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Bu Çocuklar Da 

Bizim Çocuklarımızdır 
r 

Toplulpıda 1i11djril11N ..,,.ıarını 11.lcllg•• ...,,..,,., 

Yardıma muhtaç olan ,........ r D,elim ki IDBmtlacleld OD dlrt 
IU. hatırlamak, onlara tefkat eli ... içinde yapacapmıı bm ta-
uaatmalr. için lnlmOacle gDıel bir urtaflarla elde edilecek pualan 
fftat yar. Şeker ..,..._ yald.. bayır mlleaeaelerine g&llrlp ve-

pyor. Az kazançla aileler, ancak relim, Bu fce..,iyetlerin pfkatine 
ekmek parua kazanabilen analar, 11tınan ytızlerce çocuk, bizim 
çocuklarım giydirememek gibi vereceğİdlİZ birkaç lira ile bay-
ııbrap vaziyeti karş111nda bula- ramda yeni bir elbise, aağlam 
nuyorlar. Bunlara yardım etmek bir kundura giyebileceklerdir. 
çoeuldanm sevindirmek bizim (3), (5), (8) lira kimsesiz ve muJı.. 
oliPzdedir. Bunun için fazla bir taç bir yamıyu muhtelif ıeldl ft 

mUrafa lüzum yoktur. Yardımı derecede 111bp sojuğua teairia
.................. .kadar..,. .. ~ ... 

1 Yeni Nesillere Ne Olcııtacağız? J 

Umumi Müfettiş Hasan 
A , 

Ali Bey Bize Diyor Ki: 
"Şimdiye Kadar Nepiyat Meselesinden Bahsedildi 
Mi, Herkesin Aklına Bunlann BaSılmaSI VeSablması 
Geliyor. Halbuki Bir Eserin Baıılıı> Sablması için 
Evveli Yazılması Lizımdır. Şu Halde ilk Mesele 

Muharrir Ye Müellif Meselesidir. 
Umuoü Mlfettit Hma AB 

Bey, Uketiaizia ........ çok 
etrafla dfitlimalt " bin fikirle
rilll tahrirea hilclinaittir· Ba 
meftmlD doprdup baza WI 
meseleler hakkinda ela Hasan Ali 
Beyin mtıtalearma ihtiva ecl• 
cevaplarını aynen oepediyora r 

Samsunda Bi~ Jmalathane Fikir Prensipleri 
f1Ç11eri lıJ i Bırakb Geçlrdijimiz ve yapbfıma 
S..... (Hb ,.. Buradaki btıyilk inkılibm tahakkuka ea 

tlltlba imalltlıaadarlndea birinüa ıtlç olan cepheli, c:emfyetimizill 
amelesi, mıea.._ tarafmdaa u maneviyetine taallik eden tara
hir llcretle ıece ..,ıiline icbar fular. Maneviyet mefhamile ,..ı 
edildikleri için -'1t••ak karan haptamwn dayanmuı lbımgelea 
nrmiflenlir. Amele lıeaa u le- fikir prensiplerini kutediyorum. 
ret Yerilclijim. •• de bnetli Bunlan mllnevver .zilmrenia cll
elektrik 1iJaa altaade tlzlerhain ılıımeai ve lı•Daa lala baWe 
bozulmak tehlikeli tiulunduğmıu 1 yqamua inlollpçılarm yapacp 
1&7lemektedirlw. Zabıta bldiaeye işlerin en mllhimmi ve en güçlld&r. 

•lllJel etmlftlr. ( Denmı 11 inci ıayfada ) 

Bi,. Ana 
Aksarayda Bir Kadının Doğurduğu 
ÇocukErikAğacınınDibindenÇıkanldı 

ittifakı 
Müselles 

M. Veniffloma Roma,. dya
retl mlaırebetile hararetli ma
kaleler a.-mımekte ve ltaıya
am TDık • Yunan dostluğunu 
temin lia•ZllDda •aufetmit olclu
ta meaiclea bahaec:lilmektedir. 
Bilbaua [.ayoro Fafiata raıeteai, 
8a1ıritefit hanU1nda ıalb ve 
mlsalemetİll temellerini atan 
Tork~Y1UUlll doatlujun1111 elıem
~tiaelen ba.baediyor ve bana 
lta1'8D • Tlrkiye •• Ynanista 
aramda bir ittHala ••••• ...................... - Otob\la birhal daha ezmlt. ..U. GD çelrltlyorm ... 

- Lilea kim acaba? 
--1Wit:•·1111111. 



2 Sayfa 

Halkın Sesi]) 

Kaybolan Olana 
Son samanda, bilhaıM ••d•• 
lfçl .... fa araa•clan lreybol· 
clukları •alclnnda fi1civet ecll
lenleriD adedi faalaı...,y-. Bu 
laAcliıeler rC5ateriyor iri. blrt.
lum ldmaeler, .. nya \u 
emelle birtakı• ealail .. bi
çareleri ayartly•, hallet de 
fena bir akıbete .Urlldherlar. 
ilikten .. , .. , llikkat 4.,.e
cade ıılılata• bu ••lr'alar 
C5nünde düa Mr •••1m kariler 
biıe t•nları .aylediler ı 

Mutafa B. f HuUy ...... llelrtebl 
l'lrlsçe muaıllmlertad•• ) 

- Birtalum kızlU1a ôrt•dan 
koybo!ması, birtakım •hlik 
düşkünlerinin zavallalan bin bir 
ftitle kandırarak. kendilerine 
ilet etmelerinden ileri gelmekte
dir. Ahlaki zabıta bu me
•eleyi yakından takip ~tm,.Ji 
birtalum sif ve l- c re kıılann 
prada Yeya burada istiamar 
edilmesine mini olmalacLr. .. 

Mahmut ·~ I Ce.._.1tq. lleyecı 
Mkak J) 

- Bu zavalh lcızJua harı 
ahlAksız herifler nya lradınlar, 
• iş vereceğiz " diye kandınp bu 
kızlar va.sıta•ile rı•Jrime"11 bir 
surette para kazanmak denaatini 
irtiklp ediyorlar. 

Bundan daha b1y&k adilik 
olur mu? Hftktllnetin bu işi ehem
miyetle auan dikkate •l•aıı 
beklenir. 

• 
ICa.. 8. tT......... Adi Af-sa 

IO • ...,..ı, tlureth•_.Met 
- Her halde ya bir batak

.. neye dlfOyorlar .eyahat ta 
kendilerine it Tadedea pnun 
Luaun arkuına dOşUyorlar. Zaten 
bunlarua ekserisi hizmetçidir, 
ekmek endİfesile pbakça kanı-
JOrlar. Bu mesele bilkümetin 
al&kac:lar .&acaiı bir meseledir. 

aba ller ( c.rrahp...... Heb1u •a· 
Weliade, eaal Mkaj'ında C 1 ) 

- Bu kızların nereye gittik
lerini ben ne bile JİID? 

- E, peki bu kızlar nereye 
aittiler. 

- Elbette bir ıtbJ bir JV
den bq w&terirler. 

T abil fUt bu, bnlan kandı
nyor. Genç çağda ufia galeyan
dadır. Bu kazlar da ııleyanda 
elan aefialerine ayarak aldam-
Jorlar. Sonunda nedamet ederler 
amma, bir defa d&fmemeli, dDş-
tOkten aonra kendileri için f eli
kettir. 

- F ellkete aebep olanlara 
ae dersin? 

- Cezalandır ma1ı? 

Kazık Hırsızları 
Topkapı haricinde Ahmet En

ftl' Bey i.minde bir zatın bafınıa 
duvar kazıklannı qıraa Hnaeyin 
Ye Tahsin ile alb arkadafl jan
darmalar tarafında yakalanmııbr. 

SON 'POSTA 

Grip, Salgın Halindedir 
Yüzlerce Talebe GriptenHasta Y abyor, 

Mektebe Devam Edemiyorlar 
Grip .. ıgım b&tOn flddetile 1 

de•am etmektedir. Hastalık en 
bllyük tesirini mekteplerde ga.
termektedir. Mektep talebe 
•• lt'uallim1eri arasında bastala
nanlann adedi pek çoktur. 

Dün yaphğımız tahkikat 
neticesinde , Kabataş Lisesinde 
( 150 ). lstanbul Lisesinde ( tZO ), 
GaJatasaray liseıinde(t 10).Aksaray 

Müslüman 
Olanlar 
Çoğaldı 

---
Bir Alman Doktoru Ve 
Bir Macar Mühendisi De 
İslamiyeti Kabul Ettiler 

Müftillüğe bu sene Milslftman 
olmak için mllracaat edenlerin 
miktarı llç yllzü geçmiştir. Bun
ların ekserisi erkektir. Müslüman• 
lafı kabul edenler arasında F ran
llZ Alman Ye Macarlarla Ruslar
dan birçok erkekler vardır. Genç 
bir Alman doktorile bir Fransız 
miihendisi de Mliftülüğe mllra
caat ederek İslamiyetin en doğru 
bir din olduğunu Ye Müılüman 
olacaklanm ıöylemişlerdir. Bun
lar hakkında din1 merasim ya
pılmıştır. 

Tren Karneleri 
Haydarpaşa H:ıtbnda Aylık 

Kartlar İhdas Edildi 

1 

Pertemiyal Lisesinde (00), Erkek 
Muallim Mektebinde (15), Eren
k6y Lisesinde (12) talebenin has
ta olduğunu 6ğrendik. Galatua
ray Ye Erenköy Liselerindeki ne
hari talebeler arasındaki hastalar 
bu yekiına dahil de;cildir. Bu 
alb mektekte ( 507) talebe basta 
yatmaktadır. Muallimler arasın
da da hastalananlar pek çok ol-

Balkan Maçlan 
Ve Fikstür 

Yapılan Fikstüre nazaran 
Galip Gelmemize ihtimal 

Yok Gibidir 

Bu ıenc Balkan milletleri ara
atnda Belgratta yapılacak olan 
Balkan kupası maçlanna biz de 
iştirak edeceğiz • 

Dün yazdığımız fiksttbe na
zaran bizim dört gün zarfında 
yani 25, 26 •e 28 Haziranda Uç 
mühim maç yapmamız lhımdır. 
Dilhun ilk maçta Romanya gibi 
kuvvetli bir ba11mla çarpqbktan 
80nra, erteai gilnll en ehemmiyet 
verdiğimiz vo efkAn umumiyenin 
bllyük bir alika ile takip ettiği 
Yunan Milli takımile çarpifmamız 
icabetmektedir. Fikıtftre nazareo 
dört günde liıtllste üç maç hiçbir 
mill"te tahmil edilmemitUr. Diğer 
milletler üstüate azami iki maç 
yapacaklardır. 

BütBn h11anlluiyetlere rağmen 
bu vaziyet iyi tesir bırakmamak· 
tadır. 

Devlet Demiryollan fimdiye 
kadar Banliyö hatbnda cari olan 
birin :i, ikinci Ye Gçflncll mevki 
karneleri kaldırarak yerine aybk, 
iç aylık, alb a~lık Ye b;r .enelik 
kartlar ikame etmeyi dliflinüyor. 
Karnelerin kaldınlmak iatenme
ainin sebebi, IUÜ.timale milaait 

Adliye Vekili 
Şehrimize Geldi 

olmalarıdır. Bu karnelerin yerini 
alacak olan kartlarda tarih bulu
nacak ve trenden istifade edilmi
yen günlerde kartın o gOne isabet 
eden hakkı istifade edilmiş addo
lunacaktır. Bu kartlann bir faidesi, 
bir günde, bir güne isabet eden 
haktan birçok defa istifade edile
bilmesi, bunun için başka gilDe 
ait hakkın aakit olmasıdar. 

Adliye Vekili Y usul Kemal 
Bey bu sabahki trenle Ankara· 
dan tehrimize gelmiştir. Yuuf 
KemiıJ Bey burada bir müddet 
kalacak ve bu milddet zarfında 
kaçakçılan muhakeme eden ibti-
AI mahkemelerinin vazife ve 
faaliyetleri hakkında tetkikat 
yapacaktır. 

----~ OarUllceze için 
Darüliceıenin himaye " •lahı 

çarelerini teabıt için .... aünil 
büyük bir içtima yapllacalcllr. 

1 

doğundan birçok dersler 
kalmaktadır. 

Diğer taraftan Sıhhiye mB
dilriyeti Beyoğlu 15 inci, latao
bul 13 ftncü ilkmekteplerile, Ga-
latasarayda temizlik yaptırmııtır. 
Bugtln de Kandilli ortamekte
binde temiz1ik yapılacaktır. Va
ziyetin ciddiyetine ehemmiyetle 
nazan dikkati celbederiz. 

• 
llıtisas 
Mahkemesinde 
ilk Muhakeme 
Glüten Ekmeği Kaçırmakla 

Maznun Bir ltalyan 
Sorguya Çekildi 

ihtisas Mahkemesi dnn aat 
ilride ilk kaçakçılık muhakemesi 
yapD11ştır. Mamun. dftn yakalan
dığını haber yerdiğimiz M. Ya-
neviç isminde bir ltalyandı. Ec
nebi olduğundan Ye burada Arib 
ikametgib gasteremediğindea 
te~if edilmİf ft mahakemelİDe 
mevkufen batlanmıfbr. Cirmi, 
glmrüktea Yergi ..-melnizia 
( 300 ) gram ıliltenli ekmek ka
çırmaktır. Maznun kendisini mG
dafaa ederek ekmejin glmrOk 
resmine tıbi olduğunu bilmediğini 
l&yledi. Dan teclkikat için batka 
Jftne bırakıldı. -----

Fabrikacılar 
Kongre Meselesinde Ara

larında ihtilaf Var 
Milli Sanı.yi Birtiii senelik 

umumi heyet içtimaını bu,nn 
yapmağa karar vermiştir. Ban 
aanayicilerimiz elde me•cut nium
nameye gôre umumi heyetin 
mayısta toplanması )hım relU.. 
ken klnanuaanide toplauaa
aım minaaız g&mekte Ye bil
haua gazetelere ilin ftl'il
meden kongre yapmanın ale,W.
de bulunmaktadırlar. Ba fikirde 
olanlar kongreDİD tebiriDi istemek
tedirler. 

Polis MUfettışliji 
Draı kaymakamı Ali Faat 8. 

Polia Müfettitlitine tayin edil•lftir. 

Klnumııanl 24 

Günün Tarilıi 

Gazi Hz. 
R.WeGmhur Hı. Diln akıam ... 

•akt. kadar Dolmabahçe Saray1ndakl 
huaul dairelerinde metgul olmuf)aı 
•• bir J•r• ~ılcmamıtlardır. 

Tevfik 8. Yalovaya Gitti 
Ri:raseticümbur Umumi K'tibl 

Teftik Bey dün Y alovaya a-ftmit •• 
.. ... heri tekrar tebrimize d&a• 
•lfdr. 

DarUlfünunuTI ıslaht 
DarGlfGnun miltehaHıaı M. Malı 

ırlbe tutulmuttur. lyilettikten aonn 
Darülfünundaki •nıf e•ln• başlaya• 
cakbr. 

Oç Dızdızcı Yakalandı 
Karamanb Yani, teni Nlkoll ft 

BitllaU Haaan iıminde Gç kiti dı .. 
chaalak ıuretile Refail iımlnde bir 
teniala (150()) liraaını çalmışlardı•• 
Dıadızcılar yakal.anarak Adliyeye 
nrilmiıler, fakat paralar bulun~ 

•••ft1r. 
Ankara Tapu MüdUrlUgO 
Aakara Tapu Müdürüne ıeçendı 

lftea el ~ektirilmitti. Yerine nkl• 
let•• latanbul kadaatro reialerindea 
TaJAt 8. tAyin edilmittir. 

OarUlf Unun Spor KtObO 
DarllfGnun talebeıinden bir lr1,. 

.. (Darillfünun Spor klübü) iaimll 
bir l•fekkül •ÜcuJe retirmiılerdir. 
Burfln ötleden aonra halk evinde 
klübln küşat resmi yapılacaktır. 

Hariciye Müsteşarı Geliyor 
Tednl için Avrupada bulunan 

Hariciye Müıteıan Numan Rifat BeJ 
lyfl .. mlttir. Pratdan tehrlmiıe ba
nket etmiıtir. 

Türkçe Kuran 
Hafızlar Türkçe Kurana 

Kerim Öğreniyorlar 
Haha Yqar Beyin euma ro.t 

... bir cem-t lluaurunda tGrkçe 
Karaaı Kerim tilavet etmeıl hafıdaı 
u .... da büyük bir alika uyandır

m•fbr. Hafızlar türkçe Kuranı kerim 
tall••tl lıeriH çalaımıya batl•mat
lardar. 

Varşova sefarethanemizda 
Varıova ıef irimis Cevat Bey aef .. 

....._ede bir kabul reaml tertip 

.._ift Leh Bat•eklll •• auarlu 
baaw IMalunmuttur. 

Buhran Vergisi 
Ş.larlmlzde buhran vergial tahal• 

Ub seçe• ay ( 40 ) bi'I lirayı bul• 
muftw. Gelecek aylarda ( 60 ) bin 
lira kadar tutacatı tabmla edilmek• .... 

Haham Başı intihabı 
Maaevilerin Haham başıhfl 

mtlDbAI bulunmaktadır. Fakat 
iatibabm ak.Wyetler kanununun 
••• kadar tehir edildiği aöy. 
len-ekteclir. 

