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Bu iş Teknik, İlim Ve İhtisas işidir Ve 

Bir Konferansa Lüzum Vardır 
Ekmek fiatlerini mi arttırmalı, 

eşya fiatlerini mi indirmeli? Buğ
dayı kıymetlendirmek için ekmek 
fiatlerinin artbrılamıyacağım an· 
byanlar, şimdi toprak mahsulii
nün himayesi lazımgeldiği iddi
asına müdafaaya başladılar. 

Şimdiye kadar sanayi mamu· 
litı gümrük resimlerile, inhisarlar· 
la, teşviki sanayi kanunlarile hi· 
maye görmüştür.Bu sayede mamul 
eşya fiatları, beynelmilel piyasa• 
ya karşı kendisini tutabilmiştir. 
Fakat toprak mahsulatı hima
yesiz kalmıştır. Bu yüzden bey· 
nelmilel piyasa karşısında kıy· 
metini kaybetmiştir. 

Konfer·ans Toplanmahdır 

.; 

Bu müteleada mutabık!%. Biz Buidag neırigatı önünde fazla 
de bunu iddie ediyoruz. Bu va· muvareclata rağmen fiat Jırladı 
ziyeti ıslah için biz Ankarada 
b ir yuvarlak masa konferansı hükumetin iktidarsızlığı ve aczi 
lüzumunu ileri sürdük. Sabah manasında anlamak isteyen arka· 
refiklerimizden biri de bizim bu daşlarımız çok aldanıyorlar. Çün· 
fikrimize iştirak etti. Hatta mii- ki b:::nlar, dünyada bütün işlerin 
dcrris Nizamettin Ali Bey, gayet ~imdi konferanslarla halledildi· 
vakıfane bir lisanla, bu konfera.n- ğinden gafil bulunuyorlar. Bu 

gün fen ve ihtisas devrinde bu· 
sın meşgul olabileceği mevzuları 
tesbit etti. Böyle bir konferans lunuyoruz. Buğday Ye toprak 
toplanıp, hükumetin toprak ve mahsulleri meselesi de bir fen 
buğday siyasetini tespit et· ve ilim meselesidir. Bu meıele-
medikçe gerek buğday ve nin iktısadJ, fenni ve teknik ta• 
gerek diğer toprak mahsul· rafları vardır. Mesele sallhiyet· 
)erimiz hakkında alınacak tedbir- tar mütehassısları tarafından tet· 
fer muvakkat ve geçici olmaktan kik edilmedikçe ilmi bir tarzda 

............................................................... 

Başkaları Ne 
Düşiinü.gorlar; 

• 
Eşya fiatl arasında bir 

muvazene tesiai · in bazı sanayi 
eıyasının fiatl"'•ini indirmeyi 
teklif ediyo-
ruz. 

Bu teklifi .. 
miz hakkında 
aal4 hiy ettar 
tanıdığımız ze
vabn da fikir
lerini toplu .. 
yol1J%. 
Sorduğumuz 

sualler tunlar-
dır: Nlaamettln Ali Be7 

1 - Hangi eşyanın fiatleri 
gayri mütevazindir. 

2 - Hangi eşya fiatlerinde 
tevazün temin etmek mümkün· 
dllr? 

3 - Hangi eşyaların fiat
lerini indirmek doğru ve 
mümktindür ve bu i~ nasıl ya
pılabilir? 

Ziraat Borsası Komiseri Niza· 
meddin Ali Bey suallerimize şu 
cevapları vermiştir: 

"Geçen sene hu vakit buğ
day 7 ,5 kuruştu. Bugün (5) ku· 

( Devamı 10 uncu sayfada ) 
kurtulamaz. indi mütalealar ve halledilemez. 

keyfi kararlarla memleket ziraat Fiatler Ucuzlamahdır Al da 
ve buğday meselesi helledilemez. Fakat, hükftmet toprak mah· manya 
Böyle bir ~onferansın ictimilına, ( Devamı 8 inci ıayfada J 

==== = =.;:;:;::::::.======== HindenburgKahir 
Fatura Uzerine ilk BirEkseriyet 

İhtikir Şikayeti Kazandı 
Fakat Cümhur Reisliği 

fstanbul Mıntakası Ticaret ı J 
Komiseri Bahri Bey dün Beyot· çin Henüz 150 Bin 
lunda istiklal caddesinde Posta lRey Noksandır 
sokağındaki Kifidis ticaretane-
sının ihtikar yapbğı hakkında Berlin, 14 (Hususi) - Bütün 
Müddeiumumiliğe bir istida ver· intihap merkezlerinde verilen 
miş, istidasma müesseseden aldığı reylerin tasnifine devam ediliyor. 
bir faturayı da raptetmiştir. Bahri Mareşal Hindenburgun kahir bir 
Bey istidasmda şunları söylemek- ekseriyet kazandığı aolaşılmakta-
tedir: " Kifidis namındal.<i tacir- dır. Tasnif neHcesi bugün on bire 
den hasta refikam için bir çift doğru bütün Almanyada ilan 
Varis çorabı satın aldım. edilecektir. 
Fiab bundan beş ay evvel Berlin, 14 (A.A) - Reisicüm· 
azami (13) lira iken bu se- bur intihabında verilen reylerin 
fer uzun bir pazarlık devresinden şimdiye kadar yapılan tasnifine 
sonra (16) liraya almak kabil ol-
muştur. Müessese hakkmda ihti- nazaran Mareşal Hindenburg 
karın men'i hakkındaki kanuna 18.500.800, M. Hitler 11.305.200, 
• t• d ·ı· ve Komünistlerin namzedi Talman ıs ma en ı a ..• ,, 

Bu suretle muddeiumumiliğe 4.814.000 rey almışlardır. 
fatura üzerine ilk müracaati Mareşal Hindenbnrgun mutlak 
Bahri Bey yapmıştır. Bahri Bey Komiser Bahri B•g ekseriyeti kazanabilmesi için he-
kendisile görüşen bir muharriri- Müddeiumumiliğe vermiştir. Diğer nilz (150) bin rey noksandır. 
mize: Herkes bu şekilde hareket birkaç ev hakkındaki tetkikat ta Berlin 14 {Hususi) - Riyaseti 
etse ihtikarm önil alınır. Demiştir. yakmda ikmal edilecektir. cümllur intihabı, -hükiimet ve za· 
Limoncular Müddeiumumiliğe Müddeiumumiliğe verilenler: bıtamn sıkı. bir kontrolu al· 

Mandelo, Pandeli, Varyenezler, I 
Verildi Potini, Pelini, Peligrino, Kigadis · tında yapı mıştır. So~ gece 

fstanbul Ticaret Müdiriyeti . Efendilerdir. Bunların ikisi Türk, hükumet kararlarına mümaneat 
limon hakkmdaki tahkikatını ikisi ltalyan, diğerleri de Yunan ~Uikl~rfnden dolayı (150) kişi ı 
bitirerek bir kısım limoncuları tabiiyetindedirler. ~'tevkif edilmişlerdir. 

Biracılığı Da Müskirat 
• 
lnhisan Alamaz Mı ? 

Bilançoya Göre Geçen Bir Sene Zarfında 1 

Bu İşten Alınan Kar 234 Bin Liradır 
Bugün fili bir 

inhisar halinde 
bulunan Bomon
ti müessesesinin 
bir zamanlar, di· 
ğer ispirtolu me· 
vat gibi hazine 
inhisarına alın· 
ması düşüniildil, 
uzun boylu mü
nakaşalar yapıl· 
dı ve her ne
dense sonra bir 
tarafa bırakıldı. 
Vaküle hazine 
için karlı bir 
kazanç membaı 
olarak tavsiye 
edilmiı olan bi
ra lşioio haki· 
katen ihmal edil
miyecek bir va• 
ridat esası oldu• 
ğunu, birkaç glln 
evvel bu mües
sese heyeti umu· 
miyesinin yaptığı 
senelik toplan
b göstermiştir. 

Bu toplantıda 
Devamı 10 uncu 1ayhda 

Haoaların ısınması ile lıarantlnl t•ıkine 
çalışan bir delikanlı 

lzmir Kollejinde Müessif 
Bir Hadise Oldu 

İzmir, 14 (Hususi) - Dün gece Amerikan Kollejinde müessif bir 
hAdise olmuştur. Muallim M. Merkret gece saat dokuzda müzakere 
salonuna girerek leyli talebeye yatakhaneye çıkmalarım ve yatmalarını 
emretmiştir. Son sınıf talebesinden Uç Türk genci mektep idaresinin 
kendilerine verdiği müsaadeden istifade ederek derslerine çalışmıya 
devam etmişlerdir. Bu esnada ayni muallim, tekrar müzakere salo
nuna girerek talebelere, yanm saat içinde yatmalarını, aksi takdirde 
tardedileceklerini bildirmiştir. Bu esnada Türk talebelerle muallim 
arasında milliyet hislerini rencide eden heyecanlı bir münakaşa cereya1 
etmiştir.Mektep idaresiJ>u sabah üç talebeye dörder gün tardı muvakka 
cezası vermiştir. Bu kararı haklı bulmayan son sınıfın bütün talebe
leri sabah saat dokuz buçukta protesto makamında mektebi terket• 
mişlerdir. Hadiseye vaziyet eden Maarif idaresi talebeye sükiınet 
tavsiye etmektedir. Adnan 

Cevahir Yumurtlamış/ 

Şair - Size neşredilmemiş bir şiir kitabımı terhin etmek isti· 
yorum, kabul eder misiniz? 

Emniyet Sandığı memuru - Biz ancak mücevherat:I<abul ederiz. 
Şair - Eyi ya işte, benim şiirlerim de de zümrüt çimenler, gümüt 

denizler, pırlanta sular, elmas yağmurlar, altın güneşler, inci dişler, 
yakut kayalar var! 

l 
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1 Haikın Sesi 

Ana Caddeler V 
İç Sokaklar 
Nalbant dükklalarınm Miyük 
90kaklardan it aokaklara 
alınmaMna brar Mrilmif. 
Ana caddcleiia bitli aa.. 
llm elcAatilıDa •öre bu 
kararın umumi intiz.a11ıa dere· 
cei tealrini anlamak giiçtür. 
E•a1en, arabalatıo kalkmaaile 
adetleri mahchltlapn bu dik· 
kinlar hakkındaki 1'uar 
bakanız halk araaıoda daha ne 
büyük temenniler dotar•yor: 

IUu B. ( .Beyazat Ali Rla;a P ... .rcilı"fll 115) 
Nalbant dükkiolannıo Cad

delerden iç sokaklara almma
sma karar veriJmiı. NaJbanthk 
otomobil ve kamyonun kahredici 
tesiri altında kalmış 6lil bir mes
lektir. Nihayet latanbulda nal
hant'ar.n adedi onu geçmez. Bu 
iş şehrin temizliği ve umram 
namına yapılmıı takdire değer 
bir karardır. Böyle iç sokaklara 
alınacak daha neler Yar neler ... 
Sayayım da yaz... Beyazıtta 
Darülfünun bahçesinin alhnda 
eskiden bq on bakırcı Tardı. 
bunlann tan, tunlan eskiden yal
mz bu sağır dükAnlar içinde 
kalırdı. Şimdi bu dliklnlar ma
halle aralanna kadar girdi. Şeh
rin binbir gllrültüdnden bıkan 
insanlar evlerinde bile kafalarım 
dinleyemiyorlar Çarp kapıamda 
ve Beyoğlundaki IOkaldann ağ
zmı kapıyan otomobiller de b6y
le. Seyyar ıabcılar ela bilhassa 
akşam O.Zeri Balık puan, Emi
nanlhıibı kalabalık yaya bldı
nmlarım tutuyorlar. Hele Bey
oğlu Ye Taksimde yaya lraldan
IDIDI ifgal eden 1e11ar simitçi
lerden illillah.. Nalbantlar auen 
mahdut olduklan için bir emirle 
iç aokaklara alınabilirler. Bir ele 
fU saydıklanmıza çare buı.alar 
çok sevap kazanırlar. 

• Şerafetthl B. (Fatih Atpazarı 23) 
Nalbantlar için verilen bu 

karar çok hot. Fakat bunlar 
mahalle arasına aJuıına komşu
lar fena kokulardan, yazan ıi
neklerden rahatsız olurlar. Bence 
bunlar mahallelerden uzak yer
lere yerleştirilmelidir. Belediye 
nalbantları düşünürken bir de 
Atpazarma çare bulla. Atpazan 
Fatihin en kalabalık ve temiz 
havalı bir yerinde bir gübre meı· 
heri halindedir. Koca meydana 
akpma kadar gübre aerpi
yorlar. Pencerelerimizi yu, kıt 
açamıyoruz. İçtiğimiz ınılann 
içinde bile gtıbre zerreleri 
•ar. Sonra rüzgar bu kokuyu 
ta Fatih tramvay teftkkuf ma
halline kadar yayıyor, bütün bu 
aftl' halk bu fena kokudan 
muıtarip. Atpazan Bizanslılardan 
kalmadır. O Yakit Fatih İstanbu
hm en htkra ve tenha bir yui 
imiş. Fakat bugün tebrin ortası 
oldu. Hiçbir medeni tehirde at
pazarlan bi>yle mahalle arasında 
yapılamaz. Eerğ pazar buradan 
kaldırılmua bile hiçi olmaua cam· 
badann gObre sermelerine mani 
olunmahdır. 

VAPURCULUK 
iktisat Vekôieti 
Tetkikat 
Yaptırıyor 

Milli Yapar lmmpanyalarımıı
dan Kalkavan Zadeler geçenler· 
de hükümete müracaat ederek 
Avrupaya gönderilecek Türk ih
raç mallanm kendi vapurlarile 
nakletmek istediğini bildirmişti. 

Şehrimize gelen haberlere 
göre bu talep ve te§ebbüs lk
baat Vekiletl tarafından ehem· 
miyetle nazarı dikkate alınmış
br. Vekalet mesele hakkında ti
caret odasına bir tezkere gön· 
dermiş, tetkikat yapılmasını iste
miştir. Ticaret odası dün tetki· 
kata girişmiş, ihracat tacirlerine 
muracaat ederek fikirlerini sor
mUflur. CeTap veren tacir:lerden 
mtibim bir kısmı, Avrupa liman
larile Türk limanları arasında 
muntazam nakliyat yapıldığı tak
dirde mallarını Türk vapurlari!e 
göndereceklerini aeylemişlerdir. 

Vilayet Yolları 
iki Buçuk Milyon Lira 

Sarf edilecek 

latanul Nafia bq mühendis
liğinin, lstulbul için beş ıenelik 
yeni bir yol programı baz1rla 
makta olduğunu yaz.mııbk. Bu 
program tamamen haz1rlanarak 
belediye daimi encümenine ve
rilmiştir. Programın tahakkuku 
için iki buçuk milyon liralık bir 
tahsisat istenmiştir. 

Daimi Enclimenin tetkikinden 
•onra program tehir meclisinin 
de tasvibine arzedilecektir. Bu 
pragramın tatbikine 932 hazira-
mndan itibaren başlanacakb.r. 
Programda bilhassa mülhak ka
zalardan Çatalca, Kartal, Beykoz 
Silivri, Şilenin yolları nazan iti
bara alınmıftır. ----

Adliye Tayinlari 
lstanbul müddeiumumi mu

avinlerinden lsmai1 Hakkı, Ka
mil, ve Salih Sabri Beyler. Bi
rer derece terfi edilmişlerdir. 

Ağır ceza aza mülizimlerinden 
Nusret ve Gebze hakimi Cevat 
Beyler müddeiumumi muavinlik
lerine tayin edilmişlerdir. 

Son Postatnın Resimli Hikayesi: 

SON POSTA 

Şüpheli Görülen J M A L L A R 1 M 1 Z 
İki Yangın . 

Evvelki gece Ortaköyde Şev- ihracat 
iri ve Suat Beylerin ttıtiln depo-· Ne ~eki/de 
su kısmen yandıktan ıonra ı8n- v~ 
dtırülmüştü. Depo 25 bin Hra)'• Artacak? 
iki kumpanyaya ıigortah lmlf. 
Depo yangın akpnn tlltün inhi
sar memurlarının nezareti altında 
mühürlendiğinden ve içerde man
gal vesaire de bulunmadığından 
vaziyet şilpheli g5rülmüş ve 
müddeiumumilik tahkikata baş
lamıştır. 

Bir müddet evvel Taksim de 
11raservilerde 16 numarah evde 
çıkan yangin da şüpheli görüldü
ğünden müddeiumumilik tahki· 
kat yapmaktadır. 

Buğday 
Yükseliyor 

~-----
Düo şehrimize, bir kısmı ih· 

racata mahsus olmak üzere A
nadoludan ( 26 )1 vagon buğday 
gelmiştir. Fiatler bir iki günden· 
beri mütemadiyen yükselmekte· 
dit. Bir hafta evveline nazaran 
buğday fiah ( 20) para artmış
br. Polatlı eltistrası altı kunış 
on paraya, diğer ekistralar da 
alb kuruş beş par;tya satılmak
tadır. 

Komünistlik 
Başka Yerlerde Tutulanlar 
Da Buraya Getiriliyorlar 

Edirne, Kırklareli Ye Samsun
da yakalanan komünistlerin şeh
rimizdeki komünistlerle alakadar 
olduk1an anlaşıldığından bu maz
nunlar da şehrimize getirilecek-
lerdir. Bütün maznunlar şehrimiz· 
de muhakeme edilecektir, 

Pirandello Hakkmda Kont erans 
Önümüzdeki cuma günil ıa

at 16,30 da Beyoğlunda Amikal 
kulübünde ltalyau muharrirlerin
den Dr. Prf. Aldo Franceskini 
tarafından ltalyan edibi L. Pran· 
dello 'nun tiyatrosu hakkında 
Fransızca bir konferans •erik
cektir. 

iki Garip Müşteri 
Mehmet ve Mecdi isminde 

iki açıkgöz evvelki akşam Mulen 
Ruj guinosuna gitmişler ve bir 
müddet oturmuşlardır. Bu yağ) . 
müşteriler masanın Ü%crindeki 
tuzluk ve cıgara tablasmı cep
lerine indirirken yakalanmışlardır. 

brtıaat Veklleti ticaret ocla
lanna birer tezkere göndererek 
ihracat eşyasının istihsal tartla
rile masraflanm, bu eşyanın ne
relere sevkolunduğunuj ve ihra
catımızın inkişafı jçin ne gibi 
tetbirler alınmasmı ıormut Ye 
derhal cevap istemiştir. Her ti
caret odası mıntakasmdnki ihra
cat maddeleri hakkında e1ulı 
tetkikat yapacak ve lktısat Ve
kaletine gönderecektir. VekAlet 
tehrimizde Harici ticaret ofisinin 
de bu sahadaki fikirlerini lıOr
muştur. Yaphğımız tahkikata gö
re salihiyettar baıı kimseler ih
racabn artması için mallann İs· 
lahı, ihracat mallannın maliyet 
fiatlerinin dilşürülmesi, ihracata 
kredi temin edilmesi ve ihraç 
için nizamnameler yapılması icap 
ettiğini söylemektedirler. 

Yol Parası 
Nisanda Yedi Bin Kişi 

Yollarda Çalışacak 

Yol parası vermiyenlerin bil
fiil amele olarak yollarda 
çahşmalan için tayin edilen 
ilkbahar faaliyetine nisandan 
itibare4 başlan ... cakhr. lstanbulda 
yol parası vermiyen (7) bin kişi 
altışar gün yollarda çalışacak
lardır. 

Nafıa Başmiibendisliği bunla
rın çalışacakları günleri tespit 
etmiş ve kendilerine tebligat yap
mıştır. Bunlar grup halinde 
nisandan hazirana kadar muhtelif 
yollarda çalışacaklardar. Teşrini

evvel ve teşrinsani aylannda ça
lişmak için sekiz bin kadar ame
lei mükellefe kaydolunmuş Ye 

fakat bunların ancak ( 500 ) ti 
müracaat ederek çalifmışb. 

