
....... _ ... 
Muharebe Yine Mi liyor?~ Siairlller Evlenmemeli Midirı ? 

• · Mesele Fert Ve Cem·yet 
Top Ateşı Devam Ederke Ce vrede N kta d Dü .. ··ı 

insaniyet Prensipleri Konuş luyor 0 sın an_ şunu m 
• 

Cenevre. 5 (H. R.) _ ~--- Fakat, Heniz Halledilemiyen En Mühim Cihet ~-• 
Jia il.wnde. Çla- Japon lataab Sinir Hutalan Nasıl Teşhia Edilecek? 
aruaada atetia tekrar bafladılt- Siairlileria ewleDmeleri dotra 
u dair penmltenalm haberler ....._, detB midir? "Akıl Hıf. 
ba •tillfa halletmekle meopl _...._ Cemiyeti., mürlilerill 
Wunaa Cemiyeti abam laeyeti ......... .-.. taraftardJr. Bis 
'p ••ireliade deria •• ... .. ;iliaiiiqa ,..,._. .... etrafm. 
.... biralrUUfbr. .. ....... .. .......... 
lkibraf~ .. ... 

tlet~ • ......- ..... . 
....... 11.u..- iatenilmiftir. • 
lalclile, Japon ukerleri çekilme
den enel ibtillfm halleclilemiye
teli fikriai .adafaa edenlerin 
iaoktal DUUUll kunetlendir
llektedir. 
Llndnya Akseden Haberler 

Loaclra • (H.R.) - Çla ..... 
poa lllffW..ı clair llaberler blr
Wriai ............. Jıpoalar, 

.. aeldalarda Çinlileria •tefine 
...,. bldaldtn içia mukabelede 
.......... fakat...........,... ........... _ _,., .. ~ 
........ lirler. Çla. .~ ............ 
Yerdlil ....... .. Jıarı• Jmy. 
........ (19) - Çla ordasu 
br-slhuu Nap11i1aaı dvannclan 
-.. ............. _eCUM.W 

Japoelarm ne ppmak istedlld.ı 
.... deiilcHr. 

Şuslaay & - O.- Çialiler 
•• Japoillar ~, mıatakum
.. n leriliacle •tefi kesmif iae
lerde Nuiyanıua Cenaba prbi
•de, Hui1an·Tuda .............. 
Dhı tekrar bqlamuı tehlikeei 

"" ,a.termiftlr. ÇiDWer, ba tehlikeDİll belir-

.. iki ..Wt. Japo• .............. " .......................... . 
ş..pa,. pkbldaruua ildael ............. ·-~ ............ . 

..a lnllade •• vlll Wr eeplaı 1 Mıalflla Çla ..-ıı.ı, bir 
lurinde liper k-ldadaılar. ...._ Çlla .....,_.. .... . 
A,.U s•mıncla katafl kllllJll_..- he•nt111••cla ..... ....... 
al Sa- Çea'aaa yedi kDomıtro Wı•lll te,lt .....,_. 
prlaDdald Kim• etnfmcla ..,.. ( .,..... • .,., ... ) 
laclıldan faaber YWmektedlr • 

19 11111cu orchaya lmmaadl 
eden Çe • ~- Kay, btltan Çin 
milletine teltrafla bir timim ıön-

clererek. Cin IDilletllll ş.,., .. 
ıa,...v_,~_. ..... ,. .. _ ...... .........,. 
dnet etmlttlr. 

Diler taraftan, Nanldaclea 
Loyana naldedilmiı olu Çla 
merkezi hllktmetiaia laatb ...... 
ketide Çin pntelerl tuafinda 
fiddetle tenkit edilmektedir. Ba 
hllkftmet Erklnı, 19 mncu orduya 
yardım etmiJe munffak olmaq 
olmakla ittihaia eclilmekteclirler. 

Belediye Sahil Hatlanna 
Vapur işletmek istiyor Edremit ( HWtl ) - ... 

-- ....... lba , .... ,,,. 
-.. ••• Ednmm ... .. 
·onul oı.. Dalya babkhkla-
.... •• lr•ıhw. Ordejia .,.. 
............. ıehmlre ı.-
..U. ...._.. ıarlleceji kere 

llollrota 11118. Ho 19 D. 
cw• ,... ..... Ba btan 

-tlebl •n ıl llolkoYaclaa uça
rillaralr ........... kadar ıeldifl ........ ,.. 

Ali 

Y alovada ihtilas 
Hamamlar MUbuebecisi

nin Bir lhtilUı Çıktı 
Tetkik edB• Yalna t..ma .. 

lan malaw&e.i muamelltmcla 
..,._ clikbt bir para OdOI••• 
tmdlf ......... lhtilll ... 
"" ,.... Malaaebecl ...... . .,,..,... ....... ... 
rllMI' •.ı•hn•fbr. Tetlrdaat et.. 

1 
rlnilıctlılmekteclir. 

, .... 
Doktor KonOI Bey ıueteml

lla ba .....ıe &berinde bir 
uket 1a1me•aı pir fa1clah bal
duimıu. tefeld*le kaqalad.lua 
llJlecliktea ...... • SWrliler 
..ıe.ehilir .. ? " s-u. ..... 
ftetralaceY&pler~. 
K.,.. Be, IDeleleJI laem fert 
..... ele ceml7et aoktal ..... 
naclaia tetilk etmekte " ......,. 
111,temektedlr : 

"- Bir fiairliaia, ,.. .... 
••nuile bir Pllkopaba eYlenlp 

"••/ .,,,.,. ....... .,.,., .... ,,_,_.K .... .. 
evi....... .._ keneli meala
ati aektawclaa, hem ele cemlpıs ........ ..,..... ............. 
tnmclaa memababia eclilaelWlr. 

"yd 
Cinayet Oldu 

Enelld •ece FeriklJla lhra bir W.ı .... bala Wr cinayet 
..... bir rençber, km .. bnauun ,...... )'ablr baldap 
... ,.......... bıçakla delik, d.pk ettildm ...... bpnpr. Ha
clileJe Ahne olan yer FerikCS)'lba Balaurlu 10bimda bir lml&bedir. 
la lmlllbe lbralüm ilmindeki rençben aittir. 25 1qlannda da Seher 
adla bir kama nrdır. lbrahim, birkaç MD• enel yanma Rıza adla 
bir yanaıme alllllf, o mrada memleketine ıitmek icap etmlt, kamma 
Raaya emanet etmlf, demif ki: 

- " Ben Koçm.. ıicllJ--. Bua 1erlerde alacaldana ..,, 
Sen onlara abr, pakl-a babnlll. 

Ve 1011ra çdmnw, Pmif. 
Riza iae emanete tam Adakat ıhtermif, adamm kanama bat

tlaa çakarmafbr. o mntı• ki bnlümia ..ı arbk .. ew1 o1-...., 
Bir mldclet .... bnlwnba ........ .... 11 ... • ...... 

cllil telpa& ..... fena halele ..... •••••• • .... ,. ..... 
( l>eYa1m 11 lael .,,... ) 

llıtikôrla Mücadele 
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Halkın Sesi 

Ekmek Meselesin
de Yeni Mütalealar 

Diyorlar ki: .. Ekmeti• latiai 
arttmaalı, 12 kuruta pkar-

..._ 8a •••ti• ••m lr!l1'G 
korunmuft hem ele bütçe cll-
ulmlt olar •• illa yeni fikir 
....... _ ...... n1e.ı..... .... 
-1ı ~ mlnıcaat ettltlmiz 
ldmaeler biııe ıanlan al7le
dilen 

• ...,.. c..JI & (Zalalre tMlrl H.....lu 21) 

- ( 12 ) kUl'UfA ekmek 
bahsi, llzerinde çok durulacak 
pek mühim bir meNledir. Aleli
cele karar veremiyecejiz. Hazi. 
neye ( 30 ) milyonluk mevhum 
biri varidat temin edeceğiz derken 
esasen meYC:at ola aatarap ve 
admabyı arttırabiliriz. 

Eueen kazanç kapılan tılmm
• bir anahtarla kilitlenmif fibi
clir. Ekmek acuz oldatu için Jaer. 
kea ahp JiJiyor. Bm1e fakir lwllnn 
en biriac:i 11duı da ekmektir. 
Soma bizim klyllmlbllle &llıı

Jll klyltld aramda dal ka
dar fark ftl'dar. ilatday 11CUZ 

diye batday ekmektea nqeçe
ceiini nnnebaem. Çlnlri klyln
nBn bqb megale8i yoktur. 
Herhalde ekecektir. .. 

Şerif ..., Cltabr• otla ..... 5) 

- (12) kuruşluk ekmek tek
lle.i bea pek tabii bahaıyonm. 
Evet llılyt6mld himaye borcu
muzdur. ÇO.kü Türkiye ziraat 
memleketidir. Bence yapılacak 
bir İf vardın 

ihracat yapabilmek için bat
cla11mıa tasaif ve taafiye edecek 
YU1talar hazarlamakbr. Bugtın 
plan komtulanmıa ta Amerika
clan relenJ buğdayı ahyorl• ela 
bizden almıyorlar. Çnaki onlarm 
buğdayı fenni bir şekilde temiz
lenmif ye tasnif edilmiftir. H6-
lha memlekette bza-ç nisbetini 
arbracak tqebbiisler yapılmadan 
yalmz ekmeii pabalaudarmak 
dojra olmu. .. 

NJaaııNttla Atı s.,. ( lllderrla) 

- 811 husustaki fikirlerimi 
bir guetede yazdım. Henllz yeni 
fikirler dermeyan edecek kadar 
nziyet ilerlemit depdir. Bina
enaleyh o fikirlerimde israr 
ediyorum. Eğer siz bqka birtey 
dilşiinüyorsanız onu da söyleyiniz. 
tetkik ve miinakqa edelim. 
BuğdayUD&Z bugiialdl evsafile 
ihraç edilemez. lthalAtçı memle
ketler elbette daha Jiiksek evsafı 
olan ve iyi tasnif edilq bujday
lan bizim buidaylannuza tercih 
ederler. 

SON POSTA 

DA LI BABl8L B 

iHTiKAR 
yirmi Bir Tacir 
Ma/Jcemege 
Verildi 

Haber ald.fı..a .... ... 
yetteki huıusl komisyonda hak
larında ibtiku yapbldan iddia
lile tetkikat yapılan (! 1) ıeker 
tacirine ait evrak müddeiumu-

milik tarafından mahk~meye 
ıeYkeclilaıiştir. Bunlana muhake
meleri Sultanabmet Birinci Sulh 
Ceza mahkemesinde yapılacakbr. 

Sulh mahkemeıi buaiin muhake
me günihıll tayia edecek nilatiklr 
maznunlanna tebligat yapacakbr. 

Diğer taraftaa lataaıbul Tica
ret MüdllrlOjil limon, petrol, -eaz, 
manifatura Cf)'Ul berindeki 
gayritabii fiat ytlkıelmesini tetkik 

etmektedir. Dnn Ticaret Komi
ıeri Bahri Bey piyasada muhtelif 
eşya fiatleri üzerindeki tetkika
bna devam etmiştir. Tahkik Ko
mi8yonu da ban kab.eciler hak
kındaki tahkikatın\ derinlqtirmit 
n dün bazı tacirlerden kah-,e 
piyuuı etrafmda ma16mat ia
temiftir. 

Bir Kaçakçı 
Rakı Kaçırdığı için 

Mahkum Edildi 

Don (9) uncu İhtisas mahke
mesinde nkı kaçakçılığı yapan 
Yaşova isminde bir Musevinin 
muha~meli yapılmıştır. Balattaki 
evinde (1500) dirhem kaçak rakı 
bulunan Yaşova ayni zamanda 
polise hakaret ettiği için mahke
me kendisini alb ay Jiapse mab
k6m etmiş ve derhal tevkif edi
lerek Tevkifhaneye a&nderil-
m~ • ., ... r. 

l Yeni Defterdar 
iş Başında.. 

Y..a Dcftadm M ıtafa a.,, 
Aabnl Ver .. r T..,m JC.o ' 

yona Reiali
tlne taJİ!D ecll
lea uld Dtf.. 
terdar Şefik 
Beyden yeni 
•azifeaia ia 
devrini almıı 
Ye işe baıla
llUfbr. Musta
fa Bey bu 
mllnue bet le 
bir muharri
rimiu demif
tir ki: 

Defterdar Mu.tafa B. .. itlerin 
yapdmuını da arzu ettiğim feY, 
hazineain menfaatine zerre kadar 
zarar plmeden mail iflerde kat"! 
bir sür'at temin edilmesidir. 

Halk, hükumetle olan mali 
itlerini en kasa yoldan Ye en u 
bir umanda ı&rebilmelidir." .. 

Mulitafa Bey 30 senelik bir 
maliyecidir. Hukuktan çakmış. 
maliye mesleğini tercih et.mif, 15 
RDC kadar muhtelif muhasebe
cililderde bulunmuş, iatirdattan 
80Dnl latanbal defterdar muavin
liğini ifa etmif, Buna maliyesinin 
başında bulunmuf, Aakara bele
diyesi umuru besabiyesini idare 

J 
etmiş ve dört sene evvel son 
vazifesi olarak vergiler temyiz 
komiaydnunun bapna gelmiftir. 

lki Mecmua Mahkem3de 
( Muhit ) n ( Diilıya ) mec

muaları Vilayete verilen beyan
namelere muhalif nqriyat yap
bldan iddiasile mahkemeye Ye

rilmiflerdir. 

Sesli Filim atelyesi 
Şel.riabde (300) bin lira maaraf 

yaparak bir ..ti filim atelJ'Ui te.iai 
dlifOniilmekteclir. 

YENi MOZE 
Bir Medrese 
Müze Haline 
Getiriliyor 

Maarif V eklleti Sultanahmet 
•edreaelini Müzeler Jdar..
-.rine ftl'-.m ....... her .. 
raftan ışık alan, rutubetsiz Ye 
aydınlık ( 23 ) oda ile seait ltir 
clivanhaneden ibarettir. Mbelar 
ldareai medresenin bir pllmnı 
huarladıktan sonra lstanbmn 
muhtelif yerlerinde bulunan lr:ıy
metli tarihi Yeaikalan ve evrakı 
c:iuine göre ayırarak bu odal.a 
koyacak, di•anhane de evrakın 
tamifine tahsis olunacaktır. lıln
zeler idaresi fimdiye kadar 
Defterhane hazine evrakıadan 
( 1012 ) kıymetli n tarihi defter 
aJUtmal, ve Ayaaofya camİİllİn 
papaz ondalarmdaki yesikaJardan 
da ( 183) sandık kıymetli nrak 
hazırliılnmıfbr. Bütün bunlar ya
kmda Sultanabmet medresesine 
nakledilecektir. Sonra medresenin 
bahçe9ine de kıymetti vesikaları · 
halka teşhir için bir S:!lon yap-

tlnlacaktw. Diğer taraftan öğrendiii 
mize göre .Maarif VekAieli ba.-e 
biltçeaioe tarihı enakın tuaifı 
için tahsisat koyacaktır. 

Tavuk Hırsızlan 
Dün Göztepede İki 
Hırsız Yakalandı 

Osman ve Halil isminde iki 
kişi Göztepe istasyonunda elle
rinde iki ta\'Uk, beı ördek oldu
ğu halde dolaşırken Polis tma
filldan yakalanmışlardır. Bunlu 
karakola götürülürken kaç1111flar~ 

fakat, ahalidca biı-i Halili baı·-
dan •ora ile yualayarak yakala
mış, OSman da Amerikan mekte-
binin bahçesinde gizlendiği yer
den çakarılarak karakola getiril-

---- Muhterem Halkımızın 
Nazan Dikkatine 

miştir. Tawk ve .ördeklerin 
l Selihattin Beyin evinden çalın

dığı aolaşılmışbr. 

Piyasada bazı ticarethanelerin bir takım ipeklileri 
1PEK1 Ş mamulab diye sürmekte o'dukları istihbar 
edilmiştir. 1 P E K 1 Ş kumaşları henüz piyasaya 
çıkanlmış değildir. Çıkarıldığı zaman if a!l edileceği 
veçhile t P E K t Ş mamulatında AL TIN Y ALDlZLI 

1 P E K 1 Ş damgası Olacaktır. 
-------------------

Vapurcular Toplanıyor 
Ankaraya giden vapurcular 

heyetinin evvelki gün şehrimize 
döudtiğünü JUIDlfhk. VapW'C111. 
Birliği Aokarada yapılan teşeb
büsler hakkıada tenvir etmek 
ezere vapurculan bugiia .saat 
dörtte Birlik binasında bir top
lanb ya davet etmiştir. 

Mart 6 

Giiniin T arilıi 

Gazi Hz. 
C..a alqann tehrlmizden hare• 

ket t.a,uran Gazi Hı. dnn ötle Oae
rl Allkara:ra muvasalat etmitler6. 
Mwsuacla Meclu Reisi, Baş•eldl, 
Y ....... Meb._lar, •iV ukeri •e 
•llld erkln tarafından ihtiramla 
lstlkW edilmitlerdir. 

luir Rthbml MneJesi 
l..ır, R1hhm Şirketi tahkikatına 

h•lrde devam edilmektedir. Şirke
tfa •lpwJrJ avukat Gat Franko 
Efe .. dan lzairde istin .. eclilmit
tlr. M.anunların adedi dokuz kişidir. 

Ankaraya Gidenler 
Nefta Vekili ve yeni Irak Sefiri 

Emir lZeyt cenapları Ankaraya 
sltmltlerdir. 

lnhisarlarm Tevhidi 
1.w.ar idarelerinin Wrleıtirilecek 

olan kıaımlara hakkındaki tetkikat 
de ... etmektedir. rv.erkezi kı11mla· 

na azirmada Ankaraya na'kledile• 
oetl .. .._ verilmektedir. 

Amerika Sefirliği 
Arjantin Sefiri Ankaraya 

Tayin Edildi 
T-,. Hfirliti•• tayla olu•• 

Amerikanın eıki Ankara sefiri MI .. 
tn Grn 13 martta A.merikaya ha
reket edeeekt~r. Amerikanıft yal An._. Hfi.titine de Aıf-tin •eftwf 
.Mw. Çulea Şeril taria üuımqtw. 

Tülün Raperı r.. wtünleriain laariç piya•· 
larcla NYaCIDI temin için ltlr komia
JOD tarafından hazırlanan rapor Aa
'karaya rönderilmiştir. 

Seyris9fainde Bir Karar 
S.yriaefain ldareü Zoaruldata 

yot.. Yapana utrataam17a karu 
'Yermiftir. Fakat şunu da aöytiyeJim 
ki Ze.pldak hem bir WA~t mer• 
kesi, Jaem de Karadenizin en mühha 
ia1ı:elelerinden biridir. 

Biaicilik Müsabakaları 
Gelecek ay içinde Nia ıehrinde 

biiyik at 1arı4ları yapdacakhr. Bu 
mlnhalralara Binicilik mektebinde 
.._.,_. sabitlerimiz de ;ftirak eft. 
eeldu4ir. Mekteple 1imtliden idın.._ 
*• MtlanÜllUft.r. 

