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Amerika Japonyayı 
~--------------------... 

(._Yeni Nesille':!!_ Ne Okutacağız ? 1 

· Dikkatle Takip Ediyor 
Büyük Filo Amiraline Tedbir Almak 

İçin Fevk~lade Salahiyet Verdi 

AınuIU. donamnannın 6/r cüzütamı Brolclln 
köprüsünd•n aeçigor 

Vqington 24 - JaponJann neceği tasrih edilmektedir. Manil 
Sangbaya asker çıkarmak tehdi- deki Am ~rika Filosu Kumandanı 
elinde bulunmaları Japonya ile Amiral Taylora da Şanghaya bir 
diğer devletler arasında birta- gemi göndermesi için emir veril-
kım müşküller çıkarması ihtima- miştir. Maamafih ahvalin fevka-
linden dolayı buradaki reamf 
mebafilde pek ziyade dikkatle lideliğine göre tedbir almak 
takip olunuyor. Bu mün~s':betle salihiyeli de kendisine verilmif-
Amerikanın son derece ıhtıyatJa tir. İcabında,beynelmilel mıntaka· 
hareket edeceği ve Uzak Şarkın daki Amerikan kuvvetlerial 
kargaşalıklarına girmekten çeki- takviye edecektir. 

M. Grandi Cenevreye Gitmedi 
Roma 24 - Gitmek üzere 

dnn akşam trene binmesi mu• 
karrer olan M. Grandi hare~tini 
tehir etmiştir. 

&**i&W 

Yanardağ lndif aı 
Nevyork 24 - Guatmala'da 

Acatenango F uego yanardağanm 
indifaı e.naaında on kişi öl
mllştllr. 

Bizim 
.Daktilo 
Şark Ydduu Selma Haıumıa hatı
raları dGn bittL Burtınden ltiba,... 
"Biıim Daktilo,. ulmll çok caıdp., 
kuYvetll •• burllnkil hayatin ... 
vimli bf,. tipi olan daktilolal'ln 
l'•çlrlp rC>rdGkleri bayata alt bir 
mGıahede •llıiletl bafhyacalchr. 
Bizim daktilo KnHr Haa1md1r. 
Onun nafiı ve dakik g8dl, ıl'Iİllt 
bJdın, hepimizin hayatını bir 
ılnema teridi aibi bugila (9) uncu 
aayfa.mııda reaml reçit yaptıra
caktır. 

Haaan Au Beyin dünkll nOıba· 
mııda yarara kalan .. Yeni ne.illere 
ne okutacağız,. ıaalimiıe verditl 
cevabın .. Ecnebi dil bahıi,,nl(4)ünc0 
aayFamııda bulacakaımL 

Romen T evkifatı 
M. Troçkinin Bir Dostunun 
Kaçın iması ile Alakadarmış 

Troçld Yoldaı 
f Y arııı 11 lnd aaytamızdadar J 

--Türkçe Kuran Tilaveti 
Bugün Ve Yarın Bazı Camilerde 

Türkçe Kuranı Kerim Okunacak 

llapz Yaşar ve Kemal Beyler türkçe Kuranı f(,.rim tilaoet ederlerken 
Kuramkerimin türkçe tercü- releri okunmuştur. Haber al- taş camiinde Hafız Riza, akşam 

mesinin tilaveti, güzel sesli ha- dığımıza göre yann de öğle teravih namazmdan evvel Dol-
hzlarımızm büyilk al4kasmı mu- namazından sonra Sülemaniye mabahço camiinde Hafız Nuri 
cip olmuı, dün ıehrimizde bir camiinde Hafız Zeki, Beyoğlun- Beyler tarafından türkçe 
kaç camide tanJDmlf hafızlar ta- da Ağa camiinde Hafız Bürhan, Kuranı Kerim tilAvet olunacak· 
rafından türkçe K11ra111 kerim su- sabahleyin dokuz buçukta Kaba- ( De•••• ıı iaei •ayfada ) 

Muallim Ve Kitapçı 
.. Halit Bey Diyor Ki: 

"Bugün Kitap Satamıyoruz. Hiçbir Taraftan Esash 
Yardım Göremiyoruz. Bu Gidişle f yi Kitap 
Beklemeyin. iki Kuvvetin Elele Vermesi Lizınıdır: 

Devlet Kuvveti - Hususi Kuvvetler." 
Hem bir maarif mensubu, 1 

hem de bir kitapçı olmak itiba
rile, Muallim Ahmet Halit Beyin 
fikirlerini iki cihetten de merak 
ettik. Uzun bir tedriı bayabna 
inzimam eden kitapçılık tecrnbe
leri, Halit Beyin fikirlerine hem 
nazari, hem de ameli bir ehem
miyet verdiriyor. 

Nitekim Halit Bey de anke
timizi buyuk bir alaka ile kar
şıladı Ye blltlln suallerimize, biru 
ibtisarla neşretmiye mecbur oldu· 
ğumuz şu cevaplan verdi: 

- Harf inkılibından evvel 
gençlere verecek faydalı kitapla
nmız var mı idi? 

- Birçok kimseler, harf inlo
llbından evvel, zengin ve olgun 
bir kitaphaneye malik olduğu
muzu zannederler. Bu, çok yan
lıştır. Bizde kitap, bir ihtiyaç 
llzerine değil, gelişignzcl basılır. 
Bu sebeple bütün ncşriyab muh· 
tevi olan bir umumt kitapbaneye 
gideneniz ihtiyacınıza tekabnJ 
edecek kitap bulamadığınazı hay· 
retle görllrsllnilz. 

Şüphesiz bunların arasında 
işe yarayacaklar da vardır. Fakat 
bunlar da bugün için artık yara-

Muallim oe lcitapçı 
Ahm•I Halit Beg 

maz olmuttur. Yirmi beş ıene 
evvel bizim ıeve ıeve okuduğu
muz edebiyata cedide romanları
nı lise:ıin aon 11nıfana veriniz, 
bakalım anlarlar mı? 

Son on ene zarfında lisımı
mız bissedildiğinden daha faz!a 
sadeleşti Ye değişti. Hele mek
teplerden arapca ve acem\:e 

( DeYamı 8 inci sayfada ) 

vlitKatili 
tuldu 

~- ---
AIAiye (Hususi) - Gözü kOçüklü köyünden on yedi yaşf.ır.t,J.ı 

Ommülhan isminde bir kız dağda odun toplarken sancıaı tutmuş ve 
bir çocuk doğurmuştur. Kızın iddiasına göre bu çocuk ölü doğmuştur. 
Adliyeye haber verenlere göre çocuk sağ doğmuş, anası çocuğunu 
öldütüp toprağa kömmllştür. Bu çocuk Silinti köylinden Mehmet is
minde birine ait olup Ümmülhana evlenme vadinde bulunmuş imiş. 
Tahkikat devan ediyor. 

M.Asım 

O ne? Ağımızın içi alttn dolu. Garenler, Fransı• bankasanm 
mabıeııi zannedecekler. 

1 
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(Halkın Sesi ı·ı 
Tozlu Raffardaki 1
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Milyonlar G o ı p 'Tayyare Kutusun-f HAlı'Çf.C 
lataaHltlaki ldltüpı.....ı-111 fl 1 1~ dan P.ar.:a Aşll·~n ( 
..ı.du 'f'eff..-.nc'htld >kitepf• 'ft ,au 

~':;:;:;. :::::,4• ı!!~O:;. Bazı Mektepler · Çocuk Adliyede Şirketin 
i>ug(ln i>ir iıaktkatttr. 'MGracaat • 1 T b 

1 'a/zA ''-'a'·zz·yetı• 'r • z • 1_ ,7 • ayyare ayrammda rozet lYl ~ ~ 4 
ettiğimiz kimseler buaJ.,ın L emzz lK. 6. rzn dağıtan Kasımpqa Musevi mek· 
derhal Umi bir ıekJlde taenlf ~ 'rr' lk • 7.:_ ''1;9 J • f • 

Hatiç Şirketi vaziyetinin feıaa· 
'lığını ileri si\rerek İkbsat Vekl
letine müraeaat etmif, Belediye
ye verilen verginin alınmamasını 
istemişti. lktısat Vekiletinin 
emrile toplanan komisyon şirke
lio vaziyetiıü tetkik etmektedir. 
Bu komisyon yann da bir içtima 
yapacaktır. Yaptığ.mız tah'kikata 

olunmaıını bir memleket borcu ~atı·ı E' ,3ı•l' ,,;lı• tebi talebesinden Ropen Ef. oğlu ~ e lK. L·uıı·ıgor 
telakki ediyor.lan l C Uı Uı J Davit halktan 'topladığı paraları 

Şefik B. Baballl caclde<d MesUNA .-.u kutuya atmadığı ve kutuaaki 
- ilk devirlerde canlı ıeyle. Şehrimizde gtjp bastalığl de.. para!an da çıkardığı için Müd-

rin resimleri menedildiği jçin vam etmektedir. Sıhhiye müdü- deiumunüliğe verilmiştir. Müddei-
lalam medeniyetinin parlak ~ riyeti hastalığın airayet dCl'cce- umumilik Davidio yaptığı işi 
virlerinde canlı resimler yerine siıli mabdut gördüğünden mek· temyiz edecek kabiliyette oldu-
hendesi nakıtlar ve çiçek resimleri tep. 'Sinema ve tiyatro .gibi umu- ğunu tesbit ettirmi§ ve &ocuk 

-büyük bir tuakki ~öatermi:J ye mi .mahallerin tadiline lüzum mahkemeye Yerilmiştir. 
bu husu~ta çok kıymetli ıalıeser- görmemektedir. Bu noktai na-
ler yaratılmıştır, Maamafih canlı zar Sıhhiye Vekili Refik Bey 
resim de bilabütfuı ihmal .edilme- tarafından da muvank görülmüş-
miJtir. Kütüphanelerimiz baha tür. Umumi bir tatile lüzum 
b1çilmiyecek kadar nefJa minya• göriilmemekle beraber ba%1 mek· 
türlerle, ince ıresimlcrie doludur. leplerde belediyece tenıWik yap-
Bunlara garp aan'atkkları h6ylik brılmaktaclır. 
bir ehemmiyet atfediyorlar. Bun.. Şimdiye kadar lıtanbuJ 5 inci 
lantı bir araya toplanarak huausl 6 mcı, 8 inci, ıve ıl J Qncü 
bir müze teşkili saıı'atimizi bııı- Beyoğlunda on bc.şinci mektepler-
mak ve tanıtmak itı"barile ,,çok <le temizlik yapıldığı gibi Sen 
lüzumludur. Benuva kız ve erkek liselerinde 

Zapyon Rum lisesinde de temiz
lik yapılmış •e bu münasebetle 
:bu ,mektepler.de tedrisat birkaç 
gii.D tatil edilmiştir. Kabataş, Ka· 

'* l'lkret !. (Takılm &enfl.- 11) 

- Osmanlılar parlak bir ils
llm medeniyetinin aak•ztna kon• 
muılar.d&r. BUtWD içia ibizim ls
tanbul kiltnplıaneleri eski ve 
JUIDI eaerJer itibarile dlin_yanın 
ea unpa kütüphaneleridir. Bu 
kUtllphaoelerde meıelA geçen 
ınn bulunan Kristof .Kolombuo 
harituı eibi on b;nlerce eser Ye 
resim vardır. Fakat bunlar tas• 
nif edilmemittir. Kntlphaneleri
mlzin (mecmuai riaail) sütunla· 
nnda aleUlde bir risale S'"bi 
gösterilen aiee lloymetli resim 
koleksiyonlan Yardır. Mesela 
K&prülü ıkiHGphaneeinde gördü· 
iüm bir rcaim albliml milyon- . 
lar değerinde bir eNrdir. Bunla
na bir araya toplanması ~ok 
iyi oldu. 

... 
ffltml B•J f .. ,ıkt•ı A~u.tl•rd• n ) 

-Kütlphanelerimizde ve MDzc
lerimizde birçok tarihi tablolar 
we kıymetli resimler ftl'dır. Bun
ları ayrı bir milzedo te,hir etmek 
~ok muvafıkbr. Azizim bizim 
kütllpbanelerimiz esulı bir tasni
fe muhtaçbr • KBt&phanelerin 
toılu raflannda kim bilir ne 
ıabeser resimler Ye minyatGrler 
•ard1!'. KntUphanelerimizin feant 
bir surette taınif edilmemesi ya. 
ıüoden bu eserlerin zayi olma
mam Ye hatta çaldanlması çok 
muhtemeldir. Bunlana ayrJlarak 
mahfuz bir yerde ıaklanmuı 

sok lAzımd.r. 

dıköy Sen Jozef J~eleri!e Dam· 
dösion liselerile ~iğer bazı bü· 
yük leyli Jisderde tcmizl:ik y.apı
lacaktır. A'ksar.aydaki Pertevniyal 
lisesi de temizlik maksadiJe per
ıemheye ka<lar tatil edilmiştir. 

Sihhat Vekaleti tarafmaan 
neşredilen bir ıebliğde Gnmn 
~ok weiiyata aebep .olduğu hak
kındaki haberler tekzip oluamak-
tadır. 

Bayram Yardım 
Bir Mektebin Fakir Tıa1e
besine Elbise Veriliyor 

Beylllt Altıncı Kız Mektebi 
himaye heyeti bayramda 52 lakir 
talebeyi baştan aşa~rı giydir.ecek
tir. Ayni zamanda bu talebelerin 
&ğle yemekleri de temin edilecek
tir. Heyet, geçen bayramda da 
40 talebeyi giydirmişti. 

Son Posta, kimsesiz ve hima
yesiz yavrulara karşı gösterilen 
bu alaka ve hitabmm işidilmesin
den mütevellit deria minnetini 
arıeder .. 

Zahire Eorsasmda 
Dün Zahire Borsasında lındık, 

ı_apağı piyasası durgun geçmiJtir. 
Tiftik l\zerine ise iş olm~br. 

Yumurta N:zamnamesi 
Y.umarta ticaretini ve ihracam ı 

kontrol ve murakabe için bir 
nizamzame y.apılmaktadu. 

Telefon Masrafı 
Belediye Bu Fasılda 
Tasarrufa Karar Verdi 

.Belediye (931) bütçesine bir 
senelik telefon maarafı olarak 
(15) biu 'liralık bir tahJisat 
koymuştu. Bu tahsisattan teşrini-
evvel ıonwıa kadar beı aylık 
telefon ücreti olarak (7 400) lirası 
sarfedildiğinden belediy.e bütün 
kaymakamlıklara ve şubelere bir 
tamim göndererek lünımsuz te-
lefon muhabereleri yapılmamasını 
ehemmiyetle bildirmi tir. Beledi
ye muhasebesine :.verilen telefon 
faturalar.ında mulcilemeleriu .mü
him Lir lkumınm lüzummz yere 
yapildı;ı da tesbit edilmiflir. 

Bir Hanım MISlra 
Kabul Edilmedi 

Ere ırapurile !IAenderiyeye 
pc1ea - ifark e .... , otelde 
ikamet etmek •e bir müddet 
Mısırda kalmak :istemipe de Mı· 
sır Hükümeti bu :hanıma müsaade 
etmemİ§tir. Bumm 9ebebi, bu 
hanımın otelde :ralnı.c olarak 
ikamet etmiye ~qıum müsait 
bulunmamuu:lır. Bu !ıanım, ayni 
posta ile Ltanbula d«Snmüştür. 

Zekat 
Ve Fit~e ·-Hu aene olduğu ıtibl !bu ıaene 

de sekit Ye fitr:eler T 9yare 
Cemiyeti tefk"litı ~••l'taaile top
lanacak ve haaılat Tayyare, Hi· 
mayel Etfal •• Hilaliahıner Ce
miyetleri aruında b.kalm edi
leceUır. 

Hava kuvv.tlerimbln takviye
ıine •• hayır itlerine yardıuı i,Çin 
zeklt w fitre en ail•I bir .fır· 
aatbr. 'Zektt •• fitrelerimlıl 
Tayyare Cemiyetin• vermek bir 
nta. bot-cadur .. 

gör.~ Hali, 'Şirketini ~lediyeain 
satın alacağı ıiayası üojru d~ 
jildir.. Fakat Belediyeye ait 
verginin -bir miktar tenzil eail-
mesi ıeklinde bir al çaresi 
blllumnasına :ilıtimaJ ~mekte-
dir. Bu Ner:gı indirildiği :takdirde 
şirketin yeni vapur retir:tec~ ıde 
aöylemnekteClir. 

lloalfimlarfa B r eşebbflsl 
Otuz :yapı miltecaviz İlk 

mektep muallimleri, Otta Mual
lim me'ldebine kabul edilmelrt~ 
dir. Muallimler Birliği 1bu J'.81 
kaydının !lc:&ldırilmasa ıİıçİD e,eb
i>üalerde bulunacaktır. 

rOskUlar Kaıma'kanilığl 
P.olis .ıtma tu1.e ımüc1td 

Ihsan Beyin Üsküdar kaymakam
lığına nakli akkındaki emir dü• 
kendisine tebliğ edilmqtir. İhsan 
Bey hu~ Uııden itibaren yeni 
vazifesine başlıyacaktır. 

Yeni Yollar 
Be!ediye Bazı Caddeleri 

Yeniden Y aptınyor 
lstanbul Belediyesi Tarlabaşı, 

Boğazkesen ve Rumeli caddele
rini tamamen yeni bir şekilde 
yaptırmaktadır. ıBu aene Beyoğ

ı.luada Ahmet Bey aobta, Sirke
cide Ebüuuot caeldeai, Kuledibi 
ve civarı, eski ıErkina harbiyenin 
önO, ve Beşiktaşta Ihlamura ti
den yol yeniden yapbnlacaktır • 
Emioönünden Eyübe doğru fiden 
Unkapanı caddesbin iatikameti 
tespit edilmiıtir • Belediye bu 
birkaç sene içinde Hasköy ve 
Kasımpqa kısımlarım yeni yol
larla Beyoğluna raptetmefıi iii
şiinmektedir. 