Bir Genç Kayboldu 
Pangaltı sineması kartısında 

oturan, Dahiliye Vekileti Kalemi 
Mahsus Müdüril Ekrem Beyin 
akrabalarından Cemil Bey ismin
de bir genç bir hafta evvel eT
den çıkmış ve bir daha eve gel
memiştir. Cemil Bey, bütün 
t&harriyata ratJDen bulonama
mıınr. 

Mart 

Günün Tarihi 

Mister Grov 
Dün Gitti 

Amerlkanan Tokyo sefaretine tayiJl 
edUea Miater Grov Cenapları dürt 
A ... rikaya hareket etmit, hüküınet 
....... Vali Muufol Fazlı, PoHı 

Mld•G Ali Rıza, Belediye Muavini 
Hi.mlt Beylerle Vali Muhiddin Beyirı 
refikaları ve iktısadi mahafile men• 
ıap birçok zevat tarafmdan teşyi 

edUmiftir. 
ıa.ter Grov cenapları hareketin· 

elen eYVel beyanatta bulunarak, Gad 
Hs. Din münevver idareıi altmda 
ricuda ~etirilen şayanı dikkat te· 
raJdd .. erlerinden, Türkiye kuYvet, 
cenret ve fedakarlığından dostane 
bir aitayifle bahsetmiş Ye Türkivcnla 
fatikballnden çok emin olduğunu 
13ylemlştir. Mi ster Grov Türkiyeyi 
büyOlc bir teenürle terkl'ttiğini, 
Batvektl ismet Pş. mn birçok defa?ar 
pterditi doatL.ık eserlerinirı çok 
kıymetli olduj'unu Uive etmiştir. 

Pamuk ihracatımız 
Şahat 1932 de pamuk ihr a c<? hmıı 

(846,000) lira kıymetinr:le (13,260) 
balyedir. Me · siın başından bugüne 
kadar alb ay ı.arfındaki pamuk ih· 
raeabmnı lae (4) kOaur milyon lira 
kı,metinde olmak üzere ( 71,600) 
balyeclir. 

Bir Vapur Karaya Oturdu 
(Yıldız) vapuru Karadeniı. bota• 

zında Karaburun civarında karaya 
oturmuftur. Bir tahlisiye gemitl 
rBaderilmiştir. 

Vapurlara Telsiz 
1600 rüsum tonasmm fevkindeki 

biitün vaı: urlara telsiz telgraf aleti 
kon.Iması için Millet Meclisine bir 
layiha Yerilmiştir. 

Diş Tabipleri 
Birçok dit tabiplerinin i~tirakile 

düa Haık Evinde bbbi bir müı&• 

DMre verilınif, mühim me\'Zuiar 
srCSrOtiilmüttür. 

inhisar Kadroları 
lnbiaar idarelerine ait yeni kati• 

rolu yakinda Ankaraye gönderile• 
eelr, Vekalet tara!ından ıon olarak 
tedldk edile<"ektir. Ankaradan gelen 
aon bir habere göre kadrolarda 
tenkihat yapılmayacakbr. 

Oç Tevkıf 
Mani.ada gizli Bektaşilik yapın 

Hakka baba, Naili ve Muhiddin Efen• 
diler te•kif edilmişlerdir. 

Şehirde Seyrüsefer 
Polis altıncı şubesi haziranda 

Utyedileceği için belediyo şehir da .. 
hJJinde seyrüaefer işlerinin bir •elden 
idare•) için yeni bir talimatname 
•le.da rtirecektir. 

Eşy· ,VIübadelesi 
Devletlerle Takas Muka ... 

velesi Yapılacak 
Son zamanlarda bütün devletler 

biribirlerile eşya mübadelui için 
taku mukaveleleri yapıyorlar. Bu 
m...le bizi de şiddetle alakadar 
etmektedir. hır cat ofiai ve İktısat 
Veklleti bu vaziyeti yalund4ln takip 
etmektedir. lkhsadt münasebetlerde 
IMalunduğumuz devletlerle talcas mu
lıa...aeJeri yapmamız için bazı esas
lar derplf edilmektedir. 

Pazar Ola Hasan Beg Ve Kiba.r Dilenciler. 

1: Yolcu - Hasan Bey... Şu otomo
bildeki adam seni çağır.yor, git, bak. 

2: Otomobildeki adam - Hasan Bey, 
Qönliinden ne koparsa, bana bir sadaka 
ver.İT mİJin? 

3: Hasan 
kurul muşsun, 
ne sadaka!tt? 

Bey - Ayol, otomobile 
kıJığm kıy af etin yerinde, 

4: Dileoci - Ona bakma, Hasa t Bey. 
Belediye dilencileri toplatıyor. Memur1an 
göriince kaçmak için o'tomobille dileni
yorum. 



14 Mart 

Her gün 
Geçiştirilen 
Bir Buhranın 
Tarihçesi 

• 
Kısmen dilnya buhramnm le· 

•İri, kısmen de iktidar mevki· 
İnde bulunan Amele Fırkasının 
takip ettiği yanlış malt siyaset 
lı:ıgiJiz hazinesini geçen ağustosta 
ltıüşlcül mevkie soktu. 

Beynelmilel bir kıymeti olan 
sterlin, tedricl ıurette düşmiye 
başladı. İngiliz lirasını tutmak 
İçiu İngiliz Devlet Bankaşı mil· 
Yonlarca albn ihraç etmek mecbu· 
tiyetinde kaldı. Y almz İngiltere 
değil, bütiln devletler ve bilhas· 
aa milli paralarını sterline istinat 
~ttiren milletler büyük bir endi· 
ftye düştüler. 

Bu tehlikeli vaziyet karşısın-
da Makdonalt kabinesi 21 eylül 
193 t tarihinJCy İngiliz gururunu 
bir an unutarak " Gold Standart 
/\rnendment Act ,, kanununu 
tı~şretti. Bu kanun lngili:ı Dev· 
lct Bankasını, giıelerine ibraz 
edilecek kAğlt paralan albna 
tahvil etmek mecburiyetinden 
•hı ay için affediyordu. 

Ayni zamanda iskonto 
faizi y n z de 3 buçuktan 
6 ya çıkarıldı. Keza lsterlingi 
lenıevvüçten kurtarmak için, dö· 
\>İz nıuameleleri sıkı bir kontrol 
altına alındı ve ithalat eşyalarının 
miktarı ve nev'i tahdit edildi. 

Bu tedbirlere rağmen İngiliz 
~akiki kıymetinden yüzde 30 
1taybetti. Avrupa ve Amerika 
gazeteleri İsterlingin tekrar alhn 
ınik asına avdet edebilmesi ihti-

a ' i pek uzak görüyorlardı. 
Her tarafta büyuk bir itimat· 

8ız.hk hissediliyordu. İstanbul pl
}'asasında bile dünya iktısadiyah 
§Öyle dursun, iptidai malümatı 
hile noksan olan kimseler dahi 
S~erlinge karşı itimatsızlık göste
t'ıyorl ardı. 

Vaziyet bu şekilde devam 
tdip giderken birkaç gi1n evvel 
telgraf ajanslan kısa bir haber 
\terdiler. Bu haberin ehemmiye-
tini bilmem kaç kişi takdir ede
bildi, fakat Avrupa ve Amerika
da büyük bir a' aka uyandırdı. 
l elgrafın meali şu idi : 

Maliye Nazırı Avam Kama
t'asında İngiliz lirasının mali 
kıymetinden bahsederek döviz 
tahdidatının serbest bırakılaca
iını, Fransız Bankasile Amerika-
nın Federal Banka olan kredi 
horçlarmm da muntazaman vade· 
lerinden evvel verileceklerini 
hilclirmiştir. 
• İngiliz hazinesinin vaziyetini 
•Yice anlamak için şurasını kay
detmek lazımdır ki buhranın 
başgösterdiği günden itibaren 
bu güne kadar Nevyorktan (200) 
milyon dolar, Paristen de (5) 
tnilyar frank borç almıştı. Bu 
borçların tediye vadesi de 30 
llğııslostadır. 

İngiliz bükümeti namına da 
A. vam Kamarasında Ticaret Na-
Zırı M. Rllnsiman Fransa ve 
A.nıerikaya yalmz 80 milyon lngi-
~t lirası borç kalmış olduğunu, 

ı- Bir daire veya bir müesseıe-1 
de memur veya iıçilerden bazılara 
itlerinden çıkarılacakları zaman, ya 
en as çalışanlar veya en ax randman 
verenler evvelA ön safta bulunurlar. 

SON POSTA 

2 - Bugiin iltima.tan ziyade 
aly ve raadman kabiliyeti heıap 

edilir. Çok it nron n iyi çahşan, 
lıinden en ıon çıkanlar. 

}#- işsiz Kalmamak için }#-J 

~ - Bu buhran devrinde işsiz 
kalmak iltemiyouanız hem çok 
çalışmasını, hem randman vermesini 
8ğreniniz. Aksi takdirde iatikbalinb 
daima tehlikede demektir. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Siyaset Ufkunda Yeni Bir 
• 
Ittif ak Hazırlığı Var 

lngiltere İle Fransa Siyaseti Birleşiyor 
Paris, 14 (A.A) - Entransijan gazetesinin yaz- meselelerin daha kudretli bir faaliyetle başarılmış 

dağına göre, M. T ardiya ile İngiliz Hariciye Nazırı olduğu muhakkakhr. 
Sir Con Simon arasında vukubulan mükileme ya- Bundan başka, bir Fransız· İngiliz teşriki 
rım saatten fazla devam etmit ve bilhassa terki mesaisinin .. ıs~rap v-: . müzayaka içinde bulunan 
teslihat konferansı ve Tuna iktısadi projesi etra- Avrupa hukumetlerını bu azaptan kurtarmaya 
fında cereyan etmiştir. bUyli~ mi~yasta ve salim bir tarzda yardım etmiı 

Paris, 14 (A.A) - Tan gazetesi, Tardiyö .. Con olacagı aşı~irdır. . 
S. .. 1 Ak t 't t hl' - · b · F lngı'liz Maamafıh, bu hususta yapılan teşebbüsiln sıya-
ımon mu a a ına aı e ıgın ır ransız - 1 ··ı·h t ve hodbina e d- - ı d ak "ki . · · .. lü .. ük l s mu a aza a uşunce er en uz 

teşrı U:~saısmın mana - ve şumu nu ~ . emm~ olduğunu da söylemek lazımdır. 
s1;1rette ~ostermekte oldugu~u ve ~.u tefrıkı mesaı- iyi bir netice elde etmek için yapılacak yegane 
nın bugun her zamandan zıyade luzum.u bulundu· şe Tuna memleketlerini rüçhanlı tarife ve resim· 
ğunu yazıyor ve makalesine şu suretle ~evam ıe: sistemi altındn toplamıya davet etmektir. 
ediyor : Bu itilaf tahakkuk ettikten sonra diğer memle· 

"Esasen,· Paris ve Londra arasmda bir teşriki ketlerle daha genit bir tarzda ticari mukaveleler 
mesai tahakkuk ettiği vakit her zaman için mevcut yapılmasına hiçbir mani kalmamış olacakbr • ., 

Japonya, İki Mühiİn Mesele Hak-
• • 

kında Rusyadan izahat istiyor 
Moskova, 14 (Hususi) - Bu

radaki Japon Sefiri Hirata Tok
yodan yeni talimat almıştır. Bu 
talimata tevfikan sefir, Hariciye 
Komiserliğinden iki mesele hak
kında izahat istemiştir. Bu me
selelerden biri Ruslann K"Ore 
hududunda yaptıkları iddia olu· 

Hariciye Vekili 
Ekspresle Öğle Üzeri 
Şehrimize Gelmektedir 

Sofya, 14 (Hususi)- Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü B. buradaki 
temaslannı bitirmiş ve dün sabah 
Kıral Hz. tarafından kabul edil
miştir. Tevfik Rüştü Bey dün 
öğleye doğru ekspresle lstanbula 

hareket etmiş, samimi ve heyecanlı 
tezahürat arasında teşyi olunmuştur. 

Son Posta: Vekil Beyi ge•iren 
ekspre1 bugün 12 do Sirkeciye mu
't'atalat edecektir. 

Suriyede intihabat 

nan tahşidat, diğeri de Posiyet 
limanında icra edildiği beyan 
olunan bir nümayiştir. 

Tokyo, 13 (A.A) - Şangbay 
mtizakerah tehir edilmiştir. 

Mançuriye gidecek olan Ce
miyeti Akvam komisyonu avveli 
Şanghaya gitmek üzere Kobeden 

ılindbergin Çoçuğu 
Bulundu Mu? 

Nevyork, 14 (A.A.) - Kros
Vil Polis Mndürü refakatlerinde 
kliçük bir çocuk olan 4 kişiyi 
tevkif etmiş oldutuno ve çocu
ğun eşkilioin Lindberg'in yavru· 

sunun eşkaline tamamen mutabık 
bulunduğunu bildirmiştir. 

l 

hareket etmiştir. 
Chang Chun, 14 ( A. A. ) -

Yeni Mançuri devletinin Hariciye 
nazırı 17 ecnebi devlet hnkume• 
tine telgrafla müracaat ederek 
yeni devletin harici siyasetinde 
takip edeceği başlıca hututu 
izah ve tebliğ etmiştir. 

Yeni Bütçe 
Bazı Eşyalann Gümrük 

Vergisi Artacak Mı? 
Ankara, l 4 ( Hususi ) -

Fırka Malt Komisyonunun ra
poru dün Baıvekil Pa,aya tak
dim edilmiş, öğleden sonra da 
Vekiller Heyeti toplanmışbr. 

içtimada rapor üzerinde mil· 
zakere yapıldığı zannedilmektedir. 

azinenin 30 ağustos tarihini 

Berut, 13 (A.A) ' - Neşrolu· 
nan bir emirnameye nazaran 
Samda ve Dumada meb'ua inti
habatı 30 martta başlıyarak 6 
niaanda bitecektir. 

Undberg, çocuğun eşkilinin 
kendi oğlunun eşkiline her 
cihetle mutabık olduğunu s6yle• 
diği gibi, çocuğu muayene eden 
doktorlar da f bulunan yavrunun 
Llndberg'in çahnao çocuğu oldu
ğunu tasdik eylemişlerdir. bektemiyerek şu günlerde (43) 

lnilyon lngiliz lirası vereceğini, 
lllütebaki 37 milyonun da biraz r 
8<>nra tediye edileceğini bildirdi. 
A.yni zamanda yüzde 6 ya çıka-

İSTER İNAN, İSTER 
rılan iskonto faizi ise şimdilik 
Yiiıde beşe indiıildi. Az sonra, 

Verilen malumata göre, Mali 
komisyonun raporunda, blltçede 
12 milyon lira kadar bir tasarruf 
yapılması lüzumundan bahsedil· 
mektedir. Diğer taraftan Ko
misyon, varidatın dikkatli ciba· 
yeti sayesinde bütçenin 150-155 
milyon arasında tesbit edile· 
bileceğini, ban ithallt eıya
sının gUmrük vergilerinin artlı· 
rılabileceğini de derpiş etmiştir. 

İNANMA! 

~ski miktarına irca olunacağı 
aydolundu. Buhranlara karşı 

~:dbir almayı ve neticeleri riyazi 
b ır. ~at'iyetle tesbit etmeyi da· 
b a ıyı kavrayabilmemiz içindir ki 
u basit ve mevzii tarihçeyi 

~•Pıruya lüzum gördük. 

Eıkitehirden yazılıyor: 

"latani:>ul gazeteleri bir müddettenberi butdayı 
Juymetlendirmek için tedbir almaktan bahsediyor· 
lar. Halbuki biz şimdiye kadar buğday ve un ithal 
eden bir memleket idik. Geçen .sene Uk defa fazla 
buğdayı çıkardık. Çünki bütün dünyada olduğu gibi 
bizde de fazla bereket vardL 

Fakat bu aene Eaki,ebir mıntaka1ında zeriyat 
yapılamadı. Buğdayın Uakal % 30 noksan çıkmaa1 
muhtemeldir. O halde tabiat bu davayı kendiliğin-
den hallediyor, demektir. Siz no beyhude çırpmıp 
duruyorsunuz?" 

Filhakika bu ihbara bakarak, butday işindeki 
müna~talarda rakam üzerine yürüdütümüı:o ve 
elimizde Htlaın vesikalar bulundu~una artık 

iSTER iNAN, iSTER INAN.'v!A! 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Hiçbir 
Muallim 
Açıkta Kalmamalıdır . .._ __________ P. S. 

Bundan evvelki bir yazımda 
Konya Viliyet Meclisinin 500000 
liralık maarif bütçesini 300,000 
liraya indirmek istediğinden bah· 
setmiş ve demiştim ki: 

''Mektep de hrın kadar mu
kaddestir: Kafasız adam da mi
desiz adam gibi yaşıyamu.,, 

Bu yazımdan sonra, Silifke 
muallimlerinden bir genç, bana 
bir mektup g6ndererek diyor ki: 

" Silifkede muallimlerin mun• 
tazan maaş aldıktan u g3rülen 
hadiselerdendir. Bu ıene de 
tediyat gayri muayyen bir ıekil· 
dedir. 

"Evet, iıto bizim villyet ka
fasız adamın yaşayamıyacağuu 
düşünüyor, fakat midesiz adamın 
yaıayamıyacağım acaba hesaba 
katmıyor mu ? VilAyet, maaşlan· 
nı vaktinde veremediği 500 mu
allimi çalıştırmaktansa, refahlannı 
temin etsin de 300 ki.fi çalıf
hrsın. Diier iki y6z muallim, 
herhalde bqka bir geçim yolu 
bulurlar. ,. 

İtiraf ederim ki, evvelce ba
na bu tezin tamamile aksini 
müdafaa etmem için mektupı. 
müracaat eden Konya muallim-
leri nekadar haklı iseler, bu 
sabrları yazan genç de okadar 
haklıdır. 

Evet, hakikat şudur: 
1 - 500 muallimi 300 kişi

lik bir kadroya indirmek doğru 
değildir. 

2 - Fakat, bu takdirde, 500 
kişi birden refahsız kalacaksa 
iki yüzünü feda etmek yine 
doğru değil, ancak zaruridir. 

O halde heyecan verici bir 
tablo karşısında bulunuyoruz. Her 
vilAyet Konyayı örnek yapar da 
bir kısım muallimleri açıkta bıra• 
kırsa, binlerce muallimin kundura 
boyamıya bile mecbur kalacağı• 
nı göreceğiz. Çocuklanmızm ba
şını terbiye ile mükellef olan 
insanlano., ayaklara cilA vurmaya 
kadar inmeleri, kendilerinden 
ziyade maarifimiz için fenadır. 

Umumi maarif meselelerimiz 
içinde ilk düşünmiye ve hallet
miye mecbur olduğumuz şey, 
yalnız budur. Öteki meseleler, 
bunun yanında gölgede kalır. 

Şüpheli 

iki Ölüm 
Galatada Rus manasbrında 

oturan Rus mnlteci!erinden Haci 
Ömer Ağan1n kömür çarpmasın• 
dan öldüğti polise haber veril
miştir. 

Yine Galatada Badem soka
ğında oturan Madam Rahel 
Uç ay evvel Karaköyden ge
çerken bir otomobil ıademesine 
uğramış, aldıtı yaralana teairile 
dnn ölmllştllr. Polis her iki 610· 
mil de tüpheli görmllft cesetleri 
morga göndermiştir. 

Bir Cinayet 
Bir Bakkal Tabanca ile Di
ğer Bir Bakkalı Öldürdü 

Kilçükpazarda Hacikadın cad
desinde KAmil ve izzet isminde 
iki bakkal kavga etm~lerdir. 
Kamil bir aralık tabancasını çe
kerek lzıet efendiyi ağır surette 
yaralamıştır. Adamcağız biraz 
sonra hastanede ölmüştür. 

