi ikinci sını~ 
tan 445 Emin , Zonguldak Ort 
mektep talebesinden l l Naci. 
Samsun itfaiye Kumandam Ad.il 
Bey kıza Afife, Kuleli Aakc 
Lisesi talebesinden JOi) Kadir. 
Bursa Hususi Reyhan ilk mek
tebinden 19 Mustafa, Zongulda 
orta mektebi talebesind n 141 
Cafer, Adans Muhtelit Orta 
Mektebi. ikinci sınıfından 178 
Adnan, İzmir lkiçeşmelik Hac ... 
mehmctali m~hallsi Ulamışlı o

k.ık 32 numarada Nedime Cemal. 
Adana, Gau l•k Mektebi 
l>e~ind smıfmdan 611 ~etiınau, 
lslanbul Kır Orlanı~klebınJen 29 
l•met Adana Us .. •İ eekiı.iııd 

l 
ı7nıCt;o 1~7 llikmf't, T al..aim T ~ 
lıçıkı, çallmaZJ 3S Ved•t, AdaD& 

lD••a.at ıo ... c .... ,ı.aa 



• •S- P•ta. lıaftada iki ...,. 11 .... 

aytlaaı yapar. Ba .. yfaluda .tın,... 

- ,.. ....... hallerl•I, -~ 
uyab .. •••• llemladeld ... at 1 NEMA 

Wwa Jelfm T•lr ....._... ._ 

lhut muhabirlaiı, her Wta W. ...ıtwp 

a&.Mri, " lime.. &lenf·'• loW 
eereyanlanadan balıMcllllr. 

E11 /azla el6U. gaptırtın artistl•rden Amerlluı ,aldısı Ali• '-' c 

Hi9 merak etti-.Jz mi. üema ı 
pıldnlannm uki elbiHleri ne 
olur? Bu elbiselere kaç para 
arfedilir? 

ftte IİZe iki sual ki, bugilne 
bclar cevap verilmemiştir. Fakat 
ltir Watimk meraklısı uir•t•P 
tlidinmif, nihayet bu mn da 
ckmiye DlUYaffak olmUfhır. 

Holivutta K•çen 931 ıenelin• 
.. yıldızlann filimlerde giydik· 
leri elbiseler için tamam (6) mil· 
JOll dolar gibi muazzam bir para 
,.jun arfedilmiftir. Yani bizim 
paramırla (12) milyon lira har
canmıştır. Aşağı yukan iki b~ 
kanın aermayeıi demek olan bu 
para ile bir ıene zarfında binler
ce yıldız mllkemmel ve muhte• 
pm bir surette giydirilip kuıa• 
blm1şhr. 

Fak at ba elbiseler, filimler 
pmldikten sonra ne yapılır? 

Her linema ıtüdyosunun yanı 
... ında o ıttklyo kadar muazzam 
elbise apartımanlan vardır. Y ıldıı· 
lana fılimlerde ıiydikleri bütün 
elbimeler filimler bittikten sonra 
slzelce ltlleair, temizlenir ve 
elhiM aputunaama KötOrillOp 
uklanır. ti• elbiu için bir dolap 
rıptırılmııtır. Elbiseler bu dolap
lara numara ve tarih aıruile gO
aelce yerlqtirilir. Dolab:n llzeri
• de o elbiaeyi giyen yddızın ve 
&imin isimleri yazılır. Fakat Gre
ta Garbo, Marlen Ditrih, Lilyan 
Han91 sa"hl mefhur yıldızlann 
elbiseleri hususi dairelerde Nkla-
1111'. Ancak bir kwm artistler 
filmde beğenilen elbiaeleri bir 
mOddet için dıprda ıiyerler, 10nra 

Jllclıı elbiMai" meraklı olanlara 

utar••· 
S... •• • ..,.,.. ,a.lerinde 
.au.~umu ... 

E11 p1i el6ı.. gtq1tırt111 rNıuı• 
gıldızı )anin V•aen 

aabflar yapılır ve milyonlarca 
lirahk elbise ubfl olar. Yaldız 
elbi.- aabD almak •eraldı• 
olan••• ba aparbmmlara lalcam 
....... .. ,OkMk paralar ... 
bWHacle elbile utm alular. 

Cihan harbİllİll a kanh, fakat 
o niçette de eD pah safhası 
(Çanakkale) de ıeçmifti. Çanak· 
kale mlldafaaa. bizim içjn bir 
zafer, müttefik ordulan için bir 
facia olmutta. Aakerliğo dair 
eserler yazmakla maruf olan 
( l.tefan Lozaa) 14 nisan 1931 
tarihli (Maten) pzeteainde, ( Ça• 
nakkale) ye dair 1azdıiı bir bq
makalede ı 

.. istikbal için bb.im edeçeği· 
miz en bllyük istifade, (Çanak· 
kale f ac ·ası ) ndan alacağımız 
derstir.,, Satırlari'e başlıyor ve 
bu ibretarniz makaleyi: 

"Hiçbir faide temin etmiyen 
bir makaat için yüzl>iulerce ölüyll 
orada bırakıp geri dönmilşttik. 
Bu facianın tarihi, Çanakkaleni11 
yalçın kayalan Gurine ve kanh 
harflerle ailinmez bir ıuretto ya• 
ıılmışbr.,. diye bitiriyor. 

( Opera - Artistik) ıinemala• 
rında bu tarihi hailenin filmini 
tcmnp ederken. (lstefan Lozan) 
ın bu aczleriıal hatırlamamak 
mOmklln olmuyor. Canakkale mft• 
daf auı nasıl ki ttırk zaferinin 
bir ıaheseri ise, bunu g&teren 
filim de cidden bir aan'at bari· 
kasıdır. Hiçbir harp filmi, harp 
sahnelerini bu kadar canh bir 
tekilde Y•ıatmalc kudretini g&a· 
terememiştir. 

Filmin bir lmmı ( Londra ) 
stüdyolarında sealendirilmiştir. 
lngi fa Batnkillerinden meşhur 
( Askıt ) in oğlu ( Antuvau A..-
icit ~arafaodan bilyük fedakir· 
lıkla. ,. yapbrılan bu kısma, mit• 
tefik ordulann kumandam ( ~ 
neral Hamiltoo ) erklnı harbi· 
yesile iştirak etmiı ve harp 
gilnlerinde 111diii elbiıeyi p 
yerek kendi rolt\nO bizzat oy
namıobr. Ceneral Hamilton, rolil 
bittikten IOIU'a cwada hazar bu
lunanlara d6nerek: 

- On p ihraç hareketini 
idare ~ttim. Fakat bu filmde al
dığun ayni rolü yapmak için da· 
ha çok mDşkillit çektim. demi9tir. 
Filmin diğer kısmı da ( Opera • 
Artistik ) sinemaları sahipleri ta• 
rafından bir Türk rejiıiSrünlin 
nezareti altında yine bir TOrk 
operatörll marifetile Türk ama· 
t&rlerine çevirtilmi~ ve hariç ıtüd· 
yolarda ıealendirilmiıtir. lki k sım 
arasmda r;erek teknik ve ge ek fo
to itibarile en knç ik bir Earlc bul· 
mak imklnı yoktur. Türk cephesi 
kısmım oynıyan •matiirler, ille 
defa olarak sinema makinesi 
lrarfl•D• pçmekle beraber rolle
rini f8yaDI takdir bir melaaret 
" tabillilde ifa etmiflerdir. T&r
ktın m hl,ak ıaferiai bir daha 
canlaadıranlr doatlara " dllf
manlara yeni heyecanlar Yeren 
ita 6lmiD mlltqebbialerinl tebrik 
eclerkea T8rk filimcilitinin yavq 
,.... tekmtlle doğra yftrildO
tnuD ,ar0yor ve iftihar ediyoruz. 

Adresler 
Abarayclan ( AJ. C. ) hnÜ.iıe 

mektup ıaaderen kariimize: 
Gret• Garbo elyevm M.G.M. 

ıtGdyolannda çalıtınaktadır. Mek
tubunuzu f1I adrese ı&nderebi
lininiz ı 

Mia. Greta Garbo 11. G. il. 
euı.., CitJ Calif. 

.... ..,. 
/ Güzel Olmıyan Bir Yıldız 

Fakat Güzellerden Daha 
Çok Rağbet Kazandı 
Sinema ,.tdm olmak lçio fllpbem Dk prt ıazeı ....,_ 

Fakat bazaa fll-
zel olmayan ,.ı. 
dızlann, ,OZel • 
lerdea daha çok 
rağbet Ye töhret 
lcaıandajı görl
lilyor. Burada 
resmini koydu
ğumuz Margrit 
Çurçil de ban
lardaa bia idir. 
Margrit pek o
kadar sGzel ol-
madığı lıalde, 

Dzerine aldığı 
rollere qıladığ 
hususiyet aaye-

ıinde buıllD 
hem fazla ıöh
ret aahibid"ll' 

Ye hem de fazla 
para kazanmü-
taclar. Gizelliji
nize mağrur o
lup ta )'lldızlık 
aevdasuıa kalk· 
mayuıız. Sinemada rol meselesi de eok mDlıimdir. 