Coktor Rıza 8. Oldu 
Bir ıaman]aJ' Soıyal Demokrat 

lıırk.ui tetkili ile metpl olan Doktw 
Rtu Bey -clüa ıriptea yefat etmiftlr. 

K~nun•ıs,ni '25 
::::. 

r - 4ı 

t Günün Tarihi 

Gazi Hz. 
Gad HaE. dGn Do1mebah~ sara

yn»hld dairelerinde meıurul olmuşlar 
n bil' tarafa çıkmamışlardır. 

Tevlik IS. An'karaya Gitti 
Riyaaeticümhur Katibi umumi•I 

Temk 8. Clün akşana Ank .. rJaya git
mılttir. Tmik 8. bir iki güne lcad., 
lataebula 1tvdet edecektir. 

Prinç kanunu 
Ziraat •eki.Jeti prinç -Eraati 

hakkmda bir kanun layihası 
ihı.ar etmektedir. 

Bar~t Jnhisarmda 
ı8anil: •e F:işek Şirketleri 

Umumi Heyetleri dün toplanmq
lar •e tasfiye kararı vermişlerdir. 

Recep B. Adanada 
Adana, 25 (Hususi) - Halk 

Fnb. Umumi Katibi Recç 
B. b akpm trenile 4ehrimize 
geldi. 

Dar.uııunu Ku:ubü 
DarAlfüaua Spor !Kuliibünlhı 

kept resmi dGa 1'.ürk Ocağında 
ppilmıfhr~ Meruimde ali Muavint 
F.ada, •r.iilfünun ıamına müde.ni• 
Mıaıillbl41di• ACIU, :Etem Akif, Y'..ük· 
.- 11..allim Mekte'bi Müdüril Hamlt 
•• ~ Kerim B~ler bulunmut" 
tur. IKUlüp eiai 14Ubtar ıB ·yin nuta 
kama ee~ •era ııslibiddin AcliJ 
J1e7 !'8f"'.i.kkl" •Özler söylemişti:r. 

&an Türkiye 
Pıüriiz1iMesCle1erl:amameı 

Halledildi 
rwaa. 24 { Huauai ) - lran il• 

aramıadald hudut meaelelerini hal 
ve fuleden muabedenin burada im .. 
:um. amimi meT"•sime vesne verdi. 
lmaa ...,..ımi Harbiye VHiri IEut 
Ha .. lum.ajıDda cereyaa etti, 

tlarlciye Vekili Tevfik 'Rüs'tü Bey. 
Ira Ha1'icİye Nazarı Furugi Han 
aqam ılamafl teşrif ettiler, şereflııl
ı.du •Akellef bir dyafet •erildL 

ıt.•alu aon derece karlı oldatııa 
içt. 1a.,et Batdada barek~tini, Ir.11 
bilkbaetiaia ncw iberine ..U.,.• 
teldr etti. 

Resmi T eblij 

1 

Bu mUnuebetJe neşredilen blı 
rami teblitte lran ile Ttirkiye ara• 
sada maalWı bulunan bütiin pflrtı.H 
•-hL.rin hallohandup itilııliril
mektedir. 

Apıea .Bapekil Pata ile lrMt 
Hariciye nazırı araaında ba vealle 
U. doetane •• .. mimi telgraflar 
teati edilmif tir. 

Zevcesini Dövmuş 
1.eTCesi ismet Hammı d6"

rek çocuğunun düşmesine ıebe
biyet vermek iddiası ile Küçük 
-paarda kahveci Cem81 Efendi 
din tevkif edilmiftir. Tabibi adli 
kadını ve çocuğu muayene 
etmiJtir. Tahkikata devam edil
mekteiir. 

1: Hasan Bey - Eynblar olsun ••• l 
Bea de ıribe yakalalHlam raliba... Bir 
doktol' çağırayım. 

2: Doktor - Haauı Bey, ıimdilik 1 
yapalacak feY yak_ yataktan dqan 

3: Doktor - Allaha ıOkret. Üç gOn
de kurtuldun. Vfteuduo kuvvetli imiı. 

Sem AHab kwtarmıf. 

~: Doktor - Bizim parayı vermeden 

nereye, Huan Bey? 

11'-• Hasan Be) - A11aha.ştlkretme'k için ca· 
miye ıidiyonua. Beni kurtaran o dqil mi? 



Hergün 
Din 
Ve 
Lisan 

--

BugOnlerde bir camide Tllrkp 
mulıabele okunması bualanma 
laoıuna ıitti; fakat an'aneyi pnif
letmeyl dinden ayrılmak dİJ• 
karııhyanlan da lmchrcL. 

Kuranın. Arapça udi olmat'" 
tur diye bqb clillere terdim• 
edilmMiDl ldememek. hem biti• 
dialerln pyesi olan taammBml 
imklaaız kdmaktır, hem de, 
bana ayle geliyor ki, bir • kB
ftlr .. dBr. 

Allah, kallannt dalaletten 

[Son Postanuı Resimli Makalesi lf. Ramaan Vecizeleri • 

• TELGRAF HABERLERi 
kurtarmak, onlara doğru yolu 161-termek için kendilerine Peygamber- .. __________________________________ ... 

._ pdermiftir. Daha doğrusu, B • F M b' 
içlerinden, gerek zekilı, ıerek 1 r r a n s 1 z e u s u 
ullla ile temaytlz eden biriai 
kendine elçi olarak aeçmiftlr. 

·:~:~:.: Almaııyayı Tehdit Ediyor 
aalama olmllfla. Bana ip. IMa 
emirl.t tebellt ec1 .. peyıamber 
ulan laem badi memup oldup 
kavme, hem de dijer kavimlere 
bildirmek ftZifeaile, bu ap, 
fakat makaddu vazife ile ml
kellefti. 

Bu yazifeain. peygamberleria 
Tefaadaa wara da, keaclilerial 
i.tihllf edenlere, yani lmmetle
riae kalmw tabiidir. Allahm 
.. irlerlal bDclirmek iatememek 
rangmda J&DU bir adama kur
tarmaya kOflllamak kadar alçak-
ça bir lftir. 

Fakat ,.amak teblikeahae 
marus bir adamı, bilmediji bir 
tlllle haberdar etmiye çalıt-
mak neye yarar 1 Ona kene 
• dillle hitap ..... 
miz : o dili bilmlyonak bileni 
aramamız icap etmez mi? 

Karaa Arapça nazil olllHlfbar, 
Clnki ODUD içiadeki emirler, .... 
ka mllletlen de tamim edilmek 
kere enell Araplara teblit 
elua•Ufbu'· Fakat her dile ter
cim• edilme.ı llzımdır; çiDki 
AIJahm emirlerini sırf kendine 
.. w.mağa biç kimaenin, hiçbir 
kavmin hakka yoktur. 

Kurama Hum mum •• p 
seldir. Elbette; Allah•• emirlerini 
uzun ye tatsız bir ifade ile teb
liiine ihtimal verileme1. Fakat 
Mltlln MU.limanların, hatta im 
Ye cİUİll kitabı olan Kurama 
uil kutsiyeti "edebi" diyeblece
jlmis kıymetinde delil, ihtin et· 
titi eaairlerdedlr. 

B. emirleria yalmz Arapça 
.....,.. ele bir kubiyeti olclaju-
1111 llJlemek her teJİ bil... ..
layaa Allahaa yalaaz Arapça ko
auf8bileceğini iddia kadar ma
aasız bir kllflr olur. 

Firari 
Malıkim 

Jandarmalar Tarafından 
Ôlü Olarak Yakalanch 

-----
"Ordumuz Her Şeye Muktedirdir!,, 

-Kempe (Franqda) 25 (A.A) - Harbiye nezareti sin kadar fırkalarınm adedini 56 dan 24 e iaclir-
maabata muharriri meb'ua M. Buyyu Lafu bir zi- dig m "" kunei aıkeriyeainin miktanm 860,000 
yafet esnumda irat ettiii nutukta ili tarzda be- den 662,000 ki,iye tenzil eylediğini ve hizmeti askeriye 
J-tta bahmmUflar. müddetini Oç seneden bir seneye indirdip babrlat-

"Etrafumacla d&aen kanpk uatler eaauında mlfbr.M. Lafu, hiçbir milletin Fraua kadar tahdidi 
Framaz ordusu, muahedelere riayet etmek •uretile teslihat için ba kadar pyret urfetmemİf oldatu•• 
aulhl daha emin bir tanda muhafm edebileceiine vo mltemmim terki tealihat meHluiaha, beyael-
kanidir. " milel emnüsellmet tam bir ıekilcle temin eclilme-

Hatip Fransanın 1922 aeneaindea 1931 1ene- den, menuu bahis edilemiyecetiai ilive etmiftir. 

Mütekait 
Polislerin 
//cramigesi 

c: 

Ankara M - Pou.t. 30 .... Tİ 
doltlurarak tıeblt olaalardaa lkra• 
ml7elerlnla ...... lptlduua .. nril· 
mul lcararlqaalarıa ı.tml•I Ue 
alacakları ikramiye miktarı berYeçhl
atldin 

Edirne Faik 624, ı.tanbul Ahmet 
624, muavin Mahmut 672, Polia o .. 
mn 624, ıerkomlıer Mehmet Ali 
792, mOfettlt Ömer ( aabık bmlr 
Polla MildOrll ) 1988, •uavla AbdGl
meclt 672, latanbul maa.ı. Galip 672, 
Enurum komiıer Mehmet Hallıl 
820, htaabul Refik 624, Seli• 624, 
Balıkesir muayfn Sadık 672, btanbul 
Mustafa 924, lımall 624, Karldarell 
merkes memura Sadık 900, Çanak· 
ble Kadri 728, lataabul Haeı Mu· 
met 624, ıbralü• 624, maana Klfif 
672, Ahmet Nuri 624, Şakir 624, 
F•lt 624, R .. lt 624, bmlr maaYln 
lbrahlm 672, ı.tanbal maaYln Hllae
,ıa Sadak 672, polla Mehmet 624, 
••Yla Melamet 672, Bahkeılr :-ua
na lamall Hakka 672, lltanbul 
Mu•et '" Yunf 624, Rahmi 624, 
Mum Maatafa 672. poBı idi 624, 
llnhlm 624, lluwla Nlyall '72, 
Ko•I.. AWurrahmu 720, lsmlr 
poUı Hl•Jla 624 &.y n Et..•ter. 

ıuzakere Kesildi 
Blkret. 24 ( A. A. ) - Ro

.. ,. De Sovyet Rusya ara11a-

cla .....,an etmekte olan m&za
brat hakıtaa -..jramıtbr. 

llngilterede Mahpuslar Bir 
Hapishaneyi Ateşlediler 

Londre, 2Ş ( A. A. t - Prf'na Ton phrlndeld Dan.ar .. pa.laenesl. dla 
..hpularla ~ardly•lar ar .. •da yakubulaa mltlalt Wr maademeye nime 
olaaufhlr. Potl•l•r celbedil•if ve aıkerl kıt'alann 1•rdt• ına Hbu• haaal 
oı.uıtur. 

Hapl..._e muhafıalanadu 12 kadara tehlikeli surette yar alanmıtlar n 
70 kadar mahpus ha•tane10 yabnlmlfbr. 

Ellerlndea her nevi efyadaa yepalmlf slliblar balanen 300 dea fada 
mahpus taarruza ba11a1Dalc içla talim yaktlnl beldemiflerdir. 

Mtlladem• iki saatten fazla donm etmif, ba ıırada bir kafile mGd&riyet 
blaa1ın• ateı yermiye lfltmltlerdir. Hapishane mildiirlatln, aleYler s6ndurll• 
mlyecek bir hal aldıtı •dut acllea b~auı oldutu zannediliyor. 

Harici Ticaret -
Ofis Teşkilab Tevsi Ve 

Takviye Olunacak 

Ankara, 25 (HuSQsj) - •~tan
baldaki Harici Ticaret Ofi.~i teş
killtmın tevsii. cereyanlan kuv· 
vetlenmektediİ'· lktısat Veklletine 
verilmİf olan bir proje kabul 
ecHlditl taıkclirde Samsun, Mersin, 
Trabzon ve t-irde dahib muba
birlikler, t.lcenderiye, P-ıre Ye 

Ka.t,..-1• de harici mahabir
Dlder telİ8 edilecektar 

Kiliseıi Yakmak istediler 
Madrit, 25 (A.A) - D&a o.;. 

laa Elaca' da ballı cesYit ki8ae.ml 
1akmıya tepbbll etmif. fakat 
muvaffak olaJDımıfbr. 

Yeni Hakimler 
ihtisas Mahkemelerine 
Kimler Tayin Edilecek? 

Ankara, 25 ( HusU8I )- Ad
liye Vekileti latanbul hakim ft 

müddeiumumi munialerinc:lea 
bazalanna, yeni tOfldl eclilea ihtl· 
... mahkemelerinde YUife almak 
isteyip memedikleriai istimzaç 
etmİftir. Ba unttan ikisi muya
fakat cevaba ftl'IDit, diprl•i 
itizar etmiflir. 

T ıvhit Edilecek Villyetter 
Ankara 24 - Dalailiye v .. 

klleti 932 b&tçencla yan• 
milyon lira kadar tuarruf 7apa
lacak, bunun için de buı Vila
yetler tevhit edilecektir. 

Sözün Kısası 
Grip 
Salgını 
için --------r. s. 

lzmirde fbml bha kiti ıribe 
yablaıunif. latanbulda belki daha 
fazladır. Mektepler n dairel• 
...... bopiıyerdi. 

Sadece imam bmmmclaa ta
tup yatağa çekiveren ba basta-

• lık. birkaç 1ene enellerl alım 
haline gelea l.paayol wl811 
ıibi zorba dejil, lanp . pçlrD 
yor; biraz telür terbiyul tlrmll 
kabadayılar ıfbi ..... lll't itti 
yatırdıktan '°'!"& çekllp ,..,_ 

• Felek • d08tnaa da ..... 
yakalanllllf. Hararet 38 lmlf. 
Acele fifa dilerim. Keacllll dl
yonautki: 

- Grip& ftldrlerbale brllerl
mi -.ı..- iltemedlila lcla 
bugtlnllk _, ..... 

Fabt .... baubn o_... 
tan IO ... lltlDlw a&,et, laafl. 
çe bir ....... plp ........... 
geçirdim. Şimdi de, otobll ... 
da kalmlf ıibl. w tarafmda 
bir kesildik, aildlk, bltlldtk .... 
Eter Feletia dediil gibi .,..... 
baltalık geçmeli ihtimal ..... 
de ı.. ben ele burada bltireJlm • 
ÇDnld, mellekdafam aibi• clotra
su ben de 61 ki• k_. lçla ., ....... .,.,.... 
Akvam Cemiyeti 
Bup Saat On Birde 

Açılıyor 

Cenevre, 24 - Cemiyeti Ak
vam meclisinin biriaci celaell 
yana saat onbirde a~ak icap 
et.ektedir. e. ..... si· nıill 
F..-z _......... il. Pol Boa-
kurdur. Rmı•• çok ,aldlcllr. 
Het* cemiJetia faa&,etiai all
kaclar eden (41) maddedir. Mu
mafih bepmaden fala mlhim 
olaa meale iktisat mlteb-ma
rmm rapora ile Çin-Japon ih
tillfadır. 

lktıaat mltebamlan rapona 
bahsinde, meclisin, ba rapordaki 
tekliflerin tetkikine ait bir prea
aip eaasa kabal etmekten bqka 
birpJ yapmua beklenmiyor. 

Çin-Japoa ihtiWma ~ 
Çiaia, CemiJet1 Abam miula
mn oa altmca maddulai Deri ... 
rerek eemiJete ua devletleri Ja
paaya aleyhine harekete plmeye 
davet edip etmiyeceji belU de
tDcllr • 

Çin hlklmeti ha,le bir • 
lifte balunWI& lleclllla iaulma 
yeni bir laalmkl _. •dL't 
olacakbr. fCeı' blJle Wr Wııte 
bulu-•- T_... He1etlaia 
t ........ ft ,.,.,. bekle-
....... ..... Çin ...,.. 
bir ..,. ... - Wle ...... 
tima deweliatle ~~ .. .., ,.,...,...... ~ .. 
••••• tıe ,.,..... icap .... 
bılaldbt ............ . 

........ Çla!D. ,..ı ___ _...._ .... 
u.11.v-~ ...... 
...._ bD ..... ta bir .. , ..,. .. . ...... Zoapldak, ( Husul ) - a.. 

ba hapishanesinden yirmi ... 
kadar ewel kaçan idam mahke
ma F ulitli Huan jaadarmalan
mıaıa takibi neticesinde ili 
olarak J'•Alanm'f Ye Barba 
ptlrilmiftir. HaNnm caecH b .. 
rada iki uat kadar teflair edil
dikten sonra clmllmtlfttlr. 

~~!"9---,_ __________________________________________ "'""Kar, Tekrar 

İSTER İNANMA/ Başladı • 

Eski Harf Ve Memurlar 
Dahiliye Veklleti villyetı.e 

Wr tamim g&ıdererek dairelerde 
..anecldelerl eald harflerle JUU 
~ ...... , haldaada kaauat tald
ı.at ya,.ımuam Wldir~r. 

iSTER İNAN, 
• 0.....{arla .... lr .. k ....... ,.. irtlbatml 0r......_. yol ,.. .... ....... ........ ,.. 

te•la etm•k .... kal>U .......,. tahrlltla• mbl rapaldaktaa aoara kAWea ka••..,...kluw w .. 
olm•k ·~· la• .ua,.tte '"' .... 1ara ...,_ ,o1 kime ••ter• •• etaı.. eı • ._. .._..,.. s.. 
, ......... ba ...................... e«Hieeeldlr· ... , kari, .. ,.. ........................ . 