Şarl Jit Öldü 
Paris, 14 (A.A) - Mümtaz 

iktısadiyundan ve Fransız mü
derrislerinden M. Şarl Jit dün 
Paristeki ikametgihmda vefat 
etmiştir. 



~ 1 Kula.fımıza Çalınanlar 1 

Romeo 
Gazel Söylüyor! 

Şekspirin Otellosunu fevka
Jide bilyllk bir mu•affaluyetle 
o'nayan Raşit Rıza ile, bir ,Un, 
tiyatrodan bahsttdiyorduk. 

Bize dedi ki: 
- Şeluplr, dloyanın her 

tarafında oldu~ gibi. biıde de, 
en cahil halk tabakalarının H\'• 

diii bir müelliftir. Otellonun 
Galata salaf purlarmda bile oynan-

cbiını bilirsiniz. Arlık, tabii, ne 
Otellol Orasını geçelim. Fakat 
Anadoluda turneye çıkar bazı 

tuliiat kumpanyalan Yardır. Bun
lar, yine Şekspirin Romeo •• ]ftJ.. 
yetini de oynarlar. Ben bir atın 
Anadoluda, bir tulüat kumpanyae 
a bu eseri oynarken ıeyrettim. 

Aşık Romeo rolUnll yapan adam, 
latanbulun piyasa hanendelerin· 
den biridi. Meğer pek çok mari
feti varD111, piyeı te oynal'llllf. 

"Romeo, scvgiliai JtUyet'i 
bekliyordu. Fakat mizallse.n icabı 

mı, yanhtlık olarak mı nedir? Jll
pt bir tlrlti ı&rthnnez, bir tllrlll 
•hneye çıkamaz. O ııa•alb Atık 
bekler durur, ıaranr ıolar, Ai• 
bakar, ıolı bakar, jnlyetten 
eser yok • Nihayet efendim, 
hanende aktör, uhneyi boı 
bırakmamak için, acem qiran
daıı alaturka bir ıuel tutturdu. 

"Gözlerim yollarda kaldı, ey 
Jnlyet, neredesin 1 Çabuk sıel 1., 

11Diye feryadı basınca, ıcvgi
llal çıka geldi ve halk... alkııladıl 
işte bizim Romeolarımıı, icabın
da gazel de a6ylerlcr, helki 
JWyetlerimia de mtıkemmel pfte 
telli oynar, ıöbek atarlar 1,. 

Kırklareli 
Faciasının 
Muhakemesi 

Lüleburgaz l 1 ( Huaml ) -
Kırklareli çarşıllDlll ortuanda, 
bir han odasına depo edilen ba
rutun ateş alması •e bir çqcutun 
parçalanması hldisesHe allkadar 
olarak tevkif ve muhakeme altı
na alman Kırklareli muhasebei
bususiye memuru Refik Beyle 
barut bayii Sabri Efendilerin 
muhakemesine Lüleburgaz İhtisas 
mahkemesinde başlanmışhr. Refik 
Bey müdafaasını bilzat kendisi 
yaparak memuriyet laayabnın te
miz.liğindcn, kırk a-Undenberi 
mevkuf kalması ncticeainde aile
ainin sefalete düımnı olmasından 
bahsetti. 

lofi\Ak eden barutun 200 lıı
ıar rram olduğunu, memuriyet 
hayatı bu kadar temiz olan bir 
inıanm bu miktar barutu kaçak 
olarak alıp aatmay• teneuül ede
miyecejini 91yledi. Kefalete bat· 
lanarak ıerheat bırakılmnuu la
tecli. Mahkeme heyeti bu talebi 

kabul etti ve serbest bınkılcL. 
Dava martın on dokuzuna 

bırakıldi. Bu müddet zarfında 
ele geçen barutlar tahlil ettiri
lecektir. 

M. Nan 

Portakal Ucuzluğu 
Adana, (Hususi) - Portakal 

bolluğu ve ucuzluğu devam edi
yor. Difrt veya beş tane porta
kal beş kuruşa sahlmakta 
Fakat bir kısım portakallar iyi 
muhafaza edilemediği için bozul
muşlar ve suları çekilmiştir. 

t • • 

• 
E 1 

Söz Aramızda 

-------~-----moS'lliail-------- Dünkü Kadın 
Aydın Be ediyesi Gece Ve 

Gündüz Çahşmahdır 
Koca Şehir 

Aydın ( Huıu
al ) - ViJiyeö
mizd~ Umuml 
Meclisin daimi 
encümen intiha· 
bı ya p ı I mı tıı 
mevcut azalar-
dan Hd ut ye
rine Boıdotan 
Belediye reiai 
Vefa Ye Ömer 
Beyler ıeçilmi1-
lerdir. Enctimen 

.. 
Susuz Ve Işıksız Kaldı 

henilz bunların 

hiçbirisi yapılama
mıştır. Şehirde 

mevcut ve bir ıabsa 
ait olan elektrik 
tesiaab son gOn
lerde belediyenin 
müdabalesile faali-

yetinden alıkonal
muftur. 

Belediye bu iti 
yeai bir fir
kete devretmek 

,, Te yahut un• 

atler mektebi 
elektrik tesisabn-

memleket huta• 
haneıinin • 
mllbim nokaan
lanndan biri 
olan kaloriler 
taiaatı için but
çeye on bin lira 

clan iatffade ecle-
Agdınıla Gazi Paı• lNıloarı N el1H1rı rek tebri tenvir 

1 
fUyu bulmuştur. Yapbğım tahld- , niyetindedir. Fakat buglin için tahaisat ayırmı~tır. Hutahane bu 

Teıile ile Aydın meb'usları Fuat 
Ye Adnan Beyler, Mecliı Umumi 
azalan tarafandan teftiı edilmİf, 
mntebaki noksanlar tuplt olun
muştur. 

Son günlerde belediye azala· 
rı fevkallde içtimalar yapıyorlar. 
Belediye azaları ile reis Raif 
Feyzi Bey arasında bazı mUhim 
lhtilAflar mevcut olduğu Ye bun
lar halledilmediii takdirde J& 
reiain istifa etmesi weyabut ta 

aksi takdirde azalann heyeti 
umumiyesinin istifa edecekleri 

kata nazaran Reis Bey iatifa tenvir huSUBu lAyıkile yapılama-
etmek niyetinde değildir. makta, ıuraya buraya asılan LUks 

Au Beylerle aralarındaki limbalan şehri aydınlatmağa lri-
ibtilAf noktaları da hallolun- fayet etmemektedir. Belediye 
muş gibidir. Maamafih belediye reisi bey bu işi hüsnü suretle 
mühim bir ycldln tutan borçlarına hallederse giizel Aydın ezeli ar-
tahaisat ayırmadığı gibi yeni :rusuna kavuşacaktbr. 
eserler hazırlamak hususunda da Halk Evi: Buradaki Halk 
müşkilAt çekmektedir. Açık mcc- Evinde bütün ıubelerin intihapları 
ra dahilinde ıchre iİren pis sular yapılmışbr. Reisliğe Fırka idare 
içilmez bir halde olduğu için te- Heyetinden dotor lMukaddcr Bey 
mi:ı ıu iaaleıi zanırl bir ihtiyaç- intihap •dilmiştir. Vali Fe\lzİ Bey 

br. Elektrik iti için de bir koo- k8yciilük kı mına yazılmışbr. 
peratif teşkil edilecekti. Fakat ETEM VASSAF 

Bitliste j Trabzonda 
itfaiye 

Herkes Yamaçlar- Teşkilatı 
da Kızak Kayıyor 

1 
Malatyada 

Süt Ucuz, Fakat 
Et Pahalı 

Bitli• (Hususi) - Şirin kasa
bamız, bugUnki karlı manzaralİle 
adeta lsviçre gibi oldu. Borada 
m .. balleler hep karla dağların ete• 
ğinde kurulmUJ olduğu için bn
tlln aençler timdi yamaçlarda 
kızak eğlenceaile vakit ıeçiri· 
yorlar. Bir taraftan karlar eridi· 
ğl için Bitlis çaya feyeı:ana baş
ladı. Şimdi ıehlr dahilindeki 
bntnn k8pr6lerin albodan ıanl 
ıard sular akıyor. 

Alınan haberlere ıöre, ıebir 
haricindeki ytıbek dailann te· 
pelerinden iri çıt yıjınlan yu· 
varlanmaktac:hr. Çok fikir ld 
ak 11k vuku balan bu hlcliteler 
nlfuı ıayiabna sebep Polmamıt· 
br. Y alnaz bir kwm yollu ka· 
panmıf, •GDakellt kıımea ke
ıil•iftir. 

NiY AZI Yll.MAZ 

Lüleburgazda 
Son Günlerde Hırsızlık 

Hadiseleri Çoğaldı 

Lllleburgaz, 10 ( Huausl ) -
Karaaiaç ilk mektep mualllmeal 

Şiikriye Hanımın muallim odaauı

daki dikiş makinesi çalınmıştır. 
Ayni gUnde kunduracı malQl 

Mustafa Çavuşun dikiş makine
ıile, aşağı mahalle camiindeo 

birkaç kilim çalınmıştır. Hıraıılar 
aranmaktadır. 

M. NURi 

1" rabzon, ( Huaual ) - Şebri
mUin itfaiye tqkillb mltkemm•I 
•• llıtiyaca tebbOI edecek ....... 
ceyi bulmuftur. Geçenlerde bir 
ıtın :urfmda iç muhtelif yerde 
çıkan llç yangın, bu tqkil&bn 
fedak&r meuuplan tarafından 
ıirayetine meydan Terilmlyerek 
derhal 81od6rllmlftlr. ltfai1• 
teıkil&tuam kumandanbğını yapu 
Şevki, muavini Mehmet Efendi
lerin ıayretleri pyaoı takdirdir. 

AGAH 

Yakalanan 
Şerirler . 

Aydın ( Hu1Ual ) - Son on 
,Un zarfında bazı cinayetler ika 
•den birkaç ıerir, jandarmaların 
şiddetli takibata neticesinde ya-

kalanmıtlar. adliyeye verrilmitlerdir .. 

Malatya, (Huıusı1 - Son a-tln
lerde civar köylerden ıehrlmixe 
mühim miktarda ant, yoğurt, yu
murta Te tereyağı gelmiş ve fel
mektedir. Bu sebeple fiatlcr haylı 
ucuzlamıştır. Odun fiati yine bu 
son günlerde oldukça düşmüştllr. 
Yalnız kahve ve ıeker fiatleri 
artmıştır. Kahvenin okkası bir
denbire iki liraya fırlamıştır. Bun
dan başka et fiatleri de pahalı
laşmışbr. Bunun ıebebi kasapla
rın para buhranı çekmeleridir. 
Kasaplar kestikleri hayvanlann 
deriye bar aaklarma mllfteri bala
madddan için buhrana düpnlt
lerdir. Bu 1ebeple aı haJftll 
kesmekte ve flatlerl uttırmakt.a
dırlar. Belediye bu •aıiyete INr 
çare uaştıracak oluna çok laa
yırlı bir it J•pmlf olacalrtır. 

Zonguldak ta 
Ônümüzdeki Den Sene
.inde Bir Lise Açılacak 

Zonguldak ( Huaul ) - Vi
layet umumt mecliai ıon içtima-
lanndan birinde tehrimizde bir 
lise açılmuına karar vermiı Ye 
Maarif V eklleti emrine bu HD• 
bütçesine on bin liralık bir tah• 
ıiaat koymuştur. Mektep blnuı 
olarak timdilik, mülga miden 
mUhendiı mektebi enistitOlerln· 
den biri münasip g~rnlmUş ve 
hD~mottca mlllaade istenilmiftir. 

AHMET 

Bugünkü Kadın 
Kadın deniz. gibidir, inanmak 

olmaz •. .. 
Kad1Dla erkek doat olamaJ, 

çDnldı anlqma mevzuları ayrıdır. .. 
Kadının saçı uzundur, aklınJ11 

kısalı;. ondan ileri geliyor .. 

• 
Kadın yaşım dalına saklaıı 

bununla da çehresinin yaşına itibar 
edilmesini ister; 

Jf 

ilk evlenen kadın liçin her 
,eyden evvel kocası vardır; or 
dan ıonra e\lveli çocuğu, sonra 
kocua ıelir. 

~ 
IUr paç ki% nadira ilk d

dint talebini reddedebim. 
1f. 

Kızı kendi haline l:nrakıru• 
dawalcuya venr. .. 

Eber kadının aadakati niha"' 
yet bir itiyat derecesini geçemo. 
Onu erkeğe bağlıyan çok def• 
itte bu alışkanlık bağıdır. .. 

Kadın manhkı bis ve an.uı\14 
DUD maııbkıd.Jr. .. 

Kadın bir kedi gibidir. oar. 
f&DİP ıevildikçe memnuniyeti 
artar. Fakat bir an ihmal edil .. 
mekle derhal nankörliiğünU mey• 
dana TU?Ur. 

Yukanya sıraladığım ve ka· 
dlDID karakterini tarif için söy· 
leoen bu sözlerin belki diinkli 
kadm ile bir münasebetini bul
mak mnmkllndtı. 

Fakat bugünün çaJıpn, ça

bfbiı için mesainin kıymetini, 
içtimai meYkiin ehemmiyetini, 
ıevıi •• aaygımn yerlerini kolay
lıkla tayin edebilen mahlfıkile bir 
mllııuebeti olmamak lizımgclir. 
Dtınld kadın, işinden geç çıkan, 
geç pkmıya mecbur olan erk~ 
tinin meşru mazeretini k nbul 
etmek istemezdi. Bugünki kadın, 
bu zarureti anlamıştır. Çiinki ça· 
lıtmanın ne demek olduğunu 
o ela pekila bilir. 

itte bundan dolayıdır ki ş im· 
di bize, bugünki kadının k.ırak· 
terini yeniden tarif etmek lA· 
zımaeliyor. 

Bir Köylü Dondu 
loepldak ( Hasual ) - Zaf· 

nnhladan Barhna gitmekte otan 
Kaftkh k6yünden Kör oğlu 
()aman Yeginlı k8yil önünde 
toiaktu donarak ölmOttur. 

Kızamık Hastalığı 

Zonıuldak (Hususi) - Şehri
mizde kızamık hastalığı baş gös· 
termiftir. Birkaç hidise kayde

dilmiftir. 

Bir Köprü Yapılıyor 
Şebinkarahisar ( Husust ) -

Şehrimizle Suşehri arasında vo 
Kelldt ırmağ üzerinde bulnnal1 
ye ~ metresi münhedim olaP 
k6prllniln inşası t akarrür etmiştir. 



14 Mart SON POSTA Sayfa ' 

[ Siyaset Alemi ) 

intihar Eden 
Meşhur Kibrit 
Kıralı 

BABİCI Gönül işleri 

•• işte Çalışan 
OlenKi.britKıralıNasılServetY apmışb Kızlar 
H• d• d Ç Boyanabilir/er Mi 

Paria 13 - Paris'te lntih• 
etmiş olan kibrit kıralı ve 30.000 
milyoa abibi Krfiger, 1881 tari· 
hinde l..eç'in ufak bir tebri 
olan Calmar' da .cfoğmuı idi. Ba
bası va bDyük babası, bu ıehirde 
kibrit fabrikatöril idiler. 

ın ıstan a arpışmalar Devamda Bu au•liu cewabıaı verebil-" 
için kendi kendimize ikinci bir 
'1lal daha IOrmakLfımız lizun
&elir: 

Müteveffa, mektep tahsiBnl 
bitirir bitirmez Stokholm mnben
dia mektebine girmiş ve mezuni
Jet imtihanım 1899 da pçirmiştir. 

l 900 de henüz diplomasını 
eline yeni almıt olan milbendis, 
New-Y ork'a müteveccihen Yapu
ra binmiştir. 

Ceblacla ancak 100 dolar lra
clar parua YU' idi. 

Hiçbir zaman yese kapdma
•11 olan KrGıer, mObeodislik 
lılzmeti hulamadıpdu Şikago-
1• gitmie n piruko bayiliil 
J&pmışbr. 

Biraz Hllft Mebı1'aya fitmlf 
•• orada köprüler inşa etmiştir. 

190'l unesinde Ne.yorlda 
o :ıamantD en ytibek binalarm
da WriBi inşa etmiftir. 

MüteYeffa, stiratle çelik inpa
at mütelıauıalarmın en ileri re
lenleri U'UID& pmiftir. Loadra
da, Kanadada, Hindistanda, Ce
_.. Afrikada, Builclia •• Grat
te • Ciela deıailea muazum bina
lar yapmlfbr. 

1911 senesinde Kr8ger, zen· 
.ıhı aayılabil'!cek kadar ıervet 
eabibi olmuttur. O tarihte ~t• 
( Och et T oU. Socie~ Krls• ) 
ilmindeki İDfaat ıirketial teala 
etmiştir. Su ıirket, pyet dratle 
inkişaf etmiştir. 

Cebinde l 00 dolar olduğa 
laalde Nevyorka gelmiı ola.a kG
stık mühendis, Stokbolmu yeni 
ı,qtan inıa ederek muazzam bir 
phir haline ıetirmiştir. 

1913 ıenesinde yapı yapıca 

olmaiıtaa bqka birfey istemiyea 
laa adam mgyaffakıyetiaia en 
parlak devrini idrak edi1orda. 

Fakat kendiainia İf ad111D1 
ebnak itibarile malik o1dağu 
tlelıa, onu daha ileriye ıitmiye 
ıaevkediyordu. 

Meşhur ( Foereude Taendea· 
Dek ) komoninmaua kontrol.mu 
ele geçirdikten pekaz bir middet 
10nra birçok laves falfrikalarını 
tem etti. 

O uman rakip ıirketlerle çe· 
tla bir mllcadele bqlada. 
~ ft adamı. hu mllcade-

Hindistanda 
Şiddetli 
Çarpışmalar 

Veni Delhi 13 - Soa derece 
raleyan halinde bulunan MüslO· 
man ahali, polise karp birçok 
taarruzlarda bulunmufhu'. Bir 
polis memuru bançerlenmiftir. 
Ahali, bir cami civarında muha
fız vazifesini raren poli.leri tqa 
tutmuştur. Camide buluua bltla 
halle teyldf edilmiftir. 

Almanlar 
Çinde Fabrikalar 
Açıyorlar 

Berlin 13 - Çinde demir 
lmalib fabrikalannın inıası için 
Almanya anayi mlimeuillerile 
yapılan mDzakere devam etmek· 
tedir. 

Çin btıkametlnln teminat ola· 
rak on ıenede (20) milyoa dolar 
tediyesini kalaul eltiil. 1....
için ylzde 7,5 faiz verecep ve 
hazine bonolan çıkaracajı bil
diriliyor. 

lelerde aalcbe çaldı. Biltilıı ra· 
kiplerini mağliıp etti. Kibrit trlSe
tlml dcade •etirdi. 

Mlltnefla i'erek &.p ema-

.. nda ve ,erek harpten sonra 
maame1'bnı genişletmekten bir 

an bili kalmadı. Kr6gerin her yer
de menfaatleri Yardı, uymakla 
tllkenmez birçok ıınat itlen b· 
rtfb, Atlu Okyanusunun b&t
çnlerini andıran bllyllk bir 1evet 
ıenyörll oldu. Haiz oldup .. KJ. 
ra1 unYamnı., majnll'ane tap
yordu. • Svenska Tandatiab ., 
Kibrit Şirketi dlbıyanm blltnn 
memleketlerine yerlqtl. Bütnn 
memleketlerde pbeler mçtı, ller 
tarafta Jaikümran olmaya bqladı. 

Framada( 1927)senesinde kı"brit 
lnhisannm Kr&rer fi•ketine dev
redilmeal mevzuu babsoldu, fakat 
bu, olmacb. 

Birkaç aene zarfında k6ç0k 
laveçli mllhendia .. Kihrit Napol
yonu " kesildi. Kröger, Lejion 
Donör nifanıaclan başka Çin, 
Letonya ve Fealudiya lilk6met
lerinin nitanlanm da htmlldir. 