Tahrikat Var Mı? 
lpia kaldıklanndan bahsederek 

(2800• amele namına Vilipte (388~ 
imub istida verenler hakkında tAla
kikal 7apJmaktadu. A.-elqi tahrik 
si"' W.. laareket yapaltllfl aalaşılıraa 
derhal takibata girişileceği kayde· 
dilmnteclr. 

Kaçarken T utaüu 
Celil isminde biri Beyazıtta 

k6m6rdl Abmedin dükkanma 
penılı palto, saat ve bir miktar 
para ~ak kaçarken yakalaa
mrp. 

Son Posta'nın Resimli Hikayesi: Pazar Ola Hasan Beg Ve Telefon Derdi 

1 : KomtU - Huaa Bey, eliai tak .. 
ğına koymuş, ne düşünüyorsun ? Bir 
kederin mi var ? 

2: ...._ Bey - Sorma komşu. .. 
T eJefon Şirketi Belediye Müffettişi Ya
ver Beyden, konuşmadıja mükilemelerin 
paraaım almq. 

-

3 : Komşu - Bundan sana ne Ha
san Bey ?. . Seni• telefonun yok... Tasası 
sana mı dliştO ? 

4 : Hasa• Bey - Telefonum yt k 
amma tirl<et konaşnuyan adamdan ma
dem ki para ialİj'oı, yann gelir, benden 
de para ahr. Bakıana hükumet komi
seri bile firketi müdafu ediyor 1 



6 Mart 

Hergün 
başkaları 
Ne 
Diyorlar? 

Son gtlolerde bujdaylarımıu eukuttan 
•• köylllmOa:Q IRbtan kıartarmak için ek• 
mek flatlerlnln 12 kurut• çıkaralmuı hak· 
kında orta1a yeni bir fikir ablmııbr. Bu 
fikir etrafında ıu mOtalealara teHdllf 
edilmlttlrı 

Cümhuriyet gazetesinden: 
" Karilerimiz, teklifimiz hak

kındaki fikirlerini kısaca bize 
bifdirebilirler. 

"Biz, bugünkü 11kıntımızan en 
bellibaşh sebebini çiftçinin fena 
olan vaziyetinde buluyoruz. 

"Türkiye bir ziraat memleketi, 
Türkiye balkının üçto. ikisi ise 
çiftçidir. Bu liçte iki ekseriyet, 
mahsul para etmediği için fena 
vaziyettedir. Hükftmete vergi 
vermekte mUşkülAt çekiyor, Zira
at Bankasına veya diğer alacak· 
hsma ise borcunu adiyemiyor. 
Hele şehre gidip ihtiyaçlarını 
aatmalmak imkinmı ise, aıla 
bulamıyor. 

iştira kuvvet ve kudretini 
kaybetmiş olan çiftçinin bu vazi. 
yeti karşısında ıehirlin hali büs
btitün haraohr. 

"Binnetice umumi hayat dur-
muş gibidir. Devlet bütçesi sar
aıimışbr. 

Biz diyoruz ki: 
"Eğer. çiftçinin mahsulünü kıy· 

metlendirir ve onun iştira ve ha· 
rcket kabiliyetini iade edebilir
sek • hem halk, hem devlet 
noktai nazarından • vaziyeti kur· 
tarmz. 

Ve tekl•f ediyoruz: Türkiyede 
eu ucuz madde olan un üzerine 
:;o para ile l 00 para arasında 

b ir resim koyalım. Bu resmi yan 
yarıya bir nisbetle müstahsile ve 
hükümete verelim. Ve bu suretle 
ekmeği şimdiki gibi 7 kuruşa 
değil. fakat 12 kuruşa yiyelim. " 

l\Jilliyet gazetesinde Nizamet• 
tin Ali imzalı yazıdan : 

"Bu senelerde 200 bin vagon 
buğday yetiştiriyoruz. Son lstan· 
bul borsası fiatile 150 milyon 
lira eder. Tekmil Türk mahsul
lerinin başında buğday geliyor. 
Buğdaydan sonra gelen arpa ile 
tütünün bile senelik tutara lstan· 
bul fiatile 50 milyon liradan 
aşağıda. 

" Halbuki buğday fiati düşü· 
yor. Her yüzde 10 dll.şüş. Türk 
servetini bir çırpıda 15 mil· 
yon lira eksiltiyor. Son zamanda 
yüzde 1 O fiat sukutları gündelik 
umurdan oldu, Sukut ylizde 20, 
80 oldu mu, milli zarar ona göre 
hesap edilebilir. 

"Buğday, baş gıdamızd1r. 
Buğdayın ziraatinde, ticaretinde, 
ıanayiinde bir tagayyür, memle· 
ketin gıda politikasına ıiddetle 
tesir eder. Buğday işi, bu itibar
la, hassas iştir. 

"Buğdaya çevrilen tetkik 
orada hazin bir manzara görüyor. 
Buğday, sarfedilen emeği tam 
veren mahsul değildir. Hesap ı 
tork köylfisO istihsalinin yllzde 
ôO sini haşarat ve Afet yüzün· 
den zayi ediyor. Bu birinci tarh. 
iptidai ticaret usulümüzden köy
Jn, buğday fiatinden yüzde 50 kay· 
bediyor. Bu <la ikinci tarh. Netice
de köylll tekmil emeğine karıdık 
olarak almasa iktaza eden 
kıymeti değil, onun yUzde 25 
ini. yani dörtte birini alıyor. 

"En fazla tutarlı mahsul, bq 
gıda•nız, rantabilitesi asgari olan 
buğdayın hakkı, kıskanç ve kes
kin usullerle müdafaa edilmelidir." .. 

Bize gelince : Bu husustaki 
fikrimizi sırası eeldiği zaman 
yazacağız. 

SON POSTA 

Son Postanın Resimli Makalesi 

-

1 - Bazı kim1eler, hidiıabn or
tuı nda, nehir cereyanına kapılan bir 
saman çöpü gibidirler. Kendilerine 
Ye bidiaata bakim değildirler. Hl
diHtın emrine tibidiler. 

2 - HAdisabn esırı olanlar, 
hayat kavgasında mağlüp olmaya 
mahkiim kurbanlardır. 

• 

'f. Hadisat Ve Biz ~ 

~ 1 

3 - Hadisata esir detfl, hı\kim 
olmasını Öğrenmek lazımdır. Bu hl· 
kimiyet ancak devamlı bir ıiy, yıl· 

maz bir azim ve ıebat ile milm· 
kilndür. 

