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Buhranın Halli İçin Eşyayı Ucuzlatmak 
Bir Tedbir Gibi Kullanılamaz Mı? 

Buğdayı kıgmf'tlendi,m•1C 
için yapılan tekliflerin tatbik 
kabiliyetini haiz olmadıiı ni
ha.qet anfoştldı. Bu sene kög· 
lünün elinde geçen seneden 

kalmu stok mal olmadılı için. 
alınacak tedbirl~rln gelet"ek 
senB mahsulüne ait olması lü· 
zuma tahakkuk elti. Banan 
üzerine ekmek Jiatinin arttırıl• 
masından vuzgeçildi. 

Fakat buğdag mesel•si o'
laga geni "e daha mülıim hlr 
mesele çıka,dı: lktısadt brıhran. 

Diğer bir hal çaresi bolun

du; Eşga f iatlerini fodirmek. 
Memlekette, ve birçok ger-

Buhrandan kurtulmak için •11• fi• 
atlerinin ucuzlatılmaaı da bir tedbir 

değil midir? 

lerde artık inkarı milmkiin ol
mıgan, umumi bir buhran oar. 

( Devamı 6 ıncı .ayfada ) 

Eskişehir Büyük Bir 
Tehlike Geçiriyor 

Porsuk Ve Sarısu 
Suların Sür'ati 

Nehirleri Taştı, 
25 Metredir 

Başkaları Ne 
Düşünüyorlar i 

Buidaym fiatini indirmek 
veya çıkarm• şimdiye kadar 

· yapılan neş· 
riyattan an· 
laşıldığı n
tere, bugiln· 
kil buhranı 

giderecek 
bir çare de
ğildir. Bu 
mlinasehetle 
hahra diğer 
bir tedbir 

, geldi ı 
Hamtli Beg Eşya fi-

atlerini indirmek. 
Bu tedbir tatbik edilebilir mi? 

Edile bilir ıo 
ne netice ... 
lınır? 

Bu hu· 
susta salAhi· 
yettar olma• 
Si lizımge
(en bazı ze
vat ile g&
rilştiik. 

Fikirlerini 
" Hergiln ,, 

sütunumuzda Siiregga Asım B. 
" Başkaları Ne Düşllnüyorlar ,, 
başlığı altında okuyabilirsiniz. 

Samsundaki 
Komünistlik 
Maznunları 

Samson, ( Hususi ) - Burada 
yakalanan komllnistler hakkında 

tahkikata devam edi1uıektedir. 

Bu maznunlann geçenlerde f stan· 
bulda tevkif edilen komünist 
teıkilAbna merbut olarak çalış-

bkları anlaşılmıştır. Birkaç kişinin 

daha tevkifi ihtimallerinden bah
ıedllmektedir. 

I 

r " 

X - Tehlikeye giren Porsuk kenarındaki ~ler 
X X - Muhabirimiz Balıaettin beg 

+ - Sarısu fle Porsuiun birleştikleri mahal 
[ Tafsllab 6 ancı sayf amu:da J 

Hindenbur Mı 
HitlerMi? -·-Buglln Almanya, biltün Avrupa . 

ılyasetinl değ"iştir~bilecek mühim 
bir intihap yapıyor: Reiıicürr.hur 
intihabı. 

Bu mücadelede bir tarafı Hin
den bur g, öbür tarafı Hitler tem• 
ıil ediyor. Birinci, me,ru yoldan, 
öbilrü şiddetle Alman davası• 
nın yürüdillmesine taraftardır. 
Bakalım hanai mantık galebeyi 

• kazanacak? 

/"! ' 
r;:I' .. 
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Seyrisef ain işçileri 
idareden Şikiyetçidir 

Kanunusaniden Beri Yövıniyelerini 
Almıyan Fabrika Amelesine Dün 

1700 Lira Dağıtılabildi 

Dünkü hddisenin cereyan ettiği Segrisejaln fabrikası 
Seyrisef ain idaresinin Azap 

kapıdaki fabrika amelesi, iki 
aydanberi biriken yövmiyelerini 
almadıkları ve alamadıkları için 
dün ustabaııları vasıtasile fahri· 

ka müdilrü Cemil Beye mura
caat etmiş, bu biriken yövmiye
leri verilmediği takdirde işlerine 
devam edemiyeceklerini bildir
mişlerdir. 

Bunun üzerine Cemil~ Bey, 
lıçileri fabrika meydanına toplı· 
yarak kendilerile doğrudan doğ-

ruya temas etmek istemiş " 
arzularını sormuştur. 

Amele, iki aydanberi para 
verilmediğini, on bin lira kadar 
alacaklı ve aile sahibi oldukla· 
nm, ailevi gailelerine munzam 
olan bu gayri muayyen tediye 
karşısında atelyeleri terketmiye 
me~bur bulunduklarını SÖ)' lemif. 
lerdir. 

Amele ile Bir Hasb Uhal 
Müdür Cemil Bey, bunun 

( Devamı 6 ıncı ıayfada ) 

Kumkapıda Bir Yığın 
Kaçak Eşya Yakalandı 

Dün zabıtaya bir kaçakçılık ihban yapılmış, derhal takibata gf. 
rişilmiştir. Zabıtanın tahkikat neticesinde öğrendiğine göre, Kum· 
kapıda Taşçılar sokağanda oturan İzzet isminde bir ahçımn evinde 
bir yığın kaçak eşya saklı bulunmaktadır. Polis memurları derhal 
harekete geçmişler ve İzzet Efendinin evine gelerek her tarafı araş
tırmıya başlamışlardır. Neticede evin muhtelif yerlerinde mühim 
miktarda kaçak tütün, bir mavzer tüfeği, bir yığın mavzer fişeği, bir 
tabanca, birçok tabanca fişeği ve bir okka da misket kurşunu bulun
muştur.Polisler ahçı İzzet Efendiyi yakalamışlar, adliyeye vermişlerdi!\ 

--------------------------------------------------Japonlar Sulh istiyorlar 

- Japonlar samimi olarak sulh istiyorlar. 
- Nereden anladın? 
- Büyük bir taarruza daha hazırlanıyorlarmış! 



2 SaJfa 

Hiddetli Bekçi 
Veldlharcm Sopa be 

Bapm Patlatmq 
Kaahcacla oturan Prenses 

Raklye Hannmn klfklade hek
cilik )ApaD Sil.,... Ap km
cliaini Prenlele fiklyet eden 
Yekilbarç Ali Efendi De kavra 
etmİftİr. Bekçi dibı İyİ IU f8-
tirmekte olan vekillıarcm &atine 

çıkm•ı kaha bir 80pa ile aclamcaj'l-
11 bapnclaa alır 1t1rette pra
lamqtar. 

Drahmi Düşüyor 
Dün Borsada Sekiz Kuruş 

Sukut Etti 

Almaa laa.,_lere sire Yu
.m.taa lalktmeti .&ba ........ 
terketmek ........... Ba .... 
herler tberine bir Mfta enel 
bonada 20 taaeai 43 kurattan 
••••ele ,.._. drahmi diba (51) 
kuruta dlfmltt6r. Albn esaıı 
terkedilcliji takdirde drahmi çok 
almt eclecejiııdm, ha easuı 
terkinden enel Ymwıhlarla mu-
kavele Japllllf olu ihracat tacir
lerimiz •uiyettea ~ok mlteeuir 
ve mutuarnr olacaklardır. ltha-. 
llt tacirlerimiz ise piyauda ucuz 
clraluai bulm.k aaretile enelce 
drahmi tbrerill8 ıapbldan ..... 
kaveJelerdea kazanacaklarda\ 

Konya VJliliji 
Ttltila lnhiun Baımülettifl Rqit 

a.,I• KoDJ& nBlltfae tayiDbaden 
.. h,edil..ıstedlr. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: 

SOR POSTA 

Azılı Ciğerci 
iki Kifiyi Yaraladıktan 

Sonra Teslim Oldu 
Galatacla ciiercilik eden Riza 

isminde bir arnavadun. ciierd 
Sabriden 30 lira alacalı ftl'llUf. 
Riza din Sabriden alacağını 
istemif, bu ykden aralannda bir 
kavga çıkllllfbr. Riza bıçağım 
çekerek Sabriyi birkaç yerinden 
yaralamıı ve lraçm•p. Riza, ka
~ken yolda kendisini yakala
mak lstiyen Petro ismindeki 
phsa ela tehlikeli aurette yarala• 
JIP firara devam ~· Ba 
adi cifercinia P•• ... 
bekçi ROfen Ağa Tepebaşmda 
Rizaya atet etliliye baılamıtbr. 
HayabmD tehlikede oldaimıa 
giren Riza ba auretle tealim ol-
miya mecbur olmuftm. 

Yarala Oltlo 
Bir mldclet evvel J\smahmu

citte malatarm kahvesinde Kara
bilarla Şerif illllinde biriai, Tur
knacla çahtu Rlftlfl 1DtS,Çhal 
bir sebeple tehlikeli Ar~e ya• 
a.IDlfb. RDttl dila butahaaede 
8hnlf, Şerif de tevkif edilerek 
adliyeye verilmiftir. 

Duyunu Umımiya Tahvili DUftD 
Dtlyunu muYeblıide tahvilAb 

bir hafta ene! Amap•da 31 
&anga : bizim para ile beheri 
84 kurup ytıkwlmişt. Her ne-
dense d6nldi Amıpa teıpaflan 
26, 75 &ank laerine gelmifi, bu
nan herine bu tabvillbD beheri 
bonada 54 kurut herine mu
.elem .... lft6r • 

Kaçakçılar 

Esrarcılar Apcezada 
Sorguya Çekilecek 

ilam.. Mahkemem sallhiyeti 
harici ılrerek Mtıcldiumumilife 
vercliii earar bçakçdanndaa Pa
nayot, lstefaaicHa ve .,ıar Fehmi 
Ef. ler dBn ikinci mn.tantildik 
tarafmdan isticvap eclilmiflerdir. 
M6ataatik, Panayot Ye latefanidia 
laakkancla tevkif mtızekkereai k.-
lllİI Ye toflr Fehmi El. ,ı- serbest 
1>....ım..p.r. Otomobilin alübi 

Yeni frak Sefiri 
Y.ı Irak Sefiri Emir Zeyt Cenap

,.,. tllti Aakarada Relllclmbur 
HLe ltlmamameıini takdim etmiştir. 

•sarda Türk TOtUnjl uo.u,_.._..._ ..... ... 
.. tfıbt ....... firk .... .:. .. 
mek ft Atmak hakkıma .... lalae 
............. latemlttir. Mbüerat _.,.. ........... 

Borç Tecili 
ineç GrupUe Müzakere 

Devam Ediyor 
fi ................. te•d• 

l.ftw tlrbtll• laa HHJe alt ltorı 
tabltledafn teeUi l~n lt•thnnJan 
mlulc.. Anbrada ilerlemektedir. 
Dla A.lcaraya tldea tüket mlld•· 
leri .. u iki zat, mGzakerelerfn Wr 

itilaf U. utlceleneceliai 116ylemlılertllr 

iş lstirenfer 
Dla elli kadar lflb tGttla .... 

ı ... wlllyete mlrac•at ederek keadl
Jerhte lı temin edilmeıl rlcuaacla 
W....tlardır. Ba haıuıta faa11,.te ....... •. 

t:emid .,,, ........ ....,.. ·S ".'<l" .. t-::M!".~:ıııiıl!l 

Iİ llzerine otomobilin kendisine Anbradan bildirfldiğfne •ar 
geri verilmesini Miiddeiumumilife Ziraat VekA '•tl••e. Veklletln •traı• 
milracaat ederek istemiftir. Ka- bit iti- için ayn •Jft lhti.tu ıube• 
çakçıların mubakemesİDe ap ee- im t.tkll edilmff, bu tahelere mi
za mahkemesinde balalacakbr. te•••• amir " laemurlar retirll• ...... 

MOhUrlU Telefon 
Belediye Mtlfettiflerinden AH 

Yaver Beyin m&htırll telefonma-
dan menilen fula mBkAleme ~ 
kikabmn Beyaat M..kniw:e- ... 

tirHerek M&ddtlmmôidlii" Yerll
dijinl yazmıştık. Miidcleiamumlllk 
dBn talliliat ewakım Mtıataatlk
liie tevdi etmlflir. 

Hayat Pahahlığı 

Ticaret odası istatistik Blro
IUDUD yaphjl istatiatiie s&. 
laa1at klnunuanide kbunuene
le DUUllD ylzde bir pab•IJlıt
Iİllfbr• Ylae ha İlta~ ..... 
ran liia1at UH4 wıeline m 
,... 1203 .......... 

Bir Rlfvet Maznunu 
• Ermenfden 20 n.. r6fyet 

••-w. manan 1alnk lmnil•r ma• 
a.W Hamit ffaJl'i Ef. din atareeu-
da .... ,. çeldlmi1r mlddein1111D1 
te ............ ~. 

Ticaret Ollasında 
l.taaHJ Ticaret o.ıu. koa ... eıl 

dibi lflad top'4ialjlnı '7•Pllllfbr• 
Toplubda ihracat ..Uan111111n her 
biri ltla Wr• ctlara9 nlza111a ... 11, 
.., ••• , ...... iatlUal .. .... 
1ı..,.atlflerl teılıl etrafaada ,ar&-__... 

iki Defa intihar Etmif 
A,op ........ bir ....... .,, ..... 

dla BaWB elnnndald eftacle ...._ 

....... latlllu ·-- - .... ..... ...... ...... ...... 
-.... fakat karta• 

. 
Pazar Ola Hallldl Beg Ve ,Terzi 

.~ : 

1: Komşu - Hasan Bey, haydi bu 
sefer de Beyoğlu tenilerillde bir enap . 

2; lCcamtU - Bir terziye ıfttim, 00 ' a: KOIDf'I - Fakat bak .. elhlleye... I 4 ı .... ., - Ayol, ba terli ... 
..,. Wr _,., 11marlaclna1 H .... Be,, Paataloa, ceket daracak.-. Adeta .,.... llJAmemit. ..,...., kOllllUt IOJD11lll 

• a. .._ ~or, ..... l»ar.,_ • 



13 Mart 

Hergün 

Başkaları 
Ne 
Digorlar? 

Toprak istihsalAtile, fabrika 
istihsalatı arasındaki eşya fiatle· 
rinde görülen muvazenesizlik 
hakkında diğer salahiyettarlar ne 
diyorlar? Belediye İkbsat Mndi
riyetine, buhran ile mücadele 
etmek üzere getirilen, ve ikbsat 
işlerindeki vukufile tanınan Bele
diye lktısat Müdürü Asım Sürey
ya Bey diyor ki: 

"Bugünkü Buğday fiatinin 
köylUyU kurtarmaması mesele
sine gelince, bu , kısmen 
köylilnün pahalı yaşamasından 
ilerigelmektedir. Köylü şekeri 
pahola yiyor, Anıerikan bezini 
pahalı giyiyor, huHisa bu gibi 
ihtiyaçlarını pahalıya temin edi
yor. Bu gibi masnu eşya fiatle· 
rini indiremez miyiz? Bence me· 
selenin bir tetkik cephesi de 
budur. Bu yoldan yürümekte 
çok fayda g6rüyorum." 

)#. 
Buğday meselesini en iyi 

tetkik etmiı olan Hamdi Bey 
diyor ki: 

.. Memlekette eşya fiatleri 
araımda, para kıymetleri ara· 
sanda büyük mllvazenesizlik· 
ler Yardır: toprak istihsalitı, sa· 
oayi btihsalı karşısında tamamen 
himayesiz kalmıştır.Hükumet ted
birlerilo sanayi istihsalitını, 
inhisar mevaddım, nakliye ta· 
rifelerinl vesaireyi cihan piya• 
asındaki umumi fiat dUı-
künlUğünden kurtarmış ve bu 
suretle dünyadaki buhra· 
nın memleketimizde bu sahadaki 
tesirlerini hemen hemen ııfıra 
indirmiştir. Fakat ziraat istihsali
miz böyle midir ? Bilakis bunlar 
cihan piyasasındaki düşük fiatlere 
karıı himayesizdir. Herşeyde 
piyasa ve fiat, hükümet tarafından 
tanzim edilmiş ve yUkseltilmiı 
olan bir memlekette, yalnız ziraat 
istihsal ve eşyasının himayesiz 
bırakilmasının, iktısadi ve içtimai 
buhranlar vücude getirmesinden 
daha tabii ne olabilir?" 

~ 
Ziraat mütehassısı ŞükrU Hü

ıeyin Bey diyor ki: 
11 Memleketimizde ötedenberi 

her iktısadl sın f himaye gördüğU 
halde rençperimiz milli hayattaki 
nıevkiinin içtimai ve iktısadi 
ehemmiyeti nisbetinde himaye 
edilmemiştir.,, 

Bu nıütnleaların birleştiği 
nokta, sanayi eşyasının himaye 
edilmesine ve fiatlerin yükseltil
mesine mukabil, köylünün ve 
k6y istihsalatmın himayesiz kal
dıtıdır. 

Hariciye Vekili 
l(ıral Boris l z. Tarafından 

Kabul Edilecek 
Sofya, 13 (Hususi)- Hariciye 

Vekili Tevfik RüşUi Bey bugün 
•aat liçte Kıral Boris Hz. tara
fından kabul edilecektir. 