Şubat ithalAt Listesi 
~Dmllzdeki fUbat ayında t .. 

tabal Gllmrlğil Yasıtuile bariç-
t• ithaline mllsaade edilen q
JUlll liatem Gümriii• tebliı 

edilmittir· 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Bey Ve Paraşüt Tecrübesi 

1 ~ Tayyareci Vecllıi Bey - Hasan 2: Vecihi Bey - Gel seni Fransız 3: Vecihi Bey - Bak, .t: HasaD Bey - insanlar fende ba 
Bey, timdi bak bu FraDSIZ tayyarecisi paT'aşfttçlili ile tayyareme bindire im de metreden kendini attı kadar nkselirlene re birdenbir da-,__~--
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Her gün 
Dünya Buhranı 
Ve 
Biz L..----·--- M. Vehbi 

-7 
Dünya Buhram Ve Memleketimiz 

Dünya buhranı karşısında da 
memleketimizin vaziyeti şu suretle 
icmal glunabilir. 

1 - Zirai mahsullerin) fiatla
rmda alıcı memleketlerdeki nakit 
ve albn nedretinden ve yahut 
alıcı memleketlerin iıtira kudret
lerınin azalmış olmasından ve bil
has a ınai faaliyetlerinin tenakus 
eylemesinden tevellüt eden fiat 
sukut ve tenezzülleri bıttabi bizim 
ihraç mallarımızı da allkadar 
ve müteessir etmiştir. 

2 - Ticaret mUvazenemizin 
ıç.agına tediye mlivazenemizin ak
tif diğer hesaplarile kapamak Ye 
karşılamak mn mkün olsa idi, 
ihracat ve itbalAt aras1ndaki bu 
açak pek o kadar mucibi endife 
olauyabilirdi. Fakat tediye ml-
•azenemiz bu açığl kapamamak
tadır. Bu vaziyet karşısmda 
memleketimizin milli ikbsadiyab 
ile bittabi alikadar olan Devlet, 
ıerek kambiyo muamelAtına tan
zim eden kararnamelerini ve gerek 
ithalat kararnamelerini kabul ff 
tatbik etmiştir. 

Milli sanaylln teşvik Te hi
mayesi, gOmriik tarifelerinin bu 
uas dahilinde tanzimi emeli ve 
yerli mahsulAt ve mamulAbmızm 
sllrünı ve revacına temin buau
tunda aarfolunan mesai memle-
ketimiz ikbsadiyabnın k~runo;ıa.sı 
ve tkbsadt kifayet nasbetımn 
aaıan dikkate alınması huıusun
daki tezabilrlerdendir. 

J - Maamafih dUnya buhra
nının memleketimize olan tesirleri 
bliyUk sanayici ve büyük ticaretçi 
diğer millet ve cemiyetlere olan 
uim t cairleri kadar şiddetli ve 
Yahim değildir. 

filhakika ne sanayi faaliyet-
lerimiz. ve ne de beynelmilel 
ticaret ve tedavüJU servete mll-
teallik muamelabmız milll hu-
dutları aşan ve taşan bir hal 
dahi irae etmemektedir. Ve diln• 
ya btıbranmın diğer mem-
le ketlerde tevlit eylediği 
ipizlik ve itsizler mese-
lesi. borsalarda esham ve 
tabvilitm kıymetlerinin sukutu 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi • Raınazan Vecizeleri .. 

• TELGRAF HABERLER/ -
Uzak Şarkta Kanlı Bir 
Muharebe Başlamak Üzere 

- - - ----- _.,_, -- --

Çin -Japo~ Münasebatı Kesiliyor 
-Nankin 24 ( A.A. ) Çin· Japon diplomasi 

münuebatmın inkıtaı keyfiyetinin Çin-Japon buh
ran1nın son safhasını teşkil etmesi muhtemeldir. 
Bu tedbir Çangkai-Şek'in de hazır bulunduğu hal
de hükümet liderlerinin aktetmiş oldukları bir 

meb'usu M. Broten, M. Hoover ile bir mülakatta 
bulunduktan sonra reisicumhurun kongrenin deniz 
inşaata programına616 milyon dolar tahsis edilmesi 
kararına rağmen muarız bulunduğunu beyan 
etmiştir. konferansta M. Tagen Şen tarafmdao teklif olunmuştur. 

Maamafih henüz hiçbir fey takarrur etmiş de
ğildir, yalnız umumi intiba bu tedbirin, evvelden 
ifşa edilmesi Uzerine Japonyanın Çin limanlarını 
abluka etmesi ihtimali m~vcut olmakla beraber, 
herhlilde ittihaz olunacağı merkezindedir. 

lif-

Amerikada Harp Gemisi Tahsisatı 
Vaşirıgton, 24 (A.A.) - IUinois'nm cumhuriyetçi 

(Son Po•ta: Çin - Japon slliblı ihtilifı aylardarıberi 
kanh bir tekilde devam ettiği halde iki devlet arasın
daki ıiyasi münuebetler henüz inkıtaa ağramamıth. 
iki tarafın uyuımaaı için muhtelif nolıtai nazarlar ileri 
aürülmÜJ. harbin önüne geçilmek için utraşılmışh. Fakat 
bu telıraftan anlıyoruz ki artık uyutmak meselesi bir 
emri muhaldir ve Uzak Şarkta ıiddetli bir muharebe 
emri vakidir.) 

C ehelitlarıkta 
Karışıklıklar 

Cebelittank, 23 ( A. A. ) -
Reuter ajansının istihbarma göre 
Cebelittarıkta bugün öğleden 
3onra vahim komllnist karışık
Jıklan olmuıtur. Polis ve asker 
kuvvetleri sokaklarda devriye 
gezmektedir. Şehrin mühim nok
talarına mitralyozlar yerleştiril
miştir . Mağazalar knpanm1ştır. 

·Maarif Vekili Ankarada 
Ankara 24 (Hususi) - Adana 

taraflarmda seyahatte bulunan 
Maarif Vekili Esat Bey dün ıeb
rimize vdet etti. 

Kaçakçılar Takip Ediliyor 
- -

Hükllmet, Suriye Komise-
1 rine Bir Nota Gönderdi 

A.d~na <Huaual) - Arappınar civa-;:da Cezire hududunu geçmek istiyen 
10 kıııhk bir kaçakçı kafile•ile kuvveUerimiz arasında iki saatlik bir çar
pıtma olmut ve kaçalrçılardan fiç Halepli ölmüş, dikerleri bütün kaçak 
efya ve hayvanlarile •ilahlarını bırakarak kaçmıılardar. Bu kaçakçılar ayraca 
Fr~naız ~e~urları. tarafJndan takip edilmişlerse de kaçtıklarJ yerler teabit 
edılememııtır. Verılen malumata ılSre Fransızların kaçakçılarla bu şekilde 
mücadele kararları, hükümetimizln Suriye Fransız Fevkalade Komiserlitl 
nezdinde vaki elan •on ciddi teıebbGallnden •onra alınmıştır. Hüktlmet, 
KomieerJiğe glSnderditi bir notada hudut civarında kaçakçılaran bulunduk• 
lan merkezlerle, kaçak etyayı depo ettikleri yerleri bildirmiş ve uzun bir 
liıte ile de hudutta bulunan kaçı.kçı)ano isimlerini vermiştir. Hükupıet, bun
ların 29 klnunusaol 929 tarihli mukavele mucibince uzak yerlere teb'fdlnl 
lıtemiştir 

1 

s.,ı. 3 

f '\ 
Sözün Kısası 

--
Ayıptır, 
Ayıptır, 
Ayıp! 

P. S. 

Bir akşam ga2etesi yine an
ket aç:nış, kibar aleminin mer
kezi telAkki edilen Şiıli semtine 
muharririni gönderiyor Te zen• 
ginlerin giydiklerine, yediklerine, 
içtiklerine ait birtakım sualler 
soruyor, listeler alıyor ve net" 
rediyor. 

Bu gazetede çıkan listelere 
ve cevaplara gözümüz iliftikço 
g6riiyoruz ki filan monden Beyia 
miltalealanna göre, urif bir 
adam, senede layafeti için fll 
kadar bin lira sarfetmeliymiı; fi
lin dandini Beyin mlltalealarana 
göre de, zarif bir adam, senede 
o kadar değil, şu kadar bin lira 
harcamalıymış. Ayrıca da bir tu
hafiye mağazasının faturalarına 
benziyen listeler de yapıyorlar: 
On dört ipekli gölmek, on albpr 
liradan şu kadar; dört boyunbağa 
yedifer liradan bu kadar; otus 
çorap beter liradan fu kadar; 
yekün çek: Bu kadar. 

Umumi aabrap ve sefaletle 
çirkin bir istihzaya benziyeıa 
bu ankete cevap verenler, ne 
demek istiyorlar'/ "lşte bizim gi
bi kibarlar yalmz kıyafetlerine 
senede binlerce lira verirler.,. 
demek mi? Bu suallerin ve c.
vaplarm manası nedir? 

Herkes bilir:ki zenginler, tu
valetlerine fazla muraf ederler. 
Bunu kalem kalem ilin etmenin 
kime ne fayduı var? çamafll' 
dolabını, gardrobunu, aandığlnı 

açarak, boyunbağlannı, göm
leklerini, çoraplarım teker teker 
efklrı umumiyeye gösteren, 
" bak benim cici terliklerime 1 " 
diye smtan bu Beyler ve bnynk 
bir lokantanın camına burnuna 
dayayarak berkesin yemeğine g6z 
diken arsız dilenci kansı gibi, hali 
,,.akti yerinde olanlann malından 
gözllnll ayırmıyan bu gazeteciler, 
bu muharrir efendiler, ayap 
ediyorlar. Ne kadar mlitbif bir 
iktısadi buhran içinde olursak 
olalım, çamaşır dolaplarımı

zın içindekilerini sayacak kadar 
aciz ve bayağı bir seviyeye 
diiştüğümüzil kabul edemeyiz ; 
hele sonradan görme burjuva 
züpbenin dünyanın her tarafında 
yüzüne kahkahalarla tilldirllldliitl 
bu devirde. 

meselesi, piyasaların mahıulib 
aınaiyeye karşı kapanması ve 
daralması meselesi, nakil ve albn 
nederctinin ihtu ettiği büyük 
mali müşkOIJer memleketimizde 
ayni ~iddetle ve mucibi endiıe 
blr surette mevcut değitdirler. 

Ve belki denilebilir ki mem
lekehn ihtiynçlanna tevafuk eden 
ve bilhassa ve en birinci ga-

Fevzipaşa - Diyarıbekir hatltı 
Ankara, 23 - Fevzipaşa • Diya· 

rıbekir hattınan Malatya~an Fırat 
nehrine kadar olan kısmı 1 tubatta 
umumi müaakalita açılacaktır. 

İnhisarlar j M. Laval IPolislere 
MerkeziKısu~'ıar Ankaraya Meb'usan Meclisinde İtimat İkramiye 

re olmak üzere halkımızın 
ferdi ve içtimai refah ve saade .. 
tini nazan itibara alan Tnrkiye
nin iktisadı pilin •e provamı ,, 

Nafıa Vekili Hasta 
Ankara,23 - Nafıa Vekili Hilmi 

Bey haatalanınıthr. Makamına a-el
mem • ktedJr 

Nakledilecek r Reyi Kazandı Veriliyor 
Ankara, 24 (Hususi) - latan- Peris, 2J ( A. A. ) - Hüku- __ 

ile memleketimizin benftz yeni 
iakifaf halinde bulunan iktisadi 
laareket ve faaliyetleri fe-
Jidi bir latikamet ala -
bilecek vaziyettedir. Tnrk 

M. Venizelos Pariste 
Paris 23 - Mösyö Venizelos 

Romadan buraya gelmiştir, Fran-

bulda tetkikatta bulunan inhisar- metin harici siyaseti hakkmda 
Jar Vekili Ali Rana Bey tetki- , • • _ 
k t b rada da devam edecek meb usan meclis.inde yapılan nıu-

a ana u ' ak b" · • R d'kal bu ıuretle inbiaar memurlarının z ere ıtmıştır, a ı sosya· 
maat mesel~si haJl~l~nacakbr. liatler taraf 10dan verilen takririn 

inhisar ıdarel~nnan . merkezi daha evvel reye konması hak-
la11mları ma~ e:t•retande An- kmdeki teklif 265 muhalif reye 
karaya naldedıJ tar. kartı 303 reyle reddedilmiş ve 

sa bDkOm~tinin Alman tamirat 
borçlan hakkında vermesi muh
temel olan kararın Yuoam standa 
yapacağı tesirler . et~afmda M. 
Lı.vale izahat vermıştır . 

lzmirde Zelzele hnknmete itimat beyanı lıakkın-
lzınir, ~ - Burada bugün daki takrir 261 muhalif reye 

dört hafif zelzeJe oldu. karıı J12 rej le kabul edilmiştir. 

·-------------------------------~------------------· ...... 

devletinın lktiaadi bayata ve 
iktisadi hareket ve faaliyetimize 
karı• yakından AIAka H mOda
clahalcsi memleketimize bu feyizli r • 

İNAN, İSTER iatikamet ve cereyanı temin 
edecektir. 

frlihali Müessif 
lstanbul meb'usu Sadettin 

Rıza Beyin refikası Dilrnev H. 
din akpm vefat etmiştir. 

ı Cenazesi buglin Burgaz ada
uodaki hanesinden kadarılacak, 
ayni adada makberesine defne
clilecektir. KöprQden 2,5 vapuru 
••lecek olaolan Burraz adasına 
fll'Guc•1ctW. 

iSTER 
.. Kuruçeşıuc mahalle tulaınbaaını muhafaza etmek 

için semtin datlık bir noktuuaa ~e bir zate alt ar•• 
Oaerlne ahpp ve nakli kabil blr kulübe fapılmıft fa

kat mahalle ihtıyu heyetinin çahıacalr 1eri olma

dıft için kulübe bir oda ballne ifrat edilmif H bir 

hamalın sırtına konarak tra•Yay caddesine naldo

lunm•.1t ihtiyar heyetinia de aaeaaial bu •aretle 

• 
iNANMA! 

lntizaoıa rirmit- Bir müddet ıonra Kuruçeıma Ma
liye TahıU Şubesi. lbtirar Heyeti adruine bir Yer
wi ihbarnamesi g8ndererek '144) kuruı Yergi l•tet
mlş. Halbuki kulübenin üzerinde bulundutu uıa 
nhiblnden de ayrıca vergi alınmııtır •• 

Bir •abala rneteainden mGcmelea aaklettlwf mis 
bu vergi ıaripli~ıne biz inaamak iıtemedtk. Sen de 
ey kari 

iSTER iNAN, iSTER I NA ıV.M A ! 

Aalıara U - Emniyeti Umamlı• ,. 
Hneyl ikmal eden ye telaaOtlllıl•lnl lıtl7ea 
pollı •• manlal• için iki llete taatla 
etnalftlr. Bwalara blr.r .._m, ıoaeflan 
llııramlre olar•k defaten veril~ektlr, Birinci 
llet•r• dahli olanlana pualara derhal, 
ikinci ..... ,.. dahli olanlana paraları haat
ran ıpttd .. ında turiye edlleeektlr. 

Şimdi p•ra alacak el&Dlarla lkuımlı• 
.ıı. tarları beneç111 atldlr ı 

B•Hdaa Tahir 624, l.tanllnıldaa Melt
me AH 624, Mehmet 624. Elltls Merkes 
M.-ıru 800, lataabuldan o ... u 624. HDae
rln 624, Van ikinci KomlMJ'I Yuauf Ziya, 
ı.tanhıaldaa Mutafa 624, •uavtn Ali 
Hardar 672, Zeki 720, Recep 624, 
munlal Ali Abf 672, muawla HUHyla 672, 
Aalııaradan Muharrem 624, Feyd 900, latan
buld• Meftmet 6'4, Bilecik 7:t0, lıtanbuldaa 
Mebaet 62', Abclllbakt 624, Mehmet Rlfat 
624, muavla lbrahlm 672, ıerkomlau 
Ratip Tahir 792, muııvla Şakir Şiik
rl 672, muarin Ahract 624, Hul0.1 
624, l.mıll lhaan 624, Bareadan RD,tl 
624, latanbuldaa Halll 624, munla LmaU 
Cemal 672, polll Hlleeyln 625, muaYİll Ha
lil '7t, muavin Tenik 672, poll• Mehıaet 
Nuri 624, Halli 6'14, AbduUab 624, O•na-
624, muawta lbrahlm Et•• 672, polls 
Adem lluhlla 6ff, ŞoYlret '24. lklnct 
koalıer Ah••t Şenet 720, polll tıabe .. 
lrıaım 3 Amiri Saddr 710, polll HU.na ,,._ 
Mutafa Şowket 62t, 8-kota&IMW Ala•9' 
v~ .,., Be1 .. EfHdl1er. 
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[ Söz Aramızda 
Yün 

•• 
· Oren 

Erkekler 
Geçen ıene bir filim g8rmftJ

tnm. Elli sene sonra aile baya· 
bnın alacağı tekli ı&steren ha
yali, küçük bir kordelA idi. Er
kerclerle kadanlann eve ait nzi· 
felerindeki değişikliii 16atui-
1ordu. 

Bugtinkll hayahmızda bu 
filmin başlangıcım göre::biliriz. 
Birçok şeylerde kadınlar erkek
lerin yerını aldılar diyeme:ı
aek te yaoyana yürllmiye, eski· 
den yalw:ı erkeklere mahsus olan 
ıeylere kadınlann da if tirak 
ettiğini TC yalnız kadınlara ait 
addedilen ıeylere erkeklerin de 
ıcn diktiiini g6rüyoroz. 

Kadınlar gibi kqlannı yolan, 
aaçlannı ondüle yaptırtan, onlar 
ıibi değilie bile onlara 1•
lun bir tekilde boyanan erkek
leri hepimiz her yerde, tramYay-
cla, •apurda, misafirlerimiz ara-
.. nda her zaman r6rllrüz. 

