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Her Nevi Şeker Piyasası, 
Ani Surette Fırlamıştır 

Bu gıaişl• pkerl lcrıgamca 
Kah ve ve şeker fiatleri, hiç 

be, 1enmediği. bir anda aldı, ,.n
rlla •• 

Şeker fiati, cinsine göre çift 
sandık ve ton başına (3,5-4) lira 
fırlamıştır. 

ılükı!nında &ntabılıcegiz I 
Bunun sebebi şöyle gösteriliyor: 

1 - Piyasaya muntazaman 
kUp ıekeri çıkaran AipuUu fab-
rikasının iki gUndenberi piyasaya 
ıeker satmaması. 

[Devamı 11 inct aayfad'l) 

Futbolcularımızdan Son 
Maç Tafsilibnı Dinleyiniz 

Hakemin Haksızlığı Olmasa İdi, 
İkinci Maçı Kazanmıştık 

Atlna maçlarından lıegt!canlı 6ir lnti6• 
Atinaya giden futbolcuları- açığa geçirilmiı ve Suphi aai 

ınız, bugün Ege vapurile öğle haf konulmuştu. 
üzeri şehrimize dönmüılerdir. Ga- Stadyom geçen maçtan daha 
latasaray - Fenerbahçe futbolcu- kalabalık bir manzara gösteriyor-
larım rıhtımda, akrabaları ve du. Gelenlerin miktarı her halde 
klüp mensupları karşılamışlardır • 20 binden fazla idi. 

Son Müsabaka Birinci Haftaym 
hk akına Yunanlılar yaphTar ve 

bir müddet Türk kalesini aıkıştırdı
l&r. Dördüncü dakikada aleyhimize 
olan ilk korneri Yunan sağ açığı 

Son maç hakkında bugün elde 
ettiğimiz en son tafsilat şudur: 

Maç günü stadyoma giderken 
bühin oyuncularımızda temiz bir 
müsabaka yararak Türk Futbolu 
lı?.kkında Atina ahalisine hakiki 
bir fikir vermek aımi vardı. 

Tatbik olunacak tabiye esaslı 
surette görüşü}mü-t ve herkese 
sıkı talimat verilmişti. Geçen ma-
çın verdiği neticelere göre takım· 
da tadiIAt ta vardı. Bu cümleden 
olarak Kemal Faruki haf hattından 
aaj' insayte alınmış, Muzaffer sağ 

çekti ve l<ale önünde husule gelen 
bir karıtıklıktan sonra top uı:aklafh. 
Bunu miiteakıp ikinci bir Yunan 
akını kalemiz lSnünde tekrar tehli
keH vaziyet ihdas etti ve fakat yine 
ea~ açıA"ın iaabt\•is bir şütü ile top 
avuta çıktı. 

Bu tehlike de atlatıldıktan ıonra 
Türk takımı güzel kombineıonlarla 
Yunan kalesine indi ve Yunan mll
dafaaıı topu ancak kornere atmakla 
akını kesebildi. Rebii tarafından çe-

C Devamı 3 ün.il aayfada ) 

Segrisefainde 
Bir Kömür 
Suiistimali Mi? 

Seyrisefain idaresinin kömür 
işlerile meşgul şubesi memurla
nndan llç kişiye, bir kömür alıı
vcrişinden dolayı işten el çekti
rilmiştir. Bu üç memur arasında 
şubenin Amiri olan zatte dahildir. 

Aldığımız malumata göre 
memurlara işten el çektirilmekle 
beraber haklarında tahkikata 
devam edilmektedir. Bu kararı 
icap ettiren hadise, tahkikatın 
ilk safhasına göre teslim alınan 
bir kömür partisinin eksik olma
sına rağmen fazla gösterilmesidir. 

Bu vak'anın münferit bir bA
dise mi, yoksa eskidenberi te· 
kerrür eden bu nevi hidiselerin 
bir devamı mı, ayni zamanda işte 
ihmal mi, yoksa kasit mi olduğu 
da yapılan tahkikatın mevzuu 
cilmlesindendir. 

. Bir Sporcumuz 
• 

mühim Bır lngili 
Takımına Girdi 

Vahap Bttg 
lzmir, 8 (Hususi) - Altay 

klübünün maruf mubacimi Va
hap Bey İngilterenin profesyonel 
Arsenal takımına girmiştir. Bugün 
( dün ) Rodi vapurile Londraya 
hareket etmiştir. Adnan 

Son Posta: Arsenal İngilterenin 
bu seneki futbol şampiyonudur. 

Suriye ~rallığı 
Evvelce Verdiğimiz Bir 

Haber Teyit Ediliyor 
Geçenlerde sabık Mısır Hı

divi Abbaı Hilmi Paşanın Suriye 
kırallığına namzet gösterileceğini 
haber vermiştik. Fakat bu haber 
Fransa hükumeti tarafından tek
zip olunmuştu. 

Ancak muhtelif membalardan 
son gelen haberler bizi teyit 
edecek mahiyette ve Abbas Hilmi 
Paşanın Suriye Kırallığma intiha-
bının muhakkak oldup merke
&indedir. 

Fransız Siyasetinin 
Mahiyeti Değişiyor Mu? 

Hariciye Nazırı M. Briyanın Japony·aya 
Feda Edileceği Söyleniyor 

Ajans telgrafları, beynelmilel ı 
ıiy:1set Aleminde mühim akis 
yapacak bir haber getirdiler: Bu 
haber, Fransız Hariciye Nazırı M. 
Briyanın değişeceğini bildiriyor. 
M. Briyanın şahsiyetin! tanımı· 
yanlar için bu haberin hiçbir 
kıymeti yoktur. Fakat onun 
beynelmilel siyaset hayatındaki 
mevki ve ehemmiyetini bilenler, 
bu tebeddulde bUyük bir tahav
vül manası sezerler. 

M. Briyan, Cemiyeti Akvamın 
bugün filt reisidir. 

Senelerdenberi Fransız Hari
ciye nezaretini ifa ve takriben 
on bir defa başvekalet makmını 
işga] etmiştir. 

Sulhü seven bütün Fransız 
hrkalan Briyana büyük bir itimat 
beslerler. Onun değişmesi, son 
Çin - Japon ihtilifmda, Fransız 
menfaatile kabili telif olmıyan bir 
tarzı hareket takip ettiği iddiasmıo 
tahakkuku demektir. Cünki Bri
yan, Mançuri ihtilafında haklı 
gördüğü Çin tarafına temayül 
etmişti. Bu tarzı hareket, Japon
ya ile gizli bir anlaşma yapbğJ 
iddia edilen Fransız hüküm eti 
erkinını müşkül mevkie koymUf'"' 
tu. ilk fırsatta feda edildi. 

M. Bri_qan u• Harbigege getiril.., 
eeil •Öglımen M. Pol Bonluır 

FranıtE kabinesinde tadili 
icap eden bir sebepte Harbiye 

Nazın M. Majinonun ölümDdür. 
Yerine eski Sosyalist Fırkaaından 

M. Pol Bunkurun gelmesi çok 
mftmkündür. 

[Bu tebeddOI meselesine ılt tal-
ıllAt beşinci 1ayfamızdadır.] 

Büyük Bir Ticarethane 
Dün T ediyatını Tatil Etti 

lstanbulda ( 36 ) senedenberi faaliyette bulunan bit buz ticaret
hanesinin sahibi, dün akşam geç vakit tediyatıru tatil etmiştir. Bu 
tacirin adı Makopulostur. Bu zat Cümhuriyet buzhanesinin sahibi, 
Tahtakale ve Fener buzhanelerinin müsteciri idL Bir milyon liralık 
bir sermaye kullanıyordu. 

Maliye MUsteşarmı Teftiş Mi? 
Bu sabahki gazetelerden bi· 

riude şöyle bir telgraf okuduk: 
Ankara, 7 - Maliye müste

şan Ali Riza beyin muamelatını 
maliye müfettişleri tetkik etmek· 
tedirler. 

imha Edilen Kahveler 
Piye dö Janeyro, 7 - Milli 

kahve enstitüsünün hazırladığı 

plan mucibince hükumet, kanu

nuevvel sonuna kadar( 2,557,000) 
çuval kahve imha ettirmiştir. 

Buhran Günlerinde 

Bir dllklua mtif teri ıiriror 1 



2 Savfa SON POSTA 

r f:jalkzn Sesi l 
Şeker Yerine İncir a..:ıı~--------=--=--------------.. 

Ve 'Üzüm 
Mani1& Ticaret Odası, şeker 

yerine, bayramda üzüm ve 
incir ikram edilmesini teklif 
ediyor. Biz, bu teklif bak· 
kmda karilerlmizin fikrini 
aldık. B ı:e dediler ki: 

Nedim Bey (Beyoilu Ay"alı~cııae 71) 

- Üzüm ve incir günü değil, 
baftasl bile yapılmalıdır. Memle
ketimizin bu iki nefis maddesi 
ayni zamanda kuvvetli birer gı· 

dadırlar. Bu fikri ortaya atan 
Manisa Ticaret Odasıuı alkışla
rım. Pirinç, makarna, konserve 
ve saire gibi hariçten giren gıda
ları istihlak etmemek için Anado· 
lumuzu muhtelif mıntakalara ayı· 
rarak birer yer!i ve milli gıda 
maddesi bile kabul etmelidir. 
Meseli ltalyanlann makarnası 
gibi bizim de bulgur plavı, tarha
na, ayran Milli yemeğimiz 
olmalıdır. 

• 
Hulki Bey ( Cernhp••• 19 ) 

- Azizim ben tasarrufun 
memleketimizde iyi anlaşılmadı-
ğma kaniim. Tedavül eden serve
timiz pek azdır. Eğer herkes 
eline geçen parayı tasarruf yapıyo• 
rum diye çömleğe kor ve üstüne 
oturursa buna tasarruf denmez. 
Bu, yerli sanayiimizin ve ticare
timizin akametini hazırlıyacağı 
için israf kadar muzırdır. Herkes 
parasını ıeve seve ve mebzuf en 
yerli mallara vermelidir. Herkes 
arttırdığı parasile üzüm gününde 
hatta evinin altı aylık üzümünü 
birden almalıdır. Ben tasarrufu 
böyle anlarım. 

• Sallh B. (Fener Balat cadde•I S7) 

-Dünya buhranına galebe ede
bilmemiz ve muvazeneli bir büt
çe ile yaşaya bilmemiz için tek 
bir çare vardır. O da yerli malı 
kullanmaktır. Bunu yapabildiği· 
mız gün i~ halledilmil demektir. 
Üzüm ve incir yününü biran 
evvel kabul etmeliyiz. .. 

SaJlhattla Kimil Bey ( Sojuafa 
aahalleal 9 ) 

-Geçen ıene ba:ıı hurda incir· 
ler satılmadığı için inekıere ye-
dirildiğini gazetelerde okumuş
tum. Bu müstahsil hesabına pek 
feci bir neticedir. Senenin mu
ayyen bir gününde ve bilhassa 
şeker kullandığımız bayramlarda 
incir ve üzüm yememiz hem bu 
iki maddemizin istikba'.ini kurta
nr, hem de gıdalı bir madde 
yemiş oluruı. Biz bu tedbiri 
almakta geç bile kaldık. Yunan
lılar bizden evvel üzümlü ekmek 
günü kabul etti er. 

Kaçak iskambil 
İstanbul gtimrüğü muhafaza 

memurlan dün, Çanakkale vapu· 
runda 154 teste kaçak iskambil 
kağıdı yakalamışlardır. 

BiR MOTECAViZ 
Yol Ortasında Bir 
Polise Tecavüze 
Yeltenmiş 

Bcl\ ir isminde biri,· evvelki 
gece bir polise hücuma yelten• 
mi~tir. Tahkikabmıza r; öre lsmail 
isminde bir geçen akşam Bey· 
oğlundan geçerken Kizım Ef. 
İsminde birinin fizerine hilcum 
etmiş Ye bıçağını çekerek 
vurmak istemiştir. Fakat o 
civarda nokta bekliyen Polis 
Halil Ef. derhal müdahale ederek 
bir cinayetin önüne geçmiştir. 

Fakat bu sırada Bekir Ef. 
isminde diğer bir adam Polis 
Halil Efendinin üzerine yllrüye-
rek birtakım sözler söylemiş, 

sonra da dllğmelerini kopar
mıştır. Biraz sonra gerek 
lsmaif, gerekse Bekir yakalanarak 
karakola götürülmüşlerdir. 

Garip Cinayet 
Gece Yarısı Bir Seyyar 
Satıcıyı Yaraladılar 

Evvelki gece Galata tarafla
nnda garip ve e~rarengiz bir 
cinayet olmuştur; 

Galatada Zürafa sokağında 
oturan seyyar satıcı İshak Ef. 
gece yansı evine giderken önüne 
birdenbire bir adam çıkm .şbr. 

Karanlıktan tanıyamadığı bu 
adam derhal bıçağını çekmiş \'e 
ishak Ef. ye saplamıya başlamış
tır. Netice de zavallı seyyar sa
bcı tehlilceli surette yaralanarak 
hastahaneye götürülmüş, meçhul 
bıçaklıyı ise bulmak mümkün 
olamamıştır. Polis, meçhul adamı 
aramaktadır. 

Bir Tencere Hırsızhgı 
Üsküdarda oturan kalaycı 

Karabet isminde biri karakola 
müracaat ederek Mahmut is'llin
de biri tarafından dükkanında 
bulunan tencerelerin çalınd:ğını 

söylemiştir. Polis Mahmutlu ya
kalıyarak tahkikata başlamıştır. 

Palto Hırsızı 
Abdurrahman isminde biri 

Cibalide kahveci Ali efendinin 
paltosunu çalarak kaçarken yaka
lanmıştır. 

Şayanı Dikkat Bir Rakam 
Geçen 1931 senesi zarfında 

fstanbul İcrasına alacakhlarile 
konkordato aktetmek üzere (35) 
müessese müracaat etmiştir. 

Harice Zeytinyağı 
Satmalıyız 

Bazı Tacirler Meb'us 
Sırrı Beyin Teklifini 
Muvafık Eulmuyorlar 
Müstakil meb'uslardan Smrrı 

Bey M. Mec!i!line bir takrir vere
rek Teşviki Sanayi Kanunundan 
istifade eden fabrikaların hariç· 
ten ara7it ve cevİzyağı getirte
rek sanayide kullandıklannı, hal· 
buki bu yağlar yerine yerli mah· 
sullerimizden zeytinyağı ve gün 
çiçeği yağı kullanılabileceğini ali· 
kadar Vekaletferden sormuştu. 

Dün bu meseleyi piyasadan 
tahldk ettik Ye şu neticeyi öğ· 
rendik: 

Sabun imalinde kullanılan ara
şityağı zeytinyağma nazaran yllz
de otuz ucuzdur • 

Bunun için fabrikalar umumi
yetle araşit yağı kullanmaktadır-
lar. Gün çiçeği yağma gelince ; 
henüz bizde gün çiçeği yağı is
tihsal edilmemektedir. Yalnız 
piyasada, İzmirde bir fabrikanın 
bu sene gün çiçeği yağı istihsal 
edeceği söylenmektedir. Bir kı
sım zeytinyağı tacirleri Sırrı Be
yin bu le.-.lifini memnuniyetle 
karşılamakla beraber diğer bir 
kısım tacirlerin şu fikirde olduk· 
ları anlaşılmaktad .r : 

"Zeytinyağı araşityağına na~ 
zaran r ahahdır. Sabunları 
zeytinyağından yapmak, Sa· 
bun fiatlarının yükselmesine 
sebep olur ve esasen zeytinyağı 
istihsaliitımız hem sanayiin, hem
de halkın ihtiyaçlanm karşıhya· 
cak kadar değildir. Bunun için 
araşite nazaren daha pahalı olan 
zeytinyağ nı ihraç ederek bunun 
yerine ucuzca araşit getirtmek 
daha muvafık olur.,, 

İki Milyon 
Defterdarlık Gizli Emlak 
Hakkında Tahkikat Yaptı 

İstanbul Vilayetine, geçenlerde 
bilavaris vefat eden Sen Benuva 
papazlarından " Löbri ,, nin iki 
mi:yon liral k emlak bıraktığı 
hakkında bir ihbar yapılmıştı. 
Deflerdarlık meseleyi tahkik et
mi"?, "Löbri,, nin Üsküdar, Bebek, 
Galata ve Beyoğlunda mühim 
miktarda emlik b.ırakbğı anla
şılmıştır. 

Defterdarlık mahkemeye mn
racaat ederek bu emlike vazıyet 
için karar alacaktır. 

lzmirda eir ihbar 
l:ımirde hüküınete intikal etmeıi 

icap eden dokuz } üz bin Jir a kıymc• 
tinde emlakin bir pap.ız grupu tara• 
f ından kendilerine nıaledild ği hak-
kın da hül..ümete bir ihbar y.ıpılmış; 
muhbirler bu em lakin harita11nı da 
hükumete vermiştir. Tahkikat ya· 
pı !maktadır. 

YiNE KAZA 
• 
'ki Müşteri 
Ölüm Tehlikesi 
Atlattı 

Dün yine bir otomobil karası 
olmuş, iki yolcu feci bir ölüm teb· 
tikesi atlatmıştır. Hadise ıöyle 
geçmiştir: 

2344 numaralı otomobili idare 
eden Salahattin isminde bir şoför, 
dün Beşiktaştarı iki müşteri almı1, 
bunlan Samatyaya götürmek 
üzere hareket etmiştir • Bu mfir 
teriler Tütün l1lhisarı ikinci tube 
Müdür Muavini Hamdi Beyle 
zevcesi Firdevs Hanımdır. Fak at 
otomobil tam Dolmababçe önG
ne geldiği sırada ıoförün yanlış 
bir manevrası yüzünden bir ağa
ca çarpmış, birçok yerleri parça
lanmıştır. Ancak ıarsınta o kadar 
ıiddetli olmamış ve yolcular bü
yük bir tehlikeden kurtulmuşlar
dır. 

Kooperatif 
Seyrisef ain P .. mele Ve Me
murlarının Bir Teşebbüsü 

Seyrisefain İdaresi kendi me
murlan için bir istihlak koope-
ratifi teşkiline karar vermiş •e 
hazırladığı nizamnameyi Şirk.etler 
Komiserliğine ·vermiştir. Koope
ratif, idare memurlarına ucu 
yiyecek ve giyecek tedarik ede
cektir. 

Diğer taraftan Seyrisefain 
fabrikalarında çalışan ameleler de 
kendi aralarında bir istihlak ko
operatifi yapmayı düşünmüşler 
ve bu iş için hazırlıklara başla
mışlardır. Koopertif ameleler 
tarafmdan idare edilecek, Seyri· 
sefainden de yardım görecektir. 

Kaçak Tütün 
Beşiktaşta oturan Hasan is

minde birisinin üzerinde 2 okka 
kaçak tütün bulunarak müsadere 
edilmiştir. Hasan mahkemeyo ve-
rilecektir. 

Tramvaydan Duştu 
Bebek hatbnda işliyen bir 

tramvay ile Bebeğe gitmekte olao 
kah veci Şevket isminde biri Dol
mabah çt de tramvaydan düşerek 

yaralanmışbr. --------
20 Bin Lirahk Bir Dava 
Evve!ce Beyoğlunda çıkan 

•• Laturki Liberal ,, gazetesi 
aleyhinde açılan ( 20 ) bin liralık 
bir sahtekirlık davastna Birinci 
Ceza mahkemesinde devam edil
miş, fakat gelmiyen bir şahidin 
celbi için muhakeme talik olun
muştur. 

KAnunusan~ ,_ .. 

