
Cemaat Huzurunda ilk j 
Türkçe Kur' an Tiliveti 1 

Dün Yüzlerce Kişi 
Beyi Alaka İle 

Hafız Yaşar 
Dinledi 

Cümhur Riyaseti sabık alatur
ka orke tra şefi Hafız Yaşar Bey 
t rafmdnn türkçe Kuranıkerim 
tilavet edileceğini haber vermiş
tik. Hafız Yaşar Bey dün öğle
den onra Y erebatan camiinde çok 
kal balık bir cemaat huzurunda 
( ' in ) 1>ur.esinin tUrkçe ter
ceme ini güzel bir sesle okudu. 

C mi o kadar kalab~l:~ .. : ki 
d h öğle üzeri her taraf dol
muş, on cemaat yerlerinde bile 
küçük b'r yer kalmamıştı. 
Meb'us Kılıç Ali ve Reşit Galip 
Beylerde cemaat arasında bu
lunuyorlardı. Hafız Ya ar Bey 
til vetine 11 Esirğiyen ve bağış
lıyan Tann ,. diye başladı ve 

ağıy dercettiğimiz Yasin su
resi tercümesini muhrik bir sesle 

ynen tilavet etti: 

Türkçe Kur'andan Yasin 
" Otfik ve Rahim olan Allahın 

bmılc., 

r 
.ııya Sin. Hakim olan Kur'an 

hakla için kasem ederim. Ya 
Muhammet ! Sen tariki mOata-
kime sevkeden bir Rıısulsnn • 
Kıır' n snna aıb ve rahim olan 
Ali h tarafından nazil ol Uf• 
tur. Taki abn' ve ecdadına 
tcbliğnt vaki olmıyanlllrı ve ıafil 
yıı.şıyanlııra b berdnr eyliyeıin. içle· 
rind n ekserisi iç.in bOkmllmüz 
verilmiştir, onl r iman ctmi-
yecoklerdir. Boyunlarına Jile 
geçirdik, çenelerini sıkıyor, 
başlarını do~rultamıyacaklardır. 
Önlerinde ve artlarında birer 
mania vardır, gözlerini örtQ il ört-
tük, hiçbir şeyi i'ÖrmDyorlar. 
Sen onlara lhtnratta bulunsan 
dn bulunmasan da etmiyecck• 
Jerdir. Sen tercihan Kur'ana 
iman edenlere ve Allah tan 
kalben kork nlara tcbllg et, 
et. anlara mağfiret ve milklfat tebıtr 
et. Biz emvab diriltiyoruz, anwın 
amalinl ve asarını kaydediyoruz, 
hcrfcy a ikar kitapta yuıJıdır. Ra. 
ıullerin ziyaret ettikleri bir karye 

( Devamı 11 inci 1ayfada ) 

e Yakl 
uh açları Unutmayın 

1 apu Başkatibi Ahmet EJ. 

Rüşvet Alan 
.Memur 

Ankara (Husuat) - DISrt yüz 
lira ıilşvet alırken cfirmll meş• 
but halinde yakalanan Tapu Baş
kltibi Ahmet Ef. AdJiyeye tes• 
lim edilmiştir Alb senedenberi 
aldığı rtlpetlerle bu adam üç 
ey sahibi olmuştar. 

Dün Yapılan Pa
raşut Tecrübesi 
Müteha sıs M. Rene 
Kendisini Beş Yüz 

Metrede , Atb 

---
M. R•ne ~ Vecilıl Bt!g 

ft1crilh•g• hazırlanırlarken 
Fransadan gelen paraşut mU

tebau1.11 mösyö ( Rene Vensan ) 
diln, kalabalık, bir halk klltlesi 
önOnde, Y eşilklSyde muvaffakı
yetli bir paraşut tecrübesi yop
mışbr. Möıyö Rene dört, beş yliz 
metre yilkseldikten ıonra birden
bire kendini aşağıyn atmıştır. 

Yirmi metre kadar düştük
ten •onra paraşut açılmış, yavaş 

1 • v 

yavq yere mmege ve rilzgArın 

Top'lcapı Fıkarap•ro•r mll••••sesintlen gardım gönnl•r 
sevinçl• dönügorlar 

Önlimüz bayramdır. Bir kap da ıevindirebiliriz. 
yemeğimizden, bir miktar şeke- Son Posta, bu hayırlı Jş için 
rimizden yapacağımız tasarrufla iyi kalpli insanlara hitap ediyor, 
birçok lcimsesiz ve muhtaç ço- diyor ki : 

cukları sevindirebiliriz. Kimine B iş uğrunda yorulmaz bir 
ka . ket, k!mine, ayakkabı veya si ~e çalı•an yurtlara gidiniz, 1 
elbı e temın ederek onları hasta· y y 

8 
• 
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Jıktan kurtarır, akranları aruın- ( Duamı ıuc aay a a ' 

cereyanile Saraköy istikametine 
göre ilerlemeğe başlamıştır. 
MOtehassıı birkaç dakika sonra 
atıldığı yerden birkaç metre 
ileriye inmiştir. 

Mütehassıs bugün saat 18,30 
da Aero kulüpte: tayyarecilik 
hakkında bir konferans vere
cektir. _, __ _ 

Bir Ev Yand~ 
Bu gece sabaha kar.şı Bebek

te bir yangın çıl,mış, bir ev yan
dıktan sonra söndürülmüştür. 

Fakat bava rüzgarla olduğu 

için o civar halkı büyilk bir 
korku ya dilfmtlştllr. 

s 
Fiab 5 kuruş 

ı 1 Yeni Nesillere Ne Okutacağız? 1 

Müfettişi Umum" Se ·m 
Sırrı Bey Bize Di 

------- ---
"ikide Bir Darülfünuna Çatıyorlar. Darülfünun Ne 
Yapsın? Oraya Lise Talebeleri Tehi Dest Geliyorlar. 

Mutlak Surette Ecnebi Lisanı Lazımdır." 
Selim Sırrı Bey ecnebi li anı 

lSğretmeyi, milli bir kütüphane 
tesisinden evvel düşünlllccek bir 
me ele addediyor ve K"zım Na
mi Bey gibi, bu meseleyi ilk 
pi ndıı görüyor. Selim Sırrı Beye 
göre evvel beynelmilel, onra 
millt kültür .. , Paranın halledeceğl 
meseleleri düştlıımiye bile yanaı· 

mıyan Selim Sım Beyin sözlerini 
ynen dercediyorw:: 

- Yeni harflerle yetiı,ccek 
neslin istifade edebileceği . yeni 
v milli bir kUtiiphanenin teıek

killil uzun zaman ve paraya mD· J 
tevakkıftır. Yeni yetişecek nesil ı 
mektep kitabı haricinde okuma 
ihtiyacmı tatmin için ecnebi 

1 

li ana ogrenmiye mecburdur. 
Orta mektep ve Liselerde 
ecnebi lisan tedrisatına azaml 

tal ya 
• 
le 

• 
razı 

Selim Sırrı B11g 

kıymet e ehemmiyet Yerilmeli
dir. Bu uretle gençlik, mektep 

{ Devamı 11 inci Hyf da ) 

a lik e 
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ı V r 
İzmir 23 (Hususi) - Sabık Adliye Vekili Mahmut Esat Bey 

buraya gelmiştir. Haziranda LAhiye giderek Adalet Divanında Lozıın 
Muahedesile Türkiye ve İtalya hlikiimetleri arasında akar ve ara2i 
meselesine ait muallak işlerde noktai nazarımızı müdafaa edecektir. 
Bu mesele İtalyaya intikal eden ( 12 ) ada rumlarına ait Muğla 
sahillerindeki akar ve arazi işidir. Bu akar ve arazi muhacirlere 
temlik edilmi~tir. İtalya Hükumeti, hunlarm tazmini mütaleasında ve 
( 5) milyon Türk lirası kıymet istemektedir. LAhi Divanı, bu araziye 
kıymet tahmin edecektir. Hükumetimiz, bu arazinin ( 500 ) bin Türk 
lira ından fazla değeri olmadığı mütaleasındadır. Mahmut Esnt Be 
davanın neticesinden nikbin görünmektedir. ADNAN 

c_ ______ -_--::_:"~:a.-;:;ifı~lz=k==---·----~---~~-~~-·-ı 

Müdür - Size amiriniz vazifenizi bildirdi mi? 
Yeni memur - Evet efeudim, siz gelince kendiaini uykudaa 

uyandırmıya memurum! 



2 Sayfa 

(Halkın Sesi) 

Tahdit Kararı Ve 
Birkaç Nokta 

ltballb tahdit karann4u 
aonra ticaret maYa&enemiıtde 
•emleket lehlne blr tebeddül 
oldu •• fh.racabaq •• lth .. 
Ubmııa .Jakla.tb. Bu hayuh 
netJceye mukabil tahdit ka• 
ranaaa tatbikataada ouı aN.
talann eyemmiyetle taemmGll 
lbım gelmektedir. Bunları 

halkan dillndea nakledi1or•&: 
ş.lllr B97 (C.alata Perı••lıı• pa.. q 
- Tahditten maksat milll pa

ramızı harice kaçırmamaktır. Buna 
amenna. Fakat bu yaptlırken pi 

buhranlı zammda hiçbir mileue
ıenin kapanma~ ıöyle duraun, 
ticaretine bile aekte getirmemek 
lazımdır. işte yalmz lstanbulda 
C 350) kadar kahve değirmeni 
faaliyetini durduruyor. Şeker 
fiati gayritabii bir tekilde fırh-
1or. Memur buhran Yergisi verdi. 
· Maqından fedakhlık yaptı.. 
Şimdi de ( 50 } kUl'Uf& aldığı te
keri aebepaiz yere ( 60} kuruşa 
alıyor. Bence bqbca hayat gıda
• olan teker aerbeat bırakıl· 
maJıdar. 

Hftmt Zl1• L C Beyad IC•k• U) 

- Şekerle kahYe ya konten
janden çıkanlmalıdır, yahut kon
tenjandaki yüzde altmış, yllzde 
kırka indirilmelidir. Şekerin tıati 
au kadar ucuzdur. Fakat su ı-ibi 
lnzumlu bir maddedir. Bunun için 
l.arice Yerilecek para hi~ hük-
mnndedir. Eaaıen ağır bir şeker 
resmi &demiye mecbur olan halk 
bir de ihtiklr canavarına boğdu
rulma.namlıdır. Şekerden keser
ıek sonra harice iliç parası ödc
miye mecbur olacafılll!n unut
mamalıyız. 

• Ahlht S.1 (Emba&ae llaaralar ead· 
.... ll) 

- KAnunusani kontenjanın-
dan sonra ıeker ve kahve fiatle
riode miltbiı l:.ir yliksclif var. 
Bu vaziyet devamlı görünilyor. 
Bu fırlayışa kat'iyyen ihtikAr ma
nan verilmez. Çünki talep yar 
arz yok. Limanımızda tamam (10) 
bin vagon teker vardır. Bunlann 
hergün mavna para sa verilerek 
maliyeti arhyor. Şeker esaslı bir 
gıdadır. bu sebeple listeden ç..ıka
rılmalıdt.r. ... 

Mehmet Ultfl 8e7 tllccardan Sult•laa
aamı 112 

- Veremin memleketimizde 
yaptığı tahribat pek korkunçtur. 
Bu af et Harbi Umumideki tekcr
sizliğin ve gıdasızlığın bir neti
cesidir. Tahditten maksat ticaret 
muvazenesım temindir. Yoksa 
esaslı gıda maddelerini ve hayab 
pabalılatadırmak değildir. Şeker 
günden gllne pahalılanıyor. Azi
zim ıekerin kilosu ( 5 - 6) kuruş
tur. Bir vagon şeker için harice 
nihayet ( 500 ) liramız gidiyor. 

• 

MAHYACILIK 
• 

Evkaf idaresi 
Bu San'ati 
Himaye Edecek 

Evvelce de haber <rerdiğimlz 
fibl camilerin idaresi 931 bnt
.çesile birlikte Evkafa denedil
mişti. Fakat bGtçede fazla tah
sisat olmadığı için mahya 
kuranlara hazirandanberi maq 
verilmemiştir. Esasen bundan 
evvelki senelerde de Diyanet 
İfltti bunlann maqlarını bütçe
den çıkarmıfb. 

Yaptığımız tahkikata göre 
timdilik yalnız Ramazana mahsuı 
olmak iizere mcahyacılara bir 
miktar para verilmektedir. Fakat 
EYkaf İda .si mahyacılığı MilJt 
aan'atler meyanında telakki etti
pden bu ıan' atin ölmemesi için 
Gnilmüzdeki ıene bntçesine tah
sisat koyacak, bu 111retle mahya
cılar gelecek ıene her ay maq 
alacaklardır, 

----
Gizli Emlak 

Bir Haftaca 30t> Bin 
Liralık ihbar Yapıldı -Milli ve metruk emliki ihbar 

edenlere verilecek ikramiye bak· 
kındaki kanun Defterdarl.ğa teb
liğ edilmiştir. Fakat, bu ikrami
yeler hakkında henüz bir tahai
ıat havalesi gelmemiştir. Maliye 
Vekaleti bu kanunla beraber 
Defterdarlığa ayrıca bir tezkere 
göndererek kanunun usulil dai
resinde tatbikine milli emlak 
müfettişlerinden Ahmet Beyin 
memur edildiğini bildirmiştir. Bir 
hafta zarfında Defterdarlığa üç 
yllz bin Hralık emlak ihbar edil
miştir. 

Mevkuflarm VekaletnarıeJeri 
Tevkifhanede bulunan mevkuf· 

lann mahkemelerdeki işlerini ta
kip ettirmek için avukatlara ver
dikleri vekAletnameler şimdiye 

kadar Tevkifhane Mücfürü tarafın
dan tasdik edilmiyordu. Müddei
umumilik herhangi bir mabzura 
mahal vermemek için bundan 
ıonra mevkuflara ait vekaletna· 
mel erin MU dür taraf .odan tasdik 
ediJmesini bildirmiştir. 

Üst tarafı gümrük vergisidir. 
Lüks eşyalan biraz daha kısma
lıyız. F a_kat şekeri serbest b.rak
malıyız. 

SON POSTA 

J Vapurculuk R~ka-1 MEKTEPLERDE 
beti Daha Çok 1 
Devam Edecek Talebeler 

.. Arasında Milli Vapurculara Gore, • 
Seyrisefain idaresi Ne ile Kooperatif 

Meşgul Olmalıdır? 

Seyriaelaie ile h11111Sl vapur 
kumpanyaları arasındaki rekabe
tin &ınne geçilmek maksadile 
tekrar mnzakereye başlanmıştı. 
Fakat vapurculann aöyledikleriDe 
g6re bu zararlı rekabet maalesef 
devam edecektir .Kumpanyalar fU 
prensibi mndafaa etmektedirler: 

.. Seyrisefain bize rekabet et
memeli, faaliyetini devletin Türk 
limanları arasındaki posta aefer
lerile ecnebi limanlarına olan 
seferlere hasretmelidir ... 

Kalkavan zadenin ihracat mal
larımızm ecnebi limanlarina ken .. 
di vapurlanmızla nakli hakkındaki 
teklifi hususi kumpanyalardan 
birçoğu tarafından imkansız te
lakki edilmektedir. 

Söylediklerine nazaran bu İf 
büyük ıermaye ister; bu ise, 
yoktur. Şu halde bfiyük ıer1Jlayeli 
bir teşekkül meydana çıkanlma
dığı takdirde bu teşebbüsün tat
bik sahasına intikali mümkün 
değildir. 

TDnelde Mevkiler 
Tilnel Şirketi ıubatm birinci 

gilnUnden itibaren birinci ve ikin
ci mevkileri birleştirmiye karar 
vermiştir. BugOne kadar birinci 
ve ikinci mevkilerin katarları 

aynlmıı bulunmaktadır. 1 şubat
tan itibaren katarlarda hem bi
rinci, hem de ikinci mekvi va
gonu bulunacaktır. 

l\1üvazeneiTicariye 
Bu buhranı ikbndi ıenelerinde 

bütün me-mleketlerin ar:ıu •e eadi· 
•elerl müvaı:enei ticariyelerini te.
dn etmektir. ithali ve ihracat ara
sındaki münuenesiılik, iktisadi Ye 
mali buhranlann huduıuna sebep 
olur. Milli paranın ta:ihi nıüvaıcnei 
ticariyeye bathdır. Binaenaleyh 
hali hazırda umumiyetle hallcıruıza 
düşen vazife, yerli ve milli malla· 
rımııa rağbet elmHidir. B'.lhaaaa 
alınacak ma1m matlup evsaf ile 
mücehhez olduğuna kanaat his ı l ol
duktan ıonra her halde yerli mahnı 
tercihen alması lbımdLr. imdi yer-
i çimento mevzuu bahsolunca mü

tecaniaiyeti ve mukavemet kabiliye~ 
ti itibarile hariçten ithal edilen en 
mükemmel markalara rekabet ede-
bilecek derecededir. Şu halde in-;ut
çılarınuun munbuıran yerli fİ• 

mentoyu kullanmalara menafii um~ 
miye namına milli bir nzife ta
:akkl etmeleri icap etmektedir. 

Bir mllddettenberi tehrimlz 
mekteplerinde faydalı tqebbils
ler göze çarpmaktadll'. Talebenin 
ucuz mektep Jeyazunı tedariki 
hususunda çok semereli olan bu 
teşebbüs. Talebe Kooperatifleri 
tqkilindeo ibarettir. Birkaç sene 
enel evveli Galatasaray Lisesin
de bqlıyan bu gençlik hareketi 
sonralan diğer liselere de intikal 
etti ft ikinci olarak ta Lıtanbul 
Erkek Usesinde b3yle bir Koo
peratif teşkil edildi. Şimdi iğreni
yoruz ki Befiktaştaki Gazi 0.
manpaşa Ortamektebinde de bir 
Talebe Kooperatifi tais olun
muştur. Bu yeni teşekkül, bugOn
deu itibaren faaliyete geçecektir. 

Lehistan Haham Başısı 
L~b'atan Haham bqıaı Anam 

Mordehay maiyeti ile dün 'elırimbe 
gelmiştir. Hac ıçin Kadüae pblaek• 
tedir. ------

İlk Kaçakçı 
Evvelki Gün Sirkeci 
f stasyonunda Yakalandı 

Kaçakçılık mücadelesi kanu
nunun adliyeye tebliğ edildiğini 

bildirmiştik. Şehrimizde tqekki1l 
eden iki ihtisa• mahkemesi b
çakçılan muhakeme YBzileaim 
görmiye amade bir vaıiyettecfir. 
Kanunun neırinden ıonra ıehri
mizde ilk kaçakçılık maznunu 
evvelki gün yakalanm14 ve adli
yeye verilmiştir. 

Bu zat yataklı vagonlar mn.-
tahdemlerinden M. Yaneviç 
isminde biridir. Enelki gftn 
Sirkeci istasyonundan çıkarken 
Glüten ekmeği taşıdığı görülmiiş 
ve ihtisas mahkcmeline gönde
rilmiştir. 

M. Marinettinin Konferansı 
Şehriaı;:Dn Müıafiri bulunan tiltü

ripa iıtadı İtalyan t•iri M. M ari· 
netti dün Tepebaıındakl ltalyan lı.Jü .. 
hünde ikinci konferansını f'ermiştir. 

Pazartesi ifÜnÜ Darülfü .. un salonun
da üçüncil konferanıını verecektir. 
M. Marinettinin konferansı kesif bir 
1aml kfitleai tarafmdaıa ..Iika ile 
dinlenmi4tir. ----

Devlet Demiryollarında 
Devlat Demiryollarıncla bu sene 

umumi yaridabn lt-S•D Hae.hre DA

nnn blr miktar fazla oldap ..ı.. 
ıılmiıtı•• 

KAnunusani 22 

" ' 1 

Günün Tarihi 

Gazi Hz. 
Çanakkale filmini 

Seyrettiler 
R•lc:ümbw Haantleri, dün ak• 

t•nı ı•ç vakte kadar saraydaki 
dairelerinde meşa-ul olmuıfardll'. 

MifarOnileh Hazretleri srece ıaat 
27 1• doğru. maiyetleri erkinile 
r>irllkte saraydan çakarak Opera 
ıineaauna l'elmişler ve bir locada 
oturarak, göaterilmclde olan "Ça
nakkale" filmini ıoQuna lcadu • 
ıeyretmfılerdir. 

Saat 24 te .araya avdet edil· 
mittir. 

Recep Eey Adanada 
Ankara. 22 - Recep Bey b. 

Nllah Adanaya hareket etti. ı.ta .. 
yoada Yekiller, meb'uılar Ankua 
Yali.& tarafıaclaa te,yi edildi • 

Dolctarlar Arasında 
lataa'bal mmtıkuı Etibba oda-

1111111 aeaelik kongnıi dün fehdo 
mı.de :rapalmıştır. içtimada bir ... 
Delik b6tçe ı5rütülmü~, münakaşalar 

, ol•'llfllll'. Neticede (700) kadar dok• 
tor11a Haede (12) lira tutan aidatla
mu nrmecliti anlaıılmıtbr. Bu..a. 
mahkemeye nrilecektir. 