Snı bahsinde böyle olduğu 
ıibi ev hayatında da b6yle 
olmıya başladı. Bulaşık yıkıyan 
erkekleri biç duymadmız mı ? 
Daha geçen gün on altı, on yedi 
yaşlanndaki genç bir delikanlının 
bir evin antresini ıllpfirür-

ken gördüm. Artık bunlar 
kulağımıza Yeyahut gözümüze 
yabancı gelmemeğe başladı. Fa
kat geçen gün duyduğum bir 

hadiseye kendimi hali alıştıra
mıyorum. Kadınlar arasında sal
gın bir şekilde olan yiln örmek 
meğer erkekler arasında da ta
ammüm etmeye başlamıı. 

- Bakınız efendim. iki knçnl
toyorum sonra, Uç ilAve ediyorum. 
Dördüncüyü içinden alıyorum. 

- Evet anladım efendim. Kar· 
deşime 6rdüğüm kazağın örgüsii-
11e çok benziyor. Eve gidince 
6rneğini çıkarayım. 

Bu son cümleyi MSyliyen gen~ 
bir beydi. Bundan sonra daha 
birçok beylerin hep örgüyle ala
kadar olduklarım, kazaklar ör
düklerini gördüm. 

Baı.ı genç delikanlıların sev
diklerine verdikleri en kıymetli 

hediye kendi elinin emeğile 
6rdüğü yün bir kazakmış. Bundan 

ıonra bir beyin arkasında yün 
kazak görünce: "Siz mi ördünüz?" 
Ve yahutta genç bir kı:ıın arka· 

ımda ıık elörğnsn bir kaıak 
ıörünce N Nişanlınız mı ördü? .. 
diye - hiç tereddütsüz ıorabilir-

IİnİL Bakalım daha neler 
ıöreceğiı. 

B. HALIM 

Ölüm Nisbeti 
Konyada Geçen Sene 

Yüzde On ikidir 
Geçen 1931 senesi xamnda 

Konya memleket hastanesine Y6J 
basta müracaat etmiştir. Bunlar
dan 687 si hastaneye yabrılmıf, 
tedavi gördükten sonra çıkarıl· 
aıışlardır. 70 i elyem hastanede 
bulunmaktadır. 2963 basta ayak
ta tedavi edilmiş, l 11 kişi vefat 
elmi,tir. 

Umumi istatistiğe nazaran 
ilam niıbeti bir HD• içinde 
JD.ı.de o..Wdir. 

l 
• • 
lzmir Belediyesinin iki 
Milyon Lirası Ne Oldu? 

lzmlr (Husu.
at) - Şehrimiz 
belediyesi, b1ın
dan üç sene ev
vel iş Bankasın
dan ikraz ettiği 
2,000,000 liranın 
mühim bim bir 
kısmım (Cana
Yar düdüğti) Ye
ıaire gibi lüzum-
suz işlere sar· 
fetti. (Ağustos 

bllse de girişil
miştir. lzmirin 
istikraz işinden 
en mühim ka· 
zancı bu iki bul· 
Yar olmuştur. 

Filvaki bele
diye Kokaryalıda 
bir de deni:ı ban
yosu yaptırdı. 

Fakat büyük mas
raflarla vücuda 
getirilen bu ban
yo, daha Y•?ılır-böceği ile ka

rınca) masalında 

olduğu gibi lu
flD geleceğini 
yazdan hesaba 

lzmlrtle g~nl açıla lsmd Paıa 6aloan 

., ken çöktü. Bu 
fenni hatanın 
doğ rudan doğ-

katmıyan belediye. timdi çok r 
aıkıntıla bir yaziyete ıelmiştir. 

Canavar düdüğü gibi bir ga
ribeye binlerce lirasını kapatan 
belediye, aldığı btikraz parasile 
ıehri alakadar eden bazı faydalı 
i~ler de gördü. Bu faydalı işlerin 
en başında ( Gazi ) Ye ( ismet 
Paşa) bulvarları gelir. 

Henüz inşası yeni ikmal edi
len ( lsmetpaşa ) bulvan ile 
Pasaporttan Basmahanyeye yeni 

bir yol açılmı~ oluyor. Bu bul· 
varın aç iması Ozerine iki tarafta 

aparbmanlar, bliylik blnalar, ge
niı imallthaneler bap edilmiye 
başlanmıştır. 

lsmetpaşa bulvannın başında 
Gazi Hz. nin heykelleri ıçın 

lllzumu olan kaide inşa edi1miye 
başlanmıştır. ltalyah aan'atkir 

Sinyor Kanonika tarafından vü
cude getirilen Gazi heykeli ya
kında şehrimize getirilerek hazır
lanmakta olan kaideye oturtu
lacaktır. lsmetpaşa bulvarı üze· 

rinde elektrikli tramvay yapılması 
için belediyece ciddi bir teşeb· 

ruya Belediye Fen 
f Heyetine ait olması icap eder. 

1 

Belediye Reisi Behçet Salih 
Bey İzmir gazetelerinden birine 
beyanatta bulunarak, Belediyenin 
it Bankasına olan borçlannın 
ıimdilik verilemiyeceğini söyle· 
mi1tir. Halbuki belediyenin iş 
Bankasile yapmış olduğu muka· 
velede belediye borçlarının tes-

İmiye edilmemesi halinde hazine bu 
paraları ödemeyi taahhüt etmiş
tir. Bu itibarla İzmir Belediyesinin 
bu vaziyeti milli hazineye yDk 
olma}( istidadını göstermektedir. 

ADNAN 
·------ -

Urfada Tarihi 

N .. f V V .d Binalara 
u us e arı at İı . B k l 

Ne Kadar? yı a a ım 
Urfadan yazılıyor: 
Urfanın mesahası ( 15880 ) 

kilometre murabbaıdır. Yedi ka· 
zasa vardır. Beşi merkeze merbut 

olmak Uzere 12 nahiyesi mev· 
cultur. VilAyetin ( 106,402 ) si 

kadın ve ( l 05,514 ) dil erkek 
(211,919) nüfusu vardır. Viranşe
hir ve Haran dahilindeki seyyar 
aşiretler kısmen bundan hariçtir. 

Vilayetin husust muhasebeye 
ait varidatı ( 309,644) liradır. Bu 

miktardan ( 58,554 ) lirası idare 
( 109,322 ) Maarif, ( 29,000 ) lira 
Nafıa (GOOO) lira ziraat (33000) 
lira Sıhhiye, (33,000) küsur muh
telif kısımlara tefrik edilmiştir. 

TahsilAt nisbeti azdır. Maaşat 
muntazaman verilmiyor. Buna 
muhtelif kısımlara konan mec
buri muavenetler de engel oluyor. 

Kon yada 
Çiftçiler Su Borçlarını 
Henüz Ödeyememişler 

Konyada ( Babalık ) rueteai 
yazıyor: 

Haber aldığımıza göre Konya 
iıka sahasına dahil bulunan köy
lerdeki halktan ekserisi Sulama 
dairesine müracaatla bu sene 
ıeriyatı lçio ıu istemediklerini 
bildirmektedirler. Dönüm başına 
ıulama llcretinin tenzil edilmiş 
bulunmasına rağmen çiftçinin au 
istememesi hububatın elinde kal· 
masından ve idareye borçlu 
olmumdan ileri gelmektedir. 

Havalar Çok Soğuk 
Konya, (Hususi) Birkaç 

gündenberi havalar çok ıoğuk 
gidiyor. Cı.ar dailara tekrar 
karar yazm.ıbr. 

Edimedc geçenki büyfik h ... 
bnada kurşunlan yeniden uçan 
tarihi Ali Paşa çarşısı tamirsiz
lik yüzünden harabeye yüz 
tutmuştur 

Bilhassa pastahaneye çıkan 
orta kapı pek tehlikeli bir man
zara arzetmektedir. Bu kıymetli 
binanın tamir ve ihyası hususun
da Edirne Belediyesi biraz hare
kete gelmelidir. 

Araşit Yağı İthal 
Edilmesin! 

Ayvalık ( Hususi )- Şehrimiz
de Halk Fırkası, Tasarruf Cemi
yeti ve Ticaret Odası tarafından 
araşit yağı meselesi fizerinde 
mühim bir rapor hazırlanmıştır. 
Raporda hariçten getirilen araşit 
yağının zeytinyağı ticaretiini:ıi 
ehemmiyetli surett baltaladığı •e 
araşit yağı ithalltının menedil
mesi ileri allrillmektedir. 

Bir Mer.ıur Tevkif Edildi 
lzmirde Koklıcadaki Asri 

kabristan mUdüril Bekir Bey 
vazifesini suiistimal ettiği ve zim
metine para geçirdiği iddiasile 
tevkifine karar verilmiş •e ken
disi hapishaneye götürülmüştür. 

Edremitta Grip 
Edremit ( Husıısi ) - Burada 

havalar soğuk ve fırtınalı gidiyor. 
Grip hastalığı son gUnlerde müs
tevli bir bal aldL Herkes gripten 
muztariptir. Bu hastalık dolayısile 
bütün meptepler muvakkaten ta
til edilmiıtır. 

Edirnede 
Koza İstihsali , 

Hayli Azaldı 
Her acne 50 - 60 bin kilodan 

qağı koza istihsal etmiyen Edirne 
evvelki sene zarfındaki fiat kır
gınlığa yüzünden müstahsiller 
koza yetiştirmiye rağbet göster
memiş ve binnetice geçen sene 
ancak 17 bin kilo koza istihsal 
edilebilmiştir. Bu istihal azlığı 
dolayısile Bursa ipek fabrikaları 
koza tedarikinde müşkülata ui· 
ramışlardır. 

Bursa fabrikaJannın koıa ih
tiyacını anlayarak müstahsilin 
teşvikı hususunda Edirne Borsası 
faaliyete geçmiıtir. Koza istihsal 
mevsimi yaklaştığı zamanlarda 
kozacılık ve böcekçilik mektebi 
talim heyeti tarafından Borsa 
salonunda mDstahsillere fenni 
surette ipek böceği yetiştirme 
usulleri hakkında konferanslar 
verilmesi de düşünülmektedir. 

Bir İhtilas 
Aydın Ticaret Odası 
Muhasebecisi Kaçm1ş 
Aydın Ticaret ve Sanayi ().. 

dası muhasebecisi zimmetine 669 
lira 57 kuruş geçirerek tagayyUp 
ettiği Ticaret müdürlüğüne bil
dirilmiştir. 

Sene ba~ında hesabah dev
retmesi için kendisine emir ve
rildiği halde devir dahi yap
mamıştır. 

( Babahl<) MahkOm Oldu 
Konyada çıkan babalık gaze

tesi neşriyat müdürü M. Nazım 
Bey müddiumumiliğe ait nüsha
ları vaktında göndermediğinden 
on lira para cezasına mahkfım 

olmuttur. 

Hemşeri Göziyl~ 

Milli 
Marş 
Bahsi 

Bir milb marş bestesi içi11 
mtlabaka tertip edildiğini gaze-
teler yazdılar. Bu müsabakaya 
fimdiye kadar hiç bir musikişi
nu iftirak etmemiş. Bu vaziyet 
kartasmda: "Bu iş nasıl olacak? .. 
diye endişeye düşenler de yok 
değil. 

Bence mesele gayet sarihtir : 
Muıikişinaslarımız milli marş mü
sabakasına iştirak etmediklerine 
çok isabet etmişlerdir. 

Bu istinkaf her halde, müsa-
baka ile milli marş yapılamıya• 
cağım takdirden ileri gelmiştir. 
Bunu bir misal ile izah edeyim: 
Farzedelim ki pilavdan memnun 
değiliz de onun yerini tutmak 
lizere başka bir milli yemek 
bulmak istiyoruz. Bunun için bir 
mtısabaka açıldı, bir de jüri 
heyeti teşkil edildi. Bütün abçı
b~lar özene bezene birer ten-
cere yemek pişirip hakem heye-
tinin önüne koydular. Aza her 
kaptan bir lokma aldık· 
tan ıonra tencerelerden biri 
üzerinde karar kılarak : 

11 
- işte milli yemeğimiz f'1 

tenceredeki yemektir!,, ~edi. 
Eter jüri bi'yle karar verCli 

diye o günden itibaren o yemeğin 
her •atandaş sofrasında pilAv 
yerini tutacağına inanırsak saf
dillik etmi~ oluruz. 

İşte milli marş ta bunun 
gibidir. Herhangi bir marşın 
millet prkısı haline gelebilmesi 
için kendi kendine doğup biitün 
ağıılara yayılması lazımdır. 

Millet zaikasım en çok mem
nun eden hangi yemekse sabah 
akşam o yemeği yer; milli guru· 
nmu en iyi hangi şarkı ifade 
ederse milli hislerini kabartmak 
istediği zaman o şarkıyı s6yler. 

Milli marş bestelemekte her 
musikifinas serbesttir. Herkeı 
kendi ıarkısını ammenin rağbetin• 
arzeder, günün birinde bu hava
lar içinde birinin tutulduğu göril
lür. Milli marş ta bu suretle 
kendiliğinden doğmuş olur. N~ 
tekim pilavın da milli yemek 
haline gelmesi başka türlü olma
mıştır, zannederim l 

HEMŞERI 

Makbuzlar Kaybolmuş 
lzmir ( Hususi ) - Metruk 

mallar müdürlüğünde bazı mak-
buzlar ortadan kaybolmuştur: 
Bu makbuzlar iki gün evvel 
yapılan bir teftişte dosyada bu
lunduj"u halde sonradan kaybol· 
mau esrarengiz. görülmektedir. 
Bu huusta tahkika başlaoal
mqbr. 

Tokatta 
Cad'~elerin Tamiri iptidai 

Şekilde Yapılıyor 
Tok.at ( Hususi ) - Belediye 

tarafından caddeler tamir edili-

yor. Fakat bu tamir pek iptidai 
bir tekilde yapıldığından, düzel· 

tilen kısım tekrar bozuluyor. 
Çünki caddeler üzerindeki çu
kurlar toprak doldurulmak sure
tile düzeltiliyor. Halbuki yağmur 
yağdığı :ıaman topraklar dağı ldı
ğı için cadde üzerinde tamirden 
evvelki iibi iÖller hasıl oluyor. 

n:r:oı 
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( Dünyada Spor 

Isparta 
Hava Bahsi 

Yine Bir Galibiyet 
Kazandı 

Pragda Isparta ıabasinda (20) 
bin ki~i huzurunda icra edilen 
mUhim cıilsabakayı Isparta ka
zanmıştır. 

Almanlar Son Derece Seri Bir Hava 
Filosu Y apmıya [(arar Verdiler 

Maç yağmur altında cereyan 
etmiş, Kladno daha gllzel oyna· 
maaına rağmen mağlup olmuştur. 

Penarol Geliyor 
Uruguvay şampiyonu PenaroJ 

Avrupada ( 14) maç yapmak 
Cltere bir mukavele imzalamıştır. 

Uruguvay milli takımını teş• 
kil eden ve diinya futbul şampi· 
yonluğunu kazanan bu oyuncular 
llk müsabakalannı ispanyada 
7apacaklardır. 

Avusturya • lngi;tere 
Avusturya ve f ngiltere miliı 

takımlan arasında lsviçredc yapı
lacak milbim müsabakanın şeraiti 
Avusturya federasyonunca kabul 
edilmiştir. 

Modern hlr memleketin lıarJa /ilosa işte högledir 
Deutsche Lufthansa adını ta- 1932 bahanndan itibaren mevcut Bir 

ııyan Alman Hava Seyahati tayyarelerimiz " ıon derece 
Orsi Kumpanyası timdiye kadar kul· seri,. yeni tanyarclerle teptil 

Dilnyanm en meşhur ıol açığı !anmakta olduğu bütün tayyare- edileceklerdir. Yeni tayyarelerin 
Orsioin İtalyayı bırakıp tekrar Jerini değiştirmiye karar vermiı, cesameti ve ııkleti bugünküler-
Arjantine gideceği etrafında bu maksatla Almanyanın başlıca den az olacaktır. Bu itibarla 
deveran eden şayialan Orsi tek· tayyare fabrikalarına azim mik· 
ıip etmiş ve halyanın meşhur tarda tayyare ıipariş etmiştir. 
(Kalsiyo) ismindeki gaı.etesinde Saatle 350 Kilometre 
ıu s5zleri görülmüştür. Mayıs ayında teslim edilmesi 

"Ben balyayı hiç bıra!mııya- meşrut olan yeni tavyareler 
cağım... "Ekı;>res,, adım taııyacaklardır. 

F. T. s. Mısıra Gidemiyor Bunun sebebi şimdiye kadar 
ı Macaristanın en kuvvetli fut· kullanılmakta olan tayyarelerin 
boJ tııkımlanndan F crenç Varoş azami ( 17 5 - 200 ) kilometre 
Mı1ırda nç maç için mukavele ıDra'te malik olmalanna muka-
J•pmıı, fakat Macar federasyonu bil bu yeni aiatem tayyarelerin 
1nOhim bir milll mOsabaka arife- 375 kilometre gibi bq d3ndO· 
mnde bu seyahate mllsaade et• rficll bir &Ur'ate m~ olacak 

olmalarıdır. 1nemiştir. 
F. T. S. fskenderiyede yeni Mütehassısların iddialanna 

JBpılan bllyilk stadyomda evveli bakarıanız bu tayyareler bir 
on gapılan taggarelerd•n 

6irini11 motör kısmı 
EJittihat takımile iki maç Ye bir yolcu İçin 11 

mesafe " mefhu-
de Kahirede Nadiyülibali ile munu ortadan kaldıracak ve yolculara artık evvelce olduğu 

ak hava ıeyahatindc e:ı kOçük bir gibi birer kamara değil, fakat 
carpışac b. rahatsızlık bile buakmıyacakbr. sadece rahat birer koltuk vere-

Otomobil Rekoru " Lufthansa " mildOril bu mü- bileceğiz. Fakat buna mukabil 
Londra - Geçen ıubatta, nasebetle bir refikimize ıunluı yeni tayyarelerde en knçnk bir 

Daytona' da ıaate ( 245, 736 ) mil söylemiştir: diişme tehlikeıi bile bulunnıı· 

Sabah Gezintisi 
Tayyarelerimizin ıllraU hak

kında bir fikir edinmeniz için 
ıizc tunu ıCSyliyeyim: 

Londrada yatağından kalkan 
bir adam isterse kahvaltısını 
ettikten ıonra tayyaremize bine
cek, bir buçuk saat sonra Parise 
inecek, bir limonata içecek, tek· 
rar hareket ederek öglo yeme
ğini ( Berlin ) de yiyecek, biraz 
uyku kestirmek için tayyare!leki 
koltuğuna yerlqecek, g6zftn6 
açtığı zaman ikindi üzeri ken
disini • Peşte " de bulacak, 
oradan da kalkarak akşam ye
meği için lstanbula varacaktır.,. 