Günün Tarihi 
A -" 1 

Bugünkü Futbol ' tir 
Müsabakaları --

Buf'Gn Kadıköy ve Taksim ,; Fı 
balarında muhtelif futbol nıüsab.. M 
lıalan yapılacaktır, B. lhassa Taksiıf 
atadyomuııda resmi tike dahil oW 
lı.luplerin en kuvvetlileri çarpıt• 
caktır. a~şiktaş ve iıtanbuJrspol ldeı 
uuıqda yapılacak olaıı bu mü•a' l&fl 
b.ıka, menim bidayetindenberi ıa~ Yaı 
Ye ıönük a-iden lik maçlarına befıd ıım 
biraa ~araret verecektir. Bund-' tice 
ba~lca T ekaimde fU maçlar da ~ na üt 
pılacakbr: çolıc 

Beykoz • Anadolu, Beylerbeyi' de 
Topkapı. Bugün Kadıköy sahasınci' tehi 
da fa müsabakalar yapılacaktır: 1 

Pera • F enerbahçe ( 11) inci takı.. k 
ftaJyaa • AroaYUtköy, Fenı!rbahç•' ço 
Galat saray ( O ) inci takımlan. fun 

GUlhane Hastan3sinde at yun 
Giilhane Başbekimliğindenı edeı 
Gülbanenin 932 aeneai dördOrtca bari 

mlaamereal önümüzdeki 1() - 1 • 93' Ha: 
pazar pnü aaat ( 17 ) de başhY' 1 
catındaa muhterem mealekdaşlaılf b • 
tqrdleri rica olunur. a~ 

• narı 

Kara Ali Idamdaıı ede 

Kurtuldu 
niyı 

mfü 

Gebze ve Danca havalisindekf ( 
birtakım cinayetlerin faili o~ lesi 
rak muhakeme e"

0

İlen Kara ~ Yuı 
Ye arkadaşlan bakk nda dili line 
karar verildi. Müddeiumumi maz• için 
nunlardan Kara Ali ile diğer rek, 
ikisinin idammı istemişti. Fakat 1 ldı o a1 dün okunan karardan anlaşıldı b .. 
mahkeme ban hafifletici sebep' ırı 
leri oazan dikkate alarak id~~ c'1il 
karan vermemiş, Kara AJıy• f 
otuz aenc ağır ha:- se mahki'ı~ ı:•rg 
etmiştir. Diğer maznunlard~ ticel 
Ahmet iki sene fiç aya, Hali' 
üç &eneye maküm edilmiş, Rilt' lı 
tem, Süleyman, P.ıla Hasan ., 1 
Koca Hüseyin ismindeki ın-'Bir 1 
nunlar da beraat karan ahnlf' •az:i; 
lardır. •aci 

Don karar günü olmak ıııtt'•tmı 
.i',ak nasebetile birçok meraklı sanJJ de .. 

ağ.r ceza salonunu hıncabıf bir 
4 

doldurmuştu. c 

Mühendis Talebe~4u~~ 
lllak 

Yerli Mallar İçin Güıe1~:~~ 
Kararlar Verdi der~ .,-•az11 

M«bendia Mektebi hlebe cemi\# ( 
tt dun Beyoğlunda f ..:vkalade aaka 
konrre aktetmi~, y er ' i ma ların 1'; rfrd' 
runmuı etrafında karıırl~r ve~ilmitti' Duş, 1 

Verilen kararlar şu şeki ldedu: bl C 
1 - Mühendis Mekt ebi Tale den 

Cemiyeti azası yerli malı kullan Pi .. fGtle 
aıecburiyetındedir. ~uh, 

2 - Cemiyet idare heyeti ;t••İr 
karan ciddi ,uilde tatbik Ye mut B 
kab~y• mecburdur. ji•ıfih 

3 - idare beyeti yerli m•ll,111aası 
hakkında cemiyet aznlna heuaPI IDı.u ı 
maJiimat Yerecektir. r.inılı 

4 - Yerli malı kullanmıyan ;kayd 
miyet meuuplaruadan ceu ahıt A 

cakbr. t;•yıı 
S - Ceu •ermiyen talebe~fih h 

konve kararile cemiyetten çık• 2· 
lacakbr. tlh 

Dün nrilc" bu karar hakkııt t_a.haı 
Jv.illi lkbaat ve Tasarruf CemiY~~mi:ı 
Umuml Reisi Kllım PA~aya ... Yune 

telpaf çelülmiftir. ~n:.: 

-=~::::::::::::::::~==~================::::::..---------------------------------------------------------------------------------,~ui< ~ içtin~ 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

1 : Hasan Bey - Komıu... Haydi 
ıu radyoyu kur da çal bakalım, b_iraz 
keyf edelim. 

2: Hasan Bey - Bu sesler Avrupa
dan mı geliyor ? lyi amma arada bir 
çıkan bu zmlhlar, gürültüler nedir? 

Pazar Ola Hasan B. Ve Telsiz en ı 

rapıı 

·~---------------------------------- •an 

l 3: Komıu - Huan Bey, Avrupayı 
dinlerken böyle olur. Bo fena seslere : 
.. Para:ı.it ,, derler. 

terdi 
•ıruı 

Dldu. 
Bı 

DJunı 

Pirey 
hrbn 
•iltc 

I 
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•• e gu 

Müderecatımızın Çok/a
gundan Dercedilememiş- ı 

tir. 

-
F utbolculanmızdan Son 
Maç T afsilabnı Dinleyiniz 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

kfel knorner üzerinde top biraz do
lqtıktan sonra kaleden uzaklaştı. 

Yapbtımız il,.incl bir akm da muha-
llm beklerinin seri müdahaleleri ne
ticesinde akamıı:te uğrada. Bunu 
naiteakıp Yunanlıların bir hOcumu 

, çok yakından bir tütle neticelendlse 
de Avni güzel bir plonjon yaparak 
tehJfaeyi atlattı. 

d' Bu dakikaya kadar olan oyun 
• çok mükemmeldL Tilrk takımı yor
gunluğunu almış ve niabeten istira· 
hat etmit olduğu anlatılıyordu. Q .. 
yuncularımız yekditerile müsabaka 

el eder gibi Atina halkına teknik iti-
3' barile yüksek bir oyun gösteriyordu. 
, Hakem mütereddit ve bati.. 
d T ribün~eri do le uran ahalinin 

bağırmalarından korkar gibi Yu
nanlı oyuııcuların biribirini takip 
eden akınlarını görmekten çeki
niyor ve oyunun sertleşmesine 
müsaade e:liyordu. 

ki ( 36) ıncı dakikada Yunan ka· 
a' lesi tarafında avutu giden tcpun 

Yunan antrenörü taraf mdan de-
' linerek patl atıldığı hayretler 

ı, içinde göriildü. Antrörün bu ha
: reketi Türk oyuncularını haklı 
~ olarak asabileştirdi. Ve oyuna 

p' birinci oyundaki k~ 'a devam 
d edildi. 
~ Birinci haft:ıyııu müthit bir sinir 
:it ıerginliki içinde (O· O) berabere ne· 
'ticelendl. 

~ ikinci Haftayım 
~ İkinci devreye saat 4 te başlandı. 

Yunanla.ar sertliklerini arttırdılar. 
Bir .büc~m l a.rı esnasında aşikar ofsayt 

ıf'yazıyetinde bulunan bir Yunan mu-
laacimi topu aldı. Hakemin müdahale 

d'•tmedi~ini gören Avni kaleden çıka-
'i'rak topa bir ayak vuruşu ynptı ise
f de Yunan sol içınden yediği şiddetli 
bir darbe ile yere dü4erek bayıldı. 

Oyun Avnl'nin sabadan kaldırıl
i•••ı için bir an kendi kendisine 
::Pdurdu iae de hakem düdük çalma-
J makta larar edıyordu. Vaziyet çok 
eıl•rip bir şekıl almııtı. Hakemin 
Yukufıuzluğu ıun ve tarafiirliğlnin 
der~ceaini göstermek itibarile bu 

,ı•uıyet kayde şayandır. 
b~ On beş nd dakikada Reşat hafif 
o'llkatli'\nar ao< çıktı ve yerine Gev at 

tJ'firdl. Bu sırada Avni kendini topla
mı;, yerine geçmişti. 

lı' On altıncı dakikada Zeki Keı:ıal
,Jden aldıtı topu çok •eri ve sert bir 

fÜtle Yunan ağlarına takb. Bu gol 
~ubnsıııı takım üzerine şaşırtıcı bir 
;teıir husule getirmişti. 

Blr Yuna~ hücumu esnuında 

1Jaıütcaddit fovuller ve ofsaytlar ol
,1masına rağnı en hakem miiJahale e 
lOzuın görınediğinden Yunan rn hy • l • d . u a-

e"cım erı e ıi K gollerini bu suretıe 
;kaydetmiş o · dular. 

11 Artık her iki taraf ta galibiyet 

11.ayı&ını yapmıya çalışıyordu . Maama
,tfih hat<İm ıyet yine l>izdc idi. 

24 Üncü deıkikada kalemize tev• 
llb edilen bir Yunan akını cen 
~abaaına kaaar gelmi9ken müdafilc
~~mizin gös ,er d ğİ kısa bir tereddüt 
.,.Yunan ıol açıiJna ikinci gollerini 

kaydetmek f rsabnı verdi. Yunan 
müd;.fauı cua çizgiıi dahilinde ve 
laarieinde olsun her türlü fııvuilcrdeo 
lçtinaba lü%um görmüyordu. Öy!e ki 
en rnemnu hareketler arkıı. arka 
rapıhyordu. N hayet hakem bunlar
••n birini g)rdii ve penalb cez:a.aı 

. -, 
Son Postanın Resimli Makalesi * Bir iki Nasihat -tc 

1 - Herkese kendiıile yakinden 
alikadar olduğu11u2u hissettiriniz. 

insanlar her,eyden ziyade kendalerile 

meurul olunmasından hoşlanırlar. 

2 - Birisine y81'dım etti
ğiniz zaman ona bunu hisset
tirmeyiniz. 

r 

3 - Sevilmek isterseniz. ev
veli sevmesini öğreniniz. 

Son Hadiseler Y~~ .. Gz 
Ett• 

-
• elerini M •. eessır 

Atinada Türk ve Yunan futbol takımları arasındaki 
son n.üs;.ıl:-akada esefle karşılanacak bazı hadiseler 
olmuştur. 

dostluğu sağlamdır. ve onu tak•ite için futbol maçlarına 
ihtiyaç yoktur.,. 

Bunları bütün tafsilatile bugün yazıyoruz. Bu müna· 
sebetle Atina gaıetelerinde şayanı d ikkat yazılar 
çıkmı~tır. Şu t~l>.rafları dikkatle okuyunuz: 

Atina, 6 (A.A) - Elefleron Vima ııazetesi netrettiği 
bir ba,şmakalede diyor ki: 

Atina, 6 (A.A) - Bütün mahafil ve bütün gaze-teler 
maç had isesini ehemmiyetsiz telakki etmekte ve bu 
gibi hadiselerle çok sağlam olan Türk - Yunan dostlu
ğunun katiyen ıarsılmıyacağını kaydetmektedirler. 

"Futbol sahalarına gelen bir kuum halk ekseriyetle 
bu gibi ha?iseleri çıkarmaktadır. Hatta Yunan ekipleri 
oynarken bıle ayni vak'aya 4ah it oluyoruz. Fakat dünkü 
hadi&eyi billıasn teessürle karşılarız. Türkiye ve Yuı~an 

Gazeteler nihayette halkın Türkleri pek çok alkış
ladığını yazıyorlar. Bu hadise münhasıran maçın 
aldığı fevkalade ihtiraski.r mahiyetten ve oyuncularla 
hakemin psikorojisinden ileri gelmiştir. Bu mahiyet 
ekseriyatle bizzat Yunan takımları arasında bile 
daha vahim hadiseler tevlit etmekte- diri 

Posta Paketleri Ve Dün Mecliste 
İthalat Listesi On Bir Kanun 
Ankara, 8 (Hususi)- lthalAtın 

tahdidinden sonra Paket Posta
banelerine gelen kolilerden liste
lere dahil olmıyanların memleke
te ithal edilmemesi neticesi ola
rak postahanclerde bir ylğın 
paket birikmiştir. 

İktısat Vekaleti posta idare
sile temasa geçmiş ve bu hususta 
bir kararname hazırlannııttır. 
Buna nazaran şimdiye kadar 
gelen paketler listelere tabi ol
madan memlekete serb~:;lçe ithal 
edilecek, bu suretle büyük za
rarların önü alınacaktır. Son it
ha!at listelerbin neşrinden sonra 
gelen paketler lis~cye tabid'r. 

Gümrük Muha-
faza Kumandanlığı 

Ankara, 7 Millet Meclisinin 
bugünkii içtim:nnda teşkili kanu
niyet kespcden Gümriik Muha
faza K';1ınanuaı1lığına Seyfi Paşa· 
nın layıni icra edildi. Cumartesi 
günü işe başlıyacaktır. 

Seyfi Paşa Muhafaza Fırkası 
tekil5.tmı sür'atle vücuda getire
cektir. 

ırakla Müzakere Bitiyor 
An !,:ara, 7 - Irak Başvekili 

Nuri Pş. ile yapılan müıakereye 
bugün Haridye Vel-.alelinde de
vam edilr.ıiş:i ·. Müzakerat bit
mek üzeredir. 

Kabul Edildi 
Ankara, 8 ( Hususi ) - Millet 

Meclisi dün dolgun bir faaliyet 
gösterdi ve Kaçakçılık Kanunu 
ile birlikte Qn bir kanun layihası 
kabul edildi. 

Meclisin dünkü celsesine biz
zat Birinci Reis Kazım Paşa ri· 
yaset etti ve celsenin hitamında 

Meclis, şubatın on beşine kadar 
tatil kararı verdi. 

Dünkü celsede kabul edilen 
layihalar arasında terfi eden 
muallimlerin 1 haziran 931 den 
itibaren zam almalan hakkındaki 
kanunda vardır. 

Bundan başka Gümrük!Tarif e 
Kanununun 28 inci maddeside 
tadil olunarak bir Tnrk altını 8 
ila 12 Türk lirası olarak tespit 
edildi. 

Diin kabul olunan Kaçakçılık 
Kanununun esas!anm evvelce 
bildirmiştim. Bu layiha müzake
re olunnrkeıı bazı münakaşalar 
oldu ve müstakil meb'us Sırrı B. 
birkaç. noktaya itiraz etti. 

Hükumet namına bu itirazla· 
ra cevap verildi. Diğer kanun
lar kaçakçılık mü~adelesile aJA .. 
kadar olan münferıt hAkimlikler 
teşkili, Gümrük muhafa kuman
danlığı ihdası ve bunlara müte· 
rfük kanunlardır. 

Muhtaç Köylüye 
Yardım Ediliyor 

İzmir, 8 ( Hususi ) - Kemal
Paşa ve Urla havalisinde mühtaç 
vaziyette bulunan çiftçi ve köy-
lülere yardım mesaisi devam 
etmektedir. 

Hililiabmer dun o bavaliye 
yeniden eşya ve para gönderdi. 
Aynca lzmir mıntıkası etibba 
odası da muhtaç köylüye dagtııl· 

mak üzere (10) çuval un göuderdL 
Adnan 

Irak Sefiri 
Emir Zeyt Ankara 

Sefiri Oluyor 
Ankara, 8 ( Husust ) - Irak 

hUkiimeti Ankaraya bir sefir ta-
yin!ne karar vermiş, Bu hususta 
Hariciye Vekaletinden istimzaçta 
bulunmuştur. 

Verilen haberlere göre Kıral 
F ey salın biraderi Emir Zeyd 
Irakm Ankara sefirliğine tayin 
olunacaktır. -====-""'=== ====- ""= ===-""""-= =-=--

Kaçakçılık kanununa göre 
kaçak eşya taşıyan 100 tondan 
küçlik gemiler derhal milsadere 
edilecektir . 

( 1000) tona kadar olan ge
milerin taşıdıklan kaçak mallarm 
gümrük resmi, kaçak olmıyarak 
taşıdığı malların gümrllk resmin
den fazla olursa yine müsadere 
olunacaktır. 

~erdi. Pena hyı çeken Burban takı- ----------------·------------------------------, 
llluuııın i".nci golünü kayd@tmiş r 
oldu. 

Buııüo anlaşılıyor ki birinci 
D)"undaki ınuvaffakiyetsidijio ıcbf'bl 
PiHye aider ken zuhur eden tiddetli 
hrbnadan oyuncularımızın lıan:ilen 
•Gteenlr olup hasta diiı'IQ•~~; ·H-

Bir Hava Faciası 
Liıbon, 7 (A.A) - Bir ftal

)'an tayya .. ·.,i Alto Jao c:c.r.ar!ı

i•. yakını , ;ı yere dütınüştiir. 
·~~cle bu ım iki tanaredden 
hın öim ·ı. u. Ötekinhı vaziveti 
lmitsil!dir. · 

• 
iSTER 

• 
/NAN, İSTER • 

iNANMA! 
An:ıdolunun en masum taraflaı-ına bile bar ka

dını ve artiıt namı altında birçok kadınlar eönde· 
.. :,Hyır.. Ve 1''1ı.aarcb ' Bar • ~!111• altında açılan 
batakhaneler her gün bir aile ocatmı aön<lürüyor. 

Adaneda çıkan bir a-azeteden fU aatırları alıyoruz: 

"Şehrlnıiı.de iki bar var. lkiainde de birer düzüne 
pntöz ve danıöz mevcut. Biriaindo cazbanUa, di-

terinde ince 1azla ( l ) danı ediliyor. Bu barlardald 
konfor ve aeniı ilimaşallah oldukça mGkommel (Q. 

..... zabıta koosomaayonu menetmiftİr. Hiçbir dan
söz bir müşteri ınaaaaına gelip oturamıyor. Amma 
ilernin açık gözl.trl bunun da kolaymı bulmuflar. 
dansöz:lerle eni konu konuşmak için icadını danaa 
kaldırıyor ve saatlerce onunla hiç kimae konutmıya 
mini olamıyor. 

I TER iNAN, /STER iNANMA/ 

Yine 
Maça 
Dair 

-
Si 

'----------P. S. 
Bizimkilerin Yunanlılarla aon 

maçı yaptıklan güniln akşamıydı. 
"Son Posta" nın telefonu biribiri 
ardı ııra, ıaatlerce, durmadan 
çaldı: 

- "Son Posta,, mı efendim? 
Maçın neticesini lutfen söylet 
misiniz? 

- iki ikiye. 
Telefonu kapamamııla açma

mız bir oluyordu ve hep ayni 
suale, ayni cevabı veriyorduk. 
Nihayet meraklı kari1erimize 
telefonda cevap vermek vazifesini 
bir arkadaşa yükledik. O, tele
fonun başma oturdu ve dakikada 
bir: "İki ikiye, iki ikiye, iki ikiye, 
iki ikiye, iki ikiye ... ,, cevabını 
verip durdu. iki saatte, yüz 
defadan fazla; "İki ikiye,, demişti. 
Belki bu arkadaş, o cevabı ver-
miye öyle alışmıştır ki, bugün 
kendisine : 

- Nasılsın? diye sorsanız, 
- İki ikiye! cevabını verecek. 
Yahut ta kendisine yolda 

raslgelseniz de : 
- Nereye böyle? diye sor

sanız: 

- iki ikiye 1 cevabını verecek. 
Hem iki ikiye ne demek? 

'' 2 - 2 == O " değil midir ? Şu 
sıfır neticeyi almak için Fenerle 
Galatasaray buradan Yunanis
tanlara kadar gittiler, türlü zah· 
met çektiler; ıu sıfır neticeyi 
görmek için on binden fazla. 
Yunanlı stadyomu doidurdu ; şu 
ııfır neticeyi bulmak için Yunan 
sporcuları, asayiş n,,emurları, muh· 
telif Yunan takımları ve klüp aza
ları yerlerinden oynadılar; şu sıfat 
neticeyi beklemek için milyon· 
larca Türk ve Yunan vatandatı 
yUrek helecanına uğradı ; şu sıfır 
neticeyi öğrenmek için " Son 
Posta., karileri telefona ıarıldılar 
ve bizim arkadaş, bu sıfır neti-
ceyi haber vermek için "İki ikiye, 
iki ikiye,. derken az daha oyna• 
byordu. 

Ağır Cezada Yeni 
Bir Dava 

Muharrem isminde birisini 51· 
dürmek ve Necati isminde biri· 
ni de yaralamak cürmünden maz· 
nun olarak İbrahim oğlu Halil 
isminde birisi dün ağır cezada 
muhakeme edilmiye başlanmıştır. 

Dünkü celsede maznunun 
avukatı müvekkilinin kefaletle 
tahliyesini istemiştir. Mahkeme 
heyeti bu talebi tetkik ve bir ka
rar vermek üzere celseyi başka 
güne talik etmiştir. 

Seyrisefain Muhasabecisi 
Degi,u 

Seyrisefain Muhasebecisi Sa
dettin Bey vazifesinden ayrıl
mışhr. Muhasebeciliğe muavin 
Tallt Bey tayin edilmiştir. Sa
dettin Bey Yalova müessesesinin 
müdürlüğünü ifa etmekte devam 
edecektir. 

Hariciye Vekili 
Tevfik Rüştü Bey Yarın 

Hareket Ediyor 
Şehrimizde bulunan Harici,.e 

Vekili Tevfik Rüştü Bey dlhı 
Tokathyan otelinde ba:ıı sefirler( 
kabul etmiş ve bazı ıiyarcllerde~ 
bulunmu~tur. Haber alclı~tmtı-. 
göre Tevfik Rn,w Bey yarrı. 

Abuiye vapurile Batunıp. hu•k•t 
edecek, oradan Tahr:- ·· ~ ride · 
cektir. 