•• 
Silviya Sidney Uç Tane 

Yeni Film Çeviriyor 

Ea pk betenlJa pchzJanlaa Sihfya Siclneyia baracla Jul ı. 
nsmiDi 1lrlJOl'IUDllL Gazel Silvlya billn11a facia rollerinde baynt 
edilecek derecede ....&ak olmaktadır. Y&dDGa cuibuile fllnl 
kuaaaa lna ,ezel 11ldıs Uç tane ı.U film ps'Wirmelr içia pis nnala 
&lr mubftle lmıal•mrfbr. Bu buhrlm clnrillde Jelli mab..ıe imzaı. 
h1u bahtiyarlarm adecll laDDeClildll' bd. .. ...... film'srcle. 
biriDe ( GW •itler ) W ... '9"11 
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Gidin, sorun. Vezirden 
ıelhia var mı, yahut başka bir 
kAğıt gelmiş mi? [*] 

Makaadı oyalancak bir ıey 
bulmaktL Sadrazam taraf mdan 
münuip bir zamanda takdim 
olunm8" kaydile, bir kAğıt gön
derilmif, yahut ocaktan ve sar,v 
haricindeki aultanlardan, damat
lardu, bendelerden arizeler gel
mİf "Olabilirdi. O vakit kelimeler 
Dzerinde dnıllııerek, maslahatlar 
hakkında Tehmi ve hayali mllll
lıazalar yllrilterek ıu aıkınbyı 

belki uyutabilirdi. 
Giden adam, beı on dakika 

ıonra, d&ndll ve efendisine bir 
mektup uzatb: 

- Bunu, dedi, Darllssaade 
Ağaaı kulun verdi. Getiren gö
r111memif amma mllhim olduğu 
btündeki yazıdan anlqılmııl 

ÜçllncU ı\furat neşelenir gibi 
oldu. Kimden g~ldiği meçhul 
olan bir mektup ona, iyi tertip 
olunan bir masal gibi meraklı 
ı&rDnDyordu. Haremağasmm s&zll, 
mektup zarfının bile esrarla ol
duğunu gösteriyordu. Binaenaley, 
feYk ile gözlerini zarfa dikti, 
mühim denilen yazıyı okudu. Kı· 
N bir aabr teşkil eden kelimeler, 
ıarabet düşkilnil padişahı clddi
leştirmiye, batta beyecanlaıtırmı-
1a klfi gelmiıti. Çünki o bir aa• 
tır, ktırenin en kudretli adamı 
oldufuna yıkılmaz bir kanaat 
beıliyen bu zavallı hllnkirın o 
aDne kadar görmediği, tasavvur 
edemediji &mir bir edayı ihtiva 
ediyorcla. 

EYet, .. Meçhul adam, 0.manh 
padipıbıu değil de alellde bir 
adama hitap eder gibi davran
•lfb. Fakat kullandığı kelime
lerde hakaret yoktu, istihza yok
tu, i9tihfaf yoktu. Korkutucu bir 
uamet Yardı. 

O adam kim ile .. ŞevketJ6, 
Kudretli, Mababetl6 Murat Han 
bin Sellin Haa bin Slileyman 
Han, Huretlerile allkadar ol
auyarak Padifalwa phaını, ma
kamım, ihtlpm• ve her teJİDİ 
tiyle bir ibarede icmal etmifti: 
Allahıa bla Murat Han tara· 
imal ..... 

Debclebeleria, tantanalann, 
lmnetla ve ceberutun 6rtemedlği 
tek bir h•lrikat nrcLr : F anili ki .. 
Zayıf olınlar, Acizler, anreler, 
ldmauizler, yaal beterha eberi
reti, bu hakikati her manzarada 
n keadl hayatlarmm her dald
bsaacla ı&rtlrler. Fakat kavi
m, ucak mllatelna demlerde 
ıaflettea veya teıafillden kurtu
labllip ebedi hakikatle ı&zı&ze 
ıelirler. Padiphlar, gaffetin tim-
,.Hdirler. Çlhıld pacfitablak an
cak gaflete istinat ederi Llkin 
llllm korkusu, nadiren de olsa, 
kendilerine faniliklerini, bir gtın 
10juk bir laıeye inkılAp edecek
lerini ihtar ettikçe taıınrlar ve 
ltiraa için acizlerini anlayarak, ta· . 

(9) Tetilfat lptllhı, reıml muhabere er 
ıalıııaı ela der~eıe...,• mertebel~ ayarmıfb. 
• .,,...._ olarak Baballd•• aara1a 1a •• 
...... ....... , ............ ~elhla. ... 
İİNiL. 

O adam m11ktııbuna şöyle başlamıştı ı 
Allalıın lcala Murat Han. 

biat 6nlindeki hiçliklerini hisse
derek ebedJ kuvvetlerin takdisine 
koşarlar. 

Şu mektubun meçhul yazıcısı 
if te o ebedi kuvvete işaret edi
yordu. Sinirleri zaten bozuk olan 
Üçüncll Murat, faniliğinin ve ac
zinin yilzü.ııe vurulmasından do
layı ancak heyecan duyabilirdi. 

Çnnki Allahın kulu olduiunu in
kir etmek elinden gelemezdi ve 
o kulluğu kabul ettikten sonra da 
bu mektubu yırtamazdı. Bina
enaleyh merak ile, hatta endişe 
ile zam yırttı. Bnynk bir dikkatle 
mektuba okudu. 

Tuhaf fey 1. Şimdi gillftmsn
yordu. Onun zarftaki yazıyı oku
yunca biraz sararan çehresi açıl
mıfb. G6zlerine ıuJe, dudaklanna 
da tebe11nm gelmişti. Bir aralık 

bu tebessilm ıeniıledi, genifledl. 
tannan bir kahkaha halini aldı 
ve açık ağzından ıu kelimeler 
d5küldU: 

- Neler oluyormuş ta habe
rimiz olmuyormuı. işte oyun J>una 
derler, eğlence buna derler. 
Cnceleri sırık gibi heriflerin ya
nağına tırmandırmaktan, aofalar
da at ve kısrak aUreştirmekten 
ne çıkar? Böyle ince ifler yap
malı ki gönUI sıkılmasın. 

Ve sonra emir verdi; 
- GUn doğar doğmu çavuı 

gitsin, Sipah hanına baksın. 
Edirneden kim gelmiıse alsın, 
gllzelce giydirsin, kuıatsın. sıcağa 
[hamama demek] götürilp yıkat
sın ve buraya getirip hu mut· 
fakta kannlarını doyursun. bana 
haber verilsin! 

( Arkaaı nr) 

Son Posta, Hayir Seven
lere Hitap Ediyor 

( Bat taralı l lad 1ayfada ) 

Hasta GlğUslO Annelerin inilti si 
CemiJetin aalonu çocuk ve 

kac:lm kalabahtı ile dolmattu. 
Burua adeta ..m ve bakımsız 
çocuklarla; aapun ynzlerinde 
açlık okunan perifan kıyafetli 
fakir annelerin bir mqberl idi. 
içinde bulandaklan sefaletin far
kında olmayan masum çocuklann 
ambsa ve çocuklanna bir bay
ram elbileli koparmak iatiyen 
analnm basta ıatllsleriniD inil
tisi alonun tealzlijini Jlrlıyordu. 

Topbp& Fakarapener cemi· 
,eti ıso fakir pcuja bayramlık 
elbise claiatacakb. btanbulun en 
fakir mahitleriDdeıı biri olan 
Topbpt ukinleri bu haberi duy· 
duldan 10nra cemiyete adeta 
bOcum etmiflerdL Cemiretln mG
euialeriaden, laminia pzetelere 
yaalma•••nı rica edea • Dr. 
G. " Bey, bltlla bu mllracaatlar 
aruancla hakiki muhtaçları te&ik 
ediyor r ft bmlann en.. birer 
ftlİb Yeriyorcla. . . 

Allah Rizasa için Bize Del 
Dr. G. Beyin oduımn kapa-

11nda bOyllk bir kaynaşma vardı. 
Kucatında ve elinde çocuklarım 
tutan anneler biribirlerini itip 
kakıyorlardı. 

- Allab rizuı için bize de .. 
- Acele etmeyin, daha sizi 

çapmadılar. 
- iznim bitiyor, Rejide ame

leyim, IOIU'a ıelemem. 

- Bu çocuğun annesi, baba
• Yar mı? 

- Hayır evlldım, ikisi de 
&ldii. Rejiden kovulursam o da, 
ben de açlıktan 6lnrnz vallahi. 

- Bu klğıdı bayram llstll 
gösterir, elbiseyi alırsın. 

- Allah ömOrler venin e\'· 
lldım. Allah da sizi memnun 
etsin. 

Cemiyet çok çocuklu, fakir 
anasız babasız Ye mektebe de· 
Tam eden çocuklara da yardım 
yapmaktadır. 

Gösterilen tehacllm ilzerine 
ılmdiye kadar 150 çocuk kayde
dilmiıtir. Cemiyet ancak 150 
çocuğa elbise veaaire verebile· 
ceğinden bundan ıonraki müraca
atçıların ağlama •• 11zlamalarana 
dayanamıyor ve diyor ki : 

- Ne yapalım, kadromu dol· 
du. Bayrama kadar daha çok ha· 
yarperverler cemiyetimize mllra-
caat edip teberrllde bulunurlar. 
Siz herhalde birkaç gün ıonra 
yine mfiracaat edin. Belki sizin 
çocuğunuza da blrteY yapabiliriz. 

Bu cevabı alan annenin yll• 
znade eneli bir sukutu hayalin 
tesiri okunuyor, bunu gözlerinde 
parlayan bir Omit tuleai takip 
ediyordu: 

- Bunlara bakmak •••aptar. 
Geçen sene de bayramda bunla· 
rın yilzllnn ıiz gilldDrdilnb elbi-
ae ayakkabı verdinlı. R ••• 

* lataabulua •• memleketin ea 

Kan ..... at 21 

Aile babaları 
Çocuklarınıu inkişaf ettirmek iıtlyorıaoıı 

M A j 1 K' te 

No. 6 OCAK ARKADAŞLARI 
Fraaaızca ve Almanca bllyllk filmini gösteriniL ~ J film Berlia 
Talim ı-e Terbiye Ak.ıdemiıinin Alman milletine taY1iye ettili 

filmdir. 

GLORYA 

tenezzüh • Sahrada bir atlıı maceruı 

GRETA GARBO 
Dün akşam A S R İ sinemada 

GIS.terilea H meıhur vazlhl aahne JACOUES FEYDER tarafıadaa 

pus 1 
nı.ı.... mGkemmel oyun11 ala temqaklranı tealıtr, teh1lt .. ---- .C-lftlr. 

Greta Garbo'nun bu filmdeki rolll, baıka hiçbir kadın 
tarahndan temsil edilemezdi. 

Buglln aaat 16 1-2 matineaile ıu•areaind• 
ZENGiN VARYETE NUMARALARI 

Bugtın 

MELEK ve ELHAMRA 
linemalan, mevsimin en bOyilk filmini g&sterlrorlar. 