EDEBi TEFRlKAMız: 57 ========== 
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MOe"i: K..t Hamsan Mlhlcimh I'. S 
1'__.•k 'koJulqb. Wr mu- ı rek bir mam .alabilecejime hiç 

- .. m.kalemiıa • n ı • p fllphe yokta. Ve epe1 uman-
ı.aıyiıl razamaz mıydım 7 .Batım danberi ilk defa o1ank elbiaemi 
• • ' ışta, fikider •kiai sibi fırçalamıya, ceketimia lltlae dl-
... P pliyort..dı • usual bir ten saç kıllannı toplamıya b8fla-
llbrabun yokba; 9Çhğıma l,ile dım, karanhkta nekadar mtım· 
blrlmç saat e~ kadar kuv· künse. Arkasındıtn el yordamDe 
•etli biuetmirerdum, sabaha merdivenden indim. 
bdar dayanbitirdim. Belki do Sokağa çıkınca aklıma geldi 
l>ir dükkioa uğnyarak •BZİyetimi · ki bir ekmek istemek belki daha 
anlattıktan sonra veresiye bir muvafıktır. Tereddüde diiştllm, 
1Dam alabilirdim. Bir dükklndan durdum ve düfünmiye başladım. 
beni p~ tanıyorlardı, halim Nihuyet ~~ll~ k -.;n ..:imc " hiçbir ı' 
Vaktim yerinde iken oradan zaman 1 " cevabını verdim. Maa· 
ekmek alırdım. itibarıma aüvene- lenf hi, bir 11da kabul edecek 

Soa umanda &ehlrU ıulerla utlk plecek muharebelerde teairala bir 
alllla oldatw ••kkında bir kaaaat yer etmiye bqladL Bunun sebebi d .. 
Çin • Japoa •helllb lhtillfuHla l'az kullarulmamıa olmasıdır. HalMlkl. 
orada ıaz kullaaılmamaaa, kaıtea ihtiyar edilmlf bir harekettir. Romlmb 
ba ıiliha milletlerin bilyük bil' c.hemmiye Yerditinl .,hterlr. llalltellf 4e.
Jetler, llOD &amanda, bilbaua ba zehirli l'U latibaal&bnı utbrmlf, ona karta 
tahaffn f•relerfal de takemmGI ettlrmftlerdlr. 

Fransada 
Kadınlar Ve 
• 

intihap Bahsi 
Paris, 13 - M. Meme1 tara

fından verilip ikinci defa reye 
mOracaat usullinü ilga, kadmlann 
intihabata iştirakini kabul eden, 
intihaba iştiraki mecburi kılan 
ve Meb'usan Meclisi tarahndan 
kabul edilip Ayan tarafından 
reddedilen kanun llyihasına mu
kabd lauufanan projeyi umumi 
intihap enci1meni 5 rey ekseri
yetle kabul etmiştir. 

lngiliz 
Donanması 
Napolide 

Napoli 13 - lngiltsenin ak
deniz filosu başkumandam Sir 
Şefild'in refakatinde erkim laar
biye reisi Sir Bayley oldujıı hal
de Tirenyea denizinia cenup 
mıntakası bahri kumandam ami
ral Nikutroya ziyaret ebniıtir. 
O da Kıraliçe Elizabet mbhmıa 
giderek iadei ziyaret etmiftir. 
Sir Şefild ukeri meruimle br
talanmışbr. 

Loid Corcun 
Mühim Bir 
Makalesi 

Berlin 13 - B~nen Kurfer, 
M. Loit Con:u Çin - Japon ihti
)Afı hakkındaki bir makalesini 
neıretmektedir. 

Sabak lnriJiı: Nazın, J.nytık 
devletleri Ye hatb hareketi hlll 
memleketlerin kendi silihlannın 
kuvvetine istinat etmek mecbu
riyetinde bulunduktan harpten 
~ki ftZiyet içinde buJunda-
fumazu g&deren Cemiyeti Ak
vamı ıiddetle tenkit etmektedir. 

Mumaileyh diyor ki: 
Çin nazannda bllyilk devlet

lerin nlifuzu mühim Blll'et:te teaa
kua etmİftir. Harp, Çin milletini 
zapbrapt albna Ullllfbr. Şimdi 
bu miDct ıayet muntazam bir 
orpnizm haline relebilir. 

M. Loit Corç netice olarak 
diyar ki: 

Ba bal, iN memleket için 
b&yük bir terakki demektir, fa-
kat bunun Japonya için meu11 
ne olacaktır? 

= TAKViM== 
/ PAZARTESi / 
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Haori !cadmlar boyamr ? Bo
yanmak ayıp mıdır 1 

Zaman ile tellkkiler değip. 
yor. Enelce boyanmak yaln11 

.. sahneye çıkan, kendilerini satu .. 
kadınlara yakışırdı. Ev kadma 
onlar gibi anslenip tuvalet yapa• 

mazdı. Ev kadınının tuvaleti _. 
de olmak gerektL 

Halbuki enell uhaede b..
hyan tuYaJet tedricen uyata 
indi. Her bdmm sGze1 tarafta. 
nm daha bariz bir ıekilde ga.-
termek, lmsurlaruu 6rtmek ip. 
tuvalet yapmak, boyanmak " 
flk aiyiamek halda kabul edilA 
Bugiln laangimizia anııMI. kama 
Ye kız kanlqi boyaamı7or? 

O halde lfte çalıpa kadı.
dan iNi laaklu. ....& alabiliris? 
Ona twnlet yas-am-.. Le>y ... 
mamMm1 .....ı llJfiyebiliri&? 

Billlda bayata giren kadm 
etrafına hnrmet Ye muhabbet 

te1lda etmiya aaednırclur. S. 
bqa daimk, yOd (Gd tuvalet
ıaz, &stil ..... pıtftpll Lir kıs 

bize hllrmet " muhabbet telkba 

etmez. Ciddiyet •• vebrdu 
ayrılmamak, bir sahne artistinla 
boyanmadald ifrabna ftl'IDamak 
pıtile itte pLpa kadm tun! .. 
tine, boyaıuna11aa, a.tlhle ....... 
itiaa etmek mccbwiyeüdeclir. 

Bankalarda, umumi mleae
eelerde plııa Tlı'k lmlarile. 

pyrl mnalim kızlar arumda b• 
itibarla bDytık bir fark ı&rtıra&e 

nllz. Gayri mllalim kızlar fevk.. 
ilde itina ile siyinir ve Yekar ile 
boyanır, ınslenirler. Giyinişlerinde 
uf ak bir kusur garemezsini1. 

Halbuki bizim kızların eberill 
meld loyafetlen1e gelir, bun 
açlanna tarak ftlnlllJa bile 11-
ı:um görmezler. 

iti hayab, imam 11111Um1111, 

içine atar. Halk içine •• llüba· 
Jiliğile pkam•Jll. 

Mısırda Bir tlevi Dimağ 
Hastahgı 

Kahire, 13 - Resmen bildi
rildiiine göre l<ahirede, yukan 
" qağı Mısırda sal~ halinde 
blr-dimat hastalığı zuhur etmiştir. 

.... phpa lmlum tiyialf
le-'-..I- bmaletlerinde biru daha 

V•ldt EHn1 V. ti V•ldt ~uat V. • l'"llMMlf 
1=--·1=~·- -ı--ı tinalı,biru daha temiz Ye biraz daba 

GllMt J, S ı• Alrfaa - iL 1 
Oiı. 6. 9 2. 2S Yalıla L 11 lt. Takar ft ciddi olmaJaram taftİJ• 
..... 9. ıs. t4 ı..aJı .. • • edal-. 

halde değildim; hayaletler, lıiui
kablelvukular, manuız fikirlerle 
ayni lüklyeler bq gösterecekti. 
Makalem bir tlirlll bitmiyecekti, 
halhuld beni bir daha unutmuma 
meydan bırakmadan gidip Kom
mand6rU bulmak lizımda. "Kat'i
yen hiçbir uman!" dedim n 
mum almıya karar verdim. 

Dtlkklna ıirdim. 
T ezgAhın yanıbqında bir ka· 

dın duruyor ve öteberi alıyordu; 
yanında muhtelif kiğıtlara eanl
m11 birçok paketler vardı, beni 
tanıyan ve müşteri olduğuma 
bilen dükkinca kadını bıraktı, 
hiçbir merasime lilzum görmeden 
~ zııote 1 - " ğ~ma bir ekmek sardı 
\ !:>a. , z:ı ttı. 

- Hayır... Bu gece için yal· 
nız bir mum. 

Bmru çok tnnala ve mlill
yemede dyledim. Canına sıkma
mak ve Yeresiye bir mam almak 
pDllDI elden kaçırmamak içia. 

Cnalnm onu •afil alada, ilE 
deh olaıak bea oadn elcmekt• 
batk• bir fey istiyord .... 

- Ah, peklll, Gyle İle bira 
beldiyecelcsiniz dedi. " kadı• 
hizmet etım,e bafhach. 

Ka•ıa afaeağnn aldı, ltorcu1m 
adedi, beş kuronluk Wr kiğlt 
verdi, hmcaç ltozukmk iade et
tiler, ve gitti. 

Şimdi yalntzıs. dlkklncı n 
ben. 

56yledi; 
- Ha. evet, bir mum. 
V · · . . akPti yırtarak 

bir tanesini benim için ayırdı. 
O bana bakb, ben ona bak· 

tam, iıticlam dilimin ucmaa pldl. 
fakat .a,.,..edim. 

BirduWre: 
- Ha. ...... dedi, • ,.,.,. 

twdiıdz. s.-. bu ,....,. nrdiiiml 
MJ1emittl ı her keli-1' cluycfma. 
Ve ardan paraW Çlkaranak, 
ha .,.trl; tombal parçalan im,.. ..... _,_,. .......... 
Bet ....., kadıma bllf kuroaa 

Dzel'İllll bMe hozakh.ldaoa iade elti: 
- Bayunm-. dedi. 
Bir aniye ı. par117a baka-

kaldım : Ôyle hissediyordum ki 
ortada bir yanlışlık vardı, düşlln
medim, biç birıey dOıünmedim, 
yalnız gözlerimin önünde yayılan 
ve parlıyan bu servet karşısında 
•ccde gelmiştim. Makine gibi 
parayı aldım. 

'Arka11 yar) 
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LINDBERGIN TORKOSO 
Boynunda mavi boncuk, 
Gitti elimden çocuk, 
Kanmın benzi uçuk, 
Şeytan aldı götürdü, 
Satamadan getirdi 

• Tayyareye binmedi, 
GOlmedi, •evinmedil 
Göz yqlanm dinmedi 
Şeytan aldı, gatnrdo, 
Satamadan getirdir. 

lf. 
Bizi bu hale boydu 
Amerika haydudu, 
Sardık btıtBn hududu, 
Şeytan aldı, götnrdü, 
Satamadan ıetirdi!. 

• Hınızlar •ermez haber, 
On bin poU. •eferberl 
Yazdım ben bunu ezbu, 
Haydut aldı g&tllrdil, 
Satamadan ıetirdil.. 

Milıtenıihh P. H. 

Fotoğrafçı 

Ne Yapsın? 
Şllkrüye Hanım ıayet çirkin 

bir adamla evlenmişti. Bir ,Un 

ıokakta Huan Beye raıt geldi. 

Pek 6fkeli g6rünüyordu. Hasan 

Bey dedi kt: 

Ne o? Şnkrnye Hanım! Biri

•• mi kızdın? 

- Evet, Hasan Beyi Geçen 

ıtın kocamla bir fotoğrafçıda 

resim çektirdik. Buglln ben ficllp 
resimleri aldım. Bak, itte... G&
rüyonun ya, kocam bpkı may

mun fibi çıkmıf. Okadar kızdım 

iri fotoğrafçıya çıkışbm. Hakkım 

yok mu? 

Hasan Bey kailarını kaldıra
rak: 

KİMDEN DERS ALMIŞ? 

J 
- Hasan Bey .•• Bu, ıeker gibi bir kız ama kendini pek pahalıya .. tmak iıtiyor, benimle evlenmiyor . 
- Şeker muhtckirlerinden ders alıyor da ondan , delikanlı! 

1 HASAN BEYiN MÜLAKATLARI 1 

Muhtekirlerle Konuştum ! 
- 1 - 1 Şeker Mıılıtekirile Mül4/cat 

- Şekerde niçin lhtikir ya
pıyosunuz? Utanmiyor musunuz? 
Pançar gibi kızarmıyor musunuz.? 

- Haıan Bey, 6yle deme, 
ıekcrin fiyatı arthkça tadı da 
artar. 

- Nuıl ıey o? 
- Öyleya, bir ıey ne kadar 

pahalı, ne kadar kıymetli olursa 
lezzeti de o kadar çok olur. 
"Ucuz etin yahnisi tatsıı olur.,, 

Demezler mi? Hayat kıymetli 
olduğu için tatlı değil mi? 

- Öyle ise keçi boynuzunun 
okkasını da yirmi beı liray çıka
nrlarıa havyar fibl tatlı olur, 
demek! 

- Zahir öyledir, Hasan Beyi 
- Y o... Aklımzı başınıza top-

-2-
Ga:ı Muhtekirile Milldkat 

- Gude niçin ihtiklr yap1-
yoraunuı: 1 Utanmıyor musunuz? 

- Hasan Bey, &yle deme, 
bil medeniyete hizmet ediyoruz. 

- Naaıl şey o ? 
- Elbette ya... Artık petrol 

devrinde değiliz, elektrik devrine 
(iriyoruz. Gaz elektrikten daha 
pahalı olmalı ki halkımız asri 
tenvir usullerine alıısınlar. Eli
mizden ıelae biz i'azin okkasını 
on liraya çıkannz. 

- Oraaı malüm. 
- Bir de, Hasan Bey, gaz 

.. rfiyab azalırsa, yangınların &nn
ne geçilmiı olur. Biliyorsun ki 
yangmlaran çoğu gaı lAmbalannın 
parlamasından oluyor. 

-3-
Kömür Mulıtekirile MIJldkat 

- Kömürde niçin ihtiklr 
yapıyorsunuz, utanmıyor musunuz? 

- Hasan Bey, biz sıhhati 
umumi yeye hizmet f çin kömür 
fiatlerini yükseltiyoruz. 

- Nasıl ıey o? 

- Hasan Bey, biliyorsun ki 
bu kömür denen ıey bir zehirdir. 
Halk bunu ucuz buluna bol bol 
yakar, nihayet kömür bqına vu-
rur, maazallah 6Jilm tehlikesine 
bile uğrar. Kömilr çarpmaaı 
nedir bilirsin. 

- Haydi oradan 1 Ahaliyi 
kömilr kömllr çarpmıyor, aiz 
çarpıyorsunuz. Fakat •onunda da 
çarpıJacaksınız. 

- Hasan Bey, zaten artık 
yaz geldi, gök yüıilnde g(lneı 
gibi büyük bir ıoba Yar. Kömü
re lllzum kalmadı. 

KAHVECiLERiN TORKOSO 
Maksadımız aşikir, 
Ettik milleti şikAr, 
Yapıyoruz ihtikar: 
Arpa, nohut, katanı, 
Pahalıya aatanz! 

lf. 
Halka athnr duman, 
Alırız aparbmanl 
Kimse duymasın· aman; 
Arpa, nohut katanz, 
Pahal.ya .. tanzJ •• 

"" Önümüze geçilmez, 
Bu hilemiz ıaeçilmez, 

Halis kah•• içilmeı; 
Arpa, nohut kataris, 
Pahalaya utanıJ .. 

* Bu ticaret pek güzel, 
Kimse olamaı engeli 
Diyoruz: .. Gel keyfim, gel.,, 
Arpa, nohut katanz, 
Pahalıya satanzl.. 

Müsten•lhi: P. H. 

Dekolte 

Hanım 
Hasan Bey birgftn misafirliğe 

gitmişti. Ömründe ilk defa ola .. 
rak, orada, birkaç dekolte Ha• 
nım gördO. Hele bir tanesinin 
göğsll pek açıktı. 

Hasan Bey, kendi kendine: 
" Allah Allah... Ne biçim kıya· 
fet bunlar?.. Gidip ıu hanıma 
ıorayım, bu kadar açık gezilir 
mi?,, Dedi. 

Hanıma yaklaştı: 

- Affedersiniz hanım kwm, 
benim kusuruma bakma, fakat 
ıu ıenin göğıtlne baktım da t•t-
bm kaldım. Ta ytıretinin liatüne 
kadar açık. Bu nasıl ıey ? Eıki
den hammlann yalnız elleri 
açıkh. 

layın... Bu ıeker meıelesi ytlzün
den adaletle aranız ıeker renk .•• 
Sonunuz fena}a çıkar. 

- Haydi defol oradan, men
debur 1 palavrayı bırak .•• hıtikAra 
devam edersen iyi bil ki bu 
millet senin başına boş gaz te
nekelerini geçirir ha 1 

- Kışın sizin yilzUntızden 
yerine ahali yandı, yazın da kömür 
yerine siz yanarsınız, olurbiter Kız gayet tatlı bir gülnmıe-

- Hakkan yok yat Dedi, bu- ( 

na fotoğrafçı ne yapım? Sen 
evlenmeden evvel dnıtınmeliydint 

·UNA, EKMEÔE DAİR! 
' yişle Haıan Beye ıu c••abı 

1 verdi: 

ŞiMDi DE NE YANACAK? 

- Oh, çok şükür Hasan Bey, 
bahar geldi, artık odun kömUr 
yanmıyacak. 

- Şimdi de oduncularla kö
mürcüler yanacak! 

Bu işle utraştık tamam iki ay, 
Guya hiç pahalı değilmiş buğday, 
Tüccarlar ediyor mutlaka alay: 
Altıya olıa da ucuz denir mi, 
On iki kuruşa ekmek yenir mi?I. 

lf. 
Her ağız karıştı bu kilükale, 
Başmuharrirler de yazdı makale, 
Doğruyu söyleyim : Şaştık bu hale ; 
Altıya olsa da ucuz denir mi, 
On iki kuruşa ekmek yenir mi?!. 

lf. 
Millette züğürtlük yaraaı vardır, 
Alnında bahtının karası vardır, 
Sanmayın cebinde parası vardır: 
Albya olsa da ucuz denir mi, 
On iki kuruşa ekmek yenir mi?!. 

• Ekmek yUkselince hayat zor olur, 
O zaman bin türJii anafor olur, 
Bütün açıkgözler kalantor olur, 
Altıya olsa da ucuı denir mi, 
On iki kuruş' ekmek yenir mi?!. 

Feleğin boynuna olsun vebali: 
Bu fakir miJletin meydanda hali, 
Gıdasız kalmıştır bütün ehali, 
Albya olsa da ucuz denir mi, 
On iki kuruşa ekmek yenir mi?!. 

lf. 
Züğürtliik yılları girdi araya, 
Biz vurduk, buhranla, baştan karayal 
Eskiden alırdık tam kırk paraya, 
Altıya olsa da ucuz denir mi, 
On iki kuruta ekmek yenir mi?J. 

• Yüksekten atıyor iki üç kişi, 
Onların iyidir çllnki gidişi, 

Bir kere fakire sorun bu işi: 
Altıya olsa da ucuz denir mi, 
On iki kuruşa ekmek yenir mi?f. 

• Kulak ~ermeyiniz birkaç taşkına: 
Çünki bu adamlar dönmil.ş f8fkınaf 
Ahbaplar!.. a6yleyin Allahaıkma: 
Altıya olıa da ucuz denir mi, 
On iki kuruıa ek~ek yenir mi?J. 

HASAN BEY 

Hasan Bey, bizim hem 
elimiz açık, hem kalbimiz açık 1 

ÇIONEMEK MESELESi 

Doktor ( hastaya ) - İyi 
çiğneyiniz, mideniz dtlzelir. 

Hasan Bey - Zaten bu hasta 

sofördür, doktor, ondan ''' kim· 
se çijniyemezl 
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"Son Posta,, haftada iki defa ıinema 

aaydaaı yapar. Bu sayfalarda dünyanı .. 