Ba yasıyı Wr alq.. ••.WDtle olı••u n •aabld .w.,_., ... 4e ... fır w .... ..._ ... 
dopuuu lsteraeala WcWr .... çakar ... cfık. rark• ., ... ..,. tel ppı...... .... .... 

iSTER iNAN. iSTER iNANMA! 

Diba tidcletll bir lolak ani. 
Herkea kar Pimua lhtfe•W• 
korlmyorcba. Filbaklm .... . 
ıeç •aldt .... fwtı - ..... ... 
...... bUr ...... etti .. 
her taraf .._..,_ ....._ Ra-
ıatllneclea ..,._ mal6mata 
....... .,...... 1wa1a .. 
, .... pçeıı:Mtlr. 
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Kredi F onsiye 
Keşi desi 

15 Klnunuıani 1832 tarihinde 
pldlen Mı11r kredi fonsiyesinin 
C 1886) senesi tahvillerinin ( 594 ) 
'lnc8 keşidesinde (383525) numa• 
ralı tahvil (50) bin frank kazan· 
mığtır. Atideki ( 25 ) numaralı 

tahvil de ( IOOO) frank kazanmı;· 
11ardır: 

20652 95315 
285361 32698 
2429 6 286R33 
152017 257230 

145213 
113153 
32976 

330001 
130042 1729l8 270016 
54310 134598 1YJ05J 

383115 

227942 
146802 
123275 
43082 

380014 
270102 

903 Senesi Tahvilleri Keşidesi 
~ 481,0BB ) numaralı tahvil 

80.000 frank kanmıştır. Aıağıda
ld 25 tahvil 1000 frank kuan
nnştır: 
453522 ~4842 598224 612300 
'710661 459546 537839 599281 
114596 741901 46-4383 555701 
199969 .fi53073 n16J085 ~67834 
a2715 601534 654105 ~'i088J 
500053 584688 604322 '683990 
775203 

19 1 1 Senesi Tahvilleri Ke~idesi 
210,693 numaralı tahYil 100000 

lrank kazanmlfbr. 
Aşağıdaki 25 tahvil 1000 frank 

kazanmıştır. 

J 1088 82537 
338413 18579 
231282 357361 
189732 238841 
130761 192747 
80180 147044 

385879 

15967J 
84023 
62024 

371364 
300016 
192846 

195023 
167637 
85113 
69422 

383567 
330315 

Antepte 
Bir ihtisas Mahkemesi 

Tesis Olundu 
Antep (Hususi)- Adliye Ve

kAlelinden gelen bir emir üzerine 
tehrimizd• kaçakçıJarı muhakeme 
etmek için bir ihtisas Mıbkemesl 
tesis olundu. Ağır Ceza Aza 
Alülizimi Cahit Bey ihtisas Malı
kemesı Hikimliii "nzif ~ini ifa 
edecektir. 

Gönende 
Tütün inhisarı Avans 

T~vzi Etti 
Gönen ( Hususi ) - Kasaba· 

mızda me~"1 tütünler eJ 'aA sa-
tılmamıfbr. Yalmz T.ütlln lmıiaan 
muayyea ph11lara yüzde 8 nis
betinde avam namile cüz'I bir 
par• tnzi etmiştir. Tütllnden 
ba"ka geliri olmıyan •e çiftçi 
memleketi olan kasabamızda 
tütünlerin el' ao satılmayışı "CÇİft· 
çileri •e tacirleri milzayakada 
baralump. 

SON POSTA 

Biz Donuyoruz 
Fakat Bazı Kasabalarda 

Taze Sebze Yiyorlar 

AWy9y (Hususi) - Her ta
rafta kıt hükilm ıllrdllğll halde 
bizim kasaba bir bahar bayab 
yaşayordu. Fakat ftç gUndenberi 
bµrada da ıiddeUi bir poryaz 
esmektedir. Bu suretle halk, 
kışın ıcJdiğini anlamıf Te pal· 
tolar giyilmiştir. Fakat bostan
larda bakla .. bezelya Pi 

1 Fakirlere Kömür 
Adana Belediyesi Fukaraya 

Kömür Dağıtıyor 
Adana, (Hususi) - Belediye 

Encümeni ıehrimizdeki fakirler• 
kömilr teni etmiye karar ver
miştir. Bugllnlerde ıeklı bin. bat
man kömür alınarak f akırlcre 
dı..ğıh1acaktır. 

·-------------------ı~;;··;·;b·~~ le r toplanmıya ve H· 

tdmıya başlanmıştır. Taze fasul
ye, biber vo domalu Uli m ... 
C11llur: 

Ktnununni 25 

Ankarada Stadyom 
Ankarada ilkbalıar<la ( 40 ) 

1'i11 lira aarfedilerek bir st adyom 
y&pbnlacağı haber verilmektedir. 



SON POSTA 

----------A--~1------------------------------------, • 
Siyaset Alemi 

• 
lngiliz 

Gönül işleri 

L...._B_A_B_'f _C_İ_B_A~B_B_B __ LB_B~- Evlenmek 

Almanlar Aralarında Anlaşamıyorlar Haz._~ra. Knnmak Kabinesindeki 
ihtilaf 

; Lonclra, 2·i - Kabine içu
maının çarşambaya tehiri lilrlü 
türlü tefsit edilmektedir. Artık 
kabinede çıkan noktai nazar 
farkından dcılayı bir itilif yapı· 
Jamıyacağım tahmin edenler ol· 
duğu gibi böyle bir kanaatin 
M. Mak Dohaldın uysal mizacını 

tanımamaktan mütevellit o!duğu· 
a.u söyliyenler de vardır. 

Ak KA .b. Ç k•J• M ? Degıldır Cemi.yeti vam atı 1 e 1 ıyor u. Hangi erkekle koou~samz. 
bebemahal kadından oıkayct 

Al J · eder. Gençler. cYlenmekten ka-
mangaua çmırlar. lıeri sürdükleri bio bir 

''erıcr. ~ahsili sebep arasında en bnyük yeri 
Y ~ o l .l 4 bugtinkn kadının hudut bilmiyen, 
D.. •• mantık ve zaruret tammıyau, 
uşuyor daha ziyade ömek tesiri 
Berlin 24 - Vergi t&hsillh albndaki masraf hırsı işgal eder. 

birkaç bdtadanberi mfttemadi Şimdiye kadar aldığım binleri 

• 
surette azalmaktadır. HUkflmet bulan mektup aroında hakim 
vergiJerini vermiyen m11kellefler fikir olarak bulup çıkardıiım, 

Lonclra, 24 - Reynold gaze- hakkında 1 şubattan itibaren ted· bu esefli kanaattir. 
birler alacaktır. Gençler, aile kurmak bahsin-tesi ya11yor: Parlamento açılır 

açılmaz M. Mak Donald himaye 
programım harfiyen ve tamamen 
kabul edip etmediği sorulacaktır. 
Eğer kabulden imtina edecek 
olursa M. Baldvin ile rllfekası, 
Mak Donaldı istifa ettirmek için 
istifa edeceklerdir. ParlAmento 
feahedilmiyecektir. MuhafazakAr
lar balın yeni kabineyi teşkile 
M. BaldViai memur edecetini 
tahmİll etmektedirler. 

Almanlar 
:Aralarında 
Anlaşamıgorlar 

Berfin 24 - M. Briining, 
' 1 • ..Riyaeticlmbar iatilaabt mese esı 

...._betile Hitleria muhbrası
aa cevap vererek, HiDdenbargu 
tekr• iDtjl>ap ettirmek teklifini 
ftddetirmek için. Hitlerin ileri 
ılirdiiill delWeri birer birer red· 
detmektedir. 

M. Brüning, tekliliııiıı Vaymaı 
kanwıunun metnine muvafık 
olduğunu ı8ylemiıtir. Başvekil, 
Hitleri Almanyanm mtızayakaıımn 
başlıca amili olmakla itham 
etmekte, Almanyanm şimdiki 
ikbudl ıefaleti haldmıda fırka· 
11nın ideoloji.sinin dar nokta· 
llDclu bnkllm vermekle tenkit 
etmektedir. Hitlerin anusuna 
16re teşekkül edecek bir b6kd· 
metin ayni ikbsadl p.Uyetler 
klll'flSlnda kalacağım ve bu 
ıeniyetlerin Brüning hiikümetine 
kabul ettirdiği yollan Hitlerin de 
takip mecburiyetinde kalacağını 
ilive etmektedir. Bu cevap, 
Reisidmhurun intibabi mesele
sinde Hitler ile bük6met arasında 
cereyan etmekte olan esrarengiz 
mliakereJeri gtbıün meselesi 
laatiae 90kmuştur. 

Almanya 
Ve Fransanın 
• 
Ilıtilafı 

Berlin, 24 - Siyasi mcbafil, 
M. Lavalın sl>ylediği nutukta 
tamirat meselesinin halline dair 
yeni ve suih tekliflere intizar 
etmekte idi. Fransız Bapekilinin, 
Fransız tezini mtıdafaa edeceği 
maliim idi, maamafib M. L ıvalan 
Alman h6k6ınetini Yung ı,ianını 
bir cihet olarak yırtmak iste
mekle itham etmemif olması 
memnuniyetle karşılanauşbr. Yal· 
mz mumaileyhia. muahadelerin 
akti mahiyetleriaia ve Yaı pil· 
llllUD dokunulmaz bir vuib ol
duğu şeklindeki beyanabm efkl
n umumiye kabul etmemektedir. 
Matbuat, Y ong pi Ananın llyete
gayyer olmadığını, bu planm vn
cuda getirildiği zamandaki ahval 
ve ıeraitin bugün bqka bir 
tekil aldığım, Tamirat konferan
sının içtim8JDID zaruri olduğunu 
söylemektedir. 

Alman diplomasisiııİll, hali 
hazırda hatb hareketinin doğru 
olduğuna Fransayı iknaa çahı· 
maktan ziyade lngiltereye istinat 
etmiye uğraşbğmdan fllpbe edil
mektedir. 

Cemiyeti Akvam 
Umumi Katibi 
Çekiliyor Mu? 

Cenevre 24 - Bir~ gazete
ler, Cemiyeti Abam KAtibi 
Umumisi Sir Eric Erummandıa 
istüasının muhakkak olduğunu 
yazmaktadırlar. Cemiyeti Akvam 
bDtiin nüfuzunu sarfederek isti· 
fanın geri alınmasına çahfacakbr. 

EDEBi TEFRİKAMIZ: 14 =::==:=::=:=:====:==::: 

A ç L 1 B 
Mnellifi: Knat Hamsan Mütercimi: P. S. 

tlJUlkhk yavq ynaı dkbet 1 yapmam, bir çare bulmam 11-
W.,ordu; bnytık bir uyumak zımdı 1 iş arıımaktan hiçbir ıey 
arzaile. bitkin bir halde çök&- çıkmamıştı. Elimdeki taftiye 
prclum. Yedij'im blyllk miktar- mektuplan bitmişti-, hem de bun-
daki ekmek beni artık rahat.az Jw ciddi bir tesir yapamıyaeak 
el:mİJordu. kadar, adı canı tanınmıyan kim• 

Keyfim çok yerinde idi. St- aeler tarafından verilmifti. Fazla 
ranm arkasına yaslandım. Göz- olarak, bütiln yaz, biribirini 
&erimi kapadım ve yavq yavq ısrarla takip eden ret cevaplan 
rahavete daldım. Uyukhyordum arbk cesaretimi kırmııb. 
n ad•makıllı uyumak lzerey- AIA!... Her halde kira gtlnDm 
elim, bir bekçi omumma elini geçmişti, bir çare bulmak lhım· 
koyarak dedi ki: eh. Ost tarafı şimdilik durabilirdi. 

- Burada uyumak yuaktır. Tamamile gayriiradi olarak 
Hemen yerimden kalkarak: kalemi ve k!ğıdımı elime almlf'" 

H d elim. bm. Ve makine gibi kl&.dın - ayır, e a• 
Ve birdenbire elim yaziyetim her kaşesine senenin tarihini, 

pzümika 6n0ae ıeldi. Bir flylel yazıyordum: 1848. Yalım bir fikir 

Japonların Koradan Çin• millılm miktarda 11sbr 
•llflkeıt;lclerinl t.sbit r1den inti611 

Cizvit 
Tarikati 
Dağılıyor 

Madrit 24 - Cizvit sımfının 

feshine ait kararname, bu tarikat 

mensuplannın işbu kararnamenin 
ilin tarihinden itibaren 1 O gün 
zarfında müşterek hayattan fera
aat etmelerini amir bulunmakta· 
dır. Tarikatin eaıliki devletin 
malı olacak ve bu emlAk hayır 

işlerine •• maarif işlerine tahsis 
edilecektir. Bu karar bir komis
yon marifetile tatbik edilecektir. 

Mumaileyhin tahdidi teslihat 
konferansımn nihayetine kadar 
vazifesini m~hafaza edeceği zan• 
nedilmektedır. 

Sansalvadorda 
Kıyam Var 

V qington, 24 - Haiciye 
Nezareti, bir lngiliz kruvazörile 
iki Kanada torpitoıunun Sansal
vadora doğru yola çıkhğım haber 
ftl'IDektedir. Bir Amerikan kru· 

doğsa da beni kavrayabilse ve 
kelimeleri ağzıma doldunaf.. 
Bu bana birkaç kere olmuş
tu. Ôyl• umanlarım vardı ki 
biç gayret aarfetmeden uzun hir 

JUi yazabilirdim ve buna mü
kemmel surette muvaffak olur
dum... Orada, ııramın nstilnde, 
lstbte bir allrll 1848 karalıyor
dum. Bu rakamı her tekilde ıaf a 
ıola, yukarıdan aşağı Ye çapraz 

olarak çiziştirip durdum ve isti
fade edilebilecek bir fikir bekli· 
yordum. Mühim bir fikir aDrüsU, 

bqımm içinde uçu1uyor. Biten 

1nnllıı intibaı beni içli Ye hisli 
bir bale getiriyordu. Sonbahar 
ıeldi. 

Bu mevsim her teJİ derin 
bir uykuya abyordu. Daha ~m
diden iiaekler ve öteki haterat, 
mevaimla ilk darbelerini biuet
miye baflallllflardı. Yukarıda, 
a;açlarda. qaiada topra;m üs-

Yunan 
Bankasının 
Islahı 

Atina 24 - Cemiyeti Ak· 
vam mali komitesi, Sir Otto ·Ni
yemeyeri Yunanistan Bankasının 
mali vaziyetini tetkike memur 
etmiftir. Mumaileyh Yunaniata
nın nakdi, iktısadi ve mali vazi
yetlerini tetkik edecek vo bu 
esnada Yunan hükümetinin mD
zaheretinden istifade edecektir. 

Fasla Fransız Hareketi 
Rabat 24 - Fransız taraftar

larından bir grup Tımıf mevzii 
yakınında serseriyane dolatan 
bazı kimseleri dagatmqtır. Bir 
zabit yaralanmış, Fransız taraf· 
tarlanndan iki kişi ölmüştür. 

vazöril ile iki muhrip tam yolla 
Panamadan hareket etmiştir. 
Bu gemiler Amerika ve lngilis 
maslahatgüzarlarımn talebi üze-
rine tahrik edilmişlerdir. Gemi
ler, Amerika tebaasmm emval 
ve emlakinin himayesini temin 

• ede :eklerdir. 

Hinde, ısrar eden hayatın gürill
tüsn duyuluyordu : Haşır nefir 
olan, gürültülü, endişeli, mahvol
mamak için mücadele eden ba
yat. Baceklerin Aleminde, bllt6a 
bu ufacık varlıklar, son defa 
olarak çırpınıyorlar. Sarı bqlar 
çimenlerin arasından çıkıyorlar. 
Ayaklar kalkıyor.B6celderin bor 
nuzlan etrah yoklayıp duru-

yor. Birdenbire haşere, çöküyor, 
yuvarlanıyor, karnı havada kalı
yor. ilk soğuğun hafif nefesi 
nebatların Ozerinden geçti ve 
onlardan her biri, ayn ayrı birer 
iz muhafaza ettiler. SolmUf ldl
çük otlar, anncıe doiru Urperi
yorlar. Etsiz kalmıı yapraklu. 
bir koza baceğine mahsus mera
ıimio bılartısile yerde alirllkleni-

yorlar. Sonbahar mevsimi bu. 
GillleriD kırmızahiı alevlendii 
gözleri alacak derecede kanla 
tenleri, bir vcremliDİD 1ıarlkalı 

deki şahsi mes'uliyetten kaçmak 
için derhal kadının zayıf görünen 
taraflarını bir mueret olarak 
ileri aürüyorJar ve : 

- Efendim; kızlarımızın huyu 
değiımeden bizim b11 ytik altına 
girmemize imkln var mıdır? 

Diye ıoruyorlar. Yeni evlen
miş bir doatunuzc:la• anlamak 
iatiyorsunuı. : 

- Hayabndan memnun m111UD? 
Cevap veriyor: 
- Çok. 
Buan bhi evli, diğeri bekk 

iki kişiden bir E:rkefhı diğerine 
fU nasibati verdiğini daJuJorsmauz: 

- Sakan ba, •n•i•. T ocrft. 
beme ve samimiyetime itimat et. 
evlenme. 