MAURICE CHEVALIER 
Tamamen Fransızca sözlü ve şarkılı 

ŞEN MÜLAZiM 
getirilen büyük temapla en rllzel 
operetinde. 

811,an .. at 1',50 da matla• 
ıaat 211~ da aunre 

SON OLARAK 
FRANSIZ TIY ATROSUNDA 

DOUGLAS ve ZFNCI HEYETi 
2 luaalalı n J6 tabloluk muusam operet 

LOUISINA 

Ziraat Veklletinde 
Ankara, 21 ( Husul )-Ziraat 

Ve'<Aleti Mneuesat Umum Ml
dürll Abidin Bey İzmir Ziraat 
Mektebindeki teftiılerini bitir· 
dikten 10nra Adınaya fitmeklen 
sarfınazar ederek pbrimlze 
d&amlftllr. 

BDJDk Gaziye Hediye 
inalı ( Hususi ) - Ş9hrimbba 

250 _. enelki halini tanir 
eclea kara kalem bir leYlaa, Bel .. 
diye tarafından Gazi Hz. ae 
hediye edilecektir, 

Odemişta Bir Fabrika 
lmair ( Husul ) - Ôdemlf 

Urganalan koos>ea:atifiaba teaia 
edecekleri fabrika yakında faa· 

liyete bafbyacakbr. Avrupaya 
alparif eclllen maldaeler bugtln
lerde ıelecektir. 

ıeapa " lıa11r uhibl lnunlanl 
Ba llvlıayı g6zlerinizla GnllD

de canlandırdıktan ıonra, •Son 
Posta,. lizden rica ediyor: 

Bu bayram isti. blru eğlen
ceniıden, bir parça ıekeriniz· 
den kesiniz Ye bu kimsesla, 
sefil pmılara yardım ediniz, 
(3, 5, 8) lira ile bir yama giy· 
dirip bOtnn bir cihan deterinde 
dua alabiUrainİL Bu, ıizce pek 
kolaydır •e derhal yapmak eliniı· 
dedir. 

Toptan Hapis 
Bütün Bir Köy Halkı 
Hapse Mahkum Edildi 

Komo, 14 ( J{jnuaaaııl ) -
Litvanya payıtahtına yaküı ldl-
çük köylerden birinla blitOn ... 
keneal hep birden bapte mala--
kom olmutlardır. Sebep deYlete 

ait ormandan, billmtısaade oda 
keımiı olmalandır. 

Köyün hapisbanal hepalnl 
birden istiap edecek kadar bllyllls 
olmadığı için mahk6mlar ceuJa .. 

ranı mllnavebe ile çekeceklerdir. 

1,5 Milyon 
Lira 

Fransız Sokaklanna Bu 
Kadar Para Döıeyorlar 

Pariı ıokaldan Afttlpa paya
tabtlan aruanda en ltlnıh olan
lardan ayılır. Eberlal ufaltbr. 
Btıynlc caddeler tahta d&ıellclir. 
Parke olanı enderdir. Hele idi 
tq olanı hiç yoktur. 

Buna rapen Pw beledi,..a 
ıon içtimamcla 90kaJduın bir 
kıımını daha ıOzelleıtirmiye ka
rar vermiıtlr. Bu mabatla Japalaa 
prorramın ilk aeneai için kabal 
edilen tabıi1at 1,5 mUyoa Tllrk 
lirasıdır. 

~AŞIT RIZA tl1atro1a 
Şehaa••b•t• .. • ......... , ",. 

SamtoD 4 ~· 
Akt•• eul .... a 

Koca.a Bir aetr~ 



Abdülhamidin.- Kedisi İle' Papağanı 
Arasında Büyük Bir Rekabet Vardı! 

Senelerce Besledi~Yılanı DaAlmanlmparatoruna Vermişti 

ZIYA ŞAKIR 
Her laak/cı malı/uzd111 

-209-

17 Mayıa JSl 

' SO Mayıa 915 

Alqam yemeğinde barbunya 
balaj1 vardı. Abdülhamit, qtiha 
De yedi. Fakat, iki saat aonra 
midesi bomJda. Abd811ı•mlt, tah
ldk etti. Kabahatin ahçib• Rqit 
Atada oldaia a•pldı. 

Abclllhamlt, aeytinJllimda 
mrtalımı balık yiyemez, mide
me dokunur. Onun için onun 
JIJecetl balıklar daima aade 
pfda kızartılır. Halbuki Rafit 
Ata nasılsa dalmıtt balıklan ze,
tinyafmda lmartmq. Ne IH, 
bereket -.enin, bir aetl~ biraz 
ainameld ile Abdülhamit mido
IİIÜ tuhih ettL . ,,. 

ltalyanın da harbe kanıma11, 
Abdülhamid• yeni bir mevzu 
oldu. 

- Ah ba lngilizler.. Saman 
altından 111 yllıiltDrler. Bakınız, 
aibayet ltalyayı da harbe ıUrük
lediler. Hem de, eski müttefik
lerine kaqa... Eminim ki kral, 
IMa harbi kabul ettijindm clola11 
pk mllteeuirdir. ,,. 

Dllplan tahtelbahirleriDin 
llarmaradald faaliyeti, arada 
11rada Saraybarnu açddanna 
kadar aokulmuı da Abdnlhami
tle aynca bir endife Yeriyor. 

21 lleyae SSI 

20 Hezlraa '15 
Bu,nnkll gazetelerde Rusya 

laariciye nazınnm baza beyanah 
Y•rdı. Nazır, (Almanya ve Avus
turya ile muharebemiz, lstanbul 
içindir. Buna binaen, latanbul 
•e Boğazlar bizim olmalıdır ) 
diyordu. 

Abdülhamit, bu beyanab 
uyretle telildd ediyor: 

- Halbuki benim zamanım· 
da: \ Dedeti aliye ile hiçbir he-
ubımız kalmadı ) diyorlardı. 
Şimdi de lıtanbulu almak isti-
7orlar. Bu, nekadar manasız 
ICY•.. Buna evveli lngifü~ler iti· 
ru eCler. Ej~ Ruslann bu fik
ri ciddi ite ve bunda da urar 
pterirlene, derhal Lııiliılerle 
aralan açılacaktır. 
tr Diyor. 

Ba anada talonun aralık 
blan kapıamdan Abdülbamiclin 
.. .,m kedili girdi. EVYeJA Alo
.. gaz ıezdirdi. Ralabi olan 
papaianı ortada giremeyince 
laemea koşa kop geldi. Abdtll
laamidin dizlerine 11çradı. Kedi
.m tllyleri. henüz ı~ 

AbcıltHbamit, başından kuy· 
rutilna dojna kedinin tOylerini 
11vay•ak: 

- Daha yeni kolonya ile 
ailmiıler... Tabiati bayledir. Ne 

desi gCSndermişti. Çok çabuk 
terbiyeye geldi. Yalnız, papağan
la bir türlil geçinemiyorlar. Biri· 
birlerini fena halde kıskanıyor· 
lar. Şimdi papağan burada ol· 
ıaydı, onu dizime alarak ıevdi• 
ğim için kıyametleri kopanrdı. 
Hemen o da omuıuma çıkardı. 
Bu, dizimde olurmağı ıever. O 
da omuzum• çıkmak ister ... Ne 
yapalım.. İfle timdi ben de bun
larla vakit geçiriyorum... Eaaaen 
ltedenberi hayvanlara sok seve
rim. Hatta bir arahk ( yılan ) 
bile betledim. Yalnız, ulandan, 

kaplanclaa botlanmam. Amıca
mm bunlara merala vardı. Onun 

vefabndan aonra bu hayvanlar 
epeyce mOddet yqadı. Sonra, 
ben oalan Almanya imperato
nma hediye ettim. 

Dedi. 
ıs Ha1:lraa ssı 
21 Hulraa 915 

Sultan Reşada yapılan ame
liyatın muvaffakıyetle hitam bul
ması llzerine Abdiılhamit, ( is
tif sarı habr } içia adam gönder
di. Fakat, Abdillhamitte bir ka
naat var: 

- Bu hastalık yine gelebilir. 
Dedikten aonra, fU mütalea

da bulundu: 
- iki btlytık yumurta hacminde 

tq çıkannıılar. Demek ki huta

hk kendisinde kiikletmif. Şubal
de, tamamen geçmez. T &f ve 
kum rahatıızlıkJannda miltema• 
diyen .Ut içmelL Bir aman, 

benim idrarımda da kum bul
muşlardı. Bana bol bol ıQt içir-

diler. Bir de, ( Fredrik maden 
ıuyu ) tavsiye ettiler. Bir mtıd
det buna devam ettim. ( Pazar 
Almq ) mtıdtırl ( Paloka ) 

YUataaiyle retlrtirdlm. Sandıfı 
bize d&t liraya ..ı olanla. 

CAr .... Yar) 

1 Sinema Ve Tiyatrolar l 
AIL..UtY 
Al.ltllDAJI 

AltTisT&JC 
AARI 

-11aa•wat _ ................. 
- ç ..... .. _ .... 

llCLI~ - ....... 
lLHAllRA -ş.. .aı•• 
lTUVAL - HaJCW ...... 
fUAH -Parlall Wrnwe 

fRANSIZ TiYATROSU -Z..0. ..... 
GLOR'tA - San ...... eeran 
HiLAL 
kEMAL a. 
llAJIK 
11.&:.Li.i( 

M1LL1 

- Y AfHID ha1at 

- 1 Nıa•uab ecalt 
- Ş.a .111sım 

- Atk huretlatl 
Ot'EltA - ç.. .. kaJ• 

6UC - Klflla tiaktlle 
CAKODAR HALE - fulataa 
ICADIKOY IOREYYA-Paıı. ....... ..._.. 

Resminizi Bize Gönderiniz, .. ,,. .. 
Size Tabiatinizi Söglig~lim ... 

