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KABiNEDE TADİLAT AYIASI 
.Mütehassıs Daston Ve abinetie 

• Tatl.ilit Mı 
Ayasofya Mozaıkleri Yaf1!~!4!J bir haber-

B 1 T • ) • • Ü • AJ den anlqıldığına göre, kabinede 
un arın emız enmesını zerıne an değitildik olacatı hakkında iki 

Mu··essese, Her Fedakirbgwa Katlanacak gtındenberi baza pyialar çıkmış
tır. Fakat bu .. yialan teyit ma• 

Ayasofya ca· 
miinin mozaik· 
lerini meydana 
çıkarmak vazi
fesile gelen ln
giliz mlltehassı11 

M. Daston, şim
diye kadar yap
tığı tetkikatım 
kısmen bitirmit
tir. Bu zat, hat
ladığı ameliye
nin memnuniyet 
verici bir neU. 
ceye varacağını 

ti mit etmekle 
laeraber bazı 
noktalarda te
reddüt içindedir. 
Bu tereddndo, Mozailcl•rl 
mozaikleri örten badana ve kireç 
tabakası çıkanhr çıkanlmu mo
zaiklerin de ldreçlerle beraber 
dökülmesi korkusundan ileri ge
liyor. Bu itibar ile temizleme 
ameliyesinin son derece itina ile 
yapılması fikrindedir. 

M. Daston, bu mllnuebetle 
Fransızlar tarafından Şam da, Eme
viye camii mozaiklerinin meyda
na çıkarılması için tatbik edilen 
ve çok muvaffakıyetli neticeler 
veren usulden de istifade etmeyi 
düşünmektedir. 

Bundan başka iki sene kadar 

miit.lıassıt ıetkik .derlc•n 

1 
evvel Kariye camii mozaiklerin
den meydana çıkanla bir la.
mm iyi temizlenmemif olclafa 
kanaatindedir. Bu mozaiklerin de 
bir defa hususi usullerile yıkanma
aım arzu ediyor. 

14 ilncll asırda yaptlan ve 
ltalyan mimarisi üzerinde btıytlk 
bir tesir yapan Ayasofya moza· 
iklerioin milkemmel bir surette 
meydana çıkması için, bu işi 
başarmayı Dzerine alan Amerika 
Bizans Asan Enstittlsil hiçbir 
fedakArlıktan kaçınılmamumı M. 
Dastona bildirmiştir. 

Elimizden Uçan Evrak 
Vatikana Yerleşti 

V atikan lciitiiplıaneslni /ııı11l Benedetto mana.tın 

Roma 17 (Hususi) - LDzum
ıuz birtakım kiğıtlarla beraber 
Bulgarlara sahlan eski ve tarihi 
Tnrk evrakımn Bulgaristana 
nakli sırasmda Vatikan namına 
gönderilen mlltehassıs bunlardan 
birçok mühim ve kıymetlilerini 
ayırtarak mubayaa etmiş ve bu
raya nakletmiştir. Bir kısmı da 
Bulgar tarih encümenine devre
dilmiştir. Vatikan için satın alınan
ların büyük bir kısmı da burada 

ı 
tasnif edilmiştir. TUııif edilmedik 
kısım pek azdır. . 

içinde, ıon derece pyam 
dikkat muhabere evrakile bir 
takım içtimai münasebetlere ait 
neticeler çıkarmıya mllsait hesap 
cetvelleri bulunmaktadır. 

* Son Posta : Maliim olduğu 
Uzere bu evrak okkası llç kW'Uf 
on paraya satılmıtb. 

hiyetinde mtlteaımim malumat 
alınamadıjı da bildirilmektedir. 
Menubalıa telgraf haberi föyledir: 

Ankara, 17 (Telefon)- Diin
denberi kabinede bazı tadilat 
olacağına dair birtakım pyialar 
deYeran etmekte idi. Bu ıayia 
ye riYayetleri teyit edecek hiçbir 
haber ahnamalDlfbr. 

idam Mahkiimlan 
Bir Baba lıe Oğul Sene
lerce Sonra Tutuldular 

Alliye 16 ( Hmust) - 337 
HDeainde bir katil meselesinden 
dolaya gıyaben idama mahkum 
Antalya cıvannda oturan kara
keçili qiretinden ve Memek 
oğullarından Hasan oğlu Ali ile 
oğlu Ahmet o ~andanberi isim-
i.mi cleiiflirpıij, b .. k. bir -
Ye h&viyet altında yqıyorfarmıf. 
Son zamanda bunların Fethiye 
madenlerinde çalışbklan anlaşıl· 
mış, her ikisi de yakalanmıştır. 
Mahkiimlar, muhakemeleri tekrar 
edilmek üzere Silifkeye gönde
rilmişlerdir. 

M. ASIM 

Buğday 
Meselesi Bir 
Cepheli Değildir 

Sun 'I aurette 
buğday fiatinl 
yiikseltinek, k6y
lünün alım ka· 
biliyeti artabilir 
mi, artamu mı? 
Bntçe açıjına 
bu tedbirin yar
dımı olur mu, 
olamaz mı? 

Buğday fia-
tinin ynkaeltil· Sabri B•g 
mesi ltızumu hakkında ileri sO
rtllen bazı fikirler münuebetile 
salahiyettar ziraatçiler ve ikb· 
sırtçılar nezdinde yapageldiğimiz · 
tahkikata, bugthı de genç bir zira• 
at ve ziraat aletleri mühendisinin 
mlitaleasinı illve ediyoruz. Bu 
zat Sabri Beydir. Sabri B. sordu
ğumuz suallere aşağıdaki cevap
lan vermiştir. 

- "Buğdaya nazaran k&ylO
nnn kullandığı bntnn e11anın 
fiatleri gayrimlltevazindir. Me
seli: Şeker, tuz, gaz, benzin, 
giyme eıyuı, kaput bezi ve ilAç· 
lar çok pahalıdır. Bunlann hep
sinin fiatinl makul bir hadde 
indirmek pek kolaydır. 

- Nasıl? 
1 - Bir defa köyln arasında 

hakiki kooperatif teşkilitile Köy
ler Kanununun tamamen tatbikı 
lizımdır. 

( Duamı 8 inci •aylada) 

Yunanistan Siyasi Ve Mali 
Bir Buhrana Gidiyor Gibi .. 
M. Venizelosun İstifası Hakkındaki 

Sözler Nasıl Tefsir Ediliyor? 
Atina, 16 (Hususi) - Yuna· 

nistanda ilitidar mevkünde bulu
nan Venizeloa kabinesi Mecliste 
btıyUk bir ekseriyet teşkil eden 
kuvvetli bir fırkaya dayandığı 
halde Mösyö Venizeloı birkaç 
gün evvel Meclis kllrsüsllnden 
bir istifa ihtimalini resmen ortaya 
attı. Bir hükümetin durup durur
ken ve hele kuvvetli bir fırkaya 
istinat ederken istifayı mevzu
bahs etmesi fÖyle dursun, dO
tünmesi bile varit olamayacağına 
göre kabine reisinin bu beyana· 
tına saik olan ıebepleri vaziye
tin zevahirinde değil, biraz da 
gizli taraflarında aramak lizım
gelir • . Evet Mösy6 Venizelos da· 
hilde büyük ve kuvvetli bir fır
kaya dayanıyor: fakat Yunani1-
tanın vaziyeti maliyesi baricin 
müzalıaretine muhtaçtır. 

Kabine reisi, tamirat konfe
ranaında Yuaani .. •m temıjl et• 
mek vesilesile, fakat hakikatte 
memleketin muhtaç olduğu harici 
müzahereti maliyeyi temin eyle
mek maksadile iki ay evvel bir 
Avrupa seyahati yapb, aeyahat
ten dönlişlinde ise milabet neti
celer getiremedi. 

M. Venizeloa, bu seyahatinde 
memleketinin yeni bir istikraz 

tediye kabiliyetini haiz olduğunı.. 
izaha çalışmlf ise de muhtelif 
piyasaları ve bilhassa en çok 
güvendiği Londra piyasasım ikna ' 
edememiştir.Nihayet Yunanistama 
b 1c·1c t . b 0 

• tikr .• a ı • en yem ır ıs az ıçm 
tediye bblliyetini haiz olup 
olmadığını tetkik ve tespit içia 
maliye mlltehassıslarmdan birinin 
Yunanistanda bilfiil tetkikat icra 
etmesini kabul eylemiştir. Nima• 
yer isminde bulunan bu mllte
hassıs Atinaya gelmİf, tetkikle
rini yapmlf, dönmllf, raporuna 

( Dnamı 11 inci aayfada ) 

Aile Kavgası Bir Kaçak
çılığı Meydana Çıkardı 

Aliiye, 17 ( Hususi ) - Gazi Paşa sıhhat işleri memuru iki 
evlidir. Zevcelerinden biri köyln, diğeri de şehirlidir. iki kadın ge
çinemezler, memur Faztl Efendi de köylü olan refikasım evden 
uzaklaştırır. Bunun üzerine kadın Nahiye Miidiirilne gider ve koca
sının kaçak tütnn sakladığını haber verir. Memurlar derhal eve gi
derler, fakat kapıyı açtıramazlar. Nihayet içeri girdikleri zaman evin 
ortasında gaz d6killerek yakılmıı bir yağın ttitl\n bulurlar ve yaka• 
larlar. F azıt Efendi, ele geçen bu tOtibılin kendisine ait olmadığı 
iddiasındadır. Muhakemesi görlllmek üzere Antalyaya sevkedilmiıtir. 

M. ASIM 

Tamir 

- Şoför, hlli otomobilin tamiri bitmedi mi? 
- Bitti amma, yağmur dinmeden buradan çıkmak iatemiyoruml 



2 r , . nyıa 
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Halkın Sesi]I 
İhtikara Niçin Göz 

Yumuyoruz? 
Kanun halka ibtikir mOcade
aindc büyüle bir aalibh·et verdiği 
halde, buı tacirlerin ıenJ bir 
lhtikir hiluinc cGr'ct ettikleri 
anlaşılıyor. Bunan aebcbini yine 
halkın dilinden şöyle anlatalımı 
Ömer Muum Bey (SuJtanahm•l Akbı· 

7ık malıalleal 8 ) 

- Hükumet tahdit karannı 
verirken doğuracağı aksültimel· 
lerle mücadele için de bir kanun 
bazırladı. lhtikarla mücadeleyi ta
mamen halka bırakıyordu. Aldanan 
bir vatandaş derhal adliyeye mü
racaat edecek ve muhtekirlerin 
cezalandırılmasını istiyecekti. 

Fakat azizim size soranm, bu 
hakkımızı kaç kişi istimal ettik. 
Herşeyi tahditten evvelki fiatten 
fazlasına aldık ve ağzımızı açma· 
dık. Şimdi de muhtekirler yeni 
bir usul daha keşfetmişler. hıti
klr yapacaklan bir maddeyi 
istedikleri fiate snbyorlar, 
parasım alıyorlar, faturada fiatini 
noksan gösteriyorlarmış. 

~ 
laaaıl B. (Edlraekapa Scıltaııbamam1 50) 

- Bizde harbi umumiden kal
ma fena bir itiyat ftl'dır. Birden
bire zengin olmak isteriz. Fırsat 
kollarız. Hükumet milli paramızı 
korumak için tahdit karan verdi. 
Fakat hakiki ihtiyaçlarımızı da 
nuan itibara aldı.Yani ne şekersiz 
ne de kahvesiz kalmıyacağız. Ohal
de fırsatçı muhtekirlere yliz Yeren 
balkbr. Bir mal alırken neden 
fiatini sormuyor, aldanıyorsa ne
den Adliyeye haber vermiyor ? 
Bence halk uyanmalı ve muhte
kirlerin kuyruklarından tutarak 
adalete teslim etmelidir. 

* H.U111 B. (OakGdar Blti'larlt•I' '5) 

- Muhtekirler şimdi de bir 
fatura oyunu çıkarmışlar. Malı 
fazlasına satıyorlar. Takipten kur· 
tulmak için de faturaya tabü 
fiati yazıyodar. Gerek peraken
deci esnafın ve gerekse halkın 
buna neden lüzum gördüklerine 
bir tiirlil aklim ermiyor. Bu ih
tikara toptancılan halk ve pera
kendeciler cfirmü meşhut yaptı
rarak polise testim etmelidir. 

Jt. 
bfen Bey ( Harkalıcrlf CamJ ıokak 37) 

- Halkımız bili Men'i İhtiklir 
Kanununda kendisine verilen 
hakları anlamamıştır. Siz hergün 
gazetenizin bir köşesinde bu ka
nunun balkın vazifesine ait olan 
kısmını neşretseniz çok iyi ya-

parsınız. 

Hem Olum, Hem Yaralamak 
Balatta bir meyhanede Arap 

Kemali öldllrmek, Mustafa ve 
Fevziyi yaramakla munun Yani
nin muhakemesine Ağtr Cezada 
devam edilm~tir. 

SON POSTA Mart ıs 

Günün Tarihi 

--------------------Gizli Emlak İhbar
Tavuk 
Meraklısı 
Bir Madam 

Beyoğf unda Hamalbapuda 
oturan Madam Angeliki, Unka· 
pan•nda ismet Hanımın evine 
girmi~ ve avluda dolaşmakta olan 
bir tavuğu yakalamıştır. Tavuk 
bağırmıya başlayınca, yakayı ele 
vereceğini anlayan Madam hemen 
tavuğun kafasını koparmış ve 
gllzel bir paket yapmııtır. Kadın 
evden savuşurken yakalanmışbr. 
Madam karakoldan da kaçmıya 
teşebbüs etmişse de muvaffak ola
mamışbr. 

Kaçakçılar 

Yüz Kadar Hadise 
Meydana Çıkarıldı 

Kaçakçıhk kanununun tatbi
landan bugüne kadar gümrük 

tarafından tespit edilen kaçak
çılık \•ak'alan yüze yakındır. Bu 

vak'alar daha ziyade ipekli, 
çatal, bıçak, çakmaktaşı, sinema 

filimi, kumaş, cıgarkağ"ıdı ve saire 
üzerinde olmuştur. 

~ıahkum Edildi 
Kartalda Emirli köyünde, · ıe

ker bayramında cambaz güreşi 

esnasJnda İbrahim oğlu Abmcdi 
yaralıyarak daimi maluliyetine 
sebebiyet vermekle mamuo Fa
ikin muhakemesi bitmiştir. Maz
nun iki sene IO ay hapse 500 
lira tazminat vcrmiye mahküm 
olmuştur. 

Milyonlar 
Değerinde 
Bir Kitap 

Geçenlerde meşhur Türk de
niz kumandan!anndan Piri rei
sin bizzat yaptığı ilk Amerika 
haritasının bir resmini neşretmiş· 
tik. Haber aldığımıza göre. Piri 
Reisin şehrimizdeki klitüphane
lerde meşhur bir kitabının bazı 
nüshalan bwunmuştur. ( Kitabı 
bahriye ) ismindeki bu kıymetli 
eser el yazmas.ı olduğu gibi 
içinde de birçok haritalar vardır. 
Maarif Vekilcti bu milyonlar 
değerindeki eserin nushalarını 
Ankarada Etnografya müzesinde 
teşhir ve muhafaza edilecektir. 

. Ne Etleri Yiyoruz? 
Geçen Sene Mezbahada 540 Bin Koyun 

Ve 33 Bin Keçi Kesildi 
Belediye tarafından yeni ha· 

zırlanan bir cetvele göre, geçen 
931 senesinde lıtanbul mezbeha
sında ( 607,565) hayvan kesil
miştir. Bunlardan ( 33,365 ) i 
keçidir. Bu yekündan ( 13503 ) ü 
erkek ( 5295 ) dişi kıl ve 
( 14567 ) si de tiftik ke-
çisidir. Aynca ( 540 ) bin 
koyun ve ( 2 ) bin de oğlak kesil~ 
miştlr. K<>yunlann cinsi de şöyle 
tespit edilmiştir. ( 250 ) bin kara-

\ man, ( 70 ) bin dağlıç, ( 50 ) bin 
kıV1TC1k, ( 170) bin kuzu. Yine 
g~en sene ı:arfmda { 1200 ) do
mm, ( 23) bin öküz, ( 2} bin man• 
da ( 1,GOO) inek, ( 1, JOO) dana, 
( 800) malak kesilmiştir. Bu 

müddet zarfında hiç deve kesil
memiştir. Yalnız ( 930 ) senesinde 
mezbehada beş deve kesilmiştir. 

Bir gazete mezbahada kesilen 
hayvanların yüzde kırkının keçi 
olduğunu, halbuki kasap dükkan-

İhtikar için 
Belediye ile Ticaret Mü
dürlüğü Faaliyete Geçiyor 

licaret Müdüriyeti, tahdit 
kararından sonra fiatleri yükse
len maddeler hakkında tahkika
tına devam etmektedir. Yalmz 
toptancılarla mücadele etmek 
suretile ihtikann önüne geçile
nıiyeceği anl ~lmı~br. Öğrendi· 
ğimize göre, nisandan itibaren 
Belediye ve Ticaret Müdüriyeti 
eşya fiatl~rini yükselten peraken· 
decilerle esash şekilde mücadele 
edecektir. Bu suretle hayalın 
lasmen ucuzhyaccığı tahmin 
edilmektedir. 

Bir Cinayet Da va st 
Bir işret meclisinde Mike is

minde bir genç maktul düşmüş
tü. Bu cinnyetin nıamcnlan olan 
Niko ve Minamn muhakemesine 
dün Ağır Cezada başlanmıştır. 

Bu Da Başka Türlü 
Hamal Hasan Ağa mrbnda bir 

çuval sabun yükü ile Mercan 
yokuşuna dalgın dalgın tırmanır
ken, peşine Kemal isminde bir 
açıkgöz t:akılmıştv. Kemal bir 
jiletle çuvalı keşmiş ve sabunları 
çalmıya başlamış, fakat biraz 
~onra yakalanmışbr. 

' 

lanndaki etlerin llzerinde ne keçi 
ve ne de deve eti etiketlerine te
sadüf edilmediğini yazıyordu. Bi
zim yapbğımız tetkikata g6re 
mezbahada kesilen keçi miktarı 
yüzde kll'k değil , ancak yüzde 
iki buçuktur. Bu hususta kendi
sile görüşen bir muharririmize 
Belediye Reis Muavini Nuri Bey 
şunlan söylemiştir: "işte istatisti
ği almı§Sınız. Elinizde görüyorum. 
Buna nazaran kesilen keçi 
miktarı umum yekünunuo an-

cak yüzde üçllnn tutuyor. 
Bunlann fizerine mezbeha 
keÇi damgasını vuruyor. Fakat 
esasen az olduğu için belki na-

zarı dikkati celbetmiyor. Mcmur-
1 nmız da etiket koymayanlar 
hakkında takibat yapıyorlar. Bu 
sene hiç deve kesilmemiştir. 
Ynzde kırk gibi bir nispetin 
nasıl bulunduğunu bir türlll an
lıyamadım . ., 

Komünistler 
Dün Edirneden Dört 

Maznun Getirildi 
Dün Edirneden şehrimize 

Refet lsmail, Rizn Hayri, Selim 
Sırrı ve Nuri Riza isminde dört 
komünistlik maznunu getirilerek 
Müddeiumumiliğe teslim edil
miştir. Mü.Ideiumumilik bunları 
da yedinci müstantikliğe vermiş 
ve isticvapları yapıldıktan sonra 
tevkifhaneye l!Önderilmişlcrdir. 
Kırklarelinde yakalanan diğer 
komünisler de lstanbula getirile
rek muhakemeleri birlikte yapı
lacaktır. 

Karaya Oturdu 
Mergera isminde bir ftalyan 

vapuru Karadeniz boğazı hari
cinde dün karaya oturmuştur. 

Ticaret Talebesinin Tetkikleri 
Yüksek Ticaret Mektebi son 

sımf talebesi dün Muhasebe Mu
allimi Atıf Beyin refakatinde iş 
Banlrnsmda tetkikat yapmışlardır. 
Talebeler imtihan zamanına ka
dar diğer bankaları da gexecek
lerdir. 

Diğer taraftan Ali Ticaret 
talebesi de nisanın 13 ünde bir 
Anadolu seyahatine çıkacaklar, 
Garbi Anadolu şehir ve kasaba
larmda tetkikat yapac8klardır. 

ları Arttı 
Menkul ve gayrimenkul gizli 

mnlk Ye mal ihbar edenlere peşin 
olarak ikramiye verileceği hak.· 
kında bir buçuk ay evvel yeni 
bir kanun kabul edilmişti. Kanu
nun neşrindenberi lstanbul Def
terdarlığına (15) kadar ihbar ya
pılmışbr. Defterdarl.k bu ihbar• 
lan tetkik ettirmektedir. Gizli 
olduğu anlaşılan emlakin ikrami
yeleri muhbirlere derhal veril
mektedir. ikramiyelerin miktarları 
ıöyledir: 

Gayrimenkullerde beş bin li
raya kadar yüzde (20), menkulle
re ynzdc otuz , beş binden ( 25 ) 
bine kadar olanlann beş binden 
yukarısı için gayrimenkulJcrde 
yllzde ( 15) menkullerde yüzde 
(25), (25) bilıden (50) bine kadar 
gayrimenkuUerdc yüzde ( 12 ) ve 
meDkullerde yüzde (15) liradır. 