Bu iki zıt kanaatten hangfliııin 
doğru olduğuna uhyabilmek 
gftçtllr. Fakat benim, bu mlna-
ıebetle vardığım netice şudur: 

Erkek, hayabn inkAr kabul 
etmez surette ağırlapn yti
kil alhnda yeni bir vazife 
etmek istemiyor. Alacağı kadm
la uğraşmak; ona, telkin yolunda 
yü.rilyerek yeni bir rah aşılamak 
yorgunluğunu kabullenmek iste
miyor. Arzusu, her veçhile ol
gun bir insanla karpla;maktadır. 
Bence b6yle düşünaştln: 

•Armut piş, af sıma da,. 
ten farkı yoktur. 

HANIMTEYD 
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parlaklığım aldı. 

Bu uyuklamaya lıamiaaa kllnal 
ortasında, yokluğun tesirin• ka· 
pı)arak bea de kendimi can~ 
ldpn bir böcek gibi bİleecliyor
dum. Garip korkulara tubdarak 
kalktım ve yolda halı bir kaç 
adam atbm. Yumraldanmı aıka· 
rak bağırdım: ff•JU'• bunların 
hep aonu plmelidirl Tekrar ye
rime oturdum, kalemi elline al-

dım, makaleye ait fikrimi icra 
mevkaine koymaya karar Terdim. 
Kiruım verememenin hayali g6z 
6nllnde bulundukça, ba. kendini 
kapıp koyuvermelÜD amam 
delildi. 

Y avaı yavaı fikirlerim ltiribl
rine zincirlenmiye başladı. On
ları dikkatle takip ediyordum 
ve rahat rahat, methal malıiye
tiacle olarak birbf ahife JU
dam. Bu. laer bansl bir feJİD 

( Mkua wu' 



MİZ 
AYNİ FİKİRDE DEGiL KILIBIK BU DA BİR MANTIK 

Dinle beni ıevgilim, 
Ben kılıbık değilim, 

Sayler bunu hep dilim• 
Beı> k•lıpılr depim. 

,. 
Kadınlara kulolmam. 

Bu ylW:len yokml olm••ı 
Abeale meşgul oJmam, 
Ben kahbılr dejilim. .. 
S6yleyim, gider ayak, 

Olmam asla oyuncak. 

Yemem kadından et.yak. 
Beo kılıbık dejilim. 

Kaclıa - Bak. tuYaletlm De tık, Aynada •kaini ar6rüyorum. * Erkek - Bqkasım iDi HYiyomm 7 Hain 1 Benim bafka ...... 
lerden ne farkım var ? Hem de ne ucuz çıktı f 

Erkek - Ben de aksini g3r0yorum. Sana allzOm yok ama, 

Karşında derim: Dama t 
Söylersem pek inanma: 

Kadın - Farkın yokıa, ha seni 1evmiflm, ha ba,kasrm. 

Bir Dedikodu 
- Bir akşam gazeteıini oku

fOr musun? Orada bazı muhar
rirler bir ankete cevap Yeriyor
lar ye kaç tane çorap, kaç tane 
clon, kaç tane ıCSmlek 1ahibi 

olduklanm anlabyorlar. 

ı - Bundan tabii bir ıey 
olamu. 

- Bundan tabii bir feY ola
' •umı? Bana bu çok çirkin, ba· 
r•iı• pyntabü 16rünOyor. 

- Hayır, çoll tabii bir 

111· 
- Neden? Ayıp değil ml? 

- Onlar için ayıp değil. 
Yazdıkları eserlerin giydikleri 

~orap kadar kıymeti olmıyanlar, 

tabii, edebiyattan değil, manifa

turadan bahsederler. 

KIYMET 

Bu dOnyada bir tek ıey para 1 
eder, o da r Para. 

ESKi iDDiA 

,..,,. 
Kadın - Tam otuJI iki ya

ıındayım. 
Erkek - inanırım. On sene

denberi ayni şeyi ıöylilyorsun. 

Bir Şartla 
Razı 

Bir deniı kıyısında kan koca 
konu~uyorlardı. Uıaktao bir 
posta vapuru geçti. 

Erkek dedi ki : 
- Ah, tu vapur iklmiıi de 

al•p uzaklara götürıe ne iyi olur. 
Böyle bir aaadete hayatıaıJo 
yaruım feda etmiye hazınm. 

Kadın: 
- Ben do hazan-, fakat bir 

prtla, dedi. 
- Nedir o fart 1 
- Yalnız birimizi alıp g&tlne. 

"Ben kılıbılc değilim.,, 

ÇÔRÇÔP 

Bir İzdivaç 
iki Musevi konll§uyorlardı. 
Biri dedi ki : 
- Haberin Yar mi 1 SenlD 

Moiz eveleniyor. 
- İmkin yok. 
- Niçin? 

- Benim bildiğim Molı ise 
böyle ,eylere metelik harcamaz. 

- Maamafib evlenmek tızere 
olduğu muhakkaktır. Çünki ... 

- ÇUnki? 
- Geçen akşam geldi, ben• 

den ödünç olarak gecelik enta· 
rimi aldı, gitti ! 

Çaresi Varmış 
Yaşlı bir odam, genç bir 

kıza evlenmek teklif etmişti. 
Aralarında yirmi beş yaş fark 
vardı. 

Genç kız dedi ki : 
- Nasıl olur 1 Siı benden 

yirmi beş yaş bOyOkınnnz. 
Yaşlı adam tevekknlle başını 

salladıktan aonra fU cevabı Yerdi: 
- Zaran yok. ba Iİzi on 

1ene daha beklerim. on Yat 
daha bliyiirstlnlb. 

MÜZAKERE 

Erkek - Y oo... Sizinle gözU 
kapalı evlenemem. 

Kadın - Ben de bir açık 
gözle evlenemem. 

Suya Düşen 
izdivaç 

Genç Faruk, nişanlıılna di· 
yordu ki ı 

- Babam bllyllk bir ticaret 
işine girdi. Muvaffak olursa iki 
yüz bin lira kazanacak. 

-Hep böyle s5ylüyonun. Eğer 
baban kazanmazsa ben aeninlo 
evlenmem. 

- Eyvah, &yleyse evlenemi-
yeceğiz. 

- Neden? 
- Babam kazanmana •en 

evlenmek istemiyorsun, kazanır
.. da ben evlenmek istemiyorum. 

t FT AR ŞARKISI 

Çilek reçeli midir dudağınwn ucu: 
iftar ıamam geldi: Bozayım ıu orucuJ 
Top -.aktini beklemek bilseniz ne yorucu, 
İftar zamanı sreldi: Bozayım şu orucuf 

* insaf adin, açlıktan harap oldum gitgide. 
Göz atmam paabrmaya, uzanmam ben afmlde: 
O beyaz elleriniz tıpkı yumşak pide, 
iftar zamanı geldi: Bozayım şu orucul. 

Sizin puseleriniz bir sofraya bedeldir! 
Tel kadayıfı gibi, saçlarınız tel teldir! 
O tatlı sözleriniz reçellere bedeldir 1 
lfta zamana geldi: Bozayım şu orucu!.. 

Beni lbtlyornnuz daima tlzOm Ozilm, 
Hatta bit kere bile. ılze ~eçmiyor .astım, 
O siyah gözleriniz tıpkı hoıaflık Oıilm, 
iftar zamam ıcldi: Bozayım fU oraıcu! 

• 
F aklre açık olur zenginlerin sofrası, 
Cömertlik göstermenin geldi arbk ıırası, 
Karnım aç, gözllm toktur: istemem diş kirası, 
iftar ıamaw geldiı Bozayım ıu orucu!.. 

Aman!.. Hanımefendi l.. Affedersiniz, aldandim 
Sizin dudağınızı, nasılsa, reçel sandım, 
Bin türln yemek sayıp, sersemce oyalandım, 
Bir lokma ekmek verin : Bozayım şu orucu!. 

Sarıklı 

• 

'
işaret 

iki arkadaı gidiyorlardı. Bfrl 
ötekinden ayrıldı, ileri kotta. 

Yoldan geçenlerden birile ko
nuıtuktan ıonra arkadap11111 
yanma geldi. 

- Konuıtuğan kimdi ? 
- Tanımıyorum. 

- Tanımadığın baldt .ai1 
kOllUfbm? 

- Bilmiyorum. 
- Hatta biraı da herlh pıt 

kıııyordun. Mutlaka tamfıJOrq. 
nuz. 

- Hayır. Hiç g3rd0ğ0m bit 
adam değil. Fakat yanına yald.
şınca hiç aldanmadım. 

- Nede aldanmadın? 
- Elindeki ıemsiyenin geçene 

!erde kahvede aşırılan ıemsiyom 

olduiunda. 

rt:EKTUP 

evgilim me tu uuda 
yor ki : " Otomobil kazaama 
uğradım, sağ kolum kesildi, IUl8 

banka çeki yazamadım. .. 



•Son Posta.. haftada ikt defa •lnema 

• Jlfaa1 yapar. Bu sayfalarda dOnyanın , 

en yenl ılncm haberleri, artistlerin 

hayab .,, ıioem &lemindeki aan at 
ccreyanlanndan bahsedilir. 

( Telma 
Tud ) şöyl 
böyle yeni sa· 
plan bir yal· 
dızdır. Sessiı 
film zamanın
da da laminJ 
qitirdik. Fa· 
kat o ıam n 
filmlerde en· 
disine üçüncO, 
dardfincll d 
recede rollc1 
Yerilirdi. Hat• 

g{bıOn bl· 
rind studyo• 
Jard D UZ k
lqmak mec
buriyetile bile 
karııJaşmışb • 
Çünki rejisör• 
ler güzel Tel• 
mayı kabili· 
yetsiz g8rmUş
lerdi. F aknt 
sesli filmden 
ıonr Tefm 
birdenbire p 
ladı ve bugiln 
birinci der& 
ceye kadaı 
çıktı. Şimd.i 
lı:omedi fiHm· 
lerinde çok 
muvaffak ol
makt ve hay-
li para kazan· 
maktadır. Ar
kadaşlan gü· 
zel T elma' jçio 
•Damla dam• 
la parlıyan 
yıldız,, diyorlar. _ 

Holivulta 
Çevrilen 
Yeni Fi/imler 

İ'kbsadi buhrana rağmen Ho
livutt sinema kumpanyalan ara

sında rwm çevirme rekabeti baş
lamışlar. F oks kumpanyası bu 
rekabete Uç yeni filimle iştirak 
etmly6 karar •ermiştir. Filim
lerden biri (Madam ve arkadaş! n) 

mini ta ımaktadar. Bu filimde 

baıhca rol Leyla Hiyam tarafio
deruhtc edilmiştir. 

lkind filim ( casuı ) i mlnl 
tqımaktaclır ve Kay conson " 

il Hamilton tarafıadan ~evril• 
tedir. · 

Diğer filim d ( hangisi? •• ) 
i konulmuştur. Bu filimde 

birkaç meşhur artist rol almıştır. 
Margrit Çurcil, V rner Hnymer 
bu meyandadır. 4' 

Dragonun Kızı 
Paramount meşhUJ' rtlstlere 

den Anna May Wong ve Haya• 
lcava'nın iştirakilc:ı uzak ıark 
h yabadan bahis yeni bir filim 
çevirmiş ve bu film Dragonun 
kızı i mini vermiştir. Filimde 

san'at iddiası mevcut değildir. 
Takip edilen gaye esrarlı vak'a

ları sevenlere de bir filim takdım 
etmi olnıaktan ibarettir. 

Bebe angelin 
Kokusun 
• 

istiyorum! 
Geçen inema uylamızda 

yıldızların eski elbiselerin dair 
oldukça cazip m lumat vermif, 
HoJivutta geçen ene elbi e mas-
rafı olarnk 6 milyon dolar bar· 
candığını, eski elbiselerin senenin 
muayyen zamanında satış çıka
nldığını yazmışbk. Son gelen mec
mu lardan biri bu hususta çok 
~ayanı dikkat bir fıkrayı lhtiYa 
etmektedir. H4dis oudur. 

Bir gUn Holivutta bir elbi 
apartımarunda me§hur rtistlerin 
"'" ki elbiseleri satışa çıkn11lmı br. 

Ncvyorkt oturan bir milyar
derin karısı ( Bebe Danyelin ) 
bir l<Urkünü elde etmek i 
tiyorrnuş . Bunun ıçıo der-
hal istasyon gitmiş, fakat 
treni kaçırdığı için tayyare il 
harekete karar vermiştir. Tam 
satışa başlandığı dakikada tay· 
yare, milyarderin karısını Holi
vudn yetiştirmiştir. Zengin kadın 
araştırmış, taraştırmış ve nihayet 
Beb Danyelin bir kürkünü 
bulmuştur. Fakat kilrldl muayen<l 
ederken burnuna çok tuhaf bir 
koku çarpmıştır. Zengfn kadm 
kürkU iyice koklaymca nafta-
lin kokuları burnunu doldurmuş
tur. 

Milyarderin l<ansı satış memu· 
run hayretlu ormu§: 

-Fakat bu koku nedir? 
Sntış memuru gayet tabii bir 

eda ile cevap venniş: 
- Kürkü temizledi Naftalin 

kokuyor. 
Bu cevap ilı:erineı zengin ka• 

dın haykırmış: 
- Ben temizlenmemiş kOrk 

istiyordum. Bu kürkte Bebenin 
kendi koltusunu duymak isterdim. 

Ve tabii milyarderin zevcesi 
kUrlcil almadan geri dönmilştür. 

• e 
'Ti ; I ...-..,~ '\ - · 

Son zamanlarda Greta Garbo dereccslnde ş8hret knzannn ve 
ismi anılan yıldızlardan birisi de Uoroti Jordandır. Fakat araya 
giren bir kıskançlık yüzünden Dorotinın filim çevirmekten vazgeçmiye 
karar verdiği haber alınmaktadır. Artistler de ıairler gibidir. Onların 
da aö.dlne ioanm do~ deiildir. Bakalım onu ne çıkacak 1 

•s Posba HoJivutta husud uhbbl 

b Junan yegane Türk gaz tcsidlr. lfo

llvut muhabirimiz, hu balta biz mektup 

gandulr ve sinema ilcminia lçyü:ıünii 

• 

nlııtu. 

n 
kas ap 

Vilgam Povel ae karısı Karol Lombar · 

Şu Amerika hakikaten gari• 
beler dünyasıdır. Hele Holivut, 

orası bfisbütün garip ve acip 
hadiselere sahne oluyor. Sinema 

iileminde, artistler rasında aile 
rabıtası her nedense bira~ gev-

Bu haberi veren Amerikan 
gazeteleri bu yepyeni mu abaka 
hakkında şayanı dikkat mütale 
lar ıerdediyorlar. Bir gazete d 
ileri giderek şöyle yazıyor ı 

şek oluyor. Bugün biribirJerile ' 
sevişip evlenen yıldıılar, dan 

çok geçmeden biribirleri leyhin 
talak davası · açıyor v ynhyor-

.. Her şey akhmıza gelirdi, 
fakat bu tarzda bir mllsab 
çalacağını bugüne kadar dilşlio& 

memiştik. Diş, göz, burun, ba 

l r. Fak t bazı artistler var ki 
evleneli radan seneler geçtiği 
halde clAn biribirJcrini evmek· 
tedirler. Ancak bunlar parm ki 
gösterilecek kadar azdır. işte 
maruf artist (Vilyam PoveJ) il 
(Karol Lombar) bu mey ndadır. 
Karol Holivuttaki kadın artistleri 
rasınd saçlannın güzelliği iJe 
öbret. kazanmıştır. Vilyam Po-

veI) is boylu boslu, güzel ve 
ağ:r başlı bir erkektir. 

Bunlar bir müddet evvel biri· 
birlerini sevmişler ve evlenmişler• 
dir. F ak&t şayanı hayrettir ki 
bugüne kadar biribirlerine yan 
gözle bile bakmamışlar v r 1 • 
rında ufak bir sızılb çıkmamı • 
tır. Aile dedikodularının en ı.iya• 
de hüküm sürdüğO Holivutta 
sinema rejisörlerinden biri i ge
çenlerde bir milsabaka açmıştır. 
Milsabakanın mevzuu(En bahtiyar 
aile} dir. Bu müsabaka o kadar 
laka uyandırmıştır ki bütUn 

artistler heyecanla iştirak elmiş· 
lerdir. Netice de Vilyam Povcl 
ile karısı Karol Lombar birinci· 
liii kazanmıştır~ 

göğüs ve daha bilmem ne m 
bakalan yapıldığını çok gördnk. 

Fakat aile aadetinl reye kor 
mak.. İşte bunu havsaJamıxa aıjı. 
dıramadık • " 

Amerika gazcte:.lnfn 
var. Bakalım daha nclu 
ğiı. 

Avusturgada 
Sesli Filim 
Başladı 

Sesli fı!im çıktağı man atet· 
yeleri değiştirmek ve yenl ma~ 

neler getirtmek, hulftsa yilz bi& 
lerce lira sarfetmek mecburiyeti 
karşısında büyük bir şaşkınlığa 
düşen Avusturya filim sanayH 

Y vaş yavaş kendini topla· 
mıy başhmıştır. Bu canlılığın 

ilk eserlerinden birj "Ilüynk aık. 
serlevhası altında yapılan bir 

filimdir. Senaryoyu Bcrgcr il• 
Bernfcld yapmışlardır. lhşhcaı 

roltı de maruf komik ilan 
Niese oynamışbr. 
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Yabancı bir giiwcinin bile 
pencerelerine konamc:ıchğı şu e.
rarlı harem dairesine Edirne
liler adım dacaklardı. Bu, an'ııne 
haricinde bir lıAdise idi. Murat, 
sevinciııden bu noktayı dü~ü~ 
müyordu. 