Behriment H. : Zeki ve hır
çındır. Kana• 
atkir detildir. 
Menfaatlerine 
mugayir ge• 
len müdahale
lere derhal 
itiraz eder.Ça
buk müşteki 

vaziyet a'ır, 

çalışmak hu-

susunda re· 
kabeti ıever, arkadaşlarından 
geri kalmak istemez. 

59 NAZMI BE, Şen ve f8ka
cıclır. Muhit 
ve muhatabı
nı aılrmaz, da
hna kODUf&• 
cak bir mev
&u bulur. Tar
&ı beyanı, tav
n hareketle

ri mizaha aıl
temayildir. O-
rijinal ,eyleri 

aever, tuhaf tipleri .taya retebi
Jen feyleri kaçarmaz. Sonra da 
oakleder, ikna kuvveti •ardır. 
Kederlerini beJll etmek iateaıu. 

• 62 MAHMURE H. ( Talebe ) 
( Fotoğrafının dercini istemiyor ) 
Sessiz, mahçup ve tutuktur, mn
aıakaşa ve tenkide tabammlllll 
yoktur, çabuk kır1lır, alınır, imalı 
ve hassasbr. Hususiyetlerini etra• 

MUlAFFER H.: Zekidir. Her

feyl 6fren
melc" anla
mak merakı
na ve tecet
ınse mDtema
yildir. Menfa· 
atlerinl yalnız 
nefsine bas-
retmez. Geçim 
husuı un da 

- mDıkillpeıent 

dejildir. Daha ziyade uyl&ldar. 

il 
·rusTAFA NUREDDiN EF.; 

Acul ve aa
mimldir. Ze
Yabire 11Jtal
hk ra.terir, 
t.abak paılu, 

lğbiran " 
hiddeti de-
••m111d1r, pa
raya Nrfa .ul
le ma1il d ir. 
Tcıftk •• tet

cie kapalar. ( latikbalde ae ela
cajım 1Ualine ıelince: Buna kea
tirmek tahail aultlmQa lwicmdo
dir. uman temizleseler, hemen ko

ısr, bana gelir. Haftada bir 
defa papal}anla beraber hamam
da yıkarlar. Hergün de aynca 
kolonya ile tilylerini ıilerler. 
Bunu baaa Sellıa Efendinin vali- ;,na yaymaz.pdatanhjı beceremez. 

Fololr•/ Ta/alil K"P"n1U1• 

11 lnd Sayfaınazda bulacabaas. 

• 
1 , 
ŞARK YILDIZI 
Holivuta Nasıl Kaçtım-

. Yddızlar Arasına Nasıl Kanşbm? 
1------73 YAZAN: Selma Z. 

aaat • ikiye kadar ye~tiri!ecek. ı tum Mister Çanı o k&şkG tut
Aym zamanda bu elbıaelen. bu- •aya ridİJor. Sea de beraber 
raya, o atelyede tlç ermenı kw rit. Köıkn k V . ti -."\zelce 
vardır, onlar ıetirecek, bar" tetl-!L 1 . azıye av 

&&& et. Kaç laizmetçiye ihtiyaç 
proYada bizzat ( Mia Valey) de Yana onu lrararlqtır. Hiç bura 
bulunacak, iki.. Eğer bu prtlan dönmeden bir <ft idarehanesi) !: 
kabul ederse, onu kudiPM daimi p. y arm hizmetçileri kafk• 
teni yapacağım, Uç... ~adermeleri için emir Yer. 

Alil bu emri alır almaz - ya, ben? .. 
çıktı, ritti. Ben de Abll'alZ· 

- Evet, aen ne uman ret• 
Lkla beni bekliyen Çanaı bilinin, Mi9 Cimaen? .. 
buldum ve meseleyi ona anlatbm. - Herhalde hizmetçilerd 
Ah, temiz kalpli Çang, buna enel.. em 
okadar memnun oldu ki; ilk defa 
olarak başımı iki ellerinin aruın - Peki, fakat lf1erin? •• 

a - Onları havale edecek ada-
aldı. Kendine doğru çekti, çekti, 
~ektf. Saçlanmı, dudaklarma ... Yar. 

temu ettirdi. Hemen, Çanım yatak oda 
- Aziz Çangım, fimdi aenclea flll8 pçtim. Garclrop lmmmcla 

bir ricam kah1or. 
- Siyle SelmL 
- HuiJ8, benim .......... 

olan ihti1ar bir bdm Yardi. 
- Mi8 Cimaon...1 
- Brno Çanı.. N..I aldm-

tla kalauf. 
Çang, ıtıldG. ÔDtlne bakb. 

- Evet... Misil Cimaoa... 
Onunla bir işin mi olacak? •• 

- Belki.. Ben derhal bu b
dmı g&rmek istiyorum. Acaba 
aetirtebilir miyiz? 

- Derhal.-
Derdemez, Çan,., JUi odua

na ıeçti. 

Ôğle yemeğinde, Çang ile 
gUıel bir karar "verdik. Sanator
yoman civannda ne zamandanbe
ri bot duran zarif bir kaşk nr
dı. iki aene içia bu kllfkB kira
lıyacatız. Orada otaracaiız. Bu 
aparbmanıma, fehirde lfimiz ol
dufu zaman bize )'alma bir iata
alyoa vazifesi ı&recek. 

Yemekte bu karan verdilrtea 
...... Çang, kötldl tutmak lçia 
hamlanmaya fitti. Tam o esnada 
da kapmın zili çalında. Koridor
da benim iyi kalpli (Mis Cim· 
aon) umla karfılaıbm. Biraz da
ha ihtiyarlamaama rajmen JİDe 
dinçti. 

Uzun boyu, dimdik Yllcadile, 
dipdiri gör6ı Dyordu. Tuhaf de
gil mi, Mis Cimson, beni birden
bire tanıyamadı. Kendimi bildir
dijim zaman da ıaşaladı. 

Ona kısaca başımdan reçea
leri anlattıktan ıonra aordum: 

- Siz, beı odalı bir daire 
tutuyoraunuz, bunları da oda oda 
kiraya veriyorsunuz dciil mi?. 

- Evet Mi.ı ••• 
- Bunlardao ayda De kaza· 

nıyonunz? 
- Eğer kiracalar, borçlanm 

ahp ıltllrmezlerae, her ay lurk. 
kırk bet dolar kadar bir t•J 
etime aeçiyor .. 

- Fakat, ba, çolı lzDatGJI, 
llem de tehlikeli bir ittir depl 
aai? .. 

- Hw ,.,.,.. llia.. .... 
ı•cfa•cek bir ,eyini 1ok kL •• 

- 0 balde, ben laDA qcla 
eltmıt dolu •eriyonua. Bulm 
ıamma ıelecekaio. 

- Vazifem? •• 
- Tutacatam kltkt• k&bya 

olacak••··· 
Mia. Cimton, derhal kaşlannı 

~ttı. ÔaOmde derin bir reverau 
ıapbktan .onra cevap rvdi. 

- Olraft ••• 
- bd dakika! bekle Mit 

Omaoa. $imdi buim azil c1_. 

Bizim 
Daktilo 

Şark Yıldıza Selma Ham
mm habrab iki, ~ pıe 
kadar bitiyor. 

Selma Hammm Jerhd, 
her,oa ılrdütGnlb, bizim 
içli. ha..... ince daktilomuz 
aJacakbr. 

BlzlM DAK11t.O: Kevser 
Hanımdır. Sekiz oa seneden
beri bqından geçmedik ma· 
cera kalmamııbr. ( Bizim 
Daktilo ) aizi Selma Hanımın 
batırab kadar 'H belki ondan 
ziyade aJAkadar edecektir. 

elbı.e.ini clefiftirmil. caketim 
fiJiyordu. Kasaca bu meseleyi ele 
anlabyordam. Çar, hem beai 
dinliyor, laeaa ele ılilliyonlu. 
Sormamı 

- Niçin sDIGyonan Çang? 
- G&rdDğtln lflere... Eğer 

bir erkek ve bir idare adamı 
olAyc:lm Selma, itleri pek f6ze 
JOrOlebilecek bir kabiliyet fÖt 
terecektia. 

• 
Çang, pkar çıkmu Alis gel 

clL T erlihaneye gitmif ( Miı 
Vale ) yi bulamamuı. Ahmal< 
kadın, daha birçok beni arıya 
terziler, şapkacılar, kunduracılar 
ve saireler gibi beni aramakla 
meşgul İmİf. Hem beni arıyor 
hem de on beı dakıkada bir 
telefonla terzihaneyi kolltroJ edı 
yormuı. T elefoo ba,ında bek
ledim. Kendisi telefon eder et
mez heme• tenihaaeye ıelme
abai llylecliaa. 

- MDmldhl değil relem~m 
Çllnkl ( Şarlr Vılclw ) aı anyo· 
nam. 

DedL 
- Ben. keadisiaha oda blt-

metçlaiyim. ·""' 
Dedltlm saman, &yle bir; 

- Oooo Yeeeı diyişi var ki. 
adeta telef oad yutacak ıannettim. 

- Derhal buraya ıeliniL Size 
•••m tarahadaa lipal'İf Yere
cetim. Gecikirsenia bqka terzi
,. ıidece;im. 

Matbuat Balosu 
9 Şubat 932 

MAKSİMDE 



ıl 
Nakleden: H. R. -69- Yazaa: Emil lad11iı 

- Kır.un Doktor: Semi Ekrem• ~ 

ıral u kç 
• vust ryaya aşı arp mıyece 

a 
ir! 

Memleketin sakin k&ylülerini 
onlan idare eden avukatlardan 
çok daha iyi anlamış olan 
Kral Karo) zümrelerden birile 
açık bir ittifaka girmekten pek 
bazer ederdi. Şu kadar ki asırJar.. 
danberi milyonlarca Romeıd 
banndınnıı olan Tranailvanya 
kıt'ası alınmak şartile Liberalleri 
elde etmek kabil idi. F..uen 
Liberaller maktul Yeliaht Fraa
su ıa-F erdinandın tensibi mahsusa 
ile u çok aıla bir ittifak teklif 
etmiflerdi. Fakat Kout Tiçoa rua 
olmamıştı. 