Rüstemiye Kaptanı 
Dün Hakkında Tevkif 
Müzekkeresi Kesildi 
Rü.stemiye vapurundaki tah

riklt ve kaçakçılık hakkındaki 
tahkikata devam edilmektedir. 
Vapur kaptanı Sabri Bey dlhl 
dördihıcü müstantik brafmdao 
isticvap ve tevkif edilmiştir. Kap
tanın bavulunda, Şeyh Esade ait 
fotojnfJar, dini kitaplar, deli.ili 
hayrat. nakşibenai risaleleri 
bulunmuştur. Sabri Beyin Türl!fye 
ve Rusyada propaganda y;pıp 
yapmadığı tetkik edilmektedir. 
Maznun d6n gümrükteki ihtıns 

mahkemesinde kaçakçılık nokta
mıdan isticvap ed"lmiştir. Vali 
Muavini F a~lı Bey, hadisenin alel• 
ide bir kaçakçılık vak'asmdan 
ibaret olduğunu söylemektedir. 
Çüoki kanun mucibince tahrikAt 
ana Yatan hud\ltlan dahilinde 
yapdması la:ıım gelmektedir. Bu 
ise kaptan hakkında varit değil
dir. 

Yedi Senelik inşaat 
Belediye llısai;·at Müdürlüğü 

ıehrimizde 926 senesindenberi 
yapılan binalann miktannı havi 
bir cetvel hazırlamıştır. 

Bir Haftada ... 
. Bir haftada Beyoğlunda g 

randevu evi kapanmıştır. 

Gülhane f~üsameresi 
Giilhane Tıbbi Müsamerele

rinin altıncısı pazar günü Gül· 
hane konferans salonunda yapıl
mıfbr. Müsamerede muhtelif 
dOktorlar muhtelif mevzular et· 
rafında söz söylemişler ve ilmi 
miiDakaplar yapmışlardır. 

-===============================================================================================================================-=== 