SON TELGRAF HABERLERİ 

Yeni Bütçenin Muvazene 
Teshil Ediliyor Esaslan 

~~~~~~~~~~-----~ 

Bir Kısım Muafiyetler ilga Olunacak 
Ankara, 6 (Hususi) - 932 naata göre bütçe muvazenesi yal-

devlet bütçesinin mütevazin bir nız tasarrufla temin olunamaz. 
tekaüt kanunlarile diğer bazı 
kanunlar üzerinde derin tetkikat 
yapıldığı takdirde varidatın bir 
miktar tezyidi için emniyetli ça· 
reler bulunacağı ısrarla mevzubahı 
olmaktadır. Bununla beraber 

şekilde hazırlanması için ciddi Varidatı arttırmak lazımdır. 
mesai sarfedilmektedir. BugUn Ancak halkın tediye kabiliyeti 
büklimet ve Millet Meclisini işgal naz~rı dı~kate alındığı takdirde 

d nh. ı bilt yenı vergıler tarhetmek veya eski e en en m ım mese e çe .1 • • • 
h l .. d B "k" h ı· vergı erı tezyıt etmek milmkün bütün bu düşünce ve mütaleala

rm kat'i şekillerini alması bütçe
nin Meclise verilmesile miimkün 
olacaktır. 

~zır ıgı ır. u 1 1 cep e ı me· ye makbul bir hareket olamaz. 
saı es nasında muvazene ıçın Bunun için b · t• . db' d 1 azı ım ıyaz ve mu-
akla gelen ılk te ır ev~~ ~as· afiyetlerin ilğası, varıdatın tez· 
raflarında tasarruftur. Hukumet yidi hususunda en kestirme bir 
ve Meclis kadrolarda tasarruf yol olarak düşilnülmektedir. 

Bu tedbirlerin tespiti netice
sinde halkın milteesir olmama
sına, bilhassa ziraat ve sanayi 
hayatının inkişafını gliçleştirecek 
vaziyetler husul bulmamasına 
izamt dikkat sarfedilmesi de 
tekarrürürletmiştir. 

yapılmasına tiddetlo taraftardır. Fakat ilga olunacak muafiyet· 
Fakat böyle bir tasarruf siste- lerin, Türk sanayinin inkişafına 
minin, bir kısım memurların bir mania teşkil etmesi de ehem-
açıkta kalması gibi bir netice miyetle nazarı dikkatto tutul-
vermemesi için de yeni esaslar maktadır. 

dllştlnUlmektedir. En bAkim ka- Bilhassa Teşviki sanayi ve 
Yeni bütçe için ileri sUrnlen 

ıon rakam (147) milyon liradır. 

Nankin Hük:ômeti Rusların 
Yardımını Talep Ediyor 

Londra, 6 (D. Hususi)- Nankinden 
iş'ar ediliyor: Nankin hükumeti Japon 
taarruzlarının neticesinden sonra hasıl 
olan vaziyeti ehemmiyetle tetkik etmek
tedir. Nankin Hariciye nezaretinde 
hususi bir komisyon teşkil edilecektir. 
Bu komisyon, Çin - Japon harbi karşı
sında büyük devletlerin müdahalesi bir 
netice vermiyecek olursa Sovyetlere mü
racaat şekillerini tetkik edecektir. Nan
kin hükumet erkanı Sovyetlerin müda
hale ve yardımını temin için Moskova
ya müracaat edilmesine şiddetle taraf
tar bulunmaktadır. 

Moskova, ( A. A. ) - Şanghaydan 
bildirildiğine göre yüksek rütbeli 
bir Çin zabiti şu beyanatta bulunmuştur: 

"Çin ordusu sevkülceyş sebeplerden 
dolayı ikinci müdafaa hatbna çekilmiş· 
tir. Yeni cephenin şekil f ve vaziyeti 

Japonları, Japon harp gemilerinin ve 
tanklarla ağır toplarının yardımından 
mahrum kılmaktadır: Buna mukabil Çin 
ordusu mühimmat ve efrat depolarına 
daha yakın olacakbr. 

Moskova, 6 { A. A. ) - Kui - /ıt/in
Tanü, Rusya ile Çin arasında siyasi 
münasebatın tekrar tesisine karar ver
miştir. 

lvlücadele bitmedi. Belki geni başlıyor. 
Şanghay havalisindeki askeri hareketler 
guya Japon ordusunun diger bilcümle 
ordulara faik olduğu hakkındaki hurafe
yi ortadan kaldırmıştır. Harekatı harbi
yenin hidayetinden beri Şanghag mınta
kasında Çinlilere ait 930 fabrika tahrip 
olunmuştur. Bu fabrikalarda 200 bin 
amele çalışıyordu. Bu tahrip güzünden 
136 milyon dolarlık sermaye mahvol-
muştur. ,, 

Sayfa 3 

Sözün Kısası 

Münır Nureddin 
Konseri 
Vesi/esile •----------P. S. 

Bir zamanlar, Türk bestesi, 
kafesli evlerde kulaktan kulağa 

· fısıldanan bir sır gibi gizli, utan
gaç ve namahrem bir sesti. 
Ozamanın Türk hanımları gibi 
bayata ve ıahneye çıkamamq, 
örtüsfinll atamamışb. Yalnız 

kahvelerde bir gramofon yayga· 
rası, meyhanelerde bir hanende 
çığlığa, sokaklarda bir sarhof 
narası halinde yükselebiliyordu. 

Bunun için, Türk bestesi, ya 
bu sırra eren birkaç kişinin, ya
hut meyhanede başım tiltsüleyen 
ayyaşın sevdiği bir musiki halin
de kalmıştı. Garp terbiyesi ve 
kültürü alan birçok Ttırkler ken· 
di musikilerinden anlamıyorlardı. 

Anlamıyorlardı ki bu, garpla 
miitehassıslann methedeede biti
remedikleri bir muıikidir ve 
lehinde bir hayli eser yazılmışbr; 
onun bir " gıygıy " vo "heyhey" 
seviyesine dllşmesinin kabahati 
ve mea'uliyeti, kendisinde değil 
piyasa çalğıcısında ve hanende
sindedir. Piyasa sazına haddini 
bildirecek konser san'atkArlan 
ancak yeni nesil arasından 
çıkıyor. 

Tamburi Cemil, Nevres, Rah• 
mi Bey gibi san•atkArlar yetiştik· 
leri devre intibak ederek, Türk 
musikisinin peçesini atmamışlar 
ve aleyhindeki zihniyete karfl 
aleni bir mücadele açmamışlardı. 

Bunu yeni nesil yapti ve harbi 
kazandı. En büyük işaret Münir 
Nureddin konserleridir. Hıncabın9 

· doluyor ve mllnevverlerle, vo 
garp terbiyesi alımı insanlarla, 
vo ecnebilerle doluyor. Her kon• 
serde, bir kaç alafranga Aşıkı ta· 
mdığımın ihtida ettiğini g6rdUm. 

Bu zaferi Münir Nureddine, 
Mes'ut Cemile, Ruşen Feride ve 
ayrıca Muhlis Sabahattine borç
luyuz. Son konser vcsilesile 
isimlerini zikrettiğim bu san'at
karlardan baıka da, ayrı ayrı 
derecelerde, nekadar artistimiz 
daha var. 

Ben bu sefer bir konser ten· 
kidi yapmak istemedim. Son Mn
nir Nureddin konseri için"hariku4 

ladeydi,, demekle iktifa edeceğim. 
Sahibinin sesini değil, Türkiyenin 
sesını dinlemek için Münirin 
konserlerine mutlaka gitmek 
lizımdır; ona refakat eden eşsiz 
sazı, Mes'udun bir mızrap do
kunduruşunu, Ruşenin bir yay 
çekişini dinlemek lazımdır; son 
konsere iştirak eden Muhlis Sa
bahattinin harikulade güzel eser
lerini ve bunu piyanoda kendine 
mahsus bir musiki nslübile ça· 
hşım duymak IAzımdır. 

Soğuk, yağmur, çamur, keyif
sizlik, hastahk, buhran, san'ate 
ICarşı tasasızlık... Bunların hiç 
biri Münirin konser Yerdiği yerin 
eşiğinden içeri bir adım atamı· 
yor, o büyilk ve gllzido kalaba .. 
hğı dağıtamıyor. 

Komünistlik 
Maznunları 
Tevkif Edildi 

İSTER İNAN, İSTER 
Bulgariıtana, paçayra fiatiııe uhtan tarlbi evrak 

hakkında Bulgar gazetelerinde ıayartı dikkat bir ha· 
bere tesadüf ettik. 

satmıılardır. 

İNANMA! 
Perşembe günü Adliyeye 

~ verHdikleTini kaydettiğimiz sekiz 
komlinistUk m:ıznunu1 Yedinci 
mfistantik tarafında isticvap olun
muı ve haklarında tevkif müzek-

Bu evrakı alanlar, orada derhal bir taanif yapmıı· 
Jar, bunlann içinden Vatikanı ali.kadar eden kitapları 
ye ye1lkaları ayırarak bunlart Papaya 60 bin Hraya 

Evrakın ve vesikaların diter mühim kıamı henüa 
ellerindedir. 

Maliye Vekaleti kltıtları geri gettrtlnciyo kadar, 
Bulgarların bu vHika. arı ellerinden çıkaracaldarı 
muhakkaktır. 

iSTER iNAN, iSTER INAN .. MAI 

keresi isdar edilmiştir. Son za· 
manlarda gerek Edirne ve gerek 
Kırklarelinde bir takım komünist
tevkif edildiği için, lnzum basıl 
olursa bunların da lstanbula geti
rilerek muhakeme edilmeleri 
muhtemeldir. 



4 Sayfa 

""' Söz Aramızda 1 
Nasıl 
Kabil Olur? 

- Kapıdaki kim? 
- Bakkalın çırağı, geçen 

ayın hesabını istiyor. IJurtfn 
gelsin demişsiniz. 

- Perşembeye, perşemlte7e 
terziye provaya gidiyorum, kapı
yı kimseye açma .• 

* - Ellerime bakamıyorum. Bir 
haftadır, manikür yaptıramadım. 

- Portakalcı geldi. Yarım 
lira alacağı varmış. 

- Şimdi bozukluğum yok, 
başka bir ı;in uğrasın. 

* - Saçlarım, cadılara döndü. 
Bu berberin ondülasyonu da ne 
çabuk bozuluyor? Buglln uğrayıp 
dnzelteyim. 

- Yoğurtçu para istiyor. 
- Başka bir gün uğrasın. 

* - Pabuçları beyendin mi? Av-
rupanın. 

- Kasabın alacajı varmıı, 
latiyor. 

- Haftaya gelsin. 

* - Yanımda ellilik Yardı bir 
tnrla bozduramadım.. Bana on 
lira ödünç verebilir misin?.. lııh .. 

* itte hergfin gördüi'Umüs ttk 
hanım ve beylerin mrı. 

Eğer içiniz rahat edebilir, 
ıönlünilz müsterih olabilirse sis 
de bu yaşayış usullinll hayatınıza 
tatbik edebilirsinizl 

B. H•li111 

Dörtyolda 
Ruslar 40 Bin Sandık 

Portakal Aldılar 

Adana ( Hususi ) - D6rt· 
yoldan ıehrimize relen haberlere 
16re Ruslar nihayet 300 kuruş· 
tan 40500 aandık portakal al· 
mıflardır. Halbuki evvele• Ruı 

mubayaa heyetile D6rtyol tacir
leri a 1 o kuruftan 90 bin sandık 

üzerine pazarlık kesmişlerdi. Ge
riye kalan maJJarı da azar uar 
alacakları haber verilmektedir. 

Bandırmada 
\ıteçhul Bir Hırsızın Garip 

Bir Hırsızlığı 

Bandırma ( Huaual ) - Ka
sabamızda Paşa Meıçit mahalle· 
ıinde bir sirkat vak'aıı olmuştur. 
Nişanlı bulunan bir hammm evi

ne meçhul bir şahıı tarafından 
kapı kilitleri kınlmak ametile 
girilmif ve çeyizlik efyaları ıfr
kat edilmiştir. Sarik zabıta tara
fından şiddetle aranılmaktadır. 

Fakat hadisenin ikinci günil; ça
lınan iki bohça eşyanın muhtelif 

yerlere bırakıldığı haber alınmıı, 
polis eşyalan tophyarak sahibine 
vermittir. 

Kar Eğlenceleri 
Bandırma ( HususJ ) - Şeh

rimizde kış hAla bütün şiddetile 
devam ediyor. Kışın bu inadına 
karşı gençler de yılmaz bir gay· 
retle eğlenceler ve oyunlar ter· 
tip ediyorlar. Bu cümleden ola· 
rak Park caddesindeki terrller 
ve san'atkarlar toplanarak kar
dan ayı heykeli yapmışlardır. 

SON POSTA Ma'rt 6 

• EK T R 
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--+---Kı-ötü Neşriyat 1 

ı1ıııın--~--------~--------.I Halka Verir 

Beş Bin Evli, 20,000 Nüfuslu T~~~~~!;:: vardır ki her hal 

G 
ee 1 K b T ve tavırlarile aleme talkın verir, 

UZe asa a e ır· e dururlar. Fakat salkım yutucu 
e vaziyeti de hiçbir zaman ellcriu-

Orada Bir De Mecmua Çıkıyor 
Tire (Husu

si} - Tabiat 
kasabamızın ye
ıilliğini kıskan
mış olacak ki 
birkaç gün evvel 
yağan kar her 
tarafı beyazlara 

gömdü. Garbi 
Anadolunun bü
yük ve şirin ka· 
za merkezlerin· 
den biri olan 
Tirede ( 5000) 
kadar hanede 
(20000) nüfus ba
rınmaktadır. Bü-
ttin kazanın nü• 
fosu ( 42) bin kadardır. Burası 
yaz mevsiminde gtlzel bir uyfiye 
yeridir. 

KasabamlZln en mühim ihti
yacı sudur. Bu hususta bir proje 
yapılmış ve münakasaya konul· 
muşbır. Belediye bu meselenin 

halline çalıııyor. Su işi temin 
edildikten ıonra caddelerin tamir 
ve inşası faaliyetine geçilecektir. 
Şimdiki halde ıokaklarıımz birer 
yangın harabesi gibidir. Yazın 

tozdan, kqın çamurdan geçile
miyor. Buna mukabil elekbik 

Elô.zizde 
Musiki Yurdu 
Tesis Edildi 

Eliziz ( Hususi ) - Şehri· 

1 

mizde muıiki he.-eskln olan 
bazı gençler bir mU1ild yurdu 
tesisine karar .-ermişlerdir. Hat· 
ta ıehrimiı:in en gtlzel ve umumi 
bir caddesi olan ismet Pqa cad
desinde bir bina tutulmut ve tef
rişine başlanmışbr. 

Birçok musiki heveskin genç-
ler bu yurda aza kaydolunmak· 
tadırlar. Bu suretle EIAziz genç· 
leri hoş vakıt geçirmek imkAmm 
bulmuş olacaklardır. 

Diğer taraftan şehrimizde son 
seneler zarfında imar faaliyeti 
g5zle görlllebilecek ıekilde art· 
mıştır. ismet Paşa caddesinde 
bir otel yapılmaktadır ki bütün 
aıri teçhizab havidir. Caddedeki 
blltün evlere elektrik tevzi edil
miştir. Havalann gayet IAtif git· 
mesinden dolayı halk akşamlan 
gezmekte, kara kış gilnlerinin 
acısını çıkarmaktadır. 

M. S. 

Adana da 
Halk Evi Birkaç Güne 

Kadar Açılacak 

Adana Halk Evinde birkaç 
gtln evvel başlıyan kayıt muame
lesi devam etmektedir. 

Şimdiye kadar be~ ıubeye 
kaydolanlar, matlQp mikdarı dol· 
durmuş olduğundan bu şubelerin 
açılması imklm hasıl olmuştur. 

Bir taraftan da lhımgelen 
haz.ırlıklar devam ettiğinden Ada· 
na Halk Evi pek yakında mera
ıimle küşat edilecektir. 

Tire kasabasının amıımi manzarası 

yor. Çok güzel 
olan bando mu· 
zika takımını da 
kayda şayan 

bulurum, Bura
da yedi sekiz 
aydanberi Noter 
Hurşit Sünni 
Beyin riyasetin
de memleketin 
gençleri tarafın
dan "Yeşil Tire,, 
namile on altı 

sayfalık bir de 
mecmua çıkarıl
maktadır.On bet 
günde bir intifar 
eden bu mec-

r tesisatımız mükemmel Ye tenvirat 
muntazamdır. Ayrıca fenni bir 
mezbaha da vardır. Bu sebeple 
et fiatleri diğer kaza1ara nisbetle 
biraz pahalıdır. 

Bu sene çiftçilerimiz biraz 
sıkıntı çekiyorlar. İstihsal edilen 
tiitlinün ancak üçte biri sabl
mıştır. Pamuğun okkası ( 32 ) 
kuruşa kadar düşmüşt~ Fakat 
bir haftadan beri fiatlerde biraz 
yükselme eserleri vardır. 

Tire gençliği ıpora çok me
raklıdır. Komıu memleketlerin 
kulUplerile a&ksık maçlar yapılı-

1 
muanın sayfalarının çoğalblmaaı 
ve daha mütekAmil bir şekle 
bürünerek aylık mecmua haline 
ifrağı tasavvur edilmektedir. Bir
çok şiir, nesir ve fantazi yazılar
dan başka kıymetli ve salahiyet
tar kalemlerin yardımile iktisadi, 
s1hht makaleler; tarihi tefrikalar 
spor havadisleri, Tapu ve kadas
tro Heyeti fenniye Müdürü Umu
misi Halit Ziya Beyin " Avrupa 
mektupları,, bizim mecmuamızın 

münderecatı meyanındadır. 
Dura~ Oil11 

ASIM 

On Bin Lira Kül Oldu 

Çankırı Yangınında Asıl 
Kabahat Belediyenindir 

Yangının harap ettili 6ir köı• 

Birkaç gün evvel Çankında ' sinden medet beklenemezöi. 
bUyllk bir yangın olduğuna dair Çünki burada itfa vasıtası namına 
telgraf haberi olarak kısaca iki tane bozuk tulumbadan bq· 
malumat vermiştik. Muhabirimizin ka bir ıey yoktur. Yangın tama-
ıönderdiği tafsillb dercediyoruzı men fedaklr halkın gayrotile 

Çankırı ( Huausl) - Bu •Yıli ı~ndUriilmllştnr. Eğer it yalmı 
birinci ,Unil akşamı. ıehrimiz Belediyenin itfaiyesine kalıayclı 
bUyllk Ye korkunç bır yangına ıehir tamamen yanabilirdi. Y u-
ıahne oldu, neticede dört ev ıın haberini alan herkes ıokafa 
tamyamile yan11dı. 1 B fırlamış, kovalara ıanlmq Ye 111 

angın m ey mahalle- • 
l d ili Mnnir Beyin taşımak ıuretile çahımıya bqla-

ı n e mua m 0 ... ft k 1 l 
evinde kira ile oturan Nafia Fen m~şb. ıger tara an as. er or -
Memuru Şerafettin ve milteahhit mız de bu hua~ büyük bir 
Nizami Beylerin getirttiği kadın gayret aarfetmışle~dlr. AleYler 
abçımn dikkatsizliği yllzllnden Çankın ufkunu aekız 1&at mild-
çıkmıı, fakat diğerlerinin lAkayt detle kaplamıı ve bu mtiddet 
bulunmaları alevlerin büyümesine zarfında dört ev yandıktan ıonra 
sebep olmuttur. yangın ıöndllrnlmottnr. lnıan ve 

Ha.-a çok toiuk ve rOzglr ha)'ftD ıaJiab olmamlfbr. Fakat 
~ok tiddetli ldL Belodiyo itfaiyo- ıanaa e•ler 'fO otya dolay..Ue 

den bırakmazlar. Aşağıya kay· 
dettijimiz misal,. im hususta size 
iyi bir fikir verebilir. 

Hakimiyeti Milliye gazete
sinden: 

..Bir İstanbul gazetesinin ikinci 
sayfasının üçüncü sütununda şöy
le bir yazı var; 11 Yerli bir fab