•• yeni ıinema haberleri, artl•tlerin 

1aa7&b n ainema ilemiadeki un at SİNEMA 
•Sorı Posta., Holivutta huanli tnırhblrl 

b ılıman yegane Türk gazeteaiJlr. Ho

Iİ•ut mulıabirimiz, her haf ta bize mektup 

gönderir H ıinema ileminin lçyüzünü 

cereyanlarından babtedilir. anlatır. 

Greta Garbo Oldü Zavallı Adam 

1 ı• y Jd Alt A d Bir Dakikada sveç l l iZ l Y an ı Zengin Oldu! 
Beri• Meydanda Yok 1 ooo bin lngiiiz ıiruı biıim 

• paramızla tamam beş milyon lira 

l Lilanın Se~dalı Kalbi 

Marsel Rome F ransanın 
~n Heyecanlı Güzelidir 

Hakiki Greta Ciarionıın ••11 resimlerinden 61ri 

Holivut, (Hususi) - Amerika sureti mahsusada lsveçe ıönde-
ıazete)eri, bOtün ıinema Alemini rildiğini yazıyor. 
hayrete ve debtete d&f&rea bir Mia Jeraldine plince· bu gtl-
baber etrafı~da flhılerdenberi zel kız hentlz 2 ı yqındadır. Mak-
heyecanlı neşrıyat yapıyorlar. Ga· yaz yaphktan ıonra bpkı Greta-
ıetelerin birinci sayfalannı bOyilk b kt d' K d' · · b" Larf1 1 . 

1 
d L 

1 
ya cnzcmc e ır. en usını ın-

11 er e ııga e en 111u meıe e, 
mqlıur yıldız (Greta Garbo)nun 
laayat Ye memab llaklandaki 
fllphell if,aatbr. Bntnn halkı de-
rin bir heyecana dütOren bu 
neıriyatın hulhası t odur: 

•En son olarak (Mata Hari) 
filmini çeviren Greta Gubo bun
dan birkaç ay evvel llm&ftllr. 
Bunun rollerini, hplo kendbine 
benziyen Mis ( Jeraldin Dvorak ) 
çevirmittir. Hatta Mata Hari, 
lnspirasyon, Sllzan Löno filmleri
ni Greta detil fakat onun ben
zeri olan Mis Jeraldio çevirmif{ir." 

Bu mülhit haber ilk bakışta 
biraz tuhaf geliyor. Fakat meae
le derinteştirildikçe hakikate 
yakm olduğu anlaşıldıiı içjndir 
ki imanın tüyleri [Orpermektedir. 
Çilnkn filhakika Greta Garho 
alb aydanJ:>eri hiçbir gazeteciye 
mllllkat vermemiı, hiçbir eğlence 
yerine ıitmemit ve arkadaılarm
clan biç kimseye gözükmemiftir. 
itte bu üç milhim nokta Greta
nın 61düğü etrafındaki heyecanlı 
haberleri teyit eder mahiyettedir. 
Hatta bir kısım gazeteler kat'i 
bir ifade ile diyorlar ki: 11 Greta 
Garbo ölmüştör. Fakat onan 
mensup oldoğu kumpanya ha 
haberi büttln dünyadan aizlemek
tedir. " Ancak Teksas'da çıkan 
bir pzete ise ıöyle bir haber 
netretmiştir: " Greta benOı 61-
memiftir. Altı ay evvel Ameri
kadan Parise 1ıitmişUr. Orada 
herkesten gizli bir bayat ıeçir
mektcdir.,. 

Haberler burada da bitmi
yor. Başka bir gazete ise Greta
Garbonun öldüğiinli ve cesedinin 
lerce gazeteci ve yüz binlerce 
halk, bu heyecanlı şayıa1ardan 
•onra ziyaret etm~, fakat genç 
kız yahut sahte Garbo tek bir 
kelime söylememiş, hatia hucum-

Sahte Garbo Mi• Jeraldin 
laran fazlahimdan bir kaç defa 
bayılmıştır. 

Şimdi bütün Amerikada ku-
laktan kulağa uçuşan fısıltılar 
Greta Garbonun ölüp ölmediği, 
hanği hastalıktan öldüğ'ü, ccse-

eder. Bu muazzam para ıcçen 
hafta bir sinema kumpanyası 

tarafından bir lngiliz muharririne 
bir filmin tahrir hakkı olarak 
verilmiştir. Bu muharririn ismi 
Noel Kovardır. Mister Noel se-
nelerce uiraşmış ve en yeni 
usullere istinat ederek milkem-
mel bir Senaryo bazırlawnııtır. 

Şimdi bu ıayretinin mllklfa-
tmı bol bol görmüı oluyor. Şu
nu da haber verelim ki 931 ae-
Desinde filim birinciliiüü kaza
DUi •• Garp cephesinde bir te-
lteddlll yoktur ., ismindeki filmin 
muharriri ancak ( 17 ) ltm lnıi
lis liruı almııb. Aradaki m&thif 
fark, akıllara zarar Yerecek ma
lüyettedir. Bilmem ıb ne deni-
m? Fakat bir ln,Uiz oeteai 
handan mun uzadıya blHttik· 
• sonra ıoyle diyor: 

11 ZaYallı adanır Bir dakikada, 
•eaıi• oldu? " 

Bacaklar 
Sinema için Güzel Bacakb 

Kızlar Seçiliyor 

Geçen hafta içinde hfıtlln 
dünya Uıerinde üç bacak mDsa
•akası yapılmışbr. Müsabakalar
dan biri Berlinde olmuıtur. Mn
.. bakaya giren matmazcller Ber
linde nehir üzerinde sandallara 
bmmifler, bunlar ldırek çekerler
ken hakem heyeti en gllıel 
bacaklıları ıeçmiıtir. Bunlar ara-
11Dda gelecek hafta bir tasnif 
yapılacak, birinciliği kazanu 
sinema artisti olacaktır. 

ikinci müsabaka Ne\')'orkta 
1aptlmqbr. Bu m6sabakaya 350 
pnç kadın pmit ve Elin Slev 
isminde on sekiz yaşında bir laı 
birinciliği kazanmııbr. Genç kız 
annmüzdeki yaz mevsiminde tlç 
filim çevirecek ve tabii binlerce 
dolar kazanacaktır. 

Viyanada yapılan liçllncft ml1-
.. bakaya yetmİf ınzel kız İfti
rll&: etmiftir. Bu ml1ubakayı 
bir kundura taciri tertip etmit 
•e bütlln kızlara en rürel iskar
pinleri tiydirmittir. 

Fakat neticede müubakaya 
siren yetmiı alb aenç luıdu 
on ikisi mOn\'İ rey aldıtı için 
hu müsabaka tekrar edilecektir. 
Kazanan kıza ( 3500 ) lin Ye· 
rilecektir. 

Bir Spor Filmi 
Maç EYaDS ve Ramon Novaro 

Jeni bir filme bqlamışlardır. Bu 
filim •on sistem bir apor filmidir. 

Allo ... Paris 1 
jlllyen DüYivye ismindeki 

Fr&D11Z yıldızı 11 Allo ... Paria 1 " 
ilimli yeni bir filim çevirmekte
dir. Bu filim çok hoı Hbaeleri 
ihtiva etmektedir. 

diniD nereye 16mllldlliU etrafın
daki dedikodulardan ibarettir. 

Halk arasındaki beyecu çok 
fazladır. Hatta Santa Monika
da oturu zengin~ bir tacir Gre
ta Garbo hakkında en doiru 
halteri verecek olanlara hediye 
edilmek Ozere bankaya bir mil
yon dolar yatırmıtbr. Bakalım 
netice nasıl çıkacak? 

TURAN 

G6rdüğiln0z pzel yıldız (Marael Rome) dir. Glizel, zarif ve iııce 
bir Fraıısız lan olan Marsel, son olarak (Lillnın aevdah kalbi) İ•minde 
bir filim çevirmiştir. Kendisini bu filimde görenler Marselin, Fransa
nın en heyecanlı kalbini taşıdığını söyltıyorlar. 

Kliv Bruk Holivutta Can 
Sıkıntısından ölüyor 

l\U. 

~~ \r ~,,..ı' 
~o ~,J 
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Holivut muhabirimiz meşhur artist ( Kliv Bruk ) un bizzat iaza 
ettiği bir resmini göndermiftir. Muhabirimiz bu resimle birlikte JU· 
dığı bir mektupta diyor ki: 11Kliv Bruk Holivuttan bıkımtbr. Burada 
geçirdiği ıünler zarfında can sıkıntısından kurtulamadığım s6ylllyor. 
Acaba niçin ? Artist bu suale birçok defalar maruz kalmış, fakat 
bir cevap verememiıtir. Eğer dedikodulara inanılacak oluna Kliv 
Bruk işıkbr, buradaki ylldızlardan birini sevmektedir. Şayialar çok 
muhteliftir. Bu dedikodularla çok yakından alikadar olanların slyJe .. 

diklerine inanırsanız Kliv Bruk güzel ve çapkın bir yıld z olan Ali! Vaytı 
sevmektedir. Bazılara da bu ağır ba,h erkeğin Nansi Karole gönlll 
bağladığım söylüyorlar. 
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• HARUNÜR EŞ iT 

Zübeyde, aaraJ tqkillbm, ela
.. dotru- bala,.ld.. • tertl
bab bitirdikten IOllJ'a pllnlannı 
tathib ..... malr mmiade idi. 
Fabt o itlerden enel de nefsi 
için telaretli ıeceler, Harun 
hakkı-da ...,..._ atetl bım-
latı tellfi edecek etleacel- , .. 
...... iltijcllclL Dalaa ilk .... 
, .. ı •• ., ............... 
-, n••Heleri tecrllw:,. p 
....... Çaldartb, .,..... icti 
w iPrtlL Llld. ......_ ,_. 
wq ,.. .,lk apı ı nlnn, ...........,_ .... 
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farlan slııi1& .... • L ... ... 
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....... 1 1 rar IUllJ 1 • • 
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ıetirilseler hile ,- .. , •••• 
patllc:m ..... • ,,_ - ... o ,,.... 

Y.ı- • 1• ., amil Wr,.. 
nlllktf. o.- ............ 
laYll'Uak. kahcım baeaklsn .,..... 
ım alarak bir obanıta 9m'dı ki 
, iddea tamqaya &ferci. Ya 
hazan. INr cuı"beye ...... .... .... ....... ···
QÇraJIP •klliie plteıamal. tapJa 
l.ıa,.klar aibi clİ& pklp ..... 
mma nebb annnaee?. Ba, •r 
rine .. ,... '* .-nura ki. 
Zeki .. ,._ nba ela kalayor
du, kadana beline aarıhp fuAI ,.. ... ,... -..... , .... y.__.,...._ Ta • '• 

itlldk •• .ı,.a 
Zil>eJda ••• ,.. •••it ............. ,.._o'-· ... .w.. Falrat - ••• ıl F 

ald, - ........... ıf -.. .....,.. ...... , .. ...... 
da ,...,.. bplada. .. .. 
bim bir ... ti. s.,... .... ... 
dala - -···"- -- il • ' ,........... _..\aks ,,..._ 
~ 1•• ..... Wr ••'rn .,..-o ......... - 1 .,. 

br do..._ izt2 ' r •J 1 w 
............. 1 .......... . , .... , . .., .,.. .. ,. . ., .... 
F.rWrM .... v ...... 

.. • • .. 1 ıl .. ..,.,... 1 

abk la 1 
,. , ......... 

las,aiJ • Wr,.... •. 71 

1 1 4 • ;w 
hepli. Dilla,.t ko-..bilea ...,.. 

-·- - .... ·- r.IJ• yetilıe ... ' ...... ~ 
... d~ llaaenaleJll 
ursydan l.mice ıaz çevfrmeJc. 
ellene gecelerine ruh MSebiJe. 
cek bir vlcut bulmak IAnmdL 

O ece, fidan boylular i.•ls 
..ı.e çakmamqlarda. çüaki ba-
uılanamamitlaıch. Fakat oalar ela 
unu klan arlklara, kutana· 

y...,.,., .... -
Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

caklan bpldara si,..aldsi kaf.: 
talara rağmell ksclm kalacak· 
lardı. Emirenin unsu •• emlre
llin bmaeli m yapma erkeklerin 
g6zlerine hakiki erkek bakıfı, 
c:ludaklarma bir erkek lal ıeti
n-:... O laalcle ?.. Ent, o 
Wde .... ı• ıadinMlr Ut... _.... 

z .. .,.. ı.. BOlda lwiDde 
wtlerca bfa ,.-. •-ı ma
Wyetta llJcfetler n n•ı •·•ya 
... •• 1 dnetler ...... edil
...... W'll)aw•Wsraa 
•cılnf- .. _,. .. •Mil ça-

l•• ·• ............ k, 
... !'! ·---· 

• 1 ,.. 1 ..... 

- ••• ...., ....... ..&
•• 1·1cli ı -. •• ,... Kendi-
....... ., ..... Weclijl 
b.madlerf, Caiferleıl ... et-

.... ·-··-- ....... Beelmi • , ,.._ ... enezdi. O llinlw 
lcill .... prpmıyacalr, flpbe 
., ..... , •• ............. k 
.. eldL 

• , • ... .,aclaia 
lıir w ..... • 'an •un mu 
.,,. ..... Zil.eyde, - .-. 
eıwld J•ıaı ıki w •bab
ı 1 mi sepa •lclaılndea dol-
- • ....... hllrile 16• 
• ı •ww bp.lsm laitılmNre 

bir teyakkuz. aqell bir upı11lrhlr 
ga.terdi: 

- Buldum. dedi, nlt.yet bul
dum. Bana yar olacak, eflenc .. 
lerimi canlandırabilecek yeglae 
adam BelılOJdnr. O alık vkeji 
Arayama alııbrmaLyım. 

Şimdi memnundu Ye rBzlerlnl 
meserretle kapıyOl'da. Mllllbaıa
lanam IODua• artık riyada ıl
recekti Falb•kika lyle ele olda. 
Glbel Melike, erteli ıGda iti• 
vaktiae kadar .. ,... tatla 
rlJalm' r9'irdl w. ldeta 
Behlil • tala edeeelı •llnue-
hetiB - hadanm rtlJada ç.m. 
ÇU.ki .,.....,..... ....... 
ii ....... icllı 

- Behlill b ......... t 
BeblGI kimdi?- O..., -

,...daja lflbılerdea bia ,.. ki.ur 
aeoe ıeçmlt olm•m• ra1p1e1a 
lıakkUe tespit etmek mı-kfta 
delildir. Kendiaine 1mat ola
un '*ralara. laiklyelen babnak 
Behl61, bizim Nsaratba Hocaya 
bemipa bir adamdar, Şa fark 
De ki Bebllll, alaldak _. .. 
albnda U•A•IPIP - bllytlk zew
kini drmİf bir ppbıdır. Y .. 
rinde Dikte aımar, en ap ha
kikatleri ~ knraJr kelimellİa 
..,~ lrabkailalar içiacle 
pfilleria w- -W-r. 

(Arkua .. , 

Buğday 
Çarçabu 

Meselesi Öyle 
Hal e ........ emez 

C Bat tarafa 1 lacl •Jfada ) 
...Uerini laiınaye tedbiri.nal dl......... ..,..Wr koni .. 
ram toplamakla beraber, bir 
tan.ftaa ela •ulltelif ... Bat-
W - - • H 8 5 E '•'il 
.......... lnılıidai ...... 
• s' ık ııııdına .... . 
..... 1 ...... IWleri 

, .... (20-31) ı' 1 
.... ... 

• , ............... d. ... ..,. _.... . ...... ,.,. 
Fabl"\•..,_.._ .... 
.... Mı zıh• Mlla i •dır 
ld. ._ ce, •&.deri....,. 
pij 111 .... -- •:11111 
l .... _. M,b ....... et-
tfll eea ...._. .... ılı•ılla• . ,,,_ .. (..... °' ... 
ewelld ..... "... ... ap-
ra klla4 ..... • • ~ 

h ... 'F ..., ... •. ... ..... ... -
ı•'Zll 

$ 1 •• mı ........ ILa 
T11•••• 

Bu akşam 

;; ~~ L ~ (fil mı 
5 ,..... 2 taf)lo ~ W 
ş.bprin fabeıul 

T ...... ...._ •laftua. 

w ay fiteagl ıiW ..,,. .,. 
,.. .. •h1ev .... dm &
atlerl ha... .,_ b•lridlr. 
Ba .- 6at1er1 de toprak ..ıa
Rlltuu fiatleri ...... bir 
aaYW tıdriae ~ ftftlaı. 
a. ...... ,. telÜI ~ toprak 

••NuJAb fiatlerinl hir miktar 
Jfibeltmelr mtlmkOa olabiDr. Fa

kat ha ufak tereffl,araclald m••• 
zenelizliji kaldarmıya kAfi ıele--. 
Binaeaalqh daha radikal ft da
u ..... tedbirler .. .......,. .. 
fakat Bllltlaka " _....b fiatler 
aruındald mUftZelleyl tealle sa
ruret lduedDmektecUr. 

8a WY&ZW telia .. latdik• 

p tpade bulUBClapmm .,......_ ..,i_ '-kla yolrtar. 

.... ak ... 
aaat 21,30 ta 
KAFATASI 
il Tablo y_, 

*-HMvet 
Talebepwl 

Yefnada: 
SAATÇi 

lldaci muaiklli 

bmıA Yaa 

1 1111 1 

ttllllll 

CELAL ESAT 

22 Mart ... ... ..... ...,. 
U:tffalı Gate ,...ı.. 100 Gacl 1nell 
tft'IA Tea1ile tam su 21 ete bat-
tn .. tar. 

THE ENGLls PLA YERS 
HeJ•tt• t....ıu-i 

Fr.-n-n Tiyatrosunda 
ISu akf .. •at 21.30 te 

THE SECOND MAN 

SAN'AT ALEMiNDE 

Meçhul Bir Ressam 

Ş.ldp .. 
Daı. pllÇ ,. .... pi& ..,. 

Akat Wr bdıret _..... n9-

... n laefkeltnt llaWcldl• 
Sebatiyi 11fa•at içW. knbettik-
... - ........ ft ı.,kel 
aibl Wade ... obm:r- ,.. -·atklrlanmm .......... ~ 
-- .. laatkalw ela ., .. 
..... .ıın ldlltlrla ......... 
allkaclar oı.. 7eaalerm ...._. 

bir --- ............ lj. 
içia timdi - ., ... .,... 

Soa ... ,....... • ... 

.teki ..... ----- ...... 
IDtihalarla -··· &la secirclii clel .. , ... ,.. ,_ ı ıtidJ• 
...., Alllmra ci••- ....... 

p. .... IH' .. .. .. -
dllfln&yoram. Biitlla !.unlar oa• 
fellket beldi7a hazin lmdllall 
tuYir etmltlerdir. kıJ111et• 

Fakat evlAtlarımız bu aan'at 
lnarbanlanm çok •teeei n 
hizl beDd ... .ıfetmi1ecelderdlr. 
Milleti Jul bqtea J&PIDA• rfbi 
• ap bir ,ek altma P. t.a
pkll neslin takati qaa YAZif .. 
leri alma lml • w sini• r' • • 
Fakat•da .... _ ......... 
ailaa,.t ld .... 2 ..... ··-

lan icia ..... ,. ....... ... .. 
itimat - trnecd•le iıltijeWlr 
" Hada• •nz ••• im ld pk 
kaumrdllr. 

MA'..,_ Seb.IW• ._, 
..,dalda .... reın='M 8'a 
lljft a,n .......... - ...... 
aeldiil .... 1 .... .,.. 

ic9 de Wr ... çl&L .... ' ZID 

·-- •• ,. 1 1 ., .. ~ .... 
pwbe ,... 1 1 .... S.ipaaa 
.. h............_ BcjCjLnda, ld-
111 aM1aı••· .,.._ bıı1 • 1e 
Wr pwbe ph iri .... ·r .._ 
Silip...., 1 • •• n arr .... 
Wlsıcell Wr ••il• 11111• 61 w .......... ·-· . .. .., , .... ,. ..... z ........ .. .. ..... -......... ,.,_. ...... " .... ., ... .. ... .. " .. ... ........... -.-.. ... 
--~ .... 
...... , ........ 