~S_o_n_R_o_s_t_a_~_ı_n_R_e_s_i_m_l_i_R_i_k_~_~_i_: __ R_a_z_~~&~~~~~~m&&~h&nJ 

1: Hasan Bey - Söyle bana baka
yım, komşu! Dünyanın en talisiz adam
ları kimlerdir? 

~~~~--~~~---. ---------
~ 

2: Ha an Bey - Ö !üm derecesinde 
hasta olanlar mı? Yatalaklnr nu? Şifa 

balrnaz illetlere yakalananlar mı? 

r' 

., • o 
.. . . 
\ 

...... 

3 . Hasan Bey - Paras z.l.kla:J, sefa
letten, aç'ıktan sürün.!nlcr mi? Köprü 
altında yatanlar mı? 1 

4: Hasan Bey ·- Hiçb:ri değil, (c, nı

şu. Bu zamanda e·ı berlh .ht a:la ıl u, 
milyonerler ... Bak sıra ile intihar ediyotiar. 



18 Mart 

Hergün 

iki 
Büyük 
Millet ... 

Alman inHhabatı , · bizi iki 
noktadan alakadar eder: biri ne· 
ticesinin dünya fizerinde yapacağı 
tesir; ikincisi intihabatın cereyan 
tarzı. 

Almanyada 41 milyon münte
hip var.. Aşağı yukarı nüfusun 
yarısı intihap hakkını haiz demek
tir. Bu 41 milyon kişi müfrit 
milliyetpeıwerler, mutedil milliyet
perverler, sosyalistler, sosyal de
mokratlar ve komünistler gibi 
biribirine zıt, biribirine düşman 
fırkalara ayrılmıştır. Öyle fırka
lar ki, intihaptan evvel, günlerce, 
aylarca sokak muharebeleri yap
tılar, biribirle.rinin hayatlarına 

kastettiler. Muvaffak olmak, 
iktidar nıevkiini ele geçirmek için 
her tehlikeyi göze aldılar. 

Böyle olduğu halde 41 milyon 
kişi, hiçbir gürültüye, hiçbir 
hAdiseye meydan vermeksizin bir 
gün içinde reyini verdi. Reyle~ 
ayni günde tasnif ve ilan olundu. 

Bu milletin kemali karşısında 
şapkanızı çıkarma2. mısınız 1 .. 

İngiliz lirasının son günlerde 
ylikseldiğini elbette biliyorsunuz. 
Fakat bir müddet başaşağı gi
den ve birçok kimselerin iflasına 
ıebebiyet veren İsterlingin tekrar 
başını kaldıran sebepleri biliyor 
musunuz? Biz, size bunlardan 
yalnı2 bir tanesini zikredeceğiz: 
· İngilterede mali buhranın 

önüne geçmek iç.in alınan muh
telif tedbirleden biri de, altın 
mevcudunu arttırmaktı. Bu mak· 
satla Hindistandan külliyetli mik
tarda külçe altın getirtildi. 

Fakat getirilen altın miktarı 
kAfi gelmeyince, halkın vatan· 
perverliğine müracaat lüzumu his
sedildi. Bütün gazeteler müttefik 
bir lisan ile milleti, ellerinde ve 
evlerinde bulunan altın mücev
hera h ve altından 1 mamul eşyayı 
lngiliz kağıdı ile değiştirmiye 
teşvik etliler. 

Bu propaganda derhal tesiri
ni }apb. Zengini, fakiri, köylüsü 
ve tüccarı, senelerdenberi sakla
dıkları mücevherlerini, hatta kıy· 
metli aile hatıralannı avuç, avuç, 
kucak kucak bankalara taşıdılar. 
Bunları kağıt para ile değiştir· 
diler. 

Üzerinden bir hafta geçmedi. 
İngiliz liras nın birdenbire yük· 
selmeğe başladığı görüldü. 

Bu milletin kemali öniinde 
şapkamzı çıkarmak ihliyacmı duy
maz mısınız? 

Ziraat 
Siyaseti 
Ve Buğday 

Ankaradan bildirildiğine göre 
Ziraat Vekili Muhlis Bey buğday 
meselesi hakkında henüz verilmiş 
bir karar olmad ğını, memlekette 
hayvancılığın inkişafı için ehem
miyetle çahşıldığım, ziraat siya
setinin yeııi bir program ve yeni 
veçherler dahilinde yiirütüldü
ğünü, yakında büyük bir orman 
kongresi toplanacağını söylemişi ir. 

Muhlis Bey tohum kongresin
den esaslı neticeler alındığmı, 
her mıntakanın kendi muhitinin 
İcap ettirdiği şekilde çalışacağını 
Eskişebirde yapılan bir tecrübe
de 710 ve 720 numaralı sert 
buğdaylardan fazla mahsul alın
dığını beyanata ilave etmiştir. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

1 - Fikirler saatler gibidir. 
Hiçbiri diğerine benzemez. Fakat 
herkes kendi saatine inanır ve 
ona göre harekatını tanzim eder. 

2 - Yarım malumat tehlike· 
lidir. Geniş nefea almıyan göğ
sün hastalıkla olması gibL 

Bi7'kaç Fikir 

3 - Yersiz de olsa tebessüm 
ve kahkaha, asık surata tercih 
edilir. 

• SON TELGRAF HABERLERi 
• 
lnhisarlarda Tasfiye 

Bazı Meb'uslar Açıkta Kalacaklara 
Tazminat Verilmemesini istediler 

Ankara, 18 (Hususi) - MiUet 
Meclisinin dünkü celsesinde açı
ğa çıkarılacak inhisar memurları· 
na verilecek tazminata ait layiha 
hararetli münakaşalara sebep 
oldu. 

inhisarlar Vekili Rana Bey 
lAyiha hakkında izahat vererek 
kendilerinden istifade edilemiyen 
memurların kadro harici kala
cağmı, bunlara bir miktar taz
minat verilmesi dütünüldüğünü 
söyledi. 

llk söz alan Emin 8. (Eskişe
hir) dedi ki: 

" - Bu adamlar kabiliyetli 
değildi de niçin alındılar ve tim
di kabiliyetsizlikleri nereden an
laşıldı? Madem ki kabiliyetsizdir
ler, o halde niçin tazminat ve-

rilsin ?,, 
Vekil Rana Bey kabiliyesiz

likle suiistimalin başka şeyler 
olduğunu, tazminatı istihdaf eden 
zümrenin bugün vazifelerini hak
kile yapamıyanlar olduğunu 
söyledi. 

Emin Bey, ikramiye verilme
mesinde ısrar etti. Zonguldak 
meb'usu Rifat B. tekaüdiye alan
lara da ikramiye verilip verilmi
yeceğini sordu. Rana Bey, bu 
cihetin Meclisin kararile halle
dileceğini söyledi. 

Ahmet İhsan Bey (Ordu) bun· 
lann ev•elce merhameten İnhi
sarlara alındığını, meselenin bir 
tasfiyeden ibaret olduğunu bu 
itte tazminatın yeri olamıya
cağını söyledi. Reşit Bey 

• 

(Antep), Salahattin Bey (Kocaeli) 
tazminatın aleyhinde bulundular. 
Hakkı Tank Bey de liyihadaki 
hükümlere itiraz etti ve neticede 
layiha bütçe encümenine iade 
edildi. 

Encilmen derhal tazminat hak
kındaki maddedeki ikramiye nis
petlerini değiştirdi. Cumartesi 

·celsesinde yeniden müzakere edi· 
lecek olan layihanın aldığı şekil 
ıodur: 

lnhisarlardan açıkta kalacak 
memurlara tazminat verilecektir. iki 

senelik hizmeti olanlara bir aylık. 
iki seneden fazla çalışmlJ olan
lara iJk iki sene için bir aylık, 
diğer seneler için her seneye 
dörtte kir aylık tazminat verilo
celctir. 

Eski Borçlar için Senede 
Kaç Para Vereceğiz ? 

Atina, t 7 ( Husust ) - Elyevm Pariste bulunan 
Yunan Hariciye Nazırı M. Mihalakopulos, borçlar 
meselesi için dayinlerle müzakere yapmakta olan 
Saracoğlu Şükrü Beye bir öğle ziyafeti vermiştir. 
Şükrü Bey, Osmanlı borçları meselesinde Yuna· 
nistanm da alakadar olduğunu ve Lozan Muahedesi 

mucibince bu borçların bir kısmının Yunanistan 

tarafından ödeneceğini söylemiş ve Yunan Hariciye 
Nrzırı bu hususta bazı izahat vermiştir. Saracoğlu 
ŞükrU Beyin bu izahatına göre, Tllrkiye senede bir 
milyon lngiliz Jiraaı borç ödiyecektir. 

Ankarada Divanı Muhasebat Daire
sinde Bir Daktilo Hanımı Yaraladılar 

Ankara, 18 (Hususi) - Dün 
burada Divanı Muha~ebat Daire-
sinde kanlı bir hadise oldu. Di
vanın eski katiplerinden Celil 
Ef. nin yaptığı bu cinayete ait 
tafsilat şudur: 

Celal Efendi daktilo olan 
Mediha Haıııma karşı alaka bes
liyormuş. Kendisinden birkaç 
dafa izdivaç teklifi alan ve bun
ların hepisini reddeden Mediha 

Hanım nihayet Divan Reisine 
çıkarak bu mllşkülden kurta· 
rılmasını istemiş ve Celil 
Ef. için de istifa etmek mecbu
riyeti hasıl olmuştur. 

Bu genç bir müddet iş ara· 
mış, fakat bulamayınca dün 
sabah Divana gelelerek Reise 
çıkmış ve tekrar vazifeye alın· 
masını rica etmiştir. 

Fakat kendisine bunun müm-

r 
İSTER İNAN, İSTER 

1 
kün olmadığı söylenmiştir. Bu
nun üzerine Celil Efedi 
buhranla bir vaziyette daktilo 
hanımlann odasma girmiş, taban
casını çekerek kardeşi Semiha 
Hammla yanyana çalııan Mediha 
Hanıma ateş etmiş ve kaçmıya 
başlamıştır. Mediha H. tehlikeli 
olmıyan bir yara almlf ve hasta
haneye kaldırılmıştır. Celal Ef. 
de biraz sonra yakalanmıştır. 

İNANMA! 
Yunanlılarla Türkler arasındaki ı:mlak ve aaire 

ihtilı'Hlarmı halleden şu Muhtelit Mübadele Komilyonu 
yok mu, b"z artık bu 1-omisyonun iş ini bitirmek üzere 
olduğuna inanmıya başh) oruz 

daha. nereden bulmak mümkündü. 

Ma'umya bu komif;yonun bol tahsisatı vardır. 

Azası bol maaş alırlar. Bu tahsisat ve maaı devam 
ettiği müddetçe Mübadele Komisyonunun işini bitir· 
mekte pek te mantıkl değildi. Öyleya bu parayı bir 

Fakat bu sene Yunan hükumetinin bu komisyona 
verdiği tahsisat bitmiş. B"zim verdiğimiz tahaiaat ta 
hazir4nda bitecekmi,, iki hükümet te o tarihten itiba
ren yeni tahsisat Yermiyeceklerm:ş. 

Detirmenin suyu kesilince ne yapılır? Muhtelit 
Mübadele Komisyonunda artık işini bitireceAfoe 
onun için biı inanayoruz. Fakat ey kari sen yine: 

iSTER iNAN, iSTER INAN.llAA! 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Biiyük 
Alman 
Mütefekkiri -----------P. S. 

Darülfllnun "Goethe,, için bir 
ihtifal hazırlıyor. Fakat bu me
rasime dlfardan gelecek olan 
halk arasında, birçokları, biribir
lerinin kulaklarına iğilerek so· 
racaklar: 

- Kimdir bu "Goethe,, ? 
Evet, ne Darülfünun, ne de 

münevverler, şimdiye kadar bu 
suale cevap vermiş değillerdir • 
Biz ne "F aust,, n, ne de mil· 
ellifini tanıyoruz. Çoğumuzun 
bu adam hakkında bildiğimiz 

şey üç kelimeyi geçmez : " Bir 
Alman şairi,, . 

Vakıa " Goethe ,, bir Alman 
şairi ve mütefekkiridir, fakat bu 
kadarını bilmek kafi değildirı 
dünyanın yuvarlak olduğunu bil· 
mek, arzımıza dair herşeyi bilmek 
için kafi olmadığı gibi. 

Darülfünun ihtifali, herkese, 
her şeyden evvel şunu öğrete

cektir: Goethe'yi halka tanıtmak 
için pek az çalışmışız. Ali Kimi 
Beyin bir "Verther,, tercümeı~ 
yahut ta büyllk Alman müellifi 
hakkında yazılmış bir iki kitap 
veya fiç be~ makale, tam bir fi. 
kir vermiye kAfi gelmez. Bu, bir 
bardak suyu göstererekı 

- işte Bahri Muhit bundan 
biraz daha hllyücek bir sudur! 
demiye benzer. 

Hani o Almanyada tahsil 
ederek burada Alman kültür~ 
nün hararetli meftunu geçinen 
delikanlılar?.. Almanyaya gittiler 
de Goetheyl tanımadan mı gel• 
diler? 

Mnmknndtır ı Çnnkl, F aust 
müellifi, mezardan çıkarak, san 
saçlı bir Alman kızı halinde hiç· 
bir danı salonuna girmemiştir 
ve bizim gençlerle bir van - step 
oynamamııbr. Kabahat kendi
sinde 1 .. 

Çin - Japon 
Sulh Müzakereleri Yapılır

ken isyan Çıkıyor 
Şanghay, 17 ( A. A.) - Çin 

menabiinden verilen malumata 
göre Çin - Japon muvakkat itillfa 
mucibince Japon kuvvetleri geri 
çekilecekler, tahliye edilen yerler 
Çinliler tarafından iıgal edilecek 
bu huıusta bir Çin-Japon komis
yonu teşkil edilecektir. 

Nevyork, 17 - Dokuz devlet 
muahedesini imzalıyan devletler
den her hangisi yeni Mançurl 
hükümetini tanımıya mlltemayil 
görilniirse, Amerika bu devletlere 
muahedeyi batırlatacakbr. Ame
rikanın, Mançuriyi Çinin eczasın
dan addettiği bu münasebetle 
hatırlablmaktadır. 

Şank Şun 17 - Yeni Man
çuri hükumetine kartı isyan 
eden topçu kuvvetine malik bir 
grup Petuna şehrini ele geçirmiı 
ve tehri tahkim etmiye başla

mıştır. 

Londra, 18 - Gazeteler yeni 
Mançuri hükumeti erkanı arasında 
bir ihtilaf çıktığı ve vahim bir 

buhrana sebebiyet verdiğini yazmak· 
tadır. 

Kaµtan Mahkum Oldu 
Kaçakçılık iddiasile mahke

meye verilen Rüstemiye vapuru 
kaptanı Sabri B. dün ihtisas 
mahkemesinde dokuz ay hapse 
140 lira para cezasına mahküm 
edilmiştir. 



-~Sayfa 

: 1 
Mahkemelerde 

Dağlı İle Bera er 
Bıçak Ta Çıknıış 

Kıy af eti pek düşkündü. Kim
bilir, nereden eline geçirdiği 
yırbk ceketi, vücudünüo ancak 
yarısını örtebiliyor, kollan iki 
yandan birer kırık kanat gibi 
sarkıyordu. Adının ne oldu
ğu sorulunca derin bir uykudan 
uyanır gibi yerinde sıçradı: 

- Ehmet, efendilm. 
- Nerede oturuyorsun ? 
- Bizüm uşahlano yanunda 

efendüm. 
- Sizin uşahlann evi filin 

yok mu? 
- Var efendüm.. Fınnd 

oturiyih. 
- Sen de fırında yatıyorsun 

demek?. 
- Belli olmaz efendüm, bazı 

fınnda yatarıb.. Bazı, gayvedo 
yatarıh .• 

- Ne iş yaparsın? 
Ahmet, durakladı. Suali an

lamamış gibi görünüyordu. Neden 
sonra dudakları kıpırdandı. 

- Kömür çıharıyıh gemll· 
lerden ••• 

- Kimsen yok mu lstan
bulda ? ... 

- Var efendüm .... Bizim uşah--
lar var .. 

- Hısımın, akraban? 
- Hısım da onlar, akraba da .• 
Zab t varakası okununca, Ah· 

medin cürmü anlaşıldı: Topha
nede bir kahvede arkadaşı Ki· 
mili bıçakla yaralamakla maz:
nundu. Reis sordu: 

- Anlat, bakalım.. Nasıl 
oldu? 

Ahmet, tarak yilzil görmiyen 
kıvırcık yağlı saçlanm kanşb
rarak cevap verdi: 

- Dağlı yüzündeD oldu efen-
dimi. 

- Dağlı kim? 
- Papas efendim .. 
- Nasıl papas canım?. 
Maznun anlath: 
- Biz işçi adamak.. Gayvede 

oturur, oynanb,. O gün de bu 
Kamille beranbar oynayınh.
Bende " Dağlı " çıkb. Bağurdwn: 

- Kapalısın Kamil ... 
Kamil mızıhcılık, itti: 
- De hedi get işinel Dağlı 

nirdeki?... Ben dağlıyı görsetince 
elimden aldı yırlb. 

- itme KAmil. Bu oyun, 
kumar degilL .. Keyif gayvesine 
oynıyır)h!. Dedimse de söz anla
tamadım. 

Anadan, avrattan bulaşh •. 
Ben, he_o yalvariym: 

- Olmüş anamdan ne istiyi
sin ?.. vazgeçtim, bırak parasını 
ben vereceğum .. 

Ebmet, fırladı getti. Az sonra, 
elinde bir bıçakla gayveye girdi. 

Birahsam dürteceb... Aha, 
şöyle elini tuttum. Cansızmış. Taş-
lara yuvarlandı. Elinden biçağı 
alırken, bahtım bileği, az çizil
miş... işte olduğu, olacağı bu 
ireizbeğ .. 

- Demek sen vurmadın? 
- Şahadım var efendüm .• 

Ben vurmadım! Birahsam ibeni 
vuracağ dı .•. 

Maznunun isimlerini verdiği 
tahitlerin celbi için muhakeme 
başka bir güne tehir edildi. 

Ahmet, jandarmanın önünde, 
kollan kelepçeli kapıalbna gider
ken, birisi yavaşça yamna sokul
du. Elli kuruşluk büyük bir tütün 
paketini eline sıkıştırarak yürüdü. 

Jandarma, derhal vazife icabı 
kuşkulandı. Paketi açıp ıçın· 
deki tütünleri altüst etti. 
Belli ki içinde esrar falan olma· 
andan şüphelenmişti 

hhınet, jandarmaya bakıp 
h::ızin bir sesle mırıldandı: 

- Biz öyle şey bilmezük 
Ağam.. Hapsanada gamını da
ğıtsın deyi bizim uşaklar, tütün - . ' go"I~ erını~ er ... 

Ve ke!epçesini şakırdatarak 
koridordakilerin mütecessis na· 
zarhm önünden hızlı adımlarla 

.geçti. gitti. 

SON POS1A 

ME T • 
ABE 

• r 1 1 -
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itliste ırk ekiz ane rü Var 
Bitlis ( Hu- Oiyarbekir kapu· 

susi) - Okuyu- su üzerindedir. 
cularımıza bu Jf. Size biraz 
mektubumda Bit- da şehrimızdeki 
lisia henüz ya• spor faaliyetin-
zılmamış ve işi• den bahsedeyim. 

dilmemiş bir ce~ Spor haveskAn 
hesinden bahse- , gençlerin adedi 

deceğim. Bizim gittikçe artmak-
kasaba tam ma· br.Spor kulübü-
nasile "köprüler muzun mesaiai 
memleketi ., dir. fayanı şükran bir 
Şehirde bugün derecede ilerile-

mevcut olan irili mektedir.Gençler 
ufaklı köprüle- sık sık topla-
rin miktarı ta• Bitlisin irili afuklı 48 köprüsünden biri narak faydalı mü-
mam ( 48 ) taoedir. Bunlardan neticesinde her taraf kar yığınla· sahabeler yapıyorlar ve bu mü-
( 19) tanesi büyük ve mühim rile örtülür. Havalar ısınmıya sahabeleri ciddi neticelerle biti· 
köprülerdir. Başlıcalan Papşin ve başladığı zaman bu kar yığınla.. riyorlar. 

Alemdar köprüleridir. Bunlardan n eridiği için köprülerin altın- )#.. Hava vaziyetine gelince; 
birçoğu tarihi ehemmiyeti haiz dan şanl şanl su akıntısı başlar. kışın şiddetli giinlerinden artık 

bulunmaktadır. Tetkikat yapan Yukarda ismını yazdığım uzakta bulunuyoruz. Yollar açıl-
mühendisler bunları ayanı tak· Alemdar köprüsü vaktile umumi mış, postalar gidip gelmiye bat-

dir bulmuşlardır. Bu köprülerin harp esnasında Rusların bom- lamıştır. Fakat henüz havalar 
ehir dahilindeki muvasala ve bardımanı neticesi olara harap soğuktur. Ortalığın üşünmiyecek 

münakaleyi temin hususund da olmuştu. Fakat bu mühim geçit bir derecede ısıtması için birkaç 
büyük ehemmiyetleri vardır. Kış vasıtası son zamanlarda ciddi 1 hafta daha geçmesi IAzımdır. 
mev iminiıı ylarca devam etmesi §ekilde tamir edilmiştir. Bu köprü NİYA Yl YILMAZ 

Balıkesirin 
Bir Senelik 
Masraf e Geliri 

Bahkesir, 16 (A.A) - Umumi 
Vilayet meclisi mesaisini bitire
rek bugün dağıldı. Balıkesir vİ· 

layetinin 932 senesi varidat ve 
masarif bütçesi 889146 lira olarak 
tespit edilmiştir. Bu miktarın 
83737,74 lirası dahiliye 258784,86 
lir<.ısı nafıaya, 382, 720 lirası 

baytara, 74,007 lirası sıhhat işleriue 
61, 154 lirası da muhtelif masraf
lara tahsis edilmiştir. 

Meclis 933 senesi içtimaıı 15 
şubatta aktetmek karanın ver
miştir. 

amsun a 
Halkın Dilekleri Ne Gibi 

Şeylerdir? 

Samsun ( Hususi ) - Halk 
firkası Dilek Encümeni tarafından 1 

tespit edildiğine göre bu bava· 
lide umumi arzular şu esaslar 
dahilindedi: 

Ziraat Bankasmın çiftçiye 
geniş mikyasta yardım etmesi, 
iki yaşmd:ıki hayvanlarla çift 
havanlanndan sayim vergisi alın
maması, Havzada bir Ortamektep 
açılması, ağır ceza mahkemesi 
Havzaya nakledilerek köylünün 
on sekiz saat yol yürümekten 
kurtarılması, hayvan h'rsızlığmın 
önüne geçilmesi için ciddi şekilde 
çalışılması, kara değirmenlerinin 
ka ~nç vergisinin azaltılmaSJ, 
köy kanununun behembal tatbik 
edilmesi, frengi ile ciddi şekilde 
mücadeleye girişilmesi. 

· Bu arada orman ruhsatna
melerinin kolaylıkla verilmesi de 
temenni edilmiştir. Fırka idar.e 
heyeti bu hususta devamlı te-
ebbeslerde bulunrcaktır •.. 

Gö en Yo l rı Su arın 
Hücumuna Uğradı 

Gönen köprüsünün bugünkü harap vaziyeti 

Ganen ( Hususi ) - Civar bulunan köprünün ciddi bir ta-
dağlarda biriken karların son mire ihtiyacı vardır. Tamir ya-
günlerde erimesi yüzünden Gö- pılmadıkça bu yegane köprünün 
nen çayı taşmış ve bir kısım daima yıkılması ve bu suretle de 
yollar sulların istilasına maruz muvasalanın kesilmesi tehlikesi 
kalmıştır. Çayın kabarması lize- mevcuttur. Sarı nahiyesile diğer 
rine köprünün yıkılması tehlikesi birçok köyleri Gönen merkezine 
baş göstermiş ve Gönen pazarına rapteden geçit yalnız bu keprü-
gelen köylülerin vaktile köylerine d "b tti Alak d ı b 
dönmeleri tellallar vasıtas.ile ilan en ı are r. a 

1
ar aln~ 

1 
.. u 

edilmiştir. hususta harekete ge me erı a-
Esasen harap bir vaziyette zımdır. A. C. 

Eskişehirde 
Bütün T arialar Bataklık 

Halini Aldı 
E!kişehir ( Hususi ) - Ge

çenlerde taşarak etrafı istila eden 
Porsukçayı ile Sarıderenin suları 
bir miktar çekilmiş ve feyezan 
tehlikesi durmuştur. Y almz ev· 
velce su altında kalan tarlalar 
bugün birer bataklıktan ibaret 
kalmıştır. Havalar düzeldi. Fır· 
bnasız ve ılık günlere kavuştuk. 

BAHA 

J Mardin de 
Sporcu Gençler Yeniden 

Faaliyete Geçiyor 
Mardin ( Hususi ) - iki se

nedenberi sönük bir halde bu
lunan şehrimiz spor hayatı ye
niden faaliyete girmek üzeredir. 

Kulüp için IAzım olan mühim 
noksanlar üzerinde uğraşalmı~ 
ve şehrimizin müteşebbis gençle
rinden Halk Sesi gazetesi Baş
mUborriri Siret ve Erkek yatı 

Mnrt· 18 

Rakamlar Önünde 
1 

Verim 
Ve Alım 

Fransa Meb'usan Meclisi il<i 
gün evvel Fransrı ... 111 93- yılına 

ait masraf ve varidat bütçe ini 

tasdik etti. F ransamn yeni sene 
bütçesinde vnridat kısmı 41 mil-

yar şukadar milyon firanktır. 
Masraf kısmı da yine 41 milyar 

ve şu kadar milyon fırak olarak 
hesap edilmiştir. 

Bu arada varidat fazlalığı d 
7 4 milyon f rankbr. Bütçe denilen 

hesap defterinin bir memlekette 
bir sene zarfında yapıbcak işle-

rin umumi projesi olduğunu söyle 
miye tabii lüzum yoktur. F aknt 

bu müthiş rakamları gördükten 
sonra ufak bir mukrıycse yapmak 

her halde lüzumlu ve faydalıdır. 

Evvela, 41 milyar frank, bi
zim paramızla 3 milyar Türk 

lirası eder. Bizim senelik bütçe
miz ise yuvarlak hesap 150 mil· 

yon liradır. Şurada 3 milyar 
Türk lirası ile i 50 milyon Türk 
lirası arasındaki geniş farka par• 
mak basalım ve sonra da nüfus 
mukayesesine geçelim. 

9'l8 senesinde neşredilen cet· 
vellere göre F ransnnın nüfusu 

41 milyon kadardır. Bizim nüfu· 
sumuz da 14 mil} ondan biraz 

fazlaca şu iki rakkam~ göre bi
zim bütçemizi nüfusumuza tak· 
ıim edecek olursak, ndam başına 
cilz'f bir hata ile (ll) lira düş~ 
ğünil görürüz. 

Fransaya gelince; aşağı yu• 
kan Anadolumuwn genişliği ka-
dar bir sahadan ibaret olan 
Fraosada bütçedeki rakamı nüfu

sa dağıtırsak adam başına kac lira 
düşer biliyor musunuz ? T nmaın 
(73) lira. Yani bizdekinden 1 
defa daha fazla. 

Şu küçük muka~·eseyi yapttk· 
tan sonra kısa bir hüküm 
verelim: 

Bir memleketin umumi kudreti 
ve verim ve alım denilen iki 

kuvvetin münasebetinden iba
rettir. Halkın v~rim kuvveti nrt
bkça cemiyetin lımı da o de
rece çoğalır. Beraber artan ve 

beraber çoğalan b ı iki kuvvet, 
cemiyetin bugünkü ve yaranki 

varlığı için en sağlam bir kale 
ve hiç aşılmıyan bir perdedir. 

Berfin de 
Otomobil 
Hırsızlığl 

Son günlerde Berlinde oto· 
mobil hırsızlığı çoğalmıştır. Her 
gece 20 • 25 otomobil çalınmak
tadır. Şimdiye kadar otomobil 
hırsızlarından hiçbiri yakalanmış 
değildir. 

Berlin zabıtası, esrarengiz. bir 
şekilde yapılan bu h rsızlıklar 
karşısında şaşırıp kalmıştır. Çalı
nan otomobilleri de bulmak müm
kün olamadığına göre bu şaş· 
kınlık son dereceye varmıştır. 