rikanın çikolatalarından çıkan bir 
kağıttaki yazıyı a ne alıyoruz; 

Düşünceli olm:ıkfan bez: 
Güzellerin ketlunda gez! 
Yakma başını ateşe: 
Dünya derde gam:ı değmez! ., 

Gazetenin bu yazı hakkındaki 
fikri şudur: 

11 Düşününüz ki bu kağıtların 
bulunduğu çikolatalar en ziyade 
küçük yavrular, genç kızlar ve 
mektepliler tarafmdan alınmak
tadır. 

•••. Bu nevi çikolatalar mi
deden ziyade aklı ve terbiyeyi 
bozmaktadır. Ve ehemmiyet ve· 
rilmesi lizımgelen nokta da 
budur. 

Bu reklam usulü çok 
ki?,tildür.w 

Ayni gazetenin ayni nüshası• 
nın dördüncü sayfasının gene 
üçüncll sütununda daha itina ile 
dizilmiş Ye bir çerçeve içine meş• 
hur zenci kızının resmi ile be
raber konmuş yazı da şudur~ 

He.kesin canı çeker. 

Ne 1ekersi11y ne şekerf... 
Çikelata gibisin, 
Amm; •jozefin Bek er" ! 

Dans edip titret yeri ! 
Co,tur seyircileri : 
Sfttlü kahve gi&isin, 
Yndım zenci dilberi !.. •. 

Çaktı cazbandın sesi, 
Geldi balkın hevesi I 
Haydi 1... başla raksına, 

Çarliston prensesi r •••. 

Atkm en hoş emeldir, 
Pmen cana bedeldir ! 
Haceri esvet gib , 
V&cudun ne g"'zeldir 1. .. 

Gazete kimin için çıkar, ga-
zeteyi kim okur, gazete ne .. ··iya
bnm bilhassa terbiyevi me5llı yeti 
ne kadar daha b;j} üktür. Bu 1ları 
mclıterem kariin talcdirine bıra
kıyoraz. 

l.ıaret etmek istediğimiz ey; 
bqıbozuk, disipliııs"z gazeteciliğin 
hatta iki iç sayfada düşebileceği 
tezattır." 

38 Senelik Ticaret Oda<;ı 
Adana Ticaret Odası ( 31 O ) 

senesinde tesis edilmiştir. Bu he
saba g~re Adana Odası 38 se
nelik bir hayata malik demı ktir. ...... . ............................................ . 
husule gelen zararın on bin 

liradan fazla olduğu tahmin edil
mektedir. 

Yangın artık sönmek Ü7.ere 
iken evvelce çekilen tc' raf 
Uzerine Ankara itfaiyesi de yetiş
miftir. 

Bu yangın Belediye için bir 
ibret dersi olmalıdır. Bel<'cliye 
en mtlbrem işleri bile bir tarnfa 
bınlok behemehal şehrimizde 
art bir itfaiye teşkilatı viicude 
ıetlrme.lidir. K. K. 



( Siyaset Alemi ) 

Tahdidi Teslilıat 
Ve Fransanın 

BABİCI 

istediği p_., 5 - Hayq Ajauı bll
cliriy•~ Meb'man Me:N lıarl
cİJe ..cı&meai bamnada be,... 
utta bllaaan M. Tardiyl, mab
tellf ...ılere cevap .erdiği aıracla, 
merkezi Avrupama iktaaacll Yui
yeti llakkıada tafsilAta tiriflaek 
ktemelc•na 1apdmua derpif 
edil• ite ait tafsiWa tirit_.. 
IİZİll, Merkezi Avrupa DeYletlerl 
...... ikbsadt rabıtalarm te
e11Wal ıarmiye taraftar 
oldupaa llylemiftir. 

il aaDeyla, laerhangl memle
ketin ,.tden ıillhlanması tqeb
blahla açıkça aleyhinde hal1111-
dajıma IU'&haten beyan ft lillb
larna kontrol albna alınmumcla 
llrar .,&edikleri takdirde f,..... 
mn ı..laangi bir de.tet tanfut. 
dan yapılacak tekliflere memaa
.U,etle iftirak eyliyeceiini tupit 
eyler:ıiftir. 

Lpeki1, terki talihat koafe
,__ neticeleri her ne 
olana olsun, Franaanın ha-
lihazırda mevcut ve tim
_,. kadar laer amu t ... 
ld8te devam etmif olduju t.U
llabm Jlbeltmek niyetinde 
olmadpa ifade erlemit .. 
diier ..uletler yalam ki•• 
muaveut ve mlltekabil yarclua 
m.t•• telil ettikleri takdirde 
t.IH111bn teakiaine waftar ol
lllJacaldarnu izhar etmiftir. 

it Tarcn,t banclaa ......, 
laasual te.lihabn kon~ 
kendi teşkillt ve emnlllellmet 
plja•nda dahil bulundupu p 
termlftir. 
ıindbergin 
Oğlu Hala 
Bulunamadı 

Nnyork 5 - U..clberfba c+ 
laa1n bçanlmam hlcmui, cidden 
kant lıc we esareagls bit _..,. 
almaş tir. Dlter taraftan l.iadher
ıe ıella mektup " talpaflum 
da lr ... ilea u1darma oldlııtu 
ulafalqbr. Oç 11lclm i..,.... 
ko1at"llk •çocuk lleeek, imam• 
tam,onanm" diye kart pnderea 
adu111a da uıl hldise De allbdar 
oldu~• annedilmiyor. 

Çnald kart sahibi olan ço
euk ölmlftilr. Ciimleaini JUllUf, 
IOlll'a .. dlmleyi tashih etmiftir. 
Şimdiye kadar polis 825 kifiri 
t.tlcnp etmiftir. lstiçnp edil ... 
a..ln n6 tan afttikçe arbyor. 

Unclberge telefon eden ve 
batul:ua adamdan da bir feY lt
realtemıaaiftir. Bu plus hiçbir 

• 

Berlin 5 - Ml\frit Milliyetper
verl•,· Pnuya Dahiliye Nazırilllll 
Riyueticllmhur intihabı muele
sinde Bitlerin kaıanmamua için 
taraftarlanna kaqı tiddet ga.te
rilmesi hakkında zabıtaya ıiz1i 
emir Yerdip f&JİUIDI ortaya ÇI • 

brmqlardır. Prusya Matbuat 
idareli, ba pyiaya tekzip etmek
le beraber Hitleria krunmr11 
ihtimali olmachğuu da •ynca by
detmiflir. 
Almangada 
Yeni Bir /f las 

Berlin 5 - Dün gişelerini 
kapatan Handelabank Mlldllrll M. 
Noltw fula miktarda ~ 
bir madde ....... ft baam t.ı
rlle llmllftlr. intihar edip etme
dlli anlqılamadıiı gibi bir ihti
yataizlık yapıp yapmaclıiı ela tee
bit olunımam•fbr. Alman hllkl
metinin ba bankadaki mevduabn 
bir lo1Wm ldefeceğt llyleai10r. 

teY IBylemiyecejini, çllnld tele
fon etmek muelesinin poliH 
deill kendilİDe ait h11811SI bir if 
olduiu idcliuanda bulunmaftm'. 

Gelen bazı telgraflar, IJnd· 
~ ailainl de althnle tehdit 
etmektedir. Çocuğa kaçaranlann 
... ,abana olmacbldrn en afak 
bir ,artlltllye ar. havlayan kl
pelba .. ~ ... 
laiıhJor. Em blltlba ~ 
ele ilticnp edilmipe ele bir ne
tR:e çıkmallllfbr. Soa aatlsde, 
Konnettikll eyaleti dal.Hiwleld 
Hartford poltahan--. Uncl
berı namma ıGncl.;l·if ve 
atideki c&m18fi ihtift eclea bir 

EDEBi TEFRIKAMlz: 49 55::ii5555555=55!55555! 

AÇ L 1 K 
Mlelllfi: """' H...,,,, MGterc:lmir I'. S. 

G ....... • .. ldı 
pbrarak H- l - Allall yardımams ollan 

.. ...... kalamı .rbelt 
harrlmmr, C8ftbml Yerel n 
eBle .,_ dojra bir laareket 

-Tabll,lat ..... sklDll............ ,..._ .,._ -· ....... 
- &llyonmm ki aldqtl-

alse --bil Wcblr .. , ...... 
• ...,-.-. enelce.aylecli& 

saa- bir ... : 
- Fllbt Mr ,.t U.ya 

ldlJa.. ar, decllm, Juclai• 
•eldupJen ılnderemedlm blle. 
Oa ,... bet idik bir pal, ............... 

J&pb. 
Kendi kendime, llA, 111, 

b•claa bahletmlyelim, dedim • 
lhldM gibi f&zlljlml taktım. 
clqmelerimi aldım ve ylrlcllm. 

Allaha umalaclık eledim " ar· h...... bmnatat kapa,. kapa-
.. • itte. Mbk ,apdwk 
....... , blma,.,ı.. .,.. 
..... clarclua •• ~ 

lrartpoıdal daha .............. 
Ba brtta -.r•• .ı.1yttec11r. 

Halka lllkbet ......... llyle-
ri*. c&aJtti JUdıdar. Umumi 
buat. ı. karbn ..ı çocatu 
bpr...... tarafmdaa ,&aderilcli-.. ~. 

Hutfordda Comoa lwincle 
Wradaatewldf~. 

Hartfotta teYldf edilea Coa-
- bir u•"'ar Unclherpa 
,..nda tafadlk ettiği .,...... ... 
H de Undberg bu şayiaJI tekzip 
etmiftir. .. ... tadur: 

Comon, Undberp cecutu-
1111 mOrehbiyesl De hali mthıue
bette idi. Baamı tevkifine 1ebep, 
çocupa bpnlclıia akpm o el· 
Yarda ,ernlea otomobile bemer 
bir otomobili ldan eclerkea ... .,. 
... uya.-ırdar. COlllOll tnkif 
eclilirkea aUIİ IOD derece laeye-

bir daha baktım. Hiç fiat 
YenDec:li, tlecli-. fakat bunlar 
adeta yeai dltmeler: rnlamadım ......... 

8eİı bu dltlaceler içinde 
iken lnlmclea Wr adam ,. 
~ kabna IDiyorcla. Tetlt 
ananda bana hafifçe drtll-
•lıltl. ildmil ele kir dilemiftik 
ve ona i brbtak lcin clladlm 

MerdiftDİ11 albnde, ltlrdea
ltire: 

- Ar, ._ --? dedi, 
bmmalcı.n çakta ve bea onu ....... 

-••W Allala....,e? 
Ataiıcla ......... ? ... 

- ip. var& S.. de oraya 
• lnlJwww?cle.le 

- Evet, ._ ora1a ne 1a.;. 

c:aaa ıelmit •• lıerifi ~ etaek 
iltemiftir. CoalODu lmrtarmak 
için fala polis kuneti ptirme1ı 
mecbwiyeti hlml olmllfbu'. eo .. 
aoa da, mlirebbiye ile ola mthaa
sebabna inklr elmemİft pazar " 
pazartai 1&-UflllğlinG, salı 18al 
ıarlifmeyi vadettiği halde gel .. 
medip beyan etmiftir. Fakat 
mlrebbiyeye herkesin itimadı 
vardır. Bu aclam1n idare ettijl 
otomobilin içinde bir alt fİtMi 
hahmmaftar. &o.ton zabıta.. da 
bqka f8pheli bir otomobili ara
maktadır. 

tardGn? 
Diderim titriyordu, dizlerim 

titriyorclu ve clltmelerle l>eraber 
elimi azatbm. 

- Hay kir ıeytan f di1e 
hajvdı. Bu kadarı da fazla. 

Hareket edecekmif ıibi ., .. 
parak: 

- Gecea laayrolsua, dedim. 
Gaplmde luçkınldar 11-.. 

diyordam. 
- Hayır, dur biraz t dedi. 
Neden cluracakmlfllll ? O ela 

tefeclnla yanma iniyonla. beld 
o da ,nnlerce aç kalmif, om ela 
ev uhibiae borcu nrcb we tefe
cl1e llipD Jldi .. I altlrlıerda. 

- Peki, eevabm •erdim. 
Mru aeele ecleneL .. 

Kolama psek: 
-Elbette, dedi, fakat ADA Ilı-

5 

= TAKViM= 
/PAZAR/ 

.. ... -Mart-932 
Anlıt 

• • ...- - 1151 n-......,. .... ı-

liyeyim: Ben llztıne inannnyoram, 
em Wr .... ban; benimle bera
ber laec:elwha. 

llakudım anladım ve birden 
bire bana bir şeref hissi geldi 
ve ceTÇ venim : 

- Gelemem. Saat yedi bu-
çald:a Berut Anlcer aokatanda 
rudewm var, ve ... 

- Yedi buçakta mı? Ala. .. 
Ayol, uat timdi .ekiz. Bn
...., uat e&mde, onu rebi11e 
koJwfam. Haydi, gel ! Aç 
inak 1 Senin için ea ..-ta bet 
kuron bulacaiım. 

Ve belli •••ia katau itti. 
iKiNCi KISMIN SONU 

Oç111ca 1<11111 
Seftlç Ye .... lciDde Wr 

balta seçti. 



ti Sayfa 

Sinirli/erin Evlenmesi 

Mesele Fert Ve 
Cemiyet Noktasın 
·dan Düşünülmeli 

( Battarafı 1 inei ıaJfada ) 
F eı:din yalnız kendi ıahıi 

menfaati noktuından dUtllnecek 
olur1alr diyebiliriz ki udivaç .... 
dece ilı:i ferdin cinsi münaseba• 
tından ihuet detildlr. İzdivaç 
ayni zamanda cemiyet hayabnın 
bir icabıdır. Malül bir dimağ 
için, bir Pıikopat için izdiveç bir 
intihar olabilir. intihar ise hem ah· 
ilki, hem de medeni kanunlann 
menettiği bir harekettir. Bina· 
enaleyh bu noktai nazardan ainlr
lllerin eYlenmeleri memnu olma· 
hdır. Şu halde bir ainlr hastasının 
ıerok kendi ıabıt teşebbnsile 
evlenmeıi, gerek ailesi tarafından 
evlendirilmesi Ye gerekse bu ev4 

lenmiye hükümet tarafından mli· 
1&ado Yerilmesi, tam manasile bir 
einayet değilse bile, her halde 
bir yarım cürllmdür. 

Şu halde "Sinirlilerin eylen• 
meai umumiyetle yaaak edilme• 
ildir. 

Fakat bu umumi hükaıtJn 
haricinde olarak hazan evli ıinir
Wer için bir aile rahatlığı ve 
bir ıDkOn içinde yafıyabilmeleri 
ihtimali Yardır. Fakat hiçbir 
ıamao çocuk yapmamak fartile. 

Bazı ahvalde evlenmek bir 
tedari 'fesileıi teşkil edebilir mi? 

Eğer izdivaç, kadm veya 
erkek herhangi bir ıinir hastasına 
bir haıta bakıcı ve onun haya-
bnı neşelendirecek bir arkadq 
bulmak demekse buna diyecek 
7ok. Fakat bu derece fedakir 
insanı bulmak mUmkün mUdtır? 

Diğer taraftan {izdivacın yal
nız cinsi bünaaebetten ibaret ol4 

duğunu zannetmek bliyük bir 
hatadır. ÇUnki bu takdirde 
cemiyetin mihverinin yalnız cinıi 

mfinaaebetten ibaret olduğu 
ıibl bir tellkki bAsıl olur. Bu 
hususta Fröyd nazariyesini kabul 
edemlyeceğinl ıöylerim .. 

Biz asabiye mUtehassııları bir 
çok gençleri muayene ediyoru. 
Bunlardan ba11ları bakirdir. Bu 
afbilerden bir kısmı ıinirlidlr, 
hiddet ;ıssterirler. Daima dalgın 
•e çahfma kabiliyeti azdır. Uy
ku uyuyamazlu. içlerinde· daimi 
bir korku vardır. Tereddüt içinde 
bulunurlar. Bu adamlann hazan 
cinsi mUnasebet neticesi olarak 
asabiyetten kurtuldukları ve tabii 
hale geldikleri görnJmektedir. 
Fakat bu vak'alar o kadar azd11 
ki bbben nazan itibara almıya 
bile değmez.,, 

Doktor Konos Bey, "Sinirlile
rin evlenmeleri cemiyetin men
faatleri noktaaından doğru mu
dur?" Sualine de şu cevaplart 
yermektedir: 

" 1 - Her cinnetin ve her 
ıünirlilijin irsi bir istidat olduğu 
mUtearifesine bakılırsa, 

2 - Bu taktirde bunlann 
çoculdarmada ayni hastalıklar 
intikal edeceğine göre. · 

3 - Cemiyet ve devlet, be
ıeriyeti bu sinir hastalarından 

kurtarmak mecburiyetinde oldu
tuna göre, 

lıte bu üç ıebepten şu neti
ceye vanlır; " Sinir hastaları, 

ıayri tabii insanlar ve saralılar 
evlenmemelidir.,, 

Fakat bu meselede en mühim 
nokta şudur. Bu gibi insanlar 
naaıl teşhis edilecek? İşte bu 
ıualin cevabı etrafında çok tet
kikat yapdmış, fakat bir türlii 
baJledilememiştir. 

Benim noktai nazarıma göre 

SON POSTA 
• • 

Zulular Arasında Dünya Hadiseleri 

-------- -

D•• E C 1 J Ol Motörsüz 
unyanın n esur nsan arı an Tayyareler 

Zulular Aslanlarla Bile Pençeleşirler Moda Oldu 
Tayyareden motörleri kaldır

malr, tayyareyi maldneaiz bir ha-
.. .. 

Bir lcim~"JI" 0 Aslan ,ar11/cli lnı•n .. ........ n Zalalar 6ö•l• rn•rasim 11aparl11r 
Cenubi Afrikanın ıimal mın

takasında yerleşmit çok cesur 
bir zenci kabilesi Yardır. Adına 
Zulu derler. Bu arazi, timdi 
lngiJterenin idaresindedir. Bir 
zamanlar, İngilizl~re kartı iıyan 
eden Zululer ellerindeki kalkan 
ve kargı gibi iptidai silahlarla 
lngilizlerin mükemmel bir kuvvei 
seferiyesini uzun milddet ujrat· 
brdılar, mnlıim zayiata uğrattılar. 

Zulular yamyamdılar. İngiliz
lerle çıkan ihtilaf bunların beyaz 
adam eti yemekten vu geçme
melerinden çıkmıştı. • 

Fakat o harpten aonra Zulular 
hu kötü Adetlerinden Yaz geçtiler. 
Yaşayış tekillerinden, çıplak gez
me zevklerinden, bir yere toplan· 
dıklan zaman hep beraber dans 
etmek gibi hoşlandıklari eğlence--
lerden vaz geçmediler. Fakat 
insan eti yemekten, her nasılaa 
ferağat edebildiler. 

İngiliz muharriri Attilyo Gatti 
bir av mevsimi eınasında Zulular
la çok yakmdan tanıımıı, ara• 
larında epey zaman yaşamıfbr. 
Çok garip olan bu bayatı, gtlzel 
bir hikaye halinde naklediyor. 
Biz de iktibas ettik : 

Zululand'ta Kurakhk 
Af rikrı çöllerinin kanun tanı

mı yan hükümdarları mevsimin çok 
kurak gitmesinden dolayı cenuba 
inmiye başlamışlardı. Fakat daha 
evvel Zuluların umumiyetle gıda.sı-
DJ teşkil eden vahşi akuz, karaca 
ve ceylan sürüleri aslanlarm 
önünden kaçmıya başlamışlardı. 
Çünki su peşinde dolaşan aslan 
sürülerine rasgelmenin ne feci 
bir fey olacr ğını biçare hayYan
lar anlıyorlardı. 

Zenciler Endişe içinde 
Hal, Zuluları .iki noktadan 

endişeye düşürüyordu: 
Birincisi, az zaman sonra 

köylerinin aslanlar tarafından 
istilAya uiraması korkusu, 
ikincisi de av hayvanatından 
mahrum kalmak. 

ZuluJar çok cesur insanlardır. 
Ellerinde bir kargı ile ağzı köpük 
içinde ileri athyan aslaom önUn-

böyle hastalar evlendikleri tak· 
tirde çocuk yapmamalıdır. Çiinki 
hastalıkları bu çocuklara da ge~ 
çecektir. 

Şu da var ki, ainir hastalarile 
hakiki delileri ayırmalıyız. Bütiin 
yukarda söylediklcriııı yalmz psi
kopatlara aittir. Mecnunlara ge
lince, bunlar k~t'iyyen ve hiçbir 
vakit evlt:neme.der. ,, 

' ya çalıııyorlar. Kabile Reisi Kai· 

KabU11 Reisi Ksipıuo 

de kıpırdamaksızın durdukları 
ve kargılannı hayvanın tam kal
kalbine sapladıkları çok görülür. 

Onun içindir ki böyle bir 