... 
Meılekdaıımız mnhim bfr n

ail sormayı unutmuı: 
- Acaba bu "ıon derece 

ıeri" tayyareler icabında harp 
tayyaresi haline ifrağ edilebilir 
mi? 

Muhakkak, Lufthansa mödilrü: 
- Elbette, hayır, diyecek, 

fakat içinden: 
- Şüphe mi var? diye dOıO

lilrat yapmak ıuretile otomobil - Evet, işittiğiniz doğrudur, yacaktır. 
cihan rekorunu tesis eylemiı . -===========ıı-==~::.ı:=::ı:::::i=~=:ıı::::=:ıı:s:ıı=--==::ı:::ı.-====---=--===::======---·~~===~:==::~-==== 

olan Sir Malcolm Cnmpbell bu R ç o·· ld .. ·· ıd .. Koyu Renkliler 
uecekti. 

~:"'ı.ir1a:,:~b~~1: ~ı:ı:~:~~: us arının uru üğu Olimpiyadı 
ıwarB;;mti~~~inda Hokey Ev Müze Yapıldı 

Richmond - Buz ilzerinde 

Hokey mnubakasında, Kanada- Onun Doğumu, Hazreti Eyubun 
hlar bu akşam lngi!terenin ( 1) • • 
uyısına karşı (3) ıayı ile Oçllncü Mahrumiyet Döşeğinde Olümü 
ye ilç mDıabakadan ıonuncusu E • 1 
oıan maçı da kazanmışlardır. Tarihine Tesadüf tmış. 
Oynanılan bu üç maçta Kana· 
dalılar, lugilterenin (1) sayısma 
mukabil ceman (14) ayı kazao
mqlardır. 

fran Kar 
içinde 

Tahran, 23- Ka~ bnton lra
nın münakale ve muvasaleıini 
bozmuştur. Altı gündenberi hü
kümet merkezinin bütiin telefon 
muhaberesi durmuştur. KömOr 
Ye et noksanlığı hissediliyor. 

Üç Şehir 
'f'J ahvoldu . 

Nevyork 23 - Akota Mango 
we Agua Fuego volkanJanmn 
ıclıelelerle karışık bir surette 
IA• fışkırmaları netict>sİ Guate· 
malanın dahilinde büyük hasarat 
olmuf, üç tehir harap olmuştur. 

So•yet Hükumeti Çar ailesi- , 
nin idamına 1ahne olan evi bir 
müze haline getirmiştir. Bu ev 
Ekaterinbourgtat lpatieff adım 
taşıyan adamın basit bir köşkü
dür. Bu köşkün mahzeninde, Ça
rın •e ailesinin idam edildiği 
köşeye sarı bir levha asılmıştır. 
Bu levhada ıu cümleler vardır: 

''Bu odada, 1918 senesi 

kavuşması neticesini •ermiıtir.,, 
Bu mUzeyi gezenlerin söyle

diklerine göre bekçi, ziyaretçilere 
şu hikayeyi anlatmaktadır: 

.. Nikola ölümünden çok •'f'· 
vel, ye' se kapıldığı bir gUn mu· 

karribininden (Stolipin) e ıor
muştu: 

- Takvime bakınız, doğduğum 
Temmuzunun 16 tına gilnünll 
l 7 inci günllne vasleden gecede, 
Oural Sovyctinin bir iradesile Nı
kola Romanof, zevcesi Aleksandra, 
oğlu, dört kızı, imparator aile
sinin doktoru Botkin, imparato
riçenin nedimesi Madam Domi
dof, hizmetçi Empee, aşçı Harit· 
nof kurşuna dizilmişlerdir. Nikola 
mahkeme huzuruna çıkarılacakb. 
Fakat imparatorluğa sadık kalan 

• gün, mefbur tarihlerden han~i· 
ne isabet etmiş? 

ıUvari alayıma isyanı •e bilhassa 
Çekoslovaklann (Ekaterinbour) a 
hncumluı NikolanıD bu akıbete 

Stolipin takvime baklDlf ve 
şu cevabı vermiı: 

- Hazreti Eyubun birçok 
hastalıklardan aonra, sefalet dö-
şeğinde, blitün ailesi efradının 
ölUmtıne tahit olduğu günün yıl 
dönilmiinde doğmuşsunuz,,. 

Çar dinlemiş ve başım 1al1a

mıf. Acaba ıenelerce ıonra mah
zene nakledildiği uman bu hi
klyeyi habrladı ma deninia? 

Ameriklılar, Filipin adalannda 
bir "Koyu renkliler" olimpiyadı 

Sayfa 1 

San' at Alemi -
Fütürizmin 
Babasını 

Dinlerken 
Birkaç gündenberi ıehrimfıct. 

bulunan İtalyan şairi ve fütüriz. 
min ilstadı M. Marinetti evvelki 
akşam Beyoğlunda Kasad' ltal
yada ilk konferansını vcrdL 
Şehrimizdeki ltalyan kolonisinia 
en mümtaz ıahsiyetleri salonu 
doldurmuştu. M. Marinetti ıeb.Ji. 
mizde ilk defa konf eranı verdiAi 
için salon sekiz buçuktan itiba
ren dolmıya başlamı§b. 

Şair fütürizmin mahiyetini• 
nasıl doğduğunu ve Faşist, milli
yetperver ltalyanın vücude gel
mesinde oynadığı rolll anlatınıya 

başladı. J 904 senesindeki, ltaly•JI 
çok az çalışan, büyük mauıinin 
hatıralarıyla yaşıyan, Fransanm 

edebiyabna, modasına tapınan, 
Alman kültilr ve felsefeıine har 
ran olan ve milliyet, ntaıa 
hislerine lilcayt kalan bir miıtet 
olarak tavsif etti, o zamanki lt.aı
yan haleti ruhiycsinin ı 

- ltalyanın bnynk mOzelerl 
muazzam bir tarihin habralariJe 
dolu değil midir? Ucu bucağı 

gelmiyen kütüpba'lelP , <Yfu 
bir edebiyabn şaneserlerile dolu 
değil midir? Yeni bir ruh, bir 

teceddüt beklemek faydaaııclır. 

Bu teceddüt hariçten de ıeı .. 
bilirf 

Dediklerini, bu k&bne fiım.. 
lerin bllyük bir akıülamel uym
dırdığını ve bugiıo ltaıyamn bit& 
ıında bulunan rüesayı bu akliil&
melin doğurduğunu a6yledt Ba
yllk ıehirlerde, aanayi merkezle,. 
rinde ba köhne fikir aleyhinde 
konferans verenler arasında Moe 
ıolini ve kardeşinin, kendisinin ele 
bulunduj'Unu, 1905 ten itibareıa 

ltalya da, Pariıte nqrettiği yan
larla eski fikirlere hücuma baş. 
Jadığım, bu yüzden düelloya bile 
davet edildiğini, .bugiınl fllturi.zm 
fikrinin bilhassa Almanyada, 
Rusya da. F ranaada, lıpaoya~ 
hararetle karşılandığım, cib.aa 
harbinin bu yeni fikre çok hizmet 
ettiğini, harbi takip eden 1e11eır 
lerde fütürizmin mimaride, he,_ 

keltrqide, resimde, musikid._ 
tiirde, tesirler yaptığını, ura 
Pariste açılan Tezyini san'at1er 
ıergisinde fütnrizmin ıaheserler 
verdiğini fütürizm ve kübizmin 
ev CJY&ıına bile intikal ettijiDI 
ıöyledi. 

M. Marinettl dlln de ltalyn 
ldllbilnde ikiod konferansım 
yermİf ve ayni mevzulara temu 
etmiş •• kendi pirlerini oku
muştur. Şiirlerinden birisi bir 
otomobil koşusunu, diğeri bir 
makinenio işlemesini tasvir edJ. 
yordu. Hizırun bu tiirler o~ 
nurken adeta bir otomobilin 
koştuğunu, bir makinenin uğul
tularla işlediğini zaunediyordu. 

Şair, yann saat dört buçukta 
Darülfünunda bir konferans •e
recektir. 

tertip etmişlerdir. Bu olimpiyada, 
Amerika cumhuriyetinin i daı·es11 
altında bulunan biltün koyu 
renkli, milletlerin gcnçliğı ı~lırak 
etmiştir. Resmimiz, bu olımpı· 
yatta (100) metre fampiyonluğu· 
nu kazanan Filipinli ıenci göt
teriyor. 

1 
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• 
lngiliz 
Kabinesindeki 
ihtilaf 

Londra, 23 - M. Çemberlayn 
De M. Listeria yaptıklan teklif 
&zerine kabinede çıkan ihtilAflar 
bazı nuırlann istif ası ihtimalle
rini fiiaden gflne kuvvetlendir
mektedir. 

Teklif, mamul ve nimmamul 
mevat üzerine % 10, % 15 ithallt 
tarifesi vaz'ı Te bazı aanayiin 
himayeıi için tarifeler komisyo
nunun tetkikat yapması esaslarını 
ihtiva etmektedir. 

ÇANAKKALE 
1914 .. 1916 sesli ve sözlü filmi 

emsalsiz bir muvaffakiyeUe 

Opera ve Artistik 
sinemalarında irae edilmektedir. 

Bu film irae edildiği 
gündenberi yer bulmağa 
muv3ffak olamayanlar 
2 1-2 matinelerinde 
mezkür filmi rahatça 

görebilirler. 

· O "G•tlrlnl,, dedllc~ sıra, sıra dizilmlı lıalagıklar nöhtl• 

M. Yon Simonun bu teklifi 
kabul ettiği, M. Runsimonun ih
tirazı kayitler ıerdettiği. M. Şvo
den •• M. Samme!in teklife mu
ariz olduklan söylenmektedir . 

> Pek yakında 

ELHAMRA 
4 
Sineması ıarap •anagorlardı 

Ş E N f - Cananımın emanetidir, gel 

1 

de. canım al" şarkısını terennüm 
ettıriyordu. O, bütün infiallerini, 
bütUn iğbirarJarmı ve bütün elem-

Liberallar • M. Snovden, M. 
Melon, M. Gootun istifa etmele
riııi muhtemel görmektedirler. 

2 inci Türkçe sözlü ve şarkılı 

KAÇAKÇILAR 
G6NitL 

. 87-

- Sorup ıonışturmadın mı { 
- Odama girip çıkanları ok-

tadım, söyletemedim. Para ver
dim, söyletemedim. Falakaya 
yıktım, s6yletemedim. Demek ki 
bilmiyorlar. 

- Bu, bir oyun ise vay 
haline! 

Ayni samanda, glln doğar 
doimaz bİI' çavuşun Sipab ha· 
nına gittiği, fakat dönmediği, 
anlqılmışb. Üçüncfl Murat, ka
bına sığamıyordu. Dile düşüp 
terzil edilmekten çekinmese sa-
rayın bütihı uşaklarını, hatta 
Kızlarağasını sipah hanına koş-
turacakh. Likin padişah emrinin 
tekit edilmemesi, an'ane iktiza 
aındao idi. Bu sebeple taham
müle çalıııyor ve bekliyordu. 

ikindi olup ta yine çavuştan 
haber çıkmayınca hlinkinn asa
biyeti ziyadeleşti. Bir taraftan da 
içine 1 kurt düştil. Şimdi, ıipah 
hanma giden çavuşun bir feJci
kete uğramasından korkuyordu. 
O sırada aipah takımı azgın· 
dı. Yeniçerilere bel bağlıyarak, 
uılları karlflk türedi vezirlere 
uyarak Te bilhassa kadın 
nnfuzuna kapılarak mem· 
leketi hoyratça idareye baş· 
hyan saray, halis TGrk kaw ta
ııyan bu yiğit askerler zümresini, 
Sipahileri elemlendiriyordu ve on
lar, muhtelif vesilelerle hoşnut
suzluklanuı gösteriyorlardı. Bina
enaleyh saray namına sipab ha
nına giden adama hakaret edil
mesi pek mOmkündn. 

Üç.üncll Murat, bu ihtimali 
rlSı önüne getirince lirktü. lıin 
ardına dilfOpte bir fitne çıkma
ıma sebebiyet vermekten çekindi, 
bu sebeple ikinci bir adam gan
dermeyi zihnine bile getirmedi. 
Edirnelileri retirmiye gitmiş olan 
adam öldDrüJmüşse sesini çıkar
mıyacak, tegafül gkterecekti. 
O: " Uyuyan yılanan başma basıl
maz " diyordu ve Sipahiler tara
fıncfon bı5yle bir şey yapılmışsa 
boı görmeyi kabul ediyordu. 

Maamafib, .sinirleri tamamen 
bozulduğu için gün batmadan 
evvel işret sofrasını kurdurdu, 
ıaz takımım getirtti. Her kederli 

lerini bu tarkımn hazin beste
sinde haykırır ve haykırbrcL. 

Bu gece de mütemadiyen onu 
söyletiyordu. Güfte, mutarrit 
ıabr1arı ihtiva eden mufassal bir 
kitap gibi ayni eda ve ayni meal 
ile tekerrür edip gidiyordu • 
Değişiklik yalnız sakillerde idi. 
HnnkAr, ikide bir: " Getirin 1 " 
dedikçe sıra sıra dizilmit olan 
halayıklar nöbetle kofUp elemli 
efendilerine biUür bardaklarla 
farap sunuyorlardı. 

Bu Taziyet Loyit Corcun yine 
bir rol oynamuı çok muhtemel· 
dir. 

Malagada HAdiseler 
Malıı.ga, 23 - Birtakım vahim 

hldiıeler çıklDJf ve birçok kim• 
aeler almüı veya yaralanmııtır. 

Kaçan Casus Tutuldu 
Strazburg 23 - istintak hl· 

kiminin penceresinden atlıyarak 
firar eden caauı Herig yakalan
mıtbr. 

O farla ve bu sakilik yat.tı
ya kadar devam etti. Hiinklr, Hamallıg" a Talip 
çoktan çakır keyfolmottu. Elin· 
de, iki derviş İmZUIDI taşıyan y .. k k a· 
mahut mektup, geni7 odalarda u se ır 
dolaşmıya başlamışb. Bira.z cür'et Mektep Talebesi 
bulsa, muhtemel ve 'meçhul teh-
likelerden korkmasa hemen kıya- ( Bqtarafı 1 inci ıayfada ) 
fetini değiştirip bizzat ıipah ha- için mektebim! de terketmek 
nına gidecekti. Edirnedeki siin- mecburiyetindeyim. Hamallık bile 
net ve ayı hadiselerinin hikaye- yapacağım. Dedi ve göeyqlanm 
sini kuJnğile dinlemek için o de- silerek çıkıp gitti. Don bir 
rece iştiyakı vardı. Bu iştiyak muharrimiz bu genel sora• sora 
deliJere musallat olan ıabit fikir- belediyenin Ayasofyadaki kimse-
ler gibi onu tah:-ik Ye tehyiç sizler yurdunda bulmuş ve ken• 
ediyordu. disile görüşmlit= 

Fakat bolbol yuttuğu prap Bu genç Adananın Kadirli 
bile kendisine saraydan çıkmak, kazasından ( 19) yaılannda Mu .. 
ıokaklan gezmek ve npah hanı- tafa oğlu Yusuf Efendidir. Va• 
na gitmek cesaretini Termiyordu. 
Yataklı bıyıklarile, trqlı kellele- Iİyetini mubarririmize ı&yle an-
rile, korkunç bakışla gözlerile, latmıştır: "Hayatta kimsem yoktur. 
pırıl pınl parlayan yataganlarile Adana Orta ticaret mektebinde 
sipahiler, gözü önliııe geldikçe okudum. Orta tahsilimi mektep 
bilaihtiyar titriyordu. Onlara reı- idaresinin tavassutu ile ve 
mi lisanda "Padişah kulu,, deni- fabrikat6rlerden Asma Beyin 
yordu. LAkin Üçüncn Muratt ha· nakli yardmıilo bitirdim. 
kikatte paditahlann "Sipah kulu,, Okumak için kendimde yeniJ.. 
olduğunu pek iyi biliyordu. Bina- mez bir aşk vardır. Yüksek tah-
enaleyb, Edirnelilerle irarn,mek sil görmek istedim. Bir gün 
için mecnun bir hevea besleme- gazetelerde latanbul Yüksek Ti-
sine rağmen tahammül glateriyor caret mektebinin ilanını g6rdtım. 
ve yalnız içini çekip bomorda- Bizim gibilere hususi yardım ya• 
nıyardu. pacaklannı aaylüyorlarcb. Kalk-

işte bu 8ll'ada bir Ufak geJdi, tam geldim. Şimdi mektepte 
sipab banma giden Ç&VUfUD, on okuyorum. 
kişilik bir kafile ile aaraya gel- Fakat bana beı paralık bir 
diğini müjdeledi. Evet bu, bir yardım yapacak kimsem yoktur. 
müjde idi. Çünki Oçtındi Muradı Şimdiye kadar arkadqlacımm 
hem müthiş ihtimallerin tazyıkin- yardımile geçindim. Adanadaldi 
den kurtariyordu, hem merakına fabrikatöriin ticari vaziyeti bozul-
tatmin etmek im.klnına kawttu- doğu için o da yardım edemedi. 
ruyordu. ÇaVUJun ıat dönmesi Mektebimi bırakmak istemem. 
sipah hanında bir uygunsuz- Fakat aç ta yapmak imkanım 
luk olmadığına delllet ediyor- bulamadım. Belediye de bir İf 

filmini irae edecektir. 
filine ( TÜRKiYE GÜZEU ) FERİHA 
ile Darülbedayiden TALAT, HAZIM, BEHZAT 

GALiP Beyler iştirak etmektedirler. 