Mali Rapor 
Halk Fırkası grupunda 

Müzakere Edilecek 

.-ınkara, 13 (Hususi) - Halk 
fırkaaı Mali tetkik komisyonunun 
hazırladığı raporun salı günü 
fırka grupunda müzakeresi ihtimal 
dahilindedir. Olmadığı takdirde 

"nhe veya cumartesi günü 
~t-klir. 

SON POSTA 

1 [Son Postanın Resimli Makalesi >f Medeniyet lf. 

1 - ilk insanlar vahşi hay
vnnlarla milcadele eder, onları 
öldiirebildilderi müddetçe yaşıya-

bi irlerdi. Bu, onların medeniyeti 
id. 

2 - Sonra Mııır, Roma, Yunan 
medeniyetleri gibi büyük medeniyet
ler doğdu. Bunlarda da binlerce 
insan köle gibi kullanılır, ehramlar 
yaptırılırdı. Bu da, onların medeni
yeti idi. 

3 - Bugün de lnaanlarin birlbtr
Jerinl ~Jdyrmek için bin bir veaile 
icat ettikıerini ve bin bir 11ilih lc.ef• 
fettiklerini görGyoruz. Her vesileden 
istifade ederek biribirlerini boğazla• 
dılclaru~a şahit oluyoruz. Bu da, bu• 
günün medeniyeti. 

S W TELGRAF HABERLERİ 

Jenerali Şankayşek Es
rarengiz Şekilde Zehirlendi 
ç n 

1 

bir katmışlar ve Şankayşek bu yemeği 
yedikten sonra zehirlenerek yatağa 
düşmüştür. 

Londra, 13 ( D. H.) - Amerika btıkflmeti, 

Japon askerlerinin Şanghayı terk ve tahliye etme

sini temin maksadile Fransa, ltalya ve lngiltere ile 
mesai İftirakine karar Yermiştir. 

Japonya, Çin · Hükiimetine Yeni Bir 
uharebe Notası Verdi 

Moskova, 12 ( A. A.) - Tas ajansına 
~angHaydar/ bildiriliyor: Japon konso
losu Nankindeki Çin makamatına gön
derdiği bir notada, mezkur makamları 
Japon aleyhtarı harekete müzaheret et· 
mekle itham eylemiş ve bu hareket de-

vam ettigi takdirde Şanghagdakine mü
şabih askeri harekete tevessül edileceğini 
bildirmiştir: Japon filosunun Nankin 
mıntakasındaki beklenilmigen f aaligeti 
halk arasında büyük endişeler tevlit 
etmektedir. (Gece yanaıaa kadar srelen haberler 

8 inci aayfamaadadır) 

n~·· ..... yanın En Z~ngin Adamı 
•• 

endini Oldürdü ! 
rit Kn·ah Kalbine Kurşun Sıktı 

Paris, 13 ( A. A.) - Dün 
Amerikadan buraya gelmiı olan 
kibrit kıralı ve dünyanın en zengin 
adamı İsveçli Kröger, bugün 
apartımanındaki odasında kalbi 
bir revolver kurşunu ile delinmiş 

olduğu halde ölü olarak bu
lunmuştur. Revolver, yanı başm· 

da bulunuyordu. 
Kl'öger, bir takım işler hak· 

kında görüşmek üzere sabahleyin 
bazı İngiliz, Fransız ve Amerikan 
bankerlerine randevu vermiş idi. 

Krögerin reısı bulunduğu 
şirketin ikinci reisi ile mumai
leyhin dostları kendisinin randevu 
mahalline gelmediğini görerek 

apartımana gitmişler Ye muma
ileyhi giyinmiı olduğu halde yatar 
vaziyette bulmuılardır. 

ölümUn ani olmuı olduğu 

zannediliyor. Krögerin dostları 
kendisini ölil olarak bulduktan 
zaman naşı henüz aoğumamıt 
idi. Masanın üzerinde üç 
mektup varda. Bunlardan birin· 

cisi hemşiresine, ikincisi Kr~ 
ger şirketinin ikinci reisine 
UçüncllsU do ınllteveffanın Stok
holm' de oturmakta olan şaha! 
bir dostuna hitaben yazılmıı idi. 

Milntehir, bu mektuplarda 
hayattan yorulmuş ve birkaç ay
danberi içinde bulunmakta oldu-

ğu mlişkUlattan bıkmq, usanmif 
olduğunu izr.h ediyor. 

Krögerin ISlümil mali maba
filde ve iş aleminde bUyük bir 
heyecan tevlit etmiştir. 

Paris, J 3 (A. A) - Gazete
ler, Krögerin milyonlarca borç 

bırakmış olduğunu istihbaı·larına 
atfen yazmaktadırlar. Salahi;-ettar 

bir zat müntehirin düçar oldu~u 
müşkillAtı mumaileyh tarafından 
ikrazatta bulunulmuş olan bazı 
memleketlerin moratoryom ilin 
etmit olmaları olduğunu sBylemiş • 
tir. Bu intihar ve iflAıtan bilhassa 
Amerika Bangerleri müteessir 
olacaklardır. 

~---------------------------------------------------, 
İSTER İNAN, İSTER İNANMA! 

firari yüzellilikler, Türkiye aleyhinde propaganda Başmuharrirllte Necati Rlfat taminde biri getlrllmlfe 
yapmak, baricin fikrini memleketimizin ahvali hak· Fakat müstear laim kullanan bu adam aslen bir Mu• 
kında bulandırarak düşmanlık uyandırmak için Pariıte ıevi lmif. Batmuharrirl hile bir Türk olmıyan ba 
bir gazete neşrediyor!ar. Adı " Serbest Türkiye " dir. gazetenin, arhk Türk oldutuna n türklilkle alakuı 
Bu razetenin mealeği Me,rutiyetçi ve Kıraliyetçi imit- bulundutuna; 

iSTER iNAN. iSTER iNANMA! 

Sa1fa 1 

Sözün Kısası 

Lindberg 
Ve 
Çocugu 

.... -----------------~& 
Yükseldikçe tehlikelere maruı 

bulunuyoruz. Yıldınm ve kasırga 
eıı çok, ıivrilenleri tehdit ediyor. 
Lindberg gibi, yalnız, yüksek 
haya tabakalarında değil, töhre• 
tin yüksekliklerinde de sivrilenler 
iki kat tehlikeye maruzdurlar. Nj. 
tekim, koca Bahrimubiti qan 
bu tayyarecinin karşısına en bUylllr 
denizlerden daha büyük dii§manlu 
çıktı : Amerika haydutları. 

Kör ve vahşi tabiat, bu zeki 
ve medeni Amerika eşkıyası kadar 
hain değilmiş. 

Eski bir mevzu ilstündo yeni· 
den düşünelim: Medeniyette iyilik 
ve kötülük beraber terakki edi· 
yor. İşte Amerika medeniyetinin 
iki çocuğu: Mucit Edison V6 

cani Alkapon, işte Bahrimuhiti 
aşan Lindberg ve onun çocuğu• 
nu aşıran Amerikalı haydut 
lkiai de ayni toprağın oğullan, 
ikisi de medeni vasıtalardan isti
fade ederek maksatlanna ulqa
yorlar; biri tayyare ile Bahrimu-e 
biti aşıyor, öteki otomobille 
çocuğu aşırıyor. 

Bundan alacatımıı ilk den 
nedir 1 Medeniyeti bir gaye uy
mamak. Medeniyet, sadece bir 
•uıtadır; iyiliğe •• k6ttılllğ• 
ayni derecede yardım eden f1I" 
ursuz bir vasıta. Ve medeniyet 
insanı barbar olmaktan asi& m& 
netmiyor. Elinde mavzerle daa
yollarını bekliyen ıakinin ko .. 
koca Nevvork şehriode otomc• 
bille bir çocuğu kaçıran m~ 

deni hayduttan farkı hiç yok
tur. Medeniyet, manevi tekamüll~ 
beraber gitmedikçe, bütün fenni 
keşifler, hayra ve ferre ayni de-
recede alet olan manasız oyun
caklar halinde kalacaktır. Madde-
ye tapanlar ve maddenin bir va• 
sıta,, olduğunu unutanlar, yani 
Lindberg ve bütün vatandaş
lan, iki mel'un haydut karşısın• 
da kollarını kavuşturup ağlamay~ 
mahkumdurlar. 

Hamit & 

Son münakaşa dolayısile ~ 
gnn evvel yazıp "Son Posta" 
tahrir müdürlüğüne tevdi ettiğim 
yazının neşrolunmamasına, bazı 
meslekdaşlarımın tavassutu üze
rine, muvafakat ettim. Esasen 
intişar eden son yazımdan sonra, 
mukabil taraf, iddiasında ısrar 
etmemiı bulunuyordu. 

Kanlı Cinayet 
Ankara Cinayeti Nasıl 

irtikap Edildi? 
Ankara 13 (Hususi) - Bura· 

da iki gece evvel yapılan cina• 
yetiu, pek feci bir şekilde irti· 
kip edildiğini son tahkikat mey• 
dana çıkarmışt r. Kımıs, Erzu
rumlu Kamil, Dursun ve Baron 
ismindeki katiller, cinayetten bir 
giln evvel maktul Fahreddin 
Ef. den iş istemişler, iyi kalpli 
bir adam olan maktul bunlara 
kendi evinde iş göstermiştir. O 
gün çahşan katiller gecelin F ah· 
reddin Ef. ile ahvali alemden 
konuşudarken birdenbire Ozcrine 
ıaldırmışlar ve zavallıyı boğaz• 
lamışlardır. 

Biraz sonra içeriye zevcesi 
girmiş, şerirler bu sefer kadın
cağızı da öldürmüşlerdir. 

Katiller cinayetten sonra el· 
lerini geçirdikleri para vesaireyi 
alarak savu,muşlardır. Sabahleyin 
Fahreddin Efen dinin kii~ük toru
nu eve gelmiş, karıh manıarayı 
görUnce korkudan tOy)eri Orper mit 

ve hemen evine giderek haber ver
miıtir.Kalillerin Oıerlerinde 800 lırı 

1 

ile yüzük •• küpe ıibi qya bu-l.. ___________________________________________________________________________ _. luomuıtur. • 
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- Ben istemiyorum, 1en razı 

olur musun? 
- Evlendikten aonra çalıı-

mıya mı?. Allah göstermesin .• 
lyle be ne diye evleneyim? •• 

Bu mubaverelerin ıon içil 
tahsili az hammlar arasında 

cereyan etmiştir.. Eğer ilk Oçll de 
b&yle olsaydı mazur g&rillebilirdi. 
Fakat maalesef onlar iki okmuı 
hanım uaımda geçmiştir. 

BELKIS HALIM 

)Tramvay 
lzmir Atlı Tramvaydan 

Kurtulacak Mı? 

lzmir, (Hususi) - Konak • 
Kemer tramvay hatbmn malze
mesi ıelmiftir, Maalesef kumpan
yanın faaliyete ıeçmesi tllpbeli 
ı&riilmektedir. Asıl mDtkülAt 
malzemenin çıkarılmaıındadır. 
Belediye iki ay ıonra ıirketi 
faaliyete davet edecektir. Bu 
nretle lzmirimizin atlı tramYay· 
lardan kurtulması milmkln ola
caktır. 

Mersin Defterdarı 
Mersin Defterdan Aml Bey 

~el Defterdarlığına naldedilmit 
't'e Mersin Defterdarlığına da Ma· 
liye Veklleti ikinci ıube mlldllrD 
Remzi Bey tayin olunmuıtur. 

lzmir Ehali Bankası 
lmıir ( Hususi ) - Ehali ve 

Emaf Bankası Meclisi ldue in
tihabı martta yapılacaktır. inti
hapta fırka tarafından umzet 
ı&aterilmiyecektir. 

Bir Aylık Et Sarfiyatı 
Adana (Hususi} - Geçen ıu

bat ayı zarfında ıehrimizde 1434 
koyun, 1930 keçi, 183 inek, 60 
6küz, 270 dana, 41 manda kesil-. . 
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Ad anada Altı Tane 
Yumurta 

İhbsas Mahkemesi Beş Kuruşa 
işe Başladı Adanada bu sene .. birç~~ 

şeyler bol ve ucuz oldugu gıbı 

Adana, ( Hususi ) - lht11u 
mahkemesi işe başlamıı ve dört 
kaçakçı maznununun muhakeme
lerini neticelendirmiştir. Tütün 
ve cıgara kağıdı kaçakçılığından 
maznun Ceyhan kazasında Boda 
mahallesinde oturan ve Hava 
oğlu Ramazan alh ay hapse 565 
lira para cezasına, tiUlln kaçak
çısı Ceybamn Çiftlik köyünden 
K6r Abdullah oğlu lbrabim altı 
ay hapıe ve 4400 lira para ce
zasına tOtün ve cıgara kiğıdı 
kaçakçısı Ceyhanın Hamitbucağı 
köyilnden Hilska oğlu AgAh alb 
ay hapse ve 80 lira para ceza
ıına mabküm edilmif, dijer 
maznun beraet etmiştir. 

Bir Katil Yakalandı 
lzmir ( Husml ) - Tilkilide 

arabacı F uadı yaralı yarak öld6-
ren arabacı HUseyin yakalaDIDlf 
ve cl\rmllnl\ itiraf etmiıtir. 

Kon yada 
Zabıta Meçhul Katillerin 

izi Üzerinde 
Konya, (Hususi) - Geçenler

de Selimiye mahallesinde Şimen
difer Memurlarından Osman Ef. 
nin zevcesi ve beş alb yaşındaki 
çocuğu meçhul şahıslar tarafın
dan vahşiyane bir surette öldüriil
mUştii. Zabıta katilleri yakala
mak heredir. 

bu meyanda yumurta ucuzluğu 
da görülmektedir. Adana köyle
rinden ve civar vilayetlerden ge· 
tirilip pazara dökülen }lumurta
ların dördü beş kuruşa kadar 
satıldığı görülmektedir, 

Toptan alındığı takdirde daha 
ucuza malolan yumurtalar kira
larında üç tanesi beş kurJfa 
satılmaktadır. Mevsimin serin 
devam etmekte olma~n eski yu· 
murtalar Uzerinde bile tesir yap
mamıf ve bunlar bozulmamışlardır. 

Bununla beraber Ceyhan ve 
cıvannda alb Yumurtanın beş 
kuruıa sabldıtı haber verilmek
tedir. 

lzmirde 
Belediye Sıtmaya Karşı 

Mücadeleye Girişti 
lzmir ( Hmusi ) - lzmirde 

aıtma mıntakaıı olarak şöhret 
bulan Karşıyaka civannda Bos
tanlıda oturan halka belediye 
okaliptllı fidanlan tevzi etmiştir. 
Bütiln halk bu fidanlan bahçele
rine dikmiştir. Bu ağaçların bu
lunduğu yerde sivri sinek banna· 
mamaktadır. 

ismet Paşa Bolvarı 
İzmir ( Hususi ) - ismet Pa

şa bolvannda istimlAk muamele· 
si tamamile bitmiş ve faaliyete 
bqlanmıştır. Bolvar yakında me
zarlık başına raptedilecektir. 

Samsunda 
İtalyanlar Tütün 

Satın Alıyor 
Samsun, (Hususi} - ltalyan 

rejisi namına tütün aatınalmak 
nzere şehrimize gelen M. Katala· 
ni isminde bir zat stok tütünleri 
tetkik etmektedir. Tütiin tacir
lerimizden büyük bir kısmı el
lerindeki maliarı üç senelik' bo-
nolar mukabilinde Tiltün lnhisa
nna devretmişlerdir. inhisar ida
resine tütün satmıyan birkaç 
tacır ltalyan rejisine tiltün sata• 
bileceklerini Umit ediyorlar. 

Kaba Kulak Hastalığı 
İzmir ( Hususi ) - Şehirde 

ve mekteplerde tektük kaba 
kulak hastalığı vardır, Dereka. 
yünde de bir mennejit vak'a&1 
g6rillm Dıtür. ----On Yaşmda Bir Carih 

lzmir, (Hususi) - On yaşında 
Hilseyin oğlu Nuri, 12 yaşında 
Elma oğlu Ahmedi bıçakla yara• 
lamıştır. Kuçük carih yakalan
mıpır. 

Bartın da 
Tütün inhisarı Muhase

becisi Tevkif Edildi 

Bartın Tntün inhisarı Muha· 

ıebeciıi Ragıp Ef .hakkında bir 

ıiklyet Dzerine tahkikat yapılmış 
hareheti irtikap cürmüne teşeb

biis mahiyetinde görülerek tevkif 

olunmuştur. Bugünlerde Barbnda 
muhakemesine başlanacakbr. 

Göte 
Götenin, bu en bilyük Alman 

şairinin vefatının 100. üncü se· 
nei devriyesi her tarafta hara· 
retli bir surette tes'ide başlan· 
mıştır. 

Göte l 7 49 senesi Ağustos\14 
nun 28 inci günü " Frankfurt,, ta 
Mayn şehrinde doğmuş ve 1832 
senesi Martının 22 inci günU 
" Vaymar " şehrinde ölmüştilr. 
Vücude getirdiği eserler pek çok 
ve kıymetlidir. '' Favst ,, bunla• 
rm başında gelir. 