tehlike karşısmda kcylcrini bıra
kıp kaçmak akıllarından geçmi
yordu. Fakat bu müthiş tehlike
ye bir çare aramaktan da vaz
geçmiyorlardı. 

Bllyllcülerin Rotu 
Zuluların, manevi afetleri dua 

ile, blsım ile geçirdiklerini iddia 
eden büyücüleri vardır. Yağmur 
yağdırmak ve aslanları oldukları 
yerde bırakmak için bu büyücü
lerin yaptıkları bütün dualar da 
semeresiz kalmıştı. Bu hal büyü
cülerin itib~rına da halel getir
mişti. 

İşte vaziyetin böyle endişeli 
olduğu bir günde, çadırımdaki 
portatif karyolama uzanmış, din
leniyordum. Dışarda bir güriiltü 
oldu. Hemen yerimden fırladım. ' 

GUrUltUIU Bir Hadise 
Bakhm ki kabilenin en ııenç 

ve gürbüz muhariplerinden biTini 
yakalamışlar, bir ağaca bağlamı -

puıonun oturduğu yere koıtum • 
Olan biteni ondan 8ğrenmek 
istiyordum. Fakat bir it için 
ıehre gitml~ oldujunu öğrendim. 
Kalabalığa yaklqtım. Ve anla• 
dım ki büyücüler, kabile nezdin
de muhtel olan itibarlarını iade 
etmek için bir masal uydurmuş -
lar. Bütün dualarina rağmen yağ
mur yağmamasının mes'uliyetini 
rakaladıkları aenç muharibe yük
lemişler. 

Onun kabahatli olduğunu 
iıpat etmek için de elini kaynar 
ıuya ıokmuşlar. Bittabi genç 
adamın eli başlanmış, onlar da: 

- lıte mücrim budurl de
mişler. Şimdi bir ağaca bağlayıp 
yağmur yağması için kurban et· 
mek istiyorlardı. 

Aslan HUcumu 
Rica. niyaz hiç birşey para 

etmedi. Ben, bu manzarayı mah
ıun mahzun seyrederken öteden. 
gözleri ateş saçarak ilerliyen 
susamış bir arslan görmiyeyim mi? 

Hayvan, açlık ve susuzluğun 
verdiği sersemlikle nereye gitti
ğinin farkında değildi. Gözlerini 

biraz ileride yere çömelerek 
oynıyan kabile reisi Ksipusonun 

oğluna dikmifti. Hemen atlamak 
·ve çocuğu yakalamak üzere bu-
lunuyordu. Yanımdan biç ayırma
dıgım tüfengimi derhal hayvana 
çe"irdim ve: 

- Bum! 
Kurşun, Aslanın tam sal 

gözüne isabet etmiş ve yere yık
mıştı. ZuJular büyük bir gilrft)tü 
ile bana döndüler. Bu aırada 
Ksipu da gelmiş, hadisenin son 
safhasına o da şahit olmuştu. 

Ceza Va MUkAfat 
Kabilesinin en işe yarar mu

hariplerinden birinin koyun gibi 
boğazlanmak istendiğini duyunca 
müthiş suı ette kızdı. Hele kendi 
adamları bu işle meşgulken oğ
lunun bir aslan tarafından yara
lanmak tehlikesine uğramıı ol· 

ması onu küplere bindirdi. Bü
yücülerden dördü derhal idama 
mahkfim oldu, aslanların hücu
muna mani olmak için köyün 
dört bir tarafına nöbetçiler di
kildi. Bana da kabile rel9inin 
oğlunu kurtardığım için Zulula
rm en ynksek payesi olan .. Aslan 
yürekli adam,, ünvanı verildi. 

le ıetlrmek hususunda cereyanla 
rın ilerlediğiııe ıahit oluyoruz. R• 

veli bir ıiYri akıllı tarafınd•D 
girİfilen bu teıebbüs, baıı facf• 
alua sebep olmakla beraber bu• 

gtln bazı yerlerde gUn.On en mD· 
him meıeleleri arasındadır. 

MeıelA bugün Almanyada 
ıonç kızların en ziyade meralt 
sardırdıkları eğlencelerden biriıl 

de motörsüz tayyare ile uçmak• 
tır. Alman kızlanmn bu eğlence• 
ye heves etmesi hi9 sebepsiı 
delildir. Çnnki bir doktor, mo
t8rsllz tayyare ile yapılan 

sporların genı kızlann viicutterl• 
nJ dtızeltip gtızelleştireceğini s3y• 
lemlıtir. 

Fakat diğer doktorlar, motör• 
ıOz tayyare De yapılan uçuşların 

billkiı vücudu çok yoracafını 
ve ölümü yakınlaşbracağını ıly• 
lem ektedir. 

Bir Balon Kahramam 
Fransızlar geçen sene topar• 

lak balonlarla akdenizi ilk defa 
geçen meşhur baloncu (Kapana} 

nın hatırasını yaşatmak için Kuı· 
&ika adasında balonu ile ind1ii 

yere bir abide yapmı~lardı. KSJ
pazza 1886 senesinde arkada41 

Fon dere ile birlikte Marsilyadan 
Korsika adasına kadar Akdenizi 
geçmişti. Kapazza bundan sonra 
1910 senesinde Lebodi balonile 

Muvaqsandan kalkarak Manş de
nizini geçmiş ye İngilterede Al· 
derhostta yere inmişti. Kapana 
1892 senesinde Atlantiğin kabili 

sevk balonile geçileceğini iddia 
eden bir Alimdir. 

O KS~i.M ANTO.l 
ö KS~ÜRÜK ve"eoö A·Z 
MASTALIKLARINA KIR~I 

ı.taabul Dördünctl icra memur• 
luğundan: Tamamına 16890 lira kıy• 
met takdir edilen BoğHiçinde Kan
dilli mahalleıinin atik Kandilli cedit 
Gökıuyu ve Kandilli caddesinde atik 
6, 7 cedit 2S- 25 -1 numaralarla mu
rakkam Kandilli caddetinde 7 numa• 
ralı dağı müftemil ve derunun cari 
bir ç.uvaldız mai leziz lle iki bap 
sahHhanenin (harem ve Hlimhk el• 
yevm bir bap sahilhanenln) tamamı 
dört yO:ı hisse itibarile aekaen sekiı 
hiase1i açık arttırmaya vaıedilmlı 

olup 19 - 3 - 932 tarihinde ıutnameıi 
talik edilerek 9· 4- 932 tarihine mtl
ıadif cumarteıi günü 14 ten 16 ya 
kadar Istanbnl Dürdüncü icra Daire .. 
sinde açık ntbrmara yapdacaktır. 
Arttırmaya ittirak için mezkür Hk .. 
ıcn aekiz hi11enln ylbde yedi niıp ... 
tinde pey akçası ahnu, muraklı:aiil 

vergi, Belediye, Vakıf ieareleri ın6ı· 
teriye aittir. icra Vek&leaJ Kanununun 
119 uncu maddesine tevfikan haklan 
tapu ıicillerile ıabit olnuyan ipotekli 
alacaklılar ile dlter allkaduanın n 
irtifak hakkı sahiplerinin ve husuılle 
faiz ve muarife dair olan lddialannı 
lltn tarihinden itibaren yirmi ırfln 
içinde evrakı mOıbitelerile bildirm~-
leri lazımdır. Akıi takdirde haklan 
tapu ıicilleriJe 1&bit olmıyanlor ••bt 
bedeli paylaşmuından hariç kalırlar. 
Alakadarların i4bu maddei kanuniye 
ahkimına göre hareket etmeleri Ye 

daha fazla mal6mat almak lıtiyenle
rin 930-608 dosya numara1lle memu
rumun müracaatleri il'n olunur: 



I Bu Sayfa 
Haftada Birkaç Defa Ve 

Arasıra Neşrolunur. 

Avrupa Matbuatında 

GÖRDÜKLERİMİZ 
Bu Sayfada 

Dünya Matbuatında Çıkan 
Meraklı Hikaye, Yazı Ve 
Makaleleri Bulacaksınız. 

Dünyanın 
Dört Köşesindeki 

Garip Şeyler 

Bekar Kızlar 
klübü 

Hatibin Nutkunu Her Lisana 
Tercüme Eden Makine 

Dünyanın 
Dört Köşesinde~i 

Garip Keşifler 
Hayatın Aslını Buldular
T ahtelbahirlerle Konuşu

luyor. Yeni Paraşutlar Nevyorkta beklr kızlar kendi 
aralarında bir klllp tesis etmitler. 

Klnbe aza yazılabilmek için kız 100 
dolarlık bir depozito yatırmıya 

mecburdur. Eğer bu kız bir ae
ne zarfında evlenirse bu para ku
Jnp tarafından zaptedilir. Efer 

evlenmezse, o vakit kendisine 
büyük bir eğlence tertip edili
yor Ye bol hediyeler veriliyor. 

Kışın kulilp azuındao her 
biri bir eğlence tertibine mec
burdur. Bu eğlentiler yalnız beklr 
gençler davet edilir. Bir erkek 
ayni kız tarafından iki defa da
•et edilemez. 

Kulübe mensup kızlann hepsi 
prada burada çalıpn kızlardır. .. 

Ailesi Ve 
ÇocuAu Da Beraber 

Amerikada ıon zamanluda 
•ıızhk pek arttı ve bınızlann kOa
tahJıtı da ziyadeleıti. Fakat ban
la:rdan bir tanesi fimcliye kadar 
fekavette miali g6rGlmiyeo bir 
tarzda ıakilik yapmaktadır. Bu 

adam çocuğu ve kanıı ile bir
likte çalışmakta ve bir yeri ba
aacatı. biriaini soyacağı Jfaman 
kanamı ve biri iki, diğeri dlrt 
yqıodaki küçUk kızlarını da 
beraber almaktadır. 

Burada 
Sevişilemez 

.. 
Amerikanın San Franaiako 

webriode yeni bir park yapmqlar. 
Parkın ateaine beriılae H't'İ-

,enlerin nazardan ıizlenmeai 
için pıel kameriyeler yaplDJflar. 
Fakat lfıklann bu kameriyelerden 

ıayri yerlerde ve ılz 6ntbade 
aeTifmelerine mani olmak için 
dijer oturma yerlerine lrunetli 

IAmbalar ko1mu1Jar Ye fU illnı 
um1flar: Burada ıevifllemeı. 

Makineden 
Kavalge 

* 
Dansederken kadına refakat 

etmek Ozere makineden bir ka
valye yapmiflar. Bunu bilhassa 
linema istadyolarında film alır-

ken kullanıyorlar. Makineden 
adamın başına bir fotoıraf maki· 
aeıi koyuyorlar. Dana ederken 
makine iıliyor ve etrafın fotoı
rafiıini çıkartıyor. Bu suretle 
tlanı edenin etraf naııl rördll
tGnD tespit ediyorlar. 

Kadınlar 

Günü 

... 

Şimdiye kadar Nil memle
ketlerde çocuklara mahsuı gtinler 
yapılırdı. Bu ıene, ıenei kebiae 
olduiu için, Amerikanın bazı p
lairlerinde bir de kadmlar glal 
yapllmıf, ıubabn 29 zuncu gbtl 
tehrin biUlin idaresi kadınlum 
eliDe bıralulmıt ve her tarafta 
oa.ların hakimiyeti ilAn ıdilmittir. 

Cemiyeti Akvamda Faraza Almanca Verilen Nutku Her 

Aza Kendi Lisanına Çevrilmiş Olarak Dinliyor 
Makineden 

Bir Tercüman 

Cemiyeti \kvamda Alman 
murahhHı BrGaalDI' Al••ca 
nutuk al51llyor, Mltla au h 
nutku kendi llaaa1annaa dlall· 
ıorlar. 

Yukarda: Aza kulaklarana taktıkları kulaklıklar aaycıiııde 
verilen nutku kendi liaanlaranda dinliyorlar. 

- Atağıda: Nutukları dinlemek için kullanılan kulaldıklar• 
teerübe ediyorlar. Bu kulaklıklar herhanri bir liıanı dlnlemiye 

Aıanm oturdutu maaanın ön taratuıda 
kulaklık takmak için bir dütme Yara. 
Bu dütmelerin her biri baıka bir U..n 
içindir. Meacll B düğmesi nutku Franaızu, 
D dGtmeai laıllizcc olarak alır.Her aza ken• 
di liaanını a8yliyen dGtmeye kulaklıtı takar. müıaittir. 

Cemiyeti Akvamın Tahdidi 
T eslihat Konferansına otuzdan 
fazla millet ittirak etti. Bu mu
rahbuların her biri başka bir 
llaan konuıur. Evvelce beynel
milel lisan fransızca idi, herkes 
bu liaanı bilmiye mecburdu. Bu
glln almanca ve in,Uizce de 
franıızca kadar, belki ondan 
fazla taanımOm etmiştir. Beyne)-

O g&n b6t8n kocalar kanlanna 
hürmet ve muhabbetle muamele 
etm!Je mecbur kalmııbr. 

Buıünftn naaıl ıeçtifini ıonra 
6ğreaeceğiz. 

1 

milel içtimalarda bu üç lisan da 1 nan diğer bir odaya naklediyor. 
müsavi surette kullaaılmaktadır. Orada tercümanlar bunu derhal 
Mesela Alman murahhası alman- tercüme edip önlerindeki mikro-
ca, 1ngiliz murahhası İngilizce fona söylüyorlar. Mecliste hazır 
söz söylllyor. Halbuki bir mu- bulunu azanın oturdukluı yerde 

rahbasın bütün medeni lisanları masanın!6nünde küçük bir dilime 
bilmesine imkin yoktur. O halde vardır. Bu düğmelerin berbiri bir 
muhtelif hatiplerin söylediklerini lisan nakleder. Aza, hangi lisan-
nuıl anbyacaklar? da nutku dinlemek istiyorsa o 

Bunu dlişünmüfler ve maki- masaya oturur, kulaklığını masa-
neden bir tercüman icat etmişler- daki düğmeye takar ve hatibi 
dir. Hatip kendi lisanında saz öyle dinler. Bu sayede her aza 

a6ylerken önünde bulunan bir hatibin nutkunu takibe muvaffak 
mikrofon bu sesi yanında bulu- olur. 

Haga!ın Menşeini 

Buldular 

lngilterede Kembriç Darül
fnnunu laboratuarlarmda ) apılan 
tecrübeler tahakkuk ederse, 
kainat ve dünya hakk ndaki te· 
likkiler baştan başa degıs cektir. 

Bu laboratuvarda maddenin 
menşeını bulmıya çalışıyorlar. 
Bunu bulurlarsa, o vakit hayatın 
menteini izah mümkOn a'acakt r. 

Bu zatlar şimdiye kaoar bi
linmeyen bir şua keşfetmiş1crd r. 
Bu ıua akıl almayan bir sür' atla 
aey~etmektedir. Bu şua şimdi) e 
kadar bilinen proton, elektron 
ve ne de dalgadır, müsbet veya 
menfi kuvveti de yoktur, Onun 
niçin bu şuaa Neurcdon ismini ver· 
mitlerdir. Bu şuaı hiçbiı- mani 
durduramıyor. Bunu bulan ilim-
ler, maddenin menşeini bulduk
larım zannediyorlar. Fakat he
nOz kat'i birşey söylemiyorlar. 

• 
Tahtelbahir/erde 

Telefon 

Son zamanlarda tahtelbahir
lerin deniz albnda iken deniz 
llzerinde bulunan gemilerle tele
fon muhaberesi yapması ıçm 
pbfıyorlardı. Son zamanlarda 
bunun tecrilbesini yapmışlar ve 
muvaffakiyetli neticeler almıtlardır 
Talıtelbahir denizin dibine indik
ten 10nra deniz sathında bulanan 
remilerle konuşabilmektedir. 

il 

Part11utla 

inen Tayyare 

Şimdiye kadar tayyare kaza
larına karp bulunan yegane 
çare, tehlike inanda bir parquta 

aanluak yere inmekti, fakat 
bu it biraz tecrübe, biraz da 
cesaret isterdi. Şimdi bir Fransız 
tayyarede bulunan pilot ve yol
culuın sapsailam yere inmelerini 
temin eden yeni bir paraşut icat 
etmiştir. 

Bu paraşut, tayyarenin yolcu 
kısmını olduğu gibi yere indiri· 

yor. Bunun için tayyare yapılır· 

ken kamara kısmı tayyarenin 
rövdeainden ayrılabilecek surette 
yapılıyor. Tayyarenin üzerinde 
de yassı bir vaziyette bir pa-

raşut bulunuyor. Pilot tehli
keyi hisseder etmeı. önünde 
bulunan manivellyı çevırıyor. 
Derhal kamara kısmı ta}yareden 

ayrılıyor ve paraşot otomatik 
bir tarzda açılıyor. Sonra bütiin 
tayyare tedricen yere iniyor. 

Franıa hükumeti bu keşfı 
pek beğenmiş ve derhal bu tarz· 
da tayyareler yaplırmıya bq· 
lamıştır. 



--- ----lr Bugtın hoş iki eaat g~e1' kere .._ ___ ... 

MELEK Sinemasnaa El/ıamra 

• HARUNÜRREŞIT • gldlblz ve 

JEANNE BOITEL •• LOUISE 
,ıcHaiz Ye 

LAGRANGE'ıa temsili BRIGITIE HFJ..M ... aı Y••nı Jl."1- - muhtetemlerl 

Kadınlar Avukatı 
Wll.LY 
Gizli 

FRITSCH1 
Tarihin Esrarengiz Sayfaları Vazife 

Zübeydenin hayreti tazelendi 
ya memm anlamadan W.,.klar 
faciuım, vele• ki mllphem ..
kilde olaun, ortaya attığmdaa 
clolayı 8zllldB. Fakat amcallDID 
o bicliseyi tahkike selmecliiinl 
uladıjı için de IİDİrleri biraz 
dlbeldi, gllerek ıordu. 

- Bayle İfl• tekerrQr ecle
mea ki bir daha yapamam diye-

- Siz ame&m111111Z, babam 
(Le petit E.,t) 

............ p .......... 
( En aenice Secret ) ...... ........... .... 

yim. Siz de beni muur g&ilnk 
ve bahsi kapaymaz. 

- T eeuUrllall bir dalaa •· 
zettlkten sonra Emirtllmüminin 
ıize aellmım tebliğ ediyorum: 
Darllkarar IU'aJIDa gitmenize 
mnafakat ba,....yorlar. Fakat 
t~ealfleriai de aakJamıyorlar. 

mevkiindesiniz. Yahya ecirimizclir 
•• o saraydan çıkmak istediğimi 
bilmekle beraber niçin çakmak 
iateditime vlkıf dejildir. 

- Ben de vakıf olamu ma
JllD? 

GLORYADA • 
ZENCİ 

- Amcamın neyi ulamak 
.,. beni niçin paylamak isteclijbd 
alamadım. Hekimbqaya bira 
fazlaca atiye vermiştim. Bunan 
ilraf AD1bp tarafınızdan tayip 
eclllmek istenildiğini wmettim. 
Meler m batka teJl.-den bah
...tiyormapunm. 

- Kadilerine minaettarbjı
mı 18ylenenh size de minnettar 
ol aram. 

Zlbeycle, mahir bir 1a..-.t1. 
fklerinl nemlettl, sesine acıklı 
bir titnJil ptlrdl ve t..nıilin:" 
ellerine llD'llarak inledi ~ 

(Le chant d'une race' 
Mu·- Z.nel fthDhal ~rldlp g8noekllals. A,ruıa llAURIQ D!KOBRA.' ..... 

fllm baldoncla ltlr _........ 

- Yamy~ amca, JUUYO- hıveten: FOKS halihazır dllnya ba•adialeri. 

,... Banda bir ... düa ....... - Blltlla tecrllbelerime rat
men vaziyeti kavnya1D1yonua. 
Baraclan pk,..,., hem de alell
cele plrma11 neden iatecliab? 

- kil ......... Çhld.. 
- Ey, çlnld? Sinemasında MAJIK 

HOLiVUT'un ihtiyar lamail, bir mindere 
otarma: 

- ....... . 
- Beni elemclea, eaditeden 

ye ı.... mlllhaularclan kmtarum, 

- Çhld emirlllmlminln bmai 
lnllliJor, ................ 
...... • cWıbJOt· Saba 
....... kalana baa ten:Uı 

iÇ vozo 
bu 111'1'1 uklamarma. Ben Terk 
y ahya kadar da itimaclmm ... 