UNITED ARTISTS'in vücuda getirdiği 

CEHEnNEH ttELEKLE.RI 
Amerika' da sinemacılığın ~eseri olarak tasnif edilmiıtir. 

• VİCTORIA ve HUSARI 
BUytlk operet filminin bqlıca milmessilleri: 

GRETL THEIMER - IVAN PETROVITCH - ERNTS 
VEREBES MICHAEL BOHNEN 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo 

Fransız F raıaıra 
lngiliı lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
lsviçre fran11 
Leva 
Florin 
Kuron Ç. 
Şilinı A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Penıo 
Ley 
Dinar 
Çe"onets 

TahvilAt 

1. Dahili 
D. Muvahhid• 
A. Demiryola 

Kapanıı 

12 00 06 
1 24 00 

00 47 5.5 
9 45 16 
3 40 12 

36 65 00 
2 43 '31 

64 80 00 
ı 17 95 

16 9 00 
4 14 36 
5 68 78 
2 00 96 
4 28 17 
3 72 93 

79 76 50 
26 93 '31 

Kapanq 

94 75 
43 50 
26 95 

Borsa Harici 

Altın 
Mecidiye 
Banknot 

g 56 
49 00 

2 34 

Amerikadan Çıkan Altanlar 

Bugün Saat 21,30 da 
o - -

KA~E~LER ISTlllll ~ 
Komedi 
3 perde 

T velime eden ~~ m I~ 
l Galip 

Yakmda: 

YALOVA 
TORKOSO 

1111 1 

11111111 
lık musikili komedi. 

Adliyeden Davet 
ls~aobul Müddeiumumiliifndem 

latanbulda bulunan V ezirköp
rD C. müddeiumumisi Mehmet 
Tevfik Beyiıı lcilea memmi1eti
mlze muracaati i1lıı olunur. 
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'°' • du. Edirnelilerin gelmesi de ken- Yermedi. Şimdi ne yapacağımı 
disile istihza edilmediğini ve dllfllnüyorum: ,. Nevyork 23 - 20 milyon 474 Gelen eYralr seri nril--. 

• lıinludan mea'ullyet .ı.a .... elindeki mektubun doğru haber- bin dolar kıymetinde altın Fran• 
ıer taşıdığını gösteriyordu. Almanyanın Askerliğine Dair Film saya gönderilmiştir,bunun s mil-

Hünkir, işte bu •ebeplcrle Berlin 23 - Yakında Alman• yon 474 bin dolarlık bir kısmı 
birden neıelendi, ıaz takımına yamn askerlik ıahasındaki kuvvet darbanede iflenmiştir. Mütebakisl 
ıükfıt ifareti verdi Ye kafilenin ve kudretini gösteren bir film 

Ce••P içia mektuplara 6 lmrQfluk 
pul Ulve1l l&umdır. 

Adnı detittir ilme.t (20) karaftur. 

Soa Poıta Matbuaı 
•aktinde yaptığı gibi: 

.. Bimanm ev ece b 
hemen huzuruna çıkarılmasını gösterilecektir. Bu filmde Jeneral Franuz bankası hesabına gönde-

~:_..__.._._......_ _______ ~ __ ,c__ -- • :-..t~---_._~,iJml.tir lavi,.rav.a d.11-:.ı~Jı-n:u:a..•~_._ ___ Sahl_.:....pl_ert_ı_A_l_I Ekr_ •_m....;..., _s_.u_a_Ra.....,11'-"•--_.__-
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Gönül işleri [Siyaset Alemi JI 

Fransa Ve 
Tahdidi Testi~ at 
Balı si 

.._ .... ~mwın::----~---------..-------Sevgide 
anyada Yine Bir isyan Çıktı Vefa 

Paris 23 - Son meclis mü· 
ıakere!erindc, iyasi vaziyete dair 
cevap eren Başvekil M. La val, 
harp borçlarından Amerikanın 
1enzil etmeği kabul edeceği mik
tar derecesinde tamirat borçla
nnı indirmiye Fransanın muvafa· 
kat edeceğini söylemiş ve de
miştir ki: ' 1 Fransa anlaşma arzu
larını kuvvetlendirmiş ve Avrupa 
ittib dını kolaylaşbrmak arzusunu 
ı&termişlir. 

• • • Bahsi 
Ya Tam Bir Heyecan lçındedır . Mc:rme~cn T. A. N. rtım~ 

zile bır kariimden mektup aldım. 

İ sn ngada . . . ..._ Bu genç, muhitine giren ıeb:irll 
r • bir kızla ıevişmiş. istese ailesi 

Kzsm"" isyan ermiyecek. Esasen kız nftarilı 
imiı. Sözle~mişler. Eğer bir hal 

ıkf z çaresi bulamazlarsa her HlrlD 

F kat neticenin y~lnız Alman
y nın arzusun tabi tutulmasını 
k bul demez. Böyle bir vaziyet 
bilAkia haysiyeti milliyenin ren· 
cide olunması neticesini rebilir. 
lnsanlann münasebetine hakim 
olan istikamet ve namus kaide· 
)erinin beynelmilel münasebeti r· 
de de hlkim olması lazımdır." 

M. Laval, tahdidi teslihattan 
da bahsetmiş, Fransız noktai 

azanom Cemiyeti Akvam misa· 
la ah mına muvafık olduğunu 
ıöyle~, kendi emniyetini tchli· 

tkeye koyacak e muahedelerle 
"taaruz teşkil edecek olan teklif· 
leri kabul edemiycceğini de ili· 
Te etmiştir. 

M. Laval, Makdon ld ile 
'l&rOpıek içiıı tarafeyn ara mda 
müzakere cereyan ettiğini ve bu 

• millAkahn gelecek hafta başuı· 
~an evvel vukubulamıyacağını da 
öyle~r. Bu mülakat ya Bu

, lonyada ve yahut F olkwonda 
olacaktır.] 

Franktan Buyyonun Tenkitleri 
1 Bqvekilden sonra Franklen 
Buyyo söz almış ve a dece. 

•Ben bunu ize 5ylemiştim, 
M. Lav 1,, demiş ve başvekilin 
aiyaıet.ini ıiddetlo tenkit etmiştir. 

Bulgar Başvekili 
Fransada 

Paris. 23 - Bulgar B vekili 
• Mupnof Parise gitmek üzere 

Ceneweye gelmiı ve oradan ha
reket etmiıtir. Salı günü M. 
Laval ile g6rüşecektir. Bulgar 
Maliye Nazın M. Stcfanof ken· 
disine Pariste mDlaki ol caktır. 

Felem nk Hindislanmda Veba 
Amsterdam, 23 - F elcmenk 

Hindistanında Surnbyada veba 
nk 'alan zuhür etmiştir. 

Madrit 23 - Bir çok tehir
lerde kargaşalıklar devam ediyor 
Bilhassa Mazera mıntakası i yan 
etmiştir. Sevil, Kordone v Vil
lanovada nümayişler devam 
etmektedir. Bu son ehirde bir 
çok tevkifat y pılmışbr. Kordo
ncde bir kilise yakılmıştır. Berga 
da evlerine sığınan kıyamcılar 
teslim olmuş! rdır. 

Barslon 23 - Nümayişçiler 
bir sntçü dükkanını yağma et• 
mqlerdir. Dört "şi tevkif edil
miıtir. Polis komünist fırkasının 
merkezini kapatmış, azadan yirmi 
yedi kişiyi tevkif etmiştir. T ev· 
kifat esnasında polise teş edil
miştir. Polis mukabele etmiş Ye 
ihtilal komitesi reisini ğır suret· 
te yaralamışbr. 

Evveli taksi şoförleri grev 
yapmış. sonra umumi grev ilin 
olunmuştur. 

* Madrit 23 - Ordu, Meıera 
isyan mıntakasını mukavemet 
görmeksizin i gal etmiştir. 

~ 
Madrit 23 - Dahiliye Nazın 

dnn Rojo gazetesini bila müddet 
tatil etmiştir. 

Hindistanda 
Mühim Bir Grev 

Ahmetabat 23 - Şehrin yet• 
mlşi bulan dokuma teıglhları 
iki gündenbcri mesai birliği aza-
ının grevi neticesi olar k ta• 

mamen kap nmı br. Gandi, vak· 
tile bu birliğin bUUln dünyaya 
örnek olabilecek bir şekild 
olduğunu öylemişti. Bu bir
liğe mensup yetmif bin 
kişi, birlik katibi umumisinin 
tevkifini protesto için grev yap
mışlardır. 

Altm ihracatı Aleyhtarları 
Bombay, 23 - Albn ihracah 

aleyhindeki mücadelelerine devam 
eden Kongre mensupları üç bllyilk 
lııgiliz bankasının önüne gözcüler 
koymuşlardır. Bunlar albn ihra
cını murııkabe edeceklerdir. 

EDEBi TEFRiKAMIZ: 13 :===:=:=:=:==:=:===:=::: 

A ç L K 
Milellifi: lfı.nrıt Hamsıın Mütercimi: P. S. 

Sesi bir akım şarap gibi ta kal· arasında duruyordu. 
bime inerdi Ye niçin güzel olmı- içinde ne olduğunu anlamak 
7acaldı. Y oba omuzunda sandık için açmtya hiç isteğim kalma-
taııyan bir çocuk veya itfaiye mJtb. Kendi hikAyeme tamamen 
ıaeferi mi ıannediliyordu. Daha dalmıştım. Gözlerimin ~nünden 
.._it bir ifadeyle o, göğün haf- garip manzaralar geçiyordu, ba· 
tnetinden kopmu bir parçaydı. tıma kan çıkıyordu, vo ağız 
itte anı veriyordum, bir peri dolu u yalan öylüyordum. 

1Dualı idi. Bu esnada adam gitmek ister 
Adam biraz 8 ırdı: gibi bir hareket yaptı. Sıradan 
- Evet, evet, diye mırıldandı. kalktı ve muhavereyi birdenbire 
SOkütu canımı ıkıyordu. kesmemiş .olmak için ordu; 

Kendi sesimi işite işite arhoş - Bu Happolntm çek emlaki 
olmuştum. Son derece ciddi var mıdır? 
olarak söylüyordum: 

Çalınan vesikalarla bir ecnebi Şehrin bütün b kkaliye ma· 
devletle aktedilcn muahede ka- ğazalarında bulunabilecek alelA-
famdan çıkmıştı. Küçük yassı de bir isimmiş gibi terkip etti· 
paket, 1ıranm üzerinde, ikimizin ğim bu isme fU iirenç kör ihtl· 

l1Pangada, sokakta öldiiriilmilı bir ilıllMlclgi, polis U%ar•tln4• 
doktor mııagen11 edigor 

Alman yada 
Büyük Bir 
Heyecan Var 

Berlin, 23 - Alman efkArt 
umumiyesi, bnzı Alman nanayiinin 
lngiltereye celbedilmek istenme· 
ıinden dolayı heyecandaclır. ln
ailtereye gitmek istiyen sanayi, 
bilhassa lngiliz himaye tedbirle· 
rinden müteessir o1anlardar. Bun
lar lngiliz propagandasına kapıl
mı !ardır. 

Talebe Biribirile t<avga Ediyor 
Berlin 23 - Bugün Berlin 

Darülfünunda yeniden birtakım 
kargaşalıklar olmuştur, Bir taraf
tan miifrit milliyetperver talebe 
diğer taraftan komünist Ye sos
yalistler darülfünun vlusunda 
dövüşmüşlerdir. 

Sükun ve intizamın iadesi 
için kuvvetli bir polis müfrezesi 
getirilmiştir. Bir polis Amiri bir 
talebeden tokat yemiştir. Darül· 
ftınun pazartesiye kadar kapa
nılmıştır. 

=: TAKViM== 
/PAZAR] 
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yarın dili nasıl dönUyordu? Bir 
hecesini bile unutmıyor, bir bar
fuıi bile yanlış söylemiyordu; 
bu isim beynine hakkolunmuştu 
ye derhal kök ıalmışb. Buna 

içerliyordum ve hiçbir eye karşı 
itimatsıılık duymıyan bu insana 
karşı içimden biiyük bir öfke 
ynkıeliyordu. 

Kuru kunıya cc p verdim: 
- Hakkand bir fikrim yok, 

hiç bir fikrim yok. Hem do iı:e 
ıunu ıöyliyeyim ki ismi " Joban 
Arcnt Happolati " dir. 

Herif, şiddetime hayret de-
rek tekrarladı; 

- Joban Arent H ppolati. 
Soııra da ıustu. 

Kudurmuşcasına dedim ki: 
- Onun karısını görmeliydiniz. 

Öyle şişko görülmemiştir. Ha? .• 
Belki de siz onun böyle bir şiş· 
ko olduğuna inanmazsanız? 

- Nasıl inanm•m ••• 

• 

Filizof 
Kaiserlinge 
Hakaret 

Berne, 23 - Muharrir ft 

Filizof Kaiserlinr halen l.viçrede 
bir konferan projesi yapmakta• 
dır. 

Filizof, Avrupaya müteallik 
bir kitabında İsviçre milletini tid
detle tenkit etmiş ve bu tenkit
ler İsviçre matbuatının şiddetli 
protestolannı d vet eylemiştir. 
Lausanne'da bir konferans Yer

mek istiyen Kai erling bir aat 
müddetle talebenin mümanaatine 
maruz kalmış ve talebe kendi ini 
yuhaya tutmuştur. 

Ertesi gün, Zürih'te de ayni 
hadiseler olmuştur. Salonda koku 
neşreden, gözyaşı döktüren top
lar ablmıştır. Polisin müdabeleai 
sayesinde konferans ikm 1 edile
bilmif fakat nümayişlere gerek 
sokakta ve gerek filozofun otur
makta olduğu etel önünde dev m 
olunmuştur. 

Amerika Ve 
Fransanzn 
Zıt Fikirleri 

Vaşington, 23 - Amerika, 
tt.slilıabn tahdidinden evvel emnn 
selameti talep eden Fransız te· 
zine itiraz etmemekte fakat bu· 
nun ıçın Amerikanın teminat 
vermeğe davet edilmemesi şar
tını ileri sllrmektedir. Amerika 

ihtiyar, kelimeleri arasında 
canımı ıkacak bir şey bulunma
sından ve beni kızdırmaktan 

korkarak, her sözüme tatlılıkla 

ve siikünetle cevap eriyordu. 

- Bnbacan! Belki de size 
bir süril yalan kıvırdığım hük-

mediyorsunuz, diye, kendimden 
geçerek bağırdım. Belki de 
Happolati isminde bir adam 
bulunduğuna bile inanmıyorsunuz. 
Ben bu kadar içi fesat ve ken· 
dini beğenmiş ihtiyar glSrmedim. 
Hay Allah belisını versin, belki 
de içinizden diyorsunuz ki ben, 
Job kadar fakirim, cebimde ağız 
ağzına kadar dolu bir cigara 
tabakam olmadığı halde kalıbım, 

kıyafetim yerinde. Ben, böyle 
şeylere at.şık değilim, ıize bunu 

haber vermiye mecburum ve 
Cenabıhak şahidimdir ki ne 

ıizin, ne de başka birinin hak· 
kımda böyle dGıünmesini müaa-

maniaya rağmen birleşecekler. 

Bu kız, bir müddet için ailesi 
He uzaklaşmış. Delik nla bir hayli 
husran da kalmış v sonra mu-

hitinde yaşıyan bir kızla sevif m4-
Evlenmiye karar vermişler. Der
ken öteki birdenbire belirmiş. 

ski kararlan hatırlatmlft bu 
genç soruyor: 

"Birinde okuma, yazma, biçki, 
dikiş v biraz musiki var, ötekin
de ise musikinin R sından bile 

haber yok, fakat ben bir muadelo 
karşısındayım, ne yapm lıyım? 
Buhran içindeyim." 

Bu gencin ordulu sual cid
den nazik bir noktaya temas edi
yor. İkisinin de biribirinden glzol 

vo birbirine bu noktadan tercih 
edilmesi imkAm olmadığuu ı6y
Iediği bu kızlardan bunu Teya 
ötekini al demek bir meseledir. 

Bunda daha ziyade lakadaruı 
karnr vermesi icap eder. Benim 
görüşüm şudur ki ilk kız s5ı0ndo 

ıeb t tmiştir. Epey uzun dren 
ahır devresinden sonr da Ta

dini yerino getirmek istiyor. 
ikinci Hanım kız, beyle bir tcc
rilbeden geçmemiştir, Bu itibarla 
ben, anlablan bu dava önftnde 
birinci kızın tercih edilme.ini 
muvafık buluyorum. Fak t JİD• 
kaydedeyim ki ben. hükmn aııla
hlan davaya göre verdim. Bil
hns bu genç karii e bu ..-.. 
tayı işaret etmek isterim. 

HANIMTEYD 

kara teslihabnın tahdidini ururl 
addetmekte ve Fransız İtalyan 
bahri itil fınm t hakkukun~ te
mine amade bulunmaktadır. Fa
kat büyük zıhlılar hacmini• 
25,000 tondan aşağı indlrilmo-
ine muhalefet eyliyecektir. 