mektebi Müdiiri Nureddin Beyler 
vazifeyi omuzlar na al ralc: \1 la· 
yetle temasa çmi..;Jer ve ic p 
eden tahsisatı temin etmişle!",lir. 

" Mardin Genç'er Birlif ·• 
namı altında açılacak olan :-.. < r 
kulübü pek yak nda faaliyet :,'.l· 

hasına geçecd tir. 
CEl\.AL 
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Siyaset Alemi 

Çinlilerle 
/aponlaı 
Müzakerede/er 

_. .......... _. ...... _. .................................. m:m; .. ~r 
• 

HARİCi TELGRAFLA 
Çinde Sulh Müzakereleri Oluyor 

• • 
Londra 17 - Çinlilerle Ja· 

ponlar gayri resmi surette sulh 
müzakerelerine başlamışlardır. 
Müzakeratın mahiyetini mektum 
tutmaktadırlar. Çin mümessili M. 
Kotcşi, mubasamabn derhal tatil 
ve Japon kuvv.!tlerinin şarta tabi 
olmadan çekilmeleri esasına müs· 

lrlinda lngiltereden J\ynlacakmış 

tenit sulh müzakerelerine giriş
mek üzere hükumetinden emir 
telakki etmiştir. Japonların sulh 
müzakeresi tekliflerinde samimi 
olduktan zannedilmektedir. Mü
fahitler ve ecnebiler nisbt bir 
ükun olan cepheyi ziyaret et· 

mektedirler. 

r~ançuri Devleti ıemur Arıyor 
Tokyo, 17 - Yeni Mançuri 

devletinin payıtohb olan Çang 
Çuu'a yeni payıtaht manasına 
gelen Sin King ismi verilmiştir. 
Yeni devlet için merkezi bir 
banka teşkil edilecek vo ecnebi 
memurlar alınacaktır. 

Korede Bir Haydutluk 
Antung, 17 - Korede Heyn 

eyaletindeki Ling Po'da 40 Çinli 
haydut 30 evi yağma etmişler, 
8 kişi yaralamışlar ve bir kişiyi 
de rehin olarak kaçırmışlardır. 

Mançuri HUkOmeti Tanınmak 
istiyor 

Londra. 17 - Hariciye neza· 
retine yeni Mançuri devleti dip
lomasi milnasebabnın tesisi tale
bini havi bir nota vermiştir, 
resmt mcbafil CemiyeU Akvamın 
ittihaz edeceği hatb harek~te, 

JUvarlak masa konferansının 
netayicino ve Mançurideki tahkik 
komisyonunun verecegı rapora 
caıaran cevap verileceğini öy· 
lem ektedir. 

Japonya istikraz Yapacal< 
Tokyo 17 - Şubat ayında, 

Japon ihracatı 83, ithalatı da 135 
milyon yene baliğ olmuştur. 

Hükumet 50 sene sonra tediye 
edilmek ve ~o5 faizli olmak üze-
S.5 milyon yenlik istikraz akte
decektir. İstikraz tahvillerinin 
ihraç fi ati 86.40 yen olacakbr, 

Şimdi De 
Manevi 
Terki Silah! 

Cenevre l7 - Mane~ terki 
teslihat ilo meşgul olan hususi 
komite dün mesaisine devam et
miştir. Fikri teşriki mesai ensti
tüsü mlldürll M. Bonne, mAnevt 
terki teslihat haLkında beynel· 
milel fikri teşriki mesai teşkillih 
tarafından verilen vcsaike dair 
izahat vermiştir. 

Tayyare 
Kazası 

Marsilya, 17 - Bir askeri 
deniz tayyaresi Berre gölü üze

rinde kapaklanmışbr. 1 kişi öl
müş, 4 kişi yaralanmııbr. 

* Lil, 17 - Lil şehri llzerinde 
uçan hususi bir tayyare, şehrin 

başlıca caddesinin kaldınmına 
düşmüştür. 

Benzin hazinesi infilAk etmiş, 
tayyaredeki iki kişi kömllr haline 

gelmiş, o civardaki bir kahve 
yanmıştır. 

Kahirede Bir inhidam 
Kahire 17 Asoblnel 

Kom'da yerlilere ait bir mek
tebin inhiaamı neticesinde 3 
talebe ölmllı 23 çocuk yaralan· 
mıştır. 

Kibrit Kırahmn intiharı Akisleri 
HAIA Berdevam 

Stokholm 17 - Kibrit Kıralı 
Krögerin İntiharından sonr 
Kröger ıirketinio kısa bir müddet 
devam edecek olan moratoryom 
esnasında, küul lnhisan müdiri 
ve sabık Maliye Nazın M. Liberg 
bu şirketin murakabesine memur 
edilmiştir. Mumaileyh, borçlannı 
tediye için ay nihayetine kadar 
mühlet lan ıirketin varidat 
membalannın azalmaması için 
zaruri olan borçlarının tediyesine 
nezaret ve diğer tediyatın dur
durulmasını temin edecektir. 

Avusturya, Dışarı Para 
Çllcarmıyor 

Viyana 17 - 35 bin dolarlık 
banknotu ihtiva eden Ye ecnebi 
bir memlekete aönderilen adi 

bir mektup Linz postahanesinde 
polis tarafından müsadere edil
miştir. Linştanstayn prensliğin· 

den Vaduz'a gönderilmek üzere 
postaya verilen 45 İngiliz liralık 
bir mektup ta hudut kontrollan 
tarafmdan mfisadere edilmiştir. 

lsviçrede lthalAtın Tahd;di 
Bern J 7 - Kantonlar meclisi 

ithalahn tahdidi hakkındaki ra· 
poru tasvip etmiştir. 

Mareşal Pilsudski Mısır 
K1ralmın Nezdinde 

Kahire 17 - Mısırda bulunan 
Mareşal Pilsudski öğle yemeği· 
ni Kıral Fuatla birlikte yemiştir. 

EDEBi TEFRiKAMIZ: 60 =========== 
A ç ı.. 1 

Mllellifi: Anut Hamsan Mütercimiı. P. S. 
Manto ve tül alaltında bulundu-' geldiği için dikilip durmayı Adet 

tunu hissettiğim bütnn bu gizli etmişsiniz. 
ıqaaların düşüncesi beni sebepsiz 
Ye aptalca mes'ut ediyordu; bu
aa daha fazla mukavemet ede
medim, elimle on& dokundum, 

omuzunu yokladım ve ahmakça 
,Ulilmsedim. Kalbimin çarptığım 
duyuyordum. 

- Ne garipsiniz! dedim. 
- Ne gibi? 

- Çnnki, evvel& bir ahu 
bp,sında, akşamlan, hiçbir mak· 
•adınız olmadan, yalını aldıoıza 

- Pnhü... Elbet benim de 
kendime göre düşündüklerim 
var. Hem ben geceleri uyanık 
durmıya bayılınm. Siz gece ya
nsından evvel yatmaktan hoşla
nır mısınız? 

- Ben mi? Dünyada en hoş· 
!anmadığım şey geceyansından 
enel yatmaktır, Hehe 1 

- Hehc, görrycrst:nuz ya, 
yapılacak daha iyi bir ıey olma· 
yuıca ben &eceleri böyle ıezerim. 

Mançıui det1letine reis tagin edilen eski Çin lmpuatora 
Avrupalı oe buiünü resmi kıgaf etile 

f!indistanda jLindbergin 
lngiliz Zevcesi Çok 
Düşmanlzlığz Hasta 

Londra J7 _ Bombaydan Nevyork 17 - Asnp hasta• 
bildirildiğine göre, kongre tara- lıkları mütehassısı maruf bir 
fından neşredilen bir bültende, doktor, Madam Lindberg'in te-
Hintlilerin evveldenberi lngilte· davisi için çağırılmışhr. Madam 

Lindberg, çocuğunun kaçırılma-
reye olan husumetinin baki 
olduğu, Gandinin tevkifini icap sındanberl müthiş bir asap buh· 

ranına uğramış, on beş gllnden• 
ettiren «Boykotaj ve tahrik,. ke- beri uyku uyuyamamaktadır. 
limelerinin mutat yerlerini ~gal Şimdiye kadar takip edilen 
ettiği beyan edilmektedir. izlerin hiçbirisinden bir netice 

Beyannamede deniliyor ki"Hin· çıkmamıştır. 

distan üzerine bir ifrit gibi çök· Bir Gemide Taharriyat 
mÜJ olan Büyük Beritanya ticare
tine karşı şiddetli bir boykotaj 
tertip etmeliyiz. Onu budutlar-

mızdan tart ve ihraç etmeli, elle
nnı ve kollanm budamalıyıL 

lngiliz mallan Hindistan için birer 

zehirdir. Onlan içimizden defet· 
meliyiz.,, 

merikada 
• 
işsizler Arttı 

Londra, 17 - Amerika Me
sai Federasyonu, Amerikada mil-
yonlarca işçinin, bir insan. için 
lazım olan şeraitin çok dununda 
yaşadıklanm bildirmektedir. iş
sizlerin adedi şubatta 8,300,000 i 
bulmuştur. Federasyon işsizliğin 
ve iş bulmaktaki müşkülatın, in· 

san mesaisinin makineler tara· 
fından yapılmasının ileri geldiğini 
tahmin etmektedir. İşsizhğin or

tadan kaldırılması için yegane 
·çare olarak, mesai saatlerinin 
tenz:U tavsiye edilmektedir. 

Yukarda Sent - Olaf meyda· 
nında oturuyorum. 

- Ylajali 1 diye bağırdım. 
- Ne dediniz? 
- Sadece: Ylajali... Dedim, 

bir şey değil bu. devam ediniz. 
Sent - Olaf meydanında, an· 

nemle beraber, gayet münzevi 
bir hayatım var. Fakat annem 
okadar sağır ki bir tlirlil kendi· 
sile konuşamıyorum. Biraz sokağa 
çıkmam neden garip olsun? 

- Oh, asla, ccv:ıbını verdim. 
- Eh, öyle ise? 
Sesinden gülümsediğini anlı· 

1 

yabiliyordum. 
- Bir hemşireniz yok mu? 
- V nr, büyüle hemşirem ... 

' N.:red n bi!iyorsunu'l? Fakat o 

1 
Hamburga gitti. 

- Son zamanlarda mı? 

Nis 17 - Amerikadan gelen 
Roma Trans Atlanlik vapuru, 
Vilfranş - sDr - Mer' e uğramış ve 
gemide taharri yat yapılmıştır. 
Tabarriyat, Lindberg'in çocuğu· 
nun vapurda bulunması ihtimali· 
ne göre icra edilmişse de ço
cuk bulunmamışhr. 

Acaba Çocuk Bulunmuş 
Sayıla Bilir Mi? 

Kleston 17 - Yanında Lind· 
bergin çocuğuna benziyen bir 
kadın bulunmuş ve tevkif edil· 
miştir. 
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- Oh, beş hafta oluyor. Fa• 
kat siz benim bir ablam olduğu• 
nu nereden biliyorsunuz? 

- Bilmiyordum, basit bir 
sual sordum. 

Sustuk. Yanımızdan koltuğu 
albnda bir çifi kundura taşıyan 
bir adam geçli; bu istisna edi
lirse, cadde,• gözümüzün alabildi· 
ği kadar bomboştu. Aşağıda, 
Tivo1ide u:ıun bir dizi renkli 
lamba yanıyordu. Artık kar din· 
rnişti. Hava parlakta. 

Kadın birdenbire bana ba
karak: 

- Allahım, dedi, paltosuz üşü
müyor musunuz?~ 

Onn n•çin hir pardUıüm olma-
<lıgı.11 .ıubt ımtk lazım mıydı? 
Şimdiden ona vaziyetimi ifşa 
etmek, hemen korkutup kaçır-

Gönül işleri ı_ 
Kariler imin 
Suallerine 
Cevaplarım 

M. S. N. Beye: 
Bu genç. ilah! bir aşkla ıe~ 

diği kuda, bin bir maceradan 
sonra evlenmiye muvaffak oluyor. 
Mes'ut bir yuva kuruyor. fak at 
felek bu saadeti ona çolc 
görüyor. Kadın ilk çocuğunu 
doğurduktan birkaç gün sonra 
vefat ediyor. Bu ölüm gencin 
hayatında en büyük faciadır ve 
önünde büyük bir uçurum nç-
mışbr. Bu uçuruma bakarak 
gözleri karanyor ve başı dönll-
yor. Şimdi hastadır. Ne yap.,. 
cağım bilmiyor. Benden akıl 
soruyor. 

Oğlum, hiçbir felaket ebedl 
değildir. Bugün henüz karar ve
rebilecek halde değilsin. Hadi
senin tesirleri henüz taıedir. St
nirlerin henüz dinlenmemiştir. 
Bu 'erait dahilinde vcreceğiJI 
herhangi karar yanlış olabilir. 
Etraftakilerin nasihatlerini de 
şimdilik dinleme. Kendini zama• 
na teslim et. O yaralarım tedaTI 
eder. Kendine geldiğin, sinirleri-
ne bakim olduğun gün • ki çok 
uzak değildir • d~ünür ve ka• 
rarmı verirsin. 

İnsanlar ne f lakete taham• 
mül etmemişlerdir. 

* Ankarada Sabiha H.a : 
Gönlünüze hakim olamamanın 

anlamıyorum. Kurulmuş bir aileyi 
yıkmak tehlikesini göze almak, 
o kadar basit bir i~ olmasa go
rektir. Zaten sizin de vaı.iyetiniı 
baklanda verdiğiniz hükOm vic
danınızı tatmin etmiyor, fllphe ve 
tereddüt içindesiniz. Bu devrede 
hislerinize hakim olarak tekrar 
doğru yola dönebilirsiniz. Yok
a, bu hissi galcti sizi tabmi11 
edemiyeceğiniz büyük tehlikelere 
aürükliyebilir. 

* Ankarada Sabahat Hanıma: 
Başkasını severken aevmedJ. 

ğiniz bir adamla nişanlanmakta 
bata etmişsiniz. Bn gün bu hata• 
nızı tamir zamanı henüı. geçme-
miştir. Nişanlınw sevemiye• 
cegınıze emin görünmiyor-
sunuz. Sizi şllpheye ıevkeden 
amil birinci erkeği daha fazla 
sevişinizdir. ikisini mukayese etti• 
ğiniz zaman sevgilinizi nişanlınıza 
tercih ediyorsunuz. Bu mukayese 
imkanı olmasa, o vakit nişanlım• 
zı da sevebileceksiniz. O halde 
sevgilinizi unutunuz ve kendinizi 
nişanlınıza bağlayınız. O vakit 
nişanlınızda şimdiye kadar gör
mediğiniz yeni meziyetler keşfe
decek ve günden güne onu daha 
iyi anlayıp, daha iyi sevdiğinizi 
göreceksiniz. 

HANIMTEYZB 

mak? Bununla beraber onun ya
nında yüriimek ve kendisini bir 
müddet daha cehalette bırakmak 
tatlı bir şeydi. Yalan söyledim. 
cevap verdim: 

- Hayır, asla. 
Sonra başka bir mevzua geç

mek için sordum: 
- Tivoli mağazasını g&rdO

nüz mü? 
- Hayır, cevabını verdi, g5-

rülmiye değer mi 1 
Ya oraya gitmek hevesine 

kapılırsa 1 Blitiln bu kalabalık 
içinde o ışığa girmek? Çok s kı· 
lacakh: Fena elbiselerim, iki gün
den beri yıkamadığım lncelmiı 
yllzüm onu kaçıracakb, Belki 
yeleğim olmadığını da keşfedecek-
ti ... 

Cevap verdim: 
- Oh. hayır, zahmete değmez. 

(Arkuı war) 
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Kari Mektupları Yılan Av~ıları 
Antrenörden 
Niçin istifade 
Etmiyoruz? 

Fededrauiyon rem muhtere
mi Hamdi Emin Beye: 

111111 talam Antren&il M.Pet
namm Milli takımda ....U deil
fildilder yapılmasına dair F ele
ruiyona verdiii rapor baklanda 
(Son Posta) ıazetesinin 29 Şubat 
tarihli nllsbaaındaki beyanatimza 
okudum. 

Ônllmlizdeki aylarda Balkan
larda yapılacak milli temaslar 
için milli takımı teşkil edecek 
oyuncuların nisanda F enerbahçe 
ıtadında açılacak kampta çal119 
brılacağına ve bu kampa Ankara, 
lzmir ve lstanbuldan ( 25 ) oyun
cunnn iıtirak ettirileceğini söylii
yorsunuz. Türkiye futbolünün in
kişah için büyük masraflar 
ihtiyar edilerek Avrupadan cel-
bolunao Antrenör Efendinin 
himmetinizle lzmir, Ankara 
fstanbul gibi yalnız Oç mmtaka
mn rençlerine hasredilmsi Ana
doluoun sessiz muhitinde yar-
dımıız, kendi kendilerine yılmak 
bilmiyen bir azimle çalışan bb: 
gençleri fevkalade mllteessir et
miştir. Biz de genç ve biz de spor
cu değil miyiz? Biz niçin himaye 
edilmiyoruz? Türkiye gençliği, 
Ttırkiye sporu demek lzmir, An
lıtıra, fstanbul mu demektir? Sırf 
Türk fntbolcülerini çalıştırmak için 
A vnıpaClan getirdiğiniz antrenörün 
memleketinden hareketinden ev
vel gazetelere vukubulan beyana
bnızda gelecek olan futbol mu-
alliminin bntün mıntakaları dola
ıacağını ve milli takıma genç 
elemanlar seçeceğini ıöyliyen zat, 
bulunduğunuz makamı işgal eden 
zat değil miydi? Antrenör Efen
dinin lzmire azimet ve avdetinde 
Balıkesirimizde birkaç gün kal
masile milli takımın genç ve 
azimklr bir uzuv kazana
nıyacağını nereden keşfettiniz ? 

Avlanmış gılanın •anında memnanigetinl 1östere11 6lr avcı 

Yılan derisi, le adın modasının 1 
rağbet ettiği kıymetli bir nesne-
dir. Bu kıymetli fakat ele geçir
mesi tehlikeli olan deri nasal 
tedarik edilir, bu fıle uğraşanlar 
ne bllyük zahmete, ne korkunç 

bir ölüme maruzdurlar, bilirmisiniz? 
Bildiğinizi zannetmiyoruz. O 

halde, bu tehlikeyi yakıo-
dan ıarmnş ve gilzel 
kadın ayaklarım süsliyen, 
zengin insanların paralarını 

muhafaza için portföy haline ge
tirilen bu derinin ele geçirilme-
sini yakından görmllş bir adamı 
dinleyiniz. Bu zat Attilyo Ruci 
isminde bir muhanirdir. Afrika
da yaptığı uzun bir seyahatten 
birkaç hafta evvel döndü. Gör
dllklerini şöyle anlatıyor: 

işe Yarıyanm Tehlikesi 
Derisi sanayide kullanılan ve 

i§e yarıyan yılanlar, en tehli
keli ol. 'ardır. Bunlann uzunluğu 
ekseriya on beş, yirmi metreyi 
bulur. Bir kısmı zehirlidir, avla· 
mrken, can havlile en kuvvetli 
bir adama unlsalar, derhal ba
caklannı veya belini kırabilirler. 

kabul edebiliriz. Değneğe anlan 
hayvan, bu vaziyette birkaç aani
ye kalır ve aarfettiği kuvvetten 
dolayı büyllk bir keeiklik duyar. 
işte o zaman, bot kalan elinizle 
tabancanm hayvanın kafuuıa m
karsınız. Fakat yerliler umumiyetle 
kargı kullanmayı tercih ederler. 

Yılan Çok Mukavimdir 
Bu ıekilde öldilrlllen bir yıla

nın bir, iki aaat ibtilAç n 1181'

aıntı içinde kıvrandığı çok olur. 
Hayvan öltır ölmez derhal par
çalamak ve derisini çıkararak 
ricudunu imha etmek lizımdır. 

Aksi takdirde, kokusunu du
yan bir çok yılanların bqınıza 
Ofilştliğüntl dehşetle görürsünüz. 

Bu deri, bir mus gibi boydan 
baya yarılır, sonra avlandığı yer
den çok uzaklara götürülerek 
ince çivilerle yere girilir. Bir 
hafta, on giln güneş, rllzgAr ve 
yaj'mur altında bırakılır. 

Bu ıekilde terbiye gören Y .
lan derisi bir daha hiç bozulmaz. 

iğrenç ve müthiş bir manza
rası olan yılanın eti, tuavvur 
edemiyeceğiniz kadar rtızeldir. 
Penbedir, adeta bir kum eti man
zarasını andınr. Fakat en Talı.ti 
Afrika kabilelerinin dahi bu pia 

idi, derhal yetifti, elindeki kar§l-
11m ileriye fırlattı ve o inde, 
hayal, meyal mtltbİf bir yılam 
aldilrd8jiln8 ,artır gibi oldum. 

TahammUI Edilmiyen ıstırap 
Yerliler hemen etrafımı almıf'" 

lar, patalonumu parçalıyorlardı, 

Ankarada en aon yapılan 
Türkiye Birinciliklerinde Ttırkiye 
JçünclllüğilnO aJan Balıkesir de
ğil midir? 

Eğer Balıkesirin ıenç, azim
kAr Te heveskir gençlerinin kal
bini kazanmak ve bu suretle 
'kırik Te meyus kalplerini tamir 
etmek iıtiyonanız; daha vakit 
varken antrenörü bir milddet 
için Balıkesire izam ediniz. O 
yirmi beş kif ilik kafile içerisine 
birkaç gencin daha ilive edilece
tini göreceksiniz. Ben bunun aiz
den ıençlik ve sporun selAmeti 
namına rica ediyorum reis bey. 

Bu yılanları avlamak için son 
derece soğuk kanlı ve çok mahir 
bir nişancı olmak IAzımdır. Ay
nca rözün g8rme hassası da pek 
ziyade kuvvetli olmak icap eder. 

mahliikun etini yediklerini ıarmedim 

Sıçramıga hazırlanan 6lr 1 
Ko6ra •ılanı 

Babkesir idman Birlitl 
Katibi umumisi 

M. ALI 
Kadıköy Köpekleri 

Son zamanlarda Kadıköy ıo
kaklarında k6pek!erin çoğaldığı 
görülüyor. Bir taraftan da kuduz 
vak'aların-n çoğaldığını işidiyo
ruz. Bu iki hakikat bizi korku
tuyor. Her giin çocuklanmız 
mektebe gidip gelirken, meydan
ltldarda oynarken bu köpekler
den bir çoklarile karşılaşıyorlar. 
Hele cevizlik meydanı bir k6pek 
mecmaı halini almıştır. Çocukla· 
nmızm ve evimizin sıhhati namı-
na, Kaymakam lbrahim Beyden 
bin bu k6peklerden kurtarma
ıım rica edebilir miyiz? 

Kadık6yı HAMiT CEMiL 

Nasıl Avcılık Yapıhr? 
Yılan avcısının elinde, ucu 

çatal, iiç dört metro uzunluğunda 
ı~yet sağlam bir değnek vardır. 
Yılanla avcı karşı karşıya gel
dikleri zaman, hayvan derhal 
hOcuma geçer. Uzun vficudunun 
halkalarını kısar, başı toprağa 
yapııır. Bu auretle ileri fırlamak 
ve ablmak için hız almaktadır. 
Avcı, derhal elindeki değneğin 
çatal ucunu hayvanın boynuna 

geçirmek, iyice basbrmak gerektir. 
Buna muvaffak olamazsa yı

lan Ostilnüzdedir. Bu takdirde 
deriyi feda ederek tabanca kul
lanmaktan başka çare yoktur. 

Kargı Ve Tabanca 
Çatal deyaeğio, yılanın boy· 

nana takıldığım farzedelim. Hay
van, içine dllştüğil tuzaktan kur
tulmak için aksi bir hareketle 
ricudunu deyneğe sarar. 

Eğer bu değnek gayet sağ
lam ağaçtan yapalmamıpa derhal 
kanhr. Esasen bu sarılıttaki kuv
vet o derece tiddetlidir ki değ
neği bir insan fanedenek derhal 
hurdebaı olduğunu tereddlltslh 

• 

ROMA TIZMA AGRILARININ 
DERHAL TESKiNi 

Romatlula afnl.,... teakla .taek lfla 
sı... •aldlllad• daha ..... hl~blr 
nı, ,...... Ontt• .. la hacet kalmadaa ._.e.,. ..,_ edeHlı ..ı...t ... br ,,. 

~ ..... eder. Romatb.., lumbaı• 
.. MI ...,_. ,. , 1117etlk .. YeClıl ,,.re1ı1_ tt • 
mt .,,....., .......... ,,. ... , adale 

\ ..,...,... •-.. ~ .. hw hJle~ 

Sf ea•'• Llalment 

Başımdan Geçen Bir Hldise 
Afrikada yılan avcılıtınm 

ne mütbit bir py olduğunu gö
zilDOzde daha iyi canlandırniak 
için baıımdau geçen f1l bldiseyi 
anlatmam llzımdır. 

Birkaç yerli, yine yerli bir 
tercllmandan mürekkep kafilemiz, 
hayvan sırtında oldukça sık otlarla 
6rftilü bir sahada ilerliyorduk. 

Hava son derece 11cakb. F e
nalık veren, bwaalbca bir mc:ak
Tahamm6lltlm o kadar ualmıfb 
ki biraz rahat etmek için aya
jamdald çizmeleri çıkarmak ve 
çonpla yol almak istedim. Bu 
anama JlllWDdaki tercDman fid
detle muhalefet etti. Maruz .kala
hDeceğim tehlikeden bahsetti. . 
Fakat dinlemedim. 

itte bayle aheste yOriiyllfle 
ilerlerken evv"ell ·aoı, aonra baca· 
pmcla aika, arkaya iki deheptli 
aca duydum ve fel)C&t :etmiJe 
1»..aad11a. T erclmanım arkamda 

az sonra meydana çıkan bacak• 
larim morarmıfb. Bir adam bir 
bacağım1, bir diğeri de lbOrGnll 
yakaladı, fiddetle emmiye baıla
dılar. Ayni zamanda bellerinden 
çıkardıkları iplerle de kalçalanmı 
bağlamqlardı. Geri kalan yerliler 
ateı yakıyorlardı. Bir içinde 
bu ateş yandı, akabinde de yı
lanın ıoktuğu yerlerde mUthİf 
atnlar başladı. Yerliler, ateşte 
kızdırdtkları ıişlerle yaralarımı 
datfıyorlardı. Duyduğum acı o 
kadar mOtbişti ki az ıonra 
bayılmışım. G6zümü açbğım ıa-

mao, aanki başka bir ilemde idim. 
Kaç gibı hasta yattığımı ıordum: 

-Alb hafta cevabım verdiler. 

Bu lsırışa Hiç Bir Beyaz 
Dayanamaz 

Fakat, etraftmdaki yerlileria 
ban• kaq, vaziyetleri d~ğiımifti. • 
daq hürmet kir ıı örOaUyorJarda. 
Bir müddet sonra baa deiiti~. 

Bilmecemiz 

Geçen Bilmece· 
mizi Doğru 
ff alledenler 

(DBnkB nO•hamızdan devam 

Birer Adet Albüm Kazanan 
Kuleli Askeri Liaesi on 

ımıftan f1I Recep, Gelen 
Ortamektebl talebainden 
Faiz, Nuruosmaniye Mengene 
kak Arifpqa konağında Göknı 
Sabahattin, Ankara Gazi 
bkmektebi ikinci lllllftan 1 
Reyhan, Eskişehir Hotnudiye 
mektebi ikinci ıınaftan 269 Su 
Nuri, Adana Ticaret Mekt 
talebesinden 323 Ahmet Re 
Uzunköprü Mimar Hayrettin m 
tebi talebesinden 12'1 Mai 
Ankara lsmetpaşa mektebi 5 i 
lll1lftan 566 Roza, Eskişehir 
kek Lisesi birinci ıınıftan 237 
Hüsnü, Susığırlık Borasit made 
leri ambar memuru İbrahim 
oğlu SalAhattio B. ve Hanım 

Birer Kutu Boya Kalemi 
Kazananlar 

latanbul 12 inci mektep ~ 
11nıftan 7 Muzaffer, Ortak~ 
Kabataş lisesi birinci smıft 
1078 M. Zeki, Pertevniyal Erk 
liseal ikinci aınıftan 26 
Ihsan, lstanbuJ Erkek Mu 
Tatbikat kısmından 32 M, Kem 
lstanbul 12 inci mektep llçüncfl 
nıftaıı 20 lbrahim Hakkı, Beyo" 
ltalyan Mektebi dördüncll sımfti 
Mehmet izzet, Beşiktaı 38 in 
mektep birici sımftan Semi 
Cümhur, lstanbul 44 llncn mekt41 
beşinci 1Jnıftan MeJibat, Gele 
bevi Ortamektebi talebesinde 
251 Mustafa, lstanbul Kız Ort 
mektebi talebesinden 371 Hikm~ 
E1np 36 ıncı mektep dördün 
llDlftan l 9'l Ali irfan, lstanb 
Erkek lisesi birinci aınıftan 
Ertuğrul, Fatih 13 üncü mekt 