Fakat, ha an'anclere hünkar
dan ziyade merbut olan Kızla:.~ 
ağası, icap eden tedbirleri aldı. 
Harem eşiğinden HUnkAr daire
ıine kadar imtidat eden sofa
larda, odalarda, merdivenlerde 
dişi bir kedi bile dolaşamaması 
için nöbetçiler koydu. Ondan 
ıonra Edirneden gelen kafileyi 
huzura çıkard.L Usta Bobor da 
beraber idil 

Bl1tlln beıeriyeti oturduğu 
yerde kabul etmek hakkınr nef· 
ıinde gören Üçüncll urat, 
hu yolcular kafilesini ayakta 
karıılach. Çünki aarhoıtu ve 
aeYinç içinde idi. Fakat onlara 
rıkıımayı da unutmadı : 

- Kande kaldınız, ayağınızda 
dncir mi vardı, neden seğirdip 
ıelmediniz? 

8qta Sipahi Ahmet olmak 
ize.re bütnn kafile - Gülsüm ve 
Bohor da beraber - bu itabe ce
np nmıeden ilerlediler, Hünkl· 
nn elini 8ptüler, sıralandılar. O, 
uarlamumı tekrarladı : 

- Sabahtanberi aizi bekle
dim. Beııl bekletmek ölümü bek· 
lemektir, Urkmediniz mi ? 

Baki Ağa cevap verdi : 
- Şcvketlü Hünkar f Kusur 

bende oldu. Çavuf gelince, yol
daılar hazırlandı. Likin ben 
ocağa ~tmeden evvel saraya ge
lemezdim. Gelseydim pirin sille
linl yerdim. Onun için çavuşa 
yalvardım, arkadaşları da alıkoy· 
dum. Hep beraber ocağa gittik. 
Aksiliğe bak ki bugün mürşit 
yenileşiyormuş. Koca Hasan Oğlu 
Hilseyin Ağa posta geçti. Şenliğe 
biz de karıştık, geç kaldık. Sen 
ulu kişisin. Küçüklerin kusuruna 
kalmazsın. 

Üçüncü Murat, Padişab sara• 
yına Yeniçeri ocağını tercih eden 
bu slf yürekli ve doğru özlü ada
mı şöyle bir süzdü. Sonra arka
daşlanru gözden geçirdi. Gülsümün 
kadınlığını, elini öperken temyiı 
edememişti. Şimdi onun ve ıu 
heybetli adamlara hiç benzemiyen 
Bohonın hususiyetini teşhis edince 
rülümıedi.: 

- Aranızda, dedi, bir hatun 
bir do maskara var. 

Sipahi Ahmet, hafifçe eğile• 

·Alenen Teşekkür 
Hain blr sui kast neticesi 

lraybettiğim Konyada bulunan 
ağabeyim Is mail Beyin feci ölii
mll dolayısile birçok dostlarım· 
dan taziyet telgrafları ve mek· 
toplan aldım. Temadi eden leea• 
ıfiriime ve iztırabıma gerek bizzat 
Ye gerek telgraf ve mektuplarla 

·uiyeye iştirak eden bütün kıymetli 
Te im arkadaş ve dostlarıma 
ayrı ayn tqekkür etmeme mlni 
olduğumdan bu tükran borcumu 
muhterem gazetenizle ifaya mu· 
uraat ederim efendim. 

Anikt1 zade 
Zade 

1 

Gerçi Hünkarın güzüne baka11tıprda. Lllkin O""ıın belbıdekl 
ht1nçert1 üstündeki, ent11rig11 dizi dizi elmaslar•-
rek mukabelede bulundu ı j duğun da bize sığınmı, bir 

- Ulu Hünkar 1 Bu kadın çıfıtbr. 
benim eşimdir, maskara buyur· ( Arkası nr ) 

Yeni Nesillere Ne Okutacağız? 

Muallim Ve Kitapçı 
Halit Bey Diyor Ki: 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 
kalkbktan, dimlcler yabancı ter
kiplerden kurhılduktan sonra 
Faik Ali Beyin bir kıt'umı anlı
yacak delikanlı kalmadı. 

Bu sözlerden şunu demek 
istiyorum: 

Harf inkılabı olmasaydı. 
lisan inlnlAba zaten eski kitap-
lan üzelik yapmışb. Binaen· 
aleyh herşeyi yeniden yapmıya 
mecburuL 

- Bixe nasıl kitaplar ll· 
zımdır? 

- Bize bir kere meslek 
kitapları lAzımdır. Gençlerden 
evvel onlan yetiştirecek olanlan 
düşünmeli ve hazırlamalıyız. 

llkmektep muallimleri ıçın 
son senelerde bir hayli eserler 
basıldı, takdir ve şükranla ya• 
detmeliyiz ki ilkmektep muallim
leri bunlan okumayz. da başladı. 

Fakat ortamektep ve lise mual
limleri için henüz mesleki neşri
yat yoktur. Belki bu sebepledir 
ki onlar henüz okumıya bqla
madılar. 

Her halde bütün muallimleri 
alakadar edecek meslek kitapla
rına ihtiyacımız vardır. Buuların 
telif değil tercüme olmasım 
iıtemeliyiz. 

En çok aranan kitaplardan 
biri de küçllk ve ameli meslek 
ve sanat eserleridir. Bunlar ev
velce de yoktu. Şimdi de yok. Bu 
eserlerin hemen neşri llzımdır • · 

Roman ve hikaye yavaş yavaş 
basıhyor. Yüksek edebi eserleri, 
revacı olmadığından basamıyoruz. 
iki iiç sene sonra bunlara da 11ra 
gelecektir. 

içtimai, felsefi, fenni kitaplar 
ve mecmualar da bu meyanda· 
dır. Müşteri bulursak neşretmek· 
te tcreddnt etmiyoruz. Gençler 
için lüzumlu eserlere gelince : 

Bu hususta sarsılmaz bir ka· 
naatim var. O da, Avrupa vo 
Amerikalıların kendi çocuklara 
ve gençleri için hazırladıktan 
eserleri tetkik ile bunların en 
meşhur eserlerini tercih edip 
basmaktan ibarettir. 

Bunun için de bir heyete ıa. 
zum vardır. r·r kere Maarif V•-

kileti talim ve terbiye heyeti 
bu işi pek güzel yapabilir. Bu 
e~rlerin asıllarını getirtir, tet• 
kik eder. sonra kitapçılara 
der ki: 

- işte size elli .kitap. Bun· 
lan aranızda paylqın, basın. Biz 
size maddi, manevi yardım 

edeceğiz. 

Kezalik "Kitap Sevenler Ce
miyeti,. beğendiği kitabı halka 
tavsiye edeceğine bu tavsiyeyi 
kitapçılara yapmalıdır. Onlar 
böyle bir tavsiyeye daha çok 
muhtaçtır. 

- Bizde kitap nasıl basılır? 
- Biz kitapçılığı ve kitabın 

kıymetini bilmiyen insanlarız. Bu
eünkü kitapçılar hep tesadüfün 
ıe..kile kitapçı olmuş kimseler
dir. Çoğu bastığı kitabı okuma· 
mışbr. Mevzuunu bile bilmez. 
Bir dostun tavsiyesi, ucuz, hatta 
bazan bedava bir tahrir ilcreti
nin C8%İbesi ve nihayet açıkgöz 
bir muharririn balta olması, ya· 
but bir tarafa bir miktar sata
bilmek ümidi kitap basmakta 
birer amildir. Geçen ıene üç 
kitapçı ayni mevzuda Oç kiı 

tap çıkardı. ÜçD de satamadı. 
· Halbuki t\ç ayn kitap çıksaydı 

ftçü de satacak ve faydah oJa .. 
cakb. Herşeyden evvel kitapçılar 

vesayete muh.taçbr. Bence gazc· 
tecilik mektebinin yanıbaıında 
bir de kitapçıhk mektebi açma
lıdır. 

- Bugfin en çok sat.lan ki
taplar hangileridir ? 

- En çok halk kitapları sa· 
byoru:ı:. Bundan sonra ilkmeldep 
muallimlerinin meslek kitaplan, 
sonra çocuk kitapları, daha sonra 
diğer neşriyat gelir. Halk kitap
larmın satışı büyük bir Omittir. 
Halka mahsus kitaplardan 30, 40 
bin satılanlar vardır. Bunlar yarın 
daha yüksek kitapları da ister· 
lersc kitapçclara güo doğdu de
mektir. 

Sonra muallimler, çocuklar 
okumıya başladılar. Bu da en 
büyük limidimizdir. Yalnız yüksek 
ve mOnevver smıf benUz okumu
yorlar. Belki de kendilerini tat• 
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KAÇAKÇILAR 
2 inci Ttırkçc söılll ve şarkıh filmi 

Mümesailleri (TÜRKiYE GÜZELi) FE..~IHA TEVFİK Hamm ile 
Darülbedayiden TALAT, HAZIM, BEtlZAT ve GALiP BEYLER. 

Gelecek Çarşamba alcıamından 

itibaren 

Melek Sinemasında 

Meşhur Tristan Bemard'ıo 

eserinden u1·tebes 

}\şçı Güze i 
filminde kahkaha ar mucidi 

MARGUERETE l\ ORENO'nun 
MADt:LEINE GUITTY ve za· 

rafet kraliçesi güzel JANNE 
HELBLİNG'i tak ·m edecektir. 
Gelin, görün ve iki saat vak· 

lasm tinizi eğlenceli geçirin. B:!ld 
-

Bir ~nadan F acia·sı 
Essen, 23 (A. A.) - Zolhıe

reiu madenlerinde mühim bir 
inhidam olmuştur. Birçok ölü ve 
yaralı vardır. 

min edecek eser bulamLyorlar, 
yahut yeni harflere alışamadılar. 

Sab~ı,. azlığında en büyük 
amil de parasızlıkbr. Üç aydır 
satışlar çok durmuştur. Millet 
:ıengin ()ldukça biz do depo ki
rası ve faiz vermekten kurtula· 
cağız. Bugnn halimiz harapbr. 
Parasızlıktan gazetelere re1'lim da 
veremiyoruz. Taşrada kuvv~tli 
bayiler çok azdır. Bq on vila-
yetten başkasına bir tek kitap 
gitmiyor. Bu mesele gazetecileri 
de bizimle beraber alikadar 
edecek en mühim bir hastalıktır. 

- Harf inkılabından sonra 
iyi kitaplar çıkb mı? Gençlere 
lazım olacak kitaplar kaç sene 
sonra hazırlanabilir? 

- Şilphcai:ı iyi kitaplar çık
mışbr. Çünki eskisine nazaran 
daha çok dUşllnDlerek kitap ba• 
sılıyor. Fakat bunların miktan 
pek azdır. Ancak bunlar seneden 
seneye çoğalacaktır. Bir program 
dahilinde çabıılırsa on sene 
sonra zengin bir kitaphanemiz 
olacaktır ve her sınıf halk ihti
yacını tatmin edebilecektir. Bu 
iş kolay olmadığı gibi on sene 
de uzak bir istikbal değildir. 

-Neşriyah çoğaltmak çareleri? 
- Neşriyab çogaltmak için 

iki kuvvetin elelc vermesi li· 
zımdır: 

Devlet kuvveti - Hususi 
kuvvetler. 

Bir kere devlet, kitapçdann 
rakibi olmamahdır. Devlet Mat• 
baası bize rakip olmaktan vazgeç
melidir. iki ay evvel ayni kitabı 
hem huausi bir müessese, hem de 
Maarif Veklletl bastı. Bir ay 
evvel bu tekilde bir rekabet 
tekerrür etti. 

Devlet Matbaası bizim basa• 
mıyacağımız yOk.ack, büyü~ k_i· 
tapları basmahdir. Mubarrırlenn 
hatırı için roman ve hikaye 
basmaktan vazgeçmelidir. Böy· 
lece iki ta.rafın yapabileceği 
işler tayin vo tefrik edildikten 
sonra çahşmak daha kolaylaşır. 

Kitapçılara Maarif VekAleti 
yardım etmedikçe, iyi kitap çık
masına imkla yoktur. Maarif 
Vekaleti blUçesine kitapçılara 
yard1m için senede llç yüz bin 
lira koysun. Oa sene sonra en 
az 5.000 kitap baıırlan:ı . 

Maarif VeklJeti yarm Babılli 
caddesine yirmi bin lira dagıtsın. 
Oç ay sonra piyasaya 100 den 
fazla kitap çıkarmz.Hem de Mu• 
rifin istediği kitapları. 

DeYlet yardımı olmadıkça ki-

Buglln Saat 2 ı ,30 da 

YALOVA - - Miiftliül 
TÜRKÜSÜ tSTAftlUL DUJMllLll 

ilk musikili ko
medi. Bestekin 
Hasan Ferit ~~ t~ ~~ 

Fiatlerde zam 
yoktur. Yalnız 
musikili kome- ıı 11 11 1 

di temsillerin· 1·1111 111 
de Zabitan, Ta- 1 il 
lebe ve Halk geceleri tarifeıl 
tatbik ed:lmiyecektiı. 

Pap3zları rcovuyorlar 
Madrit, 24 (A.A.) - M. An

cala Znmora, Compagnie de Ye
sus'ün feshini natık kararnameyi 
imzalamıştır. ----

Hindistanda Bir Tecavuz 
Bombay 23 - Bir Hintli eTİn

de, bir İngiliz kadınına tecavftz 
ederek biçakla yaralamışhr. Hint
li tevkif edilmiştir. 

tapJann çogalmasına imkan yok· 
tur. Bu yardım da mahalline mu
ruf olmalıdır. Gaye kitaphanele
ri değil, iyi kitaplan ve temiz 
kitapcılığı himaye olmalıdır. 

Sonra kitapçılar biriblrinl 
bojınaktan vazgeçerek bnytik 
bir tirket yapmalıdır. Bizde fir
ketin kıymeti henüz anlaşılmadı. 
İyi bir maksatla teşekkül eden 
bir ıirket acaba (trast)mu yapıyor 
diye tereddütle karşılanıyor. Bet 
kitapcı bir araya gelerek bir 
proııram dairesinde kitap baua• 
lar hem bugünkil ribi r.arar 
etmeZler, hem de kemmiyet YO 

keyfiyetçe daha kuvvetli eserler 
meydana gelir. 

İstanbul Maarif Müdüriyet! 
lstanbul mekteplerini birer kntn
pane teşkiline mecbur ettiler. 
Onlara yalan yanlış bir de litto 
yolladılar. Bu kitapların bir kıamt 
zerre kadar kıymeti olmıyan 
şeylerdi. Ondan sarfınazar ancak 
on beş yirmi mektep bunu yapb. 
iş olup bitti. Her işi yanda bı· 
rakıyor, takip etmiyoruz. Ki· 
tapların sabıı için şu düstura 
riayet lazımdır : 

Maarif muallimi, muallim 
talebeyi, baba çocuğuna, 
arkadaş arkadaşını okumı-
ya teıvik etmezse kitap ub• 
lamaz. Kitap sablamaymca da 
biz zarar ederiz. Böyle mütema· 
diyen zarar ettikçe de yeol ki· 
taplar basamayız. Derken muhar
rirler kendi eserlerini baımak 
için şirket yap mı ya kalk.ışular. 
Acaip acaip ıeyler olur. 

Acaba kitap sat~lıa. elimiıo 
beı on para gelse biz oturur mu· 
yuz? Muharririn yakasını bua-
kır mıyız? ... 

Muharrirler tirket teşkil ede
ceklerine millete okumak zevkini 
verecek güzel eserler hazırlasın• 
lar, milleti okumıya teıvik] et
sinler ve bizim satııımızın ,.nk· 
selmesine çalışsınlar. Biz onların 
arkasından koşar, eserlerini ka
paıa kapışa aJmz. 

Hu'Asa. BugOn kitap aatamlJerU .. 
IQ • Htçblr taraft«n eaaalı yar 

du• ırlirai7oruıı. Bu ıldltı• 171 klt .. I• 
beldemeıln. 

Çare . Kitapçılar keadllerhll batır
• maktan •• aıe•1eket• fena 

kitap vermekten batka nellc~al ohmıa• 
rekab•tt ortadan llaldlrarak bir tlrluıt t .. kll 
etmeli, berabere• çalıtmalı. Bir kitabe 
para1tı da olH kı7metl olmarnca buaa
mala. Maarlf ıre dlier ••kiletler ••friratt 
kuvveti• hlmaı• etmeli. Oaıetel• çdıwa 
ldtaplara kunetll '••kitler raeaıak ...... 
halka d11rweıaala. 
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Ah • 
an Reşadın işret 

Çok Kızıyordu 
Siz İngilizleri Bilmezsin· z Ne Hinoğlu Hindir 

ZIY:A ŞAKIR 
Her lıakkı malı/uzdur 

-212-

~ E.ylDI 531 
9 T r&n vvel 915 

Abdülhamit~ yine n.dişeli.
Bütün arzusunun hilafına olar.ak 
Avrupaya giden Bürhanettiu 
Ef.endiye sıkılırken, şimdi bir de 
'1ureddio Efendi uıe.selesi çıktı. 
Qgq da tahsil içjo A vr.up&);• 
ıö dermek istiyorlar,. Fakat Ab
dülhamit, k:ıtiyeıt buna müsaade 
etınfyeceiioi aöyliyoı Bunun 
için de tuhaf mülahazada bulu
nuyor. 

- Nasıl olur.. Orada ne yer• 
lcr, ne içerler? .• Ne kadar temiz 
ahçı. bulsnlar, y.ine yemeklerinde 
domuz.. yağı vardır. Evliltlanmın 
böyle freni< Adetlerine knnşma
larıaı hiç doğru buluıu,Y.orum. 
Mademki ben babalarıyım.. Ma .. 
demki beniaı fikrimi soru
r.orlar.. Ben kat'iyyen çocuk
larımın Avrupaya gitmelerine, 
orada yaşamalarına razı deği· 
lim. Geçen gün Rasim Beyle de 
hu hu usta uzun uzadıya görüş.. 
tük. Rasim Bey, beni iknaa 
ıalı ı. endisiui çok •verim. 
F-akat bazım P padan ziyade 
P a a Kıraldan ziyade kır.al 
tar.aftan oluyor. Eğer tlan--

Avrupay« •tmesind b' 
ı.,cı. görsem~ en 

taraftar olanım. Maal-
k.u.m söyffiyo vallaW, 
IH.llihi benim, hacedaı,w ıeli-
metinden başka biçbk emelim 
rcktur. Bunu, bir türlü a.ıılalDJ.'"! 
1orlar. 