4 Sayfa 
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( 
Piyangoda 
Kazananlar! 

Tayyare Cemiyetinin yılbaşı 
piyangosunda kaıananlar, gunun 
meşhurları oldular. Bu şöhret, 
Edimekapı kulübelerinden Şişli 
apartımanlanna ve Üsküdar 
kıyılarından Sarıkamiş ormanla
rına kadar yaldızlı bir seyyale 
gibi yayıldı ve yüzleri bilinmiyen 
bahtiyarlar, banknotlardan ya
pılma tahtırevanlar içinde yüz 
binlerce rüya dolaştı 1 Onlar, 
talilerinin kendilerine takdim 
ettiği büyfik servetin neşesini 
yaşarken, beri tarafta binlerce 
adam, o servetin hesabını yürü• 
tüyor ve pir aşkına çene yoruyor. 
Bu, beşerin zafıdır •e iyi yaşa
mak hırsımn renk renk tecellile
rinden biridir. 

İnsanlar, medeni hayata gir
dikleri gündcnberi o zafı gös· 
terirler ve o hırsı taşırlar. Şu ka
dar ki evveJleri, piyango~ yoktu. 
Remil ve cagar yollarile toprak 
altlarında define aranırdı, simya 
kuvvetile bakırın altın olmasına 
çalışılırdı. Bu meyanda gök ka
pısının açılmasını, Hızırın kapıya 
gelmesini bekliyenlcr oldui'u gibi, 
bir kısım para düşkünü yoksul· 
lar da Ayasofya camiindeki top 
kandil albnda kırk gün sabah 
namazı kılarak bu sayede baıine
ler elde etmek bulyasım güder
lerdi. Tarihte remmallerin, simya
cıların, Hızır arayıcıların çeşit, 

çeşit maceraları mukayyettir. Top 
kandil dibinde namaz kılıp ha
~ine bekliyenlerin de hayli gü
lünç hikayeleri vardır. Bunlardan 

biri, gülünçlü günden değil, fecaatin· 
den dolayı bilhassa zikre değen 

Yüz sene evvel İstanbullu bir 
ihtiyar, son yıllarında kolayca 
milyoner olmak hırsına kapılır. 
Her aabah horozlar ötmeden 
evinden kalkıp Ayasofyaya git
miye ve top kandil altında 
namaz kılmaya başlar. Fakat kır
kıncı glln nasılsa geç kalır, der
mansız ayaklarınm müsaadesi 
nispetinde ko~mıya girişir. Tam 
Hekimoğlu civarında Y edikule
den gelmekte olan Siğirdim usta 
kafilesile karşılaşır. Bu kafile 
Etmeydanmdaki Yeniçeri kışla• 
)arına et götürüyordu. ihtiyar, 
yeniden kırk gün ıabab namazı 
kılmaya mecbur kalmamak için 
telaştadır, et yüklD hayvanların 
farkında bile değildir, uluorta 
yürüyor ve ıellemebll.selam hay· 
•anların öniioden geçiyor. Halbu
ki Siğirdim ustanın idare ettiği 
bu hayvanlarm önünden geçmek 
•uğursuzluk getireceği ilikadile • 
yasaktır. Binaenaleyh kıyamet 
kopuyor, hayvanların yanında 
bulunan Y cniçeriler ileri atılıyor, 
ihtiyarcağızı yakalanıp yere yatı

rıhyor ve kamçı ikramı başlıyor. 
· İhtiyar, artık top kandili 

unutmuş ve caa derdine duşmüş~ 
tür, "Müslüman yok mu?" Diye 
barbar bağırmaktadır. Etraftan 
birkaç kişi koşuyor, Siğirdim us• 
taya yalvarıyor. Fakat onlarda 
hasır ovasına yatırılarak kamçı 
ziyafetinden hissedar edili yol'. 
Nihayet iş büyüyor, büyüyor, 
bir devlet meselesi halini alıyor. 
Babati telaşa düşüyor, ıaray 
heycan içinde kalıyor. ihtiyar, 
zaten öldüğü için hakkında bir 
muamele yapılamıyor. Lakin onu 
kurtarmıya koşan adamlar (Ağa
kapısı civanl\<.fa~i Taphanede 
bogduruiup cesetleri) c:h;ırf.d at• 
brıl ıyorl . 

İşte piyango, baı:an bayle 
çı!rnr. Kişi nasibine razı olmak 
gerek! 

SON POSTA 

e 55) 

KAnunuıanl 8 ~ 

Lise kızı deyince gözümOD 
önüne bir dakika yerinde dura-

Dört Ayda Alh 
İdare Edilen 

Müdür ·Tarafından 
Bir Hapishane 

mayan, kuş gibi cıvıldıyan, t>ol 
bol kahkaha atan, s.hhadi, canb 

fakat utangaç bir kız gelir. Onun 
için yok, yok. Herşey var, lıer-

şey mümkün, herşey kabil. GenÇ 
kız hayatının en fazla fimit ve ... 

lzmlr Hapislıan~slntn lıtııdd tcfrışıı 

nanlan ııkı hir 
~ tarassut altma 

aldırmışhr. Ayni 
zamaoda hapis· 

" hane dahilinde 

her mahküma 
bir iş temİD ede

rek boş gezme 
usulüne nihayet 
vermiştir. Diğer 

taraftan san' at 

sahibi olan mah-
kümlar tarafın-

hayalle dolu olduğu devir. Her· 
kesin kendine göre, hatta kendi 

mizacının muhtelif snlarma göre 
muhtelif hayalleri vardır. Y alnıı 

bunlar fevkalade mahremdir. 
Değil yakın f!rkadaşlanna, hatta 
kendi kendHerine bile itiraf 
etmek istemedikleri tarafları 

vardır. Onların rüyalarını, çok 
samimi münakaşalarını dinlemek 
bir kabil olsa neler duyacaksıw.ı. 
neler göreceksiniz? 

- Ay bir meşhur olsam. Fa• 
kat ekseriya bu şöhrete gidecek 

lzmir, (Hususi)
f zmir şehrinin 
tam ortasında, 

hükumet kona
ğının yüz metre 
ilerisinde 1055 
mahkümun ömür 
çürüttüklerinden 
belki de çoğu
muzun haberi 
yoktur. Kanunun 
hürriyetlerini İs• 

tirdat ettiği bu 
insan kafi! esi 
içinde birçok ha• 
fif cürüm mah· 
kumları olduğa 
gibi, eşkiyalık, ( Kötcdw HaplabaııenlD 7eıı1 Mlldilrü Feyzi Bey) 

dan yapılan eş

ya nın da hariç
ten satışını temin 
etmiştir. 

yollar karanlıktır. Buraya bangi 
yollardan visıl olunacağı henüı 

diişWıülmemiştir. Meşhur olmak 
onu dilşünmek kafi. Artık ne 

dolandırıcılık, hırsızlık, karde~ 1 
ana, baba, çocuk katilleri ve 
hiyanet mahkümian da vardır. 

Memleketimiz.in diğer birçok 
yerlerinde olduğu gibi lzmirde de 
umumi hapishanenin şehir içer
ıinde ve şehrin göbeğinde oluşu, 
umumi hayat ile biç mfitenasip 
olmıyan bir vaziyettir. Hapisha
nenin şehir haricine kaldırılması 

hakkında şimdiye kadar birçok 
teklifler yapıldı ve bazı isabetli 
mütalealar ıerdedildL Bir aralık 
F oçaya veya şehrin nispeten 
tenha bir yeri olan Talebe çayın 
yakinindeki mektep binasına nakli 
düşOnOldU. Hatta hapishanenin 
bu binaya nakledileceği de aöy• 
lendi. Fakat neticede hiçbir ıey 
çıkmadı. 

Bundan bir sene evveline ka- J 
dar hapishane dahilinde her haf· 
ta bir iki mahkumun feci bir şe
kilde can verdiği görüldü. Gece 
yarısı yirmi, otuz mahkümun ha
pishane duvarını delerek kaçtığı 

işitilirdi. Mahkumlarda her za· 
man silah ve esrar bulunurdu. 

Dört ay içersinde altı Müdür 
getirildiği halde vaziyet bir türlü 
değişmemişti • Nihayet İzmirin 
kıymetli Zabıta amirlerinden F ey• 
zj Bey namında bir zat hapisha· 
ne Müdürlüğfine getirildi ve bu 
tayinden &onradır ki bütün hadi· 
ıeler nihayet buldu. 

Feyzi Bey hapishane müdür
lOğüntl deruhde edince ilk işi 
mahkumların ıilab ve bıçaklarını 
toplatmış, esrar ve afyon kulla• 

Muğlada 
Tütün Çiftçisi 
Sıkınh İçinde 

1 ıJ1ahkemegt 
Verilen 

i 

Muğla, 6 ( A.A ) - VilAyet 
dahilinde Ye birkaç mıntakada 
tütün ıatışı betaetle devam 
ediyor. Piyasanın açıldığı zaman
danberi bu lna kadar 1,044,00 
kilo aablmışbr. latihsalit mikta• 
rile mukayese edilirse vilayet 
dahilinde daha ıatılmamış 
2,765,000 okka tütün vardır. 
Tütün ınrraının iş Bankasına 
olan borçlarının •adesi gelmiş 
ve iş Bankası zürraa borçlarının 
tediyesi ıçın 15 gün mühlet 
vermiştir. Tütünlerini satamıyan 
zürra borçlarının tecili için 
makamab iliyeye ve lş Bankası 
Umum Müdürlüğüne miiracaatte 
bulunmuşlardır. -----
Adanada Garip 
Bir Soygunculuk 

Adana (Hususi) - Burada 
garip bir ıoygunculuk hAdisesi 
olmuştur. Cumartesi akşamı bir 
arabaya binen iki yoku yan yol
da araba aUtücüsi1 Ragıp Efen· 
dinin üzerine hllcum etmişler, 
adamcağızı ıoyup ıon.na çevir· 
mişlerdir. 

ADSlmt hkama ağnyan 
Ragıp Efendi mukavemet imkanı 
bulamamıştır. Soyguncu yolcular 
bu işi yaptıktan sonra derhal 
arabadan yere atlamışlar ve hay
yanlann ko~umlannı keacrek iki-

Köy Muhtarları 
Tosya ( Hususi ) - Son za

manlarda bazı köylerin muhtarla· 
n hakkında takibat yapılmıştır. 
Bunlardan Sapanca köyü mubtan 
lsmail ye kAtibi Sadık Efendiler 
kanuna uymıyan hareketlerinden 
dolayı · azledilmişler, imzasız se• 
net tanzimi ıuçile - Ermenik 
köyü ıabık muhbtn Hüseyin ve 
kitibi Nuri Efendi] er tevkif 
olunmu.ştur. Halılar köyü muhta• 
n da bir köylüyü dövmek cür
mile mahkemeye verilmiıtir. 

İdam Kararı 
Bir Katil Hakkında Ôlüm 

Cezası Verildi 

Akşehir, (Hususi) - Yalvaçın 
Kurusan köyünden Hasan ismin· 
~e bir genci kocaman bir pala 
ile öldürmek cil.rmile mahkemeye 
verilen ayni köyden Kırış oğlu 
Kara Mehmedin muhakemesi 
rüyet edillmiştir. Muhakeme neti
cesinde maznun Kara Mehmedin, 
bu cinayeti tasavvur ve tasmim 
neticesi işlediği sabit olduğu 
için idam edilmesine karar veril
miş, dosyası Temyiz Mahkesine 
gönderilmiştir. ~ 

T. N. 

ai de birer ata atlamışlar, kaçmış
lardır. Jandarma ınüfreıeai bı.ı iki 
ıeririn iz.i Uzeıindedir. 

Feyzi Bey hapishanede her 
zaman hadise çıkaran zümreleri 
de biribirlerile barıştırmış ve 
Ödemişliler, Bergamalılar, Bot• 
naklar ve Lazların koğuş1annı 
ayırtmıştır. işte bu ıuretledir ki 
İzmir hapishanesi sakin ve mun· 
tazam bir vaziyete girmiştir. 

Fakat şuna da işaret edeyim 
ki, hapishane müdfiriine verilen 
(60) lira aylık çok azdır. Gardi· 
yanlar ve- odacılar da ayda (22) 
lira almaktadır. Halbuki bu para 
gece ve gündüz çalııan ve {}zer
lerinde mühim birer vazife bulu
nan bu memurlar için çok azdır. 
Hapishanelerin iyi idare edilmesi 
için maaş ve kadro meselesinin 
en evvel halli lizımdır. 

Adnan 

kitaplar yaz l ı r, ne keşiflerde bu· 
lunulur, ne konferanslar verilir, 

ne hürmet celbedilir, neler, neler 
cide edilmez. 

- Ah bir sinema yıldızı ol· 
sam. Greta Garbo gibi bir sine
ma yıldızı. Artık sinemaya gidi• 
lecek gtioler hasretle beklenir. 
Tomar, tomar artist kartları 
toplanır, yüzlerce, binlerce ... 

Bazısı, ileri bakınca, kendini, 
saçlan her zaman ondüleli, tır
naldan her zaman manikürlü, 
dudakları her zaman rujlu çay" 
dan çaya, balodan baloya geı;ed 
bir aalon kızı olarak görilr. BU. 
tün nişanlılar, Rodolf Valantino, 
Ramon Novaro ilah.. gibi gil-u kt ı:el, kusursuz adamlardır. 

şa a - Nişanlımla şöyle gezece-

T ' ğiz, dliğilnümüı şurada olacak. 
alebeler Güzel Bir evimizi filin yerde tutacağız. 
Mu .. samere Verdı· Bunlar okadar teferrüatlı düşil• 

nnlllr ki gelinlik ne renk ola-
Uşak 6 (A.A) - Birinci dev- cak. evde hangi yemekler pişe--

re tatili münasebetile Uşak orta· ceği gibi ufak tefek şeyler bil• 
mektebi bir müsamere vermiştir. evvelden kararlaştırılır. 
Mektep salonu kAmilen dolmuş, - Ben sporcuyum. Türkiye-
birçok kimseler oturacak yer nln ilk kadın şampiyonu beP 
bulamamışbr. Yerli maJlan hak.. olacağım. 
kındaki piyesler balkı derin 
heyecana sevketmiştir. Bu muvaf· - Ben Tatanıma hizmet ede-
fakıyetioden dolayı talebe ve he- ce§im. icap ederse asker olaca"' 
yeti ter~ibiye, ınilll iktısat Ye ğım. Hatta Kartaca kadmları gi· 
tasarruf cemiyeti tarafından teb- bi saçlarımı bile vatan uğruna 
rik edilmişterdir. feda edeceğim •• 

1 
itte lise kızının namütenahJ 

Şeker thal4tı hayallerinden bir ikisi.. Hayatta 
Mersin, ( Hususi ) - Rus bunlardan kaçını buluyorlar, bil-

bandaralı bir vapur limanımız.a rniyorum? Fakat: 
uğramı~ ve ( 400 ) ton ıeker Zaman olur ki hayali cihan 
çıkarmıştır. değet• 

Yalvaçta Feci Bir 
Cinayet Oldu 
Akşehir (Hususi) - Yalvaç 

kazası Belediye eczacısı müte

kait binbaşı Remzi B. boğazın

dan ve sair yerlerinden yaralan

mak ıuretile öldürülmüştür. T ah
kikat neticesinde dnayeti, Gör· 
güz köyünden Sabri Bey oğlu 

Server isminde bir gencin İfle

diği anlaşılmış ve suçlu tevkif 
edilmiştir. Maznun yakında ağır 

ceza mahkemeıindo muhakeme 
edilecektir. 

*~ 
Erkek Mücadalasi 

lzmir, ( H~susi ) - Şehri
mizde teşekkül eden Erkeklel' 
Birliği meselesi, günün en dedi
kodulu hadisesi olmuştur. Bir'. ik 
azasından biri demiştir ki : '' Ka· 
rılanndan korkan erkeklerle mü
cadele lazımdır. Kılıb ı kl.ğı orta
dan kaldırmalıyız. " 

Agr1 Maznunlar1 
Adana, ( Hususl ) - Ağrı

dağı şekaveti mazuunlarının mu
hakemesi günü yakınlaşmıştır. 



8 KAnunasani 

A 

1 Siyaset Alemi 

Amerika 
Ve Japonya 
• 
ihtilafta Mı? 

Nevyork 7 - Harbin, Ameri
ka koosoloAuna Mukdende yapı· 
lan tecavüzün ehemmiyeti bill 
sail olmamıştır. Japonyanın Va
ıingtoo aefiri bir daha Hariciye 
nezaretine davet edilmittir. 

Vatington - Hariciye Nazın M. 
Stimsoo taraf mdan Amerikamn 
Uzakşark siyaseti hakkında mü· 
lıim beyanatta bulunması Beklen ... 
1Dcktedir. Gelen telgraflar, Japon 
askerlerinin Şinşovdan daha ileri 
geçtiklerini göstermektedir. Böyle 
bir ihtimal burada endişe ile te
lakki edilmektedir. 

lngilizler De Şikayetçi 
Tokyo 7 - Büyük Britanya 

Sefiri Hariciye Nazırını ziyaret 
ederek Mui<den • Pekin demiryo
lu üzerinde Japon askeri makam• 
lan tarafından İngiliz menafiine 
ıtarar iras edildiğinden şikayet 
etmiştir. Hariciye • Nezareti 
Müsteşan, bu harekitın muvak· 
kat olduğunu, Çin askerleri o 
D:ııntakadan çekildikleri için ln
gilizlere ait varidatın ıeri veri• 
leceğini ıöylemiştir. 

Fransız ve Amerikan sefirleri 
ele Hariciye Nezaretine gelmiş· 
lerdir. Fakat ziyaretlerinin ıebebi 
tamamen ayndır. 

• V a,ington 7 - Harbin Kon-
eolosuna yapılan tecaYDı mllna
ıebetile Japonya tarafından be
J&n edilen teeutırün tarziyeye 
muadil olduğuna, Hariciye Nazı
rının beyan eylediği söyleniyor. 

Çinliler Hala Harp istiyorlar 
Londra 7 - Pekinden Deyli 

Ekspres gazetesine bildirildiğine 
ıöre Japonlar Hulatoyu işgal 
etmişlerdir. Nankin hükumeti 
IDemurlarımn menfi haraketleri.a
den memnun olmıyan Ye Mançu• 
ri Yaziyetioi beğenmiyen Şimali 
Çin askeri reisleri Çin hük4me
tine şiddetli bir telgraf 16ndere
rek siyasetini tebdil etmesini ve 
hatta bunun için Japonya ile 
barbi aöze almasını istemişlerdir. 

Mevkuf lngilizler Bırakıldı 
Hakoda 7 - Memnu btr 

~takada dolqırlarken tevkif 
edilen AntilokOı adb İngiliz ge
misinin bq tayfua ıerbcat bıra
kılmlfbr. 

Almanqada 
Vaziyet Fena 

Berlin 7 - Prusya bütçesinin 
açığı ( 167) milyon markbr. 
Alman hükümeti bu açığı kapa
mak üzere )'ardım edecek ve 
reai Yerailer ihdas olunacaktır. .. 

Bertin - Dortmat Belediyesi• 
Din mali vaziyeti, ipizlere yar
dam yüzünden fenalqmıttır. Bu 
aebeple memurlann kinumani 
•Ufl altıda bir olarak verilmiştir. 
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Gönül işleri 

._----------------~~----Kari/erimin 
Amerika Konsolosuna Yapılan Tecavüz Suallerine 

F d K b• T d•J A ...._ y Cevaplarım ransa a a ıne a } aıı ar Bebekte S. Y. isminde bir 

Maliye Nazırı ılı 
Diyor Ki: 

Stütgart, 7 - Vurtemberg 
Demokrat fırkasında bir nutuk 
söyliyen Almanya Maliye Nazın 
M. Ditrih 1932 senesinin, bilhassa 
harici siyaset sahasında büyük 
kararlar senesi olacağını ve bu 
sene zarfında hususi Alman borç
larile tamirat meseleleri milnase-
betile mücadeleler yapılacağım 
beyan etmiştir. 

Nazır, komünist ve Sosyalist• 
ler gibi milliyetperverlerin de 
şimdiki sistem aleyhinde çalıştık· 
larını söylemiş ve demiştir ki: 

• - Alman Hilkümeti plln
lanm tahakkuk sabasına isal 
etmiye muldedirdir ve edecektir. 
Alman milleti kendi istikbalini 
temin için girişilen cidalde hisse-
sine düşeni deruhde etmiyo ı 
azm~ttiği takdirde timdikl mür 
külata galebe çalacaktır.,. 

Riyaseti Cumhur Meselası 
Berlin, 7 - Rayh1tag Medi· 

sinin kanunusani içinde davet 
edileceği şayiası ısrarla dolaşıyor. 
Bu münasebetle Meclisin, Reisi
cnmbur Hindenburpn "Vazife ve 
salllıiyetlerini yedi sene daha 
uzatan bir kanun kabul edeceji 
söy:eomektedir. Maamafih bu 
hususta Hindenburgun reyi alı
nacaktır. 