bqinci aınıltan 755 MeJibat R 
cep, Beyazıt altancı me:ktep b 
tinci 11D1ftan 365 Hayat Mebm . 
latanbul Birinci lıkmektep 4 lbı~ 
amıftan 222 F ebmi B. ve H. 

Birer Adet Hikaye Kitabı 
Kazananlar 

Gaztepe Halit Bey k6şldb! 
de Perihan, Yozgat Gazip 
mektebi talebesinden Erdoğ 
Ankara MeçhuliskP.r mektebi 
lebeainden 186 Kemal, Keı 
lnanll mektebi birinci sıoı 
165 Nazife, lstanbul Divanyo 
Biçki Yurdun da Mustafa Beyt 
Ankara Kız lisesi talebesind~ 
26 Fikriye, Ôdemit Zafer me14 
tebi beşinci ıınıftan 228 Efd 
Cağaloğlu Mollaçıkmazında Ncı 
10 Müzeyyen Nazmi, Beya 
Karakol ıokak Tavşantaşı Kar 
kol ıokak 14 Hamdi Nes • 
Kınkkale lıkmektep beşinci s 
tan 75 Semiha, Konya Mahm 
Şevketpaşa mektebi dördüne 
11D1ftan 25 Hatice, LOleburg 
bkmektep dld&ncll aınıftan 
Ahmet, Ankara Gazi Kız 
mektebi dördllncü sınıftan 
Atıfet, Mac:sa Ortamektebi tal 
besinden 269 Mirekşah, Ankar~ 
Gazi Erkek mektebi dördilocf 
ıınıftan 10 lbrahim Turgut A 
kara Kız liseai talebesinden 62'i 
Edibe, Mersin Belediye yazı işle 
miidiirii Ali Reşat Bey kerimes 
MelAhat, Ödemiş lnönü m i<tel> 
llçüncO sınıftan Vesile, An kar 
lltekin Bey mektebi 333 Meli 
UzunkCSprll Mimar Havretti 
mektebi dördüncU aanıftan 8 
Meliha H. ve Beyler. 

C Denmı 10 uncu .. yf ad.1 ) 

ıebebi anlqıldı: Meğer be 
ıokan ve Kobra cinsinde 
olan yılanın ıaınşıoa o gine ka· 
dar hiçbir beyaz derill mnkave1 
met edememif ve &lmGf. Onclaı 
dolayıdır ki beni .. beyaılanı 
en beyazı., addediyor Ye hakı-. 

. da bllylk latrmet pteriyorlarcl.: 
Atıl .. il-' 
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"Son Posta" haftada iki defa sinema 

uyıfası yapar. Bu ıayfalarda dünyanın 

en yeni sinema haberleri, artiıtlerin 

hayata YC sinema alemindeki HR at 
S İ .NE M A 

"'So"' Posta., Holivutta huAusi muhbiri 

b ı ! ı ı ıı ı yeganP. Türk gazetesidir. Hı>

Jivut muhabirinıiz. her hafta bbe mektup 

trônderir ve sinema. ileminir. içyüzanü 

cereyanlarından bahıedilir. anlabr. 

İş Kalmadı 
Amerikalılar Fransızca Fi

limi ere Boykot Y aphlar 

Dünyanın Bahtiyar Kızları İyi Arkadaş 
Anita Paj, Maleki Kardeş 

Gibi Seviyor 

Holivut ta her lisandan filim 
çevirilmektedir. Fakat son bir 
sene zarfırıda Fransızca filjm hiç 
çevrilmemiştir. Bunun da sebebi 
Fransanm filim hususunda Ame
rikaya rclrnbete kalkışmasıdır. 
Amerika kumpanyaları ı ransız· 

larm bu hareketine fena halde 
kızmışlar ve Fran!iızca filimlere 
karşı boykot yapmışlardır. 

Şimdi Ho!ivutta yalnız İngi
lizce ve Ahnancn filimler çev
rilmektedir. Biraz da ispanyolca 
filim İII'!al ediliyor. Bu yüzden Ho
livuttaki Fransız yıldızları işsiz 
kalmışlardır. Bunlar arasında ~
zellikleriJe meşhur olan birçok 
genç kız vardır ki timdi bom• 
~ş oturuyor_ıa_r_. __ 

l En Az Uyuyan 

Güzel ve şirin Anita Pajınn 
en samimi arkadaşı kimdir, bili
yor musunuz? Hiç tahmin etme
diğiniz) birisi. Yani meşhur ko
mik Malek. Bu arkadaşlık tabii 
beraber çevirdikleri ilk filmden 
ıonra başlamış ve bugUne kadar 
devam etm~tir. Hatta güzel 
Anita ona " kardeşim " diye 
hitap ~tmekte ve bu suret le 
mukabc! • mektedir. 

Aniba 1iıyor ki: 
" - Bu dedikodulu muhitte 

yegAne itimat ettiğim ve kendi
ni bütün samimiyetle bir kardeş 
~bi sevdiğim adam yalnıı 

Malektir. " 
Bu kardeşlikten Malekte 

ayni derecede memnundur. 

Birkaç Adres 
lımirde N. H. Beye; 
Doroti Li'nin adresini yazı· 

yorur. 
780 Govver St. 

Yıldızlar arasında en az ayku 
uyuyan artist Joan Blandel is
mindeki güı.el kızdır. Bu güzel 
yıldız geceleri alh saatten 
fazla uyku uyumaz. Buna muka
bil ekşi şeyleri çok sever. 

Dansöz Müsabakası 
Filmlerde dansözlnk yapan 

ıenç kızlar arasında bu yakınlar
da bnyük bir müsabaka yapıla
cak ve birinciliği kazanan kız 
dans kıraliçesi ismini alacaktır. 

Şu sinema yıldızları hakikaten çok bahtiyar ıeyler. Biz burada kış mevaımının bGtün fırbnalanna, 
kar tipilerine, yağmurlarına, hülasa Jodosuna ve poyrazına göğüs germiye çalııırken onlar kış gürültüsii
nün ne olduğunu bilmiyen mutedil, gilzel ve berrak bir ıklimde sefa sürtiyorlar. Burada aulann buz 
tuttuğu günlerde, ıirin sinema yıldızlan Kaliforniyanın ılık plajlannda deniz ve kum banyosu yapıyorlar. 
lfte bu resimde gördüğünüz Marjori King ve An Devorak ismindeki güzel yıldızlar da bu muhitte yaşi 
yan bahtiyarlar arasındadır. Biribirini çok seven bu iki §İrin yıldız elelo tutuşmuılar, kumların nstüod~ 
cıvıldaşıyorlar. 

Hollyvvood, Calif. 

i' 
Konyada A. Kemal Beye: 
Jon jilbert birkaç zamandan· 

beri filim çevirmemektedir. Şim• 
diki adresi ıudur: John Gilbert 

Culver City, Calif. 

Leyli iyams Hepinize Polli J!l?ran 

S IA G•• d d• Para /çın e am on er ı Çirkin Oldu 

Dün gden Amerika postuandan, Holivut muhabirimizin bize 
aönderdiği btıyük bir paket çıkb. Muhabirimiz yeniden birçok 
yıldıza müracaat ctmif, kendilerinden en güzel resimlerini istemiş 
•e derhal bize göndermiştir. Bunlarm arasında burada gördüğünüz 
ve hiç şüphesiz çok beğendiğiniz cici' Leyli Hiyarnsm da zarif bir 
resmi çıkb. Size takdim ediyoruL Gi'i:ı.el Leyla, kendi güzelliğinin 
bir aynası olan bu fo~oğrafmın altına iruza<i nı atmış, bunu " Son 
Posta ,, ya ve onun sev~ilf okuyucularına bfüün samimiyetle ithaf 
ctu1i~tir. Şur.u da lıahcı' verelim ki t:eyji vakinela yem bir filme · 
l:Htthyacağı i~m ,;,.,didcrn haurltk' yap;f1~kt:M~·i. 1 · • ' 

Holivut ( Husust ) - Burada 
ıon günlerde, belki ıimdiye ka

dar hiç iıitmediğiniz tekilde bir 
h!dise oldu. Bu fevkalide hA-
disenin esası ıudur: Para ka
zanmak için çirkinleşmek. Şimdi 
anlatayım: 

Polli Moran Holivudun en 
giizel yıldızlarındandır. Bu gllzel 

kız geçenlerde boradaki büyük 
kumpanyalardan birine müra• 
caat etmiş, kendisine rol ve• 

rilmesini istemiıtir. Rejisörler 
giizel Polliyi tetkik etmişlerdir; 

"- Çok güzelsiniz. Maalesef 
bizim komik filmlerde çalıştırmak 
llzere çirkin bir artiste ihtiyacı
mız vardır.,, 

Polli bu garip cevap tizerine 
Stüdyodan aynlırken karşısına 
kumpanya direktörü çıkmıı ve 
kendisine ıöyle bir teklifte bu
lunmuştur: 

" - Mis Polli, eğer bir ame
liyat neticesinde kendinize biraz 
çirkinlik temin edebilirseniz sizi 
derhal angaje edebilirim." 

Tabii ıiz diyeceksiniz ki güzel 
bir kız böyle bir teklife razı 
olamaz. Hayır 6yle olmam1fhr. 

Güzel Polli derhal bir opera-

töre ritmi.ş ve o gtlzelim 
dişlerine ameliyat yapbrmış
br. , Ameliyattan sonra Pollinin 
ditleri çarpık çurpuk bir ıekil 
almıttar. Zavallı yıldız yüzünde 
bu çirkinliği temin ettikten sonra 
hemen kumpanyaya gitmiş ve 

çoli zengin bir mukavele imzala
mıştır. Şimdi komik bir filim 
ç~nlt'kted;r. 

1 
/. • Tu~a~ · 

Holivudun En Nazlı Yıl
dızı: Minna Gombel 

Minna Gombel F okı kumpanyasının en parlak ve en itibarlı 
yıldızlarından biridir. Buna sesinin gOzelliğini de ilAve ederseniz 
Minnanın el üstünde tutlduğunu derhal anlarsınız. Fak1tl gUıt:i 
Minna okadar nazlı ve o derece naziktir ki en ufak bir sitem onun 
derhal ağlaması için kifi gelir. Bu sebeple diğer ylldız.lar, bilhassa 
erkek artistler, kendisini gücendirecek bir hareket yapmaktan çok 
çekinirler, hatta çok korkarlar. Çünki güzel Minna en aamfoıi 
arkadaşlarına bile bir defa gücenirse bir daha onun > iiıüne bakmaz. 
Hatta bu yüzden Anita Paj ile geçenlerde darılrrı ışbr. Şimcli iki 

ı güzel yıldır. biribirleril~ darRındır. Bu hadise Hclivutta büyiik 
dedikodulara sebep <jlnıuş, uzun ınün~l n!?alar yapılmış, faJ<at 
kabahatin kimde olduğu . bir löriü. anl.aşıiHtamıştır. · 
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Zübeyde, onun derin derin 
düşündüğünll görUnce tabiyeyi 
değiştirdi: 

- Behlül, dedi, inandım ki 
unubntJisun. Lakin sana yardım 
edersem belki hafızan açılır. 

- Siz: bilirsiniz Mevliti, ben 
birşey düşünemiyorum. 

- Bir kere şurasım nhyalım: 
Reşidi ne vakit gördün? 

- Bilmem 1 

- Maşlahı onun verdiğini 
biliyorsun da kendisini ne vakit 
iördilğilnil nasıl bilmezsin ? 

- Maşlah sırtımda dunıyor, 
Emirülmümin burada değil ki. 

- Y karıların burada mıydı 
ki kendilerini birer birer habrla• 
yıp ta haklarında Qiir diizil· 
yorsun? 

- Sizi görllnce onlan kolay· 
lıl<la hatırladım Mevlatil.. Emirül· 
müminini burad habrlamak işi· 
me gelmiyor 1 

Zübeyde, bir kl>lo çağırdı ve 
emir verdi: 

- Falaka getirin 1 

On dakika goçmeden Behlfı· 
liln ayaklan falakaya sıkıştınl· 
mııh ve ilk darbe de indirilmişti. 
Zeki ahk, darbelerin üçüne, beşi· 
ne tahammül gösterdi Ye dişle

rini sıka ıka zihnini işleterek 
kart!nm verdi, altıncı darbede 
bağırdı: 

- Yeter, Melat, yeteri Aklı
mln ayağımda olduğunu bana 
öğrettiniz. 

V c falakadan kurtulm kur
tulmaz Melikeyi etekledi: 

- Halvet emrediniz. kimse 
o&zlerimi işitmesin. Sizden de rica 

ederim: Unuttuklanmı hatırlatmak 
için böyle bir tedbire lüzum 

olduğunu kimseye söylemeyiniz. 
Çnnki Bağdatlılar işidirso yak· 
larım dalına havada kalır. 

Biraz sonra yutkuna yutkuna 
vo düşüne düşüne hikayesine 

başladı. Gi>zleri hazan Zübeyde
yc, buaıı da köşeye konulan 

falaknya kayıyordu. Sanki Meli· 
l·enin güzel yüzünden ilham, 
falakadan da cür'et alıyordu. 

- Efendimiz, demişti, bu sa
bah Hul aarayımn önünden ge-

çiyordum, içime doğdu, saraya 
girdim. Uşaklar, köleler hemen 
etrafımı aardılar, benimle eğlen
miye başladılar. Kimi sakalımı 
öpllyorda, kimi koltuğumu gıdık
byordu, kimi de entari.mi yırb
yordu. Ben bu şakalardan cesa
ret aldım. Emirilmüminini görmek 
istediğimi söyledim. bküı güldü
ler, sonra halifenin bu ziyaretten 
main.uz olacağım düşünerek ha· 
ber verdiler ve onun mnsande 
buyurması Uzerine beni huzura 
çıkardılar. Bir saat sonra llstüm· 

SON POSTA 

ÜR EŞ i T 
Yazanı )#. )#. 

Tarihin Esrarengiz Sayfaları 

Zfibeyde, falakayı göstererek 
sorduı 

- Bak vo hatırla: Kocamla 
ne konuştunuz, yanınızda kim 
vardı? 

( Bat tarafı t inci sayfada ) 

2 - Birçok ithalat ve mamu· 
lahmızı mümkün mertebe tevhit, 
yani birçok nev·e değil, ayni 
cins ve nev' e hasretmeli. MeselA: 
gerek mensucat kuma~larında 
ve gerek istihsal vasıtası olacak 
alat, edevat ve makinelerde, 
nakliyat vesaitinde kullanılan oto· 

mobil, otobns, şimendifer Ye 

airelerde muhtelif sistem ve 
tipler, bllyüklükler, genişlikler 
yerine mümkün mertebJ ayni 
eb'atta ve ayni sistemde malze
me ve aire kullanmalıdır. 

3 - Köylünün aldatılmasına 
meydnn veren sebepleri kaldır
malıdır. Anadoluda esnayı va· 
zifede ~ahit olduğum binlerce 
acı vak' alardan birini misal gös· 
tereyim; 

Köyln son ve ilkbaharlarda 
tohumluk tedariki için şehirdeki 
buğday tüccarlarına müracaat 
eder. O günkü piyasada buğda
yın kilesi iki lira olduğu halde 
köylüye dört lira ve daha yük· 

İrlanda Ve 
İngiltere 

Dublin 17 - M. d8 Vnlera 
beyanatta bulunarak bnynk Bri-

tanyaya arazi taksiti namile 
hiçbir tediyat yarmamıı.k husu

sunda karar verdiğini ve bu tak· 
itlerin kanunen bir borç teşkil 

etmediğini öylemiştir. Evvelce 

verilen 30 milyon lngiliz lirasının 

iadesini talep edeceğini, bugünki 

valii umumilik makamının zaman

la reisicllmhurluk makamına ta· 
havvül edeceğinl iimit ettiğini 
ilave etmiştir. 

Toprak 
Bayramı 

HlikOmetimiz beynelmilel d· 
ra t enstitüleri tarafından top-

rak bayramı olarak kabul edi
len 21 mart gfinü toprak bay· 
ramı Halkalı Ziraat Mektebinde 
tesit edilecektir. Sirkeciden saat 
onda kalkacak olan hususi bir 
tren davetlileri Halkalı köyline 
götürecektir. 

1 

Behlül, işaret olunan falakayı 
uzun uzun süzdü, sakalını uzun 
uzun karıştırdı ve derin de
rin içini çekerek hik!yesine de
vam elti. 

(Arknaı vu) 

• s esı 
• 
ır 

sekten satılır. Verilen tohumluk 
maalesef tohumluk olmaktan 
çok uzak, zayıf, hastalıklı, toz· 
lu torraklıdır. 

Köylü ile tüccar arasmdaki 
akit dolayısilc harman sonunda 
mahsulünü bu tüccara getirip 
satmıya mecburdur. Bu sat~ ta 
piyasadan noksanına yapılır. Olçü 
zamanmda ki!eler doldurulurken 
köylünün zararına bileler yapılır 
ve buradan da yüzde yirmiye 
kadar ölçüden çalınır. 

Hulasa : köylünün mabsulünll 
kıymetlendirmek meselesi geniş 
bir mevzudur. Bu işte buğday 
zam yolu müsmir değildir. Asıl, 
köylünün gaz, benzin, şeker, tuz 
ve saire gibi muhtaç olduğu zaruri 
eşya fiatlcrini düşllrmek lazımdır. 
Bu, bir devlet siyaseti meselesi· 
dir. Gnmrüklere taalluk eden 
cephesi, fabrikaların finanse edil· 
mesi cephesi, satışlann bir elden 
idaresi cephesi, imalatın mümkün 
mertebe tıp!eştirilmesi ve tevhidi 
cephesi vo diğer cepheleri 
vardır." 

Borsa Fiatleri 

Kambiyo Kapamı 

Fransız Fraıııa 12 03 ()() 

İngiliz liraa 7 65 50 

Dolar o 47 45 
Liret 9 17 50 
Bclga 3 39 03 
Drahmi . J6 97 50 
İsviçre franıı 02 44 75 
Leva 66 14 27 
Florin 1 17 35 
Kuron ç. 16 45 00 
Şiling A. 4 06 00 
Pezata 6 27 00 
Mark ı 99 02 
Zloti 4 25 67 
Pengo 3 92 93 
Ley 79 56 75 
Dinar 27 18 00 
Çervonets 

Tahvilat Kapanıı 

t Dahili ro 00 
D. Muvahhide 53 ()() 

A. Demiryolu 21 IO 

Borsa Harici 

Altın g 24 
Mecidiye 49 2S 
Banknot 2 32 

GLORYA'da ar;~: GLORYA'da 
ANDRE LUGUET ve TANIA FEDOR 

AŞK ve ASALET 
de bu maşlah vardı ve ben o- ( Si l'Empcrcur savait ça ) 

Mart 18 

1 TIY A TRO BAHSİ ] 

aşit Rıza Tiya ro
sunda Othel 

Muharriri: Peyami Safa 

Raıit Rıza Beg, Otlıı?!lo. Ertafral Sadttddin Beg 
Yaıo rollerinde 

Bence Othello nçnncn perde kaçmı gördilm, vaktile bir tem-
de başlar, dördüncüde biter. silini de çok beğenmiştim; fakat 
Öteki perdeler ve tablolar, haile Rnşit Rıza tiyatrosunda, bu soD 

nev'inin icap ettirdiği birtakım temsili gördükten sonra, Othello 
şişkin ve kof hitabelerle, kılıç Türkiyede ilk defa oynanıyor, 
şakırtılarile, çan seslerile, in· diyebilirim. Dürüst, mert, 
tikam avazelerile doludur ve kahramnn, alicenap, "Kalbi 
tenekeden yapılmış gibi şöyle ylizünden gfizel ., fakat buynk 
bir dokunuşta yere yıkılan insan bir ihbrasm kızgın Küllerilc dolu 
cesetleri, ölümü bile maskara gözleri yalanı ve hileyi g6remi· 
ederler: Hilenin, kabramanhğm, yecek kadar kör, af Othelloyu 
şüphenin, kıskançlığın bu kaba Raşit Rıza, bütün dinamik ruhi 
ve sahte yaygaraları, bence,., ese- değişmelerile, tam ve mükemmel 
rin moloz tarafıdır. bir yaratışla yarattı. Sekizind 

Fakat üçüncil ve dördüncil defa oynandığı halde, salona 
perdede, Sbakespeare, bize in· hıncahınç dolduran gençliğe, 

san ruhunun haritasını açar ve ç1plak bacaklı operetlerin değiL 
kaleminin ucile, aşktan ıüpheye, şaheserlerin ebedi heyecanını 
tereddüde, kıskançlığa, inanmak veren Raşidi alnından öperek 
ihtiyacına ve tekrar şüpheye gi- tebrik ederim. 
den yollan inceden inceye işaret Yago rolünde Ertuğrul Sa• 
eder. Görllrüz kJ en büyük dettin, bele üçüncn ve dördüncD 
ihtiraslar gibi şllpbe de, kıs- perdelerde ne eşsiz bir san'at• 
klskançlık ta. güneşin çocuklan· kardı: Şeytani bir kıvrılışla oynı-
dır; kızgın çöllerdo büyüyen bit yan kaşları, Othellonun ruhunda 
'rabinin damarlannda bu ibti- bir kıvılcım gibi dolaşan gözleri 

raslar, barut zerreleri halinde do- hamle ile firann tam anlanm ta• 
laşır; bunları görebilmek için, biz, yin eden zeki ve mel'un tavırla· 
hilekiir Yago ile beraber, bu gö- rile, yüzlerce seyircinin nefesini 
zil kızmış, arap cengaverinin da- kesecek kadar hisli ve kıvraktı. 
marına gireriz ve bir gemi gibi Emilya rolünde Nebahat H. 
kanında yfizmiye başlanz:. Yago- samimi ve ateşliydi; Desdemonaya 
nun mebaretle çaktığı birer kib- temsil eden Durnev H., masum, 
rit, o barut zerrelerini patlatmak tatlı, fakat azıcık durgundu. 

Vedat Örfi Beyjn uzun boyuna, ve koskocaman bir cengaver 
ruhunu yangına, ihtilale vermek Greko - Romen ince yllzOne, ki• 

bar vo temiz konuşmasına, bir 
için kafidir. Eserin üst tarafı, Senato reisliği çok yara~mıştı. 
patlıyan ve yıkılan bir ruhun Yaşar, Avni Beyler ve Brati· 
çahrblanndan ve muhitinde yap- no rolllndeki tereddiltJeri istisna 
tığı kızıl akislerden başka bir şey edilirse Salahattin Bey ve biltüD 
değildir. san'atkarlar, Othellonun muvaffa· 

Tiirkiyede Othello birçok de- kıyetini yapan, tebrike liyık birci 
falar oynanmışbr, ben do bir- mütemmim oldular. 

BugOn akpm 

saat 21,30 ta 
KAFATASI 

15 Tablo 
Yazan: 

NAzım Hikmet 
Talebe geces1 
Yakında: 
SAATÇi 

ikinci musikili 

lSTAHBUl BELEDiYESi 

~~ m ~~ 
l ıııı I 
11111111 

komedi. Yazan ve beıteliyen 

CELAL ESAT 

SON POSTA - -----------Y cvmı. SJy al, Han.:fh •• HA1.c 
ıaıeteıl 

(dara . Jatanbulı Etki Zaptiye 
• Çatalçeem• .. kata 25 

Telefon latan bul .. 2020S 
Posta kutuıw btanbul .. 741 
Telır fı lıtanbul SONPOSTA 

ABONE FfATl 
r0RKIYE ECNEBi 

kakta yürüyordum 1 Avuaturya saraymda bir skandal 
=========::s:::===============================ı Şehzadebaşı Raşit Rıza Tiyatrosunda 

1400 Kr. 
7SO " 
400 .. 
ıso .. 

1 Sen• 
6 Ay 
s • 
l " 

2700 Kt. 
1400 .. 
800 ,. 
300 •• 

Bütün 
M A J 1 K'te C 

lstanbol'un takdirle alkışladığı s A L L Y 
bUyük renkli operetini iz do sı&rllnlh. Bupn tenxilltlı matine 10.30 da 

Bugil.n matine 
saat 15 de 

akşam saat ~ 
21 ,30 ~ft 

I 
LADAM O KAMELYA 

Piyes 5 pcrdo 

Gc!en evrak r::r! vc:ll:nu. 
lıinlardan meı'ullyet alıoınaı. 

Cenp içia mektuplara 6 kW"ufluk 
pul ilbe1i l&11nıd11. 

Adrd detittitilmesl (10) kurutt•ıt. 
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Bu ca Senelik Bir Hük"imdar, Ev it 
e Ayalile H 0

ç İdam Ed·ı·r i? 
Sait Paşa Ermeni 

NAKiLi ZIYA ŞAKIR 
Her hakkı mahfuzdur 

-263-
21 KAnunwıa l 1918 

Abdülhamit, adeta ürpermiş 

bir halde sordu: 
- Bu ne demek? •• Bunca ae

ne hükümdarlık etmi~ olan bir 
adam, evlat ve ayalile beraber 
idam mı edilecek? ... 

Vak' asından O kadar Korkmuştu Ki 

1 
rini kur~alayan--;esele!erden bi
ri de, Sadrazam Talat paşa ile 
Enver paşa arasında bir bürudet 
hissetmesi... Buna dair kendisine 

hiç kimse tarafından bir tek söz söy
lenmediği halde, bunu gazetelerin 
bazı yazılarından istidlal ediyor. 
Hatta bugün, bir münasebet 
getirerek doktora da sordu. Dok
tor kısaca: 

- Biliyorum Efendim. 
Demekle iktifa etti. 

N klnunusaııf 1911 

Abdülhamidin dündenberi 
devam eden öksürüğü, bugün 
biraz daha arth. (Pertev eksiri) 

getirtti. Tarifesine bakarak on· 
dan alacak. 

(Arkası var ) 

f Sinema Ve TiyaatroLar 1 
ALKAZAR - Şehir ıtıklan 
Aı..t::fi !>AR - 27 No. Ca.aıuı 
AhTISTlK - Kıral eflcnlyor 
AS Rı - Babrlyeli ı•rkıaı 
!:.LdAMRA - Daha ölmedin mJ? 
t. l U V A ı. - Göl Ceheııneilll 
GLORY A - SaYkld- aonra 
HiLAL - lıah arm .et'~ill• 
KEA1AL B. - Volr• .. hU!arlıı:f• 
MAJIK - Solly 
ın.ı.t:K - Şolmut rttllv 
•.f!.Ll - A,ıklar klubu 
OPERA - Çloıene hır•ı 
ŞIK - Prenaea emrlnb 
Kadık8y Süreyya - B:iyUk ihtiras 
Oaküdar lfala - Evir Melike 
Kadıköy Yeldefi.rmen l.ülu ıdnemada 

Kamçılı Medeniyet 

BİZİM 
DA 

Bugünün 

50 

Anııca Beyi görür görmez ve 
bilhassa, biraz konuştuktan son
ra, şu yukardaki tarihçenin ha· 
kiki kahramanı olduğunu anladım. 
Kibar, zarif, ayni zamanda nezih 
şakalarile insanın ruhunu cezbe
divercn yüksek yaradılışlı bir 
.. dam... O da, bacı Bey ve Nec· 
la gibi birdenbire çok ağır başlı 
gorunuyor. Fakat yavq yavaş 
açıldıkça asıl samimi çehresi 
meydana çıkıyor. 

Neclanın annesi de çok boş 
bir kadın. Aşağı, yukan ellisine 
yaklaşmış olduğu halde, daha 
hala neşesinden hiçbir şey kay-
betmemiş. NeclAnın rivayetine 
bakılırsa, babasile daha halA 
bir aşık, maşuk hayah yaşarlar
mış. İşte, dört köşesi tamamen 
düzgün vo tam manasile mes'ut 

Roma l 

Yazan: Z. Şakir 

kuk, Avniye de bp tahsili 
yapbrmakmiş. Fakat Avni, bah
riyeli olmakta ısrar etmiş. ( Ti
careti bahriye ) mektebine git
miş. Oradan kapt n çıkmış. 
Şimdi, seyrisefainin büyük va
purlannda mülazım kaptanmış ... 

Avni yumuk gözlü, uzun boy
lu fakat çok zarif endamlı bir 
genç. Tavırları gayet serbest, 
ve bilhassa sözleri çok nhenk
tar. Her genç kızın kalbini gı

cıklıyacak kadar sehhar ve ate -
li... Gözlerinde bile bir kuvvet 
var ki, insana baktığı zaman 
sanki karşısındakinin kalbine 
tatlı bir haz akıtıyor. Hüliisa, 
toy kızlar için çok tehlikeli bir .• 
Bir .. Bir mahllik ... 

( Arkaa vu ) 

===-

Elinde, (Tercüman) gazetesini 
tutuyordu. Gazetede, Rus hane
danı imparatorisinin bütün azasi
le beraber Petresburg ta muha
keme edilmek üzere mcnfaların
dan celbedileceği yazılıyordu. Ve 
yine, aynı endişe ile devam 
etti: 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
1f. 

~ bir aile ... Donanma 
Piyangosunda 
Kazananlar 

- Tıpkı, Fransa ihtilali kebi
rinde olduğu gibi, hepsini idam 
edecekler zahir... Bilmem.. Bunu, 
biç akıl almıyor. 