değil aiylm? 

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

.ıertm? 

- Sizi mllarif flrmek ne 
haddim, ne hakkımdır. Hizmet
karlaruuza ihsanda bulanm••a 
pyet tabii bulurum. Binaenaleyh 
Hekimbafıya para, mncevher, 

ldHe ve çiftlik vermipeniz emi- Muharebe Yı·ne Mı· 
relik yazif esinl yapmıp•aız de- · 

meldir. Benim böyle bir İf için B 1 " 
=:?edeceğime nud hlklm aş ıyor r 

- Beğenemiyeğinis batka 
bir harekette bulundutumu ha- Muharebe Devam Ediyor Mu? 
brlamıyorum. 

- Saraydan çıkmayı istemek L!.1..:.'T ~ ~~!i:: ..._Ba ::;,~ ra.. ... iJI bir hareket midir? ua ~ -w-

( Le masque d'Hollyvood ) 
film cliyannm nepai ve eaan. 

Tamamile FnDPzca 

Tltonyada Konser 
Ba alqam mt albda yık

eekkaldmaıclakl T6ton1a Kultl
blnde Profe6 ( Hami Fliraııi ) 
tarafmdan bir komer verile
cektir. 

iRTiHAL 

Buglba akıam 
saat 21 ,30 ta 

YALOVA 
TORKOSO 

Musikili komedJ 
Be.tekin: 

Haan Ferit 
Nakili: 
L Galip 

Zlbeyde, tarihin phad~tiadea ::n~)J:r.:;nbulmu§bn'. Soa ~torpil dlıeAl.t tar-

ı.taalııal Malakemel Alıliye Dlr
dlncl Hukuk Dairesi fflldmlerladft 
Sut n laymtltu mualBmlerimlzd• 
F•rala n M.W.. Haaı••fendllerla 
...u-.ı n it S..k•n ........... 
... NeJu Abat .,.. kala ..Ucl.I 
HUml Be,ın reflkuı ı.met Haaıme

'-cll lrto..11 clulhqa •Jlemiftlr· 

Flatıar.t. sam yoktur. 
-'apldıjı kere, çok zeki, çok ukerl barekita iştirik eden ~ pea Japoa .-...... ba 
hıma ft çok mltetebbia bir bahriye sillhendazlan gemilerine ~ berlaaft ettiktea .,.... 

Yakmdaı KAFATASI 

kadın idi. Onan ismi, Abbuiler bincUrilmiflerdir. .. manffakıyetl bzandddanm 
tarihinde halifeler fevkinde ,_ Londra 5 - Saat 6,30 da~ )'UIJÖrlar. Çila ..ıa.&11 .-.. bin .... Moda lakelulade ikamet............................ .,._.__ ..._,_,___._ kaa Cin pzeteJeri Nuiyan'm ~ = ............ ı'ı ol-talar. r11&11t 0 ..,., ~ kerl.f;tar..fuaclm pta.L .. .a:Ai-1 baL-...: ...a.. 
Oltlate ifledllf: Yedi lftyaete • sa --.- .um- 'f'WijOr. rulna defnolunmcaktır. Allelİn• ta• 

d,.tetlerls. şahit olmllfbı. Bu ıebeple yllre- ŞangbaV, Heyecan lçın· de 
ğWen a. akıyordu. o rara1ı J Meksika Ne Fikirde 

,.,.......,. ,a.ı ÜfalDI 21,30 .. 

..,..Is Gala 

,..ıde inleyip durarkea Vmrlr • ŞaafhaJ 1 - Japoa u....... Wr beyocaa nrchr. Batla -... 
OTELLO 

Yalayanm api1e aaraydu pk- kaJ'arSlhmUl tebibiae rajmen lar llilb ba,...klarla doua•..-. Mebib marahhua cle.ıetleria 
mak e&&bd ahmt n bati ..W ":'mf- rı.n, Ja alarm srerek Halımku umumiye ve gerek 

Biletler flmA.tea ıablmaktadn 

bir cWaa lndamişti. Daha .,... ta b:i:duklannı ': Kin- ...:::.. ~ ..:: ~~Cır ~!i 
ra Jecfi MlaJlp IJdlirmek Ye bir Ani bambuclıman ettiklerini b,... -=-.-Lı-..:-: slvlemekte ft _. mutaleumda buhın•afblr• 
ldlleaia 111m1ae Hbebi,.t -..... cleJlemektedir • U,.oclan ttlfek -~ 1 

,,._ u-1an Diyor ki 
Borsa Fiatleri 

mek bi fı b .. aeslerl plmektedir. Ba mretle dd feclaklrlaldua ham' oldaldanm llUI- vy Kambiyo 
gi ea ve teni lr hAu.- taraf aruuıda bir mlltareke ol- ..,... etmektecHrler. Noneç murahhası da ihtilAfm 

MDiD kahramanı obaUfba. Rulaa hem aiyui hem hukuki nokta- ranm Fran11 
ve zihni herctimerç içinde idi. madığa aalaplmlfbr. Şimdi Çin n Şapey ile Vosungwı Çinliler lardan tetkik edilmesini, evveJl fn,m. ın. 
Ba ykdea zek•unı bllanıp am- Japoa lataab brp brpya ba- wafuıdaa geri alınclıjı hD.leri- bareklt durdmulduktım sonra Dolar 
cuının mabadına birdenbire l-...lttaclaiar. Şanghayda blJlk al Japonlar tekzip etmit*dlr • mesailia tetkik edilmesini iatemit Unt 
intikal edememişti. Ancak fimcli Ce • • Ak d M k J •e iki tlll'afta biri taoiyemid Bel-

d k d mıyeti vam a üza ere er reddedene ne yapacaiız? Cihan ·-ihtiyarın ae eme iste iğini •e efkln amumiyelİ bu yapacağımı- Dralml 
1 atta ,....... niçin ıeldiiini an- Cenemt5- Cemiyeti Abam llec:liai, 2 - Şangbay mıntalra11Dda 11 bekliyor, demiştir. lmp. ,.._,. 

l:ım~ olmakla beraber aa.- Betçib Marablıuı Ye ReW il. ffi. mmfaatleri buhman dnletleri, lsvaça Gelince FL=-
• manam Riyueti altuıcla topLan•lf, Cemiyeti Akvama tenvire daYet; e..lan aoma ineç • ........._ 

t 3l'Cliği idrabizlikten atanıyordu. 29 pbatta Yerdiği karan batar· maa ilk verilmif, Norveçli arka- Kuron ç. 
Sa kadar ld Vezir Vahanın Yerclii latarak ve handan aom"a almacak 3 - Muharebenin kat'l wet- darm m6talea11na iftirak etmif Şiling A. 

kele ..._ ettiğini, saraydan tedbirlerin mahiveti "'~-emek ::.:'~~~tl:enk~n;9ı!r-~ ve Japon askerleri çeldl=-edikçe Pezata 
çdaaa m11eleeincle zwabirin 1 

,_...,... cnmu w- 11111 aua- ihtilAfm hallolanamıyacajanı be- Mark 
.-Uaza edildijinl alıyarak prtile iki tarafa P taniJılerde ak nihai itillf pldinia mahall yan eylemiftir. Zloti 
r:ıe!Mlm oluyordu. ......... yalı- balanm'Uflar. -eri .. livil Ye büriye .umı. Fenlandiya 01 .. enmek ister P-.. 

.a.---~-d -.JeriJ.la.: 1 - Çim· Japon kumandan- 9' 
1 

_ 
' a umum an ıuau ...._. •e Ş..gbayda t...a edilen cle.let- Fenlandiya mmahhuı ise Ce- _, 

Kapalllf 

12 08 
00 00 

o~ a 
• 08 00 
• 41 22 

n 5.l m 
02 45 10 
84 93 00 

1 18 G9 
16 03 00 
' 19 .. 
6 20 GO 
1 .. 79 
• 19 34 
4 Ol 81 

blyle dejüe bile OllUD felİfiacle lancliklmn a~qinmi~eı~esıfile• haklant ~ leıia mllmeuillerinia yardınrile miyeti abamın mahiyetinin fiil l)lw 
Yahyaam parmağı bulmaduta ta· Yer en e ena nemını mi, wYi mi oldatuna aonnUlt Ç..Oaets - - -
J.akkuk ediJOfdu. Biaaeaaleyla icln 1bun ıelea tedbirleri Od ppdm&llDI Çin •e Japon lalkl- w tire cewap verecejiai ~ ,._..._ ____ .....,_.._..__. 

80 il 80 
t:1 • ., 

ınahmn bir tebeasGme btiriindl: t.rafa ela biran enel .ı ... , metlerine tavsiye. dirmijtir. T•vlllt JCapaNf 

- Ne JllP&JllD .. amca, d.-. M 1 B B o· 1 • F•1111111c 8etllllnllir Dalüll 00 00 
c11, barada ~onma. urabhas ar irer irer ın enıyol' Felemenk marahlaa• 1se ta1a- o. ............. ıı 11 

- Bvada çııc..,. iatemek- 611 tw&at mtbakerelerlnia fa,. A. U..llinrelll il 44 
ıo tle Emirllmlmlni•• llktun. Bu celwlea 10nra açalu eli- KolUmbiyanıı latafeul c1.......... ~ lıarhla 0-..1..a 

- <>Ur Alic:eaaphrlar, beaia Wer bir cellede muhtelif marala- Koltlmbifa muraWaua diri: bir ._,_ oWaiaD• '-"..._ ........,. 
blanmaa affederler. hul• dialenllmiftir. ilk dlnleal- plreuip Deri lllrmllf n bir ala- •' ...... • lhvma liwlDde clv- Alim 1 28 

- Bu iti Yahyaya cleiil bm ...... Mebib, KolamW,O. IOlll'& caktaa dola,. bir dewletla dlterl -. ft bu,anldl mlrMvelena Mecidiye a ., 
8'Jlemell iclink. Aile davalari aile ı...c, "°'"' ............... Fe- aleyhine askeri bareklt J'lPll•ı- aalha ldncer oJmaıı t.neaelle- Banknot 2 il 

aruıatla hallolaamabdır. ı:•:•:•:k:.:•:•:•~hhu.=~·=•::--=mr:;.·~..:.~,..::cat:au~be:1:u:.:•:li:':ttil:·;.. .... ~:ria:d:e~hahmm===uftuı=~· .. l!llll!!! .. ~=============::; -Sildea ..ıaldım. Sadak bir a- lı 
uaatm11zaü Çarpmba alqam & Çarpm~ ..... dımımızoldap iciıı Y alayaıa baaa M E T 1 N O p A T 1 E R A 

emir Yerdim. Z....cime ricamı ... E L K sineması 
zetmesiıai .a,ıedim. R A asmd - Sadak.tin de ...... ...... ( Comedie Fruçahıe ) cim MADELEINI RENAUO',. - E L HA M Iİnem a 
:·.:~..=-=.ı-: GôNôL AK'i'Mr SEVERSE HA vouT AŞK• 
le aih1tyet bir ,.......... o- ( M I S T 1 G R I ) ( Pra Dmolo ) ,. ~ eclecektlr. 
gllalllerimlze bdar buna .-. filminde takdim edeeel6. J>1a1e.Mie .............. 
muana mlaacleetmemeHJiz. 11. .......... .-iiiiiiiiiililiiiıiii.ıiilıliıllıiıiii .. ıılııliillllllii. ..................................... İlll .................... .. 



Bu Derece iyi Bir Netice 
NADi ZIYA ŞAKIR 

11.r Mltla 11111A/rull,,, 

-251-
•&rlllfl7 

lWt Efudi, (ilk dnre) tabal-
1.ı .... etti. Ônllm&zdeki per
..... sWl bir (Heyeti maha-) 
...._. imtilaanlan yapdacak. ................ ....... 
~beJİDİ HlmaJUD)a .. edilclll 
sihi Enver P•y• ft Mir se-

• c1aw1aa..ı. ae.lerildL ,.,...,., 
llqlll, llltlh•n .. 
DaYetliler lcla cllacl• lauu

..._ ,...•arlh OileJe dojra 

.......... Wnr birer ıelmiJ• 

........... (Zati hazreti padiphl 
tanhdıa) ikiaci mabepci Nb· 
laet leJ, Ener pap tandındu 
.. ~- skim harp kayma
.... Klma Bey pa-nmlttL 
Bmalarclaa .... , mltekaidini 
....,._. lra1111akam Emin Bey, 
am... meb'- abıkı mlverrihl ..wr Banab Tahir Be7, 1111111111 

jadaıma lmmudanhfl birind 
llldlrll eıkimbarp mirala11 

Setld Be,, ( ICaleli meldeW IU
clill) ................ •nri ,.. 
Hpı laman Hakin Bey, Abdll-
._.. husual tabibi bymakam 
Atıl 1e7, ( ............ _ 
~-~ ) •t Be,, Venut Valiclettlu 

a...r ıa J&Teri Jlıbap Haltli 
Be,, ( Kaleli idadü ubrl) -1-
............ ,..,... Halit Eleneli ............. ...,...ı..-'° ettiler. 

Allll ....t .......... 
••• lmlillm ecliWL S. '•• ,- _._el ce..., 

laılr •••· 1ı11 .. 
..,._. ..ft6k ..,.WL IWta 
HarbiJ• Nezareti Seryaveri Kama 
Be,: 

- fleais OD bir y1p11dalrf 
(llir ,..._ ...,.. - aetice 
~ ulüp olmalNfhk. 

Dedi. •• v. Efudinia denlerini 
Abtle takip ederek kenclisine 
faydalı bir talasil verditindea 
tlolayı muallim Mahmut Bey blitlD 
laey'et ...,_._ tel.dk eclllcli. 

* lmtibandaa ıonra, bu pin 
laabnla olmak tizere kapm1n 
...... iki defa resim ahndı. 

latllaı- ..tleeai ıerek Ab
---idi .. terek Naa,e Ka-.. ·•·••Jİ pek ....... etmifti. 
Abct'!L oMI: 

- Alllla rua ollan Nılt•at 
Dı•&leLı E'flAde•• .. -·11 
•pbt etti. Terfi ettirirlm'le, 
wr •lkAfat olrut olur. Allah 
IPa s1ze1 ( unlllted~) Yar. 

1 

Mil E/Mtllgl I_,,_-. •ıl , .... '9pll 

reddetti. Mallafaz aılwlaflan, ._ 1 (....,la) dea pka,_cl& E:aıW. 
•ediJenill ili~ Mr mabat lltlh· O..- Efeaclillira o, wbr • ... 
daf etmedipli. acak ilim n ... alrw ••• J a. 
failet aokbllnamuadaa kmn"- lefbmr pbawak .. •''M ..... - ,...... .w...ı,. ...... o-;. ........... . 
deleri olu bir laabra oldui•a ederek .. !Üa: 
ileri llrenk Mala.aut Beye __.. -T11ılddr ....... plıW.. 
da balunduldarmdan biWıara Diyerek &ılDclen pçtt. a... 
Mahmut Bey hediyeyi slç)Gkle biz, aklerimide a&dlk-.. Bu u-
kabal etti. ba ela k•ullne •·• • Wr (w• * tedria ) 1 ...... ... .... " 

AINm.ılmil ... ._..._ ..-. frrlll .... ftlinll. a., (-..) 
....... ,.. ... prip ... ,.... - ....... ' 'k , ........... ~ 
llahmcla. Siz, em tehraıleleria elmama bir - ks' ...... (AB 
ft nBaa,et kendilerinin taWlleri- 1fw1 ) ._ 4e ( ı..w ) taWI 
de intikal etmifti: etti& Fakat ..... pek l.W. 

- Bizim de babamızda blmı, •MI& Aacak, ( Q111efw. Paat 
.. tta, laaba•nn da laOCMI, (Ger- Atta-. Jw.) ı ob,aWWia. 
U. laran O.er Efeacli) .ıerler Dedi. 
1tlr Mae'"'Z ftl'd.. tJhak, tehcik ( Aıkw 99 ) 
Ylaulile Od etnlma ..ıma .... Bir Tatzih 
Jldr, laerkelin lalnletiai celbe- Awenelt lfla Wulk ıbrw 
..._ AJlli raauda (T .. w llmMI ,........, Mı•ısmltıı .. 
-a.f.tı.a_a ) idi." Ga .. L D edt!medl~ .......... ~ 
----- yet ........... ... ....... Naei ..,. .... w • 
w ..urı. Wr zatb. K•dW.e etlllcUlhd b,..tmittilr. HM._. 
talı ıllf eden eaaebiler ble, bill- aaldla ... Wr laata oı..tta. Papa· 
lldipr, ıeJama dururlarde. Bir tu Nael a.,. -.U. .. ,s, ı 
ah ( Mabeyin ) de balapdeki Nael a.,cten AWGUauaıt itin aı.. 
yoldu •eliyordu. Teacllfen o tlamat Arif Hikmet P• ft..tulle 
esnada da wapkah bir ecnebi Naile laltau la .. e41lmlfllr. 

SVEA 
GAZ OCAKLAR 
FE NIN EN SON lcADI 
iDARELi ye DAYANIKLIDIR 

Bua1mtkY..te l.te,m 
Umumi De.,..: 

/AK. Y. LEVI 
Çiçekpmr. Altıp... Hm 

Albnda, latanhal. 
Diyor, api ıameada Ahit 

lf•chin de ylztlnil fldall ipe• 
nk blaara memmmiyet ecliyorcla. 

Naciye Kaclmefendi tarafmdaa ı•--------------------•ı 
.AWtEfendl aamma ·ba ıladln y••k k M kt ı M w., .. elmak --re-IWa- u se e ep er u-

Be,e ..,mettar llir Pi bl 
...... becliye eclildi. Fabt b t K • da 
:-.~.:-,: ::: ayaa omısyonun n: 
teldl " aantte oluna ._ .._ Orman Ye Orman ameli) at mekteplm tlllebeli icla • c-n•pr-

bltal et.ek _, • hfau lan .,. Asma &danlıp lcia 2000 Yo ldmJewl ..... 11 • i-12 
>• r•••niae .nrd ..... ,.....be &inil Mat 14te paı.a.kla ....,_ el•acaldlr, tllllp 
Jclra M·'vwrl a.,, m 1tı•,.,ı .... na te ... t akçeleM Fm ..... ıc....,_ ıel•elll' .. 

D 
11 

Ollllclia Ya .. ._ artbnbia 
....... ,. phı-. ...... ,.. 
.-mk hiıaet.eden poaaeDba 
.............. a...w dik ,... ............ ..... 
Ll.elaane, lçlDc8 btta idi. 
Dik ye karuhk ... c1 .. 1wi 
pbrken ,.elim prplJGl"du. 
Koridorlar da o kaclar lot idi ki 
oclalann numaralan bile ........ 
,..m.. Bereket YenİD kalaweci 
pratma.. Elindeki lepliyi aanra 
•••• bir odad&D çalu7ordu. 

- Ojluml.. (Takibi meulih 
....... esi) neresi? 

Dire ......__ Çakbtı kaplJI ............ 
-Ora& 
Dedi. K71 nm Wnde Wr iki 

...ı,. Heyecanım Wru 
• YıedL O.,et talla ltlr taW" 
•hnk bped= .... 

la pdillm ,..., fmtiqr ..... 

WL Sal••• iç bdm oblnl
,.._ Yala' i camla bpa apl-
& 0. le OD d&1 ,....... 
wırs Wr tKUk plda. Bana 
......U: 

- Killll .. dana ? 

~,.Dit" Beyin Wnehawi 

··-• .. -"? - Eftt ltar-. 
- Krr'"e lairu prifmek ...., ... 
- Ba11 az, otwGDUL Biraz "' ... Dedi. IClfedeld ltot •••ll-

7eye oturdum. GeDİf bir _,_ 
lllanrk oradakilere .-i bir tfs 
psdirdim. Bunlardan ildai, .... .... ..... ....... .. 
pek •ı ., ...... Otııld ... F 

........ klçlk Wr ~

...... Kaclm ' .+y -
Wrı•h • • M' I M PJ a..-
••t-•......... ..bl.,., 
• ... ıı .......... . ..,. ........... ..... 
~ .. ..- ... 
.....,.... Şimdi. bu ., 
............ cıoertaa .... 
aawlrn b-hn ........ topla• ...... ... . .. , ... ........ 
,aderimi pencereye pYirmiftim. 
~ d•kLL ı.a,ıece ...... 

bir llktt ile .... ~ ...... 
lrAala odwtw .... kwpk a.-

'--'T.CGI'• • - yine ........ 

TILO 
Romanı 

v .... : z. $tdılr 

v ...... tırıJlf ... ........................... 
Prdl. Galiba annesi de lmrenmif 
*8k ld o da cmu taklit etti. Fllaat _, ..... , .....,_... 
birdenbire duran lokomotifia 
lıı1lm ..n.meline klll)ordu. 
Bmlann itiyle mahu11•ae iç 
cekmet.i, cecakla laadma ela 
-.,. elti. Fakat o, aonuaa 
Wr de: 

- Ala.. Ala.
bıve etti. 
- Siz de boşanacak mı•ma 

hMPa? .. 
S. ..... ~vap ver• olma· 

l8Jlb, Acaba cevapsaz kalan bu 
aaal me •rulu or diye yiae 
onlara lfla sezdirirken, o yqlı 
U.ımın ,azlerile kaqalaştam. 
Bl,lk Wr İ8rar De .Werime 
dldlen bu mlteceala fhler, .,._ 
... cenp • ...,...... Galil>a, 
............ • ederek, ..__ 
.......... tekrar etti: 

- S..... davw m aça• 
cak ... ? 

Bil tanmaachiım Wr kadllllll 
R suıHndeki mD•ı...,...zlije 

kızmakla beraber, bot sirdüm. 
- Hayır efendim, 