Amerikan 
Maliye nazırını 
• 
itham 

Vaıington 7 - M~b'uaan 
Meclisi azasından Ye Demokrat 
Fırkadan M. Patman Maliye na
zın M. Mellon aleyinde bir tak· 
rir "Vermiştir. Şu dlmleleri yaz· 
maktadır: 

"Sahst mes'uliyetim albnda 
olarak Maliye nazınnı hıyaneti 
vataniye ile itham ediyorum.. 

Takrir aahibi, 1789 tarihli 
nizamname ile Maliye Nazın ti· 
caret yapmaktan menedildiği 
halde bu zatın bu nizam ahkamını 
ihlil ettiğini, ba zatın ( 300) 
ıirketin eshamına malik olduğu
nu, bu ıirketler sermayesinin (3) 
milyar dolara balij olduğunu 
bildirmektedir. 

Bu takrir, kat'I surette huı
ralb edilmek llzere meclis kava
DİD EncUmenine haftle edilmiştir • 

Resmi mebafil, bu iddianın 
aksi kanaatindedir. Zira Maliye 
Nazan kendi iflerile mqruJ ol
mayıp idaresini bir b&te bırak• 
auşbr. 

-
Mi1a Betty Baxter adını ta,1yan hayırpener bir kadna Londranın fakir 

mahallelerinden birinde falWltre yardam içiD küçilk bit kulübe açmııtır. 
Bu kulübenin üzerinde: 

- " Açlara n meakenafılere burada yiyecek •erifü1 " c0m1eal okun· 
maktadır. Kulübenin 6nilne bakınız: Temiz giyinmit lnunlar, bütila geceyi 
kaldırım Gatilnde dolaıarak uykuauz ıreçirmit fakirler, simalarında kötülük 
izleri taşıyan veya aıasum g6rGnen bedbahtlar nrdar. Fakat MiH Betty için 
bu alma farklarının ehemmiyeti yoktur. O aababtaD akfama kadu kulil-
bulne gelen berke•• bir l'İinlillc yiyecek Yermektedir. 

Hindistanda 
Müsademe/er 
Oluyor 

Ahmedabat, 1 - Polis sa
bahın ilk saatlerinde kongre li
derlerinden (.,0) kişiyi daha tev• 
kil etmiftir. 

JI. 
Tebarl, 1 - Halkın hncumu 

herine polis aillh kullanmıf, 40 

kili ağır, yetmiş irişi hafif •urette 
J&ralanllllfbr· Birçok poU. ve 
m1ntaka bAkiml tqJa pralaa
aaqbr. .. 

Dombay- D&rt gllndenberi f8'" 
hlr tarihin kaydetmediği tekilde 
matem tutmaktadıt. ( Hartal ) 
buaual iflerbile tehir edilmekte-
dir. Kıymetler borsası bU21n 
açdmııbr. 

* Dombay, 7 - Bomba1 eyale-
ti valisi bir beyanname neşre
derek kongrenin hnktımet karar
lannı baltalıyacak hareketlere 
kartı fevkalade aallbiyetlerin 
kullanılacağım bildirmiftir. 

* Madru 1 - Konjfl'e ~killb 

\Belçikada 
ITevkifat 
Yapıldı 

Bürüksel, 7 - Adliye me
murlan birçok tevkifat yapmıt
lardır. Tevkif edilenler arasında 
Paris, Moskova. Tiryeate, laviçre 
ıe Tnrkiyeden kowlmq OD bq 

kip de vardır. 
Emniyeti Umumiye idaresi de 

infillk edici maddeler aakhyu 
llç ltal1anı yakalallllfbr. 

Bunlann keneli memleketlerfn. 
de bir suikast yapmak için 
hududu geçmiy. laazırludıldan 
zannedilmektedir. 

Bunlardan biri kimyaıer ol
duj'unu 1931 tep iniewelinde 
ltalyadan aynbp Romanyada bir 
dostunun eYinde oturduğunu 16,
lemipe do bunun İlmini bildir
memittir. Diier iki meYkuf bu 
maddelerin nakline yardım 
etmişlerdir. Kimyager, (lı<>) kilo 
ııkletinde yaptıiı mnamiti hem
ıiresi vasıtuile meçhul bir semte 
gönderdiğini de 16ylemiştir. 

klmilen feüedilmiftir. Birçok 
ıehirlerde her tiri& nllmayit ve 
içtimaların menedildiji haber 
Yeriliyor. 

genç; dCSrt senedenberi ıevdiğl 
bir kızın uf ak bir nazına tabam
mnl edememi1- Kızın hareketi 
izzetinefsini kırmı1- Kız her 
hareketile pişman olduğunu gö .. 
termiye çalıştığı halde, delikanh 
bunlara inanmak istememiş, fakat 
sevmekten de vazgeçememiş. 
Şimdi soruyor, kıza karşı aldığı 
vaziyet doğru mudur ve banr 
ması muvafık mıdır? 

Oğlum, mektubunu bntün te
ferruatile okudum. Neticede seni 
haksız ve kabahatli buldum. 
Aşk hayatında iki taraf ta 
biribirini gücendirecek çocukluk• 
lar yapabilirler. Bahusus siz kaç 
yaşındasınız kil Sonra kızların 
kendilerine mahsus kaprisleri 
vardır. Bu kaprisleri tabii göre
rek ehemmiyet vermemek ı .. 
zamdır. Siz ise, sevgilinizin ufak 
bir kaprisini, bir izzetinefis 
meselesi yaparak beyhude yere 
hem kendinizi, hem aevgilinizl 
üzllyorsunuz. lkinizin de biribiri
nizi çok sevdiği anlaşılıyor. lılr 
fırsatta ban§manm tavsiye ed• 
rint. 

• Ankarada H. P. Ali Hanım, 
bir ticaretbande çalışmaktadır. 
A ynl mağazada çalışan gençler
den biri onunla aJikadar olmıyı 
bqlamışbr. Fakat hanım kız 
ciddidir ve iltifatlara yUı yerm .. 
mektedir. Erkek takipte musirdir. 
Nihayet genç kız da likayt ka
lamamaya başlamııtır. Fakat ue 
ketin samimiyetine emin dejildir. 
Ooun için hareketinde mnterecl
ctittir, benden fikir istiyor. 

K.zım, una karfl alAka re.. 
teren gend uzaktan uzağa bir 
iki ufak imtihandan ıeçirinin. 
Bu imtihanlar neticesinde rencia 
samimiyetine iaanabilinen, ko
nuımak.ta Ye allkana izhar et
mekte beis yoktur. O nlte 
kadar ciddiyetini bozmL Fakat 
her halde 16r0fmeden, onma 
tarafından ı&aterilecek rudewu
lara gitme. 
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-SON POSTA • am Milli Tefrikua: 74 :::::5555=:5 Belki de hepsi •izin hayalinizin 
mabsulüdBr de bizi aldab1ona
nuz. Olabilir. Fakat ben bunlan 
doğru farzettim ve d6fOndDm: 
•Bu muharrir, insanlan dinliye
rek, hakiki hayab Jazmak 
istiyor. Belki beni deJ dinlemek 
uhmetine ~atlanır. " 

- Halimin arkadqayım. 
- Çok dotnı. 

luamak istemem. Olabilir ld laalP 
lllmız? 

AB, ll lN EL AŞK! 
MUHARRiRi : SERVER BEDi 

- Evet Narin Hanım, ne ga· 
rlptir ki, bir zevç Ye zevce, ikisi 
de biribirlerinin haberi olmadan 
a,.U muharrire hayatlarım anlat• 
mak istiyorlar ve zevç, mubarri· 
rin dostu olduğu için, daha evvel 
davranıyor. 

NariA başile hafifçe tastik 
etti. 

Devam ettim: 
- Fakat ben nasıl habnnıza 

ıeldim? Sizi hayatın·zın romanını 
vazdırmıya ıevkeden ihtiyacı 

aynca mnnakqa edelim. Benden 
başka muharrir yok muydu? Fa· 
kat size bu suali aorarken, beni 
diğerlerine tercih edİfİDİzİn sebep
lerini &ğrenerek bir gurur ve 
sevinç duymak istemiyorum: 
ıadece hakikati 8ğrenmek mer.,. 
kındayım. 

• - Hissedtyonna. S!y&,e.yhn. 
Ben sizin beş alb kitabınızı oku
dum. Bunların iki tanesinde, 
mevzuu ıize bir erkek, bir 
de kadm kariiııiz ~ermişti. 

- iyi tahmin etmipinlz. Ben 
plmz muayyen bir romu yaz• 
mak için değil, insan kalplerini 
daha iyi tanımak için herkesi 
dikkatle dinlemekten hOf)anınm. 
Bu, bende küçüktenberi yerlq
mif bir itiyatbr. 

- Ne iyi, ıunu da 86yliye
yim ki sizi tercih editimin başka 
bir sebi daha var. 

-Müsaadenizle onu ben ı3y· 
leyeyim. 

- Buyurunuz. 

- Y uacatım romanm bh-
ramanlannı plandaa unıma• 

deha iyidir. 
- Elbette. 
- Eter Halim, sizin Lonclra-

da ruhiyata çalıımıı olduğunum 
16ylemeaeydi, ben ıizi adeta bir 
kadın romancı AD&cakbm. 

Maamafih bunlar biribirine 
kardqtirler. 

- Roman yum&JI hl~ d&
tllnmedim. Beceremiyeceğimi zan• 
nediyorum. Neden, bilir misiniz? 
Kadınlardan iyi bir romancıl çık
t ğım göremedim. Avrupada pek 
azdır, burada biç yok gibi... Ne 
derainiz? 

- Burada sizi tastik ederek 
mealekdqlanmın aleyhinde bu-

- Peki... Size ba ro .. .._ 
7umak anuau niçin reldi? 

-Tipinizi çok entereuan b .. 
luyorum. Hayabnız da 6yle. F .. 
kat hayabaudan ziyade tahean•• 
beni çekti. 

- Gayriihtiyari olarak ba 
llzlerini c bana gurur veriyor. 

- Hakkınız var. 
- T eşekknr ederim. Hayabma 

ben de aeYmiyorum. Hayali biP 
avam romanına bendyor. Fakat 
ne yapanınız ki bunlann hepli 
doğru. Bunlan yqadım ben. 

- Evet, . bu ela bUyllk bir 
kıymettir. 

- Evveli siz romanınızı nasıl 
tasavvur edıyordunn.ı 1 Şöyle im 
anlatır IDllAW&? 

( Azkau vad 



Kari A1ektupları 

Bir Doktorun ' 
Belediyeden 
Temennisi 

Memleketin temizlik ve sıhha• 
tine itina edilmek istenildiği fU 
11ra1arda bazı noksanlara teaa• 
dlif olunuyor ki, bunlann ihmale 
llframamasa IAnmcLr. Meseli 
ICadıköyWıde çöp arab.Janna 
eYlerden döknlen pis süpriiııtüler 
Uzuaçayara atılıyor. 

Dalaa enelce dökülmtiş olan
lana zamanla gübro haline gel· 
mği ileri sürülerek bahçıvanlara 
arabası bir liraya sablıyor. Bah· 
çıvanlar da tabii bu pislikleri ve 
bu mikroplan bostanlara saç11or
iar. Halbuki bunlann içinde 
ftrom, tifo, kuşpalan ve kızıl 
Jibi sirayet edici hastahklann 
mikroplan doludur. 

Belediye bu vaziyetle sıkı 
1DTette alakadar olmalı ve kaba· 
la&Uileri do tecziye etmelidir. 

BlR DOKTOR 

Vesika Ticareti Mi? 
Manisa Akhisarından Ali Zarifi 

lm:ıasile bir mektup aldık. Mek· 
tup ıudur: 

•Hüküm etin kanunile muba· 
drlere meccanen verilmesi muk· 
taz.i tasarruf vesikalarını burada 
ld tah11 5· 10 lira mukabiliııdo 
utmaktadu-lar. 

Hükümeti Cümhuriyemizin res
mi bir kAğıdmın kahve, şeker 
~bi aablması çok tayanı dikkat 
bir meseledir. Meseleyi deliili 
toplamak ıuretile Kaymakamhğa 
Jhbar ettim. Tahkikat devam 
ediyor. Muhterem gazetenizle 
mektubun aynen nqri ve Manisa 
YilAyeti ile, Dahiliye Vekiletinin 
DUarl dikkatini celbetmenizi rica 
ederim, efendim. ., 

lf Bankası Umum MDdUrO 

Bey~fendiya 

itibarı · Milli Bankasının iş 
Bankasına iııkılip ve istilaalesi 
aaralarmda heyeti umumiye mu• 
ncebesinde bir odacının bile 
gadrine ma!ıal verilmiyeceği bak· 

k.ındaki alenI vadi ili leri unutu· 
larak ve on bir senelik ihtiyar 
bir memur olduğuma ve bundan 
ıonra başka yerde vazife bula
mıyacak bir halde bulunduğuma 
merhamet edilmiyerek üç ay 
evvel m6enesenizden alakam 
kat• e<lilmif bulunuyor. 

Hareketi vakıanın insaf ve 
hak ile ne dereceye kadar kabili 
telif olduğunu izahtan sarfı nazar 
ederek yalnız ecnebi müessesata 
imtisalen olsun münasip bir ik· 
ramiye ita edilmemiş bulunması· 
mn büyük bir adaletsizlik oldu
pnu arzederim. Bundan maada 
bet nüfuzlu hllis bir Türk yuva· 
111110 namzet bulunduğu felaket 
.. - ... ·~- .·:. ..!__ - ---- •-- ..l--.._. .. .,._._ .. .. .... ---... ... ,. ... ....... 
tahkiki için münasip bir ikramiye 
itasi baklanda biribirini müteakıp 
llç defa makamı ililerine tak
dim ettiğim istirbamnamelere 
•tlspet veya menfi bir cevap ve
rilmemiştir. 

Bu hareket Eshabi milrcaate 
kısa bir zamaıa zarfmda cevap 
terilme:.i aakkmdain kararıara 
uygun değildir. 

Şehremininde Haıtane caddesin
do lt Bı-nka11 l&tanhul ıubeıi 

sabık depo memurlarından 
M11/ımet Rıfat 
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Fransada idama mahkl!m edilenlerin gattıkları hücıe 

Paris. 30 • Kanunuevvel " - ı 
Amerikada, Lıgilterede ve Af. 
manyada idam bükümleri hapis
hane binasının içinde, resmi me
murlar ile hariçten alınmış iki 
ıahidio huzurunda icra edilir. 
Halbuki F ransada kafa kesen 
" Giyotin n makinasa sokağın 
ortasında kurulur, kanun bükmiln 
" umumi bir meydanda,. icrasını 
Amirdir. Bununla beraber ekseri· 
Jetle şafaktan evvel yapıldığı 
içinendu olarak geçenüçbq 
~iden bqka kimse göremez. 
Fakat bu defa öyle olmadı: 

Cenç katil Gauchet idam 
edı'lecekti. Mutat üzere ölftm ce
ZUI nihayet nat beş buçuk ile 
alb arasında yapılırken bu defa 
bilmem neden gecikti. 

Saat yediyi çeyrek geçeye 
kaldı. Ortalık aydınlanmıya baş• 
lamıştı. Kış gününün geceyi 
uzatmıya çalışan sisi arasında 
Arago bulvarına gelenler, soka· 
ğın her iki tarafından da kesil· 
miı olduğunu gördüler. Süvari 
muhafız alayından kuvvetli bir 
müfreze büyük dıl'ı belki yüz 
metreyi bulan hnyük bir murab
ba teşkil etmişti. Bu murabbaıu 
orta yerinde giyotin makinesi 
mfipbem bir hayal şeklinde yük· 
seliyordu. Birden bir motör sesi 
duyuldu. Hapishane otomobili 
geliyordu. Tam askeri hattın 
önünde durdu. İçinden mahkum 
çıktı, iki gardiyanın kolunda ağır 
fakat melin adımlarla yürüyordu. 
Önü açık bırakılan ceketinin 
üzerinden adali boynunun beyaz 
rengi görülüyordu. Birden muhafız 
hattıwa bir dıl'ı açılarak mah· 
küma yol verildi, diğer dıllar da 
ağır bir gUrültü işitildi: Müfreze 
ı ... ı... .. .. a,"';. -u.-.. ıılarJwnrdu . _ .... .,. ... -........ --- - . -
Soııra ne oldu. itişen. kakışaiı, 
yekdiğerini ezen balkın arasından 
yüz metre ötesini görmek kabil 
değildi: Şllphe yok katil cezası nı 
çekmiş bulunuyordu. 

* 
Beş dakika sonra ~J~tnı sö-

küldü, kam11o~~n1t *onuldu. Ce
~;!~ :w~ıyan başka bir kamyon 
ile birlikte muhafaza kordonunu 
yararak gitti, muhafız aJayıda 

çekildi. 
4f 

{jaucbet geçen sene !Vlazar 
ıokağında Dannebofer adını ta-

şıyan bir kuyumcuyu munhasıran 
hırsızlık için, başına bir İngiliz 
anahtarı vurmak suretile öldür
mÜf ve cinayetinin akabinde de 
yakalanmıştı. Hareketinde esbabı 
muhaffefenio eu küçüğü bile yok• 
tu. Bunu kendisi de biliyordu. 
Hatta mahkemede: 

- Miicrimim. Cezamı çekme
liyim, mahkemeden merhamet is· 
temiyorum, demişti. Bittabi ida
ma mahküm edildi. Fransada 
&ltım cezasına uğnyanlara ceza
larının müebbet küreğe tahvil 
edilmesi için Reisicümhura hita· 
ben bir arize yazdırırlar. Gauchet 
bu istidayı bile imzalamadı. Avu
katına: 

- Cezamı çekmeliyim. Ka
fam kesilmelidir, dedi. Cinayeti 
okadar vahşiyane bir tekilde 
yapmışb ki, affedilmesi ihtimali 
yoktu. 

Bunu bildiği için mi istidayı 
imzalamamışb, yoksa hareketin• 
den nadim mi olmuştu, bilinemez. 

Yalnız §UnlSt muhakkak ki: 
Mahkum bu sabah uykusundan 
uyandırıldığı zaman ıaşırmamış, 
metanetini kaybetmemiş, papaz 
efendinin duasını aükônla dinle
miş, 10nra, kendisine verilen 
sonuncu cigara ile bir kadeh 
konyağı istememiş, yalnız: 

- Fak.at annem duymuua, 
demiftir. 

Bir Asker Kurşuna Dizildi 
F ransada dün de bir asker 

kurşuna dizildi. Bu, Ahmet bin 
Mehmet adını taşıyan bir Cezayirli 
neferdi. Geçen sene bir tevbihe 
kızmıı, başçavuşuna öldllrmüş, 
birkaç kişiyi yaralamış, sonra 
kendi başına da bir kurşun ıık· 
mış, fakat ölmemiş, sadece kör 
kalrnlfb. 

Bir Musikişinas Eski 
. Sazları Isla~ Ediyor 

-· 
Tnrk musikisinin bugUnkft saıdarını ıslah etmek fikirleri bilhassa 

son zamanlarda sık sık mevzubahs olmaktadır. Hayri Bey ismindeki 
bir musikişinas bu teşebbüs etrafında ötedenberi uğraşmaktadır. Bu 
zat evvelce Araplardan alınan uta yeni bir ıekil vermiı ve bu yeni 
saza (Hayrikar) ismini koymuştur. Resimde de görüldüğil gibi, Hayri 
Bey asırdide tefe ve diğer sazlara da yeni şekiller vermek hususunda 
birçok uğraşbktan sonra burada görülen eserleri meydana çıkarmışbr. 
Yeni sazlarla bir musiki heyeti teşkil eden tlayri Bey muhtelif kon· 
serler vermek teşebbüsünde bulunmaktadır. 

Halkın ve musiki meraklılarının yeni sazlara karşı rağbeti, ancak 
bu sazların husule getireceği ahenkle belli olacaktır. Resimde görü• 
len heyet, amatör musiki meraklılarından müteşekkildir. 