Dedi ve bu korkunç bahiste 
daha :ıiyade durmak istemiyerek 
yine harp ve siyaset ahvaline 
aeçti. 

2J KAnunu1aol 1918 

Midillinin batbğına, Yavuzun 
karaya oturduğuna dair intişar 

eden haber Abdülhamidi pek 
müteessir etti. Abdülhamit, bu 
mesele hakkında dedi ki: 

- Bu harekete kim liizum 
görmüş 1 .. Acaba Meclisi Vükela
da mı tezekkür edilmiş?.. Hiç 
aklım ermedi. Bence bu, pek ço
cukça bir hareket. AdetA, bir 
tek gemi ile koca İngiliz filosu
na meydan okumak ... 

Söz; döndü, dolaştı.. Bir çok 
mecralardan geçerek Ermeni ha
disesine ve Sait paşaya intikal 
etti. 

- Eğer ben, Ermeni vak'ssı-
nın önüne geçmeseydim, çok feci 
şeyler olurdu. Sait Paşa, o ka
dar korkmuş ve şaşırmıştı ki ide
m şuurunu ve ir desini kaybet
mişti. 

Tam vazife başında, cansipa
rane bir surette iş göreceği za
man birdenbire Yıldıza çıka gel
mez mi? Onu görür görmez hay-
retle sordum: . 

- Hayır ola Paşa.. Ne var?. 
l~allah ihtilal bastırıldı. 

Dedim. O bana ne cevap ver-
se beğenirsiniz? 

- Efendimiz, ihtilal devam 
ediyor. Ailemin, Haremi hüma
yuna kabulJnü istirhama geldim. 

Demez mi? •• Hemen fırladım, 
ayağa kalktım. 

- Ya a a a... Demek ki, asayiş 
bu derece tehlike de öyle mi? ... 
Şu halde sen, idaresizlik ettin. 
vaziyeti ıslnb edemiyerck işi bu 
bale gelirdin. Şimdi de çoluğunu, 
çocuğunu saklayacak yer anyor
sun öyle mi? •. Haydi bakalım, kar
şımdan git .• Bana şimdi Emanet-
leri gönder. Arbk sen, sadaret 
makamında duramazsın. Oraya, 
bu işlere karşı duracak, bu teh
likeyi bertaraf edecek adam 
lazım. 

Dedim ve sadaretten azlettim. 
Buna göre daha ne misallerim 
var dedi. .. 

Abdülhamidin son günlerde fik-

lf. lf 

Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 

NEJAT SABRI BEY : Pek 
':üçüktür. Tah-
lile esas o!a
cak cihetler 
henüz inkişaf 
etmiş değildir. 

Yalnız zeki 
ve sevimli bir 
yavru demek
iktifa ediyo• 
ruz. 

1 Fotoğ~af Tahlil Kuponunu 

~i Sayfamızda bulacaksınız. 

SALAHA TTIN BEY: Renk
siz değildir. 
Sokulmaz. 
Muğber olma
dıkça sadıktır. 
Anu ve he
vesine uygun 
meşgalelerden 
sıkılmaz. Ağır 

başlıdır. AJa .. 
ya gelemez.Ba-
ıan muannittir. 

( Sualleriniz meyanında arı:u 
edip etmediğimizi sorduğunuz bir 

nokta Yardır. Arzu ediyoruz di
ye cevap veriyoruu. ) 

GAZ OCAKLAR 
FENNiN EN SON İCADI 
iDARELi ve DAYANIKLIDIR 

Bunları Her Yerde isteyiniz. 

Umumi Deposu: 

]AK. Y. LEVİ 
Çiçekpazar, Albparmak Han 

Altında, İstanbul. 

EMLAK ve EYT A V1 BANKASI iLANA Ti 

EMLAK VE EYTAM BANKASI 
İST·li\NBUL ŞUBESİNDEN 

Satılık Voli 
Büyüknda Sadefadası volisi satılmak üzere şeraiti atiye 

dairesinde müzayedeye vazedilmiştir. 
1 - Müzayede (Kapalı zarf) usuliledir. 
2 - ihale birdir ve kafidir. Talipler 750 lira teminat akçesi 

vereceklerclir. 
3 - ihale 11 - 4 - 932 tarihinde Ankarada idare Meclisimiz 

huzurunda icra edilecektir. 
4 - Uhdesine ihale olunan zat on beş gün zarfında bedeli 

ihaleyi tamamen tesviye etmiye mecburdur. 
Talip olanlar ve daha fazla malumat almak istiyenler ib~leden 

bir gün evveline kad!lr şubemize mllracaat ve bir lira mukabilinde 
bir kıea ınrtname almaları. U. 

Hacı Bey, amıca Bey, Necli
nm annesi, Necla, ben; hepimiz 
şöyle bir, yanın ay çe\•irerek 
konuşurken kapı çalındı. Kori
dorda, erkekli kadınlı birçok 
sesler peyda oldu. Bir kadın 
sesi: 

Baskın var ayol baskın .. 
Cümbürcemaat öğle yemegıne 
geliyoruz. Diye haykırıyordu ... 
Necla, hemen: 

- A.. Halamlar geldiler ••• 
Diye yerinden fnladı.I Annesi 

de kalkb. Salon bir:ibirine karış
tı. Sanlmalar, öpüşmeler, sıra sı

ra el öpmeler ve sonra ( tak
dim ) ler ve ( müşerref ) ol
malar ... 

- Efendim, halam... Halaza-
dem Ferdi.. Halazadem Nuri.. 
Halaza dem Sabiha... Fer dinin 
süt biraderi Kazım paşa zade 
Avni Bey ... 

Neclanm bu en son takdim 
ettiği, henüz yirmi iki yaşların
da, bir bahriyeli idi. Necla, bir 
kaç defa bana bundan da bah
setmişti. Hatta bu genç ve gü
zel delikanlının kendisile fazlaca 
meşgul olduğunu da söylemişti. 
Avni, hala hanımın merhum zev
cinin pek yakın akrahası imiş. 
Annesi, kırk günlüh: lehusa iken 
vefat etmiş. Bir miiddet süt 
nine bulamamışlar. O esnada 
hala hanım da Ferdiyi doğur
muş, emzikli imiş. Sütnine bu
luncuya kadar Ferdi ile beraber 
meme emmış, onunla beraber 
büyümüş. Hala hanımı, adeta 
anne bilirmiş. Babası Kazım pa
şa, çok sefih bir adammış. Bütün 
servetini kumara ve lcadınlara 
kaptırmış. Vefat ettiği zaman, 
Avniyi hayatta yapyalnaz bırak
mış. Hala hanım, onu pek sev
diği için bütün bütün yanına 
almış. Kendi evladı gibi bakmış. 
Hala hamm·n fikri , F erdiyc hu-

::.t-...,: -~-~,i .. '.,."11.:, ;,..,, • -«~. . ... -.. , .. 
l. ~~ • •.J~f· ~,.,,..~ .... •\'. 

E 

Türkiye ı, Bankasından ı 
15 mart tarihinde Donanma Ce• 

miyeti tahvilahnın icra edilen 48 inci 
kcşidesinde ikramiye ve amorti is • 
bet eden tahvilat t er tip ve ıilrn nu• 
maraları gösteri r ceh• Idir. 

Tahvilat Tertip Numaraları: 
1875 2895 39i2 4260 4699 
6781 7535 7881 9056 
lkr miye İ&abet Eden Numara) r: 

ikramiye, Ura Tertip No. Sıra N•• 
~-- --1200 788 1 21 

300 4699 76 
100 3972 49 

10 7881 87 
IO 7881 72 
ıo 2&Q5 14 
10 42()0 67 
10 4260 3 
5 9056 58 
5 1875 19 
5 4699 9 
5 1875 33 

5 7535 26 
5 7881 14 
5 90"'6 94 
5 6781 6 
5 9056 86 
5 2895 44 

Balfida ki tertiplerin hizalarında 
göster i en numnrnl rdnn mütebaki 
ıma ve tertip nu marnlarma knrnilcn 
amorti isabet etmiştir. 

ikramİ}e ve Aınc. ti bedeli 22 
mart 1932 tarihi ndc n ilib ren h!diye 
edilecektir. 

Arr.oıti bedeli beher tahvil için 
(Bir Türk Lirası 10 ) kuru.ştur • 

Tabibi 

---,. 

tahhar 
Muammer 

m 
Sirkeci İstasyon 'karşısında 

Nemli Zade l-:lan birrnci kat. 

s 
A1uharriri: ARiF ORUÇ BE'Y 

Gay~t ciddi tetkiklere müstenit olan bu ibret verici ser inli ar 
etmiştir. Fiati 60 Kr. bütün kitakçı!arda bulunur. 

Tevzi merkezi: Ankarn cadd~I umum gazeteler b3yıl " A. Z J< Ş hz~d b ıda 
11 Damplok ., ], uodura mağııııuı ı cla b u J ,ur. 

Arif Oruç Bey tarafından yazılan tarihi seri munt ., ı"lan d e\ ~ı 
edecektir. Bnndan ayrı olarak bir "Hüriyctler seric;i 7. lm:ıkta r. 
( Vatandaşın Birinci Hüriyeti ) beş altı güne J.at'hr int .r 

Pdecektir. Kitnpçılardan ~ .. pvı ıı 
• ' • . .; 1 . . :w • '· ,• • . ;.. \r -. - ".· ~ J"ı(·~. - .> lllO' ~ 

•' _. • ", . ,-:•v, .... ~~~, '14 ı " .... ·~.#'....._' , ......... ,,.;:.- • • ,._..,.. ., ~~., 
• • ' ,,. • <ı r •. ~- • ~ . -' ~ 
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Cenup Denizlerinde Bir Seyahat Macerası 

Altın Peşinde .• Muharriri: 
·Stakpool 

Üç Serseri .. Üç Milyoner -7-

Vahşilerin Memleketinde 
Beyaz insanlar Arasında 

A~lın Kabul Etmiyeceği 
Bir Facia ..• 

1 
dırmayı tasarlamaşb ve hakika· 
ten de Con Land bir gün orta• 
dan kayboldu. Diyak kabilesi 
azuıfır beyaz insanla evkalbeıer 
addederlerdi. Ölmediklerine, is-
tedikleri zaman öbiir dünyaY.• 
gidip geldiklerine inanırlardı. 

Bu defa da 6yle yaptı
lar. (Con Land) ın göğe çık• 

B• lcamara daılclbı olmıgan, •1 garı,larına glbnlge• 
gepgenl 6ir adamdı ,, 

Makar, sözlerinin dinliyenler 1 
llzerinde tesirini tamamen yap
masına vakit bırakmak maksa
dile birkaç saniye sükut etti. 
Hepsi dikkatle dinliyorlardı. Fa
kat Kurlvis sü!cütu ihlll ederek 
sordu: 

- V ~kayii oldukça intiumla 
anlatıyorsunuz. Bununla beraber 
hadise kendi söylediğinize naza
ran çok evvel cereyan etmiştir? 

Makar mukabele etti : 

- Sabrediniz de bitireyim. 
O zaman söylediklerimi bilerek 
söylediğimi görürsünüz. Evet 
efendiler, Con Land az çok 
kıymeti olan herşeyi karaya çı· 
kardıktan sonra gemiye ateş 

verdi. İşin en feci noktuı şu : 
Anlaşılan yangın bütün miirette
batın ambarda bulunduğu ve 
ambar kapağının da şu veya bu 
sebeple kapatılmıı olduğu bir 
zamanda zuhfır etti. O tarzda ki 
bütün mürettebat kebap oldu. 

Kurlvis bağırdı : 

- Allahım, fakat bu herif 
bütün yanındakileri öldürmliş · 
olacak! 

Makar: 

- Bana da öyle geliyor, 
diye cevap verdi. Bununla be
raber mürettebat arasından yalnız 
birisi berhayat kalmışh. Bu, 
( Con Lan ) dın boş nazarla 
gördüğü, işgüzar bir gençti ve 
çalışkaniığı i!e herifin sağ kolu 
derece::ıine geçmişti. Bunun için 
diğerlerinin akıbetine uğramadı. 

Hulasa efendiler Con Land 
isminin unutulmasına intizaren 
Diyak kabilesinin arasana yerleşti 
ve vakit geçirmek için de, bir 

· Diyak kadını ile evlendi. Fakat 
bu hareketini ölümden istisna 
ettiği genç ta)fanın hoşuna git
memişti. Genç tayfa efen
disini tembelletmif, aptaJJaş
mış, kelimenin tam manaaile bit· 
miş bir adam olarak telikki edi
yordu. Fazla olarak altınlan yal
nız başına mallanmak hevesine 
düşmüştü. 

Halbuki Con Land hazinenin 
meteliğine dokunulmas.na bile 
rıza göstermiyor, hem de genç 

c=-

- ... ilkAşk ...... -
Rus ihtilalini hazırlıyan 
meşhur Rus ediplerinden 

Turgeniyefin eseridir. 

Haydar Rifat Beyin 
kuvvetli kaleınlle tercDıne edil miftir. 

Tefryyüz k taph1nealnde fiatl bir lira. 

tayfaya uıak muamelesi yapı

yordu. 
En nihayet bir glln "Con 

Land" ın kansı bir kız çocuğu 
doğurdu, kendisi Şaya adını ta· 
şıyordu. Çocuğa da bu ismi ver
diler. O zaman genç tayfa aile
nin yavaş yavaş çoğalmıya baı
laması ile altınların üzerine 
oturması ihtimalinin tedricen 
azalmıya yiiz tuttuğunu anladı 
ve (Land) i öldürmiye karar verdi. 

{Kurlvis) dikkatle (Makar) ın 
yüzüne bakarak sordu: 

- Bu genç tayfanın adı 
neydi? 

Bu sual karşısında hikiyeyi 
anlatan adam gerildi, bir saniye
lik bir tereddüt geçirdi, sonra: 

- Simith adını taşıyordu. 
Daha doğrusunu isterseniz kendi-
sini muvakkaten bu isimle yat 
edelim. Çünki adamın ölmüş 
olmasına rağmen ismini ifıa et• 
miye mezun değilim. 

- Devam ediniz! 
- Evet Efendiler bu Smith 

bir gBn efendisini ortadan kal· 

tığını, mutlaka geri geleceğini 
zanneltilt:r. 

Smith efendisinden kurtulmuş
tu. Fakat hesabında yanıldığı bir 
nokta vardı. O nokta da Şayayi, 
yani ( Con Land) ın yerli kansını 
hesaba katmayışmdaydı. Hiç filp
he yok ki kadınlar köpeklerin 
koku ile iz bulma hassalanndan 
az çok müstefit olmuş insanlar
dır • İçlerinde " kablelvuku " his 
çok kuvvetli bir derecededir. 

(Arkası YU) 

Geçen Bilmecemizi 
Doğru Halledenler 

( Bat tarafı 6 ıncı sayfada ) 

Birer Adeti Muhtıra Defteri 
Kazananlar 

lstanbul Pertevniyal lisesi ta· 
lebesinden 27 Behiç, Beyoğlu 
Musevi lisesi talebesinden Albert 
Fins; Yozgat, Gazipaşa mektebi 
talebesinden Jale Gönlll, Ankara 
Gazi Muallim Mektebi talebesin· 
den 176 Alaettin, Çengelköy As· 
keri Ortamektebi sekizinci sınıf-
tan 4360 Kenan, lstanbul birinri 
mektep talebesinden 262 Mec· 
dcttin Fehmi, Ankara Dumlupınar 
mektebi birinci sınıftan 331 F ah· 
riye, Ankara Kız lisesi talebe
sinden 551 Atıfet, Pangalb Sent 
Ploşeri mektebinden 1028 Piraye, 
Ankara Kız Ortamektebi birinci 
sınıftan 167 Perihan, Çembeslitq 
Evkaf sokak Hikmet Sahip, Be-
yoğlu Musevi lisesi talebesinden 
Mooi Adato. Manisa Maarif dai· 
resi memurlarından Vecibe Rana, 
Ankara Samanpazarında Sakarya 
mektebi dördllncü smıftan 233 
Adnan, Çankırı Tütün inhisarında 
Kadri Bey kuimesi Türkan, 11-
tanbul Kız lisesi yedinci sınıftan 
Meliha, Gelenbevi Ortamektebi 
birinci sınıftan 441 Hayrettin, 
llkmektep talebesinden 71 Şevket 
Ankara Gazi llkmektebi birinci 
11nıftan Bahu Bike, Adana Na-
mık Kemal mektebi beşinci 11· 
mftan 108 Kemal B. Ye H. lar. 

Birer Adet Kart Kazananlar 
lstanbul 44 üncll mektep d&r

dilucil sınıftan 234 Tarık, lstan
bul 12 nci mektep üçüncü sınıftan 
309 Fikret, Çemberlitaş Muhtelit 
Ortamektebi birinci sıruftan Nec
mettin, Adana Namık Kemal 
llkmektebi beşinci sınıftan 144 
Enver, Ortaköy 23 üncü mektep 
talebesindeıı 160 Saliha, Ankara 
Samanpazarı Hacımusa camii kar
tışında No. 53 Necdet, Uzunköp
ril Bakkal Hamit Ef. oğlu Celil, 
Üsküdar 22 inci mektep talebe
sinden Süha, Ankara Kız Lisesi 
talebesinden 102 Növber. lzmir 
Ticaret Mektebi ikinci sınıf tale
besinden 75 Muzaffer, Ankara 
Erkek lisesi birinci sınıftan 44 
Muammer, Kasımpaşa Dokuzuncu 
mektep beşinci sınıftan 92 Remzi, 
Ankara Erkek lisesi birinci 11nıf· 
tan 25 Ali Galip, İstanbul 49 
nncu mektep talebesinden 158 
Y qar, Göztepe Y eniyol No. 9 
Semiha, Ankara Ulucanlarda fab
rikat&r Arif Bey yeğeni Gültekin 
Adana Ticaret mektebi son sınıf 
tan 189 M. Hikmet, Gelenbevi 
Ortamektebi ikinci sınıftan 171 
Seyhan, lstanbul Birinci llkmek· 
tep betinci sınıftan 380 Sabri, 
İstanbul Kız Ortamektebi tale
besinden 121 Halise, Kandilli kız 
lisesi talebesinden 291 Zllleyba 
Mnfit, lstanbul l2 aci mektep 
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~914MUHAREBESINDE] 
Almanya Neden yenildi? 

Nakleden: ~ - 10 - Yazan: Emil Ladviı 

Alman Filosu Muharebenin İlk Gün-
lerinde Taarruza 

İmparator 
Amiral Pohl imparatorun bu 

emrini ağustosun otuzuncu gllnll 
tebliğ etti. Umumi .. Erkanı Har
biye Reisi Jeneral Molteke bu 
kararı bilmiyordu. O zaman 
öğrendi ve gayriihtiyari olarak : 

- Fakat bu mümkün değil
dir, böyle şey olamaz, diye 
bağırdL 

EyUillln dCSrdüncil gflnll Ami
ral Tirpiç bir defa daha impa
ratoru görmiye gitmiıti. Bu mu
haverenin hitamında : 

- "Filonun taarruz! mahiyet· 
te herhangi bir harekete teşeb
blls etmemesi için vermlt olduğu 
emri geri almıya imparatom 
ikna edemediğini" bildirdi. Ayni 
zamanda da hususi habra def
terine ıu satırlan yazdı: 

- imparator filoyu herhangi 
bir tehlikeye koymaktan çekin
mektedir. Maksadı donanmamızı 
harbin sonuna kadar olmasa bile 
mutlaka bu kıtın nihayetine ka
dar limandır• alıkoymaktır. Ah 
eğer (Bismark) gibi demir yum• 
ruldu bir başvekilimizle eski im· 
parator gibi bir bükllmdarımııı: 

olsaydı itler iyi gidecekti? 

Geçecekti. F akat 
Mani Oldu 

l imparator cephedeydi, kara 
harbinin biitün safhalannı takip 
edebilirdi, fakat kendi arzusu 
ile harekita karşı abl ~alıyordu. 
Buna mukabil nssiilharekeden 
çok uzakta ve karada bulun
masına rağmen deniz harbini 
bizzat idare etmek arzusundaydı 
ve tabii blittin harekita bir en
gel teşkil ediyordu. 

Bir glln Amiral Von "Miiller "e 
- Donanma ile aramda ber

hanıi bir hail bulunmasına ta
hammlll edemem demifti ve: 

- Donanma için başkuman
dana ihtiyaç yoktur, bu işi ben 
bizzat yapabilirim, cllmlesini illve 
etmişti.· 

• 
imparator cümle arasında kul-

landığı tabirlerle filoyu bizzat 
kendisinin bir eseri addettiğini ve 
bu eseri kendisi için hususi bir 
saha olarak alıkoymak istediğini 
gösteriyordu • 

Amiral Tirpiç için içini çek
mekten bqka yapılacak birıey 
yoktn. 

( Arkası var ) 

DIŞ 
Ağnlarını GRİPİ BAŞ 

Atnlanm 
• 

FEVROZİN 
N 
E 
c 
D 
E 
T 

Kadınların MAÔLÜP 
Romatizmayı 

Nakrisi • 
AYBAŞI EDER 
Sancılarını Her eczanede bulunur. 

bqinci aınıftan 314 Hiiseyin, 
Hakimiyeti Milliye Şehiryab mek
tebi bqinci sınıftan 2221 Enver, 
Konya Erkek lisesi ikinci sınıftan 
652 Hasip, Adana Ortamektebi 
ikinci sınıftan 382 Hüseyin Şadi. 
Ankara Erkek Ortamektebi bi
rinci sınıftan 68 Avni, lstanbul 
Erkek lisesi birinci sınıftan 607 
Namık, Keşan Zafer mektebi be
tinci sınıftan 19 Halil, Erenköy 
Sahrayı cedit No. 91 S. Ah
met, lstanbul Ameli Hayat 
mektebi talebesinden 218 Adil 
Beyoğlu 22 inci mektep birinci 
sınıftan 86 Salihattin, Çemberli 
tq katip Sinan caddesi 9 Muaı· 
ı:ez, Lüleburgaz Hamzabey k6yll 

ilkmektep talebesinden 30 M. 
Mahmut, Adana Sarıyakup ma· 
hailesi muhtarı Hayrı .Efendi oğlu 
Yusuf Ziya, Edirne Karaağaç ilk 

mektep talebesinden 55 Nezihe Mus
tafa Ankara Erkek lisesi birinci 
ıanıftan 7 47 lsmail Hakkı, lıtanbul 
Kırkıncı mektep beşinci aımftan 
416 Feride, Buna Ortamektebi 
ikinci sınıftan 445 Mehmet Emin, 
lstanbul 42 inci mektep beıinci 
sınıftan 558 Selimi, Eyllp Orta· 
mektebi birinci sınıftan 217 Ferit, 
lstanbul Erkek Lisesi birinci sı· 
nıftan 904 Mustafa Kemal, lstan· 
bul Erkek Muallim Mektebi tale
besinden 113 Şevki, lzmir ikinci 
Kordon Reddiililhak Mektebi ikinci 
sınıftan 'l09 Raif, Ayvalık Kate-

rinli Mehmet Bey km Nelrin, 
Adana Ticaret mektebi ikinci 
sınıftan 210 Bekir, Adana Ticaret 
Mektebi birinci sınıftan 19 Enver, 
lstanbul lkincimektep talebesindeı 
313 Müşerref, Isparta :ortamek
tebi aon smıftan Şiikrll, Darıca 
IJkmektep talebesinden 178 Hay
ri, lstanbul 12inci mektep tale
besinden 24 Muzaffer, Tokat 
Cümhuriyet mektebi ikinci aımf
tan 155 Aygtin, Uzunk6prU Sa
karya mektebi d6rdllncll sınıftan 
53 Mazlum, Babaeski Birinci ilk 

mektep d6rd0ncü sınıftan 34 Hayri 
Ankara Ciimhuriyet bkmektebi 
talebesinden 403 Kemalettin Zıya, 
Konya Erkek Lisesi talebesinden 
111 Mecit Cemal, Kanlıca 36ıncı 
mektep talebesinden 21 Feri· 
ban izzet, Ankara Erkek U
sesi ikinci ıınıftan 1 15 Mutafa 
Ankara Ortamektebi ikinci sınıf
tan 320 Yuıuf, Ankara, Orta· 
mektebi birinci sınıftan 153 Fethi, 
Ankara Orta Ticaret Mektebi 
ikinci sınıftan 38 Mehmet, 
lzmir Kemeralh Dumlupınar 
Mektebi üçllncü sınıftan 33 
Argon, Ankara Albayrak mek .. 
tebi lalebeıinden 200 Mehlika, 
lstaobul l 2 inci mekt")> beıinci 
sınıftan 318 F abriye, Edirne ls-
tiklAI mektebi ikinci sınıftan '9 
Sait Halit, Adana COmhuriyet 
mektebi talebesinden 751 Suha 
Bey ve Hanımlar. 
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Bir Ölünün Hatıra Defterinden : 

HAİNLERİN İÇ YÜZÜ._____·":_:
1

·_ 

Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 
İSKENDERİYEYE ÇIKAN HAİNLER İYİDEN İYİYE 
GÜMRÜK MUAYENESİNE T ABi TUTULDULAR 

-31-
Zabit, bu sö:ıleri söylemekle 

beraber bir polis memunma bir
şeyler fısıldadı ve memur salon
dan ayrıbrken R~za Tevfik de 
arkadaşlarının arasına döndü: 

- Yahu 1 - dedi • heryerde 
bükômetle halkın düşünmesi ayrı 
oluyor. lçerdeki kontrol zabiti de 
Adeta bizi kıskanıyor, halkm 
hürmet göstermesini çekemiyor t 

Diğerleri, ağızlarından lokma
lan alınmış gibi homurdanıyor
lardı. Fakat gözlerini, kendileri 
için nhtıma dökülen kalabalıktan 
ayırmıyorlardı. Bu esnada zabitin 
gönderdiği polis ve ona iltihak 
eden birkaç meslektaşı, kalabalığı 
nhtamdan uzaklaştırmıya çalışı· 
)'Ordu. Adedi yilzleri geçen halk, 
anlaşılmaz birşeyler söyliyerek bu 
inzıbaU tazyik önünden çekili
yordu. 

Fırariler, bu manzaradan ıon 
derece müteessir oldular. Karaya 
~kar çıkmaz hükümete bir takrir 
•erip zabılanın hor ve yüksek 
diJtihıceli lıkenderiyelilcr lıak
kında yapbğı ıu muameleyi pro
testo etmeyi kararlaşbrchlar. Bu 
fikirlerinde okadar ciddi idiler 
ki yazılacak takririn müsvedde
sini bile oracıkta kurşun kalemle 
hazırlamıılardı ve kelime üze
rinde münakaşaya girişmişlerdi. 

Bet on dakika ıonra bir 
polis memuru geldi: 

- Çıkabilirsiniz, dedi, mah
zur kalmadı! 

Önde hoca Sabri, arkada 
öbürleri ve en geride bohçala
nnı koltukları altında taşıyan 
hanımlar merdivenleri indiler. 
Onların ne bavullan, ne sandık
lan ve ne yataklar1 vardı. Yalıuı 
Süleyman Şefik, Uç beş çuva. 
dolusu kağıt taşıyordu. Gümrük 
memurları o kağıtlara ehemmiyet 
vermediler, fakat bütiln firarileri 
inceden inceye muayeneye tabi 
•ttular, Cst!erini başlannı uzun 
uzun aradılar, sonunda topuna 
birden: 

- Yallah, emşi 1 ( haydi ba· 
kabm yürü l demektir. ) 

Emrini vererek şehre adım 
atmalanna izin verdiler. 

Onlar bilkümet tarafından 
Mihmandar bekliyorlardı, hami 
devlet namına bazı memurların 

gelip kendilerini selimlıyacakları· 
nı umuyorlardı. Bunları göreme· 
JİDce alıklaşmışlarda, nereye gi· 
clebileceklerioi pşırm1Şlardı. Arbk 
kılavuzluğu arabacılardan bekli· 

1-otolra/ Talılill KapfHltJ 

Talllatlııld ltre!l:nek ı.t·r~rı .... 
fcıtotnfuun 5 adet 111111911 a. .._ 
U.ı.u pnci•büz.. iotct}rılı 111 ., .. ,. 

labldU Ye İado ediJ DU. 

lıtm,, me.i ,., t 
Yeya ıan'a .• • 

Haaıl 111allerl11 
cevabı t 

Foto.:raf n.ıı.ıı 

• ecek nü.' 

i 

Foto,lraf .. ı k İ)esl30ku,uşh,kpul 
ftlukabllinde göndıori eb i,. 

t...-------ı Halkın kendilerini is-
tikbal etmesini bekliyor-
lardı. Halbuki Pirede ol
duğu gibi lskenderiyede 
de kimse aldınş bile 
etmemişti. 

yor!ardı. Bununla beraber meyus 
değillerdi. inecekleri otelde bekle· 

ni1en ziyaretlerin vukua geleceği· 
ni tahayyülle müteselli oluyorlardı. 

Rıza Tevfik, lskenderiyenin 
ilk kaldırımı üzerinde kürkln 
paltosuna şöyle bir sanJdı: 

- Nereye gideceğiz, 
iniyoruz:? Şu dakikaya 
bunu düşünmedik. 

Hoca Zeynelabidin 
Terdi. 

- Ucuz bir hani 

nereye 
kadar 

cevap 

- İskenderiyede han bulun· 
maz, otel bulunur! Mesele, gidi· 
lecek otelin sınıfım tayin eyle
mektedir. 

Birinci ımıf bir otele mi ine
ceğiz? 

Yine Zeyn~JAbidin, mukabe
lede bulundu. 

(Arka111 var) 