Oiy.or e bu mesele enafında 
daha bazı şikayetlerde bulunu
Jord\L 

6 T~plnlenel SSl 

19 " 9ıs 

Abdülhamit bugtln yine bazı 
mühim ifşaatta bulundu. 

SlSz, Sultan Reşadın rahatsız .. 
lığından açılmışti. Abdülhamit, 
tlirseğµıi koltuğun kenarına da
JayıP, biraz ileri doğru eğile ek; 

- Sö:ı ar-amızda ( mahrem ) 
blsm; biraderin rabatsı.ılı~nın 
mebeplerinden biri de (qı:et) tir. 
Ben makamda iken arasıra ken
disini g8rdllltçc saylerdim: 

- Biraderi.. Size, ser.ek bi
uderane ve. srcre:k bü1,iliOnb 
elmak baaebile pe.deraae nuihat 
ediy,orum. işret etme.. 

Derdim. O da benden akılır. 

- Hayır efendim.. içki kul· 
lll11111yorwm Aruıra arpa suyu 
ah yor.um. 

Derdi. Ben, liuna da muhale
fet ederek: 

- Daha fena yapıyorsun. O, 
dalla ıiyada semen verir. Ne 
olur •• Bak, ben kullanıyor. muyum?. 

Diye iknaa çalışırdım... Çok 
,nku.ı, ea iÇ;kiy.e alışmadım. 

Y iJD.1% ıençlij'imde bir ilü defa 

kull ndı • okadaf'. M_ama· 
fih, arasıra iştih versin cfıye 
bir. ufak kadeh konyak dım. 

So ra, endişeli bw surefte 
başını iki tarafa lhyarak de-
vam etti: 

- Bara kalırsa, biraderin bu 
raliatsızfığı geçer. Ben, ( fi.mi 
Sina ) nın bir kitaoını okudum. 
Kitap Arapça idı. Sait Pş. güzel 
bir cilt yaptırarak bana. hediye 
göodcrrnişti. Benim. böyle ki
tap'-rı tercümeye iktidanm var
dır. Tamamen fetciime ede~ 
sem bi!.e o"ucfuğ_umu çok iyi 
anlarım... lbni Sina, bu kitabın· 
da hastalıkları d<srt kı ma talt
ıim edi r. Birinci kısım; ilaçla 
kabili şifa olan hastalık! r. ilci ci 
kısım, ilAçla ıstırab teskin ioo 
len fakat, im ili fifa olm~yıp 
( lSmrü ta 'i ) ye a dev, 

ed n hastahklar. Üçu cüsü, ilaçla 
tedavi k b 1 etmeyip bir miidd t 
zarfında hayata hatim eken has-

talıklar.Dördüncüsü de, cerrahi has
talıklar ki, ameliyatın derecesine 
ve hastanın bilny,esine göre ya, 
iyi olan veya öldüren hastalıklar .•• 

Dedikten s nra bunlar etra
fuıda bir ha~li m elea yurllttü. 

Epeyce uzun s!iren bu bahsi 
mllteakıp, Abdülhamit biraz da 

ahvali hazıra hakkında glSrüştn •• 
logilizlerlc Fransızl rı Sd'" iğe 
asker çı armalar dan endiş 

yor: 
- Şi ı, vuiyeti b -tiln 

başka türlü -rüyorum. Gazete
lerde : ( tanb yolu aç yor .• 
Al an v Awsturya ordulan 
geliyor) gibi f kralar var. Bunlar 
her halde ( EfkAn umiyc ) yi 
oy laınQ için yazıla yler. 
Doğruau. en aıiycttea yaTq 
Y lrldiyorua 

Dedi.. 

f Sinema 
A~ -U.O 
Al.DiDAR - S.Wu: mlllmelrt 

IJlT.İSTlK - Ç.uafsk le 
A 1 ! - BuM 

lKtE - Şebrim 
lLHAMRA - Şen mllllıı:lm 
&1UVA1. - &ydut ,.,.._ 

FERAH - Parlak bir reYo 

n.ANSIZ TlYATROSU -Zeacllw twrwpe 
GLOR 'l A - Tmau haydutları 

tıJı.ı\ı. - KAnh n.odll& 
KEMAL. B. 
liAJIK 
IU.LEK 

atJ 

- Y •fa&ID bay.at 
- 6 Numarah ocak 

- Şea mlllhlm 
- Atlı baıreUaU 

Ot'EıtA - Çaoalkal 
81!~ - Xl!ç_Ok daktD• 

CSKODAR HALE - Şarlatan 
ICADIKÔY SOREYY A-Parla 41a•I .. altıada 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
lf. .. • 

~z_e_T._a,biaımll!!t_in..,iı_zı_· _S_o_··g_l_ig __ e_ı,_·m __ ._ •• -! 

AHMET BEY ; Ağırbaşlı, 
ciddi ve dü
rusltili'. Mua
melesinde usul 
ve merasime 
riayet etmek 

ister. LAuba• 
lilikfen geve
zelikten, lioş• 

lanmaz. Mih
net ve meşak
kate taham• 

mnl g8stermeğe mütemayildir. 
lyi ıeyleri taklit eder. 

• NEVNiHAL H. ; Zeki ve se-

mlltemayildlr. 

• 

Timlidir. Kal
bi lbcedir, 
zulme, acıklı 
ıeylere daya
namaz, çabai 

rikkate relir. 

Fiil " hare
ketlerine hile 
ff Jtanat 
kanşbrmaz. 

C6me•Uiie 

73 Keskinde NEBARA '[ Ha : 
( F<0toğrnfmın dercini istemiyor.) 
Mahçup e tutuktur. Muhitiui 
bulduğu zaman oe~li olur. çabuk 
alınır ve saygı sayar. Sevdik!Aui 
hakkında samimi te vefakAı:dır. 
Muamelabnda tevazue Ye IMl.
lije müte.may}ldir. 

CEMiL BEY ; Şen Ye neıe
lidir. Nadiren 
elem Ye ke
der duyar, is
tihzadan mi
zah dan hoş
lanır, aıkıntıya, 
fizüntOye gele-

mez, daima 
eğlenmek ve 
gUJmek ister. 

Boiazuu, men
faatlerini israf etmez. 

• 
70 ~ ALI EF. ; ( Fotoğrafınm 
dercini Wemiyor ). SOiudur. B~ 
eğinie ~nli t.tbilr •e takip 
eder Batkal itlerine mOcla
We etmes. udi ll...a.dedir, 
...Jltesittit. Par.av. 

J ,• M'\J ' 
fılrai piiair. 

• 
'l2 ALiYE R ; FetetrafJnm 
cluciDi Wemiyw cıu., ftbll 

w 1eYimlldir. Kendiaini pbuk 
eeıııdirir, fakat telkin ettiii aeYai 
devamııı olur. Sllr'atle infiale 

ıelir, bırçınlk 18ıterir. Maabau 
iğbirar• kinsiı to dc•auwıdır. 
Cömert YO ikramcıdu-. 

FotoiH/ Tahlil Kuponuna 

11 iaci Sayfamızda bulacaksınız. 
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Bugünün Romanı 
-

~.. ! ,. ""-' -~'~ i~· ,..,_,; .~ -~"-: . ·,,'.- :'.t .. · . _·. .., .._, ... · ... Yaıan · Z. Şakir 

yı, parlak • sedef rengi bir 
maniküre teptil etmiş. Artık 

V aktile bir daktilom ardı. 

Zeki mi, zeki.. Şeytan mı, 
şeytan.. Afacan mı1 afacan ..• Ben, 
ondan mc uad m; o d ben
den hoşnuttu. Eğer refikam, 
lüz bir kıskançlık meselesi 
çı aydı fiiphesiı daha mun 
müddet onu • lerimde kulla-
ırdı . 

Ya (İSkeçe) ve yahut (Kavala} 
kö lerinden birinde doğmuş. Bal
kan arbi esnasınd hicrete mec
bur olan ailesile buraya gel

Kendi tabiri YCÇhile doğruca 
(Y prak lisesi) ne girmiş... (Yap• 
rak · esı") Dİ belki bilmezsiniz. 

ki ben de bilmiyordum ondan 
öğrendi • ~r, tütGa amelelc

ca~ltlğl bü ük tltün depo
lanna (Yaprak lisesi) derle.rmiıı. 

d naların kendine ahaus 
bir (Bil • du) dujmı dela-
let ed . 

Bizim (Ke , (yani bizim 
sabı daktilo J , u zaman zar
fında yaprak lisesinde temayüz 
etm · Bir taraftan, altın gibi 
sarı tülün yapraklanndan deste 
bağla akla meşgul olurken diğer 
taraftan da ; Haykanuştan erme
niceyi, Eleniden nımcayı, Mat
mazel Esterden de yahudiccyi 
mükemmelen öğrenmiş. 

Hatt bu ytan ktr., ara-
n d ponun y ııhanesine gi

rip çıkt.kça, çıtır çıtır işliyen 
yazı makinesini de merak 
etmiş, tatil zamanlannda daktilo 
Matmazel Rabekamn yilzüne 
gülerek hem )itince harfleri, 
hem de fiiyle böyle makine ile 
yuı yazmayı bile bellemiş .. 

Kevserin basit dimağ• bu 
teki.mülleri geçirirken, şekli ve 
kıyafeti de tedrici bir inkiliba 
uğramış Alh güllü tülbentten 
başörtüsü, ipek şilone, siyah 
dibetten yeldirmesi, gabardin 
mantoya, altı çivili 1 lrunduralan, 
yandan düğmeli iskarpine tebed
dül etmiş. 

Eh, iş bu kadart bulduktan 
sonra alttarafı kolaydır. Tevek
k li ( Keskin zeka keramete gö
bek atbrır) dememişler... Ken-

disinde zekAnın en kıymetli bir 
cevheri bulunduğunu keşfeden 
Kevser şöylece bir dilşünmüş. 
Hergnn tütün tozlan içinde ak
kıra akstra çalışmaktansa, Mat· 
mazel Rabcka gibi yazıhanenin 

camekAnı arkasında cıtır cıbr 
makinede yazı yazmakla para 
kazanmayı kafasına koymuş.. 
Anasının. babasının mümanaat· 
lanna rağmen Uç ay kadar (Nav
man) milcssesesine devan ettik
ten aoııra mükemmel bir daktilo 
olmu~. Hem de nasıl?.. Haniya 
6yle ( Ameli hayat ) tan mezun 
olanlar gibi değil.. Şöyle lahzada 
dört beı ıayfa yazıyı oakır şakır 
yazı Yererek bir taraf• abven:n 
bir daktilo ... 

Mamafih it. bu kadarla da 
kalmamı,. (Navman) da Uç ay 
bulunduğu müddctcc. bir taraf. 
tan makine Ue yazıyı öğrenen 
Kevser. diğer taraftan da ikinci bir 
kıyafet istihalesi (feçirmiş. Hatta. 
çocuk yaşmdanberi bmaklanıu 
Myıyu koyu kıiJwaı taPla lwıa-

bütün mannsile bir, ( d ktil 
Kevser Hanım ) lu ermiş •. 

Falcat ( iş ) ?... Bu da, diışD
nfilece şey mi?. Hiç Kev .. er 
gibi bir kız, iş bulmak ıçın 
aıkınh çeker mi? ••• Çenesi, sin
ger dikiş ma inesine, parmak n 
da sanki otomatik yazı m kine-
sinc benziyen Ke er. elin 
( sertifika ) ııı:t aldığının ut · 
günü,. hayata atılmış.. e·rkaç 
gün zarfında yeni zenginlcrdcı: 
bir inşaat mllleahbidinin yazıha
nesine otuz beş lira maql •
pağı at'llış. 

Kevser, uzun boylu, iri ke
mikli, esmer •e çakır g<Sılüdür. 
Güzellikten ziyade, cazibesi var
dır. Yorulm~ üşenmez, bıkmaz, 
usanmaz. Ayni zamanda da uy-
aaldır. Fakat uysal olup ta öyle 
çı.lbmnı unun bunun eline 
renlerdeo değil.. Billikis ysal 
gör·· üp tc karşısındakine yi 
kendi düşüncesini yapbran kUT
nazlardandır. 

* Şimdilik Kevseri bu kadar 
tarif etmek kafi. Gelelim hikA
yenin esasına .. 

Tam bir haf evvel Ke er~ 
den bir mektup aldım. Hatta 
imza ının stünde, ( sizin sabık 
daktilonuz) diye izahat vermemi 
olsaydı, onu tamyamıyacaktım. 

ÇOnki bu mektupla (bizim sabık 
daktilo ) arasında hiçbir m nan--

bet bulamazdım. Evveli bu melı~ 
tuba aynen ~uraya kaydediyorum. 

Muhterem B. Efendi; 

Hali hazırdaki buhran, ma
ltimu ilinizdir. BDyük dünyadaki 

mali ve ticari miles esat iskambil 
kağıdından arka arkaya dizilen 
askerler gibi birer birer devı ilip 
gidiycr. iflası,. ülAs takip ediyor. 
Yüzlerce ve binlerce tüccar, sıkı 
muharebelerdeki batarya ateşleri 

gibi hep birden top atıyor. Fil
hakika cariyeniz ne bir b:!yük 
müe.ssesei: maliyenin müdUr 
umumisi ve ne de mühim bir ti
caretanenin ermaycdnn değdim. 
Fakat ne de olsa şu köhne dünya 
üzerinde yaşıyan bir fert oldu
jum için bittabi bu umumi 
ziyetten ben de müteessirim. 
Buna bir çare dilşünürken. iyi 
bir ıey hatırladım. Fak at bu 
yalnız başıma yapamıyaca ı . 
Buna binaen sizin kıymettar 
muavenetinize muhtacım. Refika
nız hanımefeodinio kıskançlığuu 
tahrik etmiyecek bir şekil 
mahalde iki saat kadar mülaka
bmızın mtlmkün olup olmadığını 
aormıya cesaret ediyorum. Lütfen 
kabul buyw-uraanız~ derhal bana 
yazmanızı rica ederim. 

( 

Sbln ıabık daktiloauı 
Kevser 

Arkuı Tar) 

Ekmeğinizi tartırınız. 

Narh t rtı üzerinedir. 

Aldanmayınız!.. .._ _______________ __J 
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BIKAYE ı 
... ,..ıılılAumi , Har Nasıl Patladı ? . ___ B_u ____ su_ .. t._u_ndaNakı~e:gF~~ .... 

Nakleden : H. R. 
Kızam Dokto.r: Semi Ek.reme -

-72- DENiZ Yazan: Emil Lrıdolı KIZI 
alk Brüksel Caddelerini " ahrolsun Gece eve dandüğllm zaman 

saat ikiye geliyordu. Odamda 
masanın üstllnde bir telgraf g6-
rerek açıp okudum : Harp!,, Nidalarile inletiyordu 

Sefir öyle hukukçulann kar- j _ . _ ~ 
'' FelAket içindeyiz. Şevki 

ıısmda bulunuyordu ki, menfur 
:mllttefik tarafından b6yle bir 
tehdit vukuu halinde b&yle 
bir tehdide cevaben kendiliııe 
ancak kapıyı göstereceklerdi. 

Fakat bereket versin sefirin 
tavsiyesi söyletilmemelde kalınma· 
dı ve bilakis ltalyanm yardımile 

Gidil : Ali - ,, 

Balkanlarda bir ıey kuanddıiı -' 
halde ltalyaya bir hi11e verilece• 

Paltomu, tapkamı çıkarmadan 
meyus bir koltuğa oturdum. Ali 1 
Bu isim çoculduğumun en tatb 
hAtıralanna kanııyordu. Bir 
zamanlar, ben henUz ldıçtik bir 
mektepli iken babam Maltepede 
bir ev almııtı. Evimizin yanında 
HAdl Efendinin ufak bir çiftliği 
Yardı. Yazın, mektep tatilinde 
HAdi Efendinin oğlu Ali ile bah
çede kurbağa avına çıkar, çekir
geleri, kertenkeleleri koğalardık. 
Diyebilirim ki çocukluğumun en 
gtizel glhılerini Hadi Efendinin 
çiftliğinde geçirdim. 

il işrap olundu. 
Fakat teşebbnı kAA derecede 

ehemmiyetli yapılmadı -.re pek 
ıeç yapıldı, çUnki İngiltere artık 
kararım vermi§ bulunuyordu. 
İtalya nisbeten çok donanmuile 
ba deryalar Kıralına karıı kafa 
tutmayı nasıl göze alabilirdi? San 
Giyulyano bitarafJ kalınası için 
bir teminat istedi ve agzından 
Trente ıebri çıktı. Dl Merey 
ılSzünll keserek, dediki : 

- "Uzun seneler zarfında 
m&nakaşalanmızda bazan ıiddet 
Ye siyaset noksanı g3ıtermek 
gibi hatalarda bulunmq isem 
kabul edilmek imklnı olmıyan fU 
teklifinize IAyık olan tekilde ce.. 
•ap vermemekle o hatamı 6de· 
mit oluyorum. ,, 

"Dumas,, tarafından yazılan tiyat-
ro piyeslerinin üçüncü perdelerini 
andıran bu sahneyi mntealap 
Avusturya htikümeti bir yoluna 
bularak balyayı kendisine celbet• 
mek mecburiyetinde iken billkis 
ona yol vermiı, kahramanane 
bir vaziyetle çekilip ltalyaya dllı· 
manlannın kucağına atmıtbr. .. 
'ıf. ltalya Kralı Victor Emma-
nuel'in kaçamaklı bir ifade ile 
yazilmtt olan telgrafını okuduğu 
zaman imparator Kiyom telgra
fın altına sadece: 

- " Küstah 1 Alçak 1 ,, kelf
mef erini yazmakla kalmadı. Bu 
kend~aine bir ilham gibi geldi, 
Ye saffeti buluı ile şu ıözleri 
ıöyledi: 

''Müttefiklerimiz bizi daha 
harp başlamadan, çürümQş elma 
gibi abyorlar, bu Alman ve 
A vuıturya harici ıiyaıetlerinin 
tam bir inhidamıdır. Bu netice, 
bertaraf edilmeliydi ve kabildi. " 

Alman imparatoru hiçbir 
Yakit) bu kadar isabetle diişlln
memiş ve sözleri bu derece 
dotru çtkmamııtır. 