Şark Aleminde 

Tarihi Bir 
Heykel 
Bulundu 

Berut ( Husuat) - Sar te 
harabeleri dvanadaki bir ma • 
rada bir buçuk metre u.ZU1119'.'1 
jwıda çok nefia bir heykel 
lunm111tur. He1kel Dzerinde Fi 
Ye Mım:ldara ait birçok yazaı
ftl'dU'. Maarif ft%areti resmi 
tebliğ aqrederek bu eserin beC-.. 

kıymetini Ye asarıatika ao 
nazanndan haiz olduğu ehe ....... 

yeti izah edecektir. Bu mağara 
ehemmiyetle hafriyata de 
edilmektedir. Bu haber nzeri 
Irakta asarıatika anyan heye 

lerin reisi M. Dilan bura 
gelerek Maarif VeziriJe görilr 
müı 't'e yapılacak hafriyata 
z.arcte memur edilmiştir. 

lran - lsveç Münasebab 
Bağdat, ( Hususi ) - bk defa 

olarak İsveç vapurlan lran de-
nizlerine uğramıştır. Bu baftıl 
Şahur limanına iki İsveç vapurd 
gelmiftir. Bu vapurlar lranda yr 
pılan yeni demiryollan için lSYev 
ten malzeme getirmişlerdir. Mah
miredelô ine; şirketinin müme• 
sili gazetecilere ıunlan 9Öylr 
miştir: 

•lranJa ticari mOnuebabmd 
çolr iyidir. Bu meae lskandinavy9 
ile lran Ye Irak arasında bir br 
va posta11 teais edeceğimiz gibi, 

Bağdatta da umami bir komo&.t 
bulunduracağız, 

Suriyede intihap Mocadalaf 
Berut ( Husml ) - Suriyenİ9 

birçok yerlerinde intihabat dolr 
yısile çıkan gtlrnltüler henilz dr 
Yam etmektedir. Geçen kinuor 
evveliıa Jirmind günü ukerİll 
llzerine hücum edenlerden ( 600) 
kişi tevkif olunmuştu. Son ner 
redilen bir emirname 8.zeriJlıe 
bunlar terbest barakıllDlflarcbr. 

Marunl Patriği 

Berat (Hususi) - Vefat eddt 
Maruni Patriği (İlyasülbavik) İll 
cenaze merasimi büyük bir ihti
falle yapılmıştır. Merasimde 
bulunmak için Lü hnandan ve di
ğer yerlerden binlerce halk geJ. 
mişti. Merasimde F ran11z F evler 
iade Komiseri ve Lübnan Reiti
cilmhuru da hazır bulunmUjlaı
dır. 

Filistin de 

Çiftçi Açlık Tehlikesi 

Karşısında Kaldı 

Hayfa, (HusUli) - Filisffıl 
çiftçisinin vaziyeti son zamanlat" 
da pek fenalafllllfbr. Bu aebepı. 
hükumet çiftçiler için iane top
lamıya karar ~ftİr. Halktd 
ve memurlardanl para tophy.,.ls 
bunlara yardım edecektir. Hl
k6met bütün dairelere bir dil 
tebliğ ederek birinci sınıf rffl1' 
murlann tiç n ikinci smıf ..,.. 
murlann ikişer günlük maaşla..
nı çift~ye terketmelerini bilc1İt' 
miştir. Filistin gazeteleri bu t~ 
birin, çiftçinin ısbrabını tabJP 
edemiyeceğ1ni söyliycrek1 bor9" 
lann uzun müddet tecilini tavtif' 
etmektedirler. 

1 
ı 



.. Son Posta:. haftada iki defa •iMma 

ıayıfHı 1apar. Bu tayfalarda dünyanın 

haberleri, artlatlerin en 1enl •inema 

ha1ab •• ainema 
eereyanlanndaa 

Alemindeki 
bahsedilir. 

Nnat SİNEMA 
Hs. Posta. HoUYWtta 1a....s •alablrl 

bulanan yerine Türk •azeteaidlr. Ho

livut mababirimia, her hafta blu mektap 

r6nderir n ıinema lleminin lçyilzüal 
_____________________________ ,_ 

Lili Damita Çıldırasıya 
Sevda Çekiyormuş! 

Diyor Ki : Ben Sever "~ eya Sevilirim. 
Aşkıma Müdahale istemiyorum .... 

• Uli Damita 
Işık olmuf. E,,. 
lıeoecekmiş! .. Bu
au biz 16ylemi-
1oruz, aon gelen 
bir Amerikan 
pzetesinde oku
duk. Bu haberi 
büynk bir heye
canla veren bu 
Amerikan gaze
tesi, şayianın alt 
tarafını f(>yle ta
mamlıyor: 

"Parisli güzel 
L1i Damita kaç 
kere sevildi. Onu 
bir zamanlar bir 
Rus prensi sev
di. Sonra bir 
Amerikan mil
J&rderi ona g6· 
ani bağladı. Fa
kat güzel Damita 
bunların aevdala
nna, ilanı qkla
nna dudak bnk
mekle iktifa elli. 
Fakat günün bi
rinde bir lngiliı 
Prensinin ona gö
abl bağladığını 
ifitince hiç hayret 
etmedik ve: 

- Artık, de
dik. Paris üzeli 
elbette ki fngiJiz .,.. 
prensinin izdivaç Lill Damlt• hgaz ,,.rdede 

talebini kabul edecektir. 1 Şimdi iki 1ngili başbqa ya-
Dedik. Fakat bu tahmin de pmaktacLrlar. Lili Damitamn 

doiru çıkmadı " g llzel Daınita- kendiaile ı&oıen bir gazeteciye 
am bu talebi ele reddettiği öğ· ilk aözü fu olmuştur: 
hllildi. -"Ben aevdim veya mevildim. 

Fakat bana ve kalbime ait olan 
Halbuki timdi vaziyet değiş· bir meseleye başkalannın bu ka· 

mfftir. Herkesin afzında 96yle dar allka göatcrmeaiııe hiç razi 
lair pyia var: değilim. 

- Damita ıeviyorl 
- Lili evlenecekmiş 1 
Fakat kimi seviyor ve kimin

le evlenecek? Derhal haber Ye
relim: 

Bu sefer Lili Damitanın g~n
IBnü ve kalbini zapteden erkek 
Holivudun yeni ve genç artistle-
rinden "Sidney Smit,, tir. Bu yeni 
atkı keşfeden gazeteciler şimdi 
mlilemadiyen bu işle uğraşmakta 
iki artist arasındaki alakanı~ 
yakası açılmamıı hikiyelerini 
Jazmaktadırlar. Fakat: 

- Acaba hakikaten evlene-
ttkler mi? işte bu suale şimdilik hiç 
kimse .. Evet,, veya .. Hayır,, diye-
miyor. Şunu da ilive edelim ki 
hu yeni aşk macerasının çok ura-
rengiz taraflan vardır. Rivayete 
gl>re bu macera, geçen yaz mev
Iİminde artistler plaj eğlenceleri 
ile meşgul oldukları mada başla· 
....... ı:.-n •• • :a: L.. ___ --•· ~ -..,.-ua. cıa ~ .. ., .. g ..... ,, ...... c6~ 
(Ön8) bağlamıf, fakat Sidney 
gtlzel Parisliye hiç ynz verme
aiftir. Çftnki Sidney gihel Da
mitanm kendislne karıı gösterdiği 
~kanm ciddiyetine emin değil
-.. Hatta bu yeni alikadan 
k~ndini kurt~rmak istiyea Sidney 
bar aralık bırden bire ortadan 

kaybolmuştur.Fakat Damita mutla· 
ka sevilmek ihtiyacında olduğu için 
göni;l hl\;ladığı erkeği tt,"arla takf· 
be başlanuşbr. Nihayet Damita
mn aşkına inanmıya başlıyan 
Sidney, gönlünü yeni sevgilisine 
•ermekte bir mahzur ~örmemiştir. Llll Damita Pldjda 

Milyonlar 
Havada 
Uçuyor 

Holintta matWt bir buhran 
ve bunun neticesi olarak ta mlt
hit bir tuamıf laareketi var. 
Biltün kumpanyalar el birliğile 
harekete geçerek artistlerin ma
aşlarını makasla keser gibi indir
miye başladılar. Hemen her ar
tistin kazanca bugb 7an yanya 
inmiştir. 

Fakat ba arada Oç artist bu 
tasarruf politikaunm haricinde 
kalm?ştır. Bunlar Riıar Bartelmes 
Rut Şatrton ve Vilyam Poveldir. 
Ba 6ç artist yeni bir filmde be
raber oynamak için mukavele 
yaı;mışlar, bu suretle tasarruf si
yasetinin kurbanı olmaktan kur
tulmuşlardır. Amerika gazeteleri 
bu tasarruftan babsed ken .. mil
yonlar haYada uçuyor. diyorlar. 

Cici Annem! 
Mae Mal"I Tekrar Fılm 

Çevirmiye Başladı 

Sesaiz filim u•ınmda beyaz 
perdede birçok acrlerini allot
ladığamız glizel •Mae Mart. aali 
filmin icadından aoma eYİDe çe
kilmiş. artık film çeftrmiyeccğini 
aöylemifti. Bmam aebebini so-
ranlara da 111 cnahl ftl'IDİştİ : 

.. - Artık ,_,.idam. Şimdi 
biraz da tocuklanmla uğraşmaya, 
onlan büyiitmiye mecburum •• 

Fakat son gelen haberlerden 
8ğreniyoruz ki .. Mae Ma"" tek
rar atldyoya dlSnmllf ye ilk eesli 
filmini bitirmiştir. Bu yeni filmin 
ismi • Cici annem • dir. 

Biit6a Amerikan gazeteleri 
ba 7eni filmin ainemada bir in
kılap olduğunu .Sylemekte. tak
dir etmektedirler. 

Bu filimde • Salli Aylen ~ iD 
de güzel ye mGhim bir rolü 
vardır. 

iki Fransız Filimi 
Paristeki lfildyolardan bi

rinde yeni bir filme başlanmıştır. 
Geçenlerde ölen meşhur Fransız 
muharriri Kurtlinin bir eserinden 
iktibas ıurıtilo Çevrilen bu yeni 
film "Süvari mlifl'Qesinia neşesi" 
ismini ta11maktadır. Filimde baş· 
irca rolü maruf Fransız artisti 
Moris Tumör oynamaktadır. 

Yine Parisle .. Kocalar Mek
tebi,, isminde yem bir falme 
başlanmışbr. ----Bir Adres 

Karilerimizdea Neslihan Re
cai Hanama: 

Den Joze llojika elyeT111 
Holivutta t"ob ltüdyomnda ça
Lf1Daktadır. 

Adresi pdudnr; 
Mr. Don Joze Mojika l«JI N. 

W ealena Ave. 
Hallyvvood 
Calif. u. s. A. 
lr 

Beşiktatta N. F. Hanıma: 
Sinema mecmualannda Lyt 

Hugesin yeni bir filim çevirdiği
ne dair hiçbir malümat yoktur. 
Kendisi Holivutta oturuyor. 
Evinin adresi ıudur: 

Mr. Uoyd Hughes 616 Taft 
Bldg. Hollyvvood, Calif. 

us. A. 

anlabr. 

Dolores Kastello 
Pahalı Kadın 

ve 

Sanpn yaldız • Dolores Koıtello • ya geçen mene • Nnhun gemisi. 
filminde çok alkıtlamlfbk. Fakat o stmdenberi Dolara beyaz per
dede bir daha t'hilkmedi. Şimdi ifitiyona ld, aanflll yaldız HoJi
vutta ( Pabala l<adm) isminde yeni bir sesli fiba çevirmiştir. Fakat 
mftnakkitler hu fılmin çok fena oldujmm. Dolorea'in hiç muvaff..ık 
olamadığım yazıyorlar. 

Koca Arasına 
Kedi Girdi 

Kan 
Kara 

Tabii biliyorsunuz: Resmini g8rdüğ0nllz •Con Barrimor" unpn 
yıldız Dolores Kastellonun kocasıdır. Holivudun en mea'ut çifti olarak 

1 
tanıdtğumz bu kan kocanın arasına son günlerde kara i girmişlir. 
Buna da sebep Con Barimurun fazla aiır bqb ve kıskanç olmaa•clar. 
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.t • ..r Bugün: Şehzadebqı HİLAL alnemumda Bu gece ...... ı 
Gnndnz 12 de gece 8 buçukta 

Sinemada TAÇ DEViREN JENERAL ( JOHN BARRYMORE ) 
HAFIZ BÜRHAN Bey MEDiHA SUZAN HANIM ince saz Konser. 
Dumbullu İsmail Efeadt " he1etl t•••ltl1..ı tarafındu fnkalld• l6b17at. 

AN AST AS bale heyeti aekhı dau3zlba lştlraklle bGytlk aumaral~ 

HA VEL ailesi tarafı ada• ıa1.. harret akrobat n joasl3r numaralan. 

SF.FO Al' ESi tarafından Jl..,naatlk numu•1an dilhully• 25 kurut-

Bu~ 

EL HAMRA 
sinemasında 

MARLENE 
DIETRICH'in 

en rfizel temsili olan 

2 7 No. lu Casus 

MELEK 
amemasında 

LILIAN HARVEY 
ARrvtAND BERNARD 
ve ANDRE ROANNE 

De beraber teının ettikleri 

AŞKA TÖVBE 

~' COLBEltT\. 
c:..- a...-. --- ...-. ___ , 

ERN~"I' - • ..._,. 

• 

emsalsiz filminde görünllz kahkaha, muafkl Ye Defe mmL 
hlnten ı Paramoımt halihazır dünya hnadlalerl ile 11eall •aryeteler. 

LUBITSCll 
J>BODVCTlOft 

BIJYUK T ARİHI TEFRİKAMIZ 

GlJNÜL .. 
-72-

r '-
- Evet, oğııll Hemen JftrG-

J!n. lıkin ıu bıratalan abn, birer 
~evre aanaın. Edirne oyunu Edir
nede kal11n. Bostancı killihı yol 
boyunda görünmesini 

ihtar yerinde idi. Edirnede11 
lstan~ula kadar o bıratalarla ıit· 
mek hakikaten tuhaf olacakb. 
Binaenaleyh bq!aruıdald knllh· 
lan çıkanp atlana terkisindeld 
heybelere soktular. Hatta Boa
tancı cepkenlerini de bıraktılar, 
aade iç miitam ye dolama lle 
kaldılar. Bqlanna • dervifin a&y· 
lediği gibi • birer çevre Al'ID!f
lardı. Saray yadigln olarak elle
rinde birer pala kalaııtb. 

Veda. samimi ve ima oldu. 
Dervif, Edirneye d6nd8. Oa bir 
ldıiiik kafile, lataabul yoluna 
firdi. Gnlsllm ıtızel bir kahra 
binmif U. Kocasının baranım yn. 
rtıtüyordu. Üç bostancıdan bq
kasile zaten kardeıtL Kocuı, 
lıovardalar i ibl boatancılan da 

ı brd~ tanımuım tenbih ehn1t. 
meyhaneci ise adam yerine ko
eulmadıtı için hiçbir erkekten 

t kaçmıyordu. YDzll açıktı ye hep
aile ana. baba bir kardq ıibi 
konutuyordu, pkalqıyordu. 

~ Kafilenin piftarhğım Sipahi 
Ahmet. dllmclarbjnu ela Usta Bo
hor JApıyordu. Sabık meylaaaeci, 
hayli ulametle binclirilmif oldu
lu aba Batllade keskin n llm 
l>lr dalraya otmtulmut gibi •h
rapla ulmblar reçiriyordu. G6zll 
•aranyordu. Midemi bulamyordu. 
Fakat Beni lsrailia isimlerini bel
liyebildiği kitapla Ye kitapsız bll
tnn peygamberlerinden için için 
rarcLm dilenerek bu ıstıraba ta
hammül ediyordu. Çllnld attan 
inmek. kafileden ıeri kalmakb. 
Bu geri kalıt ise ytızde doksan 
11e>yguaa uğramak demekti. Hal· 
buki o, çakıınnda sakladığı al· 

• bnlan mezanna kadar muhafaza 
etmek azmini besliyordu. 

Kafila, Sulakçeımeye dııt:
Jllrüyordu. Ora.:: ~ menzildi. 
Sipahi Ahmet, mesafeleri bir an 

• enel aflp konak yeriae nımak 

J 

J 

;; •1Jed11 Sallall Alı11111ıll ıönder, 6ligorrıınl,, 

için kuvvetli bir iftiyak duyuyor- gtlzelliklerinl 1emaya karşı tet-
du. Zira orada kanaile bqbqa bir ediyordu. Baki, lhtiyaraız, 
kalacakb. Bir gecelik yasbk bir- abnın bqanı çektL Uzun uıun 
liği, onan evlilik hayab hakkın· o manzaraya bakh. Kllpell ca• 
daki kanaatlerini altiist etmişti. mil, Üç ıerefeliyi. Taşlık camüni, 
Niklhlı bir kaduua, muhabbeti Ali Pqa bedestenini, renk renk 
satın abnan yeya cebren muhab- tekkeleri g6rllr gibi oldu. Yine 
bete stırnldenen kadınlara ben- ihtiyanız içini çekti. Arkada 
ıemedijini anlamııb. Nik•blı ka· kalan Edirne, ona kendi g6ğıün-
clında can yakınlığı Yardı. Onun den aynlDllf bir yürek aibi 16-

rlinmn1t1L 
ae8İ ytlrekten ıeliyor Ye Jllreğe ___ ( ... A .. r_.k .. Yar ) 

akıyordu. Halbuki berikiler, yal· ,t ~ Cevabım 
nız dudaktan konuıuyorlarda ve 
aazleri kulaktan ileri ıeçemi· 
yordu. 

Sipahi Ahmet, bu incelikleri 
dliştınerek halvet anyor Ye hal· 
yet özltıyordu. O iftiyak hazan 

g6zlerinde bir aleY olarak kan
ııtıın gilzel yllzQne akıyordu. O 
vakit Gillatım, bir ,nı ıibl laza. 
nyor Ye ıebnemleniyordu. Fakat 
Yeniçeri Baki bqka hulyalarla 
avunuyordu. lataabulu girmek 
artık takarrür etmifti. O, bu 
yaziyetten hem boput, hem na· 
hotnut idi. Bll1ik ıelıria ber 
tllrlll maceraya mllaait 110kakla· 
nnda boy salıp ıezmek, Hacı 
Bektat klçekleriala ( Y enlçeriler 
kendilerini 6yle yadederlerdi 1 ) 
ana kaynağında llnlll tıatatlarla, 
tamlmıf ıebbazlarla dizdiı.e otur
mak boıuna ıidiyordu. Fakat 
Edinaedeki mevkiioi ve ebem· 
miyetini orada kolaylıkla bu
lamıyacağım dOtlladükçe 11zQ. 
lilyordu. Bu lizilnt6 ile bazan 
ofluyor, hazan - ahnı ıevlden
dirmek ister gibi c&rilnerek • na· 
ralar püsktırllyordn. Ôbtırleri sa· 
kin, önlerinde açılan ~eni ufkun 
meçhul eteklerini taba;ylll edi· 
yorlardı. 

8'ı- nık Ba1n, baıım ~ert 
tevirdi, güzel Edirneye bak ~ı. 
Uç büylik suyun yer yer çevreh· 
diği bu mübarek ıehir, yaz gli• 
aqine ıöisünll açmııb. Bütün 

Oğuz Beyefendiye: Cevabıma, 
yine bir sitemle başlayacağım. 
Bana .. Üstat " diye hitap etmiş
siniz. LQgatte yOkıek bir mefhum 
taııyan bu tabir, bugiink6 yazı
cıhk llemiacle bir nevi ameliman
dal ğa İfaret eder. Herhangi bir 
muharririn " Üstat " dediği zat, 
mutlaka tekallde namzettir!. Hal· 
buld . bendeniz henllz pkirtlik 
çağındayım, faaliyet deneainde
yim. Bhaaenaleyh g6nlll alıca •• 
fayda Yerici iltifatlarını& teYali 
edecebe · bana o auretle bitap 
etoaektea feraıat buyarmaaw 
rica ederim. 

Zati fadılaneleri bu mektuba
aazda ela cinleri canlandırmaya 
çahımıpımz. Ben, nefsimi hayli 
zorladığım halde, sizi memnun 
vdecek bir itirafta bulunmıya, 
arzunuza uyıun bir tavır almıya 
muvaffak olamıyorum. Çünki 
vaktile cin denilen g 6ze göriln
mez ıeyin bugün mikrop dediği
miz ve nretip tnrettiğimiz maJı. 

lüklar olduğuna imanım vardır. 
Bu iman • mektuplarımzı oku· 
duktan sonra da • detiımedi ve 
aon gtınnme kadar da değiımi· 
yecektir. 

Cin • mikrop davuının, ev• 
velce de arzetmiştim, ulühiyet 
bahıile alikası yoktur. Fakat 
siz, ıözn o vadiye naklettiğiniz 
için ıöyliyeyim. Ben felsefede 

--•Bugün M A J 1 K 
RICHARD 

Klnmıtıaanl 

SİNEMASINDA ~-. 
TAUBER'i 

BÜYÜK VARYETE 
( Die Grosse Atraktion ) filminde g6r0p İfİtİııiz. 

baveten: FOX MAGAZiNE, Tllrkçe tagannl eden 
Ye konu,an Boğaziçi balakçılan. 

Halkıo en ziyade alkı.tladığı yıldjz 

BARIE BELL 
tarafmdan çevrilen son a<>zln filin. 