Fena Bir Şayia 
Çıkarıldı 

Tlirkiyenia büyük zeytinyalı 
tacirlerinden birinin tediyabm 
tatil ettiği hakkında piyasada bir 
şayıa dolaşmıya başlamıştır. Bu 
şayia üıerine mallannı bu mües-
9e8eden alan tacirlerle müesse
seye kredi Yeren birkaç banka 
derhal meseleyi letkika koyul
muşlardır. Neticede bunun mak· 
aadı mahsus ile işaa edildiği ve 
aalı olmadığı anlaşılmııtır. 

Adana'da Ev~enmelar 
Adana, 22 (A.A) - 931 uneda'9 

belediye evleame memurlutuada 385 
çiftlD çiklhları yapılmıştır. 

Emir Zeyt Geliyor 
Irak bilkumeti tarafından 

Ankara ıefirliğine tayin olunu 
Kıral FeysalHa.zretlerinin biraderi 
Emir leydin bugünlerde memle
ketimin gelmesi beklenmektedir. 

İhracat 
!kbsat Vekaletine Mühio 

Bir Rapor Gönderildi 
Frans-a, İtalya, ispanya, He> 

landa, İngiltere hükümetleri it· 
balib tahdit usulünü kabul 
etmi,Ierdir. Bu tahdit fizerine 
İngiltereye halı, Fransaya yumur
ta T• kereste, İspanyaya tütün 
ve yumurta ihracatımız kısmen 
arızaya uğramıştır. Harici Tica
ret Qrısi bu nziyet hakkında 
aldıfl mahimab lktısat V ekileti
ne bir raporla bildirmiftir. 

Pazar Ola Hasan Bey Ve Mahalle Kavgaları 

o 
J 

1 H B A di B kk il 2 H B E ah Ş · 2 ı Hasan B. - Ay rocuklar da ka.,. : aaao • - manan ... a a a l : asan . - yv ••• u evın ~ "" 
komfll boğazboğaza aelmiş!er •.• Dur gi- de camları kırılıyor... lçerde kavga raya tutuştu, ... oluy(\)"QS, yahu? Gidip 

4 : Hasan B. - Allah Allah ... Hep bu 
ka•galar para yirindenmiş. Daha şimdi-

l_~~~~d~i~p~a~yı~r~a~y~ım~·:··:__~~~~~~~~~_J~Y~ar!.!.e: ... :.......~~~~~~~~~~~~~~-.an L..! & L 



ız Klnuunsani 

r 
Her gün 

Dünya Buhranı 

Ve 
Biz 
------- M. V~hbi 
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HuHisa Ve Netice 
Yukarıda arzoluuan tafsıılt 

ve izahat bize kafi den~cek vu· 
:ıuh ve sarahatle irae etmiştir ki 
hali hazırdaki cihan iktışat buh-

rana muayyen devrelerde mllşa· 
bede olunan ve istihıaldcn hq· 
lı}' rak tedavül ve istihlôke •• 

yahut maküs istikamette iıtih· 
lakten bışlıyarak tedavül ve 
istihsale doğru kendisini gösteren 

( periyodik buhranlar) dan değil· 
dir. Belki bu buhran milletlerin 
gerek kendi aralarında ve gerek 

.>ON 

TELGRAF HABERLERİ 

beynelmilel münasebetlerde el· 
ycvm cari olan ve tatbik edil
mekte bulunan (iktısat teknik) İ· · 

nin alelümum ikhsadi faaliyet 

Yeni Bir Hidise, Çin -Japon 
'ihtilifını Alevledi 

ve ml\nasebetlere ademi tetabu· 
kundan tevellllt etmektedir. Ve 
bu buhran hali hazır iktısat ni· 
:r.anunm mukadder bir neticeıidir. 

Yani muasır iklısal nizamının 
istihsale, tedavüle ve inkısamı 
ıervete mütealhk utml ve sis· 

temleri ve mevzuatı miistehlik 
olan beşer cemiyetlerinin umu
mi, mtlşterek Ye mütekabil ihti
yacabna artık tevafuk ve teta· 

buk edememektedir. Ve bugünkO 
buhranın en bariz karakteri işte 

bu ademi kifayededir. Şu halde 
buhranı bazın bir ( Zirai istihsal 

buhranı ) veyahut bir ( Sınat İs· 
tihsal buhranı) veya bir (Tedavlll 

buhranı ) ve nihayet bir ( f stih· 
ld buhranı ) olarak tarif ve tav· 
sif etmek cihanşüuıOI hadiseyi 
iınh etmekten aciı: kalacaktır. 

Ancak burada şunu illive ede· 
bilirim ki ( buhran ) içtimai vU
cudun hali marazisini irae eden 

bir takım anzlarm tecellisinden 
ve tezahüründen ibaret olduğuna 
göre ( buhranı hazırı ) ve asıl 
ifade ve tabiri ile ( DUnya mil-

letlerinin içtimai blinyeıindeki ta
kallup ve istihaleyi ) ortaya çı· 
k ran hAdi!;eler daha ziyade 
( ervetin tedavülü ) sahasında 
vakı olmuştur. Yani servetin te
davUlünil ve tevziini temin etmek 

ve bu mühim iktisadi fonksiyonu 
ifa etmekle mUkellef olan ikti

aadl müesseselerin ve bu me· 
yanda bilhassa borsa ve banka-
cıların munmelAtı cemiyeti hazır· 
larm hali marazisini meydana çı-

karan amillerden olmuşlardır. 

Filhakika nakit kıymetlerindenki 

temevvtiçler" esham ve tahvillt 
kıymetlerindeki temevvUçler, kam· 

biyo temevvllç!eri, nakti serma
yenin ve kıymetli maden olan 
altmın borsa •pekülbyonları Ye 

banka muameleleri ile bir çok 
memleketlerden kaçarak mahdut 

nıe leketlerde ve bilhassa Fransa 
ve Amerikaya tehacUmü ve C?ra· 
larda müvazenesiı surette tera· 
kümU bu günkU vaziyeti tevlit 
etmit ve binnetice ham madde 
fiatlarının tenezzül ve sulmtunu, 

ıcrmayesizlik, kredisizlik yUzUn
den sanayi hayatmda işsizliğin 
artmasını ve işsizlerin çoğalması, 

ücret, maaş, gelir ve kazanç ıu
retlerile iradı azalan müstehlik-

lerin iştira kudretlerinin azalma· 
sını intaç. etmiştir. Ancak fikir 
ve kanaatimizce buhranı hazın 

l Dnanaı 11 inci .ayfada 1 

Şanghay, (A. A.) - Dnn 6tleden aonra vukua 
ı•len ve 5 Jnpon bahriye zabitinin Çin gazetesi başmu
hurirint ziyaretle, yazdığı makaleden dolaya tam bir 
aayfahk itizar ve tarziye yazılınaaını muaarran talep etme
lerine dair olan vak'a burada büyük bir heyecan uyı:n
dırmıya aebep olmuştur. 

bahriyesinin lüı.umlu görecekleri tedbirleri tatbikt. 
•erbe•t bulunacaklarını beyan eylemişlerdir. 

. Jap~n bahriye zabitleri bundan maada Japon Bah
rıye ·~•!aline tahaan tarziye verilmesini vo makalenin 
mubarrırı olan zatın da vazifesinden ihracını ısrar ile 
talep etmiflerdfr. 

Şanıhay 23 - (A.A.) - Çinli belediye reial, Japon 
rahipler ine taarruz edenlerin cczalandmlmaaa ve rahip· 
lcrc nakti tazminatın n icap eden tarziyelerin verilme
sini ihtiva eden Japon teklifini kabul etmi4tir. 

Fak~t J~ponlara yapılan boykotajın men'i hakkındaki 
talebr tımdıye kadar henüz i•'af etmemittir. 

Zabitler, baımuharrir• nat 17 ye kadar taleplerini 
i•'af elm•dlğl takdirde '"ertesi günU Japon' makanıatı 

Japon aıniralı, serdedilen mOtalebat bllllı.:ayd04art 
kabul edilmediği takdirde lazımgelen tedbirleri almakta 
muıtar kalaca(rıni Belediye Reiaine lblit etmiftlr. 

Pürüzlü 
Meseleler 
Halledildi 

Türk .. İran Muahedesi 
İmza Edildi 

Tahran, 22 (Milliyet)- Telsizle 
müstacel - Türkiye - Iran hu· 
dutları meselesi tamamen halle· 
dilmiş ve bu bapta hazırlanmıı 
olan muahede Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Bey ile f ran Hari
ciye Nnzıra F ruği Han arasında 
bu akşam ( Cuma a~amı ) imza 
edilmiştir. Sefirimiz Hüsrev Bey 
ile f ran hükumeti arasında, hu· 

dut meseleleri h~khnda başlanan 
mliıakereler, zaten Hariciye Ve-

kilimizin seyahati arefesinde ni
hai safhasına girmiş bulunuyordu. 

Ancak bir iki nokta hakkın· 
da husule gelen ihtilAf, tarafey· 
nin menafiini telif edecek bir 
formül bulunmak suretile zail 
olmuş ve muahedenin im:r.a· 
s1Da bir mani kalmamııtır. 
Tevfik Rüştll Bey ve maiyeti 

erkim yarınki cumartesi günU 
tayyare ile Bağdata hareket 
edeceklerdir. OSMAN 

Amerikada İki 
Milyar Sermayeli 

Devlet Müessesesi 
Vaşington, 23 (A.A) - Rei

sicümhur M. Huver tarahndan 
iltizam edilen ve 2 milyar ser
maye ile bir malt imar birliği 
ihdasına dair olan teklifi kanunt, 
nihayet kongre tarafından kabul 
edilmiştir. 

Bu kanun mucibince teşkil 
edilecek mali birliğin sermaye
sinden yarım milyarını hazine 
koyacak ve mütebakisiiıi de u
manı altına alacaktır. 

Kanun projesi şimdi imza 
edilmek Uzr• M. Huvere ar
ıedilecektir. 

M. Laval 
lngiliz Başvekili Tarafın

dan Davet Edildi 
Pariı, 22 (A.A.) - Echo de 

Pars gazetesi, M. -··.t! in cumar
tesi gUnO Londrada görüşmek 
iizere M. Mac Donald tarafından 
g6nderilen daveti mübeyyio mek· 
tubu diiıı akşam almış bulundu
ğunu fakat Fransız Bqyekilinin 
bu bapta bir karar vermek için 
henüz bir vakit bulamamlf oldu. 

Borçlar MUzakeresi ğunu haber atmaktadır. 
Ankara, 22 - Bu ayın yirmi lzmirde Lik Maçları 

---

beşinde Saracoğlu Şiikrll Beyle l:r.mir, 23 ( ffuıuıl ) - Uk 
hlmiller mümessilleri arasında maçlarına dlln devam cdildL iz. 
yapılacak müzakerelerde vaziye- mirspor ve Buca takımlan ara• 
timiz şudur: Pariı itillfnamesinin sında ilk milıabakada ( 3-1 ) iz. 

tediye kabiliyetimize göre tadili ve mirspor galip geldi. Şarkıpor • 
bu tadilden sonra senelik taksit· J Türkspor müsabakaıını da ( 0-1 ) 
lerin beş sene müddetle tehiri. Şarkspor kazandı. 

• 
/STER 

• 
iNAN, İSTER 

fingiliz 
Kabinesinde 
ihlitaf 
Nazırlar Tarife Meselesinde 

Uyuşamadılar 
Londra 22 - ( A. A. ) -

Kabine azası arasında tarife ai
yaseti hakkında çıkan ihtilAf 
aiyasi ve resmi mahafil ile 
gazetelerde bllyük bir heyecan 
uyandırmışhr. 

Nazırlar meclisinde müıterek 
mesuliyet esasına müstenit olan 
ve ötedenberi takip edilen Ade
te nazaran ekseriyetin fikrine 
muarız olan nazırın istifası usul
dendir. 

Bu sefer ittihaı edilen ve 
hllkOmetin siyaseti hakkınde ayni 
fikirde olmıyan nazırlan hareket
lerinde serbest bırakmaktan 
ibaret olan yeni ve fevkaJAdo ahval 
b6yfik bir ehemmiyeti haiz bu· 
unmaktadır. 

Fransız Hava Ataşesi 
Pariı, 22 ( A.A. )- Resmi ce

ride Türkiye, Romanya, Yuna
nistan, Bulgaristan, Yugoılavya 
ve Çekoslovakya hükOmetleri 
nezdinde Bnkreı'te oturmak Qzre 

bava atqeai olarak Kaymakam 
Hermite'in tayin edildiğine dair 
otan kararnameyi nqretmif tir. 

Bir Lort Hastalandı 
Luksor, 23 ( A. A.) - Dan 

akşam sabıl1 
• • '•) e Na.zarı Lort 

Readingin l · · .. beraber hafif 
bir hncumu ,. neviden muz· 
tarip oJdugu ~oy enmeltedir. 

• 
iNANMA! 

Bir gazete yaı.ıyor: 

"Birkaç ay aonra ye"I H m6thlt bir harp bat· 
hyacaktır. Muharebe için iki taraf ta büyilk bir faa
liyetle baıirlık yapmaktadırlar. 

draya ırelesa haberlere glSre Mançuride bupnkl 
vadyet bayle bir harbi imklnaı:s bir bale getirmlt· 
tir. Bunu Rualar da Japonlar da anlamıtlardır. Uab. •• ,, 

Veni harp Avrupada değil, A•ya, Rusya ile 
Japonya ara11nda Tuku bulacaktır. Harbinden Lon-

Bu haberi yukarkl teklile okuduktan Hnra 
bu ga..etenln l&tlfe edip etmeditfne bi• inana• 
madık. Sen de ey kari 

/STER /NAN, iSTER iNANMA! 

Sözün 
Güze ilerimize 
Dair 

Sayfa w 

Kısası 

Bir Mülahaza ---------r. s.-
Bu sene, glizellik ihracabmız

da da bir durgunluk var. Acaba 
ecnebi mallarının bir içim ıu gibi 
tatlı ve güzel kızlarımızla rekabe
tine mini olmak için, güzellik 
ithalltını da Gir tahdide tlbl 
tutmak doğru değil midir ? 

Habrını.zdadır ya, mütareke 
senelerinde, kökünden ıarsılau 
o koca Rusya ağacından memle• 
ketimize pıhr pıtır beyaz Rut 
güzelleri dökülmüşlerdi. O ne 
yaman dampingti 1 Her halde, 
o zamanlar, hanımlanmızm çoğu. 
güzellik ithalihnın tahdidine ıicl
detle taraftar olacaklardı; fak.at 
biz, henllz, yerli mahsullerlmizill 
kıymetini anlamış bulunmuyorduk 

Bir bakıma, ben bu neticeden 
memnunum. Güzellerimizi kıskan~ 
bir tehalükle aramızda saklamıf 
oluyoru:r.. GOzellik kıraliçalarımıu 
taht aramak için, Avrupalara, 
Amerikalara gitmiye ne IDzum 
var? Dünyanın en gilzel yeri olu 
memleketimiı. ve dünyanın ea 
gOıel tahtı olaıı kalbimiz durur
ken, bu?senc, Pariıe hiçbir gtııe
limizi göndermesekte olur. 

Bir teselli için değil, bir haki-
kaU ı8ylemek içln temin edeyim 
ki, müsabakaya girenler arasında 
yilzilmüzü ağartacak güzeller 
vardı;I fakat nedense kafirler az 
geldiler. " Beş on kişinin içindeA 
de kıraliça seçilir mi? ,, Diye 
sorulacak mukadder bir suale 
cevap bulamadık. Aynca ıunu da 
temin edeyim ki memleketimizde 
güzel az değil, pek çoktur. Fakat 
yil.z binlercesi, birer gönlün içind• 
saklıdırlar ve her biri kendi taJı. 
tinda bir kıralıçadır. Onun için, 
iyi düşUnür1ek bu sene kıralıçasıı 
kalmadığımıza i'ılikilmederiz: Ne
kadar gönül varsa okadar dt. 
kıralıçamıı: var. 

MUreUipler Cemiyetinde 
TOrk Milrettiplerl Cemiyeti dCba 

mutat aenellk kongresini aktetmlı YI 

atide ialmlerl yazılan zevat Heyeti 
idareye ıeçilmtılcrdir. 

Cemal Bey sabık heyeti idare, 
Hayri Muhtar Resimli ŞarkM., Nasuhi 
8. Soa Posta M., Murat 8. Milliy•t 
K.M EHt Bey Akıam K. M. , Kadri 
Oamaa Bey Son Poata, Faik Bey 
Akıam M., Milat Bey Cumhuriyet 
M. , Haydar Bey Milliyet, Etem Bey 
Milliyet K. M. Oıman B. Ak .. m m. 

Uydurma Haber 
Tekzip 
Ediliyor 

Şehrimizde çıkan bir gazete 
ısrar ile, inat ile biı haber DCf'" 
retti. Güya Rusyaya mUhimmat 
tqıyaa bir Yapur Romanya ta-
rafından tevkif ve mllbimmat 
mtı.adere olunmuı imiıl.. 

Bu haberin uydurma olduğa 
yazıldığı halde o gazete miite
madiyeo inat edip durdu. Fakat 
iıte Ruslar bu haberi resmen ve 
kat'iyetle tekzip ediyorlar. Bakınız; 

ı'doakova, 22 (A.A) - Sovyet 
Rusyaya mühimmat getirmekte 
olan bir İsveç vapurunun Roman· 
ya harp gemileri tarafından ya
kalandığı ve bu mühimmabn mll
sadere .edildiği hakkında 8Ukrq 
ve Parıste çıkan haberleri Tu 
ajansı tekzibe mezundur. Terki 
teslihat konferansının arifesin
de bu gibi yalan haberlerin işa· 
ası hakikaten silAhlanan ve yeni 
bir harp ha:r.ırlayan memleket-
lerden nazan dikkatin başka t .. 
raflara çevrilmesini istihdaf eyle
diği muhakkaktsr. 



~qr·hi Fıkra

Devlet 
Bankasında 
Altı I 

Al nla gümüşün mnştak olan ... 
ra rei l>ankalarda ıa"lan-

d ki rı günlerin başlangıcında, bir 
çı, Kasvnpaşadan aldı~ 

mü~erfyi Fener iskelesine çıka
nrken eline unu n yirmi beş 
uruşluk kAğıt J?Br uç r, deniz't 

d\i er. ayıkçı çala kürelt y:etişir
•e-yakafür. u teri bu h disecikt 
neşelenir:] 

- Gördün mu rkada1, er. 
Zamane paraları batmıyor: 

Kar,ıkçı gamlı gamlı yolcusu• 
n yüzüne bakarak şu cevabı 

nririr: 
- lyı amma efendi, eski para· 

lar da uçmazdı J 
Devlet Banka mda ülçe , 

meskuk ve döviz olmak Uzer 
( 21.604.000 ) liralık altın bulun· 
doğunu gazetelerde okuyunca 

in liu fıkrayı düştındtım. Çtbıki 
albn mevcudunun böyle itina ile 
sayılması, p muklara san{Jp ıak ... 
)anması o uçup ta batmıyan ltiğıt 
paraların çıktığı gündenbcri &det 
olmuştur. 

A~ni zamanda hatırama eski 
devirlerin akıllara durgunluk e
ren zenginlikleri geldi. Göziimü 
kapayıp ta bizdeki altın bolluğu
nu, zengjn çokluğunu şöyle bir: 
düşününce bugünkü. altın mevcu
dumuzu minimini bir ermayedeıt 
farksız buldum. Maiüma, bu yir-

mi bir milyon lir bizim kağıt 
paranın Borsa kıy;metine göre 

cut bulan bir ra ır. Ban-
kamımı ltın mevcudu h kikattc 

buçuk, Oç milyon liradır. 
albuki bizim toprağımızda 

tile bu paranın dört, 
misline malik adamlar ardı. 

ıelll Rnstem Pa§al.. Bu 
~IOmUnde tutulan terel<e 

tarihte mukayyet ·r. a~ana 
ir a~ bank nı msil 
den Bahtiyar Ye%İr; ~zünU dlln

yaya yumduğu zaman: ( 816 ) 
çiftlik, ( 416 ) s değirmeni,(1700) 

:öl , 28 af, 11 

iOmOı eğer, 500 mücevherli 
" er, 2000 zı h 7:60 lm slı 

1lıç, 1 Doka altını ymee 
tinde otuz iki büyük- elmas ile 
daha birçok kıy.metli eşya l'e 
nakit olarak ta bin. katır yül " 

a kçe, yani 2000v0 altın kıyme
tinde nakit bırakmıştı 1 

Rüstem Paşanın m nkııl ve 
gayrimeknul eşyasını lliıı 

rakalum F t et 'ği nakit 
e, bizi D v B nk lnln 

1t:ugünkif altın mevcôdumı hemen 
hemen muadildir. Bu toprağın 

nice Rllstemlcr gördllğ.ünü dnın
aürsek elimize girip çıkan aervet-

n a etinden g9z.ümiiz k ar.ır 
yOc ··miz 

aamafiH, ağıt' paranın &ı1e 
rOyalanmna girmesinin- nıü~lrill-
1 miş. oldugu ftı buliran günle
rinde yirmi l:>uçuk milyon lira 
kıymetindeki altın. mevcudu çok 
bUyük bir hazinedir. Yeni baa.
kamıza dör~ elle aarrliılım ve 
onun ltmlannı ç.oğaltmıya ça.L
talım. . .,.. ----

Dut fidam Dagltıhyar 
Bursa Ziraat Müdürluğü hal

ka meccanen tevzi etmek Ozcre 
(1000) liralık dut fidanı satıo a1· 
mıya karar vermiştir. 
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I ( Diş Doktoru J 
. ~ . , . . - ... - . ) .. 