Götenin senei devriyesi, ma• 
atteessüf insanlık tarihinin pek 
bulanık bir de\.Tesine tesadilf 
etti. 

Halbuki o, insan!ığm fikirleri 
kadar ruhunu da kendine bağla• 
mak sırrını bulabilmiştir. Bu 
noktndandır ki Göte bnyük "Y• 
beynelmilel bir İnsandı. 

Bu harikulade ruhun bntün 
mesaisi, beşeri ihtirasları tanzim 
sahasına inhisar etmişti. 

Cöte, bu tenvir ve tenzih ml14 
cahedesine, • ilk evvel kendi nef. 
sinde başladı ve gitgide muhitine 
ve vatanına ve nihayet büt011 

insanlık ilemine yaymıya muvaf• 
fak olmuştur. Şunu itiraf mecbu
riyeti vardır ki Götenin fikir 
dünyasına hakkile nüfuz edebil• 
mek için herşeyden evvel onun 
dehasını kavramak lazımdır. 

Avrupa milletleri içinde GötC4 
nin hemen bütlln eserlerini tam 
bir surette kendi lisanına naklede 
bilmiş bir millet hemen yok gi .. 
bidir. Yunan iJimlerinden Haço
pulos, on iki senelik çetin me'" 

saiden sonra Götenin meşhut 
"Favsbnı., ancak tercüme edip 
tamamlayabilmiştir. 

Lizbon Darülfnnunu profC4 
ıörlerinden maarif nazırı "Gusta• 
vo Gardeiro Ramos" "favst bak• 

kında tetkikat" namındd iki cilt· 
lik bir eser vücude getirmiştir. 

lbtililin yetiştirdiği Rus mil• 
tefekkirleri de Götenio eserlerini 
Rusçaya çevirmekle meşguldürler. 
Bu mesai, onun bliyük hüviyeti 
için dikilen manevi birer abidedir· 

Göte, her ıeyden evvel meV'" 
cut eserlerinin verdiği kanaate 
göre, daima ıulh ve intizam için• 
de yaşamayı aeveo ve onu insan• 

lar arasında neşir ve tamime 
çalııan bir içtimaiyyatçıdar. Eser
lerinin birinde "gençliğimdenberi 
anaqiden nefret ederim. " diyen 
Göte, fertlere ve milletlere mU-
aavab ve emniyet ve muhabbeti 
ilhama çalışmış ve hürriyet ve 
istiklilin itıkı olarak yaşa· 

mııtır. 

Götenin felsefe, edebiyat, 
nıbiyat ve içtimaiyat mUntesipl~ 
ri için ve daha umumi bir ifade 
ile, harsını yükseltmek isteyen 
milletler için visi mikyasta il
ham membaı olan eserlerinio 

lisanımıza nakli bugünkti müte· 
fekkirlerimizin en vatani vazife
leridir. Çok gecikmiş olan bu 
miihim vazifenin ifası, · ayni za• 
manda Maarif Vekaletinin Türk 
milletine karşı bir borcudur. 

S. Şahabetcin 

Diş Tabiplerinin Müsameresi 
Türk Dit Tabipleri Cemiyetind .. 11

1 

Bugün bet buçukta H. lk Ev .,de 
müsamerei tıbbimiz olduğundan b·ı iill 
meılekdaşluıa teşrifleri nca o!tı.a~• 
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Alemi BABİCI Gönül işleri Siyaset TELGRAFLAR -

Tevfik Rüştü Bey Kadın 

Sofgada 
Sofya 12 - Tevfik Rnştn Bey 

Operada birinci perdeyi seyret· 
tikten sonra Başvekil M. Muşc.
nof'un ziyaretine gitmiştir. Gü
zergahta halk, vekili hararetle 
alkışlamıştır. Otomobil tezahürat 
arasında güçlükle ilerlemiştir.Ziya
fette bir nutuk söyliyen M.Muşanof, 
Tevfik Rüştü Beyin Sofyada ika
metinin iktısadi meselelerin hal
lini ikmale hadim olacağı kana
atini izhar ederek Gazi Hz. nin 
sıhhatine içmiştir. Tevfik Rüştü 
Bey de dostluk esasatı dahilinde 
bir nutuk söylemiştir. Tevfik 
Rüştü Bey Gazeteciler Birliğinin 
verdiği baloya gitmiştir. Bütün 
gazeteler Tevfik Rüştü Beyin 
ziyaretinden Ye bunun bayırlı 
neticelerinden bahsetmiştir: 

• • • • • •• •• ,.. 
Hancıye Vekılı T evfık Ruştu B. ~ofyada 

İngilterede Para Me&elesi 
İngilterede l 

• 

Tevfik Rüştll Beyin sofyadaki 
ziyareti Balkan devletleri arasın
daki dostluğu takviye edici ma
hiyette olduğundan İtalyan me
bafilinde bUyük bir sempati ile 
karşılanmıştır. Tevfik RüştO Bey 
kendisine karşı Bulgaristanda 
gösterilen samimiyet ve tezahürat 
hakkındaki ihtisaslarını şu ıekilde 
izah etmiştir. 

" Bulgar hududuna girdiğimiz 
dakikadan itibaren şahsıma Tür
kiyeye ve Türkiyenin büyük Şefi
ne karşı gösterilen dostane teza-
hürlerden çok mütehassis oldum. 
Türkiyenin Bulgaristan ve onun 
büyük devlet reisi Kıral Hz. ne 
karşı beslediği hislerin en iyi 
makesini gördnm. Bu tezahilrata 
ıahit olmakla babtiyanm. n 

Tevfik Rüştü Bey, Başvekili 
ve Sobranya Reisini ziyaret ede
rek kart bırakmıştır. Mütealaben 
saraya giderek Kıralın defteri 
mahsusunu imıalam:ştır. Başvekil 
ve Sobranya reisi kart bırakarak 
ladei ziyaret etmişlerdir. 

Öğle üzeri sefir Tevfik Kamil 
Bey tarafından 40 kişiUk bir zi

. Jafet verilmişrir. 

Hindenburg Mu, 
Hitler Mi? 

Bertin, 12 - Yann ( Buglln) 
yapılacak olan reisicümhur inti
habı münasebetile hükômet fev
lıalade tedbirler almıştır. Bunun 
aebebi müfrit milliyetperverlerin 
reisicümhur intihabının ferdası 
ınnil birtakım isyanlar çıkarmak 
kararını verdiklerinin habu alın
ması dır. 

Bir şayia mahiyetinde olma• 

Para Meselesi 
Londra 12 - Maliye Narın 

Avam Kamarasında nakit mese
lesi hakkındaki hiıkiımetin noktai 
nazarını yeniden anlatmıştır. Bu 
noktai nazara göre İngiliz lirası 
ahval ve şerait müsaade eder 
etmez altın esasma istinat ve 
avdet edecektir. Maamafih paraya 
esas olarak diğer madenlerin 
de istimal edilmesi ihtimalinin 
mevcut olduğunu nazır inklr 
etmemiştir. 

Bunun üzerine alhn esasım 
terkeden kanunun 12 ay daha 
temdit edilmesi mesel~i müza
kere olunmuştur. 

Nazır, İngiliz hükiimetinin, 
lngiliz lirasının temevvüç etmesini 
ve daha fazla çıkmamuını iste
diğini söylemiştir. 

Dresdner Bank 
Meselesi 

Berlin 12 - Aciz haline düt
diikten sonra Alman hükume
tinin yardımı ile kurtulan Dresd
ner Bank, Alman hilkiimetine 
417 milyon marka malolmuştur. 
Hiikiımet bu paranın ancak 
(85) milyonunu istirdat edile
bileceğini ümit etmektedir. Bina· 
enaleyh mütebaki 332 milyonu 
Alman mükellefi ödemif ola
caktır. 

Bir Mütekait Zabitin Asabiyeti 
Eks an Provans, 12 - Pen

ceresinin önünde gürülltl eden 
ve ihtarlara rağmen uzaklaşma· 

yan talebelere mütekait bir zahit 
çocuk ve kar1sının hasta olması
nın verdiği teessürle llzerlel"ine 
tabanca ile ateı etmiıtir. Bir ta
lebe yaraJanmışbr. 

sma rağmen, bu haberin mey· 
dan alması nzerine hükumet 
çok şiddetli tedbirler almıştır. 
bahiliye Nazın M. Severing po
lise emir vererek isyan hareke
tini, nüve halinde iken huoğ

mayı lllzumunu bildirmiştir. Ayni 
zamanda en şiddetli vasıtalara 1 
müracaat edilmesinden de kaçı
nılmasına tavsiye etmiştir. 

Zabıta, harekete amade bir 

Bitler tara/tarlarına natıı/c •Ö11/ügor 
Bugün, Almanyada Reiıicümbur intihabı yapılıyor. 811 lntihabıa AYnlpa 

için ne derece ehemmiyetli olduiunu fimdiye kadar verdiğimiz izahat röı
termlştir, a.ıtnırız, neticHi, umumi bir ıiyaaet tebeddülünü intaç edecek olan 
bu lntibabatta bathca rakip, bugünkO Cümbur Reisi Maretal Hindenburr ile 
müfrit milliyetperverleri• reı.ı Hitlerdir. Bakalım, neticeyi kim kazanacak? 

·ıHindistanda 
Bombardımanlar 

Mareşal Hindenbrırg 

haldedir. Siyasi guruplann kam

yon ve yük arabalarile nakledil

mesi menolunmuştur. Polis, kIJ
lalarda buluıracak ve verilecek 
emre göre hareket edecektir. 

Kışlalann avlularında projektör
lerle mücehhez bulunan otomobil

lere icabında içlerine mitralyözler 

konulacaktır. Polislere, ellerinde 

bulunan sopalardan başka oto

matik tiifekler ve tabancalar 
verilmiştir. 

Peşaver 12 - İngiliz askeri 
tayyareleri Mahut ve Şamoze 
mıntakalanndaki bazı kasabaları 
bombardıman etmişlerdir. Bu 
kasabalarda, lngiltereye karşı 
mukaddes cihat ilin edilmiştir. 

Bir Casus 
Kadzn Öldürüldü 

Helsingf ors 12 - Beynelmilel 
bir casus telakki edilen ve son 
milliyetperver Lappo hareketini 
idare edenlerle münasebeti olan 
Minna Aravher ismindeki kadın, 
evinde tabanca ile öldürülmüştür. 
Siyasi bir cinayeto kurban gittiği 
zannolunuyor. 

MUthiş Zelzeleler 
Bandanera, 12 (Avustralya 

adalan ) - Volkan indifaJarını 
takip eden arazi heyelanı neti
cesinde yeniden birtakım yanar
dağ ağızları açılmıştır. Birçok 
köylerin ahalisi ormanlara iltica 
etmiştir. 

M. Briyamn Cenazesinde 
Paris 12 - M. Tardiya, M. 

Briyanın cenaze merasimi esna
sında bir nutuk söylemiştir. Mu
maileyh, Briyanın F ransaya yap
tığı hizmetlerden, sulh lehindeki 
faaliyetinden, teşrii kudret ve 
meziyetlerinden, sevimli şahsiye
tinden, hoş sohbet tabiatinden 
uzun uzadıya bahsetmiştir. 

EDEBi TEFRiKAMIZ: 56 =========== 
A ç L 1 K 

j gelmeliydL Çiğneyecek bir yonga 
aradım ve kat'ı olarak yazmaya 
başladım. 1 

Olenin sesi bana kadar geliyor• l 
du. Kat'iyen sersemlemiştim, 
dilimi hafifçe şaklatıyor, başka 

Milellifi: Knal Ha1116U Mttterciml: P. S. 

Ertesi aabab, gftndm olunca gidip geldim, hiçbir maksadım 
yatağımın içine oturdum ve ma• olmadan, fakat sükôn ve ihata 
kalemi aldım. Bu vaziyette öğleye ile, uanki mühim bir meseleyi 
kadar kaldım. On satırdan yirmi dütilnllyormuşum gibi bmakla-
aatıra kadar doğurmuştum. Ve rımla duvarlşrı ka ~ıdım, başımı 
hali makalenin sonuna gelmiş ihtiyatla kapıya koydum, şehadet 
değildim. parmağımla yere vurdum. Bunun· 

Yerimden kalkbm, kundurala- la beraber, kendi kendime işit-
nmı giydim ve ısınmak için oda- tirmek ıçm, Ostüste yOksek 
da enine boyuna dalaşmıya sesle MSyledim : Fakat, Allahım, 
başlııdım. Pencerelerin camları bu deliliktir 1 Ve daha parlak 
buz tutmuştu : Dışanya baktım; bir surette bu hareketlere devam 
kar yağıyordu, avlunun aşağı ta- ettim. Uzun bir müddet, belki de 
rafında kalın bir kar tabakası, bir çift saatten sonra, bütün 
çeşmeyi ve kaldırımı örtmüştü. kuvvetlerimi topladım, dudakla-

Odamda boşu boşuna vakit rımı ısırdım ve mümkün olduğu 
reçirdim, rastgele oraya buraya kadar aerildim. Artı!c bu sonuna 

Hiç olmazsa haılıyabileyim 
diye güçbell birkaç cümle, 
kendi kendim·'en bütün kuvve
timle kopardığım yirmi ka
dar zavallı kelime karaladım. 
Sonra, durdum, kafam boştu, 
artık elimden gelmiyordu. Ve 

biraz daha ilerlemiye katiyen 
muktedir olmadığım için, alabil
diğine açtığ1m gözlerimi bu son 
kelimelere, yarım kalmıı yap
raklara diktim, ürpermiş küçük 
yüzler gibi beni gözetliyen, kağıt
lardan çıkan bu titrek harflere 
tuhaf tuhaf bakıyordum ve hiç 
birşey düşünmemiye başladım. 

Vakit geçiyordu. Sokakta 
münakalatı, araba ve at gürül
tü1~rini duyuyorum; ahırda hay
vanlıtra lakırdı söyliyen Jens 

birşey yapamıyordum. Gağsüm 
hazin bir halde idL 

Ortalık gittikçe kararmıya 
baılamışb, halsizlikten gitgide 
ç&kiiyordum, yorgunlukl beni 
yıktı ve tekrar yatağa girdim. 
Ellerimi ısıtmak için parmaklarımı 
saçlarımın arasına geçirdim. Par
maklanmın arasında kalan ve yas
bğı dolduran küçük saç parçalarını 

çekiyordum. Vücudumun blUiln 
azasına bir sis gibi dolan bu 
uyuşukluğu sarsmıya yeniden uğ
raştım; yatağın içinde oturdum. 
Eıimi dizlerime vurdum, göğsü
mün müsaadesi nisbetinde &ksür· 
düm, yeniden yatağa diiştiim. 
Hiç birşey fayda etmiyordu; biç 
bir çare bulamadan, gözle-
rsm ap çık, lavnna dikili, 

Sır 
Tutabilir Mi? 

F ransada, her nedense, ka• 
dınlara fazla itibar etmezler, 
yani kıymet vermezler demek 
istemiyorum. Yoksa salonlarda 
kadına F ransızın göc;terdiği dal
kavukluğu hiçbir millet yapmaz. 

Fransız, kadınına bir süs, bir 
tuvalet eşyası, bir zevk vasıtası 

olarak baktığı için, onun fikir ve 
his kabiliyetine inanmaz. Nite
kim bütün milletler kadınlarına 
intihap etmek ve edilmek hakkı 
verdiği halde, Fransa ancak ba 
hakkı bu sene tanıdı. 

Fransız kadını avukat olabilir, 
fakat ıır tutmıya mecbur olaq 
kitibi adil olmaz. Geçende ka• 
dınlann kitibi adil olabileceği 
hakkında hazırlanan bir layihayı, 
ayan meclisi .. kadınlar ıır tuta
mu.. diye reddetti. Bunun üze
rine Fransız matbuatında yenJ 
bir mllnakaşa mevzuu görüldü; 
" Kadın Sır Tutabilir Mi? n 

Siz ne elersiniz? Kadın dok
torlara, kadın avukatlara bakarak 
insanın kadın lehinde hüküm ve
receği geliyor amma, söz aramız• 
da, hu hususta verilecek hüküm 
her halde aleyhimizdedir. 

Kadın, umumi seviyesi itiba• 
rile, çocuk gibidir. Mücerret mev
zulardan hoşlanmaz. Daima mev
zuu şahıslara indirir. Müşahhas 
şekli görmedikçe mevzu onu sar
maz. Mesela siyasetten bahse
derseniz, muayyen diplomattan 
bahsetmedikçe, kadın bahse ka· 
rışmaz, edebiyattan bahsederseniz 
anlamaz, fakat edipten bahseder
seniz derhal söze karışır. 

Hele okumamış kadın, hiç 
şahsi olmıyan mevzularla alaka· 
dar olamaz. 

Mevzu şahıslara intikal ettiği 

zaman ise sır tutmak hayli güçleşir. 
Kadının, erkeğe nisbetle, daha 
az sır tutmasının sebebi budur. 