* 
Fransız Sosyalisti Yauresin 

tarihi nutku ile ateşlediği azim 
halk klltleleri Brüksel caddele· 
rinden: 

- Kahrolsun harp! nidalarile
geçtikleri zaman Alman sefiri 
Belovo işi tafsilatile Berline yaı:
mııtı. 

Aynı sefir dun postadan bQ.. 
yük bir zarf aldı, zarfı kendisine 
Berlinden telgrafla mtlsaade gel· 

Slp•,d• ı G.çmı, zaman olur ki lıagall ci lıan Jeier 

meden evvel açmamaya memur idi. 
idam kararlannı mahkumlara 

ceıa saatinin hulülnnden ancak 
birkaç dakika evvel tebJiğı 
düşünecek kadar hassas bir bi-
kim mevkiinde •lan Almanlar 
suçluyu uzun zam~lar zalim bir 
tereddüt içinde bırakmaddar. 
Onun da içini bir şüphe kemi· 
riyordu. Franıaya karşı zafer 
kazanmayı, ancak Belçika üze-
rinden geçmekle mümkün gören 
sabık Alınan Erkanı Harbiye 
Reisi Jeneral Kont Schlieffen'in 
şu kadar sene evvel bu maksatla 
bir plan yaptığı Almanlar tara• 
fmdan inklr edilmekle beraber 
Belçikahlarca mllmklln addolun
muştur. 

Üç sene evvel Alman Baıve
kili Betbmann bu plan meselesini 
Reichstagda Alman Hariciye Na
zan Gayoro da on beş ay evvel 

Reichstagın Hariciye encümeninde 
ink&r etmişlerdi. Fakat cülüs 
günü milnasebetile yapılan mera
sim doJayasile Belçika kral ve 
kraliçesi Berline geldikleri ıırada 
imparator sofrada öyle bir ima 
da bulunmuıtu ki, hariciye nazırı 
kıralı avdeti esnada gara kadar 
teşyi ederken hem de beyhude 
olarak hep bunun izini ıilmiye 
çalışmıştı. 

Belçikada bu hadise dolayisi• 
le ve ayni zamanda da Almanya
run ıcvkiilceyşi ;-ollar yapmıı 
olması, ve Fransız casuslarının 
aldıkları kokular nzerino bir 
Alman istilisı korkusu o dere
cede artmıştır ki Brüksel Er
kanı Harbiyei Umumiye Riyaseti 
Almanlar tarafından ani bir 
hücum vukua gelmesi ihtimalini 
düşUnerek İngiliz Ataşe Militeri 
ile müzakereye giriımişti. 

(Arkaıu var) 

• 
Unutulmak için Seyahat 

Eden Bir Prens 
Paris - Romen Kıralı Karo·3ı 

lun kardeşi Prens Nikola bera
berinde Madam Lüsi Saveanu 

Seneler geçti. Ali evlendi ve 
Şevki iıminde bir çocuğu oldu. 
Ben ebeveynimi kaybettim ve 
•ergüzeıtlere daldım. Elimdeki 
parayı bitirdikten sonra Malteptl"' 
deki evi sattım. Bütün bu deği• 
tikliklere rağmen Ali ile mlina
sebetimiz keıilmemişti. 

Onunla daima mektupla§tyor
duk.Ali beni hemen her mektubun• 
da Maltepeye davet ediyordu. Ben 
köyde on, on beı gtln istirahat 
etmiye çoktan karar verdiğim 
halde bu kararımı bir tllrlü tat
bik edemiyordum. 

Demek ölllm nihayet Alinin 
bu kUçük yuvasını da mateme 
boğmuştu. Alinin oğlu genç ya
şında acaba neden 6lmüştti? 
Hasta mıydı? 

O akşam derhal Aliye uzun 
bir taziye mektubu yazdım ve 
bu sefer mutlaka Maltepeye ge
leceğimi söz verdim. 

İki ay sonra sıcak bir yaz 
günü iki saattenberi tozlu şosayı 

takip eden bindiğim araba Ali
nin çiftliğinin önünde durdu. Ali 
beni kapının önünde karşıladı. Ya
nında duran karısı ağlıyordu. Es
ki arkadaşımla kucaklaştık. Beni 
geniı bir odaya alarak bir bar
dak buzlu şerbet ikram etti. 
Biribirimize anlatacak okadar çok 
ıeyler vardı ki bir müddet ağzı· 
mm açamadık. Sıcakta uçan 

olduğu halde buraya geldi. Ma- •ineklerin vızıltısı olmasa 
dam Saveanu , Prensin metresi idi tam bir ıükiit içinde kala-
ve evlemııek istediği kadındır • cakbk. 
Fakat kıral hanedanma yakıfma• Nihayet beo gayrete gelerek 
dığı iddiasile Kıral Karol bu İz• sordum: 
divaca muvafakat etmemiş, Prens _ Ne oldu, anlatsana?.. Bu 
Nikola da kıra 1 ve ağabeyini çocuk, Şevki, neden &ldtı ? Has· 
dinliyerek gizli nikAb kıydırmııtır. ta mıydı? 
Prens Nikolanın, bu hldise üze-
rine Oraviça mllstahkem mevkiin• · AH içini çekti: 
de hapsedilmesi düşOnlilmüt ise - Hasta değildi, dedi, on 
de anasmın tavassutu ile bundan yedi yqında gürbüz bir deli"anlı 
vazgeçilmiş, bir milddet · .,11 idi. Bak, sana Şevkinin ölilmilne 
Fransada lvakit geçirmesi mu .- ıebep olan vak'ayı anlatayım: 
fık görülmilştttr. Prens, berabe- Geçen ıene bu aylarda yine bu· 
rinde metresinden başka sekil gllnkü gibi sıcak bir gündO. 
tane de otomobil taşımaktadır • Şeyki ile şu pencerenin önUne 
Bunlardan bir tanesi ıpor aiıte- oturmuş dinleniyorduk. Bir ara· 
minde olup kendi yaptığı resim görütmek istemiılerse de Prenı lak lrulağtmıza iyi işlemiyen 

K ve tarifat dairesinde iqa edil- Nikola itizar beyan etmif vo ya• bir motör sesi geldi. Eğilip bak· 
açak et almayınız. miştir. Prens Pariste pek az ka· palan taleplere fU cevabı vermiı- bk. Bizim evin önüne doğru 

Parça et almayınız lacak ve m~tresi ile balayı ha· tir: buta bir adam gibi sallana sal-
yab yaşamak üzere Cenubi Fraıı- -"Müsaade etsinler. Şimdilik lana bir otomobil geliyordu. Ka· 

Çünki hastalık~l:!.!ıd:!!ır!..t•....U_.!a&!!!r.!a!-K!·~de!:!c:sek!!ti!L·r.1...-___ ____:~_ıt_caa.ıı1DLwıuttwrmak.-"!i.D.._J18Jıa.ULL_nuıun_önüınııL.creaılDe&-:turd 

hemen yerinden fırlayarak kapı-, 
nın önüne indi. Bir müddet ıon
ra yanıma dönerek dedi ki: 

"- Baba otomobil bozulmUJ. 
Tamir edilmeden yoluna devam 
e d emiyecekmiş. içinde de bir 
kadın var. Diyor ki .. ,, Fak&t 

heyecanından cümlesini bitiremem. 
YüzD pancar gibi olmuıtu. Beni 
dışari snrükledi. Bir de baL:-
bm yeşil, uzun yılan gibi 
bir otomobil, içinde huri 
gibi güzel bir kadın var. Bu 
kadının gözleri deniz gibi yefil, 
ıaçlan albn gibi san idi. Şoför 
arabayı tamir edinciye kadar 
biz de biraz istirahat etmek 
istediğini söyledi. Tabii derhal 
içeri girmesini rica ettim. Ara
basından inerek eve girdi. Şarkı 
s8yler gibi konuıuyort dan.o 
eder gibi yftrGyordu. 

Bizim taraflarda böyle bir 
kadına rasgelinnıez. Baıka yer
lerde de böylesi nadir görlil&yor 
ya.. kendisine elimizden geldiği 

kadar ikram ettik. Şevki gözlerini 
ondan ayırmıyordu. Misafirimi:r: 
yelpazesile sinekleri kovarken 
bir aralık kolu yanına dl\şerek 
derin bir uykuya daldı. Bir mnd
det ıonra, ıoför arabanın tamir 
edildiğini haber verdiği zama.ıt 

yavaşça uyandırdık. Bize teşek
kür ederek yeşil otomobiline 
binip gitti. 

O gtlndenberi Şevki tıtah
tan kesildi. Ne yiyc.r, ne içiyor. 
ne de uyuyordu. Dalgan, işe 
yaramaz bir halde ötede 
beride dolaşıyordu. Oğlan 
ideta aptallqmı~tı. Bir otomo
bil sesi duysa hemen kapa-
11111 Gnline çıkar; 1ağına ıolunt• 
bakınırdı. Y egAne alikadar ol-

duğu şey ka91mızın önünden 
bir şerit gibi geten tozlu yold..-.. 

Ben meseleyi çoktan anlamış
tım. Şevkiyi yanıma çağırarak 

nasihat ettim. Beni dinlemedi ve 
kendini göz göre göre yiyip bi-

tiren bu uğursuz aşkı inkar etti. 
Şevki günden güne harap olu
yordu. Nihayet bir sabah ... ,, 

Burada Alinin boğazma biroıey 
tıkanarak sustu. Onu söyle.terek 

fazla müteessir etmek istemedim. 
Şevkinin son günlerini görllr gibi 
oluyordum. Cahil çocuk belki 
kendimi o gOzel kadının g&de-

rine benzeyen bir dereye atarak 
buğulmuıtu. 

Alinin ıırarma rağmen o gece 
onun evinde, bu matem haYuı 

esen evde kalmak istemedim •• 
bir arabaya binerek ltoılu şoaeyl 
takiben oradan uıaklaıtam. 

O esrarengiz kadın bu yoldan 
gelmiş ve bu yoldan gitmiftİ. Fakat 
bilinmiyen seylerin cazibeaini, 
erişilemiyecek 1aadctlerin bq 
döndürücü havasını da beraber 
getirmiı ve Alinin o7lunu bun
larla zehirlemişti, 

Matbuat Balosu 
9 Şubat 932 

• 
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Klıran Tiliveti 
Bugün Ve Yann Bazı Camilerde 

Türkçe Kuranı Kerim Okunacak 
-------

f Bat tarah l .. d ..,, ... ) 
tar. Aynca yine yarın teravıhten 
evvel Divanyolunda Firuznğa 
camiinde tUrkçe Kuran ok-
cakbr. 

Diğer taraftma on bet kadU' 
hafız tarafından cuma gttnü Aya
•ofyada Uirkçe Kuram Kerim 
tiliveti için h8%11'lamldıjı haber 
alınmaktadır. 

Dlin 6ğle namazından IODl'a 

Beyoğlunda Kamerhatun camün
de hafız Burhan, yine öğle nama-
11nı müteakıp Beşiktaş Vişnezade 
camiinde hafız Zeki, ikindi liatll 

• Süleymaniyede hafız Kemal Ye 

yine ikindi •al..ti Aksarayda 
Selçuk Sultan eamünde haflz 
Yaşar Beyler tarafından mubt .. 
lif sure tercümeleri ti!lvet ..... 
muş ve kalabalık bir cemaat 
kiitleıi tarafından dinlenilmiştir. 

Hafız Kemal Bey Silleymani
pcle ( 5unıl Fatilaa ) J1 alaP 
muttur. 

Fatiha Suresi 
.. Miiffik ve rahim olan Allahın 

IRaile. Hamdi fikir, mliDh~ 
l>i&ID Alemin rabbı •• mllffık 
9e rahrm olan Allaha maJı. 
aastur. Aftah din ~ mali• 
kidir. Saaa ibadet edİJOl'UZi _.. 

den istimdat ediyon& Bizi 4ofr• 
JGlda iqat et 1 Bizi lôtfu 
aimetlerioe ı•k•ttiğiD imanluua 
ıoluaa Mvket l Senin ıazabıDa 
ainyaD •• dotna yoldan inhiraf 
edenlerin yoluna g&nderm~, Amini . 

Poliste Bir Tayin 
Po• •iacl .... ma.IOr .a

aYİDİ Halit Bey birinc:i pl>e 
etua.lnlllfne tayfa edllmİf " 
tllmd• itibana yai •azifesi11e 

hatlamafbr· ----Oo Kifl Aruında 
Nlpntaşb Cemil, tofCSr Kenanı 

te wtbd Sıbri dün Tabi:ncle 

•nr• ehnlfl• Ye biriblrleriai 

Hafiı. Kemal Bey, bundan 
sonra intifar suresini arapça ve 
tllrkçe olarak okumuştur. Bu 
surellİll terciimesi tudur : 

lnf: tar Suresi 
•Sema yarıldığı, yıldızlar a• 

jıldtğı. denizlerin sulan biribiriDe 
karıştığı, mez~lann altı &Hine ıeJ· 
diği zaman her nefis eski •e yeni 
imalini ıörecektirl Ey İMaD seni 
yarataD, ıana istPdiji pi mll• 
kemmel ve glzel .,kli Yeren 
rabbı kerimi görmiyecek kadar 
ıeni kim izlil elti? 

Ukin siz, anin dinini tekzip 
ediJorsunu& Sizin &zerinize ne
zaret eden melekler, Amllinill 
yazan muhterem kitiplerdir. 

Yapbklanmzm laeı:aini bilir-
ler. Adil ve salih olanlar cen
nette nimetlere nail olacaklardır. 
Fakat faaıklann mahalli ikameti 
celıeanemdir. Anlar din gftn6ade 
ateşe yanacaklar ve oradan 'kur
tulamıyacaklarchr. 

Din gününün ne olduğmıu . 
sana kim anlatacak? Din -
idrak olunur şey değildir. O rGn 
hiçbir nefsin dijerine yardım .ı .. 
miyeceği aündür. 

O atiD hüküm ve irade, )'al
nız Allahmdır.,, 

Ôğrenditf mize göre ayın h• 
fızlar taraf.ndan ayni tamffercle 
bugGn de tilrkçe Kuran tlliv.t 
edilecektir. 

r.oris dö Kobra Sofyada 
Sof,_, 24 ( Huasi ) - Frm

llE mabarrlrlerindea Morı. dl 
Kobra 19bat ayı zadmcla Sofya
ya Fraaaız tefttlne misafir gele
cektir. Burada iç konferaaı..,. 
recektir. 

Heyba~i Sanatoryomu 
Sdah•t Vekaletinin Heylaelladadald 

Sanat•ryomunua tevlii •• yatak 
ad.dinia (125) • tblijl kararla1t1rd

. ( 

SON POSTA s.,fa il 

Rornen Tevkifah ~'il"'.& aY.'"~~~ 
M. Troçkinin Bir Dosturımı - ~ - 9 ~ı ~ 
Kaçinlmaaile A~adarm11 Bo Akşam Radyoda Neler 

Bllfaret 24 -R-• abdMı, 
Romanyada mnldm baza teôifat D i D 1 i y e c e k s i n i z 
yaph. Bu .ada imi n hOviyeti 

anlaıılamıyan r.,et ~el bir Ra 25 KAnun• .. •n·ı 132 P__.esi 
kadma da tevkif edileli. Tevkif u'"' 11&.-' 

edilenler arasında, Fdomena ... l.tanb._ (1200 metre, t lııllo•at) 
mindeld Yunan yapurunun bir 18 rramoloa ll• opera ,_çalars, 
kısım Yunan mllrettebab ile re- 19 biriılci llaıım af atwia ••z. 20 
minin Franaz olan kaptanı Jaa rramofen. aeıriyab AJa• habulut. 