Amerika, Franm: Meb'OAll 
Meclisinde meb 'uslar tarafından 
ileri ürülen bir Fransız Am°"' 
rikan mütekabil muavenet miub 
akti teklifini "havsalaya ığmu.. 
telakki etmektedir. 

maha ile karşıl mam. 
Herif ayağa kalkb. AğD açı.la., 

bir kelime söylemeden, benJ 80-

nuna kadar dinledi, r:ının O.. 
tünden paketini iddetJe alda Ye 

gitti. 
Azar zar kaybolan ve git

gide iğilen, büzülen ıırbna ba
karak, yerimde otura kaldım. 
Bilmem bu his bana nereden 
geldi, fakat 6yle sanıyordum ki 
hiç bu kadar namu ı, edepsiz 
bir sırt görmemişti ve herif 
benden aynlırken ona ağız do
lusu küfrettiğim hi~ pi man ol
madım. 

Gnn sonuna yakla~ıyordu, 
güneş batıyor, etrafımdaki ağaç
larda hafif bir mınlb yükseliyor 
ve çocuk dadıları grup bnlinde 
oturmu~lar, küçük arabalaril 
dönüşe hazırlanıyorlardı. Ben 
sakindim ve kendimi rahat hl. 
sediyordum. Beni 1&rsan asabi 

A.rka•ı ..... 



O Sayfa 

Kari Afektupları 

Eski 
Türbelerdeki 
Hazineler 

Kapatılan tekkelerle tnrbe
lcrde mevcut kıymettar ve tari
bl eşya mOruru zamanla çllrft· 
melde ve bir kısmı da zayi ol· 
maktadır. Geçen ıene, Fatihin 
Yezirlerinden Davut paşa camü 
banisi Davut paşanın tilrbesine 
nasılsa hırsız girerek bu türbe· 
deki llç yüz sene evveliuo ait 
taribı eşyayı çalmıştı. 

O gündenberi ne hırsız ve 
oe de çalınan eşyalar buluna· 
bildi. Daha bunun gibi mesdut 
tnrbclcriıı içinde sayısız hazine· 
lerimiz Yardır. Bunlardan bir 
kısmının alakadar qhaa tarafın
dan eıyayı zatiye gibi alınarak 
7ok babasına ubldığını haber 
almaktayız. Bu cümleden olarak 
reçenlerde açık göz bir Acemin 
Kutamonuda yok babasına aatın 
aldığı ve Wendiyar oğullarının 
ıamanına ait olduğe gazetelerde 
7azılan seccadeyi iddiamw tevaik 
adedinde z.iluedebiliriz. 

Bina,.naleyh Evkaf idareferile 
Maarif Veklleti birleşerek seyyar 
bir heyet tqkil etmeli ve bu he
yete ehli vukuftan bir iki aza 
lllve edilmek ıuretile kapah tnr
l>e.lerdeki tarihi Ye kıymetli q
PJI E-vkaf Mllzesine •• yahut 
milli mOzelere aaklettirilmelidir. 
AIAkadarlann ehemmiyetJe nazara 
clikkaUerini celbetmeii bir •atan 
laercu bilirim. 

s. u. 
it Arıyorum 

Ben liae derecesinde tahsil g3r
•Gf •e temiı hayat geçirmif bir 
rendm. Fakat maalesef bug(bı 
lly ve tahsilimin ıemeresini 
lktitaf edememiş bulunuyorum. 
Bir buçuk aydan beri idaremi ve 
daha do;ıusu nafakamı temine 
medar olabilecek bir it bulmıya 
muvaffak olamadığımdan bugUn 
aaruret içerisindeyim. ldarcmi 
teaain zımnında timdiye kadar 
•Oracaat etmediğim hiçbir mnes
aese Ye hiçbir daire kalmadı. 
llaalaef hep menfi cevap 
aldım. 

Namaa ve tahsilimden herkes 
emin olabilir. Tahsilime göre 
Yerilecek her işi, memnun kalı· 
aacak ıekilde bqarabilmiye 
muktedirim. 

Ankara • sı... hatb deposunda 
..,... JamaU Hakkı Ef. •Hıtaaile 

ALI RIZA 

Piyango Keşidesi Tehiri 
Esirgeme Derneği riyasetin

.tem Cemiyetimiz menfaatine 
tertip ettiğimiz piyango biletle
rinin satılmaması ytizünden keşi
cleai 8 niaan gOnOne 932 cuma 
e.bir edilmiftir. 

Cevaplarımız 

OskOdarda N. Hanıma ı 
Mahkemenin kararmı bekle

mek mecburiyetindesiniz. Anlat
tığınıza g6re bu karar sizi tatmin 
edecek tekilde çıkacaktır. Çünki 
haklı olduğuz anlaşılmaktadır. 

• 
Cihangirde Hüsnü Beye : 
Gösterdiğiniz teveccühe karşı 

minnettarız. BütUn emelimiz ka
rilere faydalı olmaktır. O sebep
ledir ki dercedilen yazıların 
fayda •erici neviden olmasına 
pyrel ıaateriyorua. 

..>ON POSTA 

=KİMSESİZLER ARASINDA= 

Belediyenin Açtığı Yurdun 
Misafirleri Çoğaldı 

Burası istihsal Müessesesi Olamaz Mı? 

Kl111 ... 1zl•r 1ıırl•11flll l•pın ln!!.-ı:!• !e!!9#8l•r 

lstanbul belediyesinin, az bir 1 de (100) çoaık ve genç yatmak- , Belecllye, çal1tmalc latediklerl 
tabıisatla idare ettiği en hayırlı tadar. Yurt idare memuru aon halde it bulamıyanJann yaziyet• 
bir mOessese ftl'dır. Bu mlleue- zamanlarda yapılan fazla mira- lerlni tetkik ederek bualann bu 
•• Ayuofya medrescaiadeld caatlar &zerine (20) karyola da- derdine deYa bulsa her halde 
kimsesizler yurdudur. Belediye, hı DAve edilmesini belediyeden bilyiik bir iyilik yapmıf olacakbr. 
bu mllessese için ayda yalnıı istemiftir. Medresenin esasen 1Uyu Bu dert karşısında bizim akhmıza 
( 80) lira vermektedir. Bu para- ve hamamı da vardır. Belediye ,ayle bir fikir sıeldi: 
mn ( 50 ) liruını yurdu idare geceleri saat ona kadar da yurdu 
eden memur alıyor, ( 30 ) lira11 elektrikJe tenvir ediyor ve oda-
da kapıcısına veriliyor. Bu ma.. larda ıeceleri birer 10ba yakıyor. 
rafa mukabil bugün bu yurtta 
tamam ( ı 03 ) kimsesiz çocuk Fılhakika ıehirdeki kimseıiz-
barıwyor. lerin, hiç olmana yatma ve uyu

ma ihtjyacına temine matuf olan 
Yurdun elli karyolası varmıft bu hareket, belediye tarihinde 

bu miktar geçenlerde ıeksene gilzel Ye takdir ile okunacak 
ibllğ edilmişti. Şimdi mllesseae- bir fasıldır. Fakat aon g6nlcrde 
• Yurdu gezen bir mubarririmiz, 

/falyan/ar baza kuıur tetkil eden cihetler 
glSrmOıtOr. Muurririmiı diyor ki: 

Afrikayı Havadan 
Aşıynr 

--- -
Bakalım Rekoru 
Kırahilecekler Mi? 

Roma, 22 (A.A.)- Tayyareci 
Fransi Lombardi ile Dr. Leonida 
Robbiano ve makinist Marino 
Battaglia tarafından idare edil
mekte olan Kaproni Iİstemlode 
105 ipretli bir tayyare Tobruk 
ve Kepetovna gitmek llzere dün 
saat 4,40 ta Ciampino tayyare 
limanından hareket etmittir. Bu 
hava seferinden nıaksat Avrupa 
ve Cenubi Afrika seyahatlerinde 
lngilizler tarafınden temin edilen 
sür'at rekorunu ksrmıya teşeb
büsten ibarettir. 

Tayyarenin hareketi esnasında 
Hava İşleri Nazın Ceneral Balbo 
ile nezaret yüksek memurlan Ye 
birkaç gazeteci hazır bulunnıuş

lardır. 

Tobruk. 22 (A.A.) - Tayya
reci Lombardi tarafından idare 
edilmekte olan 105 işaretli tay
yare saat 16, 15 te Tobruka gel
miı ve akşam llzeri Nadi Halza 
istikametine tekrar havalanmıftır. 

Yurt için evvelce yapılan ni
zamnamenin baZI taraflanm, mev
simin icap ettirdiği vaziy.ete ıö

re değittirmek lAzımgeliyor. Şim
diki halde Yurdun bapısı alqam 
saat sekizde açılmaktadır. 

Keza Yurtta yatanlar aa• 
bableyin saat aekizde dıpn 
çıkmak mecburiyetindedirler • 
Çünki gOndüzleri Yurtta kalmak 
yasaktır. Geceleyin sr~k bir oda 
ve rahat bir döşek, gündüz de ça· 
hprak ekmek parası kazanmak. 
Bu cihetler çok güzel bir mak-

sadı ifade etmektedir. Fakat Yurt 
misafirlerinden bazılan, haki
katen çalışmak il&edikleri hal
de İf bulamadıkJan için 
bu kıt mevsiminde gOndtızlerl 
dıprda, aokakta titremek mec
buriyetile karşılaşıyorlar,. Bun
lardan bir k1Sm1 kahveye gide
cek paraları da olmadığı için 
yurdun kapısı önünde bekleşip 
titreşiyorlar. 

,----------~ 

Ekmeğinizi tarbrınız. 

Narh tartı üzerinedir. 

Aldanmayınız L 

.._----------------------~ 

Az bir sermaye He yurdu bir 
istihsal mllessesesi haline getirmek 
zannediyoruz ki çok mümkilndilr. 
Bu takdirde hariçte İf bulamıyan
lar burada çalıprlar, iatibaal ya .. 
parlar Ye yapbklan teyleri yine 
Belediye vasıtasile satarak ek
mek parası kazanmıı olurlar. 

Bir Batında 
Üç Çocuk 
Doğmuş 

- - -
Çocukların Babası 

Doksan Yaşındadır 
Yafada son zamanlarda hay

ret edilecek derecede garip bir 

hldiso olmuflur. Oradan ıeleu 
gazetelerin verdiği malümata g6-
re doksan yaşında bir dilenci 
bugilne kadar hayatında biç ev
lenmemiş, fakat artık beklrlık 
camna tak ettiği için evlenmiye 
karar vermiı ve geçen sene yaşb 
bir kadml• nikAhlanmıştır. Kadın 

izdivaçtan biraz sonra gebe kal
mlf, nihayet hamlini vazetmiştir. 

Fakat netice nasıl biliyor musu
nuz? Kadın tam iiç ÇQcuk doğur

muştur. Bunlardan ikisi oğlan 

biri de kızdır. Her tiçünün de sıh
hatleri iyidir. ----

Bir Maden Çöktü 
Essen 23 - Çolferayn kö-

1 

mor madeninden bir aran ç6-
ktıntnso olmuştur. Birçok 610 •• 
Jarab Yardır. 

Klnmıaeam 24 

lktısadi Haberler 

lzmirde 
Bir Haftalık 
• 

ihracat 
1 kinunusani 932 den 10 kt 

nunusani 932 tarihine kadar 1 
limanından muhtelif memleke 
lere ihraç edilen cmtiamn Tür 
lirası olarak kıymeti ıu suret) 
tespit edilmiştir: 

Alman yaya 80018 Hralık, 1 
yaya 696216, Yunanistana 48 b · 
902, lngiltereye 21506, F eleme 
ge 31 I05, Amerikaya 8119 
Mısıra 12937, Fransaya 4076~ 
Bulgaristana 157 4, Belçikay 
19.605, Romanyaya 888, lıp 
yaya 1800, lsveçe 72787, mubte-: 
lif iskelelere de 91450 liralı , 
mal aevkedilmiştir. 

Ayni mnddet zarfında muht.. 
lif ecnebi memleketlerden İzmir• 
ithal edilen emtianın Türk lİraSI 
olarak kıymeti ıöyle tesbit edil
miıtir: 

ltalyadan 56965, Hindt.tandaD 
34034, Çekoılovakyadan 152171 

Ruıyadan 44237, lngilterec:lea 
120021, Bulgaristandan 3494, 
Almanyadan 44807, Amerikadq 
5768, lsveçten 717 4, lsviçredeıı 
773, Belçikadan 17364, Macari.. 
tandan 1499, Yunanistandan 1253 
Romanyadan 6!23, Franaadu 
24895, Awaturyadan 16.';o, Fele
menkten 11978, MıRırdu 61" 
lirahk mal gelmiştir. 

Gaz Fiatleri Yükseldi 
lzmlr, ( Hususi ) - T"acaret 

Odası benzin ve gaz fiatlerind• 
tenekede 30 ku1111 bir tezayit 
olduğu lddiuı &zerine keyfiyeti 
tetkik etmiştir. Neticei tetkikatı. 
bu tereffüün cihan plyuasanda 
husule gelen umumi yükselişten 
Deri geldiği anlaşılmııtır. M .. 
mafih fiaUer yine eski hale Jakhı 
dereceye tenezzül etmiştir. 

lngilterer.in Ticaret Mizana 
Londra, 22 (A. A.) - Kabi

nenin aaat on buçukta bqlıyaa 
İçtimaı milli hük6metin ıimd;y. 
kadar yapbğl içtimalann ehem
miyetlisi olacak gibi ıörGlmelt
tedir. 

Alınan malQmata g3re DallP 

lar encllmeninin ticaret mizam 
hakkında kabineye verdiği mob
brada lngilterenin ticaret mi1&11 .. 
nın dllzeltilip eski haline getiril
mesini temin için mali 8iyueUe 
ye vergi usulllnde tam bir dep. 
tiklik viicude getirilmesi taYIİya 
edilmittir. Bu meseleye o kadar 
ehemmiyet Terilmektedir ki ,U. 
riciye nazın Sir Joho SimoD 
Cenevreye hareketini tehir et. 
mittir. Kabine a1.a11ndan bir 
çoğunun bu muhtıranın kabaltl 
lehinde olduğu haber ahnlDlfbr. 

Amerika Ve 
Zenci 
Ticareti 

Vaşington 23 - Amerikada
ki yegane zenci hükümeti olan 
Liberyayı esir ticaretinden fera
gat ettirmek için Cemiyeti Ak
vam tarafından alınSlc:ık tedbir
lere bir kaide olmak tizcr. 
Liberya Reisicümhuru M. Barke
layın intihabuu Amerika l~ 
etmemittir. 



• 

SON POSTA 

Abdülhamit, Hala Bulgarların 
Vaziyetinden Endişe Ediyor 

Bize İltihak Ederlerse Kazanacağımız Emniyetini Duyacakmış 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 1 
Her lıakkı mahfuzdur 

-211-
4 A ğ'uıtH 351 

17 " 91~ 
BugOnkü gazeteler, ( Van ) 

tarafındaki Ermenilerin Ruslara 
. iltihak ettiğini yazıyordu. Abdül· 
hamit bu havadisi okur okumaz 
haykırdı: 1 

- Zaten bu hainfer, böyle 
bir günü bekliyorlurdı. Haniya 
evvelce arada yalmz ben 
Yardım. Y aloız benden tikl-
1et ediyorlardı. Hakikat naııl 
mr.ydana çıktı? işte bunlar, yal
aız bugtınü bekliyorlardı. Kilise 
altlarmda, mahzenlerde bombalar, 
rovelverler ıakhycrlar ve farsat 
kolluyorlardı. Bilirim, onları çok 
iyi bilirim. Bunlar hakkında o 
kadar iyi tahkikat yaptırmışım· 
dır ki her ıeylerinden maliimabm 
•ardır. 

Bugün akşa!a • dofru şir~et 
npurile Beylerbeyı hastanesıoe 
Çanakkale mecruhları geldi. Va• 
pur iskeleye yanaşırken, harem 
dairesindekiler ajfaşıyorlardı. 

~yuıı 331 

19 Eyl<U 915 

Alman ve Avuşturya ordu· 
lannın ( Sarbistan ) hududunda 
taarruza bqlamalan Qzerine 
Abdülhamille yeni ümitler bisıl 
oldu. Bu orduların, harbi kaza• 
nacağım we artık kanlı facianın 
da hitam bulacağını tahmin 
ediyor: 

- Acaba nekadar samt.nda 
l.tanbula gelebilirler? .. 

Diye düşünüyor. 
Yalnız onu düşündüren diğer 

bir nokta daha var. Bulgarlara, 
kat'iyyen güvenemiyor. 

- Ruslar -ve İngilizler, şimdi 
ne yapıp yaperak Bulgarları 
aleyhimize hareket ettirecekler
dir. işte bunun tam zamanıdır. 
Eğer Bulgarlar bu meselede de 

bitaraf kalırlarsa, arlık o cihet· 
ten korku kalmaz. Demek ki, 
ne olursa olsun, (ittifak ordula· 
rı) nın harbi kazanacağtna kanaat 
basıl etmişler, demektir. İnsallah 
böyle olur. 

Diyor. 
531 EyfQI 19 

Birkaç gtlndenberi Atıf Bey 
rahatsızdı. Saraya gelemiyordu. 
Onun yerine Abdülbamidin itima· 
dına mazhar olan Selinikli dok· 
tor Rifat Bey gelmiş ve bir iki 
defa da Abdiilhamitle görllşmilştli. 

Doktor Atıf Bey, iadei afiyet 
ettiği için bugftn saraya geldi. 
Doktorun geldiğini Abdülhamit 
haber alır almaz, harem dair~e 
istedi. iki saat kadar görüştü. 