Benden size tavsiye. Sırrınızı 

kadına vermeyiniz. Yahut bir 
kadına bir sır verdiğiniz zaman 
onun yayılacağını bilerek veriniz. 
Sonra sukutu hayale uğramayınız. 

HANIM TEYZE 
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aönüyordum. Nihayet şehadet 
parmağımı ağzıma soktum ve 
emmiye başladım. Beynimde bir 
şeyler kımıldanmıya başladı, bir 
fikir kendine yol açıyordu, tama
mile delice bir icat: Hal lsırsam? 
Bir dakika düşünmeden gözlerimi 
kapadım ve dişlerimi ııktım. 

Sıçıradım. Nihayet uyanmış

bm. Parmağımdan biraz kan 
ıızıyordu ve onu ölçü ile yalıyor
dum. Canım acımıyordu, yara da 
ehemmiyetsizdi; fakat bir anda 
kendime gelmiŞtim; başımı salla
dım, penç ereye gittim ve yara 
için bir bez aradım. Bununla va
kit geçirirken gözlerim doldu ve 
yalnız kendim için sessizce ağ
ladım. Bu ıs.rılmış zayıf parmağın 
ne incinmiş bir hali vardı. Ey 
gök yüzünün allahı, ne vaziyetle
re düşmüştüm! 

( Arkası var ) 



Seyrisef ainda 

• 
işçiler 

İdareden 
Şikayetçidir 

( Bat tarafı 1 inci sayfada ) 
üzerine ameleye gerek mahalli, 
gerek umumi buhrandan bahset-
miş, Seyrisefain idaresinin son 
zamanda sıkıntı çektiğini kay
detmiş, sabır ve tahammül tav
siyesinde bulunmuş ve] alacak
larına mahsuben ( 1700) lira te
darik ve tevzi edeceğini söyle-
miştir. Bu vait üzerine amele 
atelyelere dağılmış ve işler de
vam etmiştir. Bu para, dün 
akşam, ( 250) lira eksiği ile 
ameleye tevzi edilmiştir. 

Amele Ne Diyor? 
Hadiseyi haber alır almaz 

muharrirlerimizden birini idare
nin Kasımpaşa camii altında
ki Seyrisefain fabrikasina gön
derdik. Arkadaşımız, fabrikanın 
muhtelif atelyelerini gezmiş, iı· 
silerle ayrı ayn temas etmiıtir. 

Kendisine ~ylenilenler şun
lardır: 

., Klnunusani ayı baılangı-
cından beri umumiyet itibarile 
para alamıyoruz. Bir kısmımız 
haftada ancak iki buçuk y~vml
ye alır, bir kısmı haftada bir 
buçuk yövmiye alır, bazılarımız 
ise dört buçuk yövmiye alını. 
Fakat mesaimize halel gelmiş 
değildir. Vasati olarak hesap 
edairse fabrikada mevcut 300 
amele ayda dokuz yövmiye 
llzerinden çalışıyor, demektir. Bu 
ıerait altında ve buna gayri 
muayyen tediye şekli de ilave 
olunursa bir insan yaş.:ıyabilir mi? 
Çalışma şeraitinden de memnun 
değiliz. 

iki TUrlU fı uamele 
Eğer maksat tasarrufsa riayet 

ıe umumiyetle ve seyyan bir surette 
herkes ayda muayyen ve müsavi 
miktar çalışır. Halbuki bizde öy-
le değildir. Bazı kimseler, her· 
gUn çalışır ve bittabi ayda otuz 
yövmiye alır. Diğerleri ise iki 
buçuk yövmiye üzerinden iki 
haftada bir çalıştırılır. Bittabi bu 
tarz hareketten de tik.iyetçiyiz. 

Tediyenin gayri muayyen ol· 
ması ve meseli kAnunu saniden 
beri para alamamamıı bizi bak
kal ve esnafa karşı mahçup bir 
vaziyete soktu. 

Havuz Ve Fabrika Amelesi Farkı 
idarenin sıkıntıda olduğundan 

bahsedilerek bize sabır ve taham· 
mili tavsiye edilirken öbür taraf 
ta havuz amelesi muntazaman 
bakkıru alıyor.Hat-ta istihkaklarına 
mahsuben yüzde kırka bile riza 
göstermiyor, haklarını tam alı
yorlar. Biz ise bu yüzde kırka 
çoktan ratıyız. Bir müessesede 
iki tllrlil muamele ve iki sınıf 
amele olur mu 1 
Muhasebeci Bey Haberdar Değil 

Muharrir arkadaşımız, amele 
ile görüştükten sonra fabrika 
müdürü ile temas etmek istemiş, 
fakat Cemil Beyin para tedari· 
ki için dışar:a çıkmış olduğunu 
öğrenmiş, muhasebeci Selim 
Beyle görüşmüştür. Selim Bey 
ise amelenin mevzuubahis tale
binden haberdar olmadığını ve 
Amelenin intizam dairesinde ça
lıştığım beyan etmiştir. Bunun 
üzerine muharririmiz, biraz ev
vel işçilerle yaptığı temas ve 
onhudan duyduklarını anlatınca 
fU cevabı vermiştir: 

- Mesele bir temas ve has
buhalde~ ibaret efendim. Her 
zaman bu gibi hasbuhal yapılır 
ve toplanılır. Nite'<im bugün de 
böyle bir hasbuhal yapıldı. 

SON POSTA 

Sünnete Rağbet . - ~~ 

Hazreti lbrahim Cebrail Tarafından 
Çakmak T aşile Sünnet Edilmiş 

Almanlar 

SABAH 

Ekmeği Arttırmak Değil Eşya Fiatini 
• 

indirmeli 
( Bat tarafı 1 inci sayfada ) 
Devlet bütçesi 225 milyondan 

145 milyon liraya indi, köylü 
vergısmı muntazaman veremi
yor. Halkn umumiyetle istihsal 
ve istihliikl kabiliyeti azaldı. Bu 
buhrandan en ziyade köylü 
mutazarnr oluyor. Çünki: 

GtimrUk vergileri. kontenjan 
sistemi, ve T eşvikı Sanayi Kanun
ları ile dahili sanayi himaye edil
miş bulunuyor. Sanayi mamula
tımız dünya buhranına karşı du
varla çevrilmiştir. Fakat bu hi
maye sanayi mamulahmızın fiat
lerini artırmıştır. Avrupa piyasa
sına tabi olsak, 10 kuruşa yiye
ceğimiz şekeri bugün, dahili sa
na)'İİ hinıaye edebilmiş olmak için 
60 kuruşa yiyoruz. Bunu ma
nifatura eşya:;ın .ı, petrol ve 

1 

tuza da teşmil edebilirsiniz. Ne- ı 
tice ne oluyor ? KöyHinün mah
sulü himaye görmediği için kıy
metini kaybediyor. Köylü, evvelce 
on kuruşa sattığı buğdayını 3 
kuruşat bir liraya sattığı tütünü
nü 20 kuruşa, 20 liraya sattığı 

afyonunu 8 liraya vermiye rne~
bur oluyor. Bir taraftan varidatı 
azalıyor, diğer taraftan masrafa 
artıyor. Fak at kazancı azal men 
tabii masraf yapamıyor. Şeker 
yiyemiyort petrol kullanamıyor, 
giyecek eşya alamıyor \'e fazla 
olarak vergisini veremiyor. 

Memleket nüfusunun dörtte 
üçüni.i köylü teşkil ettiği için, 
onun istihlak edcmeL bir hale 
gelmesi memleke tin iktısadi ha
yatını felce uğratıyor. Kasabalı 
köylüy\! mal sa ta mı} or, ve ondan 

1 

alacağını alamıyor, o alamayınca 
büyük merkezlere ödiyemiyor. 
Bu zincirleme aciz, umumi bir 
felç tevlit ediyor. 

O halde mesele yalnız bir 
buğday meselesi değildir. Daha 
ziyade köylü ve köy meselesidir. 
Hatta ondan daha ileri giderek 
diyebiliriz ki, bu umumi bir 
buhran meselesidir. 

Umumi buhranı hal için yal
nı1. buğday meselesini halletmek 
kafi değildir. Buhranın hakiki 
sebeplerini arayıp bulmak la
zımdır. 

Buhranın harici tezahüratını 

eşya fiatları arasındaki muvaze
nesizlikte görüyoruz. Muhtelif 
eşya ffotleri arasında bariz bir 
muvazenesizlik vardır. Buğdayını 
3 kuruşa satan \C şel<erini 60 
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Feyezan Tehlikesi 

Eskişehir 

Büyük Bir 
Tehlike Altında 

Eskişehir, ( Hususl) - Ayın 
sekizinci salı akşamı başlıyan 
şiddetli yağmurla beraber Eski
şehirliler için büyük &bir endişe
de başgösterdi. Bu yağmurun 
tesiri altında eriyen karlar, Por
suk çayını süratle yükseltmiye 
başladı. Dalgalar haşiyet uyan• 
dıracak bir heybette idi. Maa
mafih Porsuğun kabarması netice 
itibarile tehlikeli addedilmiyordu. 

Fakat Porsuk çayına karışan 
Sarısuyun da yükselmiye başla· 
masıdır ki vaziyeti tehlikeli bir 
hale soktu. Suyun aürati saniy~ 
de (25) metroyu bulmuştu. İrtifa 
( 1 ,5 ) santim artmıştı. Porsuk 
çayı kcnaranda Devlet Demir• 
yollarının tasarruf sandığı tara
fından katar başmemurlarile dijeı 
memurlar için yaptınlan binalann 
temellerine kadar su dayanmıştı. 
Evlere girmek, Çıkmak lmklıu 
kalmadı. 

Memurlar vazifelerine gide.
memiye başladılar. Bu civar 
halkı giceyi uykusuz geçirdi. 
Akıam Uzeri ıaat 4,30 la 5 arasın• 
da Porsuk biraz daha yükseldi ve 
su bodrumlara girmiye başladı. 
Eğer su biraz daha ytikselirse 
bir felaket vukuu muhakkakbr. 

Gelen malumata göre suln· 
rın taşması Tavşanlı ve I<ütahya 
dağlarındaki karların erimesi 
neticesidir. Şimdilik gelen mik-
tarı 8 metre yüksekliğindedir. 
Porsuk sabilindel{i biltün tarla .. 
lar su albndadır, 

Sarısu kenarındaki bir kısım 
evlerin duvarları yıkilmışbr. 

BAHATTiN 

Çekoslovakgada 
Tevki/at 

Prag 12 - Hitlerci faaliyet• 
le propaganda yapbkları Moravya, 
Silezya, Bohemyada tevkifata de
~am edilmektedir. Alman Milli 
muhalefet fırkasından Prag bele
diye müşaviri M. Heider tevkif 
edilmiştir. Mumaileyh cümhuriyeti 
koruma kanununu ihlal etmekle 
maznundur. 25 kişi hakkında da
ha tahkikat yapılmaktadır. 

Botun Ağaçlar Bir Arada 
Amerikanın Teksas vilayeti 

dahilinde bir ziraat mütahassısı, 
tatbik ettiği muhtelif aşılarla 
ayni ağa\,tao kiraz, ıeftali, kayısı 
erik meyvalan istihsal etmiye 
muvaffak olmuştur. 

kuruşa yiyen bir memleketin 
iktısadi hayatında herhalde bir 
gayritabiilik vardır. Herşeydeıt 
evvel bu gayritabiiliği izale 
etmek lizımdır. 

Binaenaleyh teklif ediyoruz: 

Emek fiailerini arft1r
. 111ak değil eşya fiailerini 
indirmek lfızundır ve işe 

buradan başlamak gerektir. 

Bu, mümkün müdür 1 Bu 
suali muhtelif salahiyettar kimse
lere sorduk. Yarından itibaren 
fikirlerini ~re başlıyoruz. 
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SON POSTA 

. 

• HARUNÜRREŞIT • 

Mamafih ftZİrİD nihayet bir ecir, 
aylıklı bir köle ve kendisinin 
halife olduğunu habrlamakta ge
cikmedi. Asabi bir hareketle 
anahtan çevirdi, kapıyı açb, me
tanetine sahip olduğunu Y ahyaya
da göstermek fikrile bqma 'e
virdi, emir verdi ı 

- Beni takip eclinid 
Ortadan çekilmek llzere 

bulunan güneı, o btiyUk odaya 
esmer bir renk doldurmuştu. 
Yaldızlı ta•anlar, resimli duvarlar, 
mmah perdeler, albnh sedirler 
ve hertey, bu esmerlik içibde 
boşluğa asıh kalmıı birer leke 
fibi glribıtlyorlardı. Harun. bir 
adım atb Ye henllz etikt• bula
DaD Y ahyaya döndtı: 

- Znbeydenin yadigln gece 
olacak! Burada karanlıktan bar 
ka birıey yok. 

Ve mtıteakıbea bir adım daha 
atb ve kap1 dibinde can vermİf 
olan kızın cesedine carpb. O 
vakit pşaladı, daima ileriye, 
Jllkaeklere bakan gizlerini yere 
çevirdi " hayretle haıyetin bir
leşmesinden miltevellit tilyler 
&rpertici bir tahaHDI içinde bo
murdandı ı 

- Vay mel'aae vay, bana 
bir mezarhk hediye etmİf 1 

Yahya. kısmen yanyana. kısmen 
tlstüste, kaamen de dağınık su
rette uzanıp kalmlf olaa aekis 
illlytl f6rt1nce meYkilni babrladı: 

- Müsaade buyurursanız. de
di, dipn çıkayım. efendimizin 
emirleriıal beldiyeyim. 

Hanın. peripa bir IUle ke
keledi: 

- HaJll', hayır, gitme, ya• 
aımda kaL ZnbeydeniD eserini 
beraber g6ıden reçirelim. 

Bunun llzerine Y abya Derledi, 
616lere baamamıya itina ederek 
klfedeld pmdaalarm ,.... git• 
ti, acele acele onları atefledi ve 
ulmeyl bitin fecaatlle meydana· 
çakardı. 

Albn teps~ albn llll'&bl, altna 
kadehler, billilr kAse. o boytık 
odaya• eaki zamanlarda bir takım 
qya De doldurulan mezarlar gibi
.a.11 bir elem veriyordu. Yahya, 
bu tantaaah mezarm kıskançLk
tan, kinden lrllldtıpaı sezdi, ge
rUedL Harun, llldu mlltebayyir 
ve mlltehenir, 80Dl'a ıc...... .. 
mtlteeuir etrafına balanda ı 

- Llnetullahi alen•Dmla, 
dedi, Zll>eyde mlllm lflemittir 
n ..ı&m ıınnelidir 1 

Semra kızlan y ... ,.,. .... 
tel'di: 

- Bunlar. din ıece benim 
J1z yerip iltifat ettiiiaa. yammda 
biraz mtlddet ahkoJch+ua kız.. 
lardlr. Kendilerine bugla lkpm 
etmek niyetinde idim. Hala Zll
.. ycle zavalhlan aldlrmllf. 

Ve birdenbire Y ahyaıım elle
rial tatta: 

- sa,le babacıtım, dedi, 
timdi ne Japac:aiız? 

- Hiçi 
Vezir Yahya, Halife araylann

da yapılan cinayetlerin tarihçesini. 
tacidar canilerin ancak ve ancak 
cezas ı kalabileceklerini bir keli
me ile anlatmıf oluyordu. Harun, 
biru dtlşOndli ve dalgın c:lalaıa 
mıraldanch: 

Yaanı )#..)#.. -

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

- Cakkm Yar Yahya. yapa· ı ve ımrap içinde idi, birau enel 
cak bir ıey yok. ZUbeyde bakh oradan ayrılmak istiyordu. 
idi ve ben hakaazdım. Onun bak· - Çıkalım efendimiz, dedi, 
kım ba tilüler 6dediler, benim nznlnyorsunuz. Unutmak iyidir 
haksızlığımın cezasım da yine ve unutmak için görmemek ll-
bunlar çektiler. zamdır. 

Ve IOD bir tahau&. olmak O gecenin yanama dofra 
llzere arapca bir beyit okudu; sekiz &lü. sekiz çuval içinde sa-

- Ôlüm bazaa zifaf oda11m raydan çakanlmışlar Ye Didenin 
mezar yapar. Sen ey ıelin, ba- derinliklerine giimülmllflercli. Ay-
ıındald bahar glbıefile alimi Dİ saatte Harun, nebiz içip kız-
geri çeviremezsin. larla raksediyor ve Zlibeyde de 

Y ahy., dudaklarım uararalr nedimi maymuna kendi tombul 
halifenin ba yeniz tefelslifiial ayaklanm 6ptlr0yordu. 
dinliyordu. Fakat vicdam, azap (Arbaı ...., 

Mançuride isyan 
Yeni Hükumeti Devirmek istediler. 

Japonlar De Memnun Değil 
Çin-Japn Ye amamlyetle ha 1 Japan fırkuile muhtelit U.... 

devletlerin ibtillfma ait ~· ma- çekilse bile mecmuu 35000 e ba-
limat gelmiştir: liğ olan 14 ve 11 inci Japon farka-

Şanghay 12 - Buradaki 9 c:a lan tehir etrafında kalacaklardır. 