• 
lzmır · 

.--.:ı _______ _. Cigaranın 
Diş Etlerine 
Zararı 

ngiltereden 
mir (Husu

ıl) - Bundan 
bir ndd 
vel lngiltereye 
ihraç ettiğimiz 
incirlerden bjr 

ı, lngil 
nin yeni gOmrük 
tarifesile bahalı· 
ya mal olduğun· 
dan satılmamış· 
tı. Tacirlerimiz 
bu incirlerin bir 
k mını Hm .. 
burga, diğer. bir 
ktl1Dllll d . .. 

• 
1 n Yeni 

1 ndu 
evrilen ine· rler at 1 

aa iad edilmiş

ti. Yani incir ih· 
racabmız esastan 
rezikoludur • 

Tacirlerin Bir 
ş· a eti 

erd a gö deı-
mişl rdi. Bu ild 

lzmb> limanında incir •ndıldtUı fltlpıırlara giild4tnillgor 

lzmir (Husu· 
ıl) -Ankaradan 
gelen bir emir 
tizerine Gümrüğe 
hariçten getirilen 
eşya teke11 te
ker açılarak mu• 
ayene e ilmiye 
haşlanılmıftır. Fa
kat tacirler bu 

merkezden şehrimize gelen m -
IOmata göre, İngilt r den getıri
len incirler kAmilcn ablmıştır. 

TJcaret filcmimiı.i alakadar 
eden bu vinçli hab ri rirke 
bu mllnasebetle bir noktaya 
işaret edeceğim : 

Şimdiye kadar incirlerimiz ıçirıı 
en kuvv tli mil teri laraft Am -
rikayı tanıyordu)(. Bu meyandaı 

lngiltereye de bir miktar incir 
mahsulü satabiliyorduk. Alıcıları

mız ar.asınd Aıruıterdam ve 
Hamburg limanların pek az 

a a 

ehemmiyet veriyorduk. Bu ıon 
muamele gösterdi ki Hamburg 
ve Amisterdamda da ıncır-
lerimize müşteri bulabilmek 

mümlrundör. lhti al ki bu iki ih
racat iskelesine göndereceğimiz 

incirler biraz rezikolu olacaktır. 
Yani incirlerin atılmıyan kısım· 

lannda biraz tenzil.it yap ak 
mecburiyeti h ıl olacaktır . 

Fakat unutulmamalıdır ki ge
ç.en sene Ameı:ikaya gönderdiği
miz incirlerin mnh·m bir kısımı 

denize dökt-ürülm , kalan kısmı 

•• Yiyeli zu 

•• 

usuliln kendilerini fazl zar ara 
düşüreceğini ileri rerek şilUiyet 
etmektedirler. Ticaret Odası ta· 
cirlerin tikAyetini Aokaraya bil· 
dirmiye karar vermiştir. 

ADNAN 
(Son Posta: Kaçakçılıkla müca· 

dele için ittihaz olunan bu 
usul İstanbul Giirüğünde de tat
bik ediliyordu. Fakat iki gün ev
vel Gmürük Vekili Rana Be}in bir 

emrile muayene usulü gümrüğe 
gelen eşyanm beşte birine has
redilmiştir • ) 

Bursada 
D ğan __ ebbü n· Ve Ölenler 

ıe en eticeler Ölenlerin Adedi 
Daha Fazla l~m~ (Husıml) - Manisa, b ğ

cılarmın, Manisa Ticaret Od 
yasıtaıtlle ~tikler.' t bbns 
burada alika~ mehafilde g n 
meselcs' olmuşıtır: eker bap- -
mında eker yeriım llzüm, · am 
cdilm · ından. ib et lan 
bu t.eşebbü ten beklenen fay. yı 
belki de bu sene istihsal etmek 
mümkUn olmıyacaktır.. Çünki bu 
sene üzüm m lü az ol-

m~luı:. Bugün lzmiıde iy,i üzü-
mü okk mı 5 h 6 ku 
tan - ya teda · 
nn değildir. 

ki gioi nznm rekol nı yn 
olcluğu ırenel rde bunun fay 

= 

Bir Facia 
Adanada Küçük Bir Ço

cuğun Beli Kınldı ,_ 
Adan ( Hususi ) - Çın rlı 

ma 'nde oturan ve pamuk 
paDl'l karaltolu karsı ında kah· 
vecilik yapan Ciritfi Melimet 
Ali Efendin· lao l1ç 1 ı 
da Fatmat evde merdiven lia ın
da durmakta iken parmaklık 
arasmda a~ağı ü1 ve za• 
valli çocuğun &eli kırılmıştır. 

lımir Belediyesinde 
tzmir (R'ususi) - Belediye 

Reisi Behçet Salih B. Belediye 
işleri hakkında temaslarda bu
lunmak üzere bugünlerde Anka· l 

ıno.ocektiı. 

h Gir ret min etmek: 
kabil olacuktır. Yeter. ki lkı ız. 
lizüme rağôet g8 ter.sin. Bu usulü 
Yunanistan mecburi bir şekilde 
tatbik ediyor. FınnJar ekmek Ye 

ıimiUere üzDm karıştırıyorlar • 
HaJ ın fakir olan kısmı bu ek· 
mek ve simitleri seve, ve yi
yorlar. 

Manisa bağcıların teşebbn-
üne Mersin, Adana ve diğer ba

n Vi yetlerden müsait cevaplar 
g.eldiğinden bu havaliye üzüm 
gönd ri!miye b lanmışbr. Harice 
satılmıM yer • mah ulün mem-
1 ;et b tle. i ti aki köy-
lünün yüz.ünü iüldürecektir. 

ADNAN 

Çan kında 
Gençler Spor için 
Müsamerıe Hazırlıyorlar 

Ça i} - Bizim ka-
laba ıençleri ·~ bu unda 
bHbamr son gihıferd'e ciddi faa
liyef gösteriyorlar. Gençler imdi 
de kul" enfaatioe güzel bir 
mü ıe hazırlamakla meşğul• 
dürler. Müsamered "Bir Büyük 
gUııa&,, isimli piyes, temsil edile
celHir.. Tem silim güzel olması için 
çalışılma fdadır. 

Bataklıklar urutu uyor 
lzmir {Hususi) - Karşıyakada 

Osman zade ile Bostanlı arasın· 
daki bataklığa 15 bin okaliptüs 
ai ~ dikil ekbr. 

Bursa geçen 931 sen si zar
nnda 637 doğum ve l 50 ~Hım 
hadi esi kaydedilmiştir. 931 bi
rinci kanun nda, yani bir y zar
fınd 45 doğum e 136 ölüm 
hadisesi kaydedilmiştir. Belediye 
istatistiklerine nazaran Bi.ırsada 
bir sene zarfında 832 çiftin v
le 'kleri anlaşılmıştır. 

Es rlşehirde 
Grip Var 

Birkaç ı:amandanberi lstanbulda 
istila! bir mahiyet alan gribin di· 
ieıı ban vilayetlere de sirayet 
ettiği görülüyor. Dün E&kişe
hirden fU telgrafı aldık. 

Eskişe ir ( Hususi ) - Burada 
da iJ'İ aalgın halindedir""' Bu 
yüzde~ imendifer mektebi bir 
balta müddetle talil e.dilmiıtir. 
Mektepte kalan leyli talebe de 
hemen kimilen griptm zta· 
riptir. Şehir dahilinde de KriP 
fa:ıladır. 

Muğlada Portakalcılık 
Muğla, 20 (A.A.) - Viliycti

miz için Rizeden. 1-t bio tane 
portakal Ye mandali fidana 
celbedilmektedir. Vilayetimizin 
iklimi narenciye yetiştirmiye çok 
ml\sait ,bulunduğandan halkımız 
bu fidanlardan azami istifade 

C.gar.a, di etlerine birinci d • 
recede fenalık yapan eyi rdcn
dir. Billlas a fazla içenlerde di~
lerin diplerinde bunun tesirile 
hbıl olacak ta lar, diş etlerini 
tahriş ve tahrip ederek onların 
dişlerle ofan iltisalo ı bozar e 
diı etleri dişlerden aynlmıya baı
lar, diş etierile dişler ara ında 
~luklar, çukurlar hasıl olur. 

Ye il n yem kleri bir kı mı 
bu boşlukl da birıkir. Ve hali 
tabiid ağızda bulunup t yem 
bekliyen mikropbra bu yemek 
b kiyeleri } emlik teşkil eder.. O 
mikroplar? buralara hücum eder
ler ve ür.ed r, bu s etle m te
lif diş eti rahats zlıklan hasıl 
olur. Dişler her ne kadar cig .. 
ranm tesirinden azade kalsa da 
diş etleri bu suretle hastalanınca 
bir müddet sonra bu aağlam 
dişler. de daha fazla yerlerinde 
tutunamıyarak düşerler. 

Cigara nd baş diş et-
lerinde b zan va • tahriba ta 
yapar. Ağız k rinin sebepl rl 
ra.sınd ci aranın bulunduğuna 

dair l;ıı nbul radyo nda rdi
ğim konferansta izahat v.ermiş
tim. Bu taharrüşlerin ıonu d 
yine pek urarlıd r. 

Diş tabibl 
SUAT İSMAIL 

Suriye 
Vatani/erinin 
Beyannames · 

Şam (Hususi) - Burada 
taniler Fırkasr, n intihabat n -
ticesind pi mecli ·a 
kendilerine tanınmıyacRğı Y 

gayrikanun old ğun bildU n bir 
&ey n t · er, neşrini lh
aca bi imıekl iktifa ettiiim 
bu beyan ede deniliyor ki: 

itte Hal p ~ air mahallerde 
ikinci def intahap yapıldı. F • 
kat n yapıldı, biliyor mu unuıi 
Vatanı Fırkası n zeil rinin ka
pılan 6nllne Ungülüler dikildi. 
lotihap mmtakalarma mitralyözler 
yerleştirildi. Sokaklar i gal albna 
alındı. Meydanlara tanklar kon· 
du, havada tayyareler uçuruldu. 
ilk kanh hadiselerden sonra za
ten cesaretleri kırılan Vataniler 
arbk sand.k başına gelmekten 
menedildiler. Posta ve telgraf
hanelere snnsür kondu. 

Gazef'Cler apatıldı ve şe ir
lerin diğ ~ kas.,balarla irticalı 
kesildi ve bu ş rait altında inti
hap yapıldı. 

Bundan dolayıdır ki, milletin 
UJU1wıdan doğmıyan hu meb'us
lan ye onların teşkil cde.c_el leri 
mecliti tanımıyacağız. 

Hindi tanda li 

Milliyetperverlik 
Bom • 21 A.A) - Polis--

leri taşa tutan bir ümayişç.i kafi
lesine xabı tarafından sopa ile 
yapılan bile.um nelicesince on iki 
kimae yaralanmış e hastany• 
kaldınlmışbr. 

Amerikada Kokain l'uHananlar 
Nevyork 21 - Mümessiller 

Meclisi Azasından M. Loring 
Blacke nazaran bir milyondan 
fazla Amerikalı uyuşturucu mad
deler kullanmakta .iır. 
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[Siyaset Alemi ]1 BAB'iCI BABIBLIB 
• 

Gönül işleri 

Lozan Konferan -
sına Gitmiye 
Lüzum Yoktur 

....... -.--...c----------------------------•~Ailede 
Çin, iki Senede Harp Ve Hastalıktan Çocuk 

lngiltere Avrupaya Sır
ını Çevirmeli Ve Fransa 
ile Almanyayı Sonu Gel
miyen Kinlerile Başbaşa 

1,118,351 Kişi Kaybetti Ki=!,~:!!~!, bnzah. 

J - mektup aldım. mektupta çocuk iki Senede , - · , ~... meaeıuin• temu ediliyor ye bir 

Ç 
• • 1'. I... h • ihtillf baklanda uzun izahat ye-
zn zn ıv~ ut ış rildikten ıonra u ailede çocuk 

Zayiatı kimindir?,, Sualini 10ruyor. Bırakmalıdır 
Alman HOkGmetl bundaa ıonra 

ürp tazminatı olarak tek Hl'tim 
itile nremlyeceğini ilin etti. Fransa 
Hükumeti iae bu harp tazminatının 

tek ıaatiminden bile vazıeçmiyece
tinl ıöyledi. 

Nankin 22 - Tutulan lstatiı· Ba sualin cevabım herşeyden 
tiklere göre son iki sene zarfın- evvel kanuni cepheden iıah etmek 
da Çinde (164551) kişi 6lmilftllr. llzım geldiği kanaatindeyim. Çtm-
Kaybolanların adedi (946) bindir. ki Kanunu Medeni aile, yani anne, 

Bu ıekilde, harp tazminatında 

baılıca alakadar iki devletten birinin 
Yermlyeceğim, diğerinin de alacağım 
4emelerl yine bu mesele müna1ebe
tlle aktedilecek olan Lozan Konfe· 
ranıının arifesine rastıeldl ve bu 
iki zıt iddia karıııında dij'er devlet
lerin nan) bir battı hareket ittihaz 
edecekleri dlltllnceai l'ilniln en me
rakla meselHI oldu. Bu merak bu 
4akikada katı tekilde balledilmit 
detildir. Buna ratmen as çok sara
JııatJe tebellOr eden fikirlere göre: 

(7800) insan rehine olarak meY- baba ve çocuk meseleleri Ozerio-
kuftur. (310) bin mesken yakıl· de çok fula durmUft heplhün 
mıştır. Bu mllddet zarfındaki hak ve vazifelerini tayin etmiftir. 
hasar miktarı (500) milyon Mek· Kanunu Medeni çocaj'a malildyet 

Diter deYletler Almanyayı harp 
tumiaabndan kurtulmak iıtemeıinde 
laakh ıBrmekt.. fakat bu arzunun 
laodbebot izhar edilme1lni yanlıı bir 
hareket telikkl etmektedirler. Bu 
rBrGt oderece umumidir ki, inHn 
•ayrilhtiyarl olarak kendi kendlılne 
ıormaktadın 

- Acaba Franıa ile Almanya bu 
meaelede baıbap mı kalacaklar? 

Londra, ( Klnunu .. nl ) - Slyaıl 
•aziyet na:ılk ı3rGlmektedir. lnıillı 
bblnul hatb hareketini henGı kat'i
r•tle teıbit etmemlttir. Muhtelif 
tanlyelerln kartaaındadar. Bu tani• 
lerln bir tanul DeyJi &prHindir. 
Diyor ki: 

•Amanlya badema hiçbir borç vı· 
nmlyecetinl ıöylemekle, beynelmilel 
•ali buhrana bir hateme çekmlıtir. 

Bu ndyet kutı•ıada lngiliz na• 
arlaranm Loıana gitmelerine llzum 
roktur. Orada ••kit •• para kay
betmekten bqka blrt•J yapacak 
det illerdir. 

lflia edea, paraıı H borcunu 
Hrmlye niyeti olmıyaa bir mOfliıin 
llserlnde herkala ıu veya bu hakkı 
iddia etmHlala ne faydaıı vardır? 

tn.Uterede bizim baılıca ehem• 
•iyet verdltimfı nokta, hU1uıt ve 
ticari mahiyeti haiz olan A1man 
borçlarıdır. 

Alman taelrlerl kredilerini muha· 
faza edebilmeleri için ecnebilere 
olan borçlaranı Hrmelidlrler. Alman 
ticarethanelerinden alacaklı olan 
Londra bankerleri Lozan Konferanıı 
biç aktedilmezae, bundan mütee11ir 
••tfl, memnun olacaklardır. Çilnki 
•epıi de bu konferanıın nual bir 
lana l~lnde aktedilecetlni ve ne 
fibl fenalaklan doturacatuu bil· 
•ektedirler. 

Franıı&Jear blae kar11 daimi l»w 

sika dolarıdır. 

* Nankin 22 - Mareşal Şu• 
Kay • Çek beraberinde lcral Mec
liain sol cenah lideri ve flmcliye 
kadar kendisinin en blly(l bumı 
olan Van-Çing-Vey ile beraber 
buraya gelmiştir. 

Royter Ajansı mtlme11ilinin 
bir sualine ceyaben Mueıal 
demiştir ki: 

"- Malt ve aiyasi buhranın 
halli çarelerini temin huıuıunda 
yalnız müşavir ııfatile bir leteb
bllste bulunmak için gelelim. Da-
imi surette Nankinde kalacak 
değilim." 

Amerikadaki 
Son Feyezan 
Vak'a/arı 

Vaşington 22 - Amerikada 
ıon defa birtakım ıu bentleri· 
nin yıkılmuı ile hisıl olan sarar
lann miktan ( tiO ) milyon dolan 
baliğ olmuttur. it mahafili birta
kımı nsanlann teeullrllnll mucip 
olan bu halden dolayı ayni t.... 
ıilril duymakla beraber birtakım 
ipizlere çahıma vakti çıktığı 
için memnuniyet glatermekten 
de nefeslerini menedemiyorlar. 
Bu tesiaabn yeniden infuı bir 
kaç bin ameleye İl temin ede
cekür. 

kin beılemektedlrler. Bunun ıebebt 
Inııilterenin her .aldt Franııı ılya
.etinln arkaııadan gitmek iste-
memesidir. 

A•rupaya ait mGnakataJarda in· 
a-flterenin kaybedecek menafii Yar
dır, falrat kaıanacatı hlrblr ıey 
yoktur. Bize kalına ıerek ılyall ve 
ı•r•k mali .. hada lnıiltere bükG
metl Avrupablarm ıonu ıelmlyen 
kinleri, kııkançlaldan ve korkulan 
ile batb•t• bırAlunabchr • ., 

EDEBi TEFRiKAMIZ: 12 =:=:=:=:=:555:=:=:: 

A ç L 1 B 
Mllellifi: Knat Htımsan Miltercimiı P. &. 

Adam benim belecanıma dik- 1 yormuş göründll. O aralık pake-
bt etmeden devam etti : tini sıranın llstOne koydu •e ai-

- Zannederim ki 2 numarala nirlerimin içinde btlttln teceu&-
.okak dediniz. Bir zamanlar ben sümlln titrediğini duydum. Dikkat 
orada herkesi tanıyordum. EY ettim ki gazetenin üıttınde bazı 
ahibinizin adı nedir ? yağ lekeleri vardı. 

Ondan kurtulmak için aleli· - Ev aahibiniz bahriyelidir, 
cole bir iaim uydurdum. Bu ismi değil mi? Diye aordu. Herif, ve 
ıelip güzel bana musallat olan sesinde istihza izleri yoktu. 
adama dotra abverdim: - Hatarladıjima gire bah· 

- Happolati, dedim. riyelidir, diye illve etti. 
Kelimenin hiçbir hecesini lca- - Bahriyeli mi? Dedim, beni 

çırmadan, herif, tasdik etti; mazur gCSrünllz, siz galiba onun 
- Evet, happolati, dedi. kardeşini tanıyoraunuz. Benim 
Ona hayrtle baktım; btltiin bahsettiğim J. A. Happolatidir, 

ciddiyetini muhafaza ediyordu ve memur. 
dilfünceli bir hali yardı. Aklıma Ben arbk bu bahsi keMCek 
ıelen bu manurı ismi telifful sanıyordum; fuat lıerif lıerpye 
e~ler etmez herif bildi Ye tam- uyuvorcla. 

Am•rl/cllll• gıluZ.• ..Ua, t• Ullkl•rtlalci 6 .. lt/c ı••l•ri 611• 
6ögle dlll' .. ...c,.,,,,,,.ı luıliu ı•tirmiştir 

Cemiyeti Akvam !Burçlar Mesele
Meclisinde Bulun- sinde Vaziyet 

• 
mak lstenmignr 

Londra 22 - Franm Bat
vekili M. Laval ile ıklfmek 
arzusuna rağmen M. Mak Donalt, 
işlerinin çokluğunc:lm dolayı Pa

rise gidemiyeceğini ı6ylemiştir. 

Hariciye Nazın Sir Con Simon da 
Cenevreye hareket etmell nıere 
iken ve yolda Pariae uğramak 
karannı vermifken bu karardan 
't'Uıeçmif tir. 

Bundan dolayıdır ki Cemiyeti 
Akvam Meclisinin ldltadmcla bu· 
lanamıyacak ve kendiaine Lort 
Seail vekllet edecektir. Maamafilı 
daha aonralan meclisin meaaiaine 
İf tİrak edece kür. 

'* 
Pariı 22 - lılerinfn f azlalı· 

ğından dolayı Başvekil M.Laval 
Hariciye nazın aıfatile Cemiyeti 
Akvam Meclisinin açılmaamda 
bulunamayacakbr. 