Zaten yeğeni •• Yellahdı 
Fransu•a - F erdinandın taraftar 
bulunması itibarile bu fikri ihti
yar imparator da kabul etme
mişti. Veliahdin katli bu itibarla 
Romanyada derin bir keder 
uyandırmıştı ve bu tabii idi, 
memleket büyük bir dost kay• 
bediyordu. 

Fakat Viyanadan Sırbistan& 
gönderilen ültimatom bu haleti 
ruhiyeyi ( birkaç saat içinde ) 
değiştirdi. Romanya daha dnn 
Sırbistan ile elele ynrnmnı ve 
mllştereken bir muzafferiyet 
k ıanmışlardı. 

" Avusturya deli olm~, 
dediler; bu kavganın sonu iyi 
gelmeL Şimdilik bitaraf kah· 
narak, bu çarpışmanın neti· 
cesinde, T ransilvanya hakkındaki 
eski ve muhakkak emellerin da
ha kolay bir surette tahakkuk 
edeceğini düşündüler. 

Avusturya sefiri kendisme 
ültimatomun suretini okurken bu 
Alman kalpli Balkan Kıralı, se
firin 6zünU yan yerde kcıti ı 

- Bu, dünya harbi demektir! 
diye bağırdı ve siyasi fikirlerine 
bır intizam verebilmek için bir
k ç dakika bocaladı. 

Belgrat cinayetinin bir team
mUt eseri olmadığına kani idi. 
Gizli ittifakının bulutlara doğru 
çekilip kaybolduğunu hissede
miyordu. 

Birkaç glln sonra Avusturya 
ıefiri yeniden gelip kralın şerefi 

mevzuubahis olduğunu, kcndilerile 
beraber yUrilmek mecburiyetinde 
bulunduğunu, çünki bir muka
velenin mukavele olduğunu aöy· 
lediği zaman ihtiyar kral me
sai masasının ilstüne yıkıldı, 

ağladı ve boynunda tqıdığı li
yakat mşamm çekti, kopardı. 

Jf-

0 aralık Almanya imparatoru 
Hohenzollern sıfatile Bükreıe he
men hemen tehditkar bir telgraf 
çekti. Şurayısaltanat kuoıldn. 
Kral Avusturya ilo tUifaktan 
b . 1setti. Leht yalmz tek bir 
ki§İJ Pk?re Karp rey verdi. Di· 

r 
Kaçak et almayıntz. 

Parça et almayınız 

Çünki hastalıklıdır. ___ . __________ ... 

r 

Her tarafta d•niz, kar11 o• lıava faaligetl vardı 

ğerlerl kaffeten istinkaf ettiler biyesile bllyümliş olan Bıııvekil 
ve mUsebbip olarak Avusturyanm Bratyanu kendi kendine 
Belgrat üzerine bilA ihtar yliril· - " lhth· r hfikUmdarlar 
müş olmasını ileri ilrdüler. ölebilir. " r"em·o ve her türlil 

Fakat bunun hakiki sebebi ihtimallere k ı rşı yeni toplar 
Macaristandı; Filvaki Roman· ısmarlamıştır, maamafib bu sipa-
yanın bu düşmanı ıkıntı• riş tabii Krupa verilmiıtir. 
dan kurtarmak için muavenet * 
etmesi ne demektir? Kral tara· S1rbi tana karşı kin ve aon 
fmdan Romanya huduUanm mil· muharebedenberi de Rusyaya 
dafaa ihtiyacında olmadıklarına karşı düşmanlık hissetmekte ol· 
dair verilen teminat tüccarların ması dolayisile Bulgaristan Al-
nelerine yetmiyor 1 manyaya taraflardır. Kendisine 

_ Kral: kaybettiği vilayetler temin olun· 
sa ittifakı müsellese geçecektir. 

- Ben kral bulundukça Ro- Fakat bağlanmadan evvel bir 
manya, A vusturyaya karşı harp sene tereddüt içinde vakit ge-
etmiyecektir ,, dememiş midir? çirmişlerdir. 

Fakat Fransız fikir ve ter- ( Arkaıı var ) 

Geçen 
Doğru 

e·ımecemizi 
Halledenler 

" {Bq tarafı 6 mCJ uyfada) 

Ortamektebi birinci sınıftan 350 
Adil, Küçükpazar Yavuzsinan 29 
Niyazi Adana Seyhan mektebi 
beşinci sınıftan 161 Sabahattin, 
lzmir Ticaret Mektebi ikinci sı· 
nıftan 75 Muzaffer, Kuleli As· 
kerl Liseıinden 359 Necati 
Behçet, Ankara Erkek Lisesi 
talebesinden 137 Şükrü, Ada· 
na Ticaret Meketebi son sınıf· 
tan 189 Hikmet, Maltepe Askeri 
Lisesinden 2650 Ö111~ Bey Ye 
Efendiler. 

Bi.r~r Adet Kart Kazananlar 
Çenberlitaş Ortamektebinden 

212 Lütfi, Maltepe Askeri Lise· 
sinden 2539 Fahamettin, İs
tanbul Kız Ortamektebinden 
371 Hikmet, İzmir Keçecilerde 
Şükran sokağında 3 Faik, Ada
na ortanıektebi ikinci sınıftan 
382 Hüseyin Şadi, Eyüp orta· 
mektebi talebesinden 57 M. Fuat, 
Maltepe aıkerl lisesinden 25W 
Hikmet, Y enibahçe Al'paemini 

mahallesinde 18 Hatice Mehmet, 
Ankara erkek ortamektebi birinci 
sınıftan 250 Orhan, Eyüp orta· 
mektebi talebesinden 224 Nihat 
Cemal, Kuleli askeri lisesinden 3855 
Muzaffer. Pertevniyal lisesi tale
besinden ı 6 Halil, Adana Tica· 
ret mektebi son sınıfından 253 
M. Kemal, Isparta ortamektebi 
son sınıfından l 1 ! Mehmet, Çan· 
km or!~mektep son sınıfından 
102 Salaheddin, Adana Ticaret 
mektebi birinci sınafından 46 Ali 
Ihsan, İzmit Karabaş mahallesi 
Yol sokak 44 Muammer, Ankara 
orta ticaret mektebi ikinci sına· 
fından 38 Mehmet, Sivas li· 
sesi üçüncü sınıfından 2 Muzaffer 
Yozgat Gazipaşa Mektebi tale-
besinden Jale Gönül, Üsküdar 
Kız San'at Mektebi 8 inci sınıf· 
tan 224 Müzehher, Ankara Gazi 
Muallim Mektebi talebesinden 
338 Hikmet, Uzunköprü Gazi 
Mahmut Mektebi dördüncll sınıf· 
tan 58 Nesim, Ankara Erkek 
Liıuioden 443 Mümtaz, Adana 

BİK.İ.'YE 
Bu Sütunda Hergün 

·--------------- Naliıli : M. Feridun 

e karlık -5 et= 

Anlattığı hikAyeyi bitiren ar· 
kadaşımız içini çekerek: 

- Şimdi o eski fedakAr 
arkad~lar kalmadı ! 

Diye ilave etti. içimizden 
bazılan buna itiraz ettiler. Servet 
hizmetçi kızın getirdiği kahveyi 
tepsiden alarak : 

- Şu kahvemi içeyim de size 
bir fedaklrhk hikayesi anlatayım, 
dedi. Amma hepiniz clinliyecek· 
ainiz hal 

Dinliyeceğimize ılSa Yerdik. 
Zaten bu kıt gecesinde iftardan 
sonra yapılacak bqka bir t•Y 
yoktu. Servet kahvesini içtikten 
sonra bf t cigara yakb. 

- Benim Bahri iaminde bir 
arkadatım vardı, diye başladı. 
Mektepten çıkbktan ıonra aene
lerce biribirimizi görmedik. Bir 
gün sokakta kartı kBrfıya gele
rek kucaklaştık. Aradan geçen 
zaman zarfında Bahri de benim 
gibi evlenmişti. Beni evine götiir
dn. Karısına takdim etti. Karısı 
Behice H. isminde çirkin, haşin 
tabiatlı bir kadındı. Benim önllm· 
de kaç kere kocruama çıkışb. 
Bir mUddet oturduktan sonra 
içimden: 

- Zavalh Babril 
Diyerek ayrıldım. Aradan bir 

ay geçti. Bir gün Bahri beni 
ziyarete geldi. 

- Aman kardeşim ocağma 
dllıtüm! 

Mukaddemeıile derdini nla· 
tarak bir ricada bulundu. Ertesi 
gün saat üçte Oranya isminde 
bir kadınla Sketingpalasta ran· 
devlisU varmış. O zamanlar Bey· 
oğlunda Sketingpalas diye bir yer 
vardı. Hatırladınız değil mi? Her 
neyse.. Karısı son zamanlarda 
Bahrinin sık sık eve geç gel
mesinden ıiiphelenerek ken· 
disini gizlice takip ediyormuı. 

Bahri, ertesi gün Oranya ile 
yakalanacak olursa bu kadı· 
nın benim metresim olduğunu 
ve benimle beraber geldiğini 

iddia edebilmek için benim de 
saat üçte Sketingpalasta hazır 
bulunmamı rica etti. 

- Bu fedakarlığı sendP-n 
beki erimi 

Diyordu. Naçar razı oldum. 

-
1 

l 

Ertesi gün Bahri Oranya ile Ske- ı. 

tingpalasta bir locada oturuyor
du. Yanlarına giderek oturdum. 

Dereden tepeden bahsetmeğe 
başladık. Bahsin en tatlı bir 
yerinde Bahrinin kanıı sökün 
etmezmi? Ben hemen Üii.11-

yayı alarak ~~~inaj yapmıya 
başladı~ Arasıra yan gözle Bah· 

Orta Mektebi birinci sınıftan 373 
M. Nihat, Adana Orta Mektebi 
ikinci ıımftao 362 Mehmet 
Emin, Son Posta kulüp 
azasından 463 Neşet, İstan
bul: Tatbikat mektebi tale
besinden 36 Samim, Adana 
Gazi ilkmektebi beşinci sınıftan 

612 Saime, Eyüp Ortamektebi 
talebesinden 254 lsmail Ekrem, 
Ameli Hayat mektebinden 496 
MUnip, Adana Ortamektebi ikin· 
ci ımıfından 5 Ömer Kemal, 
Adana Hükumet cıvarında 306 
numarada Mahmut Kemal Bey 
•• Efen diler. 