T A L 1 

Taneg ile karısı Rugatla, dostları arasında 

Sa:bık Boks Şampiyonu 
ıil Rusya Seyahatinde 
Ceti Tuney Rusyada "Hakaret 
Kelimesine Verilen Manayı Anlabyo 

Cihan boks ıampiyonluğun
dan· kendi arzusile çekilen Tu
ney yeni aldığı kanıile uzun bir 
devriilem aeyahati yapbktan 
aonra memlekete d6nmllıtllr. Bu 
seyahati esnaaında gezip gördii
tn memleketlerden biri de Ru ... 
yadır. Tuney, beraberlerinde 
Sel ismindeki dostlarile bu se
yahati yapmııtır. 

iyi bir aporca oldota kadar 
iyi bir muharrir " mOtefekkir 
olan Tuney'in Rusya hakkındaki 
mllşahedeleri tamamen bitarafa
nedir Ye bize, yeni, yeni ıeyler 
6ğretiyor. Bu aObmda biz, bu 
aeyahatin ilk safhasında tesadüf 
edilen ve muharrir tarafından 
eğlenceli bir lisanla ifade olunan 
bir yolculuk macerasından bah
aedeccğiz. S6z M. Tuney'indir: 

"Madam Tuneyle beraber 
mOşterek bir komparhmanda ıe
yahat edeceğimizi haber Yerdiler. 
Fakat kendisine bir kompartJ. 
man tabaiı edilemiyeceji de, ay
nca M. Sele bildirildi. Tren me
muru, eneli Sel bir Rus diplomab 
olduğu aaalaıılao bir centilmenle 
ayni komparbmana yerleştirmek 
istedi. Fakat diplomat b6yle bir 
ko-.uluğu kabul etmedL 

O. bir diplomat olduğunu ve 
ba aıfatla bir kompartımana sa· 
bip olmak hakkına malik bulun
dujunu iddia ediyordu. 

Biz, bllyllk bir ihtiraz ile bu 
tarzı hareketin demokratik olma· 
cLğuu söyledik. Fakat muhatab .. 
mız inatçı olduğu kadar kibirliy· 

"Agnostisizm" e mailim. TOrkçesi 
Llildriy6ndanım. Bu ael eple de 
insanların ancak hldiseleri idrak 
edebileceklerine kaniim. izafi 
olan bilgilerimiz, o imkAnın ha· 
ricine çıkamaz. Hele '1Hakikatill· 
bakayık " olan ulUhiyetin ne ol· 
duğunu kimse anlayamaz. Zaten 
Kuranda da .. Leyse kemislihi 
ıey'On" Ye .. Taali ıanuhu amma 
yakutun" buyrulmuştur. 

O halde milnakaşayı bırakmak 
elzem, ensep ve evfak olur, 
azizim efendim. 

"Şen göraül mulıarriri., 

eli de. Kompartımanım kimse il 
paylaşmak istemiyordu. 

M. Sel için yer bulmıya çah
ıan memur kadın, az sonra mO

zafieren yanımıza geldi. 
Ve sordu: 
- Deminki diplomat gi 

hodbin olmıyan bir Rus kad 
ile birlikte seyahat etmek Ut 
misiniz? 

Genç kadın, memurenin a& 
lerine g6re, evveli tereddD el
miş, sonra yolcuyu kabul etm.., 
den evvel garmek istemiş. Fak• 
gCSrdilkten aonra beraber aey 
etmiye muvafakat ediyormUf. 

F ak•t bu ıekil aeyahat 
Selin itine gelmiyordu. Ruı Hr 
mmile birlikte aeyahat etme 
reddetti. Fakat, g6sterdiği b 
nükabulden dolayıda tilkranı 
beyan eyledL Fakat bizim b · 
zannettiğimiz bu hldise, biç b 
ait geçmedi. Bir defa karan 
Yermiı olan Rus kadım karan 
dan dönmek istemiyor Ye M. 
ile birlikte ayni kompartimandl 
yolculuk yapmak bU8Uluncla ..,., .. ,. 
ediyordu. 

Rus kadım, bpitalilt 
adamın aptalca nezaketile 
leniyor ve aoruyordu: 

- Y oba lizinle beraber 
yahat etmeyi kabul etmekle 
ausi bir fikrim oldutuna au 
bip oldunuz? 

Sizin evveli muyafakat, _..._ 
ret cevabı Yemeniz, kalıneJP.,. 
burjuva zibniyetinizden doğury 
ve benimle birlikte seyahat e 
mek istememekle bana bakar 
ediyorsunuz. 

Fakat, biz bu. ailrllltiilere 
lak um yorduk. M: Sel için y 
bir yer bulundu ve oraya yeri 
ıince kadın iki elini kalçalatt 
üzerine koydu ve ferya 
bqladı. 

Biz, bu ı6zlerden birtey 
mıyorduk. lngilizce ve Ru 
bilen birisine sorduk. Şu ceva 
aldık; 

- Maalesef sözlerini te 
edemem. 

Çünki bir Amerikalı bak 
da bile bu sözlerin yerinde 
madıiı kanaatindeyim( 

, 
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Abdülhamit, Rus Çarını Karısının 
Tam Bir Esiri Olarak Gösteriyor 

Diyor Ki: Onu Hiç Kimse Sevmemiştir. Babası Bile 
ZIYA ŞAKIR 

Her lıakkı malı/azdv 

-194-

Abdülhamit, t ekrar durdu : 
- (Çanakkale) dedim de yine 

aklıma geldi. Biz Boğazları ka· 
pamak hususunda çok acele 
ettik. Eğer harbe iştirak etme
ıek bile, harp ıonunda devletler 
bizden ldmbilir nekadar tazmi· 
Ht iatiyecekler. Çünki devlet· 
lerle yapılan muahedelerde, Bo
lazlan ancak harp gemilerine 
kutı kapamak hakkım haiziz. 
Bunun için ticaret gemilerini 
1erbcst bırakmıya mecburuz •• 
Hllkümet erkanı bu gibi mühim 
meselelere çok dikkat etmeli. 
Halbuki bizimkiler bir türlil 
itidal ile hareket etmeyi 6iJ'e· 
aemediler. V akıl cesaret iyi ıey· 
dir. Fakat tunu unutmama· 
hdır ki, cesaretin onda dokuzu 
ihtiyat, ancak biri de atılganlık 
olmalıdır. Allah vere de bu hare
ketler bizi de harbe sürüklemese •• 
Bakınız, bu kadar asker silAh 

Diye haykırmıya baılamq. 
Yanında bulunanlar kendisini gliç 
hal ile zaptetmitler ve bir (kl· 
bus) geçirdiğini anlamışlar. Onun 
için (Çar) memleketine IAyıkile 
hizmet edememiştir. Halta birçok 
ıebep~ rle tkendisini milletine 
de ıevdirememiştir. Kansını 
çok sever. Ona adeta bir (Sanem) 
gibi tapar. Kadının etrafım da 
birçok menfaatperest ıadegln 
ihata etmiştir. Daima fikirlerini 
tenıç ettirirler ve köylll ahaliyi 
hfikümete f!%dirirler. Halbuki 
bunlar } ... ılmamah idi. Çar 
kadın sözilno uymamalı ve 
ehalisine daha hüsnü muamele 
etmeli idi. Malumya. ( ahaliyi 
cebren ıaptetmek giiçtnr. itte, 
neticesi böyle olur. ) Garlp de
ğil mi? Bu adam, çok talısizdir. 
Onu, hiç kimse sevmemiştir. 
Babası da sevmezdi. Ona Kaf
kasyada bir köşk almıştı. Daima 
orada oturmasam isterdi.. Baba'1, 
bunun gibi değildi, iriyan 
bir adamdı. Küçük çocuk· 

Abdnlhamit, burada da ıazn 
birdenbire Ermenilere intikal 
ettirerek devam etti: 

- lıitmipiaiıdir, bir (İzmi~ 
Hyan) Efendi yardır. Evvelce 
bizde {Patrik) idL Şimdi (Açmi· 
yazin) de kata,ikostur. Kendisi 
Ermeıai komitelerinin riiesasından• 
dır. Ermeniler nezdinde (mukad
d.es) tanıhr. Onu çok severler Ye 
ıözilnden çıkmazlar. Dlln gaze
telerden birinde okudum: GQya 
Ruslar Ermenilere hitaben bir 

beyanname nefl'etmitler. Ben 
eminim ki bu, lzmirliyanın terti
bile yapalmıştır ... Biz, Ermenilere 
hiçbir zaman zulnm etme
dik. Billkiı çok l6tuflarda bu
lunduk. Onlan aramaza aldık. 
Vaktile e11 süfli hizmetlerde bu
lunduktan halde sonralan içlerin
den birçoklanm (Vezir) bile yap
tık. Şimdi bualan unutup ta ta• 
rihlerinden, mazilerinden bahset· 
miye ne lilzum var? •• ~ran) dan 
(Rusya) dan hicret ederek biıe 
iltica ettiklerini unutuyorlar mı? .• 
İnsan tarihten bahsettiği zaman 
hakikati tahrif etmemelidir. 

( Arkaaı nr) 

ŞARK YILDIZI 
Holivuta Nasıl Kaçtım -

Yıldızlar Arasına Nasıl Kanşhm? 

-~1-------- YAZAN: Selma Z. 
Çtınki önünüzde derin bir ben· 

dek vardı. Eğer siz oraya var
madan ben yetişemezsem, hay
Yanla beraber parça parça ola· 
cağınıı muhakkaktı. O zaman 
sizin boğuk, acı, bilme~ ki nasıl 
.ayleyim, ititenlerin kalbini tır• 

malı yan bir feryadınızı işittim. 
Ve ben de buna cenp verdim. 
Bilmiyorum, bu cevabım aıza 
tatmin etti mi?. Fak at bu c:eYabı 
vermek kafi değildi. Artık, 6lümle 
aranızdaki mesafe pek azalmıftı. 
Sizi o anda öltımle yalnız bırak· 
mak istemedim. Hemen atımın 
başına doğru eğildim. Kulağını 
diılerimin arasına aldım. Bütün 
kuvvetimle wrdım •• Zaten topuk 
darbelerimin tazyikı ile ıyıce 
kızmıt olan hayvan bu can acııı 
tızerine btıtlln bütün kudurdu. 
Burnundan atef saçan bir çılgın 
halinde ileri atıldı. 

Artık tam yanınıza gelmiştim. 
ilk dilıündüğ6m ıey, ıizi beli
nizden kavramak ye kendi ahının 
üatllne almaktı. Fakat buna 
imkla yoktu. Çünki benim de 
Asabım Ye kuvvetim bozuktu. 
Sizi kavrasam bile kaldırıp yanı· 
ma alacak kadar kuvvetim kal
mamıştı. Onun için, sizi bir adım 
daha geçmek ve abnızın dizgin
lerine sarılarak onu tevkif etmek 
ist~dim. Ya, buna muvaffak ola· 
caktam veyahut, ikimiz bırden 
o derin hendeğe yuvarlanacaktak. 
Artık ne sizin ve ne de benim 
için ballı ümidi pek azalmıştı. 

işte tam o anda, benim ahın, 
ıizia atınıza çarptı. Bu ademe 
sizi hayvanın 6stünden fırlatb. 
Maalesef, Iİzi tutamadım. Yere 
yuvarlandınız. 

Büyük bir tehalükle ıordum; 
- Fakat ıiz.-
Çang, ıekinetile cevap verdi; 
- Daha siz, yere dOşerken, 

ben de hemen ayaklanma ıilkerek 
keal'idea kurtardım Ye aizİll 
Jaıunıza atladım. 

Bu tehlikeyi g6rilr gibi oldum. 
Gazlerimi açarak tekrar sordum: 

- Ne söylüyorsunuz Mister 
Çang.. O vaziyette nasd atla
dınız ?. Bir yerinizin kırılmasından 
korkmadımz mı? ... 

Çang, hafif bir tebesaOmle 
gllJdll: 

- Ben, (Mançuri) de doğdum, 
(Moğol) kabileleri araamda bO
ylldüm. Fazla olarak ta gençli
ğimde uzua mtlddet ıiivari zabit
liii yapbm. 

- Likin, ne oluna olsun 
Mister Çang, vaziyet gözlerimia 
önilne geldikçe tüylerim ürperi
yor. Süvarilikte nekadar büyük 
mebaret Ye me!ekeniz oluna oi
•un, yapbğınız fCY• yine bir fe
dakirlıkbr. Ah. Yarabbi. düşiin
dükçe deli olacağım.. Ya, sis 
bana Jetişmemiş olsaydınız.. Ya 
benim abmm önilne geçemesey
cfuıiz?. 

Çang •ustu. Ônümtlzdeki pa
yana.z denizin ufuklanna dalaa 
göz kapaklan. hafif haiif titri
yordu. 

• 
altında bekliyor. Ônnmnz kış .• 
Hemen Allah, askeri hastalıktan 
eairgeain. Bari timdiden askeri 
kışlalara yerleştirseniz. Şayet 
kıılalar klfi gelmezse, (zeminlik) 
ler yapılmalıdır. Şehir haricinde 

lan çok severdi. Hatta onlan 
alır ve omuzunda taşırdı. Gayet 
mert ve iyi kalpli bir adamdı. 
Tilkürdüğünü yalamazdı. Her 
ıene yaz mevsiminde ( Y alta ) ya 
selir, bir mnddet orada kalırdı. 
O esnada bizden de bir heyet 
gönderilerek bize yakin geldiğinden 
dolayı beyanı memnuniyet etmek 
ldet olmuttu. Bir ıene, MOtllr 
Fuat Pap11 gindermiftim. Çar, 
Fuat Paşa ile g BrGşiirken, pence
reden denizdeki Ru mrhldanaa 
ghtererek; 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• 

Arbk tamamen iyileştim. 
KazacL. a evvelki halim fa 

•• harp cephelerine yakin mev
kilerde zeminlik uker için en 
elverifli ikametglhtır. Ruslar, 
aminliie çok ehemmiyet Yerir-

ı.. Adeta bir ev aibi m&
kemmel zeminlikler yaparlar. 
( 9J Muharebesi ) nde Ruslar 
tarafından yapılmıı olan zemin· 
likJeri görenler bana tarif ettiler. 
Hayrette kaldım. .. 

Abdülhamit, yfne 18zlerine 
ftlrkaç ıaniye fasıla •erdikten 
toma devam etti: 

- Ruslar, herhalde çok iyi 
ftZİyette değiller. Esasen Rus 
orduiunun Almanlara karşı te
lanuk etmek ihbmali yoktur. 
Bu kabahat te (Çu) dadır. Çar. 
yapamadı. Japonlardan yediği 

kıLç darbesi üzerine ordusu"'u 
ıdamakıllı ten1ik Ye aalah etmeli 
ihımda. 

( Çar ), esasen malül bir a
damdır. Veliahtlık zamanında 
Japon1ada bulunurken bir ıui
kute maruz kalmq ve başına 
bir kılıç darbesi 1emiıtir. Bun
dan dolayı, dimatmda bir arıza 
nrdd'. Hatta bazan delilik uan 
ela r6aterdiğini rivayet ederler. 
Hatta, İmprator olduktan 10nra 
bir &ece yatak odasına gidiyo~ 
•Uf. Bllyük bir aal~mdan ıeçcr
keo birdeabire durmuti 

- Babamm mezanm ı&rG
JonPll. 

Ekmeğinizi tarbnnız. 

Narh tarh üzerinedir. 

Aldanmayınız !.. 

- Şu zırhlılan g6rilyor mu
sun?.. l.tanbula iİttiğin zaman 
( Metbuu Mufahham ) ına 18yle.. 
bunlar, hep onun emrine 
amadedir. Bunu, böylece 16yle .. 
Eğer ıüylemeuen, mes'ul olur-
sun ••• 

Diye {lbraza nezaket) etmiftL 
Hatta vükeliaına da: 

- 93 Muharebesinden 10nra 
artık bizim (Devleti aliye) den 
bir matlübumuz kalmadı. (Hem
cina) Jerimi kurtardık. Şimdi (De.
leti aliye) ile dost geçinmek il· 
z.mdır. 

Dermı.. Bunw için hen efe 
Ruılarla hoı geçinmiye çalıt
tım. Hatta {Ermeni meseleleri)nde 
Rusya ile aramızıa açılmasına 
ramak kalmııb. Fakat İfİ ben 
idare ettim. Esasen itin içinde 
lngiliz parmaia olduj'wau bili
yordum. 

J Sinema Ve Tiyatrolar j 
Al.KALAıt - Ea1r lleılke 
ALt.llDA.t - 1 taıabw Mk•lrl•• 
ARTISrt.c - Atk ... ciuı.a 
A aaı - c..ı, c .... 
LK.1.ilt -$krl• 
U.HAMRA - 27 •umarah ca-
11 U V A. &. - Ha,clut tarla• 
fKKAH - Keuer, •aıy•te 
tRANSIZ TIYATROSu - Yu ........ 
GLORYA - ÔIGm ,enberi 
n!:J.L - Tac c1e.ı,.. caa,._ 
Kli.MA1. 8. - Ruhu• aa-.;:a 
llAJIK - Bllyllk uryete 
Mt.1.JilC - Atk• ılwbe 
IUUJ - Herkea ı.-dl ......... 
Ot"liAA - Harem earan 
ilK - KDçllk daktlle 
OAR0ı.BEDA YI - ....... 
0~K0DAR HALE - Surnru 
8'.ctaklı iOK&YYA - Atlı lauredelt 

lf. lf. 

Size Tabiatinizi Sögligelim .•• 
136 lsAK SALAMON EF. ; Aç

btımz fabri
kad• muvaf· 
fak olup ola· 
mıy•ca i ı n ı 11 

kestirmek fo-
' toğraf tahlil
leriDia haricin-
de IOl'Ulmut 
bir ıualdir. 

Azim ve ae
babn her işte 

muvaff~ temin edeceiinl 

hep biliriz. fena teaadllfletden 

korunmama te&nemıi oluaur efera-
, . 
• 

, v....,.. 
I • ' ' 

'"ı t ' I , ı 

138 MUSTAFA EF. r Nqeslnl 
nadiren uyi 
eder. Bir itte 

dikocla 

ikrama 

1ildir. 

bq olarak ça
Lımakta daha 

· ziyade maval· 
fak olur, ta
bakkOmden , 
auimua mele
dea çabuk a
Lnır, kendi 
hakkmda de-

ppılmaama razı olmaz. 

.. c6mutlii• mntema• 

. ... '-t: ,,~, ... ,· ' 
... ' ,, '" .. ' " .. ' 

Fotofra/ TA/alil Kaponıu11ı 
11 inci Sayfamızda bulacaksınız. 

138 NECILYE HANIM : Sakin 
ve bab11inu
tır. Gllrliltnco 
Ye kavıacı de
jildir, anlq

\ mak Llter, ça
buk alınır ve • 

• 

mDteuair olur. 
intizamı H

Yer, işlerinde 

dikkat ve &e

k& vardu-. 

140 SAiM BEY; Zekidir. Ha•ai 
ıeylerle meı· 

1 rul olmaz, ka· 
naatklr de
lildir, bir feyİ 
çabuk 6irenir, 

'lkendiril dili 
zaman hırçın
lık ı&ıterir, 

iibiran kimiz 
n devaawz-
dır. ZekA " 

hareketlerile kendini HYdirir. 

• 142 ISMAIL BEY ; Yavqbr. Ll-
kayt aibl ı&o 
rOallno dete
ceaallae milte
mayildir. Ça
buk kazmaz, 

·mihnet n me
pkkate ta
hammnl rh
termek ister. 
ftbozan lık 
yapmaz, daha 

IİJad• 11,..n.k .. t..&111 ,a.terir. 

tarafa dunun, adeta lstanbulcla
ki aihbat Ye kuntimi temamea 
yeniden lktiaap ettim. Arb1I 
doktorlar, eskiden yapbj1m ap 
ı1porlara tekrar devam etme
me bile mG1aade ediyorlar. 
bot Yakitlerimi sinema gazete
lerini okumakla geçiriyorum. 
Stildyodan uzak bulunmakla be
raber, manen yine o hayat 
içinde yaşıyorum. 