Daimi aza M. Briyan da i.
tirahate muhtaç olduğundan F ı· 
ransayı M. Pol Bonkur temıil 
edecektir. 

Sabayı yoklamak için 10rdu; 
- S6ylediğiniz, çok kurnaz 

bir adam olacak. 
- Hilekarın biridir, dedim, 

her iıe aklı yatan, Çinden 
fUDU, Japonyadan bunu getiren .•• 

ihtiyar netelerek. 
Ha, ha, bL. · Vay caıuuna, 

dedi. 
lı enteresan olmaya başla· 

mııb. Arbk vaziyete hikim de
iildim: Bqımda arka ark•ya bir 
tiril yalan peyda oluyordu. ye
rime tekrar oturdum, gazeteyi 
ve esrarlı vesikalan unutmuştum. 
Heyecana geliyor ve muhatabımın 
liderini kesiyordum. KOçtlk cilce-

DİD masumiyeti beni inada d6filrijyor, 
onu yalanlara, boğmak, adama• 
kılh ıqırtmak istiyordum. 

- Happolatinin icat ettiji 
elktrik cihazından bahıolunduğunu 
duydunuz mu? 

- Nud, elek. •• 
- Karanlıkta 11ılc ........... 

F enalaşıgor 
Viyane 22 - Tamirat borçlan, 

Almanya ve Fransa'nın bu borc
lar mllnuebetile aldıldan vaziyet
lere dair Niye Fraye Pruae 
ıazetul şu mtltaleayı aerdediyor: 

" Btıtlln milletler ve bilbaaa 
(18) milyon iısiz, devlet adamla
rının Lozan Konferansını gerilet
mek hususunda verdikleri karan 
bir tllrltı anlıya mıyorlar. 

Hey'etlerin fikirlerini nqreden 
Tageaçaytunı ıuetesi de diyorldı 

Tehir keyfiyeti Almanyama 
menfaatine bhmet etmekten b.,. 
ka bir İfe yaramıyacakbr. Çllnld 
M. Brnning, bugünkll, ıerait 
altında belki birtakım fedaklr
bldarda bulunacak, bu da, ıonra 
birtakım meı'am neticeler Yere
cektir. 

Franaa pek yakinde, miizake
reci olarak karfıaincla milliyet
perver Almanlan bulacakbr. (). 
nun siyaseti buna dotnı gidiyor. 

Gandinin Oçuncu Oğlu Da 
MahkOm 

Londra, 22 - Gandinin Gçlht
cü oğlu olup 19 kinunuaa
nide tevkif edilen Bardoli Randu 
on ıekiz ay hapis cezasına mah
küm edilmiştir. 

trikli harfleri btlyük bir teıebb&a. 
Milyonlarca kron ortaya ablda, 
matbaalar, mlleaeıeler faaliyette 
maldniıt alaylan meııul, abit 
maqlı, yedi ytız kiti çalışıyor, 
dediler. 

Adamcağız yavatça: 
- Ne diyordum, bea .ize... 

Diye llylendi. 
F ula bir ._a.ey lllemedi. 

Anlatbklarımm heplİne kelime, 
kelime inanıyordu, biç dejille 
parmağl ağzında kalmıyordu. 
Bu beni biraz ıukata hayale 
utratb, uydurduium yalanlarla 
çılgın bir hale gelecetini tahmia 
etmiftim. 

Gelişi ıtızel, bqı aoau olma
yan birkaç yalan daha taba,_ 
yül ettim: Happolatinin lranda 
dokuz sene nazırlık ettijini ı&yle
dim, ve: 

- lranda nazır olmanın .. 
demek olduğuna belki talıaJJll 
eclemeainiz? dire 80l'dam. 

meaeluinde ana ft baba lçiD 
mtlaYI hak tanımaktadır. Hatta 
çocuğun terbiyesi huauauncla 
ana ve baba ayni derecede hak 
ft nzife aabibidir. AnneDİll we
ya babanın tellkki tanlan biri
birine uymadıfı takdirde ~ 
ğun mlifterek bir terbiye Ke
mi tatbik olunmak ıuretile 
yetiftirilmeaini kanun amca 
teıbit etmiftir. 

Fakat talik m...ıealncle " 
deiifir. Ba takdirde çocup. 
anae veya babadan banılllacle 
kalaca;ım blkim tayla eder. ffl. 
kimin bu itt• nuan dikkate 
alacalı tek bir nokta vardan 
Çocufun iyi yetiımuL 

Şuruını ela lpnt edeU.. ld 
blkimin karan anneye Yeya ba
baya devamh bir lıak vermez. 
Çocuk bugtln annede bıralaLr. 
Fakat yarın öyle bir vaziyet hl
aıl olur ki blkim çocujım lltik
bali noktumclan mahnrlu bula
bilir. Bu takdirde çocufun ba
banın yamnda kalmuana halone
debilir. Hlldmin bu buauataki 
allbiyetl çok geniftlr. ı.t.... 
çocuğun terbiyesini bqka klm
.. ıere de yUldetebilir. 

HANIMTEVZE 

--------·--"------------------
:= TAKViM= 

/ CUMARTESi) 
Si Ola 21 .. Kl.aaııi • 932 Kaa• 77 

Arabi 
ıs-Ra .. ua - U50 

Vakit Esant V. t1 

Rumi 
11-KI. ...... UtS 

Vakit E&aal V. t1 

Gla.. 2. 7 7. 20 Akfaa 12. - 17. t 

il• 7. l212.. 26 Yata t. 5' lL 

ktaclt '· u H. sa ı....ıı 12. n s 

Orada na.ar olmak, banda 
kıral olmaktan fazla bir teJdl, 
bemea hemea aultanlak demekti. 
Fakat muhatabım acaba nltan
him ne demek oldutunu billJor 
muydu? Bereket venin Happolab 
iaml her ıeyln imcladma yetifl
yordu. Abaya• Wçblr aokta 
yokta. Bu defe ela llç yk 
eairi olan Ye an ,allerden ra
pıl11111 bir yatak &zerinde UJDJq 

kızından, preuea, peri, bayalldea 
babaettim. Ba kız hayabmcla 
•ardlğlm en ghel mahlikta. 

ihtiyar ıGıleri yerde_ üipa 
bir taYır ile; 

- Ah, dedi. O kadar ılael
di &yle mi? 

- Gnzel mi dedim? P~ 
tife pyandı. Bir e.UyaJI hile 
ıeyta.a yapacak kadar firbidi, 
yabani ipek renpl anclaran tk
leri, anberclen kollan varch. Bir 
naan kal'fUllldaldnl bir pue 
ılbl bqtaa çalwırcla. 

Arka• Yut 



SON POSTA 

• 
Kari A1ektupları Dünya işleri 

Ihlamur 

lktısadi Bahisler 

Tütün 
Paketleri Ve 
Bir Düşünce 

'. Şikago Belediyesi Memur Maaşlarını Ve Çay 

Y •• d y· . N• . d T .1 E . Rekabeti 
Geçen cuma ge2lyordum. 

Yerde. Uzerinde ay ye yıldız, 
bulunan bir paket gördllm. Al· 
dım ve baktnn. Tütnn İnhisar 
idaresi evvelce mukavva paket 
halinde ıattığı on beş kuruşluk 
cigaralan şimdi, tasarruf için, 
bu kalın kağıtlara koymuf, bu 
klğıdın Ozerine bir ay yıldız 
yaptırmıştır. Herkes, cigarası 
bittiği vakit bu paketi yere 
atıyor. Rast gelen şunun, bunun 
ayaklan altında çiğnenen bu 
paketlerin üıerindcki ay ve yıl
dız Türklüğün işaretidir. 

Bu miili işaret asırlardanberi 
devam edip geliyor, bundan 
IOnra da devam edecektir. Bunu 
Jerlerde görerek mliteessir ol
mamak ve inhisar idaresinin ba 
paketlerden ay ve yıldızı kal
dırmasım istememek kabil mi ? 
Soruyorum. 

Eakrimctlerden 
HALiT 

Kadastro işleri 
Gazeteler, Kadastro Umum 

Mndllrü Cemal Beyin kadastroyu 
lllab için lstanbulda bulunduğunu 
1azıyor. Memleketin medeni ib
tiyaçlanndan birini teşkil eden 
bu asri iJ, ancak kuvvetli tahsil 
rörmUş, mefküreci genç memur
larla başarılabilir. Kadastronun 
aalahı için ben eunlara diiıünll
JOrum: 

ı - Merkeı, mülhakab daha 
IJi idare etmelidir. 

2 - Ş.bsi geçimsizlikler re.
al itlere tesir etmemelidir. 

3 - Mü1hakatta yekdiğerile 
.. iştiraki yapan arkadaşlar biri· 
birlerilo hemayar olmalıdır. 

4 - Müllıakatta tahsil ve ri-
1aset kavgalan kalmamalıdır. 

5 - Fen memurlara müstakil 
olmaldır. 

6 - Kırtasiyeciliğe hiçbir 
nçhile imkAn verilmemelidir. 

7 - Merkezde memleketin 
her tarafını gôrmilş mnnencr 
gençle!' kullanılmalıdır. 
Hocapqa Sabık Fen l\'lemurlarındana 

NiHAT FEHMi 

Dünyadaki 
OrdularınMiktarı 
Ne Kadardır ? 

Cenevre, (Hususi) - Şimdiye 
kadar Cemiyeti Akvam Bürosuna 
JİnD.İ dört millet bugünkQ ordu 
•• ailihlarının vaziyeti hakkında 
maliımat Yermiştir. Verilen bu 
malümattan aolqıldığtna göre 
bupa en büyük ordu Franaa
auadar. Miktarı ( 692,J66 ) olarak 
kaydedilmi.ftir. 

Bu ~miktarda muvazzaf ordu ile 
beraber askeri teıkilit dahildir. 
Aynca (4,5) milyonluk bir ihtiyat 
kuvveti de kaydedilmiıtir. 

Ordu kuvveti itibarile ikinci 
dereceyi ltalya almaktadır. Mu
ftZzaf ordusunun miktan ( 500 ) 
hiadir. Sonra sıra ile Lehistan 
(330) bin kişilik muvazzaf ordu 
(2,5) milyon kişilik ihtiyat kuvvet, 
Romanya (315)bin, ln,Pltere{304)bin 
Japonya (276) bin, Sırbistan (2'.l3) 
bin, ispanya (152) bin, Amerika 
(154) bin, Çekoslovakya ( l 40)hin, 
Belçika (88) bio, Almanya (100) 
biD. 

" Son Posta. ı Bu rakamlann 
doğruluğuna inanıp inan11uamakta 
~&. 

UZ e ırını ıspetın e enzı ttı Yuli malı cereyant ilk bap.. 
dığı günler, çok iyi hatırlarız ki. 

Para Meselesi Düzelmezse 
Kapatmıya Mecbur 

Belediye Mektepleri 

Kalacaktır 

Cir Anne Soruyor : 

Bu Takdirde 

Çocııklarımızı 

Nasıl 

Okutacağız? 

Dllnyamn en zengin beledi· 
yesi, Nevyorktan ıonra Şikago

dur. Buna rağmen birinci dere

ce para buhranı, ikinci derece

de de para buhranının bir 

neticesi olarak varidatın tahsili 

imklmızhğı, Şikago belediyesini 

o derece ııkıımıştlr ki, klnunu

saninin ilk gDnllnden itibaren 

bUtUn memurlaranm maaşlarm-

du ,tlzde Jinni, yevmiye ile 
çalıtanların ücretlerinden de yO•· 

de yirmi yedi niabetiode tenzilAt 

yapmaya karar vermiştir. Yalnız 

poU. memurfan bu tedbiıin tll· 
mulii haricinde buakılmışlarcLr. 

F aicat vaziyet icap ettirirse onla• 

rın da maaşlan bu tenkise tlbi 
tutulacaktl r. .. 

Maamafih Şikago Belediyesi

nin bu kararı vaziyeti mahsus 

derecede ıslah etmemiştir. Filha

kika biriac.i derecede para but.. 

ram, ikbaci denc"de de ,_. 

Şikago Belediyesi Ve 
Şikagonun En Mühim 

Belediye Faaliyet 
Merkezleri 

buhranının neticesi olarak vari
datıo tahsil edilememesi yüzün

den memur maaşları iki aydan 

beri Yerilememiştiı O derecedir 

ki bilbaua belediyeye tAbi mek

teplerin muallimleri belediyeye 

müracaat ederek: 

- Baıka bir iş aramak için 

terki vazife etmek mecburiyetin

de kalacaklannı aöyJemişJerdir. 

Belediye reia.i; 

- Mü111kOn) biz. de 
mektepleri lıapabrıı., 

Yermiştir. 

çaresiz 
cevabım 

Belediye Reiıi Anton Cermak· 

m bu sözü- gazetelerde intişar 

edince talebe velileri telaşa düş· 

müşler ve derhal belediye reisini 

bularak aormuşlardır; 

1 
Matbuat Balosu 

9 Şubat 932 

MAKSİMDE . 

Berediye Reisinin Cevabı: 

Her Akşam Telsiz 

ile Ders Vereceğiz. 

Çocuğunuz 

Takip Etsin 

- Doğru mu? 

- Eveti 

- Bu halde biz rıe yapa-

ceğ11? 

Anton Cermak 

durmuş, ıoora: 

bir nniye 

- Telsiz telefonla ıerbest 

dersler vermeyi düşUnUyoruz. Ço

cuğunuı. bu dersleri takip ederse 

tahsilinden reri kalımı 

demiştir. 

olmaz, 

Şikago belediyesi fimdi Yari· 

datm asgari masrafla tahsili 

için yeni bir sistem aramakla 

meşguldUr. Bu hususta bir ihtisas 

komitesi teşkil edilmiş, fakat 

ayrıca hususi tah slar tarafından 

da kendisine birçok teklifler 

yapılmıştır. Bu teklifler ayrı ayn 

ettkik edilecek •e içinde haki· 

kate faydalısı görülece1' oluna 

aahibinc mükifat verilecektiı. 

çay yerine ıhlamur istihlaki h ..... 
fJundaki teşebbüs etrafında kesif 

_ ., _ __. .. _ bir taraftar kat-
sı tepJanmqb. 
Cereyanın cid-
diyeti karşısmda 
çayı bırakıp ab
lamur bardağına 
sanlanlann adedl 
birdenbire fazla

~"~· • laştı ve tabii ah
..__...._ııı&ı lamur fiatleri de 

• u.ıwwu ıalah ctıue- hayli fırladı. O 
fe muwaffak olan günden buı6ne 

H. Şevket B. kaClar geçen milel 
det zarfında çay mllokirlerinir:ı 
Yeya ıhlamur Aşıklanmn çoğa.!ıp 

eksildiğine dair bir şey söyliyemiye 
ccğiz. Çünki elimizde muntazam 
veya gayrimuntazam bir istati.e
tik cetT~limiz yoktur. Fakat 
yerli malı propagandaaa lurş... 

unda ahlamur aleyhtan tiryaki
lerin bir iddiası el'an hatınauz
dadır. Diyorlardı ki: 

H - lhlamurda py lezzeti, 
çay çeşnisi yoktur. n 

Şimdi Aize haber verelim ki, 
bir mlltcşebbis , ıhlamuru ulah 
etmek için hayli uğra7mıı ff 

ıhlamura çay çeşnisi vermeğe, 

kendi iddiasmca. muyaffak olmut 
tur. Ba zat bize bir parça .ıu 
edilmif ıhlamur nOmuncsi getirdi.. 
Hakikaten çok iyi tanıdığımıı 
ahlamuru hayli değişmiş bulduk. 

Fakat Hasan Şevket Bey ı.
mindeki bu zat diyor ki : 

• - Ihlamur memleketimizin 
birçok yerlerinde Allah vergi!! 
olarak kendiliğinden bol bol ye
tişmektedir. Ben aenderdenbcri 
ıhlamuru ıslah etmek, ona ncftı 
bir lezzet vermek için ugraştım 
Te nihayet muvaffak oldum. Fakat 
ıcrmaycm müsait olmadığı için 
bu sahada maalesef müstahsı! 
"Yaziyete geçemiyorum. Eğer milli 
menfaetimir.i düşünerek bu it 
O.zerinde genit mikyasta uğraftı

sak çay denilen ecnebi metaına 

hiç ihtiyacımıı kalmıyacaldır. Bu: 
ıuretle memleket her sene ikf 
milyon lira kaz.aamış olacakbr •• 

Bize kalırsa bu teşebbü. bir 
defa tetkik edilmelidir. 

Ruslar 
İskambili 
Kaldırıyorlar 

Moıkova, 22 - SoYyet Hn
kümeti, fimdiye kadar Wrnmbil 
kiğıtlannın din aleyhinde yaı tığı 
propaganda ıçm mnesail' bir 
ıilib olarak kullandıktan JIOOta 
ıimdi iskambil kağıtJaruu ortadan 
kaldırmak ıstemcktedir. 

Çünki, ıskambil kiğad,> p•H 
ile kumu oynayanlarda bir ser
vet toplamak hırsı ve ant unu 
uyandırmaktadır. Bu ise Sovyet
lerin prensipinc mugayirdir. Esa
ıen iskambil oyunlan talih oyunu 
addedildiği için bu noktadan da 
zararlı addedilmektedir. Halbuki 
ptranç oyunu terviç ve tamim 
edilmektedir. Çünki ba oyunda 
neticenin kaz.anılmam daha ziya
de oyuncularm maharet YC dira
yetine baif.adır. 



Haftada iki Defa Spor 
SPOR 

Peqembe we Cumartesi GBaleri 
Çakacak Spor Sayfalanmızı 

Okuyunuz .•• 

Voleybol 
Müsabakaları 

Dtm latanbul mınbkuı reaml 
wleybol pmpiyonassna batlan
llllfbr. Galatasaray klübilnllo 
merkezinde d6rt takım karşılaş
....... Birinci maç Süleyma· 
lliJ• .. Topkapı araaında olmuı 
w Slleynntniyeliler 15 • 1, 15 .. 2 
le map kaza•m11larchr. 
ikinci mlubakacla İatanbulapoı·
Eyop aramada yapılmış, lstanbul
lpOF 15-8, 15-6 p)ip gelmiftir. 

Kadıköy Maçları 
Dnn Kadıköytlnde de bir 

kaç mllsabaka yapdmıştır. Fener 
ikinci ve Eyüp birinci takımları 
aruınclald 8HlÇI 2 gotle Fener
mer, Fener B. takımı ile Pera 
arasındaki müsabakayı ( 2 - 3 ) 
Peralılar kazanmışlardır. 

Bundan aoura yapılan fener 
birinci ve İtalyan takımları mü
tabakasuu da ( 14} golle Fe
urlileı kaPMl\fbr. ltalyuJar 
C3) gol atabiLDifl•dir. 

1 
Balkan Kupası 
Fiküstürü 
Hazırlandı 

latanbul 23 ( A A. ) - Bu 
sene Belgratta yapdacak Bal
kan kupası mftsabalc:alanna ait 
fi1 üstür tanzim edilmiftir. Buna 
nazuran rei3sabakalar ıu tekilde 
cereyan ~ 'er ... ktir. 

2.i Ha.ah.an Ctunarteıl TUrklye • Rom-7a 
25 ,, ,. Yu ... oıılaya -Bıds.ı.tan 
26 ,, P ur Tllrkıye • Yunilllfataa 
28 ,, S Yun .nlstan • Ro .. np 
ta ,, ., TBrklye • Bu1su1at .. 
3t ., Pe,..f'mbe Ynnosl•vya·Y--ı.taa 
2 Te•l!"P Ct1nurt • liıılsarJstaıı • ıte.u7a 
2 ., " Tcirkiye - Yus-l•YJ• 
S ,. Pazar Yı111ıuı atin• Bulgarlatan 
S ,. ,. Yugoalawya • ROIDall~ 

Ankara N mlakasmda 

€melctlll' 90real,.rdan 
Saiın Tıır6ut Bt!g 

Karan kısaca hulha edelim: 
Eski V elanın emektarlanndan 
Saim Turgut Bey ldOpten ayni· 
mak gibi garip bir vaziyet kartı-
81Dda kalmlfbr. 

Diyoruz ki: Mthıakqayı b&yle 
bir neticeye Yardıracak kadar 
uzatmak nekadar clofnı değilse 
emektar bir uvan aynlmuına 
karar ftl'lllelr te o derece ha
tahcbr. 

Arzu111uz. yeni tqekklll& her 
zaman kanetli g6nnektir. Ba 
sebeple hataların derhal taıhihini 
bekliyoruz. ----

Cezası Affedildi 
lzmir ( Ha1Uat ) - Evvelce 

hakkında iki aencı boJkot karan 
verilen Altay ldtıbODden Huu 
Beyin cezaaa affedilmiftir. 

lsveç Milh Takımı 
İsveç milD takamı 4 Şubatta 

Londrada iki mühim müsabaka 
yapmak flsere hareket edecektir. Ankara, 23 (Hususi) - An

kara mmtakası spor konpai 
dün fevkalade içtimaıoı yap· Bag--ırırken OldU 
wıştır. içtimada, merkez 
ve idman heyetlerinin istifalan Siclneyde yapılan mllhfm bir 
kabul edıldikten sonra Mıntaka futbol maçı e111UJnda .. Balrley. 
Riyasetine ıttifakla Ajans Umam lamladeld trib8n memura kadl 
Mldilrtl Muvaffak B. na=.t f taln• w.ı.. .,......._ ditme, 
ıwerilmiftir. ,,. llmlftlr. 