SON 

rinin locasma bakıyordum. Za· 
vaJJı çocuk bu aksi kadına der· 
dimi anlatacağım diye buram 
buram terliyordu. Şüphesiz ka· 
rısına diyordu ki: 

- Ayol, bu kadın arkada· 
oımın metresi.. Yanında getirmiş 
Benim ne kabahatim var? 

Fakat Behice Hanım kaşlarım 
çatarak kocasına' pek tatla 
olmadığını tahmin ettiğim bir 
takım sözler ıöyledikten aonra 
kolundan çekerek abp g6tilrdll. 

Bahri ırittikten ıon:-a ben de 
Oranyaya weda ederek Sketing· 
ten çıktım. Bahrinin başına 
neler geldiğini pek merak 
ediyordum. Fak at bu hadiıedeo 
aonra arkadqımın eYine gitmiye 
cesaret edemediuı. lki üç gün 
geçti. BirgOn eYde yemek yiyor
duk. Hizmetçi kanma bir mektup 
getirdi. Kanm derhal zarfı aça-

rak mektubu okuduktan ıonra 
kızardı, sarardı ve ayağa kalkıp 
kiğıdı yüzüme fırlatarak ağlaya 
ağlıya gidip odasına kapandı. 

Hayretten donakalmıştım. Ne 
oluyordu? 

Mektuba şöyle bir göz gez· 
dirdim. Aşağı yukan şu atırlan 
ihtiva ediyordu: 

"Hanımefendi, siz: kocanızın 
ahval ve harekitile me,gul 
olmıyabilirslniz. Bu sizin bilece-

ğiniz iştir. Fakat ben kocamın 
bana sadık kalmasım istiyorum. 

Rica ederim Servet Beye tembih 
ediniz, kocami baştarı çıkarmasın 

ve bir daha ona metresini takdim 
etmesin ! " BEHlCE 

Bu mektup ailemizin içine bir 
bomba gibi dU~mtıştn. Kanma 
belki beşyll:ı kere hakikati anlat
tım. Fakat inanmak iatemedL Ağ· 

ladı. intihardan bahsetti, aylarca 
bana darğlD durdu. Bugün hal 4 
o vak'ayı hatırladıkça beni uda
katsizlikle itham ediyor." 

Servet hikiyeslnl bitirince 
içimizden biri sordu: 

- Peki Bahri?- Bahn no 
oldu? 

Servet ceyap ••dl: 
- Bahri, şUphesb kanaına 

hoı görünmek için olacak, bir 
daha benimle görüımedi. 

Bizim 

Daktilo 

Şark Yaldızı Selma Ham· 
mın hatırab iki. nç güne 
kadar bitiyor. 

Selma Hammın yerini, 
hergün g&rdüğünllz bizim 
içli, hassas, ince daktilomuz 
alacaktır. 

BiZiM DAKTİLO: Kevser 
Hanımdır. Sekiz on seneden· 
beri başından geçmedik ma· 
cera kalmamıştır. ( Bizim 
Daktilo sizi Selma Hanımın 
habratı kadar ve belki ondan 
ziyade allkadar edecektir. 
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Şarkın Yeni Peygamberi 

GANDİ KİMDİR 
----------- - -----·-------------------·---· 

Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 

Gandi, Umumi 
Niçin Yardım 

~-larpte lngilizlere 
Ettiğini Anlabyor 

-78-
Biflld• esirin vaı.ifesi hnrriyetl• 
• kavuşmak ıçıo bu fır
ıattan iıtifade etmek değil midir? 

O zamanlar bu düşllnce ben• 
de yoktu. Vakıl lngilizJer ile 
Hintliler arasmda azim farklar 
.,evcut olduğunu biliyordum. 
Fakat Hintlileri de tamamen esir 
mahiyetinde görmilyordum. Yapı· 
lan hataların mes·uliyetinı lngiliz 
idare.inden ziyade muayyen ıah· 
eiyetlere atfediyordum . Hu 
adamları da kendilerine ib-

raz edeceğimiz sevsıl duy~· 
lart ilo ıslah edeceğımizi 
düşOnOyordum. Bu müşkül za· 
maolaraoda lngifö~lerlo birlikle 
JOrilnek, ln~liılcre yardım eder
ıek dostluklarım kaıanınz, di· 
yordum. 

- lnı:fliz listemi hatah of· 
masına rağmen o ~aman bana 
buıün olduj"u kadar tahammül· 

ıuz r3rünm0yordu. Fakat bili· 
hare bu huausta beslediğim imana 
kaybettim. Bu~On lngilizlerle 

teşriki mesai etmeyi imkiıısız 
16rüyonım. ,,. 

Tekrar ailailel kelAma avdet 
edelim: 

MDnalrap •..mata11da benim 
•oktai nazarımı beienmiyen bem
ıebrilerirn lngilizlere lıunetli bir 
metalip listesi vererek yaziyeti· 
mizi ıslah ehı.eyi taniye ettiler. 

Ben lngilizlerin " dişeli zaman· 
larında istifade neyi durendi· 
ıane bir hareket bulmadım. 
Billkiı harp devam ettiği müd
detçe herhangi bir talep derme
ranından ~ekinmekliı;imizi tavsiye 
ettim. 

Münakaşa uzadı. Tekrar ıöz 
alarak noktai naurımı kabul 
edenleri orduya gönülHl yazılmaya 

davet ettim. Netice fena olmadı. 
Gönüllü alayımlZln içinde Hin· 
distamo her ırkı ve ber duıi 
6leo temail edildi. 

* Ba karardan sonra Lort (Cre-
we) e bir mektup yazarak vazi· 
Jeti bildirdim Ye bizi gönüllü 
olarak bir aahhiye alayına ithal 
etmesini rica ettim. 

Lort Crewe biraz tereddüt· 
ten ıoora teklifimizi kab:.ıl etti 
ve imperatN'·· .... ., tehlikeli bir 
samanında ı;. u . uı,imiz yardım
dan dolayı bizo teşekkürde bu· 
lundu. 

Bu gGnlerde Londra göriil
miye değerdi. Hiçbir telif yok
tu. Ve herkes kudreti nisbetin
de çaliJıyordu. Sağlam olan her 
tenç talim görüyordu. Yaıhlar 
we ,onıkler de yaralılar için aarğı 
rapnnya bqlamıılardı. 

Fakat ben harbin ilk gllnle
rlne ait halıralanma bu noktada 
ke.ecetim. 1914 ıenesinin son 
aylarmda bir ıatDrreeye tutul· 
duru. f yilcıtikten ıonra daha ıı· 
cak bir memlekete gitmek mec
buriyetinde kaldım •e 1914 ki· 
aunuevvclinde Hiadiatau döo· 
-tn.. 

Nihayet Ana Vatanda 
Cenubi Alrikada flSniJer çift· 

liğine yerleştirmiş olduğum müs· 
tamere halkı da muharebe müna• 
sebetile Hindistana avdet etti. 
Muhabere neticesinde verdiğimiz 
karar mucibince ben bu ıruptan 
evvel gidecektim. Fakat arıza 
çıktı, ben geçe kaldım Ye Hin-
distana vard ğım zaman bu grup 
halkını dostlarımızın yardımı ile 
bir çiftliğe yerJeştir~miş buldum. 

* Hindistana ayak basar bas• 
maz Gokhale bana bir mektup 
göndererek umumi valinin 
beni görmek istediğini haber 
verdi. Ben dr ğruca Paonaya gi· 
decektim. Fakat Gokha!e evvel 
emirde Umumi Valiyi görmekli
ğimi istediği için nezdine gittim. 

Falıametpcnah mutat cümle-

!erden ıonra bana dedi ki: 
- Sizden istediğim bir ıey 

var: Hnkümet k&rflsanda herhan
gi bir karar vermeden enci ge
lip beni görünüz. 

- Vadederim, dedim. Kabul 
ettiğim prensip her defasında 
temasa geleceğim tarafın noktai 
nazarını peşinden anlamayı amir 
olduğu cihetle bu nokta benim 
için bir mesele değildir. Afrika· 
da tatbik ettiğim prensibi aynen 
burada da tatbik edeceğim. 

.• Lor~ \VilJington bana tcşck· 
kur etti: 

- Ne vakit isterseniz gelip 
beni görebilirsiniz. Hilkiımetin 
illtiyerck hiçbir zaman fenalık 
yapmadığım anlıyacaksınız, dedL 

- Ben de öylo ümit ederim. 
cevabını verdim. 

(Mabadl yarıa) 

Yeni Nesillere Ne Okutacağız? 

Umumi Müf ettiŞİerden 
Ali Canip Bey Diyor I(i: 

( Baştarafı 1 inci Hyfada ) 
Sınıf kitabına bağlı kalmış bir 
genç kafası, istikbal için bize çok 
ıey vadedcmez. Böyle bir kafada 
'örmek, bulmak, meyda:ıa çıkar
mak, tetkik etmek batta an· 
lamak kabmyeti pek cılızdır. 
Bunun içindir ki bir mektebin 
ıeviyesi kiltUphanesinin vllı'alile 
ölçülürse yanlış bir ıey yapılmış 
olmaz. Türkiyenin bir yazifeai do 
okur bir nesil yetiştirmektir. 

Şu hakik:ıt karşısında neşri· 
yat fıkdanı, Türk mürebbilerini 
pek hakla endişeye düşilrebilir. 

Evet ne yapıp yapıp kitap bas· 
malıyız; fakat... dilnya ve bu 

arada aziz vatanımız bnyak bir 
iktıaat buhranı geçiriyor: Kitap 
basmalı demek kolay amma bas· 
mak ook:ıdar güç. Mahut ve 
meşhur top hikayesi gibi evvela 
barıt yok. 