Doktor, Kadıköyüode otu
ruyor. Bazan vapurla, bazan 
da araba ile gidip geliyor. Ab
dülhamit bu uzun yolculukta 
doktorun rahatsız clmaması için 
bugiln bir teklifte bulundu: 

. - Sizi doğrudan doğruya 
buraya getirip götürmek ıçın 

kira ile bir araba tutunuz. Ücre· 
tini biz veririz. 

Dedi. 
Bu araba bahsi, otomobile 

intikal etti. Abdülhamidin otomo
bil hakkmda henllı hiçbir fikri 
yok: 

- Acaba kaç liraya veriyor
lar? 

Dedi. Doktor, otomobilin 
cins ve nevileri hakkında bazı 
izahat verdikten sonra yüz elli 
liraya doğru bir otomobil utan 
alınabileceğini söyledi. 

Sonra abdülhamit tekrar 
sordu: 

- Acaba, Kadıköytlnde kim
lerde var. 

Doktor, buna da cevap Yardı: 
- Şehzade Abdülkadir Efen

di Hazretlerinde ••• 
Derdemez,Abdüldamidin çehresi 

değiıti. Yiizünll buruıturarak: 
- Ôyleya.. işi gUcü ne? ••• 

Zaten onun ciddi bir şeye ala
kası yoktur ki... Nerede böyle 
havai ıeyler varse, ona heves 
eder. 

Abdülhamit, derin derin içini 
çektikten ıonr devam etti: 

- Bu çocuğu bir türlü tahsil 
ettiremedim. Ötedenberi tahsile 
merakı yoktur. Aklı, fikri çap
kınlıkta, kadın değiştirmektedir. 
Geçenlerde, buraya geldikleri 
zaman hemşiresi anJabyordu. Bir 
gün yanında bir genç ka~mla 
hemşiresine gelmiş : · 

- llen bunu aldım. 
Demiş. Kerime, Pf111D11 kal-

mış. Meğer bu yeni aldığı bir 
miralay müteka!dinin kızı imif. •• 
Bu gibi ıeyler, ayıpbr. Hiç bir 
hanedan evladına yalofar au ? ..• 
Abdülkadirin yalr ız bir me-
ziyeti vardır. O. da, ı&zel 
( viyolon ) ve keman çalar. 
Bir de, el işlerini gtlzel yapar. 
Oğullarımdan Barhanettio Efen
di de iyi keman çalar. Hem 
onun hali batkadır. Ôtekiııe 
niabetlo daha ağırbaşhdır. 

C Arkuı Yar) 
• 

Yeni Romanımız 

-

Bizim Daktilo: 

Bizim 
Daktilo 

Yeni neslin en ıayanı dikkat tipidir. Kendine ..ı... 
yaşayııı, giyinişi, düılbıüşü •• duyUfU wardar. 

Bizim Daktilo: 
Bugünkli genç kızm en canlı nlhmmaidir. O, d1f111"-n re. 
riindliğü kadar hissiz değiblir. Onwı 6yl• iaco bir buıu&. 
yeti, öyle derin dertleri Yardır ~ ' 

Bizim Daktilo: 
Niçin çalışır? Nasıl yaşar? Çalrfftlı hayabnd• neler rBrOr, 
ne felaketler geçırır. Beı oa kurUf k . .ıanmak içio o• 

, mücadelelere ıirişir ? 

Pazartesi (Y ann) .. Son Posta " sütunlWd~ 
" Bizim Daktilo " yu okuyunuz. 

Sayfa 9 

r 
ŞARK YILDIZI 

- - - ·---
Holivuta Nasıl Kaçtım ... 

· Yıldızlar Arasına Nasıl Kanştım? 
1------74 YAZAN: Selma Z. 

Tam saat beş buçukta, Çang 
kapıdan içeri girdi. Dudaklar1nda 
tuhaf ve mahçup bir tebessümle 
önüme kadar gelerek ellerimi 
tuttu. 

Küçük bir ricada butunaca· 
ğım. 

Dedi. Hemen cevap verdim: 
- Emret Çang ••. 
O, bir türlü yüzüme bakama

yarak yalvaran bir aesle niyaz 
etti: 

- Sana küçük bir zahmetim 
var. Aşağıya, sokak kapısına ka· 
dar ine bilirsen ... 

- Çok garip bir arzu .• Fa
kat madem ki öyle istiyorsun .• 
Hay, bay •.. 

Beraberce kapıya indik. Ka
pınm önünde , muhteşem 

bir otomobil duruyordu. Şo
för, o~omobilin yanında ppkası 
elinde, resmi bir kıyafetle diın
dik vaziyet almış. emir bekli
yordu. 

Çang 1 Anki bir kabahat 
yapmış ta şimdi utanıyormuş gibi 
tam bir çocuk hicap ve masumi
yeti ile otomobili ve şoförü 
g5stererek dudaklanmn arasın
dan mırıldandı : 

- Otomobilin.. Ve, şoförün ••• 
Çang'm bu küçük hediyesini .••• 

Onu, daha ziyade söyletme· 
dim. Bir elimle ağzını kaparken, 
öteki elimle onun koluna gir
dim. Hiçbir şey söylemeden yu
karı çıkardım. Büyük salonun 
ortasına kadar getirip orada 
gözlerinin içine bakarak: 

- Çang !.. Dedim. Sen, in
ıanların en necip ve en zengi
nısın... Seninle geçen hayat, 
dünyanın en hakiki, en bibedel 
bir saadetidir ••• 

* Sevgili babacığım) 
Artık Allaha ısmarladık. Bun

dan fazla yazmama, ne vakit ve 
ne de imkan müsait değil.. Bir 
miiddet benden mektup alamaz· 
1&Dız, hiç merak etmeyiniz. Çün-
ki içine kanşbğım (yıldızlar ha· 
yatı) nan öyle birtakım mecbu· 
riyetleri var ki bunlar, fÜphesiz 
beni bir müddet yine aize karp 
mütehassir yaşatacakbr. 

Derhal sizi buraya aldırmayı 
dllşllndüm. Fakat bazı mülaha
ıalara binaen bu fikrimi ancak 
bir seno sonra tatbik edebile
ccği m: 

Şimdi, bllhassa ıenden iki 
ricam var babacığım. Biri. bizzat 
( Nihal ) in evine kadar git. An
nesile ve kendiıile giSrilş. Ne 1 
yap, yap, Nihali ikna et. Bana 
buraya ıönder. Onun en emin 

ve en lüks bir ıcrette buraya 
kadar seyahat etmesinin temini 
için (Amerikan Ekspires)in lstaa
bul şubesine emir verilmiştir. 

ikinci ricama gelince: Kolipoa
tal ile size bir paket g6nderiyo
rum. Bunu takın açmayınız. Çün
ki siz arada sadece bir vasıta
aanız. Maamafih, merak etmeyiniı 
bu paketin muhteviyatına da size 
söyleyeyim. Bu pakette, çok za
rif ve çok kıymettar bir 
( Port foy ) ve bunun içinde de 
doktorun benim için ıarfettiği 
paraya muadil para vardır. 
Parasına aynen iade ediyorum 
ve cüıdam da, bir daha böyle 
abmakçasına yaramazlık etme-
mesini daima ona hatırlatacak 
bir yadigir olmak üzere gönderi
yorum. 

Fakat, doktora bu paketi 
takın ıen götürme babacığım. 
Artık o adamla yü-ı yüze kelmeni 
ve ainirlenmeni biç islemiyorum. 
Vakıl, bugün vuıl olduğum 
fU bllyük gayeye erişmekte 

onun en büyük dahlü tairf 
var amma, ışın içinde vak-
tile (emniyeti suiistimal) olduğa 
için ne yandan bakılsa doktor 
suçludur. Maamafih, bu suçunun 
cezasını Eazlasile çektiği için onu 
da affedivermek fena olmu 
zannederim. 

Eh.. Artık vedaa başhyalım •.. 
Se-vgili, aziz annemin ellerini 
öperim. Ona, çok üzüntü verdi
ğim için pek mahcubum. 

Fakat şimdi duyacağı gu
rur ve mafharetle miiteselli ol
maktayım. Herhalde bir (yıldız) 
doğuran kadın şüphesiz (Ay) ka
dar kıymet kesbeder; hayatın 
bütün elem ve ıstıraplarım artık 
kalbinden •İler... Sana gelince 
babacığım.. söylenecek söz çok 
amma, biraz evvel dediğim gibi 
buna imkan ve valcit yok... Ne 
ise, lakırdıyı kısa keseyim.. Veı 
fU ellerini de doya doya öpe
yim. •• 

SON 

Selll&lllWI (Şule Yıldızı) il4n etliltliil 6Üll gapılan 

6ii41Ü ..,.. •• 
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24 lanunu•ni 
g===- soM : POSTA 1 

1( 

Şarkın Yeni Peygamberi 
• 

HintteBir"Menf i Mukavemet,, Hareketi 
Uyandırmak Zamanı Gelmiş Midir? 

Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

24 Kanunusani 932 Pazar 
l.tanbal - ,(17.00 ••tn. 5 kllontt 

J8 pamofoa fle opera parçalan 
19 birinci kıeım alaturka aaa, 20 
pamofon Defrfyatı, Ajanı laaberlerl, 
21 lldnd kısım alaturka Na, 22 
orlLeltra. 

25 Kanunusani 9 3 2 Pazartesi 
l.tanbal- (1200 metr .. S ldlo••t ) 

18 rramofon ... opera parçalan. 
19 birinci kııııa •laturluı .... 20 
sramofon. aepiyeb Ajan• hah•rlerf. 
21 ikinci kuım alaturk• .... 
22 WkHtra. 

--------
-80- ' Dol<tor Dev çağınldı Ye kendi· 

ettik ve Asbram mabedinde 

hususi bir Ayin yaı:tık. Ben 

sinden Hint c"miyetinden bana 
bir kredi açması rica ed;ldi. 
Çiftliği tesiı için muhtaç olaca· l 
Jım .bütDn parayı buradan 

merasimde hazır bulunduktan 
sonra refikamı ve .. Magan lal " ı 

alarak Paonnaya hareket ettim. 
Diğer arkadqlanm Shantiaiko
taada kaldılar. 

Clfa .. cll ,.na) 

Yeni Nesillere Ne Okutacağız? alacaktım. 
Bu iş bittikten ıonra sabık 

Fonikı halkının ınuv4lkkaten 
iskAn edildiği mektebe gittim. 
Gördilm ki Maganlal Gandbi 
rrurun başına geçmiş Foniks'te 
tesbit edilen kaideler dahilinde 
•aziyeti idare ediyordu. 

Andrews ile Tearson da ora• 
daydılar. Mutadım veçbile der
hal ıerek hocalar •• gerek ta
lebeler Ue temasa giriştim ve 
ooları: 

- insanın kendi kendisine 
yardım etmesi mevzuu etrafında 
bir münakaşa icrasına davet et• 
tim ve hocalara anlattım ki: Ta· 
lebeler ncretli hizmetçilerin yar
d11111ndan müstağni kaldıkl~n . ve 
1emelder!ni kendi kendalerıne 
laazırladıklan takdirde hocalar 
mutfağa daha yakından nezaret 
etmek imkADIDI bulacaklar ve 
talebeye daha ııhbl bir yeme~ 
•ereceklerdir, talebe de kendı 
kendine Jardım kaidesinin ilk 
fıU denini almı' olacaklardır. 

H•zırundaa baııları bu teklifi 
muvafık bulu)orlar, bazıları da 
reddediyorlard1. Maamafih talebe 
her 7eniliğe ka111 me•cat fıtri 
tema yGlleri ile a6zlerimi doğra 
•uJduf ar ıeYinçle kartıladılar. 

T ecrGbeye ıirmittik. Peanoa 
•oDanm 11•acb •e tecrnbenin 
muvaffak cılmuı i(in bütün kuv· 
'teÜ ile çahımıya bqladL Sebze 
toplamak, ıebze yıkamak, ıebze 
ayıklamak •e pişirmek için mub• 
telif ekipler teıkil edildi. Benim 
için bu rcnçlerin çal.ıtıklanm 

förmek hakiki bir zevk idi. 
akat hepıinia bugünden yanna 

bu yeni hayata 1 ah,malanaı bek
lemek dotru değildi. Her gDn 
muhtelif mÜDakaşalar ıuhlir edi
Jordu. 

içlerinden bazılan çok geç
medi yorguoluk alii.oi a C>sterdi· 
ler. Fakat Pearson cesaretini 
kaybedecek adamlardan değildi. 
Her zaman dudaklannda tebea
•Dmle İf bafında bulunuyordu. 
En ağar mutfak takımlarını ydm
IU)'I üzerine almıştı. 

~ 
Mektebin kain olduğu Shan-

tfnikotanda uzun müddet kalmak 
aiyetindeydim. Fakat talih müsaade 
etmedi. Buraya ı .. leli henüz bir 
hafta olmuftu ki Paonnadaa bir 
telgraf aldım. Bu telgrafta Gok· 
halenin öldOtG haber veriliyordu. 
Mektep mateme garkoldu. Bu 
llilmü milli bir matem telakki 

1 Sinema Ve°1~y;;o/,;;J 
ALKAZAJI - Hece ll•at 
ALEllDAa - Belllar ı.Ubuellı 
ARTIS"l'ür - Çaaaallale 
AIRI -s-. 
lKl.ll 1 - ~•rtm 
lLHAMJlA - $911 •Ollal• 
11 U V A 1. - H•rct,.t prlwııı 
fi,RAH - Partaa. bir ••" 
fKA.NSIZ rlYATROSıJ -lençll.,. tat ... 
SLOR'l'A - Tun'81 hardutlu. 
HlLAI. - Kanlı f'Hedll& 
kEllAL a, - Y •tHın bayat 
llAJIK - 6 Numaralı vca• 
"1.LiK - ~· mllllsım 
ıaıw - Atlıı haarat&atJ 
Oa-t..ltA - ÇaHlııllale 
lhL - IC.lçlllı: dakta. 
~0DA1' llALti - $.rlata• 
&Au~OY IOU'WYA- l"•le ~ ..... 

Umumi Müfettiş Hasan 
Ali Bey Bize Diyor Ki: 

( 8af tarafı l inci Hyfada ) 
l.ıte kanaatimce bir neşriyat me
aelesinin .Ucudu bu noktadan 
milhimdir. Gerek hnkumet adam• 
larının, gerek münevver zümre 
içersindeo düşünen ve yazanla
rın llstilnde israr ile duracaklan 
bu noktayı, ben de bir maarif 
adamı sıfatile çok zamanlar dn
ınnm6şümdilr. Sualinizi fikirlerimi 
slSylemek için gllzel bir •caile 
telakki ediyorum: 

Neşriyatı Bes~iyen Sebepler 
Bir memlekette ne1riyab ba

liyen amiller araamda hatıra ge
lebilecek 11ebepleri föylece hu
lasa edebiliriz: 

1 - inanma, 
2 - Ferdi ve içtimai ihti

yaçlar, 
3 - Haıbl, ilmi •• mealep 

teccutıaler, 
4 - iyi vakit geçirmek ar

suau 
5 - GlSaterif. 
Dllnyada en çok basılm11 

eıer!erin, lncil, Kuran gibi inan
ma kitaptan olduğunu hepimiz 
biliriz. Samimi itikat uhipleri 
bu kitaplan her ıckilde, hatta 
maddi refah meselesi mlleuir 
olmaksızın ararlar ve alırlar. 

Bir Mukayese 
Bir zamanlar, 11hhat meselele

rini halkın anlıyacağı ıekilde 
yazan eserler bizde de en çok 
satılan kitaplar olmuştu. Musaba
bab mahremane birçok ailelerin 
kilitli dolaplannda me•cuttu. Bu 
ve buna benzer sıhhi halk eaerleri, 
yemek pişirme kitapları, •• he
kimi bu nevi ferdi ibtiyaçlan 
tatmin eden öğretici eserlerdi. 
Kanun ferhleri, küçük ahllk 
kitaplan nuihatülhükemalar, ki· 
tapçılardan her zaman aramLr 
Ye alınırdı. 

1 

-
Bir çeyrek am en"el. ahaf

larda, Beyazıt meydanı karwıam
da, Bedestende, Babıalide Ye 
lstanbulun diğer yerlerinde iki 
yüze yakin buıul kitapçıdan, 
bugiln ancak bunun d6rtte biri
nin kalmıı olmau bu kari knUo
Iİnin naldığıru glSıterir. Bunda 
korkulacak birşey yoktur. Çllnkl 
okunan kitaplann mühim bir 
kısmı memleketin ikbsadl Ye 
manevi hayatı için buglln bizim 
ihtiyacımız olan kitaplar dejil
lerdi. Bunu ıize 16yleyifimin 
sebebi eaki vaziyetin yerini tu
tacak ve bugtınkn hayata uyacak 
eserleri yazdırmak Ye bastırmak 
lnzumunu daha bariz, daha g&ze 
çarpar bir ıekilde 16stermek 
içindir. 

Şimdiki Okuyucu 
Harf iakı!lbmdan ıonra en 

1adık okuyucu ztlmreai, çocuk• 
lanmız oldu. En çok kitap 
okuyanlar, eski harfleri en u 
tanıyanlar Teya hiç bilmlyenler
dir. Fakat ae yazık ki bu adak 
kari zilmreai de Tnrkçedea oka
yabaecek çok az fey bulmakta
dır. 

Şimdiye kadar nepi7at mue
lesi mevzuu bahaoldu mu, her
kesin aklına en evvel bualarıa 
ut.fmua Ye aabJmamaaa seJiyor. 
Halbuki bir eserin basılıp atı
labilmesi için •nel& yazalmua 
llzımdmr. Şu halde ilk macle 
mnellif Ye muharrir meae.le.I 
oluyor demektir. Y ahuı kalemi-
le ıeçinmek imklnına elde ede
miyen bizim m~mle.ketimizde mO
eliifler zQmresı himaye ve te19 
Tik edilmelidir. Denilecek ki 
bunlar çok kari bulacak yazılar 
yazsınlar, eserleri utılaaa •• pa
ra kazansınlar. Buna isim tasrih 
ederek cevap •ermiyeceğim fa-

Muayyen mesleklere dahil 
olmuf yetitkinler, amat6r dere
cesini geçmiyen heves!i iman
lar da kitabın emniyetli mOfle
rileridir. 