1 ıll ..... 
llld ı slluh illi 11-

ldıra bh.. ,.... ..• IPa ... -
hayallerini zaptederler, mlaterih 
na,ette ciclcS ç.r.11. ,.,.a.r. 
...... ipa poıtn -·atkarlan 
bu anaae icabı keaclBeriai tut
maya .. rlnlllderiae tata1mıya 
"'ftt4'tn"v;tdipf~p ~ şe;.,he ~ 

1 
ki bu ananenin esuh bir hikme
ti ...... Çlbakl ... .. ...,.. 

Yma: llattlf« ~ 
tafkmL§ı portereainl yapbfı 
-. ... •'-- kendi ruhunud 
aiirilldeyecefi içİD tphliyetİD• 
tecni1a olar. 

imanın ...,. ,.,,, ..... ela 
taarru.._ muwıdur. F.ıa olr 
rU .. ,. bir •d,e, bir 
ft bir mm tqar. Bunlardd 
kaçmak, portrec:lea kaçmak, yaal 
••;ıww..W ı.s.-...ifr 
.._ t.cP •• •im mü 99 

bianetice ,.tı. J•F•• ık, •sr 
irs- J'I.... f-adad1• Alet 
etmek olw. .. ~ -
mi oLaedıja ıibf portre lfıkr 
n111-'v a t.a,la p...,_Jar, 

............ ld ,.b. 
n• ıı ı ılı u Wr bp,ecl oı. 
cakbrı ..,._ P •111·=1 mo
.._ Mjil, iflle \p •ı:z Pi.._. , ... .._" .._ ._ 
•:ı nlnfıınl ı' ru .. alr.tlire9 
Wr ..... hrt ... cbr. ---- ... ., .... , .. 

bet. ,.ruca ....... ~ 

,. ıak 

ı nrlfak 
llllyea 

m IS ıll Dela-

-· ·--· w ...dill-
----· ,., .... cbr. 

F.... ; h E -·--c11-
tai olmadıjı için hlrçok reuam-
ı. 1. tprll pk tlefa bilerek .... ..h .... ,. 
dır. Ltaadat ... 
ltlltlB pcwtretiltl• ribi ,... 
- Safp h .. aanrettea 
çofr .... afarall .... tildJet 
eder. Fakat • yapmalı ld. ,.... 
-- lldidaw ela ....... .... 
lif- _ ....... D.lacnk' .. 
........,... arada bir •• 
elmak mdk6mıi1etiackdirler. Ba 
praitte caJlfBD portroliltleria 
faleriJed MyncfDirba ..... t 
wvetinla R hinninl M ..... 
eemek l&emwlır • 

Portra ...... modela ..... 
hana keacll ralaUD8 dakarıttınna 
çifte nW• bir .... ,., ... 
telalikelia•...,. lmlsh ... 81-
,llk portre ~ ob
jeldif blmekta ....... ... .... 
ha 1el>eptea olla ıaeltlr. R .. 
... Silip .. ba clolna .... 
takip .U,Or. O,.. •• ,... 
"ıorua ld ~ cW. -....... -. 
.............. Ç•dd ..... 
-- • • .... ıı•lıcsll .... ,.. ........ .,.. .... ...,... ............. .. 
MPir ..... .. .....,... .... ...... ,,.... .... ._._.,, ... 

.............. , ........ 
ma mecmaaa oa.. a.tal"• 
ildacl ... 8 inci ..,.. ... 
,...... .,_ ....... _ ... telif 

,...,.. - ........ 1 lanl 
................ tir. 

ş.k 11w..- ........ 
Holivat'a gidi ı=i,. bdu pçir
diil 185cenJI bllflH llOlildb& ka
................. mjff'k. 
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Abdülhamidilı 75 Senenin Kahrını 
Çeken Vücudu Arlık Çöküyordu 

-
Maamafih Söylerken Sözlerinin İntizamını Kaybetmiyordu 

NAKh..I ZIYA ŞAKIR 
Her lıaklcı ,,..J,./•zdıu 

-259-

Abdülhamit, buna pek sevin-
cli. ElleriDi oiuşturarak mütebes· 
um bir çehre ile cevap verdi: 

- Bilmukabele ıelim ve ka· 
dlm olan doatluju unutmadıkla· 
ımdaa dolayı arm flban ede
rim. Bununla beraber, biraderim 
lal'•n Rept Hazretleri Mkkın· 
tla ela ayni dostlapn cte.ametti
iW flrmelrten mlteh ... I malt
mzlyetlmi de llheten heyan ey· 
lerim. 

Bu eaoada kahve ıelmiıti. 
Resmi tebliıat, tepşirat ve ml
kllemat ta hitam bulduğundan 
arbk Abd6lbamit, mutadı olan 
amimiyetle konupuya batla· .... 

Abdllbamit evveli cihan si-
Jueti ve IOm'a Umumi Harp va
liyeti hakkında uzun madaya 
tahillt aldı. Kendince ballede
•editl birçok meaelelerin ve 
meçhul noktalarıa tenevvllr et· 
mesinden pek memnun kaldı. 

Epeyce uzun ıilren bu milli· 
kattan aoma Enver Paıa avdet 
ederkea AbdOllwmit ldlçBk Sul
tanın resmini istedi ve aonra, bu
rada bulundukça ara ııra ıellp 
kendisini ıBrmesini rica etti. .. 

imparator, bu pce Çanalrka
leye aidecekmif. 

U Tepiaienel '17 

Abdllhamltten IMa Nb.b yine 
haıtalandı. Ooktor, muayeneden 
aonra endife edecek llirtey ol
madıtnu temin •e her l'ec:• al
data ılnamekl miktarnu bira2 
azaltmayı tavsiye etti. 

l8 T .. rlaleYwel tl7 

Artık Abdlllhamidin 11hhatin
de, açıktan açıia bir inhitat ese
ri g6r0nllyor. 

Yetmif bet HDeyi mOtecam 
im bayatıa ajir yiklerini taı~ 
• .., iyi •• k6t6 günlerin heye
canlarile sanda aanda JIPnDDlll 
olan bu vtıcut; kudret •• meta
netini kaybeden bir makineye 
llenziyor. 

Hemea her,nn, klçik ft 

ltlylk. mubteJif fikAyetler ••• Blyle 

•·••aberalMr ... ..... Mil ............... v ...... ... 
....,or. Hiçbir ..,-. ld 111d• 

manenet iltemiyor. Kma om 
1IJb am•nmdaa fazla ,.... .. 
,atmıyor. Herrb buyOADa,.. 
pi)'Or. Namumua lair fanım Wle 
lnnlm117or. Olmdaiu ammu 
mldema el1Mk ben kati
,.. ıazlllk kullanmıyor. Uma 
lllmcL ll7lemekten yorulma· 
JOI· &aylerken, llderlnln Ye 

fikirlerinin lntiumım kaybetmi
yor. Y almz, buan iaimleri ve 
tarihleri biribirine karıtbrıyor Ye 
lair de, evvelce naklettiji birteyi 
bazan mufassal ve hazan da 
etaba muhtasar olarak tekrar 
anlabyor. Fakat bu noktaya 
dikkat ettim. Şimdi değil, da
ha Selioikte iken bile böyle 

1 

idi. Bugüa hiklye ettiji bir 
ıeyi, birkaç giln ıonra yine 
tekrar ederdi. Hafızası, metane· 
tini muhafaza ediyor. Daha bAJI, 
en basit işleri bile bOtnn tefer
rüa tile öğrenmek istiyor. Meseli 
kendisi pembe salonda oturup ta 
gazete okurkea, 10rsan11: 

- Efendim, mutfakta acaba 
•e yemekleri pİfİyor ? 

Deseniz, hangi yemekleri-. 
hangi tencereler içinde ye .... i 
ocaklarda piştiiini derhal aize 
ıöylemiye muktedirdir... Bilhassa 
harem dairesiodekilerin maddi ve 
manevi bayatlarile pek fada ali· 
kaclardtr. Herhanıi bir blfanın 
bat veyabat dit ajnaını nall1 
ehemmiyetle takip ediyona. 
onun neşe veyahut teesaürlbal de 
Ayni suretle g6ztınden kaçırmaz. 
Hullsa, yavaş yavq umumi lih· 

batinia •abtel olmuına ratmen 
mane91 knYetleriaden •• bilbusa 
hHsuiyetinden hiçbir ıey kaybet• 
memİf sibidir. 

(Arkan yar) 

1 Sinema Ve Tiyaatrolar 1 
Al.KAZAR - Şe1a1r lf'k1an 
ALEMDAR -~ 
ARTiSTiK - v .... 
ASRİ - SUra ...... 
WIAllllA - ....... Afla 
E.TU VA 1. - G11 Cell•••-
GLORY A - lcuW•• -.re 
HiLAL - Ç••ldrele 
KEMAL&. -Ve&p ........... 
ilA.Jk - lellj ':iff - Ot.il w..a ...... 
Ol'lllA = ş: .... 
- - ........... eM ..... . 

~Mnn•-917111 .... . 
0..-llale-ülr .... 

KMIU, Yel•atll 11a L11ııa ...._ .. 
~~ 

Resminizi Bize 
• • 

Size Tabiatinizi 

Gönderiniz, .. 
Sögligelim ... 

._ _______________ ~,--------------------------------~ 
IBRAHIM B. ; Zekidir. Tut

tutu iti yan
da bırakmak 

istemez, ka
dini ......... 
fuıtlerW lr. 
la ...... 
Tana teleb-

btlste mtıı
kllpe1mt de
lildir. Muha
tahma uyıal

ME ıa.t .. es, lrttiııdi tam laare
ketlni tercih eder, 1evsi meui· 
Unde lmkanç ve kadm Dzerinde 
tahakkDme m&temayildir. 

• 27 DUHTER H. ( fototnfnu• 
clerciai iltemiyor ) Saftır. Her-
pye inanır, pbuk kanar. Fili 
mllcadeleden dedikodudan mllç· 
teniptir. Muamelesinde mllşktH
pesent deiiJdir, uyaallığa tema• 
Jll eder. Çok ı&ylemez, cesareti 
medenlyesi ayaftır. Ev işlerinde 
muvaffak olur. 

Fotofra/ TalılU Kaponıın• 
11 imci Sayfamncla balac•kRP•'-

ARTIN EFENDi ; Zeki Ye 

becerik J i d j r. 
Ş6hreti ve 
menfaatler i ni 
HVU, buat• 
lalr defildir. 
Se'f'Iİde ma· 
ceraya mlte-
mayilclir. Ben
Biini ıhetir 
bafkalarına 
mnnet etmekte 

mlataPidJr. ltblraı-ı dnamh olar. 

• 
M SELMA H.; ( fototrafınıa 
dercini iltemiyor ) Şımankpchr. 
Maabaza ba hali etrafuu llkmu 

' 1evimli hareketleri meyamQa da-
hil olar. Çabuk alcenir, ahmr, 
menfaatlerini hllann iatiınll etme
ıini ev iflerile metgul olmuını 
bilmez, kendisini pek takyit et· 
mez, dilediği gibi ıerbeat bulun-

maımı arzu eder. Ve arzulanna 
itiraz edilmesine tahammll ede
mez, hırçınlaşar. Çabuk acır, mu
aYeDet Ye iyilik la111USUDda fera
pte mlltemayilclir. Sevimli " 
temiz kalpli bir lnı m.ini y..
mektedir. 

llllUCIT SllTllL Ltd 
Tel. 21128 YEDIKULE 

YON PAMUK 
lsT ANBUL Tel 11128 

F L O Ş iplikle 

Boyar Büker Kasarlar 

Parlabr (Menerb• eder) 

Pamuk 
BOYAR 

Grizet 

ipek 
KASARLAR 

Yapar. 

w l'rin Bezleri 
OTOLER GENlşLETIR 

Mensucat Ye Trikotaj Falwikalanna IGzumu olan nokaanlan 

S A N T R A L T A M A M L A R. 

Himayeyi S A N TR A L dan arayınız. 

aızıM 
DAKTiLO 

Bugünün 

• 
Karaldiye selince teytan dürt· 

tG ••• Saate bakbm, albya çeyrek 
vardL Hocamın yediye kadar 
atölyede kaldığını biliyordum. 
Ona fİbnek, b.Onkll rezaJeti 
hikiye etmek, hiç obn.,u, içime 
biriken acı hiıleri dikmek ilati
yacını duydum. Hemen, tram· 
vaydan atladım. 

(S.) Hanım, biyik bir teeasllr· 
la beni clialedi ve b~ teeeUi 
ettikten 90lll"a; 

- Sakın laa, delilik etme. •• 
MeaJeje Lu kadar sirdiktea 
sonra, biç pdip te yine titln 
amele.ligi edebilir ..wn?. l.kt• 
rok.. Jlu meelekte, bepiwjsjw 
batından ufak tefek -.cenlar 
ıeç•ipir. Fakat wlia telihinde11, 
bep böyle •nblrlulan ....,.,._ 
Sabret. bele dur h.lsalım. 

Dedi Ye içeriki odaya aeçerek 
mun uzun telefollla ıörüftl. 
Tekrar 7amma geldiji zamaa, 
yüzü güllyordu. 

- Bak Kevsercitlın!. Şimdi 
una bir İf var. Bizim tamamen 
emin olduğumuz, temiz ve na
muslu bir yer. Fakat muvakkat 
bir iş. Ancak üç ay kadar devam 
edebilecek. Ozamana kadar da 
hak var, rahmet var. 

Dedikten sonra izahat verdi. 
Hacı Necip Ef. isminde bir 

fabrikatör varmış. Bu zat, fabri
kaıma bir yazı makinesi almış, 
kwnı, kendisine kitip yapacak
llllf. Hem loınna melrine Bjret
mek hem de fabrikanm iılerini 
16rmek farlile bir daktilo iste
miı. Bu ıeraiti kabul eden 
daktiloya. ayda kırk lira vere
ceklDİf. 

Tabii, derhal kabul ettim. 
( S. ) Hammm tekrar tekrar el
leriai lpenk teıekldlr ettikten 
IOlll1I bl)'ik bir ıft'İllçle oradaa 
~m... Okadar mem11Un Ye 
mell'Urdmn ki bir aat enet 
geçen o kanlı macerayı bile 
unutmuıtum. Birdenbire önümde 
açılan ba renif 1lfka, bir lmf 
gibi uçuyordum. 

Karaklyden tramvaya atla
dım. Eve geldiğim zaman an
nem biraz fazlaca ptkın bir 
çehre ile karflladL F.uaen bu-

Romanı 

Yana: Z. Şalcir 

au tUmia et.ipi• Derhal aa
nemin boynuna 1U1larak: 

- Mljde anneciğim... Buka
dar sabrettim, çile çektim am
mL. Arbk muradıma da erdim. 
Şimdiye kadar, ( S. ) Hammm 
yanında idiıq, Doğru oradan 
seliyorum. Allah raza olsun, 
bana, çok temiz, eok namuala 
bir yerde tüzel bir it buldu. 
Hem de aylığı, kırk lira. .• 

Dedim. 
Anneciğimin, y6d grıldü. 

Verdiğim izabab bllyllk bir mem
nuniyetle dinledi. 

- Haydi bakalım.. Hakkında 
hayırlı olaun. 

Dedi. 

* EW..izill, •e nmeaclanberl 
itozulaa neıe1i, ba .q.. yerime 
p1mjpi. iki aydanberi ilk defa 
olarak bu sece gülllfe ıöylete 
tatlı bir yemek yedik. Yatağıma 
uandıjua zaman, pderimi ka
padım. Müsterih bir uykuya 
baz.ırlandım. Fakat şeytan 
bırakıyor mu?.. Hiç iatemediğim 
halde, miitemadiyen Znlfü Bcyill 
yazibaneaini hatırlabyor.. Yazıha· 
nenin hali, mllşterileri, o terbiye
siz oğlan, ıonra o pia yazı ma· 
kinesı, Zlilftl Beyin karma karı
flk masua ve nihayet Zülfü B ..• 
Bunlar hep sıra ile ıözümb 
6nilnden geçiyor. Yanş yavq 
ZnJfft Beyle aramızdaki aon mu
hnere bqbyor, mticadele faalı 
canlamyor. Sanki o macera11 
şimdi yine hakikat olarak yaşı
yormutum gibi sinirlerim ysnidea 
buhrana kapılarak sars.lıyor. 

Hokkayı kaldırıp kafuına atı· 
yonım. 

Fakat bunu na.t ,apabilmi
tim ? Şimdi kendime Pfıyorum. 
Hele hokkayı tamamen hedefe 
isabet ettirişim.. O.., bütün, 
biitün hayrette kıJıyorum. Ya o 
abJAksaz herifin mürekkep ve 
kanla boyaoaa aarab.. Acaba 
onlan nwl temiz.liyecek? Sabit 
mllrekkebin lekai, tabii kolay 
çıkmaz, ldmbilir ,nekadar uğra• 
f8C&k. Belki de bir tekeciye 
gidecek... Daha m&himmi var .• 

(Arkam var) 

Maaş Yoklama Mahalle
rinin Hazin Manzarası 

Şu .... yokla•• itini bir tilrlO 
Mlleclip illtiuma aokam adık, vease 

il& Enelki cumarteai poü Fatih, 
Ma1m...ıap.de ,.pdao maat 

,oklama manzar.... görmlf 
olanlar, bu tiki yet •e teessirl· 
mllzln lıakikabn ae derece du
nunda oldujunu ularlar, Kadın, 

erkek bir arada, temiz, kirli. 
omuz omuza \fe burun burUDa, 

aeyyal bir dalğa halinde gişelere 
doiru ilerleyip gerileme hareket· 
leri, itiıip kakışmalar görülecek 
~c cidden hayret edilecek bir 
feydi. Çnnki herkes bu cendere
den bir an evv 1 kurtulmak ve 
herkea bir in ev-.; el evine \ e işine 

d6nmek istiyordu. Bu sırada uzunca 
boylu bir imam efendi bııgırdı: 

- Eyvah saatim çalındıl 

Hem• zabttaya 'ıt• Yerildl, • 
etraf Jr.d.. aitim mciı Ye 

herkmin Owi an••ntr liylea
dL As - ha •• 111 Hdcst
hane taşlan nzerinde bulunduğu 

görüJdiL Belki bizut imam Ef. onu 

oraya dlitürmiif veya bir ye-idi-
• ıayip oDUD koynundan alarak 

yakalanmak tehdidi &alinde gö
tDrllp bırakıvermişti. 

Yine bir ara bir kacluı ivazesi 
yükseldi: 

-Aman, aman cüzdamm gitti! 
Haydi yine e ki tedbire ba, 

vuruldu, yine etr f abluka e ildi, 
yine herkesin z i aranmP J, ' h
didi yapıldı ve b ı sefer h · ·m 
cüzdanı da yerd bu ndu. 

İ tt- bi7itl' P" okh a· 
hallerinin müessıt maıızar" • 
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Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

•• 
• 
ın 

Muharriri: 
Stakpool 

Üç Serseri .. Üç Milyoner 
Sergüzeştle Dolu Olan İşlerde " Aylık" 

Mevzubahs Değildir .. " Hisse ,, Kelimesi 
Kulağa Daha Hoşgelir 

O halde, cebinizde kal
sın. Gideceğimiz yerde beni ta
myorlar, biraz kredi yaparlar. Fa
kat eğer bahsettiğim sermayedarı 
ele geçirebilirsek bu akşam daha 
mükemmel bir vaziyette buluna· 

cağJmızı ümit ederim. ,, 
Parktan çıktılar. Sabah güne· 

şinin altmda parlayan tehre gir

diler, yanyana k•rk yılhk dost 
gibi yürüyorlardı: 

Makar biraz iyice giyinmit 
bir serseriden ibaretti. Evi 
yoktu, parası yoktu, geçin .. 
me vasıta.sa yoktu, istikbali 
yoktu, fakat biltlin bu eksiklik· 
lerine mukabil &yle fevkaJAde 
bir hüviyeti vardı ki, onun ya• 
nmda hayatın bütün teferruatı 
ehemmiyetini kaybediyordu. Ken-

d isinde bütün hulyalarını arka. 
daşlarına aşılama kudreti mev· 
cuttu. O nun yanında insan 
daima fevkalade bir hadisenin 

vukua gelebileceğine inanır ve 
bu had' seyi beklerdi. 