- Ôyle İle, nafa b dava 

edeceksiniz. Y aık, nur pbi de 
tarnin. Kimbilir lums.i eHn çap
lonanm DanDa yanda ip benim ••alla lmçatazm el. ı.,te, geaı 
,...ada aletlere yandı. Damadım 
elaeak '-il, otomobil l&lıibiyim. 
tiye llİli kaadırda, eli•izde• 
J•nucaia alda. Mejer .... delilde 
plıpn "Lir tof&r detil mi imif ? •• 

(irk.a •ar) 

1 Sinema Ve Tig:Wolar 1 
ALKAZAR - Ctaabul tok•"'•nnda 
ALmDM - lt9fakçür Allll&•• - oı.a .. 
••• , -Kala ..... 
ILBAmA - OlsU ..._ 
~·.. --c ..... 
...-VA - z..ı .... 
HILlL - Senet! _... 
KWAL & - Yelp _..,p" .. .ıe -- _ ........... ,.. 
lFEl.BK - Kadınlar a..utı 
~ _,..., ..... 
OPlllA - ..-.... ıı • bn 
llK - lltanbal ... aklarında 
KM1111J -..,,a - BilJlk ildir• 
Ontr ... -Grwl .... 

Fet.fıw/ raı;ı Kirpen
ı 1 inci Sayfamazda bulacak11am. 

1 1 lstanbul Belediyeai llioları 1 1 
Belecliy.,. Meuap Teb&t, Yetim ve Dullann Mart U2 
yoklama maamelltile Mart 932 ili Mayu 932 mııflın 

1 - Belediyeye men111p Tekdt, Ym. n ~ llart 932 
yoklama m•mellbm 7 llart 832 Pawteli ,amıad• itibarea 
MtJıaıcalcbr. 

2 - Maq eshalnmn tamİDl ettirecekleri fotoğraflı yeldamr 
Umababerlerini maq ctlzdam, senetli reual ve aynca bir fotor 
...e.nıe birli11te bizat Belediye idari pbelerine ıöttırenk yok
lamalanm yaptınp maqlanm alacaldardar. 

- Birat ıelemefealn mahaDe ihtiyar he1etleriaca llmliha· 
berlere kimin tarafınc:ld yo~lllDua yapılacajı ipret Te lastik 

Gl-cakbr. 

Ziraat Vekile ·nden: 
ıa tDD ılztap, 15 ton .,...-,eti mt • (aoD) adet pnl•e

riDtk ıartaamesi mudltillce k4.,.ı. zarf umlile ve 21 gtla müd
detle mOnelreMya nzedilmillir. Taliplerin f8l'blame ı almak tiwe 
timdidea Aakara'da Ziraat Veklleti mubayaat ko "syonuna va 
..._.,.,. 8iriaci %irut llidürli!Une mllracaat eyleu.deri ve 
mlallm•ra ~ ~ •• yevmi ihale olan 14 - 3- 932 pazar esi 
alalne kadar teldifnamelerile birlikte muhammen fiatui yuzde 
7 /I aiaHtiacle teminatlanaa meakir kOIDllJOD& pd.-mderi 
illel o ..... 
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TEMMUZ 1914 BIBAYI 
Umumi Harp Nasıl Patladı ? Bu Sütunda M~=:.~!: Şnkı 
Nakledenı H. R. -107- Yuan:Emll Latlolı GELMIYEN GELMI 
- Kıaım Doktor ı Semi Elsreme - ' • 

Harp Mes'ullerinden Hiçbiri Ceza Gör- YECEK SEVGiLi 
mediVe Fatura 9Milyon Cesetle Ödendi 

Halbuki bundan dokuz aene 
mukaddem bir papasın sevk •• 
idaresi albnda ayni binaya so
kulup çar babadan haklanm 
arayan ayni cemaat değil miydi? 

9zaman bu halkın üzerine yalın 
lalınç saldıran, tllfekleri bOfaltan 
kaçamayanlan aldllren kazaklar 
çullandırmamlf mıydı? Bugln de 
ıu diz ç&ken, secdeye Yaranlar 
içinde rubu isyan atefile tutupn
lar yokmudur? 

Zalılrea Çana llW'flDl terea
nllm ediyorlar; fakat hakikatte 
IMlnun soa defa oldafunu MZml
yorlai ma 1 Onun, bir taraftan 
yarı ul61ıiyetine inanır •uiyetia· 
dedirler, diğer taraftan kafaların
da intikam pllnlara tafamakta 
•e Lenin, daha o glnlerde, 
magarasanda, Almanyanm d&f
manlanndan daha mlcrim olma
.. ltnı yazmaktadır. 

~ 

Londrada bu sahne pek hay
ret verici bir tekilde ceryan et• 
miJtir. Gllnlerce ıokaklarda, yol· 
larda gliler bir yllı ı&rlllmemİf• 

miftir. Çehrelerde ne kin, ne bid· 
det okunmıyordu. Sadece ml
telıeyyiç nazarlar yetil lmmm 
illn levbalan iizerine akıyordu ı 

- ffarpf. •• 

Binlerce, An, llrkek alma 
borsanın etrahada peyda olur. 
inanılmayan şey hakikat olmuştul 
Nice nice aenelerdenberl Lonc:ln 
borsUJ ilk defa kapanlDlf bulu
nu} ordu. Londrada halk ba ha
kikate berhanıi bir yerden daha 

u bazarlanmlf •• binaenaleyh 
claha çok korkmUfba. 

~ 
Londrada çevirme hareketi 

ağustosun d6rdlincll filnll taayylla 
etmişti: Harp ilin edilmifti. Derbal 
herkes ayni fikrin etrafında top
landı. O uman lrlandada dalıill 
1tütat Yardı, fakat harp illa 
edilince derhal durdu. Soeyan.t 
zlimreler bot yere beyannameler 
davetnameler dağıttılar. 

iki gGn içinde Almanlarm Ura 
ettikleri ylzlerce Yahpt vak'uma 
clair danrlara bir milyoa ilb 
talik olundu, bunların yllzlerc:eai 
ele uydurma idL Sllfrajetler he
men rlzrlnn istikametine dla
dtller. Daha d&ne kadar iyi rl
rtllen Alman tlic:carlara iftira yat
dınldı ve kendilerine feaa mua-
meleler yapıldı. • ... 

~ 

Nel.on abldeai gtlzel mavi bir 
Mma içinde yllkıeliyordu. Birkaç 
sOn evvel itçiler itte onun yana• 
ba~mda toplanDUft IUllı lehine 
nümayişler yapmıf)ardı. 

Halla korkutup bçumak 
haşyetini taşıyan dart ulan ile 
ınuhat fU sütunun etrafında ba-
ıtın kaynqanlar bqkaları mıdır? 

Sıcak gecenin imtidadmca 
civar klylerdeo çocuklar alaJi Ye 

alay alay vatandaşlar akın ederler ve oradan:(Vayt -
Hail) e •e parlamentoya ıidilir Ye "Kahrolsun Kay
ser 1 Kahrolsun Almanlarr " nidası ufuklan tutar. 

Hiçbir tara· 
fta, hiç vuku bul
mayan hldisata 
dair raporlar 
saatte bir çıkan 
gazetelerin ill
velerile illn ola· 
nur ve ağızdan 

ağaza, bOyGye 
bOylye intipr 
eder. 

_ .. Rale Bri-

tania " nidalan 
rtlireyerek ae
malan tutar, yıl
dızlara vanr. Ay
ni aaatte: 

" Diç.land, 
Daçland llber 
alJea inderwelt" , 
.. La liberte, La 
Francef., "Diea 
protege le tsarl" 
Ye "Dieu DOUI 

garde,Dieu nous 

protegef" velve
leleri de ayni yıl-
dızlarda hep bi-
ribirine mlllAki Ve Aorııp11, lıvp /atııraını dolcu milgon 
olurlar. ce•tle ödedi 

Velhıwl Amıpanm bOtlba payi-1 ruhlar kendilerine Allahın, hak· 
tahtlannda ayni aaatte ıak ylzlne kın ve toplann bimayetiul temin 
dojra halk tarlalan dalgalan etmek iddiasındadırlar. 
intitar eder, bunlarla müteheyyiç (Arkuı nr t 

1 EMLAK ve EYTAM BANKASI il.ANA Ti 1 
EMLAK VE_ .EYTAM BANKASI 

UMUM MÜDÜRLOGO 
Müşterilerini ( 010 10 1

/ 2 ) dan 
istifadeye Davet Ediyor. 

Emllk ve Eytam Bankw lkrazat faiz ve komisyonu mecmuunu 
mlataltriderin lehine ylzde on buçuğa ten.ıil etmiı ve 

1 - 1 Mart 1932 tarihinden itibaren yeniden yapılacak ikrazatta, 
2 - Hesaplan muntazam olan milatekrizlerinin kiffesine, 
3 - Tediyeleri teehhür etmit taksitlerini bir Mart 1932 tari

hinden itibaren bir May11 1932 tarihine kadar geçecek 
iki ay zarfında tamamen tesviye ederek besaplannı hali 
intizama irca edeceklerin edayi deyin tarihinden itibaren 
bakiye borçlanna YÜZDE ON BUÇUK nispetini, ve 

4 - Tediyesi teebhtır etmif taksitlerini bu iki aylık mllddet 
zarfında da ldemiyenler baldanda ile ikraz ve iltikru 
mukaYelui ktlkBmlerinl tatblka karar veriıtir. 

"' EMLAK VE EYTAM BANKASI 
IST ANBUL ŞUBESİNDEN: 

Kiralık Fabrika Ve fBalıçe 
Ela Mevkii ve Ney'i Teminat 
223 Yalclazda Çini Fabrikaa 15 
252 • 5 Beykozda Tokat Çifliii Mllftemilltmdan Bahçe 5 
28 Bebek Nispetiye kasn 35 

Balida muhaaner emllk bilmUzayede birer sene müddetle 
kiraya verileceğinden taliplerin ihaleye mllsaclif 15 - 3 • 1932 Sala 
,nno saat on albda 111bemize mllracaatlerL 

J>r. A. KUTIEL 
CDt " ılhnYI lautalaldar ••• .... ı... Karaklr bGJlk malaall.Wei .. , ..... 

Kiralık Sinema 
lımlr'de Birinci Kordoa'da kala 

maraf HSakarJ... llaemuı ldralıktu. 
Anu edenlerin ı.taabul Be1otlu 
potta kutu•u No. 209i mOracaatlerl. 

DUnkU Hikayenin Hullsası l 
lb.aa Emin isminde paç bir 
l'aaeteci, yeknesak hayatın

dan memnun detfldlr. Aala 
tatmlo edilmemlt birçok emel
leri Ye hayalleri Yardır. Baı· 
lıcuu Kadın. Bir pn eline 
~n mecmuada •ördltll 
rHlm, onda yenl bir hayal 
Alemi açıyor: 

-2-
Tath bir bahar.. Hayat p-

rinen ıGzel bir kadın oluyor ve 
1e1ler, bu güzel kadınm hançe
resinden •killen tatb ahenkleri• 
akıyordu. 

Genç adam birdenbire öntm
•ea reçen rilıeye b8flDI kal
dırdı Y" titredi. Genç kaclm da 
ona babrak hafifçe rtılmllftll. 
lhaan Emin, yer verirken tuhaf 
bir heyecan içinde kalbinin çarp
bğını lıiuediyordu. Bu gflzel genç 
kızın ne enfes bir profili varda. 
Gözleri denize bakarken, deniz 
renkinil alıyor, ve uzun az ince 
buma bir heykel gibi parlıyordu. 

Karşı karşıya oturuyorlardı. 
Ihsan Emin yazılarım yazarken 
ikidebirde başını kaldırarak ona 
bakıyordu. Genç kız bu bakıtlar
dan çekinmiyor gibi ıözlerile 
gtiJllyordu. 

Vapur henllz kalkmıştı ki, 
genç kızın tatlı sesi birdenbire 
lh1an Emine hitap etti: 

- Affedersiniz efendim? Bir 
fey sorcaktım? Siz gazeteci 
misiniz? 

- EYet Hanımefendi, bir em
riniz mi vardı? 

- Estağfurullah.. Hangi p
zetede efendim?. Son dakikada 
mı? Ah pardon, ufak bir ricam 
nrdı.. Gazetenizin hikiyeclal 
llıaan Emin Beyi tanımak ister
dim de .•• 

Genç adamın içi, bUytlk bir 
heyecanla gerildi ve kafasından 
linirlerine kadar yayılan bu tatb 
heyecan bir anda onu tatırtır pi 
oldu. Fakat Ihsan Emin kendini 
çabuk topladı ve cevap verdi: 

- Bir hatası mı vardı efendim? 
- Y 0000, hayır.. Yalnız bu 

mahaniri tanımıyorum. Herhalde 
genç bir zat olacak.. ve yazılan 
daima 11brabı terennllm ediyor •• 
Bilhassa yalnızlık ve hisler Oze
rindeld tahlilleri nazarı dikka
timi fevkallde celbetti. Kimdir 
ba ıenç n.tat? •. 

Ihsan Emin yutkunarak cevap 
vermek istedi. Fakat Mil çakma 
diye korktu. Bir iki ADiye .,.. 
alarma bakarak meşgul ,artlnlr 
gibi yapb, bqını kaldırdı Ye 

manldancla: 
- Ihsan Emin bendenizlm 

Hanımefendi. 
Genç kız, bllyllk bir nqe 

içinde yerinden sıçradı: 
- Ah ne tesadüf, ne tesadlifl 

Bilhassa sizi tanımak ıerefine 
nail olabilmek için, pzeteye 
kadar gelecektim. 

- Çok lfatufkArauuz efendim. 
Genç kız birdenbire dddiyet

le Eminin yüzüne bakb: 
-Afoclersiniz, dedi, IİZ hakika-

ten yudığanıı yazılardaki 11brabı 
çekiyor musunuz? Y aratbğınıı 
kahramanlar acaba hep ıiıin 
ruhunaıa mu tqıyorlar? 

lb1a11 Emin Bey bllytlk bir 
ıMaatt He cevap verdi ı 

- Maalaef bayle Hanıme
fendL 

- Demek. .. 
- Evet hepsi.. 11Sokak kal-

dınmJarı" nın dilleri benim ru
humdur. Ve "Gecenin ıaatleri,, 
benim hayabmdıt. Ne yazık, IİZe 
bu aca hakikati llylemek llt:e
meıdim. Fakat ne yapayım ki, 
bu çok açık bir meseledir .. 

Genç kız tatlı gizlerle oaa 
bakıyor Ye alyleniyorcla: 

Sizi ba aataraplardan kurtar
mak istiyen genç bir lama eJlal 
kabul ediniz. Dedi. 

• Ihsan Emin on• yardamlle, 
Y•V8f yavq yeni bir pjıra ,U
devirler ribi parhyorda. Bir b
clanm yardıma bir erkek için, bl
yGk bir izzeti nefia me1eleaidlr. 
Fakat genç adam oaa aeviyorcla. 

* Genç adam o- •Yiyordu.. 
Ve genç ima hen&s blrfey 
açamamıştı. lııaaa EmİDİD 
yaşayışı değişti. Genç 6mrll 11-

cak odalarda, mükellef mualar
da, yumuşak yataklarda geçiyor-
du. Bu geçen ömllrde kalbini 
dolduran bir sevgili de vardır. 

* Ihsan Emin onu çok seviyor-
du. Vaktile soğuk oda duvarla-
nna baka baka beklediği •el
miyen, ıelmiyecek sevgili. Arblr 
bayabna bir bahar rDzglrlle glra 

miı, ona asbrap ve kederlerden 
biriktirilmif bir çanak rlz yap 
değil, bir avuç J•pmak myu 
veriyordu. .. 

Ihsan Emin bir ıh ona bir
denbire söyleyiverdi: 

- Seni seviyorum, dedi. 
Genç kadın, giderinin tatlı 

renıiJe ona balda. Kirpikleri 
O)'D8fb. Ve ellerini matb. Y aftf 
yavq yllzllne yakl•p• bu Mytill 
ytlzde, qkiD en apk ifad• 
vardı. 

Dlf81'da yağmur yeniden .,.,. 
lamlfb. Ke.ldn bir rlzglr -
yordu. Saçaklardaki tenekelerden 
biri kuru 2Driiltll ile birdenbire 
koparak ao'aja aç11111fhı. 

bı.an Emin yorıun Ye besp 
vücudunu yavq yavq kaldırdı. 
Donuk gözlerle odaya bakıyord.. 
Masa ilsttbıdeki il""-, Nil bir 
ıtıkla yanıyor Ye du....ıarda fe
kilıiı rölgeler çiziyordu. 

Genç adam elinin birini ajv 
ağar kalclırclı ve birdenbire bara· 
laverclL Eli karyolaya çarpmlfb. 
Damarlarına zehir fibi bir aata
rapla, keskin bir aa yayılmifb. 

lııaan Emin kunmtaaanun te
ferruabnı d&ftlnByordu, ve neti· 
ceaini bulamıyordu. Bu gelmiyen 
gelmiyecek Hvgili, artık bir 18· 

bun k6pqa gibi uçmuştu. Hayat 
onu ancak on dakikalık bir 
hayat sahnesinde oynatmıt ve 
perde kapanmıştı. 

Genç adam odasına bakh, 
yatağına baktı, pençerelerden 
dıtanya bakh. Birdenbire içinde 
çok acı ve sert bir bedbinlik 
hisaetti. 

Bu odada ne bir anne, ne 
bir kızkardeş, ne de bir sevgili 
vardı. 

lb.an Emin, kuru ve dolu 
baçkmklarla batım yutağa 10ktu, 
kana kana ajlacb, atlada. 
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Bir Ölünün Hatua Def terinden : 

HAİNLERİN. İÇ YÜZÜ.___~_,__.·:i= 
Yüz Ellilikler Nasıl Gittiler, Ne Y apblar 
TERCÜMAN, ŞU KISA CAIZEYI FIRLATTI: 

YERİNİZ AMBARDIR 
-21-

Hikmetin }eri mi ya? He
rifler bizi ambara tıkmak isti
yorlar. 

-ihtimal ki bütcelerinde k..r
şıhk yoktur, yahut başka nokta
lara binaen bu ıekilde harekete 
lüzum görülmüştür. Birdenbire 
kızmıyalım, muvafık ise tercüma
nı görelim, fayda vereceğini H

lersek yalvaralım. Maluma, suyu 
ıeç.inciye kadar ..... 

Süleyman Şefik, ucu paraya 
dokunan asabiyetini muhafaza 
etmekte israr göstermedi, ballr 
için muvafakat ediyormuş gibi 
görünerek Rıza Tevfiğin ardına 
takıldı, birinci mevki ulonunda 
keyif çatmakta olan tercümanın 

pnına gitti. 
Senem filozofun bir kamara 

ln1eti için orada ne diller dalı· 
ttiğünil yazmaktan iğreniyor-. 
Sabık Ş6rayi De\'let Reisi, sabık 
liyasl marallbu, neler l&tliifol
cla "' neler söylemiyordu? Ter· 
dhnamn asaletinden mi bahsel
miyorda, irfanını mı alqlamıy~ 
iu, istikbalin muhtemel cil.eleri
ji mi anlatmıyordu?.. 0, belki 
~ çnıük JUmurta hücumuna uğra
blmak ıuretile kovulduğu - Da
rWftbmn k8ntl.o.de b• ...._ 
.. nretli m ıöylememifti. Snr 
Muahedesinin öldürücü maddele-
rini dinlerken böyle heyecanlan
mamıştı. Kürklü paltosunun kir
lenmesi endifesile mütbit bR 
talikat gösteriyordu, mut.tan 
bir beliğatle ltıtuE dileniyordu. 

Tercnman, bu uzun kasideyi 
pipwww çeke çeke ft Bitli 
lrm•ni içe içe dinledikten IOD

ra bapm kalchrda, ıu ima eaize
Jİ filozofun yüzüne fırlattı: 

- Yeriniz ambardadır! 
Filozof kelbiyyun ( Cynisme ) 

felsefesine salik değildi. Speue
rin tilmizi aeçinirdL Fakat kelbi 
t,ır tahammülle tercümanın ha
karetini hazmetti, hatta şak
labanlığa da girifti, Slleymao 
Şeftte dhenk tuhaf talaal ,.._ 
ltımsedi: 

- Aalamak Alemde anlatmal' 
kadar müşkll mildir? 

Dedi •e onun koltuğuna ıir
di, drlklemek iltedi. Bir taraf
tan da • bir dakika evve-'.: i 
taelllllall wnatarak • lalrendeı i , 
fıt111 6nftnden kovan Dfyojen 
gibi • llllstağni göttinmiye çalıfa
)'orda. 

- Gelse etme bqka ihsan 
İstemem, demeliyiz, ambara yan
ıelip yatmalıyız. Hayat reokrenk 
cil•elerden ibarettir. HUner, o 
cilveleriD zevkini biuetmektedir. 
Bir J&ncağızı çlrünıUı dive olgun 
bir feftalfyi atmak günahtır. Çü..ı 
rlliil temizleyip ıeftaliyi mideye 