Lakok Yardır. Romen zabatua, ~ 0~~:!,L ... ım .ı.turlra ..., 
bu tevkifat lıaklwıda hiçbir ma• 

,__ Hell•ww - (276 ..er-. 7S idi• 
lfımat •ermiyorsa da ıimdiye ... nt ) 19,30 Hlnditıtana 111alllt ile 
dar tereffUh eden haberler, hl· ıeyahat, 20,SO Cenup denizlerine 
clisenin çok mllhlm tel&kki edil· seyahat. lı:omedf, 2t •loa orkeıtraıı 
dijini g&teriyor. Ri~ayetlere Brün• - (341 metre, 56 ktto .. t) 
riSre mevkuflar, Romanyada bu-- 19,20 ra.,o kabare, 20,20 Pratdan 
lunan ve SoVJetler aleyhinde nakil. 
faaliyet yapan bir yeya birka~ MühJalser - (360 metre, 7S kllo•at) 
Sovyet düşananmı kaçırmak ve 20 kon•u, 22 ajana iaaMtlui, 22,lt 
Filomena vc1purile Rusyaya naklet- Hamburffan nakil. 
mek vazifesile mllkelleftiler. Ka- 86kr .. - (394 metre 16 kllGIPlll) 
çırılmau ~r.-ttnttJen adam, bir ri- 19 gramofon, 29 kouer, 20,30 

~ Harfenaolo. 
vayete göre Çarlık Rusyaaımll Belrarat - (429 metre 25 kllo•at) 
eski Bükref Sefiri olup elyevm 20 Milli Sarp havalar-. 20,30 komedi,. 
Romanyada oturan M. PokleYski 21,tS radyo orkestrasının konseri. 
Koziyeldir. Bir rivayete göre ise Roma - ( 441 •etn 15 kilona ) 
yakalanıp Rusyaya götürülmesi 21 hafif halk havaları. 
tasmim edilen adam eski Sovyet V°ıJ&H - (517 metre, 20 ldlont) 
Çeka memurlarından ( Agaı-- 19,4S 11Wr.dolin konıeıi, 2045 .. 
'bek-0f ) hr. tiyatro eıerleri bakl,ında ltY. koafe· 

f Son Posta: Karflerhniz llabr- ranı, 21,lS konser, 22, lS akfam ha· 
~acaldardar. Vaktile bu adamın berleri, 22,3& dan• ba.aları.. 
~ka teşkilAb bakkalda hatan- Pett• - f 550 metr.. 23 ldfnat » 
llll'ına netretmiftik. 1 19,45 Budapeıte operaaıam orkeıtra• 

Şimdiye kadar allYiyetl anla- il tarafından konser. 
td•mayaaı ve keuclisine bej elbi- Vartova- ( 1411 metre, ts8 kUo-
ıeli kadın de1tilea f~vkallde •at) 20,15 Strauaun Waı...traua 
pzel Kus Madamı Ağabekofu opereti, 23,10 dans ha•aları. 
bir punya d~. eH kol11 Bertin - (J'3S metr-, 7S ldfeftt) 

28 Klnunusani 932 Salı 
fıtanbul- (1200 metre, S lu 1ovat) 

18 rramofon ile opers parçaları 

19 birinci k111m alatuıllll ıaı, 20 
fl'llllloien aeırlyatı, Ajan• haberleri, 
21 lklaci kısım alaturla ıu 22 
orkelha. 

Heilırberg - (276 metre, 7S kilo
ftt J 28,0S Dançigten nak!en Beet• 
h09eaia Miaaa LoJemnİ• operası, 

Brihlo - ( Jıll metre. S6 kilovat~ 
19,0S profeafSr Loubalio lonferanıa, 
MIU'a Per ...... nakil 

Mühlaker - ( 360 metre, 7S kilo-

.at) 20 Fıranldurttan natrlen konser, 
21 Jiae Franlduritan naklen tarkı. 

Blib .. - ( S94 metr• 16 kilovat) 
26,30 konferan•, 28,45 ıarlu konseri. 

Belıırat - (429 metre, 2.S kilo•at) 
20 enfoni. 22,.30 Hotel lıtoıkcn~aclu 
naklen kabare. 

a .... - f 441,.,.... 7S kilo.at ) 
20 IJ'•~ofon, 21 ıenfoni. 

vı,. ... - (S17 metre, 20 lı ..... t) 
ıt,!5 hafif eserler, 20,35 Fwaı 
Scllmflt, 21,4S aktam konseri. 

Pett• - CSSO metre 23 kil ... t) 
19,30 Meear operuından naklen 
lılacla.. Buttarfly operası. 

v .... ova-(1411 metre, 158 ldleftt) 
20 maahabe, 20,15 Finlandiya _,. 
alli.t,, 22,50 radyo konseri. 

S-li• cıe.s ••tre, 75 kfla.et) 
19,.31 ... ••ild. 31,lS •.ı.telif 
... arar. baflaııarak bir otomobile komnuf, • ,.... me..ıeı.t, 28,Je KAdoa,... 

tarn gemiye ırafdedilitlıea Romeaı .ı.. -iden El'r ..... t komedi.&. 
zabıta11 kaçıraıdan yakalamqtır. ..-------------------, 

Dlter bir rivayete ,are ise O:ldcat: 
kaçınlmak fstenften adam Pariste 
oturan ve TroçkiniD hueusl dostu 
olup onunla birlikte Rusya aley• 

r>ere.m.tcte eMaf9mtn pr01ft191.,. Awap.,ı ala 

olan kMllDI •aud Awupa •atine ıCSr• tand n edıimi ttir. 
lıtanbuJ ıaaU.. tatblla lçla Avrupada .. at (Ut old11ıaa 
..... l.tabalu fl) • pldltl faraedilmelidir • ..._ __________________________________ __. 

lıin<le bir kitap yazıyorlardı. lstan• 
buldan lıeaüz yeni ş elnıiştl Fa· 
kat .,., adamın. 1tt1vı,.ti meldaaa ~fi!. Bana valm ·~tı ...... ı.iriac1 ticaret •ah· 
tutalmeldadır. ,,.. A• -y •emem...lem Sekh1t11 zllde Ab-

Tevkif edilen kadınla arka· Pari-. 24 - Birçok ~İfsizler met Necdet Beyin Beykozda 
dqlanmn ıeçen sene Pariıte ..m aamaaJarmm ea aadık ar- Y ahk8yilııde lalıak aia baymnda 
Beyu Rus Te,killbmn reisi olan kadafl elan köpeklerini bealiye- .. ,..- aelviler 80kağında 8 au-
Ceneral Kutyepofu kaçıran ltyal mentekte, köpeklerinin açhktan marah hanede Ni,.azi B. aleylai-
adamlar olduğu teşhia edDmif 81mellne .. nn 0...._....._. M •ı • 1GCl8 doaya .....Ue 
hnit: Bilhassa gtlzel Rııa kach- dırlar. Birçok gazeteler bedaft ikame eylediği 915 lira 5 kunı.t 
mnın ayni kadın olduğu tamamen' Dhlar nepederek iyi kalp aa- alacak da•Mlndaa dolayı muma-
teabit oluem11tıaut. Hidlse, son hlplerini işsizlerin k6peklerini lleyhe tebliği muktezi evrak 
derece ebempaiyetli addediliyor. yanlarına almıya davet etmek- ikametıAiu meçhul oldup cihet· 

dhmDfledir. aı1,.br. 
Bir Protesto tedir. Şimdiye kadar 40 k6pek le tebliğ edill!mediğlnden hukuk 

, = • bu suretle llünıden kurtanlm1Ştar. ulUI muhakemeleri kanununun 
fabrtkacılart1 lçtlnw A1ma~~c1ataik!:t1 ~J't!n! VaUkan KOtUphanesi TehUkade ı.tı nci maddesi mucibince ilinen 

Adliye Veki:i h"'k.ııı-..-tiadea -n-... ade : .. 1_.ı1·.::.a Roma, 24 _ Vatit..-- kaaan. tebliıat ifasına karar verilerelt 
oı.. Milli ..... ,. Blrltl ... .. UUIW ti -- - 9U 5., &1111 UlUr teblir olunacak evrak .. hkeme 

Dl. .... ,..._ pi• Adliye v.. HMltk k•ptletllli aW.tml ... r, fakat Sovye eriıı bunu fimdidm h&Dainde Jeaİ çatlaklar '6rll- diwnbanesiM talik kılınm·ş ol-
Ulafa Jarm Aok•.,• tllalMal •ula- t1ert •• pal•nn mueleluiDi ıBrlt- proteato ettikleri haber verDmek mllştftr bİaaJI ı.... lsill pli- chlhnclan mlddialeyb Niyazi 8. 
......... :.•;.;.· ---m:::ıııc:==~--===-rı-=:111::=-.;•;;l;:;tl;;e~rd;;;ir;;· ~~ltS:~--==--=---te-=d=ir •• ımmı::tdllllı::::ıil ______ =-:91'~~=-====="='m=a=kta=d=·r •• ==l!t:=L>~=------··· tarihi ea.. ferdasından itibaren 

Türkiye CümhuriyetiMerkez Bankası 
14 - Kanunusani 1932 Vaziyeti 

Aktif 
g••: 

Kii .... ,, 1ı11...-. ( IJıwtet tfdao 
..... ........ baal&Deüar kar .... 

A8'ıııt .......... . 
KllfemaflWlep. • • 
....... 1'lrk ........ ....... ..... KU.. , • • • 

Dahildeki Muhablrler 
DOvls Mevcudn: 

&.552.487 
0,733 

ı.007,905 

AlbH tatmll t lllVf'feft W...ın. .......... ..ak..Uar kartılıfı 
..... ,HM• at.rltut ~ 

HaziAe tabvi'lerl: 
Oerulacle eclllea ewalcı ••1ılff9 •ll'flhfl 
....... • .,. 1 iMi mackl ........ hvru..t 'lalll ...,.. 

Coaclad 
Alba lz.U.. • ...., 
Hi•darlat 
Muhtelif 
N&aam laaaplar 
Kaaaaaa 6 .. c• ı •090 1'lrlr •ltım 
.. dde .... le-'111• IWt .. " 1'ahvHlt (fttl»ut iP,...) 

... c11 ec1n .. 
.. .,...._ T .... Maecell k11.,.._ ..................... 

Lira 
6. 40s. 164, 90 

L t2Sa 16 

2.141. "'sı 
'. 9S4. 2'9, -

b4ıı 59 

Lira 
s. 920. ııs. 54 

98'. Sl9. OJ 

L 
Ura 

151. 748. 56!. -
- 58'. ,IS. 51 

-

t.lra ····-il. '°'• 402. ~· 
tıl. 615. 14 

. JO. 7S7. 42 

1YekO.·, 
,:: 

Ure 

t4.I06M1.f6 

MfS.'27.A 

UOJ.tıt,a: 

151.IW17,G 

• -· 7.7a.ttlM ........ 

lt.166.315.ftl 

-..ı.MUJ .. 

PASiF 
Sermaye 
fecfa•Gldeld Bınltnotlan 
o.nhcle edile• •WMa llaktly• 
"-81llHlll '- .. • ..... .. ....... ı ..... 
tevflk- Yakı tedlJat 

lkl"IW• fflJ ....... 1n ••tfJ• ... ..,... 
Karpbiı taaaa .. akm olanla ı-...ıe ..-cm .. 
~ ..................... ..... 
cllYla olara• tedntlle waedllea 
Vacleaia tncUat 1 
ffHht• tae.abt e ..... t 
Dljer ••.,•uat 
JWulıtelif 
Nlum .... ,.., 

Uta 

l5f. 741. 56S -

- 5M. 715, S7 
ra 

ısa. ıu. m. a 

"'40S. , .... 

s. 920.. 115. 54 
Ura 

to2. 115. '° 
1. tu. 86&. M 

~"'Gn 
lakonto haddi M Altaa berlae ıl'IUI 1'6 aJ,4 

t.Stt..fll.ll 

19t.9t5.57 
ıt..." ..... 

. , 

209.861.lda 

on gOn sarfmda mahkemeye 
muncaatle dava anahalini teb
liğ Ye cevap layihası •ermediği 
takdirde hakkında muamelei gıy• 
biye icra lul.nac ğı ilin o · ırıur. 

lstaabul 5 iad icra memur
luiımd ... Malaaa •• raraJ& çevril 
meaiae karar verilen • S> • kutu 
pisldıYi •e .. 15 ,, sandık urdal· 
ye 6 - 2 • 932 tarihine müsadil 
cumartal rünl aat 12 den iti
.,.,.. Galatada Beyazıt maballe
linde Minerva pisküvi fabrikası· 
mn lnGnde açık artbrrna IUretile 
ublacatrndan maballiade hazır 
IMllUDACak ......,.. muracaat
leri illn olaour. 

#'ol.,N/ Ta/alili /Gıpa1111 

"Tablatlal&I ltr•ıııaek .. tt1orn111• 

......._s ......... u. ..... 
ıı... r&.clwlllla. Fete}rahaaa •~r• 

tabidir ve iade edll:ıaa. 

............. .., ....... , 
-

Haacl ......... ....... , 
~ ..• 

Fetejral latit• •ee• .&I 

•«.P• ...... m kurytıuk ................ ,., 
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"ASPiRiN" in 901uk aıswnıafıntn ~r
çabulr 6nQne aeçmesl hiç de hayret 
edHecell bir '8Y defildir. Bilakis aa.vet 
tabiidir. "ASPIRIN., .. bl ~ sallblnf 
tafıyan bir mQatahzar mutlaka mues .. 
alr olmahdır. · "' 
Siz de Qnı fUrlrde deiU misiniz ., 

Zafiyeti umumiye, lıtihaualalıı: Ye kunetaizlik halitaada büyük 
faide .. tuiri r8rülen 1 

FOSFATLI 

ŞABB. MALT 
Hulasası 

Kullanınız.. Her eczanede 

Balıkyağı içemiyenlere: 

Galata da 
Garaköyde 
Kain meşhur 
Büyük elbise fabrikaları; asri biçim ve garanti 

mal vererek en ucuz satan mağazadır. 

Kadın, erkek ve çocuklara mahsus elbiselsr, pardesüler 
ve paltoların mütenevvi ve müntahap çeşitleri. 

T ediyatta teshilit 

İSTANBUL GÜMRÜK MUHA-
FAZA MÜDÜRLÜÖÜNDEN: 

HASAN KUVVET Ş 
1 ~~•E•M•L•A•K~~~.EY~T•A•M~B·~~K·~~S•I•l•~•A•N•A•TI~~I f ~ 1 b~~~ Bd~~~ ~~~_ı • 1 

Emlak Ve Eytam Bankası İstanbul 
~ubesinden: 

SATILIK ARSA 
MEVKii Ve NEV'i TEMiNAT 

412 Gedikpaşada eski Esir Kemal yeni Mimar 12 
Hayrettin mahallesinde Tatlı kuyu soka-
ğında eski 6 yeni 12 numarala 21,50 M. 
M. arsa. 

413 Gedikpqada eski Esir Kemal yeni Mimar 38 
Hayrettin mahallesinde Tatlı kuyu M>ka-
jlnda esiri 18 yeni 20-22 numaralı 7 4,50 
M. M. arsa. 

BaJida yazah analar pqİn para ile bilmüzayede sablacağandaa 
taliplerin ihaleye mGsadif 4-2-1932 perşembe gilnü saat on albda 
.. bemizo milracaat edilmeıi. 

* 
Bügükadada Kiralık Otel 

Esaı Mevkii ve Nevi Teminat 
180 Bllyilkadada Altınorda caddesi Otel Dö La Plaj 150 

Balada ya.ıılı otel bir sene müddetle bilmüzayede kiraya veri
lecektir. Mezkür otel 32 odayı gazino ve motör dairesini, sinemayı 
müştemildir. Taliplerin ihaleye milsadif 4-2-1932 perşembe günn 
saat onaltıda ıubemize müracaatları. E.N 

-·~--~--~~~-~~~----~----~~.~~- -~~~-.. -------r 42406 numaralı biletle -.mfl~-----.. 
~ana 50,000 Lirayı Kazandıran 

Karakoyde Borsa Hanı altındaki M. Gaı.i gitcıinden biletinizi alınanı• 
•İJ de kazanırtınız Mediha 

Cllt e zD evi hutalıklar M6tehH11sı 

DOKTOR 
Ömer Abdurrahman IPARA SENELiK FAiZ 

YOZDE 12 
letanbul emraıı zührniye EmUk terhinine mukabal PARA 

diıpan.erl Sertabibi VERiLiR. Saat 9-12 aruında latan· 
Ankara caddesi ikdam Yurdu 

kafisıoda No. 7I bul, Bahçekapı Vakıf haa Aıma 
.. ___________ ., k•t 29 aumar•J• mClraeaat edhaia. 

' 

Yol inşası 
Keşif bedeli 29789 lira 40 kul'Uf olan Çatalca - Küçllkçekmece 

yolunun 7 + C00-15+ 91 kilometreleri arasındaki 8910 metrelik yolun 
tamiri kapalı zarlla münakasaya konmuştur. Münakasaya girmek için 
2234 lira 50 kuruş teminat lazımdır. Teminat akçe.si naklen kabul 
edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak bankaya yabnlıp abna
cak makbuz ve yahut hGkümetçe muteber tanınmıı bankalardan 
getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde temitan makbuz 
veya mektubu ile taıtnamenin pullu bir nüshası ve fen vesikuım 
teklif mektubu i~ersine koymak icap eder. Talipler fBl'bıame 
almak ve keşif evrakını görmek için hergiln Levazım Mndnrlüğilne 
müracaat etmelidir. Zarflar ihale gtlntl olan 28 • 1 • 932 Perpmhe 
günn de saat on beşe kadar Daimi Encümene verilmelidir. 

• Fatih Belediyesi MüdürltıtBndan: Unkapamnda Papauade 
mahalleainin Unkapanı caddesinde Belediye mall 18 No. h dükkln 
icara verileceğinden talip olanlann ihale tarihi olan 26 - l - 932 
Salı günü badezzeval saat oa dart buçukta Daire Encllmenine 
gelmeleri ve ihale günllndea evvel teminat akçelerini teslim 
eylemeleri ilin olunur. 

• F atib Belediyesi MOdürliiğünden : Unkapanında Elvanzade 
mahallesinin Hacıyakup sokağında 36 No. la Belediye malı dOkkln 
kiraya verileceğinden talip olanların ihale tarihi olan 26 - 1 - 932 
Sah günU badezzeval saat on d6rtte Daire Encllmenine gelmeleri 
ve ihale gi;nonden evvel teminat akçelerini teslim eylemeleri 
ilan olunur. 

------------- - ---

Dr. Celal Tevfik 1 
Zilhrevi ve idrar Yolu 
Hastalı ki ırı Mütehassısı 

Sirkeci, Muradiye caddeıi 
No 35. Saat. 2- 6 
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