G•Mhmfs .. _._....,. l*femN w ___. 
.... ,a ..... t olmak ............ llJ .... ...,,_ 
aepedtıeıAtlr. 

P-..mbe r1Wdl .,... ~· ..,. .,_ 
bartılretlerlal, memleket llpCll' ......._..,... 

olnryaeaJ.gım .. 
C'11DM'leel .. ,,_...., C... r6nkl •npa•a 
tetalllhaa bulaca..,_. 

Dünkü Lik Maçları 

Beşiktaş Birinci Devreyi 
Muvaffakıyetle Bitirdi 

-
Dile Taltsl•tl• gapılt111 

latanbul mıatakasmm reaml 
ilk maçlanaa dlln Taksim atad-
7omunda devam edildi. 

fftflt}ltırtln 6lr lntlltı 
latanbulaporlular ba dftNCI• 

garip bir becerikaizliie dlferek 
birçok gol fınatlanm ~. 

Oyunun aonlanna dofra » lık 1D&Ç1 Beylerbeyi • HiW 
oynayacakb. Her iki takım da 
maça gelmedijinden bu milaa• 
baka oynanamadı. 

ikinci maç Anadolu-lstanbul
spor ikinci talamlan aruında 
oynandı. iki takma mltevazia 
bir oyundan 1011N 0-0 berabere 
kaldılar. 

Wıattin phsl pyretile takımm 

1 
mileair olUfODU temin etti " 
biribirl Gstllne iki gol atanlc 
L Sporun galibiyet golleriDi k
fe çakardı. 

Oçllncll maça Beşiktat-Beykoı 
ldtıplerinin ikinci takımları oyna· 
eh. Bu oywa canla •• •er iki 
takımın mtıtevain OJUDU Ue 
devam etti. Befİ)daf daha ağv 
balbjı lçia 2 • 1 kazandı. Dör
dibıcil maça latanbulsporua birin
cilerile Anadoluaua birincileri 
opadılar. 

Oyun lstanbulsporlulann rtız
glr altmdaki biicumlarile bafladL 

· Hikimiyetlerjni gittikçe artbran 
latanbulsporlular birinci gollerini 
yapmak için gecikmediler. Ba 
ilk golden aoora penalbdan ikind 
gol6 atan aan aiyahWar llçüncl 
gollerini Salihattinin bir tltile 
kazanarak birinci devreyi ( 3-0 ) 
bitirdiler. 

Birici devrede rilzglr alhnda 
oynadıklan halde bikimiyeti te
sise muvaffak olmuı olan l ıporlu
lann ikinci devrede rakiplerini 
daha ziyade 11kqbracaldan bek· 
leniyordu. 

Oyun tekrar baıladıfl Yaldt 
hu ihtimal tahakkuk etmedi. 

• • 4 

Bqiktq-Beykoz -. 

Bu ıon oyunda. Maçm elaemi 
miyetl bilhusa lstanbal pmpl-
yonluğunu aşağı Jukan temia 
etmeli itibarile olduğça blJlldL 

Bayle nazik bir oyuna se,ea 
haftaki beraberlikten iyi elen 
a1nut olarak dikkatli çıkan Be
fiktqlılar maça başlar batlama 
ahenkli akınlarla rakip kaleye 
doğra lnmiye bqladılar. Oyma 
mütevazin bir şekilde deftlll eclea
ken Beykozlular aleyhine bir pe-
nalb oldu. Bu ceza Wl'UfUll1I 
gola tahvil eden Bqiktaflılu bi
rinci gollerini yapllllf oldular. B• 
golu mClteakıp bir penalbdaa da
ha istifade edea Bepktaf'llıı 

ikinci pllerini de attılar. 

Bu iki gol Beykoz talmnmm 
gayretini iki misline çıkarda. 
Kuvvetli rakipleri olan Beşiktar 
lılara karşı diizgtin " canlı 
oynaımya başlıyan BeykozJuı. 
bir mllddet hikimiyetl bile ele 
alddar. 

Maç mtltevazla Wr tekilde 
deftDI ederken devre bitti. S. 
dewe Betiktafhlarm lehiae ~ 
bitti. 

bdnc:i dewe oyua Mna -a 
baflaclı, Ba devrede de Ilı .._ 
redeki luzlarile .,..,.. Beyko.. 
lalar •I açaldan Bahadar ._. 
tuUe ilk pUerint ,.,..... 
( 1 • 2) ad1etine ılrc:Uler. 

Beykozun bu golllnden soma 
Beşiktq ilk zamanlardaki hlkl
miyeti tekrar tesiae muvaffak 
oldu. Bqiktq merkez mubaciml 
Şükril talamının bikim oyaadıia 
sıralarda isabetli bir eitle 
kulabünlbı tıçiinctl ve IOD 

golünG Je yaparak O)'UD (3-1) 
8efİldalm galib!yelile aeticelendL 

TecrObe GOre,leri Bu maça kazanau Beşiktaı lila 
.Dtba Beyoğlu Farka Merkezia.. m~ birinci devresillde 

ele tecrlhe ıtıretleri de 7apalauf. pmpiyonluğu emniyete ..... 
lmit w aeticeler •a...p. 1 bir .m,et. pmipir. 
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Köleler, yere kapanıp kalkar· 

ken o, yürlidU, odasına girdi, 
kUrkilnll ve kavuğunu atıp, pa· 
buçlarını çıkanp muhteşem yata
ğma uzandı. Elindeki kağıdı ba
ıan gülerek, hazan düşünerek 
tekrar okumıya koyuldu. Mektup 
ıu ıekilde idi. 

"Zalime linet, mazluma hDr· 
met. Rabbin emri budur. Edirne 
kadısı ve Bostancıbaşisı zallm 
kişiler idi. Masumlan cellat eline 
ıermek istiyorlardı. Allah, iki kulu
nu gönderdi, onların elile zindan 
kapılannı açtı, mazlumlara necat 
yolunu glSsterdi. Yine o iki kul, 
Glllmden hal!s bulan masumları 
kuvvetlendirdi, zalimleri terbiye 
ettL Kadı da, Bostancıbaşı da, 
Jardakçıları da ah ve enin için· 
dedir. Çünki kimi hadım edil
miştir, kimi ayılara yem ya
pılmııbr. Sen ey Selimin oğlu 
Murat, Edime sarayında ayı-
lar elile ceza gören Bos-
tancıbaımın halinden haber 

aldın mı ? Zalim Mollanın zulme 
naııl tavbeklr edildiğini duydun 
mu 1 Padişahların gözü görme
lidir, kulakları işitmelidir. işte 
biz seni bu vak'alardan agah 
ediyoruz. Cezalannı gören zalim· 

ler Edirnededir, Allahın lutfuna 
eren mul4mlar da kande ise 

· ı.tanbula vanp Sipah banma 
konuk olacaklarda. Kendilerini 
ıörllp ıor, 6ğren ve ibret al, 
Yeasellm 1" 

imza çift idi : Baba Murat, 
Baba Hızır 1 •• 

ÜçihıcO Murat, Edirne Moİ· 
laıımn nasıl hadım edil-
diğin 1. Bostancıbaşının ne 
ıekilde ayılar eline düşürtıldü-

itinll anlamak için enikonu ıa
bırsızlamyordu. Haber verilen 
hidiseler, kendisine pek rakik 
ve pek dakik gelmişti. Hele o 
hadiselere hayalen şekil verdikçe 
kahkahalan ayyuka varıyordu. 

Gllzel Türkçemiıde, bir ıey 
bekleyişte hissolunan tlziicll hele· 
canı tuvir için mevzu çok kuv
'fetli bir tabir vardır; Sabahı 
•eya alqamı iple çektim, derler. 
Sultan Murat işte o vaziyette idi 
ve sabahı iple değil urganla çe
kiyordu. Nihayet giln doğdu, 
umumi hayat başladı. Hünklr 
da vakit geçirmek için, Kubbealh 
ailıakerelerini dinlemiye gitti. 

Malam olduğu Qzere onlar, 
padiıahlar, gllndelik ifler hakkın
da vezirler, kazaskerler arasında 
cereyan eden müzakereleri, Kub
bealbna açılan bir kafesten din-

lerlerdi. Yüzlerini millete göster· 
mezlerdi. Bugftn, ıencirle örülü 
kör bir göz gibi Topkapı sarayı
~ıın bir kenarında kararıp duran 
o kafesli pencere, hünkirlar zih· 
niyetinin çirkin bir abidesidir. 
Onlar, sun'i bir yükselişle kendi
lerini daima milletin fenkinde 
ıördüler ve yere inmek bilıniyen 
ıersem bir karakuş gibi yüksek
te görünmek istediler. 

Üçüncll Murat ta bu kihtab 

Söyle bire $İgalat, bu lc4lıdı lcl111 getirdi? 

gafletle malul idi, mtizakerelerl 
kafes ardından dinliyordu. Ltıkin 
o gOnkfl dinleyiş, anlayıtlı bir 
ıey değildi. Bakar körlerin gök· 
lere göz çevirmesini, sağırların 
dalgalara kulak verişini andırı· 
yordu. ÇUnki dıalgındı ve ikide 
bir " Baba Murat, Baba 
Hızır ,, imzalı mektubu gözden 
geçiriyordu. Sadra:r:am Macar 
seferinden mi bahsediyordu, lran 

Bizim 
Daktilo 

Şark Yıldızı Selma Hammın 
hatıratı pazar günü nihayet 
bulacaktır. Lezzet ve alika 
ile takip olunan bu habra 
silsilesinin yerini : B 1 Z 1 M 
DA K T 1 L O işgal edecektir. 
" Bizim Daktilo ,. Kevser Ha· 
nımdır. Hergün yolda gör
düğümüz hassas, ince daktilo .. 
Kevser Hanım, size başından 
geçen on senelik maceralarını 
anlatacaktır. Öyle maceralar 
ki, hayatın tema etmedik hiç· 
bir noktasını bırakmıyor. Şark 
Yıldızı Selma Hammın mace· 
ralarından daha sürükleyici, 
zevkli ve canlı bir hayat ... 

karışıklıklarını mı anlatıyordu? 
Kazaskerler katle mi, recme mi 
hilkllm veriyorlardı? Defterdar 
Efendi, parasızlık beliyesini mi 
teıribe çahşıyordu?.. Hünklr, 
bunların hiçbirini görmüyor ve 

duymuyordu. Y alnıı kadılara 
ıünnet takkesi giydiren, Bostancı 
başıları ayılara yem yapan adam
lan dll~UnQyordu. Onları görmek 
ve yaptıkları işi, kendi ağızla· 
rından dinlemek için mecnun bir 
iştiyak besliyordu. 

Fakat öğle olduğu, Kubbe
altı vezirleri haı mutfaktan çıka
rılan yemekleri yiyip dağılmaya 
hazırlandıkları halde henüz kim
se!cr gelmemişti. Acaba gece 

İYi KRİSTAL VE PORSLEN 
MERAKLILARINA 

Züccaciye, Kf'iatal ve Poraf en 
üzerine hediyelik pratik ve zenırin 
çeşitleri lstanbulda Bahçelcapıda 
( Oroıdi - Bak ) karşısında 9 numa-
ralı yeni teaiı edilen SAMUEL PfN
HANS ticarethane.inde cidden •on 
derece tenzilatla fiatlerle mevkii 
füruhta vazedilmiştir: 

Bu mağazanın züccaciye, kristal 
ve poralcn üzerine zengin ve münta· 
hap çe4itlerinl r6rmelerini muhte
rem kariluimiuı tavalye ed~ria. 

verilen emir, yerine mi getirilme· 
mlıti ? HUnklr , buna ihtimal 
vermiyordu. ÇUnki en manasız 
emirlerinin bile hemen infaı olu
nacağını biliyordu. Ohalde bu 
gecikmenin sebebi ne idi ? Anla· 
fılmıyan bir vasıta iJe Kızlar• 
ağasına gönderildiği ılSylenilen 
bu mektup bir latife, kaba 
bir istihza mı idi ? Edirnede 
o hidiseler cereyan etmemiş te 
kendisile eğlenmek için mi böyle 

j 
mektuplar uyduruluyordu ? 

Bu ihtimal, HünkArın gözleri
ni kararttı. Hemen içeri çekilerek 
Kızlarağasını huzuruna çağırtb, 
homurtulu bir sesle sordu: 

- Bu kağıt nice sıeldi, hika
ye eti 

- Piştabtamın ( yazı masasi 
demek) listiinde buldum, şaşır
dım. Nereden geldi. nasıl geldi? 
Bi'"·' yok f 

(Arkuı nr) 

Museviler Ceset
lerin Yakılmasnı 
• 

istemiyorlar 
Kudüs ( Hususi ) - Musevi 

B:ışhahamlığı neşrettiği bir beyan
namede, ölülerin yakılmasının 
Musevilik dinine muğayir oldu-

ğunu söylemiş ve yakılan ceset
lerin küllerinin Musevi mezarlık
larına ve mukaddes yerlere 
dökülmesini menetmiştir. 

Hadisenin sebebi şudur. Ge
çenlerde vefat eden Deyli Kro· 
nikle muharriri Grllnberg vasi· 
yetnamesinde cesedinin yakılarak 
küllerinin " Cebeli Zeytun n me
zarlığına :Serpilmesini lalemişti. 
Kudüs Başhahamı, bu emri bu 
vasiyet &zerine vermiştir. 

Zeytinyaqı 

Fiatleri 
Düşüyor 

On bet gündenberi zeytinyağı 

ve aabun fiatleri düşmektedir. 
Sebebi bu sene ispanyada bol 
mahsul olduğundan memleketi· 
mizden harice fazla zeytinyağı 
ihraç edilmemesidir. Onbeş gün 
evvel toptan 65 kuruşa satılan 
en iyi zeytinyağları bugün piya
sada 45 ve 58 kuruşa ıatılan 

iyi cins sabunlar iae 37 kuruşa 
aatılmaktadır. 

• 

BU AKŞAM 

GLORYA'da 

KAnuousaoi 22 

ELEN RICHTER, THEO SHALL 
ve " Anna Chrlatie ,. Greta 
Garbo'nun sahne arkadaşı PUFFY 

tarafından temsil edilen ilk bnynk 
ıergüzeıt filmleri 

TUNUS 
HAYDUTLA Hl 

Nis karnavalı • Niı havalisinde 

çilgın bir tenezzüh - Sahrada 

bir aşk macerası 

Arife Vaki .aştı 
Muhtaçları Onutmayın 

(Bq tarafı 1 inci aayf ada) 
içeri giriniz. Orada gGreceğiniz 
manzara, size yapt!ğımız hitap
taki manayı daha kuvvetlendire
cektir. Sahne, Topkapı Fıkara· 
perver Müessesesidir, ıöz mu· 
harririmizindir : 

" - Bir kadın alb çocuğile 
doktorun odasına girdi. Bayram· 
lak elbiH alacak çocuklar dok· 
torun odaaıda ııralanmıılardL 
Ayaklannda uzun pazen donlar, 
sırtlarında yamalı elbiaeler var. 
Yarım ayakkabtların içindeki yır
tık çoraplardan kıp kırmızı ayak 
parmakları görünUyor .•• Çocukla· 
rın üçllnün sırtında mavi bir el· 
bise bozuntusundan yapılmıı hır
kalar mevcut. En kllçUkleri 
annesinin kucağinda. Diğer-
lerinin de hemen aralannda 
birer yq fark var.. En büyiik
leri yedi yaşında bir erkek 
çocuk .. 

Alb çocuklu anne yalvanyor : 

- Bayramlık elbise için .. 

- Evet alb çocuklulara vere-
ceğiz. Fakat bu küçük mektebe 
gidiyor mu 1 Mektebe ~tme11e . 
veremeyız. 

Anne çocuğunu okuttuğunu 
söylliyordu. Fakat yedi yaımdald 
küçük hemen itiraz etü: 

- Dokter Bey amca, annem 
beni mektebe' vermedi. imam 
Efendi evde okutuyor. 

Doktor kadına kat'ı bir ihtarda 
bulundu: 

- imam Efendi filin bilmem. 
Çocuğunun mektebe kaydedildi· 
ğine dair kAğıt getirmeden bir
ıey alamazsın. Bıktık bu imam 

efendilerden. Paradan bahsetme, 
çocuğuna mektep için ltzım olan 
defter, kitap ne llzımaa biz •e
receğiz. Haydi bakalım ... 

Cemiyetin Bir Senelik Faaliyeti 
T opkapı muhitinin Yelinimeti 

olan bu cemiyet, bir ıeno zarfın
da çok büyük itler garmllştür. 
Cemiyete (931) senesi zarfında 
(2498) çocuk hasta müracaat 
etmiştir. Bu çocuklara meccanen 
bakılmq, bedava hastanelere ko
nulmuş, kendilerine lt:ıım olan 
ilaçlar verilmiştir. 

Geçen sene zarfında ( 176 ) 
çocuğa elbise, ayakkabı, kas
ket, çorap verilmiştir. Çocuğuna 
bakamıyacak vaziyette olan ( 16 ) 
anneye bir senedenberi şeker, 
pirinç, un, nişasta, kömür veril
miştir. Bundan başka bu civar-

ı daki fıkara halka ( 12) koyunun 

eti, reçel, peynir, portakal, ıeker, 
yağ, fasulye, patatea dağttılmıt
tır. (6) çocuk hastanelere göndo
rilmlı, ( 16 ) çocuk Ultraviyole 
ile tedavi edilmiı, (5) çocuk n
rem hastaneıine konulmuştuı. 

Cemiyet bütUn bu yardımlarla 

ı 
iktifa etmiyerek işsizlere it bal
muı, çocuklan mektebe koydur
muı, bu mmtakadaki ( 40 ) ma
halledeki hakiki muhtaçlana 
büttın ihtiyaçlarını tatmin~ çalar 
mııbr. Bu müessese, Topkap1 
sakinlerine, gıda, ııhhat, tahail. 
bayat veren bir mOeuesedir. 

Sa bal 

İki Fabrika 
Romanyalı Ve Lehli Tacir
lerin Yeni bir Teşebbüsleri 

Romanyalı tacirlerden mDrek
kep bir şirket şehrimizde bir 
IAboratuar ileti fabrikası açmak 
6zere teşebbüslerde bulunmaya 
başlam1şhr. Bir Leh şirketi de 
ıtnyat ve kozmatik fabrikuı aç
mak istemektedir. Bu gibi teteb
bllslere bilhassa son aylar zarfıll6 
da fazlaca tesadüf edilmektedir. 
EzcUmle bazı Alman sermayedar
larının da muhtelif eşyaya ait 
şehrimizde fabrika tesis etmek 
istediklerini evvelce haber vv
mi~tik. 

Dericilik Sür'atle 
İnkişaf Ediyor 
Yerli mallara karşı gösterilen 

r~ğbet, her sahada olduğu gibi 
memleket dericiliğinin de ytıznnn 
güldürmüştür. Tahkikabmıza g&
re dericilik sanayiimiz son za• 
manlarda oldukça inkişaf ga.. 
termiştir. Bu hususta şu rakaamlar 
bize açık bir fikir verebilir ı 

1915 seneıinde Türkiyede 13 
fabrika vardı. Bunlarm ( 11) ta
nesi lstanbulda, diğerleri lzmirde 
idi. Bu fabrikalar kuvvei mubar
riko istimal eden fabrikalardır. 
işçi adedi (1270) ve imalAt mik· 
tarı ise 1,565, 161 kilo k6selo, 
(208,775) kilo vaketa idi. 

Bugiln ise imalat miktara (5,5) 
milyon kilodur. Fabrika adedi ise 
(28) i lstanbulda, (5) İ lzmirde 
olmak üzere (33) tür. 

Raşit Riza Tiyatrosu 
S•htade batında bu ak9am Hpt 2t,H .fa 

Aktar kim? 
Pfyea 4 perde 1 tablo 

lstanbul Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu 

Bu akşn saat 21,30 da 
SÜT KARDEŞLER 

Ko~di 3 perde 
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ŞARK YILDIZI 
'H o 1 i v 11 ı .a N a s ı 1 K a ç t ı m ·-

Yı tfular AT.asına Na.sil Karışbrn? 