indhmell. itte hayatın felsefesi 1.. 
Biz ki. ... 

Fakat Slileyman Şefik, onun 
ribi dtışllnmedi, düşünemedi. Bir 
811lzade jesti yapmak hev~sine 
lsıptlcb, 1ert bir 'hareketle kolonu 
tek1P kurtardıktan aonra tercü
lbanın karşısına dikildi : 

Süleyman Şefik dedi: 
- Bu, orijinal bir şan

taj! 
Rıza Tevfik cevap verdi: 
- Bendenizce "Vazi

yeti idare!,, 
- Vallahı tuhaf. De

minden ambara yangelip 
yatınaklığımızı söylüyor
dunuz. Şimdi parasını 

bana verdirip kamaraya 1 
geçmek istiyorsunuzL. 

- Efendi, dedi, gidiyoruz. 
Llkin haysiyetimizi de beraber 
götürüyoruz. Hiç olmazsa ben im 
kanaatteyim. Binaenaleyh ambara 
giremem. Parasını veririm, kama
raya geçerim. 

Tercüman YU.iyetini hoz ... dı, 
kuru bir sesle 80rda: 

- Paranız ,,.., mil 
- Haysİyet:İlllİ kor8Jllcak ka-

dar nrf 
- Görebi&r miyim. 
Süleyman Şefik, ebleh bir 

gurur ile elini koynuna soktu, 
cüzdanını çakardı, yedi sekiz 
tane yDzlük kliıt lf6sterdi, ter· 
cuman, gllftıaneedi: 

- Parum gördüm, dedi, 
çok isterdim ki haysiyetinizi de 

tlrebileyim. Fakat dlzdanınazda 
lyle bir tef airemiyonım! 

Mltealu hen ayağa kalkarak 
alon kapısını ıöaterdi. 

- Buyurun, çılan, paranızla 
haysiyet utın alın. Benimle mil· 
nasebetiniz, vapura bindikten 
ıonra kesilmiştir. Artık sizi gö
remeJD, clinliyemem. 

Muhavereyi Wru uzaktan 
diDliyea Rıza T emk mırıldandı: 

- Al haberin ulühini 1 
Ve lel'aem adımlarla kendine 

doğru gelen Süleyman Şefiğin 
koluna girip aalondan çıkardı, 
teıelli verdi : 

- Hakaret muhayyerdir, sa
hibine iade olunur. Seviyemizi 
alçaldıp ta ili piç kurusile mü· 
nakaşaya girişecek veya pençe 
pençeye dalatacak değiliz a. 

Susup çekiliriz. Oç gün evvel, 
tOysüz ayva saratlı 1.abitle 
ağız birliji yapup bana 

da deli demişlerdi, sea çı· 
karmachm: • Humlam •ekiya 
karp tarizi tl:rle dunmı - tarizi 
bir inayet, talıkiri lHr atadır." 

Siz de benim fibi hamal olunuz, 
cesur olunuz, i,itmemit ve anla
mamış görününüz. Kalp akçe 
gibi kem söz de sabibinindir. 
Şimdi siz, iki kamara bileti alı
nız, haşhaşa verip ıu deniz yol
culuğunu geçirelim. 

( ArkaD nr) 

F eriköyünde Kanlı Bir 
Cinayet Oldu 

C Bq tarafı 1 inci sayfada ) 

meden onlar memleketlerine kaç-
1111şla'" ve birkaç ay beraberce 
pırada, harada dolaşmışlar. Ni
hayet kadın nedamet etmiı ve 
tekrar koca&1na dönmüştiir. 

Fakat aon zamanda lbrahim, 
kansımn Riza ile münasebetin
den fftphelendiği için kendisini 
yeni bir it bulmut gibi göstere• 
rek kan&lle vedalatmış ve kulft· 
besini tarassuda başlamıştır. Bu 
sırada yanına biradenacleai 
HüsnOya de almıştır. 

Rızanın ıece kulObeye ıirdi· 
ğini ıörünce bir müddet bekle
miş, sonra kapıyı açarak içeri 
airmiflerdir. Burasi, iki, üç kiti-

nin dönemiyeceği kadar dar bir 
yerdir. Seher ft R•zadan hat
ka Seherin annesi, kız kardefi 
Miiriinet Ye kardqi Celil 
yatmaktadır. 

İbrahim, karanlıkta, rasgele 
kamasını sallamıı, Rızayı d6rt, 
kansı Seheri de dört yerindea 
vurarak ve delik deşik ederek 
her ikiaini de öldürmüş ve sonra 
Haaanla beraber kaçmıt*clir. 

İbrahim cinayeti iflerken 
Haaan da diierlerini ailAlu ile 
tehdit etmiş ve kıpardaomalanna 
meydan bırakmamııbr. 

lbrahimin Seherden 10 yaşıııda 
Fahriye, 6 yaşında da lsmail 
iaminde iki çocuğu Yardır. 

Belediye Sahil .Hatlanna 
Vapur ,işletmek istiyor 
C Baştarafı 1 inci •aylada ) 

leri mucibince devlete intikal 
edecek olan bilcümle tesisat ve 
emval :,iiabedel belediyelere 
devrolunur . işbu şirketlerin 
imtiyazlı mukavelenamelerinde 
b6k6met tarafından mnbayaa hak· 
kı için kabul edilen mnddetin 
duhulinden itibaren belediyelerin 
m&racaat Ye talebi lb~erine m6· 
bayaa bedeli belediye ürafmtfan . 
temin edilmek prtile hlikftmet 

vuıtasile m&bayaa edilerek tirket 
tesiaat ve emvali belediyelere 
devrolunur. n 

Belediyenin talebi ile Seyrise
fain idaresinin iflettiği HYahill 
mütecavire hatlarının vaziyeti bu 
maddeye ne dereceye kadar te
vafuk eder, bilemiyoruz. Fakat 
&ğrendiğimiz, belediye tarafından 
h6k0met nezdinde bu maddeye 
istinaden bir tqebb&ı 1apılmıı 
oldupdur. 
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Bu Akşam Radyoda Neler 
Dinliyeceksiniz 

6 Mart 9 3 2 Pazar 
latanb"I- (1200 metre, S kilovat) 

18 ıramofon, 19,S bİl'lııci ka.am 
alatuka aaz, 20,5 gramofoa. •janı, 
21 ikinci kmm alaturka aaz, 22 
orkeıtra. 

Hellsberg - ( 276 metre, 75 kilo. 
nt) ealri danalar. 

Brilno - ( 341 metre 3' kilont ) 
20 Çek iıtasiyoalarsndaıı nakil, 

Mühlaker - (360 metre, 75 ki!ont) 
20 keman konseri, 20,50 halk kon-
meri. 

Bükreş- ( 394 metre 16 kilovat ) 
19,40 KÖzia km ismindeki operet. 

Belırat - ( 429 metre 2,5 kilo-

1 
wat) 1',30 Butt•fly operaa.t. 

RollNt - ( 4fl metre, 75 kil<lnt) 
20,10 gramofo'l, 20, 45 ıeı konseri. 

Praı - ( 488 metre, 128 kitoHt) 
20 (Yaz.ili) in yıl dönilml münaae
betile ~oaferans, 20,4S aıtüdyeJa 
opera havaları. 

Viyana- C 517 metre, 20 kilovat) 
20 komedi, 22,15 dans havaları . 

Peşte - (550 metre, 23 kilovat) 
19,.U kon.er, 21,15 eski muıiki. 

Va110Ya- ( 1411 metre, 158 ~ilo· 
vat ) 2Q,lS halk konseri, 21,55 ede
biyat bahisleri. 23 dans havaları. 

Berlin - (1635 me tre, 75 kilovat) 
20 halk kon1ttti, 22,10 Sitüdgarltan 

, nakil. 

Dikkat: Dercetmelte olduğumuz prowramların Avrupaya ait 
olan kısmı va1att Avrupa saatine gare tanzim edilmi~tir. 
lstanbul .aatine tatbikı ipn Avrapada ıaat (12) olduğu 
ıamaa latanbulda (1) e aelditi farzedilmelldl. 

Fransa Çeklere Yeniden 
Para Veriyor 

Paris - Fransamn Çekosla
Yakyaya borç olarak Termeyi ka-

rarlaşbrdığı ( 600 ) milyon frank 
için tah•ilit çıkarılmasını icap et
tiren layihayı meclis maliye en
clhneni kabul etmiştir. 

Breslavda Grip Salgım 
Brealav, 6 - Grip hastalığı 

aalgın bir tekil ahmfbr. Birçok 
mektekler tatil edilmiştir. 

bosmıyau 

;resine 
Tuvalleı 

_ ... Şayanı dikkat..__ 
bir teklif 

Yalnız 75 kuruş gönderiniz. 
Mukabilinde Reisicümhur Hz. 
nin tabii büyüklükte, san'at
kArane bir bilst portrelerini 
elde edeceksiniz. TO rkiyenin 
bil6mum RicaliAliye portre· 
)erinin fiatleri dahi aynidir. 
Posta maarifi yukariki bedele 
dahildir. FOTO FRANS 

IJkJllcaddnl No. 121 Berotlu 
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idare . latanbul: Eıld Zaptiye 
• Çatalçefme ıokaj'ı 25 

Telefon l.tanbal - 20203 
Poıta katum l.tanbal • 741 
Telrraf: l.tanbul SONPOSTA 

ABONE Fi ATİ 
TORKIYE ECNEBi 

1400 Kr. 
750 " 
400 " 
150 • 

1 Sene 
6 Ay 

' " ı " 

2700 Kr. 
ı• ,, 
80I ,, 
300 • 

Gelen evrak prl Yerilmez. 
lılnlardan mea'uDyet alınmaı. 

CH•P için mektuplan 6 kvuılak 
pul il&YUİ l&amclu. 

Adra detlıtlrUmesi (20) kuru,t.u. 

1 LAN 
iatanbulda Narlıkapı mevk'intle 

90 numarala ecdadımızdan irsen in• 
t ikal eden Ye mukaddema bir km11.1 
Rumeli timcndifer kumpanyasınca 
291 aeneainde iftira edilip yola kal• 
bediAea Ye mitebaki kı-ı a·· ~ele
rinde kalaa dedem merhum miralay 
l.mail Be1 ve ninem merhum Rukiye 
H•nım evlltları pederim Kolağaaı 
Mehmet AH Bey ve amcalarım Bh batı 
Reeep Bey ft telgre t zabiti Kadri Bey 
Ye halaian. Emine Hatiee ve Dıni
Y• Hanımlar uhdelerinde ka' ntf, 
biJAM&-e pederim .Mehmet Aii Bey 
ve amcam Kadri Bey ve laalal ımn 
Emine Hatiee ve Düriye Han mlar 
da vefat etmiş ve amcam B nbatı 
Recep Bey de Şamm Salihlye ma
halleainde iken kırk •enedenberf 
Myat n ınemabna dair bir haber 
alınamacfttntclan bunun da vefat 
eltili u)apbyaraa da Mr bre de 
lf&Hte ile ilhana lü7.um görilln1üştür • 
Muk6r araalar elyevm berhayat olan 
hemıireaadem Esat Efendi ile baaa 
intikal etmektedir. Şo1mda ~ark se
nedenberi ltayat ve memabna dair 
haber alamadığıın ancam Binbaıı 
Reap Beyden ve efrada ailesinrfen 
berhayat kimıe var ise İzmirde ç..,. 
çiotlu eokapda 19 numaralı .andık· 
çı Eaat Efendiye malômat Yerilmui 
rica ve ilin olunur efendim. 

Yeni Neşriyat 

Hawacıhk Ve Spor 
Havacıhk ye Spor Mecmua

sının 68 mcı 1ayısı çıkmlfbr. Bu 
sayının kabında, bir gftnde Pa
ris - Roma - Londra uçuşunu ya· 
pan Amerikalı kahramanın bir 
resmi vardır. Ayrıca müteaddit 
resimler, faydalı yazılar ve ma· 
kale var~·ır. 

1 Doiuıa Ye kadın ba...ı.klan 
miitehassm 

DOKTOR 
Hüseyin Naşit 

Hutalarım.. Ttırbe karşısında 
eaki Hilillahmer binasındaki 
muayenehanesinde hergtin öğ
leden Hlll'B kabul etmekte Jir. 
Telefon lst. 2262:? 

fotolra/ Talılili Kapo 1ı l 

Talııhtlııbl lfre11ıaelc ltfJ~r ı ı ı : 

fotoirafınPI 5 ade: k ı;:ıoa .. ~ , :· 

liktiı ıönder;ııia. f o to ı · ıfı ıu sırı, 1 

la~ ve aad ..ı eJU ııa. 

1aim, meshı < 
veya aaDa. • 

• 
Hanzt auallaria 

cevıab. ! 

Foto}raf 111.ıtM 

edecu mi.' 

= fotetraf . ıı 11..it; •i kf,:.r"' ı 
mıak illn.-le l!'nn i,. r e l.> · • 
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Kansızlık, Romatizma, Saraca, Kemik, Sinir, Damar 
verem hastalıklarına, yürümeyen, diş çıkarmayan 
hastalıklı veya zayıf çocuklara, genç ve ihtiyarlara 

SON POSTA 

lstanbul Evk:af Müdü- 1 

riy; • nden: M ............. " ( ipekli Kumaşlarda 
. Ç';~~~.n:;- M:ı:~diy• N•·( ~~:. 'i.ene ~ Mesele de (Renk ) 

En Mühim Bir 
ve (Boya) dır 1 

McUafeneri caddesi 

" " 5 " 
" ,, 1 " 

" Boyacı S. 1 - 7 " 
...... " Divanyolu C. 192-218 Mektep mahalh 
adirga Bostanı Mebmetpafa 21 Han8 

aır. 

il " 
,, u 

Babıali Lalahay
reddin 
Şebzadebaıı Ka
lenderhaoe 
Saraçhanebaşı 
Mirnnrayas 

yokuşu 

" 
" 

Tomrukağa 
caddesi 
Cami S. 

Haydaroabe 

Uz.unçarşı Yavaı· Mektep S. 
ça Şahin 
B azıt Sekban• Simitçi S. 
b ·Yakupağa 

Peynirci S. Bahçekapı Şeb· 
mehmetgeylani 
Çakmakçılarda Tarakçılar 
medrese-.si ittisalinde 

B buili Lilahayrettin BabıAli C. 
Çar ıkapı'da Kah· Makasçılar 
çacı Hasan caaddeıi 

Çarşıkapı' Kali· Tramvay 
ç et Hasan caddesi 
Bayaııt Sekban- Simitçi S. 
başı Y akupağa 
Uzunçarıı Yavaı· Mektep S. 
ça Şahin 
Çarııda 
Çemberli taşta 

Gelincik 
Cemberlitq 
dibinde 

23 " 
19-25 " 

7 Mihriıahsultan 
mektep mahalli 

4-7 Hane 

2 Taşmektep 

mahalli 
18 Hane 

7-9 " 

22-24 Dükkan 

35 dükkan 

18-5 " 
18 ,. 

82 " 
3 

" 

22-24 2 dükkAn 

95 Oükkln 
O Baraka dilkkin 

Sarayburnunda 
Seyit Hasan 

Değirmen o cağı 
camii 

6 Oda 

Çcmb erlitaşta 13 ,, 

1 Ardiye 

" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

" 
,, 

,, 

" 
,. 
l'!l • 

" 
•• 

,, 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

" Bahçekapıda Şeyh 
Mehmet geylani 
Balakpazarında Ha

Sofçu hanı 
derununda · 
Hidayet camii 
altında 
Balıkpaıarı C. 49 Dükkan 2 sene 

cımustafa 
Çarşıkapı Kaliçeci Makasçılar C. 16 il " 
Hasan 
Sirkecide Şeyh· 
mehmet geylfini 

Y alıköşkil C. 62 Mağaza 3 sene 

Bahçe kapıda Hobyar Y enipostane C. 44·58Dükkan 

" " " 
,, ,, Hamidiye C. 

ÇeJebioğlu Alaaddin Sultanhamamı 
Balıkpazarında Ha- Tuzcularda 
cımustafaağa 

46-66 " 
21 ,, ve odalar 

2-37 " 
20·3 " 

Mabmutpaşada Nuruosmaniye C. 43 " 
Div nyolunda Mi- Tramvay C. 63 
mal' Hayrettin 

" 
Çarşıkapıda Kali-

" 
" 

65 
80 

Lcbideryade mağa
za ve yedekçilik 

" 

" 
" 
" 
u 

" 
" 
il 

,, 

""' 11 

çecihasan 
Ahırkapıda Seyit· 
hasan 
Bahçekapıda 
Hobyar 

Aşirefendi kütü- 19-121 İbrahim P. mek- ,, 
panesi S. tep mahalli ve 

odalar ve arsa. 
Mahmutpaşa Hncıküçük mahallesinde büyük çorapçı 
hnm odabaşılığı ve oda. 

" 

30 
30 
18 
20 
6 

4 
1 

18 

17 

7.5 

8 

6 

3() 

4 

4 
),5 

12 

5 

3 

1,5 
11 

7 

2 

130 

28 

6,5 

100 

120 
150 
60 

210 
60 

8 
10 

9 
14 

4 

60 

100 

Baldda mevkileri cinsleri yaıılı olan Vakıf emlak hizalarındaki 
mUddetlerle kiraya verilmek tızere mUzayedeye konmuştur. ihale-
leri Marhu 26 ıncı cumartesi giinil saat 14 te yapılacaktır. Talip
lerin yevm ve saati mezkiıra kadar Çemberlitaşta Evkaf Müdil-

riye\eind Akarat Kalemine müracaatları. 

H F Öğr~nmek usulü 
ocasız ransızca bu kitap az. zamanda 
Fransızcayı hocasız öğretir. Fiati 100 kuruştur. 

K d• K d• F Fransızcayı en l en ıne ransızca kendi kendine 

konuşmak için öğreten mükaleme kitabı 75 kuruştur. 

Fransızcadan Türkçeve Mükemmel AKamus 
· J\ 50,000 lugatt 

havidir, emsalsiz IQgat kitabıdır. 250 kuruştur. 

Meşahiri İslam Ha:!~~;,h~~nin 
cOıdUr. Ciltliai 200 Kuruştur. 

Bu kitapların merkezi: Türk neıriyat Yurdudur. 

Yakında Piyasaya 

İPiiti' 
t.n son tatbik uh-•a konulu 
makinelerle alcoblaea url Wr 

Solmaz 
Boya 

Fabrikası 

• 

teaia etmiftir. ( lPma,) la ..... 
kumqlan itte ba falaırlblarcla 
boyanır. Ba bmqlarda: 

1 - Bo.alor sa6lttlr, 1uıt1_. 
g•n aolnıaz. 

2 - s ... ı.,. Alt 6lr .,,,,.. 
çıkmaz. 

3 - 6o..,.,Iıfı •-... ., 
dalgalı 6lr 1111111zonı ,,,._,_.., 
ka111aıı11 /,.r ~ri ••' ti•,_.,• 
6oganmı,tır. 

4 - R.nlder oei ,.,.,, .. 
moda,,ın M CIUl.p l'Mlıl•rllllr. 

s - •• ,.,, ,,.,.. ,,,.... 
il• l•ma• -..ı ._ (/,,Mı, 
moda 61rua) ı.n/ı'Mlu wr 1 
lir. "°•"""' aıeli.-ı•ı ,,..,,._ 
lıanıslar 61zMt ..,,.,ı,,,.. 

( Solmaz BIJ• F*lkul ) 
boyaları, doğrudan dılr•J• 
lngiltere' nin en m.Wm ki•J• 
muesseselerlnden oeaetllllk· 
tedir. 

Çıkıyor 

Hereke Mensucat F abrikalan Filmi 
BU HAFTA HEREKEYI SiNEMADA GÖRECEKSiNiZ 

Sevdiğiniz ve kumaşlarını memnuniyetle kullandığınız memleketin en müterakki kamq fa...._ ela 

HEREKE FABRİKALARININ BÜTÜN iMALAT Safhalarını Gösteren Fdm 

Ziraat 
Yüksek Ziraat mektebi laboratuarlan için bedeli muham· 

meni 3715 li~a bulunan alat ve edevatı fenniye pazarlık suretile 
mlabayaa olunnacaktır, 

İşbu alet ve edevatı fenniyenin listesi ve şartnamesi vekAlet 
mubayaa komisyonundan alınacaktır. Par.arlığa 13 Mart 1932 tari
hine müsadif Pazar günü saat on beşte icra edilecektir. Taliplerin 
ilin edilen muhammen bedelin yüzde yedi buçuğu nisbetinde temi· 
natı muvakkateleri ile birlikte yevmi mezkfırda vekalet mubayaa 
komisyonuna müracaat eylemeleri ilin alununr. 

_. Dr. H O R H O R O N İ --~ 
Cilt ve Zührevi hastalıkları muayenehanesi. 
Beyoğlu, Taksim, Zambak ıokak No. 41 

İstanbul Evkaf Müdüriyetinden; 
Anadoluhisarmda Çavuşbaşı vakıf çiftliğinin Polenez köytl 

civarında vaki 195 dönüm tarla yirmi iki gün müddetle yeniden 
müzayedeye vazedllmiştir. Müzayedesi 1 - Mart • 932 pazartesi 
günü saat on dörde kadardır. Talip olanlann İstanbul Evkaf 
MUdUriyetindo Orman ve Arazi idaresine müracaatları ilin olunur. 

G .. RIPE KARŞI 

EN UCUZ iLAÇ 
MARTEL Kon1a1tt1ır 
(Oç yıldızh ve1ahut V.S.O.P. 

Son P..ta llatb ... 

Nefl'lJat 111•1111 