Japonya Ve Mançurinin Tasdiki 
Şanghay, 12 - Japon kabi

nesinin fevkalide bir içtimamda 
yeni Maçuri devletinia tasdikine 
ait nihai bir karar verilmeden 

noktamda tetkik edilecektir. 
Milmtaz Japoa ricalindea 

Prena Sayionjinin aym 14 dilnde 
imal tarafından kabul edileceti 
Ye Şanghay Mançuri meseleleri 

evvel, yeni rejimde dokuz devlet hakkında kendisine izahat Ycro-
muahede•ioi ilılll edip etmediji ceği tahmin edilmektedir 

Mançuride Bir isyan Çıkb 
Moskva 12 - Amur nehrinin ı mağazalan yağma edilmiştir. Ja-

sağ sahilinde Blago•eıeıık'in ~ pon konsolosu ile bir Japon 
ıııuıda bulunmakta olan Çin tebauı ve Çin De•leti Banka11 
kıt'ası yeni Mançuri hliktlmetinin memurlan ve aileleri Sovyet 
bayrağım görerek milnfeil olmuı hududunu geçerek Blagoneşenke 
ve isyan etmişti. Kıyam, ıiddetli iltica etmişlerdir. lnıill& Gilmriljil 
bir top ateşi ve mitraly6z bombar- Miidllrl ve ailesi de tecavfize 
dımanı ile bqlallllf, birçok mer- uğnyanlar arumdadar. Sovyet 
mer Blagoveşenk'e d11şm6ttilr. Konıolosbaneai memurlan Blo-

4 Çin Banka, hapiahane Ye goneşenke nakledllmiıtir. 

Cemiyeti Akvam Karanın Verdi 
Cenevre 12 - Cemiyeti Ak· 

ftlD btlyllk Mecliai heyeti IJIDU

miyesıDlD içtimai -t 18 de 
açılllllfbr. 

- • Komsiyoa, karar proje-
ainin aaretini kabul etmiştir, • 

Reis buma .aylemif ve biç 
kimse .az istememiftir. 

Bunun llzerine tayini esami 
De reye mtiracaat edilmiş, 45 
devlet evet cevabı vermiştir. 
Çin Ye Japonya mlltenkif kal
mıflarcbr. 

Bumm llzeriae " proje maci
Wace Çin • Japon ... ...... 
olu •• kifilik k.,....,__ inti
...... ıe9 ............... 
llllfbr: 

....... Feleme6k, Partelds, 
Macariatan, ineç ft Çekoslovak· 
J&. Bunda betim Belçikanm da 
aaa l:nahmacaldlr. (>elet ua 
komite19 dahildir. 

Reil M. Hi......., ild taraftan 
pek bly&k ... u. .. gerek 
botla cibamn llmitlaiai bo .. 
çakarmam.J4mm ilrar De rica 
etmiftir. Komı.,. ldmllzdeld 
haftama ilk glnleriacle taplana
cakbr. 

1. Stimson Diyor Ki 
V afinton, 12 - Amerika 

Hariciye Nazın M. Stimson Ce
naiyeti Akvam heyeti umumiyesi· 
nin Yerdiği ·karardan memnun 
olduğunu beyau etmİfür. 

Ve demiftiı ki: 

Cemiyeti Akvam Blly&k Mec
lisi Pariı misakında m&nderiç 
olan karara benzer ltir •Ilı ka
ran ittihaz etmiştir. Cihanın bo
tiin milletleri ayni tabirlerle me
ramlarmı ifade edebilirler. 

Japonya Karardan Gayri Memnun 
Tokyo 12 - Hük6met Cemi

yeti Akvam Meclisinin ba kadar 
ileri gitmiş olmasına teessftf et
mektedir. Bir imam matbuat, 
Japonyanm Cemiyeti Akvamdan 
çekilmeyi tasavvur ettiğini fakat 
kabineniıı rllcu edilmiyecek Bir 
karar •ermek ana ebaedipd 
yazmaktadırlar. ----Te,ekkDr 

Se..UI, faidletll •• ... ........ u 
anaeatuamn aıamı ile Jlalllerimbcle 
aplaa matem w ldlrap ,., ... 
aarmata kota aeYdllderimiu aın 
.,.... makabeleye ........ yebalfor. 
Onua lçtn bizi tealiyeye kopa met.. 
tup ft telpaf pderen asi• dostla• 
nmıa karfl ademlJ9 meeb• 
oldatama• flb• IJoreaaa P aba>• 
lara ,tlklGyoras. 

V arolsunlar .,.. Tann onlara aea 
ıa.termeain. 

Rahmetli Tmlde Hanımın ~oeakö. 
lam MGnlre, Nazire, Mazhar, Nvet
tin, Cemalettin. 

Bqlktq Park Sl•auaada 
Saa'atklr Natlt Bey ve komik Şeyld 

Beyler birlikte 
Cumarted trliDG •ktamı IUl 9,5 ta 

ilk defa 
( ACaii PiYADE ) 
Yeal YOdYll S JMf4e ..,,. ................. 
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Bu hafta her halde g6rülmeie llyık olu film 
JOHAN STRAUSS'un meşhur ve mOkemmel opereti 

YARASA YARASA 
( La cba ... • lourie J 

Fraaauca kopyed 

ARTİSTİK'te 
MAURICET 

MARCEll! DENYA 
PIZANI 

( Dle Fi ....... , 
Almanca kop7eml 

OPERA'da 
GEORG ALEXANDER 
HANS JUNKERMAN 

BETTY WERNER 

ANNY ONDRA • IVAN PETROVITCH 
tarafından. 

Sinemada muharrirlerin en tuhafı tarafından yazılan eserlerin en 
KOMlGlNl görmeye hazırlanlDIZ: ANDRE DAHL'm eseri 

DAHA 6LMEDIN MI? 
( Quand te tues • tu ? ) 

Çar,amba ak,amı EL H A M R A SiNEMASINDA 

liugüıı görülecek filmler 

ELHAMRA S::d': MELEK sinemasında 
"Kltlk üJdDo.. fllalala bqlıca •llmeaslll 

ARMAND BERNARD 
Dh,.... - ..,.il '--" 
TINO PATIERA 

HAYDUT AŞKI 
( Fra DiaYolo ) 

fllalnde alzlerl aflahreHıaa glldltreffktlT. 

MARCEL ACHARD'm ..... ,., ... 
GÖNÜL KiMi 
SEVERSE 

( Mistigri ) 
( Comedle Fr_, .... J ... 

MADELEINE REN \UD 
tarahadaa fnkalitle t....al 

edllm•ktedlr. 

A S R I SİNEMADA 
Silib tehdidile bir sirkat vak'au ofmuştur. 

J O H N G 1 L B E R T bu esrarengiz fak'anın tahillbm • 

SAHRA GECELERi , ...... , ......... , 
Şahemerlad• lsah edecektir. 

lıa..t .. ı ANASTAS • YENi TORK BALETi y..ı -rep-• ... I•-••..... " ....... 
Tllrk danaM SAIT EDiP Ue arkad••• ft;.RN .ı\NDA ekaantrlk numaralarında. 

Tiyatroaun bir pbeseri
Sinemanm bir şaheseri ... 

ıornanc<9 
--

GRETA GARBO 

SOLMUŞ GOLLER 
(Romnc•) 

flhn .... Çarıamba ak..-
M E LE K SlNEMASI 

.. ı..ana luacabmç doldartaeaktar. 

HENRY DE LA FALAISE 
tarafından vtlcuda getirilen 

Kıral Eğleniyor 
( Le Roi s'amuse ) 

Fra11111zca sözlü fılm 

Arzuyu umumi üurlae 

Bagln ...... 
saat 21,30 ta 

YALOVA 
TORKOsO 

M..akili komedi 
Bımllln: 

titiamaımt 

Ha.an Ferit 
NaldB: 
L Galip 

M ~~ 
1 1111 1 
UIUlll 

Salı gllnl ı KAFATASI 

Şebzadebap Rqit Raza 
Tiyatrolullda 

Baglln akpm 

aut 21,30 da 

OTELLO o D 
S perde 2 tablo 

Hilal ve Milli 
sinemalannda 

Bu hafta pek· büy&k muvaf. 
fakiyeUerle irae olunan 

ÇANAKKALE 
aeali, aözltı hakiki Tllrk 

harp filminin 

BUGON GONDOZ VE GECE 
Ha sGalldGr. Fil. barice ~ 

IJlr daha ne lata.bal" .. Berot•• .ı.e. 
m•IU'lllda bt'ln- ... t_.._.,__.. 
Yarmki Pazartesi GUndllz 
'Vablntlaa .....,. -' ..... 

Talebe matinesi: 
Dıahuli 20 kuru.,. 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo 

F r8DSI& Franp 
lngiliz liruı 
Dolar 
Liret 
e.a.. ....... 
IAlçn fnap 
Lna 
Florm 
.ıc.- ç. 
Şiliaı A. 
Peuta 
Mark 
Zloti 
Peap 
Le, 
Dinar 
Çervoneta 

Tahftllt 

DabllJ 
D. Muvahhide 
A. Demiryoha 

Kapanq 

12 06 00 
001 • 00 
o 47 42 
9 16 50 
3 39 21 

35 94 75 

m " 25 
64 05 00 

1 17 " 
14 88 88 
4 05 00 
8 20 00 
2 eo oo 
4 24 83 
3 92 15 

80 39 00 
26 79 00 -
00 00 
54 7S 
28 10 

Bona Harici 

Altın 
Mecidiye 
Banknot 

9 28 
49 

2 32 
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Enver Paşa, Abdülhamide Zatı 
Şahanenin Selimlarını Bildirdi 
Ahit Efendinin Mülazimisaniliğini Tebşir Etti 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 
Her hakkı mahfuzdur 

-258-

Abdülhamit, memnuniyetini 
izhar edon bir tebessümle cevap 
Yerdi: 

- Evet.. Efendi, söyldi, eh, 
blSyle olmalıd ır ya... Merhum amı
cam Sultan Aziz, bizi yanından 
laiç ayırmaz, nereye gitse bera· 
ber götürürdü. Bize sık sık nak
len de muavenet ederdi. Allah 
rani gani rahmet etsin. Çok te
miz kalpli idi. Ah, ah .• Amıcam, 
o akıbete uğramazdı.. Ukin onu, 

mukarripleri lisana getirdi. Allah 
clmleyi (Sui karin) den muhafa· 
sa etsin... Benim sukutuma, ba-
pma bu kadar feliketler gelme
aine de mukarriplerim ıebep 

olmadı mı? .• 

Aldıkları rüşvetlere, yaphk
lan birçok fenalıklara ben kur• 
ban oldum. 

Hele oturunıız da birer kah· 
't'O içelim ..• 

Oturuldu. Cıgaralar yakıldı. 
Abdülhamit, tekrar söze başladı: 

- imparator çok tuhaf bir 
Adamdır. Bir yerde uzun mllddet 
duramaz. Gezmesini çok sever. 
Bakınız, lstanbula geleli kaç saat 

oldu. Daha yorgunluğunu bile 
çıkarmadan, biraz evvel boğazi
çlne doğru geçti. 

Her halde yazlık sefarethane-
7e gitmiş olacak.. O da benim 
ribi banyo meraklısıdır. Günde, 
birkaç defa banyo yapbğı olur• 
muş. Ben makamda iken, misafir 
pldiği zaman, onun ikametine 

tahsis olunan daireye güzel bir 
banyo yaphrmışbm. Buna pek 
memnun oldu. En çok aevdiği 
1emek, Omlet ile bi~im piliv
dır. Tuhaf değil mi A vrupahların 

eberisi böyledir. Pilava bayı• 
hrlar. Hem de çok yerler. 

Bir gece süferaya bir &iyafet 
ftriyordum. Almanya sefiri Ba
ron Mareşal da davetli idi. Ye
mekte pillv geldiği zaman taba· 
fına o kadar pilAv doldurdu ki, 
ben hayrette kaldım. 

- Acaba bunu nasil yiyecek? 
Diye bakıyordum. Ne dersi· 

.ız, bir tek pirinç tanesi kalma
Jllle&ya kadar bepaini yedl Ben 
olsam, muhakkak mide fesadına 
qrar, belki de çatlardım. 

Abd6lhamit birdenbire dur-
du ve hatırına relen bir ıeyi 
10rdu: 

- Abit Efendiye tordum. 
Bizim çocuklardan kimse gelme• 
miş, öyle mi? ••• 

Doktor da, Abit Efendinin 
cevabını tasdik etti. Buna Abdül· 
bamidin çok canı sıkıldı. Başını 
aallıyarak: 

- Bilirim .• çok soğuk ıeyler
dir. Bu gibi yerlere, kalabalık 
insan içine girmeyi hiç sevmez· 
ler •.. Biribirine karşı da b5yledir
ler. Kendilerine o kadar tenbih 

1 
etmelerini, daima, hüsnll suretle 
geçinerek sevişmelerini söylel"
dirn. F aide etmedi. Halbuki, biz 
böyle değildik. Merhum birader
le gece gündiiz beraberdik. Bir, 
içtiğimiz su ayn giderdi. Ah, 
o bendegan.. O bendegan yok 
mu?.. Ne yaparsa, hep onlar 
yapar. 

Dcrb derin içini çekti ve biraz 
evvelki duasını tekrar etti: 

- Allah, cümleyi fena mu· 
karriplerden esirgesin ... 

16 T c.şr aevvel 917 

Abdülhamitten, bu sabah yi
ne biraz kan geldi. Fakat, artık 
kendi kendine teselli verdi: 

- Çok şükllr, karnımda ağn 
yok. Dizanteriye benzemiyor. 
Her halde, basul' memelerinden 
olmalı. 

Maamafih, ihtiyaten hafif ye
mek yedi: Biraz köfte, biraz ka
bak, kOçük bir tabak ta ma• 
baUebi... .. 

Saat beşte, Enver Paıa geldi. 
Salon kapısında istikbal eden 
Abdülhami de evvela, askerce 
bir selam verdikten sonra sarildı, 

elini öptü. Abdülhamit te milltefi· 
tane sözlerle omuzlanm okşadı: 

Enver Paşa; evvelA aelAmı .. 
şahaneyi tebliğ ettikten sonra 
tarafı eşrefi haıreti padişahiden 
Ahit Efendiye mülazimisani rüt
besi tevcih ve ihsan buyuroldu
ğunu tebşir etti. 

Abdülhamit, buna beyani 
menınu ıiyet ederken Enver Pa
şa sözüne devam etti: 

- Zatı Şahane, bir şey arzu 
buyurulu;> buyurulmadığmı soru· 
yorlar. 

Dedi. Abdülhamit, mahzuna
ne içini çekerek cevap verdi: 

- Teşekkllr ederim. Himmet• 
lerile bir ıeyimiz eksik değiL 
Gece, gündflz muvaffakıyetine 
dua ediyorum. Böylece aneder
siniı:. 

Enver Paşa, tekrar a8ze bq
ladı: 

- imparator Hazretleri de bil· 
hassa selim ediyorlar. Zati huma-

yunlanna karşı kadimdenberi 
mevcut olan dostluğu unutma• 
dıklanm arzetmemi söylediler. 

(Arkaıı •ar) 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
• 

Söyligelim ... 
.. "'" 

Size Tabiatinizi 
ALI BEY ; Neşeli ye ifgU· 

zardır. işlerini 
çabuk görilr, 
aceleyi ihtiyar 
eder. Herşeye 
uysallık g&.
termez. Ei
lenceyi aever. 

Söz albnda 
kalmaktan çe
kinmez. Sea
ıiz YO sakin 

değildir. Mlicadele ve milnaka
pdan çekinmez. 

• BiR KARllMtz ; Çekingen Ye 
tutuktur. Abl
ıan •o ıokul· 
gan değildir. 

Kendini tak
yit eder, aer
beat hareket• 
lerde bulun· 

mu, fazla dil· 
tlhıllr, Ye uy-

gı uyar. Ha
yatta muvaf

fak olmak meıelesiae gelince; 
bunda yalnız ruhi ve ahllkl te
mayUllerimizin tesiri dejil; tesa-
düflerin de bilytık roller oynadıjı 
görülmektedir. Binaenaleyh; bu 

ıualin cevabım vermek oldukça 
müşküldtır. Bunu daha ziyade 
azim ve iradenize ıorunuı, ala· 

cağınız cevap derecei muvaffakı· 
yetinizi ihsas edecektir. Muvaf. 

fakıyet ıırlarından bahiı umumi 

nazariyelerden de istifade edeb~ 

KIRKOR EF.; Olduğu gibi 
göriln mi ye 
mütemayildir. 
Hihriyetini 
fazla sever, 
kendini Ozlln· 
ttlye kapbr
mak istemez. 

f sters~ tutt& 
jıı işi muvaf.. 
fakıyetle ba-

ıarır. Bqka
lanna tAbi olmaktan ziyade ken• 
diline tibi bulunmasını ister. • ALI RIZA B.; Ağırbafhd .... 

Havai mqga· 
lelere raibet 
etmez, ciddi· 
yete mütema
yildir .. Tahak
ktlme taham
mill edemeı, 

lireti nefiı 
mesailind e 
hauaıiyet ıa.. 
terir, bqka· 

larına minaet etmekte mDıtajni 
davramr. • 20 ŞABAN EF. ; ( fotoğrafıma 
dercini istemiyor ) Haynhah •e 
babacandır. Herşeyl g&rmez, ku
sur bulmaz, milsamahası boldur. 
Kalenderliğe mütemayildir. Men· 
faat hususunda hırs giSstermez, 
daha ziyade kanaatkArlığa tema· 
yül eder. Usul ve merasime ri
ayet etmekten çabuk sıkılır. 