Hagtonda şimdi bu sihirli 
tesirin altında idi. Giriştiği ser
güzeşte hissesinin mahdut obca
ğım biliyordu. Bizzat Makardan 
işitmişti , fakat buna ehemmiyet 
vermiyordu. O nun icia mühim 
olan nokta hadisenin kendisi idi. 

Dünyada bjç kimse duyma· 

dığı heyecanı başkasına aşılıya· 
maz. Bu itibarla Makann kazan• 

dığı muvaffakiyette, projesini takip 
ederken bizzat kendisinin duy
duğu heyecanı büyük bir amil 
olarak saymak yanlış bir hareket 
olamaz. 

Hayali olmayan bir Adam 
İki arkadaş saat ona dutru 

Hagton lıikdgegi mer11lcl« 
dinlıgordu .. 

Holt sokağında, Lampert adını 
taşıyan bir meyhaneye girdiler. 
Burası .. Sidney,,in en büyük ve en 
bahalı bir gazinosu idi. At yarış
ların a iştirak edenJer giderken 
ve gelirken mutlaka buraya 

uğrarlar ve burada müşterek 

bahislere girişerek yarıştan , 
ziyade para kazan rlar veya 
kaybederlerdi. Gazete muharir· 

lerinden başl yarak ressamlara ve 
ya zengin adanı:ara v.:ırmcıya kadar 

"Sidney" in en maruf simalan ta
til saatlannda mutlaka burada 
bulunuyorlardı. 

OçUncU Ortak ... 
Makar gazinoya girer girmez 

bir kötede yalnız başına otur· 
makta olan bir gence tevec 
cüh etti. Bu genç Tilmandı, 
on sekiz yaşlarında görthıtıyordu. 
Hakikat halde yirmi yedi ya. 
şmdaydı, tertemiz brq olmUf, 
arkasına beyaz çizgili koyu il· 
civert bir kostllm geçirmif, b... 
şma bir hasır ıapka takmlf, 
elleri pantalonunun cebinde ıl
gara içiyordu. Yeni gelenleri 
görünce ağzın-

dan aigarasını Çl"' 

kardı, ıelAmlaş
tılar. 

Tilman kendisini hiç sıkmbya 
koymamış bir aile çocuğu idi. 
Y anş meydanının müdavimleri 
arasında onu tanımıyan, müşterek 1 
bahislerde parasını almıyan yoktu. 
babası öldükten sonra eline ge
çen küçük bir serveti pek kısa 
bir zamanda eritmiş, fakat buna 
rağmen gençliğinden, (ta:zeliğin

den masumiyetinden hiçbir fCY 
kaybetmemişti. Hagton bu genç 
için içinde bir meyil hissetti. 
Maker tarafından'": 

- lngiltereden henüz gelen 
dostum Hagton, cümlesi ile tak· 
dim r edilmişti. 

TezgAhta alkolsuz üç kadeh 
içkinin önünde ayakta durdular. 
Tilman bermutat neş'eliydi. ( Ma
kar ) a hitap ederek: 

- Sizde en çok beğendiğim 
şey verdiğiniz söze sadık kalışı· 
nızdır, diyordu. Bence randevu· 

"SIJneg,, ln ba milyoneri 
bir cigara gaktı,, 

! unu kaçıran bir adam yüzde 
doksan vadini tutmıyacak olan 
bir adamdır. Haydi bakalım, 
şerefinize!. . 

Makar kadehini kaldırdı : 
- Şerefinize t Fakat işimiz 

no halde ? 
Tilman bir yudum alarak : 
- Mükemmel, cevabını ver-

di. Dün akşam "Kulvis"i gördüm. 
Hafızasını biraz daha canlan· 
dırdım. Bugün saat on birde 
bizi yazıhanesinde bekliyecektir. 

Tasavvurumuza alaka göstermekte
dir. Şimdiki halde esas ta bu-
dur. Fakat söyleyiniz bana, doı
tunuz tasavvurumuzdan haberdar 
mıdır? 

(Arkası var) 

Başkaları Ne 
Düşünüyorlar? 

!Biracılığı Qa 
Müskirat inhisarı 

( Bat tarafı 1 inci sayfada ) 
rut; demek bir ıenede buğday 
fiatinde yi1zde (33) tenakus var· 
dır. Halbuki geçen sene giyecek 
efya Ye ev eşyası fiatleri, Ticaret 
Odasının neşrettiği pahalılık iıta· 
tistiklerine nazaran, hiç değişme--
miftlr. Eu kiralan da hiç değiş· 
memittir. Yakma ve aydınlatma 
eşyaamda ytlzde sekiz bir 
tenakus g&riilüyor ki buğday 
fiatinin sukut nisbeti ilo zaruri 
bayat masraflarının nisbe tleri 
arasında azim farklar vardır. 

Eğer buğdayla eşya fiyatleri 
arasında tevazlln temin edilmek 
isteniyorsa ilk önce bttytik ser
maye teşkilaboa merbut olma· 
yan eşya fiatlerindeo başla· 
mak IAzımdır, zira bu fiatler 
en kolay indirilebilir ve buğdayın 
seviyesine düşürülebilir. Bu mad
deler büyfik fabrikalarda değil, 
fakat, küçük müesseselerde imal 
edilen eşyadır. 

Fiat indirme işinin nasıl ola
bileceğini soruyorsunuz? Buna 
karşı veril~cek cevap şudur ki: 
Bu işi ne ticari ve ne de mali 
halletmek kabil değildir. Bunu 
bu maksatla tesis edilecek sala· 
hiyeti vasia sahibi ve bitaraflığı 
bütün memleketçe kabul edilen 
bir makam yapabilir. 

Alamaz Mı? 
( Bat tarafa l İnci .ayfada ) 

hissedarlara gösterilen blanço 
mucibince şirket 1931 senesin .. 

de ( 234 ) bin lira kazanç te
min etmiştir. Yine bu blinço 
mucibince bu miktarın(l 171 l)lirası 
ihtiyat akçesine,( l 44)bin lirası yüz-

de dört buçuktan temettü hissesine, 
7800 lirası meclisi idareye, (28) 
bin lirası yüzde bir buçuktan 

tekrar temettüe, 22700 lirası da 

fevkalide ihtiyat akçesine aynl
mışbr. 930 senesinde şirket, hisse 

batına ( 350 ) kuruş vermişti. 

931 de 240 kuruş vermektedir. 
Kuponların tediyesine yarın baş
lanacaktır. .. 

Bu münasebetle şunu kaydet
mek isteriz: Dün, henüz kupon 
tediyatı yapılmadığından b.orsada 
Bomonti aksiyonlarına 26 liradan 

alıcı vardı, hisse ba~ma ( 240 ) 
kuruş verilmesi takriben yüzde 
on demektir. Halbuki blinçoda 
yüzde altı kadar bir fey verile
ceği a5yleniyor. Biz. bu hesaptan 
doğrusu bir şey anlamadık. 

~ 914 MUHAREBESIND E) 
Almanya Neden yenildi? 

Nakleden: )#.. - 7 - Yazan: Emil Ludoig 

İkinci Giyom Büyük Karargahı Bir 
Nevi İstirahat Yeri Haline Getirmişti 

1915 senesi ağustosunda Ame· 
rikanın vaziyetini tetkik etmek üzere 

"Pleas" de imparatorun ikamet
gihında mühim bir meclis akte
dilmi.şti. Bu mesele hakkında 
Amiral "Tirpiç,,in hatırabnda şu 
ctımle vardır: 

- Mllnakaşa neticesinde söze 
iştirak edenler aralarında müta
bakab temin edemediler. Neti· 
ceyi arzetmek llzere imparatorun 
nezdine gidildi, fakat muhavere 
ima kesildi. 

ÇOnkii salonun açık kalan 
kapısından bitişik odada lmpa· 
ratora mahsus olan yemek sof
rasının hazırlanmış oldutu görii
lllyordu ... .. 

Sofraya oturuldu. Yemek odua 
on alh ili yirmi kitiyl istiap 
edebilirdi. 

Fakat yemek son derece 
muhtasardı: 

- Açlık senelerinde ancak 
Uç kap yemek ile iktifa ediliyor, 
yemek arasında ise beyaz veya 
siyah şarap, yemekten sonra da 
bira ile yaprak cıgarası içiliyordu. 

Sofraya harp mUnasebetile 
şahsen sıkıntıya düşmüş olanlar 
hiçbir zaman davet edilemedikle .. 
ri için imparatorun yanında ye
mek yiyenler bu rejimi cidden 
sade buluyorlardı. imparator 
yemekten sonra ne yapardı ? 
Strugkh ·an hatıra defterinde bu 
hususa dair yazılan satırları 
okuyunuz: 

- imparator yemekten sonra 

uykuya yatar, uykudan sonra da 
civarın görmeye değer yerlerinde 
otomobil ile bir gezinti yapardı. 
Bu gezintiyi müteakıp de karar
gihma döner, çayını içer, ondan
da sonra akşam yemeğini bek-
lerdi. Yemekte her vakit 
misafir bulunurdu, konu~arak 
eğlenerek saat on bire kadar 
oturulurdu." 

Günün en mühim haberleri 
hemen daima sofraya oturulduju 
zaman gelmekte olduğu için 
Hindenburg: 

- Kendisinin akşam yemek· 
lerinde bulunmak mecburiyetinden 
affedilmesini istemişti. 

Maamafih imparator 10fraclan 
kalkbktan sonra daha evvel gel-
miş olan telgraftan memnuniyetle 
okuyor ve o sırada relealeri de 
bizzat kendisi açıyordu. 

Bu münasebetle ( Strngkh ) un 
hahra defterinden yine birkaç 
satır iktjbas edeceğiz: 

- "lmperatorun bnttın sol 
kolu gibi sol eli de aıçok sakat 
olduğu için telgraftan bizzat aç· 
mak ameliyesinde miişküllt çeki
yordu. Maamafih işin kolayını bir 
dereceye kadar bulmuştu: Telgrafi 
sağ eli ile alıyor, sol elinin 
parmakları arasıııa sıkıştırıyor, 
sonra sağ eli ile yırtıyor ve zar-
fın içinden telgrafı çekerek çı· 
karıyorc!u. " 

Bu s"hnede zahiren asker 
görünmek istiyen imparatorun 
bu sakatlık yilzünden biltün ha
yatında çektiği azabı hissedebi
lirsiniz. 

(Arkası var) 

SAN'AT ALEMİNDE 

Meçhul Bir Ressam 
(Bat tarafı 8 inci ıayfada ) 

Mazimizde asırlardır balta
lanmış bir san'abn en güç bir 
kısmında mabutlar gibi yalnız 
başına kalan ve her şeyi san' a• 
tinden bekliyen Saip, ağır bir 
san'at çilesi geçiriyor, daha doğ· 
rusu portre ressamlığımızın züh
tlinü temsil ediyor ve ben bu 
cehti, portre san'atimWıı istikbali 
için bir beşaret addediyorum. 

içi taşkın olduğu halde port· 
re istidadının verdiği bir zabb 
nefisle sakin ve teslimklr görtl
nen Saip ayni zamanda batkala· 
rını ve kendisini mütemadiyen 

tahlil etmekten zevk aldığı için 
çok kere pek yavq ve dalgın 
konuşur. Ve atelyede zaptettiği 
his ve hayallerini romantik m1S
ralara boıaltmak!a müteselli olur. 
Onun şiire <>lan bu muhabbeti 
portredeki realistliğinin ruhi bir 
tavizi olsa gerektir. 

Mesleğine cid ::en Aşık olan 
Saibin portrede karakterler ebe
liğini yapması için çetin bir mü· 
marese devresi geçirdiği eserle-
rinden bellidir. Karakteristik por· 
trelerinin yanında öyleleri var ki 
en mükemmel bir objektif bile 
Saibin gözile rekabet edemez. 
Ben, bu kadar net bir insan 
gözii hiç görmedim. Netlikteki 
bu sıhhat ihtimal ki kendine 
çok çekilmiş bir san'atkirm mo
dellerini de asıllarına çok çek· 
mek gibi mukavemet edilemez 

1 

deruni temayülünden geliyor. 
Zaten portre aşkı insan kafaları
na tapmaktan başka nedir? Bu 
cazibenin meczubu olanlar için 
her kafa başlı başına bir istigrak 
alemidir. Saip bu lstigrak ile 
alacak ki portredeki idealizmini 
son derecede dakik bir realizm· 
de buluyor. 

Bu san'atklrla alAkadar olan· 
larm Türklerden ziyade yabancı· 
lar olduğu galeriden anlaşılıyor. 
Saibin en biiyük kederi vatand8.f'" 
larmdan gördüğü alaka zayıfhğı
dır. San'ati uğrunda vncut ve 
ruhunu tüketmekten hiç sakın
mıyan bu genç henOz yılmıt 
değildir. 

Fakat onun acı bir hallvet 
ve mtıtevekkil bir hliznnle gölge
lenen rengi uçmuı siması ara
sıra bir çocuk sürurunu andı
ran masum tebessümlerle uyan
maaa nerede iae s6necek bir 
insan hissini vermektedir. Bu 
derece miltehammil ve fedaklr 
bir gencin ayağımıza kadar re· 
tirdiği bir el san'ati dururken 
salonlarimızı fotoğraf ağrandia-

manlarile süslemekte devanı 
etmek anlaşılmaz bir muammadır. 
Hiç olmazsa milli müesseselerimiz 
bu çirkin adeti bırakıp el ve 
zeki emeğine teveccüh etseler gü
zel haWanmız güzel tablo ve 
heykellerle tamamlanacak, san' 
atkirlarla beraber en ynksek 
kiiltürümüz de çökmekten kurtu
lacaktır. 

\ MUSTAFA ŞEKIP 
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden : 

1 
~ 

e e • H H Ma!Hırrlrl: ~ 11.A T 
HAiNLERiN iÇ YUZU •iC J Bu Akşam Radyoda Ne 

Yüz ElliliklerNasıl Gittiler, Ne Y apblarl 
PİRELİ SANDALCILAR FESLİ HAiNLERİ 

KARA.YA ÇIKARMIYORLARDI 

-27-

Riza Tevfik, pratik hareket 
etmek taraftan idi. Karaya çı
kar çıkmaı önüne gelen kapıyı 
çalacakb ve gazete muhabirlerin
den başvekile kadar herkesle 
görUşmiye sayaşacakb. O sebeple 
durmadan, vakit geçirmeden ka-
raya çıkmak reyinde bulunuyordu. 

Uzun sözlerden sonra Hoca 
Sabrinin, Hoca Zeynelibidinin 
vapurda beklemeleri, öbürlerinin 
karaya çıkmaları kararlaştı. Fakat 
Pireli kayıkçılar, fesli yolcuları 
taşımak istemiyorlardı. O mradaki 
hAdiselerin uyandırdığı coşlrnn 
bir iğbirar ile fese karşı tuhaf 
bir husumet gösteriyorlardı. Rız.a 
Tevfik, meyhanelerde anlaş>la
bil• kısa ve manuız rwncasile 
kayıkçılara siyasi uhuvvetten, 
leılket yoldaşbğmdan dem vur-
mıya kalkışb. Bir türlü mabab
ht temin edemedi. Banan 
llurİDe ••El'avam kelbeYam,. dedi, 
yoldqlanm toplayıp qağı 
götiirdil, kamarotlardan, miçolar· 
dau, ahçı yamaklarından birer 
kasket tedarik etti, d aapuı ile 
kayıja binmek imkAnmı buldu 

Ye yine yoldqlarile beraba ka
raya çıkb! 

Senem filozof, aeneri arka
dqlanna klavumık ediyordu. 
lnön Akropola gittiler. Onda 
ldawmn dili açdcL. Partenen ifi0ı 
Arebtiyon için Ye b&tihl taşlar, 
ıltunlar, heykeller için- doğnıı 
yanlq - bir çok aödcr ıöyledi. 

Arkadaşları Da.. b&ı dinliyor
lardı ve bir ıey anlamıyorlardı. 
Fakat ne o alllme geçinen Rıza 
Tevfik, ne de baıkaları, Akro
polun kendi tarihinden daha 
IDUbteşem bir tarihe tam dört yib 
tene boyun eğdiğini daJÜDmüyor
luda, düfÜDCmiyorlarcL. V aktile 
Tarlan oğlu Ömeria, E ... enoe oğlu 
lıaaun, Zajnoswı mert ukerleri1 

bw•da, bu Akropolun ~e 
Horasan ağu ıarkı okı11D1lflarcl11 
Tnrk destanları terennüm etmiş-
lerdi. Akropol, bellri o habra 
ile iftihar eder. LAlrin bu ıer· 
seri yolcular, o maccralan c:lüşü
nemiyecek kadar senemdiler. 

Rıza T e.fik, Atrropoa efune
leriai bitirdikten ...,. Şaban 
Atayı yanına alarak, diiff 1er
ıerileri bir kahvede b11akarak 
reaml dairelere tneccllt etti. 
O bpıyı çalda. bu kapıyt pldı. 
Fakat nazırlar t6'1e darwa bir 
nezaret kapıcısı ile de ko ... up 
datleımiye muyaffalc olamadı. 
Kimse, tek bir kimse, 1abancı 
bir devletin lesepuesile .eyahate 
ç.ıkan meşhur siyasiyi kabul et
•i,ordu. 

Nihayet döndüler, vapura gel· 
diler, latalarını giyerek, sanlda
l'lnı düzelterek Yunan Hariciye 
Nezaretinden gelecek t~fat 
nıemurlannı bekliyen hocalara 
Atinanın '"ölü 11 olduğunu söyledi
ler.. Bu, onların ifine girdikleri 
)elli ve ümit dolu hayatta uğ
radıkları ilk siyasi inhizam idi. 

,,___ ___ __ 
Hainler, hempalarının 

kendilerini istikbal etme-
melerine manalar ve
riyorlardı. Zeynelabidin 
bunun sebebinin las
kançlık olduğunu söylü
yordu. 

Fakat onlar, Atinadaki devlet 
adamlarım gafletle, kiyasetsizlikle 
itham etmekten ve kendi ken
dilerine teselli vermekten gen 
kalmadılar. 

Yalnız bir noktayı bir türlü 
tevil edememişlerdi. Atinacla 
kendilerine el uzatması lazımgclen 
bazı şerirler vardı ve bunlar daha 
evvel cinayetlerini açığa vurarak 
buraya gelmişlerdi. Halbuki o 

güruha mensup olanlardan da kim· 
ıe kendilerini ziyaret etmemifti. 
Acaba bunun sebebi ne idi? 

Kürt Zeyn elibidin, diğerleri-
nin bulamadıkları, yahut bulmak 
istemedikleri bu sebebi tespit 
etti: 

- Kıskançlık! - dedi - herifler, 
bi1im kendilerinden fazla hDrmet 
giSreceğimizden korkmuılardır. 
Tahsisatlarına ortak olacağımızı 
düşünüp yan çizmişlerdir 1 

Bu hüküm doğru idi. Ayni 
meş'um yolun yolculan biribir
lerini istirkap ediyorlardı. Çerkeı 
Etemle arkadaşlarının o günlerde 
bu yeni firarilere se)4m verme
mesi ancak bu düşünceden ileri 
sıeliyordu. Bilahare anlaşmaları, 
bağdaımaları, paylqacak kemik 
kalmamasındandır. 