Abdülhamit, Kardeş· Sultan Reşadın 
Hastalığını Merak Ediyor •• 

i-------73 YAZAN: Selma Z __ ..,.. 
Derdemez ılcadıncağız adeta 1 tanımadı. Y..lilnıı dikkat ettim, 

deli gibi oluyordu. Biribiri ar- Morli, dikkatle yüzüme baktı. 
kaundan: Rengi ıolar gi'bı oldu. 'Düşilndl\ 

- Beni minnettar ettiniz. ve eö~ bir noktaya daldı. 
~i. rb-1 •I 'ftneoejim. Milıis V aley 'binat f>rova edi-
Alltı da'kikaya kaa• oradayım. yor, ET11teni bJan Cla muue--

Adettir. o·yor 
Söı.lerini söyledi ve ıaaki .kıra- nette bulunuyorlardı. Prova, bir 

cakm:ı ~ibi .bir .teljfla o1Dlcrclenu 'eyr~ .kaJar 81irJü, Akşam 
kap.alı. •ul mekiade elbiıeJer teslim 

Padişahların Hastalığını Gizlemek 

NAKLi Z /YA ç:AK/R dünyanın bu 'halim gördükçe çok 
_.,. müteessir oluyorum. 

1 
hamit, bundan da ıu endişeye 
kapıldı: 

- Sonra?.. edilmek üzere tekrar kutulara 
- Elbiseleri Jsmarladım. Be- .koaurken elimi Mi.iis Y leye 

Her hakkı mahfuzdu,,. 

-210-

Abdülhamiain bacaklannın 
arasındaki kqıntı devam <Cdi
yor. Doktor bugün arap sabunu 

.ile kükürt merhemi tertip etti. 
17 haxiran 5'1 

llüşfika Kadınefendi yine 
tıirdeemre hastalandı. 1Birt1enbire 
bqlıyan bir gaseyan n diyare
.ten sonra bir baygınlık geldi. 

AbdMhamit, büyük bir endi
.. •• 1e1if içinde derhal dok· 
'ton 'ba'ber gönderdi. Doktor 
.reJdi, muayene ederken Abdül
hamit mütemadiyen - Fransısa 
alarak • aoruyor: 

- Aman doktor Bey .. Kalbi
ne bakınız... Ben ondan ,nphe
Jeaiyonm. sa.o kalp 1ıastahğı 
olmasın. 

Döittor, tekrar tekrar Kadın
~l kaibirn '1D\layene 
•tti " endi~eyi mucip bir şey 
-ohnadığurı söyledi. 

21 Haziun 331 

Oolrtor bugttn yine geldi. 
'K•dıoefendiyi -tekrar muayene 
ettı. (F artı 'lemane) ye istidat 
f&rdD. Biru hareket, biraz da 
rejim tav•iye etti. Kadmefendi 
~deceti uman AbdOlhamide 
"nerek; 

- Ben aesea perlıiE yapıyo-
-. F.akat, Saltaoefeadi (Ane 
&.lu.-.elc istiyordu) perhiz tut
-.yoıwauf. Gittikçe de 1işmanh-
701'1DUŞ. Doktor Bey, işi olmadığı 
bir gün gitse, kendilerini glSrse 
ae biraz nasihat verse •. 

Dedi • .SU.ay adap n teşrjlah 
mucibiıı.c.e lıer kim .olursa 4Jsun 
uwnlann dojrudan .doğruya bir 
yabancıya hitap etmesi Adet ol
••dti'uıdaa AbdüJhamit, .kadıne· 
feodinin -bu aö:z.lerini san1c:i bır 
bafka 1i.an rile söylenmiş te 
keadi•i tcrcftman1ık ediyormuş gı
bi aynen doktora söyJe
dikteo ıonra , Kadınefendiye 
döndll: 

- Pek iyi olur. 

Dedi... Kadmefeadi odada 
çıkarken AbdüJhamit, arkasmdan 
l.akb. Oerin deria içini çekerek : 

- Şu kadını çok aevcrim, o 
da beni .sever. KOçtik bir rabat· 
aız1ığım bile hıssettijim zaman 
o'kadu mnteeuir oluyorum ki ... 

Dedi. 

Ve llODN.. yine -.. tmm 

harpten Ye ıiyasetten bahsederek: 

19 Haziran .SSl 

Abdülhamit, Rasim Beyi ( Ma
beyn) e gönderdi. Biraderi Sul
tan :Reşadın 1ıatrrını istifaar et
tirdi. 

Bugün uykusuzluktan ıikAyet 
ediyor. Adela ser.sem gibi bir 
halde. Bunun da sebebi, dün gece 
hiç uyuyamamasıdır. 

Dlin a'kşamdan itibaren bu 
C'.İvardaki kıtaaba sevkiyab baı
lamıştı. Asker.in ve ına'lcliye araba-
1arıDM> geç.İJİ, sababa kadar sürdü. 

'Sarayın arkasından B'es--oo 
lut'.alaran bazıeı ; 

Vatan bizim canuwz 
Feda olsun kanımız 

Marşını, bazılar.ı da yanık ya
nık köy şarkılarını söylüyorlardL 
Bunlar, büthn barem balkını mü-
teessir etti: Kadınlar, hı_çkıra 
hıçkıra ağlıyor~. Abdülhamit te 
iç.ini çek rek: 

- Ben asabi bir adamım •• 
Böyle scylere dayanamam. 

Djyor ve gözlerinden yaşlar 
sız \.ordu. 

26 Haxlrıın 331 

Rahatsızlığmm devam.na bi
naen Sultan Reşadm ( Hırkai 
Saadet ) alayına çıkamaması, 
Abdülhamidi çok müteessir etti. 
Bu tesiri tadil etmek için s&y
lenen sözltre şu cevabı verdi: 

- Müteessir olmamBk mUm
tdm mi ?.. :Ne de olsa, bir• 
derimdir. ADah geçinden ver
sin, fayet llencli&iae tıNr 
<'Emri ftak ) vaki -olursa, w ne 
oluruz? Bakalım yerine ~ee• 
zat bizim iıa'kkımrzda ne muamele 
yapar ? BHlan .düştindD leçe ,çok 
miketlder -oluyeram. 

:n 'lluiru 951 

BUfrÜakü rueteJer, .SWtao 
Reşada ameliyat yapan ecue'bi 
doktorlann aemleketJuine .avdet 
edeeek1erini yazıywlardı. AbdüJ-

- Dün birader (Hırkai Saadet) 
•elimbğına pbmac:b. Buzün de 
ıdoktorlar IJ'e1lileketlerine avdet 
ediyorlar. Aallaa Jaa~ 'limit 
ıkesilecek derecıMe mi?._ Yoksa 
~~eliyat yap1- :rerler tamamile 
ıyı oldnda :au ~? ....... 
tabu en .abrem oı-ı.a.a ..... 
ka ki.._ bileme&. .. ed;m 
raporlara ıitiuılll!!t ~ .. IL-
1.lcanıda olaa Lir .. c1ip1mı ....._ 
)Wını sal&iaamk .. Ettir. f".. :ıiiy.aM 
:..~ - Alır ,. m ..,-. ........ .. 
•-aac:a ' iL .. ,..... __ e.._.. .._.._,,_ 
dilhamit, ıwq MNrı. ...... 
1aştı. 'Fakat neşesıı .•. 

Düşman tayyarelerinin hasta
haneye bomba •tbiını .Abdül
hamit gaze1ec!o -görmtış. Bu, 
onun son derece asabiyetini 
t.hrik etti. 

- l\1edeniyet, bunu nasıl 
bazmeaer •• 'Şn halde, 'harp .mey
ilanl&rını bırakaca1dar, harp ile 
hiç -alikuı -olmryan ıehitlere de 
taarruz edecek1er demektir. f yi 
Jm buraya lkamr gıe1ip t• bize 
de bomba atmıyorlar. 

Diyor. 

1 Sinema Ve T(IJalrolar ] 
M.KAZMt - 'llua ._at 
ALUIDAR - l taa&iluı lıdlallll•ı 
ARnSTIK - Çaaakı.aı. 
as:aı -Bu.. 
ılj(L-El -~--
u.R.UIRA - Ş... •aJlıilm 
E1UVAL - Ha,d111 ........ 
RRAH - .P•Jall bir ,.... 
MtA.N5lZ :ıU'ATROSu -'Zender ı...,. 
GLORVA - 7-.ua 1-yhtl .. 
Hi1A1. - r~ 1C1ew1.,.11 ...... 
~EMAI. 8, - Y ·~• ı.., .. 
llAJlK - 1 Mu•arala ocak 
lkLiK - ış.. allllaim 
MllL'I - Atla "'-reU.tJ 
OP.&L\ - t-.lskale 
611' - ıcu,111r ~ .. 
0SK0DAR HALE - $arlata. 
UDJKÖY SÔREYY A-Parla damları .albada 

ğeoecejinizden eminim. Dediğilliz matbm: 
terait daire.iade tam ~e -Teşekkür ederim eskı (pat-
prouy.a Flenek. ron) .um .. Sizi buraya kadar yor-

Sule lan1cm1. Da"lıa epey~e th.ğam i9in çok müteessifım ... 
mit nrCl iB11 aldi be>§ geçir- Nasıl? Miı ıKI~ tan mektup 
ımek İlıilemedim. Ne olar" ne olma. .rityol"Jlluaunuz ? .. 
Belki monr,a ..ıcit lbUlamam diye Der ttieme.z, Mtsis Vale•, f&fır-
rlm ' Ş. ...... :ı.n ,..&.. dı. Sanki ailiııi yutacakmış gib1 

nefesini ieri ~ekerek gözlerini 
- AıM... Sea · · ç.... ~~ ~a'lcb, baktı, baktı, Mütema· 
- E'ld... Be.im seı- K'ı' ü , .. _,.cu 

111111:... - v.eı .. v~ .. 
- ıpıild1 •. 
- l5ir .. ,,,.,.._ 
- • l.:ıııu rilıplai . 
- • a ., iki W•D'lıfii, 

. ... Wr ll.laça llıııir -L-.. 8C4, •• ~ 

- - - .:a\ıppa Jlli 2 ıe1 • 
çın lk1içUk kın 16zum -gösteriyor. 
Bunların hepsi yarın saat yedide 
kö§kte bulunacak?. 

- P~ amma, köşldın m6ble 
ihtiyaet?. 

- M.tfak~i tua ••rınca)'ll 
kadar her şqy ıhaZD" ••. 

- Teşekkür .ederim, Çalag. 
Her ha!de yorgunsun.. Arlık 
buraya gel. Akşama kadar An
Jen. Gece, bir yere 'lideriz belki •• 

- T c ek kür e4erim Selma •• 
Hiç yorgun dejiiim. Bir iki aaa._ 
lik daha i,şim 'Var. Çabuk rel
meğe gayret .ederim. 

* Tam saat üçte kapı çalı.da. 
Ben, 'büyuk sa onaa bır heaap 
i~ le m~gwBüm. Alis geldi. 

- P.r.cwa ipil 'l'ekliler. 
Deıılli. &as~ Ü •umara 

ya.emıya karar Nermiftim. &,... 
hiç ç.ewiı'meden : 

- Buraya gelsinler. 
Cnabım Terdim. Ve biç va

ziyefimi lhonıadan masa başı.da 
ö,lcce ıl:tekledim. 

Diyıor., &kat iNr tirli e6yli 

Bizim 
Daktilo 

Şarit Y1'a121 Selma Hanımın 
habratı pMzar günü nihayet 
tnılaca1ctır. Lezzet ve a1aka 
ile takip 'Olunan lm 'hat ra 
ailshsinin yerini ; B t Z t 11\1 
DA. K TtL O İfga't edecekt'r. 
• Bizim Daktilo ,, Kevser Ha
mmdw. Hergün yolda gördü
jfimüz hassas, ;nce daktilo ... 
K-evser Hamm, size başından 
'feçen oa sene'ik maceralaru ı 
anlatacaktır. Öyle macera ~r 
ki, hayattn temas .. etmedik .hı~ 
bir ıno'ktasım bırakmıyor. Şark 
Y'ildtn 5ehna Hanımm mace
n1an11dan da1ıa driikleyicı 
zevkli ve anlh tbir hayal: ... 

,eceği cevabı t,uıa ... yordu. Der
~ .0..11111 &meni luı.bnna çe
W'dim. Çehreme •n .. .ıum en 
ş~fik bir mülAyemet tavn verdim. 
O tatlı Turksemizin biitün iooeJik 
1erine Tİayet ederek: 

..-.----~--------,,_----------·----------------------....... Resminizı· Bize Gönderiniz, 
• 

Sögligelim ... 

Arkam kaprya dılaik ••d.ijw 
için sapdau Fenleri .Wmü.Yor. 
fakat hissediyordum. Biru ıbirer 
sa1ona airdiler. Birçolc kutular 
biribirine çar:pıyor, püetleria 
kAğıtılan hışırChyorchı. Bir iki tla
llrika bôylece durduktan ıonra 
•yafa kafkarak birBenbire geri 
.döndüm. Batta, Misis V•ley, elmak 
.üzue 8"'.a ile .dör-t ka ~yor
du . Bunların üçü , ı0 mabut 

- ~iz 11asilsmn: bKahm Ya
tlmfttlar .• Belti UDUtmallftŞBHHzdır. 
BW.. lii~e aqbar iınr .söz 
urdu. Eski d.._ dÜ§maıı olmaz 
derler. Bilmem, biz daha .hAU 
bu söze riayet ediyoruz. Eminim k 
.m!e buna ara 11ra o1sun habr
larsınız. Sizden rica edeceğim .. 
B.ı-.ada, 8İı:in gibi .vata daş ar 
aras.anda eğer muavenete m ç 
ota. lc.imseıi2 ~klar varsa b a 
b!r Ji tesini gönderin. K enali cr·
ne arada sırada biraz y dım 
etmek is iyorum. Vakıa, Lu yar· 
dtmım :pek fnla bır şey ofa ıya
oaktır. ıF.akat ne de a, -eski 
lı~mıer.ilerimi düşiiml i jıae de-
liJet eder. 

Size 
• • 

Tabiatinizi 
61 M. ~"EHABEDDlN ıBEY : 

Ai'ırbaşh •e 
.es.izdir. liil 
ve Jıueketle

ll'İJÜ, .haaaaiy4'4 
1İDİ aubit • 
mulaatabmllaa ........... 
muhitindeki 
hldisata 11-
byt F1H g&

rllnürse de te-

73 SEYFi BEY: Zeki "Ye gir
gindir. Çabuk 
karar verir fi
iJ Ye hareket
lerinde .aceJe 
var.dar. ~ka
Jı - .,. 
-.er, hf
,... ucu Jeyler-

mltemarifdir, ıgllrGIMicii 

M b91ıaa «leiildir,, ACleliğ'i N 

den pbuk 
biur oJur .. -.. 

Ermeni kıiları iai Öteki ele 
kim olsa beğen· rsiniz ?.. Haniya 
şu, benimle kardeşi gibi dost 
olduğıı ıiılllde (Turk) olduğumu 
öğrenir öğrenmtt benden korkan 
_..e beni ıslah etmesi için (Hazre
ti Me~ ten duada .Dulüaarak 
mektup y.az..p kapımın efiiıwıen 
o4ama &Una (M'ısiı Morlij •.. 

HaJIMıki beaı bunu -çaj'ırtma-
llDfhm. Şllpbe.iz 1'umn elıaai 
pip t.ir teadiif olacak. 

Tuhafı oettôe i. Hi~biri de 
bai tuanada. İhtimal ti ıplarem
lle bir miifabelu~t b·hn,J ..... 
Fekat. o ~linkt SMİJ'etiotle ı..
rünkD uJim .araaıntla .tabiJ ~ 
bir mllaasebet tasınıvur olwaa· 
aıudı. (Misis Valey ), "ban:ı dojru 
yUrDdü. Ô.13ümde clurdu. :Şalabtlı 
bir reverans yapm'ktan soııra : 

Kızlar, laplarmm olmuJlar- .ve 
başlannı da önlerine eğm ~lerdi. 
Stsy1ediğim slizJerden hiçl1ir te.Y 
en'lırmryaraık yalmz bu sahneyı 
hayretle temaşa edea Mi9is V11ley, 
ınphesiz aklında yeni bir nutuk 
düfftnür~ .uj elime, .iki el 
aarıldı. Bu. fMorli) idi. ıMarlWMlll 
Iİması, aj'lamD'• .müleyya bir hal 
ahmftı • 'Sesi,. litr.jye .titri ye : 

- Hullsa; dedi. Ah•ali Sok 
fena görüyorum. AJ1ab l>W.-, 
kendi nefsimi hiç diişUmilyorum. 
Bea aruk fafamt bqmu a1dım. teva""" ten:ila eder. 

yaJ .. eğlen
e. ımenuJarmdan ıfıt0ı1tamr esra
nnıiz 1-Adiseleri merale 've .te
cesui• takq> .eder. - Vel.o Diye :sltze ba~a&: 

- ( Şark yıldızı 1 tesmiye 

- Beni llffet, MiS Si!va ! . 
Dedi. Derimi '1zathm. Kim

aem waamılaumda baa • ka
dar .iyilikler .eden lıMı kız. 
IOD )'apl\ğı O .büyük katUlftii 
tamamen unuttuğumu ıöstercn 
bir 'tavır ile : Y apyaclljlm .kadar ,.,.dım. 'iyi 

.... g6rflüm. KötO g6nler geçir
dim. Bu, ayn mesele... Fakat 

..---------------·--------
Kaçak et almayıntz. 

Parça et almayınız 

Çünki hastalıkhdır. 

L------------·-----

• 58 ŞÜKRAN H. ' < F .o top afi.. 

nın dercini istemiyor ) A•W Ye 

bıl'Ç'lnclu. Herşeyi bı1mek Ye an· 

lamak davasındadır. 'Münakaşa 

ye iddiayı ıever, rekabet huau

auncla fazla alaka gösterir, ea 

iyi elbiseyi yapmaktua ve lcıe-

• imada ODD Jedacfan sekinmer,. 

cömerttir, .ikramcadır .. $el'e!i JJf· 
nmda fedaku DJur. Keadiaine 
elıemmi,.t .-erilme8ini ister. 

------- ---
, -;. ol of ra / Ttilılil Kapen1111a 

~inci Sayfamızda huLaaakaaıa. 

......... Sizin ogiM ilitfkbaJi ıper
lak.. lıııir yddnım •• bizmetitule h
kmmak ,eıdi.. Mmem .ki DUÜ 
aızede,an.- Daima Ye daima... 

- Te,ekldlr ederim ta-zi b
nım.. K•ymetli Eamanınızı -kay
betmeyiaiz. Derhal prova yapa-
hm ... 

Amerika.laların ahmı\ğı. ,ole: 
ahmaktno. lıte, 'bu kadın da bu 
1111Jftandır. Beni teaimdcn itile 

- Ben iı-er ıcyi affediyor Jm. 
Ilfisia M9rli .. wiz ya'hiız, heni fena
laktan csirgeıncsUç.in dua ~ ~ a 
(Hazreti Mesih) t-on cl tAlep c • %%. 

Dedi. 
Ve lıcpsinı de ye:nek sa 

na "tö'ffirerek, oda'ma hnur d 
o nefis Çin çayındnn b · rer fi , n 
ç.aJ'la, an do~ 'V.e lcc:; kJ~r · . m 
ettim. 

'"Vk ..... , ) 
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BIKAYB 
UmÜmi Harp Nasıl Patladı ? ----80 Sütunda Hergün 

Nakıli : M. Ferid1ln 

Nakleden: H. R. -10- Yazan: Emil Lrulvlı OJüye 
- Kmm Doktor: Semi Ekrem• - Benziyen Adam 
Baron Dö V angenhaym Türkiye ile 

lttif akın Aleyhinde Çalışmışb 
Sırp olduğu halde Sırbiatan- ı 

dun nefret eden Karadağa ge
lince: 

Kıra! Pariste, Viyaoada pek 
ç k Rus eshamı alm1~tır. Bu iti
barla Rusyanın müttefiki olan 
mazlum kardeşlerin muavenetine 
aşk ve ıevk iJe geçiyor. 

- Acaba orduiunun da yar
dı mı ile borsada Rua kAiıtlarlDID 
piyasasını düşmekten vikaye ede
bikceği kanaatinde midir? Yokaa 
Rus kiğıtlarma okadar emindir 
ki onlar, elde edilen ordusunu 
feda edebileceğini mi dOtOntlyor? 
Mamaafih neticede: 

- Harbi de, arazfıfni de, 
paralarını da kaybedecektir. 

* Yunanistan Kırallçası itba 
temmuı ayanda Berlinde hqmet
m~ak biraderinde misafir idi. 
lmkarator ittifakı mUıellese gir
melerini teklif etti ve o zaman 
henüz vlicut bulmamış olan bir 
Alman - Türk • Bulgar ittifakı 
ihtimalinden bahis açb. Yunan 
Karalı (Kostantin) bir gtın evvelki 
düşmanı olan Bulgaristaoa yardım 
clmiye razı olmadı. Kayser fena 
halde kızmakla beraber, madem ki 
va:ı'• mütehakkimanesi meselenin 
hallini temin etmemişti, bu sefer 
manevi cihetten tuttu : 

- "Şüphe yok ki bir cinayete 
kurban gitmiş olan babanın ha· 
terası, seni katil Sırplarla beraber 
yürümekten alıkoyacakhr,, dedi. 

* Yunan kıralı yola gelirse ge-
lecekti, gelmezse ittifakı mUselle• 
tar ıfmdan doğrudan doğruya 
hücuma uğraması, ay,ıi zamanda 
şahsi münasebetlerin de mllnkati 
olması ihtimali · vardı. Halbuki 
hemşire hamın henüz Berlinde 
İmparatorun sarayındadır. 