Fotofra/ Talılil Kuponuna 

11 lnci Sayfamızda bulacaksınıa. 
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- Hayır.. karanhkll, göre· 
medim ..• 

Çocuk yukarıdan seslendi : 
- Usta 1 Karıyı tuttun mu? •• 
- Tuttum, tuttum •• Kaç tane 

kınldı, sen onu haber ver? •• 
- Hepsi kınldır usta .• Tepsi 

bile, yamru yumru olmuş .•• 
Ben, dimdik duruyor ve git• 

tikçe öfkesi artan kahvecinin, 
vereceği hükmü bekliyordum. 

Kahveci, bir taraftan beni ka· 
çırtmamak için temkinli bir vazi· 
yet aldı, bir taraftan da hesap 
etmiye başladı. 

- Üç kahve filcam, on beşer· 
den eder, kırk beş.. Üç su bar
dağı, onlar da &ekizerden, eder 
yirmi dört.. kırk beş, yirmi dört 
daha .. eder, altmış dokuz .• efen
dime söy)iyeyim, bir tane çay 
bardağı, Ostündeki küçük limon 
tabağile on iki kuru1-. ne 
dedik ti, altmış dokuz on iki 
daha seksen bir ..• Filcanlardaki 
6ç kahve llçer kuruştan, ıek· 
sen dört, bir bardak ta çay 
üç kuruştan seksen yedi. Hadi, 
on kuruş ta tepsinin tamirine ta· 
mam doksan yedi. Cayın limonu 
da sana caba .• haydi bakalım ver, 
doksan yediyi.. yoksa, buradan 
bir adım atamazsan ••• 

Damarlarımdaki kanın tama• 
men kuruduğunu hissettim. Diz
lerim okadar titriyordu ki: Duva• 
ra dayanmıya mecbur oldum ••• 
Y avaı yavaı çantamı açtım. Pa
ralarımı çıkararak avucuma say
dım. Tamam on yedi buçuk kuruş, 
beş para ÇJkb. Bu paralan, kah· 
vecinin avucuna boıaltbktan ıon• 
ra, hemen kolumdaki saati çı
kardım. 

- Param çıkışmadı. Her hal-
de bu saat, borcumun liatlbıil 
6der zannederim. 

Dedim. Kahveci, evveli yllzU
me ve sonra, saate bakb. Saati 
avucunun ortasına alıp, tartar 
gibi bir iki defa Alladıktan 11<>n· 
ra, tekrar gözlerini kaldırdı: 

- Sen, böyle ıeylerden ka• 
çacak bir hanıma benzemiyorsun 
amma.. hele ıunun doğrusunu 
ıöyle. 

Dedi. Zaten, artık hislerimin 
blıtlln isyanları, bir bomba gibi 
patlamak haline gelmişti. Boğula 
buğula cevap verdim: 

- Hayır.. Kaçmadım.. Bun
lan kırdığım için kaçmıyordum •• 
Ne olur, kınlan ıey varsın, iki 
filcan olsun •• bunları ödem"k,nasıl 
olsa kabil olur... Fakat bir alçak, 
beni korkuttu.. Ben ondan ... 

Kahveci, derhal ıözümU kesti. 
Biraz bana doğru eğilerek : 

- Yoku, ıu Zülfil Beyin 
yazıhanesinde mi idin? •• 

Silkiitum, kahveciye her ha
kikati anlatmış oldu : 

- Hanım.. zaten orada kav
p, niza eksik olmaz ki... Ne 
itin vardı orada?.. Sen eli, eteği 
temiz bir kadına benziyorsun ..• 

Ve, baıını iki tarafa ullıya· 
rak devam etti •• 

- Haıbinallab, Yarabbi!.. Şu 
saatini al.. Şu paralarını da al .• 
Hadi sana ela, bana da ıeçmiı 
olıun. •• 

Elimle, onun ellerini ittim. 
Boğazımdan bir hıçkırık gibi 
çıkan sözlerle: 
-Hayır .• Bunlar, senin hakkın-

dır. Benim yüzümden kimseye 

Romanı 

Yazan: Z. Şakir 

:ıarar gelmesini istemem. Y alnıı, 
duracak halde değilim. Rica 
ederim, bana yolver gideyim. 

Dedim. Fakat o, 
- Şart olsun ki, OD para aJ .. 

mam.. Ne yapalım, bir kazadır 
olmuş.. Baş, gaz sadakası olsun .• 
Al bacım al.. Bugün dünya yana 
ahret.. Dünya ve ahrette benim 
hemşirem ol. 

Diye ısrar elli. Lakırdıyı, da· 
ha fazla uzatacak halde değildim. 
Verdikleri mi büyük bir mahcu
biyetle geri aldım. Derin ve 
minnettar bir nazarla bu saf ve 
Alicenap adaman yllzüne baktım. 
Harun kapısına doğru yürümiyo 
baıladım. 

Kahveci daha bala söyleniyor: 
- Bir diş ehletinio kolundan 

saatini soyup alacağım da onda11 
hayır mı göreceğim. Hiç adamlığa 
yakışır mı bu •• Hay, boynu altanda 
kalası herif hay.. Zavallıyı ne 
kadar ııkışbrmıt ki ...• 

Yfizüme, geniş bir bava çarpe 
b. Gayri ihtiyari, gözlerim yukan 
kalkb. Karşıdaki ban·n üçüncll 
katındaki pencere açılmış, bir iki 
kişi başını çıkarmış, bir Zülfü 
Beyin pencerelerine, bir de bana 
bakıyorlardı. 

Başımı önllme eydim ve btı
tün kuvvetimi toplamıya çalışarak 
ıüratle yokuştan indim. 

lf.. 
Eve, yayan gidecek halde de• 

ğildim. Sirkeciden, tramvaya 
bindim... Beynimin içi, bir girdap 
gibi kaynıyor, müfekkeremde 
canlanan bir takım facıalı düşUn .. 
celer, biribirine çarpıyor ve he· 
yalimde korkunç alevler yaratı• 
yordu. Şu anda elimde bir kud· 
ret olsa, bütün bu koca dünyayı 
bu alevlerle tutuşturmak, kendi
mi de kaldınp o alevlerin orta .. 
11na atmak istiyordum. 

Neme lazımdı benim, bu ha· 
yat? •.• Sanki daktilo olup ta, ha• 
tım göğe mi erecekti?.. Anneci .. 
ğimin dizinin dibinde, büyilk bir 
emniyet ve tamamen müsterih 
bir kalp ile çalışbğım imalitba
oenin suyu mu çıkmıştı? •• Pek adi 
gördüğüm ameleliği, bir türltı 
nefsime yediremiyerek, daha ıe• 
refli bir mevkie çıkmak iste
miştim. 

PekAIA.. Bu ıerefli mevkie 
çıkmak için lizım olan basamak· 
lar, vicdanım ve namusum mu 
olacaktı?.. Sait Beyin kansına 
bir tekmede ezerek onun mevkiine 
geçmek.. Veyahut, Zülfü Beyin 
masasına oturarak· rakısını içme-
sem bile mezesindeo yiyerek-onu 
eğlendirmek ... Hayır, hayır .• Bun-
lar, bunlar, benim yapacağım 
iıler değil . 

Haydi bakalım Kevser 1.. Yol 
yakınken geri dön. Doğruca, yine 
tütün imalathanesine.. Yine senin 
o mahut ( Yaprak Lisesi ) ne. •• 

( Arkası var ) 

1 Sinema Ve Tiyaatrolar 1 
AI.KAZAR - Şehir ıtıkları 

ALEMDAR - Kaçakçllar 

ARTiSTiK - Yaraaa 
A S Rl - Sahra gecelerl 
U.HAMRA - Haydut Atkı 
El U VA ı.. - G31 Cehennemi 
GLORY A - Sevklden aolll'a 
HlLAL - Çanakkale 
tJ:.ıwlAI.. B. - Volga aahlllerln:le 
MAjli( - Solly 
MJ:.Lc!C - GHoGI kimi ıtever" 
kil.J,J - Çanak kale 
OPEitA - Yarasa 
ŞlK - latanbul aolıaklarında 
Kadtk8y SOreyya - B.iyilk lh tir u 
Oakiidar Hale - Esir Melike 
KadıkÖJ Yeldctlrmen Lüka .ı .. mada 

"amçılı Mect.Dlyet 
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Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 
• 
1 Muharriri: 

Stakpool 
e .. e 

Üç Serseri .. 
•• 
Uç Milyoner -2-

Hagton sordu : " esele Şimdi Sermayedarı Bulmakta, 
Ondan Sonrası Cepte Keklik ... ,, 

- Bu servet sakın bir maden 
olmasın 1 

- Maden mi? Hayır, hayır 1 
Bir iştir, bir iş ki birazdan (Sid
tıey) in en büyük zenginlerinden 

birine teklif edeceğim. Bu iş 
tam yirmi senedenberi benim ka-
famdadır. Bu müddet zarfında 

bu iti kendi başıma becermek 
için hep para aramakla vakit 
1ıeçirdim. Fakat bulamadım. 

"Meseleden evveli Bomeo 
civarında haberdar oldum. He
men Timor arazisinin Portekiz
lere ait olan kısmına geçtim. 
Bir zengine anlattım. Herif Ho· 
landab bir aptaldı, gülmekle 
iktifa etti, o sıralar
da hiç param yoktu, 
ıeçinmek için gemi• 
lere eşya yükliyen 
amelenin arasına ta-
kıldım. Sonra sıhhi 
bir sebep dolayısile 
tayfa olarak Sanfran• 
ıiskoya gittim. Talib 
orada da milsait git· 
nıedL Kapağı Val
diviyaya atbm. Ufak 
tefek İf yaptım. Bir 
lspanyol ile ortak 
olarak bir kumarha
ne açtım. Bir gila 
f~leri toplarken bir 
de baktım ki ortağım 
paralan derceyp e• 
derek sırra kadem 
baamıf. Polis te bir 
baskın yaptı. Ken• 
dimi bir gemiye at
tım. ( Liverpol ) a 
&ittim. Vakıa bu şeh-

re gitmek arzusunda aeğildim. Fa- l 
kat ne yaparsınız, geminin yolu 
o tarafa imiş. Mürettebat arasın
da bulunduğum için çaresiz kat
landım." 

Piposunu potininin ökçesine 
vurarak boşalttıktan sonra devam 
etti: 

- ( Liverpol ) dan (Nev· 
york ) a döndiim, oradan da bu 
eski müstamereye geldim. Bura
da da sağa so a baş vurdum. 
Aklımda hep o iş vardı, bir 
gözle prcjeme bakıyor 6bür 

gözle de bana ortaklık ede
bilecek münasip bir adam 
arıyordum. Tam yese kapıl-
mak fizere idim ki Market 
caddesinin bir meyhanesinde 
karşıma anadan asil doğmuş bir 
adam çıktı, tıpkı bu dakikada 
sizinle olduğu gibi o adamla da 
dost oldum. 

Kendisine kafamdaki projeyi 
açtım, derhal göz kulak kesildi. 
Bu zatin parası yok ise de bura
da birçok tanıdıkları vardır. Ken
disi Bobbi Tilman adım taşımak
tadır. 

Bu sabah beni bir sermaye 
tabibine takdim edecektir. Saat 
en birde buluşacağız. Eğer iş 
yolunda giderse Tilman bize 
lbımgelen gemiyi ve mürette
bab bulmak için yaratılmış bir 
adamdır. Çünki bütün ( Sidney ) i 
avucunun içi g ibi tammaktadır. 
Vakıa bu gibi teşebbüslerde para 
faydalıdır. F alrnt işi iyi bir neti
ceye bağhyacak olanlar insanlar· 
dır, eğer iyi seçilmiş olmazlarsa 
işin akıbeti çürüktür. 

Hagton doğruldu ı 

- ---
- Bu işin ne olduğunu bil

miyorum. Mütece11is görllnmek 
te istemem. Fakat anlaşılan ser
güzeştle dolu bir iştir ve bu işte 
adama ihtiyaç bbıl olacaktır. 
ister misiniz ben de bu işte her
hangi bir rol deruhte edeyim? 

Makar cevap verdi: 
- Neden olmasın? Eğer 

sert ve müşkUI bir bayat sizi 
korkutmazsa hay bayi Yalnız 
bana öyle geliyor ki, alıe in
sanın önllne çıkan herkese 
aövlenmiyecek bir~ok oeyler söy-

,., ledim. Bunun 
ıebebi munha-
aaran sevimli 
oluşunuzdur • 
Maamafib der-

1 

haJ söyliyeyim: içinde bulunan J 
herkesi zengin edecek bir İl 
mevzubahı oluyormuş gibi ken
dinizi hemen hayale kapbrmayı
naz. Öyle bir fey mevzubahı de
lildir. Ve şimdiki halde her şey 
ona bağlıdır. 

Eğer adam teklifimi kabul 
· ederse i, yürür, siz de hissenize 
düşen parayı alırsıniz. Bu para 

belki çok olmaz, fakat (Sidney)
de bulabileceğiniz herhangi bir 

işten defalarca karlı olacağım 

temin edebilirim. 

sonra bana söyleyiniz. Siz ıemi
cilikten anlar mısınız? 

- E... Vaktile bir hayli za
man yat gezintileri yapmııtım. 

Makar bir kahkaha kopardı: 

- Şu İngilizler cidden garip 
insanlardır. Biraz tembellik biraz 

da spor içinde büyürler. Sonra 
mlişkül zaman geldi mi, uzak 

memleketlere gittiler mi bu spor 
sayesinde kurtulurlar. Tembellik-

leri o vakit işe yarar. Tahmin 
edeı im ki tüfek kullanmayı da 
bilirsiniz? 

- Evet, zararsız nişan alırım. 

- Mükemmel 1 O halde işe 
yanyacağınızı zannederim. Fakat 
şimdi her şeyden evvel yapılacak 

oey bu sermaye sahibini ele 
geçirmektir. Kim bilir belki 
bana bu noktada da yar• 

dım edebilirsiniz. Benim kıh· 
ğım kıyafetim pek yolunda de· 

ğil. Halbuki siz iyi giyinmiş bir 

haldesiniz. Şöyle bir yıkanıp 
saçlarınızı da taradınız mı tekrar 

(Sidney) e benDz ayak baımış bir 

İngiliz centilmeni haline gele· 
bilirsiniz. 

Bir insanın karşısındakine iti
mat telkin edebilmesi için herşey-

den evvel lazım olan kılık kıya

fettir ve suratbr. Vakıa Tilman 

da bu bahiste oldukça iyidir. 

Fakat maalesef biraz kusur

ludur. Babası ıemi levazımı sab• 
yormUf, öldilğil Eaman oğluna 

büyük hir senet bırakmı,, oğlan 

bu servetin yannnı yemff, yarı· 

ımı da dolandırıcılara kaptır

mlf, ılmdi eli bllsbOtlha bot 

değil ama.. Pek ağır da değil, 

,Uç baJ ile ancak kanwu do)'lt" 

rabUlyor.. Her ne ise, laterseniı 
derhal ioe başhyabm. Ben bir 
yer tamyorum ki orada kahvalb 
edebilirİL Cebinizde para var mı? 

Hagton meteliksizliğini itiraf 

etmekte en kilçük bir utanma 

hissi bile duymadan söyJdi: 
:::- Topu topu iki tilinl 

( Arkaaı var) 

Barslon Muvaredatı 
Hudut ve Sahiller Sıhhat 

MUdürlfigilnden: 

l 3 - 11 - 1931 tarihinden beri 
Veba vak'ası zuhfır etmediği an; 

laşılan ( Barslon ) limanı muva· 

redatma karşı konulmuş olan 

muayend tıbbiye ve itlafı far 
tedbirleri kaldmlmıştır. 

* (Hayfa) (Cezayir) (Filipvil) 
ve tekmil (Tunus) limanları mu-

varedatına karşı konulmuş olan 

muayeneı tıbbiye tedbiri kaldı

rılmışhr. 

Yeni Neşriyat 

Olimpiyat Çıktl 

Olimpiyat Spor mecmuasının 

bugün çıkan 64 ıncı sayısı hnfta 

maçlarını, memleket ve bütün 
dünyaya ait en yeni spor haber-

lerini ve mühim makaleleri ihtiva 
etmektedir. 

Periler Mağarası 
Nezihe Muhiddin Hamın tara

fından çocuklara mahsus ( Periler 
Mağarası ) isminde küçuk bir 
hikaye neşredilmiştir. 
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Almanya Neden yenildi? 

Nakleden: ~ -6- Yazan: Emil Lrıdflil 

İmparator Ciddi Konuşmadan Hoş
Neş' eli Bir Adamdı lan mı yan 

1915 senesinde Erzberger 
italyaya gelmi:ıti. Avdetinde ltal· 
yanın Almanya lehinde harbe 
girip girmiyeceği hakkında edin
diği kanaatleri imparatora anla
tacakb. 