~~~------.-.~----------~-

Yunanistan Siyasi VeMali 
Bir Buhrana Gidiyor Gibi •. 

( Bat tarafı 1 inci aayfada ) 
hazırlamış ve Cemiyeti Akvamın 
mali komitesine vermiştir. Bu 
rapor Yunan Başvekilinin. hariç 
piyasalara verdiği teminab te
yit etmiş midir, etmemiştir? Bu, 
bu dakikaya kadar mal6m de
ğildir. 

Yunanistan, bu istikrazı, 
memleketin istihsal kuvvetini 
talniye .e ziyadeleştirmek, ya
nm kalan birtakım imar 
işlerini tamamlamak için istediği· 
ni ileri sürmektedir. 

Fakat Yunanistanm mali müş· 
külah yalnız bundan ibaret de
ğildir. Yeni bütçe, • (1932-33) 
bütçesi - vasati tahminlere naza· 
ran (1,800,000,000) drahmi (bi· 
zim para ile kırk beş milyon li
ra) bir açık göstermektedir. Bu 
açığı kapat.mak için hükiımetin 
yapabileceği tasarruf ancak (500) 
milyon drahmi (yine bizim para 
ile 12 nıilyon beşyüz bin lira) 
kadar olabilirmiş. Hükümetin 
bütçe üzerindeki uzun tetkikatı 
bu neticeye varmıştır. Geri kalan 
1,300,000,000 drahmi (bizim para 
ile 32 milyon beş yüz bin lira) 
açığı kapatmak için dahili ve ha
rici istikraz taksitlerinin ve dal
galı borçların tecili iktiza etme!<
tedir. Dahili istikraz taksiti 500 
milyon ve harici borç taksiti de 
yine 500 milyon drahmidir. Her 
ikisinin yekUnu bir milyar drah:ni 
(Biüm para ile 25 milyon lira] 
tutmaktadır. Geriye kalan 300 
milyon drahmi {Bizim para ile 
7 milyon beş yüz bin lira) mll
temevviç borçlardır. 

Şimdi Y unaaistan dahili 
~ harici borçların taksitlerinin 
tecilini Cemiyeti Akvamın b~ 
günlerde Pariste hali içtimada 
bulunan malt komitesinden talep 
eylemektedir. Komite Yunanista· 
nın bu talebini henüz müzakere 
etmemiştir. Hükumet Yunan 
noktai nazarını izah ve müdafaa 
için Maliye Nazırile ihracat baıto 
kası müdüründe.n ve bir maliye 
mütP.bassısmdan müteşekkil bir 
heyet göndermiştir. 

Malum olduğu üzere Yuna
nistanda, 1897 Türk - Yunan 
harbinin neticesi olara~ Beynel
milel bir mürakabei maliye mev-

1 e alnı harici 

borçlann değil, dahili borç tak
litlerinin de tecili yjne beynel· 
milel bir karara bağlıdır. 

Eğer bu borçların taksit eri 
tecil edilirse 300 milyonluk mü• 
temevviç borçlar da sabit bir 
hale vazedilerek kırk elli senede 
itfa edilmek üzere ayrıca taksit· 
1ere raptedilecektir. 

İşte M. Venizelosun, Paris 
mlbakerelerindea beklediği ka
rarlar bunlardır. M. Venizelosun 
son beyanatı ciddidir. Eğer ko
mite müsait bir karar vermez, 
Yunaııistanın bu talebini terviç 
etnıezse memleket mali mtışknlit 
içinde kalacakbr ve kabine mev
kiioi terketmiye mecbur olursa 
bunu, pek ziyade gayrimüsait 
tartlar içinde bırakacaktır. 

Diğer taraftan Mösyö Venize-
losun, mevkii iktidardan çekilmek 
arzusu göstermesini, muhalif bazı 
ıiyaıJ teşekkülleri kendisine mu
zaharet etmiye mecbur eylemek 
için yapılmış bir manevra telakki 
edenler de yok değildir. 

Bu noktadan, meselenin bir 
siyaseti hariciye blöfü olmak 
ihtimali gayrivarit değildir. 

Mösyö Venizelos, • bu beyana· 
tından sonra, dostlarile konuıur· 
ken: 

" - Ben yalnu dahilin de
ğil, haricin de emniyetine maz· 
har olmak istiyorum, dediği şayi 
olmuştur. Bu söz, ziyadesile ma
nidar görülmektedir. 

Her halde mesele fU birkaç 
gin içinde, yani Paria müzakere
lerinin hitamında anlaşılacakbr . 

Mösyö V eoizelosun çekilmesi 
takdirinde onu kim istihlif ede
cektir? Bu sual, hararetle müna· 
kaşa edilen bir me~zudur. Mec
liste hilk6met teıkil edebilecek 
kuvvette mastaki) bir fırka yok
tur. Hatta tekmil fırkalar bir 
araya gelipte bir hükumet teşkil 
etseler bile, Venizelc ı fırkasının 
miizabereti olmaksızın , yirmi 
dört saat bile iktidar mevkiiode 
kalamazlar. 

Su halde ne olacak? M. Venize· 
lcs bu ciheti de düşünmüş, ve fırka 
reislerine bir temerküz kabinesi 
teşkilinde itilif etmelerini tavsiye 
eylemiştir. Bu tavsiye ile M. 

izelos a · zamanda eni 
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Bu Akşam Radyoda Ne~ er 

D .İ n 1 i y e c e k s i n i z 

ı 8 Mart 932 Cuma 
lıbnbul- (1200 metre, S kilovat) 

18 gramofon, 19,S Vedia Rıza Hanım, 
20,5 Habibe Mol1anın mnnoloku. 21 
inci Hanımın iştirakile alatturka aaz, 
22 tango orkutusı. 

19 Mart 932 Cumart ~si 
latan bul - (1200 metre 5 it.! ov at) 

18 gramofon, 19,5 Darültalim h>!yeti, 
20,S gramofon i•e opera parça an, 21 
Darüttali.n heyeti, 22 orkestr~. 