Yunan Kıralı tesire kapılmadı 
ve bitaraf kalacağını teıgrafla 
bildirdi. Almanların ( Londra) da 
ve ( Vaşington ) da olduğu gibi 
{lstanbul) da da mükemmel bir 
ıefirleri vardı. Gözlerine g6rmek 
perdesi gelen büyüklerini uyan
dıracak ihtarat temmuz 1914 te 
yalm'.I ve yalnız Vangenhyam ile 
ile Lichnowsky tarafından yapıl

mış ve Bensdorff 1916 da dikta• 
tör olan Ludendorff tan dahi 
korkmamıştır. 

* Baron dö Vangeohaym TUr-
kiye ile ittifakın aleyhinde çalış· 
mtŞtar. Birçok güzel ve iyi vasıf
larla mücehhez olan bu zat 
Alman diplomat enmuzecınm 
tanı makusi idi. Berlin TOrkiyeyi 
ittifaka sokmak esbabının tehiyye· 
ıini kendisine emreder, o' Berline 
aksini yazar, hatta Tilrkiye Har
biye nazın kendiliğinden bu itti
faL ı teklif ettiği halde itiraz 
ettiğini bildirir. Kayser bu rapo
run hamişine şunu yazar: 

" Boş, sefir hemen müzakere 
açsın, sonra iş yalnız başına 
yürürf.. . ., 

Zihin peri~anhğı sırasında 
yazılan bu not .ile Kayser kimse
nin reyini almadan bu Tllrk m .. 

Diri nnelllı lı•rbl11 ille naza,.aa bıraktılı lıadn dsar 

ıeleaini, gOya, zaman on dördOn· 
cil Lui zamanı imit gibi, batlı 

Bizim 
Daktilo 

- ---
Şark Yıldızı Selma Hanımin 

hatıratı pazar günü nihayet 
bulacaktır. Lezzet ve allka 
ile takip olunan bu hatıra 

silsilesinin yerini : B f Z 1 M 
DA K T 1 L O işgal edecektir. 
" Bizim Daktilo ,, Kevser Ha
nımdır. Hergün yolda gör
düğümüz hassas, ince daktilo •. 
Kevser Hanım, size başından 
geçen on senelik maceralarını 
anlatacakbr. Öyle maceralar 
ki, hayabn temas etmedik hiç
bir noktasını bırakmıyor. Şark 
Yıldızı Selma Hanımın mace
ralarından daha sürükleyici, 
zevkli ve canlı bir hayat ... 

f ve kanaati hilafına bir ittifak 
akteder ki her iki taraf için te
ameti mucip olmuştur. Bu ittifak 
iki akit tarafın kudret ve satvet
lerile beraber inhilal etmiştir. 

* Senelerdenberi ltalyanın itti-

başma halleder. Baron bunu 
kat'iyyülmefat bir emir addeder, . 

fakı müsellesteki mevkii, birçok 
kimselerce meçhul, sımsıkı kapalı 
Uç kasa içinde uyuyan kiğıtlarm 
münderecatına müstenit idi. Ha· 
kikat halde ltaJya, öte taraftan 
Rusya ile ve Fransa ile uyuş
muştu. Blltün • İtalyan milletinin 
kini bizzat kendi milttefiki 
olan Avusturyaya müteveccih 
idi. Şayet Avusturya; atıldığı 
aergtizeştte, İtalyayı yanında mu
hafaza etmek kaydında idise, 
ihtiyat ile hareket etmek ıstıra
rmda idi. Gerçi Viyana bir sene 
evvel Romadan Sırbistana karJı 
harbetmek istidadında olup 
olmadığını sormuş, fakat tıpkı 
Berlin gibi, Romadan da menfi 
bir cevap almıştı. Müdebbir ihti
yar San Giyulyaııso Gioletti'nin 
yaptığı gibi, bu tehlikeye iıaret 
ederek tahzir etmişti. 

(Arkası var ) 

=====-~-=-=-=-=-==-==============::ı==~a:::::===== -==..~~---========= 

Dünyanın En Büyük 
Sirkı Yandı 

Anvers, 14 ( Kanunusani ) -
Sarrasini adını taşıyan ve Anverı 
limanında (20,000) metre murab
baı yer işgal eden Alman ıirkı 
cani bir elin ika ettiği bir yan
gın neticesinde pek mühim bir 
zarara giriftar oldu. 

Sabaha karfı, saat üç Yardı : 
Sirkın elbise ambarının üzerinde 
bir ale• sntunu yükseldi. Nabet
çiler derhal sirkın itfaiyesine 
haber verdiler. Son sistem bir 
otopomp ile işe girişildi. Fakat 
alev tedricen dairesini genişleti
yordu. Birkaç dakika gibi kısa bir 
zaman içinde 22 file ahır hizme
tini gören bir daire tehdit allına 
dtismüştil. Hayvanlar ayaklarından 
zincirle bağh oldukları için yer
lerinden kımıldanamıyorlard1. 
Ateş etrafı ihata ettiği zaman 
delirdiler, bütün kuvvetlerile 
ayaklarım çekmiye çalrşh1ar. Fa· 
kat içlerinden yalnız bir tanesi, 
en kuvvetli ve cüssece en biiyük 
olanı kurtulabildi, alevi yarar<ık 
çıktı. 

Tam bu •rada sirkte çalapa 

Hintli amele hayatlan bahasına 
ateı içine atılarak fillerin bağJa .. 
nm çözdüler. Yirmi hayvandan 
9 tanesine birşey olmamıştı. Fa
kat on biri yanık içindeydi. 

Ayagmın bağını kendiliğinden 
çözüp savuşan hayvana gelince, 
bu askeri sahaya dalmış, karan
lıkta kocaman bir cismin ilerle
mekte olduğunu gören nöbetçi
ler tarafından .r.Jleş altı kurşun 
yemiş, geri dönmU~, karşısına 
bir duvar çıkmış, yaslanınca 
duvarı yıkmış, önUne bir de
re tesadüf etmiş, atlamış, 
karşı ıahile çıkmış, hulAsa sabah· 
leyin feci bir halde bulundu. 
Gerek bu hayvanın, gerek vllcut
lan yanan diğer on bir tanesinin 
hayatlarından ümit kesilmiştir. 

Zarar ve ziyan asğari 4 milyon 
Fransız frangıdır. Bu paranın 
içinde fillerin kıymeti dahil 
değildir. 

Zabıta tahkikata başladı. 
Zannedildiğioe göre yangın~ hiz
metine nihayet verilmit olan bir 
Almaııın eseridir. 

Leman bara giden dar mer
divenleri çıktıktan sonra açık 
duran kapının eşiğinde durdu. 
Ayaklarının ucuna basıp yükse-
lerek hafif ve mavimtrak bir 
duman içinde kalan masalara 
g8ı gezdirdi. 

- Kimbilir? 
Diye mırıldandı. Sonra içini 

çekerek bara devam eden kadın· 
lara tahsis edilen masada her 
zamanki yerini işgal etti. Yanın-
da oturan şişman kız dudaktan-

~ nı boyamakla meşguldü. 
- Sen hergün geç gelmiye 

bqladanl 
Diye söylendi. Leman bu söz

leri iıitmemiş gibi: 
- Bugünlerde işlerim o kadar 

akai gidiyor ki.. Diye söze baş
ladı. Başıma neler geldi bilsen ... 
Evsahibi beni dışarı atb. Sandı-
ğımı da vermedi. Sebebi malum. 
Alb haftadır kira veremiyorum. 
Alçak kan alacağı olsun.. Ah, 
hangi birini düşüneyim? F elAket 
her taraftan yağıyor. 

Çocuğa bakamadığım için bir 
kadına vermiftim. Ona her ay 
on beş lira gönderiyordum. Bu
gnn para gecikti diye bana haber 
yollamıt : u Çocuğu gelsin alsın, 
yoksa ıokağa atarım ,, diyor. 
insanlık dünyadan kalktı mı 
bilmiyorum ki.. Ne yapacağımı 
şaşırdım. Şimdi kimse eskisi gibi 
para harcedemiyor. Ortalıkta pa-

ra yokmuf,. . • . 
Leman gözlermı kapadı ve bır 

an acı bir dllşünceye daldı, sonra 
devam etti: 

- Roza, bu akşam beheme-
hal beş on kuruş kazanmağa 
gayret etmeliyim! Zavallı yavrum 
kim bilir ne haldedir? 

Gözleri tekrar barın içini 

araştırdı: 
-- Bu akşam kimseler yok!.. 

Köşede gazeteciler var. Onlardan 
para çıkmaz ki •. Belki yine kre
diye içiyorlar. 

Roza Lemamn kulağına eğil
di: 

- Duvar dibindeki masaya 
bak!., Dördüncü masa,. Gördün 
mn iki kişi oturuyor. 

- Evet. 
_ Yüzil bi:ıden tarafa olanı 

buraya bakıp gülüyor. Ben adam
dan anlarım. l Bunlar paralı.. Bak, 
bak işaret ediyorlar, bizi çağırı-

yorlar.. d. 
Roza onJardan tarafa öne-

rek çapkın bir kahkaha salıverdi. 
Leman memnun, acele acele 
yilzilne podra sürüyordu. Roza 
kolunu dürttü: 

- Haydi çabuk ol! 
İki kadın kalkarak müşterile

rin yanına gittiler. Bunlardan la-
civert elbiselisi ayağa kalkarak 
masanın yanına iki iskemle çekti: 

- Buyurun!.. Sizi raha~sız et
tik ama kusurumuzu affedan. Ar· 
kadaşımla içimiz sıkılıyordu da.. 

Roza, elinin bir hareketile 
adamın sözünü kesti: 

- Aman rica ederim o kadar 
nazik olmayımz, bizi çağırdınız, 
geldik işte. İçelim, eğlenelim. 

Ve liubaliyane iskemlesini 
llcivert elbiseli adaman yanma 
çekerek oturduktan sonra Lema
na döndü: 

- Ne duruyorsun ayakta ? 
Beyin yanma otursana ? .. 

EHie yanma oturdugu muşte-
nnın arkadaşım gösteriyordu. 
Rozanın gösterdiği adam kumral 
saçlı, siportmen tavırlı . bir 
ıençti. Lemaıı onu ıörlillce 

sarardı. Dudağmm bir kenarı 
ıstırapla bükiildü. Kuvvetsi:t: bir 
sesle: 

- NasıJ oJur? İmkana yok! 
Diye kekeledi. Rozanın göz

ieri hayretle büyümü.ttü : 
- Ayol ne oldu aana Le4 

nıan ?.. Olunana canım. 
Kumral saçlı adam Lemana 

baktı; 

- Yarabbi, dünyada bu ka
dar güzel kız görmedim ! dedi ! 
Gel kızım ıöyle yanıma otur. 

Leman nihayet oturdu. Fakat 
halinde bir garabet vardı. Göz
leri uzakta bir noktaya bakıyor 
gibi idi. Vücudü bir heykel gibi 
dimdik duruyordu. Kumral saçlı 
adam devam etti: 

- Leman .. Ne güzel bir isim •. 
Fakat bu kızın ağzında ne var? 
Herzaman böyle çarpık mı durur? 
Bu ağız güldliğil zaman kimbilir 
ne kadar gözel olur? Biraz gül 
bakayım?.. Haydi biraz gayret 
et .. 

Kolunu Lemanın beline atb. 
Fakat genç kadm yine hareketsiz 
dimdik duruyordu. 

Roza hayretten kendini ala
mıyordu: 

- Kıza bu akşam bir t•J 
oldu. Süpürge sopası gibi duru
yor, dedi. Ne oldun haata mlıın? •• 
Böyle kazık gibi duracağına bari 
git evde yat! 

Leman cevap vermedi. Baş111' 
kumral saçlı gençten tarafa dö
nerek ona kederli g3zlerle balda: 

- İhsan, lhıan, diye mırıl
dandı. Bu adam sen değilsin, 
sen olamazsın değil mi ? 

Bu kadının kıvrandıran hangi 
acıklı hatıra idi ? 

Bundan sekiz ay evvel Leman 
~ir kaza neticesinde ölen uıtabap 
ihsanın tabutu arkasından ağ
lamıştı. Leman ihsanın sevgilisi 
idi. Bakılmıya verdiği çocuk ta 
aşklanoın mahsulü idi. 

Lemanın hikayesi pek ba-
sitti. ihıoıan öldükten sonra 
genç kadın hayatta yalmz 
kalmış ve evini terkederek bir
çok kadınlann düştüğll bu yola 
düşmüştil. 

Fakat bu akşam karşısına ça
kan kimdi? Şüphesiz Ihsan değil 
fakat onun bir efİ, ytlzllnUn hat
ları ve her hali ona benziyen 
biri .. Tali niçin bu adamı kar11-
sma çıkarıyordu? 

Leman ne yaptığım bilmeden 
hürmetle gencin başını ellerinin 
arasına aldı. Gözleri yaşla dol
muştu. Roza karşıdan hiddetle 
atıldı: 

- Leman aklını kaçırdıDA 
tımarhanenin kapısı açık.. Yeter 
artık, kendine gel ! 

Bu ihtar bir an kendini kay-
beden Lemanın akllDI başına 
getirdi. 

- Rozanın hakkı var, diye 
düşlindü, nerede olduğumu unu
tuyorum. Ve kendini zorhyarak 
soğuk bir akis bırakan bir kah
kaha salıverdi. Yanındaki ada
mm kolunu tuttu. Ona sokulu-
yordu. 

Llcivert ceketli adam bütün 
dişlerini gösteren bir gülüşle : 

- Ha şöyle.. Çifte kumrular 
gibi oturun 1 

Dedi. Arkadaşı cesaret ala-
rak Lemanı kendine çekti. 
Fakat genç kadın birden 
onun kollarından kurtularak aya
ğa kalktı. Bir llrperme vücudtinll 
sarsıyordu. Sendeliyerek masada_n 
uzaklaştı. Birkaç adım 6tede bar 
iskemlenin üstllne dlifttl. Vücuda 
kaskab kesildi. 
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1 -~-~~~D~T~·•::;...--~~JtE ..... '~@a~' 
Bu Akşam Radyoda Neler 

Yeni Peygamberi Şarkın 

N r Dinliyeceksiniz ____________________ _.. __________________________ , ____________ . 

Hindistana ilk işim, Cenubi Afrikada 
Yaptığımı Küçük Mikyasta Burada Da 

Tatbika Çalışmak Oldu 

23 Kanunusani 932 Cumartesi 1 Belarat- (429 m • .,.., 2,S kilo•at) 
l.tanbul- (1200 metre, S kilo.at) 19,30 milli havalar, 20 prk muıikiıf, 

11 ol il _1 Von Ludvls Kocb'un konferansl rram on • opera part-•• . 
19 bl •- ı k 1 t L 20 Roma - ( '41 metre 7S kilovat J r111c anm a a ur•• •a•, • . . 
.. f ı t A d 1 Aj 20 gramofon neırıyaht 21 bır tıyat-•. amo on D•fr ya ı, na o u anaı • 
h be 1 1 21 ık• 1 k 1 t k rodan aalul, perde araluında ıazeh 

a r er , ınc ıaım a a ur a haberlerJ. 
Al, 22 orkutra. · 

-79-
Lord W ıllington ile bu miill

kab müteakıp Paonaya gittim. 
Orada .. Hint Cemiyeti,, azası ile 
Gokbale beni karşıladılar. iltifata 
garkettiler. Uzun uzadıya konuş
tuk. Gokhale benim "Hint Cemi
yeti,, ue aza kaydedilmekliğimi 
istiyordu. Esasen ben de bu al"" 
mda idim. 

Fakat cemiyet azası benim ça-
llşnaa metodum ile keodilain~ 
araS&Dda. mevcut farkı aazarı dik-
kate alarak cemiyetleriae girmek
liğimi pek te şayanı arzu bulma
dılar. Fakat Gokhale prensipleri
me ciddiyetle merbut oldupmu 
bilmesine rağmen yine karpmda- l 
kilerin düşüncelerine mftsamaha 

edebileceğimi zannediyordu: 
- Cemiyet azası ba buaasta 

kendilerile anlaşmıya amade ol
duğunuzu takdir edemediler, de
di. Kendileri prensiplerine fide 
detle merbutturlar. Maamafih 
6mit ederim ki, vaziyeti kabµl 
edeceklerdir. Fakat etmeseler 
bile bunda size karşı herhangi 
Wr lritrmetsizlik Heri baluna
ltileceğini kat'iyyen batıra getir
meyiniz. Hulasa netice ne olursa 

olsun ben aizi şimdiden kendi
mizden addediyorum. 

Gokhaleye düşüncelerimi ıC>y
ıedim: 

Cemiyet azası olayım veya 
olmryayım, hefleyden evvel F o-

ı 
1 

niksteki arkadqlanmı Cenubi 
Afrikada olduğu gibi bir çiftliğe 
yerleştirmek istiyordum Ye ba 
Teçhile memleketime daha iyi 
hizmet edeceğimi zannediyordum. 

Gokhale bana •adetti. Bu 
meseleyi üzerine alıyordu. ica
bında bDtilo Rl'ID8yeyi tedarik 
edecekti. 

K•lbim sevinç ile doldu. Ken
dimi ıermayo aramak mes'uliye
tinden kurtulmuş ıBrmek beni 
mes'ut ediyordu. Artık bu mesa
iye her defaaında yalnız başıma 
başlamıyacakbm. MütkülAt kartı
şın3a kaldığım zaman baş vura• 
cağım bir rehber bulacaktım. 

(Mabadl yana) 

H ·ı L- (276 1e. ldl Viyana - (S17 metre, 20 kılonalt 
eı •ucrı - metre, ;;;, o-

Yat) 19,.CO bir hikiye, 20,40 Berlia- 20,lS Der Bettelatunde, operet ~ 
d k'f perde, 22,30 dana hanları. 

en e~:n~ ·- ( 541 metre, ~ ldlont) Peşte - (SSO mdre 23 kil ov~ 
19,SO romantik ç;gan orkestraıi. 21,10 konaer, 22,4S Çigan ork~ıtra .. 

MOhlaker _ ( 360 metre, 75 ldlo- Vaqon-(1411 metre, 158 kilo ... t) 
Yat) 20,20 fen rece, 22,SO danı ba- 20,lS haf.f muaiki, Caaanovadan 
Yalara. parçalar, 21,SS muaahabe. 22,10 Şopen 

BBkret - ( 594 metre 16 ldlont) konaeri. 
19,40 gramofon, 20 tarlu konaeri, Berlin- (1635 metl"e, 7S kilovat) 
20,30 aakerl Bando, 21 konferana, 20,25 bir blkiye, 20,4S H.mburgtaa 
21,lS Hkerl ltando. naklen ten rece, aonra dana havalara, 

Dereetmelde eldufumua pre>sramlarıa AYl'Uı:ny• alt 
olan lııamı •Had Anupa aaatıne r5r• tanzim edılml ıtır. 
1.tanbuJ ıaatfne tatbllo için Avrupada aa•t ( 12) oldııj'a 
aamaa l.tanbalda (1) • pldl}I faraedllmelidir. 

Yeni Nesillere Ne Okutacağız? 
( Baıtarafı 1 inci aayfada ) 

kitabı haricinde okuyacak kitap 
ettikten aonra hususi kültürü 
temin çok kolaydır. 

Cemaat Huzurunda İlk Türkçe Kur'an Tilaveti 

bulacak, hatta medeni memleket
lerin beynelmilel kütphanesinden, 
bilgilerinden istifade edebile
cektir. İkide bir Dariilfnnuna 
pbyorlar. Darülfünun ne yapsm? 
Oraya lile talebeleri tehi dat 
geliy~lar. 

Bu kolaylığın nasıl temin edi
lebileceğini anlam•k istedim. Söı 
tabiatile para meselesine intikal 
etti. Selim Sırn B. de buna ka
nidi: 

f Bat t.rm ı lad ••1fac!~ ) 
•ak'aaını miıal olarak onlara zıluet. 

Evnli Ud raaul ~önderdik 1afan
a dediler, bir üçnüciiıünü- ,onde: 
41ill. ~i t&e w. nau&Ma dediler. S ll 
4• bi:ıim ,.ıhı inunlaraı... rahman 
nze •il Mı- t.Y laaal etmedi, ala 
7alancı•ua1& ena&.aı aldılar. Raaul-
1.rı lübbimla bil.im aize g6nderilmit 
elll ... •uu b"liyor, b"a aiıe al•• 
tebl t ile mükellef z dedi:er. 

B a ebia Aısla belana taya.r ... n.
tfan teteGm eyledik, eter davanıza 
bifa -n yermeuenk a :ıl tata W• ... 
asa•• elfm• düçar ederiz ceYabını 
aldılar. Size aaaibat kir etmiyor 
aal akaidıniz •• iman bablanı:ı •l-
miale beraberdir. hakikatte haddi 
tecavüz eden bir kavimsiniz dediler. 