Ciddi meşgaleler haricinde 

kat ıu IOD bir sene zarfında ge
rek gazte ve ger~ kitap Aleminde 
tirajları en yuksek olanlana 
baag iıi oldupnu hepimiz biliyo-

1 
ruz. istediğimiz ne bu nevi mu
harrir, ne bu cinsten müelliflerdir. 

iyi Eser .. zihin yormıyan, fakat insanı oya
lıyan hikayeler, seyahatnameler, 
milli hana dahil halle maaallan, 
deıtanlar, tür mccmualan çok 
istenilen ve çok okunan Ye is
tiana .. zca her sınıf arasında kari 
bulan kitaplardar. 

Bir de bunlar haricinde bir 
koleksiyoncu merakile kitapha· 
oesini 1 ıilslemek istiyen zilmre 
feJir ki, adedi az olmakla be
raber iyi ve pahalı tabılan seç
tikleri için biç te ihmal edilecek 
bir kari kiltlesi değildir. 

Azalan Kari 
Hayabmızdaki tahu"Vfal ba 

alellcele saydığımız kıtap wıe 
kari nevilerini ualtmqtlı. 

Çocuk, halk ve mOnener için 
iyi eser vücuda ıetirebilecek 
insanlar bir taraftan manea mD
kif atlanmab, diğer cihetten mad
deten dyleriain mukabillerinl 
almalıdırlar. Bu hususta ıu çare
ler habra relcbilir: 

Siyasi, ilmi tcıekklilleria 
mOsabakalar yapması, takdire 
layık eser ne~reden müellifin 
kitabını Maarıf VekAlctinin 

f ( Couronne ) etmeıi, devlet me-

l 
muriyetinde ise mesleki dahilin· 
de taltif edilmesi. muallim Ye 
profesörler arl!8ında bulunuyorsa 
teri i ettirilmcsı •. 

Sun·; Ve f abii Çareler 
Biliyorum bu tedbirtu IUD 1-

Heilıberı - (276 metre, 7.5 idi• 
Yat) 19 K8niııberl' operaaından 
naklen .,Waper. in Die \Valkln 
operuı 20,20 kemaa Ye kll•ye kon· 
aeri. 

BrOno - ( 541 metre, 56 kllont) 
19,25 Atelye tiyatrosundan nal..lea 
bi, komedi, 20 Peratdan aakiL 

MGblaker - ( 360 metre, 75 kllo
••t) 20 Franlrfartun UederhaJJe 
muıikl aalonundaa aaklea k.oaau. 
22,55 danı baYaları. 

Bakreı - ( 594 metre 16 ldlo•at) 
19,40 ıramofon, 20,10 dua, 20,50 
aaJon orkeatraıı, 21 Korp konaeri. 

Belrat - (429 m•tn. 2,S kilo•at) 
20 konıer, 21 radyo müaahabeıl, 

21,30 Kıral baıH alayının bandoıu 

Roma - ( 441 metre 7S kilont ) 
20 pamofon 21 ftaJyan orke1ra11, 

Viyana - (517 meh'e, 20 kilo•at) 
19,45 aıkerl bando, 20,SS Ruaaiıehe 
Meiater, 22,30 danı hanları. 

Pe,te - (5SO metre 23 lrilovat) 
20,ts Çigan orkeatraat, 20,45 kon"'· 

Va'fOYa-(1411 met..., 158 kİfOYat) 
20,U halk konseri, 21,40 edebl1at 
parçalan, 23 dana havalan. 

Berlln- ( 1635 metr.. 75 kilovat) 
20 Sütrarttan Dalclen fen rece. 

ffellıberı - (276 metr.. 7~ kilo
nt ) 19,30 Hindistana muaikl ile 
Nyahat, 20,SO Cenup deniılerı .. 
Myahat, komedi, 21 u lon orkeatra8' 

BrGno - (341 metre, 36 kllnnt) 
19,20 radyo kabare, 20,20 Pratdu 
••kil. 

M6hlalcer - (360 metre, 75 kilo.at) 
20 konser, 22 ajana habul&ri, 22,10 
Hamburıtan nakil. 

Bilkret - (394 metre 16 kUo••t) 
19 sramofoa, 20 konMr, 20,38 
Harfenıolo. 

Belprat - (479 metre 25 lctrcntat} 
20 Milli Sırp havaları, 20,30 ko.mecll, 
21,15 radyÔ orkestrHınıa konaerL 

Roma - ( 441 metre 7S k ilo.at ) 
21 .. fil laallc banlarJ. 

Viyana - (S17 metre, 20 kl' o•at) 
19,4S mandolin konseri, 2045 ıon 
tiyatro eaerlerl baklunda bir konf.., 
rana, 21,lS konser, 22,t~ akıanı ha• 
berlerl, 22,30 danı haYaJara. 

Peşte - ( SSO metre, 23 ldloYat ı 
19,45 Budepeıte operasınaa orkestra• 
11 tarafından konser. 

Var,ova- ( 1411 metr.. 1S8 idi .. 
Yat) 20,1~ Sırauauq Wahertra .. 
opereti, 23,10 dana havaları. 

BerJin - (163S metre, 7S kiloftt) 
20 ıünün meaeleleri, 20,30 Kolonya. 
dan naklen Eımont lcom•diıJ. 

r---------------------------~--~ Dikkat: Dercetmekte olchafumaı propıualan11 Avnp•,. alt 
cılaa kıımı Yaaatl Anupa ıaati:ıe ılSra tand • e;l.lıalıtlr. 
latanbal ıaatlne tatbllu için Anupada ıut ( Ut olduıu 
ıam- l.tubulda (1) e .. 'dlJi farHclilmelidir. 

dir, diyeceksiniz; fakat neşriyat 
meselesinde tabii çareleri bekle
miye •akit yoktur. Sınai teoef· 
lusle 6lümden kurtanlmıılarıa 
tabii teneffn.Jeri beklenmiı ol
aydı epey insan kaybetmlf 
oluyorduk. Anlaşılıyor ki neşriyat 
iıl c•Ycli bir devlet lfidir. Bu 
husus için bug ünkllnden daha 
fada fedaklrlığa ihtiyaç vardar. 

rl.Gessir Yardım 
Huıusi nqir mlleueaelerine 

gelince; bunların mektep kitap
lan haricinde yapmlf olc?ulclan 
neıriyab biç olmazsa bugilnkün
dcn daha fazla resmi müessese 
ve hususi tqekkllllerin uba 
alması müessir yardımlardan biri 
olacaktır. Kibp teniahnda, 
memleketin geniş olmuı hasebi
le bilhassa postalar •e postahane
lerden istifade edilmelidir. Her 
posta merkezinde kitap teşhir edi
lecek camekAnlar olmalı, kitap 

sevkiyab eagarf OcreUe temin 
edilmelidir. 

Gazetelerin Vazifesi 
Bu vadide gazetelerimize de 

mühim •azifeler diifOyor. Karii 
alakadar etmek endifUİle onlan 
hatta bulunduldan aeYiyeden daha 
dun mahiyette tefrikalarla, oku
tup bittiği zaman kafalDlzda 
en küçllk bir iz bırakmıyacak 
kadar kıymetsiz, maaa11z llm
mettedarik yazıllDJf yazı
larla sntunlari dolduracak 
yerde adam akılh yazı yazan 
muharrirlere biraz paradan fe
dakarlık ederek yazı yazdırmak 
ve bu auretle balk1n fikir ve his 
terbiye1ine tavassut etmek li
zımdır. Bilhassa gazetenin mu· 
ayyen bir köıeai bir kitap Ye 
neşriyat revüsil ittihaz edilmeli. 
en luymetliaindea ea luymetaW-

ne kadar lehte aleyhte hatta 
haldı, habz kitap tenkitleri ya--

pılmalıdar. Yeter ki karı 
kitap Ye mOellif ismi 
duysun, allkadar olabiJecels-
lerile allkadar olsun. bi· 
Iİm memlekette de iyi, fena dll
tlnen •e yazaa iuaıalu buluu
dupnu anlasın. 

Bir Muharririn Şiklyeti 
Pek kıymetli bir muharrir bir

kaç glln ene! bana diyordu ki : 
.. Emek çektim ıu kitabı yu

dun. Çıkab iç ay oldu doıtla
nmdan bile llç kişi bu kitap 
için Bç kelime söylemediler. 
Halbuki ıu 6ç yüz sayfadaki 
ı6zlerin hepsi yalan bile olıa iç 
yüı aayf ahk yalan alSyliyebilmell 
bir kıymet değil midi ? ., 

Eser aahibi için korkulacal& 
ıey tenkit hatta tezyif değil, 
allkasızhktır. Bu korkunç süküt· 
tan yazı yazmıyaalar bile 
korbuu. .. 

C ffaqn Ali Beyia eenebt liH•• 
•• .. leıiae alt dikkate taran tetkllr 
•• mütaleaların• 1aru1 talrdl• 
edecefiz.) 

Jtotolra/ Ta/alili Krı11011rı 

TaWatlabl ltr•rııııa ala btlreruıuı 
fetetrafa- 5 adet 1111 ... a. blr· 

1 .............. Feto}r•la•a .. ara 

tabidir " lada edil.._ -
ı.ı-. ........ 
.. ,. s-·aa' 

-- - -
Haoıl aıaalleria 

.. vabl I 

- - --- -fetoj'ral latifaı 

e.aecek mil 
1 

r';.t:°aha kı...;ı 3() lı.wytuılıı ... 
..... bllhade slederllebilir. 
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~~~HASANCiLUTEN M D 
için 

istimal ediniz. Çünkü Hasan Gluten mamulabnda nişasta yoktur. Gluten ile imal edilmittir. Şeker hastalığına karfl Avrup.a'nın 
terkibi meçhul Glutewı ınüstahzarabna faik olduğu- ebbbai muktedirenin rapor1arile sabittir. Ekmek, gevrek; makarna, tehrire. 

un ve çikolata nevileri vardır. Her tarafian H;ısatı markasını arayınız. Hasan Ecza Deposu. 
--=======================================:..:::::==~~================·-=====' ===:mr.:=====================~========================== 

IEISUCIJ ~ SIRJllL Ltd Şirketi 
1el. 21128 YEDIKULE 

YON PAMUK ----
ISTANBUL Tel 21128 

F L O Ş iplikleri KARADENiZ POSTASI 

----RZURUM 

Şehzadebaşı MiLLET Tiyatrosu 

1 
Ram.aaü ı Büyük san'atkir NAŞIT ı ~ 1 

_ her gece _ Bey ve arkadqlan ve her gece 

YENi NESiL • TÜRK HANIMLARI MUSiKi 
VE VARYETE HEYETi -------- ---------. bog• 

6Bker 
Boyar Büker Kasarlar 

Parlatır (Merserize eder) 

Grizet Y •par. 

6übr 
6ogar Numaralar Büyük muvaff akıyetlerle Numaralar 

Jitu:ni Çarşamba deiifllaittir. devam ediyor. deiifmiftir. 

Pamuk ipek ve tün Bezleri 
g&nil akşamı Sirkeciden ha- f 8 k ı NAŞIT Bey ve Rejisör NECA Ti Beylerlerin 
reketle (Zonguldak, Lıebolu, - U a pm - güzide reperbwarlanndaa 

BOY AR KASARLAR OTOLER GENlşLETiR 
Samsun, Ordu, Gjresun, Tnb- ( KIRllZI FENER) içtimai bUylk piyes 6 perde 
mn, Stlrmene Rize •e Hope- BaJlk varyete • sinema ıı. dmto • Şll't.tt"' ~~ 

ye ıidec:ektir. -----!1111!1~ 3185 Numaralı biletle ~------
Fazla tafaillt için Sirkeci, Ban 200 000 L• K dı 

Memacat ve Trikotaj Fahrilcalaruaa llzupm olu nobantm 

SA N T R A L T A M A M L A R,. 

Himayeyi s A N TR A L dan arayınız. Yelkenci hınmclald aeentah- 8 t lr8~8Z3D laD r Karaklfd• ukl Sona ham altınclakl .. Gut ........ talUtzbltM 
ğma mliracaatTeL 21515. ,._ ____ lliıiikliliıtillediiliıieniiıileiiıiniılıtii••iiıi'ıilıi ıiıı• ıiıiediie•liılm.ıiiill--•Tiliarllllh•an __ _ 

Terki Ticaret Hasebile 
Btı18bda Nefaset Bakkaliyeaiacle mevcut mu mobilya 

enak ve saire 

sablıkbr. 

UNU 
Çok bealer. Çlnkl ...... maddeleri, fo.foru, Yl.taaünf, çoktur. Meme
deki ~culdar lçia yeıla• bir ıadadır. lçladeld tarifeyi clUckatle okuyunuz. 

Depom: ~ ecza deposudur. 

Bir elden bir ele 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 
Karadeniz postası 

Sakarya 
Vapuru 

2!!- Pazarıau 
alqam saat 17 de Sir
keci nhhmından hareket· 
le(Zonguldak, lnebolu, Aym
ak, Samsun , Ordu , Gi-

R::°' Tra~:on, Hope 
ye azimet ve avdette ayal 
iskelelerle Görele, ve 
Ünye ) ye uğnyarak avdet 
edecektir. 

Fazla tafsillt için Sirkeci 
Meymenet hanı albnda 
acenteliğine mllracaat. 

Tel. 22134 

~'mn Kili& Marina 
c 1 ('] t 

tNGILIZ PAZARI ( 
l E 0 N L A S T N 1 C K TAViL ZADE VAPURLARI 
lıtanbul, Emininünde Köprü meydanında 13 1 Z M 1 R P O S T A S 1 

nuGıanda 1 ind katta . 

l~gil~~m~l:rı 9 Empe~~~ ~;:süler ~ S A A O E T 
lıradan 1tibaren. IJ liradan itibaren. · 
Fantaıi lngiliz ~upmb- Deri taklidi muşambalar ,, vapu~ laer Pazar-
ları 14.40 liradan itibaren. 12 lira. telİ alqamı 17 de Sirkeciden ba-
<?abanl~. pardesüler 18 fngiliz mupmbaları 10 rekeUe Gelibolu, Çanakklle Vft 
hradan ıtibaren. ı· da .. b ı 
ı ·ı· -1.ı.J· . d ıra n ıh aren. amire azimet ve Çanakkaleye 
n~ a •-,..ınan en ve. t .1• T 1 C 8 /2 

muflonlu pardestiler 26 .ngt ız .r~nc ı- oat 1 ··' ainyarak aYdet edecektir~ 
liradan itibaren. lıradan ıtibarcn. 
ıngiliz Trench-Coat 18.$ Mektepliler için her ileri YQlcu bUeti vaparda da ~eiillr. 
liradan itibaren. muşambalar. Adres: Yemifte Tavllzade Muatafa 

biraderler. Telefon: 2.2210 

Genç Türk Müstabzaratı 
Çankaya Limon Kolonyasile muhtelif Losyonlan 

açık ve kapalı toptan sabş mahalli : 
Aokaraa ı O.aç Tlrk Miatabaarab Ömer Nail 

-- Kitlı bit it için ---
.,. • 5000 lira aeraayeU bir Gftalr araaı· 
yor Galatada Ada han F ehml Beye eut 

12 • 1 buçuja kad u mllracaat 

Dr. TAŞÇIYAN 
tlhrffl hutabklar teclawtha•... imla-

Ademi iktidar ve zlfı umumiye 
Kaqa Alman Profesörll 

Dr. Ricbard Weiss'in 

VIRILINE 
(Erlcelcler ~n) 

FERTILINE 

Huta&ldarda içilir. Yemeklerde 

" ..w.ıanla leuethaa ,.,.. ,.... 

( Kllllınlar lp11 ) 
AbuDJanm; ( Moabacber, Selameidl•, Lada. Dielal. Hincbhl4 
Sapiero, Upliawski, KraU1) Frınuma: (\Srowa S.~ De '*8) 
Avuaturyamn : { Uppleit , Kammerer) lngiiterenia : ( SteftlllOll, 
Hocker, Williams, Arbutnoht) Hollaadanım ( Kn.-. SD) Am.-1-
kamn: (Cberoc) ltalyamn: (Gelmi) Polonya~11n: {Bun) ıl1d leYDehnl
lel mlmtu bp ulemuuua formtıl ve takdirkar plaadetı..W·laafaclW. 

Btııynelmilel gazetelerin ~kmeal neşriyatından bir hfillsaı 
Bu alelide bir ilAç değildir, billkis genç ve dinç haT".anlanD 

taze ve zihayat hormonlarile elektrolitlerden izhar edilmit bir ph
e$etclir ki, hedefi vücudü beoerin vakitli, vakitsiz zayı( düoen ve 
en giranbaha hazinesi olan seyyalei Jıayatiyeyi ihva • ft. gençlik 
kuvvetlerini iade eder, Umum eczanelerde satılır. Reıımli ve mu
fassal kitaplanm ( 11tanbul Posta kutusu 745 adresinden tahriren 
arayınız. 

AGIZ 

BÜYÜK TAYYARE 
PiYANGOSU 

Yeni Tertip Bafhtmışbr. 

Alb keşidelik olan işbu t• 
S0,000 numara kimilen ikranü_ye 

veyahut amorti kazanacakbr. 
. 

1. ci keşide 11 Şubat 1932 

Büyük ikramiye 30,000 
L 1RAD1 R1' 

Biletler aatılmutadır. 