Bu,Un, beni çok ıtlldDrea 
bİrfey oldu. Sabahleyin, posta 
gelmqti. En evvel, her gib büyllk 
bir en evvel, hcrgtio büyiik bir 
merakla takip ettiğim (sinema 
havadisleri) ıazetesini açtım. 
Göz ıezdiriyordum. Oradaki 
kilçük havadisler arasında ne 
ıöraem beienirsia baba ?.. işte 
bir babra olmak llzere oradaki 
aabrlan ayneo buraya kaydedi
yorum. ( Takriben iki ay kadar 
enel (Metre Coldvin Mayer) 
atOdyonnda atla bir kazaya 
utnyan ve arkadqları tarafından 
( Mariyan. Marı L. ) tesmiye olu
nan kllçllk kızın tamamen 
iadel afiyet ettiği iıitilmiştir. 
Bu im timdi, hamisi olan zen,U. 
Çinli ile ( Santariva ) 1anato11-
7omlamada sakin bir hayat g .. 
çirmektedir. ) 

Bu, ınphesiz benim.. Çnnld 
herıey bnve bOveıioe r'.ltabık. 
Takriben ilrı ay e,-v ... ! k"\dar 
( Metre Coldvin Mayer ) de atla 
ben kazaya utradım. ( Zengin 
Çinli ) dedikleri de Pi.istet 
Çansr.. oturduj'umuz yere de 
( SantariYa) diyorlar. fakat, bu, 
( Mariyan, Marı 1... ) Nereden 
çıkb? -· Buna_ bir türlü ak1ua 
ermedi?- ' 

~Ark ..... ) 
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BiKAYE 
Her gün 

Muharriri : Sabah Umumi Harp Nasıl Patladı ? ....____a_u _s_üıu_nda 
~~:~~D ~!;.~·Semi Elaemo ~ -S5 - Vazo: Emil LıulW. para ve Gençlik 
ilanı Harple Beraber A vustury~ Ağzını kin~~=~in~~ !::!!ti.0~~~~:: 1 

Degv iştirmiş, Başka Şeyler İstiyordu :::.:~~. : .. r~:. ~~:tik!~·'~~ 
yecanlanan bir aealo ve müba· 

Sazanof bu dakikada Sırbis
tamn A vusturyaya karşı teslimi
yet gösterdiğinden hentlz haber• 
dar değildi. Binaenaleyh Viya• 
nahlardan ancak biplomatik mu
yaffakıyeti çalmak, yani ( Buchla• 
vm intikamını) almak istiyor ve 
nihayet hasım ile bu mnkA· 
lemeden çok memnıuı kaldığını 
söylüyordu. İkisi de ayni dütiln
cedeydi: 

- Yalnız Oç nokta mı kalı
yor? ilan ve hemen Viyana ya 
birer telgraf çekelim. 

Bu muhavere yapılırken se
ferberlik iradesi Sazanofun ce-
biodedir; kendini hazır ve kuv
vetli bulmaktadır. 

Şimdi Sırbistanın cevabını 
okuyor ve onu yalnız başına işi 
bitirmek yoluna girmiş görmek
ten eza duyuyor, ayni zamanda 
anlıyor ki ihtilaflı olarak topu 
topu yalnız iki nokta vardır; şu 
halde Viyana ile anlaşmak ka
bildir. Esasen bntlln muhit te 
Viyana ile doğrudan doğruya 
müzakerata tevessül edilmekten 
memnundur. Bizzat Sir Edvar 
Grey bile bu muamele tarzının 
kendininkine müraccah bulun
duğunu söylemektedir. Maamafih 
bunlar bilmiyorlardı ki, ( Berh
told) in sefiri Petresburğta bu 
noktalan mlizakere ederken kcn· 
el.isi Sırbiyaya karıı illnı harp 
müsveddesini yazmaktadır; çlln
ld bu, her ne bahaya olur1a 
olıun, onun istediği harpbr. .. 

Viyanada Sırbistan aleyhine 
bir muharebe · vesilesi bulmak 
için albncı defa olarak beyhude 
beklenecek midir? Hayır! Ncte
kim, herhangi bir taraftan gel· 
miş olursa olsun, bütün teklifler 
reddolunmuştur. EzcOmle: Ülti· 
matom mUhJetinin temdidi hak· 
kında Rusyanın teklifi; Greyin bir 
konferans aktı hakkında ilk tek· 
lifi; Rusya tarafından yapılan bir 
mükaleme teklifi, ınra ile birer 
birer reddedilmiştir. Son dakika
da Sırbistan muallakta kalan iki 
noktayı da kabul edeceğini söy
letmiş, fakat Berchtold bu halde 
de ortada yine muhtelif me
ıelclerin muallaktan kalacağı 
cevabını vermiştir. 

Bundan başka Avusturya ilA· 
nıharp ile beraber, ağzım değif .. 
tirmiş, bambaşka metalip ıerdi

ne başlamışb. Arbk ecnebiler Al
manyaya mliracaattan baoka çare 
kalmadJj'ıru düşilnmektedirler. Ta
Yassut teklifleri kartısmda Berli
nin vaziyeti şudur: 

ilk teklif: Rus Maalabatglizan 
Avusturya ültimatomunun mllhle
tioi temdit ettirmek ister, Alman
ya cenbını geçiktirir, bir haldeki 
Oltimatom milhleti munkazi ol
duğu bir sırada fU cevap verilir: 

- İt iJten geçmıt olmuından 
lrorkanz. 

- Şu halde Avusturya Sır
W.tan ile harbe karar Yermiş 
4emek oluyor. 

' - Harp mevzubahia değildir. 
llenil bir itin tesviyesi için 
kbiıtam tecziye zımmında bir 

sefer ihtiyar olu• !Ağalı el ifaretlerile anlahyordu : 
nacak demektir. - Cemiyetin bugünkü şekli 

Sir Edvard muhakkak ıurette ıslaha muhtaç-
Greyin emri üze- br. Gemiyetto servetin tevzi tarzı 

rine lngilterenin berbat bir haldedir. Sakın ha, 
( Berlin ) ıefirl Sosyalist nazariyelerden bahsede-
de Almanyadan ceğimi zannetme. Şunu aöylemek 

ültimatom mllhle- istiyorum. Bir genç liseyi ve Da· 
tinin temdidi için rülfünunu bitiriyor, mütemadi ça-
Avusturya nez• lı~ma ve didişmiye mukabil ha· 
dinde teşebbüste yata atıldığı zaman ancak karnım 
bulunmasını rica doyuracak, en basit ihtiyaçlarım 
etmiş, Almanya tatmin edecek 1 kadar bir para 
Hariciye nann kazanıyor. Yahut serseri sefil bir 
Yagov bu teklifi ha1-ie kalıyor. ~ 
Avusturya Ha· Her iki şekilde de bir bed-
riciye nazın Ber- binler zümresi çoğalıyor. Aman 
chtodle görü- gözünü seveyim, bedbin kelimesini 
şülmek üzere Vi- siyasi manada alma halim ha· 

raptır vallahi! Bütün bu tahsil 
yanadaki sefa· müddetince 1gençlerin ~ihtiyaçlan 
rethanesine der- ::. ~ artıyor, dünyayı başka türlü gö-
akap, yani (ısa- ~ rllyorlar, ne bilirim ben, daha 
bahm saat onun• iyi giyinmek, daha iyi yaşamak 
da) telegrafladığı istiyorlar. Yapamayınca tabii 

cevabını vermişbr. bedbin oluyorlar. 

Halbuki Jagov Gençlerin en ateşli zamantan, 
hakikatte bu tel• en ziyade paraya muhtaç olduk-
grah ancak öğ- Onmankl ATa.turya• Macar Harblre Nazın Cıneral lan devirler meteliksiz geçiyor. 
leden sonra . Rrıdol/ Stöger • Steiner Başlannda saç kalmadığı, yüz-
saat dörtte çekmiıtir; halbuki 1 edemiyeceği cevabım verdi. lerini kırışıklıklar J kapladığı, 
mühletin saat albda munkazi ol· Üçüncü teklif: Rusya doğru· damarlarındaki coşkun seyyale 
mut bulunacağını, Bercbtoldun dan doğuya bir mükaleme ka- kurduğu bir zamanda ancak 
viyanada değil ~dchl)de oldugu- pısının açılmaaım temin ıçın paraya kawıuyorlar. 
nu ve binaenaleyh bu ıerait dahi· Viyanada ısrar edilmeıinl iste-
linde bir şeyler yapılamıyacağım mişti. Jagov bu teklifi ıoğuk bir Yani kırk beş elli yaılannda 
çok iyi biliyordu. surette kabul etti, fakat fU ıöz- ameli manda bir halde para 

lk !erle akabinde ric'at etti: -ı•zn görüyorlar. Olamaz olsun 
inci teklif: Grey bir konfe- - "Hiçbir zaman Avusturya 3 

.. 

kti · klif · • B ı· böyle para. Bu yaşta kazanılan 
ranı a nı te etmışti. er m üzerine tazyik icra edemeyiz.., 
müttefikinin aerbestisini işkll ( Arkası nr ) para saadet değil aef alet getiri· 

yor. Nasıl mı? Bütün gençlik 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

( DDnkü nGıbamııdan devam ) 

8jrer Adet Albüm Kazananlar 
Ankara Sakarya mektebinde dör
düncü nıftan 82 Muzaffer, Adana 
Ticaret talebeıioden 330 Yusuf 
Ziya Bey ve Hanımlar. 

Birer Adet Kitap Kazananlar 
Ankarada Ulucanlarda fabri

katör Arif B. yeğeni Gültekin, 
Adana Ticaret mektebi dördün
cü sınıftan 188 Muammer, İçe
renköy ilkmektep 125 Sacit 
Yekta, Ankara Yeni hayat 
mektebi 4 üncü sınıftan 63 Zeh· 

ra, Isparta ortamektep 
nıftıın 111 M. Reşat, 

benzin depo müdürü 
Es:;;!:. B. kızl Sabiha, 

son sı· 

Ankara 

yüzbaşı 

İstanbul 
34 iincü mektep talebesınÖ.en 
402 Sedat Semih, Kabataş lisesi 
ikinci ımıftan 337 Behçet Edip, 
Üsküdar ortamektebi talebesin· 
den 649 Ruhsar, Ankara erkek 
lisesi birinci aınıftan 154 Ulvi, 
lzmir Yeni manifaturacılar çar· 
ıında 16 numarada Rulolla. ~· · 
u ı=rocaan ılk mektebi dördilncü 
11nıftan 240 Nuırat Hndai, An· 
kara lmalih harbiyede dökmeci 
Mevlüt, Eğrikapı Yatağan cad
desi No. 6 HayrUnnisa, T opkapı 
haricinde Gümllşauyunda l 8 
Mehmet, lıtanbul 15 inci mek• 

tep ikinci sınıftan 492 Kemal 
Hasan Bey ve Hanımlar. 

Birer Adet Muhtıra Defteri 
Kazananlar 

Çemberlitaş Katipsinan cad
desinde 9 numarada Muazzez, 
Ankara erkek lisesi talebesinden 
137 Şükrü, Ankara Necati Bey 
mektebinde 345 Burhan, Ankara 
erkek lisesi birinci sınıftan 87 
Kemal, İstanbul kız orta mektebi 
ikinci sınıftan 121 Şemail, Anka
ra Albayrak mektebi birinci st· 
ruftan 237 Umran, İzmir Reşadi
ye müdafaai hukuk mektebi ta
lebesinden Cengiz Tahsin, SaJihJi 
avukat Hayri B. kızı Muazzez, 
Salihli Namık Kemal mektebi 
talebesinden 379 Ahmet Cihat, 
Keskin ilk mektep dördUncil aı• 
oıftan 284 Zühtü, lstan bul ikinci 

I 
mektep talebesinden Kamer Sil· 
reyya, Ankara Meçhul Asker 

1 

mektebi ikinci sınrftan 22 Ekrem, 
İstanbul kız orta mektebi tale
besinden 230 Hayrünnisa, Kfiçtik-
pazar mektebi talebesinden 30 
Ayten, Ödemiş Zaf .!r mektebi 
beşinci sınıftan 288 Efdal, Da· 
vutpaşa Nalbantkamil ıokak kız 

lisesinden Ulviye H. ve Beyler. 

Birer Adet Kart Kazananlar 
İstanbul 19 uncu ilk mektep 

bayabm mahrumiyetle, sadık 
ve vefakir karısıle başbqa ge· 
çirmiye mecbur olan bu 
adam eli para tutmıya bq-
layınca çileden çıkıyor • 
Kafasının keline , yüzilniin, 
muşmulalağma, vücudunun ve kal· 

454 Mualla Osman, Adana Orta 
mektep 323 Zeki, Pozanti Bele
medik demir yolu aile mektebi 
ilçüncil sınıftan M. Türkan, Ada
na Orta mektep 350 Adil, Gazi 
Osman Paşa mektebi 336 Enise 
Fikret, Edirne Karaağaç mektebi 
l 47 Recep Mehmet, Adana Or
tamektebi 251 Abdullah Cahit, 
Zonguldak Namık Kemal mek
tebi 222 Emine, Y eşilköy 4 l inci 
mektep 57 ŞükrU, Adana Gazi 
Paşa ilk mektebi 582 Sacide 
Şevket, Ankara saman pazarmda 
doktor Faik Bey oğlu Cezmi, 
Kuleli askeri lisesinden 609 Hilmi, 

Zonguldak orta mektebi l 66 
İsmail, Zonguldak Gazi mektebi 
2 l 5 Melek Muzaffer, Ankara 
Erkek lisesi 27 Ziya, Bahkesir 
Y eniköy istasiyon memuru mah
dumu Yuıuf Ziya, Beyoğlu 26 ıncı 
ilkmektebi 45 Mehmet, Çapa 
31 inci mektebi 313 Nakiye 
Haaao, Pangalb katolik mektebi 
Zara, Ortaköy 23 nen mektep 
l 9 Hatice Süreyya. Haydarpaşa 
yeldeğirmeni kahve sokak 17 
Lamia Raif, İstanbul 21 inci 
ilk mektep birinci sınıfından 
LemaD Hanım ve Beyler. ... 

SON 

binin lApalığına bakmadan azıp 
kuduruyor. Paraya dayanıyor. 
işte ictimai safalet te başlayon 

Karısı aynlık davası açıyor, 
çocuklar sefil ve perişan oluyor. 

Çilnki bu adam gençliğinde me
teliksizdi, tatmin edilmemişti. 

Cemiyette paranın tevzi ıekli 
berbattır vesselam. Ne gülüyor-

sun öyle? Bunu ıslah etmeli. Öy
le mali müesseler olmalı ki, genç-

lere, bütün gençlikleri çılgınlık
ları zamanında ihtiyacma göre 

borç para vermelidir. Genç to 
kırk yaşına girdikten aonra 
bu, borç taksitlerini yavaş yavaş 

ödemelidir. Bir kelime ile parayı 
ihtiyarlardan alıp gençlere ver .. 
melidir. İşte o zaman ne bedbin
ler zümresi kahr, ne de aile 
faciaları r. 

Kadehi bir yudumda yuvar
ladı. Kopardığı ekmeği meze 

tabağındaki bulaşıklara b~mdı ve 
yedi. Uzak masalardan birinde 
oturan kalın enseli, kıpkırmızı 

suratlı, kırk beşuk bir adamı 
göstererek : 

- ince bir nükteyi anlıyamıya· 
cak kadar zekAdan mahrum, ca
hil, sersem bir herif.. Amma pa
ra tutuyor parrra. Demindeuberi 
kaç şişe şarap içtiler. Muziğe ne
kadar bahşiş verdi. Yanındaki 
esmer kadını görüyor musun. 
İşte paranın aşka galebesi •• 

Bu kadınla çok sevişiriz, yani 
hiribirimize Aııgız. Bu akşam 
randevumuz vardı. Bana hasta 
olduğunu, gelemiyeceğini ıöyle
mişti. 

Şimdi ıevdiği adamla değil, 
para çuvalı ile karşı karşıya. 
Kadını affediyorum. Fakat bu 

para ve yağ tulumu affe
dilir mi? Söyle ne yapayım? 

Şu şişeyi kafasına fırlatayım mı? 
Önündeki şarap kovasını kafa
sına geçireyim mi? Geberte
yim mi? 

ikinci şişe de bitmiıtt. Kalkb. 
Yanındaki koluna girdi. Sende
leye sendeleye çıktı. Mırddanı·, 
yordu: 

- Evet... Kırk yaşıma gir
meliyim. Hayır, bu kadına ıe
lam da vermeliyim ..• 

1 ' ••• ~ • • > .- ,. ... • • • 

idare . ı.tanbul ı Eaki Zaptiye 
• Çatalçefm• aokatı 25 

Telefon latanbul • 20203 
Poıta kutuauı latanbal • 741 
Telçaf: latanbul SONPOSTA 

ABONE 
TORKIYE 

FlATl 
ECNEBi 

1400 K.r. 
750 n 
400 ,. 
ıso • 

1 S.n• 
6 AJ 
s .. 
1 .. 

2700 Kı. 
1400 • 
aoo • •• 

Gelen enak prl ....U..a. 
b&nlardaıa m11'ull1et •lan-.• 

CeYap için mektuplan ' laarqlü 
pul lllnıl lbamct.. 

Adreı detlttlrllmeal (20) lruqtuı. 

Son Poata Matb ... 

SUlplvh AB·._. Wa .... 

M.trfrat llld.lltll: s.ıı. &qıp 



8 Klnunuunl SON POSTA 

Yerii J'e 

Ki 
amberi. 

Dl ? • 

HakimlerdenBiri, Heınen Bütün Hintli
lerin Nikihlannı Kanunsuz Addetmişti 

-68-
Tam ha mada bili utisna 

hOtDn Hintli kadınlann bize 
muzahir olmalarını temia eden 
bir hidise zubnr etti: 

Hindiatandan .. Natal " a ge
len itçiler arasında bir çoklan 
eYliydi. Bir çokları da cenubi Af
rikada evlenmişlerdi. 

Hindiatanda izdinçlarm bele
diye dairesinde tescil edilmelİ 
için her banıi bir kaide mevcut 
değildir. Dini merasim klfi n 
kanuni kıymeti haiz ılr&nlr. Fa
kat buna ratmen bir da•a mQ. 
nasebetile Cenubi Afrika mah
kemesi bıristiyan umllbıe tevfi
kan yapılan Ye belediyeye tescil 
edilenler m&ateaııa olmak llzere 
dini merasimle yapalmıt bGttm 
evlenmelerin bükümsüz oldukla
nm tesbit eden bir karar aureti 
kabul elti. 

Ba kararla Cenahı Afribcla 
,...,_ bemea laeaaea bLamum 
Hintli kadınlar bir dakika içiacle 
meşru :ıevce aafabnı kaybederek 
alelade metres derecesine dütü
JWlarcb. Çoculdan da veraset 
bakkam kaybediyorlardL Bittabi 
bütlbl Hint cemaati k6küat'en 
Mnılacak derecede milteuir oldu. 

Ba hldiae l.C mart 1913 
tarilaiDcle eereyan etmittt .. 

Adetim veçblle valiye bir 
mektup yazarak hllcim ... Mistr 
Se11rle " in bu tekilde bir hDkOm 
Termiye aalihiyetl olup olmaclı
iına ve kendisinin de Hintlilerin 
dini izdivaçlanm kanunileştirecek 
bir kanunun kabulllne tavassut 
etmeyi düşünüp dlifiinuıediiüıi 
aordum. 

Hük6met enap Yermeaı. 
Hintlilerin hukukunu muhafaza 
için teşkil ettiğimiz .. mukavemet 
cemiyeti " toplanarak hldiıeyi 
perote8lo edip etmemeyi dtqtln
dD " bu mahiyette bir mesele 
mllnuebetile peroteatonun kıy
meti olmıyacatına hnkmetti. 
Perot•to 1a dcğrudan dojraya 
hllk6met tarafından, 1ahut ta 
lıllk6m-tin mazaheretine Mnhar 
olmak prtile bimt HlntlU. 
tarafmdan yapılma!ıydL Binaen
aleyh Feroteatoya IGzum kalma
dan dofruclao dojruya men& 
mukavemet kaidesiDi tatbika 
bqlamaldıtılDIS arari idi. 

• 
Taraftarlanmızm adedini he-

uha btmaclan derhal Ye pddet
le tatbikata ıirifmiye karar v~ 
dik. Artık mGcac!e!e bafhyorda 
ve ba mllcadele yalna erkekleri 
delil bdmlan da Udin ede
cekti. 

ilk it olarak çiftlikte yaşayan 
hemşireleri çapdım. Davete bü
,nk bir memnuniyetle icabet 
ettiler. Fakat iftiraUerini kabul 
etmeden enel mllcadele unMlll
da yiyecek, IİJ•ek ve katı karar 
bumalarmda katlan-.lan icap 1 
edecek olaa fedeklrlıldan aa-
lattm, .. F• ablabilecelderlni, 
fula olarak atar iflerl• taftif 
edilebileceklerini .a1Ieclim. Fakat 
iN hemfln1er ~k cemrdular. 
lllill-.I '* teaıJ-.a plJ,,mi-

yorlarda. içlerinden bir tanesi 
yakında anne olacı.kb, alb ta
nesinin kollannda da bebekleri 
varda. Beni dinlediler, sonra da 
m6ttehiden kararlarındA 1ebat 
ettiklerini IÖylediler. 

* insan bir cllriim irtikip edene 
hapishaneye kolaylıkla lider. 
Fakat masum olduğu u
man hapialıaneye kabul edilmesi 
mtişkilldGr. Z.bıta caniyi arar, 
bulunca )'Üuına yapapr, fakat 
kenclbini bililtizam tutturmak 
iatiyea bir ma1amu kolay kolay 
tutamaz. 