H~il11her g - ( 276 metre, 75 kilo. 
Hıeilaberg - fl76 metre 75 kilo

vat) 19 Mozardnn iki parça, 20 S.r
linden naklen kon er. Yat) 20Amerikadan nakil, 20,lSGöt!:e 

hakkında bir konferans, 21,30 tiyat
rodan nakil. 

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

Mühlaker - (360 metre, 75 kilovat) 
19,35kora heyeti, 20 zabıtanın cinayet 
maıııasi hakkında bir konferans, 20,30 
Wafen şlmit opera komik. 

Bükreş - ( 394 metre 16 kilovat ) 
19,30 Romanya operasından nakil. 

Belgrat - ( 429 metre 2.S kilovat 
19,45Sokol. konferansı, 20,15 ıen!oni. 

Roma - ( 441 metre, 75 kilovat) 
19 gramofon, 20,45 Abaebit opereti. 

Prag - ( 488 metre, 120 kilovat) 
19,$0 eski günlerden bir aahne, 20,SS 
gazete haberleri, 20,05 Smetand salo
nundan nakil, 22,20 gramofon. 

Viyana- ( 517 metre, 20 kilovat) 
20 Amerikadan nakil, 21,15 Riaar 
Stravs, 21,4S orkestra. 

Peşte - (550 metre, 23 kilovat ) 
190,30 Zouberflöt operası. 

V &rşova-( 1411 metre, 158 kilovat) 
19,45 radyo Ji.AZete1i 20 musiki .rıauıa· 
habeai, ı..20,15 senfoni. 

BerUn - (1635 metre, 75 kilovat) 
20 Amerikadan nakil, 20,lS Göthe 
hakkında bir konferans, 22,20 danı 
havalara. 

Müh)aker - (3-60 metre 75 kila

vat) 19,35 m~s'kili musahabe, 20,30 

Frankforttan n k)en neşe •ere:~ mu• 

ıiki parça'an, 22,SO dana havaları. 

Bükreş - (3q4 metre 16 l<i'ovıtt) 

19,40 gramofon, 20 keman solo, 20,30 
konferana 21,10 Rus korası. 

Belgrat - (429 metre 2,5 ki'ovat) 

20 Milli Sırp havaları, 20,30 günün 

haberleri, 22,10 orkestra. 

Roma - ( 441 met"e 75 kilovat ) 
20,45 opera bioa!llmdan nakil. 

Prag - ( 488 metre 120 kilovat ) 
20,20 neşe veren havalar, 20,25 ga• 
sete haberleri, 21,05 halk konseri. 

Viyana -- (517 metre 20 kılovat) 

20 konser, 22.35 kans havaları. 

Pette - (S-50 metre 23 kito-..at) 
20120 operanın orkestra heyeti, ııonra 
dana havaları. 

Varıto•a - (1411 metre 156 kilo· 
•at) 19,45 radyo gazetesi, 20 ıaua• 

babe, 20.lS Polonya muıikiai, '.llt5l 
muaahabe, 22 Şopen konaeri. 

Berlln - (1933 mdre 75 kiJowat) 
20 aenfonl, 22 siyasi haberler, aoara 
dana havalv•. 

Dikkat:I Dercetmekte oldupmu pf'OIJ'amlarm Awupaya att 
olan kıımı vauU Awupa uatine wBre tanzim edilmiştir. 
latanbul aaatino tatblkı için Avrupada aaat (12) oldup 
ıaınan latanbulda (1) • geldiği far:ıedilmeHdi. 

Haseki, Cerrahpaşa, Bey· 
oğlu, ve Emrazızühreviye 
hastaneleri için bir sene zar
fında lüzumu olan et kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
Talip olanlar şartname ve 
tafsilat almak için bergün Le
vazım Müdürlüğüne ve ihale 
günü olan 2 t-3-932 pazartesi 

günü de 3285 liralık teminat 

makbuzu yeya mektubile saat 
on beşe kadar Daimi Encüme
ne mftracaat etmelidirler. 

27789 numarala maaş cüzda
nıma ait beratı ıayi ettim. Ye
nisini al1cağımdan hükmü yoktur. 

CEMiLE 

AMELİYATSIZ BASURA ÇARE 
HEDENSA 

•'-MEltRI KURUTUR KANI IESER 
E VCAI TESKiN EDER 

Havacılık Ve Spor 
Havacôk •• Spor mecmu&Dnın 

67 inci aayııı çıkmıttır. Bu •)'lda 
Türk bava batlauna ait mGhim bir 
yazı ne bu teşebbüıe dair matbuahn 
ne düşüadllklerinin hulba11 vardır. 
Bir Alman gazetesinin ( Cihanın 
imdadma koşan bir tayyare cemi· 
yeti ) teşkili etrafında ortaya attıtı 

fikre taluiı edilen tayf al ar pyanı 

dikkatt:r. 

Dr. A. KUTIEL 
Cllt •• zührevi bastahklar müte
lıaasısı. Karaköy büyiilc maballebic 

yanında 34 

hükumete bir nevi müzaharet 
vadetmiş oluyor, demektir. 

Yakında meb'usan intihabatı 
da yapılacağına n!\zaran Yunanis
tanda kabine ve politikacılık 

meseleleri çok '· "yecanlı ve 
hatta karışık biı ıaf tya girmiş 
buluouycr. .. lf 

"KURTULŞU ,, 
Biçki ve dikiş dersanesi Maarif 
vekAletindeo musaddak müdiresi 

Mm. PAPAZYAN 
Haftaııın dört günlerinde. Gilade iif 

Mat tedriaatla Uç ııy aarhnda mWıem• 

melen lfğrctir. Ve maarif mlJdtlrlyl!tlııdcn 
mu1addak dlplo n alar verir. feriklly Te. 
poü.atO Papıu.ya ı apıırhmaw No. 116 

[ Beşiktaş 

DİKİŞ YURDU 
En ı;on uıuJ üıcre ll7 zamanda biçki 

T• dikit ve kumaş üzeri~ bol' a ve 

tezyinat ISjretillr. Hııaual d~r~ le 

Verilir. Akaretler 64 

lstanbul 4 üncü icra Dairesi den: 
Tamamına 2575 lira kıymet takd:r 

edilen Aknrayda Koneıdede mahal
lesinin Hazinedar solcağında 21 nu· 
marala dllkkiru müştemil hRnenin 
tamamı açık arttırmaya vazedilmiş 

olup 31 • '3 • 932 tarihinde ıartna rnesi 
divanhaneye talik ed lerek 14 - 4 - 932 
tarihine muaadif p-er~embe gün:i aaat 
on dörtten oa altıya kadar htanlıul 
Dördüncü icra Dairesinde açık art· 
ttrma auretile satt!acaktır. işbu gay
rimenkul ikinci aritırruada bia dokuz 
yüz lira bedelle Nigir Haoam uhde
ainde bırablmıt İs~ de arttırma he· 
delini tealim cdcmiyeeefioi beyan 
etme.· iizerine bırakılma llH'&rl bo
zularak icra ve lfiia Kanununun 
124 üncü maddeıi muciı,lnce tekrar 
ikinci arttırmaya vazedilmittir. Ta
liplerin yevm ve vakti mezkürda 
lstanbul Dördüncü icra Daireaiade 
hazır bulunmaları ve daha fa:ı:a 
mallmat a.mak istiyenlerin 931 • 211 
doaJ• numarasile memuriyet ıni:ıe 
miracal'f ni i'iin 0°11'\ur. 

Doğum ve kadın hastalı.ı< •.• n 
müteha nrn 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hastalar.nı Türbe karşısmda 
eski Hilaliahroer binasmdaki 
muayeu-h'inesinde hergü•ı ö~
leden sonra kabul etmekt ; ır. 
Teiefo:l Is~. ~·2 l°!'? 
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Ev sene haşarattan ve bilhassa tahta kurulanndan 
kurtulmak için şimdiden bütün haşarabn yuvalannı 

Arapçasile Birlikte Kuranı kerim 
tercümesi 

Hüyiik TGrk a limi Cndet Pa.-ıa IQsati Kuraalyeaial hul dojna eaul ıerlfla 
mllkeırıaael cUtllal 200 inan.ur. Kaymakb klfıt n alba yaldada dltlt.I 

!00 kuruttur. Nüahalan aadar. 

Hayah Hazreti Muhammet 
Kıymetli eurlll tekmlll clltll SOO kunqtur. 

Mufassal İslam Tarihi 
CUtllal 200 kurqtur. 

Meşahiri İslam M1~n:-er 
kuruıtur. Bu kitaplard- poata Dcretl ahnmadaa sladerlllr. 

• Merkezi: Tnrk Neşriyat Yurdudur. 

lstanbul Evkaf Müdü
riyetinden: 

llDddeU Ecrlmlall 
Mahalle ve Mevkii 

Çemberli taş 
Mellafeoeri 

" ,, 

,, 
Kadirga Bostanı 
lif. 

" " " . ,, 
Babıali Ulahay
reddin 
Şebzadebaşı Ka
lenderhane 
Saraçhane başı 
Mimara yas 

Sakata 
Mahmudiye 
caddesi 

" 
" Boyacı S. 

Divanyolu C. 
Mebmetpafa 
yokuıu 

" 
" Tomrukağa 

caddesi 
Cami S. 

Haydamahe 

Uzunçarşı Yav... Mektep S • . 
ça Şahin 
Bayazıt Sekban Simitçi s. 
başı Y akupağa 

PeyDirci S. Bahçekapı Şeh
mehmetgeylini 
Çakmakçılarda Tarakçalar 
medresesi ittisalinde 

Babıili Lilahayrettin Babılli C. 
Çarşıkapı'da Kalı- Makaaçılar 
çacı Hasan caaddesi 
Çarşıkapı' Kali- Tramvay 
çacı Hasan caddesi 
Bayazıt Sekban- Simitçi S. 
başı Y akupağa 
Uzunçarşı Yava:ı- Mektep S. 
ça Şahin 
Çarşıda 
Çemberlitaşta 

Gelincik 
Cemberlitq 
dibinde 

No.a Claaal 

1 Hane 

5 " 7 " 1-7 " 192·218 Mektep mahalli 
21 Hane 

23 " 19·25 " 1 Mihrişahıultan 
mektep mahalli 

4-7 Hane 

2 Taşmektep 
mahalli 

18 Hane 

1-9 
" 

22-24 Dük kin 

35 dftkkin 

18-5 " 
18 

" 
82 " 

.J " 
22-24 2 dOkkln 

93 Dükkin 
O Baraka dükkln 

Saray burnunda 
Seyit Hasan 
Çemberlitaşta 

Değirmen ocağa 
camii 

6 Oda 

Bahçekapıda Şeyh 
Mehmet geylini 
Balakpazannda Ha
cımustafa 

Sofçu hanı 
derununda 
Hidayet camii 
albnda 
Babkpazarı C. 

13 ,, 

ı Ardiye 

49 Diikk4n 

Çarşalcapı Kaliçeci Makuçdaı C. 16 ,. 
Hasan 
Sirkecide Şeyh· 
mehmet geylani 

Yalıköşkn C. 62 Mağaza 

Bahçekapıda Hobyar Yenipoıtane C. 44-58Dükkin 

" " ,, 46-66 ,, 
,, ,, Ham idi ye C. 21 ,, ve odalar 

Çelebioğlu Alaaddin Sultanhamamı 2-37 ,, 
Balıkpazarında Ha- Tuzcularda 20·3 ,, 
cımustafaağa 
Mahmutpaşada 
Divanyolunda Mi
maı Hayrettin 

" 

Nuruoımaniye C. 43 
Tramvay C. 63 

" 
" 

65 
80 

" 
" 

" 
" 

icar Lira 

1 sene 30 

" 
30 

" 
30 

" 
ıs 

" 20 

" 
6 

" 
4 

" 
1 

" 18 

" 17 

" ',5 

,, 8 

.. 6 

" 30 

,, 4 

" 4 

" 5,5 

" 
12 

" 
5 

" 
3 

" 
1,5 

" 
11 

" 
7 

" 
2 

" 130 

2 ıene 28 

• 6,5 

a ıene 100 

" 120 

" 150 

" 60 

" 210 

" 60 

" 8 

" 10 

" 9 

" 14 
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FAYDA ile tahrip ediniz. 
Öksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM 

Dr. H O R H O R O N 1 
Cilt ve Ztıhrevl hastalıklan muhayenehanesL 

Beyoilu, Takıim. Zambak ıokak No. 41 

İstanbul Evkaf Müdiriyetinden: 
Anadoluhisannda Ça\'Ufbqı çiftliği mftştemlllbndan Hnnklr 

bahçesile çiftlik hariminde alb dinllm bahçe ve civarında yirmi 
d6ntım tarla. Keza mezkur çiftlikte Kirazbtorluk mevkiinde llç ytız 
dönüm tarla ile çiftlik bostan namile maruf üç d&nllm b09tan. 

Ballda muharrer bostan ve tarlalar 20 Mart 932 pazar gününe 
kadar müzayedeye konulmuştur. Fiat haddi llyık 16riilllr iıe tarihi 
mezktlrda saat on dörtte ihale olunacaktır. Talip olanlar lstanbul 
Evkaf Müdiriyetinde Orman ve arazi idaresine müracaat eylemeleri. 

Bu senenin en talihli 
sahipleri ... Kumbara 

2500 lira mükif atlı 
932 birinci kurası 
1 nisanda çekiliyor. 

Birinci mükafat 750 lira 
ikinci mükafat 250 " 10 kişiye "100,, erden 1000 ,, 
1 O kişiye " 50 ,, erden 500 ,, 

[ Türkiye /ş Bankası 

İstanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
Tophanede lıyasçelebi mahallesinde T&rbe ıokağında 14 No. 

b meşrutahane maili inhidam olmasına mebni enkazı (350 ) lira 

bedel üzerinden satılmak üzere 20 giin mtlddetle ilAn ve müzaye
deye konmuştur. Talip olanlar 9 Nisan 932 tarihine müsadif cu-
martesi gtinü saat 15 te kıymetin yiizde yedi buçuğu nispetinde 
pey akçelerile birlikte lstanbul Evkaf Mildiriyeti binasında Mabl6-
lit kalemine mliracaatları ilin olunu-. 

Ziraat Vekiletinden: 
Vekilet mubayaat komisyonu tarafından 14 mart 932 de 

ihale edileceği evvelce ilin edilen ıöztafı, arsinikiyetii sut ve 
Pülverizatörlerin mubayaasından aarfa nazar edildiği ilin olunu. 

ı.tanbul d8rdGnca icra memur• 
lutundanı Beher dGnlmG 60 pr Ur• 
hesabile tamamına iki 7Gz karlı llrt 
k11met takdir edilen Kartalın Şahlı 
karyesinde Karyealb me•kiinde kil• 
kaydea 196 numarada muka11•t 
•e iki d.lnGm olup laaJen dart dl
nGm miktarındaki tarlanın tama•• 
ile yine Şılala karyesinde Kocamesll 
me.kiinde Ye Yayalar karyesi hu
dudu dahilinde tapuca 192 numarada 
mukanet H iki danam olup mahal
len dort dlSnGm miktannda ye beher 
dlSnGmG alt.ter lira hesablle tamamı 
240 lira kıymeti muhammeneU ur
lanın tamamı •e yine Şahlı karye
sinde Kankpınarı mnkiinde Yayalll 
karyeal arazlıi dahilinde olup tapuca 
190 numarada muka11et ve bet d3-
n0m olup mahallen alb dönGm mlk
tannda ve beher dönClmll ellltu Ura 
heHbile tamamı 300 lra loJllletl 
muhammeneU tarlanı• tamamı .. 
yine Şıhla karyesinde KocameSaf 
meYkiinde ve tapuca 191 numarada 
mukayyet •e iki danlm olup m .. 
hallen altı dlSnüm miktar1nda Y9 

beher dlSnüma elllıer Ura besabll• 
tamamı Gç yOı lira kıymeti muballl"' 
menell tarlanın tamamı •e yiae Şıbb 
kar1eainde Kıalyerler nam me•ld• 
inde •e Yayalar karyeal arulal dr 
bilinde olup tapuca 188 numarada 
mukayyet ve yedi dlSalm olup ma• 
hallen yedi dlSnOm miktarında ye 
beher danama yetmit•r lira heaabfl• 
tamamı 440 lira kıymeti mabam• 
meneli tamamı ve yiae Şıhla kary .. 
•inde Zeytf ndlbi nam mevldinde •• 
tapuca 189 numarada mukayyet d3rt 
dlSnGm ve beher dlSaGmO elllıer lira 
heaabile tamamı 200 lira kıymeti mu
hammenell tarlanan tamamı •• yln• 
Şıbh karyesinde Kocamezar mevki• 
iade kiin tapuca 197 numarada mu• 
kanet ve oa danam mlktanada 
beher dönümG lS ter lira henblle 
tamamına lSO Jira k17met takclir 
edilen itba sayri menkullerin t .. 
mamları ayn ayrı ıartnamelerle açık 
arttırmıya yazedilmit olup 5-4-932 
tarihinde ıartnameleri divanhaneye 
talik edilerik S mayıs 932 tarihin• 
müsadif perıembe gGnl saat 14 tea 
16 ya kadar lıtanbul dlSrdüncO icra 
dairesinde açık artbrma ile aabla
cakbr. 

Arttırmaya ittirak için ytlzd• 
yedi teminat akçesi alınır, mütera• 
kim werıileri miiıteriye aittir. 

Hakları tapu ıicillerile sabit ol
mıyan ipotekli alacaklılar ile diter 
allkadaran1n ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarmnı H buıuıile fals 
ve maearife dair olan iddialannı 

illn tarihinden itibaren 20 giln 
içinde evrakı miiıpitelerile bildirme· 
leri lizıınd1r. 

Aksi halde haklan tapu sicili .. 
rlle aabit olmayanlar aatıt bedeliııia 
peyiafmuınd• hariç kalırlar. 

Alikadarlarm yeni icra ,,. .._ 
kU-11DUD 119 llDCU -••ul JaGk
mÜne göre temki hareket etmelarl 
ve daha fazla malGmat almak iste
yenlerin 931 - 371 doıya numaruil• 
memuriyetımize müracaatları Ula 
olunur. 

ikinci icra Memurluğundan: 

Çarşıkapıda Kali
çecihasan 
Ahırkapıda Seyit
hasan 

-

Bir borçtan dolaya mahcuz ve 
paraya çewilmesi mukarrer bir 
adet ceviz karyola, gardrop •• 
sandalye 22 - 3 • 932 tarihine mO
sadif sala günü saat IOda Beyoj'
hında Buna sokak Jon Grittİ 
aparbmanıa kapısı 6nlnde aahla• 
cağından talip olanların yevmi 
mezkür ve saati muayyende 
932 - 263 Nolu dosya numarasına 
hamilen mahallinde hazır buluna· 
cak memura müracaatları ilin 
-0lunur. 

Lebideryade mağa· 
za ve yedekçili~<: 

19-121 lbrahim P. mek
tep mahalli ve 
odalar ve arsa. 

Bahçe kapıda 
Hobyar 

Aşiref endi kiltü
panesi S. 

Mahmutpaşa Hacıküçük mahallesinde 
ham cdab~şıhğı ve oda. 

bUyilk çorapçı 

" 4 . 

" 60 

" 100 

Balada nıevkileri cinsleri yazıla olan Vak.af emlAk hizalanndaki 
miid.letlerle kiraya verilmek nzere mftzayedeye konmUftur. ihale
leri Martin 26 ancı cumartesi günft saat 14 te yapılacaktır. Talip
le r in yevm ve saati mezktlra kadar Çemberlitqta Ev~u MUdO-

iryeteind Akarat Kalemine mtiracaatlarL 

Kuzguncukta Bobor sokağanda 1 
7 numarala hanede Ligoraşko 
oğulu Hıristo veledi Dimitrinin va-

risi ve kızı Madam Cenoviya: 
Murisiniz Ligoraşko Qğlu Hı., 

risto veledi Dimitrinin Vitali Levi 
efendiden borç aldığı 2500 lira
ya mukabil birinci derecede te-
minat gösterdiği Kuzguncukta 
Bobor sokağında 7 numaralı ba
n&nin paraya çevrilmesi muına• 
ileyh alacaklı Vitali Levi efendi 

tarafından talep edil mİf olsuretle 
namınıza gönderilen &deme emri 
meırubatandan ikametgAhınızın 
meçhul olduğu anlaşılmıı olmakla 
pederinizden intikal eden işbu 
borcunuzu tarihi tebliğten itiba
ren 25 giin zarfanda itiraz hak
kınız olmak üzere 60 giin içinde 
ödenmesi lizımdır. 

işbu ödeme emri ikametgAlu
nııuı meçbuliyetine binaen ilineD 
teblii olunur. 
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