MillAkattan evvel baş yaver 
israr ile rica etmiş: 

- Ümit ederim ki h: şmet
penaha iyi haberler .. erirsiniz, 
demişti. 

i' 
imparatorun kUtllphane me-

muruz 
- Harpte imparator serlev• 

hası altında bir kitap yazmış ve 
imparator bu kitabın nnshalan 

üzerine imzasım atarak maiyetinde 
bulunanlara hediye etmişti. Alıp 
bakınız: İçinde yalnız impara\:o• 
run otomobil ıezintilerini, yemek 
ziyafetleri ... :, nutuk ı&yleyişlerinl. 
madalyo dağıbflarım ıCSrürstınüz. 
Ba~ka birşeye rastgelemezsiniL 

* imparatorun nikbinliği sadece 
• MOcerret " , "Kendi başına" bir 
hayat geçirmiı olmasından ileri 
gelmiotir. Amiral Tirpiç diyor ki: 

-imparator bittabi neşelidir. 
Kendiıile ciddi konutmak için, 
birçok defalar teşebblis etmif 
olmaklığıma rağmen miimklin 
değildir. 

imparator bu haleti ruhiye 
içinde müttefiklerine de saray 
müdavimlerine yaptığı muame
leyi yapıyordu. Muharebenin ili· 
nından Uç hafta sonra bir gUn 
Avusturya askeri milmessili (Kont 
Stürgh ) a ansızın: 

- Haydi ne duruyorsunuz, 
ilerleaenizel demişti. Bence Arşi· 
dük Fredrik harekete geçmelidir. 

imparator bir mUddet sonra da 
Avusturyanın bu ayni resmi 
mümessiline Alman prenslerinden 
birinin meşhudatına atfen Avus• 
turyanın kumanda heyetini ıid· 
detle tenkit etmişti. 

AYusturya mümessili de maa
lesef: 

- Şüphesiz Avusturya zabit• 
!erinin zihniyeti Alman pren• 
sine yabancı gelmi:ı olacaktır. 
Şeklinde bir cevap vermekle 
iktifa etmişti. 

Bu basit cevap bile impera• 
toru hiddetlendirmiye kafi gel· 
mişti. 

~ 
Plessel, Müller ve Treuter adı• 

nı taşayan üç zat imparatorun 
kulağına gidecek haberleri arzu
larına göre seçmek ıuretile ge
rek sulh ve gerek harp zama· 
nında hükümdarın içine dilştüğü 
hayallerden istifade etmişler, 
"Giyom,, u daimi bir uykuda 
bırakmışlardır. Amiral ( Tirpiç) in 
habratında kaydedilen şu hAdi
seyi okuyunuz: 

TUrkiyeden Bir Haber 
-

11 Türkiyeden hususi bir 
memur gelmişti, [İmparatoru gör
mek istiyordu. Vürudunun haber 

verilmesini rica etti. Fakat Plessel: 

- Tilrkiycden daha fazla bah
setmenin imparatorca hoş gö

rülmiyeceği babanesile memurun 
vürudunu bildirmekten imtina 
etti.,, 

Amiral "Tirpiç" in daha 1915 
senesinin mart ayı içinde kay· 
dettiği bu hAdise dikkate şa• 
yandır ve bu hadiseye bakarak 
daha mnhim olan diğer yilzlerce 
hAdise hakkında hüküm y{lrüt• 
mek mümkündür. Filhakika işte 
o hafta içinde idi ki, Türkiyeniım 
mukadderab ve Ruıyanan ablu
kası taayylln ediyordu. Ve 
cihan harbinin silr'atle hitam 
bulması Çanakkale mücadelesinin 
neticesine tAbidi ve vaz.ifesinl 
milarik olan bir ordu kumandanı
nın Türkiyeden gelen memUI' ile 
konu:ıması lazımdı. Alelhuıus bu 
memUI' bir zahitti. Çok teyler 
glSrmüştD. Bu kat't ehemmiyeti 
haiz olan noktada yaziyetin bir 
giln evvel ne halde olduğwıa bi
lecek mevkideydL 

imparatorun Meşgalesi 
Buna mukabil imparator 

ne yapıyordu?. Amiral (Tirpiç) İD 
1915 temmuzunda yaıdıjı fll 
satırları okuyunuz: 

- imparator harita üzerinde 
muharebenin tarzı cereyamm ka• 
lemle işaret etmekte ve bununla 
vakit geçirmektedir. • 

Amiral Tipriç bu müşahadesine 
ıu müteleayı da illve etmiıtir: 

"- imparator bu şekilde ya• 
vq yavaş kendisini uykuya bı· 

rakmışbr. " 
Filhakika gUnde ya1nıı bir 

saat faal olarak g6riilmektedir. 
Alman ordusu, Alman milleti, 
altmış milyonluk bir halk kütlesi 
s~.yini bir misli artbrmışhr, 

binlerce adam işin yükü albnda 
inlemekte, bitap kalmaktadır. 

Cephede düşmanla karıılaşaa 
neferin ne çektiğine gelince onu 
burada habrlatmak bile günahtır. 

Büttln bu milyonlarca halkın içinde 
yalnız imparatordur ki, sababları 

vaktini karargahının bahçesinde J 

rapor dinlemek ve konUJmakla 
geçirmekte : 

- " inkarı kabil olmıyan 
tehlike dolayısile,. bütün faaliyet 
sahasını buraya hasretmektedir, 
Ôğle üzeri de bir saat Erkim
harbiye Reisinin nıütalealarıni 
dinlemektedir. Bu hususta Hin .. 
denburgun yazdığı ıu miltaleayı 
da okuyunuz. 

- Öğle Uzeri Erkanıharbiye 
Reisinin raporunu dinlemiye bas• 
redilen bir saat müddet de 
ekseriyetle Alman hlikümetlerinin 
mümessillerini kabul etmiye kas• 
rediliyordu. ,. 

Demek ki askeri istihbarata 
tahsis edilen bir saatçik zamanın 
içine siyasi istihbarat ta •ıkır 
tarjlmışb. 

(Arka11 Hr) 

TUrk Hanımları Esirgeme 

Oernaginin Balosu 
Türk Hanımları Esirgeme Der

neği menfeatine ayın on yedinci 
perşembe günü akşamı Eden 
müessesesi salonunda bir balo 
verilecektir. Biletler Eden miies
sesesinden tedarik olunabilir. 
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden : 

HAİNLERİN İÇ YÜZÜl __ M""_::i= 

Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 
FİLEZOF RİZA 

COGRAFYA 
TEVFİK HOCA SABRİYE 
DERSİ VERİYORDU 

-26-
Rıza Tevfik, kötü kötü güldü : 
- Aferin, Kazani zade ten

cere Bey ! - Dedi - hünerinizi 
ne güzel tesbit ediyorsunuz. 

Münakaşa büyüyecekti. Fakat . 
Hoca Sabri, arkadaşlarının gözü
nü başka noktaya çevirmeği bildi: 

- Atinaya çıkacak mıyız? 
Rıza Tevfik hiddetini unuttu 

•e sabık Şeyhülislamın sözünü 
tashihe kalkıştı : 

- Atinaya değil Pireye çı
kacak mıyız, demelisiniz. Buyur
duğunuz yer, bulunduğumuz yer
den sekiz kilometre uzaktadır. 
Biz Ejin körfezinin ıarkındayıı, 
Falerin yanındayız. Karaya ayak 
basanak Atik ovasının eteklerine 
temas etmiş oluruz r. 

Hoca Sabri, çene itibarile Rı
aa Tevfikten aşağı değildi. Onun 
yoldaılar 6nünde kendisine coğ
rafya dersi vermesine tahammül 
edemezdi. 

Bu sebeple: " Atik ovası 
Sevrden ne kadar uzaktır? de
mek ve geveze filezofu mahçup 
etmek istedi, fakat bunu yapmadı: 

- Ha Ali hoca, ha hoca Ali; 
Pire ile Atina da bence öyledir. 
Maksat, bilgi yarışına çıkmak, 
biribirimize mini mini dersler 
vermek değil, karaya çıkıp çık
mamayı tesbit etmektir. 

- Elbet çıkacağız. Buraya 
kadar gelelim de Akropolu gör· 
miyelim mi? Belki siz böyle bir 
ziyarete lüzum görmezsiniz. Fa
kat ben ki filezofum, Sokratın, 
Eflitunun, Aristonun, Fisagorun 
Ezopun ve daha nice nice üstat
ların üzerinde " neşri nur " et
tikler toprağı ıelimlamadan ge
çemem. . 

Filozof, yalan, söylüyordu. O 
dakikada ne Sokratla, ne de Ef
latunla hissen bir alakası yoktu. 
O, iyi pişirilmemiş ve çiğ kalmış 
tnrlii yemeğini andıran karma 
kanıık felsefe bilgilerinden 
ziyade siyasetin bergün değişen 
Ye hergün batka bir btikamet 
alan cereyanlarından menfaat 
umuyordu. Atinaya çıkmakla o 
ıfinlere has olan buhranlı Yazi
yetten bir şeyler kazanmak hul
yasında idi. Ayni yumruğun ıer
semlettiği insanlann anlaşması 
kolay olur! Rıza Tevfik, işte bu 
kanaatle hareket ediyordu. 

Fakat diğerleri de ayni ka· 
naatte bulunuyorlardı. Yaman 
bir fırtınanın kökilnden koparıp 
atbğı ağaçları düşünerek Atina
da, kendilerine benziyen serder 
hava ivareler bulunduğuna ina
nıyorlardı ve bu alaka ile parlak 
bir kabul, candan bir iıtikbal 
göreceklerini zannediyorlardı. Bi· 
naenaleyh Rıza Temğin teklifini 
hemen kabul ettiler. Yalnız Hoca 
Sabri bir noktada tereddnt g8s· 

Fotolra/ Tahllll K•ponıı 
I• 

TaWattabl lfreamü ldi1ena•ı 

ı.totrafıDJD 5 adet kııpo• ile Wro 

ilkte slnderlııla. Fotofrahaıa ara1a 

tabidir n iade eclllm-. 

. 
laı.., me•lek 
H7a ••n'at l 

Hua-f •ııallerla 
cevabı l 

FetojTaf fatlfaı 
edecek mil 

Fotefralıa klifeal3() lnarYflukpw 
lhkablllnde l'hderilebllr. 

Ha· nler Yunanistana 
çıkacaklardı. RizaTevfik; 
Sokrahn, Eflatunun, A
ristonun, Fisagorun ve 
nice nice üstatların neşri 
nur ettikleri toprağı se
lamlamadan geçmem ! 
diyordu. 

terdi: Teşrifat 1... O, Yunan hü
kumetinin payıtahtma resmi- bir 

şahsiyet olarak çıkmak istiyordu. 
ŞeyhüliılAmhk, Sadaret Kayma
kamlığı, Ayanlık, fırka lider
liği gibi sıfatlarının ytlreğine 
aşıladığı gurur ile blSyle bir 
çıkışa istihkak tevehhüm edi .. 
yordu. Bunun için de bük(imete 
haber verilmesini, hariciyenin 
harekete getirilmesini llz1m gö
rüyordu. Gerçi konuşurken "biz" 
kelimesini kullanıyordu. LAkin 
hakikatte yalnız ıahsina hllrmet 
ve itibar edilmesi kaygusunu gii· 
dOyorduf 

( ArkUI nr) 
~ - -..:::.-=--=================::z: 

Ta.l}yare Piyangosunun keşidesi Bitirildi 

Keşidede ikramiye 
raları Aşağıda 

Kazanan Numa
Okuyunuz 

35,000 URA 
Kazanan 

19253 
15,000 URA 

Kaza an 

45 56 
10,000 URA 

.Kazanan 

5785 
5,000 URA 

Kazanan 
20109 22079 

150 LiRA 
Kazananlar 

31038 
9888 

49472 
9791 

31044 
23962 
11036 
8436 
9510 
9552 

28197 
19334 
42627 
15657 
45117 
28940 
41564 

588 
7381 

28328 
29280 
38320 
45044 
21997 
15816 
22762 
20953 

47473 
16435 
11371 
35633 
12191 
25000 
38570 
47687 
40921 
25973 
11529 
43897 
46078 
49440 
34696 
2436 

46298 
25902 
22020 
39903 
17815 
13380 
28444 
20966 
33801 
36644 

4463 

5383 
14094 
20800 
44895 
46507 
14639 
20659 
1685 

20752 
45274 
46652 
44937 
3551 
3092 

15343 
28957 
49480 
39673 
15609 
13470 
16390 
34422 
15771 
21986 
26605 
33726 

6844 

2,500 URA 
Kazananlar 

17725 33001 24834 
27053 23518 

1,500 URA 
Kazananlar 

47616 32280 1233 
8101 

35046 
23193 
39162 

43102 
36920 

1,000 URA 
Kazananlar 

5695 
38630 
46198 
32671 
31867 
28581 
46207 

3248 
34293 
29924 
21816 
29564 

6027 

31119 
5604 

26688 
28291 
44498 
2142 

50 Lira 
Kazananlar 
31646 
20916 
38095 
30644 
48903 
19353 
34524 
28948 
48589 
16980 
8943 

17684 
42427 
10700 
17234 
5074 
23486 
14139 
14184 
33191 
21672 
22399 
48390 
33276 
6498 
8550 

26433 
23699 
41037 
12057 

15135 
21021 
30158 
32263 
28442 
9079 
5376 

19235 
a9'215 
43199 
16103 
29451 
14232 
15903 
39151 
37252 
11977 
33805 

934 
32679 
27319 
"6974 
4329 

13724 
1324 

25972 
20236 
28024 
35285 
12383 

37684 
11191 
14721 
32559 
48394 
80061 
21650 
16106 
38585 
30106 
47979 
40342 
9560 

33479 
20621 
17163 
15871 
20131 
22697 
38619 
20954 
35365 
38508 
3123 
1048 

37671 

46764 
15953 
29569 

36686 
18554 
16778 
36679 
17691 
3402 

33758 
23435 
8517 

12192 
47589 
13301 
47004 
45946 
45441 
32481 
48730 
17069 
29631 
23115 
44162 
22209 
29069 
16838 
8073 

33817 

49830 
33830 
27145 

Sayfa 11 

-~~ ~~$</No 
Bu Akşam Radyoda Neler 

Dinliyeceksiniz 
13 Mart 932 Pazar 

lltanbuJ- (1200 metre, S kilont) 
18 rramofon, 19,5 Darüttalim heyeti 

20,5 gramofon, 21 Kemal Niyaıi Bey 
heyeti, 22 orkeıtra. 

Heilsberg - ( 276 metre, 75 kilo. 
nt) 20,15 Berlinden naklen konaer. 

Brnno - ( 341 metre 36 kilovat ) 
19 dan itibaren Pragdan nakil. 

Müblaker - (360 metre, 75 kilo.at) 
19,45 konferans, 7.!0,15 Berlinden 
naklen konser. 

Bükreş - ( 394 metre 16 kilovat ) 
19,40 gramofon, 20 radyo orkeıtruı, 
20,30 srramofon, 20,45 4arkı. 

Belgrat - ( 429 metre 2,5 kilovat 
19,30 konferanı, 20,10 GUzel Helen6 
opereti. 

Roma - ( 441 metre, 75 kl!ont) 
18,30 lngilizce t•rkılar, 20,10 a-ramo
fon, 20,45 ıarkı konseri, 

Prar - ( 488 metre, 120 kilovat) 
20 ten gece, 21 Muaild ittihadı C.. 
miyetinin konseri. 

Viyana- ( 517 metre, 20 kilovat) 
19,35 kora konaeri, 20,35 canbas 
prensH ismindeki operet. 

Peıte - (550 metre, 25 ldlont) 
19,30 Milli Macar tarkıları, 20,45 
konser. 

Varşova- ( 1411 metre, 158 kilo
vat ) 19,45 müaahabe, 20,15 halk 
konseri, 23 dııns havaları. 

Berlin - (1635 metre, 7S kilovat) 
20 •iyut konferanı,20,15 orkestra. 

14 Mart 932 Pazartesi 
lıtanbul - (1200 metre, 5 kilovat) 

18 gramofon, 19,S Vedia Rıza Ha
nımın iştirakile aaz, 20,S D.ırülbeda
yi Hn'atkirları' n Belkia Hanımın 
İ§tİrakile saz, 22 orkestra. 

!ieilsberg - ( 276 metre, 75 kil~ 
Y&t) 19,30 haftanın vak' al arı, 19,45 
aıkeri muı.ika, 21,15 tarihi simalar
dan: Napoleon. 

Brüno - (341 metre, 36 kilovat) 
19,20 halk kabare5İ 20,20 bir pıtrde
lik komedi, 20,55 Pragdan nakil. 

Mühlaker- (360 metre, 75 k ilovat, 
19,45 Franforttan nakil, 21,15 dört 
kitilik konser. 

Bükret - (394 metre, 16 kilo\ at) 
20 salon orkestrası, 20,30 koferanı 
21,15 Madam Ccllanın konıcri. 

Belrrat - (429 metre, 2,S kilo· 
19,30 jlmnutik, 20 Milli farkılar, 
21,20 trio 22,40 akıam konseri. 