Kanaatimce milli kütüphane· 
mizi teçhiz içh kitap basmayı 

temin ede ·n!"eleri tetebbil 
etmekle ' Türk ~ocuiuna 
asrın i . ıı vermek, onu 
moder. . rlc teçhiz etmek 
ıçın ı . .ı ,l lerdc yardımcı bir 
lısana az..ııni bir kuvvet vermek 

zamanı artık tamamile buhil et
miştir: AD3 dili ile ncşriyab ib
m:ıl etmemekle beraber, orla· 

mektebi ikmal etmiş bir 
Türk çocujunun bir garp 
lisanilo medeni ve fikri ihtiyacım 
tatmin edebilmesini kat'iyyen 
temin edecek tedbiı lcri almamız 
lbmdır. Ana ciilindcn sonra kuv· 
yctle tedris edeceğimiz bir yar· 
dımcı lisana muhtacız: o kuvvetle 
ki üç ıcnelik orlamektebi bitiren 
bir genç bu dille okuduğunu 
müşklitsızca anlasın. 

Ana dili ile "itap basa!Jilmek 
için ne gibi tedbirler almak, ne 
gibi çareler bulmak meıelesine 
temu edemlyeceğim; çiinl..i bu, 
bir iktıaat mesclesiJUo. 

Evveli ne gibi ldtaplu mey• 
dana koymak icap eder ıualine 
karşı da bcr feyden enel Türkçe 
bir ansiklopedi bile olmadığına 
İşaret ederim. Ancak bu hususta 
uzun mesai lüzumunu izah etmek 
le istemem. 

Son söz olarak aziz Tnrkiye
nin iktısadl cidal Ye buhrandan 
hayırlısı ile kurlulmaaım temeDDİ 
ederim. 

Dünyadaki 
Almanlar 

Berlin 21 - Vncuda getriJen 
bir istatistik dilnyad• ( 103) mil
yon Alman mevcut olduğunu 
teshil etmiştir. Bunun ( 63 ) mil· 
yonu Almanyada, ( 21 ) milyonu 
diğer memleketlerde, ( 15 ) mil
yonu Amerikada, ( 3 ) milyonu 
Cenubi Amerikada, ( 1 ) milyonu 
dünyanın sair kısımlanoda ( 35 ) 
milyon Amerika! nın da Alman 
neslinden oldup barih edil
mektedir. -----

Suriyede 
Vataniler Yeni Meb'usan 

Meclisini Tanımıyorlar 
Berut, ( Hususi ) - Suriyede 

Vataniler Fırkası Şarnda yeni bir 
beyanname neşrederek yapılan 
intihabın bileli olduğundan bo-
zulnıaıını, bozulmadı;. takdirde 
toplanacak mecliai lanımıyacak
larını il.in etmişlerdir. Şam Ye 
l lamada bu hafta yeniden mün
tehibisaoi intihabı yapılacakbr. 

lspanyda Karışıklık 
Bilbao, 21 - Rahiplere alt 

bir manastın Dahiliye Nazın 
tahliye ettirmiştir. Bu münaıe· 
betle baJk ile polia aruında 
ate~ teati edilmiştir. Manulır
dan çıkarılan rahipleri lıalk ev· 
lcrine L:ıbul etmiftir. Manastın 
ukeri kuyVetleri muhafaza ede· 
celUr 

22 Klnunusani 932 Cuma 
f•tanbul- (1200 metr., S klloHt) 

18 rramofon Ue opera parçaları, 
19 blriacl ILmm alaturka Hlt 20 
va111ofon, komedi ve Anadolu Ajanaı 
haberleri, 21 ikinci luaım alaturka 
ua, 22 orkHtra. 

Hellabera - 4276 metre, 7S kUo
Yat ) 20 Amerikadae aaldl, bu da· 
kUrada Amerikada ne konutuluyor? 
20,JS aenfonL 

BrOno - ( 341 metre, 56 kllont) 
19 Rua ,arkılan, 19,30 Yak.tile bir 
kıraJ nrdr. koınedi. 

MOhlaker - (360 metre, 15 kllont) 
20,0S Die achalfraftenitive operası. 

Bük"'' - (39.j metre, 16 kilont 
20 aaluıfon, aolo. 20,30 klhye ıolo) 
21,15 keman ao' o. 

Belgarat - (429 metre 25 kUont) 
20 aokol konferana,20,30 konser. 

Roma - ( 441 metre 15 kilont ) 
20 rrarnofon pliklan, 21 Kollonua 
Marietta operaaı. 

Viyana - (517 metn, 2t> kllont) 
20 Amerikadan nakil, 20,15 hemfire 
•e yabancı, komedi, 22,40 dana ba· 
Yaları, 

Pe•te - ( SSO metre, 23 klto••t t 
19,45 Moıdouy nın konf:-ran11, 20,tS 
konaer, 21 konferanı, 21,1S operanın 
orkeıtra heyeti. 

Var4ova- ( 1411 metre, lSS kllo
nt) 20 muıik li muaahabe 20,lS 
aenfonl 22,15 danı havaları. 

Berlln - (1635 metre, 15 klloHt) 
20 Amerika dan naklen. bu da~ Jkada 
Vo,lngtontla ne konutu1uyor? 20,lS 
Sablmıı &e•ce üç p~rde'ik opera. 

23 KAnunusani 932 Cumartesi 
lıtanbul - (1100 metre, S kilo.at) 

11 rramofon 11. opera parçalan 
19 birinci kaaıın alaturka aa~ 20 
rramofon D•trlyatı, Anadola Ajanc 
haberleri, 21 ikinci kıaua aJaturu 
1aa, 22 orkutra. 

Heilıberı - (276 metre, 75 lcH• 
nt) 19,40 bir bikiye, 20,40 Berll .. 
den nakiL 

Brilno - ( 3.f J meue. 36 kiloYat) 
19,SO romantik Çigan orkutraai. 

Milhtaker - ( 360 metre, n kile< 
nt) 20,20 ıen ıece, 22,50 danı ba; 
vaları. 

Bükret - ( 394 metre 16 klloYatJ 
19,40 rramofon, 20 tıırkı konıerl, 
20,30 aahrt Bando, 21 konferau, 
21,U aakeri bando. 

Belrrat - (429 metre, 2,S kiloni) 
19,30 milli havalar, 20 fArk muıiki4 
Von Lud•lr Kocb'un konferanıl. 

Roma - ( 441 metre 7S kilo.at t 
20 gramofon neşriyatı, 21 bir tiya• 
rodan nakli, perde aralarında l'•Htl. 
haberlerL 

Viyana - (517 metre, 20 kilo•at) 
20,15 Der Bettelatunde, operet it 
perde, 22,30 danı havaları. 

Peşte - (550 metre 23 lcilont) 
21,10 konser, 22,45 Çigan orkeatram. 

Var,cnta-(1411 metre, 1S8 kilont) 
20,lS haf f muı"kl, Caıanovadaa 

parçalar, 21,SS musahabe. 22,10 Şopet 
konıcrl. 

Berlin- (163S metre, 7S ldlont) 
20,2S bi, hlklye, 20,45 H~mburgtq 
naklen fen ırece, ıonra dana havai~ 

O:kkat: Dercetmekte oldafuma• pr~amların Anup•r~ alt 
olan lcıamı yuatf Anapa uatine ılSr• tand• ed. lıalıtir. 

lıtanb.al ıaatlne tatbUu için AYRpada aaat ( 12• oldıa}&a 
1amaa la!anbu1cla ( 1) • ıeldl21 faraedllmelldir. 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

Yeni Tertip Başlamışhr. 

Altı keşidelik olan işbu tertipte 
50,000 numara kamilen ikramiye 

veyahut amorti kazanacakbre 
1. ci keşide 1 J Şubat 1932 

Büyük ikramiye 30,000 
LİRA D 1 Re 

Arzuhalci Hayri ı Kulak, Bot•~ Buruo rnutehaaa••• 

Bu Sefer Başından Tehlikeli Dre Elcrem Behçet 
Surelte yaralandı Beyotlu. Mektep ıolcalr 1 

Zabıta wkuab aru1nda bir 
kaç de.fa iami ge(cD Anubala 
ll:ıyn Efen<li son derece tarbot 
bir halde N~bam:ıniyeden ıe
çerken G:ılip iaımnJe birilc lra...
ğa etmiı, Gahbin yumruğil yere 
dUşerek ba~ında11 lcblıkeli Lir 
aurelle y:ır:ılaomııtır. 

idamdan Kurtu!du 
Bağd:at ( l luauıl ) - lr• lr U· 

mum Dalımye MüJQıO Abdullah 
Sani Beyi &ldürdDtD için idama 
mabkam edilen Abbullah f elıb 
[aaadun Deyin id• m ho~:ııllnb 
Temyb mabkemei de t .. dık el• 
miştir. Fak:ıt Kır:ıl Feyaal hua .. •I 
bir irade ile idam ce&e1101 (15) 
sene lı.llrek .cezaıuıa labwd et• 
mişlir. 

Telefe• ı MM 

1-otolra/ Talllill Kup11rııı --- -
TaW.tlabl llr.n seli latl ,.,.1:11ı 

fotofnl._ 5 adet l11ıpea ıle bir 

w.ı. ıaıtd•lnb. foloJnhıaıı 11,..7• 

1abl6 .. lacle • .ıu..ıı .. 

..... ....... . 
••ı• _ ... I 

-
Kanat ... t'-19 __ ... , 

·-,. •• ,, .. •tle• 
.-Je'•k 

_, 
t"o•oı••••• 1aıt,_1 JO .. ..,.,, .... i'UI 

..... eblll·d• ıLd .. U.a.ttlr. 
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HASA ZEYTİ AGI Türkiyenin ve bütün 
• d.. ı . • unyanın en ezız 

ve en nefis yağıdır. 

Hastahklarda içilir. Yemeklerde 
ve ıalatalarda lezzetine 

payan yoktur. 