(Arka11 nr) 
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istanbul Evkaf Müdüri-
yetinden: 
Kıymeti muhammenesi 

L K. 
58 34 

500 17 

1055 60 

30 00 

245 60 

Tamamı ( 17) metro tcrbiinde bulunan Bahçekapı
sında Çelebioğlu Aliettin mahdlcsinde Yeni camii 
şerif a\'lusunda eski ( 77 ) yeni ( 70 ) No. it kAgir 
dükkinın 112 • 6720 hissesi. 
Tamamı 296 metro terbiinde bulunan Babıali civa
rında Hobyar mahallesinde Cağaloğlu yokuşunda 
eski ( 10, 10 ) yeni 29, 31, 33 No. lı kAgir matbaa
nın l O - 240 hiuesi. 
Tamamı ( 152) metro ( 80 ) aantim terbiinde bulu
nan Kadirgada mukaddema Bostanıali elyevm Şehsu
var Bey :mahallesinde Kadirga hamamı caddesinde 
atik ( 32 ) cedit ( 40 ) No. ile murakkam diikkAn 
maa aralık bir bap hanenin 1 - 8 hissesi. 
Tamamı ( 7) metro ( 50) santim terbiinde bulunan 
Celebioğlu Allettin mahallesinde Yeni camii terif av· 
l\ISUDcla eski 68 yeni ( 80 ) No. lı kAgir dOkkAnın 
36 - 3600 hi91eai. 
Tamamı ( 12 ) metro ( 28 ) aantim terbiinde bulunan 
Dayehaton mahall.sinde Tığcılar caddesinde atik (67) 
cedit ( 69 ) No. lı itila hava kigir dOkklnın Uçte bir 
hissesi. 

Balada semt semt, mahalle. ıokak ve numaraları yazılı emlAk 
Nblmak üzere d&t hafta mlddetle müzayedeye ko:1111uıtur. Talip 
olanlar 1 ı Nisan 932 tarihine müsadif pazartesi iÜaü saat on bette 
k~ym~tlerinin ytızde yedi buçuğu nisbetin:le pey akçelerile birlikte 
lıtanbul Evkaf Müdüriyeti binaıında mahlülAt kalemine müra-
caatları. 

SON POSTA 
latanhul Dördinci icra Da

ircaindea : Tamamına 84000 
lira kıymet takdir edilen Bey
oğlunda Teşvilriye manaUesinde 
Kitane caddeaiade atik 29 
mükerru cedit 89 - 7 numaralı 
apartunamn tamamı: 

Yevmi, Siyui, Hava.Jls ve Hal;ı 

f&1etHİ 

idare. ııtanbal: Eaki • Z-s>llJ• 
· Çatalçeıme ıo.c•tı 25 

Telefon i.tanbul - 2l2t3 
Poda kutuıu: 1ıtanbul • 741 
T~Jrraf: lıhınbul SONPOSTA 

ABONE FiATl 
1 ÜRKİYE ECNEBJ 

1400 Kr. 
750 il 

400 " 
150 ,, 

1 Sene 
6 Ay 
3 ,, 

1 " 

2703 Kr. 
140i> " 
800 " 
300 il 

Gelen urak fıtri •eril:ne&. 
İfinlardan mcı'uliyet aham aı. 

Cevap için mektuplara 6 kuruflıdr 
pul ilhesi lb11achr. 

Acbea detlştirilıwesi (1)) kurıa,t .,, ........................ , 

14 - 4 - 1932 tarihiDe müsa
dif perıembe öğleden aonra 
aaat ı 4ten 16ya kadar latan bul 
icra Memurluğunda aablacaktar. 

Satış ıartnameai 2 .. 4-932 ta
rihinde divanhaneye talik oluna
caktır.Arttırma Emlak ve Eytam 
Bankası kanununa tavfikan bir 
defa olup en ziyade arttiranın 
6st0nde bırakılacaktır. Artbr
maya iştirak için yüıde yedi 
teminat akçesi li.zımdır. Ala
raklılann ve irtifak hakkı aa
hiplerinin bu haklarını ve hu
ıuıile faiz ve masarife dair 
olan iddialanm ilin tarihinden 
itibaren yirmi gün içinde bil-

er 
Dinliyeceksiniz 

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

18 gramofon, 19,5 Vedia Rıza Ha· 
nımın iştiralrile •az, 20,S D.ırülbeda· 
yi un'atkirları• 21 Belkia Hanımın 
İftirakile saz, 22 orkutra. 

!ieil•berg - ( 276 metr~, 75 kllo
nt) 19,30 haftanın nk'aları, 19,45 
aalıeri mu.dk•, 21,15 tuihi simalar
dan: Napole:ın. 

Brüno - (341 metre, 36 kilovat) 
19,20 halk kabaresi 20,21 lııir p~rde
lik komedi, 20,.55 p,.p.n nakil. 

Mühlalcer- (360 metre, 75 kilovatt 
19,45 Franforttan nakil, 21,15 dört 
kişilik konser. 

Bükreı - (394 metre. 16 kilovat) 
20 ulon orkestrası, 20,30 koreran• 
21,15 Madam Ccllnnın koHeri. 

Belgrat - (429 metre, 2,S kilo· 
19,30 jimnastikJ 20 MiUi nrkılar, 
21,20 trio 22,40 akşam konseri. 

Roma - (441 metre, 75 kilovat) 
20,15 gramofon, 21 bizzat Riıar 
Strawsio idaresi altında konser. 

Prag - ( 488 metre, 120 kilovat) 
19,20 bir nk'ada.ı naldl, 21,05 kon
ser 22,3.S ıramofon. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
18,45 Arien, 20, 10 fen mnıiki, 21 
ıotlıe hakkında koafcranı 22,30 
dan• havaları. 

Petle - (550 metre, 23 kilovat) 
19 Çigan orkestrası, 19,40 yüksek 
muai.ka mektebinden aalen kon.er. 

Varşova - (1411 metre, 158 kilo
.al) 20. lS balk mualldat, Macar ,.,... 
lrı'an, 

Berlin - (1635 metre, 75 kilovat) 
20 günün •ak'aları, 20130 Hnfooi. 

15 Mart 932 Sa'ı 
lsta:ıbul- (1200 metre, 5 l.ilovat) 

18 gramofon, 19,5 Hafız Bu·ha:l B. 
heyeti tarafındkn alaturka konHr, 
:lq.5 J'ramolon ile opera pa rç 1ları, 21 
ikinci kııım alaturka •az, 'l.J. or• 
kcstra. 

Heils~rg - ( 276 metre. 7) kilo
vat) 19,45 akşam kanseri, 21, 15 ko
medi, 22,15 ırün, apor ve l!İ} set ale• 
mi. 

Brüno - ( 311 metre 36 k lovat ) 
19,40 eski bestekarların eseri ;, 20,40 
Pragdan nakil. 

Mühlaker - (360 metre, 75 ki ovat) 
20 Bulindcn naklen konser, 21 rad
yo için yazılmı~ bir küçük lıikaye, 
21,-45 keman konseri. 

Bükreş - ( 394 metre 16 kilovat ) 
20 orkestra, 20,3a konferans, 20,45 
..rkı. 

Belgr:ıt - ( 429 metre 2,S kilovat 
19,55 ndyo musahabesi, 22,50 Moı
kov• otelinden naklen akpm konse•İ. 

Roma - ( 441 metre, 75 k :oval) 
20,05 ıramofon, 20,4S Napo!iden 
a.lden hafif konser, 22 Butterfl}. 

Pra~ - ( 488 metre, 120 1 i lovat) 
19140 Brünodan nakil, 20,4S Die Knos• 
pe o~rası. 

Viyana- ( 517 metre, 20 f,ilovat) 
1914Smuhtelif lisanlarda ~amofon ile 
tarkı, 22,10 gün haberleri, 'rl,2:, ak
tara konseri. 

Peft• - (550 metre. 23 kiloYat) 
1~ operadan naklen Janos Vitu 
operası. 

Vartova- ( 1411 metre, 158 kilo• 
nt) 19,35 gramofon, 19,45 radyq 
S::~csi, 20,15 Macar .. rkıları, 22~0 

BerJin - (1635 metr.. 75 kilovat) 
20 aiyufyat haberleri, 20,SO senfoni, 
22,20 Hamburgtan nftldL 

Dikkat: Dercetmekte oldutumuı propamların Avrup•ya ait 
olan kı•mı vaaatl AYF11pA Matia• ıöro tanzim edllmi tir. 
l.stHbul .. atfne tatblln için Anup•da saat (12) olduğu 
&aman lıtanbulda (1) • ıelditl farz.edilnıelldl. 

latanbul Dördüncü lcra Me
murluğwıdan: Tamamına on 
bm lira kıymet takdir edilen 
Beyoğlunda F ındıkhda Pürtelaş 
Haunefcndi mahallesinde Viş
ne sokağında 15 numaralı 
Necip Bey apartımanınm tama
mı J.t-4-1932 tarihine müsadif 
perşembe günü öğleden sonra 
saat 14 ten 16 ya kadar İstan
bul f cra Memurluğunda sahla
caktır.Satış şartnamesi 2-4-1932 
tarihinde divanhaneye talik 
olunacaktır. Arttırma Emlik 
ve Eytam Bankası kanununa 
tevfikan bir defa olup en zi
yade arltıranın üstünde bıra
kılacaktır. Artbrmaya iştirak 
için % 7 teminat akçesi 11-
ı.ımdır. Alacaklıların ve irtifak 
hakka sahiplerinin bu haklannı 
'9e hususiie. faiz ve masarif e 
dair olan iddialannı ilin tari
hinden itibaren yirmi gün 
içinde bildirmderi llıımdır. 
aksi halde haklan tapu sicil
lile sabit olmıyanlar 1abş be
delinin paylaımasandan hariç 
kalırlar. AIAkadarlann icra ve 
ifil! kanununun 119 uncu mad
desine pre tevflki hareket 
etmeleri Jimmu Ye mütuakia 
vergi ve Belediye vakıf icarcsi 
müşteriye aittir. Daha faıla 
malumat al•ak istiyenlerin 
931 - 1014 dosya numarasile 
memuriyetimize milracaatlcri 
ilin olunur. C. 

dirmeleri llzımdır. 
Aksi halde hakları tapu 

si~illile sabit olmayanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç 
kabriar. Atikadarlana icra ve 
tflAs kanununun 119 uncu mad
desine göre tevfiki hareket 
etmeleri lüzumu ve mOterakim 
vergi tt Belediye yakıf icaresi 
müşteriye aittir. Daha faı.Ja 
mahimat almak isteyenlerin 
931 - 1017 dosya numarasile 
memariyetirniıe müracaatleri 
ilan olunur. C . 

1 

·-

~ 

latanbul Dördüne& lua Dai
re.inden: Trabzonda Kireçhane 
kariyesinde 23 numaralı müf
rez tarla ve Souksu kariye-
sinde Karlık mevkiinde bir 
bap hane ve Ayavasil mahal~ 
lesinde mağaza ve Kaya ma
hallesinde sıra mağazalar so-
kağında bir bap dükkanı Em
lik Te Eytam Bankasından 
borç aldıkları 22060 lira mu
kabilinde birinci derecede 
ipotek irae eyleyen Hacı Ali 
Hahz zade mahdumlarından 
lbrahim Bey namına tastir 
kılman ödeme emri iizerine 
mumaileyhin iknmetgihında bu
lunmadığı gibi hali hazır ika
metglhı da meçhul bulunmuş 
olduğundan mebni illnen teb
ligat ifası karargir olmuş bu-
lunduğuna tarihi ilAndan iti
baren yirmi gün zarfında bir 
itiran Yar ise 931 • 1010 nu
mara ile daireye müracaatla 
dermeyan eylemesi aksi tak
dirde muamelAtı ictaiyeye te
vessül edileceği öde~e emrı 
mak..uına kaim olinak iizer• 
ilines teblij olunur. C. 

.. 
Tabiıatlnlzl ajrcı HH:& latiyor i ı, ı 

it folojrafınıııı 5 adet l&.ıpon ' , r· 

ıı .• t.: pclerinb. Foto}rahmı:ı 11r , 1 , 

tabidir va !aJo edilme&. 

lılm, mes\e'< 
YeJa ean'at .. 

- - -
H;.ıaıi ıualle:io 

ccwabı ! 
1 

Fcatoıtai uı.itııt 

e.ecel& rai ! 

fo opaf.·ı ı. ı,csi)()lu· .. q ı 
ımalıt:ı~ ınde rlndt!r e I•, 
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GRİPE Karşı ASPİRİN EB Komprimeleri Kullanınız 

Taklitlerinden.sakınınız. 

Arapçasile Birlikte K~~=~=m 
Büyilk Tllrk a lfml Cndet Pqaaıa ıa,.atı Karanly11lal hnl clojTia eawl t•l'lflD 
mllkeıamel cUtlial 200 lurrqtur. K•ymakla klitt ve alba 1alcln:h clltllll 

JOO lınlnıttar. Nlahaları uclar. 

Hayah Hazreti Muhammet 
Kıymetli eoerha lak.mili dltll SOO k111'11flur. 

Mufassal Islam Tarihi 
Clltllal 200 kuruıtur. 

Meşahiri İslam Me~~n:•cr 
200 posta ncretl alınmadan ıladarltlr. 

Ne~riyat Yurdudur. 

Şükôfe 
Kolonyaları 

Dünyanın en nefis 

müstahzarahdır 

80 Derece Ala 
85 " AliyülilA 

00 " Fevkalido 

91 " Masaj 

70 • Paris çiçekleri 

Nefaset itibarile hiçbir ecnebi markası Şükufe kolonyası 
çeşitlerine tefevvuk edemez. Bilhassa kibar mağazalarda satılır 

Dr e Celal Tevfik 
Znhrcvi ve idrar Yolu 

Hastalık! ırı Mntchusısı 

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

" KURTULUŞ ,, 
Biçki ve dikiş dersanesi Maarif 
vekiletinden musaddak müdiresi 

Mm. P A P A Z Y A N 
Haftamn dört ırünlerlnde. GOnde üç 

aaat tedrlutla üç ay sarfında mlikem· 
melen öğretir. Ve maarif müdüriyetinden 
muaaddak diplo ıı alar verir. Ferik!Sy Te· 
pe!iıtü Papaıya11 apar ıın ıını No. 116 

HER NEVi 

W•KIM+L4A UMUi 
"•C~Y . Ti~ 1: ~I 

• • 
ızahmaıl 

)STANf>UL 

~Ankara cııdd. •' TELEFOH a '1~§9. 

. wıcc••I 
11111••• 

Aristidi 
Emrazı zühreviye tedivihanesi 

Eminönü Han ( S:ıhık Karakat > No. 8 

Avrupada fevkalade rağbet kazanan bu ncfia içkinin 

lstanbulda da İmaline başlanmışbr. 
HER YERDE ARAYINIZ ve TECRÜBE EDiNiZ. 

Zafiyeti umumiye, ittihasızlık ve kuvvetsizlik 
faide ve tesiri g8rillen ı 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
Hulasası 

Kullanınız .. Her eczanede 

• Dr. H O R H O R O N 1 
Cilt ve Ztıhrevl hastahklan muayenehaneıL 
Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 

Dişlerin inci 
Gibi Muhafa

zası Yalnız RADYOLİN Dİ u 
Kullanmakla 
Kabildir. En 

Mükemmel Diş 
Macunudur. 

ı ___ ~--~ı ___ ı_s_ta_n_h_u_ı __ B_e_ıe_d_iy_e_s_i_l_ıa_An_ı_ar_ı __ .~l--* __ ~I 
Gripe Karşı Beyoğlu hastanesindeki 3 çini 1 demir soba ile tamirattan çıkan 

demir, panjur ve saire 15 - 3 • 932 salı gtlnü saat 10 da mahallinde 
müzayede ile satılacaktır. Almak istiyenlerin orada bulunacak 
memura müracaatleri. ·Korizal 

25.000 Lira isabet eden 19253 numaralı biletin 3 parçası 
lstanbulda, diğer parçaları Ankara ve Eskişehirde 
satılmıştır. 

J 5.000 Lira isabet eden 45956 numaralı biletin 5 parçası 
lstanbulda, diğer parçalan Çeşme ve lımirde 
satılmıştır. 

I0.000 Lira kazanan 5785 numaralı bilet lstanbul, ve 
Keşanda aatılmışbr. 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

3. cü keşide: 11 Nisan 1932 dedir. 

Büyük ikramiye: 
100.000 Liradır. 
Ayrıca 

bir 
20.000 Liralık 

mükafat. 

Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 
30 ikinci teşrin 330 tarihli kanun hGlcGmlerine ıöre tHcil edilmiş olan 

ecnebi ' irketlerinden (Filip Holsman·Phillpp Holzmann aktien Geaellıchaft) 
tirketi bu kerre müracaatle Türkiyedeki faaliyetine nihayet verecetini bil· 
dirmit olmakla mezkür tirketle alAkuı bulunanların tirkete ve icabanda ( 
(.tanbul M.ntakaaa Ticaret Müdürlüj'üne müracaat eylemeltri ilin olunyr. 

Kullanınız 

Nezlenin 
Düşmanıdır 

Her eczanede 

bulunur. 

Memedeki çocuklara gıda 
Doktor Ali Vahit Beyin 

YILDIZ ÇOCUK UNU 
Fazla fosforu ve vitamini vardır. Çok 

Deposu: Hasan Ecza deposu 

KELEPİR SATILIK EV 
Kadık6yünde Osmanağa mahalealnde Kaıukcr ıokatanda 6/3 numaralı 

klrgir 5 oda, banyo, elektrik, Terkoı ve bahçcıi bulunan yeni lota edilmlı 
çartiya ve iıkeleye bet dakika me1afede bir ev zararana 3600 liraya verile
cektir. Gezmek için hergün 6tleden ıonra eve aörGımek içia Galata Acla 
Han S numaraya müracat: Telefon: B. O. 3837. 

Üç Ayda Biçki ve Dikiş Mektobi 
On bet aenedenberi mlleffeaem yllzlerce mezunJannın muvaffakıyetlert Ye içtimai 

hayatla ibraz ettikleri mevki dolayHile pur blateder. En son ve en kolay Franaaa 
uaulll ile Uç aydı\ tuvalet, erkek, ve kadın tayylSr ve beyu takımlan tefurllatlle 
mllkemmel öğretir ve devre sonunda maarifçe musaddak tahadetname verir. Mezun ol .. 
birçok hanımlnr kendi heaaplaruıa 111ektep n atelye açmaya mu.affak olmu,tardır. Talebe 
kaydı, pazartul, çar"mba ve puıembe gilnlerl ötledeh aonra 6 ya kadar icra edilmektedir. 

24 Martta Derslere Başlanıyor. 
Gedlkpaıada Balipaş:ı yokuıunda Ealrcl Kemaleddin aokatı Vabram Efendi eca.....ı 

feridnde No. -ı. Gecltkp&fa Biçki ve Dikit denhaneal Mlldllrll Madam Noeıal Aaador, .. . 

. "KEFAL} İN 
_· B A ',: u 1 ş "':v~e N Ev R A LJ 1 

A~llLARINA llAltft' · 

Dükkan açacakların 
nazarı dikkatine 

İıtanbulun en ltlek muhiti olan 
Divanyolunda köte batında elyevm 
tütüncQ ve kırtuiyed dGkkinı 
acele devren satılıktır. Talip 
olanların bir hafta ı:arfında Divan-
yolunda 174 No. Sami ıtriyat ve 
kırtasiye mağazasına müracaatleri. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zührnt hutahklar mütr 
ha11ısı. Karakay bGyGlc mahallabloi 

BAYGINUGA.ÇARPINTIYA 
NEVROL CEMAL 

EMSALSiZ BİR SİNİR İLACIOIR 

SoD Posta MatbaHı 

Sahipleri ı Ali Ekrem, Selim Raf'P 

Neıriyat Müdürih Seli• Raı" 