Roma - (441 metre, 7S kilovat) 
20,15 a-ramofon, 21 bizzat Riıar 
Strawıin idareıi altında kon1er. 

Prar - ( 488 metre, 120 kilovat) 
19,20 bir nk'adan nakli, 21,05 kon
ser 22,35 a-ramofoa. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
18,4S Arien, 20,10 ıen mnıiki, 21 
•othe hakkında konferans 22,30 
danı havaları. 

Pette - (550 metre, 23 kilovat) 
19 Cigan orkeıtra111 19,40 yüksele 
musiki mektebinden nalcn konıer. 

Vartova - (1411 metre, 158 kilo
vat) 20.15 halk muıikisi, Macar şar
kıları, 

Berlin - (1635 metre, 75 1 .. ilovat) 
20 günün vak'a)arı, 20,30 ıtmfoni. 

Dikkat: Dercetmekte olduğumuz programların Avrupaya ait 
olan kumı va1atJ Avrupa saatine g8re tanzim edilmiştir. 
Ltıınbul aaatine tatblkı için Avrupa da ıaat (12) oldu~u 
ıaman. latanbulda (1) • geldi§'i farzedilmclidi. 

44639 
32103 
10104 
42989 
29243 

3891 
20772 
21977 
43150 
3599 

20135 
20503 
30719 
16081 
22027 
37441 
44335 
11241 
21371 
25685 
35956 
41662 
20540 
40861 
33911 
30405 
43017 
40504 
34839 
42521 
19182 
49579 

1725 
3091 

33859 
ı 1923 
14998 
32708 
16325 
3355 

29965 
43299 

6561 
18760 
18884 
1003 

11651 

30 liRA 
Kazananlar 

25953 
2317 

24397 
8440 

22283 
18306 

1449 
47481 
4554 

38073 
18483 
35986 
41156 
12664 
31453 
7946 
316 

2658 
49874 
47365 
41123 
41215 
38647 
2502 

23209 
3822 

28150 
16484 
10836 
35155 
39505 
17122 
44010 
25813 
7322 

30816 
15576 
8446 
8924 

33901 
29047 
8915 

16434 
38577 
15290 
38465 

4108 

42345 
647 

20875 
18933 
23649 
31139 
49203 
20506 
10052 
17351 
11175 
35157 
205o.5 
49047 
3568 

40444 
22651 
41853 
40999 
31334 
15454 
2065 

40501 
2783 

25553 
11967 
37330 
3144 

32194 
14697 
1146 

42940 
6159 
2267 

21641 
47987 
10724 
35226 
12519 
18043 
20252 
31537 
45828 
46773 
44035 
7526 

44427 

42716 
48924 
34439 
24804 
26534 
30197 
28810 
42759 
49759 
11623 
39759 
35667 

8808 
45916 
37056 
19601 
23725 
12980 
46813 
15218 
14520 
47163 
40877 
7467 

31580 
9828 

29656 
26675 
38482 
43690 
37111 
41139 
18637 

17328 
32152 
39597 
38993 
14068 
35955 
32560 
17032 
11998 
18295 
27788 

722 
39927 

32860 
22312 
13423 
7503 

45397 
14536 
18555 
35144 
13228 
45858 
6120 
3613 

22213 
17305 
7121 

49885 
19988 
33725 
24198 
34169 
37613 
15178 
14366 
42147 
17958 
14607 
28192 
15737 
4392 

39663 
46314 

637 
6138 

45481 
41363 
44802 
43222 
8524 

25528 
33200 
15536 
26555 
43481 
37333 
149J7 
~5 7 
JJ_ ... 7 
34;43 
36640 
48 Si 
44777 

25712 
24932 
5124 

42692 
8309 

36400 
13660 
48924 

725 
23603 
15072 
25286 
4028 

34012 
25329 
31401 
20983 
22860 
26479 
10387 
13314 
24644 
36565 
9921 

40291 
27199 
33642 
6137 

23187 
2118 

46449 
12468 
43145 
34777 
15276 
39456 
4812 

10476 
25030 

9476 
ti 69 
5651 

43312 
47623 
10 44 
23."'56 

13li2 
j .._ 4 

48\06 
42'>3 I 

• 

14206 
25763 
25549 

259 
1331 
1852 

47910 
15564 
13036 
15837 
18326 
34201 
8544 

46512 
39967 
17768 
4492 

40857 
39001 
18033 
17463 
29908 

38 
9276 

28147 
34659 
31020 
19453 
5746 
2393 
8085 

30803 
32034 
30468 
48134 
44390 
4527 

18882 
37730 
5490 

27976 
24950 
5813 

40072 
2512 

476 7 
3255 

46!) 
19302 
466f;9 

44485 
45067 
31208 
46153 
42e:-•5 
39689 
37720 
9103 
5056 

38068 
48195 
7155 

38863 
16261 
21168 

58339 
22437 
27140 

1279 
42337 

18766 
7298 

16719 
24431 
0041 

23246 
44837 
14210 
47361 
19587 
27758 
45147 
40702 
9852 

10037 
4921 

44812 

10859 
34823 
49123 
27 03 
71 67 

H25 

• 
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12 Sayfa SON POSTA Mart 13 

Hascin Kolonyası Halis limon çiçeklerinden mustahzar 90 derece bir harikai san'ath1". 
Itriyat meminde menendi ve naziri yoktur. 

Hasan mustahzarat fabrikası mühürüne dikkat. Taklitlerinden sakınınız. HASAN ECZA DEPOSU 

' - • Güzel Hikayeler ! ... ., ..• Aşçıbaşı 
Yeni Ev Kadlnı 

DJŞMutahhar 
Tabibi Muammer 

İnsanı güldüren, bayıltan 
Merak ve heyecan veren hiklyelerin neşrine başlandı 

Birinci hikaye 

Kafese koyan kadın 

nın 

Yemek kitabı Sirkeci istasyon karşısında 
Nemli Zade Han birinci kat. 

Çıktı diğerleri de peyderpey neşredilecektir. çıktı 

Beheri yalnız beş kuruştur. Fiati yalnız beş kuruştur. 
Sabş yeri: Tnrk Neşriyat Yurdudur. Merkezi Türk Neşriyat Yurdudur. Posta kutusu 443 

T•• k N ... t y d Posta kutusu 443 ur eşrı ya ur U Telefon: 20418 

-
SVEA 
GAZ OCAKLAR 
FENNiN EN SON İCADI 
İDARELi ve DAYANIKLIDIR 

Bunları Her Yerde İsteyiniı. 

Umumi Deposu : 

]AK. Y. LEVİ 
Çiçekpazar, Altıparmak Han 

Altında, İstanbul. 

• 
Istanbul Gümrükleri Mu-
hafaza Müdürlüğünden: 

ı· - Glimriik muhafaza memurları için ( Bir kasketle bir ce
ket ve pantolondan ibaret ) 718 takım elbise pazarlıkla münaka
saya k~mulmuştur. 

2 - Pazarlık 20 Mart 932 tarihine müsadif pazar günü saat 
14 te İstanbul'da Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde yapılacaklar. 

3 - Mühürln lbime ve kumaş parçalarile dikilmiş takım nn
munelerini her zaman için Müdüriyete müracaatle görülebilirler. 

4 - Şartname nüshaları Ankara'da Gümrükler Umum Muha

faza Kumandanlığı Kaleminden ve İstanbul' da Gümrük Muhafaza 
Müdüriyetinden alınacaktır. 

5 - Taliplerin şartnamesini alarak ve niimunelerini görerek 
ve şerik iseler vesikalarile birlikte ve % 7,5 teminatlarile beraber 
belli gün ve saatte pazarhkta bulunmaları. 

BAYGINUGA,ÇARPINTIYA 

NEVROLCEMAL 
EMSALSiZ BİR SİNfR İLACIOIR 

Çanakkale vilayetinin Ayvacık 
kazasının Çamurcuk ve kuruah
lat Devlet ormanından her sene 
321 O kantar çıradan iki senede 
6420 kantar çıranın beher kan
tarı 15 kuruş muhammen bedeli 
üzerinden talibine ihale edilmek 
üzere müzayideye konulmuştur. 

Müzayide ve ihale açık ola
rak ve 661 - 719 N. lu kanunla
rın ahkamı umumiyesi veçhilo 
27 - 3 - 932 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 15 te Ça
nakkale vilayetinde orman satiş 
komsiyonu huzurunda icra edile· 
ceğinden taliplerin 966 lira ser
maye vaz'ına mali iktidarlarım 
gösterir ticaret odası vesikasını 
ve muhammen bedelden aşağı 
olmamak şartile vereceği bir se
nenin bedeli miktarının % 7,5 
nis petir.deki teminab muvakkata
sını muhtevi teklifnamelerini iha
le kanununun IO uncu maddesi 
sarahati dairesinde mezkur saata 
kadar komsiyona tevdi eyleme
leri ve şartname ve mukavele· 
name sureti musaddakalarının 

Ankarada orman umum müdür
lüğü ile lsta:ıbul ve Çanakkale 
orman müdürüyetlerinde ve ka
za muamelat memurluklarmdan 
aranılması ilan olunur. 

50 Lira 
6 Mart pazar gunu Göıtepe ile 

Beyoğlu Parmakkapı11 arasında aile 
hatırası ıııra taşh bir bilezik kllybe
dilmiştir. Bulup getirene elli lira 
verilecektir. Ankara caddesi 15 nu
maraya getlrilmeai veya telefonla 
21933 malumat verilmeai rica olunur. 

ZAYİLER 

Kadıköy Askerlik Şubesin· 
den aldığım terhis tezkeremi ve 
nüfus kağıdımı zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan hükmii olmadığı 
ilan olunur. Kartal Kazası Kurt 
köyünde Emin oğlu Salih 13 t 5 

§ Çatalca Askerlik Şubesin
den aldığım terhis tezkeremi za· 
yi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü olınadığı ilan 
olunur. Şişhane caddesinde Gü· 
müş Kervan sokak No. 3 Bakır 

§ Kadıköy Askerlik şubesinden 
aldığım terhis tezkeremi ve nü
fus kağıdımı zayieettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü ol
madığı ilan olunur. Kartal Ka
zası Kurt köyünden Ahmet oğlu 

Kadri 1315 

§ Gelenbevi Mektebinden al
dığım 434 No. 18-12-1931 tarihli 
tasdiknameyi kaybettim. Yenisini 
çıkaracağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. H. Cabit 

ASİPİN KENAN 
KOMPRİMELERİ 

Grip, soğuk algınlığının, baş 
diş ağrılarının en birinci ilacıdir. 

fstanbul Evkaf 
dürlüğünden: 

M .. u-

Kazası Mevkii Kilosu Nevi 
Çatalca fstiranca vakıf ormanlarının tahtaköprll 200,000 kömür 

ile Kütüklümekan arasında vaki orman 

" 

" 
,, 

,, 

Şile 

• 

kıtasında 

İstiranca vaktf ormanlarının (106) hat 60,000 
boyunda ve iki parça orman kıtasında 
lstiranca vakıf ormanlarının Süpürgealan 100,000 
orman kıtasında. 
İstiranca ~vakıf ormanlarının Kasap 100,000 
Y orgi çeşmesi civarında. 
lstiranca vakıf ormanlarımn Hamzadere 250,000 
orman kltasında. 

Avcıkoru vakıf ormanlarının T efekllağıl 20,000 
orman kıtasında. 
Avcıkoru vakıf ormanlanrun Eğridere 30,000 
mevkiinde. 

" 

" 
,, 

Balada muharrer mahallerde orman kıtalarında miktarı muhar
rer imal olunacak kömiir müzayedeye çıkanlmışbr. Müzayedesi 
20 mart 932 pazar gününe kadardır. Yevmi mezkfi.rda saat on 
dörtte ihalesi icra olunacaktır. Şartnamesini ögrenmek ve mllzayede
ye iştirak etmek arzusunda bulunanlar İstanbul Evkaf Müdllrüyetinde 
Orman ve Arazii vakfiye İdaresine müracaat etmeleri ilin olunur. 

İstanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Elecik mandırası vakıf ormanları dahilinde vaki kal saha

sından kafi ve imal edilecek bin kantar kadar kl>mür 26 mart 932 
cumartesi gününe kadar müzayedeye konulmuştur. Almak istiyenler 
Evkaf Müdilrüyetinde Orman Arazi Kalemine müracaat eylemeleri. 

İstanbul Gümrük Muhafaza Müdür
lüğünden: 

ı - idarenin Cibalideki tamir atelyesine konacak olan mera
kibi kızağa çekmeğe mahsus lrgat, Elktro motör ve muktazi techi
zat keşfi mucibince pazarlığa vazedilmiştir. 

2 - Pazarlık 17 mart 932 perşembe günQ saat 14 te icra 
kılınacaktır. Taliplerin yüzde 7,5 teminatlarile birlikte Muhafaza 
Müdürlüğünde hazır bulunmaları. 

lstanbul Dördüncü İcra Me
murluğundan: Tamamına ( 3500 ) 
lira kiymet takdir edilen Has· 
köyde Sütlüce Mahmut Ağa 
mahalltsinin karaağaç caddesinde 
atik 53, 61, 63, ve cedit 83, 83 
1, 95, 97 .. 1, 97 - 3, 97 - 4, 97 .. 
5 numaralı maa bahçe üç bap 
hane ve iki bap dükkin ve bir 
bap gazinonun sekiz hisse itiba
rile Uç hissesi açık artbrmıya 
vazedilmiş olup 31-3-932 tarihin· 
de ıartname divanhaneye talik 
edilerek 21 • 4 .. 932 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 14 
ten t 6 ya kadar İstanbul dör
düncil icra dairesinde açık artır
ma suretile satılacaktır. Arthr
mıya iştirak için % 7 teminat 
akçesi alınır, müterakim vergi, 
belediye, vakıf icaresi müşteriye 
aittir. Hakları tapu sicillerile sa• 
bit olmıyan ipotekli alacaklılarla 
diğer alakadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını 
ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını ilan tarihinden 
20 gün içinde evrakı müspite 
ile bildirmeleri lizımdır. Aksi 
halde hakları Tapu sicillerile sa• 
bit olmıyanlar satıı bedelinin 
paylaşmaaından hariç kalırlar. 

Allkadaranın icra iflas kanunu• 
nun 1 ( 9 uncu maddesine gön. 
tevfiki hareket etmeleri ve daha 
fazla malumat almak istiyenlerin 
930 • 21 numaralı dosya ile me· 
muriyetimize müracaat eylemeleri 
ve işbu ilin varakası ikametgah· 
ları meçhul bulunan borçlu Mah
mut ve hissedar olmak dolayısile 
alakadar bulunan Salih Beye ve 
Salih Beyden alacaklı Mehmet 
Beyin tebliğ makamına kaim ol· 
mak fizere ilan olunur. 

Kulak, Boğaz, Burun Müteha111ıı 

Dr. Ekrem Behçet 
Beyoğlu, Mektep aokak 1 

Telefon ı 2496 

ı~ON POSTA 
.. ------------• Yevmi, Siyasi, Havadlı ve Halk 

- . I' BAHRİSEFİT gazete~' 
SELHAnl BAnKasl 1 (dare. latanbuls Eı.ld Zaptiye 

Felemenk Bankası · çatatçeım• ıokaı• 2.s 

Teslı tarlhl 1888 1 İSTANBUL ŞUBESİ Telefon latanbul • 20203 
Sermayesi Tamamen j idare merkezi: AMSTERDAM Posta kubuuı lstanbul • 741 

tediye edilmiş Mezun ıermayeıi: Telırraf: latanbul SONPOSTA 

30,000,000 Frank Tediy:5'~i~ ~!;,ayeıi: TO~l~;>NE Fl~J;EBI 
1 ı TANBUL 5,000,000 F L. 
dara Merkezi: S ihtiyat akçesi: 
TÜRKiYE' deki Subeleri: 3,250,000 F L. 

' Galatada Karaköy palasta Telefon: Bey· 

GALATA İST AN BUL, iZMİR, 
SAMSUN, ADANA, MERSiN 

YUNANISTAN'daki Subeleri: 
' 

SELANiK , ATINA, 
KAV ALA, PiRE 

Bilumum banka muamelatı. Kredi 
mektupları. Her cins nakit üzerine 

hesap küşadı. Hususi 
kualar icarı. 

oğlu 3711-S lıtanbul tlll tubeal: 
"Merkez Poıtaneıl ittisalinde Allalemcl 

han ,, Telefon ı lııt. S63 
Bilumum banka muamelab 

EMNiYET KASALARI ICARI 

Çocuk haıtalıklan mütehasa1sı 

Dr. SEMİRAMİS EKREM H. 
Beyoğlu Mektep ıokak 

Telefon B. O. 2496 

1400 Kr. 
750 " 
400 " 
150 ,, 

1 Seno 
6 Ay 

3 " 
1 " 

2700 Kr. 
1401) " 
801) ,, 
300 ,, . 

Gelen evrak geri verilmez. 
ilanlardan mes'uliyet ahnrnaz. 

Cevap için mektuplara 6 kuruşluk 
pul ilavesi lazımdır. 

Adreı değiştirilmesi (20) kuruıtur. 

Son Posta Matbaası 

Sahipleri: Ali Ekrem, Selim Raırıp 