Binaenaleyh hemtirelerin ilk 
tqebbna!eri hiçbir muvaffakıyet 

vermedi. Bunlar eDerlade hiçbir 
vesika olmadan ( V erooip) mO
easeaesine ıirdiler. Fakat tevkif 
edilmediler. Belediyeden rubaat 
almadan sokakta seyyar atıcılık 
7apbl~. Hiçbir .. ukavemet g6r
mediler. Zabıta bUDlan i&me
mezlikten geliyordu. Binaenaleyh 
kendilerini tevkif ettirme!eri bir 
muamma halini almlfb. 

Erkeklere plince: Onlarm 
arasmda kendi arzulan ile bapia
haneye silmek istiyenler çok 
deiiidi. Fakat bana razı olanlar 
da kendilerini tevkif ettirmiye 
muvaffak olamı1orlardı. 

....... JUID) 

Şeker Ve Kahve Fiatleri 
Mütemadiyen Yükseliyor 

----
Bilhassa Her Nevi Şeker Piyasası, 

Dün Ani Surette Fırlamıştır 
( Bat tarar. 1 inci 1ayfacla) 

2 - lstanbul ihtiyacı için kl
aanuaani kontenjanına 240 vaıon 
teker konulduğu lhalde, ancak 
15 V&KOD çıkanlmUIDa mlaade 
edilmeıi ve bu malın utılmam. 

[Dün bir ıayia, bu miktann 
30 vagona iblağ edileceiioi bil
dhiyordu. J 

Salıdan evvel Avrupanın (100) 
kiloluk ı~ker Andıkları (39-9J,5) 
lira arasan :la satılırken, timdi 
ba fiat (43 • 43,5) liraya, Alpul· 
lu kilp ıekerinin torbası da, 
(36,60) liradan (40) liraya fırla· 
m·ıtır. 38 liraya ratılan Alpullu 
toz kristal tekerleri de (40,5) li
raya yükselmiştir. Bu 6atler, ta
bii top•an aatışa aittir. Bakkallar
da, fiat, bu ıureUe (54-55) kuru
fU bulmuştur. 

Bu fiat fırlamasa lıaklnnda 
maruf bir teker taciri bize dedi 
ki: 

(90-100) kurup aablan 'kahvenin 
okkası bugün ( 150-180 ) kuruş
tur. Ve istenilen mal da buluna
mıyor. ikisi lzmir, di>rdü lstan
bul kabYecileriai temsil eden altı 
kişilik bir heyet Ankaraya gitti 
ve tatminkAr ceYp alarak iki ıün 
evvel dandü. 

Dün bunlardan biriaile g6rilr 
ttlk, bize dedi ki: 

-
11BuJOn lstanbulda bir kahve 

piyasuı yokbJr. ( 300 ) kadar 
kahvecinin vaziyetleri de teblike
dedir. 

Tahdittenberi flaUer okka da 
(eo - 70) kurut artmııbr. Elyevm 
lstanbul piyasasındaki kahve ise 
( 10) giinlilk ihtiyacın mukabele
sidir. Ondan sonra belki birçok 
kahveciler dOkklnlaruu kapıya• 
caldardır • ., 

Müthiş Fırtınalar 
-· Alpullu fabn1casa da.den Şarki Hint Adalannda 

itibaren r iyuaya küp teker aat· Facialar Oluyor 
mamlfbr. Terefftide ihtiklr yok-
tur. Ta!ep lrartıaında klfi miktar Batavya 7 - Hint Feleme-
anolaaaa ,Obe:if tabJ bir lk- jiDde vukaa sel• f rtma mOtbİf 
bsat kaidesidir. Alpullu fabrikua tahribat ve zarar yapmlfbr. Bir-
tekere zam 7apmıyacağım .a,ıe- cıok adalarda aebir nlan ytık
miıli. Şimdi buaa toz teker fi. 1elmittir. Bal Loaıhok aclaaında 
atine ait olduğu bildiriliJor. OD iç ceset balunmuttur. MDDa-
Kontenjau meselesi balledilmeue kalat iç s11D UnnUf baı6n bq

laımttır. 
bu tereffll devam edecektir. • Bu aunbkalarclald tahtelba-

l<abVB Vaziyeti bir kablo da itlememekteclir. 
Kahve vaai1etine pliace: Bir tayyare. fellketin dere-
1.taabulua aylık ihtiyacı(ZOQO. ceaiai kqfe çıkanlmlfbr. 

3500)çav.l arumdacLr. Umaaı • • •V• 
Tlrkiye ilıtiyacı için klnawıni Amarıkada COmbur Raıshgı 
koatenjamna ( 180) bia kilo V&fİDıton. 7 - Amerika 

konmuflu. Bunun yl1me ellisi 1 Clmlıur Reilliiüıe 11amaetlitiııi 
latubula aitti. Halbald bu ar koyan il. Ronelt, ReiaicOmhur 
için ancak ( 300 ) çuval Çakanl- M. HooveriD liyaaetiai tenkit 
DUflır. Talıditta evvel uaml etmiftir. 

Şirketi Hayriyeden: 
Ramanmn birinden Dibayetiae k'clar klprlclea 15,20 ele bir 

npur hareketle doiru R. Hiaan ve oadu pbn Rumeli ilkele
lerine atnJaralr Kanklara bclar ti~ " ıece Mferleriae ait 
....... nplidUa " ............ ~ • • 

- y-~-
Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 
8 Klnunusani 932 Cuma 1 9 Kanunusani 932 Cumartesi 
l.tanbul - (1100 metre, 5 kllo•at) l.tanbul- (1200 metre, 5 kilont) 

ti pamofoa u. .,.. parpl•a. 19 r•mofoa Ue opera parçalan. 
19,S birinci lnnm •laturlca ıas, 20 19,5 Wriacl k11ım alaturka AS, 21 
wramofon ae,riyab monolof Anado- ramofon ••friyatı, Anadolu Ajan• 
la AJanaı laaherle~ 21 ikin~ kasam baberler\ 21 ikinci 1ua,.. alaturka 
-•-t L-

22 
L aaz, 22 orkutra, aaJu,.. boraa• 

... ur- lal, cwaeıtra. haherlerL 

Heilabe~ - (276 metre, 75 lrlto- Hellıher• - (276 metre, 7S ki10o 
•at) 19.35 E"a Noafzu Kllar, 20,45 .at) 20,05 operet parçalan. 22,11 
Kamerad Fferd. Z.rka. 

Br!lno - ( SCt metre, 3' ldloyat) Brllao - (SCt metre, 36 ldloHt) 
19,30 Jakobln• opera& 20 den iti...._ Çak latuyoalar ... 

Mlllalaker - ( 360 .. tr-. 75 ldto- tlaa aaldL 
yat) 20,20 bOyGk muaUd aaloamclaa MOhlalıer - (360 metre, 75 ldlont) 
aak!en koaaer. 20,15 ldSniria opereti, 22,SO Fraak

Bilkr .. - ( '" metre 16 ldlo
••t) 20,30 Romaa1a operumdan 
naklL 

Bel.,at - (429 ••tn. 2,5 ldlont) 
20,30 Varıo•adaa naklL · 

Roma - ( 441 metre, 75 ldlo•at) 
Henoro•ia Yoa tabula opereti. 

Viyana - (517 metre, 20 kilo•at) 
19,40 Seaıfoai, 2°.l alc .. m konserL 

Pqte - ( SSO metre, 23 kllo·~t) 
20,20 rramofon pllldan, 20,.U 
orkeatrL 

v.,..o•a-(t4tl metN, 15' ldlont) 
20 muıildll maıababe, 20,15 ıeafoni. 

Berlin- ( 1635 metre, 75 ldlo•at) 
20 K~lon1ada naklen Gootla-. 21 
danı ha•alan • • 

fvttaa naklen dau haYalar1. 
8Gknt - (394 metre, 16 ldlont) 

20 ten 1aat, 20,45 farka konllU\ 
21,0S Ramea orlceatnaı 

Belprat - (429 metre 2S kfloyat) 
19,50 mlll Sarp .. .,aları, 20,SO k .. 
medl, 21,30 u. .. koaser·. 

Roma - ( 441 metre 7S ldloYat ) 
20,30 ıramofon pllklan, 21 o,..... 
dan naldL 

vı, ... - (517 metre, 20 ldtont) 
20.20 ln•obor• komedi 3 perde 
22,30 alqam kouerL 

Pe,te - ( 550 metre, 23 ldlo•at ' 
21,20 cuhant, 22,30 kon1er. 

Varto••- ( 1411 me•re, tSS ldlo
nt) 20 muMhabe, 20,lS hafif muailu, 
20, Sopea komerL 

8-'ln - (1635 ... tre, 75 ldlonft 
20 Kolon1•d• aalclea .... 1reee. 

D:kkat: Dercetmekte old•ta••• propamlan11 Anuı:ny• alt 
olan lc11mı .,. .. d Anwpa ... 11 .. •Bre tanzbı ed hni 1tlr. 
latanbul aaatlne tatblla lçla AYrapada 1aat ( Uı oldıa}w 
ıamaa latanbalda ( l) • pldltl fanedilme icl'r. 

• 
lzmirde 
Bir Haftalık 
• 
ihracat 

lzmir ( HulUll) - Ticaret oda
amın tanzim ettiii bir cetvele 
{ iSre, klllunuenel ayman IOD haf. 
tasında tehrimizden yapılan ih
ncat miktan pdur: 

Fransız 
Kabinesinde 
Değişiklik Var 

Paria 7 - Elyevm hula bu
lunan Harbiye Nazan M. Mujino
DUD yerine bir bqkasınm getiril
mesi lllmana Ye birçok beynel
milel mlbakerelerle yorulan M. 
Bri1ama yerine bir diğerinin ta
yini baklanda muhtelıf gazeteler-

de birtakım faraziy-=:ler ileri d
ri\lmektedir. Bu auretle kabinede 
bazı tadillt yapılmaaı muhtemel 
ıOriilllyar. 

Mazı 11700kilo,Oz&m 241365, 
Haşhaş 26000, Pamuk 20500, 
incir 60858. Afyon 3640, Arpa 
30,000, Akdan SOOO. Ke8tane 
5808~. Meyanlc8kll 46013, Hah 
16272, palamut 501 iM, TDtln 
107828, Karpm çekirdeji 1700. 
Hurda incir 45aOO, Yumurta 
1800, Helva 89'l, Banak 168, 
Cevizi~i 1000, Sağır 278, Cevis 
4500, Bal 200, Zeytin tanui 1848. 
Balmumu IO'l5 Burçak 90812, 
Nohut 50037, Hardal SOCM5 kUo 
ve Keçi, Koyua 838 AY domuzu 
6 adettir. 

Matea pıeteai, M. Laftlm 
laariciye,i lzerine alarak Harbiye 
Nezaretini M. Pol Bonkura y~ 
meal ihtimalinden bahaediyor. 

Bügük Bir 
Tayga re 

Roterdam 7 - Bir tan ... 
fabrikaaı Almaalann (DO.s) tar 
yareainden iki def'a btlylk n 
Bahrimahit ıe,alıatleriae taWa 
edilecek bir tanare 1apmak ni
yetindedir. 

Bu tayyarede bin beyplik 
(10) motlr Waaacakbr. Slr'ati 
(120) ldlometre olacak n (42) 
ton etya alabilecektir. Tayyare 
çok blyllk olclapbdaa BahriJ• 
tezılhlarında yapdacakbr. 

lanf Danizinda 
Londra, 7 - Babrimubit Ye 

Maat denizinde tiddetli futmalar 
h8klm ılrmekteclir. Havalana 
fenalıftnclan clola11 ~ donan-
••••n ta•ma-D . 

Ôft" pzetelİ ise başvelôlia 
bbİDellİll illifuam vermeyi ter
cih edecelbd Deri drDyor. 

8a mlnaebeUe M. Majino
m luıyatallclan bahsedilmektedir. 
1877 de_,.. ve 1910 danberi 
fualam amette meb'ualuk yapan 

'ba zat blylk •be Ç&YUf olarak 
lftirak etmif Ye ağır surette ya

pi-•= .... , muhtelif ukerl Dİfaa
laruı bepaial hlmilclir. 

""*'lraf Talili Kap>nıı 

Tı>' d '" ......... le 1at r•raı•ı 
f.t..,._ 5 adet luıpea Je bıt• 

ilkte ~ feto}rah 1ıı .,.,. 

tallldlr.,. iade edlla-. 

..... ...... .. ,. -·at, ........... ....... , 
••Jraf lmtlpr .... wall . 

.. · h) ·-'Z8).""'·~~:~ ~~ ...... __.,._.... 
~ .. """T+ ---;-,...-

~;. 



Emlak Ve Eytam Bankası lstanbul 

Şube inden: 

Harbiye tramvay cadde-
sinde ve T eşvikiye' de sa-

blık kıymetli arsalar 
Bankamızın tahb tasarrufunda olup ahiren ifraz edilen Be-

yoğlunda T eşvikiye mahallesinde Harbiye caddesinde krokisi aşa

iıda mevcut arsalardan 44 - 45 - 46 • 47 numaralı armalar açık 
•tlrma ve diğerleri kapalı zarf usulile ve peşin para ile sahlmak 

üzere ınünyedeye vazedilmiş ve 30 - 1 - 932 tarihine mUsadif cu
martesi günü saat on albda Bankamızda ihaleleri mukarrer bulun

muştur. Talip olanların ve fazla tafsilat ve fartname almak iıti

yenlerin ahı ve istihsal eylemek üzere bizzat veya tahriren tube
mize müracaatla beraber teklif mektuplanna teklif olunacak mik
tarın % 5 i nispetinde teminat mektuplarının leffi ve yevmi mez

ktıra ka ar şubemize müracaatları. 

Pa , ~~ltıda kiin ve Emlak ve Eytam Bankas,na ait 

arsalardan ıablacak parçalan gösterir krokidir 

= 
Evvele• 

Süreyya 1'i1111 
kon6jı ve 
B17ğce1SI 

Millihaza : Satılacak parçalar 

taramasız gösterilmiştir 

lstanbul Gümrükler 
Müdü ·lüğünden: 

Muhafaza 

1 - Her biri bir don ve gömlekten ibaret ( 1436 ) takım 
çamaşırla 718 adet yatak kılıfı ve ayni miktarda yastık kılıfa 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

.2 - -xbu imalatın şeraiti ve evsafile her biterlerinin memhur 
nümuneleri müdüriyette gltrülebilecektir. 

3 - İsteklerin pazarlık gününden evvel nümunelerini Ye 

eviafile şeraitini tetkik ederek 9 - 1 - 932 cumartesi g~nü saat 
14 te Müdüriyette hazır bulunmaları. 

SON POSTA 

Acele Satılık 
Üsküdar Valdeiatik mahallesinin 

Kasım Ağa Çinili hamamı cad
de.inde köşe başında 30 numarab 
beş oda, iki anfa, mutfak, kifi 
bahçe ve kuyuyu müştemil bir bap 
müceddet hanenin tamamı aahlıktır. 
Görmek istiyenlerin içindeki kira· 
cıya, konuşmak için Üsküdar polis 
merkezinde Kema:ettin hfendıye 
müracaat edilmesi ilan olunur. 

Be?grat muhafaza ormanları• 
nın tensil ve imarı dolavısile 

mevcut Kayın, Gürgen, Kesta
ne ve Meşe ağaçlanndan çıka
rılmasına lürzumu fenni hasıl 
olan devrilmiş ve dikili olanlar
dan da kuru ve hastalıklı bu
lunan ağaçlardan husule gele
cek takriben ( 212,500 ) yeni 
kantar mahlut odun ve 1300 
gayri:namul metre mikap Me
şe kerestesinin iki sene müd
detle beher kantara (10) ku:-uş 
ve beher met(eamikabı ( 875 ) 
kuruş bedelle olbaptaki şart
name ve mukavelenamesinde 
muharrer şerait dairesinde 10-
1-1932 tarihine müsadif pazar 
günü saat on beşte ihale edil
mek üzere ve kap<llı zarf usu
lile müzayedeye konulmuştur. 
Talip olanların bedeli ihalenin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde 
depozito veya teminat mektubu 
ve Ticaret odasında mukayyet 
bulunduğuna dair vesikayı ih
tiva eden teklifnameleı·ile bir
likle yevmi meykurda lstanbul 
Defterdarlığı binasında müte
şekkil müzayede ve ihale ako-
misyonuna ve şartuaıue ve mu
kavele şeraitini anlamak istiyen
lerin de eyyamı müzayede de 
Ankara, İstanbul ve İzmir Or
man Müdiriyetlerine müracaat 
eylemeleri ilan clunur. 

~ 

Niçin ~ 

dalma 

Beş dakika eveı müthiş surette dfşlm 
ağrıyprdu. Muhakkak dun akşam üşü
müş olacağım. fki tablet .. ASPİRİNn 
aldım. Şimdi tamamen geçti • 
• ASPİ R i N n in sizin de ağrılarmızı ve' 
sinir bozukluklarmazı böyle çabuk ge
çireceğine eminim •• 

Klmmusani 8 

Santral Bar Beyoğlu 
istiklal cadde. 220 

Her akşam meşhur 
on Macar dansözünün iştirakile 

NANDY'S REVÜsü 

İstanbul Belediyesi IIanları 

F eriköyünde Kurtuluş caddesinde 213 No. lu Zaharya kızı 

Verginanın mutasarrıf olduğu hanenin balkonu maili inhidam ol• 
duğundan def'i mazarrab ettirilmesi )uzumu ba ihtarname sahibine 
tebliğ edilmek istenilmiş ise de mezhurenin elyevm Selinikte bu
lunduğu anlaşılmakla tarihi ilandan itibaren 15 gün zarfanda mez• 
kiir balkon tamir ettirilmediği takdirde ebniye kanununun 48 nici 
maddesi muc~bince muamele icra edileceğinden tebliğ maJiamına 
kaim olmak üzere ilan otunur. 

Doktor ALİ VAHiT 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çok bealer. Çünkil madeni maddeleri, fosforu, vitamini, çoktur. Meme
deki ço cııklnr için yegane bir gıdadır. İçindeki tarifeyi dikkatle okuyunuz. 

Deposu: Hasan ecza deposudur. 

Dr. T AŞÇIY AN 
Zührevi haatabldar tedavlhan ~si Emin-

önli Minasyan ecHn e•l karşıaındakl 

sokak No. 4 

Dr. HORHORUNI 
Zühreviye ve bevliye tedavibanesiı 

Sabahtan akşama kadar. Beyoğlu Tar
labaşı, Takı;im Zambak sokak No. 4J. 

Öksürenlere: KATRAN HAK K 1 EKREM 
• l!fW~&t'Biifl3 .. E.'21m!l!lll•illl!llCIU .. lllF!121a .. lll!!1 

Sıhhat Ve iç ı.,.ma"ı Mua- 1 sAoıK zAoE 
Biraderler vapurları 

v~~!:t b~ ~~~le~~!!~!:?~aramameye Ks;k;;y•;;•• 
merbut ( F ) listesinde dahil tıbbi müstahzarlar ve sair madde- p 
lerin memlekete girmesi için VekAletten müsaade almak lazım Vapuru 

1~!· azar 
geldiğinden bunlardan evvelce sipariş edilip gümrüğe gelmiş 
olanların pullu orijinal faturalarının bir istida ile VekAlete gönderil
mesi ve henüz yolda bulunanların miktar, cins ve fiabnı gösteren 
bir listenin ve gelmiş ise yine pullu orijinal faturalarının irsali 
icabeder. Vekaletçe veri!ecek müsaade faturaların arkasına işaret 
edilerek o suretle gümrüklere ibraz edileceğinden faturaları gön
derilmiyen malların g·irmesine imkan yoktur. Bundan sonra sipariş 

edilecek bu gibi müstahzarlar ve sair maddelerin siparişinden evvel 
cinslerini ve miktar ve fiatlerini ve nereden getirileceğini bildiren 
bir istida ile Vekalete müracaat edilerek evvela müsaadesinin 
almması ve orijinal faturasının vürudunda da müs::ıade edildiği 
işaret edilmek üzere bunun da Vekalete tevdii lazım geldiği alaka
darlara malum olmak üzere ilan olunur. 

YAGI: Türkiyenin ve bütün dünyanın 
en leziz ve nefis yağıdır. 

akşam saat l 7 de Sir
keci nhbmından hareket
le(Zonguldak, İnebolu, Ayan
cık, Samsun , Ordu , Gi· 
r~sun,Trabzon, Hop 
Rıze ve e 
ye azimet ve avdette ayni 
iskelelerle Görele, ve Ünye ) 
ye uğrıyarak avdet edecektir . 
Fazla tafsilat için Sirkeci 
Meymenet hanı altında 
acenteliğine müracaat. 

Tel. 22 134 

Hastahklarda içilir. Ye
meklerde ve 1alaialarda 
lezzetine payan yoktur. 