.<Şehrin en aıak mahallinden kotup 
relen bir adam anlara, ya kavm 1 
neallen lttiba ediniz cleyu bağı

nyordu: Sizden biç bir ücret ta ep 
etmiyenleri takip edirı'z, Tariki 
hidayete dahil oluraunuz Beni 
ha!k edene Ye nihayet hepini-
sfn ltendisine rifcu edecetf halika 
ai~in ibadet etmiye1im. Andan pyri 
mabutlara mı tapaeatım? Eter 
Rahman bana sarar Yerine anlann 
tefaati benim hiçbir işime yara 
•U. beni kurtaramazlar • A,i
klr bir da1ilete düşmüt olurum. 
... Ral.bimise iıuuıdnn. o~nı 
dıaleyiaiz di1ordu. Taıa tutu
lup t•hit edildikten Ye cennete 
tlahiJ olduktan aonra Ab 1 Al
lahın bana olan lbHnını eter 
.. vmf m bilaeydi dedi. Bu lcavm 
ıleyhlne diğ'erlerine ıönder -
tlijim z •ibi nmadan melek ordusu 
" afab aaire ıöndermedik. Anları 
mah•etmek için Cibri ia 1adaaı kifa-,.t •Jldi. Yuık o kullarım ki banıl 
• ....ı keadiluU.. relcliy.. la~hzaya 
ı..Jef ettiler. Anlwdan nvel 
.. kadar lnaan ..Unyledltlml:ıi ~ 
aaOyorlu mı? Anlar dünyaya rücu 
eta...1ecekler, hepal ll'içtima •uzu• 
rumu:ıa çılcacalı.Jar. Kurumut. ölmGf 
toprak anlara derai ilwet olıum. 
b a o topraf1 ihya edip oracla 
teayyilf ettikleri hububab aemat .... 
•nyoraı. Orada hurma apçlanu 
ye ilzam Hmalannı hivi bahçeler 
huule ıetiriyorur, ouda ıu me ... 
baları çıkarıyoruz. Ti ki meynJaraaı 
elstetnoler, elleril• çab .. rak. mil
tena'lm olaunlar, acaba müte
tekklr olmıyacaklar mı? 

Sisi olduğu l'ibi hububatı, neba
tab ve daha lnsanfarıo bilmedifl 
birçok feyleri hep ç ft yaratmıf olan 
AJ,aha hamdolaun. Gece insanları 
nimet• ithal için pae4ia J'Urup 
elmeai bir mucizedir. Az.iz Ye ilim 
alaa AlJabm bu bir takdiri<'ir. 

Ka • ifia menillJer tayfa~. 
bu halde ki •ihayet cıki bir hurma •it telaliM •llJOI'. Ghefia aya yetit .. 
...ı .. 1....ın ••• tekaddümü 
aakacldu detiWW, bu biri kendi L------· 

lnaaluın eetJerial clahiliıule 
laer fey bulunan bir ıefineye tahmil 
etmeklitimiz Ye anları tqımak iç.la. 
sair veaaiti nakliye halk eylemek• 
litimlz yine lladretimize delildir .. 
latueydik hepsini Kark ederdik, 
eter balb buldularH ancak 

1 
merfJametimiz yüzünden •• bir 
miiddct claha düoyadu milı
tefit .,Jnıaları iç"ndir. 

ıc...diJeriae ADalııaa ........ : .. 
mazhu olmak için dOnya Ye ahret 
aza•m• korkunu:ı denilditf uman 
ehemmiyet Yermfyorlar. Raplarmın 
•1abaın l&Mfeüe itiru ettiler. AU.
lua ibean ettijl u:&aktan fukaraya 
Ndalıa nrinia denildifi saman 
Allahın isterse ia,e e.debilecetini bia 
mi ia,e edeceğiz siz. aşikar dalilet
teeinir, AH"hın vaitleri ne nkit infa:ı 
olunac:k ? Sazünii:ıdo 1adık•ıuz 
tayleyiniz diyorlar. 

Ne bekliyorlar.? Muhasama
lannın ortasında semadan gelen 
bir sadanın kendilerini mahvet
mesini mi?. O vakit ne vasiyet 
etmeğe, ne de aileleri nezdine 
avdet ctmcğe vakıt bulamazlar. 

S6r nefholunacak ve mezar
lanndan çıkıp ra~Jrnrun nezdine 
koşacaklardar. Eyvah bizi bu ia
tirabat mahallinden kim çıkardı, 
işte rahmanın vaitleri Ye ruull~ 
riain tebliğleri yerini buluyor d~ 
yu bağıracaklardır. 

O son bir sada Uzerine tek
mil içtima eden insanlar huzu
rumuza çıkacaklardır, O ıihı 
hiçbir kimse hakkında mlmedil
miyecektir, herka ameline 16-
re muamele görecektir. O giln 
esbabı cennet piir fevkil nete 
olacaktır. Zevcelerile birlikte 
giSlgede, tahtlar lzerinde istirahat 
edeceklerdir. Meyvelere ve her 
iatedikleriDe nail olacaklardır. 
Rahim . olan raplarından kendi
lerine aellm ıelttektir. 

Ey mücrimler 1 O gün siz 
aynlacalmnır. Ey beni Adem ! 
ben me : Şeytana itaat etmeyi. 
niz, o sizin aşikh dUflllaamızdır, 
bana ibadet ediniz, işte doğru 
yol budur dem(dim mi? 

Şeytan sizden birçoğunu idl'1 
eyledi anlamadınız mı ? işte size 
vadohmaD cehennem. Knfrünllzibı 
cezası olmak üzere bugftıa orada 
yablm. O pa dudakl.mna kilit 

ayaklan fiillerine ,ebadet ede
cektir. Eğer isteseydik alan 
rüyetten mahrum ederdik, o va
kit mutatlan olan yola giderler, 
fakat r&nrler miydi? Eğer iste
seydik onlan cemadat gibi hal
kederdik, o •akit ne ileri gide
bilir, ne reri ıelebilirlerdi. Ha
yatım' temdit ettijimizin lnnve
tiai zafa du~ ederiz anlamı-

Mutlak IUl'ette ecnebi lisan 
IAmndır. Buna itiraz olarak fU 
m8talea .erdedilebilin Ecnebi ki
taplar, milli k8lt0rii temin ede-

Gu" •el amma ecnebi li•• ... ı mez... .. _.. 
6ğrenip umumi kiiltOrü temin 

- Milli bir katnphane tesisi 
tamamile para meselesidir, diyor
du. Biraz dOş&ndll n yüzünde 

lmitmlip Yerdiji .aniik bir 
ifade ile. 

- Pan meıeleıinden de 
1 bahsetmek istemem, dedi. 

HERGÜN 
yorlar mı? Biz Muhammet Aley- Dünga Buhranı Ve Biz 
hisselAma tiri taliın etmedik, kucfr ti · •- cfj 

k ( B•t tarm 5 inen aayfada) e erinı aen °ainde tecellt Ana tiir ya lfmaz, bu kitap ( D ı 
vazıh bir ihtarnamedir. Ta ki sadece bir ( tedavül buhram ) ettiren ev et ) iktisadi bayat 
h olarak ifade etmek dahi klfi .e ile daha yakından alAkadar oJ. ay:ıtta olanlar müteyakkız ol-

1 k,,1.· ı doğru olamıyacaktır. Çilnki hali mak lilzum ve zaruretini kabul ve ıun ar ve Bilr er hakkında veri-
len hüküm icra oluoaun. hazır buhranını bu ıuretle bir (te- teslim eylem~tir. Ferdin tahsi vı 

Kudretimizle halkeyledikle- da9 iil buhranı ) veyahut bir ( İ8- kususl teıebblalerine istinat eden 
· · d h tibsal buhranı ) addetmek takdi- Lı"beralıı" m artık devletı"n umumi nmız meyanın a ayvanları in-

lar · · halk t "k rinde bnhrana karşı alınacak ted- müdahale ve t-ebblislerine isti-aan ıçm e tı , istedikleri -r 

gibi tasarruf ediyorlar. Biz hay• birler ve çareler dahi ancak bu nat eden bir devlet iktisatçılığı 
vanlan onlara mtlnkat eyledik, sabalara mahıur kalacak ve asıl haline inkılip ve tehavvül et-
bazılanna biniyorlar, bazılarını marazı içtimaiyi izale etmek kud- mektedir. Vekayi Ye hadisabn o 
eklediyorlar. Bu hayvanlardan bir retinden mahrum olacakbr. ıuretle tahakkuk Ye tecelli et-
çok m~nafi ve .. içecek süt ,. Binaenaleyh kabul Ye tasdik meai temenni olunur ki başlamak 
meşarip temin ediyorlar, bize etmekliğimiz icap eder ki ( hali Ozere olan bu yeni devlet ikti-
mlitqekkir olmıyacaklar qu? MÜJ· hazır buhram ) bu ıuretle muay- aatçılığı nizamında milletlerüı 
rikler bqka mabutlara tapı· yen bir ıafha ve sahaya ait ol- yeğine ye başlıca emel ve gaye-
yorlar ve anlardan imdat maktan ziyade doğrudan doğruya leri olan (refah ve saadet) idea-
bekliyorlar · LAkia anlardan ( Cemiyetin içtımal n iktisadi line doğru yfirünülsün. Devlet 
imdat bulamazlar, halbuki ken- bünyeaüıe ) taallik etmektedir. kudretinin alakadar olduğu •• 
dil eri anların muhafız askeri V • bu da heyeti umumiyeaile müdahale ettiği iktraadl bayatta 
oluyorlar. Y • Muhammet 1 Kafir- inıanın Prodüktif kudretinde mev- ferdi kudretJerle fimdiye kadar 
lerin kavilleri leni mahzun cut olmaa1 liıımgelen ahengin aeYk Ye idare olunan ıistemin 
etmesin, biz anların iz- mdkut olmuından tevellüt et- nobaa Ye hataları tekerrilr etme-
bar ettiklerini de, sakla- mektedir. ain. Bu temenniler ancak Y• 
dıklarım da biliyoruz. insan Tekrar edelim: içtimai aben- ancak yeni felsefe, yeni llemler 
kendini bir damla meniden hal- · "ktı ek · • da1-! ain başlıca tlç esrasl.ı prb olu Ye yem ı ut t nıii arasan a1 
keylediaimizi 16rmiyor mu, na- •· • ı arur1 h k · d •- ( felsefe, ilim, iktıaadi teknik ) aamım Ye z a en aayeam • 
91) "·iklr basmoluyor?. Bize •--L!li h - 1 1 --1- 1·-~ k ile milletlen"n hayab hazıra8 ...,. UllUI o•~~. misal irat ediyor, endi hilkatini 
unutuyor, bize bu çilrDmBf araanda mutabakat ve munfakat 
kemikleri irim diriltebilir? di- bc>ıalmUfhu'. Ne bu ,oakl fel-
yor. Anlar• eli kil O kemikleri sde Ye ha1ata balat tara, •e 
dirilecek olan, aulan evvelce bu pkn ilimler ve m1aayet • 
halkeden, her feyi halketmiye bu günkl iktisat ye teknikleri 
muktedir olan AUahbr. Yetil hali hazar milletlerini HTk " 
bir odundan atqlerimizi yaka- idare etmek bU1USanda artık klfi 
cak atq hasal edendir. Semava- ve kudretli değillerdir. Hali hazır 
b Te arzı halkeden sizin gibi cemiyetlerinin bu pokO buhranla 
mablôkab balketmiye kadir değil tezahür eden hali mara•i•iDİ an-
midir ? Elbette kadirdir, o hal- cak " ancak yeni felsefe ve 
likı llemdir. Awn emri 6yledir b lb ik-yeni Allmlerin i aua yeni · 
ki bir şeyin ricude geldiğini tiaat kudretleri izale Ye berta-
murat ettiği nkit '' Ol ,, der, o 

4derakap olur. Her ,eyin bakOm raf edebilecektir. 
dar Ye blkimi olan Allaha ha~ Liberal iktisat nizamı keneli 
dolMD, hepiniz ana rtcu ediniz.. ~e derin bir istihale ıeçiı-

hr;•iB_ı-.._~ _ __ .-.ı;;...-,..J.. • 'll-.•' • • • 

#etolra/ Telılill Krıpanrı 
. 

T.Watlalıd ltrft•M ı.ı',•rn•n 
lelotrafı- 5 adet lupea ile bir-

11111. sladwiala. Foto}nlı11&& .,..,. 

tabWlr •• iade ec111.-. 

-

Fotetrafıo kllteal 30 kYIUf•Uk pul 
_.ablla..ct. .,..deri'e'-lllr. 
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G. A B A K E R Seı?~ıu. [si!kfAi H AY D E N Beyoğlu ~sUklll ve , c~:.Jczası ~o. caddes1 No. 
• . . ,' 306 - 308 479 . 

1850 senesinde rı1üesses 'f ürkiyenin en eski ve en asri mağazalarıdır. 

Mevsim Sonu BÜYÜK SATIŞI Devam ediyor .. 
• 

Şimdiden yeni fiatlarla anubayaa ehnek EN DUN F [ A TL ARLA tedarik ve temin etmek demektir. 

EN iYi VE BiRiNCi NEVi MALLAR .. CİNS İTİBARİLE GEÇEN SENELER MALLARININ AYNI -MÜSTESNA FIATLA.F. 
MAGAZALARIMIZıN PRENSİPİ: EN MÜKEMMEL VE iYi MALLARI, HER YERDEN UCUZ SATMAKTIR. 

Ankara'da LOZAN PALAS Oteli BAYRAM MONASEBETILE 
28 Kanunusanide yeni hin~sma taşınıyor SA~{' :FtEj~T z 1 

Bu kere Bankalar caddealndelıl yeni !Jlnasına taşınacak ohn l.OZAN J>ALAS AYAKKABINIZI 
otel! .\nkara'da tam manaaUe llk defa olarak uri bir şekilde arzı endam eıicccktlr. TUHAfiYENiZi, 
Otel !»ütün konforu halı olmakla beraber mUkcmmcl bir lokenta, pastah~no, birııhano HER NEVi EŞYAN!Zı 
H eglence Hlonlan lıaıırluamıfbr. Meşhnr ı.·lyolcıalıt FRlDMAN'ın tahtı idaresinde lııtediğiniz mağazalardan alabilirsiniz 
bir orkeatrıı. takımı her gün çal~ çalacaktır. Cum.ı va pazar ilinler: 16 dan ıonu T E s H ı• L A"' T 
tc danıaıı J :ıpıl:ıcakbr. 

Alaturlc:ı vıı Alafrımga yemekler için l'ü.ılde ahçılar tutı.ılmu1tur. Muhteren' meb'w· 1 
i.ııırımu:daa ve yüluıek mcmuılanmu:daa ve ecnebi aefarct erldirıından birçok mümtaı MENTEŞ KASA V 
acvı.;.t otmdiden parulyoıı.r ve abone kaydedlJmektedir. İstanbul Bahçekapı, Orozdi-Bak 

Fialler rekabet kabul etmez derecede ehvendir. karşısında Celal Bey Han 
•-·&?B~t?W .. liltrar;m•m-•ı---ıım---.. m:ı-•ı::mmia~~-• t.ıı~?J No. 33 Tel. 23946 --
=====---=== 

Genç TürkMüstahzarab 
Yağsız Kremlerini Avrupanın en yüksek krenj .. 

leri derecesinde olduğnu binlerce Müşterilerimiz 
tasdik ederler. 

K U R A N Kerimin Arapçasile Tllrkçesi birlikte 
basılmıı, bu kıymetli eserin nüshalan 
az, bir daha basılması ımkAnsııdır, 

Milzeyycn ciltlisinin hediyesi Türk Neşriyat Yurdunda 200 kuru.ştw. 

ŞişmanJıktan HASAN kurtulmak ve 
kuvvetten 
dtişmemek AMULATINDAN . . 

ıçm 

istimal 
terkibi 

ediniz. 
meçhul 

Çünkü Hasan Gluten mamulahnda nişasta yoktur. Gluten ile imal edilmiştir. Şeker hastalığına karşı Avrupa'nın 
Gluten ınüstahzaratına faik olduğu ebbbai muktedirenin raporlarile sabittir. Ekmek, gevrek, makarna, şehıiye, 
un ve çikolata nevileri vardır. Her taraftan Hasan markasını arayınız. Hasan Ecza Deposu. 

ittibutdık ve kuvvetsizlik 
faide ve teıir. görüleP 

eı:ll:mia!E!!!llı:ıııll8il:ll-lml~---• •------_,.. 42406 numaralı biletle .._ ______ _ 

Devren satılık dükkan Bana 50,000 Lirayı Kazandıran 
FOSFATLI 

Divanyolunda 174 numaralı Karaköyde Dona Hanı altandaki M. Gazi glfealnden biletinizi ahrHnıa 
tütüncll ve kırtasiyeci dükkam aiz de kaı:anınınıı Mediha 

BB M 
Hulasası 

---- - -- --- ---~==-

satılıktır. Fazla tafsilat için 
sahibine müracaat. 

Dr. A. UTİEL 
hastalıklar müte

lıasıası. Karaköy büyük mahallebici 

yanında 34 

• Bayiinizden: H~r vakit 

" G · " G e 40 F· uı ,, - uı ın ,, •· 
Çoraplarilo "GEVE,, iç çamaşırlannı ve büyük Fransız 

~ GASTON VERDIER kadm çoraplarını isteyiniz. 

Türkiyenin ve bütün 
: dünyanın en . leziz 

ve en nefis yağıdır. 

Hastahklarda içilir. Yemeklerde 

ve salatalarda lezzetin~ 

payan yoktur. 

Ba yağı içemiyenlere : KUVVET ŞURUBU 
-·====-· 

Muhterem Ankaralı ar : Yalnız 

BAY AT SUYU 
Ankara Belediye ve Bakteriyolojiharw ı tarafından tahliJ edilmiştir, Ayvah bağlarinın bu 

MDhtm bir ıceşif 

Ademi if<tidar 
mağlup oldu 

ViRILINE 
{ Erkekler için ) 

FERTILINE 

suyu Ankar6da içilet:1.:'~ ) egf't 1e sudur. Her yerde arayınız. 
Depo:su ı Ankara Cıhan Oteli 

PE f OL 
- N i Z A M --· 
--..nıııııa-~...--. ... 

s A ç Ü ö K Ü L M E s 1 V& 

KEPEKLERİN en müessir ilacıdır. 
Saçları uzatır. Kuvvetlendirir. 

Eczane ve p:ırfüıneri mag:ızıılannda arayınız. 

1 
1 
L_ 

-DİKKAT-
Hor illç milesair değildir. 

Her ilina lnanmayınıı:. 

GLANDOKRATİN 
Meşhur Prof. Brown Sequart 

ve Stcinah'ın keşfidir Ye terkibi 
HORMON ve le1itindir, uzviyetten 
almmışiır. 

ADEMi iKTiDARA BEL 
GEVSEKLIGINE VE ZAFI-

' YETi UMUMiYEYE 
lı:ar9ı kat'I 7egl11• devadır, erkek kadJa 
farkı yoldur. Her ecıtanede bulu'l ur, Ku· 
tuııı 201) kuru,tur. 

Umumi dcpoıu, lata:ıbulda ZAMAN 
ec:ıa depoıudur. 

Dr BEYLERE teılrlnl tecrtlbc için 
--ı • 1 kutıı makbuz mu-

LEMüAR ZADE MEHMET kablllnde meccanen gönderilir. 

VAPURU KARADENlZE lıw .. :m·.--u·~----•I 
Cilt ve zührevi h st :ıhklar Mütehaa&ıfl 

O O I{ T O R 

arayınıı. 

Dr. Celal Tevfik 
Zilhrevi ve idrar Yolu 

HastnhkJ ın MOtehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddeıj 

No 35. Saat. 2 .. 6 

Ömer Abdurrahman 
İstanbul emra:ıı ziihreviye 

dispans~ri Sertabibi 

Ankara caddesi İkdam Yurdu 
kaşisında No. 71 

..... ı=c:taıı1!lfill~üilial!Jli&:i~ 
Kulak, Boğu, Burun Mütehassısı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyotlu, Mck!.ep sokak l 

Telefon : :t496 

BÜLENT VAPURU 

25 K. saniPAZARTESi TERMOJEN 
THERMOGENE 

PARA SENEUK FAiZ 
YOZDE 12 

Emlak terhinin• mukabil PARA 
VERiLiR. Saat 9·12 araıında lllan
bui, Bahçekapı Vakıf ha11 Aama 

kat 29 numaraya nıQracaat edlniı. 

SON POSTA 
ıa Yevmi, Slya1t, Hnadis ve Halle 

gazete.l 

idare . lıtanbul: E.ki Zaptiye 
• Çatalçoım• •okata 2S 

Telefon l•tanbul • 20203 
Posta kutusuı lıtanbul • 741 
Telgraf: lstanbul SONPOST A 

ABONE FiATl 
TÜRKiYE ECNEBi 
1400 Kr. 

7SO ,, 
400 u 

150 ,, 

1 Sene 
6 Ay 
3 ,, 

1 " 

2700 Kr. 
1400 " 
800 ,, 
300 " 

Salalpl•rt: Ali Eae.m. S•ll• Raıt• ,...,t,.a u•arı : s.a. .._. 