•s e 1M!MfWB 

il E n S U C AI S A n I R A L Ltd Şirketi 
Yalnız Muhterem Ankaralılar: 

Tel. 21128 YEDIKULE • 1STANBUL Tel 21128 

F L O Ş iplikleri 

AYAT su· T u 
YÜN PAMUK 

Belediye ve BakteriyoJojihanesi tarafından tahlil edilwiıtir, Ayvalı 
r.uyu Ankarada içilecek yeglne sudur. Her yerde arayınız. 

Deposu ı Ankara Cıhan Oteli 

bogar Boyar Büker Kasarlar büktır 

oil~r Parlatır (Merserize eder) bogar 

Grizet Yapar. 

Pamuk ipek ve riin Bezleri 
-

BOYAR KASARLAR ÜTÜLER GENlŞLETiR 

Mensucat ve Trikotaj Fabrikalarına lüzumu olan noksnnlan 

SANTRAL TAMAMLAR. 

Himayeyi SA N TR A L dan arayınız. 

Doktor ALI V AHiT 

·YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çok bcıler. ÇOnkil madeni maddeleri. fosforu, vita:nini, çoktur. Meme-

deki çocuklar için yerine bir rıdadır. lçindeki tarifeyi dikkatle okuyunuz. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

--------------- --·----

Terki 
Büyilkada Nefaset 

Ticaret asebile 
Bakkaliyesinde mevcut maa mobilya 

erzak ve saire 

sahlıktır. 

SADIK ZADE 
liiraderler vapurları 

Karndeniz postası 

Sa {arya 
azar '.!4 K. 

Vaptıru • 
sanı 

ıı.k.şam saat 17 de Sir· 
ı'eci rıhtımından hareket
le(Zonguldak, lnt-bolu, Ayan
cık. Samsun , Ordu , Gi-
resun,Trabzoo, 
Rize v~· ope 
ye azirect ve avdette ayni 
iskelelerle Görele. ve 

Ünyt! ) ye uğrıynrak avdet 
edelektir. 

F~ı:la tafsilat için Sirkeci 
Meymenet ham altında 

::.centeliğine müracaat. 
Tel. 22134 

Dr. T AŞÇIY AN 
Zührevi hastalıklar tedavihıınesl Emin· 

Önıl Mlnruıyan •czaııe•I &ıarşıaındakl 

ıtokak N,,, -4 

INGILİZ PAZARI 
LEON LASTNICK 
İstanbul, Eminönünde Köprü meydanında 13 

numarada 1 inci katta 
ERKEKLER iÇiN ' . KADINLAR iÇiN 

İngiliz ııuışamha!arı 9 Empermcalıilize pardesüJer 
liradan itibarcıı . ı · 13 liradan itibaren. 
Fnııta~i ln~iliz mu~amb· Deri taklidi mu~nmbalar 
ları 14,50 liradan itibaren. J 1 12 lira. 
GuLtmlin pnrdı·:.ülcr 16 ı lnoailiz muc:ambaları 10 
Jirnılan itihurcn. '$ 

l liradan itibaren. 
ngiliz gabardininden ve 

muflonlu par<lcsüler 26 lngiliz Trcnclı-Conl 16, 1/2 
liradan itibaren. liradan itibaren. 
mgiliz Trench-Coat 16, t/2 Mektepliler için her nevi 
liradan itibarım. muş:ımbalar. 

AGIZ Tadıyla 770 çeşit yemeii gösteren 
"Aşçıbaşı Kitabı ., 

Türk Neşriyat Yurdunda 100 kuruştur. 

.A!fil._ İktısada Riayet edelim 
Boş Şişeleri atmıyalım 

En yükseğinden en alelade Levanta • Kolonya -
Krem ve saire şişeleri sahn alınır veya 

müstahzeratımızla mübadele edilir. 

Balıkçıl caddesinde 2 No. h 
ekmekçi Vangel Efendiye müracaat. 

ÖlcsürenJere: KATRAN HAK K 1 EKREM 

a ıkyağı içemiye e e: 
Yeni çıktı ------

Sokrat , 

Yazan: Mehmet Emln . 

Sokratın hayatı ve edebi 

felsefesi açık vo herkesin 
anlıyacağı bir lisanla yaıılmıştar. 

100 Kuruş 

Kanaat Kütüphanesi 

lstanbul -

Son sistem telsiz 

3185 Numaralı biletle 

Bana 200,000 Lirayı Kazandıran 
Karaköyde eski Boru hanı altındaki M. Gazi r,işeaini tnlisiılikten 

toa::ım:r:a::sma:::mz:ı 
şikiivlll edenlere tavsi e ederim. Turhan 

lstanbul 8 inci İcra dairesin
den: flir deyinden dolayı makcuz 
ve furuhtu mukarrer Berberliğe 

ait ayna kolluk ve sair;! 24 - t - 32 
tarihine mii.-~ l:f Pazar g-i.inü saat 
on dörtten \ n nHıya kadar Be- • 

Devren satılık dükkan 
Divanyolunda ı7 4 ııunıarah 

tütüncü ve kırtasiyecj dükkam 
satılıktır. Fazla tafsil.it ıçm 
snhib!ııe müracaat. 

yoğlunda A vrn pa pasajın da bil- l!s:mı;ı:m~m11J1EJzmımı:ı;a:ıma:c;:ı;:. ,ı::z;::aııw 

müzayede scıtılacağından talip 
olalnmı vakti mezkiırda mahal
linde haz.ır bulunacak memuruna 

nıüracnat etmeleri 
olunur. 

lüzumu ilan 

Beşiktaş icra. dairesinden: 

lJtanbul 8 inci lcr.ı memurlu~un

dan: Bir borçtan dolayı mah<'UJ 

\'C paraya çt:vrilmeai mukarr•r Mr 
udet matbaa pedal ınııkineıi 26· 1 • 
932 11111 ıünü saat 12 deo 13 çe 
kadar Ankara caddeoindo Cemal 
.Azmi Bey matbaas ı nda açtk arttır
ma surctile -.ıhlacat• ilan olunur. 

----- ----------
ahizeleri geldi. 1 

932 modeli ı 

Y org i Ef endile Hıristo, Panayot, 
Ağa, Maroka, Y anko, Dimitri 
ve diğer Dimilri \'e Anikanın 
şayian mutas~rr.f oiduk!an Y c· 
mişle Mıçelebi Ln:ıh::ılle!.inee Ll
moniskelesi sokağıncl3 eski 68 yeni 

1
_ . Yeni çıktı ---

Galatada 011naulı Bankaaı 

ııraaında Kuleli mafa:z.ada 

Hepsinden iyi, hepsinden ucuz! 

Zührevi ve fdrar Yolu 

Hnstalıklırı Mütehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddeai 

No 35. Saat. 2-6 

68 numarn ile murakkaın ve üç kat 
üzerine mebni \"e zemini mermer 
taş döşeli dükkanın üzerine bi
rinci kata çıkıldıkta zemiui tal!· 

l' ta döşemeli oda ve ikinci katta 
keza tahla döşemeli bir odayı 
havi ve kısmen muhtacı tar.ıir 
dört bin lira luyıneti muhamme· 
neli bir bap kdrgir dükkan şu
batın yirmi yedisine mil!::adif cu
martesi günil snat on beş rad
delerinde a\-ık artırma ile satıla· 
cağından talip olanların 932 • 89 
dosya numarasile ve kıymeti 
muhammenesi olan dört bin li
ranın yüzde cnu nisbetinde pey 
akçesini müstashiben Beşiktaı 
icra dairesine müracaatleri ilan 
olunur. 

İz mirin 
Romanı 

Ynzan BOrban Cahit 

Milli mücadelenin en heyecanlı 

safhalarını takviye eder. 

50 Kuruş 

Knnaat Kütilphanesi 

~----- lııtnnbul 

Cılt vo :z.ührevi hıı:ıtalıl<l:ır Mütehaunı 

O O I{ T O R 
Ömer Abdurrahman 
lıtanbul emrazı zühreviye 

dispanseri Scrtnbibl 
Ankara caddesi lkd am Yurdu 

kaşismda No. 71 

VE 

,, -,... 

./'UKUFE 
ITRİYATI 

TABIATIN MUMESSILIDIR 
Yüksek zevklere kış içinde 

baharı yaşatır. 

BAHRİSEFİ 
F elen1enk Bankası 

IST ANBUL ŞUBESi 
idare merkeıh AMSTERDAM 

.. lczun ıermayesi: 

'!5,000.000 F L. 
Tediye edilrni~ •ermayesi: 

ö.~.A).000 F L 
1ht:yat akçesi: 

3, 250,000 F L 
Galatada Knr:ıki>J pıolaıta Telefoııı Bey· 

oilu 3711-S lstanbul tlll cıubııılı 
"Merkez Poat~nesl m!ulind• Allalcmcl 

ban ,, Telefon : lst. 563 

Bilumum banka muamelUı 

EMNiYET KASALARI ICARI 

URUBU 
Yeni çıktı ------

Abdülhak Hamit 
ve 

Eserleri 

Y auan : lbrabim Necmi 

Bnbük Himidin eserlerini ve 
bu eserlerin edebi ve felıeft 

mahiyetini izah eder. 

100 kur111 

Kanaat Küttıphanesi 
._ _______ fıtanbul 

Çocuk haatahldan mGtehaıalD 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H . 
Beyoj'lu Mektep •oka!& 

Telefon B, O. 7496 

SON POSTA 
Yevmi, Siy.ut, Havadb ve Halk 

gazeteıl 

idare . lstanbul ı Eaki Zaptiye 
• Çatalçeşme aoknğı 25 

T rlefon lıtan bul - 20203 
Posta kutusuı latanbul • 741 
Telgraf: latanbul SONPOSTA 

ABONE FlATl 
TÜRKİYE ECNEBi ---
1400 Kr. 
750 " 
400 .. 
150 .. 

l Sen• 
6 Ay 

3 " 
l •• 

2700 Kr. 
140() ., 
800 ., 
300 ,. 

Gelen evrak geri verilme• 
İlanlardan mes'uliyıat alınmaz. 

Cevap için mektuplara 6 kuru~luk 
pul ilhe»i lliumdır. 

Adre1 değittir ilmesi (20) kuruştur. 

Son Posla Matbaıaaı 


